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الرُّوح الُقُدس والحياة الرُّوِحيَّة

ـــرُّوح  ـــن وال ـــم اآلب، واالب ـــدك باس ـــا أعم ـــة: »وأن ـــامت التالي ـــا الكل ـــري من ـــمع الكث ـــد س لق  
ـــل  ـــامت قب ـــد ســـمعنا هـــذه الكل ـــة، فســـنكون ق ـــا فريضـــة املعمودي ـــت لن ـــو أجري ـــُدس.« ول الُق

ـــى 28: 19(. ـــر مت ـــاء )انظ ـــس يف امل ـــا الق أن يغمرن
معتمديــن باســم اآلب، واالبــن، والــرُّوح الُقــُدس. نعــم، فالــروح مذكــور يف النَّــص مــع اآلب   

ــن.  واالب
وال عجــب، فاملعتقــد رقــم 5 يف املعتقــدات األساســية لكنيســة األدڤنتســت الســبتيني، الــذي   
بعنــوان »اللــه الــرُّوح الُقــُدس«، يقــول: اللــه الــروَح الرسمــدي نشــط مــع اآلب واالبــن يف الخلــق 
والتجســد والفــداء. وقــد ألهــم الكُّتــاب الذيــن دّونــوا الكتــاب املَُقــّدس. ومــأل حيــاة املســيح قــوة. 
دهــم وحّولهــم صــورة  واجتــذب وبكَّــت الكائنــات البرشيــة؛ وأولئــك الذيــن اســتجابوا لدعوتــه جدَّ
للــه. أرســله اآلب واالبــن ليكــون دامئــاً مــع أبنائــه، فنــرش عطايــاه الروحيــة يف الكنيســة، وقواهــا 

لتشــهد للمســيح، وقادهــا بانســجام مــع الكتــاب املَُقــّدس نحــو الحقيقيــة الكاملــة.«
مــع أننــا وإذ نحــن نتصفــح الكتــاب املَُقــّدس وبخاصــة العهــد القديــم، نجــد عمــل »اآلب«   
ــع  ــل، نطال ــد، وخاصــة األناجي ــذي ينتــرش يف كل مــكان. ويف العهــد الجدي ــارش ونشــاطه ال املب
مــراراً وتكــراراً عمــل االبــن يســوع املســيح ونشــاطه. وحيــاة املســيح، موتــه، وخدمتــه يف الهيكل 

الســاموي متــأل أســفار العهــد الجديــد. 
عــىل النقيــض مــن عمــل اآلب واالبــن كليهــام فنجــد عمــل الــرُّوح الُقــُدس ال يُصــوَّر بنفــس   

ــن.  ــن العهدي ــل يف أي م ــة والتفصي العالني
ولكــن هنــاك ســبباً لهــذا التبايــن: فــإنَّ الــرُّوح الُقــُدس ال يســعى بــأن يكــون هــو مصــدر   
ــان بصــورة  ــاً مــن وراء الســتار. فــاآلب واالبــن معلن االهتــامم. فهــو لذلــك يلعــب دوراً متواري
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ــا إىل  ــُدس ال يســرتعي انتباهن ــرُّوح الُق ــارَشة يف الكلمــة املقدســة، وهــذا يرجــع ألن ال أكــر مب
ــا.  ــه ألجلن ــل إىل يســوع ومــا فعل ــه ب ذات

وإذ نحــن نــدرس عمــل الــرُّوح الُقــُدس، ســوف نــرى مركزيــة وأهميــة روح اللــه يف اختبارنــا   
املســيحي. فالــرُّوح الُقــُدس، الــذي هــو مبثابــة اللــه ذاتــه، يكشــف أعــامق اللــه أكــر مــن أي 
شــخص آخــر، وبذلــك يســتطيع أن يعلــن اللــَه لنــا بطريقــة واثقــة ميكــن االعتــامد عليهــا. فــإّن 
ــا يف دراســة  ــوم يقودن ــة األســفار املقدســة وهــو الي ــدٍء ألهــم كتب ــادئ ذي ب ــُدس ب ــرُّوح الُق ال
مــا قــد أوحــى بــه إىل أولئــك الكتبــة ليوّصلــوه بدورهــم إلينــا. والــرُّوح الُقــُدس يعطينــا تأكيــد 
الخــالص عــن طريــق يســوع املســيح )روميــة 8: 16(. وهــو يشــهد لعمــل اللــه فينــا )1يوحنــا 3: 
ْســتُْم، بـَـْل  24(. وأيضــاً الــرُّوح الُقــُدس يطهرنــا مــن الخطيــة ويقدســنا. »لِكــِن اْغتََســلْتُْم، بـَـْل تََقدَّ
ــا  ــُدس فين ــرُّوح الُق ــا« )1كورنثــوس 6: 11(. يغــرس ال ــُروِح إِلِهَن ــوَع َوِب ــرَّبِّ يَُس ــِم ال ــْم ِباْس ُ تََرَّرْت
عــىل مــدى الحيــاة منــّواً يف القداســة نتاجــه مثــر الــروح »َمَحبَّــٌة فَــَرٌح َســالٌَم، طُــوُل أَنـَـاٍة لُطْــٌف 

ــة 5: 22و 23(. ــٌف« )غالطي ــٌة تََعفُّ ــاٌن، َوَداَع َصــالٌَح، إِميَ
»كان الــرُّوح الُقــُدس ســيعطى كقــوة مجــددة، إذ بدونــه لــن تجــدي ذبيحــة املســيح فتيــال.   
ــيطان  ــة الش ــاس لعبودي ــوع الن ــة ، وكان خض ــاالً طويل ــت أجي ــرش وتفاقم ــوة ال ــد زادت ق لق
مذهــال ومحــريا. ومل يكــن ممكنــا مقاومــة الخطيــة أو االنتصــار عليهــا إال بقــوة األقنــوم الثالــث 
مــن الالهــوت الــذي ال يــأيت بقــوة ضعيفــة بــل يف مــلء القــوة اإللهيــة. إن الــروح هــو الــذي 

يجعــل عمــل فــادي العــامل ذا أثــر فعــال« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 638(. 
لــرضورة دوره الريــادي الهــام يف حيــاة املؤمنــني، فلســوف تســاعدنا دروس هــذا الربــع عــىل   

ــُدس العظمــى.  ــرُّوح الُق اســتيعاب أفضــل لهبــة ال

يف وقـــت كتابـــة درس هـــذا الربـــع، كان االســـتاذ الدكتـــور فرانـــك م. هاســـيل، يشـــغل   
ـــم الالهـــوت بكليـــة بيكونهوفـــن يف النمســـا بأوروبـــا، حيـــث كان يديـــر  منصـــب عميـــد قس
ـــر إصابتهـــا  ـــه إث ـــك. يف ســـنة 2009 توفـــت زوجت ـــن هوايـــت كذل أيضـــاً مركـــز دراســـة أعـــامل إل
ـــر  ـــاً واخت ـــتى يومي ـــرق ش ـــه بط ـــه وصالح ـــة بالل ـــني الثق ـــك الح ـــذ ذل ـــم من ـــان. وتعلّ بالرسط

الراحـــة والســـالم وقـــوة الـــرُّوح الُقـــُدس املجـــّددة يف حياتـــه. 
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دليلـــك يف الطريـــق إىل وطنـــك الســـاوي

تواصل مع الله بفعالية أكرث!

إن مبــادرة "آمنــوا بأنبيائــه" هــي برنامــج مدتــه خمــس ســنوات يأخــذك يف رحلــة عــر 
الكتــاب املَُقــّدس وقــراءات مختــارة مــن مؤلفــات الــن ج. هوايــت. قــم بالحصــول عــىل 
قــراءات يوميــة مــن الكتــاب املَُقــّدس، وقــراءات تفاعليــة مــع غــريك مــن القــراء، وكذلــك 

بعــض املقاطــع مــن مؤلفــات روح النبــوة.

ــن باســتخدام  ــاً مــع اآلخري ــا بالصــالة مع ــزم فيه ــادرة نلت متحــدون يف الصــالة: هــي مب
طــرق تقليديــة أو مبتكــرة. احصــل عــىل طلبــات أســبوعية وشــهادات أو أفــكار متعلقــة 

بالصــالة مــن أعضــاء كنيســتك حــول العــامل. 

قم باالشرتاك يف هاتني املبادرتني من خالل التسجيل عىل املوقع التايل: 
http://www.RevivalandReformation.org

وشارك أفكارك والشهادات الخاصة بك.

برنامج عاملي لدراسة الكلمة املقدسة حلقة عاملية للصالة

دراسة يومية لكلمة الله ومؤلفات 
روح النبوة

صالة يومية مع إخوتنا وأخواتنا يف 
املسيح حول العامل
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جمعيـــة الـــرشق األوســـط وشـــامل إفريقيـــا للنـــرش

+961 1 690290 | www.menapa.com
ــن،  ــدة امل ــبتية، جدي ــردوس، الس ــارع الف ش

بــريوت، لبنــان 12022040
www.RevivalandReformation.org

قم بتحميل
نسختك اإللكرتونية املجانية
من دليل دراسة الكتاب املَُقّدس عر املوقع التايل: 

اشرتك يف
رسالتنا اإلخبارية

املجانية
تزّود بآخر املعلومات املتعلقة بكل

 إصداراتنا الجديدة!
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الروح والكلمة

السبت بعد الظهر
املراجع األسبوعية: 2بطرس 1: 19- 21؛ 1كورنثوس 2: 9-13؛ مزمور 119: 160؛ يوحنا 

.17 :17

لِلتَّْقِويِم  َوالتَّْوِبيخِ،  لِلتَّْعلِيِم  َونَاِفٌع  اللِه،  ِمَن  ِبِه  ُموًحى  ُهَو  الِْكَتاِب  »كُلُّ  الحفظ:  آية 
ًبا لِكُلِّ َعَمل َصالِحٍ« )2تيموثاوس  َوالتَّأِْديِب الَِّذي يِف الْرِبِّ، لَِكْ يَكُوَن إِنَْساُن اللِه كَاِمالً، ُمَتأَهِّ

3: 1٦و17(.

يديل الكتاب املَُقّدس بالتايل عن ذاته: »كُلُّ الِْكتَاِب ُهَو ُموًحى ِبِه ِمَن اللِه، َونَاِفٌع لِلتَّْعلِيِم   
بًا لُِكلِّ َعَمل َصالٍِح«  َوالتَّْوِبيِخ، لِلتَّْقِويِم َوالتَّأِْديِب الَِّذي يِف الِْرِّ، لَِكْ يَُكوَن إِنَْساُن اللِه كَاِمالً، ُمتَأَهِّ

)2تيموثاوس 3: 16و 17(. 

الكلمــة الكتابيــة هــي منوطــة بهــذا الــدور ألنهــا كلمــة اللــه، معلنــة للبرشيــة بواســطة   
عمــل الــرُّوح الُقــُدس. ففــي الكتــاب املَُقــّدس يعلــن الــرُّوح الُقــُدس مشــيئة اللــه لنــا ُمبيّنــاً لنــا 

ــًة أمامــه. ــاة ُمرِْضيَّ كيــف نعيــش حي
ــاب  ــث أوحــى بالكت ــُدس مل يكــن فاعــالً يف الزمــن املــايض فحســب، حي ــرُّوح الُق ولكــن ال  
املَُقــّدس. فهــو مشــرتك مــع كلمــة اللــه بطــرق عديــدة أخــرى وهامــة إىل يومنــا هــذا. ولرمبــا 
مــن األهميــة مبــكان قراءتنــا للكلمــة ورغبتنــا يف فهمهــا بطريقــة صحيحــة. هــذا هــو الوقــت 
الــذي نحتــاج فيــه إىل الــرُّوح الُقــُدس. فهــذا الــروح اإللهــي يوقــظ فينــا الرغبــة الحتضــان كلمــة 
ــاع تعاليمهــا املقدســة. وهكــذا، فالــروح يعمــل بالكلمــة  اللــه وتطبيقهــا عمليــاً يف حياتنــا باتّب

ــا خليقــة جديــدة يف املســيح.  ــة ومــن خاللهــا لصياغتن املكتوب
وسنقتفي أثر عمل الرُّوح الُقُدس، هذا األسبوع، من خالل الكلمة املقدسة.   

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 7كانون الثاين )يناير(. 

31كانون األول - 6)كانون الثاين( الدرس األول
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1كانون الثاين )يناير( األحد

الرُّوح الُقُدس والرؤيا

كيـــف يضمـــن اللـــه توصيـــل مشـــيئته بأمانـــة إىل بـــرش خطـــأة. إنـــه يفعـــل ذلـــك مـــن خـــالل   
ـــرُّوح  ـــام ال ـــوم به ـــن يق ـــام اللذي ـــا واإلله ـــام الرؤي ـــر وه ـــذا األم ـــني به ـــيني متعلق ـــاطني رئيس نش

ـــُدس.  الُق
يف حالــة الرؤيــا، البــرش يعتمــدون عــىل مســاعدة شــخص خارجــاً عــن نطاقهــم ليعلــن لنــا   
أمــوراً، ال نســتطيع كمخلوقــات ســاقطة أن نعرفهــا مــن تلقــاء أنفســنا. هــذا معنــاه أّن الــرُّوح 
الُقــُدس يعلِّمنــا حقائــق نتلقنهــا )انظــر مثــالً دانيــال 2: 19- 23(، وإال ملــا كان يف مقدورنــا أن 

ــة.  نعرفهــا بوســائل طبيعي
فالرؤيــا هــي عمليــة عــن طريقهــا يُعلــن اللــه عن ذاتــه ومشــيئته للبــرش. والفكرة الرئيســية   
املتضمنــة يف معنــى الرؤيــا هــي كشــف أو تعريــة يشء كان مخبــوءاً أو مســتوراً. إننــا نحتــاج 
ــة عــن اللــه مــن جــرّاء الخطيــة،  ــا مخلوقــات ضئيلــة ســاقطة ومنعزل ــا كهــذه لســبب أنن رؤي
فنحــن تعرتينــا محدوديــة كبــرية فيــام ميكــن أن نتعلمــه بأنفســنا. فلــذا نحــن نعتمــد عــىل اللــه 
إىل حــد كبــري لــك نعــرف مشــيئته. لهــذا الســبب فنحــن نتــكل عــىل الرؤيــا اإللهيــة حيــث أننــا 

لســنا يف مقــام اللــه، ومعرفتنــا إيــاه قــارصة جــداً. 

ـــة؟  ـــوة الكتابي ـــالة النب ـــل رس ـــن أص ـــص ع ـــذا الن ـــول ه ـــاذا يق ـــرس 1: 19- 21. م ـــرأ 2بط اق
ـــاب؟  ـــذا الكت ـــلطة ه ـــن س ـــدر ع ـــي املص ـــو إله ـــّدس ه ـــاب املَُق ـــة أن الكت ـــا حقيق ـــاذا تخربن م

 

ـــرش.  ـــع الب ـــن صن ـــم م ـــد القدي ـــي يف العه ـــالة الوح ـــن رس ـــرس، مل تك ـــول بط ـــبة للرس بالنس  
ـــن  ـــاءت م ـــالتهم ج ـــا أن رس ـــة مؤداه ـــُدس بطريق ـــرُّوح الُق ـــن ال ـــاد م ـــوا بإرش ـــاء تحرك فاألنبي
ـــوى  ـــل فح ـــرد أواين تحم ـــط مج ـــوا فق ـــهم. كان ـــالة بأنفس ـــوا الرس ـــاس مل يبتدع ـــؤالء الن ـــه. ه الل
ـــذه  ـــدر ه ـــىل أن مص ـــد ع ـــاً أن يؤك ـــد متام ـــرس يقص ـــا. كان بط ـــوا مختلقيه ـــالة، ومل يكون الرس
ـــطة  ـــت بواس ـــوص كُتب ـــذه النص ـــع أن ه ـــدس. وم ـــروح الق ـــي لل ـــي اإلله ـــو الوح ـــات ه الكتاب
ٌة قَـــطُّ مِبَِشـــيئَِة إِنَْســـاٍن« )2بطـــرس 1: 21(. وهـــذا املصـــدر  أنـــاس، إال أنـــه »لَـــْم تَـــأِْت نُبُـــوَّ

ـــا.  ـــىل حياتن ـــة ع ـــلطته املُطْلق ـــّدس س ـــاب املَُق ـــي الكت ـــا يُعط ـــو م ـــي ه اإلله

لقــد اســتخدم اللــه الجنــس البــري ليعلــن كلمتــه للعــامل. فكيــف ميكــن اســتخدامنا عــن 
ــة  ــس بكتاب ــا هــذه، لي ــك يف أيامن ــل ذل ــل مث ــُدس، يك نفع ــرُّوح الُق ــل ال ــن ِقَب ــة م طواعي

الكلمــة املقدســة ولكــن بإعــالن مــا ســبق أن كُتــب بواســطة أنــاس اللــه القديســن.
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2كانون الثاين )يناير( االثنن

الرُّوح الُقُدس والوحي

الوحــي هــو تعبــري يســتخدم لوصــف نفــوذ اللــه عن طريــق الــروح القــدس لتوصيل رســالته   
عــن طريــق األواين البــرشي. إن عمــل الــرُّوح الُقــُدس يف مســألة الوحــي هــو الســبب يف وجــود 
وحــدٍة أساســية يف كل كالم اللــه بالنســبة للحــق. وكروح الحق )يوحنــا 14: 17؛ 15: 26؛ 16: 13(، 

فســوف يقتادنــا الــروح إىل جميــع الحــق. 

ــا هــذه  اقــرأ 2بطــرس 1: 21؛ تثنيــة 18: 18؛ ميخــا 3: 8؛ 1كورنثــوس 2: 9- 13. مــاذا تخربن
س، وعــن انخــراط اللــه يف َمْنَشــأ الكتــاب املَُقــّدس؟  املراجــع الكتابيــة عــن كتبــة الوحــي املقــدَّ

 

لكونهــم »مســوقني مــن الــرُّوح الُقــُدس« )2بطــرس 1: 21( فــإن ذلــك لتوكيــد كبــري لعمــل   
ــس  ــوس 2: 9- 13 يُرجــع الرســول بول ــُدس بالوحــي. يف الرســالة األوىل ألهــل كورنث ــرُّوح الُق ال
ُمهمتــي الرؤيــا والوحــي إىل الــرُّوح الُقــُدس، فيقــول بالنســبة لنــا نحــن، قــد أعلــن اللــه األمــور 
الخفيــة التــي مل تنظرهــا عــني، كــام ذكــر يف اآليــة 9. اللــه قــد أعلنهــا بواســطة الــروح )1كورنثس 
12: 10(. لقــد تســلم الرّســل هــذا »الــرُّوَح الَّــِذي ِمــَن اللــِه، لَِنْعــرَِف األَْشــيَاَء الَْمْوُهوبـَـَة لََنــا ِمــَن 
اللــِه« )1كورنثــوس 2: 12(. ثــم يتابــع يف اآليــة 13 إىل عمــل الوحــي أو اإللهــام، حيــث يتحــدث 
عــن أمــور »الَ ِبأَقـْـَوال تَُعلُِّمَهــا ِحْكَمــٌة إِنَْســانِيٌَّة، بـَـْل مِبَــا يَُعلُِّمُه الــرُّوح الُقــُدس، قَارِنـِـنَي الرُّوِحيَّاِت 
ــاِت.« فبولــس الرســول مل يكــن لديــه أدىن شــك عــن مصــدر وســلطان مــا كان ينــادي  ِبالرُّوِحيَّ
بــه. فبينــام يرجــع الكثــري مــن أجــزاء الكتــاب املَُقــّدس إىل إعــالن وحــي اللــه املبــارش العظيــم، 
إال أنــه ليــس كل مــا قــد ورد نّصــه يف الكلمــة املقدســة قــد وصلنــا بهــذه الكيفيــة أو اُْســتُعلن 
بنفــس الطريقــة. فأحيانــاً كان الــرب يســتخدم كتبــة الوحــي املقــّدس باستفســاراتهم الشــخصية 
الدقيقــة الواعيــة عــن أمــور أو باســتخدامهم وثائــق أخــرى متواجــدة )يشــوع 10: 13؛ لوقــا 1: 
ــّدس معلنــة وموحــى بهــا.  1- 3( إلعــالن وتوصيــل الرســالة. وهكــذا فــكل أجــزاء الكتــاب املَُق
ــَب  ــبََق فَُكِت ــا َس ــأن »كُلَّ َم ــس ب ــاوس 3: 16(. وهــذا هــو الداعــي لقــول الرســول بول )2تيموث
ــة 15:  ــاٌء« )رومي ــا رََج ــوُن لََن ــِب يَُك ــا يِف الُْكتُ ــِة مِبَ ــْرِ َوالتَّْعِزيَ ــى ِبالصَّ ــا، َحتَّ ــِل تَْعلِيِمَن ــَب ألَْج كُِت
4(. فاإللــه املتكلــم والــذي خلــق اللغــة اإلنســانية واللســان البــرشي ســيُمكِّن املختاريــن مــن 
التواصــل وتوصيــل األفــكار املوحــى بهــا بطريقــة فعالــة وموثــوق بهــا. »لقــد ُسّ الــرب ليوّصــل 
حقــه إىل العــامل عــن طريــق عمــالء برشيــني، وبذاتــه عــن طريــق روحــه القــدوس. وقــد أّهــل 
أناســاً ومّكنهــم مــن االضطــالع بعملــه املقــدس. لقــد احســن قيــادة العقــل يف اختيــار الــكالم 
الــذي يتفــوه بــه أو يكتبــه. لقــد أودع الكنــز يف أواين طينيــة ترابيــة، ومــع ذلــك وبالرغــم مــن 

ذلــك فهــو مــن مصــدر ســاموي« )روح النبــوة، رســائل مختــارة، مجلــد 1، صفحــة 26(. 
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3كانون الثاين )يناير( الثالثاء

الرُّوح الُقُدس وصدق الكلمة املقدسة

  بيمنـا تُعـّزز الرؤيـا كعمـل خـارق بواسـطته يعلـن الله الحـق ألنـاس مختارين، فـإّن الوحي 
هـو عمـل الـرُّوح الُقـُدس لحفـظ وحامية صـدق ما يدّونـه الكتبة حتى تنـال كلامتهـم تأييد الله 
الكامـل. إن اللـه ميقـت شـهادة الـزور )خـروج 20: 16( وال ميكـن أن مُيارِس الكـذب )عرانيني 6: 
18(. إنـه يُْدعـى إلـه الحـق )مزمـور 31: 5؛ إشـعياء 65: 16(. وكذلـك يُدعى الـرُّوح الُقُدس بروح 

الحـق بطريقـة مشـابهة )يوحنـا 14: 17(.

اقرأ مزمور 119: 1٦0. ماذا يعلّمنا هذا النص عن كل ما يعلنه الله لنا؟
 

اقرأ يوحنا 17: 17. ماذا يقول لنا املسيح هنا بخصوص كلمة الله؟
 

إنَّ كلمــة اللــه جديــرة بالثقــة وتســتحق القبــول الكامــل. ليــس مهمتنــا أن نجلــس ونديــن   
الكلمــة املقدســة. عــىل نقيــض ذلــك، فكلمــة اللــه لهــا كل الحــق والســلطان لدينونتنــا. »ألَنَّ 
يـْـِن، َوَخارِقـَـٌة إِىَل َمْفــرَِق النَّْفــِس َوالرُّوِح  الـَـٌة َوأَْمــَى ِمــْن كُلِّ َســيٍْف ِذي َحدَّ كَلَِمــَة اللــِه َحيَّــٌة َوفَعَّ
َوالَْمَفاِصــِل َوالِْمَخــاِخ، َوُمَميِّــزٌَة أَفـْـَكاَر الَْقلـْـِب َونِيَّاتـِـِه« )عرانيــني 4: 12( مــع أنــه، بطبيعة الحال، 
قــد كُتــب الكتــاب املَُقــّدس بأنــاس عائشــني يف أزمنــة معينــة ويف أماكــن وثقافــات خاصــة )هــل 
كان ميكــن أن يختلــف األمــر عــن ذلــك؟(، فــال ينبغــي أن نتخــذ ذلــك ذريعــة أو ســبباً لتمييــع 
ــا  ــى فتحن ــا. فمت ــّدس لن ــاع لرســالة الوحــي املق ــض االنصي ــايب فرنف ــال الحــق الكت ــا حي موقفن
ــّدس محــّل نقــد وتحــت تــرصّف البــرش ولتقديرهــم ملاهيــة  املجــال لذلــك لصــار الكتــاب املَُق
الحــق. وتكــون النتيجــة أن كثــرياً مــن النــاس، بينــام يَّدعــون اإلميــان بالكتــاب املَُقــّدس، فإنهــم 
يرفضــون فكــرة الخليقــة يف ســتة أيــام مثــالً، والطوفــان الــذي اجتــاح كل العــامل، والــوالدة مــن 
عــذراء، وصعــود يســوع بالجســد، وحرفيــة املجــيء الثــاين للمســيح. هــذه هــي بعــض مــن كثــري 
مــن الحقائــق الكتابيــة التــي يقبــع بعــض املنحرفــني املنحطــني يف مكمــن ليدينــوا كلمــة اللــه 
وليبطلوهــا. هــذا مســلك ال ينبغــي ألحــد فينــا أن ينجــرف إليــه أو يغــوص يف مســتنقعه اآلســن. 

ملــاذا هــو مــن الــروري جــداً أن نخضــع أحكامنــا وآراءنــا لســلطان كلمــة اللــه بــدالً مــن 
ــا؟  إخضاعهــا ألهوائن
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4كانون الثاين )يناير( األربعاء

الرُّوح الُقُدس كُمعلِّم

ليس الرُّوح الُقُدس ذا فاعلية يف اإللهام بالكلمة املكتوبة فحسب، بل يف مساعدتنا لفهمها   
بطريقة صحيحة أيضاً. فإنه يخيم عىل عقول البرش ظالم حول فهم الحق، فهم بالطبيعة منفصلون 
ومنعزلون عن الله )أفسس 4: 18(. هذا هو السبب بأن الروح ذاته الذي أعلن وأوحى بكلمة 
الله، سيمكننا من فهمها. املشكلة ليست يف أن الكتاب املَُقّدس غامض ومبهم. فاملشكلة تكمن يف 

ترصفنا امللوث بالخطية نحو الله، الذي يعلن ذاته عىل صفحات الكتاب املَُقّدس. 
ــم يتــوق ألن يقودنــا إىل فهــم أعمــق للكلمــة املقدســة ولتقديــر  الــرُّوح الُقــُدس هــو معلّ  
مفــرح للكتــاب املقــدس. فهــو يلفــت انتباهنــا إىل حــق اللــه الكتــايب ويعطينــا مفاهيــم عميقــة 
ــب  ــب مح ــة وبقل ــة والطاع ــا باألمان ــف حياتن ــى تتص ــة حت ــق الكتابي ــك الحقائ ــة لتل منتعش
ملشــيئة اللــه. وهــذا كلــه ليحــدث فقــط إذا انجذبنــا إىل الكتــاب املَُقــّدس بقلــب متضــع قابــل 

ــم.  للتعلي

ــور  ــر األم ــا لتفس ــن حاجتن ــس ع ــول بول ــب الرس ــاذا يكت ــوس 2: 13و 14. م ــرأ 1كورنث اق
ــاً؟  ــة روحي الروحي

 

ميكننا  ال  الُقُدس  الرُّوح  فبدون  املقدس.  الوحي  لكلمة  لفهمنا  الُقُدس  الرُّوح  عىل  نعتمد   
استيعاب املغزى الروحي لكلامت الكتاب املَُقّدس، ومن ثم ال ميكننا سوى فهم معناها اللغوي 
فقط. وأكر من ذلك، فإننا كأناس خطأة، نضاد ونعارض حق الله يف أغلب األحيان، ليس ألننا ال 
نفهمه بل بالحري ألننا ال نريد االنصياع له. فبدون الرُّوح الُقُدس ال يوجد ميل أو قبول لكلمة 
الله ورسالته. ليس من رجاء وال ثقة وال محبة ُمستِجيبة. فإنَّ ما يستطيع الرُّوح الُقُدس أن يحييه 

يف حياة املرء يكون منسجامً مع الحق املعلن قبالً يف الكتاب املَُقّدس.

ــّدس ال يرجــع إىل لبــس أو  »كثــر مــن اآلراء املتضاربــة بخصــوص مــا يعلِّمــه الكتــاب املَُق
غمــوض يف الكتــاب نفســه، بقــدر مــا هــو مــن التعامــي واالنحيــاز اللــذان يســيطران عــى 
ــوا  ــّدس ليتبع ــاب املَُق ــن الكت ــيطة م ــة البس ــارات الواضح ــاس العب ــل الن ــن. يهم املفّسي
ميولهــم الخاصــة املنحرفــة« )روح النبــوة، ذا أدفنــت ريفيــو آنــد ســاباث هرالــد، 27كانــون 
ــق  ــع وتطبي ــك عــن تطبي ــاؤك كحجــر عــرثة أعاق ــف وقفــت كربي ــر، 1885(. كي الثاين/يناي
الحــق الكتــايب يف حياتــك؟ يف أي مجــاالت متنعــك رغباتــك الشــخصية عــن قبــول حــق اللــه 

يف حياتــك؟ كيــف تتعلــم أن تُْخِضــع كل يشء ملشــيئة اللــه؟ 



11

5 كانون الثاين )يناير( الخميس

الرُّوح الُقُدس والكلمة

ــّدس للبــرش، لــن يقودنــا  إن الــرُّوح الُقــُدس، الــذي أعلــن وأوحــى مبحتويــات الكتــاب املَُق  
ــال.  ــأي ح ــه ب ــة الل ــس كلم بعك

اقــرأ يوحنــا 5: 39، 4٦، 47؛ يوحنــا 7: 38. ألي ســلطان يشــر املســيح يف هــذه اآليــات؟ كيــف 
يؤكــد الكتــاب املَُقــّدس أن يســوع هو املســّيا؟

 

ـــرُّوح  ـــن ال ـــادات م ـــة وإرش ـــات« خاص ـــلّموا »رؤى وإعالن ـــم تس ـــاس أنه ـــض الن ـــي بع ع يدَّ  
الُقـــُدس تناقـــض رســـالة الكتـــاب املَُقـــّدس البيّنـــة. فالنســـبة لهـــم أن الـــرُّوح الُقـــُدس قـــد 
ـــا  ـــى به ـــه املوح ـــة الل ـــول كلم ـــا مفع ـــى ألغين ـــا مت ـــه. لكنن ـــة الل ـــن كلم ـــىل م ـــلطة أع ـــّوأ س تب
واملكتوبـــة وطرحنـــا جانبـــاً رســـالتها الجليـــة، فإننـــا نســـري إىل أرض خطـــرة وال نتّبـــع قيـــادة 
ـــا األمـــني لإلميـــان  ـــا الروحـــي وهـــو مالذن ـــّدس هـــو وحـــده حامين إرشـــاد روح اللـــه. الكتـــاب املَُق

ـــه. ـــاه ومنارس ـــذي نحي ال
»أمــا الــرُّوح الُقــُدس فيخاطــب الذهــن بواســطة الكتــب املقدســة ويطبــع الحــق ويكتبــه   
يف القلــب. وهكــذا هــو يفضــح الضــالل ويطــرده مــن النفــس . فاملســيح يخضــع لنفســه شــعبه 
املختــار بواســطة روح الحــق العامــل بكلمــة اللــه« )روح النبوة، مشــتهى األجيــال، صفحة 638(. 
لقــد أوضحــت إلــن هوايــت مبــا فيــه الكفايــة أنــه »مل يُعــَط الــرُّوح الُقــُدس وال ميكــن ان   
مُينــح لــك يلغــي الكتــاب املَُقــّدس. فكلمــة اللــه تقــرر بــكل رصاحــة أن الكتــاب املَُقــّدس هــو 
املقيــاس الــذي بــه مُيتحــن كل تعليــم وكل اختبــار« )روح النبــوة، الــرصاع العظيــم، صفحــة 11(.  
فالــرُّوح الُقــُدس مل يُعــط ليحــّل محــّل كلمــة اللــه. فهــو باألحــرى يعمــل مــن خــالل الكتــاب   
املَُقــّدس وبانســجام معــه ليجذبنــا نحــو املســيح، وبذلــك يجعــل مــن الكتــاب املَُقــّدس املقيــاس 
الوحيــد لِلِْقيـَـم الروحيــة الكتابيــة الحقيقيــة. وميكننــا أن نتأكــد عندمــا يــأيت أحدهــم بإّدعــاءات 
ومزاعــم تناقــض كلمــة اللــه، مــن أن ذلــك اإلنســان قــد جانبــه الصــواب. نحــن ال نســتطيع أن 
نحكــم عــىل القلــب والدوافــع. ولكننــا باســتطاعتنا أن نحكــم عــىل التعاليــم. واملقيــاس الوحيــد 

الــذي نقيســها بــه هــو كلمــة الوحــي املقدســة.   

مــا هــي بعــض التعاليــم التــي يحــاول النــاس ترويجهــا يف الكنيســة وهــي تناقــض كلمــة 
اللــه بصــورة جليــة؟ مــاذا يجــب أن يكــون رد الفعــل نحــو أولئــك الذيــن يرّوجــون التعاليــم 

املغلوطــة، وكذلــك نحــو هــذه التعاليــم املغلوطــة يف حــد ذاتهــا؟  
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6كانون الثاين )يناير( الجمعة

ملزيد من الدرس
ـــّدس  ـــاب املَُق ـــوان »الكت ـــذي بعن ـــم، الفصـــل ال ـــاب الـــرصاع العظي ـــوة، يف كت ـــروح النب ـــرأ ل اق  
ـــة  ـــم«، صفح ـــرب قلوبك ـــوان »ال تضط ـــذي بعن ـــل ال ـــة 642- 653؛ والفص ـــظ«، صفح ـــرُي حاِف خ

ـــال. ـــتهى األجي ـــاب مش 630- 648، يف كت
فّكــر يف الحــق الــذي نعرفــه ألنــه قــد أُعلــن لنــا يف الكتــاب املَُقــّدس. فّكــر، مثــالً، يف الخليقــة. 
يــا لــه مــن تناقــض صــارخ بــني مــا تعلّمــه كلمــة اللــه عــن كيــف ُخلقنــا وعــاّم تعلّمــه البرشيــة 
ــا  ــة م ــا إىل الوجــود جــرّاء عمليّ ــد جئن ــرش، ق ــم الب ــاً لتعالي ــا – فنحــن، وفق ــف ُخلقن ــن كي ع
يســمونه اليــوم »الفرضيــة الجديــدة لــدارون.« انظــر كيــف أخطــأ اإلنســان يف تصــّوره! فّكــر، 
أيضــاً، يف املجــيء الثــاين ليســوع املســيح وقيامــة األمــوات يف نهايــة الزمــان. هــذه حقائــق مــا 
ــا يف  ــدث، إذ نجده ــا ح ــط م ــذا بالضب ــا، وه ــن لن ــزم أن تُعل ــنا. كان يل ــا بأنفس ــا لنتعلّمه كن
كلمــة اللــه التــي أوحــى بهــا الــرُّوح الُقــُدس. ويف الحقيقــة، إن أهــم الحقائــق جميعهــا هــي 
أّن املســيح قــد مــات كّفــارة عــن خطايانــا وأننــا مخلّصــون باإلميــان بــه وبأعاملــه ألجلنــا، وهــي 
ــر يف  ــا. فّك ــت لن ــد أُعلن ــا ق ــا ألنّه ــا، واآلن نعرفه ــا مــن ذواتن ــا لنعرفه ــا كّن ــة عظيمــة م حقيق
ــد ورد ذكرهــا  ــا ق ــاً لكونه ــا فقــط ونســتوعبها متام ــا عليه ــد حصلن ــم أخــرى ق ــق وتعالي حقائ
ــّدس يبــنّي اىل أي مــدى تصبــح كلمــة الوحــي  يف كلمــة اللــه. ووجودهــا فقــط يف الكتــاب املَُق
ــكان أن تهيمــن  ــة مب ــن األهمي ــم هــو م ــا. فك ــرياً يف حياتن ــزاً كب ــّل حيّ ــة وتحت ــدس مركزيّ املق

كلمــة اللــه املقدســة عــىل حياتنــا؟ 
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أسئلة للنقاش
ـــن  ـــرث م ـــة أك ـــرّد عـــى األســـئلة الروحّي ـــن لل ـــل اآلم ـــّدس الدلي ـــاب املَُق ـــرب الكت ـــاذا يُعت 1. مل
ـــّدس  ـــاب املَُق ـــول الكت ـــدم قب ـــى ع ـــة ع ـــج املرتتب ـــي النتائ ـــا ه ـــة؟ م ـــات الوهمّي االنطباع

ـــي؟  ـــا الروح ـــم والختبارن ـــكّل التعالي ـــاس ل كمقي
2. غالبـــاً مـــا نســـمع عـــن كلمـــة »الحـــّق« تســـتعمل يف نصـــوص عديـــدة. يف الصـــّف، 
ـــا نقصـــد  ـــا ّع ـــس فقـــط عـــا هـــو صـــواب أو خطـــأ، وإّن ـــوم الحـــّق ولي تحـــدث عـــن مفه

ـــاً«؟ ـــر »حّق ـــون األم ـــى أن يك ـــا معن ـــّق. ف ـــو ح ـــا ه ـــراً م ـــا أن أم بقولن
3. كيـــف يجـــب أن تتـــرف كنيســـتك حيـــال شـــخص يّدعـــي الحصـــول عـــى »نـــور 

جديـــد«؟
ـــا  ـــا وم ـــّدس عـــن خلفيتن ـــاب املَُق ـــه الكت ـــم ب ـــا يعلّ ـــن م ـــة ب ـــات الجوهري 4. وزان االختالف
تعلمـــه الحكمـــة اإلنســـانية، وهـــذا هـــو املفهـــوم الحديـــث لنظريـــة النشـــوء واالرتقـــاء 
ـــق  ـــض نث ـــذا التناق ـــا ه ـــب أن يجعلن ـــاذا يج ـــّدس. مل ـــاب املَُق ـــم الكت ـــاً لتعالي ـــاً متام مناقض

ـــر؟ ـــن أي يشء آخ ـــرث م ـــّدس أك ـــاب املَُق ـــلطة الكت بس
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الرُّوح الُقُدس: يعمل خلف الستار

السبت بعد الظهر
املراجع األسبوعية: حزقيال 37: 5و 9؛ تكوين 1: 2؛ أيوب 26: 13؛ خروج 31: 1- 5؛ 

يوحنا 16: 13و 14؛ غالطية 5: 16- 23. 

ُديِن، ألَنَُّه يَأُْخُذ ِماَّ يِل َويُْخرِبُكُْم« )يوحنا 1٦: 14(. آية الحفظ: »َذاَك مُيَجِّ

ال ينال الرُّوح الُقُدس ذات االهتامم الجيل يف كالم الوحي املقّدس مثل اآلب واالبن. ولكن   
الكتاب املَُقّدس يخرنا بأن الرُّوح الُقُدس كان متواجداً يف جميع األوقات املهمة عىل مدى التاريخ 
س. يف البداية، عندما خلق الله هذا العامل، كان الروح يعمل ولكن من خلف الستار. كان  املقدَّ
ناشطاً يف إعطاء الوحي ألنبياء الله، قامئاً بعمل يف غاية األهمية يف تدوين كلمة الله. كام أن يسوع 

املسيح قد ُحبل به من الرُّوح الُْقُدس وُولَِد من العذراء مريم
ومــع ذلــك فــإن الــرُّوح الُْقــُدس مل يحتــل املركــز املميــز يف ِســِجّل الكتــاب املَُقــّدس، ومــن   
املدهــش حقــاً أننــا نعلــم عنــه القليــل. إنــه يقبــع متواريــاً يف الخلــف وهــذا ألن عملــه ومهمتــه 
هــي أن يســعى لتقديــم عمــل أقنــوم آخــر يف الالهــوت- يســوع، ابــن اللــه- وأن يعطــي مجــداً 
ــذي  ــدي ال ــة مــن املــوت األب ــا ينجــو البــرش الســاقطون يف الخطي ــك م ــك ل ــه اآلب. كل ذل لل

ينتظرهــم إذا مــا اســتمروا يف العصيــان. 
ســة نعلــم أن الــرُّوح الُقــُدس يتقبــل دوراً داعــامً، معينــاً، حافظــاً  فِمــن شــهادة الكلمــة املقدَّ  
ومؤيــداً، وأنــه يقــوم بذلــك طواعيــة وعــن طيــِب خاطــر وبعيــداً عــن األنظــار. يســتوي األمــر 
عنــده يف عمــل الخلــق أو الفــداء أو العمــل الكــرازي، فإنــه ال يقــف يف دائــرة الضــوء، بالرغــم 

مــن أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه. 

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم، املوافــق 
14كانــون الثــاين )ينايــر(. 

7- 13كانون الثاين )يناير(الدرس الثاين
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8 كانون الثاين )يناير( األحد

تََخّفي الرُّوح الُقُدس

ــرُّوح  ــل ال ــع عم ــح م ــوب الري ــاىش هب ــاذا يت ــال 37: 5، 9. مل ــا 3: 3-8؛ حزقي ــرأ يوحن اق
ــي؟  ــُدس املخف الُق

 

ـــرب يســـوع العمـــل  ـــاح، يصـــف ال ـــُدس بنشـــاط الري ـــرُّوح الُق ـــة أعـــامل ال مـــن خـــالل مقارن  
الخفـــي للـــروح القـــّدس. فتحـــركات الريـــاح لهـــا طابـــع خفـــّي غـــري منظـــور. ليـــس مـــن الســـهل 
أن تعـــرف مـــن أيـــن تهـــب الريـــح أو إىل أيـــن تذهـــب. فَمـــن ذا الـــذي مل يحـــرّيه هبـــوب 

ـــرف؟ ـــث ال يع ـــن حي ـــاً م ـــئ أحيان ـــح املفاج الري
ــة.  ومــع هــذا نســتطيع أن نتعلــم مــن تحــركات الريــح ونألــف نشــاطها وهبّاتهــا املفاجئ  
ــه.  ــيطر علي ــدر أن يس ــد يق ــام أراد. ال أح ــل كيف ــُدس يعم ــرُّوح الُق ــإن ال ــابهة ف ــة مش بطريق
وبالرغــم مــن ذلــك فباســتطاعتنا أن نعــرف ونحــّس نشــاطه وعملــه. الــرُّوح الُقــُدس كالريــح 
متامــاً غــري منظــور ومــع هــذا يكــون يف أوج قوتــه. إننــا، بالطبــع، نشــعر بوجــود الريــح وغالبــاً 
ــا. مــن النســيم العليــل الخفيــف إىل اإلعصــار  ــا ال نشــاهدها بأعينن مــا نــرى تأثريهــا، مــع أنن
ــإن  ــح، ف ــُدس بالري ــرُّوح الُق ــف ال ــا يوص ــة. عندم ــوة هائل ــح ق ــح أن تصب ــن للري ــل ميك القات
نشــاطه قــد ارتبــط بفكــرة إعطــاء الحيــاة للمــوىت. وهــذا األمــر يفــرتض بلــوغ القــوة إىل أقــى 

مداهــا، مــدى ال يبلــغ الوصــول إليــه إال اللــه وحــده. 
ــرُّوح الُقــُدس هــي أعظــم  كيــف يتــم إنجــاز ذلــك، إنــه ّس. فاللــه وأعاملــه مــن خــالل ال  

ــة.  ــة أو مقّدس ــداً، دنيوي ــرية ج ــور كث ــن أم ــتوعب م ــام نس ــرياً م كث
هــذا ليــس معنــاه أننــا نعجــز عــن فهــم مــا ينجــزه الــرُّوح الُقــُدس. ولكننــا علينــا أن نتحقــق   
ونقــّر بــأن الفضيلــة املناســبة عنــد التعامــل مــع األسار اإللهيــة هــي التواضــع. التواضــع يقــّدر 
ويعتــز بعظمــة املــوىل ويعــرف محدوديــة املخلــوق ويقبــل كذلــك ويقــّر بحاجتــه إىل اإلعــالن 

اإللهــي. 
لقــد ســطرت إلــن هوايــت بــذكاء قولهــا: »وأسار الكتــاب املقــّدس التــي هــي أســمى وأبعــد   
مــن أن تتطــاول الحجــج املضــاّدة لهــا للنَّيــل منهــا هــي مــن أقــوى الراهــني عــىل أنّــه موحــى 
بــه مــن اللــه. فــإذا كان البيــان الــذي يــورده عــن الله مــاّم ميكننــا أن ندركــه، وإذا أمكــن للعقول 
املحــدودة أن تــدرك عظمتــه وجاللــه فــإنَّ الكتــاب املقــّدس ال ميكــن أن يحمــل الراهــني التــي 
ال تخطــئ، عــىل مصــدره اإللهــي كــام هــو الحــال اآلن. إنَّ عظمــة مواضيعــه وأبحاثــه يجــب أن 

تلهمنــا اإلميــان بأنـّـه كلمــة اللــه« )الرتبيــة الحقيقيــة، صفحــة 200(.
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مــا هــي بعــض القــوى الطبيعيــة الخفيــة التــي تؤثــر يف حياتنــا؟ مــاذا ينبغــي أن يعلمنــا 
ذلــك عــن حقيقــة أنــواع النفــوذ الخفيــة والقويــة يف هــذا العــامل؟ 

9 كانون الثاين )يناير( االثنن

الرُّوح الُقُدس وقت الَخلِق

إن إنجــاز اللــه األكــر عــىل هــذا الكوكــب هــو الخليقــة. وعنــد الحديــث عــن الخلــق، يذكــر   
ــويس 1: 16، 17(  ــيح )كول ــوع املس ــن 1: 1( ويس ــه )تكوي ــم الل ــوح اس ــّدس بوض ــاب املَُق الكت
كخالــق للســامء واألرض وكل مــا فيهــا )يوحنــا 1: 1-3(. ومــع هــذا يذكــر الكتــاب املَُقــّدس أيضــاً 

تواجــد الــرُّوح الُقــُدس يف عمــل الخليقــة.  

اقــرأ تكويــن 1: 2؛ أيــوب 2٦: 13؛ 33: 4؛ مزمــور 33: ٦؛ 104: 29، 30. مــاذا كان دور الــرُّوح 
الُقــُدس يف الخليقــة؟ مــا هــي عالقــة ُروُح اللــِه بخلــق الحيــاة؟ 

 

ــق.  ــد إجــراء الخل ــُدس عن ــرُّوح الُق ــن 1: 2 حضــور ال ــواردة يف تكوي ــق ال تذكــر قصــة الخل  
إن املراجــع املأخــوذة مــن أيــوب 26: 13؛ 33: 4؛ مزمــور 104: 29، 30؛ 33: 6 جميعهــا تدعــم 
دور الــرُّوح الُقــُدس النشــط يف العمــل املعجــزي الخــارق املتعلــق بخلــق األرض. فبينــام يذكــر 
الكتــاب املَُقــّدس بجــالء اســم اآلب الســاموي وابنــه الســاموي يســوع املســيح مشــرتكني يف خلــق 
ــك وإن كان  ــُدس متواجــد كذل ــرُّوح الُق ــويس 1: 16، 17(، فال العــامل )انظــر إشــعياء 64: 8؛ كول

بطريقــة خفيــة مبهمــة. 
ــه  ــك فإن ــن ذل ــدالً م ــق، وب ــة الخل ــل يف عملي ــي فاع ــرص رئي ــل أو عن ــرز كعام ــه ال ي إن  
»يــرف« عــىل وجــه األرض الخاليــة، وهكــذا فإنــه مــن خــالل تحركاتــه هــو متواجــد عنــد بــدء 

ــىل األرض.  ــاة ع الحي
ــس  ــي نف ــن 1: 2، ه ــىل« يف تكوي ــرف ع ــة »ي ــة »merahepeth« املرتجم ــة العري الكلم  
الكلمــة الــواردة يف تثنيــة 32: 11، حيــث يشــبّه اللــُه بنــرس يرفــرف فوق عــّش صغــاره. إن الرُّوح 
الُقــُدس كان مشــاركاً بشــكل جوهــري يف عمليــة الخلــق ووجــود الحيــاة عــىل هــذه األرض، وكان 
ــم النــرس بصغــاره. ويقــرتح ســفر املزامــري  ــق كــام يهت ــة الخل ــة حديث ــات الحي ــي بالكائن يعتن
104: 30 بــأن عمــل الخلــق كان فقــط ممكننــاً مــن خــالل عمــل الــرُّوح الُقــُدس وبأنــه اضطلــع 

بــدور نشــط فعــال يف هــذه املهمــة. 
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ــدء الخليقــة لهــذا العــامل، بــل هــو نشــط  ــد ب ــُدس فقــط متواجــداً عن ــرُّوح الُق مل يكــن ال
كذلــك يف خلقنــا مــن جديــد وتجديدنــا، مــن حيــث أنــه مينحنــا قلبــاً جديــداً وعقــالً جديــداً. 
كيــف ترتبــط هــذه اإلجــراءات ببعضهــا البعــض؟ مــاذا يخربنــا الســبت عــن عمــل الَخلــق، 

والَخلــق مــن جديــد؟   

10كانون الثاين )يناير( الثالثاء

الرُّوح الُقُدس واملَْقِدس

»فَيَْصَنُعوَن يِل َمْقِدًسا ألَْسُكَن يِف َوَسِطِهْم« )خروج 25: 8(.   
بعـد عمـل الَخلـق، تـرز خطة الله للخـالص يف الكتاب املَُقـّدس آخذة أهميـة قصوى. يف عامل   
سـاقط يف الخطيـة، مـا فائـدة عمليـة الخلـق دون وجـود خطـة للفـداء؟ كخطأة، نحـن ال نحتاج 
مجـرد خالـق فحسـب وإمنـا نحتـاج فادياً. كم ينبغـي أن نحمد اللـه ألن لنا فادياً بالفعل، يسـوع 

املسـيح. بدونـه نكـون بـال رجـاء يف العـامل الذي فيـه ومن ذاتـه ال يقـّدم لنا شـيئاً البتة.
ــِدس األريض وخدماتــه يعــّر عــن غفــران اللــه للخطيــة ويرمــز  يف العهــد القديــم كان املَق  
ــني 4:  ــر عراني ــالص، )انظ ــة الخ ــم خط ــل القدي ــن إلسائي ــا أُعل ــا. هن ــوع فادين ــل يس إىل عم
2(. وبينــام اختــص العديــد مــن خدمــات املقــِدس باإلشــارة إىل يســوع وموتــه ألجــل غفــران 
ُر الــرُّوُح الُقــُدس منهمــكاً يف قيــادة أشــخاص معينــني لبنــاء املقــِدس عــىل النمــط  الخطايــا، يَُصــوَّ

ــه الــرب ملــوىس.  الــذي أعلن

اقــرأ خــروج 31: 1- 5. بــأي شــكل كان الــرُّوح الُقــُدس مشــرتكاً يف بنــاء املقــِدس؟ كيــف ســاعد 
الــرُّوح الُقــُدس أولئــك الذيــن شــيدوا مســكن الله؟ 

 

يخرنــا الكتــاب املَُقــّدس أن الــرُّوح الُقــُدس كان متواجــداً وقــت بنــاء املقــِدس أيضــاً، املركــز   
الرئيــي الــذي تصالــح فيــه اللــه والنــاس، وفيــه وتقابــل اإللــه القــدوس بأنــاس خطــأة. لقــد 
كلـّـف اللــه مــوىس، حســب خطــة إلهيــة، أن يبنــي املقــِدس األريض عــىل منــط املقــِدس الســاموي 

األصــيل )خــروج 25: 9، 40(. 
كان املقــِدس هــو النمــوذج اإللهــي لــرشح خطــة الخــالص. كان اللــه سيســكن وســط شــعبه   
ــق  ــىل عات ــع ع ــه. ووق ــم ببنائ ــذي كلفه ــِدس ال ــك يف املق ــيفعل ذل ــة، وكان س ــة معين بطريق
الــرُّوح الُقــُدس تعضيــد البــرش ومســاعدتهم حتــى ينجــزوا، مبهــارة فائقــة، مــا طلــب اللــه منهم، 
ــل  ــذا العم ــوا ه ــتطيعوا أن يتمم ــون ليس ــا كان اإلسائيلي ــُدس م ــرُّوح الُق ــة ال ــدون معون وب

ــع.  ــي الرائ املعــامري الفن



18

نظــراً لقــوة الــرُّوح الُقــُدس، مل يكــن يف حاجــة إىل مســاعدة بريــة لبنــاء املقــِدس. 
وُح الُقــُدُس أناســاً آخريــن أن يشــيدوا املقــِدس مبهــارة  وبالرغــم مــن ذلــك، فقــد أعــان الــرُّ
وجــال فائقــن. كيــف وأيــن ميكنــك أن تســاعد أشــخاصاً آخريــن يك يســتخدموا مهاراتهــم 

ــه وملجــد اســمه القــدوس؟  ــل مبلكــوت الل ومواهبهــم للتعجي

11كانون الثاين )يناير( األربعاء

الرُّوح الُقُدس يف متجيد يسوع املسيح

كان الــرُّوح الُقــُدس ناشــطاً إبـّـان أزمنــة العصــور القدميــة. ومــع ذلــك فــإنَّ نشــاطه، عــىل مــا   
يبــدو، مل يظهــر مبقــدار مــا ظهــر بــه يف العهــد الجديــد. ومبجــيء يســوع، املســيا املوعــود بــه، 
تركــزت خدمــة الــرُّوح الُقــُدس وازدادت وأخــذ يهــب العطايــا الروحيــة إىل كل املؤمنــني. وبينــام 
يخرنــا كتــاب العهــد الجديــد بــأن الــرُّوح الُقــُدس كان دائبــاً عــىل العمــل يف مجــاالت عــدة يف 
حياتنــا الروحيــة ويف حيــاة الكنيســة، فلرمبــا يكــون أعظــم عمــل يقــوم بــه هــو متجيــد الــرب 

يســوع املســيح.

اقــرأ يوحنــا 1٦: 13، 14 ويوحنــا 15: 2٦. مــا هــو عمــل الــرُّوح الُقــُدس حســب قــول يســوع 
املســيح؟ وكيــف يتعلــق أي عمــل يقــوم بــه الــرُّوح الُقــُدس بهــذا العمــل الرئيــي؟ 

 

يخرنــا يســوع املســيح بــأن الــرُّوح الُقــُدس ال يتكلــم مــن ذاتــه، وإمنا لصالح يســوع املســيح.   
فيــدور مجــال كالمــه حــول إعــالء عمــل املســيح الفــدايئ. فينــزوي وراء الســتار ويســلط الضــوء 
ــا مل تكــن  ــه إلين ــُدس ومهمت ــرُّوح الُق ــأن »مرســلية ال ــه ب عــىل يســوع. لقــد صــدق القــول في
أبــداً ‘انظــروا إيّل، اصغــوا إيّل، تعالــوا إيّل، تعرفــوا عــيّل’، وإمنــا كانــت دامئــاً وأبــداً ‘انظــروا إليــه، 
ــه  ــوا علي ــاة؛ تعرّف ــه، وخــذوا الحي ــوا إلي ــه؛ اذهب ــه واســمعوا كالم ــوا مجــده؛ اصغــوا إلي وعاين
وذوقــوا مثــرة فرحــه وســالمه.’ وميكننــا أن نقــول بــأن الــروح القــدس هــو العميــل الســاموي 
س.« ]ج. آي.  ــدَّ ــاط املق ــذا الرب ــىل ه ــاظ ع ــة والحف ــيح بالكنيس ــران املس ــق لق ــق واملوثّ املوفّ
بيكــر، تناغمــوا مــع الــروح: الحصــول عــىل االمتــالء مــن خــالل ســرينا مــع اللــه، طبعــة منقحــة 

ــعة )جرانــد رابيــدز: مطبوعــات بيكــر، 2005(، صفحــة 57و 58[. وموسَّ
إنَّــه ملـِـن األهميــة مبــكان معرفــة أّن أي تكريــم لعمــل الــرُّوح الُقــُدس ينقــص ِمــن شــخص   
ــن  ــُدس م ــرُّوح الُق ــا لل ــدار م ــُدس. ومبق ــرُّوح الُق ــن ال ــس م ــو لي ــيح ه ــوع املس ــل يس وعم
أهميــة لحياتنــا الروحيــة، ال يجــوز البتــة أن يأخــذ املــكان املخصــص ليســوع املســيح يف حياتنــا 
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ولخالصنــا. حينــام يتمجــد املســيح يكــون ذلــك دليــالً عــىل شــهادة الــرُّوح الُقــُدس بأنــه يعمــل. 
هــذا هــو ســبب تســميتنا »مســيحيني« أي أتبــاع املســيح )قــارن بأعــامل 11: 26(، بــدالً مــن » 
‘Pneumians’   أو ‘نيوميانــز’ » التــي تعنــي أَتْبـَـاع الــرُّوح ]انظــر غراهــام أ. كــول، »هــو الــذي 
يعطــي الحيــاة«: عقيــدة الــروح القــدس )ويتــون، إيــل: كــروس وايــز للنــرش، 2007(، صفحــة 

.]284

ملــاذا مــن املهــم لنــا أن نرفــع الــرب املُقــام يف كل مــا نفعــل؟ إنــه لجديــر بنــا أن نفكــر   
فيــا صنــع يســوع ألجلنــا. نحــن مدينــون لــه بــكل يشء. فكيــف ميكننــا أن نظهــر عرفاننــا 

بالجميــل )تصفــح مثــالً 2تســالونيك 1: 11(؟ 

12كانون الثاين )يناير( الخميس

الرُّوح الُقُدس واملسيح

ــَح  ــد َمَس ــه ق ــا 1: 34و 35(. إن ــيح )لوق ــد املس ــة تجس ــُدس عملي ــرُّوح الُق ــق ال ــد حق لق  
ــروح  ــل ال ــن ِقبَ ــيح م ــوع املس ــُح يس ــإّن َمْس ــا 3: 21و 22(. فَ ــليته )لوق ــداً ملرس ــيح متهي املس
ــذه.  ــىل تالمي ــروح ع ــكب ال ــه لس ــيا وأّهل ــة املس ــل ومهم ــم عم ــوة ليت ــده بق ــد أيّ ــدس ق الق
فالــرُّوح الُقــُدس قــاد يســوع وعّضــده يف تجربتــه مــن إبليــس )مرقــس 1: 12؛ متــى 4: 1؛ لوقــا 
ــارن  ــني 2: 18؛ ق ــون )عراني ــن يُجّرب ــنَي الذي ــن أَْن يُِع ــوع م ــن يس ــى يتمك 3: 1و 2و 14( حت
ذلــك مبــا ورد يف عرانيــني 4: 15و 16(. لقــد أيّــد الــرُّوح الُقــُدس يســوع بقــوة عظيمــة إلنجــاز 
العمــل الفــدايئ، )عرانيــني 9: 14( وجعــل قيامــة املســيح يســوع حقيقيــة )1بطــرس 3: 18(. يف 
كل هــذه األعــامل واملهــامت العظيمــة، بقــي الــرُّوح الُقــُدس متواريــاً منزويــاً يف الخلــف، ورفــع 

يســوع املســيح إىل مــكان الصــدارة. 

اقــرأ لوقــا 24: 44-49؛ غالطيــة 5: 1٦-23؛ أفســس 4: 23و 24. مــاذا نعــرف عــن عمــل الــرُّوح 
وُح الُقُدس يســوَع املســيح؟  ــد الــرُّ الُقــُدس مــن هــذه الفقــرات؟ بــأي كيفيــة ميجِّ

 

إن الرُّوح الُقُدس ميّجد املسيح، عىل األقل بالطرق اآلتية:  
1. بالتعليــم والتحــدث عنــه بطريقــة موثــوق بهــا ويُعتَمــد عليهــا يف األســفار املقدســة. فليــس 
مــن أمــر يجــب أن نعرفــه عــن يســوع ومهمتــه الخالصيــة، غائــب أو مبهــم أو مضلــل. إن كل 

يشء موجــود وواضــح يف كلمــة اللــه، لــو أننــا طالعنــاه بإميــان واتضــاع. 
ســة مــع املســيح. يعمــل الــرُّوح الُقــُدس  2. يربطنــا رجــاالً ونســاًء يف رشكــة خالصيــة وعالقــة مقدَّ
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ــة ويك  ــور الروحي ــوا األم ــى يفهم ــم حت ــري عقوله ــاس. ين ــول الن ــوب وعق ــق يف قل ــف رقي بلط
يكونــوا راغبــني بثقــة كاملــة يف قبــول يســوع املســيح قائــداً لهــم وفاديــاً. 

3. مبســاعدتنا لغــرس أخــالق املســيح وســجاياه فينــا. فيُحيــي فضائــل املســيح يف حياتنــا )غالطية 
5: 22و 23(. إننــا نحــرز النــرصة عــىل الخطيــة بواســطة دم يســوع. )قــارن هــذا برؤيــا 12: 11( 

وميَكِّننــا الــرُّوح الُقــُدس مــن الســري بأمانة حســب وصايــا الله. 
4. مبســاعدتنا يك نحيــا عــىل شــاكلة املســيح، منكريــن ذواتنــا يف محبــة وخدمة صادقــة لآلخرين. 
فيحــُث الرجــال والنســاء عــىل االنخــراط يف أمنــاط أعــامل ملجــد اللــه ويعيننــا يك نتواصــل مــع 

اآلخريــن بــروح املســيح الجذابــة. 

كيف يتسنى لسجايا وصفات املسيح املنغرسة يف حياتنا أن متّجد أبانا الساوي؟ 

13كانون الثاين )يناير( الجمعة

ملزيد من الدرس
ـــه.  ـــا يف ســـرينا مـــع الل ـــة لن ـــة األهمي ـــُدس هـــو يف غاي ـــرُّوح الُق ـــن شـــك يف أن عمـــل ال ـــا ِم م  
ـــا نســـتطيع أن  ـــه واضحـــاً، ولكنن ـــا عمل ـــأم أعينن ـــرى ب ـــا ال ن ـــه لرمبـــا أنن ـــة، نـــرصح بأن ومـــرة ثاني
ـــان  ـــطة اإلمي ـــريت بواس ـــد تغ ـــك ق ـــو أن حيات ـــن. فل ـــاة اآلخري ـــا وحي ـــىل حياتن ـــريه ع ـــّس تأث نح
ـــُدس فيهـــا. »ومـــع  ـــرُّوح الُق بيســـوع املســـيح، فإنهـــا تكـــون قـــد تغـــريت، فقـــط، بفعـــل عمـــل ال
ـــروح  ـــل ال ـــذا عم ـــا . هك ـــس به ـــا ونح ـــج نراه ـــدث نتائ ـــا تح ـــني فإنه ـــرى بالع ـــح ال ت أن الري
ـــة.  ـــه املخلص ـــس بقوت ـــد أح ـــن ق ـــه م ـــل يعمل ـــه يف كل عم ـــن نفس ـــن ع ـــو يعل ـــس فه يف النف
عندمـــا ميلـــك روح اللـــه عـــىل القلـــب يغـــري الحيـــاة، فاألفـــكار الرشيـــرة تطـــرد بعيـــدا واألعـــامل 
الخاطئـــة يبتعـــد اإلنســـان عنهـــا . ويف موضـــع الحســـد والغضـــب والخصـــام متلـــك املحبـــة 
ـــوار  ـــه أن ـــىل الوج ـــطع ع ـــة ، وتس ـــزن والكآب ـــكان الح ـــرح يف م ـــل الف ـــالم ، ويح ـــة والس والوداع
ـــنّي  ـــد ب ـــة، ولق ـــود عظيم ـــذه وع ـــة 150(. ه ـــال، صفح ـــتهى األجي ـــوة، مش ـــامء« )روح النب الس
ـــرُّوح  ـــل ال ـــن عم ـــود. لك ـــريات والوع ـــذه التغي ـــة ه ـــة حقيق ـــارات الحياتي ـــن االختب ـــد م العدي
ـــاة  ـــون. فحي ـــي أن نك ـــام ينبغ ـــة، ك ـــة أتوماتيكي ـــا، بطريق ـــاً يجعلن ـــاً طارئ ـــس لحظي ـــُدس لي الُق
ـــُدس  ـــرُّوح الُق ـــقط. ال ـــا نس ـــة عندم ـــليم وتوب ـــاد وتس ـــاة جه ـــي حي ـــه ه ـــوع لل ـــان والخض اإلمي
ـــىل أّن  ـــدة يف املســـيح. ع ـــة جدي ـــا خليق ـــا ليجعلن ـــل يف حياتن ـــذي يعم ـــوي ال ـــل العل ـــو العمي ه
ـــا ينبغـــي أن  ـــا وضعفاتن ـــع أّن أخطاءن ـــاة. م هـــذا اإلجـــراء هـــو عمـــل يســـتمر عـــىل طـــول الحي
تضعنـــا يف رضـــوخ كامـــل للـــه فـــال يجـــب أن نســـمح للشـــيطان بـــأن يضعـــف عزميتنـــا يف حياتنـــا 
ـــاً أن  ـــا دامئ ـــا فيلزمن ـــا معاصين ـــا تطاردن ـــك. عندم ـــل ذل ـــاً ألن يفع ـــز دامئ ـــو يتحف املســـيحية، وه
ـــاج  ـــأة نحت ـــاً، خط ـــه متام ـــن علي ـــام نح ـــا ك ـــأة. وألنن ـــن الخط ـــاً ع ـــيح عوض ـــوت املس ـــر م نتذك
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ـــة.  ـــك النعم ـــل تل ـــا لني ـــالً إيان ـــا مؤه ـــيح عّن ـــات املس ـــذا م ـــة، ل إىل النعم

أسئلة للنقاش
1.مـــاذا يســـتطيع مثـــال الـــرُّوح الُقـــُدس أن يعلّمـــك عـــن الخدمـــة مـــن وراء الســـتار؟ 
ـــا  ـــث ال يدركونه ـــن، بحي ـــة عـــن الكثري ـــه بطريقـــة خافي ـــة عمـــل الل ـــى هـــذا هـــو تأدي معن

رونهـــا؟  أو حتـــى يقدِّ
ـــف  ـــوء؟ »كي ـــرة الض ـــه يف دائ ـــوع ويضع ـــأن يس ـــُدس ش ـــرُّوح الُق ـــّي ال ـــة يع ـــة كيفي 2.بأي
ميكنـــك أن ترفـــع مـــن شـــأن يســـوع دون أن تضـــع نفســـك يف مركـــز االهتـــام؟ وملـــاذا 
ـــذات؟  ـــل إىل إعـــالء ال ـــة املي ـــا الســـبيل إىل محارب ـــرة؟ وم ـــاً كث ـــك أحيان يســـتعيص فعـــل ذل
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ألوهية الرُّوح الُقُدس

السبت بعد الظهر
ـــعياء 63: 10-14؛  ـــوس 2: 10و 11؛ إش ـــال 5: 1-4؛ 1كورنث ـــبوعية: أع ـــع األس املراج

ـــرس 1: 2. ـــة 8: 11؛ 1بط ـــس 3: 4-6؛ رومي تيط

ـــُدس  ـــرُّوح الُق ـــُة ال ـــِه، َوَشِكَ ـــُة الل ـــيحِ، َوَمَحبَّ ـــوَع الَْمِس ـــا يَُس ـــُة َربَِّن ـــة الحفـــظ: »نِْعَم آي
ـــْم« )2كورنثـــوس 13: 14(. َمـــَع َجِميِعكُ

إن ألوهيـــة اآلب مســـلّم بهـــا يف كّل أجـــزاء الكتـــاب املَُقـــّدس طـــوالً وعرضـــاً بســـهولة.   
ونجـــد هـــذه الحقيقـــة معـــّر عنهـــا يف كال العهديـــن القديـــم والجديـــد. إنهـــا مـــن أهـــم 

ــه.  ــة اللـ ــو كلمـ ــاب املَُقـــّدس الـــذي هـ ــة يف الكتـ وأعظـــم الحقائـــق الكثـــرية املعلنـ
وتؤكَــد أيضــاً ألوهيــة يســوع املســيح يف أماكــن عــدة يف الكلمــة املقّدســة وخاصــة، بالطبــع،   

ــل األربعــة والرســائل أيضــاً.  ــد، يف األناجي يف العهــد الجدي
ــة.  ــة مبهم ــريات عويص ــاً وتعب ــر غموض ــرق أك ــم بط ــُدس تُعلَّ ــرُّوح الُق ــة ال ــن ألوهي ولك  
وميكــن اســتنباطها مــن عبــارات كتابيــة بطريقــة غــري مبــارشة. وهنــا يلزمنــا أن نقــارن النصــوص 
الكتابيــة ببعضهــا البعــض حتــى نســتطيع أن نــدرس بدقــة مــا يعلنه اللــه يف كلمته املقّدســة عن 
الــرُّوح الُقــُدس. بفعلنــا ذلــك ال ينبغــي أن نؤكــد بطريقــة ال تقــل عــاّم تدونــه الكلمــة املقدســة. 
وال يجــب أن نزيــد عــىل مــا هــو مكتــوب )1كورنثــوس 4: 6(. إن هــذا املوضــوع يتطلــب روحــاً 
متواضعــاً قابــالً للتعلـّـم. فــال يجــب أن يقودنــا مفهومنــا البــرشي عــن كنــه اللــه إىل كيفيــة فهــم 
الــرُّوح الُقــُدس. فبــدالً مــن ذلــك، يجــب أن نقبــل ونؤيــد مــا يســطّره كالم اللــه املقــّدس مهــام 

صعبــت علينــا املفاهيــم حتــى نســتوعبها متامــاً.

ــوم الســبت القــادم املوافــق  ــدرس اســتعداداً ملناقشــته ي *نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا ال

ــر(.  ــاين )يناي ــون الث 21كان

14كانون الثاين )يناير(الدرس الثالث
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15 كانون الثاين )يناير(  األحد

الرُّوح الُقُدس والله

الكتــاب املَُقــّدس ال يعــرض وصفــاً منتظــامً عــن ألوهيــة الــرُّوح الُقــُدس. ونجــد بــدالً مــن   
ذلــك آثــاراً وإشــارات هاّمــة تــدّل عــىل أن كتبــة األســفار املقْدســة قــد اعتــروا الــرُّوح الُقــُدس 
معــادالً للــه. هنــاك العديــد مــن العبــارات الكتابيـّـة ترجــع بعــض األعــامل إىل اللــه وكذلــك إىل 

الــرُّوح الُقــُدس.

ــُدس مــن كالم  ــرُّوح الُق ــه وال ــا أن نعــرف عــن الل اقــرأ ســفر األعــال 5: 1 – 4. مــاذا ميكنن
ــا؟  الرســول بطــرس إىل حناني

 

لـــو مل يكـــن الـــرُّوح الُقـــُدس كاللـــه، لـــكان بطـــرس هنـــا ينطـــق بـــكالم بغايـــة االهـــامل   
وبطريقـــة خطـــريٍة ومضلّلـــة. فـــإّن الطبيعـــة اإللهيـــة للـــرُّوح الُقـــُدس تتجـــىل مـــن خـــالل حقيقـــة 
ـــدث  ـــد. يتح ـــتوى واح ـــىل مس ـــُدس ع ـــرُّوح الُق ـــة وال ـــذات اإللهيّ ـــع ال ـــرس يض ـــول بط أن الرس
بطـــرس إىل حنانيـــا يف العـــدد الثالـــث قائـــالً: ملـــاذا كذبـــت عـــىل الـــرُّوح الُقـــُدس ويواصـــل 
ـــه.« إنَّ بطـــرس الرســـول  ـــىَل الل ـــْل َع ـــاِس بَ ـــىَل النَّ ـــِذْب َع ـــْم تَْك ـــَت لَ ـــة الرابعـــة: »أَنْ ـــه يف اآلي قول
ـــه  ـــرص كذب ـــا مل يقت ـــرس إىل أن حناني ـــار بط ـــد أش ـــُدس. فلق ـــرُّوح الُق ـــَه بال ـــوح الل ـــادل بوض يع
ـــىل  ـــذب ع ـــو ك ـــُدس ه ـــرُّوح الُق ـــىل ال ـــذب ع ـــه. فالك ـــه ذات ـــىل الل ـــذب ع ـــل ك ـــل ب ـــىل الرس ع

ـــة. ـــذه الكيفي ـــاً به ـــة متام ـــذه النقط ـــح ه ـــه، تتّض ـــو الل ـــُدس ه ـــرُّوح الُق ـــه. ال الل
فلامذا كان هذا العقاب الصارم ملا فعله حنانيا وسفرية؟ 

ــر بــأّن املؤمنــني يف الكنيســة األوىل، الــوارد ذكرهــم يف ســفر أعــامل الرســل،  يجــب أن نتذكّ  
ــل  ــاج عم ــاد كان نت ــذا االتح ــامل 4: 32 (. ه ــر أع ــدة )انظ ــاً واح ــداً ونفس ــاً واح ــوا قلب كان
الــرُّوح الُقــُدس، وهــذا هــو الســبب يف أنّهــم تقاســموا طواعيــًة وبكامــل حريّتهــم كل مــا كانــوا 
ميتلكونــه. الكــذب بالنســبة للمشــاركة معنــاه التنّكــر للَوحــدة وتكذيــب الــروح الــذي أّســس 

ــة.  ــا ممكن هــذه الَوحــدة وجعله
ــه قــد زّور العمــل اإللهــي وحضــور  ــا وســفرية زوجت هــذا هــو الســبب يف أّن كــذب حناني  
الــرُّوح الُقــُدس وســط جامعــة املؤمنــني يف الكنيســة األوىل. إّن صفــة عــدم األمانــة نحــو اللــه، 
ــُدس يف أن يعمــل  ــرُّوح الُق ــْل دور ال ــرة وتعرق ــة مدّم ــا وســفرية، هــي صف ــي لحناني ــك الت كتل
بفاعليــة يف حيــاة املؤمنــني. يــوّد اللــه أن نقــّدم لــه خدمــًة كاملــة غــري منقســمة أو منقوصــة. 
وألّن جامعــة املؤمنــني الحديثــة آنئــٍذ كانــت يف منعطــف خطر، اســتعمل الله وســائل ذات نتائج 
ــض  ــم البع ــالص لبعضه ــدٍة وإخ ــل يف َوح ــن العم ــدة م ــة الولي ــذه الكنيس ــن ه ــرية ليمّك خط

ــُدس. ــرُّوح الُق ــادة ال ــني يف قي ــوا راغب وليكون
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فكّــر يف كيــف كان مــن الســهل عــى حنانيــا وســفرة أن يــربّرا خطيتهــا. أليــس حّقــاً أنّنــا 
قــد بعنــا أرضنــا وأعطينــا بعضــاً مــن مثنهــا للكنيســة؟ مــا هــو الجــرم يف االحتفــاظ ببعــض 
مثنهــا ألنفســنا؟ إىل مــاذا تنّبهنــا هــذه القّصــة حتــى نكــون حريصــن عندمــا نحــاول تربيــر 

ترّفاتنــا؟

16 كانون الثاين )يناير( االثنن

السجايا اإللّهية الُحْسنى للروح القّدس

يف فقرات كتابّية كثرية يوصف الرُّوح الُقُدس بصفات وسجايا إلّهية.   

ــة؛  ــة اآلتي ــع الكتابي ــّدس يف املراج ــروح الق ــة لل ــطة املدون ــات واألنش ــض الصف ــي بع ــا ه م
ــط؟  ــة فق ــذات اإللهّي ــب إال لل ــك ال تُْنَس ــالف ذل ــي بخ ــطة الت ــات واألنش الصف

 

1. 1كورنثوس 2: 10 ، 11 ؛ قارن مع إشعياء 40: 13 ، 14  

2. مزمور 139: 7  

3. عرانيني 9: 14 ؛ قارن مع 1تيموثاوس 6: 16  

4. لوقا 1: 35 ؛ رومية 15: 19 ؛ قارن  مع مزمور 104: 30 

يف اختبــاره لحكمــة اللــه، يحــاور بولــس الرســول قائــالً بــأّن الــرُّوح الُقــُدس هــو الــذي يُعلــن   
هــذه الحكمــة لنــا ويجعلهــا معروفــة عندنــا. وكان املبــدأ الــذي يطبّقــه بولــس الرســول بهــذا 
ــه.  ــه ويعــرف مكنونات ــه يقــدر أن يســر غــور الل ــذي يعــادل الل الصــدد هــو أن فقــط ذاك ال
)1كورنثــوس 2: 10 ، 11(. ال يوجــد أحــد يعــرف اللــه كــام يَْعرِفَــه الــرُّوح الُقــُدس، ألنـّـه يعــرِف 
اللــه مــن العمــق. وهــو يعــرِف بطريقــة أعمــق ّمــام يعرِفــه أحــد مــن الخــارج. فالــرُّوح الُقــُدس 

ــة.  بحــّق كيّل املعرف
إّن حضــور الــرُّوح الُقــُدس هــو حضــور اللــه. فــإذا كنــت ال أســتطيع أن أهــرب إىل مــكان ال   
ــور 139: 7(.  ــع )مزم ــارن م ــكان. ق ــود يف كّل م ــو موج ــُدس، إذن ه ــرُّوح الُق ــه ال ــد في يتواج
ويقــال أّن الــرُّوح الُقــُدس أزيل )عرانيــني 9: 14(. فكــم شــخص أزيل يوجــد؟ اللــه وحــده أزيل   

)1تيموثــاوس 6: 16(. فلــو ُدعــي الــرُّوح الُقــُدس أزليــاً، فــال بــّد أن يكــون هــو اللــه. 
ــان  ــا 1: 35 العبارت ــدر عــىل كل يشء. يف لوق ــدرة أي يق ــُدس هــو أيضــاً كيّل الق ــرُّوح الُق ال  
ــراز  ــن ط ــزة م ــريان إىل معج ــا يش ــاً. وهن ــان تركيب « مرتادفت ــيِلِّ ُة الَْع ــوَّ ــُدس« و »قُ ــرُّوح الُق »ال
فريــد، حبــل الســيدة العــذراء. ويف روميــة 15: 19، يقــّر الرســول بولــس بــأن هــذه الكــرازة قــد 
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ِة ُروِح اللــِه.« فحقيقــة يســتطيع الــرُّوح الُقــُدس أن يصنــع  ِة آيـَـاٍت َوَعَجائـِـَب، ِبُقــوَّ أُنجــزت »ِبُقــوَّ
ــة.  املعجــزات اإللهيّ

ويقــول الــرّب يســوع أيضــاً بــأن التجديــف عــىل الــرُّوح الُقــُدس لــن يُغتفــر )متــى 12: 31 ،   
32 ؛ مرقــس 3: 28 ، 29(. هــذا األمــر يصعــب إدراكــه مــا مل يكــن الــرُّوح الُقــُدس إلهــاً قديــراً. 
ــروح  ــُدس. إّن ال ــرُّوح الُق ــامل ال ــل هــو أهــم أع ــب والعق ــري القل ــون تغي ــا يك ــن لرمب ولك  
ــده  ــإّن عن ــا 3: 5 – 8(. ف ــة )يوحن ــدة الروحيّ ــوالدة الجدي ــذي يجــري عمــل ال القــدس هــو ال

ــه وحــده. ــه إالّ الل ــوم ب ــدر أن يق ــامً ال يق ــراً عظي ــدرة أن يعمــل أم املق

17 كانون الثاين )يناير( الثالثاء

دالئل كتابية 

توجــد مراجــع متنوعــة تشــري إىل الــرُّوح الُقــُدس يف الكتــاب املَُقــّدس تتبــادل وتتنــاوب مــع   
ــه. مراجــع تشــري إىل الل

اقــرأ إشــعياء ٦3: 10 – 14 وقارنهــا مــع ســفر العــدد 32: 12 . إىل َمــن يشــر كاتبهــا يف هــذه 
الفقــرات؟ ومــاذا يخربنــا ذلــك عــن ألوهيــة الــرُّوح الُقــُدس؟ 

 

يف إشـــعياء 63: 10 ، تذّمـــر الشـــعب َوأَْحزَنُـــوا الـــرُّوح الُقـــُدس. ومهـــام يكـــن مـــن أمـــر،   
ـــى  ـــوىس »َحتَّ ـــرب مل ـــول ال ـــه ق ـــدد 14: 11، يدّون ـــفر الع ـــر يف س ـــام يظه ـــرادف، ك ـــّص امل فالن
ـــَدُه  ـــرَّبُّ َوْح ـــأن »ال ـــامً ب ـــاط عل ـــة 32: 12، نُح ـــفر التثني ـــْعُب؟« ويف س ـــَذا الشَّ ـــي ه ـــى يُِهيُنِن َمتَ
ـــرُّوح  ـــه وال ـــد رأوا الل ـــه ق ـــة الل ـــة كلم ـــن الواضـــح أّن كتب «. م ـــيٌّ ـــٌه أَْجَنِب ـــُه إِل ـــَس َمَع ـــاَدُه َولَيْ اقْتَ

ـــدة.  ـــة واح ـــىل منّص ـــاً ع ـــُدس مع الُق
ــة  ــرادف يف اآلي ــول امل ــام يق ــَم يِب«، بين ــرَّبِّ تََكلَّ ــّص »ُروُح ال ــرأ الن ــل 23: 2 نق يف 2صموئي  
الثالثــة: »قـَـاَل إِلــُه إِْسَائِيــَل إِيَلّ.« مــرّة ثانيــة نجــد أّن العبارتــني املرتادفتــني تُختــامن بــأّن الــرُّوح 

الُقــُدس يُعتــر مســاوياً للــه.

ــوس 12: 11 مــع  ــارن 1كورنث ــوس ٦: 19 ، 20 وق ــوس 3: 1٦، 17 مــع 1كورنث ــارن 1كورنث ق
1كورنثــوس 12: 28. كيــف تســتعمل املراجــع التــي تشــر للــروح القــدس بالتبــادل مــع املراجع 

التــي تشــر للــرّب اإللــه؟ مــاذا يُنســب إىل اللــه والــرُّوح الُقــُدس يف ذات الوقــت؟ 

 

يف 1كورنثــوس 3: 16 ، 17 يســتخدم الرســول بولــس لغــة مشــابهة للتــي يف 1كورنثــوس 6: 19   
، 20 فبالنســبة للرســول بولــس، أن متتلــئ بالــرُّوح الُقــُدس معنــاه أن يســكنك اللــه. ومبســاواة 
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التعبــري »هيــكل اللــه«  بـــ »معبــد الــرُّوح الُقــُدس« يشــري بولــس إىل أّن الــرُّوح الُقــُدس هــو الله. 
يف 1كورنثــوس 12: 11، يكتــب الرســول بولــس بــأّن الــرُّوح الُقــُدس هــو َمــن يُقّســم املواهــب 
ــب  ــوزّع املواه ــذي ي ــو ال ــه ه ــرأ أّن الل ــات نق ــع آي ــد بض ــني وبع ــاء املؤمن ــة لألعض الروحي
ــاً،  ــه متام ــوم بنفــس النشــاط كالل ــُدس يق ــرُّوح الُق ــة واضحــة: فال ــة. فالرســالة املتّضمن الروّحي

وهــو دليــل قــوّي بــأن الــرُّوح الُقــُدس هــو معــادل للــه. 

ــا  ــق هــذا القــول علين ــة ميكــن أن ينطب ــة كيفي ــة. بأيّ ــرًة ثاني ــرأ ســفر العــدد 14: 11 ّم اق
اليــوم؟ فكّــر يف الطــرق العجيبــة التــي عمــل بهــا اللــه يف كنيســتنا. فكّــر يف جميــع األســباب 
ــا ال نرتكــب اليــوم األخطــاء  ــد بأنّن والدواعــي التــي أعطانــا إياهــا لــك نؤمــن. كيــف نتأكّ

التــي ارتكبهــا شــعب اللــه قدميــاً مــن آالف الســنن؟

 

18 كانون الثاين )يناير( األربعاء

العمل الربّاين للروح القدس

يقـوم الـرُّوح الُقـُدس بإجـراء أعـامل معيّنـة، التـي ينسـبها الكتـاب املَُقـّدس إىل اللـه وحده،   
فهـو نشـط يف العمـل الربّـاين الخـالّق، وهو نشـيط بنفـس القدر يف تجديـد الله للنفـس وخلقها 

مـن جديـد بـال خطيّة. 

ــة  ــُدس يف عملي ــرُّوح الُق ــرتاك ال ــول اش ــس الرس ــف بول ــف يص ــس 3: 4 – ٦ كي ــرأ تيط اق
الخليقــة الجديــدة؟  

 

يـأيت ذكـر الـرُّوح الُقـُدس جنباً إىل جنـب مع »الله مخلّصنـا« )تيطس 3: 4( يف محتوى غسـل   
التجديـد )املعموديـة( وتجديدنـا الروحـي )تيطـس 3: 5(. فهـو العامل يف والدتنـا الجديدة. وهو 
يجـّدد قلوبنـا. ويوقـظ فينـا الرغبة لالفتداء بيسـوع املسـيح واتّباعـه. هو روح الحيـاة )رومية 8: 
2( وهـو َمـن يقـّدس الخطـاة ويغـرّي أخالقهم. وهو يسـاعدنا عىل طاعة يسـوع املسـيح مخلّصنا. 

فقـط إله سـاموي يقـدر أن يـؤدي هذه األعـامل العجيبـة الرائعة.

قــارن بــن إشــعياء ٦: 8 – 10، أعــال 28: 25 – 27. ملـَـن يْنِســب مدّونــو الكتــاب املقــّدس 
هــذا النــّص اإللهــي؟ 

 

ُن بأن اللـه يتكلّـم، وتوجـد فقرات  توجـد عـدة فقـرات كتابيّـة التـي فيهـا، مـن ناحيـة، يُـَدوَّ  
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ُن فيهـا كتّـاب آخـرون بـأّن الـرُّوح الُقـُدس هـو املتكلّـم. إن الـرُّوح الُقُدس هـو الذي  أخـرى يُـَدوِّ
أوحـى بالكلمـة املّقدسـة لنـا )بطـرس الثانيـة 1: 21(، ويُْذكَر يف موِضـع آخـر أن »كُلُّ الِْكتَاِب ُهَو 
ُموًحـى ِبـِه ِمـَن اللـِه« )2تيموثـاوس 3: 16(. وهنا نجد أن تسـليم الكلمة املقدسـة هو عمل آخر 

مـن أعـامل الـرُّوح الُقـُدس وهـو عمـل إلهي. 

ماذا تعلّمنا اآلية يف رومية 8: 11 بخصوص ألوهية الرُّوح الُقُدس؟
 

يــّدون الكتــاب املقــّدس بــأّن الــرُّوح الُقــُدس أقــام يســوع مــن بــني األمــوات وهــو ســوف   
يقيمنــا نحــن أيضــاً. اللــه فقــط لديــه القــدرة إلقامــة املــوىت مــن القبــور. مــن ثــّم يكــون الــرُّوح 

الُقــُدس هــو اللــه بــال مــراء. 

مــا التغيــرات التــي مبقــدورك إجراءهــا لتجعلــك تتقّبــل قيــادة الــرُّوح الُقــُدس؟ مبــا معنــاه، 
ــه بجــالء يف حياتــك؟ أي، مــا  ماهــي املارســات التــي ميكــن أن تعوقــك عــن رؤيــة قيادت
هــي املارســات التــي يجــب أن تتخــّى عنهــا يف حياتــك لتتمكّــن مــن تأمــن قيادتــه لــك؟ 

 

19كانون الثاين )يناير( الخميس

أهمية ألوهية الرُّوح الُقُدس

مـا الـذي يُفَقـد إذا مل يكـن الـرُّوح الُقـُدس إلهـاً؟ لو مل يكـن الرُّوح الُقـُدس الله متامـا، لكانت   
رات خطـوات الخـالص والعبـادة يف خطر. فالكتاب املَُقـّدس يخرنا بأن الـرُّوح الُقُدس يجّدد  ُمقـدَّ
املؤمنـني. يسـكن فيهـم وميألهـم. إنّـه يُجـدد أفكارنـا ويغـرّي أخالقنـا. ولـه القـدرة أن يقيـم مـن 
املـوت. ويجعـل تابعـي يسـوع قديسـني. فلـو مل يكن الـرُّوح الُقُدس هو اللـه، فكيف نتأكـد بأنّه 

يسـتطيع أن يقـوم بـكّل هـذه املهـام بطريقة تـرىض الله؟ 

اقـرأ 1بطـرس 1: 2؛ 2كورنثـوس 13: 14؛ ومتـى 28: 18 ، 19. حيـث أّن الـرُّوح الُقـُدس يُْذكـر 
جنبـاً إىل جنـب مـع اللـه اآلب واالبـن يسـوع املسـيح – يف املعموديـة ومنـح الربكـة، فـا هـو 

موضـع الـرُّوح الُقـُدس فيـا يتعلـق بتوقرنـا وعبادتنـا لله؟  

 

إّن ألوهيـة الـرُّوح الُقـُدس تسـاعدنا يف التعامـل معـه بطريقـة الئقـة تكرمـه وتقبلـه ُمكرّمـاً   
يف مكانـه الالئـق بجاللـه. فـإن حياتنـا الروحيـة تسـتند إىل كونـه الله. إّن كنيسـة العهـد الجديد 
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تضـع، بـال تـرّدد، أقنـوم الـرُّوح الُقُدس جنبـاً إىل جنب مـع األقنومـني اآلخرين لأللوهيـة. ويحتّل 
الـرُّوح الُقـُدس نفـس رتبة ودرجـة اآلب واالبن يف فريضـة املعموّدية. وللمعموديـة مغزى روحي 
عميـق، فهـي فريضـة عبـادة جليلـة. ومـا مُيـارس يف فريضـة املعموديـة، مُيـارس أيضـاً يف الختـام 
الرسـويَل. إنّهـا ابتهـال تعبّـدي حيث ميّجد فيه الـرُّوح الُقُدس متامـاً كاآلب واالبـن. فالثالثة أقانيم 

يذكـرون معـا كوحـدة واحـدة مؤكّدة. 
ــد، ليــس فقــط يف  ــادة يف العهــد الجدي ــر بالعب ــوم جدي ــُدس كأقن ــرُّوح الُق يتأكــد موقــع ال  
املعموديــة ويف ختــام االجتــامع الرســويل، ولكــن مــن خــالل املطلــب الدائــم املتعلــق باعتامدنــا 
ــّم  ســنا. هــل يه ــا الســاموي وُمقدِّ ــه معلَمن ــه بوصف ــة ووجــوب طاعت ــا الروّحي ــه يف حياتن علي
كــون الــرُّوح الُقــُدس هــو اللــه؟ نعــم بــكل تأكيــد. فلــو كنــا نعــرف َمــن هــو حقيقــًة، ونتَحّقــق 
ــذايت  ــا ال ــه يف منّون ــد علي ــه ونعتم ــّدس ربوبيّت ــه ونق ــه، فســوف نحــرتم عمل ونعــرتف بألوهيت

وتكريســنا. 

فكّــر فيــا يعنــي أن الــرُّوح الُقــُدس، اللــه ذاتــه، يعمــل يف حياتــك. مــا أعظــم الوعــود   
املُشــار إليهــا هنــا إذ نتحّقــق بــأن اللــه هــو الــذي يعمــل فينــا ويغرّنــا إىل الكيفّيــة التــي 

ــق؟  ــًة للح ــا ومثّبت ــًة إيّان ــارات منِهض ــذه االختب ــرب ه ــاذا تُعت ــه. فل ترضي

20 كانون الثاين )يناير( الجمعة

ملزيد من الدرس
كام رأينا من درس هذا األسبوع، فإّن دليل ألوهية الرُّوح الُقُدس مقنع متاماً. الرُّوح الُقُدس هو   
الله. ولكن تذكّر: بالتفكري يف الرُّوح الُقُدس نحن نتعامل مع ّس إلهي. ومرة أخرى نعيد التأكيد 
عىل هذه النقطة: إنه بالقدر الذي نعجز فيه عن فهم كنه الله وطبيعته بشكل تام، فإننا يجب 
أن نقاوم التورّط يف جعل مفهومنا البرشي يكون هو املقياس ملا ينبغي أن يكونه الله. فإّن الحّق 
يتعّدى الفهم واإلدراك البرشيني بدرجة كبرية، وبخاصة عندما يتعامل هذا الحّق مع طبيعة الله 

ذاته. 
ويف نفــس الوقــت، اإلميــان بألوهيــة الــرُّوح الُقــُدس يعنــي أكــر مــن مجــرّد قبــول التعليــم   
املختــّص باألقانيــم الثالثــة. إنـّـه يتضّمــن االعتــامد عــىل والثقــة يف عمــل اللــه الخــاليص كــام طلبه 
اآلب ونّفــذه االبــن بقــّوة الــرُّوح الُقــُدس. »ولكنــه ليــس أمــراً جوهريــاً بالنســبة لنــا أن نحــدد 
ــدور  ــس يف مق ــي س. فلي ــدس ه ــروح الق ــة ال ــط.... إن طبيع ــدس بالضب ــروح الق ــو ال ــا ه م
ــون  ــد يقتبس ــة ق ــاس ذوو اآلراء الخيالي ــم. والن ــا له ــرب مل يعلنه ــا ألن ال ــاس أن يوضحوه الن
ــوي  ــاق هــذه اآلراء ال يق ــاً، ولكــن اعتن ــاء برشي ــا بن ــة ويقيمــون عليه بعــض الفصــول الكتابي
ــل هــذه األسار التــي هــي أعمــق مــن أن يســر غورهــا اإلدراك  الكنيســة. ففيــام يختــص مبث
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ــوة، أعــامل الرســل، صفحــة 36و 37(. البــرشي، يكــون الســكوت مــن ذهــب« )روح النب

أسئلة للنقاش
1. لقـــد كتـــب مـــرًّة الفيلســـوف النمســـوي لوديـــج وتجنســـتاين عبـــارًة تقـــول: »مـــا نعجـــز 
ـــه كان  ـــون كالم ـــع أّن مضم ـــت.« وم ـــبيله يف صم ـــي س ـــب أن نخ ـــه، يج ـــّدث في ـــن التح ع
ـــل  ـــاذا يفضَّ ـــى، مل ـــدأ واحـــد. مبعن ـــإن املب ـــوة ســـالفاً، ف ـــه روح النب ـــا كتبت ـــًة ّع ـــف كلي يختل
ـــه  ـــّص الل ـــا يخ ـــي في ـــي اإلله ـــطة الوح ـــا بواس ـــن لن ـــي مل تُعل ـــور الت ـــال األم ـــت حي الصم

ـــاً؟  ـــّق الروحـــي عموم والح
ـــون  ـــم تك ـــأن نســـأل: »ك ـــا ب ـــوم الهـــويت م ـــرض ملفه ـــع أن نتّع ـــن الناف ـــون م ـــاً يك 2. أحيان
ـــيح  ـــن أّن املس ـــو تربه ـــارة ل ـــي الخس ـــا ه ـــالً: »م ـــاً؟ مث ـــرض كان خاطئ ـــو أّن الف ـــارة ل الخس
ليـــس إلهـــاً؟« وفيـــا يتعلـــق بالـــروح القـــدس، أمعـــن يف هـــذا الســـؤال القائـــل »مـــاذا 

ـــالً؟«  ـــاً كام ـــُدس إله ـــرُّوح الُق ـــن ال ـــو مل يك ـــُيْفَقد ل س

3. مـــاذا يقـــول االقتبـــاس التـــايل لنـــا عمليـــاً؟ »إن الـــرُّوح الُقـــُدس، الـــذي ميألنـــا ليـــس 
ـــم،  ـــع عظي ـــل بتواض ـــب أن يُقب ـــاوي يج ـــوم س ـــه أقن ـــة. إنّ ـــوًة وهمّي ـــاً أو ق ـــراً غامض تأث
ووقـــار وطاعـــة تامـــن. فليـــس األمـــر هـــو كـــم نتلـــك ِمـــن الـــروح القـــدس بـــل كـــم 
ـــا.« )يل- روي إدويـــن  ـــا. وينبغـــي أن ميلـــك الـــروح القـــدس عـــى كل مـــا فين ميتلـــك هـــو مّن

ـــة 159(.   ـــّزي« صفح ـــيء املعـ ـــاب »مج ـــن كت ـــرووم، م ف
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21 – 27 كانون الثاين )يناير(الدرس الرابع

أقنوم أو شخّصية الرُّوح الُقُدس

السبت بعد الظهر
املراجـع األسـبوعية: يوحنـا 16: 13 ، 14 ؛ روميـة 8: 14 – 16 ؛ رومية 15: 13 ؛ يوحنا 

14: 6 ؛ يوحنـا 17: 17 ؛ روميـة 5: 5.

ـا الُْمَعزِّي، الـرُّوح الُقُدس، الَِّذي َسُرِْسـلُُه اآلُب ِباْسـِمي، َفُهـَو يَُعلُِّمكُْم كُلَّ  آيـة الحفـظ: »َوأَمَّ
ٍء، َويَُذكُِّركُـْم ِبـكُلِّ َمـا ُقلُْتُه لَكُـْم« )يوحنا 14: 2٦(. يَشْ

ألن الـرُّوح الُقـُدس يُصـوَّر يف مناسـبات متفاوتة بكيانات غري مشـّخصة، مثـل الرياح أو النار،   
فقـد خلـص البعـض لجعلـه شـيئاً بـال شـخصيّة، أو نوعـاً من قـّوة إلهيّـة. يف رأيهـم أنّه مثـل تيّار 
كهربـايئ يشـحننا بـدالً مـن كونـه كائناً حيّـاً. ولكن السـؤال ليـس يف إمكانية إحضار فقـرات تدّل 
عـىل أنشـطة غـري مشـّخصة أو نفـوذ وتأثـري يقـوم بـه الـرُّوح الُقـُدس. فاملسـألة هي إذا مـا كان 

يوجـد فقـرات كتابيـة تبـنّي شـخصيّته إيجابيّاً. 
هنــاك آيــات، يجــب أن نعتــر بهــا حتــى نُكــوِّن صــورة أكمــل عّمــن يكــون الــرُّوح الُقــُدس.   
يف هــذا األســبوع ســنتعلّم املزيــد عــن شــخّصية )أقنــوم( الــرُّوح الُقــُدس كــام يوصــف يف الكلمــة 
املقّدســة. هــذا الحــّق الكتــايب سيســاعدنا عــىل فهــم أفضــل لــدور روح اللــه القــدوس يف حياتنــا. 
ولســوف يســاعدنا ذلــك عــىل الحصــول فهــم أعمــق ألهميّــة اإلميــان بشــخصية الــرُّوح الُقــُدس 
ــا  ــدس، عنده ــروح الق ــن ال ــًة ع ــكاراً صحيح ــارس أف ــا من ــط عندم ــه فق ــة. إنّ ــا الروحيّ لحياتن

نتمّكــن مــن إرجــاع املْحبــة والوقــار والثقــة والخضــوع لــه كــام يليــق بجاللــه. 

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق 28 
كانــون الثــاين )ينايــر(. 
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22 كانون الثاين )يناير(  األحد

وصف املسيح للّروح القُدس

اقــرأ يوحنــا 1٦: 13 ، 14؛ يوحنــا 15: 2٦ ، 27؛ يوحنــا 14: 17 ، 2٦. ماهــي الصفات الشــخصية 
الخاّصــة جــداً التــي ينســبها يســوع إىل الــرُّوح الُقــُدس يف هــذه الفقــرات؟ مــاذا يعنــي لــك 

وَح الُقــُدس باملعــن أو املعــّزي، »الباراقليــط«؟ األمــر عندمــا يُســّمي املســيُح الــرُّ

 

بالنســبة لــكالم يســوع، الــرُّوح الُقــُدس يقــود، يتكلــم ويســمع ويــرشح وميّجــد )يوحنــا16:   
13 ، 14 (. أيضــاً الــرُّوح الُقــُدس يعلّــم ويذكّــر )يوحنــا14: 26(. وهــو يســكن فينــا )يوحنــا 14: 
17(، ويشــهد )يوحنــا 15: 24 ، 26( ويبّكــت )يوحنــا 16: 8(. تظهــر هــذه الصفــات واألنشــطة 

لشــخصية علّويــة فائقــة الســلطان أكــر منهــا لقــوى اعتباريــة بــال شــخصيّة محــدّدة. 

ــذ  ــرتك التالمي ــف ال يُ ــذه؟ كي ــوع لتالمي ــد يس ــيتّم وع ــف س ــا 14: 1٦ – 18 كي ــرأ يوحن اق
ــى(؟  ــم )يتام وحده

 

ــرُّوح  ــأن يرســل لهــم ال ــه. فهــو ال يــرتك تالميــذه يتامــى. ووعــد ب ــّم بتابعي إّن يســوع ليهت  
الُقــُدس. فيســوع يقــول هنــا بصــورة خاّصــة أنـّـه سريســل »معينــاً آخــر« أو »معّزيــاً« والكلــامت 
ــر.  ــاعد آخ ــني أو مس ــال مع ــد بإرس ــه يع ــري. إنّ ــزى كب ــا مغ ــا له ــوع هن ــتخدمها يس ــي يس الت
ليــس شــخصاً مختلفــاً. والكلمــة »آخــر« مدّونــة يف اللغــة اليونانيــة ]allos[ والتــي تعنــي أنّــه 
ــه )للمســيح(  ــه مشــابه ل ــاه أنّ ــه نفــس الصفــات، وهــذا معن ــه شــخّصيته الخاصــة ولكــن ل ل
ــه، شــخصا  ــه، شــخصاً يأخــذ مكان ــأن يرســل شــخصاً مثل ــد ب ــى أّن املســيح وع شــخصياً. مبعن

ــه.  ــل ل ــا وهــو ممثّ ــه فين يواصــل عمل
ــاب  ــزّي. والكت ــاعد أو املع ــل املس ــو عم ــُدس ه ــرُّوح الُق ــه ال ــوم ب ــذي يق ــل ال ــذا العم ه  
املَُقــّدس يســتعمل بهــذا الصــدد الكلمــة اليونانيــة parakletos )يوحنــا 14: 16( ليصــف شــخصاً 
ــواً ملســاندتنا. كــام أنَّ يســوع شــْخص، فهكــذا  ــاً ليدعــم، ليســاعد؛ يصــف شــخصاً مدّع مطلوب
الــرُّوح الُقــُدس هــو شــخص أيضــاً. هــذه الفكــرة تدّعــم بحقيقــة أّن الصفــات الشــخصية املميِّــزة 
تُْنَســب غالبــاً إىل الــرُّوح الُقــُدس. )اقــرأ يوحنــا 14: 26؛ 15: 26 ؛ أعــامل 15: 28؛ روميــة 8: 26؛ 

ــاوس 4: 1(  ــوس 12: 11؛ 1تيموث 1كورنث

ملــاذا نشــعر بطأمنينــة أكــرب إذا علمنــا بــأّن الــرُّوح الُقــُدس هــو شــخصّية كائنــة أكــرث مــن 
مجــرّد قــّوة مبهمــة؟ 
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ــّوة  ــن مجــرّد ق ــا يتحــّدث ع ــة، اســأل نفســك إذا كان مضمونه ــات التالي ــرأ اآلي ــا تق عندم
مبهمــة أو عــن شــخصية إلهّيــة مّميــزة. روميــة 8: 14 – 1٦ ، 27؛ روميــة 15: 30؛ 1كورنثــوس 

2: 10؛ أعــال 8: 29 ؛ 10: 19 ، 20؛ 28: 25 .

 

هـل تسـتطيع قـّوة بـال شـخصيّة أن تتوّسـط لنـا؟ هـل القـوة، أو الـروح التـي ليسـت لهـا   
شـخصية، قـادرة عـىل أن تعلن لنا أمـوراً تخّص الله؟ هـل النفوذ املجرّد من الشـخصيّة له مقدرة 
عـىل التكلّـم؟ كل هـذه العبـارات الكتابيـة يكـون لهـا معنـى معقـوالً إذا كان الـرُّوح الُقـُدس 

شـخصية وكائنـاً مرموقـاً علويـاً، ال مجـرّد قـّوة أو نفـوذ.

اقـرأ اآليـات التاليـة. ماهـي الصفـات والسـجايا الُحسـنى املنسـوبة للـروح القـدس يف هـذه 
الفقـرات الكتابّيـة؟ أفسـس 4: 30؛ أعـال 5: 3 ، 9؛  1كورنثـوس 12: 11؛ روميـة 15: 30.

 

إن الخصائــص املميِّــزة للشــخصية هــي املعرفــة )أو الفهــم(، الشــعور، واإلرادة. فقــط الكائن   
ــه  ــه. فقــط الكائــن الشــخيص لدي ــه والكــذب علي الشــخيص هــو الــذي ميكــن إحزانــه وتضليل
ــه إرادة حــرة. واإلرادة رمبــا تكــون عنــرصاً مــن أهــم  ــار كــام يشــاء، ولدي القــدرة عــىل االختي
ــىل  ــدرة ع ــه الق ــن الشــخيص لدي ــط الكائ ــزة يف أي شــخصية. وفق ــص املميّ ــارص والخصائ العن
ــري  ــردة وغ ــوة مج ــن ق ــم ع ــرصُّف ناج ــة يف ت ــة حقيقي ــود محب ــور وج ــن تص ــة. ال ميك املحب
شــخصية. إّن املحبــة تــأيت مــع ملســة شــخصية للغايــة. إن هــذه الصفــات الشــخصية تُشــري إىل أن 
الــروح القــدس هــو كائــن شــخيص اإلدراك، شــخيص املعرفــة، شــخيص اإلرادة، وشــخيص القــرار، 
قــادر عــىل املحبــة. فهــو ليــس إنِْبثَاقــاً ُهالميــاً مبهــامً، أو كِيَانــاً غــري شــخيص. يتــم الحديــث عــن 

الــروح القــدس بهــذه الطــرق الشــخصية ألن اللــه نفســه هــو إلــه شــخيص.
»الــرُّوح الُقــُدس لــه شــخصيّة، وإالّ ليعجــز عــن أن يشــهد ألرواحنــا ومــع أرواحنــا بأننــا أوالد   
ــاً، وإالّ ليعجــز عــن اإلفصــاح عــن مكنونــات قلــب  اللــه. وهــو يتوجــب أن يكــون شــخصاً إلهيّ

اللــه« )روح النبــوة، الكــرازة، صفحــة 716(. 

كيــف يؤثـّـر وصــف الكتــاب املَُقــّدس الــرُّوح الُقــُدس بامتــالك ِســات ومّميــزات شــخصية، 
عــى عالقتنــا بــه؟ مــاذا يكــون االختــالف لــو كان الــرُّوح الُقــُدس، بخــالف اللــه، مجــرّد قــّوة 

بــال شــخصية عاقلــة؟ 
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التحــّدي الــذي يجابهنــا يف محاولــة فهــم كنــه الــرُّوح الُقــُدس هــو أنــه مبقدورنــا أن نتصــّور   
اللــه كأب بطريقــة ملموســة إىل َحــدٍّ مــا. والكثــريون أيضــاً عندهــم صــورة مجّســمة ليســوع، 

ــة وظهــر لنــا يف هيئــة إنســان.  ــا البرشيّ كــام هــو موصــوف يف األناجيــل. لقــد أخــذ طبيعتن
والــرُّوح الُقــُدس، عــىل النقيــض، يُْعــرض لنــا بطريقــة مختلفــة متامــاً. فهــو يظهــر بأنـّـه غــري   

ــن.  ــه اآلب واالب ــم ب ــذي نفه ــدر ال ــه بالق ــة يف فهم ــوس، فنجــد صعوب ملم
ــال شــخصية  ــّوة ب ــُدس هــو مجــرّد ق ــرُّوح الُق ــَك يخــرج البعــض بنتيجــة أّن ال ــبَِب َذلِ وِبَس  
حيّــة. وكــام رأينــا مــن خــالل دراســتنا لهــذا املوضــوع حتــى اآلن، فــإّن هــذا التخيّــل ال ينصــف 
طبيعــة الــرُّوح الُقــُدس. ويف الحقيقــة توجــد فقــرات يف كلمــة اللــه املقّدســة، ال يكون لهــا معنى 

إذا كان الــرُّوح الُقــُدس مجــرد يشء أو قــّوة )إلهيــة( بــال شــخصيّة قامئــة بذاتهــا. 

ــّوة«،  ــى أحللــت كلمــة »ق ــرأ بإمعــان الفقرتــن التاليتــن وانظــر إذا كان لهــا معنــى مت اق
ــرُّوح  ــو أّن ال ــى ل ــن فقــط معن ــن النصَّ ــاذا يكــون لهذي ــُدس«. مل ــرُّوح الُق ــوذ« محــل »ال »نف

ــه بالفعــل؟  ــًة، الل ــُدس هــو، حقيق الُق

رومية 15: 13 

1كورنثوس 2: 4 

إن قـَـْول الرســل »ألَنَّــُه قـَـْد َرأَى الــرُّوُح الُْقــُدُس َونَْحــُن« )أعــامل 15: 28( ســيكون ســخيفاً وعبثيــاً 
إذا كان الــرُّوُح الُْقــُدُس مجــرد قــوة أو تأثــري غــري شــخيص. بــدالً مــن ذلــك، يشــري قولهــم هــذا 

إىل كائــن شــخيص آخــر، متامــاً كــام أن كالً مــن اآلب واالبــن هــام كائنــان شــخصيان.
باإلضافــة إىل ذلــك، كيــف ميكــن للمؤمنــني أن يعتمــدوا »ِباْســِم اآلب َواالبْــِن َوالــرُّوِح   
الُْقــُدِس« )متــى 28: 19(، إْن كان األول والثــاين كائنــني شــخصيني بينــام الثالــث املذكــور ليــس 
ــم  ــر ثالثته ــم ِذك ــك، يت ــن ذل ــدالً م ــاً. ب ــوالً أو منطقي ــدو معق ــذا ال يب ــخصياً؟ إنَّ ه ــاً ش كائن

ــد.  ــه نعتم ــذي ب ــد ال ــم الواح ــس االس ــن نف ــزء م ــم ج بوصفه
وهكذا يُعلن عن الرُّوح الُقُدس هنا بأنه عىل قدم املساواة مع الله اآلب والله االبن. 

لقــد دّونــت روح النبــوة بدقــة متناهيــة »بأنـّـه يوجــد ثــالث شــخصيّات )أقانيــم( حيّــة للثــاليث 
ــي،  ــة 615(. وه ــرازة، صفح ــوة، الك ــُدس« )روح النب ــرُّوح الُق ــن،  وال ــاموي. ... اآلب، واالب الس

أيضــاً، واضحــة وضــوح الشــمس بخصــوص شــخصية الــرُّوح الُقــُدس القامئــة. 
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روح الحّق

اقرأ يوحنا 14: ٦ ؛ 17: 17 ما معنى كلمة »الحّق« يف هذه الفقرات؟ 
 

يف انجيل يوحنا، كلمة »الحّق« هي تعبري هام جّداً. فمفهومنا الدارج للحّق غالباً ما يكون   
جامداً ونظريّاً. ويف الغرب قد يُغلّف هذا املفهوم بالفلسفة اليونانيّة. ولكن، يف الكتاب املقّدس 
الحّق تحمل معنى شخصيّاً ومعنى خاّصاً: يسوع هو الحق  وخصوصاً يف إنجيل يوحنا، فكلمة 
)يوحنا 14: 6(. وبينام كلمة الله املكتوبة هي »حّق« أي صادقة وصحيحة )قارن مبا ورد يف يوحنا 
17: 17؛ مزمور 119: 142(، فإّن الحّق اإللهي قد أُِعلن بطريقة فائقة يف شخص يسوع املسيح 

الذي تتحّدث عنه الكلمة املقدسة ألّن الله قد أعلن ذاته من خالله.

اقرأ يوحنا 15: 2٦؛ 1٦: 13.  ما اإلجراء الذي يقوم به الرُّوح الُقُدس، كروح الحّق؟ 
 

يف يوحنا 16: 13 أُخرنا بأّن روح الحّق سريشدنا إىل جميع الحّق، وهو يفعل ذلك بتوجيهنا إىل   
املسيح ومبساعدتنا لنتذكر ما قاله يسوع )يوحنا 15:  26( وما فعله ألجلنا. فالحّق الذي يرشدنا 
إليه الرُّوح الُقُدس هو شخيّص جّداً: إنّه يُعيل يسوع ويقودنا إىل عالقة مخلِصة أمينة معه. عندما 
تحّدث يسوع إىل املرأة السامّرية، قال إّن الله ينبغي أن يُعبد بالروح والحّق. )يوحنا 4: 24(. 
عندما نطلب قيادة الرُّوح الُقُدس، فسوف يقودنا إىل املسيح يسوع، الذي هو الطريق والحّق 

والحياة. )يوحنا 14: 6( 
ــاً كالــذي يُعــرض لنــا يف الفلســفة.  ــّدس ليــس شــيئاً جامــداً أو نظريّ الحــّق يف الكتــاب املَُق  
الحــّق يشــتمل عــىل عالقــة شــخصية متينــة مخلِصــة عميقــة مــع خالقنــا، وفادينــا، الــذي يُدعــي 
»إلــَه كّل الحــّق« )قــارن مبــا ورد يف تثنيــة 32: 4؛ مزمــور 31: 5(. وهكــذا فالــرُّوح الُقــُدس يُدعــى 
عــىل نحــو مالئــم »روح الحــّق« )يوحنــا 14: 17(؛ )يوحنــا 16: 13( املُرَســل لنــا مــن اللــه اآلب 

)يوحنــا 15: 26(، داللــة ليــس فقــط عــىل صفاتــه الذاتيــة ولكــن أيضــاً عــىل ألوهيتــه. 
ــا منيــل إىل التفكــري يف الحــّق مــن خــالل فــروض مثــل املفهــوم املعقــول واملعــروف بـــ  إنّن  
»modus ponens« أو القيــاس االســتثنايئ ومــا شــابه. إنَّ كثــرياً ّمــام نظــّن أنّــه الحــّق نأخــذه 
مــن مجــرد افرتاضــات. فكيــف، إذن، ميكنــك فهــم فكــرة الحــّق كشــخص وليــس كــيء؟ أحــرض 

اإلجابــة معــك اىل الصــف يف يــوم الســبت. 
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26 كانون الثاين )يناير( الخميس

ملاذا يهم األمر؟

اقـــرأ روميـــة 3: 1- 4. عـــى الرغـــم مـــن أن الســـياق املبـــاش لهـــذه الفـــرتة هـــو عـــدم أمانـــة 
ـــا  ـــدث عنه ـــي يتح ـــرب الت ـــة األك ـــي القضي ـــا ه ـــد، م ـــه للعه ـــعب الل ـــن ش ـــخاص م ـــض األش بع

ـــه؟ ـــن الل ـــس ع ـــه بول ـــذي يقول ـــا ال ـــا؟ م ـــس هن بول

 

االستفســـار عـــن شـــخصيّة الـــرُّوح الُقـــُدس هـــو أمـــر يف غايـــة األهميّـــة، ولـــه مضامـــني   
ـــال شـــخصيّة،  ـــه كنفـــوذ ب ـــر في ـــة ونحـــن نفّك ـــو هـــو شـــخصية إلهيّ ـــة ســـامية. »فل ومعـــاين عمليّ
ـــتحّقه« )يل- روي  ـــذي يس ـــّب ال ـــرتام والح ـــار واالح ـــن الوق ـــة م ـــخصية إلهيّ ـــلب ش ـــون نس نك

ادويـــن فـــرووم، مجـــيء املعـــزّي، صفحـــة 40(.
لــو أنّنــا نعتقــد بــأن الــرُّوح الُقــُدس هــو مجــرّد قــّوة إلهيّــة غامضــة، تصبــح أفكارنــا مهتمــة   
بـــ »كيــف ميكننــا أن نحصــل عــىل قســط وافــر مــن الــرُّوح الُقــُدس؟ ولكــن إذا اعتقدنــا بأنّــه 
إلــه ســاموي، فســوف نتســاءل قائلــني: كيــف يحصــل الــرُّوح الُقــُدس عــىل الكثــري مّنــي؟ النقطــة 
القاطعــة هــي: هــل تريــد أن متتلــك الــرُّوح الُقــُدس؟ أو هــل تريــد الــرُّوح الُقــُدس أن ميتلــكك 
ويهيمــن عليــك؟ هــل تقــاوم نفــوذه أو أنـّـك مســتعّد أن تتبعــه يف طاعــة وحبــور )انظــر روميــة 
8: 12 – 14؛ غالطيــة 5: 18 – 24(؟ هــل تريــد أن تســتخدم الــرُّوح الُقــُدس حســب مخططاتــك، 
أَْم تتـّـكل عليــه حتــى يتمّكــن مــن قيادتــك لتصبــح مشــابهاَ ليســوع املســيح، ولتعمــل ما يرســمه 
الــرّب لحياتــك؟ هــل تقــّر بالحقيقــة القائلــة بــأّن جســدك هــو هيــكل للــروح القــدس، الــذي 
فيــك والــذي لــَك مــن اللــه؟ )1كورنثــوس 6: 19( وهــل أنــت مســتعّد ألّن متّجــد اللــه بالكيفيّــة 

التــي تحياهــا؟ 

اقـــرأ روميـــة 5: 5 ، أفســـس 2: 18 ، 19 كيـــف يرتبـــط الـــرُّوح الُقـــُدس مبحّبـــة اللـــه؟ مـــا 
مفعـــول ذلـــك عليـــك شـــخصياً ومـــا مفعولـــه عـــى الكنيســـة ككّل؟ 

 

ــوا مــع بعضهــم البعــض. فنحــن مدعــّوون  فقــط األشــخاص يســتطيعون بوعــي أن يتعاون  
لنعمــل مــع الــرُّوح الُقــُدس، بينــام هــو يقودنــا ويجّددنــا فــرداً فــرداً، وككنيســة اللــه مجتمعــًة. 
فــإذا مل نقبــل الــرُّوح الُقــُدس كأحــد أقانيــم الثالــوث اإللهــي، يكــون مــن الســهل علينــا تجاهلــه، 
ــاة.  ــا حيــال نفــوذه الــذي يغــرّي الحي ــا حتــى ال نســمع دعوتــه، ونحّجــر قلوبن وأن نصــّم آذانن
وألننــا قــد انزلقنــا يف الخطيّــة كمخلوقــات محطّمــة يف حاجــة إىل نعمــة اللــه املغــرّية، فآخر يشء 
يجــب أالّ نلجــأ إليــه هــو عــدم االنصيــاع لقيــادة الــرُّوح الُقــُدس لحياتنــا. نحتــاج أن نســلّم لــه 
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حياتنــا بالكامــل. وهكــذا بتســليمنا بألوهيّــة الــرُّوح الُقــُدس الــذي يتــوق بــأن يســتخدمنا، فاللــه 
يتوّســط اختبارنــا املســيحي. 

»إننــا ال ميكننــا أن نســتخدم الــرُّوح الُقــُدس، ولكــن الــروح هــو الــذي يســتخدمنا« مشــتهى 
األجيــال صفحــة ٦39. مــا الــذي كانــت روح النبــوة تعنيــه بهــذا القــول، حســب تفكــرك؟ 

كيــف ميكــن للــروح القــدس أن يســتخدمنا؟ )انظــر فيلبــي 2: 13(.

27 كانون الثاين )يناير( الجمعة

ملزيد من الدرس
ـــة 635 –  ـــال، صفح ـــتهى األجي ـــاب مش ـــن كت ـــوة ، م ـــروح النب ـــرأ ل ـــدرس: اق ـــن ال ـــد م ملزي  

639 حيـــث تتحـــّدث عـــن الـــرُّوح الُقـــُدس. 
ــوا  ــاَمِء َوَعــىَل اأَلرِْض،  فَاْذَهبُ ــاًل: »ُدِفــَع إِيَلَّ كُلُّ ُســلْطَاٍن يِف السَّ َم يَُســوُع وَكَلََّمُهــْم قَائِ »فَتََقــدَّ  
ُدوُهــْم ِباْســِم اآلب َواالبـْـِن َوالــرُّوح الُقُدس.  َوَعلُِّموُهــْم أَْن يَْحَفظـُـوا  َوتَلِْمــُذوا َجِميــَع اأُلَمــِم َوَعمِّ
ْهــِر«. آِمــنَي.« )متــى 28:  ــاِم إِىَل انِْقَضــاِء الدَّ ــا َمَعُكــْم كُلَّ األَيَّ ــِه. َوَهــا أَنَ ــْم ِب َجِميــَع َمــا أَْوَصيْتُُك
18 – 20(. الحــظ، مبجــرّد مــا أعطاهــم الدعــوة وواجــب العمــل، قــال لهــم أن يعّمــدوا لهــم 
تالميــذ باســم )مفــرد( اآلب واالبــن والــرُّوح الُقــُدس. فلــم يقــل »بأســامء اآلب واالبــن والــرُّوح 
الُقــُدس ولكــن »باســم« وهــو يف اليونانيــة onoma(. وهــذا برهــان أكــر قــّوًة لطبيعــة إلهنــا 
ــام  ــة 6: 4(. ك ــٌد« )تثني ــا رَبٌّ َواِح ــرَّبُّ إِلُهَن ــُل: ال ــا إِْسَائِي ــَمْع يَ ــم، الواحــد. »اِْس ــث األقاني املثلّ
أوضــح درســنا لهــذا األســبوع، ال أحــد يســأل عــن شــخصية اللــه اآلب أو شــخصية االبــن؛ فلــامذا 
بالحــّق، يجــرؤ أحــد لــك يســأل عــن شــخصية الــرُّوح الُقــُدس؟ وفقــاً للكتــاب املقــدس، نحــن 
لدينــا حضــور اللــه ذاتــه عامــالً فينــا وبنــا وهــو املّحــب الــذي يهتــّم ويــوايس. هــذا بالضبــط 
هــو الــرُّوح الُقــُدس ومــا يعملــه. ومــا أحســن أن نعــرف أّن هــذا الحضــور بداخلنــا هــو للــروح 
القــدس كشــخص متامــاً كــام اآلب واالبــن يســوع املســيح. نعــم، إنــه ليــس مــن الســهل أن نفهــم 
جيــداً هــذا األمــر. ولكــن هــذا ال يهــّم، فــإذا تعــّذر علينــا فهــم طبيعــة يشء ُمَســلّم بــه كالنــور 
والريــاح فليــس مــن الغريــب أن يتّعــذر علينــا فهــم طبيعــة الــرُّوح الُقــُدس ذاتــه فهــامً كامــالً. 
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أسئلة للنقاش
ـــو  ـــّق ه ـــون الح ـــق بك ـــاء، املتعل ـــوم األربع ـــؤال ي ـــى س ـــك ع ـــف إجابت ـــع يف الص 1. راج
شـــخص الـــرّب يســـوع. مـــاذا يعنـــي ذلـــك؟ ملـــاذا يكـــون يســـوع الحـــّق؟ كيـــف نفهـــم 

الحـــّق بهـــذه الكيفيـــة؟ بـــدالً مـــن كـــون الحـــق مجـــرّد آراء وافرتاضـــات؟ 
2. كتبـــت روح النبـــوة  »نحتـــاج أن نعـــرف يقينـــاً بـــأّن الـــرُّوح الُقـــُدس، الـــذي هـــو 
ـــوة،  ـــذه« )روح النب ـــا ه ـــى أرضن ـــر ع ـــه يس ـــخص »إن ـــو ش ـــه ه ـــا أّن الل ـــدار م ـــخص مبق ش

ـــُدس؟  ـــرُّوح الُق ـــور ال ـــخصية وحض ـــن ش ـــا ذلـــك ع ـــة ٦1٦(. مـــاذا يخربن ـــرازة، صفح الك

3. راجـــع بعـــض الســـجايا والصفـــات الخاصـــة بالـــرُّوح الُقـــُدس التـــي درســـناها هـــذا 
ـــاء  ـــع أعض ـــارك م ـــراً؟ ش ـــك كث ـــة تعني ـــاً؟ وأي صف ـــرث ارتياح ـــعر أك ـــا تش ـــبوع. ألّي منه األس

ـــجايا.  ـــذه الس ـــَت ه ـــاذا فّضل ـــه ومل ـــعر ب ـــا تش ـــف م الص

ـــرّدة  ـــّوة مج ـــل: ق ـــو أفض ـــى نح ـــه ع ـــل مع ـــاح يف التواص ـــك وترت ـــروق إلي ـــذي ي ـــا ال 4. م
ـــك؟ ـــى إجابات ـــة ع ـــار املرتتب ـــي اآلث ـــان؟ ماه ـــخصّية ذات كي ـــخصية أو ش ـــن الش م

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

 

 

 

 

 

    



38

28 كانون الثاين )يناير( – 3 شباط )فرباير(الدرس الخامس

معمودية الرُّوح الُقُدس واالمتالء بالروح

السبت بعد الظهر
ـــا 11: 8 -  ـــال 13: 52؛ لوق ـــس 5: 18؛ أع ـــس 1: 8 ؛ أفس ـــبوعية: مرق ـــع األس املراج

ـــة 5: 16 – 26  ـــال 5: 32 ؛ غالطي 10؛ أع

ـــُت  ـــْد أَتَْي ـــا َفَق ـــا أَنَ ـــَك، َوأَمَّ ـــَح َويُْهلِ ـــْسَِق َويَْذبَ ـــأيِْت إِالَّ لَِي ـــاِرُق الَ يَ ـــظ: »اَلسَّ ـــة الحف آي
ـــا 10: 10(. ـــُل« )يوحن ـــْم أَْفَض ـــوَن لَُه ـــاٌة َولَِيكُ ـــْم َحَي ـــوَن لَُه لَِتكُ

ـــّوة  ـــال ق ـــه تكـــون شـــهادتنا ب ـــُدس. بدون ـــرُّوح الُق ـــئ مـــن ال كمســـيحيّن – ينبغـــي أن منتل  
ـــة  ـــم واملوهب ـــا التعلي ـــون لدين ـــا يك ـــل. لرمب ـــل ثقي ـــيحيّة كال يشء وكِحم ـــا املس ـــح حياتن وتصب
والفصاحـــة، ولكـــن بـــدون الـــرُّوح الُقـــُدس ال نســـتطيع أن نختـــر الحيـــاة كـــام يريـــد لنـــا 
ـــا تأكيـــد الخـــالص وال نختـــر الفـــرح الـــذي يواكـــب خدمـــة اللـــه. ســـنكون  الـــرب، لـــن يكـــون لن

ـــيحياً.  ـــة مس ـــس يف الحقيق ـــمي لي ـــيحي اإلس ـــم، واملس ـــط باالس ـــيحينّي فق مس
ــا أن  ــام قصــد له ــاة ك ــا الحي ــوّد أن مينحن ــا. ي ــاة مبلئه ــا الحي ــا أن نحي ــرّب يســوع يريدن ال  
تكــون. حيــاًة تفــي باملطلــوب وذات معنــى ألنهــا ُغرســت يف مصــدر الحيــاة: يســوع املســيح. 
ــَو الطَِّريــُق  ــا ُه ــه خالــق لــكّل حيــاة وهــو الطريــق األوحــد للحيــاة االبّديــة. لقــد قــال »أَنَ إنّ
َوالَْحــقُّ َوالَْحيَــاُة. لَيْــَس أََحــٌد يـَـأيِْت إِىَل اآلِب إاِلَّ يِب«  )يوحنــا 14: 6(. هــذا االمتــالء يصــري ممكنــاً 

ــا.  ــُدس فين ــرُّوح الُق ، فقــط مــن خــالل عمــل ال ــأىتِّ ممكــن باالرتبــاط بــه وهــذا يت
ــُدس. ومــا  ــرُّوح الُق ــّدس عــن معموديــة ال ــه الكتــاب املَُق ســندرس هــذا األســبوع مــا يقول  
ــروح.  ــون بال ــة، ممتلئ ــا، حقيق ــهد بأنّن ــل يش ــر إىل دلي ــوف ننظ ــروح. وس ــالء بال ــه االمت يعني
نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق 4 

شــباط )فرايــر(.
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29 كانون الثاين )يناير( األحد

معموديـة الرُّوح الُقُدس

اقــرأ مرقــس 1: 8 )قــارن مبــا ورد يف متــى 3: 11 ؛ لوقــا 3: 1٦؛ يوحنــا 1: 33( ؛ أعــال 1: 5؛ 
أعــال 11: 1٦. مــا هــو االتحــاد الروحــي الــذي يبــدأ مــع املعموديــة بالــرُّوح الُقــُدس؟ 

 

ـــُدس.  ـــرُّوح الُق ـــة ال ـــن معمودي ـــتحّدْث ع ـــد تـ ـــد الجدي ـــط يف العه ـــرات فق ـــبع فق توجـــد س  
ـــُدس  ـــرُّوح الُق ـــا أُعطـــَي ال ـــا املعمـــدان وتشـــري إىل يـــوم الخمســـني. هن أربعـــة منهـــا تخـــّص يوحن

ـــالص.  ـــخ الخ ـــن تاري ـــرية« م ـــام األخ ـــدء  »األي ـــن ب ليعل
ولكــّن يوحنــا، عــىل النقيــض مــن األناجيــل األخــرى، ال يســتعمل صيغــة املســتقبل عندمــا   
ــُدس. فيســتعمل بــدالً مــن ذلــك صيغــة الزمــن املســتّمر،  ــرُّوح الُق يتحــّدث عــن معموديــة ال
ّــالً بــأّن معموديــة الــروح هــي ذات صفــة دامئــة مســتمرّة )انظــر يوحنــا 1: 33(. ونفــس  مدلل
صيغــة الزمــن املســتّمر قــد اســتعملها يوحنــا قبــل بضــع آيــات يف يوحنــا 1: 26 عندمــا يتحــّدث 
عــن عمــل هــام آخــر مــن أعــامل الــرب يســوع املســيح: رفــع خطايــا العــامل. فمرســلية يســوع 
تتخّصــص يف رفــع الخطايــا ومنحنــا عطيّــة الــرُّوح الُقــُدس. هــذا العمــل املــزدوج مــدّون كذلــك 
يف أعــامل 2: 38. فبعــد أن انفتحــت أعــني التالميــذ عــىل املســيح حصلــوا عــىل غفــران الخطايــا 
وعطيّــة الــرُّوح الُقــُدس. نفــس االختبــار قــد حــدث للتالميــذ يف بيــت كرنيليــوس حســب أعــامل 
10: 43 ، 44 والحقــاً حســب أعــامل 11: 16 معموديــة املــاء تُعــرف مبعموديــة التوبــة )أعــامل 
19: 4(. عندمــا نتــوب عــن الخطيّــة ونُّعمــد باســم يســوع، أيضــاً نســتلم الــرُّوح الُقــُدس )أعــامل 

 .)39 – 28 :2
ــُدس واملعموديــة الزمــان معــاً. فالفريضتــان يعــّران  ــرُّوح الُق يف العهــد الجديــد، اســتالم ال  
عــن حصولنــا عــىل الــوالدة الجديــدة. ففــي املعموديــة نرتبــط بيســوع املســيح الــذي مينحنــا 
الــرُّوح الُقــُدس حتــى نســتطيع أن نحيــا يف قّوتــه ونعلــن األخبــار الســارّة. فليســت معموديــة 
الــروح بعمــٍل ثــاٍن الحــٍق مــن أعــامل النعمــة يف حياتنــا كــام يربطهــا بعضهــم مــع املواهــب 

ــة.  ــب املعجزيّ واألعاجي
يف 1كورنثــوس 12: 13 ، مل يكــن اختبــار يــوم الخمســني العظيــم عــىل بــال بولــس الرســول،   
ــا  ــد اعتمدن ــا ق ــا جميع ــدّون أنن ــك. في ــن ذل ــدالً م ــني ب ــار كّل املؤمن ولكــن كان يشــغله اختب
ــة  ــد الوحــدة. فكلم ــس يؤكّ ــن روح واحــد. فالرســول بول ــا م ــا رشبن يف جســد واحــد وجميعن
الــكل أو الجميــع الزمــة. لــذا يربــط الرســول بولــس اتّحــاد جميــع املؤمنــني يف جســد املســيح 

ــروح.  ــة ال مبعمودي
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ــُدس؟ مــاذا يعنــي لــك  ــرُّوح الُق مــاذا كان اختبــارك أنــت شــخصّياً بخصــوص معموديــة ال
الــرُّوح الُقــُدس يف حياتــك؟ مــا الــذي ســيكون عليــه حالــك بــدون عملــه بداخلــك؟ 

30 كانون الثاين )يناير( االثنن

االمتالء بالروح الُقُدس

اقــرأ أفســس 5: 18؛ أعــال 13: 52؛ روميــة 8: 9. مــا معنــى االمتــالء بالــرُّوح الُقــُدس؟ كيــف 
يحــدث االمتــالء بالــروح يف حياتنــا؟  

 

متى اعتمدنا وأصبحنا خاّصة املسيح، يجب أن نحيا يف قّوة الرُّوح الُقُدس. ولك يحدث هذا   
األمر يتحتّم علينا أن منتلئ بالروح. توجد مراجع كثرية يف العهد الجديد ألناس امتلئوا بالروح 
)لوقا 1: 41 ، 67؛ أعامل 2: 4؛ 4: 8 ، 31؛ 9: 17؛ 13: 9(. يستعمل الرسول بولس كلمة »امتالء« 
ليعني بأّن اإلنسان قد رضخ لسلطان الله وهو منفتح لقيادة وإرشاد الرُّوح الُقُدس لك يتسّنى 
يتأثّر سلبياً سرينا وكالمنا  الخمر مثالً، فسوف  الله يف حياته. فلو أذعّنا لسلطان  له إنجاز عمل 
تصبح  بحيث  املغرّية  لقّوته  حياتنا  من  جزٍء  كل  نسلّم  الُقُدس،  بالرُّوح  منتلئ  وعندما  وأفكارنا. 
خطواتـنا وكالمنا وأفكارنا مرآة تعكس صورة يسوع. وحيث أّن الروح يُعطى ِبَخَرِ اإِلميَاِن )غالطية 
3: 2( ويُسلّم باإلميان )غالطية 3: 14( عند معموديّتنا )تيطس 3: 5 ، 6(، نحتاج أن نطلب االمتالء 
بالروح كّل يوم. فال ميكننا أن نعيش معتمدين عىل اختبار قوي من العام املايض أو الشهر املايض 
أو حتى من اليوم الفائت. فنحن يف أَمس الحاجة إىل االمتالء يوميا بروح الله القدوس، ألّن كل 

يوم ميّر له تحّديات جسام.
يف نــّص أعــامل 13: 52 باللغــة اليونانيــة يظهــر التعبــري »ممتلئــني بالــروح« يف زمــن املضــارع   
ــة االمتــالء بالــروح ليســت عمــل مــرٍّة واحــدة. إنّــه  التــام املســتمر مبيّنــاً دوام االمتــالء. فعمليّ
فعــل يجــب أن نســعى بهّمــة وإميــان طالبينــه كّل يــوم. وهــذا االمتــالء يتوّجــب إعادتــه حتــى 

ميتلــئ كل جــزء يف حياتنــا بحضــوره وهكــذا نُشــحن بقــّوة لنحيــا كــام ينبغــي. 
ــا منتلــك منــه مقــداراً أكــر، بــل أن ميتلــك  وكوننــا منتلــئ بالــرُّوح الُقــُدس ليــس معنــاه أنّن  
ــا. إنّــه فقــط عندمــا نســلّم للــروح القــدس كّل صغــرية وكبــرية يف حياتنــا  هــو مقــداراً أكــر مّن

يوّميــاً، يســتطيع أن يســتخدمنا ملجــد اللــه. 
»أمتّنــى أن أوطّــد فيكــم حقيقــة أّن أولئــك الذيــن يعيــش يســوع يف قلوبهــم باإلميــان، قــد   
تســلّموا عطيّــة الــرُّوح الُقــُدس. كل شــخص يســتقبل يســوع مخلّصــاً شــخصياً لــه، فهــو يســتقبل 
ــوة،  ــه.« روح النب ــُدس ليكــون مرشــده وناصحــه ومقّدســه وشــاهداً ل ــرُّوح الُق ــد ال ــكل تأكي ب

ــد 14، صفحــة 71(.  مخطوطــات صــادرة، مجل
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31 كانون الثاين )يناير( الثالثاء

الشـروط : الجزء األول

تُشــري كلمـة اللـه اىل اسـتيفاء رشوط خاّصة نحتاجها حتى يسـكن الرُّوح الُقـُدس يف دواخلنا.   
سـوف نطّلـع عـىل بعـض هـذه الـرشوط الهامـة يف اليومـني القادمني. 

اقرأ أعال 2: 37 ، 38. ما هو الرط األول الستالم الرُّوح الُقُدس؟ 
 

أحـد الـرشوط السـتالم الـرُّوح الُقـُدس هـو التوبـة. إن سـامع كلمة اللـه ليوقـظ ضامئرنا وقد   
يقودنـا ملعرفـة حقيقـة حالتنـا الخاطئـة الضائعـة. التوبـة الحقيقية هـي أكر من مجرد الشـعور 
باألسـف لنتائـج الخطيّـة املزريـة. إنها تغيـري كيّل للقلب والعقل حتّى نـرى الخطية عىل حقيقتها 
كـرّش قبيـح ومتـرد ضـّد اللـه. والطريقـة الوحيـدة التـي متكننا مـن اختبـار التوبـة الحقيقية هي 
ممكنـة فقـط مبحبّـة اللـه: »أَْم تَْسـتَِهنُي ِبِغَنـى لُطِْفـِه َوإِْمَهالِـِه َوطُـوِل أَنَاتِِه، َغـرْيَ َعالِـٍم أَنَّ لُطَْف 

َـا يَْقتَـاُدَك إِىَل التَّْوبَـِة؟« )رومية 2: 4(. اللـِه إمِنَّ

اقــرأ غالطيــة 3: 14 ويعقــوب 1: ٦ – 8. ملــاذا ال نقــدر أن نســتلم الــرُّوح الُقــُدس دون الثقــة 
يف كلمــة اللــه؟

 

ــل عنــه. باإلميــان نتســلّم الهبــة املوعــود بهــا.  وعــد يســوع بإرســال الــرُّوح الُقــُدس كممثّـ  
ولكــن إن كّنــا نشــّك يف وعــد اللــه وال نثــق يف كلمتــه فنحــن نشــبه إنســانا ذا عقلــني ورأيــني وال 
نســتطيع أن نتســلّم شــيئاً مــن اللــه. اإلميــان هــو أكــر مــن القبــول العقــالين. هــو وضــع حياتنــا 

كلّهــا رهــن إشــارة اللــه واثـــقني بــأّن اللــه ســيحفظ وعــده وال يتخــىل عّنــا مهــام حــدث. 

اقــرأ لوقــا 11: 8 – 10، 13. مــا الفــرق الــذي تُْحِدثــه اللجاجــُة يف الصــالة حــن نطلــب مــن 
اللــه أن مينحنــا الــروح القــدس؟ 

  

ــاً  ــر عطف ــم، أك ــم ومنع ــه كري ــُدس. إّن الل ــرُّوح الُق ــا ال ــرتّدد بخصــوص منحن ــري م ــه غ الل  
ولطفــاً مّنــا نحــو أوالدنــا نحــن. إّن توّســلنا بإلحــاح ال يغــرّي عقــل وتفكــري اللــه. فصالتنــا تغرّينــا 
نحــن وترفعنــا إىل محــرض اللــه. الصــالة ال تنحــدر باملــوىل إلينــا وإمّنــا ترفعنــا نحــن إليــه. صلواتنا 

تعلــن ببســاطة تصميمنــا وتجّهزنــا للحصــول عــىل الهبــة والنعمــة.  
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كيــف نتعلُــم أن نكــون أكــرث حــرارًة يف صلواتنــا، مثابريــن ومســلّحن حياتنــا للــه بالصــالة؟ 
ــم كّل هــذه األمــور؟  ملــاذا هــو مــن األهميــة مبــكان أن نتعلّ

1 شباط )فرباير( األربعاء

الشـروط: الجزء الثاين

اقرأ أعال 5: 32. ملاذا الطاعة لكلمة الله، شط هام الستالم الرُّوح الُقُدس؟
 

إّن الـرُّوح الُقـُدس مُينـح لـكّل الذيـن يطيعـون اللـه. بحسـب الكتـاب املَُقـّدس نجـد املحبّـة   
والطاعـة يسـريان معـاً. واإلميـان الحقيقـي يَُعـرَّ عنه بالطاعة. فلو أنّــنا نثـق يف الله بـكّل قلوبنا، 
لسـوف نطيـع وصايـاه. قـال يسـوع: »إِْن أََحبَِّنـي أََحـٌد يَْحَفـْظ كَالَِمـي، َويُِحبُّـُه أيَِب، َوإِلَيْـِه نَـأيِْت، 
َوِعْنـَدُه نَْصَنـُع َمْنـزاِلً« )يوحنـا 14: 23(. الطاعـة هـي اختيـار يقـود إىل منـط حيـاٍة يتبـع مشـيئة 
اللـه املعلنـة يف ناموسـه. فنحـن يجـب ان نسـتّمر يف الطاعـة إذا كنـا نريـد أن نعتـر يسـوع إلهاً 
لنـا وربّـاً. )لوقـا 6: 46(. يف 1يوحنـا 2: 4 ، 5 أُحطنـا علـامً بـأّن »َمـْن قَـاَل: ‘قَـْد َعرَفْتُـُه’ َوُهـَو الَ 
لَْت  ا يِف هـَذا قَْد تََكمَّ ا َمْن َحِفـَظ كَلَِمتَُه، فََحقًّ يَْحَفـُظ َوَصايَـاُه، فَُهـَو كَاِذٌب َولَيْـَس الَْحـقُّ ِفيِه.  َوأَمَّ
َمَحبَّـُة اللـِه.« تلـك كلـامت قويّـة معـّرة. ونعرف أيضـاً ِمن يوحنـا أّن »َمْن يَْحَفـْظ َوَصايَـاُه يَثْبُْت 
ِذي أَْعطَانَا« )1 يوحنـا 3: 24(. عندما  ُه يَثْبُُت ِفيَنا: ِمـَن الرُّوِح الَـّ ِفيـِه َوُهـَو ِفيـِه. َوِبهـَذا نَْعـرُِف أَنَـّ

نفعـل مـا أمـر به الـرّب، لسـوف نحظـى بسـالم العقل. 

اقرأ يهوذا 18 – 21 ملاذا نحتاج أن نتجّنب النجاسة إذا أردنا أن نتلئ بالرُّوح الُقُدس؟ 

 

إن نــار الــرُّوح الُقــُدس ال تقــدر أن تظــّل مشــتعلًة يف حياتنــا بينــام عقولنــا متعلقــة   
باألرضيّــات. فالــرُّوح الُقــُدس لــه رّد فعــل بحساســية كبــرية حيــال تواجــد الخطيّــة واالهتاممــات 
ــة ونكــون عــىل  ــة اإللهي ــا أن نحفــظ أنفســنا يف املحبّ ــذا الســبب يلزمن ــا. له ــة يف حياتن العامليّ
اتصــال دائــم مــع اللــه مــن خــالل الصــالة حتــى نســتطيع أن نطــرد كل نجاســة ونُظهــر روح 

ــاوس 1: 6 ، 7(.  ــب. )2 تيموث ــة والتهذي ــّوة واملحبّ الق
ــدر أن نكــون أناســاً عــىل منــط  ــة عــىل النفــس، نق فقــط مــن خــالل إعــالن حــرب ضاري  
املســيح. بالطبــع لــن نســتطيع بقوتنــا الذاتيــة أن نفعــل هــذا: فالقــرار هــو لنــا إّمــا أن نُْخِضــع 

ــار.  ــا الخي ــُدس أو لســيطرة شــهوة الجســد، ولن ــرُّوح الُق ــاد ال ــني وإرش مشــيئتنا لتلق
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ــاً يفســح املجــال لعمــل  »إنــه ال يوجــد حــد للنفــع ذاك الــذي إذ يطــرح الــذات جانب  
الــرُّوح الُقــُدس يف قلبــه ويحيــا حيــاة التكريــس التــام للــه.« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال 

ــة؟  ــك الروحي ــات عــى حيات ــق هــذه الكل ــك أن تطب ــف ميكن صفحــة 223(. كي

2 شباط )فرباير( الخميس

الحياة التي يهيمن عليها حّب الذات مقابل الحياة 
التي محورها املسيح

اقــرأ غالطيــة 5: 1٦ – 2٦ وقارنهــا مبــا جــاء يف أفســس 5: 1 – 9 ، 17 – 20. دّون الفــروق بــن 
حيــاة محورهــا حــّب الــذات بحيــاة يهيمــن عليهــا الــرُّوح الُقُدس. 

 

إن حيــاة املــرء الــذي ال يحيــا بالــروح تختلــف اختالفــاً جذريــاً عــن حيــاة وقيــم املــرء الــذي   
قــد امتــأل مــن الــروح.

إنسان يهيمن عليه الروحإنسان يهيمن عليه حّب الذات

يرغب ما هو روحي وُمريض للهيرغب ما هو خاطئ ويغضب الله

يهيمن عليه الرُّوح الُقُدستسيطر عليه الشهوات الرّشيرة

يــيء فهــم واســتخدام الحريّة ويُســتَْعبَد 
للخطيّة

ــة يف  ــال الحري ــة ون ــة الخطي ــن عبودي ــرّر م تح
ــيح املس

مطيع ملشيئة اللهعاٍص ملشيئة الله

يضّحي بالذاتمنغمس يف امللّذات

يحمل مثار الروحيحمل مثار الخطيّـة

يقــّر بحاجتــه للغفــران ويشــكر يســوع عــىل مــا ال يقر بحاجته للغفران ويفتخر بذاته
فعــل

إّن حيــاة اإلنســان اململــوء بــروح اللــه توصــف بالطاعــة مــن قلــب مفعــم باملحبّــة لنامــوس   
ــد  ــا تجدي ــو اخترن ــوس 5: 14(. فل ــر 2كورث ــن )انظ ــو اآلخري ــفقة نح ــة وش ــروح رأف ــه وب الل
أذهاننــا )أي عقولنــا( وتفكرينــا ولــو امتلكنــا قلبــاً جديــداً ونظــرًة جديــدًة عــن الحيــاة، لتغــريت 
قيمنــا وســلوكنا. فــال نريــد، بعــد ذلــك، أن نعيــش حياتنــا بقّوتنــا الذاتّيــة وإمّنــا بخضــوع للــروح 

القــدس )غالطيــة 3: 3(. 
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ليــس بوســعنا تغيــري أنفســنا ألّن الخطيّــة متغلغلــة بعمــٍق فينــا. إمّنــا القــّوة املجــّددة ينبغي   
أن تــأيت مــن فــوق مــن عنــد اللــه. فالتغيــري مــن الداخــل ينجــح فقــط مــن خــالل فاعليّــة الــرُّوح 
ــح هــذه العــادة  ــري خارجــي كأن تصحي ــا. ليــس مــن مجــرّد تغي ــه فين ــُدس املجــّددة بعمل الُق

الســيئة أو تلــك، ميكــن أن يصرينــا مســيحينّي. 
فالتغيــري يلــزم أن يتــأىّت مــن قلــب قــد تجــّدد بفعــل الــرُّوح الُقــُدس. هــذا العمــل يســتغرق   
الحيــاة بطولهــا ويتخلّلــه تعــّر ونهــوض، ولكّنــه عمــل وعدنــا الهنــا األمــني أن يفعلــه فينــا إذا 
ــُل إِىَل  رضخنــا لــه وقبلنــا مشــيئته. »َواثًِقــا ِبهــَذا َعيِْنــِه أَنَّ الَّــِذي ابْتَــَدأَ ِفيُكــْم َعَمــالً َصالًِحــا يَُكمِّ

ــْوِم يَُســوَع الَْمِســيِح« )فيلبــي 1: 6(.   يَ

ــاة تظهــر عمــل  ــرى حي ــن ت ــذات، وأي ــة وحــّب ال ــربز األنانّي ــك ت ــة مجــاالت يف حيات يف أيّ
الــرُّوح الُقــُدس فيــك؟ مــاذا تقولــه أجوبتــك عــن نفســك وعــن االختيــارات التــي تحتــاج 

ــا؟  أن تتخذه

3 شباط )فرباير( الجمعة

ملزيد من الدرس
أن  الطبيعي  السيطرة عىل حياته ومقّدراته. ومن  أن يطلب  إنسان  ألّي  الطبيعي جّداً  من   
الكثريون حياتهم طلباً  إليه. وبينام يقيض  الذاتية لنحصل عىل ما نصبو  نعتمد عىل مجهوداتنا 
للسيطرة، نجد غريهم عندهم خوف مضني من ضياع السيطرة. هذه الورطة حلها يوجد فقط 
عند الله. يريدك أن تسلّم له حياتك. إنّه يعرفك ويحبّك أكر من أي شخص آخر. وهذا يفتح له 
املجال حتى يعمل يف حياتك. باختيارك إلخضاع مشيئتك لقيادة روح الله القدّوس، تحصل عىل 
سالمه الكامل الذي يفوق العقل وعىل فرص ال تُحى لجعلك بركًة لآلخرين. ولكننا نحتاج الرغبة 
للحصول عىل هذه القّوة يف حياتنا. فالله ال يفرض نفسه قرساً عىل أحد فينا. لك نكون أناساً 
روح  نحتاج  املسيح  يف  أحراراً  نكون حقيقًة  متحررّة. وحتى  كائنات  نكون  أن  نحتاج  روحانينّي 
الهجر والنزوح )وهذا معناه هجر طرقنا الخاطئة القدمية الساقطة(، ونحتاج إىل إحساٍس باالنتامء 
الُقُدس(. ولنكون حقيقًة أحراراً، يجب أن نكون  الرُّوح  )وهذا معناه االنتامء واالحتامء يف قّوة 
راضخني ُمَسلِِّمني أنفسنا لهيمنة الرُّوح الُقُدس. ليس من تناقض هنا. توجد حّريتنا يف التحّرر من 
إدانة وسلطان الخطيّة علينا، فهي التي دامئاً ما تستعبدنا وتقتادنا إىل الهالك. وبدالً من ذلك، فإنه 
عند الرضوخ لله وافساح املجال لهيمنة الرُّوح الُقُدس، فلن نكون بعد اآلن تحت دينونة )انظر 
رومية 8: 1(، وإمّنا نحيا حياًة فيها ال نسلك حسب شهوة الجسد بل بحسب الروح. هذه هي 

الحرية التي توصف بالحرية الحقيقة والتي نفهمها، كخطاة ساقطني. 
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أسئلة للنقاش
ـــى  ـــد، مت ـــا تري ـــل م ـــى أن تفع ـــدرة ع ـــي الق ـــة تعن ـــأّن الحّري ـــاس ب ـــض الن ـــد بع 1. يعتق
أردت وبالكيفيـــة التـــي تريدهـــا. مـــا هـــو الخطـــأ يف هـــذا املفهـــوم مـــن منظـــور مســـيحي؟ 
ـــا  ـــة؟ )انظـــر مزمـــور 119: 45؛ لوق ـــة الحقيقي ـــّدس عـــن الحّري ـــاب املَُق ـــا هـــي فكـــرة الكت م

ـــة 5: 1(.  ـــوس 3: 17؛ غالطي ـــا 8: 34 – 3٦؛ 2كورنث 4: 18؛ يوحن
ـــن  ـــل ان يتمك ـــه قب ـــًة لل ـــا كلّي ـــرّس حياتن ـــس ونك ـــن النف ـــّى ع ـــم أن نتخ ـــو مه ـــاذا ه 2. مل
ـــه  ـــه أن يعمل ـــاذا يســـتطيع الل ـــا؟ م ـــوة عظيمـــة مـــن خاللن ـــُدس مـــن العمـــل بق ـــرُّوح الُق ال
فيـــك حّتـــى تكـــون بركـــًة لآلخريـــن إذا تخلّيـــت عـــن النفـــس وفتحـــت قلبـــك لعمـــل 

ـــك؟  ـــُدس يف حيات ـــرُّوح الُق ال
ـــا  ـــه القدميـــة ولكنه ـــال وال إصالحـــا لحيات ـــا وال تعدي ـــاة املســـيحي ليســـت ترقيع 3. »إّن حي
ـــا  ـــة ويحي ـــذات والخطي ـــن ال ـــان ع ـــوت اإلنس ـــي أن مي ـــا. ينبغ ـــة كله ـــمل الطبيع ـــر يش تغي
ـــُدس  ـــرُّوح الُق ـــل ال ـــر عم ـــم بغ ـــن أن يت ـــر ال ميك ـــذا التغي ـــدة يف كل يشء. وه ـــاة جدي حي
ــاين  ــف املعـ ــش يف الصـ ــة 149. ناقـ ــال صفحـ ــتهى األجيـ ــوة – مشـ ــال.« روح النبـ الفعـ

ـــارات.  ـــذه العب ـــة يف ه املتضمن
4. قـــارن الدليـــل للحيـــاة التـــي يهيمـــن عليهـــا حـــبُّ الـــذات بالحيـــاة التـــي يهيمـــن 
ـــك أو  ـــاء صّف ـــع اعض ـــش م ـــس(. ناق ـــوم الخمي ـــدول يف درس ي ـــر الج ـــروح )انظ ـــا ال عليه
مجموعـــة مدرســـة الســـبت مـــا ميكـــن أن تجلبـــه الحيـــاة اململـــوءة مـــن الـــروح مـــن 

بـــركات. 
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4 – 10 شباط )فرباير(الدرس السادس

الرُّوح الُقُدس وعيش حياة قداسة

السبت بعد الظهر
املراجـــع األســـبوعية: 1بطـــرس 14 – 16؛ اشـــعياء 6: 3؛ عربانيـــن 12: 14؛ 1كورنثـــوس 

6: 11؛ 1تيموثـــاوس 1: 8؛ مزمـــور 15: 1 ، 2. 

ـــْم َونَْفُســـكُْم  ـــَاِم. َولُْتْحَفـــْظ ُروُحكُ ُســـكُْم ِبالتَّ ـــالَِم نَْفُســـُه يَُقدِّ آيـــة الحفـــظ: »َوإِلـــُه السَّ
ـــا يَُســـوَع الَْمِســـيحِ« )1تســـالونيك 5: 23(.  ـــَد َمِجـــيِء َربَِّن ـــْوٍم ِعْن ـــالَ لَ ـــًة ِب َوَجَســـُدكُْم كَاِملَ

مـــن الســـهولة مبـــكان، أن نفقـــد حساســـيتنا لقداســـة اللـــه وأالّ نفّكـــر كثـــرياً يف عـــداوة اللـــه   
للخطيّـــة والـــرّش. 

ــب  ــاد يف طل ــّدس. واالجته ــاب املَُق والقداســة، عــىل أي حــال، هــي موضــوع هــام يف الكت  
القداســة لنصبــح محبّــني وأتقيــاء مثــل يســوع، يجــب أن يشــغل مــكان األفضليــة يف حيــاة كّل 
مســيحي. فنحــن مشــدوهون أو مأخــوذون بشــعور »أنــا أقـْـَدس ِمنــَك«، ولكّننــا ننــى بســهولة 

يف الوقــت ذاتــه معنــى أن نعيــش حيــاة طاهــرة مقّدّســة. 
محبّــة اللــه وقداســته مرتابطتــان وغــري منفصلتــني. بــدون قداســة اللــه، قــد تفقــد مّحبتــه   
رونقهــا بتحولّهــا إىل مّجــرد عاطفــة؛ وبــدون مّحبتــه تصــري قداســة اللــه ُمتََشــّددة وليســت يف 

ــطبيعته.  ــان لـِ ــته جوهريت ــه وقداس ــنتني، محبت ــني الحس ــا الصفت ــد. فكلت ــاول الي متن
الــرُّوح الُقــُدس لــه عالقــة متأّصلــة مرتبطــة بســعينا لطلــب القداســة. أفليــس اســمه الــرُّوح   
الُقــُدس؟ ويدعــى »روح القداســة« )روميــة 1: 4(. فاســمه يذكّرنــا بــأّن اللــه قــّدوس وأنـّـه يتــوق 

إىل أن يجعــل الخطــاة يف هيئــة قداســته. 
يف هــذا األســبوع ســتكون لنــا نظــرة أعمــق وأدّق ّعــام يُقصــد بالتعبــري »أن نكــون قديســني   

ــاة القداســة. ــا حي ونحي

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 11 شباط )فراير( 
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5 شباط )فرباير( األحد

قداسـة الله

اقــرأ 1بطــرس 1: 14 – 1٦. ملــاذا يكــون الدافــع النهــايئ للقداســة هــو عبــارة عــن حقيقــة 
اللــه وطبيعتــه ذاتهــا؟ مــا الــذي يحــدو بــك أو يدفعــك يك تحيــا حيــاة القداســة؟ مــا الــذي 

يعنيــه القــول بــأّن اللــه قــدّوٌس؟ 

 

ــة،  ــز عــىل محبــة اللــه ونتجاهــل قداســته. فبينــام اللــه هــو محبّ ــاً أن نركِّ قــد يكــون محببّ  
فــإّن فكــرة القداســة مرتبطــة غالبــاً باســم اللــه يف كلمتــه املقّدســة أكــر مــن أي صفــة أخــرى 
)مزمــور 89: 18 ؛ إشــعياء 40 : 25؛ إرميــا 51: 5؛ حزقيــال 39: 7؛ رؤيــا 4: 8(، القداســة تصــف 
النقــاوة والكــامل األديب لطبيعــة اللــه. وقداســة اللــه تعنــي أنـّـه حســن للغايــة وبــريء ]خــاٍل[ 
ــة والــرّش. وقداســة اللــه معناهــا كــامل كل الصفــات األخــرى التــي تُنســب  ــًة مــن الخطيّ كلّي

إليــه. 
إن يكــن اللــه بذاتــه كيّل القــدرة )قــوة متناهيــة( وكيّل املعرفــة )معرفــة كاملــة( وموجــود   
يف كّل مــكان ولكّنــه ليــس كيّل القداســة، ألصبــح بالنســبة لنــا قــوة غاشــمة نخشــاها وترتعــب 

ــه.  ــا أن نحبّ ــه ينبغــي علين ــه إل ــا منهــا. وعــىل النقيــض، إنّ فرائصن
إّن قّوتــه هــي قــّوٌة مقّدســة. ورحمتــه هــي رحمــًة مقّدســة، وحكمتــه هــي حكمة مقّدســة،   
ومحبّتــه هــي محبّــة مقّدســة. بهــذا املنطــق تكــون القداســة هــي أكــر كلمــة مرتبطــة ارتباطــاً 
وثيقــاً باأللوهيــة ألنّهــا مرتبطــة بطبيعــة اللــه ذاتهــا. إّن إنــكار نقــاوة قداســة اللــه، لهــي رمبــا 
تكــون أســوأ مــن إنــكار وجــوده. فإنكارنــا لوجــوده يجعلنــا نظــن أنــه غــري موجــود، أمــا إنــكار 

قداســته يعنــي أنـّـه إلــه غــري ُمحــب وحقــود، يرتبـّـص مبخلوقاتــه ليوِقــع بهــا. 
قداســة اللــه تحمــل املعنــى أنـّـه منفصــٌل عــن الخطيّــة وهــو مكــرٌس كليّــًة لطلــب الُحســن   
ــة اىل  ــل باإلضاف ــة التواص ــىل صف ــدّل ع ــة ت ــر، القداس ــكالم آخ ــه. ب ــذي ميثّل ــه وال ــن في الكام
ــة والتكريــس الكامــل ملجــد اللــه.  ــة النبيلــة. فهــي تحــوي االنفصــال عــن الخطيّ الصفــة األدبيّ
يف إشــعياء 6: 3 ويف رؤيــا 4: 8، يوصــف اللــه بـــ »قــّدوس، قــّدوس، قــّدوس«. عندمــا أراد كتِّــاب 
ــرتعاء  ــرات الس ــّدة م ــة ع ــة الكلم ــّرروا كتاب ــاً، ك ــراً هام ــدوا أم ــي أن يؤكّ ــي اإلله ــة الوح كلم
ــقَّ  ــامت »الح ــرار كل ــة بتك ــاراٍت هاّم ــا إىل عب ــوع انتباهن ــرتعي يس ــال. ويس ــا يُق ــا مل انتباهن
ــى 23: 37(، أو عــن  ــلِيُم« )مت ــا أُورَُش ــلِيُم، يَ ــا أُورَُش ــخ(، أو »يَ ــا 5: 24؛ 6: 47، إِلَ « )يوحن الحــقَّ
طريــق تكــرار ذكــر اســم مثــل  »َمرْثـَـا، َمرْثـَـا« )لوقــا 10: 41(. مــن بــني صفــات اللــه الُحســنى، 
فقــط تــرز قداســة اللــه مذكــورة ثــالث مــرّات مكــررّة عــىل التــوايل. وهــذا يــدّل عــىل يشء يف 
غايــة األهميّــة: طبيعــة اللــه هــي، يف الحقيقــة، مقّدســة. إنـّـه طاهــر وقــدوس وطيّــب القلــب. 
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كــم كان األمــر يفزعــك، بحــّق، لــو أّن إلهنــا الجّبــار مل يكــن قّدوســاً ومِحّبــاً؟ مــاذا تخــربك 
إجابتــك عــن ســبب امتناننــا وشــكرنا عــى ســجايا اللــه الحســنة وقداســته الكاملــة؟ 

6 شباط )فرباير( االثنن

طبيعة القداسة
»إننــا، كال دنونــا مــن يســوع ازددنــا شــعورا مبــا فينــا مــن نقائــص وعيــوب، إذ نــرى أنفّســنا   
ــدع  ــىل أن خ ــل ع ــص إال الدلي ــعور بالنق ــا الش ــي. وم ــامل اإلله ــوء الك ــا يف ض ــىل حقيقته ع
الشــيطان قــد بــدأت تفقــد قوتهــا علينــا، وأن الضمــري قــد بــدأ يســتيقظ مــن ســباته ويُبعــث 

ــاة، صفحــة 44(.  ــق الحي ــوة، طري ــروح القــدس« روح النب ــه، بفعــل ال ــن موت م

اقــرأ أفســس 1: 4؛ 5: 25 – 27؛ عربانيــن 12: 14. مــا هــو مقصــد وترتيــب اللــه لــكّل شــعبه 
ولكنيسته؟

 

القداســة هــي عطيّــة اللــه، كــام هــي أيضــاً وصيّتــه. مــن ثــّم، يجــدر بنــا أن نصــيّل ونجتهــد   
يف طلبهــا ونتطلـّـع ألن نعلنهــا يوّميــاً. القداســة هــي مثــر الــروح معلنــًة يف حياتنــا ونحــن لنســلك 
ــدة  ــارة واح ــور يف عب ــة تتبل ــة 5: 16 ، 22، 25(. القداس ــوم )غالطي ــيح كّل ي ــع املس ــروح م بال
لتعنــي »عــىل شــبه املســيح«. وهــي تعنــي أنّنــا خاصــة املســيح وأوالده يف طاعــٍة حبيــة والتــزام. 
واملعنــى األســايس املــالزم لكلمــة ومفهــوم القداســة يــديل باالنفصــال والتكريــس لخدمــة خاصــًة 
ــون قديســني  ــأن نك ــة ب ــة داخليّ ــة روحي ــدّل عــىل حال ــٍة أخــرى، القداســة ت ــن ناحي ــه. وم لل

صالحــني طاهريــن أمــام اللــه، وهاتــان الصفتــان يجــدر أن تظّــال متضافرتــني معــاً. 
يُدعــى املؤمنــون قديســني يف العهــد الجديــد لعالقتهــم الفريــدة بيســوع والتــي تفرزهــم   
ــا هــي  ــة. وإمّن ــال خطيّ ــاً ب لغــرض مقــّدس معــني. كونهــم مقدســني ال يجعلهــم كاملــني أخالقيّ
ســة )قــارن مبــا ورد يف 1كورنثــوس 1: 2، حيــث يدعــو  تغرّيهــم حتــى يبــدأوا حيــاة نقيــًة مقدَّ
ــة أو كاملــني(.  ــم ليســوا معصومــني مــن الخطيّ ــنّي مقّدســني، مــع أنّه بولــس الرســول الكورنثي
ــه )عرانيــني 12:  ــن يــرى أحــد الل ــوا يف القداســة التــي بدونهــا ل ــأن يكون الدعــوة للمؤمنــني ب
14(. إّن قبــول اللــه لــكّل مؤمــن هــو قبــول كامــٌل مــن البــدء، ولكــّن منّونــا يف القداســة هــو 
ــح أكــر  ــى نصب ــّد دامئــاً ملقاييــس أبعــد حت ــاج أن متت ــاة وهــي تحت ــة الحي ــدوم طيل ــة ت عملي

ــا.  ــذي خلّصن ــريا إىل شــكل ذاك ال ــر تغي فأك
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ــة.  ــب القداس ــعى يف طل ــك يس ــع ذل ــاً وم ــرء مقدس ــون امل ــن ك ــر ب ــدام وتوتّ ــاك احت هن
فكيــف يكــون ســعينا لنيــل القداســة مختلفــاً لــو أننــا نعــرف يقينــاً بأنّنــا خاّصــة اللــه ونحن 

مقبولــون عنــده بســبب تضحيــة يســوع املســيح ألجلنــا؟ 

7 شباط )فرباير( الثالثاء

عامل القداسـة

ماذا تخربنا 1كورنثوس ٦: 11، تيطس 3: 5، وعربانين 13: 12 عن القداسة؟ 
 

قداسـتنا تُنَجـز باإلميـان )عرانيـني 11: 6( بواسـطة قـّوة الـرُّوح الُقـُدس )2تسـالونيك 2: 13؛   
ْسـتُْم، بَْل تََرَّرْتُْم ِباْسـِم الرَّبِّ  1بطـرس 1: 2(. يكتـب الرسـول بولـس قائالً »لِكِن اْغتََسـلْتُْم، بَْل تََقدَّ
يَُسـوَع َوِبـُروِح إِلِهَنـا« )1كورنثوس 6: 11(. يزرع يسـوع فينا منّواً يف القداسـة طـول الحياة ُمعطياً 

مثـر الـروح فينـا. وتغيرينـا يك نشـبهه يأتينا ِمـَن الرَّبِّ الـرُّوِح )2كورنثـوس 3: 18(. 

اقرأ غالطية 5: 1٦ ، 17  ماذا يخربنا الرسول بولس يف هذا النص؟
 

هنــاك حــرب تحتــدم يف كّل مؤمــن. إنَّ االنشــغال الــذي يجابهنــا جميعــاً يتــأىّت مــن الحقيقــة   
ــة تســكن يف داخلنــا )روميــة 7: 20(. لقــد عــرف الرســول بولــس عــن  التــي مفادهــا أّن الخطيّ
ــْد  ــِي أيَنِّ قَ ــُب نَْف ــُت أَْحِس ــا لَْس ــه: »أَنَ ــة حيات ــرب نهاي ــاً ق ــا رصخ معلن ــرب عندم ــذه الح ه
اُم،  أَْســَعى  أَْدَركـْـُت. َولِكنِّــي أَفَْعــُل َشــيْئًا َواِحــًدا: إِْذ أَنـَـا أَنـْـَى َمــا ُهــَو َوَراُء َوأَْمتـَـدُّ إِىَل َمــا ُهــَو قـُـدَّ

ــا يِف الَْمِســيِح يَُســوَع« )فيلبــي 3: 13 ، 14(. ــِة َدْعــَوِة اللــِه الُْعلْيَ نَْحــَو الَْغــرَِض ألَْجــِل َجَعالَ

اقرأ عربانين 12: 1 ، 2. ماهي حرب اإلميان التي نشّنها ضّد الخطّية؟
 

»الحــرب التــي ُدعينــا لــك نخوضهــا هــي أن نثبّــت أنظارنــا عــىل املســيح يســوع، رئيــس   
امياننــا، ومّكملــه« )عرانيــني 12: 1(. غالبــاً مــا نكــون مثبّتــني أنظارنــا عــىل أنفســنا يف ديانتنــا. 
ــتطيع  ــذي يس ــه، ال ــىل الل ــا ع ــن تركيزن ــدالً م ــا ب ــا وهزامئن ــىل انتصاراتن ــز ع ــغ يف الرتكي نبال
ــت  ــُدس يك نثبّ ــرُّوح الُق ــاعدنا ال ــا يس ــة. عندم ــىل الخطي ــرصة ع ــن الن ــا م ــده أن ميّكنن وح
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أنظارنــا عــىل يســوع، فــال تظــّل فينــا رغبــة الرتــكاب الخطيّــة وكّل مــا يعرقــل طريقنــا يُطــرح 
ــد  ــا ق ــد أنن ــا، فنج ــا وتقصرياتن ــىل خطايان ــز ع ــا نركّ ــن عندم ــني 12: 1(. ولك ــاً )عراني جانب
حّولنــا أنظارنــا عــن يســوع ووجهناهــا عــىل أنفســنا. وهــذا يقــود إىل الهزميــة بســهولة، ألنّنــا 
ــّجع  ــوف نتش ــوع س ــع إىل يس ــن بالتطلّ ــهولة، ولك ــأس بس ــا الي ــقطاتنا ينتابن ــر إىل س بالنظ

ــار.  ــش بانتص ــتطيع العي ونس

ــة كــا وعــدين الكتــاب  ــِرُ عــى الخطّي لــو تصــادف أن ســألك أحدهــم قائــالً »كيــف أَنْت
ــّدس؟ فــاذا تقــول، وملــاذا؟ أحــر إجابتــك للصــف للمناقشــة يــوم الســبت.  املَُق

8 شباط )فرباير( األربعاء

أساس القداسة هو ناموس الله

ـــا الســـؤال:   ـــادر إىل ذهنن ـــاه. فيتب ـــك نحفـــظ نامـــوس وصاي ـــا ل ـــه يدعون ـــداً أّن الل ـــم جي نعل  
ملـــاذا يجـــب علينـــا حفـــظ نامـــوس اللـــه إذا كّنـــا ال نخلـــص بواســـطته؟ اإلجابـــة تكمـــن يف 

فكـــرة القداســـة. 

اقــرأ روميــة 7: 12، 1تيموثــاوس 1: 8 . مــا هــي الســات األساســية التــي يســتخدمها الرســول 
بولــس لوصــف النامــوس؟ كيــف يعكــس النامــوس صفــات الله؟ 

 

ــه  ــح. هــذه الصفــات الســيادية الحســنة يوصــف بهــا الل النامــوس مقــّدس، عــادل وصال  
دون غــريه. لــذا، فالنامــوس هــو تعبــري عــن ســجايا اللــه. لــك نعيــش حيــاة ممتلئــة بالــرُّوح 
الُقــُدس يعنــي أننــا نعيــش بانســجام حســب مطالــب نامــوس اللــه. فالنامــوس هــو قاعــدة 
قداســة اللــه التــي ال تتغــرّي. فاملســتوى الــذي يطلبــه النامــوس ال يتبــّدل أكــر مــن إمكانيــة 
تبــّدل اللــه وتغيــريه. لقــد أكــد يســوع بقــّوة عــدم زوال النامــوس، بــل وأكــد عــىل وجــوب أن 
يُتّمــم ويطــاع كّل جــزء فيــه )متــى 5: 17 – 19(. إّن حفــظ النــاس ليــس أمــراً تعّســفياً، بــل 
هــو مــن دواعــي األمانــة. النامــوس ال يخلّصنــا وال يَســتطيع. ومــا كان النامــوس أبــداً طريقنــا 
ــْرَِة  ــه »لَِك ــة بأنّ ــة ملفت ــوع بطريق ــيح يس ــول املس ــبب يف أن  يق ــو الس ــذا ه ــالص. وه للخ
ــة  ــى 24: 12(. فاملحبّ ــَن« )مت ــُة الَْكِثريِي ــْرُُد َمَحبَّ ــوس( تَ ــة النام ــدم طاع ــا ع ــِم )ومعناه اإِلثْ

ــاع. ر النامــوس ويُط ــدَّ تتــالىش عندمــا ال يُق
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أقــرأ روميــة 13: 10، متــى 22: 37 – 40. ملــاذا تكــون املحّبــة تكميــالً للنامــوس، أي تتميــاً 
واســتيفاًء ملطالــب النامــوس؟ 

 

بينــام يــرز نامــوس اللــه كقاعــدة وأســاس قداســة اللــه، فــإّن قلــب وجوهــر قداســته هــو   
ــن  ــة واإلخــالص. فل ــتعلن باألمان ــة وتُس ــه الخالصيّ ــة هــي االســتجابة ألعــامل الل ــة. املحبّ املحبّ
ــة وضمــري  ــذاً ليســوع دون أن تكــون حافظــاً وطائعــاً للنامــوس مبحبّ تســتطيع أن تكــون تلمي
صالــح. وحيــث أنـّـه مــن املمكــن أن تحفــظ حرفيــة النامــوس بــدون محبّــة، فإنــه يتعــّذر إظهــار 
املحبّــة الحقيقيــة بــدون حفــظ النامــوس. املّحبــة الحقيقيــة الخالصــة تتــوق ألن تكــون أمينــًة 

ــة ال تنقــض النامــوس بــل تتّممــه، وتســتويف مطاليبــه.  صادقــة. فاملحبّ

ملاذا يَُعد الناموس تعبراً ملحّبة الله لنا؟ كيف ترتبط املحّبة بالطاعة؟ 

9 شباط )فرباير( الخميس

السعي يف طلب القداسـة

اقــرأ مزمــور 15: 1، 2؛ أفســس 4: 22 – 24؛ 2تيموثــاوس 2: 21. مــاذا تخربنــا هــذه املراجــع 
عــن القداســة؟ 

 

القداسـة هـي الـرشط األسـايس للتمتّـع بسـعادة الِعـرشة والرشكـة مـع اللـه. وهـي الـرشط   
األّويل للفائـدة املرجـّوة مّنـا للـه. إنّنـا نسـتوعب حقيقـة املثل القائـل: »ازرع عمالً تحصـد عادًة، 
لـزرع عـادًة تحصـد ُخلُقـاً« ويجـدر بنـا أن نضيـف بقولنـا »الُخلُـق هـو املصـري«. الـيء الوحيد 

الـذي سـوف نأخـذه معنـا إىل السـامء هـو أخالقنـا. 
ــس النفــس وتقديســها  ــد، ليســت تكري ــدة، بالتأكي ــدة وأخــالق جدي ــادات جدي ــة ع تنمي  
ــُدس يف  ــرُّوح الُق ــا ال ــه يقودن ــذي في ــق الطبيعــي ال ــن العــادة هــو الطري مبجهــود ذايت. فتكوي
ــي تنمــو  ــادات الت ــك الع ــة يف ســرينا املســيحي وبخاصــة تل ــا هاّم ــادات جميعه القداســة. الع
متأثّــرة بالفضائــل املســيحيّة الكتابيــة كالصــر واملحبــة واألمانــة واللطــف والصــالح والرحمــة 

ــس.  ــط النف وضب
عندمــا ميــأل الــرُّوح الُقــُدس قلوبنــا، فــام مــن شــّك ســنكون يف نشــاط وحامســة مــن أجــل   
الــرب. ولكــن كثــرياً مــا ننــى بــأن اللــه هــو الــذي يقّدســنا وهــو الــذي ســينهي علمــه الــذي 
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بــدأه فينــا مــن قبــل )فيلبــي 1: 6(. ونكــون يف بعــض األحيــان منهمكــني نقــوم بشــتي األعــامل 
لصالــح الــرّب لدرجــة ننــى معهــا أن نســتمتع بقضــاء وقــت معــه يف الصــالة. فعندمــا نكــون 
مشــغولني جــّداً عــن الصــالة، نكــون حقيقــًة مشــغولني جــداً عــن أن نكــون مســيحيني. لرمبــا 
تكــون معرفتنــا ونجاحنــا قــد جعالنــا نعتمــد عــىل الــذات ونثــق بهــا ثقــة كبــرية، وننهمــك يف 
مهاراتنــا وبرامجنــا الجميلــة، وهكــذا، ننــى أنـّـه مــن دون املســيح ومــن غــري الــرُّوح الُقــُدس ال 

ــة.  نســتطيع أن ننجــز شــيئاً البتّ
ــم قــد أّدوا أعــامالً  ــاٌس يعتقــدون بأنّه ــاك أن النشــاط املحمــوم ليــس قداســًة. ســيكون هن  
جليلــة للــرب، وهــم يف الحقيقــة مل يكونــوا تابعــني لــه باملــرّة. »كَِثــريُوَن َســيَُقولُوَن يِل يِف ذلِــَك 
! أَلَيْــَس ِباْســِمَك تََنبَّأْنـَـا، َوِباْســِمَك أَْخرَْجَنــا َشــيَاِطنَي، َوِباْســِمَك َصَنْعَنــا قـُـوَّاٍت  ، يـَـارَبُّ الْيَــْوِم: يـَـارَبُّ
!« )انظــر متــى 7: 22، 23(. هنــاك فــرق كبــري  ُح لَُهــْم: إِينِّ لـَـْم أَْعرِفُْكــْم قـَـطُّ كَِثرَيًة؟ 23 فَِحيَنِئــٍذ أرَُصِّ
بــني كونــك تُدعــى مــن اللــه أو تُدفــع لتفعــل أمــراً للــه. فــإن مل نهــدأ لنســمع دعــوة اللــه، فإننــا 
نقــف يف خطــر االندفــاع الــذايت لنّفعــل مــا ألفنــاه. ولكــن لــن يكــون هنــاك قــّوة أو ســالم وال 
بركــة دامئــة مــن جــرّاء عملنــا إذا مل يكــن حســب دعــوة اللــه ومشــيئته. فحاجتنــا القصــوى يف 
قداســتنا الذاتيّــة هــي تخصيــص وقــت مثــني للتواصــل مــع اللــه عندمــا نســمع صوتــه ونتســلّم 
قــّوة جديــدة مــن حكمتــه منقاديــن بالــرُّوح الُقــُدس. إّن هــذا لســوف يطبــع عملنــا بكفــاءة 

منقطعــة النظــري وقــّوة إقنــاع. 

10 شباط ) فرباير( الجمعة

ملزيد من الدرس
اقرأ من روح النبوة  »مثل الخمرية« يف كتاب »املعلم األعظم«، صفحة 82 – 90.  

كيــف نبــدأ لنســتوعب قداســة اللــه عندمــا تكــون طبيعتنــا ســاقطة وفاســدة وطبيعتــه هي   
قداســة بــال حــدود؟ قداســته تجعلــه ينفــرّد بهــا عــىل عــامل الخطيــة واملوت الــذي يختــره البرش. 
ومــع ذلــك، هــا هــو أكــر أمــر مذهــل! اللــه يقــّدم لنــا فرصــة ســانحة بــأن نشــرتك يف قداســته. 
س معــه. »كَلِّــْم كُلَّ َجاَمَعــِة بَِنــي إِْسَائِيــَل َوقـُـْل لَُهــْم:  هــذا مجــرّد جــزء مــن عالقــة العهــد املقــدَّ
وٌس الــرَّبُّ إِلُهُكــْم« )الويــني 19: 2(، أو كــام يقــول ســفر العرانيّــني:  يِســنَي أليَنِّ قُــدُّ تَُكونُــوَن ِقدِّ
ــُل َمــَع بَيْــِت إِْسَائِيــَل َوَمــَع  ، ِحــنَي أُكَمِّ »ألَنَّــُه يَُقــوُل لَُهــْم المَِئـًـا: »ُهــَوَذا أَيَّــاٌم تـَـأيِْت، يَُقــوُل الــرَّبُّ
بَيْــِت يَُهــوَذا َعْهــًدا َجِديــًدا....  ألَنَّ هــَذا ُهــَو الَْعْهــُد الَّــِذي أَْعَهــُدُه َمــَع بَيْــِت إِْسَائِيــَل بَْعــَد تِلـْـَك 
ــْم  ــوُن لَُه ــا أَكُ ــْم، َوأَنَ ــىَل قُلُوِبِه ــا َع ــْم، َوأَكْتُبَُه ــِي يِف أَْذَهانِِه ــُل نََواِمي : أَْجَع ــرَّبُّ ــوُل ال ــاِم، يَُق األَيَّ
إِلًهــا َوُهــْم يَُكونـُـوَن يِل َشــْعبًا« )عرانيــني 8: 8 – 10(. يف هــذه املراجــع الكتابيــة ميكننــا أن نــرى 
العالقــة بــني القداســة والعهــد والنامــوس. ال ميكننــا أن نصــري كاملــني بــدون طاعــة نامــوس اللــه، 
ونحــن نطيــع ناموســه، فقــط، عندمــا يكتــب اللــه شــخصياً )الــرُّوح الُقــُدس( ناموســه يف قلوبنــا 
وعقولنــا. يــا لــه مــن امتيــاز مقــّدس ننالــه »لـِـَكْ نَْشــرَتَِك يِف قََداَســِتِه« )عرانيــني 12: 10(، التــي 

نعــّر عنهــا مبحبّــة طائعــة لناموســه املقــدس. 
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أسئلة للنقاش
1. راجـــع مـــع أعضـــاء الصـــف إجابتـــك عـــى الســـؤال الـــوارد يف نهايـــة الـــدرس ليـــوم 
ـــن  ـــد م ـــة التأك ـــن كيفي ـــم ع ـــؤال أحده ـــى س ـــرّد ع ـــه ال ـــك في ـــب من ـــذي يطل ـــاء ال الثالث

االنتصـــار عـــى الخطّيـــة بحســـب وعـــد اللـــه، فكيـــف تجيـــب؟ 
ـــا؟ ملـــاذا يختلـــف هـــذا  ـــا ويف عقولن ـــواح قلوبن ـــه عـــى أل ـــة نامـــوس الل 2. مـــاذا تعنـــي كتاب

اإلجـــراء عـــن مجـــرّد كتابتـــه عـــى لوحـــي الحجـــر؟ 
ـــر؟ تحـــاور مـــع أعضـــاء الصـــف ودع  ـــا تفكّ ـــه، فّع ـــاول موضـــوع قداســـة الل 3. عندمـــا تتن
ـــا  ـــه يســـوع لن ـــذي يعلن ـــا ال ـــه، وم ـــّا تشـــبهه قداســـة الل ـــه ع ـــن تخّيل ـــرد يتحـــّدث ع كل ف

ـــه؟  عـــن قداســـة الل

4. ما هو أساس قداستنا؟ ما هي كيفّية الحصول عى القداسة؟ 
5. لقـــد ورد يف درس يـــوم األربعـــاء أنَّ »النامـــوس ال يخلّصنـــا. ال يســـتطيع أبـــداً- ومـــا كان 
ـــذا  ـــاعدنا ه ـــف يس ـــن«. كي ـــلك املخلّص ـــو مس ـــا ه ـــالص. وإن ـــا للخ ـــاً طريقن ـــوس يوم النام
ـــن يهيمـــن عليهـــم  ـــاة املســـيحين املقّدســـن الذي املفهـــوم عـــى إدراك دور النامـــوس يف حي

ـــُدس؟  ـــرُّوح الُق ـــم ال ويعمـــل فيه
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11 – 17 شباط )فرباير(الدرس السابع

الرُّوح الُقُدس ومثر الروح

السبت بعد الظهر
املراجع األسبوعية: يوحنا 15: 1- 11؛ غالطية 5: 22؛ 1كورنثوس 13؛ رومية 14: 17؛ 

أفسس 5: 9؛ متى 5: 5. 

وحِ َفُهَو: َمَحبٌَّة َفَرٌح َساَلٌم، طُوُل أَنَاٍة لُطٌْف َصاَلٌح، إِمَياٌن 23 َوَداَعٌة  ُر الرُّ ا مَثَ آية الحفظ: »َوأَمَّ
ٌف. ِضدَّ أَْمَثاِل هِذِه لَْيَس نَاُموٌس« )غالطية 5: 22 ، 23( تََعفُّ

ِسامت  تسع  بولس  الرسول  يرسد  إذ  الحقيقي.  املسيحيّة  الحياة  جوهر  لهو  الروح  مثر  إّن   
متنوعة لثمر الروح، إالّ أنّها جميعاً مثرة واحدة تُرى مكتملة. فثمر الروح ال يخرنا مبا يستطيع أي 
إنسان أن يفعله للرّب عن طريق املواهب والعطايا الروحيّة. فهي تبنّي، يف املقام األّول، كيف يحيا 
اإلنسان لله. وهي تدّل عىل هويّة ذلك اإلنسان، أي َمن يكون. كل الفضائل املدّونة يف غالطية 
5: 22 ، 23 هي جليّة يف شخص يسوع املسيح وحياته. ومن ثّم فإن مثر الروح هو حياة يسوع 

املسيح فينا بفعل الرُّوح الُقُدس وقّوته.
إن مثــر الــروح ليــس أمــراً نصــل إليــه بقدرتنــا البرشيّــة املجــرّدة ومجهودنــا الــذي نبذلــه.   
إنـّـه ملــن املمكــن أن ننتــج ونظهــر بعضــاً مــن هــذه الفضائــل بتدريــب قــّوة اإلرادة وتفعيلهــا. 
ــر  ــبه الثم ــنا يش ــه بأنفس ــام ننتج ــا. ف ــُدس فين ــرُّوح الُق ــه ال ــا يفعل ــارن مب ــذا ال يُق ــّن ه ولك
املصنــوع مــن الشــمع مقارنــة بالثمــر األصــيل الحقيقــي. فالفواكــه املصنوعــة مــن الشــمع هــي 
اصطناعيــة. قــد تظهــر جميلــة مــن بعيــٍد كالثمــر الحقيقــي ولكــّن مذاقهــا هــو أقــّل درجــات. 
ــرُّوح  ــا ال ــا يدمجن ــة. فعندم ــة الروحيّ ــأىّت مــن العالق ــه يت ــاً. إنّ ــس ُمصطنع الثمــر الحقيقــي لي

ــا.  ــه تُســتعلن يف حياتن ــة، تبــدأ أخالقــه وصفات ــه املكتوب ــُدس بيســوع، مــن خــالل كلمت الُق

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 18 شباط )فراير(.
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12 شباط )فرباير( األحد

شط اإلمثار

إقــرأ يوحنــا 15: 1- 11 ملــاذا ينتــج الثمــر، فقــط، مــن عالقــة حياتّيــة مــع يســوع، الكرمــة؟ 
مــا أهميــة االرتبــاط بيســوع؟ كيــف نرتبــط بيســوع )أي نّتحــد معــه(؟ 

 

ـــوع ال  ـــدون يس ـــوع. ب ـــاد بيس ـــاط واالتح ـــو االرتب ـــيحيّة ه ـــامر املس ـــل الث ـــرّس األويل لحم ال  
ـــا  ـــن خـــارج، وإمّن ـــا م ـــرض علين ـــروح ال يُف ـــر ال ـــاً. إن مث ـــاً حقيقيّ ـــراً روحيّ ـــل مث نســـتطيع أن نحم
ـــأن حمـــل  ـــا يســـوع ب ـــا 15: 1- 11، يخرن ـــا. يف يوحن ـــاة املســـيح يف داخلن هـــو نتيجـــة عمـــل حي
الثـــامر يتـــأىّت مـــن حيـــاة املســـيح، الكرمـــة، متغلغلـــة يف أفـــرع املؤمنـــني. فالثـــامر ترتعـــرع 

ـــيح.  ـــوع املس ـــالل يس ـــن خ ـــه م ـــوة الل بق
إّن مســئوليّة املؤمــن هــي االرتبــاط واالتّحــاد باملســيح. فعندمــا يتبلــور املســيح يف أفكارنــا،   
فإنــه يُســتعلن يف ترصّفاتنــا. يســوع يعيــش حياتــه يف داخلنــا، فالحيــاة التــي يحياهــا املســيح 

ــه.  ــه ونعكــس أخالقيات ــن صفات ــا نعل ــى أنّن ــا، مبعن تثمــر يف حياتن
إن مثـر الـروح هـو أخـالق يسـوع التـي ينّميها الـرُّوح الُقُدس يف أتباع املسـيح. عندما يسـكن   

املسـيح يف داخلنـا، فسـوف  »نحيـا بالـروح، وال نكّمـل شـهوة الجسـد« )غالطية 5: 16(. 
ــَجرَُة الرَِّديَّــُة فَتَْصَنــُع  ــا الشَّ قــال يســوع: »هَكــَذا كُلُّ َشــَجرٍَة َجيِّــَدٍة تَْصَنــُع أمَْثـَـاًرا َجيِّــَدًة، َوأَمَّ  
َــاًرا  ــَع أمَْث ــٌة أَْن تَْصَن ــًة، َوالَ َشــَجرٌَة رَِديَّ َــاًرا رَِديَّ ــَع أمَْث ــَدٌة أَْن تَْصَن ــِدُر َشــَجرٌَة َجيِّ ــًة،  الَ تَْق ــاًرا رَِديَّ أمَْثَ
َجيِّــَدًة« )متــى 7: 17- 18(. الثمــر الجيّــد هــو االنتــاج الطبيعــي التحادنــا املرتبــط بيســوع عــن 
طريــق الــرُّوح الُقــُدس. عندمــا نتجــاوب مــع تأثــري الــرُّوح الُقــُدس داخليــاً عــىل قلوبنــا، يرتعــرع 
مثــر الــروح ويتجــىل يف حياتنــا. تتغــرّي أخالقنــا لتعكــس أخــالق يســوع املســيح يف كل مــا نقولــه 
أو نفعلــه أو حتــى نفّكــر فيــه. وســيعطينا الــرُّوح الُقــُدس قــّوة لنحيــا حيــاة النــرصة لــك ننّمــي 

فضائــل ملــا ينبغــي أن تكــون عليــه صفــات أوالد اللــه. 

ــن  ــة، ولك ــة ديّني ــون بطريق ــاً »يتّرف ــس أناس ــول بول ــف الرس ــاوس 3: 5، يص يف 2تيموث
ــة  ــاة متديّن ــاء« مــا هــو الفــرق بــن حي يرفضــون القــّوة التــي تســتطيع أن تجعلهــم أتقي

ــي نحياهــا؟  ــاة الت ــوع الحي ــف نعــرف نحــن ن ــُدس؟ كي ــرُّوح الُق ــة بال ــاة مليئ وحي
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13 شباط )فرباير( االثنن

مثر املحّبة

ــر  ــب مث ــّم جوان ــي أّول وأه ــة ه ــت املحّب ــاذا كان ــوس 13. مل ــة 5: 22 ، 1كورنث ــرأ غالطي اق
ــروح األخــرى؟  ــر ال ــب مث ــة عــى جوان ــر املحّب ــف تؤثّ ــروح؟ كي ال

 

املحبّــة تتقــّدم عــىل مختلــف مزايــا مثــر الــروح وتتغلغــل فيهــا وتُلِْبســها رونقــاً بهيّــاً. وهــذا   
ــا  ــة )1يوحن ــه محبّ ــة. وألن الل ــود للمحبّ ــرسد كبن ــة ميكــن أن تُ ــات املدّون ــاه أن كل الصف معن
ــة اللــه هــي  ــة. )1كورنثــوس 13: 13(. محبّ 4: 8(، لــذا فالفضيلــة املســيحيّة الكــرى هــي املحبّ
أســاس ومصــدر أي صــالح آخــر. إّن محبّــة اللــه تغــدق علينــا يف دواخــل قلوبنــا بواســطة الــرُّوح 

ــا أوالد اللــه.  ــة هــي الدليــل عــىل أنّن الُقــُدس )روميــة 5: 5(. فاملحبّ
هــذه املحبّــة هــي أعمــق بكثــري مــن العاطفــة البرشية املجــرّدة. وال ميكــن إيجادهــا مبجهود   
بــرشي، بــل هــي تتحّقــق مــن االتحــاد باملســيح. هــي تُْغــَدق وال تُكتســب. إنّهــا هــي وحدهــا 
ــة، تقــود الخاطــئ  ــة )أغــايب( بطبيعتهــا الرقيقــة القويّ ــة اإللهيّ ــي تغــرّي. إّن املحبّ لهــا القــّوة التّ
للتوبــة وتوقــظ التــوق لألفضــل. املحبّــة لهــا فاعليــة جبّــارة لتوّحــد حتّــى أولئــك الذيــن كانــوا 
قبــالً أعــداء )لوقــا 6: 27، 28؛ روميــة 5: 8(. وهكــذا، مبحبّتنــا لبعضنــا البعــض ســيعرف العــامل اّن 
ــة هــذه لســوف  املســيحينّي هــم حقيقــًة أتبــاع يســوع املســيح )يوحنــا 13: 35(. إّن مثــر املحبّ

يقــود املســيحيّني أيضــاً إلظهــار التفاهــم وُحســن التــرصف برقّــة تجــاه اآلخريــن. 
إنّــه مــن األهميّــة مبــكان، أن نالحــظ بــأّن أصحــاح املحبّــة )1كورنثــوس 13( قــد وقــع بــني   
ــة: مثــر  ــا اصحــاح 13، فهــو عــن املحبّ األصحــاح 12و 14 اللــذان يختّصــان مبواهــب الــروح. أّم
الــروح. فإنّــه حتــى املواهــب الُعظمــى ليســت شــيئاً بــدون املحبّــة. ومواهــب الــروح بــال مثــر 
للــروح تكــون ضعيفــة وال تنتــج الركــة التــي يقصــد اللــه أن مينحهــا ملخلوقاتــه. فاملحبــة هــي 
مبثابــة الغــراء الــذي يربــط جميــع الفضائــل األخــرى يف وحــدة كاملــة ويُعطــي معنــى وأصالــة 

لــكّل مــا نفعــل.

ــألك  ــُدس ليم ــرُّوح الُق ــل إىل ال ــة؟ ابته ــة املحّب ــد إىل صف ــك تفتق ــن حيات ــال م يف أي مج
ــا  ــّن لن ــه يب ــأّن الل ــك ب ــر كذل ــوم. تذكّ ــم كل ي ــل معه ــن تتعام ــاس الذي ــاه الن ــة تج مبحّب
محبتــه مــن خــالل أنــاس آخريــن. كيــف يتســّنى لــك إظهــار املحّبــة لآلخريــن؟ بأيّــة كيفّيــة 

ــروح؟  ــل األخــرى املذكــورة يف قامئــة مثــر ال ــة عــى الفضائ ــر املحّب توثّ
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14شباط )فرباير( الثالثاء
 

فـرح، سـالم، طـول أنـاة

ــالٌَم  ــرٌّ َوَس ــَو ِب ــْل ُه ــا، بَ بً ــِه أَكْالً َورُشْ ــوُت الل ــَس َملَُك ــه »ألَْن لَيْ ــة 14: 17 قول ــرأ يف رومي نق  
َوفـَـَرٌح يِف الــرُّوح الُقــُدس.« وهــذا معنــاه أن، الفــرح هــو رّد فعــل املحبّــة لــركات اللــه ورحمتــه 

ــه.  ــى وغفران العظم
واآلن، غالبــاً مــا يرتكّــز فــرح اإلنســان عــىل األمــور الدنيويّــة ويتأثـّـر باألوضــاع التــي تحيــط   
ــز عــىل اللــه ومــا فعلــه  بنــا. أّمــا الفــرح الــذي يتأّصــل يف مثــر الــروح، عــىل النقيــض، فهــو يُرَكّ
ألجلنــا. وهــو ال يتأثـّـر بالحــاالت املحيطــة. وكخاّصــة اللــه يجــب أن نكــون فرحــني. إّن هــذا ال 
ــة تعنــي الكثــري.  ــا أن نبتســم طــوال الوقــت، مــع أّن االبتســامة الوديّ ــم علين يعنــي أنــه يتحتّ
ــد،  ــه ومجي ــرٍح ال يُنطــق ب ــني بف ــج متهلّل ــأن نبته ــرية ب ــا أســباباً كث ــه تعطين ــا بالل ــّن ثقتن ولك

بســبب مــا فعلــه اللــه لنــا ويف داخلنــا. الفــرح الروحــي هــو نتيجــة اإلميــان العامــل الحــّي. 

اقرأ يوحنا 14: 27 مع رومية 14: 17. ماهي عالقة السالم بعمل الرُّوح الُقُدس؟ 
 

ــا يســوع  إّن الســالم أطــول عمــراً مــن الفــرح. يأتينــا الســالم نتيجــة لتريرنــا باإلميــان بربّن  
املســيح. )روميــة 5: 1(. عندمــا نكــون يف ســالٍم مــع اللــه، فســوف يقتادنــا الــرُّوح الُقــُدس يك 
ــا )فيلبــي  ــه الســالم يكــون معن ــاٍة تجــاه اآلخريــن. ألّن إل نكــون مســاملني وصابريــن بطــول أن
4: 9( بواســطة الــرُّوح الُقــُدس، فنكــّف عــن العــراك واالنتقــام مــن اآلخريــن. وبــدالً مــن ذلــك، 

ــأن نعيــش يف ســالٍم مــا أمكــن مــع كلِّ واِحــد )روميــة 12: 18(.  نســعى ب

اقرأ 2بطرس 3: 9. كيف يعكس الصرب وطول األناة صورة سجايا الله؟
 

الظروف  اآلخرين، واحتامل  احتامل  يعني  فهو  البرش،  بني  ُمْنترَِش  األناة غري  أو طول  الصر   
كذلك، حتى لو مل تسري األمور حسب املرام. وحتّى يف الصعاب نحن لسنا وحدنا. الله يعّضدنا 
بروحه القدوس ويؤسس فينا الصر أو طول األناة الذي هو من صفات املؤمنني يف األيّام األخرية 
)رؤيا 14: 12(. فقط أولئك الذين يركّزون مرامهم عىل هدٍف مرموق، هم من ميارسون طول األناة 

وميتلكونها. 
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الفــرح والســالم وطــول األنــاة. كــم مــن هــذه الثمــرة تختــرب يف حياتــك؟ يف أّي مــن هــذه 
املجــاالت تشــعر بحاجتــك إىل عمــل الــروح معــك؟ 

15 شباط )فرباير( األربعاء

لطف، صالح، وإميـان

اقــرأ 1كورنثــوس 13: 4 ملــاذا يجــد اللطــف الحقيقــي قبــوالً ايجابيــاً عنــد اآلخريــن؟ أيــن تــرى 
لطــف اللــه يف تعاملــه مــع البريّــة؟ 

 

»اللطــف« هــي الكلمــة املســتعملة بتكــرار يف وصــف تعامــل اللــه مــع شــعبه. وتُســتعمل   
ــه أن  ــكان الل ــد كان بإم ــن يف مفشــالتهم وســقطاتهم. لق ــع اآلخري ــا م ــك لوصــف تعاملن كذل
يكــون جافـّـاً يف تعاملــه مــع أخطائنــا. ومــع هــذا، فهــو يعاملنــا كــام يعامــل والــد مّحــب طفلــه 
الــذي يربّيــه ويعلّمــه )هوشــع 11: 1- 4(. لرمّبــا ال يوجــد أمــر يقلـّـل مــن شــهادتنا وكرازتنــا أكــر 
مــن افتقارنــا إىل اللطافــة. إّن ترَصفنــا بلطــٍف ال يكلّفنــا مــاالً، ولكــّن اللطــف ميكــن أن يفتــح 
قلــب اآلخــر الــذي تتعامــل معــه. ومهــام كان حتميّــاً أن نكــون صارمــني عنــد التوبيــخ، فــال يلــزم 
أن نكــون غــري لطفــاء يف معامالتنــا مــع اآلخريــن مهــام كانــت أخطاؤهــم وذنوبهــم. إن تّوبــخ 

بلطــٍف، لرمّبــا يكــون أكــر دليــٍل عــىل نبــل األخــالق. 

اقرأ أفسس 5: 9. ما الصفة التي ترافق »الصالح« يف هذه العبارة؟ 
 

الصــالح هــو محبّــة فعلّيــة. الصــالح الــذي ينمــو كثمــر للــروح يتضّمــن أعــامل ونشــاطات   
يف مجــال الصــالح أيضــاً. إنـّـه الصــالح املقــّدم لآلخريــن يف أعــامل محبّــة عمليّــة. عندمــا يســكن 

ــا صــالح إيجــايب لألشــخاص اآلخريــن الذيــن نحتــك بهــم.  الــرُّوح الُقــُدس فينــا ســيفيض مّن

اقــرأ غالطيــة 5: 22. ملــاذا هــو مــن األهمّيــة مبــكان أن نكــون أهــالً للثقــة وأمنــاء مخلصــن 
يف مســرتنا املســيحّية مــع اللــه؟ 
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ــة  ــُدس. األمان ــرُّوح الُق ــل ال ــدت بفع ــلوكّية توط ــة والس ــة األخالقي ــا أّن األمانّ ــح هن يتّض  
معناهــا أن تكــون محــّل ثقــة وميكــن االعتــامد عليــك. األمنــاء يوفــون مبــا وعــدوا بــه. واألمانــة 
هــي أيضــاً مــن ألــزم صفــات املســيح الــذي ُدعــي »الشــاهد األمــني« )رؤيــا 1: 5(، وهــي مــن 
ــوس 1: 9؛ 10:  ــا يفعــل )1كورنث ــذي يفــي بوعــوده وهــو أمــني يف كّل م ــه اآلب، ال صفــات الل
ــس  ــا. »لي ــه يف حياتن ــورة الل ــس ص ــا نعك ــالونيك 3: 3(. بأمانتن ــالونيك 5: 24؛ 2تس 13 ، 1تس
النتائــج العظمــى، وإمّنــا الدوافــع التــي تدفعنــا للعمــل هــي التــي تكــون ذات وزٍن عنــد اللــه. 
إنّــه يقــّدر الصــالح واألمانــة أكــر بكثــري مــن العمــل املنجــز العظيــم« روح النبــوة، الشــهادات 

ــة 510 و 511. ــد 2، صفح ــة، مجلّ للكنيس

16 شباط )فرباير( الخميس

الوداعـة والتعّفف

ـــبة  ـــدا بالنس ـــة ج ـــق، مهم ـــة، أو الرف ـــد الوداع ـــاذا تع ـــى 5: 5. مل ـــة 5: 23 ومت ـــرأ غالطي اق
ـــادة؟  ـــق بالقي ـــا يتعل ـــم في ـــدوة له ـــيح ق ـــذون املس ـــن يأخ ـــك الذي ألولئ

 

ــاً أو عجــزاً عــن القيــادة. فعــىل  ــا ليســت ُجبن التواضــع أو الوداعــة ال تعنــي الضعــف. إنّه  
عكــس ذلــك، فقــد نُعــت مــوىس النبــي بأنــه كان حليــامً جــداً أكــر مــن جميــع النــاس الذيــن 
عــىل وجــه األرض، )عــدد 12: 3(، ومــع هــذا فقــد كان قائــداً عظيــامً لشــعب اللــه. فالودعــاء 
ــروح  ــون ب ــك، تجدهــم يخدم ــاً لذل ــة. فخالف ــن بأناني ــني أو متصارعــني أو متهوّري ليســوا عنيف
ــس يف  ــة، لي ــيل وثق ــان داخ ــاً إلمي ــاً ظاهريّ ــون إعالن ــن أن تك ــة ميك ــة. فالوداع ــة وديع هادئ
الــذات بالطبــع ولكــن يف قــّوة اللــه التــي تعمــل يف داخلنــا. وغالبــاً مــا يكــون أولئــك املزعجــني 

ــم.  ــة ومخــاوف يف أعامقه ــة طأمنين واملشاكســني واملندفعــني شــاعرين بقلّ

ــط  ــارس ضب ــا ال ن ــا عندم ــّل بن ــذي يح ــؤس ال ــا الب ــال 1٦: 32. م ــة 5: 23، أمث ــرأ غالطي اق
النفــس؟ مــا الــربكات التــي نحصــل عليهــا إذا كنــا نتمتــع بقــوة ضبــط النفــس ونــارس االعتدال 

يف حياتّنــا؟

 

ــمة األخــرية مــن ِســامت مثــر الــروح هــي االعتــدال أو ضبــط النفــس. هنــا نحــن جميعــاً  السِّ  
بحاجــة إىل أن نكــون حذريــن، ألن َمــن ِمّنــا ال يصــارع، يف أحــد املجــاالت أو اآلخــر، مــع مســألة 
ــاً أو  ــة أو مجتمع ــم مدين ــن أن يحك ــرء م ــن امل ــل أن يتمك ــاب؟ وقب ــِس أو األَْعص ــُك النَّْف مَتَالُ
كنيســة، عليــه أن يكــون قــادراً عــىل أن يســيطر عــىل روحــه. إن االعتــدال الحقيقــي هــو ليــس 
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ــة مــن  ــأكل ونــرشب، ولكــن الســيطرة عــىل كل مرحل ــق مبــا ن ــا يتعل فقــط الســيطرة عــىل م
مراحــل الحيــاة. إنَّ كّل الّســامت املذكــورة أعــاله هــي جــزء مــن الثمــر الواحــد للــروح القــدس. 
ــة للجوانــب  ــة واألفَْضلِيّ ــا، تكــون األهمي ــه يف حياتن ــّدس عمــل الل ــاب املَُق ــا يِصــف الكت عندم
ــة. إن التشــبّه باملســيح  ــة الجذاب ــَكاِت الشــخصية الكاريزمي ــن املَللَ ــَر ِم ــة للقداســة أكْ األخالقي
ــزة  ــة املمي ــو العالم ــروح ه ــر ال ــن. وألن مث ــاة املؤم ــاً يف حي ــم حق ــا يه ــو م ــه ه ــكل جوانب ب

ــه يُْنتــج وحــدة منظــورة يف كنيســته. املشــرتكة لجميــع املؤمنــني يف كل مــكان، فإن

ــا تكــون  ــط النفــس. لرمب ــا بضب ــي يجــب أن تتحــّى فيه ــك الت ــن حيات ــر يف نواحــي م فكّ
محتاجــاً إليهــا يف ناحيــة مــا أكــرث مــن نواحــي أخــرى؟ ملــاذا هــو مّهــم أن تســيطر عــى كّل 

مناحــي الحيــاة مبســاعدة قــّوة اللــه؟ أحــر إجابتــك إىل الصــف يــوم الســبت. 

17 شباط )فرباير( الجمعة

ملزيد من الدرس
»باللغـــة الحديثـــة، ميكـــن أن تُقـــرأ الفقـــرة املدّونـــة يف غالطيـــة 5: 22، 23 كاآليت: ‘مثـــر   
ـــه  ـــل يف أوج راحت ـــرشح، عق ـــزاّج من ـــرة وم ـــة مبه ـــة، روح مبهج ـــة حامل ـــة حبيّ ـــو حال ـــروح ه ال
وحالـــة ّهادئـــة، صـــر وطـــول أنـــاة يف ظـــروف منّغصـــة وأنـــاس متحاملـــني مجّرِبـــني، رؤيـــة 
ـــالٌص  ـــة، إخ ـــم باملحبّ ـــاٌء مفع ـــم وعط ـــم كري ـــة وُحك ـــة مهّذب ـــة رقيق ـــة ومعون ـــاعرة عاطفي ش
وشـــخصيّة يعتمـــد عليهـــا يف كّل الظـــروف واألحـــوال، اتّضـــاع يتجاهـــل الـــذات لفـــرح اآلخريـــن، 
ـــامل.’ إّن كّل  ـــعي إىل الك ـــام الس ـــي خت ـــي ه ـــور الت ـــا يف كّل األم ـــح جامحه ـــس وكب ـــط النف ضب
ـــرّس  ـــه يكمـــن يف كلمـــة  »مثـــر«. ال ـــروح. األمـــر برّمت هـــذا لهـــو نـــوع الّخلـــق املعـــرِّ عـــن مثـــر ال
ـــل  ـــس باألعـــامل ب ـــدة، لي ـــة الوطي ـــل بالثق ـــّم ب ـــّم والغ ـــس باله ـــاد؛ لي ـــل باالتّح ـــاد ب ـــس بالجه لي
ـــنطن:  ـــام، واش ـــدس )بيلينجه ـــروح الق ـــك، ال ـــون ِبْن ـــر ولوينغت ـــادويك، يف آرث ـــان« ]س. تش باإلمي

ـــل 30[ ـــخ(، الفص ـــدون تاري ـــّدس، ب ـــاب املَُق ـــعارات الكت ـــات ش برمجي
»إذا كانــت محبــة اللــه يف قلبــك، ســتتكلم كالم الحــق. وتتكلــم عــن الرجــاء املبــارك الــذي   
لــك يف الــرب يســوع. وإذا كنــت متلــك املحبــة يف قلبــك، ستســعى لبنــاء أخيــك يف إميــان مقدس. 
وإذا مــا بــدرت كلمــة إســاءة أرضت بصديــق أو أخ لــك، فــال تشــجع هــذا النمــط مــن الــكالم 
ــر املتكلــم أن كلمــة اللــه تحــرّم هــذا النــوع مــن  البــذيء الــذي هــو عمــل الشــيطان، بــل ذكّ

ــّوًة، صفحــة 76(. ــوة، ســتنالون ق الحديــث« )روح النب
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أسئلة للنقاش
1. تحـــّدث يف الصـــّف عـــن الســـؤال األخـــر الـــوارد بـــدرس يـــوم الخميـــس بخصـــوص 
الحاجـــة إىل ضبـــط النفـــس. إذا كّنـــا مخلّصـــن بالنعمـــة، فلـــاذا تكـــون النـــرة عـــى 
الخطّيـــة ذات أهمّيـــة بالغـــة؟ قبـــل أي يشء، أال ترتكـــز بشـــارة اإلنجيـــل حـــول غفـــران 
ــه  ــت بـ ــا فعلـ ــخريوطي ومـ ــوذا االسـ ــالق يهـ ــر يف أخـ ــه، فكّـ ــت ذاتـ ــا؟ يف الوقـ الخطايـ
ـــق  ـــن الســـؤال املتعل ـــة ع ـــاره لإلجاب ـــن اختب ـــم م ـــاذا نســـتطيع أن نتعلّ ـــة االشـــتهاء. م خطي
ـــاء  ـــدد يف إلق ـــذا الص ـــوة به ـــات روح النب ـــاعد كتاب ـــف تس ـــاً، كي ـــرة؟ أيض ـــة إىل الن بالحاج
ـــات  ـــن بص ـــدة م ـــًة واح ـــرة؟ »إّن بصم ـــة إىل الن ـــاص بالحاج ـــؤال الخ ـــى الس ـــوء ع الض
الخطّيـــة يف الُخلـــق، ورغبـــة خاطئـــة متملّكـــة يف النفـــس لســـوف تبطـــل مفعـــول قـــّوة 

اإلنجيـــل« )الشـــهادات للكنيســـة، املجلّـــد الخامـــس، صفحـــة 53(. 

2. ملاذا كان مثر الروح أكرث أهمّيًة من أّي من املواهب الروحّية األخرى؟ 
ـــا  ـــوس األوىل وتحـــّدث ع ـــن كورنث ـــوري، يف الصـــف، األصحـــاح 13 م ـــرأ بصـــوت جه 3. اق
ـــا  ـــف ميكنن ـــة؟ كي ـــة إىل املحّب ـــس الرســـول بخصـــوص الحاجـــة املاّس ـــاذا شـــّدد بول ـــه. مل يعني
ـــون  ـــاذا يك ـــا؟ مل ـــول هن ـــس الرس ـــا بول ـــرّب عنه ـــي يع ـــة الت ـــة بالطريق ـــن املحّب ـــم ع أن نتعلّ
ـــق  ـــا يتعل ـــاً في ـــّد، خصوص ـــذا الح ـــاً إىل ه ـــيح رضوري ـــاد باملس ـــذات واالتّح ـــن ال ـــوت ع امل

ـــم؟  ـــن نبغضه ـــك الذي ـــة أولئ مبحّب
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18 – 24 شباط )فرباير(الدرس الثامن

الرُّوح الُقُدس ومواهب الروح

السبت بعد الظهر
املراجـــع األســـبوعية: 1كورنثـــوس 12: 4- 7، 11؛ أفســـس 4: 7 ؛ 1كورنثـــوس 12: 

ــا 4: 1- 3.    ــة 12: 3- 8؛ 1يوحنـ 14- 31 ؛ روميـ

وَح َواِحٌد.  َوأَنْـــَواُع ِخـــَدٍم  آيـــة الحفـــظ: »َفأَنْـــَواُع َمَواِهـــَب َمْوُجـــوَدٌة، َولِكـــنَّ الـــرُّ
ـــِذي  ـــٌد، الَّ ـــَه َواِح ـــنَّ الل ـــوَدٌة، َولِك ـــَال َمْوُج ـــَواُع أَْع ـــرَّبَّ َواِحٌد.  َوأَنْ ـــنَّ ال ـــوَدٌة، َولِك َمْوُج

« )1كورنثـــوس 12: 4- ٦(. ــكُلَّ يِف الْكُلِّ ــُل الْـ يَْعَمـ

ـــه  ـــت وأوكل إلي ـــه بالبي ـــرك ابن ـــد ت ـــة، ق ـــة تجاري ـــاً إىل مهّم ـــد حـــدث أّن رجـــالً كان ذاهب ق  
ـــاج  ـــي يحت ـــه الدعـــم واآلالت الت ـــرتك ل ـــده مل ي ـــن اكتشـــف أّن وال ـــّن االب ـــه. ولك ـــوم ب ـــالً ليق عم
ـــرتك  ـــن ل ـــر االب ـــل، اضط ـــة األم ـــعوره بخيب ـــل. ولش ـــك العم ـــاز ذل ـــة إلنج ـــه الكفاي ـــا في ـــا مب إليه

ـــاز.  ـــة دون انج ـــك املهّم تل
ــاموي،  ــه الس ــد أبي ــون عن ــب ليك ــذه وذه ــوع تالمي ــرك يس ــا ت ــة، عندم ــس الكيفيّ وبنف  
ــرق  ــامل. مــع الف ــارّة إىل الع ــل الس ــار اإلنجي ــوا أخب ــو أن يحمل ــؤّدوه: وه ــالً ي ــم عم أعطاه
ــن  ــم م ــد مّكنه ــه ق ــام بعمل ــم بالقي ــام أمره ــني. ف ــري مدّعم ــذه غ ــرتك تالمي ــوع مل ي ــأّن يس ب
تأديتــه باســمه، وبقــّوة وتعضيــد الــرُّوح الُقــُدس. يف 1كورنثــوس 1: 4- 7 يرفــع بولــس الرســول 
شــكراً قائــالً »أَْشــُكُر إِلِهــي يِف كُلِّ ِحــنٍي ِمــْن ِجَهِتُكــْم َعــىَل نِْعَمــِة اللــِه الُْمْعطـَـاِة لَُكــْم يِف يَُســوَع 
ــا.«   ــٍة َم ــنَي يِف َمْوِهبَ ــتُْم نَاِقِص ــْم لَْس ــى إِنَُّك ــِه .... َحتَّ ــتَْغَنيْتُْم ِفي ٍء اْس ــيِح،  أَنَُّكْم يِف كُلِّ يَشْ الَْمِس

ــته.  ــاء كنيس ــيح لبن ــُدس يف املس ــرُّوح الُق ــطة ال ــة بواس ــب الروحي ــى املواه تعط
ــه  ــات الل ــح هب ــي متن ــة الت ــلطة العلوي ــُدس كالس ــرُّوح الُق ــن ال ــبوع ع ــذا األس ــندرس يف ه س

ــروح.  ــب ال ــروح ومواه ــر ال ــني مث ــرق ب ــنعرف الف ــى وس العظم

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 25 شباط )فراير(.
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19 شباط )فرباير( األحد

مثر الروح ومواهب الروح

إّن مثــر الــروح ومواهــب الــروح لهــا مؤلّــف واحــد. ومــع هــذا فاإلثنــان مختلفــان. ال أحــد   
ــه  ــر يف حيات ــىل كّل واحــد أن يُظه ــب ع ــن يتوّج ــة، ولك ــة روحيّ ــه اســتعالن موهب ــب من يُطل
مثــر الــروح. املواهــب الروحيّــة ال تــدّل بالــرضورة عــىل الحالــة الروحيــة. إمّنــا مثــر الــروح يــدّل 
داللــة كافيــة عــن ذلــك. يف حــني يوجــد مثــر واحــد فقــط للــروح، فــإّن مواهــب الــروح عديــدة، 

وبعضهــا أعظــم مــن بعــض. 

اقرأ 1كورنثوس 12: 4- 7 ، 11. ما هو جوهر تعاليم بولس هنا؟ 
 

عـىل الرغـم مـن أن جميـع خصائـص مثـر الروح قـد صّممهـا  الله لتُسـتعلن يف حيـاة أتباعه،   
فـال يتمتّـع كّل مؤمـٍن بنفـس الهبـة أو الهبـات. فليـس مـن فـرض عىل الجميـع أن يحملـوا هبة 
معيّنـة، مثـل التكلّـم بألسـنة. فبـدالً مـن ذلك، فالله بسـلطان إلهـّي عظيم ميـّد املؤمنني مبواهب 
مختلفـة تناسـبهم حسـب تقديـره. تُوَهـب مواهـب الـروح حتـى نسـتطيع أن نخـدم اآلخريـن 
ولبناء جسـد املسـيح، الكنيسـة. هذه الهبـات ال تُعطى لتُشـِبع ملّذاتنا الخاّصـة أو لتمجيدنا. إمّنا 

تعطـى فقـط إلمتـام قصـد الله. 
لذلــك، املواهــب الروحيــة هــي غــري مجديــة بــدون مثــر الــروح. مــن املدهــش حقــاً أّن مــن   
بــني محتويــات املواهــب الروحيــة ومضمونهــا، تُْذكَــر املحبّــة كثــرياً ويُشــار إليهــا مــرات عــدة. 
ــة  ــة بطريق ــرشح املحبّ ــث عــرش لي ــاح الثال ــأيت األصح ــوس األوىل األصحــاح 12، ي ــد كورنث فبع
ــني فيهــام  ــني 15، 16 اللت ــات يف أفســس 4: 11- 13 متبوعــة باآليت ــة الروعــة. كــام أن اآلي فائق
إشــارة للمحبّــة. واآليــات التاليــة بعــد روميــة 12: 3- 8 والتــي تذكــر مواهــب الــروح، تتحــّدث 

ــة كذلــك )انظــر روميــة 12: 9، 10(.  عــن املحبّ
ــة. ولقــد  ــاه أنهــا هبــات َمحبّ واملواهــب هــي، قبــل كل يشء، مواهــب نعمــة؛ وهــذا معن  
ــا  ــن. فعــن طريــق حبّن ــاس آخري ــه للوصــول إىل أن ــة الل ــة وتخــدم محبّ أُعطيــت بدافــع املحبّ
ــي  ــات الت ــا باإلمكاني ــة ميّدن ــب وكيّل املعرف ــه املُِح ــه. إن الل ــة الل ــم محبّ ــن له ــن نعل لآلخري
تســاعدنا عــىل إنجــاز مــا طلــب اللــه مّنــا أن نفعلــه. لرمّبــا هــذا هــو الســبب يف كــون املحبّــة 

ــوس 13: 13(.  ــا )1كورنث ــب جميعه ــم املواه أعظ

ــا  ــد فين ــف تولّ ــه كمســيحيّن؟ كي ــوم ب ــا نق ــكّل م ــة بالنســبة ل ــة محوري ــد املحب ــاذا تُع مل
ــن؟  ــى الشــهادة لآلخري ــّدرة« ع ــاين، »الَق ــن املع ــى م ــة، مبعن املحّب
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20 شباط )فرباير( االثنن

الله الواهب العّي األسمى للمواهب الروحّيِة

ليــس األمــر بأيدينــا أن نختــار املواهــب حســب رغبتنــا. الكلمــة اليونانيــة للمواهــب هــي   
»Charismata«، وهــي مواهــب النعمــة املعطــاة بواســطة اللــه نفســه. ونحــن ال نربــح هــذه 
ــا  ــى أدائن ــا أو حت ــا أو ثقافتن ــا ورشفن ــا أو كرامتن ــة أو وظيفتن ــتوياتنا االجتامعي ــب مبس املواه
الروحــي. إنّهــا مواهــب، تُعطــي مّجانــا بدافــع املحبّــة حتــى نتمكــن مــن إنجــاز العمــل الــذي 

أوكلــه اللــه لنــا.

ــة.  ــح للمواهــب الروحّي ــُدس هــو املان ــرُّوح الُق ــأن ال ــر ب ــا نفكّ ــاً م ــرأ أفســس 4: 7. غالب اق
ــف يســهم املســيح يف  ــة. فكي ــح املواهــب الروحّي ــط يســوع املســيح مبن ــس يرب الرســول بول

ــة؟  ــح املواهــب الروحي من

 

يقول بولس الرسول بأّن نعمة املسيح قد كفلت الحّق يف منحنا مواهب وعطايا. لكّن الرُّوح   
املسيح  يسوع  قبلوا  الذين  أولئك  الكنيسة.  أعضاء  عىل  املواهب  هذه  يوزّع  َمن  هو  الُقُدس 
الُقُدس  الرُّوح  بواسطة  الروحيّة  املواهب  مُينحون  فسوف  به،  ويؤمنون  لهم  شخيص  كمخلّص 
»حسب مشيئته« )1كورنثوس 12: 11(. إّن منح هذه املواهب لهو أمر إلهّي علوي وقرار سيادي. 
إن املقــدرة الطبيعيــة املالزمــة لنــا منــذ والدتنــا ليســت هبــًة روّحيــة. املواهــب الروحيــة   
ليســت نفــس امللــكات الطبيّعيــة التــي قــد ينّميهــا املــرء مــن خــالل التعليــم والثقافــة املركّــزة. 
ــة  ــام كّل عطي ــّوق الطبيعــي. فبين ــكات والتف ــة املل ــوا برك ــد نال ــن غــري املســيحيني ق ــري م فكث
صالحــة وكّل موهبــة حســنة هــي مــن عنــد اللــه )يعقــوب 1: 17(، فقــد قــّرر الــرّب أن مينــح 
املؤمنــني مبواهــب خاّصــة حتــى يباركــوا حيــاة مســيّحيني آخريــن وحتــى يبنــي كنيســته. فاللــه 
يســتطيع أن يســتخدم موهبــة أو َملَكــة طبيعيّــة لذلــك الغــرض عينــه عندمــا يعــرف الشــخص 
ــوع  ــها بخض ــذ يكرّس ــه وحينئ ــا الل ــذه مصدره ــة كه ــة طبيعي ــة أو َملَك ــى هب ــأّن حت ــه ب ذات

وابتهــال لخدمــة عمــل اللــه. 

مــاذا يخــرب بولــس الرســول قــّراءه يف 1كورنثــوس 12: 14- 31 بخصــوص توزيــع املواهــب؟ 
ملــاذا يكــون هــذا املنظــور هامــاً لكيفّيــة توظيــف املواهــب الروحّيــة يف الكنيســة؟ 

 

إّن الــرُّوح الُقــُدس هــو َمــن يقــوم بتوزيــع املواهــب الروحيّــة حســب حكمتــه ومشــيئته. حيــث 
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أنـّـه يّحبنــا ويعــرف جيّــداً كيــف ميكننــا أن نخدمــه بكفــاءة عاليــة فــال يلــزم أن نحســد اآلخريــن 
عــىل مواهبهــم. فحســدنا اآلخريــن لهــو دليــل عــىل عــدم تقديرنــا للعــيّل القديــر وعــىل الشــك 

يف حكمتــه عنــد توزيــع هباتــه وعطايــاه. 

ــن  ــتخلصها م ــي تس ــالة الت ــا الرس ــتك؟ م ــاء كنيس ــه ألعض ــا الل ــي منحه ــب الت ــا املواه م
ــة؟  ــب مختلف ــم مواه ــن له ــاء املتباين ــة يف أّن األعض الحقيق

21 شباط )فرباير( الثالثاء

الغرض من املواهب الروحية

اقــرأ روميــة 12: 3- 8؛ أفســس 4: 8- 12. مــا هــو الغــرض مــن إعطائنــا املواهــب الروّحيــة 
مــن ِقبــل اللــه؟  

 

ـــل  ـــت ِحيَ ـــي ليس ـــنا. فه ـــت لتكريس ـــة وليس ـــط للخدم ـــت فق ـــد ُمنح ـــة ق ـــب الروحيّ املواه  
معجزيّـــة لـــك تشـــبع فضولنـــا. وال تُعطـــى كعقـــار ضـــّد امللـــل. فكثـــرياً مـــا نفّكـــر بـــأّن املواهـــب 
ـــا  ـــات تقّوين ـــة، أو جرع ـــا الروحيّ ـــباع حاجتن ـــراغ الروحـــي وإش ـــلء الف ـــن منظـــور م ـــة م الروحيّ
ـــيحيّة  ـــىل املس ـــزة ع ـــة مركِّ ـــب الروحي ـــة أّن املواه ـــون النتيج ـــا تك ـــه. وعنده ـــع الل ـــرينا م يف س
ـــاول أن  ـــا نح ـــه. عندم ـــىل الل ـــس ع ـــا ولي ـــر علين ـــزة باألك ـــي ُمتََمرْكِ ـــيح. فه ـــىل املس ـــت ع وليس
ـــب  ـــذه املواه ـــح ه ـــه مين ـــرف أّن الل ـــه نع ـــور الل ـــن منظ ـــة م ـــب الروحيّ ـــن املواه ـــف ع نكش
ــة: إنّهـــا تُعطـــى لرتســـخ وحـــدة الكنيســـة ولبنائهـــا  الروحيـــة ليتّمـــم عـــّدة أغـــراض علويّـ
ـــس  ـــا )أفس ـــه له ـــا الل ـــي أوكله ـــة الت ـــالة الكنيس ـــام رس ـــى إلمت ـــا تُعط ـــس 4: 12- 16(. إنّه )أفس

ـــرس 4: 10- 11(.  ـــه )1بط ـــد الل ـــى لتمجي ـــي تُعط ـــار فه ـــوق كّل اعتب 4: 11، 12(. وف
ــاعد  ــدق لتس ــا تُغ ــا. إنّه ــى لرتضيتن ــة ال تُعط ــب الروحيّ ــبب يف أن املواه ــو الس ــذا ه ه  
اآلخريــن عــىل التقــّدم روحيّــاً )1بطــرس 4: 10 ؛ 1كورنثــوس 14: 12، 26(. إنّهــا تُعطــى لجلــب 
ــا ملأســاة حــني تُســتخدم املواهــب الروحيــة  ــة وتقــّدم لكنيســة اللــه برّمتهــا. إنّه فائــدة روحيّ
مــن ِقبــل أشــخاص مّعينــني لريتفعــوا بهــا عــىل أكتــاف غريهــم بــدل أن تكــون دعائــم توّحــد 
ــوأ بعــض األعضــاء مراكــز ال يســتحّقونها. وهــذا يف حــّد  الكنيســة. وعندمــا يحــدث هــذا، يتب
ذاتــه يعمــل عــىل االنقســام ويفســح املجــال للخــالف واالنشــقاق. كثــريا مــا تفّكــر يف املواهــب 
ــة يف  ــكات هــي متضّمن ــام أّن املل ــكات التــي نكتســبها. وبين ــا املقــدرة واملل ــة عــىل أنّه الروحيّ
ــة  ــوزّع موهب ــا ي ــُدس عندم ــرُّوح الُق ــأّن ال ــا ب ــن بالن ــب ع ــب أالّ يغي ــة، يج ــب الروحيّ املواه
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ــأداء عمــل أو رســالة كرازيــة تســتخدم فيهــا هــذه  ــة فإنــه عــادة مــا يّكلــف صاحبهــا ب روحيّ
ــدرات  ــي ق ــة ه ــب الروحيّ ــأّن املواه ــول ب ــن أن تق ــذا، ميك ــرس 4: 10(. وهك ــة )1بط املوهب
معيّنــة مُتنــح بغــزارة مــن ِقبــل اللــه بواســطة الــرُّوح الُقــُدس. هــذه املواهــب تؤّهــل الشــخص 
املمنوحــة لــه ألداء خدمــة مّعينــة تســاعد عــىل  بنــاء الكنيســة. ولــك نصــل إىل هــذا املســتوى 
فيحتــاج األمــر إىل وجــود مواهــب متعــّددة ومختلفــة يف الكنيســة لنصــل إىل الهــدف املنشــود. 

ــف  ــة؟ كي ــان الكنيس ــو بني ــة ه ــب الروحي ــايس للمواه ــرض األس ــأّن الغ ــد ب ــاذا تعتق م
يســتطيع املؤمنــون الذيــن مُينحــون مواهــب متعــّددة أن يهدفــوا إىل وحــدة الكنيســة؟ مــا 
ــم لوحــدة  ــى تصــر املواهــب املتعــددة دعائ ــاذه يف الكنيســة حت ــاط الواجــب اتّخ االحتي

ــدل انقســامها؟  الكنيســة ب

22 شباط )فرباير( األربعاء

املوهبة الروحية قدميّـاً وحديثـاً

اقــرأ 1كورنثــوس 14: 1 وقــارن بــن قوائــم املواهــب الروحيــة يف 1كورنثــوس 14: 1 وقــارن 
القوائــم املختلفــة يف 1كورنثــوس 12: 7- 11، 27- 31؛ روميــة 12: 3- 8؛ وأفســس 4: 11، 12. 
هــل أُعطيــت هــذه املواهــب ملؤمنــي العهــد الجديــد فقــط؟ وملــاذا توجــد هــذه املواهــب يف 

يومنــا هــذا؟ 

 

ــت  ــد كان ــد الجدي ــورة يف العه ــة املذك ــأّن املواهــب الروحيّ يوجــد مســيحيّون يعتقــدون ب  
ــني،  لُ ــل األَوَّ ــوت الرس ــه مب ــم أنّ ــون بقوله ــم يجادل ــل. وه ــيح والرس ــن املس ــىل زم ــورًة ع مقص
فاملواهــب التــي ُمنحــت لهــم خصيصــاً قــد ذهبــت إىل غــري رجعــة ومل يتّكــرر ظهورهــا بعــد 
ــّجل  ــث يس ــوس 13: 10 وحي ــن 1كورنث ــون م ــرأي يقتبس ــذا ال ــد ه ــة. ولتأيي ــك يف الكنيس ذل
بولــس الرســول قولــه » َولِكــْن َمتـَـى َجــاَء الَْكاِمــُل فَِحيَنِئــٍذ يُبْطـَـُل َمــا ُهــَو بَْعــٌض.«  نعــم ســيأيت 
الوقــت عندمــا تنتهــي املواهــب. ولكّنهــا ســتنتهي فقــط عندمــا يكــون الكامــل قــد أىت فعــالً، 
وهــذا، ملـّـا ينتفــي النظــر كــام يف مــرآة داكنــة ولكــن وجهــاً لوجــه، وقــت مجــيء املســيح ثانيــًة. 
ــوس 12:  ــان الكنيســة )1كورنث ــت لبني ــة أعطي ــأّن املواهــب الروحي ــا ب ــّدس يخرن ــاب املَُق الكت
ــوس 14: 1(  ــِب الرُّوِحيَِّة،«)1كورنث وا لِلَْمَواِه ــدُّ ــني أن »يِج ــول باملؤمن ــس الرس ــب بول 28(. يهي
فهــي رضوريـّـة لصّحــة الجســد. ويف غيــاب الرهــان الكتــايب بــأن اللــه ألغاهــا، فإنّنــا نفــرتض بــأّن 
اللــه قصــد لهــا أن تبقــى يف الكنيســة إىل أن تنتهــي مــن رســالتها ويكــون املســيح قــد أىت فعــالً.
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إّن عمــل اللــه ســيكّمل يف آخــر الزمــان بقــوة وســلطان يفــوق بكثــري العمــل األّويل. طاملــا   
ــرتك أعضــاء الكنيســة  ــن ي ــه ل ــاين، فالل ــامل ملجــيء املســيح الث ــز الع تُدعــى الكنيســة ألن تجّه
بــدون مســاعدة إلنجــاز مهمتهــم املوكلــة إليهــم. ولكــّن هــذه املواهــب ال تُبطــل أبــداً ســلطة 
الكتــاب املقــّدس، وال تحــّل محلـّـه. وهــي إمّنــا عبــارة عــن إمتــام وعــد الكتــاب املَُقــّدس بإمــداد 
املؤمنــني وتســليحهم حتــى يتمّكنــوا مــن بنــاء جســد املســيح )الكنيســة( وتجهيــز العــامل أجمــع 

ملجــيء يســوع الــذي أصبــح قريبــاً عــىل األبــواب. 

اقــرأ أفســس 4: 11- 1، خصوصــاً اآليــة 13 التــي تقــول: »إِىَل أَْن نَْنَتِهــَي َجِميُعَنــا إِىَل َوْحَدانِيَِّة 
اإِلميـَـاِن َوَمْعرَِفــِة ابْــِن اللــِه. إِىَل إِنَْســاٍن كَاِمــل. إِىَل ِقَيــاِس َقاَمــِة ِمــْلِء الَْمِســيحِ.« مــاذا يخربنــا 

ذلــك عــن الحاجــة الحــارضة إىل املواهــب الروحّيــة يف الكنيســة؟ 

23 شباط )فرباير( الخميس

الرُّوح الُقُدس وهبة متييز األرواح

اقرأ 1كورنثوس 12: 10 ، 14: 29؛ 1يوحنا 4: 1- 3 ملاذا كانت هبة متييز األرواح مهّمة؟ 
 

بينــام يوجــد يف الكنيســة مواهــب روحيّــة حقيقيــة، يحّذرنــا الكتــاب املَُقــّدس مــن تصديــق   
ــدم  ــة، وع ــه املقّدس ــة الل ــع كلم ــا م ــدار توافقه ــا مبق ــدى صدقه ــر م ــل أن نخت كّل األرواح ب
تناقــض أقوالهــم وإذا كانــوا يرفعــون يســوع ربّــاً وإلهــاً. إّن األمــر هــام جــداً ورضوري أن متيّــز 
بــني مختلــف األرواح )1كورنثــوس 12: 10(. ألّن ليــس كّل مــن يّدِعــي انـّـه مرســل مــن اللــه هــو 
كذلــك، لقــد حّذرنــا الوحــي املقــّدس بــأّن هنــاك قــوى شــيطانية تســعى لتضليــل الكنيســة وأّن 
انتــاج مواهــب مــزّورة يســري عــىل قــدٍم وســاق لتحــّل محــّل املواهــب الحقيقيــة، كالتعاليــم 
املضللــة ونبــّوات مضلـّـة ورؤى كاذبــة وتضــارب التكلــم بألســنة، وقــّوات شــفاء غامضــة، عالمات 

وأعاجيــب مفتعلــة مضلّــة، ومــا إىل ذلــك مــام ليــس لــه أي ســند كتــايب
ــة  ــة، حتــى يومنــا هــذا، قــد وضعــوا أهميّ والبعــض مّمــن يقبلــون ّصحــة املواهــب الروحيّ  
خاصــة عــىل بعــض املواهــب، وقــد أُعطــوا مركــزا مرموقــاً لبعضهــا دون مــّرر إىل درجــة وجــود 
عالمــات وعجائــب خاصــة. مــن املهــّم جــّداً أن نعــرف بــأن الرســول بولــس يذكــر هبــة متييــز 
األرواح بعــد هبــة »َعَمــل قـُـوَّاٍت » مبــارشًة وهبــة »روح النبــّوة« وقبــل أن يذكــر هبــة التكلُــم 

ــوس 12: 10(.  بألســنة )1كورنث
ولــك يحفــظ اللــه الكنيســة يف الحــّق متّحــدًة وألجــل حاميــة األعضــاء مــن اتّبــاع األنبيــاء   
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ــز  ــة »متيي ــرّب هب ــح ال ــة، مين ــة امللّفق ــزات الخادع ــات واملعج ــن العالم ــم م ــة وحفظه الكذب
األرواح« ، وهــي عبــارة عــن نضــوج كتــايب ومعرفــة متبحــرة وإخــالص وأمانــة لكلمــة اللــه بإميان 
وتدريــب الزمــني للخــروج بتجــارب ممّحصــة مرهنــة ال يرقــى إليهــا أدىن شــّك. وأســاس هــذا  
ــة  ــّق )الكلم ــاس الح ــار كّل يشء مبقي ــة. وباختب ــه املقّدس ــة الل ــو كلم ــع، ه ــز« ، بالطب »التميي
ــاألذن أو مــا نشــاهده بالعــني لنعــرف  املقّدســة( وحدهــا نســتطيع أن نفحــص مــا نســمعه ب

مــدى صّحتــه، هــل هــو ِمــن اللــه، أو بعكــس ذلــك، هــو ِمــن مصــدر آخــر. 
»املــرء الــذي يأخــذ صنــع املعجــزات أســاس إميانــه سيكتشــف أن الشــيطان يســتطيع، مــن   
ــة. , , , ال  ــا معجــزات حقيقي ــة تظهــر وكأنّه خــالل منــاذج مخادعــة، أن يجــري معجــزات كاذب
يجــب أن نــرى األيــام متـّـر أمامنــا ضائعــًة بينــام تضيــع الفــرص الثمينــة التــي ينبغــي أن نقضيهــا 
طالبــني الــرّب بــكّل قلوبنــا وعقولنــا وأرواحنــا. فنحــن مــا مل نقبــل الحــّق بحــّب طاهــر، فقــد 
ننزلــق مــع أولئــك الذيــن يعينــون األعاجيــب الشــيطانية يف هــذه األيــام األخــرية ويصّدقوهــا. 
ــي يجــب أن نعترهــا  ــة رائعــة، والت ــا معجــزات حقيقي ــة ســتظهر وكأنّه ــريًة غريب إّن أمــوراً كث
خدعــاً مــن صنــع ُمبــدع األكاذيــب . . . . رجــال تحــت نفــوذ األرواح الرّشيــرة ســوف يصنعــون 

معجــزات« روح النبــوة ، رســائل مختــارة، مجلــد 2، صفحــة 52، 53(.

24 شباط )فرباير( الجمعة

ملزيد من الدرس
اقرأ لروح النبوة ، من كتاب »الرصاع العظيم«  صفحة 556- 563 ،  642 – 653.   

لقـد سـأل البعـض، »ملـاذا ال نـرى ذات املعجـزات، كمعجـزات الشـفاء، اليـوم كـام كانـت   
تحـدث قدميـاً زمـن الكتـاب املَُقـّدس؟« أوالً، إنّنـا نسـمع قصصـاً عن معجـزات تُجـري. وقد رآها 
البعـض رؤى العيـان بالتأكيـد. ثانيـاً، عنـد قـراءة الكتـاب املقـّدس، نأخـذ انطباعاً بـأّن املعجزات 
كانـت تحـدث باسـتمرار. ولكننـا عندنا هـذا االنطباع فقـط ألّن الـرُّوح الُقُدس قد أوحـى للكتبة 
يك يّدونـوا أحداثـاً هاّمـة للغاية يف تأسـيس الكنيسـة األوىل، وهذه األحداث كانـت تتضّمن إجراء 
معجـزات. وميكننـا أن نتصـّور أّن يف معظـم الحـاالت ويف معظـم األحيـان، كانـت األمـور حينئـذ 
كـام هـي عليـه اليوم: النـاس يتعلّمون كلمة الله ويسـتجيبون لنـداء الرُّوح الُقـُدس وأخرياً كتبت 
روح النبـوة: »الطريقـة التـي عمـل بهـا املسـيح كانت الكـرازة بالكلمة والشـفاء مـن املعاناة من 
خـالل أعـامل الشـفاء املعجزيّـة. ولكّنـي أُخرت بأننـا ال نقـدر اآلن أن نعمل بنفـس الكيفيّة، ألن 
الشـيطان سـيامرس قّوتـه الغاشـمة بإجـراء معجـزات. فخـّدام اللـه ال يقـدرون أن يعملـوا اليوم 
عـن طريـق املعجـزات، ألّن معجـزات شـفاء كاذبـة سـتُجرى، مّدعيـًة بأنّهـا مـن عنـد اللـه. لهذا 
السـبب فقـط خـّط الـرب طريقـًة يقـوم شـعبه فيها بعمـل الشـفاء الجسـدي، مصحوبـاً بتعليم 
كلمـة اللـه. تؤّسـس مصّحـات ومـع هذه املؤسسـات ينضـّم عامل يقومـون بعمل طبـّي حقيقي 
تبشـريي. فيكـون هنـاك تأثـري حافـظ للذيـن يـرتّددون عـىل هـذه املصّحات طلبـاً للعـالج« روح 

النبـوة، رسـائل مختـارة، املجلد 2، صفحـة 54 (.
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أسئلة للنقاش
1. ما هو الفرق بن مثر الروح ومواهب الروح؟

ـــب، يف  ـــذه املواه ـــح ه ـــو مان ـــم ه ـــّب الحكي ـــه املح ـــأن الل ـــاد ب ـــاعدنا االعتق ـــف يس 2. كي
ـــة؟  ـــة بالكنيس ـــروح املتباين ـــب ال ـــر مواه تقدي

ـــز  ـــاس آمـــن لتميي ـــا، كمقي ـــح معجـــزات الشـــفاء واألعاجيـــب، يف حـــد ذاته 3. ملـــاذا ال تصل
ـــك؟  ـــب ذل ـــاج إىل جان ـــاذا نحت الحـــق؟ م

ـــا  ـــْوَق َم ـــَي َف ـــْم: أَْن الَ يَرْتَِئ ـــَو بَْيَنكُ ـــْن ُه ـــكُلِّ َم ـــاِة يِل، لِ ـــِة الُْمْعطَ ـــوُل ِبالنِّْعَم ـــإِينِّ أَُق 4. »َف
ـــَن  ـــَداًرا ِم ـــٍد ِمْق ـــكُلِّ َواِح ـــُه لِ ـــَم الل ـــَا َقَس ـــِل، كَ ـــَي إِىَل التََّعقُّ ـــْل يَرْتَِئ ـــَي، بَ ـــي أَْن يَرْتَِئ يَْنَبِغ
اإِلميَـــاِن« )روميـــة 12: 3(. مـــا هـــو التحذيـــر الهـــام املُعطـــى لنـــا هنـــا؟ إىل أي درجـــة 

ينبغـــي أن نرفـــع »نرتئـــي« أنفســـنا؟
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25 شباط )فرباير( - 3 آذار )مارس(الدرس التاسع

الرُّوح الُقُدس والكنيسة

السبت بعد الظهر
املراجـــع األســـبوعية: أفســـس 1: 22 ، 23؛ 1كورنثـــوس 12: 13؛ روميـــة 6: 3- 7؛ 

أعـــال 17: 11 ؛ أفســـس 4: 5 ، 6؛ أعـــال 2: 4- 11.

اَلِم.  َجَســـٌد  وحِ ِبِربَـــاِط السَّ آيـــة الحفـــظ:  »ُمْجَتِهِديـــَن أَْن تَْحَفظُـــوا َوْحَدانِيَّـــَة الـــرُّ
ـــاٌن  ـــُم الَْواِحـــِد.  َربٌّ َواِحـــٌد، إِميَ ـــاِء َدْعَوتِكُ ـــا يِف َرَج ـــْم أَيًْض ـــَا ُدِعيُت َواِحـــٌد، َوُروٌح َواِحـــٌد، كَ

َواِحـــٌد، َمْعُموِديَّـــٌة َواِحَدٌة،« )أفســـس 4: 3- 5(. 

كثـــراً مـــا نفّكـــر بـــأن الـــرُّوح الُقـــُدس يعمـــل فقـــط يف حيـــاة األشـــخاص كّل مبفـــرده.   
ولكـــن العمـــل يف هـــؤالء األشـــخاص هـــو تأســـيس لجامعـــة روحيـــة )الكنيســـة(. فالـــرُّوح 

الُقـــُدس هـــو مســـئول كليّـــًة يف تواجـــد كنيســـة املســـيح. 
وكــم نجــرّب فنفّكــر بــأن الكنيســة توجــد وتنمــو بســبب نشــاطاتنا التبشــريية والكرازيــة   
ــدة لكنيســته، ويفعــل ذلــك مبعونتنــا.  املتنوعــة. نعــم، إّن اللــه يريــد أن ينجــز خططــه املمجِّ
ولكــن الســبب الحقيقــي لوجــود ونجــاح الكنيســة ال يتوقّــف عــىل مــا نعملــه نحــن؛ وال هــو 
نتيجــة الكفــاءة اإلداريــة، بالرغــم مــن أهميّــة كل هــذه العوامــل. فالكنيســة موجــودة بســبب 
مــا فعلــه اللــه لهــا قبــالً ومــا يفعلــه اآلن بقــّوة وإرشــاد روحــه القــدوس. إّن الــرُّوح الُقــُدس هــو 
َمــن يخلــق مجتمعــاً مســيحيّاً روّحيــاً وعقيــدة أساســها كلمــة اللــه املقدســة التــي أوحــى بهــا 
الــرُّوح الُقــُدس كمصــدر لإلميــان والتدريــب. إّن الكتــاب املَُقــّدس املوحــى بــه بواســطة الــرُّوح 
ــُدس هــو أســاس الوحــدة الالهوتيــة للكنيســة. فبــدون عمــل الــروح ال توجــد كنيســة وال  الُق

تكمــل مهمتهــا املتحــدة. 

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق 4 
اذار )مــارس(. 
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26 شباط )فرباير( األحد

الرُّوح الُقُدس يوّحدنا مع املسيح

الـرُّوح الُقـُدس يوحّدنـا بطـرٍق عديدة. ال يبقى لنا كياٌن ككنيسـة ما مل يوّحدنـا الروح القدس   
باملسـيح أوالً. املسـيح هو رأس الكنيسـة )انظر أفسـس 1: 22، 23؛ 5: 23(. إنّنا نتّحد مع املسـيح 
نفسـه عـن طريـق الرُّوح الُقُدس. واتحادنا باملسـيح هو أسـاس بـركات الخـالص، ألّن كّل ما منلك 
يأتينـا مـن عنـد الـرّب. بنّوتنـا كأبناء وبنـات لله، تريرنـا وكذلك تقديسـنا، وحياتنـا املنترصة عىل 
الخطيّـة ومتجيدنـا يف النهايـة، كلهـا نتسـلّمها مـن اتحادنـا باملسـيح. وهكـذا، ينبغـي أن يكـون 

املسـيح أسـاس اختبارنا املسـيحي برّمته. 

اقــرأ أفســس 2: 18 ، 20- 22؛ 1بطــرس 2: ٦ ، 7. مــاذا تخربنــا هــذه املراجــع عــن دور املســيح 
والــرُّوح الُقــُدس يف خلق الكنيســة؟ 

 

بواسـطة الـرُّوح الُقُدس نصل إىل اآلب السـاموي. يسـوع هـو الصخرة، أسـاس خالصنا، وعليه   
تشـيّد جميـع أطـراف البنـاء كلّه. 

يعمــل الــرُّوح الُقــُدس عــىل األعضــاء عــىل مســتوى فــردي، وحينئــذ يتوّحــد يف جامعــة املؤمنــني 
ــيح  ــوع املس ــان بيس ــالص باإلمي ــا الخ ــد اخترن ــون ق ــا نك ــة. عندم ــان: الكنيس ــة اإلمي أو جامع
ــُدس« )2كورنثــوس 13: 14( يف  ــرُّوح الُق ــاك »رشكــة ال ــه، يكــون هن ــة الل وحــده، وملســتنا محبّ
ــني يف بيــت روحــي جديــد هــو بيــت اللــه »بالــرُّوح  الكنيســة. ينضــم املؤمنــون الفــرادى مبنيّ
الُقــُدس« )أفســس 2: 22(. وكأتبــاع للمســيح يجــب أن نكــون »ُمْجتَِهِديــَن أَْن تَْحَفظـُـوا َوْحَدانِيَّــَة 
ــالَِم« )أفســس 4: 3(. يف كّل مســار ممكــن، دون املســاومة فيــام ال تجــوز فيــه  الــرُّوِح ِبِربـَـاِط السَّ

ــم علينــا أن نســعى لالتحــاد يف رشكــة املؤمنــني.  أي تنــازالت، يتحتّ

ــاهم يف  ــنى لتس ــجايا الُحس ــذه الس ــيد ه ــك تجس ــف ميكن ــويس 3: 12 – 14. كي ــرأ كول اق
وحــدة الكنيســة؟ ملــاذا كانــت هــذه الســجايا والصفــات النبيلــة هاّمــة لوحــدة الكنيســة؟ 
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27 شباط )فرباير( االثنن

الرُّوح الُقُدس يوّحدنا باملعمودية

اقرأ: 1كورنثوس 12: 13. كيف توّحدنا املعمودية مع املسيح والرُّوح الُقُدس؟   

 

ــية  ــة الرئيس ــد. إّن البّواب ــد واح ــني يف جس ــا كمؤمن ــذي يوّحدن ــو ال ــُدس ه ــرُّوح الُق إّن ال  
املؤديــة إىل ملكــوت املســيح الروحــي هــي املعموديـّـة. وهكــذا، فاملعموديــة لهــا بُعــد جامعــي 
مميّــز ولهــا انطباعــات جامعيــة هامــة ألننــا نعتمــد يف جســد كنيســة خاّصــة. كتابعني للمســيح، 
ال نســتطيع أن نحيــا بأنفســنا منعزلــني. فإنّنــا جميعــاً نحتــاج إىل مســاندة، وتشــجيع ومســاعدة 
اآلخريــن. وبالتأكيــد، ال نســتطيع أن ننّفــذ املهّمــة الربّانيــة مبفردنــا. هــذا هــو الســبب الــذي من 
أجلــه ُخلقــت الكنيســة. أن نتبــع املســيح معنــاه الســري معــه يف رشكــة املؤمنــني اآلخريــن. لــذا 

فاملعموديــة والكنيســة لهــام عامــل منظــور مشــرتك. 

اقرأ رومية ٦: 3- 7. ما الذي متّثله املعمودية حسب النص الكتايب؟ 
 

إن عمليــة الدفــن مــع يســوع املســيح باملعموديــة للمــوت يف القــر املــايئ وعمليــة القيامــة   
إىل حيــاة جديــدة يف رشكــة مــع يســوع املســيح الهنــا ومخلّصنــا ترمــز إىل صلــب الحيــاة العتيقــة 

واالعــرتاف العلنــي بقبــول املســيح مخلّصــاً لنــا. 
ــة  ــن الخطيّ ــة ع ــس ميّت ــامل. والنف ــض الع ــالن لرف ــم إع ــَمى وأْعظَ ــي أْس ــة ه »املعمودي  
باالعــرتاف والتســليم. تغطـّـي امليــاه اإلنســان املعتمــد ويُعلــن العهــد الــوّدي املشــرتك يف حضــور 
املجــد الكــوين ... باســم اآلب واالبــن والــرُّوح الُقــُدس. يُســّجن املعتمــد يف قــره املــايئ، مدفونــاً 
مــع املســيح باملعموديّــة ومقامــاً مــن املــاء ليحيــا حيــاة جديــدة يف والء للــه« )تعليقــات روح 

ــة 1074 (. ــد6، صفح ــبتيني، مجل ــت الس ــّدس لألدڤنتس ــاب املق ــوعة الكت ــوة، موس النب
ــن  ــا كل الذي ــا ويطلبه ــا ويســلّم به ــة، يجــب أن يذعــن له ــة هــي خطــوة ايجابي املعمودي  
يريــدون أن يُْعــرَتَف بخضوعهــم لســلطة اآلب واالبــن والــرُّوح الُقــُدس. مبعنــى آخــر، املعموديــة 
ــدة أو  ــوالدة الجدي ــتهالل لل ــي اس ــة وه ــاة العتيق ــب الحي ــة، َصلْ ــة الحقيقي ــص يف التوب تتلّخ
عمليــة التجديــد. وهــي تتضّمــن التزامــات عهــٍد متبادلــة. يتعّهــد املؤمــن أن يكــون أمينــاً للــه 

ولوصايــاه، واللــه يعطــي ضامنــاً لــك نعتمــد عليــه ونحظــى مبســاعدته عنــد الحاجــة. 
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هــل اتّخــذت قــراراً باملعموديــة واالنضــام إىل شكــة املؤمنــن؟ إن مل تّتخــذ قــراراً، مــا الــذي 
ــر  ــاع املســيح باملعموديــة؟ لــو كنــت قــد اعتمــدت بالتغطيــس، كيــف أثّ يعوقــك عــن اتّب

عليــك تعّهــد املعموديّــة يف مســرتك الروحّيــة مــع يســوع املســيح؟ 

28 شباط )فرباير( الثالثاء

الرُّوح الُقُدس يوّحد الكنيسة من خالل كلمة الله

اقــرأ: أعــال 17: 11؛  يوحنــا 5: 39 ، 4٦ ، 47؛ 8: 31 ، 32. مــا هــي العالمــة املمّيــزة لتلميــذ 
املســيح الحقيقــي؟ ملــاذا كان الكتــاب املَُقــّدس رضوريــاً، ال غنــى عنــه، القتيادنــا إىل املســيح 

وملســاعدتنا يف اتّباعــه بأمانــة؟ 

 

الوســـيلة الرئيســـيّة التـــي يوحّدنـــا بهـــا الـــرُّوح الُقـــُدس مـــع املســـيح هـــي كلمـــة اللـــه   
ـــذا  ـــه. ه ـــيئة الل ـــوع ومش ـــة يس ـــه ملعرف ـــوق في ـــدر موث ـــو مص ـــّدس ه ـــاب املق ـــة. الكت املكتوب
هـــو الســـبب يف أّن قـــراءة الكلمـــة املقّدســـة وحفـــظ محتواهـــا عـــن ظهـــر قلـــب لهـــو يف 
ـــاب املقـــّدس هـــو مصـــدر ذو ســـلطان عريـــض الســـتيعاب الحـــّق الروحـــي  ـــة. الكت ـــة األهميّ غاي
ـــامل 17:  ـــرّية )أع ـــة ن ـــول نبيل ـــاب عق ـــة كأصح ـــل برييّ ـــول أه ـــس الرس ـــدح بول ـــد م ـــأ. لق والخط
ـــوا يســـمعون.  ـــا كان ـــة م ـــن صّح ـــدوا م ـــب ودرســـوها فاحصـــني يك يتأكّ ـــوا الكت ـــم فتّش 11( ألنه
أي نهضــة أو انتعــاش روحــي-  وال يهــّم إذا كان لــه تأثــري علينــا شــخصياً أو كمجتمــع كنــي   
– يجــب أن يتأّســس عــىل كلمــة اللــه. الكتــاب املقــّدس هــو األســاس الــذي يُبنــى عليــه إمياننــا. 

ــة لكلمتــه املكتوبــة هــي الربــاط الــذي يحرصنــا معــاً.  ــة املســيحيّة واملحبّ ولــذا فاملحبّ

اقــرأ يوحنــا 17: 17- 21. هنــا يتحــدث املســيح عــن الوحــدة بوصفهــا عالمــة مميــزة للتلمذة 
املســيحية. وفقــاً ليوحنــا 17: 17، مــا هــو األســاس لهــذه الوحدة؟ 

 

كلمـــة اللـــه هـــي حـــّق )يوحنـــا 17: 17؛ مزمـــور 119: 160(. إّن وحـــدة الكنيســـة هـــي   
ـــا  ـــن يقتادن ـــُدس ل ـــرُّوح الُق ـــا. وال ـــة ومـــن خالله ـــه املكتوب ـــُدس مـــع كلمـــة الل ـــرُّوح الُق مّهمـــة ال
ـــو  ـــك فه ـــن ذل ـــدالً م ـــّدس. وب ـــاب املق ـــم الكت ـــاص تعالي ـــادة أو انتق ـــاد والزي ـــّك واالنتق إىل الش
يهيـــب بنـــا أن نقـــّدر ســـلطان الكلمـــة اإللهيـــة- والـــرُّوح الُقـــُدس ال يقتادنـــا بعيـــداً عـــن الكلمـــة 
ـــا يف  ـــك، يحفظن ـــن ذل ـــض م ـــوع املســـيح(. فعـــىل النقي ـــه الحيّـــة )يس ـــة الل ـــة أو كلم املكتوب
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خضـــوع لكليهـــام بوعـــي كامـــٍل وإرادة حـــرّة. والكتـــاب املَُقـــّدس هـــو املـــورد األســـايس ألي 
اتحـــاد الهـــويت عـــىل وجـــه البســـيطة. فلـــو أننـــا قلّلنـــا مـــن ثقتنـــا يف الكتـــاب املقـــّدس أو 

ـــة.  ـــدة الكنيس ـــر وح ـــوف تُدّم ـــا، فلس ـــلة إلين ـــي املرس ـــّق اإلله ـــة الح ـــا ككلم أضعفناه

ــم أن متتثــل  كــم تقــي مــن الوقــت مــع كلمــة اللــه املقّدســة؟ واألّهــم هــو، كيــف تتعلّ
ــا؟  لتعاليمه

1 اذار )مارس( األربعاء

الرُّوح الُقُدس يوّحد الكنيسة يف الحّق والتعليم

ــكُلِّ  ــَى الْ ــِذي َع ، الَّ ــكُلِّ ــٌد لِلْ ــٌه َوآٌب َواِح ــٌة َواِحَدٌة، ٦ إِل ــٌد، َمْعُموِديَّ ــاٌن َواِح ــٌد، إِمَي »َربٌّ َواِح
ــن  ــا ومــن أي ــس عــن االتحــاد هن ــا بول ــاذا يخربن ــْم.« )أفســس 4: 5 ، ٦(. م ــكُلِّ َويِف كُلِّكُ َوِبالْ

يــأيت؟ 

 

ـــرّب، هـــو  ـــه. ال ـــة الل ـــة يف كلم ـــة املطلق ـــط بالثق ـــق فق ـــم يتحق االتحـــاد باإلميـــان ويف التعلي  
ـــوالدة  ـــس ال ـــن. إن نف ـــع كّل مؤم ـــاً م ـــاً روّحي ـــّون رباط ـــد، يك ـــوم وإىل األب ـــس والي ـــه باألم ذات
ـــاد  ـــة بإرش ـــه املُمكَّن ـــة الل ـــة لكلم ـــس الطاع ـــُدس، ونف ـــرُّوح الُق ـــوة ال ـــة بق ـــدة، الحاصل الجدي
الـــرُّوح الُقـــُدس، تقـــود إىل وحـــدة اإلميـــان التـــي تتخطـــى وتتجـــاوز االختالفـــات البرشيّـــة 

والثقافيّـــة. 
يف الوقــت الــذي فيــه نُدعــى للرضــوخ لكلمــة اللــه وبــذل كل يشء لتوطيد الســالم مــع كل واحد 
)روميــة 12: 18(، فإننــا يف نهايــة املطــاف ال نقــدر أن نتّمــم وحــدة الغــرض، الوحــدة الالهوتّيــة 
ــرُّوح  ــة مــن ال ــا هــو هب ــه مبجهــود وإمّن كجســد كنــي. ألّن االتحــاد ليــس عمــالً نحصــل علي

الُقــُدس، الــذي يعمــل مــع كّل عضــو مبفــرده ومــع الكنيســة مجتمعــة. 
األســاس الالهــويت لهــذه الوحــدة هــو كلمــة اللــه. فــأي التــامس ُمقــّدم للــروح القــّدس بدون   
اتّســاق مــع كلمــة اللــه املكتوبــة ميكــن أن يفــيض إىل مبــادئ ومامرســات مشــكوك يف صحتهــا. 
وبنفــس الكيفيــة، فــأي توظيــف لكلمــة اللــه دون الرجــوع إىل قــّوة الــرُّوح الُقــُدس ســيجعلها 
جافّــة بــال مثــر. وألّن لنــا رّب واحــد، ولنــا إميــان واحــد يــؤدي بنــا إىل معموديــة واحــدة، فإنّــه 
فقــط مــن خــالل األمانــة بإخــالص وفــرح بكلمــة اللــه ميكننــا أن نهنــأ بوحــدة يف الكنيســة. وإذ 

انعدمــت الوحــدة يف االميــان والتعاليــم، فلــن يكــون هنــاك اتحــاد يف املرســلية املقّدســة. 
»لنــا إلــه واحــد أي رّب واحــد وإميــان واحــد ومعموديــة واحــدة. وإنجيــل املســيح ال بــّد أن   
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يصــل إىل جميــع الطبقــات وكّل األمــم وكّل لســاٍن وشــعب. إّن نفــوذ اإلنجيــل هــو اتحــاد أخــوي 
عظيــم. لنــا منــوذج فريــد نحتــذي بــه يف بنــاء األخــالق، وعندئــذ يكــون لدينــا قالــب واحــد هــو 
قالــب املســيح؛ ســنكون يف انســجام تــام؛ وســوف تتبلــور الجنســيات وتتآلــف يف شــخص يســوع 
املســيح، بفكــر واحــد وحكــم واحــٍد معّريــن بلســاٍن واحــد وفــٍم واحــٍد ميجــّدون اللــه« روح 

النبــوة، دعوتنــا العليــا، صفحــة 171(. 

ــون، أســال نفســك  ــا يعمل ــن وم ــوة. دون أن االنشــغال باآلخري ــارة روح النب انظــر إىل عب
بصفــة شــخصية: مــاذا يف مقــدوري أن أفعلــه ألســاهم يف الوصــول إىل هــذا الهــدف، هــدف 

الوحــدة العظيــم؟ 

2 اذار )مارس( الخميس

الرُّوح الُقُدس يوّحد الكنيسة يف مرسلية الكرازة 
والخدمة

اقــرأ أعــال 2: 4- 11، 1٦- 21. مــاذا كانــت نتيجــة انســكاب الــرُّوح الُقــُدس عــى مؤمنــي 
العهــد الجديــد؟ 

 

ــك  ــخ إىل تل ــا التاري ــُدس مســئوالً وفاعــالً يف أعظــم مهــاّمت تبشــرييّة عرفه ــرُّوح الُق كان ال  
ــدة  ــة الســمه ومتّح ــرية مكرّس ــة صغ ــن خــالل مجموع ــل م ــرّب أن يعم اللحظــة. يســتطيع ال
أكــر مــام يعملــه مــن خــالل مجموعــة كبــرية منقســمة يف والئهــا للــه وللقصــد املقــّدس. ولكــّن 
اللــه باســتطاعته أن يعمــل أكــر مــن ذلــك عندمــا نكــرّس حياتنــا وجهودنــا، مواهبنــا ومصادرنــا 

خالصــًة لــه. 
ــد،  ــد الجدي ــة العه ــة، كنيس ــة الكرازيّ ــاة واملهّم ــني يف الحي ــاد املؤمن ــن اتح ــق ع ــد انبث لق  
ــت  ــارة أصبح ــة جبّ ــرّيت إىل فرق ــد تغ ــني ق ــن املؤمن ــة م ــة خجول ــدد هيّاب ــة الع ــة قليل جامع
أداًة فّعالــًة وصلــت إىل أنــاس مــن ثقافــات مختلفــة ولغــات متباينــة. لقــد كانــوا متّحديــن يف 
إعــالن »َعظَائـِـِم اللــِه« )أعــامل2: 11(. إّن نفــس اإللــه الــذي كان نشــيطاً يف أزمنة العهــد الجديد 

ــاين.  ــه الث ــل مجيئ ــام، عندمــا يتّوجــب إمتــام العمــل قب ســيكون هكــذا نشــيطاً يف آخــر األي
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اقرأ أعال 2: 42- 47. يف أية أمور أخرى كان مؤمنو العهد الجديد مّتحدين؟ 
 

إّن مهَمــة الكــرازة التبشــرييّة الجبّــارة يف يــوم الخمســني قــد تحّققــت بفضــل عــّدة أســباب   
أخــرى حيــث وقفــت الكنيســة متّحــدة صلبــة. لقــد كانــوا متّحديــن يف دراســة الكتــاب املَُقــّدس 
ــز،  ــرس الخب ــة وك ــن يف الرشك ــوا متّحدي ــامل 2: 42(. كان ــل )أع ــم الرس ــم لتعالي ــوا حياته وكرّس
ولرمّبــا دّل ذلــك عــىل تعبّــد موّحــد. كانــوا متّحديــن يف الصــالة )أعــامل 2: 42( ويف تســبيح اللــه 
ومتجيــده )أعــامل 2: 47(. كانــوا متّحديــن يف خدمــة أولئــك املحتاجــني ملـّـا قســموا لهــم مــا كان 
ــاب  ــم وكان كّل يشء عندهــم مشــرتكاً )أعــامل 2: 44 ، 45(. إّن االتحــاد يف دراســة الكت بأيديه
ــارّة  ــار الس ــامع األخب ــن لس ــاركتنا اآلخري ــة يف مش ــه الرغب ــيكون نتيجت ــة س ــّدس والرشك املق
ــة. إّن الــرُّوح الُقــُدس ســيفتح عيوننــا لــرنى احتياجــات َمــن  وملســاعدة اآلخريــن بطــرق عمليّ

هــم حولنــا. 

ــن  ــة التــي تســاعد عــى إعــالن وحــدة الكنيســة؟ كــم ِم مــا األنشــطة يف كنيســتك املحلّي
ــه يف هــذا الخصــوص؟  ــد ميكــن عمل املزي

3 اذار )مارس( الجمعة

ملزيد من الدرس
ـــار  ـــا يف انتظ ـــاء حياتن ـــن قض ـــدالً م ـــه. فب ـــرط في ـــب أن ننخ ـــذي يج ـــل ال ـــو العم ـــذا ه ه  
موســـم حامســـة معـــنّي، يلـــزم أن نحّســـن بحكمـــة الفـــرص الحـــارضة املُتاحـــة لنـــا، عاملـــني 
ـــات  ـــة بافرتاض ـــا العقلي ـــاك قوان ـــن إنه ـــدالً م ـــرية. ب ـــوس كث ـــص نف ـــن تخلي ـــى ميك ـــزم حت ـــا يل م
ـــان.  ـــن اإلنس ـــت ع ـــد أَقصي ـــه وق ـــاص الل ـــن اختص ـــي م ـــي ه ـــم الت ـــات واملواس ـــق باألوق تتعلّ
ـــة  ـــا اليوّمي ـــؤدي فروضن ـــُدس، لن ـــرُّوح الُق ـــا أن نضـــع أنفســـنا يف خضـــوع لعمـــل ال فوجـــب علين
ـــاً  ـــّور جوع ـــي تتض ـــس الت ـــة إىل األنف ـــاآلراء البرشيّ ـــّوث ب ـــري مل ـــاً وغ ـــاة نقي ـــز الحي ـــم خب بتقدي

إىل الحـــّق« روح النبـــوة، الشـــهادات، املجلـــد األول، صفحـــة 186(. 
»كّل فـــرٍد يجاهـــد ليصبـــح صاحـــب مركـــِز نفـــوٍذ، ولكـــن إىل أن يعمـــل اللـــه  يف   
شـــعبه، فإنهـــم لـــن يـــروا بـــأّن الرضـــوخ للـــه هـــو األمـــان الوحيـــد ألي نفـــس. إّن نعمتـــه 
املغـــرّية للقلـــوب البرشيّـــة ســـتقود إىل الوحـــدة التـــي مل يتوقعهـــا أحـــٌد بعـــد، ألّن كّل 
الذيـــن ينتمـــون إىل املســـيح ســـوف يكونـــون يف انســـجام واحدهـــم اآلخـــر. فالـــرُّوح 
ــة 20، 21(. ــث صفحـ ــد الثالـ ــهادات، املجلـ ــوة، الشـ ــدة« روح النبـ ــيخلق الوحـ ــُدس سـ الُقـ
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أسئلة للنقاش
ـــز  ـــب مرك ـــح صاح ـــد ليصب ـــرٍد يجاه ـــا »أّن كّل ف ـــوة بقوله ـــه روح النب ـــذي تعني ـــا ال 1. م
نفـــوذ«؟ ملـــاذا يكـــون هـــذا األمـــر ميـــالً طبيعّيـــاً لنـــا جميعـــاً، ومـــاذا ميكـــن أن نفعـــل 

لنحـــارب هـــذا امليـــل يف حياتنـــا؟ )انظـــر أيضـــاً فيلبـــي 2: 3، 4(
ـــا حقيقـــة هـــو الخدمـــة وليـــس التعليـــم أو العقيـــدة.  2. يجـــادل البعـــض يف أّن مـــا يوحدن
ـــك،  ـــاس؛ لذل ـــام الن ـــل إىل انقس ـــدة متي ـــم والعقي ـــأّن التعلي ـــون ب ـــم يجادل ـــة، ه ويف الحقيق
ـــة  ـــرازة والخدم ـــة الك ـــدة يف مهّم ـــّذر الوح ـــاذا تتع ـــن مل ـــا. ولك ـــه بجدواه ـــب التنوي ال يج
لـــو وجـــد انقســـام يف التعليـــم أو العقيـــدة؟ ملـــاذا كان االميـــان املشـــرتك عامـــالً قويـــاً 

ـــة؟  ـــرازة الناجح ـــل الك لعم
3. ويف نفـــس الوقـــت، كـــم يّتســـع املجـــال الختالفـــات تعليميـــة أو عقائديـــة؟ قليـــل 
ـــا  ـــف ميكنن ـــاً. فكي ـــة متام ـــس الكيفّي ـــّق بنف ـــيفهمون الح ـــن س ـــم الذي ـــاس ه ـــن الن ـــط م فق
أن نتوّحـــد ككنيســـة بينـــا، يف ذات الوقـــت، نســـمح الختالفـــات ثانويّـــة أن تتواجـــد؟ 
كيـــف يتعامـــل أعضـــاء كنيســـتك بالرغـــم مـــن وجـــود االختالفـــات يف فهـــم التعاليـــم، 

ومـــع ذلـــك يّتحـــدون؟ 
ـــي  ـــروح الت ـــا ال ـــدة؟ م ـــق الَوح ـــون أداًة لتحقي ـــّدس أن يك ـــاب املق ـــن للكت ـــف ميك 4. كي
ـــن يف  ـــون مّتحدي ـــتطيع أن نك ـــى نس ـــه حت ـــة الل ـــة كلم ـــد دراس ـــا عن ـــّى به ـــي أن نتح ينبغ

ـــزع؟  ـــاٍن ال يتزع ـــرازة بإمي ـــة الك ـــة يف مهّم الكنيس
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4- 10اذار )مارس(الدرس العاش

الرُّوح الُقُدس، الكلمة والصالة

السبت بعد الظهر
ـــور 66: 18؛ يعقـــوب 1: 6- 8؛  ـــى 7: 7؛ مزم ـــا 15: 7؛ مت املراجـــع األســـبوعية:  يوحن

ـــا 5: 14، 15؛ أعـــال 2: 38.  1يوحن

ـــيِّ  ـــا نَُص ـــُم َم ـــَنا نَْعلَ ـــا لَْس ـــا، ألَنََّن ـــُن َضَعَفاتَِن ـــا يُِع وُح أَيًْض ـــرُّ ـــَك ال ـــة الحفـــظ: »َوكَذلِ آي
ـــنَّ  ـــا.  َولِك ـــُق ِبَه ـــاٍت اَل يُْنطَ ـــا ِبأَنَّ ـــَفُع ِفيَن ـــُه يَْش وَح نَْفَس ـــرُّ ـــنَّ ال ـــي. َولِك ـــَا يَْنَبِغ ـــِه كَ أَلْجلِ
ـــِه  ـــيَئِة الل ـــِب َمِش ـــُه ِبَحَس وحِ، ألَنَّ ـــرُّ ـــَاُم ال ـــَو اْهِت ـــا ُه ـــُم َم ـــوَب يَْعلَ ـــُص الُْقلُ ـــِذي يَْفَح الَّ

ـــة 8: 2٦، 27(.  ـــَن« )رومي يِس ـــَفُع يِف الِْقدِّ يَْش

ـــة بـــدون  ـــة حقيقيّ ـــاة روحيّ ـــة والصـــالة يســـريان معـــاً. ال توجـــد حي ـــة الحّق ـــاة الروحي الحي  
ـــالة  ـــأيت الحاجـــة إىل نهضـــة  يف حيـــاة الص ـــد الحاجـــة إىل التوبـــة، فلرمّبـــا ت ـــارّة. بع ـــالة ح ص
الخاصـــة بنـــا. والخـــر الســـار هـــو أنّـــه حتـــى أثنـــاء صالتنـــا ال نُـــرتك دون معونـــة الـــرُّوح 
ـــن  ـــا م ـــان متّكنن ـــالة اإلمي ـــه. فص ـــا إىل حرضت ـــا ترفعن ـــه، إنّه ـــن الل ـــا م ـــالة تقّربن ـــُدس. الص الُق
ـــب  ـــا نطال ـــا عندم ـــّدل حياتن ـــة. تتب ـــابقة الفائض ـــة الس ـــه الكرمي ـــود الل ـــتجيبني لوع ـــاة مس الحي
بتنفيـــذ وعـــود اللـــه الثمينـــة لنـــا يف الكتـــاب املقـــّدس. فاللـــه قـــادر متامـــاً أن يســـّدد احتياجاتنـــا 
ـــه دامئـــاً  ـــاة الروحيـــة الصادقـــة تضـــع الل ـــاه )فيلبـــي 4: 19(. الصـــالة الخالصـــة والحي حســـب غن

ـــة.  ـــه املقدس ـــان يف كلمت ـــام مدّونت ـــا. وكاله ـــؤرة اهتاممه يف ب
ــز  ــلبيّة وال نركْ ــاعرنا الس ــذب ومش ــا املتذب ــىل اختبارن ــة ع ــا الروحيّ ــريس حياتن ــب أالّ ن يج  
صلواتنــا عــىل مامرســات وتأّمــالت الشــّك. بــل يجــب أن تُقــاد أمورنــا الروحيــة بالكتــاب املقّدس 
وتهتــدي مبشــيئة اللــه كــام هــي ُمعلنــة يف كلمتــه املقدســة. إّن الــرُّوح الُقــُدس هــو َمــن يوقــظ 

ــا بعضــاً يف توّســالتنا.  ــا يف الصــالة وأن نرفــع بعضن ــا الرغبــة لطلــب حضــور الــرّب معن فين

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 11 آذار )مارس(. 
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5 اذار )مارس( األحد

الصالة التي تريض الله

ــف وتوّجــه بدوافــع الشــك بالرغــم مــن كونهــا بلبــاس التقــوى.  كثــري مــن الصلــوات تتغلّ  
فقــد نصــيّل حتــى ينقــذ الــرّب حيــاة إنســان معنــا بالبيــت ألنّنــا ال نّحــب أن نعيــش مبفردنــا. 
ويجــوز أن نصــيل لنجــاح عمــل اللــه ألن لنــا دور هــام فيــه. وقــد يصــل بنــا األمــر أن نصــيّل 
لتجديــد إنســان ألنــه ســيهّون علينــا الطريــق. فغالبــاً مــا نركّــز صلواتنــا عــىل مــا نريــده نحــن 

ــة عنــد اللــه لهــا اتجــاه آخــر.  وليــس عــىل مــا يريــده اللــه. أمــا الصــالة املُرضيّ

اقــرأ يوحنــا 15: 7. ملــاذا هــو مهــّم يف صلواتنــا أن نحيــا يف يســوع وأن تحيــا كلاتــه فينــا؟ 
كيــف يكــون لصالتنــا اتجــاه مخالــف إذا مل نحيــا مّتحديــن مــع يســوع؟ 

 

كوننا نطلب الله أوالً ونتمتع بالعرشة معه لهو أعظم أهميّة من أي يشء آخر ميكن أن مينحه   
لنا. فلو كان الله له مكان الصدارة يف حياتنا، لسوف نتوق أن نعمل ما يريده؛ أفكاره سوف تشّكل 
رغباتنا. فمتى متركز الرّب يف صلواتنا نبدأ نصيّل من منظوره هو. ونبدأ نرى كل حياتنا برّمتها 

بعينيه. فمنظوره يرقى بصلواتنا ويجعلها نبيلة القصد. 
اللـه مفعـٌم مبّحبتنـا ويهّمـه أمرنـا. إنّه يتوق ألن يكون جـزءاً يف جميع مناحـي حياتنا: همومنا،   
مخاوفنـا، طلباتنـا، أمانينـا، رغباتنا، نجاحنا، أفراحنـا، زالّتنا- كّل يشء. ونسـتطيع أن نتناول كّل هذه 

األمـور معـه يف الصـالة كـام نتحـّدث مـع صديـق. وننظـر اىل كّل هذه األمـور من خـالل عينيه. 
الصالة ال تغرّي الله؛ إنّها تغرّينا ألننا قد رصنا اآلن يف حرضة الله التي تغرّي الحياة.   

»الصــالة هــي فتــح القلــب للــه كــام لــو كنــا نكلـّـم صديقــاً حميــامً. وليســت هــي رضوريــة   
لُنعلِــم اللــه مبــا نحــن عليــه، ولكنهــا رضوريــة ألنهــا متّكننــا نحــن مــن قبــول نعمتــه، إذ إنهــا ال 

تُنــزِل اللــه إلينــا ولكنهــا ترفعهــا إليــه تعــاىل« )روح النبــوة، طريــق الحيــاة، صفحــة 63(.  
يــا لــه مــن اقتبــاس عظيــم! إنــه يقــدم تصويــراً جليــاً لقــّوة الصــالة ومــا تفعلــه فينــا وألجلنا.   
وحدهــا الصــالة تجعلنــا منفتحــني الســتقبال النعمــة والّقــوة والحضــور اإللهــي يف حياتنــا. فمــن 

مّنــا مل يختــر حقيقــة فاعليــة الصــالة فهــي تجذبنــا نحــو املســيح وتقّربــه مّنــا.  

فكــّر يف برنامــج صلواتــك الحياتّيــة: وهــذا معنــاه، مــا تصــّي ألجلــه، ومتــى تصــّي، وملــاذا 
تصــّي، وهكــذا. مــاذا تخــربك الصــالة عــن حالتــك الروحيــة وعالقتــك باللــه؟ مــا التغيــرات 

التــي عليــك أن تجريهــا يف حياتــك؟ 
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6 اذار )مارس( االثنن

أساس الصالة الكتابية: اطلب من الله

اقــرأ متــى 7: 7. قبــل أن نتمكّــن مــن اســتالم يشء مــن اللــه، علينــا أن نجــّد يف طلبــه. ملــاذا 
كان ســؤالنا أو طلبنــا مهــّاً، مــا دام اللــه يعــرف كّل يشء عــى أي حــال؟ 

 

ـــب  ـــن نطل ـــرتب مّم ـــالة نق ـــه. يف الص ـــا بالل ـــّر عـــن ثقتن ـــا ويع ـــن رغبتن ـــن ع ـــؤالنا يعل س  
منـــه دعـــامً ومســـاندة. عندمـــا نســـأل، فنحـــن نخّولـــه عالنيـــًة أن ينشـــط لصالحنـــا. فاللـــه 
ـــا  ـــلّم العطاي ـــن نتس ـــأله ل ـــإذا مل نس ـــا. ف ـــه طلبتن ـــّدم ل ـــوّد أن نق ـــو ي ـــأَل. وه ـــب يف أن يُْس يرغ
ـــْم.  ألَنَّ  ـــْح لَُك ـــوا يُْفتَ ـــُدوا، اِقَْرُع ـــوا تَِج ـــْوا، اُطْلُبُ ـــأَلُوا تُْعطَ ـــوع: »اْس ـــال يس ـــا. ق ـــا به ـــي وعدن الت

كُلَّ َمـــْن يَْســـأَُل يَأُْخـــُذ، َوَمـــْن يَطْلُـــُب يَِجـــُد، َوَمـــْن يَْقـــَرُع يُْفتَـــُح لَـــُه« )لوقـــا 11: 9، 10(. 

ــة يف  ــتعيص أي طلب ــاذا ال تس ــور ٦٦: 18. مل ــا 5: 14، 15؛ مزم ــس 11: 24؛ 1يوحن ــرأ مرق اق
الصــالة، مهــا كانــت، عــى اللــه؟ ملــاذا هــو جّيــٌد أن نعــرف بــأّن اللــه كريــم ويحــّب أن يــوّزع 
ــا  ــي طلباتن ــه ليلّب ــه الل ــذي يطلب ــرط األســايس ال ــا هــو ال ــاده؟ م ــى عب ــه ع ــه وخرات نَِعم

ــا؟  ويســمع صلواتن

 

بالحقيقــة ميكننــا أن نســأل اللــه يف أي أمــر. فليــس مــن طلــٍب يُعتــر صغــرياً أو تافهــاً حقــرياً   
ــه كيّل القــدرة. فباإلميــان  ــه. إنّ ــة الل ــامً يخــرج عــن قــدرة وطاق ــر عظي ــده. وال طلــب يُعت عن
ــا مــن  ــة املوعــود به ــاب املقــّدس ونتســلّم الهب ــة كل وعــد يف الكت ــب بتلبي نســتطيع أن نطال

ــوس 1: 20(.  ــني حســب مشــيئته )2كورنث ــه الطاهرت يدي
لكــن توجــد رشوط يجــب أن تُســتوىف حتــى نســتلم مــا نطلبــه. فلــو أننــا ال ننــوي أن نســلّم   
ــة  ــا األناني ــن رغباتن ــط ع ــّر فق ــا تع ــو أّن طلباتن ــه، ول ــل إلرادت ــه أنفســنا أو نخضــع بالكام لل
الخاطئــة، فاللــه لــن يســتجيب لصلواتنــا )انظــر إشــعياء 59: 1، 2(. يوجــد رشط هــام الســتجابة 
صلواتنــا هــو اســتعدادنا أن نتبــع مشــيئة اللــه وأن نكــون طائعــني. »فــكل عطايــاه قــد وعــد 
بــأن يعطيهــا ملــن يتممــون رشط الطاعــة« )روح النبــوة، املعلــم األعظــم صفحــة 133(. لكوننــا 
ــوع  ــد بالخن ــه ال يتمّج ــه بجــرأة. )إن الل ــا أن نقــرتب من ــه ســخّي، ميكنن ــأّن الل ــا ب نعــرف يقين
والخضــوع الذليــل الضعيــف يف الصــالة كأّن صاحبهــا ال يتوقــع اســتجابة لهــا. إنـّـه يرغــب يف أّن 
كّل مؤمــن يتقــّدم إىل عــرش النعمــة بإخــالص وتأكيــد« )روح النبــوة، عالمــات األزمنــة، 7 آب/

أغســطس 1901(. 
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7 اذار )مارس( الثالثاء

أساس الصالة الكتابية: آمـن

اقــرأ مرقــس 11: 24. باإلضافــة إىل »اســأل أو اطلــب«، مــا هــو الــرط الــذي يذكــره املســيح 
بالنســبة للصــالة؟ 

 

  ليـــس كافيـــاً أن نســـأل فقـــط. هنـــاك بنـــد ثـــاٍن هـــام يجـــب أن يتوفّـــر فينـــا عندمـــا 
ـــني  ـــاُؤُه،« )عراني ـــُن إِرَْض ـــاٍن الَ مُيِْك ـــُدوِن إِميَ ـــنّي »ِب ـــالة إىل العراني ـــا الرس ـــان. تخرن ـــيّل: اإلمي نص
ـــي  ـــه الت ـــود الل ـــن وع ـــىل أّي م ـــّدس ع ـــاب املَُق ـــح الكت ـــه ونفت ـــام الل ـــع أم ـــا نرك 11: 6(. عندم
تربـــو عـــىل ثالثـــة آالف، وعندئـــذ نســـأل اللـــه، ببســـاطة تشـــبه بســـاطة طفـــل صغـــري، أن 
ـــه  ـــا يف وقت ـــل لن ـــو أفض ـــا ه ـــيفعل م ـــه س ـــأّن الل ـــن ب ـــا أن نؤم ـــزام علين ـــا، فل ـــده لن ـــم وع يتّم

املحـــّدد، حســـب حكمتـــه التـــي ال تخطـــيء. 

اقــرأ يعقــوب 1: ٦- 8. كيــف تصــف هــذه اآليــة الشــخص الــذي ينقصــه اإلميــان؟ ملــاذا يكــون 
اإلميــان شطــاً أساســياً يســبق تســلّم الهبــات املوعــود بها؟ 

 

ــه. الصــالة ذات  ــن يطلبون ــه موجــود ويجــازي الذي ــه، يجــب أن نؤمــن بأنّ ــأيت إىل الل عندمــا ن
ــه  ــا، ولكّن ــي طلبتن ــه يســتطيع أن يلبّ ــأن الل ــس فقــط ب ــا اإلميــان لي الفعــل ينبغــي أن يرافقه

ــة.  ــك بحســب مشــيئته الربّاني ســيفعل ذل
ــا نســتطيع أن نثــق يف شــخص عندمــا  ــة بالثقــة. إنّن ــه عالق ــّدس، االميــان ل ــاب املَُق يف الكت  
ــه جديــر بالثقــة. عندمــا يراودنــا شــكوك بخصــوص احــرتام اللــه لوعــوده، ســاعتها  نعــرف بأنّ
نتأرجــح وال نقــدر أن نتوقــع أن نتســلّم أي يشء منــه. أن تؤمــن معناهــا أن تثــق يف كالم وعــود 
اللــه. إنّهــا تعنــي أننــا نعتمــد عــىل اللــه وعــىل وعــوده، حتـّـى لــو أنبأتنــا مشــاعرنا بخــالف ذلك. 
ألّن »اإِلميَــاُن فَُهــَو الثَِّقــُة مِبَــا يُرَْجــى َواإِليَقــاُن ِبأُُمــوٍر الَ تـُـَرى« )عرانيــني 11: 1(. االميــان يتشــبث 
ــاً  ــه )عرانيــني 11: 11(. اإلميــان يعــرف يقين ــا نثــق متامــا فيــام قال ويتمّســك بوعــود اللــه ألنن
أنــه »الَ مُيِْكــُن أَنَّ اللــَه يَْكــِذُب« )عرانيــني 6: 18(. »يَُســوُع الَْمِســيُح ُهــَو ُهــَو أَْمًســا َوالْيَــْوَم َوإِىَل 
ٌء َغــرْيَ ُمْمِكــٍن لَــَدى اللِه«)لوقــا 1: 37(. األَبَــِد« )عرانيــني 13: 8(.االميــان يعــرف »أَنَّــُه لَيْــَس يَشْ
اإلميــان يفتــح بــاب مخــزن الكنــوز الســاموي. يّحــرك اللــه قلــوب الرجــال والنســاء ليثقــوا   

ــدرة.  ــا ذراع كيّل الق ــرك صلواتّن ــان تّح ــالل اإلمي ــن خ ــه وم ــة الل بكلم
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ــة خاصّيــة مــن صفــات يســوع تســاعدك  مــا الــذي يســاعدك النمــّو يف اإلميــان القــوّي؟ أيّ
ألن تثــق يف رغبتــه وقدرتــه عــى معونتــك عنــد الحاجــة؟ 

8 اذار )مارس( األربعاء

أساس الصالة الكتابّية: املطالبة بوعود الله

اإلميان كلّه بال جدوى إذا مل نطالب باألشياء التي صلينا من أجلها.   

اقــرأ 1يوحنــا 5: 14، 15. مــا هــو الســبب الــذي يجعلنــا واثقــن مــن أّن اللــه يســمع لنــا وأنّنــا 
نتســلّم مــا قــد طلبنــاه منه؟ 

 

البنــد الثالــث للصــالة الكتابيــة هــو االســتالم. بعــد ســؤال اللــه وتصديــق وعــوده، نحتــاج   
ألن نطالــب مبــا قــد َوَعــد. نحــن نطالــب بإمتــام وعــد اللــه، وباإلميــان، نشــكره عــىل ذلــك، حتــى 
قبــل أن ننــال الوعــد. وبذلــك تكــون اســتجابة مطالبنــا قــد وصلــت إىل داخــل القلــب. قالــت 
روح النبــوة »وأيــة عطيــة اخــرى وعــد بهــا، وحينئــذ فلنؤمــن اننــا ننــال، ونتعلــم أن نشــكر اللــه 

ألننــا قــد نلنــا« روح النبــوة، الرتبيــة الحقيقيــة، صفحــة 304 (.
يف لوقــا 8: 11 يشــبّه يســوع كلمــة اللــه بحبّــة. بنفــس الكيفيّــة فــإّن شــجرة التفــاح برّمتهــا   
ــة تّفــاح، هبــة اللــه متضّمنــة يف وعــوده. عندمــا نطالــب بالوعــد ونشــكر اللــه  محتــواٌة يف حبّ
عليهــا، نكــون قــد امتلكنــا الهبــة التــي وعدنــا بهــا اللــه. إنّنــا نأخــذ الهديـّـة املوعــود بهــا باإلميان 

حتــى قبــل أن نلمســها أو نراهــا. 
ــنّي أن يســوع صــىّل بهــذه الطريقــة. لقــد  ــا 11 تب ــواردة يف يوحن ــل إقامــة لعــازر ال إّن مث  
عــرف يســوع مشــيئة اللــه اآلب متامــاً. فيوحنــا 11: 11 يخرنــا بــأّن يســوع كان راغبــاً يف إمتــام 
مشــيئة اللــه وأنـّـه كان طائعــاً. يف يوحنــا 11: 39- 41، نقــرأ بــأّن يســوع قــد شــكر اآلب مقّدمــاً 
بأنــه ســيقيم لعــازر، مــع أّن لعــازر كان ال يــزال يف القــر. عندمــا شــكر يســوع اللــه، فقــد اســتلم 
االســتجابة عــىل طلبــه. كأوالد اللــه علينــا أن نعيــش عــىل وعــود اللــه وليــس عــىل رشوحاتــه 
وتفســرياته حــول كيــف ســيتمم هــذه الوعــود. حتــى لــو أننــا ال نســتطيع رشح كل يشء، فإننــا 

باســتطاعتنا أن نثــق يف وعــود اللــه. 
ــه  ــدم الي ــا ألن نتق ــور 50: 15. وهــو يدعون ــِق« مزم ي ــْوِم الضِّ ــي يِف يَ ــرب، َواْدُعِن ــول ال »يق  
ــأن نواظــب عــىل الصــالة.  ــا ب ــه يأمرن ــي. ان ــا اىل العــون االله ــا وحاجاتن مبشــكالتنا واحتياجاتن
ــا  ــة، اذ بصلواتن ــة الّجدي ــا الخالص ــه طلباتن ــدم ل ــا ان نق ــات علين ــا الصعوب ــرز أمامن ــا ت فحامل
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اللجوجــة نرهــن عــىل ثقتنــا القويــة باللــه. إن الشــعور بحاجتنــا يســوقنا اىل الصــالة بلجاجــة 
ــة 163(.     ــم، صفح ــم األعظ ــوة، املعل ــا« )روح النب ــر بترضعاتن ــاموي يتأث ــا الس ــرية. وأبون وغ

ملاذا كان من املهّم جّداً أن نطرح كّل أمر أمام الله يف الصالة؟

9 اذار )مارس( الخميس

الصالة من أجل استالم الرُّوح الُقُدس

ــرُّوح  ــتالم ال ــوص اس ــع بخص ــذه املراج ــا ه ــاذا تخربن ــال 2: 38. م ــس 3: 1٦؛ أع ــرأ أفس اق
ــا؟  ــُدس يف حياتن الُق

 

توجــد أشــياء كثــرية ميكــن أن نصــيل ألجلهــا. ولكــن هنــاك حاجــة ماّســة يف هــذا الزمــان   
الخطــري الــذي نعيــش فيــه: إنهــا عطيّــة الــرُّوح الُقــُدس. هــذه أعظــم عطيّــة ميكــن أن يعطينــا 
إيّاهــا يســوع. بإعطائنــا الــرُّوح الُقــُدس، ليــس يف اســتطاعة اللــه أن يعطينــا أكــر مــن ذلــك. ال 
يشء ميكــن أن يُضــاف إىل هــذه العطيّــة، )وبجميــع املقاييــس، هــل مــن يشء ميكــن أن يضــاف 
ــا، نحصــل عــىل كّل  ــه يف حياتن ــروح القــدس ومــن خــالل عمل ــه بال ــا؟(.  إن ــة ذاته إىل األلوهي

احتياجاتنــا. فركــة الــرُّوح الُقــُدس ســوف تجلــب معهــا كل الــركات األخــرى . 
ــري  ــون غ ــا نك ــاً م ــا غالب ــنا، ألنن ــو أنفس ــي، وه ــق رئي ــد عائ ــال، يوج ــىل كل ح ــن. ع لك  

جاهزيــن الســتالم عطيــة الــرُّوح الُقــُدس. 
ــوب ونســلّم  ــاج ألن نت ــا نحت ــا أن نعــرف بأنّن ــد، علين ــام كنيســة العهــد الجدي كــام كان أي  
ــا  ــذي يســمح لن ــا هــو وحــده ال ــُدس لن ــرُّوح الُق ــا ليســوع. نعــم، إّن حــّث ال ــا بجملته حياتن

ــة.  ــن التوب ــا م ــك وميّكنن ــل ذل بفع
ولكــن، عندمــا نتجــاوب إلرشــاد وتوجيــه الــرُّوح الُقــُدس، فحينئــذ تكــون التوبــة هــي أول   
مثــر الــرُّوح الُقــُدس فينــا. بتواضــع وإميــان نحتــاج أن نعــرتف حتــى يســتطيع أن يغســلنا مــن 
ــة وإىل أي درجــة  ــا يف وحــل الخطّي ــد متّرغن ــدى ق ــرف إىل أي م ــاج أن نع ــة. نحت أدران الخطي
نحتــاج اللــه ونعمتــه يف حياتنــا. فبدونــه، نحــن هالكــون، أمــوات يف خطايانــا ومهــددون بالهالك 

األبــدي. 
وهكــذا بصلــوات حــارّة ســنتمم الــرشوط التــي مبوجبهــا يســتجيب اللــه لصلواتنــا ومينحنــا   
ــه وهــو ســيمنحنا  ــه هــو أن نســأل الل ــا عمل ــا علين ــكّل م ــذ ف ــُدس. وحينئ ــرُّوح الُق ــة ال عطي
روحــه القــدوس. »إن اآلب الســاموي شــديد الرغبــة ملنــح الــرُّوح الُقــُدس للذيــن يســألونه أكــر 
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مــام مينــح اآلبــاء األرضيــون عطايــا حســنة ألوالدهــم« )روح النبــوة، ســتناولون قــوة، صفحــة 
.)284

كــام هــو الحــال يف األمــور الروحيّــة األخــرى، فعطيّــة الــرُّوح الُقــُدس ليســت نهايــة يف حــّد   
ذاتهــا. إّن الــرُّوح الُقــُدس مُينــح لينتــج أخــالق املســيح يف حياتنــا وليمّكننــا مــن خدمــة اآلخريــن 
ــع  ــي ترف ــة، الت ــة أو خاّص ــة، علنيّ ــأي مامرســة تعبّدي ــذا. ف ــاء جســد املســيح، الكنيســة. ل لبن
ــٍد إِىَل  ــا يِف ُروٍح َواِح ــا قُُدوًم ــا كِلَيَْن ــِه لََن ــة. »ألَنَّ ِب ــوق يســوع املســيح لخاطئ ــُدس ف ــرُّوح الُق ال

اآلِب« )أفســس 2: 18(. 

ملــاذا تعتــرب عطّيــة الــرُّوح الُقــُدس أعظــم عطيــة ميكــن ليســوع أن يعطيهــا لنــا؟ مــا هــو 
اختبــارك يف كــون الــرُّوح الُقــُدس يهمــن عــى حياتــك؟ كــم تكــون حياتــك مختلفــة بــدون 

عطيــة الــرُّوح الُقــُدس؟ 

10 اذار )مارس( الجمعة

ملزيد من الدرس
اقــرأ لــروح النبــوة الفصــل الــذي بعنــوان »اطلبــوا لتُعطـُـوا«، صفحــة 126- 139، مــن كتــاب   

املعلــم األعظــم. 
ــة يف حياتنــا، ألّن الصــالة تربطنــا مبنبــع  بــدون الصــالة، ينبغــي أالّ تكــون لدينــا قــّوة روحيّ  
ــا  ــه. نصبــح أواين فارغــة لن ــة مــع الل ــا رابطــة حيّوي هــذه القــّوة. وبــدون الصــالة ال تكــون لن
صــورة التقــوى ولكننــا منكــرون قّوتهــا. ســنكون محرومــني مــن القــّوة والوعــد بالعطايــا مــن 
األعــايل. وال ســؤال، كــام رأينــا طيلــة هــذا األســبوع، لقــد أُعطينــا وعــوداً مثينــة عــن إجابــة اللــه 
للصــالة. ولكــن مــاذا عــن املــرّات التــي ال نســتلم فيهــا مــا نصــيّل ألجلــه، حتــى عندمــا حاولنــا 
ــأّن  ــم ب ــر لك ــوروا إذا ظه ــن ال تخ ــتطاعتنا؟ »لك ــدر اس ــالة بق ــتجابة الص ــم رشوط اس أن نتّم
ــات. فالنــاس  ــوات مختلطــة باألرضيّ ــه يــرى هــذه الصل ــة. فالل صلواتكــم ال تحصــل عــىل إجاب
يصلــّون مــن أجــل إشــباع رغباتهــم األنانيــة، واللــه ال يجيــب تلــك الصلــوات كــام هــم يتوقـّـون. 
أنّــه يأخذهــم يف امتحانــات وتجــارب، وميررّهــم يف اختبــارات مذلّــة إىل أن يــروا بوضــوح 
الرضوريــات التــي يحتاجونهــا. إّن اللــه ال مينــح األشــياء التــي تنّمــي شــهيّة الطعــام الحيوانيــة 
ــذات  ــه. وهــو ال يعطــي شــيئاً ميجــد ال ــاراً يف نظــر الل ــه ع ــل من ــرّض باإلنســان وتجع ــي ت الت
ويزيــد الطمــوح. عندمــا نــأيت إىل اللــه يجــب أن نكــون متواضعــني خاضعــني وملقــني كّل أمورنــا 

ــوة، يف األماكــن الســاموية، صفحــة 89 (. حســب مشــيئته« )روح النب
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أسئلة للنقاش
ـــى،  ـــي؟ مبعن ـــا الروح ـــة وكيانن ـــا الروحّي ـــل حياتن ـــى مجم ـــالة ع ـــر الص ـــرق تؤثّ ـــأي ط 1. ب
ـــة تصـــر بعـــد أن تصـــّي  ـــة كيفي ـــا تصـــّي؟ بأي ـــك عندم ـــه الصـــالة ل ـــذي تحدث ـــر ال ـــا التأث م

ـــالة؟  ـــل الص ـــت قب ـــا كن ـــف ع ـــف تختل وكي
2. مـاذا تقـول لشـخص قـد واصـل الصـالة ألمـر ومل يحصـل عـى إجابـة كـا يشـتهي، 
م أن نثـق يف حكمـة الله يف أمـور كهذه؟  مثـالً كطلـب شـفاء طفـل مريـض؟ كيـف نتعلّ

3. ناقـــش يف الصـــف اختبـــارك الخـــاص يف الصلـــوات وكـــم تعنـــي لـــك. مـــاذا تعلمـــت 
ـــن؟  ـــد اآلخري ـــالة لتفي ـــن الص م

4. ملاذا يجب أن نصّي حتى لو مل نفهم كيفية عمل الصالة؟ 
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11- 17 اذار )مارس(الدرس الحادي عر

تكدير )إحزان( ومقاومة الرُّوح الُقُدس

السبت بعد الظهر
املراجـــع األســـبوعية: أعـــال 7: 51؛ عربانيـــن 10: 24، 25؛ أفســـس 4: 25- 5: 2؛ 

ــالونييك 5: 19- 21؛ مرقـــس 3: 28، 29. 1تسـ

ـــَداِء«  ـــْوِم الِْف ـــْم لَِي ـــِه ُخِتْمُت ـــِذي ِب وَس الَّ ـــدُّ ـــِه الُْق ـــوا ُروَح الل ـــظ: »َوالَ تُْحزِنُ ـــة الحف آي
ـــس 4: 30( )أفس

للـــروح القـــدس القـــوة العلويـــة والقـــدرة الفريـــدة ليقـــود الخطـــاة إىل إدراك حقيقـــة   
حالتهـــم الخاطئـــة. وهـــو يوقـــظ فينـــا الرغبـــة لقبـــول يســـوع وغفرانـــه لخطايانـــا. للـــروح 
ـــة.  ـــرصة ولعكـــس أخـــالق يســـوع املســـيح الجميل ـــن الن ـــا م ـــا لتمّكنن ـــل له ـــّوة ال مثي ـــدس ق الق
ــار العظيــم ميكــن أن يقاومــه الخطــاة الضعفــاء.  ويف نفــس الوقــت، فــإن هــذا الــروح الجبّ  

ــا.  ــه علين ــرض نفس ــو ال يف فه
الخطيـة مخادعـة جـّداً ومغريـة وجّذابـة. ولكنهـا مخادعـة تقـود للهـالك. إنّهـا معاديـة لله   
عـداوة سـافرة، ضـّد قداسـته وصالحه. والـرُّوح الُقـُدس يعكس هذه القداسـة الطاهـرة الربّانية. 
وهـو يضـاد الخطيـة يف جميـع صورهـا ويحـزن عندمـا يرانـا نخطـئ وال نريـد أن نتخلّـص مـن 
الخطيّـة. وبالرغـم مـن قـّوة الـرُّوح الُقـُدس العلويّـة فإننـا نسـتطيع أن نطفـئ تأثـريه اإليجـايب 
الفّعـال ونسـتطيع أن نقاومـه عندمـا نسـتمر يف حيـاة الـرّش والخطّيـة. ويخرنا الكتـاب املَُقّدس 

عـن خطيـة ال تغتفـر وهـي التجديـف عـىل الـرُّوح الُقـُدس )متـى 12: 32 ، 32(. 
يف هــذا االســبوع ســندرس الكتــاب املَُقــّدس لنعــرف املامرســات التــي تحــزن الــرُّوح الُقــُدس   
ــي  ــر وه ــي ال تغتف ــة الت ــكاب الخطي ــُدس وارت ــرُّوح الُق ــة ال ــن مقاوم ــدرس ع ــه، ون وتطفئ

ــُدس.  ــرُّوح الُق ــىل ال ــف ع التجدي

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 18 آذار )مارس (.
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12 اذار )مارس( األحد

مقاومة الرُّوح الُقُدس

اقــرأ أعــال 7: 51. مــا التحذيــر الــذي أُعطــي يف تلــك اآلونــة وكيــف ينطبــق علينــا نحــن 
اليــوم كذلــك؟ 

 

ــا  ــّدس بوصفهــا خطاي ــاب املَُق ــرت يف الكت ــي ذُك ــا املحــددة الت ــد مــن الخطاي يوجــد العدي  
ضــد الــرُّوح الُقــُدس. والكثــري مــن هــذه الخطايــا تُقــرتف عــىل املســتوى الفــردي. ولكــن يوجــد 
تعــدٍّ جامعــي متضّمــن أيضــاً، كــام نســتنتج مــن أعــامل 7: 51. يُظهــر اســتفانوس بــأّن الــذي 
يتّهمونــه هــم قســاة الرقــاب، كــام كان اليهــود الثائــرون عندمــا عبــدوا عجــل الذهــب )خــروج 
ــُدس  ــرُّوح الُق ــُدس ألنهــم رفضــوا أن يســمعوا لصــوت ال ــرُّوح الُق ــد قاومــوا ال ــم ق 33: 3(. إنّه
الــذي أودعــه يف النبيــنّي مــوىس وهــارون. فهــؤالء النــاس أيضــاً بــدالً مــن اتّبــاع يســوع، تبّنــوا 

ــة.  ــة واتّخذوهــا بديــالً عــن كلمــة اللــه الحيّ العبــادة الظاهريّ
ــم  ــه، يف إمكانه ــم علي ــه واتكاله ــم الل ــاء خلقه ــاس ضعف ــيطانية، أن ــرة ش ــن فك ــا م ــا له ي  
ــه غــري  ــّوة الل ــة. بالرغــم مــن ق ــُدس ونعمــة املســيح يف النهاي ــرُّوح الُق أن يقاومــوا ســلطان ال

ــا.  ــرتم اختيارن ــو يح ــرّة. فه ــا الح ــىل عزميتن ــلطته ع ــرض س ــه ال يف ــه لنزاهت ــدودة، فإن املح
كان بــاألوىل، لــو رغــب اللــه يف إجبارنــا عــىل طاعتــه، أن يفعــل هــذا األمــر يف جّنــة عــدن،   
مــع آدم وحــّواء، وبــذا كان يوفّــر عــىل كّل العــامل مأســاة للخطيــة، أليــس كذلــك؟ لقــد خلقنــا 
اللــه مخلوقــات حــرّة، بقــّوة تتّخــذ قــرارات أدبيّــة إّمــا للحيــاة أو للمــوت، إّمــا للخــري أو للــرّش. 

ــة مقّدســة ومكلفــة تلــك التــي منحنــا إيّاهــا اللــه، لــكل واحــد فينــا.  يــا لهــا ِمــن عطيّ
فبينــام يكــون كّل واحــد مســؤوالً عــن قراراتــه الفرديــة، فعلينــا أيضــا مســؤوليًة جامعيــة:   
يجــب أن يشــّجع واحدنــا اآلخــر عــىل األمانــة، أن نطيــع كلمــة اللــه، وأن منكــث قريبــني مــن 
ــا نقــاوم، اليــوم، الــرُّوح الُقــُدس عندمــا نقــاوم كلمــة اللــه،  يســوع )عرانيــني10: 24 ، 25(. إنّن

وعندمــا ال نعــّزز رســالة الوحــي. 
مــن الســهل أن ننظــر إىل اإلسائيليــنّي القدمــاء ونحكــم عليهــم وننتقدهــم يف كل أخطائهــم.   
ولكــن مــاذا عــن اختياراتنــا الضعيفــة املُتََدنيــة؟ كيــف تشــعرون لــو اذيعــت علنــاً كــام أذيعــت 

أخطــاء اسائيــل القديــم؟ 

مــا هــي الطــرق التــي بهــا ميكننــا أن نشــّجع اآلخريــن عــى »املحّبــة واألعــال الصالحــة«؟ 
مــا هــي مســؤوليتك يف تبّنــي ورعايــة »املحّبــة واألعــال الصالحــة« مــع اآلخريــن؟ 
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13 اذار )مارس( االثنن

تكدير )إحزان( الرُّوح الُقُدس: الجزء األول

ــا أالّ  ــاشة ويحّضن ــرة املب ــة اآلم ــس الصيغ ــا يســتعمل الرســول بول ــرأ أفســس 4: 30. هن اق
ــُدس؟  ــرُّوح الُق ــّدر ال ــزِن أو نُك ــى أن نُْح ــا معن ــّدوس. م ــه الق ــزِن روح الل نُح

 

الــرُّوح الُقــُدس هــو شــخٌص كائــن، وليــس مّجــرد قــّوة إلهيّــة. لهــذا ميكــن تكديــره وادخــال   
الحــزن عــىل قلبــه. ولكــن كيــف نُحــزن الــرُّوح الُقــُدس؟ لرمبــا يجــدر بنــا أن نتذكّــر بــأّن إحــدى 
مهــام الــرُّوح الُقــُدس هــو أن يفتــح عيوننــا عــىل الخطيّــة )يوحنــا16: 8(. إنـّـه يقودنــا إىل يســوع 
ــه  الــذي يغفــر خطايانــا ويقّدســنا. وقبــل كّل يشء، فالــروح يُدعــى »قدوســاً« وهــذا يعنــي أنّ
ــم بــكّل  ــل عندمــا نكــون طائعــني للــه يف كل األمــور ونفكــر ونتكلّ ــة. لكّنــه يتهلّ ميقــت الخطيّ
ــه يحــزن عندمــا نحتفــظ بــأي أمــر  طاهــر مقــّدس. ومــن ناحيــة أخــرى، هــذا أيضــاً يعنــي أنّ
ــة أو للتقليــل مــن  غــري جديــر بدعوتنــا العلويّــة. إّن أي تصميــم مــن جانبنــا للتمّســك بالخطيّ

خطورتهــا يحزنــه. فتكديــر الــرُّوح الُقــُدس وإدخــال الحــزن عــىل قلبــه لهــو أمــر خطــري. 
إّن فحــوى عبــارة بولــس الرســول يف أفســس 4: 30 بخصــوص تكديــر الــرُّوح الُقــُدس   
وتوشــيحه بالحــزن، يتنــاول أســلوب حيــاة اإلنســان قبــل الرجــوع عــن الخطيّــة والتجديــد بقــوة 
ــا أن  ــدة يف املســيح يجــب علين ــات جدي ــد. وكمخلوق ــذا التجدي ــد ه ــا حــدث بع املســيح وم
نتحــىّل بالصــر وطــول األنــاة واللطــف مــع بعضنــا البعــض، محتملــني واحدنــا اآلخــر يف املحبّــة 
ــا  ــد تجّددن ــا ق ــس 4: 2 ، 3(. ولكونن ــالم )أفس ــاط الس ــا يف رب ــىل وحدتن ــاظ ع ــن للحف مثابري
بالــروح )أفســس 4: 23(، نحــن اآلن نتبــع املســيح، رئيســنا الجديــد )أفســس 4: 15( وهكــذا ال 
نســلك بغــرور النفــس كــام تفعــل األمــم )أفســس 4: 17(. وعــىل النقيــض مــن ذلــك، نعيــش 

ــه )أفســس 4: 24- 31(.  ــام الل ــًة أم ــاًة مرضي حي
ــع  ــاح الراب ــات يف األصح ــذه اآلي ــورة يف ه ــلبية املذك ــور الس ــن األم ــمح ألي م ــا نس عندم  
ــذ يحــّل الحــزن  ــا، حينئ ــا وأفعالن ــا يف كلامتن ــن عــن ذاته ــا تُعلِ ــا، وعندم ــع عــىل قلوبن أن ترتبّ
واألىس عــىل الــرُّوح الُقــُدس. إّن تكديــر الــرُّوح الُقــُدس وجلــب الحــزن واألىس عــىل قلبــه يعنــي 
رفــض حضــوره املفّعــل للتقديــس وقّوتــه املغــرّية للحيــاة، ألننــا نواصــل ارتــكاب الخطيّــة مبحــض 

ــا. إرادتن

إّن الــرُّوح الُقــُدس يبــايل بكيفّيــة حياتنــا. اقــرأ أفســس 4: 25- 31 ودّون الســلوك الروحــي 
الخــاص الــذي يُحــزِن الــرُّوح الُقــُدس. فلــاذا يتكــّدر الــرُّوح الُقــُدس ويَحــزَن بهــذه األمــور؟ 
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14 اذار )مارس( الثالثاء

تكدير )إحزان( الرُّوح الُقُدس: الجزء الثاين

إّن إمكانيــة تكديــر الــرُّوح الُقــُدس وجلــب الحــزن عــىل قلبــه تبــنّي لنــا أّن اللــه يبــايل بحالنــا   
ومبــا نعمــل. ويتأثّــر املــوىل مبــا نقــرّر وكيــف نعيــش. 

اقــرأ أفســس 4: 25- 5: 2. مــاذا يلــزم أن نفعــل هنــا وكيــف تكــون حياتنــا مختلفــة لــو اتّبعنــا 
هــذه األوامــر الكتابّية؟ 

 

بتعبــري إيجــايب: إنّنــا نبهــج الــرُّوح الُقــُدس عندمــا نقــول الحــق يف محبــة دون ريــاء؛ عندمــا   
نغضــب بشــأن فعــل الخطيّــة ولكنّنــا ال نقــع يف الخطيــة أثنــاء غضبنــا؛ عندمــا نشــتغل بأيدينــا 
ونســتخدم انتاجنــا مــن العمــل لنصنــع خــرياً للمحتاجــني؛ عندمــا نتكلــم بطريقــة ايجابيّــة بّنــاءة 

ونقــّدم النعمــة لســامعينا؛ وعندمــا نكــون شــفوقني لطفــاء غافريــن. 
لـو اّدعينـا بأنّنـا مسـيحيّون. ومـع ذلـك نحيـا وكأن املسـيح مل يـأت بعـد وحياتنـا ال تتأثّـر   
بقيادتـه ومحبّتـه، فحينئـذ نحـزن الـرُّوح الُقُدس. عندما نعـرتف بأننا نؤمن بالحـق، ولكن طريقة 
حياتنـا وسـلوكنا تناقـض هـذا االعرتاف، سـاعتها نجلب الحزن عـىل قلب الروح القـدس. إّن ضآلة 
التقـوى الروحيـة تُحـزِن الـروح أيضـاً. إن جهادنـا للوصـول إىل النفـوس الضالّة ال يجـب أن يتناىف 
مـع سـلوكنا األخالقـي واألديب. فلـو أننا نعيـش بطريقة يقرأها اآلخـرون فيعرفون بأننـا أوالد الله 

حّقـاً ونعكـس صـورة يسـوع، فعندئـذ نجلـب الفرح لقلـب الله. 

اقـرأ أفسـس 4: 3 ، 4 ، 15 ، 1٦ ، 32. مـاذا تُعلـن هـذه املراجـع عـن عيشـنا بالـروح كمجتمع 
مـن املؤمنـن؟ كيـف تعلـن حياة مملـوءة بالروح عن نفسـها مع املؤمنن اآلخريـن يف املجتمع؟ 

 

ــرت  ــد ذُك ــة يف أفســس 4. لق ــزة مّدون ــة مميّ ــة جامعيّ ــه توجــد خاصيّ ــت أنّ ــن امللف إّن م  
ــا  ــروح ألنّن ــاد بال ــا يف اتّح فكــرة الَوحــدة عــّدة مــرات. فالرســول بولــس كان مشــغوالً بارتباطن
نعيــش حيــاة اللــه يف مضمــون »الواحــد لآلخــر« )أفســس 4: 32(. كيــف نرتبــط بواحدنــا اآلخــر 
ــالَِم« )أفســس 4: 3(. هــذا أداء  يف الكنيســة »ُمْجتَِهِديــَن أَْن تَْحَفظـُـوا َوْحَدانِيَّــَة الــرُّوِح ِبِربـَـاِط السَّ
ــا البعــض يف الكنيســة، التــي  ــه القــدوس. إّن كيــف نعامــل بعضن ــه ال يحــزن روح الل هــام في
هــي هيــكل الــرُّوح الُقــُدس )1كورنثــوس 3: 16 ، 17(، يهــّم اللــه حقيقــًة. كــام أن كيــف نعتــر 

بوضــع كل فــرد يف جســد املســيح لهــو يف غايــة اهتــامم الــرُّوح الُقــُدس. 
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إنّــه أمــر حســٌن أن نعــرف الحــق، رســائل املالئكــة الثالثــة )رؤيــا 14: ٦- 12(، لكــن وّجــه 
هــذا الســؤال إىل نفســك: كيــف تُعامــل اآلخريــن، خاّصــة أولئــك الذيــن يقلـّـون عنــك شــأناً، 
ــاه أّن ليــس عندهــم شــيئاً  ــن ليــس يف مقدورهــم مســاعدتك؟ وهــذا معن ــك الذي أو أولئ

يقدمونــه لــك يف املقابــل. 

15 اذار )مارس( األربعاء

إطفاء الرُّوح الُقُدس

اقرأ 1تسالونيك 5: 19- 21. كيف يتسّنى إطفاء الرُّوح الُقُدس؟
 

ــاين تســتعمل يف  ــار. فالكلمــة يف األســاس اليون ــوا« تعطــي فكــرة عــن الن إّن كلمــة »تطفئ  
ــو  ــُدس ه ــرُّوح الُق ــن ال ــا ع ــيئاً م ــأن ش ــرتح ب ــذا يق ــس 6: 16. ه ــالونيك 5: 19 ويف أفس 1تس
مبثابــة النــار التــي نطفئهــا نحــن. يجــب أن نتذكّــر شــيئني هامــني يؤديهــام الــرُّوح الُقــُدس لنــا: 
إنـّـه يعطينــا فكــرًة عــن الخطيّــة ويعطينــا قــوًة للتغلـّـب عليهــا. وكالهــام مرتبطــان بالتقديــس. 
ويخرنــا الــرُّوح الُقــُدس مــن خــالل كلمــة اللــه مــا نحتــاج أن نعرفــه لنحيــا حيــاة القداســة،   
ومــن خــالل قّوتــه املتغلغلــة فينــا ميّكننــا مــن تغيــري منــط حياتنــا بنــاًء عــىل هــذه املعرفــة. إّن 
إحــدى الطــرق التــي بهــا نتفــادى إطفــاء الــروح هــي أالّ نــزدري بالنبــوات )1تســالونيك 5: 20(. 
بولــس يعلـّـم أهــل تســالونيك أالّ يحتقــروا النبــّوات. ومــع هــذا فهــو يطلــب منهــم أن ميتحنــوا 
ــا  ــروح يف حياتن ــني لل ــني منفتح ــون واضح ــب أن نك ــام يج ــالونيك 5: 21(. بين كل يشء )1تس
الجامعيــة واالّ نطفــئ عمــل الــرُّوح الُقــُدس، فإننــا نحتــاج أن نــدرك ونختــر األرواح، ألّن تعاليــم 

مغلوطــة وأنبيــاء كذبــة ســوف يواصلــون الهجــوم بــرضاوة عــىل الكنيســة. 
ليـس كّل األرواح عطوفـة لطيفـة. وكلمـة اللـه املقّدسـة املوحـى بهـا مـن الـرُّوح الُقـُدس،   
هـي ساج ألرجلنـا ونـور لسـبيلنا )مزمـور 119: 105(. بواسـطتها يكـون لدينا مسـتوى نقيس به 
اإلصـدارات النبويّـة حتـى الجديـد منهـا. يف أزمنـة الكتـاب املَُقـّدس كان املصبـاح لـه فتيل يشـع 
نـوراً ألقـدام العسـس السـائرين ليـالً. ويرشـدنا الكتـاب املَُقّدس يك »نسـلك بالـروح« )غالطية 5: 
25(. ونحـن نفعـل ذلـك بإخضـاع انفسـنا لتعاليم كلمـة الله وطاعـة توجيهات الـرُّوح الُقُدس إذ 

أنّـه يشـري لنـا عـىل الطريـق التـي نسـلكها والطريقـة التـي يجـب أن نحيـا بها.   
كثــريون مــن الذيــن يؤمنــون رســميّاً بــأن الكتــاب املَُقــّدس هــو كلمــة اللــه، يفرّسونــه بطرٍق   
يجــرّدون فيهــا الكلمــة مــن أي ســلطان حقيقــي، ســالبني منهــا كّل قــّوة حقيقيــة لحياتهــم. أيضاً، 
عندمــا نحتقــر كلمــة اللــه وال نتناولهــا باحــرتام ووقــار الئــق أو نهمــل تطبيقهــا يف حياتنــا، فإننــا 
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ننفــخ بعملنــا هــذا يف لهــب املصبــاح فنطفئــه، وهــو الــذي يرشــدنا يف طريقنــا ليوّجــه ضامئرنــا 
صــوب األعــامل الصالحــة. 

اقــرأ 1تســالونيك 4: 7، 8. مــا معنــى أن تُدعــى »يِف الَْقَداَســِة«؟ مــا هــي بعــض الجوانــب 
يف حياتــك والتــي قــد تحتــاج إىل أن تســأل نفســك بشــأن مــا إذا كنــت، يف الواقــع، تســر 

وتعمــل »يِف الَْقَداَســِة«؟

16 اذار )مارس( الخميس

التجديف عى الرُّوح الُقُدس

ــا  ــران كّل الخطاي ــن غف ــى 12: 31 ، 32. إذا أمك ــا 12: 10؛ مت ــس 3: 28 ، 29؛ لوق ــرأ مرق اق
ــه؟  والتجاديــف، مــا هــو التعــّدي أو التجديــف الــذي ال ميكــن غفران

 

ــة قــد ســببّت الشــكوك والضيــق بــني األوســاط املســيحيّة وقــد يسء  لرمبــا ال توجــد خطيّ  
فهمهــا أكــر مــن خطيّــة التجديــف عــىل الــرُّوح الُقــُدس. يعتقــد البعــض بــأن املســيح قــد اعتــر 
بعــض الخطايــا وحدهــا بأنهــا فظيعــة وشــنيعة. فيجــدر بنــا أن نذكّــر أنفســنا بــأن كّل الخطايــا 
ــج أفظــع مــن غريهــا.  ــا نتائ ــو كان لبعــض هــذه الخطاي ــى ل ــة، حت ــه وممقوت هــي عــداوة لل

ولكــن مــاذا كان يســوع يعنــي عندمــا تحــّدث عــن الخطيــة التــي ال تُغتفــر؟ 
وحقيقــًة، ال يقــول أّي مــن هــذه املراجــع الكتابيــة بــأن هــذه الخطيّــة ال ميكــن غفرانهــا؛ بــل   
يقــول النــّص »فلــن تُغفــر«. لنتذكّــر بــأن عمــل الــرُّوح الُقــُدس هــو توعيــة الخطــاة بخطاياهــم 
وإيقــاظ رغبتهــم لقبــول يســوع، الــذي وحــده يغفــر الخطايــا. فالتجديــف عــىل الــرُّوح الُقــُدس، 
لذلــك، يجــب أن يفهــم بأنـّـه الرفــض املـُـرّص، املتواصــل لتبكيــت الــرُّوح الُقــُدس وتعطيــل عمــل 
املســيح الخــاليص. وهــو يحــدث عندمــا يقــاوم شــخص، مبحــض إرادتــه وبــإرصار، شــهادة الــرُّوح 

الُقــُدس للمســيح وخالصــه ونعمتــه.
ــُدس.  ــرُّوح الُق ــخص ال ــت لش ــة ُوّجه ــة بذيئ ــامت نابي ــن كل ــّدث ع ــن يتح ــوع مل يك   فيس
ــة  ــداوة رصيح ــة وع ــان بصالف ــكار اإلمي ــط يف إن ــب فق ــُدس يُرتك ــرُّوح الُق ــىل ال ــف ع التجدي
ليســوع. التجديــف عــىل الــرُّوح الُقــُدس ليــس هــو مجــرد عمــل فــردي بــل هــو أســلوب حيــاة 

ــد.  متعم
»بــدالً مــن قبــول الدليــل املقــّدم لهــم، وبــدالً مــن التعــرّف عــىل أعــامل النعمــة الســاموية   
ــه قــد  ــة، وقالــوا، إنّ ــرة وأغراضهــم األنانّي املتجليــة يف أعــامل املســيح، متــادوا يف طرقهــم الرشيّ
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عمــل هــذا العمــل العظيــم مبعونــة الشــيطان. هــذه كانــت الخطيــة التــي اقرتفوهــا ضــد الــرُّوح 
الُقــُدس« )روح النبــوة، رســائل لومــا لنــدا، صفحــة 156(. 

عندمــا يكــون القلــب البــرشي قــد ارتكــن عــىل عــداوة عنيــدة متصلّفــة ضــد اللــه وهكــذا،   
ــل يف  ــب ويفش ــر القل ــذ يتحّج ــتحّقه، فحينئ ــا يس ــوع مب ــد يس ــد أن ميّج ــٍي وتََعمُّ ــض بوع يرف
ــوع  ــة يس ــق تضحي ــن طري ــة ع ــه املخلّص ــّوة الل ــُدس لق ــرُّوح الُق ــهادة ال ــق يف ش ــة الح معرف
املســيح. هــذه الخطيــة تتعــّدى إمكانيــة الغفــران، ليــس ألّن اللــه عاجــز عــن الغفــران وال ألنــه 
غــري راغــٍب فيــه بــل بالحــري ألن هــذا اإلنســان غــري قــادر عــىل اإلقــرار بخطيتــه، لذلــك فــال 

ــة وخيمــة.  ــه، بالطبــع، نتائــج أبديّ يقبــل الغفــران مــن يســوع. وهــذا الشــعور ل

كيــف نتأكــد، بالرغــم مــا يعتمــل يف عقولنــا عــن أنفســنا، أننــا ال نعيــش يف حيــاة مضــادة 
للــه، ومقاوِمــة لنفــوذ الــرُّوح الُقــُدس؟ )انظــر، عــى ســبيل املثــال، 1يوحنــا 5: 3؛ روميــة 

 .)14 :8

17 اذار )مارس( الجمعة

ملزيد من الدرس
حقيقــة كــون النــاس يســألون قلقــني عــاّم إذا كانــوا قــد ارتكبــوا الخطيــة التــي ال تغتفــر   
ــغلون  ــوا ينش ــا كان ــا مل ــد ارتكبوه ــوا ق ــو كان ــد. فل ــكّل تأكي ــك ب ــوا ذل ــم مل يفعل ــن بأنه تُعل
بصددهــا. فانشــغالهم هــو الدليــل الــكايف الــذي يحتاجونــه، بأنّهــم حقيقــة، ال زالــوا منفتحــني 
ــتحقاقات  ــك باس ــو التمّس ــه ه ــرء عمل ــىل امل ــب ع ــا يج ــُدس. وم ــرُّوح الُق ــادة ال ــني لقي وقابل
ــّر املســيح، التــي هــي  ــة ب ــرّه، والســري لألمــام يف إميــان وطاعــة. فقــط تحــت مظلّ املســيح وب
مظلّــة بــّر اللــه ذاتــه )روميــة 10: 3(. ميكنهــم أن ينالــوا الســالم والتأكيــد الــذي ينقصهــم اآلن. 
يف الحقيقــة، يوجــد إنســان واحــد ال يســتطيع اللــه أن يغفــر لــه، وهــذا هــو اإلنســان الــذي   
يرفــض بــإرصار أن يــأيت إىل املســيح لنيــل الغفــران. »إّن خطيــة التجديــف عــىل الــرُّوح الُقــُدس 
ــد للحــّق والدليــل« )تعليقــات روح  ــا رفــض ُمتَعّم ال تقتــرص عــىل كلمــة أو عمــل طــارئ؛ إنّه

ــّدس لألدڤنتســت، مجلــد 5، صفحــة 1093(. النبــوة، موســوعة الكتــاب املَُق
ــتعيص  ــّي يس ــض خف ــر غام ــُدس كأم ــرُّوح الُق ــد ال ــة ض ــر الخطي ــاج أن يعت ــد يحت »ال أح  
عــىل الفهــم. فالخطيــة ضــد الــرُّوح الُقــُدس هــي خطّيــة الرفــض بــإرصار االنصيــاع للدعــوة إىل 

ــة 1093(. ــه، صفح ــع نفس ــة« )املرج التوب
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أسئلة للنقاش
1. لـــو جـــاء إليـــك أحدهـــم، خائفـــاً مـــن احتـــال ارتكابـــه الخطيـــة التـــي ال تُغتفـــر، فـــاذا 
ـــاد يف  ـــاذا كان االعتق ـــدد؟ مل ـــذا الص ـــتخدمها يف ه ـــي نس ـــات الت ـــي اآلي ـــا ه ـــه وم ـــول ل تق

ـــاء؟  ـــال رج ـــك ب ـــه هال ـــد بأنّ ـــّداً ملســـاعدة شـــخص يعتق ـــاً ج ـــط هام ـــان فق الخـــالص باإلمي
ـــا. يف أي  ـــا يقودن ـــل ك ـــّدث أو نعم ـــض أن نتح ـــا نرف ـــُدس عندم ـــرُّوح الُق ـــئ ال ـــا نطف 2.إنن
ـــال  ـــى آخـــر، يف أي مج ـــا؟ مبعن ـــُدس يف حياتن ـــرُّوح الُق ـــئ ال ـــل أن نطف ـــن املجـــاالت يُحتم م
يف حياتنـــا نجـــد أنّنـــا نقـــاوم قيـــادة اللـــه، وكيـــف نتعلّـــم أن نرضـــخ الرضـــوخ الكامـــل 

ـــه؟  ـــيئة الل ملش
3. يســـمح اللـــه أحيانـــاً بظـــروف معّينـــة تظهـــر يف حياتنـــا ال نفهمهـــا أو قـــد نرفضهـــا 
مـــة عـــى رفـــض الحـــق  ونقاومهـــا، كـــا كان األمـــر مـــع أيـــوب. كيـــف ميكـــن للعقليـــة املصمِّ
ـــه  ـــق يف الل ـــا أن نث ـــف لن ـــا؟ كي ـــُدس يف حياتن ـــرُّوح الُق ـــل ال ـــة عم ـــن فاعلي ـــاءل م أن تض

ـــة؟  ـــروف الصعب ـــك الظ ـــى يف أحل ـــه، حت ـــاً ل ـــا كلّي ـــع حياتن ـــًة ونُخض ـــًة كامل ثف

4. ألنهـــم يخافـــون أن تطالهـــم أنـــواع النفـــوذ امللـــّوث يف الكنيســـة، ينســـحب بعـــض 
ـــون  ـــداً ويفعل ـــون بعي ـــيح، ويهرول ـــد املس ـــن جس ـــة، م ـــة املقدّس ـــن البيع ـــاً م ـــاء كلي األعض
مـــا يـــروق لهـــم. مـــا هـــو الخطـــأ يف هـــذه الفكـــرة وملـــاذا ال يكـــون هـــذا التـــرّف نوذجـــاً 

ـــيحي؟  ـــن املس ـــاً للمؤم كتابّي
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18- 24 آذار )مارس(الدرس الثاين عر

عمل الرُّوح الُقُدس

السبت بعد الظهر
املراجـــع األســـبوعية: يوحنـــا 16: 8- 11؛ روميـــة 5: 10؛ عربانيـــن 4: 15- 16؛ 

1بطـــرس 5: 8، 9؛ 1يوحنـــا 5: 12، 13؛ مزمـــور 31: 24 .

ـــزَْداُدوا يِف  َت ـــاِن، لِ ـــالٍَم يِف اإِلميَ وٍر َوَس لَّ ُسُ ـــاِء كُ ـــُه الرََّج ـــْم إِل َيْمألْكُ ـــظ: »َولْ ـــة الحف آي
ـــة 15: 13(. ـــُدس« )رومي وح الُق ـــرُّ ِة ال ـــوَّ ُق ـــاِء ِب الرََّج

إذ نــأيت إىل نهايــة دراســة هــذا الربــع بخصــوص الــرُّوح الُقــُدس والحيــاة الروحيــة، ســوف   
ــد.  ــه بع ــدس مل نتناول ــروح الق ــاّم وحاســم لل ــل آخــر ه ــىل عم ــز ع نركّ

عندمــا أعلــن يســوع لتالميــذه أنـّـه ذاهــب إىل اآلب، وعــد بــأن يرســل لهــم الــرُّوح الُقــُدس.   
ٍء، َويَُذكِّرُكـُـْم  ــا الُْمَعــزِّي، الــرُّوح الُقــُدس، الَّــِذي َسرُيِْســلُُه اآلُب ِباْســِمي، فَُهــَو يَُعلُِّمُكــْم كُلَّ يَشْ »َوأَمَّ

ــُه لَُكــْم.« )يوحنــا 14: 26( ِبــُكلِّ َمــا قُلْتُ
  بالنســبة ليســوع، الــرُّوح الُقــُدس هــو  »الباراقليــط« أي »املعــزّي« أو »املســاند« أو 
»الشــفيع« الــذي يتوّســط لنــا. وأعلــن يســوع العمــل الــذي ســيقوم بــه هــذا الشــفيع: »يُبَكِّــُت 

ــا 16: 8(. ــٍة« )يوحن ــىَل َديُْنونَ ــّر َوَع ــىَل ِب ــٍة َوَع ــىَل َخِطيَّ ــَم َع الَْعالَ
وســندرس يف خــالل أســبوعنا األخــري، املوضــوع املتعلــق بعمــل الــرُّوح الُقــُدس مبزيــد مــن   
التفصيــل، وســوف نتّعلــم كيــف يرتبــط هــذا العمــل بناحيتــني هامتـّـني أخريــني مــن اهتاممــات 
ــد الــذي يهيمــن عــىل حياتنــا  الــرُّوح الُقــُدس وخدمتــه لنــا: تأكُّدنــا مــن خالصنــا والرجــاء املُمجِّ

كتالميــذ ليســوع املســيح.

*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق 25 
آذار )مــارس( 
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19 اذار )مارس( األحد

التبكيت عى الخطية

ـــا، وملـــاذا هـــو  ـــه الـــروح القـــدس مـــن أجلن ـــا 1٦: 8 ، 9. أي عمـــل حاســـم يقـــوم ب اقـــرأ يوحن
عمـــل غايـــة يف األهميـــة؟

 

ــرة  ــن فك ــى، وتتضّم ــة يف املعن ــة غنيّ ــط«، كلم ــُدس »الباراقلي ــرُّوح الُق ــا يســوع ال ــد دع ق  
ــُدس ال يدخــل يف هــذا العمــل الهــام، عمــل التبكيــت،  ــرُّوح الُق املعــني، الشــفيع، واملعــزّي. ال
ــا،  ــا وإمّن ــوع ليدينن ــطة يس ــل بواس ــه مل يُرَس ــا. إنّ ــي علين ــوة أو كاملّدع ــىل األخ ــتك ع كمش

ــة.  ــا إىل النعم ــرى حاجتن ــى ن ــاعدنا حت ــرى، ليس باألح
املعــزّي فقــط هــو الــذي يُْقبـَـل معاونــاً أو معينــاً. إنّهــا ملأســاة كــرى، أن يتعامــل املســيحيّون   
مــع الخطــاة بــروح اإلتّهــام واإلدانــة بــدالً مــن روح العــون واملســاندة. فــإذا نحــن تجولنــا نُشــري 
إىل خطايــا اآلخريــن يف حياتهــم، حينئــذ نكــون نــؤّدي عمــالً مل يطلبــه ِمنَّــا املســيح. فَمــن نكــون 
نحــن حتــى نخــّول ألنفســنا بــأن نبــنّي ونفضــح خطايــا اآلخريــن بينــام نحــن أنفســنا ال نــزال 

متمّرغــني فيهــا؟ 

اقرأ رومية 2: 1؛ متى 7: 3. ما الرسالة التي نأخذها من هذه اآليات؟ 
 

إنّنــا شــهود للمســيح ولســنا مّدعــني نكيــل االتهامــات للخطــاة. لقــد ُدعينــا لنكــون شــهوداً   
لقوتـّـه الفاديــة املخلّصــة، ال أن نديــن اآلخريــن عــىل أخطائهــم. يف محاولتنــا تبكيــت اآلخريــن 
املعــزّي  إنّــه  عىل أخطائهم، ننتحل عمالً ال يخّصنا؛ إنّه عمل الرُّوح الُقُدس.  
ــإنَّ األشــخاص  ــة. ف ــىَل الخطي ــَم َع ــُت الَْعالَ ــا 16: 8( يُبَكِّ ــيبّكت )يوحن ــذي س ــس نحــن، ال ولي
الذيــن مل يكرســوا حياتهــم ليســوع ال يدركــون يف كثــري مــن األحيــان طبيعــة الخطيــة وإىل أي 

ــرة. ــي مدّم ــة ه درج
ــة. فبــدالً  ــة معيّن ــُدس يجــول ليســّجل أعــامالً خاطئ ــرُّوح الُق ــأّن ال ــا ليســت ب فالفكــرة هن  
مــن ذلــك يركّــز عــىل التحذيــر مــن ارتــكاب الخطيــة الرئيســيّة: عــدم اإلميــان بيســوع املســيح 
)يوحنــا 16: 9(. إّن تعاســتنا املرتّديــة العويصــة ومعاداتنــا للقداســة القصــوى ال تكمــن يف عــدم 
طهارتنــا األدبيّــة بــل يف بُعدنــا وانفصالنــا عــن اللــه ورفضنــا قبــول املُخلِّــص الــذي أرســله اللــه 

لينتشــلنا مــن هــذه الحالــة املرتّديــة. 
إّن املشــكلة الرئيســية لــكّل شــكل مــن أشــكال الخطيــة هــي أنّنــا ال نؤمــن بيســوع. وهكــذا،   
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نرفــض الشــخص الوحيــد الــذي يســتطيع أن يخلّصنــا مــن الخطيّــة والذنــب. هــذه هــي الخطية 
ــُدس  ــرُّوح الُق ــه. إّن ال ــة الل ــن بكلم ــض أن تؤم ــامم، وترف ــز االهت ــس يف مرك ــع النف ــي تض الت
وحــده يســتطيع أن يفتــح قلوبنــا وعقولنــا عــىل حاجتنــا القصــوى للتوبــة والفــداء املتــاح لنــا 

مــن خــالل مــوت املســيح عوضــا عّنــا. 

20 اذار )مارس( االثنن

الحاجة إىل الربّ

يقــول النــّص الكتــايب يف يوحنــا 6: 8 بــأّن الــرُّوح الُقــُدس ســيبّكت العــامل، ليــس فقــط عــىل   
الخطيّــة ولكــن أيضــا عــىل بــّر. مبعنــى أن العــامل الــذي ال يعــرف متامــاً كُنــه الخطيّــة، ال يعــرف 
ــة  ــوى الظاهري ــأن التق ــون ب ــن يتوّهم ــري املتجدّدي ــاس غ ــي. والن ــّر الحقيق ــون ال ــاً مضم أيض
ــه بعمــل  ــون علي ــرّاً يحصل ــذايت. يريــدون ب ــم ال ــه ولكــن برّه ــّر الل ــم ال يريــدون ب تكفــي. فَُه
ــا أن  ــة النامــوس ال ميكنه ــة عــىل طاع ــا املرتتّب ــه. ولكــن أعاملن ــة لنامــوس الل ــي كالطاع خارّج

ــا أمــام اللــه.  تررّن
ــْوِب  ــذاك »كَثَ ــل شــعبه آن ــن ِقب ــة ِم ــّر املصنوع ــي أعــامل ال يف إشــعياء 64: 6 يصــف النب  
ٍة«. حتــى أفضــل بــّر يتحــىل بــه املتديّنــون هــو يف الحقيقــة عكــس ذلــك: أي بــّر معــدوم.  ِعــدَّ
لكــّن بــّر املســيح فيــه الكفايــة لنــا. إنّــه يــويِف بجميــع مطاليــب النامــوس الربّــاين الكامــل. إّن 

ــه يف يســوع املســيح وحــده.  ــب ب ــا أن نطال ــاآلب الســاموي. ونحــن ميكنن ــق ب ــر يتعلّ األم

ــق قداســتنا بخدمــة املســيح الدامئــة يف  ــن 4: 15، 1٦. كيــف تتعلّ ــة 5: 10؛ عرباني ــرأ رمي اق
حضــور اآلب يف الســاء؟ 

 

ــة. لقــد مــات عوضــاً  ــاة املســيح الكامل ــّم بواســطة حي ــه النامــوس قــد ت ــذي يطلب ــّر ال ال  
عّنــا. مــع أنّــه كان مرفوضــاً مــن الذيــن قتلــوه هنــا عــىل هــذه األرض، نــال ترحيبــاً مــن اآلب 
ــه  ــاة املســيح وعمل ــه عــىل حي ــم موافقت ــق القيامــة قــد وضــع اآلب َختْ يف الســامء. عــن طري
ــه  ــتحقاق موت ــع اس ــه يض ــني 4: 15، 16(. إنّ ــا )عراني ــط لن ــا ليتوّس ــوع يحي ــدايئ. اآلن يس الف

ــوب للخــالص.  ــّر املطل ــك ال ــا ال منتل ــا ألنن لصالحن
ــِل  ــا، بَ ــا الَ أَنَ ــُت، فَأَْحيَ ــَع الَْمِســيِح ُصلِبْ ــه يحيــا يف داخلنــا »َم هكــذا نســتطيع أن نحيــا ألنّ  
ــاِن ابْــِن اللــِه، الَّــِذي  ــاِن، إِميَ ــاُه يِف اإِلميَ َــا أَْحيَ ــاُه اآلَن يِف الَْجَســِد، فَِإمنَّ ــا يِفَّ. فَــاَم أَْحيَ الَْمِســيُح يَْحيَ
ــا، نســلك بالــروح  ــيِل« )غالطيــة 2: 20(. عندمــا يعيــش يســوع فين ــلََم نَْفَســُه ألَْج ــي َوأَْس أََحبَِّن
)روميــة 8: 4( ونســتلم حيــاة روحيّــة جديــدة بواســطة قــّوة الــرُّوح الُقــُدس )قــارن مبــا جــاء يف 

غالطيــة 3: 2- 5؛ 5: 16، 18(. 
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ــروح.  ــا بال ــوره معن ــالل حض ــن خ ــىل م ــح ويتج ــامء يتض ــيح يف الس ــد اآلب للمس إّن متجي  
ولكونــه كان مؤيــداً بالــروح، فتالميــذه يحيــون يف وفــاق مــع املســيح. 

ــاذا  ــربّ؟ م ــل ال ــك لني ــارة محاوالت ــدم طه ــدوى وع ــدم ج ــدى ع ــة م ــربت حقيق ــل اخت ه
ــك؟  ــن ذل ــدالً م ــيح ب ــربّ املس ــك ل ــن حاجت ــك ع ــك ذل يعلِّم

21 اذار )مارس( الثالثاء

التبكيت عى الدينونة

اقــرأ يوحنــا 1٦: 8 ، 11. مــا الدينونــة التــي يشــر إليهــا يســوع؟ ملــاذا تكــون هــذه الدينونــة 
أخبــاراً ســاّرة؟  

 

يبقــى هنــاك تبكيــت عظيــم أخــري الــذي هــو جــزء مــن عمــل الــروح: تبكيــت عــىل دينونــة.   
فيــام يبــدو، هنــا يذهــب الكثــري مــن وعظنــا عــن هــذه اآليــة يف اتجــاه ضــار وخطــري. غالبــاً مــا 
ــة والــّر الكثرييــن مــن املســيحيني إىل إعــالن تحذيــر بدينونــة  تقــود مناقشــة بخصــوص الخطيّ
أولئــك الذيــن يرفضــون املســيح. بفعلهــم هــذا، يريــدون أن يحــّذروا الخطــاة، غالبــاً بأســلوب 

قــاٍس مخيــف مــن الدينونــة القادمــة التــي تنتظرهــم. 
ــه يســوع يف  ــا يتحــّدث عن ــذا ليــس م ــة، فه ــة هــي حقيّقي ــك الدينون وبالرغــم مــن أّن تل  
يوحنــا 16: 11. فاألســلوب يــدّل عــىل أّن يســوع ال يتحــدث عــن دينونــة مســتقبليّة، كــام فعــل 
يف يوحنــا 12: 48. بــدالً مــن ذلــك، فــإنَّ جانــب الدينونــة الــذي يشــري إليــه املســيح هنــا هــو 
األخبــار الســارة بــأّن الشــيطان كان قريبــاً َســيَُحاكَُم عنــد الجلجثــة. فــإن إبليــس، عــدو الحــق 
األكــر، يعيــش اآلن يف وقــت مســتعار. ســتأيت الدينونــة، ولكــن الرتكيــز هنــا هــو عــىل إدراك أن 

ــاً )يوحنــا 12: 31(. رئيــس هــذا العــامل اآلن يقــف ُمدان

اقــرأ 1بطــرس 5: 8 ، 9. كيــف يوصــف الشــيطان بواســطة بطــرس الرســول؟ كيــف ميكننــا أن 
نقاومه؟ 

 

ـــد  ـــرة عن ـــًة منك ـــال هزمي ـــه ن ـــد قصـــري وأنّ ـــه ق ـــأن وقت ـــه ب ـــة الشـــيطان وإدراك ـــم معرف برغ  
الجلجثـــة، إالّ أنّـــه ال يـــزال حيّـــاً. إنـــه يشـــتعل غضبـــاً محـــاوالً أن يبتلـــع أكـــر عـــدد مـــن 
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املؤمنـــني. ولكّنـــه عـــدو مهـــزوم. لقـــد أحـــرز يســـوع النـــرصة. دم املســـيح يجعلنـــا أحـــراراً. 
عندمــا نالــت الفــرق النازيــة، أثنــاء الحــرب العامليّــة الثانيــة، رضبــًة قاصمــة باجتيــاح قــوات   
الحلفــاء لفرنســا يف 6 حزيــران )يونيــو( 1944، كان واضحــاً بــأّن ادولــف هتلــر قــد ُهــزم. ومــع 
VE-« عندما بــدأ الهجوم( والـــ( »DaY-D«  هــذا فــإن الشــهور اإلحــدى عــرش التاليــة، بــني الـــ

ــر  ــدم أك ــة بال ــت ملطخ ــا(، كان ــرب يف أورب ــت الح ــا انته ــو 1945،عندم Day« )يف 8 أيار/ماي
مــن جميــع ســني الحــرب. شــبيهاً بذلــك، الشــيطان يعــرف بأنــه قــد نزلــت بــه هزميــة نكــراء 
ــا  ــن. يف أيامن ــا أمك ــع كّل م ــاوالً أن يبتل ــاد مح ــارب بعن ــو يح ــك، فه ــع ذل ــب، وم ــىل الصلي ع
ــا أن نكــون متعقلــني يقظــني، وأن نلقــي كل  ــات، مطلــوب مّن ــة بالتحدي ــة هــذه املليئ العصيب

ــم بنــا )1بطــرس 5: 7، 8(. قلقنــا وانشــغالنا عــىل يســوع، ألنــه يهتّ

ملــاذا كانــت الدينونــة خــرباً ســاراً؟ َمــن هــو الضــان لنــا يف الدينونــة؟ كيــف نســتطيع أن 
نعــظ عــن الدينونــة بطريقــة تدخــل الطأمنينــة عــى القلــوب بــدل الخــوف؟ 

22 اذار )مارس( األربعاء

تأكيد )يقن( الخالص

اقــرأ 1يوحنــا 5: 12، 13؛ روميــة 8: 15- 17؛ 2كورنثــوس 5: 5. متــى قبلنــا املســيح مخلّصــاً 
لنــا، ملــاذا يكــون لنــا التأكيــد بنــوال الحيــاة األبديّــة؟ مــا هــو أســاس هــذا التأكيــد؟

 

ــُدس هــو الشــخص الــذي يقــود الخطــاة إىل املســيح. إّن مــوت يســوع كبديــل  ــرُّوح الُق ال  
ــا لنحيــا حيــاة جديــدًة كأبنــاء  ــا قــد صالحنــا مــع أبينــا الســاموي. إّن غفــران يســوع يحررّن عّن
قــد تبناهــم اآلب الســاموي. فنحــن مل نعــد أعــداء )روميــة 5: 10(، ولكّنــا نســري بإرشــاد الــروح 
ــا روح  ــن لن ــو مل يك ــة 8: 5(. ل ــروح )رومي ــا لل ــىل م ــا ع ــا ونثبتّه ــريس أفكارن ــة 8: 4( ون )رومي
املســيح، فلــن نكــون أوالده، ولــن نكــون خاصتــه )روميــة 8: 9(. ولكننــا اآلن لنــا شــهادة داخليــة 
ــه  ــة لل ــا ورث ــا خاصــة يســوع وأنن ــا. وهــو يشــهد بأنن ــذي يســكن فين ــُدس ال ــرُّوح الُق ــن ال م
ــوت هــي  ــن امل ــيح م ــت املس ــي أقام ــوة الت ــاة الق ــة 8: 17(. وحي ــيح )رومي ــع املس ــة م وورث
تعمــل فينــا اآلن وتجعلنــا أحيــاء بعــد أن كنــا أمواتــاً روحيّــاً )روميــة 8: 10(. وأكــر مــن ذلــك، 
فهــو يطبــع يف قلوبنــا التأكيــد بأننــا ِملْــك للــه حقيقــًة. ألننــا ســمعنا وصّدقنــا إنجيــل خالصنــا، 
فُخِتْمنــا مــع املســيح بقــّوة الــرُّوح الُقــُدس، الــذي أُعطــي كعربــون مرياثنــا )أفســس 1: 13، 14(. 

ــا 5: 12، 13(.  ــد )1يوحن ــه أن يحظــى بهــذا التأكي كّل مؤمــن ميكن
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اقرأ أفسس 1: 13، 14. ما معنى أن نُختم بواسطة الرُّوح الُقُدس؟ 
 

أولئــك الذيــن يقبلــون املســيح هــم مولــودون ثانيــًة، أي »مولوديــن مــن الــروح« )يوحنــا 3:   
3- 5(. الــرُّوح الُقــُدس يختــم عــىل هــذه الحقيقــة يف قلوبنــا حتــى يكــون لدينــا تأكيــد الخــالص 
واختبــار الفــرح الــذي يصاحــب كوننــا أوالد اللــه. ويعرّفنــا الــرُّوح الُقــُدس بأنّنــا خاّصــة املســيح. 
»إِْن كَاَن أََحــٌد لَيْــَس لـَـُه ُروُح الَْمِســيِح، فَذلـِـَك لَيْــَس لَُه« )روميــة 8: 9(. نحــن اآلن لدينــا وعــي 
بأنّنــا أوالد اللــه وأنــه هــو أبونــا املّحــب. الــرُّوح الُقــُدس هــو العربــون لعطيــة الحيــاة األبديــة 
وعــدم املــوت التــي ســتُعطى لنــا عنــد مجــيء املســيح الثــاين )1كورنثــوس 15: 51 - 54(، وهــذه 
هــي ســمة االميــان الحقيقــي الصــادق. إنـّـه مــن الصعــب أن نــرى كيــف يســتطيع املســيحيون 

أن يشــهدوا بقــّوة إقنــاع بــدون الحصــول عــىل هــذا التأكيــد. 
ــىل  ــرّب. واظــب ع ــاً لل ــاً متام ــان ورجــاء، وســتكون مضيئ »تحــّدث بشــجاعة، تحــّدث بإمي  
ــه  ــه أحــد. الل ــك وال يســتطيع أن يقفل ــاه املســيح أمام ــذي أرس ــوح ال ــاب املفت التفكــري يف الب
ســيقفل البــاب عــىل كّل رّش، لــو أعطيتــه فرصــة ليعمــل ذلــك. عندمــا يــأيت العــدو كطوفــان، 
فــإن روح اللــه ســريفع لــك ســّداً وقاعــدة صــدٍّ أمامــه.« )األدفنتســت ريفيــو آنــد ســاباث هريالد، 

16 نيســان/أبريل، 1889(. 

23 اذار )مارس( الخميس

الرُّوح الُقُدس والرجاء

اقــرأ روميــة 5: 4، 5 ؛ 15: 13، 1كورنثــوس 13: 13. كيــف يرتبــط املحّبــة والرجــاء معــاً؟ مــا 
فاعليــة الــرُّوح الُقــُدس يف منحنــا املحبــة والرجــاء؟  

 

الــرُّوح الُقــُدس هــو الــذي ســكب محبّــة اآلب يف قلوبنــا. إنــه يربطنــا باللــه ويجعــل محبــة   
اللــه تســكن فينــا. إن محبّــة اللــه الدامئــة الراســخة هــي ســبب وصخــرة رجائنــا. بــدون املحبّــة 
ال يوجــد رجــاء. املحبّــة فقــط هــي التــي تولّــد الرجــاء. ألّن محبّــة اللــه مرتبطــة بأمانتــه، فلنــا 

الرجــاء العظيــم بأنّــه ســيأيت ثانيــة ويأخذنــا معــه حيثــام يكــون. 

اقرأ مزمور 31: 24. ما التأثر الذي يطبعه الرجاء فينا؟ 
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الرجــاء يفّعــل مثــري للهمــة والتشــجيع. الرجــاء يعطــي قــّوة جديــدة. الرجــاء يجعلنــا نهتــف   
ــاة. بــدون الرجــاء، مــاذا يكــون الغــرض مــن الحيــاة؟  ــم بفــرح. الرجــاء رضوري للحي ونرنّ

أن يكـون لـك رجـاء بالطبـع يختلف عن التفـاؤل. املتفـاءل يعتقد بأّن كّل يشء سـيكون عىل   
مـا يُـرام: الطقـس، االقتصـاد، التحصيـل الـدرايس، األوضـاع املاليـة، ومـا إىل ذلـك. بخـالف ذلـك، 
الرجـاء ليـس تفـاؤالً أعمـى. بـل إنّـه مؤّسـس يف أمانـة اللـه ويف العهـود التـي قطعهـا يف املايض. 
الرجـاء يؤمـن أّن اللـه سـيتُمم مـا وعد بـه ألنه أمني وصـادق. والله قـد أثبت أنّه ميكـن االعتامد 

عليـه وهـو ال يـرتّدد أو يخفـق. ثباتـه وأمانتـه وصدقـه هـي أساسـات رجائنـا فيه. 
ــع إىل  ــا نتطلّ ــب. عندم ــد يف يســوع عــىل الصلي ــا يتوطّ ال شــك، أيضــاً، يف أن أســاس رجائن  
ــد زُِهقــت  ــث يســوع وق ــب، حي ــا. إنَّ الصلي ــه لن ــة الل ــرى أروع برهــان عــىل محبّ ــب ن الصلي
ــارى عــن  ــاً ال يُعــىل عليــه وال يُب ــه إعالن ــا والكــون كلّ ــا، يُعطين ــا وبســبب خطايان روحــه ألجلن
حقيقــة اللــه املذهلــة. وهكــذا، فنحــن كمخلوقــات ضئيلــة وســاقطة ومحــدودة يف كــون فســيح 
ال يُقــاس، نســتطيع أن نجــد رجــاًء، ليــس يف أنفســنا أو يف مــا ننجــزه مهــام كان عظيــامً، ولكــن 

يف إلهنــا، اإللــه الــذي أعلــن عــن ذاتــه لنــا عــىل الصليــب. 

كيــف يتأســس رجــاء املجــيء يف مواعيــد اللــه ووعــوده األمينــة؟ كيــف يؤثــر الرجــاء عــى 
حياتنــا؟ كيــف ميكننــا أن ننّســق أســلوب حيــاة يعكــس رجــاًء بــدالً مــن اليــأس؟ 

24 اذار )مارس( الجمعة

ملزيد من الدرس
  اقــرأ تأمــالت روح النبــوة يف كتــاب »ســتنالون قــوة«، خاصــة قســم ترشيــن أول/أكتوبــر، 

ــروح.«  ــتعدين لل ــوان »مس بعن
نســتطيع أّن نلّخــص أعــامل الــرُّوح الُقــُدس بالقــول بــأّن الــرّب الــروح يعمــل بانســجام تــام   
مــع اللــه اآلب واللــه االبــن إلنجــاز خالصنــا. الــرُّوح الُقــُدس يقيمنــا مــن موتنــا الروحــي. وهــو 
ــا.  ــا ضائعــون مــن ذواتن ــة أنن ــا عــىل حقيق ــح عيونن ــة ويفت ــا الخاطئ ــا إىل وعــي بحالتن يقودن
ــي  ــذي يســتطيع وحــده أن يلب ــا إىل يســوع املســيح ال ــري ويقتادن ــة للتغي ــا الرغب ــج فين ويؤّج
احتياجاتنــا. وهــو يعطينــا تأكيــد الخــالص ألنــه دامئــا يوّجهنــا ليســوع وإىل فعلــه مــن أجلنــا، 
إنـّـه يحفظنــا يف ســرينا بأمانــة مــع اللــه. إنـّـه ميكننــا مــن امتــام مشــيئة اللــه واالنخــراط يف حمــل 
رســالة الخــالص لآلخريــن. وهــو يَُفّعــل كلمــة اللــه املكتوبــة كمرشــدنا األمــني وكمقيــاس لحياتنــا 

املســيحيّة ولعبادتنــا. فأيــن ســنكون بــدون الــرُّوح الُقــُدس؟ 
بدونــه كّنــا تعســني ضائعــني وعاجزيــن عــن عمــل أي يشء ذي قيمــة. شــكراً للــرب يســوع   
لوعــده بإرســال الــرُّوح الُقــُدس وأمانتــه يف الوفــاء بالوعــد. »كان الــرُّوح الُقــُدس أعــىل وأغــىل 
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ــّوة، صفحــة 13 (. ــوة، ســتنالون ق ــه لرفعــة شــعبه« )روح النب ــا الل ــة يهبه عطي

أسئلة للنقاش
ـــيحين  ـــا، كمس ـــب علين ـــاذا يج ـــربّ. مل ـــة وال ـــة الخطّي ـــن ماهي ـــؤال ع ـــاً يف الس ـــر ملّي 1. فكّ
ـــن نظـــرة  ـــربّ ع ـــة وال ـــا للخطي ـــف نظرتن ـــه، أن تختل ـــة الل ـــّدس ككلم ـــاب املق ـــون بالكت يؤمن

ـــّدس؟  ـــاب املق ـــون بالكت ـــن ال يؤمن ـــك الذي أولئ
ــّدس عــن الخطيــة والــربّ أكــرث مــن  مــا هــي هــذه االختالفــات؟ مــاذا يعلّمنــا الكتــاب املَُق

املصــادر األخــرى؟ 
2. شـــارك مـــع أعضـــاء مدرســـة الســـبت أحـــد جوانـــب عمـــل الـــروح القـــدس الـــذي 
يـــروق لـــك أكـــرث عـــن غـــره مـــن الجوانـــب. ملـــاذا كان هـــذ الـــدور أو الجانـــب مثينـــاً 

بالنســـبة لـــك وكيـــف أثـــّر يف حياتـــك؟ 
ـــا هـــي أســـباب هـــذا الرجـــاء؟  ـــا يف يســـوع. م ـــذي لن 3. تحـــدث يف الصـــف عـــن الرجـــاء ال
ـــا  ـــرس 3: 15(. م ـــك )1بط ـــذي في ـــاء ال ـــبب الرج ـــن س ـــم ع ـــأل أحده ـــاه، إذا س ـــذا معن وه

ـــاً؟  ـــك مقنع ـــون رأي ـــم يك ـــاذا؟ ك ـــة، ومل اإلجاب

4. تكلـــم درس هـــذا األســـبوع عـــن تأكيـــد الخـــالص. ماهـــو؟ ولـــو كان عندنـــا هـــذا 
ـــاء؟  ـــن االّدع ـــف ع ـــف يختل ـــس؟ وكي ـــالم يؤس ـــا؟ ع ـــو عندن ـــاذا ه ـــو؟ ومل ـــا ه ـــد ف التأكي
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دليـــل دراســـة الكتـــاب املَُقـــّدس للربـــع الثـــاين 2017
دراستنا هذا الربع هي رسالتي بطرس األوىل وبطرس الثانية. ونحن نقرأ هنا كلامت شخص كان يالزم   

املسيح يف معظم اللحظات الهامة إبّان خدمته عىل األرض. وكان بطرس أيًضا قائًدا مميزًا بني املسيحيني 

األوائل. هذه الحقائق منفردة تكفي لتجعل من من رسالتيه مادة تستحق القراءة. ولكن هاتني الرسالتني 

تكتسبان أهمية إضافية لكونهام كُتبتا لكنائس كانت تعيش تحت وطأة أزمنة مضطربة واجهوا فيها 

اإلضطهاد من خارج الكنائس وكذلك الخطر املتمثل يف وجود معلمني كذبة يف الداخل.

لدى بطرس كلامت عميقة حول كيف يجب عىل املسيحي أن يعيش. أوالً وقبل كل يشء عىل   
املسيحيني أن يحبوا بعضهم بعضاً )1بطرس 4: 8(. ويجمل نظرته بقوله: "َوالنَِّهايَُة، كُونُوا َجِميًعا 

ُمتَِّحِدي الرَّأِْي ِبِحسٍّ َواِحٍد، َذِوي َمَحبٍَّة أََخِويٍَّة، ُمْشِفِقنَي، لُطََفاَء" )1بطرس 3: 8(.
الكتاب  ملجمل  املحورية  الرسالة  إنهام  اإلنجيل.  عن  صارخ  إعالن  هام  بطرس  رسالتي  إن   
املَُقّدس. عىل أي حال فإن كان ألحد أن يدرك نعمة الله املُخلّصة فإنه بطرس. فهذا هو بطرس 
الذي أنكر سيده "فَابْتََدأَ ِحيَنِئٍذ يَلَْعُن َويَْحلُِف: "إِينِّ الَ أَْعرُِف الرَُّجَل!" )متى 26: 74(. وهو بطرس 
إن رسالتي بطرس هاتني هام  )يوحنا 21: 17(.  َغَنِمي"  "اْرَع  املسيح الحقاً:  له  قال  الذي  ذاته 
منوذجان لتحقيق هذا الهدف. رعاية رعية الرب، وبالطبع فإن أي جزء أو عمل يف هذه الرعاية 

سوف يشمل ذلك الحق العظيم وهو الخالص باإلميان بالرب يسوع املسيح.

»اْرَع َغَنِمي«: رسالتا بطرس األوىل والثانية

املحتويات
شخصية بطرس  25 - 31 آذار )مارس(.   .1

مرياث ال يفنى  1- 7 نيسان )أبريل(.   .2

كهنوت ملويك  8 - 14 نيسان )أبريل(.   .3

العالقات اإلجتامعية  15 - 21 نيسان )أبريل(.   .4

أن نعيش لله  22 - 28 نيسان )أبريل(   .5

نتأمل مع املسيح  29 نيسان )أبريل( - 5 آيار )مايو(.   .6

القيادة بروح الخدمة  6 - 12 آيار )مايو(.   .7

يسوع يف كتابات بطرس  13 - 19 آيار )مايو(.   .8

كن كام أنت  20 - 26 آيار )مايو(.   .9

النبوات واإلنجيل  27 آيار )مايو( - 2 حزيران )يونيو(.   .10

معلمون كذبه 3 - 9 حزيران )يونيو(.   .11

يوم الرب  10 - 16 حزيران )يونيو(.   .12

مواضيع أساسية يف بطرس األوىل وبطرس الثانية  17 - 23  حزيران )يونيو(.  .13
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سعر هذا الكتاب 50 ِسْنَتاً أمريكياً أو ما يُعادل هذا املبلغ بالُعملة املحلّية. 

www.menapa.com :ملزيد من املعلومات، يُرجى زيارة املوقع اإللكرتوين التايل

info@menapa.com :كا ميكنكم مراسلتنا عى الربيد اإللكرتوين التايل
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االحصاءات مأخوذة من التقرير السنوي لإلحصاء لعام ٢٠١٥
احصاءات السكان مأخوذة من حولية األدڤنتست لعام ٢٠١٥
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مرشوع األطفال:
 مدارس لدراسة الكتاب املقدس

 أثناء العطالت يف كل اتحاد،
 للوصول إىل األطفال الذين ال

يذهبون إىل كنائس
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إنشاء استوديو لقناة الرجاء يف
 وارسو، بولندا

٣

٣

قسم عْب أوروبا

الخريطة واملعلومات يقدمها مكتب مرسلية األدفنتست

كلــا كان ذلــك ممكنــاً مــن الناحيــة القانونيــة، تذهــب األعطية إىل املشــاريع املخصصــة من أجلها؛ وإال فإنه ســيتم عمــل ترتيبات خاصة 
مــع املجمــع العــام لتوزيــع هــذه املبالغ اســتناداً إىل قوانني الدول التي يتــم جمع األعطية مــن أجلها يف كل ربع.




