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ال ُّروح ال ُق ُدس والحياة ال ُّر ِ
وح َّية

لق ــد س ــمع الكث ــر من ــا الكل ــات التالي ــة« :وأن ــا أعم ــدك باس ــم اآلب ،واالب ــن والــ ُّروح
ال ُق ـ ُدس ».ول ــو أجري ــت لن ــا فريض ــة املعمودي ــة ،فس ــنكون ق ــد س ــمعنا ه ــذه الكل ــات قب ــل
أن يغمرن ــا الق ــس يف امل ــاء (انظ ــر مت ــى .)19 :28
معتمديــن باســم اآلب ،واالبــن ،والـ ُّروح ال ُقـ ُدس .نعــم ،فالــروح مذكــور يف ال َّنــص مــع اآلب
واالبــن.
وال عجــب ،فاملعتقــد رقــم  5يف املعتقــدات األساســية لكنيســة األدڤنتســت الســبتيني ،الــذي
ـروح الرسمــدي نشــط مــع اآلب واالبــن يف الخلــق
بعنــوان «اللــه الـ ُّروح ال ُقـ ُدس» ،يقــول :اللــه الـ َ
والتجســد والفــداء .وقــد ألهــم الكُّتــاب الذيــن د ّونــوا الكتــاب امل ُ َقـ ّدس .ومــأ حيــاة املســيح قــوة.
واجتــذب وب َّكــت الكائنــات البرشيــة؛ وأولئــك الذيــن اســتجابوا لدعوتــه ج َّددهــم وح ّولهــم صــورة
للــه .أرســله اآلب واالبــن ليكــون دامئـاً مــع أبنائــه ،فنــر عطايــاه الروحيــة يف الكنيســة ،وقواهــا
لتشــهد للمســيح ،وقادهــا بانســجام مــع الكتــاب امل ُ َقـ ّدس نحــو الحقيقيــة الكاملــة».
مــع أننــا وإذ نحــن نتصفــح الكتــاب امل ُ َقـ ّدس وبخاصــة العهــد القديــم ،نجــد عمــل «اآلب»
املبــارش ونشــاطه الــذي ينتــر يف كل مــكان .ويف العهــد الجديــد ،وخاصــة األناجيــل ،نطالــع
مـرارا ً وتكـرارا ً عمــل االبــن يســوع املســيح ونشــاطه .وحيــاة املســيح ،موتــه ،وخدمتــه يف الهيكل
الســاوي متــأ أســفار العهــد الجديــد.
عــى النقيــض مــن عمــل اآلب واالبــن كليهــا فنجــد عمــل الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ال يُصـ َّور بنفــس
العالنيــة والتفصيــل يف أي مــن العهديــن.
ولكــن هنــاك ســبباً لهــذا التبايــن :فــإ َّن ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس ال يســعى بــأن يكــون هــو مصــدر
االهتــام .فهــو لذلــك يلعــب دورا ً متواري ـاً مــن وراء الســتار .فــاآلب واالبــن معلنــان بصــورة
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ـاشة يف الكلمــة املقدســة ،وهــذا يرجــع ألن ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس ال يســرعي انتباهنــا إىل
أكــر مبـ َ
ذاتــه بــل إىل يســوع ومــا فعلــه ألجلنــا.
وإذ نحــن نــدرس عمــل الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ،ســوف نــرى مركزيــة وأهميــة روح اللــه يف اختبارنــا
املســيحي .فال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس ،الــذي هــو مبثابــة اللــه ذاتــه ،يكشــف أعــاق اللــه أكــر مــن أي
شــخص آخــر ،وبذلــك يســتطيع أن يعلــن اللـ َه لنــا بطريقــة واثقــة ميكــن االعتــاد عليهــا .فــإ ّن
ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس بــادئ ذي بــد ٍء ألهــم كتبــة األســفار املقدســة وهــو اليــوم يقودنــا يف دراســة
ليوصلــوه بدورهــم إلينــا .والـ ُّروح ال ُقـ ُدس يعطينــا تأكيــد
مــا قــد أوحــى بــه إىل أولئــك الكتبــة ّ
الخــاص عــن طريــق يســوع املســيح (روميــة  .)16 :8وهــو يشــهد لعمــل اللــه فينــا (1يوحنــا :3
 .)24وأيضـاً الـ ُّروح ال ُقـ ُدس يطهرنــا مــن الخطيــة ويقدســنا« .ل ِكــنِ ا ْغتَ َسـلْتُ ْم ،بَـ ْـل ت َ َق َّد ْسـتُ ْم ،بَـ ْـل
ت َ ََّب ْرتُ ـ ْم ب ِْاسـ ِـم ال ـ َّر ِّب يَ ُســو َع َو ِب ـ ُرو ِح إِل ِه َنــا» (1كورنثــوس  .)11 :6يغــرس ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس فينــا
عــى مــدى الحيــاة منـ ّوا ً يف القداســة نتاجــه مثــر الــروح « َم َح َّبـ ٌة فَـ َر ٌح َسـاَ ٌم ،طُـ ُ
ـول أَنَــا ٍة لُطْـ ٌـف
َص ـا ٌَح ،إِميَــانٌَ ،و َدا َع ـ ٌة ت َ َع ُّفـ ٌـف» (غالطيــة 22 :5و .)23
«كان الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ســيعطى كقــوة مجــددة ،إذ بدونــه لــن تجــدي ذبيحــة املســيح فتيــا.
لقــد زادت قــوة الــر وتفاقمــت أجيــاالً طويلــة  ،وكان خضــوع النــاس لعبوديــة الشــيطان
مذهــا ومحـرا .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
لــرورة دوره الريــادي الهــام يف حيــاة املؤمنــن ،فلســوف تســاعدنا دروس هــذا الربــع عــى
اســتيعاب أفضــل لهبــة ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس العظمــى.
يف وقـــت كتابـــة درس هـــذا الربـــع ،كان االســـتاذ الدكتـــور فرانـــك م .هاســـيل ،يشـــغل
منص ــب عمي ــد قس ــم الاله ــوت بكلي ــة بيكونهوف ــن يف النمس ــا بأوروب ــا ،حي ــث كان يدي ــر
أيض ـاً مرك ــز دراس ــة أع ــال إل ــن هواي ــت كذل ــك .يف س ــنة  2009توف ــت زوجت ــه إث ــر إصابته ــا
بالرسط ــان .وتعلّ ــم من ــذ ذل ــك الح ــن الثق ــة بالل ــه وصالح ــه بط ــرق ش ــتى يوميــاً واخت ــر
الراح ــة والس ــام وق ــوة الــ ُّروح ال ُقــ ُدس املجــ ّددة يف حيات ــه.
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