الدرس الثاين

13 -7كانون الثاين (يناير)

ال ُّروح الق ُُدس :يعمل خلف الستار

السبت بعد الظهر
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يوحنا 13 :16و 14؛ غالطية .23 -16 :5
ْبك ُْم» (يوحنا .)14 :16
آية الحفظَ « :ذاكَ ُيَ ِّجدُ ِن ،ألَنَّهُ َيأْ ُخ ُذ ِم َّم ِل َو ُيخ ِ ُ

ال ينال ال ُّروح ال ُق ُدس ذات االهتامم الجيل يف كالم الوحي املق ّدس مثل اآلب واالبن .ولكن
الكتاب امل ُ َق ّدس يخربنا بأن ال ُّروح ال ُق ُدس كان متواجدا ً يف جميع األوقات املهمة عىل مدى التاريخ
املق َّدس .يف البداية ،عندما خلق الله هذا العامل ،كان الروح يعمل ولكن من خلف الستار .كان
ناشطاً يف إعطاء الوحي ألنبياء الله ،قامئاً بعمل يف غاية األهمية يف تدوين كلمة الله .كام أن يسوع
املسيح قد ُحبل به من ال ُّروح الْ ُق ُدس و ُولِ َد من العذراء مريم
ومــع ذلــك فــإن ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس مل يحتــل املركــز املميــز يف ِس ـج ِّل الكتــاب امل ُ َق ـ ّدس ،ومــن
املدهــش حقـاً أننــا نعلــم عنــه القليــل .إنــه يقبــع متواريـاً يف الخلــف وهــذا ألن عملــه ومهمتــه
هــي أن يســعى لتقديــم عمــل أقنــوم آخــر يف الالهــوت -يســوع ،ابــن اللــه -وأن يعطــي مجــدا ً
للــه اآلب .كل ذلــك لــي مــا ينجــو البــر الســاقطون يف الخطيــة مــن املــوت األبــدي الــذي
ينتظرهــم إذا مــا اســتمروا يف العصيــان.
ف ِمــن شــهادة الكلمــة املق َّدســة نعلــم أن الـ ُّروح ال ُقـ ُدس يتقبــل دورا ً داعـاً ،معينـاً ،حافظـاً
ـب خاطــر وبعيــدا ً عــن األنظــار .يســتوي األمــر
ومؤيــدا ً ،وأنــه يقــوم بذلــك طواعيــة وعــن طيـ ِ
عنــده يف عمــل الخلــق أو الفــداء أو العمــل الكـرازي ،فإنــه ال يقــف يف دائــرة الضــوء ،بالرغــم
مــن أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه.
*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعدادا ً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم ،املوافــق
14كانــون الثــاين (ينايــر).
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األحد

 8كانون الثاين (يناير)

تَ َخفّي ال ُّروح الق ُُدس

اقــرأ يوحنــا 8-3 :3؛ حزقيــال  .9 ،5 :37ملــاذا يتــاىش هبــوب الريــح مــع عمــل الــ ُّروح
ال ُقــدُ س املخفــي؟



م ــن خ ــال مقارن ــة أع ــال ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس بنش ــاط الري ــاح ،يص ــف ال ــرب يس ــوع العم ــل
ـي غــر منظــور .ليــس مــن الســهل
الخفــي للــروح الق ـ ّدس .فتحــركات الريــاح لهــا طابــع خفـ ّ
أن تع ــرف م ــن أي ــن ته ــب الري ــح أو إىل أي ــن تذه ــب .ف َم ــن ذا ال ــذي مل يح ـ ّـره هب ــوب
الري ــح املفاج ــئ أحيانــاً م ــن حي ــث ال يع ــرف؟
ومــع هــذا نســتطيع أن نتعلــم مــن تحــركات الريــح ونألــف نشــاطها وه ّباتهــا املفاجئــة.
بطريقــة مشــابهة فــإن ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس يعمــل كيفــا أراد .ال أحــد يقــدر أن يســيطر عليــه.
ـس نشــاطه وعملــه .ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس كالريــح
وبالرغــم مــن ذلــك فباســتطاعتنا أن نعــرف ونحـ ّ
متامـاً غــر منظــور ومــع هــذا يكــون يف أوج قوتــه .إننــا ،بالطبــع ،نشــعر بوجــود الريــح وغالبـاً
مــا نــرى تأثريهــا ،مــع أننــا ال نشــاهدها بأعيننــا .مــن النســيم العليــل الخفيــف إىل اإلعصــار
القاتــل ميكــن للريــح أن تصبــح قــوة هائلــة .عندمــا يوصــف الــ ُّروح القُــ ُدس بالريــح ،فــإن
نشــاطه قــد ارتبــط بفكــرة إعطــاء الحيــاة للمــوىت .وهــذا األمــر يفــرض بلــوغ القــوة إىل أقــى
مداهــا ،مــدى ال يبلــغ الوصــول إليــه إال اللــه وحــده.
رس .فاللــه وأعاملــه مــن خــال ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس هــي أعظــم
كيــف يتــم إنجــاز ذلــك ،إنــه ّ
كثــرا ً مــا نســتوعب مــن أمــور كثــرة جــدا ً ،دنيويــة أو مق ّدســة.
هــذا ليــس معنــاه أننــا نعجــز عــن فهــم مــا ينجــزه الـ ُّروح ال ُقـ ُدس .ولكننــا علينــا أن نتحقــق
ونقـ ّر بــأن الفضيلــة املناســبة عنــد التعامــل مــع األرسار اإللهيــة هــي التواضــع .التواضــع يقـ ّدر
ويعتــز بعظمــة املــوىل ويعــرف محدوديــة املخلــوق ويقبــل كذلــك ويقـ ّر بحاجتــه إىل اإلعــان
اإللهــي.
لقــد ســطرت إلــن هوايــت بــذكاء قولهــا« :وأرسار الكتــاب املقـ ّدس التــي هــي أســمى وأبعــد
مــن أن تتطــاول الحجــج املضــا ّدة لهــا لل َّنيــل منهــا هــي مــن أقــوى الرباهــن عــى أنّــه موحــى
بــه مــن اللــه .فــإذا كان البيــان الــذي يــورده عــن الله مـ ّـا ميكننــا أن ندركــه ،وإذا أمكــن للعقول
املحــدودة أن تــدرك عظمتــه وجاللــه فــإ َّن الكتــاب املقـ ّدس ال ميكــن أن يحمــل الرباهــن التــي
ال تخطــئ ،عــى مصــدره اإللهــي كــا هــو الحــال اآلن .إ َّن عظمــة مواضيعــه وأبحاثــه يجــب أن
تلهمنــا اإلميــان بأنّــه 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؟

االثنني

 9كانون الثاين (يناير)

َلق
ال ُّروح الق ُُدس وقت الخ ِ
إن إنجــاز اللــه األكــر عــى هــذا الكوكــب هــو الخليقــة .وعنــد الحديــث عــن الخلــق ،يذكــر
الكتــاب املُقَــ ّدس بوضــوح اســم اللــه (تكويــن  )1 :1ويســوع املســيح (كولــويس )17 ،16 :1
كخالــق للســاء واألرض وكل مــا فيهــا (يوحنــا  .)3-1 :1ومــع هــذا يذكــر الكتــاب امل ُ َقـ ّدس أيضـاً
تواجــد ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس يف عمــل الخليقــة.



اقــرأ تكويــن 2 :1؛ أيــوب 13 :26؛ 4 :33؛ مزمــور 6 :33؛  .30 ،29 :104مــاذا كان دور الـ ُّروح
وح اللـ ِه بخلــق الحيــاة؟
ال ُقــدُ س يف الخليقــة؟ مــا هــي عالقــة ُر ُ
تذكــر قصــة الخلــق الــواردة يف تكويــن  2 :1حضــور ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس عنــد إج ـراء الخلــق.
إن املراجــع املأخــوذة مــن أيــوب 13 :26؛ 4 :33؛ مزمــور 30 ،29 :104؛  6 :33جميعهــا تدعــم
دور الـ ُّروح ال ُقـ ُدس النشــط يف العمــل املعجــزي الخــارق املتعلــق بخلــق األرض .فبينــا يذكــر
الكتــاب امل ُ َقـ ّدس بجــاء اســم اآلب الســاوي وابنــه الســاوي يســوع املســيح مشــركني يف خلــق
العــامل (انظــر إشــعياء 8 :64؛ كولــويس  ،)17 ،16 :1فال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس متواجــد كذلــك وإن كان
بطريقــة خفيــة مبهمــة.
إنــه ال يــرز كعامــل أو عنــر رئيــي فاعــل يف عمليــة الخلــق ،وبــدالً مــن ذلــك فإنــه
«يــرف» عــى وجــه األرض الخاليــة ،وهكــذا فإنــه مــن خــال تحركاتــه هــو متواجــد عنــد بــدء
الحيــاة عــى األرض.
الكلمــة العربيــة « »merahepethاملرتجمــة «يــرف عــى» يف تكويــن  ،2 :1هــي نفــس
ـش صغــاره .إن ال ُّروح
الكلمــة الــواردة يف تثنيــة  ،11 :32حيــث يشـ ّبه اللـ ُه بنــر يرفــرف فوق عـ ّ
ال ُقـ ُدس كان مشــاركاً بشــكل جوهــري يف عمليــة الخلــق ووجــود الحيــاة عــى هــذه األرض ،وكان
يعتنــي بالكائنــات الحيــة حديثــة الخلــق كــا يهتــم النــر بصغــاره .ويقــرح ســفر املزامــر
 30 :104بــأن عمــل الخلــق كان فقــط ممكننـاً مــن خــال عمــل الـ ُّروح ال ُقـ ُدس وبأنــه اضطلــع
بــدور نشــط فعــال يف هــذه املهمــة.
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مل يكــن ال ـ ُّروح ال ُقــدُ س فقــط متواجــداً عنــد بــدء الخليقــة لهــذا العــامل ،بــل هــو نشــط
كذلــك يف خلقنــا مــن جديــد وتجديدنــا ،مــن حيــث أنــه مينحنــا قلبـاً جديــداً وعقـاً جديــداً.
كيــف ترتبــط هــذه اإلجـراءات ببعضهــا البعــض؟ مــاذا يخربنــا الســبت عــن عمــل الخَلــق،
والخَلــق مــن جديــد؟

الثالثاء

10كانون الثاين (يناير)

ال ُّروح الق ُُدس وامل َ ْق ِدس

«فَيَ ْص َن ُعو َن ِل َمق ِْد ًسا ألَ ْس ُك َن ِف َو َس ِط ِه ْم» (خروج .)8 :25
بعـد عمـل ال َخلـق ،تبرز خطة الله للخلاص يف الكتاب املُقَـ ّدس 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 بلا رجـاء يف العـامل الذي فيـه ومن ذاتـه ال يقـ ّدم لنا شـيئاً البتة.
يف العهــد القديــم كان امل َقـ ِـدس األريض وخدماتــه يعـ ّـر عــن غف ـران اللــه للخطيــة ويرمــز
إىل عمــل يســوع فادينــا .هنــا أُعلــن إلرسائيــل القديــم خطــة الخــاص( ،انظــر عربانيــن :4
 .)2وبينــا اختــص العديــد مــن خدمــات املقـ ِـدس باإلشــارة إىل يســوع وموتــه ألجــل غف ـران
وح ال ُقـ ُدس منهمــكاً يف قيــادة أشــخاص معينــن لبنــاء املقـ ِـدس عــى النمــط
الخطايــا ،يُ َصـ َّو ُر الـ ُّر ُ
الــذي أعلنــه الــرب ملــوىس.



اقــرأ خــروج  .5 -1 :31بــأي شــكل كان الـ ُّروح ال ُقــدُ س مشــركاً يف بنــاء املقـ ِدس؟ كيــف ســاعد
الـ ُّروح ال ُقــدُ س أولئــك الذيــن شــيدوا مســكن الله؟

يخربنــا الكتــاب امل ُ َقـ ّدس أن الـ ُّروح ال ُقـ ُدس كان متواجــدا ً وقــت بنــاء املقـ ِـدس أيضـاً ،املركــز
الرئيــي الــذي تصالــح فيــه اللــه والنــاس ،وفيــه وتقابــل اإللــه القــدوس بأنــاس خطــأة .لقــد
كلّــف اللــه مــوىس ،حســب خطــة إلهيــة ،أن يبنــي املقـ ِـدس األريض عــى منــط املقـ ِـدس الســاوي
األصــي (خــروج .)40 ،9 :25
كان املقـ ِـدس هــو النمــوذج اإللهــي لــرح خطــة الخــاص .كان اللــه سيســكن وســط شــعبه
ِ
املقــدس الــذي كلفهــم ببنائــه .ووقــع عــى عاتــق
بطريقــة معينــة ،وكان ســيفعل ذلــك يف
الـ ُّروح ال ُقـ ُدس تعضيــد البــر ومســاعدتهم حتــى ينجــزوا ،مبهــارة فائقــة ،مــا طلــب اللــه منهم،
وبــدون معونــة الــ ُّروح القُــ ُدس مــا كان اإلرسائيليــون ليســتطيعوا أن يتممــوا هــذا العمــل
املعــاري الفنــي الرائــع.
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نظــراً لقــوة الــ ُّروح ال ُقــدُ س ،مل يكــن يف حاجــة إىل مســاعدة برشيــة لبنــاء املقــ ِدس.
وح ال ُقــدُ ُس أناسـاً آخريــن أن يشــيدوا املقـ ِدس مبهــارة
وبالرغــم مــن ذلــك ،فقــد أعــان الـ ُّر ُ
وجــال فائقــن .كيــف وأيــن ميكنــك أن تســاعد أشــخاصاً آخريــن يك يســتخدموا مهاراتهــم
ومواهبهــم للتعجيــل مبلكــوت اللــه وملجــد اســمه القــدوس؟

األربعاء

11كانون الثاين (يناير)

ال ُّروح الق ُُدس يف متجيد يسوع املسيح
كان الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ناشــطاً إبّــان أزمنــة العصــور القدميــة .ومــع ذلــك فــإ َّن نشــاطه ،عــى مــا
يبــدو ،مل يظهــر مبقــدار مــا ظهــر بــه يف العهــد الجديــد .ومبجــيء يســوع ،املســيا املوعــود بــه،
تركــزت خدمــة الـ ُّروح ال ُقـ ُدس وازدادت وأخــذ يهــب العطايــا الروحيــة إىل كل املؤمنــن .وبينــا
يخربنــا كتــاب العهــد الجديــد بــأن الـ ُّروح ال ُقـ ُدس كان دائبـاً عــى العمــل يف مجــاالت عــدة يف
حياتنــا الروحيــة ويف حيــاة الكنيســة ،فلرمبــا يكــون أعظــم عمــل يقــوم بــه هــو متجيــد الــرب
يســوع املســيح.



اقــرأ يوحنــا  14 ،13 :16ويوحنــا  .26 :15مــا هــو عمــل الـ ُّروح ال ُقــدُ س حســب قــول يســوع
املســيح؟ وكيــف يتعلــق أي عمــل يقــوم بــه الـ ُّروح ال ُقــدُ س بهــذا العمــل الرئيــي؟

يخربنــا يســوع املســيح بــأن الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ال يتكلــم مــن ذاتــه ،وإمنا لصالح يســوع املســيح.
فيــدور مجــال كالمــه حــول إعــاء عمــل املســيح الفــدايئ .فينــزوي وراء الســتار ويســلط الضــوء
عــى يســوع .لقــد صــدق القــول فيــه بــأن «مرســلية ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس ومهمتــه إلينــا مل تكــن
ي’ ،وإمنــا كانــت دامئـاً وأبــدا ً ‘انظــروا إليــه،
أبــدا ً ‘انظــروا إ ّيل ،اصغــوا إ ّيل ،تعالــوا إ ّيل ،تعرفــوا عـ ّ
وعاينــوا مجــده؛ اصغــوا إليــه واســمعوا كالمــه؛ اذهبــوا إليــه ،وخــذوا الحيــاة؛ تع ّرفــوا عليــه
وذوقــوا مثــرة فرحــه وســامه ’.وميكننــا أن نقــول بــأن الــروح القــدس هــو العميــل الســاوي
املوفّــق واملوثّــق لق ـران املســيح بالكنيســة والحفــاظ عــى هــذا الربــاط املق ـ َّدس[ ».ج .آي.
بيكــر ،تناغمــوا مــع الــروح :الحصــول عــى االمتــاء مــن خــال ســرنا مــع اللــه ،طبعــة منقحــة
وموســعة (جرانــد رابيــدز :مطبوعــات بيكــر ،)2005 ،صفحــة 57و .]58
َّ
ِ
ِ
إنَّــه ملــن األهميــة مبــكان معرفــة أ ّن أي تكريــم لعمــل الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ينقــص مــن شــخص
وعمــل يســوع املســيح هــو ليــس مــن الــ ُّروح القُــ ُدس .ومبقــدار مــا للــ ُّروح القُــ ُدس مــن
أهميــة لحياتنــا الروحيــة ،ال يجــوز البتــة أن يأخــذ املــكان املخصــص ليســوع املســيح يف حياتنــا
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ولخالصنــا .حينــا يتمجــد املســيح يكــون ذلــك دليـاً عــى شــهادة الـ ُّروح ال ُقـ ُدس بأنــه يعمــل.
هــذا هــو ســبب تســميتنا «مســيحيني» أي أتبــاع املســيح (قــارن بأعــال  ،)26 :11بــدالً مــن «
‘ ’Pneumiansأو ‘نيوميانــز’ « التــي تعنــي أَتْ َبــاع الـ ُّروح [انظــر غراهــام أ .كــول« ،هــو الــذي
يعطــي الحيــاة» :عقيــدة الــروح القــدس (ويتــون ،إيــل :كــروس وايــز للنــر ،)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 مث ـاً 2تســالونييك )11 :1؟

الخميس

12كانون الثاين (يناير)

ال ُّروح الق ُُدس واملسيح
ــح
لقــد حقــق الــ ُّروح القُــ ُدس عمليــة تجســد املســيح (لوقــا 34 :1و  .)35إنــه قــد َم َس َ
ــح يســوع املســيح مــن ِق َبــل الــروح
املســيح متهيــدا ً ملرســليته (لوقــا 21 :3و  .)22فَــإ ّن َم ْس ُ
القــدس قــد أيّــده بقــوة ليتــم عمــل ومهمــة املســيا وأ ّهلــه لســكب الــروح عــى تالميــذه.
فالـ ُّروح ال ُقـ ُدس قــاد يســوع وعضّ ــده يف تجربتــه مــن إبليــس (مرقــس 12 :1؛ متــى 1 :4؛ لوقــا
1 :3و 2و  )14حتــى يتمكــن يســوع مــن أَ ْن يُ ِعــ َن الذيــن يُج ّربــون (عربانيــن 18 :2؛ قــارن
ذلــك مبــا ورد يف عربانيــن 15 :4و  .)16لقــد أيّــد الـ ُّروح ال ُقـ ُدس يســوع بقــوة عظيمــة إلنجــاز
العمــل الفــدايئ( ،عربانيــن  )14 :9وجعــل قيامــة املســيح يســوع حقيقيــة (1بطــرس  .)18 :3يف
كل هــذه األعــال واملهــات العظيمــة ،بقــي الـ ُّروح ال ُقـ ُدس متواريـاً منزويـاً يف الخلــف ،ورفــع
يســوع املســيح إىل مــكان الصــدارة.
اقــرأ لوقــا 49-44 :24؛ غالطيــة 23-16 :5؛ أفســس 23 :4و  .24مــاذا نعــرف عــن عمــل الـ ُّروح
وح ال ُقدُ س يســو َع املســيح؟
ال ُقــدُ س مــن هــذه الفقـرات؟ بــأي كيفيــة مي ِّجــد الـ ُّر ُ



إن ال ُّروح ال ُق ُدس مي ّجد املسيح ،عىل األقل بالطرق اآلتية:
 .1بالتعليــم والتحــدث عنــه بطريقــة موثــوق بهــا ويُعت َمــد 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.
 .2يربطنــا رجــاالً ونســا ًء يف رشكــة خالصيــة وعالقــة مق َّدســة مــع املســيح .يعمــل الـ ُّروح ال ُقـ ُدس
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بلطــف رقيــق يف قلــوب وعقــول النــاس .ينــر عقولهــم حتــى يفهمــوا األمــور الروحيــة ويك
يكونــوا راغبــن بثقــة كاملــة يف قبــول يســوع املســيح قائــدا ً لهــم وفادي ـاً.
 .3مبســاعدتنا لغــرس أخــاق املســيح وســجاياه فينــا .ف ُيحيــي فضائــل املســيح يف حياتنــا (غالطية
22 :5و  .)23إننــا نحــرز النــرة عــى الخطيــة بواســطة دم يســوع( .قــارن هــذا برؤيــا )11 :12
وميَكِّننــا الـ ُّروح ال ُقـ ُدس مــن الســر بأمانة حســب وصايــا الله.
 .4مبســاعدتنا يك نحيــا عــى شــاكلة املســيح ،منكريــن ذواتنــا يف محبــة وخدمة صادقــة لآلخرين.
فيحــثُ الرجــال والنســاء عــى االنخـراط يف أمنــاط أعــال ملجــد اللــه ويعيننــا يك نتواصــل مــع
اآلخريــن بــروح املســيح الجذابــة.
كيف يتسنى لسجايا وصفات املسيح املنغرسة يف حياتنا أن مت ّجد أبانا الساموي؟

الجمعة

ملزيد من الدرس

13كانون الثاين (يناير)

م ــا ِم ــن ش ــك يف أن عم ــل ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس ه ــو يف غاي ــة األهمي ــة لن ــا يف س ــرنا م ــع الل ــه.
وم ــرة ثاني ــة ،ن ــرح بأن ــه لرمب ــا أنن ــا ال ن ــرى ب ــأم أعينن ــا عمل ــه واضح ـاً ،ولكنن ــا نس ــتطيع أن
ـس تأث ــره ع ــى حياتن ــا وحي ــاة اآلخري ــن .فل ــو أن حيات ــك ق ــد تغ ــرت بواس ــطة اإلمي ــان
نح ـ ّ
بيســوع املســيح ،فإنهــا تكــون قــد تغــرت ،فقــط ،بفعــل عمــل ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس فيهــا« .ومــع
أن الري ــح ال ت ــرى بالع ــن فإنه ــا تح ــدث نتائ ــج نراه ــا ونح ــس به ــا  .هك ــذا عم ــل ال ــروح
يف النف ــس فه ــو يعل ــن ع ــن نفس ــه يف كل عم ــل يعمل ــه م ــن ق ــد أح ــس بقوت ــه املخلص ــة.
عندمــا ميلــك روح اللــه عــى القلــب يغــر الحيــاة ،فاألفــكار الرشيــرة تطــرد بعيــدا واألعــال
الخاطئـــة يبتع ــد اإلنس ــان عنه ــا  .ويف موض ــع الحس ــد والغض ــب والخص ــام متل ــك املحب ــة
والوداع ــة والس ــام  ،ويح ــل الف ــرح يف م ــكان الح ــزن والكآب ــة  ،وتس ــطع ع ــى الوج ــه أن ــوار
الس ــاء» (روح النب ــوة ،مش ــتهى األجي ــال ،صفح ــة  .)150ه ــذه وع ــود عظيم ــة ،ولق ــد ب ـ ّـن
العدي ــد م ــن االختب ــارات الحياتي ــة حقيق ــة ه ــذه التغيــرات والوع ــود .لك ــن عم ــل الــ ُّروح
ال ُقــ ُدس لي ــس لحظيــاً طارئــاً يجعلن ــا ،بطريق ــة أتوماتيكي ــة ،ك ــا ينبغ ــي أن نك ــون .فحي ــاة
اإلمي ــان والخض ــوع لل ــه ه ــي حي ــاة جه ــاد وتس ــليم وتوب ــة عندم ــا نس ــقط .الــ ُّروح ال ُقــ ُدس
ه ــو العمي ــل العل ــوي ال ــذي يعم ــل يف حياتن ــا ليجعلن ــا خليق ــة جدي ــدة يف املس ــيح .ع ــى أ ّن
ه ــذا اإلج ـراء ه ــو عم ــل يس ــتمر ع ــى ط ــول الحي ــاة .م ــع أ ّن أخطاءن ــا وضعفاتن ــا ينبغ ــي أن
تضعنــا يف رضــوخ كامــل للــه فــا يجــب أن نســمح للشــيطان بــأن يضعــف عزميتنــا يف حياتنــا
املس ــيحية ،وه ــو يتحف ــز دامئ ـاً ألن يفع ــل ذل ــك .عندم ــا تطاردن ــا معاصين ــا فيلزمن ــا دامئ ـاً أن
نتذك ــر م ــوت املس ــيح عوضــاً ع ــن الخط ــأة .وألنن ــا ك ــا نح ــن علي ــه متامــاً ،خط ــأة نحت ــاج
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إىل النعم ــة ،ل ــذا م ــات املس ــيح ع ّن ــا مؤهــاً إيان ــا لني ــل تل ــك النعم ــة.

أسئلة للنقاش
.1م ــاذا يس ــتطيع مث ــال الــ ُّروح ال ُق ــدُ س أن يعلّم ــك ع ــن الخدم ــة م ــن وراء الس ــتار؟
معن ــى ه ــذا ه ــو تأدي ــة عم ــل الل ــه بطريق ــة خافي ــة ع ــن الكثريي ــن ،بحي ــث ال يدركونه ــا
أو حت ــى يقدِّ رونه ــا؟
.2بأي ــة كيفي ــة يع ـ ّـي الــ ُّروح ال ُق ــدُ س ش ــأن يس ــوع ويضع ــه يف دائ ــرة الض ــوء؟ «كي ــف
ميكن ــك أن ترف ــع م ــن ش ــأن يس ــوع دون أن تض ــع نفس ــك يف مرك ــز االهت ــام؟ ومل ــاذا
يس ــتعيص فع ــل ذل ــك أحيان ـاً كث ــرة؟ وم ــا الس ــبيل إىل محارب ــة املي ــل إىل إع ــاء ال ــذات؟
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