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ألوهية ال ُّروح الق ُُدس

السبت بعد الظهر

املراج ــع األس ــبوعية :أع ــال 4-1 :5؛ 1كورنث ــوس 10 :2و 11؛ إش ــعياء 14-10 :63؛
تيط ــس 6-4 :3؛ رومي ــة 11 :8؛ 1بط ــرس .2 :1
شكَ ـ ُة ال ـ ُّروح ال ُق ــدُ س
آي ــة الحف ــظ« :نِ ْع َم ـ ُة َربِّ َن ــا يَ ُس ــو َع الْ َم ِس ــيحَِ ،و َم َح َّب ـ ُة الل ـ ِهَ ،و َ ِ
ـم» (2كورنثــوس .)14 :13
َمـ َـع َج ِمي ِعكُـ ْ

كل أجـــزاء الكتـــاب املُقَـــ ّدس طـــوالً وعرضـــاً بســـهولة.
إن ألوهيـــة اآلب مســـلّم بهـــا يف ّ
معـــر عنهـــا يف كال العهديـــن القديـــم والجديـــد .إنهـــا مـــن أهـــم
ونجـــد هـــذه الحقيقـــة
ّ
وأعظـــم الحقائـــق الكثـــرة املعلنـــة يف الكتـــاب املُقَـــ ّدس الـــذي هـــو كلمـــة اللـــه.
وتؤكَــد أيضـاً ألوهيــة يســوع املســيح يف أماكــن عــدة يف الكلمــة املق ّدســة وخاصــة ،بالطبــع،
يف العهــد الجديــد ،يف األناجيــل األربعــة والرســائل أيض ـاً.
ولكــن ألوهيــة الــ ُّروح القُــ ُدس تُعلَّــم بطــرق أكــر غموضــاً وتعبــرات عويصــة مبهمــة.
وميكــن اســتنباطها مــن عبــارات كتابيــة بطريقــة غــر مبــارشة .وهنــا يلزمنــا أن نقــارن النصــوص
الكتابيــة ببعضهــا البعــض حتــى نســتطيع أن نــدرس بدقــة مــا يعلنه اللــه يف كلمته املق ّدســة عن
الـ ُّروح ال ُقـ ُدس .بفعلنــا ذلــك ال ينبغــي أن نؤكــد بطريقــة ال تقــل عـ ّـا تدونــه الكلمــة املقدســة.
وال يجــب أن نزيــد عــى مــا هــو مكتــوب (1كورنثــوس  .)6 :4إن هــذا املوضــوع يتطلــب روحـاً
متواضعـاً قابـاً للتعلّــم .فــا يجــب أن يقودنــا مفهومنــا البــري عــن كنــه اللــه إىل كيفيــة فهــم
الـ ُّروح ال ُقـ ُدس .فبــدالً مــن ذلــك ،يجــب أن نقبــل ونؤيــد مــا يسـطّره كالم اللــه املقـ ّدس مهــا
صعبــت علينــا املفاهيــم حتــى نســتوعبها متامـاً.
*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعدادا ً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق
21كانــون الثــاين (ينايــر).
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األحد
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ال ُّروح الق ُُدس والله
الكتــاب امل ُ َق ـ ّدس ال يعــرض وصف ـاً منتظ ـاً عــن ألوهيــة ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس .ونجــد بــدالً مــن
ذلــك آثــارا ً وإشــارات ها ّمــة تـ ّ
ـدل عــى أن كتبــة األســفار املق ْدســة قــد اعتــروا الـ ُّروح ال ُقـ ُدس
معــادالً للــه .هنــاك العديــد مــن العبــارات الكتاب ّيــة ترجــع بعــض األعــال إىل اللــه وكذلــك إىل
ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس.



اقــرأ ســفر األعــال  .4 – 1 :5مــاذا ميكننــا أن نعــرف عــن اللــه وال ـ ُّروح ال ُقــدُ س مــن كالم
الرســول بطــرس إىل حنانيــا؟

ل ــو مل يك ــن الــ ُّروح ال ُقــ ُدس كالل ــه ،ل ــكان بط ــرس هن ــا ينط ــق ب ــكالم بغاي ــة االه ــال
وبطريقــة خطــر ٍة ومضلّلــة .فــإ ّن الطبيعــة اإللهيــة للـ ُّروح ال ُقـ ُدس تتجــى مــن خــال حقيقــة
أن الرس ــول بط ــرس يض ــع ال ــذات اإلله ّي ــة والــ ُّروح ال ُقــ ُدس ع ــى مس ــتوى واح ــد .يتح ــدث
بط ــرس إىل حناني ــا يف الع ــدد الثال ــث قائــاً :مل ــاذا كذب ــت ع ــى الــ ُّروح ال ُقــ ُدس ويواص ــل
ـت لَ ـ ْم تَ ْك ـ ِـذ ْب َع ـ َـى ال َّن ـ ِ
ـاس بَـ ْـل َع ـ َـى الل ــه ».إ َّن بط ــرس الرس ــول
قول ــه يف اآلي ــة الرابع ــة« :أَنْـ َ
يع ــادل بوض ــوح اللــ َه بالــ ُّروح ال ُقــ ُدس .فلق ــد أش ــار بط ــرس إىل أن حناني ــا مل يقت ــر كذب ــه
ع ــى الرس ــل ب ــل ك ــذب ع ــى الل ــه ذات ــه .فالك ــذب ع ــى الــ ُّروح ال ُقــ ُدس ه ــو ك ــذب ع ــى
الل ــه .الــ ُّروح ال ُقــ ُدس ه ــو الل ــه ،تتّض ــح ه ــذه النقط ــة متامــاً به ــذه الكيفي ــة.
فلامذا كان هذا العقاب الصارم ملا فعله حنانيا وسفرية؟
يجــب أن نتذكّــر بــأ ّن املؤمنــن يف الكنيســة األوىل ،الــوارد ذكرهــم يف ســفر أعــال الرســل،
كانــوا قلبــاً واحــدا ً ونفســاً واحــدة (انظــر أعــال  .) 32 :4هــذا االتحــاد كان نتــاج عمــل
الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ،وهــذا هــو الســبب يف أنّهــم تقاســموا طواعيـ ًة وبكامــل حريّتهــم كل مــا كانــوا
ميتلكونــه .الكــذب بالنســبة للمشــاركة معنــاه التن ّكــر لل َوحــدة وتكذيــب الــروح الــذي ّأســس
هــذه ال َوحــدة وجعلهــا ممكنــة.
هــذا هــو الســبب يف أ ّن كــذب حنانيــا وســفرية زوجتــه قــد ز ّور العمــل اإللهــي وحضــور
ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس وســط جامعــة املؤمنــن يف الكنيســة األوىل .إ ّن صفــة عــدم األمانــة نحــو اللــه،
كتلــك التــي لحنانيــا وســفرية ،هــي صفــة مد ّمــرة وتعرقـ ْـل دور ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس يف أن يعمــل
بفاعليــة يف حيــاة املؤمنــن .يــو ّد اللــه أن نقـ ّدم لــه خدمـ ًة كاملــة غــر منقســمة أو منقوصــة.
وأل ّن جامعــة املؤمنــن الحديثــة آنئـ ٍـذ كانــت يف منعطــف خطر ،اســتعمل الله وســائل ذات نتائج
خطــرة ليمكّــن هــذه الكنيســة الوليــدة مــن العمــل يف َوحــد ٍة وإخــاص لبعضهــم البعــض
وليكونــوا راغبــن يف قيــادة ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس.
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فكّــر يف كيــف كان مــن الســهل عــى حنانيــا وســفرية أن يـ ّررا خطيتهــا .أليــس ح ّقـاً أن ّنــا
قــد بعنــا أرضنــا وأعطينــا بعضـاً مــن مثنهــا للكنيســة؟ مــا هــو الجــرم يف االحتفــاظ ببعــض
القصــة حتــى نكــون حريصــن عندمــا نحــاول تربيــر
مثنهــا ألنفســنا؟ إىل مــاذا تن ّبهنــا هــذه ّ
رصفاتنــا؟
ت ّ

االثنني
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القدس
السجايا اإلل ّهية ال ُح ْسنى للروح ّ
يف فقرات كتابّية كثرية يوصف ال ُّروح ال ُق ُدس بصفات وسجايا إل ّهية.



مــا هــي بعــض الصفــات واألنشــطة املدونــة للــروح القــدّ س يف املراجــع الكتابيــة اآلتيــة؛
الصفــات واألنشــطة التــي بخــاف ذلــك ال تُ ْن َســب إال للــذات اإلله ّيــة فقــط؟

1 .1كورنثوس  11 ، 10 :2؛ قارن مع إشعياء 14 ، 13 :40
 .2مزمور 7 :139
 .3عربانيني  14 :9؛ قارن مع 1تيموثاوس 16 :6
 .4لوقا  35 :1؛ رومية  19 :15؛ قارن مع مزمور 30 :104
يف اختبــاره لحكمــة اللــه ،يحــاور بولــس الرســول قائـاً بــأ ّن الـ ُّروح ال ُقـ ُدس هــو الــذي يُعلــن
هــذه الحكمــة لنــا ويجعلهــا معروفــة عندنــا .وكان املبــدأ الــذي يطبّقــه بولــس الرســول بهــذا
الصــدد هــو أن فقــط ذاك الــذي يعــادل اللــه يقــدر أن يســر غــور اللــه ويعــرف مكنوناتــه.
(1كورنثــوس  .)11 ، 10 :2ال يوجــد أحــد يعــرف اللــه كــا يَ ْع ِرفَــه الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ،ألنّــه يعـرِف
اللــه مــن العمــق .وهــو يعـرِف بطريقــة أعمــق ّمــا يعرِفــه أحــد مــن الخــارج .فالـ ُّروح ال ُقـ ُدس
كل املعرفــة.
بحـ ّـق ّ
إ ّن حضــور الـ ُّروح ال ُقـ ُدس هــو حضــور اللــه .فــإذا كنــت ال أســتطيع أن أهــرب إىل مــكان ال
كل مــكان .قــارن مــع (مزمــور .)7 :139
يتواجــد فيــه الــ ُّروح القُــ ُدس ،إذن هــو موجــود يف ّ
ويقــال أ ّن الـ ُّروح ال ُقـ ُدس أزيل (عربانيــن  .)14 :9فكــم شــخص أزيل يوجــد؟ اللــه وحــده أزيل
(1تيموثــاوس  .)16 :6فلــو ُدعــي ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس أزلي ـاً ،فــا ب ـ ّد أن يكــون هــو اللــه.
يل القــدرة أي يقــدر عــى كل يشء .يف لوقــا  35 :1العبارتــان
ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس هــو أيض ـاً ك ّ
ـي» مرتادفتــان تركيب ـاً .وهنــا يش ـران إىل معجــزة مــن ط ـراز
«ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس» و «قُ ـ َّو ُة الْ َعـ ِ ِّ
فريــد ،حبــل الســيدة العــذراء .ويف روميــة  ،19 :15يقـ ّر الرســول بولــس بــأن هــذه الكـرازة قــد
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أُنجــزت « ِب ُقـ َّو ِة آيَـ ٍ
ـبِ ،ب ُقـ َّو ِة ُرو ِح اللـ ِه ».فحقيقــة يســتطيع الـ ُّروح ال ُقـ ُدس أن يصنــع
ـات َو َع َجائِـ َ
املعج ـزات اإلله ّيــة.
ـرب يســوع أيضـاً بــأن التجديــف عــى الـ ُّروح ال ُقـ ُدس لــن يُغتفــر (متــى ، 31 :12
ويقــول الـ ّ
 32؛ مرقــس  .)29 ، 28 :3هــذا األمــر يصعــب إدراكــه مــا مل يكــن ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس إله ـاً قدي ـرا ً.
ولكــن لرمبــا يكــون تغيــر القلــب والعقــل هــو أهــم أعــال ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس .إ ّن الــروح
القــدس هــو الــذي يجــري عمــل الــوالدة الجديــدة الروحيّــة (يوحنــا  .)8 – 5 :3فــإ ّن عنــده
املقــدرة أن يعمــل أم ـرا ً عظي ـاً ال يقــدر أن يقــوم بــه إالّ اللــه وحــده.
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دالئل كتابية

توجــد مراجــع متنوعــة تشــر إىل الـ ُّروح ال ُقـ ُدس يف الكتــاب امل ُ َقـ ّدس تتبــادل وتتنــاوب مــع
مراجــع تشــر إىل اللــه.



اقــرأ إشــعياء  14 – 10 :63وقارنهــا مــع ســفر العــدد  . 12 :32إىل َمــن يشــر كاتبهــا يف هــذه
الفقـرات؟ ومــاذا يخربنــا ذلــك عــن ألوهيــة الـ ُّروح ال ُقــدُ س؟

يف إش ــعياء  ، 10 :63تذ ّم ــر الش ــعب َوأَ ْح َزنُ ــوا الــ ُّروح ال ُقــ ُدس .ومه ــا يك ــن م ــن أم ــر،
ـص املــرادف ،ك ــا يظه ــر يف س ــفر الع ــدد  ،11 :14يد ّون ــه ق ــول ال ــرب مل ــوىس « َحتَّ ــى
فالن ـ ّ
َمتَ ــى يُهِي ُن ِن ــي هــذَا الشَّ ــ ْع ُب؟» ويف س ــفر التثني ــة  ،12 :32نُح ــاط علــاً ب ــأن «الــ َّر ُّب َو ْحــ َد ُه
ـي» .م ــن الواض ــح أ ّن كتب ــة كلم ــة الل ــه ق ــد رأوا الل ــه وال ـ ُّروح
اقْتَ ــا َد ُه َولَ ْي ـ َ
ـس َم َع ـ ُه إِل ـ ٌه أَ ْج َن ِب ـ ٌّ
منص ــة واح ــدة.
ال ُقــ ُدس معــاً ع ــى ّ
وح الــ َّر ِّب تَ َكلَّــ َم ِب» ،بينــا يقــول املــرادف يف اآليــة
يف 2صموئيــل  2 :23نقــرأ ّ
النــص « ُر ُ
الثالثــة« :قَـ َ
سائِيـ َـل إِ َ ّل ».مـ ّرة ثانيــة نجــد أ ّن العبارتــن املرتادفتــن ت ُختــان بــأ ّن الـ ُّروح
ـال إِلـ ُه إِ ْ َ
ال ُقـ ُدس يُعتــر مســاوياً للــه.



قــارن 1كورنثــوس  17 ،16 :3مــع 1كورنثــوس  20 ، 19 :6وقــارن 1كورنثــوس  11 :12مــع
1كورنثــوس  .28 :12كيــف تســتعمل املراجــع التــي تشــر للــروح القــدس بالتبــادل مــع املراجع
ـرب اإللــه؟ مــاذا يُنســب إىل اللــه والـ ُّروح ال ُقــدُ س يف ذات الوقــت؟
التــي تشــر للـ ّ
يف 1كورنثــوس  17 ، 16 :3يســتخدم الرســول بولــس لغــة مشــابهة للتــي يف 1كورنثــوس 19 :6
 20 ،فبالنســبة للرســول بولــس ،أن متتلــئ بال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس معنــاه أن يســكنك اللــه .ومبســاواة
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التعبــر «هيــكل اللــه» بـــ «معبــد الـ ُّروح ال ُقـ ُدس» يشــر بولــس إىل أ ّن الـ ُّروح ال ُقـ ُدس هــو الله.
قســم املواهــب
يف 1كورنثــوس  ،11 :12يكتــب الرســول بولــس بــأ ّن ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس هــو َمــن يُ ّ
الروحيــة لألعضــاء املؤمنــن وبعــد بضــع آيــات نقــرأ أ ّن اللــه هــو الــذي يــوزّع املواهــب
الرو ّحيــة .فالرســالة املتضّ منــة واضحــة :فال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس يقــوم بنفــس النشــاط كاللــه متام ـاً،
ـوي بــأن ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس هــو معــادل للــه.
وهــو دليــل قـ ّ
اقــرأ ســفر العــدد ّ 11 :14مــر ًة ثانيــة .بأ ّيــة كيفيــة ميكــن أن ينطبــق هــذا القــول علينــا
اليــوم؟ فكّــر يف الطــرق العجيبــة التــي عمــل بهــا اللــه يف كنيســتنا .فكّــر يف جميــع األســباب
والدواعــي التــي أعطانــا إياهــا لــي نؤمــن .كيــف نتأكّــد بأنّنــا ال نرتكــب اليــوم األخطــاء
التــي ارتكبهــا شــعب اللــه قدمي ـاً مــن آالف الســنني؟

األربعاء

 18كانون الثاين (يناير)

العمل الربّاين للروح القدس
يقـوم الـ ُّروح القُـ ُدس بإجـراء أعمال مع ّينـة ،التـي ينسـبها الكتـاب املُقَـ ّدس إىل اللـه وحده،
فهـو نشـط يف العمـل الربّـاين الخلاّق ،وهو نشـيط بنفـس القدر يف تجديـد الله للنفـس وخلقها
مـن جديـد بلا خط ّية.
اقــرأ تيطــس  6 – 4 :3كيــف يصــف بولــس الرســول اشــراك الــ ُّروح ال ُقــدُ س يف عمليــة
الخليقــة الجديــدة؟

يـأيت ذكـر الـ ُّروح القُـ ُدس جنباً إىل جنـب مع «الله مخلّصنـا» (تيطس  )4 :3يف محتوى غسـل
التجديـد (املعموديـة) وتجديدنـا الروحـي (تيطـس  .)5 :3فهـو العامل يف والدتنـا الجديدة .وهو
يجـ ّدد قلوبنـا .ويوقـظ فينـا الرغبة لالفتداء بيسـوع املسـيح واتّباعـه .هو روح الحيـاة (رومية :8
ويغير أخالقهم .وهو يسـاعدنا عىل طاعة يسـوع املسـيح مخلّصنا.
 )2وهـو َمـن يقـ ّدس الخطـاة ّ
فقـط إله سماوي يقـدر أن يـؤدي هذه األعمال العجيبـة الرائعة.



قــارن بــن إشــعياء  ،10 – 8 :6أعــال  .27 – 25 :28ملَــن ي ْن ِســب مد ّونــو الكتــاب املقــدّ س
ـص اإللهــي؟
هــذا النـ ّ
توجـد عـدة فقـرات كتابيّـة التـي فيهـا ،مـن ناحيـة ،يُـ َد َّو ُن بأن اللـه يتكلّـم ،وتوجـد فقرات
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أخـرى يُـ َد ِّو ُن فيهـا كتّـاب آخـرون بـأ ّن الـ ُّروح القُـ ُدس هـو املتكلّـم .إن الـ ُّروح ال ُق ُدس هـو الذي
أوحـى بالكلمـة املقّدسـة لنـا (بطـرس الثانيـة  ،)21 :1ويُ ْذكَر يف ِ
اب ُه َو
موضـع آخـر أن «ك ُُّل الْ ِكتَ ِ
ُمو ًحـى بِـ ِه ِمـ َن اللـ ِه» (2تيموثـاوس  .)16 :3وهنا نجد أن تسـليم الكلمة املقدسـة هو عمل آخر
مـن أعمال الـ ُّروح القُـ ُدس وهـو عمـل إلهي.


ماذا تعلّمنا اآلية يف رومية  11 :8بخصوص ألوهية ال ُّروح ال ُقدُ س؟

ي ـ ّدون الكتــاب املق ـ ّدس بــأ ّن ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس أقــام يســوع مــن بــن األمــوات وهــو ســوف
يقيمنــا نحــن أيضـاً .اللــه فقــط لديــه القــدرة إلقامــة املــوىت مــن القبــور .مــن ثـ ّم يكــون الـ ُّروح
ال ُق ـ ُدس هــو اللــه بــا م ـراء.
مــا التغيـرات التــي مبقــدورك إجراءهــا لتجعلــك تتق ّبــل قيــادة الـ ُّروح ال ُقــدُ س؟ مبــا معنــاه،
ماهــي املامرســات التــي ميكــن أن تعوقــك عــن رؤيــة قيادتــه بجــاء يف حياتــك؟ أي ،مــا
هــي املامرســات التــي يجــب أن تتخـ ّـى عنهــا يف حياتــك لتتمكّــن مــن تأمــن قيادتــه لــك؟

الخميس

19كانون الثاين (يناير)

أهمية ألوهية ال ُّروح الق ُُدس
مـا الـذي يُفقَـد إذا مل يكـن الـ ُّروح القُـ ُدس إلهـاً؟ لو مل يكـن ال ُّروح القُـ ُدس الله متامـا ،لكانت
ُمقـ َّدرات خطـوات الخلاص والعبـادة يف خطر .فالكتاب املُقَـ ّدس يخربنا بأن الـ ُّروح ال ُق ُدس يج ّدد
ويغير أخالقنـا .ولـه القـدرة أن يقيـم مـن
املؤمنين .يسـكن فيهـم وميألهـم .إنّـه يُجـدد أفكارنـا ّ
املـوت .ويجعـل تابعـي يسـوع قديسين .فلـو مل يكن الـ ُّروح ال ُق ُدس هو اللـه ،فكيف نتأكـد بأنّه
بـكل هـذه املهـام بطريقة تـرىض الله؟
يسـتطيع أن يقـوم ّ
اقـرأ 1بطـرس 2 :1؛ 2كورنثـوس 14 :13؛ ومتـى  .19 ، 18 :28حيـث أنّ الـ ُّروح ال ُقـدُ س ُي ْذكـر
جنبـاً إىل جنـب مـع اللـه اآلب واالبـن يسـوع املسـيح – يف املعموديـة ومنـح الربكـة ،فما هـو
موضـع الـ ُّروح ال ُقـدُ س فيما يتعلـق بتوقرينـا وعبادتنـا لله؟

إ ّن ألوهيـة الـ ُّروح القُـ ُدس تسـاعدنا يف التعامـل معـه بطريقـة الئقـة تكرمـه وتقبلـه ُمك ّرمـاً
يف مكانـه الالئـق بجاللـه .فـإن حياتنـا الروحيـة تسـتند إىل كونـه الله .إ ّن كنيسـة العهـد الجديد
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ويحتل
ّ
تضـع ،بلا تـر ّدد ،أقنـوم الـ ُّروح ال ُق ُدس جنبـاً إىل جنب مـع األقنومين اآلخرين لأللوهيـة.
الـ ُّروح القُـ ُدس نفـس رتبة ودرجـة اآلب واالبن يف فريضـة املعمو ّدية .وللمعموديـة مغزى روحي
عميـق ،فهـي فريضـة عبـادة جليلـة .ومـا ُيـارس يف فريضـة املعموديـةُ ،يـارس أيضـاً يف الختـام
الرسـول .إنّهـا ابتهـال تع ّبـدي حيث مي ّجد فيه الـ ُّروح ال ُق ُدس متامـاً كاآلب واالبـن .فالثالثة أقانيم
َ
يذكـرون معـا كوحـدة واحـدة مؤكّدة.
يتأكــد موقــع ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس كأقنــوم جديــر بالعبــادة يف العهــد الجديــد ،ليــس فقــط يف
املعموديــة ويف ختــام االجتــاع الرســويل ،ولكــن مــن خــال املطلــب الدائــم املتعلــق باعتامدنــا
عليــه يف حياتنــا الرو ّحيــة ووجــوب طاعتــه بوصفــه معلَمنــا الســاوي و ُمق ِّدســنا .هــل يه ـ ّم
كــون الـ ُّروح ال ُقـ ُدس هــو اللــه؟ نعــم بــكل تأكيــد .فلــو كنــا نعــرف َمــن هــو حقيقـةً ،ونت َح ّقــق
ونعــرف بألوهيتــه ،فســوف نحــرم عملــه ونق ـ ّدس ربوب ّيتــه ونعتمــد عليــه يف من ّونــا الــذايت
وتكريســنا.
فكّــر فيــا يعنــي أن الـ ُّروح ال ُقــدُ س ،اللــه ذاتــه ،يعمــل يف حياتــك .مــا أعظــم الوعــود
املُشــار إليهــا هنــا إذ نتح ّقــق بــأن اللــه هــو الــذي يعمــل فينــا ويغ ّرينــا إىل الكيف ّيــة التــي
ترضيــه .فلــاذا تُعتــر هــذه االختبــارات منهِضــ ًة إ ّيانــا ومث ّبتــ ًة للحــق؟

الجمعة

ملزيد من الدرس

 20كانون الثاين (يناير)

كام رأينا من درس هذا األسبوع ،فإ ّن دليل ألوهية ال ُّروح ال ُق ُدس مقنع متاماً .ال ُّروح ال ُق ُدس هو
رس إلهي .ومرة أخرى نعيد التأكيد
الله .ولكن تذكّر :بالتفكري يف ال ُّروح ال ُق ُدس نحن نتعامل مع ّ
عىل هذه النقطة :إنه بالقدر الذي نعجز فيه عن فهم كنه الله وطبيعته بشكل تام ،فإننا يجب
الحق
أن نقاوم التو ّرط يف جعل مفهومنا البرشي يكون هو املقياس ملا ينبغي أن يكونه الله .فإ ّن ّ
الحق مع طبيعة الله
يتع ّدى الفهم واإلدراك البرشيني بدرجة كبرية ،وبخاصة عندما يتعامل هذا ّ
ذاته.
ويف نفــس الوقــت ،اإلميــان بألوهيــة الـ ُّروح ال ُقـ ُدس يعنــي أكــر مــن مجـ ّرد قبــول التعليــم
ـص باألقانيــم الثالثــة .إنّــه يتض ّمــن االعتــاد عــى والثقــة يف عمــل اللــه الخــايص كــا طلبه
املختـ ّ
اآلب ون ّفــذه االبــن بقـ ّوة الـ ُّروح ال ُقـ ُدس« .ولكنــه ليــس أمـرا ً جوهريـاً بالنســبة لنــا أن نحــدد
مــا هــو الــروح القــدس بالضبــط ....إن طبيعــة الــروح القــدس هــي رس .فليــس يف مقــدور
النــاس أن يوضحوهــا ألن الــرب مل يعلنهــا لهــم .والنــاس ذوو اآلراء الخياليــة قــد يقتبســون
بعــض الفصــول الكتابيــة ويقيمــون عليهــا بنــاء برشي ـاً ،ولكــن اعتنــاق هــذه اآلراء ال يقــوي
الكنيســة .ففيــا يختــص مبثــل هــذه األرسار التــي هــي أعمــق مــن أن يســر غورهــا اإلدراك
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البــري ،يكــون الســكوت مــن ذهــب» (روح النبــوة ،أعــال الرســل ،صفحــة 36و .)37

أسئلة للنقاش
 .1لقــد كتــب م ـ ّر ًة الفيلســوف النمســوي لوديــج وتجنســتاين عبــار ًة تقــول« :مــا نعجــز

ع ــن التح ــدّ ث في ــه ،يج ــب أن نخ ــي س ــبيله يف صم ــت ».وم ــع أنّ مضم ــون كالم ــه كان
يختل ــف كلي ـ ًة ّع ــا كتبت ــه روح النب ــوة س ــالفاً ،ف ــإن املب ــدأ واح ــد .مبعن ــى ،مل ــاذا يفضَّ ــل
ـص الل ــه
الصم ــت حي ــال األم ــور الت ــي مل تُعل ــن لن ــا بواس ــطة الوح ــي اإلله ــي في ــا يخ ـ ّ
والح ـ ّـق الروح ــي عموم ـاً؟
 .2أحيان ـاً يك ــون م ــن الناف ــع أن نت ّع ــرض ملفه ــوم اله ــويت م ــا ب ــأن نس ــأل« :ك ــم تك ــون
الخس ــارة ل ــو أنّ الف ــرض كان خاطئــاً؟ مثــاً« :م ــا ه ــي الخس ــارة ل ــو تربه ــن أنّ املس ــيح
لي ــس إلهــاً؟» وفي ــا يتعل ــق بال ــروح الق ــدس ،أمع ــن يف ه ــذا الس ــؤال القائ ــل «م ــاذا
ســ ُي ْفقَد ل ــو مل يك ــن الــ ُّروح ال ُق ــدُ س إلهــاً كامــاً؟»
 .3م ــاذا يق ــول االقتب ــاس الت ــايل لن ــا عمليــاً؟ «إن الــ ُّروح ال ُق ــدُ س ،ال ــذي ميألن ــا لي ــس
تأثــراً غامضــاً أو ق ــو ًة وهم ّي ــة .إنّ ــه أقن ــوم س ــاوي يج ــب أن يُقب ــل بتواض ــع عظي ــم،
ووق ــار وطاع ــة تام ــن .فلي ــس األم ــر ه ــو ك ــم منتل ــك ِم ــن ال ــروح الق ــدس ب ــل ك ــم
ميتلــك هــو م ّنــا .وينبغــي أن ميلــك الــروح القــدس عــى كل مــا فينــا( ».يل -روي إدويــن
ف ــرووم ،م ــن كت ــاب «مج ــيء املعـــ ّزي» صفح ــة .)159
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