الدرس الرابع

 27 – 21كانون الثاين (يناير)

شخصية ال ُّروح الق ُُدس
أقنوم أو ّ

السبت بعد الظهر

املراجـع األسـبوعية :يوحنـا  14 ، 13 :16؛ روميـة  16 – 14 :8؛ رومية  13 :15؛ يوحنا
 6 :14؛ يوحنـا  17 :17؛ روميـة .5 :5

ِاسـ ِميَ ،ف ُهـ َو يُ َعلِّ ُمك ُْم ك َُّل
آيـة الحفـظَ « :وأَ َّمـا الْ ُم َع ِّزي ،الـ ُّروح ال ُقدُ س ،الَّ ِذي َس ُ ْي ِسـلُهُ ُ
اآلب ب ْ
ُـم» (يوحنا .)26 :14
ُـم بِـك ُِّل َمـا ُقلْتُهُ لَك ْ
ش ٍءَ ،و ُي َذكِّ ُرك ْ
َْ
ألن الـ ُّروح القُـ ُدس يُصـ َّور يف مناسـبات متفاوتة بكيانات غري مشـ ّخصة ،مثـل الرياح أو النار،
فقـد خلـص البعـض لجعلـه شـيئاً بلا شـخصيّة ،أو نوعـاً من قـ ّوة إلهيّـة .يف رأيهـم أنّه مثـل تيّار
كهربـايئ يشـحننا بـدالً مـن كونـه كائناً حيّـاً .ولكن السـؤال ليـس يف إمكانية إحضار فقـرات ّ
تدل
على أنشـطة غير مشـ ّخصة أو نفـوذ وتأثير يقـوم بـه الـ ُّروح القُـ ُدس .فاملسـألة هي إذا مـا كان
تبين شـخص ّيته إيجاب ّياً.
يوجـد فقـرات كتابيـة ّ
هنــاك آيــات ،يجــب أن نعتــر بهــا حتــى نُكـ ِّون صــورة أكمــل ع ّمــن يكــون الـ ُّروح ال ُقـ ُدس.
ـخصية (أقنــوم) الـ ُّروح ال ُقـ ُدس كــا يوصــف يف الكلمــة
يف هــذا األســبوع ســنتعلّم املزيــد عــن شـ ّ
املق ّدســة .هــذا الحـ ّـق الكتــايب سيســاعدنا عــى فهــم أفضــل لــدور روح اللــه القــدوس يف حياتنــا.
ولســوف يســاعدنا ذلــك عــى الحصــول فهــم أعمــق ألهم ّيــة اإلميــان بشــخصية الـ ُّروح ال ُقـ ُدس
لحياتنــا الروحيّــة .إنّــه فقــط عندمــا منــارس أفــكارا ً صحيحــ ًة عــن الــروح القــدس ،عندهــا
نتم ّكــن مــن إرجــاع امل ْحبــة والوقــار والثقــة والخضــوع لــه كــا يليــق بجاللــه.
*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعدادا ً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق 28
كانــون الثــاين (ينايــر).
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القدس
وصف املسيح لل ّروح ُ

اقــرأ يوحنــا 14 ، 13 :16؛ يوحنــا 27 ، 26 :15؛ يوحنــا  .26 ، 17 :14ماهــي الصفات الشــخصية
الخاصــة جــداً التــي ينســبها يســوع إىل ال ـ ُّروح ال ُقــدُ س يف هــذه الفق ـرات؟ مــاذا يعنــي لــك
ّ
وح ال ُقــدُ س باملعــن أو املعـ ّزي« ،الباراقليــط»؟
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بالنســبة لــكالم يســوع ،الـ ُّروح ال ُقـ ُدس يقــود ،يتكلــم ويســمع ويــرح ومي ّجــد (يوحنــا:16
 .) 14 ، 13أيضـاً الـ ُّروح ال ُقـ ُدس يعلّــم ويذكّــر (يوحنــا .)26 :14وهــو يســكن فينــا (يوحنــا :14
 ،)17ويشــهد (يوحنــا  )26 ، 24 :15ويب ّكــت (يوحنــا  .)8 :16تظهــر هــذه الصفــات واألنشــطة
لشــخصية عل ّويــة فائقــة الســلطان أكــر منهــا لقــوى اعتباريــة بــا شــخص ّية محــد ّدة.
ســيتم وعــد يســوع لتالميــذه؟ كيــف ال يُــرك التالميــذ
اقــرأ يوحنــا  18 – 16 :14كيــف
ّ
وحدهــم (يتامــى)؟

إ ّن يســوع ليهت ـ ّم بتابعيــه .فهــو ال يــرك تالميــذه يتامــى .ووعــد بــأن يرســل لهــم ال ـ ُّروح
خاصــة أنّــه سريســل «معينـاً آخــر» أو «مع ّزيـاً» والكلــات
ال ُقـ ُدس .فيســوع يقــول هنــا بصــورة ّ
التــي يســتخدمها يســوع هنــا لهــا مغــزى كبــر .إنّــه يعــد بإرســال معــن أو مســاعد آخــر.
ليــس شــخصاً مختلف ـاً .والكلمــة «آخــر» مد ّونــة يف اللغــة اليونانيــة [ ]allosوالتــي تعنــي أنّــه
ـخصيته الخاصــة ولكــن لــه نفــس الصفــات ،وهــذا معنــاه أنّــه مشــابه لــه (للمســيح)
لــه شـ ّ
شــخصياً .مبعنــى أ ّن املســيح وعــد بــأن يرســل شــخصاً مثلــه ،شــخصاً يأخــذ مكانــه ،شــخصا
يواصــل عملــه فينــا وهــو ممثّــل لــه.
هــذا العمــل الــذي يقــوم بــه ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس هــو عمــل املســاعد أو املع ـ ّزي .والكتــاب
امل ُ َقـ ّدس يســتعمل بهــذا الصــدد الكلمــة اليونانيــة ( parakletosيوحنــا  )16 :14ليصــف شــخصاً
مطلوب ـاً ليدعــم ،ليســاعد؛ يصــف شــخصاً مد ّعــوا ً ملســاندتنا .كــا أ َّن يســوع ش ـ ْخص ،فهكــذا
الـ ُّروح ال ُقـ ُدس هــو شــخص أيضـاً .هــذه الفكــرة تد ّعــم بحقيقــة أ ّن الصفــات الشــخصية املميِّــزة
ت ُ ْن َســب غالبـاً إىل الـ ُّروح ال ُقـ ُدس( .اقــرأ يوحنــا 26 :14؛  26 :15؛ أعــال 28 :15؛ روميــة 26 :8؛
1كورنثــوس 11 :12؛ 1تيموثــاوس )1 :4
ملــاذا نشــعر بطأمنينــة أكــر إذا علمنــا بــأنّ الـ ُّروح ال ُقــدُ س هــو شــخص ّية كائنــة أكــر مــن
مجـ ّرد قـ ّوة مبهمــة؟
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عندمــا تقــرأ اآليــات التاليــة ،اســأل نفســك إذا كان مضمونهــا يتحــدّ ث عــن مج ـ ّرد ق ـ ّوة
مبهمــة أو عــن شــخصية إله ّيــة م ّميــزة .روميــة 27 ، 16 – 14 :8؛ روميــة 30 :15؛ 1كورنثــوس
10 :2؛ أعــال  29 :8؛ 20 ، 19 :10؛ . 25 :28

تتوسـط لنـا؟ هـل القـوة ،أو الـروح التـي ليسـت لهـا
هـل تسـتطيع قـ ّوة بلا شـخص ّية أن ّ
تخص الله؟ هـل النفوذ املج ّرد من الشـخص ّية له مقدرة
شـخصية ،قـادرة على أن تعلن لنا أمـورا ً ّ
على التكلّـم؟ كل هـذه العبـارات الكتابيـة يكـون لهـا معنـى معقـوالً إذا كان الـ ُّروح القُـ ُدس
شـخصية وكائنـاً مرموقـاً علويـاً ،ال مجـر ّد قـ ّوة أو نفـوذ.
اقـرأ اآليـات التاليـة .ماهـي الصفـات والسـجايا ال ُحسـنى املنسـوبة للـروح القـدس يف هـذه
الفقـرات الكتاب ّيـة؟ أفسـس 30 :4؛ أعمال 9 ، 3 :5؛ 1كورنثـوس 11 :12؛ روميـة .30 :15

إن الخصائــص املميِّــزة للشــخصية هــي املعرفــة (أو الفهــم) ،الشــعور ،واإلرادة .فقــط الكائن
الشــخيص هــو الــذي ميكــن إحزانــه وتضليلــه والكــذب عليــه .فقــط الكائــن الشــخيص لديــه
القــدرة عــى االختيــار كــا يشــاء ،ولديــه إرادة حــرة .واإلرادة رمبــا تكــون عن ـرا ً مــن أهــم
العنــارص والخصائــص املم ّيــزة يف أي شــخصية .وفقــط الكائــن الشــخيص لديــه القــدرة عــى
املحبــة .ال ميكــن تصــور وجــود محبــة حقيقيــة يف تــرُّف ناجــم عــن قــوة مجــردة وغــر
شــخصية .إ ّن املحبــة تــأيت مــع ملســة شــخصية للغايــة .إن هــذه الصفــات الشــخصية ت ُشــر إىل أن
الــروح القــدس هــو كائــن شــخيص اإلدراك ،شــخيص املعرفــة ،شــخيص اإلرادة ،وشــخيص القـرار،
قــادر عــى املحبــة .فهــو ليــس إنْ ِبثَاقـاً ُهالميـاً مبهـاً ،أو كِيَانـاً غــر شــخيص .يتــم الحديــث عــن
الــروح القــدس بهــذه الطــرق الشــخصية ألن اللــه نفســه هــو إلــه شــخيص.
«الـ ُّروح ال ُقـ ُدس لــه شــخص ّية ،وإالّ ليعجــز عــن أن يشــهد ألرواحنــا ومــع أرواحنــا بأننــا أوالد
اللــه .وهــو يتوجــب أن يكــون شــخصاً إله ّي ـاً ،وإالّ ليعجــز عــن اإلفصــاح عــن مكنونــات قلــب
اللــه» (روح النبــوة ،الك ـرازة ،صفحــة .)716
كيــف يؤثّــر وصــف الكتــاب امل ُ َقــدّ س الـ ُّروح ال ُقــدُ س بامتــاك ِســات وم ّميـزات شــخصية،
عــى عالقتنــا بــه؟ مــاذا يكــون االختــاف لــو كان الـ ُّروح ال ُقــدُ س ،بخــاف اللــه ،مجـ ّرد قـ ّوة
بــا شــخصية عاقلــة؟
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التحـ ّدي الــذي يجابهنــا يف محاولــة فهــم كنــه الـ ُّروح ال ُقـ ُدس هــو أنــه مبقدورنــا أن نتصـ ّور
مجســمة ليســوع،
اللــه كأب بطريقــة ملموســة إىل َح ـ ٍّد مــا .والكثــرون أيض ـاً عندهــم صــورة ّ
كــا هــو موصــوف يف األناجيــل .لقــد أخــذ طبيعتنــا البرشيّــة وظهــر لنــا يف هيئــة إنســان.
والـ ُّروح ال ُقـ ُدس ،عــى النقيــض ،يُ ْعــرض لنــا بطريقــة مختلفــة متامـاً .فهــو يظهــر بأنّــه غــر
ملمــوس ،فنجــد صعوبــة يف فهمــه بالقــدر الــذي نفهــم بــه اآلب واالبــن.
وب َِس ـبَ ِب َذلِـ َـك يخــرج البعــض بنتيجــة أ ّن ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس هــو مج ـ ّرد ق ـ ّوة بــا شــخصية
ح ّيــة .وكــا رأينــا مــن خــال دراســتنا لهــذا املوضــوع حتــى اآلن ،فــإ ّن هــذا التخ ّيــل ال ينصــف
طبيعــة الـ ُّروح ال ُقـ ُدس .ويف الحقيقــة توجــد فقـرات يف كلمــة اللــه املق ّدســة ،ال يكون لهــا معنى
إذا كان ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس مجــرد يشء أو ق ـ ّوة (إلهيــة) بــا شــخص ّية قامئــة بذاتهــا.
اقــرأ بإمعــان الفقرتــن التاليتــن وانظــر إذا كان لهــا معنــى متــى أحللــت كلمــة «ق ـ ّوة»،
النصــن فقــط معنــى لــو أنّ ال ـ ُّروح
«نفــوذ» محــل «ال ـ ُّروح ال ُقــدُ س» .ملــاذا يكــون لهذيــن َّ
ال ُقــدُ س هــو ،حقيق ـ ًة ،اللــه بالفعــل؟
رومية 13 :15
1كورنثوس 4 :2
وح الْ ُقـ ُد ُس َونَ ْحـ ُن» (أعــال  )28 :15ســيكون ســخيفاً وعبثيـاً
إن قَـ ْول الرســل «ألَنَّـ ُه قَـ ْد َرأَى الـ ُّر ُ
وح الْ ُقـ ُد ُس مجــرد قــوة أو تأثــر غــر شــخيص .بــدالً مــن ذلــك ،يشــر قولهــم هــذا
إذا كان الـ ُّر ُ
إىل كائــن شــخيص آخــر ،متامـاً كــا أن كالً مــن اآلب واالبــن هــا كائنــان شــخصيان.
ــم اآلب َواالبْــنِ َوالــ ُّرو ِح
باإلضافــة إىل ذلــك ،كيــف ميكــن للمؤمنــن أن يعتمــدوا «ب ِْاس ِ
الْ ُق ـ ُد ِس» (متــى  ،)19 :28إ ْن كان األول والثــاين كائنــن شــخصيني بينــا الثالــث املذكــور ليــس
كائنــاً شــخصياً؟ إ َّن هــذا ال يبــدو معقــوالً أو منطقيــاً .بــدالً مــن ذلــك ،يتــم ِذكــر ثالثتهــم
بوصفهــم جــزء مــن نفــس االســم الواحــد الــذي بــه نعتمــد.
وهكذا يُعلن عن ال ُّروح ال ُق ُدس هنا بأنه عىل قدم املساواة مع الله اآلب والله االبن.
لقــد د ّونــت روح النبــوة بدقــة متناهيــة «بأنّــه يوجــد ثــاث شــخص ّيات (أقانيــم) ح ّيــة للثــايث
الســاوي ... .اآلب ،واالبــن ،والــ ُّروح القُــ ُدس» (روح النبــوة ،الكــرازة ،صفحــة  .)615وهــي،
أيض ـاً ،واضحــة وضــوح الشــمس بخصــوص شــخصية ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس القامئــة.
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األربعاء

 25كانون الثاين (يناير)

الحق
روح ّ


«الحق» يف هذه الفقرات؟
اقرأ يوحنا  6 :14؛  17 :17ما معنى كلمة
ّ

للحق غالباً ما يكون
يف انجيل يوحنا ،كلمة
«الحق» هي تعبري هام ج ّدا ً .فمفهومنا الدارج ّ
ّ
جامدا ً ونظريّاً .ويف الغرب قد يُغلّف هذا املفهوم بالفلسفة اليونان ّية .ولكن ،يف الكتاب املق ّدس
خاصاً :يسوع هو الحق
وخصوصاً يف إنجيل يوحنا ،فكلمة ّ
الحق تحمل معنى شخصيّاً ومعنى ّ
«حق» أي صادقة وصحيحة (قارن مبا ورد يف يوحنا
(يوحنا  .)6 :14وبينام كلمة الله املكتوبة هي ّ
ُ
ِ
الحق اإللهي قد أعلن بطريقة فائقة يف شخص يسوع املسيح
17 :17؛ مزمور  ،)142 :119فإ ّن ّ
الذي تتح ّدث عنه الكلمة املقدسة أل ّن الله قد أعلن ذاته من خالله.


الحق؟
اقرأ يوحنا 26 :15؛  .13 :16ما اإلجراء الذي يقوم به ال ُّروح ال ُقدُ س ،كروح ّ

الحق ،وهو يفعل ذلك بتوجيهنا إىل
الحق سريشدنا إىل جميع ّ
يف يوحنا  13 :16أُخربنا بأ ّن روح ّ
فالحق الذي يرشدنا
املسيح ومبساعدتنا لنتذكر ما قاله يسوع (يوحنا  )26 :15وما فعله ألجلنا.
ّ
شخص ج ّدا ً :إنّه يُعيل يسوع ويقودنا إىل عالقة مخلِصة أمينة معه .عندما
إليه ال ُّروح ال ُق ُدس هو ّ
والحق( .يوحنا .)24 :4
تح ّدث يسوع إىل املرأة السام ّرية ،قال إ ّن الله ينبغي أن يُعبد بالروح
ّ
والحق
عندما نطلب قيادة ال ُّروح ال ُق ُدس ،فسوف يقودنا إىل املسيح يسوع ،الذي هو الطريق
ّ
والحياة( .يوحنا )6 :14
الحـ ّـق يف الكتــاب امل ُ َق ـ ّدس ليــس شــيئاً جامــدا ً أو نظريّ ـاً كالــذي يُعــرض لنــا يف الفلســفة.
الحـ ّـق يشــتمل عــى عالقــة شــخصية متينــة مخلِصــة عميقــة مــع خالقنــا ،وفادينــا ،الــذي يُدعــي
كل الحـ ّـق» (قــارن مبــا ورد يف تثنيــة 4 :32؛ مزمــور  .)5 :31وهكــذا فالـ ُّروح ال ُقـ ُدس يُدعــى
«إلـ َه ّ
عــى نحــو مالئــم «روح الحـ ّـق» (يوحنــا )17 :14؛ (يوحنــا  )13 :16امل َُرســل لنــا مــن اللــه اآلب
(يوحنــا  ،)26 :15داللــة ليــس فقــط عــى صفاتــه الذاتيــة ولكــن أيضـاً عــى ألوهيتــه.
إنّنــا منيــل إىل التفكــر يف الحـ ّـق مــن خــال فــروض مثــل املفهــوم املعقــول واملعــروف بـــ
« »modus ponensأو القيــاس االســتثنايئ ومــا شــابه .إ َّن كث ـرا ً ّمــا نظ ـ ّن أنّــه الحـ ّـق نأخــذه
مــن مجــرد افرتاضــات .فكيــف ،إذن ،ميكنــك فهــم فكــرة الحـ ّـق كشــخص وليــس كــيء؟ أحــر
اإلجابــة معــك اىل الصــف يف يــوم الســبت.
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الخميس

 26كانون الثاين (يناير)

ملاذا يهم األمر؟



اقــرأ روميــة  .4 -1 :3عــى الرغــم مــن أن الســياق املبــارش لهــذه الفــرة هــو عــدم أمانــة
بع ــض األش ــخاص م ــن ش ــعب الل ــه للعه ــد ،م ــا ه ــي القضي ــة األك ــر الت ــي يتح ــدث عنه ــا
بول ــس هن ــا؟ م ــا ال ــذي يقول ــه بول ــس ع ــن الل ــه؟

االستفس ــار ع ــن ش ــخصيّة الــ ُّروح ال ُقــ ُدس ه ــو أم ــر يف غاي ــة األهميّ ــة ،ول ــه مضام ــن
ومع ــاين عمليّ ــة س ــامية« .فل ــو ه ــو ش ــخصية إلهيّ ــة ونح ــن نف ّك ــر في ــه كنف ــوذ ب ــا ش ــخصيّة،
ـب ال ــذي يس ــتحقّه» (يل -روي
نك ــون نس ــلب ش ــخصية إله ّي ــة م ــن الوق ــار واالحــرام والح ـ ّ
ادوي ــن ف ــرووم ،مج ــيء املعــ ّزي ،صفح ــة .)40
لــو أن ّنــا نعتقــد بــأن الـ ُّروح ال ُقـ ُدس هــو مجـ ّرد قـ ّوة إله ّيــة غامضــة ،تصبــح أفكارنــا مهتمــة
بـــ «كيــف ميكننــا أن نحصــل عــى قســط وافــر مــن ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس؟ ولكــن إذا اعتقدنــا بأنّــه
إلــه ســاوي ،فســوف نتســاءل قائلــن :كيــف يحصــل الـ ُّروح ال ُقـ ُدس عــى الكثــر م ّنــي؟ النقطــة
القاطعــة هــي :هــل تريــد أن متتلــك الـ ُّروح ال ُقـ ُدس؟ أو هــل تريــد الـ ُّروح ال ُقـ ُدس أن ميتلــكك
ويهيمــن عليــك؟ هــل تقــاوم نفــوذه أو أنّــك مســتع ّد أن تتبعــه يف طاعــة وحبــور (انظــر روميــة
14 – 12 :8؛ غالطيــة )24 – 18 :5؟ هــل تريــد أن تســتخدم الـ ُّروح ال ُقـ ُدس حســب مخططاتــك،
أَ ْم تتّــكل عليــه حتــى يتم ّكــن مــن قيادتــك لتصبــح مشــابهاَ ليســوع املســيح ،ولتعمــل ما يرســمه
ـرب لحياتــك؟ هــل تق ـ ّر بالحقيقــة القائلــة بــأ ّن جســدك هــو هيــكل للــروح القــدس ،الــذي
الـ ّ
فيــك والــذي لـ َـك مــن اللــه؟ (1كورنثــوس  )19 :6وهــل أنــت مســتع ّد أل ّن مت ّجــد اللــه بالكيف ّيــة
التــي تحياهــا؟



اقـــرأ روميـــة  ، 5 :5أفســـس  19 ، 18 :2كيـــف يرتبـــط الـــ ُّروح ال ُقـــدُ س مبح ّبـــة اللـــه؟ مـــا
ككل؟
مفع ــول ذل ــك علي ــك ش ــخصياً وم ــا مفعول ــه ع ــى الكنيس ــة ّ

فقــط األشــخاص يســتطيعون بوعــي أن يتعاونــوا مــع بعضهــم البعــض .فنحــن مدع ـ ّوون
لنعمــل مــع الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ،بينــا هــو يقودنــا ويج ّددنــا فــردا ً فــردا ً ،وككنيســة اللــه مجتمعـةً.
فــإذا مل نقبــل الـ ُّروح ال ُقـ ُدس كأحــد أقانيــم الثالــوث اإللهــي ،يكــون مــن الســهل علينــا تجاهلــه،
وأن نص ـ ّم آذاننــا حتــى ال نســمع دعوتــه ،ونح ّجــر قلوبنــا حيــال نفــوذه الــذي يغـ ّـر الحيــاة.
وألننــا قــد انزلقنــا يف الخط ّيــة كمخلوقــات محطّمــة يف حاجــة إىل نعمــة اللــه املغـ ّـرة ،فآخر يشء
يجــب أالّ نلجــأ إليــه هــو عــدم االنصيــاع لقيــادة الـ ُّروح ال ُقـ ُدس لحياتنــا .نحتــاج أن نسـلّم لــه
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حياتنــا بالكامــل .وهكــذا بتســليمنا بألوه ّيــة الـ ُّروح ال ُقـ ُدس الــذي يتــوق بــأن يســتخدمنا ،فاللــه
يتوســط اختبارنــا املســيحي.
ّ
«إننــا ال ميكننــا أن نســتخدم الـ ُّروح ال ُقــدُ س ،ولكــن الــروح هــو الــذي يســتخدمنا» مشــتهى
األجيــال صفحــة  .639مــا الــذي كانــت روح النبــوة تعنيــه بهــذا القــول ،حســب تفكــرك؟
كيــف ميكــن للــروح القــدس أن يســتخدمنا؟ (انظــر فيلبــي .)13 :2

الجمعة

ملزيد من الدرس

 27كانون الثاين (يناير)

ملزي ــد م ــن ال ــدرس :اق ــرأ ل ــروح النب ــوة  ،م ــن كت ــاب مش ــتهى األجي ــال ،صفح ــة – 635
 639حيـــث تتحـــ ّدث عـــن الـــ ُّروح القُـــ ُدس.
ِ
السـ َـاء َو َعـ َـى َاأل ْر ِض  ،فَا ْذ َه ُبــوا
«فَتَ َق ـ َّد َم يَ ُســو ُع َوكَلَّ َم ُه ـ ْم قَائِـ ًـاُ « :د ِف ـ َع إِ ََّل ك ُُّل ُس ـلْطَانٍ ِف َّ
َ
َوتَلْ ِمـذُوا َج ِميـ َع ُاأل َمـ ِـم َو َع ِّم ُدو ُهـ ْم ب ِْاسـ ِـم اآلب َواالبْــنِ َوالـ ُّروح ال ُق ُدسَ   .و َعلِّ ُمو ُهـ ْم أ ْن يَ ْح َفظُــوا
ـام إِ َل انْ ِقضَ ــا ِء ال َّد ْه ـرِ» .آ ِم ـ َن( ».متــى :28
َج ِمي ـ َع َمــا أَ ْو َص ْيتُ ُك ـ ْم ِب ـ ِهَ .و َهــا أَنَــا َم َع ُك ـ ْم ك َُّل األَيَّـ ِ
 .)20 – 18الحــظ ،مبج ـ ّرد مــا أعطاهــم الدعــوة وواجــب العمــل ،قــال لهــم أن يع ّمــدوا لهــم
تالميــذ باســم (مفــرد) اآلب واالبــن والـ ُّروح ال ُقـ ُدس .فلــم يقــل «بأســاء اآلب واالبــن والـ ُّروح
ال ُق ـ ُدس ولكــن «باســم» وهــو يف اليونانيــة  .)onomaوهــذا برهــان أكــر ق ـ ّو ًة لطبيعــة إلهنــا
سائِيـ ُـل :ال ـ َّر ُّب إِل ُه َنــا َر ٌّب َو ِ
اح ـ ٌد» (تثنيــة  .)4 :6كــا
املثلّــث األقانيــم ،الواحــد« .اِ ْس ـ َم ْع يَــا إِ ْ َ
أوضــح درســنا لهــذا األســبوع ،ال أحــد يســأل عــن شــخصية اللــه اآلب أو شــخصية االبــن؛ فلــاذا
بالحـ ّـق ،يجــرؤ أحــد لــي يســأل عــن شــخصية الـ ُّروح ال ُقـ ُدس؟ وفقـاً للكتــاب املقــدس ،نحــن
لدينــا حضــور اللــه ذاتــه عام ـاً فينــا وبنــا وهــو امل ّحــب الــذي يهت ـ ّم ويــوايس .هــذا بالضبــط
هــو الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ومــا يعملــه .ومــا أحســن أن نعــرف أ ّن هــذا الحضــور بداخلنــا هــو للــروح
القــدس كشــخص متامـاً كــا اآلب واالبــن يســوع املســيح .نعــم ،إنــه ليــس مــن الســهل أن نفهــم
جيــدا ً هــذا األمــر .ولكــن هــذا ال يهـ ّم ،فــإذا تعـذّر علينــا فهــم طبيعــة يشء ُم َسـلّم بــه كالنــور
والريــاح فليــس مــن الغريــب أن يت ّعــذر علينــا فهــم طبيعــة الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ذاتــه فهـاً كامـاً.
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أسئلة للنقاش
 .1راج ــع يف الص ــف إجابت ــك ع ــى س ــؤال ي ــوم األربع ــاء ،املتعل ــق بك ــون الح ـ ّـق ه ــو

ـرب يس ــوع .م ــاذا يعن ــي ذل ــك؟ مل ــاذا يك ــون يس ــوع الح ـ ّـق؟ كي ــف نفه ــم
ش ــخص ال ـ ّ
الح ـ ّـق به ــذه الكيفي ــة؟ ب ــدالً م ــن ك ــون الح ــق مجــ ّرد آراء وافرتاض ــات؟
 .2كتبـــت روح النبـــوة «نحتـــاج أن نعـــرف يقينـــاً بـــأنّ الـــ ُّروح ال ُقـــدُ س ،الـــذي هـــو
ش ــخص مبق ــدار م ــا أنّ الل ــه ه ــو ش ــخص «إن ــه يس ــر ع ــى أرضن ــا ه ــذه» (روح النب ــوة،
الكــرازة ،صفح ــة  .)616م ــاذا يخربن ــا ذل ــك ع ــن ش ــخصية وحض ــور الــ ُّروح ال ُق ــدُ س؟
 .3راجـــع بعـــض الســـجايا والصفـــات الخاصـــة بالـــ ُّروح ال ُقـــدُ س التـــي درســـناها هـــذا
ألي منه ــا تش ــعر أك ــر ارتياحــاً؟ وأي صف ــة تعني ــك كثــراً؟ ش ــارك م ــع أعض ــاء
األس ــبوعّ .
ـت ه ــذه الس ــجايا.
الص ــف م ــا تش ــعر ب ــه ومل ــاذا فضّ ل ـ َ
 .4م ــا ال ــذي ي ــروق إلي ــك وترت ــاح يف التواص ــل مع ــه ع ــى نح ــو أفض ــل :قــ ّوة مجــ ّردة
م ــن الش ــخصية أو ش ــخص ّية ذات كي ــان؟ ماه ــي اآلث ــار املرتتب ــة ع ــى إجابات ــك؟
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