الدرس الخامس

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

معمودية ال ُّروح الق ُُدس واالمتالء بالروح

السبت بعد الظهر

املراج ــع األس ــبوعية :مرق ــس  8 :1؛ أفس ــس 18 :5؛ أع ــال 52 :13؛ لوق ــا - 8 :11
10؛ أع ــال  32 :5؛ غالطي ــة 26 – 16 :5
ـت
ـح َويُ ْهلِ ــكَ َ ،وأَ َّم ــا أَنَ ــا َف َق ــدْ أَتَ ْي ـ ُ
َلس ــار ُِق الَ يَ ـأْ ِت إِالَّ لِ َي ـ ْ ِ
ـر َق َويَ ْذبَ ـ َ
آي ــة الحف ــظ« :ا َّ
ـم أَفْضَ ـ ُـل» (يوحن ــا .)10 :10
ـم َح َي ــا ٌة َولِ َيكُ ــونَ لَ ُه ـ ْ
لِ َتكُ ــونَ لَ ُه ـ ْ
ـيحيي – ينبغ ــي أن منتل ــئ م ــن ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس .بدون ــه تك ــون ش ــهادتنا ب ــا ق ـ ّوة
كمس ـ ّ
ِ
وتصب ــح حياتن ــا املس ــيحيّة كال يشء وكحم ــل ثقي ــل .لرمب ــا يك ــون لدين ــا التعلي ــم واملوهب ــة
والفصاحـــة ،ولكـــن بـــدون الـــ ُّروح القُـــ ُدس ال نســـتطيع أن نختـــر الحيـــاة كـــا يريـــد لنـــا
الــرب ،لــن يكــون لنــا تأكيــد الخــاص وال نختــر الفــرح الــذي يواكــب خدمــة اللــه .ســنكون
ـيحيي فق ــط باالس ــم ،واملس ــيحي اإلس ــمي لي ــس يف الحقيق ــة مس ــيحياً.
مس ـ ّ
ـرب يســوع يريدنــا أن نحيــا الحيــاة مبلئهــا .يــو ّد أن مينحنــا الحيــاة كــا قصــد لهــا أن
الـ ّ
تكــون .حيــا ًة تفــي باملطلــوب وذات معنــى ألنهــا غُرســت يف مصــدر الحيــاة :يســوع املســيح.
ـكل حيــاة وهــو الطريــق األوحــد للحيــاة االبّديــة .لقــد قــال «أَنَــا ُه ـ َو الطَّرِيـ ُـق
إنّــه خالــق لـ ّ
اآلب إِالَّ ِب» (يوحنــا  .)6 :14هــذا االمتــاء يصــر ممكنـاً
ـس أَ َحـ ٌد يَـأْ ِت إِ َل ِ
َوالْ َحـ ُّـق َوالْ َحيَــاةُ .لَيْـ َ
ـأت ،فقــط مــن خــال عمــل ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس فينــا.
ممكــن باالرتبــاط بــه وهــذا يتـ ِّ
ســندرس هــذا األســبوع مــا يقولــه الكتــاب امل ُ َق ـ ّدس عــن معموديــة ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس .ومــا
يعنيــه االمتــاء بالــروح .وســوف ننظــر إىل دليــل يشــهد بأن ّنــا ،حقيقــة ،ممتلئــون بالــروح.
نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعدادا ً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق 4
شــباط (فربايــر).
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األحد

 29كانون الثاين (يناير)

معموديـة ال ُّروح الق ُُدس

اقــرأ مرقــس ( 8 :1قــارن مبــا ورد يف متــى  11 :3؛ لوقــا 16 :3؛ يوحنــا  )33 :1؛ أعــال 5 :1؛
أعــال  .16 :11مــا هــو االتحــاد الروحــي الــذي يبــدأ مــع املعموديــة بالـ ُّروح ال ُقــدُ س؟

توج ــد س ــبع فق ـرات فق ــط يف العه ــد الجدي ــد تـ ــتح ّدثْ ع ــن معمودي ــة ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس.
ـي ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس
أربعــة منهــا تخـ ّ
ـص يوحنــا املعمــدان وتشــر إىل يــوم الخمســن .هنــا أُعطـ َ
ليعل ــن ب ــدء «األي ــام األخ ــرة» م ــن تاري ــخ الخ ــاص.
ولكـ ّن يوحنــا ،عــى النقيــض مــن األناجيــل األخــرى ،ال يســتعمل صيغــة املســتقبل عندمــا
يتح ـ ّدث عــن معموديــة ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس .فيســتعمل بــدالً مــن ذلــك صيغــة الزمــن املســت ّمر،
مد�ل ّـاً بــأ ّن معموديــة الــروح هــي ذات صفــة دامئــة مســتم ّرة (انظــر يوحنــا  .)33 :1ونفــس
صيغــة الزمــن املســت ّمر قــد اســتعملها يوحنــا قبــل بضــع آيــات يف يوحنــا  26 :1عندمــا يتحـ ّدث
عــن عمــل هــام آخــر مــن أعــال الــرب يســوع املســيح :رفــع خطايــا العــامل .فمرســلية يســوع
تتخصــص يف رفــع الخطايــا ومنحنــا عطيّــة الـ ُّروح ال ُقـ ُدس .هــذا العمــل املــزدوج مــد ّون كذلــك
ّ
يف أعــال  .38 :2فبعــد أن انفتحــت أعــن التالميــذ عــى املســيح حصلــوا عــى غفـران الخطايــا
وعطيّــة الـ ُّروح ال ُقـ ُدس .نفــس االختبــار قــد حــدث للتالميــذ يف بيــت كرنيليــوس حســب أعــال
 44 ، 43 :10والحقـاً حســب أعــال  16 :11معموديــة املــاء تُعــرف مبعموديــة التوبــة (أعــال
 .)4 :19عندمــا نتــوب عــن الخط ّيــة ونُ ّعمــد باســم يســوع ،أيضـاً نســتلم الـ ُّروح ال ُقـ ُدس (أعــال
.)39 – 28 :2
يف العهــد الجديــد ،اســتالم ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس واملعموديــة الزمــان مع ـاً .فالفريضتــان يعـ ّـران
عــن حصولنــا عــى الــوالدة الجديــدة .ففــي املعموديــة نرتبــط بيســوع املســيح الــذي مينحنــا
ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس حتــى نســتطيع أن نحيــا يف ق ّوتــه ونعلــن األخبــار الســا ّرة .فليســت معموديــة
الــروح بعمــلٍ ثــانٍ الحــقٍ مــن أعــال النعمــة يف حياتنــا كــا يربطهــا بعضهــم مــع املواهــب
واألعاجيــب املعجزيّــة.
يف 1كورنثــوس  ، 13 :12مل يكــن اختبــار يــوم الخمســن العظيــم عــى بــال بولــس الرســول،
كل املؤمنــن بــدالً مــن ذلــك .فيــد ّون أننــا جميعــا قــد اعتمدنــا
ولكــن كان يشــغله اختبــار ّ
يف جســد واحــد وجميعنــا رشبنــا مــن روح واحــد .فالرســول بولــس يؤكّــد الوحــدة .فكلمــة
الــكل أو الجميــع الزمــة .لــذا يربــط الرســول بولــس اتّحــاد جميــع املؤمنــن يف جســد املســيح
مبعموديــة الــروح.
39

مــاذا كان اختبــارك أنــت شــخص ّياً بخصــوص معموديــة ال ـ ُّروح ال ُقــدُ س؟ مــاذا يعنــي لــك
ال ـ ُّروح ال ُقــدُ س يف حياتــك؟ مــا الــذي ســيكون عليــه حالــك بــدون عملــه بداخلــك؟

االثنني

 30كانون الثاين (يناير)

االمتالء بالروح الق ُُدس


اقــرأ أفســس 18 :5؛ أعــال 52 :13؛ روميــة  .9 :8مــا معنــى االمتــاء بالـ ُّروح ال ُقــدُ س؟ كيــف
يحــدث االمتــاء بالــروح يف حياتنــا؟

خاصة املسيح ،يجب أن نحيا يف ق ّوة ال ُّروح ال ُق ُدس .وليك يحدث هذا
متى اعتمدنا وأصبحنا ّ
األمر يتحتّم علينا أن منتلئ بالروح .توجد مراجع كثرية يف العهد الجديد ألناس امتلئوا بالروح
(لوقا 67 ، 41 :1؛ أعامل 4 :2؛ 31 ، 8 :4؛ 17 :9؛  .)9 :13يستعمل الرسول بولس كلمة «امتالء»
ليعني بأ ّن اإلنسان قد رضخ لسلطان الله وهو منفتح لقيادة وإرشاد ال ُّروح ال ُق ُدس ليك يتس ّنى
له إنجاز عمل الله يف حياته .فلو أذع ّنا لسلطان الخمر مثالً ،فسوف يتأث ّر سلبياً سرينا وكالمنا
املغية بحيث تصبح
وأفكارنا .وعندما منتلئ بال ُّروح ال ُق ُدس ،نسلّم كل جز ٍء من حياتنا لق ّوته ّ
خطواتـنا وكالمنا وأفكارنا مرآة تعكس صورة يسوع .وحيث أ ّن الروح يُعطى ِب َخ َ ِب ا ِإلميَانِ (غالطية
 )2 :3ويُسلّم باإلميان (غالطية  )14 :3عند معموديّتنا (تيطس  ،)6 ، 5 :3نحتاج أن نطلب االمتالء
كل يوم .فال ميكننا أن نعيش معتمدين عىل اختبار قوي من العام املايض أو الشهر املايض
بالروح ّ
أو حتى من اليوم الفائت .فنحن يف أ َمس الحاجة إىل االمتالء يوميا بروح الله القدوس ،أل ّن كل
يوم مي ّر له تح ّديات جسام.
ـص أعــال  52 :13باللغــة اليونانيــة يظهــر التعبــر «ممتلئــن بالــروح» يف زمــن املضــارع
يف نـ ّ
ٍ
التــام املســتمر مبيّن ـاً دوام االمتــاء .فعمليّــة االمتــاء بالــروح ليســت عمــل م ـ ّرة واحــدة .إنّــه
كل يــوم .وهــذا االمتــاء يتو ّجــب إعادتــه حتــى
فعــل يجــب أن نســعى به ّمــة وإميــان طالبينــه ّ
ميتلــئ كل جــزء يف حياتنــا بحضــوره وهكــذا نُشــحن بقـ ّوة لنحيــا كــا ينبغــي.
وكوننــا منتلــئ بال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس ليــس معنــاه أنّنــا منتلــك منــه مقــدارا ً أكــر ،بــل أن ميتلــك
كل صغــرة وكبــرة يف حياتنــا
هــو مقــدارا ً أكــر م ّنــا .إنّــه فقــط عندمــا نس ـلّم للــروح القــدس ّ
يو ّميـاً ،يســتطيع أن يســتخدمنا ملجــد اللــه.
«أمت ّنــى أن أوطّــد فيكــم حقيقــة أ ّن أولئــك الذيــن يعيــش يســوع يف قلوبهــم باإلميــان ،قــد
تسـلّموا عطيّــة الـ ُّروح ال ُقـ ُدس .كل شــخص يســتقبل يســوع مخلّصـاً شــخصياً لــه ،فهــو يســتقبل
بــكل تأكيــد ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس ليكــون مرشــده وناصحــه ومق ّدســه وشــاهدا ً لــه ».روح النبــوة،
مخطوطــات صــادرة ،مجلــد  ،14صفحــة .)71
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الثالثاء

 31كانون الثاين (يناير)

الشـروط  :الجزء األول
خاصة نحتاجها حتى يسـكن ال ُّروح القُـ ُدس يف دواخلنا.
ت ُشـير كلمـة اللـه اىل اسـتيفاء رشوط ّ
سـوف نطّلـع على بعـض هـذه الشروط الهامـة يف اليومين القادمني.


اقرأ أعامل  .38 ، 37 :2ما هو الرشط األول الستالم ال ُّروح ال ُقدُ س؟

أحـد الشروط السـتالم الـ ُّروح القُـ ُدس هـو التوبـة .إن سماع كلمة اللـه ليوقـظ ضامئرنا وقد
يقودنـا ملعرفـة حقيقـة حالتنـا الخاطئـة الضائعـة .التوبـة الحقيقية هـي أكرث من مجرد الشـعور
كل للقلب والعقل حتّى نـرى الخطية عىل حقيقتها
باألسـف لنتائـج الخط ّيـة املزريـة .إنها تغيير ّ
شر قبيـح ومتـرد ضـ ّد اللـه .والطريقـة الوحيـدة التـي متكننا مـن اختبـار التوبـة الحقيقية هي
ك ّ
َير َعالِ ٍـم أَ َّن لُط َْف
ممكنـة فقـط مبح ّبـة اللـه« :أَ ْم ت َْسـتَ ِه ُني ِب ِغ َنـى لُطْ ِفـ ِه َوإِ ْم َهالِـ ِه َوطُـو ِل أَنَاتِ ِه ،غ ْ َ
اللـ ِه إِنَّ َـا يَ ْقتَـا ُد َك إِ َل التَّ ْوبَـ ِة؟» (رومية .)4 :2



اقــرأ غالطيــة  14 :3ويعقــوب  .8 – 6 :1ملــاذا ال نقــدر أن نســتلم الـ ُّروح ال ُقــدُ س دون الثقــة
يف كلمــة اللــه؟
وعــد يســوع بإرســال ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس كممثّـــل عنــه .باإلميــان نتس ـلّم الهبــة املوعــود بهــا.
ولكــن إن ك ّنــا نشـ ّـك يف وعــد اللــه وال نثــق يف كلمتــه فنحــن نشــبه إنســانا ذا عقلــن ورأيــن وال
نســتطيع أن نتسـلّم شــيئاً مــن اللــه .اإلميــان هــو أكــر مــن القبــول العقــاين .هــو وضــع حياتنــا
كلّهــا رهــن إشــارة اللــه واثـــقني بــأ ّن اللــه ســيحفظ وعــده وال يتخــى ع ّنــا مهــا حــدث.



اقــرأ لوقــا  .13 ،10 – 8 :11مــا الفــرق الــذي تُ ْح ِدثــه اللجاج ـ ُة يف الصــاة حــن نطلــب مــن
اللــه أن مينحنــا الــروح القــدس؟

اللــه غــر مــر ّدد بخصــوص منحنــا ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس .إ ّن اللــه كريــم ومنعــم ،أكــر عطف ـاً
تغينــا
ولطفـاً م ّنــا نحــو أوالدنــا نحــن .إ ّن ّ
توســلنا بإلحــاح ال يغـ ّـر عقــل وتفكــر اللــه .فصالتنــا ّ
نحــن وترفعنــا إىل محــر اللــه .الصــاة ال تنحــدر باملــوىل إلينــا وإنّ ــا ترفعنــا نحــن إليــه .صلواتنا
تعلــن ببســاطة تصميمنــا وتج ّهزنــا للحصــول عــى الهبــة والنعمــة.
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كيــف نتعلُــم أن نكــون أكــر حـرار ًة يف صلواتنــا ،مثابريــن ومسـلّحني حياتنــا للــه بالصــاة؟
كل هــذه األمــور؟
ملــاذا هــو مــن األهميــة مبــكان أن نتعلّــم ّ

األربعاء

 1شباط (فرباير)

الشـروط :الجزء الثاين



اقرأ أعامل  .32 :5ملاذا الطاعة لكلمة الله ،رشط هام الستالم ال ُّروح ال ُقدُ س؟

لـكل الذيـن يطيعـون اللـه .بحسـب الكتـاب املُقَـ ّدس نجـد املح ّبـة
إ ّن الـ ُّروح القُـ ُدس ُينـح ّ
بـكل قلوبنا،
والطاعـة يسيران معـاً .واإلميـان الحقيقـي يُ َع َّبر عنه بالطاعة .فلو أنّــنا نثـق يف الله ّ
لسـوف نطيـع وصايـاه .قـال يسـوع« :إِ ْن أَ َح َّب ِنـي أَ َحـ ٌد يَ ْحفَـ ْظ كَالَ ِمـيَ ،ويُ ِح ُّبـ ُه أَ ِبَ ،وإِلَ ْيـ ِه نَـأْ ِت،
َو ِع ْنـ َد ُه ن َْص َنـ ُع َم ْنـ ِزالً» (يوحنـا  .)23 :14الطاعـة هـي اختيـار يقـود إىل منـط حيـا ٍة يتبـع مشـيئة
اللـه املعلنـة يف ناموسـه .فنحـن يجـب ان نسـت ّمر يف الطاعـة إذا كنـا نريـد أن نعتبر يسـوع إلهاً
لنـا وربّـاً( .لوقـا  .)46 :6يف 1يوحنـا  5 ، 4 :2أُحطنـا علماً بـأ ّن « َمـ ْن ق َ
َـال‘ :قَـ ْد َع َرفْتُـ ُه’ َو ُهـ َو الَ
ـس الْ َح ُّـق ِفي ِهَ   .وأَ َّما َم ْن َح ِفـ َظ كَلِ َمتَ ُه ،فَ َحقًّا ِف هـذَا قَ ْد تَ َك َّمل َْت
يَ ْحفَـ ُظ َو َصايَـا ُه ،فَ ُهـ َو كَا ِذ ٌب َولَ ْي َ
معبرة .ونعرف أيضـاً ِمن يوحنـا أ ّن « َم ْن يَ ْحفَـ ْظ َو َصايَـا ُه يَثْ ُب ْت
َم َح َّبـ ُة اللـ ِه ».تلـك كلمات قويّـة ّ
ِفيـ ِه َو ُهـ َو ِفيـ ِهَ .وبِهـذَا نَ ْعـر ُِف أَنَّـ ُه يَثْ ُب ُت ِفي َناِ :مـ َن ال ُّرو ِح ال َِّـذي أَ ْعطَانَا» ( 1يوحنـا  .)24 :3عندما
الـرب ،لسـوف نحظـى بسلام العقل.
نفعـل مـا أمـر به ّ


اقرأ يهوذا  21 – 18ملاذا نحتاج أن نتج ّنب النجاسة إذا أردنا أن منتلئ بال ُّروح ال ُقدُ س؟

تظــل مشــتعل ًة يف حياتنــا بينــا عقولنــا متعلقــة
إن نــار الــ ُّروح القُــ ُدس ال تقــدر أن ّ
باألرض ّيــات .فالـ ُّروح ال ُقـ ُدس لــه ر ّد فعــل بحساســية كبــرة حيــال تواجــد الخط ّيــة واالهتاممــات
العامل ّيــة يف حياتنــا .لهــذا الســبب يلزمنــا أن نحفــظ أنفســنا يف املح ّبــة اإللهيــة ونكــون عــى
اتصــال دائــم مــع اللــه مــن خــال الصــاة حتــى نســتطيع أن نطــرد كل نجاســة ونُظهــر روح
القــ ّوة واملح ّبــة والتهذيــب 2( .تيموثــاوس .)7 ، 6 :1
فقــط مــن خــال إعــان حــرب ضاريــة عــى النفــس ،نقــدر أن نكــون أناس ـاً عــى منــط
املســيح .بالطبــع لــن نســتطيع بقوتنــا الذاتيــة أن نفعــل هــذا :فالقـرار هــو لنــا إ ّمــا أن نُ ْخ ِضــع
مشــيئتنا لتلقــن وإرشــاد ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس أو لســيطرة شــهوة الجســد ،ولنــا الخيــار.
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«إنــه ال يوجــد حــد للنفــع ذاك الــذي إذ يطــرح الــذات جانب ـاً يفســح املجــال لعمــل
الـ ُّروح ال ُقــدُ س يف قلبــه ويحيــا حيــاة التكريــس التــام للــه( ».روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال
صفحــة  .)223كيــف ميكنــك أن تطبــق هــذه الكلــات عــى حياتــك الروحيــة؟

الخميس

 2شباط (فرباير)

حب الذات مقابل الحياة
الحياة التي يهيمن عليها ّ
التي محورها املسيح

اقــرأ غالطيــة  26 – 16 :5وقارنهــا مبــا جــاء يف أفســس  .20 – 17 ، 9 – 1 :5د ّون الفــروق بــن
ـب الــذات بحيــاة يهيمــن عليهــا الـ ُّروح ال ُقدُ س.
حيــاة محورهــا حـ ّ

إن حيــاة املــرء الــذي ال يحيــا بالــروح تختلــف اختالفـاً جذريـاً عــن حيــاة وقيــم املــرء الــذي
قــد امتــأ مــن الــروح.
إنسان يهيمن عليه الروح
حب الذات
إنسان يهيمن عليه ّ
يرغب ما هو روحي و ُمريض لله
يرغب ما هو خاطئ ويغضب الله
يهيمن عليه ال ُّروح ال ُق ُدس
رشيرة
تسيطر عليه الشهوات ال ّ
يــيء فهــم واســتخدام الحريّة ويُسـتَ ْع َبد تحــر ّر مــن عبوديــة الخطيــة ونــال الحريــة يف
املســيح
للخط ّية
ٍ
مطيع ملشيئة الله
عاص ملشيئة الله
يض ّحي بالذات
منغمس يف امللذّات
يحمل مثار الروح
يحمل مثار الخطيّـة
يق ـ ّر بحاجتــه للغف ـران ويشــكر يســوع عــى مــا
ال يقر بحاجته للغفران ويفتخر بذاته
فعــل
إ ّن حيــاة اإلنســان اململــوء بــروح اللــه توصــف بالطاعــة مــن قلــب مفعــم باملحبّــة لنامــوس
اللــه وبــروح رأفــة وشــفقة نحــو اآلخريــن (انظــر 2كورثــوس  .)14 :5فلــو اختربنــا تجديــد
أذهاننــا (أي عقولنــا) وتفكرينــا ولــو امتلكنــا قلبـاً جديــدا ً ونظــر ًة جديــد ًة عــن الحيــاة ،لتغــرت
قيمنــا وســلوكنا .فــا نريــد ،بعــد ذلــك ،أن نعيــش حياتنــا بق ّوتنــا الذاتّيــة وإنّ ــا بخضــوع للــروح
القــدس (غالطيــة .)3 :3
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ليــس بوســعنا تغيــر أنفســنا أل ّن الخط ّيــة متغلغلــة بعمــقٍ فينــا .إنّ ــا القـ ّوة املجـ ّددة ينبغي
أن تــأيت مــن فــوق مــن عنــد اللــه .فالتغيــر مــن الداخــل ينجــح فقــط مــن خــال فاعل ّيــة الـ ُّروح
ال ُق ـ ُدس املج ـ ّددة بعملــه فينــا .ليــس مــن مج ـ ّرد تغيــر خارجــي كأن تصحيــح هــذه العــادة
الســيئة أو تلــك ،ميكــن أن يصرينــا مســيح ّيني.
ـأت مــن قلــب قــد تجـ ّدد بفعــل الـ ُّروح ال ُقـ ُدس .هــذا العمــل يســتغرق
فالتغيــر يلــزم أن يتـ ّ
الحيــاة بطولهــا ويتخلّلــه تعـ ّـر ونهــوض ،ولك ّنــه عمــل وعدنــا الهنــا األمــن أن يفعلــه فينــا إذا
رضخنــا لــه وقبلنــا مشــيئتهَ « .واثِ ًقــا بِهـذَا َعيْ ِنـ ِه أَ َّن الَّـ ِـذي ابْتَـ َدأَ ِفي ُكـ ْم َع َمـاً َصالِ ًحــا يُ َك ِّمـ ُـل إِ َل
يَ ـ ْو ِم يَ ُســو َع الْ َم ِســي ِح» (فيلبــي .)6 :1
ـب الــذات ،وأيــن تــرى حيــاة تظهــر عمــل
يف أيّــة مجــاالت يف حياتــك تــرز األنان ّيــة وحـ ّ
ال ـ ُّروح ال ُقــدُ س فيــك؟ مــاذا تقولــه أجوبتــك عــن نفســك وعــن االختيــارات التــي تحتــاج
أن تتخذهــا؟

الجمعة

ملزيد من الدرس

 3شباط (فرباير)

ألي إنسان أن يطلب السيطرة عىل حياته ومق ّدراته .ومن الطبيعي أن
من الطبيعي ج ّدا ً ّ
نعتمد عىل مجهوداتنا الذاتية لنحصل عىل ما نصبو إليه .وبينام يقيض الكثريون حياتهم طلباً
للسيطرة ،نجد غريهم عندهم خوف مضني من ضياع السيطرة .هذه الورطة حلها يوجد فقط
عند الله .يريدك أن تسلّم له حياتك .إنّه يعرفك ويحبّك أكرث من أي شخص آخر .وهذا يفتح له
املجال حتى يعمل يف حياتك .باختيارك إلخضاع مشيئتك لقيادة روح الله القد ّوس ،تحصل عىل
سالمه الكامل الذي يفوق العقل وعىل فرص ال تُحىص لجعلك برك ًة لآلخرين .ولكننا نحتاج الرغبة
للحصول عىل هذه الق ّوة يف حياتنا .فالله ال يفرض نفسه قرسا ً عىل أحد فينا .ليك نكون أناساً
روحانيي نحتاج أن نكون كائنات متحر ّرة .وحتى نكون حقيق ًة أحرارا ً يف املسيح نحتاج روح
ّ
ٍ
إحساس باالنتامء
الهجر والنزوح (وهذا معناه هجر طرقنا الخاطئة القدمية الساقطة) ،ونحتاج إىل
(وهذا معناه االنتامء واالحتامء يف ق ّوة ال ُّروح ال ُق ُدس) .ولنكون حقيق ًة أحرارا ً ،يجب أن نكون
راضخني ُم َسلِّ ِمني أنفسنا لهيمنة ال ُّروح ال ُق ُدس .ليس من تناقض هنا .توجد ح ّريتنا يف التح ّرر من
إدانة وسلطان الخطيّة علينا ،فهي التي دامئاً ما تستعبدنا وتقتادنا إىل الهالك .وبدالً من ذلك ،فإنه
عند الرضوخ لله وافساح املجال لهيمنة ال ُّروح ال ُق ُدس ،فلن نكون بعد اآلن تحت دينونة (انظر
رومية  ،)1 :8وإنّ ا نحيا حيا ًة 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
 .1يعتق ــد بع ــض الن ــاس ب ــأنّ الح ّري ــة تعن ــي الق ــدرة ع ــى أن تفع ــل م ــا تري ــد ،مت ــى

أردت وبالكيفيــة التــي تريدهــا .مــا هــو الخطــأ يف هــذا املفهــوم مــن منظــور مســيحي؟
م ــا ه ــي فك ــرة الكت ــاب امل ُ َق ــدّ س ع ــن الح ّري ــة الحقيقي ــة؟ (انظ ــر مزم ــور 45 :119؛ لوق ــا
18 :4؛ يوحن ــا 36 – 34 :8؛ 2كورنث ــوس 17 :3؛ غالطي ــة .)1 :5
 .2مل ــاذا ه ــو مه ــم أن نتخ ـ ّـى ع ــن النف ــس ونك ـ ّرس حياتن ــا كلّي ـ ًة لل ــه قب ــل ان يتمك ــن
ال ـ ُّروح ال ُق ــدُ س م ــن العم ــل بق ــوة عظيم ــة م ــن خاللن ــا؟ م ــاذا يس ــتطيع الل ــه أن يعمل ــه
فيـــك ح ّتـــى تكـــون بركـــ ًة لآلخريـــن إذا تخلّيـــت عـــن النفـــس وفتحـــت قلبـــك لعمـــل
الــ ُّروح ال ُق ــدُ س يف حيات ــك؟
« .٣إنّ حي ــاة املس ــيحي ليس ــت ترقيع ــا وال تعدي ــا وال إصالح ــا لحيات ــه القدمي ــة ولكنه ــا
تغي ــر يش ــمل الطبيع ــة كله ــا .ينبغ ــي أن مي ــوت اإلنس ــان ع ــن ال ــذات والخطي ــة ويحي ــا
حي ــاة جدي ــدة يف كل يشء .وه ــذا التغي ــر ال ميك ــن أن يت ــم بغ ــر عم ــل الــ ُّروح ال ُق ــدُ س
الفعـــال ».روح النبـــوة – مشـــتهى األجيـــال صفحـــة  .149ناقـــش يف الصـــف املعـــاين
املتضمن ــة يف ه ــذه العب ــارات.
ـب الـــذات بالحي ــاة الت ــي يهيمـــن
 .٤ق ــارن الدليـــل للحي ــاة الت ــي يهيم ــن عليه ــا ح ـ ُّ
عليه ــا ال ــروح (انظ ــر الج ــدول يف درس ي ــوم الخمي ــس) .ناق ــش م ــع اعض ــاء ص ّف ــك أو
مجموعـــة مدرســـة الســـبت مـــا ميكـــن أن تجلبـــه الحيـــاة اململـــوءة مـــن الـــروح مـــن
ب ــركات.
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