الدرس الحادي عرش

 17 -11اذار (مارس)

تكدير (إحزان) ومقاومة ال ُّروح الق ُُدس

السبت بعد الظهر

املراجـــع األســـبوعية :أعـــال 51 :7؛ عربانيـــن 25 ،24 :10؛ أفســـس 2 :5 -25 :4؛
1تســـالونييك 21 -19 :5؛ مرقـــس .29 ،28 :3
ـم لِ َيــ ْو ِم الْ ِف ــدَ ا ِء»
وس الَّــ ِذي ِبــ ِه ُخ ِت ْم ُت ـ ْ
آي ــة الحف ــظَ « :والَ تُ ْح ِزنُ ــوا ُر َ
وح اللــ ِه الْ ُق ــدُّ َ
(أفس ــس )30 :4
لل ــروح الق ــدس الق ــوة العلوي ــة والق ــدرة الفري ــدة ليق ــود الخط ــاة إىل إدراك حقيق ــة
حالته ــم الخاطئ ــة .وه ــو يوق ــظ فين ــا الرغب ــة لقب ــول يس ــوع وغفران ــه لخطايان ــا .لل ــروح
الق ــدس ق ـ ّوة ال مثي ــل له ــا لتمكّنن ــا م ــن الن ــرة ولعك ــس أخ ــاق يس ــوع املس ــيح الجميل ــة.
ويف نفــس الوقــت ،فــإن هــذا الــروح الج ّبــار العظيــم ميكــن أن يقاومــه الخطــاة الضعفــاء.
فهــو ال يفــرض نفســه علينــا.
الخطيـة مخادعـة جـ ّدا ً ومغريـة وجذّابـة .ولكنهـا مخادعـة تقـود للهلاك .إنّهـا معاديـة لله
عـداوة سـافرة ،ضـ ّد قداسـته وصالحه .والـ ُّروح القُـ ُدس يعكس هذه القداسـة الطاهـرة الربّانية.
وهـو يضـاد الخطيـة يف جميـع صورهـا ويحـزن عندمـا يرانـا نخطـئ وال نريـد أن نتخلّـص مـن
الخطيّـة .وبالرغـم مـن قـ ّوة الـ ُّروح القُـ ُدس العلويّـة فإننـا نسـتطيع أن نطفـئ تأثيره اإليجـايب
شر والخطّيـة .ويخربنا الكتـاب امل ُ َق ّدس
الف ّعـال ونسـتطيع أن نقاومـه عندمـا نسـتمر يف حيـاة ال ّ
عـن خطيـة ال تغتفـر وهـي التجديـف على الـ ُّروح القُـ ُدس (متـى .)32 ، 32 :12
يف هــذا االســبوع ســندرس الكتــاب امل ُ َقـ ّدس لنعــرف املامرســات التــي تحــزن الـ ُّروح ال ُقـ ُدس
وتطفئــه ،ونــدرس عــن مقاومــة الــ ُّروح القُــ ُدس وارتــكاب الخطيــة التــي ال تغتفــر وهــي
التجديــف عــى الــ ُّروح القُــ ُدس.
*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق  18آذار (مارس ).
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األحد

 12اذار (مارس)

مقاومة ال ُّروح الق ُُدس
اقــرأ أعــال  .51 :7مــا التحذيــر الــذي أُعطــي يف تلــك اآلونــة وكيــف ينطبــق علينــا نحــن
اليــوم كذلــك؟

يوجــد العديــد مــن الخطايــا املحــددة التــي ذُكــرت يف الكتــاب امل ُ َق ـ ّدس بوصفهــا خطايــا
ضــد الـ ُّروح ال ُقـ ُدس .والكثــر مــن هــذه الخطايــا تُقــرف عــى املســتوى الفــردي .ولكــن يوجــد
تع ـ ٍّد جامعــي متض ّمــن أيض ـاً ،كــا نســتنتج مــن أعــال  .51 :7يُظهــر اســتفانوس بــأ ّن الــذي
يتّهمونــه هــم قســاة الرقــاب ،كــا كان اليهــود الثائــرون عندمــا عبــدوا عجــل الذهــب (خــروج
 .)3 :33إنّهــم قــد قاومــوا ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس ألنهــم رفضــوا أن يســمعوا لصــوت ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس
الــذي أودعــه يف النبيـ ّـن مــوىس وهــارون .فهــؤالء النــاس أيض ـاً بــدالً مــن اتّبــاع يســوع ،تب ّنــوا
العبــادة الظاهريّــة واتّخذوهــا بدي ـاً عــن كلمــة اللــه الح ّيــة.
يــا لهــا مــن فكــرة شــيطانية ،أنــاس ضعفــاء خلقهــم اللــه واتكالهــم عليــه ،يف إمكانهــم
أن يقاومــوا ســلطان ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس ونعمــة املســيح يف النهايــة .بالرغــم مــن ق ـ ّوة اللــه غــر
املحــدودة ،فإنــه لنزاهتــه ال يفــرض ســلطته عــى عزميتنــا الحــ ّرة .فهــو يحــرم اختيارنــا.
كان بــاألوىل ،لــو رغــب اللــه يف إجبارنــا عــى طاعتــه ،أن يفعــل هــذا األمــر يف ج ّنــة عــدن،
كل العــامل مأســاة للخطيــة ،أليــس كذلــك؟ لقــد خلقنــا
مــع آدم وحـ ّواء ،وبــذا كان يوفّــر عــى ّ
ر.
اللــه مخلوقــات حـ ّرة ،بقـ ّوة تتّخــذ قـرارات أدب ّيــة إ ّمــا للحيــاة أو للمــوت ،إ ّمــا للخــر أو للـ ّ
يــا لهــا ِمــن عط ّيــة مق ّدســة ومكلفــة تلــك التــي منحنــا إيّاهــا اللــه ،لــكل واحــد فينــا.
كل واحــد مســؤوالً عــن قراراتــه الفرديــة ،فعلينــا أيضــا مســؤولي ًة جامعيــة:
فبينــا يكــون ّ
يجــب أن يش ـ ّجع واحدنــا اآلخــر عــى األمانــة ،أن نطيــع كلمــة اللــه ،وأن منكــث قريبــن مــن
يســوع (عربانيــن .)25 ، 24 :10إنّنــا نقــاوم ،اليــوم ،ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس عندمــا نقــاوم كلمــة اللــه،
وعندمــا ال نع ـ ّزز رســالة الوحــي.
مــن الســهل أن ننظــر إىل اإلرسائيليـ ّـن القدمــاء ونحكــم عليهــم وننتقدهــم يف كل أخطائهــم.
ولكــن مــاذا عــن اختياراتنــا الضعيفــة املُتَ َدنيــة؟ كيــف تشــعرون لــو اذيعــت علنـاً كــا أذيعــت
أخطــاء ارسائيــل القديــم؟
مــا هــي الطــرق التــي بهــا ميكننــا أن نشـ ّجع اآلخريــن عــى «املح ّبــة واألعــال الصالحــة»؟
مــا هــي مســؤوليتك يف تب ّنــي ورعايــة «املح ّبــة واألعــال الصالحــة» مــع اآلخريــن؟
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االثنني

 13اذار (مارس)

تكدير (إحزان) ال ُّروح الق ُُدس :الجزء األول


اقــرأ أفســس  .30 :4هنــا يســتعمل الرســول بولــس الصيغــة اآلمــرة املبــارشة ويحضّ نــا أالّ
نُح ـزِن روح اللــه القــدّ وس .مــا معنــى أن نُ ْح ـزِن أو نُكــدّ ر ال ـ ُّروح ال ُقــدُ س؟

ـخص كائــن ،وليــس م ّجــرد قـ ّوة إلهيّــة .لهــذا ميكــن تكديــره وادخــال
الـ ُّروح ال ُقـ ُدس هــو شـ ٌ
الحــزن عــى قلبــه .ولكــن كيــف نُحــزن الـ ُّروح ال ُقـ ُدس؟ لرمبــا يجــدر بنــا أن نتذكّــر بــأ ّن إحــدى
مهــام الـ ُّروح ال ُقـ ُدس هــو أن يفتــح عيوننــا عــى الخط ّيــة (يوحنــا .)8 :16إنّــه يقودنــا إىل يســوع
كل يشء ،فالــروح يُدعــى «قدوس ـاً» وهــذا يعنــي أنّــه
الــذي يغفــر خطايانــا ويق ّدســنا .وقبــل ّ
ـكل
ميقــت الخط ّيــة .لك ّنــه يتهلّــل عندمــا نكــون طائعــن للــه يف كل األمــور ونفكــر ونتكلّــم بـ ّ
طاهــر مق ـ ّدس .ومــن ناحيــة أخــرى ،هــذا أيض ـاً يعنــي أنّــه يحــزن عندمــا نحتفــظ بــأي أمــر
للتمســك بالخط ّيــة أو للتقليــل مــن
غــر جديــر بدعوتنــا العلويّــة .إ ّن أي تصميــم مــن جانبنــا
ّ
خطورتهــا يحزنــه .فتكديــر الـ ُّروح ال ُقـ ُدس وإدخــال الحــزن عــى قلبــه لهــو أمــر خطــر.
إ ّن فحــوى عبــارة بولــس الرســول يف أفســس  30 :4بخصــوص تكديــر الــ ُّروح القُــ ُدس
وتوشــيحه بالحــزن ،يتنــاول أســلوب حيــاة اإلنســان قبــل الرجــوع عــن الخطيّــة والتجديــد بقــوة
املســيح ومــا حــدث بعــد هــذا التجديــد .وكمخلوقــات جديــدة يف املســيح يجــب علينــا أن
نتحـ ّـى بالصــر وطــول األنــاة واللطــف مــع بعضنــا البعــض ،محتملــن واحدنــا اآلخــر يف املح ّبــة
مثابريــن للحفــاظ عــى وحدتنــا يف ربــاط الســام (أفســس  .)3 ، 2 :4ولكوننــا قــد تج ّددنــا
بالــروح (أفســس  ،)23 :4نحــن اآلن نتبــع املســيح ،رئيســنا الجديــد (أفســس  )15 :4وهكــذا ال
نســلك بغــرور النفــس كــا تفعــل األمــم (أفســس  .)17 :4وعــى النقيــض مــن ذلــك ،نعيــش
حيــا ًة مرضي ـ ًة أمــام اللــه (أفســس .)31 -24 :4
عندمــا نســمح ألي مــن األمــور الســلبية املذكــورة يف هــذه اآليــات يف األصحــاح الرابــع
أن ترتبّــع عــى قلوبنــا ،وعندمــا تُعلِــن عــن ذاتهــا يف كلامتنــا وأفعالنــا ،حينئــذ يحـ ّـل الحــزن
واألىس عــى الـ ُّروح ال ُقـ ُدس .إ ّن تكديــر الـ ُّروح ال ُقـ ُدس وجلــب الحــزن واألىس عــى قلبــه يعنــي
رفــض حضــوره املف ّعــل للتقديــس وق ّوتــه املغـ ّـرة للحيــاة ،ألننــا نواصــل ارتــكاب الخط ّيــة مبحــض
إرادتنــا.
إنّ الـ ُّروح ال ُقــدُ س يبــايل بكيف ّيــة حياتنــا .اقــرأ أفســس  31 -25 :4ود ّون الســلوك الروحــي
الخــاص الــذي يُحـزِن الـ ُّروح ال ُقــدُ س .فلــاذا يتكــدّ ر الـ ُّروح ال ُقــدُ س ويَحـ َزن بهــذه األمــور؟
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الثالثاء

 14اذار (مارس)

تكدير (إحزان) ال ُّروح الق ُُدس :الجزء الثاين
إ ّن إمكانيــة تكديــر الـ ُّروح ال ُقـ ُدس وجلــب الحــزن عــى قلبــه تبـ ّـن لنــا أ ّن اللــه يبــايل بحالنــا
ومبــا نعمــل .ويتأثّــر املــوىل مبــا نقــر ّر وكيــف نعيــش.



اقــرأ أفســس  .2 :5 -25 :4مــاذا يلــزم أن نفعــل هنــا وكيــف تكــون حياتنــا مختلفــة لــو اتّبعنــا
هــذه األوامــر الكتاب ّية؟

بتعبــر إيجــايب :إن ّنــا نبهــج الـ ُّروح ال ُقـ ُدس عندمــا نقــول الحــق يف محبــة دون ريــاء؛ عندمــا
نغضــب بشــأن فعــل الخط ّيــة ولكن ّنــا ال نقــع يف الخطيــة أثنــاء غضبنــا؛ عندمــا نشــتغل بأيدينــا
ونســتخدم انتاجنــا مــن العمــل لنصنــع خـرا ً للمحتاجــن؛ عندمــا نتكلــم بطريقــة ايجاب ّيــة ب ّنــاءة
ونقـ ّدم النعمــة لســامعينا؛ وعندمــا نكــون شــفوقني لطفــاء غافريــن.
لـو ا ّدعينـا بأن ّنـا مسـيحيّون .ومـع ذلـك نحيـا وكأن املسـيح مل يـأت بعـد وحياتنـا ال تتأث ّـر
بقيادتـه ومحبّتـه ،فحينئـذ نحـزن الـ ُّروح ال ُق ُدس .عندما نعترف بأننا نؤمن بالحـق ،ولكن طريقة
حياتنـا وسـلوكنا تناقـض هـذا االعرتاف ،سـاعتها نجلب الحزن على قلب الروح القـدس .إ ّن ضآلة
التقـوى الروحيـة تُحـزِن الـروح أيضـاً .إن جهادنـا للوصـول إىل النفـوس الضالّة ال يجـب أن يتناىف
مـع سـلوكنا األخالقـي واألديب .فلـو أننا نعيـش بطريقة يقرأها اآلخـرون فيعرفون بأننـا أوالد الله
حقّـاً ونعكـس صـورة يسـوع ،فعندئـذ نجلـب الفرح لقلـب الله.
اقـرأ أفسـس  .32 ، 16 ، 15 ، 4 ، 3 :4مـاذا تُعلـن هـذه املراجـع عـن عيشـنا بالـروح كمجتمع
مـن املؤمنين؟ كيـف تعلـن حياة مملـوءة بالروح عن نفسـها مع املؤمنني اآلخريـن يف املجتمع؟

إ ّن مــن امللفــت أنّــه توجــد خاصيّــة جامعيّــة مميّــزة م ّدونــة يف أفســس  .4لقــد ذُكــرت
فكــرة ال َوحــدة ع ـ ّدة م ـرات .فالرســول بولــس كان مشــغوالً بارتباطنــا يف ات ّحــاد بالــروح ألن ّنــا
نعيــش حيــاة اللــه يف مضمــون «الواحــد لآلخــر» (أفســس  .)32 :4كيــف نرتبــط بواحدنــا اآلخــر
يف الكنيســة « ُم ْجتَه ِِديـ َن أَ ْن تَ ْح َفظُــوا َو ْح َدانِ َّيـ َة الـ ُّرو ِح ِب ِربَـ ِ
السـا َِم» (أفســس  .)3 :4هــذا أداء
ـاط َّ
هــام فيــه ال يحــزن روح اللــه القــدوس .إ ّن كيــف نعامــل بعضنــا البعــض يف الكنيســة ،التــي
هــي هيــكل الـ ُّروح ال ُقـ ُدس (1كورنثــوس  ،)17 ، 16 :3يهـ ّم اللــه حقيقـةً .كــا أن كيــف نعتــر
بوضــع كل فــرد يف جســد املســيح لهــو يف غايــة اهتــام ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس.
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إنّــه أمــر حسـ ٌن أن نعــرف الحــق ،رســائل املالئكــة الثالثــة (رؤيــا  ،)12 -6 :14لكــن و ّجــه
خاصــة أولئــك الذيــن يقلّــون عنــك شــأناً،
هــذا الســؤال إىل نفســك :كيــف تُعامــل اآلخريــنّ ،
أو أولئــك الذيــن ليــس يف مقدورهــم مســاعدتك؟ وهــذا معنــاه أنّ ليــس عندهــم شــيئاً
يقدمونــه لــك يف املقابــل.

األربعاء

 15اذار (مارس)

إطفاء ال ُّروح الق ُُدس


اقرأ 1تسالونييك  .21 -19 :5كيف يتس ّنى إطفاء ال ُّروح ال ُقدُ س؟

إ ّن كلمــة «تطفئــوا» تعطــي فكــرة عــن النــار .فالكلمــة يف األســاس اليونــاين تســتعمل يف
1تســالونييك  19 :5ويف أفســس  .16 :6هــذا يقــرح بــأن شــيئاً مــا عــن الــ ُّروح ال ُق ـ ُدس هــو
مبثابــة النــار التــي نطفئهــا نحــن .يجــب أن نتذكّــر شــيئني هامــن يؤديهــا الـ ُّروح ال ُقـ ُدس لنــا:
إنّــه يعطينــا فكــر ًة عــن الخط ّيــة ويعطينــا قــو ًة للتغلّــب عليهــا .وكالهــا مرتبطــان بالتقديــس.
ويخربنــا الـ ُّروح ال ُقـ ُدس مــن خــال كلمــة اللــه مــا نحتــاج أن نعرفــه لنحيــا حيــاة القداســة،
ومــن خــال ق ّوتــه املتغلغلــة فينــا ميكّننــا مــن تغيــر منــط حياتنــا بنــا ًء عــى هــذه املعرفــة .إ ّن
إحــدى الطــرق التــي بهــا نتفــادى إطفــاء الــروح هــي أالّ نــزدري بالنبــوات (1تســالونييك .)20 :5
بولــس يعلّــم أهــل تســالونييك أالّ يحتقــروا النبـ ّوات .ومــع هــذا فهــو يطلــب منهــم أن ميتحنــوا
كل يشء (1تســالونييك  .)21 :5بينــا يجــب أن نكــون واضحــن منفتحــن للــروح يف حياتنــا
الجامعيــة واالّ نطفــئ عمــل الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ،فإننــا نحتــاج أن نــدرك ونختــر األرواح ،أل ّن تعاليــم
مغلوطــة وأنبيــاء كذبــة ســوف يواصلــون الهجــوم بـراوة عــى الكنيســة.
كل األرواح عطوفـة لطيفـة .وكلمـة اللـه املق ّدسـة املوحـى بهـا مـن الـ ُّروح القُـ ُدس،
ليـس ّ
هـي رساج ألرجلنـا ونـور لسـبيلنا (مزمـور  .)105 :119بواسـطتها يكـون لدينا مسـتوى نقيس به
اإلصـدارات النبويّـة حتـى الجديـد منهـا .يف أزمنـة الكتـاب املُقَـ ّدس كان املصبـاح لـه فتيل يشـع
نـورا ً ألقـدام العسـس السـائرين ليلاً .ويرشـدنا الكتـاب امل ُ َق ّدس يك «نسـلك بالـروح» (غالطية :5
 .)25ونحـن نفعـل ذلـك بإخضـاع انفسـنا لتعاليم كلمـة الله وطاعـة توجيهات الـ ُّروح ال ُق ُدس إذ
أنّـه يشير لنـا على الطريـق التـي نسـلكها والطريقـة التـي يجـب أن نحيـا بها.
يفسونــه بطرقٍ
كثــرون مــن الذيــن يؤمنــون رســميّاً بــأن الكتــاب امل ُ َقـ ّدس هــو كلمــة اللــهّ ،
كل قـ ّوة حقيقيــة لحياتهــم .أيضاً،
يجــر ّدون فيهــا الكلمــة مــن أي ســلطان حقيقــي ،ســالبني منهــا ّ
عندمــا نحتقــر كلمــة اللــه وال نتناولهــا باحـرام ووقــار الئــق أو نهمــل تطبيقهــا يف حياتنــا ،فإننــا
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ننفــخ بعملنــا هــذا يف لهــب املصبــاح فنطفئــه ،وهــو الــذي يرشــدنا يف طريقنــا ليو ّجــه ضامئرنــا
صــوب األعــال الصالحــة.
«ف الْ َقدَ َاس ـ ِة»؟ مــا هــي بعــض الجوانــب
اقــرأ 1تســالونييك  .8 ،7 :4مــا معنــى أن تُدعــى ِ
يف حياتــك والتــي قــد تحتــاج إىل أن تســأل نفســك بشــأن مــا إذا كنــت ،يف الواقــع ،تســر
«ف الْ َقدَ َاس ـ ِة»؟
وتعمــل ِ

الخميس

 16اذار (مارس)

التجديف عىل ال ُّروح الق ُُدس


كل الخطايــا
اقــرأ مرقــس 29 ، 28 :3؛ لوقــا 10 :12؛ متــى  .32 ، 31 :12إذا أمكــن غف ـران ّ
والتجاديــف ،مــا هــو التعــدّ ي أو التجديــف الــذي ال ميكــن غفرانــه؟
لرمبــا ال توجــد خط ّيــة قــد ســب ّبت الشــكوك والضيــق بــن األوســاط املســيح ّية وقــد يسء
فهمهــا أكــر مــن خط ّيــة التجديــف عــى الـ ُّروح ال ُقـ ُدس .يعتقــد البعــض بــأن املســيح قــد اعتــر
كل الخطايــا
بعــض الخطايــا وحدهــا بأنهــا فظيعــة وشــنيعة .فيجــدر بنــا أن نذكّــر أنفســنا بــأن ّ
هــي عــداوة للــه وممقوتــة ،حتــى لــو كان لبعــض هــذه الخطايــا نتائــج أفظــع مــن غريهــا.
ولكــن مــاذا كان يســوع يعنــي عندمــا تح ـ ّدث عــن الخطيــة التــي ال ت ُغتفــر؟
أي مــن هــذه املراجــع الكتابيــة بــأن هــذه الخطيّــة ال ميكــن غفرانهــا؛ بــل
وحقيقـةً ،ال يقــول ّ
ـص «فلــن ت ُغفــر» .لنتذكّــر بــأن عمــل الـ ُّروح ال ُقـ ُدس هــو توعيــة الخطــاة بخطاياهــم
يقــول النـ ّ
وإيقــاظ رغبتهــم لقبــول يســوع ،الــذي وحــده يغفــر الخطايــا .فالتجديــف عــى الـ ُّروح ال ُقـ ُدس،
ر ،املتواصــل لتبكيــت الـ ُّروح ال ُقـ ُدس وتعطيــل عمــل
لذلــك ،يجــب أن يفهــم بأنّــه الرفــض املُـ ّ
املســيح الخــايص .وهــو يحــدث عندمــا يقــاوم شــخص ،مبحــض إرادتــه وبــإرصار ،شــهادة الـ ُّروح
ال ُقـ ُدس للمســيح وخالصــه ونعمتــه.
فيســوع مل يكــن يتحــ ّدث عــن كلــات نابيــة بذيئــة ُو ّجهــت لشــخص الــ ُّروح القُــ ُدس.
التجديــف عــى الــ ُّروح القُــ ُدس يُرتكــب فقــط يف إنــكار اإلميــان بصالفــة وعــداوة رصيحــة
ليســوع .التجديــف عــى الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ليــس هــو مجــرد عمــل فــردي بــل هــو أســلوب حيــاة
متعمــد.
«بــدالً مــن قبــول الدليــل املقـ ّدم لهــم ،وبــدالً مــن التعـ ّرف عــى أعــال النعمــة الســاوية
املتجليــة يف أعــال املســيح ،متــادوا يف طرقهــم الرشيّــرة وأغراضهــم األنانّيــة ،وقالــوا ،إنّــه قــد
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عمــل هــذا العمــل العظيــم مبعونــة الشــيطان .هــذه كانــت الخطيــة التــي اقرتفوهــا ضــد الـ ُّروح
ال ُق ـ ُدس» (روح النبــوة ،رســائل لومــا لنــدا ،صفحــة .)156
عندمــا يكــون القلــب البــري قــد ارتكــن عــى عــداوة عنيــدة متصلّفــة ضــد اللــه وهكــذا،
بوعــي وت َ َع ُّمــد أن مي ّجــد يســوع مبــا يســتحقّه ،فحينئــذ يتح ّجــر القلــب ويفشــل يف
يرفــض
ٍ
معرفــة الحــق يف شــهادة الــ ُّروح القُــ ُدس لقــ ّوة اللــه املخلّصــة عــن طريــق تضحيــة يســوع
املســيح .هــذه الخطيــة تتعـ ّدى إمكانيــة الغفـران ،ليــس أل ّن اللــه عاجــز عــن الغفـران وال ألنــه
ـب فيــه بــل بالحــري ألن هــذا اإلنســان غــر قــادر عــى اإلق ـرار بخطيتــه ،لذلــك فــا
غــر راغـ ٍ
يقبــل الغف ـران مــن يســوع .وهــذا الشــعور لــه ،بالطبــع ،نتائــج أبديّــة وخيمــة.
كيــف نتأكــد ،بالرغــم مــا يعتمــل يف عقولنــا عــن أنفســنا ،أننــا ال نعيــش يف حيــاة مضــادة
للــه ،ومقاو ِمــة لنفــوذ ال ـ ُّروح ال ُقــدُ س؟ (انظــر ،عــى ســبيل املثــال1 ،يوحنــا 3 :5؛ روميــة
.)14 :8

الجمعة

ملزيد من الدرس

 17اذار (مارس)

حقيقــة كــون النــاس يســألون قلقــن عـ ّـا إذا كانــوا قــد ارتكبــوا الخطيــة التــي ال تغتفــر
بــكل تأكيــد .فلــو كانــوا قــد ارتكبوهــا ملــا كانــوا ينشــغلون
ت ُعلــن بأنهــم مل يفعلــوا ذلــك ّ
بصددهــا .فانشــغالهم هــو الدليــل الــكايف الــذي يحتاجونــه ،بأنّهــم حقيقــة ،ال زالــوا منفتحــن
التمســك باســتحقاقات
وقابلــن لقيــادة الــ ُّروح القُــ ُدس .ومــا يجــب عــى املــرء عملــه هــو ّ
املســيح وب ـ ّره ،والســر لألمــام يف إميــان وطاعــة .فقــط تحــت مظلّــة ب ـ ّر املســيح ،التــي هــي
مظلّــة بـ ّر اللــه ذاتــه (روميــة  .)3 :10ميكنهــم أن ينالــوا الســام والتأكيــد الــذي ينقصهــم اآلن.
يف الحقيقــة ،يوجــد إنســان واحــد ال يســتطيع اللــه أن يغفــر لــه ،وهــذا هــو اإلنســان الــذي
يرفــض بــإرصار أن يــأيت إىل املســيح لنيــل الغفـران« .إ ّن خطيــة التجديــف عــى الـ ُّروح ال ُقـ ُدس
ال تقتــر عــى كلمــة أو عمــل طــارئ؛ إنّهــا رفــض ُمتَع ّمــد للحـ ّـق والدليــل» (تعليقــات روح
النبــوة ،موســوعة الكتــاب امل ُ َق ـ ّدس لألدڤنتســت ،مجلــد  ،5صفحــة .)1093
ـي يســتعيص
«ال أحــد يحتــاج أن يعتــر الخطيــة ضــد الــ ُّروح القُــ ُدس كأمــر غامــض خفـ ّ
عــى الفهــم .فالخطيــة ضــد الـ ُّروح ال ُقـ ُدس هــي خطّيــة الرفــض بــإرصار االنصيــاع للدعــوة إىل
التوبــة» (املرجــع نفســه ،صفحــة .)1093
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أسئلة للنقاش
 .1لــو جــاء إليــك أحدهــم ،خائف ـاً مــن احتــال ارتكابــه الخطيــة التــي ال تُغتفــر ،فــاذا

تق ــول ل ــه وم ــا ه ــي اآلي ــات الت ــي نس ــتخدمها يف ه ــذا الص ــدد؟ مل ــاذا كان االعتق ــاد يف
الخ ــاص باإلمي ــان فق ــط هام ـاً ج ــدّ اً ملس ــاعدة ش ــخص يعتق ــد بأنّ ــه هال ــك ب ــا رج ــاء؟
.2إنن ــا نطف ــئ ال ـ ُّروح ال ُق ــدُ س عندم ــا نرف ــض أن نتح ــدّ ث أو نعم ــل ك ــا يقودن ــا .يف أي
م ــن املج ــاالت يُحتم ــل أن نطف ــئ ال ـ ُّروح ال ُق ــدُ س يف حياتن ــا؟ مبعن ــى آخ ــر ،يف أي مج ــال
يف حياتن ــا نج ــد أن ّن ــا نق ــاوم قي ــادة الل ــه ،وكي ــف نتعلّ ــم أن نرض ــخ الرض ــوخ الكام ــل
ملش ــيئة الل ــه؟
 .3يس ــمح الل ــه أحيانــاً بظ ــروف مع ّين ــة تظه ــر يف حياتن ــا ال نفهمه ــا أو ق ــد نرفضه ــا
ونقاومهــا ،كــا كان األمــر مــع أيــوب .كيــف ميكــن للعقليــة املص ِّممــة عــى رفــض الحــق
أن تض ــاءل م ــن فاعلي ــة عم ــل الــ ُّروح ال ُق ــدُ س يف حياتن ــا؟ كي ــف لن ــا أن نث ــق يف الل ــه
ثفــ ًة كاملــ ًة ونُخض ــع حياتن ــا كل ّيــاً ل ــه ،حت ــى يف أحل ــك الظ ــروف الصعب ــة؟
 .4ألنهـــم يخافـــون أن تطالهـــم أنـــواع النفـــوذ امللـــ ّوث يف الكنيســـة ،ينســـحب بعـــض
املقدس ــة ،م ــن جس ــد املس ــيح ،ويهرول ــون بعي ــداً ويفعل ــون
األعض ــاء كليــاً م ــن البيع ــة
ّ
رف منوذج ـاً
مــا يــروق لهــم .مــا هــو الخطــأ يف هــذه الفكــرة وملــاذا ال يكــون هــذا الت ـ ّ
كتاب ّيــاً للمؤم ــن املس ــيحي؟
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