الدرس الثاين عرش

 24 -18آذار (مارس)

عمل ال ُّروح الق ُُدس

السبت بعد الظهر

املراجـــع األســـبوعية :يوحنـــا 11 -8 :16؛ روميـــة 10 :5؛ ع ربانيـــن 16 -15 :4؛
1بطـــرس 9 ،8 :5؛ 1يوحنـــا 13 ،12 :5؛ مزمـــور . 24 :31
سو ٍر َو َس ــا ٍَم ِف ا ِإلميَ ــانِ  ،لِ َت ــ ْز َدا ُدوا ِف
آي ــة الحف ــظَ « :ولْ َي ْم ألْكُ ـ ْ
ـم إِل ــهُ ال َّر َج ــا ِء ك َُّل ُ ُ
ال َّر َج ــا ِء ِب ُق ــ َّو ِة ال ــ ُّروح ال ُق ــدُس» (رومي ــة .)13 :15
إذ نــأيت إىل نهايــة دراســة هــذا الربــع بخصــوص الـ ُّروح ال ُقـ ُدس والحيــاة الروحيــة ،ســوف
نركّــز عــى عمــل آخــر هــا ّم وحاســم للــروح القــدس مل نتناولــه بعــد.
عندمــا أعلــن يســوع لتالميــذه أنّــه ذاهــب إىل اآلب ،وعــد بــأن يرســل لهــم الـ ُّروح ال ُقـ ُدس.
ش ٍءَ ،ويُ َذكِّ ُركُـ ْم
« َوأَ َّمــا الْ ُم َعـ ِّزي ،الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ،الَّـ ِـذي َس ُ ْي ِسـلُ ُه ُ
اآلب ب ِْاسـ ِمي ،فَ ُهـ َو يُ َعلِّ ُم ُكـ ْم ك َُّل َ ْ
ِبـك ُِّل َمــا قُلْتُـ ُه لَ ُكـ ْم( ».يوحنــا )26 :14
بالنســبة ليســوع ،الــ ُّروح القُــ ُدس هــو «الباراقليــط» أي «املعــ ّزي» أو «املســاند» أو
ـت
يتوســط لنــا .وأعلــن يســوع العمــل الــذي ســيقوم بــه هــذا الشــفيع« :يُ َب ِّكـ ُ
«الشــفيع» الــذي ّ
ــى َديْ ُنونَــ ٍة» (يوحنــا .)8 :16
ــى بِــ ّر َو َع َ
ــى َخ ِطيَّــ ٍة َو َع َ
الْ َعالَــ َم َع َ
وســندرس يف خــال أســبوعنا األخــر ،املوضــوع املتعلــق بعمــل الـ ُّروح ال ُق ـ ُدس مبزيــد مــن
التفصيــل ،وســوف نت ّعلــم كيــف يرتبــط هــذا العمــل بناحيتــن هامتّــن أخريــن مــن اهتاممــات
الـ ُّروح ال ُقـ ُدس وخدمتــه لنــا :تأكُّدنــا مــن خالصنــا والرجــاء امل ُم ِّجــد الــذي يهيمــن عــى حياتنــا
كتالميــذ ليســوع املســيح.
*نرجــو التعمــق يف موضــوع هــذا الــدرس اســتعدادا ً ملناقشــته يــوم الســبت القــادم املوافــق 25
آذار (مــارس)
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األحد

 19اذار (مارس)

التبكيت عىل الخطية


اق ــرأ يوحنــا  .9 ، 8 :16أي عمــل حاســم يقــوم بــه الــروح القــدس مــن أجلنــا ،وملــاذا هــو
عمــل غايــة يف األهميــة؟
قــد دعــا يســوع ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس «الباراقليــط» ،كلمــة غنيّــة يف املعنــى ،وتتض ّمــن فكــرة
املعــن ،الشــفيع ،واملع ـ ّزي .ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس ال يدخــل يف هــذا العمــل الهــام ،عمــل التبكيــت،
رســل بواســطة يســوع ليديننــا وإنّ ــا،
كمشــتيك عــى األخــوة أو كامل ّدعــي علينــا .إنّــه مل يُ َ
باألحــرى ،ليســاعدنا حتــى نــرى حاجتنــا إىل النعمــة.
املعـ ّزي فقــط هــو الــذي يُ ْق َبــل معاونـاً أو معينـاً .إنّهــا ملأســاة كــرى ،أن يتعامــل املســيح ّيون
مــع الخطــاة بــروح اإلت ّهــام واإلدانــة بــدالً مــن روح العــون واملســاندة .فــإذا نحــن تجولنــا نُشــر
إىل خطايــا اآلخريــن يف حياتهــم ،حينئــذ نكــون نــؤ ّدي عمـاً مل يطلبــه ِم َّنــا املســيح .ف َمــن نكــون
نحــن حتــى نخ ـ ّول ألنفســنا بــأن نبـ ّـن ونفضــح خطايــا اآلخريــن بينــا نحــن أنفســنا ال ن ـزال
متم ّرغــن فيهــا؟



اقرأ رومية 1 :2؛ متى  .3 :7ما الرسالة التي نأخذها من هذه اآليات؟

إنّنــا شــهود للمســيح ولســنا م ّدعــن نكيــل االتهامــات للخطــاة .لقــد ُدعينــا لنكــون شــهودا ً
لقوتّــه الفاديــة املخلّصــة ،ال أن نديــن اآلخريــن عــى أخطائهــم .يف محاولتنــا تبكيــت اآلخريــن
املعــ ّزي
إنّــه
يخصنا؛ إنّه عمل ال ُّروح ال ُق ُدس.
عىل أخطائهم ،ننتحل عمالً ال ّ
ـت الْ َعالَ ـ َم َعـ َـى الخطيــة .فــإ َّن األشــخاص
وليــس نحــن ،الــذي ســيبكّت (يوحنــا  )8 :16يُبَ ِّكـ ُ
الذيــن مل يكرســوا حياتهــم ليســوع ال يدركــون يف كثــر مــن األحيــان طبيعــة الخطيــة وإىل أي
درجــة هــي مد ّمــرة.
فالفكــرة هنــا ليســت بــأ ّن ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس يجــول ليس ـ ّجل أعــاالً خاطئــة مع ّينــة .فبــدالً
مــن ذلــك يركّــز عــى التحذيــر مــن ارتــكاب الخطيــة الرئيسـ ّية :عــدم اإلميــان بيســوع املســيح
(يوحنــا  .)9 :16إ ّن تعاســتنا املرت ّديــة العويصــة ومعاداتنــا للقداســة القصــوى ال تكمــن يف عــدم
طهارتنــا األدب ّيــة بــل يف بُعدنــا وانفصالنــا عــن اللــه ورفضنــا قبــول امل ُخلِّــص الــذي أرســله اللــه
لينتشــلنا مــن هــذه الحالــة املرت ّديــة.
ـكل شــكل مــن أشــكال الخطيــة هــي أنّنــا ال نؤمــن بيســوع .وهكــذا،
إ ّن املشــكلة الرئيســية لـ ّ
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نرفــض الشــخص الوحيــد الــذي يســتطيع أن يخلّصنــا مــن الخط ّيــة والذنــب .هــذه هــي الخطية
التــي تضــع النفــس يف مركــز االهتــام ،وترفــض أن تؤمــن بكلمــة اللــه .إ ّن الــ ُّروح القُــ ُدس
وحــده يســتطيع أن يفتــح قلوبنــا وعقولنــا عــى حاجتنــا القصــوى للتوبــة والفــداء املتــاح لنــا
مــن خــال مــوت املســيح عوضــا ع ّنــا.

االثنني

 20اذار (مارس)

الحاجة إىل ال ّرب
ـص الكتــايب يف يوحنــا  8 :6بــأ ّن الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ســيبكّت العــامل ،ليــس فقــط عــى
يقــول النـ ّ
الخط ّيــة ولكــن أيضــا عــى بـ ّر .مبعنــى أن العــامل الــذي ال يعــرف متامـاً كُنــه الخط ّيــة ،ال يعــرف
أيضــاً مضمــون الــ ّر الحقيقــي .والنــاس غــر املتجد ّديــن يتو ّهمــون بــأن التقــوى الظاهريــة
تكفــي .فَ ُهــم ال يريــدون ب ـ ّر اللــه ولكــن ب ّرهــم الــذايت .يريــدون ب ـ ّرا ً يحصلــون عليــه بعمــل
خار ّجــي كالطاعــة لنامــوس اللــه .ولكــن أعاملنــا املرتتّبــة عــى طاعــة النامــوس ال ميكنهــا أن
ترب ّرنــا أمــام اللــه.
ِ
يف إشــعياء  6 :64يصــف النبــي أعــال ال ـ ّر املصنوعــة ِمــن قبــل شــعبه آنــذاك «كَثَ ـ ْو ِب
ِعـ َّد ٍة» .حتــى أفضــل بـ ّر يتحــى بــه املتديّنــون هــو يف الحقيقــة عكــس ذلــك :أي بـ ّر معــدوم.
ـوف بجميــع مطاليــب النامــوس الربّــاين الكامــل .إ ّن
لك ـ ّن ب ـ ّر املســيح فيــه الكفايــة لنــا .إنّــه يـ ِ
األمــر يتعلّــق بــاآلب الســاوي .ونحــن ميكننــا أن نطالــب بــه يف يســوع املســيح وحــده.
اقــرأ رميــة 10 :5؛ عربانيــن  .16 ،15 :4كيــف تتعلّــق قداســتنا بخدمــة املســيح الدامئــة يف
حضــور اآلب يف الســاء؟

ال ـ ّر الــذي يطلبــه النامــوس قــد ت ـ ّم بواســطة حيــاة املســيح الكاملــة .لقــد مــات عوض ـاً
ع ّنــا .مــع أنّــه كان مرفوض ـاً مــن الذيــن قتلــوه هنــا عــى هــذه األرض ،نــال ترحيب ـاً مــن اآلب
يف الســاء .عــن طريــق القيامــة قــد وضــع اآلب َختْــم موافقتــه عــى حيــاة املســيح وعملــه
ليتوســط لنــا (عربانيــن  .)16 ،15 :4إنّــه يضــع اســتحقاق موتــه
الفــدايئ .اآلن يســوع يحيــا ّ
لصالحنــا ألننــا ال منتلــك ال ـ ّر املطلــوب للخــاص.
ـت ،فَأَ ْح َيــا الَ أَنَــا ،بَــلِ
هكــذا نســتطيع أن نحيــا ألنّــه يحيــا يف داخلنــا « َم ـ َع الْ َم ِســي ِح ُصلِ ْبـ ُ
ـيح يَ ْحيَــا ِ َّف .فَـ َـا أَ ْحيَــا ُه اآل َن ِف الْ َج َسـ ِـد ،فَ ِإنَّ َــا أَ ْحيَــا ُه ِف ا ِإلميَــانِ  ،إِميَــانِ ابْــنِ اللـ ِه ،الَّـ ِـذي
الْ َم ِسـ ُ
أَ َحبَّ ِنــي َوأَ ْس ـلَ َم نَف َْس ـ ُه ألَ ْجـ ِـي» (غالطيــة  .)20 :2عندمــا يعيــش يســوع فينــا ،نســلك بالــروح
(روميــة  )4 :8ونســتلم حيــاة روحيّــة جديــدة بواســطة قـ ّوة الـ ُّروح ال ُقـ ُدس (قــارن مبــا جــاء يف
غالطيــة 5 -2 :3؛ .)18 ،16 :5
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إ ّن متجيــد اآلب للمســيح يف الســاء يتضــح ويتجــى مــن خــال حضــوره معنــا بالــروح.
ولكونــه كان مؤيــدا ً بالــروح ،فتالميــذه يحيــون يف وفــاق مــع املســيح.
هــل اختــرت حقيقــة مــدى عــدم جــدوى وعــدم طهــارة محاوالتــك لنيــل الــرّ؟ مــاذا
يعلِّمــك ذلــك عــن حاجتــك لــ ّر املســيح بــدالً مــن ذلــك؟

الثالثاء

 21اذار (مارس)

التبكيت عىل الدينونة
اقــرأ يوحنــا  .11 ، 8 :16مــا الدينونــة التــي يشــر إليهــا يســوع؟ ملــاذا تكــون هــذه الدينونــة
أخبــاراً ســا ّرة؟

يبقــى هنــاك تبكيــت عظيــم أخــر الــذي هــو جــزء مــن عمــل الــروح :تبكيــت عــى دينونــة.
فيــا يبــدو ،هنــا يذهــب الكثــر مــن وعظنــا عــن هــذه اآليــة يف اتجــاه ضــار وخطــر .غالبـاً مــا
تقــود مناقشــة بخصــوص الخط ّيــة والـ ّر الكثرييــن مــن املســيحيني إىل إعــان تحذيــر بدينونــة
أولئــك الذيــن يرفضــون املســيح .بفعلهــم هــذا ،يريــدون أن يح ـذّروا الخطــاة ،غالب ـاً بأســلوب
قـ ٍ
ـاس مخيــف مــن الدينونــة القادمــة التــي تنتظرهــم.
وبالرغــم مــن أ ّن تلــك الدينونــة هــي حقيقّيــة ،فهــذا ليــس مــا يتح ـ ّدث عنــه يســوع يف
يوحنــا  .11 :16فاألســلوب يـ ّ
ـدل عــى أ ّن يســوع ال يتحــدث عــن دينونــة مســتقبليّة ،كــا فعــل
يف يوحنــا  .48 :12بــدالً مــن ذلــك ،فــإ َّن جانــب الدينونــة الــذي يشــر إليــه املســيح هنــا هــو
األخبــار الســارة بــأ ّن الشــيطان كان قريب ـاً َس ـ ُي َحاكَ ُم عنــد الجلجثــة .فــإن إبليــس ،عــدو الحــق
األكــر ،يعيــش اآلن يف وقــت مســتعار .ســتأيت الدينونــة ،ولكــن الرتكيــز هنــا هــو عــى إدراك أن
رئيــس هــذا العــامل اآلن يقــف ُمدان ـاً (يوحنــا .)31 :12



اقــرأ 1بطــرس  .9 ، 8 :5كيــف يوصــف الشــيطان بواســطة بطــرس الرســول؟ كيــف ميكننــا أن
نقاومه؟
برغ ــم معرف ــة الش ــيطان وإدراك ــه ب ــأن وقت ــه ق ــد قص ــر وأنّ ــه ن ــال هزمي ـ ًة منك ــرة عن ــد
الجلجثـــة ،إالّ أنّـــه ال يـــزال ح ّيـــاً .إنـــه يشـــتعل غضبـــاً محـــاوالً أن يبتلـــع أكـــر عـــدد مـــن
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املؤمن ــن .ولك ّن ــه ع ــدو مه ــزوم .لق ــد أح ــرز يس ــوع الن ــرة .دم املس ــيح يجعلن ــا أحــرارا ً.
عندمــا نالــت الفــرق النازيــة ،أثنــاء الحــرب العامل ّيــة الثانيــة ،رضبـ ًة قاصمــة باجتيــاح قــوات
الحلفــاء لفرنســا يف  6حزيـران (يونيــو)  ،1944كان واضحـاً بــأ ّن ادولــف هتلــر قــد ُهــزم .ومــع
هــذا فــإن الشــهور اإلحــدى عــر التاليــة ،بــن الـــ «( »DaY-Dعندما بــدأ الهجوم) والـــ «VE-
( »Dayيف  8أيار/مايــو ،1945عندمــا انتهــت الحــرب يف أوربــا) ،كانــت ملطخــة بالــدم أكــر
مــن جميــع ســني الحــرب .شــبيهاً بذلــك ،الشــيطان يعــرف بأنــه قــد نزلــت بــه هزميــة نكـراء
كل مــا أمكــن .يف أيامنــا
عــى الصليــب ،ومــع ذلــك ،فهــو يحــارب بعنــاد محــاوالً أن يبتلــع ّ
العصيبــة هــذه املليئــة بالتحديــات ،مطلــوب م ّنــا أن نكــون متعقلــن يقظــن ،وأن نلقــي كل
قلقنــا وانشــغالنا عــى يســوع ،ألنــه يهتّــم بنــا (1بطــرس .)8 ،7 :5
ملــاذا كانــت الدينونــة خـراً ســاراً؟ َمــن هــو الضــان لنــا يف الدينونــة؟ كيــف نســتطيع أن
نعــظ عــن الدينونــة بطريقــة تدخــل الطأمنينــة عــى القلــوب بــدل الخــوف؟

األربعاء

 22اذار (مارس)

تأكيد (يقني) الخالص
اقــرأ 1يوحنــا 13 ،12 :5؛ روميــة 17 -15 :8؛ 2كورنثــوس  .5 :5متــى قبلنــا املســيح مخلّص ـاً
لنــا ،ملــاذا يكــون لنــا التأكيــد بنــوال الحيــاة األبديّــة؟ مــا هــو أســاس هــذا التأكيــد؟

ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس هــو الشــخص الــذي يقــود الخطــاة إىل املســيح .إ ّن مــوت يســوع كبديــل
ع ّنــا قــد صالحنــا مــع أبينــا الســاوي .إ ّن غف ـران يســوع يحر ّرنــا لنحيــا حيــاة جديــد ًة كأبنــاء
قــد تبناهــم اآلب الســاوي .فنحــن مل نعــد أعــداء (روميــة  ،)10 :5ولك ّنــا نســر بإرشــاد الــروح
(روميــة  )4 :8ونــريس أفكارنــا ونثبتّهــا عــى مــا للــروح (روميــة  .)5 :8لــو مل يكــن لنــا روح
املســيح ،فلــن نكــون أوالده ،ولــن نكــون خاصتــه (روميــة  .)9 :8ولكننــا اآلن لنــا شــهادة داخليــة
مــن ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس الــذي يســكن فينــا .وهــو يشــهد بأننــا خاصــة يســوع وأننــا ورثــة للــه
وورثــة مــع املســيح (روميــة  .)17 :8وحيــاة القــوة التــي أقامــت املســيح مــن املــوت هــي
تعمــل فينــا اآلن وتجعلنــا أحيــاء بعــد أن كنــا أمواتـاً روحيّـاً (روميــة  .)10 :8وأكــر مــن ذلــك،
فهــو يطبــع يف قلوبنــا التأكيــد بأننــا ِملْــك للــه حقيقـةً .ألننــا ســمعنا وص ّدقنــا إنجيــل خالصنــا،
ف ُخ ِت ْمنــا مــع املســيح بقـ ّوة الـ ُّروح ال ُقـ ُدس ،الــذي أُعطــي كعربــون مرياثنــا (أفســس .)14 ،13 :1
كل مؤمــن ميكنــه أن يحظــى بهــذا التأكيــد (1يوحنــا .)13 ،12 :5
ّ
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اقرأ أفسس  .14 ،13 :1ما معنى أن نُختم بواسطة ال ُّروح ال ُقدُ س؟

أولئــك الذيــن يقبلــون املســيح هــم مولــودون ثانيـةً ،أي «مولوديــن مــن الــروح» (يوحنــا :3
 .)5 -3الـ ُّروح ال ُقـ ُدس يختــم عــى هــذه الحقيقــة يف قلوبنــا حتــى يكــون لدينــا تأكيــد الخــاص
خاصــة املســيح.
واختبــار الفــرح الــذي يصاحــب كوننــا أوالد اللــه .ويع ّرفنــا الـ ُّروح ال ُقـ ُدس بأنّنــا ّ
ـس لَ ُه» (روميــة  .)9 :8نحــن اآلن لدينــا وعــي
ـس لَـ ُه ُر ُ
وح الْ َم ِســي ِح ،فَذلِـ َـك لَ ْيـ َ
«إِ ْن كَا َن أَ َحـ ٌد لَ ْيـ َ
بأنّنــا أوالد اللــه وأنــه هــو أبونــا امل ّحــب .الـ ُّروح ال ُقـ ُدس هــو العربــون لعطيــة الحيــاة األبديــة
وعــدم املــوت التــي سـتُعطى لنــا عنــد مجــيء املســيح الثــاين (1كورنثــوس  ،)54 - 51 :15وهــذه
هــي ســمة االميــان الحقيقــي الصــادق .إنّــه مــن الصعــب أن نــرى كيــف يســتطيع املســيحيون
أن يشــهدوا بقـ ّوة إقنــاع بــدون الحصــول عــى هــذا التأكيــد.
ـرب .واظــب عــى
«تح ـ ّدث بشــجاعة ،تح ـ ّدث بإميــان ورجــاء ،وســتكون مضيئ ـاً متام ـاً للـ ّ
التفكــر يف البــاب املفتــوح الــذي أرســاه املســيح أمامــك وال يســتطيع أن يقفلــه أحــد .اللــه
رش ،لــو أعطيتــه فرصــة ليعمــل ذلــك .عندمــا يــأيت العــدو كطوفــان،
ســيقفل البــاب عــى ّ
كل ّ
فــإن روح اللــه ســرفع لــك سـ ّدا ً وقاعــدة صـ ٍّد أمامــه( ».األدفنتســت ريفيــو آنــد ســاباث هريالد،
 16نيســان/أبريل.)1889 ،

الخميس

 23اذار (مارس)

ال ُّروح الق ُُدس والرجاء


اقــرأ روميــة  5 ،4 :5؛ 1 ،13 :15كورنثــوس  .13 :13كيــف يرتبــط املح ّبــة والرجــاء معـاً؟ مــا
فاعليــة الـ ُّروح ال ُقــدُ س يف منحنــا املحبــة والرجــاء؟

الـ ُّروح ال ُقـ ُدس هــو الــذي ســكب محبّــة اآلب يف قلوبنــا .إنــه يربطنــا باللــه ويجعــل محبــة
اللــه تســكن فينــا .إن محبّــة اللــه الدامئــة الراســخة هــي ســبب وصخــرة رجائنــا .بــدون املحبّــة
ال يوجــد رجــاء .املح ّبــة فقــط هــي التــي تولّــد الرجــاء .أل ّن مح ّبــة اللــه مرتبطــة بأمانتــه ،فلنــا
الرجــاء العظيــم بأنّــه ســيأيت ثانيــة ويأخذنــا معــه حيثــا يكــون.


اقرأ مزمور  .24 :31ما التأثري الذي يطبعه الرجاء فينا؟
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الرجــاء يف ّعــل مثــر للهمــة والتشــجيع .الرجــاء يعطــي قـ ّوة جديــدة .الرجــاء يجعلنــا نهتــف
ونرنّــم بفــرح .الرجــاء رضوري للحيــاة .بــدون الرجــاء ،مــاذا يكــون الغــرض مــن الحيــاة؟
كل يشء سـيكون عىل
أن يكـون لـك رجـاء بالطبـع يختلف عن التفـاؤل .املتفـاءل يعتقد بأ ّن ّ
مـا يُـرام :الطقـس ،االقتصـاد ،التحصيـل الـدرايس ،األوضـاع املاليـة ،ومـا إىل ذلـك .بخلاف ذلـك،
مؤسـس يف أمانـة اللـه ويف العهـود التـي قطعهـا يف املايض.
الرجـاء ليـس تفـاؤالً أعمـى .بـل إنّـه ّ
الرجـاء يؤمـن أ ّن اللـه سـيت ُمم مـا وعد بـه ألنه أمني وصـادق .والله قـد أثبت أنّه ميكـن االعتامد
عليـه وهـو ال يتر ّدد أو يخفـق .ثباتـه وأمانتـه وصدقـه هـي أساسـات رجائنـا فيه.
ال شــك ،أيض ـاً ،يف أن أســاس رجائنــا يتوطّــد يف يســوع عــى الصليــب .عندمــا نتطلّــع إىل
الصليــب نــرى أروع برهــان عــى مح ّبــة اللــه لنــا .إ َّن الصليــب ،حيــث يســوع وقــد ُز ِهقــت
روحــه ألجلنــا وبســبب خطايانــا ،يُعطينــا والكــون كلّــه إعالن ـاً ال يُعــى عليــه وال يُبــارى عــن
حقيقــة اللــه املذهلــة .وهكــذا ،فنحــن كمخلوقــات ضئيلــة وســاقطة ومحــدودة يف كــون فســيح
ال يُقــاس ،نســتطيع أن نجــد رجــا ًء ،ليــس يف أنفســنا أو يف مــا ننجــزه مهــا كان عظيـاً ،ولكــن
يف إلهنــا ،اإللــه الــذي أعلــن عــن ذاتــه لنــا عــى الصليــب.
كيــف يتأســس رجــاء املجــيء يف مواعيــد اللــه ووعــوده األمينــة؟ كيــف يؤثــر الرجــاء عــى
ننســق أســلوب حيــاة يعكــس رجــا ًء بــدالً مــن اليــأس؟
حياتنــا؟ كيــف ميكننــا أن ّ

الجمعة

ملزيد من الدرس

 24اذار (مارس)

اقــرأ تأمــات روح النبــوة يف كتــاب «ســتنالون قــوة» ،خاصــة قســم ترشيــن أول/أكتوبــر،
بعنــوان «مســتعدين للــروح».
ـرب الــروح يعمــل بانســجام تــام
نســتطيع أ ّن نل ّخــص أعــال الـ ُّروح ال ُقـ ُدس بالقــول بــأ ّن الـ ّ
مــع اللــه اآلب واللــه االبــن إلنجــاز خالصنــا .الـ ُّروح ال ُقـ ُدس يقيمنــا مــن موتنــا الروحــي .وهــو
يقودنــا إىل وعــي بحالتنــا الخاطئــة ويفتــح عيوننــا عــى حقيقــة أننــا ضائعــون مــن ذواتنــا.
ويؤ ّجــج فينــا الرغبــة للتغيــر ويقتادنــا إىل يســوع املســيح الــذي يســتطيع وحــده أن يلبــي
احتياجاتنــا .وهــو يعطينــا تأكيــد الخــاص ألنــه دامئــا يو ّجهنــا ليســوع وإىل فعلــه مــن أجلنــا،
إنّــه يحفظنــا يف ســرنا بأمانــة مــع اللــه .إنّــه ميكننــا مــن امتــام مشــيئة اللــه واالنخـراط يف حمــل
رســالة الخــاص لآلخريــن .وهــو يُ َف ّعــل كلمــة اللــه املكتوبــة كمرشــدنا األمــن وكمقيــاس لحياتنــا
املســيح ّية ولعبادتنــا .فأيــن ســنكون بــدون ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس؟
بدونــه ك ّنــا تعســن ضائعــن وعاجزيــن عــن عمــل أي يشء ذي قيمــة .شــكرا ً للــرب يســوع
لوعــده بإرســال ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس وأمانتــه يف الوفــاء بالوعــد« .كان ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس أعــى وأغــى
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أسئلة للنقاش

 .1فكّ ــر مل ّيــاً يف الس ــؤال ع ــن ماهي ــة الخطّي ــة والــرّ .مل ــاذا يج ــب علين ــا ،كمس ــيحيني
يؤمن ــون بالكت ــاب املق ــدّ س ككلم ــة الل ــه ،أن تختل ــف نظرتن ــا للخطي ــة وال ـ ّر ع ــن نظ ــرة
أولئ ــك الذي ــن ال يؤمن ــون بالكت ــاب املق ــدّ س؟
مــا هــي هــذه االختالفــات؟ مــاذا يعلّمنــا الكتــاب امل ُ َقــدّ س عــن الخطيــة وال ـ ّر أكــر مــن
املصــادر األخــرى؟
 .2شـــارك مـــع أعضـــاء مدرســـة الســـبت أحـــد جوانـــب عمـــل الـــروح القـــدس الـــذي
ي ــروق ل ــك أك ــر ع ــن غ ــره م ــن الجوان ــب .مل ــاذا كان ه ــذ ال ــدور أو الجان ــب مثينــاً
بالنســـبة لـــك وكيـــف أثـــ ّر يف حياتـــك؟
 .3تح ــدث يف الص ــف ع ــن الرج ــاء ال ــذي لن ــا يف يس ــوع .م ــا ه ــي أس ــباب ه ــذا الرج ــاء؟
وه ــذا معن ــاه ،إذا س ــأل أحده ــم ع ــن س ــبب الرج ــاء ال ــذي في ــك (1بط ــرس  .)15 :3م ــا
اإلجاب ــة ،ومل ــاذا؟ ك ــم يك ــون رأي ــك مقنع ـاً؟
 .4تكلـــم درس هـــذا األســـبوع عـــن تأكيـــد الخـــاص .ماهـــو؟ ولـــو كان عندنـــا هـــذا
التأكي ــد ف ــا ه ــو؟ ومل ــاذا ه ــو عندن ــا؟ ع ــام يؤس ــس؟ وكي ــف يختل ــف ع ــن اال ّدع ــاء؟
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