الدرس الخامس

 * ٣١-٢٥متوز (يوليو)

الشهادة بقوة ال ُّروح الْ ُق ُدس

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :إنجيــل يوحنــا ٢٧ ،٢٦ :١٥؛ أعمــال الرســل ٤٢ ،٤١ :٢؛ أعمــال
الرســل ٤ :٨؛ عبرانييــن ١٢ :٤؛ أعمــال الرســل ٣٤ ،٣٣ :١٧؛ أعمــال الرســل .٨ :١٨
آيـة الحفـظ« :ولمـا صلُّوا تزعـزع المكان الـذي كانوا ُمجتمعيـن فيه ،وامتلأ الجميع ِمن
الـ ُّروح الْقُـدُس ،وكانـوا يتكلَّمون بـكالم هللا ِب ُمجاهرة» (أعمال الرسـل .)٣١ :٤
عندمــا أمــر يســوع المؤمنيــن األوائــل أن« :اذهبــوا إلــى العالــم أجمــع واكــرزوا باإلنجيــل»،
ال بـ َّد أنهــا كانــت تبــدو مهمــة ُمســتحيلة (إنجيــل مرقــس  .)١٥ :١٦كيــف يمكنهــم أن يُحققــوا
قليــا جِــ ًّدا .وكانــت مواردهــم محــدودة .كان فــي
ذلــك التَّحــ ِّدي الضخــم؟ كان عددهــم ً
ُمعظمهــم جماعــة ِمــن المؤمنيــن األ ِّمييــن العادييــن .ولكــن كان لديهــم إل ًهــا غيــر عــادي ،إلــه
ســيمنحهم ال ُق ـ َّوة لهــذه المهمــة غيــر العاديــة.
حــل الــ ُّروح الْقُــ ُدس عليكــم،
قائــا« :لكنكــم ســتنالون قــوة متــى َّ
لكــن يســوع أعلــن ً
وتكونــون لــي شــهو ًدا فــي أورشــليم وفــي كل اليهوديــة والســامرة وإلــى أقصــى األرض»
(أعمــال الرســل  .)٨ :١إ َّن قـ َّوة الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس سـتُمكِّنهم ِمــن ُمشــاركة رســالة الصليــب بقــوة
لتغييــر الحيــاة ،وتغييــر العالــم .إ َّن ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس جعــل شــهادتهم ف َّعالــة ومؤثِّــرة .وخــال
عقــود قليلــة وقصيــرة ،غمــر اإلنجيــل العالــم بأســره .يُعلِــن ســفر أعمــال ال ُّرســل بــأ َّن المؤمنيــن
رأســا
األوائــل« :فتنــوا المســكونة» أو كمــا جــاء فــي الترجمــة اإلنجليزيــة’ :قلبــوا المســكونة ً
علــى عقــب’ (أعمــال الرســل  .)٦ :١٧ويُضيــف الرســول بولــس بــأن اإلنجيــل «المكــروز بــه فــي
كل الخليقــة التــي تحــت الســماء» (كولوســي  .)٢٣ :١فــي درس هــذا األســبوع ،سـ ُنركِّز بصفــة
خاصــة علــى دور ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس فــي منحنــا القــوة للشــهادة للمســيح.
* نرجو الت ُّعمق في دراسة موضوع هذا األسبوع استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم ١آب (أغسطس).
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٢٦متوز (يوليو)

يسوع والوعد بال ُّروح الْق ُُدس

مــع وعــده بالــ ُّروح الْقُــ ُدس ،لبَّــى يســوع قلــق تالميــذه بخصــوص تركــه لهــم وعودتــه
إلــى الســماء« .إنــه خيــر لكــم أن أنطلــق ،ألنــه إن لــم أنطلــق ال يأتيكــم ال ُمعــ ِّزي ،ولكــن
إن ذهبــت أرســله إليكــم» (إنجيــل يوحنــا  .)٧ :١٦الكلمــة اليونانيــة لـــ «ال ُمعــ ِّزي» هــي
(براكليتــوس  .)parakletosإنَّهــا تُشــير إلــى ’الــذي يأتــي إلــى جانــب’ لغــرض المســاعدة.
إحــدى المهــام الرئيســية للــروح القــدس هــي أن يأتــي إلــى جانــب جميــع المؤمنيــن ليمنحهــم
القــوة وليرشــدهم فــي نشــاطات شــهادتهم .عندمــا نشــهد ليســوع ،لــن نكــون بمفردنــا .الـ ُّروح
ـوب ُمخلصــة .إنَّــه يُ ِع ـ ّد قلوبهــم قبــل
الســاعين بقلـ ٍ
الْ ُق ـ ُدس يكــون إلــى جانبنــا ليرشــدنا إلــى َّ
أن نلتقــي بهــم .وهــو يُ ِ
الســاعين ،ويُشــ ِّددهم
رشــد كلماتنــا ،ويجلــب اإلقنــاع إلــى أذهــان َّ
للتجــاوب مــع حثِّــه وتأثيــره عليهــم.



اقــرأ إنجيــل يوحنــا ٢٧ ،٢٦ :١٥؛ وإنجيــل يوحنــا  .٨ :١٦مــا الــذي تخبرنــا بــه هــذه
اآليــات عــن دور الــ ُّروح الْ ُقــدُ س فــي الشــهادة؟

ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس يشــهد ليســوع .وهدفــه األساســي هــو أن يقــود أكبــر عــدد مــن النــاس
إلــى يســوع .ورســالته هــي أن يُ َم ِّجــد يســوع .فــي هــذا الــدور ،هــو يحــض جميــع المؤمنيــن
بمســؤوليتهم للشــهادة .إنَّــه يفتــح أعيننــا لنــرى االحتمــاالت فــي النــاس الذيــن هــم حولنــا
ويعمــل خلــف الســتار ليخلــق حالــة ِمــن القبــول لرســالة اإلنجيــل.
وإنجيــل يوحنــا يُقرهــا بوضــوح« :يب ِّكــت العالــم علــى خطيــة» (إنجيــل يوحنــا .)٨ :١٦
إحساســا أعمــق باالبتعــاد عــن هللا وبالحاجــة إلــى
بمعنــى آخــر ،فهــو يُحـ ِّرك القلــوب ليجلــب
ً
التوبــة .وهــو أيضً ــا يُب ِّكــت العالــم «علــى ِبــر» .إ َّن الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس ال يكشــف فقط عــن الخطية،
بــل يُرشــدنا أيضً ــا فــي البــر .إنَّــه يكشــف أيضً ــا روعــة بــر يســوع علــى نقيــض نجاســتنا .إ َّن دور
الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس ليــس لِ ُمجـ َّرد إظهــار مــدى رداءتنــا ،بــل إلظهــار مــدى صــاح ولطــف وعطــف
وشــفقة ومحبــة يســوع ،ويُشـكِّلنا علــى صورتــه.
إ َّن الشــهادة ببســاطة هــي التعــاون مــع الــ ُّروح الْقُــ ُدس لتمجيــد يســوع .بقــوة الــ ُّروح
الْ ُق ـ ُدس وتحــت إرشــاده ،نحــن نشــهد لهــذا المســيح الرائــع الــذي غيَّــر وج ـ َّدد حياتنــا.

فــي رغبتنــا للعمــل مــن أجــل ربــح النفــوس ،لمــاذا ينبغــي علينــا أن نتذكَّــر دائ ًمــا
بأننــا نحــن ال نســتطيع إحــداث التغييــر ،ال ـ ُّروح الْ ُقــدُ س فقــط هــو الــذي يســتطيع؟
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٢٧متوز (يوليو)

كنيسة بقوة ال ُّروح الْق ُُدس

ُد ِعــي ِســفْر أعمــال الرســل وبحــق ’أعمــال الــ ُّروح الْقُــ ُدس’ .إنــه ُمغامــرة ُمثيــرة فــي
الشــهادة والك ـرازة والنمــو الكنســي .إ َّن ســفر أعمــال الرســل هــو قصــة مؤمنيــن ُمك َّرســين،
مملوئيــن بال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس ،يؤثــرون علــى العالــم ِمــن أجــل المســيح .كانــوا يعتمــدون كل ًيــا
علــى الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس فــي تحقيــق نتائــج ُمعجزيــة .إنهــم مثــال لِمــا يُ ْم ِكــن للــروح القــدس أن
يُ ْن ِجــزه ِمــن خــال رجــال ونســاء مك َّرســين كل ًيــا لــه.

اقرأ أعمال الرسل ٤٢ ،٤١ :٢؛ أعمال الرسل ٣١ ،٤ :٤؛ أعمال الرسل ٤٢ ،١٤ :٥؛ أعمال
الرسل ٧ :٦؛ أعمال الرسل  .٥ :١٦ما الذي ُيؤثِّر فيك أكثر في هذه الفقرات؟ ما هي الرسالة
التي أراد لوقا ،كاتب سفر أعمال ال ُّرسل ،أن يشاركها بتدوينه مثل هذا النمو السريع؟



كان قصــد لوقــا ِمــن كتابتــه لســفر أعمــال الرســل هــو أن يُشــارك مــع كل قــاريء ِخدمــة
ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس فــي الكنيســة األولــى.
الحــظ أيضً ــا ،أنــه ال يتوانــى عــن اســتخدام األرقــام لقيــاس حركــة الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس فــي القــرن
األول .أي أنــه ،كان يحســب عــدد المعموديّــات .فــي أعمــال الرســل  ،٤١ :٢يُ ْب ـرِز حقيقــة أ َّن
ـوم واحــد وفــي مــكانٍ واحــد .فــي أعمــال الرســل
ثالثــة آالف  ٣,٠٠٠شــخص قــد اعتمــد فــي يـ ٍ
 ،٤ :٤يذكــر أ َّن خمســة آالف  ٥,٠٠٠رجــل اعتمــدوا .فــي أعمــال الرســل  ،١٤ :٥جماهيــر ِمــن
الرجــال والنســاء انضمــوا إلــى الــرب واعتمــدوا.
ـخصا واحـ ًدا مثــل ليديــا ،حــارس الســجن فــي فيلبــي ،الجاريــة التــي بهــا روح
ســواء كان شـ ً
ِعرافــة ،أو الخصــي الحبشــي ،فــإ َّن لوقــا يلحظهــم ويُس ـ ِّجل حركــة ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس فــي قلــوب
هــؤالء النــاس .األمــر المهــم ُهنــا هــو أنــه وراء كلٍ ِمــن األعــداد الكبيــرة ،أف ـراد مــن الجنــس
البشــري ،كل واحــد منهــم هــو ابــن هلل مــات المســيح مــن أجلــه .نعــم ،نحــن نُحــب األعــداد
الكبيــرة ،ولكــن فــي نهايــة األمــر ،الشــهادة هــي مســعى ُمشــترك بيــن شــخص وآخــر.
تأسســت كنائــس جديــدة .أحــد األســباب
تمهيـ ًدا للنمــو الســريع لكنيســة العهــد الجديــدّ ،
التــي أ َّدت إلــى النمــو الســريع للكنيســة هــو التجديــد ال ُمســتمر مــن خــال إنشــاء كنائــس
جديــدة .يــا لــه ِمــن ٍ
درس مهــم لنــا اليــوم.

كان التركيــز الرئيســي لكنيســة العهــد الجديــد هــو ال ِّرســالة والمأموريــة .كيــف يمكننا
أن نتأكَّــد أنَّ  ،جوهــر كل مــا نفعلــه فــي كنيســتنا المحليــة ،الرســالة والمأموريــة هــي
دائ ًمــا المحور؟
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٢٨متوز (يوليو)

ال ُّروح الْق ُُدس والشهادة

عبـر كل سـفر أعمـال الرسـل ،كان الـ ُّروح الْقُـ ُدس حاضـ ًرا بقُـ َّوة .كان يخـدم المؤمنيـن و ِمن
خاللهـم إذ كانـوا يشـهدون للـرب بطـرق متن ِّوعة .لقد منحهم القـ ّوة ليواجهوا تجـارب وتح ِّديات
والسـاعين عـن الحـق ذوي القلـوب
الشـهادة فـي مجتمعـات ِعدائِيـة .وقادهـم إلـى الباحثيـن َّ
ال ُمخلصـة .وأعـ َّد قلـوب أشـخاص فـي ُمـ ُدنٍ بأكملهـا قبـل أن يصـل المؤمنـون إلى تلـك ال ُم ُدن.
وفتـح أبـواب فُـ َر ٍص لـم يحلمـوا بهـا علـى اإلطلاق و َم ْن ِحهم القـوة لكالمهـم وأفعالهم.

اقــرأ أعمــال الرســل ٥٥ :٧؛ أعمــال الرســل ٢٩ :٨؛ أعمــال الرســل ١٥ :١١؛ أعمــال الرســل
٢٩ ،٢٨ :١٥؛ وأعمــال الرســل  .١٠-٦ :١٦كيــف خَــدَ م الــ ُّروح الْ ُقــدُ س التالميــذ فــي
كل ِمــن االختبــارات ال ُمد َّونــة فــي هــذه اآليــات ِمــن ال ِك َتــاب ال ُم َقــدَّ س؟
شــهادتهم فــي ٍّ
بمعنــى آخــر ،مــا هــي بعــض األشــياء ال ُمتن ِّوعــة التــي قــام بهــا الـ ُّروح الْ ُقــدُ س فــي هــذه
الحــاالت والمواقــف؟



كانــت خدمــة ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس ال ُمتن ِّوعــة فــي القــرن األول ُمدهش ـ ًة بالفعــل .واالختبــارات
ـح اســتفانوس القـ َّوة لِ َيشْ ـ َهد لِ َسـ ِّيده فــي
المذكــورة آن ًفــا هــي ُمجـ َّرد نمــاذج لِ ِخ ْد َمتــه .لقــد َم َنـ َ
ـي خــار ٍج عــن الســيطرة َرجمــوه حتــى المــوت .كمــا قــاد ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس
وجــه حشـ ٍـد وحشـ ٍّ
والســاعي عــن الحــق ،ليفتــح قــارة
فيلبــس إلــى الخصــي الحبشــي ،ذي النفــوذ ،الباحــث َّ
أفريقيــا لقبــول اإلنجيــل .وأعطــى بطــرس إشــارة إثبــات عندمــا تســلم المؤمنــون ِمــن األمــم
أيضً ــا عطيَّــة الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس .وجمــع الكنيســة م ًعــا ضمــن وحــدة واحــدة فــي وقـ ٍ
ـت كان ِمــن
الســهل أن تنق َِســم حــول مســألة الختــان ،وفتــح أيضً ــا قــارة أوربــا بأكملهــا للك ـرازة باإلنجيــل
بواســطة الرســول بولــس.
كان ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس فاعـ ًـا وناش ـطًا فــي كنيســة العهــد الجديــد ومــا زال فاعـ ًـا فــي حيــاة
الكنيســة اليــوم .إنَّــه يتــوق ألن يمنحنــا القــوة والقــدرة ويُعلِّمنــا ويُ ِ
رشــدنا ويُو ِّحدنــا ويُرســلنا
فــي أهــم ُمه َّمــة و ُمرســلية فــي العالــم ،وهــي قيــادة الرجــال والنســاء ليســوع وح ِّقــه .واألمــر
الــذي يجــب علينــا أن نتذكَّــره هــو أ َّن الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس مــا زال فاعـ ًـا وعا ِمـ ًـا اليــوم ،تما ًمــا كمــا
كان فــي أيَّــام الرســل والكنيســة األولــى.

مــا الــذي علينــا أن نفعلــه ،يو ًمــا بعــد يــوم ،لنجعــل أنفســنا أكثــر انفتا ًحــا وقابل َّيــة
لقيــادة قــ َّوة الــ ُّروح الْ ُقــدُ س فــي حياتنــا الشــخصية؟ مــا هــي أنــواع القــرارات
الصحيحــة التــي تُ َمكِّــن الــ ُّروح الْ ُقــدُ س ِمــن العمــل فينــا و ِمــن خاللنــا؟
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٢٩متوز (يوليو)

ال ُّروح الْق ُُدس ،الكلمة ،والشهادة

كانــت كلمــة هللا فــي قلــب شــهادة كنيســة العهــد الجديــد .كانــت أغلــب موعظــة بطــرس
فــي يــوم الخمســين ُم ْسـتَ َم َّدة ِمــن العهــد القديــم لِتُث ِبــت أ َّن المســيح كان هــو ال َمسـيَّا .شــهادة
اســتفانوس وهــو علــى وشــك المــوت اس ـتَ ْر َج َعت تاريــخ إس ـرائيل فــي العهــد القديــم .أشــار
بطــرس إلــى «الكلمــة التــي أرســلها (هللا) إلــى بنــي إسـرائيل» (أعمــال الرســل  )٣٦ :١٠وبعــد
ذلــك شــارك قصــة القيامــة مــع كرنيليــوس .أشــار الرســول بولــس َمـ َّرة تلــو األخــرى إلــى نبـ َّوات
وفســر فيلبــس بعنايــة للخصــي الحبشــي الســاعي
العهــد القديــم الخاصــة بمجــيء المس ـ ّياَّ ،
كل مــن
والباحــث عــن الحــق أهميــة النبــوة ال ُمتعلِّقــة بالمســيا والــواردة فــي إشــعياء  .٥٣فــي ٍّ
الحادثتيــن ،أعلــن التالميــذ كلمــة هللا ،ال كالمهــم .إ َّن الكلمــة ال ُموحــى بهــا ِمــن الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس
كانــت هــي أســاس ســلطانهم.



اقــرأ أعمــال الرســل ٣١ ،٤ :٤؛ أعمــال الرســل ٤ :٨؛ أعمــال الرســل ٤٩ ،٤٨ :١٣؛ أعمــال
الرســل ٢ :١٧؛ أعمــال الرســل  .٢٥ ،٢٤ :١٨مــا الــذي تُعلِّمنــا إيَّــاه هــذه الفق ـرات عــن
العالقــة بيــن ال ـ ُّروح الْ ُقــدُ س ،وكلمــة هللا ،وشــهادة كنيســة العهــد الجديــد؟

إ َّن ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس ذاتــه الــذي أوحــى بكلمــة هللا ،هــو الــذي يعمــل مــن خــال الكلمــة
لِ ُيغ ِّيــر الحيــاة .هنــاك قُـ َّوة وا ِهبــة للحيــاة فــي كلمــة هللا ألنهــا ،مــن خــال الــروح ،هــي كلمــة
المســيح الحيــة.


اقرأ ٢بطرس  ٢١ :١وعبرانيين  .١٢ :٤لماذا كلمة هللا قوية جِ دًّ ا في تغيير الحياة؟

«إ َّن القــوة الخالقــة التــي أوجــدت العوالــم هــي فــي كلمــة هللا .وهــذه الكلمــة تمنــح
القــوة وهــي تلــد حيــاة .كل أمــر هــو وعــد .فــإذ تذعــن لــه اإلرادة وتقبلــه النفــس فهــو يجلــب
معــه حيــاة اإللــه الســرمدي .وهــو يُغ ِّيــر الطبيعــة ويخلــق النفــس مــن جديــد علــى صــورة هللا»
(روح النبــوة ،كتــاب التربيــة الحقيقيــة ،صفحــة .)١٤٨
الســبب الــذي يجعــل ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس بمثــل هــذه القــوة لتغييــر الحيــاة هــو أل َّن نفــس
ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس الــذي أوحــى ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس فــي بدايــة األمــر هــو الــذي يلهمنــا ويغيرنــا
عندمــا نقــرأه .وإذ نشــارك كلمــة هللا مــع اآلخريــن ،يعمــل الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس علــى تغييــر حياتهــم
مــن خــال الكلمــة التــي أوحــى بهــا .لقــد َو َعــد هللا أن يُبــارك كلمتــه هــو ،ال كلماتنــا نحــن.
والقـ َّوة هــي فــي كلمــة هللا ،وليــس فــي النظريــات البشــرية.
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٣٠متوز (يوليو)

قوة ال ُّروح الْق ُُدس تجدد الحياة

الدراسـة المتأنيـة لسـفر أعمـال الرسـل تكشـف هللا ِمـن خلال روحـه القدوس الـذي يعمل
المعجـزات فـي حيـاة البشـر .سـفر أعمـال الرسـل هو دراسـة بحثيَّة حـول انتصـار اإلنجيل على
التعصبـات والتحيـزات ال ِع ْر ِق َّيـة والثقافيـة ،وتغييـر العـادات ال َّراسـخة بعمـق على مـدى الحياة،
ُّ
وتعليـم البشـرية بأكملهـا عـن نعمـة وحق المسـيح .إ َّن الـ ُّروح الْقُـ ُدس يتقابل مـع الناس حيث
هـم ،لك َّنـه ال يتركهـم هناك .ففـي حضـوره ،يتغ َّيـرون .تتغ َّير حياتهـم وتتج َّدد.

اقـرأ أعمـال الرسـل ٣٤-٢٣ ،١٥-١١ :١٦؛ أعمـال الرسـل ٣٤ ،٣٣ :١٧؛ أعمـال الرسـل :١٨
 .٨هـذه ُمجـ َّرد قصـص قليلـة ِمن قصـص التجديد فـي ال ِك َتـاب ال ُم َقدَّ س .ما الـذي تُعلِّمنا
إ َّيـاه هـذه األحـداث ال ُمختلفـة عـن ُقـ َّوة هللا فـي تغييـر حيـاة كل فئـات النـاس و ِمـن
خلفيـات متنوعة؟



يـا لـه ِمـن تنـ ُّو ٍع ُم ْدهش مـن الناس .كانـت ليديا ربَّة عمـل يهودية ناجحة ،وحارس السـجن
الفيلبـي كان رومان ًيـا ِمـن الطبقـة الوسـطى فـي الخدمـة المدنيـة .يسـتطيع الـ ُّروح الْقُـ ُدس أن
يصـل إلـى كل أطيـاف المجتمـع .كمـا أ َّن قُ َّوتـه للتغييـر والتجديـد تصـل إلـى الرجـال والنسـاء،
األغنيـاء والفقـراء ،ال ُمثقَّفيـن وغيـر ال ُمثقَّفين.
الشـخصيتان األخيرتـان فـي قائمتنـا كالهمـا جديـر بال ُمالحظـة .أعمال الرسـل  ٣٤ :١٧يُشـير
إلـى تجديـد ديونيسـيوس األريوباغـي .األريوباغينيـون اليونانيـون كانـوا جـز ًءا ِمـن المجلـس
الشـرعي للقُضـاة الذيـن يحكمـون فـي قضايـا المحكمـة .لقد كانـوا أعضـا ًء بارزيـن ،و ُمحترمين
فـي المجتمـع اليوناني.
ِ
بواسـطة الـ ُّروح الْقُـ ُدس ،وصلـت خدمـة الرسـول بولـس حتـى إلـى الطبقـات ال ُعليـا مـن
رئيسـا للمجمـع اليهـودي .وكان قائـ ًدا دين ًيـا
المجتمـع .كريسـبس (أعمـال الرسـل  )٨ :١٨كان ً
ُمتع ِّمقًـا فـي ِفكـر العهـد القديـم اليهـودي ،فجـاء الـ ُّروح الْقُـ ُدس وغ َّيـر حياتـه .هـذه الحـاالت
التاريخيـة تُظهِـر بأنَّه عندما نشـهد للمسـيح ونُشـارك كلمته مع اآلخرين ،سـيقوم الـ ُّروح الْ ُق ُدس
بأعمـا ٍل ُمدهشـة فـي حيـاة كل أصناف النـاس ومن جميع أنـواع الخلفيات والثقافات ومسـتوى
التعليـم وال ُمعتَقَـدات .ال نسـتطيع وال يجـب علينـا أن نضـع افتراضـات ع َّمـن نسـتطيع أو ال
نسـتطيع الوصـول إليهـمَ .ع َملُنـا هـو أن نشـهد ألي شـخص ولِـك ُِّل شـخص يظهـر فـي حياتنـا.
والـ َّرب سـيفعل الباقي.

ـن بشــري ،علــى اإلطــاق .مــا الــذي
مــوت المســيح كان عالم ًيــا؛ أي أنــه كان لــكل كائـ ٍ
ينبغــي أن يعلمنــا إيَّــاه هــذا الحــق األساســي عــن أننــا ال يجــب أن نفتــرض أبــدً ا أن
أي شــخص هــو أبعــد مــا يكــون علــى الخــاص؟
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٣١متوز (يوليو)

لمزيــد مــن الــدرس :لمزيــد مــن الــدرس :اقــرأ لــروح النبــوة الفصــل الــذي يحمــل
عنــوان «عطيــة الــروح» ،مــن كتــاب أعمــال الرســل ،صفحــة ٤١-٣٣؛ والفصــل الــذي يحمــل
عنــوان «ال تضطــرب قلوبكــم» مــن كتــاب مشــتهى األجيــال ،صفحــة .٦٤٠-٦٣٤
يتعــاون الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس مــع اآلب واالبــن فــي عمليــة الخــاص .وفــي كل أنشــطتنا للشــهادة،
فإننــا ننضــم معــه فــي عملــه لخــاص البشــر .إنَّــه يُب ِّكــت القلــوب .يفتــح أبــواب الفــرص .و ِمــن
خــال كلمتــه ،يُنيــر العقــول ويكشــف الحــق .وهــو يُحطِّــم قيــود األحقــاد التــي تســتعبدنا،
وينتصــر علــى التحيُّـزات الثقافيــة والتقليديــة التــي تغشــي أنظارنــا عــن الحــق ،ويُخلِّصنــا ِمــن
قيــود العــادات الشــريرة التــي تُق ِّيدنــا.
وإذ نشــهد ليســوعِ ،مــن المهــم ِجـ ًّدا أن نتذكَّــر بأننــا نتعــاون مــع الـ ُّروح الْ ُق ُدس .إنــه يتق َّدم
أمامنــا ،لِ ُي ِعـ ّد القلــوب لتق ُّبــل رســالة اإلنجيــل .وهــو يُرافقنــاُ ،متحـ ِّركًا ومؤث ِّـ ًرا فــي العقــول بينما
نقــوم نحــن بأعمــال رحمــة ُمتف ِّرقــةُ ،مشــاركين شــهادتناُ ،منظِّميــن دراســة للكتــاب المقــدس،
ُموزِّعيــن بعــض المطبوعــات العامــرة بالحــق ،أو ُمشــاركين فــي نهضــة كرازيــة .إنَّــه ســيواصل
عملــه فــي قلــب الشــخص بعــد مغادرتنــا بوقــت طويــل ،عا ِمـ ًـا كل مــا يلــزم ليقــود ذلــك
الشــخص لمعرفــة الخــاص.

أسئلة للنقاش:
 .1شــارك مــع أعضــاء صــف مدرســة الســبت وق ًتــا شَ ـ َع ْر َت فيــه بــأنَّ الـ ُّروح الْ ُقــدُ س

يعمــل بقــوة مــن خــال شــهادتك.
 .2هــل شَ ــ َع ْر َت قــط بأنــك قلــق أو ُم َتخــ ِّوف بخصــوص مشــاركتك إيمانــك؟ هــل
يمكــن لمعرفتــك بخدمــة الــ ُّروح الْ ُقــدُ س أن يُخفِّــض أو يُخفِّــف ذلــك الخــوف
ويمنحــك االطمئنــان فــي شــهادتك؟
 .3تكلمنــا فــي درس هــذا األســبوع عــن ’فاعليــة’ الــ ُّروح الْ ُقــدُ س فــي شــهادتنا.
ناقــش بعــض الطــرق ال ُمختلفــة التــي يعمــل بهــا الـ ُّروح الْ ُقــدُ س معنــا فــي مســاعينا
للشــهادة .كيــف يؤهلنــا الــ ُّروح الْ ُقــدُ س لنشــهد ونعمــل فــي حيــاة اآلخريــن إذ
نشــهد؟
 .4تحــدَّ ث الــدرس عــن مركزيــة اإلنجيــل فــي الشــهادة .لمــاذا يُعــدّ ال ِك َتــاب ال ُم َقدَّ س
ُمك ِّونًــا أساس ـ ًيا إليماننــا وشــهادتنا؟ كيــف يمكننــا أن نتج َّنــب فخــاخ أولئــك الذيــن،
حتــى مــع ا َّدعائهــم اإليمــان بال ِك َتــاب ال ُم َقــدَّ س ،يُقلِّلــون بدهائهــم ِمــن ُســلطته
وشــهادته؟
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