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الفصل األول

مجيعـًا بروح واحد اعتمدنا

ــافرت  ــد س ــدس، فق ــروح الق ــة ال ــن معمودي ــع ع ــدث اجلمي يتح
ووعظــت كثــًرا يف ثــاث قــارات خمتلفــة، ويف لك مــاكن أذهــب إيلــه 
أجــد أّن معموديــة الــروح القــدس َمَــّل اهتمــاِم ومناقشــة، بــل وربمــا 

ــم.  تكــون موضــوًع للجــدل فيمــا بــن املؤمنــن حــول العال

ــة يه إىل  ــور الروحي ــان أن األم ــض األحي ــون يف بع ــعر املؤمن يش
َحــًدّ كبــر مســألة مشــاعر، وباتلــايل يعتقــدون أنهــم لــن يكونــوا يف 

حاجــة إىل العقــل. وهــذا خطــأ. 

ْن نــويل اهتماًمــا بالًغــا للكمــة اهلل، فاملعلومــات الــي 
َ
إذ إننــا جيــب أ

ــا بعقلــك و مشــاعرك  ــم تقبله ــًرا إن ل ــدك كث ــن تفي ــا ل ســتقرأها هن
ايضــاَ. 

وحدة اجلسد

ّول آيــة أريــد أن نلــي نظرة عليهــا يه  يف رســالة كورنثوس األوىل: 
َ
أ

ــٍد،  ــٍد َواِح  َجَس
َ

ــا إِل ــا اْعَتَمْدنَ يًْض
َ
ــٍد أ ــُروٍح َواِح ِ ــا ب ــا َجِيَعَن َن نَّ

َ
»أل
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ــا  ــِقيَنا ُروًح ــا ُس ــَراًرا، وََجِيُعَن ْح
َ
ْم أ

َ
ــًدا أ ــَن، َعبِي ْم يُونَانِيِّ

َ
ــا أ نَّ

ُ
ــوًدا ك َيُه

َواِحــًدا.« )1كورنثــوس 12: 13(

ــة إىل يشء مــن اإليضــاح، فقــد شــعر كثــرون  حتتــاج تلــك اآلي
بمشــلكة جتــاه تلــك اآليــة بســبب أهــواء املرتمجــن وميوهلــم، وتتمــز 
هــذه اآليــة بتكرارهــا للكمــة »واحــد« ثــاث مــرات. ويه أقــر لكمــة 

ولكنهــا يف ذات الوقــت أهــم لكمــة. 

ــز  ــدرك أن ترك ــم ن ــة إْن ل ــك اآلي ــًدا تل ــدر جي ــا أن ُنّق ال يمكنن
ــل ىلع  ــا ب ــدٍة م ــا باألســاس ىلع عقي ــم يكــن ُمنَْصبًَّ ــس ل الرســول بول
ــوا ىلع  ــن  َحَصل ــا مم ــن بينن ــا كثري ــإن أنُاًس ــيح، ف ــد املس ــدة جس وح
بركــة معموديــة الــروح القــدس اقتــرت فائدتهــم ىلع املســتوى الفردي  
فقــط مــن ذلــك االختبــار، ولكــن البــد أْن نتذكــر دائًما أن هــدف اهلل 
األســى مــن وراء منحنــا معموديــة الــروح القــدس هــو وحــدة جســد 
ــده  ــل اذلي يقص ــز ىلع التسلس ــان ال نُرّك ــن األحي ــر م ــيح. يف كث املس
ــق  ــايس املتعل ــدأ األس ــن املب ــد ع ي ِ

َ
ــا ن ــان ألنن ــم واإلع اهلل يف اتلعلي

ــروح القــدس.  ــة بال باملعمودي

كنــت ُمعلًمــا لليونانيــة يف جامعــة كمربيــدج، ودرســت ايلونانيــة 
منــذ كنــت يف العــارشة مــن عمــري، من هــذا املنظــور فإنين أجتــارس أن 
أقــول إين أعــرف مــا أحتــدث عنــه، وال أشــك أن بعــض الُقــراء يعرفون 
ــر  ــة أو تفس ــة حرفي ــوع ألي ترمج ــم الرج ــة ويمكنه ــة ايلوناني اللغ
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يلتحققــوا مــن حقيقــة تعديــل الرتمجــة الــي أنــا مزمــع أن أضعهــا، وال 
أطلــب منــك قبــول اتلعديــل البســيط بســبب خلفيــي اتلعليميــة، بــل 

باحلــري أطلــب منــك أن تتحقــق مــن األمــر نلفســك. 

يمكنـين القـول أن )1كورنثـوس 12: 13( اكن يمكـن أن تكـون 
أكـر دقة لـو أنها تُرمجت ىلع انلحـو اتلايل: »ألننـا يف روح واحد اعتمدنا 
نلكـون يف جسـد واحـد... وأعطينا أن نـرب مجيعنا مـن روح واحد«. 

ــين »يف«  ــة يع ــة ايلوناني ــتخدم يف اللغ ــر املس ــرف اجل : أن ح
ً

أوال
وليــس »بـــ«، حيــث جنــد أن العديــد مــن اتلفســرات هلــذه اآليــة قائمة 

ىلع حــرف »بـــ« وهــو أمــر مؤســف قليــًا. 

وفيمــا يتعلــق بالفعــل ايلونــاين »Baptizo«، واذلي يعــين »ُيَعـــمِّد« 
ال يوجــد ســوى حــريف جــر فقــط يمكــن أن يتبعــاه يف العهــد اجلديــد 
 »eis« ــو ــر ه ــين »يف«، واآلخ ــو »en«، واذلي يع ــا ه ــاين، أحدهم ايلون
واذلي يعــين »إىل/ لـــ/ نــو« ، ولــم يتبــع هــذا الفعــل أيُّ مــن حــروف 

ــد.  اجلــر األخــَرى يف العهــد اجلدي

تقــول اآليــة: »يف روح واحــد اعتمدنــا«، والفعــل »اعتمــد« يف زمــن 
املــايض ـ وليــس يف زمــن املضــارع  اتلــام ـ يــدل يلع حــدث واحــد َوقَــع 
يف حلظــة معينــة يف خربتنــا املاضيــة وانتــى و ليــس مســتمًرا يف احلدوث، 

فاآليــة ال تقــول: » اعتمدنــا و مازنلــا نعتمــد« بــل تقــول: »اعتمدنــا« . 
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معىن »اعتمدنا ألجل « 

ــب أن  ــا، جي ــًرا تاًم ــات تقدي ــى اآلي ــدر مع ــا أن ُنّق ــي يمكنن ح
ــد  ــد اجلدي ــا يف العه ــة هل ــة املوازي ــع الكتابي ــض املقاط ــر يف بع نفك
وبصفــة خاصــة فيمــا يتعلــق باســتخدام اللكمــات: »معموديــة لـــ« الــي 
ــه  ــون إن ــن يقول ــك اذلي ــت أوئل ــك قابل ــا، فلعل ــد م ــة إيل ح يه غريب
ــا ملــا تقــوهل تلــك اآليــات فأنــك إن لــم تعتمــد بالــروح القــدس،  طبًق
فأنــت لســت عضــًوا يف جســد املســيح وذلــك إلظهــار قــوة هــذه اآليــة. 
وأعتقــد أن هــذا شــئ يصُعــب قــوهل، فأنــا أحــرتم أمانــة هــؤالء اذليــن 
 فادًحــا وجوهريًّــا. 

ً
يقولــون تلــك اللكمــات ولكــين أعتقــد أنَّ بهــا خطــأ

وذللــك قبـــل أن أســـتفيض أكـــر، أودُّ أن أوضــــح معــــى 
)1كورنثــوس 12: 13( وذلــك بالرجــوع إىل أربعــة أجــزاء أخــرى يف العهــد 
اجلديــد حيــث يُســتخدم تعبــر »اعتمدنــا لـــ«، وبعــد ان تلــي نظــرة ىلع 
تلــك املقاطــع أعتقــد أنــك ســتتفق مــي بشــأن أن لك حالــة اســتخدم 
فيهــا الكتــاب املقــدس تعبــر »اعتمدنا لـــ« ،فــإّن الشــخص اذلي اعتمد 

ــا« . ــد هل ــي »اعتم ــة ال ــك احلال ــش تل ــو »يف« أي يعي ــل ه بالفع

اعتمدنا للتوبة 

ــا  نَ
َ
ــى 3: 11( »أ ــو )م ــر ه ــذا اتلعب ــه ه ــتخدم في ــاكن يُس أول م

ــين أنَّ  ــذا يع ــل ه ــة«. ه ــا »للتوب ــِة«، ويه حرفيً ــاٍء لِلتَّْوَب ــْم بَِم ُدُك َعمِّ
ُ
أ
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انلــاس اذليــن عمدهــم يوحنــا لــم يتوبــوا مــن قبــل أو لــم يكونــوا يف 
حالــة مــن اتلوبــة؟ باتلأكيــد ال. وســيتّضح لــك هــذا، إذا قــرأت اآليتــن 

ــث يقــول:  ــة حي الســابقتن تللــك اآلي

 
َ

تُــوَن إِل
ْ
وقِيِّــَن يَأ دُّ يِســيَِّن َوالصَّ َفرِّ

ْ
ثرِيِيــَن ِمــَن ال

َ
ى ك

َ
ــا َرأ مَّ

َ
ل
َ
»ف

ــَن  ــوا ِم ْن َتْهُرُب
َ
ــْم أ َراُك

َ
ــْن أ ــاِع، َم

َ
ف
َ
ْوالََد األ

َ
ــاأ ُهْم:يَ

َ
ــاَل ل

َ
ــِه، ق َمْعُموِديَّتِ

َمــاًرا تَلِيــُق بِاتلَّْوَبــِة.« )مــى 3: 7 – 8(. 
ْ
ث
َ
اْصَنُعــوا أ

َ
َغَضــب اآلِت؟ ف

ْ
ال

ْظِهروا مـن خال حياتكم 
َ
بمعى آخـر يقول يوحنا املعمـدان: »أ

أنكم قـد تُبْتُم وعندها سـآخذ أمر تعميدكم بعـن االعتبار« 

ــن  ــاس اذلي ــد انل ــدان َعمَّ ــا املعم ــا أن يوحن ــح تماًم ــن الواض م
اعتقــد أنهــم تابــوا بالفعــل، وقــد اكنــت معموديتــه هلــم ديلــًا خارجيًــا 
دهــم.  ىلع اعرتافــه بتوبتهــم، ولــو أنــه اعتقــد أنهــم لــم يتوبــوا، ملــا َعمَّ

معمودية لغفران اخلطايا 

ثم جنـــد إجابة الرســــول بطـرس عــىل ســــؤال اجلمــوع اذليــن 
بكّتهــم الــروح القــدس بعــد انســاكبه عليهــم  يف يــوم اخلمســن: 

ــــوا ِلُْطــــُرَس َولَِســــائَِر 
ُ
ال

َ
وبِِهــــْم، َوق

ُ
ل
ُ
ـُــوا يِف ق ِسـ

ُ
ا َســـِمُعوا ن مَّ

َ
ل
َ
»ف

ــوا  ــْم ُبْطــُرُس: تُوُب ُه
َ
ــاَل ل ــا الرَِّجــاُل اإِلْخــَوةُ؟« َفَق َه يُّ

َ
ــُع أ الرُُّســِل:»َماَذا نَْصَن

ََطايَــا،  َمِســيِح لُِغْفــَراِن الْ
ْ
َْعَتِمــْد ُكُّ َواِحــٍد ِمْنُكــْم َعَ اْســِم يَُســوَع ال َولْ
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ــال 2: 37 – 38(.  ــُدِس.« )أعم ُق
ْ
وِح ال ــرُّ ــَة ال ــوا َعِطيَّ

ُ
َفَتْقَبل

ــا  ــين حرفي ــة تع ــا« يف ايلوناني ــران الطاي ــد... لغف ــارة »لعتم  وعب
»لعتمــد.... لغفــران الطايــا«، فهــل هــذا يعــين أن خطاياهــم لــم تُغفــر 
قبــل أن يعتمــدوا؟ ال، إذ أن هــذا يتناقــض مــع لك تعليــم العهــد اجلديد. 

فقــد ُغفــرت خطاياهــم عندمــا تابــوا وآمنــوا بيســوع املســيح، ثــم 
اعتمــدوا كشــهادة خارجيــة ىلع أن الرســل اعرتفــوا بأنهــم قــد أوفــوا لك 
ــي  ــة ال ــوا بالفعــل »يف« أي يعيشــون احلال ــروط. ومــرة أخــرى اكن ال

اعتمــدوا هلــا. 

معمودية للمسيح

ثاثلًا: انظر إىل ما ييل من الرسالة إىل غاطية 

َر بِاإِليَمـاِن.  َمِسـيِح، لِـَيْ نَتَـَرَّ
ْ
 ال

َ
َبَنـا إِل ـْد َكَن انلَّاُمـوُس ُمَؤدِّ

َ
»إًِذا ق

نَُّكـْم َجِيًعـا 
َ
ٍب.أل ْـَت ُمَؤدِّ

َ
ْسـَنا َبْعـُد ت

َ
َولِكـْن َبْعـَد َمـا َجـاَء اإِليَمـاُن، ل

َمِسـيِح 
ْ
ِيَن اْعَتَمْدُتْم بِال

َّ
ُكُم ال

َّ
نَّ ُك

َ
َمِسـيِح يَُسـوَع. أل

ْ
ْبَناُء اهللِ بِاإِليَماِن بِال

َ
أ

َمِسـيَح:« )غاطيـة 3: 24 – 27(. 
ْ
بِْسـُتُم ال

َ
) يف األصـل ايلوناين للمسـيح( ل

الحـظ مـرة أخـرى أن الرتتيـب واضح وحاسـم، فيف آيـة 26 نرى 
أن هنـاك حالـة واحـدة فقط يمكـن أن جتعل الشـخص ابًنـا هلل ويه 
اإليمـان الُمْخلِـص بيسـوع املسـيح، وأي تعليـم عكس هذا هـو تعليم 
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ُكْم: 
َ
وُل ل

ُ
ق
َ
َـقَّ أ َقَّ الْ زائـف وخاىطء. يف )يوحنا 6: 47( قال يسـوع: »اَلْ

ٌة.«، ويمكـن ترمجة  هذا املقطع بشـل  بَِديَـّ
َ
ـُه َحَيـاٌة أ

َ
ل
َ
َمـْن يُْؤِمـُن ِب ف

أكـر دقـة: »مـن يؤمـن يفَّ فلـه حيـاة أبديـة« وهذا هـو اتلعليـم اذلي 
نـادى بـه مارتن لوثـر وهو اتلربيـر باإليمان فقـط، فليـس مطلوًبا من 
املـرء يشء سـوى اإليمـان الَفّعال بيسـوع املسـيح ليك يصبـح ابنًا هلل. 

َمِسـيِح 
ْ
ِيـَن اْعَتَمْدُتْم بِال

َّ
ُكُم ال

َّ
نَّ ُك

َ
يواصـل بولس كامه قائـًا: »أل

َمِسـيَح« )غاطيـة 3: 27( الحـظ أنهـم اكنـوا فــي املسـيح 
ْ
بِْسـُتُم ال

َ
ـْد ل

َ
ق

بالفعـل، ثـم اعتمدوا للمسـيح اكعـرتاف أنهم اكنوا فــي املسـيح. 

املعمودية ملوت املسيح 

وأخًرا، نقرأ ما ييل يف اإلصحاح السادس من رسالة رومية: 

ْيـَف نَِعيُش َبْعـُد فِيَها؟ 
َ
َِطيَِّة، ك ِيَن ُمْتَنـا َعـِن الْ

َّ
ْـُن ال

َ
»َحاَشـا! ن

ُدفِنَّا 
َ
َمِسـيِح اْعَتَمْدنَـا لَِمْوتِِه، ف

ْ
َنا ُكَّ َمِن اْعَتَمَد لِيَُسـوَع ال نَّ

َ
ـوَن أ

ُ
َْهل ْم جتَ

َ
أ

ْمـَواِت، بَِمْجِد 
َ
َمِسـيُح ِمَن األ

ْ
قِيَم ال

ُ
َما أ

َ
َمْوِت، َحتَّ ك

ْ
ِة لِل َمْعُموِديَـّ

ْ
َمَعـُه بِال

ََيـاةِ؟« )رومية 6: 2 – 4(  ةِ الْ يًْضـا يِف ِجدَّ
َ
ُْن أ ُك نَ

ُ
ـَذا نَْسـل

َ
اآلِب، هك

ــر إىل  ــتخدمة لتش ــد لـــ« مس ــارة »اعتم ــد عب ــزء، جن ــذا اجل يف ه
ــس  ــّدث بول ــق حت ــذا الُمنطل ــن ه ــيح، وم ــوع املس ــوت يس ــاد مل االعتم
َمــْوِت«. 

ْ
َمْعُموِديَّــِة لِل

ْ
ــا َمَعــُه بِال ُدفِنَّ

َ
عــن املعموديــة َكَدفْــٍن عندمــا قــال »ف

ــيك  ــخًصا ل ــن ش ــا ال نَدفْ ــا أنن ــا تماًم ــون واضًح ــب أن يك جي
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جنعلــه ميتًــا، فهــذه فكــرة مزعجــة للغايــة! يف الواقــع إّن دفننــا لشــخص 
ــأّن الشــخص ميــت بالفعــل، وهكــذا فــإّن املعموديــة  ــا ب يمثــل اعرتافً
ملــوت املســيح ال جتعــل الشــخص الُمعتِمــد ميتًــا عــن اخلطيــة، ولكنهــا 
اعــرتاف علــين بــأن حالــة املــوت هــذه قــد وُجــدت بالفعــل يف هــذا 

الشــخص مــن خــال اإليمــان بمــوت املســيح وقيامتــه. 

بهــذا نكــون قــد رأينــا نفــس ادلرس أربــع مــرات، ويف لكَّ حالــة 
مــن هــذه احلــاالت وجدنــا أن معــى اعتمــاد الشــخص ألي حالــة هــو 
اعــرتاف علــين بــأن هــذا الشــخص هــو بالفعــل »يف« أي يعيــش هــذه 
احلالــة، وهــذا األمــر واضــح تماًمــا يف  احلــاالت األربــع الــي ذكرناهــا. 

املعموديــة تعــي االعتــراف باالنضمــام إىل جســد 
املســيح وتعــزز الوحــدة يف اجلســد

مرة أخرى نقرأ من رسالـة بولس األوىل إىل كنيسة كورنثوس 

ــٍد،  ــٍد َواِح  َجَس
َ

ــا إِل ــا اْعَتَمْدنَ يًْض
َ
ــٍد أ ــُروٍح َواِح ِ ــا ب ــا َجِيَعَن َن نَّ

َ
»أل

ــا  ــِقيَنا ُروًح ــا ُس ــَراًرا، وََجِيُعَن ْح
َ
ْم أ

َ
ــًدا أ ــَن، َعبِي ْم يُونَانِيِّ

َ
ــا أ نَّ

ُ
ــوًدا ك َيُه

َواِحــًدا« )1كورنثــوس 12: 13(. 

يمكننــا أن نــرى اآلن معــى هــذا اجلــزء يف ضوئــه احلقيــي، فنحــن 
بالفعــل يف جســد املســيح ، وتعــرتف املعموديــة يف الــروح القــدس بهــذا 
ــر  ــا أك ــر، وخدمتن ــا أك ــًرا علنيً ــد أم ــا يف اجلس ــل عضويتن ــل وجتع ب
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تأثــًرا.. فبمعموديــة الــروح القــدس يمكننــا مجيًعــا أن »نعتمد لـــ« وحدة 
اجلســد، وهــذا هــو اهلــدف مــن املعموديــة يف الــروح، فنحــن يف جســد 
املســيح تماًمــا مثلمــا اكن هــؤالء اذليــن عمدهــم يوحنــا بالفعــل يف حالة 
ــوم اخلمســن قــد غفــرت  ــن يف ي ــة، وكمــا اكن أيضــاَ هــؤالء اذلي اتلوب
ــة »يف  ــن تشــر هلــم رســالة غاطي خطاياهــم، ومثلمــا اكن انلــاس اذلي
املســيح«، وكمــا اكن هــؤالء املذكــورون يف رســالة روميــة بالفعــل أمواتـًـا 

عــن اخلطيــة قبــل أن يدفنــوا باملعموديــة ملــوت املســيح. 

ــة  ــن املعمودي ــيح، ولك ــد املس ــل يف جس ــن بالفع ــذا، فنح هك
ــن يلع  ــل مؤم ــى ل ــة يُعَط ــارق للطبيع ــم خ ــدس يه خت ــروح الق يف ال

ــده.  ــزء يف جس ــو وج ــيح كعض ــوع املس ــه يس ــرتف ب ــراد ويع انف

ــم اخلــارق  فاملســيح وحــده هــو اذلي يمكــن أن يمنــح هــذا اخلت
هَذا 

َ
للطبيعــة. اعتمــد كثــٌر مــن انلــاس يف املــاء ولكــن يوحنــا قــال: »ف

ُقــُدِس« )يوحنــا 1: 33(، ال يوجــد أي شــخص 
ْ
وِح ال ــُد بِالــرُّ ِي ُيَعمِّ

َّ
ُهــَو ال

ــوع  ــوى يس ــاز س ــذا االمتي ــي ه عط
ُ
ــدس أ ــاب املق ــر يف لك الكت آخ

ــده،  ــخص يف جســ ــة الش ــرتف بعضوي ــه يع ــده، واذلي ب ــيح وح املس
ــه.  ــن  ينالون ــن اذلي ــم الرســويل ىلع املؤمن ويضــع اخلت

تذكــر دائًمــا أن اهلــدف األســايس مــن معموديــة الــروح القــدس هو 
“وحــدة جســد املســيح”. وهــذا يتحقــق مــن خــال أن جنعــل أعضــاء  

اجلســد وكاء فعالــن يعملــون ىلع وحــدة ) وليــس إنقســام ( اجلســد. 
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الفصل الثاني

طبيعة اإلختبار

ــه  ــا يصف ــة كم ــار املعمودي ــة اختب ــر يف طبيع ــا اآلن نفك دعون
ــهاداتهم.  ــض يف ش ــه ابلع ــدث عن ــا يتح ــس كم ــدس ولي ــاب املق الكت

عندمــا كنــت أعــظ يف كوبنهاجــن، أىت إيّل شــاب وقــال يل: »لقــد 
ــل  ــردي، فه ــت بمف ــا كن ــذا عندم ــدث ه ــد ح ــنة، وق ــت بألس تكلم

ــروح القــدس؟«.  تعتقــد أنــين قــد اعتمــدت يف ال

ــاك حاجــة ألى ديلــل  قلــت: »نعــم، أعتقــد هــذا، وال أرى أن هن
آخــر، إن كنــت قــد تكلمــت بألســنة كمــا أعطــاك الــروح أن تنطــق«. 

ــن  ــون ع ــن يتحدث ــمع اآلخري ــا أس ــين أينم ــنًا، ولك ــال: »حس فق
ــا يتلكمــون عــن تلــك املشــاعر الرائعــة  هــذا االختبــار، أجدهــم دائًم
الــي شــعروا بهــا مــن فــرح وســام، ولكــين لــم أشــعر بــأي مشــاعر 

ممــزة«. 

ــاس.  ــهادات انل ــبب ش ــلَّ بس ــك أن تَِض ــمح نلفس ــه: »ال تس أجبت
ــدس، ال  ــروح الق ــة ال ــن معمودي ــدس ع ــاب املق ــم الكت ــا يتلك فعندم
جتــده يشــر يف أي مــرة ألي نــوع مــن أنــواع املشــاعر ىلع اإلطــاق«. 
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بالطبــع إنهــا غريــزة طبيعيــة يف البــر أن يصيغــوا الطريقــة الــي  
ــت  ــاعرنا اكن ــدث أن مش ــو ح ــم، ول ــار عليه ــذا االختب ــا  ه ــر به أث
متحفــزة للغايــة فــإن هــذا هــو مــا ســركز عليــه، ولكــن ليــس هــذا 
ــك   ــن ذل ــق م ــك أن تتحق ــدس. يمكن ــاب املق ــه الكت ــز علي ــا يرك م
ــزاء  ــاعر  يف األج ــصُّ املش ــارة خت ــد أي إش ــه ال توج ــرتى أن ــك ل بنفس

ــدس«.  ــروح الق ــة ال ــن معمودي ــدث ع ــي تتح ال

ولكــن هذا ال يعـــين أن تقفـــز بنفســك تلصل إىل نتيجــة خاطئة، 
ــن  ــن اتلكوي ــزء م ــاعر ج ــاعر. ألن املش ــد املش ــادل ض ــا ال أج فأن
ــم  ــه ل ــك أن ــى ذل ــخص فمع ــاعر الش ــر مش ــم تتغ ــو ل ــاين، ول اإلنس
يعـــرف الرب بالاكمـــل. باتلأكيـــد أؤمن أنه جيـــب أن تتغر مشـــاعرنا 
و تصبــح جــزًءا مــن اختبـــارنا املســـييح بالاكمــل، ولكــن املشــاعر 

ــدس.  ــروح الق ــة ال ــارة إىل معمودي ــد اإلش ــاس عن ــت يه األس ليس

بمــاذا خيربنــا الكتــاب املقــدس عــن قبــول الــروح القــدس؟ أعتقد 
 

ً
أن الكتــاب املقــدس يســتخدم شــلكن أو صورتــن مــن اللكمــات، أوال
ــة  ــذه اللكم ــتُخدمت ه ــد اس ــد اجلدي ــة”. يف العه ــن “املعمودي ــرأ ع نق
مقرونــة بالــروح القــدس ســبع مــرات، وهــو رقــم كبــر اىل حــد مــا. 
واللكمــة األخــرى الُمســتخدمة يه »رشب أو ســى« فــإذا وضعنــا هاتــن 
الصورتــن مًعــا، ستتشــل دلينــا صــورة اكملــة مــن الكتــاب املقــدس 

عــن اختبــار املعموديــة بالــروح القــدس. 
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معمـوديــة 

املعمودية يه غمر، وهذا الغمر يأيت من فوق. 

ال أود أن أكــون مثــًرا للجــدل، ولكــين قضيــت يوًما اكمــًا متنقًا 
ــد«،  ــة »يعم ــخ لكم ــا يف تاري ــدج باحثً ــة كمربي ــات جامع ــن مكتب ب
وتتبعتهــا مــن القــرن اخلامــس قبــل ميــاد املســيح حــى القــرن اثلــاين 
بعــد مــيء املســيح، ووجــدت أن تعريــف لكمــة “معموديــة” لــم يتغــر 

أبــًدا، فــي دائًمــا تعــين »يغمــر«. 

ــة  ــن معمودي ــل ع ــاء، ب ــة امل ــن معمودي ــا ع ــدث هن ــن ال نتح ن
الــروح القــدس، أي حلــول روح اهلل مــن فــوق ىلع املؤمــن لــيك يغمــره 
ــفر  ــرأ يف س ــار، فنق ــن االختب ــد م ــب واح ــذا جان ــماء. ه ــواء الس بأج

ــال:  األعم

َِميـــُع )اتلاميـــذ ومـن يتبعـون  َْمســِـَن َكَن الْ ا َحَضَ يَْوُم الْ مَّ
َ
»َول

ـَــَماءِ َصــــْوٌت  يســــوع( َمًعــا بَِنْفــــٍس َواِحــــَدٍة، َوَصــاَر َبْغَتــًة ِمــَن الّسـ
َْيــِت َحْيــــُث َكنُـــوا   ُكَّ الْ

َ
ـَــا مـــِـْن ُهُبــــوِب رِيــــٍح َعِصَفــٍة َوَمــأ مـ

َ
ك

َجالِِســــَن« )أعمــال 2: 1، 2(. 

اكن اجلــو لكــه حــول املؤمنــن ممتلئًــا بالــروح القــدس، وقــد ُغمروا 
مــن فــوق بقــوة خارقــة للطبيعــة وحبضــور اهلل اخلــارق للطبيعة. 
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دعونا ننتقل حلدث آخر.... 

ــْت َكَِمَة 
َ
بِل

َ
ْد ق

َ
ــاِمَرَة ق نَّ السَّ

َ
وُرَشــلِيَم أ

ُ
ِيــَن يِف أ

َّ
ــا َســِمَع الرُُّســُل ال مَّ

َ
»َول

ــْم  ْجلِِه
َ
ــا أل َي

َّ
ــَزالَ َصل ــا نَ مَّ

َ
ــِن ل يْ َ ــا، اللَّ ــْم ُبْطــُرَس َويُوَحنَّ ِْه وا إِلَ

ُ
ْرَســل

َ
اهللِ، أ

َحــٍد 
َ
ــْد َحــلَّ َبْعــُد َعَ أ

َ
ــْم يَُكــْن ق

َ
نَّــُه ل

َ
ُقــُدَس، أل

ْ
وَح ال ــوا الــرُّ

ُ
لـِـَيْ َيْقَبل

ُهــْم َكنـُـوا ُمْعَتِمِديــَن بِاْســِم الــرَّبِّ يَُســوَع. ِحينَئـِـٍذ َوَضَعــا  نَّ
َ
ِمْنُهــْم، َغــرْيَ أ

ُقــُدَس.« )أعمــال 8: 14 – 17(. 
ْ
وَح ال ــوا الــرُّ

ُ
ْيِهــْم َفَقبِل

َ
يَــاِدَي َعل

َ
األ

ــٍد  َح
َ
ــُد َعَ أ ــْد َحــلَّ َبْع

َ
ــْن ق ــْم يَُك

َ
ــُه ل نَّ

َ
ــارة: »أل الحــظ هــذه العب

ِمْنُهــْم« تزامــن قبــول أهــل الســامرة للــروح القــدس مــع حلــول الــروح 
القــدس عليهــم مــن فــوق. 

ثــم جنــد يف اإلصحــاح العــارش مــن ســفر أعمــال الرســل، بطــرس 
يبــر كرنيليــوس باإلجنيــل، وهــو قائــد مائــة رومــاين خيــاف اهلل، مــع 

بعــض أقربائــه وأصدقائــه املقربــن فنقــرأ: 

ــُدُس َعَ  ُق
ْ
وُح ال ــرُّ ــلَّ ال ــورِ َح ُم

ُ
ــِذهِ األ ــُم بِه

َّ
ــُرُس َيَتَك ــا ُبْط »َفَبيَْنَم

ِيــَن ِمــْن 
َّ

ُمْؤِمُنــوَن ال
ْ
انَْدَهــَش ال

َ
َكَِمــَة. ف

ْ
ِيــَن َكنُــوا يَْســَمُعوَن ال

َّ
َجِيــِع ال

ــُدِس  ُق
ْ
وِح ال ــرُّ ــَة ال نَّ َمْوِهَب

َ
ــُرَس، أل ــَع ُبْط ــاَء َم ــْن َج ــاِن، ُكُّ َم َِت

ْ
ــِل ال ْه

َ
أ

ــوَن  ُم
َّ
ــَمُعوَنُهْم َيَتَك ــوا يَْس ــْم َكنُ ُه نَّ

َ
ــا. أل يًْض

َ
ــِم أ َم

ُ
َبْت َعَ األ

َ
ــك َس

ْ
ــِد ان

َ
ق

ــال 10: 44 – 46(.  ــوَن اهللَ.« )أعم ُم ــَنٍة َويَُعظِّ ِس
ْ
ل
َ
بِأ

الحــظ أن الــروح القــــدس »حــل« و»انســكب« عليهــم. تصــف 
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تلــك العبــارات ســكيبًا يــأيت مــن فــوق، والكتــاب املقــدس يســتخدم 
ــة و مســتمرة .  ــة بطريقــة ثابت نفــس املصطلحــات الوصفي

ــن  ــليم اذلي ــه يف أورش ــر لزمائ ــذا الغم ــن ه ــرس ع ــدث بط حت
ــم  ــه إىل األم ــوف بذهاب ــر املأل ــلوكه غ ــًرا لس ــدم تفس ــيك يُق ــوه ل دع
وتبشــرهم، فأخربهــم فيمــا معنــاه: »حســنًا، مــاذا كنــت ألفعــل؟ ففيمــا 
أنــا أتكلــم حــّل الــروح القــدس عليهــم كمــا حــّل علينــا يف ابلــدء، 
َفَمــْن أنــا حــى يمكنــين أن أقــاوم اهلل؟ إذ أعطاهــم نفــس املوهبــة الــي 

ــا«.  ــكبت علين انس

ــة،  ــا “املعمودي ــة مًع ــات مرتبط ــك املصطلح ــإن لك تل ــذا، ف وهك
حلــول الــروح، قبــول الــروح، موهبــة الــروح” فهــم ببســاطة أســايلب 

ــار .  خمتلفــة لوصــف هــذا االختب

وجنــد موقــف مشــابه هلــذا يف ســفر األعمــال اإلصحــاح 19 حيــث 
رشح بولــس اإلجنيــل للتاميــذ يف أفســس: 

ــُس 
ُ
ــَع بُول ــا َوَض مَّ

َ
ــوَع. َول ــرَّبِّ يَُس ــِم ال ــُدوا بِاْس ــِمُعوا اْعَتَم ــا َس مَّ

َ
ل
َ
»ف

َغــاٍت 
ُ
ُمــوَن بِل

َّ
ْيِهــْم، َفَطِفُقــوا َيَتَك

َ
ُقــُدُس َعل

ْ
وُح ال ْيِهــْم َحــلَّ الــرُّ

َ
ــِه َعل يََديْ

ــال 19: 5 – 6(.  وَن.« )أعم
ُ
ــأ َويَتََنبَّ

الحــظ عبــارة »حــل الــروح القــدس عليهــم«. يمكنــك أن جتــد 
هــذه الصــورة موصوفــة يف أماكــن أخــرى حيــث انــين لــم أتطّرق 
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إىل لك املراجــع، ولكــين ســعيت إىل توضيــح  هــذه الصــورة ىلع أنهــا 
ــروح القــدس يه  ــة ال ــار، فمعمودي ــن االختب ــب األســايس م اجلان
عبــارة عــن حلــول خــارق للطبيعــة للــروح القــدس ىلع املؤمــن 
يلغمــره ال يف املــاء بــل يف »Shekinah« »شــكينة« جمــد حضــور اهلل. 

عنــد هــذه املرحلــة، أختيــل أن هنــاك بعــض انلــاس يقولــون: »إْن 
ســفر أعمــال الرســل هــو جمــرد ســفر تاريــي، فــا يمكننــا أن نســتي 
ــٍة الــروح القــدس« ولكــن الرســول بولــس  منــه تعايلــم عــن معمودي

يعلمنــا: 

ــِخ،  ــِم َواتلَّْوبِي ــٌع لِلتَّْعلِي ــَن اهللِ، َونَافِ ِــِه ِم ــوًح ب ــَو ُم ــاِب ُه ِكَت
ْ
»ُكُّ ال

ــاوس 3: 16(.  «. )2تيموث ــِرِّ
ْ
ِي يِف ال

َّ
ــِب ال ِدي

ْ
ــِم َواتلَّأ لِلتَّْقِوي

»ك الكتــاب.... نافــع للتعليــم«، وبمــا أّن ســفر أعمــال الرســل 
ــدم  ــم.. يق ــع للتعلي ــو ناف ــدس، إذن فه ــاب املق ــن الكت ــزء م ج
ــا أو  ــة األوىل وصاي ــن : الطريق ــم بطريقت ــدس اتلعلي ــاب املق الكت
حقائــق والطريقــة اثلانيــة رسد الختبــارات أو أحــداث. وعندمــا 
ــاىق،  ــات تت ــداث والرواي ــد أن األح ــن جن ــن االثن ــا ب ــع م جنم
وبذلــك يكــون دلينــا فكــرة واضحــة عمــا يتحــدث عنــه الكتــاب 

ــات.  ــا لك املعلوم ــدس ألّن دلين املق

ُّلْغــز املتشــابكة املعقــدة« الــي  هــذا املبــدأ يماثــل فكــرة »لعبــة ال
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عليــك أن جتمعهــا مًعــا مــع وجــود جــزء واحــد مفقــود، وعندمــا جتــد 
ــه وعندهــا يمكــن أن تضغــط  ــا ماكن ــه يناســب تماًم هــذا اجلــزء فأن
ــروح  ــة ال ــع معمودي ــا م ــر أيًض ــذا األم ــه. هك ــه يف ماكن ــه وتضع علي
القــدس، فاتلعليــم واالختبــارات واألحــداث الــي يصفهــا ســفر 
األعمــال مجيعهــا تتــاىق مًعــا وعندمــا جتدهــا متوافقــة مــن لك الزوايــا، 

تعلــم أنــك حققــت اهلــدف.

 شرب ـ سقى

● أخذمت
إن املعموديــة ليســت جمــرد يشء حيــل علينــا ولكنهــا أيًضــا يشء 
ــا  ــه »وََجِيُعَن ــس يف )1 كورنثــوس 12: 13( أن ــال بول ــا. ق ــه يف داخلن نقبل
ــوع يف  ــات يس ــع لكم ــا م ــق تماًم ــذا يتواف ــًدا.«، وه ــا َواِح ــِقيَنا ُروًح ُس

ــا:  إجنيــل يوحن

َونَـاَدى  يَُسـوُع  ـَف 
َ
َوق ِعيـِد 

ْ
ال ِمـَن  َعِظيـِم 

ْ
ال ِخـريِ 

َ
األ َـْوِم 

ْ
ال »َوِف 

ـاَل 
َ
َمـا ق

َ
ْب. َمـْن آَمـَن ِب، ك َّ َويَـْرَ ُيْقبِـْل إِلَ

ْ
ل
َ
َحـٌد ف

َ
:»إِْن َعِطـَش أ

ً
قِائِـا

ِي 
َّ

وِح ال اَل هـَذا َعِن الـرُّ
َ
«،»ق ْنَهاُر َمـاٍء َحٍّ

َ
ْـرِي ِمـْن َبْطنِـِه أ

َ
ِكَتـاُب، جت

ْ
ال

ْد 
َ
ْم يَُكْن ق

َ
ُقـُدَس ل

ْ
وَح ال نَّ الرُّ

َ
وهُ، أل

ُ
ْن َيْقَبل

َ
ُمْؤِمُنـوَن بِـِه ُمْزِمِعـَن أ

ْ
َكَن ال

ْد ُمِّـَد َبْعُد.« )يوحنـا 7: 37 -39(. 
َ
ـْم يَُكْن ق

َ
نَّ يَُسـوَع ل

َ
ْعِطـَي َبْعـُد، أل

ُ
أ

ــارن  ــن، ويق ــن يؤم ــدس مل ــروح الق ــة ال ــوع إىل عطي ــر يس يش
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ــٌد...«  َح
َ
ــَش أ ــال: »إِْن َعِط ــث ق ــرب، حي ــن ي ــة بم ــذه العطي ــول ه قب

 َّ ُيْقبـِـْل إِلَ
ْ
ل
َ
والــي تعــين: »إن اكن هنــاك مــن يتــوق يف قلبــه«، ثــم قــال: »ف

ــه«.  ــدس في ــروح الق ــل ال ــول: »يلقب ــه يق ْب« وكأن ـَـْرَ َوي

● جتــري 

عنــد هــذه املرحلــة حتــدث معجــزة عظيمــة ألن الشــخص 
العطشــان أصبــح نبًعــا للمــاء الــيح، فبعدمــا اكن ال جيــد مــا يكفيــه 
ــن يه  ــك باآلخري ــن، عاقت ــداد الكثري ــاة إلم ــدًرا أو قن ــح مص أصب
ــري الي  ــك الكث ــا  دلي ــدس، ربم ــروح الق ــة بال ــداف املعمودي ــد أه أح
ــم  ــي للعال ــا يك ــك م ــس دلي ــن لي ــماء، لك ــب إل الس ــك تذه جيعل

ــك.  ــق يف حيات ــار تتدف ــة إل أنه ــت حباج ــاج، فأن املحت

عندمــا خدمــت كمرســل يف رشق أفريقيــا، قابلــت أنــواًع خمتلفــة 
مــن انلــاس: أفارقــة لــم يتلقــوا أي تعليــم ولــم تكــن هلــم أي ماكنــة 
اجتماعيــة، أفارقــة متعلمن، هندوس آســــيوين، آســــيوين مســلمن، 
ــل  ــان أفض ــن األحي ــر م ــهم يف كث ــرون أنفس ــوا ي ــن اكن ــض اذلي وابلي
ــا  ــت كم ــاس، قل ــؤالء انل ــع لك ه ــت م ــا تعامل ــن. وعندم ــن اآلخري م
ــورِ؟«  ُم

ُ
ــِذهِ األ ــوٌء ِل ْف

ُ
ــَو ك ــْن ُه ــوس 2: 16( »َوَم ــس يف )2كورنث ــال بول ق

مــن اذلي يمكنــه أن يتعامــل مــع رجــل مــن رجــال القبائــل شــبه عري 
ــا  ــي حًق ــن أن نلت ــف يمك ــم؟ كي ــزهل الفخ ــر أورويب يف م ــع آخ و م
ــاَل 

َ
ــا ق َم

َ
ــَن ِب، ك ــْن آَم مــع انلــاس؟ يذكــرين اهلل بـــ )يوحنــا 7: 38( »َم
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ْنَهــاُر َمــاٍء 
َ
ْــرِي ِمــْن َبْطنـِـِه ]ليــس جمــرد نهــر مــاء يح بــل[ أ

َ
ِكَتــاُب، جت

ْ
ال

« تلــك األنهــار اكفيــة للجميــع.  َحٍّ

إن اتلدفــق اذلي يصحــب معموديــة الــروح القــدس أمــر منطــي 
للغايــة. كتبــت رســالة الزمالــة خاصــي عــن املنطــق، ومنــذ أن عرفت 
الــرب يســـوع وقبلتــه وأنــا دائًمــا مــا أفــرح بالكتــاب املقــدس وأراه 
ــد  ــي، وال يوج ــه ال تنت ــم، فمنطقيت ــًة يف العال ــب منطقي ــر الكت أك
ــُم 

َّ
ــب َيَتَك

ْ
َقل

ْ
ــِة ال

َ
ْضل

َ
إِنَّــُه ِمــْن ف

َ
فيــه أى خطــأ. خيربنــا )مــى 12: 34( »ف

َفــُم.« فعندمــا يمتلــئ القلــب للغايــة دلرجــة أنــه لــم يعــد قــادًرا ىلع 
ْ
ال

األحتفــاظ بمحتوياتــه، أيــن يتدفــق؟ مــن خــال الفــم.

ــة ويه  ــارق للطبيع ــاء خ ــدس يه امت ــروح الق ــة بال إن املعمودي
ايضــاَ تدفــق خــارق للطبيعــة. كيــف تعــرف أن الــوعء امتــأ؟ عندمــا 
ــك و  ــك أو روح ــل قلب ــا بداخ ــين أن أرى م ــق. ال يمكن ــدأ يف اتلدف يب
ــرى  ــا ن ــن عندم ــيل. ولك ــا بداخ ــرى م ــك أن ت ــا ال يمكن ــت أيًض أن

ــاك امتــاء.  ــه اكن هن ــق، نعــرف أن ونســمع صــوت اتلدف

 يوجــد ايلــوم بالفعــل اآلالف مــن انلــاس اذليــن يعتمــدون بالروح 
ــة  ــار املعمودي ــدس. فاختب ــاب املق ــن الكت ــت م ــا أوضح ــدس كم الق
ــو ليــس  ــا فه ــم يكــن عمليًّ ــإن ل ــيّل. ف ــايّب وعم واضــح ومنطــّي وكت
كتابيًّــا! مــرة أخــرى فإنــه عندمــا يتفــق اتلعليــم مــع األحــداث الكتابية 
ــة.  واالختبــارات الشــخصية، نكتشــف الطبيعــة احلقيقيــة للمعمودي



 26

تلبسون قوة



 27

الفصل الثالث

حتذيرات عند االقتراب من املعمودية

يف ضــوء لك مــا ناقشــناه، أود يف  هــذه املرحلــة أن ألــي عليــك 
ــروح  ــة ال ــى ملعمودي ــا ال أويص أن تس ــاردة ، فأن ــاه ابل ــض املي بع
القــدس أو غرهــا مــن االختبــارات الروحيــة إال إذا كنــت بالفعــل 
جــاًدا للغايــة فيمــا هلل، وإال فيجــب أن تبتعــد عــن هــذا األمــر ألن 
دينونتــك ســتكون عظيمــة ومشــالكك ســتكون أعظــم. فمعموديــة 
الــروح القــدس ليســت نزهــة مثــرة ينظمهــا قســم مــدارس األحــد، 
ــة  ــرتب للمعمودي ــم نق ــر إن ل ــٍر كب ــنا خلط ــّرض أنفس ــن ُنَع فنح
ــب  ــة باجلوان ــة صحيح ــا بطريق ــم نربطه ــليمة و إن ل ــة الس بالطريق

ــا الروحيــة.  األخــرى مــن حياتن

ــة  ــربت املعمودي ــد اخت ــرف أيّن ق ــدك أن تع ــاع، أري ــكل اتض ب
وعشــت فيهــا بشــل جيــد ألكــر مــن أربعــن عًمــا. يف ذلــك الوقــت، 
رأيــت احلطــام انلاتــج عــن الفشــل يف ربــط معموديــة الــروح القــدس 
ــك  ــدم ل ــين أق ــهادة، دع ــارات والش ــيحية واالختب ــاة املس ــائر احلي بس

ــة.  ــات اتلحذيري ــن اللكم ــل م ــار القلي باختص
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املعمودية ليست باإلكراه 

ــور،  ــس بديكتات ــدس لي ــروح الق ــإّن ال ــل لك يشء، ف  وقب
ً

أوال
ولكنــه معزينــا ومعلمنــا، فهــو ال يفــرض عليــك أمــوًرا معينــة، 
فالشــخص اذلي يشــوش اجتمــاًع ثــم يقــول: »لــم أســتطع أن أحتكــم 
يف األمــر، فالــروح القــدس هــو اذلي جعلــين أفعــل هــذا«، هــو شــخص 
دليــه صــورة خاطئــة عــن الــروح القــدس ألن الــروح القــدس ليــس 
بديكتاتــور، فلــو أّن روًحــا أىت ىلع حياتــك وأجــربك ىلع فعــل أشــياء 

ــه روُح خطــأ.  ــد أن ــا، فاب بعينه

ولــن حتصــل ىلع املزيــد مــن الــروح القـــدس إن لــم تكن دليـــك 
ــة يف  ــون املعمودي ــن يقبل ــاس مّم ــض انل ــام هل. بع ــة يف االستس الرغبـ
الــروح القــدس، ال حيصلــون إال ىلع القليــل جــًدا مــن املمــزات الــي 
يمكــن اتلمتــع بهــا نتيجــة تللــك املعموديــة ألنهـــم ليســوا مســتعدين 
ألن يقودهــم الــروح القــدس، ويرشـــدهم ويوجههــم. فهــو ال جُيــرب أي 
شــخص ىلع القيــام بمــا هــو عكــس إرادتــه، فاملعموديــة تتطلــب حيــاة 
ــاء  ــم: »إن االمت ــال أحده ــتمر هلل. ق ــار املس ــوع واالنتظـ ــن اخلض م
ــا بالــروح القــدس«، وهــذا  بالــروح القــدس أســهل مــن أن تظــل ممتلئً

القــول حيمــل كثــراَ مــن احلــق.
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املعمودية ليست بديًل 

ثانًيـا: إن معموديـة الـروح القـدس ليسـت بديًا عن أي شـئ 
آخـر يعطينـا إياه اهلل، فاهلل لـم يعطنا اختباًرا واحـًدا يلفعل لك يشء.

ىلع ســبيل املثــال نقــرأ عــن ســاح املؤمــن يف اإلصحــاح الســادس 
مــن الرســالة إىل أفســس. فلــو أنــك محلــت لك قطــع الســاح الســت، 
فأنــت بهــذا ُمغطــًى مــن أىلع رأســك إىل أمخــص قدميــك، ولكــن لــو 
نزعــت عنــك إحــدى هــذه القطــع الســت فأنــت بهــذا لــم تعــد مميًــا 
بالاكمــل. افــرتض أنــك نســيت اخلــوذة، ولكــن دليــك ادلرع واحلــذاء 
ــى  ــدك مغط ــم جس ــون معظ ــذا يك ــرتس، به ــة وال ــيف واملنطق والس
ــبب يف  ــو الس ــذا ه ــدو، وه ــات الع ــوف هلجم ــك مكش ــن رأس ولك
ــت  ــت حت ــن ليس ــن املؤمن ــر م ــة بكث ــة اخلاص ــاة الفكري أن احلي
احلمايــة، فهــم يعانــون مــن جــروح بالــرأس وهــذا يفقدهــم القــدرة ىلع 
اســتخدام الســيف والــرتس، فليــس دليهــم ســوى مخــس قطــع فقــط 

مــن الســاح بينمــا ينبــي أن يمتلكــوا القطــع الســت. 

ــا أيخ  ــنًا ي ــاس: »حس ــض انل ــول بع ــر، يق ــال آخ ــيل مث ــا ي وفيم
ــت  ــد تعلم ــب«. وق ــك املواه ــة إىل تل ــت حباج ــذا فلس ــة، وهل دلي مب
مــن اخلــربة أن أســأل عــن كــم املحبــة الــي يملكهــا هــؤالء اذليــن 
ــا يف األعمــال  يتحدثــون بهــذه الطريقــة. فأقــول إن املحبــة تظهــر فعليً
ــإن هــذا  ــد الشــخص ىلع امتاكهــا، ومــع هــذا ف ال مــن خــال تأكي
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ــب أن  ــه  جي ــول إن ــدس يق ــاب املق ــا ألن الكت ــس كتابيً ــق لي املنط
يكــون دلينــا كاهمــا أي املحبــة واملواهــب، فاملحبــة ليســت بديــًا 
ــة.  ــن املحب ــًا ع ــت بدي ــروح ليس ــب ال ــروح ومواه ــب ال ــن مواه ع

َمَواِهِب 
ْ
وا لِل تُعلّمنــا رســالة )كورنثــوس األوىل 12: 31( »َولِكــْن ِجــدُّ

َضـــَل«. وهــذا الطريــق األفضــل هــو 
ْ
ف
َ
رِيُكــْم َطِريًقــا أ

ُ
يًْضــا أ

َ
ُْســَى. وَأ الْ

ــا  ــى رشًط ــب احلس ــاك املواه ــتهاء امت ــى أن اش ــة، بمع ــق املحب طري
لــيك يرينــا اهلل طريًقــا ممتــاًزا، ألن هنــاك ترمجــة أدق هلــذه اآليــة تقــول: 
ــل«.  ــا أفض ــا طريًق ــأريكم أيًض ــى وس ــب احلس ــد املواه ــتهوا جب »اش
وا  َمَحبَّــَة، َولِكــْن ِجــدُّ

ْ
ختربنــا رســالة )كورنثــوس األوىل 14: 1( »اِْتَبُعــوا ال

ــة«،  ــب الروحي ــدوا للمواه ــول: »أو ج ــِة،« ويه ال تق وِحيَّ ــِب الرُّ َمَواِهـ
ْ
لِل

فأنــت لســت مدعــًوا لــيك ختتــار، بــل هنــاك وصيــة لــيك جِتــّد يف طلــب 
ــا  ــب لكيهم ــّد يف طل ِ

َ
ــم جت ــة، وإن ل ــب الروحي ــة واملواه ــن املحب لًك م

فأنــت ال تطيــع لكمــة اهلل.

تدخلنا املعمودية إىل عامل غري مألوف بالنسبة لنا

ــا: معموديــة الــروح القــدس يه اختبــار. وهــو اختبــار خــارق  ثاثلً
ــدس أول  ــروح الق ــة ال ــد معمودي ــاالت تُع ــن احل ــر م ــة، يف كث للطبيع
اختبــار خــارق للطبيعــة بالنســبة لكثــر مــن املؤمنــن، وهكــذا فــإّن 
ــعرون  ــا وعدًة ال يش ــد تماًم ــم جدي ــم إىل عل ــار يُدِخلُه ــذا االختب ه

ــم.  ــذا العال ــة يف ه بالراح
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ــل  ــم قب ــه أغلبه ــم يعرف ــرويح اذلي ل ــراع ال ــم ال ــاك عل فهن
 صغــًرا مــن خدمــة 

ً
معموديــة الــروح القــدس، دعــين أعطيــك مثــاال

ــيل:  ــا ي ــرة ىلع م ــق نظ ــوع. أل يس

ــَد ِمــْن  ــِل َواْعَتَم َلِي ةِ الْ ــاِصَ ــْن نَ ــاِم َجــاَء يَُســوُع ِم يَّ
َ
ــَك األ

ْ
»َوِف تِل

ــِد 
َ
ــَماَواِت ق ى السَّ

َ
َمــاءِ َرأ

ْ
ــِت َوُهــَو َصاِعــٌد ِمــَن ال

ْ
َوق

ْ
. َولِل ْرُدنِّ

ُ
ــا يِف األ يُوَحنَّ

ــَماَواِت:  ْيــِه. َوَكَن َصــْوٌت ِمَن السَّ
َ
 َعل

ً
وَح ِمْثــَل َحَاَمــٍة نـَـازِال ْت، َوالــرُّ َشــقَّ

ْ
ان

ْرُت«. ِي بـِـِه ُسِ
َّ

َبِيــُب ال نْــَت ابْــِي الْ
َ
»أ

ْرَبِعــَن 
َ
يَّــِة أ َرِّ

ْ
يَّــِة، َوَكَن ُهَنــاَك يِف ال َرِّ

ْ
 ال

َ
وُح إِل ْخرََجــُه الــرُّ

َ
ــِت أ

ْ
َوق

ْ
َولِل

ــُة  َماَئَِك
ْ
ــاَرِت ال ــوِش. َوَص وُُح

ْ
ــَع ال ــْيَطاِن. َوَكَن َم ــَن الشَّ ــرَُّب ِم ــا جُيَ يَْوًم

ــس 1: 9 – 13(.  ــُه.« )مرق ِْدُم تَ

ــل  ــد ح ــه، فق ــوع خلدمت ــا يس ــح فيه ــي ُمس ــة ال ــذه يه احلادث ه
ــه.  ــتقر علي ــم اس ــه ث ــدس علي ــروح الق ال

ــار  ــذا االختب ــارشة هل ــة مب ــك كنتيج ــد ذل ــدث بع ــا ح ــظ م الح
ــَن  ْرَبِع

َ
ــِة أ يَّ َرِّ

ْ
ــاَك يِف ال ــِة، َوَكَن ُهَن يَّ َرِّ

ْ
 ال

َ
وُح إِل ــرُّ ــُه ال ْخرََج

َ
ــِت أ

ْ
َوق

ْ
»َولِل

ــْيَطاِن.« ليــس هــذا مــا يتوقعــه انلــاس ولكــن  ــَن الشَّ ــرَُّب ِم ــا جُيَ يَْوًم
هــذا هــو الواقــع الــرويح. ويمكــن أن حيــدث نفــس األمــر يف حياتــك 
عندمــا تعتمــد بالــروح القــدس، فتدخــل إىل علــم رويح جديــد حيــث 
ــع  ــح مواق ــة. فتُفتَ ــر حقيق ــرة أك ــيطان واألرواح الري ــح الش يصب
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جديــدة يف ذهنــك ويف روحــك لــم تُفتــح مــن قبــل، فمعموديــة الــروح 
القــدس ليســت نزهــة; إنهــا حقيقــة.

املعمودية بدون كلمة اهلل خطر
رابًعــا: معموديــة الــروح القــدس جيــب أن تكــون متحــدة 
بكلمــة اهلل، وإال ســتواجه خطــًرا شــديًدا للغايــة. أريــدك أن تاحــظ 
هــذه احلقيقــة، تغلــب يســوع ىلع الشــيطان، وقــد هزمــه بســاح واحد 

ــة.  ــة اهلل املكتوب ــو لكم ه

ْن تَِصـرَي 
َ
ْنـَت اْبـَن اهللِ َفُقـْل أ

ُ
ُ إِْن ك

َ
ـاَل ل

َ
ُمَجـرُِّب َوق

ْ
ْـِه ال َم إِلَ »َفَتَقـدَّ

ُـْزِ وَْحـَدهُ َيَْيا 
ْ

يْـَس بِال
َ
ُتـوٌب: ل

ْ
ـاَل َمك

َ
َجـاَب َوق

َ
أ
َ
َِجـاَرةُ ُخـْزًا. ف

ْ
هـِذهِ ال

 
َ

َخـَذهُ إِبْلِيـُس إِل
َ
ـِم اهللِ. ُثـمَّ أ

َ
ْـُرُج ِمـْن ف َسـاُن، بَـْل بِـُكلِّ َكَِمـٍة تَ

ْ
اإِلن

ْنَت اْبَن اهللِ 
ُ
ُ إِْن ك

َ
ـاَل ل

َ
، َوق ِ

َ
َهْيك

ْ
َفـُه َعَ َجَناِح ال

َ
ْوق

َ
َسـِة، وَأ ُمَقدَّ

ْ
َمِديَنـِة ال

ْ
ال

ُه يُـوِص َماَئَِكَتـُه بَِك،  نَـّ
َ
ُتـوٌب: أ

ْ
ُه َمك نَـّ

َ
ْسـَفُل، أل

َ
 أ

َ
اْطـَرْح َنْفَسـَك إِل

َ
ف

ُ يَُسـوُع 
َ

ـاَل ل
َ
ـَك. ق

َ
ونَـَك لِـَيْ الَ تَْصـِدَم حِبََجـٍر رِْجل

ُ
َفَعـَى أيَاِديِهـْم َيِْمل

 َجَبل 
َ

يًْضـا إِبْلِيـُس إِل
َ
َخَذهُ أ

َ
َـرِّب الـرَّبَّ إِلَهَك. ُثـمَّ أ

ُ
يًْضـا: الَ جت

َ
ُتـوٌب أ

ْ
َمك

ْعِطيـَك هـِذهِ 
ُ
ُ: أ

َ
ـاَل ل

َ
ـِم َوَمَْدَهـا، َوق

َ
َعال

ْ
َراهُ َجِيـَع َمَمالِـِك ال

َ
ا، وَأ َعل ِجـدًّ

َهْب يَا َشـْيَطاُن! 
ْ
ُ يَُسـوُع اذ

َ
اَل ل

َ
َجِيَعَهـا إِْن َخَرْرَت َوَسـَجْدَت ِل. ِحينَئٍِذ ق

اهُ وَْحَدهُ َتْعُبـُد«. )مى 4: 3 – 10(.  ُتـوٌب: لِلرَّبِّ إِلِهَك تَْسـُجُد َوإِيَـّ
ْ
ُه َمك نَـّ

َ
أل

أجـاب يسـوع ثـاث مـرات قائـًا: »مكتـوب«، ال يوجد شـخُص 
جيـب أن يعـرف لكمـة اهلل املكتوبـة أكـر مـن هـذا اذلي اعتمـد تِلّـوه 
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يف الـروح القـدس، فأنـت حباجـة ماسـة إىل دراسـة كتابــك املقـدس 
ومعرفتـه. وتذّكر أن الشـيطان يمكن أن يقتبس مـن الكتاب املقدس، 
وهلـذا جيـب أن تتغــلب عليـه وذلك ليس فقـط باآليات الـي حتفظها 
مـن الكتـاب املقـدس ولكن أيًضا بـأن تكون قـادرا ىلع اختيار اآلية 

املناسـبة ىف املوقـف املناسـب ألنك تعـرف لكمـة اهلل وتفهمها. 

ِي ُهــَو 
َّ

وِح ال توصينــا رســالة أفســس 6: 17 »وَُخُذوا......َوَســْيَف الــرُّ
َكَِمــُة اهللِ.« الحــظ أن ســيف الــروح القدس هــو لكمة اهلل، ومســئويلتك 
ــن  ــتخدمه م ــروح سيس ــإن ال ــه ف ــك أخذت ــو أن ــذه. فل ــت أن تأخ أن
ــا  ــه م ــون دلي ــن يك ــروح ل ــإن ال ــذه ف ــم تأخ ــن إن ل ــك، ولك خال
يســتخدمه، آه ويــا هلــا مــن مشــكات تلــك الــي يمكــن أن تظهــر 

عندمــا تكــون يف مثــل هــذا املوقــف حيــث ال يمكنــك ادلفــاع! 

دعــين أقــدم لــك حتذيــًرا أخــًرا هل عاقــة بكلمــة اهلل: جيــب أال 
نعــرف اللكمــة وحســب بــل جيــب أن نتأكــد مــن أننــا نطيــع اللكمــة، 
فاملعموديــة يف الــروح القــدس ليســت ترحيًــا لــيك نتــرف بالطريقــة 
ــة  ــات الواضح ــي اتلعليم ــيك نع ــذًرا ل ــت ع ــا ويه ليس ــي نريده ال
الــي يذكرهــا الكتــاب املقــدس. فيجــب أن تكــون اختباراتنــا 

ــة اهلل.  ــع لكم ــة م ــة متوافق ــا دائم وترفاتن
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الفصل الرابع

الغرض من االختبار

تكلمــت يف اجلــزء الســابق عــن األمــور الســلبية حــى أتمكــن 
ــاكين أن  ــو اكن بإم ــذا ل ــة، ه ــور اإلجيابي ــن األم ــكام ع ــن ال اآلن م
ــة وراء  ــدة أهــداف هام ــة، فهنــاك ع ــذه الطريق ــر به ــاول األم أتن
معموديــة الــروح القــدس ينــوي اهلل حتقيقهــا وإتمامهــا يف حيــاة املؤمن، 
ولكــن القــدر اذلى ســيتحقق مــن هــذه األهــداف يعتمــد ىلع املؤمــن 

نفســه. 

مدخـــل إىل األمـــور اخلارقـة للطبيعــة

 اجلزء اتلايل وعًدا رائًعا إن قرأته بإمعان: 

ــاُروا  ــَماوِيََّة َوَص ــَة السَّ َمْوِهَب
ْ
ــوا ال

ُ
ةً، َوَذاق ــرَّ ــتُنرُِيوا َم ــَن اْس ِي

َّ
نَّ ال

َ
»أل

ْهــِر اآلِت...«  ــوَّاِت ادلَّ
ُ
اِلَــَة َوق ــوا َكَِمــَة اهللِ الصَّ

ُ
ُقــُدِس، َوَذاق

ْ
وِح ال َكَء الــرُّ ُشَ

ــن 6: 4 – 5(  )عرباني

ــر اآلت«،  ــوات ادله ــوا..... ق ــد »ذاق ــدس« ق ــروح الق إن »شكء ال
ــوة تنتــي لدلهــر اآليت  ــع، فقــد تامســوا مــع ق ــا هل مــن وصــف رائ ي
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ــن  ــدف م ــد أن اهل ــذا جن ــر. وبه ــذا ادله ــم يف ه ــة هل ــا متاح ولكنه
ــي إىل  ــا ُيْف ــًا وبابً ــون مدخ ــو أن تك ــدس ه ــروح الق ــة ال معمودي
األمــور اخلارقــة للطبيعــة، فــي ليســت بهــدف يف حــد ذاتهــا ولكنهــا 
ــروح  جمــرد مدخــل وبــاب، فــاهلل يريــد للمؤمــن بعــد أن يعتمــد يف ال
القــدس أن يســلك يف األمــور اخلارقــة للطبيعــة، أو بمعــى آخــر، جيــب 

ــبة هل  ــة بالنس ــا طبيعي ــة وكأنه ــة للطبيع ــور اخلارق ــح األم أن تصب

ــا نلــي نظــرة ىلع ســفر أعمــال الرســل كصــورة للكنيســة،  دعون
وألجــل األمانــة الفكريــة فــإين أقــدم هــذا اتلحــدي: هــل يمكنــك أن 
جتــد أصحاًحــا واحــًدا مــن بــن اثلمانيــة وعريــن إصحاًحــا يف ســفر 
األعمــال خيلــو مــن احلديــث عــن األمــور اخلارقــة للطبيعــة؟ ال يوجــد 
ــة للطبيعــة، وباتلــايل  ــو واحــد ال يتلكــم عــن أمــور خارق أصحــاح ول
فــا يمكننــا اإلشــارة إىل مســيحية العهــد اجلديــد بمعــزٍل عــن األمــور 

اخلارقــة للطبيعــة. 

أحــب اإلشــارة الــواردة يف ســفر األعمــال والــي تقــول: »َوَكَن اهللُ 
ُمْعَتــاَدةِ« )أعمــال 19: 11(، أحــب 

ْ
ــوَّاٍت َغــرْيَ ال

ُ
ــَس ق

ُ
يَْصَنــُع َعَ يَــَدْي بُول

بصفــة خاصــة لكمــة »غــر معتــادة«. يف األصــل ايلونــاين هــذه اللكمــة 
ــت  ــر اكن ــى آخ ــوم. بمع ــدث لك ي ــزات ال حي ــن املعج ــوًع م ــين ن تع
املعجــزات حدثـًـا يوميًــا يف الكنيســة األوىل، ولكــن اكنــت هنــاك أموٌر 
غــر معتــادة، فحــى الكنيســة األوىل لفتــت انتباههــا هــذه املعجــزات. 
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مــرة أخــرى دعــين أقــول إنــه يمكننــا أن نضــع لك مــا نريــد قــوهل 
عــن كنيســة العهــد اجلديــد يف شــل نظريــات ولكــن ال يمكننــا أن 

خنتــربه بــدون األمــور اخلارقــة للطبيعــة. 

للشـــهادة 

ــْم،  ْيُك
َ
ــُدُس َعل ُق

ْ
وُح ال ــرُّ ــلَّ ال ــَت َح ةً َم ــوَّ

ُ
وَن ق

ُ
ــتََنال ــْم َس »لِكنَُّك

َوتَُكونُــوَن ِل ُشــُهوًدا« )أعمــال 1: 8(. 

تهــدف معموديــة الــروح القــدس إىل أن تلبســنا قــوة مــن األعيل 
خارقــة للطبيعــة حــى يمكننــا أن نكــون شــهودا. الحــظ أن الشــهادة 
ــاس  ــت باألس ــن وليس ــم مع ــت تلعلي ــي ليس ــيح، ف ــوع املس يه ليس
الختبــار معــن ولكنهــا شــهادة ليســوع نفســه. لقــد انــرف كثــرون 
ــة أو  ــة أو لكنيس ــهوًدا لطائف ــوا ش ــينية وأصبح ــة اخلمس ــا يف احلرك من
ــيح.  ــوع املس ــهد ليس ــو أن نش ــي ه ــدف احلقي ــن اهل ــار، ولك الختب
وســتجد أن انلــاس اذليــن يشــهدون ليســوع “مســتخدمن قــوة الــروح 

القــدس” ناجحــون بطريقــة مذهلــة.

للصــــلة 

ــاة الصــاة اخلاصــة  ــار أيًضــا ثــورة يف حي ينتــج عــن هــذا االختب
ــة 8(:  ــا نلــي نظــرة رسيعــة ىلع )رومي باملؤمــن، دعون
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ــُم 
َ
ْســَنا َنْعل

َ
نََّنــا ل

َ
يًْضــا يُِعــُن َضَعَفاتَِنــا، أل

َ
وُح أ ذلِــَك الــرُّ

َ
»َوك

ــا  ــَفُع فِيَن ــُه يَْش وَح َنْفَس ــرُّ ــنَّ ال ــِي. َولِك ــا يَنَْب َم
َ
ــِه ك ْجلِ

َ
ــيِّ أل ــا نَُص َم

ــَو  ــا ُه ــُم َم
َ
ــوَب َيْعل

ُ
ُقل

ْ
ِي َيْفَحــُص ال

َّ
ــا. َولِكــنَّ ال ــُق بَِه ــاٍت الَ ُيْنَط نَّ

َ
بِأ

يِســَن«                        ِقدِّ
ْ
ـُه حِبََســِب َمِشــيَئِة اهللِ يَْشــَفُع يِف ال نَـّ

َ
وِح، أل اْهتَِمــاُم الــرُّ

)روميــة 8: 26- 27(. 

ــا«  ــين »مرًض ــة ال تع ــات، واللكم ــا ضعف ــا دلين ــا مجيًع ــظ أنن الح
ولكنــه ضعــف طبيــي يف اجلســد. فنحــن ال نعلــم كيــف نُصــيّل كمــا 

ــا ينبــي.  ــيّل كم ينبــي. فــا يوجــد إنســان يعــرف كيــف يُص

ــمعت  ــي( إين س ــئ فه ــن تس ــك ل ــق أن ــول )وأث ــين أن أق يمكن
ــن  ــباب املتعلم ــن الش ــة، م ــاة الطلب ــاعت ص ــّزاء يف اجتم ــوة أع أخ
املخلصــن اذليــن يدرســون اللكمــة ســمعتهم وهــم خيــربون اهلل القديــر 

ــه.  ــا جيــب أن يفعل بم

هــذه ليســت حًقــا صــاة، فــاهلل ليــس حباجــة ألن خنربه بمــا جيب 
أن يفعــل، فإجتمــاع جمموعــة مــن األشــخاص العقــاء يلجــدوا الشــئ 
ــه يلفعلــه ليــس هــو الصــاة حســب العهــد  املناســب يلخــربوا اهلل ب
ــكًا  ــن هي ــح املؤم ــد، يصب ــد اجلدي ــاة العه ــن يف ص ــد. ولك اجلدي
يــأيت فيــه شــخص يلقــود اجتمــاع الصــاة، هــذا الشــخص هــو الــروح 

ــح جمــرد أداوات.  القــدس، ببســاطة نصب
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أتــت ســيدة ودلت وتربــت يف كنيســة الــروم الاكثويلــك يف إيرالندا 
إىل إجنلــرتا، حيــث نالــت اخلــاص ومعموديــة الــروح القــدس. يف ذلــك 
الوقــت اكنــت تعمــل كخادمــة ىف أحــد فنــادق نلــدن واكنــت تتشــارك 

احلجــرة مــع فتــاة ايرالنديــة اكثويلكيــة. 

ــن  ــألِك ع ودَّ أن أس
َ
ــاة: »أ ــك الفت ــا تل ــت هل ــام قال ــد األي ويف أح

ــراش  ــن إىل الف ــا تأوي ــة بعدم ــِك لك يلل ــي، فإن ــو أال تمان يشء وأرج
ويبــدو أنــك نعســت، أســمعك تتحدثــن بلغــِة غريبــة، فمــا يه تلــك 
اللغــة؟« واكنــت هــذه ىه املــرة األوىل الــي تعــرف فيهــا تلــك الفتــاة 
أنــه يف لك يللــة بعدمــا ينــام جســدها فــإّن الــروح القــدس يصــيل مــن 

خاهلــا. 

نـَـا نَائَِمــٌة 
َ
اقــرأ مــا يقــوهل الكتــاب املقــدس عــن عــروس املســيح: »أ

ــرويح،  ــع ال ــو الواق ــذا ه ــاد 5: 2(، ه ــيد األنش ــتَْيِقٌظ.« )نش ــِي ُمْس
ْ
ل
َ
َوق

ــح خيمــة االجتمــاع يف العهــد  ويقــول عــن انلــران املوجــودة ىلع مذب
ــن 6: 13(،  .« )الوي

ُ
ــأ ــِح. الَ َتْطَف َمْذبَ

ْ
ــُد َعَ ال ــٌة َتتَِّق ــاٌر َدائَِم ــم: »نَ القدي

هــذه يه صــورة الــروح القــدس يف مذبــح قلــب املؤمــن، نــار ال تنطفــئ 
يلــًا ونهــاًرا.

دعــين أقـــدم لك آيتـــن أُخـريتـــن ونلبـــدأ بـــ )أفســس 6: 18( 
وِح« الحــظ أنهــا تقــول  ــٍت يِف الــرُّ

ْ
َبــٍة ُكَّ َوق

ْ
ــَن بـِـُكلِّ َصــاٍَة َوِطل

ِّ
»ُمَصل

ُمصلــن لك وقــت يف الــروح. ال يمكنــك أن تُصــيل دائًمــا بذهنــك، وال 



 40

تلبسون قوة

ــروح  ــون ال ــا يك ــن عندم ــدك ولك ــا جبس ــيل دائًم ــك أن تُص يمكن
ــحب . ــو ال ينس ــوًدا فه ــدس موج الق

اخلامــس  واإلصحــاح  1تســالونييك  يف  الفكــرة  نفــس  جنــد 
وَح.«                 ــرُّ ــوا ال ــة 17(، »الَ ُتْطِفُئ ــاٍع« )آي ــاَ انِْقَط ِ ــوا ب

ُّ
ــول: »َصل ــث يق حي

ــئ  ــك أن تطف ــا، فيمكن ــن مًع ــن مرتبطت ــن اآليت ــة 19(، إن هات )آي
الــروح، ويمكنــك أن تطفــئ انلــران، ولكــن هــذه ليســت إرادة اهلل. 
ــال  ــس ق ــر أن بول ــا، وتذك ــعل نرانً ــدس تش ــروح الق ــة بال فاملعمودي

ــك«. ــي في ــة ال ــل املوهب ــاوس: »أرضم وال تهم تليموث

 انظر )1 تيموثاوس 4: 14، 2تيموثاوس 1: 6(. 

ــذا  ــه ه ــس دلي ــخص لي ــدى أي ش ــات، أحت ــذه اللكم ــس ه وبنف
ــد يف  ــد اجلدي ــاس العه ــا ملقي ــا وفًق ــة أن حيي ــارق للطبيع ــار اخل االختب
الصــاة، فهــذا مســتحيل بالنســبة هل. وهــذا مــا قصدتــه عندمــا قلــت 
إن مســيحية العهــد اجلديــد خارقــة للطبيعــة، وال يمكــن أن تكــون 

غــر ذلــك. 

للتعليم 

 ، َــقِّ  َجِيــِع الْ
َ

، َفُهــَو يُْرِشــُدُكْم إِل َــقِّ ــا َمــَت َجــاَء َذاَك، ُروُح الْ مَّ
َ
»وَأ

ُكــْم  ُيِْرُ ِــِه، َو ــُم ب
َّ
ــَمُع َيَتَك ــا يَْس ــْل ُكُّ َم ــِه، بَ ــْن َنْفِس ــُم ِم

َّ
ــُه الَ َيَتَك نَّ

َ
أل

ُمــوٍر آتَِيــٍة.« )يوحنــا 16: 13(. 
ُ
بِأ
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ــَو  ُه اآلُب بِاْســِي، َفُه
ُ
ــل ِي َسرُيِْس

َّ
ــُدُس، ال ُق

ْ
وُح ال ــرُّ ــزِّي، ال ُمَع

ْ
ــا ال مَّ

َ
»وَأ

ُكْم.« )يوحنــا 14: 26(. 
َ
ُتــُه ل

ْ
ل
ُ
ُرُكــْم بـِـُكلِّ َمــا ق

ِّ
ٍء، َويَُذك ُمُكــْم ُكَّ َشْ

ِّ
ُيَعل

الــروح القــدس هــو املعلــم األعظــم للكتــاب املقــدس، وقــد وعــد 
ــدنا إىل لّك  ــو سرش ــق فه ــأيت روح احل ــا ي ــه عندم ــيح بأن ــوع املس يس

احلــق ويعلّمنــا ويذّكرنــا بــكل مــا قــاهل يســوع. 

والــروح القــدس هــو أعظــم مــن يعلــن عــن يســوع املســيح. قــال 
ُكــْم.« )يوحنــا 16 : 14(  ُيِْرُ ــا ِل َو ُخــُذ ِممَّ

ْ
نَّــُه يَأ

َ
ــُدِن، أل يســوع: »َذاَك ُيَمجِّ

تتمــاىش هاتــان الوظيفتــان مًعــا ألن يســوع هــو اللكمــة احليــة والكتــاب 
ْمــىَل اللكمــة 

َ
املقــدس هــو اللكمــة املكتوبــة، والــروح القــدس هــو مــن أ

املكتوبــة، وهــو اذلي يــأيت يلفرسهــا. 

يف عم 1941 عندمــا خدمــت كجنــدي يف اجليــش الربيطــاين، 
دعين جنــدي آخــر حلضــور خدمــة مخســينية، ولــم يكــن دلي فكــرة 
وقتهــا أنهــا خدمــة مخســينية، ولــم أكــن أعــرف حــى بوجــود هــؤالء 
اخلمســينن، ولــم أســمع عنهــم مــن قبــل، ولــو كنــت أعــرف عنهــم أو 

ــاك.  ــرتدّدت يف اذلهــاب إىل هن ســمعت عنهــم مــن قبــل ل

ــدج  ــنوات يف اكمربي ــبع س ــت س ــد قضي ــت ق ــت كن ــك الوق يف ذل
جامعــة   مــن  الزمالــة  درجــة  ىلع  وحصلــت  الفلســفة،  دلراســة 
ــة  ــة ديني ــب إىل خدم ــخص ذه ــرف أي ش ــت تع ــدج. إذا كن اكمربي
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بموقــف نقــدي، فقــد كنــت أنــا هــذا الشــخص ، فقــد قلــت نلفــي 
ســأرى إن اكن هــذا الواعــظ يعــرف حًقــا مــا يتحــدث عنــه. وبعدمــا 
اســتمعت هل لربهــة، توصلــت إىل نتيجتــن مددتــن وواضحتــن، األوىل 
ىه أن هــذا الواعــظ يعــرف مــا يتحــدث عنــه واثلانيــة أين ال أعــرف 

ــه.  ــا يتحــدث عن م

ــن داود  ــه ع ــاء حديث ــه ىف أثن ــو أن ــد، ه ــئ واح ــرت بش ــد تأث لق
ــرى،   ــة األخ ــخصيات الكتابي ــن الش ــم م ــل وغره ــاول وصموئي وش
حيــث بــدت عاقتــه بهــم كمــا لــو اكن قــد تقابــل معهــم هــذا الصباح، 

ــة؟  ــذه الطريق ــاس به ــؤالء انل ــرف ه ــف ع ــرت: كي وفك

عندمــا كنــت شــابًا، اكنــت دراســة الكتــاب املقــدس إجباريــة يف 
املدرســة الــي كنــت أذهــب إيلهــا، وبمــا أين أتمتــع بذاكــرة دقيقــة إىل 
حــد مــا، فقــد كنــت تلميــًذا جيــًدا يف هــذه املــادة إذ كنــت أحصــل ىلع 
ــة يف االمتحانــات ىلع الرغــم مــن أن ادلراســة  أكــر مــن تســعن باملائ
اكنــت مملــة. ولكــن بعــد مــرور أربعــة عــر عًمــا ىلع هــذه احلادثــة 
وبعدمــا اعتمــدت بالــروح القــدس )وهــو مــا حــدث يف أحــد غــرف 
ــظ  ــذا الواع ــمايع هل ــن س ــرة م ــرتة قص ــد ف ــش بع ــات اجلي ثكن
اخلمســيين(، أصبحــت لك قصــة مــن قصــص الكتــاب املقــدس الــي 
ــا  ــد قرأته ــت ق ــو كن ــا ل ــة يل كم ــة وواضح ــي حي ــتها يف طفول درس

ــروح القــدس، فهــو املعلــم.  ــه ال باألمــس. مــن اذلي فعــل هــذا؟ إن
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ــن  ــذا ال تك ــا، هل ــر أيًض ــن الب ــن م ــة إىل معلم ــن حباج ن
ــن  ــال مؤم ــن خ ــك م ــدس أن يعلم ــروح الق ــن لل ــا. فيمك متعصبً
آخــر. وقــد أضفــت هــذه العبــارة ألنــين تقابلــت مــع أنــاس يعتقــدون 
أنهــم ليســوا حباجــة إىل تعليــم بمــا أّن دليهــم الــروح القــدس، ولكــن 
ــو  ــيح، فه ــوع املس ــن يس ــن ع ــو يعل ــم وه ــو املعل ــدس ه ــروح الق ال

ــر.  ــن أي يشء آخ ــح م ــة أوض ــوع بطريق ــك يس يري

هــل تعلــم أيــن املســيح؟ إنــه جالــس عــن يمــن اهلل القديــر »ُدفـِـَع 
ــل  ــا ح ــى 28: 18(. عندم ْرِض« )م

َ
ــَماءِ َوَعَ األ َطاٍن يِف السَّ

ْ
ــل َّ ُكُّ ُس إِلَ

ــوم اخلمســن، اكن األمــر مثــل خطــاب شــخّي  ــروح القــدس يف ي ال
مــن الــرب هلــؤالء اتلاميــذ الُمجتمعــن يف العليــة قائــًا: »لقــد أتيــت، 

أنــا هنــا. لقــد رأيتمــوين أذهــب، وهــا أنتــم تعرفــون اآلن أيــن أنــا«. 

بعـد ذلك بفرتة وجزة وقف بطرس وأخرب غر املؤمنن  

“ايلهود اذلين يرفضون املسيح”: 

ُقــُدِس ِمــَن اآلِب، 
ْ
وِح ال َخــَذ َمْوِعــَد الــرُّ

َ
»َوإِِذ اْرَتَفــَع بَِيِمــِن اهللِ، وَأ

ــَمُعونَُه«. )أعمــال 2: 33(. ــُه َوتَْس ونَ ــُم اآلَن ُتْبِصُ ْنُت
َ
ِي أ

َّ
َب هــَذا ال

َ
َســك

عــرف بطــرس أيــن هــو يســوع بشــل جديــد، مــن اذلي أوضــح هل 
هــذا األمــر؟ أنــه الــروح القــدس 



 44

تلبسون قوة

لتمجيد املسيح 

ــس  ــة يف إحــدى الكنائ ــة أصيل ــا لوثري ــت زوجــي األوىل يلدي اكن
ــدس يف  ــروح الق ــدت بال ــا اعتم ــابة انه ــدث وىه ش ــة، وح ادلانماركي
ــا  ــا أو يعلمه ــر عليه ــط أو يؤث ــم يضغ ــا، ول ــايل يف غرفته ــدى اللي إح
أحــد عــن هــذا األمــر، اكنــت عطيــة مبــارشة مــن الســماء. ولقــد اكن 
اتلغيــر اذلي حــدث يف حياتهــا مؤثــًرا للغايــة، دلرجــة أنهــا لــم تكــن 
تعــرف مــاذا تفعــل، هلــذا ذهبــت إىل أحــد الشــيوخ، وهــو راٍع مــرتم 
يف الكنيســة اللوثريــة يف كوبنهاجــن، حيــث قــد ســمعت أنــه شــخص  

أكــر روحانيــة مــن الــرعة اآلخريــن. 

قالت يلديا: »دليَّ مشلكة، فهل بإماكنك مساعديت؟«. 

فاِهتــم الــرايع جــًدا بتلــك الشــابة الــي أتــت بمشــلكتها وســأهلا: 
»مــا يه مشــلكتك؟« 

فقالت: »حسنًا، حدث يشء يل ولكين لست متأكدة منه«. 

فسأهلا: »هل يمكنك أن تصفيه يل؟« 

أجابت: »اآلن عندما أصيّل، أشعر أين أرى يسوع«. 

ــا  ــن عًم ــن ثاث ــر م ــذ أك ــري من ــرايع اللوث ــذا ال ــاب ه  فأج
ــدس«.  ــروح الق ــدت بال ــد اعتم ــك ق ــد أن ــي، الب ــًا: »أخ قائ
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هلذا فإن معمودية الروح القدس يّه تلمجيد يسوع. 

لإلرشـــــاد 

هنـــاك جانــب آخــر خلــــدمة الــروح القـــدس أال وهــو اإلرشـــاد 
واتلحذيــر.

ــِع   َجِي
َ

ــُدُكْم إِل ــَو يُْرِش ــقِّ َفُه َ ــاَء َذاَك ُروُح الْ ــَت َج ــا َم مَّ
َ
»وَأ

ــِه،  ِ ــُم ب
َّ
ــَمُع َيَتَك ــا يَْس ــْل ُكُّ َم ــِه، بَ ــْن َنْفِس ــُم ِم

َّ
ــُه الَ َيَتَك نَّ

َ
، أل ــقِّ َ الْ

ــا 16 : 13 ( ــٍة«. )يوحن ــوٍر آتَِي ُم
ُ
ــْم بِأ ُك ُيِْرُ َو

نــن حباجــة إىل هــذا، فنحــن حباجــة إىل حتذيــر خــارق للطبيعــة 
ــه ايلــوم،  ــم اذلي نعيــش في ــيك ننجــو يف هــذا العال ــه وإرشــاد ل وتوجي
ــارات  ــون الطبيــي فســنختار اختي ــا إال حســب القان ــا ال ني ــو أنن فل

خاطئــة طــوال الوقــت. 

ــاَن  ـ
َ
ــا ك َم

َ
ــا 17: 26( »َوك ــوع يف )لوق ــاهل يس ــا ق ــرك بم ذّك

ُ
ــين أ دع

ــر يف  ــاِن« نفك َس
ْ
ــِن اإِلن ــاِم ابْ يَّ

َ
ــا يِف أ يًْض

َ
ــوُن أ ـِـَك يَُك ذل

َ
ــوٍح ك ــاِم نُ يَّ

َ
يِف أ

اخلطيــة واآلثــام الــي انتــرت يف أيــام نــوح ونقــول أنهــا مثــل اخلطيــة 
ــام  ــاك شــيئًا آخــر حــدث يف أي ــن تذكــر أن هن املنتــرة ايلــوم، ولك
 ،

َ
ــَر َبْعــُد َخــاف ــْم تُ

َ
ُمــوٍر ل

ُ
ــه َعــْن أ

َ
وِحَ إِل

ُ
ــا أ مَّ

َ
ــوٌح ل نــوح: »بِاإِليَمــاِن نُ

ــًا ِلَــاَِص بَيْتـِـِه«. )عربانيــن 11: 7(، أعطــى اهلل نلــوح إعانًا 
ْ
ل
ُ
َفَبــَى ف

خارقًــا للطبيعــة عّمــا ســيأيت ىلع األرض، وعــرف اخلطــوات الــي جيــب 
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عليــه اختاذهــا وعــرف الطريــق لأمــان. وبنفــس الطريقــة فإننــا نــن 
ــم  اذليــن نعيــش يف عــر اذلرة حباجــة إىل أن نكــون ىلع اتصــال دائ

بالســماء بطريقــة شــخصية وحقيقيــة للغايــة. 

 
َ

، َفُهــَو يُْرِشــُدُكْم إِل َــقِّ ــا َمــَت َجــاَء َذاَك، ُروُح الْ مَّ
َ
قــال يســوع: »وَأ

ــُم بـِـِه، 
َّ
ــُم ِمــْن َنْفِســِه، بَــْل ُكُّ َمــا يَْســَمُع َيَتَك

َّ
نَّــُه الَ َيَتَك

َ
، أل ــقِّ َ َجِيــِع الْ

ــٍة.« )يوحنــا 16: 13(، إن اهلل يُدخلنــا إىل جمالــس  ُمــوٍر آتَِي
ُ
ُكــْم بِأ ُيِْرُ َو

ــروح  ــوت ال ــتمع لص ــدس ونس ــروح الق ــد يف ال ــا نعتم ــماء عندم الس
ــد  ــر فق ــذا األم ــن ه ــخصيًا ع ــهد ش ــين أن أش ــق. يمكن ــادئ الرقي اهل
ســافرت مئــات األميــال وذهبــت إىل أماكــن خطــرة وموحشــة، وأود أن 
اعــرتف بــأن اتلوجيــه واإلعــان اخلــارق للطبيعــة اذلى أعطــاين إيــاه 
ــيحدث  ــا س ــان م ــن األحي ــر م ــف يل يف كث ــد كش ــدس ق ــروح الق ال
فيمــا بعــد. فإرشــاده مكنــين مــن اختــاذ اخلطــوة املناســبة وبــا شــك 

نــن حباجــة ذللــك ايلــوم. 

للصحــــة 

ـُــوَع، لـِـَيْ ُتْظَهــــَر  ََســِد ُكَّ ِحــٍن إَِماتـَـَة الــرَّبِّ يَسـ »َحاِملـِـَن يِف الْ
ــا  ُم َدائًِم

َّ
ــل ــاَء نَُس ْحَي

َ
ــُن األ ْ ــا نَ َن نَّ

َ
ــِدنَا. أل ـَ ــا يِف َجسـ يًْض

َ
ــوَع أ ــاةُ يَُس َحَي

ــا يِف  يًْض
َ
ــوَع أ ــاةُ يَُســ ــَر َحَي ــَيْ َتْظَه ِ ــوَع، ل ــِل يَُســ ْجــ

َ
ــْن أ ــْوِت ِم َم

ْ
لِل

ــوس 4: 10 – 11(.  ــِت« )2كورنث َمائِــ
ْ
ــِدنَا ال َجَســ
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يًْضــا يِف َجَســِدنَا 
َ
ــاةُ يَُســوَع أ الحــظ أنــه مكتــوب »لـِـَيْ َتْظَهــَر َحَي

ــر  ــورة غ ــاة يف ص ــذه احلي ــا ه ــون نل ــد أن تك ــِت«، اهلل ال يري ِ َمائ
ْ
ال

مرئيــة وخمفيــة  بــل أن تكــون معلنــة و ظاهــرة  يف أجســادنا. فمــا يه 
حيــاة يســوع؟ إنهــا حيــاة القيامــة واالنتصــار والقــوة، فإنهــا إرادة اهلل 

ــة.  ــر يف أجســادنا املائت أن تظه

إذن مــا هــو املجــال املــرتوك يف أجســادنا لعمــل الشــيطان حســب 
ــن  ــتخدمت مرت ــر« اُس ــة »تظه ــظ أن لكم ــة؟ الح ــذه اآلي ــوهل ه ــا تق م
ــر.  ــل أك ــي ال ب ــفاء اإلل ــو الش ــذا ه ــع ه ــن. يف الواق ــن اآليت يف هات
إنهــا صحــة إهليــة وحيــاة قيامــة أبديــة تلــك الــي تتغلغــل يف أجســادنا 

وتعمــل فيهــا وتُظهــر نفســها يف أجســادنا املائتــة. 

ــي        ــا فـ ــة جنده ــاة؟ اإلجاب ــذه احلي ــي ه ــم فـ ــو املتحك ــن ه م
ََســُد َميِّــٌت بَِســَبِب  الْ

َ
َمِســيُح فِيُكــْم، ف

ْ
)روميــة 8: 10( »َوإِْن َكَن ال

ــا؟  ــذا رائًع ــس ه «. ألي ــِرِّ
ْ
ــَبِب ال ــاٌة بَِس َحَي

َ
وُح ف ــرُّ ــا ال مَّ

َ
ــِة، وَأ َِطيَّ الْ

يف الليلــة الــي حصلــت فيهــا ىلع اخلــاص لــم أكــن أعــرف أي 
ــة  ــج، جبامع ــون وكين ــي إيت ــت يف لكي ــا تعلم ــاص ، فأن ــن اخل يشء ع
ــا  ــذا مازًح ــول ه ــاص؟ إين أق ــن اخل ــأعرف ع ــاذا س ــربدج، فم كم
ــن  ــن اخلامســة والعري ــى س ــه ح ــة أن ــه أمــر مــزن. يف احلقيق ولكن
مــن عمــرى لــم أكــن قــد ســمعت وعًظــا عــن اإلجنيــل، ولــم أكــن قــد 
ــة.  ــوالدة اثلاني ــاره الشــخي عــن ال قابلــت أي شــخص يشــهد باختب
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يتحــدث انلــاس عــن أفريقيــا املظلمــة ولكــين لــم أقابــل أفريقيًــا 
يعــاين مــن ظلمــة روحيــة أعظــم مــن تلــك الــي عنيــت منهــا بعدمــا 
ــم  ــت دائ ــت كن ــك الوق ــيف ذل ــربدج. ف ــنوات يف اكم ــبع س ــت س أمضي
ــا للكحويلــات بشــدة، ولــم أعــرف مــا  اتلجديــف وكنــت أيًضــا مدمنً
ــاس دليهــم  هــو اخلــاص. ولكــن أتــت حلظــة تقابلــت فيهــا مــع أن
ــن  ــرى أّن اهلل ال يمك ــت أردد يف فك ــه، وظلل ــن أملك ــم اك يشء ل
أْن يكــون غــر عدل، باتلــايل فإنــه كمــا أعطــى هــذا الــيء هلــؤالء 

فابــد وأنــه ســيعطيين إيــاه. 

طلبــت منــه هــذا الــيء وحصلــت عليــه يف وقــت متأخــر بعــد 
منتصــف الليــل يف حجــريت باجليــش. ويف ايلــوم اتلــايل لــم أعــد جُمدفًــا. 
ــو اكنــت  ــا بــدا كمــا ل وأيًضــا عندمــا ذهبــت إىل احلانــة ألبتــاع رشابً
ــا، ولــم  رجــيل ال تريــد ادلخــول، فقــد كنــت حتــت إدارة جديــدة تماًم
أكــن حــى أرغــب يف الــراب وكأن االعتيــاد ىلع ارتيــاد هــذا املــاكن 

هــو فقــط اذلي أىت يب إيلــه. 

فمــا اذلي كــرس قــوة اتلجديــف والرغبــة يف الــراب بهــذه 
ــت  ــد املي ــم واجلس ــد القدي ــات اجلس ــل يف، وم ــيح ح ــة؟ املس الطريق
ــد  ــدة ق ــاة اجلدي ــدف. فاحلي ــت ال جي ــد املي ــراب واجلس ــتي ال ال يش
ــة 8: 10(،  .« )رومي ــِرِّ

ْ
ــَبِب ال ــاٌة بَِس َحَي

َ
وُح ف ــرُّ ــا ال مَّ

َ
ــاة؟ »وَأ ــة حي أتــت، أي

وبمــا أننــا تربرنــا باإليمــان بيســوع املســيح، فقــد حصلنــا ىلع احليــاة 
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ــرب«.  ــبب ال ــاة بس ــا »حي ــروح ويعطين ــأيت ال ــدة إذ ي اجلدي

وعندما نكمل القراءة يف رومية 8 فسنجد: 

ــْم،  ــاكًِنا فِيُك ــَواِت َس ْم
َ
ــَن األ ــوَع ِم ــاَم يَُس

َ
ق
َ
ِي أ

َّ
»َوإِْن َكَن ُروُح ال

يًْضــا 
َ
َمائَِتــَة أ

ْ
ْجَســاَدُكُم ال

َ
ْمــَواِت َســُيْحِي أ

َ
َمِســيَح ِمــَن األ

ْ
ــاَم ال

َ
ق
َ
ِي أ

َّ
ــال

َ
ف

ــة 8: 11(  ــاِكِن فِيُكــْم.« )رومي ــِه السَّ بُِروِح

هــذا هــو الــروح القــدس وهــو املســئول عــن حيــاة القيامــة الــي 
ليســوع، يلنقلهــا إىل أجســادنا املائتــة. 

ليــس مصادفــة أنــه تقريبًــا يف لك مــاكن اعتمــد فيه انلــاس بالروح 
القــدس نراهــم يصلــون ألجــل املــرىض، فــا يمكنــين أن أفكــر يف أي 
ــم يعتمــدوا  ــن ل ــاك بعــض اذلي اســتثناء هلــذه القاعــدة. أعــرف أن هن
ــة  ــات الكتابي ــك فإنهــم رأوا الشــفاء يف اآلي ــروح القــدس، ومــع ذل بال
ــد  ــم. وق ــرم صلواته ــة، واهلل يُك ــه بأمان ــاة ألجل ــوا الص ــد مارس وق
ــرأ أن  ــن، فنق ــوم اخلمس ــل ي ــا قب ــذ أيًض ــع اتلامي ــذا م ــل اهلل ه فع
ــرىض  ــحوا م ــوع ىلع األرض ومس ــة يس ــاء خدم ــوا أثن ــذ خرج اتلامي
كثريــن بالزيــت، وأخرجــوا الشــياطن، وهلــذا فــإن اهلل ُســيكرم اذليــن 
ــة  ــوا معمودي ــن نال ــوا مّم ــم يكون يصلــون ألجــل املــرىض حــى وإن ل

ــروح القــدس.  ال
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ــدس  ــروح الق ــل ال ــا ح ــه حيثم ــة أن ــا حقيق ــال إنه ــة ح ىلع أي
يلكــون قائــًدا للحيــاة اإلهليــة الــي يه مــن يســوع املســيح، فإنــه يُنــر 
فــوًرا عيــيّن شــعب اهلل لــروا أن هــذه احليــاة ليســت لإلنســان ادلاخــيل 
ــذا  ــتجد أن ه ــا س ــا، فحتم ــاريج أيًض ــان اخل ــا لإلنس ــب ولكنه وحس

حيــدث.

للوحـــدة 

وأخًرا أرجع إىل نَّي األصيل: 

ــٍد،  ــٍد َواِح  َجَس
َ

ــا إِل ــا اْعَتَمْدنَ يًْض
َ
ــٍد أ ــُروٍح َواِح ِ ــا ب ــا َجِيَعَن َن نَّ

َ
»أل

ــا  ــِقيَنا ُروًح ــا ُس ــَراًرا، وََجِيُعَن ْح
َ
ْم أ

َ
ــًدا أ ــَن، َعبِي ْم يُونَانِيِّ

َ
ــا أ نَّ

ُ
ــوًدا ك َيُه

َواِحــًدا« )1كورنثــوس 12: 13(. 

ــة  ــن وراء معمودي ــايس هلل م ــدف األس ــو: اهل ــذا ه ــر أن ه تذك
املؤمنــن بالــروح القــدس هــو أن يوّحدهــم ال أن يفصلهــم. 

اشــتىك أحدهــم مــن كنيســة معينــة يف الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة حيــث أن اخلــادم اعتمــد يف الــروح القــدس، وتبعــه بعــض 
أعضــاء كنيســته يف حــن أن ابلاقيــن لــم يتبعــوه. وقــال هــذا الشــخص 
»إن املشــلكة وراء هــذا االختبــار يه أنــه ُيّقســم الكنيســة«، وقــد أجاب 
خــادم آخــر أعرفــه شــخصيًا إجابــة ممتــازة ىلع تلــك املقولــة الُمريبــة 
ــة األوىل اكن  ــه يف الكنيس ــة ألن ــر باملاحظ ــر جدي ــذا أم ــًا: »ه قائ
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ملعموديــة الــروح القــدس تأثُــر عكــيُّ تماًمــا. فعندمــا ســمع ايلهــود 
أن األمــم يتلكمــون بألســنة أخــرى، اكن هــذا هــو الــيء الوحيــد اذلي 
مجــع بــن ايلهــود واألمــم يف كنيســة واحــدة وجســد واحــد، لــم يكــن 

أي يشء آخــر يفعــل ذلــك«. 

هكــذا أيًضــا فــإن الــيء الوحيــد اذلي ســيجمع مــا بــن- 
ــن  ــن واللوثري ــويلن واإلجنيل ــس والرس ــوة ابلامي ــن واإلخ املعمداني
واملشــيخين وغرهــم مــن الطوائــف مًعــا وبأعــداد كبــرة - ُمعانقــن 
بعضهــم ابلعــض، ورافعــن أذرعهــم إىل فــوق، يقضــون أوقاتـًـا ال يفعلون 

ــروح القــدس.  ــة يف ال ــا شــيئًا ســوى تســبيح اهلل- هــو املعمودي فيه

ــق يلّع; كنــت أحتــدث  ــر عمي ــة اكن هلــا تأث دعــين أخــربك حبادث
ــل يف  ــل الاكم ــة اإلجني ــن جلماع ــال املنتم ــال األعم ــن رج ــع م يف جتم
ســبواكن واشــنطن، واكن هــذا االجتمــاع يُعقــد يف فنــدق كبــر حيــث 
علِّــم يف مدرســة مســائية دلراســة 

ُ
حــره مئــات مــن انلــاس، وكنــت أ

ــوم  ــن مــن أخطــار االســتخفاف بي ــاب املقــدس  ُمــذًرا احلارضي الكت
ــن.  اخلمس

ووصلــت إىل نهايــة رســالي ولــم أكــن أعــرف مــاذا أفعــل بعــد 
ــاكين  ــت يف م ــذا وقف ــدد، وهل ــج م ــم برنام ــن دليه ــم يك ــك إذ ل ذل
ــم  ــيدات يف الرتني ــدى الس ــدأت إح ــا ب ــا م ــا. ورسيًع ــت صامتً وظلل
بلغــة غــر معروفــة، ويمكنــين أن أصــف األمــر كمــا لــو اكن ترنيمــة 
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مــن العــر اجلرجيــوري. وحــدث أن األخ اذلي اكن يقــف جبانــي ىلع 
املنــرب، واذلي اكن قائــًدا لفريــق الرتانيــم وخبــًرا يف املوســيى، عندمــا 
انتهــت مــن ترنيمهــا أنــه قــال »لقــد اكنــت هــذه مقطوعــة موســيقية 
ــة  ــم باإلجنلزي ــاب يرن ــدأ ش ــة فب ــا لربه ــة«. وانتظرن ــدة للغاي معق
وأعطــى تفســًرا تللــك الرتنيمــة ُمرنمــاَ بنفــس اللحــن تماًمــا، واكنــت 
اللكمــات الــي يرتنــم بهــا تناســب اللحــن، فقــال الرجــل اذلي جبانــي 
ــال  ــن يف خ ــذا مرت ــدث ه ــا«، وح ــن تماًم ــظ ىلع اللح ــه حياف »إن

انلهــار. 

أمــا اجلانــب الرائــع يف هــذه القصــة هــو إيّن فعلــت يشء ال نفعلــه 
ــن عــن الطوائــف  ــادًرا مــا نســأل اآلخري عدة يف تلــك اتلجمعــات. فن
ــة،  ــاب معين ــف وألق ــم بطوائ ــا ال نهت ــث أنن ــا، حي ــوا منه ــي أت ال
ولكــن بمــا أنــه بــدا يل وجــود روابــط وعاقــات رائعــة يف ظــل وجــود 
مثــل تلــك األمــور، فقــد طرحــت بعــض األســئلة عــن الطوائــف الــي 
ينتــي إيلهــا هــذان الشــخصان، واكتشــفت أن الســيدة اكنــت لوثريــة 
ــد يف  ــا واُح ــا مجيًع ــقفية، ولكنن ــة األس ــي للكنيس ــاب ينت وأن الش

ــروح القــدس.  يســوع املســيح ويف وحــدة ال

ــن، فمــن  ــإن كنيســة يســوع املســيح تواجــه اختياري وايلــوم ف
ناحيــة دلينــا احتــاد ومــن ناحيــة أخــرى دلينــا وحــدة. لــن أذهــب 
ــض  ــا بلع ــن بعضهم ــن حري ــن االختياري ــول أن هذي ــًدا للق بعي
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ــروح  ــإن ال ــاد، ف ــع االحت ــه أن يصن ــان يمكن ــن أن اإلنس ــم م بالرغ
ــدة.  ــع الوح ــن يصن ــو م ــده ه ــدس وح الق
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النموذج الكتاىب لقبول الروح القدس

ــد وأن  ــدس فاب ــروح الق ــة ال ــلء معمودي ــا يف م ــا أن ني إن أردن
ــه.  ــروح القــدس وكيــف نقبل نفهــم مــن هــو ال

مـن خـال الكتاب املقدس، يعطينـا اهلل صوًرا كثـرة من احلياة 
ايلوميـة ومعظـم هـذه الصـور غر شـخصية، فالـروح القـدس يُْرَمز 
هل بالريـح وانلـار واملطـر وانلـدى والزيـت وهـذه جمرد مخسـة رموز. 

جنـد يف العهد اجلديد بصفة خاصـة تأكيًدا خاًصا ىلع لكمة »هو« 
لإلشـارة إىل الروح القـدس، ليك يؤكد ىلع حقيقـة أن الروح القدس 
شـخص، هلذا فنحـن يف حاجة ألن نفهم الكتـاب املقدس اكمًا ألن 
هذا يسـاعدنا أن نتعلم ونقبل طبيعة الـروح القدس وعمله بالاكمل.

خدمــة يســوع األساســية كانــت أن يـُعمـّــد بالــروح 
القــدس

نلقرأ اللكمات الي قدم بها يوحنا املعمدان املسّيا أي املسيح 

ــُت  ــَك ِجْئ ِ ــَل ِلل ائِي ــَر إِلْسَ ــْن ِلُْظَه ــُه. لِك
ُ
ْعرِف

َ
ــْن أ

ُ
ك

َ
ــْم أ

َ
ــا ل نَ

َ
»وَأ
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ــَل   ِمْث
ً

ــازِال وَح نَ ــرُّ ــُت ال يْ
َ
ــْد َرأ

َ
 ق

ِّ
ــاَ»إِن ائ

َ
ــا ق ــِهَد يُوَحنَّ ــاءِ َوَش َم

ْ
ــُد بِال َعمِّ

ُ
أ

ِي 
َّ

ــُه، لِكــنَّ ال
ُ
ْعرِف

َ
ــْن أ

ُ
ك

َ
ــْم أ

َ
نـَـا ل

َ
ْيــِه. وَأ

َ
اْســَتَقرَّ َعل

َ
ــَماءِ ف َحَاَمــٍة ِمــَن السَّ

 َوُمْســَتِقرًّا 
ً

وَح نـَـازِال ِي تـَـَرى الــرُّ
َّ

ــاَل ِل: ال
َ
َمــاءِ، َذاَك ق

ْ
ــَد بِال َعمِّ

ُ
ِي أل

َ
ْرَســل

َ
أ

يـْـُت َوَشــِهْدُت 
َ
ــْد َرأ

َ
نـَـا ق

َ
ُقــُدِس. وَأ

ْ
وِح ال ــُد بِالــرُّ ِي ُيَعمِّ

َّ
هــَذا ُهــَو ال

َ
ْيــِه، ف

َ
َعل

ــُن اهللِ«. )يوحنــا 1: 31 – 34(  ــَو اْب نَّ هــَذا ُه
َ
أ

اكن الغــرض مــن خدمــة يوحنــا املعمــدان هــو إعــداد الطريــق 
ليســوع واكن عليــه أن يعمــل شــيئًا واحــًدا مــدًدا أال وهــو أن يعّمــد 
انلــاس باملــاء. أعتقــد أنـّـه لــم تكــن لكماتــه يه فقــط انلبويــة بــل 
أفعــاهل أيًضــا ، فكأنــه يقــول: »مــا أفعلــه باملــاء، ســيفعله مــن يــأيت 

بعــدي بالــروح القــدس«. 

ــدس،  ــروح الق ــد بال ــن يعم ــه م ــوع ىلع أن ــدم يس ــذا قُ وبه
وجنــد تلــك املقدمــة يف األناجيــل األربعــة لكهــا )مــى ومرقــس 
ولوقــا ويوحنــا(. أراد اهلل يف األســاس أن يُقــدم يســوع إلرسائيــل ال 
كمخلــص أو كحمــل اهلل بــل ىلع كمــن ســيَُعِمد بالــروح القــدس. 
ــد  ــوع واذلي أك ــة يس ــن خدم ــي م ــب الرئي ــو اجلان ــذا ه اكن ه
ــذا  ــّوِل ه ــم ت ــة ل ــب أّن الكنيس ــك فالغري ــع ذل ــا، وم ــه يوحن علي

ــا ىلع مــر القــرون الســابقة.  ــا اكفيً اجلانــب انتباًه
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تعليم يسوع فيما خيص الروح القدس

دعونــا نلــي نظــرة ىلع اتلعليــم الفعــيل ليســوع يف عاقتــه بالروح 
القــدس، ونلبــدأ بهــذا اجلــزء اذلي تعرضنــا هل يف بدايــة هــذا الكتاب: 

 
ً

ــَف يَُســوُع َونَــاَدى قِائـِـا
َ
ِعيــِد َوق

ْ
َعِظيــِم ِمــَن ال

ْ
ِخــريِ ال

َ
ــْوِم األ َ »َوِف الْ

ِكَتــاُب، 
ْ
ــاَل ال

َ
َمــا ق

َ
ْب. َمــْن آَمــَن ِب، ك َّ َويـَـْرَ ُيْقبِــْل إِلَ

ْ
ل
َ
َحــٌد ف

َ
إِْن َعِطــَش أ

ِي َكَن 
َّ

وِح ال ــرُّ ــِن ال ــَذا َع ــاَل ه
َ
«. ق ــاٍء َحٍّ ــاُر َم ْنَه

َ
ــِه أ ــْن َبْطنِ ــرِي ِم ْ جتَ

ــْد 
َ
ــْم يَُكــْن ق

َ
ــُدَس ل ُق

ْ
وَح ال ــرُّ نَّ ال

َ
ــوهُ، أل

ُ
ْن َيْقَبل

َ
ــَن أ ـِـِه ُمْزِمِع ــوَن ب ُمْؤِمُن

ْ
ال

ــْد ُمِّــَد َبْعــُد.« )يوحنــا 7: 37 – 39(
َ
ــْم يَُكــْن ق

َ
نَّ يَُســوَع ل

َ
ْعِطــَي َبْعــُد، أل

ُ
أ

ــس  ــتقبل، ولي ــيحدث يف املس ــن يشء س ــدث ع ــوع يتح اكن يس
ــر  ــا يش ــاة   وإنّم ــر اخلط ــزء ىلع تغُّ ــذا اجل ــق ه ــب أن ُنّطب ــن الصائ م
نَّ 

َ
ــا 7: 39( »أل ــا )يوحن ــدس. خيربن ــروح الق ــن لل ــول املؤمن ــا ىلع قب هن

عِطــي« موضوعــة 
ُ
ْعِطــَي َبْعــُد«. اللكمــة »أ

ُ
ــْد أ

َ
ــْم يَُكــْن ق

َ
ُقــُدَس ل

ْ
وَح ال الــرُّ

خبــط مائــل يف كثــر مــن ترمجــات الكتــاب املقــدس ألنهــا لكمــة أضافها 
املرتمجــون. فاألصــل ايلونــاين يقــول: »الــروح القــدس ليــس بعــد« ومــن 
الواضــح أن هــذا ال يعــين أن الــروح القــدس لــم يكــن موجــوًدا بعــد، 
ــارة.  ــك العب ــون تل ــف يصيغ ــرروا كي ــن أن يق ــك اكن ىلع املرتمج ذلل
واعتقــد أنــه يمكننــا أن نســتخدم لكمــة »متاًحــا«، فالــروح القــدس لــم 
يكــن متاًحــا بعــد. فمــا اكن يتحــدث عنــه يســوع لــم يكــن يُلكــون 
متاحــاَ حــى يرجــع إىل الســماء وُيمّجــد وجيلــس مــرة أخــرى عــن يمــن 
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ْعطــى فـــي )يوحنــا 7( إال 
ُ
اآلب، هلــذا فإنــه وىلع الرغــم مــن الوعــد قــد أ

ــم إال يف )أعمــال 2(، بعدمــا تمجــد يســوع.  ــم يت أن حتقيقــه ل

مبادلة األشخاص 

ــِد  ــدأ يُع ــة، ب ــه األرضي ــة خدمت ــن نهاي ــوع م ــرتب يس ــا اق عندم
تاميــذه تدرجييًــا ليســتوعبوا حقيقــة أنــه ســيرتكهم وأّن شــخصاَ آخــر 
ــم يســوع ظهــر  ــة مــن تعلي ــد هــذه املرحل ــه. وعن ســيأيت يلأخــذ ماكن
تأكيــد قــوي جــًدا ىلع أن الــروح القــدس شــخص، فجوهــر مــا يقــوهل 
يســوع هــو أنــه ســيكون هناك تبــادل بــن شــخصن خبصــوص اتلواجد 
ىلع األرض، »فأنــا ابــن اهلل كشــخص ســأرحل، وســيحل مــيل شــخص 

آخــر أال هــو الــروح القــدس«.

املعــــــزي 

ــُب ِمــَن اآلِب 
ُ
ْطل

َ
نَــا أ

َ
اْحَفُظــوا َوَصايَــاَي، وَأ

َ
ِبُّونَــِي ف

ُ
ْنُتــْم ت

ُ
»إِْن ك

بـَـِد.« )يوحنــا 14: 15 – 16(
َ
 األ

َ
ــَث َمَعُكــْم إِل

ُ
يـًـا آَخــَر ِلَْمك َفُيْعِطيُكــْم ُمَعزِّ

يقــول يســوع: »ســأطلب مــن اآلب أن يســدد احتياجكــم، عندمــا 
ــاذا تشــر لكمــة »آخــر«؟  ــا آخــر« إىل م أمــي ســيعطيكم اآلب معزًي
ــف يف  ــين خُمتل ــا تع ــر«، أحدهم ــة »آخ ــان للكم ــان يونانيت ــاك لكمت هن
ــا  العــدد واألخــرى تعــين خُمتلــف يف انلــوع، واللكمــة املســتخدمة هن
تعــين خُمتلــف يف العــدد، فالشــخص اإللــي يســوع ســيمي، ولكنــه 
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ــا آخــر يلحــل ملــه وهــذا  ســيطلب مــن اآلب أن يرســل شــخًصا إهليً
ــروح القــدس املعــزي.  الشــخص هــو ال

ــو  ــجيع ه ــإن التش ــزي، ف ــو املع ــدس ه ــروح الق ــث أن ال وحي
صفــة أساســية مــن شــخصيته ٍ، فهــو ال حُيبــط أوالد اهلل أبــًدا. فيجــب 
ــروح  ــن ال ــس م ــاط لي ــك باإلحب ــر يُصيب ــا أن أي تأث ــر دائًم أن تتذك
القــدس، فلــو أنــك وقعــت يف خطيــة مــا فســيوخبك ىلع وجــه اتلحديــد 
وســيخربك بمــا عليــك فعلــه، ولكنــه لــن حيبطــك أبــًدا. هنــاك كثرون 
يعانــون مــن اتلأثــرات الُمحبِطــة يف حياتهــم ويعتقــدون أن هــذا  مــن 
الــروح القــدس ولكنــه ليــس كذلــك. فالــروح القــدس مشــجع وليس 

ــا.  ُمبِطً

روح احلــــق 

يف اآلية اتلايلة، دع يسوع الروح القدس روح احلق: 

نَُّه الَ يََراهُ َوالَ 
َ
ُه، أل

َ
ْن َيْقَبـــل

َ
ُم أ

َ
َعال

ْ
ـْــَتِطيُع ال ِي الَ يَسـ

َّ
ـَــقِّ ال ـ

ْ
»ُروُح ال

نَُّه َماكِـــٌث َمَعُكْم َويَُكـــوُن فِيُكْم.« 
َ
ونَـــُه أل

ُ
ْنُتْم َفَتْعرِف

َ
ــا أ مَّ

َ
ــــُه، وَأ

ُ
َيْعرِف

)يوحنــا 14: 17(

الحــظ مــرة أخــرى أننــا ال نتحــدث عــن يشء يســتقبله اخلطــاة، 
ــُه« فهــذا يشء يمكــن 

َ
ْن َيْقَبل

َ
ــُم أ

َ
َعال

ْ
فكمــا قــال يســوع: »الَ يَْســَتِطيُع ال

ألوالد اهلل املولوديــن ثانيــة فقــط أن يقبلــوه، أّمــا اخلطــاة فا يســتطيعون 
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أن يقبلــوه ألنهــم ليســوا ىلع اتصــال بــه، فهــم ال يرونــه، وال يعرفونــه 
وال يفهمونــه وهــو ليــس حقيقيًــا بالنســبة هلــم. 

امُلعني احلاضر دائمـًا 

ــُه َماكِــٌث َمَعُكــْم َويَُكــوُن فِيُكــْم. الَ  نَّ
َ
ــُه أل ونَ

ُ
ْنُتــْم َفَتْعرِف

َ
ــا أ مَّ

َ
»وَأ

ــا 14: 17 – 18(  ُْكــْم.« )يوحن  آِت إِلَ
ِّ

ــاَم. إِن ُكــْم َيَت
ُ
تُْرك

َ
أ

بــدون الــروح القــدس ســنكون نــن املؤمنــن مثــل ايلتــاىم. اكن 
ــم  ــم بك ــْن يهت ــدون َم ــاىم ب ــل ايلت ــم مث ــن أتركك ــول: ل ــوع يق يس
كــم بمــا حتتاجــون( ،  وُيعلّمكــم وُيّعزيكــم، أو يُعينكــم )يُمدَّ
وعندمــا أمــي ســيأيت شــخص آخــر. ومــن خــال الــروح القــدس لــن 

ــة يســوع نلــا.  ــا معون ــاىم إذا قبلن نكــون يت

ــَر  ــا آَخ يً ــَن اآلِب َفُيْعِطيُكــْم ُمَعزِّ ــُب ِم
ُ
ْطل

َ
ــا أ نَ

َ
ــال يســوع: »وَأ ق

ــة  ــا هام ــد هن ــة لأب ــة 16( لكم ــِد« )آي بَ
َ
 األ

َ
ــْم إِل ــَث َمَعُك

ُ
ِلَْمك

ــف  ــنوات ونص ــاث س ــدة ث ــخص م ــوع كش ــَى يس ْم
َ
ــة. أ للغاي

مــع تاميــذه، واآلن هــا هــو يرتكهــم يف الفــرتة الــي اكنــوا فيهــا ىلع 
وشــك ان يعرفــوه حــق املعرفــة. ولكنــه قــال أّن الُمعــّزي اآلخــر اذلي 
ســيأيت لــن يرتكهــم أبــًدا، فإنــه ســيأيت يلبــى معهــم لأبــد. وهــذا 

ــروح القــدس.  املعــزي هــو ال
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مـُعـلَّــــم 

ثم يف )يوحنا 14: 25 – 26( قال يسوع: 

ــُدُس،  ُق
ْ
وُح ال ــرُّ ــزِّي، ال ُمَع

ْ
ــا ال مَّ

َ
ــْم. وَأ ــا ِعْنَدُك نَ

َ
ــْم وَأ ْمُتُك

َّ
ــَذا َك »بِه

ُرُكــْم 
ِّ
ٍء، َويَُذك ُمُكــْم ُكَّ َشْ

ِّ
ُه اآلُب بِاْســِي، َفُهــَو ُيَعل

ُ
ِي َسرُيِْســل

َّ
ال

ــْم.«  ُك
َ
ــُه ل ُت

ْ
ل
ُ
ــا ق ِــُكلِّ َم ب

حتدثنــا يف الفصــل الســابق عــن دور الــروح القــدس كمعلـّـم، وإيّن 
ــر بثقــة الــرب يســوع يف الــروح القــدس، وأعتقــد أنــه جيــب أن  لَُمتأثُ
ــه جيــب أن  ــان نعتقــد أن ــا نفــس اثلقــة. يف بعــض األحي يكــون دلين
نقــوم بــكل يشء وإن لــم نفعــل ذلــك فلــن يتــم أي يشء، يف حــن أن 
يســوع قــال: »لقــد فعلــت مــا يمكنــين أن أفعلــه، وعندمــا يــأيت الــروح 
ــات  ــدى عام ــذه إح ــا أن ه ــد حًق ــل«، أعتق ــيتمم العم ــدس فس الق

االتضــاع مــن جانــب الــرب يســوع. 

فأنــا أتعلـّـم مــا يتوقــع اهلل مــين أن أفعلــه ومــا جيــب يلّع أن أتركــه 
للــروح القــدس. فــإذا اعتقــدُت أنــه يلّع أن أقــوم بــكل يشء، فعــادًة 
ــد  ــال: »لق ــوع ق ــن يس ــه. ولك ــل بعين ــو الفش ــذا ه ــون ه ــا يك م
ــين  ــه اآلن وال يمكن ــوا إيل ــم أن تأت ــا يمكنك ــى م ــم إىل أق أخذتك
ــيكون  ــتيعابه، فس ــدروا ىلع اس ــن تق ــم ل ــد ألنك ــم املزي أن أعطيك
ــاة  ــة ُمغط ــاء يف زجاج ــكب امل ــا نس ــكام«، فعندم ــة لل ــذا مضيع ه
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فهــذا معنــاه إهــدار للمــاء، هلــذا قــال: »ســأترككم، ولكــن لك يشء 
ســيكون ىلع مــا يــرام ألنــه عندمــا يــأيت الــروح القــدس وأنــا أثــق بــه 

ــا، فهــو ســيتمم العمــل«.  تماًم

أعتقـد حًقـا أنك لـو كنت قائًدا ألحـد برامج اتللمـذة فيجب أن 
تتذكـر هـذا األمـر طـوال الوقت، أنـه يمكنـك أن تفعـل الكثر فقط 
ولكـن الـروح القدس سـيكون عليـه أن يفعل ابلايق. فمـن حياولون 
أن يفعلـوا لك يشء يعرقلـون اهلل. لـم يعرقل يسـوع اآلب أبـًدا ، فقد 
عـرف مى جيـب أن يرتك املوقف. اكنـت زوجي السـابقة يلديا تقول: 
»اتـرك دائًمـا عندمـا تكـون يف اذلروة وال تنتظر حى يفشـل األمر«.

 وهــذه نصيحــة جيــدة للغايــة، فبعض انلــاس ال يرتكــون إال عندما 
يتمــزق األمــر لكــه وال يكــون أمامهــم بديــل فيقولــون: »حســنًا، اهلل 
يدعــوين إىل مــاكن آخــر«. األمــر حيتـــاج إىل فــن حقيــي لــيك تعــرف 
مــى تــرتك، فهــذه يه احلساســية للــروح القــدس، وذللــك قــال يســوع: 
»لقــد فعلــت مــا اســتطعت أن أفعلــه، ولكــْن هنــاك معلــم آخــر آٍت 
وســيقوم بعمــل أمريــن. ســيعلّمكم مــا لــم أعلّمكــم إيــاه، وســيذّكركم 

بــكل مــا علّمتــه لكــم«. 

ــة.  ــدس العظيم ــروح الق ــات ال ــن خدم ــا م ــر هم ــم والُمذَكّ املعلّ
ــي  ــر ال ــرة الب ــط ىلع ذاك ــد فق ــدس ال يعتم ــاب املق ــجيل الكت فتس
ال يمكــن االعتمــاد عليهــا، بــل قــد أىت الــروح القــدس يلتأكــد مــن 
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أن ُكّتــاب الــويح يســجلون األمــور ىلع نــو دقيــق تماًمــا، فقــد ذّكرهــم 
ــه  ــث أن ــدس حي ــاب املق ــد ىلع الكت ــا أن نعتم ــكّل يشء. ويمكنن ب

ــروح القــدس.  ــه مــن ال ــوىح ب تســجيل ُم

أعطــى الــروح القــدس أيًضــا ُكّتــاب العهــد اجلديــد فهًمــا 
ــم  ــم ل ــّجلوها ألنه ــوا س ــا اكن  لَم

َّ
ــداث، وإال ــن األح ــٍر م ــًدا لكث جدي

يــروا أهميتهــا عنــد حدوثهــا. فعــىل ســبيل املثــال افــرتض أنــك حتــاول 
وصــف حــدٍث مــرَّ عليــك منــذ عم، أو افــرتض أنــه عليــك أن جتعــل 
نــون لٌك بمفــرده نفــس  ــا مــا جيلســون ويدَوّ ســتة أفــراد شــاهدوا حدثً
احلــدث، فســتجد صعوبــة يف اكتشــاف أنهــم يصفــون نفــس احلــدث، 
فاألمــر ليــس ســهًا، ولكــن اتلاميــذ لــم يكــن عليهــم االعتمــاد 
ــيذّكرهم  ــدس س ــروح الق ــأن ال ــد ب ــم وع ــٌة، فدليه ــدرة البري ىلع الق

ــكّل يشء. ب

تبــادل مناســب

قــال يســوع أثنــاء اســتكماهل لعمليــة توجيــه اتلاميــذ وإعدادهــم 
لرتكــه إياهــم: 

ــٌد ِمْنُكــْم  َح
َ
ــَس أ يْ

َ
ِي، َول

َ
ــل ْرَســ

َ
ِي أ

َّ
 ال

َ
ــاٍض إِل ــا َم نَ

َ
أ
َ
ــا اآلَن ف مَّ

َ
»وَأ

ــْزُن  ُ  الْ
َ
ــْد َمــأ

َ
ُكــْم هــَذا ق

َ
ــُت ل

ْ
ل
ُ
 ق

ِّ
ن

َ
ــَن َتْمــِي؟ لِكــْن أل ْي

َ
ِي: أ

ُ
ل
َ
ــأ يَْس

ــا 16: 5 – 6( ــْم«. )يوحن وَبُك
ُ
ل
ُ
ق
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ــة  ــة املخيف ــك احلقيق ــوى تل ــم أي يشء س ــن فه ــوا م ــم يتمكن ل
اخلاصــة برحيــل يســوع، ولكنــه قــال شــيئًا هاًمــا للغايــة جيــب علينــا 

ــه:  أن نفهم

ــُه إِْن  نَّ
َ
ــَق، أل ْنَطلِ

َ
ْن أ

َ
ُكــْم أ

َ
ــرْيٌ ل ــُه َخ : إِنَّ ــقَّ َ ُكــُم الْ

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
»لِكــيِّ أ

ُْكــْم«  ُه إِلَ
ُ
ــل ْرِس

ُ
ــُت أ ــزِّي، َولِكــْن إِْن َذَهْب ُمَع

ْ
تِيُكــُم ال

ْ
ــْق الَ يَأ ْنَطلِ

َ
ــْم أ

َ
ل

ــا 16: 7(.  )يوحن

ــَتِطيُعوَن  ُكــْم، َولِكــْن الَ تَْس
َ
ــوَل ل

ُ
ق
َ
ــا أل يًْض

َ
ــرَيةً أ ثِ

َ
ــوًرا ك ُم

ُ
»إِنَّ ِل أ

 
َ

، َفُهــَو يُْرِشــُدُكْم إِل ــقِّ َ ــا َمــَت َجــاَء َذاَك، ُروُح الْ مَّ
َ
ــوا اآلَن. وَأ

ُ
َْتِمل ْن تَ

َ
أ

ــُم بـِـِه، 
َّ
ــُم ِمــْن َنْفِســِه، بَــْل ُكُّ َمــا يَْســَمُع َيَتَك

َّ
نَّــُه الَ َيَتَك

َ
، أل ــقِّ َ َجِيــِع الْ

ــٍة.« )يوحنــا 16: 12- 13(  ــوٍر آتَِي ُم
ُ
ُكــْم بِأ ُيِْرُ َو

ــال  ــة األشــخاص. ق ــدأ مبادل ــح ملب ــا مــرة أخــرى توضي وجنــد هن
ــت 

ْ
ــن إن رحل ــأيت، ولك ــن ي ــزي ل ــإن املّع ــا ف ــا أين هن ــوع: »طامل يس

ــب  ــذا مناس ــاكين، وه ــذ م ــا يلأخ ــم معزًي ــل لك ــًرا ألرس ــأكون ح فس
ــه اكن  ــد أن ــم«. وأعتق ــة يه لصاحلك ــذه املبادل ــم، فه ــبة لك بالنس
يقــول: »ســتكونون يف أفضــل حــال عندمــا أكــون يف الســماء والــروح 
القــدس ىلع األرض ممــا أنتــم عليــه اآلن بوجــودي معكــم ىلع األرض 

ــماء«.  ــدس يف الس ــروح الق و ال

ــة  ــه و يف اللحظ ــه ألن ــت  صّحت ــذا ثَبُت ــا أن ه ــح تماًم ــن الواض م
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ــف  ــم خمتل ــذ ىلع فه ــل اتلامي ــدس، حص ــروح الق ــا ال ــي أىت فيه ال
تماًمــا عــن حيــاة يســوع وخدمتــه وتعليمــه. فحــى ذلــك الوقــت، اكنــوا 
ــا  ــي اكن يقوهل ــية ال ــق األساس ــك احلقائ ــر تل ــًدا يف تقدي ــن ج بطيئ
ــروح القــدس حصلــوا  يســوع ولكــن يف اللحظــة الــي حــّل فيهــا ال

ــا.  ــف تماًم ــم خمتل ىلع فه

كثــًرا مــا نســمع مؤمنــن يقولــون: »يــا هل مــن أمــٍر رائــع لــو أننــا 
كنــا مثــل الرســل يف أيــام خدمــة يســوع ىلع األرض، لــو أننا كنــا قريبن 
نــا هــذا القــدر مــن اتلعليــم اذلي حصــل عليــه 

ْ
مــن يســوع مثلهــم ونِل

اتلاميــذ مــن يســوع شــخصيًا!« ولكــن هــذا ليــس مــا يعلّمنــا إيــاه 
ــل  ــال أفض ــا اآلن يف ح ــا 16: 7( أنن ــا )يوحن ــدس، فيخربن ــاب املق الكت
مــن حــال اتلاميــذ أثنــاء فــرتة وجــود يســوع هنــا ىلع األرض حيــث 
لــم يكــن الــروح القــدس قــد حــّل عليهــم بعــد. فالــروح القــدس لــم 

يُكــْن يلــأيت طاملــا اكن يســوع موجــوًدا بشــخصه ىلع األرض. 

 ، َــقِّ  َجِيــِع الْ
َ

، َفُهــَو يُْرِشــُدُكْم إِل َــقِّ ــا َمــَت َجــاَء َذاَك، ُروُح الْ مَّ
َ
»وَأ

ُكــْم  ُيِْرُ ِــِه، َو ــُم ب
َّ
ــَمُع َيَتَك ــا يَْس ــْل ُكُّ َم ــِه، بَ ــْن َنْفِس ــُم ِم

َّ
ــُه الَ َيَتَك نَّ

َ
أل

ُمــوٍر آتَِيــٍة« )يوحنــا 16: 13(. 
ُ
بِأ

ــول  ــا الق ــا يمكنن ــدس، فعنده ــروح الق ــا ال ــون دلين ــا يك عندم
 خاًصــا مــع الســماء، وانــه يمكننــا 

ً
بــكل وقــار أن دلينــا خــط اتَّصــاال

أن نعلــم بمــا جيــري يف جملــس اهلل. 



 66

تلبسون قوة

يف اآليــة الســابقة هنــاك واحــد مــن املــؤرشات الواضحــة ىلع 
ــّق،  َ ــاَء َذاَك، ُروُح الْ ــَت َج ــا َم مَّ

َ
ــخص: »وَأ ــدس ش ــروح الق أن ال

ــس  ــو« ولي ــر »ه ــتخدام الضم ــارة هل باس ــظ اإلش ــَو....« الح َفُه
 »pneuma« بالضمــر ادّلال ىلع غــر العاقــل، اللكمة الي تعــين روح
مايــدة يف اللغــة ايلونانيــة، ألن ايلونانيــة حتتــوي ىلع ثاثــة أنــواع 
ــر  ــإن الضم ــذا ف ــد. وهل ــث واملحاي ــر واملؤن ــات: املذك ــن اللكم م
ــة  ــارة صحيح ــون العب ــيك تك ــا ل ــتخدمه هن ــب أن نس اذلي جي
ــا هــو الضمــر اذلي يُْســتخدم لغــر العاقــل، ولكــن يســوع  نوَيً
ــٍد  ــن َعْم ــة ع ــد انلحوي ــرس القواع ــل ك ــب اإلجني ــا اكت أو يوحن
لــيك يســتخدم ضمــر املذكــر »هــو« وليــس ضمــر املحايــد اذلي 
ــد بقــدر  ــتَخدم للتأكي ــل. وهــذه طريقــة تُْس يســتخدم لغــر العاق

ــروح القــدس »هــو« شــخص وليــس شــيئ.  اإلمــاكن ىلع أن ال

الروح القدس ميجد يسوع 

ُيِْرُُكْم.« )يوحنا 16: 14(  ا ِل َو ُخُذ ِممَّ
ْ
نَُّه يَأ

َ
ُدِن، أل »َذاَك ُيَمجِّ

الــروح القــدس ال يمجــد ذاتــه أبــًدا، فهــو دائًمــا يمجــد يســوع، 
وهــو ال يرّكــز ىلع نفســه بــل يركــز ىلع يســوع. فــل مــا يفعلــه الــروح 
ــد  ــأي يشء ال يمج ــذا ف ــوع هل ــد يس ــل تلمجي ــه بالاكم ــدس موج الق
يســوع باألســاس هــو ليــس مــن عمــل الــروح القــدس. وهــذه طريقــة 

جيــدة لــيك خنتــرب مــا هــو مــن الــروح. 



 67

النموذج الكتابي لقبول الروح القدس

الروح القدس يقدم لنا مرياثنا األبدي 

مــن مســئويلات الــروح القــدس أن يقــدم نلــا مراثنــا وهــذه يه 
احلقيقــة اتلايلــة الــي أعلنهــا يســوع: 

ُكــْم«  ُيِْرُ ــا ِل َو ُخــُذ ِممَّ
ْ
ــُه يَأ ــُت إِنَّ

ْ
ل
ُ
»ُكُّ َمــا لـِـآِب ُهــَو ِل. ِلــَذا ق

ــا 16: 15(.  )يوحن

ــآب،  ــو ل ــن ه ــو لاب ــا ه ــن، ولك م ــو لاب ــآب ه ــو ل ــا ه لك م
والــروح القــدس هــو اذلي يعلن ويعطينــا هذه لكهــــا. ختربنا الرســــالة 
ــوَن َمــَع 

ُ
ــُة اهللِ َوَوارِث

َ
يًْضــا، َوَرث

َ
ــٌة أ

َ
إِنََّنــا َوَرث

َ
إىل )روميــة 8: 17( »ف

َمِســيِح« ويمكننــا مــن انلاحيــة القانونيــة أن نشــارك يســوع املســيح 
ْ
ال

ــو  ــره ه ــب أن نتذك ــام و اذلي جي ــيء اهل ــن ال ــه، ولك يف لك مراث
ــا، يقــول يســوع: »لقــد  ــروح القــدس هــو مــن يقــدم نلــا مراثن أن ال
ــراث  ــد امل ــك تري ــو أن ــذ فل ــويص واملنف ــدس ال ــروح الق ــت ال جعل

ــويَّص«.  ــذ وال ــب إىل املنف اذه

ــة  ــن 24( يف قص ــفر )اتلكوي ــا يف س ــة تماًم ــة واضح ــذه انلقط ه
ــل اهلل اآلب  ــم يمث ــحق. إبراهي ــه اس ــة البن ــن زوج ــم ع ــث إبراهي حب
واســحق يمثــل يســوع املســيح االبــن ورفقــة تمثــل الكنيســة. هنــاك 
ــدس.  ــروح الق ــل ال ــادم واذلي يمث ــو اخل ــة وه ــر يف القص ــخصاَ آخ ش
ــربك بوضــوح أن لك 

ُ
فلــو أنــك قــرأت القصــة بنفســك، ســتجد أنهــا خت
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مــا اكن يملكــه إبراهيــم واســحق اكن حتــت ســيطرة اخلــادم، فاخلــادم 
ــروح القــدس هــو  ــا ال ــذا أيًض ــن املــراث لكــه. وهك هــو املســئول ع

ــل.  ــراث اهلل الاكم ــن م ــئول ع املس

ــة  ــر مــن انلاحي ــم الكث إن الســبب يف أن بعــض املســيحين دليه
انلظريــة ولكــن القليــل مــن اخلــربة هــو أنهــم قــرأوا الوصيــة ولكنهــم 
لــم يتعرفــوا ىلع الُمنفــذ والــويص القانــوين، فالــروح القــدس يأخــذ لك 
ــَت  ــك خّتطيْ ــو أن ــا، فل ــه نل ــه وينقل ــن ويعلن ــآب واالب ــي ل يشء ينت

الـَـويّص والُمنفــذ فلــن تســتفيد مــن الوّصيــة بــيء. 

ــوت  ــواع الاه ــن أن ــوع م ــا ن ــيحية يف انه ــْر املس ــا َح ال يمكنن
ــدك  ــة يف ي ــك بالوصي ــك أن تمس ــة. فيمكن ــو الوصي ــوت ه ألن الاه
لأبــد وال حتصــل ىلع يشء مــن مراثــك، فلكّمــا اقرتبــت مــن الــروح 
القــدس اســتمتعت بمراثــك أكــر، ولكــن لــو لــم تكــن ىلع عاقــة 
ســليمة بالــروح القــدس فســتحيا مثــل ايلتيــم يف حــن أنــه ينبــي أن 
حتيــا اكبــن للملــك. فاملــراث موجــود ولكنــك لــن تســتطيع اتلمتـَـع بــه. 

قبول الروح الذي نفخه يسوع 

ــه  ــروح اذلي نفخ ــذ لل ــول اتلامي ــى قب ــش مع واآلن أود أن أناق
ــا ــذ مًع ــر للتامي ــوم قيامــة يســوع ظه يســوع. يف ي

ــِت  ــُبوِع، َوَكنَ ْس
ُ
ُل األ وَّ

َ
ــَو أ ــْوِم، َوُه َ ــَك الْ ِ ــيَُّة ذل ــْت َعِش ــا َكنَ مَّ

َ
»َول
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ــَن  ــْوِف ِم َ ــَبِب الْ ــَن لَِس ــُذ ُمَْتِمِع ــُث َكَن اتلَّاَِمي ــًة َحْي َق
َّ
ــَواُب ُمَغل بْ

َ
األ

ــْم!«  ُك
َ
ــاٌَم ل ــْم »َس ُه

َ
ــاَل ل

َ
ــِط، َوق َوْس

ْ
ــَف يِف ال

َ
ــوُع َوَوق ــاَء يَُس ــوِد، َج َُه الْ

 .» ــرَّبَّ ْوا ال
َ
 َرأ

ْ
ــُذ إِذ ــِرَح اتلَّاَِمي ــُه، َفَف ــِه وََجْنَب ــْم يََديْ َراُه

َ
ــَذا أ ــاَل ه

َ
ــا ق مَّ

َ
َول

)يوحنــا 20: 19 – 20(

ىلع الرغــم مــن أن جســده قــد تغــر بطريقــة رائعــة إال أنــه مــا زال 
حيمــل العامــات ادّلالــة ىلع صلبــه كديلــِل دامــغ ىلع حقيقيــة أنــه هــو 

نفــس الشــخص اذلي رأوه يُْصلـَـُب ويمــوت ىلع الصليــب فنقــرأ: 

.« )يوحنا 20: 20(  ْوا الرَّبَّ
َ
 َرأ

ْ
»َفَفِرَح اتلَّاَِميُذ إِذ

ــم  ــر قلوبه ــد َغَم ــا يفــوق الوصــف ق ــا رائًع ــن أن فرًح ــين ملوق وأن
ــوع يح:  ــة أن يس ــوا حقيق ــا أدرك عندم

ِي اآلُب 
َ
ْرَســل

َ
ـَــا أ مـ

َ
ُكْم. ك

َ
يًْضا »َســاٌَم ل

َ
ُهــــْم يَُســــوُع أ

َ
ـَــاَل ل قـ

َ
»ف

ــوا 
ُ
َبل

ْ
ُهـــــُم: »اق

َ
ــاَل ل

َ
ـــاَل هـَذا َنَفــــَخ َوق

َ
ـــا ق مَّ

َ
ـَا«. َول نـــ

َ
ُكْم أ

ُ
ْرِســـل

ُ
أ

ـُـــُدَس«. )يوحنا 20: 21 – 22( قـ
ْ
وَح ال الـــــرُّ

إن اللكمــة ايلونانيــة الــي تســتخدم بمعــى »نفــخ« هنــا تســتخدم 
ــة لعــازف الفلــوت اذلي ينفــخ بفمــه يف الفلــوت  ــة ايلوناني يف العلماني
ــة  ــوت أو أي آل ــزف الفل ــخص اذلي يع ــيى. الش ــه املوس ــدر من يلص
شــبيهة ال يقــف ىلع مســافة بعيــدة وينفــخ يف آتلــه، ولكنــه يرفــع اآللــة 
ويثبتهــا إىل فمــه وينفــخ فيهــا. ال يمكنــين أن أثبــت ذلــك األن، كمــا أّن 
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ال أحــاول أن أثبتــه، ولكــن املعــى الضمــين اذلي اســتقيته مــن هــذا 
ــل  ــه أىت ل ــذ مجاعــة ولكن ــم يقــف يلنفــخ يف اتلامي هــو أن يســوع ل

شــخص منهــم شــخصيًا ونفــخ فيــه. 

ــة  ــذه يه اخلليق ــة ألن ه ــذه الطريق ــدث به ــر ح ــدق أن األم أص
ــان يف  ــة اإلنس ــواع اإلعدة خلليق ــن أن ــوًع م ــت ن ــد اكن ــدة وق اجلدي
اجلنــة. فقــد انــى اهلل ووضــع شــفتيه مقابــل شــفي الطــن ونفــخ يف 
آدم نســمة احليــاة. وهكــذا أيًضــا يف الفصــل األول مــن اخلليقــة اجلديدة 
لــم ينفــخ املســيح القائــم يف تاميــذه نفخــة احليــاة وحســب بــل نفخــة 

حيــاة القيامــة. 

ــا كبــًرا بــن نفخــة احليــاة الــي قبلهــا آدم  أؤمــن أن هنــاك فرقً
وبــن انلفخــة الــي قبلهــا اتلاميــذ، فاألخــرة اكنــت نفخــة حيــاة 
ــى،  ــر أو تف ــن تَُدمَّ ــة ل ــاة أبدي ــة حي ــوت. يه نفخ ــت ىلع امل تغلب
ــر  ــيطان أو أي يشء آخ ــوت أو الش ــة أو امل ــن للخطي ــاة ال يمك حي
أن يتغلــب أو ينتــر عليهــا. فقــد نفــخ فيهــم نفخــة حيــاة منتــرة 
تماًمــا، نفــخ فيهــم نفخــة حياتــه وقــال: »اقبلــوا الــروح القــدس«. 

ويف اللغــة ايلونانيــة ال جنــد أداة اتلعريــف، تذّكــْر أن اللكمــة الــي 
ترتجــم إىل روح ويه لكمــة »pneuma« تعــين أيًضــا نفخــة أو ريــح، هلذا 
ربمــا نرتجــم هــذه اللكمــة ىلع أنهــا: »اقبلــوا انلفخــة املقدســة«، وأؤمــن 
أن أفعــال يســوع اكنــت تتمــاىش مــع لكماتــه، فقــد نفــخ فيهــم نفخــة 
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ــت  ــد. اكن ــن جدي ــوا م ــة وُخلق ــة اإلهلي ــاة القيام ــة حي ــة، نفخ مقدس
هــذه يه اللحظــة الــي بــدأت فيهــا اخلليقــة اجلديــدة ألول مــرة.

أعتقـد أنـه يف ذلـك الوقت حصـل اتلاميـذ ىلع مـا يمكننا أن 
نطلـق عليـه خاص العهـد اجلديد. ختربنا رسـالة )روميـة 10: 9( أنه 
لـيك نقبـل خاص العهـد اجلديـد فابد مـن القيام بشـيئن: عليك 
االعـرتاف بيسـوع رَبـاَ وعليـك أن تؤمـن بقلبـك أّن اهلل أقامـه من 
األمـوات، وبـدون هاتـن اخلطوتـن يمكنـك أن حتصـل ىلع نوعيـة 
اخلـاص اذلي حصلـوا عليـه يف العهـد القديـم - اذلي هـو توقع ملا 
اكن سيشـرتيه املسـيح - ولكـن ال يمكنـك أن حتصـل ىلع خاص 
فِْعـيّل. فعندما نفخ يسـوع يف تاميـذه اكنت هذه - حسـب اعتقادي - 
يه املـرة األوىل الـي آمنـوا فيها بقلوبهـم أن اهلل أقامه مـن األموات. 

قَِبــل اتلاميــذ الــروَح القــدس يف ابلدايــة ال كشــخٍص بــل كنفخة 
كحيــاة اهلل الــي تعطــي قيامــة أبديــة. وقبلــوا املســيح الُمقــام والــروح 
ــا  ــي أعطاه ــود ال ــك الوع ــن، تل ــم تك ــن ل ــم، ولك ــه فيه اذلي نفخ

يســوع يف لك إجنيــل يوحنــا والــي تتبعناهــا مًعــا، قــد حتققــت بعــد. 

انسكاب الروح 

ــد حتقــق بعــد، هــو  ــم يكــن ق ــروح القــدس ل ــْون الوعــد بال  َك
ــا،  حقيقــة هامــة للغايــة علينــا فهمهــا، ألنــه بعــد ُمــِي أربعــن يوًم
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ــتحدث يف  ــا س ــد ىلع أنه ــك املواعي ــر إىل تل ــوع يُش ــزال يس ــا ي اكن م
ــبق  ــت اذلي س ــال إىل الوق ــفر األعم ــع إىل س ــا نرج ــتقبل. دعون املس
ــَا:  ــذه قائ ــرب يســوع مبــارشة للســماء عندمــا أخــرب تامي صعــود ال

وِح  ُدوَن بِالــرُّ َســتََتَعمَّ
َ
ْنُتــْم ف

َ
ــا أ مَّ

َ
َمــاءِ، وَأ

ْ
ــَد بِال نَّ يُوَحنَّــا َعمَّ

َ
»أل

ـاِم بَِكثِــرٍي« )أعمــال 1: 5(  يَـّ
َ
يْــَس َبْعــَد هــِذهِ األ

َ
ُقــُدِس، ل

ْ
ال

ْيُكْم«. )أعمال 1: 8(
َ
ُقُدُس َعل

ْ
وُح ال ةً َمَت َحلَّ الرُّ وَّ

ُ
وَن ق

ُ
»لِكنَُّكْم َستََنال

يســجل نلــا لوقــا أيًضــا يف إجنيلــه تلــك اتلعليمــات الــي وجههــا 
يســوع تلاميــذه قبــل أن يصعــد مبــارشة: 

ــلِيَم  وُرَش
ُ
ــِة أ ــوا يِف َمِديَن قِيُم

َ
أ
َ
ِب. ف

َ
ــَد أ ُْكــْم َمْوِع ــُل إِلَ ْرِس

ُ
ــا أ نَ

َ
ــا أ »َوَه

ــا 24: 49(.  َعِل« )لوق
َ
ــَن األ ةً ِم ــوَّ

ُ
ــوا ق بَُس

ْ
ْن تُل

َ
 أ

َ
إِل

اكنــت املعموديــة بالــروح القــدس يف ذلــك الوقــت ال تــزال حدثًــا 
فـــي زمــن املســتقبل، فالكتــاب املقــدس يكشـــف أن إتمـــام هــذا 
ــي  ــوع فـ ــه يس ــدث عن ــرٍي«  واذلي حت ــاِم بَِكثِ يَّ

َ
ــِذهِ األ ــَد ه ــَس َبْع يْ

َ
»ل

)أعمــال 1:5(. فبعــد عــرة أيــام - يف يــوم اخلمســن- اختــرب اتلاميــذ 
مــا قــد وعدهــم بــه يســوع ، معظــم مفــرسي العهــد اجلديــد تقريبــاَ، 
ســواء اكنــوا اكثويلــك أو بروتســتانت أو معمدانيــن أو مخســينين 
ــا  ــي أعطاه ــود ال ــام الوع ــوم إتم ــو ي ــن ه ــوم اخلمس ــوا ىلع أن ي اتفق

ــا. ــا وحتقيقه ــل يوحن ــوع يف إجني يس
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ــفر  ــا س ــه نل ــا يصف ــار كم ــذا االختب ــرة ىلع ه ــي نظ ــا نل دعون
ــل 2(.  ــال الرس )أعم

ــَدٍة،  ــٍس َواِح ــا بَِنْف ــُع َمًع َِمي ــَن َكَن الْ َْمِس ــْوُم الْ ــَضَ يَ ــا َح مَّ
َ
»َول

 
َ
َمــا ِمــْن ُهُبــوِب رِيــٍح َعِصَفــٍة َوَمــأ

َ
ــَماءِ َصــْوٌت ك َوَصــاَر َبْغَتــًة ِمــَن السَّ

َهــا  نَّ
َ
أ
َ
ِســَنٌة ُمْنَقِســَمٌة ك

ْ
ل
َ
ُهــْم أ

َ
َْيــِت َحْيــُث َكنـُـوا َجالِِســَن، َوَظَهــَرْت ل ُكَّ الْ

وِح  ــرُّ ــَن ال ــُع ِم َِمي  الْ
َ
ــأ ــْم. َواْمَت ــٍد ِمْنُه ــَتَقرَّْت َعَ ُكِّ َواِح ــاٍر َواْس ــْن نَ ِم

ْن 
َ
وُح أ ــرُّ ــُم ال ْعَطاُه

َ
ــا أ َم

َ
ْخــَرى ك

ُ
ــَنٍة أ ِس

ْ
ل
َ
ــوَن بِأ ُم

َّ
وا َيَتَك

ُ
ــَدأ ــُدِس، َواْبَت ُق

ْ
ال

ــال 2: 1 – 4( ــوا.« )أعم َيْنِطُق

أوضــح بطــرس بعــد فــرتة قصــرة للجمــوع املحتشــدة: »بَــْل هــَذا 
 

ِّ
ن

َ
ــرَيةِ أ ِخ

َ
ــاِم األ يَّ

َ
ــوُن يِف األ ــوُل اهللُ: َويَُك . َيُق ــِيِّ ــَل انلَّ ــَل بُِيوئِي ــا قِي َم

« )أعمــال 2: 16 – 17(. تُظهــر نلــا هــذه  ُب ِمــْن ُروِح َعَ ُكِّ بـَـَرٍ
ُ
ْســك

َ
أ

ــرس أن  ــد رشح بط ــد. وق ــذا اكن الوع ــا، فه ــاوهل هن ــا نتن ــات م اللكم
ــد:  ــد تمّج ــوع ق ــي ألن يس عط

ُ
ــد أ ــدس ق ــروح الق ال

ــُن َجِيًعــا ُشــُهوٌد ِللـِـَك. َوإِِذ اْرَتَفــَع  ْ اَمــُه اهللُ، َونَ
َ
ق
َ
يَُســوُع هــَذا أ

َ
»ف

ِي 
َّ

َب هــَذا ال
َ
ُقــُدِس ِمــَن اآلِب، َســك

ْ
وِح ال َخــَذ َمْوِعــَد الــرُّ

َ
بَِيِمــِن اهللِ، وَأ

ونَــُه َوتَْســَمُعونَُه.« )أعمــال 2: 32 – 33( ْنُتــُم اآلَن ُتْبِصُ
َ
أ

ــوع يف  ــد يس ــا تمّج ــود. عندم ــك الوع ــو ذروة لك تل ــذا ه اكن ه
ــكب  ــا س ــدس وبعده ــروح الق ــد بال ــن اآلب الوع ــل م ــماء، قَِب الس
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الــروح القــدس ىلع اتلاميــذ املنتظريــن. عندمــا نتحــدث عــن قبــول 
ــربه  ــار اذلي اخت ــس االختب ــو نف ــذا ه ــدس فه ــروح الق ــة ال معمودي

ــن. ــوم اخلمس ــذ يف ي اتلامي

ق  الغـَمـْر وامللء والتدفَّ

ــراءة  ــابًقا؟ بالق ــاه س ــذ اذلي وصفن ــار اتلامي ــرى يف اختب ــاذا ن م
ــياء:  ــة أش ــد ثاث ــة جن اتلحليلي

)1( َغْمر أو معمودية
)2( امتاء

)3( تدفق

ــن  ــا م ــي نناهل ــة ال ــة الاكمل ــذه يه املجموع ــن أن ه ــا  أؤم  وأن
املعموديــة يف الــروح القــدس، فيمكنــك أن تأخــذ ابلعــض منهــا وتــرتك 
ابلعــض اآلخــر ولكنــك عندهــا لــن حتصــل ىلع مــا اختــربه اتلاميــذ. 

 أؤمــن أن معموديـــة الــروح القـــدس يه غمــر. وهنـــاك نوعــــان 
ــاين  ــباحة واثل ــام الس ــر مح ــا غم ــا ىلع أحداهم ــُق أن طِل

ُ
ــر، أ ــن الغم م

غمــر شــاالت نياجــرا. فمعموديــة املــاء ىه اهلبــوط إىل والصعــود مــن، 
وهــذا هــو غمــر حــوض الســباحة، ومعموديــة الــروح القــدس يه غمــر 
شــاالت نياجــرا. أتذكــر يف إحــدى املــرات أين كنــت واقًفــا أنظــر إىل 
شــاالت نياجــرا حيــث تســقط تلــك الكميــات العظيمــة مــن امليــاه 
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ــذه  ــت ه ــل حت ــك أن تظ ــي“ ال يمكن ــرت يف نف ــدر. وفك ىلع  الُمنح
ــن  ــق م ــي تتدف ــل” ف ــر بالاكم ــة دون أن تُغم ــف ثاني ــدة نص ــاه مل املي
أىلع إىل أســفل تلحيــط بــك وتُغمــرك. يف مجيــع األجــزاء اخلمســة عــر 
األوىل مــن ســفر أعمــال الرســل والــي يتلكــم فيهــا عــن  حلــول الــروح 
ــه  ــين أن ــاَ تع ــتخدمة دائم ــة املس ــتجد أن اللغ ــاس س ــدس ىلع انل الق

حيــل عليهــم مــن اىلع. 

ــّل  ــد ح ــًرا، فق ــن اكن غم ــوم اخلمس ــدث يف ي ــا ح ــإن م ــذا ف هل
روح اهلل مــن الســماء ىلع أتبــاع يســوع ومــأ ابليــت لكــه. وحيــث أن 
ابليــت اكن قــد امتــأ، فقــد ُغِمــر لكُّ منهــم شــخصيًا يف حضــور الــروح 

ــه.  القــدس، واكن هــذا أمــًرا ال مفــر من

ُقــُدِس« )أعمــال 2: 4(، 
ْ
وِح ال َِميــُع ِمــَن الــرُّ  الْ

َ
ثانًيــا: يقــول: »َواْمَتــأ

ــط بهــم وحســب ولكنــه حــل فيهــم وامتــأوا بــه مــن ادلاخل. فهــو لــم حُيِ

وا 
ُ
ثاثلًــا: بعــد االمتـــاء خيربنـــا الكتاب املقـــدس أنهـــم: »َاْبَتــــَدأ

ــق. ــو اتلدف ــذا ه ــة 4(، ه ــَرى« )آي ْخ
ُ
ــَنٍة أ ِس

ْ
ل
َ
ــوَن بِأ ُم

َّ
َيَتَك

ــُم 
َّ
ــب َيَتَك

ْ
َقل

ْ
ــِة ال

َ
ْضل

َ
ــْن ف ــُه ِم إِنَّ

َ
فتذكــر أن )مــى 12: 34( يقــول: »ف

َفــُم.« عندمــا يمتلــئ القلــب ويفيــض، فــإّن هــذا الفيــض يظهــر مــن 
ْ
ال

خــال الفــم يف الــكام، مــى أدركــوا أنهــم قــد امتــأوا؟ عندمــا فاضــوا. 
ــوا إىل أي  ــيك يقيس ــة ل ــم طريق ــن دليه ــم يك ــة ل ــك اللحظ ــى تل وح
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»ارتفــاع« وصــل املــلء. ولكــن عندمــا فــاض، عرفــوا أنهــم امتــأوا. 

النموذج الكتايب 

ــة  ــول معمودي ــاص بقب ــايب اخل ــوذج الكت ــو انلم ــذا ه ــن أن ه  أؤم
الــروح القــدس. فخــربيت توضــح أننــا لــو ّعلْمنــا انلــاس هــذا انلمــوذج، 
فهــذا مــا ســيحصلون عليــه وإن علمناهــم أقــل مــن ذلــك، فســيميل 
انلــاس إىل احلصــول ىلع األقــل. وال أجــد أي ســبب جيعلنــا نقلــل ممــا 

قدمــه نلــا اهلل: أي الغمــر واملــلء والفيــض. 

ــو اقتنعــت يف  ــروح القــدس، ولكــن ل ــم تعتمــد بعــد بال ربمــا ل
ــة  ــتقبله. يف اللحظ ــتقبله، فس ــار اذلي س ــو االختب ــذا ه ــأن ه ــك ب قلب

ــيحدث، ســيحدث.  ــذا س ــا أن ه ــن فيه ــي تؤم ال

يُســّجل الكتــاب املقــدس أن كثريــن ممــن شــهدوا نتائــج فوريــة 
ملعموديــة الــروح القــدس لــم يدركــوا مــا اذلي اكن حيــدث،  فابلعــض 
منــا قــد حــدث معــه نفــس الشــئ. وكمــا ذكــرت مــن قبــل فإنــه يف عم 
ــا يف اجليــش الربيطــاين زارين الــرب بطريقــة  1941 عندمــا كنــت جنديً
معجزيــه يف منتصــف الليــل يف غرفــي، وأعلــن يســوع نفســه يل وبعــد 
ــدس  ــروح الق ــدت يف ال ــارة اعتم ــذه الزي ــن ه ــام م ــرة أي ــوايل ع ح

وبــدأت أتكلــم بلســان غــر معــروف ألول مــرة يف  تلــك اثلكنــة.

ــت  ــي عرف ــة ال ــر، ويف الليل ــدي آخ ــة جن ــاركين الغرف واكن يش
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ــرب اســتيقظ يلجــدين ُملــًى ىلع ظهــري يف منتصــف الغرفــة  فيهــا ال
ىلع األرض، ودار حــويل مــن ىلع بعــد وهــو يهــز رأســه قائــَا: »ال 
ــه لــن يُفيــدك أن أســكب املــاء  أعــرف مــاذا أفعــل معــك، أعتقــد أن

ــك«.  ىلع رأس

ــذا  ــدس اكن ه ــروح الق ــا اهلل يف ال ــدين فيه ــي عّم ــة ال يف الليل
اجلنــدي يف اخلــارج يرقــص، وبعدمــا تكلمــت بألســنة ملــا يقــرب مــن 
ــر،  ــذا األم ــة ه ــن طبيع ــد م ــر متأك ــت غ ــت مازل ــق وكن ــر دقائ ع
ــرت  ــك فك ــادم ذلل ــه ق ــت أن ــة وعلم ــه يف الطرق ــع خطوات ــمعت وق س
ــل األن  ــو دخ ــب، فل ــخص غري ــل أين ش ــد بالفع ــه يعتق ــي“ إن يف نف
ووجــدين أتكلــم بتلــك اللغــة الغريبــة دون أي تفســر، فســيتأكد أين 

شــخص غريــب فعــَا” هلــذا قــررت أن أوضــح هل مــا حــدث. 

ــي ال  ــا نف ــيئًا أن ــأرشح ش ــف س ــرف كي ــن أع ــم أك ــًا ل وفع
أفهمــه. ولكــن عندمــا بــدأت أتكلــم معــه، لــم أســتطع أن أتكلــم 
باإلجنلزيــة بــل رشحــت هل األمــر بــذات اللغــة الغــر مفهومــة وأعتقد 
أنــه ظــّن أين شــخص غريــب للغايــة! ولكــن حلســن احلــظ اكنــت هل 
جــذور إغريقيــة، واكن يؤمــن أنــه حيــق لــل شــخص أن يمــارس أمــوره 

حبُّريــة، فلــو أن هــذا شــأين فــا بــأس، وهــو اجتــاه متســامح للغايــة. 
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قبول الروح القــدس 

أود أن أوضــح لــك اآلن كيــف يمكنــك عمليًــا أن تعتمــد بالــروح 
القــدس كمؤمــن. أبســط طريقــة أعرفهــا لوصــف تلــك العمليــة هــو 

الرجــوع إىل اإلصحــاح الســابع مــن إجنيــل يوحنــا: 

 :
ً

َف يَُسـوُع َونَـاَدى قِائِا
َ
ِعيِد َوق

ْ
َعِظيـِم ِمَن ال

ْ
ِخـريِ ال

َ
َـْوِم األ

ْ
»َوِف ال

ِكَتاُب، 
ْ
ـاَل ال

َ
َما ق

َ
ْب. َمْن آَمـَن ِب، ك َّ َويَـْرَ ُيْقبِـْل إِلَ

ْ
ل
َ
َحـٌد ف

َ
إِْن َعِطـَش أ

ِي َكَن 
َّ

وِح ال ـاَل هـَذا َعـِن الـرُّ
َ
. ق ْنَهـاُر َمـاٍء َحٍّ

َ
ْـرِي ِمـْن َبْطنِـِه أ

َ
جت

ْد 
َ
ـْم يَُكْن ق

َ
ُقـُدَس ل

ْ
وَح ال نَّ الـرُّ

َ
ـوهُ، أل

ُ
ْن َيْقَبل

َ
ُمْؤِمُنـوَن بِـِه ُمْزِمِعـَن أ

ْ
ال

ْد ُمَِّد َبْعـُد.« )يوحنا 7: 37 – 39( 
َ
ـْم يَُكْن ق

َ
نَّ يَُسـوَع ل

َ
ْعِطـَي َبْعُد، أل

ُ
أ

يف تلــك اآليــات مــن يوحنــا وضــح يســوع كيــف نقبــل املعموديــة 
ــيطة  ــات البس ــك املتطلب ــان تل ــَت باإليم يْ ــا إَن وفَّ ــك أن تقبله فيمكن

الــي يريدهــا الــرب. 

كــن عـَطـِشـــًا 

َحــٌد« )يوحنــا 7: 37(، إذا فاملطلــب األول 
َ
قــال يســوع: »إِْن َعِطــَش أ

ــد مــن  هــو أن تعطــش، بمعــى آخــر أن تشــعر بأنــك حباجــة إىل املزي
اهلل أكــر ممــا دليــك اآلن. فليــس عليــك أن تكــون دارًســا للكتــاب 
ــة أو أن  ــم لكنيس ــة وتنض ــرتك كنيس ــك أن ت ــس علي ــدس ولي املق
تقتبــس مــن اآليــات الكتابيــة أو أن تدفــع العشــور، فمعموديــة الــروح 
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القــدس يه هلــؤالء اذليــن يشــعرون بالعطــش. فلــو أنــك لســت عِطًشــا 
ــروح القــدس. ولكــن  ــة ال ــا مضيعــة لوقتــك أن تطلــب معمودي فأنه
ليــس عليــك أن تكــون الهوتيًــا أو خبــًرا يف الكتــاب املقــدس أو أن 
ــا للغايــة، فــل مــا عليــك هــو أن تعــرف أنــك  تكــون إنســانًا روحيً

حباجــة إىل املزيــد مــن اهلل أكــر ممــا تملكــه اآلن. 

ــت  ــا كن ــا عندم ــدت عليه ــي اعت ــياء ال ــن األش ــش م اكن العط
ــاه واكن اجلــو  ــا املي ــه عدَة مــا اكنــت تنفــذ من ــا يف الصحــراء ألن جنديً
حــاًرا ومليئًــا باألتربــة. واكتشــفت أنــه عندمــا تشــعر بالعطــش فأنــت 
ال تريــد إال شــيئًا واحــًدا هــو أن تــرب، فلــن ترغــب يف الطعــام ولــن 
ــرب،  ــد أن ت ــك تري ــوم ولكن ــب يف انل ــن ترغ ــة، ول ــب يف املتع ترغ

وهــذا هــو معــى أن تكــون عطًشــا. 

تعال ليســوع 

« )يوحنــا 7: 37(، وهــذا أمــر بســيط  َّ ُيْقبـِـْل إِلَ
ْ
ل
َ
ثانًيــا قــال يســوع »ف

ــروح القــدس وهــو  ــد  يف ال ــاك شــخص واحــد فقــط يُعّم ــة، فهن للغاي
ــُد  ِي ُيَعمِّ

َّ
هــَذا ُهــَو ال

َ
الــرب يســوع املســيح. هــذه يه خدمتــه املمــزة: »ف

ــُدِس« )يوحنــا 1: 33(، إن أردت هــذه املعموديــة فعليــك أن  ُق
ْ
وِح ال ــرُّ بِال

تــأيت إىل الشــخص اذلي يُعّمــد بهــا، ولكــن يســوع قــال أيًضــا: »َوَمــْن 
ْخرِْجــُه َخارًِجــا« )يوحنــا 6: 37(، هلــذا فإنــك لــو أتيــت هل 

ُ
َّ الَ أ ُيْقبـِـْل إِلَ

فســيقبلك. 
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اشــــــرب 

ْب« )يوحنــا 7: 37(. وهنــا جيــد انلــاس  ــا، قــال يســوع: »َويـَـْرَ ثاثلً
ــل  ــك، فتقب ــة بإرادات ــر طواعي ــل األم ــين أن تفع ــرب تع ــلكة، في مش
الــروح يف داخلــك. وهنــاك َمثَّــل شــائع يقــول »يمكنــك أن تقــود حصانًا 
ــدث  ــرب حي ــرب«. فال ــه ي ــك أن جتعل ــن ال يمكن ــاه ولك إىل املي
ــك،  ــرب ل ــر أن ي ــخص آخ ــن لش ــا يمك ــخص ف ــإرادة الش ــط ب فق
ــة  ــَل معمودي وال يمكنــك أن تــرب وفمــك مغلــق. وال يوجــد مــن قَِب
ــروح القــدس وفمــه مغلــق، فعليــك أن تفتــح فمــك وتــرب ولــن  ال
تــرب مياًهــا مرئيــة ولكــن روح اهلل.  قــد تقــول »يبــدو هذا ســخيًفا« 
حســنًا، مــن يهتــم بمــا قــد يبــدو عليــه األمــر؟ إن كنــت تهتــم بذلــك، 
فتعــال ثانيــة عندمــا ال تكــون مهتًمــا. لــم أر شــخًصا بعــد يفعــل هــذا 

وال يقبــل الــروح القــدس.

هنــاك ثــاث خطــوات أال ويه أن تعطــش، أن ُتْقبَــل ليســوع ثــم 
تــرب. وعندمــا تقــوم بــدورك ســيقوم اهلل بــدوره قــال يســوع مــا معناه 
ــار«  ــيتحول إىل أنه ــك فس ــيح يف داخل ــاء ال ــن امل ــرب م ــا ت »عندم
ــرد  ــخص اذلي اكن جم ــة؟ فالش ــًرا باملاحظ  جدي

ً
ــوال ــذا حت ــس ه ألي

ــرِي ِمــْن َبْطنِــِه  ْ إنســان يشــعر بالعطــش أصبــح نبًعــا ألنهــار امليــاه »جتَ
ــا 7: 38(.  « )يوحن ــاٍء َحٍّ ــاُر َم ْنَه

َ
أ

ــة  ــوى حبقيق ــعر س ــم أش ــدس، ل ــروح الق ــدت يف ال ــا اعتم عندم
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ــاكن  ــدي ىلع امل ــع ي ــين أن أض ــين، فيمكن ــن بط ــدأ م ــد ب ــر ق أّن األم
ــين يشء  ــا أن بط ــد حينه ــت أعتق ــًا. وكن ــر فع ــه األم ــدأ من اذلي ب
دنيــوي وليســت بمــاكن يمكــن أن يبــدأ منــه أي يشء رويح، ولكــن 
ــا 7: 37(، مــن  « )يوحن ــاٍء َحٍّ ــاُر َم ْنَه

َ
ــِه أ ــْن َبْطنِ ــرِي ِم ْ ــال: »جتَ يســوع ق

ذلــك اجلــزء ادلاخــيل يف جســدك يف مــاكن مــا يف داخلــك ســتأيت أنهــار 
املــاء الــيح.  أؤمــن أن هنــاك ماكنـًـا خاًصــا يف جســدك خلقــه اهلل هلــذا 
الغــرض حتديــًدا يلكــون هيــكًا للــروح القــدس ومــن هــذه املنطقــة 

ســتتدفق أنهــار املــاء الــيح. 

ــُم 
َّ
ــب َيَتَك

ْ
َقل

ْ
ــِة ال

َ
ْضل

َ
ــُه ِمــْن ف إِنَّ

َ
هــذا هــو الفيــض، مــرة أخــرى »ف

َفــُم.« )مــى 12: 34( امتــأ اتلاميــذ مجيًعــا بالــروح القــدس وبــدأوا 
ْ
ال

ــا  ــا أيًض ــا خارقً ــة وتدُفًق ــا للطبيع ــاًء خارقً ــذا امت ــون، واكن ه يتلكّم
ــم يعرفوهــا. للطبيعــة إذ تكلمــوا بلغــات ل

عندمــا تصــل إىل تلــك املرحلــة، أعــرف مــن خــربيت أنك ســتواجه 
مشــلكتن، األوىل أنــه ربمــا تميــل إىل أن تقــول: »حســنًا أريــد أن يقــوم 
اهلل باألمــر برمتــه« ولكــن هــذا ال يتمــاىش مــع انلمــوذج اذلي يقدمــه 
ــم  ــدس أعطاه ــروح الق ــوا وال ــذ تكلّم ــدس. فاتلامي ــاب املق الكت
اللغــة الــي تكلمــوا بهــا ولكــن الــروح القــدس لــن يقــوم بعمليــة 

الــكام نيابــة عنــك ولــو انتظــرت منــه ذلــك، فســتنتظر لأبــد. 

قابلــت شــخًصا يف كنيســة مخســينية انتظــر مخًســا وعريــن ســنة 
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للحصــول ىلع املعموديــة وقلــت هل »إن بــدأت تتلكــم، فالــروح القــدس 
ــد أن يقــوم اهلل  ــا أري ــه أجــاب: »آوه، ال. فأن ســيعطيك اللكمــات« ولكن
باألمــر لكــه« فقلــت هل: »حســنًا، أنــت تريــد شــيئًا ال يريــده اهلل، فــاهلل 
ــن يقــوم  يريــدك أن تقــوم بــدورك وهــو ســيقوم بــدوره ولكــن اهلل ل

بــدورك نيابــة عنــك«. 

ــة  ــة وخــارق للطبيع ــوي للغاي ــأن هــذا ق ــاد ب ــل لاعتق ــا تمي ربم
ــه وال  ــر في ــت اذلي ينفج ــى الوق ــيئًا ح ــل ش ــن تفع ــك ل ــة أن دلرج
يمكنــك أن حتتملــه. وهــذا ليــس صحيًحــا، فعندمــا تتلكــم فــإن الــروح 
ــيعطيك  ــيء- س ــام ب ــك ىلع القي ــق واذلي ال يرغم ــدس -الرقي الق

ــات.  اللكم

ــدث  ــذا ال حي ــنة، وه ــم بألس ــا تتلك ــة بعدم ــلكة اثلاني ــأيت املش ت
ــث  ــا، حي ــاس تقريبً ــف انل ــن نص ــر م ــدث ألك ــه حي ــع ولكن للجمي
ــا غــر مســموع يف مــاكن مــا يقــول »هــذا ليــس  جتــد أن هنــاك صوتً
حقيقيًــا، فأنــت مــن يفعــل هــذا بنفســك«. عندمــا حيــدث هــذا جيــب 
أن يكــون رد فعلــك »أنــت ُمــق تماًمــا أيهــا الشــيطان وأنــا أعلــم أنــه 
ــدس  ــروح الق ــن ال ــم ولك ــن يتلك ــا م ــاَ أن ــدث. فعلي ــت اذلي تتح أن

ــات«.  ــين اللكم ــو اذلي يعطي ه

ثــم جتــد أن هنــاك شــيئاَ اخــر يمكــن ألبليــس قــوهل » إن تلــك 
ــيء  ــك تنطــق بال ــة، كيــف تعــرف أن ــدو ســخيفة للغاي اللكمــات تب
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ــب عليــه قائــًا »ألين أشــعر بشــعور أكــر مــن رائــع«  ِ
ُ

الصحيــح؟« ال جت
ألنــك يف الصبــاح اتلــايل ربمــا تشــعر بأنــك أقــل مــن رائــع وعندهــا 
ــة  ربمــا تتســاءل هــل قبلــت الــيء الصحيــح فعــًا. ولكــن اإلجاب
ــو  ــك ل ــد أن ــوع وع ــح  يه أن يس ــيء الصحي ــك ال ــا إذا اكن دلي عّم
طلبــت مــن اآلب أن يُعطيــك الــروح القــدس، فلــن يعطيــك أي يشء 

آخــر. 

ــًرا؟ َوإِْن  ــِه َحَج ــْزًا، ُيْعِطي ــُه ُخ ُ اْبُن
َ

ل
َ
ــأ ــْم إَِذا َس ــاٍن ِمْنُك َس

ْ
يُّ إِن

َ
ْم أ

َ
»أ

ْن ُتْعُطوا 
َ
ــوَن أ

ُ
اٌر َتْعرِف ْشَ

َ
ْنُتــْم أ

َ
ْنُتــْم وَأ

ُ
ــإِْن ك

َ
ًة، ُيْعِطيــِه َحيَّــًة؟ ف

َ
ُ َســَمك

َ
ل

َ
َســأ

ــَماَواِت،  ِي يِف السَّ
َّ

ــُم ال
ُ
بُوك

َ
ــرِيِّ أ َ ــْم بِالْ َك

َ
ــَدةً، ف ــا َجيِّ ــْم َعَطايَ ْوالََدُك

َ
أ

ونَُه«. )مــى 7: 9 – 11( 
ُ
ل
َ
ــأ يــَن يَْس ِ

َّ
ــُب َخــرْيَاٍت لِل َيَه

ــا  ــْم َعَطايَ ْوالََدُك
َ
ــوا أ ْن ُتْعُط

َ
ــوَن أ

ُ
اٌر َتْعرِف ْشَ

َ
ــْم أ ْنُت

َ
ــْم وَأ ْنُت

ُ
ــإِْن ك

َ
»ف

ُقــُدَس 
ْ
وَح ال ــَماءِ، ُيْعِطــي الــرُّ ِي ِمــَن السَّ

َّ
َــرِيِّ اآلُب ال َكــْم بِالْ

َ
ــَدةً، ف َجيِّ

ــا 11: 13( ونَُه؟«. )لوق
ُ
ل
َ
ــأ ــَن يَْس ي ِ

َّ
لِل

ــه  ــت من ــن وطلب ــيح االب ــوع املس ــت إىل اهلل اآلب بيس ــو أتي ل
ــس يف  ــك لي ــذا فضمان . هل

ً
ــأ ــيئًا خط ــل ش ــن تقب ــدس، فل ــروح الق ال

ــاعر  ــد ىلع املش ــر ال يعتم ــاهل اهلل. فاألم ــد ق ــا ق ــه فيم ــاعرك ولكن مش
ــة اهلل. ــان بكلم ــألة إيم ــه مس ولكن
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اجلزء الثاني 

احلياة فـي ملء الروح
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ــه:  ــدس أن ــروح الق ــة أدوار لل ــرت مخس ــابق ذك ــل الس يف الفص
ــل أودُّ  ــذا الفص ــئول. ويف ه ــن واملس ــد والُمعِل ــر والُمرش ــم والُمذكِّ املعلِّ

ــد.  ــدس كمرش ــروح الق ــز ىلع دور ال الرتك

ــا  مَّ
َ
دعونــا نبــدأ بإلقــاء نظــرة ىلع )يوحنــا 16: 13( مــرة أخــرى »وَأ

ــذا  «، وه ــقِّ َ ــِع الْ  َجِي
َ

ــُدُكْم إِل ــَو يُْرِش ، َفُه ــقِّ َ ــاَء َذاَك، ُروُح الْ ــَت َج َم
إعــان واضــح مــن الكتــاب املقــدس أن الــروح القــدس يــأيت يلكــون 
مرشــدنا. فبعــد أن اعتمدنــا بالــروح القــدس، علينــا أن نتعلـّـم أن ُنَقــاَد 
ــا  ــي أعطان ــة ال ــا يف انلعم ــأن ني ــروح ب ــار ال ــل ثم ــروح وأن نم بال

املســيح إياهــا. 

النضــوج املســيحي يعــي ان نســمح للــروح القــدس أن 
يقودنــا بصفــة مســتمرة ومنتظمــة

يف )روميــة 8: 14( -ويه آيــة هامــة للغايــة - حتــدث بولــس عــن 
نَّ ُكَّ 

َ
كيفيــة إكتمــال عمــل اهلل داخلنــا نلصبــح مؤمنــن ناضجــن »أل

ْبَنــاُء اهللِ«. زمــن الفعــل 
َ
وئلِــــَك ُهــْم أ

ُ
أ
َ
ــاُدوَن بـِـُروِح اهللِ، ف ـَ ِيــَن َيْنقـ

َّ
ال
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ــن ينقــادون  ــة تقــول:“ لك اذلي ــا هــو املضــارع املســتمر و كأن اآلي هن
ــاء«  ــة »أبن ــاء اهلل”. ولكم ــم أبن ــك ه ــتمرة، فأوئل ــة مس ــروح اهلل بصف ب
تشــر إىل انلضــوج، فــي ليســت اللكمــة الــي تُشــر لأطفــال الصغــار 
ــب أن  ــون أوالد اهلل جي ــيك نك ــع ل ــج. وبالطب ــن انلاض ــن لاب ولك
ــم يســوع عــن هــذا بوضــوح يف  ــد تكل ــة مــن روح اهلل وق ــودل ثاني ن
)يوحنــا 3(. ولكــن بمجــرد أن نــودل ثانيــة جيــب أن نكــون باســتمرار 

ــح ناضجــن واكملــن.  ــيك ننمــو ونصب ــروح اهلل ل ــن ب ُمنقادي

واحلقيقــة الُمحزنــة يه أّن كثــًرا مــن املؤمنــن اذليــن ُودِلوا ثانيــَة 
ــاد  ــة االنقي ــاَ رحل ــوا فعلي ــم خيوض ــدس، ل ــروح الق ــدوا يف ال واعتم
بالــروح وباتلــايل لــم يصلــوا إىل انلضــوج  ولــم يصــروا ذلــك املؤمــن 
الاكمــل اذلي يريــده اهلل. يف الواقــع بعــض انلــاس اذليــن يتحدثــون كثًرا 
ــد  ــه. لق ــوع لقيادت ــن اخلض ــل ع ــون القلي ــدس يعرف ــروح الق ــن ال ع
كنــت - ومازلــت - مخســينيًا ألكــر مــن مخســن عًمــا وأين أشــكر اهلل 
ىلع اخلمســينين وأديــن خبــايص هلــم. ولكــّن انلــاس اذليــن يقولــون 
ــنة  ــت بألس ــدس يف عم 1986 وتكلّم ــروح الق ــدت يف ال ــد اعتم »لق
ــدس  ــروح الق ــة ال ــن ملس ــدون ع ــا بعي ــم اغبًل ــو لك يشء« ه ــذا ه وه
ايلــوم. فمعموديــة الــروح القــدس ليســت اختبــاًرا حيــدث مــرة واحــدة 
ــروح  ــن بال ــال االب ــن خ ــاآلب م ــتمرة ب ــة مس ــه عاق ــط ولكن فق

القــدس. 
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قدرتنــا علــى االنقيــاد بالــروح تعتمــد علــى ادراكنا 
للنامــوس مقابــل النعمة

مــن بــن أســباب عــدم وصــول املؤمنــن إىل مرحلــة انلضــوج هــو 
أنهــم لــم يفهمــوا أبــًدا معــى قبــول بــر املســيح، فقــد وجــدوا أنــه مــن 
الصعــب أن يســمحوا للــروح القــدس أن يقودهــم ألنهــم يّتلكــون ىلع 

طريقــة آخــرى ملعرفــة الطريــق اذلي يســلكونه. 

ــل  ــن نلص ــن أخري ــن بديل ــدس ع ــاب املق ــا الكت ــف نل يكش
للــرب يف عاقتنــا مــع اهلل. واتلميــز بينهمــا هــام للغايــة وهــو موضــوٌع 
ــإن  ــي ف ــا ملاحظ ــه وفًق ــك فإن ــع ذل ــد. وم ــد اجلدي ــايسٌّ يف العه أس
ــة.  ــألة اهلام ــذه املس ــا هل ــا اكفيً ــون اهتماًم ّ ــن ال يول ــن املؤمن ــًرا م كث
وهــذان األســلوبان همــا انلامــوس وانلعمــة. يــرح الكتــاب املقــدس 
بوضــوح أنهمــا أســلوبان ال يمكــن اجلمــع بينهمــا، فــإن كنــت تطلــب 
الوصــول للــرب مــن خــال انلامــوس فلــن تصــل إيلــه بانلعمــة، ومــن 
ناحيــة أخــرى لــو أردت أن تنعــم بالــرب الُمعطــى بانلعمــة فلــن تتمّكــن 

مــن فعــل هــذا حبفــظ انلامــوس. 

ــدث  ــين أحت ــن أن ــم م ــه وىلع الرغ ــة ألن ــام للغاي ــق ه ــذا احل وه
ــين أرى  ــيحية، فإن ــة املس ــروف يل يف الكنيس ــدود ومع ــال م ــن جم ع
أّن معظــم املؤمنــن حياولــون أن يعيشــوا جــزء مــن حياتهــم بانلامــوس 
واجلــزء األخــر بانلعمــة. وحقيقــة األمــر أنهــم ال يفهمــون أيـًـا منهمــا، 



 90

تلبسون قوة

بالرغــم أن َفْهــَم لكيهمــا أمــر حيــوي لــيك نعلــم كيــف ننقــاد بالــروح 
القــدس. 

طبيعة النامــوس 

انلامــوس عبــارة عــن جمموعــة مــن القواعــد عليــك أن حتفظهــا. 
ــن  ــاًرا. م ــت ب ــد أصبح ــت فق ــوال الوق ــد ط ــت لك القواع ــإن حفظ ف
ــه أو  ــل علي ــك أن حتص ــة يشء ال يمكن ــإن انلعم ــرى، ف ــة األخ انلاحي
ــك تعمــل ألجــل احلصــول  ــو أن ــه، فل ــه مــن خــال العمــل علي حتقق
ــا  ــة نقبله ــة، فانلعم ــس نعم ــذا لي ــه فه ــى تلحقيق ــا أو تس ىلع يشء م
نَُّكــْم بِانلِّْعَمــِة 

َ
مــن اهلل بطريقــة واحــدة فقــط. ختربنــا )أفســس2: 8( »أل

ــة  ــُة اهللِ« فانلعم ــَو َعِطيَّ ــَس ِمْنُكــْم. ُه يْ
َ
ـِـَك ل ــاِن، َوذل ــوَن، بِاإِليَم ُص

َّ
ُمَل

تــأيت مــن خــال اإليمــان والــرب هــو انلتيجــة. 

إىل  أن تصــل  أردت  وإن  الــرب  إىل  أن تصــل  أردت  إن  وباتلــايل 
ــذا  ــت ســتفعل ه ــا إن كن ــرر م ــك أن تق ــن اهلل فعلي انلضــوج اذلي م
بانلامــوس أم بانلعمــة. إذا اتّبعــت وّصيــة الكتــاب املقــدس، فســوف لــن 
حتــاول أن تفعــل ذلــك بانلامــوس ألن الكتــاب املقــدس خيربنــا أنــه ال 
ــوس.  ــظ انلام ــع اهلل حبف ــرب م ــق ال ــه أن حيق ــخص يمكن ــد أي ش يوج
ــوس.  ــات انلام ــض متطلب ــر إىل بع ــا أن ننظ ــاذا علين ــم مل ــيك نفه ول
واملبــدأ األســايس اذلي جيــب أن تفهمــه جيــًدا هــو هــذا: لــيك تكــون 
ــاًرا حبفــظ انلامــوس عليــك أن حتفــظ لك انلامــوس، طــوال الوقــت،  ب
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فــا يكــيف أن حتفــظ لك انلامــوس بلعــض الوقــت أو بعــض انلامــوس 
ــا  ــتمرار ف ــًا و باس ــوس اكم ــظ انلام ــك ال حتف ــو أن ــت، فل ــل الوق ل

ــاًرا. ــك ب ــوس أن جيعل ــن للنام يمك

ــَع  نَّ َجِي
َ
ــة، »أل أوضــح بولــس هــذا املفهــوم يف الرســالة إىل غاطي

ــوٌب  ُت
ْ
ــُه َمك نَّ

َ
ــٍة، أل ْعَن

َ
ــَت ل ْ ــْم تَ ــوِس ُه ــاِل انلَّاُم ْعَم

َ
ــْن أ ــْم ِم ــَن ُه ِي

َّ
ال

ُتــوٌب يِف كَِتــاِب انلَّاُمــوِس 
ْ
ُبــُت يِف َجِيــِع َمــا ُهــَو َمك

ْ
ُعــوٌن ُكُّ َمــْن الَ يَث

ْ
َمل

ــوب:  ــب يعق ــا كت ــل أيًض ــة 3: 10(، وباملث ــِه« )غاطي ِ ــَل ب ِلَْعَم

نَّ َمــْن َحِفــَظ ُكَّ انلَّاُمــوِس، َوإِنََّمــا َعــَرَ يِف َواِحــَدٍة، َفَقــْد 
َ
»أل

يًْضــا »الَ 
َ
ــاَل أ

َ
تَــْزِن«، ق ــاَل: »الَ 

َ
ِي ق

َّ
نَّ ال

َ
. أل

ِّ
ــُك

ْ
َصــاَر ُمِْرًمــا يِف ال

ــا انلَّاُمــوَس« يً َت ُمَتَعدِّ ــْد ِصْ ــَت، َفَق
ْ
َتل

َ
ــْزِن َولِكــْن ق ــْم تَ

َ
ــإِْن ل

َ
ــْل«. ف َتْقُت

)يعقوب 2: 10 – 11( 

هلــذا إن أردت أن تقبــل الربكــة وتتجنــب اللعنــة فعليــك أن 
تســتمر يف فعــل لك األشــياء املذكــورة يف انلامــوس طــوال الوقــت. ليــس 
ــول  ــط وتق ــة فق ــا مهم ــد أنه ــي تعتق ــا ال ــظ الوصاي ــك ان حتف بإماكن
»ســأحافظ ىلع هــذه املجموعــة مــن الوصايــا ولــن أحافــظ ىلع الوصايــا 
ــن  ــدة وإال ل ــة ىلع ح ــظ لك وصي ــك أن حتف ــن علي ــرى«، ولك األخ

ــرب.  ــق ال ــيلة تلحقي ــك كوس ــبة ل ــًدا بالنس ــوس مفي ــون انلام يك

خيربنــا الكتــاب املقــدس أنــه ال يوجــد مــن جنــح يف حفــظ 
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انلامــوس اكمــًا. وهــذه احلقيقــة واضحــة تماًمــا يف الكثــر مــن املقاطع 
ــا.  ــن منه ــرة ىلع اثن ــي نظ ــا نل ــة، دعون ــزاء الكتابي واألج

ــٍد الَ  ــوِس ُكُّ ِذي َجَس ــاِل انلَّاُم ْعَم
َ
ــُه بِأ نَّ

َ
ــة 3: 20( »أل ــا )رومي ختربن

َِطيَّــِة.« اكن بولــس يقــول إنــه ال  ــَة الْ
َ
نَّ بِانلَّاُمــوِس َمْعرِف

َ
َماَمــُه. أل

َ
ُر أ يَتـَـَرَّ

يوجــد أي إنســان ســيحقق الــرب يف نظــر اهلل حبفــظ انلامــوس. 

ــوىس؟«  ــوس مل ــَى اهلل انلام ــاذا أعط ــًا »إذن مل ــادل قائ
ُ

ــا جت ربم
ــاًرا.  ــخص ب ــل أي ش ــيك جيع ــوس ل ــط انلام ــم يُع ــة إن اهلل ل يف احلقيق
فأحــد األغــراض الــي أعطــى ألجلهــا اهلل انلامــوس هــو أن يُظهــر نلــا 
حاجتنــا إىل اخلــاص، واهلــدف اثلــاين هــو أن يُظهــر نلــا أنــه ال يمكننــا 

ــص أنفســنا.  لّ
ُ

أن خن

ََســِد )ملــا اكنــت طبيعتنــا اجلســدية تتحكــم  نَّــا يِف الْ
ُ
ــا ك مَّ

َ
نَّــُه ل

َ
»أل

ِــَيْ  ــا، ل ْعَضائَِن
َ
ــُل يِف أ ــوِس َتْعَم ــِي بِانلَّاُم

َّ
ــا ال ََطايَ ــَواُء الْ ْه

َ
ــْت أ ــا( َكنَ فين

َمــْوِت« )روميــة 7: 5(. 
ْ
ُنْثِمــَر لِل

ــا  ــر أهــواء اخلطاي ــه يقــول أّن انلامــوس يُث هــذا قــول مذهــل ألن
ــوُس«  ــَي انلَّاُم ــِة ِهـ َِطيَّ ةُ الْ ــوَّ

ُ
ــَا »َوق ــس قـائـ ــه بول ــر لـ ــا يش ــو م وه

ــل  ــة ب ــل اخلطي ــن فع ــا ع ــم يمنعن ــوس ل ــوس 15: 56(. فانلام )1كورنث
ــة يف  ــة اإلجنلياكني ــت إىل الكنيس ــا انضمم ــة. عندم ــا اخلطي ــار فين أث
ــون  ــة إىل أن أك ــرة أين حباج ــت ألول م ــر، أدرك ــة ع ــن اخلامس س
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أفضــل بكثــر ممــا كنــُت عليــه، وهلــذا تّعلمــُت لك األســئلة وحفظــت 
ــأكون  ــق يلع، وس ــم اتلصدي ــد ت ــه ق ــذا فإن ــت »هك ــات وقل لك اإلجاب
أفضــل« وكنــت صادقًــا للغايــة يف األمــر. املشــلكة يه أنــه لكمــا 
حاولــت جبَــد أن أكــون أفضــل، أرسعــت يف أن أكــون أســوأ. لــم أكــن 
بهــذا الســوء إىل أن حاولــت أن أكــون جيــًدا، ألن هنــاك شــيئًا مــا قــد 
ثــر يف داخــيل. لــم أعــرف وقتهــا مــا هــو هــذا الــيء، ولكنــه اكن مــا 

ُ
أ

يدعــوه بولــس اإلنســان العتيــق، املتمــرد، اجلســد. فعندمــا حتــاول فعــًا 
أن تفعــل الصــواب بقوتــك تــدرك أنــه ال يمكنــك أن تفعــل هــذا فلكمــا 

ــِد أكــر لكمــا حققــت جناحــاَ أقــل. حاولــت جبَ

ــأ  أمــا الغــرض اثلالــث مــن انلامــوس فهــو أن يُظهــر ويتنب
ــا.  ــادًرا أن خيلصن ــيكون ق ــص اذلي س باملخلّ

ــْد َكَن 
َ
أوضــح بولــس الغــرض مــن انلامــوس عندمــا كتــب: »إًِذا ق

َر بِاإِليَمــاِن.« )غاطيــة 3: 24(،  َمِســيِح، لـِـَيْ نَتـَـَرَّ
ْ
 ال

َ
َبَنــا إِل انلَّاُمــوُس ُمَؤدِّ

 »paidagogos« فاللكمــة ايلونانيــة الــي تُرمجــت إىل »مــؤَّدب« يه لكمــة
ــة يف  ــة »pedagogue«، واللكم ــا لكم ــتقت منه ــي اش ــة ال ويه اللكم
ــون  ــين، يك ــل غ ــزل رج ــن  يف م ــر الس ــٍد كب ــر إىل عب ــل تش األص
ــا  ــن أوهلم ــوم بعمل ــنواتهم األوىل، فيق ــال يف س ــن األطف  ع

ً
ــئوال مس

ــل احلــروف  ــم )مث ــادئ األساســية يف اتلعلي ــم األطفــال املب هــو أن يُعلّ
األجبديــة والطاعــة والصــواب واخلطــأ(، ثــم عندمــا يتخّطــى األطفــال 
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هــذه املرحلــة فوظيفتــه يه أن يقودهــم يف الطريــق ويوصلهــم إىل املعلــم 
ــة.  احلقيــي يف املدرســة احلقيقي

ــة  للــرب، ولكنــه  ــا  العنــارص ابلدائي وهكــذا فــإن انلامــوس علََمن
أيًضــا قادنــا  إىل املدرســة حيــث يمكننــا أن نتعلــم ادلرس احلقيــي اذلي 

هــو املســيح، وهــذا تشــبيه توضيــيح مفعــم باحليويــة. 

ُر  َســاَن الَ يَتـَـَرَّ
ْ
نَّ اإِلن

َ
ــُم أ

َ
 َنْعل

ْ
قــال بولــس فـــي )غاطيــة 2: 16( »إِذ

ــز    ــي العزي ــا صدي ــرف ي ــل تع ــو ه ــؤال ه ــوِس،« والس ــاِل انلَّاُم ْعَم
َ
بِأ

ــا أّن... حًق

يَُســوَع  بِإِيَمــاِن  بَــْل  انلَّاُمــوِس،  ْعَمــاِل 
َ
بِأ ُر  يَتَــَرَّ الَ  َســاَن 

ْ
»اإِلن

ــوَع  ــاِن يَُس َر بِإِيَم ــَرَّ ــيِح، نِلَتَ َمِس
ْ
ــوَع ال ــا بِيَُس يًْض

َ
ــُن أ ْ ــا نَ ــيِح، آَمنَّ َمِس

ْ
ال

ــا« ــٌد َم ُر َجَس ــَرَّ ــوِس الَ يَتَ ــاِل انلَّاُم ْعَم
َ
ــُه بِأ نَّ

َ
ــوِس. أل ــاِل انلَّاُم ْعَم

َ
الَ بِأ

)غاطية 2: 16(. 

ــراًرا باملســيح باإليمــان، ال  ــا أب ــك أصبحن ــا باملســيح ذلل لقــد آمن
حبفــظ أعمــال انلامــوس. رجــوًع إىل اإلصحــاح اثلالــث مــن غاطيــة 
ــَد  ُر بِانلَّاُمــوِس ِعْن ــَرَّ َحــٌد يَتَ

َ
ــَس أ يْ

َ
ْن ل

َ
حيــث يقــول بولــس: »َولِكــْن أ

َــارَّ بِاإِليَمــاِن َيَْيــا«. )غاطيــة 3: 11(، وابلديــل عن 
ْ

نَّ »ال
َ
اهللِ َفَظاِهــٌر، أل

ــا باإليمــان. وهــذان طريقــان خمتلفــان  ــا بانلامــوس هــو أن ني أن ني
تماًمــا عــن بعضيهمــا. عندمــا نيــا باإليمــان حينئــذ فقــط يمكننــا أن 
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نثــق بــأن الــروح القــدس هــو مرشــدنا ونســمح هل أن يقودنــا. 

كمـا أرشت سـابًقا، فإن معظـم املؤمنن ال حييـون باإليمان. فهم 
حييـون حيـاة »متأرجحة« يف منتصـف الطريق ما بـن انلاموس من 
ناحيـة وانلعمة مـن ناحية أخرى، وعدة ما حيصلون ىلع األسـوأ من 
كا الطرفـن. فاحلقيقـة اًذا يه أننـا قد هربنا من سـيطرة انلاموس 

بمـوت يسـوع ونن اآلن أحـرار ليك يقودنا الـروح القدس.
كتب بولس:

َمِســيِح، لَِيْ 
ْ
ــْد ُمتُّــْم لِلنَّاُمــوِس ِبََســِد ال

َ
يًْضــا ق

َ
ْنُتــْم أ

َ
»إًِذا يـَـا إِْخــَوِت أ

ْمــَواِت نِلُْثِمــَرِ هللِ« )روميــة 7: 4(. 
َ
قِيــَم ِمــَن األ

ُ
ــْد أ

َ
ِي ق

َّ
تَِصــرُيوا آلَخــَر، لـِـل

ــد زواج  ــبه عق ــوس تش ــت انلام ــك حت ــول أن حيات ــس يق اكن بول
يربطــك بطبيعتــك اجلســدية، فــا يهــم كــم حتــاول أن حتفــظ 
انلامــوس، فلــن تنجــح ألن اتلمــرد اذلي يف داخلــك لــن يســمح لــك أن 
تفعــل الصــواب. ولكــن اخلــرب الســار هــو أن يســوع عندمــا مــات ىلع 
ــا اجلســدية معــه تلمــوت، حيــث كتــب  الصليــب فقــد وضــع طبيعتن
ــِة،  َِطيَّ ــُه ِلُْبَطــَل َجَســُد الْ ــَب َمَع ــْد ُصلِ

َ
ــَق ق َعتِي

ْ
َســاَنَنا ال

ْ
نَّ إِن

َ
بولــس: »أ

ــَن   ِم
َ
ــَرَّأ ــْد َت

َ
ــاَت ق ِي َم

َّ
نَّ ال

َ
ــِة. أل َخِطيَّ

ْ
ــا لِل يًْض

َ
ــَتْعَبُد أ ــوَد نُْس َكْ الَ َنُع

ــة 6: 6 – 7(.  ــِة.« )رومي َِطيَّ الْ

نَّا ُمْمَســِكَن 
ُ
ِي ك

َّ
 َمــاَت ال

ْ
ْرنـَـا ِمــَن انلَّاُمــوِس، إِذ َرَّ

َ
ــا اآلَن َفَقــْد ت مَّ

َ
»وَأ
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َْرِف.« )روميــة 7: 6(.  وِح الَ بِِعْتــِق الْ ةِ الــرُّ فِيــِه، َحــتَّ َنْعُبــَد ِبـِـدَّ

انلامــوس ســيثبت إىل األبــد ألنــه جــزء مــن لكمــة اهلل ولكمــة اهلل 
لــن تســقط أبــًدا. ولكــن اذا نظرنــا للنامــوس كأداة للــرب، فاملســيح قــد 
 

ِّ
ــُك ِ ــِرِّ ل

ْ
ــيُح لِل َمِس

ْ
: ال ــوِس يِهَ ــَة انلَّاُم نَّ َغيَ

َ
ــوس: »أل ــة للنام ــع نهاي وض

َمــْن يُْؤِمــُن.« )روميــة 10: 4( 

واآلن بمــا أن الســد قــد ُوضــع للمــوت، أو صــدر ضــده حكم 
املــوت قــال بولــس إننــا اآلن أحــرار لــي ندخــل يف نــــوع متلــف 
مــن أنــوع االتــاد، أال وهــو االتــاد مــع املســيح املقــام مــن خــال 
قِيــــَم ِمــَن 

ُ
ــْد أ

َ
ـَــِذي ق ـ

ّ
الــروح القــدس »لـِـَيْ تَِصيــــُروا آلَخــــَر، لِل

ْمـــــَواِت نِلُْثمــِـَر ِهللِ.« )رومية 7: 4(
َ
األ

ــد  ــًا جبس ــا نس ــة، جلبن ــد اخلطي ــن جس ــا مزتوج ــا كن عندم
اخلطيــة. ولكــن عندمــا نتحــد باملســيح الُمقــام بالــروح القــدس، فإننا 
نَّ األمــر لــم يعــد 

َ
نمــل ثمــار بــره، أي ثمــار الــروح القــدس. بمعــى أ

مرتبًطــا بمــا نــاول أن نفعلــه بــل بمــا نــن متحديــن معــه وهــو مــا 
حيــدد األســلوب اذلي نيــا بــه. وهــذا هــو جوهــر الرســالة املســيحية، 
فمــا دمــت حتــاول أن تكــون صاحلـًـا وتفعــل الصــواب؛ فأنــت لــم تَــِع 
هــذه الرســالة ولكــن عندمــا تتحــد باملســيح وحتيــا يف هــذه الوحــدة 

عندهــا ســتنقاد بالــروح القــدس. 
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طبيعة النعمة 

ىف اللحظــة الــى نــدرك فيهــا أننــا مصابــون باملــرض اذلى ال يـُـرَج 
شــفاؤه وهــو مــرض اخلطيــة، فإننــا ســرغب فعــًا يف العــاج. فعليــك 
ــول  ــا ىف قب ــل راغبً ــت بالفع ــة إذا كن ــك املرحل ــل إىل تل  أن تص

ً
أوال

طريــق اهلل للــرب اذلى هــو انلعمــة وليــس انلامــوس. 

ــُد املتدينــون صعوبــة  انلعمــة يه صــاح اهلل اذلي ال نســتحقه. جَيِ
ىف قبــول نعمــة اهلل ألنهــم يعتقــدون أن »يلّع أن أفعــل شــيئًا لــيك أحصل 
عليهــا« عندمــا َخلُصــُت توقفــت عــن أن أكــون شــخًصا متدينًــا، هلــذا 
اقتحمــت األمــر وحصلــت ىلع لك شــئ. فقــد حصلــت ىلع اخلــاص 
واعتمــدت بالــروح القــدس وقبلــت مواهــب الــروح يف خــال أســبوع، 
ومــع ذلــك اكن هنــاك جنــدي آخــر ذهــب مــي إىل نفــس االجتمــاع 
ــر  ــه األم ــتغرق من ــذا اس ــة، هل ــن للغاي ــوع املتدي ــن انل ــه اكن م ولكن
ــة  ــام قليل ــون أي ــه يف غض ــُت علي ــا حصل ــل ىلع م ــيك حيص ــابيع ل أس
ألنــه ظــل حيــاول أن حيصــل ىلع األمــر بمجهــوده، واعتقــَد أّن عليــه أن 

يكــون صاحلـًـا بادلرجــة الاكفيــة حــى يقبلــه. 

حتدثــت مــع أعــداد غفــرة مــن انلــاس اذليــن لــم يقبلــوا معمودية 
ــن  ــوا صاحل ــم أن يكون ــدون أّن عليه ــم يعتق ــدس ألنه ــروح الق ال
ــا  ــون صاحلً ــن تك ــة. ل ــذه املعمودي ــوا ه ــيك يقبل ــة ل ــة الاكفي بادلرج
أبــًدا بادلرجــة الــي تؤهلــك للحصــول ىلع املعموديــة، فــا يوجــد شــئ 
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ــروح  ــوم ال ــة ألقن ــة الاكفي ــا بادلرج ــح صاحلً ــه تلصب ــك أن تفعل يمكن
ــب أن  ــذا. جي ــادي ه ــدك امل ــكن يف جس ــأيت ويس ــى ي ــدس ح الق
تفهــم حًقــا أن انلعمــة ليســت شــيئًا حتصــل عليــه بمجهــودك، فنحــن 
ــار   ــد اخت ــن ق ــم يك ــو أن اهلل ل ــيء اذلي ل ــك ال ــن ذل ــدث ع نتح
ــة اهلل  ــم نعم ــن فه ــًدا م ــن أب ــن نتمك ــًدا. ل ــدث أب ــا ح ــه، مل أن يفعل

ــا.  ــا أن نقبله ــن يمكنن ولك

حنيا بالناموس أم بالنعمة 

ــا  ــار إم ــك أن ختت ــه علي ــتنا يه أن ــمة يف مناقش ــة احلاس أن انلقط
ــا بانلامــوس أو بانلعمــة، فــا يمكنــك أن حتيــا بكليهمــا. اكن  أن حتي
ــَة  َِطيَّ ــإِنَّ الْ

َ
بولــس يتلكــم إىل أنــاس قبلــوا نعمــة اهلل عندمــا قــال: »ف

ــِة.«  ــَت انلِّْعَم ْ ــْل تَ ــوِس بَ ــَت انلَّاُم ْ ــُتْم تَ ْس
َ
ــْم ل نَُّك

َ
ــوَدُكْم، أل ــْن تَُس

َ
ل

)روميــة 6: 14(، هنــاك الكثــر مــن اإلرتبــاط بــن روميــــة وغاطيــة 
يف هــذا الشــأن، فتخربنــا رســالة )غاطيــة 5: 18( »َولِكــْن إَِذا اْنَقْدُتــْم 
ـْـَت انلَّاُمــوِس.« الحــظ أن انلامــوس وانلعمــة نقيضان 

َ
ْســُتْم ت

َ
ل
َ
وِح ف بِالــرُّ

حيــل أحدهمــا مــل اآلخــر، فــإن كنــت حتــت انلامــوس فلســت حتــت 
انلعمــة، إن كنــت حتــت انلعمــة فأنــت لســت حتــت انلامــوس. 

قــال بولــس أن اخلطيــة لــن تســودك ألنــك لســت حتــت انلامــوس، 
فمــا هــو املعــى الضمــين وراء هــذه اللكمــات؟ لــو أنــك حتــت انلامــوس، 
ــر؟  ــذا األم ــم ه ــل تفه ــك. ه ــلطان علي ــة س ــون للخطي ــوف يك فس
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هــذه آيــة هامــة للغايــة، ويه تعلمنــا أمريــن األول: هــو أننــا إن حاونلــا 
حتقيــق الــرب بانلامــوس فســيكون للخطيــة ســيادة علينــا واثلــان: هــو 
ــا أن  ــرب مــن خــال انلعمــة، فــا يمكنن ــد الوصــول إىل ال ــا نري إن كن

نقــق ذلــك بانلامــوس. 

دعونــا نلــي نظــرة أخــرى ىلع )روميــة 8: 14( والــي ناقشــناها يف 
وئلـِـَك ُهــْم 

ُ
أ
َ
ِيــَن َيْنَقــاُدوَن بـِـُروِح اهللِ، ف

َّ
نَّ ُكَّ ال

َ
بدايــة هــذا الفصــل: »أل

ْبَنــاُء اهللِ«، كيــف يمكننــا أن نيــا كأبنــاء هلل؟ هــل بتطبيــق جمموعــة 
َ
أ

مــن القواعــد؟ ال بــل بــأن نُقــاد بالــروح القــدس. فهــذا هــو الطريــق 
الوحيــد اذلي يمكننــا أن نيــا بــه كأوالد بالغــن ناضجــن هلل .

بالنســبة ملعظــم املؤمنــن فــإن انلامــوس أو جمموعــة القواعد هـــي 
عبــارة عــن دعمــة، فهــم يســرون ىلع عــاكز ويدعمــون أنفســهم بهــا، 
ــًدا وثقــوا بـــي«، وهــم يســألون  واهلل يقــول: »ألقــوا هــذه ادلعمــة بعي
أنفســهم »ولكــن مــاذا ســأفعل بعــاكزي؟« فقــد اكتشــفت أن انلــاس 
خيافــون مــن اثلقــة بنعمــة اهلل ومــن تكريــس أنفســهم هلــذه انلعمــة. 

يف الرســالة اثلانيــة إىل كنيســة كورنثــوس كتب بولــس إىل املؤمنن 
ــًة الَ  ُتوَب

ْ
ــا، َمك ــًة ِمنَّ ــيِح، َمُْدوَم َمِس

ْ
ُة ال

َ
ــال ــْم رَِس نَُّك

َ
ــَن أ ــاك: »َظاِهِري هن

ــٍب 
ْ
ل
َ
ــَواِح ق

ْ
ل
َ
ــْل يِف أ ــٍة بَ ــَواٍح َحَجِريَّ

ْ
ل
َ
، الَ يِف أ ــَيِّ

ْ
ــُروِح اهللِ ال ِ ــْل ب ــْرٍ بَ حِبِ

ــوس 3: 3(  ــٍة.« )2كورنث ِْميَّ لَ
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نَّ 
َ
َبــَك، أل

ْ
ل
َ
ــٍظ اْحَفــْظ ق َفُّ

َ
ــْوَق ُكِّ ت

َ
خيربنــا ســفر )األمثــال 4: 23( »ف

ــاةِ«، عندمــا يكــون نامــوس اهلل يف قلبــك فســتحيا  ََي ــارَِج الْ ــُه َمَ ِمْن
بطريقــة اهلل. 

تُعــد قضيــة انلعمــة مقابــل انلامــوس قضيــة واقعيــة جــًدا 
ــيك  ــد ل ــت جب ــد عمل ــًرا. فق ــا كث ــُت منه ــث أين عني ــبة يل حي بالنس
أكــون شــخًصا أكــر تدُينًــا ولكــين شــعرت باإلحبــاط الشــديد ألين لــم 
أكــن أعــرف مــاذا أفعــل. ولكــين تعلمــت أن هــذا جــزء مــن رحلــة 
تشــكيل  املؤمــن وأنهــا تُعلمنــا أن نتــل ىلع الــروح القــدس.. وعليــه 
ــروح  ــاد بال ــيك أجعــل مــن مســألة اإلنقي ــك مثالــن ل أود أن أســوق ل

ــك.  ــبة ل ــا بالنس ــة ووضوًح ــر حيوي ــألة أك ــدس مس الق

مثاالن عن الناموس والنعمة

● رفقة وخادم إبراهيم 

يف فصــل ســابق حتدثنــا باختصــار عــن أبراهيــم وكيف أرســل 
خادمــه لــيك جيــد عروًســا البنــه اســحق مــن بــن أقربائــه يف أرام 
انلهريــن )Mesopotamia(. اكن هــذا حدثًــا تارخييًــا ولكنــه 
 نلــا. مــرة أخــرى، إبراهيــم يف هــذا املثــال رمــز 

ً
أيًضــا يُعــد مثــاال

هلل اآلب واســحق يمثــل يســوع املســيح - االبــن الوحيــد - ورفقــة 
ــة األخــرى  ــل الكنيســة والشــخصية اهلام ــارة تمث العــروس املخت
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يه شــخصية خــادم إبراهيــم أو وكيــل أعمــاهل اذلي يمثــل الــروح 
القــدس. 

ــواع  ــكل أن ــة ب ــال ُممل ــرة مِج ــذا ع ــل آخ ــذا الوكي ــرج ه خ
األمتعــة واهلدايــا ألنــه ذاهــٌب الختيــار العــروس. ويف الــرق األوســط 
عندمــا يكــون عليــك أن تُقــِدم ىلع مثــل هــذا االختيــار وتدخــل يف 
عاقــة بهــذا الشــل، فعليــك دائًمــا أن تُقــدم اهلدايــا. فلــو قِبلــت مثــل 
ــا فقــد  ــة، فقــد قَِبلــت الشــخص اذلي قدمهــا. وإن رفَِضتْه تلــك اهلدي
رفضــت مــن قدمهــا، فتقديــم اهلدايــا ىه حلظــة حاســمة وهامــة للغايــة. 

ــال  ــك أن اجِلم ــول ل ــين أق ــط ودع ــرق األوس ــرتة يف ال ــت ف عش
قــادرة  ىلع محــل الكثــر، فــي قــادرة أن حتمــل كميــة كبــرة وضخمــة 
مــن األمتعــة وقــد اكن ذللــك اخلــادم عــرة مِجــال. وعندمــا وصــل إىل 
املنطقــة الــي ُودِل فيهــا إبراهيــم، وقــف عنــد ابلرئ وصــىل هلل قائــًا: »َها 
َمِديَنــِة َخارَِجــاٌت لِيَْســَتِقَن 

ْ
ْهــِل ال

َ
َمــاءِ، َوَبَنــاُت أ

ْ
نَــا َواقـِـٌف َعَ َعــْنِ ال

َ
أ

َب، َفَتُقوَل:  ْشَ
َ
تـَـِك أل ِميــِي َجرَّ

َ
َهــا: أ

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
ــِي أ

َّ
َفَتــاَة ال

ْ
نَّ ال

َ
َيُكــْن أ

ْ
ل
َ
َمــاًء. ف

ــِي َعيَّنَْتَهــا لَِعْبــِدَك إِْســَحاَق. َوبَِها 
َّ
يًْضــا، يِهَ ال

َ
ــَك أ

َ
ْســِي ِجَال

َ
نـَـا أ

َ
ْب وَأ اْشَ

 َســيِِّدي«. )تكويــن 24: 13 – 14(
َ

ْطًفــا إِل
ُ
نَّــَك َصَنْعــَت ل

َ
ــُم أ

َ
ْعل

َ
أ

جيــب أن نضــع يف االعتبــار أن اجلَمــل يمكنــه أن يــرب أربعــن 
جالونـًـا مــن امليــاه، وبهــذا فــإن الكميــة الــي حيتاجهــا عــرة مجــال يه 

أربعمائــة جالــون مــن امليــاه. 
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ــاء  ــد: »مــن فضلــك أعطــين م ــال هلــا العب ــة وق ــم أقبلــت رفق ث
ألرشب« فقالــت هل »باتلأكيــد، وسأســتي جلمالــك أيًضــا« دعــين 
ــد نلفســه  ــال العب ــٍذ ق ــال لإليمــان العامــل. حينئ أخــربك أن هــذا مث
ــة وأعطاهــا  ــم أخــرج املجوهــرات اجلميل ــة. ث ــاة املطلوب هــذه يه الفت
ــت  ــرات أصبح ــك املجوه ــا تل ــدت فيه ــي ارت ــة ال ــا، ويف اللحظ إياه
ــاذا  ــرب. م ــل ال ــن قِب ــة م ــروس الُمعّين ــا الع ــة ىلع أنه ــذه يه العام ه
اكن ســيحدث لــو أنهــا رفضــت تلــك اهلدايــا اذلهبيــة؟ لــم تكــن أبــًدا 

ــن 15 – 22(.  ــات م ــروس )انظراآلي ــح ىه الع تلصب

ــألت  ــه، س ــود ملوطن ــيك يع ــتعًدا ل ــم ُمس ــادم إبراهي ــا اكن خ عندم
ــة:  ــة رفق العائل

ــُة  َق
ْ
ــَع هــَذا الرَُّجــِل؟ فقالــت: أذهب....َفَقاَمــْت رِف ــَن َم ــْل تَْذَهبِ »َه

ــَن الرَُّجــَل.« )تكويــن 24: 58، 61(.  ــاِل َوتَبِْع َم ِ
ْ

ــا َوَركِــْنَ َعَ ال َوَفَتَياُتَه

ــم  ــا خريطــة فــى ل ــم يكــن دليه ــة ل ــك أن رفق أودُّ أن أوضــح ل
تذهــب مــن قبــل إيل ذلــك املــاكن املتجهــة إيلــه، ولــم تــرى ابــًدا ذلــك 
ــا  ــدر معلوماته ــاه. فمص ــرى أب ــه او ت ــرتتبط ب ــت س ــل اذلي اكن الرج
ــه  ــت بأن ــد وثق ــدها وق ــو ُمرش ــل، اكن ه ــك الوكي ــو ذل ــد اكن ه الوحي

ــها.  ــيحرها إىل عريس س



 103

االنقياد بالروح القدس

● االختيار ما بني اخلريطة والقيادة 
ــدل  ــه إىل ب ــاج أن يعــرف طريق ــن شــاب حيت ــال اثلــاين هــو ع املث
ــا ان يكــون  بعيــد اكن عليــه أن يســافر إيلــه، واكن دليــه خيــاران: إّم
ــة يه  ــخي. اخلريط ــد ش ــه ُمرش ــون دلي ــا أن يك ــة وإّم ــه خريط دلي
ــا ولك عامــة  ــه ســليمة تماًم ــة في ــع. فــل تفصيل انلامــوس، وهــو رائ
ــد  ــا املرش ــا الصحيح.أم ــة يف ماكنه ــة موضوع ــات اجلغرافي ــن العام م

ــدس.  ــروح الق ــو ال ــخي فه الش

اكن هــذا الشــاب قــد ختــرج تلــوه مــن اجلامعــة، وهــو قــوي وماهــر 
ــه . ويســأهل اهلل: »مــاذا تريــد؟ هــل تريــد اخلريطــة أم  ومعتمــد يلع ذات
ــتخدم  ــذا سأس ــط هل ــراءة اخلرائ ــر يف ق ــا ماه ــول: »أن ــد؟« فيق املرش
اخلريطــة«، ثــم يتجــه إىل الطريــق علًمــا باالجتــاه الســليم اذلي ســيتجه 
ــول:  ــعادة، فيق ــعر بالس ــو يش ــرد وه ــور تُغ ــة والطي ــمس ُمرق هل. الش

ــة«.  »األمــر ســهل للغاي

ــل  ــف اللي ــد أنتص ــب األداغل، وق ــام ويف قل ــة أي ــي ثاث ــد ُم وبع
واملطــر يهطــل بغــزارة وهــو ىلع حافــة جــرف، ال يعــرف مــا إذا اكن هــو 
يف اجتــاه الشــمال، أو اجلنــوب، أو الــرق، أو الغــرب، ثــم يقــول هل صــوت 
لطيــف: »هــل يمكنــين أن أســاعدك؟ فيقــول: »أيهــا الــروح القــدس أنــا 
احتاجــك« فيجيــب  الــروح القــدس: »أعطــين يــدك وســأنقذك مــن ذلك« 
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بعــد ذلــك بقليــل هــا همــا ىلع الطريــق ثانيــة ؤيســران جنبًــا إىل جنــب. 

ــة ألين  ــق للغاي ــت أمح ــد كن ــاب” لق ــول الش ــٍل يق ــد قلي ــم بع ث
كنــت مذعــوًرا جــًدا فيمــا يتعلــق بهــذه األداغل، فقــد اكن بإمــاكين أن 
أســر بمفــردي” ثــم يلتفــت إىل نفســه ويقــول: »يمكنــين أن أفعــل هــذا 
بنفــي«، فــا يــرى املرشــد مــرة أخــرى، ويبــدأ رحلتــه مــن جديــد. 
ــوة  ــع لك خط ــتنقع وم ــط مس ــه وس ــد نفس ــن، جي ــي يوم ــد م وبع
خيطوهــا يغــوص أكــر فأكــر وهــو ال يعــرف مــاذا يفعــل، ولكنــه يفكــر 
ــيف  ــرى ف ــرة أخ ــاعدة م ــب املس ــين أن أطل ــًا: »ال يمكن ــه قائ يف نفس
املــرة األخــرة الــي حصلــت فيهــا ىلع املســاعدة لــم أفعــل الصــواب« 
ــم يعــودان إىل  ــروح القــدس: »دعــين أســاعدك«، ث عندهــا يقــول هل ال

الطريــق الصحيــح مــرة أخــرى. 

ــًا:  ــه قائ ــاب يف نفس ــر الش ــا يفك ــا وعنده ــرزان تقدًم ــا حي إنهم
»مــا زالــت اخلريطــة مــي«، فيُخــرج اخلريطــة ويقــول للــروح القــدس 
ــروح القــدس: »شــكًرا  ــب ال ــود أن تســتخدم اخلريطــة، فيجي ــا ت »ربم
ولكــين أعــرف الطريــق ولســت حباجــة للخريطــة. ويف حقيقــة األمــر 

أنــا مــن صنعــت  هــذه اخلريطــة«. 

ــنعود  ــرات س ــن امل ــم م ــا: ك ــك أيًض ــه يل ول ــؤايل اذلي أوجه وس
ــى  ــدس؟ م ــروح الق ــد ال ــا ونص ــا أو مهارتن ــق يف حكمتن ــا نلث فيه
ــدنا؟  ــدس أن يرش ــروح الق ــمح لل ــوس ونس ــة ال بانلام ــنحيا بانلعم س
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إّن كًا مــن رفقــة والشــاب يف هذيــن املثالــن يرمــزان نلــا. يمكننا 
أن نصــل إىل وجهتنــا إن وثقنــا بالــروح القــدس كمرشــد نلــا. فالــروح 
القــدس هــو مصــدر معلوماتنــا، وهــو مــن يقــدم نلــا مراثنــا األبــدي 
وهــو مــن ســيُخربنا بمــا جيــب أن نتوقعــه، كمــا أنــه ســيعطينا لك مــا 

نتــاج.
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اخلضوع للروح القدس

إىل جانــب اســتيعاب الفــرق بــن احليــاة بانلامــوس واحليــاة 
ــا  ــد حصلن ــي ق ــدة ال ــة اجلدي ــا الطبيع ــي تماًم ــب أن ن ــة، جي بانلعم
ــروح  ــلك بال ــا ونس ــا أن ني ــة يمكنن ــذه الطريق ــيح، به ــا يف املس عليه

ــد اهلل.  ــا يري كم

ــون أن  ــن يقول ــدس واذلي ــروح الق ــدوا يف ال ــن اعتم ــرون مم كث
ناًســا 

ُ
الــروح القــدس يســكن فيهــم، ال حييــون حًقــا بالــروح. أعــرف أ

اعتمــدوا يف الــروح ولكــن مــن الواضــح جــًدا أنهــم يعيشــون حبســب 
اجلســد معظــم الوقــت، فهــم غــر مرسوريــن وجســدانين  ويفتقــرون 
ــاه  ــاء جت ــا أمن ــروح. اذا كن ــات ال ــن صف ــا م ــة وغره ــان واملحب لإليم
هــذا األمــر، ســنجد أننــا نصــارع بدرجــات خمتلفــة مــع قضيــة اجلســد 

مقابــل الــروح، ومــع ذلــك فــإن اهلل قــد قــدم نلــا احلــل. 

طبيعتنا املتمردة قد حـُكم عليها باملوت 

تعلمنــا يف الفصــل الســابق أن انلامــوس يوقــظ طبيعتنــا اجلســدية 
ــا  ــا ُمقتنًع وأننــا نتــاج إىل احليــاة بانلعمــة، ومــع ذلــك فمــا زال بعضن
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تماًمــا بأننــا الزنلــا »مزتوجــن« بطبيعتنــا اجلســدية وباتلــايل جنــد أنــه 
مــن الصعــب أن نيــا يف مــلء الــروح. 

نعــرف أن كًا منــا مولــود بطبيعــة متمــردة أو »اإلنســان العتيــق« 
)روميــة 6: 6(، وأن هــذه الطبيعــة يه أصــل مشــكاتنا. ىلع الصليــب، 
جعــل يســوع بــإرادة اآلب، نفســه واحــًدا مــع تلــك الطبيعــة املتمــردة 
وقــد ُحكــم ىلع اإلنســان العتيــق باملــوت فيــه. اهلل ال حيــاول إصــاح 
اإلنســان العتيــق وال حيــاول جعلــه متدينًــا مــن خــال برامــج كنســّية 
أو مــن خــال مــدارس األحــد. يمكننــا أن نُلّخــص برنامــج اهلل يف لكمة 
ــان  ــع اإلنس ــيئًا م ــل ش ــن أن يفع ــوت. وال يمك ــم بامل ــدة: احلك واح
ــا  ــم عليه ــد ُحك ــردة ق ــا املتم ــه، فطبيعتن ــه يقتل ــق إال أن يُميت العتي
باملــوت عندمــا مــات املســيح ىلع الصليــب هلــذا جيــب أال يكــون هلــا 

أي قــوة للســيطرة علينــا أواتلحكــم فينــا. 

هــذه حقيقــة تارخييــة ولكنهــا لــن تكــون نافعــة إال إذا عرفناهــا 
ــْدتُّ  ــاًءا عليهــا. فالــرط األول هــو أن نعرفهــا، وقــد وََج ــا بن وترفن
ــن  ــاًدا و أن املؤمن ــًرا معت ــس أم ــر لي ــذا األم ــوص ه ــم خبص أن اتلعلي
ــو  ــرط األول ه ــإّن ال ــذا ف ــوه. هل ــا ال يعرف ــوا م ــن أن يطبق ال يمك
املعرفــة احلقيقــة ملــا حــدث للطبيعــة القديمــة عندمــا مــات املســيح 

ىلع الصليــب: وهــو أنهــا قــد ماتــت ىلع نــو قاطــع.

ــن  ــيح، ولك ــأيت هل يف املس ــا ن ــابقة عندم ــا الس ــر اهلل خطايان يغف
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هــذه جمــرد ابلدايــة. فهــو يتعامــل مــع الطبيعــة املتّمــردة ويــأيت بطبيعــة 
جديــدة ملهــا و الــي يُطلــق عليهــا اإلنســان اجلديــد. هــذه يه حًقــا 
طبيعــة يســوع املســيح الــي تنبــت و تُثمــر  فينــا باإليمــان مــن بــذرة 
لكمــة اهلل. فالــروح القــدس هــو الوكيــل اذلي يعطــي الــوالدة اجلديــدة 

والــروح القــدس هــو اذلي خيــدم طبيعــة املســيح فينــا. 

يقول بولس يف رومية 

ـْـُن 
َ

َِطيَّــِة لـِـَيْ تَْكــُرَ انلِّْعَمــُة؟ َحاَشــا! ن َنْبــَى يِف الْ
َ
»َفَمــاَذا َنُقــوُل؟ أ

ْيــَف نَِعيــُش َبْعــُد فِيَهــا؟« )روميــة 6: 1 – 2(. 
َ
َِطيَّــِة، ك ِيــَن ُمْتَنــا َعــِن الْ

َّ
ال

افــرتض بولــس أن أي شــخص حييــا بنعمــة اهلل ميــت عــن اخلطيــة 
ــض  ــت تناق ــة، فأن ــاة اخلطي ــتمر يف حي ــك مس ــو أن ــول: »ل ــذا يق وهل
نفســك.اذا كنــت ميتـًـا عــن اخلطيــة،  فيجــب أال تتحــدث عــن احليــاة 

ــة«.  يف اخلطي

بعدمــا مــات املســيح ىلع الصليــب لــم يُِقــم نفســه مــن األمــوات، 
ــال  ــن خ ــددة م ــاعة املح ــه يف الس ــيك يقيم ــاآلب ل ــق ب ــه وث ولكن
ــا أن  ــذا علين ــا. وهك ــل ميتًّ ــه اآلب لظَّ ــم يُِقم ــو ل ــدس. ل ــروح الق ال
ــل  ــا أن نفع ــا. ال يمكنن ــوت خطايان ــن م ــيُقيمنا م ــه س ــاهلل أن ــق ب نث
ــذا  ــدس يف ه ــروح الق ــا ىلع ال ــدون تماًم ــن ُمعتِم ــنا، فنح ــذا بأنفس ه
األمــر كمــا اعتمــد عليــه يســوع يف قيامــة جســده. يف احلقيقــة، هــذه 
يه الشــهادة العلنيــة الــي نعطيهــا عندمــا نعتمــد باملــاء: »فأنــا دفنــت، 
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ــة  ــربة املائي ــك املق ــن تل ــرج م ــا أخ ــين، وعندم ــو اذلي يقيم واهلل ه
ــا اعتمــد ىلع الــروح القــدس كمــا اعتمــد يســوع  سأســر وأقــول: »أن

ــاة«.  ــدة احلي ــه يف ج ــدس يلقيم ــروح الق ىلع ال

ــَن  َمِســيُح ِم
ْ
ــَم ال قِي

ُ
ــا أ َم

َ
ــْوِت، َحــتَّ ك َم

ْ
ــِة لِل َمْعُموِديَّ

ْ
ــُه بِال ــا َمَع ُدفِنَّ

َ
»ف

نَّــُه 
َ
ََيــاةِ. أل ةِ الْ يًْضــا يِف ِجــدَّ

َ
ْــُن أ

َ
ُك ن

ُ
ــَذا نَْســل

َ
ْمــَواِت، بَِمْجــِد اآلِب، هك

َ
األ

يًْضــا بِِقَياَمتـِـِه.« 
َ
نَــا ُمتَِّحِديــَن َمَعــُه بِِشــْبِه َمْوتـِـِه، نَِصــرُي أ ــْد ِصْ

َ
ــا ق نَّ

ُ
إِْن ك

)روميــة 6: 4 – 5(

ــا  ــون نل ــن أن يك ــا م ــو اذلي يُمّكنن ــط ه ــدس فق ــروح الق فال
ــا  ــدس ال يُمكنن ــروح الق ــدون ال ــل وب ــاه اإلجني ــب جت ــل مناس رد فع
ــه،  ــا في ــدس وني ــروح الق ــل ال ــا نقب ــن عندم ــذا، ولك ــل ه أن نفع
ــول  ــدو أن الوص ــي تب ــدس وال ــاب املق ــر الكت ــح معاي ــا تُصب عنده

ــا.  ــا ملموًس ــا واقًع ــح تلقائيً ــب، تصب ــر صع ــا أم ــا وحتقيقه إيله

وِح، إِْن َكَن  ََســِد بـَـْل يِف الــرُّ ْســُتْم يِف الْ
َ
ل
َ
ْنُتــْم ف

َ
ــا أ مَّ

َ
كتــب بولــس: »وَأ

ُروُح اهللِ َســاكًِنا فِيُكــْم« )روميــة8: 9(. ســـأخربك بمــا أعتقــد أن هــذه 
اآليــة تريــد قــوهل ، اللكمــة ايلونانيــة املرتمجــة »إن كـــان«  تضـــع رشًطا، 
ــُم َمَعــُه 

َّ
ل
َ
نَّــا َنَتأ

ُ
ويه نفـــس اللكمــة املســتخدمة يف )روميــة 8: 17( » إِْن ك

يًْضــا َمَعــُه«. ســـأقّدم لــك ترمجــي الشخصـــية لآيــة 9 
َ
ــَد أ لـِـَيْ َنَتَمجَّ

فهكــذا فهمتهــا: »ولكنكــم لســتم يف اجلســد، بــل يف الــروح وهــذا إن 
اكن روح اهلل يســكن فيكــم«. كثــر مــن انلــاس يســكن روح اهلل يف 
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بعــض مناطــق حياتهــم ولكنــه ال يســكن يف مناطــق أخــرى، وباتلــايل: 
ــل يف  ــروح القــدس يســكن فيــك، فلســت يف اجلســد ب ــإن اكن ال » ف

الــروح«. 

مــرة أخــرى أقــول: إن كثريــن ممــن اعتمــدوا يف الــروح القــدس 
ــض  ــاك بع ــل. فهن ــدس بالاكم ــروح الق ــيطرة ال ــت س ــوا حت ــم يصبح ل
الظــروف وبعــض األوقــات )عدة يف الكنيســة( حيــث يكونــون  حتــت 
ــرى  ــات أخ ــرى وأوق ــروف أخ ــاك ظ ــدس، وهن ــروح الق ــيطرة ال س
ــون فيهــا حتــت ســيطرته وتنطبــق تلــك احلقيقــة ىلع  حيــث ال يكون
الكثريــن منــا. أنــا ال أؤمــن باهــوٍت غــر واقــي واذلي يبــدو جيــًدا 
 

ً
ــال، فقــد اكتشــفت أن العهــد اجلديــد يصبــح فعــاال ــه غــر فّع ولكن
ــدس،  ــروح الق ــت ال ــد قبل ــت ق ــه. ذلا إذا كن ــه ونطبق ــا نفهم عندم
وطاملــا كنــت خاضًعــا للــروح القــدس وســامًا هل بــأن يســكن يف لك 

ــروح.  ــل يف ال ــت لســت يف اجلســد ب ــك، فأن جمــاالت حيات
بالرجوع مرة أخرى إىل رومية 6، يقول بولس: 

ــْد ُصلـِـَب َمَعــُه ِلُْبَطــَل َجَســُد 
َ
َعتِيــَق ق

ْ
َســاَنَنا ال

ْ
نَّ إِن

َ
»َعلِِمــَن هــَذا: أ

َخِطيَّــِة.« )روميــة 6: 6( 
ْ
يًْضــا لِل

َ
َِطيَّــِة، َكْ الَ َنُعــوَد نُْســَتْعَبُد أ الْ

ــس  ــتخدام بول ــا اس ــُه«. هن ــَب َمَع ــْد ُصلِ
َ
ــَق ق َعتِي

ْ
ــاَنَنا ال َس

ْ
نَّ إِن

َ
»أ

ــه  ــين أن ــذا يع ــام. وه ــارع اتل ــس املض ــيط ولي ــايض البس ــن امل زم
حــدث تاريــي قــد حــدث يف حلظــة معينــة يف املــايض. عندمــا مــات 
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املســيح يلع الصليــب، مــات إنســاننا العتيــق معــه. وقــد حــدث ذلك 
منــذ عريــن قرنـًـا. فلمــاذا حــدث ذلــك؟ »يلُبطــل جســد اخلطيــة«. 
ويمكــن تللــك الصياغــة ان تكــون افضــل »يصــر غــر فعــال« 
ــوَد  ــا ويســودنا« وذلــك »َكْ الَ َنُع ــم يعــد قــادًرا أن يســيطر علين أو »ل

ــِة« )رو 6 : 6(   َخِطيَّ
ْ
ــا لِل يًْض

َ
ــَتْعَبُد أ نُْس

ربمـا 95 باملائـة مـن املؤمنن ال يعرفـون أن طبيعتهـم القديمة قد 
ُصلبـت. ولكن عندما تعـرف هذا فيمكنك أن حتصـل يلع ما يقدمه 
اهلل لـك، ألن خطيتنـا قـد تـم اتلعامـل معهـا يف املسـيح ىلع الصليب، 
يَْس 

َ
ـالِِكَن ل ْـُن السَّ

َ
ويمكننـا اآلن أن »يَتِـمَّ ُحْكـُم انلَّاُمـوِس فِيَنـا، ن

وِح«. )روميـة 8: 4( ويشـجعنا بولـس  ََسـِد بَـْل َحَسـَب الـرُّ َحَسـَب الْ
َِطيَّـِة،  الْ َعـِن  ْمَواتًـا 

َ
أ ْنُفَسـُكْم 

َ
أ اْحِسـُبوا  يًْضـا 

َ
أ ْنُتـْم 

َ
أ ذلِـَك 

َ
»ك ىلع: 

َمِسـيِح يَُسـوَع َربَِّنا.« )روميـة 6: 11(. 
ْ
ْحَيـاًءِ هللِ بِال

َ
َولِكـْن أ

وهــو يقــول: »مثلمــا مــات املســيح ىلع الصليــب ودفــن وقــام ثانيــة 
ــد يف اهلل،  ــا إىل األب ــه حيي ــة ولكن ــوت ثاني ــن يم ــه ل ــوات وأن ــن األم م
فكــر يف نفســك أنــك مــت بالفعــل عــن اخلطيــة وأنــه عليــك أن تــأيت 
ــروح القــدس  ــاة بال ــا هلل«. مــن املســتحيل أن تعيــش يف مــلء احلي حيً
واذلى وصفــه بولــس يف اإلصحــاح اثلامــن مــن رســالة روميــة، حــى 
تعــرف احلــق املذكــور يف اإلصحــاح الســادس مــن روميــة. فــا يمكن 
لطبيعــة آدم القديمــة املتمــردة أن حتيــا وفًقــا للــروح القــدس. يف بدايــة 
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اإلصحــاح اثلامــن مــن روميــة يؤكــد بولــس بوضــوح ىلع مــا يــيل: 

ــوَن، َولِكــنَّ  َجَســِد َيْهَتمُّ
ْ
بَِمــا لِل

َ
ََســِد ف ِيــَن ُهــْم َحَســَب الْ

َّ
ــإِنَّ ال

َ
»ف

ََســِد ) أن يكــون  نَّ اْهتَِمــاَم الْ
َ
وِح. أل بَِمــا لِلــرُّ

َ
وِح ف ِيــَن َحَســَب الــرُّ

َّ
ال

لــك عقليــة اجلســد: ردود فعلــه، مســبباته، تفكــره، واشــتياقه( 
ــروح(  ــر ال ــا يفك ــر كم وِح ) أن تفك ــرُّ ــاَم ال ــنَّ اْهتَِم ــْوٌت، َولِك ــَو َم ُه
ــَو  ــَس ُه يْ

َ
 ل

ْ
ــَداَوٌة ِهللِ، إِذ ــَو َع ــِد ُه ََس ــاَم الْ نَّ اْهتَِم

َ
ــاٌَم. أل ــاٌة َوَس ــَو َحَي ُه

ََســِد  ِيــَن ُهــْم يِف الْ
َّ

ال
َ
يًْضــا الَ يَْســَتِطيُع. ف

َ
ــُه أ نَّ

َ
َخاِضًعــا نِلَاُمــوِس اهللِ، أل

ــة 8: 5 – 8(  ــوا اهللَ.« )رومي ْن يُْرُض
َ
ــَتِطيُعوَن أ الَ يَْس

ــايل  ــريض اهلل، وباتل ــة أن تُ ــة القديم ــتحيل للطبيع ــن املس ــه م  إن
ــا  ــن أن ني ــن م ــل أن نتمّك ــا قب ــل معه ــم اتلعام  أن يت

ً
ــب أوال فيج

ونـُـريض اهلل. واحلــل اذلي قدمــه اهلل لطبيعــة آدم القديمــة هــو الصليــب 
ــًدا.  ومــوت يســوع، جيــب أن نفهــم هــذا جي

ارفض قبول سيطرة اخلطية عليك 

بالرجــوع إىل )روميــة 6( نــأيت إىل انلتائــج الــى ســنجنيها إن 
ــة. ــن اخلطي ــا ع ــنا أمواتً ــبنا أنفس حس

َمائِـِت لِـَيْ تُِطيُعوَهـا يِف 
ْ
َِطيَّـُة يِف َجَســِدُكُم ال »إًِذا الَ َتْملَِكـنَّ الْ

ُمــوا َذَواتُِكْم  دِّ
َ
َخِطيَِّة، بَْل ق

ْ
ٍم لِل

ْ
ْعَضاَءُكـْم آالَِت إِث

َ
ُمـوا أ َشـَهَواتِِه، َوالَ ُتَقدِّ

ْعَضاَءُكْم آالَِت بِـّرِ هللِ.«)رومية 6: 12 – 13(
َ
ْمـَواِت وَأ

َ
ْحَيـاٍء ِمـَن األ

َ
أ
َ
هللِ ك
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ارفـض اخلضـوع لسـيطرة اخلطيـة عليـك وىلع أعضـاء جسـدك 
فيمـا بعد، ولكن سـلّم نفسـك - سـلم إراداتـك وأعضـاءك - هلل الروح 

القـدس فهـذا سـيقود ايل : 

ــَت انلَّاُمــوِس بَــْل  ْ ْســُتْم تَ
َ
نَُّكــْم ل

َ
ــْن تَُســوَدُكْم، أل

َ
ــَة ل َِطيَّ ــإِنَّ الْ

َ
»ف

ــَت انلِّْعَمــِة.« )روميــة 6: 14(.  ْ تَ

ــن ختتــربه. وإن  ــه، فإنــك ل هــل تصــدق هــذا؟ إن كنــت ال تصدق
ــد،  ــا باتلأكي ــتمر فيه ــة فستس ــتمر يف اخلطي ــك ستس ــد أن ــت تعتق كن
ــدق  ــب أن تص ــوَدُكْم«. جي ــْن تَُس

َ
ــَة ل َِطيَّ ــان »الْ ــدث باإليم ــك حي فذل

هــذا، وإن كنــت ال تصدقــه، فلــن حيــدث. الحــظ كيــف أن انلصــف 
ــا مــع انلصــف األول:  ــة يتمــاىش تماًم اثلــاين مــن اآلي

َْت انلِّْعَمِة.« )آية 14(.  َْت انلَّاُموِس بَْل تَ ْسُتْم تَ
َ
نَُّكْم ل

َ
»....أل

إن كنت ستسـلك بالروح القدس، فا يمكنك أن تسـلك باجلسـد. 
وإن كنـت تسـلك باجلسـد فلـن يمكنـك أن تنقـاد بالـروح القـدس، 
فهنـاك تعـارض تام بينهما. لك شـخص جيـب أن يصـل إىل مرحلة يتخذ 

فيهـا قراًرا شـخصيًا صارًمـا: ملن أنتـي؟ أللجسـد أم للروح؟.

اخلضـوع للـروح ولقيادتـه هـو الطريق للهـروب من االسـتمرار يف 
عبوديـة اخلطيـة. دعـين أوضـح لـك األمـر بهـذه الطريقـة: »مـا جدوى 
أن ُتْغَفـر لـك خطايـاك السـابقة  أن كنـت ال تـزال حتـت سـيطرة تلك 
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الطبيعـة املتمـردة؟ فـل مـا تفعله هـو أن ختـرج وتمارس تلـك األعمال 
اخلاطئـة نفسـها مـرة أخـرى. ولكننـا لـم نعـد نيـا يف تلـك الطبيعـة 
اجلسـدانية القديمـة، فدلينا طبيعة جديـدة أعطانا الـروح القدس إياها:                                                                         

َجَســِد نِلَِعيــَش َحَســَب 
ْ
يـْـَس لِل

َ
ْــُن َمْديُونـُـوَن ل

َ
َهــا اإِلْخــَوةُ ن يُّ

َ
ــإًِذا أ

َ
»ف

ََســِد )نــن لســنا مديونــن بــيء للجســد، فنحــن لــم نصــل ىلع  الْ
 مــن 

ً
أي يشء صالــح منــه، فدعونــا نتوقــف عــن االهتمــام بــه ، وبــدال

نَّــُه إِْن ِعْشــُتْم )مؤمنــون معتمــدون 
َ
ذلــك نهتــم بطبيعتنــا اجلديــدة( . أل

َســَتُموتُوَن.« )روميــة 8: 12- 13(. 
َ
ََســِد ف يف الــروح القــدس( َحَســَب الْ

ــر  ــة لغ ــا مكتوب ــو أنه ــا ل ــائل كم ــرأ الرس ــا نق ــلكتنا يه أنن مش
ــإِنَّ 

َ
ــِه. ف ْي

َ
ــوا! اهلَلُ الَ يُْشــَمُخ َعل

ُّ
املؤمنــن، وعندمــا قــال بولــس: »الَ تَِضل

يًْضــا« )غاطيــة 6: 7(، لــم يكــن 
َ
ــاهُ َيُْصــُد أ َســاُن إِيَّ

ْ
ِي يَْزَرُعــُه اإِلن

َّ
ال

ــب  ــة 6: 8( كت ــن، ويف )غاطي ــل للمؤمن ــن ب ــر املؤمن ــدث لغ يتح
ــاًدا«. َس

َ
ــُد ف ــِد َيُْص ََس ــَن الْ ِم

َ
ــِدهِ ف ــْزَرُع ِلََس ــْن يَ نَّ َم

َ
ــس »أل بول

ََســِد  الْ َحَســَب  ِعْشــُتْم  إِْن  ـُه  نَـّ
َ
»أل قــال:   )13  :8 )روميــة  ويف 

ــردة  ــة املتم ــت إىل الطبيع ــًدا رجع ــوًع وعم ــك ط ــو أن ــَتُموتُوَن«، فل َس
َ
ف

القديمــة فســتموت. 

وِح ) بمساعدة الروح القدس ( تُِميُتــــوَن  ْنُتـــْم بِالـــرُّ
ُ
» َولِكـــْن إِْن ك

ـَــَتْحَيْوَن.« )رومية 8: 13(.  س
َ
ََســِد ف ْعَمــاَل الْ

َ
أ
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الــروح القــدس سيســاعدك لــو أخضعــت إرادتــك هل، ولكــن إن 
لــم ختضــع إرادتــك هل فلــن يفعــل ذلــك عوًضــا عنــك. 

ــة يه صيغــة  ــي تعــين »شــخصية« ىف اللغــة ايلوناني إن اللكمــة ال
اجلمــع اخلاصــة بكلمــة “عدة” وهــذا أمــر ملهــٌم  للغاية. فشــخصيتك 
يه جممــوع عداتــك، وعداتــك يه انلاتــج اإلمجــاىل لقراراتك. فـــي لك 
مــرة تتخــذ فيهــا قــراًرا ســليًما، فأنــت تُقــوي عدة جيــدة، وفـــي لك 
ــي لك  ــة. وفـ ــخصية صحيح ــين ش ــت تب ــدة، فأن ــوي عدة جي ــرة تُق م
مــرة تتخــذ قــراًرا خاطئًــا، فأنــت تبــين عدة خاطئــة ومــن تلــك العــادة 

اخلاطئــة تبــين شــخصية ســيئة. 

هلــذا عليــك أن تبــين العــادات بالقــرارات. فــيف لك مــرة تتخــذ 
ــا، تصبــح أكــر فأكــر عبــًدا للخطيــة.  قــراًرا بــأن تفعــل شــيئًا خاطئً
ــر  ــح أك ــا، تُصب ــيئًا صحيًح ــل ش ــأن تفع ــراًرا ب ــذ ق ــرة تتخ ويف لك م

ــًدا للــرب.  فأكــر عب

ــِة،  اَع ــًدا لِلطَّ ُ َعبِي
َ

ــْم ل ــوَن َذَواتُِك ُم ِي ُتَقدِّ
َّ

نَّ ال
َ
ــوَن أ ُم

َ
ــُتْم َتْعل ْس

َ
ل
َ
»أ

؟«  ــِرِّ
ْ
اَعــِة لِل ْو لِلطَّ

َ
َمــْوِت أ

ْ
ــِة لِل َخِطيَّ

ْ
ــا لِل ــُه: إِمَّ ِي تُِطيُعونَ

َّ
ــْم َعبِيــٌد لـِـل ْنُت

َ
أ

ــة 6: 16(.  )رومي

عندمــا ترتكــب عمــًا خاطئًــا، فأنــت بهــذا تستســلم للخطيــة، 
ــن  ــن م ــن تتمك ــا ول ــًدا هل ــتصبح عب ــة، س ــلمت للخطي وإن استس
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ــرب، وتفعــل  ــًدا لل ــا. ولكــن إن خضعــت للــرب فســتصبح عب مقاومته
ــرى. ــة أو ألُخ ــا لفئ ــون منتميً ــب أن تك ــت جي ــر. فأن ــو ب ــا ه م

ــول:  ــث يق ــديد حي ــوح ش ــر بوض ــوع 24: 15( باألم ــا )يش خيربن
ــْوَم َمــْن َتْعُبــُدوَن«. فاختيــارك هــو ليــس إن  َ ْنُفِســُكُم الْ

َ
ــاُروا أل اْخَت

َ
»ف

كنــت ســتعبد أم ال وإنمــا مــن ســتعبد، ألنــك حتًمــا ســتخدم شــخًصا 
مــا ودليــك اختيــاران: إمــا أن ختــدم اهلل أو الشــيطان، الــرب أو اخلطيــة. 

ْبَناُء اهللِ.« )رومية 8: 14(.
َ
وئلَِك ُهْم أ

ُ
أ
َ
ِيَن َيْنَقاُدوَن بُِروِح اهللِ، ف

َّ
نَّ ُكَّ ال

َ
»أل

ــوة  ــة و لــيك حتصــل ىلع ق ــودل ثاني ــا هلل جيــب أن ت ــح ابنً ــيك تصب ل
ــدس.   ــروح الق ــد يف ال ــب أن تعتم ، جي

ً
ــاال ــاهًدا فع ــون ش ــيك تك ل

ــا بالــروح القــدس.  ولكــن لــيك حتيــا اكبــن هلل، جيــب أن تنقــاد يوميً

، و يوًمــا 
ً

ــا أوال ــا روحيً ُيَعلّــم ابلعــض أنــه جيــب أن تكــون متفوقً
ــارش   ــل مب ــض بش ــرة تُناق ــذه الفك ــن ه ــن هلل. ولك ــتظهر اكب ــا س م
)روميــة 8: 14( والــي تقــول أن لكَّ مــن ينقــادون بــروح اهلل هــم أوالد 
اهلل، وكمــا كتبــت يف فصــل ســابق، فــأن اللكمــة هنــا ليســت يه لكمــة 
»أوالد« أي لكمــة  »children« باللغــة اإلجنلزيــة بــل لكمــة »أبنــاء« أي 
لكمــة »sons«. وهــذا يتضمــن انلضــج. يتبــى  الكثــرون هــذا االجتــاه: 
»عندمــا أكــون اكمــًا ســيأيت الــروح القــدس«، واكن هــذا يف األســاس 
ــباب  ــن الش ــة م ــاك جمموع ــو أن هن ــذا ل ــبه ه ــينيًا. يُش ــا مخس تعليًم
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يذهبــون إىل اجلامعــة ويــأيت األســاتذة ويقولــون هلــم: »عندمــا تتخرجون 
ســنبدأ يف تدريســكم« حســنًا، عندمــا تتخــرج فأنــت لســت حباجــة 
ــل، مــى  إىل أســاتذة، فأنــت حباجــة إىل األســاتذة حــى تتخــرج. وباملِث
حتتــاج الــروح القــدس؟ اآلن، لــيك تُصبــح ناضًجــا. فالــروح القــدس ال 

يــأيت لــك ألنــك اكمــل ولكنــه يــأيت لــك ألنــك حتتــاج ايلــه. 

ــا  َم
َ
ــُه ك نَّ

َ
ــِدُكْم. أل ـَ ــِف َجسـ ــِل َضْع ْج

َ
ــْن أ ــانِيًّا ِم َسـ

ْ
ــُم إِن ـ

َّ
تََكل

َ
»أ

ُموا  دِّ
َ
ــَذا اآلَن ق

َ
ــِم، هك

ْ
ــِم لإِِلث

ْ
ْعَضاَءُكــْم َعبِيــًدا لِلنََّجاَســِة َواإِلث

َ
ْمُتْم أ ــــدَّ

َ
ق

ــِة،  َِطيَّ ْنُتــْم َعبِيــَد الْ
ُ
ــا ك مَّ

َ
نَُّكــْم ل

َ
َقَداَســِة. أل

ْ
ــِرِّ لِل

ْ
ْعَضاَءُكــْم َعبِيــًدا لِل

َ
أ

يُّ 
َ
ــأ

َ
ــِرِّ ) لــم يكــن للــرب أي ســلطة عليكــم (. ف

ْ
ْحــَراًرا ِمــَن ال

َ
ْنُتــْم أ

ُ
ك

نَّ نَِهايـَـَة 
َ
ــِي تَْســَتُحوَن بَِهــا اآلَن؟ أل

َّ
ُمــورِ ال

ُ
ُكــْم ِحينَئـِـٍذ ِمــَن األ

َ
َثَمــٍر َكَن ل

ــال  ــك حي ــع نفس ــًدا م ــا ج ــن واضًح ــْوُت  ) ك َم
ْ
ــورِ يِهَ ال ُم

ُ
ــَك األ

ْ
تِل

ُتــْم َعبِيــًدا ِهللِ،  ــِة، َوِصْ َِطيَّ ْعتِْقُتــْم ِمــَن الْ
ُ
 أ

ْ
ــا اآلَن إِذ مَّ

َ
هــذا األمــر ! (. وَأ

بَِديَّــٌة«. )روميــة 6: 19 – 22( 
َ
َقَداَســِة، َوانلَِّهايـَـُة َحَيــاٌة أ

ْ
ُكــْم َثَمُرُكــْم لِل

َ
ل
َ
ف

تعلمنــا )روميــة 6( أن الطريــق لــيك تصبــح عبــًدا للــرب هــو 
ممارســة مــا يــيل: 

• اعلــم أن طبيعتــك القديمــة قــد ُصلبــت يف املســيح. انظــر 	
)روميــة 6: 6( فلــو أنــك ال تعــرف هــذا، فــا يمكنــك أن 
تتمتــع حبيــاة الــروح. العــدو األعظــم هــو اجلهــل، إن لــم تكــن 
تعــرف تعايلــم الكتــاب املقــدس، أو لــم تعــرف مــا فعلــه املســيح 
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ألجلــك، وال تعــرف األمــور الــي وفرهــا اهلل لــك، فــا يمكنــك 
ــا. ــل إىل ملئه أن تدخ

• ــة 6: 11(، 	 ــر )رومي ــة انظ ــن اخلطي ــا ع ــك ميتً ــب نفس احس
جيــب أن تصــدق هــذا والبــد وأن تقــول: »هــذا مــا يقــوهل اهلل، 
ــا يل«.  أن حتســب نفســك ميــت عــن اخلطيــة  وســأعتربه حقيقيً

ــه.  ــن ب ــت تؤم ــذا وأن ــول ه ــين أن اهلل يق ــان، يع باإليم

• اعــرتف بإيمانــك أو رّصح بــه عانيــة انظــر )روميــة 6: 3 – 4(، 	
فــا يمكنــك أن تكــون مؤمنًا رسًيــا بيســوع، فاملعموديــة باملاء 
يه العامــة اخلارجيــة والعمــل املحــدد لاعــرتاف بماكنتــك يف 
املســيح. مــى ُدفنــت؟ عندمــا تكــون ميــت... ومــى ال تعــود 

مدفونـًـا؟ عندمــا تقــوم مــن األمــوات و تصبــح حيًــا ثانيــًة. 

• ال تستســلم للخطيــة انظــر )روميــة 6: 12 – 13(. مــن بــن 	
ــو أن  ــدس ه ــروح الق ــة بال ــاة املمتلئ ــية للحي ــور األساس األم
تتعلــم كيــف تقــول ال وأن تعــين مــا تقــوهل. فالشــيطان يعــرف 
مــى تعنيهــا ومــى ال تعنيهــا. خيربنــا ســفر األمثــال: »يَــا ابْــِي، 
ــاَ تـَـْرَض.« )أمثــال 1: 10( ببســاطة، فلتقــل 

َ
َُطــاةُ ف َقــَك الْ

َّ
إِْن َتَمل

ــن  ــر م ــول »ال« لكث ــادًرا ىلع أن تق ــون ق ــب أن تك »ال«، وجي
ــارات.  ــخاص واألختي األش

• ــروح 	 ــع لل ــك أن ختض ــة 6: 13(. علي ــر )رومي ــع هلل انظ اخض
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ــه.  ــع لقيادت ــة وختض ــة منتظم ــا وبصف ــدس يوميً الق

ــٍد  ــة بتح ــاق مصحوب ــوة ىلع اإلط ــل دع ــوع أمج ــا يس َم نل ــدَّ قَ
ــرب:  ــوع لل ــق باخلض ــا يتعل ــل، فيم هائ

رِيُُكــْم. 
ُ
ــا أ نَ

َ
ــاِل، وَأ ْحَ

َ
ُمْتَعبِــَن َواثلَِّقيــِي األ

ْ
ــا َجِيــَع ال َّ يَ ــْوا إِلَ

َ
»َتَعال

ــِب، 
ْ
َقل

ْ
ــُع ال ــٌع َوُمَتَواِض  َوِدي

ِّ
ن

َ
، أل ــيِّ ــوا ِم ُم

َّ
ــْم َوَتَعل ْيُك

َ
ــريِي َعل ــوا نِ

ُ
اِْحِل

َخِفيــٌف«. وَِحْــِي   ٌ َهــنِّ نِــريِي  نَّ 
َ
أل نِلُُفوِســُكْم.  َراَحــًة  َفَتِجــُدوا 

 )مى 11: 28 – 30(. 

يوضــح نلــا هــذا اجلــزء رحلــة نمــر بهــا  لنستســلم  للــرب ونتعلــم 
ــاس  ــض انل ــد بع ــرتيح، يعتق ــة ونس ــا اثلقيل ــرح أمحانل  نط

ً
ــه. أوال طرق

أن هــذا هــو لك شــئ، ولكــن هنــاك املزيــد. فابــد أن نصبــح 
تاميــذ بــأن نمــل نــر املســيح ونتعلــم منــه. ثــم نتّبــع مثــال يســوع 
ــم اللطفــاء  ــا، ألن اهلل يُعلّ ــأن نكــون لطفــاء ومتضعــن فـــي قلوبن ب
واملتضعــن ولكنــه يقــاوم املتكــرب.  ثــم عندئــذ وعندئــذ فقــط، ســنجد 
الراحــة احلقيقيــة، عندمــا نأخــذ نــر يســوع ونصبــح لطفــاء ومتضعــن 

ــريي هــن وحــي خفيــف«.  ــم: »ألن ن ــن  للتعلّ وقابل

اخلــاص ال يعــين اتلخلــص مــن لك نــر، ولكنــه اســتبدال لأنيار. 
فعليــك أن تطــرح نــر الشــيطان وحتمــل نــر الــرب. ال حتــاول أن حتيــا 
ــول:  ــا أن نق ــا يمكنن ــك. ف ــل ذل ــتطيع أن تفع ــك ال تس ــر، ألن ــا ن ب
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ــث  ــدم اهلل« حي ــوي أن أخ ــين ال أن ــيطان ولك ــدم الش ــد أن أخ »ال أري
ســينتي بنــا األمــر وقــد رصنــا خنــدم الشــيطان ِضْعــف مــا كنــا خندمه 

مــن قبــل. 

ليس صراعـًا بل وحدة 

اعتقــد أن هــذا هــو انلمــوذج الكتــايب البســيط للعبــور مــن املــوت 
إىل احليــاة وللعبــور مــن ســلطان الطبيعــة القديمــة وانلامــوس إىل جــدة 

احليــاة يف املســيح ويف الــروح. جيــب أن خنضــع للــروح القــدس والــرب. 

إن طريــق اهلل للــرب والقداســة ليــس رصاًع ولكنه خضــوع، فيجب 
ــتلم  ــدس، اس ــروح الق ــا ال ــول »أيه ــدك وتق ــة جه ــل إىل نهاي أن تص
ــن  ــف، ولك ــذا املوق ــع ه ــل م ــين اتلعام ــا يمكن ــادة، ف ــت القي أن
ــن  ــوة اإلرادة، لك ــاج إىل ق ــك حتت ــين أن ــذا ال يع ــتطيع«. وه ــت تس أن
ينبــى عليــك أن تســتخدم قــوة إرادتــك بطريقــة خمتلفــة، فيجــب أن 

ــك. ــر بنفس ــل األم ــاول أن تفع ــتخدمها  ال أن حت تس

أنــا شــخصية مســتقلة للغايــة و كثــر اتلفكــر يف لك يشء. 
فميــويل الطبيعيــة تدفعــين للتفكــر يف حــل أي مشــلكة أواجههــا، وقــد 
ــم أعــد  ــي ل ــة ال ــيك أصــل إىل املرحل اســتغرق مــين األمــر ســنوات ل
أفعــل فيهــا هــذا. فــاآلن أقــول »يــا رب مــا هــو حلــك هلــذه املشــلكة؟« 
وعدة مــا يكــون خمتلًفــا تماًمــا عــن أي يشء قــد أفكــر فيــه. فاحليــاة 
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ــوع  ــام واخلض ــاة االستس ــا حي ــاة رصاع ولكنه ــت حي ــيحية ليس املس
للــروح القــدس اذلي يف داخلنــا، عندهــا ال يعتمــد األمــر ىلع املجهــود 

بــل ىلع االحتــاد. 

حتدثنــا عــن املفهــوم اخلــاص باالحتــاد والوحــدة يف الفصل الســابق. 
ــن  ــزتوج م ــك م ــو أن ــزتوج؟ فل ــت م ــاذا أن ــو: بم ــؤال اآلن ه والس
الطبيعــة اجلســدية فســتُثمر أعمــال اجلســد. ويمكنــك أن ختتلــف مــي 
بقــدر مــا تريــد حــول ذلــك، ولكــن هــذا هــو القانــون ابليولوچــي. ال 
ــة.  يهــم كــم حتــارب الطبيعــة القديمــة، فــي مــا زالــت تثمــر خطي
ولكــن إن كنــت ُمتحــًدا - مــن خــال الــروح القــدس- مــع املســيح 
املُقــام، فمــن خــال هــذا االحتــاد ســتحمل ثمــر الــروح. فاحتــاد الــروح 
ــرب، وال  ــر ال ــأيت بثم ــدس ي ــروح الق ــام بال ــيح الُمق ــع املس ــددة م املتج
حتتــاج تلــك الطبيعــة املتجــددة أن تُصــارع لــيك تُثمــر بــًرا، فــل مــا 
عليهــا أن تفعلــه هــو أن تتحــد باملســيح. ذللــك فــي حيــاة خضــوع ال 

رصاع، احتــاد ال جمهــود. 

ــم  ــا 15( ىلع أن نفه ــان يف )يوحن ــة واألغص ــال الكرم ــاعدنا مث يس
ِب 

َ
ــُة وَأ َِقيِقيَّ ْرَمــُة الْ

َ
ك

ْ
نـَـا ال

َ
أكــر تلــك احليــاة، قــال يســوع تلاميــذه: »أ

ــرَّاُم«. )يوحنــا 15: 1(. 
َ
ك

ْ
ال

الكرمـة يه نبـات حيمـل ثمـاًرا وحيتـاج إىل تهذيـب بعنايـة، فلو 
الوقـت  ويف  املناسـبة  بالطريقـة  الكرمـة  تهذيـب  يف  أخفقـت  أنـك 
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املناسـب مـن العـام، فسـتتوقف عن إثمـار العنـب، يقول يسـوع: »أنا 
الكرمـة وأيب الكـرام اذلي يقـوم بعمليـة اتلهذيـب«، وهـو يسـتكمل 
ِتَ 

ْ
ْن يَأ

َ
ُغْصَن الَ َيْقـِدُر أ

ْ
نَّ ال

َ
َمـا أ

َ
نَـا فِيُكم. ك

َ
بُُتوا يِفَّ وَأ

ْ
كامـه قائـًا: »اُث

ُبُتوا 
ْ
ْم تَث

َ
يًْضـا إِْن ل

َ
ْنُتْم أ

َ
ذلِـَك أ

َ
ْرَمِة، ك

َ
ك

ْ
ُبـْت يِف ال

ْ
ْم يَث

َ
بَِثَمـٍر ِمـْن َذاتِِه إِْن ل

ِت بَِثَمٍر 
ْ
نَا فِيِه هـَذا يَأ

َ
ُبُت يِفَّ وَأ

ْ
ِي يَث

َّ
َصـاُن. ال

ْ
غ

َ
ْنُتـُم األ

َ
ْرَمـُة وَأ

َ
ك

ْ
نَـا ال

َ
. أ يِفَّ

وا َشـيًْئا.« )يوحنا 15: 4 – 5(. 
ُ
ْن َتْفَعل

َ
نَُّكْم بِـُدوِن الَ َتْقِدُروَن أ

َ
ثِـرٍي، أل

َ
ك

ــذ  ــو ال يتخ ــا، فه ــل عنبً ــيك حيم ــر ل ــد كب ــن جبه ــوم الغص ال يق
ــق  ــة. تتدف ــاق الكرم ــد بس ــه يتح ــر« ولكن ــآيت بثم : »س

ً
ــاال ــرارات ق ق

ــاة،  ــة احلي ــس نوعي ــة نف ــان حامل ــاق إىل األغص ــن الس ــارة م العص
ــال  ــر. ق ــن اثلم ــب م ــوع املناس ــأيت بانل ــان ت ــي يف األغص ــاة ال واحلي
َصــاُن «، فــإن ظللــَت مرتبًطــا وملتصًقــا 

ْ
غ

َ
ْنُتــُم األ

َ
ْرَمــُة وَأ

َ
ك

ْ
نـَـا ال

َ
يســوع »أ

ــار.  ــن اثلم ــر م ــتحمل الكث يب، فس

ــه  ــة، فقــد قــال أن ــا يســوع أيًضــا مــن شــئ هــام للغاي حّذرن
ِتَ 

ْ
يــِه )اآلب( ِلَأ ِت بَِثَمــٍر ُيَنقِّ

ْ
علينــا أن نتوقــع اتلهذيــب »َوُكُّ َمــا يـَـأ

ــكات  ــن مش ــض املؤمن ــه بع ــا 15: 2(. يواج .« )يوحن ــَرَ
ْ
ك

َ
ــٍر أ بَِثَم

ألنهــم ال حيملــون ثمــًرا كثــًرا، فُهــم يصارعــون مــع املواقــف الــي 
ــض  ــاك بع ــن هن ــيئة. ولك ــم الس ــم أو أفعاهل ــن قراراته ــج ع تنت
ــون  ــم حيمل ــكات ألنه ــون مش ــن يواجه ــن اذلي ــن األخري املؤمن
ثمــاًرا، وهــذه املشــكات يه مشــكات تتعلــق باتلنقيــة واتلهذيب 
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الــرويح. فلــو أنــك رأيــت مــن َقبـْـل كيــف ُتنـَـى الكرمــة، فســتعلم 
أنهــا عمليــة  قاســية؛إذ تُقطــع األغصــان مــن أصلهــا وقــد تظــن أن 
تلــك الكرمــة لــن حتمــل ثمــاًرا بعــد ذلــك أبــًدا، ولكــن يف العــام 

اتلــايل جتــد أنهــا قــد أثمــرت أكــر مــن ذي قبــل.

ــي  ــم وال ــة أقاني ــن اثلاث ــة ع ــورة اجلميل ــك الص ــظ تل الح
ــان-  ــة واألغص ــاص بالكرم ــايّب اخل ــع الكت ــذا املقط ــر يف ه تظه
ــو  ــدس ه ــروح الق ــة وال ــو الكرم ــوع ه ــّرام، ويس ــو الك ــاآلب ه ف
ــق إىل  ــات تلحمــل الغــذاء اذلي يتدف ــي جتــري يف انلب العصــارة ال
ــروح يه الــي  ــاة الــي مصدرهــا ال الكرمــة واألغصــان. هــذه احلي
تــأيت باثلمــار، ويه ليســت ثمــاًرا ألفضــل جهودنــا وال ثمــاًرا للتديُّن 

ــروح. ــار ال ــا ثم ولكنه

ــك  ــاء تل ــر أثن ــف و نضج ــب أال نضُع ــا اآلب، جي ــا ينقين عندم
ــت  ــد حاول ــذا ؟«، فق ــدث يل ه ــاذا حي ــول: »مل ــب أال نق ــة، وجي العملي
ــدي،  ــارى جه ــذل قص ــل أب ــرب، بالفع ــدم ال ــاص أن أخ ــكل إخ ب
وقــد فعلــت كــذا، وكــذا...،«. لقــد محلنــا ثمــاًرا ونــن اآلن ســنتطهر. 
وأثنــاء مثــل تلــك األوقــات جيــب أن نتنفــس الصعــداء ونمجــد اهلل، 

ــدة.  ــة جي ــذه عام فه

ــار  ــل ثم ــا يه أن مح ــد عليه وَدُّ اتلأكي
َ
ــي أ ــية ال ــة األساس انلقط

ّن بـَـْذَل أي 
َ
الــروح ال يتــأىّت باملجهــود. لك جهودنــا لــن حتمل اثلمــر، كما أ
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جمهــود لــن يــأيت حّببــة عنــب واحــدة حــى لــو حاونلــا ألالف الســنن، 
ــد  ــاًرا. يري ــل ثم ــيجعلنا نم ــو اذلي س ــط ه ــة فق ــاد بالكرم فاالحت
ــون  ــم ال يدرك ــروح، ولكنه ــرة  بال ــاٍة منت ــول ىلع حي ــرون احلص كث
ــة.  ــة متواصل ــا عملي ــك ولكنه ــة ذلل ــوات فوري ــد أى خط ــه ال تَّوج أن
ــروح القــدس إال باخلطــوات  ــاة املنتــرة اململــوءة بال فلــن نقــق احلي

ــا اهلل.  ــي وضعه ال

 خنضع واهلل يـُكمل العمل 

نصــل اآلن إىل حقيقــة أنــه عندمــا نكــون يف تناغــم مــع إرادة اهلل 
ونيــا وفًقــا ألهدافــه، فــل مــا خنتــربه ســيعمل للخــر، وهــو ســيَُكمل 
غرضــه وهدفــه  فينــا. هنــاك ترنيمــة مجيلــة تقــول »أيب خطــط لك يشء« 
وهــذه يه احلقيقــة بالنســبة هلــؤالء اذليــن يســرون يف تناغــم مــع روح 
اهلل. لك موقــف ولك اختبــار حُيقــق أهــداف اهلل األبديــة الصاحلــة فينــا 
ــوَن اهللَ،  ــَن ُيِبُّ ي ِ

َّ
ــرْيِ لِل َخ

ْ
ــا لِل ــُل َمًع ــَياءِ َتْعَم ْش

َ
نَّ ُكَّ األ

َ
ــُم أ

َ
ــُن َنْعل ْ »َونَ

ــظ أن لك  ــة 8: 28(. الح ــِدهِ.« )رومي ْص
َ
ــَب ق وَن َحَس ــوُّ ــْم َمْدُع ــَن ُه ِي

َّ
ال

املؤهــات تتلّخــص ىف رضورة أن نكــون يف تناغــم مــع قصــده. 

ــَن  ي ــاَء اهللِ، َمْدُعوِّ ِحبَّ
َ
ــم: »أ ــة بأنه ــين رومي ــس مؤم ــف بول وص

ــدس«  ــين »ُمق ــاطة تع ــس ببس ــة قدي ــة 1: 7(، ولكم ــَن« )رومي يِس قِدِّ
والقداســة ليســت نــوًع مــن املؤهــات اإلضافيــة الــي ال يملكهــا إال 
ــس   ــن. فبول ــع مــن لك املؤمن ــا أمــر متوق ــن، ولكنه ــل مــن املؤمن قلي
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لــم يكــن ُمقتنًعــا بوجــود طبقــة خاصــة مــن املؤمنــن اذليــن يصلــون 
ــا لأخريــن، فقــد أفــرتض بولــس أن لك  اىل مســتوى أىلع ليــس متاًح

ــن.  ــون قديس ــن يكون املؤمن

عندمـا تقبـل دعـوة اإلجنيـل لإليمـان بيسـوع املسـيح، يدعـوك 
اهلل قديًسـا. فأنـت شـخص خمصص مسـتعد للخضوع للـروح القدس 
والـرب. ربمـا تنظـر إىل نفسـك وتقول: »حسـنًا.. ال أبـدو قديًسـا فعًا«، 
َموُْجوَدةِ 

ْ
ْشـَياَء َغرْيَ ال

َ
ولكـن تذكر أن بولس قـال أيًضا أن اهلل »َيَْدُعو األ

نََّهـا َموُْجـوَدٌة« )روميـة 4: 17(. دع اهلل إبراهيـم أبًـا ألمـم كثرة قبل 
َ
أ
َ
ك

أن يكـون دليـه حـى ابـٌن واحـد انظـر) تكويـن 17: 4 – 5(. عندما 
يُطلـق اهلل عليـك وصًفـا ، فهـذا ألنـه سـيجعل هـذا الوصـف ينطبـق 
عليـك؛ عندمـا يدعـوك اهلل قديًسـا، فأنـت قديـس ألنه دعك قديًسـا. 
وربمـا يسـتغرق األمـر بعـض الوقت لـيك يظهر هـذا األمـر يف حياتك 

ولكـن هذا هـو قراره بشـأنك. 

عندمــا قِبلنــا يســوع املســيح، ســكب حياتــه بالاكمــل فينــا بالروح 
ــروح القــدس  ــاة بال ــا حي ــيك ني ــا نتاجــه ل ــا م القــدس وهــو يُعطين
ــَة  نَّ َمَبَّ

َ
ونلُصبــح قديســن. ىلع ســبيل املثــال ختربنــا روميــة )5: 5 ( »أل

ـَـا«. وتســتخدم 
َ

ُمْعَطــى نل
ْ
ُقــُدِس ال

ْ
وِح ال وبَِنــا بِالــرُّ

ُ
ل
ُ
َبْت يِف ق

َ
َســك

ْ
ــِد ان

َ
اهللِ ق

ايلونانيــة زمنًــا  تاًمــا هنــا، وهــو يشــر إىل عمــل تــام جيــب أال يتكــرر. 
وِح  ــرُّ ــا بِال وبَِن

ُ
ل
ُ
َبْت يِف ق

َ
َســك

ْ
ــِد ان

َ
ــَة اهللِ ق ومــن املهــم أن نفهــم: »أن َمَبَّ
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ــروح  ــد يف ال ــرد أن تعتم ــه بمج ــع، أن ــا«. يف الواق َ ــى نلَ ُمْعَط
ْ
ــُدِس ال ُق

ْ
ال

ــة مــرة أخــرى، ولكــن  ــًدا ألجــل املحب القــدس، ينبــي أال تصــيل أب
ــع اذلي ال ينضــب اذلي يف داخلــك؟ وهــذا  عليــك أن تأخــذ مــن انلب
هــو الــرد الكتــايب الســليم، فمحبــة اهلل- ليــس جــزًءا مــن مبــة اهلل بــل 
مبــة اهلل بالاكمــل-  قــد انســكبت يف قلوبنــا مــن خــال عطيــة الــروح 
القــدس. فــل املحبــة اإلهليــة متاحــة نلــا، ولكــن إن لــم نأخــذ منهــا 

فلــن خنتربهــا. 

ربمــا يمكــن أن ُنّطبــق هــذا األمــر ىلع ماكنــة الــروح القــدس يف 
حيــاة الصــاة اخلاصــة بنــا. فقبــل أن يتحــدث بولــس عــن لك األشــياء 

الــي تعمــل خلرنــا، قــال: 

ــُم 
َ
ْســَنا َنْعل

َ
نََّنــا ل

َ
يًْضــا يُِعــُن َضَعَفاتَِنــا، أل

َ
وُح أ ذلِــَك الــرُّ

َ
»َوك

ــا  ــَفُع فِيَن ــُه يَْش وَح َنْفَس ــرُّ ــنَّ ال ــِي. َولِك ــا يَنَْب َم
َ
ــِه ك ْجلِ

َ
ــيِّ أل ــا نَُص َم

ــَو  ــا ُه ــُم َم
َ
ــوَب َيْعل

ُ
ُقل

ْ
ــُص ال ِي َيْفَح

َّ
ــنَّ ال ــا. َولِك ــُق بَِه ــاٍت الَ ُيْنَط نَّ

َ
بِأ

يِســَن.«  ِقدِّ
ْ
ـُه حِبََســِب َمِشــيَئِة اهللِ يَْشــَفُع يِف ال نَـّ

َ
وِح، أل اْهتَِمــاُم الــرُّ

)رومية 8: 26 – 27(. 

ــا  ــا مجيًع ــة أنن ــع حقيق ــل م ــزء يتعام ــذا اجل ــابًقا أن ه ــرُت س ذك
ــه.  ــا ضعــف، وهــو أمــر شــائع بالنســبة للجنــس البــري بأكمل دلين
ــا ال  ــو أنن ــف ه ــن الضع ــوي، ولك ــرض العض ــه امل ــد ب ــو ال يقص وه
ــارض  ــخًصا يع ــًدا ش ــد أب ــم أج ــي. ول ــا ينب ــيل كم ــف نص ــرف كي نع
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ــم ال  ــا أنه ــون مجيًع ــاس يعرتف ــع انل ــدث م ــا أحت ــة، فعندم ــذه املقول ه
يعرفــون دائًمــا مــا يصلــون ألجلــه، وحــى عندمــا يعرفــون مــا يصلــون 

ــون.  ــف يصل ــون كي ــم ال يعرف ــه، فأنه ألجل

مــا هـــي إجابــة اهلل ىلع ضعفنا؟ الــروح القــدس، فهو يأتـــي يلُعن 
ضعفاتنــا بــأن يتــوىل القيــادة نيابــة عنــا. عندما خنضــع هل فـــي الصاة، 
يُصــيل مــن خــانلا وعندمــا يُصــيل فهــذه يه الصــاة الســليمة، فــي 
الصــاة الــي فـــي قصــد اهلل، وستأتـــي بانلتائــج الي يريدهــا اهلل فـــي 

حيــاة هــؤالء اذليــن نصــيل ألجلهــم. 

نــرى هــذا بوضــوح يف اختبارنــا ملعموديــة الــروح القــدس، فعندمــا 
نتلكــم بألســنة نعلــم أن هــذه ليســت أذهاننــا الــي تُصــيل ألننــا ال نفهم 
مــا يُقــال. ونعــرف أن الــروح القــدس هــو اذلي يمدنــا  بالصــاة، ولك 
مــا نقدمــه نــن هــو اآليلــة وأعضاءنــا الصوتيــة الــي ُتَمّكــن  الــروح 

القــدس مــن الصــاة. 

ــل أي شــخص  ــدة، فلــم أقاب ــاة صــاة فري اكن لزوجــي األوىل حي
آخــر اكن يُصــيل مثلهــا، يف بعــض األحيــان اكن يســأهلا انلــاس »مــا هــو 
ــروح  ــا أفتــح فــي عــن آخــره وأدع ال رس الصــاة؟« فاكنــت تقــول »أن
القــدس يمــأه�. يمكنــك أن تفعــل نفــس الــيء، فقــط إبــدأ باإليمان 
ــم اســمح للــروح القــدس أن يتــوىل األمــر، فهكــذا نصــيل صلــوات  ث

فعالــة متناغمــة مــع فكــر اهلل. 
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 يف الطبيــي ال يمكــن أن حتصــل ىلع حيــاة صاة مســيحية ، فعىل 
ــٍة  َب

ْ
ِــُكلِّ َصــاٍَة َوِطل ــا )أفســس 6: 18( »مصلــن ب ــال ختربن ســبيل املث

ــوا بـِـاَ انِْقَطــاٍع«. 
ُّ
وِح«، وختربنــا )1تســالونييك 5: 17( »َصل ــٍت يِف الــرُّ

ْ
ُكَّ َوق

ــروح  ــن بال ــك، ولك ــك و بإماكنات ــذا بقوت ــل ه ــك أن تفع ــا يمكن ف
القــدس يمكنــك ذلــك! بولــس أعطانــا رؤيــة عــن كيــف يمكننــا أن 
وَح« )1تســالونييك 5: 19(  ــرُّ ــوا ال ــا كتــب: »الَ ُتْطِفُئ نفعــل هــذا عنـدمـ
ــس  ــل يلع العك ــروح ب ــىء ال ــن تط ــم تك ــة. اذا ل ــذه يه اإلجاب فه
حتيــا بالــروح، فأنــت دليــك اجتمــاع صــاة مســتمر يف داخلــك أربًعــا 

وعريــن ســاعة يف ايلــوم. 

إن مـا أصفـه هـو حيـاة الصـاة الـي ليسـت يف احليـاة الطبيعية 
ولكنهـا إرادة اهلل نلـا مجيًعـا. عندما نقبـل معونة الروح القـدس، فإنه 
جيعلهـا حيـاة يمكن أن تعاش. هلذا دلّي بعـض اتلحفظات ىلع إعطاء 
انلـاس جمموعـة مـن القواعـد للصـاة، فـيف بعـض األحيـان نكون 
مشـغولن للغايـة بالقواعـد دلرجة أننـا نرتك الـروح القـدس خارًجا. 

فعلينـا أن نكـون ثابتـن  تماًمـا يف اعتمادنا ىلع الـروح القدس. 

ــدس   ــاب املق ــة للكت ــج دراس ــرات منه ــدى امل ــتخدمت يف إح اس
واكن يتضمــن دراســة عــن الصــاة . واكن حيتــوي ىلع ثاثــة وعريــن 
 ولكــن دون أي إشــارة للــروح القــدس، وهــذا يشــبه تماًمــا أن 

ً
ســؤاال

ــاة  ــاد للص ــييح املعت ــلوب املس ــتاذ! فاألس ــة دون أس ــون يف جامع تك
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ــا  ــا ال نســتطيع! فعلين هــو أن حتــاول أن تفعــل األمــر بنفســك، ولكنن
أن نُســلّم الزمــام للــروح القــدس وخنضــع هل، ألنــه مــن خــاهل فقــط 

ــا إلرادة اهلل.  ــا أن نُصــيل وفًق يمكنن

دع الروح القدس يعيش خللك 

يف لك جانــب مــن جوانــب احليــاة املســيحية، ال نســتطيع بقدرتنــا 
ــة يه أن  ــا الطبيعي ــا. فميونل ــه اهلل من ــا يطلب ــل م ــة أن نفع الطبيعي
نيــا باجلســد وأن نــاول القيــام باألمــور ىلع طريقتنــا، ولكــن هــذا 
األســلوب يقودنــا إىل الضعــف واملــوت. واحلــل اذلي يُقدمــه نلــا اهلل هــو 
الــروح القــدس. وهــو حيثنــا ىلع أن نفعــل املســتحيل ثــم يقــول »اآلن، 
ــيفعل  ــروح، س ــع لل ــا خنض ــك« وبينم ــوم بذل ــدس يق ــروح الق دع ال

املســتحيل مــن خانلــا. 
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ــإن     ــابق، ف ــل الس ــاب يف الفص ــاص بالش ــال اخل ــا يف املث ــا رأين كم
ــات  ــماع لكم ــا س ــن يمكنن ــا، فل ــدس أن يقودن ــروح الق ــمح لل ــم نس ل
اتلعزيــة واتلوجيــه واحلكمــة الــي يرغــب يف أن يعطيهــا نلــا. وإين ملقتنع 
ــا مــع اهلل. ويؤســفين أن  أن أهــم احتيــاج يف حياتنــا هــو أن نقــي وقتً
أقــول أن معظــم املؤمنــن ال يعطــون اهلل الكثــر مــن الوقــت ويه حالــة 

جيــب أن يتــوب عنهــا الكثــرون. 

تعلمــت أنــا وزوجــي »روث«- وهــذا ىلع نطــاق صغــر- أن نأخــذ 
ــيحدث،  ــا س ــرة عم ــا فك ــس دلين ــر هلل ولي ــبوع نلنتظ ــا لك أس يوًم
وليــس دلينــا أجنــدة أو قائمــة للصــاة. يف بعــض األحيــان نبــدأ بقــراءة 
الكتــاب املقــدس ويف بعــض األحيــان ال، ولكــن يف نهايــة ايلــوم جنــد 
ــة أو  ــا خط ــن دلين ــم يك ــا؟«. ل ــا إىل هن ــف وصلن ــول: »كي ــنا نق أنفس
فكــرة عــن االشــرتاك فيمــا وصلنــا هل يف نهايــة ايلــوم، فالــروح القــدس 

هــو اذلي قادنــا إىل ذلــك املــاكن. 

ــق الــي تقــف يف  عندمــا نتعلــم أن ننتظــر اهلل، يُظهــر نلــا العوائ
طريــق عاقاتنــا معــه حــى يمكننــا أن نتحــرر منهــا فنحبــه وخندمــه 



 132

تلبسون قوة

بطريقــة أفضــل. كثــرون منكــم ليســوا اآلن يف املــاكن اذلي اكن جيــب 
ــل أن  ــن ب ــم أو أدي ــد أن أته ــا ال أري ــع اهلل ، وهن ــه م ــوا في أن يكون

أســاعد. 

االعتراف بسيادة يسوع 

يف معظــم جســد املســيح هنــاك شــئ مــا ليــس يف ماكنــه وجيــب  
تصحيــح وضعــه و ذللــك  ســنقي وقتًــا يف انتظــار اهلل والســماع منــه. 
ــيادة  ــرتف بس ــا ال نع ــه؟ انن ــس يف ماكن ــيء اذلي لي ــذا ال ــو ه ــا ه م

ــا.  املســيح يف حياتن

كتب بولس يف أفسس: 

ــــْوَق 
َ
ًســا ف

ْ
ـَــــَل َرأ ــِه، َوإِيَّــاهُ َجع ـْ َدَميـ

َ
ْــَت ق ْخَضــَع ُكَّ َشـــْيٍء تَ

َ
»وَأ

ـلَّ يِف 
ُ
ك

ْ
 ال

ُ
ِي َيْمــأ

َّ
ِـي يِهَ َجَســُدهُ، ِمْلُء ال

َّ
ـَِة، اتل نِيسـ

َ
ك

ْ
ـُلِّ َشــــْيٍء لِل كـ

ــس 1: 22، 23(.  .« )أفس
ِّ

ــُك
ْ
ال

ــإّن اهلل  ــا، ف ــا ورائًع ــدُّ موفًق ــا ُيَع ــة هن ــس للغ ــار بول إن اختي
ــياء  ــت لك األش ــد اكن ــوع. فق ــديم يس ــت ق ــئ حت ــع لك ش ــد أخض ق
خاضعــة هل، ولكنــه أعطــى يســوع أيًضــا للكنيســة. َكــْون يســوع هــو 
ــرأس  ــة جلســد املســيح. ويســوع هــو ال الرأس،هــو  أروع وأثمــن برك
ىلع لك األشــياء وليــس فقــط ىلع بعــض األشــياء أو معظــم األشــياء 

ــياء.  ــن ىلع لك األش ولك
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هــل يمكنــك أن تعلــن بــكل أمانــة يف مــر اهلل أن يســوع 
هــو الــرأس ىلع لك شــئ يف حياتــك؟ وأنــه ال يوجــد مــا هــو خــارج 
ــه الســائدة   ــه ال يوجــد شــئ خــارج نطــاق إرادت عــن ســيطرته؟ أن

عليــك؟ 

بعد ذلك،كتب بولس يف أفسس 

ِي ُهــَو 
َّ

 َذاَك ال
َ

ٍء إِل َمَحبَّــِة، َنْنُمــو يِف ُكِّ َشْ
ْ
»بَــْل َصاِدقِــَن يِف ال

ًبــا َمًعــا، َوُمْقَتِنًــا بُِمــَؤاَزَرةِ 
َّ
ََســِد ُمَرك ِي ِمْنــُه ُكُّ الْ

َّ
َمِســيُح، ال

ْ
ُس: ال

ْ
الــرَّأ

ــِد  ََس ــوَّ الْ ــُل ُنُم ــْزٍء، ُيَصِّ ــاِس ُكِّ ُج ــل، َعَ قَِي ــَب َعَم ــل، َحَس ُكِّ َمْفِص
ــس 4: 15، 16(.  ــِة.« )أفس َمَحبَّ

ْ
ــِه يِف ال ِ ِلُنَْيان

الحــظ أن لك اجلســد يعتمــد ىلع الــرأس، وأنــه مــن خــال عاقــة 
ــل  ــو ويعم ــتطيع أن ينم ــان ويس ــذ ىف ابلني ــه يأخ ــرأس فإن ــد بال اجلس
بفعايلــة. إذا ضعفــت عاقــة اجلســد بالــرأس، فســتضعف حيــاة 

ــة.  ــة تلقائي ــا بطريق ــد لكه اجلس

ــَة� )كولــويس 2: 18(. »ال 
َ
َعال ِ

ْ
َحــٌد ال

َ
ُكــْم أ ْ قــال بولــس: »الَ ُيَسِّ

جيعلكــم أحــد غــر مؤهلــن« هــو اتلعبــر األفضــل ملــا يقــوهل بولــس 
ــراث  ــرس امل ــك خت ــك وجيعل ــخص أن خيدع ــمح ألي ش ــا. ال تس هن
الــريع اذلي يريــد اهلل أن يعطيــك ايــاه. هــذا انلــوع مــن االشــخاص 
ــْرهُ،  ــْم َيْنُظ

َ
ــا ل  يِف َم

ً
ــا ــِة، ُمَتَداِخ َماَئَِك

ْ
ــاَدةِ ال ــِع َوِعَب ــا يِف اتلََّواُض »َراِغًب
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« )آيــة 18(. شــخص كهــذا  ََســِديِّ ــِه الْ ــِل ِذْهنِ ــْن قَِب  ِم
ً

ُمْنَتِفًخــا بَاِطــا
ــو  ــة؛ فه ــدي للغاي ــع جس ــه يف الواق ــا ولكن ــوق روحيً ــه متف يع أن ــدَّ ي
ــُه  ِي ِمْن

َّ
ِس ال

ْ
ــرَّأ ــٍك بِال ــرْيَ ُمَتَمسِّ ــو »وََغ ــذا فه ــه هل ــبب ذهن ــخ بس منتف

ــَن اهللِ«.       ــوًّا ِم ــو ُنُم ــا َيْنُم ــَوازًِرا َوُمْقَتِنً ــٍط، ُمَت ــَل َوُرُب ــِد بَِمَفاِص ََس ُكُّ الْ
ــرأس«. ــال بال ــد اإلتص ــول »فق ــة تق ــة احلديث ــة 19(، والرتمج )آي

ــوع يف  ــر الوق ــه خط ــرأس، نواج ــال بال ــد االتص ــرد أن نفق وبمج
اخلطــأ وبعــض أشــاكل اخلــداع أو اإلنســياق وراء بعــض أنــواع اتلعليــم 
ــد  ــان الوحي ــام األم ــق اهلل. إذا فصم ــع ح ــاىش م ــادع اذلى ال يتم اخلـ
للجســد لكــه - ولــل مؤمــٍن ىلع حــدة- هــو أن يكــون ىلع عـــاقة 
ــال  ــي و اتص ــتعداد ال ــه إس ــي  دلي ــن حقي ــرأس. لك مؤم ــليمة بال س
ــر  ــخص آخ ــمح ألي ش ــه أال يس ــيح، وعلي ــوع املس ــع يس ــارش م مب

ــل.  باتلدخ

ــة  ــاس رائعــون ولكنهــم ال يســتطيعون أن يأخــذوا ماكن القــادة أن
يســوع. فليســت وظيفــة القائــد أن يكــون رأســك، بــل أن يســاعدك 
ىلع أن تُنــّي عاقتــك بالشــخص اذلي هــو رأســك، وليســت وظيفتــه 
ــك  ــر ل ــن أن يُظه ــكاتك، ولك  ملش

ً
ــوال ــات وحل ــك إجاب أن يعطي

كيــف جتــد احللــول بنفســك مــن يســوع. 

بعــض انلــاس كســاىل يريــدون أن حيــل هلــم األخــرون لك 
مشــكاتهم، ولكــن األمــر لــن ينجــح بهــذه الطريقــة. باإلضافــة إىل 
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ذلــك، فــأن هنــاك بعــض القــادة املســتبدين اذليــن يبتغــون الســيطرة 
ــتطعت أن  ــكر اهلل أين اس ــك، وأش ــكل ذل ــررت ب ــد م ــاس. وق ىلع انل
ــة رغبــة يف ادلخــول يف هــذه األمــور مــرة  أخــرج منــه وليــس دلي أي
أخــرى. فيجــب أن يكــون لــك عاقتــك الشــخصية بيســوع، وجيــب 
ــب أن  ــك. جي ــدث إيل ــو يتح ــتماع هل وه ــادًرا ىلع االس ــون ق أن تك
تكــون قــادًرا ىلع أن يوّجهــك، وجيــب أن يكــون هنــاك يشء مــا يف 
ــب أن  ــون. جي ــى ال يك ــرسوًرا وم ــون م ــى يك ــربك م ــك خُي داخل

ــرأس.  ــا لل ــون حساًس تك

أربعة وظائف للرأس 

ــة  ــدية وكيفي ــنا اجلس ــف لرؤس ــة وظائ ــش أربع ناق
ُ
أود اآلن أن أ

ــاء  ــا يف إعط ــُت ضليًع ــا لس ــا. أن ــه رأًس ــوع وكون ــيادة يس ــا بس ارتباطه
ــيطة.  ــة بس ــر عملي ــات نظ ــرد وجه ــذه جم ــح، وذلا فه دروس يف التري
ــك  ــر يف عاقت ــع، أود أن تُفك ــف األرب ــك الوظائ ــتعرض تل ــا نس وفيم

ــها.  ــوم برأس ــة ايل ــة الكنيس ــك عاق ــوع وكذل بيس

يبدو يل أن رؤوسنا هلا أربع وظائف أساسية ويه:

• ــق 	 ــد هل احل ــن اجلس ــزء م ــل ج ــات. ف ــتقبال املعلوم اس
ــال  ــارات اتص ــتقبل إش ــرأس اذلى يس ــع ال ــل م يف اتلواص

ــد.  ــزاء اجلس ــن لك أج ــتمرة م مس
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• اختاذ القرارات. فيقرر الرأس ما سيفعله اجلسد. 	

• املبــادرة باألفعــال. فاللكمــة األساســية يه املبــادرة ألن مــن 	
يأخــذ املبــادرة هــو الــرأس 

• تنســيق نشــاط األعضــاء، اذليــن ينفــذون قــرارات الــرأس. 	

الــروح القــدس هــو الوســيلة الــي يتواصــل مــن خاهلــا يســوع  - 
ــظ  ــه وحياف ــم في ــد ويتحك ــا اجلس ــه به ــد، ويوّج ــع اجلس ــرأس - م ك
ــوع  ــع يس ــة م ــرد العاق ــن جم ــا ع ــدث هن ــنا نتح ــذا فلس ــه. وهل علي
ــتعرض  ــا نس ــدس. دعون ــروح الق ــع ال ــة م ــن العاق ــا ع ــن أيًض ولك

ــي تتمــاىش مــع هــذا الســياق.  ــة ال ــات الكتابي بعــض اآلي

 » َــقِّ  َجِيــِع الْ
َ

، َفُهــَو يُْرِشــُدُكْم إِل َــقِّ ــا َمــَت َجــاَء َذاَك، ُروُح الْ مَّ
َ
»وَأ

)يوحنــا 16: 13(، تذكــر أن يســوع قــال هــذا تلاميــذه عندمــا اكن ىلع 
وشــك أن يرتكهــم وكأنــه يقــول هلــم» ال أســتطيع أن أخربكــم بــكل مــا 
حتتاجــون أن تعرفــوه اآلن، ولكــن ال بــأس ألن روح احلــق أي الــروح 
القــدس ســيأيت وهــو سرشــدكم إىل لك احلــق«. اكن يســوع يقــول أنــه 
مــن ذلــك الوقــت فصاعــًدا عاقتــه معنــا ســتكون فعالــة مــن خــال 

الــروح القــدس. 

ــُم ِمــْن َنْفِســِه، بـَـْل ُكُّ َما 
َّ
نَّــُه الَ َيَتَك

َ
ثــم مــى يف حديثــه قائــًا: »أل

ُمــوٍر آتَِيــٍة.« )يوحنــا 16: 13(، أؤمــن أن 
ُ
ُكــْم بِأ ُيِْرُ ــُم بـِـِه، َو

َّ
يَْســَمُع َيَتَك
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الكنيســة جيــب أن يكــون دليهــا توجــه خــارق للطبيعــة مــن الــروح 
القــدس، خبصــوص أمــور معينــة تتعلــق باملســتقبل جيــب أن نعرفهــا. 

ــتقبل  ــو املس ــة ن ــُرك الكنيس ــإن حتَّ ــم، ف ــع العال ــر إىل وض بانلظ
دون قيــادة الــروح القــدس معنــاه أنهــا تتجــه نــو اكرثــة. ليــس دلينــا 
ســوى ملحــات مــن املشــكات والضغــوط الــي ســتأيت ىلع العالــم لكــه، 
وليــس ىلع الواليــات املتحــدة فقــط. ســنكون حباجــة للــروح القــدس 
يلّحذرنــا ممــا هــو ُمزمــع أن حيــدث حــى ال نكــون يف املــاكن اخلطــأ 
َصليهــا بانتظــام هــو أن أكــون 

ُ
يف الوقــت اخلطــأ. ومــن الصلــوات الــي أ

دائًمــا يف املــاكن الصحيــح يف الوقــت الصحيــح، والــروح القــدس فقــط 
ــا.  هــو اذلي بإماكنــه أن جيعــل هــذا ممكنً

ــُدِن« )يوحنــا 16: 14(،  ثــم قــال يســوع: »َذاَك ) الــروح القــدس( ُيَمجِّ
األمــر يســتحق أن ناحظــه مــرة أخــرى يف عاقتــه بالقــدرة ىلع ســماع 
مــا يقــوهل اهلل نلــا، فتمجيــد يســوع هــو عامــة ممــزة للــروح القــدس. 
فكثــر مــن األشــياء الــي يُقــال أنهــا عمــل الــروح القــدس يف احلركــة 
ــن  ــيّل م ــئ ُيَع ــل ش ــوع؛ ف ــد يس ــة تمجي ــر إىل عام ــة تفتق الاكرزماتي
ــروح القــدس، ربمــا يكــون  ــة ليــس مــن ال شــأن الشــخصية البري
ــه  ــا يفعل ــا اكن م ــدس. فمهم ــروح الق ــن ال ــس م ــه لي ــا ولكن روحيً
الــروح، فــإن هدفــه األســى هــو تمجيــد يســوع دائًمــا، ولــو أّن يســوع 
ليــس هــو مــور القصــة، فــأن الســيناريو ليــس مــن الــروح القــدس. 
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اخلضوع الختيار اهلل 

ــة، إال أين  ــرأس هام ــة بال ــف اخلاص ــن أن لك الوظائ ــم م ىلع الرغ
ــاط لك  ــيق نش ــة ويه تنس ــة الرابع ــار ىلع الوظيف ــز باختص وَدُّ أن أرّك

َ
أ

ــا  ــك لعاقتن ــابهة ذل ــرأس ومش ــرارات ال ــا لق ــاء تنفيذه ــاء أثن األعض
ــادرة.  ــألة املب ــع مس ــل م ــذا يتعام ــيح، وه باملس

ُتُمــوِن  ْنُتــُم اْخَتْ
َ
يْــَس أ

َ
قــال يســوع تلاميــذه يف )يوحنــا 15: 16( »ل

ــة وال يوجــد شــك  ــْم«، وهــذا اإلعــان واضــح للغاي تُُك ــا اْخَتْ نَ
َ
ــْل أ بَ

بشــأنه، فــا أعتقــد أّن يســوع اكن يشــر إىل اختيــار اخلــاص يف هــذه 
اآليــة ولكــن إىل اختيــار الرســويلة، فقــد قــال: »لقــد اخرتتكــم أنتــم 

االثــى عــر«. 

تُــوا بَِثَمــٍر، 
ْ
ْمُتُكــْم تِلَْذَهُبــوا َوتَأ

َ
ق
َ
ويكمــل يســوع كامــه: »وَأ

ــُدوَم َثَمُرُكــْم« )آيــة 16(، أفهــم مــن هــذا أنــه ال يــدوم مــن اثلمــر  َويَ
إال اذلى نتــج مــن اختيــار اهلل. فيمكــن أن يكــون دليــك لك أنــواع 
ــم  الربامــج ادلينيــة واألنشــطة واالنتخابــات يف الكنيســة ولكــن إن ل

ــر.  ــن اثلم ــوع م ــاك دوام ألى ن ــون هن ــن يك ــا، فل ــادر اهلل به يب

ــْم بِاْســِي«  ْبُت
َ
قــال يســوع أيًضــا: »لـِـَيْ ُيْعِطَيُكــُم اآلُب ُكَّ َمــا َطل

ــآب  ــة ل ــاة بفعايل ــدرة ىلع الص ــدرك أن الق ــل ت ــا 15: 16(، ه )يوحن
تنبــع مــن إرادة اهلل؟ يمكننــا أن نُصــيل لك أنــواع الصلــوات ولكــن إن 
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لــم تنبــع مــن إرادة اهلل فليــس نلــا تأكيــد أنــه ســيُجيبها. وانطبــايع هــو 
أن اهلل يتعامــل مــع الكنيســة يف الواليــات املتحــدة لــيك يُرجعنــا مــرة 

أخــرى لــيك نــدرك اعتمادنــا الاكمــل عليــه. 

هلــذا يُعــرّب عــن املبــادرة مــن خــال االختيــار وكمــا فهمــت فــإّن 
ــا  ــى اِختاره ــط ال ــا يه فق ــا اهلل يف حياتن ــل معه ــى يتعام ــب ال اجلوان
ــذا  ــا به ــدي اهلل، فأنن ــارج ي ــادرات خ ــذ مب ــرة نتخ ــيف لك م ــو. ف ه
ــا يف اغيــة الوقاحــة، فليغفــر نلــا  نوقــف ســيادة يســوع، ونكــون فعليً
اهلل. يف األســاس أعتقــد أن الكنيســة جيــب أن تســقط ىلع وجههــا أمــام 
اهلل وتقــول: »يــا رب كنــا يف اغيــة الغطرســة، وهــا نــن نتــوب ونطلــب 

منــك أن تغفــر نلــا«. 

 جيــًدا عــن االتــكال ىلع اختيــار اهلل يف ســفر 
ً

وجنــد هنــا مثــاال
األعمــال حيــث يقــول: 

ــا،  ــوَن: بَْرنَابَ ُم
ِّ
ــاُء َوُمَعل نْبَِي

َ
ــاَك أ ــِة ُهَن نِيَس

َ
ك

ْ
ــَة يِف ال ْنَطاكَِي

َ
»َوَكَن يِف أ

ِي تَــَربَّ 
َّ

، َوَمَنايـِـُن ال َواِنُّ َقــرْيَ
ْ
وكُِيــوُس ال

ُ
ِي يُــْدَع نِيَجــَر، َول

َّ
َوِســْمَعاُن ال

ــرَّبَّ  ــوَن ال ــْم َيِْدُم ــا ُه ــاُوُل. َوَبيَْنَم ــِع، َوَش ْب ــِس الرُّ ــرُيوُدَس َرئِي ــَع ِه َم
ِي 

َّ
َعَمــِل ال

ْ
ــِرُزوا ِل بَْرنَابـَـا َوَشــاُوَل لِل

ْ
ف
َ
ُقُدُس:»أ

ْ
وُح ال ــاَل الــرُّ

َ
َويَُصوُمــوَن، ق

ــال 13: 1 – 2(.  ــِه«. )أعم ْ ــا إِلَ َدَعْوُتُهَم

ــرب  تقــول الرتمجــة ادلويلــة احلديثــة: »فيمــا هــم يعبــدون ال
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ويصومــون«، وعندمــا قــرأُت  األصــل ايلونــاين وجدتهــا كمــا يــيل »فيمــا 
ــدون أو  ــوا يعب ــا اكن ــرب«، ربم ــة لل ــم الكهنوتي ــلمون خدمته ــم يس ه
ربمــا اكنــوا يفعلــون شــيئًا آخــر. ولكــن فيمــا هــم ينتظــرون الــرب، 
ــروح القــدس بــكل فعايلــة:  وبــدون أي خطــة خاصــة بهــم، قــال ال

ــي«.  ــذه يه خط »ه

ــا يه  ــًدا: »م ــأهل أب ــا هلل وال تس ــة خبطته ــأيت الكنيس ــرة ت ــم م ك
إرادتــك؟«، ال يمكنــك أن تتخــذ قراراتــك وتكتبهــا يف مــر اجتماع 
الكنيســة ثــم تطلــق اســم اهلل عليهــا تُلْكســبها الرعيــة الازمــة، ألن 
ــه اهلل  ــك، ولكن ــة ىلع قرارات ــاء الرعي ــيلة إلضف ــرد وس ــس جم اهلل لي

القديــر. 

َصاُمــوا ِحينَئٍِذ 
َ
ويســتمر هــذا اجلــزء مــن الكتــاب املقــدس يلقــول: »ف

ُقوُهَمــا.« )أعمــال 13: 3(. مــن 
َ
ْطل

َ
يـَـاِدَي، ُثــمَّ أ

َ
ْيِهَمــا األ

َ
ــوا َوَوَضُعــوا َعل

ُّ
َوَصل

أيــن أىت القــرار بإرســال بولــس وبرنابــا؟ أىت مــن اهلل بالــروح القــدس. 

ــن  ــا نبي ــروح القــدس، اكن ــَل هــذان الرجــان بال ــل أن يُرَس قب
ــظ أن  ــولن. الح ــاهلم؟ رس ــم إرس ــا ت ــا بعدم ــاذا أصبح ــْن. م ومعلم

ــن:  ــولن مرت ــا رس ــدس يدعوهم ــاب املق الكت

ــْم  ــوِد، َوَبْعُضُه َُه ــَع الْ ــْم َم ــَاَن َبْعُضُه
َ
ــِة، ف َمِديَن

ْ
ــوُر ال ــقَّ ُجُْه َش

ْ
ان

َ
»ف

ــال 14: 4(  .« )أعم ْنِ
َ
ــول ــَع الرَُّس َم
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ُس...« )أعمال 14: 14(.
ُ
ا َسِمَع الرَُّسوالَِن، بَْرنَابَا َوُبول مَّ

َ
ل
َ
»ف

ــم يُرَســل ال  ــل، هلــذا فــإن أي شــخص ل الرســول هــو مــن يُرَْس
ــن أن  ــم م ــه ىلع الرغ ــر أن ــن الُمث . وم

ً
ــوال ــون رس ــن أن يك يمك

تلــك املبــادرة اختذهــا اهلل اآلب بيســوع املســيح االبــن مــن خــال 
ــلهما  ــل أن تُرس ــولن قب ــا رس ــم يُدعي ــا ل ــدس، أال أنهم ــروح الق ال

ــات.  ــن اخلدم ــة يف تعي ــى الكنيس ــاهلل ال يتخط ــة، ف الكنيس

وعندمــا أنــى بولــس وبرنابــا اخلدمــة الــى قــد لُكّفــا بهــا، يقول 
ْنَطاكَِيــَة، َحْيــُث 

َ
 أ

َ
َْحــِر إِل َرا يِف الْ

َ
الكتــاب املقــدس: »َوِمــْن ُهَنــاَك َســاف

َمــاَهُ.« )أعمــال 14: 26(، 
ْ
ك

َ
ِي أ

َّ
َعَمــِل ال

ْ
 نِْعَمــِة اهللِ لِل

َ
ْســلَِما إِل

ُ
ــْد أ

َ
َكنـَـا ق

كــم شــخًصا منــا يف الكنيســة ايلــوم يمكــن أن يقــول أننــا أتممنــا 
العمــل امللكفــن بــه؟ وليــس فقــط جــزءاُ منــه بــل العمــل بأكملــه؟ 
وتفســري إلتمامهمــا املهمــة هــو أن املبــادرة جــاءت مــن اهلل. فقــد 
ســمع قــادة الكنيســة يف أنطاكيــة اختيــار اهلل وتبعــوه، لــو اكن هنــاك 

أي يشء آخــر قــد حــدث ملــا أحــدث نفــس انلتائــج. 

ليكن لنا فكر املسيح 

ــو إدراك أن  ــوت اهلل ه ــماع ص ــة س ــم كيفي ــن تعل ــا م ــزًءا هاًم ج
َمِســيِح.« )1كورنثــوس 2: 16(. كتــب بولــس ُمقتبًســا 

ْ
ــُر ال

ْ
للكنيســة: »فِك

ــُه؟«  َم
ِّ
ــرَّبِّ َفُيَعل ــَر ال

ْ
 فِك

َ
ــَرف ــْن َع ــُه َم نَّ

َ
ــعياء 13:40–14( »أل ــن )إش م
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)1كورنثــوس 2: 16(، َمــن منــا بلــغ مــن ســمو املاكنــة مــا يؤهلــه يلَُعلـّـم 
ــؤال  ــذا س ــرف؟ ه ــف يت ــربه كي ــة؟ أو خي ــدم هل نصيح ــرب؟ أو يق ال
ــُن  ْ ــا نَ مَّ

َ
ــًا: »وَأ ــس قائ ــل بول ــد. وُيكم ــه ال أح ــة أن ــايغ. واإلجاب ب

َمِســيِح« )آيــة 16(، الحــظ أن الكتــاب املقــدس يقــول نــن 
ْ
ــُر ال

ْ
َنــا فِك

َ
ل
َ
ف

ــخص  ــط لش ــم يُع ــيح ل ــر املس ــيح، ففك ــر املس ــا فك ــا« نل ــس »أن ولي
ــى  ــرأس. وح ــال ال ــن خ ــد م ــَي للجس ْعِط

ُ
ــه أ ــرده ولكن ــد بمف واح

ــوا فكــر املســيح  ــم فيهــا أعضــاء اجلســد أن يدرك اللحظــة الــي يتعل
ــٍن بشــل كبــر.  ــإن هــذا الفكرســيظل غــر ُمْعلَ ــا، ف مًع

هــل يمكنــك أن تقــول عــن كنيســتك أو عــن مجاعتــك: »دلينــا 
ــل  ــؤال؟ ه ــذا الس ــل يف ه ــي أن تتأم ــك ح ــل يمكن ــيح؟، ه ــر املس فك

ــن ىلع أن نقــول هــذا؟  ــه جيــب أن نكــون قادري ــك أن خطــر ببال

انتظار الرب يغرينا 

ــيح؟  ــر املس ــم فك ــا دليه ناًس
ُ
ــا أ ــح حًق ــا أن نُصب ــف يمكنن كي

أعتقــد أن هنــاك إجابــة بســيطة للغايــة ومــن لكمــة واحــدة، ولكنهــا 
لكمــة غــر مشــهورة وغــر معروفــة بــن املؤمنــن األمريكيــن ويه 

ــر.  ــل انتظ ــل ب ــر، ال تعم ــمعها : انتظ ــب أن نس ــي ال ن ــة ال اللكم

يف )1تســالونييك( يكتــب بولــس للمؤمنــن األوائــل. يف الواقــع، قد 
تكــون الرســالة إىل أهــل تســالونييك مــن أوائــل الرســائل الــي كتبهــا 
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بولــس للكنائــس، وقــد قــال ُمعلًقــا ىلع تأثــر اإلجنيــل يف تســالونييك: 

ــَف  ْي
َ
ــْم، َوك ُْك ــا إِلَ َ ــول َكَن نلَ يُّ ُدُخ

َ
ــا، أ وَن َعنَّ ــِرُ ــْم ُيْ ــْم ُه ُه نَّ

َ
»أل

ــُروا  ، َوتَنَْتِظ ــِيَّ َِقي ــَيَّ الْ
ْ
ــُدوا اهللَ ال ــاِن، تِلَْعُب

َ
ْوث

َ
ــَن األ  اهللِ ِم

َ
ــْم إِل رََجْعُت

ــالونييك 1: 9 – 10(.  ــَماءِ« )1تس ــَن السَّ ــُه ِم اْبَن

الحظ أنهم »رجعوا إىل اهلل« ليك يفعلوا أمرين:

)1( يعبدوا )خيدموا(.

)2( ينتظروا. 

هــذا هــو جُممــل احليــاة املســيحية، فالعبــادة ليســت لك شــئ فيهــا. 
يف الواقــع.. فــإن العبــادة ُتَعــدَّ غــر اكملــة إن لــم يصاحبهــا االنتظــار، 
ــاب  ــدث الكت ــة يتح ــن آي ــن مخس ــر م ــر. يف أك ــدم وننتظ ــن خن فنح
املقدس عن أهميـــة انتظـــار اهلل أو االنتظــار أمــــام اهلل، و يف النسخة 
ــة:  ــة للغاي ــة وواضح ــة حي ــعياء 64: 4(  آي ــد )إش ــدة تع ــة اجلدي ادلويل
ــْم تـَـَر َعــْنٌ إِلًهــا َغــرْيََك يَْصَنــُع 

َ
ــْم يَْصَغــْوا. ل

َ
ــْم يَْســَمُعوا َول

َ
َزِل ل

َ
»َوُمْنــُذ األ

لَِمــْن يَنَْتِظــرُهُ.« 

يف هــذه الصــورة هلل الواحــد احلقيــي، مــا يه الصفــة املمــزة؟ أنــه 
ــل  ــده أن يعم ــت تري ــإذا كن ــه. ف ــن ينتظرون ــؤالء اذلي ــم ه ــل بأس يعم
نيابــة عنــك  فعليــك أن تنتظــر. وإين مقتنــع تماًمــا بــأن الكنيســة لــن 

تتقــدم لأمــام إال عندمــا تتعلــم أن تنتظــر اهلل. 
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ــرتا  ــة صغــرة يف اجنل َعقــدُت سلســلة مــن االجتمــاعت يف مدين
ــيك  ــادة ل ــوُت الق ــاعت، دع ــك االجتم ــة تل ــول«. ويف نهاي ــدىع »ه ت
ــق  ــح أن اهلل يُطل ــن الواض ــدا م ــم، وب ــت هل ــرب وصلي ــدوا إىل املن يصع
ــع ســنوات مــن  ــه - ملــدة أرب شــيئًا مــا مــن خــال تلــك الصــاة ألن
تلــك احلادثــة - اكنــت هــذه املجموعــة مــن انلــاس تُمثــل مــا يقــُرب 
مــن 15 كنيســة تتقابــل مًعــا وتنتظــر الــرب. ثــم دعــوين مــرة أخــرى، 
ــن أي  ــة ع ــاعت خمتلف ــن االجتم ــة م ــلة اثلاني ــذه السلس ــت ه واكن
ــرت،  ــد تغ ــر أين ق ــس األم ــا. ولي ــت فيه ــرى خدم ــاعت أخ اجتم

ــاك.  ــام هن ــو الع ــف يف اجل ــد اختل ــا ق ــيئًا م ــّن ش ولك

ــا  ــا أن اخلطاي ــيطة موضًح ــارشة و بس ــائل مب ــدة رس ــُت ع ألقي
الــي نعــرتف بهــا فقــط يه الــي تُغفــر، فــإن لــم نعــرتف خبطايانــا 
ــه  ــر، ولكن ــر أن يغف ــا و ينتظ ــتعد تماًم ــر. واهلل مس ــن تُغف ــا ل فإنه
ِمــٌن وََعِدٌل، َحــتَّ َيْغِفــَر 

َ
َنــا ِبََطايَانَــا َفُهــَو أ

ْ
وضــع رشًطــا: »إِِن اْعَتَف

ــا 1: 9(.  ــٍم.« )1يوحن
ْ
ــْن ُكِّ إِث ــا ِم َرنَ ــا َويَُطهِّ ــا َخَطايَانَ َ نلَ

ــًدا  ــام، وبعي ــدم لأم ــالة باتلق ــع الرس ــرة أزواج م ــاوب ع جت
ــة  ــم حباج ــا: »واآلن إن كنت ــة لكه ــت للمجموع ــف قل ــن العواط ع
ــن  ــا هلل، ولك ــرتاف به ــم االع ــم فيمكنك ــرتاف خبطاياك إىل االع
ِت، 

َّ
ــوا َبْعُضُكــْم ِلَْعــٍض ِبٱلــَزال

ُ
الكتــاب املقــدس يقــول: »اِْعَتِف

ْجــِل َبْعــٍض، لـِـَيْ تُْشــَفْوا.« )يعقــوب 5: 16(، وأنتــم 
َ
ــوا َبْعُضُكــْم أِل

ُّ
َوَصل
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ــدة  ــوا هــذا«، فتقدمــوا لأمــام مل أحــراًرا أن تتقدمــوا لأمــام وتفعل
ــو اآلخــر لاعــرتاف خبطاياهــم. واكن بعــض منهــم 

ْ
ســاعتن واحــٌد تِل

ــة.  ــك املنطق ــة يف تل ــن للغاي ــادة معروف ق

رأيــت هــذه االســتجابة  كثمــر ألنــاس ينتظــرون اهلل. لقد ســمعت 
ــا نفــي أعطيــت  الكثــر مــن انلبــوات عــن انلهضــة وقــد أكــون أن
بعًضــا منهــم، ولكننــا لــن نصــل ىلع نهضــة حــى نســتويف الــروط. 
فيمكنــك أن تتنبــأ بقــدر مــا تشــاء، ولكــن العائــق احلقيــي للنهضــة 
هــو اخلطيــة الــي لــم يُعــرتف بهــا. وحــى يتــم اتلعامــل مــع هــذا األمر، 
ــج  ــن انلتائ ــم ولك ــظ وترن ــن االجتمــاعت وتع ــن ع ــك أن تُعل يمكن

ســتكون مبطــة. 

ربمــا تقــول: »ال أعتقــد أنــه دلي أيــة خطايــا لاعــرتاف بهــا« 
حســنا، هــًذا رائــع! ولكــن مــا مــدى قربــك مــن اهلل؟ربمــا بعــد 
ــا قصــًرا يف االنتظــار يف مــر اهلل، ســيكون دليــك  أن تقــي وقتً
وجهــة نظــر أخــرى، فأنــا أشــاركك باختبــاري الشــخي. فلــم أكــن 
أبــًدا شــخًصا يمكــن أن يكــون عيص أو منحرفًــا ، فقــد خدمــت 
الــرب ألكــر مــن مخســن ســنة، وبنعمــة اهلل ســاعدت أعــداًدا ال 
حــر هلــا مــن انلــاس. ولكــن عندمــا كنــت أنــا و »روث« نقــي 
وقتًــا بمفردنــا مــع اهلل، وبــدون أي خطــة مســبقة أو أجنــدة معــدة،  
ــايت.  ــام حي ــّي حط ــى ين ــهور ح ــتة ش ــن اهلل س ــر م ــتغرق األم اس
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ــم  ــال: »ل ــنة، وق ــن س ــذ ثاث ــا من ــوًرا فعلته ــر يل اهلل أم ــد أظه وق
ــض  ــا ابلع ــا و »روث« بلعضن ــت أن ــد اعرتف ــا«، وق ــًدا به ــرتف أب تع
ــل  ــك أن تفع ــون علي ــن يك ــع. ول ــنا أن نتض ــاعد أنفس ــى نس ح
ــا  ــرتف بعضن ــول أن نع ــدس يق ــاب املق ــن الكت ــا ولك ــذا دائًم ه

ــا.  ــزالت واخلطاي بلعــض بال

ــه يف مــاكن مــا يف يوركشــر  قــرأت يف نــرات جــون وســيل أن
باجنلــرتا، اكنــت هنــاك جتّمعــات قويــة مــن أتبــاع حركــة اإلصــاح 
قــد نمــت يف تلــك املنطقــة بســبب الــزتام هــؤالء انلــاس باالجتمــاع 
مًعــا أســبوعيًا لاعــرتاف بأخطائهــم بلعضهــم ابلعــض. هذه ليســت 
خطــة حديثــة للبــدء يف كنيســة، أليــس كذلــك؟ ولكــن- ىلع لك 
حــال - أثــرت حركــة اإلصــاح ىلع لك بريطانيــا ومعظــم الواليــات 
املتحــدة ملــدة مــا يقــرب مــن قــرن، هلــذا ربمــا يكــون هنــاك شــئ 

يمكــن أن يقــال يف هــذا االجتــاه. 

رش إىل أن كثريــن يريــدون احلصــول ىلع الشــفاء اجلســدي 
ُ
دعــين أ

ــة األوىل دلي اهلل. بعــض انلــاس  ــك ليــس األولوي ــإن ذل ــك ف ومــع ذل
فـــي تلــك االجتمــاعت يف يوركشــر حصلــوا ىلع الشـــفاء فـــي احلــال 
ــم  ــوا عاقته ــوا أن يصلح ــفاء وصمم ــن الش ــئ ع ــوا لك ش ــا نس عندم
ـًا يلّع« انظر  مع اهلل. يقـــول داود: »خطايــــاي تراكمـت وأصبحـــت عبئ
)مزمــور 32: 1 – 6، 51: 1 – 4(. يرغــب كثــرون منكــم يف احلصــول ىلع 
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الشــفاء، ولكــن لــن تُْشــَى أبــًدا إال إذا تعاملــت مــع مشــلكة اخلطيــة  
يف حياتــك. 

ْن 
َ
ــْن أ ــُصْ َع ــْم َتْق

َ
ــرَّبِّ ل ــَد ال ــا إِنَّ يَ ــعياء 59 : 1( »َه ــا )إش خيربن

ْن تَْســَمَع.« اعتدنــا ىلع اإلشــارة بتلــك 
َ
ــُه َعــْن أ ُذنُ

ُ
ــْم َتْثَقــْل أ

َ
ــَص، َول

ِّ
َل تُ

اللكمــات لليهــود دلرجــة أننــا قــد نســينا أنهــا أحيانـًـا تنطبــق ىلع األمــم 
أيًضــا. فمــا زال اهلل يمتلــك حاســة ســمع جيــدة، وذراعــه قويــة للغايــة، 
ــًة بَيَْنُكــْم َوَبــْنَ 

َ
اِصل

َ
اُمُكــْم َصــاَرْت ف

َ
ومــع ذلــك ختربنــا آيــة 2: »بـَـْل آث

إِلِهُكــْم، وََخَطايَاُكــْم َســَتَْت وَْجَهــُه َعْنُكــْم َحــتَّ الَ يَْســَمَع«. 

ــا لك  ــه نل ــرف أن ــع أن تع ــن الرائ ــزيئ. وم ــل ج ــر اهلل بش ال يظه
ــا، ولكــن ادلم  ــدم يســوع ألن دمــه يطهرن احلــق يف ادلخــول إىل اهلل ب
َمــا 

َ
َنا يِف انلُّــورِ ك

ْ
ك

َ
ال يُطهــر أوئلــك اذليــن ال يعرتفــون: »َولِكــْن إِْن َســل

ــيِح  َمِس
ْ
ــوَع ال ــٍض، َوَدُم يَُس ــَع َبْع ــا َم ــٌة َبْعِضَن

َ
ك ــا َشِ َن

َ
ل
َ
ــورِ، ف ــَو يِف انلُّ ُه

ــٍة.« )1يوحنــا 1: 7(. هنــاك ثــاث لكمــات يف  ُرنَــا ِمــْن ُكِّ َخِطيَّ ابْنـِـِه ُيَطهِّ
زمــن املضــارع املســتمر يف تلــك اآليــة؛ فإننــا إن داومنــا ىلع الســلوك 
ــه  ــض ودم ــا ابلع ــع بعضن ــتمرة م ــة مس ــا رشك ــيكون نل ــور، فس يف انل
ــذه  ــة األوىل يف ه ــذا هل رشوط، فاللكم ــن ه ــتمرار. ولك ــيطهرنا باس س

ــور«.  ــلكنا يف انل ــة يه »إن« »إن س اآلي

فلــو لــم نكــن يف رشكــة، فإننــا لســنا يف انلــور، ولــو كنــا خــارج 
ــه  ــة، ولكن ــر يف الظلم ــادلم ال يُطّه ــا. ف ــن يُطهرن ــإن ادلم ل ــة ف الرك
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يُطّهــر يف انلــور فقــط. فــإذا كنــا يف الظلمــة ونريــد أن نتطهــر، فابــد 
وأن نــأيت للنــور. ورأيي الشــخي هــو أن اهلل لــن يُظهــر ذاتــه بقــوة ىف 
الكنيســة يف أمريــكا، حــى يقــى القــادة يف الكنيســة وقتًــا يف انتظــار 

اهلل، و أنــا أقــول )القــادة (حتديــًدا. 

ــايئ،  ــي هــذا الفصــل بقصــة ســمعتها مــن أحــد أصدق أود أن أن
ــة  ــة ادلويل ــن اجلمعي ــوس م ــز فاكي ــدىع جون ــروف ي ــادم مع ــو خ وه
ــرة عــن شــئ مــا حــدث يف أســرتايلا.  للمتشــفعن، فقــد كتــب يف ن
ــي يف  ــون م ــم تتفق ــد أنك ــة، وأعتق ــاس للغاي ــعب ق ــرتايلون ش األس
ــا  هــذا،ذلا فحــدوث نهضــة وقفــزة روحيــة يف أســرتايلا، ســيكون حدثً
ــجعكم  ــل أن تش ــق، وآم ــا يف الطري ــن أنه ــا أؤم ــة. وأن ــا للغاي ملحوًظ

ــة:  ــك القص تل

»منــذ يومــن كنــت عئــًدا مــن أقــى األرض مــن أســرتايلا ومــن 
جتمــع فريــد جــًدا للقــادة الروحيــن، فبعــد هــذا االختبــار لــن أكــون 
كمــا كنــت مــن قبــل أبــًدا )وهــو رجــل ذو خدمــة وخــربة ناضجــة(« 

ــوم  ــرتايلا« وت ــفعن ألس ــة املتش ــن جمموع ــل »م ــل بي ــعر- نوي ش
ــا(-  ــرف لكيهم ــرتايلا )أع ــالة« يف أســ ــباب هل رس ــد »ش ــز، قائــ هول
ــادة اخلدمــات مــن لك أنــاء  ــرعة والشــيوخ وق باحلـاجــة إىل دعــوة ال
ــذا  ــق ىلع ه طل

ُ
ــد أ ــرب، وق ــه ال ــوا وج ــا يلطلب ــوا مًع ــرتايلا يلجتمع أس

املؤتمــر: »القــادة انلاظريــن إىل يســوع«، واكن اإلطــار الزمــين للمؤتمــر 
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ــف  ــة، فكي ــوة جريئ ــا خط ــد ذاته ــذه يف ح ــت ه ــابيع. واكن ــة أس ثاث
ــادة  ــبة للق ــن بالنس ــن املمك ــه م ــل أن ــخص أن يتخي ــن ألي ش يمك
ــة؟  ــابيع اكمل ــة أس ــوا ثاث ــة أن يكّرس ــغولن للغاي الروحيــن املش
ــذه  ــتجابوا هل ــخص اس ــة ش ــن مائ ــر م ــاك أك ــت أن هن ــا أدرك وعندم
ادلعــوة ورأيــت أن معظمهــم الــزتم باملــدة اكملــة، اقتنعــت أنهــا البــد 
ــا الســبع. فلــو أّن شــخًصا قــد  أن تكــون واحــدة مــن عجائــب ادلني
اقــرتح يلّع أن أفعــل شــيئًا مثــل هــذا يف أوروبــا أو الواليــات املتحــدة 
ــادة  ــع الق ــتطعنا أن جنم ــإذا اس ــرة. ف ــذه الفك ــت ىلع ه ــت ضحك لكن
ــن  ــة. وم ــاكرين للغاي ــون ش ــد وأن نك ــد فاب ــوم واح ــا يل ــا هن مًع
ــا  ــه فيم ــاص يف ذهن ــئ خ ــه ش ــون دلي ــد وأن يك ــح إن اهلل الب الواض
يتعلــق بأســرتايلا، ولــن أندهــش إذا خرجــت نهضــة روحيــة قويــة مــن 

ــم.  ــتوى العال ــيح ىلع مس ــد املس ــْت جس ــرتايلا وملَس أس

ــا  ــه أصدقاؤن ــعر ب ــزال اذلي يش ــون االنع ــن أن يك ــن املمك م
ــب  ــاد قل ــاوة وعن ــب إدراك قس ــى األرض إىل جان ــرتايلون يف أق األس
ــا   ــا أصدقائن ــذان جع ــيان ال ــان األساس ــا العام ــرتايلن، هم األس
ــدى  ــم إىل أي م ــال، ال يه ــة ح ــرب. ىلع أي ــام ال ــهم أم ــون بأنفس يلق
أرجــع بذاكــريت احليــة فلــم أكــن جــزًءا مــن أي يشء مثــل هــذا مــن 
قبــل خــال ســنوات خدمــي، هلــذا دعــين أشــر لــك ببعــض األشــياء 

ــت.  ــي حدث ــة ال ــر العادي غ
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اجللوس عند أقدامه

بهــذه الطريقــة اتّضــح اهلــدف مــن اتلجمــع أال وهــو: أن جنلــس 
ــه وخندمــه  ــا نلحــاول أن نرضي ــل مرث ــم ال مث ــل مري ــه مث ــد قدمي عن
مــن خــال مبادرتنــا اخلاصــة، نلدخــل إىل راحتــه- الــي يه راحــة مــن 
لك أعمانلــا- كمــا اســرتاح اهلل مــن لك عملــه يف ايلــوم الســابع بعدمــا 
خلــق الســماء واألرض يف ســتة أيــام. وقــد ثبــُت أن هــذا صعــب للغايــة 
ــره،  ــن يف م ــس صامت ــا أن جنل ــا حاونل ــا، فلكم ــا مجيًع ــبة نل بالنس
يبــدو أنــه بعــد مــي مخــس دقائــق ال يســتطيع املــرء أن ينتظــر أكــر 
مــن هــذا ولكــن عليــه أن يكــرس حاجــز الصمــت بنبــوة أو ترنيمــة 
ــت كــم مــن الصعــب  ــاب املقــدس. لك هــذا يُثِب ــراءة مــن الكت أو ق
علينــا مجيًعــا أن ننتظــر اهلل ونســمح للــروح القــدس أن يأخــذ املبــادرة 
ــطء ولكــن  ــت. وبب ــر مــن الوق ــا الكث ولكــن شــكًرا هلل اكن أمامن
بثقــة تعلمنــا أن ننتظــر حــى يبــدأ الــروح يف اهلبــوب برياحــه اللطيفــة 
بيننــا، كــم اكن مــن الصعــب بالنســبة نلــا أن نســتمتع فقــط حبضــور 

اهلل دون أن نمــارس أي نــوع مــن أنــواع األنشــطة. 

نــرى جمـــده

ــا:  ــبة نل ــًدا بالنس ــة ج ــة 3: 18( حي ــوس اثلاني ــت )كورنث أصبح
ــْرآٍة،  ــا يف ِم َم

َ
ــوٍف، ك ُش

ْ
ــٍه َمك ــرَّبِّ بِوَْج ــَد ال ــَن َمْ ــا نَاِظِري ــُن َجِيًع ْ »َونَ

ــرَّبِّ  ــَن ال ــا ِم َم
َ
ــٍد، ك  َمْ

َ
ــٍد إِل ــْن َمْ ــا، ِم ــوَرةِ َعْينَِه ــَك الصُّ

ْ
 تِل

َ
ُ إِل ــريَّ َنَتَغ
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ــإن  ــدس ف ــروح الق ــادة ال ــلطان وقي ــت س ــأيت حت ــا ن وِح«.، فعندم ــرُّ ال
ــا لوجــه )هــذا بالضبــط  ــا أن نــأيت لــرى يســوع وجًه هــذا يشــبه تماًم
ــاهل  ــده وكم ــوء جم ــيف ض ــل( ف ــذا الفص ــك يف ه ــه ل ــا أردت أن أنقل م
ــوة  ــام ق ــوفن أم ــر مكش ــا ونص ــنا ونقائصن ــس أنفس ــا أن نقي يمكنن
روحــه القــدوس الُمّغــرة الــي تُغرنــا إىل صــورة االبــن احلبيــب. كــم 
ــأس  ــا أن ننظــر إىل أنفســنا وني خيتلــف هــذا األســلوب عــن ماوالتن
بســبب األمــور الكثــرة الــي تنقــص شــخصيتنا نلكــون مثــل املســيح، 
فقــد دعنــا اهلل مًعــا ليــس كمــا توقعنــا، لــيك حُيَّملنــا بمزيد مــن املعرفة 

ــه احلبيــب.  ــا نلكــون شــبه ابن واملعلومــات، ولكــن يلغرن

الطريقة الرأسية

ــًدا  ــري. كواح ــذرى يف تفك ــر ج ــدث تغي ــد ح ــبة يل فق بالنس
ــن  ــن عري ــر م ــاة ألك ــة الص ــطن يف حرك ــخاص انلاش ــن األش م
ــا، فقــد نّميــت يف داخــيل طريقــة تلميــز املشــكات واألماكــن  عًم
بمســاعدة املعلومــات املتاحــة وباســتخدام ذهــين يف عمليــة اتلحليــل. 
صبــح وجًهــا لوجــه معــه، 

ُ
وبانلظــر إىل يســوع واالنتظــار حــى أ

اكتشــفت أن أي تميــز حقيــي ألي موقــف ال يــأيت إال عندمــا ننظــر 
ايلــه مــن خــال وجهــه. فــإذا كنــا نريــد صــوًرا حقيقيــة عــن أنفســنا، 
فيجــب أن نــرى أنفســنا بنفــس الطريقــة الــي يرانــا بهــا. وإن أردنــا أن 
نعــرف أيــن تقــف الكنيســة ومــا هــو القائــم الوضــع يف أمتنــا، فيمكننــا 
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أن ننظــر إىل املســتوى األفــي ونقيســه مــن خــال املظاهــر اخلارجيــة 
ولكــن ســينتي بنــا األمــر بالوصــول إىل صــورة خاطئــة وغــر حقيقية. 
لكــن فقــط عندمــا نــرى وجــه الــرب ونصــل إلدراك حلمــه لكنيســته 
ــة.  ــا بطريقــة فعال ــا أو خدماتن وعملــه، ســيمكننا أن نســتخدم صلواتن

الوقوع ىف حب يسوع

ــة  ــدار ثاث ــرب ىلع م ــب ال ــهم لطل ــاس أنفس ــي انل ــا يعط عندم
ــوا إىل  ــد اجنذب ــر وق ــم األم ــينتي به ــرء أن س ــيتوقع امل ــابيع، فس أس
ــام يف  ــاف الع ــًا، فاالكتش ــدث فع ــا ح ــذا م ــه. وه ــة مع ــة محيم عاق
هــذا الوقــت اكن إدرااًك عميًقــا ملــدى ابتعادنــا عــن مبتنــا األوىل وعــن 
ابتعادنــا عــن وضــع املســيح كمركــز حلياتنــا وهــو األمــر اذلي اعتدنا أن 
نيــاه حــى ونــن خــدام هل. وباتلــايل فــإن ادلعــوة اكنــت أن ندخــل إىل 
غرفــة العريــس وأن نقــع يف حــب عريســنا الســماوي، حــى نرجــع إىل 
مبتنــا األوىل وجنعــل يســوع مركــًزا ومــوًرا لــل مــا نفعــل، وهــذا مــا 
حــدث. فبينمــا واصــل يســوع الكشــف عــن مبتــه العظيمــة والقويــة 
نونــا، خضعنــا أكــر فأكــر هل وإزداد الشــعور بالفــرح والســعادة قــوًة 
ووضوًحــا. ويف انلهايــة قضينــا لك اجللســات نتمتــع بمحبتــه، وفقدنــا أي 
طمــوح ىف أن نكــون فّعالــن ولــم نرغــب إال ىف أن نكــون معــه أكــر 
وأكــر. وأصبــح ســفر نشــيد األنشــاد- بــكل صــوره الغنيــة الكثــرة 
عــن نمــو عاقــة املحبــة بــن العريــس والعــروس- بمثابــة الُمرشــد نلــا 
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طــوال الطريــق. وأعلــم أين اســتخدم لكمــات كبــرة عندمــا أقــول أنــه 
ال شــئ يف حيــايت حــى اآلن يمكــن أن يُقــارن بهــذه األســابيع. ولكــين 
ــة.  ــا احلقيق ــة، ولكنه ــذه املقول ــة ه ــدى ضخام ــم م ــه ال يه ــع أن مقتن
ــَمح يل  ــيك يُس ــة يف قلــي ل ــة قوي وفيمــا أكتــب هــذه النــرة دلي رغب
باالســتمرار يف هــذا االجتــاه، ناظــًرا إىل يســوع. وهــذا أيًضــا مــا أرغبــه 
لــل شــعب اهلل، أن ينعمــوا بالفــرح العظيــم كونهــم جــزًءا مــن هــذا 

اتلجمــع العظيــم يف القريــب العاجــل.

ــم  ــن عل ــل م ــد أن انتق ــة ألين أري ــك القص ــت تل ــد أدرج لق
ــدث  ــا حي ــال عم ــذا مث ــة، وه ــارات العملي ــم االختب ــات إىل عل انلظري

ــار اهلل.  ــا النتظ ــاس وقتً ــي انل ــا يق عندم

ــاك  ــن اهلل، وأّن هن ــك وب ــًزا بين ــاك حاج ــعر أن هن ــت تش إذا كن
ــرب وبينــك يف حياتــك وأنــك ال تســمع مــن اهلل  أمــوًرا تقــف بــن ال
ــره.  ــأيت هل وتنتظ ــيك ت ــت ل ــان الوق ــد ح ــا، فق ــي تريده ــة ال بالطريق
ــّي عاقتــك  ويمكنــك أن تعــرتف بتلــك األشــياء وتتحــرر منهــا وتُن

معــه. 

ــإعدة اتلأكيــد ىلع هــذه احلقيقــة: إن الطريقــة  ســأختم حديــي ب
ــروح  ــتمرار بال ــاد باس ــي هلل يه أن تنق ــن حقي ــا اكب ــا به ــي حتي ال
نـَـا 

َ
ـْــَمُع َصـــْوِت، وَأ القــدس. وهــذا بالضبــط مــا قــاهل يســوع: »ِخــَرايِف تَس

ــروح تعــين أن تســمع وأن  ــاة ال ــا 10: 27(، حي ــا َفَتتَْبُعـــِي« )يوحن ْعرُِفَه
َ
أ
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ــاض  ــاع واخنف ــا ارتف ــاة فيه ــت حي ــي ليس ــام. ف ــرب بانتظ ــع ال تتب
وتذبــذب ولكنهــا عاقــة مســتمرة ومنتظمــة مــع أبينــا الســماوي مــن 

ــدس.  ــروح الق ــيح بال ــوع املس ــه يس ــال ابن خ
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ـن. لقــد درس  ُودل ديريــك برنــس يف اهلنــد ألبويــن بريطانيَـّ
ايلونانيــة والاتينيــة يف إثنــن مــن أشــهر املعاهــد اتلعليميــة، جامعــة 
ــة يف  ــل ىلع الزمال ــن 1940 إىل 1949 حص ــدج. م ــة كمربي ــون وجامع إيت
جامعــة امللــك بكمربيــدج وختصــص يف الفلســفة القديمــة واحلديثــة. 
ــدج  ــة كمربي ــن جامع ــا يف لك م ــة أيض ــة واآلرامي ــد درس العربي لق
ــك  ــك يتحــدث ديري ــة إىل ذل ــة يف القــدس. وباإلضاف ــة العربي واجلامع

ــارصة. ــات املع ــن اللغ ــدًدا م ع

ــع  ــدم م ــا اكن خي ــة، بينم ــة اثلاني ــرب العاملي ــنن احل ــل س يف أوائ
ــاء  ــس لق ــك برن ــرب ديري ــاين كمــرف مستشــى، إخت ــش الربيط اجلي

ــيح.  ــوع املس ــع يس ــاة م ــر للحي مغ

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــن لــم أقابــل مــا جيعلــين أتغــر 
مــن جهتهمــا.

 . األوىل ىه أن يسوع املسيح يَحّ

واثلانية ىه أن الكتاب املقدس صادق، عميل وعري.
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هاتان انلتيجتان غرتا مسار حيايت جذريا وبا رجعة.

ــث  ــس - حي ــك برن ــل ديري ــة، ظ ــة اثلاني ــرب العاملي ــة احل يف نهاي
أرســله اجليــش الربيطــاين - يف القــدس. يف زواجــه مــن زوجتــه األوىل 
ــا  ــت يلدي ــن يف بي ــات ك ــاين فتي ــين ثلم ــا باتلب ــح أبً ــا، أصب يلدي
ــل يف 1948.  ــة إرسائي ــام دول ــا إعدة قي ــة مًع ــهدت العائل ــال. ش لأطف
وبينمــا اكن ديريــك ويلديــا يف كينيــا يعمــان كمعلمــن، تبنيــا إبنتهمــا 
ــا يف عم 1975، ويف عم 1978  ــت يلدي ــة. توفي ــة أفريقي ــعة – طفل اتلاس
تــزوج ديريــك روث بيكــر. ملــدة 20 ســنة ســافرا مًعــا يف لك أنــاء العالم 
ــة يف أحــداث  ــة انلبوي ــن ويشــاراكن الرؤي ــايب املعل يعلمــان احلــق الكت

ــمرب 1998. ــت روث يف ديس ــدس. توفي ــاب املق ــوء الكت ــم يف ض العال

إجتــاه ديريــك املتجــرد مــن الطائفيــة واتلحــز فتــح أبوابـًـا لســماع 
ــو  ــة، وه ــة خمتلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعايلم
معــروف دويلًــا كأحــد قــادة تفســر الكتــاب املعارصيــن. يصــل 
برناجمــه اإلذايع ايلــويم، مفاتيــح احليــاة انلاجحــة إىل نصــف العالــم يف 

ــبانية. ــة واألس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم 13 لغ

بعــض الكتــب اخلمســن الــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد تُرمجــت 
ــا ودول  ــز ىلع رشق أورب ــد ترك ــذ 1989 يوج ــة. من ــة خمتلف إىل 60 لغ
اإلحتــاد املســتقلة )الكومنولــث واملعروفــة باإلحتــاد الســوفيي ســابًقا( 
ويوجــد أكــر مــن مليــون نســخة متداولــة بلغــات هــذه ادلول. مدرســة 
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الكتــاب املقــدس املســجلة ىلع الفيديــو دليريــك برنــس تشــل أساًســا 
ــم  ــدة يف هــذا اجلــزء مــن العال ــاب اجلدي لعــرات مــن مــدارس الكت

اذلي لــم يكــن خمدوًمــا مــن قبــل.

مــن خــال الربنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات األلــوف مــن الكتــب وأرشطــة الاكســيت للــرعة والقــادة 
يف أكــر مــن 120 دولــة -  لذيــن لــم يكــن دليهــم وســيلة للحصــول ىلع 

مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن دليهــم املقــدرة املاديــة لرائهــا.

يوجــد املركــز الرئيــي ادلويل خلدمــة ديريــك برنــس يف شــارلوت 
ــدا  ــرتايلا وكن ــة يف أس ــروع للخدم ــد ف ــا، ويوج ــمال اكرويلن ــة ش بوالي
ــا  ــوب أفريقي ــنغافورة وجن ــدا وس ــدا ونيوزيان ــا وهونل ــا وأملاني وفرنس

ــرى. ــرة أخ ــون يف دول كث ــد موزع ــدة ويوج ــة املتح واململك
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