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 الروح القدس املوعود
31-15:14يوحنا   

حصلت عليه أم مل حتصل عليه؟  إن سؤال للمناقشة: هل ميكنك تذّكر وعد قدِّم لك حني كنت ولًدا صغريًا و 
 كيف كان شعورك حينها؟

ا إمَّا من الناحية اإلجيابيَّة أو من الناحية الس  لبيَّة.سؤال آخر للمناقشة: شارك عن معلِّمة أو أستاذ أثَّر بك جدًّ
 
أن أشرتي مصباًحا أضعه قرب السرير. وكان على  تأذكر أنَّه حني كنت يف عمر الثامنة أو التاسعة قرَّر   

شكل سفينة كاليت سافر كريستوفر كولومبوس على متنها يف رحلته إىل إكتشاف أمريكا. وكانت أشرعتها تضيء 
ا عندما توصلها ابلكهرابء. وأردت احلصول ع ا حىت أين رجوت زوجة أيب أن تشرتيها يل. بشكل مجيل جدًّ ليها جدًّ

 عندما وكنت أترّقب ذلك بفارغ الصرب، لكن خاب ظينيف عيد ميالدي.  كره هو أ�ا وعدتين أن أحصل عليهوما أذ 
دكم وعًدا ال ميكنكم الوفاء به وال. تذكري لألهل: ال تقدِّموا ألظننت أين سأحصل عليه مل أحصل على املصباح الذي

وضوح الشعور الذي إنتابين حني مل أحصل على املصباح. وسنتعلَّم اليوم عن الوفاء به. وإّينِ أذكر بكلِّ  ال تريدون أو
 وعد أبرمه هللا، وهو يفي بوعوده دائًما. 

 
ُتْم حتُِبُّوَنِين فَاْحَفظُوا َوَصاَ�َي،«  ِإْن ُكنـْ

 آَخَر لَِيْمُكَث َمَعُكْم ِإَىل األََبِد،َوَأَ� َأْطُلُب ِمَن اآلِب فـَيُـْعِطيُكْم ُمَعزًِّ� 
ُتْم فَـ  تَـْعرُِفونَُه ألَنَُّه َماِكٌث َمَعُكْم َوَيُكوُن ُروُح اْحلَقِّ الَِّذي الَ َيْسَتِطيُع اْلَعاَملُ َأْن يـَْقبَـَلُه، َألنَُّه َال يـََراُه َوالَ يـَْعرِفُُه، َوَأمَّا َأنـْ

 ِفيُكْم.
 ّينِ آِيت ِإلَْيُكْم.الَ َأتـْرُُكُكْم يـََتاَمى. إِ 

ُتْم َفَرتَْوَنِين. ِإّينِ َأَ� َحيٌّ فَأَنـُْتْم َسَتْحيَـْوَن.  بـَْعَد َقِليل َال يـََراِين اْلَعاَملُ َأْيًضا، َوَأمَّا َأنـْ
ُتْم ِيفَّ، َوَأَ� ِفيُكْم.  ِيف ذِلَك اْليَـْوِم تـَْعَلُموَن َأّينِ َأَ� ِيف َأِيب، َوَأنـْ

 ».اِيت َصاَ�َي َوَحيَْفظَُها فـَُهَو الَِّذي حيُِبُِّين، َوالَِّذي حيُِبُِّين حيُِبُُّه َأِيب، َوَأَ� ُأِحبُُّه، َوُأْظِهُر َلُه ذَ اَلَِّذي ِعْنَدُه وَ 
؟َ� َسيُِّد، َماَذا َحَدَث َحىتَّ ِإنََّك ُمْزِمٌع َأْن ُتْظِهَر َذاَتَك لَنَ «قَاَل َلُه يـَُهوَذا لَْيَس اِإلْسَخْريُوِطيَّ:  »ا َولَْيَس ِلْلَعاملَِ

 ِإْن َأَحبَِّين َأَحٌد َحيَْفْظ َكَالِمي، َوحيُِبُُّه َأِيب، َوِإلَْيِه �َِْيت، َوِعْنَدُه َنْصَنُع َمْنزًِال.«َأَجاَب َيُسوُع َوقَاَل َلُه:
 ِيل َبْل ِلآلِب الَِّذي َأْرَسَلِين. اَلَِّذي الَ حيُِبُِّين َال َحيَْفُظ َكَالِمي. َواْلَكَالُم الَِّذي َتْسَمُعونَُه لَْيسَ 

 هِبَذا َكلَّْمُتُكْم َوَأَ� ِعْندَُكْم.
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ي، فـَُهَو يـَُعلُِّمُكْم ُكلَّ َشْيٍء، َويُذَكِّرُ   ُكْم ِبُكلِّ َما قـُْلُتُه َلُكْم.َوَأمَّا اْلُمَعزِّي، الرُّوُح اْلُقُدُس، الَِّذي َسُريِْسُلُه اآلُب اِبمسِْ
 َلُكْم. َسَالِمي ُأْعِطيُكْم. لَْيَس َكَما يـُْعِطي اْلَعاَملُ ُأْعِطيُكْم َأَ�. َال َتْضَطِرْب قـُُلوبُُكْم َوَال تـَْرَهْب. َسَالًما َأتـُْركُ «

ُتْم تـَْفَرُحوَن ألَ  ُتْم حتُِبُّوَنِين َلُكنـْ ْعُتْم َأّينِ قـُْلُت َلُكْم: َأَ� َأْذَهُب مثَُّ آِيت ِإلَْيُكْم. َلْو ُكنـْ ْلُت َأْمِضي ِإَىل اآلِب، َألنَّ ّينِ قُـ مسَِ
.  َأِيب َأْعَظُم ِمينِّ

 َوقـُْلُت َلُكُم اآلَن قـَْبَل َأْن َيُكوَن، َحىتَّ َمَىت َكاَن تـُْؤِمُنوَن.
 الَ َأَتَكلَُّم َأْيًضا َمَعُكْم َكِثريًا، َألنَّ رَئِيَس هَذا اْلَعاملَِ �َِْيت َولَْيَس َلُه ِيفَّ َشْيٌء.

-15:14(يوحنا  َهَم اْلَعاَملُ َأّينِ ُأِحبُّ اآلَب، وََكَما َأْوَصاِين اآلُب هَكَذا َأفْـَعُل. ُقوُموا نـَْنطَِلْق ِمْن هُهَنا.َولِكْن لِيَـفْ 
31( 

 
 إعداد املشهد

، حيث كان التالميذ األحدى عشر مّتكئني مع 14-1:14إنَّنا نكمل دراستنا حول النص الوارد يف يوحنا 
). 16-14:26ان يهوذا قد ترك اجملموعة لكي يقوم بدوره يف تسليم يسوع (مىت يسوع حول املائدة. وك

وهم يتشرَّبون التعليم اجلديد الذي كان يسوع يشاركهم  مكتويف األرجلوميكنين أن أختيَّل التالميذ جالسني 
جنيل من إ به. وميأل هذا التعليم اجلديد الذي قدَّمه يسوع األصحاحات الثالث عشر حىت السابع عشر

يوحنا. وكان قد بقي ليسوع وقت قصري قبل أتّلمه يف بستان جّثسيماين وقبل أن ُيصَلب. وكان عليه أن 
سُيخيَّل للتالميذ أنَّ األمر إنتهى، وأنَّ كل ما سبق وحدث   كان  يهّيء قلوهبم للساعات املظلمة  اآلتية حيث

  كان حلًما.  
 

 الوعد مبجيء ابلروح القدس
 سيطلب من اآلب أن يُرسل املعّزي:ووعد يسوع أنَّه 

 َوَأَ� َأْطُلُب ِمَن اآلِب فـَيُـْعِطيُكْم ُمَعزًِّ� آَخَر لَِيْمُكَث َمَعُكْم ِإَىل األََبِد،  
ُتْم فَـ   تَـْعرُِفونَُه ألَنَُّه َماِكٌث َمَعُكْم ُروُح اْحلَقِّ الَِّذي الَ َيْسَتِطيُع اْلَعاَملُ َأْن يـَْقبَـَلُه، َألنَُّه َال يـََراُه َوالَ يـَْعرِفُُه، َوَأمَّا َأنـْ

 ). 17-16(العددان  َوَيُكوُن ِفيُكْم.
 

  ما هو الوعد؟
    . ، أو أنَّ أمرًا معيـًَّنا سيحدث يف وقت معنيَّ وقد أعطى الوعد هو إعالن أو أتكيد أنَّ أحدهم سيقوم أبمر معنيَّ
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قط، بل لكلِّ من يؤمن ابملسيح. فلم يُعَط هذا الوعد هلؤالء يسوع هذا الوعد ليس للتالميذ املتكئني حول املائدة معه ف
"األحدى عشر قّديس" فقط، ومل ميتازوا عن غريهم أبي �حية. فهم كانوا أ�ًسا عاديني مثلي ومثلك، حىت أنَّ القادة 

ُجمَاَهَرَة بُْطُرَس َويُوَحنَّا، َوَوَجُدوا  فـََلمَّا رََأْوا الدينّيني ُدِهشوا عندما إمتألوا ابلروح القدس يف يوم اخلمسني. ونقرأ التايل:
َُما َكاَ� َمَع َيُسوَع. يَّاِن، تـََعجَُّبوا. فـََعَرُفوُمهَا َأ�َّ َُما ِإْنَساَ�ِن َعِدميَا اْلِعْلِم َوَعامِّ  ). 13:4(أعمال الرسل  َأ�َّ

عنا صالحه.و  إختار هؤالء الناس العاديني واألميّني لكي يظهر جمد هللالرّب قد وكان   وجيب على هذا األمر أن يشجِّ
ويوضح لوقا كاتب اإلجنيل مع رجال ونساء أمثايل وأمثالك.  املستحيل على فعلقادر   ي القدرةاإلله الكلِّ  هذا إذ إنّ 

 سفر أعمال الرسل، فيقول:هذا الوعد يف 
َتِظُروا َوِفيَما ُهَو ُجمَْتِمٌع َمَعُهْم َأْوَصاُهْم َأْن َال َيْربَُحوا ِمْن أُ  ْعُتُموُه ِمينِّ َمْوِعَد اآلِب «وُرَشِليَم، َبْل يـَنـْ " (أعمال الَِّذي مسَِ

 ). 4:1الرسل 
هل الحظت ماذا دعى يسوع جميء الروح القدس يف يوم اخلمسني؟ "موعد اآلب". وماذا جيب علينا أن 

هل يُعطى العامل أجرة عمله  ة جمَّانيَّة. نعمل لنكسب وعد أُعطي لنا جمَّاً�؟ ال شيء بتااًت! وإالَّ فلن يكون عطيَّ 
؟ يعيِّد معظمنا أعياًدا خالل السنة حيث نتبادل كهديَّة، أم أنَّه يعمل طوال األسبوع ليستحق املبلغ الذي �خذه

عطائه اهلديَّة؟ ابلطبع ال، األهل عن إ حد األوالد بشقاوة يف الليلة السابقة للعيد هل يكفّ تصرَّف أاهلدا�. وإن 
وهللا الذي نعبد هو أب صاحل حيب أن يعطي اهلدية ال ُتكَتسب، وهي ال تعتمد على تصّرف الشخص.  نَّ أل

 هدا� جيِّدة ألوالده، وليس إبستحقاق فيهم:
طَ :«فـََقاَل َهلُْم بُْطُرُس  فـَتَـْقبَـُلوا َعِطيََّة الرُّوِح اَ�، تُوبُوا َوْليَـْعَتِمْد ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم َعَلى اْسِم َيُسوَع اْلَمِسيِح ِلُغْفَراِن اخلَْ

عمال الرسل (أ ».َألنَّ اْلَمْوِعَد ُهَو َلُكْم َوَألْوَالدُِكْم َوِلُكلِّ الَِّذيَن َعَلى بـُْعٍد، ُكلِّ َمْن َيْدُعوُه الرَّبُّ ِإهلَُنا. اْلُقُدسِ 
38:2-39( 

يف املسيح يسوع، تُعطى له عطيَّة الروح يقبل غفران اخلطا�  من إنَّ الرّب يثبت على وعده الذي يقول إنَّ 
 والذين يطيعون اإلجنيل الذين يؤمنون لكللألحدى عشر الذين إتكأوا حول الطاولة، بل القدس. ومل يُعَط الروح 
فعليًّا وسلَّمت حياتك للمسيح، فأنت ُخِتمت بوعد وإن كنت مسعت رسالة اإلجنيل وآمنت حىت أقاصي األرض. 

 الروح القدس. 
، ِإْجنِيَل َخَالِصُكُم، الَّ   ْعُتْم َكِلَمَة اْحلَقِّ ُتْم، ِإْذ مسَِ ُتْم ُخِتْمُتْم ِبُروِح ِذي ِفيِه َأْيًضا َأنـْ الَِّذي ِفيِه َأْيًضا ِإْذ آَمنـْ

 )14-:113" (أفسس ، الَِّذي ُهَو ُعْربُوُن ِمريَاثَِنا، ِلِفَداِء اْلُمْقَتَىن، ِلَمْدِح َجمِْدِه.اْلَمْوِعِد اْلُقدُّوسِ 
  

 املعزِّي
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 Paraklētosحنن بصدد دراسته فإنَّ الروح الذي سريسله اآلب يُدعى "املعّزي" والكلمة هي  ابلنسبة للنص الذي
ر الكتاب املقدَّس وليم ابركلي قائًال:   يف اللغة اليو�نيَّة. ويشرح مفسِّ

ع من خارت قواهم. أمَّا أي شجاع، وكان دور  fortis"�يت أصل الكلمة من الكلمة الالتينيَّة    املعّزِي أن يشجِّ
الذي يشعر معنا عندما نشعر هو الشخص  واملعّزِياملعىن املعاصر للكلمة "املعّزِي" فتعين إعطاء الراحة عند األمل. 

وغالًبا ما ابحلزن. ومن دون شّك فهذا ما يفعله الروح القدس، لكن ال ميكن أن حندِّد عمله يف هذا املنطلق فقط. 
. فهذا ما يفعله الروح القدس إذ إنَّه يزيل ضعفاتنا ويساعد� على التعامل مع ل إنَّنا إستمدينا القوَّة للقيام بعمل مانقو 

 1صعوابت احلياة. وهكذا فإنَّه يستبدل حياة اإل�زام ابحلياة املنتصرة".
 

 خرين. هل تغريِّ هذه املعلومات نظرتك من �حية الروح القدس؟ شاركوا أفكاركم مع اآل
   

فقط يف العهد اجلديد. يستخدمها يوحنا أربع  ت فقط يف الكتاب املقدَّس، وجندهاترد كلمة "املعّزِي" مخس مرَّا    
. 1:2)، وُتستخدم مرَّة واحدة يف رسالة يوحنا األوىل 7:16، 26:15، 26:14، 16:14مرَّات يف إجنيله (يوحنا 

ُتستخدم يف الزمن اليو�ين لتوكيل حمام غري رمسي، أي أن يتقدَّم  paraklētosوكانت كلمة املعزي أو املشّجع 
م أبمر ما.  ه  الروح القدس يف الكتاب املقدَّس أمَّا عند قراءتنا لدورصديق ويدافع عن صديق له إهتُّ فال ميكننا أن حندَّ

الـــ أن نفكِّر أنَّ دوره هو  وعليناه. بدور احملامي أو املعّزِي أو املرشد. فإستخدام كلمة واحدة حتّد عقولنا من فهم دور 
paraklētos .�هلم إنَّ فبينما كان يسوع على أهبة أن يرتك تالميذه، طمأ�م إذ قال  أي الذي يساعد� يف سري

)، ويعطينا البصرية عند تقدمي اإلرشاد 9:12كورنثوس 2يعطينا القوَّة عندما نعي ( املساعد اإلهلي آٍت. فهو
� مبواعيد هللا عندما منّر يف أوقات صعبة، وهو يتكلَّم من خاللنا عندما نساق إىل احملاكمة من أجل ألحدهم، ويذكِّر 

 ). 11-10:12إمياننا (لوقا 
 ح القدس عليهم. أتذكر هلعهم عندوتفكِّر ابلتغيري الذي حصل للتالميذ بعد أن حّل الرو  ةأريدك أن تتوقَّف للحظ 

عندما قيل له إنَّه من أتباعه. لكن بعد حلول  تذكَّر كيف أنكر بطرس يسوعا؟ حماكمة يسوع وكيف هربوا وإختبأو 
الروح القدس، حتلَّى التالميذ ابلقوَّة والشجاعة. وتوقفوا عن اإلختباء يف العلِّيَّة حماولني إستيعاب ما جرى. فبعد يوم 

 اخلمسني، أرسلهم الروح القدس إىل العامل ليجاهروا بكلمة الرب: 
، اْنظُْر ِإَىل هَتِْديَداهِتِْم، َواْمَنْح َعِبيَدَك َأْن يـََتَكلَُّموا ِبَكَالِمَك ِبُكلِّ ُجمَاَهَرٍة،َواآلَن   َ�َربُّ

َفاِء، َوْلُتْجَر آَ�ٌت َوَعَجاِئُب اِبْسِم فـََتاَك اْلُقدُّوِس َيُسوعَ   ».ِمبَدِّ َيِدَك ِللشِّ

                                                        
1 The Daily Study Bible, William Barclay. The Gospel of John, Volume 2, Page 167. Printed by Saint Andrews Press. 
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يـََتَكلَُّموَن ِبَكَالِم ِهللا  ، وََكانُواي َكانُوا ُجمَْتِمِعَني ِفيِه، َواْمَتَأل اْجلَِميُع ِمَن الرُّوِح اْلُقُدسِ َوَلمَّا َصلَّْوا تـََزْعزََع اْلَمَكاُن الَّذِ 
 )31-29:4(أعمال الرسل  ِمبَُجاَهَرٍة.

 
 ما هي التغيريات اليت تراها يف التالميذ قبل وبعد إختبارهم يف العلِّيَّة؟ 

هنا تعين آخر من النوع  آخر). وكلمة 16:14" (يوحنا آخرالقدس هو أنَّه يُدعى "معّزِ�ًّ أوَّل أمر نالحظه عن الروح 
 ). أضف إىل أنَّه يُدعى روح احلّق:11:1بطرس 1، 9:8نفسه. فهو فعليًّا مثل املسيح، إذ يُدعى روح املسيح (رومية 

 
ُتْم فـَتَـْعرُِفونَُه ألَنَُّه َماِكٌث َمَعُكْم ُروُح اْحلَقِّ الَِّذي َال َيْسَتِطيُع اْلَعاملَُ َأْن يـَْقبَـَلهُ  ، ألَنَُّه َال يـََراُه َوَال يـَْعرِفُُه، َوَأمَّا َأنـْ

 . )17:14(يوحنا  َوَيُكوُن ِفيُكْم.
أنَّ يسوع خيربهم أنَّه سوف يسكن فيهم من اآلن وصاعًدا. وكان هذا  ان الروح القدس معهم قبًال، إالَّ لقد ك

حدث يف يوم اخلمسني حني سيحّل الروح القدس على املؤمنني ليقوِّيهم ويعّمدهم ليتحدوا جبسد إشارة إىل ما كان سي
ا تشري فكرة إىل أنَّ الروح كان معهم إىل التايل:املسيح الروحي.   فهو سيسكن فيهم، ولن يكون معهم فقط. ورمبَّ

آخر، خاّصة وأنَّه مكتوب عنه أنَّه كان ممتلًئا . إشارة إىل وجود املسيح معهم بينما كانوا يذهبون من مكان إىل 1
 ). 34:3بفيض من الروح القدس (يوحنا 

. إشارة إىل الوقت الذي أرسلهم فيه يسوع للكرازة وأعطاهم سلطة وقوَّة أن يضعوا أيديهم على املرضى ويطردوا 2
تيجة للروح القدس الذي كان ). وكانت خدمتهم يف الكرارزة بتعاليم يسوع ن2-1:9، لوقا 8:10الشياطني (مىت 

فيهم. ومل يكن إبستطاعة الروح القدس أن يسكن يف قلوهبم إالَّ بعد أن تطهَّرت بعمل  لسكنه، وابألكثر نتيجة معهم
 ). 9:15املسيح الكامل على الصليب، وبعد أن وضعوا ثقتهم بذلك العمل الكامل (أعمال الرسل 

  
كما أتى يف يوم اخلمسني، فإنَّه سيعلِّمهم ويذكِّرهم بكلِّ األمور   paraklētos، املعزِّيوقال هلم يسوع إنَّه حني �يت 

ها. اليت  علَّمهم إ�َّ
 

ي،   .، َويُذَكِّرُُكْم ِبُكلِّ َما قـُْلُتُه َلُكمْ فـَُهَو يـَُعلُِّمُكْم ُكلَّ َشْيءٍ َوَأمَّا اْلُمَعزِّي، الرُّوُح اْلُقُدُس، الَِّذي َسُريِْسُلُه اآلُب اِبمسِْ
 ). 26:14(يوحنا 
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َبْل َكَما تـَُعلُِّمُكْم هِذِه الَِّيت َأَخْذُمتُوَها ِمْنُه اَثبَِتٌة ِفيُكْم، َوالَ َحاَجَة ِبُكْم ِإَىل َأْن يـَُعلَِّمُكْم َأَحٌد،  فَاْلَمْسَحةُ َوَأمَّا َأنـُْتْم 
نـَُها َعْن ُكلِّ َشْيءٍ   ). 27:2يوحنا 1( . َكَما َعلََّمْتُكْم تـَثْـبُـُتوَن ِفيِه.، َوِهَي َحق َولَْيَسْت َكِذابً اْلَمْسَحُة َعيـْ

 
هل يعين ذلك أنَّنا لسنا بعد حباجة إىل معلِّمي الكتاب املقدَّس؟ ما رأيك؟ وإن كنَّا لسنا حباجة إىل 

 املعلِّمني فماذا يعين ذلك؟ 
ق بني ان أنَّ الروح يهبنا وعًيا للتفرياألمور يعنياللذين ذُِكرا عن أنَّ الروح القدس يعلِّمنا كل  أعتقد أنَّ هذين النصَّني  

 16:8ما هو صح وما هو خطأ. ويف داخل كل منَّا "منبِّه" ينبئنا مبا هو صح أو خطأ. وكتب بولس يف رسالة رومية 
ا �يت أحد أنِّ الروح القدس يشهد ألرواحنا أنَّنا أبناء هللا. وتالقي هذه احلقيقة هم إىل املسيح،  جتاواًب يف دواخلنا. رمبَّ

كالولد الصغري، دون معرفة عميقة عن من يكون يسوع، لكنَّ الروح يكشف احلقيقة مقابل الكذب الذي يقدِّمه لنا 
العدّو حىت ولو مل يكن اإلنسان ميلك نسخة من الكتاب املقدَّس. لكن ابلطبع حنن حباجة للتأّمل بكلمة هللا، والروح 

، إن كان منفتًحا قراءته. ويكشف حضور الروح القدس (املِسحة) يف حياة أحدهميعطينا بصرية لنفهم ما حنن بصدد 
  . للتعّلم، الكثري عن املسيح

 
  كلمة الروح القدس

ي  ا كلمة من الرب، أي أن يعطي املعيابإلضافة إىل قيادتنا ملعرفة احلق، فإنَّ إبستطاعة الروح القدس أن يعطين
أو أن تكون  Rhemaيف عبارتني يف اللغة اليو�نية. فإمَّا أن تكون  كلمة إغاثة. لقد جاءت كلمة "الكلمة"

Logos وقد تُرِمجت كالمها إىل كلمة "الكلمة" يف اللغة العربيَّة. وتعين كلمة ،Rhema  "تفوُّه، أي أن "يتحدَّث
فتخّص الكالم  Logosة وكأن يناسب نّص ما حالة معيَّنة ميّر هبا املؤمن. أمَّا كلمجزء من كلمة هللا لقلب املؤمن. 

املكتوب يف نصوص الكتاب املقدَّس. ال ُتستخدم يف اللغة العربيَّة كلمتان خمتلفتان عند إستخدام كلمة "الكلمة". فإن 
َمْكُتوٌب: «فََأَجاَب َوقَاَل:، مثًال: اليو�ين لن يعرف قصد الكاتب، ابلرغم من أمهيَّة ذلك مل يستخدم القارىء النصّ 

ويقول املسيح يف  . )4:4(مىت  ».َختُْرُج ِمْن َفِم هللاِ  )Rhema( ْبِز َوْحَدُه َحيَْيا اِإلْنَساُن، َبْل ِبُكلِّ َكِلَمةٍ لَْيَس اِبخلُْ 
أراد الرب  والفكرة اليت. )63:6الَِّذي ُأَكلُِّمُكْم ِبِه ُهَو ُروٌح َوَحَياٌة"(يوحنا  )Rhema( "اَْلَكَالمُ  مكان آخر:

يبعث هللا احلياة يف نصٍّ معنيَّ ليسدِّد إحتياج حالة خاصَّة. وغالًبا ما يكون ذلك من خالل تعبري ما  نقلها لنا هي أنَّه
ا يكون ذلك من خالل مقطع كتايب، أو عبارة بسيطة ختطر على  أو فكرة ختطر يف ابلنا، أو أي شكل آخر. ورمبَّ

ا إستخدم إىل أوالده، كم  rhemaعديدة لنقل كلمة ابلنا، أو من خالل كلمات ترنيمة معيَّنة. فاهلل يستخدم طرقًا 
ال تعارض   rhemaوالرؤ� الصحيحة أو كلمةخمتلفة حني أراد نقل فكرة معيَّنة لتالميذه.  أمثاًال وقصًصا وتشبيهات
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وجيب علينا أن نكون منفتحني إلستالم القيادة والتشجيع كهذا التشجيع من أو تناقض أو حتّل مكان كلمة هللا. 
فكلمة هللا  وح القدس. لكن علينا أيًضا أن منتحن أي فكر يطرأ على ابلنا أو �تينا من أحدهم مقابل كلمة هللا.الر 

ما من املصدر نفسه!    والروح القدس ال يتناقضان أبًدا إذ إ�َّ
 

 هل تسلَّمت يوًما إنطباًعا كهذا، أو شعرت أنَّ هللا يتكلَّم معك عن حالة معيَّنة؟ إشرح. 
 

 عة: املفتاح حلضورهالطا
نقرأ أنَّ الروح القدس حلَّ على الرب يسوع على هيئة محامة بعدما إعتمد على يد يوحنا املعمدان. وكتب يوحنا   

 قائًال:
 َعَلْيِه. فَاْستَـَقرَّ ِمَن السََّماِء  ِمْثَل َمحَاَمةٍ ِإّينِ َقْد رََأْيُت الرُّوَح َ�زِالً «َوَشِهَد يُوَحنَّا قَائًال: 
َد اِبْلَماِء، َذاَك قَاَل ِيل: الَِّذي تـََرى الرُّوَح �َ   َعَلْيِه،  َوُمْسَتِقرًّازِالً َوَأَ� َملْ َأُكْن َأْعرِفُُه، لِكنَّ الَِّذي َأْرَسَلِين ُألَعمِّ

ُد اِبلرُّوِح اْلُقُدِس.   )33-32:1(يوحنا َفهَذا ُهَو الَِّذي يـَُعمِّ
 رأيت محامات تستقر على يد قر على أحدهم؟ مل أشهد ذلك قط، ابلرغم من أينّ هل رأيت يوًما ميامة تطري مث تست

أحدهم طلًبا للطعام! عندما كنت ساكًنا يف إنكلرتا، كانت ساحة ترافلغر من األماكن املفّضلة يل إلصطحاب 
اصمة لندن جتتمع يف األصدقاء ملشاهدة الكم الكبري من احلمامات املنتشرة هناك، وكأن كل احلمامات املوجودة يف الع

ونقرأ يف هذا النص الكتايب أنَّ  وكان ال يقّل عن أربع محامات تصطف على ذراعك ورأسك أيًضا!تلك الساحة. 
. واحلمام عادة خجول وجبان، فأقّل حركة سريعة أو صوت مفاجىء خييفه الروح نزل على يسوع على هيئة محامة

 فيطري بعيًدا.
ميكن أن ُحنزنه بعدم طاعتنا لروح القدس علينا ويبقى إىل األبد. هو ال يرتكنا أبًدا. لكن عندما نؤمن ابملسيح، حيّل ا 

)، وجيب 27:2يوحنا 1فنخسر العالقة الوطيدة معه. وُيسمِّي الرسول يوحنا حضور الروح القدس املمّيز املسحة (
إن كنَّا نريد عالقة محيمة مع املسيح وإن كنا نريد علينا أن حنافظ عليها كأمانة مقدَّسة ابلتوبة والتخلِّي عن أيَّة خطيَّة 

 احملافظة على الروح القدس فينا. لقد نزل الروح القدس وإستقرَّ على يسوع، ما يعين أنَّه شعر أنَّه يف مكانه الصحيح. 
 ر. ت. كيندال األمر يف كتابه "حساسية الروح القدس" ابلتايل: يشرح 

على يسوع خيرب� الكثري عن يسوع، ابإلضافة عن الروح القدس. فالروح  قرارهوإستإنَّ أمر حلول الروح القدس "
مناسبني أحدمها لآلخر. ويسوع مل حيمل أيَّة مرارة أو   القدس شعر أنَّه يف املكان الصحيح إذ حلَّ على يسوع. وكا�

بكونه وديًعا ومتواضع القلب،  كراهيَّة أو ضغينة أو هلع أو إنتقام حىت يهرب الروح القدس اللطيف. وقد وصفه مّىت 
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). ومل حياول 20:12" (مىت َقَصَبًة َمْرُضوَضًة َال يـَْقِصفُ "، ). كذلك29:11وهو مل خياصم أحًدا ومل يرفع صوته (مىت 
 ذي أحًدا أ�ًّ كان. مرَّة أن يؤ 

. )30:4(أفسس  "ِه ُخِتْمُتْم لِيَـْوِم اْلِفَداِء.َوَال ُحتْزِنُوا ُروَح ِهللا اْلُقدُّوَس الَِّذي بِ "ويعلِّمنا بولس الرسول قائًال:    
فالروح القدس لديه مشاعر، وقد نؤذيه عندما جنرح مشاعره ابلتصرّفات اليت نقوم هبا. والكلمة "حتزنوا" املستخدمة 

 . اليت تعين "األمل" أو "احلزن"، أي عكس الفرح lupeeاملشتقَّة من كلمة  (lupeo)هنا أتت يف اللغة اليو�نية 
 1" (َال ُتْطِفُئوا الرُّوَح." ونتعلَّم من بولس الرسول أنَّنا ميكن أن نُطفىء الروح القدس، إذ كتب قائًال:  

 )19:5تسالونيكي 
"ُخيِمد" أي إطفاء النار  واليت تعين يف األساسsbennumi وأتيت كلمة "ُتطفئوا" يف األصل اليو�ين من كلمة   

أتى على  حلَّ الروح القدس يف يوم اخلمسني حيث كان الناس جمتمعني يف العلِّيَّةوعندما أو األغراض املشتعلة. 
يعين أنَّه هناك إمكانية وحتذير بولس من عدم إطفاء الروح القدس ). 3:2شكل "ألسنة مشتعلة" (أعمال الرسل 

 .2أن نطفئه
وطاعة الرّب. وقد أوضح الرّب هذا أمَّا مفاتيح املشي مع الروح القدس يف هذا العامل فهي اإلستماع إىل صوته 

 األمر لتالميذه يف النّص التايل:
 ِإْن َأَحبَِّين َأَحٌد َحيَْفْظ َكَالِمي، َوحيُِبُُّه َأِيب، َوِإلَْيِه �َِْيت، َوِعْنَدُه َنْصَنُع َمْنزًِال. «"َأَجاَب َيُسوُع َوقَاَل َلُه: 
َواْلَكَالُم الَِّذي َتْسَمُعونَُه لَْيَس ِيل َبْل ِلآلِب الَِّذي َأْرَسَلِين." (يوحنا  اَلَِّذي الَ حيُِبُِّين َال َحيَْفُظ َكَالِمي. 

23:14-24(  
علينا أن نبذل جهًدا ليس فقط أن نعرف تعاليم املسيح، بل أن نطيع ما نتعّلمه عنه. ويقول الرب إنَّه بذلك 

ن حيب يسوع املسيح حيفظ وصا�ه ويعمل هبا، ليس فقط وميعرف الناس أنَّنا مؤمنون. فاهلل يفتِّش عن �س حيّبونه. 
عندما تكون أعني الناس عليه بل أيًضا يف اخلفاء. وكلَّما إزدادت طاعتك على مستوى القلب، كلَّما فاض الروح 
القدس ابألكثر من خاللك. والسري يف كّل خطوة مع الروح يعين أنَّك موافق معه. وعندما تبعد عنه، أسرع ابلتوبة 

وإن تستمّر ابلسري حسب كلمة هللا وإرشاد الروح القدس، يبقى هللا معك لسري معه. وتصرّفاتك لتعود ل غريِّ موقفكو 
 وفيك. 

 رئيس هذا العامل
 يصل يسوع إىل ختام حمادثته مع األحدى عشر تلميًذا املّتكئني حول املائدة. ويكمل هتيئتهم بقوله:

 )30:14ِثريًا، َألنَّ رَئِيَس هَذا اْلَعاملَِ �َِْيت َولَْيَس َلُه ِيفَّ َشْيٌء." (يوحنا "الَ َأَتَكلَُّم َأْيًضا َمَعُكْم كَ 

                                                        
2 R.T. Kendall, The Sensitivity of the Spirit, Published by Charisma House, page 26. 
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 من هو رئيس هذا العامل؟ وماذا يعين يسوع بقوله:"ليس له ّيف شيء"؟
 رادته. لكنَّ فنخضع إليتغلغل يف شخصياتنا ويؤثّر بنا  كي، حنن نفتح الباب قليًال للعدو  يف كلِّ مرَّة خنطىء  

وقد قال يسوع صغريًا ليدخل إىل حياته. ولو  األمر كان خمتلًفا ابلكامل مع يسوع إذ إنَّه مل يعِط العدو جماالً 
كلِّ �حية، وهو مل خيطىء قّط   مناملسيح شهدوا أنَّه كان كامًال حرفيًّا:"ليس له يفَّ شيء." والذين عرفوا 

إستطاع أن �خذ مكاننا. وعلينا أن مننع العدّو من أن يكون  خطيَّة ). ومبا أنَّه كان كامًال وبال22:2بطرس 1(
ا، إذ   أيَّةله أيَّة سيطرة على حياتنا. ال تسمح له ابلدخول من  جهة. وما علَّمه الرسول يوحنا عن الغفران مهم جدًّ

.ِإِن اْعَرتَفْـَنا ِخبَطَاَ�َ� فـَُهَو َأِمٌني َوَعاِدٌل، َحىتَّ يـَْغِفَر لَنَ "كتب قائًال: َرَ� ِمْن ُكلِّ ِإمثٍْ يوحنا 1" (ا َخطَاَ�َ� َويَُطهِّ
نغلق الباب وال ندعه يدخل البتَّة ألن ليس له فينا شيء وهو ال يستطيع أن يشتكي علينا إًذا، علينا أن . )9:1

 أمام اآلب. ودم يسوع فقط يستطيع أن يطّهر� من كّل خطيَّة.  
 )31:14(يوحنا  وا نـَْنطَِلْق ِمْن هُهَنا.""ُقومُ وينتهي النص بقول يسوع للتالميذ: 

لقد علم يسوع أنَّ ساعته قد  أتت، وأنَّه سيسلِّم حياته قريًبا. لقد أظهر ألتباعه كّل ما يعرفه عن اآلب، وقد علم 
هبا. أنَّ األمر كان يتعّلق هبم من �حية نشر اإلجنيل، وقد أسلمهم لآلب من خالل تلك الكلمات األخرية اليت تفوَّه 

ما أمهيَّة أن نفهم حضور الروح القدس معنا وعمله يف حياتنا. أعتقد أنَّه ُميكننا أن جنيب على ذلك ابلقول أنَّ هذا 
ا آخر ما قاله يسوع لتالميذه قبل أن يرتك هذه األرض. لقد علم أنَّ قواهم ستخور من دون الروح القدس . فرمبَّ

نَّهم لن يتمّتعون ابلقوَّة من دون مساعدة الروح القدس. فوعد أنَّ الروح القدس ستكون هلم الرغبة واإلرادة إلتِّباعه، لك
وإن كانت هذه الرسالة مهمَّة يف ذلك الوقت، فهي أو "املعّزِي أو املعني" سيكون معهم ليعلِّمهم ويقودهم ويقوِّيهم. 

 ما زالت مهمَّة اليوم. 
اسني لسماع صوتك. قرِّبنا منك أكثر، وإجعلنا ندرك على ألنَّك ستساعد� كي نكون حسَّ أشكرك  يُّها اآلب،أ

 الدوام األمور اليت حتزن الروح القدس. حنن حنتاجك!
 

Keith Thomas 
Email: keiththomas7@gmail.com 
Website: www.groupbiblestudy.com  
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