الدعوة للطاعــــــــــــــــــــــة
يع ا ْل َحق(",,,يوحنا)13:16
" ...فَ ُه َو يُ ْر ِ
ش ُد ُك ْم إِلَى َج ِم ِ
هذه في الواقع عبارة غير معقولة إن لم تنطبق على الالهوت ،وعلى الالهوت
وحده .ومع أخذ ذلك في االعتبار ،فإنه إعالن مبشر ألوالده األحباء ،يأتي إلينا
من العشاء األخير حينما ألقى يسوع على تالميذه كلمته الوداعية.
يشغل هذا الخطاب الرائع للتالميذ األصحاحات من الرابع عشر إلى السابع عشر
من إنجيل يوحنا .إنه أطول الرسائل التي أعطاها يسوع على اإلطالق ،وأغناها
وأشملها وأهمها .في الحقيقة ،إن كانت هي كل ما لديك بعد دخولك إلى اإليمان،
فإنها تحتوي على كل ما تحتاج إلى معرفته لتعليمك كيفية السلوك مع هللا بكل
تواضع .ففي إنجيل يوحنا نتعلم:
 -1الروح القدس يحل مكان وجود يسوع عند رحيله عن األرض
(يوحنا.)16:14
 -2هذا الروح الذي كان دائ ًما مع شعب هللا سيأتي اآلن ليحل في شعب هللا .يحدث
ذلك عندما ندخل إلى اإليمان ونولد ثانية (يوحنا .)13:14
 -3من خالل ذلك الروح سنكون قادرين على القيام بأعمال أكبر مما لو كان
يسوع قد بقي معنا في الجسد (يوحنا.)13،12:14
 -4سيكون لدينا المزيد من القدرة على الصالة أكثر من أي وقت مضى
(يوحنا.)14:14
 -5الشرط البسيط لكي يقيم الروح القدس في داخلنا هو الطاعة الكاملة هلل.
فالطاعة هي الدليل القوي الوحيد على حبنا هلل (يوحنا.)23:14
 -6تأتي النهضة واالنتعاش عندما يصبح شعب هللا واح ًدا (يوحنا .)21:17ونتعلم
في اآلخر:

 -7الروح القدس قاد شعبه دائما إلى كل الحق ,وسيستمر في القيام بذلك في
عصور المستقبل في الكنيسة.
سأشرح لكم اليوم هذا الموضوع .ففي كلمته الوداعية يشرح يسوع أنه لم يكن في
قصد السماء على اإلطالق أن يحل الكتاب المقدس محل الروح القدس كمصدر
رئيس لتوجيه شعبه وتعليمهم وتغييرهم .بعبارة أخرى ،فإن الكتاب المقدس،
الذي لم يكن متا ًحا بسهولة حتى القرن الخامس عشر ،كان دائ ًما أساسًا لإليمان
المسيحي ،ولكنه لم يكن بذاته بدون أن يدخلنا الروح القدس ألن ندرك في حياتنا
مع هللا َما ه َو ْال َعرْ ض َو ُّ
الطول َو ْالع ْمق َو ْالع ْلو(أفسس .)18:3من الواضح أنه ال
يوجد في العالم ورق يكفي لطباعة كل الحق الذي يحفظه هللا لكل واحد منا .لذلك،
مرة أخرى ،باإلشارة إلى مسيرتنا مع هللا ،ال بد أن ننظر إلى الكتاب المقدس دائ ًما
على أنه يحتوي على تعليمات أساسية ولكن ليس أكثر من ذلك بكثير.
والواضح في الكتاب المقدس كله إن اإلنسان يمكنه أن يعيش ،بل وقد عاش
بصوت هللا من خالل روح هللا منذ بداية الزمن بدون الكتاب المقدس .فمثالً ،لم
يكن هناك في أول ألفين وخمسمائة سنة لإلنسان ،أي قصاصة من العهد القديم .ثم
على مدى األل وخمسمائة سنة التالية وحتى عيد الخمسين ،كان عدد قليل ج ًدا
من الناس لديهم العهد القديم بأكمله .وكان هناك أل وخمسمائة سنة أخرى خالل
العصر المسيحي قبل أن يحصل الرجل العادي على كل من العهدين القديم
والجديد بلغته الخاصة ما لم يكن قاد ًرا على القراءة باآلرامية أو العبرية أو
اليونانية أو الالتينية .وهذا يشكل خمسة آالف وخمسمائة سنة من تاريخ البشر
يسيرون خاللها مع هللا بدون الكتاب المقدس .مرة أخرى ،يقودنا هذا إلى حقيقة
مذهلة إنه يمكننا أن نتعلم أن نعيش في صالح بدون الكتاب المقدس ,لكن ال
يمكننا أن نفعل ذلك بدون الروح القدس .لذلك قال يسوعِ " :خ َرافِي تَ ْس َمع
ص ْوتِيَ ،وأَنَا أَ ْع ِرفهَا فَتَ ْتبَعنِي"(يوحنا .)27:10هذا يعني أنه ال يمكن أن نتبعه
َ
بدون سماع صوته بالروح القدس في اإلنسان الداخلي .كما يؤكد بولس هذا
وح هللاِ ،فَأولئِ َك ه ْم أَ ْبنَاء هللاِ"(رومية.)14:8
ين يَ ْنقَاد َ
بقوله":ألَ َّن ك َّل الَّ ِذ َ
ون بِر ِ
الدليل على أن اإلنسان مسيحي حقيقة ،هو إن روح هللا يقوده أو على األقل إن
اإلنسان يسعى إلى االنقياد بهذه الطريقة.

اآلن  ،ألن الكتاب المقدس في األصل أساسي فقط  ،اسمحوا لي أن أقدم لكم
البراهين التالية:
 )1أوالً ،نتأمل في الشهادة مثلما يقول لنا الكتاب المقدس أن نشهد .هذا تعليم
أساسي لكن الكتاب المقدس ال يخبرني متى ينبغي أن أشهد ،وماذا أقول عندما
أشهد ،ولمن أشهد ،ولمن ال أشهد بسبب عدم استعداد قلبه بعد .لكن الروح القدس
يستطيع فعل كل ذلك .ليس غير الروح القدس يمكنه أن يقودنا إلى كل الحق.
 )2يقول لنا الكتاب المقدس":الَ تَكونوا تَحْ َ
ين"(كورنثوس
ير َم َع َغي ِْر ْالم ْؤ ِمنِ َ
ت نِ ٍ
الثانية .)14:6هذا تعليم أساسي ،لكن الكتاب المقدس ال يخبرني من التي أتزوجها
من بين آالف الفتيات المسيحيات .إال إن الروح القدس يمكنه أن يفعل ذلك ،بل
ويريد أن يفعل ذلك ،وسيفعل ذلك إذا سمحنا له بذلك .ليس سواه يمكنه أن يقودنا
إلى كل الحق.
 )3يقول لنا الكتاب المقدس أن نذهب إلى اجتماع الصالة وأن نذهب إلى الكنيسة
ين اجْ تِ َما َعنَا" (عبرانيين .)25:10هذا تعليم أساسي ،لكنه ال يقول لنا
ار ِك َ
" َغ ْي َر تَ ِ
إلى أي كنيسة نذهب ،أو ما اجتماع الصالة الذي ينبغي أن نحضره وكم مرة.
ليس غير الروح القدس يمكنه أن يفعل ذلك وهو يريد أن يفعل ذلك إذا سمحنا له.
وليس غيره يمكن أن يقودنا إلى كل الحق.
 )4يقول لنا الكتاب المقدس إن علينا أن نبحث عن إرادة هللا كل يوم .هذا تعليم
أساسي ،لكن الروح القدس وحده فقط هو من يستطيع أن يخبرنا على وجه
التحديد ماذا نفعل خالل الساعات األولى والثانية والثالثة من كل صباح .يمكن
للروح القدس أن يقودنا إلى كل الحق ،وهو يريد أن يفعل ذلك.
هل أواصل في هذا األمر؟ أعتقد أنك تلقيت الرسالة .في صالة يسوع الوداعية
أكد أهمية الروح القدس في تعليمنا وإرشادنا إلى كل الحق ,وعلينا أن نعرف أن
الروح القدس قد فعل ذلك دائ ًما لشعبه.
فلنطالع التاريخ ،على سبيل المثال ،ونتأمل في هذه العينات الجميلة من الرجال
الذين ساروا مع هللا بدون الكتاب المقدس .لقد عاشوا بصوت هللا ،بإرشاد الروح
القدس لهم ،وهو يريد أيضًا أن يرشدنا.

سار أخنوخ مع هللا وأخذه هللا .لقدعلمه الروح وأرشده الروح ليعمل الصواب
ويتكلم بالحق ،ويتواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب كل يوم .وظل
يفعل ذلك لمدة ثالثمائة سنة ثم أخذه هللا .مرة أخرى ،لم يكن لديه كتاب مقدس.
سمع إبراهيم صوت هللا يعطيه تعليمات محددة حول إلى أين يذهب وماذا يفعل
وماذا يقول .لقد عاش بغير كتاب مقدس يعطيه تعليمات ،بل وحتى قبل تدوين أي
سفر من العهد القديم.
موسى ،بدون أن يقرأ كلمة هللا ،تحول من حاكم فخور مغرور في مصر إلى أكثر
الناس تواضعًا على وجه األرض .وبعمل الروح القدس أصبح موسى إنسانًا يمكن
هلل أن يفعل به أي شيء يريد أن يفعله .فما الذي يفعله الرب بك يا صديقي ،عندما
تتبع الروح القدس؟
صموئيل قاده الروح القدس بدقة بالغة أتاحت لصموئيل أن يقول لشاول الملك:
اك ثَالَثَة ِر َجال
صا ِدف َك هنَ َ
" َوتَعْدو ِم ْن هنَ َ
ور ،فَي َ
اك َذا ِهبًا َحتَّى تَأْتِ َي إِلَى بَلُّوطَ ِة تَاب َ
اح ٌد َحا ِم ٌل ثَالَثَةَ أَرْ ِغفَ ِة
صا ِعد َ
َ
اح ٌد َحا ِم ٌل ثَالَثَةَ ِج َدا ٍءَ ،و َو ِ
ت إِيلَ ،و ِ
ون إِلَى هللاِ إِلَى بَ ْي ِ
اح ٌد َحا ِم ٌل ِز َّ
ْك َويعْطونَ َك َر ِغيفَ ْي خب ٍْز ،فَتَأْخذ ِم ْن
ون َعلَي َ
ق َخ ْم ٍر .فَي َسلِّم َ
خب ٍْزَ ،و َو ِ
يَ ِد ِه ْم"(صموئيل األول.)4،3:10
واآلن ،السبب األساسي في عدم توفر أسفار العهد الجديد لدى المسيحيين في أول
أل وخمسمائة سنة من المسيحية هو عدم وجود مطبعة حتى أيام مارتن لوثر.
قبل ذلك ،كانت الكتابات تنسخ باليد ،وكان ذلك مكلفًا .كما كان على الناس أن
يكونوا قادرين على القراءة باآلرامية أو العبرية أو اليونانية أو الالتينية .وفي
بعض األحيان كانت هذه الكتابات تضيع ألجيال (انظر نحميا وقصص يوشيا).
ولكن في كل تلك السنوات ،كان الروح القدس دائ ًما يعلم شعب هللا ويتكلم من
خاللهم .الروح القدس لم يضع على اإلطالق .أمر رائع رائع رائع!
تأمل اآلن أعجوبة عيد الخمسين .كان الناس هناك من أكثر من  17أمة ،وقد
ولدوا من هللا واعتمدوا من الروح .تخيل أنهم عادوا إلى بلدانهم كمؤمنين جدد
بدون قصاصة واحدة من الكتابات المسيحية .لم تكتب أول رسالة إال بعد إحدى
وعشرين سنة من يوم الخمسين .كما لم يكتب أول إنجيل (إنجيل مرقس) إال بعد

يوم الخمسين بإحدى وثالثين سنة .ولم يكتب إنجيل يوحنا حتى عام  85م .لكن
بدون العهد الجديد بشر المسيحيون األوائل حوض البحر األبيض المتوسط بأكمله
بحلول نهاية القرن األول .مرة أخرى ،لم يكن الكتاب المقدس متا ًحا لإلنسان
العادي حتى عصر اإلصالح .ال يزال الكثيرون ال يملكون الكتاب المقدس بلغتهم
الخاصة اليوم ،لكنهم قادرون على السير مع هللا كما فعل آخرون في القديم ألن
لديهم الروح القدس.
إن التصور الشائع بأنه كلما قرأنا الكتاب المقدس أصبحنا أكثر روحانية ليس
صحيحا بالضرورة .فقد قرأ الفريسيون الكتب المقدسة وعرفوها جي ًدا ،لكنها
جعلتهم أكثر تشبهًا بالشيطان وليس باهلل ،إلى درجة أنهم قتلوا ابن هللا أخي ًرا .ثم
قتلوا استفانوس ويعقوب الرسول وهكذا .كلمة هللا المقدسة نسمة من الروح القدس
كتبها هو ،وال يمكن فهمها إال بالروح القدس الذي يعلمنا .فبدون الروح القدس،
يجعلنا الكتاب المقدس ال نسمع ،ونصبح أكثر انقسا ًما .إذا قرأ شخص جسدي
الكتاب المقدس بدون الروح القدس ،يمكن أن يجعله واح ًدا من أخطر األسلحة
على وجه األرض.
لذلك ،يا صديقي ،في هذه األوقات األخيرة فقط  ،تبارك معظمنا بامتالك كلمة هللا
مكتوبة بلغتنا .لكن مرة أخرى ،ال يمكننا أن نعيش الحياة المسيحية بدون الروح
ص ْوتِي .وقال
القدس .فما زالت كلمات يسوع صادقة حين يقول ِخ َرافِي تَ ْس َمع َ
ك ه ْم أَ ْبنَاء هللاِ"(رومية.)14:8
وح هللاِ ،فَأولئِ َ
ين يَ ْنقَاد َ
بولس":ألَ َّن ك َّل الَّ ِذ َ
ون بِر ِ
اإلنسان المسيحي بدون الروح القدس يشبه طائ ًرا بال أجنحة أو سفينة بدون
اك ،روح ْال َح ِّ
ق ،فَه َو يرْ ِشدك ْم
بوصلة ،ال يذهب إلى أي مكانَ " .وأَ َّما َمتَى َجا َء َذ َ
يع ْال َح ِّ
ور
ق ،ألَنَّه الَ يَتَ َكلَّم ِم ْن نَ ْف ِس ِه ،بَلْ كلُّ َما يَ ْس َمع يَتَ َكلَّم بِ ِهَ ،وي ْخبِرك ْم بِأم ٍ
إِلَى َج ِم ِ
آتِيَ ٍة"(يوحنا  .)13 :16يا لها من موهبة ،يا لها من عطية!
(يتبع)......................
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