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مواطنون سماويون في العالم.
سالم ربنا يسوع المسيح لكم .من هو الروح القدس وما هو عمله في المؤمنين بيسوع المسيح وفي العالم؟
هذا هو تأملنا اليوم في إنجيل يوحنا االصحاح  16وااليات  5الى  .15اليكم القراءة باسم يسوع .يقول:
اض ِإَلى َّالِذي أَرسَلِني وَليس أَحٌد ِم ْنكم يسأَلِني أَين تَم ِ
اآلن َفأ ََنا م ٍ
ضيَ .ل ِك ْن ألَِني قْلت َلك ْم َه َذاَ ،ق ْد
َوأ َّ
َما َ
َ َْ َ
َْ ْ
ْ َْ
َْ
َ
ِِ
طلِ ْق ،الَ َيأِْتيكم اْلم َع ِزي،
طلِ َق ،ألََّنه ِإ ْن َل ْم أ َْن َ
َن أ َْن َ
وبك ْمَ .لكني أَقول َلكم اْل َح َّقِ ،إَّنه َخ ْيٌر َلك ْم أ ْ
َم ََلَ اْلح ْزن قل َ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َما َعَلى
ون ٍة .أ َّ
اك ،ي َبكت اْل َعاَل َم َعَلى َخطيَّة َو َعَلى ِب ٍر َو َعَلى َد ْين َ
اء َذ َ
َوَلك ْن إ ْن َذ َه ْبت ،أ ْرسله إَل ْيك ْمَ .و َمتَى َج َ
ِ ٍ
َما عَلى ِب ٍر َفَلَِني َذ ِ
ون ٍة َفَل َّ
َن
اه ٌب ِإَلى أَِبي َوالَ تَ َرْوَنِني أ َْيضاًَ .وأ َّ
َما َعَلى َد ْين َ
َخطيَّة َفَلََّنه ْم الَ ي ْؤ ِمنو َن ِبيَ .وأ َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
رِئيس ه َذا اْلعاَل ِم َق ْد ِد ِ ِ
َما
اآلنَ .وأ َّ
ول َلك ْم َوَلك ْن الَ تَ ْستَطيعو َن أ ْ
َن تَ ْحتَملوا َ
َ
َ َ َ َ
ين .إ َّن لي أمو اًر َكث َيرًة أ َْيضاً ألَق َ
يع اْل َح ِق ألََّنه الَ َيتَ َكَّلم ِم ْن َنْف ِس ِه َب ْل ك ُّل َما َي ْس َمع َيتَ َكلَّم ِب ِه
اك روح اْل َح ِق َفه َو ي ْرِشدك ْم ِإَلى َج ِم ِ
اء َذ َ
َمتَى َج َ
ِ ِ ٍ ٍِ
اك يم ِجدِني ألََّنه يأْخذ ِم َّما لِي وي ْخِبركم .ك ُّل ما لِ ِ
آلب ه َو لِي .لِ َه َذا قْلت ِإَّنه َيأْخذ
َ
ْ
َ
َ
َوي ْخبرك ْم بأمور آت َيةَ .ذ َ َ
ِم َّما لِي َوي ْخِبرك ْم.
هذا كالم ربنا يسوع المسيح

لما كان يسوع مع تالميذه كان يعلمهم مباشرة .لكنه االن يخبرهم عن انفصاله القريب عنهم .والحزن مَل
الط ِريق .أَنا هو َّ
قلوبهم .بالرغم أن الرب قال لهم في يوم آخر :وتَعَلمو َن حيث أَنا أَ ْذهب وتَعَلمو َن َّ
الط ِريق
َْ َ َ َ ْ
َ ْ
َ َ َ
واْلح ُّق واْلحياةَ .ل ْيس أَحٌد يأِْتي ِإَلى ِ
اآلب ِإالَّ ِبي .إال أن االن الحزن مَل قلوبهم والرب يسوع علم بذلك .لم
َ َ َ
َ َ َ ََ
طِل َق ألََّنه ِإ ْن
َن أ َْن َ
يتركهم في تلك الحالة لكن وعدهم أنه يرسل لهم الروح القدوس .فقال لهمِ :إَّنه َخ ْيٌر َلك ْم أ ْ
طلِ ْق الَ َيأِْتيكم اْلم َع ِزي َوَل ِك ْن ِإ ْن َذ َه ْبت أ ْرِسله ِإَل ْيك ْم.
َل ْم أ َْن َ
الروح القدس هو روح هللا وروح يسوع .هللا حي ويسوع المسيح حي والروح القدس حي .والروح القدس َي ْش َهد
ِليسوع وهو مَل التالميذ بالشجاعة والقوة لما حلى عليهم في يوم الخمسين .والروح القدس هو الذي يجلب

الخاطئ الى يسوع المسيح ليجد فيه الغفران والسالم .وعمل الروح القدس هو إثبات خطية العالم من خالل
شهادة التالميذ والكنيسة .لما اليهود والوثنيون صلبوا يسوع كانوا يعتقدوا أنهم كانوا يخدمون هللا .اليهود

حكموا على يسوع كمجدف والرومان حكموا على يسوع كخطر لمؤسسات الدولة .ضنوا أنهم كانوا على

حق .والمسلمون أيضا يضنوا انهم على حق حيث يقتلون المسيحيين وأنهم بهذا يقدمون عيادة الى هللا.

وهذه خطيتهم وجرائهم البد أن يعطوا الحساب عليها للرب يسوع المسيح النه هو الديان وال مفر من
حكمه .هللا أرسل إبنه ليحرر العالم من سيطرة إبليس وقوة الخطية والموت .لكن العالم فضل الظالم

فأضاف للخطية األصلية خطية رفض يسوع وفدائه على الصليب .رفض العالم ليسوع هو خطية العالم
التي هي قوة إبليس ِإَله ه َذا العالم الذي أَعمى أَ ْذهانهم حتى ال ت ِ
ضيء َلهم نور ِإ ْن ِج ِ
يح َّالِذي
يل َم ْجِد اْل َم ِس ِ
ََ
َ
َ ْ
َْ
ورة هللاِ .والعالم بما فيه من ديانات وعلوم وقوات ال يمكن أن يبرء نفسه وال يعطي السالم مع هللا
ه َو ص َ
الن هذا عمل الروح القدس.

الروح القدس كان في التالميذ ينادي الناس الى التوبة وااليمان بيسوع المصلوب .هذه هي التوبة الحقيقية
عند هللا الخالق .ال أحد يأتي الى هللا إال بالطريق الذي وضعه هللا نفسه .يسوع هو الطريق الحقيقي والحي
وهو الذي يقول :أَنا هو نور اْلعاَلمِ .من ي ْتبعِني فالَ يم ِشي ِفي ُّ
الظْل َم ِة َب ْل َيكون َله نور اْل َح َي ِاة .العالم هو
َ ْ َ َْ
َ
َْ
َ َ
تحت لعنة الخطية ومحبوس في الظالم وال شيء وال أحد مهما تقول الناس عنه وال العالم كله يقدر يحرره
من إبليس ويصالحه مع هللا القدوس .اْلك ُّل َزاغوا معاً َفسدواَ ،ليس من يعمل صالَحاً َليس والَ و ِ
احٌد .ويسوع
َْ َ َ
ْ َ َ ْ َْ َ َ
َ َ
شهد أن اْل َعاَلم ي ْب ِغضه هو ألَنه َي ْش َهد َعَل ْي ِه أ َّ
َع َماَله ِش ِر َيرةٌ؛ والروح القدس يشهد ويثبت حكم هللا على
َن أ ْ
الخطاة .ويسوع عدالة هللا هو يبرر ويخلص بالتمام.
معظم الناس يفتخرون بإيمانهم باهلل االحد وباليوم األخير وهم ال يعرفون هللا وال يعرفون أن اليوم اآلخر
َِّ ِ
ين َي ْشتَهو َن َي ْوَم
هو يوم العقاب .تكلم هللا بفم النبي عاموس في القرن السابع قبل يسوع وقالَ :وْي ٌل للذ َ
ور َله؟ لكن لنا وعد ربنا يسوع في هذا االنجيل يقول:
الر ِب .أََل ْي َس َي ْوم َّ
َّ
الر ِب َ
ظالَماً الَ نو اًر َوَقتَاماً َوالَ ن َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ون ٍة َب ْل َقِد
اَْل َح َّق اْل َح َّق أَقول َلك ْمِ :إ َّن َم ْن َي ْس َمع كالَمي َوي ْؤ ِمن ِبالذي أ َْرَسَلني َفَله َح َياةٌ أ ََبديَّ ٌة َوالَ َيأْتي ِإَلى َد ْين َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
طاه هللا له ل َي ْع َم َل على االرض.
َع َ
ْانتََق َل م َن اْل َم ْوت ِإَلى اْل َح َياة .جاء الرب يسوع من هللا وأكمل اْل َع َم َل الذي أ ْ
من حقه أنه يرجع الى حيث جاء.

ظهر اسم هللا االب لِ َّلن ِ َّ ِ
ِن
طاهم له ِم َن اْل َعاَل ِم الذين
َع َ
ين أ ْ
اس الذ َ
الرب يسوع كان عند هللا َقْب َل َك ْو اْل َعاَل ِم وهو أَ ْ َ ْ َ
طاه ْم لِه َوهم َح ِفظوا كالَ َم هللا االب .والرب يسوع أعطى الروح القدس لتالميذه والروح
َع َ
َكانوا هلل الذين أ ْ
القدس يأخذ مما ليسوع ويعطيه للتالميذ .الروح القدس تابع تعليم الحق الذي علمه يسوع وعلم التالميذ ما
لم يعلمه يسوع لهم لما كان معهم الن الرب َع ـلِم أنه صعب تحمله كما قاله لهم في االية طناشِ :إ َّن لِي
ِ
ِ
ِ
ِ
اك روح اْل َح ِق َفه َو
اآلنَ .وأ َّ
ول َلك ْم َوَلك ْن الَ تَ ْستَطيعو َن أ ْ
َن تَ ْحتَملوا َ
اء َذ َ
أمو اًر َكث َيرًة أ َْيضاً ألَق َ
َما َمتَى َج َ
يع اْلح ِق ألََّنه الَ يتكَّلم ِمن نْف ِس ِه بل ك ُّل ما يسمع يتكلَّم ِب ِه ويخِبركم ِبأم ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
اك
َ َ ْ َ ََ َ
ور آت َيةَ .ذ َ
ََ َ ْ َ َ ْ
ي ْرِشدك ْم إَلى َجم ِ َ
َ ْ ْ
يم ِجدِني ألََّنه يأْخذ ِم َّما لِي وي ْخِبركم .ك ُّل ما لِ ِ
آلب ه َو لِي .لِ َه َذا قْلت ِإَّنه َيأْخذ ِم َّما لِي َوي ْخِبرك ْم.
َ
ْ
َ
َ
َ

الروح القدس هو الذي ذكر أقوال وأعمال يسوع للتالميذ وهو جعلهم يكتبوا شهادتهم لنا في نور الروح
القدس وقيادته وهو يمجد يسوع .فهو روح اْلق َّوِة واْلمحب ِ
َّة َو ُّ
ص ِح .وهو الذي أرسله ربنا يسوع على تالميذه
َ
َ ََ
الن ْ
َما َمتَى
يوم الخمسين ومنهم الى كل من يؤمن بإسمه الى أن يعود الرب في مجده .يسوع وعد تالميذهَ :وأ َّ
يع اْل َح ِق ألَنَّه الَ َيتَ َكَّلم ِم ْن َنْف ِس ِه َب ْل ك ُّل َما َي ْس َمع َيتَ َكَّلم ِب ِه
اك روح اْل َح ِق َفه َو ي ْرِشدك ْم ِإَلى َج ِم ِ
اء َذ َ
َج َ
وي ْخِبركم ِبأم ٍ
ور ِآت َي ٍة .هذه اآلية تؤكد على عمل الوحي واإللهام الذي سيؤديه الروح القدس في الرسل في
ْ
َ
ِ
كتابة العهد الجديد .كما تكلم به الرسول بطرس الحقاَ :و ِع ْن َد َنا اْل َكلِمة َّ
الن َب ِويَّة َوِه َي أَ ْث َبت َّالتي تَْف َعلو َن َح َسناً
َ
ير ِفي مو ِ
ِ
ض ٍع م ْ ِ
اج مِن ٍ
الص ْب ِح في
ِإ ِن ْانتََب ْهت ْم ِإَل ْي َها َك َما ِإَلى ِس َر ٍ
َن َي ْنَف ِج َر النَّ َهار َوَي ْ
طَل َع َك ْوَكب ُّ
ظل ٍم ِإَلى أ ْ
َْ
اص ألََّنه َلم تَأ ِ
ِِ
ْت نب َّوةٌ َق ُّ
َن ك َّل نب َّوِة اْل ِكتَ ِ
ير َخ ٍ
اب َل ْيس ْت ِم ْن تَْف ِس ٍ
ين َه َذا أ ََّوالً :أ َّ
ط ِب َم ِش َيئ ِة ِإ ْن َسا ٍن،
قلوبِك ْم َعالم َ
ْ
َ
بل تَ َكَّلم أناس َّ ِ ِ ِ
الرو ِح اْلقد ِ
س.
ين ِم َن ُّ
َْ َ َ
َّللا اْلقديسو َن َمسوِق َ
عندما تكلم الرب يسوع عن الروح القدس فهو تكلم على روح الحق المعزي المعين والمحامي والشفيع.

الروح القدس هو روح هللا وروح يسوع .هللا الواحد المحب .فهو يعلم ما قاله يسوع ويتابع أقوال يسوع ويمجد
يسوع النه يأخذ من الرب ويخبر التالميذ وهو يسكن فيهم .لما نفهم هذا الموضوع يتوضح لنا أن الرب

يسوع لم يتنبأ عن نبي يأتي من بعده .ولمذا يعمل الرب هذا وهو الذي خرج من هللا وجاء في جسد إنسان

ليدين الخطية في الجسد ذبيحة من أجلنا؟ هللا يشهد ليسوع المسيح والروح القدس يشهد ليسوع والكنيسة

تشهد ليسوع والكتاب المقدس يعلم هذه الحقيقة .ويشهد لذلك ضميريهم وأفكارهم في داخلهم ،إذ تتهمهم تارة
وتارة تبرئهم.
يسوع الواحد البار الطاهر بالتمام هو انتصر على الشيطان وهزمه وانتصر على العالم وغلبه وانتصر
على الموت بقيامته بعد صلبه .ويشهد لهذا المالئكة .الذي ليس له روح المسيح فهو ليس من هللا
اخرجوا ِم ْن
القدوس .ومن كان من هللا يسمع للمسيح يسوع كلمة هللا في الجسد ويأتي اليه تائبا االن .لِ َذلِ َك ْ
ِ
الر ُّب .والَ تَم ُّسوا ن ِجساً َفأَْقبَلكم وأَكون َلكم أَباً وأَنتم تَكونون لِي بِنين وبن ٍ
ات؛ َيقول
َ
َ َ َ ََ
اعتَ ِزلواَ ،يقول َّ َ َ َ
َو َسط ِه ْم َو ْ
َ ْ َ َ ْ َْْ
الر ُّب اْلَق ِادر َعَلى ك ِل َشي ٍء.
َّ
ْ
َما عَلى خ ِطي ٍ
َّة وعَلى ِب ٍر وعَلى دين ٍ
ِ ٍ
ِ
َّة َفَلََّنه ْم
ونة ،يقول الرب يسوع؛ أ َّ َ َ
َ َ َْ َ
اء َذ َ
اك ي َبكت اْل َعاَل َم َعَلى َخطي َ َ
َو َمتَى َج َ
َما عَلى ِب ٍر َفَلَِني َذ ِ
ون ٍة َفَل َّ
يس َه َذا
اه ٌب ِإَلى أَِبي َوالَ تَ َرْوَنِني أ َْيضاًَ .وأ َّ
َما َعَلى َد ْين َ
الَ ي ْؤ ِمنو َن ِبيَ .وأ َّ َ
َن َرِئ َ
ِ
ين .العالم في عدالته دان يسوع بتهمة التجديف والشرك؛ لكن الروح القدس كشف خطية العالم
اْل َعاَل ِم َق ْد د َ
ألنه ال يؤمن بإبن هللا الوحيد؛ العالم حكم بالموت على يسوع كمجرم ،لكن الروح القدس رد الرب يسوع
الى الحياة وتبين أن يسوع هو البار أمام هللا؛ العالم ضن أن حكم هللا وقع على يسوع النه لم ينزله من
الصليب ،لكن حكم هللا وقع على رئيس هذا العالم على الصليب.

الروح القدس هو المدافع والمساعد الذي يقف مع التالميذ وكل المؤمنين بيسوع الرب .التالميذ ما فهموا
أقوال يسوع لما كان معهم حتى أرسل لهم روحه القدوس من عند اآلب وهو مَلهم بالحكمة والفهم والقوة

والمحبة الن الروح القدس هو روح هللا الن هللا محبة وهو روح يسوع الن يسوع هو أظهر لنا محبة هللا أبيه
وأبينا .هذا الحب ال يأتي من العالم الن العالم هو خاضع لرئيس الظالم .الروح ييقظ الضمير ويبين

الخطيئة في العالم ويعلن حكم يسوع الذي له كل سلطان في السماء وعلى االرض .الروح القدس يضع
َّ ِ
ين ه ْم
ضوءه على العالم أنه في الظالم والموت تحت حكم العدالة وفي طريقه إلى حكم ال مفر منهَ .فالذ َ
ِ
ِ
الرو ِح ِإن َكان روح هللاِ س ِ
ِ
َما نحن َفَل ْسنا ِفي اْل َج َسِد َب ْل ِفي ُّ
َن ي ْرضوا هللاَ َوأ َّ
اكناً
في اْل َج َسد الَ َي ْستَطيعو َن أ ْ
ْ َ
َ
ِ
ِ
يح َف َذلِ َك َل ْي َس َله.
َحٌد َل ْي َس َله روح اْل َم ِس ِ
فيناَ .وَلك ْن ِإ ْن َك َ
ان أ َ
والعالم يتهم نفسه ويحكم على نفسه وهو غير مستقر وهو يطلب السالم وما وجده .شعب يلوم شعب
ودولة تعارض دولة .االنتقام والمنافسة والكل خاضعين للموت وسلطانه إبليس .هذا هو الحقل الذي يرسل

اليه الرب يسوع للتبشير باالنجيل فيه .الرب يسوع يقول :أنتم ملح األرض ،أنتم نور العالم .ويقول كذلك:
ِإن َكان اْلعاَلم يب ِغضكم َفاعَلموا أََّنه َقد أَبغ ِ
ِ
اصتَهَ .وَل ِك ْن
ان اْل َعاَلم ي ِح ُّب َخ َّ
ضني َقْبَلك ْمَ .ل ْو ك ْنت ْم م َن اْل َعاَل ِم َل َك َ
ْ َْ َ
ْ ْ
ْ َ َ ْ
اختَ ْرتك ْم ِم َن اْل َعاَل ِم لِ َذلِ َك ي ْب ِغضكم اْل َعاَلم .لهذا نحن نمشي باسم يسوع وروحه
ألََّنك ْم َل ْست ْم ِم َن اْل َعاَل ِم َب ْل أ ََنا ْ
فينا هو قوتنا وفرحنا وسالمنا الذي يقودنا في موكب نصره .هو الذي فينا هو أقوى من الذي في العالم.

ِ
ف .خارج يسوع ،الظالم .خارج
وم َل ْن ي ْستَ ْعَل َن َوالَ َخف ٌّي َل ْن ي ْع َر َ
ويقول الربَ :فالَ تَ َخافوه ْم أل َْن َل ْي َس َم ْكت ٌ
الكتاب المقدس ،مؤلفات أدبية بشرية وخطابات المجامع .ويقول الرسول بولس بالروح القدس :والَ ت َش ِ
اكلوا
َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
الصالِحة اْلمر ِ
ِ ِ
ِ
َه َذا َّ
ضيَّة اْل َكامَلةَ .وإَِله
الد ْه َر َب ْل تَ َغيَّروا َع ْن َش ْكلك ْم ِبتَ ْجديد أَ ْذ َهانك ْم لتَ ْختَِبروا َما ه َي ِإ َرَادة هللا َّ َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ع
السالَ ِم َنْفسه يَقِدسك ْم ِبالتَّ َمامَِ .وْلت ْحَف ْ
َّ
ظ روحك ْم َوَنْفسك ْم َو َج َسدك ْم َكامَل ًة ِبالَ َل ْو ٍم ع ْن َد َم ِجيء َربِ َنا َيسو َ
اْلم ِس ِ ِ
ين ه َو َّالِذي َي ْدعوكم َّالِذي َس َيْف َعل أ َْيضاً .آمين.
يح .أَم ٌ
َ

