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َقْد   ،اَفَأَنا َماٍض ِإَلى الَِّذي َأْرَسَلِني َوَلْيَس َأَحٌد ِمْنُكْم َيْسَأُلِني َأْيَن َتْمِضي. َلِكْن أَلنِ ي ُقْلُت َلُكْم َهذَ َوَأمَّا اآلَن 
 ،اَل َيْأِتيُكُم اْلُمَعزِ ي  ،َأْنَطِلقْ ألَنَُّه ِإْن َلْم  ،ِإنَُّه َخْيٌر َلُكْم َأْن َأْنَطِلقَ  ،َمََلَ اْلُحْزُن ُقُلوَبُكْم. َلِكنِ ي َأُقوُل َلُكُم اْلَحقَّ 

ُيَبكِ ُت اْلَعاَلَم َعَلى َخِطيٍَّة َوَعَلى ِبرٍ  َوَعَلى َدْيُنوَنٍة. َأمَّا َعَلى   ،َوَمَتى َجاَء َذاكَ  ُأْرِسُلُه ِإَلْيُكْم. ،َوَلِكْن ِإْن َذَهْبتُ 
َوَأمَّا َعَلى َدْيُنوَنٍة َفََلنَّ    َفََلنِ ي َذاِهٌب ِإَلى َأِبي َواَل َتَرْوَنِني َأْيضًا.َخِطيٍَّة َفََلنَُّهْم اَل ُيْؤِمُنوَن ِبي. َوَأمَّا َعَلى ِبر ٍ 

َوَأمَّا   ِإنَّ ِلي ُأُمورًا َكِثيَرًة َأْيضًا أَلُقوَل َلُكْم َوَلِكْن اَل َتْسَتِطيُعوَن َأْن َتْحَتِمُلوا اآلَن. َرِئيَس َهَذا اْلَعاَلِم َقْد ِديَن.
َما َيْسَمُع َيَتَكلَُّم ِبِه   َمَتى َجاَء َذاَك ُروُح اْلَحقِ  َفُهَو ُيْرِشُدُكْم ِإَلى َجِميِع اْلَحقِ  أَلنَُّه اَل َيَتَكلَُّم ِمْن َنْفِسِه َبْل ُكل  

ُدِني ألَنَُّه َيْأُخُذ ِممَّا ِلي َوُيْخِبُرُكْم. َوُيْخِبُرُكْم ِبُأُموٍر آِتَيٍة. ل  َما ِلآلِب ُهَو ِلي. ِلَهَذا ُقْلُت ِإنَُّه َيْأُخُذ كُ  َذاَك ُيَمجِ 
 ِممَّا ِلي َوُيْخِبُرُكْم.

 هذا كالم ربنا يسوع المسيح 

الحزن مَل و . عنهمالقريب انفصاله  عنم خبره ه كان يعلمهم مباشرة. لكنه االن يتالميذ   معيسوع لما كان 
َأَنا ُهَو الطَِّريُق   َأْذَهُب َوَتْعَلُموَن الطَِّريَق.َوَتْعَلُموَن َحْيُث َأَنا لهم في يوم آخر: ل بالرغم أن الرب قا. همقلوب

الحزن مَل قلوبهم والرب يسوع علم بذلك. لم  االن إال أن  . َواْلَحق  َواْلَحَياُة. َلْيَس َأَحٌد َيْأِتي ِإَلى اآلِب ِإالَّ ِبي
ِإنَُّه َخْيٌر َلُكْم َأْن َأْنَطِلَق ألَنَُّه ِإْن   :فقال لهم الروح القدوس.يرسل لهم أنه  هموعد  يتركهم في تلك الحالة لكن

  َلْم َأْنَطِلْق اَل َيْأِتيُكُم اْلُمَعزِ ي َوَلِكْن ِإْن َذَهْبُت ُأْرِسُلُه ِإَلْيُكْم.

َيْشَهُد الروح القدس و هللا حي ويسوع المسيح حي والروح القدس حي. الروح القدس هو روح هللا وروح يسوع.  
 يجلب الذي هو الروح القدس و  .لما حل ى عليهم في يوم الخمسين قوةبالشجاعة وال التالميذ هو مَل سوع و ِلي

من خالل   عالمال خطية إثبات هو ح القدس عمل الرو و . والسالمالى يسوع المسيح ليجد فيه الغفران  الخاطئ
اليهود يخدمون هللا. أنهم كانوا  الما اليهود والوثنيون صلبوا يسوع كانوا يعتقدو . شهادة التالميذ والكنيسة

ضنوا أنهم كانوا على . لمؤسسات الدولة كخطرحكموا على يسوع كمجدف والرومان حكموا على يسوع 
 والمسلمون أيضا يضنوا انهم على حق حيث يقتلون المسيحيين وأنهم بهذا يقدمون عيادة الى هللا.  حق. 

وهذه خطيتهم وجرائهم البد أن يعطوا الحساب عليها للرب يسوع المسيح النه هو الديان وال مفر من  
لم فضل الظالم  هللا أرسل إبنه ليحرر العالم من سيطرة إبليس وقوة الخطية والموت. لكن العاحكمه. 
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رفض العالم ليسوع هو خطية العالم  . على الصليب وفدائه  للخطية األصلية خطية رفض يسوع  فأضاف
ِإْنِجيِل َمْجِد اْلَمِسيِح الَِّذي  نورُتِضيَء َلُهْم   حتى ال همأَْعَمى َأْذَهانَ العالم الذي ِإَلُه َهَذا هي قوة إبليس التي 

يعطي السالم مع هللا  يبرء نفسه وال  العالم بما فيه من ديانات وعلوم وقوات ال يمكن أن  و . ُهَو ُصوَرُة هللاِ 
  عمل الروح القدس. الن هذا

هذه هي التوبة الحقيقية  ان في التالميذ ينادي الناس الى التوبة وااليمان بيسوع المصلوب. كالروح القدس 
الطريق الحقيقي والحي  ال أحد يأتي الى هللا إال بالطريق الذي وضعه هللا نفسه. يسوع هو عند هللا الخالق.  

العالم هو  . ي ِفي الظ ْلَمِة َبْل َيُكوُن َلُه ُنوُر اْلَحَياةِ َأَنا ُهَو ُنوُر اْلَعاَلِم. َمْن َيْتَبْعِني فاَل َيْمشِ الذي يقول: وهو 
  هوال شيء وال أحد مهما تقول الناس عنه وال العالم كله يقدر يحرر الظالم  محبوس فيو تحت لعنة الخطية 

يسوع  و  .َلْيَس َمْن َيْعَمُل َصاَلحًا َلْيَس َواَل َواِحدٌ  ،اْلُكل  َزاُغوا َمعًا َفَسُدوا. هللا القدوسصالحه مع وي من إبليس
يَرةٌ يَ  هألَن  ه هو  اْلَعاَلُم ُيْبِغُض أن  شهد  على    هللاثبت حكم يو هد ؛ والروح القدس يشْشَهُد َعَلْيِه َأنَّ أَْعَماَلُه ِشرِ 

 يبرر ويخلص بالتمام.  هويسوع عدالة هللا و  .الخطاة

خر  اآليوم اليفتخرون بإيمانهم باهلل االحد وباليوم األخير وهم ال يعرفون هللا وال يعرفون أن معظم الناس  
َوْيٌل ِللَِّذيَن َيْشَتُهوَن َيْوَم   تكلم هللا بفم النبي عاموس في القرن السابع قبل يسوع وقال:هو يوم العقاب. 

. َأَلْيَس َيْوُم الرَّبِ  َظاَلمًا اَل  لنا وعد ربنا يسوع في هذا االنجيل يقول: لكن  ُنورًا َوَقَتامًا َواَل ُنوَر َلُه؟الرَّبِ 
اَل َيْأِتي ِإَلى َدْيُنوَنٍة َبْل َقِد  َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َمْن َيْسَمُع كاَلِمي َوُيْؤِمُن ِبالَِّذي َأْرَسَلِني َفَلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة وَ 

  .على االرض ْعَمَل يَ لاه هللا له اْلَعَمَل الَِّذي أَْعطَ جاء الرب يسوع من هللا وأكمل  .َن اْلَمْوِت ِإَلى اْلَحَياةِ اْنَتَقَل مِ 
 من حقه أنه يرجع الى حيث جاء. 

  الذين ِمَن اْلَعاَلمِ اهم له ِللنَّاِس الَِّذيَن أَْعطَ  هللا االب   َأْظَهر اْسمَ وهو  َقْبَل َكْوِن اْلَعاَلمِ كان عند هللا الرب يسوع 
يسوع أعطى الروح القدس لتالميذه والروح الرب و . هللا االب   َحِفُظوا كاَلمَ هم وَ ه ُهْم لِ ا أَْعطَ الذين  َكاُنوا هلل

ما  وعل م التالميذ  يسوع مهالحق الذي عل  تعليم الروح القدس تابع القدس يأخذ مما ليسوع ويعطيه للتالميذ. 
ِإنَّ ِلي  م أنه صعب تحمله كما قاله لهم في االية طناش: لِ ــعَ  الرب  النلما كان معهم لهم يسوع   يعلمهلم 

َفُهَو  وُح اْلَحق ِ ُأُمورًا َكِثيَرًة َأْيضًا أَلُقوَل َلُكْم َوَلِكْن اَل َتْسَتِطيُعوَن َأْن َتْحَتِمُلوا اآلَن. َوَأمَّا َمَتى َجاَء َذاَك رُ 
َذاَك  ُكْم ِبُأُموٍر آِتَيٍة.ُيْرِشُدُكْم ِإَلى َجِميِع اْلَحقِ  ألَنَُّه اَل َيَتَكلَُّم ِمْن َنْفِسِه َبْل ُكل  َما َيْسَمُع َيَتَكلَُّم ِبِه َوُيْخِبرُ 

ُدِني أَلنَُّه َيْأُخُذ ِممَّا ِلي َوُيْخِبُرُكْم.    ُقْلُت ِإنَُّه َيْأُخُذ ِممَّا ِلي َوُيْخِبُرُكْم. ُكل  َما ِلآلِب ُهَو ِلي. ِلَهَذا ُيَمجِ 

جعلهم يكتبوا شهادتهم لنا في نور الروح  وهو للتالميذ الذي ذك ر أقوال وأعمال يسوع الروح القدس هو 
هو الذي أرسله ربنا يسوع على تالميذه  و  .ُروَح اْلُقوَِّة َواْلَمَحبَِّة َوالن ْصحِ  فهويمجد يسوع. القدس وقيادته وهو  

َوَأمَّا َمَتى  يسوع وعد تالميذه: . الى أن يعود الرب في مجده ومنهم الى كل من يؤمن بإسمهيوم الخمسين 



ا َيْسَمُع َيَتَكلَُّم ِبِه  َجاَء َذاَك ُروُح اْلَحقِ  َفُهَو ُيْرِشُدُكْم ِإَلى َجِميِع اْلَحقِ  أَلنَُّه اَل َيَتَكلَُّم ِمْن َنْفِسِه َبْل ُكل  مَ 
  فيفي الرسل الروح القدس اإللهام الذي سيؤديه الوحي و على عمل تؤكد هذه اآلية َوُيْخِبُرُكْم ِبُأُموٍر آِتَيٍة. 

َتْفَعُلوَن َحَسنًا  َوِعْنَدَنا اْلَكِلَمُة النََّبِويَُّة َوِهَي َأْثَبُت الَِّتي كما تكلم به الرسول بطرس الحقا: . كتابة العهد الجديد 
ْبِح ِفي  ِإِن اْنَتَبْهُتْم ِإَلْيَها َكَما ِإَلى ِسَراٍج ُمِنيٍر ِفي َمْوِضٍع ُمْظِلٍم ِإَلى َأْن َيْنَفِجَر النََّهاُر َوَيْطَلَع كَ  ْوَكُب الص 

ٍ َأنَّ ُكلَّ ُنُبوَِّة اْلِكَتاِب َلْيَسْت ِمْن َتفْ  َعاِلِميَن َهَذا َأوَّاًل: ُقُلوِبُكمْ  ألَنَُّه َلْم َتْأِت ُنُبوٌَّة َقط  ِبَمِشيَئِة ِإْنَساٍن،   ِسيٍر َخاص 
وِح اْلُقُدِس. يُسوَن َمُسوِقيَن ِمَن الر  ِ اْلِقدِ    َبْل َتَكلََّم ُأَناُس َّللاَّ

. والشفيع والمحاميالمعين ي تكلم على روح الحق المعز فهو  الروح القدسعندما تكلم الرب يسوع عن 
يمجد يعلم ما قاله يسوع ويتابع أقوال يسوع و الروح القدس هو روح هللا وروح يسوع. هللا الواحد المحب. فهو 

 أن الرب يتوضح لنا الموضوع  لما نفهم هذا . وهو يسكن فيهم ويخبر التالميذ ن الرب يسوع النه يأخذ م
في جسد إنسان  وهو الذي خرج من هللا وجاء هذا الرب  نبي يأتي من بعده. ولمذا يعمل عن يسوع لم يتنبأ 

والكنيسة   يشهد ليسوعذبيحة من أجلنا؟ هللا يشهد ليسوع المسيح والروح القدس ليدين الخطية في الجسد 
وأفكارهم في داخلهم، إذ تتهمهم تارة   يهمضمير يشهد لذلك و تشهد ليسوع والكتاب المقدس يعلم هذه الحقيقة. 

   .وتارة تبرئهم

انتصر على الشيطان وهزمه وانتصر على العالم وغلبه وانتصر  هو د البار الطاهر بالتمام  يسوع الواح
الذي ليس له روح المسيح فهو ليس من هللا . . ويشهد لهذا المالئكةبعد صلبه على الموت بقيامته

ِلَذِلَك اْخُرُجوا ِمْن االن. تائبا ويأتي اليه كلمة هللا في الجسد من كان من هللا يسمع للمسيح يسوع و . القدوس
وا َنِجسًا َفَأْقَبَلُكْم َوَأُكوَن َلُكْم َأبًا َوَأْنُتْم َتُكوُنو  . َواَل َتَمس  َيُقوُل  ؛َن ِلي َبِنيَن َوَبَناتٍ َوَسِطِهْم َواْعَتِزُلوا، َيُقوُل الرَّب 

  الرَّب  اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِ  َشْيٍء.

َأمَّا َعَلى َخِطيٍَّة َفََلنَُّهْم  يقول الرب يسوع؛   ،ُت اْلَعاَلَم َعَلى َخِطيٍَّة َوَعَلى ِبرٍ  َوَعَلى َدْيُنوَنةٍ َوَمَتى َجاَء َذاَك ُيَبك ِ 
َفََلنَّ َرِئيَس َهَذا َوَأمَّا َعَلى َدْيُنوَنٍة  اَل ُيْؤِمُنوَن ِبي. َوَأمَّا َعَلى ِبرٍ  َفََلنِ ي َذاِهٌب ِإَلى َأِبي َواَل َتَرْوَنِني َأْيضًا.

خطية العالم   كشفالروح القدس لكن   ؛شركالتجديف والتهمة يسوع ب  دانفي عدالته  العالم اْلَعاَلِم َقْد ِديَن.
الروح القدس رد  الرب يسوع  لكن ،العالم حكم بالموت على يسوع كمجرم إبن هللا الوحيد؛ألنه ال يؤمن ب 

النه لم ينزله من   قع على يسوع و أن حكم هللا  ضن ؛ العالم أمام هللاالى الحياة وتبي ن أن يسوع هو البار 
  . على الصليب رئيس هذا العالم  لكن حكم هللا وقع على، الصليب 

. التالميذ ما فهموا التالميذ وكل المؤمنين بيسوع الرب  معالمساعد الذي يقف و المدافع الروح القدس هو 
قوة الفهم و الحكمة و مَلهم بال حتى أرسل لهم روحه القدوس من عند اآلب وهو لما كان معهم أقوال يسوع 

محبة الن الروح القدس هو روح هللا الن هللا محبة وهو روح يسوع الن يسوع هو أظهر لنا محبة هللا أبيه  الو 



ن  ي  بي و الروح ييقظ الضمير هذا الحب ال يأتي من العالم الن العالم هو خاضع لرئيس الظالم. وأبينا.  
يضع  الروح القدس . رض يسوع الذي له كل سلطان في السماء وعلى اال ويعلن حكمفي العالم  الخطيئة

َفالَِّذيَن ُهْم   ضوءه على العالم أنه في الظالم والموت تحت حكم العدالة وفي طريقه إلى حكم ال مفر منه.
وِح ِإْن َكاَن ُروُح هللِا َساكِ نا َفَلسْ  نحنَوَأمَّا  ِفي اْلَجَسِد اَل َيْسَتِطيُعوَن َأْن ُيْرُضوا هللاَ  نًا  ِفي اْلَجَسِد َبْل ِفي الر 

  . َوَلِكْن ِإْن َكاَن َأَحٌد َلْيَس َلُه ُروُح اْلَمِسيِح َفَذِلَك َلْيَس َلُه.ناِفي

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 

ر العالم. ويقول كذلك: اليه الرب يسوع للتبشير باالنجيل فيه. الرب يسوع يقول: أنتم ملح األرض، أنتم نو 
َتُه. َوَلِكْن   ِإْن َكاَن اْلَعاَلُم ُيْبِغُضُكْم َفاْعَلُموا َأنَُّه َقْد َأْبَغَضِني َقْبَلُكْم. َلْو ُكْنُتْم ِمَن اْلَعاَلِم َلَكاَن اْلَعاَلُم ُيِحب  َخاصَّ

نحن نمشي باسم يسوع وروحه  لهذا  اْخَتْرُتُكْم ِمَن اْلَعاَلِم ِلَذِلَك ُيْبِغُضُكُم اْلَعاَلُم.أَلنَُّكْم َلْسُتْم ِمَن اْلَعاَلِم َبْل َأَنا  
 فينا هو أقوى من الذي في العالم. الذي فينا هو قوتنا وفرحنا وسالمنا الذي يقودنا في موكب نصره. هو 

ظالم. خارج  ال ،خارج يسوع. َلَن َواَل َخِفيٌّ َلْن ُيْعَرفَ َفاَل َتَخاُفوُهْم أَلْن َلْيَس َمْكُتوٌم َلْن ُيْسَتعْ يقول الرب: و 
َواَل ُتَشاِكُلوا  ويقول الرسول بولس بالروح القدس: .وخطابات المجامعبشرية  يةأدبمؤلفات  ،الكتاب المقدس

ْهَر َبْل َتَغيَُّروا َعْن َشْكِلُكْم ِبَتْجِديِد َأْذَهاِنُكْم  اِلَحُة اْلَمْرِضيَُّة اْلَكاِمَلةُ َهَذا الدَّ َوِإَلُه  .ِلَتْخَتِبُروا َما ِهَي ِإَراَدُة هللِا الصَّ
ُسُكْم ِبالتََّماِم. َوْلُتْحَفْظ ُروُحُكْم َوَنْفُسُكْم َوَجَسُدُكْم َكاِمَلًة ِباَل َلْوٍم ِعْندَ  اَلِم َنْفُسُه ُيَقدِ   َمِجيِء َربِ َنا َيُسوَع  السَّ

 آمين.  َأِميٌن ُهَو الَِّذي َيْدُعوُكُم الَِّذي َسَيْفَعُل َأْيضًا. اْلَمِسيِح.


