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 مخس حقائق عن الروح القدس
 أليست� بيج بقلم 

قُوُل 
َ
َقَّ  لَُ�مُ  قال �سوع: "أ

ْ
نْ  لَُ�مْ  َخْ�ٌ  إِنَّهُ : احل

َ
ْ�َطِلَق، أ

َ
نَّهُ  أ

َ
ْ�َطِلقْ  لَمْ  إِنْ  أل

َ
ِ�يُ�مُ  الَ  أ

ْ
  َذَهبُْت  إِنْ  َولِ�نْ  الُْمَعزِّي، يَأ

رِْسلُهُ 
ُ
م معلومات غ� رضور�َّة ). ال أر�د أن ٧: ١٦إيَِلُْ�ْم" (يوحنا  أ أذكر  أن  اسمح يلبالفعل، ذلا  مألوفة دليك أقدِّ

  . بارالكيتوس �  "  الُْمَعزِّي هنا "  الُمرتمجةة  . أنت تعلم أن اللكمة ايلونانيَّ عن هذه اآلية  األساسيَّةبعض املعلومات    بإ�از
إىل  املصطلح  �ش� ، وسعاأل سياقال. يف ا ش� إىل الشخص اذلي سيصبح �اميً و� تق�، هل بعد قانو�، مصطلحو� 

مه بصفته  قدَّ و  ١٤يف يوحنا    الُمعزِّي ث �سوع أيًضا عن الروح القدس  اتلعز�ة، واحلماية، واملشورة، واإلرشاد. كما حتدَّ 
 . )١٣: ١٦ ؛١٧: ١٤"روح احلق" (

قليل من ال مع  الُمعزِّي ة هذا و�َّ بهُ  املتعلِّقة شياءمن األ اببساطة عددً ذكر أعتقد أنه من األفضل بالنسبة يل أن أ
 . اتلوضيح

 
ً

ث عنه بصيغة العاقل  يتم اتلحدُّ   ة أو تأث�.د قوَّ أن نالحظ أن الروح القدس هو شخص فر�د وليس �رَّ   علينا،  أوال
قد �سمع  فكنيستك،  داخل  انتبهت جيًدا حلديث انلاس، حىت    إن  هذه مسألة مهمة ألنكوليس بصيغة غ� العاقل.  

حىت أن جتد نفسك تقع يف هذا اخلطأ. إن فعلت هذا،  يمكنك أنه يتم اإلشارة للروح القدس بصيغة غ� العاقل. 
ألنه  . واعقل اثلالوث، هو شخص  يففهم أن روح اهللا، األقنوم اثلالث نأن  علينا . ىلع الفورأن تعض لسانك  أتم�

 الرسل (أعمال قد يُقاوم)، و١٩: ٥�سالونييك  ١مارسة إرادته ( من حيث �ُطفأ)، و٣٠: ٤�زن (أفسس فقد خص، ش
٥١: ٧.( 

هلما يف   نه مساوٍ إة، نقول إن أرادنا قول هذا بمصطلحات الهوتيَّ  واحد مع اآلب واالبن. هو ثانًيا، الروح القدس 
ن س�سالن  ب�امله، ن�تشف أن الك من اآلب واالبن هما مَ  ةليَّ العُ  حديث . عندما نقرأ الرسمديَّةاجلوهر و� 

  عمل فإن  ذلا. من أجلهما  —إن جاز القول —أىت وعمل  أن الروح القدس )، و٧: ١٦ ؛ ١٦: ١٤الروح القدس (يوحنا 
عن إرادة اآلب   عن شخص املسيح وعمله أو بمعزلٍ  بمعزلٍ إطالقًا الروح القدس ال يُعطى نلا يف الكتاب املقدس 

إىل   قودنا عن الكتاب املقدس ست منفصلةو تماًما  صوفيَّة  بطرقٍ الروح القدس عمل للتفك� يف  �اولةة. أي األزيلَّ 
 طر�ق مسدود. ة اليت تؤدي يف انلهاية إىل  الطرق اجلانبيَّ  أشاكل لك

 ثاثلًا، اكن الروح القدس  
ً

َْدءِ   اخللق يف بداية الكتاب املقدس، نقرأ: "يِف   قصةيف  اخللق.  يف    اعمال َماَواِت   اهللاُ   َخلََق   ابلْ   السَّ
رَْض 

َ
رُْض   َوَ�نَِت   .َواأل

َ
َغْمرِ   وَْجهِ   وىلََعَ   وََخايِلًَة،  َخِر�َةً   األ

ْ
إن ).  ٢-١:  ١الِْميَاهِ" (ت�و�ن    وَْجهِ   ىلَعَ   يَرِفُّ   اهللاِ   َوُروحُ   ُظلَْمٌة،  ال
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، أي "َ�َفس القدير"،  إلوهيم  احروإن  ، واليت يم�ن أن تع� أيًضا "َ�َفس".  احرورتمجة "روح" هنا �  ة المُ اللكمة العرب�َّ 
الصورة هنا  ف، بل باألحرى قدرته وطاقته. القدس ادي للروحاملهنا اجلانب غ� يس املقصود يف اخللق. ل العامل هو 

ضع انلجوم يف  ووالوجود، ح�ِّ العامل� إىل بنطق حيث اخلليقة، إن جاز القول، بس � صورة طاقة اهللا و� تتنفَّ 
الروح  —   ٢:  ١هِذهِ؟" �د اإلجابة يف ت�و�ن    َخلََق   و�ُطرح السؤال: "َمنْ   ٢٦:  ٤٠شعياء  إ . و�اتلايل، عندما نقرأ  السماء

م  ة اليت ال تُقاوم واليت القدس هو القوَّ   . اهللا مقاصدهمن خالهلا يتمِّ

الروح القدس  اهللا ة العهد القديم بمدى قدرتنا ىلع اكتشاف شخصيَّ  دراساتأحد أسئلة يتعلَّق �شلك عريض، 
يف العهد القديم وحده؟ عندما نقرأ سفر    ته، هل يمكننا أن نفهم طبيعة أقنوميَّ بمع� آخرة من العهد القديم.  م�َّ المُ 

يف ضوء ما تم إعالنه الحًقا،  و�اتلأ�يد، ةاثلاني يةأن نرى ما �ده يف اآل ليس من الصعب، ١صحاح اتلكو�ن األ
 ألقنوم اثلالث من اثلالوث. إىل ا ة وهو إشارة واضحة وم�َّ 

فنا ىلع اهللا  تعأنه إن    سنلك� ف�جسونكتب  "الروح القدس"،  بعنوان  يف كتابه   ، فإن ٢:  ١الروح القدس يف ت�و�ن  رَّ
مهذا   ُصوَرتِنَا".   ىلَعَ   اِإل�َْسانَ   ، حيث قال اهللا: "َ�ْعَمُل ٢٦:  ١ما �ش� إيله ابلعض ىلع أنه احللقة املفقودة يف ت�و�ن    يقدِّ

 .  ٢-١: ١واضحة لروح اهللا العامل يف ت�و�ن و ابقةأن هذه إشارة س ف�جسونالحظ 

رنا  باملناسبة، نقرأ من اخللف إىل   فعندما س من اخللف إىل األمام. قدَّ كتابنا المُ  قراءة أنه من املفيد ه املسألة  هذ   تذكِّ
اجلديد موجود يف   ]العهدإن [غسطينوس: "وأإىل  نسوب األمام، ن�تشف صحة املبدأ اتلفس�ي الالكسييك امل 

ذه  هل   املعا� الُمتضمنةن�تشف    بعبارة أخرى،  .علن"مُ   �يف، والقديم موجود يف اجلديد �شلٍك   القديم �شلٍك   ] العهد[
 سابق يف الكتاب املقدس.  يف وقٍت  وردتاتلعايلم واألحداث اليت 

 يف اخللقالروح القدس ليس رابًعا، 
ً

 يف، فحسب اعمال
ً

هو صانع  ف . اجلديدة يف املسيحخليقة اهللا بل أيًضا اعمال
َقَّ ح�  الالكسييك ب� �سوع ونيقوديموس،   لقاء، يف ال٣امليالد اجلديد. نرى هذا يف يوحنا 

ْ
َقَّ  قال �سوع: "احل

ْ
قُوُل  احل

َ
  أ

َحدٌ  اَكنَ  إِنْ : لََك 
َ
ُ  الَ  أ

َ
وِح  الَْماءِ  ِمنَ  يُودل نْ  َ�ْقِدرُ  الَ  َوالرُّ

َ
). هذه احلقيقة، ب�ل تأ�يد  ٥ اآليةاِهللا" ( َملَُكوَت  يَْدُخَل  أ

سة. بايقيف  ورادة  األسفار الُمقدَّ

ِكتَاِب  : "لُكُّ ١٦: ٣تيموثاوس  ٢تقول رسالة  هو اكتب الكتاب املقدس. القدس خامًسا، الروح 
ْ
  ِمنَ  بِهِ  ُموىًح  ُهوَ  ال

ٌس تع� "اليت ، وستوس ثيو�نوهذا اتلعب� �  وراءة اِهللا..." اللكمة ايلونانيَّ    �د الروح  ،اهللا". يف اخللق من  به ُمتنفَّ
يف عمل الفداء، ونراه مرة أخرى يف   نفس اليشءة اهللا يف عمل اخللق. دلينا طلق قوَّ س بطاقته، و�ُ وهو يتنفَّ  القدس

  لقدس. الروح ااهللا بعمل لكيًّا عقيدة الويح ترتبط العمل اإلل� املختص بإعطائنا سجل الكتاب املقدس نفسه. 
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ِت   كتب: "لَمْ حيث    ا الرأي،د بطرس هذ يؤ�ِّ 
ْ
ةٌ   تَأ نَاُس   تََ�لَّمَ   بَْل   إِ�َْساٍن،  بَِمِشيئَةِ   َ�طُّ   ُ�بُوَّ

ُ
�ُسونَ   اهللاِ   أ ِقدِّ

ْ
  ِمنَ   َمُسوقِ�َ   ال

وِح  ُقُدِس" (  الرُّ
ْ
  آالت . كذلك لم ي�ونوا  أشياءً ة لم �رتعوا  الكتابيَّ   رالرجال اذلين كتبوا األسفا إن  ).  ٢١:  ١بطرس    ٢ال

ة حبمض نووي حقييق ي�تبون حبسب سياقهم  ة حقيقيَّ � يف أزمنة تار�يَّ يِّ . لقد اكنوا أشخاًصا حقيقأوتوماتيكيَّة
رميا واهللا اكن إ. ىلع سبيل املثال، عمًال مزدوًجا الكتاب املقدس اكن  كتابةاتلار�يخ وحبسب شخصياتهم. ول�ن 

ذلك  لقد فعل  . )٩: ١فَِمَك" ( يِف  الَكَِ�  َجَعلُْت  قَدْ  رميا، قال اهللا: "َها إ، يف حالة يف الواقع رميا مُحل وسيق.إمًعا، ألن 
كتاب موجود نتيجة    هة، ثم كتب لكمة اهللا ذاتها. هلذا ندرس الكتاب املقدس، ألنم�َّ رميا المُ إة  دون انتهاك شخصيَّ 

 الروح القدس.  ويح

وليس  � ما ال نهاية، ول�ن �ب أن ن�ون انتقائيِّ  االستمرار يف احلديث إىل، يمكننا الُمعزِّي ة و�َّ بهُ  يتعلَّقفيما 
 بُمعز�ًّا وعد �سوع لقد . هيت�وس وليست  ألوس ". اللكمة اليت تُرمجت "آخر" هنا � ُمعز�ًّا آخرته � "و�َّ هُ شامل�. ف

. قال �سوع أنه  ملساندتنا  جاء، اذلي يتوس لكا ابلارهو القدس الروح إن . �تلفمن نفس انلوع وليس من نوع 
  َمَعُ�مْ  "َ�ْمُكَث 

َ
بَِد...  إِىل

َ
خدمته دائمة   بعبارة أخرى،). ١٧-١٦: ١٤ِ�يُ�ْم" (يوحنا  َو�َُ�ونُ  َمَعُ�مْ  َماِكٌث  األ

   .ةوشخصيَّ 

 

أوهايو، بوالية  لكيفالند،    مدينة  يف)  Parkside Church( بار�سايد    لكنيسة  الرايع الرئييسادلكتور أليست� بيج هو  
 ).The Hand of God" (يد اهللاف كتاب "ؤلِّ وهو مُ ). Truth For Life" (من أجل احلياة "احلقومضيف برنامج 

 

 .  يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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