
 الدعوة للطاعــــــــــــــــــــــة
 

 (13:16)يوحنا,,,"فَُهَو يُْرِشُدُكْم إِلَى َجِميِع اْلَحق   "...

 على الالهوتو ،على الالهوتة إن لم تنطبق غير معقولعبارة في الواقع  ههذ

إلينا  ي، يأتوالده األحباءإنه إعالن مبشر ألفمع أخذ ذلك في االعتبار، ووحده. 

 .يةالوداعكلمته يسوع على تالميذه حينما ألقى من العشاء األخير 

لتالميذ األصحاحات من الرابع عشر إلى السابع عشر الرائع لخطاب ل هذا الشغي

اها وأغنالرسائل التي أعطاها يسوع على اإلطالق، إنجيل يوحنا. إنه أطول  من

ديك بعد دخولك إلى اإليمان، ن كانت هي كل ما ل، إ. في الحقيقةوأهمهاشملها وأ

بكل سلوك مع هللا حتوي على كل ما تحتاج إلى معرفته لتعليمك كيفية الت افإنه

 في إنجيل يوحنا نتعلم:فتواضع. 

األرض عن وجود يسوع عند رحيله كان الروح القدس يحل م -1

 (.16:14يوحنا)

شعب هللا. يحدث في حل هذا الروح الذي كان دائًما مع شعب هللا سيأتي اآلن لي -2

 (.13:14يوحنا ولد ثانية )ن  ما ندخل إلى اإليمان وذلك عند

من خالل ذلك الروح سنكون قادرين على القيام بأعمال أكبر مما لو كان  -3

 (.13،12:14يوحنا) جسدفي اليسوع قد بقي معنا 

لصالة أكثر من أي وقت مضى على اة قدرسيكون لدينا المزيد من ال -4

 (.14:14يوحنا)

الروح القدس في داخلنا هو الطاعة الكاملة هلل. لكي يقيم البسيط الشرط  -5

 (.23:14يوحناالطاعة هي الدليل القوي الوحيد على حبنا هلل )ف

نتعلم و (.21:17يوحنا) اشعب هللا واحدً واالنتعاش عندما يصبح تأتي النهضة  -6

 خر:في اآل



وسيستمر في القيام بذلك في , ا  إلى كل الحقشعبه دائم  قاد الروح القدس  -7

 لكنيسة.في اعصور المستقبل 

في أنه لم يكن يشرح يسوع  يةلوداعكلمته افي فسأشرح لكم اليوم هذا الموضوع. 

الروح القدس كمصدر محل أن يحل الكتاب المقدس على اإلطالق السماء قصد 

دس، بعبارة أخرى، فإن الكتاب المق .غييرهموت هموتعليمشعبه رئيس لتوجيه 

ا أساًسا لإليمان ا بسهولة حتى القرن الخامس عشر، كان دائمً لم يكن متاحً الذي 

حياتنا ألن ندرك في الروح القدس أن يدخلنا ذاته بدون بالمسيحي، ولكنه لم يكن 

( ْلو  ْمق  َواْلع  من الواضح أنه ال  (.18:3أفسسمع هللا َما ه َو اْلَعْرض  َوالطُّول  َواْلع 

لذلك، هللا لكل واحد منا. الذي يحفظه لطباعة كل الحق ورق يكفي وجد في العالم ي

نظر إلى الكتاب المقدس دائًما ال بد أن ن ،شارة إلى مسيرتنا مع هللاباإلمرة أخرى، 

 سية ولكن ليس أكثر من ذلك بكثير.اعلى أنه يحتوي على تعليمات أس

ش ، بل وقد عاأن يعيش هكنن اإلنسان يموالواضح في الكتاب المقدس كله إ

. فمثالً، لم بداية الزمن بدون الكتاب المقدس ذمنهللا  هللا من خالل روحصوت ب

العهد القديم. ثم ألفين وخمسمائة سنة لإلنسان، أي قصاصة من أول يكن هناك في 

ا ان عدد قليل جدً الخمسين، كعيد ل  وخمسمائة سنة التالية وحتى على مدى األ

أخرى خالل  أل  وخمسمائة سنةكان هناك والعهد القديم بأكمله.  من الناس لديهم

القديم  ينالعصر المسيحي قبل أن يحصل الرجل العادي على كل من العهد

اآلرامية أو العبرية أو بقراءة الا على والجديد بلغته الخاصة ما لم يكن قادرً 

بشر تاريخ ال منشكل خمسة آالف وخمسمائة سنة وهذا ياليونانية أو الالتينية. 

مرة أخرى، يقودنا هذا إلى حقيقة  .مع هللا بدون الكتاب المقدسخاللها سيرون ي

بدون الكتاب المقدس, لكن ال في صالح عيش أن نأن نتعلم يمكننا  هنإمذهلة 

ِخَرافِي تَْسَمع  "لذلك قال يسوع:  أن نفعل ذلك بدون الروح القدس.يمكننا 

نِيَصْوتِي، َوأَنَا أَْعِرف هَا فَ  نتبعه  هذا يعني أنه ال يمكن أن (.27:10)يوحنا"تَْتبَع 

هذا يؤكد بولس كما الداخلي. نسان الروح القدس في اإلبدون سماع صوته ب

وِح هللاِ، فَأ ولئَِك ه ْم أَْبنَاء  هللاِ "بقوله:  (.14:8مية)رو"ألَنَّ ك لَّ الَِّذيَن يَْنقَاد وَن بِر 

إن أو على األقل يقوده ن روح هللا إهو يقة، حقمسيحي نسان الدليل على أن اإل

 بهذه الطريقة.اإلنسان يسعى إلى االنقياد 



سي فقط ، اسمحوا لي أن أقدم لكم اأسصل الكتاب المقدس في األألن اآلن ، 

 البراهين التالية: 

تعليم  اشهد. هذأن نما يقول لنا الكتاب المقدس مثلي الشهادة نتأمل ف ،( أوالً 1

ماذا أقول عندما وأن أشهد، نبغي الكتاب المقدس ال يخبرني متى يسي لكن اأس

بعد. لكن الروح القدس لمن ال أشهد بسبب عدم استعداد قلبه ولمن أشهد، أشهد، و

 أن يقودنا إلى كل الحق. هلروح القدس يمكنليس غير ايستطيع فعل كل ذلك. 

ْؤِمنِينَ الَ تَك ون وا تَْحَت نِيٍر مَ :"الكتاب المقدسقول لنا ( ي2 )كورنثوس "َع َغْيِر اْلم 

من التي أتزوجها  يسي، لكن الكتاب المقدس ال يخبرناتعليم أس اهذ(. 14:6الثانية

، بل أن يفعل ذلكيمكنه القدس إال إن الروح آالف الفتيات المسيحيات. من بين 

أن يقودنا ليس سواه يمكنه وسيفعل ذلك إذا سمحنا له بذلك.  ،ويريد أن يفعل ذلك

 إلى كل الحق.

الكتاب المقدس أن نذهب إلى اجتماع الصالة وأن نذهب إلى الكنيسة قول لنا ( ي3

يقول لنا سي، لكنه ال اتعليم أس اهذ(. 25:10رانيين)عب "َغْيَر تَاِرِكيَن اْجتَِماَعنَا"

وكم مرة. حضره أن ننبغي اجتماع الصالة الذي يما أو نذهب، كنيسة إلى أي 

له. سمحنا يريد أن يفعل ذلك إذا هو أن يفعل ذلك و هالقدس يمكنلروح ليس غير ا

 يمكن أن يقودنا إلى كل الحق.وليس غيره 

تعليم  ابحث عن إرادة هللا كل يوم. هذعلينا أن نن إنا الكتاب المقدس قول ل( ي4

يستطيع أن يخبرنا على وجه من فقط هو وحده سي، لكن الروح القدس اأس

ل الساعات األولى والثانية والثالثة من كل صباح. يمكن التحديد ماذا نفعل خال

 .، وهو يريد أن يفعل ذلكللروح القدس أن يقودنا إلى كل الحق

يسوع الوداعية في صالة أعتقد أنك تلقيت الرسالة.  أواصل في هذا األمر؟هل 

أن نعرف أن علينا و ,إلى كل الحقإرشادنا أكد أهمية الروح القدس في تعليمنا و

 ا لشعبه.الروح القدس قد فعل ذلك دائمً 

في هذه العينات الجميلة من الرجال ونتأمل على سبيل المثال، فلنطالع التاريخ، 

الروح إرشاد عاشوا بصوت هللا، بلقد الذين ساروا مع هللا بدون الكتاب المقدس. 

 أن يرشدنا.لهم، وهو يريد أيًضا القدس 



يعمل الصواب الروح لأرشده علمه الروح ولقدمع هللا وأخذه هللا.  أخنوخسار 

وظل المكان المناسب في الوقت المناسب كل يوم. يتواجد في ، وويتكلم بالحق

 نة ثم أخذه هللا. مرة أخرى، لم يكن لديه كتاب مقدس.ثالثمائة س ذلك لمدةيفعل 

ماذا يفعل وصوت هللا يعطيه تعليمات محددة حول إلى أين يذهب  إبراهيمسمع 

أي تدوين وحتى قبل بل  ،كتاب مقدس يعطيه تعليماتبغير عاش لقد قول. وماذا ي

 من العهد القديم.سفر 

في مصر إلى أكثر مغرور دون أن يقرأ كلمة هللا، تحول من حاكم فخور ب، موسى

موسى إنسانًا يمكن عمل الروح القدس أصبح وبعلى وجه األرض. تواضًعا الناس 

عندما يا صديقي، ك بما الذي يفعله الرب فأي شيء يريد أن يفعله. به هلل أن يفعل 

 الروح القدس؟ تبعت

: الملكأتاحت لصموئيل أن يقول لشاول الروح القدس بدقة بالغة  هقاد صموئيل

ِرَجال  َحتَّى تَأْتَِي إِلَى بَلُّوطَِة تَاب وَر، فَي َصاِدف َك ه نَاَك ثاَلَثَة   َوتَْعد و ِمْن ه نَاَك َذاِهبًا"

َصاِعد وَن إِلَى هللاِ إِلَى بَْيِت إِيل، َواِحٌد َحاِمٌل ثاَلَثَةَ ِجَداٍء، َوَواِحٌد َحاِمٌل ثاَلَثَةَ أَْرِغفَِة 

ْبٍز، َوَواِحٌد َحاِمٌل ِزقَّ َخْمرٍ  ذ  ِمْن . خ  ْبٍز، فَتَأْخ  وَن َعلَْيَك َوي ْعط ونََك َرِغيفَْي خ  فَي َسلِّم 

 (.4،3:10ولصموئيل األ)"يَِدِهمْ 

أول المسيحيين في توفر أسفار العهد الجديد لدى دم ساسي في عاآلن، السبب األو

مارتن لوثر. أيام المسيحية هو عدم وجود مطبعة حتى أل  وخمسمائة سنة من 

كان على الناس أن ا. كما مكلفً ذلك وكان  ،باليدت نسخ لكتابات ا تقبل ذلك، كان

وفي  .رامية أو العبرية أو اليونانية أو الالتينيةاآلبقراءة اليكونوا قادرين على 

ألجيال )انظر نحميا وقصص يوشيا(. تضيع ذه الكتابات كانت هبعض األحيان 

يتكلم من ولكن في كل تلك السنوات، كان الروح القدس دائًما يعلم شعب هللا و

 رائع رائع رائع!لم يضع على اإلطالق. أمر . الروح القدس خاللهم

قد وأمة،  17كان الناس هناك من أكثر من الخمسين. أعجوبة عيد اآلن تأمل 

جدد ؤمنين الروح. تخيل أنهم عادوا إلى بلدانهم كم منمدوا تعالدوا من هللا وو  

إحدى إال بعد  ةرسالأول كتب . لم ت  ةالمسيحيالكتابات واحدة من قصاصة دون ب

إال بعد مرقس(  إنجيل) إنجيلأول لم ي كتب يوم الخمسين. كما سنة من وعشرين 



لكن . م 85إنجيل يوحنا حتى عام لم ي كتب ويوم الخمسين بإحدى وثالثين سنة. 

وض البحر األبيض المتوسط بأكمله حالمسيحيون األوائل بشر لعهد الجديد بدون ا

نسان ا لإلالكتاب المقدس متاحً  نبحلول نهاية القرن األول. مرة أخرى، لم يك

ال يملكون الكتاب المقدس بلغتهم  ون. ال يزال الكثيراإلصالحعصر العادي حتى 

قديم ألن المع هللا كما فعل آخرون في  السيرن على والخاصة اليوم، لكنهم قادر

 الروح القدس.لديهم 

كلما قرأنا الكتاب المقدس أصبحنا أكثر روحانية ليس  هالتصور الشائع بأنإن 

ا بالضرورة.  اا، لكنهالمقدسة وعرفوها جيدً قرأ الفريسيون الكتب فقد  صحيح 

. ثم ادرجة أنهم قتلوا ابن هللا أخيرً وليس باهلل، إلى بالشيطان  اشبهً كثر تأ مهتجعل

الروح القدس نسمة من الرسول وهكذا. كلمة هللا المقدسة يعقوب و وسناستفاقتلوا 

 دون الروح القدس،فبالروح القدس الذي يعلمنا. بال يمكن فهمها إال كتبها هو، و

ا. إذا قرأ شخص جسدي ونصبح أكثر انقسامً ال نسمع، يجعلنا الكتاب المقدس 

الكتاب المقدس بدون الروح القدس، يمكن أن يجعله واحًدا من أخطر األسلحة 

  على وجه األرض.

كلمة هللا بامتالك معظمنا تبارك ، فقط هذه األوقات األخيرة  في، يا صديقي، لكلذ

مكتوبة بلغتنا. لكن مرة أخرى، ال يمكننا أن نعيش الحياة المسيحية بدون الروح 

وقال ِخَرافِي تَْسَمع  َصْوتِي.  صادقة حين يقول كلمات يسوعفما زالت القدس. 

وحِ هللاِ، فَأ ولئَِك ه ْم أَْبنَاء  هللاِ "ولس:ب ِذيَن يَْنقَاد وَن بِر 
. (14:8)رومية"ألَنَّ ك لَّ الَّ

ا بال أجنحة أو سفينة بدون روح القدس يشبه طائرً المسيحي بدون اإلنسان ال

، فَه َو ي ْرِشد ك ْم "بوصلة، ال يذهب إلى أي مكان.  وح  اْلَحقِّ ا َمتَى َجاَء َذاَك، ر  َوأَمَّ

، ألَنَّه  الَ يَتََكلَّم  ِمْن نَْفِسِه، بَْل ك لُّ َما يَْسَمع  يَ  ْم بِأ م وٍر إِلَى َجِميِع اْلَحقِّ ك  تََكلَّم  بِِه، َوي ْخبِر 

 !عطية، يا لها من موهبة(. يا لها من 13: 16)يوحنا "آتِيَةٍ 

 (......................)يتبع
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