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الريح تهب حيثما تشاء .ولم أكن أعلم
رسالة من المطران أوكي بونيير حول الروح القدس
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يصعب عىل العقول إدراك ماهية الروح القدس ،فاملوضوع ال
يتعلق بشكل من أشكال الروح التي ميكننا التواصل معها ”يف
العامل اآلخر” عرب علم تحضري األرواح كام ان االمر ال يتعلق
بشبح رغم ان الرتجمة املتاحة لعبارة ”الروح القدس” للغة
اإلنكليزية هي .The holy Ghost
ال فعبارة ”الروح القدس” هي باألحرى إحدى الطرق
التي تجعلنا ”نَتَ َف َّه ُم” ونتعمق يف أن الرب الواحد هو ”ثالثة
يف واحد وواحد يف ثالثة” (االنجيل السويدي اآلية  .)338أن
الرب موجود دامئا وأن الرب هو رب كل املخلوقات وأن الرب
قد شاركنا يف برشيتنا بطريقة فريدة من خالل شخصية تاريخية
أظهرت لنا عرب حياة يسوع وموته وقيامته أن املحبة هي أقوى
ممن يريدون الهدم.
إن هذه ”الرسالة السنوية” هي الثالثة يف سلسلة تتعلق
بالثالوث – وهو موضوع أصبح منذ  2015محوريا يف الدورات
واملحارضات التي تقدمها مطرانية سكارا .السنة األوىل كانت سنة
االبن والثانية سنة االب وحانت االن سنة الروح القدس.
يف نفس الوقت فان الكنيسة اللوثرية املنترشة حول العامل
تحتفل مبرور  500عام عىل البدء يف مسرية اإلصالح عىل يد
مارتن لوثر وهو ما حدث عرب ”أوراق القضايا” املشهورة التي قام
بدقها باملسامري ،كام جرت عليه العادة ،عىل بوابة كنيسة القرص
يف فيتنباري.
عندما أفكر بالروح القدس فان افكاري تذهب مبارشة لرواية
الخليقة يف سفر التكوين والتي ألتقي فيها بالروح القدس منذ
قراءيت لآلية الثانية .فهي تطري أو ترفرف (نعم هذا هو املكتوب يف
النص العربي األسايس) فوق املاء الهائج .مكتوب يف انجيل :2000
”وكانت االرض خربة وخالية وعىل وجه الغمر ظلمة وروح الله
يرف عىل وجه املياه( ”.سفر التكوين االصحاح األول اآلية .)2

ان الله يعمل عرب الروح القدس التي تخلق وتستمر يف الخلق
يف كل حالة وهي تطغى عىل كل الخليقة حيث يصبح كل ما خلق
مقدسا .عندما منيش يف األرايض والغابات وعندما نسافر يف عرض
البحر أو نطري يف السامء وعندما نتواجد يف املدن والقرى فإن كل
يشء هو مقدس.
إن كل مساحة من العشب هي مقدسة وكل شجرة وكل زهرة
وكل جبل وكل بحرية وكذلك الهواء الذي نستنشق وكل سمكة
وكل طري وكل حرشة وكل حيوان ثديي وغريها .وبالتأكيد فأن كل
انسان هو مقدس فالكل من خلق الله.
يف هذه الحالة فإن الروح هي رمز مؤنث لله مبا ان الروح
اسمها ”رواخ” باللغة العربية – اسم مؤنث.
ولكن هل الحرب والعنف واإلرهاب مقدس أيضا؟ ال ،ان أي
يشء نراه هداما هو نتيجة للفعل البرشي .األمور الدنيوية هي
بالتايل من صنيع البرش .عندما يقوم االنسان الذي هو مقدس بحد
ذاته بتعطيل تأثري الروح القدس واختيار الجزء الرشير فهو بالتايل
ال يقوم مبا يجب عليه القيام به بصفته مشاركا لله يف الخلق .وما
يحدث عندها هو أنه يقوم بإزالة القدسية عن العامل.
كما يمكننا يف العهد القديم اتباع ما تقوم به روح الله عرب امللوك
الذين يتم دهنهم بالزيت .وتلك عبارة تعني انهم مختارون من
قبل الله .الزيت هو رمز لوجود الله وارادته وروحه .امللوك هم
بالتايل نوع من أنواع الوزراء يف مملكة الرب.
وهكذا كان األنبياء املذكورون يف العهد القديم ميشون عىل
هدى الروح القدس واستطاعوا بهذه الطريقة التعبري عن إرادة
الرب .تؤدي روح الله بالتايل دورها بداية من الصفحة األوىل
لإلنجيل املقدس.
وفقا إلنجيل لوقا فلقد صار يسوع نفسه عرب تدخل الروح
وح الْ ُق ُد ُس يَ ِح ُّل َعلَ ْي ِك،
اب الْ َمال َُك َوق ََال لَها« :ا َل ُّر ُ
القدس” :فَأَ َج َ

عندما اقتربت نهاية حياة يسوع املسيح عىل األرض فلقد قام
بإلقاء عظة الوداع ،وفقا ملا جاء يف انجيل يوحنا( ،االصحاح 14-
 )17حيث تكلم عن حلول الروح القدس عىل التالميذ.
تسمى الروح بـ ” املعني” (انجيل يوحنا 26 ،14:16؛
 .)15:7فهي تساعد التالميذ لفهم املزيد من رسالة يسوع املسيح
واملزيد عام قام به يف حياته .وعىل األخص فهم املعنى الحقيقي
ملوت يسوع املسيح عىل الصليب وقيامته .الروح ،املعني  ،تظهر
لنا أيضا حقيقة الرب والكيفية الغري محدودة التي يترصف الله
بها يف حياتنا.
يف هذه السياق فال ميكننا تجنب ذكر حادثة العنرصة الرائعة
عندما حلت الروح القدس بطريقة فريدة من نوعها عىل تالميذ
يسوع املسيح املجتمعني .الروح ،أي الله؛ االب واالبن والروح
القدس .مألتهم الروح حتى تجرؤوا عىل الخروج والتحدث عن
هذه الحادثة الكبرية التي وقعت عرب يسوع املسيح من النارصة،
أي التحدث عن االعامل الكبرية التي قام بها الرب( .سفر أعامل
الرسل ،االصحاح  ،2اآليات .)1-11
نحن معتادون عىل القول بأن يوم العنرصة هو يوم والدة
الكنيسة .عندما جاءت الروح املوعودة كان يسوع الذي قام من
املوت بنفسه مع تالميذه ولكن بطريقة أخرى .لقد ملئوا حينها
برغبة جامحة مقدسة للحديث عن موت يسوع املسيح وقيامته،
حول ينبوع الحياة ،حول محبة الرب التي فاقت كل الحدود .مل
يعد املوضوع يتعلق بداية باالنتامء القومي وإمنا كانت الرسالة
موجهة أيضا إىل من مل يكن ينتموا للشعب اليهودي – الغويوم
(الغرباء) – الوثنيون.
ُملئ بولس الرسول بالروح القدس وعلم بأن الرب الذي يعبده
بكل نشاط بصفته يهوديا متدينا يدعوه اآلن للوعظ والتباع نفس
اإلله عرب يسوع من النارصة .كان كل ذلك إحدى معجزات الروح
القدس التي تستمر بالقيام مبعجزاتها إىل اليوم.
تشهد كل كنيسة ضمن مطرانية سكارا بالروح القدس .هي
موجودة هناك يف قرانا الخالبة وترنم وتصيل لألب واالبن والروح
القدس .املطلوب منا فقط االستامع لهذه النداءات ضمن كل هذا
التشويش يف هذا املجتمع الفائق الرسعة الذي نعيش فيه .عندما
نتحدث عن الروح فإننا نتحدث عن يسوع املسيح .عندما نتحدث
عن الروح فإننا نتحدث عن االب الخالق .عندما نتحدث عن الله
فإننا نتحدث عن الثالثة.

ولكن إن كانت الروح هي الله :االب واالبن والروح القدس دفعة
واحدة فهل الروح القدس مرتبطة باإلميان املسيحي والكنيسة؟
هناك تقليد للورع الكنيس يعني أنه ال وجود ألفعال الروح يف
األديان األخرى وامنا هي يشء مييز املسيحية.
أنا أفكر بكلمة رائعة قالها يسوع يف أنجيل يوحنا” :الريح
تهب حيث تشاء ،وتسمع صوتها ،لكنك ال تعلم من اين تأيت وال
اىل اين تذهب”( .إنجيل يوحنا االصحاح  ،3اآلية  .)8يتعلق
األمر بالروح الكارسة للحواجز وحول الله الذي يلتقي أيضا يف
املكان الذي ال نتوقع وجوده فيهه( .سفر التكوين االصحاح 28
اآلية .)16-17
عبارة ”الروح القدس” هي عبارة مسيحية ولكن الروح
القدس تبدو أيضا موجودة يف سياقات أخرى خارج الكنيسة ونطاق
الدين املسيحي .ميكننا يف العهد الجديد يف رسالة بولس الرسول
إىل أهل غالطية القراءة عن مثار الروح – أي نتائج أنشطة الروح
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ل تُظَلِّل ُِك( ”...انجيل لوقا االصحاح  1اآلية .)35
َوقُ َّو ُة الْ َع ِ ِّ
لقد كانت الروح القدس حارضة أثناء تعميد يسوع (انجيل متى
االصحاح  3اآلية  )16وعندما كان يسوع يعظ يف الكنيس اليهودي
يف النارصة (انجيل لوقا االصحاح  4اآليات  )18-21فلقد أشار اىل
ان الروح كانت فاعلة داخله .كل ما قاله وفعله يسوع كان تعبريا
عن روح الله أي تعبريا عن الله نفسه ولذلك فإننا نحن املسيحيون
نشهد بأن يسوع كان واليزال ربا حقيقيا وانسانا حقيقيا.

نحن نؤمن طبعا بإله واحد ولكن الله الواحد يلتقي بنا يف
عدة أشكال ويف كل شكل منها فإن الله كله حارض .لذلك فإننا
عندما نقول ،بالكلمة والفعل ،بأنه يجب علينا التحدث بوضوح
عن يسوع فإنه ال ميكننا القيام بذلك إن مل نتحدث عن الثالوث
فالكل متشابك.
نحن نؤمن وفقا لإلميان النيقي (نسبة اىل نيقيه) بأن الروح
تخرج من االب واالبن ،وهو أمر متسكت به الكنيسة الغربية وهو
ما يسعدنا .إن هذا اإلميان يعرب عىل أن الله هو إله كيانه العالقة.
الله يف حد ذاته يف حدود ما ميكننا الحديث فيه حول ماهية الله
هو عالقة والله يريد إقامة عالقة معي ومعك.
لهذا السبب فإن الله يلتقي بنا يف جامل املخلوقات وهشاشتها.
لهذا السبب فالله يلتقي بنا بطريقة خاصة عرب يسوع من النارصة.
لهذا السبب فالله يلتقي بنا يف كل انسان ويف كل نواة ذرة ترتج.
يتعلق األمر بالروح القدس التي تجوب األزمنة (خرونوس) وتخلق
الزمن اإللهي (كايروس).
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القدس” .واما مثر الروح فهو :محبة فرح سالم ،طول اناة لطف
صالح ،اميان  23وداعة تعفف”( .رسالة بولس إىل أهل غالطية
االصحاح  5اآلية  .)22-23نحن نجد هذه الثامر أيضا خارج
السياق املسيحي.
أي أنه ميكننا أن نرى ان الله يقابلنا بطريقة رائعة حتى
خارج ما هو لنا .سنقوم بالتأكيد بالحديث بفرح وفخر حول ديننا
والسياق الذي ننشط فيه .سنقوم يف نفس الوقت بفضول وببعض
”الغبطة املقدسة” باالستامع إلخواننا وأخواتنا من أتباع الديانات
األخرى .قد نقوم باكتشاف يشء رائع يف تقاليد الشخص االخر
نفتقر له عندنا.
كام هو معلوم فالله هو دائم أكرب مام تستطيع ان تعرب عنه
دياناتنا .نعم ،حقيقة الله هي دامئا أكرب من حقيقة الله.

أسئلة حوارية
 .1الروح القدس هي فاعلة هنا اآلن يف حياتك أيضا .وكذلك الله.
ال ميكن حبس الله يف مبان مقدسة .عندما ترى ما مر من حياتك
فهل ميكنك أن ترى هدي روح الله يف سياق من السياقات؟
 .2ما الذي يعنيه الله كروح بالنسبة لك؟
 .3غالبا ما يكون الناس يف حياتهم اليومية غري مدركني لقدسية
وجامل املخلوقات .من غري النادر أن يعمد االنسان لسلوكيات
رشيرة الكتشاف واستغالل موارد األرض .ما رأيك يف ذلك؟
 .4فكرة ان روح الله هي فاعلة خارج الكنيسة وسياق التقاليد
املسيحية أيضا – ما رأيك يف ذلك؟

