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 احلرب على الروح القدس

 
 بعيد العنصررررررررررررر ا وه  العيد الذض حنتفل بي    رررررررررررر   الربيف هذه األيام حنتفل  

يسرر ن سفسرر  بالروح القدسا وه  احل رر   الذض يسررلر بي  الروح القدس آلب عند ا ب 
 .(33: 1)أن 

 النصرررل ال ان آلب القرل العنرررريب يعرحل أل احلرب اللنيسررر  يف واملتابع ألحداث 
للقمص آلىت املسررررررل . وخد ا ررررررت دم  "العنصررررررر "على الروح القدس بدأت مبعادا  كتاب 

ا لقدسللروح ا املعا ضرررررر ل عدم وا د أدا  التعريل "أع" يف بع  سصرررررر د الع د ا ديد
رابي ل  أل ررح هذا امل ض ن بلفاي  يف   الل  ل ى  وخد  بق للقديس أثنا ي س الر  يل

وحنيل القا ئ ل ى آلا  بق وأل سنرساه  داً على عب الروح القدسا ال  يما الر ال  األو ى. 
 .هذا الرأض الغرير حتت عن ال "أخن آلي  الروح القدس ب  اإلسلا  وبساد اال تدالع"

 اا حنب ال سسررتدع  حسررر األ ررفا  املقد رر ا وحسررر كررل ات اللنيسرر  سفسرر 
آل اهر الروح القدسا بل الروح القدس سفسررررررررر ا األخن ما حسررررررررربما  كر خداس آلا  آلرخس 

 الذض سظَّم  القديس كريلس اللبري.

 الحلول المواهبي

اخرتن هذا اال ررب بع  أ رراخفتنا لل روب آلب آل اا   معليب   رر يل بهسنا "هيلل  
ه  هيلل للروح القدس الذض بيلبا اهلل"ا بنصٍّ خاطٍع: "أم لسررررررتب معلم ل أل اسرررررردكب 

 (.19: 6ك     1الذض آلب اهللا وأسلب لستب ألسفسلب" )

  



ي اد  رررررحر واحد أو عبا   واحد  مق ع لل آلا حلَّ يف ي م املمسررررر    يلب  ال 
هذا آلا خال  الرب يسرررررررر ن:  ه  الروح القدسا بل خ   وطاخ  حسررررررررر لغ  األسبا بينرررررررر ض.

(ا بالق   ه  ا ررررررررررررتع ل الروح 8: 1" ررررررررررررتنال ل خ ً  آلىت حلَّ الروح القدس عليلب" )أن 
 القدس.

 تعليم مزيَّف

ل ا كاست الق   أو النعم  ه  اليت حتل حمل األخن ما بليل لرب اجملد يسرررررر ن أل  
واألك ر آلب  لك ه   (؟16: 14يحلر آلب ا ب آلعزِّيًّا آخر ميلث آلعنا ل ى األبد )ي  

أل املعزض ا خر ه  " وح احلق الذض ال يسررررررررررررررتحيع العا  أل يقبل  ألس  ال يراه وال يعرب ا 
 .(17: 14أآلا أستب بتعرب س  ألس  آلاكٌث آلعلب ويل ل بيلب" )ي  

امل اهر آل ل التللب بهلسرن ا والنب  ا وررفاا املرضرىا وطرد النرياط ا هذه كل ا  
على األ ضا وللب كما كتر   ررررر ع الرب: "أآلا النب ات بسرررررتبحلا  آلعنا يف  حل  حيامنا

ا بليل ينسرررهب هذا (8: 13ك   1واأللسرررن   ررر حل منت  ا والعلب  ررر حل يبحل ...")
 آلع وعد الرب بهل الروح آلاكث بينا ويدوم ل ى األبد؟

ويف غمر  التندد والغ ر وسنر اللراهي  والس ري ا غاب عب النزان أسنا سحلر  
لسرررراع  ال ال  : "امللك السررررمال  املعزض  وح احلق احلاضررررر يف كل آللال"ا وأل يف كرررر   ا

 هذه الحلب  ليست عب آل اهرا بل ه  طلر الروح القدس  ام ا أض األخن م.
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