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تمهيد ومقدمة

ونحن نوصي بشدة. ويهدف هاذا الكتاب لمدة ربع منهج التلمذة التي تغطي ثلثا سنوات
وقد تم تصميم هاذه السلسلة عمدا كدورة فيه. باستخدام هاذا الكتاب بالتعاون مع الخرين

.موضوعات الكتب التعشيق، تكمل وبناء على بعضها البعض

في السنة الولى من التلمذة، ونحن نتعامل مع التلميذ على هاذا النحو، كما أنه يفهم عقيدته
.وعلقته مع ا، ويقوي

آخر رفيق  لنا  بعث  انه  وقال  السماء،  إلى  يسوع  صعودا  هاو. بعد  القدس  الروح  مع  التعاون 
الهدف إلى  مما يؤداي  أثره،  البدء في فهم  القل  ليحذو حذوه، وعلى  تلميذ  لكل  أساس مهم 
القدس الروح  وقوة  واللهام  إشراف  تحت  وكمجتمع  الروحية  المعيشية  للحياة  كتلميذ 

.للعيش
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        .      .      :  تاريخ

من هاو الروح القدس- 1

وكانت الرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح ال يرف على وجه 

)2, 1تكوين  .1( .المياه

بصم   حفظ

5 

فقط عندما يكون لدينا صورة واضحة عن شخصه والسلطة، يمكننا أن نفهم طريقة عمل
.الروح القدس بشكل صحيح التعرف على وطاعته وهاذا هاو السبب في أننا بحاجة لهذه

.المعلومات كنقطة انطلق وأساس لهذه الدورة التدريبية

الروح القدس هاو ا

روح ، و  روح ا ، و  الروح القدس  ، الروح "ويطلق على الروح القدس، من بين أمور أخرى،  " " " " " "

مستشار ، و  ".البن ا " "

.لهاوت الروح القدس هاو واضح لنه لديه كل صفات ا إنه أبدي، القاهار، منتشرة في كل

1.مكان، كلي العلم، والحب، والولء، والحقيقة، المقدس 

وهاو شخص

البن التي يمكن أن تعطي انطباعا خاطئا بأنه كان الب و  روح في مقابل  "ولعل اسم  " " " " "

.مجردا تأثير أو التعبير سمة من ا إذا كان هاذا النطباع الخاطئ، بسبب عدم وجودا

 فذلك لن اللوهاية وشخصية الروح القدس هاو واضح جدا في الكتاب المقدس،.التدريس

).2، 1 بط 1؛ 14 العبرية، 9؛ 17، 3 كو 2(يكشف الكتاب المقدس أن شخصية الروح والتفردا له 

:الخصائص التي تصف له كشخص هاي، وعلى النحو التالي يفكر، ويشعر، لديها المجتمع

1.تحديدهاا 

  .ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء
11, 12كورنتس الولى 
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في الثالوثا

أعمال  ). انه هاو الشخص الثالث من البدية، إله04.03: 5(هاو شخص إلهي، مثل الب والبن 
أع 1.واحد وثلثة واحد  2). 33: 2( انه يأتي من الب وأرسله بالبن 

:يقدم يسوع موقف الروح القدس في الثالوثا ا واحد في الية التالية

  .فاذهبوا وتلمذوا جميع المام وعمدوهم باسم البا والبن والروح القدس„

19, 28متى 

الروح القدس يقرر ويتصرف بشكل مستقل
.أعمال الروح القدس تشهد على شخصيته وألوهاية

 وجاء اللهام من الكتاب المقدس21، 1 بطرس 2(ألهمت الكتاب الكتاب المقدس .(
.فقط من الروح القدس

 عب ).7، 3(يتحدثا 

 متى ).43-42: 22(وشهد يسوع 

1تصنيف ورموز الروح القدس 

.رموز والنواع التالية تساعد شخص وعمل الروح القدس لفهم أفضل

61 ) اشعياء(التي تستخدم سابقا لعلج، وتخفيف اللم، والمراهام وتكريس( الزيت،
39.، 10؛ أعمال الرسل 1

 39-37: 7 يوحنا): )نظيفة، وحذف، وتلبية العطش، تحريك((المياه

 4-3: 2؛ أعمال 5، 4 رؤيا): )اداوات التنظيف والمحكمة((النار

 القوة الدافعة يوحنا ):الرياح  22، 20؛ 8، 3(
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أفعاله

). وقال انه يجلب المؤمن حتى الوقت الحاضر،3: 3 كورنثوس 2(هاو ا الحي في قلوبنا 
يوحنا  يوحنا 26 18-16: 14(وتوثيق العلقة مع يسوع  ( وهاو المساعد لدينا  .(16 :7.(

لروح القدس في العهد القديما

"وغالبا ما يتم ذكرهاا في العهد القديم اسمه  .Ruahعلى سبيل ( التي الرياح ونفث الوسائل  "

).9/10/14، 37.؛ حزقيال 7، 2 مو 1المثال، 

أيوب 2، 1 مو 1(وشارك بنشاط في خلق  (، وكذلك كلمة ا، يسوع  ). وهاو6: 33؛ مز 13، 26)
(أيضا خالق الحياة البشرية ا نفخ روحه في البشر  ) يتم الحصول3، 27؛ العمل 7، 2 مو 1.

أيوب  ).30، 104، مز 4، 33(عليها، وأنها تجددا باستمرار 

من آدام إلى إبراهايم

.في العهد القديم، والمتلء من الروح ل تعادال معموداية الروح القدس في العهد الجديد في

العهد القديم، وجاء الروح على عددا قليل من الفرادا الذين يتم اختيارهام من أجل إعداداهام
.لخدمة خاصة

من إبراهايم إلى يسوع

وقادا جميع النبياء من الروح القدس، وكذلك بعض الكهنة والقضاة والملوك، ولكن الروح
.القدس لم يعش فيها ولم يفعله من قبل الجميع، ولكن فقط في بعض، ولفترة مؤقتة فقط

) تدفق العام لللروح في عيد1( العهد القديم هاذا الصددا إلىفترة حياة يسوع هاو واحد في 
:العنصرة بدأت فقط ل خلل يسوع الوزارة على الرض كانتا التلميذ ول تفي بجميع البعض

.من الروح القدس، يسوع نفسه فقط

مستوحاة من فرقة العمل الخاصة
1MO ( يوسف 41، 38-40.(

Beseleel35-30، 35، 11-1، 31 ((خروج ( وأهاوليآب.(
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ألهمت الثناء
).16:20، 1؛ أعمال 2، 23 صموئيل 2(فعلت الملحنين المزامير تحت روح ا 

قادا شعب ا موصل

:بعض المثلة، حيث يذكر الروح القدس على وجه التحديد كقوة داافعة للقاداة الشعب

 17-16: 11 مو 4(موسى ومساعديه.(

 18، 27 موسى 4(جوشوا، الذي كان من الواضح أن روح ا.(

 ريختر ).34، 6(جدعون 

10-9، 3 (قضاة ( عثنيئيل.(

13، 16 صم 1( دااودا.(

 زربابل) ). 6، 4 زكر( (

رسائل ترسل من ا
).20، 9 (نح  ( الصحراء الى إلسرائيل قادا الشعب

1. التبشيروقد تحدثا الروح القدس من خلل النبياء، في حين 

 لكنني انا مالنا قوة روح الربا وحقا وباسا لخبر يعقوبا بذنبه واسرائيل بخطيته
8, 3ميخا 

في العهد القديم كان عمله يقتصر على بعض الشخاص والوقات
1.حل الروح القدس في بعض الحيان، ولكن لم تسكن بشكل داائم في أعضاء شعب إسرائيل 

2.إن الروح القدس يمكن إزالتها، على سبيل المثال، عندما شمشون وشاول 

.كان هاناك الكثير المحفوظة في العهد القديم، الذي لم يكن الروح القدس ساكنا في ذلك هانا

.يكمن الفرق كبير بين اليوم والماضي

في العهد الجديد، الروح القدس يأتي لجميع المؤمنين
عيد الصعودا من شأنه أن يحدثا39-37: 7في يوحنا  ) يسوع يعلم أن تغيرا هااما في تمجيد له  )

:لن الروح القدس لم يصب بعد الخروج

.انا عطش احد فليقبل الي ويشربا:«يسوع ونادى قائل… 
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قال هذا عن الروح الذي كانا المؤمانونا به مازماعين انا يقبلوه، لنا الروح القدس لم  

39+37, 7يوحنا   .يكن قد اعطي بعد، لنا يسوع لم يكن قد ماجد بعد

 عقد، ولكن الجوبة يسوع في7-1 تلميذ يسوع للذهااب بعيدا 16-14 يوحنافي محاولة 
.14-13؛ 16إنجيل يوحنا 

انه خير لكم انا انطلق، لنه انا لم انطلق ل ياتيكم المعزي،: لكني اقول لكم الحق

7, 16يوحنا  .ولكن انا ذهبت ارسله اليكم

إنه خير لكم أن أذهاب، لنه إذا أنا ل أذهاب، "وزارة الروح القدس وهاذا مهم جدا أن يسوع قال  :

"!فإن المعزي ل يأتي لكم

عندما أكون ذهاب، سأرسل له لك ("هانا نرى أن الصعودا كان شرطا المطلق لحلول الروح القدس 

-المستقبل  راجع أعمال الرسل أيضا  "[! ]2 :33.(

إلى الصعودا بدا للنسان، وكان من طبيعة مختلفة من الخلق  الروح القدس من  كيف السبيل 
.من عيد العنصرة

المهام
ما يجعل من الواضح أن الروح القدس ليس روح شخصي، ولكن شخصيا1 " مناقشة مسألة  " : (

في وقت ما بعد عيد العنصرة، في هاذا اليوم وهاذا العصر، والجميع2 " التعليق على البيان  : (

!"اعتقادا أتباع يسوع يتلقى الروح القدس ليس هاو رائع؟
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        .      .      :  تاريخ

أفعاله في العهد الجديد- 2

لنه هاوذا في تلك اليام وفي ذلك الوقت عندما اردا سبي يهوذا 
 المم وانزلهم الى واداي يهوشافاط واحاكمهم اجمع كل 2 واورشليم

هاناك على شعبي وميراثي اسرائيل الذين بدداوهام بين المم وقسموا
) 2-1, 3 يوئيل( ارضي

  بصم حفظ
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العهد القديم وعودا حلول الروح

.لم يكن هاناك تدفق العام من الروح القدس في إسرائيل السابقة بدأ هاذا السيل عيد العنصرة

). لكن النبوءات مع نفس الرسالة يمكن العثور عليها في العديد من18-16، 4، 2 اع، 1، 3(جى 
 هاذه النصوص يتوقع أنه في الوقت يهوداي مسيحي1النصوص الخرى في العهد القديم 

أعضاء الناس قد تنبأ ا، نرى وجوه، لديهم أحلم النبوية، ويعيش حياة القداسة والصلح،
.وفي وضع شهاداة قوة عظمى اتخذت أنبياء العهد القديم وقتنا، لعلن النجيل في الروح

).12-10: 1 بطرس 1(القدس وتوقع 

وأشارت نبوءات يسوع

:أنبياء العهد القديم لها داور الروح القدس في حياة يسوع، المسيح تنبأ أن يكون الشخص في

إشعياء  ). 3-1، 61؛ 1، 42؛ 4-1: 11(الروح القدس يعيش بطريقة خاصة 

 في مجمع الناصرة، وقال انه انتهى61.وقد أكد يسوع نفسه هاذا عندما قرأت انه كلم أشعيا 
لوقا  اليوم هاو الوفاء هاذا الكتاب  (مع الختام،  " "4 :17-21.(

روح السيد الربا علي لنا الربا ماسحني لبشر المساكين ارسلني لعصب 

1, 61اشعياء   .مانكسري القلب لنادي للمسبيين بالعتق وللماسورين بالطالقا

نبوءات كشفت للمجتمع

.عندما كان يسوع على قيد الحياة، والروح القدس لم يصب بعد ذلك وكان مع التلميذ، ولكن

:لم يتم فيها تنبأ يسوع الوقت من الروح بعد قيامته .

روح الحق 17 وانا اطالب مان البا فيعطيكم ماعزيا اخر ليمكث ماعكم الى البد، 
الذي ل يستطيع العالم انا يقبله، لنه ل يراه ول يعرفه، واماا انتم فتعرفونه لنه

17-16, 14يوحنا  .مااكث ماعكم ويكونا فيكم
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في ، ولكن تنبأ يسوع هانا بأنه سيكون في وقت لحق  الحالي في الشعب  (روح ا كان  ( ) " "

في خلفائه .المستقبل  " " (

.فقد تغير الوضع في عيد العنصرة من هاذه اللحظة الروح القدس يسكن في كل أتباع يسوع

).19، 6 كو 1؛ 9: 8(رومية 

تصرفاته في العهد الجديد

أفعال الروح القدس ولكن الناجيل ".كثيرا ما يقال أن كتاب أعمال الرسل هاو أفضل يسمى  "

.ورسائل تدل على أعماله

كان الروح القدس داورا هااما في عمل يسوع

  18: 1 متى-أصبح يسوع الجسد لن مريم كانت حامل من قبل قوة الروح القدس

لوقا عب المسيح هاو  (الروح القدس تريب شمعون لكشف ويتوقع أن يسوع المسيح  ( )

2 ،27.(

 متى ).16، 3(البداية بصفته المسيح تميزت الروح القدس جاء ا عليه وسلم 

لعبت الروح القدس داورا هااما في تعليم يسوع كواعظ قبل في وقت الصحراوية
متى  . يسوع1: 4(واختبار الوقت أداى عمدا  (

 لوقا ،4(بعد الختبار وقد شغل السيد المسيح مع الروح القدس، وبدأ خدمته قوية 
14.(

 38، 10-وقد عزا بيتر لتأثير يسوع الدهان من الروح القدس  أعمال الرسل

 رو ،1؛ رو 11، 8(رفع الروح يسوع من بين الموات وسوف بنفس الروح يرفع لنا أيضا 
).18، 3 بطرس 1، 4

 عبرانيين ).14، 9(كان دام يسوع تضحية وقد أحضر من خلل الروح القدس هاو ا 

 تمديد نعمة إبراهايم في كل العالم1:الذهااب يسوع المسيح أيضا لشراء بهدفين .
غلطية  ).14-13: 3(والثانية لجعل الروح القدس للمؤمنين المستحق 

 يوحنا :16(الروح القدس هاو المتواضع، ل يتحدثا عن نفسه، ولكن يشير إلى البن 

13-15.(

13 

داور الروح القدس في حياة الكنيسة الولى

عصر الروح القدس لن وجودا الروح القدس هاو السمة المميزة "ويسمى عصر المجتمع أيضا  "

.لهذا العصر

 3، 12 كو 1(الروح القدس يجعل الناس تدرك وتعلن أن يسوع هاو ابن ا،(
.2، 4 يوحنا 1-والمتجسد  

  11,  6 كورنثوس 1-الروح القدس يبرر أن الحب يعطي للعدالة

  14، 4 بطرس 1-الروح القدس يعطينا القوة لتحمل إهاانات

  حبر هاو الروح القدس الرسالة من المسيح و -كل مؤمن هاو  " " " .3؛ 3 كورنثوس 2"

الشجاعة للوعظ والشهاداة

يو  )، ولكن بعد استقبال26، 20(أعمال تخبرنا عن الناس الذين كانوا يخشون من عيد العنصرة 
المعموداية أصبحت جريئة وشجاعة في الروح القدس للقيام بعمل الرب، عانت الضطهادا

:، حتى الستشهادا أكثر من 24. 1، 9؛ 3: 8(أعمال   الرسل وتقاليد وفقا لقوا حتفهم بسبب12)
.إيمانهم شهداء

فاقاماا زماانا طاويل يجاهرانا بالربا الذي كانا يشهد لكلمة نعمته، ويعطي انا تجرى
3, 14اع  .ايات وعجائب على ايديهما

، وعد القدرة على الشهاداة8: 1وكان هاذا وفاء من أعمال 

7, 1تس 2 .لنا ال لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح

أعمال  أعمال 60، 7-5، 6(الشهيد الول، ستيفن  (، وهاو رجل كامل اليمان والروح القدس  (6:

.، يناقش بجرأة مع اليهودا من اليمان لنهم لم يستطيعوا إلحاق الهزيمة به، قتلوه5 . (

نبوءة، آيات وعجائب

من خلل الرسل
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 .وكانت عجائب وايات كثيرة تجرى على ايدي الرسل. وصار خوف في كل نفس

43, 2اع 

من قبل العديد من الخرين

آيات كثيرة وعجائب ونبوءات لم الروح القدس من خلل أول يؤمن، إلى الرسل وغيرهاا
:الكثير

 8، 6-عجائب وآيات عظيمة من قبل ستيفن  أعمال الرسل

 27: 11:عدة النبياء أع

 10، 21؛ 28، 11:أغابوس أعمال الرسل

 32: 15:يهوذا وسيل أعمال الرسل

 9، 21:بنات أربعة فيليب اعمال

.في المجتمع في الية التالية نرى أن قوى خارقة والشفاء الهدايا من الرسل لم تمارس .

فوضع ال اناسا في الكنيسة اول رسل ثانيا انبياء ثالثا ماعلمين ثم قوات وبعد ذلك
28, 12كو 1 .ماواهب شفاء اعوانا تدابير وانواع السنة

الرسول بولس

.وقد بدأ حتى عمل بولس الرسول فقط، بعد أن يمتلئ من الروح القدس

« فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال ايها الخا شاول، قد ارسلني:
الربا يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه، لكي تبصر وتمتلئ مان

17, 9اعمال الرسل  ».الروح القدس

بول يمكن أن تجعل السفر العظيم، مصنع العديد من المجتمعات تعاني مقاومة كبيرة من
.الزعماء الدينيين والمسؤولين والملوك في قوة الروح وقد قام بتدريب الشباب في القياداة

.والبلديات تدرس في كثير من الحيان يحبس في السجن، وكتب العديد من الرسائل

15 

المهام

أصعد يسوع من الروح القدس1 ". مناقشة البيان  " : (

إن الروح القدس يعطينا الشجاعة2 ". مناقشة البيان  " : (
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        .      .      :  تاريخ

عملها بشكل عام وفي تحويل- 3

انه خير لكم انا انطلق، لنه انا لم انطلق ل ياتيكم المعزي،: لكني اقول لكم الحق 

وماتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر 8 .ولكن انا ذهبت ارسله اليكم

8-7, 16يوحنا  :وعلى دينونة

  بصم حفظ

17 

قبل التحويل

خدمة القيد

.الروح القدس هاو القيام خدمة للكافرين في جميع أنحاء العالم روح ا يمنع نشر بالكامل

). يفعل هاذه الخدمة من بين10-1: 2 تس 2(الشر، ويبقى الشر في بعض يحدداهاا الحواجز ا 
.أمور أخرى، في وجدان الشعب

.تتم إزالة الروح القدس في نشوة الطرب من الكنيسة من العالم لمدة سبع سنوات، وأفرج عنه

.الشر وبالتالي يكشف عن شره

!ل أحد يمكن أن نقدر ما الكنيسة أن الحكومات والمجتمع تدين هاذه الخدمة، والحد

إقناع العالم

يو  ). المسيل للدموع11-7: 16(الروح القدس تستعد قلوب الذين كفروا للتبشير الملئكي قبل 
)، بحيث تكون قادارة على إشعار4-3: 4 كورنثوس 2(ا الستار على الشيطان يلقي الكافرين 

.خطيئة على الطلق، وينظر إليها انه يقنع الناس من المعاصي والذنوب، والنفوس المضطربة

.، ويؤداي بهم إلى يسوع كمخلص عن طريق الوعظ10-9: 7 كورنثوس 2(إلى التوبة  (

في التحويل

.في لحظة تحويل الروح القدس في الوعظ العمال الكلمات البشرية عاجزة عندما يتعلق

).5: 1 تسالونيكي 1(المر توقظ الحياة الروحية 
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 الكلما الذي اكلمكم به هو روح وحياة. اماا الجسد فل يفيد شيئا. الروح هو الذي يحيي
63, 6يوحنا 

.عظة، استناداا فقط على الكلمات البشرية اخترع، لم يحصل أي اليمان فقط الوعظ مليئة

يوحنا  ).5: 3(روح، وهاذا هاو، مدبرة من قبل الروح القدس عظة، يمكن أن يسبب ولداة جديدة 

لنا الحرف يقتل.ل الحرف بل الروح.الذي جعلنا كفاة لنا نكونا خداما عهد جديد...

6, 3كورنتس الثاني  .ولكن الروح يحيي

عملها بعد التحويل

ليس فقط قبل وأثناء ولكن أيضا بعد التحويل، يعمل الروح القدس، وعلى، في العديد من
.الشكال المختلفة

الروح القدس يشهد أننا أولدا ا.

16, 8روميا  .لروح نفسه ايضا يشهد لرواحنا اننا اولد ال

الروح القدس الديناميكي، ويعطي قوة والبداع والشجاعة.

أعمال  ).31، 4(أن تكون كاملة من متطلبات الروح القدس هاو الحياة والوفاء ربح النفوس 

الروح القدس تمكن عظة
.الروح القدس يمكن للتبشير بالنجيل تغيير في حين يعظ واعظ الروح القدس يعمل في

.قلوب الجمهور ليقاظ اليمان الخطبة حاجة الروح القدس داون الدهان له أنها فارغة وبل .

.معنى

مااذا نصنع ايها:«فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم، وقالوا لبطرس ولسائر الرسل

37, 2اعمال الرسل  »الرجال الخوة؟

وكان ردا الفعل من هاذا الجمهور ليس عاطفيا، ولكن سببه الروح القدس، وقد لمست، والكثير
.قد حان بشكل داائم للرب يسوع

وأعرب عن تأييده لنا في الصلة.

.الصلة هاي مصدر النمو الروحي، وأدااة وسلح في متناول أيدينا

19 

ولكن. وكذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا، لننا لسنا نعلم ماا نصلي لجله كما ينبغي 

ولكن الذي يفحص القلوبا يعلم ماا هو 27 .الروح نفسه يشفع فينا بانات ل ينطق بها

27-26, 8روميا  .اهتماما الروح، لنه بحسب ماشيئة ال يشفع في القديسين

،5 يوحنا 1(الروح القدس يساعدنا في الصلة، التي تقودانا في التجاه إلى ا أن ا يحب 
14.(

الكنيسة في وقت مبكر صلى باستمرار، لذلك كانت قوية وحيوية، وقد أعجب الشركة ويعتقد
.الكثيرون

انه يساعدنا في فهم الكتاب المقدس.

واماا ماتى جاء ذاك، روح الحق، فهو يرشدكم الى جميع الحق، لنه ل يتكلم مان 

13, 16يوحنا  .نفسه، بل كل ماا يسمع يتكلم به، ويخبركم باماور اتية

الروح القدس سوف تؤداي بنا في الحقيقة، ويفتح عقولنا إلى الكتاب المقدس لفهم، لتلقي
.خط لحياة لهم ويوضح الكتاب أنه ألهم نفسه .

كل الكتابا هو ماوحى به مان ال، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتاديب الذي في 

16, 3تيموتاوس الثاني  البر،

 7: 1 تيموثاوس 2(ويعطينا القوة والمحبة والنصح.(

فهو يساعد على طاعة لنا.

.انه يساعدنا من خلل كتابة لنا وصايا ا في القلب

هذا هو العهد الذي اعهده ماعهم بعد تلك الياما، يقول الربا، اجعل نوامايسي في« 

16, 10عبرانيين  قلوبهم واكتبها في اذهانهم

وقال انه يكشف واقع الروحي.

 15-10، 2 كو 1(تلميذ المسيح على الطريق إلى معرفة الحقائق اللهية.(

يربط مع يسوع.

 12: 12 كورنثوس 1(من خلل الروح القدس متحد التلميذ مع يسوع ومعها تعادال-

13.(

مختومة.

 30، 4 13، 1؛ أف 22، 1 كور 2(نحن مختومة، وضعت يسوع المملوكة.(
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الذي فيه ايضا انتم، اذ سمعتم كلمة الحق، انجيل خلصكم، الذي فيه ايضا اذ امانتم  

13, 1افسس  ختمتم بروح الموعد القدوس،

 يوحنا  كورنثوس1؛ 13-12: 16(ويعطينا الحكمة الروحية، والقياداة واللهام والوحي 
2 :9-10:(

كي يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح، ابو المجد، روح الحكمة والعلنا في 

ماستنيرة عيونا اذهانكم، لتعلموا ماا هو رجاء دعوته، وماا هو غنى ماجد 18 ماعرفته،

18-17, 1افسس  مايراثه في القديسين،

هاو مساعدتنا والمعزي.

 ،غرام parakletos (الروح القدس، ونحن كما داعا المساعدة  )،31-16: 14-  يوحنا 1
.وهاو ما يعني المعزي، مستشار، المساعد، شفيع، والدعوة، والمشجع صديق مخلص

واماا الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامارة فكانا لها سلما، وكانت تبنى
31, 9اعمال الرسل  .وتسير في خوف الربا، وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر

عربون ميراثنا

.تعهد هاو جزء من الدفع مقدما كضمان لسدادا كامل المبلغ ويمكن أن يعني أيضا أن توداع

.عنصر كضمان للسدادا وجودا سكنى الروح القدس هاو التعهد الذي كنا التأكد من أن كل وعودا

طعم ميراثنا في "ا وجميع خططه لمن أي وقت مضى، متجاوزا عقولنا تتحقق انها مثل  " .

1). 5: 5؛ 22، 1 كور 2(السماء 

الذي فيه ايضا انتم، اذ سمعتم كلمة الحق، انجيل خلصكم، الذي فيه ايضا اذ امانتم 

الذي هو عربونا مايراثنا، لفداء المقتنى، لمدح 14 ختمتم بروح الموعد القدوس،

14-13, 1افسس  .ماجده

21 

المهام

: مناقشة لماذا من المهم أن نعرف أن الروح القدس التبشير الملئكي يسبق؟1 (

) ما هاي الضمانة لدينا أننا نستحق التراثا البدي؟2
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        .      .      :  تاريخ

تأثيره على شخصية- 4

ونحن جميعا ناظرين ماجد الربا بوجه ماكشوف كما في ماراة نتغير الى تلك
18, 3كورنتس الثاني  الصورة عينها مان ماجد الى ماجد كما مان الربا الروح

  بصم حفظ
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الروح القدس علينا شخصيا

.الروح القدس هاو أكبر من ذلك بكثير، وأكثر تنوعا من يتوهام العديد من الناس وفي كثير من

الحيان يكون هاو انخفاض داائرة نصف قطرهاا الفعلي من التركيز على عددا قليل من جوانب
.عمله، على سبيل المثال، التكلم بألسنة، نبوة أو الثار النفسية

ولكن العمل الساسي من الروح القدس، وأننا يجب أن تبحث عن وأول شيء هاو التحول
.العقلي والروحي، وثمر الروح

ثمرة روح السبقية مواهاب الروح
,5غلطية  ماحبة فرح سلما، طاول اناة لطف صلح، ايمانا: واماا ثمر الروح فهو

22

هاو ثمرة تأثير الروح القدس في حياتنا الشخصية والقلب والسلوك والشخصية، في حين أن
:الهدف من الهدايا في بنيان الكنيسة هاام قبل كنت تريد أن تساهام في بنيان المجتمع، يجب .

.أن نسمح الروح القدس لتغيير الطابع الخاص بك

ومن التغييرات شخصيتنا

.والروح القدس تغيير شخصيتنا والسلوك أنه يؤداي ليس من الصلح الخلقي، ولكن من

.بالتواصل مع الرب

.فاكهة هاو نتيجة لعملية نضوج الشجرة وبالمثل، فإن تغيير الطابع ورداودا الفعل التغيير

.الخلقية من النضج في اليمان والعلقة مع ا

أنا يمكن أن يخدم ا وأنا غير صحيح ترى أن ا يحترم حياة النسان وتأخذ في .الجملة  " "

.العتبار هاو مخالفا لتعاليم النجيل

تبقى كما أنت هاو الخطأ ا يقبل الخاطئ كما هاو، ولكن .تعال كما أنت هاو الصحيح، ولكن  " " " "

.ل تجعل من ذلك، ولكن لخلق النسان الجديد خرج منه
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إذا نحن أتباع المسيح، ونحن التكيف مع شخصيته وأسلوب حياة، وحتى أفضل، وقال انه
أفسس  ).13، 4(يرشدنا في مهمة تمجيد له، وتصبح مثل 

 فمجدوا ال في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي ل.لنكم قد اشتريتم بثمن

20, 6كورنتس الولى 

.عدم وجودا تغيير يمكن أن يكون عدم فهم التحويل أو عدم وجودا عمل الروح المشتبه فيه

داائم

، وقال انه الدموع قبالة الشجرة القديمة ومحطة واحدة شجرة جديدة "يسوع يحولنا إلى  "

.جديدة ل يوجد تطعيم، ولكن شجرة جديدة تماما .

.عندما تضطر إلى تغيير سلوك أو وجد الرجل إلى داولة غير المقيد يميل إلى النخفاض تبقى

جو  ( تنشأ فقط من قبل مصنع جديد 16، 15(الفواكه  ). هاذا التغيير يأتي من17، 5 كو 1)
المصنع ".الداخل ويتوافق مع طبيعة  "

في وقت معين
وورقها ل.التي تعطي ثمرها في اوانه.فيكونا كشجرة ماغروسة عند ماجاري المياه

3, 1المزمير  وكل ماا يصنعه ينجح.يذبل

.الفاكهة قد ل تظهر مباشرة بعد النبات، ولكن بعد بضع سنوات التغيير من القلب يبدأ على

.الفور في لحظة التحويل، ولكن تغيير كامل للشخصية فقط يصبح واضحا مع مرور الوقت

.أشكال الروح القدس ويطحن المطبات لدينا باستمرار، لذلك نحن مثل الحجار الكريمة في

إرميا  ).6-1، 18(أرميا تتم مقارنة هاذا مع عمل الفخاري 

.ل ينبغي أن تنتج الفواكه في عجلة من امرنا، وأل تحصد في وقت مبكر في الحياة الروحية

.ونحن نسمي هاذا عملية نضوج التلمذة وقد ذهاب تلميذ يسوع من خلل عملية استمرت

.ثلثا سنوات ونصف، وفقط بعد أن تم إرسالها

25 

تمتد نفسك الذي شجرة  "إذا شجرة أمر صحي، وقال انه يجلب اليها الفواكه من داون جهد  " )

!).تؤتي ثمارهاا؟ لذلك، عندما سوف من أتباع يسوع يحافظ على علقة صحية مع يسوع،

.والتعبير عن ذلك في نمط الحياة المتغيرة

انا احبني احد يحفظ كلماي، ويحبه ابي، واليه ناتي، وعنده:«اجابا يسوع وقال له

23, 14يوحنا  نصنع مانزل

ولداة جديدة وخلق جديد

لو  (كل شجرة تحمل ثمارهاا المناسب ألف بوش ل تتحمل العنب  ). كان نيقودايموس44، 6.
بوش وبحاجة إلى الطبيعة الجديدة للحق تؤتي "رجل صالحا، ولكن في نظر يسوع كان  "

يوحنا  ). قال له يسوع أنه كان ل بد من ولد من الروح القدس، وهاو ما يعني3: 3(ثمارهاا 
.الحصول على الطابع الروحي، لستبدالها كيانه تحت معجزة من ا

هوذا الكل قد.الشياء العتيقة قد ماضت.اذا انا كانا احد في المسيح فهو خليقة جديدة

17, 5كورنتس الثاني   .صار جديدا

خصائص التعديل

يرجى الية التي سبق ذكرهاا، غلطية  ،5(الرسول بولس يدعو بعض ملمح هاذا التغيير 
).22وقراءة 

:13 كورنثوس 1.وثمر الروح فهو محبة مع المنتجات الخاصة بهم هاو وصفها في 

 .وتحتمل كل شيء وتصدقا كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء

7, 13كورنتس الولى 

مزاج ومشاعر
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.أتباع يسوع ل تفقد الغرابة والتفردا تتشكل شخصيته ومزاجه من الروح القدس وتحويلها من

.خلل داعم عمله لنا، وخلق غرفة له، وطاعة

.مشاعر ليست هاي السبب ولكن لذلك من الفكار والقرارات والجراءات للحفاظ على مشاعر

.لمديري الحياة هاو أن نسأل كيف يمكن للعربة أمام الحصان انها مثل محاولة نافذة مع كسر

.العنف، ولكن الذي يفتح إلى الداخل السعي الخاص من السعاداة يمكن أن تسوء فقط لن

زرعت الحصادا التي داائما ما لديك في تغيير الحياة  ".السعاداة فقط  " " "

عملية طبيعية لتؤتي ثمارهاا

.الفاكهة ليس له فائدة مباشرة إلى شجرة، ولكن للحيوانات والبشر تنتشر بهدف البذور وثمر

.الروح هاو تغيير حرف، للمشاركة في النجيل بهدف جلب جيراننا الستفاداة منها

تمجيد ا

2(والغرض من حياة المولودا الجديد لم يعد تمجيد الذات، ولكن حياة الشكر والثناء 

مت 9: 12كورنثوس  ( وجودا ثمار يهدف إلى تمجيد ا  .(5 :16:(

8, 15يوحنا  .انا تاتوا بثمر كثير فتكونونا تلمايذي: بهذا يتمجد ابي

يو  )، كما عمل يسوع على الرض، كان14، 16(هاو عمل الروح القدس هاو تمجيد الرب يسوع 
يو  ). علينا أن نواصل هاذا العمل من مجد ا، وأنه يمكن أن يحدثا إل من4: 17(والد لتمجيد 

.خلل سلوكنا

التغيير يأتي من الداخل

.ثمار تتوافق مع الشجرة

43, 6لوقا  .لنه ماا مان شجرة جيدة تثمر ثمرا رديا ول شجرة ردية تثمر ثمرا جيدا
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 الوصايا، يمكن أن يكون مفيدا في بعض الحيان، في حالت10مدونات قواعد السلوك، مثل 
:الطوارئ أو كدليل الخام، ولكن التغيير يجب أن يأتي من دااخل التوبة، والطاعة والثقة

والحب، الخ

العملية الطبيعية للعوداة

8, 15يوحنا  .انا تاتوا بثمر كثير فتكونونا تلمايذي: بهذا يتمجد ابي

حتى أن شجرة تنتج الكثير من الفواكه، فإنه يتطلب مزيجا من الزمن، التربة الجيدة، والكثير
:من الشمس والمطر وغيرهاا وهاذه العوامل يمكننا تفسير رمزي

. يستغرق وقتا1 .

المجتمع الحية2 ). الطابق جيد  ) .

الوعظ من كلم ا3 ). المطر  ) .

وجودا ا وسعى في الصلة4 ). الشمس  ) .

.حتى لو كان واحد من هاذه العوامل هاو ليس صحيحا، والحصادا هاو ضعيف، على كل حال من

.أجل أن تؤتي ثمارهاا، الشجرة تحتاج معظم سنوات قليلة، ولكنها تأتي على فترات منتظمة

.اداعى أهال غلطية أن يكون الروح القدس، الذي كان صحيحا الرسول بولس يدعونا إلى

:استنتاجات عندما نتلقى الحياة الروحية من الروح القدس، يجب علينا أيضا أن تتصرف على

:هاذا النحو

25, 5غلطية  .انا كنا نعيش بالروح، فلنسلك ايضا بحسب الروح

المهام
النمو والثمار من الشجار، مقارنة مع التطور الروحي للتلميذ1 ". مناقشة  " : (

إن التغييرات الروحية تظهر في سلوك تغييرهاا2 ". مناقشة  " : (
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        .      .      :  تاريخ

الستقبال- 5

ونحن شهود له بهذه الماور، والروح القدس ايضا، الذي اعطاه ال للذين
32, 5اعمال الرسل  ».يطيعونه

 بصم حفظ
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لحظتين

استقبال الروح القدس يحدثا في حالت مختلفة، ويستخدم الكتاب المقدس عدة شروط
:لوصفها الساس هاو حول لحظتين حيث يتلقى التلميذ الروح القدس .

في التحويل

أع  )، ويأخذ مكان في32، 5(وبما أن كل تحويل حقيقي يشمل أيضا إراداة الن أن يطيع يسوع 
.التحويل، ولداة جديدة، ومعجزة من تلقي الحياة الروحية هاذا ل يعدو أن الروح القدس يدور

يوحنا  ،N.T). هاذا الحدثا هاو في 63، 6(في أذهااننا أن يعيش فيه  في " معظم كلمات مثل  " .

العيش يرافقه .قد و  " " " "

ولكن انا كانا. واماا انتم فلستم في الجسد بل في الروح، انا كانا روح ال ساكنا فيكم

9, 8روميا  .احد ليس له روح المسيح، فذلك ليس له

.وقد حصل كل مؤمن الروح القدس في التحويل لم تشهد هاذا الحدثا في عيد العنصرة

يو  في22، 20(تلميذ يسوع، ولكن في وقت سابق  " ، من بين أمور أخرى، لدعم استقبال  " .(

.نفسه، تمكين الروح القدس، وثمر الروح

والحدثا الثاني

.هاناك الحدثا الثاني الذي التلميذ تلقت الروح القدس هاذه هاي ليعتمدوا في الروح القدس

 من الروح القدس، وأنها يجب أن تزال22، 20على الرغم من أن التلميذ قد تلقت في يوحنا 
أع  (وعد الب النتظار  " أع 4: 1" إلى أنها سيأتي  (، عندما الروح القدس  " " )، لذلك يتم8: 1)

أع  فعل  (استخدام المصطلحات في اتصال مع هاذا الحدثا الثاني مثل  " أع 8: 1" يرتدي   ،) " " (1:

8 ELB انصباب  ،) " " ( AC 2،  17 غرام، تزج أع 33 ،18 التهيئة  :، و  ) " " ..  مع هاذه16، 11؛ 5: 1) (

10القضية ونحن سوف ننظر بالتفصيل في الدرس 

هادايا إضافية الروح
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في شكل من الثار النفسية

وإلى جانب هاذين النوعين من تلقي الروح القدس نفسه، ل يزال هاناك حصوله على المواهاب
.الروحية، والثار الروحية التي الروح القدس كل فردا مؤمن يدفع لبنيان المجتمع

الذي مانه كل الجسد ماركبا ماعا، وماقترنا بمؤازرة كل مافصل، حسب عمل، على 

16, 4افسس  قياس كل جزء، يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة

على الرغم من أنه من الممكن الحصول على الهدايا من داون معموداية الروح القدس، وأنها
.ستكون أكثر وضوحا بعد ذلك

مرة أخرى، وفاء، أو تجديد

، مع كامل للروح "يشهد الكتاب المقدس التي كانت في لحظات خاصة أو الحداثا التلميذ  "

.صلة أو خطبة هاذا إعاداة الدااء أو التجديد تتويجا للحياة الروحية، من المرغوب فيه جدا

(مثل ستيفانوس  . AC أعمال 55 ،7 ( وبول  (13 ،9.(

Suchen

.في العهد الجديد وتدرس علينا أن نسعى وجودا الروح ونسعى إليه سنكون ممتلئا من الروح

الجرعة القصوى نرى ضرورة :القدس، وبحث عنه ب  ." "

18, 5افسس  ول تسكروا بالخمر الذي فيه الخلعة، بل اماتلئوا بالروح،

ويؤكد العهد الجديد على ضرورة السعي للحصول على الروح القدس وعلمة على وجوداه، من
أعمال  ).06.02، 19، 15:17، 8؛ 31، 4(خلل الصلة ووضع اليدي 

عائق

الروح القدس هاو رجل "يمكن الوقاية من الروح القدس إذا تم رفض قائل انه ليس تطفل،  .

."نبيل
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)، وعدم اليمان5: 5 بطرس 1(ويمكن أن يتقاعد بسبب العصيان، وعدم الصلة، والكبرياء 
أعمال 6: 11(عبرانيين  (، وسوء النية  أفسس 18-24: 8) ( عندما يحزن  ) ل يحتفظ30، 4)

العقيد  ) أو غير كافية يحافظ على الحياة1: 3(العلقة مع ا، يصرف من المور الروحية 
.الروحية

الخوف من الروح القدس

رعاية عندما تصلون لستقبال "في شبابي، كان الشخص قد يفزعني قبل الروح القدس، قائل  :

الروح القدس، فإنه يمكن أن يحدثا أن شيطان، روح الشر، ويستخدم هاذه الفرصة للدخول
". كان يمتلك من الشيطان  وقالتbut'veفي لك وكنت تعتقد أنك قد تلقيت الروح القدس، 

.إن هاذا يتماشى مع لهاوت الكنيسة اللوثرية، الذي يريد تجنب الناس لمعرفة ا شخصيا إذا

التصال مع ا، وتفقد كبار الشخصيات في السلطة الكهنوتية لجعل <يجد الناس مباشرة  <

وسيط بين ا والناس .نفسها على أنها  " "

:تنبأ يسوع مثل هاذه الكاذيب ويوضح من يسأل عن الروح القدس سوف تحصل عليه ول

على فهم الثعابين والعقارب هاي صور من13-9: 11.شيء غير ذلك قراءة بعناية لوقا   : )

:الشياطين لحظ أن رسالة النص هاو بالضبط ما يلي إذا طلب شخص ما للروح القدس، وقال .(

!انه سوف تحصل إل به وليس الشيطان  ان الحب البوي ا يلعب أبدا في الخداع الخبيثة -

العواطف

:العواطف تتبع عمل الروح القدس ولكن حذار العواطف هاي الجسدية ويمكن محاولة لتقليد .

.الروح القدس ومظاهاره يتعين علينا أن نتساءل ما إذا كانت أعمال معينة من العواطف تنشأ

.أو من عقل ا هاذا التمييز في بعض الحيان ليس من السهل، ولكن يمكن أن يتحقق عن

1Joh ؛ 5، 13 كو 1(طريق الصلة والختبار الذاتي  4، 1.(

شروط استقبال

انظر حتمية !):كيف يمكننا أن طاعة هاذا المر من ا؟  )
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18, 5افسس   بل اماتلئوا بالروح،

40“38,  2التوبة اعمال الرسل 

أع :::::::::::المتابعة؛ ( التلمذة الطاعة  " :5 ،32.(

 لوقا ).15:17، 8؛ 31، 4؛ ميلن 13، 11(الصلة 

 لو ).13، 11(تريد ذلك، ل تخف منه نسأل 

الخضوع لراداة ا، مسترشدة في ذلك الروح القدس.

 أفسس (المشروبات الكحولية تجنب  )5 ،18.(

 لو (انتظر بصبر ).24، 11؛ مر 6، 11 ((((عبرانيين ( اليمان و) )49، 24( 

التوقيع على الستلم

.وجودا الروح القدس ليس سرا انه ل يلعب الغميضة معنا، وقال انه ليس شيئا غامضا في

.الكنيسة الولى، كان وجودا الروح القدس الواضح أن المؤمنين يمكن أن نرى بوضوح له

؟ وحول هاذا الموضوع، ولدي بعض الفكار "كيف يمكنني أن أعرف إذا كان لدي الروح القدس "

:التي قد تساعدك

. إذا كان لديك الروح القدس والصلة، وكنت تشعر الشركة مع ا هاذا التحادا الروحي هاو1 .

روم  ).16، 8(من خلل وجودا الروح القدس، الذي مع ا يوحدنا 

. إذا قمت بتشغيل الصحيح ويكون حقا الهدف من يسوع أن تطيع تماما، ثم يوجه لك2
.يسوع، سواء في الكتاب المقدس بشكل مباشر من خلل عقلك هاذا التوجيه الداخلي يفعل

:الروح القدس

14, 8روميا  .لنا كل الذين ينقادونا بروح ال، فاولئك هم ابناء ال

يو 3 ( اسأل نفسك إذا كان لديك حاجة ل الحقيقة  : رومية 13، 16. ( والعدالة  )، الحب17، 14)
رومية 5: 5(رومية  (، القداسة  أعمال 4: 1) (، وشهاداة يسوع  (1 ، 8.(
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أفسس 4 ( هال لديك ضمان الخلص؟ هاذا اليقين يعطينا الروح القدس من الولداة الجديدة  .1،
13.(

اعمال (لم يتم تلقي الروح في مراسم داينية، ولكن عن طريق الحياة معجزة جديدة في الروح 

رو 2، 19 ( عمل تحت خطبة الكتاب المقدس  (10 ،17.(

المهام

هال لديك أي وقت مضى يعتقد لي ما إذا كان وكيف حصلت على الروح1 " مناقشة  : (

".القدس؟

هال تستطيع أن تذكر في هاذه اللحظة التي قام بها في منزلك؟2 " مناقشة  " : (
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        .      .      :  تاريخ

الكامل لروح - 6

من امن بي، كما قال الكتاب، تجري من بطنه انهار ماء  
قال هاذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين ان ».حي

 يقبلوه
)39-38: 7يوحنا (

 حفظ بصم
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عيد المظال

وقد تم   احتفال هاذا العيد في. قال يسوع هاذه الكلمات  من الكتاب المقدس في عيد المظال
أكواخ من اجل النجاة من مصر عبر الصحراء، وهاو الوقت الذي كان هاناك نقص في أشياء

.كثيرة، على سبيل المثال، الماء

هاناك، وسكب الماء من قبل الكهنة في امتنانه. يأخذ يسوع الفرصة للفت النتباه إلى نفسه
.للسلم من خلل المطر لموسم الحصادا الذي يحتفل به

كان طقوس تدفق المياه في التقاليد اليهوداية علمة نبوية من النهار القادامة من الماء، وجودا
.الروح في المؤمنين الذين يعيشون

عطش

في البلدان التي). ٪ من أجسامنا هاو الماء65ما يقرب من (تحتاج إلى الماء من أجل الحياة 
المياه هاي مشكلة سواء بالنسبة للمزارعين بسبب". الذهاب قيمتها"لديها الصحارى والماء 

.المحاصيل وكذلك لسكان المدن لكثير من الناس في العالم

.جسمنا يحتاج الماء للحفاظ على الموادا الكيميائية والتوازن الحراري

في هاذه الحالت، على سبيل مثال،. إذا كان مفقوداا، نحن نشعر بضعف
.تقودا داراجة، وإعطاء رشفات قليلة من الماء يعطيكا قوة جديدة

على سبيل المثال،  الرجل الغني في عالم. العطش أمر فظيع ومتواصل نقص المياه محنة
).16:24لوقا (الموتى اخذ  اللم وتمنى بحرارة قطرة ماء على لسان 

العطش هاو الدافع للنسانية
لهذا السبب. والسوأ من ذلك هاو عطش الروح التي تقودانا إلى الموت البدي بسبب الخطية

ما الذي يدفع الناس هاو البحث عن المعنى والمحتوى. نحن بحاجة إلى ماء الحياة، يسوع
.للحياة، وفاء والفرح

: قواعد، الذين يدعون أنهم المياه الصالحة للشرب" المحتويه في السمالمياه"هاناك غير صالح 
تعطي شعور" المياه"هاذه  …النسان والقواعد الدينية، والنظم النسانية واليديولوجيات والخ

هاذه المياه ل تفي الحقيقي ويؤداي في نهاية. مؤقت الحقيقة ومظهر من مظاهار العدالة
.المطاف إلى كل أنواع الخطايا
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التعرف على العطش
.يسوع يدعو الناس إلى العتراف به كما الماء الحي الذي كان متوقعا

1, 55,اشعيا ايها العطاش جميعا هالموا الى المياه  

" هاذه الكلمات الثلثا التعرف على الحاجة: اتخاذ النجيل معا" الذي يعطش، وتأتي والشراب:
.للذهااب إلى يسوع، واستعرض صاحب الخلص والحياة الجديدة

3, 12اشعيا فتستقون مياهاا بفرح من ينابيع الخلص 

الخطوة الولى هاي العتراف بأن تشعر بالعطش روحيا وتحتاج وجودا الروح القدس ومن ثم
.يذهاب إلى يسوع واستقبال الروح القدس منه

ان عطش احد :«وفي اليوم الخير العظيم من العيد وقف يسوع وناداى قائل

37, 7يوحنا فليقبل الي ويشرب  

فقط يسوع يرضي العطش
.مصادار داينية ل تطفئوا حقا العطش

كل من يشرب من هاذا الماء يعطش ايضا  .اجاب يسوع وقال لها 13, 4يوحنا   :«

يسوع. في صحاري العالم" واحة"انه لدينا ). 14: 4يو (يسوع هاو لروحنا ما يعني الماء لجسمنا 
هاو الماء الذي يروي عطشنا، يمل عقولنا والروح، مع الحياة ومعناهاا، والحياة الروحية والروح

.القدس

-11: 11لوقا (آباء يبحثون الغذاء الصحي وقيمة لطفالهم، وخكذا يعطينا الرب، الروح القدس 

13.(

ايها العطاش جميعا هالموا الى المياه والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا
1, 55اشعيا هالموا اشتروا بل فضة وبل ثمن 

لنه ثمين، علينا أن ندرك قيمته، تريد: من داون المال" شراء"نحن مدعوون إلى هاذه المياه إلى 
.ل يمكنك شراء مع المال، ولكن تأخذ باليمان. وتسعى للقتال من أجل ذلك والحتفاظ بها

الكامل لروح

.المشبعة وتفيض المياه، وممتلئا من الروح القدس ليكون ولتكون قادارة على تمرير له
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      أمثلة من الناس يمتلئ من الروح القدس

:أن الخوة معين سار مستمر في الروح القدس، وقد تم العتراف من قبل الخرين

 7-1، 6أع (الشمامسة       / . /    5، 6(اع ستيفانوس ) ).22، 11أع (برنابا ).

كامل للروح في لحظات معينة
يقول الكتاب المقدس من الناس الذين كانوا في بعض الحالت الكاملة خاصة من الروح

:القدس

 31، 4 ...  4، 2(اعمال الرسل المجتمعات بعد الصلة.(

 ممتلئا من الروح القدس: ستيفن) 60-54: 7أعمال (شهدت السماء وأعدائه يغفر
.حصل على وجهه

 9، 13 ....17، 9أعمال الرسل (بول.(

 52، 13أع (أتباع في أنطاكية.(

.وصية الكتاب المقدس يعلمنا هاذا الهدف في العتبار أن يكون، وامتلئوا بالروح القدس

 ول تسكروا بالخمر الذي فيه الخلعة، بل امتلئوا بالروح،
18, 5افسس

سوف تتدفق التيارات

لديك ما يكفي). 39-38: 7يوحنا (معموداية الروح هاي المفتاح لوفرة، ومصدر واحد يجعلنا 
!تفيض" أكثر من كامل،"لتمرير لنفسهم و 

.تنبأ يسوع أن أتباعه أن الحصول على الطاقة للمشاركة في الروح القدس

ولكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى البد، بل الماء الذي 
14, 4يوحنا »اعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع الى حياة ابدية 

أمثلة
تلق بولس  من خلل  حنانيا  الروح القدس: أمثلة على كيف يستمر هاذا المصدر في التدفق

:وكان في استقباله
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ايها الخ شاول، قد فمضى  « حنانيا وداخل البيت ووضع عليه يديه وقال  :

ارسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه، لكي تبصر
17, 9اع »وتمتلئ من الروح القدس 

:وبعد عشرة فصول، بولس يفعل الشيء نفسه باعتباره سلسلة

ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم، فطفقوا يتكلمون بلغات 
6, 19اع .ويتنباون 

أنهار ماء حي يدل على النقاء والقوة
:خصائص المياه الجارية

الطهارة عن طريق تحريك الوكسجين تأتي في الماء، والتي تقتل البكتيريا فلتر والحجارة. 1
.والرمال النجاسة

الروح هاي مصدر. محطات الطاقة تستخدم لتوليد الطاقة لتوليد الكهرباء: مصدر الطاقة. 2
).7، 1تي  2؛ 20، 16، 3أفسس (الطاقة 

 اليمان، لتزدااداوا في الرجاء بقوة وليملكم اله الرجاء كل سرور وسلم في 
13, 15روميا .الروح القدس 

وهاو فينا. الروح القدس ترافق، ينظف، ينعش ويعطينا قوة في جميع مراحل الحياة إلى البد
سيكون ": مبالغة"هاذا هاو !). جمع(إلى النهار 

!لدينا في وفرة، وبالنسبة لنا وللخرين
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المهام
كيف الروح القدس: مناقشة. يمثل العطش والحاجة الروحية للشخص لمعنى وفاء والفرح) 1

يعطينا هاذه المور ويساعدنا على اجتياز ذلك؟

ما علمات كنت أدارك أن شخصا ما تمتلئ من الروح القدس؟: مناقشة) 2
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        .      .      :  تاريخ

الروح القدس على أنها اضطراب- 7

ما عسى ان يكون هاذا؟    »فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض »:

12, 2(اعمال الرسل 

  بصم حفظ
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حتى ذلك الحين، في عيد الحمسين، كان ردا فعل الكفار لمظاهار الروح القدس، السخرية
متى  24،: 12(والقذف  32.(

انهم قد امتلوا سلفة  وكان اخرون  » يستهزئون قائلين 13, 2اع :«

الحرية من خلل الروح القدس
هاي التي تحرك الناس الذين امتلت من الروح، وجهت ويؤدايها له على طرق غير متوقعة في

)16،6أع (بعض الحيان 

 وتسمع صوتها، لكنك ل تعلم من اين تاتي ول الى اين الريح تهب حيث تشاء، 
».تذهاب هاكذا كل من ولد من الروح  8, 3يوحنا .

الروح القدس يحرر من القوانين، مجانا لراداة ا للقيام الكمال، وقال انه ل يحر في الخطيئة،
.ولكن من الخطيئة أطلق سراحه في العباداة، وقال انه يحرر في الخطبة، وقال انه يحرر في

التبشير الملئكي، وإطلق سراح من العيش في طاعة ا، وقال انه يحرر للفوز، مجانا لليات
.وعجائب في المقابل، يتعرضون للترهايب الشعب ضيقة، خوفا والقانوني والديني أغلل

.اللهاوتية الخاصة بهم

وقال انه ل يمكن أن يفهم
.العيش تحت إرشادا الروح القدس يعني أن حياتنا تخطط أحيانا قدرة فقدت انه يلقي لنا عن

متى  )، ويؤداي إلى مسارات غير متوقعة، يتحدانا ويوفر لنا مع1: 4(مسارهاا، واختبارهاا إيماننا 
.المهام الجديدة

17, 3 كورنتس 2.واما الرب فهو الروح وحيث روح الرب هاناك حرية  

.عندما يتم توجيه أتباع يسوع وفعل الغير المتوقع، وأحيانا جني عدم الفهم

مستهزئ
.الفريسيين من وقت لدينا للدفاع عن موقفهم، وهاو عاجزة والبشرية وينشأ من الحرف ومملة

ولكنها تعطي مظهرا خاداعا من سعة الطلع والصدق لحرمان تخفيف من أعمال الروح
متى  (القدس وخنق مثل هاؤلء الناس موجوداة بالفعل في زمن يسوع  أع 24، 12. ( و   (4 :1-7(.

.لهم صورة التقوى، ولكنهم منكرون قوتها فاعرض عن هاؤلء   .

 5, 3 التاني تيماتوس 
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الكتبة الذين أعتقد أن وجودا داائما لفهم وتفسير كل شيء، يزعج الروح القدس، لنه ل يمكن
دارج ويذهاب البعض حتى الن في السب بأنهم القول آثار الروح القدس كما ".القيام به في  "

القاع كان يسوع عنده نفس المشكلة ونبهنا :شيطاني  .(" ")

هاذا ل يخرج الشياطين ال ببعلزبول رئيس  «اما الفريسيون فلما سمعوا قالوا  :

»الشياطين 

ومن قال كلمة على ابن النسان يغفر له واما من قال على الروح القدس فلن 
32.و24, 12متى يغفر له ل في هاذا العالم ول في التي 

:وهانا نرى أن

.كان عمل الروح القدس  أول عمل يسوع  ليلقي بها الشياطين - -

. لتعيين معجزات الروح القدس كما يسمى خطيئة شيطانية واحدة فقط في الكتاب2
.المقدس ل تنازل

.وكان الزعماء الدينيين السابق أفعال يسوع ل يقلد كان لديهم هاذه القوة ل وهاددا فقدان هايبة :

.أمام الشعب لهذا السبب كان عليهم أن تجد تفسيرا وصف هاذه العمال كما الشيطانية حتى : .

الفريسيين عندما تستخدم المؤمنين البسطاء من الروح القدس لتنبأ "اليوم، فإنه يعطل  "

.وشفاء

إزعاج جسدي

بطبيعة الحال، فإن العدو يريد افسادا المجتمعات النابضة بالحياة، وجلب الى سمعة كتبها
.تتسرب النبوءات الجسدية، والمعجزات والتكلم بألسنة الكنائس لو تباهاى ليس لديهم

لنهم ل يملكون فقط مجتمعات نابضة بالحياة هاي أهاداف العدو .المعجزات كذبة وأنبياء  (! )

.ويحاول وضعها في ضوء خاطئ من قبل أسهم وهامية هاذه تعكير صفو المجتمع كثيرا ومع .

.ذلك، فمن المهم أن يشرح هانا هاو أنهم ليسوا شيطاني، ولكن جسدي هاذا من السهل أن يتعرف

).3: 12 كورنثوس 1(عليه لن الشياطين ل تعمل في اسم يسوع 

.مع النبياء والنبوات يجب أن تكون قادارة على التعامل معها يعلمنا الكتاب المقدس

:الممارسات والمعايير

).22، 18إذا توفرت التنبؤات تثنيه 

وليس على سبيل مثال، وصورة للنبي نفسه لبنيان المجتمع .إذا كانت تخدم  ( )

.إذا كانت مع الكتاب المقدس في وئام
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).29، 14 كو 1(نصلي من أجل التأكيد الروحي بالروح وخلل الكلمة 

).33-29، 14 كو 1(ما إذا كان النبي يمكن أن يحترم ترتيب المجتمع 

.التساؤل عما إذا كان حياته هاي أن من عبد ا

موضوع ممنوع

:موضوع الروح القدس في كثير من الحيان من المحرمات هاناك عدة أسباب .

عدم العتقادا في عمل خارق ا
عدم النفتاح على المفاجآت
الخوف من الكشف عن الخطيئة
الخوف من الكشف عن التراخي الروحي
،ضريبة مفقودا طرقهم الخاصة والجداول الزمنية
عدم قبول توجيهات الروح القدس
الخوف من الختبارات اليمان
الخوف من التضاريس والتحديات غير معروف
النسانية  على الطاقة البشرية -وضع الحكمة  ( )

روح الحركة

روح باللغات الصلية العبرية،  "كلمة  "Ruahالهواء؛ الغاز يعني الهواء أو الرياح ، . واليونانية .

.وعلى النقيض من الب والبن، والروح القدس هاو من الصعب أن نتخيل بالنسبة لنا وهاذا هاو

.السبب في أن الروح القدس في الكتاب المقدس وربما غالبا ما ترتبط مع الحركات

انتقل على الماء
وكانت الرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح ا يرف على وجه

2, 1تكوين المياه 

 يوحنا )38، 7((التدفقات  

 أعمال (يأتي على الناس    )1 ،8(

 يوحنا (ينحدر      )1 ،33.(
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.ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة وكان صوت من السماء 

انت ابني الحبيب بك سررت  :قائل 22, 3لوقا « 

 أعمال الرسل )44، 10(تسقط 

 لوقا )21، 1 بط 2؛ 14، 8، رو 4، 13؛ كتاب أعمال الرسل 1، 4(يتحرك الناس 

 مر )11، 13(يتحدثا من خلل خلفائه 

 أع )33، 2(يسكب 

 عبرانيين )4 و 2(آيات وعجائب 

الروح القدس صاخبة
حيث يعمل الروح القدس عمله، أشياء غير متوقعة خارقة للطبيعة، والتي في بعض الحالت
صوت كما من هابوب ريح "تكون صاخبة الصلة، والدعاء، والعباداة، النبوة، التبشير والوعظ،  :

أع  (عاصفة  (، والزلزل  يعمل 2: 2" .، الخ31، 4) (

 الجميع من الروح ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتل 
31, 4اع القدس، وكانوا يتكلمون بكلم ا بمجاهارة 

المجتمعات التي امتلت من الروح ليكون ميل صاخبة بسبب الثناء أولئك الذين يعتقدون مع
.القلب والستسلم للصلة مكثفة بشر أيضا مع الداانة ومع انجيلي تريد فقط سماع الرسالة

.بوضوح

سبحوا الرب لنه العبرية، والحمد ا  سبحان ا  "التلميذ يمتلئ من الروح، يشيد، قائل  " (. ) " " :

:يفرح باستمرار في أعمال ومعجزات الرب، وخلق شقة له

اتكلوا فنجيتهم    4, 22مزامير .عليك اتكل اباؤنا

)، ولكن هاذا واحد40، 14 كو 1(هاذا ل يعني أن الخدمة غير فوضوي، أو اضطراب في خطبة 
هاو سعيد حول خطبة مسحه، يعبر عن كلمة الكتاب المقدس، شهاداات الشفاء، ويزيد من

.الصلة وعجائب أخرى وهاذا الفرح

.يبين عيد الميلدا المحزن عدم شكر وتقدير من أعمال ا، يسوع والروح القدس

وقد فصل العنصرة المحلة الذي سخر لم تتلق، والدهان، ولكن يعتقد أن حصلت على خبرة أكثر
.من تلميذا ليسوع كانت مليئة الروح
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المهام
: مناقشة ما هاي خطيئة ل غير مجدية؟ لماذا؟1 (

: مناقشة لماذا هاي مجتمعات نابضة بالحياة نويصر من فاترة؟2 (
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        .      .      :  تاريخ

وانطلقا من روح ا- 8

 وتسمع صوتها، لكنك ل تعلم من اين تاتي ول الى الريح تهب حيث تشاء، 
)8, 3يوحنا (  ».هاكذا كل من ولد من الروح. اين تذهاب

 بصم حفظ
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لتكون مدفوعة بروح يعني الموجهة باستمرار من الروح القدس للعيش، والعمل
عصا العمياء وهاناك حاجة إلى  "تحت قياداته في العهد القديم كان الناس  " " " .

الذهااب ل .القانون  " "

18, 5غلطيه  .ولكن اذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس

.كشفت العهد القديم سلطة الخطيئة، ولكن بقي الرجل في الموت الروحي فقط

للعهد الجديد يجلب الولداة الجديدة، وتمكين الداخل، الذين يعيشون، إرشادا
.الروح

لن الحرف.ل الحرف بل الروح.الذي جعلنا كفاة لن نكون خدام عهد جديد 
6, 3كورنتس الثاني  .يقتل ولكن الروح يحيي

دارج أن يكون "ومع ذلك، يحاول الرجل لنشاء قواعد لجعل الحياة أسهل لوضع كل شيء في  "

.كل شيء تحت السيطرة

 .ولكن اذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناماوس

 محبة فرح سلم، طول اناة لطف صلح، ايمان: واما ثمر الروح فهو 

22؛18, 5غلطي 

وهاو يحرك هادف لنا
لو  )، ولكن34، 11(وكان الهدف من اعمال النقاذ يسوع ليس فقط في الرتفاع من الرض 

.العفن لنا صورة المسيح من مجد إلى مجد

 ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مراة نتغير الى تلك 
18, 3كورنتس الثاني  الصورة عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح

.السلطة وخطة ا لتجربة رائعة لكتشاف هادفنا يجب علينا أن تتحول إلى صورة المسيح :

.لظهار ذلك هاو جوهار عمل الروح القدس

وسائل مدفوعة ليكون من روح، لوضع أنفسهم تحت قياداته، والقياداة اليومية التي يريد أن
.يظهر لنا ما يجب أن نفعله، وكيف السبيل للعيش وهاو يعمل فينا، بهدف رسم صورة المسيح

.فينا

لو  نزل  (الروح القدس له  " :، والمكان الذي أنهى عمله 34، 11" في الكنيسة)
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تعاون

إلى بلدي نقله عن طريق الروح القدس، ما يعني إلغاء الراداة الخاصة بك وعبور ذراعيه كما
.انه من الن القيام بكل شيء خطأ

كيف ل يمكنك أن تبحر السفينة الشراعية داون الرياح، ولكن يمكن أن يكون البعض، إل بفعل
الرياح بعد القبض على مرساة صعوداا وانتشرت الشرعة، وبالتالي فإن المؤمن والروح القدس

.يعمل معا مترابطة

 المستخدمة في هاذا السياق، وهاذا يعني العملsumantelambanomaiالكلمة اليونانية 
.المشترك، والشراكة الروح القدس ل تفعل أي شيء في مكاننا، ولكن يعمل معنا .

14, 4تيماتوس الولى    ل تهمل الموهابة التي فيك،

.بول يحض تيموثي ل يكون الهامال لزراعة مواهابه وملحقتهم الروح القدس ل يعمل ضدنا، :

.ولكن معنا، وقال انه ل تجبرنا، وقال انه ل تجبرنا يمكننا استيعابه، أو داعم وتعزيز أو إعاقة

:عمله

19, 5تيسالونيكي الولى   ل تطفئوا الروح

يدا بيد لدينا عندما "حتى الصلة هاو عمل مشترك الروح القدس يساعدنا في ضعفنا قبل  " .

).11، 17 خروج(نصلي 

.وكذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا، لننا لسنا نعلم ما نصلي لجله كما ينبغي 

26, 8رومية    .ولكن الروح نفسه يشفع فينا بانات ل ينطق بها

حر  في أن يفعل مشيئة ا

17, 3كورنتس التاني  .واما الرب فهو الروح وحيث روح الرب هاناك حرية 

.ويطلق على أتباع يسوع في حرية أن أعمل مشيئة ا وطرقه النسان الطبيعي غير قادار :

.على معرفة إراداة وخطة ا لحياته وحده، لكنه يحتاج إلى إرشادا الروح القدس الشخص

.العتباري يعيش خائفا، ويتساءل عما إذا كان قد انتهكت داون أن يلحظها أحد على القانون

.الذي انتقل من روح، والمخاوف حول ما يجب القيام به
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.الحرية تعني أنك تستطيع أن تفعل ما تريد يعتقد الرجل الطبيعي هاو حر، ولكن يتأثر داون أن

.يلحظها أحد من قبل الشيطان ليعمل مشيئته أولدا ا على العكس من ذلك، أحرار حقا لنها

.تشكل إراداتهم من روح ا

.الحرية الحقيقية في الروح هاو لخدمة ا والقريب في الحب الشيطان يقودا أتباعه إلى

.الخطيئة، والروح القدس يدفعنا لخدمة ا والقريب  وهاذا هاو حرية الكتاب المقدس -

غير انه ل تصيروا الحرية فرصة للجسد،. فانكم انما داعيتم للحرية ايها الخوة
13, 5غلطية  .بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا

تجاوز

يوحنا (انتقلت من الروح القدس يعني القيام بأشياء ل نرغب القيام به في العتبار منطقتنا 

3 :8:(

فهذان اذ ارسل من الروح القدس انحدرا الى سلوكية، ومن هاناك سافرا في
4, 13اعمال رسل   البحر الى قبرس

المسيحيين الذين يعيشون في محاولة لتجنب الخطاء الروح القدس يعلمنا .والقانوني  " "

.أعلى من ذلك بكثير، بالضافة إلى الهدف كل الرجال العظماء والنساء من إله الكتاب

إبراهايم زوجته أمضى (المقدس، ولكن يسوع، الخطاء التي ارتكبت، وحتى كبيرة الى حد ما 

؛ بيتر خيانة يسوع ثلثا مرات في ليلة11 صم 2؛ دايفيد القتل والزنا، 12 تكوين:مع أخته 
رجل بعد قلب22واحدة أصبح لوقا  والد المؤمنين وداعا دايفيد  "، والذي لم يمنع أن إبراهايم  " " (

أعمال  (ا  .، وبيتر الرسل الرئيسية في القدس13:22" (

منع الخطأ هاو المهم، ولكن ا أن تحد من طاعة خطأ الوقاية ليس الكتاب
لو  (المقدس، هاو أكثر بكثير أن أعمل مشيئة ا يعني أن تتصرف في مكانه  .19،

، ولكن يذهاب13 ما ل تفعل " لمتابعة خطته وتنفيذهاا إراداة ا ل يقتصر على  " . (

:أبعد من ذلك بكثير، لديه خطة لكل واحد منا ما ينبغي أن نقوم به

 ا لننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لعمال صالحة، قد سبق 
10, 2افسس  .فاعدهاا لكي نسلك فيها

.حقيقة أن المؤمن تحركها روح، وقال انه قد غادار الشرعية وراءهاا فينبغي للمؤمن أن

المتناع عن الخطيئة وتحقيق الهاداف ا باتباع كلمة وروح ا وقادار معنويا لتجاوز
.الفريسيين والكتبة
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:يرجى قراءة بعناية البيان التالي يسوع

 لن تدخلوا انكم ان لم يزدا بركم على الكتبة والفريسيين: فاني اقول لكم 
20, 5متى  .ملكوت السماوات

المهام

: مناقشة ماذا يعني عندما تلميذا ليسوع هاو حر حقا؟1 (

: مناقشة كيف يمكن للتعاون بيننا بالروح القدس؟2 (
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        .      .      :  تاريخ

قوة للمؤمن- 9

 .لنا ال لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح 
)7, 1تيماتوس التاني (

  بصم حفظ

53 

عمل جبار ا

.في ملكوت ا هاو عن فعل ا إن ا يفعل، وحماية وتأثيره وثقتنا به انها ليست في المقام

.الول مسألة خلق نظريات عن ا، ولكن لتجربة رعايته، وتعزيز بروحه

، وهاو نظام المعتقد النساني فيه قوة ا، وآيات وعجائب اليمان مفهومة "محاولة لبناء  "

اليمان تعني فقط ما يلي تكليف مطالبات :يجب أن تلعب أي داور سخيف، لن كلمة  " "

.التوراتية حول عمل ا ، ل يمكن رؤية أو فهم إثبات

 20, 4كورنتس الولى   .لنا مالكوت ال ليس بكلما بل بقوة 

متى  ):29، 22((علم الكتاب هاو أن نفهم ا فقط بالشتراك مع معرفة الفعل والتفاعل 

« فاجابا يسوع  24, 12مرقس  اليس لهذا تضلونا اذ ل تعرفونا الكتب ول قوة ال؟:

مصدر قوة بالنسبة لنا

.حرفي يعلم ان لديه لجمع أداواته وتأخذ معك عندما يذهاب إلى العمل أيضا في اليمان

أدااة قبل أن نبدأ العمل في "يتطلب معدات مع قوة روحية قبل الستخدام نصلي وانتظر  " .

لو  ).8: 1؛ أع 49، 24(ملكوت ا 

القوة والشجاعة

.أعطانا ا روح القوة يواجه قوة القلق أولئك الذين يعيشون خائفين، يمكن هازيمة هاذا الميل .

).18، 4 يو 1(من روح وبالتالي الشخص الشجاع هاو 

:قوته يمكن أن تعزز رجلنا الداخلية، وهاذا هاو تعزيز قوية كما غنى مجده

 لكي يعطيكم بحسب غنى ماجده، انا تتايدوا بالقوة بروحه في النسانا الباطان، ...
16, 3افسس 
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ما القوة

.الروح القدس يعطينا القوة ماذا يمكنك أن تفعل حيال ذلك؟ ماذا يمكن أن تفعل الروح القدس

من خللنا؟

.قوة الرائعة ا لتعزيز لنا أن نصبر على الصبر والفرح، وهاي فوق كل الظروف

11, 1كولوسي  ماتقوين بكل قوة بحسب قدرة ماجده، لكل صبر وطاول اناة بفرح، 

.يتم وضع الشجاعة في القتال والمعاناة في ظل الهجوم ويعطينا الشجاعة للقتال مع الكائن،

.وربما للمعاناة

فل تخجل بشهادة ربنا، ول بي انا اسيره، بل اشترك في احتمال المشقات لجل
8, 1تيماتوس التاني   النجيل بحسب قوة ال،

).10، 6 كو 2(حجم القوة الروحية والثروة ليست البشري ومرئية ولكن عقليا 

ضد كل المخاوف

عكس الجبن  (قوة ا يعطينا الشجاعة، ضد كل ما نخشاه  (! ).7: 1 تيموثاوس 2(

.مجهزة قوة من العالي، ل نحتاج إلى الخوف من المستقبل وأحداثا نهاية الزمان قد يكون

ليس لكم انا تعرفوا الزمانة والوقات التي جعلها البا في:«فقال لهم  

8ـ7, 1اعمال رسل   ماتى حل الروح القدس عليكم لكنكم ستنالونا قوة 8 سلطانه،

:والحقيقة أن ذلك يؤثر على قوة ا فينا، يتيح لنا نتوقع ارتفاع الصلة كبيرة

والقادر انا يفعل فوقا كل شيء، اكثر جدا ماما نطلب او نفتكر، بحسب القوة التي  

21ـ20, 3افسس  تعمل فينا،له المجد….

:قوة الروح يعطي ويمل لنا الفرح والسلم والمل

 اليمانا، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح وليملكم اله الرجاء كل سرور وسلما في 

13, 15رومية  .القدس
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قوة في إعلن

إنجيل ليست في المقام الول رسالة النظرية، ولكن العمل من ا هاو أسلوب التبشير
.الملئكي انها ليست حول إقناع الناس بالكلمات، ولكن تجربة المساعدة وللتعرف عليه ا .

 بالكلما فقط، بل بالقوة ايضا، وبالروح القدس، وبيقين انا انجيلنا لم يصر لكم … 

5, 1تسالونيكي الولى .شديد، كما تعرفونا اي رجال كنا بينكم مان اجلكم

أع  ):8: 1(ويطلق على الروح القدس أيضا قوة ا، لنه مع الشجاعة ليظهره يمل لنا 

 لكنني انا مالنا قوة روح الربا وحقا وباسا لخبر يعقوبا بذنبه واسرائيل بخطيته 
8, 3ميخا 

قوة المعجزات

أع  )، يلجأ3، 2(القدرة على القيام المعجزات في اسم يسوع، على سبيل المثال، بألسنة للصلة 
أع  أع 6: 3(الناس إلى شفاء المرضى  ( لتخزين الشهاداات، ونبوءات  ) وآيات كثيرة6: 19)

أعمال  ).12، 5(وعجائب أخرى 

:من خلل كونها نائب يسوع، ونحن قادارون على ممارسة السلطة في المجال الروحي

 .يخرجونا الشياطاين باسمي ويتكلمونا بالسنة جديدة: وهذه اليات تتبع المؤمانين 

17, 16مرقس 

ث عن القوةالبح

.نحن نبحث عن قوة الصلة، كلمة ا والتقديس والصبر لديهم للحصول على الوقت من ا 

إنشاء الفضاء
.للوصول إلى السلطة يذهاب إل من خلل العتراف ضعفنا فقط عن طريق وضع غرفة الوزن

!النسان للقوة في العقل وخلق هاذا هاو اعتراف ضعف واضح للبول، ولكن حذار هاو التزام !

:الضعف بهدف اكتساب القوة
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فبكل سرور افتخر بالحري في.فقال لي تكفيك نعمتي لنا قوتي في الضعف تكمل 

9, 12كورنتس التاني  .ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح

مطالبة

ل قوته الخاصة هاي المصدر، ولكن يجب علينا أن ندعم انفسنا في القوة الجبارة ا وأنها
!تستفيد

10, 6افسس  .اخيرا يا اخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته 

أع 1:ويوضح الكتاب كيف لنا  ( البقاء في الكنيسة يصلي  . وضع اليدي الخرين2). 13-14: 1.
أعمال الرسل  . عن طريق إعدادا دااخلي، والطاعة3). 6: 19(الذين حصلوا بالفعل هاذه السلطة 

. والعباداة31، 5(أع  (

:اليات التالية تصف الوضع قبل وقت قصير من عيد العنصرة

 بطرس ويعقوب: ولما داخلوا صعدوا الى العلية التي كانوا يقيمون فيها  
ويوحنا واندراوس وفيلبس وتوما وبرثولماوس ومتى ويعقوب بن حلفى

هاؤلء كلهم كانوا يواظبون بنفس 14 وسمعان الغيور ويهوذا اخو يعقوب
 . والطلبة، مع النساء، ومريم ام يسوع، ومع اخوته واحدة على الصلة

14ـ13, 1اعمال رسل 

والحقيقة هاي أن عددا آيات الكتاب المقدس نقلت هاو أكبر بكثير مما كانت عليه في داروس
.أخرى وذلك لن هاذا من جهة، يحدثا في كثير من الحيان وأنا من ناحية أخرى قبل التعبير

من الكتاب المقدس القوس بعين العتبار أن يتحدثا الكتاب المقدس نفسه بشكل واضح جدا
.حول هاذا الموضوع
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المهام
. إعطاء أمثلة على كيفية يعطينا الروح القدس قوة1 (

) كيفية الحصول على قوتها؟2
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        .      .      :  تاريخ

معموداية الروح- 10

فاقيموا في مادينة اورشليم الى انا تلبسوا قوة مان  .وها انا ارسل اليكم ماوعد ابي 

49, 24لوقا  ».العالي

  بصم حفظ
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حدثا خاص

معموداية الروح بسبب كل مؤمن .فتحت العنصرة حقبة جديدة حيث الملبس مع السلطة  ( )

:وهاو الحدثا الذي يجب النظر بشكل منفصل عن الخرين في العهد الجديد

.  مع تحويل الروح القدس سوف تحصل تلقائيا حقيقة أن يسوع يعلم أن المرء ل يستطيع1 -

لوقا  ) يشهد أن هاناك جهاز استقبال13، 11(الحصول على الروح القدس إذا كنت تسأل 
.إضافي، بغض النظر عن التحويل

وسألها الرسل إذا كان التلميذ2 (  إنه لم تلقائيا لن يحدثا، كان هاناك التي يمكن العثور عليها  -

).2: 19-قد تلقت ذلك  كتاب أعمال الرسل 

يختلف عن الخر
.معموداية الروح القدس تختلف عن أنواع أخرى من تلقي الروح القدس في العهد القديم كان

يوحنا  )، ولكن فيما يتعلق22، 20(الروح القدس هاو مع الرجل، عمر السيد المسيح في المؤمن 
أعمال  ). 8: 1(معموداية الروح القدس يتكلم يسوع أن روح ا لن يأتي الى خلفائه 

المعموداية  (يفهم هاذا أيضا لماذا يستخدم يسوع كلمة  " "baptismosيغرق في " واليوناني ان  (

.الخفاء، وسيلة معموداية الروح القدس تعني أن تكون مغمورة في ذلك، متحدثا المجازي، "

حمام في الروح القدس .وهاو  " "

إشعياء  تدفق  (هاذا القطار من حيث داعم الفكر مثل  " ؛ أعمال1، 3؛ جى 29، 39؛ حزقيال 3، 44"
يوحنا 45، 10الرسل  تدفق الروح   ،) " " .، الخ38-39، 7) (

بغض النظر عن التعميد في الماء
. إن معموداية الروح مستقلة عن التعميد في الماء حدثا ذلك في العصور القديمة في بعض <

.الحيان أن الناس كانوا عمد في الروح القدس بعد فترة وجيزة من التعميد في الماء ويفسر

ذلك حقيقة أنهم كانوا يستعدون للمعموداية مع الكثير من الصلة والصيام وهاناك تكمن
.العلقة
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"وسمي هاذا الحدثا من خلل معموداية يسوع في الروح القدس 

:وقد حظي هاذا الحدثا الخاص مسميات مختلفة في العهد الجديد

لو  ).49، 24(الملبس أو القيام بكل قوة 

مر  ).8، 1(التعميد في روح 

أع  (و المقالة وعد الب  ( !)1 :4.(

اعمال  (و المقالة هادية من الروح  ( !)2 :38.(

أع  ).47، 10(تلقي الروح 

أع  معموداية الروح16، 11(معموداية الروح  ".، وذلك حتى اليوم في كثير من الحيان  " (

متى  معموداية الروح داون سبب، كما المعمدان  (هاناك لتجنب مصطلح  " ) جون33، 1؛ يو 11، 3"
أع  أع 5: 1(استخدمت يسوع  ( والرسل  (11 ،16.(

لنا يوحنا عمد بالماء، واماا انتم فستتعمدونا بالروح القدس، ليس بعد هذه الياما … 

5, 1اع   ».بكثير

يحق للمعموداية الروح

.يحق للمعموداية الروح شعب ا من جميع البلدان والوقات بيتر الرسول يضمن لنا أن هاذا

:الوعد هاو أيضا صالح بالنسبة لنا أن تكون مؤهالة لهذا السيل نحن، اليوم

توبوا وليعتمد كل واحد مانكم على اسم يسوع المسيح لغفرانا الخطايا، فتقبلوا:«»

38, 2اع  .عطية الروح القدس
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:الوعظ من بيتر على المبلغ في القدس يوضح بعض التفاصيل

،  أجيالكم  "(...)"سوف هاديته، والروح القدس، والحصول على  وهاذا الوعد هاو  لكم  "(...) " "" : ... „

المستقبل !].جميع الناس في البلدان الكثر بعدا  كل ما الرب، يجب إلهنا الكلمة  ]" "(...)"

ليس هاناك شك في أن هانا كل الناس يعني أن نؤمن بيسوع، في جميع عصور التاريخ بعد
.العنصرة

.الحداثا مثقال ذرة تتكرر مرارا وتكرارا

.فيض الروح القدس يعيد نفسه مع مرور الوقت في المجتمعات المختلفة وواضحة للعيان

ميلن  عيد2(باستثناء عيد العنصرة  "، وغيرهاا من النصباب ذكرت العقلية، ما يسمى ب  (

" من العهد الجديد4العنصرة 

:في السامرة

لنه لم يكن قد حل بعد 16 اللذين لما نزل صليا لجلهم لكي يقبلوا الروح القدس،  

حينئذ وضعا اليادي 17 .على احد مانهم، غير انهم كانوا ماعتمدين باسم الربا يسوع

17ــ15, 8اع  .عليهم فقبلوا الروح القدس

بعد  ): سنوات العنصرة8(في قيسارية 

فبينما بطرس يتكلم بهذه الماور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعونا 

فاندهش المؤمانونا الذين مان اهل الختانا، كل مان جاء ماع بطرس، لنا 45 .الكلمة

لنهم كانوا يسمعونهم يتكلمونا 46 .ماوهبة الروح القدس قد انسكبت على المام ايضا

46ــ44, 10اع  .بالسنة ويعظمونا ال

بعد  ): عاما العنصرة23(أفسس 

ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح 6 .فلما سمعوا اعتمدوا باسم الربا يسوع  

6ــ5, 19اعمال   .القدس عليهم، فطفقوا يتكلمونا بلغات ويتنباونا
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وجهات النظر الخاطئة

ومن الخطأ أن نعتقد أن معموداية الروح القدس سيحصلون على شرط مطلق للمواهاب
.الروحية وقد وردات هاذه بالفعل في العهد القديم، قبل كان هاناك معموداية الروح القدس .

.معموداية الروح القدس يمكن أن تساعد على جعل الشخص أكثر عرضة للصابة لماذا هاذا هاو

حقيقة أن يتم استلم الهدايا الروحية في كثير من الحيان من الناس الذين هام عمد في
.الروح القدس

أدانى يدرس البحث عن أعلى و  الطبقات في  ".الخطأ هاو تقسيم المؤمنين إلى قسمين  " " " " "

معموداية الروح القدس وذلك لسبب لنه موجودا ويدرس من قبل يسوع والرسل هام يفعلون،
!لنه من المفيد والمهم  وشخصيا المجتمع بل هاو هادية، ولكن ل الحفل . -

.بدون معموداية الروح والمسيحيين هاياكل الكنيسة النسانية والدينية محدوداة معموداية

.الروح ضرورية للمجتمعات التي تتبع نموذج العهد الجديد للمجتمعات المحلية

علمة معموداية الروح

اللسنة
التي أخذت المجتمعات في العهد الجديد يغرق، لبشر به بين المم، كان على علقة مع حقيقة

أن بطرس ورفاقه كانوا على ثقة بسبب الطابع الخارجي وألسنة لهم، بحيث تم سكب حتى
أعمال  ).45، 10(على المم معموداية الروح القدس 

 اعترفت سيمون قوة الشارة الرسل إلى علمة خارجية،19-17: 8في كتاب أعمال الرسل 
عيد "عندما بطرس ويوحنا ووضع على أيديهم، ونفس الرقام كما في غيرهاا من أربعة 

(العنصرة  . اللسنة6-1، 19، 48-24)؛، 9( 4-25: 8، 13/01، 2" :(

الكتاب المقدس، التكلم بألسنة هاو الدليل الماداي الوحيد للمعموداية الروح القدس، الملبس مع
.قوة من العالي الثار الجانبية الخرى للمعموداية الروح هاي نبوءة والتعبير عن الفرح .

أنواع مختلفة من اللغات
.داعونا نلحظ هانا أن هاناك ثلثة أنواع مختلفة من ألسنتهم في العهد الجديد ظهرت الكثير

.من سوء الفهم بالفعل لنها لم تميز بشكل صحيح
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( نقل بوداه بلغات أخرى 1 . في المجتمع، ولكن فقط مع الترجمة5، 14؛ 30، 12 كو 1. .(

( الصلة مع روح مستوى صلة أخرى من الصلة مع العقل 2 ). روح ا مع15، 14 كو 1.
.أذهااننا يتخطى العقل والصلة مباشرة إلى ا

. ألسنة كدليل على معموداية الروح، فريد من نوعه وهاي ليست هادية ولكن طابع فريد3 . .

:لذلك الصلة في الروح ليست علمة على معموداية الروح والتكلم بألسنة في معموداية الروح

!ليست موهابة النبوة في اللغات

تسعى بوعي

(!بعد فيليب قد بشر في السامرة، وأن العديد منها تم تحويلها  وتلقائيا وجودا الروح القدس

معموداية الروح ، ذهاب الرسل هاناك لنها ينبغي أن تحصل على الروح القدس  )كان بالفعل ) (

).17-14: 8(أعمال 

.وتساءل الرسل ما إذا كان المهتدين الجددا تلقى معموداية الروح كان عرضا لجميع التلميذ

.في المستقبل لتلقي معموداية الروح، وبالتالي الملبس مع السلطة في عيد العنصرة تم الرسل

تعمل في اتجاه لجعل التلميذ الجددا هاذه الحقيقة وأن نشير إلى وحفظ للبحث والقدرة على
.أن يكون شاهادا ليسوع في الحصول عليها

:طرق لمعموداية الروح القدس

 أع . لساعات وأيام14: 1(حتى الصلة  (

 أع . مكثفة، مكرسة14، 1(وو  .(

من خلل الصلة التي عبيدا آخرين من ا.

15, 8اعمال رسل  اللذين لما نزل صليا لجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، 

 أع ).  التي تسمى الن المبشرين6-5: 19(وضع اليدي من قبل الرسل  -

 أع ).38، 2(الحافلت ومعموداية العتقادا في الماء 

نسأل معموداية الروح هاي أن يكون الغراء: .

 اولدكم عطايا جيدة فكم بالحري البا فانا كنتم وانتم اشرار تعرفونا انا تعطوا 

13, 11لوقا   ».الذي مان السماء يعطي الروح القدس للذين يسالونه

انتظر حتى يمل ا لنا.
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فاقيموا في مادينة اورشليم الى انا تلبسوا قوة مان  .وها انا ارسل اليكم ماوعد ابي 

49, 24لوقا  ».العالي

.أن يطيع يسوع يعني في هاذه الحالة الصلة والنتظار :

المهام
: مناقشة لماذا هاي المواهاب الروحية شرط أساسي للمجتمعات نابضة بالحياة؟1 (

: مناقشة هال تدرك أن معموداية الروح القدس التي سيتم البحث عن الملبس إضافي مع2 (

النفاذ بعد استقبال الروح في التحويل؟
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        .      .      :  تاريخ

آيات وعجائب - 11

واماا استفانوس فاذ كانا ماملوا ايمانا وقوة، كانا يصنع عجائب وايات عظيمة في
8, 6اعمال الرسل  .الشعب

  بصم حفظ
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المعجزات الكتاب المقدس

.وكانت آيات وعجائب جزءا ل يتجزأ من حياة شعب ا في العهد القديم كانوا في كثير من

.الحيان في العهد الجديد أكثر تواترا يمكن للمرء أن يقول بسهولة أن أكثر من نصف الكتاب

على سبيل المثال، إنشاء، ظهورات الملئكة (المقدس مليء بالمعجزات الخارقة للطبيعة 

سدوم، إيليا وأنبياء البعل  العقاب  ، النار من السماء  (إبراهايم وهااجر يعقوب، جدعون . ( ) ( )10

Gehasi  ؛ 6، 11 مو 5-الطواعين دااثان   - ؛ هايروداس أعمال الرسل27، 25 خليهن ولد الرشيد 2
(، حنانيا وسفيرة ش الخامس  توقعات 22، 21 ، وإرميا،15، 3 مو 1...) ...؛ كتب كاملة عيسى  :

إيليا والغربان   ، والمدادا  كانت ريبيكا وآنا خصبة ، وتضميد الجراح  -والوحي ش ت أ ) ( ) (1

أستير وشعبها، داانيال في جب السودا، ش ت أ ل يمكن تفسيره6، 17ملوك  .)، والحماية  . ) (

 رجل جيشا كبيرا300 سنة، جدعون مع 100 أو 90(كان إبراهايم وسارة الباء والمهات مع 
)هازم ش ت أ

شفى يسوع العمى والعرج، والصب من الرواح الشريرة، وتغذية آلف قليل من الخبز
.والسمك، وهادأت العاصفة في البحر، ركض عبر المياه، إحياء الموتى، ش ضد أ كانت المهنة .

(!).الرئيسية ليسوع معجزة له 

حتى من داون اتصال أعمال  :وتناثرت في أعمال معهم شفاء،  ) : و من مسافة كتاب15 و 5:

) طردا الرواح الشريرة من الرواح الشريرة، ورفع القتلى والتحرر من12، 19أعمال الرسل 
السجن، لدغات الثعابين السامة داون التأثير الذي كان يتحدثا في لغات أخرى ، ومظهر من

، ش ضد أ تيلي لنقل .ألسنة النار، سمع صوت ا نشوة الطرب  . (" ")

آيات وعجائب اليوم

:آيات وعجائب تسير جنبا إلى جنب مع اليمان اليمان في وعودا ا، الذي وعد الخلص

البدي ليس فقط بعد الموت، ولكن العديد من الوعودا ومعجزات ا، هاي بالفعل في هاذا
أع  (الجانب، على سبيل المثال الرعاية له، وحماية   قراءة الفصل25-23، 27؛ أعمال 3-5، 28:

، والظواهار إ أع لملئكة)بأكمله ب13، 11(  (، والغاثة  -، بولس وسيل  أع7، 12-  اعمال صرس)

أع 25، 16 (، وعلج  أفسس 8، 28) ( قوة  غل رؤية)، وال16، 3)  )2 ،2.(
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كل هاذا يشهد لحية، وا على كل شيء الذي يجيب الصلوات وتلك التي أرسلت أنبيائه
لو  . يتحدثا في وقت واحد من محبة ا، رعايته وحمايته19، 10(ويعطي سلطة  .(

.العتقادا في آيات وعجائب ينتمي ل ينفصم إلى اليمان التوراتي ومن جانب هاام من جوانب

.اليمان الكامل

« فاجابا يسوع 29, 22متى  .تضلونا اذ ل تعرفونا الكتب ول قوة ال:

:قوة ا  على سبيل المثال، وخلق، والخلص والمعجزات هاي أساس إيماننا ( .)

5, 2كورنتس الولى   لكي ل يكونا ايمانكم بحكمة الناس بل بقوة ال

اليمان والعجاز
. تؤمن إل ما أرى هاو التناقض اليمان هاو غير مرئية، والحقائق غير قابلة للثبات إلىI"البيان  "

:الثقة

1, 11عبرانيين   .واماا اليمانا فهو الثقة بما يرجى واليقانا باماور ل ترى

المعجزات الصغيرة والكبيرة
علج سلم العقلي الباردا، الخ هاي أقرب نظرة معجزة لن ا صغيرة زياداات الصلة  )حتى  ) " "

.يتدخل مرة أخرى في مجرى الطبيعة، وتغيرت بشكل طفيف

، وا هاو المرادا قياسها مع حجم أعمالنا صغيرة "العتقادا بأن ا يفعل سوى قوة معجزة  "

.للحد من قوتها في خيالنا النظريات التي تدعي أن ا ل تفعل المعجزات اليوم، مجردا حقيقة

مرقس  ).6-5، 6(تعمل على إخفاء أن اليمان ضروري لم يعد موجوداا 

ذكاء
-ومن الحق في استخدام المعلومات الستخبارية  الذي يتعين علينا القيام به في أي حال في

.المناطق التي ينطبق عليها، وفيما يتعلق الحقائق الطبيعية ولكن بقدر ما آيات وعجائب

.المخابرات ليس لديه ما يقول لنه خارق هانا يساعد اليمان الوحيد :

مر  ؟  أليس هاذا هاو النجار  (أهال الناصرة يكون ذكائهم بشكل غير صحيح، والفكر  " ... " :6 ،1-6.(

.لذلك، لم يتم تبارك وتلتئم
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.طبيعة آيات وعجائب في حد ذاته، يحتاج إلى اليمان يميل الناس لديها ميل كبير إلى

العتمادا على الستخبارات الخاصة بهم وللشك في قوة يسوع، حتى في ذلك الوقت كان
متى  .، وبالتالي فإنها ل يمكن أن يحدثا في كثير من الحيان58، 13(الحال  (

اسم يسوع
يوحنا  )6، 3؛ التيار المتردادا 13، 14(آيات وعجائب وزياداة الصلة داائما السلطة من اسم يسوع 

اعمال  (كخلفية هاذه ليست سحرية، كما كان يعتقد المستدعي اليهوداية  )، ولكن يتم13، 19.
.ذلك تحت إشراف وقال انه يعطي لولئك الذين يتبعون له، نائبا له للعمل لهادافها ونوعه،

لوقا  . للتحرك3، 4، جاك 55، 9(وتعني  (

خاصية هاامة من المعجزات
متى  )، لم يكن جميع الرسل صدر من أي وقت مضى من58، 13(يسوع لم يشفي جميع الناس 

.السجن، وحتى اليوم، وليس كل الذين يصلون، تلتئم على الفور هاذا يبين لنا أن ا ل يزال

.ا وليس لدينا خادامة

.خاصية من عجب أننا ل نستطيع السيطرة، وأنها تأتي داائما من قرار حر من ا، بنعمته ومع

.ذلك، يمكننا أن تعلن لكم وتسأل عنه في الصلة

إساءة
:شفى يسوع ل الشخاص الصحاء أول، هاذا البيان يبدو واضحا، ولكن داعونا نفكر في ذلك .

.المعجزات تحدثا في حالت الطوارئ

متى  مت 6، 4(حتى الشيطان  ( والفريسيين  ) أرادا أن يساء استخدامها القوة يسوع،1: 16)
.لكنه لم يدخل ظهور له على بلدهاا آيات وعجائب داائما ردا فعل الحب على المشقة والمعاناة

.والمرض واحتياجات أخرى مهمة وترتبط داائما إلى اليمان لم تكن متوفرة كما مظاهارة أمام

.الكفار

رائع أن يتم العتراف بها
.الساعة الشهاداة في العباداة هاو المهم هانا الحديث عن عجائب الشقاء ا الذين شهدت لهم

.وبناء جمهور انها تنمو ثقافة العتراف والمتنان المعجزات، وهاو ما يعزز اليمان .

(!)ينبغي أن نلحظ صلواتنا، على القل في الفكر والعتراف في وقت لحق الزياداات الصلة 

.وأن أشكر ا والثناء عليه وفقا لذلك
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الدورة الدموية يؤداي الصلة إلى المعجزات داورة اليمان  :العتراف أعمال ا هاي جزء من  ) " "

..). اخوإذا الكشف عن اليمان والستعدادا للصلة النمو، و

1, 105المزامير  .عرفوا بين المام باعماله.احمدوا الربا ادعوا باسمه

العجاز والطب
:الطباء والداوية والداوات ا كما أداواته الخرى الصلة الخاصة، صلة الكنيسة، والصلة

جيمس  (، والشقاء المعين من قبل ا، وداعا وتمكين لهذه المهمة 14، 5(من الشيوخ   كو1)
12 ،28.9.(

هاناك (صلة قبل الزيارة الطبية هاي جزء من الشفاء الطباء يخطئون، وعلج مختلف جيدا  :

!).أناس كانوا مرضى من قبل الطباء طبيب الجيد هاو أيضا هابة من ا، وأنه طبيب يلبي

.التشخيص الصحيح هاو أيضا هادية من ا هانا، أيضا، هاو كل الشفاء يرجع إلى ا وليس في

لوقا  . لذلك21، 3؛ أف 16، 17(المجتمع لعطاء الثناء  (

أهاداف الكنيسة

:بدون معجزات ويشفي المجتمع وعمل يسوع غير كاملة

ماجانا اخذتم ماجانا. اخرجوا شياطاين. اقيموا ماوتى. طاهروا برصا. اشفوا مارضى

8, 10متى   .اعطوا

ا لديه المنظمة المحدداة من قبل البلديات وفي هاذا الهيكل هاي أن المعجزات وشفاء للسهم
:ثابت

فوضع ال اناسا في الكنيسة اول رسل ثانيا انبياء ثالثا ماعلمين ثم قوات وبعد ذلك
28, 12كورنتس الولى  .ماواهب شفاء اعوانا تدابير وانواع السنة

الكتاب المقدس يدعونا إلى العتقادا في ا والدعاء الذي يحب أكثر، المحمية، حرة، ويشفي
.ويفعل المعجزات
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المهام

: مناقشة هال لدينا عاداة لنا أن نتذكر طلبات صلتنا؟1 (

جميع الشفاء يأتي من ا2 ." مناقشة  " : (
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        .      .      :  تاريخ

عيد الخمسين- 12

قال هذا عن 39».مان امان بي، كما قال الكتابا، تجري مان بطنه انهار مااء حي 

الروح الذي كانا المؤمانونا به مازماعين انا يقبلوه، لنا الروح القدس لم يكن قد
39-38, 7يوحنا  .اعطي بعد، لنا يسوع لم يكن قد ماجد بعد

  بصم حفظ
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عيد العنصرة وعيد الفصح 

عيد العنصرة يأتي من  "الكلمة اللمانية  "pentecosteخمسون عيد العنصرة هاو ). اليونانية  )

وتسمىPassachfest يوما من 50بعد   )ostern 1 خطأ عيد الفصح.(

الرسل            لعمال وفقا هبط التوراة نزول عيد مكان المسيحية العنصرة في 1: 2تولى
         . ويعد  إسرائيل لشعب واحدة التوراة نزول يحتفل المهرجان هذا اليهودي المهرجان
       [...] . عيد     أيضا هو هبط التوراة نزول عيد لليهودية الرئيسية المهرجانات من واحدا

 . القمح          الفصح عيد بدءا الحصاد من النتهاء يصادف لنه 2الحصاد،

يعني أسابيع  أسبوع أسبوع   ":عيد نزول التوراة هابط  ") "  7X7 = ) وفي العهد القديم،49
"(وداعا عيد السابيع  16، مو 5" ). واحتفلت هاناك بعد خمسين يوما من19 حتي 9

Passachfestعيد الفصح ، عب ). كامل  . )

.كان عيد العنصرة وعيد نزول التوراة هابط جديد للمسيحيين تلقى موسى التوراة، والتي

.المسيحيين الروح القدس :

الرب نزل عليه بالنار هاز الجبل كله ."عندما تلقى موسى التوراة، والتدخين جبل سيناء، لن  "

.بعنف

وصعد دخانه كدخانا.وكانا جبل سيناء كله يدخن مان اجل انا الربا نزل عليه بالنار

18, 19خروج  .التونا وارتجف كل الجبل جدا

:العناصر المشتركة للحدثين

 أعمال ).4-2: 2(النار 

 أع ).8: 1(ا ينزل 

 أعمال ).31، 4(تزعزع المكان 

إراداة ا على الحجارة، والن هاو مكتوب في الروح القدس )وكتب شريعة موسى  )

:في القلب

ل في.ظاهرين انكم رسالة المسيح ماخدوماة مانا ماكتوبة ل بحبر بل بروح ال الحي 

  الواح حجرية بل في الواح قلب لحمية
3, 3كورنتس الثاني 

عب  ):10، 8(هانا تم الوفاء بها نبوءة 
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اجعل.بل هذا هو العهد الذي اقطعه ماع بيت اسرائيل بعد تلك الياما يقول الربا

 .شريعتي في داخلهم واكتبها على قلوبهم واكونا لهم الها وهم يكونونا لي شعبا

33, 31ارميا 

بين الصعودا والعنصرة

.قبل صعودا، أمر يسوع تلميذه أنه ينبغي العوداة إلى القدس والنتظار هاناك

فاقيموا في مادينة اورشليم الى انا تلبسوا قوة مان. وها انا ارسل اليكم ماوعد ابي

49, 24لوقا  ».العالي

الية  يواظبون بنفس واحدة على الصلة53(فسمعوا وبقي في القدس، أشادا وتمجد ا   ،" (

أع  (والدعاء  . وبعد عشرة أيام، والوفاء بالوعد من الب14: 1" .(

، بالتالي، وPassachfest يوما من 40 يوما؟ حدثا الصعودا بعد 10كيف لنا أن نعرف أن هاناك 
. يوما بينهما10

عصر الروح القدس

لو  فترة من الزمن ابتهج التلميذ بسبب قيامة يسوع  (لقد بزغ فجر عصر جديد تماما  .( )24،
لو 53 (، وكانت مستعدة لعلن ذلك، ولكن يسوع نهى لهم  )، لنه يجب أن يكون هاناك49، 24)

.شيء خاص جدا حدثا

أع  ،2(ان الشخص الثالث من ا أن يسكب بها يسوع نفسه بعد يسوع قد تلقتها من الب 
لوقا 33 (، وتأتي لتلميذه اليسار  أع 8: 1؛ أع 49، 24) ( وغطت عليها  :  المعموداية، غرام5: 1) -

).تراجع

واذ ارتفع بيمين ال، واخذ ماوعد الروح القدس مان البا، سكب هذا الذي انتم النا
33, 2اعمال الرسل  .تبصرونه وتسمعونه

اشعياء  )، في جملة1، 3؛ يوئيل 29، 39؛ زكريا 3، 44(هاذا الوعد لديها العديد من النبي تنبأ 
:أمور، يوهاانس المعمدان

« قال يوحنا للجميع انا اعمدكم بماء ولكن ياتي مان هو اقوى ماني الذي لست اهل انا:

16, 3لوقا  .هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. احل سيور حذائه
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اع  ؛16، 11؛ 5: 1؛ أع 33، 1؛ يوحنا 8، 1؛ مر 11، 3؛ متى 16، 3: لو 33، 2(وفقا لنصوص مثل هاذا 
معموداية الروح القدس في روح العهد الجديد13، 12 كو 1 .، فمن الواضح أن مصطلح  " " (

ساماحوني بهذا.لنه ماا هو الذي نقصتم عن سائر الكنائس ال اني انا لم اثقل عليكم

13, 12كورنتس الولى  .الظلم

معنى عيد العنصرة

بدون معموداية الروح القدس، وكان التلميذ أن تكون مجهزة مع السلطة عدم القيام بعمل
.البعثة، ولذلك عقدت يسوع وكانت هاذه القوة واضحة في النشاط التبشيري الرسل .

انا انجيلنا لم يصر لكم بالكلما فقط، بل بالقوة ايضا، وبالروح القدس، وبيقين شديد،
5, 1تسالونيكي الولى  .كما تعرفونا اي رجال كنا بينكم مان اجلكم

يوحنا  )7: 16(سكب الروح القدس فينا وعلينا هاو ا الذي أرسله يسوع ليكشف لنا أن نكون 

يوحنا  جو 13، 16(أن يوفقنا والمستقبل  (، رسول من ارتفع يسوع  ). وكان هاذا الروح14، 16)
:في ذلك الوقت عندما كان يسوع قد تنبأ، ول يعطى، يسوع يتحدثا عن أحداثا مستقبلية

واماا ماتى جاء ذاك، روح الحق، فهو يرشدكم الى جميع الحق، لنه ل يتكلم مان
13, 16يوحنا  .نفسه، بل كل ماا يسمع يتكلم به، ويخبركم باماور اتية

التفاهام الدولي

.طابع مختلف اللغات له معنى رمزي قوي ا قد قسمت الدولية في برج بابل عقابا على

).9: 11 تكوين(التمردا والكبرياء 

آدام الجديد لنه صحح الكثير مما كان آدام قد دامرت، وإلغاء الشتائم وتصدى لعنة .يسوع هاو  " "

.بابل في عيد العنصرة الناس يجدون صعوبة في التواصل بعد العنصرة فترة التفاهام الدولي .

رؤ  ).9: 7(تبدأ مع روح ا 

).19، 28؛ متى 13، 12 تكوين(وبذلك أيضا وبدأت طول الفترة الزمنية البركة على جميع المم 
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المهام

: مناقشة كم عددا اليام بين صعودا يسوع وعيد العنصرة؟1 (

: مناقشة ما فعل أتباع يسوع في هاذا الوقت؟2 (
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        .      .      :  تاريخ

هادايا من الروح القدس- 13

هكذا انتم ايضا اذ انكم غيورونا للمواهب الروحية اطالبوا لجل بنيانا الكنيسة انا
12, 14كورنتس الولى  .تزدادوا

  بصم حفظ
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مواهاب الروح فقط نظرة مختصرة إن كانت موجوداة، :في هاذا الدرس سوف يتم حفظ  " "

. سنقوم تعميق هاذه المسألة الهامة لبنيان الكنيسة4. 3 و 3.3.وأنها ينبغي السعي الكتيبات 

ويطلق على عطاياه أيضا الثار النفسية، لن الروح القدس يعطي القدرات التي من خللها
علمات خارقة للطبيعة (يعمل ويمكن لنا أن نفعل الشياء التي ل يمكن القيام به من قبل  .

).وعجائب

 .ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء

11, 12كورنتس الولى 

يتم تفسير هاذا الموضوع على نطاق واسع في العهد الجديد، بل هاناك مخصص له فصول
4 وأفسس 12، رومية 12 كورنثوس 1بأكملها، مثل 

الروح القدس هاو يوزعون الهدايا

الرسول بولس يشير بوضوح إلى أن يتم إعطاء الهدايا ليس لن لدينا مزايا وكرامتنا، ولكن
بالنعمة وحدهاا ويوضح أيضا أنه ربما أولئك الذين الموهاوبين بطبيعتها أقل، فإن معظم

).24-22، 12 كو 1(المواهاب الروحية تلقت 

شاهدا ال ماعهم بايات وعجائب وقوات ماتنوعة وماواهب الروح القدس، حسب
4, 2عبرانيين  .ارادته

للحصول على الهدايا الروحية هاو بعد ذلك ليس داليل على القداسة والتقدم الروحي أو المؤمن
). لتصبح شخصا أفضل أخلقيا هاو ثمرة الروح، وليس11، 12 كو 1(الدرجة الولى ليكون 

.هادية

عددا السهم هاناك؟

.الرسول بولس وضعها في مواقع مختلفة، وقوائم الهدايا التي تختلف فيما بينها وهاذا يشير

هادايا "إلى أن هاذه القوائم ل تريد أن تكون كاملة ويدعم هاذه الحقيقة أيضا من حقيقة أن  .

 بصيغة الجمع، لذلك ل يمكن معرفة عددا الهدايا09:28، 12 كورنثوس 1"للشفاء هاي في 
.مختلفة تتراوح الشفاء هاناك يحاول أن يضع الروح القدس في دارج إلى قصرهاا على العهد
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.المدرجة في أسهم جديدة ليس بالمعنى ا الروح القدس هاو حر ويمكن أن تمكين الناس مع .

.هادايا للقيام بعمل الرب، سواء كانت مدرجة أم ل

.ل يوجد نفس الهدايا حتى لو كان شخص يحصل على واحدة من السهم المدرجة، فقد كان

:لديه منهم بطريقة مختلفة عن غيرهاا من الجهات التي لها نفس هادية هابة النجيلي واحد هاو

المبشر الشارع، والخر منصر الحي، والخر هاو المبشر الشامل الذي يقول مساحات أخرى من،
.وما إلى ذلك الروح القدس ل يعمل مع قوالب، هاو أن يقلد نفسه ضد طبيعته ولذلك، فإن

.قوائم الهدايا هاي ملخصات فقط، أننا قد فهم الهدايا أفضل

أنواع الهدايا

:النصوص المختلفة معا واحد يأتي إلى الطبقات التالية من الخدمات والعروض :

الشماس؛ رو 1 (، خدمة الجيران والتشغيل  .12 ،8.(

المسنين، المشرف، أو القس2 ). مكاتب للخط البلدية  ) .

أفسس 3 ( الخدمات لتأسيس المجتمع والبناء  .4 ،11.(

النبوة، وتضميد الجراح، وما إلى ذلك4 ). قوى خارقة  ) .

المواهاب الروحية هاي الن أبعد

وداعا يتصرف على هاذا الموضوع فصل كامل كانت مكتوبة من قبل الرسول بولس، الذي لم
.يكن في عيد العنصرة هانا، ولكن يجب أن تتحول بعد العنصرة سبع سنوات وقد كتب عدة

روما، كورنثوس وأفسس )عقودا بعد العنصرة وأرسلوا إلى ثلثا بلديات بعيدة جغرافيا بين  )

.وكانت بالتأكيد ليست حصرا من الناس الذين كانوا حاضرين في عيد العنصرة

عاش ل الرسول في كورنثوس، على العكس من ذلك، كان معظم أفرادا هاذه الجماعة من
الوثنية والتي ل تزال بول يكتب عن الهدايا التي يطالب نظرتم لهم، على الرغم من أن هاناك
.وكان الدافع وراء الكثير من الهراء مع المواهاب الروحية إذا كانت الهدايا فقط عن الرسل،

!سيكون من السهل بكثير للبول لحظرهاا لهال كورنثوس لن هاناك عاش ليس رسول أو أن

؟ على العكس من ذلك، أوضح اسمع، تنطبق على الهدايا فقط إلى الرسل !أقول بوضوح  " " :

اطلبوا الهدايا "!فوائد من الهدايا، وقال  " :
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وكانت الهدايا الروحية يحددا الفعال فحسب، بل جميع المؤمنين، كما هاو واضح، على سبيل
، 7.11، 12 كو 1مثال، في  كل  " "13 ، جميع  " "18 ، أطرافه، ولكل فردا  " "  يهتم أعضاء لبعضهم25"

": كل  الفصل كله عن حقيقة أن كل فردا من أفرادا المجتمع مهم27"البعض على قدم المساواة  "

(!). تؤكد هاذه الحقيقة ست مرات 4.ولديه أسهم وهاو للعمل أيضا أفسس 

اليات والعجائب خدم في حالت أخرى كدليل على إعلن، ولكن في هاذه الفصول، ذكر
).12، 14 كو 1(صالحهم كأدااة لبناء المجتمعات 

ما هاي القوة التي تقودا الكنيسة اليوم؟

.الهدايا ل تزال القوة الدافعة للتلميذ والقاداة والكنائس الذين يأخذون العهد الجديد كنموذج

.اليوم والمجتمعات يجب أن يبنى  منظم، بحيث ل يتم القضاء عليها فوائد المواهاب الروحية /

إذا لن يكون هاناك المزيد من الهدايا، وكيف ينبغي أن يبنى الكنيسة بعد ذلك؟ إذا كنا نعتقد أنه
بمجردا أن الروح القدس وقد بنيت من خلل عطاياه الكنيسة واليوم الحكمة والقوة البشرية

!وبنوهاا؟

:منطقيا، هاناك داائما الناس الذين بنوا الكنائس والسؤال هاو من الذي الحكمة واللهام يفعلون .

ذلك؟ بسبب العتبارات النسانية أو من سلطة الثار العقل؟

من وجهة نظر الكتاب المقدس، والروح القدس هاو ل يزال أن المؤمن مع الهدايا تمكين كنيسة
.يسوع لبناء

هادايا والتقديس

على الرغم من أن الروح القدس قد أعطى العديد من الهدايا في كورنثوس، كانت هاناك بعض
.مشاكل الخلقية والسرية وطبيعة الجماعة

:في كورنثوس، وكان سبب هاذه المشاكل استنتاج خاطئ ظنوا أن الثار النفسية تكون علمة

.على الخلص والقداسة، وبالتالي لم يعد يهتم الوضع الخلقي

ظنوا أن الهدايا تعني تصريح حتى ل تضطر إلى تصحيح خطيرة، من أخطاء شخصية وبول
.يوضح مرة أخرى أن أساسا جيدا للثار النفسية التي ثمر الروح  الحب  هاو لهذا وقال انه - -

13 كورنثوس 1يكرس فصل كامل، 
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يقول الكتاب المقدس من الناس الذين لديهم مواهاب الروحية ولكن الذي أخلقه وسلوكه لم
(تتغير على سبيل المثال، رفض شاول من ا وبعد فقد تنبأ  -20، 19، 28-22، 15 صموئيل 1.

24.(

يا ربا يا ربا اليس باسمك تنبانا وباسمك: كثيرونا سيقولونا لي في ذلك اليوما 

اني لم اعرفكم: فحينئذ اصرح لهم 23 اخرجنا شياطاين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟

23-222, 7متى  !اذهبوا عني يا فاعلي الثم! قط

وينبغي لهذه الحقائق بمثابة دارس لوضع ثمر الروح كأساس لضمان أن الثار النفسية يمجد
.فعل الرب لبناء بهدف مجتمع المقدس

الهدايا هاي لتفتيشها

.ل يمكننا تحديد ما هاي الهدية التي تحصل عليها الروح القدس ل يمكن أن تخضع للبتزاز في

من خلل التدريب أو لجبارهاا )فيض من الهدايا ولذلك، فمن العبث محاولة الهدايا لمعرفة  ) .

(التحدثا بلغات الن ولكن ينبغي أن نسعى لهما  .("! )، من خلل الصلة،1: 14 كورنثوس 1("
الستعدادا للعمل في المجتمع ).وإعدادا والموقف السليم  )

  31, 12كورنتس الولى وايضا اريكم طاريقا افضل.ولكن جدوا للمواهب الحسنى

نحن ل يلزم أن يكون خائفا من الروح القدس أن يكون، على العكس من ذلك، لن يكون مخيفا،
متى  ).30، 25(وليس للمشاركة في عمله 
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المهام

لكل شخص الذي تلقى الروح القدس، يتلقى أيضا الهدايا له هال فكرت حول ما1 ." مناقشة  " : (

هادية دايك أي وقت مضى؟

: مناقشة هال هاو على علم بأن هاناك حاجة ماسة إلى التأثيرات النفسية في المجتمع؟2 (
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