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 َصالة 1

 

 
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.  قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 

 دقيقة( 02)عبادة وتسبيح  2

 الحياة لمجد هللا

 

 هلل. بوصفها حياة لمجدالعبادة  :الفكرة الرئيسيَّة

 

 هلل. بأن نحيا حياة لمجدنتعلَّم في هذا الدرس عن تعبيرنا عن عبادتنا 

 

 .نََمط الحياة المسيحيَّة -1

 

 .1 -5: 51المزمور  إقرأ

 . ما يميِّز نمط حياة المؤمن المسيحي؟شناق  

 .مالحظات

 

فه ف المؤمن بال لوم. يعمل فقط ما هو حق وصاي. تصرُّ  ب. ئتصرَّ

 . يقول الحقيقة من قلبه. ال شك أو جدال بشأن إستقامته ونزاهته.كالمه

 ال يتعلَّل بسيرة الناس وال يشي بأحد أو يفتري على أحد.. ال يسيء لجاره. عالقته بجاره

. يحتقر الشخص الخسيس اللئيم، يعني إنّه يرفض وينبذ أعمال األشرار وال يكرمهم أو عالقته بالناس األشرار

 (.02 -02: 6يمتدحهم على أعمالهم الخسيسة. لكن يجب عليه أن ال يبغضهم )لوقا 

 الذي يخاف هللا ومن ثمَّ فهو ال يعمل أعماالً خسيسة. يُكِرم الشخص .عالقته بالمؤمنين

ًعا وبال تروٍّ بحيث يجب عليه  ،. يبقى أمينًا إذا أخذ على نفسه عهًداوعوده وتعهُّداته إالَّ إذا كان قد وعد متسرِّ

حه سريًعا وعلى الفور  .(1-5: 6)أمثال  أن يصحِّ

 ن يكون هّمه مصلحته أو فائدته.. يساعد المحتاجين والفقراء دون أعالقته بالمحتاجين

 .(51: 56. ال يعطي رشوة وال يقبل الرشوة )إشعياء عدالته

 

س حياتك؟ أي نمط حياة تمارس اآلن لتحيا لمجد هللا؟  إلى أي نََمط من أنماط الحياة ستكرِّ

 

 .وعد هللا -2

 

حضرة الرب )المزمور ، يمكنهم أن يُقيموا في 51المؤمنون الذين يعيشون أسلوب الحياة بحسب المزمور 

51 :5.) 



 45الدَّرس  -الدليل الرابع
 

 (.1: 51سوف ال يتزعزعون أبًدا من قِبَل أي إنسان أو أي ظرف من ظروف الحياة )المزمور 

 

 نمط حياة القائد المسيحي المؤمن. -3

 

 .56-50: 4تيموثاوس 5 إقرأ

 بماذا يجب أن يتصف القائد المسيحي المؤمن؟ إكتش ف وناق ش.

 .مالحظات

 يكون مؤهاًّل كقائد )شيخ(.ال يمنعه عمره من أن  -

 (.3-0: 1بطرس 5يكون قدوة للمؤمنين اآلخرين )راِجع  -

س وقته وطاقته ومواهبه لدراسة الكتاب المقّدس وتعليم الكتاب المقّدس. -  يكرِّ

 يستفيد من المواهب الروحيّة التي منحه إيّاها هللا. -

 ال يتوقف عن النمو أبًدا. -

 يالحظ باستمرار الحياة التي يحياها والتعليم والعقيدة التي يعلّمها.  -

 

أشكروا هللا بالتناوب بجملة أو جملتين على صفاته المميّزة والتي تتطلّب نمط حياة ُمتغيِّر سيحمل ثََمَر . عبادة

 َمْجٍد له.

 

 دقيقة( 02) ُمشاركة 3

 أيوب

      

ة بكل واحٍد منكمشاركوا بالتناُوب وباختصار )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه أثناء  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

 (. 54، و50، 0، 5إحدى خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )أيوب 

 

 يَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجد

 

 دقيقة( 22) تعليم 4

 المعمودية والملء بالروح القدس الروح القدس:

 

 َعلَّمنا عن طبيعة الروح القدس، َعَملُه في الناس وعمله في الكنيسة. 05الدرس  ،0 في كتاب التدريب

ة للروح القدس: المعموديَّة بالروح،  41الدرس  ،4 في كتاب التدريب سوف نعلِّم عن بعض األعمال الخاصَّ

 .القدس وثمر الروح ،الملء بالروح

 سوف نعلِّم عن مواهب الروح القدس الروحيَّة. 31الدرس  ،2 في كتاب التدريب

 

 روح القُُدسلالمعموديَّة با . أ

 

 ".المعموديَّة بالروح القُُدس"العبارة  -5
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 " في الكتاب المقدَّس.المعموديَّة بالروح القُُدسعبارة " .أ 

 

ات فقط في العهد الجديد )متّى  "المعموديّة بالروح القدس"إّن العبارة  : 5؛ مرقس 50 -52: 3تظهر سبع مرَّ

 -50: 50كورنثوس 5و 52 -54: 55 الرسل ؛ أعمال1: 5 الرسل ؛ أعمال33: 5؛ يوحنّا 56: 3؛ لوقا 2

ات السبع كلّها تعبِّر عن الوالدة الجديدة أو الوالدة الثانية53 الحياة المسيحيَّة في  بدايةيعني  ،(. وفي المرَّ

بوضوح بجمع المؤمنين إلى ملكوت هللا  المعموديّة بالروح القدسترتبط  ،50 -52: 3شخص ما! في متّى 

 بط هنا بدينونة غير المؤمنين النهائية.ترت المعموديّة بالناربينما 

 

ة وتحقيقها .ب   .النبوَّ

 

ة عنها في العهد القديم )حزقيال   -02: 0؛ يوئيل 02 -01: 36المعموديَّة بالروح القدس سبق وجاَءت النبوَّ

30.) 

 

 تحقيق المعمودية بالروح القدس

 .4-5: 0األوائل موصوفة في أعمال الرسل  مع تالميذ المسيح -

 أ(2: 5أعمال الرسل ) 45 -32: 0موصوفة في أعمال الرسل مع المؤمنين اليهود األوائل   -

 ب(2: 5)أعمال الرسل  52 -50: 2سامريين األوائل موصوفة في أعمال الرسل المع المؤمنين  -

ج؛ 2: 5)أعمال الرسل  42 -34: 52من األُمم موصوفة في أعمال الرسل  األوائل ومع المؤمنين -

 (.55 -2: 51 ؛52 -54: 55

 

كّل َمن يسمع اإلنجيل ويؤمن ، بعد تأسيس الكنيسة بين اليهود والنصف يهود )السامريين( وغير اليهود )األُمم(

 بيسوع المسيح،

 يعني ،(31 -32: 0)أعمال الرسل  "الروح القدس "يقبل -

 (، أو53 -50: 50كورنثوس 5) "روح القدسلبا "يتعمَّد -

 أو ،(54 -53 :5)أفسس "بالروح القدس "يُختم -

 (!2 -1: 3)تيطس  "بالروح القدس دَّدجويت"يولد ثانية  -

 

 .معنى معمودية الروح القدس -2

 

عة ليصف إنسكاب الروح القدس يوم الخمسين. خدميست  الكتاب المقدَّس تعابير متنوِّ

؛ 33، 52: 0)فاض( الروح القدس على جميع البشر الذين ابتدأوا يؤمنون )أعمال الرسل  إنسكب -

 ؛ تيطس41: 52

3 :6.) 

 (.51: 55؛ 44: 52الذين ابتدأوا يؤمنون )أعمال الرسل البشر الروح القدس على جميع  حلَّ  -
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 (.2: 51؛ 52: 55الروح القدس للبشر الذين ابتدأوا يؤمنون )أعمال الرسل  ()ُوهبَ  ُأعطي -

 (.42: 52بتدأوا يؤمنون )أعمال الرسل االروح القدس كل البشر الذين  نالَ  -

َي  -  (.56: 55)أعمال الرسل  "المعموديّة بالروح القدس"هذا ُسمِّ

َي أيًضا  -  (.00 -05: 5كورنثوس 0؛ 53: 5)أفسس  "الختم بالروح القدس"هذا ُسمِّ

 (.2-3: 3)يوحنا  "الوالدة الجديدة"أو  "الوالدة من فوق"يسوع يسّمي هذا  -

 

 هذه التعابير المختلفة جميعها تعني الشيء نفسه.

 

 ص.خل  د اإلنسان ثانية ويُ ديَّة بالروح القدس تعني قبول الروح القدس الذي به يولَ المعمو .أ 

 

الروح القدس عليهم  حلَّ  ،سنة ب.م( 42 ىعندما سمع األمم األوائل اإلنجيل وآمنوا بيسوع المسيح )حوال

التي هي  الهبة أعطاهم هللالقد  .سنة ب.م( 32تماًما كما حلَّ على التالميذ األوائل من بين اليهود في البداية )

 (.52 -51:55أعمال الرسل ) المعموديَّة بالروح القدسالروح القدس نفسه ويُسمِّي هذا الحدث 

 

وعند الذين هم نصف يهود )السامريين( كان سنة  ،ب.م 32إن يوم الخمسين عند اليهود األوائل كان في سنة 

ب.م. كانت النتيجة أن غير اليهود )األمم( الذين  42سنة وعند غير اليهود )األمم( األوائل كان  ،ب.م 33/34

؛ 54: 55؛ 05، 52: 0تماًما كاليهود الذين آمنوا بيسوع المسيح )أعمال الرسل  خلصواآمنوا بيسوع المسيح 

بالتوبة عليهم أنعم هللا عندما تعمَّدوا بالروح القدس  (.53: 5 أفسس ؛ راجع53 -50: 52 ية؛ روم55: 51

(. هذه تعابير كتابيَّة تشير إلى 1: 51)أعمال الرسل  َوطهَّر هللا قلوبهم( 52: 55)أعمال الرسل  اةلنوال الحي

في  يولدونعلَّم يسوع أنَّ الناس الذين يؤمنون به  ،وقبل ذلك بفترة غير وجيزة .الوالدة الجديدة أو الخالص

)يوحنا  دخلوا ملكوت هللاقد و( 56: 3)يوحنا  َوَلهُْم حياة أبديَّة( 2 -3: 3؛ 53 -50: 5الروح القدس )يوحنّا 

إذ يُجري التجديد بالُغْسل الُكلِّي  ،علَّم بولس أنَّ الروح القدس يخلِّص الذين يؤمنون باهلل وبالِمثل، (.2 -3: 3

وا بنعمته يصيرون ،ُغْسل الخليقة الجديدة للذين يؤمنون بيسوع المسيح  ورثة الحياة األبدية حتَّى إذا تبرُّ

 (.2 -3: 3يطس )ت

 

يبتدىء اإلنسان باإلنتماء إلى المسيح المعموديَّة بالروح القدس تعني قبول الروح القدس الذي به  .ب 

 وكنيسته )جسده(.

 

د بالروح القدس وبهذه الطريقة  )متّى يجمعهم كالقمح إلى بيدره قال يوحنا المعمدان إنَّ يسوع المسيح سيعمِّ

سنة من يوم الخمسين للمؤمنين من اليهود واألمم الذين كانوا في كورنثوس  06بولس بعد  (. كتبَ 50 -55: 3

دنا جميًعا لنصيَر جسًدا "وذلك ليس أّن نخبة مختارة تعمَّدت بالروح القدس، ولكن  أنّنا بالروح الواحد قد تعمَّ

(. وهكذا 53 -50: 50كورنثوس 5) واحًدا،" أي جسد المسيح. َشَمَل هذا كّل الُرُسل وكّل المؤمنين في العالم

 (.03 -00: 5عندما يبتدىء الناس يؤمنون بيسوع المسيح يتعمَّدون بروح واحد لجسد المسيح الواحد )أفسس 

يصبحون أعضاء جسد المسيح الروحي أي أعضاء الكنيسة المسيحيَّة الواحدة المنتشرة في كل العالم. من ذلك 

د فَْرد، لكنَّه عضو ينتمي إلى الجماعة الكنسيَّ ال يبقى المؤمن الم، الوقت وصاعًدا  ة الجديدة. سيحي مجرَّ
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المعموديَّة بالروح القدس تعني قبول الروح القدس حيث يأتي الروح القدس ليسكن ويعمل في  . ج

 .المؤمن

 

كورنثوس 5؛ 31 -32: 2ؤمن )يوحنا معند المعموديَّة بالروح القدس، يأتي الروح القدس ليسكن في جسد ال

إنَّ الروح القدس  (.00 -51: 0؛ أفسس 52 -56: 54( وفي وسط الكنيسة كجسد المسيح )يوحنا 02 -51: 6

فكلُّ َمن قَبَِل الروح هو مسيحي مؤمن ولكن كّل َمن لم يقبل الروح هو  .فيهم هو ليس أقل من "المسيح فيهم"

القدس يقوم بتطبيق عمل المسيح (. إن الروح 3: 50كورنثوس 5؛ 52 -1: 2 يةليس مسيحيًّا مؤمنًا )روم

صه لهم. ومع مرور الوقت يتَّضح جليًّا أن الروح القدس يعطي  الخالصي الكامل في حياة المؤمنين ويُخصِّ

( 55 -52: 4بطرس 5بها المؤمنين اآلخرين ) يخدمواالمؤمنين بالمسيح مواهب روحيَّة متعدِّدة يجب أن 

يسين من جهة عمل الخدمة )أفسس  وتأهيل( 50: 54؛ 2: 50س كورنثو5الكنيسة أو جسد المسيح ) لبُنيان القدِّ

 (.55: 4بطرس 5هللا ) وتمجيد( 53 -55: 4

 

عندما يؤمن الناس بالمسيح للمّرة األولى ويَنتج عنها والدتهم تحصل إّن "معمودية الروح القدس"  .خالصة

 ،وتقديسهم ،وُسكنى هللا فيهم بروحه ،وانتمائهم إلى المسيح وكنيسة المسيح ،وخالصهم ،الجديدة أو الثانية

 وتأهيلهم بالمواهب الروحية للخدمة.

 

 تَتابُع األحداث عند المعمودية بالروح القدس. -3

 

د تالميذ يسوع الـ  .أ   ؟ القدس فور بالروحعلى الاألوائل  121لماذا لم يتعمَّ

 

؛ 31: 04؛ لوقا 2: 56؛ يوحنا 04 -03: 50؛ )يوحنا 31 -32: 2ا ؛ يوحنّ 33، 4 -5: 0 الرسل أعمال إقرأ

 (.1: 5أعمال الرسل 

د بالروح تالميذ يسوع الـ . شف وناق  إكتش    األوائل إالّ بعد وقت طويل من إيمانهم؟ 502لماذا لم يتعمَّ

 

 شامالً.ووال يعطي تعليًما مسيحيًّا عاًما  حدًثا تاريخيًّا فريًدا 4 -5: 0يصف أعمال الرسل . مالحظات

 

( كانوا مؤمنين قبل أن يتعمَّدوا بالروح القدس في يوم 51: 5األوائل )أعمال الرسل  502إّن تالميذ يسوع الـ 

كان ما زال معهم الخمسين. لم يتعمَّدوا بالروح القدس في اللحظة التي آمنوا فيها ألنّهم آمنوا بيسوع عندما 

د )في السماء(كان عليهم أن ينتظروا حتى  .على األرض يسوع المسيح ليستطيعوا قبول الروح القدس  تمجَّ

ليسكن فيهم! كان عليهم أن ينتظروا إلى بعدما كان يسوع المسيح قد ُصلِب وقام من الموت وصعد إلى السماء 

ج على العرش في السماء حتَّى يُصبح بإمكانهم أن يتعمَّدوا بالروح القد  س الذي هو روح المسيح.وتُوِّ

 

نسكاب الروح القدس اأشار يسوع إلى يوم الخمسين، إلى يوم ُمقبِل وآٍت. إّن  2: 56و 31-32: 2في يوحنا 

(! وهكذا، فإنسكاب 52 -54: 55؛ 1: 5 الرسل )أعمال "المعمودية بالروح القدس"في يوم الخمسين يُسمَّى 



 45الدَّرس  -الدليل الرابع
 

األوائل حدث بعد  502القدس في تالميذ يسوع المسيح الـ كن الروح الروح القدس وقبول الروح القدس وسُ 

تاريخ هللا عود وتتويج يسوع المسيح على العرش. هذا الحدث كان جزًءا فريًدا من صموت وقيامة و

 متى وكيفال يمكن أن تستخدم كتعليم عن  4 -5: 0وهكذا فهو حالة فريدة! إّن أعمال الرسل  ،الخالصي

د الناس بالروح الق  دس اليوم.يتعمَّ

 

دألن يسوع المسيح قد  فالناس الذين يؤمنون به اليوم يتعمَّدون فوًرا بالروح القدس وليس عليهم أن  ،تمجَّ

يتعمَّد المؤمنون على الفور بالروح القدس، يعني ينالون  ،ينتظروا كتالميذ يسوع األوائل. بعد يوم الخمسين

بوضوح أنَّه إن كان أحد ليس له  52 -1: 2تعلِّم رومية على الفور الروح القدس ويسكن الروح القدس فيهم. 

الروح القدس )روح هللا أو روح المسيح( فهو ليس للمسيح، يعني هو ليس مسيحيًّا! إًذا ِمْن غير الممكن أن 

؛ 53: 5( عن قبول الروح القدس )يوحنا 50: 5نفصل اإليمان بيسوع المسيح أو قبول يسوع المسيح )يوحنا 

 اآلب واإلبن والروح القدس. إنَّ اإلله الواِحد ال يُقبَل أجزاًء! بإله واحد(! يؤمن المسيحيُّون 54 -53: 5أفسس 

د المؤمنون السامريُّون على الفور بالروح القدس؟ .ب   لماذا لم يتعمَّ

 

 (.02 -51: 0؛ أفسس 52: 52ى )متّ  ؛51 -52: 56ى ؛ متّ 52 -50: 2أعمال الرسل  إقرأ

د المؤمنون السامريُّون بالروح القدس إالّ بعد إيمانهم بِِحين؟. لماذا شف وناق  إكتش    لم يتعمَّ

 

 شامالً.ووال يعطي تعليًما مسيحيًّا عاًما  حدًثا تاريخيًّا فريًدا 52 -50: 2 الرسل يصف أعمال. مالحظات

 

ين وكانوا ن مختلفَ لم يكن السامريُّون يهوًدا ِصرف كما أنَّهم لم يكونوا أُمًما ِصرف. كانوا مزيًجا من عرقي

أعداء اليهود عالنية. لم يكونوا قسًما من شعب هللا خالل فترة العهد القديم. فالعداوة التقليديَّة بين اليهود 

والسامريين تجعل من الصعب التصديق أن السامريِّين يستطيعون أيًضا أن يخلصوا ويصبحوا قسًما من شعب 

َسِمَع  .(55و 52صحاحين ألع أعمال الرسل ااألُمم )راجِ ود هللا. كانت أيًضا عداوة مماثلة بين اليهو

ليس واحًدا من ُرُسل ولكن  كارًزاالسامريُّون اإلنجيل وآمنوا بيسوع المسيح من خالل خدمة فيلبّس الذي كان 
وح كان على هؤالء المؤمنين السامريِّين األَُوْل أن ينتظروا لينالوا معموديَّة الر .يسوع المسيح اإلثني عشر

 باب ملكوت هللا لهم! ُرُسل يسوع المسيحالقدس إلى أن فتح 

 

لتالميذه اإلثني إن سلطان فتح باب ملكوت هللا والسماح للناس بالدخول إليه كان قد أعطاه يسوع المسيح نفسه 
؛ 52: 52؛ 52: 56ى . بنى يسوع المسيح كنيسته ليس على مؤمنين عاديين ولكن على أساس رسله )متّ عشر

 (.54: 05؛ رؤيا 03 -05: 02ع يوحنا ؛ راجِ 02: 0أفسس 

 

(. والُرُسل اإلثني عشر أصبحوا أدوات هللا 54 -53: 5إّن هللا فقط يأتي بالمؤمنين إلى ملكوته )كولوسي 

(، ولكن أيًضا 45 -32: 0)أعمال الرسل  اليهود األوائل الذين آمنوا بيسوع المسيحإلدخال ليس فقط 

 )لم يكن السامريُّون يهوًدا ِصرف وال أُمًما ِصرف( )أعمال ن آمنوا بيسوع المسيحالسامريين األوائل الذي

: 52( واألمم األوائل الذين آمنوا بيسوع المسيح )األُمم هم غير اليهود( )أعمال الرسل 52 -50: 2الرسل 

َوْضع أساس الكنيسة إّن ُرُسَل يسوع اإلثني عشر وعملهم الموثوق والجدير باإلعتماد لِ  ( إلى ملكوته.42 -34

المسيحيَّة التاريخيَّة كان إًذا عمالً فريًدا من تاريخ هللا الخالصي وهكذا كان حالة تاريخيَّة فريدة! إن أعمال 

د الناس بالروح القدس. 52 -50: 2الرسل   ال يمكن أن يصلح كتعليم عن متى يتعمَّ

 

 .المؤمنون بيسوع المسيح يتعمَّدون على الفور بالروح القدس . ج
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 .54 -53: 5أفسس  إقرأ

د فيه الناس بالروح القدس؟ ميعلّ . ماذا شف وناق  إكتش    الكتاب المقدَّس عن الوقت الذي يتعمَّ

 

 (،0بين اليهود )أعمال الرسل  البداية التاريخيَّة المسيحيَّةكتاب أعمال الرسل  وصفبعدما . مالحظة

الكتاب  يُعلِّم(، 2: 5( )قاِرن مع أعمال الرسل 52(، واألُمم )أعمال الرسل 2والسامريين )أعمال الرسل 

أن المعموديَّة بالروح القدس تحصل عندما يسمع الشخص اإلنجيل ويؤمن به. إّن هؤالء  التعليمالمقّدس هذا 

دون توسُّط أي شخص فيما إذا كان هذا  الذين يؤمنون حقًّا بيسوع المسيح يتعمَّدون فوًرا بالروح القدس

 (!31 -32: 0الشخص قائًدا أم ال )أعمال الرسل 

 

  العالمات المرافقة لمعمودي ة الروح القدس. -4
 

 .س عن العالمات المرافقة لمعمودية الروح القدسما ينسب أو يشرح الكتاب المقدَّ  . أ

 
 عن العالمات المرافقة لمعمودية الروح القدس؟ الكتاب المقدس أو يشرح ينسبماذا . شف وناق  إكتش  

 

 نار والتكلُّم بلغات معروفة.الريح وكاليَنسب الكتاب المقد س ويصف العالمات الفريدة 

 .46: 52؛ أعمال الرسل 55 -5: 0أعمال الرسل  إقرأ

 

يسوع األوائل بالروح د تالميذ عمَّ تيحكي الكتاب المقدَّس كجزء من تاريخ هللا الخالصي أنّه عندما . مالحظات

لهم  وظهرت فيه، ومأل البيت الذين كانوا جالسين ،صوتًا كأنّه َدِويُّ ريح عاصفة من السماء َسِمعواالقدس، 

عت وحلَّت على كلِّ واحد منهم وأخذوا  ،فامتألوا جميًعا من الروح القدس ،ألسنة كأنّها من نار وقد توزَّ

معلنين عجائب هللا. إّن عالمات الريح والنار كانت طبًعا فريدة بسبب يوم  بلغات ُأخرى معروفةيتكلَّمون 

زال يحدث اليوم، لكن ييمكن أنه ما فة في العالم فورات أخرى معالتكلُّم بلغّ أّما الخمسين ولم تحدث ثانية أبًدا. 

م  أنه سوف يحدث أو يجب أن يحدث! الكتاب المقّدس ال يعلِّ

ة )ألسنة الناس( في العالم كان طبًعا مختلفًا عن التكلُّم بألسنة )ألسنة المالئكة( التي فورات معالتكلُّم بلغّ إّن 

 (.5: 53كورنثوس 5َحَدثت في جماعة كورنثوس الكنسيَّة )

 

جماعة مسيحيَّة تحيا حياة مشتركة وتؤد ي  وءنشلينسب الكتاب المقد س ويصف العالمة المشتركة 

 عمالً فعَّاالً.

 .42 -32: 0ل أعمال الرس إقرأ

 

د المؤمنون األوائل من بين ينسب الكتاب المقّدس . مالحظات كجزء من تاريخ هللا الخالصي أنّه عندما تعمَّ

سوا أنفسهم مداومين على تلقِّي تعليم الرسل وعلى حياة  اليهود بالروح القدس في يوم الخمسين عينه كرَّ

الةالشركة وَكْسر الخبز والصلوات. باإلختصار، برزوا في شكل  راض بأن إّن اإلفت !جماعة كنسية عاملة وفعَّ

أيًضا تكلَّموا بألسنة هو إفتراض محظور ألن الكتاب المقّدس ال يقول شيئًا عن ذلك  3222هؤالء اليهود الـ 

ة كهذه. إن العالمة العاديَّة والمشترَ  ل ظاهرة ُمهمَّ كة واألكثر وبالتأكيد لم يكن من المتعّذر على لوقا أن يُسجِّ

الةجماعة كنسيَّ المقدَّس كانت بروز  عموميَّة لمعمودية الروح القدس في الكتاب ع أعمال )راجِ  .ة عاملة وفعَّ

 لخ(!إ، 03 -05: 54؛ 42: 53؛ 05: 55؛ 50: 2؛ 2: 6؛ 54: 1؛ 4: 4؛ 42: 0الرسل 
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 عن العالمات المرافقة لمعموديَّة الروح القدس. المقدَّس ما يُعلِّمه الكتاب . ب

 

 العالمات التي يجب أن ترافق المعمودية بالروح القدس؟عن  المقدَّس الكتاب يعّلم. ماذا شف وناق  إكتش  

 

أنّه في التاريخ الخالصي الشخصي لكل مؤمن فإن البرهان المنظور للروح  يعّلم الكتاب المقّدس. مالحظات

 القدس بعد نوال هذا المؤمن معموديّة الروح القدس يجب أن يكون ثالث عالمات واضحة:

 

الة!  (5  (02 -50: 50كورنثوس 5)يجب أن ينتمي لجسد المسيح، يعني إلى جماعة كنسيَّة عاملة وفعَّ

: 1غالطية )بخاصة المحبة! ويُثمر ثمر الروح  أنيجب أن يُميت أعمال الجسد )الطبيعة الخاطئة( و (0

00- 03) 

إّن  اها الروح القدس!يجب أن يخدم المسيح مستفيًدا من الموهبة )المواهب( الروحية التي أعطاه إيَّ  (3

الوقت الذي ستظهر فيه مواهب روحيَّة كهذه في حياة المؤمن ليس ُمحدًَّدا بصورة دقيقة في األقسام 

العقائديَّة التعليميَّة في الكتاب المقدَّس. هذا يتوقَّف على النمو الروحي للمؤمن نحو النضوج الروحي 

 (5: 53؛ 35 -32، 55، 2 -3: 50كورنثوس 5)وتعهُّده بعمل الخدمة في الكنيسة. 

 الملء بالروح القدس . ب

 

د  ةلو كان الروح القدس مجرَّ موقف الكون يباستطاعة المؤمن أن يمتلكها بقياس معيَّن، عندها يمكن أن  قوَّ

"كيف أقدر أن أمتلك أكثر من الروح القدس )أكثر من  هو، الغالب والمهيمن على المؤمنين تجاه الروح القدس

الغالب  موقفال، فحدٍّ معيَّنلكن ألن الروح القدس هو شخص يستطيع أن يملكك ويؤثِّر عليك إلى  هذه القوة(؟"

كون، "كيف يقدر الروح القدس أن يمتلكني أكثر؟" "كيف يالمؤمن تجاه الروح القدس يجب أن على  والمهيمن

هللا )يسوع المسيح أو الروح  يقدر الروح القدس أن يؤثّر على حياتي أكثر؟" إن اإلنسان ال يستطيع أن يمتلك

وسوف  ،يقدر أن يمتلكنيوالقدس(، أبًدا، لكنَّ هللا )يسوع المسيح، الروح القدس( يريد أن يمتلكني كمؤمن، 

 يمتلكني إن سمحُت له بذلك!

 

ة أو عالمات معجزيَّة، لكنَّها باألحرى مسألة  إنّ  خضوعي عالقتي باهلل الروح القدس هي ليست أبًدا مسألة قوَّ
سؤالي الرئيسي يجب أن يكون، "كيف أّن  ربوبيَّة يسوع المسيح من خالل الروح القدس الساكن فّي!لالتام 

ر يؤثِّر ،من خالل الروح القدس الساكن فيّ  ،يسوع المسيح في حياتي أكثر؟" أن أمتلىء من الروح  ويقرِّ

 ،ويقودني من خالل الكتاب المقّدس ،ه حياتيالقدس يعني أن هللا )يسوع المسيح، الروح القدس( يمتلكني ويوجِّ 

بالروح  وءإن المؤمن المملويجعلني خاضًعا ومستسلًما له بالكليَّة!  ،ويجعل حياتي وخدمتي ُمثمرة ومؤثرة
القدس هو شخص خاضع وُمستسلم هلل! فهو يستسلم ويخضع بالكليَّة هلل. الشخص الخاضع والمستسلم حًقا هو 

 س!بالروح القد وءشخص ممل
 

 الوعد بالملىء بالروح القدس. -1

 

(. 31 -32: 2وعد يسوع كل المؤمنين به بأّن الروح القدس سيكون كأنهار ماء حّي تجري من داخلهم )يوحنا 

ة ليكونوا شهوده بين اليهود والسامريِّين واألُمم إلى  ة َوَعد تالميذه )الُرُسل( بأنّهم سينالون قوَّ وبصورة خاصَّ

 إّن الروح القدس يعطي القّوة للعيش والخدمة على األرض! !(2: 5الرسل )أعمال  أقصى األرض

 

 إتمام الوعد بخصوص الملء بالروح القدس. -2
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عة ومتعدِّدة عندما إمتأل الناس بالروح القدس. أو يصف ينسب ظ أنَّ الحِ  الكتاب المقّدس بأنّه كانت نتائج متنوِّ

الكتاب المقدَّس يحتوي على الوصف التاريخي لما َحَدث خالل تاريخ هللا الخالصي لشعوب مختلفة عندما 

ا يلزم متألا ا ال بُدَّ من حدوثه أو عمَّ وا بالروح. هذا الوصف التاريخي هو ليس أوامر ووصايا أو تعاليم عمَّ

 .حدوثه في المجتمعات الكنسيَّة اليوم.

 

 :القدس متالء الناس بالروحاكتاب المقدَّس نتائج مختلفة ومتعدِّدة عند ال أو يصف ينسب

 

 أليصابات أن ابن مريم العذراء هو المسيح الُمنتظر. َعرَفتْ . 43 -45: 5لوقا  (5

 زكريا عن ُمستقبل يوحنا المعمدان ويسوع. تنبّأ. 21 -62: 5لوقا  (0

 يسوع على تجارب الشيطان. تغلَّب. 0 -5: 4لوقا  (3

األوائل بالروح القدس عندما تعمَّدوا بالروح القدس  502. إمتأل تالميذ يسوع الـ 4: 0أعمال الرسل  (4

 عن عجائب هللا. ة(فورُأخرى مع بلغات (وتنبّأوا )أعلنوا

 (.55: 3أمام المجلس إذ إمتأل من الروح القدس )مرقس  تكلَّم بطرس بجرأة. 2: 4أعمال الرسل  (1

 .الشجاعة وأعلنوا كلمة هللا بكل جرأةلتالميذ . أخذ ا35: 4أعمال الرسل 

ين  ممتلئين من ثمر الروح القدس. الشمامسة األوائل كانوا 52 -2، 3: 6أعمال الرسل  (6 مبشرِّ

 باإلنجيل بحكمة ال تُقاَوم.

 لصنع المعجزات. الموهبة الروحيَّةوإستفانوس إمتلك  (2

 .الُمقام هللا والمسيحمجد  يرى. تمكَّن إستفانوس من أن 11: 2أعمال الرسل  (2

ة أكثر فأكثر في الكرازة و. 00 -52: 1أعمال الرسل  (1  هبأنخصومه ومقاوميه  أربكإزداد بولس قوَّ

 ر )المسيح(.كان المسيَّا الُمنتظَ يسوع  الكتاب المقدَّس أن  برهن لهم من

 .إنضمَّ إلى الرب َجْمٌع كبير. بواسطة برنابا 04: 55أعمال الرسل   (52

 .كّذابعلى الساحر والنبي ال سلطاًنا لينطق بقضاء هللا. نال بولس 55 -1: 53 أعمال الرسل  (55

 .يفرحوا ويتهلَّلوا وسط اإلضطهاد. مؤمنون ُجُدد كانوا قادرين على أن 10 -41: 53أعمال الرسل   (50

 

 التعليم عن الملء بالروح القدس. -3

 

 .05 -51: 1أفسس  إقرأ

م. ماذا شف وناق  إكتش    بالروح القدس؟ الناس الكتاب المقدَّس عن النتائج عندما يمتلىء يُعلِّ

 

يعلِّم الكتاب المقدَّس بوضوح عن نتائج الملء بالروح القدس. ثمَّة ثالث حقائق مهمَّة يجب أن . مالحظات

 الفعل الرئيسي واألفعال التابعة له وحرف العطف. نالحظها في هذا المقطع:

 

 وهو قابل للتطبيق على نحو ُمستمر ومتواصل.الفعل الرئيسي هو فعل أمر 

 

 ."إمتلئوا بالروح" ،52الفعل هو في اآلية 

 

 يعلِّمإّن الفعل الرئيسي هو في صيغة األمر ويُظِهر أن العمل أو السلوك المطلوب هو أْمر. فالكتاب المقدَّس  (5

يعني أنّه ليس للمؤمن حق  ،؛ فالملء بالروح ليس إختياريًاممتلًئا بالروحأن المؤمن ُمْلَزم بأن يكون 

 !االختيار في أن يكون ممتلئًا بالروح أو ال يكون. فالملء بالروح هو عهد والتِزام وعلى المؤمن أن يطيع
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الفعل هو في صيغة الحاضر المستمر ويُظهر أن الحدث هو على نحو مستمر ومتواصل أو أنه قابل  (0

س أن المؤمن ُملَزم بأن يكون ممتلئًا بالروح باستمرار أو مراًرا للتطبيق مراًرا وتكراًرا. يعلِّم الكتاب المقدَّ 

 وتكراًرا.

 

وهكذا فهو يُظهر أن الحدث  (be filled)الفعل هو في صيغة المجهول كما يظهر في الترجمة اإلنكليزية  (3

أن يُنعم  )الملء بالروح القدس( متعلِّق باهلل ويتوقَّف على هللا وليس على المؤمن. إّن هللا وحده يستطيع

بالملء بالروح القدس وليس من إنسان قادر أن يُؤثّر في ذلك سواء كان ذلك اإلنسان قائًدا أم ال. يلزم أن 

 هللا الكلِّي السيادة أن يعمَل ذلك وهو وعد بأنه سيفعل.

 

 إلعتيادية!بالروح تُعتَبر الحياة المسيحيَّة السويَّة ا وءةوهكذا، يعلِّم الكتاب المقدَّس أن الحياة الممل

 

 .األفعال التابعة هي أسماء فاعل مرتبطة بالفعل الرئيسي

 

 ،ُمرتبطة بالفعل الرئيسي ،(present participles)هي أسماء فاعل  05 -51األفعال التي تلي في األعداد 

ة األمر ب ،أي إتِّحاد في زمن الحدوث ،تُظهر تزامن حادثين متباعدين في وقت واحد مرار أو ستاوأيًضا لها قوَّ

ة. و ة بعد مرَّ ثين"، "ُمرنِّمين وُمرتِّلين"، "رافعين الشكر" أمرَّ  "شاكرين"سماء الفاعل هذه هي "ُمَحدِّ

 سوف يتَِّسم بالصفات والمزايا التالية: القدس بالروح وءو"خاضعين". يُعلِّم الكتاب المقدَّس أنَّ المؤمن الممل

 

د هللا مع المؤمنين اآلخرين. بالروحوء المؤمن الممل (5 سوف ال يشترك في الحفالت التي تترافق  القدس يمجِّ

؛ 53 -3: 1مع الُسكر، والصخب والَشَغب والعربدة والضالل واإلنحراف والفساد األخالقي )أفسس 

الترتيل بسوف يجتمع مع مؤمنين آخرين ليتحدَّثوا ويُرنِّموا ويهتفوا فَرًحا  ،بدل ذلك .(4 -3: 4بطرس 5

الذي تصاحبه اآلالت الموسيقيَّة. فهدف إجتماعات مسيحيَّة كهذه هو تمجيد هللا وبناء المؤمنين بعضهم 

 (.00: 1)غالطية  الفرحالذي يُدعى بعًضا. هذا َمثَل واحد على ثمر الروح 

 

يكون سوف ال  (.3: 545؛ مزمور 50-5: 3يضبط لسانه )راِجع يعقوب  بالروح القدس وءالمؤمن الممل (0

اًعا إلى االنتقاد، َديَّانًا للناس أو األحداث ر والِجدال )فيلبي . سوف سلبيًّا، هدَّاًما، نزَّ : 0ال يتَِّصف بالتذمُّ

( 6: 6تيموثاوس 5؛ 55: 4سيكون قنوًعا )فيلبي  ،أو بكونه ُمستاء وغير راٍض. بدالً من ذلك ،(54

: 1غالطية ) ضبط النفس الذي يُدعى على ثمر الروح هذا َمثَلْ  .(52: 1تسالونيكي 5شاكًرا في كل حال )و

 .(02-04: 1؛ 1: 2كورنثوس 5؛ 03

 

ر من هو خاضع.  القدس بالروح وءالمؤمن الممل (3 سوف ال يكون متكبًِّرا متفاخًرا وال فردانيًّا ينزع إلى التحرُّ

رين وال يكون مسبِّبًا ال يكون غير راغب في التعاون مع اآلخسوف الجماعة ويَنهَج في العمل ُمستقالًّ. 

سيكون خاضًعا وُمتنازالً ومسلًِّما. سيكون  ،للخالف والشقاق وال يكون أنانيًّا أو ُمْعجبًا بذاته. بََدل من ذلك

ا للخدمة حيث ال يقدر أو ال يريد أي شخص آخر أن  ا ومريًدا بأن يكون األصغر وأن يكون مستعّدً مستعّدً

سيُكِرم اآلخرين ويعتبرهم و( 4: 0)فيلبي  همبمصلحة اآلخرين وخيرسيهتمُّ  .(52 -5: 53يخدم )يوحنا 

ورصينًا  ،متواضًعا ،لطيفًا ، مساعًدا،(. سيكون صديقًا ودوًدا52: 50أفضل كثيًرا من نفسه )رومية 

 (.03: 1)غالطية  الوداعةُمنِصفًا. هذا َمثَل على ثمر الروح الذي يُدعى 

 

قة.وهكذا، يعلِّم الكتاب المقدَّس أن   الحياة الممتلئة بالروح تُنتِج حياة مسيحيَّة جّذابة وُمشوِّ
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 وبحياة اإلمتالء بالروح. 11باآلية  5يربط اآلية  11و 11حرف العطف بين اآليتين 

 

في النسخة اليونانيَّة األصليَّة للعهد الجديد. وهكذا،  52واآلية  52ية آليوجد حرف العطف "الواو" بين ا

 :52 -51سيكون أيًضا ُمتَّصفًا بالصفات والمزايا المكتوب عنها في اآليات القدس بالروح فالمؤمن الممتلىء 

 

بالروح سيكون مدقِّقًا في حياته )سلوكه(. فهو يرفض أن يكون شخًصا عنيًدا وُمتشبِّثًا  وءالمؤمن الممل (5

ناحية من حياته بأنه  (. بدل عن ذلك، سيُظِهر في كلّ 01: 05ع قضاة يعني مستقالًّ عن هللا )راجِ  ،برأيه

رفض وطرح أسلوب الحياة العالمي الذي كان يسلكه قبالً وأنه يعتنق وينمو في أسلوب الحياة الجديد، حياة 

 البِّر والقداسة.

 

سلوب حياة مليء بالحكمة الَعمليَّة. سيستخدم أفضل الوسائل لينال أعلى أبالروح سيكون له  وءالمؤمن الممل (0

د هللا )أفسس األهداف. سيُطبِّق مع  (.51: 1رفته في الكتاب المقدَّس على حياته اليوميَّة بأُسلوب يُمجِّ

 

: 1فيد من الوقت على النحو األفضل ومن الفرص التي يعطيها هللا له )أفسس ستبالروح َسي وءالمؤمن الممل (3

56.) 

 

ُمعلَنة في الكتاب  ستمرار ليعرف ويطيع مشيئة هللا كما هيابالروح سيسعى جاهًدا وب وءالمؤمن الممل (4

 (.52: 1ستمرار ما يُرضي هللا )أفسس ا(. سيكتشف ب52: 1المقدَّس )أفسس 

 

ن والممارسة بخصوص اإلمتالء بالروح القدس. -4  التمرُّ

 

ة األولى، عليه أن يسمع اإلنجيل ويؤمن بيسوع المسيح )أفسس علِّم : 5. لكي يَقبَل الشخص الروح القُدس للمرَّ

53.) 

وا عندما ال يختبرون الملء بالروح، يعني، عندما ال يختبرون لماذا يجب على المؤمنين أن يعملكن . سؤال

 حياة التسليم والخضوع لُِربوبيَّة يسوع المسيح؟

 

 .القدس د حياة الملء بالروحجدِّ 

 

 .52 -1: 4؛ يعقوب 55 -2: 1؛ 30 -01: 4؛ أفسس 1: 5يوحنا 5 إقرأ

ل حتى يمتلُِكك الروح فعماذا يجب أن ت ؟حتى تسترد حياة الملء بالروح . ماذا يجب أن تفعلشف وناق  إكتش  

 ر فيك من جديد؟القدس ويقودك ويؤثّ 

 

(. مهما 0 -5: 11بينك وبين هللا )إشعياء  وتفصلالروح القدس  ُتحزِنع مظاهرها يالخطيَّة بجم. مالحظات

التبرير الكامل وألنَّ يسوع المسيح  حالةكان، عندما تخطىء، ال يتركك الروح القدس ألنك سبق وامتلكَت 

 (.52 -56: 54)يوحنا  لألبدَوَعَد أن الروح القدس سيكون معك 

 

شت لكن د العالقة بينك وبين هللا التي كانت قد تشوَّ  ،ولكي تتحسَّن هذه العالقة وتزداد قُربًا منه ،لكي تُجدِّ

 :عليك أن تقوم بما يلي ،وتختبر عمل الروح القدس فيك

 

 (.1: 5يوحنّا 5ل غفران هللا وآمن بأنَّ هللا غفر لك )ف بكل الخطايا التي أنت داٍر بها واقبَ إعترِ  (5
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: 02المعاشرات الرديئة )أمثال عن أقلِع عن كل الممارسات األثيمة وعن العالقات التي فيها َخلَل ما و (0

 (.54 -3: 1س (. تخلَّص من كلِّ َشكل من أشكال الخطيَّة )أفس33: 51كورنثوس 5(؛ )53

 

(. إن 56: 1؛ يعقوب 04 -03: 1ى ب الغفران من الناس الذين أخطأَت إليهم واصطلْح معهم )متّ أطلُ  (3

واجتهد في تقديم ما هو َحَسن أمام الجميع َوِعش في سالم مع جميع الناس  انهدمما إبِن  ،كنًامكان م

 -02: 6تعبير عن المحبَّة )لوقا هي أيًضا و(. هذه الناحية تُدعى التجديد اليومي 52: 50)رومية 

02.) 

 

(. 52 -1: 4حياتك )يعقوب وفي ن مطيًعا لكلمته عامالً بها حتى تكون حيَّة فيك كُ وسلِّم أو إخضع هلل،  (4

 (.03 -05: 54هذا أيًضا تعبير عن المحبَّة الحقيقيَّة )يوحنا 

 

 .القدس طلب حياة الملء بالروحأ

 

 .53 -1: 55؛ لوقا 55 -2: 2ى ؛ متّ 2 -6: 4فيلبي  إقرأ

 . ماذا بإمكانك أن تسأل وتطلب من يسوع أن يعمل لك؟شف وناق  إكتش  

 

ومظاهر مميِّزة  القدس كل مؤمن أن يسأل ويطلب من هللا حقيقة وواقع حياة الملء بالروح بإمكان. مالحظات

 لحياة الملء بالروح.

 

تها من جديد بواسطة صلِّ حتى يمارس يسوع المسيح ربوبيَّته  .أطلب قيادة الروح (5 على حياتك بُرمَّ

 (.52: 1روحه القدُّوس الساكن فيك )غالطية 

 

صلِّ حتى يعمل يسوع المسيح في حياتك عمالً داخليًّا جديًدا ُمنعًشا بتغيير أفكارك  .أطلب ثمر الروح (0

 (.03 -00: 1ومواقفك وعاداتك وُخلُقك بواسطة ثمر روحه القدُّوس الساكن فيك )غالطية 

 

لك يسوع المسيح لخدمة ُمعيَّنة بواسطة موهبة أطلب المواهب الروحية للروح القدس. صلِّ حتى يؤهِّ  (3

ز هذه الخدمة ويزيدها رفعة وقيمة )أفسس  ،روحيَّة من مواهب روحه القدُّوس الساكن فيك الذي يعزِّ

ئًما على هللا (. مهما كان، إن إعطاء وتوزيع المواهب الروحيَّة هو حّق مقصور دا50، 55، 2: 4

 (!55: 50كورنثوس 5المطلق السلطان والسيادة )

 

 حاف ْظ على حياة الملء بالروح القدس.

 

 . كيف يمكنك أن تحتفظ على حياة الملء بالروح القدس؟شف وناق  إكتش  

 تُصان حياة الملء بالروح القدس وتثبت بالتلمذة المتواصلة.. مالحظات

 

 :ناحية من نواحي التلمذةال ِغنى عن الروح القدس في كل 

د المسيح.  (.54: 56يوحنا )الروح والمسيح في مركز حياتك  (5 دائًما يضع  هوالروح يُظهر ويمجِّ

 يسوع المسيح في مركز حياتك وحياة الكنيسة.
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. السيف الذي يستعمله الروح هو كلمة هللا. فهو يذكِّرك بكلمات الكتاب (52: 6أفسس )الروح والكلمة  (0

 ها لك ويطبِّقها عمليًّا في حياتك اليوميَّة.رفسِّ المقدَّس وي

 

نا بالعون حتى نصلّي  (.52: 6؛ أفسس 02 -06: 2رومية )الروح والصالة  (3 الروح يساعدنا ويمدُّ

 وحتى نصلّي بشكل صحيح.

 

 .الروح يعطي السالم والمحبَّة المطلوبَْين في الجماعة (1: 1رومية )الروح والشركة  (4

 

يعطي الروح القدس الكلمات  (.55: 50كورنثوس 5؛ 50 -55: 50لوقا ) الروح وإنتاج الثمر (1

 للشهادة ويعطي المواهب الروحيَّة للخدمة.

 

ة  (.0: 5بطرس 5؛ 30: 1؛ 2: 5الرسل أعمال )الروح والطاعة  (6 لكي تعمل يعطي الروح القدس القوَّ

 بما يقوله هللا.

 

، الحياة الخاضعة لقيادة الروح القدس المسيحيَّة العاديَّة الطبيعيَّةالحياة  يصف إنَّ الملء بالروح القدسخالصة. 

 .يسوع المسيح باستمرار التسليم والخضوع والطاعة لِربُوبيَّةيعني حياة  ،ستمراراب

 

 أحيانًا يصف تجديد الشخص عندما يغيِّر الروح القدس أفكاره ومواقفه وعاداته وُخلُقه بواسطة ثمر الروح.

 

ر الملء بالروح القدس وأحيانًا يص عندما يُعطي الروح القدس الموهبة الروحيَّة المناسبة  اإلعداد للخدمةوِّ

 إلنجاز عمل عيَّنه هللا.

 

 ثََمر الروح القدس .ج 

 

 .01 -53: 1؛ غالطية 56 -1: 2رومية  إقرأ

الذي فيك عن الروح القدس يُعلِن . كيف تُعلِن الطبيعة الخاطئة التي فيك عن وجودها أو شف وناق  إكتش  

 وجوده؟

 

 .مالحظات

 

 ظهور الطبيعة الخاطئة. -1

 

إنَّ الطبيعة الخاطئة في الشخص تعبِّر عن وجودها بخطايا جسديَّة كالفساد الجنسي والفجور والخالعة  

ف، وخطايا روحيَّة كعبادة األوثان واألمور المتعلِّقة بالسحر والتنجيم وخطايا إجتماعيَّة ، والفحش والتطرُّ

 كالطموح األناني والنزاع والخصام.

 

 ظهور الروح القدس. -2
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يُعبِّر الروح القدس الساكن فيك عن وجوده بمزايا روحيَّة أساسيَّة كالمحبَّة والفرح والسالم؛ في فضائل تظهَُر  

في العالقات اإلجتماعيَّة كالصبر واللّطف والصالح وفي األمانة هلل والوداعة واللطف تجاه اآلخرين 

 .نفسك تعطُّف أو ضبط النفس داخلوال

 

عندما تكون مؤمنًا بالمسيح فأنت تخصُّ يسوع المسيح وتنتمي إليه وروح يسوع المسيح يسكن في جسدك. 

أنت لسَت ُملَزًما لتعيش تحت سيادة الطبيعة الخاطئة الساكنة فيك بل لتعيش تحت سيادة وقيادة الروح  ،عندها

 قاِوم َويَِصدُّ مظاهر الطبيعة الخاطئة وسيساعدك على إماتتها.القدس الساكن فيك. الروح القدس ي

 

سيبدأ الروح القدس بإنتاج المحبة والفرح والسالم والصبر )طول البال( واللّطف والصالح واألمانة والوداعة 

وهكذا يصبح الروح  ،وضبط النفس داخلك. سوف يقودك الروح القدس في الطريق التي يريدك هللا أن تسلكها

 لقدس القّوة المهيمنة والمؤثِّرة في حياتك وأنت َستَُسلِّم له وستخضع له وَستُطيعه وستتعاون معه أكثر فأكثر.ا

 

 (.46، الدرس 4في الدرس القادم )أنظر كتاب التدريب القدس درس الكتاب عن ثمر الروح  أنظر

 (ائقدق 2) صالة 5

 صالة متجاوبة مع كلمة هللا

 

 ومتجاوبة مع ما تعلَّمتموه اليوم. صلوات قصيرةبَرْفع  شاركوا بالتناوب

 م المجموعة إلى مجموعات ثنائية أو ثالثيَّة وصلُّوا إلى هللا صالة متجاوبة مع ما تعلَّمتموه اليوم.أو إقسِ 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للدَّرس القادم

 

نوهعِط أعضاء المجموعة هذا الواجب البيتي. َدْعهأ .قائد المجموعة)  .(م يدوِّ

 

 . تعهَّْد بإعداد تالميذ للرب.دتعهُّال -5

سويَّة مع شخص آخر أو مع  معمودية والملء بالروح القدس"العن "تعليم الس ز، علِّم أو أدرُ أكرِ 

 مجموعة أشخاص.

 

، 45، 42، 31، 32أيّوب صحاح من أ. تمتَّع بخلوة روحية مستعينًا بنصف مع هللا الخلوة الروحيَّة -0

ن  يوم.كل  40و لة. دوِّ  مالحظات.الإستفِْد من طريقة الحقيقة المفضَّ

 

ر في البيت الدرس الكتابي التالي. المغزى من درس الكتاب -3 : ثمر الروح 06-53: 1غالطية . حضِّ

ن مالحظات د من طريقة الخطوات الخمس لدرس الكتاب المقدَّس.ستفِ إ .في العالم القدس  ك.دوِّ

 

ر ما الذي سيفعله هللا ا أو من أجل موضوع محّدد هذا األسبوع وانظُ . صلِّ من أجل شخص مصالةال -4

 (.3: 1)المزمور 

 

ن في دفترك -1 أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوع، والخلوة الروحيَّة، وآيات  َدوِّ

 الحفظ، ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. 
 


