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 َصالة 1

 

 
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 

 دقيقة( 22) ُمشاركة 2

 رسالة كورنثوس األولى

 
من دفاتر مالحظاتكم( ما تَعلَّمتموه ِمن أوقات خلوتكم الشخصية مع هللا  أو اقرأوابإيجاز ) تناوبوا وشاركوا

 (.11-11كورنثوس 1حول المقطع الكتابي الُمَعيَّن لكم )

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

 

 ق(ائدق 5) حفظ 1

 25: 2يوحنَّا 

 

 .25: 2)في مجموعات ثُنائية(: يوحنَّا  راجعوا

 

 دقيقة( 55) تعليم 4

 عيد الَعْنَصَرة:

وح القُُدس  ذكرى َسْكب الرُّ

 

وح القُُدس. وسوف نَتعلَّم ما يُعلِّمه الكتاب ُمقدِّمة : عيد الَعْنَصَرة )أو يوم الخمسين( هو عيد نَتذكَّر فيه َسْكب الرُّ

وح القُُدس وتأثير ذلك على المؤمنين المسيحيِّين. وسوف نَتعلَّم أيًضا كيف أنَّ أنبياء  الُمقدَّس عن َسْكب الرُّ

و وح القُُدس، وعن أهميَّة َسْكب الروح العهد القديم تنبَّأوا عن َسْكب الرُّ ح القُُدس، وعن ما َحَدث عند َسْكب الرُّ

 القُدس لنا. 

 

وح القُُدس  أ( نُبوءات عن َسْكب الرُّ
 

 

وح القُُدس -1  .عيد الحصاد في العهد القديم هو َرْمز لَسْكب الرُّ

 

(. وكان يُحتَفَل بهذا العيد بعد خمسين 11: 21. في العهد القديم كان عيد الَعْنَصرة عيد َحصاد )خروج َعلِّم

أيًضا "عيد  الَعْنَصَرةيوًما ِمن االحتفال بسبت الفصح الذي كان رمًزا لذبيحة المسيح الكفَّاريَّة. ويَُسمَّى عيد 

وح القُُدس )الويِّين  (. وفي هذا العيد، كان بنو إسرائيل يُقدِّمون 11؛ تثنية 21األسابيع"، وهو رمز لَسْكب الرُّ
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ُجزًءا ِمن محاصيلهم للهيكل )بما يتوافق مع وفرة المحاصيل التي باركهم هللا بها(. وهُناك، كانوا يحتفلون مع 

ء، والفقراء. وهكذا، فقد كان عيد الَعْنَصرة هو عيد ُشْكر للرب أفراد عائلتهم، وعبيدهم، والالويِّين، والغربا

 على الحصاد. 

 

ُسل  وح القُُدس في عيد الحصاد هذا )أعمال الرُّ (. وفي ذلك اليوم آَمَن بالمسيح 2وفي العهد الجديد، تَمَّ َسْكب الرُّ

ل كنيسٍة محليٍة في أوُرشليم!  في  الحصاد الزراعيَّ وهكذا، فقد كان عيد نحو ثالثة آالف نَْفٍس، وتَمَّ تأسيس أوَّ

 .في العهد الجديد وتأسيس الكنائس المحلية في جميع أرجاء العالم َحصاد النفوسالعهد القديم يرمز إلى 

 

وح القُُدس في العهد القديم -2  .النبوءات الُمتعلِّقة بَسْكب الرُّ

 

ة ِمن هذه اكتشف وناقش وح القُُدس؟: ما الذي تُعلِّمه كل نُبوَّ  النبوءات عن َسْكب الرُّ

 

 . 1: 44؛ 15: 12إشعياء  اقرأأ( 

 

قال هللا إنه سيَْسُكب ُروحه على شعبه. فكما أنَّ الَمطَر يَْنهَِمر ِمن السماء فيروي األرض الَعطشى والناشفة 

حراء  ل الصَّ وح الذي سيَْسُكبه هللا إلىويَُحوِّ  ِمن السَّماء على شعبه أرٍض ِخصبٍة وغاباٍت خضراء، فإنَّ الرُّ

 بََركات كثيرة! إلىسيؤدِّي 

 

 . 25-25: 11حزقيال  اقرأب( 

 

فقد قال هللا إنه سيُرشُّ ماًء على شعبه فيُطهِّرهم ِمن كل نجاستهم وِمن كل أصنامهم، وإنه سيَنتزع قلوبهم 

 الحجريَّة ويضع روحه فيهم فيتبعونه ويُطيعون كالمه.

 

 .12-25: 2يوئيل  اقرأج( 

 

قال هللا إنه سيسُكب روحه على كل شعبه فيتنبَّأون، ويحلمون أحالًما، ويرون ُرؤى. كما أنَّ كل َمن يدعو باسم 

 الرب يَْخلُص.

 

 .1: 4زكريَّا  اقرأد( 

 

ة إنسان وال بقُدرته، بل بروحه هو.  م عمله ال بقوَّ  قال هللا إنه سيُتَمِّ
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وح القُُدس على جميع شعب هللا سيؤدِّي وهكذا، في العهد القديم، كان َسْكب  تطهير قلوبهم وتغيير  إلىالرُّ

ا يجعلهم راغبين في طاعة كلمة هللا وخدمته ِمن خالل إعالن كلمته وتحويل تلك األحالم والرؤى  حياتهم ِممَّ

د هللا وتؤدي  إلى  خالص كل شخص يدعو باسم الرب! إلىحياة نافعة تَُمجِّ

 

وح القُُدس في العهد الجديدنبوءات تَتعلَّق  -1  . بَسْكب الرُّ

 

وح القُُدس؟اكتشف وناقش  : ما الذي تنبَّأ عنه يسوع المسيح بشأن َسْكب الرُّ

 

 . 13-17: 7 يوحنَّا اقرأأ( 

 

وح القُُدس على شعبه. وقال أيًضا أنه ينبغي  يوحنَّاَوَعد يسوع المسيح مراًرا كثيرة في إنجيل  بأنه َسيَْسُكب الرُّ

وح القُُدس  د؛ أي  إلىللمؤمنين به أن ينتظروا َسْكب الرُّ السماء،  إلىأْن يقوم ِمن الموت، ويَْصَعد  إلىأْن يَتََمجَّ

وح القُُدس مثل ينابيع الما ء الحي التي تنهمر ويجلس عن يمين هللا اآلب. وعند حدوث ذلك، سوف يكون الرُّ

 ِمن حياتهم.

 

ُسل  اقرأب(    .5: 1أعمال الرُّ

 

وح القُُدس.  إلىقال يسوع المسيح قبل أن يَصعد يسوع  السماء إن المؤمنين به سيتعمَّدون خالل أيام قليلة بالرُّ

ُسل  ُسل 2وقد َحَدث ذلك في يوم الخمسين المذكور في أعمال  الرُّ : 15و  15-14: 11. ونقرأ في أعمال الرُّ

وح القُُدس على المؤمنين الُجُدد.  1-11 وح القُُدس هي ذاتها َسْكب الرُّ  أنَّ المعمودية بالرُّ

 

وح القُُدس  ب( األحداث الُمحيطة بَسْكب الرُّ
 

 

وح القُُدس في يوم الخمسين -1  .َسْكب الرُّ

 

ُسل  اقرأ  .74-1: 2أعمال الرُّ

وح اكتشف وناقش  القُُدس في يوم الخمسين؟: كيف تَمَّ َسْكب الرُّ

 : مالحظات

 

وح القُُدس على شعب هللا في فترة العهد القديم.   أ( حلول الرُّ
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وح القُُدس هو وعد خاص بالعهد  وح القُُدس َحلَّ على الشعب قبل يوم الخمسين، إال أنَّ ُسكنى الرُّ مع أنَّ الرُّ

نظُر أ؛ 2: 21صموئيل 2؛ 21-21: 12؛ 17-11: 16؛ 6: 11صموئيل 1؛ 22، 22، 14: 11الجديد )الَعَدد 

 (.21-21: 21أيًضا يوحنَّا 

 ب( يوم الخمسين.

 

بعد عشرة أيام ِمن صعود يسوع إلى السماء وجلوسه عن يمين هللا اآلب كملك الملوك ورب األرباب، قام 

وح القُُدس على جميع شعبه؛ أي على جميع المؤمنين بيسوع المسيح في ذ لك الوقت. وقد )يسوع( بَِسْكب الرُّ

كان ذلك اليوم هو يوم عيد الحصاد عند اليهود. لهذا، فقد جاء اليهود ِمن جميع أنحاء العالم إلى أورشليم 

 لالحتفال بذلك العيد. 

 

 ج( العالمات الُمميَّزة في يوم الخمسين.

 

ُسل َماِء َكأَنَّهُ َدِويُّ ِريحٍ َعاِصفٍَة". وكان هذا الصوت نقرأ في ِسْفر أعمال الرُّ : "َوفَْجأَةً َحَدَث َصْوٌت ِمَن السَّ

د الناس بسيادة ُمْطلَقَة )يوحنَّا  يرمز ة الروح القُدس غير المنظور الذي يَُجدِّ ( ويَعمل أينما يشاء 8-1: 1إلى قوَّ

ا الكلمات "ثُمَّ 11-6: 16ل الرس )أعمال َعْت َوَحلَّْت َعلَى ُكلِّ (. أمَّ ظَهََرْت لَهُْم أَْلِسنَةٌ َكأَنَّهَا ِمْن نَاٍر، َوقَْد تََوزَّ

َواِحٍد ِمْنهُْم" فترمز إلى موهبة إعالن اإلنجيل بكل لُغة في العالم بحماسة شديدة، ومحبَّة، وشجاعة، وقناعة 

 (.  1: 2ل الرس )أعمال

 

وح القُُدس على اليهود ا  ألوائل الذين كانوا مؤمنين بالمسيح حينذاك. د( َسْكب الرُّ

 

وح القُُدس في بادئ األمر على حوال ِمن تالميذ المسيح األوائل. ومع أنهم  121 ىففي يوم الخمسين، ُسِكَب الرُّ

وح القُُدس قَبل ذلك ألنَّ يسوع لم يَُكن قد مُ مؤمنين أصالً كانوا  د بَْعد ، إالَّ أنه لم يَُكن بإمكانهم أن ينالوا الرُّ جِّ

ل َمن 12: 4)يوحنَّا  ج كملك( فقد كانوا أوَّ د يسوع )أي بعد أن قام وَصِعد إلى السماء وتُوِّ (. ولَِكْن بعد أن ُمجِّ

وح القُُدس وَسَكن فيهم إلى األبد )يوحنَّا   (!14-16: 17َحلَّ عليهم الرُّ

 

وح القُُدس على اليهود األوائل الذين آمنوا بالمس  يح بعد ذلك. هـ( َسْكب الرُّ

 

وح القُُدس. آمن ببعد ذلك، عندما ُكِرَز باإلنجيل،  المسيح نحو ثالثة آالف يهودي، وآمنوا باإلنجيل، ونالوا الرُّ

وبهذا، أصبح يوم الخمسين حصاًدا روحي ًا عظيًما لألشخاص الذين ُولدوا ثانيةً! لهذا فإنَّ يوم الخمسين هو عيد 

و ح القُُدس على المؤمنين األوائل في فترة العهد الجديد. فُكلُّ َمن آمن بيسوع نَحتفل فيه بذكرى انسكاب الرُّ
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ُسل  وح القُُدس. ونقرأ في ِسْفر أعمال الرُّ سوا أنفسهم  72: 2المسيح َحلَّ عليه الرُّ أنَّ المؤمنين المسيحيِّين َكرَّ

ُسل، وللشركة، ولكسر الُخْبز، وللصالة. والدليل البديهي في  أسفار العهد الجديد وتاريخ الكنيسة على لتعليم الرُّ

وح القُُدس هو ظهور الكنيسة العاملة في العهد الجديد!  انسكاب الرُّ

وح القُُدس بعد يوم الخمسين( 2  .َسْكب الرُّ

 

وح القُُدس بعد يوم الخمسين؟اكتشف وناقش  : كيف ُسِكَب الرُّ

 

 أ( ُسْلطَة فَْتح ملكوت هللا للناس.

 

 . 18: 18؛ 12-18: 16َمتَّى  اقرأ

ُسل. وقد كان  بين الذين صاروا يُعرفون فيما بعد بالرُّ أعطى يسوع المسيح مفاتيح ملكوت هللا لتالميذه الُمقرَّ

يُتوقَّع منهم أن يكونوا شهوًدا ليسوع المسيح في أورشليم واليهوديَّة )لليهود(، وفي السامرة )للسامريِّين(، والى 

(. وكانت ُمهمتهم وُسلطتهم هي فَْتح ملكوت هللا لليهود األوائل 8: 1 الرسل أقاصي األرض )لألمم( )أعمال

( ولألُمم األوائل )غير اليهود( 8 الرسل (، وللسامريِّين األوائل )نصف اليهود( )أعمال2 الرسل )أعمال

 (. 11 الرسل)أعمال 

 

وح القُُدس على المؤمنين السامريِّين األوائل.  ب( َسْكب الرُّ

 

ُسل أعما اقرأ  . 14-7: 8ل الرُّ

وح القُُدس فوًرا بعد إيمانهم ألنه كان ينبغي لهم أن ينتظروا إلى أن يَْفتَح ُرُسل المسيح  لم يَْقبَل السامريُّون الرُّ

باب ملكوت هللا أمامهم. وقد َصلَّى الرسول بُطرس والرسول يوحنَّا ِمن أجل المؤمنين األوائل ِمن السامريِّين 

 هللا أمامهم للدخول.وفتحا باب ملكوت 

 

وح القُُدس على المؤمنين األَُمِميِّين األوائل.  ج( َسْكب الرُّ

 

ُسل  اقرأ  . 11-4: 12؛ 18-17: 11أعمال الرُّ

استَخَدم هللا الرؤى لَِدْفع كرنيليوس األُممي إلى إحضار الرسول بُطرس لكي يُنادي باإلنجيل على َمسامع أفراد 

ة األولى وبدأوا 21-1: 11 الرسل عائلته وأصدقائه )أعمال (. وعندما َسِمع هؤالء األُمم رسالة اإلنجيل للمرَّ

وح  وح القُُدس. وألنهم آمنوا وُولِدوا ثانيةً بَحق، أي أنهم اعتمدوا بالرُّ يؤمنون بها في قلوبهم، َحلَّ عليهم الرُّ
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ا، فقد َكَرز الرسول بُطرس باإلنجيل وفتح (. وهكذ78-27: 11 الرسل القُُدس، فقد تََعمَّدوا بالماء أيًضا )أعمال

 باب ملكوت هللا أمام األُمم.

 

ُسل.   د( كنيسة العهد الجديد بُنِيَت على أساس الرُّ

 

 . 17: 21؛ رؤيا 21: 2أفُسس  اقرأ

ألنَّ يسوع المسيح استَخدم ُرُسلَه لفتح باب ملكوت هللا للمجموعات الثالث الرئيسة ِمن األشخاص المذكورين 

ُسل يُْدَعون في  أو دعامتها. وبعد هذه البداية للكنيسة المسيحيَّة في وسط  أساس الكنيسةالعهد الجديد، أصبح الرُّ

وح القُُدس حال سماعهم لرسالة  اليهود األوائل، والسامريِّين األوائل، واألَُمم األوائل، أصبح الناس يَنالون الرُّ

ُسل أ؛ 8-1: 1؛ تيطُس 11: 1اإلنجيل وإيمانهم بيسوع المسيح )أفُسس   ؛7: 7؛ 12: 2نظُر أيًضا أعمال الرُّ

 (.4: 6؛ 12: 2

 

وح القُُدس وأعماله  ج( َشْخص الرُّ
 

 

وح القُُدس -1  .َشْخص الرُّ

 

 أ( َشْخُصه.

ة ما، بل هو هللا نفسه )أعمال وح القُُدس هو ليس قُوَّ األقنوم (. ولكي نكون أكثر تحديًدا، فإنه 4-1: 5 الرسل الرُّ

(. ونحن نُؤمن أنَّ طبيعة هللا اإللهيَّة تسمو على ِسمات هذا الكون 13: 25)تكوين  الثالث في الثالوث األْقَدس

 المخلوق؛ فهو واحد في ثالثة أقانيم. وبالتالي فهو يسمو على الزمن المخلوق.

 

 ب( ِصفاتُه.

وح القُُدس ذات ِصفات هللا ِمثل كونه أزلي )عبرانيِّين  (. وهو يَملك ذات ِصفات هللا ِمن حيث 14: 3يَْمتَلِك الرُّ

، 17: 12(، وَكونِه ُكليُّ القُدَرة )إْرميا 12-7: 113عالقته بالكون، ِمثل َكونِه حاضر في كل مكان )المزمور 

 (. 4-1 :113(، وَكْونِِه ُكليُّ الِعْلم )المزمور 27

 

 ج( أسماُؤه.

وح القُُدس  ؛ 17: 14 يوحنَّا(، وِصفاته كالحق والمحبَّة والنِّعمة )12-3: 5الهوته )رومية  إلىتُشير أسماء الرُّ

 (. 2: 11( أو عمله في حياة الناس بِصفَتِه الِحْكَمة )إشعياء 23: 12؛ عبرانيِّين 12: 15رومية 
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 د( ُرموُزه.

وح القُ  )التي تَهُبُّ حيث تشاء وتَْعُسر  "بالريح"عمله في حياة المؤمنين. فهو يُْرَمز إليه  إلىُدس تُشير ُرموز الرُّ

ألنه يَجعل الناس  "بالماء الحي"(. ويُْرَمز إليه 5-1: 1 يوحنَّايَجعل الناس يُؤمنون ويَتَجدَّدون )ومقاومتها( 

ألنه  "بألسنة ِمن نار"(. ويُْرَمز إليه 13-17: 7 ايوحنَّ يَخلُصون تماًما، ويَجعلهم قناة لتوصيل البركة لآلخرين )

(. كما أنه 4-1: 2 الرسل يَجعل المؤمنين يُنادون باإلنجيل بكل لغة في العالم بقناعة كبيرة ودون خوف )أعمال

ْيت"يُْرَمز إليه  لكيَّة. وهو ألنه يَْمَسح المؤمنين لكي يتمكنوا ِمن القيام بمهامهم الكهنوتيَّة والنبويَّة والمَ  "بالزَّ

ألنه  "بالُعربون"(. وهو يُْرَمز إليه 11: 5نظُر رومية أألنه يَْختم المؤمنين بختم الُملكيَّة ) "بالَخْتم"يُْرَمز إليه 

د للمؤمنين أنَّ الِمْلء آٍت دون أدنى شك )  (. 22-21: 1كورنثوس 2يُؤكِّ

 

وح القُُدس في حياة الناس -2  .أعمال الرُّ

 

وح   القُُدس يُبَكِّت العالم.أ( الرُّ

 

، وعلى دينونة )  (. 5: 11 يوحنَّافهو يُبَكِّت العالم على خطيَّة، وعلى بِرٍّ

 

وح القُُدس يَُمثِّل يسوع المسيح على األرض )  (. 15-11: 11؛ 21: 15 يوحنَّاب( الرُّ

 

ونه لو أنه بقي حاضًرا فقد ُسِكَب على المؤمنين على األرض ليكون لهم ُكلَّ ما كان يُمكن ليسوع أن يك

 شخصي ًا!

 

وح القُُدس يَُغيِّر الناس.   ج( الرُّ

 

د الناس ) ؛ أفُسس 21: 14 يوحنَّا(، ويَجعل الناس يَسمعون كلمة هللا )7-1: 1؛ تيطُس 5-1: 1 يوحنَّافهو يَُجدِّ

ين أكثر فأكثر (. وهو يُقَدِّس المؤمنين المسيحيِّ 2: 1بُطرس 1(، ويجعل الناس يُطيعون كلمة هللا )17: 1

 (. 27-21: 5(، ويَحفظ المؤمنين في أوقات اآلالم )رومية 21-11: 5)غالطيَّة 

 

وح القُُدس في حياة الكنيسة -1  .أعمال الرُّ

 

د يسوع المسيح.  وح القُُدس يَُمجِّ  أ( الرُّ
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د يسوع المسيح دائًما في حياة المؤمنين المسيحيِّين واختباراتهم الشخصيَّ   (. 14: 11 يوحنَّاة )فهو يَُمجِّ

 

وح القُُدس يُدير الكنيسة.  ب( الرُّ

 

 :12كورنثوس 1على َجْعل المؤمن عضًوا حقيقي ًا في الكنيسة ) –ِمن خالل الوالدة الجديدة  –فَهو يَْعَمل 

ل المؤمنين المسيحيِّين األفراد 12-11  :2بُطرس 1؛ 22: 2َمْسَكٍن ُروحيٍّ واحٍد هلل )أفُسس  إلى(. وهو يَُحوِّ

(. وهو مسؤول عن العقيدة 25: 22 الرسل (. وهو يَْجَعل شيوخ الكنيسة نُظَّاًرا حقيقيِّين للكنيسة )أعمال4-5

: 5(. وهو يقود اجتماعات الكنيسة وخدماتها )أفُسس 25: 15 الرسل والُممارسات السليمة للكنيسة )أعمال

وهو يُعطي المواهب الروحيَّة للمؤمنين لكي يخدموا اآلخرين ويساعدوا في بُنيان الكنيسة )رومية  (.15-13

12 :4-5 .) 

 

وح القُُدس يُنَفِّذ المهام المسيحيَّة في العالم.   ج( الرُّ

 

فهو يختار المؤمنين ويدعوهم للقيام بخدمة الُمناداة باإلنجيل، وإعداد تالميذ للرب، وتأسيس كنائس جديدة 

ُسل  ، 1-4: 12؛ 3-5: 1كورنثوس 1(. وهو يُعطي كل خادم مسيحي ُمهمَّة خاصة به )4-1: 11)أعمال الرُّ

ع المؤمنين والُخدَّام في أوقات االضطهاد )أعمال ا11 ُسل (. وهو يَُشجِّ  (. 52-43: 11لرُّ

 

وح القُُدس  د( معموديَّة الرُّ
 

 

وح القُُدس" -1  .ُمصطلح "المعموديَّة بالرُّ

 

 .الُمصطلح في َحدِّ ذاتهأ( 

 

ات فقط في العهد الجديد )َمتَّى    يوحنَّا؛ 11: 1؛ لوقا 5: 1؛ مرقس 12-12: 1يَِرد هذا الُمصطلح سبع مرَّ

ُسل 11:  ُسل  ؛ أعمال5: 1؛ أعمال الرُّ ات 11-12: 12كورنثوس 1؛ 15-14: 11الرُّ (. وفي جميع هذه المرَّ

وح القُُدس  السَّبع فإنه يَُعبِّر عن الوالدة الجديدة؛ أي عن بداية حياة شخص ما كمسيحي! وتَقترن المعموديَّة بالرُّ

الدينونة األخيرة لغير بوضوح بَِجْمع المؤمنين في ملكوت هللا؛ في حين أنَّ المعموديَّة بالنار تَقترن هنا ب

 (.12-12: 1المؤمنين )َمتَّى 

 

 ب( التنبُّؤ بها وتحقيقها.
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وح القُُدس في العهد القديم )حزقيال  ا ُحدوث 12-25: 2؛ يوئيل 27-25: 11لقد تَمَّ التنبُّؤ بالمعموديَّة بالرُّ (. أمَّ

وح القُُدس بالفعل في حياة تالميذ المسيح األوائل ُسل  المعموديَّة بالرُّ ، وفي حياة 4-1: 2فمذكور في أعمال الرُّ

ُسل  ُسل أ) 41-17: 2المؤمنين المسيحيِّين األوائل ِمن أْصٍل يهوديٍّ في أعمال الرُّ أ، 5: 1نظُر أيًضا أعمال الرُّ

ُسل   17-12: 5أورشليم واليهوديَّة(؛ وفي حياة المؤمنين المسيحيِّين األوائل ِمن أْصٍل سامريٍّ في أعمال الرُّ

ب، السامرة(، وفي حياة المؤمنين المسيحيِّين األوائل ِمن أصل أَُمِميٍّ في 5: 1 الرسل نظُر أيًضا أعمالأ)

ُسل  ، أقاصي األرض(. 11-7: 15؛ 15-14: 11ج؛ 5: 1 الرسل نظُر أيًضا أعمالأ) 45-14: 12أعمال الرُّ

ُسل  وح القُُدس" )أعمال الرُّ (؛ 13-15: 2لذلك، فإنَّ كل َمن يسمع اإلنجيل ويؤمن بيسوع المسيح "يَناُل ِهبَةَ الرُّ

وح القُُدس" )أفُسس  وح القُُدس" في كنيسة المسيح الو14-11: 1أي أنه "يُْختَم بالرُّ د بالرُّ احدة ( أو "يَتََعمَّ

 (!11-12: 12كورنثوس 1)

 

وح القُُدس -2  . َمعنى المعموديَّة بالرُّ

 

وح القُُدس. إلىلإلشارة  الكتاب الُمقدَّسأ( هناك العديد ِمن المعاني التي استُخدمت في   المعموديَّة بالرُّ

 

وح القُُدس )أعمال التََّعمُّد - (. 11: 12كورنثوس 1؛ 11: 11؛ 5: 1 الرسل بالرُّ

وح القُُدس )أعمال انسكابقبول  - (. 1: 1؛ تيطُس 11، 17: 2 الرسل الرُّ

وح القُُدس )أعمال  قبول - (. 47: 12؛ 15: الرسلالرُّ

ُسل  ُحلولقبول  - وح القُُدس )أعمال الرُّ (.15: 11؛ 44: 12؛ 11: 5الرُّ

وح القُُدس هِبَةنَوال  - ُسل) الرُّ (. 5: 15؛ 17: 11؛ 15: 2 أعمال الرُّ

وح القُُدس )أفُسس بال الَخْتم - (. 11: 1رُّ

وح القُُدسالذي يُجريه  الخالص بواسطة ُغْسل الخليقة الجديدة والتجديد - أعمال ؛ 5: 1)تيطُس  الرُّ

ُسل  (. 5-1: 1 يوحنَّا؛ 15، 14: 11 الرُّ
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وح القُُدسحصول اإلنسان على  إلىوجميع هذه المعاني تُشير  في نفس الوقت الذي يؤمن فيه بيسوع  الرُّ
 . المسيح

 

وح القُُدس تعني قبول  وح القُُدسب( المعموديَّة بالرُّ  الذي يَتََجدَّد اإلنسان ِمن خالله ويَختبر الخالص.  الرُّ

 

وح القُُدس َحلَّ فعندما َسِمع األُمم األوائل باإلنجيل وآمنوا بيسوع المسيح،  عليهم بذات الطريقة التي َحلَّ  الرُّ

موهبة الروح القُُدس ودعا ذلك الَحَدث:  وهبهم هللافيها على التالميذ األوائل ِمن اليهود في بادئ األمر. فقد 

وح الُقُدسالمعموديَّة  ، يوم الخمسين الخاص باألُمم األوائل(! وقد كانت 17-15: 11 الرسل )أعمال بالرُّ

الذين آمنوا بيسوع المسيح نالوا الخالص كما هو حال اليهود الذين آمنوا بيسوع المسيح  النتيجة هي أنَّ األُمم

ُسل) أعطاهم هللا توبة للحياة (. وقد 11: 1نظُر أيًضا أفُسس أ؛ 11: 15؛ 14: 11؛ 21، 15: 2 أعمال الرُّ

 (. 3: 15 الرسل )أعمال وَطهَّر قلوبهم(، 15: 11 الرسل )أعمال

 

وح القُُدسج( المعموديَّة  وح القُُدستعني قبول اإلنسان ل بالرُّ المسيح  إلىالذي يبدأ ِمن خالله باالنتماء  لرُّ

 وجسده )كنيسته(.

 

د الناس  يوحنَّاقال  وح القُُدسالمعمدان إنَّ يسوع المسيح سيَُعمِّ  إلىيُْجَمع القمح ؛ وبذلك فإنه سيَجمعهم كما بالرُّ

المؤمنين ِمن اليهود  إلىسنة ِمن يوم الخمسين، َكتَب الرسول بولُس  21(. وبعد 12-11: 1)َمتَّى  المخزن

وح القُُدسواألمم الذين كانوا يعيشون في كورنثوس بأنَّ معموديَّة  لم تَُكن تقتصر على فئة ُمعيَّنة. فنحن  الرُّ

ْدنَ نقرأ: " وِح اْلَواِحِد، قَْد تََعمَّ ُسل ا َجِميعاً لِنَِصيَر َجَسداً َواِحداً فَإِنَّنَا، بِالرُّ "؛ أي َجَسد المسيح. وهذا يَْشَمل جميع الرُّ

(. وهكذا، عندما يبدأ الناس باإليمان بيسوع المسيح فإنهم 11-12: 12كورنثوس 1وجميع المؤمنين في العالم )

وح الواِحد في جسد المسيح )  .(21-22: 1نظُر أيًضا أفُسس أيَتََعمَّدون بالرُّ

 

وح القُُدسد( المعموديَّة  وح القُُدستَعني قبول  بالرُّ وح القُُدس. وبذلك فإنَّ الرُّ يأتي ليَْسُكن في المؤمن  الرُّ

 ويَعمل فيه. 

 

وح القُُدسفعند المعموديَّة  وح القُُدس، فإنَّ بالرُّ ( يأتي 12-3: 5)رومية  –الذي هو روح يسوع المسيح  – الرُّ

وح القُُدس(. حينئٍذ، يبدأ 22-13: 1كورنثوس 1؛ 13-17: 7 يوحنَّاليَْسُكن في َجَسد المؤمن ) بتطبيق عمل  الرُّ

وح القُُدسالمسيح الخالصي الكامل في حياة المؤمنين. وبمرور الوقت، يُصبح ِمن الواضح تماًما أنَّ  قد  الرُّ

 ختلفة. أعطى المؤمن مواهب روحيَّة مُ 
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وح القُُدس  هـ(  االمتالء بالرُّ
 

 

وح القُُدس -1  .معنى االمتالء بالرُّ

 

ة عديمة الحياة. د قُوَّ  أ( أُقنوم ذو ُسْلطان، وليس ُمَجرَّ

 

ة عديمة الحياة يُمكنك أن تَمتلكها بمقدار ُمعيَّن أو كميَّة ُمَحدَّدة، لكان موقفك  د قوَّ وح القُُدس ُمجرَّ فلو كان الرُّ

وح القُُدس؟" ولَِكْن إذا كان الروح القُُدس هو هللا القادر على  السائد هو: "كيف يُمكنني امتالك المزيد ِمن الرُّ

وح القُُدس أن يَمتلك المزيد ِمنِّي؟" فنحن ال نمتلك امتالِكك فسوف يكون موقفك السائ د هو: "كيف يُمكن للرُّ

وح القُُدس )وهو  وح القُُدس هو الذي يمتلكنا! وبالتالي فإنَّ السؤال عن االمتالء بالرُّ الروح القُُدس، بل إنَّ الرُّ

وح القُُدس نفسه( هو سؤال عن ُربوبيَّة يسوع المسيح مِ  ن خالل روحه القُدُّوس في قلبي َعَمل يقوم به الرُّ

وحياتي. في ضوء ذلك: "كيف يُمكن ليسوع المسيح كَرب  وَملِك أن يؤثِّر في حياتي أكثر فأكثر؟" وهكذا فإنَّ 

وح الُقُدس يعني أنني أْخَضْعُت نفسي بالكامل هلل، وأنَّ هللا يُهيمن عليَّ بُجملتي. كما أنه يعني أنني  االمتالء بالرُّ

د هللا الُمَثلَّث األقانيمأْخَلْيُت  (. 16: 11)رومية  نفسي ِمن األنا ولم أُعد أبحث عن تمجيد نفسي، بل عن ما يَُمجِّ

وهو يعني أيًضا أنَّ هللا هو الذي يقود سفينة حياتي ِمن خالل الكتاب الُمقدَّس، وهو الذي يَجعلني أكثر شبهًا 

 بيسوع المسيح، وهو الذي يجعل خدمتي أكثر إثماًرا.

 

وح القُُدس.   ب( الوعد بالملء بالرُّ

 

(. كما أنه َوَعد 12-14: 4لقد َوَعد يسوع تالميذه بأنَّ َمن آمن به تَجري ِمن داخله أنهاُر َماٍء َحيٍّ )يوحنَّا 

ةً ليكونوا ُشهوًدا له في العالم ُكلِّه )أعمال  (. 8: 1 الرسل تالميذه إنهم سينالون قُوَّ

  

 وح القُُدس.ج( َوْصف االمتالء بالرُّ 

 

إنَّ تاريخ الخالص في الكتاب الُمقدَّس يَِصف ما َحَدث عندما امتأل أُناس ُمختلفون بالروح القُُدس. والكتاب 

وليست  أوصاف تاريخيَّةالمقدس يَِصف النتائج الُمختلفة الُمْحتََملة لالمتالء بالروح القُُدس. وناُلحظ أنَّ هذه هي 

 أن يَْحُدث في الكنيسة:عن ما يجب  وصايا أو تعاليم

 

ة: أليصابات حصلت على 71-71: 1لوقا  -  بأنَّ الطفل الذي سيُولَد ِمن مريم هو المسيَّا.  معرفة خاصَّ

 عن المسيَّا اآلتي وعن ُمستقبل يوحنَّا المعمدان.  تَنبَّأ: زكريَّا 42-64: 1لوقا  -



9الدَّرس  -خامسالدليل ال  

 
 

 الشيطان.  قاَوم تجارب: يسوع 2-1: 7لوقا  -

ُسل  - م بُلغات تلميًذا( أصبحوا قادرين على  121 ى: جميع تالميذ يسوع )حوال7: 2أعمال الرُّ التكلُّ

 عن األعمال العظيمة التي قام بها هللا. ُأخرى )لم يعرفوها ِمن َقْبل(

ُسل  - م: بُْطُرس تَلَقَّى 8: 7أعمال الرُّ ا للتكلُّ ع للقادة في البالد ) وحيًا خاص ً : 11نظُر مرقُس أأمام أهم تََجمُّ

11 .) 

ُسل  -  كلمة هللا.  شجاعة وُجرأة إلعالن: التالميذ نالوا 11: 7أعمال الرُّ

ُسل  - ، تََكلَّموا بحكمة تَْصُعب مقاومتها : الشمامسة األوائل )وال سيَّما استفانوس(11-8، 1: 6أعمال الرُّ

 .وعملوا المعجزات

ُسل  -  وأن يُعاين المسيح الُمقام.  هللايرى مجد : استفانوس أُعطي أن 22: 4أعمال الرُّ

ُسل  - ًة وحماسًة، وأكثر قدرًة على إفحام خصوم اإلنجيل: بولُس أصبح 22-14: 2أعمال الرُّ  .أكثر قوَّ

ُسل  -  . اجتذاب أعداد كبيرة ِمن الناس إلى المسيح: برنابا تََمكَّن ِمن 27: 11أعمال الرُّ

ُسل  -  على أحد األنبياء الكذبة.  عالن ُحْكم هللاُسلطاًنا إل: بولس نال 11-2: 11أعمال الرُّ

ُسل  -  . االمتالء بالفرح في وسط االضطهاد: المؤمنون الُجُدد تََمكَّنوا ِمن 22: 11أعمال الرُّ

 

وح القُُدس ِمن خالل عمله في قلوبهم وحياتهم.   وهذا يُرينا أنَّ هناك نتائج ُمختلفة المتالء المؤمنين بالرُّ

 

وح القُُدسالتَّعليم عن  -2  .االمتالء بالرُّ

 

 . 21-12: 2أفُسس  اقرأ

وح القُُدس؟ اكتشف وناقش  : ما هو التعليم الواضح للكتاب المقدس بشأن االمتالء بالرُّ

 : مالحظات

 

وح القُُدس.   أ( يجب على المؤمنين أن يمتألوا دوًما بالرُّ

 

وح" 21-18: 2الفعل الرئيس في أفُسس  (. وناُلِحظ هنا أنَّ هذا الفِْعل يَِرد بصيغة 18: 2) هو "اْمتَلِئُوا بِالرُّ

ا. وهذا االمتالء هو شيء يقوم به هللا بُمقتضى سيادته اإللهيَّة. لهذا  األمر بمعنى: اْمتَلِئوا امتالًءا دائًما وُمستمر ً

ة تلو األخرى( بالروح  القُُدس. وعليه فإنَّ الحياة فإنَّ الكتاب الُمقدَّس يأُمُرنا بوضوح بأن نَمتلئ دوًما )أو الَمرَّ

وح القُُدس هي الحياة المسيحيَّة   . االعتياديَّةالُممتلئة بالرُّ
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ْكر التي  وح القُُدس يَتميَّزون بكالمهم، وترنيمهم، وترتيلهم، وحياة الشُّ ب( المؤمنون الُممتلئون بالرُّ

 يعيشونها، والخضوع. 

 

ْكَر"، األفعال الخمسة التي تلي الفعل الرئيس هي:  ثِيَن"، و "ُمَرنِِّميَن"، َو "ُمَرتِّلِيَن"، و "َرافِِعيَن الشُّ "ُمَحدِّ

؛ وهي أفعال تَعتمد على الفعل الرئيس. وبالتالي، فهي تُشير إلى أمور تَْحُدث في (21-12: 2) و"َخاِضِعيَن"

وأبًدا. وبهذا فإنَّ الكتاب الُمقدَّس نفس الوقت الذي يَْحُدث فيه الفعل الرئيس، وإلى أموٍر ينبغي أن تَْحُدث دائًما 

فات التالية:  وح القُُدس يَتَِّصفون بالصِّ  يُعلِّم أن المؤمنين الُممتلئين بالرُّ

 

وح الُقُدس ال يشترك في الحفالت الصاخبة - التي يُصاحبها ُسْكر، وصخب،  المؤمن الُممتلئ بالرُّ

فات ال أخالقيَّة )أفُسس  (؛ بل إنه يلتقي باآلخرين لتبادل أطراف 7-1: 7بُطرس 1؛ 11-1: 2وتصرُّ

دوا هللا. وهذا مثال على واحٍد ِمن ثمر  الحديث، والترنيم، وتسبيح هللا لكي يبني الواحد اآلخر ويَُمجِّ

 . (24-27: 2؛ 2: 4كورنثوس 1؛ 21: 2غالطيَّة )الروح القُُدس وهو: ضبط النفس 

وح الُقُدس ليس شخًصا سلب - . ا، وال ناقًدا، وال َديَّاًنا في تعاُمله مع الناس والظروفيً المؤمن الُممتلئ بالرُّ

(، وال يَتَِّصف باالمتعاض واالستياء الدائمين؛ بل هو شخص 17: 2فهو ال يتذمَّر وال يُجاِدل )فيلبِّي 

(. وهذا مثال 18: 2تسالونيكي 1( ويَْشُكر هللا في كل ظروفه )6: 6تيموثاوس 1؛ 11: 7قانع )فيلبِّي 

وح القُُدس وهو: الفََرح )غالطيَّة    (.22: 2على واحٍد ِمن ثمر الرُّ

ر باستقالليَّة ُمفرطة - وح الُقُدس ال يتفاخر وال يَُفكِّ ، وال يرفُض التعاُون مع المؤمن الُممتلئ بالرُّ

اآلخرين، وال يَتَِّصف باألنانيَّة؛ بل هو شخص متواضع. فمثالً، فإنه يرضى بأن يكون األقل، وأن 

ا 14-1: 11يَْخِدم في مجاالٍت قد يرفض اآلخرون الخدمة فيها )يوحنَّا  (. ويُْكِرم اآلخرين أكثر ِممَّ

(. ويكون ودوًدا، وُمهذبًا، ولطيفًا، 7: 2(. ويهتم بمصلحة اآلخرين )فيلبِّي 11: 12يُكِرم نفسه )رومية 

وح القُُدس وهو: اللُّْطف  ومتواضًعا، وُمراٍع لمشاعر اآلخرين. وهذا مثال على واحٍد ِمن ثمار الرُّ

 (. 21: 2)غالطيَّة 

 

وح القُُدس يَتََميَّزون بسلوكهم، وِحكمتهم، وأولوياتهم، ومعرفتهم، وطاعتهم. ج( المؤمنون   الُممتلئون بالرُّ

 

ففي النص اليوناني األصلي للعهد الجديد )وبعض الترجمات العربيَّة(، نرى أنَّ حرف العطف )الواو( موجود 

وح القُُدس يَتَِّصف أيًضا بما هو . وهذا يعني أنَّ المؤمن 18: 2و أفُسس  14: 2بين الَعَدَدْين أفُسس  الُممتلئ بالرُّ

 :14-12: 2مكتوب في أفُسس 
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وح الُقُدس يهتم بحياته وُسلوكه - . فهو ليس شخًصا يفعل ما يَْحُسن في عينيه هو فالمؤمن الُممتلئ بالرُّ

ته أنه (. فهو يُْظِهر في كل جانٍب ِمن جوانب حيا22: 21فقط، بل ما يَْحُسن في عيني هللا )قُضاة 

يرفض كل شكل ِمن أشكال االستقالل عن هللا وأنه يُمارس نََمط الحياة الُمقدَّس الذي يَتَّفق مع ما يُعلِّمه 

 الكتاب الُمقدَّس. 

وح الُقُدس هو شخص ُممتلئ أيًضا بالحكمة العمليَّة - . فهو يَستخدم أفضل الموارد المؤمن الُممتلئ بالرُّ

د هللا. الُمتاحة لديه لتحقيق أسمى األه  داف. وهو يُطَبِّق معرفته الكتابيَّة على حياته اليوميَّة بما يَُمجِّ

وح الُقُدس يُْحِسن استغالل وقته والُفرص -  التي يضعها هللا أمامه.  المؤمن الُممتلئ بالرُّ

وح الُقُدس يسعى دوًما إلى معرفة وإطاعة مشيئة هللا -  قدَّس.الُمعلنة في الكتاب المُ  المؤمن الُممتلئ بالرُّ

وح القُُدس  و(  ثََمر الرُّ
 

 

 . 25-11: 5؛ غالطيَّة 11-3: 5رومية  اقرأ

وح القُُدس: كيف تَُعبِّر طبيعتك الخاطئة عن نفسها؟ أو كيف يَُعبِّر حضور اكتشف وناقش  عن نفسه فيك؟ الرُّ

 : مالحظات

 

 .الطبيعة الخاطئة -1

 

الطَّبيعة الخاطئة الساكنة فينا تُعلن عن ذاتها ِمن خالل الخطايا الفعليَّة على الصعيد األخالقي )كالزنى(، أو 

 الروحي )كأعمال الظُّلمة(، أو االجتماعي )كالطموحات األنانيَّة وروح الخصام(. 

 

وح القُُدس -2  . الرُّ

 

وح القُُدس السَّاِكن فينا يَُعبِّر عن ذاته ِمن خالل ثََمر  وح القُُدسالرُّ . وهو يَُعبِّر عن ذاته ِمن خالل بعض الرُّ

فات الروحيَّة الرئيسه )كالمحبَّة والفرح والسالم(؛ وِمن خالل بعض الفضائل التي تُعلن عن نفسها ِمن  الصِّ

ْبر، واللُّ  ْطف، والصَّالح(؛ ِمن خالل األمانة ِمن نحو هللا، واللُّْطف ِمن نحو خالل العالقات االجتماعية )كالصَّ

 الناس، وضبط النفس. 

 

يسوع المسيح، والروح القُُدس يَْسُكن فيك. حينئٍذ فإنك تُصبح ُمْلَزًما  إلىفعندما تكون مؤمنًا حقيقي ًا فإنك تَنتمي 

لروح القُُدس الساكن فيك. وبالطبع فإنَّ الروح بعدم االستسالم للطبيعة الخاطئة، بل أن تحيا تحت هيمنة ا

ر منها، وسوف يُنشئ فيك َمَحبَّة، وفرح،  القُُدس ُمعاكس تماًما للطبيعة الخاطئة، وسوف يُساعدك في التحرُّ
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وح القُُدسوسالم، وطول أناة، ولُطف، وصالح، وأمانة، ووداعة، وضبط للنفس )تََعفُّف(. وسوف يقودك   الرُّ

 –ذي يُريدك هللا أن تسلُك فيه. وبهذا، يُصبح الروح القُُدس القوة الُمهيمنة والُمسيِطرة في حياتك في الطريق ال

 وال ِسيَّما حين تَخضع له وتتعاون معه. 

 

وح القُُدس  و(  المواهب الروحيَّة التي يُعطيها الرُّ
 

 

 .طبيعة المواهب الروحيَّة -1

 

 هي مواهب أو َمهام يَحصل عليها اإلنسان بفَْضل نِعمة هللا وسيادته. الروحيَّةأ( المواهب 

 

(. وقد تكون هذه المواهب قُدرات أو مهام عاديَّة أو خارقة. فعلى 4: 12كورنثوس 1" )هُنَاَك َمَواِهُب ُمْختَلِفَةٌ "

عة للتنبُّؤ، أو التعليم، أو سبيل المثال فإنَّ بعض المؤمنين يُْعطَْوَن قُدرات )خدمات( عاديَّة أو خارقة للطبي

(؛ في حين أنَّ مؤمنين آخرين يُْعطَون َمهام )وظائف( عاديَّة أو خارقة للطبيعة 5-1: 12التشجيع )رومية 

 إلى(. وهذه الوظائف ال تُشير بالضرورة 4: 12؛ قارن رومية 11: 4كأنبياء أو ُمعلِّمين أو ُرعاة )أفُسس 

 (. 12: 4بُطرس 1الخدمات التي يقوم بها هؤالء المؤمنين ) ىإلَمناصب قياديَّة ُمَعيَّنة، بل 

 

وح القُُدس.  ب( المواهب الروحيَّة هي "إعالنات" ُمختلفة للرُّ

 

وح القُُدسفالمواهب الروحيَّة الُمختلفة هي إعالنات ُمختلفة عن حضور  وعمله في حياة المؤمن  الرُّ

 (. 7: 12كورنثوس 1)

 

 ر في "خدمات" عديدة.ج( المواهب الروحيَّة تَْظهَ 

 

(. فعلى سبيل المثال، قد يَُعبَّر عن المواهب الروحيَّة عن طريق 5: 12كورنثوس 1" )نَاَك ِخْدَماٌت ُمْختَلِفَةٌ "هُ 

 (. 12-11: 4خدمة إعالن كلمة هللا للُخطاة، وِمن خالل خدمة تعليم الُمَخلَّصين ورعايتهم )أفُسس 

 

 "تأثيرات" )أعمال أو نتائج( ُمختلفة.د( المواهب الروحيَّة لها 

 

(. فعلى سبيل المثال، فإنَّ مواهب الشفاء )بصيغة الَجْمع( 1: 12كورنثوس 1" )َوهُنَاَك أَْيضاً أَْعَماٌل ُمْختَلِفَةٌ "

المواهب التي يُمكن ِمن خاللها شفاء الناس جسدي ًا أو عاطفي ًا أو روحي ًا. عالوة على ذلك، فإنَّ  إلىتُشير 
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 كورنثوس1الشفاء بالوسائل العاديَّة وإلى الشفاء بطُُرق ُمعجزيَّة ) إلىمواهب الشفاء هذه يُمكن أن تُشير 

12 :3 .) 

 

 .ُحدود المواهب الروحيَّة -2

 

 َمحدودة في كل قائمة ِمن قوائم هذه المواهب.أ( المواهب الروحيَّة 

 

؛ 12-25، 12-7: 12؛ 7و  1: 7كورنثوس 1، و 5-4: 12فهناك العديد ِمن المواهب المذكورة في رومية 

. وال يُْقَصد بأيٍّ ِمن هذه القوائم أن تكون قائمة شاملة لجميع المواهب 11-12: 4بُطرس 1؛ 11: 4أفُسس 

ح أنَّ هناك العديد ِمن المواهب الروحيَّة األخرى التي لَم يَِرد ِذكُرها في هذه القوائم. الروحيَّة. لذلك، ِمَن ال ُمَرجَّ

( والمهارات الفنيَّة 15، 25: 15؛ 1: 25َوِمن األمثلة على ذلك ما يلي: مهارات خياطة المالبس )خروج 

عة )خروج  والمهارات الموسيقيَّة )المزمور (، 1: 11و  12: 15(، ومهارات  البناء )خروج 1-1: 11الُمتنوِّ

ْعر وتأليف الموسيقى )المزمور 2-1: 11  (، والمهارات القياديَّة )المزمور12: 45(، ومهارات نَْظم الشِّ

75 :72 .) 

 

 ب( المواهب الروحيَّة محدودة ِمن قِبَل واهبها. 

 

ر المواهب التي فاهلل هو الذي يُعطي المواهب الروحيَّة الُمختلفة بُمقتضى نِعمته وسيادت ه الُمطلقة. فهو الذي يُقَرِّ

 (. 11: 12كورنثوس 1ستُعطى لُكلِّ ُمؤمن )

 

وال أحد يَمتلك جميع المواهب الروحيَّة. كما أنَّ المؤمنين ال يَحصلون جميًعا على نفس الموهبة الروحيَّة. فعلى 

 (. 12-23: 12كورنثوس 1ن بألسنة )سبيل المثال، ليس جميع المؤمنين قادة، وليس جميع المؤمنين يَتكلَّمو

 

 يمتلك موهبة روحيَّة أَم ال. ُكلُّ مؤمنٍ المؤمنون المسيحيُّون يَختلفون في الرأي بشأن ما إذا كان 

 

" يمكن أن يكون لها معنًى عام بمعنى: ُكل  شخص عاش على األرض )كما هو الحال في  - كلمة "ُكل 

ُسل ( أو ُكل  مؤمن مسيحي عاش على 1: 2رومية   ؛1: 12؛ رومية 15: 2األرض )أعمال الرُّ

 و 7: 12و  7: 7كورنثوس 1(. لذلك، فإنَّ بعض المؤمنين يََرون بأن كلمة "ُكل" في 12: 14

تعني أنَّ ُكل  مؤمن فَْرد قد نال موهبة روحيَّة. وهذا أمر ُمحتََمل.  12: 4بُطرس 1و  21: 14
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ا  - " قد تَحتمل معنى خاص ً مجموعة أو فئة ُمعيَّنة. َوِمن  إلىبمعنى: ُكلَّ شخص يَنتمي ولكنَّ كلمة "ُكل 

(، وكل 7: 1 يوحنَّا(، وُكل شخص في الَجْمع الكبير )15: 11األمثلة على ذلك ما يلي: ُكلُّ ُمراٍء )لوقا 

" 15: 4 الرسل مؤمن ُمحتاج في اليهوديَّة )أعمال (. لذلك، فإنَّ بعض المؤمنين يَرون بأنَّ كلمة "ُكل 

تَنطوي على معنًى محدود يَقتصر على  12: 4بُطرس 1و  21: 14و  7: 12و  7: 7كورنثوس 1في 

وح القُُدسوال ِسيَّما ُكلُّ مؤمن في جسد المسيح َوهَبه  –كل ُمؤمن مقصود في سياق النص  موهبة  الرُّ

د تأكيًدا (. لذلك، ليس هناك أيُّ شيٍء يُؤكِّ 12-25، 11: 12كورنثوس 1روحيَّة بُمقتضى سيادته )

وح القُُدسجازًما أنَّ  قد أعطى لكل مؤمٍن في العالم موهبة روحيَّة ما.  الرُّ

 

". وناُلحظ هُنا َعلَى أَنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمنَّا قَْد أُْعِطَي نِْعَمةً تَُوافُِق ِمْقَداَر َما يَهَبُهُ اْلَمِسيحُ : "7: 4ونحن نقرأ في أفُسس 

ُكلَّ شخص قد نال "موهبة روحيَّة"، بل إنَّ ُكلَّ مؤمٍن قد أُعطي "نِْعَمةً". ونِعمة هللا ال أنَّ هذه اآلية ال تقول إنَّ 

تَقتصر على إعطاء المواهب الروحيَّة للمؤمنين. فكل مؤمن مسيحي قد أُعطي مقداًرا ُمعيَّنًا ِمن نِعمة هللا. فعلى 

 كورنثوس1لوضع األساس الروحي )سبيل المثال فقد حصل بعض المؤمنين على نِعمة ِمن هللا وخبرة 

ة ِمن هللا للعمل باجتهاد أكثر ِمن المؤمنين اآلخرين 12: 1 (؛ في حين حصل البعض اآلخر على القوَّ

ة ِمن هللا للثبات رغم الظروف الصعبة 12: 15كورنثوس 1) (. كذلك، فقد حصل بعض المؤمنين على قوَّ

على مهارات ِمن هللا للُمناداة باإلنجيل في وسط األمم  (، في حين أنَّ البعض اآلخر حصل3: 12كورنثوس 2)

(. وهناك مؤمنون حصلوا ِمن هللا على قدرات أو َمهام تَُسمَّى مواهب روحيَّة )أفُسس 3: 2األجنبية )غالطيَّة 

 (. 11-12: 4بُطرس 1؛ 11: 4

 

 ج( المواهب الروحيَّة محدودة في المقدار.

 

(. 7: 4فكما أنَّ نِعمة هللا تُعطي بمقدار ُمعيَّن فإنَّ المواهب الروحيَّة تُعطى بمقدار ُمعيَّن هي األُخرى )أفُسس 

وهذا يَعني أنَّ أولئك الذين حصلوا على مواهب روحيَّة قد حصلوا عليها بمقدار ُمعيَّن بحسب ما قََسَمه المسيح 

، في حين حصل البعض اآلخر األطفالمنين على موهبة تعليم لهم. فعلى سبيل المثال، لقد حصل بعض المؤ

، في حين أنَّ البعض َسْرد القصص. وهناك َمن حصلوا على موهبة التعليم ِمن خالل الكبارعلى موهبة تعليم 

. فال يوجد شخص يَُعلِّم كل شيء في العالم. الكتاب الُمقدَّستفسير اآلخر حصلوا على موهبة التعليم ِمن خالل 

  يوجد ُمَعلِّم كامل يستطيع أن يَُوظِّف جميع القدرات واإلمكانات الُمتاحة )باستثناء يسوع المسيح بالطبع(.وال
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 .الغاية ِمن المواهب الروحيَّة -1

 

 هناك أربع غايات للحصول على المواهب الروحيَّة:

 

بُطرس 1) ح الشخصيَّةاآلخرين وليس لخدمة المصاللخدمة المؤمنين يجب استخدام المواهب الروحيَّة  -

4 :12-11 .)

كورنثوس 1وليس لبُنيان طائفة أو َرِعيَّة ُمعيَّنة فقط )لبُنيان الكنيسة يجب استخدام المواهب الروحيَّة  -

(. 12: 14؛ 7: 12

(. 12: 4)أفُسس  لتأهيل المؤمنين لعمل الخدمة في الكنيسةيجب استخدام المواهب الروحيَّة  -

 (. 11: 4بُطرس 1) لتمجيد هللا في كل شيءيجب استخدام المواهب الروحيَّة  -

 

وح القُُدس  ح(  دروس أخرى عن الرُّ
 

 

 . 21سلسلة "اذهبوا وتلمذوا جميع األَُمم"، الدليل الثاني، الدرس  انُظرَشْخص الروح القُُدس ووظائفه:  -1

وح القُُدسالمعموديَّة  -2 وح القُُدس، واالمتالء بالرُّ وح القُُدس، وثََمر بالرُّ سلسلة "اذهبوا وتلمذوا  انُظر: الرُّ

 .45جميع األمم"، الدليل الرابع، الدرس 

وح القُُدسالمواهب الروحيَّة التي يُعطيها  -1 سلسلة "اذهبوا وابنوا كنيسة المسيح "، الدليل السابع،  انُظر: الرُّ

 . 11الدرس 

 

 ق(ائدق 5) َصالة 5

 ُمتجاوبة مع كلمة هللاَصالة 

 
 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

 أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم. 

 

 (تان)دقيق واجب بيتي 1

 للدَّرس القادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائد المجموعة.)

 . تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح. تعهُّد -1
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)مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص( التعليم الُمتعلِّق بعيد العنصرة:  ِعظ، أو َعلِّم، أو ادرس -2

 ذكرى َسْكب الروح القُُدس. 

. استخدم 1-1كورنثوس 2. تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يومي ًا ِمن الخلوة الروحيَّة -1

ل. اكتب مالحظاتك.   طريقة الَحق  الُمفضَّ

 آيات كتابيَّة حفظتها. 5. راجع يوميًا آخر 11: 1ل واحفظ آية الحفظ الجديدة: يوحنَّا : تأمَّ الحفظ -4

ر درس الكتاب الُمقدَّس القادم في البيت: إنجيل يوحنَّا درس الكتاب -5 . استخِدم طريقة الخطوات 1. َحضِّ

ن مالحظاتك.   الخمس لدراسة الكتاب الُمقدَّس. َدوِّ

 (. 1: 5. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور الصالة -1

ن مالحظاتك -7 ن أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدوِّ حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.


