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األشجار  أغصان  من  تنبعث  حيث  ربيع!  والدنيا  الدرس  هذا  نكتب 
البراعم  نبتت  لقد  بالحيوية.  المليء  األخضر  واللون  بالنور  جديدة  حياة 
الورود  وتتفتح  واألخضر.  والــوردي  األبيض  منها  بألوان  وأزهــرت 
الزرقاء والحمراء الصفراء والبرتقالية فجأًة مزينًة الحدائق. وفي وصف 

الربيع، كتب الملك سليمان: 

ألن الشتاء قد مضى والمطر مرَّ وزال، الزهور ظهرت في األرض. 
بلغ أوان القضب وصوت اليمامة ُسمع في أرضنا. التينه أخرجت فجها 
األنشاد  (نشيد  رائحتها  تفيح  الكروم)  (أزهار  الكروم  وقعال  (ثمرها) 

.(13-11 :2

فعمل الروح القدس في الكنيسة هو كجمال فصل الربيع. فما أن تخضع 
جموع الناس لعمله، فإنه ينعشهم بحياٍة وإشراقة جديدة "المولود من الجسد 

جسد هو، والمولود من الروح هو روح" (يوحنا 3: 6).
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في هذا الدرس:
الروح القدس والمؤمن   

مسحة الروح  
مواهب روحية لبناء الكنيسة  

يساعدك هذا الدرس على:

على  وكونه  المؤمنين  في  القدس  الروح  كون  بين  الفرق  توضيح   
المؤمنين.

وصف المقصود بمسحة الروح القدس.   
فهم كيف تبني مواهب الروح القدس الكنيسة.  
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الروح القدس والمؤمن 

مّيز بني ُسكنى الروح القدس واملعمودية يف الروح القدس. الهدف 1. 

فريدريك بيرك (Frederic Burk)، المرسل إلى جنوب أفريقيا، قدم 
لنا شهادته عن كونه قد تعمَّد في الروح القدس فقال: كنت شابًا في مدرسة 
أنا أيضًا  التالميذ. وبدأت  المقدس، وكان اهللا يسكب روحه على  للكتاب 
أبحث عن اهللا، فقد أردت أن أمتلئ بالروح القدس. وذات ليلة، بينما كنت 
أنتظره بهدوء، ُخيل لي أن الروح القدس يقودني إلى داخل البستان حيث 
كان يسوع يصلي، ثم إلى قاعة المحكمة حيث حوكم، وأخيرًا إلى الجلجثة 
حيث صلب. لقد بكيت أمام اهللا حين شعرت بأني أشارك آالم مخلصي." 

"حينئٍذ حل علي الروح القدس، وظل يمألني حتى شعرت بأني امتألت 
بالكامل من قوته. وبدأت أتكّلم بلغة غير واضحة بلعثمة اللسان، ثم أخذت 
أتكلم بلغة واضحة. لقد امتألت نفسي بمجد اهللا. وحضر يسوع، المعِّمد 

األعظم وعمَّدني في الروح فامتألت نفسي بصالحه.

كنت  أن  فبعد  المعمودية!  هذه  حياتي  في  فعلته  الذي  تغيير  من  له  يا 
خجوًال وال أستطيع الكالم أمام الناس، أصبحت جريئًا فجأة. فأمام جمع 
المصلين كانت تخرج مني الكلمات بسهولة، وسمعت نفسي أقدم للناس 
كلمة اهللا بقوة ومع ذلك لم أكن أنا المتكلم بل روح اهللا هو الذي كان يتكلم 

من خاللي. 

"كنت ما أزال في كلية الالهوت حين دعاني اهللا للذهاب إلى أفريقيا وقد 
سهل لي طريقًا فيما بعد للذهاب هناك. وخالل السنوات ال60 التي سمح 

لي الرب أن أخدمه فيها، كانت مسحة الروح القدس معي على الدوام."

تبدأ  سمر  جعلت  التي  هي  بورك  فريدرك  كشهادة  شهادة  كانت  لقد 
لخدمة  طريقهم  في  وهم  الليالي  إحدى  وفي  القدس.  بالروح  بالتفكير 
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ألني  اآلن  فيَّ  يسكن  القدس  الروح  "أليس  فجأة:  سمر  سألت  الكنيسة 
ُمخلِّصة؟"

هو  واآلن  للمسيح  قادك  الذي  هو  القدس  فالروح  عزيزتي،  يا  "نعم، 
ساكن فيك." 

"إذن لماذا يتحدث الناس عن قبول الروح القدس إن كنا نمتلكه؟"

فيقول زياد: "ها هو عماد هنا، وهو كما أعتقد يستطيع أن يجيبك أفضل 
مما أستطيع أنا." وبعد أن يستمع صديقهما عماد لألسئلة يجيب: "نعم يا 
غالطية  في  ونقرأ  فيك،  يسكن  القدس  الروح  لديك  أنت  فكمؤمنة  سمر 
أبا  يا  صارخًا  قلوبكم  إلى  ابنه  روح  اهللا  أرسل  أبناء،  أنكم  6: ’بما   :4
اآلب.‘" وفي 1 كورنثوس 3: 16 أيضًا تقول اآلية إن روح اهللا يحيا فينا، 

وألننا أبناء اهللا فإن الروح القدس يحيا فينا." 

قبولهم  عن  يتحدثون  الناس  تسمعين  "عندما  ليوضح:  عماد  ويتابع 
في  المعمودية  على  يقصدون حصولهم  فهم  التجديد،  بعد  القدس  الروح 
الروح القدس. وعندما تكون مؤمنًا حقيقيًا فإن الروح القدس يأتي ليسكن 
داخل قلبك. وعندما يحصل المؤمنون على المعمودية في الروح القدس 

فإنه يحل عليهم، ويمألهم حتى يفيضوا. إنه سكيب من روح اهللا علينا."

"لنأخذ بعض المقاطع الكتابيه: أعمال 2: 17 يقول: ’ويكون في األيام 
األخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر.‘ هنا يوضح الرسول بطرس 
 .28 :2 يوئيل  في  المذكورة  للنبوة  تحقيق  هو  القدس  الروح  أن سكيب 
ويستمر بطرس فيقول: ’يسوع هذا أقامه اهللا ونحن جميعًا شهود لذلك. وإذ 
ارتفع بيمين اهللا وأخذ موعد الروح القدس من اآلب سكب هذا الذي أنتم 
اآلن تبصرونه وتسمعونه‘ (أعمال 2: 32-33). وكما حدث مع هؤالء 
األشخاص في زمن الكنيسة األولى، فإن مؤمني اليوم بإمكانهم الحصول 
على سكيب الروح القدس. قال يسوع قبل صعوده إلى السماء: ’وها أنا 

أرسل لكم موعد أبي.‘ (لوقا 24: 49)."
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وتسأل سمر: "ماذا يحدث للشخص الذي يحصل على سكيب الروح 
القدس؟" 

يجيب عماد: "يحدث شيء مدهش! فعندما تعبدين الرب وتسلمين نفسك 
لم  بكالم  خاللك  من  ويتكلم  عليك  يحل  القدس  الروح  فإن  بالكامل،  له 

تتعلميه من قبل! فالروح القدس يستخدم صوتك لتمجيد اهللا."

"في اليوم الخمسين حل الروح القدس على نحو مئة وعشرين رجل 
وامرأة من المؤمنين والمؤمنات الذين أخذوا يتكلمون بلغات مختلفة بعد 
بألسنة  تكلموا  فقد  القدره.  أعطاهم هذه  الذي  القدس  الروح  امتالئهم من 
فكانوا يعظّمون اهللا."  القدس  الروح  لهم بواسطة  مختلفة عديدة أعطيت 

(أعمال 1: 15 وأعمال 2: 12-5).

ولدى سماعها هذا، سألت سمر: " كيف يمكن لي أن أحصل عليه؟ أريد 
 "! أن يحل الروح القدس عليَّ

للرب  قلبك  فافتحي  يا سمر  لك  هو  االختبار  "هذا  وقال:  ابتسم عماد 
الرب  فإن  لك،  عطيته  واقبلي  له  نفسك  وسّلمي  اعبديه  بحمده!  وابدئي 
يسوع نفسه هو الذي يمألك بالروح القدس حتى يفيض منك. يسكب اهللا 
اآلن من روحه على ماليين المؤمنين في كل أرجاء العالم وال أحد يرغب 

أن تحجب عنه هذه البركة."

ÂÌãÄÄ∏

شخصين  يمثالن  كأسان  المقابلة)  الصفحة  (في  الرسم  في  لدينا   .1
القدس. وضح  الروح  يمثل  الذي  بالماء  مملوءًا  وإبريقًا  مؤمنين 
المؤمن  واآلخر  الُمخلَّص،  األول  المؤمن  الشخص  بين  الفرق 
من  المزيد  برسم  وذلك  القدس،  بالروح  في  والُمعمَّد  الُمخلَّص 

الماء داخل الكأسين وحولهما.
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ضع دائرة حول رمز كل عبارة صحيحة:   .2
القدس  الروح  بأن  الجموع  بطرس  أخبر  الخمسين  يوم  في  أ.   

كان للمؤمنين الـ 120 فقط.
ال نستطيع أن نعّمد أحدنا اآلخر في الروح القدس.  ب.   

يستخدم الروح القدس ألسنتنا لتمجيد اهللا. ج.   
ما زال اهللا يسكب من روحه القدس ولكن على قله من الناس  د.   

فقط.

ُمخلَّص وُمعمَّد   ُمخلَّص   
يف الروح القدس  

مسحة الروح

تعّرف إىل حقائق هلا عالقة مبسحة الروح القدس.  الهدف 2. 

هذا جانب مهم للخدمة بقوة الروح القدس. فدعونا نفهم معنى "مسحة" 
الروح القدس.
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"المسح" يعني أن تضع الزيت على شخص أوعلى شيء وذلك كجزء 
من طقس ُمعّين. وكان يتم ذلك في العهد القديم عندما كان يفرز أشخاص 

أو أشياء ليكرسوا من أجل خدمة اهللا. 

وقد سكب النبي صموئيل الزيت على رأس داود عندما أفرزه ليكون 
ملكًا مكرسًا على بني إسرائيل. ويقول الكتاب: "وحل روح الرب على 
داود من ذلك اليوم فصاعدًا" (1 صموئيل 16: 13). وعندما دّشن موسى 
الخيمة في البرية، مسحها بالزيت المقدس، وكذلك المذبح (انظر خروج 
40: 9-11). ويذكر مزمور 133: 2 أن هارون وهو أول رئيس كهنه تم 
مسحه بالزيت أيضًا. الزيت رمز للروح القدس. والكلمة "مسحة" تستخدم 
لوصف اللمسة العجيبة لقوة الروح القدس والتي ُتمكن شخص ما أن يعمل 

للرب شيئًا يفوق قدرته.

وبتأثير مسحة الروح القدس استطاع داود تأليف الترانيم التي ندعوها 
قيامة  عن  وتنبأ  نبيًا  داود  كان   .(1  :23 صموئيل   2) المزامير  نحن 
يسوع المسيح من الموت (أعمال 2: 30-31)؟ فهذه المسحه نفسها أو 
الخمسين  يوم  في  للجموع  وعظ  عندما  بطرس  على  حلت  الروح  قوة 

(أعمال 2: 36-14).

للقيام  (شمامسة)  مساعدين  سبعة  األولى  الكنيسة  اختارت  وعندما 
باألعمال المالية للكنيسه، فقد اختاروا رجاًال كانوا "مملوئين من الروح 
تعتبر  القدس  بالروح  المسحة  وكانت   .(3  :6 (أعمال  والحكمة"  القدس 
المقاييس  عليه  كانت  ما  هذا  اليومية.  أعمالهم  ألجل  وحيوية  ضرورية 
الروحية العالية للكنيسة األولى. فكم هو ضروري إذن، أن تكون مسحة 
في  الكنائس  خدمات  وعلى  فعالية  وكل  نشاط  كل  على  القدس  الروح 
أيامنا هذه! وكذلك تعليمنا ووعظنا وتبشيرنا ومشورتنا وترنيمنا وعزفنا 
وصلواتنا، فكلها تحتاج مسحة الروح من أجل مجد اهللا. وعندها فقط ُيرفع 

يسوع المسيح عاليًا وتصلح نفوس الناس ويتقدمون باإليمان.
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الشيء  أو  بالشخص  اليمن)  (إلى  العبارات  من  عبارة  كل  ِصل   .3
الموصوف (إلى اليسار):

رمز للروح القدس. أ.    ....

تعني التكريس. ب.    ....

أول رئيس كهنه. ج.    ....

مساعدون للكنيسة.  د.    ....

ألَّف عدة الترانيم.  هـ.    ....

وعظ في يوم الخمسين.  و.    ....

َمَسَح الخيمة والمذبح. ز.    ....

مواهب روحية لبناء الكنيسة

اخرت عبارات تصف دور املواهب الروحية يف بناء الكنيسة. الهدف 3. 

ويصلون  يرنمون  المصلين  جمع  كان  األحد،  يوم  مساء  اجتماع  في 
بالكالم  الجمع  بدأ أحد األعضاء من  ويسبحون. ثم ساد صمت! وبعدها 
وتشجع  المخلِّص  يسوع  تعظم  رسالته  كانت  واضــٍح.  قــوٍي  بصوت 
الناس لإليمان به وإطاعته. وكانت كلماته ترن بسلطان، وتجلب الراحة 
والرجاء. ثم أخذ القسيس بتشجيع الناس ألن يستجيبوا لتحركات الروح 

القدس. وترتفع موجة آخرى جديدة في التسبيح للرب.

بطرس  .1
داود  .2

الزيت  .3
الشمامسة  .4

المسحة  .5
هارون  .6

النبيذ  .7
بولس  .8
موسى  .9
مملوء  .10
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رسالة  "إنها  هامسًا:  زياد  ويجيب  يجري؟"  الذي  "ما  سمر:  وتشهق 
نبوية." [سنبحث في هذا الموضوع الحقًا.]

الناس اآلن في وضع سكون ومهيئون لسماع كلمة الرب، وخصوصًا 
أنها عظة لها عالقة بالكالم الذي نطق به عضو الكنيسة مسوقًا بالروح 

القدس.

للتقدم  الخاصه  االحتياجات  ذوي  الناس  القسيس  يدعو  العظة  وبعد 
لألمام من أجل الصالة، حيث يتجمع بعض قادة الكنيسة حولهم ويضعون 
أياديهم على كل ذي حاجة، وقد تشجع الناس للصالة وصار لديهم إيمان 

بأن طلباتهم ستستجاب من اهللا.

أما صوت الصالة فكان كخرير مياه مندفعة، وأما المؤمنون فقد حلت 
عليهم البركة جميعًا.

ما حدث في بداية الخدمة كان إظهارًا وإعالنًا إلحدى مواهب الروح 
القدس: النطق بنبّوة. ولقد تعلم كل من زياد وسمر عن ذلك في ما بعد من 
الناس  فيكلم  يتنبأ  من  "وأما  الثالث:  العدد  لنا  ويقول   .14 كورنثوس   1

ببنيان ووعظ وتسليه."

بينما يتحرك الروح القدس بين مجموعة ممتلئه بالروح من المؤمنين، 
الذي  النهر  كفيضان  فيضان  والقوة.  المحبه  من  منهم  يخرج  فيضًا  فإن 
يجلب الشفاء والحياة للناس الذين هم في حاجه. ويأتي فيض هذه القوة من 
خالل المؤمنين بواسطة عطايا الروح القدس. فأشياء عجيبة تحدث، الناس 

ُتشفى ويتم تحريرها من عادات الخطية، وهكذا تأخذ الكنيسة بالنمو. 

ويجب أن تعلن عطايا الروح بحسب االرشاد المذكور في 1 كورنثوس 
14 بأن ُيعطى المجد للمسيح وأن ُيبنى المؤمنون روحيًا. فاهللا يريد من 
بال  اجتماعاتنا  تكون  أن ال  فيه حياة. ويجب  لنا  يكون  أن  معًا  اجتماعنا 

ترتيب، بل أن نتفاعل في وئام وسالم (بحسب 1 كورنثوس 14: 33).
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في 1 كورنثوس 12: 8-10 ُتذكر تسع مواهب، وكل واحدة منها فريدة 
وفوق الطبيعة البشرية، أي روحية. فهي فوق قدراتنا ومواهبنا الطبيعية. 
أن  فعلينا  القدس،  الروح  أعمال  إدراك جميع  قادرين على  ولكوننا غير 

نكون منفتحين على اهللا للحصول على مايريده اهللا لنا. 

وباختصار، فإن المواهب الروحية توصف كاآلتي: كالم حكمة، وهي 
حكمة خاصة ولحاجة خاصة. هي بعٌض من حكمة اهللا تقال في الوقت 
المعين. ومن خالل كالم العلم فإن الروح القدس يجعل المؤمن يقول أشياء ال 
يمكن له بأية طريقة أن يعرفها بقدراته الذاتية. أما موهبة اإليمان فهي قدرة 
غير طبيعية لإليمان بقدرة اهللا خصوصًا عندما يكون هناك احتياج معين. 

إن مواهب الشفاء تفيض من الروح من خالل المؤمن ومنه إلى الناس 
المحتاجين إلى الشفاء. ومن خالل موهبة عمل القّوات فإن الشخص الذي 
يتحرك الروح القدس من خالله تكون لديه قوة روحية تمكنه من عمل أشياء 
مستحيلة. أما النبّوة فهي كالم بلغة معروفة للسامعين لكن بقوة الروح القدس. 
وتكون إما بالحديث أمام الجموع كالوعظ أو بإعالن شيء قبل حدوثه. 

وبالنسبة لموهبة تمييز األرواح، فالروح القدس يمكِّن شخصًا ما من 
أن يرى ما وراء الظاهر فيميز الروح إن كان (روح اهللا أو روح إنسان 

أو روحًا شريرًا.)

لم  بلغة  التكلم  من  المؤمن  تمكن  فهي  بألسنة  التكلم  لموهبة  وبالنسبة 
يتعلمها من قبل. فربما تكون لغه أرضية أو لغة مالئكة. وترجمة األلسنة 
وللسامعين.  للمتكلم  معروفة  بلغة  ولكن  باأللسنة  قيل  لما  المعنى  تعطي 
وعلينا أن نتذكر مرة أخرى أن القدرة على هذه المواهب تكون من خالل 

الروح القدس فقط. 

الُمعين" من  كتاب "صديقك  لدراسة  ندعوك   ، بعد  ذلك  تختبر  لم  إن 
سلسلة الحياة المسيحية الصادر عن جامعة ICI، حيث ستجد عمقًا أكثر 

عن الروح القدس.
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على الكنائس أن تفسح المجال لهذه المواهب الروحية كما تعلمنا كلمة 
اهللا. وهذه المواهب ستمكن الكنيسة من مّد الخدمة الطيبة التي كانت أيام 
بأننا  يسوع  وعد  وقد  المحتاج.  اليوم  عالم  إلى  األولى  والكنيسة  المسيح 
ممكن حين  وهذا  يوحنا 14: 12.  بحسب  فعل  مما  أعظم  أشياء  سنفعل 
نخضع للروح القدس الذي أرسله يسوع مكانه ليفيض به على كنيسته، 

ومن خاللها بقوة تمنح الحياة الحقيقية للناس. 

ÂÌãÄÄ∏

في التمارين التالية ضع دائرة حول رمز التكملة المناسبة لكل جملة:

ُتعطى مواهب الروح القدس لكي:  .4
تساعدنا على النمو الروحي.  أ.   

تجعل اآلخرين يالحظوننا.  ب.   
تجعل كنائسنا مختلفة. ج.   

عندما تكون مواهب الروح القدس عاملة فإنها:   .5
تأخذ مكان كلمة اهللا.  أ.   

تجعلنا نشعر بأننا غير مرتاحين ومضطربين.  ب.   
تعمل بانسجام مع كلمة اهللا. ج.   

ولكن  موجودة  مواهب  أنواع 
الروح واحد.

(1 كورنثوس 12: 4)
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إن كنا ال نفهم كل شيء عن المواهب الروحية فعلينا أن:   .6
نقول إنها ليست لنا.  أ.   

نقبل فقط الذي نفهمه حقًا.  ب.   
نكون منفتحين للرب مهما كان األمر، ألننا نثق بأنه يعمل  ج.   

الحق دائمًا. 
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قد تشبة رسمتك شيئًا كهذا:  .1

تساعدنا على النمو الروحي.  أ.   .4

خطأ أ.   .2
صواب ب.   
صواب ج.   

خطأ د.   

تعمل بانسجام مع كلمة اهللا.  ج.   .5

الزيت   .3 أ.   .3
المسحة   .5 ب   
هارون  .6 ج.   

الشمامسة   .4 د.   
2.  داود  هـ.   

بطرس   .1 و.   
هارون   .6 ز.   

الحق  يعمل  بأنه  نثق  األمر، ألننا  كان  للرب مهما  منفتحين  نكون   .6
دائمًا. 
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