
بالروح القدس(  ءالتم) األهل اكتشفت االكتشاف العظيم   

 هل وصلت إلى اإلكتشاف العظيم ... اإلمتالء بالروح القدس؟

ماليين من المؤمنين بالمسيح تعلموا كيف يختبروا قوة الروح القدس حسب وعد المسيح وأصبح لهم الخبرة اآلن ليشاركوا 

 اآلخرين عن المسيح ويطيعوا أمره ليكونوا شهوداً باألخبار السارة عن الحب والغفران اإللهي

ليشاركوا مع اآلخرين في أعظم مهمة في تاريخ البشرية عندما تعلموا هذا الحق عن الروح القدس أصبحوا أكثر فاعلية وتأثير  

 يحدثنا الكتاب المقدس عن الروح القدس ويقول

 أوالً : اإلنسان الطبيعي .. الخاطئ 

هو الذي لم يقبل المسيح مخلصاً بعد والروح القدس ال يسكن في اإلنسان الخاطئ )الطبيعي( ويقول الكتاب المقدس عنه ولكن 

14:  2 يقبل ما لروح هللا ألنه عنده جهالة وال يقدر أن يعرفه كورنثوس األولى اإلنسان الطبيعي ال  

 اإلنسان الطبيعي .. الخاطئ

 المسيح خارج دائرة حياة اإلنسان

 اإلنسان الخاطئ يسيطر على عرش حياته 

 يحتاج هذا الشخص أن يقبل المسيح مخلصاً له 

 

 ثانياً : اإلنسان الروحي

9:  8روميه  عندما نقبل المسيح مخلصاً لنا .. يسكن الروح القدس فينا  

 وعندما نمتلئ من الروح القدس نجعل المسيح يحكم حياتنا ويقودها ويصف الكتاب المقدس الحياة الممتلئة بالروح بقوله

23 - 22:  5غالطية  ثمر الروح فهو محبة .. فرح .. سالم .. طول إناه .. لطف .. صالح .. إيمان .. وداعة .. تعففأما   



عندما نجعل المسيح يحكم حياتنا ويقودها سنسعى إلرضاء هللا .. سيكون لدينا الرغبة أن نقرأ الكتاب المقدس .. وأن نصلى ..  

تكون لنا شركة مع غيرنا من المؤمنين وأن نحدث اآلخرين عن يسوع المسيح وأن  

 المحبة •

 الفرح  •

 السالم •

طول   •

 األناة

 اللطف  •

 األمانة  •

 الصالح •

 الوداعة •

 التعفف  •

يسيطر المسيح على   •

 حياته 

يمتلئ قوة من الروح  •

 القدس 

يربح اآلخرين   •

 للمسيح

 يصلى فيجد إستجابة  •

 يفهم كلمة هللا •

 يثق في هللا ويطيعه •

 

 

 : ويالحظ من الرسم أن

 المسيح يسكن حياته كمخلص له

 المسيح يسكن على عرش قلبه ويحكم حياته

 الذات تخدم المسيح وتعمل على طاعته

وألنه يجعل الروح القدس يقود حياته فإنه يعيش حياة حافلة 

 بثمر الروح 

 ثالثاً : اإلنسان الجسدي

حي الذي يركز على إرضاء ذاته ويهمل إرضاء المسيحهو المسي  

 هو مثل الطفل الصغير الذي يصر على طلباته 

 يشبه أهل العالم ويقول الكتاب المقدس عن المؤمنين الجسديين

ا بعد  وأنا أيها األخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح .. سقيتكم لبناً ال طعاماً ألنكم لم تكونو

تستطيعون .. بل اآلن أيضاً ال تستطيعون ألنكم بعد جسديون .. فإنه إذ فيكم حسد وخصام وإنشقاق ألستم جسديين وتسلكون  

3 - 1:  3كورنثوس األولى   بحسب البشر  



ممتلئاً  •

 حسداً 

شاعراً  •

 بالذنب 

 ناقداً للغير  •

سريع  •

 الغضب

 دائم القلق  •

عبداً  •

 لليأس 

ال يهتم بدعوة   •

 اآلخرين للمسيح

 كثيراً ما يعصى هللا  •

 ال يثق باهلل ثقة كاملة •

 حياته الروحية ضعيفة •

 ال يهتم بدرس الكتاب  •

كثيراً ما تسيطر عليه  •

 أفكار شريرة 

 

 

ن الرسم أنويالحظ م  : 

 المسيح ال يزال يسكن حياته كمخلص

 الذات تجلس على عرش قلبه وتسيطر على حياته

 المسيح ال يحكم حياته بالكامل 

وهو يحاول أحياناً أن يرضى هللا .. لكن يجد انه ال 

 يستطيع أن يفعل ما يريد

ألني لست أعرف ما أنا أفعله ، إذ لست أفعل ما أريده .. بل ما أبغضه إياه أفعل .. فإني أعلم أنه ليس ساكن فّى أي في جسدي  

شئ صالح ألن اإلرادة حاضرة عندي .. وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد ألني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي  

والنتيجة أن   24 -19 - 15:  7اإلنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت؟ رومية  لست أريده فإياه أفعل .. ويحي أنا

المؤمن الجسدي الذي يركز على إرضاء ذاته ال يستمتع بحياته مع الرب بل يحيا معظم الوقت حياة الهزيمة ويتصرف أحياناً  

 ... كأنه ليس مؤمن على اإلطالق واآلن

 اإلنسان الجسدي؟ 

 

 اإلنسان الروحي؟

 

 



 أى إنسان تريد أن تكون؟ 

 كيف يمكن لإلنسان الجسدي أن يصبح إنساناً روحياً؟

 نمتلئ من الروح القدس باإليمان

اإليمان ننال الخالص حين نثق في الرب يسوع المسيحب  

 باإليمان أيضاً ننال اإلمتالء بروح هللا القدوس

 

 :يمكنك اآلن أن تدع الروح القدس يمألك ويقود حياتك بإتباع الخطوات الثالث اآلتية

(1) 

 إعترف بخطاياك للرب

9:  1يوحنا األولى  إن إعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم  

 اإلعتراف هو

 إتفاق مع هللا إنك أخطأت في حقه

 شكر هلل أن خطاياك قد غفرت في المسيح

 رجوع عن خطاياك وإطاعة هللا .. التوبة

(2) 

 سلم نفسك للرب

نحيا حياة اإلمتالء بالروح القدس يجب أن تكون لدينا الرغبة في أن ندع يسوع المسيح يحكم كل شئ في حياتنا .. يجب أن   لكى

 يحكم أموالنا وأوقاتنا وأعمالنا وعالقتنا مع اآلخرين 

13:  6رومية  وال تقدموا أعضائكم آالت إثم للخطية بل قدموا ذواتكم هلل كأحياء من األموات وأعضائكم آالت بر هلل  

(3) 

 نحن نمتلئ بالروح القدس باإليمان



 ونعبر عن اإليمان بالصالة .. قد تريد أن ترفع صالة كهذه 

 ربي يسوع .. أنا أحتاج إليك لتمتلك حياتي

 حتى اآلن كنت أّسير حياتي بنفسي أعترف أن عملي هذا كان خطية وأنا أريد أن أرجع عن هذه الخطية وأتوب عنها 

سي لك وأتعهد أن أكون مطيعاً لك أسلم يارب نف  

 أشكرك يارب ألنك قد غفرت لي هذه الخطية 

 واآلن أطيع أمرك وأثق في وعدك بأنك سوف تمألني بالروح القدس

 من كل قلبي يارب أشكرك 

 ألنك مألتنى بروحك كما وعدت 

 

 آمين

 

 هل تريد أن تطلب من الرب أن يمألك بالروح القدس؟

 هل تريد أن تصلي هذه الصالة وتطلب ذلك اآلن؟

 كيف تتأكد إنك إمتألت من الروح القدس؟

 هل صليت طالباً من هللا أن يمألك بروحه القدوس؟

 هل تعرف اآلن إنك قد إمتألت بالروح القدس؟

 يمكنك أن تعرف وتتأكد من ذلك بالثقة بوعد هللا بذلك في الكتاب المقدس

 ال تقيد إيمانك وثقتك بإنتظار مشاعر خاصة 

ي كلمة هللاالشعور يتبع الحق الوارد ف  

 



 هذا الرسم يصور العالقة بين الحق المتمثل في كلمة هللا واإليمان والشعور

يولد الطاقة والقوة لقيادة حياتنا  -كلمة هللا ومواعيده  -الحق   

ون بالقوة التي في الحق باإليماننحن مثبتون متصل  

 حين نطيع الحق )القاطرة( باإليمان )الوقود( تتبع مشاعرنا )العربة( القطار في مسيرته على الطريق

 نعيش باإليمان في هللا والحق وال نعتمد على مشاعرنا

 كيف تستمر حياتك ممتلئة بالروح القدس؟ 

جب أن تمارس عملية التنفس الروحيإذا عدت وأخطأت وإستعدت عرش حياتك لتجلس عليه ي  

 الزفير .. إخراج الفاسد 

9:  1يوحنا األولى  اإلعتراف بخطيتك للرب والتوبة عن الخطية والرجوع إلى إطاعة هللا ،  

 الشهيق .. إدخال النقي 

13:  6رومية  طلب الرب ليجلس من جديد على عرش حياتك لتمتلئ بالروح القدس  

18:  5أفسس  تذكر أمر هللا في  

15 - 14:  5يوحنا األولى   تذكر وعد هللا في  

 كلما كشف لك الروح القدس أية خطية في حياتك تنفس تنفساً روحياً فتعود وتعيش حياة ممتلئة بالهناء والبهجة

 إجعل الروح القدس يستمر يملؤك بهذه الطريقة حينئذ سيبقى يسوع المسيح جالساً على عرش حياتك كل يوم

 أهمية الكنيسة 

25:   10عبرانين  ير تاركين إجتماعنا .. بل واعظين بعضنا بعضاً غ  

عندما تشتعل جمرات الفحم معاً تزداد توهجاً ولكن إن عزلت جمرة منها عن بقية الجمرات سرعان ما تخبو نارها. بنفس  

 الطريقة من الصعب أن تحيا وحدك منعزال عن إخوتك المؤمنين

مؤمنين الذين قبلوا المسيح مخلصاً مثلك إذهب إلى أية كنيسة حيث يوجد مؤمنون يحبون  من أهم األمور أن تنضم إلى جماعة ال

 .كلمة هللا ويطيعونهاإرتبط بالكنيسة وواظب على إجتماعاتها

 


