
   بالغة دقة ب الروح القدسعمل                   

ْين  ت ْذه ُب. ه  ا  " ال  إِل ى أ  ْين  ت ْأتِي و  ْوت ه ا ل كِنَّك  ال  ت ْعل ُم ِمْن أ  ت ْسم ُع ص  اُء و  ْيُث ت ش  يُح ت هُبُّ ح  ا لرِّ ذ  ك 

وحِ   ( 8: 3 يو («"ُكلُّ م ْن ُولِد  ِمن  الرُّ

 ومعلم المقطع لنيقوديموس، وهو زعيمفي هذا  سمهإويشرح الرب يسوع تبارك  وضحي  

 مبدأ   يقدم الرب يسوع . هناةحياالون ئشلفي المسيح  ة جديدالخليقة ال ه وقيادةية توجيكيفاليهود، 

 نسانإلن يعد دد قليل في تاريخ إسرائيل. ع إال ذاك الحين حتييختبرها لم  التيللعملية  ا  جديد

مصدر ب، ولكن فيه نفسه ما يجدبأو  نيةالعقالسباب والمسببات باأل حكمي الجديد لكوتالم

 و ال يمكن التنبؤ به شئ نعنطباع إيكون لنا  ح اسماوي. بطبيعة الحال، عندما نفكر في الري

 ما بين وأحيانا الفوضى. لذلك يجب أن ننظر إلى العالقة رتباكعتماد عليها واإلال يمكن اإل

 .عيني هللانظرة و من خالل  والروح الرياح

 

 بلال يعرف ماذا يفعل  ذي)الريح( ال ليس الروح القدس أنهو  تأمل فيهااألولى لل الحقيقة

طرقه بعد أما ن طرقه أعلى من طرقنا. أما نقوم به. يقول الكتاب المقدس نحن الذين ال نعرف 

 روح هللا مورأفهم ي لنالعقل البشري  نبعد من أن يفهمها العقل البشري ألأ. ءستقصاعن اإل

 نعرف أو غير موثوق به؛ نحن الذين ال رتباكإروح حيرة ووليس الروح القدس  (14:2وك 1)

ب ت اهُ اْغفِْر ل هُْم » "لق على الصليب قائال: ع   عندمايسوع هذا  الرب . أكدوقد نرتبك ما يجري ي ا أ 

ُلون   ا ي ْفع  نَّهُْم ال  ي ْعل ُمون  م اذ  ، تنا الخاصةحياي نعرف ما نقوم به ف مليس فقط ل (34 :23)لوقا "أل 

عرف سبيل المثال، ال أحد في العالم  على . في معرفة ما يجري من حولنا أيضا  فشل ن لكنو

(. ال أحد في الصين أو أمريكا الجنوبية 13:10يشوع )يشوع لالشمس ليوم واحد وقفت لماذا 

د طلب هذه ق ال  هلل. لم يكن أحد يعرف أن رجويال  ط كان وقتا   تحديدا  يوم اليعرف لماذا هذا 

ين الذين المالح ستثناءإض المتوسط الشرقي، بالبحر األبي منطقة أحد في م يعرفالمعجزة. ل

أحد  عرفيكذلك لم . االغرض منهما  أو الشديدةعاصفة هذه اليونان، من أين جاءت مثل  مع

تجاه البحر األحمر للهروب من إيحدث عندما قاد هللا إسرائيل في ما كان ن يسرائيلياإل من

 .صغير معهم قارب واحد وا ولو حضريأنهم كانوا يعرفون أنهم لم  وخاصة  المصريين. 

 

هو شخص تتوفر فيه جميع الخصائص  بل (عاقلير غ) "الروح القدس ليس "ذلك

لى التفكير )أي القدرة ع سحاسيواأل ةراداإلو العقل: للشخصية اإلنسانيةالرئيسية الثالثة 

: أللوهيةلسمات الرئيسية الثالثة الله  اعلى رأس هذح القدس للرو (والمشاعرتخاذ القرارات إل

غير ) )قدرة( فائقة انسلطو محدودةغير  الوجود. لديه معرفة  وكليالقدرة كلي المعرفه، كلي 

الروح  نإا ففكر في هذا! بسبب هذ (أينما كنت) فيه  نتأ ( وهو في كل مكان توجدمحدودة

على وشك أن  نتأما  وال ما تحتاج إليه وال ا أين أنتنسى أبده ال ي  إننسي. ن ي  أحاشا القدس 

 ئلن يخط. (إلى تذكير) رهلي من يذك  إالروح القدس  يحتاج الما يجب القيام به. ال تفعله و
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 نه الإتحت أو فوق التقديرات.  يسنه لإ، اطالقا  التقدير ئيخطلن  خطأ.ي أطالقا  إ الروح القدس

 ولن يكون في أبدا  لن يتاخر ما هو قاب قوسين أو أدنى. فهو  أبدا   هلجلن يالحقائق.  لييفتقر إ

 .نه يتعاطف معنا في مشاعرناأنه قادر على الشعور وأبحكم صفاته  كذلك و وقت مبكر

 

ستماع، لديك شيء يحدث لك هنا. فلماذا ال إلا رجوأالحصول على السعادة؟  تأبد هل

مستمرة وفرحة ال  وشركة خطاءاأل خالية من اة حي يكون لديكالروح القدس؟ سب تنقادتريد أن 

كثر من فهمك أطرق الروح القدس بعد اآلن لفهم  ... لست مضطرا  توصف. ال يا صديقي

. كتب شخص ةلمامشيئته الكلالطريق الضيق دقة في  لسيحفظك بك .يمانك فيه.إوتضع للرياح 

. هل هذا الجانب المسيحيأي وقت مضى في  مين فياألدليل ال، القدس الروحنشيد بعنوان: 

من  الطريقما سيكون عليه هذا  الروح القدس( طريق) خترت طريقهإهنا؟ إذا  يناسب كالمنا

جسيمة رتكب أخطاء تتخبط وتسوف  خترت طريقكإالجانب المسيحي. إذا أي وقت مضى في 

اآلن دعونا   ...لو اآلخر. الخيار لكيت واحدالخاطئ القرار باتخاذ الفي جميع أنحاء حياتك كلها 

 .لروح القدسلمتناهية الدقة ال يوضحنلقي نظرة على بعض من تاريخ الكتاب المقدس 

 

في  ا  األول من الكتاب المقدس نرى أن الروح القدس كان له دور صحاحبالعودة إلى األ

ْجهِ اْلِمي اهِ ". الكتاب قوليعملية الخلق  ل ى و  ُروُح هللاِ ي رِفُّ ع  ن أن نقول عن ماذا يمك 2:1تك"  و 

أو  أو الذرة  DNA خلق الحمض النوويهناك دقة في هل دقة الروح القدس في الخلق؟ 

بدقة  كما عملبدقة في قديسيه يعمل الروح  الكواكب في مداراتها؟  فيها تضعو  التي طريقة ال

القدس في  روحللبالغة  الدقة ال ختبرإكم والعديد من . شهدفي الخلق، لذلك فهو يعملمتناهية 

 .حياتكم

 

يسوع بدقة  للربالروح القدس  قيادة كيفية نا لي أن أقدم لكم بعض األمثلة عسمحوإواآلن 

 :كلمة هللا تقولالروح القدس. ب داقنيسوع كان ي الرب يؤكد أن والذي  1:4 لوقا واربالغة. تذك  

ع  ِمن  اأُلْرُدنِّ ُمْمت لِئا  ِمن  ال" ج  مَّا ي ُسوُع ف ر  يَّةِ أ  وحِ فِي اْلب رِّ ان  يُْقت اُد بِالرُّ ك  وحِ اْلُقُدسِ و  لم يكتف  "رُّ

ثالثة  كهنااآلن  !في كل مكان آخر ه قادهيسوع إلى البرية، ولكن ن يقود الربأب الروح القدس

 .يسوع خالل أسبوع اآلالمالرب  دقة قيادة الروح القدس في حياة ل أمثلة

 

: 9 كأتان )ز بن على جحش ورشيليم راكبا  أأن يدخل نبوءة اللتحقيق وع يس. كان علي الرب 1

أو يمكنك أن تبحث في اإلعالنات في  ك؟ يمكنك أن تسأل حولتانأبن  كيف تجد جحش (9

ْذه ب ا إِل ى ٱ»: "ميذه بالروح القدسيسوع لتال الرب . قالالرب كذلك فعللم ي. ف والجرائدالصح

م ام   تِي أ  ْقتِ ُكم ا اْلق ْري ةِ الَّ د  ِمن   ف لِْلو  ْيهِ أ ح  ل  ْم ي ْجلِْس ع  ْحشا  م ْربُوطا  ل  اِن ج  ْيه ا ت ِجد  اِخال ِن إِل  ْنُتم ا د  أ  و 

ْأتِي ا بِهِ   دخل القرية. الحظوم بالضبط الحظ المكان المحدد (2: 11")مر النَّاسِ. ف ُحالَّهُ و 

ْقتِ التوقيت الدقيق ) د  ِمن  : بدقة المحدد هدفالالحظ  (ف لِْلو  ح  ْيهِ أ  ل  ْم ي ْجلِْس ع  ْحشا  م ْربُوطا  ل  ج 

طالق على اإل الرب يسوع يضيع لم. هل ترى دقة متناهية ثالثية من الروح القدس هنا؟ النَّاسِ 



وحصلت  الطريقة وجدت سلوب وبنفس األ. هل يحتاجهحصول على ما لل جهدوقت وال ال 

؟ هل ندرك أننا يمكن أن شريكة حياتك() وجتكزستجمامك وإومكان  سيارتكو منزلك علي

ْبن اُء هللاِ أل  "؟ هذا ما قاله الرسول بولس: نملك ذلك ِذين  ي ْنق اُدون  بُِروحِ هللاِ ف ُأول ئِك  هُْم أ  " نَّ ُكلَّ الَّ

نعم يمكن أن  (27:10و يتبعني" )ت"خرافي تسمع صوتي ... ويسوع:  الرب قال (12:8)رو 

بعض منا  يستغرق هل ؟ كل شىء!ذلك ! كم يكلفبتبعية الرنحصل عليه؟ بك ذلك. كيف نمل

 .نعم يستغرق بعض الوقتسماع صوته؟  لمعرفة الوقت

 

. فيه يد الفصح مع تالميذهع  ي  إلى مكان لورشليم وهو بحاجة أيسوع في  .ن نجد الرباآل. 2

 هو هذا أنحاء العالم؟الناس من جميع ب عجتفي فترة وجيزة في المدينة التي  كيف تجد مكانا  

 ذاغرفة لإليجار. ما الفته معلقة تقول:من العام. لم تكن هناك المقدس اليوم اليهودي الرئيسي 

سمسار بتصل إ هلعيد الفصح. ميعاد قبل  قليلة كان األمر مجرد ساعاتيسوع؟  الرب فعل

ا د  »"قال: لكنه  حوله؟ ل من أس أنه  مأ عقارات عقارات أو وكالة تأجير ْلُتم ا اْلم ِدين ة  إِذ  خ 

ْيُث ي ْدُخُل  )رجل( ي ْست ْقبُِلُكم ا إِْنس ان   اهُ إِل ى اْلب ْيتِ ح  ة  م اٍء. اِْتب ع  رَّ اِمل  ج  كيف  (.10:22" )لوقا ح 

كانت السيدات  . في تلك األياموبسيط ؟ هذا سهلتبعه تل هحامل الميايمكنك أن تعرف أي رجل 

 أنهيسوع  عرف الرب المياه. كيفن ينقل أالنادر للغاية لرجل  وكان منهي من يحملن المياه. 

 وجود هذا الرجل و توقيتالرب  عرفالماء في ذلك اليوم؟ كيف يكون هناك رجل يحمل س

لدينا  ؟ مرة أخرى ذاهبا   هذا الرجل كان تجاهإأي  فيالرب  عرفمتى سيحمل الماء؟ كيف 

بدقة  القدس الروح . يعمل(شئ )الموضوعوالالزمان والمكان إشارة إلى  في يقتحديد دق هنا

مفروشة  دة وع  م   إلى غرفة صلوامل الماء، واحرجل البطرس ويوحنا  بالغة. عندما تبع

 الروح القدس ءذلك ملد بع نريعجب أن العيد الفصح. فهل من ل وجاهزة. كان هذا المكان

روح الوبمن  كان وعيس ه الربفعل كل شيء! هللويالدت الكنيسة. و   هناهذه الغرفة؟ فمنل

قلبك  جعلإ. ختبارلنا ذلك اإلأن يكون  يسوع الرب ناالقدس. كل شىء! صديقي العزيز يريد

مكان الو ) التوقيت( نافقدان الزم عدم حتى يتسنى لك هذا لحصول عليمنهمكا  في ا وعقلك

 .شياء ) الموضوعات(واأل

 

عند  الخروف حذبي  للرب في عيد الفصح. كان خروف الفصح اليهود  قدم لمئات السنين. 3

 عظيمة. مع كل هذا الجنون والفوضىالجمعة ال هالذي نسمييوم الالساعة الثالثة من بعد ظهر 

 الرب يسوعرمِ س  كيف . الصباح الباكر حتييسوع دام  للرب اللحظة األخيرة والتجارب في

لك ممكنا  ن ذلن يك؟ بالضبط  الساعة الثالثة حمل الفصح الجديدك سلم الروحأعلى الصليب و

الروح الساعة الثالثه في يوم  ثنين من الحمالنإ سلمألروح القدس. لمتناهية الدقة المن خالل  اإل

تم ي. ألول مرة هيكلفي ال مل الحيوانيح  خارج المدينة على الصليب، وال مل هللاح   الجمعة هذا.

ثم بدقة بالغة كما ى الصليب. عل مل المعلقح  . تم قبول البوال  مقهيكل ولم يعد في ال ملح  رفض ال

من أعلى إلى أسفل. اآلن وثنين إلحجاب الهيكل  نشقإعلي الصليب و روحاليسوع  سلم الربأ

 أن س. يمكننا جميعا  وقدهللا ال حضرنتقدم لم أن انجميع نستطيع يسوع الرب دم ذبيحةمن خالل 

  نسلك كما سلك  ذاك.روحه و نملك



نتقل إ. القيادة الدقيقة للروح القدس أردت إذاهذا هو ما عليك من واجب واآلن يا صديقي 

ينقاد الرب دقة متناهية مماثلة كما كان ب قيادة الرسل كيفيةكتشاف أعمال الرسل إل سفرإلى 

  سمه.إتبارك 

 

 نت مولودأمجرد بداية. مرة أخرى  لكذف (من جديد) ثانية ولدتقد إذا كنت  يا صديقيآه 

 رقيق الروح القدس  من خالل قيادة الروح القدس.ه إالمعه، وهذا ال يمكن تحقيق لتسلكمن هللا 

 كو1) هذا سر لغير المؤمنينو ميناأل ومرشدنا ول. هو دليلنائمس و عتماد عليهيمكن اإلو

غ فر  ن ال نعرف ماذا نفعل. لكننا نحن م   يفعل ذاال يعرف ما نالروح القدس هو م   (. ليس14:2

هُو  يُْرِشُدُكْم ..... "المسيح.  علي مثال الرب تهما تأخذ خطوة لطاعلك كمألينفسك من نفسك وس

قِّ  ِميعِ اْلح   (13:16" )يوحنا  إِل ى ج 
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