
ُدفَِع إلَيَّ ُكلُّ »: فتقَدََّم يَسوُع وكلََّمُهْم قائًل .18
ُسلطاٍن في السماِء وعلَى األرِض،

دوهُ .19 م باسِم فاذَهبوا وتَلِمذوا جميَع األَُمِم وَعم ِ
وحِ القُُدِس  .اآلِب واِِلبِن والر 

.  ُكْم بهِ وَعل ِموُهم أْن يَحفَظوا جميَع ما أوَصيتُ .20
.«هرِ وها أنا معُكْم ُكلَّ األي اِم إلَى انِقضاِء الدَّ 

.آمينَ 





أَنَا »: ْيًضا قَائًِل ثُمَّ َكلََّمُهْم يَُسوُع أَ .12
ي ْعنِي فََل يَْمشِ َمْن يَتْبَ . ُهَو نُوُر ٱْلعَالَمِ 

. «هُ نُوُر ٱْلَحيَاةِ فِي ٱلظُّْلَمِة بَْل يَُكوُن لَ 
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.  الكنيسة األولى اضطهدت في القدس وُطردت من المدينة

أعلن الرسول فيليبس .  انتشر الرسل في جميع أنحاء البالد

ب يستمع الناس هنا بانتباه إلى فيلي.  ببشارة يسوع فيالسامرة

حتى الساحر سمعان جاء ليؤمن .  ويختبرون معجزات الشفاء

دعونا .  يعمل الروح القدسهنا في السامرة كطاقة وقوة.  بيسوع

.في التمثيل اإليمائي8نسمع القراءة من أعمال الرسل 



ِرينَ .4 .بِٱْلَكِلَمةِ فَٱلَِّذيَن تََشتَّتُوا َجالُوا ُمبَش ِ
ْم لسَّاِمَرِة َوَكاَن يَْكِرُز لَهُ فَٱْنَحَدَر فِيلُبُُّس إِلَى َمِدينٍَة ِمَن ٱ.5

.بِٱْلَمِسيحِ 
ُس َدٍة إِلَى َما يَقُولُهُ فِيلُبُّ َوَكاَن ٱْلُجُموُع يُْصغُوَن بِنَْفٍس َواحِ .6

تِي َصنَعََها،ِعْنَد ٱْستَِماِعِهْم َونََظِرِهُم ٱآْليَاِت ٱلَّ 
اٌح نَِجَسةٌ َكانَْت تَْخُرُج أِلَنَّ َكثِيِريَن ِمَن ٱلَِّذيَن بِِهْم أَْروَ .7

ٱْلَمْفلُوِجيَن َوٱْلعُْرجِ َوَكثِيُروَن ِمنَ . َصاِرَخةً بَِصْوٍت َعِظيمٍ 
. ُشفُوا

.ةِ فََكاَن فََرٌح َعِظيٌم فِي تِْلَك ٱْلَمِدينَ .8



ٌل ٱْسُمهُ ِسيُموُن، َوَكاَن قَْبًل فِي ٱْلَمِدينَِة َرجُ .9
ْحَر َويُْدِهُش شَ  ًل ْعَب ٱلسَّاِمَرِة، قَائِ يَْستَْعِمُل ٱلس ِ

!إِنَّهُ َشْيٌء َعِظيمٌ 
ِغيِر إِلَى َوَكاَن ٱْلَجِميُع يَتْبَعُونَهُ مِ .10 َن ٱلصَّ

.«ةُ ٱهلِ ٱْلعَِظيَمةُ َهذَا ُهَو قُوَّ »: ٱْلَكبِيِر قَائِِلينَ 
ْم قَِد ٱْنَدَهُشوا َزَمانًا َوَكانُوا يَتْبَعُونَهُ ِلَكْونِهِ .11

. َطِويًل بِِسْحِرهِ 



ُر بِٱأْلُُموِر .12 ا َصدَّقُوا فِيلُبَُّس َوُهَو يُبَش ِ َولَِكْن لَمَّ
ِة بَِملَُكوِت ٱهلِ َوبِ  ، ٱْسِم يَُسوَع ٱْلَمِسيحِ ٱْلُمْختَصَّ
.ٱْعتََمُدوا ِرَجاًِل َونَِساءً 

ا ٱْعتََمَد َكانَ . َوِسيُموُن أَْيًضا نَْفُسهُ آَمنَ .13 َولَمَّ
اٍت َعِظيَمةً يَُلِزُم فِيلُبَُّس، َوإِْذ َرأَى آيَ  اٍت َوقُوَّ

.تُْجَرى ٱْنَدَهشَ 



الجهاد بقوة : ٥الروحانية 16/10/22عظة 
١:٢٩الروح كولوسي 

!عزيزي المجتمع

مان في دورة اإليمان الروحاني ، نتعرف حاليًا على أنماط اإلي. 1
، وأنماط مختلفة من عيش اإليمان المسيحي ، والتي لم نكن 

أكتوبر يدور حول األسلوب . Kreuzkircheنعرفها من قبلفي 
الكاريزمي لإليمان ، والذي يُمارس بشكل خاص في كنائس 

هذا ما أطلقنا عليه -" العقل هوالطاقة والقوة.  "الخمسينية
.أسلوب اإليمان هذا



عادة ما .  دوًرا حاسًما هنا" طاقة"تلعب كلمة . 2

، ككلمة إيمان مسيحي ، غير مألوفة " الطاقة"تكون 

، لكن في العهد الجديد ، فيالنص اليوناني األصلي.  لنا

خاصة مع -غالبًا ما ترد هذه الكلمة كفعل أو صفة 

غالبًا ما حجبت الترجمات المختلفة .  بولس وتالميذه

مدى أهمية " إطالق طاقة"أو " طاقة"لكلمةواحدة 

.وفقًا للعهد الجديد لحياة اإليمان" الطاقة"



كثيرا ما تسمع هذه الكلمة في األخبار -" الطاقة. "3

نحن في أزمة طاقة في ألمانيا ألن بوتين .  هذه األيام

.   يكبح إمدادات الغاز الروسي فيصراع مع الغرب

كثيرون ال .  ترتفع أسعار الطاقة في هذه الحالة

يعرفون كيف يدفعون مثل هذه التكاليف الباهظة 

.تحاول الدولةالمساعدة هنا.  للطاقة



الغاز .  تقترب أوقات الطاقة األحفورية من نهايتها. 4

والنفط ، على سبيل المثال ، تراكمت في األرض على 

في حياتنا ،تم استخدام هذه الكنوز .  مدى آالف السنين

لى في المستقبل ال يمكننا العيش إال ع.  القديمة عمليًا

طاقة ال .  مصادر الطاقة مثل الرياح أو الشمس

.تستنفدنفسها بل تتجدد مرارا وتكرارا



ليس لها معنى تقني فحسب ، بل معنى " طاقة"كلمة . 5

ا في هذا الوقت ، عندما تكتنفن.  شخصي أيًضا بالنسبة لنا

العديد من األزماتدفعة واحدة ، يشتكي الكثير من نقص 

حتى أولئك الذين .  تشعر أنك فاتر ، فاتر ، مكتئب.  الطاقة

كانوا أو يعانون من مرض خطير ، علىسبيل المثال مع 
Long Covid ،أنت عاجز وال .  أبلغوا عن نقص في الطاقة

.يمكنك فعل أي شيء ، تعود الطاقة بمرور الوقت فقط



ما عند.  بالمقابل ، نعلم أيًضا أننا نشعر بالحيوية. 6

.  يرن المنبه في الصباح ، فأنا عادة لست الئقًا بعد

لكن عندما أمارس الرياضة لمدةنصف ساعة جيدة ، 

نحن أيًضا .  أشعر باالنتعاش ولدي طاقة لهذا اليوم

.   نحشد الكثير من الطاقة أثناء ممارسة الجنس

وعندما نكافح منأجل شيء ما ، على سبيل المثال ألننا 

.غاضبون ، يتم إطالق الكثير من الطاقة أيًضا



ربما نشعر أحيانًا باإلرهاق من الحياة . 7

ولكن عندما يكون طفلنا مريًضا .  اليومية

ويحتاج األمر إلى القيام بشيء ما بسرعة ، 

أو عندما .  فإننا فجأةنمتلك الكثير من الطاقة

ب يتعلق األمر برعاية الشريك ، غالبًا ما يكتس

.كبار السن طاقة غير متوقعة



بعض الناس ، غالبًا من الشباب ، متحمسون . 8

لشيء ما ويعملون نحو أهداف جيدة بالكثير من 

يتمتع األشخاصاآلخرون ، .  الطاقة والمثالية

:  غالبًا من كبار السن ، بالطاقة بأشكال مختلفة

النضج والرصانة والمثابرة والصمود واالنضباط 

.والقوة الداخلية



ي ف.  تلعب الطاقة أيًضا دوًرا رئيسيًا في السياسة. 9

الحرب ضد أوكرانيا ، أخطأ بوتين على ما يبدو في الحكم 

علىالرغم من كل التفوق على الورق .  على وضع الطاقة

يقاتل األوكرانيون .  ، يبدو أن روسيا تخسر هذه الحرب

بكامل طاقتهم من أجل وطنهم ، في حين أن الجنودالروس 

ليس لديهم أدنى فكرة عما يفترض بهم القيام به في هذا 

.البلد غريب



في إيران ، غالبية السكان يقاتلون ضد. 10

حكم الماللي الدكتاتوري المليء بطاقة 

يقاوم أسياد الجمهورية اإلسالمية .  الغضب

وامنح هللا ان تسود طاقة.  القدامىبقوة العنف

.الناس وتنتصر طاقة العنف



الطاقة التي نشعر بها أو .  الطاقة لآلالت.  الطاقة. 11

كل هذه الطاقة ال .  الطاقة في السياسة.  نفتقدها داخلنا

تأتي من نفسها ، كل هذهالطاقة مصدرها هللا الخالق رب 

لكن كل طاقة مخلوقاته .  يترك الطاقة تتدفق.  التاريخ

كل يوم تعطى طاقتنا لنا من جديد وكل .  محدودة

لكن هللا هو القوة التي ال .  يومنستخدم هذه الطاقة

.طاقته النهائية.  تنضب



لكننا لسنا مجرد مخلوقات محدودة ذات طاقة . 12

كمسيحيين نحن أبناء هللا بفضل يسوع ، .  محدودة

ا نحنمرتبطون ارتباًطا وثيقً .  فالخالق القدير هو أبونا

بيسوع ، ابن هللا ، كما نقرأ في الرسالة إلى أهل 

لقد .  في المعمودية دفنت مع المسيح.  "كولوسي

ألنك آمنت بقوة هللا الذي أقام .  نشأت معه أيًضا

(2:12كولوسي ". )المسيح من األموات 



بقوة هللا قام المسيح من بين األموات ، وبنفس . 13

من خالل .  الطاقة نلنا حياة جديدة في اإليمان مع يسوع

يسوع ، نحن المسيحيين نصإللى طاقة هللا التي ال 

إن الروح القدس ، : يمكننا أيًضا أن نقول.  تنضب

المعطى لنا من خالل يسوع ، هو طاقة هللا الخالصية 

يمكننا أن نثق بهذه الروح ، ونضع .  التي التنضب

.أملنا في هذه الطاقة اإللهية



أالحظ هذا مراًرا وتكراًرا عندما أقاتل من . 14

أجل كنيستنا المتقاطعة ومجتمعنا متعدد 

هذه ليست قوتنا فقط ، ولكن هناك .  الثقافات

يمكنها التغلب على أي .  قوةالروح القدس

ال شيء دنيوي أفضل من هذه الطاقة .  شيء

.الروحية



تحدث عنها بولس أيًضا في رسالته إلى . 15

أنا أحارب من أجل اإليمان بكل : "أهل كولوسي

الطاقة اآلتية من يسوع وأطلق طاقة قوية 

ليس بولس في ( 1:29كولوسي ." )فيداخلي

حالة خالية ، ولكن في خضم -. صراع هادئ

.الصراع واأللم ، تنطلق طاقة الروح القدس فيه



.  يمكننا أن نثق في طاقة الروح القدس التي ال تنضب. 16

ال يمكننا أن نحارب بهذه الطاقة من أجل أغراض أنانية 

وخاطئة ، ولكن من أجاللخير والحرية والعدالة والسالم 

بالنسبة لإليمان الذي يمكنه .  واإليمان ونمو ملكوت هللا

الوصول إلى طاقة الروح القدس هذه ، تنطبق العبارةالتي 

لن تسود أبواب الجحيم على : "استخدمها يسوع للكنيسة

(.د18: 16متى ".  )اإليمان



نرى طاقة الروح القدس التي ال تنضب . 17

تعمل عندما تحدث المعجزات ويشفى الناس 

لقد سمعنا عن مثل .  تلقائيًا وفي لحظة

هذهالمعجزات في التمثيل اإليمائي لدينا من سفر

أعمال الرسل والعديد من إخوتنا وأخواتنا قد 

.اختبروا أيًضا مثل هذه المعجزات باسم يسوع



هذه عندما " طاقة يسوع"نشعر أيًضا بـ . 18

يمنحنا اإليمان القوة والشجاعة لحياة حرة على 

وتنطلق .  الرغم من العديد من المشاكل

هذهالطاقة اإليجابية في داخلنا عندما تربطنا 

الصالة بمصدر الحياة ونعرف مرة أخرى أننا 

.محبوبون ومباركون



بالنسبة لي ليست .  أسلوب اإليمان الكاريزمي. 19

لكن .  الطريقة المألوفة لعيش اإليمان المسيحي

االستماع إلى المعجزاتواختبار قوة : اكتشاف مثير

اإليمان التي تأتي من طاقة الروح القدس التي ال 

هذه هي الطاقة التي أؤمن بها وأنا متحمس .  تنضب

.لرؤية المزيد من عمل هذهالطاقة المقدسة ، آمين


