סיפורו של אלוהים ,הסיפור שלנו
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יוח' יד 18 – 16

 .1ישוע הבטיח לתלמידיו שהוא לא ישאיר אותם לבד ,אלא שהוא ישלח להם
מנחם :רוח הקודש.

קור"א יב  ,3גל' ד 6

 .2כדי שנהיה בקשר עם ישוע ,אנו צריכים שרוח הקודש תיגע בנו .רוח הקודש
מעבירה לנו את החיים האלוהיים ,ודרכה אנו יכולים להבין ולהכריז שישוע הוא
בן האלוהים.

קכ"ק 686

 .3רוח הקודש פועלת עם האב והבן כדי ליישם את תוכנית הישועה .כעת ,דרך
התגלמותו של ישוע ,הרוח נגלתה כישות השוכנת בתלמידיו.
 .4רוח הקודש היא האהבה המושלמת בין האב והבן .יש לה אותה מהות אלוהית
מהאב והבן.

קכ"ק 688

 .5רוח הקודש היא השומר והערב של הכנסייה .ניתן להכיר אותה:
א .בכתובים אשר נכתבו בהשראתה;
ב .במסורת של הכנסייה;
ג .במגיסטריום של הכנסייה ,אשר מודרך על ידי הרוח;
ד .בליטורגיה ובתקדישים ,ששמים אותנו בקשר עם המשיח;
ה .בתפילה ,אשר בה הרוח מעתירה בעדנו;
ו .בכריזמים ובמיניסטריונים אשר בונים את הכנסייה;
ז .בחיים השליחים של הכנסייה;
ח .בעדות של הקדושים.
 .6רוח הקודש היא:
א .מאציל השראה של כתבי הקודש (העדר טעויות בקאנון)
ב .מחייה של המסורת הקדושה (יעילות של התקדישים)
ג .מבטיח של המגיסטריום (אי טעייה של לימודו)

קכ"ק 690 – 689

 .7הרוח היא בלתי נפרדת אך נבדלת מן האב ומן הבן .תפקידה של הרוח הוא
להעביר כבודו של המשיח לתלמידיו ,לאחד אותם איתו ולתת לו לחיות בם.

קכ"ק 693 – 692

 .8תארים של רוח הקודש :פרקליט ,מנחם ,רוח ההבטחה ,רוח האימוץ ,רוח
המשיח ,רוח האדון ,רוח אלוהים.

קכ"ק 701 – 694
בר' א  ,2 – 1ב 7

 .9סמלים לרוח הקודש :מים ,משיחה ,אש ,ענן ואור ,חותמת ,יד ,אצבע ,ויונה.

קכ"ק 704 - 703

 .10הרוח בבריאה :דבר אלוהים ורוחו הם מקור כל הבריאה .אלוהים ברא את
האדם על ידי הבן והרוח כדי שבני אדם יהיו בצלמו ובדמותו.

קכ"ק 706

 .11רוח ההבטחה :תוכנית הישועה מתחילה עם הבטחתו של אלוהים לאברהם,
שמתגשמת כשהבן לובש את דמותו של אלוהים באחדות מושלמת עם רוח
הקודש.

קכ"ק 707

 .12אלוהים מגלה את עצמו בדרך לקיום הבטחתו ,מהאבות למשה ומיהשוע
לנביאים .דבר אלוהים נראה ונשמע ,נגלה ונסתר בענן של רוח הקודש.

קכ"ק 708

 .13התגלות האלוהים מתגלה במתנת התורה" ,מחנך" אשר מדריך עם האלוהים
למשיח .אי-היכולת של התורה להושיע את האדם ומודעות החטא שהיא מעניקה
מעוררים רצון לרוח הקודש.
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תה' נא 11 – 10
קכ"ק 710 - 709

 .14ממלכת דוד היא פעולה של רוח הקודש .שיבת ציון של השארית לאחר הגלות
היא סמל והכנה לכנסייה.

יש' מב  ,9 – 1מט ,6 – 1
נ  ,10 – 4נב  – 13נג 12

 .15שירי "עבד ה'" של הנביא ישיעהו מגלים את המשיח וכיצד הוא ישלח את רוח
הקודש.

יר' לא  ,33 – 31קכ"ק 715

 .16נבואות מגלות כיצד רוח הקודש תכתב תורה חדשה בלבבות של בני אדם ותקבץ
ותפייס את האנושות כולה.

לוק' א  ,15קכ"ק 720 – 717

 .17ביוחנן המטביל ,הרוח מתחילה את השיקום של האדם לדמותו של אלוהים ,כצל
של פעולתו במשיח.

קכ"ק 726 – 721

 .18מרים היא מלאכת מחשבת של הבן והרוח .רוח הקודש הכינה את מרים בחסדה,
הגשימה את תוכניתו של האב בלידתו של המשיח ,גילתה את הבן בבשר ,ומובילה
בני אדם לקשר עם המשיח דרך מרים .כחוה חדשה ואם של הכנסייה ,מרים
היתה נוכחת בשפיכת רוח הקודש בחג השבועות.

יוח' ו  ,63יוח' ג  ,5יוח' ד ,14
 ,24 – 23יוח' ז ,39 – 37
קכ"ק 727

 .19כמשיח ,ישוע משוח ברוח אביו מאז שהוא התגלם בבשר .ישוע רומז על הרוח
בזמן פעולותיו ,אך מגלה אותה במלואה רק לאחר שהוא נכנס לכבודו.

יוח' יד  ,26טו  ,26טז ,14 – 7
כ 22 – 21

 .20בסעודה האחרונה ישוע מבטיח לתלמידיו שהוא ישלח מנחם ועוזר שישאר איתם
לאחר שהוא חוזר לאב .לאחר תחייתו הוא נותן להם את רוח הקודש כשהוא
נופח עליהם.

מה"ש ב 4 – 1
קכ"ק 732 - 731

 .21בחג השבועות ,חג הפסח של המשיח הושלם בשפיכת רוח הקודש .השילוש
הקדוש נגלה במלואו ומלכות אלוהים נפתחת לאלה שמאמינים בישוע .העולם
נכנס לעת הכנסייה.

מה"ש א 8

 .22בספר מעשי השליחים ,תלמידיו של ישוע מכריזים את הבשורה בעצמה ובגבורה,
מודרכים על ידי רוח הקודש.

קכ"ק 735 – 733
אפ' א 13

 .23רוח הקודש היא אהבת האלוהים הנשפכת לתוכינו ,אשר מעניקה לנו את סליחת
החטאים והשיקום לדמותו של אלוהים .רוח הקודש הוא ה"ערבון"
וה"ביכורים" של ירושתנו :חיי האהבה בשילוש הקדוש.

גל' ה  ,23 – 22קכ"ק 736

 .24פרי רוח הקודש :אהבה ,שמחה ,שלום ,אורך רוח ,נדיבות ,טוב לב ,נאמנות ,ענוה,
רסון עמצי.

קכ"ק 738 - 737

 .25הכנסייה נשלחת כדי להעיד על אלוהים ,והיא משלימה את המשימה של המשיח
ושל רוח הקודש.

קכ"ק  ,739אפ' ג 10 - 8

 .26הכנסייה מעבירה את רוח הקודש לבניה דרך שבעת התקדישים.

שאלות לדיון
.1
.2
.3
.4
.5

כיצד רוח הקודש קשורה לאב ולבן?
מה תפקידה של רוח הקודש בתוכנית הישועה ובהתפשטות הבשורה בעולם?
מדוע ישוע רמז על הרוח אך גילה אותה רק לאחר תחייתו?
מה אמור להיות הקשר שלנו עם רוח הקודש?
כיצד אני יכול לדעת שרוח הקודש נוכח בחיי? האם אני אמור להרגיש את נוכחותו?
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