
א   :تمهيد  א
إلنـاء  اإناء خزفى، و  فى  لقد شبه األباء عمل الروح القدس داخل النفس بكنز          

غمر فى الماء فيمتزج بـه      نهو جسدنا الكثيف، ومثل الحجر المسامى أو األسفنج حين ي         
ـ    داخالً وخارجاً، وحين تضعه بين يدك يخرج منه الماء بتلقائية،           الـروح   ة هكـذا نعم

القدس حين تتحد بالمؤمن وتغمر أفكاره وحياته، وكما أن الجسد بال روح ميت هكـذا               
  .غير عمل الروح القدس باإلنسان 
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 عمل الروح السرى ومؤازرته لشرحوهناك العديد من التشبيهات األخرى التى تصلح 
  :للنفس البشرية نذكر منها 

  .س الذى ينير النفس الزيت فى المصباح يشبه الروح القد+ 
خيوط النسيج الرأسية الضعفية حين تلتحم بالخيوط األفقية القوية الزاهيـه األلـوان             + 

  .فيكون النسيج واحداً له صفات األقوى 
 .وكما يلين الحديد بالنار هكذا يطوع الجسد لعمل الروح القدس + 

 
 

  :يسأل المدرس التالميذ + 

@òß‡ÔßZ 

 أن يصبح مهندس بناء أو مهندس ديكوراً أو متعهد          فى" ن شاء اهللا    إ" من منكم يرغب    
  ؟" مقاول " بناء 

:    بعد إستماع اإلجابه عبر عن محبتك لتالميذك وأهتمامك بهم بأن تقـول مـا معنـاه                 
  .ربنا يعطيكم طول العمر ويساعدكم على تحقيق أمانيكم هذه 

  :ثم يسأل المدرس الفصل +
   أدوار ؟3يت مجهز من أى األشياء يحتاج إليها البناؤن لعمل ب

يترك فرصه للتالميذ للتداول وعمل كشف بالمطلوب من خبرات بشرية وعمال وأموال            
  .وبنود للبناء والديكور



 مطلوب منك أن ترسل بطريقة الالسلكى أو التلغراف، وبشـكل مـوجز، فحـوى               -3
  .خدم ثالث كلمات فقط بإمكانك أن تست. حديث الرب يسوع هذا  إلى تالميذه

  :يسأل المدرس + 
  أى شىء نحتاج إليه لنبنى الكينسه ؟

  . نتظروا الروح القدس إ:  مقترحهإجابة   المؤمنين، ومساهمةوقيادة الروح ، وفضائل الروح ، اإلجابه مواهب الروح 
@@@@@ @

   )22:5غال .. (تعفف. وادعة. إيمان. صالح. لطف. طول أناة. مسال. فرح. محبه
Ýöb›ÏNNë‹Ûa@bèjèíZ@@@ @ 

 
א  الروح القدس، فى هذه  األعمال جميعها، وسواها من التـى لـم             أنومن المالحظ   :א

  ) .28:12كو1.. (الشفاء. التدبير. القيادة. اإلمتالء. التعليم. النبوة  .يذكر، ال يبرز عالنية، بل يعمل فى الخفاء بقصد تمجيد المسيح وتعظيمه وحده 
ا أو أرسم صـورة قلـب،       حضر بالونات فارغة وأكتب عليه    إلكى توضح ذلك للتالميذ       

 دع الهواء يمأل البالونـات كمـا يمتلـىء          000 وجه مبتسم، كلمة سالم، كلمة بطرس     
نه يشبه الـريح    إ  ، إن الروح غير مرأى وهو يهب حيثما يشاء       . اإلنسان بالروح القدس  

أنظر إلى بطـرس حـين إمـتالً        . ولكنا نرى أثره ومواهبه وثماره محبة وفرح وسالم       
  .راً يعظ الجميع بالروح، فبدأ ظاه

@üëc@Zòîibn×@òaŠ†@ @
  إن الروح القدس

  يرشد 
  ويعزى
  ويثبت

א א א ،.מ א מ
א מ .מ

   17-16:14ويتضح ذلك من دراسة يوحنا 
   17-16:14س مواصفات له على األقل بحسب يوحنا من هو الروح القدس ؟ قدم خم

 ال  - إنـه روح الحـق     - يمكث مع التالميذ إلى األبد     - إنه يعزى  -إنه من عند اآلب   ( 
  ) . يكون مع المؤمنين بيسوع وفيهم -يستطيع العالم أن يقبله

يعزى على الرغم من الضيقات، وهكذا يجعل الكنيسـة         ( 
 )تنمو وتبنى وتتكاثر 

  )31-26:9أعمال  ( 

 )16-15:11أعمال (  )م الرب يحل على المؤمنين الجدد، ويذكر كال( 

  )39-36:2أعمال  (  )ينخس الناس ويبكتهم على خطاياهم ( 

  )4-1:13أعمال   (  )يشير، يرشد، يقود ( 

 )20-17:19أعمال (  )يجعل الكل يؤول إلى تمجيد إسم الرب يسوع ( 

 )12-6:13أعمال   (  )يعضد ويقى امام الصعوبات والتحديات ( 

   9- 1:1إذا كنت فى آخر إصحاح أعمال 
  فأجب على هذه األسئلة 

  ؟)  بين الرب يسوع المقام وتالميذه ( من الذى حضر االجتماع -1
أال يبرحوا أورشليم وأن ينتظـروا      (   لهم ؟  األخيرة ماذا كانت وصية الرب يسوع       -2
  ) .وح القدس عليهم روعد حلول الم



@@@@ @

  
القدس يعطى اإلستنارة الدائمة، فال أحد يعرف أفكارك سـوى أنـت            الروح  

نفسك، فروح اإلنسان يعرف اإلنسان، كذلك روح اهللا يعرف أمور اهللا ويرشـدنا إلـى               
  .الحق 

وهـذا  . وهو يذكرنا بكالم المسيح فى الوقت المناسب الذى نحتاج منه إلـى اإلرشـاد             
  .المرشد يسكن داخلنا ويسرع إلى نصيحتنا 

ما أنتم فالمسحة التى أخذتموها منه ثابته فيكم، وال حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحـد                وأ" 
   ) .27:2يو 1" ( كما علمتكم تثبتون فيه 

وقد أرشد الروح القدس التالميذ والشهداء وقت اإلضطهادات فتكلموا بشـهادة       
أما : " ئالً  يسوع أمام الوالة والحكام والطغاة ولم يضعفوا أو يتخاذلوا وقد وعد يسوع قا            

   ) .26:14يو " ( المعزى الروح القدس الذى سيرسله اآلب فهو يعلمكم كل شىء 
:

هكـذا  ، مثل شجرة غرست على مجارى المياه فأمتالت باألثمـار المبهجـة           
النفس حين تستقر وتفرح بعمل الروح فيها فيعطيها سالماً فائقاً، وفرحاً كامالً وتنسـى              

لتعب ويشبع الرب بالخير عمرنا، فأفراح العالم ال تفرح الـنفس           األحزان ويروق لها ا   
الذى خلق على صورة اهللا، والبشر أيضاً معزون متعبون ولكن اهللا وحده هـو فـرح                

  .النفس الحقيقى
:@@ @

هكذا يبكت الروح   . كما أنارت المرأة بسراج بيتها لتبحث عن الدرهم المفقود        
وحين تفوه بطرس بعظته البليغـة، نخـس الـروح          . القدس التائبين، ويوقظ ضمائرهم   

وقد كان منهم صالبى يسوع وحـين شـعروا بالتبكيـت           ،  القدس السامعين فى قلوبهم     
 فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كـل        -ماذا نصنع أيها الرجال اإلخوة    : " صرخوا قائلين 

أع " (س  كم على إسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القـد           نواحد م 
والروح القدس يعطى أمالً لألنسان ويشجعه ويجعل أعمال التوبة حقيقـة            ) 37:2-38

  .عنده فيفرح بالصوم والصالة والدموع 

bàÇc@bîãbqÞë‹Ûa@ 

فمن جدف  . ستحيل هنا التوبة ويصعب الخالص    تأما إذا قاوم اإلنسان عمله، ف     
ى مقاومة  وقاوم عمله ال يغفر له، والتجديف هنا معناه اإلصرار عل         ،  على الروح القدس  

 سـفيرة كما فعل حنانيا و   ،  عمله ورفض التوبة نهائياً وأخذ مواقف حادة ضد عمل اهللا           
  .ويهوذا اإلسخريوطى

  brÛbqZÜÛ@ô‹‚c@ÞbàÇcë‹ 
@ @

:@ @
الروح القدس هو كنز الصالحات، وهو الذى يقدس التائبين ويغسلهم ثم يعدهم            

  .ليكونوا إناًء صالحاً بالفضائل والمواهب
   ) .11:6كو1" (تم باسم الرب يسوع وبروح إلهنالكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبرر" 

فى المعمودية نلبس الثوب الجديد أما الروح القدس فيعيننا كى نحتفظ بهذا الثوب جديداً              
  .دائماً ونقياً دائماً وطاهراً  أبداً 

א א :א
  .لنيل الفضائل : أوالً 
  .لنيل المواهب : ثانياً 



إن كان أحـد يفسـد   ..  أما تعلمون أنكم هيكل اهللا وروح اهللا يسكن فيكم        ":
            "يفســده اهللا ألن هيكــل اهللا مقــدس الــذى أنــتم هــو سهيكــل اهللا ف

   ) .17-16:3كو1( 
وحين وردت هـذه الكلمـة      
ــذا   ــة وردت هك ــة اليوناني " باللغ

: وهى مكونة من مقطعين   " باراكليت  
= بجانب، كليت   يقف  تعنى  = باراً  ( 

  ) .المتهم فى ساحة القضاء 

@ÑÓaìßZ @ @
@ @

حين تشعر بصراع مع الخطيئة وتسمع صوت الروح القدس يهتف فى قلبـك             
فالروح القدس هو المحامى أو الشفيع         ؟ويرشدك فما موقفك

الذى يقف بجوارنا أمام محكمة العدل      
اإللهى وعلى هذا فهو المعزى الوحيد      

  .لشفيع الدائم وا

 
  هل تحاول إخماد الصوت اإللهى ؟+ 
  هل تحاول عدم التفكير ؟+ 
ألننا لسنا نعلم ما نصلى ألجله كما       "   هل تنحاز إلى الخطيئة ؟+ 

ينبغى ولكن الروح نفسه يشفع فينـا       
@ ) .26:8رو " (بأنات ال ينطق بها  @

  .أم تنحاز إلى الروح وتخضع له وتقدم توبة صادقة + 
@ @

ò¸b‚Z @@ @ :@ @
فهو يخـتم   . لنا إن عمل الروح القدس داخل النفس يشبه عمل النار فى اللحم           ق

ن كله جسـداً    ويحدث هذا فى سر الميرون حيث يصبح اإلنسا       . اإلنسان بطابع ال يمحى   
 يطبع فينا   ذى ال ىوفكراً ونفساً وعقالً وقلباً ملكاً خاصاً للروح القدس، فهو الروح النار          

  .صورة الملك المسيح 

@òİ“ãcZ@ @
  .إحفظ قطع األجبية الخاصة بالساعة الثالثة ألنها كلها عن الروح القدس + 

@òÜ÷cZ@ @
  سة الشاهدة ؟ما معنى أن الكنيسة تلقب بالكني -1

 ما معنى اإلعتراف الجرىء فى حياة الرسل القديسين ؟ -2  
 أما لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذى فيكم الذى لكم       "

فمجدوا اهللا فى أجسادكم وفى أرواحكم التى       ...من اهللا وإنكم لستم ألنفسكم    
  ).20-19:6كو1 ("هللا هى 

 كيف كان الشهداء يعترفون بالمسيح ؟ -3

 ما الذى يعطل إعترافنا الصحيح ؟ -4

 عتراف باألبن ؟إلكيف تنال قوة ا -5

 ما األسلوب الذى يلزم إتباعه عندما يسألك واحد عن اإليمان بالمسيح ؟ -6



@ @

òİ“ãcë@óyëŠ@kíŠ‡mZ@@ @
اإلعتراف بالمسيح وعدم إنكاره فى أى موقف حتى ولو أدى هـذا إلـى              الحرص على   + 

  .الموت 
  .قراءات عن قديسين شهداء كان لهم اإلعتراف الحسن + 
جمع كتيبات عن شهداء وشهيدات واالحتفاظ بها فى مكتبتك الخاصة للمداومـة علـى              + 

  .قراءتها 
  .الشهادة ألسمه فحص النفس أمام اهللا لمعرفة مدى االستعداد للموت ألجل + 
  .فحص النفس واستعدادها على تقديم اإلعتراف والشهادة + 
  

@ÅÐzÜÛ@@@@@@@@Z@ @
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