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 T-S-U-R-T مخسة عبارات عملية: الشركة مع الروح القدس

I- املقدمة 

هيمعهونعطتكلمكثيرا نيمكنلناانننمىصداقةعميقةمعهبينما.كلالمؤمنينمدعوونللشركةمعالروحالقدس -أ

اضريعووأسرألذر ابوصرو م"دعنىأرىماتررىوأعرعربمراتشرعر"فيبأستمرارسألالروحالساكنا.قلبنا

كثيرةموتلفةو

وحِ َوَمَحبَّةُ هللاِ، " (31:31كو2)."اْلقُُدِس َمَع َجِميِعُكمْ  َوَشِرَكةُ الرُّ

وحِ إِْن َكانَْت . تَْسلِيَةٌ َما لِْلَمَحبَّةِ .. .إِْن َكانَتْ " (2:3في)." َشِرَكةٌ َما فِي الرُّ

الرروحالقردس.هللاالر ىفرىأرواانراو(1يرارؤ)العرر علىهللاال ى:هللاذناكطريقينلنركزأذذانناعلىطلب -ب

لينمرو(فرىأرواانرا)نحولانتباهأذذانناالىالروحالسراكنفينرا".نسانالداخلىباإل"قلوبنا،ويشارله ايفيضمن

.فىأمورهللاالعميقه

(7:13يو)."أَْنَهاُر َماٍء َحي  (أنسانداخلى)ِمْن بَْطنِهِ َمْن آَمَن بِي َكَما قَاَل اْلِكتَاُب تَْجِري "

جبرنراعلرىالروحالقدسالجزءالوا بنافىالعالقةبأنالي يحترم.ثنينإالشركةالحقيقيةذىاوارمتبادلبين -ج

مرعمرناليجرو ويعطر لرهويتروةبر برةذرواليفرراالحروارأوالصرداقة.أننتحاورمعهإذلرمنكرننريرد

.وعميقمعهستمرلحوارم يج بناذويدعوناو.ايراديةتطلباستجابةالحبي.عميقهله

روحالقدسيوردمقلوبنراكنرورسراطع،ال.،كنارهللاأوكنهرعملالروحالقدسفيناكنورهللاتصفالكلمةالمقدسة -د

تأكلكلمايعيقومهطلقمحبةلتطريقلوبناأماكلةي آذونار(3:5يو)الرفضوشكايةيقوىعلىالتشوي وال

هللاالمتدفقرةذونهررمتردفقيصرلقلوبنرابحركرة(5:15؛يو21:12لو)دمانالمحبةمثلالمرارةواإلطريق

.(13-7:17يو)بتلقائيهوبحريةوبغزارة

(3:5يو)".َوالظُّْلَمةُ لَْم تُْدِرْكهُ َوالنُّوُر يُِضيُء فِي الظُّْلَمِة "

.يحركةنسانناالداخلىوإوعندمايلمسالروحالقدسميراثنااألعظمذ -ه

(1:21أم) ".ِمْنهُ َمَخاِرَج اْلَحيَاةِ فَْوَق ُكلِّ تََحفٍُّظ اْحفَْظ قَْلبََك ألَنَّ "

عيقنراقردينحتراجأننهردأالن.نفوسرنالنتواصرلمرعذمرسالرروحالقردسفرىقلوبنرائنهرد.سركنهاذدأداودنفسرهو -و

نشرراطالئنحترراجالررىوقرر لنهررد.ذمسرراتهممررعاركررةالررروحالقرردسالهادئررةوفوسررنامررنالتنررا نلالنشرراطالزائررد

.المضطربفىنفوسنا
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ْأُت َوَسكَّتُّ نَْفِسيبَْل " هِ  َهدَّ (313:2مز)" .نَْفِسي نَْحِوي َكفَِطيمٍ . َكفَِطيٍم نَْحَو أُمِّ

لريس)ببطئ ،نرتكلم("أابر "منارينألخررلللربنقو)بمحبة و مودةنتكلممعهونهدأفىمحضره،بينمانمكث -ز

(،ولريسمقراطعكبيررةبجمرلقصريرة)بأختصئار،(ناالنصيحمعالروحالقدسالساكنفي)بلطف،(طلقاتسريعة

نتأمئل فئص تئمتو(3:22رو)بلطئفأنئات،وكثيررةمرنالسركوتبأوقات(نسمعأكثرمنمانتكلم) قليلا نتكلمو

الصرلواتالترىيعطيهرالر لتغترنمالحقرائقخ وق لتكتباألفكرارو)نكتب أفكارنا(طويلةأخرىأوقاتقصيرةو)

.التىيعطيهال 

II- مخسة عبارات عملية نستخدمها بينما نتكلم مع الروح الساكن فينا 

بردون.تكلممعرهنبردأفرىالر.أننثب يعنىأننتصلونتحدبه.اينئ فقطنستطيعأننأتىبثمرعندمانثب فىالمسيح

أويطلرقنسرتمرفرى يرتنرانحروالبررويجعلناجددابنالهلي(فوةطبيعى)عملأىأمرفعال،النستطيعأننثب فيه

"ربهدعنىأرىماترىوأععربماتشع"وأسأل"نارالمحبةالملتهبة"بـعادةماأعيرللروح.قوةلقلوبناعالنوإ

(35:5يو)".َشْيئاا أَْن تَْفَعلُوا  الَ تَْقِدُرونَ َوأَنَا فِيِه َهَذا يَأْتِي بِثََمٍر َكثِيٍر ألَنَُّكْم بُِدونِي  يَْثبُُت فِيَّ الَِّذي "

أنراأارب.أعركركيراروحهللالحضروركالمشررةفرى"صرلى.برأنتشركرهأدركاضورالروحالساكنفير  :أشكرك

."اضورك

فتحعينرىألرىمجردهللاإ،ياروحهللا"صلى.قلبهللاعالنعنمجدهللاوإطلقي أسألالروحالقدسأن:أطلق أعلن

 "هِ فِي َمْعِرفَتِ  اإِلْعلَنِ ُروَح اْلِحْكَمِة وَ "أتقابلمعقلبهو

أعركرك"صرلى.خرينبمواذربالرروحالقردسستودم أكثرفأكثرلتودماياةاآلأسألالروحالقدسأني:أستخدمنص 

خرينعالنمواذب وقوت منخاللىلمساعدةاآلأبألن تطلقياروحالر

وِح لِْلَمْنفََعةِ " (32:7كو3) ".َولَِكنَّهُ لُِكلِّ َواِحٍد يُْعطَص إِْظَهاُر الرُّ

سرالمهوفرارهوأعترر برأنابره.لهيرةأسألالروحالقدسأنيؤيدذذن ومشراعركوكالمر برالقوةاإل:أيدنص بالقوة 

تعفف فىأعكركلحضوراب وسالم وطولأنات و"ل اصلى(21-5:22 ل)ألنهفي ،روا يمأل

ةِ  أَنْ " (1:32أ )." اإِلْنَساِن اْلبَاِطنِ بُِروِحِه فِي  تَتَأَيَُّدوا بِاْلقُوَّ

فرىذلر أموالر ،أمورايات بمايعلنقيادتهفىكلعلم عنكلمةهللا،أرادتهوطرقهوأنيظهروسألهأني إ:علمنص 

،العمررل،البيرر )،وتنظرريممررنتحرر مسررؤليت عالقاترر (الصررحةالطعررامو)،جسرردكجرردوليومرر ،كروفرر ،مشرراعرك

.(الودمة

وُح اْلقُُدسُ " ُرُكْم يُْخبِئ ... فَُهئَو يُْرِشئُدُكْم إِلَئص َجِميئِع اْلَحئقِّ  ... ُروُح اْلَحئقِّ  (31:22يرو) ... يَُعلُِّمُكْم ُكلَّ َشئْيءٍ فَُهَو .. . الرُّ

ا أَْنتُْم فَاْلَمْسئَحةُ  (32:31يو)بِأُُموٍر آتِيٍَة  ِِ  تَُعلُِّمُكئمْ أََحئٌد، بَئْل َكَمئا  يَُعلَِّمُكئمْ ثَابِتَئةٌ فِئيُكْم، َوالَ َحاَجئةَ بُِكئْم إِلَئص أَْن  ... َوأَمَّ َهئِذ

 (2:27يو3)." اْلَمْسَحةُ َعْينَُها َعْن ُكلِّ َشْيءٍ 
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يعطي رؤيةونورفرىمواوفر ،أفكارجديدة،و(الذيةإمواعيد)م عنمستقبل بمافىذل فر جديدةسألهأنيكلإ

،ستراتيجيةفىكرلمجرالإلفر تحالفاتيفتحابواباأفكارورؤيةوسيقودخطواتناوسيعطين.مايقيدايات وفشل و

.بينمانسأله

"ثم أطلقه بقوة منص بهشعر بما ت أشعريا روح هللا دعنص أرى ما تراِ و" :تلص


