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 بين الصعود والعنصرة
 

 

  

 الروح القدس: فاعلية، شركة، اهتمام

 " 2012حديث في خلوة "       

 

 33: 2أعمال
ِ"َوَتْسَمُعونَهُِ تُ ْبِصُرونَهُِ اآلنَِ أَنْ ُتمُِ الَِّذي َهَذا َسَكبَِ اآلبِِ ِمنَِ اْلُقُدسِِ الرُّوحِِ َمْوِعدَِ َوَأَخذَِ اللِِ بَِيِميِِ اْرتَ َفعَِ َوِإذِِ "

 14: 13نثوسور ك2
يِعُكمِْ َمعَِ اْلُقُدسِِ الرُّوحِِ َوَشرَِكةُِ الِل، َوََمَبَّةُِ اْلَمِسيِح، َيُسوعَِ ب َِّنارَِ نِْعَمةُِ " ِ".آِميَِ .َجَِ

 27: 8وميةر 
ِ".اْلِقدِّيِسيَِ ِفِ َيْشَفعُِ اللِِ َمِشيَئةِِ ِِبََسبِِ ألَنَّهُِ الرُّوحِِ اْهِتَمامُِ ُهوَِ َما يَ ْعَلمُِ اْلُقُلوبَِ يَ ْفَحصُِ الَِّذي َوَلِكنَِّ"

 :كلمات  3
 2ِ:33أعِِفاعليةِالروحِالقدسِ (1)
 3ِ:14كو2ِِِشركةِالروحِالقدسِ (2)
8ِ:27ِروِِاهتمامِالروحِالقدسِ (3)

ِ
 (2ِ:33)أعِِِفاعلية الروح القدس (1)
بيِالصعودِوانسكابِالروحِالقدس،ِفاملسيحِعندماِصعدِودخلِاىلِاالقداسِوجلسِعنِمييِاللِكانِهذاِيعينِفِتدبريِِهناكِارتباطِواضح -

 ءِواخلالصِانهِادخلِانسانياتناِللسماءِواجلسهاِعنِمييِالل...الفدا
ونالتِباجللوس:ِامللكِ)السلطان(ِوبالتواجدِفِاالقداسِصارِلناِِفاعليةِروحيةلذلكِهبذاِالصعودِواجللوسِصارتِاالنسانيةِاجلديدةِفِحالةِ

 ([1ِ:6فِاملسيحِملوكِوكهنةِ)رؤِتناِرصريِوايضاِفاعليةِالتشفعِايِاهناِنالتِكهنوهتاِالسماويِ]هذاِهوِمعىنِ
يِاللِفِبالتايلِصارِهناكِردودِفعلِهلذاِالفعلِاإلهليِ)الفاعليةِاليتِصارتِلناِبانسانيتناِاجلديدةِاملدخلةِللسماءِواليتِصارِهلاِجلوسِعنِمي -

 (2ِ:6املسيحِ)اف
ِمعِالعدوِ←بعضهاِخارجيِِ:ِردودِاألفعالِهذه

ِسفِالنفِ←بعضهاِداخليِِِِِِ
 اآلنِصارِواضحاِ)فِعاملِالروح(ِأنِاالنسانيةِاجلديدةِ)حننِفِاملسيح(ِصارِلناِ"ملك"ِوسلطانِفوقِ:ِالصدامِ)اخلارجي(ِمعِالعدو

(،ِوهذاِيعينِانناِميكنناِانُُِنضعِونُبطلِونكسرِتسلطاتِالعدوِ)إذاِاخذناِمكانناِالسماويِصحيحاِف22ِ-1ِ:19قوّىِالظالمِ)اف
 املسيح(

منِجديدِحسدِللعدو:ِحسدِابليسِبشدةِوليسِهذاِفحسبِولكنِالكهنوتِايضاِيعينِالتشفعِايِصلواتِمرفوعةِبسرِِسببوهذاِ
ِكاملة ِاملسيحِفيناِ...ِصلواتِكهنةِمعِرئيسِالكهنةِفِاالقداسِوهذهِيُعطىِهلاِسلطانِخاصِ)إذِيكملهاِاملسيح(ِفيصريِهلاِاستجابة

ِكِ–ِإذن ِإلخضاعِالعاملِحىتِميلكِفيهِحسبِشهوتهِوتدبريهِ..لِخططِالعدوِاليتِهتدفِهذاِيعينِتعطيلِوابطالِوافساد
ِامللكِيسقطِويقّيدِويعطلِايِتسلطِلهف
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ِاحلروبِ ِتبدأ ِمنِالعدوِوهكذا ِالبدِمنِاملقاومة ِانه ِواضحا ِصار ِوهكذا ِوتفسدها ِتبطلِخططه ِايضا والكهنوتِ)صلواتِتشفعيه(
 غلبتهاالروحيةِويفهمِتدبريهاِوكيفيةِمقاومتهاِِو

 :الصدامِ)الداخلي(ِفِالنفس 
ِاستعالنِاالنسانيةِاجلديدةِ)هبذهِالصورة(ِجعلهاِتتصادمِداخلياِمعِاالنسانيةِالعتيقة

وتفكريهِ..ِاخلِارضيِوهكذاِيصريِشكلِااليامِارضيةِوعقيمةِاوِمملوءةِتوترِاوِخماوفِاوِ...ِمظاهرِاالنسانِِهفالعتيقِانشغاالتهِواهتمامات
ألنهِمرتبطِبالعاملِالفوقاينِ)انشغاالتهِواهتماماتهِوتدبريه(ِوهكذاِجيعلِااليامِمساويةِومثمرةِويظهرِاجلديدِهوِعكسِذلكِمتاماِِالعتيقِبينما

ِفيهاِمثارِاجلديد:ِسالم،ِنورِوحق،َِمبةِوفرهِوغريةِمقدسةِ...ِاخل
ِالصدامِفِالواقعِهوِصدامِبيِطاقةِداخليةِمفسدةِتنبعِمنِالعتيقِ) فِاالجتاهِاجلسداينِِكلهامنِاجلسد(ِوتريدِانِحتركِاحلياةِِلكنِهذا

ِ(3ِ:1االرضيِوطاقةِجديدةِروحانيةِتريدِانِترفعِالكيانِاالنساينِكلهِلفوق،ِللسماءِ)كو
ِ(ِحننِمدعوينِلنوالِاملزيدِمنِانسكاباتِالروحِالقدسِايِانسكاباتِطاقةِروحانيةِجديدةِحىتِتتغلبيتسقبنط،ِفكلِعيدِمخسيِ)لذلك

ِحسبِاالجنيلِوجملدِاللِنعيشعلىِالطاقةِاملفسدةِوتبدهلاِوحتوهلاِ..ِوهكذاِ
ِكاملِعلىِحتويلِاالشواقِإىلِِوهذاِأيضا ِكثريةِولكنِعجز )إذاِانتبهنا(ِجييبِعلىِتساؤلِيتكررِبلِويرفعِحالةِفشلِمتأصلة:ِحننِلناِاشواق

ِاِحسبِاجتاهِوحركةِاشواقِالقلب...ِالسببِهوِحاجتناِلطاقةِروحيةِتدفعناِوتّسرينِوسريةحياةِ
(ِوفِاالرادة5ِ:1ِ،2ِندماِمنلكِهذهِالطاقةِفِالفكرِفيصريِلناِفكرِاملسيح،ِوفِاملشاعرِفتتحولِاىلَِمبةِباذلةِ)كمحبةِاملسيحِأف،ِعآه

ِاثرِخطواته:ِجنولِنعملِخريا!فنتبعِيسوعِفِ
توترِوفشل،ِغيابِرجاءِحّي،ِِ←ضِالنفسِوصريهتاِقفر:ِجفاف،ِنشوفهِ)هذاِفقطِلكنِاحلياةِالعتيقةِوطاقاهتاِاملفسدةِشققتِاِرليسِ

ِكثري(ِاماِالطاقةِالروحيةِفهيِحتملِداخلهاِنبعِماءِحيِيرويِاألرضِويشفيِتشققاهتاِواخرياِيصريهاِحاملةِسر ِظالمِبدالِمنِالنورِوموات
ِكعروسِاملسيحِِ(87:3)يو"َِحيِ  مَاءِ  أَنْ هَارُِ بَطِْنهِِ ِمنِْ جَتِْري"احلياةِاجلديدة:ِ ِلتصبح ِككلِويغرّيِشكلها ِكنيسةِاملسيح ِيسريِف ..ِوهذا

ِوالشاهدةِلهِفِاألرضِوحاملةِمبادئِملكوتهِمعاشهِومؤثرة
 

 (3ِ:14كو2)ِِِالروح القدس شركة (2)
ِكشخصِحقيقيِانِيدخلِمعيِفِعالقةِشخصانيهِ)ايِمشخصه(هذهِالشركةِحقيقيةِوهيِتتطلبِالوعيِلِر  فقةِالروحِالقدسِاليوميةِورغبته

ِمالحظات:3ِهذهِالعالقةِالشخصانيةِ)شخصِمعِشخص(ِتتطلبِمراعاةِ
ِاالنصاتِ//االنتباهِِ//االتضاعِ

ِكيفِنلتقطِحركاته3ِبط1فالروحِالقدسِوديعِوهادئِ) ِكثرياِونتعلمِ(ِوحننِنفوسناِمليئةِبالصخبِالداخليِ.. اخلفيةِالدقيقة،ِحنتاجِانِننتبه
ِاشاراتهِواسلوبهِولغتهِ..ِوهكذاِجنيدِاالنصاتِلتستمرِالعالقةِوتنموِومعِهذاِيبدأِيظهرِعملهِاخلاصِحليايتِ

ِوهناكِجماالتِكثريةِلعملهِولكنِايضاِاحبِانِاركزِفِامرين:
ِيعزيِ//يكشفِ

ِكثرية،ِشركةِالثالوث،ِاملسفهوِيكشف عطلةِ)النابعةِمنِيحِوعملهِالفدائي،ِعالماتِالطريقِالروحيِ..ِبلِويكشفِ:ِامور
ُ
النفسِوتدابريهاِامل

عليمِاجلسد(ِويكشفِتدابريِالعدوِويعطيِاخلطةِاملقابلةِإلبطاهلاِوالقوةِاليتِتغلبِوحتفظِونالحظِأنِهناكِ)كماِعلمناِاالباء:ِفارقِبيِالت
ولكنِالشركةِمعِالروحِالقدسِِ–لروحيِالعام:ِوهوِمبثابةِاالساسِللبناءِو"الفرشة"ِاالوىلِللموضوعِوالتسليم(ِفاملعلمونِيقدمونِلناِالنورِا

ِاملسيحِتأخذِ ِحىتِتتحولِاىلِصورة ِِبيايتِانا ِالنورِوتكشفِيلِامورِخاصة ِفِِ(9: 36)مز"نُوراِ  ن َرَى ِبنُوِركَِ"منِهذا ِاالمر غايةِوهذا
لكتابِمنِالكتبِايِاالسفارِاملقدسة(ِِ//لسفرِ)تفسرياتِللكتبِاملقدسةِألنهِماِأنُِيكتبِالتفسريِِ،ِلذلكِاالباءِحرصواِاالِيكتبوااالمهية

ِاالمرِ ِوينتهيِبنا ِينقلِ)كلِالكتبِتنقلِمنِبعضها( ِاو ِانِيذاكر ِوكلِواحدِعليه ..ِ ِالقولبة ِااللفِوالياء: ِالنهائي، ِاملصدر ِكانه تصبح
ِتغلقِنبعِالروحِالفائض"لتحديداتِتعليمية"ِ)قدِتكونِمفيدة(ِولكنِ
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البدِمنِقبولِاالساسِالتعليميِ)حىتِالِتنتشرِهرطقات(ِولكنِمنِنفسِهذاِاالساسِ)النورِاالول(ِيبدأِالروحِالقدسِانِلكنِعندِاالباء،ِ
انياتهِاالنسانيةِيُعلّمِويعلنِويكشفِماِخيصِاالنسانِمنِهذاِالنورِ)بنوركِنعاينِنورا(ِحىتِيستطيعِانِيفهمِاحلقِحسبِمقياسِنعمتهِوامك

ِيقدسِويغرّيِوحيولِ..ِألنهِنورِحسبِقياسِاالنسانِالشخصيِوِاملقنن)قدراتهِالعقليةِوخالفه(ِوهذاِالنورِ
فهوِيعزيِفالطريقِالروحيِمليِبالتحدياتِوتكثرِفيهِاجلراحِ..ِفاآلالمِموضوعةِفِطريقِامللكوتِبقصدِوتزدادِبقدرِاملسئولياتِكذلك،ِ

ِكآللئِتزينهِحيملِاالِاملعزيلكنِ نسانِعربِالطريقِويشفيِجراحاتهِويكشفِالقصدِمنِاالالمِوحيولِكلِشيءِحلسابِاالنسانِفيصبحِاخريا
ِكماِاهناِتشريِاىل49ِ:18ِأشِ//1ِ:11ِ)نش ِكمصدرِلنوالِقوةِقيامتهِ)ف( (ِبلِومصدرِللتشددِاملستمرِفِالطريق3ِ:10ِالالمِاملسيح
لتشجيعِوكأنِاملسيحِيقولِلإلنسان:ِاعلمِانِفِديالوجِروحاينِمعِاملسيحِللمالحظةِوالشفاءِوابلِوقدُِتدخلِاالنسِ–(12ِ:2ِ،3ِ)عب

13ِِ-3ِ:7رؤِ←تشجيعِ..ِِ–االمِالطريقِوصربكِ
ِ

 (8ِ:27رو)ِِِالروح القدس اهتمام (3)
ِكلِجيلِووقت - ف(ِهذاِاالهتمامِفتصبحِحنتاجِانِنتعلمِ)نكتشِ–زمانِومكانِلهِاهتمامِخاصِحسبِمشيئةِاللِاالبِِ؛الروحِالقدسِف

 49ِ:2ِ،3أشِ←بقوةِونافذةِِفريدةصلواتناِسهميةِوخدماتناِ
 وميكنِانِنتذكرِبعضِهذهِاالهتماماتِحسبِظروفِايامناِوجيلناِ)كمثال(ِهكذا: -

داسةِوهيِاليتِ(ِصارتِفاقدةِللق:ِليسِفقطِالعاملِفقدِايِقداسةِاوِخمافةِللِولكنِالكنيسةِ)ممثلةِفِشعبهاِواحياناِخدامهاالقداسة -ِأ
ِ←تقدسِالعامل!ِوليسِيعينِهذاِمسئوليةِفِالوعظِعنِالقداسةِبلِانِحنياهاِساكبيِانفسناِفِالصالةِوحافظيِبتدقيقِماِللقداسة

 "اسجدواِفِزينةِمقدسة"5ِ:21ِ،22ِتس1//7ِ:1ِكو2
،ِليسِفقطِالصالةِحتلِالقيودِ)للمخدومي(ِلكنِآهِ–:ِهلِلناِالنفسِالطويلِاملثابرِفِخدمةِنفوسَِمتاجةِللصربِالغريةِعلىِالنفوس -ِب

ِكربيائهمِاش  2ِ:17يوِ//59ِ:17ِالذبيحةِ)احتمالِاالمِورمباِاهاناتِاملخدومي(ِحترقِقيودهمِوتكسرِشوكة
ِكجزءِرئيسيِفِالتلمذةِ)قصروحِاملقاتلةِواملصارعة -ِج ِكماِصارعِيعقوبِمعِاملالك،ِوكماِعلمِاالباءِتالميذهمِ"قتاالتِالعدو" ةِالقديسِ:

)هذاِلهِدورِفِمعاركيِِسِوتالباراكليوالِننسىِانِالروحِالقدسِرفيقِوَماميِيشددِويعزيِفهوِِ–انباِمقارِفِزيارتهِلألنباِانطونيوس(ِ
  (4:1بط1)":ِنيةِاالملِ.الن ِّيَّةِِ هبَِذهِِ أَيْضاِ  أَنْ تُمِْ تَسَلَّحُواواالجنيلِعلمناِقولِمارِبطرسِ"ِ–ضدِعدويِ

ِكنيالوحدة -ِد ِ)اجتماعات،ِ: ِشكل ِوحدة ِليست ِحنتاجها: ِوحدة ِاي ..ِ ِاالنقسام ِمستها ِايامنا ِوكنيسة ِالوحدة ِمستها ِكانت ِالرسل سة
 (4ِ:13صالة..(ِبلِوحدةِاميانِ)أف

طلقِواحملبةِحتتاجِاىلِجتاوزِاجلراحِوجتنبِاالميانِواحملبة -ِه
ُ
 املرارة:ِاالميانَِمتاجِلبعدِاخر:ِالتسليمِامل

ِ
 وحِفِجيلنابعضِاهتماماتِالِرهذهِ


