
 عمل الروح القدسأقوال عن 

 .ألنه ھو الذى ولدھا بالمعمودية. الروح القدس من لحظة الوالدة الثانية يصبح عائالً للنفس الجديدة +

الروح القدس يطعمھا جسد الرب ودمه، يحافظ عليھا، ويحرسھا من الشيطان، وإذا اتسخت فإنه ينظفھا +

ويعلمھا كل صفات" يشفع بصلوات ال ينطق بھا"يعلّمھا الصالة ، )26: 14يو " (يبكت على خطية"ويتّوبھا

  ). 14: 16يو " (فإنه يأخذ مما للمسيح ويخبرھا. "المحبة الطھارة والوداعة: المسيح

 وشجر رمان ". الصالة"ويغرس عود لبان " حب للجھاد وشركة آالم يسوع"يغرس فيھا عود مر  +

  ".عالمة الدم وحب االستشھاد

  .تصبح النفس البشرية ينبوع جنات بئر ماء حية، وسيول لبنان وھكذا حتى +

). 13: 16حز " (فجملِت جداً جداً "الوديع حتى يجمل النفس جداً ) الروح القدس(وال يكف عن عمله 

حتى تصبح ھذه النفس ملكة فيزفھا الروح بنفسه للعريس السماوى الذى أحبھا واشتراھا بدمه وال يبخل 

ھذه النفس مستعدة أن يزينھا بأكاليل استشھاد، وإكليل المحبة، وإكليل الطاعة، وإكليل  الروح القدس لو وجد

كلِك : "ويشھد لھا العريس قائالً . إنه يجمل العروس فتصلح لمملكة الملك السماوى.. أكاليل وأكاليل.. الصبر

  ).7:  4نش " (ةجميلة يا حبيبتى ليس فيِك عيب

للقب ليس تواضعاً بل قلة إيمان بوجود الروح القدس القدوس فى والتنازل عن ھذا ا   نحن قديسون +

  .. حياتى

+  ً   .ھذه اإلضافة الالنھائية ال تزيد أو تقلل من ذاتى المسكينة شيئا

كذلك يغير الروح القدس على النفس التى خطبھا للمسيح إذا.. كما يغير الرجل إذا نظرت امرأته آلخر +

  ).5:  4يع (إذا يعتبر الروح أن النفس قد صارت فى ملكيته . نحوه نظرت آلخر، أو إذا جذبھا العالم

  :مناجاة

شرب من حب عروسك وتنسم رائحة حبھا اتمتع من ثمار جنتك اقطف مرك مع طيبك و..  ربى يسوع

  .وطھارتھا وصلواتھا وشجاعتھا وإيمانھا التى ھى أطيب من كل األطياب

ليأكلوا ويشربوا ويسكروا من الشھد والعسل والخمر " نالقديسي"كل واشرب وادُع األحباء  ربى يسوع

    . واللبن



  ".أنتم ھياكل للروح القدس" الروح القدس ھو والد الطبيعة الجديدة 

  ما الذى يفصل الروح القدس عنا؟ +

  ..ھو انفصالنا عنه

  وما الذى يفصلنا عن الروح القدس؟

  .ھو انشغالنا بأنفسنا

  .نمسك بالروح القدسوعندما ال ننشغل بأنفسنا  +

يعرفك ويحضرك أمامأحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم، وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق 
  .المسيح

  .يعرفنى بكل صفات المسيح.. يعطينى. يأخذ مما للمسيح ويعطيك +

  .حياتى أمور من أمر كل فى المسيح فعله ما ويعرفنى

  .فتتضع.. يوقفك أمام المسيح المتضع

  .فتنير.. يوقفك أمام النور

  .فتتقدس.. يوقفك أمام القدوس

  .يوقفك أمام المسيح الطاھر فتصير طاھراً 

  .ال عمل للروح القدس بدون تطھير وتوبة وإخالء واتضاع +

وقدسھا، وبررھا بروحه . الروح القدس ھو الذى غسل خطايا النفس بدم المسيح فى ماء المعمودية +

  .)11:  6كو  1( القدوس

االمتالء ھو حالة يوقفنا الروح فيھا فى حالة من االرتواء، ومن العطش المستمر فى آن واحد من نحو  +

إنھا حركة فيض إلى األعماق ومن .. للفرح فى الرب.. لحب الجميع.. لعشق الصليب.. الصالة والتناول

  .األعماق ال تنتھى كنھر ماء حى

ثم يكشف .. ويحررنا من قيود الذات ويجعل أمورنا فى الخفاءيفصلنا الروح القدس عن محبة العالم،  +

  .لنا أسراراً الھية خطيرة

  .والحب االلھى المستمرة الصالة انطالق فينا يبعث وأخيراً 

ألنه ال يقدر أحد أن يعرف المسيح إال  للمسيحوقدمھا  العروسالروح القدس ھو الذى قام باختيار  +

  .)3:  12كو  1(بالروح القدس 



 ھيكالً لهارتضى أن يجعل نفسھا وجسدھا .. العريسمن شدة حب الروح للعروس ، ومن أجل عظمة  +

  .وذلك بمسحة الميرون المقدسة )19:  6كو  1(

يقدم لھا جسد ابن هللا ودمه للحياة .. روح القدس يقدم للعروس غذاًء سماوياً الھياً لنحيا إلى األبدال +

  .األبدية

  ).17:  6أف (.. سيف الروح .. ية، وكسيف ذى حدين ويقدم اإلنجيل ككلمة ح

فھى التى اصطادت القديس . وال يجعلھا ترجع فارغة. )37:  2أع (يحمل الكلمة وينخس بھا القلوب  +

  ..أنطونيوس، والسائح الروسى وغيرھم

+  ً  عندما يطمئن الروح إلى صدق إخالصى فى السير معه، وانقيادى إلرشاده يلتصق بى فنصير روحا

  :عندئذ. )14:  6كو  1(واحداً

  ) . 16:  2كو  1( يصير لى فكر المسيح 

  ) . 14:  8رو ( وتنقاد حياتى كلھا بالروح 

  ) . 14:  16يو ( ويأخذ مما للمسيح ويخبرنى 

  ) . 26:  8رو ( ويجعلنى أصلى بالروح ، ويتنھد فىَّ بأنات ال ينطق بھا 

.)17: 22رؤ (" تعالَ "لمصالحة ليقول الروح والعروس بلسان واحد أخيراً يصنع كلمة ا.. ويثمر فىَّ ثماره

ً  وتصير .)22:  5غل ( ثماره وتبدأ تثمر. يجمل الروح القدس النفس بكل موھبة سماوية  طاھرة عروسا

  .أخيراً يزفھا الروح للعريس السماوى  ).3:  6نش (جميلة، ومزينة بكل أذرة التاجر

. الروحى شريك عمرھاالروح القدس الذى تعب مع النفس فى كل خطوات نموھا الروحى، بل ھو  +

الروح الذى حل فينا يشتاق إلى . "ويعتبر انحيازھا للعالم خيانة وزنا. يغار عليھا جداً إذا فضلت العالم عنه

  " يغار علينا" "الحسد

  ).6، 5: 4يع (

  .إلى شريك حياتھا وعمرھا الروحى طريق العالم أمامھا حتى تتضايق وترجع  +

  .) 8:  16يو ( ال يھدأ وال يكف عن التبكيت ألنه ال يرضى أن يرى ھيكله قذراً  +

ھذا الشريك غير المنظور ، والزميل االلھى، والصديق الدائم ال يھدأ إال إذا وجدنا فى حالة من الوعى  +

 ً   ".يا أبانا اآلب"فيدفعنا للصراخ إلى اآلب . تدفعنا لالنحياز له دائما

  .فال نفرط فيھا ، وال نشبع منھا أبداً . ويكشف لنا سر حنان أبوته غير المحدودة



فى آخر الغربة على األرض يزف الروح القدس العروس للعريس لتنال إكليلھا السماوى بعد كل ھذا  +

  .التعب الذى تعبه معھا

  .  )10:  6نش (، مرھبة كجيش بألوية "قوية فى جھادھا"يزفھا جميلة كالقمر، طاھرة كالشمس  +

)6: 3نش (" مواھب وثمار الروح"، وكل أذرة التاجر "الصالة"، واللبان "معطرة بالمر حاملة صليبھا" +

  .) 2:  21رؤ ( لرجلھا " بكل جمال الروح ومواھبه وثماره " كعروس مزينة ". بكل جھاد روحى. " مھيأة

 

  القمص بيشوى كامل

 


