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  سلسلة مبادئ يف احلياة الروحية.:   باسم الكتا
  كيف امتلئ بالروح القدس                            

  ملغرتبني.اخدام بيت حمبة اهللا للطلبة  :إعـــداد
  ٢٠١٦األوىل عة : ــالطب

 ٧٤٥٥/٢٠١٦رقم اإليداع:
  ٩٧٨I.S.B.N-٩٧٧-٩٠٣-٨٥٩-٩الرتقيم الدوىل:

  
ــتفادةمالحظة:   ـــ ــ ا  لإلســ ــة الرجاء قرأ ـــ ــ ــلســ ـــ ــ الكاملة من هذه الســ

برتتيب األجزاء كاملة فعدم الرتتيب ميكن أن يســــبب تشــــويش وعدم 
  االستمرار قد يسبب إحباط.

  

لنا رجاء فى المسیح ان تصل ھذه * 
السلسة إلى ید كل شاب مسیحى بأقل 

.تكلفة
یمكنك ان تشاركنا ھذا الرجاء بإھداءھا  *

.ألصدقاءك واحباءك
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  قداسة البابا تواضروس الثاني
  ) ١١٨ اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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  للقاء أىب الروحي وىف الطريق فكرت يف اآلية اليت

ا باألمس "امتألوا بالروح"(اف   كيف   نفسي). وقلت يف ١٨:  ٥قرأ
ــــي ؟بالروح، ما هو االمتالء بالروح ئمتلأ ــــل للمرحلة دي. و أ  نفســ صــ

ــتيإقابلت أىب وأخربته عن   ـــ ــ ـــ ــ قرأت باألمس يا أىب . وقلت له: قايتاشــ
ـــــس تقول "امتألوا ـــــالة أفســ بالروح". كيف امتلئ بالروح يا   آية يف رســ

  أىب؟
كلم أوالً عن ما هو نتقال: قبل أن نتكلم عن كيف متتلئ بالروح، 

  االمتالء بالروح.  
قلت: فعالً ما هو االمتالء بالروح. فما الفائدة أن أطلب االمتالء 

  !!بالروح وأنا ال أعرف معناه
  : لقا

لروح القدس يعىن   :االمتالء 
  .١الروح القدستكون يف شركة مستمرة مع أن 

دليل عن هذا  مع الروح القدس يكون   ة الشخصتزيد شركما   وكل
   .يف االمتالء بالروح القدسمنوه 

 
نا عمة ١   . )١٤:   ١٣  و٢( جميعكم مع القدس  الروح وشركة هللا ومحبة املسيح سوع ر
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  ر؟ثأك يلمكن توضح امل هل من قلت:
  يكون على ثالثة مستويات: بالروح االمتالءقال: 

  أوال مستوى اجلسد:
 -حواســك (العني  يعىن أن   ،على مســتوى اجلســد بالروح  االمتالءف

وتنمو  الروح القدس ..) تكون يف شــركة مع-اللمس-اللســان -األذن 
 ألنك ختاف  ،أي أمور بعيدة عن القداسـة يفشـرتك وال ت  يف القداسـة

   الروح القدس. تك معأن تفقد شرك من
حبها  كمثل شـــــابة خمطوبة حتفظ عفتها وتصـــــون نفســـــها من أجل

  .ترتبط به اليتطيبها خل
  قلت: وهل ذلك حيدث فجأة أم بشكل تدرجيي؟

ــكل   قال: ــكل   .تدرجييبالطبع بشـ ــان بشـ ــد اإلنسـ فكما ينمو جسـ
ـــــكـل  تـدرجيي، ــ ـــ ــ كمـا هو مكتوب   ،تـدرجييهكـذا منتلئ من الروح بشــ

"   " )٣ بط٢ :
وأيضا يقول القديس أنبا مقار "  ).١٨
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"ـــخص موكلما ين  .٢ ــ و الشــ
ـــــة احلواس ويكون أكثر تدقيق يف   ح،االمتالء بالرو يف  ـــ ــ ينمو يف قداســ

  مقدسة. هاحفظ
ــخصأن فرض لنقلت: لكن  ــ ــ ـــ ــ ــه لكن أن   حياول شــ ــ ــ ـــ ــ  هحيفظ حواســ

ً ري ثيضعف ك   ؟الروح القدسشركته مع  ، ما هو موقفا
ــركة". يعىن الروح   قلنا، كماقال:   ــ ـــ ــ إن العالقة مع الروح القدس "شــ
جهادك ضـــد اخلطية، فعندما تضـــعف طريق  يفجبوارك يكون القدس  

ــدك ــ ـــ ــ ــيعلمك ويرشــ ــ ـــ ــ كما هو مكتوب "  ،ســ

 

" )ــتجيـب   ).٢٦: ١٤ يو ـــ ــ ـــ ــ ــــــادهفعنـدمـا تســ ــ ـــ ــ  لتعليمـه وإرشــ
ـــــتمر يف جهادك رجاءوال يعطيك القوة ــ ـــــا لتســ ــ ، كما هو مكتوب أيضــ

"

" )١٣: ١٥ رو.(   
ـــــدة احلرب اليت حتاربك ـــــعفك ويعرف شــ  ،فالروح القدس يعرف ضــ

 ً ــعفكله   أعلنبل  ،لذلك ال تفقد رجائك ابدا ــتمرار  ضـــ طلب او  باســـ
تنمو ســ ويوم وراء يوم   فهو لن يتخلى عنك ابدًا يف ضــعفك،  ،معونته

 
ب اإلل   ٢   . ١٢٦كتاب ا
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يف القوة حىت يأيت اليوم الذى يرحيك فيه الرب من مجيع أتعابك(اشع 
٣: ١٤.(  

ــتـاق هلـذا اليوم يـا أىب. لكن قلـت:  ـــ ــ ـــ ــ ــتوى الثـاين مشــ ـــ ــ ـــ ــ ومـا هو املســ
  لالمتالء بالروح؟

  مستوى هو: ثاينقال: 
  مستوى النفس: -٢

ــاعر والتفكري واإلرادة ــ ــخص يف  .فالنفس هي املشــ ــ وكلما ينمو الشــ
ــاعره  .االمتالء بالروح ـــ ــ الروح القدس و   .وعواطفه  ينمو يف تقديس مشــ

ــي ـــ ــ ـــ ــ ــبع حبــب املســ ـــ ــ ـــ ــ هـــه ليشــ ّ كمـــا هو ح،  يوج
مكتوب "

 

")ــيح    ).٣٥:  ٦  يو ــ ـــ ــ ويكون املســ
ـــــه ـــــديقه وحبيبه وعريســ ومع الوقت ينمو    ،صــ

ــيح وتتقدس عاطفته أكثر وأكثر يف ـــ ــ ــبع حبب املســ ـــ ــ وترفض أي  ،الشــ
 مشـاعرهحيفظ نفسـه و و   حمبة غريبة أو بعاطفة غري مقدسـة.بأي تعلق  

ــة،   ـــ ـــ ــ ــها أمينةكعروس    عيشيو يف قداســ ـــ ـــ ــ ــماوي،  لعريســ ـــ ـــ ــ كما هو   الســ
مكتوب "   

 من حترر هو السالم
 ال الذي االمر الشهوات

 عمل بدون نناله نإ ميكن
  .القدس الروح

  ق. مرقس الناسك
 ٩٦٠احلب اإلهلي ص 
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 "  )تكون كل العذراء ف  .)٢:  ١١كو  ٢
  .٣وال تتعلق بأي أحد غريب طيبهاخل احمبته
ــــا و  ـــ ــ ـــ ــ ويكون تفكريه دائمــا يف أمور   ٤قــدساملتفكري ال يفنمو يأيضــ

  .يرشبه شر  أو روحية مقدسة وال يطيق أي فكر شرير
ـــــبة لإلرادة،   ــ ـــــا  تنمووبالنســ ــ ـــــة،  إرادته أيضــ ــ ويأخذ يف طريق القداســ

ـــــةقرارات   ــ ـــــر واخلطية مقدســ ــ أن  يتدرب على، و ٥ويبعد عن طرق الشــ
كما هو مكتوب "  غري املقدسـة ويرفضـهاواألفكار  مييز املشـاعر 



" )١٤: ٥ عب(.  
ــبة قلت: لكن ــنوات طويلة على  ل بالنســـ فكار األشـــــخص تعود لســـ

ما هو موقفه من االمتالء من الروح   ،غري مقدسةالعواطف الشريرة و ال
  القدس؟

 
ق بالعدل لنف خطبكأو  بداأل  إ لنف خطبكأو  ٣   . )١٩: ٢و ( واملراحم حسانواإل  وا
م، ح  ل  و  املعرفة    فأك  أك  أيضا  محبتكم   تزداد  أن   صليھأ  ذا  و - ٤ وا  ف  املتخالفة  مور األ   تم

ي ونوا ل ن ت ال مخلص ة و   ). ٨: ١ (املسيح.  يوم إ ع
ياة قدامك جعلت  قد ٥ كة واملوت ا ياة فاخ واللعنة ال ي ا سلك نتأ تحيا ل   . )١٩: ٣٠تث ( و
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 ً مبــدأ التــدرج يف احليــاة الروحيــة. فــالروح القــدس  قــال: تــذكر دائمــا
 ّ ــيق ــر ســـ ــاعرك وأفكارك على الشـــ ر تعود مشـــ در ضـــــعف إرادتك ويقدّ

فـإهلنـا حنـان وطويـل الروح كمـا لوقـت طويـل، 
هـو مـكـتـوب " 

     ")٨: ١٠٣ مــــز .( 
ــيكون  ـــ ــ ـــ ــ يتدرج معك معك و  طويل األناة وســ

حىت حيدث خطوة خطوة يف طريق القداســة.  
ــة  ٦إحالل ـــ ــ ــــــة وأفكار مقدســ ــ عواطف مقدســ

ـــــة. ـــ ــ  بدل من العواطف واألفكار الغري مقدســ
، فالمن  فال تيأس ـــــك أبدًا ــ ـــ ــ  روح القدس نفســ

ـــــيء أو  لن يرتكك   ــ ـــــاعرك بشــ ــ ـــــخص بمهما كان مقدار تعلق مشــ ــ  ،شــ
ــتنالف ــرب وســ ــبع الكامل اصــ ــعفك   .احلرية احلقيقة والشــ فقط أعلن ضــ

ســيعينك ويتدرج معك خطوة وهو    احلرية والشــبعوأطلب  واحتياجك
  خطوة حىت تنمو وتتحرر.

يف قــدمي الزمــان أحــب أمري فتــاة فقرية وأراد أن يتزوجهــا، وبــالفعــل 
ا تربت وعاشـت كل   ،خطبها وتزوجها وأخذها إىل القصـر ولكن أل

 
كم  باإليمان املسيح ليحل ٦  . ) ١٧: ٣اف ( قلو

 اجلسدية احملبة كانت  نإ
 من ينفك االنسان جتعل
 فكم خرىأ حمبة أي

ً  باألحرى  ولئكأ جدا
 هالً أ حسبوا الذين
 شركة يف حقا للدخول

 يءش كل  ويصبح الروح
 بالنسبة القيمة عدمي خرآ

م هلم  بشهوة غمروا أل
  مسائية 
  الكبريق. أنبا مقار 

 ٩٩٢احلب اإلهلي ص 
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فكانت   ،على عيشــــة القصــــر بســــرعة أقلملم تتفعمرها يف بيت فقري  
وحىت   ،ترتكب أخطاء كثرية يف اسـتعمال األشـياء املوجودة يف القصـر

وكــــان بعض من العبيــــد  .التعــــامالت واأللفــــاظ كــــانــــت غريبــــة عنهــــا
ــا واجلواري رب وتمن األيـــام فقررت يف يوم  .يتنمرون عليهـ عود أن 

ــعر األمري بـذلـك  ،لبيتهـا الفقري ـــ ــ ـــ ــ ـــــجّ   ،وملـا شــ ــ ـــ ــ ّب خـاطرهـا وشــ عهـا طيـ
ر تعبها خطاءها أوأخربها أنه يتقبل كل   ــــيكون  أنه أكد هلاو ويقدّ ــ ـــ ــ ســ

. وكانت كما تتحارب باليأس وعدم التأقلم بنفســه  جبوارها وســيعلمها
ــند ومعني.   ــ ــ ــــجعة هلا خري ســ ــ ــا و كانت كلماته املشــ ــ ــ ب أيضــ عندما 
ـــــف الذكريات واالرتباطات القدمية ـــ ــ كانت تتذكر حب   ،عليها عواصــ

ــــها هلا فتتعزى وتتقوى وترفض النظر للوراء مرة أخرى ــ ـــ ــ وتقول  ،عريســ
ـــــها " ــ ـــ ــ لنفســ

."  
 ،الســماوي رســنا وحنن كذلك أيضــا يف طريق تقديســنا للمســيح وعُ 

، املاضـــــي حتاربنا  تعلقاتو طبيعة العتيقة والتتعبنا صـــــعوبات  الســـــنجد 
ــــاعر أو ألفاظ أو أفكار، لكن وجود الر  ــــواء مشــ  وح القدس داخلناســ

ـــــجع هو ــ ـــ ــ بــــالقبول واحملبــــة الغري  الكتــــاب املقــــدس ووعود ،خري مشــ
كما هو مكتوب "  خري سند ومعني.  مشروطة
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    " ) فكـــل  .)١٣: ٤١اش
ــريرة أو بـإرادة  ـــ ــ ـــ ــ ـــــخص يتحـارب بتعلقـات عـاطفيـة أو بـأفكـار شــ ــ ـــ ــ شــ

 ،، فليصــرب يف شــركته مع الروح القدس ويعلن ضــعفه باســتمرار ضــعيفة
ألن اإلنســان  إرادته.يقوى مشــاعره و  ه ويقدسســيحرر   الروح ويثق إن 

 ً ــتطيع أن يتحرر أبـدا ـــ ــ ـــ ــ كمـا يقول   .بـدون معونـة الروح القـدس لن يســ
" القديس أنبا مقار 

    

"٧ .  
  قلت: وما هو املستوى الثالث لالمتالء بالروح يا أىب؟

  قال:
  ثالث مستوى هو:

  مستوى الروح: -٣

 
س أنبا مقار العظة  ٧   . ٤٥ص ٣عظات القد
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ـــــخص  ينموفعندما   ــ تنمو روحه يف   ،بالروح القدسيف االمتالء  الشــ
كما هو مكتوب  ويصــري املســيح هو حياته .االشــتياق هللا واالحتاد به

"

 ") .٣: ٣  كو.( 
سـتطيع أن يال  الذيألن يصـري كمثل الغصـن  ال يسـتطيع البعد عنهو 

ـــــل عن الكرمة ـــ ــ ويأخذ   ).٥:  ١٥ يو(  ينفصــ
 .٩صـــورة االتضـــاع والوداعة  ،٨صـــورة املســـيح

ـــــالة   ة.ويبعد عن الكربياء واإلدان وحيب الصــ
ــري الرب حياته   كل حني وبال انقطاع. ــ ويصــ

ويلتصـــــق به كل حني، كما هو مكتوب "

   

 ٢٠: ٣٠"(تث.(  
ــؤال ـــ ــ ـــ ــ ريـد خطوات أكيف أمتلئ بـالروح يـا أىب،   ،قلـت: ولكن الســ
  عملية كما تعلمين دائما؟

  متتلئ بالروح القدس. لكيخطوات  ثالثقال: 
  االشتياق والطلب. -١

 
ستم قد باملسيح اعتمدتم الذين  لكم نأل  ٨   . )٢٧: ٣غل ( املسيح ل
ي م علموا ٩ ع أل   . )٢٩: ١١مت (  لنفوسكم راحة فتجدوا القلب ومتواضع ود

 مل نإ شجاراأل نأ كما
 ميكنها ال املاء من تشرب

 نإ النفس هكذا تنمو نأ
 السماوي الروح تقبل مل
 وتصعد تنمو ان ميكنها ال

   .العالء ىلإ
  ق. أنبا أنطونيوس

 ١٠٦٧احلب اإلهلي ص 
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ـــــه عليك، فإن مل يكن عندك قبول  نفالروح القدس ل ـــ ــ يفرض نفســ
  له ال يسكن فيك وال يشرتك معك غصب عنك.

بدل   ،: ملاذا ال يسكن فينا الروح القدس حىت ولو غصب عناقلت
  من أن يرتكنا مسكن للشياطني؟

ــب،  ــة حـ ــة مع الروح القــــدس هي عالقـ ــال: العالقـ يكون   ولكيقـ
  ال يكون باإلجبار بل باالختيار. احلب حب،

ختيل لو أن الفتاة الفقرية اليت أحب األمري أن يتزوجها رفضـــــت ومل 
ّ  ،تقبـل حمبتـه ــ ـــ ــ ـــ ــ هـل لو تزوجهـا األمري   .لـت أن تعيش يف فقرهـابـل فضــ

ــر ـــ ــ ـــ ــ ــب عنهـا وأخـذهـا للقصــ ـــ ــ ـــ ــ لتكون أمرية وتعيش معـه يف  عنوة غصــ
  وهل سيكون ذلك حب أو زواج؟ ،، هل ستكون مرتاحةرالقص

، بــل   :قلــت ـــــرتيح ولن يكون ذلــك حــب أبــدًا ــ ـــ ــ بــالطبع ال. لن تســ
  أنانية واستعباد وليس زواج.سيكون 

ــركته معنا  يعرض   روح القدسالقال: كذلك  ـــ ــ ـــــ شــ ــ  اه ولكن ال يفرـضـ
، كما هو مكتوب "علينا

 "  ) ٣رؤ :
إن قبلناه يدخل ويقيم معنا ويشــاركنا حياتنا ولكن   ،يقرع  فهو.  )٢٠

.   إن رفضناه يظل خارجًا
ــــت: لكن  ــــد يف داخلهم الروح أقلــ ــيحيني يوجــ ـــ ــ ـــ ــ ليس مجيع املســ

  القدس؟
باملعمودية قال: مجيع املســـيحيني أخذوا نعمة ســـكىن الروح القدس  

" كمــــا هو مكتوب  ،املريون و     
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" )ــف ميكن أن حنزن   ).٢٠: ٢  يو١ ــ ــ لكن لألســ
هو مكتوب "كما    الروح
" )ــًا   الروح نطفئ أو  ).٣٠: ٤  اف ــ كما هو مكتوب أيضــ

"" )١٩: ٥ تس١.(   
ــا ـــــركة مع الروح القدس   لنا تكون إن كنا نريد أن  أیضـ ــ ـــ ــ فيجب  شــ

كما تشـتاق الشـابة للوجود مع أن نقبله حبب ونطلبه باشـتياق.  علينا 
  العروس بعريسها.خطبيها وتفرح 

 ّ ــا رأت األمري تعب ــاة الفقرية كلمـ ــا وتكون  هـــل لو أن الفتـ س وجههـ
 ومسرورة،كئيبة وحزينة. ولكن عندما تتواجد مع الغرباء تكون فرحة 

فرح األمري؟، وهبذلك حتبه هي هل ُ   ل ذلك سي
اقلت: بالطبع ال. سـيحزن.   ّ بذلك  أل ا موجودة معه فقط تعرب  أ
  طمعًا يف أمواله أو خوفًا منه.

قــــال: فــــاهللا يفرح بنــــا كمــــا هو مكتوب "
" ) كفرح   ويريــدنــا كــذلــك أن نفرح بــه .)٥: ٦٢اش

أما قلبنا   يةشكلعالقة  . ال أن تكون عالقتنا به جمرد  العروس بعريسها
   وحمبتنا آلخر.

  أمتلئ بالروح؟ لكيقلت: وما هي النقطة الثانية 
  قال: النقطة الثانية هي:

  االستعداد للشركة:-٢
متتلئ من الروح من الضــروري يكون عندك اســتعداد للشــركة  فلكي

  معه.
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لكن ال يشـاركه القرارات  ،أن شـخص له شـريك يف شـركتهلو  كما 
ــرف بانفرا ــ ــ ـــ ــ ــوراته بل يتصــ ــ ــ ـــ ــ كما لو أنه ال توجد أي د،  وال يأخذ مشــ

ــراكة بينهما ــــ ــ ــتمر  هل .شــ ــــ ــ ــتســ ــــ ــ ــركة ســ ــــ ــ إن و  ؟تظن أن مثل هذه الشــ
  استمرت هل تكون شركة حقيقية؟

ــــــارك يف القرارات قـد قلـت: بـال ــ ـــ ــ ــريـك الـذي ال يشــ ـــ ــ ـــ ــ طبع ال. فـالشــ
ــراكة أو  ــ ــــحب من الشــ ــراكة  حىت إن ملينســ ــ ــتكون الشــ ــ ــــحب ســ ينســ

  .ةيحقيقشراكة وليست  باالسم فقطبينهما 
قال: وحنن كذلك، فإن مل نشـــــارك الروح القدس يف قرارتنا ونطلب 

ـــرك ــ ـــركة معه أو تكون جمرد شــ ــ ـــورته ال تكون لنا شــ ــ ـــركةمشــ ــ  تنا معه شــ
  باالسم فقط.

  استعداد للشركة مع الروح القدس؟ عنديقلت: كيف يكون 
ــة ــ ــتعداد أن  ،قال: الروح القدس هو روح القداســ ــ فيكون عندك اســ

  حتيا يف حياة القداسة وترفض كل شر وخطية. 
  فيكون عندك استعداد لرفض كل بغضة وكراهية. ،هو روح احملبة

  لكربياء اإلدانة. رفض ااستعداد لفيكون عندك  ،هو روح الوداعة
ــهد  ـــ ــتعداد أن تشــ ـــ ــيح، فيكون عندك اســ ـــ ــهادة للمســ ـــ هو روح الشــ
ــك ومظهرك.....). وال  ـــ ــ ـــ ــ ــيح (بكالمـك، بـأعمـالـك، مبالبســ ـــ ــ ـــ ــ للمســ
تسلك كأهل العامل وتكون سبب جتديف على اسم املسيح بدل من 

كما هو مكتوب "  أن تشـــهد عنه  
" ) ٢٤: ٢رو(.  

  قلت: كيف جيدف على اسم اهللا بسببنا؟
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ــال: ف ــا هو موقف األمري، قــ ــامــ ــاة اليت تزوجهــ بــــدأت   لو أن الفتــ
ـــــر وتعمل أمور قبيحة ـــ ــ ـــــلك يف طرق الشــ ـــ ــ ما هو موقفه إن كان  ؟تســ

ــــارع وهى ــ ــــري معها يف الشــ ــ تلبس مالبس ال تليق أو ال تلبس أي  يســ
ـــــري معــه  وهيمالبس على االطالق؟ مــا هو موقفــه إن كــانــت  ــ ـــ ــ تســ

ـــيقول الناس عن  ــ ـــ ــ ـــتهرتة؟ ماذا ســ ــ ـــ ــ تتلفظ بألفاظ قبيحة وكلمات مســ
  األمري، وماذا ستكون مسعته؟

ـــــعب فعالً. ــ ـــ ــ ــيجعل األقرباء حيزنون واألعداء   قلت: موقف صــ ـــ ــ ـــ ــ ســ
  يشمتون.
  قال: 

   
    
 

ــركة يســـــلك يف طرق ال ترضـــــى الروح و   منواحلقيقة   يقول إن له شـــ
كما هو مكتوب "  ،هو كاذب  همع
 ")ــا مكتوب . )٦:  ١يو  ١ ــ وأيضــ
"")٦كو  ٢ :

١٤(.  
ذه الســــهولة فالعامل مملوء من يا أىب،    قلت: ولكن املوضــــوع ليس 

؟   الشرور واخلطايا وأنا أسقط كثريًا
 ّ ــتعـداد ابينكز يـا قـال: ر ـــ ــ ـــ ــ حيـاة  ن حتيـا أل. أنـا أقول يكون عنـدك اســ

  ؟ابينيا  ستعدادهذا االرفض اخلطية والشر. هل لديك القداسة وت
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ّ يا أىب.  قلت: ــــر وخطية وأريد أن  قليبمن كل ف  لدى أرفض كل شــ
ــــة،  ـــ ــ ـــ ــ ــاة القــداســ ــا حي ولكن مــا هو موقف الروح القــدس عنــدمــا أحي

  أسقط؟
ـــــقط   واحملاميقال: الروح القدس هو املعزى  ـــ ــ هو عنك. فعندما تســ

يعطيك التعزية ويدافع عنك ويعطيك القوة لكي تقوم ثانية وتغلب س
ـــروره ــ ـــحقه حتت قدميك كما هو مكتوب إبليس وشــ ــ ـــا يســ ــ ، بل أيضــ

"   ")١٦  رو :
٢٠(.   ً ــــعف أكثر ،فال تيأس أبدا ـــ ــ كما يقول   .ألن اليأس جيعلك تضــ

القديس أنبا مقار "  


  
"١٠.  

. أو حيزن ســقوطيلن يزهق من كثرة   الروح القدس  هللكن قلت:  
  نطفئ كما ذكرت؟يو 

ــقأبـدًا يـا بىن لن يزهق  قـال: ال ـــ ــ ـــ ــ فكمـا ال يزهق  .طـكو من كثرة ســ
ــــــقط ــ ــــــي مهما ســ ــ ــــــغري املشــ ــ يرتكه حىت  وال ،األب من تعليم ابنه الصــ

ــيظــل جبورك حىت  ،لن يزهق منــكالروح القــدس هكــذا  .يتعلم ـــ ــ ـــ ــ وســ
  . قداسةتتعلم كيف تسري يف طريق ال

 
س أنبا مقار عظة  ١٠   . ١٧٠ص ١٦عظات القد
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ــفر الثنية،  ــه يتدرج  كيف وضـــح  تتوجد آية مجيلة يف سـ أن اهللا بنفسـ
مكتوب " .يف تعليمنا  
 
")١١: ٣٢ تث.(  

ــر عنــدمــا ي ـــ ــ ـــ ــ ُ  ريــدفــالنســ حيرك العش  ، فــإنــهم فراخــه الطريان علّ أن ي
فتسـقط الفراخ يف اهلواء وقبل أن يصـلوا لألرض يرفعهم مرة أخرى يف 

ــــكوي ،اهلواء ــدة حىت  كرر ذلــ ــ ــديــ ــ تتقوى أجنحتهم معهم مرات عــ
  يتعلموا الطريان.و 

ـــــعفنا ــ مكتوب "  وكما ه  هكذا الروح القدس يعني ضــ 
"  ) ــا    .)٢٦:  ٨رو ــتطيع  حيتملناوأيضــ ويعلمنا حىت نســ

  .واخلطية أن حنلق معه يف مساء الروح ونبعد عن أمور الشر
  أن حنزن أو نطفئ الروح القدس؟ب لكن ما املقصود: قلت
ــاءة فيطفئ  الظالم يف  جيلس أن  يريد شــــخص أن   لو كما:  قال  إضــ

ْ  هكذا  احلجرة،) نور( يطفئ   هو  واخلطية الشـر يف  يسـلك أن  يريد  من
  ). القدس الروح صوت أي(القداسة صوت) يرفض أي(

طريق (فعندما يسـقط الشـخص يف خطية ويسـلك يف طريق إبليس 
ــتجــاب  ـــ ــ ـــ ــ الظلمــة)، يــأيت الروح القــدس ويــدعوه لطريق النور، فــإن اســ

  لصوت الروح القدس يرجع للنور وإن رفض يظل يف الظلمة.
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ــا كمثل الفتاة اليت تزوجت األمري  ـــ ــ ـــ ــ أيضــ
ــا الفقرية وبـــدأت تعمـــل  إن رجعـــت لبيئتهـ
ــر  ــت يف أمور الشــ أعمال غري الئقة وعاشــ

ــة، فيأيت   األمري ويدعوها للرجوع. والنجاســ
عينهـا وحيررهـا من أي  ُ ــتجـابـت، ي ـــ ــ ـــ ــ فـإن اســ
ــــت  ـــ ــ ـــ ــ ــريرة، ولكن إن رفضــ ـــ ــ ـــ ــ ارتبــاطــات شــ
نصـائحه وفضـلت البقاء يف الشـر واخليانة، 

  ماذا سيكون موقف األمري؟
، ويكون موقفه حمرج وتتشوه صورته  ـــــتأكيد سيحزن جدًا ــ قلت: بالـــ

  أمام الناس.
ــيحي ارتبط بامل ــ ـــ ــ ــــخص مســ ـــ ــ ــيح يف قال: وهكذا كذلك كل شــ ــ ـــ ــ ســ

ا ويرفض  املعمودية وتقدس باملريون، عندما يبقى يف اخلطية ويرضى 
زن قلب اهللا وجيعل أعداء اهللا(الشياطني) يشمتون.   التوبة والرجوع، حيُ
ــت يف  ـــ ــ ـــ ــ قلـت: ولكن أظن أن لو الفتـاة الفقرية تركـت األمري وعـاشــ

  الشر من الصعب أو املستحيل أن يقبلها األمري مرة أخرى؟!
ــر ممكنقــال: مع ا ـــ ــ ـــ ــ . لكن مع الروح القــدس أن حيــدث ذلــك لبشــ

األمر خمتلف، فهو حيثنـا على الرجوع والتوبـة. وعنـدمـا نرجع ونتوب، 
ــة  ـــ ــ يقبلنا مهما كانت حالتنا وخطايانا، ويطهرنا ويعيدنا حلالة القداســ

ــيخ الروحـاين "التوبـة هي  ـــ ــ ـــ ــ جتعـل الزنـاة  اليتمرة أخرى كمـا يقول الشــ
  بتوليني".

 القدس الروح يبكت
 الإ خطاياها على النفس

 الوقت نفس يف نهإ
 اهللا حمبة عن هلا يكشف
 االبن وعمل الفائقة
 الروح وشركة الفدائي
  .وسرورا فرحا فتمتلئ

  ق. أنسيمس األورشليمى
 ١٠٦٦احلب اإلهلي ص 
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 وحيزنه ليســـــت كثرة ســـــقوطك. لكن  الروح القدس  يطفئلذلك ما 
  توجد ثالثة أمور جتعله حيزن. 

  قلت: وما هم يا أىب؟
  قال: 

  الشك.-اليأس -اخلطية التعايش مع
  اخلطية: التعايش-١

  نـــــــــــــــــعـــــعندما تسقط يف اخلطية  حيزن فالروح القدس ال 
  قلت(مقاطعا): الروح القدس ال حيزن عندما أسقط يف اخلطية؟

ـــــقط عن ــ ــأكمل يا ابىن. الروح القدس ال حيزن عندما تســ ـــ ــ  قال: ســ
ـــعف ــ ـــعفاتنا  ،ضــ ــ كما هو مكتوب "  فكلنا لنا ضــ
)عندما  لكن حيزن  ).٨:  ١  يو١

ا كحياة  خلطيةا تعايش معت  .لصــوته ونصــائحه لك   ترفضو  وترضــى 
كما يقول القديس يوحنا فم الذهب "


 


  
"١١.  

كما لو أن أب حياول أن ينصح ابنه بأن يبعد عن أصدقاء السوء ف
يرفض نصائح يعاند و   االبن  ولكن ،ويرجع لبيت أبيه  وعن طرق الشر

 
  . ١٠٩كتاب الشيطان ونصرتنا عليھ ص  ١١
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وحيزن   ،لصوته، فهنا األب حيزن على رفض ابنه حلبهوالده وال يسمع  
   .الدمار التعب و ايته  طريق الشر ستكون يف  أيضا عليه ألنه بسلوكه  

ــر واخلطية ـــ ــ ـــ ــ  هكذا الروح القدس حيزن علينا عندما نتعايش مع الشــ
ـــــياعنا وهالكنا.ونرفض التوبة والرجوع ـــــتكون ضــ كما   ، ألن النهاية ســ

 ار( "هو مكتوب "
١٩: ٢.(  

  حيزن الروح القدس؟ الذيقلت: وما هو الشيء الثاين 
  شيء حيزن الروح القدس هو: ثاين قال:

  اليأس: -٢
ــلمف ــتســـ ــا حيزن عندما تيأس وتســـ للضـــــعف أمام  الروح القدس أيضـــ

ــة. ــدة  اخلطيـ ــه وعـــاش يف الكورة البعيـ ــا لو أن ابن ترك بيـــت أبيـ فكمـ
 ّ ــي ــيء وبعدما ضـ لكن  ،واقرتب من اهلالك مل يرجع لبيت أبيهع كل شـ
وبالرغم من .  أن أبوه من املمكن أن يقبلهيف  ومل يثق  ليأساستسالم ل

ــجيع ويطالبه بالرجوع ــائل تشــ ــل له رســ لكن لكثرة   ،أن أبوه كان يرســ
  يأسه مل يسمع ومل يرجع. فهنا أبوه حيزن عليه وعلى هالكه.

فكما هو مكتوب "
  
 ) حز

١١: ٣٣(.  
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كما يقول القديس أنبا مقار "  

    

  
"١٢.  

 
   

   
ـــــيء حيُ  ــ ـــ ــ زن  قلــت: ربنــا حيمينــا من اليــأس يـا أىب. لكن مـا ثـالـث شــ

  الروح القدس؟
  زن الروح القدس هو:قال: ثالث شيء حيُ 

  :واخلوف الشك -٣
  قلت: الشك يف ماذا؟

ــك قـــــال:  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ . فيوجـــــد بعض وقـــــدرتـــــه على حتريرهم يف قوتـــــهالشــ
ـــــلمون لليأس ـــــتســ ـــــا ال يســ ـــــر وأيضــ ـــــخاص ال يقبلون الشــ لكن   ،األشــ

ــتطيع أن يشــــكون يف قوة الروح القدس يف أن حيررهم ويشــــددهم  ه يســ
فبسـبب شـكهم يظلون يف ضـعفهم وسـقوطهم.   ،ضـد إبليس وحروبه

 
وس الكب عظة   ١٢ ار س م   . ١٧٠ص  ١٦كتاب عظات القد
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م بـالرغم من إن معهم   إمكـانيـة  فهؤالء حيزن الروح القـدس عليهم أل
ـــــعف ١٣القوة ــ ـــ ــ ـــــون يف ضــ ــ ـــ ــ معهم إمكــانيــة التحرر لكن  ،لكن يعيشــ

م عبيد يف سـفر الرؤيا أن أول قائمة  ابينونالحظ يا . ١٤يعيشـون كأ
الـــــذين ال يـــــدخلون امللكوت هم اخلـــــائفون "  


 
") ٨: ٢١رؤ( .  

 ْ ــاب بالرغم من ـــ ــ ـــ ــ  يعيش يف مذلة بني هأبوه قوى ولكنأن  كمثل شــ
ــرار ـــ ــ ــايقونه ويتعبونه  الذي-اجلريان األشــ ـــ ــ ـــــك أن والده ألنه  -يضــ ــ يشــ

  . يستطيع أن حيميه
ـــــعف هكـذا حيزن الروح القـدس على كـل من يعيش يف مـذلـة  ــ ـــ ــ وضــ

من و   الروح القدس  ه يف شـــــركة معوخوف من الشـــــيطان وال يعرف إن
ا حقه ــتعني بقوته وحيتمى  ــتخدمها   ،١٥ أن يسـ ــدقها واسـ اليت إن صـ

ـــــري يف منتهى القوة والكرامــة ــ ـــ ــ ويكون  ١٨وملــك ١٧ويعيش حر ١٦يصــ
   ومن الناس. ١٩مهوب من الشياطني

 
نالون  لكنكم ١٣   . )٨: ١اع ( عليكم القدس الروح حل  م قوة س
قيقة االبن  حرركم  نإف ١٤ ونون  فبا   . )٣٦: ٨يو  ( حراراأ ت
يات لتدوسوا سلطانا عطيكمأ ناأ ا ١٥ ل والعقارب ا   . )١٩:  ١٠لو ( ء يضركم وال العدو قوة و
وف يضاأ العبودية روح تأخذوا لم ذإ ١٦ : ٨رو ( ب اآل  باآ يا نصرخ بھ الذي التب روح خذتمأ بل ل

١٥( .  
ً  عد لست ذاإ ١٧ ً  بل عبدا ً  كنت نإو  ابنا   .)٧: ٤غل ( باملسيح   فوارث ابنا
ً  وجعلنا ١٨ ا نة ملو   .)٦: ١رؤ ( بيھأ   وك
ق السالم لھإو  ١٩ عا  رجلكمأ تحت الشيطان س   .)٢٠: ١٦رو (سر
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يا أىب!! عشــت ســنني يف شــك وضــعف ومل أكن مدرك  قلت: ياه
ُ   ،قوة وىل كرامـة معيأبـدًا أن  ــــــت م ــ ـــ ــ هـان من اخلطيـة وىف لـذلـك عشــ

ــيطــان. ـــ ــ ـــ ــ االمتالء بــالروح القــدس ليس  أن  وكنــت أظن مــذلــة من الشــ
ــلى يف األجبية وأقول ـــ ــ ـــ ــ "  ألمثايل وبالرغم من أىن كنت أصــ

 
  لكن "

كنـــت أقول بـــدون فهم وبـــدون  
ــبب   ،ثقة ــ ـــ ــ كانت جمرد تالوة بســ

ي وعدم   ــّك ــ ـــ ــ ــنني معرفيتشــ ــ ـــ ــ . ســ
  وعدم املعرفة.  ضاعت يف الضعف واملذلة قدام اخلطية بسبب اجلهل

ـــــركةابدأ من اآلن يا ابىن. وليكن لك قال:   ــ ـــ ــ  مع الروح القـدس، شــ
 ،لك  هتوجيهاتو يف إرشاده   صوتهلسماع    االستعدادأن يكون لديك ب

ــا  ـــ ــ ـــ ــ ـــــجعكوأيضــ ــ ـــ ــ ـــــجع عندما يشــ ــ ـــ ــ ً أ تيأسال و   ،تتشــ مهما كانت  بدا
ــعفاتك ــ ــا و   ،ضــ ــ ــــك يكون لديك الثقة يف قوته وقدرته و أيضــ  يفال تشــ

  . وال ختاف ابدًا من إبليس أعطها لك كابن هللاليت الكرامة 
  أمتلئ بالروح؟الذي جيعلين  قلت: وما الشيء الثالث

  قال: 
  تغذية الروحية:ال -٣

ــركـةل العمليفـالتطبيق  ـــ ــ ـــ ــ مع الروح القـدس هو التغـذيـة   (االمتالء)لشــ
الروح  عمتزداد شــركيت  الروحية من خالل الصــالة والكتاب املقدس. ف

ــتمرة طوال اليوم صــــال توجدالقدس عندما  ــاركه  و ة مســ  يفأكلمه وأشــ

ساألمور التى تحزن الروح القد

الشك الیأس 
الرضى 
 والتعایش
مع الخطیة
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 "الصــــغرية والكبرية، كما يقول الكتاب " أموريكل 
  . )١٧: ٥تس ١(

ــا القراءة املنتظمة يف الكتاب  ــ وأيضــ
ـــــوت الروح القـــدس  جتعلين ــ ـــ ــ أمسع صــ

ــه  ــورتــ ـــ ــ ـــ ــ ــاده ومشــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ . يلواعرف إرشــ
فــالكتــاب املقــدس هو كلمــة اهللا ومن 

  .الروح القدس يكلمينخالله 
 

 
كلما   ،لصــــالة وىف فهم الكتاب املقدسالشــــخص يف ا ينموفكلما  

 ْ ُ امتأل من الروح القـدس. وكلمـا بـ ـــــالة وعن  دَ عـ ــ ـــ ــ ـــــخص عن الصــ ــ ـــ ــ الشــ
  نطفئ فيه الروح القدس. يالكتاب املقدس 

 

ـــابة املخطوبة ــ ـــا كمثل الشــ ــ ُجدكلما    .وأيضــ ـــتمر مع  و ــ ـــل مســ ــ تواصــ
ة خطيبهــا وال بــ كلمــا زادت احملبــة بينهمــا وامتأل قلبهــا مبح  ،خطيبهــا

  يوجد فرصة ألي حمبة أخرى.
ــــــالة و  ــ ــــــتمر بالصــ ــ ــــــل مســ ــ ــــــا كلما كان يوجد تواصــ ــ هكذا حنن أيضــ

ــتماع لكلمة اهللا، كلما   ــركتنا معوباالسـ الروح القدس وحتررنا  زادت شـ
  من كل حمبة للشر واخلطية.

  املؤشرات إين امتألت بالروح القدس؟قلت: لكن ما هي 

كیف أمتلئ من الروح القدس

 االستعداد
للشركة

التغذیة 
الروحیة

الطلب 
واألشتیاق
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ـــــتمر ويأخذ طريق احلياة قال:   ــ ـــ ــ االمتالء بالروح القدس هو منو مســ
ــركـة مع الروح .  كلهـا ـــ ــ ـــ ــ فكمـا ذكرنـا أن االمتالء هو أن يكون لـك شــ

  نمو يف االمتالء. كلما ننمو يف الشركة معه  كلما نو القدس. 
لروح القدسالوتوجد ثالثة مؤشرات ل   :متالء 

  :مثر الروحالنمو يف -١
يقول الكتــاب "

") ٢٢: ٥غل(.  
فمؤشـــر مهم لالمتالء بالروح هو وجود مثر الروح يف حياتنا. كمثل 
 ّ ا أصبحت أمرية هو تغري الفتاة الفقرية اليت تزوجها األمري، فاملؤشر إ
ـــــهـا  ــ ـــ ــ ــا وألفــاظهــا وحىت مالبســ ــلو ـــ ــ ـــ ــ طبيعتهــا، وطريقــة تفكريهــا، وأســ

ــــــب احليــاة اجلــديــدة والكرامـة   .ومظهرهــا ــ ـــ ــ وكلمــا منــت يف التغيري حبســ
ا أصبحت أمريةذلك على اجلديدة دل    فعالً. إ

ـــــي،  ــ ـــــرفات املاضــ ــ ـــــرف بنفس تصــ ــ ـــــرت على أن تتصــ ــ ولكن إن أصــ
ة اجلديدة اليت كالمها ومظهرها مل يتغريوا كما يليق بالكرامطبيعتها و و 

ــر أمرية بعــد، و  ـــ ــ ـــ ــ ــا مل تصــ ــا. فهــذا أكرب دليــل على إ كــل أن  أخــذ
  عالقتها بالقصر عالقة شكلية وال توجد شركة حقيقية مع األمري. 

، ويكون   وحنن كـذلـك إن مل تبـدأ حيـاتنـا يف التغيري داخليـًا وخـارجيـًا
كالمنا ومظهرنا وتصــــرفاتنا كما يليق بأبناء اهللا، فاحلقيقة هذا مؤشــــر 

ـــــركة البتة مع الروح القدس.   ــ كما يقول الكتاب خطري أنه ليس لنا شــ
" " )  فعنـدمـا يكون لنـا مثر الروح )١٦: ٧مـت .
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(حمبة، فرح، ســالم،....) كان هذا هو الدليل أن لنا شــركة مع الروح 
  القدس.

  لالمتالء بالروح القدس؟ الثاينقلت: وما هو املؤشر 
  هو: الثاينقال: املؤشر 

  احلساسية ضد اخلطية:-٢
ــر مهم  ـــ ــ ـــ ــ ــركــة) بـــالروح القـــدس هو فمؤشــ ـــ ــ ـــ ــ للنمو يف االمتالء(للشــ

ــد اخلطية. فكلما  ــ ــ ــية ضــ ــ ــ ــاســ ــ ــ احلســ
ينمو الشخص يف الشركة مع الروح 
ــد  ــ ـــ ــ ــيته ضــ ــ ـــ ــ ــاســ ــ ـــ ــ القدس تزداد حســ

 ،ويرفض حىت كل شـبه شـر اخلطية.  
ــدس  ــ وال يطيق أن حيزن الروح القــ

ولو حدث يقدم   ،بكسر أي وصية
له توبة بسـرعة. كما لو أن شـخص  

، فلو  ــــديق عزيز عليه وحيبه جدًا ــ صــ
زن صــــديقه صــــدر منه أي شــــيء حيُ 

قه يال يهدأ له بال حىت يعتذر لصد
ويطيـب خـاطره وترجع عالقـة احملبـة 
بينهم. وعنــدمــا يقــدم االعتــذار يثق 

  وع احملبة بينهم.جيف ر 
وعلى العكس كلما تعايش الشـــــخص مع الشـــــر واخلطية كلما بعد 

ــــركة مع الروح  ــــر(الروح  يكون القدس و عن الشــ ــــركة مع روح الشــ له شــ

  الجسدیة المحبة  كانت إن
  كل من  ینفك اإلنسان تجعل
  باألحرى فكم أخري محبة

  أھالً  حُسبوا  الذین  أولئك  جداً 
 شركة في حقاً  للدخول

  الروح   ذلك  الروح، 
  ینفكون المحبوب،  السماوي 

  ویصبح عالمیة  محبة كل من
  القیمة  عدیم آخر  شيءكل 

  غُمروا  ألنھم  لھم  بالنسبة
  وصاروا سماویة بشھوة
  وانسجام  ألفھ   في بكلیتھم

   معھ
  عظات القدیس أنبا مقار 

 ٢٨٠ص   ٣٠العظة
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ــدر النور يالنجس). و  فانظر يا ابىن،   يدخل يف الظالم.و بعد عن مصـ
ما هو مدى حســــاســــيتك ضــــد اخلطية، فكلما كنت تســــلك بتدقيق 
وتنمو يف رفض حىت شـبه الشـر فهذا مؤشـر للنمو يف االمتالء بالروح 

 كما يقول القديس أنبا مقار "  القدس. 
   
  
"٢٠  

  أما املؤشر الثالث هو:
  الغرية على خالص النفوس:-٣

ــالغرية على خالص النفوس ــر مهم هو ، فـــ ـــ ــ ـــ ــ يف لنمو ا علىمؤشــ
ـــــركة مع الروح القدس نأخذ   االمتالء بالروح القدس. فعندما تزيد الشــ

ن الروح القــــدس أفكمــــا  نفس طبيعتــــه ويكون لنــــا نفس اهتمــــامــــه.
ــيح ــ ــ ــهد للمســ ــ ــ ). ٢٤:  ١٥(يو   يشــ

له غرية على خالص النفوس ويريد و 
هكذا كل من ،  أن اجلميع خيلصـــون 

ــه  ــالروح يكون لـ ينمو يف االمتالء بـ
ــــد  الغرية على خالص النفوس ويريــ

ــيح وينال  ــــ ــ أن كل العامل يعرف املســ
   .الغفران ويكون له حياة أبدية

 
س أنبا مقار.   ٢٠   . ٣٢٧ ص ٤٣العظةعظات القد

مؤشرات األمتالء الروح القدس

 الحساسیة
ضد 
الخطیة

الغیرة 
على 

خالص 
النفوس

النمو فى 
ثمر الروح
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فكمثل قبيلة تعيش يف الصـحراء وأصـيبت حبالة جافة شـديدة وكان 
ــة  ــان أفراد القبيلـ ــة املوت. وكـ ــافـ الكثري منهم ميوتون والبعض على حـ
ـــــخص منهم  ــ ـــ ــ يبحثون يف كـل مكـان عن ينـابيع للمـاء، فـإن وجـد شــ

كتفى بأن يشرب منه وحده ويرتك باقي أهله ينبوع ماء عذب، هل ي
؟   حيرتقون عطشًا

ــى  ــان فإنه البد أن خيرب إخوته بأقصـ قلت: بالطبع ال. إن كان إنسـ
  سرعة عن الينبوع، ليأتوا ويشربوا قبل أن ميوتوا ويهلكوا.

ــركـة مع الروح القـدس ال   قـال: ـــ ــ ـــ ــ وهكـذا كـل من عرف وتـذوق الشــ
ــيح واالرتواء به. ــتطيع أن يرتك أهله يف احلرمان من حب املســ بل  يســ

ـــــركة مع الروح القدس تزداد غريته على  ــ ـــ ــ كلما ينمو يف االمتالء والشــ
ـــــول ــ ـــ ــ " خالص النفوس. كمـا يقول بولس الرســ 

"  )ال )٢٩:  ١١كو  ٢ ْ  يبايل. أما من
ــركتـه مع الروح القـدس  ـــ ــ ـــ ــ خبالص من حوله وال يفكر يف أبديتهم، فشــ

  شركة غري حقيقية. 
ــيا  ــ ـــ ــ قلت: وهل البد أن نكون كلنا كارزين ونذهب ألفريقيا أو آســ

  حىت يكون لنا شركة مع الروح القدس؟
ــؤال، ألن لنا شـــركة مع الروح القدس هل جيب أن  قال: ترتيب السـ
ــــت فقط أن تذهب الفريقيا  ــ ـــ ــ نكون كارزين. احلقيقية إن الكرازة ليســ

ـــــيا،   ـــ ــ ـــــيح والثقة يف األبدية وآســ ـــ ــ فالكثريين حولنا حيتاجون ملعرفة املســ
والغفران، وليســــت الوســــيلة الوحيدة للكرازة هي الكالم لكن ميكنك 
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ــلى وتطلب من   ــتوى أن تصـ ــا مسـ أجل خالص من حولك فهذا أيضـ
  .٢١من مستويات الكرازة كما شرحنا من قبل

  قلت: وهل سيأيت وقت أقول فيه إين امتألت بالروح القدس؟
ــتمرة ال تنتهي، فكلمــا  ـــ ــ ـــ ــ قــال: االمتالء بــالروح القــدس عمليــة مســ
ــعر كأنك مل تبدأ بعد، كمن  ــ ـــ ــ ــركتك معه أردت املزيد وتشــ ــ ـــ ــ زادت شــ
ــعر أنــه مل يبــدأ  ـــ ــ ـــ ــ ينزل للمحيط فكلمــا تعمق جيــد أعمــاق أكثر ويشــ

 بعـد. كمـا يقول القـديس أنبـا مقـار" 
 
 
 

 
   



  
"22 

امتلئ بـالروح القـدس يـا   لكيقلـت: لكن مـا هو التـدريـب العملي 
  أىب؟

 
ياة الروحية).  ٢١ ات العمل. (مبادئ ا   برجاء الرجوع لنبذة دوافع العمل ومستو
س أنبا مقار العظة  22   . ١٥٧ص  ١٥عظات القد

  فقره،  بشدة یحس  الذى ألن
  ویسألھ الرب  إلى ویأتي

  فإنھ باستمرار، بالصالة
  والكنوز  الغذاء   على یحصل

    السماویة
  القدیس أنبا مقار 

 ٣٧ص  ١العظة
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تطلـب أن  أن  ومتتلئ بـالروح القـدس ه لكي  العمليالتـدريـب قـال:  
ـــــرار وأنتم كنتم  فإن  مكتوب"متتلئ بالروح القدس كما هو    تعرفون  أشــ

ــا أوالدكم تعطوا أن  ــايــ ــدة، عطــ  من الـــذي اآلب حلري فكم جيــ
. وكما )١٣:  ١١لو  ( يســألونه للذين القدس الروح يعطي الســماء 

يقول القـــديس أنبـــا مقـــار "   
  

"٢٣.  
تم أن تطلــب جبــديــة االمتالء بــالروح القــدس، هــذا يعرب عن  فــأن 
ــــيان.  ـــ ــ ــــان النســ ـــ ــ ــــركة معه. وألن طبيعة اإلنســ ـــ ــ احتياجك وقبولك للشــ

ثبــت وقــت يوميــًا لطلــب االمتالء بــالروح القــدس. فــاقرتح عليــك أن ت
ــــــد لالمتالء من الطعام  ــ وليكن أثناء تناول الطعام. فكما حيتاج اجلســ

. هكــذا لكى حييــا  حنتــاج لالمتالء من الروح القــدس لكى حنيــا روحيــًا
فمع كــل كــل ملعقــة أو كــل لقمــة اطلــب وقــل "يــارب املئىن بــالروح 
القـدس". واهتم أن تقول بفهم وتركيز. مبعىن أن تقول "يـارب املئىن 

 
س عظات ٢٣   . ١٩٥ ص ١٨مقار. العظة أنبا القد
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ـــــى"."يارب املئىن بالروح القدس وقدس  ــ بالروح القدس وقدس حواســ
  بالروح القدس واجعلىن احتد بيك".مشاعرى"."يارب املئىن 

ــا  ـــ ــ ـــ ــ ــبوع   ميكنـك أن وأيضــ ـــ ــ ـــ ــ (يوم األحـد) وليكن تثبـت يوم يف األســ
) أن ميلئـــك الرب (الوقـــت املقتولالقطـــاعييف -وتطلـــب (طوال اليوم

ــــدقــائــك  ـــ ــ ـــ ــ بــالروح القــدس وميلئ أصــ
  وأقربائك وأهل بيتك.

ــا ابىن ــك على أن  واعلم يـ مواظبتـ
ـــــتمرار ــ ـــ ــ دليل على   ،طلب ذلك باســ

ــتيــــاقــــك واحتيــــاجــــك احلقيقي  ـــ ــ ـــ ــ اشــ
  لالمتالء بالروح القدس.
  نلخص ما قلناه اليوم:

ــدس يعىن - ــ ــالروح القــ ــ االمتالء بــ
ــد  ــتوى اجلســ ــركة معه. على مســ الشــ

  والنفس والروح.
ــاق - ـــ ــتــيــ ــ ـــ ــ ـــ ــ كــيــف امــتــلــئ (االشــ

ــركـة -والطلـب ـــ ــ ـــ ــ ــتعـداد للشــ ـــ ــ ـــ ــ - االســ
  التغذية الروحية).

ـــــى باخلطيةاألمور ال- ــ ـــ ــ اخلوف -اليأس-يت حتزن الروح القدس(الرضــ
  والشك).

الغرية على -احلســاســية ضــد اخلطية-مؤشــرات االمتالء(مثار الروح-
  خالص النفوس).

  ھو الرئیسي األمر  أن
  الصالة. على  المداومة 

  الزم  واحد   أمر  وھناك 
  یحصل أن  وھو للجمیع، 

  على نفسھ داخل  في اإلنسان
  عقلھ،  في الحیاة  وعلى كنز،
  الرب ھي  التي   الحیاة ھذه 

  كان سواء  نھإ حتى نفسھ
  فال یقرأ  أو یصلي  أو یشتغل

  ذلك  علي  حاصالً  یزال
  ، لیزو ال الذي  النصیب 

  القدس  الروح  ھو  الذي
  عظات القدیس أنبا مقار 

 ٤٥ص  ٣العظة
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