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  المقدمة -دراسة الخلوة الشخصية 

  امنةثالحلقة ال

  عند قراءة الكتاب المقدسدور الروح القدس 

  
 في قراءة الكلمة. ب 

       مكتوب عنه أنه روح الحق
ُروُح اْلَحق الِذي َال َيْسَتِطيُع اْلَعاَلُم َأْن َيْقَبَلُه ألَنُه َال َيَراُه َوَال « )17:14يو (

  ».نُه َماِكٌث َمَعُكْم َوَيُكوُن ِفيُكمْ َيْعِرُفُه َوَأما َأْنُتْم َفَتْعِرُفوَنُه ألَ 
َوَمَتى َجاَء اْلُمَعزي الِذي َسُأْرِسُلُه َأَنا ِإَلْيُكْم ِمَن اآلِب ُروُح « )26:15يو (

  »اْلَحق الِذي ِمْن ِعْنِد اآلِب َيْنَبِثُق َفُهَو َيْشَهُد ِلي

َوَأما َمَتى َجاَء َذاَك ُروُح اْلَحق َفُهَو ُيْرِشُدُكْم ِإَلى َجِميِع  «)13:16يو (
اْلَحق َألنُه َال َيَتَكلُم ِمْن َنْفِسِه َبْل ُكل َما َيْسَمُع َيَتَكلُم ِبِه 

  ».َوُيْخِبُرُكْم ِبُأُموٍر آِتَيةٍ 
  :ولذلك فهو الذي

 :يشرح لنا المكتوب فنفهم الحق  .أ 

وُح اْلُقُدُس الِذي َسُيْرِسُلُه اآلُب ِباْسِمي َفُهَو « )26:14يو ( ي الرا اْلُمَعزَوَأم
  ».ُيَعلُمُكْم ُكل َشْيٍء َوُيَذكُرُكْم ِبُكل َما ُقْلُتُه َلُكمْ 

َحاَجَة َوَأما َأْنُتْم َفاْلَمْسَحُة الِتي َأَخْذُتُموَها ِمْنُه ثَاِبَتٌة ِفيُكْم، َوَال « )27:2يو 1(
ِبُكْم ِإَلى َأْن ُيَعلَمُكْم َأَحٌد، َبْل َكَما ُتَعلُمُكْم َهِذِه اْلَمْسَحُة َعْيُنَها 

َكَما َعلَمْتُكْم َتْثُبُتوَن . َعْن ُكل َشْيٍء، َوِهَي َحق َوَلْيَسْت َكِذباً 
  ».ِفيهِ 
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  ».ِبُكل َقْلِبيَفهْمِني َفُأَالِحَظ َشِريَعَتَك َوَأْحَفَظهَا « )34:119مز (
 

فهو يعلن الحق  يخصص لنا المكتوب ليخاطب به حياتنا اليومية  .ب 
 ...عيون أذهاننا لندرك المكتوب فنعيشه ألذهاننا و 

  اإلعالنروح الحكمة و 

ُيْعِطَيُكْم ِإَلُه َربَنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، َأُبو اْلَمْجِد، ُروَح  «)18، 17: 1أف( 
ُمْسَتِنيَرًة ُعُيوُن َأْذَهاِنُكْم، 18ِفي َمْعِرَفِتِه،  اْلِحْكَمِة َواِإلْعَالنِ 

ِلَتْعَلُموا َما ُهَو َرَجاُء َدْعَوِتِه، َوَما ُهَو ِغَنى َمْجِد ِميَراِثِه ِفي 
  »اْلِقديِسيَن،

 الخدمة  أثناءوقت التجربة و  فييذكرنا بالمكتوب في الصالة و   .ج 

وُح « )26:14يو ( ي الرا اْلُمَعزِذي َسُيْرِسُلُه اآلُب ِباْسِمي َفُهَو َوَأماْلُقُدُس ال
  ».ُيَعلُمُكْم ُكل َشْيٍء َوُيَذكُرُكْم ِبُكل َما ُقْلُتُه َلُكمْ 

   :لذلك يقول الكتاب

  
  »ُاْدُعِني َفُأِجيَبَك َوُأْخِبَرَك ِبَعَظاِئَم َوَعَواِئَص َلْم َتْعِرْفَها« )3:33رميا إ(
    ».َعْن َعْيَني َفَأَرى َعَجاِئَب ِمْن َشِريَعِتكَ  اْكِشفْ «) 18:119مز(

و  لنفهمهانحتاج إلى معونة و قيادة الروح القدس و نحن نقرأ الكلمة المقدسة  إننا
  .إليه نخطئنحفظها في قلوبنا لكي ال و  فندركها نتأملها

 
  ...الحلقة القادمةاوالى اللقاء في 

  

 


