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انظر ، لقد وضعت فى داخلك ينبوع الماء الحى ، ألن روحى سُتنبع حياة جارية تفيض من 

ألن آل . وهذا قد وعدتـه لجميع أوالدى وهذا ما ستشعر بـه لو طلبتـه بإيمان .نبعك الداخلى 

إنـها ليست منح لما يحققه  الشئ تحصل عليـه بالحظ آما. وعودى تحصل عليـها باإليمان 

إنـها أنا ذاتى ، نعمتى المقدسة ، الحب اإللهى ، البرآة . ، إنـها حياتى التى أعطيك إياها البشر

غير مقيد ، ومؤثر بعمق ألن روحى . آل هذا سوف يقدم لك . الالنـهائية ، السالم الداخلى 

ذه الحياة نابعة داخلك ، ال لو آان هناك فتور فى حياتك ، وأنت ليس عندك ه.ستسكن هناك 

أنت بالتسبيح يمكن أن . تحزن ، ال توبخ نفسك على آونك فارغًا ، أملئ المكان الخالى بالتسبيح 

تفتح لى أبواب المعبد التى بداخل روحك  الملك سيدخل ويحمل برآتـه ، ورائحتـه الذآية 

هؤالء المدعوين وحتى ألولئك نعم ، ل. ستنتشر فى آل مكان ، ألن وعد اآلب لكل الذين يؤمنون 

لكل هؤالء الذين . وهذا الوعد هو عطية الوجود العظيم للروح القدس "   ٣٩: ٢أع "البعيدين  

نعم إنى أقول لك . اعتمدوا باسم يسوع المسيح الذين تابوا عن خطاياهم وحصلوا على الغفران 

عطوا أوالدآم عطايا جيدة فكم إنـها عطية ، أليس مكتوبًا فإن آنتم وأنتم أشرار تعرفون أن ت

اطلب "  ١٣: ١١لو. "باألحرى اآلب الذى من السماء يعطى الروح القدس للذين يسألونـه  

مثل القرع على الباب يؤدى إلى فتحه ، .وأنت سوف تأخذ وفرحك سيكون آامًال بكل تأآيد 

بة على ما ومثل وجود الشئ الضائع للشخص الذى يبحث عنـه ، ومثل الذى يسأل ويجد إجا

ياأبنى أنا سوف أعطيك روحى القدس ، ليس . سأله ، مثل هذا بطريقة مشابـهه وبتجاوب بسيط 

أنا لم أضع هذه البرآة بعيدًا عنك ، ولكنـها رغبتى أن . لسبب آخر سوى أنك طلبت منى ذلك 

ود آيف ستكون الكنيسة منتصرة بدون القوة المحرآة بدون الروح القدس الموج. أعطيـها لك 

أنت سوف تتوه عن أهدافى وتسد طريقى لو لم تتح لنفسك أن تمتلئ من . فى آل المؤمنين 

هل تظن إنى ال أستطيع أن أتمم مشيئتى من خالل إنسان ضعيف ، الن آل .  الروح القدس 

وآيف تكون آذلك ، وأنت تعتمد . مسيحى يجب أن يكون مجرى نـهر من خالله تتدفق برآتى 

سوف تنزع منك االعتماد على  و سمحت لروحى أن تتدفق فيك ، وهىأنت ل. على نفسك 

، القلب المفتوح سوف يمتلئ ، الخطية التى تعترف بـهـا سوف تمحى ، آن آطفل صغير، نفسك

اجعل هذا هدفك ، والذى يكون . سأآون لك أب محب ، سوف تحصل على ما تريد ألنى احبك
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رين من القديسين و لكنـها متاحة للكل و متاحة مخلصًا سوف يكافئ  قوتى ليست محفوظة لمختا
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