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  المقدمة - الخلوة الشخصيةدراسة 

  االولىالحلقة 

 

 ع مع التالميذ مرات عديدة عن الصــالة ودورهـــا العظيم في حياتنايسو تحدث الرب 

   :ويصـلوا، فقال بل أوصاهم أن  يســهروا

ِلَماَذا َأْنتُْم ِنَياٌم؟ ُقوُموا َوَصلوا ِلَئال َتْدُخُلوا ِفي «: َفَقاَل َلُهمْ « ) 46:  22وقا ل( 
  . »َتْجِرَبةٍ 

ِشيٌط َوَأما وُح َفنَ ر َأما ال. ةٍ ْجِربَ َوَصلوا ِلَئال َتْدُخُلوا ِفي تَ  او رُ هَ سْ اِ  «) 41: 26متي ( 
 .»ِعيفٌ َجَسُد َفضَ الْ 

  "»َوَقاَل َلُهْم َأْيضًا َمَثًال ِفي َأنُه َيْنَبِغي َأْن ُيَصلى ُكل ِحيٍن َوَال ُيَمل "«) 1:  18لوقا (

  

بل في كل شيء بالصالة  ءبولس الرسول لكنيسة فيلبي أن ال تهتم بشييكتب و 

   :أهل أفسس أن يصلوا كل وقت في الروح ىلإ والدعاء مع الشكر، و 

َالِة َوالدَعاِء َمَع الشْكِر،  الَ «)  6:  4فيلبي ( َشْيٍء ِبالص وا ِبَشْيٍء، َبْل ِفي ُكلَتْهَتم

    ».ِلُتْعَلْم ِطْلَباُتُكْم َلَدى اهللاِ 

وِح، َوَساِهِريَن ِلَهَذا  ل َصليَن ِبكُ مُ « ) 18: 6افسس ( َوْقٍت ِفي الر َصَالٍة َوِطْلَبٍة ُكل

 يِسينَ قِ ُمواَظَبٍة َوِطْلَبٍة، َألْجِل َجِميِع الْ  ِبَعْيِنِه ِبُكلد«  

الدوبارة ا�نجيلية بقصرلكنيسة ا  
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الكنيسة األولى كانت كنيسة و  00ن رجال اهللا في الكتاب المقدس كانوا رجال صالة إ
   :رسالتهاوتحقيق  لحياتهاعرفت كيف تستخدم قوة الصالة  مصلية؛

َجاِئُب َوآَياٌت َكِثيَرٌة ُتْجَرى َوَكاَنْت عَ . َصاَر َخْوٌف ِفي ُكل َنْفسٍ وَ « )43: 2أعمال (
  ».َعَلى َأْيِدي الرُسلِ 

َأيَها السيُد «: َلما َسِمُعوا َرَفُعوا ِبَنْفٍس َواِحَدٍة َصْوتًا ِإَلى اِهللا َوَقاُلوافَ «)24: 4 أعمال(
اِنُع السَماَء َواَألْرَض َواْلَبْحَر َوُكل َما ِفيهَ  اَأْنَت ُهَو اِإلَلُه الص«  

  
أحد األسباب الرئيسية لضعف حياة الكثيرين من المؤمنين وفشل خدمتهم يرجع إلى 

  . إهمال حياة الصالة والشركة مع الرب
  

 ، كانن فتور الكنيسة وعجزها عن تحقيق رسالتها بالصورة التي تليق بمجد اهللاإبل 
  .الصالةإهمال سببه في مرات عديدة 

  
و الخير أن يشغلنا عنها ويحاربنا لكي ال أهم األمور التي يهتم عد إحدىن إ

 ىألنه يعلم أنها مصدر القوة والحياة لقلوبنا واليد القادرة عل ،نمارسها الصالة
  .تحقيق الكثير لمجد اهللا
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  الخلوة مفهوم -1
  

  : نفعله لكنها واجبنتفوه بها أو  كلماتالصالة ليست مجرد 
  

  هللا   ىتحول النفس إل

 ىإل -حتى عن ذاتي نفسها -القلب عن كل ما يدور حولهماتحول الذهن و 
  ري ما ال يُ  ىإل ىر عن كل ما يُ التحول وهي  00اهللا 

 ».ِإَلْيَك َيا َرب َأْرَفُع َنْفِسي« ) 1: 25مز(

وِح َوَلْم . َال َيا َسيِدي«: َفَأَجاَبْت َحنةُ «)15: 1صم  1( ي اْمَرَأٌة َحِزيَنُة الرِإن
  »َبْل َأْسُكُب َنْفِسي َأَماَم الرب , ْمرًا َوَال ُمْسِكراً َأْشَرْب خَ 

  
  طلب وجه هللا 

  »َوْجَهَك َيا َرب َأْطُلبُ . ْلَت اْطُلُبوا َوْجِهيقُ : َلَك َقاَل َقْلِبي« ) 8: 27مز (
  ».اْدُعوُه َوُهَو َقِريبٌ . ُاْطُلُبوا الرب َما َداَم ُيوَجدُ « )6: 55ش إ(

  .و اإلرشادوليس مجرد طلب العناية أ ،شخصه 00 ذاته فهي طلب اهللا
  

  :فالصالة هي
 علي انفراد بالرب  يخاص شخصلقاء  .1

 َبكَ اْدُخْل ِإَلى ِمْخَدِعَك َوَأْغِلْق َبافَ  َأْنَت َفَمَتى َصلْيتَ  َأماوَ « )6 :6متي (
 ءِ َخَفالْ ِفي اَرى يَ ِذي ل َفَأُبوَك ا. ءِ َخَفالْ ي افِ ِذي ال  يكَ بِ َوَصل ِإَلى َأ

  »ُيَجاِزيَك َعَالِنَيةً 
ُمْنَفِردًا  َجَبلِ لْ َصِعَد ِإَلى ا عَ ُجُمو لْ ا َصَرَف امَ َبْعدَ وَ « )23: 14متي(

  ».اَك َوْحَدهُ نَ هُ  نَ اكَ  ءُ َمَسالْ َوَلما َصاَر ا. ِلُيَصليَ 
: َفَسَأَلُهمْ . َعهُ َوِفيَما ُهَو ُيَصلي َعَلى اْنِفَراٍد َكاَن التَالِميُذ مَ «)18: 9لوقا  (

  »َمْن َتُقوُل اْلُجُموُع ِإني َأَنا؟«
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نتكلم إليه ويتحدث هو أيضا .. بيننا وبينه  حديث متبادل يجري في هذا اللقاء .2
 .ليس من طرف واحد فالحديث 00لينا ا

ألننا فيها نلتقي بشخص اهللا العظيم ملك  ا ما يعطي للصالة قيمتها الرائعة،وهذ
  . ونسمع صوته وحديثه معنا 00نا باهتمام حيث ينصت إليباب الملوك ورب األر 

  
 :أيضــاً 

  لنرضي اهللا  ..نؤديه  الصالة ليست فرضاً  
  لكنها دعوة اهللا لنا لنتقابل معه 

ْخِر ِفي ِسْتِر اْلَمَعاِقلِ « )14: 2نش ( َيا َحَماَمِتي ِفي َمَحاِجِئ الص .
ن َصْوَتِك َلِطيٌف َأْسِمِعيِني َصْوَتِك ألَ . َأِريِني َوْجَهكِ 
 .»َوَوْجَهِك َجِميلٌ 

  نا لالنفراد بنا يدعوة تعبر عن اشتياق اهللا إل
تعالوا إلى (نستريح فيه  00هي احتياج نفوسنا لالختالء بالرب بل 

  لنري وجهه ونسمع صوته ) موضع خالء واستريحوا
  

  ...اللقاء في الحلقة القادمةوالى 


