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  دراسة الخلوة الشخصية

  صالة الشكر
  الثامنة عشرةالحلقة 

  
 

  ؟المحيط بنا مصادر الشر في العالم

  

التجربة

الزرع والحصاد

التأديب

الموت

ا�متحان

إبليس

أنا

�

�

السقوط

نتيجة

ا�ص!ح
ا�جتھاد

الشھادة

نوع ما نراه
الھدفالمسئولشر 

حسداً ا*خريينشر ا�نسان

  
  :التجربة

  )13: 4لو(.َفاَرَقُه ِإَلى ِحينٍ  ِإْبِليُس ُكل َتْجِرَبةٍ  َأْكَملَ َوَلما 
َوُهـَو َال  اللـَه َغْيـُر ُمَجـرٍب ِبالشـُرورِ ُب ِمْن ِقَبِل اللِه، َألن ُأَجر  َال َيُقْل َأَحٌد ِإَذا ُجرَب ِإني

ُب َأَحداً  13: 1يع(.ُيَجر(  
وِح  ـِة ِمـَن الـريُأْصـِعَد َيُسـوُع ِإلَـى اْلَبر َب ِمـْن ِإْبِلـيَس ثُـمَفَبْعـَد َمـا َصـاَم َأْرَبِعـيَن َنَهــارًا . ِلُيَجــر

 .....: َفَتَقدَم ِإَلْيِه اْلُمَجرُب َوَقاَل َلهُ . َجاَع َأِخيراً َوَأْرَبِعيَن َلْيَلًة 
  )3 -1: 4مت(

 الكنيسة ا�نجيلية بقصر الدوبارة
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  :شر االنسان
 »َأمـا اُهللا َفَقَصـَد ِبـِه َخْيـرًا ِلَكـْي َيْفَعـَل َكَمـا اْلَيـْوَم ِلُيْحِيـَي َشـْعبًا َكِثيـراً   َأْنتُْم َقَصْدتُْم ِلي َشّراً «
  )20: 50تك(

  
  :الزرع والحصاد

 )7: 6غال.(اُهللا َال ُيْشَمُخ َعَلْيِه َفِإن الِذي َيْزَرُعُه اِإلْنَساُن ِإياُه َيْحُصُد َأْيضاً ! ِضلواَال تَ 

  
  :التأديب

 ُبهُ َألنُيَؤد بُه الرِذي ُيِحباْبٍن َيْقَبُلُه ال 6: 12عب(، َوَيْجِلُد ُكل( 

  
 ُكــل ــُه ِلْلَفــَرِح َبــْل ِلْلَحــَزنِ ِفــي اْلَحاِضــِر  َتْأِديــٍب َوَلِكــنــا َأِخيــرًا َفُيْعِطــي. َال ُيــَرى َأن ــِذيَن  َوَأمال

 .َيَتَدرُبوَن ِبِه َثَمَر ِبر ِللسَالمِ 

 )12: 12عب(

  
  :االمتحان

 َهَئَنَذا“: َقالَ فَ . ”َيا ِإْبَراِهيمُ “: َفَقاَل َلهُ  اَهللا اْمَتَحَن ِإْبَراِهيمَ َوَحَدَث َبْعَد َهِذِه اُألُموِر َأن” .
 )1: 22تك...(

ْم ُتْمِسِك اْبَنَك ِبَذاِتي َأْقَسْمُت َيُقوُل الرب َأني ِمْن َأْجِل َأنَك َفَعْلَت َهَذا اَألْمَر َولَ “: َوَقالَ 
ْمِل َوِحيَدَك  َماِء َوَكالرُر َنْسَلَك َتْكِثيرًا َكُنُجوِم السِذي َعَلى َشاِطِئ ُأَباِرُكَك ُمَباَرَكًة َوُأَكثال

َوَيَتَباَرُك ِفي َنْسِلَك َجِميُع ُأَمِم اَألْرِض ِمْن َأْجِل َأنَك ُث َنْسُلَك َباَب َأْعَداِئِه اْلَبْحِر َوَيرِ 
  )18 -16: 22تك. (”َسِمْعَت ِلَقْوِلي

  
  :الموت

  في الموت يوجد شقين الشخص الذي رحل واالهل الباقيين



  3

هذا الشخص من عائلة اهللا ومولود ثانية بعمل الروح القدس بالنسبة للراحل إذا كان 
فاهللا في يده أجالنا واهللا هو الذي يأخذني الى حضن االب وينتظرهم المسيح فالموت 

بالنسبة للمؤمن هو النهاية السعيدة هو يوم العرس والزفاف الذي فيه يلتقي مع اهللا 
  وبالتالي فهو لخيره

ي رحمته يتأنى حتى يصبح هذا الشخص مؤمن أما إذا كان غير مؤمن فاهللا ف
  .وهذا أيضًا لخيره ويضمن مكان مع المسيح

, فينتابهم الحزن وااللم للفراق عن من يحبونهأما بالنسبة للباقيين من االهل واالقارب 
وهذا بسبب االنانية التي فينا فنحن نحزن الجل انفسنا وليس الجل الذين رحلوا  وهذه 

لط بين الراحل وبين الباقيين ونبحث عن شخص لنتهمه هي المشكلة فنحن نخ
  .بالمسئولية عن الوفاة وال نجد غير اهللا لكي يتحملها

  
  والى اللقاء في الحلقة القادمة

  
  


