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  دراسة الخلوة الشخصية

  صالة نقاء القلب

  والعشرون سابعةال الحلقة

  

  ؟نصير أنقياء القلبكيف  )4

  ) فيّ  اكتشاف الخطية الساكنة( حرث القلب ) 1( 

احتفظنا بها بل من دوافـع علينا أن تكتشف ما بداخلنا، ليس فقط من أخطاء  أوالً   
  . االحتفاظ بهو الخطأ  ىلإوجذور دفعتنا 

ويرينا ما بداخلنا دون قسوة علينا أو  ،أفضل من يفعل هذا األمرروح اهللا هو إن   
كلمـــة اهللا  نا مـــنســـاعدوي، يءروح اهللا يفحـــص كـــل شـــفـــمحاولـــة لتزييـــف األمـــور، 

  .اتهميز أفكار القلب ونيتمفرق النفس والروح و  إلىالخارقة 

. اْخَتِبْرِنـي َيـا اُهللا َواْعـِرْف َقْلبِـي«مصـّلين لذلك علينا أن نأتي في خضوع حقيقي لـروح اهللا 
مـز (» َواْنُظْر ِإْن َكاَن ِفي َطِريٌق َباِطـٌل، َواْهـِدِني َطِريقـًا َأَبـِدّياً . اْمَتِحني َواْعِرْف َأْفَكاِري

139 :23 ،24(.  

مـا نحـتفظ بـه مـن خطايـا وجـذور  ، وٕالـىثـامآبنـا مـن أن نتركه هو يشير إلى ما في قلو 
  .وذلك في ضوء كلمة اهللا ،ليهاإعميقة تدفعنا 

  و قد يساعدنا في ذلك ما ذكرناه من قبل عن االحتماالت بشواهدها الكتابية  

   أنحاول أن تكتب وتتعامل مع كل خطية يشير إليها الروح القدس ب 

 الكنيسة ا�نجيلية بقصر الدوبارة
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  ورد المسلوب  ةتوبال)  2( 

   .سمها الحقيقياها بوكذلك وصف ،االعتراف بالخطية :يالتوبة تعن 

   .هايتكرهو  ،رفض الخطيةو 

  .أبداً التحول عنها وتركها بقرار إرادي أال نعود إليها و 

ال نســتطيع . ناه منــهســلبذي حقــه الــشــخص أن نعيــد لكــل  ين التوبــة تعنــإكــذلك فــ 
ــرقنا شــــيئاً  ــذه ،وننــــدم علــــى ذلــــك معينــــاً  أن نعتــــرف بأننــــا قــــد ســ ب لنعيــــد دون أن نــ

 . الشيء المسلوب إلى صاحبه

اهللا المكانــة  ينعــود فنعطــو  ن،علينــا أن نعيــد المســلوب فــي حــق اهللا وفــي حــق اآلخــري
نطيـــع كـــل مـــا ، و أن نعـــود فنتـــرك كـــل مـــا يريـــدنا أن نتركـــه -الحقيقيـــة لـــه فـــي حياتنـــا 

  . يأمرنا وما أوصانا به

ونصـلح  ،نغفـر لهـم لـمنغفـر لمـن أن و  ،عتـذر لمـن أخطأنـا فـي حقهـماال يضًا هيأ 
  ما أفسدناه في قلوبنا تجاه اآلخرين 

  

  :لرد المسلوب مالحظات هامة

  :اآلتي راعِ ، تعتذر لهو عندما تذهب لتصطلح مع أخيك 

   .قد قدمت توبتك أمام اهللا الً أن تكون أو  -1

   .اللوم عليه يال تحاول أن تبرر خطأك وأن تلق. أن تذهب بانكسار -2

   .شرة التي ال تثير المشاكل وتزيد الموقف تعقيداً ختر الكلمات المناسبة المباا -3

ن كنــت قــد أخطــأت بفكــرك فقــط فــي حــق أحــد النــاس ولــم يخــرج هــذا األمــر عــن حــدود إ -4
ضرورة لتقديم االعتذار له، فقط قدم توبتك أمـام اهللا  فال ،لى تصرف جارح نحوهإالفكر 

  .أن تعتذر له، إال إذا طلب الرب منك 



 3

كتـب رسـائل ااسـتخدم التليفـون أو . همتسـتطيع مقـابلت نـك والع ينقد يكون البعض بعيد  -5
  .اعتذار لهم

 ،ضــده ال تغفــر لــه وتحمــل شــيئاً أمــن  فبــدالً  ،د بعــد ذلــك أنــه إن أخطــأ إليــك أخــوكعــو ت  -6
يســـتمر النقـــاء بينـــك وبـــين وبهـــذا . هيْنـــال توبخـــه وتدِ . كماوحـــداذهـــب عاتبـــه بينـــك وبينـــه 

 .اآلخرين من حولك

  

   تنقية القلب االستمرار في) 3(

أن  د دائمـاً لكـن بعـد أن تفعـل ذلـك تعـو  ..عل هذا األمـر مـرة واحـدة فـي حياتـكال تف
يعـاين اهللا كـل يـوم جديــد  ، فيبقـى القلـب نقيـاً حياتـك يالفرصـة للـرب ألن ينقـ يتعطـ

   .إلعالن أعظم عن شخص اهللا واتساعاً  زداد نقاءً يو  ،في الحياة

  

  اللقاء في الحلقة القادمةوالى 

  
 


