
 

  دراسة الخلوة الشخصية

  صالة المشاركة

 ثالثونال الحلقة

  

  أنواع المشاركة ومحتواها: ثانياً 

  المشاركة نوعان

                          
                          

                

  

  

  ؟بماذا أشارك اهللا

الن اهللا يريد  أو أعاني منهالمشاكل التي أواجهها وليس عن ا عني اوالً يجب أن أشارك اهللا 
 وليس عن معاناتك ومتاعبكاوًال  أنت ويحب أن يعرف عنك

قصر الدوبارةالكنيسة ا�نجيلية ب  



 

 أحكي عن مشاعري •

وبعد ذلك شارك  مالذي أحسه في أعماقي ,في بداية مشاركتي هللا يجب أن أشارك عن مشاعري
فالترتيب هو ماهي , تشعر بهذه المشاعر وأطلب من اهللا أن يساعدك في اكتشاف لماذااهللا 

  مشاعرك التي تحس بها ولماذا تشعر بها

يرِ . اْسَتِمْع ِلي َواْسَتِجْب ِلي رِمْن ِقَبِل ُظْلِم الش ُر ِفي ُكْرَبِتي َوَأْضَطِرُب ِمْن َصْوِت اْلَعُدوَأَتَحي .
َيْمَخُض َقْلِبي ِفي َداِخِلي َوَأْهَواُل اْلَمْوِت َسَقَطْت . َضٍب َيْضَطِهُدوَنِنيَألنُهْم ُيِحيُلوَن َعَلي ِإْثمًا َوِبغَ 

 )5 -2: 55مز( .َعَلي َخْوٌف َوَرْعَدٌة َأَتَيا َعَلي َوَغِشَيِني ُرْعبٌ 

                  

ْيَتُهمْ . َعَلْيَك اتَكَل آَباُؤَنا َكُلوا َفَنجَكُلوا َفَلْم َيْخُزواعَ . ِإَلْيَك َصَرُخوا َفَنُجوا. اتا َأَنا َفُدوَدٌة َال . َلْيَك ات َأم
 َيْفَغُروَن الشَفاهَ . ُكل الِذيَن َيُروَنِني َيْسَتْهِزُئوَن ِبي. َعاٌر ِعْنَد اْلَبَشِر َوُمْحَتَقُر الشْعبِ . ِإْنَسانٌ 

هِ : [َوُيْنِغُضوَن الرْأَس َقاِئِلينَ  َفْلُيَنج بَكَل َعَلى الرِبهِ . ات ُه ُسر8 -4: 22مز( ].ِلُيْنِقْذُه َألن(  

  

  !ةٍ َفَمْن َذا الِذي ُيْخِفي اْلَقَضاَء ِبَال َمْعِرفَ . َقْد َعِلْمُت َأنَك َتْسَتِطيُع ُكل َشْيٍء َوَال َيْعُسُر َعَلْيَك َأْمرٌ 
 )4 -2: 42أي(. ِبَعَجاِئَب َفْوِقي َلْم َأْعِرْفَها  َوَلِكني َقْد َنَطْقُت ِبَما َلْم َأْفَهمْ 

 

 )4: 51مز(ِإَلْيَك َوْحَدَك َأْخَطْأُت َوالشر ُقداَم َعْيَنْيَك َصَنْعُت 

  



 أحكي عن تساؤالتي •

ُرُخ ِإَلْيَك ِمَن الظْلِم َوَأْنَت َال ُتَخلُص؟ ِلَم ُتِريِني ِإْثمًا َحتى َمَتى َيا َرب َأْدُعو َوَأْنَت َال َتْسَمُع؟ َأصْ 
َوتُْبِصُر َجْورًا َوُقداِمي اْغِتَصاٌب َوُظْلٌم َوَيْحُدُث ِخَصاٌم َوَتْرَفُع اْلُمَخاَصَمُة َنْفَسَها؟ ِلَذِلَك َجَمَدِت 

ديِق َفِلَذِلَك َيْخُرُج اْلُحْكُم ُمَعوجاً الشِريَعُة َوَال َيْخُرُج اْلُحْكُم َبتًة َألن ال يَر ُيِحيُط ِبالص ر1حب( .ش :
2- 4( 

َن َوَتْصُمُت َعْيَناَك َأْطَهُر ِمْن َأْن َتْنُظَرا الشر َوَال َتْسَتِطيُع النَظَر ِإَلى اْلَجْوِر َفِلَم َتْنُظُر ِإَلى الناِهِبي
يُر َمنْ  رِحيَن َيْبَلُع الش  اَباٍت َال ُسْلَطاَن َلَها ُهَو َأَبراَس َكَسَمِك اْلَبْحِر َكَدب1حب( ِمْنُه؟ َوَتْجَعُل الن :

13 ,14( 

 

  بماذا يشاركني اهللا؟

  يشاركني شخصه

يُر اِإلْحَساِن الرب ِإَلٌه َرِحيٌم َوَرُأوٌف َبِطيُء اْلَغَضِب َوَكثِ «: َوَناَدى الرب . َفاْجتَاَز الرب ُقداَمهُ 
ْحَساِن ِإَلى ُأُلوفٍ . َواْلَوَفاءِ  ْثِم َواْلَمْعِصَيِة َواْلَخِطيةِ .َحاِفُظ اْإلِ   )7, 6: 34خر( .َغاِفُر اْإلِ

  ...والى اللقاء في الحلقة القادمة 

  


