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  دراسة الخلوة الشخصية

  طلب والتضرعصالة ال

  والثالثون خامسةال الحلقة
  
  
  
  
  
   

  الصالة تطلق يد الرب لتنفيذ مشيئة -3
  

  الصالة ال تغير إرادة اهللا لكنها تحقق إرادة اهللا  -
   تمطــرثــم بعــد ذلــك صــالته بــأن  ،صــالة إيليــا أن ال تمطــر فلــم تمطــر ثــالث ســنين وســتة أشــهر -

َكاَن ِإيِليا ِإْنَسانًا َتْحَت اآلَالِم ِمْثَلَنا، َوَصلى َصَالًة َأْن َال ُتْمِطَر، َفَلـْم ُتْمِطـْر َعَلـى «) 17:  5يع (
ِطْلَبُة اْلَبار َتْقَتِدُر َكِثيرًا ِفي « :يسبق هذه الصالة قول يعقوب. »اَألْرِض َثَالَث ِسِنيَن َوِستَة َأْشُهرٍ 

   »ِفْعِلَها
   )24 :16يو (» ُاْطُلُبوا تَْأُخُذوا ِلَيُكوَن َفَرُحُكْم َكاِمالً . ْم َتْطُلُبوا َشْيئًا ِباْسِميِإَلى اآلَن لَ « -

 ،ذلــكفــاهللا فــي أشــياء كثيــرة لــن يتــدخل إال إذا طلبنــا ، أخــذنطلــب لــن نإن لــم  بحســب القــول الســابق
َلْبُت ِمـْن َفطَ «)  31 ،30: 22حزقيال (في  جاءكما  فطلبتنا تفتح الباب أمام يد الرب لفعل مشيئته

َفَسـَكْبُت َسـَخِطي ! َبْيِنِهْم َرُجًال َيْبِني ِجَدارًا َوَيِقُف ِفي الثْغِر َأَماِمي َعِن اَألْرِض ِلَكْيَال َأْخِرَبَها، َفَلْم َأِجـدْ 
 أيضًا في .»يُد الرب َجَلْبُت َطِريَقُهْم َعَلى ُرُؤوِسِهْم َيُقوُل الس . َأْفَنْيُتُهْم ِبَناِر َغَضِبي. َعَلْيِهمْ 

َفَقاَل ِبِإْهَالِكِهْم، َلـْوَال ُموَسـى ُمْختَـاُرُه َوَقـَف ِفـي الثْغـِر ُقداَمـُه ِلَيْصـِرَف َغَضـَبُه َعـْن « )23:  106مز(
ـــمْ  َك َشـــْعبًا َفـــاآلَن اْتُرْكِنـــي ِلَيْحَمـــى َغَضـــِبي َعَلـــْيِهْم َوُأْفِنـــَيُهْم َفُأَصـــيرَ « )14-10: 32 خـــر( ،»ِإْتَالِفِه
  . »َفَنِدَم الرب َعَلى الشر الِذي َقاَل ِإنُه َيْفَعُلُه ِبَشْعِبهِ .. َفَتَضرَع ُموَسى َأَماَم الرب ِإَلِههِ  ...»َعِظيماً 

فـاهللا يعمـل فـي ، ) 22حزقيـال (بل بالعكس هـذا هـو مـا قيـل فـي  ،ن إرادة الرب تغيرتأهنا  نرى ال
  . بعاد جديدةأوالصالة تطلق يد اهللا إلى  .بها يسمح الناس له طبقًا لماد معينة حياة الناس في حدو 
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مــن أجـل بطــرس يشـفع فينــا كمـا صـلى المسـيح ، ولكــن نــا كالحنطـةلبغر إبلـيس يطلبنـا كــل يـوم لكـي ي
   .لكي ال يفنى إيمانه

ْعُضـُكْم َوَصـلوا بَ « :يثبـت إيماننـا ألجـل بعـض لكـي نانحتاج أن نقاوم إبليس بأن نصلي بعضـ •
  )16: 5يع ( »َألْجِل َبْعٍض ِلَكْي ُتْشَفْوا

  :كي نمتلئ بالروح والقوة فنكون شهود أمناءل •
ــْي يُ لِ «) 19 ،16 :3أف( ــاْلُقو َك ــِدِه َأْن تَتََأيـــُدوا ِب ــى َمْج ــي اِإلْنَســاِن اْلَبـــاِطِن،  ةِ ْعِطــَيُكْم ِبَحَســِب ِغَن ِبُروِحــِه ِف

  » َة اْلَمْعِرَفِة، ِلَكْي َتْمَتِلُئوا ِإَلى ُكل ِمْلِء اهللاِ قَ اْلَفائِ  َتْعِرُفوا َمَحبَة اْلَمِسيحِ وَ 
  : يشهد الرب عن كلمة نعمته بآيات وعجائب يولك •

َقــــْد َصــــاَر  َأْلَقْوا َعَلْيِهَمــــا األََيـــاِدَي َوَوَضــــُعوُهَما ِفـــي َحــــْبٍس ِإَلــــى اْلَغـــِد َألنــــُه َكـــانَ َفـــ«) 3: 4أع (
  . »اْلَمَساءُ 

   :ا قاله الرب فيلنراجع م •
ـــمْ «) 14-12: 14يـــو ( - ـــوُل َلُك ـــا : َاْلَحـــق اْلَحـــق َأُق ـــي َأَن ـــي َفاَألْعَمـــاُل الِت ـــْؤِمُن ِب ـــْن ُي َم

ــا َيْعَمُلهَــا ُهــَو َأْيضــًا َوَيْعَمــُل َأْعَظــَم ِمْنهَــا ألَنــي َمــاٍض ِإَلــى َأِبــي َوَمْهَمــا َســَأْلُتْم . َأْعَمُلَه
َد اآلُب ِباِالْبنِ ِباْسِمي َفَذِلَك َأْفَعُلُه  ي َأْفَعُلهُ . ِلَيَتَمجِإْن َسَأْلتُْم َشْيئًا ِباْسِمي َفِإن.«   

. ِإْن ثََبــتْم ِفــي َوثََبــَت كَالِمــي ِفــيُكْم َتْطُلُبــوَن َمــا ُتِريــُدوَن َفَيُكــوُن َلُكــمْ «) 8، 7: 15 يــو( -
ُد َأِبي َأْن تَْأُتوا ِبثََمٍر َكِثيٍر َفَتكُ  وُنوَن تَالِميِذيِبَهَذا َيَتَمج«.  

ــْأُتوا ِبَثَمــٍر «) 16: 15يــو( - ــا اْختَــْرُتُكْم َوَأَقْمــُتُكْم ِلتَــْذَهُبوا َوَت ــُتُم اْخَتْرُتُمــوِني َبــْل َأَن َلــْيَس َأْن
 .»َوَيُدوَم ثََمُرُكْم، ِلَكْي ُيْعِطَيُكُم اآلُب ُكل َما َطَلْبتُْم ِباْسِمي
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