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  دراسة الخلوة الشخصية

  طلب والتضرعصالة ال

  والثالثون سابعةال الحلقة
  

  بإيمان  -4

َوَلِكْن ِلَيْطُلْب ِبِإيَماٍن َغْيَر ُمْرتَاٍب اْلَبتَة، َألن اْلُمْرتَاَب ُيْشِبُه َمْوجًا ِمَن اْلَبْحِر َتْخِبُطـُه « )7، 6: 1يع (
يُح َوَتْدَفُعهُ  َذلِ . الر َفَال َيُظن بُه َيَناُل َشْيئًا ِمْن ِعْنِد الرَك اِإلْنَساُن َأن«.  

  . »وَنهُ تََنالُ  َالِة ُمْؤِمِنينَ ص ُلُبوَنُه ِفي الطْ ا تَ مَ ُكل وَ «)  22: 21مت (
والـذي يصـنع  ،والـذي يغفـر ،شخص الـرب الـذي يسـمع ويصـغي فيواإليمان هنا هو الثقة  •

  . ة واقتداردر بق
  اصنع     اغفر    اسمع  يا سيد : دانيال ةصال: مثال

  

   .الذي يهب خيرات للذين يسألونهو الذي يعطينا أكثر جدًا مما نطلب أو نفتكر نثق في اهللا 
  االنتظار للرب و واإليمان أيضًا يعني التوقع  •
، َفَماَل ِإَلي َوَسِمَع ُصَراِخي « - ب1: 40مز (» ِاْنِتَظارًا اْنَتَظْرُت الر(     
  جاب حتى تُ  ني اللجاجة والمداومة على الصالةواالنتظار يع -
   )8-1: 18لو (كما جاء في  )قاضي الظلممثل (ذلك مثال و 
ـاِرِخيَن ِإَلْيـِه َنَهـارًا َوَلـْيًال َوُهـَو ُمَتَمهـٌل َعَلـْيِهْم؟ هللاُ َأَفَال ُيْنِصـُف ا« )8، 7: 18لو ( َأُقـوُل . ُمْختَاِريـِه الص

  . »َوَلِكْن َمَتى َجاَء اْبُن اِإلْنَساِن َأَلَعلُه َيِجُد اِإليَماَن َعَلى اَألْرِض؟! َسِريعاً َلُكْم ِإنُه ُيْنِصُفُهْم 
بــل تعنــي اإليمــان الــذي يجعلنــا  ..األمــر الــذي رفضــه الــرب ،ً اللجاجــة ال تعنــي تكــرار الكــالم بــاطالو 

تعاش أن يأتي االن ة مثلتحسب مشيئب ئاً خاصة إذا كنا نطلب شي، ننتظر الرب فنداوم على الصالة
   .ويخلص الكثيرين

  

 الكنيسة اإلنجيلية بقصر الدوبارة
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  في اسم يسوع  -5
  

  ) 16، 15، 14 حنايو (لتي تكررت مرات عديدة في اهذه هي العبارة 

َد اآلُب ِباِالْبنِ « ي َأْفَعُلهُ  .َوَمْهَما َسَأْلُتْم ِباْسِمي َفَذِلَك َأْفَعُلُه ِلَيَتَمجِإْن َسَأْلُتْم َشْيئًا ِباْسِمي َفِإن« .  
  
  : هذاعني ي و
  . وليس في استحقاقنا نحن ،دمه ةأننا نطلب في استحقاق المسيح بحق عمله الكفاري وشفاع -1
   .أننا نسأل من أجل المسيح وامتداد ملكوته -2

   .يتمجد اآلب باالبنل ...وهذا ما نجده بكل وضوح في معظم اآليات
  

  بنفس واحدة -6
 : كانت الكنيسة تصلي بنفس واحدة ورأينا استجابة الصالة في -

  
ـا اْلَكِنيَسـُة َفَكاَنـْت َتِصـيُر ِمْنَهـا َصـَالٌة ِبَلَجاَجـٍة ِإَلـى اِهللا   َفَكاَن ُبْطُرُس َمْحُروسـًا ِفـي السـْجنِ  • َوَأم

 )5: 12 أعِ (ِمْن َأْجِله

  
ـاِنُع السـَماَء  ًا ِإَلى اِهللا َوَقاُلواَفَلما َسِمُعوا َرَفُعوا ِبَنْفٍس َواِحَدٍة َصْوت • ُد َأْنَت ُهَو اِإلَلـُه الصيَها السَأي

 )24: 4 أع( َواَألْرَض َواْلَبْحَر َوُكل َما ِفيَها

  
ــِة َمــَع النَســاِء َوَمــْريَ  • ــَالِة َوالطْلَب ــَنْفٍس َواِحــَدٍة َعَلــى الص َم ُأم َهــؤَُالِء ُكلُهــْم َكــاُنوا ُيواِظُبــوَن ِب

 )14: 1أع ( َوَمَع ِإْخَوِتهِ   َيُسوعَ 

  
َلَواِت  • ِرَكِة َوَكْسِر اْلُخْبِز َوالصُسِل َوالش 42: 2أع ( .َوَكاُنوا ُيواِظُبوَن َعَلى َتْعِليِم الر(  
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  :وقد قال الرب يسوع في -
ُلَباِنِه َيطْ  ِفي َأي َشْيءٍ  ى اَألْرضِ ْنُكْم َعلَ مِ  ْثَنانِ ا َفقَ ت ِإِن ا: اً َلُكْم َأْيض َأُقولُ وَ «) 19: 18مت (

  »اِت وَ ي السَمافِ ي ذِ ال  يوُن َلُهَما ِمْن ِقَبِل َأبِ َفِإنُه َيكُ 
  

  )ةالشفاعي – ةالتوسلي(جل اآلخرين في الصالة أل - 7
  

يجب أن نالحظ مايأتي ونحن نصلي ) 9(، ودانيال )1(بحسب ما جاء في صالة حميا 
  : لآلخرين

       

   .ينهم  بل نطلب الرحمة لهمال ند -
  .ونصرخ بلسانهم  ...نتوب نيابة عنهم ...نأخذ مكانهم... نتحد بهم  -

 .نطلب عمل الروح القدس فيهم  بحسب ما يقودنا -

 )19 :4غل (ذلك إلى أن نرى الثمر نداوم على  -

  
 

  خــتـــــــام 

  .صة المؤمنينمثال لنا في صالتنا من أجل اآلخرين خا)  17 حنايو (صالة المسيح في 
  

  ...والى اللقاء في الحلقة القادمة


