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  المقدمة - دراسة الخلوة الشخصية

  رابعةالحلقة ال

   ندرك. ب

 

عن اهللا ن أهم ما يميز لقاؤنا الشخصي مع الرب ليس مجرد معرفة أمور جديدة إ
  0بل أننا نستطيع أن ندرك هذه الحقائق ونتالمس معها  ،وعن أنفسنا

  :العصور لجميعهي صاله بولس الرسول ألجل الكنيسة في أفسس  وهذه
ُروَح َيُكْم ِإَلُه َربَنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، َأُبو اْلَمْجِد، طِ ْي ُيعْ كَ « )18، 17:  1فسس أ(

، َرًة ُعُيوُن َأْذَهاِنُكمْ يْسَتنِ مُ اْلِحْكَمِة َواِإلْعَالِن ِفي َمْعِرَفِتِه، 
ِلَتْعَلُموا َما ُهَو َرَجاُء َدْعَوِتِه، َوَما ُهَو ِغَنى َمْجِد ِميَراِثِه ِفي 

  »نَ اْلِقديِسي
ِبُروِحِه  ةِ ْعِطَيُكْم ِبَحَسِب ِغَنى َمْجِدِه َأْن َتَتَأيُدوا ِباْلُقو َكْي يُ لِ « )18 ،16: 3سسفأ(

ُلوَن َوُمَتَأسُسوَن ِفي وَ «» ِفي اِإلْنَساِن اْلَباِطنِ  َأْنتُْم ُمَتَأص
ِسيَن َما وا َمَع َجِميِع اْلِقديكُ اْلَمَحبِة، َحتى َتْسَتِطيُعوا َأْن ُتْدرِ 

َتْعِرُفوا َمَحبَة اْلَمِسيِح وَ  ُهَو اْلَعْرُض َوالطوُل َواْلُعْمُق َواْلُعْلُو،
  »َة اْلَمْعِرَفةِ قَ اْلَفائِ 

  
الداخلي  إنسانناتبقي المعرفة في عقولنا بعيده عن قلوبنا وعن  اإلدراكوبدون هذا 
  .أبداً ولن نتغير 

  
  
  

 الكنيسة ا�نجيلية بقصر الدوبارة
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  : دراك في الخلوة بسبباإليحدث 
لذلك فأننا نحس ... ليس هناك وسيط فيهاو المعرفة مباشرة من الرب ن هذه أ -1

 .أنها فعال من الرب لنا بصورة خاصة وأننا أمام ذاك الذي معه أمرنا
 إستنارة الذهن -2
فيها يشرق روح اهللا علي  ..معرفة روحية بإعالن الروح القدس لنا أنها أساساً  -3

هذه الحقيقة وتتالمس وبذلك نستطيع أن نري بوضوح  00أذهاننا لينيرها 
 .نفوسنا معها

 

  رنتغي. ج
  

ن هذا اإلعالن الروحي وهذه االستنارة الذهنية بعمل الروح القدس تؤثر فينا إ
  :تأثيرًا هائًال فتغير فينا ومن حياتنا في محضر اهللا

ا ِفي ٍه َمْكُشوٍف، َكمَ جْ وَ ْحُن َجِميعًا َناِظِريَن َمْجَد الرب بِ نَ وَ " )18 " 18:  3كو 2(
ٍد ِإَلى َمْجٍد، جْ ِمْرآٍة، َنَتَغيُر ِإَلى ِتْلَك الصوَرِة َعْيِنَها، ِمْن مَ 

وحِ  الر بَكَما ِمَن الر."  
  

 ،لم ندخل فيها إلى محضر اهللا ..نا هي صالة غير حقيقةالصالة التي ال تغير 
 فيها ولم نر فيها بهاء مجده، ولم يشرق اهللا ،ولم نمثل فيها أمام عرش النعمة

  . بنوره علي قلوبنا وأفكارنا ليغيرها بحسب صورته
   صورتهإلى        صورتنا أننا نتغير من    
  إلى قوته     ضعفنا               من و     
  إلى محبته       أنانيتنا   من و     
  إلى حكمته       جهلنا   من     و     
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أنفسنا  على نإذ نرفع عيوننا م ؛ألننا في الصالة نخرج من ذواتنا لنوجد فيه لكذ  
  .رادتنا وفكرنا لنقبل مشيئته وفكره من نحونافنتخلى عن إإلى مجده 

 
  .فأكثر أكثرفأكثر ونعطي من نفوسنا له  أكثرإذ نحبه : من نحوه نتغير )1
  هو  أحبهمنتعلم كيف نحبهم كما  ذإ: نتغير من نحو اآلخرين )2

  نتعلم كيف نري احتياجاتهم كما يراها هو و         
  . نصلي من أجلهم ونتحــرك نحوهمنتعلم كيف و         

 أمامهنتعلم كيف نفهمها ونقبلها وكيف ننكر ذواتنا  إذ: نتغير من نحو أنفسنا )3
  . خدمة السيدوكيف نقدمها في طاعة الحق و 

  

  نغير . د

لكننا عن طريق الصالة قد  ،شبه صورته إلىلسنا فقط نتغير عن شكلنا  ،في الصالة
، وذلك بحسب ما جاء في نغير العالم من حولنا أنعطينا السلطان من قبل الرب أُ 
  .»ِطْلَبُة اْلَبار َتْقَتِدُر َكِثيرًا ِفي ِفْعِلَها « :)16:  5يعقوب(

النفس و  00األداة التي تحرك يد اهللا القادرة أن تحول القفر غدير  الصالة هي
ن أ 00أن توقف المطر وأن تجعل السماء تعطي مطرها 00ينابيع ماء العطشانة 

  :وتقيم الموتى بالجسد والروح أيضاً  00تفتح أبواب السجن وعيون العميان 
َمْن ُيْؤِمُن ِبي َفاَألْعَماُل الِتي َأَنا َأْعَمُلَها : َاْلَحق اْلَحق َأُقوُل َلُكمْ «)13، 12: 14يو (

. يَيْعَمُلَها ُهَو َأْيضًا َوَيْعَمُل َأْعَظَم ِمْنَها َألني َماٍض ِإَلى َأبِ 
َد اآلُب ِباِالْبنِ 13 َوَمْهَما َسَأْلُتْم ِباْسِمي َفَذِلَك َأْفَعُلُه ِلَيَتَمج.«.     

الذي به نغزو و الصالة هي السالح الذي أعطانا الرب ،  نإ
ونحن في مخادعنا في حضرة  00ونؤثر فيه  00العالم كله 

   .تخرج كلمة الرب آمرة بالبركة منهإذ  الرب،
  )  التضرعو  طلبانظر صالة ال( * 

 

...اللقاء في الحلقة القادمةوالى   


