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  المقدمة -دراسة الخلوة الشخصية 

  سابعةالحلقة ال

  دور الروح القدس في الخلوة   -  4
      

  في الصالة  .أ 

وُح َأْيضًا ُيِعيُن َضَعَفاِتَنا َألنَنا َلْسَنا َنْعَلُم َما ُنَصلي َألْجِلِه « )27،  26: 8رو (  الر
وَح َنْفَسُه َيْشَفُع فِ . َكَما َيْنَبِغي الر اٍت َال ُيْنَطُق َوَلِكنيَنا ِبَأن

َوَلِكن الِذي َيْفَحُص اْلُقُلوَب َيْعَلُم َما ُهَو اْهِتَماُم . ِبَها
وِح َألنُه ِبَحَسِب َمِشيَئِة اِهللا َيْشَفُع ِفي اْلِقديِسينَ  الر.«  

وِح،« )18: 6أفسس ( َوْقٍت ِفي الر َصَالٍة َوِطْلَبٍة ُكل يَن ِبُكلَوَساِهِريَن ِلَهَذا  ُمَصل
 as the(» ديِسينَ ِبَعْيِنِه ِبُكل ُمواَظَبٍة َوِطْلَبٍة، َألْجِل َجِميِع اْلقِ 

spirit leads(  
َوَلِكْن َتْأِتي َساَعٌة َوِهَي اآلَن ِحيَن الساِجُدوَن اْلَحِقيِقيوَن َيْسُجُدوَن «) 23: 4يو (

وِح َواْلَحق َألن اآل اِجِديَن َلهُ ِلآلِب ِبالرَب َطاِلٌب ِمْثَل َهؤَُالِء الس«  
  

نحن ال نستطيع أن نصلي الصالة المقتدرة التي تغير من حياتنا ومن أحداث 
   0الحياة من حولنا دون عمل الروح القدس فيها

 .اهللا وعرشه العظيم يقودنا إلى محضرفهو الذي  
ي شفاهنا ويضع الحمد والتسبيح ف يفتح عيوننا لنري مجدههو الذي و  

 لمجده
ويشير ويبكت علي كل خطية فينا وبذلك  يفحص قلوبنا وطرقناوهو الذي  

 ينقي ويقدس حياتنا أمامه
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  ويشاركنا عنه وعن قلبه واهتمامه يفحص أعماق اهللاوهو الذي  
وَح َيْفَحُص ُكل َشْيٍء . َفَأْعَلَنُه اُهللا َلَنا َنْحُن ِبُروِحهِ « )10: 2كو  1( الر َألن

  ».تى َأْعَماَق  اهللاِ حَ 
 

   فيسمع لنا بحسب مشيئةويضع في قلوبنا األيمان لنطلب منه  
َوَيُكوُن ِفي اْلَمْوِضِع الِذي ِقيَل َلُهْم ِفيِه َلْسُتْم َشْعِبي َأنُه « )27، 26:  8رو (

 َوإَِشْعَياُء َيْصُرُخ ِمْن ِجَهةِ . »ُهَناَك ُيْدَعْوَن َأْبَناَء اِهللا اْلَحي 
َوإِْن َكاَن َعَدُد َبِني ِإْسَراِئيَل َكَرْمِل اْلَبْحِر َفاْلَبِقيُة «: ِإْسَراِئيلَ 

  ».َسَتْخُلُص 
  

نحن ال نعرف ما نصلي من أجله كما ينبغي لكن الروح هو الذي يعلمنا  00 نعم
لهذا يجب أن ندرك هذه الحقيقة وأن نعطيه الفرصة ليقود صلواتنا  .كيف نصلي

  . بأن نستسلم له ونطلب منه أن يقودنا في هذه األرض المقدسة وأوقات خلوتنا
  

  ..اللقاء في الحلقة القادمةوالى 


