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  دراسة الخلوة الشخصية

  صالة نقاء القلب

  والعشرون لثةالثا الحلقة

  أهمية نقاء القلب)  2

  بركة نقاء القلب

   "يعاينون اهللا"  معاينة ورؤية مجده)  1(

   :جمال الرب وأن نتفرس في هيكله عندما تكون قلوبنا نقية نستطيع أن نرى 

َتَك َوَمْجَدَك َكَما َقْد َرَأْيُتَك ِفي قُْدِسكَ « - 2: 63مز ( »ِلَكْي ُأْبِصَر ُقو(  

َأْن َأْسُكَن ِفي َبْيِت الرب ُكل َأياِم َحَياِتي، ِلَكْي َأْنُظـَر : َواِحَدًة َسَأْلُت ِمَن الرب َوإِياَها َأْلَتِمُس « -
، َوَأَتَفرَس ِفي َهْيَكِلهِ إِ  ب4: 27مز (» َلى َجَماِل الر(.  

  معاينة أعمال اهللا ) 2( 

بســـبب الغشـــاوة التـــي علـــى  ،فـــي أعماقنـــاو  ،ال نـــرى أعمـــال اهللا العظيمـــة مـــن حولنـــامـــا  كثيـــراً 
  .عيوننا

  رؤية قصد اهللا ومشيئته ) 3( 

فـة ونتعجـب لعـدم معرفتنـا لمشـيئته، بينمـا نطلـب معرفـة إرادة اهللا فـي أمـور حياتنـا المختل أحياناً 
علـم أن  ،سأل شاول اهللا ولم يجبه الـرب فـي عندما .قد يكون السبب وراء ذلك عدم نقاء قلوبنا

َأَأْنَحـِدُر َوَراَء اْلِفِلْســِطيِنييَن؟ َأتَـْدَفُعُهْم ِلَيــِد ِإْســَراِئيَل؟ : َفَسـَأَل َشــاُوُل اللــهَ « هنـاك خطيــة فـي الشــعب
  )37: 14صم 1(» ِجْبُه ِفي َذِلَك اْلَيْومِ َفَلْم يُ 
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  ) 16: 5يعقوب (  »ِطْلَبُة اْلَبار َتْقَتِدُر َكِثيرًا ِفي ِفْعِلَها« :يقول الكتاب -

  ) 13: 29ر إ( »َوَتْطُلُبوَنِني َفَتِجُدوَنِني ِإْذ َتْطُلُبوَنِني ِبُكل َقْلِبُكمْ « -

 . ◌ً حتمافعندما تتوحد قلوبنا في طلب الرب فإننا نجده 

  الحياة المثمرة ) 4(  

  . بسيطة، لكنها مقدسةو قد تكون ضعيفة، . واني طاهرةأاهللا يستخدم 

- » بُروا َيا َحاِمِلي آِنَيِة الر11: 52ش إ( »َتَطه (  

  )5 :3يشوع (» َوَسِطُكْم َعَجاِئبَ َتَقدُسوا َألن الرب َيْعَمُل َغدًا ِفي « -
  

  ء القلب اآلثار السلبية لعدم نقا 

نستطيع أن نتخيل مقدار المخاطرة والخسارة التي يمكـن أن تحـدث لسـائق يقـود سـيارته  
ال يســتطيع مــن خاللــه فــ ،متســخو فـي طريــق مظلــم وعــر وزجــاج عربتــه األمــامي ملطــخ 

  !!أن يرى طريقه

كـــر مـــن قبــل فـــي البركـــة، لكنـــه ذكر هنــا فـــي واقـــع األمـــر عكــس مـــا ذُ إن أغلــب مـــا ســـيُ  
  .رىمكتوب بعبارة أخ

) 1 ( » بِإْن َراَعْيُت ِإْثمًا ِفي َقْلِبي َال َيْسَتِمُع ِلَي الر« ) 18: 66مز (  

آثَـــاُمُكْم َصــاَرْت َفاِصـــَلًة َبْيــَنُكْم َوَبـــْيَن ِإَلِهُكــْم، َوَخَطاَيـــاُكْم « :عــدم الســـالم بيننــا وبـــين الــرب)  2( 
ــ َســَتَرْت َوْجَهــُه َعــْنُكْم َحتـــى َال َيْســَمَع، َســـْت ِبالــدِم َوَأَصــاِبَعُكْم ِبــاِإلْثمِ َألن َأْي ِشـــَفاُهُكْم . ِديُكْم قَــْد َتَنج
  .)3، 2: 59ش إ( »َتَكلَمْت ِباْلَكِذِب َوِلَساُنُكْم َيْلَهُج ِبالشرّ 

  .يحرمنا من البركة السالم بيننا وبين اآلخرين خاصة الذين أخطأنا في حقهموجود عدم إن  

  داخلي االضطراب النفسي ال)  3( 

    .ضعفالو  ،شكالو  ،وحدةوالشعور بال ،ترددوال ،خوفالو  ،صراعالثار الخطية آأخطر  من  
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   .اء الخطية في القلب يفسد حياتنا مع اهللا ومع اآلخرين ومع أنفسنا أيضاً بق  �

لمـاذا نسـمح لهـا أن تعشـش فـي قلـوب طهرهـا المسـيح بدمـه  ؟مكاناً  للخطية عطيلماذا ن �
   !؟الن شخصه لها وفيهالتبقى مقدسة له، وإلع

ثار السلبية ا�
لعدم نقاء القلب  بركة نقاء القلب

� يستمع لي الرب�

 عدم الس م بيننا و بين الرب�

 ا�ضطراب النفسي الداخلي�

معاينة و رؤية مجد & �

معاينة أعمال & �

 رؤية قصد & و مشيئته�

الحياة المثمرة �

  
        

  اللقاء في الحلقة القادمةوالى 


