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  دراسة الخلوة الشخصية

  طلب والتضرعصالة ال

  والثالثون ثالثةال الحلقة
 

 

  

 ؟ماذا نطلب
  

  ما يتعلق بالرب وملكوته  - أ 

  :احتياجاتنا الشخصيةبما يتعلق  - ب 
  الروحية  - 1

  المادية - 2               
سـًا للطلـب ساسـنجدها تـدعونا أ ،لنا في كلمه اهللا للطلب والتضـرع ةإذا راجعنا الدعوة الموجه •

  قدمه حتى على احتياجاتنا الروحية الشخصيةتبل و ) أ ( ألجل القسم 
  

  طلب الرب وملكوته –أ 

اَذا َنْشـَرُب َأْو َمـاَذا َنْلـَبُس؟ َأْو َمـ َمـاَذا َنْأُكـلُ : ينَ لِ ائِ َتمـوا َقـهْ َال تَ َفـ«) 33–31: 6مت (في قال المسيح 
ـَمالُم اكُ َألن َأَبا. مُ مَ ألُ َها َتْطُلُبَها ال ِذِه كُ هَ ِإن فَ  َيْعَلـوِ س َأ مُ ي َهـانًال ا ُلُبـو طْ ِكـِن الَ . ُكـْم َتْحتَـاُجوَن ِإَلـى َهـِذِه ُكلَأو

  .»ُكمْ َزاُد لَ َوَهِذِه ُكلَها تُ  ،هُ ر بِ وَ لِه لَمَلُكوَت ا
ــْأُكُلوَن َوَمــ« )31-29: 12لــو ( فــي وقــال أيضــاً  ا َتْشــَرُبوَن َوَال َتْقَلُقــوا، َفــِإن َهــِذِه َفــَال َتْطُلُبــوا َأْنــُتْم َمــا َت

ـا َأْنـُتْم َفـَأُبوُكْم َيْعَلـُم َأنُكـْم َتْحتَـاُجوَن ِإَلـى َهـِذهِ . ُكلَها َتْطُلُبَها ُأَمُم اْلَعـاَلمِ  َبـِل اْطُلُبـوا َمَلُكـوَت اِهللا َوَهـِذِه . َوَأم
  .»ُكلَها ُتَزاُد َلُكمْ 
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 َيْأِت لِ . ُمكَ سْ ِلَيَتَقدِس ا ،اِت وَ سَمالي افِ ي ذِ ا ال نَ َأَبا: ْم َهَكَذاْنتُ ا َأو َصل فَ «) 13-9: 6مت ( في قالكذلك 
ـَكَمـا ِفـي ا ،ِلَتُكْن َمِشـيَئُتكَ . َمَلُكوُتكَ  َنـا لَ  ِفـْر غْ ا، وَ َيـْومَ لْ َكَفاَفَنـا َأْعِطَنـا ا اْبَزَنـخُ . ْرضِ ألَ ا ىَكـَذِلَك َعَلـ ءِ َمالس

ــاإِ ِبيَن نِ َأْيضــًا ِلْلُمــذْ  ْحــنُ ُر نَ ُذُنوَبَنــا َكَمــا َنْغِفــ َنــ ،ِخْلَنا ِفــي َتْجِرَبــةٍ دْ َال تُــوَ . َلْيَن لِمــَن ا اَلِكــْن َنج ــر َلــَك . يرِ ش َألن
  .آِمينَ . »َبدِ ألَ َلى اَد إِ َمجْ لْ َوا ةَ ُقو َوالْ  ُمْلكَ لْ ا
  :طلبات األولى هكذاالثالث  نجدالصالة الربانية  يف 

   )لتكن مشيئتك* ملكوتك ليأت * ليتقدس اسمك (
    )نجنا من الشرير *اغفر لنا ذنوبنا * خبزنا كفافنا (ثم 

 .عـالمللمشـيئته أساسًا على شخص الرب وٕاعالن مجده وتتمـيم  اً منصبوهذا يعني أن يكون اهتمامنا 
  .وبها نه يهتم بناوأ خاصةً  ،وأمام هذا تصغر احتياجاتنا واهتماماتنا الشخصية المادية والروحية

  : كي أن نسأل )13- 9: 6 مت( تعلمنا الصالة الربانية

  .ظم ويتمجد الرب في عيون الناس وعيوننا نحن أيضاً يتعأي  :يتقدس اسم الرب -1
   .يملك الرب على قلوب الناس وعلى قلوبنا نحن أيضاً أي : أن يأتي ملكوته -2
ه كامـل فـي السـماء أي كمـا أن سـلطان :أن تكون مشيئته كما فـي السـماء كـذلك علـى األرض -3

   .يتمم على األرض وكما يريد هو في قلبه ،يكون كذلك على األرض
  فعل مسرة مشيئتك ا______ ك يا سيد ملُ ا_______ تمجد يا رب ______ ن أ  
الرب   أن نطلب ...أوًال ملكوته وبره طلب الرب وملكه، ...ىعظمالهذه هي الطلبة األولى و   

   :الملك المخلص
 .»اْلَتِمُسوا َوْجَهُه َداِئماً . ْطُلُبوا الرب َوُقْدَرَتهُ اُ «  4:  105مز •

  . »َوْجَهَك َيا َرب َأْطُلبُ . ُقْلَت اْطُلُبوا َوْجِهي««    8:  27مز •
َفـِإَذا َتَواَضــَع َشـْعِبي الــِذيَن ُدِعـَي اْســِمي َعَلـْيِهْم، َوَصــلوا َوَطَلُبـوا َوْجِهــي، َوَرَجُعــوا « 14:  7أخ  2 •

ِديَئِة، َفِإني َأْسَمُع ِمَن السَماِء َوَأْغِفُر َخِطيَتُهْم َوُأْبِرُئ َأْرَضُهمْ  َعنْ  ُطُرِقِهِم الر«.  

  »الرب معكم ما كنتم معه وٕان طلبتموه يوجد لكم وٕان تركتموه يترككم« 2:  15 خأ 2 •
 »وَنِني ِبُكل َقْلِبُكمْ َوَتْطُلُبوَنِني َفَتِجُدوَنِني ِإْذ َتْطُلبُ «  13:  29 رإ •
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  أمثلة كتابية على هذه الصلوات

ـــِزلُ «   )2، 1:  64شإ( ـــَماَواِت َوتَْن الس ـــَك َتُشـــق ـــالُ ! َلْيَت ـــَزُل اْلِجَب ـــْن َحْضـــَرِتَك تََتَزْل َف . ِم ـــر ِلُتَع
 »َأْعَداَءَك اْسَمَك، ِلَتْرَتِعَد األَُمُم ِمْن َحْضَرِتكَ 

   .جد الرب نفسه أمام عيون األممهنا أن يم إشعياء ييصل -1
   :وصلى بولس ألجل خالص شعبه -2
   .»ْلَبِتي ِإَلى اِهللا َألْجِل ِإْسَراِئيَل ِهَي ِلْلَخَالصِ ِإن َمَسرَة َقْلِبي َوطِ  ،ِإلْخَوةُ ا يَهاَأ«) 1:  10رو(
لــِذيَن ا ْيَس َأْنــَت َفَقــْط َبــْل َأْيضــًا َجِميــعُ ُكْنــُت ُأَصــلي ِإَلــى اِهللا َأنــُه ِبَقِليــٍل َوِبَكِثيــٍر َلــ«: )29: 26 أع(

  . »َما َخَال َهِذِه اْلُقُيودَ  ،َيْسَمُعوَنِني اْلَيْوَم َيِصيُروَن َهَكَذا َكَما َأَنا
  

  :ألجل الكرازة باألنجيل وصلى التالميذ-3
 » ُمــوا ِبَكَالِمــكَ َواْمــَنْح َعِبيــَدَك َأْن يَ  ،اْنُظــْر ِإَلــى َتْهِديــَداِتِهمْ  اآلَن َيــا َربُمَجــاَهَرةٍ بِ  َتَكل ــِدَك بِ  ،ُكــل َمــد َي

  )30، 29: 4أع ( »َوْلُتْجَر آَياٌت َوَعَجاِئُب ِباْسِم َفَتاَك اْلُقدوِس َيُسوعَ  ،ِللشَفاءِ 
  )19:  6أف ( »لِ َألْجِلي، ِلَكْي ُيْعَطى ِلي َكَالٌم ِعْنَد اْفِتَتاِح َفِمي، ُألْعِلَم ِجَهارًا ِبِسر اِإلْنِجيوَ «
  
   إلى حصاده ةأن نطلب من اهللا أن يرسل فعل -4
َفـاْطُلُبوا ِمـْن َرب اْلَحَصـاِد َأْن ُيْرِسـَل َفَعَلـًة . ِإن اْلَحَصـاَد َكِثيـٌر َوَلِكـن اْلَفَعَلـَة َقِليُلـونَ «) 2:  10لو (

  .»ِإَلى َحَصاِدهِ 
   
  :ألجل جميع القديسينو ين ؤمنمألجل ال -5
ـــِه ِبُكـــل  ل َصـــليَن ِبُكـــمُ «) 18:  6أف ( وِح، َوَســـاِهِريَن ِلَهـــَذا ِبَعْيِن ـــٍت ِفـــي الـــر ـــٍة ُكـــل َوْق َصـــَالٍة َوِطْلَب

   »ديِسينَ قِ ُمواَظَبٍة َوِطْلَبٍة، َألْجِل َجِميِع الْ 
   :من أجل ثباتها ونموها في اإليمان هألجل كل كنيس الرسول بولسيصلي أيضًا، 
   12 - 9:  1مثًال في كو •
  نهاية اإلصحاح  إلى 16:  1أف •
  إلى نهاية اإلصحاح 14:  3أف •

  :من أجل سمعان يوالمسيح يصل



  4

َوَلِكنـي ! ُهـَوَذا الشـْيَطاُن َطَلـَبُكْم ِلَكـْي ُيَغـْرِبَلُكْم َكاْلِحْنَطـةِ  ،ِسْمَعاُن ِسْمَعانُ « )32، 31: 22لو(
  »َوَأْنَت َمَتى َرَجْعَت ثَبْت ِإْخَوَتكَ  .َطَلْبُت ِمْن َأْجِلَك ِلَكْي َال َيْفَنى ِإيَماُنكَ 

  
  من أجل من هم في منصب والرؤساء - 6
ــاَم ِطْلَبــاٌت َوَصــَلَواٌت وَ َفَأْطلُــُب َأو «) 2، 1: 2تــى 1(  ْبِتَهــاَالٌت َوَتَشــكَراٌت اَل ُكــل َشــْيٍء َأْن تَُق

َن ُهـْم ِفـي َمْنِصـٍب، ِلَكـْي َنْقِضـَي َحَيـاًة ُمْطَمِئنـًة َألْجِل َجِميِع الناِس، َألْجِل اْلُمُلـوِك َوَجِميـِع الـِذي
  . في األحداث وما يدور حولنا مشيئتهحتى يحقق الرب ، »َهاِدَئًة ِفي ُكل َتْقَوى َوَوَقارٍ 

  
نضــع أنفســنا أيضــًا داخــل هــذه أننــا  ،نالحـظ فــي هــذا القســم ونحــن نطلــب ملكــوت اهللا وامتـداده •

ونحـن أيضـًا  ،ألجله وألجل ملكوته نطلب أيضًا سـيادته وملكـه علينـا نسألألننا عندما  ،الدائرة
  .نطلبه ألنفسنا فإن طلب وجه الرب شامل للناس ولنا

  
 ...والى اللقاء في الحلقة القادمة


