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  دراسة الخلوة الشخصية

  طلب والتضرعصالة ال

  والثالثون سادسةال الحلقة
  

  نصلي الصالة المستجابة؟ كيف -4
   

  بحسب مشيئة اهللا  -1

  . »َأنُه ِإْن َطَلْبَنا َشْيئًا َحَسَب َمِشيَئِتِه َيْسَمُع َلَنا: َوَهِذِه ِهَي الثَقُة الِتي َلَنا ِعْنَدهُ « )14: 5يو 1(
  .»ِإْن ثََبتْم ِفي َوثََبَت كَالِمي ِفيُكْم َتْطُلُبوَن َما ُتِريُدوَن َفَيُكوُن َلُكمْ «) أ 7: 15 يو(
وحِ  ل َصليَن ِبكُ مُ «) ب 18: 6 أف( َوْقٍت ِفي الر َصَالٍة َوِطْلَبٍة ُكل« As the Spirit leads  
وُح َأْيضـــًا ُيِعـــيُن َضـــَعَفاِتَناوَ «) 27،  26: 8رو( َنـــا َلْســـَنا َنْعَلـــُم َمـــا  ،َكـــَذِلَك الـــرَصـــنُ َألن ي َألْجِلـــِه َكَمـــا ل

وَح َنْفَســُه َيْشــَفُع ِفيَنـا ِبَأنــاٍت َال ُيْنَطــُق ِبهَـا. َيْنَبِغـي الـر ـِذي َيْفَحــُص اْلُقُلــوَب َيْعَلـُم َمــا ُهــَو وَ . َوَلِكــنال َلِكــن
وحِ  ُه ِبَحَسِب َمِشيَئِة اِهللا يَ  ،اْهِتَماُم الريِسينَ ألَنْشَفُع ِفي اْلِقد «  

  بحسب ما علمنا الرب في كلمته 

  يهإلوبحسب ما يقودنا الروح 
  

  بحسب حجم الطلبة -2

واألمــور الصــغيرة بطريقــه  ،رخيصــةو  بســيطة لــيس مــن المعقــول أن نطلــب األمــور العظيمــة بطريقــه
   .لغ فيهااوُمب هائلة

   :مشعوبهصلى بها رجال اهللا من أجل  لتيادعونا نرى الكيفية 
  

 الكنيسة اإلنجيلية بقصر الدوبارة
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ْهُت َوْجِهي ِإَلى اللِه السيِد  • َعاتِ اَطاِلبًا ِبـَفَوجَضرَالِة َوالت ْوِم اِبـ  لص َمـادِ لص دانيـال  (.َواْلَمْسِح َوالر
9 :3 ،19 (  

  ) 1: 9إرميا ( َنَهارًا َوَلْيًال َقْتَلى ِبْنِت َشْعِبي  َوَعْيَني َيْنُبوُع ُدُموٍع َفَأْبِكيَ   َيا َلْيَت َرْأِسي َماءٌ  •
  

ــيدِ  • ْمعَ َيــا ُســوَر ِبْنــِت ِصــْهَيْوَن   َصــَرَخ َقْلــُبُهْم ِإَلــى السَال تُْعِطــي . َكَنْهــٍر َنَهــارًا َوَلــْيالً   اْســُكِبي الــد
ِل اْلهُـُزعِ قُ  .َال َتُكف َحَدَقُة َعْيِنكِ . َذاَتِك َراَحةً  ْيِل ِفـي َأواْسـُكِبي َكِمَيـاٍه َقْلَبـِك   وِمي اْهِتِفي ِفي الل

ِمـَن اْلُجـوِع ِفـي َرْأِس   اْلَمْغِشـي َعَلـْيِهمْ  َألْجـِل َنْفـِس َأْطَفاِلـكِ اْرَفِعي ِإَلْيِه َيـَدْيِك . ُقَباَلَة َوْجِه السيدِ 
  ) 19، 18: 2مراثى( ُكل َشاِرعٍ 

  

َحتـى ِبـَال اْنِقَطـاٍع َوَال َتُكـف َعْيِنـي َتْسـُكُب . َعَلـى َسـْحِق ِبْنـِت َشـْعِبيَيَناِبيَع َمـاٍء َسَكَبْت َعْيَناَي  •
  ) 50-48: 3اثيمر ( ُيْشِرَف َوَيْنُظَر الرب ِمَن السَماءِ 

  
ـَماِء  • ْيُت َأَماَم ِإَلِه السامًا َوُصْمُت َوَصلا َسِمْعُت َهَذا اْلَكَالَم َجَلْسُت َوَبَكْيُت َوُنْحُت َأي1نـح(َفَلم :

4(  
ُض ِبُكْم َأْيضًا ِإَلى َأْن َيَتَصو  ،َالِديوْ َأَيا « • ِذيَن َأَتَمخ19: 4غال( .»ْلَمِسيُح ِفيُكمْ ا رَ ال (  

  
ـٌة َدْفَعـًة  َمْن َسِمعَ « • ِمْثَل َهَذا؟ َمْن َرَأى ِمْثَل َهِذِه؟ َهْل َتْمَخُض ِبـَالٌد ِفـي َيـْوٍم َواِحـٍد، َأْو ُتوَلـُد ُأم

، َأْو َأَنــا ! َواِحـَدًة؟ َفَقـْد َمَخَضــْت ِصـْهَيْوُن َبــْل َوَلـَدْت َبِنيَهــا بـُد َيُقــوُل الـرَهـْل َأَنـا ُأْمَخــُض َوَال ُأَول
 )9 -8: 66إش (»ْل ُأْغِلُق الرِحَم؟ َقاَل ِإَلُهكِ اْلُمَولُد هَ 

  
  

    »تمخض بهم أوًال في الصالةأأن  اً لد نفوسأتعلمت قبل أن « :فني قال تشارلس -
   .التاريخعبر في كل مكان في العالم و  الكبرى النهضات رأيناه فيهذا ما و  -
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  ) طلبة البار(بقلب نقي  -3

  .»ِبي َال َيْسَتِمُع ِلَي الرب ِإْن َراَعْيُت ِإْثمًا ِفي َقلْ «) 18: 66مز ( -
َهـا ِإن َيــَد الـرب َلــْم َتْقُصــْر َعـْن َأْن ُتَخلــَص، َوَلــْم تَْثَقـْل ُأُذُنــُه َعــْن «) 2، 1: 59ش إ( -

َبــْل آثَــاُمُكْم َصــاَرْت َفاِصــَلًة َبْيــَنُكْم َوَبــْيَن ِإَلِهُكــْم، َوَخَطاَيــاُكْم َســَتَرْت َوْجَهــُه . َأْن َتْســَمعَ 
  »ُكْم َحتى َال َيْسَمعَ َعنْ 

  .»ِإْن ثََبتْم ِفي َوثََبَت كَالِمي ِفيُكْم َتْطُلُبوَن َما ُتِريُدوَن َفَيُكوُن َلُكمْ «) 7: 15يو ( -

  
  

  ...اللقاء في الحلقة القادمةوالى 


