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طريقة الخلوة الروحيَّة و ُمشاركة الخلوات الروحيَّة
أ) وقت الشَّركة مع هللا.

 -1الشَّركة مع هللا تعني اإلصغاء والتح ُّدث .إنها اإلصغاء إلى صوت هللا الذي يتحدث إليك من خالل كالمه
في الكتاب المق َّدس ومن خالل روحه الق ُّدوس الذي يسكن في قلبك .كما أنها التحدث إلى هللا من خالل الصَّالة.
صص وقتا ً كل يوم للتمتَّع بال َّشركة مع هللا .اقرأ أصحاحا ً واحداً من الكتاب المق َّدس ،أو مقطعا ً واحداً إذا
َ -2خ ِّ
َّ
كان األصحاح طويالً .انظر خطة قراءة الكتاب المق َّدس (ال ُملحق  .)2يُطالبك هذا البرنامج التدريبي بقراءة
مقطع من الكتاب المق َّدس في كل يوم من األيام السبعة التي تسبق الدرس القادم .ومن شأن هذا أن يجعل
ٍ
أعضاء المجموعة يعرفون محتوى الكتاب المق َّدس أثناء وقت المشاركة ،وأن يتبادلوا األفكار معاً.
 -3د َِّون في دفترك الخاص بالخلوة الروحي َّة بعض األفكار (واالكتشافات ،والدروس ،والفوائد) التي َجنيتها
من كل خلوة روحيَّة .فمن شأن هذا أن يُسهِّل عليك التذ ُّكر والمشاركة أثناء وقت المشاركة.
ضل للتمتُّع بخلوة روحيَّة.
ب) طريقة الح ّ
ق ال ُمف َّ
ُّ
والطرق الجيدة للتمتُّع بخلوة روحي َّة .تشتمل "طريقة الح ّ
ق ال ُمفضَّل" على 5
هناك العديد من األساليب
خطوات.
الحظ الفَرق بين "طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المق َّدس" و "طريقة الح ّق ال ُمفضَّل للتم ُّتع بخلوة
روحي َّة".
ص ِّل.
الخطوة َ :1
ِّ
ابدأ خلوتك الروحيَّة بالدخول إلى محضر هللا بصورة واعية ومقصودة .اطلب من هللا أن يُكلمك بصورة
شخصية من خالل كلماته ال ُمد َّونة في الكتاب المق َّدس ومن خالل روحه القُ ُّدوس .اطلب منه أيضا ً أن يُجدِّد
ي
حياتك ويُشجعك من خالل كلمات الكتاب المق َّدس .فمثالً ،يمكنك أن تُصلِّي" :يا رب ،أرجوك أن تفتح عين َّ
لكي أرى األمور الرائعة الموجودة في كلمتك" (المزمور .)11 :111
الخطوة  :2اقرأ.
ً
ً
في كل يوم ،اقرأ مقطعا واحدا من المقاطع الكتابيَّة السبعة ال ُمخصَّصة لذلك األسبوع.
ضل لديك.
الح ّ
ق ال ُمف َّ
الخطوة  :3اختر َ
ق ال ُمفضَّل" لديك عبارة عن آية ،أو بضع آيات ،أو َح ّ
"الح ّ
ق ُمعي َّن ُمعلن في اآليات الكتابيَّة التي
قد يكون
َ
َّ
قرأتها .هذا الحق هو الفكرة أو الحقيقة التي يتكلم هللا إليك من خاللها ،أو التي تحفز فكرك ،أو التي تلمس
قلبك.
ضل لديك.
الح ّ
ق ال ُمف َّ
الخطوة  :4تأ َّمل في َ
أنت تتأ َّمل في كلمة هللا ألنك تريد أن تفهم الحق ،وأن تتج َّدد وتتشجَّع بواسطة هذا الحق ،وأن تُطبِّقه
وتستخدمه .يشتمل التأ ُّمل المسيحي على  4أجزاء:
الح ّ
ق ال ُمفضَّل لديك .اطرح على نفسك بعض األسئلة مثل:
أ) فَ ِّكر في معاني الكلمات المختلفة الواردة في َ
" َم ْن؟ َماذا؟ أين؟ متى؟ لماذا؟ كيف؟"
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صلِّ إلى هللا أثناء تفكيرك في معاني الكلمات التي تقرأها .اطلب من هللا أن يُخاطب عقلك وقلبك ،وأن
ب) َ
يُوضِّح لك معاني الكلمات ،وأن يكشف لك عن الشيء الذي يُريدك أن تعرفه ،أو أن تؤمن به ،أو أن تكون
عليه ،أو أن تفعله .تجاوب مع ما يقوله هللا لك.
الح ّ
ق ال ُمفضَّل لديك بحياتك الشخصية أو بالعالم الذي تعيش فيه .اسأل نفسك األسئلة التالية" :ما هي
ج) ارْ بط َ
الح ّ
ق؟"" ،كيف يُمكن لهذا الحق أن يُجدِّدني أو أن يُشجِّ عني؟"" ،ما الذي يريدني هللا أن
حاجتي في ضوء هذا َ
أعرفه ،أو أن أؤمن به ،أو أن أكونه ،أو أن أفعله؟"
د) د َِّون في دفترك الخاص بالخلوة الروحية أهم األفكار التي خطرت ببالك أثناء تأ ُّملك.
صل لديك.
الح ّ
ق ال ُمف َّ
ص ِّل صالةً تتوافق مع َ
الخطوة َ :5
الح َّ
صلِّ صلوات قصيرة ألجل
ق ال ُمفضَّل لديك (الفكرة التي تأ َّملت فيها) لرفع صالتك إلى هللاَ .
استعن بكلمات َ
 4فئات من الناس:
الح ّ
ق ال ُمفضَّل لديك لنفسك.
صلِّ َ
أ) َ
الح ّ
ق ال ُمفضَّل لديك لشخص من أفراد عائلتك.
صلِّ َ
ب) َ
الح ّ
الح ّي الذي تسكن فيه ،أو في كنيستك ،أو في
ق ال ُمفضَّل لديك لشخص قريب منك (شخص في َ
صلِّ َ
ج) َ
مكان عملك).
الح ّ
ق ال ُمفضَّل لديك لشخص بعيد عنك (شخص يعيش في مدينة أخرى أو بلد آخر).
صلِّ َ
د) َ
ج) مشاركة الخلوات الروحيَّة.
 -1وقت ال ُمشاركة أثناء درس المجموعة الصغيرة.
يشتمل كل درس على وقت مشاركة .يجب أن يحصل كل فرد في المجموعة على فرصة واحدة لمشاركة أ ّ
ي
مقطع من المقاطع الكتابي َّة السبعة التي استعان بها في خلواته الروحية في األسبوع الماضي .يجب أن ال يزيد
وقت كل مشاركة عن دقيقتين فقط.
 -2ال ُمشاركة مع شخص واحد.
أحياناً ،قد يجتمع شخصان فقط بانتظام لكي يُشجِّع أحدهما اآلخر على النم ّو .خصِّصا وقتا ً للمشاركة أيضا ً
وشاركا أحدكما اآلخر ما تعلمتماه من خالل القراءات الكتابيَّة والخلوات الروحيَّة.
 -3الرد على األسئلة.
ب واح ٍد واجه أعضاء المجموعة أثناء
صع
سؤال
عن
اإلجابة
في
المجموعة
قائد
يرغب
في كل درس ،قد
ٍ
ٍ
قراءتهم للكتاب المق َّدس في األسبوع الماضي.

