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 تَلْمـذَة
 } ٢ م ـ تعلي - ٢ الحلقة {

 مع الرب يسوع المسيح يقضي وقتاً يومياً التِّلْميذُ
____________________________________________________________ 

 " لروحيةُ الخَلْوةُ ا " كُلَّ يومٍ مع الرب يسوع المسيحِ اسم الذي نَقضيه الوقت على عادةً نُطْلقُ
 عمٍل روحي فَقَضاء وقْت يومي في الشَّرِكَة مع الرب يسوع المسيحِ هو أهم . " الشَّرِكَة الروحية " أو

هياتأيامٍ ح نومٍ مفي كُلِّ ي نؤمالم بِه قومي ! اً أنجِد هِمالم نعاً ِلماذا مفُ مفَ نَكْتَشوسقتاً ونَقضي و 
 واحدةً من الطُّرق التي يمكنُنا من خالِلها كَما أنَّنا سنَتَعلَّم . يومياً في الشَّرِكَة مع الرب يسوع المسيح

 فَ نُقَدم لَك ولَيس هذا فَحسب، بْل سو . أن نَتَمتَّع بِوقْت راِئعٍ من الشَّرِكَة مع الرب يسوع المسيح
للتمتُّعِ بِشَرِكَة ةليمالع راحاتاالقْت ضعسيح بالم سوعي الرب عم ةوميي . 

 ) غَير المرِئي : أو ( كَيفَ يقوم اُهللا غَير المنْظورِ قَبَل أن نتعمقَ في موضوعنا، تعاَل بنا نرى
 أو يكون في شَرِكَة د يريد أن ح ا وهذا اإللَه الو . نُْؤمن بِإلَه واحد ال شَريك لَه نَحن ف . بِإظْهارِ نَفْسه لَنا

هإلَي نْتَموني األشْخاصِ الذين عم ةميمح القَةع . هنَفْس ظْهِري إالَّ أنَّه ،ِئيرم رغَي وحاَهللا ر أن غْمرلَنا و 
 وهكَذا، . " رَأى اآلب فَقَد الَّذي رآني " ٩ : ١٤ إنجيِل يوحنَّا فَقَد قَاَل يسوع في . يسوع الرب من خالِل

أن ريدي إالَّ أنَّه ،ظيماَهللا ع أن غْمر َئ عنشي سوعي الِل شَخْصِ الربخ نم كعةً ميالقَةً شَخْص 
 ورغْم أن اَهللا " . من يقْبلْني، يقْبِل الَّذي َأرسلَني " : ٤٠ : ١٠ إنْجيِل متَّى في هو ِلهذا فَقَد قَاَل . المسيح

ريدي إالَّ أنه ،وسقُد ك أن بشَرِكَة الِل تتمتَّعخ نم هعم ةوميسيح يقاَل . الم ذا فَقَدإنجيِل في المسيح ِله 
 كَما . " د يحفَظْ كَالَمي، ويحبه َأبِي، وِإلَيه نَْأتي، وعنْده نَصنَع منْزِالً ِإن َأحبني َأح " : ٢٣ : ١٤ يوحنَّا

 يكون في شَرِكَة معه يكون في شَرِكَة مع اِهللا من ن من أ ١٥ - ١٣ : ١٦ أنَّه قاَل في إنجيِل يوحنَّا
 . خالِل الروحِ القُدسِ

 سفْرِ الرؤيا في المسيح يقوُل ؟ رة األولى لم ل انسانٍ شُئ اُهللا عالقَةً شَخْصيةً مع كَيفَ ين واآلن،
٢٠ : ٣ " : عَأقْرابِ ولَى الْبفٌ عاقهنَذَا و . هعشَّى مَأتَعو هخُُل ِإلَيَأد ،ابالْب فَتَحي وتوص دَأح عمس ِإن
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 يقفُ على بابِ قَلْبِك حيثُ المسيح أتي إليك شخصياً من خالِل ن اَهللا ي وهذا يعني أ . " وهو معي
 أيها الرب : " وعنْدما تَفْتَح قَلْبك لَه وتَقوُل لَه ! ك ويقْرعه وينادي علَيك ألنَّه يريد أن يدخَُل قَلْبك وحياتَ

عمأنا أس ،سيحالم سوعي قَلْبي لَك باب أفْتَحو تَكوتَعاَل . ص جوكأر موياتي اليحخُْل قَلْبي وادو "! ... 
نْداً ه عرفَو ياتَكحو كخُُل قَلْبدالِل وهكذا، . ا يخ ناً ميتَلْتَقي باِهللا شَخْص األولى في فَإنَّك ةرسيحِ للمالم 

كياتح . 

 لمؤمنِ أن يتَمتَّع بِعالقَة شَخْصية يمكن ل ف ؟ ينْشُئ اُهللا عالقَةً شَخْصيةً مع النَّاسِ كُلَّ يومٍ كَيفَ أما عن
 مرةً ٢٠ : ٣ رؤيا ال سفر في اآلية ِلنَقْرأ ! بِقَدرِ ما يشاء وفي أي وقْت يشاء المسيحِ مع اِهللا من خالِل

 ِإن سمع َأحد صوتي وفَتَح الْباب، َأدخُُل ِإلَيه وَأتَعشَّى معه . ا واقفٌ علَى الْبابِ وَأقْرع هنَذَ " : أخرى
 في قَلْبِك تَقْبلَه بعد أن الرب يسوع أن يقوم بِه معك هذا يرينا أن الشَّيء األوَل الذي يريد . " وهو معي

و كياتح أن وه كعأكَُل مسوع ! يي الرب عَل الطَّعامِ متَناو ذا فَإنبمعنى ( ِله ال قَضاء هعم قْتو ( مأه وه 
كياتامٍ حأي نمٍ موفي كُلَّ ي بِه تَقوم يوحٍل رمنا ! علَيغي عنْباً، يديسنَعيشَ ج كَيأنْتَ - فَلأنا و - أن 

 وقَد . أن نَتَناوَل طَعاماً روحياً كُلَّ يومٍ أيضاً وِلكَي نَحيا روحياً، ينْبغي علَينا . نَتناوَل طَعاماً كُلَّ يومٍ
 لطَّعام معاً ألنَّهم النَّاس يحبون أن يتناولوا ا كَما أن و . أنَّه سيأكُُل معك وأنَّك ستَأكُُل معه المسيح وعدك

الطَّريقَة هذبِه مالقَتَهع قونمعاً ، يعِل الطَّعامِ مةَ تَناوورص فُ الشَّرِكَةَ فَإنسِ تَصقَدتابِ المفي الك 
 . اليوميةَ مع الرب يسوع المسيح الروحيةَ

 ما الذي يفْعلُه النَّاس عنْدما يتناولون : أال وهو يقودنا إلى سؤاٍل آخَر مستمعي كلما تقدم
 هو أنَّهم يأكُلون األوُل : مهِمينِ جِداً شَيَئينِ عندما يتناوُل النَّاس الطَّعام معاً فَإنَّهم يفْعلون ؟ الطَّعام معاً

 وما ينْطَبِقُ على شَرِكَة الطَّعامِ ينْطَبِقُ أيضاً على الشَّرِكَة . هو أنَّهم يتَحدثون معاً والثاني ؛ معاً
ةيوحما . الرنْدنَ فَع ةيوحر في شَرِكَة الر كون عسيحِ مالم سوعي ثان بدحنِ ينِ اثنَييرأم فَإن : وُل هاألو 

وحياً رعطينا طَعامي سوعي الرب قوِلنا و اً أناً ِلععلَ نَاف هثُ إلَيدأنَّنا نَتَح والثّاني هثُ قُلوبِنا؛ ودتَحي وهو 
. إلَينا
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نلَك لَهنَتَناو نا أنلَيغي عنْبالذي ي يوحالر الطَّعام وا هقوُل لَنا ؟ مسِ يسوع يقَدتابِ المفي الك 
يوحالر الطَّعام سِ إنقَدتابِ المنِ في الكودكَالمِ اِهللا الم نتَألَّفُ مقوُل في . يي وتَّى فَه٤ : ٤ إنجيِل م 

 ال نَستَطيع أن وهذا يعني أنَّنا " ! لَيس بِالْخُبزِ وحده يحيا اِإلنْسان، بْل بِكُلِّ كَلمة تَخْرج من فَمِ اِهللا "
 فَكما نَقْرُأ في رِسالَة . بل نحتاج معه الى غذاء كلمة اهللا لنحيا بها روحياً زِ وحده، على الخُب نَحيا

 هو الذي يستَمر في خَلْق النُّورِ والهواء والطَّعامِ الذي عنِ اِهللا الصادر كَالم ال ، فَإن ٣ : ١ العبرانيين
 بِوحيٍ من اِهللا في الكتابِ المقَدسِ هو الذي كَما أن الكَالم المكْتوب . ياً يه ِلكَي نَحيا جسد نَحتاج إلَ

 . يجعلُنا نَنْمو روحياً ونُنْتج ثَمراً روحياً

لَهنبغي علينا تناوالذي ي وحيةَ الطَّعامِ الرفنا ماهيرع أن دعب ،ةَ اِهللا ( واآلنمة أي كَلسقَدالم ( ، 
 الكتابِ المقَدسِ في قراءة ال من نَاحية روحية، فَإنَّنا نَأكُُل كَالم اِهللا عن طَريق ؟ ه كَيفَ يمكنُنا أن نَتناولَ

ةوميي ةبِصور . يوحنى الرعبالمنحن ف ، و ماتكَل ةراسد طَريق ناِهللا ع غُ كَالمضسِ نَمقَدتابِ المالك 
 عن طَريق قُبوِل كَلمات الكتابِ المقدسِ في – بالمعنى الروحي – نَبلَع كَالم اِهللا كَما أنَّنا . والتَأمِل فيها

 تَطْبيق كَلمات ونَحن نَهضم كَالم اِهللا بالمعنى الروحي أيضاً عن طَريق . أذهاننا وقُلوبِنا وحياتنا
 فَال يمكنُنا أن نَنْمو . بتَغييرِنا أكْثَر فَأكْثَر على صورة المسيحِ الكتابِ المقدسِ في حياتنا والسماحِ لَها

 إالَّ إذا تَناولْنا الطَّعام ية ، وال أن نَقوم بِمهامنَّا وأعماِلنا اليوم بدنية نُحافظَ على صحتنا ال ، وال أن جسدياً
حيمٍ الصوكُلَّ ي . ،كَذَِلك ال أنو ،ةيوحنا الرتحلى صظَ عنُحاف ال أناً، ويوحنَنْمو ر نُنا أنكمال ي 

 أنا – فَعنْدما نَقْرُأ . نا وقُلوبنا كُلَّ يومٍ إالَّ إذا تَناولْنا الطَّعام الروحي الذي يغَذِّي عقولَ نَحمَل ثَمراً روحياً
 كَلمةَ اِهللا، ونَدرسها، ونَتأمُل فيها، ونُطَبقُها في حياتنا بِصورة منْتَظَمة، فَسوفَ نَنْمو روحياً – وأنْتَ

وح نعِ متَمجالملى النَّاسِ وع يوحر لَنا تَأثير كونيِلنا و . 

 إنجيِل تَستَمع إلى اآليات التَّاِلية من أرجو أن ؟ كَيفَ نَتَكَلَّم روحياً مع الرب يسوع : وربما تتساءُل هنا
 نَا َأن يارب، علِّم « : وِإذْ كَان يصلِّي في موضعٍ، لَما فَرغَ، قَاَل واحد من تَالَميذه " ٤ – ١ : ١١ لوقا

يذَها تَالَمضنَّا َأيوحي لَّما عكَم لِّينُص « . مفَقُولُوا « : فَقَاَل لَه تُملَّيتَى صم : ،اتاومي السي فانَا الَّذَأب 
لَى اَألرع كَذِلك اءمي السا فكَم يَئتُكشم ِلتَكُن ،لَكُوتُكم ْأتِلي ،كمسِ استَقَدنَا . ضِ ِليطنَا كَفَافَنَا َأعزخُب 

 ا في تَجرِبة لكن نَجنَا كُلَّ يومٍ، واغْفر لَنَا خَطَايانَا َألنَّنَا نَحن َأيضا نَغْفر ِلكُلِّ من يذْنب ِإلَينَا، والَ تُدخلْنَ
. " من الشِّريرِ
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 وهذا هو . ا يتَكَلَّم إلَينا من خالِل آيات الكتابِ المقدسِ وهكَذا، فَإنَّنا نُصغي إلى اِهللا عنْدم
 وهذا هو . نَتَكلَّم مع اِهللا عنْدما نُصلِّي كَما أنَّنا . السبب الذي يدعونا ِلقراءة الكتابِ المقدسِ كُلَّ يومٍ

الةعونا إلى الصدالذي ي ببالةُ . السسِ – فَالصقدتابِ المليمِ الكبِ تَعستْ – بِحسلَي اً نَقوماً دينيطَقْس 
ونها دددنَةٌ نُريعماتٌ مكَل يال هو ،بِه عناها؛ أننَعي م راِئع يوحقْتٌ رو يْل هب أن نَخْتار نَقْضيه 

 ن مع الصالة، يتَحدثُ اُهللا إلَينا بِشَكٍْل مباشرٍ، ونَتجاوب نَح فَفي . في الشَّرِكَة مع اِهللا من خالِل المسيح
 ٨ : ٦٢ المزمور داود في فَكما يقوُل . نَسكُب قُلوبنا أمام اِهللا في الصالة كَذَِلك، فَإنَّنا . ه لَنا ما يقولُ

 ريده هو في الوقْت الذي ي لَك يستَجيب فَهو ، قَلْبك أمام اِهللا تَسكُب عنْدما فَ " . قُلُوبكُم قُدامه اسكُبوا "
وها هختارالتي ي بالطَّريقَةو . 

 اتٌ معينَةٌ على كُلِّ هناك مسؤولي ؟ أتَناوُل الطَّعام مع المسيحِ عنْدما هي مسؤوليتي ما : واآلن
 أنا المضيفُ والرب يسوع هو الضيفُ، وأحيانَاً يكون الرب يسوع هو فَأحيانَاً أكون . واحد منَّا

 ُل سيدخُُل ويتناو أن الرب يسوع ٢٠ : ٣ فَنَحن نَقْرُأ في سفْرِ الرؤيا . أنا الضيفُ أكونَ  المضيفُ و
 إن مسؤوليتي كَمضيف تَقتَضي منِّي ِلهذا، فَ . وهذا يعني أنَّني أنا المضيفُ وهو الضيفُ . الطَّعام معي
 وال سيما قَلْبي، ووقْتي، وشَوقي ألن أكون في – ، وأن ُأقَدم لَه كُلَّ ما لَدي تَرحيبٍ كُلِّ أن أستَقْبِلَه بِ

 . ألنَّه جدير بالثِّقَة كَما أن مسؤوليتي تَتَطَلَّب منِّي أن ُأقَدم لَه خَطاياي ومشاكلي ومخاوِفي . كَة معه شَرِ

 مسؤوليةُ الرب عنْدما نَتناوُل ما هي المؤمنِ تجاه الرب، فَ حسناً، إن كانَتْ هذه مسؤوليةَ
م ؟ عاً الطَّعام هعآكَُل م عوني ألندي عي فَإنَّهم سوعي أكَُل الربي أن دعب . سوعي الرب بِحصذا، يبِهو 

 وبِصفَتي ضيفَاً، يمكنُني أن أتوقَّع من اِهللا أن يكَلِّمني شَخْصياً أثْناء . ضيف ال ، وُأصبِح أنَّا مضيفُ هو ال
عشَرِكَتي م ه . أنَّه أتوقَّع نُني أنكمني كَما ينَحميوم لَّ كُ سالي في ذَِلك إليه تاجا أحُأ في . منَقْر نفَنَح 

ين رِسالَةبرانيي " ١٦ : ٤ العنًا فوةً عمعن نَجِدةً ومحنَنَاَل ر ِلكَي ةمشِ النِّعرِإلَى ع قَةبِث مفَلْنَتَقَد 
هينح " . 

هوأال و نينالمؤم نم الكَثير هحطْرؤاٌل يس ناكه ،واآلن : لينا أنغي عنْبةً يرم َل كَمنَتَناو 
دفي اليومِ الواح وحيالر تناول ؟ الطَّعامةُ ياألشخاصِ غالبي تينِ الطَّعامرمِِ موفي الي اترثَالثَ م أو .



 5  

نُحاف كَيفَل لى الطَّاقَةَل عصنَحو ةيدسنا الجتحلى صإليها للقيامِ بأعماِلنا وو ظَ ع جباتنا ا التي نَحتاج 
ةاً ، اليومييحاً صنَأكَُل طَعام لَينا أنع جِبليس هذا فحسب ي ةنْتَظَمم ةنَأكَُل بِصور أنْل وب، بسفَح 
 وقْتاً من المنْطقي والمعقوِل أن نَقضي ، ٢٠ : ٣ في سفرِ الرؤيا نَراها ة التي وبِناء على الصور . أيضاً

 . على األقَلِّ كُلَّ يومٍ واحدة مرة بِمعدِل مع اِهللا رِكَة في الشَّ

 وستالحظ ١٠ و ٨ واآليتين ١٤٣ في المزمور . تأمل في مثاِل الملك داود في العهد القَديمِ
 كَما أنَّه . بعض عبارات المحبة من اِهللا ) أي في الغداة ( في الصباحِ داود كَان يتَوقَّع أن يسمع أن هناك

ري أن نْهم قَّعتَوي كَان إلى يه هومٍ أو يهديلُكَها كُلَّ يسي أن هلَيغي عنْبالطَّريقَ التي ي . و قَد كلالم كَان 
هرادلى مُل عصحي دما داونْدع ُل ياِهللا تَأم ةمزمور . في كَلُأ في الم٣ : ٥ كَما أنَّنا نَقْر كَان داود أن 

لْباتط عضاِهللا ي أمام ه هالتةَ اِهللا ِلصجابتاس رنْتَظي باحِ، ولِّي في الصصما ينْدومِ أثنا عالي رينا . ءذا يهو 
 . أن الملك داود كَان يقضي وقتاً منتَظَماً في الشَّرِكَة مع اِهللا كُلَّ صباحٍ

 أن يسوع نَهض باكراً قَبَل الفَجرِ وخَرج إلى مكانٍ مقْفرٍ ٣٥ : ١ مرقُس كَما نَقْرُأ في إنجيِل
ناكلِّي هصأخَذَ يو . اِهللا اآلبِ و عم نتَظَماً في الشَّرِكَةقتاً مقضي وي كَان اإلنْسان سوعي رينا أنذا يه 

 . في الصباح

جقَ نَستنتبا سمم أن فْرِ الرؤيا المسيحاً في سعةَ األكِْل مورص متَخْد٢٠ : ٣ اس ةكَصور 
م ةيوحنا الرِلشَرِكَت ةزِيمالِل رخ ناِهللا م ع وه ه . ةتتعلَّقُ بِالخَلو ةامقاِئقَ هثَالثَ ح منَفْه نا أنريدي وهو 

ةيوحالً : الرالِل ، أوخ ناِهللا م عةً شَرِكَتُنا ميموةً يادع بِحتُص أن جِبسيحِ يثُ إلينا ، ثانياً . المدتَحاُهللا ي 
 مع اِهللا نَتَخاطَب نَحن ، ثالثاً . كُلَّ يومٍ كلمةَ اِهللا ِلهذا، يجِب علَينا أن نَأكَُل . الكتابِ المقدسِ من خالِل

الةالِل الصخ ناُهللا لَنا . م قولُها يم عم بنَتَجاو لَينا أنع جِبذا، يِله ص نا ال أثناءتراءقنا وتابِ تفي الك 
 . دسِ المق

 بعد أن تعرفنا على ماهية الخَلْوة الروحية وأهميتَّها ومسؤوليتنا تجاه قضاء وقْت وآلن و
عم اِهللا يومي نَتعلَّم غي علينا أننْبةَ التمتُّعِ ، يكَيفي ةوميي بِشَرِكَة الرب عم . أن في الحقيقية ناكقاً هطُر 

لَكُم في برنامجِنا وقَد اختَرنا . قَضاء خَلْوة يومية راِئعة مع اِهللا في تُساعدنا يمكنُها أن اِئعةً ر يدةً عد
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 التي - تَشتَمُل هذه الطَّريقَةُ و . " للتمتُّعِ بِخَلوة روحية " طَريقَةَ الحقِّ المفَضِل " تُدعى رائعةً طَريقَةً هذا
نينؤمالم نم ها الكَثيرمتَخْدسسِ خُطُ - يلى خَمع اً واتجِد لَةهس : 

 اِهللا رِ ض ح إلى م خوِل بالد وحيةَ الر ك لوتَ خَ ابدأ . للتحدث مع اِهللا صلِّ ِلكَي تُهيَئ قَلْبك : أوالً
 ن م و المقدسِ تابِ في الك المدونة ه لمات كَ الِل خ ن م ة خصي شَ ة صور بِ يكلِّمك أن اِهللا ن م ب اطلُ . بخُشوعٍ

الِل خ ر وح وس هاطلُ . القُد ب نْ م ه أي ض اً أن دجدي ياتَ ح و ك شَ أني ج ع ك م ن كَ الِل خ ل الكتابِ مات 
 ١٨ : ١١٩ المزمور حد رِجاِل اِهللا في أ كَما صلَّى تُصلِّي أن مكنك ، ي المثاِل فَعلى سبيِل . المقدسِ

" نفْ عاكْش كتشَرِيع نم اِئبجى عفََأر نَييأخرى، ." ع ةباربِع أو قُْل لَه : " ي ا ر ب أرجوك ، تَ أن فتح 
ع لكي أرى األمور يني الثَّمينَةَ ائعةَ الر الكُنوزو في كَ وجودةَ الم ل م ت ك "! 

 ولعلََّك . ابدأ بِقراءة العهد الجديد . بِضع آيات كُلَّ يومٍ اقرأ . اقْرأ في كتابِك المقَدسِ : ثانياً
 ِلكَي يمكنُك أن تَستعين بِإحدى خطَط قراءة الكتابِ المقدسِ . تَقْرَأ أصحاحاً كامالً كُلَّ يومٍ أن تستطيع

ةراءق نم تتمكَّن نَةيعم ةينمز ةالَل فَتْرخ ةنَظَّمم الً بِطَريقَةسِ كَامقدتابِ الما . الكُأ أمإذا كُنْتَ تَقْر 
طْءمٍ ، بِبواً كُلَّ يدقْطَعاً واحإذا . فاقرأ مقا ودأص دأح نم ةَ فَاطْلُبراءالق نتُتْق تَكُن لَم َأ لَ ِئكقْري أن ك . 

نكمي ،ل كَذَِلك أن ينسيحيالم نينؤملم ةغيرص موعاتجعوا في متَمجي قْتو في أي باحٍ أوكُلَّ ص 
 القراءةَ تْقنون ي في هذه الحالَة، يمكن لألشخاصِ الذين . مع اِهللا جماعي وقْت ِلقَضاء من اليومِ مناسبٍ

أن قربِ يبالتَناو تابيالك قْطَعأوا الم . 

 كُن واثقاً أن اَهللا يريد أن أثناء قراءتك في الكتابِ المقدسِ، . اخْتَر الحقَّ المفَضَل لَديك : ثالثاً
 قَد . لمفَضَل لَديك ِلذَِلك اليوم الحقَّ ا ) أوِ األصحاحِ ( ِلذَِلك، اخْتَر من ذَِلك المقْطَعِ . يقوَل لَك شَيَئاً ما

 معينٍ لَمس قَلْبك في المقْطَعِ أمرٍ ، أو من آيات ة ، أو بِضع واحدة آية من الحقُّ المفَضُل لَديك يتألَّفُ
أتَهةُ . الذي قَركْرالف وه كيَل لَدفَضقَّ المالح كَذا فَإنهالِلها، أوِ أوِ ال وخ نم كاُهللا إلَي تَكَلَّمماتُ التي يكَل 

كقَلْب سأوِ التي تَلْم ،ككْرف فِّزقٍّ . التي تُحكُلَّ ح أن غْمرلَنٍ وعفي م نينؤملَنا كَم هِمسِ مقدتابِ المالك 
قَّاً واحح تَخْتارس سيحِ، إالَّ أنَّكالم سوعي اً فَقَطْ بالربد ةبِصور َل فيهتَتَأم أن تُريد مٍ ألنَّكوكُلَّ ي 

ةخَاص .
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 منْه أيضاً أن ب لُ اطْ و في قَلْبِك صلِّ بِهدوء . تَأمْل في الحقِّ المفَضِل لَديك : الخطوة الرابعة
 نَاقشْ هذا الحقَّ المفضَل مع اِهللا . ك لبِ قَ و ك قل ع تَرسيخه في يوضح لَك هذا الحقَّ وأن يساعدك على

الةوحِ الصأنْتَ في راً و . وجِد هِمالم نم ةيموالي كياتقَّ في حذا الحه تُمارِس أن . ،بِ ِلذَِلكقَّ طْ ارالح 
 تي اج ح ي ا ه م : " التالية األسئلةَ ك س فْ نَ اسأْل . فيه عيشُ الذي تَ مِ الَ بالع و ة خصي الشَّ ك بحيات لديك المفضَل
في ض وء ه ذ ةاآلي قُّ الذي " ... " ؟ هالح وا هم دجدي عشجني؟ ني أو ي " ... " م ا الذي ي أن ني اُهللا ريد 

 التي األفكارِ م أه ه في دون و الروحية تك لخَلْو دفْتَراً خَصص ، تَتَذكَّر هذا الحقَّ ولكي بعد ذَِلك، " ؟ ه لَ ع أفْ
 . ك تأمل أثناء ك اِل ب بِ تْ ر طَ خَ

 واألفْكارِ مات ل كَ أهم ال ب ن ع تَ اس . صلِّ صالةً تَتَوافَقُ مع الحقِّ المفَضِل لَديك : خامساً وأخيراً
 ، الفَئة األولى : الناسِ ن م فئات أربعِ ألجِل إلى اِهللا صالة قَصيرة وفي ضوئها إرفع ك ي د لَ التي تكونت

 ألجِل أحد صلِّ ، الفَئةُ الثالثةُ . ك ائلت ع أفراد ألجِل أحد صلِّ ، الفَئةُ الثانيةُ . نفسك ك ألجل صلِّ
نْكم في الكَني ( األشْخاصِ القَريبين كإخْوان دأو أح ،كجيران دثَْل أحِل ممفي الع مالِئكز دأو أح ،ةس ( . 

. ألجِل أحد األشْخاصِ البعيدين عنْك صلِّ ، الفئةُ الرابعةُ

 صلِّ لكي تُهيئ قَلْبك : أوالً : بِها بإختصار ر واآلن، بعد أن شَرحنا هذه الخُطُوات الخَمسِ نَذْكَّ
 اخْتَر الحقَّ المفَضَل لَديك في المقْطَعِ الكتابي : ثالثاً . في الكتابِ المقدسِ اقرأ : ثانياً . للتَحدث مع اِهللا

أتَهرابعاً . الذي قَر : كيِل لَدفَضقِّ المْل في الحأخيراً . تَأمقِّ : خامساً والح عالةً تَتوافَقُ ملِّ صص 
كيِل لَدفَضالم . 

 كَما أرجو أن تبدأ على . الدرس أن تكون قد استمتعتَ واستفدتَ من هذه وفي الختام، أرجو
 . الحقِّ المفضِل للتمتُّعِ بخَلْوة روحية رائعة مع اِهللا كُلَّ يومٍ الفورِ في استخدامِ طريقةَ

. تلمذه م من برنامجك جديد درس اللقاء في وإلى


