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 الدعوة للطاعــــــــــــــــــــــة
 

    

 
ا قَاَم َوَخَرَج َوَمَضى إِلَى َمْوِضٍع َخالٍَء، َوَكاَن يَُصلِّي هُنَاَك،" ْبِح بَاِكًرا ِجد ً فَتَبَِعهُ ِسْمَعاُن َوالَِّذيَن  َوفِي الصُّ

ا َوَجُدوهُ قَالُوا لَهُ: إِنَّ اْلَجِميَع يَْطلُبُونَكَ . َمَعهُ  لَهُْم: لِنَْذهَْب إِلَى اْلقَُرى اْلُمَجاِوَرِة ألَْكِرَز هُنَاَك فَقَاَل . َولَمَّ

 (.38-35:1مرقس )"أَْيًضا، ألَنِّي لِهَذا َخَرْجتُ 

يسوع إلى مدن أخرى، لتحقيق الغرض من حياته، كان عليه أن يزور مكانًا منفرًدا الرب لكي يذهب 

أن يقضي دون بأمامه المسار الموضوع هللا يمكنه أن ينهي  رجلبشكل متكرر. ال يوجد دليل على أن 

 .في مكان منعزل اكثيرً وقتًا 

 :القديسين العظماء في الكتاب المقدس الذين يشكلون جزًءا كبيًرا من تاريخنا مثالً خذ 

 (.33:21كمكان للدعوة باسم الرب )تكوين  اأشجارً زرع إبراهيم  -1

 (.63:24اد إسحاق التأمل في الحقول )تكوين اعت -2

 (.12:28السماء في مكان منعزل )تكوين  منرأى يعقوب مالئكة هللا يصعدون وينزلون  -3

عند الشجرة )العليقة( قبل دعوته  (30:7عاًما في البرية )أعمال الرسل أربعين قضى موسى  -4

 (.28:34؛ 18:24وج سيناء )خريوًما وحده مع هللا مرتين على جبل أمضى أربعين والمشتعلة 

 .الناس عم هأمضومن الوقت الذي هللا أكثر معية أمضى األنبياء وقتاً في  -5

 (.18،17:1يطية ثالث سنوات من العزلة في الصحراء العربية )غالبقضاء بدأ بولس خدمته  -6

 .مكان منعزللبالمثل كان جميع الرسل اآلخرين أصدقاء 

ولوثر وجون فليتشر وجون ويسلي،  وس، مثل أوغسطينيوم الخمسينهناك أيًضا عظماء منذ  -7

 لالنتعاش.قصوًرا بالنسبة لهم االنفرادية العزلة الذين كانت أماكن  إلخ،

 

 .راحة ذكر أن آدم وحواء ُخلقا في اليوم السادس. كان أول يوم رأوا فيه شروق الشمس يومتعلينا أن ن

آخر كلمات لم تكن  (.13:1يوًما في مكان منفرد )مرقس أربعين قبل أن يبدأ يسوع خدمته أمضى 

التحذير القديم لصاحب  (.49:24)لوقا "فَأَقِيُموا"، بل "يسوع لتالميذه عند صعوده "اذهبواالرب 

،مثلما هو كذلك على اليوميصدق األمر . (10:46مور )مز"ُكفُّوا َواْعلَُموا أَنِّي أَنَا هللاُ "المزمور هو: 

يتعلم اإلنسان من هللا مباشرة. ال بد أن نه ال يمكن معرفة هللا دون أن نلتقي به في مكان منعزل. الدوام، إ

 .في قلبه أو ال يعرفه على اإليطالقبشكل لصيق هللا من اإلنسان تعلم أن ينبغي ي

 

يضع  بالعقل.يبحث عن القلوب. ال يمكن معرفة هللا فهللا أما الذكاء،  من التركيز علىكثير ننا نضع ال

كان إنه لو الحقيقة هي وناقش. يحدد ووي صفوي زنويتساءل وي قيسيحول كل شيء. إنه نا حدوًدا ؤذكا

حاول وصف هللا باستخدام مقارنات أن تلدينا إله يمكن تعريفه، فهو ليس إله الكتاب المقدس. يمكننا فقط 

؛ 18:2؛ 15:1يوحنا  ياإنه مثل، هو مثل، هو مثل )رؤ :نجدها في سفر الرؤيامثل تلك الموجودة 

 بعبارة أخرى إنه يشبه ذلك قليالً، لكنه ليس كذلك، وهو يشبه اآلخر قليالً لكنه ليس كذلك. ثم ماذا (.3:4

ي؛ نجد القليل منه في البلورأو من هو؟ نجد القليل منه في الشمس ينشر مجد الصباح على البحر هو 

الق إلى دير، أو نرى القليل منه في زوج من مثل ذلك الذي دفع مارتن لوثر لالنطالضارب الرعد 



أمضينا وقتًا في مكان  نإفالعليا. السماء في تيارات مغامرة هو بالنسور الشابة عالية االرتفاع تل

إلى ما ال نهاية مما  االزديادفي دهشتنا عجبنا وويستمر ت، فإننا نجد أنفسنا نكتشف المزيد منه. انفرادي

تعريف إلله الكتاب وضع . لن نتمكن أبًدا من (30،29:34المزيد من مجده )خروج إدراك ح لنا تيي

في  لوقت.مضيعة ل ذاللطبيعة، فهفائق نا إلى ما هو ئال تقودنا من ذكا ياتالدفاع تكان نإ .المقدس

 ؛20:3يوحنا  يانلتقي به، يتعين علينا الجلوس عند قدميه حتى نعرفه وقوة قيامته )رؤإننا عندما الواقع، 

 .(10:3فيلبي 

 

 عن ال يمكن أن يتوقف مجد هللا (.18:3الثانية  )كورنثوسِمْن َمْجٍد إِلَى َمْجٍد بهذه الطريقة ننتقل من 

 للفكر مجد هللا في كتابتثبيت ديناميكي بطبيعته. ال يمكننا متحرك و، لكنه ساكنًاليس فهو  االنطالق.

تعرف هذه هي يطريقة إال أن محاضرة. في مدرسة األحد أو ل وفصفي عقيدة أو في أو  يالهوتال

دون أن ب، عنهمعرفة المزيد بوينتهي األمر على انفراد منا على هللا. ثم نتجاوز لقاءه في مكان  ينكثيرال

هذه هي الطريقة التي تعلم بها عشرات اآلالف من الرعاة عن هللا في مؤسساتهم الالهوتية،  به. تشبهن

ب . نعم، هذا أفضل من ال شيء، لكنه بعيد كل البعد عما هو مطلوب لجلالمرتبة الثانيةأن يكون في 

هللا مع أن  حسب كالم الرب يسوع."للذهاب إلى المدن التالية" تجهيزهم المياه الحية لألرواح العطشى ل

منعزل، ليعلمنا في مكان على انفراد عن نفسه لنا مباشرة اإلعالن كل يوم، إلى يشتاق دائًما  الذي خلقنا

 .هذالمباشرة. ال بديل 

 

َوهِذِه ِهَي اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ: أَْن "من أجلنا: شفاعية كرئيس كهنة يسوع في صالته الالرب  ةهذه حقًا يطلب

هنا التي  الكلمة اليونانية (.3:17)يوحنا "يَْعِرفُوَك أَْنَت اإِللهَ اْلَحقِيقِيَّ َوْحَدَك َويَُسوَع اْلَمِسيَح الَِّذي أَْرَسْلتَهُ 

هي وحميمة  " بطريقةختبارهذه الكلمة تعني "أن تعرف باال .ginosko هي جينوسكوعرف" ي"تعني

نختبر هللا.  أنمنا يسوع الرب يريد  (.4،3:2األولى يوحنا  ؛10:3 بيفيل ؛19:3أفسس )في  ةستخدمم

نه ينبغي إيسوع الرب لم نختبره بشهادة الروح القدس، فإننا ال نعرفه. هل تساءلت يوًما لماذا قال  نإ

يعني أن  هذا؟ إنهب هيعنيالذي ؟ ما (46:6)يوحنا "يَُكوُن اْلَجِميُع ُمتََعلِِّميَن ِمَن هللاِ "أن علينا جميًعا 

إن الروح القدس نفسه هو الذي يريد أن يقودنا إلى  لألسف.المعرفة غير المباشرة عن هللا غير كافية 

 .كل الحقيقة

 

كان  نهو أن نرتب عقلنا. إعلى انفراد، ي مكان الخلوة فخالل وقت أن نفعله علينا ما ينبغي اآلن، أول 

ها النفس.  إلى راحةالمجيء من سيمنعنا ذلك و ،مجال لألفكار العميقةهناك ، فلن يكون الذهن مشوًشا

الهواتف  ظهور ، قبل"هللا والناسعن "في كتاب  م،1960عام سجله توزر، إيه دبليو  من اقتباسهو 

 .المحمولة واإلنترنت

 

ط حياتنا أو نفقد كنوًزا ال توصف على األرض وفي األبدية. لينا نحن المسيحيين أن نبس  نبغي عي

شبه مستحيلة. إنها ترهقنا من خالل مضاعفة العبادة حياة تجعل أنها معقدة لدرجة المعاصرة الحضارة 

ونجدد قوتنا قبل الخروج ونرتوي د نشرب إننا ق، وإال فخلوتناوتضربنا من خالل تدمير المشغوليات 

 .لمواجهة العالم مرة أخرى

 

أن  التي يمكنالخلوة  يه. لكن أين النفس المتأملة تلجأ إلى الخلوة"هدوًءا: "أكثر في أوقات قال شاعر 

أرواحهم من خالل منهم  بعض وسائل الراحة المادية، سلب ر للناسالعلم، الذي وف  إن إليها اليوم؟ لجأ ن

 ،شافيةنصيحة حكيمة  ذهه .ا"ساكنً  مع قلبك على سريرك وكنتشاور عادي وجودهم. "يُ هم بعالم تإحايط



هذه كبرت والتلفزيون؟  الصحف والهاتف والراديو ع وجودولكن كيف يمكن اتباعها في هذا اليوم م

بتالعنا جميًعا. ما اكل كبير وخطير لدرجة أنها تهدد باأللعاب الحديثة، مثل أشبال النمور األليفة، بش

إن . له وتدخله فيه مكان آمن من اقتحام العالماآلن صد به أن يكون نعمة أصبح نقمة إيجابية. ال يوجد قُ 

 .أفكارهمفي  منعهم من التفكير، البشر بإحدى الطرقالعالم المتحضر يدمر ب

 

من خالل تقنياتنا وأدواتنا الحديثة، يتم غسل أدمغتنا بسهولة ثم نعيش فقط من خالل أفكار اآلخرين 

. يجب أال نبني حياتنا على اآلراء ةشخصيمعرفة مرة أخرى، يجب أن نعرف هللا  سلفًا. سابقة التجهيز

على كل واحد منا أن يتكئ ال بد كانوا يسيرون مع هللا. مرة أخرى،  نالشخصية لآلخرين عن هللا إال إ

أسباب  إن (.45:6)يوحنا "َويَُكوُن اْلَجِميُع ُمتََعلِِّميَن ِمَن هللاِ "يسوع كما فعل يوحنا: الرب على صدر 

ح القدس يصبحون علمهم الرومن كل ووجود مئات الطوائف لدينا هي أن لدينا مئات اآلراء عن هللا. 

يمكنك أن . هل بال دنس أو عيبالتي العروس  ؛الحقيقيةالرب يسوع المسيح كنيسة واحًدا ويشكلون 

بالنسبة لمعظمنا، هللا؟ لكي نعرف للجنوسكو،  منعزالً  امكانً تجد و اترى القضية تزداد بالنسبة لنا تفككً 

الحاجة إلى قراءة المزيد بل االنتظار أكثر. تذكر أنه حتى القرن الخامس عشر الميالدي، لم يكن يست ل

الكتب فليست هللا من خالل لقائهم في مكان منعزل. عرفوا هناك مطبوعات يمكن االعتماد عليها. الناس 

 .بديالً عن االجتماع معه وحده اتوالعظ

 

لوتك خ(. في 33:11عرف هللا وجهًا لوجه )خروج أن موسى تتعرف على هللا كما الخلوة في مكان 

يحدث و ث. هناك، تتعلم أن ترى نفسك كما تريد أن ترى نفسك.بَ من كل خَ تتنقى وتُصقل ، ةاالنفرادي

المواقف ضبط حل المشاكل، والرد على األسئلة، وإزالة سوء الفهم، ويتم ، وإلنسانك الداخليالشفاء 

محادثتك بينك وبين حبيبك تثري بشكل رائع، وكل  وضع الخالء،في م وإعادتها إلى روح المسيح.

تم فتح نوافذ االحتماالت ويتم التحضير الحقيقي لك إلنهاء يحماية أي شيء. هناك لزم شيء مفتوح وال ي

 .مهمتك

 

"يمكنك تخصيص الوقت  أرى الحاجة إلى كل هذا، لكنني ال أستطيع تخصيص الوقت.إنني قول:"إنك ت

لتغيير نمط حياتك عندما يتأذى يطفلك، أليس كذلك؟ بمجرد أن تصبح يائًسا بدرجة كافية، ستخصص 

الرب في جدولك اليومي، يمكنك أن تفعل ما فعله  ذلك إ كنت ال تستطيع على اإليطالق إدراجفالوقت. 

خلي ذهني ليكون صافيًا أعرف كيف أ ليذهب إلى الجبل ليصلي. ثم تقول:"لكنني ال القد قام باكرً  .يسوع

إن "وكان يعقوب وحيًدا."  .مؤخًرامنشور ال CTO 368 المقال رجع إلىا ."صغاءحتى أتمكن من اإل

. كن مثابًرا منضبطًا موضع خلوتكك إلى مدخل انيأس مصحوبًا باالنضبايط ، يا صديقي، يأخذال

لقد ُخلقنا جميًعا وأعيد خلقنا  السماء.هو أفضل شيء في هذا الجانب من خلوتك  تجد أن مكانف صبوًرا.

َماِويَّاِت فِي اْلَمِسيِح يَُسوعَ " وتبدأ في وضع خلوتك سيحدث هذا في م (.6:2)أفسس "َوأَْجلََسنَا َمَعهُ فِي السَّ

األولى نحو جبل الخطوة هذه هي . تأمل في موضع الخلوة االنفرادي. النمو وتثمر ثالثين وستين ومائة

 : لمزيد من المقاالت، قم بزيارة موقع الويب الجديد الخاص بي .التجلي
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