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 2001أغسطس إمألوا األجران    يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
 الثانية : مياه من تحت عتبة البيت

!  الرجل والقياس  -2-   

( لنرى 74واآلن أخى المبارك، إلى شاهد )حزقيال   

 فإلى الجزء األول منه : كيف تتحرك النعمة.

 ِمنْ  تَْخُرجُ  بِِميَاه   َوإَِذا اْلبَْيتِ  َمْدَخلِ  إِلَى أَْرَجَعنِي ثُم  " 

 نَْحوَ  اْلبَْيتِ  َوْجهَ  ألَن   اْلَمْشِرِق، نَْحوَ  اْلبَْيتِ  َعتَبَةِ  تَْحتِ 

 األَْيَمنِ  اْلبَْيتِ  َجانِبِ  تَْحتِ  ِمنْ  نَاِزلَة   َواْلِميَاهُ . اْلَمْشِرقِ 

 بَابِ  طَِريقِ  ِمنْ  أَْخَرَجنِي ثُم   2.اْلَمْذبَحِ  َجنُوبِ  َعنْ 

َمالِ   اْلبَابِ  إِلَى َخاِرج   ِمنْ  الط ِريقِ  فِي بِي َوَدارَ  الشِّ

 َوإَِذا اْلَمْشِرِق، نَْحوَ  يَت ِجهُ  ال ِذي الط ِريقِ  ِمنَ  اْلَخاِرِجيِّ 

ُجلِ  ُخُروجِ  َوِعْندَ  3.األَْيَمنِ  اْلَجانِبِ  ِمنَ  َجاِريَة   بِِميَاه    الر 

 فِي َوَعب َرنِي ِذَراع   أَْلفَ  قَاسَ  بِيَِدِه، َواْلَخْيطُ  اْلَمْشِرقِ  نَْحوَ 

 فِي َوَعب َرنِي أَْلفًا قَاسَ  ثُم   7.اْلَكْعبَْينِ  إِلَى َواْلِميَاهُ  اْلِميَاِه،

ْكبَتَْينِ  إِلَى َواْلِميَاهُ  اْلِميَاِه،  َوَعب َرنِي، أَْلفًا قَاسَ  ثُم  . الرُّ

 أَْستَِطعْ  لَمْ  بِنَْهر   َوإَِذا أَْلفًا، قَاسَ  ثُم   5.اْلَحْقَوْينِ  إِلَى َواْلِميَاهُ 

 ".يُْعبَرُ  لَ  نَْهر   ِسبَاَحة ، ِميَاهَ  طََمْت، اْلِميَاهَ  ألَن   ُعبُوَرهُ،
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 (1)000مياه تخرج من تحت عتبة البيت

 البيت بيتك يا سيدى الرب،بيعتك المقدسة -

 أمجدك ألنك قبلتنى وأرجعتنى وأدخلتنى

 وبمياه حية أنعشتنى

 تحت عتبة البيت؟ولكن! لماذا من 

 كنيستى ياابنى، كنيسة األسرار+ 

 حيث نعمى، منحدرة، نازلة من السماء

ى لك من وراء األسرار، تأخذها كما من تحت عطَ تُ 

 لكى تعرف قيمتها، ، العتبة

 (5: 7فعلى كل مجد  غطاء )إش 

ك طبيعة جديدة، حياة جديدة تفى المعمودية أعطي+ 

 وراء السر! بنوة للسماء، من تحت العتبة، من

هيكالً طاهراً،  فصيرتكك روحى تفى الميرون أعطي

 بدهن زيت الميرون ونفخة أبيك الكاهن.

ا أعطيك جسدى ودمى، خالصً  فخارستيا،فى اإل

 وحياة أبدية، مختفية فى الخبز والخمر،  اوغفرانً 

 من وراء السر.
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هل لك يا حبيب المسيح،  تدريب بسيط؛ أخى المحبوب،

حاول تتذكر النعمة التى  األسرار؟أن تكمل باقى 

 تأخذها من وراء السر، من تحت عتبة الزمان والمكان!

 فى سر التوبة والعتراف -

 فى سر ِمسحة المرضى -

 فى سر الزيجة -

 فى سر الكهتوت -

 ومياه جارية...00مياه نازلة

 بالتأكيد ياربى، -

 مياهك النازلة هى نعمتك المخلصة المحررة

 هى نعمتك المعلمة القائدة الساندة. ومياهك الجارية

 وكالهما من روحك الطاهر، الذى يعمل فى خفاء.

 فى هدوء شديد، وثبات أبدى،

 أيضاً من تحت عتبة البيت!

من وراء الطقس، اللحن والحركة واللون والبخور 

 اا مقدسً المادة وقد قدستها فصارت حجابً العطر، 

 ، وقالبًا مخصًصا لهباتكلعطائك

 ياإلهى العظيم، من هذا الرجل وما قصة القياس؟ولكن 
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 الرجل والقياس

أخى المحبوب، لن أكتب لك عن هذا الرجل، بل 

أدعوك كى تعرف أنت عليه بمطالعتك للشاهد فى )حز 

 (7ـ1: 74

نَةِ  فِي 1 "  َرأْسِ  فِي َسْبيِنَا، ِمنْ  َواْلِعْشِرينَ  اْلَخاِمَسةِ  الس 

نَِة، ْهِر، ِمنَ  اْلَعاِشرِ  فِي الس  نَةِ  فِي الش  ابَِعةِ  الس   َعَشَرةَ، الر 

 َعلَي   َكانَتْ  اْليَْوِم، ذلِكَ  نَْفسِ  فِي اْلَمِدينَةُ  ُضِربَتِ  َما بَْعدَ 

بِّ  يَدُ   بِي أَتَى للاِ  ُرَؤى فِي 2.  هُنَاكَ  إِلَى بِي َوأَتَى الر 

ا، َعال َجبَل َعلَى َوَوَضَعنِي إِْسَرائِيلَ  أَْرضِ  إِلَى  َعلَْيهِ  ِجد ً

ا 3.  اْلَجنُوبِ  ِجهَةِ  ِمنْ  َمِدينَة   َكبِنَاءِ   إِلَى بِي أَتَى َولَم 

 َخْيطُ  َوبِيَِدهِ  النَُّحاِس، َكَمْنظَرِ  َمْنظَُرهُ  بَِرُجل إَِذا هُنَاَك،

 لِي فَقَالَ  7.  بِاْلبَابِ  َواقِف   َوهُوَ  اْلقِيَاِس، َوقََصبَةُ  َكت ان  

ُجلُ   َواْجَعلْ  بِأُُذنَْيكَ  َواْسَمعْ  بَِعْينَْيكَ  اْنظُرْ  آَدَم، نَ ابْ  يَا: »الر 

 إِلَى بِكَ  أُتِيَ  إَِراَءتِكَ  ألَْجلِ  ألَن هُ  أُِريَكهُ، َما ُكلِّ  إِلَى قَْلبَكَ 

 ".«تََرى َما بُِكلِّ  إِْسَرائِيلَ  بَْيتَ  أَْخبِرْ . هُنَا

 اقرأه اآلن..ل تتجاهل طلبى من فضلك..

 ستصلى مثلى:يقينى أنك 

 المجد كل المجد لك يا سيدى -
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 الرائع؛ المتياز هذاأنا الضعيف صاحب  الفخر لى،

 فى ذلك الكيان الحلو الغالى اأن أكون عضوً 

 المدينة المبنية فوق الجبل العالى

 كنيستى المحبوبة، القبطية، األرثوذكسية

 كنيسة األسرار

 وماذا عن القياس؟

 اأنت عليه توً لنسأل الرجل الذى تعرفت 

 علمنى سيدى

 إذا كانت المياه هى نعمة روحك

 فما حكاية األربعة آلف ذراع؟

 ، أربعة آلف،قياسى باأللف أربع مرات  + 

 ؛(7)أعلن به إرادتى من نحو المسكونه كلها

 ،جهات األرض أن أرفع كل الشعوب من أربع

 .، ثمرة الفداء بدمى( 1444)  إلى الحياة السماوية

 بى، وبعمل روحى لما يؤمنوا

 والتزامهم ببيتى، كنيستى، صاحبة األسرار

 

 صديقى، غدا نبدأ رحلة األربعة آالف الشيقة.


