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

 ! دراما النهايات  -5-   

ثُمَّ َذهََب بِي «. أََرأَْيَت يَا اْبَن آَدَم؟»" َوقَاَل لِي: 

َوِعْنَد ُرُجوِعي إَِذا َعلَى  7َوأَْرَجَعنِي إِلَى َشاِطِئ النَّْهِر.  

ا ِمْن هُنَا َوِمْن هُنَاَك.    8َشاِطِئ النَّْهِر أَْشَجاٌر َكثِيَرةٌ ِجد ًّ

ائَِرِة الشَّْرقِيَِّة  هِذِه اْلِميَاهُ َخاِرَجةٌ إِلَى»َوقَاَل لِي:  الدَّ

َوتَْنِزُل إِلَى اْلَعَربَِة َوتَْذهَُب إِلَى اْلبَْحِر. إِلَى اْلبَْحِر ِهَي 

َويَُكوُن أَنَّ ُكلَّ نَْفٍس َحيٍَّة تَِدبُّ  9َخاِرَجةٌ فَتُْشفَى اْلِميَاهُ.  

ا  ا ألَنَّ َحْيثَُما يَأْتِي النَّْهَراِن تَْحيَا. َويَُكوُن السََّمُك َكثِيرًّ ِجد ًّ

هِذِه اْلِميَاهَ تَأْتِي إِلَى هُنَاَك فَتُْشفَى، َويَْحيَا ُكلُّ َما يَأْتِي 

يَّاُدوَن َواقِفِيَن َعلَْيِه. ِمْن  01النَّْهُر إِلَْيِه.   َويَُكوُن الصَّ

بَاِك،  َعْيِن َجْدٍي إِلَى َعْيِن ِعْجالَيَِم يَُكوُن لِبَْسِط الشِّ

ا َويَُكوُن َسَمُكهُْم  َعلَى أَْنَواِعِه َكَسَمِك اْلبَْحِر اْلَعِظيِم َكثِيرًّ

ا.   ا َغِمقَاتُهُ َوبَِرُكهُ فاَلَ تُْشفَى. تُْجَعُل لِْلِمْلِح.   00ِجد ًّ أَمَّ

َوَعلَى النَّْهِر يَْنبُُت َعلَى َشاِطئِِه ِمْن هُنَا َوِمْن هُنَاَك  01

الَ يَْنقَِطُع ثََمُرهُ. ُكلَّ ُكلُّ َشَجٍر لأِلَْكِل، الَ يَْذبُُل َوَرقُهُ وَ 
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ُر ألَنَّ ِميَاهَهُ َخاِرَجةٌ ِمَن اْلَمْقِدِس، َويَُكوُن ثََمُرهُ  َشْهٍر يُبَكِّ

 ( 01 – 6:  77) حز  "لأِلَْكِل َوَوَرقُهُ لِلدََّواِء.

أخى المحبوب، باألمس ختمنا خلواتنا بالفرح والدهشة 

 من عمل هللا معنا للخالص، فقلنا:

 مفرحة يا سيدى.. هكذا يخلص الكل!رؤية  -

ا، وختم بكلمة كلها أسى: نفينا وم  واعلن السيد عشمه

 ولكن. 

 تعال معى لمفاجأة! واسمع ألم السيد،

 يس اعتباطاًّ أو بال ثمن يا حبيبىل+ 

 فنعمتى معطاة ألجران مملوءة 

 إلرادة واعية، راغبة بالحقيقة فى خمرى.

 ( 00آه يا سيد، عرفت اآلن معنى اآلية )

 ".لِْلِمْلحِ  تُْجَعلُ . تُْشفَى فَلَ  َوبَِرُكهُ  َغِمقَاتُهُ  أَمَّا "

 يا إلهى، أبعد كل هذا الحب، يعرضون؟ فيهلكون؟ -

 ، مياه قديمة راكدة عفنةغمقات وبرك يا ابنى+  

 واستلذوا برائحة النجاسات،تعتقوا فى الشر، 

 ،رفضوا ولو حركة واحدة تجاهى

 ،منعوا عنهم النور.رفضونى، تركونى، أحبوا الظلمة
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فعبر عليهم النهر دون أن يلتفتوا إليه،  لم يقبلوا شفائى، 

  بل حولوا مجراه وأزاحوا مياهه عنهم.

  لواقعهم  لم يميزوه غمر محبتى وافتقادى احتقروا

 ،  لم يرضوا أن تجتاح مياهى الشافية مياههم اآلسنة

 كى تهزم فسادهم

 .فظلوا كما هم: خاسرين

 غمقات وبرك، مستنقعات مياه راكدة عميقة، -

  مسميات مرعبة، تبكينى عليهم وعلى نهايتهم

 قانعين بغرابة. واكتفاءهم بذلك، تعلن تعتقهم فى الشر

 .حقاًّ يا سيدى، خاسرون

 ،آه يارب لو يتوبون

 .لكان نصيبهم معى، على شاطىء نهر الحياة

 دائمة الخضرة والثمر ، أشجار00نهر الحياة

صدقنى يا أخى المحبوب، لو انفتحت قلوبنا على   

، لما عظمة عطية اللـه التى تعلنها هذه الكلمات الحية

ة افكرنا أن نترك المسيح يومًّ   إلىمنجذبين  أو ساعًّ

  لذاتنا وشهواتنا ولكن من يسمع ومن يطيع؟

فمن فى جهله يضحى بهذه الهبات الثمينة، ويبيع    
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لم تشبعه أو تروه،  ةالمياه الحية بمياه عفنة رخيصة ميت

 وبالطبع لن تفعل؟

الشاهدين الحقيقين على  أرى نفوس األمناء، التائبين   

وثبات دهرى  فرح أبدىجانبى النهر، يمرحون فى 

 :دون خوف، لهم كل شبع وفرح وهناء، فهناك

 (21كل شجر لألكل ) 

 ابالتأكيد وليس ماديًّ  اروحيًّ    

فيهم الحياة والحرارة الدائمة، فورق الشجر ال يذبل    

 .آسف طول األبدية، فى هذه السعادة، طول الزمان

 هل تعلم لماذا؟ ،كل شهر يبكر، فالشجر ال ينقطع ثمره

 تماماًّ كما فكرت، وعينك على الشاهد

 "مياهه خارجة من القدس"   

 ،أرض ميعاد السماء وجذوره أصل الشجر

بُّ  بِهَا يَْعتَنِي " أَْرضٌ  بِّ  َعْينَا. إِلهُكَ  الرَّ  َعلَْيهَا إِلِهكَ  الرَّ

ا لِ  ِمنْ  َدائِمًّ نَةِ  أَوَّ  (01:  00)تث “. آِخِرهَا إِلَى السَّ

، منذ األزل وإلى األبد أعدها لك، إن كنت تتمسك به 

كنت تمأل أجرانك ستحيا هناك فى شبع كامل، إن 

 عك.أذكرنى م .أتركك تصلى  .وشفاء دائم أبدى


