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 2001أغسطس إمألوا األجران    يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
 واالثالثة : نهضة قوية دائمة ، استقوا وقدم

 ! أكمل روايتك  -4-   
 (22 ، 22: 22مل 2فصح فريد. )  - 8

 (21-2:  23خ أ2) 
ب   فِْصًحا .. اْعَملُوا "  ِسْفرِ  فِي َمْكتُوب   هُوَ  َكَما إِلِهُكمْ  لِلرَّ

 اْلقَُضاةِ  أَيَّامِ  ُمْنذُ  اْلفِْصحِ  هَذا ِمْثلُ  يُْعَملْ  لَمْ  إِنَّهُ .  «هَذا اْلَعْهدِ 

 إِْسَرائِيلَ  ُملُوكِ  أَيَّامِ  ُكل   فِي َولَ  إِْسَرائِيَل، َعلَى َحَكُموا الَِّذينَ 

 ".يَهُوَذا َوُملُوكِ 

 

، ما هو الجديد الذى عمله يوشيا فى هذا صديقترى يا   

يمتدحه الكتاب المقدس  افصحً الفصح الفريد؟ حتى صار 

ويراه لم يُعمل مثله من أيام بل بهذا الشكل ويخلده هكذا. 

 صموئيل والقضاة؟

:  53أخ 2ونهضوا فاتموه كامالً ؟ )هل ألن الكهنة تشددوا 

2) 

 أم ألنه أقامه بنفس النظام والترتيب الذى أراده اللـه؟

 ( ؟35:  53أخ 2ألنهم تمموه كالمرسوم )هل 

 ( ؟ 33أم ألن كل طغمة فى الهيكل لم تحد عن وظيفتها ) 
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أخى، وفى عبارة موجزة ألخص لك  كل ذلك كان حقيقة يا

 ما حدث، 

 .بالنهضة ى العبادة لما نودى  لقد عادت الروح إل
 

 ربى الغالى، يسوع المسيح، فصحنا الجديد -

 متى يارب أجد الروح وقد عاد للعبادة كلها؟

 فأشعر أن كل ليتورجيا نقيمها، كل قداس نصنعه

 .انه جديد فى كل مرة، ألنه حسبما تريد أنت

 متى ؟

 متى نتشدد للعمل الخطير هذا، فصحك؟

 ة وشعبًا ؟وشمامسً  اوخدامً كهنة 

 .نقدم ذبيحتنا، مما هو لك، كما تريد أنت وكما رسمت لنا

 أحلم يا سيدى بالوقت الذى فيه نقف أمامك كلنا

 كنيسة واحدة، وبفم واحد نعبدك

 .ل نتظاهر، ل نتصارع، ل نتعالى، لنختلف

 .ل ندين، ل نتراخى، لنخدعك

 بل بقلب تائب نأتى إليك

 مذبحكوبنفس مستنيرة ندنو من 

 .أ لقبول قدساتك فينايهوبجسد طاهر نت

 !ياه.. ياربى على قداس من هذا النوع

 .يقينى، يدخلنى السماء، فهو يحضرك لتأخذنى معك
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 ، وما أسعدها بيعةكنيستىما أجمل + 

 فيها هذه المعطيات يا حبيبى

 .قوموا انهضوا، وافعلوا مثلما فعل يوشيا

 الشعب وتذكر أيها األسقف، الكاهن، الشماس،

 أن الفصح الذى صنعه يوشيا

 كان آخر محطة فى رحلة النهضة

 بعدما مأل كل األجران، بعدما أصلح كل شىء

 .ذكرنى وطلبنى، طهر أورشليم وأزال الرجاسات

 قرأ وتبكت بسفر شريعتى، قطع عهداً بتبعيتى

 .عبدونى جميعهم ولم يحيدوا عنى

 فلما قدموا فصحى، وجدونى بنعمتى

 االنهضة نارً  ، أشعلامرً أحول الماء خ

 اا، ورحمتى عزاًء أبديً وأسكب محبتى سكيبً 

 قداس مثل هذا يغيرنى، رجاء قلبى، نفسى يا سيدى -

 يلهب الكنيسة وكل أخوتى، 

 فندمن خمرك الجديد ونراه فعالً قوام الحياة، 

 .جسدك ودمك األقدسين

 يا من لك كل المجد

 ليته ل يكون تعهد ساعة أو يوم، و -

 .فحسب انفسيً إنفعالً  نهضة موقف أو لقاء مثل هذا!

 ة قوية دائمة يا مخلصىجعلها نهضً إ
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 .وجه الحياه ادومً تغير وتجدد 

 .تبث الروح فى كل عبادة ضعفت أو ماتت

 .الجهلأو ، الكتفاء، الرياء، السطحية، تحت غطاء الشر

 تضخ القوة فى أعصاب خدامك وشعبك

 فتتوتر العزائم وتتشدد القلوب

 إلى يوشيا العظيموتتحول كل النفوس 

 .فننهض كلنا ونفرح قلبك وأنت تفرحنا نحن شعبك

 قوموا انهضوا وارجعوا إلىَ  + 

 .وسأكون لكم كما ترغبون

 

 وبعده لم يقم، لم يكن قبله -1

 ( 23:  22مل  2) 
ب   إِلَى َرَجعَ  قَدْ  ِمْثلُهُ  َملِك   قَْبلَهُ  يَُكنْ  َولَمْ  "  َوُكل   قَْلبِهِ  بُِكل   الرَّ

تِهِ  َوُكل   نَْفِسهِ   يَقُمْ  لَمْ  َوبَْعَدهُ  ُموَسى، َشِريَعةِ  ُكل   َحَسبَ  قُوَّ

 ".ِمْثلُهُ 

 ما رأيك لو تتأمل أنت فى ذلك؟

بدأها بالتوبة   الشاهد يمدح يوشيا على ما فعله من نهضة،  

العميقة التى شملت كيانه كله، وأكملها بالجهاد والسعى 

المدح والكرامة لو تميزت وأنت، من نصيبك  النارى.

 بنهضة عظيمة مثلما فعل.

 ) تمت رواية يوشيا فاكمل أنت روايتك(         


