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  2014يناير                            اجمعوا إلى أتقيائى   

 الخلوة األولى: ال تعودوا ترجعون

 ! موسى اجلميل  -2-   

  ،أخى الحبيب.... أنت تذكر موسى

 (  22ـ 22: 11عنه من فضلك فى )عب اقرأ

ا ُموَسى بِاإِليَمانِ  " َعى أَن   أَبَى َكبِرَ  لَمَّ َن، اب نَةِ  اب نَ  يُد  َعو    فِر 

لا  22 َرى ُمفَضِّ بِ  َمعَ  يَُذلَّ  أَن   بِاألَح   يَُكونَ  أَن   َعلَى للاِ  َشع 

 ِغناى ال َمِسيحِ  َعارَ  َحاِسباا 22  بِال َخِطيَِّة، َوق تِي   تََمتُّع   لَهُ 

ظَمَ  َر، َخَزائِنِ  ِمن   أَع   ".ال ُمَجاَزاةِ  إِلَى يَن ظُرُ  َكانَ  ألَنَّهُ  ِمص 

رئيس األنبياء هذا،  ما رايك لو تركتك تخاطب وتحاور

 موسى العظيم ؟

    ايها الكائن الرب اإلله: اموسى هامس 

 اباركك. أمجدك. أسبحك وأشكرك

 حررتنى من بيت فرعون، حررتنى من مصر

 خلصتنى من يد هذه التى تدعى أمى

 وصاية القصر على  ومن 

 إبنة فرعون ليست أمى  .ال

 هذا الشعب، أمى هى هذه األمة
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 .ومسكنى هو معهم .. معك .. حتى لو فى برية

    ومستقبلك فيها؟   والقصر ياموسى؟ وخزائن مصر؟ 

 اه ربما يأتى وقت تصبح فيه فرعونا أنر فى خلدك دُ ألم يَ 

 لمصر؟

 ال .. لم تكن أحالمى 

 أن أترقى فى مصر وشعبى مذلول هكذا 

 كنت أذل معهم حتى وأنا فى حضن القصور

 لى لقمة واحدة من طعام القصر لم تلذ

 يرثلم يسحرنى فراشه الو

 لم تخدعنى المهابة التى كانت لى

 بالخطية وقتي ا اكل هذا حسبته تمتع  

 وكنت أشتهى لحظة االنطالق

 كنت أبحث عن الطريق والطريقة

  البداية وقتلت مصري اأخطأت فى 

 لكن علمنى الرب وأدبنى

 وألنى أريد الطريق، تعلمت وقبلت التأديب

 ولم أعارض مدة أربعين سنة

  .فأنا أريد الخروج لى ولشعبى

 ،يا لعظمتك أيها النبى، ياه* 

 تخرج إلى عار المسيح بهذه القوة

 وتضحى بمصر وخزائنها ومرتبتك فيها؟ 
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 نفاية كلها ياولدى صدقنى 

 ذكرياتها ايوم   ولم تطاردنى

  ونسيتها. أخرجتها من قلبى إذ لما خرجت منها،
 ساعدنى بالصلة ألجلى يا أبى موسى* 

 ساعدنى ألفظ من قلبى كل متعة قديمة تلحقنى

 أطلب لى انزع عن حياتى كلها هذا األخطبوط العاتى 

 ورفاق.. أو صحبة ومله   الذى يدعى لذات  

 

 سيدى الرب* 

 قونى أنسى ذلك الماضى الذى يطاردنى

 للرجوع اعنى كل األسباب التى تقودنى خلفا اقطع 

 ،انتهر بصوتك يا سيد

 بليس مغروسة فّى بأى نوعكل حركة إل

 يحاول يارب، هذا الملعون

 يذكرنى بالماضى ويهددنى بذكريات الخطية

 ، ولما يفشل فى إغرائى

 رفاق المسيرة الجدد يهددنى بالفضيحة أمام

 ،نى ضعيف ولم أتثبت بعد فيكوأل

 وألنه لم تكمل بعد توبتى، ولم تتكمل محبتى

 .أخاف منه يارب، أخاف الفضيحة

 ستثمر االغراءاتأوأفضل اللذة والعودة و
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 ألعلى أتكل على مراحمك؟

  ألعلى أعشم فى محبتك أكثر؟

 افمراحمك ومحبتك لو أعرفها جيدا ، ال أظن

 شمت فى ستركلوثقت فيك وع

 .مهما أغوانى الشيطان ومهما هددنى بالفضيحة

 يا إبنى الغالى الساعى فى الطريق + 

 ال تخف منه، يا إبنى التقى الصالح بصالحى ونعمتى

 أنت تعرف الكثير عن محبتى ورحمتى وسترى

 فتمسك بكل ذلك بكل رجاء

 أقطع من ذاكرتك كل فرصة للرجوعوأنا كفيل بأن 

 الملعون كل ما يمسكه عليكوأحرق من ذاكرة 

 أنت إبنى، سترتك من غضبى

 وأشفقت عليك حتى من عتابى

 واستكثرت عليك عقابى

 ؟هفهل أتركه يفضحك بعد كل ذلك الذى عملت  

 ثبت رجلك على المحراث يا إبنى

 وال تنظر للوراء حتى تصلح لملكوتى

 تعلم الخروج ...... تعلم الهروب

 اجعلنى وطريقى إختيارك الوحيد

 مثلما فعل كل األمناء

 موسى األسود وأغسطينوس ، ابراهيم وموسى
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 ال تزعجك االغواءات واإلغراءات والتهديدات

 سر ضمن القافلة الراحلة إلى  

 ودعك من نبح الكالب، وتحصن بشركتك مع إخوتك

 

 أبارك إسمكوأشكرك سيدى * 

 أدركتنى وأنا على شفا الحفرة

 تمسكت بىختيارى، لكنك اكان الرجوع 

 وأنا غير مستحق

 استحقاقى الوحيد هو فى عينك أنت

 هذا يكفينى من دون كل آخر فى حياتىو

 ؛أن أكون هكذا فى عينيك

 ذلك الجميل الحلو، جمالك وحلوتك أنت

 ختيارى وعهدىاعينى عليك ياسيد، هذا 

 سأحبو فى الطريق، سألهث وراء السائرين

 سأجرى مع المشاة... 

 فى أرض السلمة وإن انبطحتُ 

 اراجعا  لن أعودَ 

 وتكفينى دعوتك، العظيمة الوحيدة نيتىفأنت مُ 

 اجمعوا إلى  أتقيائى

 

 .لك كل المجد


