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 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
  2014يناير                            اجمعوا إلى أتقيائى   

 أقم معى: الثانية الخلوة 

 ! داود احلقيقى حيفظنى  -1-   

ناظرين إليها ، إجمعوا إلّى أتقيائىونحن ندرس    

ويأمر  باعتبار أنها الدعوة أن نترك العالم حينما يشاء

فى نهاية الزمان. لما تجمعنا سحابة المجد وعالمة  الرب

نتساءل مع  ،صليب يسوع ( سحابة المجد،إبن االنسان )

 نفسنا: هل يا ترى األمر يخص فقط نهاية الزمان؟ أ

 فى هدوء فكر معى ... 

 ماذا يقول الرب عن أتقيائه هنا فى أرض التعب ؟

 بماذا يعدهم؟ هل يتركهم؟

 فقط؟ الرحلةوهل فعالً األمر بجمع األتقياء يخص نهاية 

حتى  لزمنيةفى حياتهم األرضية ا اقياء امتيازً أم أن لألت

حلة جهاداتهم بسالم فينضمون إلى طابور ر يكملوا

 الراحلين المسافرين للسماء بسكنى األبد؟ 
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وأرشدنى الرب إلى وعد جميل ، فكرت أنا فى ذلك   

متضايق من واقع مؤلم فى الحياة، يفرح كل هارب 

 والشاهد عبارة عن قصة  . يخشى منه على حياته وأبديته

ملك إسرائيل األول، الذى فى ، غريبة بطلها شاول الملك

بشكل ، طارده وأتعبه مختار الرب حقده على داود

، وكان أن قتل من كهنة الرب خمسة وثمانين رهيب

القصة تقرأها  ،دواغ األدومىرجالً بيد حاقد أثيم يدعى 

 ( 22ـ11: 22صم1)من  اآلنمن فضلك 

 بَْيتِ  َوك ل   أَْنتَ  أَِخيَمالِك   يَا تَم وت   َمْوتًا: »اْلَملِك   فَقَالَ  "

َعاةِ  اْلَملِك   َوقَالَ  11.  «أَبِيكَ  وا: »لََدْيهِ  اْلَواقِفِينَ  لِلس   د ور 

، َكهَنَةَ  َواْقت ل وا بِّ َد، َمعَ  أَْيًضا يََده مْ  ألَنَّ  الرَّ  َوألَنَّه مْ  َداو 

ونِي َولَمْ  هَاِرب   أَنَّه   َعلِم وا  اْلَملِكِ  َعبِيد   يَْرضَ  فَلَمْ . «ي ْخبِر 

وا أَنْ  د  بِّ  بَِكهَنَةِ  لِيَقَع وا أَْيِديَه مْ  يَم   اْلَملِك   فَقَالَ  11.  الرَّ

َواغَ  َواغ   فََدارَ . «بِاْلَكهَنَةِ  َوقَعْ  أَْنتَ  د رْ : »لِد   َوَوقَعَ  األَد وِمي   د 

الً  َوثََمانِينَ  َخْمَسةً  اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي َوقَتَلَ  بِاْلَكهَنَِة، ه وَ   َرج 

 بَِحدِّ  اْلَكهَنَةِ  َمِدينَةَ  ن وبَ  َوَضَربَ  11.  َكتَّان   أَف ودِ  الَبِِسي

َجالَ . السَّْيفِ  ْضَعانَ  َواألَْطفَالَ  َوالنَِّساءَ  الرِّ  َوالثِّيَرانَ  َوالرِّ

 َواِحد   َولَد   فَنََجا 20.  السَّْيفِ  بَِحدِّ  َواْلَغنَمَ  اْلَحِميرَ وَ 

ه   أَِخيط وبَ  ْبنِ  ألَِخيَمالِكَ  دَ  إِلَى َوهََربَ  أَبِيَاثَار   اْسم  .  َداو 
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دَ  أَبِيَاثَار   َوأَْخبَرَ  21 لَ  بِأَنَّ  َداو  بِّ  َكهَنَةَ  قَتَلَ  قَدْ  َشاو  .  الرَّ

د   فَقَالَ  22  فِيهِ  الَِّذي اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي َعلِْمت  : »ألَبِيَاثَارَ  َداو 

َواغ   َكانَ  لَ  ي ْخبِر   أَنَّه   ه نَاَك، األَد وِمي   د   َسبَّْبت   أَنَا. َشاو 

، لَ . َمِعي أَقِم   22.  أَبِيكَ  بَْيتِ  أَْنف سِ  لَِجِميعِ   ال ِذي ألَن   تََخف 

فُوظ   ِعن ِدي َولِكن كَ  نَف َسَك، يَط لُبُ  نَف ِسي يَط لُبُ   ".«َمح 

 

من أبناء أخيمالك  واحد   اتقول القصة انه قد هرب ناجيً    

، هذا هرب إلى داود أبياثار إسمه، الكاهن بن أخيطوب

التى عملها دواغ بأمر  من المذبحة الشنيعة اا ورعبً فزعً 

لما سببه لبيت الكاهن من أتعاب  شاول. عندئذ تأسف داود

 ألبياثار وعده الجميل الذى نتأمل فيه اليوم( وقال 22)

، لَ . َمِعي أَقِم  "    يَط لُبُ  نَف ِسي يَط لُبُ  ال ِذي ألَن   تََخف 

فُوظ   ِعن ِدي َولِكن كَ  نَف َسَك،  (32)" َمح 

 

 .وما أروعههذه هى الرواية وهذا هو الدرس    

: شاول وداود .. رئيسية شخصياتأربع فى المشهد اآلن 

 دواغ وأبياثار... هؤالء فى حياة كل منا اآلن، شاول يمثل

ملك الشيطان قلبه وعقله وال يستطيع إال  اا غريبً شخصً 

  .عليك إلى حد االستهانة بقتلك أن يمارس القساوة والغل
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يكرهك جداً ويفرح بأمر يأتيه من  اودواغ يمثل شخصً    

 قسوة وعدم اعتبار، بكل سيده الشرير ليعمل معك بسيفه

 أما داود فهو يسوع الذى يقدم لك الحماية والرعاية

وكل  ، وأبياثار هو أنا وأنتبأشكال عديدة ومتواصلة

  يسوع من إبليس ومطاردة أعوانه األشرار.هارب إلى 

 اشاول ممثالً أو رمزً يعز علّى يا أخى الحبيب أن أعتبر   

 ابرغم كونه يومً  ! لكنها الحقيقة بنوع ما،بليس هناإل

   .مسيح الرب

، كن فى القصة تعزية بكل تأكيدل، أطلت عليك الشرح    

 :هيا نصلى معاً لندخل أعماق الخلوة 

 

 ربى أشكرك وأبارك إسمك* 

 ،تدعونى تقيك وتستضيفنى عندك

 ومن أنا يارب حتى تساوينى بنفسك؟ 

 ل تستعظم ذلك يا إبنى الحبيب+ 

 لتخفو اقم معى، فحمايتكومسئوليتى  فانت إبنى

 أنا أعرف قسوة الشيطان عليكم

 لقد جربنى وأنا بالجسد ياحبيب

 لكنى غلبته وأريد أن أهبك غلبتى
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 فكن مثلى صاحب نصرة، دعوتك تقيى

 ، وشهوات الجسدتغلب تجربة البطن

 ، تعظم المعيشةوتنتصر فى تجربة العظمة

 والتسلط، شهوة التملك ملكفى تجربة الُ  اوتسمو عالي  

 وأنا سأحفظك فى كل هذه

 أن تقيم عندى لنجاتك ولكن شرطى وطلبى 

 .فلن تخاف

 حتاجك يارب يأنا الذى * 

 أنا الذى ال يستحق االقتراب إليك أو االلتصاق بك

 .لكن علمنى ألتصق بك محققاً شرط الحماية هذا يا سيدى

 ول تحتقر نفسك هكذا ل تتعجب يا ولدى+ 

 كلكم فعل  عنكم ، لقد بذلت نفسى عنك

 العدو كان يطلب نفوسكم، كان الموت نصيبكم فأخذته أنا

 لذلك أنت واخوتك عندى محفوظين

 ما أطلبه منكم:

 حظيرتى اأقم عندى أنت وهم، ول تفارقو

 أنتم معى فى حصن حصين

 فى الخارج يربض الهلك

 .يه العصيانهويست اوالعدو ينتظر خروفا  شارد  
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 يارب أن يفارقك؟كيف لى أو ألحد منا * 

 وأنت من رددت حياتى وحفظت نفسى.

 أعود وأعجب من نفسى،

  م من مرات هربت منك خارج الحظيرة،ك

 وكنت أظنها الحرية، خارج الحصن

 رتعادكم من مرات مألنى الخوف واال

 ومع ذلك كنت أكرر الحماقة وأبتعد

 أنا  جاهل   سامحنى سيدى

 ياربعلمنى أهرب هروب أبياثار هذا 

 ذكرنى بأن الخطر حقيقى، الخطر خطير فعالً 

 !اربما استخففت به يومً 

 .لكن هذا ال يعفينى من كونى أحمق

 ل زلت أعدك ياحبيبى، اقم عندى+ 

 سك يمسنى أنامن يمُ 

 .لتخف، عندى أنت محفوظ يا ولدى

 

 


