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  2014يناير                            اجمعوا إلى أتقيائى   

 أقم معى: ةالثانيالخلوة 

 ! أسوار احلماية احلضن و  -2-

 

 ختمنا خلوة األمس بوعد جميل من يسوع: صديقى،  

 ال زلت أعدك ياحبيبى، اقم عندى+ 

 سك يمسنى أنامن يم  

 التخف، عندى أنت محفوظ يا ولدى

 دعنى أراك فى بيتى

 فى جلسة مع كاهنى خادم الهوتى

 مة، حكمتىفمعه نور الحك رشادخذ منه اإل

 وأنرته بنورى  لقد اخترته أنا

 لكى أقوده وأقودك به.

 بلسانه، بتعليمه، بإرشاده، بأذنيه، بعينيه، بقلبه 

 وهو فى إخالصه لى ولبيعتى؛

 كيانه ألحتله وأعمل به. م لى كل  سل  
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هنا وأتذكر كيف بموسى قاد الرب شعبه ، أخى الحبيب  

 وكيف بيشوعوأربعين سنة فى سيناء.  ،خارج مصر

عبر بهم من البرية إلى كنعان، كل هذا يعلن إحتياجى 

ويعبر  ،فى برية الطريق إلى كنعان السماوية لمن يقودنى

  بى أردن هذا العالم، المعتبر هنا تحديات الزمان األخير.

 هيا أخى الحبيب نطلب ألجل آبائنا:

 

 الخير الذى قدموه لنا ،، أذكرهم سيدى الرب بالخير* 

  ،تركوا كل واحد طريقه الخاصلما 

 نا.ويدبر ناوتكرس لى والخوتى يرشد

 كنت أظن يارب أنها مجرد رغبة أو شهوة أو سلطة 

 ،ثقيال  حمله أبى الكنى أراه اآلن صليب  

 ،خوتى من شعبك فى قلبهإلما يحملنى و

 فى فكره .. فى همومه.. فى صالته.. فى تحركاته

ا يحقق لى أن أكون عندك وكل ذلك لكى  مقيم 

ا  تحفظ حياتى.و فتحمينى مقيم 

 ساعد خادمى ، ساعد أبى يارب أرجوك

 ،مأله من نورك، إأنره بزيادة
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 .وعلمه أكثر لكى يعلمنى واخوتى

 وطويل كما تعلم يارب فالطريق صعب

 ،حكيمك كما علمنا سليمان، والويل لمن هو وحده

 .ليقيمه ليس له ثان  فالذى هو وحده، 

 على صالتك هذه أغبطك يا ولدى+ 

 .سأستجيب يا حبيبى وأرعى رعاتى

 لهم وأطيعوهم اطلبوا دوم  اوأنتم 

 فهم يحملون قلبى ولهفتى عليكم.

 واألمور فى دنياكم تحتاج النور يا إبنى

 وسيزداد الغموض كلما توغلتم فى الزمن

 ستزداد العتمة وستبرد محبة الكثيرين

 معرفة الخطية ستغمر األرض

 األمناء من رعاتى وخدامىوسيقل عدد 

 وتمسكوا باألبرار منهم لذلك اطلبوا

 ساعدوهم ليساعدوكم

 كالم مخيف بل مرعب يارب* 

 يا إبنى الغالى ةلكنه الحقيق+ 

 دعنى كما طلبت، أراك بجوار أبيك
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 .مهما كان علمك ومعرفتك فأنت تحتاجه

 

ا دعنى+   أراك أمام إنجيلى، ففيه إرادتى  أيض 

 أنت محفوظ عندى ، وصاياىحصن وحضن وفى 

 كما أن كنيستى مدينة ملجأ ،إنجيلى مدينة ملجأ ياولدىف

 وكاهنى حارس الباب.

 فى طاعة وصاياى كل الضمان واألمان لك

 فال تحرم نفسك قوتها، سور حماية هى لمحتاج مثلك

 .وال تحرمنى من رؤيتك فى حضنى بالوصية

 لك نجاتىف  ، افرح بالبيعة ياسيد* 

 ،ومكان لقائهم التجميعى األتقياءمسكن 

 ،معبر األمناء إلى السماء ،ساحة انتظار المغادرين

 أو مطار السفر عندك وميناء الرحيل إليك

  .وخادمى األمين ،وأفرح بأبى الكاهن

 ،منهم احد  وافعال  يارب أطمئن لما أقابل أنا 

 أرى فيهم صدرك وقلبك ولسانك الحلو.

 وقوة وحكمة واستنارةوأزدهم نعمة ، أكثرهم يارب

 .خاف على نفسىنا أفبدونهم يضيع منى حضنك، وأ
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هل تذكر رحلة الرسول بولس إلى روما  صديقى،  

أسيرا ؟  لما انكسرت السفينة وتعرضت للغرق؟ حاول 

لكن بولس ، البحارة النزول بالقارب والنجاة بأنفسهم

إن لم يبق هؤالء فى السفينة المئة: الحكيم قال لقائد 

ا حبال وقطعو ( 13: 22نتم ال تقدون أن تنجوا )أع فأ

وبقى البحارة فى  ،فى المياه  االقارب وتركوه ينزل خاوي  

 الكل كما تعلم. االسفينة ونج

ن، الخدام وهؤالء النوتية )البحارة ( هم الكهنة والمرشد  

  والرواد فى الكنيسة يا حبيب المسيح. فلنتمسك بهم

ولنبقهم فى الكنيسة معلمين ومكرمين، فسنأخذ منهم كل 

خدام الهوته وحاملى قلبه  ، ألنهمما نريده من يسوع

باإلضافة إلى كون ذلك وصية كتابية  .ومحبته ورعايته

  إلكرامهم ومحبتهم وذكرهم فى الصالة.

 ها يسوع يود أن يكمل حديثه معك :

 ى دعنى أراك فى جلسة خلوة معى يا حبيب+ 

 أدعوك تقابلنى لما أسبقك أنا إلى مخدع صالتك

 وأحفظك أنا ، هناك ستقيم عندى

 ومن يقدر عليك وأنت فى محبتى محفوظ ؟
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  ،يطلبنى لألذى من يطلبك، صدق يا ولدى

 فلن أفرط فيك، طالما سلمتنى أنت حياتك

 كلكم رعاكمسأ، سأعتنى بك

 كأتقيائى الصالحين، كأطفالى المحبوبين، كأوالدى

 ،على ذبيحتى وصليبى االقاطعين عهد  

 دمى.؛ الذين جمعهم الصليب وغسلهم دمه

 سألقى بنفسى عندك يارب * 

 أقصد سأهرب إليك ، بكل كيانى سأحضر إليك

  ومسكين    وأنا وحد   فالمطاردة مرعبة

وإلى خادمك معلمى  ، إلى كاهنك أبى، هرع إلى بيتكأس

 لن أترك خلوتى أو أفارق مخدعى

 وتأسرنى محبتك يجذبنى وعدك املهوف  سآتى 

 ،فى زمرة األتقياء فأقيم معك

 فى طريق التقوى  اأو حتى مجاهد  ، اوليتك تقبلنى تقي  

 ،اقصنى عنك أبد  ال ت   إنما ،وتعلمنى تسهله أنت لى

 عشمى فيك. بعد أن وعدتنى وعظمت  

 عندى محفوظ أنت يا ولدى. ،ال تخف ،أقم معى+ 

 لك كل المجد سيدى * 


