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 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
  2014يناير                            اجمعوا إلى أتقيائى   

 أراك عن قريب: الثالثةالخلوة 

 ! ان تكون ناجًحا وصحيًحا، تلقانى  -2-

صديقى، باألمس أعلنا أن الحاجة إلى لقاء بالسيد، فلم   

. اللقاء شيء آخر ) حاجة تانى(. هيا كلماتتعد تنفعنا 

 نستشرف رغبة يسوع:

 أنا نفسى يا ولدى أشتاق إليكم+ 

 وكثيرا ما أنزل واضع فمى على إذن كل واحد منكم

 كم صرخ : حذارى. كم همست: أحبك

 وكم تجاهلتمونى كلكم

 كثيرا ما وضعت أذنى على قلبك

 ألسمع حديث الحب الذى تتحدث عنه

 لشوق التى تعلنهاشعر بأنات األ

  أو أعرف أنين الضيق الذى تشتكى منه،

 وكانت، وتكون مفاجأت، لو علمتها تحزن يا ولدى

 من يقولون: نحبك يارب،

 فى الحقيقة يّدعون الحب، يحبون كذبًا
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 ومن يصرخون من الضيق، 

 ،ا حولهم وشكوىويمألون الدنيا ضجيجً 

 ، غاب عنهم الشعورداخلهم بارد  

 يستثمرون الشكوى لمكسب رخيصوكأنهم 

 ا من مسلككم يا بشرفأنزل أنا وأنزل وأعود متعجبً 

 أنا أعلن اشتياقى، وأنتم تقبعون فى القاع نائمين

 ولما توقظكم مالئكتى، تصرخون فى وجهى !

 عتابك رهيب يا رب* 

 تحتمل كل ذلك، وال زلت تحبنا وتشتاق إلينا ؟!

 ء:وأنا الذى تشدقت كثيرا بعبارة إشعيا

 ليتك تشق السموات وتنزل

 ها أنت شققتها ونزلت، وتشقها كل يوم بعددنا

 ونحن ال زلنا نرجوك النزول

 كم مدحنا داود النبى لما علمنا:

 " كما يشتاق اإليل إلى جدول المياه، 

 هكذا تشتاق نفسى إليك يا هللا"

 ولم يحاول أحد فينا أن يقفز إليك مثل غزال صغير

 بل يا للجمود، جحودى وجمودى أنا ، يا للجحود، ياه

 أتقيائى أن اجمعوا إلى  ، يا ويلتى وأنت تأمر المالئكة
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 لشقاوتى وأنا أرى األتقياء يرحلون إليك يا

 فى طابور مرنم، فى جيش عظيم

 .أحظى بالمؤخرة حتى وليتنى، وأنا خارج الصفوف

 إبنى الغالى+ 

 فى بداية الرسالة من حبيبى يوحنا إلى غايس حبيبه

 روحى القدوس أرشده ليكتب:

 اا وصحيحً أروم أن تكون ناجحً 

 فمن كان ناجحا وصحيحا

 هو الذى يتمتع بلقائى ويمتلئ حقا بالشوق إلىّ 

 فابحث أنت وأخوتك، ما الذى أمرضكم؟

 لماذا تفشلون ولماذا تفارقكم الصحة؟

 ولما تعرف، أسرع وغير الواقع، أنت وأخوتك

 مصدوم أنا فى نفسى يا رب* 

 بحاله واحد   يهتم أخوتى كل  فل

 ولتقبل منى صرختى عن ضعفى وجميعهم

 ارشدنا بروحكوعلمنا كلنا 

 وقبل التعليم، تأن علينا واعطنا فرصة جديدة

 ليذهب مالئكتك اآلن إلى من هم مستعدون

 إلى مدينة أخرى، إلى كنيسة أخرى، إلى شارع آخر
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 إلى بيت آخر، إلى جماعة أخرى، إلى أحد غيرى

 لست بجاهز للرحيل وحملى ثقيلفأنا 

 انفرد بى أرجوك فى فرصة جديدة

 ال أقول أخيرة، ال. بل جديدة

، آه يا سيدى،أراك فى وداعة تنظر وفى عتاب ترنو إلى  

 وتهمس فى أذنى:

 عدد 51رسالة قصيرة من فصل واحد من يا ولدى، 

 يمكنها أن تعلمك الكثير

 

 تكفيك صدقنى يا إبنى أسمعك سيدى تقول:

 تكفي لتضعك ضمن رتل ) طابور ( األتقياء

 ،إقرأ فيها تتعلم

 أن تكون نفسك ناجحة وطرقك صحيحة

 ، أن تفعل باألمانة، أن تسلك بالحق

 أن ال تتمثل بالشر بل بالخير، أن يشهدوا لمحبتك

 كل هذا يعلمك أن تشتاق إلىّ 

 بل يشعل قلبك بالشوق إلّى.

 حينئذ ترانى وتحظى بلقائى.

 


