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 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
 2004يناير                           قوت الحكماء 
 السيد فى هيكله: األولىالخلوة 

  وماذا أقول أنا ؟ -1-

) السيد فى هيكله( ينقل  لعل عنوان الخلوةصديقى،   

ذهنك بسرعة إلى رؤيا إشعياء النبى الواردة فى 

 السادس:االصحاح 

يَّا َوفَاةِ  َسنَةِ  فِي 1 " يِّدَ  َرأَْيتُ  اْلَملِِك، ُعزِّ  َعلَى َجالًِسا السَّ

 السََّرافِيمُ  2.اْلهَْيَكلَ  تَْملُ  َوأَْذيَالُهُ  َوُمْرتَفٍِع، َعال ُكْرِسي  

 يَُغطِّي بِاْثنَْينِ  أَْجنَِحٍة، ِستَّةُ  َواِحدٍ  لُِكلِّ  فَْوقَهُ، َواقِفُونَ 

 َوهَذا 3.  يَِطيرُ  َوبَاْثنَْينِ  ِرْجلَْيِه، يَُغطِّي بِاْثنَْينِ وَ  َوْجهَهُ،

. اْلُجنُودِ  َربُّ  قُدُّوسٌ  قُدُّوٌس، قُدُّوٌس،: »َوقَالَ  َذاكَ  نَاَدى

تْ  4.«األَْرضِ  ُكلِّ  ِمْلءُ  َمْجُدهُ   ِمنْ  اْلَعتَبِ  أََساَساتُ  فَاْهتَزَّ

اِرِخ، َصْوتِ   َوْيلٌ : »فَقُْلتُ  5ُدَخانًا. اْلبَْيتُ  َواْمتَلَ  الصَّ

فَتَْيِن، نَِجسُ  إِْنَسانٌ  ألَنِّي هَلَْكُت، إِنِّي! لِي  َساِكنٌ  َوأَنَا الشَّ

فَتَْيِن، نَِجسِ  َشْعبٍ  بَْينَ   َربَّ  اْلَملِكَ  َرأَتَا قَدْ  َعْينَيَّ  ألَنَّ  الشَّ

 قَدْ  َجْمَرةٌ  َوبِيَِدهِ  السََّرافِيمِ  ِمنَ  َواِحدٌ  إِلَيَّ  فَطَارَ  6.«اْلُجنُودِ 
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: َوقَالَ  فَِمي بِهَا َوَمسَّ  7اْلَمْذبَِح، َعلَى ِمنْ  بِِمْلقَطٍ  أََخَذهَا

 َعنْ  َوُكفِّرَ  إِْثُمَك، فَاْنتُِزعَ  َشفَتَْيَك، َمسَّتْ  قَدْ  هِذهِ  إِنَّ »

يِّدِ  َصْوتَ  َسِمْعتُ  ثُمَّ  8 .«َخِطيَّتِكَ   أُْرِسُل؟ َمنْ : »قَائِلً  السَّ

 9.«أَْرِسْلنِي هأَنََذا: »فَقُْلتُ  «أَْجلِنَا؟ ِمنْ  يَْذهَبُ  َوَمنْ 

 َوالَ  َسْمًعا اْسَمُعوا: الشَّْعبِ  لِهَذا َوقُلْ  اْذهَبْ : »فَقَالَ 

 قَْلبَ  َغلِّظْ  10.تَْعِرفُوا َوالَ  إِْبَصاًرا َوأَْبِصُروا تَْفهَُموا،

 يُْبِصرَ  لِئَلَّ  َعْينَْيِه، َواْطُمسْ  أُُذنَْيهِ  َوثَقِّلْ  الشَّْعبِ  هَذا

 11.«فَيُْشفَى َويَْرجعَ  بِقَْلبِِه، َويَْفهَمَ  بِأُُذنَْيهِ  َويَْسَمعَ  بَِعْينَْيهِ 

يُِّد؟ أَيُّهَا َمتَى إِلَى: »فَقُْلتُ   تَِصيرَ  أَنْ  إِلَى: »فَقَالَ  «السَّ

 َوتَْخَربَ  إِْنَساٍن، بِلَ  َواْلبُيُوتُ  َساِكٍن، بِلَ  َخِربَةً  اْلُمُدنُ 

بُّ  َويُْبِعدَ  12ْقفَِر،َوتُ  األَْرضُ   َويَْكثُرَ  اإِلْنَساَن، الرَّ

 بَْعُد، ُعْشرٌ  فِيهَا بَقِيَ  َوإِنْ  13.األَْرضِ  َوَسطِ  فِي اْلَخَرابُ 

 الَّتِي َواْلبَلُّوطَِة، َكاْلبُْطَمةِ  َولِكنْ  لِْلَخَراِب، َويَِصيرُ  فَيَُعودُ 

 .«ُمقَدًَّسا َزْرًعا َساقُهُ  يَُكونُ  َساٌق، فَلَهَا قُِطَعتْ  َوإِنْ 

 * سيدى رب الجنود؛ 
  ..دخلت بيتك ياربى وقد فارقتنى المخافة من مراتٍ كم 

  .وقد مل البرود قلبى

 ليتنى كنت ربى مع إشعياء النبى العظيم هذا،
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 السيد الرب، كرسيك عال،  ؛ألراك معه

فأنت رب الجلل وأذيالك تمل الهيكل ببهاء حضرتك. 

 ليتنى ! 

 

 لى يا إبنى مراًرا:  تُصلِ ألم + 

 إذا ما وقفنا فى هيكلك نحسب كالقيام فى السماء ؟ 

 هيكلى فى بيعتى، 

 الذى تدخله أنت بل مخافة كما ذكرت. 

 ألم تطلب منى بلجاجة مع أبيك الكاهن خادم األسرار:

 إحسبنا مع القوات السمائية ؟

 يا إبنى الحبيب؛ آه لو فتحت عيون قلبك

 ، العمقلو دخلت الى 

 وأدركت معنى أن أحسبك مع قواتى السمائية،

  لو طرحت عنك وقتها كل أفكار الخواطر الشريرة،

 كل قداس !فى كما تعدنى 

  

 * حقاً سيدى الرب .. 

 سمعت كثيًرا الشاروبيم والسيرافيم يسبحونك،

 بهذا المجد والبهاء والمهابة 

 ، هم يغطون وجوههم من أجل الهوتك
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 فيه، إليه او التفرسُ  ستطاع النظرُ الذى ال يُ 

 خامل.  وأنا أتفرس فيك فى جسارة عبدٍ 

 هم يغطون أرجلهم خشيًة منك واحتشاًما،

 خفىوأنا يسبقنى عارى وتهاونى ال يُ 

 فقلبى كله فساد وال أحاول فى الطهارة. 

 هم يطيرون ينادون بمجدك فى نشاط،

 وأنا فى كسلى وتراجعى يبس لسانى فى حلقى. 

 نارى: قدوس قدوس قدوس هتفون بلسانٍ هم ي

 وأنا اقولها بلسان بارد. 

 آه يارب على احتمالك، وياويح قلبى على برودى. 

 تُرى ربى إلى متى ؟ إلى متى أظل هكذا ؟ 

 

 + العمق يا حبيبى، الروحانية يا إبنى. 

 أم تريدنى أزلزل أساسات العتب مثلما فعلُت قديًما؟ 

 سترتعب من مجدى صدقنى. 

 أم أمل البيت دخانًا ؟ 

 ستذوب نفسك صدقنى 

 ماذا ستقول اآلن ياصغيرى ؟ 

 

 * وهل لى أن أقول غير ماقاله نبى عظيم لك: 
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 بل كل الويل لى. ، ويل لى

 ولكنها رحمتك يا إلهى، التى بها قبلتنى فى بيتك،

 فلم تهلكنى بآثامى التى ضبطتنى فيها مراًرا. 

 سه نجس الشفتين،اسمعنى سيدى .. إشعياء رأى نف

 وكل الكيان،زالفكر وأنا كلى نجاسة، الفم والقلب 

 فماذا أفعل فى نفسى ؟ 

 نفسى التى أتعبتك هكذا ؟ 

 فلم تعد تراك، بل لم ترك أبًدا وهى فى هذا الخداع

 ويحى ولن تراك. 

 وقلبى الذى غطاه البرود ؟ ولم يعد يخشاك

 بل لم ينفتح ليرى مجدك وجللك. 

 اجز ولست أدرى متى أتغير.ضعيف جًدا وع

 

 لى رجاء فى جمرة من مذبحك* 

 ،ترسلها إلى فمى تطهره وإلى قلبى تنقيه

 بل إلى كيانى كله لتغيره.

 

 


