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 * لقد كان لى رجاء فى جمرة من مذبحك

ترسلها إلى فمى تطهره وإلى قلبى تنقيه بل إلى كيانى كله 

 لتغيره.

 

 + أرسلتها يا حبيبى بيد مالكى .. كاهنى. 

 أرسلتها كثيًرا بعدد مرات تناولك جسدى ودمى

 ولكن ماذا فعلت فيك ؟ 

 مازال قلبك بارًدا وال تزال نفسك متهاونة، 

 ك لم تنفتحا اوعين

لم تنفتحا لترى الواقع المالئكى المهوب الذى تلتهب به 

 كنيستى،

  لما أحل فيها وأشعل النار فى مذبحى بروحى القدوس.

 فأحول خبزك إلى جسدى وخمرك إلى دمى الطاهر.

  



        20212/  3       اجلمرة( 2)/      قوت احلكماء / السيد فى هيكله

 إشعياء:* إذن أنا يارب، أنا هذا الذى قلت عنه لنبيك 

 الذى سمع سمًعا وال أفهم ! 

 أبصرت إبصاًرا ولم أعرف! 

 قلبى غليظ وأذناى ثقيلتان، عيناى مطموستان

 لم أر ! لم أسمع ! لم أفهم ! فلم أتب. 

 لم أرجع إليك فتشفينى. 

 إرحمنى سيدى القدوس وأشفق على  

 كما أشفقت على لوعة إشعياء وصراخه. 

 

 والصراخ مثله حتى أرحمك،+ ليتنى أرى منك اللوعة 

 إنما ال أرى سوى محاولة خارجية تخدع بها نفسك.  

 

 * رب إجعل الجمرة تطهرنى، إجعلها تحرق نجاساتى. 

 

* * ياه يا نفسى على شقائك، مازلت تحتاجين الجمرة 

 ،لتطهرك

فمتى تتقبلينها قوًتا لك مثل الحكماء الذين يتحدثون عنهم  

 هنا؟ 

 



        20213/  3       اجلمرة( 2)/      قوت احلكماء / السيد فى هيكله

 * متى ياربى أكون من هؤالء النشطاء 

 أصحاب الخبرات الحلوة الحية ؟ 

 الذين رأوا فى قدساتك: 

 خبز السماء وقوت الحكماء، حياة الفهماء والسر العالى ؟

 فصرخوا أوصنا يا ابن داود، أوصنا فى األعالى

 متى سيدى الرب ؟ 

 يبدو أنه ال فائدة فى  .. فالبداية مغلقة أمامى،

 أنا بنجاستى وجهلى. أغلقتها 

 ولكن علمونى أن ال أيأس، أن أقول: لى رجاء

 ورجائى اآلن هذه الجمرة،

 ،الجمرة التى أراها تطير إلى أفواه البسطاء

 فيلتهموها بفرح فيصيروا حكماء ! 

 يخرجون والفرح يمألهم بعزاء السماء،

 وأنا؛ يالفرط حزنى، هالك أنا إن ظللُت هكذا

 هذه الجمرة، إرحمنى أرجوك وأسرع ب

 فكلى ثقة أنها تستطيع. 

 + قادرة هى حقاً يا إبنى وقد أعطيتها لك، 

 ولكن أين إرادتك؟ 

 أين وعودك وعهودك ؟ 



        20214/  3       اجلمرة( 2)/      قوت احلكماء / السيد فى هيكله

 أين صراخك وتوبتك ودموعك ؟ 

 أين قلبك ؟ بل أين أنت ؟؟؟؟ 

 أنظر يا حبيبى، بجمرة واحدة مسست فم إشعياء،

 انُتِزع إثمه وُكفر عن خطيته.

 وأنت ماذا فعلت بك جمراتى العديدة التى أخذتها ؟ 

 

 * سأتعلم يارب سأخشع 

 ،نر عينىتفتح قلبى وفلتوأنت 

 وإقبله منى عهًدا سيدى؛

 ا تطهرنى،أن أرى قربانك نارً 

 أن أرى مذبحك أتوًنا يتأجج بنار حبك الذبيح،

 من السيرافيم  واحًدا أن أرى كاهنك أبى،

 إلى  بك. يطيُر إلى  بجمرتك وهو آت 

 

 + سأفعل يا إبنى كما أنا دائًما أفعل . 

 فقط إسمع لصوتى وإقرأ كلماتى، 

 عش تدبيرى وتعلم من إنجيلى. 

 أطلب نارى دوًما ! 

 : ليس صعًبا عليك أن تخشانى،نى  وإعلم يا بُ 



        20215/  3       اجلمرة( 2)/      قوت احلكماء / السيد فى هيكله

 عليك أن تفرق بين بيتى وأى بيت آخر ليس صعًبا

 ففى خشوع وخضوع ومهابة تعال إلى هيكلى.

 ا أنت تغمض عينيك، وبينم

 سترانى بقلبك الخاشع أمأل بيتى بمجدى 

 وعندما تخلى أذنيك من ضجيج عالمك،

 ستسمع خدامى يصرخون فى نشاط: قدوس. 

 ولما تسلمنى فمك الثرثار هذا، 

 ستقول معهم: قدوس رب الجنود. 

 ولما تنشغل بى وحدى، سترانى وجًها لوجه. 

 ولم أرعبك بمجدى، بل أدركك بجمرة مذبحى 

 وأبيد كل شر فيك.

 وطالما تطلبنى فى توبة وندم،

 سأنزع إثمك وأستر خطيتك. 

 

 * أمين يا سيد .. 

 قدوس أنت وقدوس فى كل شئ

 قدوس يارب الجنود مجدك ملء كل االرض. 

 


