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 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
 2004يناير                           قوت الحكماء 

 العيد: الثانيةالخلوة 

 . ؟د ونفرحيِّكيف نَع -2-

 ،ات جيد  أرجو أن تعى هذه الكلما ،األخ المحبوب  

فقط ينبر  اخارجي   االتمجيد الحقيقى لدم المسيح ليس هتاف  

هو ؛ بل اعلى اإليمان النظرى حتى لو مأل الدنيا ضجيج  

فنحن نأكل خروف  .الشركة الحقيقية فى فعل هذا الدم

هكذا ببساطة هذه  ،الفصح الحقيقى ونشرب دمه

 ،الكلمات. نأكل ونشرب الخالص الذى قدمه ربنا يسوع

 . اوهتاف   ابه وليست فقط فخر   دحقيقية واتحا شركة

ال  ،بسيطا  لهذا الكالم اسمح لى أن أقدم لك تفسير  او  

أن  الم يكن كافي   ،أنظر يا أخى ... صدقنى بقصد الوعظ

من باب بيته بدم الخروف فقط دون األكل  يلطخ أحد  

كره من الموت. لنجاة ب   اكافي   لم يكن ،لحمه فى الداخل

أن يأكل أحد من لحم الخروف ويتجاهل  اافي  ولم يكن ك
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أيضا  للنجاة. تتساءل  الم يكن كافي   ،أن يلطخ الباب بالدم

 عن معنى هذا وأنا أجيب ... 

وال معنى إليمانك النظرى بقيمة الدم دون  اليس كافي     

األكل من إفخارستيا المسيح بإيمانك الحقيقى أنه جسد 

    حقيقى ودم حقيقى. 

الرب  وال معنى لتناولك من جسد اأيض   اوليس كافي     

يراه  بابك .. أثر   ،فى حياتك ودمه دون أن يبدو لذلك أثر  

أنك فى  ،فيك الناس ويعلن لهم وللمالئكة بل والشياطين

ومن  ،حماية دم الخروف المذبوح ألجلك. هذا من ناحية

فى تطهيرك بالحقيقة وتغيير  اناحية أخرى فعال  جبار  

 حياة إلى األفضل. وجه ال

قدمت الخروف على  ،قدمت لنا كل ذلك ،وكنيستنا أمنا   

كفعل  ناوقدمت ل ،شرب دمه الطاهرنكل منه ونأالمذبح ل

فى خالصه: طهارة  ناوشركت ناوتناول ناثمرة ايمان ،له

وهيبة  ،من أعدائنا اخالص   ،للشياطين ارعب   ،ونقاوة

 ول. وشجاعة يفتقر إليها كل من يعرض عن التنا

   فلنعيد قال بولس : إذنلعلك اآلن يا إبنى فهمت لماذا 
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 حقيقيا يا أوالدى التفرحوا فرح  + 

  صدقونى القداس عيد   ،اإلقخارستيا

 مالئكتى معى أنا بمجدى و ،لنا فى السماء

 واخوتك القديسين الذين سبقوك

  ،ولكم على األرض

 أبنائى األحباء الذين يمجدون اسمى. 

وعرفت معنى حرص أبائى على فهمت ياسيدى * 

 صالة القداس كما يرضيك

 معنى الجالل والمهابة والخشوع والهدوء. 

 !  الذبيح يا حمل هللا نقدمكفنحن 

 فقد ذبحت نفسك بيدك  ،وأنت ال تقاوم

 وقدمت لى جسدك ودمك ألحيا بهما. 

 فكيف فى ضجيج وتشويش تتم الوليمة ؟  

 ، لمةوأنت كشاة صامتة أمام جازيها تقف مسا

  ،ياه .. ماأعظم حبك، امستسلم   للذبح  ساقوك

 ، وما أحلى الكنيسة بألحانها وصلواتها

 ما أجمل كهنوتك، أروع تدبيرك ما

 بحكذفى آبائى الرعاة الخاشعون المنطرحين على م
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للهم جوت ،وفى أيديهم جسدك يقسموه تسبقهم الدموع

 المخافة 

 ما أعظمه وقت أشارك فيه هذا الحدث الجليل

 إنه خارج الزمان وكل حساباته.  حقا  

فرصة تقابلنى  ضيع منكت الاجتهد أ + لذلك يا محبوب

 وقبرى الفارغ  عند الجلجثةفى بيت لحم، ، هناك

 ، وجبل الزيتون وسحابة المجد

 فى بيعتى وعروسى أمك الكنيسة

 ، هاعوأرو األوقاتتبيع أثمن خسارة 

 ،وزائل ويمكن تأجيله تافهعالمى ام أرضى مهتبا

 ،أنزل من سمائى ومعى مالئكتى وأدخل بيعتىأنا 

 .وأمنحك الحياة بشركة حبى وأفرحكقابلك أل

 ال تعطنى ظهرك وتهرب منى، فأنت 

ا يؤذيك.حتى   ال تالقى خطر 

 * آمين، أشكرك ربى، 

 يا باب خالصى المخضب بدم نفسه، 

إلى أمجاد ملكوت، من ذل قيودى من عبرت بى اي

 وتعطينى عربونها هنا.


