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 0226فبراير  -على عين وفوق حائط  -أصداء من خلوات اللقاء الروحى

 م العز على الجباةوخت           7رحلة مع األسباط من رؤيا 

اَكرَ  -9-  يَسَّ

 من سبط يساكر إثنا عشر ألف مختوم

 إبنى حبيبى+ 

 .ويساكر يعتزل العالم ألجلى ،الوى يقترن بى

 ،من هذا العالم أنت يا إبنى لستَ ، الفرز واالعتزال

تعتزل دوائر  ،أريدك أن تتحرر من سطوته، ركهتال أريدك ت

 وتعاف نفسك رائحة الخطية. ،الشر

 العالم جذبه شديد يا رب ،  -

 وصوته عال يزعج أذنّى فال استطيع المقاومة.

 حاولت مرارا، وال زلت أحاول، صراع مرير أجد نفسى فيه

 وليته يهدأ!، فاضطر لالستسالم حتى يهدأ داخلى

 يستكين فى قلق وتوتر، 

 يلتقط األنفاس مثل مالكم ضعيف أشفق عليه خصمه 

 ، فتركه للحظات يقبع فى ركن الحلبة

 بينما يتشفى هو فيه ويستعد لجولة جديدة من اإلذالل!

 وأنا المسكين أظنه هدوء  

 محبوس أنا فى العالم سيدى، حلبة المصارعة أوالمالكمة، 
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 يفكنى من قبضته؟من  فكيف أعتزله؟

 ، بصليبى + فككتك أنا يا ولدى وحررتك

 أنا األقوى بما ال يقاس، ووهبتك قوتى،

 أنا ال يقوى علّي قوى  

 ألهاك بنزوة أو نشوة،  أنت الذى ذهبت لتلعب معه،

 بحلوى مسمومة جذبك بعيد ا عنى، وعن بيتى، وأنت جريت.

 ظننتها نزهة فقلَت تجرب، 

 وماذا جنيت سوى العذاب؟ماذا وجدت إال التعب، 

 ،لوثت نفسى ،أخطأت يا سيدى -

 وانغمست مثل خنزير أحمق فى قاع النجاسات. 

 رفضتك وأنت تسعى ورائى. ، أهنتك، اعتزلتك أنت

 ساعدنى أعود وأرتمى فى أحضانك. 

 .اساعدنى أتحرر من كل قيد شيطانى جذبنى بعيد  

عالقة كل ، كل صحبة شريرةو قونى ألهجر كل دائرة شر

 ، خاطئة

 كل مشورة منافقين أو طريق خطاة أو مجلس مستهزئين. 

 ،إمنحنى نعمتك فأنا إبنك يارب

 ولغيرك لن أكون. من رحم أمى إجذبنى وال تتركنى فأنا لك 

 + آمين يا صغيرى، هات يدك وسلمنى حياتك،

 عندى المراعى التى تجرى فيها بحرية، 

 ( 01تخلص وتدخل وتخرج وتجد مرعاك ) يو 
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 قيعان المذلة،عندى الرفاق الذين يرفعونك وال يهبطون بك إلى 

عندى الراحة والشبع واالرتواء فى سالم األبرار األحرار 

 أوالدى

 تشوقت جدا يا ربى، وعطشى إليك نار  فى داخلى -

 + مكانك محفوظ عندى يا ولدى، يحرسه لك مالك من عندى،

 وقلبى برجوعك.هيا أسعده باقتبالك دعوتى، هيا أرح قلبه 

 وعندى لك مفاجأة؛ 

 ا: يعمل بأجرة.يا إبنى تعنى أيض    ،يساكر

 فأنا أعطيك جزاء أتعابك وأجرتك كاملة يا حبيبى. 

 أنا ال أضيع أو أنسى تعبك مطلقا  

 ،عتزلت العالم ودوائر الشر فيهافإذا اقترنت بى و

  لك عندى المجازاة والمكافأة حاضرة ومستعدة.

 

 ، سيدى الرب أنت جزائى يا -

 ليس بعد شفائى من فسادى جزاء  

 فهل بعد النقاوة ورائحة البر شهوة لشيء؟

 ء وسالم روحك دفء  أو سالم؟ىهل بعد حضنك الداف

 ،أنت الجعالة كلها

  إال بحضورك فيها لها معنى، ال ألبديةا

 أنت األبدية ومعرفتك كل ربحى 

 أنا أحبك ياربى وليس لى سواك.


