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 0202 فربايرأزمنة صعبة      - أصداء من خلوات اللقاء الروحى

 حبيبى، أنت ال تملك غيرها

 خارج الزمن -2 -

 فضلك ال تمل من مطالعتهما  ثانيةصديقى، أذكرك بالشاهدين، من 

ا لِذلِك   7"  م  وحُ  ي قُولُ  ك  ،:»اْلقُُدسُ  الرُّ ِمْعتُمْ  إِنْ  اْلي ْوم  ْوت هُ  س   8  ص 

وا ف ل   ا قُلُوب ُكْم، تُق سُّ م  اِط، فِي ك   9  اْلق ْفرِ  فِي التَّْجِرب ةِ  ي ْوم   اإِلْسخ 

ْيثُ  ب نِي ح  رَّ ُروا اْخت ب ُرونِي. آب اُؤُكمُ  ج  أ ْبص  الِي و  ن ة   أ ْرب ِعين   أ ْعم  .  س 

ق تُّ  لِذلِك   01 ، ذلِك   م  قُْلتُ  اْلِجيل  ا إِنَُّهمْ : و  ائِم   فِي ي ِضلُّون   د 

لِكنَُّهمْ  قُلُوبِِهْم، تَّى 00.  ُسبُلِي ي ْعِرفُوا ل مْ  و  ْمتُ  ح  بِي فِي أ ْقس  : غ ض 

تِي ي ْدُخلُوا ل نْ  اح  ةُ  أ يُّه ا اُْنظُُروا 02.  «ر   فِي ي ُكون   ال   أ نْ  اإِلْخو 

ِدُكمْ  ير   ق ْلب   أ ح  مِ  ِشرِّ ان   بِع د  ادِ  فِي إِيم  نِ  االْرتِد  يِّ  للاِ  ع   ب لْ  01.  اْلح 

ُكمْ  ِعظُوا ، ُكلَّ  أ ْنفُس  ا ي ْوم  ام   م  ْقتُ  د  ى اْلو  ، يُْدع   يُق سَّى ال   لِك يْ  اْلي ْوم 

د   ِطيَّةِ  بُِغُرورِ  ِمْنُكمْ  أ ح   ( 1" ) عب .اْلخ 

 

ا ن ْحنُ  لِذلِك  0"  اب ة   ل ن ا إِذْ  أ ْيض  ح  ُهودِ  ِمن   س  ارُ  الشُّ  هِذهِ  ِمْقد 

حْ  بِن ا، ُمِحيط ة   ِطيَّة   ثِْقل، ُكلَّ  لِن ْطر  اْلخ   بُِسُهول ة ، بِن ا اْلُمِحيط ة   و 

اِضرْ  ْلنُح  ْبرِ  و  ْوُضوعِ  اْلِجه ادِ  فِي بِالصَّ ن ا، اْلم  ام   إِل ى ن اِظِرين   2  أ م 

ئِيسِ  انِ  ر  لِهِ  اإِليم  مِّ ُمك  ، و  ُرورِ  أ ْجلِ  ِمنْ  الَِّذي ي ُسوع  ْوُضوعِ  السُّ  اْلم 

هُ، ام  ل   أ م  لِيب   اْحت م  ل س   بِاْلِخْزِي، ُمْست ِهين ا الصَّ  ي ِمينِ  فِي ف ج 
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ْرشِ  ل   الَِّذي فِي ف ت ف كَُّروا 1.  للاِ  ع  ة   اْلُخط اةِ  ِمن   اْحت م  م   ُمق او 

ت ُخوُروا ت ِكلُّوا لِئ لَّ  هِذهِ  ِمْثل   لِن ْفِسهِ   تُق اِوُموا ل مْ  4  .نُفُوِسُكمْ  فِي و 

تَّى ب ْعدُ  اِهِدين   الدَّمِ  ح  ِطيَِّة، ِضدَّ  ُمج   ( 02..." ) عب اْلخ 

 يلزمه أن أفصل نفسى، ا* ربى الحبيب .. تقديس اآلن هذ

 عن كل الماضى بكل مافيه وهذا صعب علّى 

 ففيه خبرات كثيرة تثور وتجلب معها ذكريات عديدة 

ا إلى هموم وتصورات  تأخذنى من واقعى الحاضر وتجرنى بعيد 

 فأقول: آه لو تعود ألغيرها

 آه لو كنت أملك لمحوتها من ذاكرتى وماضىّ 

 بل من ذاكرة الزمان. 

ركز فى لحظتى الحاضرة وحينما أستجمع عقلى مرة أخرى وأ

 الوحيدة التى أملكها يغلبنى شعور الحسرة والندم 

 وتكون طاقتى قد تبددت 

 وتكون اآلن قد عبرت وأتت آن   أخرى 

 آن  أخرى تطلب منى وتلح أن أخصصها لك

 + هذه األخرى الجديدة، أنا الذى أعطيك إياها فحذارى !  

 إن تلقفها إبليس سوف تضيع هى األخرى

 جك بماضيك كما عودته، إن أزع

 سوف يتبدد عمرك كله وتضيع حياتك. 

 * كم أتعبتنى افكارى يارب 



 3                0202/  8    خارج الزمن  -0- حبيبى أنت ال متلك غريها  - أزمنة صعبة 

 لما أتخيل عمرى الذى أضعته بجهلى 

 ولكن أشكرك على حنانك يا سيد 

 أجدك فى كل آن واقفا  تنتظرنى، تحتملنى، 

 تصبر علّى وترجونى أدعوك 

 واألحداث. أدعوك لتدخل، لتتدخل أقصد، وتغير مجريات األمور 

 أنت لى فى كل آن

 تقف على باب القلب تطرق منافذ الفكر فى كل لحظة 

ا حولى حتى فى لحظات نومى وغفلتى وانشغالى عنك   .ساهر 

 كلى عيوب يارب .. سامحنى 

 صادقت الشيطان وسلمته زمانى 

 أغوانى بمتعة فى نبش الماضى، أوهمنى بقدره على تغييره  

 كيف قبلت الغواية ؟ آه .. كم أنا جاهل  .. 

 كيف أبحرت الى ماض ارتعبت فيه طويل  ؟ 

 لكنى أشكرك .. ها أنت تعود بى 

 لما أرجع أنا إليك. ؛ لما تعود إلى ! .. سامحنى

 + ابنى الحبيب، إن كنت تحب اإلبحار وتعشق الرحلت، 

ا  دعنى أصحبك أنا، أبحر بك أنا إلى ماضيك أيض 

 وأدبرها كلها،ولكن دعنى أختار أنا الرحلة 

 سأذكرك بكل جميل ولذيذ من ذكريات 

 وفيكصنعتها أنا لك ... بك ... ومعك .. 
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ا  ربما أخذك إلى ماض لم تتذكره أنت يوم 

 ربما أصحبك إلى جولة معى فى جبال أورشليم

ا .. شافي ا ... صانع معجزات     ترانى معلم 

ربما أقربك إلّى فترانى فى البستان أبكى ألجلك وأضرع ألجل 

 خلصكم. 

 ربما إلى الجلجثة لترانى أدفع الثمن ! .. 

 وآه لو سلمت لى زمانك، آلريتك قبرى الفارغ

 وكل مجد القيامة والصعود. 

 هذا هو ماضيك الحلو يا ولدى

 الذى عليك اإلبحار فيه والتلذذ به،

 ترى. وهذا لن يكون بدونى كما

 * عندك الحق كله ياسيدى 

 ولكن قلبى الكئيب أنهكه ماضيه التعس 

 هل سأنساه وهو ملتصق بى وبذاكرتى ؟ 

 حتى خبرات الشر التى قدمت عنها توبة يجددها عقلى،

 ويلوح بها إبليس، يجرها علّى بثقلها المرير

 وأحيان ا بلذتها، وال أفيق إال على مرارتها حين فعلتها 

 وكأنى لم أقدم عنها توبة أرضتك فى يوم من األيام. 

+ " رحمتك يا حبيبى .. دست أثامك .. وطرحت فى أعماق 

 (  09:7البحر جميع خطاياك " ) مى 
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 فكيف تغوص أنت وتلتقطها من جديد ؟ ! 

ا   * ضعيف  أنا يارب .. وفاشل  جد 

(  بل روح المحبة  7:0تى 2مع أنك لم تعطنى روح الفشل ) 

 لقوة والنصح وا

غِّل قوتك ألهزم يها عدوك   هبنى يارب أن أُش 

 أعطنى أن أقوم وأقدس لك حاضرى 

 ساعدنى أطرح كل ثقل الماضى ذى الحمل المرير 

 ألرى نورك وحقك يهديانى ويصعدانى إلى جبل قدسك. 

 بعيدا  عن الزمان حيث أنسى هناك نفسى 

جاوب حتى لو أغلق أفكارى بيديك عن كل نداءات إبليس فل أت

 كانت مناداته رعود ا 

 هبنى سيدى أن أنسى الزمن ولو للحظة فل أرى إال سواك

 فأكون معك فوق الزمن أو خارج الزمن

 فأدرك حالى عندك وأتشوق إليك

 فأقدس نفسى وكل لحظاتى حتى التمام. 

+ أغبطك يا إبنى على هذا الطلب وسأعينك لكى تصل إلى 

  ،القضيةهدفك هذا. ولكن تعال أكمل 

 لقد حدثتنى عن نشاط فى اللحظة الحاضرة يخص ماضيك 

 ماذا عن مستقبلك ؟ 

 ، مستقبلنا هو رحلة الغد فانتظرنى واذكرنىاالخ المحبوب


