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 0202 فربايرأزمنة صعبة      - أصداء من خلوات اللقاء الروحى

 حبيبى، أنت ال تملك غيرها

ال للقساوة وال للرخاوة - 3 -

 ، من فضلك ال تمل!من جديد اذكرك بشاهدى الخلوة

 ال للقساوة، ،رسالة الشاهد األول لك هى

 ورسالة الثانى هى، ال للرخاوة

 وهذا هو هدف العنوان كما ترى!

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 01.  «ر   فِي ي ُكون   ال   أ نْ  اإِلْخو 

ِدُكمْ  ير   ق ْلب   أ ح  ان   مِ بِع د   ِشرِّ ادِ  فِي إِيم  نِ  االْرتِد  يِّ  للاِ  ع   ب لْ  03.  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   ( 3" ) 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 
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اِضرْ  ْلنُح  ْبرِ  و  ْوُضوعِ  اْلِجه ادِ  فِي بِالصَّ ن ا، اْلم  ام   إِل ى ن اِظِرين   1  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 

ْرشِ  ل   الَِّذي فِي ف ت ف كَُّروا 3.  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   ( 01..." ) عب اْلخ 

 

 ماذا عن مستقبلك ؟ + سألتك محبوبى الصغير: 

ا يارب .. بل وأخشاه   * يشغلنى تمام 

 فهو المجهول الذى أخافه لمجرد أنه مجهول 

 وينقطع لملحظتهاأنا يارب مثل من يلقى بذاره فى األرض 

ا ذفى موتها ونموها ج ا ثم ساق ا فأغصان ا وأوراقا  وثمار   ر 

 هكذا  امترقب   –فيما أنا أجلس  –و يجلس وفيما ه

 يعترينى القلق ويبتلع هدوئى 

 لقد أخطأت حينما انتظرت قابع ا هكذا، 

ا وأخطأت   حينما تلهفت على الثمر. أيض 

 + إبنى الغالى .. أنا أشفق عليك 

 إعلم يا حبيبى ماذا لك عندى

 أيامك بخيرات من نبع حبى  لقد مألتُ 
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ا بإرادتى الصالحة الطوباوية المرضية  لقد صنعتُ  لك تدبير 

 التامة 

ا مستقبلك،  ى هذا،تدبير  يضمن تمام 

 فكيف تقلق هكذا وتحرق أيامك ؟ 

 . تلميذ أحمق، ساعدنى يا معلمى * جهل وغباوة

 ضعف إيمان ... أو عدم إيمان .. برغم اختبارى المتكرر 

 ا لشئ  فمشغوليتى بالغد لم توصلنى يوم  

 كما لم توصلنى عودتى للماضى 

 قلت جهل وغباوة 

 فكما لم يمكنى العودة إلى الماضى وتعديل مآسيه،

هكذا لن يمكنى الخوض فى المستقبل الستكشاف مقدراته، 

 وصنع أحداثه. 

 آه يانفسى، ليتنى أتوقف عن هذا الهراء 

 فل اجترار الماضى نفعك وال خوف المستقبل أراحك 

 أعطنى يارب أن أنشغل بك وحدك 

 أمر خلصى وأبديتي ، علمنى أن ألقى كل همومى عليك

أعطنى أن أحيا فقط الحاضر الذى أملكه فى يدى اآلن وال 

 أنشغل أبدا  بما سيحدث بعد اآلن 

 لحى ثبتنى فيك. وهبنى الثقة الدائمة فى عملك وبالرجاء ا
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فأتوقع على الدوام كل ما هو خير من يديك حتى لو كانت 

 ( 18:8) رو  كما تعلمت خبرات صعبة فستعمل للخير

 + حلو هو ايمانك ورجاؤك فّى يا ولدى 

 أنما تذكر ما قرأته من كلماتى: 

ر فى " إن سمعتم صوته فل تقسوا قلوبكم .. لنحاضر بالصب

 الجهاد الموضوع أمامنا " 

 والرخاوة تضيع فرصتك للنجاة ، فالقساوة تدمر قلبك يا إبنى

 .لذلك ليتك تقول: بل عليك أن تقول: ال للقساوة وال للرخاوة

 *أمين سيدى الرب 

ا إلبحارى فى الزمن  ا بل شعار   سأجعلها هتاف ا بل صياح 

 ال للقساوة فربما ال تعود الفرصة، 

 للرخاوة لئل أخور ويضيع عزمى.وال 

 + تعرف يا إبنى، إن فعلت ذلك ستسمعنى أبشرك: 

" فى وقت مقبول سمعتك وفى يوم خلص أعنتك، هوذا اآلن 

 (  1:2كو 1وقت مقبول هوذا اآلن يوم خلص " ) 

  ؟هل ال حظت كلمة اآلن وتكرارها

 إنها الرسالة يا حبيبى، فهل تطيعها اآلن ؟

 * أنا ال أملك أن أرفض يا سيدى 

 إن رفضتها رفضتك، وإن عاندت ورفضتك هلك كل رجائى. 

 فأنا أسير نعمتك ومحبتك فكيف أرفض وأعاند؟ 
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 كيف أضيع الفرصة التى ال أملك غيرها ؟ 

 قبلنى اآلن .. سامحنى اآلن الذا .. 

 + أقبلك يا حبيبى وأسامحك يا ولدى الصغير.

هل تعرف أن هناك  ؛ثمة أمر أخر أود مناقشته معك ،قارئى المحبوب    

وأنت تتعامل مع معطيات  ؟فائدة أخرى لما درسته فى هذه الخلوة

      .والوقت المقصر األزمنة الصعبة واأليام الشريرة

وكونك تضع  ،فكونك تحيا تقدس اللحظة الحاضرة وتخصصها للمسيح  

ذا فوق كل الظروف سيرفعك ه  فى قلبك أنك ال تملك غير " اآلن "

وصعوبة األزمنة وشر األيام. وستختبر لذة عجيبة ومفرحة ومضيئة فى 

  وسط واقعك المتعب مهما كانت صعوبته صدقنى.

 وكل   ،فنحن لم نسمع ولن نسمع عن أحد منا عاش حياته هكذا للمسيح  

كامال  فى مخافة  اجوار األخرى حتى صنع لنفسه وجود  وضعها ب آن  

حاشا.  .لم نسمع عن إنسان عاش هكذا وخذله المسيح ،الرب  

الن " هذا أو تقديس اللحظة الحاضرة اأتجاسر وأقول أن تدبير "    

ا واإلرتفاع فوق كل واقع فى يمثل جناحين تستطيع الطيران بهما عالي  

أو عانيت منه. لذلك فلتمسك بما علمنا أياه  ازمانك لمست فيه أتعاب  

ولنراجع حياتنا وزماننا على نور من كلمات  رسولنا بولس القديس

 النعمة التى سطرها لنا الروح القدس . 

ياى إيعينك الرب و  

 أذكرنى 


