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 0202 فربايرأزمنة صعبة      - أصداء من خلوات اللقاء الروحى

 تعزيتى فى مذلتى

بقية من رجاء - 1-                      

 أحبائى فى المسيح 

 ،بعدما فحصنا الزمان وتعمقنا حاله وخطورته أو صعوبته   

علينا أن نصرخ للرب من هذا الواقع الصعب  أرى أنه لزام  

 شعبه. لنا ولكل ونطلب منه تعزية 

 االذى دوم   ،من الرب انتعلمه جميع  وومنهجى فى ذلك تعلمته    

حلك ة له وألعماله حتى فى أة أمينة تظل شاهد  يبقى لنفسه بقي  

هذه البقية يضع هو فيها  .انحراف  اا واألزمنة وأكثر األجيال فساد  

رة غية أن تكون كخميخم اإليمان والرجاء والصمود، ب  كل ز

صغيرة تخمر كل العجين من جديد، وتنفخ فى الفتيلة المدخنة 

التى كاد ينطفئ منها نور اإليمان والفضيلة، علّها تتوهج 

  وتشتعل.

 ،يليا على هروبه وقد ظن أنه بقى وحدهإفها هو يعاتب     

ومأله الرعب من تهديدات إيزابل الشريرة ولم يخجل وهو 

النبى القوى العظيم أن يتفوه أمام اللـه بما يكرس ضعفه 

بقيت وحدى وهم و وفزعه الشديدين: قتلوا أنبياءك بالسيف
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مل 1يطلبون نفسى ليهلكوها ) يمكنك الرجوع إلى القصة فى 

ا وعد   اعتبرهافما كان من اللـه إال أن عالجه بعبارة     .( 11

َرائِيلَ  فِي أَب قَي ت   َوقَد  " ؛ اأو عتاب   ل   آالٍَف، َسب َعةَ  إِس  َكبِ  ك   لَم   ال تِي الرُّ

ث   ل   لِل بَع لِ  ) تركع(تَج   ( 11:11مل 1" ) . «ي قَبِّل ه   لَم   فَمٍ  َوك 

 ، فلماذا اليأس؟رسالة واضحة: الزال هناك أمناء يحبوننىى ف

وهو الذى عاصر  ،شعياءإ النبىحباط شديد مأل قلب إووسط    

زيا ويوثام معاناة مملكة يهوذا فى زمان أربعة ملوك هم ع  

لُّ ..": يحدثنا ،ياقِ زَ وأحاز وحَ  أ سِ  ك  ، الر  لُّ  َمِريض   ال قَل بِ  َوك 

فَلِ  ِمن  6.َسقِيم   أ سِ  إِلَى ال قََدمِ  أَس  ة ، فِيهِ  لَي سَ  الر  ح   بَل   ِصح  ر  بَاط   ج   َوأَح 

بَة   ي تِ  ت لَي ن   َولَم   ت ع َصب   َولَم   ت ع َصر   لَم   طَِري ة   َوَضر   " .بِالز 

 ( 6،  5:  1) إش                                

 : فيكتبيعود من قلب هذا الواقع الذى يوجع القلب ثم  

الَ "  ن ودِ  َرب   أَن   لَو  نَا َصِغيَرة ، بَقِي ة   لَنَا أَب قَى ال ج   َسد ومَ  ِمث لَ  لَِصر 

نَا وَرةَ  َوَشابَه    ( 1:1" ) اش .َعم 

شعياء فال تخف! حتى لو إيوجد أمناء يا ؛ إنها نفس الرسالة  

أستطيع أن أستخدمها وأشعل بها النهضة  ،كانت بقية صغيرة

 من جديد! 
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أريد أن نتعزى بالوعود  الرسالةفى هذه ، أخى المحبوب  

         اإللهية التى تحمل نفس مضمون الرجاء الذى حدثتك عنه حاال . 

يات بعينها من السفر الرائع الذى آوخلوتنا ستكون بمطالعة 

فهو من أكثر األسفار التى حملت لنا وعد اللـه:  ،إلشعياء النبى

 ال تخف

( وبعد  4-7:2هال طاوعتنى وطالعت الفصل من ) إش 

  شخصي ا. ماتراه من اللـه وعودا  لك أرصد مطالعته أرجوك

َد َوقِيَل لَه :  7" بَِر بَي ت  َداو  «. قَد  َحل ت  أََرام  فِي أَف َرايِمَ »َوأ خ 

ِر ق د اَم  بِِه َكَرَجفَاِن َشَجِر ال َوع  فََرَجَف قَل ب ه  َوق ل وب  َشع 

يِح. بُّ  3الرِّ يَاَء: فَقَاَل الر  الَقَاِة آَحاَز، أَن َت »إِلَشع  ج  لِم  ر  اخ 

َكِة ال ع ل يَا، إِلَى ِسك ِة  َوَشآَر يَاش وَب اب ن َك، إِلَى َطَرِف قَنَاِة ال بِر 

اِر، ع ف   4َحق ِل ال قَص  َدأ . الَ تََخف  َوالَ يَض  تَِرز  َواه  َوق ل  لَه : اِح 

ِل َذنَبَي  َهاتَي نِ  وِّ  قَل ب َك ِمن  أَج  م  نَتَي ِن، بِح  َدخِّ لَتَي ِن ال م  ع  الشُّ

 "َغَضِب َرِصيَن َوأََراَم َواب ِن َرَمل يَا.

  ،الخائب الذى أضاع كل شئ، أنا يارب أحاز هذا* 

 حتقرتكامحبتك و أهملت   ،اتركتك كثير  

 تجاهلت وجودك وحضورك ومالحظتك لكل طرقى

  ،فكان أن مأل الرعب طريقى وكل حياتى

 قلبى مثل ارتعاش شجر الغابة قدام الريحرجف 
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 ،ومع هذا الزلت أعاند

 !  تكلت  ا لست أدرى على أى رجاءٍ 

 أنت تعزينى وتقوينى  أرسلتَ 

  .، أبى أو مرشدىأنا رسالتك التى حملها إلّى خادمك ورفضت  

سمه: إلك إشعياء الذى يحمل خالصى إليك كمعنى  أرسلت  + 

 اللـه خالصى 

 بنه: شآريشوب الذى معناه: البقية تعود إأمرته أن يصحب معه 

 شعل الرجاء فيك يا ولدى؟ ت   ،أبلغتك من وعودٍ كم 

  .أنا أريدك أن تتشجع وتتقوى بهذا الرجاء الحى وسط مخاوفك

  ،والزلت أطلب من كل خائف ومرتعب فيكم، من آحاز طلبت  

  .يضعف قلبكهدأ .. ال تخف .. ال إاحترز ..  ؛أربعة أفعال

  ،منها وال تغفلها تعلم هيا بنىإأنت يا ؛ واآلن

 ،من ضياع إيمانك وسط المحنة فتنغلب من الرعبحترز إ -

حتى تستطيع التفكير وتكتشف مفعول كلمة اإليمان فى هدأ او -

  ،أعماقك

 ،معك فأنا هناوال تخف  -

 قلبك لئال يضيع سالمك وأمانك. ال يضعف و -

 األعداء، أشور وآرام أو غيرهما حتى لو اجتمع عليك

 آحاز يا ولدى تنصل من كل هذه الرسائل فتجاهلها ولم يطلبنى

 أنت ماذا تفعل ؟  بل أحزننى. 
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 عنك  فلطالما بحثت   ،أحتاجك يا سيدى* 

 وها أنت معى ترسل تعزيات سماوية 

 ،كاد رجائى يفنى يا إلهى لوال حضورك

 البقية ستعود ؛ يالها من بشارة يا سيد

 بقية من عزاء ومعونة وقوة منك ترفعنى 

 ، حياتى وكيانى وأفكارى الضائعةأنفاسى ومن  ةبقي

 كرس لك طالما أنت معى !سوف تعود وت  

 وسط األزمنة الصعبة  بنىإصدق وعودى يا + 

 ،ا من هياج األعداء عليكفما تراه أنت نار  

 فى نظرى مجرد ذيول منطفئة بشعالت مدخنة فقط 

 تحملتها أنا وأنت فقط ترى ذيلها ، النار أنا لقد عبرت

 .وليتك تثق وتصدقنى وتعلن اتكالك علّى وتصديقك لوعودى

 

 أخى الحبيب .. أختنا المباركة 

وضحى ، ماذا تقول لو علمت أن آحاز الملك رفض كل هذه الوعود  

ولجأ إلى أشور يطلب المعونة ولم ، بل بهذه الوقفة الحلوة لربنا معه

 ا؟ فضيع كل شئ وضاع هو أيض   ،يطلب الرب

قرار الرجاء إمسك باو ىفرح وتعزاحذارى أن تفعل مثله بل   

قريب ليس ببعيد، يدعوك، يرجوك،  .فالرب هنا موجود ،راسخا  

 يحاصر وجودك بمحبة فائقة، إله ال يمكن تعويض رفضك له بآخر.

 بالرجاء. فانتظرنىأبدأ معك غدا رحلة  مع الوعود المبهجة المطمئنة المفعمة 


