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 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء

 7002يوليو                    ويدعوِك  املعلم حضر وهو  
 ما هو أسوأ من العمى

 قلب يرغبنى وآخر يطردنى -2 -

فبينما يظن صديقى، ليت صدمة األمس تكون قد مرت بسالم،   

البعض منا أنهم مبصرون يكونون فى احلقيقة عميان. إختبار قد 

كل من ال يراجع كذا األمور حسنا، و سبحنال  ملا ،جنوزه كلنا

  .مسريته فى الطريق مع يسوع الصديق. امسعه يعاتب وانتفع

 ؛+ لقد ذهبت الناصرة مرتين

 ( 02-4:61األولى ) لو

 حيث قرأت فى المجمع ماقاله عنى إشعياء 

 ( ذهبت أكرر اللقاء  :والثانية ) مر 

 المخلص والمنقذ والفادى أحضر ... أدعو ... أقدم نفسى

ولكنهم لم يرونى بل أعثروا فّى فحرموا أنفسهم من بركات 

 لقائى.

 * أنا هذه الناصرة يارب 

 وأظن أنى أتبعك بإخالص  ،علىّ  عىّ سمك القدوس د  إ

 ،على هواى ى الحقيقة أرفضك ألنى أريدك إلًهاوف
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  ، أو منفًذا لرغبات تافهة تؤرقنىحالم البطولةـًا ألمحقق

وها أنت تحضر وتدعونى ليس فقط مرتين مثل الناصرة 

 بل مرات يا سيدى، مرات كثيرة، وأنا هذا العاصى القاسى 

  ،من العمى أخطرأسوأ وحقاً يارب، هناك ما هو 

 ،عينين وأذنين وقلب أن أكون صاحب  

 فأرفضك بكل عواطفى. وال أبصر أو أسمع

 بنى الحبيب منكم إ+ أتعجب يا 

 وخالصه كيف تعرفون أنى نور العالم

 وأن من يتبعنى ال يمشى فى الظلمة،  

 ورغم ذلك تحبون الظلمة وال تميزون محضرى

 فترفضوا دعوتى، كيف ؟ 

 تعجب من نفسى الرب أنا نفسى أ* صدقنى يا سيدى 

 فعالً حيرتنى هذه المسكينة ، وال أعجب بها مطلًقاأتعجب 

 يوًما أجدنى مشتاًقا إلى حضورك 

 ورغبة جامحة للقائك تجتاح قلبى 

يجذبنى قلبى بعيًدا فأكتفى بما أعرفه عنك من  ويوًما

  .ذكريات الصبا

  وعرفتك، وربما أحكى عنك نى قابلتكوأوهم نفسى بأ

 .أنا ومن لقائك هارب   مع أنى عن محضرك بعيد  
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 + القلب يا ولدى الصغير أغلظته أهواؤك فثقل 

  ؛أنت إلى إثنين انفصمتنقسم عليك أو اوهكذا 

 واحد يرغبنى بكل القلب وآخر يطردنى أيًضا بكل القلب 

 وألنها اإلزدواجية المستحيلة،

 فنهاية رغبته معروفة، ،ال هذا ) األول ( يجدنى

  .لن يجدنى ألن أشتياقه زائف، ورغبته مجهضة

 لن يرانى، بالطبع ف أو يختبرنى، وال ذاك )الثانى( يعتبرنى

 متنازعة مكبوتة، ناقصة إنه أنت، أسير رغبات 

 ،مسكين حائر وضعيف

 تعرف مكان الطبيب وال تقترب إليه 

 ،يحضر هو إليك بكل أدويته فتطرده ببساطة وجهل

 حتياجك ومرضكايشغلك ويلهيك عن  الن عندك ما

 وهكذا تضيع الفرصة بل صدقنى تتبدد فرص كثيرة. 

 

 + أين أنت يا حبيبى ؟ 

 من التى أحبتنى فقدمت الطيب 

 أين أنا  هى عرفتفلها عينى قلبها  أحبتنى وتابت ففتحت  

 مانع مهما كان.  يؤخرهاسرعة ال أتت معرفت ولما 
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 وكل يوم  * وأنا أعرف يارب أين تتكئ اليوم

 بعيًدا.  فال أتى إليك بكل ماضى نفسى بل أذهب  

  ،إذا أتيت  أتقمص كل شخصيات اللقاء الناقدةو

 أما هى فال أنشغل بمسلكها 

 أنت تعرف لماذا يارب .. 

 !هو أسوأ من العمى؛ لى عينان وال أبصر عندى ما

 + تأمل يا حبيبى فى لقائها بى

 ، لقد أنكرت على نفسى أن أدعوها خاطئة

  بعدما ميَّزت هى من أكون وما فى يدى ألعطيه لها

          لم يتورع الفريسى الخاطئ عن دعوتها هكذابينما 

 هو والرفاق. ) خاطئة(

 بل ورآونى ال أستحق حتى لقب ) نبى(

 ولألسف أعرف فقط+ علمونى هكذا يا أبى .. 

  فحبك أزال الغشاوة وغير قلبها ومسلكها

 إفعل معى أرجوك، إنزع الغشاوة عن عينى قلبى 

 فتتفتح كل حواسى وتستنير، فآتى إليك بكل قوتى وقلبى. 

 أحبك بكل أهوائى واطيعك بكل كيانى

 وال أفارق محضرك أو أتجاوزه

 تبار؛ أن يكون لى عينان وال أبصر.أسوأ إخفأتجنب 


