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7002فبراير  –مزينة لمملكة  أصداء من خلوات اللقاء الروحى  

     ليست لى فضيلة   بى قذرةثيا  – 1 - 

بليس بشتى إنتعثر جميعاً فى الطريق ويحاربنا   ،صديقى  

من المضى فى  ومختلف األنواع محاوالً أن يمنعنا كلنا الطرق

فى  ُوفقنا إذا ما ، أو حتى الشعور ببعض الراحة، طريق األبدية

أو مانسميه الوصول إلى النصرة ولو  ،ضبط صالح فى حياتنا

 لوقت قصير. نلتقط فيه األنفاس بعد عناء الجهاد ومشقة المثابرة. 

يسقط ويقوم ، يقوم ويسقط، ومنا من يمضى حياته هكذا  

 ولسنوات عديدة يصارع. 

 عنها ، يجد نفسه غريًباأى مسمى للفضيلةولما تقع عيناه على   

 فى السعى إليها. ولما يطالبه أحد بالسلوك من المشاركة ملفوًظا

ويراها بعيدة كل البعد وقبيحة  فى فضيلة معينة يستصغر نفسه جًدا

كل القبح حتى عن مجرد شرف المحاولة فى الحصول عليها أو 

 الحديث عنها. 

ة فكيف أشارك؟ ليست لى ويصبح لسان الحال: ليست لى فضيل   

ة ال تنتهى من: لوهكذا إلى سلس، فضيلة وبالتالى ليست لى أبدية

 ليس لى ... هذه.

جهدى فى  واستنفاذوكأن الشيطان ال يكفيه سقوطى وانحدارى   

فيقدم اليأس كأسوأ عالج لحالتى المذرية. ، الجهاد ضد الخطية

أن يقدم  ًدا. وال يمكن أبولماذا "كأن" ؟ هذه حقيقة وهذا طريقه
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 والمشتكى ،فهو المقاوم والمعاند ،سوى مايهلكنى ويضيع رجائى

 . علينا من يومه أو من يومنا على وجه الدقة

أردت أن  ؛فى خلوتنا هذه أردت بنعمة اللـه أن أقدم لك بشارة  

ائس من تراب اليأس بأستوقف أفكارك الحزينة وأنهض قلبك ال

ستمرار فى أطروحة ليست والخزالن. وأسكت لسان حالك عن اإل

ا ما رددته شفتاك فلماذا أنا هنا ؟ الكالم الذى كثيرً  ،لى فضيلة

كقرار ترنيمة حزينة تودع بها الحياة الفاضلة طالما أنت لم تمتلك 

 من مقوماتها.  اواحدً 

ال .. أنت صاحب فضيلة والبشارة يا حبيب المسيح هى:    

لهى المجال للنور اإلوهنا أترك أنت صاحب فضيلة.  ،صدقنى

 والحق كله لتتواجه أنت معه وفى صراحة مع نفسك ومعه تخاطبه. 

 (  7 – 1:  3 ) زك التالى من  وبداية أرجوك أن تطالع الشاهد

ْيَطاُن  1"  ، َوالشَّ بِّ اَم َمالَِك الرَّ َوأََرانِي َيُهوَشَع اْلَكاِهَن اْلَعِظيَم َقائًِما قُدَّ

ْيَطاِن:  2ُه.  َقائٌِم َعْن َيِمينِِه لُِيَقاِومَ  بُّ لِلشَّ بُّ َيا »َفَقالَ الرَّ لَِيْنَتِهْرَك الرَّ

بُّ الَِّذي اْخَتاَر أُوُرَشلِيَم! أََفلَْيَس هَذا ُشْعلًَة ُمْنَتَشلًَة  َشْيَطاُن! لَِيْنَتِهْرَك الرَّ

اِر؟ امَ  3«.  ِمَن النَّ  4اْلَمالَِك.   َوَكاَن َيُهوَشُع الَبًِسا ثَِياًبا َقِذَرًة َوَواقًِفا قُدَّ

اَمُه َقائاِلً:  َياَب اْلَقِذَرةَ »َفأََجاَب َوَكلََّم اْلَواقِفِيَن قُدَّ َوَقالَ «. اْنِزُعوا َعْنُه الثِّ

َفقُْلُت:  5«.  اْنُظْر. َقْد أَْذَهْبُت َعْنَك إِْثَمَك، َوأُْلبُِسَك ِثَياًبا ُمَزْخَرَفةً »لَُه: 

َفَوَضُعوا َعلَى َرْأِسِه اْلِعَماَمَة «. ًة َطاِهَرةً لَِيَضُعوا َعلَى َرْأِسِه ِعَمامَ »

بِّ َواقٌِف.   اِهَرَة، َوأَْلَبُسوهُ ثَِياًبا َوَمالَُك الرَّ بِّ َعلَى  6الطَّ َفأَْشَهَد َمالَُك الرَّ

هَكَذا َقالَ َربُّ اْلُجُنوِد: إِْن َسلَْكَت فِي ُطُرقِي، َوإِْن » 7َيُهوَشَع َقائاِلً:  

َعائِِري، َفأَْنَت أَْيًضا َتِديُن َبْيتِي، َوُتَحافُِظ أَْيًضا َعلَى ِدَياِري، َحفِْظَت شَ 

   "َوأُْعِطيَك َمَسالَِك َبْيَن هُؤالَِء اْلَواقِفِينَ 
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 وفى روح الصالة إسمع الرب يخاطبك بالبشارة :

أنا أقتحم المجال وأنتهر عنك الشيطان.   ،نعم يا إبنى ال تتعجب+ 

 ألنى أراك شعلة منتشلة من النار. 

 (  2:1:3لقد فديت من الحفرة حياتك كما علمك داود أن تتغنى ) مز 

أرفع وجهك  ،هوشع أفعل معكيكما فعلت ب ،ثق يا إبنى المحبوب

 وأسكت عنك المشتكى عليك.

 مهالً سيدى الرب. * 

كم من مرات يارب سمعت  ،ولكنى أصارحك ،حقاً البشارة مفرحة

 بشارات مفرحة كلها تبشرنى بقرب النصرة.  ،فيها هذا الكالم

ستضبط الفضيلة والصالح فى ، ستنال الحرية، سترتاح قريًبا

فى جلسات اإلرشاد الروحى على أفواه ، خلواتو فى عظات ،حياتك

 الخدام والرفاق. اآلباء و

 .سراب تضيع كل محاوالتىإلى  ،ولكن ما أن أقوم ألفرح

 ألتركه ألبرار يحبونك. سامحنى ،ليس لى يارب هذا المجال

 ولكن يبدو أن محبتى كالم ،أحبك أنا أيًضا

 أو ضعفى أصعب من أن أقويه. أو محبتى للخطية أقوى ! 

 أنت أعلم يا سيدى بما هو داخلى وواقعى.

 ، أنظر لكتابى يا حبيبى+ 

 نتهرت عنه الشيطان؟ اهوشع الذى يأين كان يقف 

 . هل نظرت: قدام مالك الرب

 أن تقف أمامى؛ وهذا ما أريده منك

 ولن تخزى حتى لو تجرأ عليك الشيطان 
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 ،أهان بنوتك لى بسبب ثيابك القذرةحتى لو 

 سيأتى الوقت الذى أنتهره فيه عنك وأنزع عنك كل الثياب القذرة. 

 تشجعنى كلماتك. ، أفرح يارب بوعودك *

 عن محضرك.  ،  أنا الذى أذهب بعيًداوسامحنى العيب فّى أنا

 ، أهرب من بيتك وهجرت مخدعى

 فى رياء وتمثيل أقدم العبادة.  ،إذا صادف األمر وكنت مع أوالدكو

كم حضرت قداسات وإجتماعات بل كم شاركت فى ، فعالً يارب

 حفالت ونهضات وخدمات. 

يرن ولكنه أجوف خال كنت فيها النحاس الذى يطن والصنج الذى 

  .من حب حقيقى لشخصك

 ، ال تحزن يا إبنى+ 

 أنا أسترك ومجيئك هنا معهم أنا أقدره لك

 حتى لو لم تكن على وجه الدقة تعرف هدفك ! 

 وضعته أنا فيك ، عطشٌ الىّ  داخلك دون أن تدرى عطشٌ 

 لكى ال ترتاح إال معى. 

 هيا نفتش عن أهداف ضائعة فى حياتك

تبكى ماكنت  االذى يبدد طاقاتك وقدراتك فتعود يائسً ستجدها السبب 

 جده. تحلم به ولم ت

 مرة الخداع، هذه المرة، لكنى اليوم

 أردت أن أوقف نزيف القدرة فيك ألعلمك كيف تحيا فاضالً.

 

 نكمل الحوارغدا 


