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 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء

 7002يوليو                    ويدعوِك  املعلم حضر وهو  
 سيدى، متى تأتى إليَّ ؟

  رغباتى واشتياقات يسوع -1-

 وب .. األخت المباركة ..األخ المحب

 حلو هو الحديث عن لقاء ربنا يسوع المسيح بنا .. 

وأجمل مافى الموضوع أنه له المجد هو الذى قد حضر ودعانا؛ 

 دعى كالً منا دعوة خاصة جًدا. 

والمتجول فى البشائر االربعة يالحظ أن المسيح لم يترك أحداً   

إال وتالقى معه ومع احتياجه. كما الحظنا فى دراستنا للكتاب: 

زكا .. بارتيماوس .. المجدلية .. مريم ومرثا ولعازر، المفلوج 

واألعمى والسقيم ونازفة الدم، المصروع واألبرص وأالصم 

من بشريتنا تالقت معه لما حضر واألبكم. وهكذا نماذج عديدة 

 ودعاها. 

وها أنت هنا تسمع وتقرأ عن هذا وذاك وتلك. ويلتهب قلبك   

انفعاالً مع كل موقف. ولكن حينما تخلو مع نفسك، اخالك 

تتساءل: أين أنا من هذه القاءات الحلوة المفرحة؟ أين نصيبى 

هذا فى يسوع المعلم؟ .. وعندك حق! .. فكثيرون منا لم ينالوا 

اإلمتياز. وحتى اآلن، الموضوع لم يتعد تأمالت روحية التى 
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برغم لذتها إال أنها ليست اختباراً خاصاً بك. لذلك تتألم 

متى تأتى  -ليتها تكون لهفة فعالً  -وتتعطش وتتساءل فى لهفة 

إلّى ؟ .. أقول لك: هيا صل معى فالمعلم ينتظرك وسوف يروى 

 عطشك للقائه بكل سرور ... 

 عالً يارب  أين نصيبى منك؟ أين حقى فى لقاء معك؟ * ف

 أين حقى فيك؟ هكذا جرأونى أن أطلب.

 ألست أنت أبى ومعلمى الوحيد األوحد ؟ 

سامحنى على هذا العتاب فاللقاءات معك كثيرة ومشتعلة 

 بالدروس،

 وكلما وضعت نفسى فى المشهد يشتعل قلبى اشتياقاً 

 فى زحام الحياة ولكن سرعان ما أنجذب بعيداً وأتوه

ربما أبحث عنك عند أتعابى، ولكنى أعود وأنشغل عنك  مع أن 

 قلبى يشتاق إليك 

 قل لى يا سيدى ما الذى يؤخرك عنى؟ ما الذى يمنع حضورك ؟

 + إبنى الغالى، أنا أيضاً أشتاق إليك بل أتعطش 

 ( ؟  4ألم تسمع عن عطشى وجوعى للسامرية ) يو 

ألم تقرأ عنى كيف وقفت على باب القلب أترجى عذراء منكم أن 

 تفتح لى 

 أتحايل عليها ... أجاملها ... أداعبها 

 (  5ناديتها : أختى .. حبيبتى .. حمامتى .. كاملتى  ) نش 
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 كل هذا اشتياق يا حبيبى موجه إليك 

 نطقُت بهذه العبارات وأمرُت أن تصل إليك 

 تعود تسألنى عن نصيبك منى، ولما تضع نفسك مكانها لن

 فأنا على الباب أشتاق إلى الدخول. 

 * سيدى : عند قدميك أجلس بل أسجد متطلعاً إلى فمك

 عيناى تنظران فى لهفة رضيع، رضيع فطموه مبكراً 

 (  131" هدأت وسكنت نفسى كفطيم نحو أمه " ) مز 

 أرجوك يارب عد وأرضعنى من تعزياتك كما وعدت فى أشعياء 

 "  : بُّ هأَنََذا أُِديُر َعلَْيَها َسالًَما َكنَْهٍر، َوَمْجَد »ألَنَّهُ هَكَذا قَاَل الرَّ

األَُمِم َكَسْيل َجاِرٍف، فَتَْرَضُعوَن، َوَعلَى األَْيِدي تُْحَملُوَن َوَعلَى 

يُكْم أَنَا،  هُ هَكَذا أَُعزِّ يِه أُمُّ ْكبَتَْيِن تَُدلَّلُوَن. َكإِْنَساٍن تَُعزِّ َوفِي الرُّ

ْوَن. فَتََرْوَن َوتَْفَرُح قُلُوبُُكْم، َوتَْزُهو ِعظَاُمُكْم  أُوُرَشلِيَم تَُعزَّ

بِّ ِعْنَد َعبِيِدِه، َويَْحنَُق َعلَى أَْعَدائِِه."   َكاْلُعْشِب، َوتُْعَرُف يَُد الرَّ

 (16:11 – 14 ) 

 * أنا يارب ال أريد أن تدللنى،

فقط أريد أن أشعر بلقائك فى الزمان والمكان الذى تحدده 

 عنايتك وبالطريقة التى يراها تدبيرك. 

 أنا فقط أريد أن أقول: أشتاقت نفسى إليك 

بل اسمع أبى داود يصرخ وأنا أصرخ معه: عطشت نفسى إليك  

 (  13يشتاق إليك جسدى فى أرض ناشفة ويابسة بال ماء ) مز 
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 ال ينفع مع أمثالى أن تقرع وتقف، وسامحنى يارب المجد

 أنا أحبك ولك مكان فى قلبى فأدخل وامتلكه بال أستئذان. 

 + لى فقط مكان فى قلبك يا حبيب ؟  فقط مكان ؟ .. 

 ومن الذى احتل بقية القلب ؟ 

 وما الذى شغل مداخله ومخارجه ؟ 

 وبعد، تريدنى أن أدخل بال استئذان ؟ 

 ك وقت وتطردنىلو فعلت يا إبنى  سيأتى علي

 ألنى لن أكون األول فى قلبك واهتمامك

 ستتصارع فيك األهواء والمصالح والعالقات 

 وستحتار أنت فيمن تستغنى عنه، 

 وسأكون أنا أول المطرودين. 

 قبلك كثيرون يا إبنى طالبونى مثلك أن أدخل القلب عنوة،

 وقالوا فّى أشعاراً وأغنياٍت 

 أعجبنى حماسهم فقلت أنظر إليهم، 

 وجدت نفسى مطروداً من قلوبهم قبل أن أدخلها ! 

 واللسان فقط هو الذى يغنى.

 الباب أغلقوه من الداخل فى وجهى،

 وتربت فى قلوبهم كل نزعات الشر.

 وجدت أنشطتهم كلها ال ترغب حضورى،

 أخشى يا حبيبى أن تكون واحداً منهم. 


