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7002فبراير  –مزينة لمملكة  أصداء من خلوات اللقاء الروحى  

    ليست لى فضيلة  ! رآنى صاحب فضيلة  – 2 -

حياتنا  ختم ربنا يسوع نصيحته لنا بدعوتنا ليفتش فىصديقى، باألمس   

حياة الروحية الذى جعلنا على هامش العن أهداف ضائعة، هى السبب 

ال نستحق شيئا.فثياب قذرة  البسينمنغمسين فى إحساسنا بأننا    

 أخجل جداً من نفسى يا سيد وقد فضحها نور كلماتك هكذا. * 

 أسرع أدركنى أرجوك فال زال الشيطان واقفاً عن يمينى.  ،ولكن

 هذه مجرد محاولة مثل كل المحاوالت.  ،يقول لى: ال فائدة

 كنت معهم هنا فى لقاءات عديدة سابقة وعدت كما أتيت

   ؟كم مرة حاولت أن تنظفها، أنظر إلى ثيابك القذرة ؟فما الجديد اآلن

 األبد. ال .. لن يحتملك إلهك هكذا إلى

 نه شيطان، إبنىإمع له يا ال تس+ 

 أكثر من إنصاتكم لى.  كم كلكم إنكم تسمعون له وأحياًناومشكلت

  ؟ماذا فعلت أنا بالثياب القذرة؛ طالع فى زكريا

 مزخرفة.  وألبسته ثياًبا عأن ينزعوها عن يهوش لقد أمرت  

 مافعلته معه أفعله معك صدقنى يا حبيبى.  

 وال تفهم عملى هذا ؟، كتابىكيف إذن تقرأ 

 . هذه مشكلتى وأظنها مشكلة الكثيرين، دييآه يا س* 

 موضوع اليخصنا. ، قصة، كتاريخ خرين أوقرأ كتابك كرسالة آلن

 ، أخر عندى ها أنت تفضح ضعًفا

5 



 7                    ! رآنى صاحب فضيلة  – 2 -  لى فضيلةليس  مزينة لمملكة بفى محضر الر

 إنجيلك المكتوم فّى برغم النور والمجد الذى يحويهما! 

 أفكارى المظلمة برغم وعودك العظيمة فى وصاياك.

 ،تمهل يا حبيبى حينما تقرأ+ 

 ،ا أخاطبك فى كتابىفأن ،ال تفصل نفسك عنى، وفيما بعد 

 أتنفس عليك من خالله. أنا بل 

 ،بليس كتابى فى وجهكإأنا أريك لماذا أغلق 

 ولماذا أظلم عينيك عن رؤية نورى. 

لتمأل عقلك أفكار الظلمة ، ثيابك القذرةبًسا هو يريدك أن تبقى ال

 فال تتذكرنى وال تطلبنى وال تقوم.  ولتزكم أنفك رائحة النجاسات.

 فلماذا أنا هنا ؟، ليست لى فضيلة فتقول دوًما

فى  ،لطالما قلتها: لماذا أنا فى الكنيسة؟ فى القداس ،فعالً سيدى* 

 ؟  ، فى المؤتمراالجتماع

 ،أخر حالى يستوجب مكاًنا؟ لماذا أنا مع هؤالء

 وثيابى القذرة مقرها الكورة البعيدة حيث ال يدرى بى أحد. 

 وتداركت ضعفى يداك، علمت بى ربىلكنك يا 

 لماذا أنا بالذات تفتقدنى هكذا؟ ،أخبرنى يا ملك المجد

 ،تستحق الشفقة + رأيتك محتاًجا

 فلم أحتمل تطاول الشيطان عليك هكذا ألنك إبنى المحبوب.  

 دفعت فيك دمى وحياتى ألنتشلك من النار وأفديك من الهاوية. 

 بليس تحتاجنى أوالً. إفالمواجهة مع  ،حتى أبدأ أنا ،وهبتك نعمتى

 ؟ذهبت سدى كل محاوالتى ،وهل ضاع كل جهادى يارب* 

حاولت فى القيام بعد كل سقوط.  ،لقد حاولت فعالً أن أترك الخطية
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 ولكنى حاولت والزلت أحاول. ، كنت أفشل سريًعا، حقاً 

 ،وحسبت لك فضيلة، لقد حسبته لك ،ال يا إبنى لم يضع جهادك+ 

 ،جهادك فى ترك الخطية فضيلة أمامى

 حتى محاوالتك الضعيفة لم أنسها لك. 

  ،فاضالً  ،ورأيتك مجاهًداهذا أفرحنى ،وكونك تحاول القيام

 والزلت تقاوم وتقبل الصراع.لألرض، سالحك بيكفى أنك لم تلق 

 آلكل أكالً اتخرج من الجافى حالوة ومن  أنت عجيب حقاً يارب.* 

 حلوة يارب نعمتك ومفرحة محبتك. 

 ختبرت هذا منذ زمان. اليتنى 

 .ها قد أتيت يا سيدى ومعك هذه البشارة المفرحة، ولكنى أشكرك

 ما فعلته معك إفرح يا إبنى بنعمتى وتذكر دوًما+ 

 أشياء ال تنسها:  ةثالث 

  ،حررتك من سطوة الخطية ،أذهبت عنك إثمك -

  ،كسوتك ببرى ،مزخرفة ألبستك ثياًبا -

  .كللتك بمعرفتى وحكمتى، وضعت عمامة طاهرة على رأسك -

  فلما تتذكر ذلك يوًما ستنجح فى طريقى وتفلح تماًما

 . عليك أمامى أو أمام نفسك يعود الشيطان يشتكىفال 

 هوشع ؟ ي مالكك على ألجل هذا يارب أشهدت  * أ

تدين بيتى  طريقى وإن حفظت شعائرى فأنت أيًضا" إن سلكت فى 

 وتحافظ على ديارى وأعطيك مسالك بين هؤالء الواقفين "

  رأيتك فاضالً لما تجاهد لتترك الخطية نعم يا إبنى ..+ 

  ،تجاهد وتحاول لترفض السقوط تئن من اإلنحدار وتشكو يأسك
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 ، ورأيتك فاضالً لما تحملت نتائج خطيتك

 حتملت تأديبىاوفى رضا وقبول وعدم تذمر 

 ، تدين بيتى لما تحيا طاهراً بال كالموأردتك فاضالً باألكثر 

 خرين! آبل رائحة الطهارة فيك تبكت 

خافة التى تمألك توقر ديارى. بل الم، تحافظ على ديارى بال ضجيج

 ،أعطيك مسالك بين هؤالء الواقفين

، الشهداء ،المالئكة، الّى مع جموع الفضالء أجعل لك طريًقا

فى  القديسين وإخوتك المجاهدين فى أرض غربتك ال زالوا بعد

  .أرض المعركة

 هل لن يعود إبليس يقاومنى؟  وهل ستبطل الشكاية يا سيدى؟* 

 فيه طويالً ؟  مرارة التعب الذى عشت  هل سأعود الى 

  ،ستعينكنعمتى  يا ولدى، لكن لن تبطل الحرب+ 

 ، قد علمتك كيف تحارب هاو

 أنا معك. ، لست وحدك؛ لكن تذكر، لن يتراجع إبليس عن مقاومتك

 . فلوالها ماطلبتنى ولما أتيت أنا إليك ،لن تفارقك المرارة بالكلية

 خر آأريدك يا حبيبى أن تحيا فى واقع 

 بدل واقع اليأس الذى أدركتك فيه. 

 واقع الحياة الفاضلة التى أتيت ألهبها لكم جميًعاأن تحيا 

 واقع الجهاد المفرح اللذيذ ذى الهدف الواضح. 

 اء إسمه: مزينة لمملكة ؟ للقألم تأت 

 كوتىلحتى تصلح لم إسع لتتزين نفسك بكل فضيلة

    ا: هدف األهداف.معى أنوتكون 

 نختم الحوارغدا 


