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 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
 4002أغسطس                    إنها ساعة لنستيقظ  

 السعى ليس خلفيف

 أوهام البطولة -2-

 :بحيرةأخى املحبوب، باألمس توقفنا عند السؤال 

 * وما العمل يارب ؟ 

هو إال إثبات حالة  + أنا الذى أعطى الجعالة وسعيك ما

 ،أنك تريدنى

  ،وجهادك وعملك ضرورى أمامى وبدونه ال تصل إلى  

 أما أن تسعى وتظن أن ذاتك هى كل شئ، 

 هذا يخسرك كل شئ . 

 خذ منى الحكمة والقوة والنعمة والحظوة. 

 ،ال تغتر بقدراتك ومواهبك وبهاء طلعتك

  ،فهذا كله قذف بإبليس من السماء الى األرض

 بل إلى تحت األرض!

 

 سيدى الرب * عندك الحق كله يا

 ،ازلت خارج  لقد سبقنى كثيرون وأنا ال
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 0                  0202/  9        أوهام البطولة -2-      إنها ساعة لنستيقظ

 أتشدق بذكريات قديمة

  ،اكنت فيها فتى يافع  

 وخدعنى إبليس بأنى مازلت ذلك الفتى الناشط.

 

 تنظر الداخلين   اومازلت خارج  + 

  ،وتتعجب من لهفتهم على  

 .وتنتقد تمسكهم البسيط بى

 . اعليه قديم   : ما سيأخذونه حصلت  وفى أعماقك تقول

  ،يتعبون ويغامرون ويصارعون األمواج

 ! ماهر   فهم مبتدئون فى السباحة أما أنا فسباح  

 فى البحار.  لدت  مثل السمكة وكأنى و   بح  س  أ

 

 * نعم يارب فى بالى كل ذلك، 

 ،فى العريضوبضربة واحدة من ك  

 ،وقفزة واحدة من جسدى الرياضى

 ،خرلشاطئ اآللسأعبر الى هناك 

 بينما الرفاق مازالوا يجاهدون... مساكين ..
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من ضحايا الغرق  كثيرين+ إبنى الحبيب .. لعلك تعرف أن 

 كانوا سباحين عمالقة مثلك. 

 غامروا فى كبرياء، أجلوا البدايات المتأنية. 

  ،للسباحة اهاونوا وتراخوا فلم يتهيأوا حسن  ت

 خدعتهم ذواتهم فهلكوا فى البحر 

 ، وخبراتهمبرغم رشاقتهم 

 ماذا تقول اآلن ؟ 

 

 * كما قال عبدك الحكيم : السعى ليس للخفيف. 

 

  ؛+ أن تعبر إلى  إلى الشاطئ اآلخر من الحياة

  ؛أن تأتى إلى االبدية نهاية السباق

 ،افيف  خ اا أن تكون رشيق  ضرورى جد  

  ،ضرورى باالكثر أن تثق بى أنا ال بنفسكو

 ،وخبراتكأن تجعل نعمتى تسند مواهبك 

 طالما لم تعجنها بقوتى أنا.  اأن ترى كل رشاقتك عجز  

 اا عليها رشيق  مور الروحية التى ترى نفسك قادر  أبسط األ

 كما أريد إال بنعمتى. تتميمهاصدقنى لن يمكنك 
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 * حقا سيدى الرب، وهذا ما يفسر فشلى كلما اقتربت إليك 

 ألدخل بيتك، ألفتح إنجيلك، اندفع ألصلى

 .  فكل إندفاعى يتبدد بتثاقل غريب مفاجئ يدب فى 

والرفاق يتجاوزونى  اأنا خارج   فأتراجع وأظل كما

 ، رهبان، كهنة، لك احتى صار منهم خدام  ، ويتفوقون

 أساقفة .. وأنا كما أنا بالخارج. 

  ،ذا معرفة اا فهيم  ا حكيم  ا قوي  أرانى رشيق  

 ولكن كل ذلك معطل.

 

والجهالء والبسطاء يسبقونك  ضعفاء+ بينما العاجزون وال

 ،اكملوا نقصانهم بنعمتى وقوتى، إذ إلى  

 وكأنك ال تحتاجنى.  دعيت الكمال،اأما أنت ف

 

 * وما العمل يارب فى مخدوع مثلى ؟ 

  اهو مكتوب هنا ولكن مازال مخدوع   ما ايعرف تمام  

 .اتاصلت فيه الكبرياء جد   

 ما العمل يا سيد فى واحٍد مثلى ؟

 

 صديقى، انتهينا أيضا إلى سؤال، فكر فيه، وغدا نتالقى.


