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بوب، باألمس ألمحت لك بأنك لست بحجر يستسلم بال األخ المح   

مل نعنختار ولقد أعطانا الرب عقال ميزنا به لحياة أو فهم أو وعى، 

بحمايته وتنفذ فى حياتنا أفعال مشيئته  حتى نتمتع وفق مشيئته

تعطى الفرصة  الطوباوية بال صراع أو مجادالت فكريةالصالحة 

  لعدو الصالح أن يحقق له وجودا فى مسيرتنا إلى السماء.

علينا بها، هى أن يوهمك بأن ال تعمل شيئا والخدعة التى يحتال     

له استسالم حجر الحياة وتستسلم  بل تنتظر فقط عمل ناموس روح

بينما المطلوب منا هو او قدرة على االختيار،  بال عقل او حياةجامد 

 :نوانعهى الرحلة األخيرة فى الوهذه  الفهم والحكمة والتمييز.

 ) ناموس وناموس وناموس(.

 

 * هل معنى هذا أن ال أفعل شيئًا مطلقاً يارب ؟ 

 هكذا .. النهدم كل تدبيرى الروحى. األمر   كان لو

 + ال يا إبنى، من قال هذا ؟

 وهل نعمتى تعلمك الكسل والتواكل ؟ 

9 



 July 2020    7 قد اختبرتنى وعرفتنىيا رب  موسونا ناموس وناموسمزينة لمملكة   بفى محضر الر

 إنما إفعل كل شئ وأنت ناظر إلّى ال إلى نفسك! 

 أترك الخطية، ليس فقط ألنك تكرهها إنما باألكثر ألنك تحبنى! 

 قم وتب سريًعا؛ ال ألن ذاتك قد انجرحت وصار عاًرا عليها السقوط،

 بل ألنك أحزنتنى !

 

 * ياه، يارب

 حتى أهدافى فى التوبة والقيام يمكن أن تنحرف هكذا! 

 يارب هذا الجاهل بحكمتك،أنا فعالً 

 أحزن وأبكى وأقرع صدرى كلما سقطت،

 ال ألنى أحزنت قلبك بل ألنى أستكثر على ذاتى السقوط. 

 ولم أكن أدرى أن ذلك كبرياء! 

 وأنى أنحصر فى ذاتى وأتعبد لها، ال لك.

 

 + لنكمل يا حبيبى؛ 

 الصوم والصالة واإلنجيل،

 ملتها تضيع أنت، الكنيسة والقداسات والعبادة، كلها إن أه

 ولكن إفعل كل هذا ال كأنك تعطينى، بل بشعور المحتاج. 

 الحظ أنه يهمنى الكيف ال الكم،

ق جسدك فتعود وتشتكى نفس الناموس فو  حتى ال تثق بقدراتك وت  

 الذى أتعبك، 

 قانون الجاذبية إياه !
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 * لكن يارب، إلى متى الصراع؟ 

 إلى متى تقاومنى الخطية وتغالبنى؟ 

 إلى متى تخاطب ذاتى وشهواتى؟

 وتحارب ناموس ذهنى الصالح؟  

 

 إلى متى، إنما عش فى طاعتى دوًما + ال تسأل

  موس ذهنك دائًما يرعى ناموسى أناواجعل نا

  الذى حررك ويحررك ويتقبلك على ذراعى أنا.الناموس 

 أعط لناموس روحى أن يحظى باقتناع عقلك وقلبك وضميرك. 

 إن فعلت ذلك سيرفعك ويصونك. 

 ،وسوف يلتذ لك الجهاد

 تذلل لك جسدك وتضمحل أهواؤه،ويوًما فيوًما ي 

 فيستسلم لك فى خضوع.  

 وأعلم أنى لن أنسى تعبك أبًدا،

 وجهادك األمين أحسبه لك بًرا وأكللك عليه بأكاليل المجد.

 

 * أشكرك يا سيدى الرب على هذا الفهم الحلو لكلماتك. 

 ساعدنى أحيا لك وأجاهد كيفما تريد أنت. 

  بأعماق معرفية جديدة فهمتها اآلن.

 فيها تتالشى ذاتى ويسمو روحك وحده. 

 فيها جسدى يخضع بل كيانى كله ويتعبد لك بالكلية.  

 لك كل المجد. 
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، إليك نص صالة سرية فى القداس اإللهى توضح بقوة صديقى    

(  ليتك تدرس هذه  7ما أراد الرسول بولس أن يقوله فى ) رو 

 الصالة وتحفظها وتصلى بها: 

 بعد أبانا الذى فى السموات (خضوع لآلب ـ ) صالة 

 

 ترك ابة هذه الخلوة ولكن لم يكن ممكنً أنا أعلم بصعو  المحبوب،    

 ( دون المرور عليه، فهو حال الكثيرين.  7) رومية 

مرة أخرى فى روح صالة واحتياج.  ة حلقاتها الثالثحاول قراء   

وأنا بضعفى تحت إسأل اخوتك الخدام عما غمض عليك فهمه، 

 ال تهمل االهتمام والفهم، فهذه األعماق لك صدقنى. أمرك، 

 يعينك المسيح وإياى 

       . لقاءى وإل ،أذكرنى


