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 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
2000 يناير                                            وجًها لوجه   

 ؟إىل أين أهرب

 
؟ هل وافقت األمس مارأيك فى مقدمة ،وبأخى المحب   

حياتك؟ أو بمعنى أبسط: هل فى سقوطك تهرب وتختبئ 
مثل آدم ويتطلب األمر أن يأتى إليك اللـه ويفعل معك نفس 

 حوار الجنة مع أبوينا؟ 
أم بسبب خبرة األجيال تعود بسرعة عالًما أن هروبك    

محالة ستتواجه مع اللـه إن فى  لن يدوم ولن يفيد، وأنك ال
طلبت منك أن تصلى وتسبقنى  األرض أو فى السماء؟

  وتتأمل، ليتك تكون قد فعلت.
إذا اخترت البديل األول؛ أن تهرب وتختبئ، فإليك    

 صوت اللـه: 
 + أين أنت يا... 

 عريت نفسك ياحبيبى لما كسرت وصيتى ... 
 لما أشتهيت، لما تجاسرت، لما نسيتنى،
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 ما أعطيت الفرصة للحية أن تفسد ذهنك بخداعها. ل
 وبدل العودة والندم .. تفكر فى الهروب.

 إنما هى محاولة منى لعمل شئ، ، يارب * لست بهارب  
 أى شئ أستر به نفسى لما أقابلك 

 + قميص من ورق التين .. تماماً مثل أبيك آدم، 
 لن يثبت يا حبيبى، فهو تغطية كاذبة،  

 وغًدا: شمسى ستحرقه وتجففه فيتخرق وتنفضح. 
 * جف فعالً وتخرق وانكشف عريى أمام عينى. 

 + فلماذا إذن ُتصر على الهروب ؟
* صوتك فى الجنة،  صوتك فى األرض،  حضورك كل 

 هل أكلت من الشجرة ؟ مكان وزمان:
هل كذبت ؟ هل سرقت ؟ .. هل زنيت ؟ هل غضبت ؟ .. 

ل ... هل ... سلسلة طويلة جداً هل أدنت ؟ هل تآمرت؟ ه
 ياسيدى من " هل " هذه. ومن كلها أهرب وأختبئ، 

 ولكن صوتك يطاردنى وال ينفك يزلزلنى
من خارجى وفى قلبى، حتى ضميرى أثرته ضدى فأقلق  

 آه ياسيدى .. إنى متعب جًدا.  راحتى.
 + أنا ال أرعبك بصوتى يامحبوبى الصغير، 

 أريد أن أسترك فى خزيك، أنا أريدك تعود إلى أحضانى
 أحبك فأطاردك بحبى آلخذك فى أحضانى

 فليس غيرى يقدر أن يغطى عريك
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 ألم تسمع فى الكنيسة عندكم قول أبيك لى فى القسمة:
} علمتنى حفظ وصاياك .. ودرس ناموسك وصحت خلفى 

 قائالً : تعال واقترب منى لكى تتطهر من خطاياك {
 * سمعتها مراًرا ياربى ومازلت أهرب 
 عالًما بكل تأكيد أن قلبك يجرى ورائى، 

 يدعونى أن أعود من ضاللى هذا. 
 + وماذا تقول اآلن ؟ 

ماذا تقول أنت اآلن؟ هل تعود؟ أم تكمل ، أخى الحبيب
مشوار الهرب؟  اسمع رد أبينا الكاهن فى القسمة نيابة عنا 

 باب تعطفك اها قد أتيت ياسيدى قارعً كلنا: 
 منك أينما ليتك اآلن .. عند قدمى المسيح القريب جًدا

 كنت، تصرخ من أعماقك:
 * هاقد أتيت ياسيدى قارًعا باب تعطفك  

 ها قد أتيت أحمل ذاتى العارية معترًفا بجهلى،
 أحمل مخاوفى وعنادى، شكى وجحودى،

 تشجعنى الوعود، يجذبنى ثوب البر فى يدك يبرق بالنور. 
 قلبى إبتسامة عذبة على وجهك الحانى،تسبى 

 ودفُء أحضانك يحتوينى حتى وأنا بعيد، فآتى راغًبا
 المزيد.

 + تعال بسرعة ياحبيبى 
 فكلى أحضان تشبعك وتريح نفسك من تعب الهروب.
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أخى المحبوب ... ستعود له بقوة عظيمة وستشعر    
بدفء حبه. وعندى نصيحة لك؛ حينما تلقاه وتعود، ال تقل 

: المرأة التى جعلتها معى هى أعطتنى من الشجرة  له
فأكلت! ال تقل له هذا مثل آدم، ال تلق لوًما على أحد غير 
نفسك، فأنت مثلى خاطئ، وحذارى من استدعاء أعذار 

 تدافع بها عن نفسك، ألن اللـه يعرف الحقيقة كاملة!

فليتك من قلبك تنوى أن فى جلسة االعتراف القادمة    

والتى أرجو أن تكون سريعة جًدا، فيها يا محبوب كن 

واضًحا فى لوم نفسك أنت، إعترف بخطاياك أنت ال 

خطايا أخيك .. شريكك .. زوجك .. زوجتك .. ذلك حتى 

 إياى.تتمتع بسرعة بنعمة الغفران . يعينك الرب و


