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7002فبراير  –مزينة لمملكة  أصداء من خلوات اللقاء الروحى  

  – 3 –أبى وأمى، آدم وحواء 

 نبحث فيه، ال زلنا  أذكرك صديقى بما   

أبوانا آدم وحواء حمال فضائل عديدة برغم ما جلباه علينا من مشقة، لو   

بال أدنى شك. فال نلومهما. وإن كنا ندرس السقطة  كنا مكانهما لفعلنا مثلهما

 فلكى نتعلم نحن ال لكى ندينهما.

 

 .لهفى عليك يا أبى .. وعليك يا أمى .. وشوقى عظيم للقائكما* 

أنا وأخوتى لما نرى أنفسنا خالية من كل هذه  اأتصاغر جد   

 الفضائل. 

وبالتالى ال ، ال تمسك بالوعود ،ال تأمل فى الوصية ،ال خشية لنا

 حتمال للتأديب. ا

  ،تعلموا منا ،آدم: ال يا أوالدى# 

  ،الوصية والوعود تذكركم بمحبة إلهنا

 صبره العجيب وعالجاته لحماقات اإلنسان. تعلمكم عن و

 .خذوا تأديباته وال تحتقروها كما قال بولس

  ،كل هذا سوف ينشئ فيكم الرجاء ويشعله

3 



 July 2020           7 – 1 -أبى وأمى ، آدم وحواء  فى محضر الرب   مزينة لمملكة    

عيونكم ستظل متعلقة  ،لن تنسوا القضية ،عل الرجاءتولما يش

 بالسماء وقلوبكم ستنشغل بشجرة الحياة كما فعلنا نحن. 

ولما نزلنا إلى الجحيم كانت هى ، عشنا حياتنا فى صبر نترجاها

 هدف صبرنا كله.

حواء : وقد كلل الرب هذا الصبر بالفرح برغم المعاناة ورغم # # 

  .التعب

هل لك فيها ؟ صدقنى  ،وهذه فضيلة إسمها الرجاء ،أخى المحبوب

أعجب من رجائهما. أتخيلهما فى  !إنى أعجب من آدم وحواء

 ،جماعات تلو جماعات، وألجيال عديدة يبتلع أبناءهما ،الجحيم

 .وهما فى ذات الرجاء

 ولماذا أتكلم أو أكتب أنا ؟

 هلم نسألهما عن يومياتهما فى الجحيم ! 

ذريتى  ،وأنا أرى أوالدى ،علّى يا ولدى اصعبة جد   أوقاتآدم : # 

 هكذا مسبية. 

 بل وأجنة.  اع  أطفاال  ورض ،رجاال  ونساء   ،اا وصغار  كبار  

 بليس ووقاحة وتطاول ما بعدها وقاحة وتطاول. إشماتة أعظم من 

  ؛ويا ويحى من نظرات عتاب من أحفادى

 ؟  لماذا يا جدى لماذا يا أبى

 ؟ جدنا الكبير يا أمى؟ لماذا أكلت؟ وأعطيت رجلك  حواء : لماذا# # 

 تقولون  فى األرض: كنت أود أن تنشق األرض وتبتلعنى 

  ،لكى أختفى من هذه النظرات

 وأنا فعال  فى جوف األرض؟ ،لى أن أقوله الذى كان ولكن ما
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آدم وحواء : لم نكن نقدر سوى أن نحتضن أبناءنا وأحفادنا ونمسح 

 ،عنهم الدموع

براهيم وإسحق ويعقوب وموسى اساعدنا فى ذلك نوح و وقد

 ،وغيرهم

 ،كانت المواساة عظيمة وكان الفرح كبيرا

 لما نزل إلينا واحد إسمه يوحنا وبشرنا: 

 .فأبشر يا أدم ،قد ولد المخلص

 ،أنا أعددت الطريق أمامه وهو اآلن فى الطريق إلى الخالص

 العالم.فهو حمل اللـه الذى يحمل ويرفع خطية 

 حدثنى أيضا  يا أبى عن أوالدك كيف ساروا بعدك بنفس اإليمان؟ * 

  آدم وحواء :

كم روينا عن ذكريات الجنة فألهبنا قلوبهم ، وحدثناهم عن اإليمان

 حنينا  إليها. 

يهفو إليها فى الوقت الذى صار فيه قايين من  اعاش هابيل بار  ف

 نصيب الشيطان!

 سلموها جيال  بعد جيل :الذبيحة وأوصيتهمآدم : علمت أوالدى # 

 فهكذا صنع اإلله وهكذا سترنا

 خشيت أن أكتم هذه الخبرات فأمضى إلى التراب

 خفت أن أغدر بأجيال من أبنائى.  ،ومعى أسرار الفداء

 حواء : علمت بناتى الخضوع. حذرتهم من غواية الحية # # 

 أوصيتهم بالطاعة ألزواجهن فهذه وصيته!  

  ،اصدقونى لم تكن عقاب  
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 ،خذت من آدمفقد أ   ،أنا الذى نسيت نسق خلقتى

 وهو كان قبلى وكان يجب أن أخضع وأعود إليه! 

  ،وها هو اللـه يذكرنى

 فرح. رجاء وعلمت بناتى كل هذا بحب و

آدم وحواء : كنا نجمعهم ونقف وعيوننا للشرق نتطلع إلى شجرة 

 لم نعد نراه أو نسمع صوتهكنا نصلى إلى اللـه الذى  ،الحياة

 إليه. ام  سل  ولكن كان اإليمان  

 وهكذا علمنا أوالدنا. افنحن نعرفه تمام   ،لم تفارقنا وصاياه

كان يمكن آلدم وحواء أن يعيشا فى  ،وهذه أبعاد أسرية للفضيلة ،أخى

بل سلما  ،ويتناسيا تماماً كل هذه األمور. ولكن ال .. لم يفعال هذا ،أنانية

 لألجيال ميراث العشرة والعالقة مع اللـه بكل أمانة. 

وإال فقل لى من علم هابيل الذبيحة المقبولة ؟ وكيف قدمها نوح وأبراهيم 

وإسحق ويعقوب؟ بل أخبرنى؛ كيف أرضى أخنوخ اللـه وسار معه حتى 

وكيف أحب يوسف العفة والطهارة برغم خلو يده وزمانه  ؟احي   أخذه إليه

 ؟ بن ناموس مكتوم

 فضل وتعب أبوينا األولين آدم وحواء. نى كل هذا صدق

تحافظ على اإليمان وتسلمه  ،ليتنا نتعلم .. أن نكون أسرة روحية عابدة

فيصبح كل  ،لألجيال. يالزمها الفهم الصالح لكل أعمال اللـه اصحيح  

 أوالدنا شاكرين للرب فى كل حين وعلى كل حال. 

نظرك إلى فضائل حية فى أبوينا األوليين  ن قد لفت  واآلن .. لعلى أكو

 ... وال زلنا.  اير  اللذين ظلمناهما كث

    أذكرنى


