عبادة ق لب يسوع

المفاوضٌ السادسٌ والثّثون
فً مخبٌ يسوع وصليبى وخدهما
(( الخبيب ))  :ان كّمك ِ فً مفاوضٌ امس اعجبنً جد ًا وابوح قلبً اذ انً ِ أسر اِ بالنفوس
التً تخبنً وتخب صليبً معً  .كثيرون يكتفون بمخبتً بّ مخبٌ صليبً َ فوؤِء ِ يبلػون
فً مخبتوم اياي الٍ اوج الكمال بل يقفون عند لخف الجبل جبل القداسٌ مستثقلين الصعود اليى .
فّ يرون ما فوق هذا الجبل من الوناء والراخٌ وِ يذوقون عذوبٌ مياهى وطعم اثماره اللذيذة *
(( النفس ))  :يا رب نظرتُ الٍ قديسيك واخببت مسالكوم فاردت ان اخذو خذوهم ِخظٍ عندك
خظوتوم واتمتع نظيرهم بمخبتك التً هً وخدها لذتً وفً سواها عذابً وشقاًُ ولكنً ِ
ازال مع ذلك بعيدة عن مخبتوم وغريبٌ عن مسالكوم اقوالً تضارع اقوالوم ولكن اعمالً

تختلف عن اعمالوم الخسنٌ فاعطنً يا رب مثلما اعطيتوم واغننً بما اغنيتوم من نعمك وآُِك
ِ وفع ً
السنيٌ ِخبك مثلوم قو ً
ّ*
ً النعم ورفيع المناصب وعظيم
(( الخبيب ))  :اعلمً يا خبيبتً ان القداسٌ ِ تقوم علٍ سن ّ
اِعمال بل تقوم علٍ مخبتً ومخبٌ صليبً  .ان عنقود العنب ان لم يُعصر ويُدس ِ يصير
تصر خبز ًا مػذي ًا  .وكذلك انت ِ ان لم
خمر ًا لذيذة  .وخبٌ الخنطٌ ان لم تطخن وتسخق ِ ِ
تُعصري وتطخنً بانواع المخن والصلبان ِ تستطيعً ان تكونً لً خمر ًا وخبز ًا علٍ ماُدتً
فً ملكوتً كما صرت انا لك خبز ًا وخمر ًا علٍ ماُدتً فً اِرض  .اسمعً ما قلتى لعبيدي
ً يوم خاسبتوم ضعف ما اعطيتوم من الوزنات فلم ادخلوم الٍ فرخً
اِمناء الذين اعادوا ال ْ
لكثير ما اعطيتوم او قليلى بل لمخبتوم اياي وجيد مسعاهم فً ارضاًُ بصلبانوم اما العبد الذي
لم يسعَ فً ما يرضينً فدفن وزنتً كس ً
ّ وخب ًا لراختى طرختى فً الظلمٌ البرانيٌ .
( متٍ  ) 03 – 62 : 62فّ تظنً اذن انك تدخلين فرخً لمجرد انك مسيخيٌ او عابدة او
ً ضعف ما اعطيتك وذلك
راهبٌ اي لمجرد ما أعطيتك بل انك تفرخين معً ان اعدت ِ ال ْ
بسعيَك كل خين لما يرضينً ِ لما يرضيك او يرضً الناس *
ً مراخمك ووجدتك فً جميع
(( النفس ))  :يا رب انك قد اجزلت لً نعمك وافضت عل ْ
اختياجاتً جواد ًا كريم ًا  .فظننت القداسٌ فً مجرد افضالك وصّتك ولم اكلف نفسً بما تختمى
ً خقوقك فصرت لذلك ناضبٌ الخير  .قصيرة العنان فً كريم الفعال
ً واجباتً وتفرضى عل ْ
عل ْ
*
(( الخبيب ))  :اعلمً يا خبيبتً ان اخسن عمل تأتينى لفاُدتك وراختك اِبديٌ هو الذي يكلف
طبعك ويجودك كثير ًا  .انً قدير علٍ ان اخلصك بكلمٌ واخدة كما خلقتك بكلمٌ واخدة ولكنً
ٓ
ك ان
مع ذلك جودت نفسً كثير ًا وتألمت كثير ًا
ومت فً اآلخر علٍ الصليب موت ًا اليم ًا لكً اري ِ
عمل خّصك ليس امر ًا هين ًا وِ بد لك َ لنيل اربك من التالم والتوجع والصبر الجميل اقتدا ًء بً
فسيري وراًُ خاملٌ صليبك الذي هو جزء صػير من صليبً وبصليبك هذا تجدينً وخدي
ِنً ِ املك غير الصليب وِ يجد عندي طالبً مخبتً غير الصليب وقد فضلتى علٍ المال
والجاه والمسرات اِرضيٌ من اجلك ِنً وجدتى الدواء اِنجع لشفاء امراضك والسلم الوخيد
لصعودك فً مراقً القداسٌ والمجد اِبدي *

اسمعً ما قالتى فً هذا الصدد آمتً العزيزة تريزيٌ الصػيرة وسيري علٍ اثرها فتخظً عندي
مثلوا َ قالت  " :ان خياة الخب ِ تكون علٍ اِرض باقامٌ مضلٌ علٍ طابور بل هً الصعود
مع يسوع الٍ جبل الجلجلٌ واتخاذ صليبى كنز ًا  .انً فً السماء اتنعم وليس هناك عودة الٍ
مخنٌ ولكنً هنا اريد ان اخيا خياة الخب بالتألم " *
(( النفس ))  :يا يسوع خبيبً اذا كان الصليب هو الوثاق الوخيد الذي يربطنً بك ويدخلنً الٍ
فرخك ويرفعنً الٍ اوج القداسٌ والكمال فوا انا ذي اعانقى واقبلى واضمى الٍ صدري وِ
اطلب بعدك خلي ًٌ سواه *
فيا صليب يسوع مخلصً كن معً فً كل خين  .انً اختارك اليوم لً واخبك واقبلك وافضلك
علٍ جميع افراح العالم ومسرات الجسد وخيرات اِرض .
انً ِ اطلب سواك بعد يسوع وِ اخب غيرك بعد يسوع ِنك انت اعطيتنً يسوع فادي ًا
ومخلص ًا وانت تزفنً الٍ يسوع خليلٌ وعروس ًا ِخبى وخده الٍ اِبد آمين*
**********
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