
  الجنة المغلقةأقوال عن   

 .عندما نغلق باب القلب يتحول القلب إلى جنة يسوع يئن الروح من داخل بأنات ال ُينطق بھا +

ى القلب  + ة(دخول المال إل ة المغلق وذا) الجن ع المسيح كيھ ى بي ؤدى إل ا ي ة ربم دارك . ھو خيان م يت إن ل

  .أمرھا بسرعة

ه + الم واغراءات ھوات الع ول ش اب  دخ ب الش ى قل اة إل ھوة فت ول ش ذلك دخ   ـ ك

  .ھى خيانة ألن صاحب الجنة يسوع الطاھر مازال ساكناً فيھا ) جنة يسوع المغلقة(

  .ألن قلبھا ھيكل لروح هللا زارع الجنة وساكنھا. دخول المظھرية ومحبة العالم إلى قلب الفتاة خيانة  +

  .ألن يسوع المتواضع الوديع ساكن فيھا. خيانة دخول العناد والكبرياء والتصلف إلى قلب المسيحى +

ى قلب الكنيسة  + ة(تسرب الخوف إل ه المغلق ة) جنت ا فى وسطھا فال تتزعزع . خيان ل إلھن   ألن عمانوئي

  .إلى زمان

  .الخيانة أن يأكل أحد غير يسوع من ثمره النفيس  +

ا  + يس التى زرعھ ره النف ه وثم الم وللشر عندما يعطى االنسان المسيحى مواھب جنت روح القدس للع ال

ر يد.. وللغي ول الس ة، كق ذه خيان كِ : "فھ ى أعطيت ن فضتى الت ى وم ن ذھب ِك م ة زينت ذِت أمتع ووضعت .. أخ

  .)  22ـ  15:  16 حز( .."وبخورى وخبزى الذى أعطيتِك  أمامھا زيتى

  .فالخيانة أن يأخذ أوالد هللا مواھبھم التى من هللا ويقدمونھا للعالم  +

ر غرس والخ + ا ثم ا كلھ ع أنھ رة م واطفى المبك تص ع وتى ويم بابى وق رة ش الم زھ ة أن يقطف الع يان

  .الروح

  .والخيانة أن تقدم العين نظرتھا لغير يسوع  +

  .والخيانة أن يقدم الفكر تأمالته الحلوة لغير صاحبه  +

  .والخيانة أن تقطر الشفاه شھداً لغير يسوع  +

  .لغير يسوع ) أعمالھا ( ة أطيابھا والخيانة أن تقدم النفس رائح +

  

  



  :منـاجاة

ك وحدك ..ربى يسوع ة ل ة مغلق ة، . نطلب إليك أن تكون كل نفس جن ة مغلق ا جن وأن تكون الكنيسة كلھ

  .طفولة مغلقة، وشباب مغلق، شيخوخة مغلقة

وأن ال يتمتع برائحة ناردينھا إالَّ . نطلب إليك أالَّ يأكل من ثمر جنتك النفيس إالَّ أنت وحدك .. ربى يسوع

              .أنت وحدك

ا فى الخارج ال عنھ ا . العذراء والدة اإلله كانت تحمل المسيح داخلھا وال تھتم ال بكثير وال بقليل بما يق لھ

  .بھا كل ثمر نفيس وبھا الحبيب نفسه  ، أما فى الداخل فجنةمظھر بسيط فى الخارج

  !! .ويسوع وحده  ..فإنه لم يدخل قلبِك أو فكرِك أو خيالِك إالَّ يسوع !! ما أمجدِك أيتھا العذراء 

  

  القمص بيشوى كامل


