
          Fr.Yacoub Hanna                 فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
2000 يناير                                            وجًها لوجه   

 كلمة ومرأة وبرقع

ذا الفصل يحدثك عن صورتك فى مرآة، فكلنا يا أخى ه    

نحب من يحدثنا عن أنفسنا، وكلنا يهتم بصورته أمام الناس 

ويحرص على ضبط هيئته؛ ملبسه  ومالمح وجهه قبل 

اللقاءات والمقابالت، خصوصاً الهام منها والخطير فى 

 موضوعه. 

ولكن هناك مرآة نهرب منها كثيراً وال يتوافر لدينا الحماس  

والشوق اللذان تتمتع بهما المرايا التى تعكس صورة وجهك 

الجسدية. فهذه الثانية نهتم بها وأحيانًا تستعمل النوع المقعر 

الذى يكبر صورة الوجه لتزداد فرص التجميل ألنها تكشف 

 تفاصيالً أكثر يهمنا ضبطها. 

ين نحن يا أخى المحبوب، مساكين جًدا. نهرب من مساك   

المرآة التى تضبط وتصلح صورتنا أمام اللـه فنأخذ منه 

المديح؛ ها أنت جميلة يا حبيبتى ها أنت جميلة. ونسعى 

لمرايا تخدم صورتنا أمام الناس لنأخذ منهم نفس كلمات 
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المديح، ولكن قدموه استناًدا على رؤية خارجية غالبًا ما تكون 

قناًعا غطى عيوبًا داخلية خطيرة ال يعرفها إال اللـه وأنا، اللـه 

وأنت، وربما يشهد أب اعترافنا عليها، ذلك إن كنا أمناء فى 

 فحص ذواتنا. 

لعلى أثرتك اآلن وهيجت فضولك أو شهيتك لتعرف ما هى   

هذه المرآة التى أحدثك عنها. أدعوك لقراءة الجزء من رسالة 

  اآلن ( 12-1212ول ) يع معلمنا يعقوب الرس

لِذلَِك اْطَرُحوا ُكلَّ نََجاَسٍة َوَكْثَرةَ َشّر، فَاْقبَلُوا بَِوَداَعٍة  12"  

َولِكْن ُكونُوا  11اْلَكلَِمةَ اْلَمْغُروَسةَ اْلقَاِدَرةَ أَْن تَُخلَِّص نُفُوَسُكْم.  

ألَنَّهُ  12وَسُكْم.  َعاِملِيَن بِاْلَكلَِمِة، الَ َساِمِعيَن فَقَْط َخاِدِعيَن نُفُ 

إِْن َكاَن أََحٌد َساِمًعا لِْلَكلَِمِة َولَْيَس َعاِمالً، فََذاَك يُْشبِهُ َرُجالً 

فَإِنَّهُ نَظََر َذاتَهُ َوَمَضى،  12نَاِظًرا َوْجهَ ِخْلقَتِِه فِي ِمْرآٍة،  

 َولِكْن َمِن اطَّلََع َعلَى النَّاُموسِ  12َولِْلَوْقِت نَِسَي َما هَُو.  

يَِّة - اْلَكاِمِل  َوثَبََت، َوَصاَر لَْيَس َساِمًعا نَاِسيًا بَْل - نَاُموِس اْلُحرِّ

 َعاِمالً بِاْلَكلَِمِة، فَهَذا يَُكوُن َمْغبُوطًا فِي َعَملِِه."

   

انت تقف أمام المرآة، كلمات الكتاب المقدس التى بحق 

نا تحكم على ضمائرنا وقلوبنا من الداخل، وأيًضا سلوكيات

وتصرفاتنا الخارجية. إنها مواَجهه يا حبيب الرب، طوباك 

 إن استفدت منها وخرجت مبرًرا ممدوح الداخل والخارج. 
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والشاهد الذى قرأته يوضح لنا ثالثة أمور بها تنجح هذه    

 المواجهة فى صنع تغيير حقيقى لحياتك1 
 العمل بالكلمة     الخضوع       التوبة

 ماذا يعنى ماقرأت ؟ ربما الصالة التالية تعينك 1 

ربى ومخلصى القدوس يسوع المسيح ياصاحب الكلمة  -

  ، الناروالمطرقة

 أعترف أمامك سيدى أنا صاحب هذا الوجه الهارب 

 أرتاح إليه  الهارب من مرآة وصاياك وكأنى أستعذب القبح،

 كلى نجاسة وكثرة شر، كلى عصيان  

 مرايا وكلها تخدعنى،  كثرت من حولى ال

 تقول لى1 أنت جميل 

 ولكن صوتك فى أعماقى يدوى عاليًا1 

 ال تصدقهم يا إبنى. 

 وبدل التوبة والخضوع والعمل بكلماتك

 أخنق صوتك وأحطم مرآتك أو ألقيها فى إهمال. 

 + إلى متى يا حبيبى ؟ هلم نتحاجج سويًا: 

 أن تهرب من مرآة كلماتى والتلمذة عليها، 

 معناه أنك ال تحبنى وال تأتنس بمحضرى 

 أبداً ياربى فأنا فعالً أحبك -

 + لماذا تهرب منى وأنا أبغى تغييرك بوصيتى ؟ 
لو كنا نحبه، لماذا نهرب من كلماته ووصاياه؟ صديقى، فعال، 

غدا نلتقى. فكرمعى بعمق.


