
          Fr.Yacoub Hanna                 فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
2000 يناير                                            وجًها لوجه   

 كلمة ومرأة وبرقع

     حبيبى أن تفتح سفر المزامير وتطالع المزمور أدعوك يا   

ليتك تحفظها  - ( وأكمل منه السطور التالية ::-91:7) مز 

فهى تعلن أن مواجهة الكلمة هنا للبركة والمنفعة، أكتبه  -اآلن 

 لك فى صورة بنود للتغيير والتعزية1 

  .بِّ َكاِمٌل يَُردُّ النَّْفَس  نَاُموُس الرَّ
 لنفسى، يردها، يحييهاحياة حقيقية 

  .بِّ َصاِدقَةٌ تَُصيُِّر اْلَجاِهَل َحِكيًما  َشهَاَداُت الرَّ
 حكمة رائعة تغيرنى للنقيض

  .ُح اْلقَْلَب بِّ ُمْستَقِيَمةٌ تُفَرِّ  َوَصايَا الرَّ
 داخلى عميق فرح حقيقى

  .بِّ طَاِهٌر يُنِيُر اْلَعْينَْيِن  أَْمُر الرَّ
 استنارة غير موصوفة

  ُبِّ نَقِيٌّ ثَابٌِت إِلَى األَبَِد. َخْوف  الرَّ
 وتضمن نجاحى مخافة تؤمن سلوكياتى

 .بِّ َحقٌّ َعاِدلَةٌ ُكلُّهَا  أَْحَكاُم الرَّ
 .ال ظلم فيها البتة، تنصفنى
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 ،أَْشهَى ِمَن الذَّهَِب َواإِلْبِريِز اْلَكثِيِر 
 كل الغنى لمن يراعيها

  َه  اِد. َوأَْحلَى ِمَن اْلَعَسِل َوقَْطِر الشِّ
 .وأى لذة لذة حقيقية فوق كلِ 

  ،أَْيًضا َعْبُدَك يَُحذَُّر بِهَا 
نى ويحمينى  سراج يحذِّرنى ويحصِّ

  َوفِي ِحْفِظهَا ثََواٌب َعِظيٌم 
 .فى زمنى واألبديةالبركة كلها فى طاعتى للوصية، 

 اسمعك تهمس وما الحل ؟ 

وتأتيك اإلجابة من معلمنا يعقوب، كما قرأناها فى    

 بداية، ها هى من جديد نختم بها1 ال

" ألنه إن كان أحد سامعاً للكلمة وليس عامالً فذاك يشبه 

رجالً ناظراً وجه خلقته فى مرآة . فإنه نظر ذاته ومضى 

وللوقت نسى ما هو. ولكن من اطلع على الناموس الكامل 

ناموس الحرية وثبت وصار ليس سامعاً  ناسياً بل عامالً 

 يكون مغبوطاً فى عمله "بالكلمة فهذا 

 ( 42و  142  :) يع 

 فى سطور مركزة : 

أمام  توقف بقلبك ،على الناموس الكامل صديقىيا  أطلع  

المرآة اإللهية وتطلع إليها، تأمل فيها وتمعن فيما تقدمه لك 

 . او من تأديبات من نور وإرشاد، من وعود ،من تحذيرات
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فى هذه الرؤية مهما كانت فاضًحة لذاتك، فمن قال  أثبت   

أن كل األدوية طعمها حلو؟  وفى ثباتك تقبل أحكام المرآة 

 مهما كانت قاسية، لمنفعتك كما اتفقنا. 

بالكلمة، فكما تمتد يدك ألدوات المرآة لتصلح بها  إعمل   

ك قلبك وضميرك وإرادتك وخذ قراًرا شعرك ووجهك، حرِّ 

تغير، أن تزيل القبح والتشويه الذى حدث أن تعمل، أن ت

 لصورة اللـه فيك. 

كل األقنعة التى أخفيت أو بالحرى تحرق  تمزق أن قرر   

كل  ها فى ذلكوراءها حقيقة نفسك، كن واضًحا مع

 الوضوح. 

مغبوطًا فى عملك  -بحسب كلمات الرب  - تصير  وهكذا   

 وطوباك. 

 

أثق فى ربى ومخلصى أن يعينك فى هذه المواجهة وأثق    

أنك ستدمن بعد نجاحك هذا فيها، ستدمن أن تقف أمام مرآة 

الكلمة، فالفرح الذى تعلنه الوصية ال يضاهيه فرح. 

واقترابك إلى الصورة الحلوة التى ترضى الرب سيشبع 

نفسك بسالم سماوى عجيب يجعلك ترفض كل دعوة لقبول 

 صورة زائفة لحياتك. أو إعالن 

 يعينك الرب وضعفى

أذكرنى                                    


