
          Fr.Yacoub Hanna                 فى حمضر الرب

 2011 / 7  عندما يسكت هللا  يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
 غيمةٌ قدَر كف إنسان

 + اطلب يا ولدى الحبيب وسأعطيك.

 ولكن لتطلب بإيمان غير مرتاب البته

 اطلب وأنت ترى بعيون اإليمان سيول الروح.

 دوى مطر" "حس  اطلب وأنت تسمع فى أعماقك 

 عودة عطائى، وتدخالت محبتى فى الوقت المناسب

 يوًما مثل إيليا ؟ترى؛ هل فعلت 

 أم تكتفى يشكواك ومعاتبتى؟

 هو صعد إلى رأس الكرمل،

 وانت، هل ارتقيت جبل الصالة ؟

 هو خرَّ على األرض،

 وانت؛ هل ركعت يوًما تقدم نفسك عن اخوتك؟

 هو جعل وجهه بين ركبتيه خزيًا وتذلاًل،

 وانت؛ هل حملت يوًما خزى شعبك أمامى؟

 رجونى العمل.وتطرح نفسك وقلبك وافكارك، ت

 ماذا عملت؟ فقط تشكونى وتعاتبنى.

 لم أفعل شيئًا مما عمله هذا اإليليا العظيم* آه يا رب، 

 ولكن ها أنا أفعل، ليس تمثيال وال تقليًدا.
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 2  الغيمة املبشرة( 3) - غيمة قدر كف -عندما يسكت هللا

 فعل وقد عصرت الضيقة قلبى،أ

 أنسحق أمامك وقد عصف الخوف بنفسى

 والقلق قد استبد بى تماًما يا سيدى.

 وأنا أفعل هذا؛ولكن يارب، لى زمان 

 أرسل غالمى ليتطلع نحو البحر،

 أسرح بفكرى، غالمى، أطلقه بعيًدا إليك،

 لعل إشارة منك تشعل الرجاء فى قلبى.

 ويعود الغالم فيقول ليس شئ.

 تطلعاته، م  ل  يعود فكرى أدراجه، وقلبى ي  

 إذ ليس شئ.

 فأضع رأسى بين ركبتى، ربما يأًسا، ربما تعبًا،

 وأصلى وأرسل غالمى من جديد. ولكن أعود فأقوم

 يا رب عيونى إلى البحر، بحر محبتك العظيم.

 من حيث تحمل الريح الغيوم، سحاب رعايتك ورضوانك.

 وهذا رجائى يارب،  وسقف تطلعاتى اآلن؛ 

 غيمة قدر كف ..

 

 * آه يا نفسى لو علمت،

 ش للمياة ؟ماذا تفعل هذه الغيمة الصغيرة فى قلب تعطَّ 

 للحياة وغلبته الضيقة وأزعجه صمت اإلله. ظمئ

 كيف رأيتها واكتشفتها أيها الغالم الرائع؟

 آه، إنك فوق الجبل، على رأس الكرمل، مع سيدك.



 3  الغيمة املبشرة( 3) - غيمة قدر كف -عندما يسكت هللا

 فوق الجبل، يسوع لتأخذنى سيدى 

 لترفع قلبى وفكرى إلى رأس الكرمل،

 ولتوجه ناظرّى بالتمام إلى بحر حبك العظيم

 ل،وقى طاعة كاملة سأذهب بال مل

 ألتطلع نحو البحر دوًما.

 هذه لذتى يا سيد حياتى، يسوع 

أن ينكسر قلبى أمامك، وتنسحق روحى ويتذلل جسدى. 

 فأكون إيليا

 وفى نفس الوقت ينطلق وجدانى نحو البحر

 فأكون الغالم

 وإن كنت أعود فأقول ليس شئ،

 يًضا واتطلع لسبع مرات بال ملل أو كالل. أرجع أ

 ة قدر  كف، صغيرة قدر كف إنسان إلى أن أرى غيمً 

 هذا رجائى يا رب.

 لتسكت يارب كما تريد، 

 ولكن ال تحرمنى رؤية هذه الغيمة. 

 لتتأخر كما ترى يا سيد، فأنت الحكمة كلها

 ولكن ال تقطع عن قلبى يوًما

 حُس دوى مطر.

 

.  علمنى أراك تعمل حتى لو سكتَّ

 ها أنا أعلن أمامك؛ 



 4  الغيمة املبشرة( 3) - غيمة قدر كف -عندما يسكت هللا

 وإيماننا أيًضا.ضعفنا ومسكنتنا 
 توبتنا  ورجوعنا ورجاءنا أيًضا.

 اعترافنا أن العيب فينا،
 ولم يكن ولن يكون فيك والفى تدبيرك للحظٍة.

 

 * سأنتظر الغيمة الصغيرة يارب

 ومن بعدها المطر العظيم، عطاءك الغزير.

 ياه  يارب، من هنا إلى هنا.

 إسودت السماء من الغيم والريح،

 الطريقسيول النعمة فى 

 ستعود يارب وتمأل بمجدك كل الحياة!

 حبك يغطى أرضنا بالكامل!

 وأمام غزارة نعمتك، 

 تتوارى شمس الزمن يا شمس البر!

 من هنا من هناك، من هنا إلى هنا،

 فى كل أرض تعبى وخزيى، فى كل بالدى، 

 فى كل كنائسك، فى كل البيوت، فى قلوبنا جميًعا.

 إنسان صغيرة قدر كفغيمة وكل هذا يا سيد،  من 

 مألت عينى الغالم ليبشر إيليا

 "حُس دوى مطر"الذى مأل قلبه صدى 

 فأعلن ألخاب أن اصعد كل وإشرب.

 



 5  الغيمة املبشرة( 3) - غيمة قدر كف -عندما يسكت هللا

 أعطنى يارب توبة حقيقية ..

 فيها أصعد وآكل وأشرب،

 بها أرتفع إليك واشبع وأرتوى بك

 يا سيد حياتى.

 وامأل حياتى رجاًء بك،

 وشددنى إلى أن يأتى اليوم،

 ال يقول فيه إيليا: اشدد وانزل لئال يمنعك المطر. الذى

 أنتظر هذا اليوم يارب؛

 الذى أكون فيه فوق الجبل.

 وال انزل حيث يمنعنى المطر؛

 مطر نعمتك ومحبتك.

 ذلك المنع الجميل،

 فأشبع بك وتمتلئ نفسى رضى

 فأكون معك لألبد،

 فى كرمل سماوى حقيقى،

ال يتوقف وال يجف وأردن عظيم يساوى نهر الحياة الذى 

 أبًدا

 .لك كل تسبيحى وشكرى سيدى 

 أخى الحبيب

  .تركت لك تأمالت هذا الجزء األخير 

أذكرنى     


