
          Fr.Yacoub Hanna                 فى حمضر الرب

 2001أغسطس   إمألوا األجران  يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
 ألحجارا األولى: ارفع

 ! اكتشافات خمزية  -1-   
يح للجموع: محور تأملنا أخى المحبوب هو أمر المس   

الخروج ب، لما تحرك ليأمر لعازر ارفعوا الحجر من ههنا

انظر يا أخى، رغم قدرة المسيح  (. 11) يو  ا من قبرهحي  

له المجد، ورغم محبته الواضحة جدا  للعازر واختيه مريم 

 ومرثا، ورغم تأثره الشديد بموت محبوبه، بل وبكاؤه عليه،

وقبل كل ذلك اهتمامه الواضح بأخباره وهو بعيد، منذ أن 

كان مريضا ، رغم ذلك كله، إلى حد اإلنزعاج بالروح 

 .لعازر أن يخرج ،واإلضطراب، لم يأمر يسوع فى عجلة

كنا نظن انه فى تأثره الشديد هذا، سيأمر فجأة ويقيم لعازر، 

 كان يستطيع، إال انه لم يفعل بل قال: ارفعوا الحجر.

بالتأكيد، لم يكن الحجر يمنعه! إنما هناك دروس فى ذلك 

 نصلى إلى اللـه أن يرافقنا ويعلمنا.

أخى، لو تخيلت نفسك لعازر داخل القبر، ماذا كنت     

 تطلب من يسوع؟
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خرجنى اتقول:)سأصرخ: سيدى الرب أسرع و أسمعك    

من هنا، من ظلمتى أصرخ، من نتانة قبرى أفزع، من 

 جن، رأسى يكاد ينفجر، أنا فى ضيق شديد،عبتى أكاد أر  

نقذنى، اأنا فى ورطة عظيمة، ال تسكت يا يسوع، أسرع و

 ويحى من ينقذنى من جسد الموت هذا(.

حلو يا حبيبى، إن كان ذا حالك وصراخك فلك نصيب     

 فى ثمار هذه الخلوة، وهذا اللقاء. ها هو يسوع يخاطبك:

حبيبى قبل أن تكتشف  باابنى الحبيب، أراك فى لعازر يا+ 

 .، محجوزا  عليكاا  مربوط  أراك فى قبرك، ملفوف .أنت ذلك

 من أعمال ميتة تركت نفسك فيها بحجر ثقيل

 منها الم تئن يوم   أعتب عليك ياابنى، 

 تراها لذة؟ أن تكون فى قبر؟ كانك

 مفضوٌح أنا اآلن، فى عينى نفسى  -

 حقا  يا سيدى، مشدوٌد بقوة إلى قبر شهواتى

 غارٌق فى قاع نجاساتى، منذ زمان.

 وبصوت أسيف صرخت مرارا :

 أين أنت يا مريم؟ يا مرثا؟ أينكم يا جموع؟

 بال إجابة، ضاع ندائى ومات صراخى

 لماذا يا سيدى؟ وها أنت تعاتبنى.



2021 3      /  1     اكتشافات خمزية   -1- األحجار  ارفع  -األجران إمألوا 

 بحثت عن هؤالء خارجكأنت يا حبيبى الصغير، + 

 كلهم داخلك ياابنى، اكتشفهم تعرف كيف تخرج بينما  

 وبى، صدقنى يا محب

 ، سيكون أعظم وأخطر اكتشاف فى حياتك

 ن موتك، ينقذك من الورطة األبديةشاف يقيمك ماكت

 أفهمنى يا سيدى، أنا بال حياة، بال قوة  -

 علمنى أرجوك.

 ألم يأت يوٌم اكتفيت فيه بالبكاء على حالك؟+ 

 وغلبك حزنك على نفسك بطريقة ألزمتك الصمت؟  

 وكنت تعزى نفسك بأن الجموع بجوارك تعزيك؟

 ، رفاقا ، أخوة لك؟اوهذه الجموع، ربما تكون خدام  

  وظننت أن لى عذرا ، فاكتفيت ،حدث هذا يا سيد -

 آه يا سيدى، تشير علَى اآلن..

 فَى مريم، بل رأيتنى مريم. رأيتَ 

 حزنت مريم حزنك هذالما  يا صغيرى+ 

 .مكثت فى المنزل، حتى بعدما عرفت باقترابى لبيت عنيا

 نصيبها الصالح. اتناست انها اختارتنى يوم  نسيت أو 

 لكنها خرجت، فزعت وانطلقت ووراءها الجيران.. -

 تراها لم تصدق مرثا؟ ،لما اقتربت أكثر+ 
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 بنى، وأعذر كل أوالدى،إ عذرتها ياأ

 ألنى أحبهم وأنتظرهم.

 أشكرك يا ربى، على هذا االكتشاف. -

 ساعدنى ياإلهى، ال أكتفى بالبكاء على حالى

 وأنا فى قوقعة ذاتى، مخاوفى وأحزانى.

 وأطلبك، فأنت قريبيا رب أخرج س

 االكتشاف األول.وأسمح لى أسميه : 

 

 ابنى، محبوبى، كم أنت نشيط!+ 

 ولكن فى اتجاه يعارض مشيئتى.. يبعدك عنى!

 كثيرا .. تعاتب كثيرا ، وتنحصر فى ذلك.تتحرك 

 تقول لى: لو كنت معى لما صار ذلك حالى.

 مثلما قالتها مرثا يا سيد.. -

 لو كنت ههنا لم يمت أخى.

 بل فى عتابها المتالحق، كادت تعوق عملى + 

 فلما دعوت الجموع: ارفعوا الحجر

 له أربعة أيام أنتن، قالت لك : قد -

 صدقنى ربى، الفضيحة تزداد داخلى أكثر

االكتشاف الثانى، وأكاد أقترب إلى 
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 بداخلى مرثا، بل أنا مرثا.

 لما أتحرك كثيرا  فى عشوائية، حتى ولو طلبا  للتوبة 

 لما أكثر من الكالم والعتاب، متصورا  أنك بعيد.

 لى رجاء ياربى، فى طول أناتك، فى وعود محبتك:

 ستقوم.. ستنتصر..

 أعلم.ولن أجادل يا إلهى فاعارضك قائال : أنا 

 ال أعلم شيئا .حقا  أنافها 

مثلما كانت مرثا ال تدرك أن أمامها رب الحياة، بل الحياة 

 ذاتها.

 

واالكتشاف الثالث ، أصعبهم يا حبيبى+ 

 ،وأنت مريم، تفعل شيئا ، تحزن وتغرق فى حزنك

 وأنت مرثا، تتحرك فى عشوائية وتعاتب.

 لم يبق فى المشهد إال الجموع يارب. -

 يبى، اكتشفتها، أنت فى الجموع.آه يا حب+ 

 لما تكتفى أن " تتفرج " على نفسك

 تتأمل فى نفسك خلف األحجار..

 أن تنتظر فقط، ماسوف أفعله أنا. تقدمه، وأقصى عمل

 حقا  ياأبى، كم من مرات سلكت هكذا. -
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 كتفيت بمشاهدة نفسى البائسة،ا

 حزينة تطلق عواطفى لساعات كأنى أشاهد دراما

 يشجينى للحظات. احزين   الحن  أو أسمع 

 أو أطالع قصة معاناة جذبتنى أحداثها.

 يا حبيبى اولم تشغل بالك يوم  + 

 أنك بطل الدراما الحزينة، وملهم اللحن الحزين،ب

 وصاحب قصة المعاناة.

 سامحنى ربى، ها أنا أفيق. -

 معترفا  أمامك بثالث خطايا، فوق شهواتى:

 فأنا مريمئس، حزنى اليا* 

 وتعويق عملك دون أن أدرى، مرثاعتابى المتكرر، * 

 ، ارثى لحالى ، مثل الجموعاوفى متفرج  وق* 

 ،، أنا لعازرذلك من كلأخطر و

 ،المحتاج أمرك بالحياة 

 ا من أكفانى.حر  وإطالقى 

  واآلن! ماذا أفعل ياسيدى الرب؟

 أقولها وكلى رجاء.

 . اذكرنىرد ا على سؤالك نتابع غدا نصيحة الرب ،أخي


