
          Fr.Yacoub Hanna                 فى حمضر الرب

 2001أغسطس إمألوا األجران    يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
 ألحجارااألولى: ارفع 

 ! بل أحجارواحٌد ليس حجٌر   -2-   
أخى المحبوب، ترى ماذا فى القصة يدفعك للشجاعة    

، 33، 11، 3وبرجاء تطلب؟ ليتك تطالع اآليات اآلتية )

33 ،33-04 ،02) 

بُّهُ  الَّذ ي هَُوَذا َسيُِّد، يَا: »قَائ لَتَْين   إ لَْيه   األُْختَان   فَأَْرَسلَت   3  تُح 

 َحب يبُنَا ل َعاَزرُ :»لَهُمْ  قَالَ  ذل كَ  َوبَْعدَ  هَذا قَالَ  11....«َمر يض  

ا 33....«ألُوق ظَهُ  أَْذهَبُ  لك نِّي. نَامَ  قَدْ   تَْبك ي، يَُسوعُ  َرآهَا فَلَمَّ

ينَ  َواْليَهُودُ  وح   اْنَزَعجَ  يَْبُكوَن، َمَعهَا َجاُءوا الَّذ   ب الرُّ

 أَْيًضا يَُسوعُ  فَاْنَزَعجَ  33...يَُسوعُ  بََكى 33 ...َواْضطََرَب،

ه   ف ي عَ  َوقَدْ  َمَغاَرةً  َوَكانَ  اْلقَْبر ، إ لَى َوَجاءَ  نَْفس   َعلَْيه   ُوض 

 أُْختُ  َمْرثَا، لَهُ  قَالَتْ !«. اْلَحَجرَ  اْرفَُعوا:»يَُسوعُ  قَالَ  .َحَجر  

 لَهَا قَالَ  04 .«أَيَّام   أَْربََعةَ  لَهُ  ألَنَّ  أَْنتَنَ  قَدْ  َسيُِّد، يَا:»اْلَمْيت  

 َوأَنَا 02....«هللا ؟ َمْجدَ  تََرْينَ  آَمْنت   إ نْ : لَك   أَقُلْ  أَلَمْ :»يَُسوعُ 

ين   ُكلِّ  ف ي أَنَّكَ  َعل ْمتُ   اْلَجْمع   هَذا ألَْجل   َولك نْ . ل ي تَْسَمعُ  ح 

نُوا قُْلُت، اْلَواق ف    .«أَْرَسْلتَن ي أَنَّكَ  ل يُْؤم 
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وتجيب بنفسك، ستكتشف بنفسك مشجعات عديدة تمألك    

 : ض منهاهاك بعرجاء، 

 ،  يسوع يحبك ☼

 جماعة يسوع ) حبيبنا قد نام(،وأنت محبوب من  ☼

 إيقاظك،  يسوع يهتم ب ☼

 يسوع ينزعج ويضطرب ألجلك،  ☼

 كويدرك رع إليك،فيسبل ويبكى على معاناتك،   ☼

  فيطلب انهاء األزمة.أن تؤمن فترى مجده،   ويوجهك ☼

 

 واآلن، أنت تسأل: ماذا تريد يارب أن أفعل؟

 أظنك علمت اإلجابة:

 هناإرفعوا الحجر من ه

 فعالً: إرفعوا الحجر، إرفع الحجر...

 مس فى داخلك، أسمعك ته

 بل:إرفع األحجار! اا واحدً ال ياربى، ليس حجرً  -

 تختفى.فإنى فى قبر من داخل قبر، واألحجار كثيرة 

، لماذا لم يسارع يسوع ويقيم صديقىهل علمت يا    

لعازر؟ رغم حزنه عليه، ورثائه لحزن مريم، وشفقته على 

جهد مرثا وتقديره لمشاركة الجموع؟ إذ كان ينبغى أن 

 يرفعوا الحجر.
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بالتأكيد لم يمنعه الحجر من إقامة لعازر كما كان يمكنه    

األجران دون الحاجة  بالتأكيد أن يخلق الخمر مباشرة فى

 للماء وجهد الخدام.

أود أن أتركك اآلن، تفتش فى ذاتك وحياتك عن األحجار   

 التى تحبسك فى هذه القبور، كيف؟ سأساعدك:

  ،اللذة حجر 

  ،الكسل والتراخى والتهاون أحجار 

  ،عاداتك الرديئة أحجار 

 .صداقاتك الفاسدة أحجار 

  أخرى؛ أحجاراحتملنى فهناك  ؟اوماذا أيضً 

o ارفع ذلك الحجر  ليائس، فهو بال فائدة،ارفض حزنك ا

 واستنفر إرادتك واخرج للقاء إلهك.

o ارفع ذلك ، اترك عشوائيتك، وعتابك الذى ال يبنيك

   نظر كيف يتمجد يسوع؟ت، واهدأ لالحجر

o  الجموع، وال تترك أفكارك تتلذذ  " فرجة "دعك من

ارفع ذلك الحجر، ، بالوضع الذى تركت نفسك فيه

 .ارفع الحجروأطع يسوع المسيح، وهو يدعوك: 

 

ترى هل توانت الجموع وتراجعت عن التقدم إلى القبر 

 وماذا تتعلم من ذلك؟ ورفع الحجر؟ بماذا تجيب؟
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  قرارأسمعك تقول : 

 ماذا تعنى بذلك؟

أجب بال تردد لو سمحت، وتذكر أنك اآلن تتعهد أمام  

ه الخدام لما طلب منهم يسوع: امألوا ال تنس ما فعل) اللـه.

ن وليكن قرارك أ (،مألوها إلى فوق بال تأخيراألجران

 ر.ترفع األحجا

أعلم لماذا؟  وليتك تكون أنا  ..امتعثرً  لحظك متردداً، تبدوأ

عندك حق يا أخى: مشكلة اللفائف ، أنا عرفتكما 

 لسان حالك! والمنديل!

 ربى يا من بقدرتك أقمت الميت، وما كان يمنعك حجر   -

 أحجارى.دعوتنى أرفعه، وها أنا أجاهد بقوة فى رفع 

 ى لفائف كفنى ومنديل وجهى؟أال تتعطف علَى وتنزع عن

 تخنقنى، فى أكفانى أسرع يا سيدى، فرائحة الموت 

 وظلمة وجهى تحزنى.

 رى، أجاهد يا سيدى الرب، ألخرج من قبو

 عن الحركة،  اولكن ال يريحنى أن أقف عاجزً 

 ، أريد الخروج، الفكاك،أن أقف فى الظلمة

 أنا فى حاجة إلى الحرية، إلى النور ياإلهى.

 إلى الخمر، حاجة العرس 

 ال إلى أجران فارغة، أو حتى أجران مملوءة ماًء.
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 ابنى، حبيبى! اهدأ وال تخف+ 

  سأدركك بنعمتى، سأبارك جهدك،

 طالما أنت فى أمانة تجاهد للتوبة، ترفع األحجار.

 ثق ياحبيبى، ها هى جموع جديدة، صحبة جديدة، تحيط بك

 إشارتى، مالئكتى ياابنى الغالى. ها هم بالقرب منك، رهن

 افرح بأمرى لهم، حلوه ودعوه يذهب.

 آه يا يسوع المحبوبــ 

 هل سيأتى الوقت فعالً، الذى أتحرر فيه؟

 الذى فيه أذوق النعمة المحررة المفرحة؟ 

 أذوق خمرك الجديدة؟

ولكن ها أنت  ،كدت أيأس ياربى، بل يئست فعالً من نفسى

 أدركتنى فى ورطة حياتى وأزمة عمرى.

بعدما كشفتها لى،  كيف أرفع األحجار، تعلمنى اآلن

 وأريتنى ثقلها وفعلها المدمر لكيانى.

 وبوعدك األكيد تنعشنى بالنعمة المنقذة، 

 ،المالئكة تسرع لتحريرى بأمرك  ؛إذ أرى فى حبك

 ألنطلق فرحاً بك وبعملك.

 أشكرك ياسيدى ألنه هكذا قد صارت المسرة أمامك.

 أن تسرع إلَى، 

 ن الفارغ من الفرح.تتواجد فى عرسى الحزي
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 حياتى البائسة الفارغة من كل معنى حقيقى للحياة.

 لم أكن أدرى سيدى، أنه خارج قبرى، بجوار معاناتى،

 يوجد من يدعوك، يصرخ إليك، يشفع فَى لديك:

 ليس له خمر!

 انها أمك.. أمى العذراء، صاحبة الدالة عندك، يالفرحى بها.

 إنهم المالئكة، الشهداء، القديسون،

 اء، رفاق، أحباء، يخدمون خالصىأو هم حتى، أحي

 كهنة وخدام أتقياء صعبت عليهم حالى،

  ،فدعوك إلى عرسى، إلى حياتى المدمرة الفارغة

 ، ات مسرعً وأنت لبيت النداء وأتي

 لك عندى. اا أكيدً لعلمك أن هناك احتياجً 

فأتيت "وحولت نوحى إلى فرح لى مزقت مسحى )أكفانى( 

 سروراً"ومنطقتنى 

 إقبل تسبيحى، تمجيدى وشكرى يا سيدى .

 

 ابنك الصغير

 لست أدرى بماذا أوقع:

 لعازر، مريم، مرثا، أم الجموع؟

 عبد الخاطىءأقول:

)                                      ( 


