
             Fr.Yacoub Hanna                 فى حمضر الرب

 2001أغسطس إمألوا األجران    يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
  .نهضة قوية دائمة ،واستقوا وقدمإالثالثة : 

 ! اهلل حيب الشغالني  -1-   
 قوية دائمة،  ، نهضة استقوا وقدموا ،عنوان هذا الباب  

يناسب الحديث عن: امألوا األجران لتكونوا تالميذى 

 .] موضوعات فى اللقاء[ وامألوها لمجاهرة قوية

حقاً يا أخى، النهضة هى قيامنا لنعلن أننا تالميذ الرب   

بالحقيقة، ونهضتنا وتلمذتنا هى التى تصنع المجاهرة القوية 

. إلعالن إيماننا، وقيامنا ونهضتنا توضحهما كلمة استقوا

، فنحن أما تقدمنا للمجاهرة القوية فتعلنهما كلمة قدموا

 استقينا ونستقى الخالص ثم ننطلق لنخبر العالم به.

لذلك قارئى الحبيب ليتك تصلى معنا كى يعيننا الرب    

على ملء األجران لهذه النهضة القوية الدائمة، فنحسب 

بالحقيقة تالميذه، ويستخدمنا بقوة لنجاهر بخالصه بكل 

 .رأة لكل الناسج
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وشاهد الدراسة الذى نطرقه اآلن هو قصة حياة ملك من    

ملوك يهوذا إسمه يوشيا، ويلقب بالملك الصالح. ويحلو لى 

أنا أن أدعوه: خادم النهضة، نظًرا لما عمله هذا الرجل 

( 22،  22مل 2العظيم. تجد قصته فى سفر الملوك الثانى )

 (. 23،  24أخ  2وسفر أخبار األيام الثانى )

وتأتى خطورة قصته من إنه ورث فساًدا فظيًعا عن أبيه    

ذبح أشعياء النبى ا فشريرً الذى كان أمون وجده منسى، 

 .بمنشار الخشب

إن استطعت لو سمحت اقرأ الرواية بحسب سفر الملوك   

الثانى، واسمح لى أن أصحبك فى تأمالت وصلوات هذه 

 .الخلوة فى هذا الفصل

 (4:  43أخ  2. )صغير ولكن. 1

نَِة الثَّاِمنَِة ِمْن ُمْلِكِه إِْذ َكاَن بَْعُد فَتًى، اْبتََدأَ  " َوفِي السَّ

نَِة الثَّانِيَِة َعَشَرةَ اْبتََدأَ يُطَهُِّر  يَْطلُُب إِلهَ َداُوَد أَبِيِه. َوفِي السَّ

َوالتََّماثِيِل يَهُوَذا َوأُوُرَشلِيَم ِمَن اْلُمْرتَفََعاِت َوالسََّواِري 

 ".َواْلَمْسبُوَكاتِ 
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 سنة، يطلب إله داود أبيه 11يا إلهى، إبن   -

 وأنا، ابن...... سنة ولم أطلبك حتى اآلن

 بدايُة عنيفة جًدا يا سيد، 

 تبكت إهمالى وتعلن كبريائى

 فكيف لى أن استغنى عنك؟

 ترى ربى إلى متى سأظل فى هذا الضياع؟

 .لى، واعتزازى بذاتىمن تجاه ا إياك فى ظل  واضعً 

 بنىإ احساس المسئولية أملى عليه ذلك يا+ 

 وأنا أدعوك أن تقدر خالصى لمنفعتك، ولآلخرين

 .طلبنى يا حبيبى، فعندى كل ما يَمكنك ويساعدكلت

 

 ابتدأ 2

 وأنت متى ستبتدىء؟، ابتدأ يطلب.. ابتدأ يطهر

 ا؟ل عمالً خطيرً ب متى سترى أن هناك عمالً لتعمله،

 .اكاهنً  أوا، ملكً  بخادم يا سيد، لستُ  لستُ أنا  -

 .هو قام يطهر يهوذا واورشليم، مملكته

 وماذا عن مملكتك أنت؟+ 
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  .يهوذا وأورشليم، بيتك وحياتك

 كم من رجاسات فى حياتك؟

 للحظات، وفتشت ذاتك؟ اماذا  لو مكثت هادئً 

 ماذا وجدت يا حبيبى؟

 ؛أسرع أدركنى ربى، الفضيحة ليست محتملة -

افكار فاسدة، شهوات، ملذات، كسل، تهاون، ، نجاسات 

 استهتار، خيانة، عادات، صداقات، محبات، 

 ضياع بمعنى الكلمةكلها تشى بانحدارى، 

 .طبع يا سيدلعدا غير ذلك الكثير، الذى تعرفه أنت با

 بنى، كما قام يوشياإقم يا + 

 .امأل أجرانك ألنهضك، كما أنهضته

 اوخدمتك إن كنت خادمً لتضبط بيتك وحياتك، 

 اوكنيستك إن كنت كاهنً 

 .ال يستهن أحد بحداثتك

 قدنى ربى واسندنى -

 .سأفعل يا حبيبى، فأنا أحب الشغالين+ 


