
          Fr.Yacoub Hanna                 فى حمضر الرب

 2001أغسطس إمألوا األجران    يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
  .نهضة قوية دائمة ،وااستقوا وقدمالثالثة : 

 ! اكتشاف وانطالق  -2-   
، ليت القصة تكون قد استهوتك وطالعتها من كتابك، أخى

 (.22-4:  22مل 2 )فاصيل العمل فىفقرأت ت

 

 (41 ، 43: 33أخ 2وجدت سفر الشريعة )  3

ةَ  إِْخَراِجِهمِ  َوِعْندَ   " ، بَْيتِ  إِلَى اْلُمْدَخلَةَ  اْلفِضَّ بِّ  َوَجدَ  الرَّ

بِّ  َشِريَعةِ  ِسْفرَ  اْلَكاِهنُ  ِحْلقِيَا  ِحْلقِيَا فَأََجابَ . ُموَسى بِيَدِ  الرَّ

 بَْيتِ  فِي الشَِّريَعةِ  ِسْفرَ  َوَجْدتُ  قَدْ : »اْلَكاتِبِ  لَِشافَانَ  َوقَالَ 

بِّ  ْفرَ  ِحْلقِيَا َوَسلَّمَ . «الرَّ  َشافَاَن،" إِلَى السِّ

 

هل قرأت يا أخى، أين وجد حلقيا سفر الشريعة؟ وجده   

أخربها ملوك يهوذا. فى ركام البيت! فى مناطق من الهيكل 

 (11:  24أخ 2)

اِرينَ  " َوأَْعطَْوهَا  َمْنُحوتَة   ِحَجاَرة   لِيَْشتَُروا َواْلبَنَّائِينَ  لِلنَّجَّ

 ُملُوكُ  أَْخَربَهَا الَّتِي اْلبُيُوتِ  تَْسقِيفِ  َوألَْجلِ  لِْلُوَصلِ  َوأَْخَشاب ا

 ".يَهُوَذا

031 
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 أخشى يا حبيب الرب أن يكون قلبك هو ذلك البيت  

الخرب، أو أن يكون بيتك هو ذلك الهيكل الذى لم يهتم 

 .جدادك بتعميره بل أهملوه فخربأأباؤك و

أخشى أن تبحث عن "سفر الشريعة"، كتابك المقدس،   

 !فنجده مدفونا  فى خزانة قديمة خصصت للمهمالت

أخشى أن تكون الوصية وكلمات اللـه قد توارت داخل  

وخربته عباداتك الغريبة  قلبك الذى مزقته أهواؤك،

 .ورياؤك الذى أدمنته

 ماذا تقول؟

 :بال تسرع من فضلك، سأساعدك فى اإلجابة

 هل على قلبك أن تقرأ إنجيلك بصفة يومية؟

تساعدك فى ضبط كلماتك  اومقاطع  هل تحفظ منه آيات 

 ومعامالت حياتك اليومية؟

نه ا امؤمن  هل تعتبره مرآة تغيرك، فتنظر فيها بتأمل وتدقيق 

 أَْنقِيَاءُ  اآلنَ  أَْنتُمُ  به؟ كما قال يسوع: " انقي  أعطى لك لتحيا 

 ( 2:  11" ) يو .بِهِ  َكلَّْمتُُكمْ  الَِّذي اْلَكالَمِ  لَِسبَبِ 

أميل يا حبيبى ألن أرى نفسى أفعل مثلما فعل يوشيا، لما 

 !فتحوا سفر الشريعة وقرأوا فيه أمامه: مزق ثيابه

 أين ضاع إحساسى؟ ربى -

 أبعد كل هذه الفضائح، ال يلومنى قلبى؟

 إرحمنى من هذا البرود أرجوك،



2021 3   /  2   اكتشاف وانطالق  -2-  نهضة قوية دائمة – األجرانإمألوا 

 مأل أجرانى؟أوإال فكيف 

 وكيف سأركب قطار النهضة؟

 بل كيف سأنجو من غضبك لو غضبت؟ 

 .فعظيم هو غضبك الذى يشتعل وال ينطفىء

 توبتك تنجيك يا حبيبى، ليتك تتوب+ 

 قلبه ، رقَّ ولدى يوشيا يا

 ثيابه وبكىتواضع أمامى، مزق 

 وأنت، هل لك أن تفعل مثله؟

 كم هائل من المخالفات فى حياتى يارب، -

 عصيان فظيع وإهمال طاغٍ غطى كل شىء

 عاصر ذلك، وأفزعه مثلك اهو أيض  + 

 .وهذا ما أريدك أن تفعله، لكنه عرف كيف ينهض

 

 (3:  23مل  2عهٌد يارب. ) 3

ا َوقَطَعَ  اْلِمْنبَرِ  َعلَى اْلَملِكُ  َوَوقَفَ  " بِّ  أََمامَ  َعْهد   لِلذَّهَابِ  الرَّ

، َوَراءَ  بِّ  اْلقَْلبِ  بُِكلِّ  َوفََرائِِضهِ  َوَشهَاَداتِهِ  َوَصايَاهُ  َولِِحْفظِ  الرَّ

ْفرِ  هَذا فِي اْلَمْكتُوبِ  اْلَعْهدِ  هَذا َكالَمِ  إِلقَاَمةِ  النَّْفِس، َوُكلِّ  . السِّ

 ".اْلَعْهدِ  ِعْندَ  الشَّْعبِ  َجِميعُ  َوَوقَفَ 

أخى المبارك، مارأيك فى تعهد يوشيا؟ أن يذهب وراء   

الرب ويحفظ وصاياه بكل قلبه وكل نفسه وكل قوته، ليعمل 

 كالم اللـه كما يريد اللـه؟
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 شهوة قلبى أن أفعل يا سيدى الرب -

 فال أقل من ذلك يصلح من حالى

 سهل على يارب أن أتعهد،

 صرار يوشياإنفذ عهودى بأأما أن 

 .فهذا ما ال أضمن نفسى فيه

 قدمتها ووعود صدرتها فكم من عهودٍ 

 وسرعان ما نقضتها

 

 (21:  23مل  2) بكل قلبه  1

بِّ  إِلَى َرَجعَ  قَدْ  ِمْثلُهُ  َملِك   قَْبلَهُ  يَُكنْ  َولَمْ   "  َوُكلِّ  قَْلبِهِ  بُِكلِّ  الرَّ

تِهِ  َوُكلِّ  نَْفِسهِ   يَقُمْ  لَمْ  َوبَْعَدهُ  ُموَسى، َشِريَعةِ  ُكلِّ  َحَسبَ  قُوَّ

 ".ِمْثلُهُ 

 لقد تعهد يوشيا بكل قلبه وبكل نفسه وبكل قوته+ 

 .كيانه كله انشغل بالقضية، رآها مسألة حياة أو موت

 فلم يحتمل األمر فى داخله تأجيال  

 استنفر إرادته، فتحرك داخله قبل خارجه

 .وكانت النهضةة  الصحوفكانت 

 المحبوب، حكمتك تدفعنىرفقك يشجعنى يا يسوع  -

 علمنى أقوم، اسندنى ألنهض، حرك قلبى بقوتك

 بارك تعهداتى واختم عليها بروحك وبدمك

 .فتصير سارية المفعول


