
          Fr.Yacoub Hanna                 فى حمضر الرب

 2001أغسطس إمألوا األجران    يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
 واالثالثة : نهضة قوية دائمة ، استقوا وقدم

 ! كى تنالوالركضوا أ  -3-   
 (22:  22مل  2وركض الملك )  - 6

لِّيَّةِ  َسْطحِ  َعلَى الَّتِي َواْلَمَذابح   " ل وك   َعِملَهَا الَّتِي آَحازَ  ع   م 

، بَْيتِ  َداَريْ  فِي َمنَسَّى َعِملَهَا الَّتِي َواْلَمَذابح   يَه وَذا، بِّ  الرَّ

، هََدَمهَا ى ه نَاكَ  ِمنْ  َوَرَكضَ  اْلَملِك  بَاَرهَا َوَذرَّ  َواِدي فِي غ 

ونَ   ".قَْدر 

 امسرع   اما أجملها عبارة يا أخى، وركض! جرى قافز    

وبيده  من مكان إلى مكان يحمل فى قلبه حرارة النهضة

. وقد ناله الح وأمام عينيه هدف لن يرجع إالشعلة إص

اختطفها من منزله وذهب يلقيها كمن يحمل قنبلة موقوتة، 

  .فى وادى قدرون حتى ال تدمر البقية ابعيد  

صدقنى يا حبيبى! الخطية والعصيان والمخالفات   

والنجاسات، كلها قنابل موقوتة تدمرك لو تركتها مكانها، 

 وحذارى من تأجيل التخلص منها. 
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وبسرعة أخرجها من  مثل يوشيا البطل إنما اركض   

  .بيتك، من حياتك، من قلبك

 هكذا علمنا أيضا بولس لرسول فقال :

ونَ  الَِّذينَ  أَنَّ  تَْعلَم ونَ  أَلَْست مْ  " ه مْ  اْلَمْيَدانِ  فِي يَْرك ض   َجِميع 

وَن، ا َولِكنَّ  يَْرك ض  ذ   َواِحد  وا هَكَذا اْلَجَعالَةَ؟ يَأْخ   لَِكيْ  اْرك ض 

 ( 42:  9 كو 1" ) .تَنَال وا

أرجوك، التستثقل كلماتى، وال تظننى أبالغ، فهذه    

ذهب بنفسك اآلن إلى اشعياء النبى واسأله هيا احقيقة، 

 (41-13، 11:  9)اش 

ن ودِ  َربَّ  يَْطل بْ  َولَمْ  َضاِربِهِ  إِلَى يَْرجعْ  لَمْ  َوالشَّْعب    " . اْلج 

ب   فَيَْقطَع   ْأسَ  إِْسَرائِيلَ  ِمنْ  الرَّ نََب، الرَّ  َواألََسَل، النَّْخلَ  َوالذَّ

ْيخ  . َواِحد   يَْوم   فِي ْعتَبَر   اَلشَّ ، ه وَ  َواْلم  ْأس   الَِّذي َوالنَّبِي   الرَّ

نَب   ه وَ  بِاْلَكِذبِ  ي َعلِّم   ْرِشد و َوَصارَ . الذَّ  الشَّْعبِ  هَذا م 

ِضلِّيَن، ْرَشد وه   م  ْبتَلَِعينَ  َوم  يِّد   يَْفَرح   الَ  ذلِكَ  ألَْجلِ . م   السَّ

 ِمْنه مْ  َواِحد   ك لَّ  ألَنَّ  َوأََراِملَه ، يَتَاَماه   يَْرَحم   َوالَ  بِفِْتيَانِِه،

نَافِق   تََكلِّم   فَم   َوك ل  . َشر   َوفَاِعل   م   لَمْ  هَذا ك لِّ  َمعَ . بِاْلَحَماقَةِ  م 

ه   بَلْ  َغَضب ه ، يَْرتَدَّ  ورَ الْ  ألَنَّ  !بَْعد   َمْمد وَدة   يَد   ي ْحِرق   ف ج 

 فَتَْلتَف   اْلَوْعرِ  َغابَ  َوت ْشِعل   َواْلَحَسَك، الشَّْوكَ  تَأْك ل   َكالنَّاِر،

ن ودِ  َربِّ  بَِسَخطِ . د َخان   َعم ودَ  ، ت ْحَرق   اْلج   َويَك ون   األَْرض 
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 يَْلتَِهم  . أَِخيهِ  َعلَى اإِلْنَسان   ي ْشفِق   الَ . لِلنَّارِ  َكَمأَْكل الشَّْعب  

، اْليَِمينِ  َعلَى وع  َمالِ  َعلَى َويَأْك ل   فَيَج  ل ونَ . يَْشبَع   فاَلَ  الشَّ  يَأْك 

 َوه َما َمنَسَّى، َوأَْفَرايِم   أَْفَرايَِم، َمنَسَّى: ِذَراِعهِ  لَْحمَ  َواِحد   ك ل  

ا ه   بَلْ  َغَضب ه ، يَْرتَدَّ  لَمْ  هَذا ك لِّ  َمعَ . يَه وَذا َعلَى َمع   يَد 

 "!بَْعد   َمْمد وَدة  

 :اعتقد انك تريد أن تصلى، مثلى

 ربى المهوب، ياديان األرض كلها -

 ارحمنى، واعطنى فرصة، مهلة

 إرادتى لملم نفسى، أفكارى، جسدى،أ

 .لل الفساد والدمار فى حياتىألقوم واتخلص من كل عِ 

فلست براغب فى شهوة لذيذة  سأركض يا مخلصى،

 .مقابلها كل شىءأتمتع بها لساعات أو أليام وأخسر 

 .هنا فى األرض وعندك فى السماء

 تعهدك يفرحنى ياابنى الحبيب، ومكافأتى لك؛+ 

 ،بينما أنت تسرع لتهرب وتنقى وتطهر

 ، أجرى عليك،رفع عينيك، وسترانى أركض مقابلكإ

 .آتيك بفيض حبى ورحمتى

 فكل حركة أمينة منك تجاهى، حتى ولو خطوة واحدة

 سأرد عليها بعطف شديد، 
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 .لم تكن تحلم به اير  يوبانقالب حلو فى واقعك وسترى تغ

 .من الحلم بهحتى حرمك الشيطان 

 .أنا أحبك ياربى، وسئمت عيشة الشر -

 لعله ملء زمان توبتى ورجوعى إليك

 ليته يكون وقتا  مقبوال  وزمان خالص

 مثلما حدث وصار يوشيا خادم النهضة

 

 (22:  23أخ  2كل أيامى ال أحيد. )  - 7

َجاَساتِ  َجِميعَ  ي وِشيَّا َوأََزالَ  "  الَّتِي األََراِضي ك لِّ  ِمنْ  الرَّ

وِدينَ  َجِميعَ  َوَجَعلَ  إِْسَرائِيَل، لِبَنِي َشلِيمَ  فِي اْلَمْوج   أ ور 

بَّ  يَْعب د ونَ  بِّ  َوَراءِ  ِمنْ  يَِحيد وا لَمْ  أَيَّاِمهِ  ك لَّ . إِلهَه مْ  الرَّ  الرَّ

 ".آبَائِِهمْ  إِلهِ 

 يأتى ذلك الوقت يا سيدى؟ متى -

 الذى تساندنى فيه نعمتك وأنهض وأزيل كل الرجاسات

 ؟ورشليمى يعبدكأما فى داخلى، فى  كلالذى أرى فيه 

 .وكل أوقاتى، حتى نهاية عمرى كل أيامى

 .أنت إلهى األوحد، معبودى العالى المهوب

 متى ينتهى من حياتى كل حيود وشرود عنك؟

 يا سيدى؟متى أريح قلبك بالكامل 
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 :وأجعلك ال تقول بأسى

ونَ  َوَشْعبِي "  إِلَى فَيَْدع ونَه مْ  َعنِّي، االْرتَِدادِ  إِلَى َجانِح 

ه   أََحد   َوالَ  اْلَعلِيِّ   (7:  11" )هو . يَْرفَع 

بل ترانى، بيتى وحياتى، اخوتى ومعارفى، كنيستى 

ك نا يحبون حقك، ويحبوترى الكل ناهض  ، وبالدى

 .بالحق

 .قلبك أن تصنع هذا، وبمعونتى سأدفعكضع فى + 

 .تذكر: بكل قلبك، بكل نفسك وبكل قوتك

 تنحى عن سياسة: نصف القلب وبعض النفس

 ففيها، سهل عليك أن تعود وتغضبنى

 .فتنهار النهضة، تفقد قوتها وديمومتها

قلبى ونفسى، عقلى وكل كيانى، ملكك ياسيد وطوع  -

 .فسأطيععلمنى ودربنى وارشدنى، ف .ارادتك

 بدونك كما تعلم يا سيد، أجرانى فارغة

 ء  مابعض وعلى أقصى تقدير مملوءة 

 والحاجة إلى خمر أليس كذلك؟

 .عندك أنت الخمر؛ الحب الفرح والنصرة

 ،مألت أجرانى وسأمألها يا يسوعى المحبوب

 .هيأت آنيتى، وبقى أن تقول كلمتك فتفرح نفسى


