
          Fr.Yacoub Hanna                 فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
  2014يناير                            جمعوا إلى أتقيائى ا  

 تعودوا ترجعون ال الخلوة األولى:

 ! مل تقطع حبال القارب  -1-   

داعينا، رسمه هو يسوع  طريق األتقياء إلىالمحبوب،    

وهو يراقبنا فى الطريق، يحرس أرجلنا فى  ،بنفسه لنا

ا كثيرة ليعدل المسار لو رأى ويتدخل مرار   ،المسير إليه

فينا من بدأ ينحرف. لكن لألسف منا من يرفض هذه 

  .تلغيهاحريته أو  تقيدالمتابعة اللصيقة من الرب، ويراها 

 ؟  ترى من الذى يربح النهاية السعيدة

 ؟يقبل المتابعة واالرشاد اإللهى  الذى

 رؤيته وفكره الخاص؟ على  اأم من يستقل بذاته معتمد  

هذه الخلوة تصحبنا فى رحلة مع الراجعين فى    

منا طريقه،  الطريق، ال لنرجع مثلهم بل ليفحص كل  

فربما كان فى طريق الرجوع ال طريق الذهاب إلى 

 هناك.
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من سفر التثنية،  فى روح الصالة نتقدم إلى شاهد بسيط   

 ( 11: 11اقراه من فضلك ) تث 

بَ  يَُرد   َوالَ  ال َخي َل، لَهُ  يَُكثِّر   الَ  َولِكن   "  رَ  إِلَى الشَّع   ِمص 

ب   ال َخي َل، يَُكثِّرَ  لَِكي   ِجُعونَ  تَُعوُدوا الَ : لَُكم   قَالَ  قَد   َوالرَّ  تَر 

ا الطَِّريقِ  هِذهِ  فِي  ".أَي ض 

أنا ليس لى فى ؟ ياسيدى بمصر وبخيلهامالى أنا    

 ركوب الخيل. اهوى أساس  أالفروسية، وال 

هللا يتحدث فى هذا الجزء عن ، الحديث يا أخى عن القوة  

كثر له الملك الذى يختاره الشعب ويطلب منه أن ال يُ 

رعى،  الخيل، ولما كانت كنعان فقيرة فى الخيل فهى بالدُ 

فيحضر خيال  من خاف الرب عليهم أن يرسل الملك 

ه فى خوفه عليهم ال يريدهم يرجعون إلى ـوالل، مصر

  .لعلك التقطت الخيط الروحى الذى نقصده مصر.

 دت إلى مصر أنا كثيرا  يارب ما عُ ، سيدى الرب  *

 مصر فى قوة فرسانها، لكنها لم تعرفك 

 لكنها تتجاهلك ،مصر فى عظمة علمها

 مصر فى صرامة شعبها، لكنها تتهاون فى حقك 

 هربت منه أنا لما دعوتنى للخروج  هذا كله

 فلم تنفعنى قوة جسدى، الخيل، اكتشفت انا فساده
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 ولم ينفع علمى ومعرفتى 

 اما جبروتى وصرامتى فهو جهد ضائع

 لم يخدم خالص نفسى 

 يا ولدى ما أريده منك اآلن اهذا تحديد  + 

حتى ال  ليرافقانك فى الطريق إلى  جبروتك وصرامتك 

  ،ياحبيبى صدقنى، تعود

 ما كنت أخرجتهم منها ، للو كان خير شعبى فى مصر

 ، أنا أخذتهم إلى األرض الشهية

 فخر األراضى، الجبال المقدسة 

 لكن منهم من أحزنونى وعادوا إليها بقلوبهم

 ، وأنا ال أريد لك هذا. فهلكوا فى الطريق

 ،تك التعسأخرجتك من ماضى حيا

 حررتك من طبيعتك الفاسدة 

 وألبستك طبيعة جديدة مبررة من عندى

 اا رهيب  ودفعت فى ذلك ثمن  

  ،وما أطمع فيه منك، هو أن تقدر حبى

 فال تعود ترجع فى الطريق.

 ما هذا الحب يارب المجد؟* 

 تتمناها منى،ماذا ترى فّى من حالوة 
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 حتى تحاصرنى هكذا؟  يمجدك، جمال وأ

 ؟ اتنظرنى أنت غالي   فكيف ،ى هكذاأنا ال أرى نفس

 نعم هو حبك ياسيدى 

 وال كالم بعد ذلك، هكذا أحببتنا

هل تفتح كتابك االن ، قارئى المبارك ،أخى الحبيب -

تحته فى  اخط   عض ( 11ـ  11:  11وتقرأ من )عب

 .نصالة من وحى قراءتك له اآلمعى وارفع  ،إنجيلك

َمُعوَن، هُؤالَءِ  َماتَ  اإِليَمانِ  فِي  "  يَنَالُوا لَم   َوهُم   أَج 

 َوَحي وهَا، َوَصدَّقُوهَا نَظَُروهَا بَِعيد   ِمن   بَل   ال َمَواِعيَد،

وا ضِ  َعلَى َونَُزالَءُ  ُغَربَاءُ  بِأَنَّهُم   َوأَقَر   الَِّذينَ  فَإِنَّ  .األَر 

 َذَكُروا فَلَو   .َوطَن ا يَط لُبُونَ  هُم  أَنَّ  يُظ ِهُرونَ  هَذا ِمث لَ  يَقُولُونَ 

َصة   لَهُم   لََكانَ  ِمن هُ، َخَرُجوا الَِّذي ذلِكَ  ُجوعِ  فُر   َولِكنِ  .لِلر 

تَِحي الَ  لِذلِكَ . َسَماِويّ ا أَي   أَف َضَل، َوطَن ا يَب تَُغونَ  اآلنَ   يَس 

َعى أَن   هللاُ  بِِهمِ  ، يُد   ".َمِدينَة   لَهُم   أََعدَّ  ألَنَّهُ  إِلهَهُم 

 هذه مشكلتى ياسيدى يسوع* 

 منه انا لم أنس ما خرجتُ 

 لم أتنكر لماضى حياتى الذى حررتنى أنت منه

 فصارت لى فرصة بل فرص عديدة للرجوع

 كأن الماضى يجذبنى للوراء
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 توغل فى الطريق إليك وأتعمق أوكلما 

 يارب احق   يزداد حنينى للماضى بشكل غريب

  ؛يا سيدأصارحك القول 

 ، ندمت فيه على المسير فى طريقكأتى علّى وقت  

 ها انا أعترف أمام جاللك

 ن  بل أمام محبتك التى حاصرتنى اآلال

 ،مرة أو مرات لست أدرى، انا فعال  يارب

 ةحسبت الحياة معك خسار  

وبينما الواعظ يشجب الشعب الذى اشتهى قدور اللحم فى 

  ،مصر والكرات والبصل

 ،يتندرون بذلكوبينما اخوتى 

 وبصل، ات  رَّ كنت أنا أشتهى ماهو أرخص من كُ 

  !وبطيخ   من لحم  بكثير وما هو أقل 

 سامحنى ... ياه يا لجحودى

 .واشتقت أنا لرائحة النجاسة ،أذقتنى الطهارة والنقاء

 ،اخرجتنى إلى الراحة

 .واخترت أنا بجهلى العودة إلى أيام الشقاء

 اآلن ؟ماذا تقول المالئكة عنى ، ترى ياسيدى

 ولكن يمجدون محبتى لك ، يعاتبونى يا ولدى+ 



6 2021  /  2  لم تقطع حبال القارب -1-/  إلي أتقيائى/ ال تعودوا ترجعونإجمعوا 

 يتعجبون من انصرافك عنى ، يندهشون من انشغالى بك

 يرونى اعطيك كل وجهى واهتمامى

 وأنت تعطينى ظهرك، ووجهك إلى مصر

 نفعك صدقنى تيا ولدى الصغير، لن  افلتنسه

 هل سمعت عن إبراهيم يا حبيبى، 

 التى خرج منها ؟أنه عاد ولو بفكره إلى أور 

 مع أنى أخذته إلى صحراء وأرض خالء

 خرج إلى ... خرج ورائى ...خرج معى 

 ولم يكن يعلم إلى أين يمضى 

 .ة أنه خرج إلى  ومعى وورائىكان يكفيه قناع  

 أنسى سيدى ساعدنى * 

 دربنى أتجاهل نداءات العودة التى تالحقنى

 .يارب اجد   فجذب الماضى شديد  

 أشد ياحبيبىجذب محبتى + 

 أنت الذى لم تقطع حبال قاربك

 ا حتى تضمن العودةأنت أطلت الحبال جد  

 وكأنك تخشى المغامرة معى فى الطريق

 فاقطع كل حبال الماضى، لن تخسر صدقنى يا إبنى

 .جوع أرجوكرانزع كل فرصة لل


