
          Fr.Yacoub Hanna                 فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
  2014يناير                            اجمعوا إلى أتقيائى   

 أراك عن قريب: الثالثةالخلوة 

 ! ال تهرب أيها العريس  -3-

 بوب،القارئ المح

هو الرسالة الثالثة للقديس يوحنا تعليم الفقرة السابقة   

لحبيب، كتبها إلى غايس الحبيب. وهى كما ترى على ا

لطريق  اا حلو  بسيط   اج  تمثل منه بساطتها وقصرها،

  .التقوى، ليتك ال تنساه

 تلوم هللا ؟  أويامن تعاتب، ، ترى ما قولك اآلن

  ؛عن أوضح حقيقة يامن أنت غافل  

 أن هناك نهاية للزمان ؟ 

 مألت الدنيا شكوى من ظلم الناس؟يامن 

 يامن تشرب اإلثم كالماء؟

 يا صاحب اإلنجيل المكتوم المغلق؟

 ؟ أى حدث فى الحياةه يامن ال يوقظ ضمير

 يامن تتجاهل جرس كنيسة يدعوك لقداس؟
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 يامن سحرك العالم وفتن عقلك وسباه؟

 ماقولك يا هذا؟

 

 وأنا مثلك ،محاوال  إصالح الواقع أنا فأصلى عنى

 حبيبى، من هؤالء ولكنى أحاول.

 علمنى يارب كيف أحبك المحبون دون أن يروك* 

ه   لَم   َوإِن   الَِّذي " ن ت م   َوإِن   ذلِكَ . ت ِحبُّونَه   تََرو  نَه   الَ  ك   تََرو 

ِمن ونَ  لِكن   اآلنَ  ونَ  بِِه، ت ؤ   بِهِ  ي ن طَق   الَ  بِفََرح   فَتَب تَِهج 

،  ( 8: 1بط 1)"َوَمِجيد 

  .وكيف اشتاقوا إليك

 عرفت لماذا يتهللون حتى فى الضيقة

 أراهم يارب استنارت وجوههم

 وعقولهم وقلوبهم قبل وجوههم

 ،هلم نخرج للقائه؛ أراهم يا سيدى يتهامسون، يتفقون

 إلينا يقين كالفجر سيأتىهو وحضوره خروجه ف

 ،حتى ال ينطفئ قلبهم على مصباحهم،

 العالمأيديهم على ثيابهم حتى ال تتسخ بقذر 
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 عيونهم إلى فوق ال ترخها نداءات األرض والشهوات

 .مهما طغت على عبيد لها

 يارب  االفضيلة فى حياتهم عالية جد  

 .مثل جبال أطياب جهزوها لك

 

 سمعتهم يارب يناشدونك* 

ب  "  َعلَى األَيَائِلِ  َكغ ف رِ  أَو   َكالظَّب يِ  َوك ن   َحبِيبِي، يَا ا ه ر 

 ( 14:  8) نش  ".األَط يَابِ  ِجبَالِ 

 ، يشفقون عليك يا يسوع

 اأن ترى العالم وقد أبغضك مجدد  

 فينصحونك بالهروب إلى جبال األطياب التى بنوها

 :ها أنا أهرع إليهم وأصرخ

 ، انتظرونى، ال تبعدوه عنى، ال

 األطيابمعكم نجهز  نتظروناإ

 قواريرعندنا أطياب، ولكنها مكنوزة فى 

 سنكسر كل منا قارورته ،انتظر ياسيد

 كل منا وسيفوح طيب  سنذيب قلوبنا ، سنكسر ذواتنا

 أغلى من ناردين المرأة ستجده ياسيد
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 حياتنا كلها ستكون الطيب

 وانتظر يا يسوع ، لكن انتظرونا

 

 ال تهرب يارب. إلى أين تهرب يا حبيب؟* 

 محبين لك ؟ او محبوبين لديك ؟أتهرب وتترك 

  ،أتنزل من سماك وتشابه بشريتى

 تتركنى وتهرب؟ثم 

 وتتركنى فريسة الخطية من جديد ؟ أتغسلنى بدمك،

 ال أظنك تفعل ذلك.

 الزمن يجرى ياحبيبى+ 

 وأنين إخوتك من الغربة صعد إلى  

 أريد أن أراك عن قريب، اوها أنا آتى سريع  

 اشتقت إليك عندى يا ولدى 

 ريثما نجهز األطياب تمهل علّى سيدى، تمهل علينا* 

 المصابيح من جديدنجهز  حتى

 فعة جديدة لألمام ياربلتدفع بالزمان د  

 وقف تسارع األرض نحو النهايةتل

 ال زال فيها خاصة لك يارب
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 حتى لو تاهوا عنك لزمان

 والبد تستردهم أنت اشتريتهم 

 لن نخذلك يا يسوع، نعاهدك

 نمتلئ بنفس الشوق اسيأتى الوقت وقريب  

 على أطراف األقدام اجميع  وسنقف 

 وعيوننا متعلقة بالسماء، اإليك عالي   وأيادينا مرفوعة  

 لم تعد تعرف النظر لتحت

 آمين تعال أيها الرب يسوع، واألفواه تمتلئ بالهتاف

 

 ؟هذاترانى أحلم ب صديقى،

ا محبوبصدقنى يا  إنه واقع الحياة يا أخى، ، ليس حلم 

ة بعين إيمانى أرى الجموع سائر  ، وعلينا عدم تجاهله

مهللة تاركة أرض التعب، وعند أطراف الزمان 

  :جمهور عظيم يهتف كما علمنا اشعياء ؛والكل ،واقفين

نَاه  . إِله نَا هَذا ه َوَذا»"  بُّ  ه وَ  هَذا. فََخلََّصنَا ان تَظَر   الرَّ

نَاه    ( 9:  25)اش . «بَِخالَِصهِ  َونَف َرح   نَب تَِهج  . ان تَظَر 

 أن لك طريقا  آخر؟ أم هل تشاركنا الموكب ؟ ،ترى

 قبل القرار. اولكن فكر كثير  اإلختيار لك .. 


