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 القمص يعقوب حنا         فى محضر الرب    

 قراءة معاصرة لظهورات القيامة     

 0202الخمسين المقدسة مايو                             

 اجملدلية، /5

 رجى معه شفاٌءال ُي مرٌض

 من لى بهذا الحب يا سيدى الرب ؟   -

 ها بكل تأكيد وأنا أضعف من

  ،قد أكون بطرس الذى خاف وأنكرك

 أو توما الذى شك فيك ، أو يهوذا الذى أسلمك

 الملح كله .  ،؛ فهذا الحب كلهأما أن أكون مجدلية

 . كشف لى عن هذا اللغزا، أعطنى حبها يا سيدى

 ليس لغزاً  يا ولدى .. :  يسوع

 ،أنت المعلم ،ى يا يسوعسامحن : دليةالمج

  ! أجاوبهسمح لى اولكن 

وأتفهم  ولكنى أقدر موقفك، ليس لغزاً يا ولدى:  تخاطبنى

 ،أن تصير هكذا سبعة شياطين فكيف لمسكن  ،جبكع

 ة من يسوع ؟ ة ومحبوبً بً ُمح  

 . إنها النعمة ،نه الملح الذى تتحدثون عنه يا حبيبىإ



 / اجملدلية، مرض ال ُيرجى معه شفاٌء 5   2   لظهورات القيامةقراءة تأملية معاصرة 

 قال الرب :  ؛ديةألم يقل أليشع وقد ألقى الملح فى المياه الر

 ؟ قد أبرأت هذه المياه 

 ،لقد قالها يسوع يا ولدى لما نظر إلى  

  ، قال:تمزع كيانى كانت والسبعة شياطين

 قد أبرأت هذه المسكينة 

 ،سلطانه فتحررت، قدرته، ألقى فى  نعمتهوقالها 

 .وها أنا مجدلية جديدة

  على تعليمك إلبنى ..، أشكرك يا محبوبة: يسوع

 ؟  هل تفعل مثلها ،ولدى الحبيب وأنت يا

 فليتك ال تتركنى، مثلما قدمت لهالقد عملت معك 

  .وأحزن لما تمأل حياتك بمفاسد، صدقنى اشتاق يا إبنى إليك

 . كالقديمفيك وقد صار  أحزن على الصحن الجديد

 . وارثاً لملكوتى للنور ابنً إ، اطاهرً  اناءً  جعلتك يا إبنى

  فهل تسلك هكذا ؟ 

فى  المجدو الحب ،وسترانى القوة فى حياتك افعل مثلها

 . وجودك

 

 فنظرت يسوع واقفا  " لما قالت هذا التفتت إلى خلفها،

 ولم تعلم انه يسوع "

 ظرى خلفك ؟يا أمى لتن ما الذى دعاك   -



 / اجملدلية، مرض ال ُيرجى معه شفاٌء 5   3   لظهورات القيامةقراءة تأملية معاصرة 

، ويودعو كول هل هو حضوور يسووع الوذى يموأل كيانوك رهبوة

 به ؟خالياك لتشعرى 

، فووواهتز الشوووجر أو أم أعلنوووت الطبيعوووة تجليوووه بمجووود القياموووة

 ، همست حشائش البستان

 ونسيم عليل داعب وجهك وأنت فى تجهمك ؟ 

 

 ، لست أدرى ما دهانى وقتها يا ولدى* 

 ، : رهبة لم أعهدها من قبلإنما شئ غريب حدث

 ،فأنا لطالما جلست معه واستمعت تعاليمه وتأملت حضوره

 ة جديدة وشعور جديد اليوم رهب

، الوذى رووه لنوا حضوور لعلها رهبة القيامة وحضوور المجود

   .؛ بطرس ويعقوب ويوحناالتجلى فوق الجبل

 

 : ه نفس السؤاللذلك سألت  أ -

 ،أخذوا سيدى ولست أعرف أين وضعوه

 إن كنت أنت قد حملته قل لى أين وضعته ؟ 

 

  المفاجأة ألجمت لسانى وتوقفت افكارى عند المشهد* 

 أبتا التصديق هما الدموع مألوعيناى اللتان ت

 أعترف بجهلى أمام األجيال 

 ولكن يشجعنى انه لم يعاتبنى على قصور إيمانى
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  يا مريمفباغتنى بل أسعفنى بالرد المفرح : 

 

 ا ! ، ما أجمله بستانيً ياه يا ولدى* 

 ا  نزل إليه  الحبيبرأيت قلبى وقتها بستانً 

 مديح النشيد :ومناداته يامريم ذكرتنى ب

أختى العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم  

 ، وضعف إيمانى، ومن همىأخرجنى من وهمى

  .وأعاد لى سالمى وأطلقنى بالبشرى

 

 ، وأنا يا رب --

 ،  او عديم الخبرة صاحب الخبرات الضحلة معك

 ما نصيبى من كل ذلك ؟ 

 ا عنك فى البستان ؟هل سأقضى حياتى هكذا بحثً 

 شعر بحضورك يمأل قلبى مهابة وخشوع ؟متى سا

 حضورك الذى يمأل الكون كله من حولى 

 ! هو أنا ، إال مخلوق وحيد والمخلوقات كلها تحسه

 إلى متى يا رب تعلق نفسى ؟

 ا ؟ هل إلى هذه الدرجة ال زلت ُ بعيدً 

 ، لم أصل حتى إلى إيمانها القاصر

 ، فأحمل لك مجرد طيب وحنوط

معلوموات حشووت بهوا ذاكرتوى ن عنودى وكل معطيات اإليما
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 .دون اختبار

 اقبل منى تضرعى اليوم يا رب 

 ؛أتكلم معك كيسوع الذى لم أعرفه

 هل تقدم لى خدمة ، فتأخذنى إليك ؟

 ليتك تالقينى وتدركنى قبلما يمضى األوان 

 ، لماذا تبكى ؟وتسألنى من تطلب

 ، أخذوا سيدى ولتسمع منى مشكلتى

 ا رب ولم اعد أراك !أخذوك منى ي

 أبعدتك عنى همومى وأحزانى ومشاكلى 

 شهواتى وضعفاتى وأهواء نفسىوربما 

 مهما تغابيت أنا عن ذلك ! حقيقة أعرفها، أنت سيدى

لذلك فلتدركنى مراحمك ولتأخذنى إلى معرفوة حقيقيوة عميقوة 

  .بك

 كلى رجاء فى حنانك مع المجدلية 

  معى   ، وإن نسيُت جميلكاعتبرنى مجدلية

 وعلى قلبى الذى صار مثل جنة خربة  ي  اشفق عل

 ، يا أعظم بستانى تعال ولو فى صورة بستانى

 ؛فهذا احتياجى صدقنى يا رب

  ،ا بثمرفإن كنت غصنا أتى يومً 

 .ا أكثرنقنى ألعطى ثمرً 

 ، ال تقطعنى وإن كنت فاسدا أبطل األرض
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 اتركنى سنة جديدة وتعهدنى أيها الكرام 

 ، وإال .... وسآتى بثمر

 بحث عنك أال يارب لن أقولها ألنى أحبك و

 وأحتاجك يا أغلى من نفسى ومن كل غاٍل.

 فمن يراك يا رب فى مجد القيامة ويرجع من وراءك ؟ 

 من تخاطبه بإسمه ويرتد عنك يا سيدى ؟ 

 ة ؟ا وال يتبعك يا أكثر المحبين أمانً من تمأله أفراحً 

 

 ن هبنى يا سيد أراك حولى فى كل مكا --

 ، ، فى حفيف الشجرفى صوت الريح

 فى أقل حركة من طائر وأى صوت من عصفور 

 مع كل طلعة شمس ونهار جديد 

 أو فى كل ليل مأله الكون والطبيعة والمخلوقات تسبيحا لك 

 كل هذا حتى ال تغيب عنى عينى قلبى يا سيدى 

 فأعود أبحث عنك من جديد 

إلوى يسووع الوذى لوم كل هذا حينما تأخذ أنت بيدى وتوصولنى 

 أكن أعرفه ولكنه يعرفنى

 ولما أعرفه أمسكه وال أرخه 

  ا ال أرجو معه شفاءً سأمرض بحبه مرضً 

 . مثلما المجدلية امى وملهمتى


