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 القمص يعقوب حنا         فى محضر الرب    

 قراءة معاصرة لظهورات القيامة     

 0202الخمسين المقدسة مايو                             

 ، إنى صاعٌدال تلمسينى /6

 تلمسينى ال 

أنت  ا وتعرفها ة جد  لن اخوض يا عزيزى فى تفسيراتها فهى كثير  

 ؛، ولكن لى فيها صالة ليتك تصليها معىاجيد  

 سيدى يسوع  -

 ها للمجدلية العتبارات معينة ن  سيدى قد قلت  إن ك

 ليتنى ال أسمعها منك اآلن 

 نعمتك التى رفعتنى ال أللمسك فقط بل ألتحد بك  بعد هل

 ؟!تعود فتقول لى ال تلمسنى ،فى سر جسدك ودمك

   ،أبعدما رفعتنى من المزبلة وأقمتنى من التراب

 ، وجعلتنى من الشرفاء

 : ال تلمسنى نكأعود الى االنحطاط واسمع م

 .، ال تقلها أرجوكال يا رب

 ، إن كان  فىَّ  شرور تمنعنى من االقتراب منك

 علمونى أن قذارة الروث ال تعيب شعاع الشمس أو تنجسه 

  .بل الشمس تطهره وتعالج ما فيه من فساد

 لذلك ها أنا ألقى بنفسى عليك يا شمس البر لتطهرنى 
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 معان من تقبيل قدميك فأن  لم تمنع الخاطئة فى بي  س

 مع سامرية أو أبرص  ولم تأنف من حديث  

   .تلمسك خفيةنجسة بحسب الشريعة، أو نازفة دم 

 ، وأنا منهم بل أظهرت حبك الجارف لكل هؤالء

 من االقتراب منك ؟!  ،فكيف تمنعنى وأن  فى حبك هذا

 .ال أظن أنك تقصدها معى أو كن  تقصدها مع المجدلية

   ،وتفسيرهاجهدنا العقل فى فهمها أوإن كنا قد 

   ،فليس فينا من وصل إلى كل عمقها كما قصدت أن  سيدى

 .وتدبير ا إال بقصد  ا وال يمنع أحد  فأن  الحب الذى ال يرفض أحد  

 

 أترفض ذلك ؟ ، إن كان عالجى يا رب فى أن تحتضنى -

   .وأن  من أتي  لتأخذنى فى شخصك إلى حضن اآلب

   ،وإن كان حبك هو فى أن تنتشلنى من واقع مرذول

 ؟بعدنى عنك وترذلنى ألجل مرضىات

 ،كيف وأن  الطبيب الحقيقى رائع الحب

 وكامل الحكمة بال قياس ؟! 

   ؛أعود وأبكى مثل إرميا هل

 ؟ ؟ أم ليس هناك طبيبأليس بلسان فى جلعاد

 ؟ ؟ لماذا لم تعصب جروح نفسىلماذا لم تعصب بن  شعبى

 ؟  وأن  طبيبى يا مرشدى لماذا لم تشفنى

 كى :وأنا الذى خاطب  ذلك النبى البا

 ، قد أتى الوق  اطمئن يا سيدى إرميا

 ، اصبح الدواء يمأل الكنيسةواصبح البلسان يمأل جلعاد
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 ولنا أعظم طبيب يقدم أروع وأنجع شفاء 

 ،اسوع يقدم ليس فقط عالج  يلنا 

   .بل قدم جسده ودمه ترياقـ ا لعدم الموت

 .؟ وتقول ال تلمسنىكيف تدفعنى عنك يا ربى وأن  هذا الطبيب

 لتشفيهأن  يا من وقع عليك كل واحد 

ل يشهر لري لشمر أل   "  ق ع  ع  تَّى و  ، ح  ثريررين  ف ى ك  ان  ق دش ش  هك نَّهك ك   س 

. اء  نش فريهر د   (01:   3  مر)  "ككلُّ م 

 . فمستحيل أن ترفضنى يا من أتي  لتقبلنى وتعلن ذلك للكون كله

 

 أم إن كن  ربى قد قلتها لتدبير ال أفهمه أنا اآلن  -

 " ألنى لم أصعد بعد إلى أبى " 

 بى أتمسك بك اآلن أكثر دعنى ر

 .أمسكك فال تصعد بدونى أرجوك

 ؟تتركنى وتصعد ،شواقى وحضوركأبعد فهل 

 ؟أتكافئ لهفتى عليك بأن تهملنى وتصعد

 .، فلس  أن  ذلك القلبال أظن

 ، إن كان واقعى قد أحضرك ربى

 ،، أو ابق معى فى أرضىخذنى معك للسماء

   .إليكمعك إلى أن أرحل منها 

 ، ، فاألرض لك وملؤهاستطيعأن  ت

 المسكونة وجميع الساكنين فيها 

 أن  تستطيع أن تمأل سماءك والكون كله 

   .، بل سأزداد أنا المحتاج إليكولن تنقص مطلقا إن بقي   معى
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   " إنى صاعد ٌ "

 علمتنى سيدى ، تقوم لتصعد وكان البد من ذلك

 فقط بالجسد كان البد أن تعلمها اال تنشغل بك وبرؤيتك هنا 

 فأن  قد أقمتنى ألصعد معك

 فكيف أحصرك فى أرضى وأرضياتى !

 أقمتنى ألطلب ما فوق حيث أن  جالس ياسيد

 ،فكيف تتركنى ذا نظرة محدودة وطلبات محدودة

 وكأن السماء ليس  وجهتى ؟ ، بأن تمكث معى هنا

 :  كأنك تقول يا رب

 أنا قم  ألصعد وهذا ألجلكم يا أوالدى 

 لتصعدوا أيضا  وأنتم قمتم

 فدعونى أكمل الدرس وال تعطلونى 

 دعونى أذهب بالباكورة لتتقدسوا كلكم فى شخصى 

 سيقبلكم كلكم فى   !، وحتما سيقبلهافلما يقبل اآلب ذبيحة نفسى

ا آمنتم بأنى من عنده خرج ك و الذينأنتم   أذهب إليه أيض 

 .   وقتها ليس فقط تلمسونى بل تكونون فى وأكون أنا فيكم

 

 يضا " إنى صاعد ٌ " أ

 لو قلتها يا رب يكون زمانى قد انتهى 

 ، تدخل بى إلى ملكوتكإما باتحادى بك ووجودى فيك

 ، األمر الذى يرعبنى أو برفضى للنهاية

 ، بصعودى فيكا بصعودك، فمرحب  إن كان  األولى

   .، فيا ويلى لو كان ذا حالىأما إن كان  الثانية
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 وك وال تقل ال تلمسنى.أعود فأصرخ ال تتركنى أرج

 ،اقترب أن  باألكثر إلى واحتضن وجودى

 .احتى لو كن ك خاطئا أهانك يوم  

   ،ة وال تيأس من شفائىة جديد  اعطنى فرص  

   ،ال ترفع يدك عنى يا من وحدك طبيبى

   .اربطنى من جديد بكل األدوية المؤدية إلى الحياة

 

 " أبى وأبيكم "

   ،هكذا أنا أفهم حبك واآلب

   ،، فيك يا مخلصىا يحبنى اآلبأنا إبن  ال زل ك 

 ؟ فكيف تهملنى وأن  هذا الحب والقلب

   .كمال وجوده بجوار األب ؛اإلبنف

   .وهذا رجائى اليوم وثقتى فيك أن تكمله وتحققه يا يسوع الحلو

 ، أكمل  ناموسك عنى لقد أكمل  تدبيرك عنى بالجسد

   ،واصبح ك أنا أسعد مخلوق على وجه األرض

   .يم يا سيدىبحبك العظ

   ،فإن كان  شرورى حجب  نعمتك عنى وسترت أن  وجهك

 ،اآلن أرجوك عد إلى  

 وفى المجدلية وحبها اقبل ضعفى وارحمنى 

 ،فمعها أنا أيضا ومعنا آخرون وأخريات

   ،أتقدم وأتجرأ وأمسك بقدميك

 .وبكل كيانى أسجد لك يا ملك الملوك

 


