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 القمص يعقوب حنا         فى محضر الرب    

 قراءة معاصرة لظهورات القيامة     

 0202الخمسين المقدسة مايو                             

 ك سيدى، أحتاجال ترتكنى /11

 : للرسل فى صعود األربعينحادى عشر
 

َوأَْخَرَجهُْم َخاِرًجا إِلَى بَْيِت َعْنيَا، َوَرفََع يََدْيِه َوبَاَرَكهُْم. " 

 َوفِيَما هَُو يُبَاِرُكهُُم، اْنفََرَد َعْنهُْم َوأُْصِعَد إِلَى السََّماِء.

َوَكانُوا  فََسَجُدوا لَهُ َوَرَجُعوا إِلَى أُوُرَشلِيَم بِفََرٍح َعِظيٍم،

      "فِي اْلهَْيَكِل يَُسبُِّحوَن َويُبَاِرُكوَن هللاَ. آِميَن.  ُكلَّ ِحينٍ 

 ( 05 - 05:  42) لو 
 

 ، تدبير صعودك لو كنت معهم يا رب وعرفت التدبير* 

 بك متشبثا بأن ال تتركنا وتصعد  لكنت أمسكتُ 

 ا يا أبى فأنا بدونك ضعيف جدً 

كيف تتركنى وتذهب وأنت تعرف عنى ضعفى وعجزى 

 وجهلى 
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عجععب مععن فععرح التهميععذ وهععم نععا لون مععن أت هععذامععع و

  !الجبل

كيف يفرحون وأنت قعد اصععدع ععنهم واخعذتك السعحاب  

 ؟ من امام عيونهم

 أه إنها وعودك لهم 

، فأنعععت ملعععك الملعععوك ورب سعععلكانك العععذى أعلنتعععه لهعععم

، رب كل ، أنت رب األكوان، الكون كله فى يدكاألرباب

 . مان ومكان

  ،هم إال بعدما اطمأن قلبك عليهملم تترك أنكيقينى يا رب 

وتأكععد لععديك اسععتعدادهم للشععهادز والكععرا ز باسععمك وسعع  

 الشعوب 

  ؛، أب أو مسئول أو راعٍ  ، كخادمٍ ترى هل أنا أمامك

 ؟ مكمئن قلبك على عملك بواسكتى

 

  ؛أنا فى أمر واحد واثق  * 

 ! زناقص خبر ! هو انك لن تتركنى ناقص تعليم

 بهما ستمألنى قوز وحكم  ألتحرك 

 ستدربنى وتدبرنى 
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 ، ولن تتركنى أبدا

كما لم تتعرك الكنيسع  كعل األيعام وإلعى إنقلعاء العدهر لعن 

 تتركها 

 ، فالتلمذز لديك ليست مرحل  إنما رحل  حياز

  .يجب أن تدوم طالما الحياز قائم 

 ، خادمك ، كاهنك، رسولك، تلميذكفالراعى

  ،ال يمتلئ فق  ليفيض ويفرغ

، ومهمععا أعكععى ال تععنقص ليظععل ممتلئععابععل أنععت ترعععاه 

نعمتععك عنععه وال ينلععب معععين عكائععك فععى قلبععه وفكععره 

 . ونشاطاته

 

 ، لذلك تسرعت وقلت لو كنت هناك معهم فى الجبل

  .كنت تشبثت بك

 ! ال أعرف كيف آخذ منك أحمق ربما ألنى راعٍ 

 ، ومواهبى أنا، ربما ألنى أتحرك بمشاعرى أنا

 وفكرى أنا ال أنت 

 ألجل فشلى  ربما

 !، أتمسح فيكقلت أتمسك بك
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  ،أختفى فيك وأنت تستر عيوبى

 ؛ لكنى وجدع النتيج  واحدز على الكل

 سوف تصعد وتتركهم 

 المستعد فيهم فتح قلبه فامتأل قوز وتحرك بكل شجاع  

 عمل هذا كلهم وتحركوا بكل يقين الرؤي  وكل قوز العمل 

 ففتنوا المسكون  كلها 

 ، فى مكانى بالجبل وبقيت وحدى

  .أرجوك المكوث معى قليه لتعلمنى

 

 ، ال تتركنى يا سيد ها أنا أجدد الكلب* 

 تذكرع إليشع وكيف طلب نصيب إثنين من روح إيليا 

 وكيف أسق  إيليا رداءه عليه 

 ها أنا أطلب الرداء ونصيب إثنين من روح قوتك 

 ؟ ؟ هل طلبت ما ال حُق لى فيهى هل تجاسرع أناتر

 

 إلجابة نظرة عتاب من السماء ا

 وصوت منخفض خفيف كالذى خاطب إيليا النارى 

 عندك يا إبنى ال نصيب إثنين من قوز روحى + 
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 بل عندك روحى كله روح القوز 

 لديك يا ولدى ال ردائى فق  

 بل لقد لبستنى كلى 

 ولكنك لآلن لم تتحرك بى 

 تشدد يا ولدى وكن رجه 

 وتى وبقيامتى تحرك واشهد واعلن إيمانك بق

 

كثيعععرا اون ويشعععكو كعععل مسعععئول معععن  عععروف  تشعععكو+ 

 صعب  

 هموم وأخكار ، مخاوف واتعاب وحروب وملايقاع

 ، ، لكم وعودى فه تخافوالكم قوتى

 سهمى معكم فه تجزعوا 

 . استعدوا للشهادز ترافقكم نعمتى وستنتصرون


