
 Fr.Yacoub Hanna                                     فى حمضر الرب

 0202 فربايرأزمنة صعبة      - أصداء من خلوات اللقاء الروحى

قصة اللقاء، بولس الرسول حيدد بالنبوة صورة    
قائمة طويلة من   الصعبة، أو مسها أيام الشر،األزمنة 

احنرافات شديدة سوف تتصف بها أزمنة قادمة علينا إن 
ومنذ زمن   بل  مل تكن قد بدأت تتشخص أمامنا اآلن

إنه زمن التحديات، ، فى نظر البعض منا. ببعيدليس 
 .ذلك الذى دخلنا فيه، يرمحنا الرب فنعربه بسالم

 ألَنَّ  2َصْعبَة ، أَْزِمنَة   َستَأْتِي األَِخيَرةِ  األَيَّامِ  فِي أَنَّه   هَذا اْعلَمْ  َولِكنِ  1"

ِحبِّينَ  يَك ون ونَ  النَّاسَ  ِحبِّينَ  ألَْنف ِسِهْم، م  ْستَْكبِِريَن، لِْلَماِل، م  تََعظِِّميَن، م   م 

فِيَن، َجدِّ ، بِلَ  3  َدنِِسيَن، َشاِكِريَن، َغْيرَ  لَِوالِِديِهْم، طَائِِعينَ  َغْيرَ  م  ن وٍّ  بِلَ  ح 

ِحبِّينَ  َغْيرَ  َشِرِسيَن، النََّزاَهِة، َعِديِمي ثَالِبِيَن، ِرًضى، لَِح، م   4 لِلصَّ

ْقتَِحِميَن، َخائِنِيَن، تََصلِّفِيَن، م  ِحبِّينَ  م  وَرة   لَه مْ  5 َمَحبٍَّة هللِ، د ونَ  لِلَّذَّاتِ  م   ص 

ونَ  َولِكنَّه مْ  التَّْقَوى، ْنِكر  تََها م   . ق وَّ

الَءِ  َعنْ  فَأَْعِرضْ   ( 5 - 1:  3تى  2") .هؤ 

 فى إحداها فليسرع ويطلب النجاة..... من فينا واقع  

 بك؟ يا شعبى ماذا صنعت  

 بأعماله يذكرنا ،( 5 - 1:  6 ميخا) لنا فى  الرب من هادئ عتاب  

 ليفكر من كل يدعو ثم بالجحود، نحن قابلناها وكيف المتنوعه ونعمه

 العلى؟ هيا بنا نبدأ..... هللا إلى أتقدم بماذا  ويتساءل
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 رسالة بعلم الوصول -1 -

أردت أن أتحسس مشاعر هللا الذى أحبنا كل هذا   ،صديقى

الحب، وهو يرانا محبين للذات دون محبته مكتفين من الفضيلة 

  وليتك معى تمتلك نفس الرغبة،  والتقوى بمظهرها وصورتها فقط.

 ترى ماذا يقول اللـه عنا ؟ .. وبماذا يعاتبنا ؟ .. 

اآلن نحاول مصالحته بعد هذا الزمن الطويل فى تعال معى   

العصيان وهذه القائمة الرديئة من االنحرفات التى امتدت وصعدت 

من أرضنا ودخلت إليه تعلن جحودنا الرهيب. طالع معى اآلن من 

 ( .. 5-6:2فضلك الفصل من ) ميخا 

ب َقاَلهُ  َما ِاْسَمُعوا "   َوْلَتْسَمعِ  اْلجَِبالِ  َلَدى َخاِصمْ  ُقمْ : الرَّ

 ُ اَلل بِّ  ُخُصوَمةَ  ِاْسَمِعي َصْوَتكَ  التِّ ُتَها الرَّ ُ  َأيَّ  ُأُسسَ  َوَيا اْلجَِبال

ائَِمةَ  اأَلْرِض  بِّ  َفإِنَّ  .الدَّ  يَُحاِكمُ  َوُهوَ  َشْعبِهِ  َمعَ  ُخُصوَمة   لِلرَّ

 اْشَهدْ  َأْضَجْرُتَك؟ َوبَِماَذا بِكَ  َصَنْعتُ  َماَذا َشْعبِي، َيا»  إِْسَرائِيلَ 

ي   !َعَليَّ   َبْيتِ  ِمنْ  َوَفَكْكُتكَ  ِمْصَر، َأْرِض  ِمنْ  َأْصَعْدُتكَ  إِنِّ

 َشْعبِي َيا  .َوَمْرَيمَ  َوهاُرونَ  ُموَسى َأَماَمكَ  َوَأْرَسْلتُ  اْلُعبُوِديَِّة،

 ْبنُ  َبْلَعامُ  َأَجاَبهُ  َوبَِماَذا ُموآَب، َملِكُ  َبااَلقُ  َتآَمرَ  بَِماَذا اْذُكرْ 

يمَ  ِمنْ  َبُعوَر، بِّ  إَِجاَدةَ  َتْعِرفَ  لَِكيْ  اْلجِْلَجاِل، إَِلى ِشطِّ  .«الرَّ

 هلم معى نصلى : 
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 * يارب الجالل كله

 من تدعوه يارب ليقوم يخاصمنى ... يخاصمنا ؟ 

ذلك الضعيف الذى ُتشهد عليه الجبال  ؟ ومن أنا ياسيدى

 والتالل؟ 

أبر أنت يارب طبعا  من أن أخاصمك، بكل جداره وجبروت 

 تتبرر أنت ياسيد. 

 أنا أعرف نجاساتى، ، دون الرجوع للجبال والتالل

 شعياء قد أبلغنا أحكامك:إوكلنا نعرف خزينا وعبدك 

"اسمعى أيتها السموات وأصغى أيتها األرض ألن الرب يتكلم 

 (  5:5أش  " احكموا بينى وبين كرمى " ) ( 6:6" ) أش 

  . كلمات مرعبة يارب، ولكن يبدو أنى أستحقها

 هى.  + ابنى الحبيب .. ليست محاكمة أو مخاصمة بل عتاب  

أردت بهذه الدعوة أن أريك وكل المخالفين كيف أن شّركم 

 .يزعج األرض كلها

فلما دعوت الجبال والتالل وأسس األرض الدائمة، أنا فى 

 الحقيقة أدعوها للهدوء عليكم.  

فلو ثارت تنتقم لى أو تغضب عليكم ألجلى، سوف ال تحتملوها 

 لذلك أمرتها بالسكوت وهدأتها بهذا العتاب.  ،صدقنى

 إبنى، كم هى مطيعة هذه المخلوقات  آه ياولدى ... يا

 على صورتى كشبهى. إال أنت يامن خلقتك 
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  ،أنت المخلوق الوحيد الذى يعاندنى اآلن، بعد الشيطان

  .فأقبل عتابى أو أعتبره محاكمة، كما تري

 * فعال  ياسيدى القوى ... 

 أنا ال أحتمل عتاب وثورة األرض، 

 فزلزال واحد يزعج وجودى كله

 وظاهرة طبيعية غريبة تقلق كيانى واخوتى. 

 سامحنى سيدى .. أصارحك دون عتاب: 

 اأنا فعال  خاطئ يارب وشرير جد  

 ال أطيق نفسى ونجاساتها.  أنا الحقيقةوفى 

 وأتعجب من نفسى؛ 

 كيف أرجوك تقبلنى وأنا أشمئز من حالى إلى هذه الدرجة ؟ 

ا  ا خاطئ   يبدو يارب اننا نفهم مراحمك وحنانك فهم 

 الديانأبعدنا عن عقولنا وتصوراتنا كونك 

 نايلإبتوصيلها  الطبيعة لم نفهم رسائلك التى كلفت

  لم ندرك انها رسالة مطلوب لها علم وصول 

ا.   لم نفهم البحر والمحيط لما حدث " تسونامى " يوم 

 ال أعود إلى الطوفان أو برج بابل أو هالك سدوم 

 نما إلى رسائلك لنا فى عصرنا الحاضر، إ

 وباء وغالء وفناء، أخطار وإرهاب وعناء لألعناق، 

 ، تجاهلناهاأو هذه نسيناها  كل
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 وبحثنا ألنفسنا عن مخارج بشرية منها، 

 ، انها تعود اليك بعلم الوصول لم ندرِ 

 ترى كيف أو بماذا عادت لتخبرك؟

 

 + كثيرون يا ولدى قالوا وال زالوا يجاهرون:

  ،علمنا وسنظل كما نحن

 كالمك مثل قِلته، 

 ليتك ال تتعب نفسك مجددا

 : يرد  كتب كموالقليل من

 علمنا وسنحاول 

  قبل توبتى اآلن.اكتب: سامحنى و ) القليل جدا( والنذر

 .نى يا ولدى، تابوا راجعين إليوأبهجهؤالء 

 ليتك تنضم إليهم.

 تتجاوز األزمنة واألحداث وترانى أخاطبك،

 تعرف من أين تأتى الرياح ال تنشغل بتفسيرها، فأنت ال

  ، وصولك إلى عتبتى، انشغل بلقائك معى

  ولو بعد حين،ووقوفك أمامى 

 .لألبد ح نفسكيحنى وتربفتر

نتعمق فى الشاهد أكثر،  نتالقى غدا  أنت ، مباذا ترد ؟أخى احملبوب،   
 .لندخل إىل قلب عتاب الرب، لنرحبه ونتمسك به بال رجوع


