
 Fr.Yacoub Hanna                                     فى حمضر الرب

 0202أزمنة صعبة   يناير    - أصداء من خلوات اللقاء الروحى

 حبيبى، أنت ال تملك غيرها

 تحت الزمن -1 -

 حبيبى .. أنت ال تملك غيرها 

ربما شغلك هذا العنوان وفكرت ماعسى أن تكون هذه التى ال أملك   

غيرها، قد يظن أحد أنها الصحة أو الحياة باعتبار المثل اإلنجليزى: 

 هناك حياة واحدة وهناك صحة واحدة، وهذا حٌق. 

وقد يرى البعض انها الفرصة التى أحيانًا تأتى علينا لمرة واحدة،   

 أيًضا حٌق. إن ضاعت ال تعود، وهذا 

 أنت يا أخى، ماذا تقول ؟ وفيما فكرت ؟  

دعنى آخذك إلى قراءة بسيطة فى كلمات اإلنجيل من الرسالة إلى  

 .( 4-1:11( مع ) عب  17-3:7) عب  العبرانين

ا لِذلِك   3"  م  وحُ  ي قُولُ  ك  ،:»اْلقُُدسُ  الرُّ ِمْعتُمْ  إِنْ  اْلي ْوم  ْوت هُ  س   8  ص 

وا ف ل   ا قُلُوب ُكْم، تُق سُّ م  اِط، فِي ك   9  اْلق ْفرِ  فِي التَّْجِرب ةِ  ي ْوم   اإِلْسخ 

ْيثُ  ب نِي ح  رَّ ُروا اْخت ب ُرونِي. آب اُؤُكمُ  ج  أ ْبص  الِي و  ن ةً  أ ْرب ِعين   أ ْعم  .  س 

ق تُّ  لِذلِك   11 ، ذلِك   م  قُْلتُ  اْلِجيل  ائًِما إِنَُّهمْ : و   فِي ي ِضلُّون   د 

لِكنَُّهمْ  قُلُوبِِهْم، تَّى 11.  ُسبُلِي ي ْعِرفُوا ل مْ  و  ْمتُ  ح  بِي فِي أ ْقس  : غ ض 

تِي ي ْدُخلُوا ل نْ  اح  ةُ  أ يُّه ا اُْنظُُروا 11.  «ر   فِي ي ُكون   ال   أ نْ  اإِلْخو 

ِدُكمْ  يرٌ  ق ْلبٌ  أ ح  مِ  ِشرِّ ان   بِع د  ادِ  فِي إِيم  نِ  االْرتِد  يِّ  للاِ  ع   ب لْ  17.  اْلح 
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ُكمْ  ِعظُوا ، ُكلَّ  أ ْنفُس  ا ي ْوم  ام   م  ْقتُ  د  ى اْلو  ، يُْدع   يُق سَّى ال   لِك يْ  اْلي ْوم 

دٌ  ِطيَّةِ  بُِغُرورِ  ِمْنُكمْ  أ ح   ( 7" ) عب .اْلخ 

 

اب ةٌ  ل ن ا إِذْ  أ ْيًضا ن ْحنُ  لِذلِك  1"  ح  ُهودِ  ِمن   س  ارُ  الشُّ  هِذهِ  ِمْقد 

حْ  بِن ا، ُمِحيط ةٌ  ِطيَّة   ثِْقل، ُكلَّ  لِن ْطر  اْلخ   بُِسُهول ة ، بِن ا اْلُمِحيط ة   و 

اِضرْ  ْلنُح  ْبرِ  و  ْوُضوعِ  اْلِجه ادِ  فِي بِالصَّ ن ا، اْلم  ام   إِل ى ن اِظِرين   1  أ م 

ئِيسِ  انِ  ر  لِهِ  اإِليم  مِّ ُمك  ، و  ُرورِ  أ ْجلِ  ِمنْ  الَِّذي ي ُسوع  ْوُضوعِ  السُّ  اْلم 

هُ، ام  ل   أ م  لِيب   اْحت م  ل س   بِاْلِخْزِي، ُمْست ِهينًا الصَّ  ي ِمينِ  فِي ف ج 

ْرشِ  ل  احْ  الَِّذي فِي ف ت ف كَُّروا 7.  للاِ  ع  ةً  اْلُخط اةِ  ِمن   ت م  م   ُمق او 

ت ُخوُروا ت ِكلُّوا لِئ لَّ  هِذهِ  ِمْثل   لِن ْفِسهِ   تُق اِوُموا ل مْ  4  .نُفُوِسُكمْ  فِي و 

تَّى ب ْعدُ  اِهِدين   الدَّمِ  ح  ِطيَِّة، ِضدَّ  ُمج   ( 11) عب ..." اْلخ 

تسوفه، بل تنتهز كل  الالشاهد األول عن الوقت وأهمية أ يحدثك  

 وقت مقبولة فيه عودتك إلى اللـه ومستعد فيه للا ليعطيك خلصه. 

والشاهد الثانى يحدثك عن أن تحاضر بالصبر فى الجهاد الذى أنت   

مدعو إليه. الموضوع أمام عينيك وأمامك أيًضا رئيس اإليمان 

 ومكمله يسوع. 

أعتقد أنك بدأت تكتشف ماهى هذه التى تملكها وال املك غيرها، هى 

كلمة واحدة  صدقنى يا حبيبى، كثيًرا مانقولها وتعبر علينا دون أن 

 :ندرك ماهيتها أو خطورتها، إنها كلمة

 .حاالً (  دلوقت)  اآلن
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تعال ندخل خلوتنا المعتادة، ونتحاور مع الرب الذى وضعنا تحت   

تقديس اللحظة الحاضرة، التى بتكاملها مًعا لحظات الزمن وطالبنا ب

لحظات تكمل حياتنا ونصل إلى النهاية فنعبر لألبدية، أال  جوار إلى

 تهتم بذلك؟ 

 + إبنى الحبيب ... فعلً كما قال لك أبوك خدامى؛ 

 هى كلمة فيها كل ما تملك من زمن 

 هى المتسع الوحيد الذى يمكنك فيه أن تعمل. 

 تسألنى عن مدتها؟ قصيرة جًدا 

 أما عن خطورتها، فخطيرة جًدا جًدا 

 ألنك وأخوتك ال تضمن اللحظة التى تليها، 

 أليس كذلك ؟  فبين آن  وأخرى ربما تكون عندى. 

 أنا أعلم أنى موضوع تحت الزمن،، سيدى الرب* نعم 

ر علّى بكل خبراته، الصعب منها والمريح،   لى ماض  م 

 المؤلم الذى نسيته أو تناسيته، والمفرح الذى مضت بهجته  

 ،منها أحداث يارب ُحفرت فى ذاكرتى

  ، عصى على األيام محوها من ذكرياتى 

 ،ماض  مر وولى انما فى كل األحوال هى

 ولن يمكنى تغييره بأية حال. 

 ألنى تحت الزمن وعجلته الدهرية تدور 

  افتصبح تاريخً  تجر معها كل األحداث وتطرحها فى خزانة األبد

 ثم تأتى بالجديد فى األيام واألحداث 
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 . وعلّى الحياة ومعايشة الزمن

 البتة   امستقبل ياولدى، ال تعرف عنه شيئً + ولك 

 وكشفهحجبت أنا عنك رؤيته 

 ولكن وضعت فيك إيمانًا لتدركه 

 وإدراكه هذا يتحتم أن تستعد حسنًا له 

 معنى أن تفهم: اآلن ، ولعلك فهمت اآلن معنى أن تحاضر

 .فهذا االستعداد هو كل ما أطلبه منك وكل ما أعنيه بكلمة: اآلن

 هى فرصتى الوحيدة التى ال أملك غيرها أبى أفهم، * أفهم يا 

 علمنى إذن يا سيد كيف أتنكر لماضىَّ الذى يلحقنى 

 وكيف أشتاق لمستقبلى معك، وال أخاف

 ال من وحش الماضى المرعب 

 وال من غموض المجهول اآلتى علىّ 

 + قدس لى كل لحظاتك الحاضرة يا إبنى 

 إعمل دوًما مايرضينىو قدمها لى

 تخيلنى أمامك أراك وأشجعك 

 ال تظننى رقيبا عليك بل راعيًا لك 

 ال تغيبنى عن واقعك، فأنا فيه ال محالة. 

 أنا فى المشهد صدقنى مهما كان هذا المشهد 

 كنت معى، ترضينى فأنا هناك،  

 كنت تهرب منى وتعصانى وتخطئ، فأنا هناك أيًضا.

  كثر ألنى أحبك.ألنى اإلله، بل بافقط ألليس 


