
 Fr.Yacoub Hanna                                     فى حمضر الرب

 0202 فربايرأزمنة صعبة      - أصداء من خلوات اللقاء الروحى

 من يرعبوك، -3 -    تعزيتى فى مذلتى

غلمان فى نظرى يا ولدى. 

ال يعى الدرس بسهولة والكبرياء المتأصل فيه  كعدٍو، أشور أخى،  

فيعاود  .الدروس يثبت فى عقلهفال درس من هذه ، يعمى عينيه

، مما يؤرق حياتنا فى الحرب ويمارس القسوة على شعب اللـه

 .فى صداقة مع األلم، ضطهادوكأننا فى عهد مع االأحيان كثيرة 

بالتهديدات  اخرى، اوبالتعيير واإلهانة أحيان   اباألذى المباشر أحيان  

 ، يا له من واقع.والرسائل المرعبةوالوعيد 

سمنت رقبته  دثور قكما رأينا فى رسالة األمس، ماذا يفعل النير فى لكن    

دعنى أذكرك بالنعمة التى سمنك بها املسيح،  ولم يعد تقبل أو تستسلم؟

ال ضال ثل اإلبنموليتك تتذكر معى العجل املسمن الذى ذبحه األب فى 

الحلو الذى ردده داود الراعى، مزمور وتتلذذ بعائد، تائب اللالشاطر ا

فقال فيه: " الرب راعي فال يعوزنى ش يء،...  متغنيا على أنغام القيثارة

 ى مائدة تجاه مضايقي". ترتب قدام

يعود عالمات الفقر والذل محفورة على رقبته، اإلبن الذى عاد و فال    

عجل بعدما ذاق املائدة فى بيت أبيه وعليها ال هليسمح بنير جديد يذل

املسمن، وال داود يخاف من أسد أو ذئب وقد نصب له الرب هذه املائدة 

 قيه.الحلوة بينه وبين مضاي
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ا كما علمونا وكما اكتشفت العجل املسمن وهذه املائدة هى تمام  هذه 

، هى خبز الحياة الذى نزل من السماء واهبا الحياة للعالم، تقرأ اآلن وأنت

واهبا كل ش يء حسن بالنعمة كى نغتذى عليه ونسمن ونفرح ونثبت فى 

معك رسالة  شألم أشأ ان أ ) يعظم انتصارنا بالذى أحبنا.الفرح ونحيا 

قبلما أنوه على خبز السمانة الثمين هذا، جسد الرب ودمه فى جديدة 

الذى يفتخر به ابونا فيقول فى القسمة: هذا الذى صار ، ليةغاكنيستنا ال

 
 
 (.صا ونعمة وغفرانا للخطاياهرا وخال لنا ط

+ + + 

 ( 01-4334الفصل من ) إش  أقرأ معى

ا3 هَكَذا َيقُولُ اْلَملُِك »َفَقالَ لَُهْم َرْبَشاَقى3  4 " قُولُوا لَِحَزقِيَّ

َكْلَتُه؟ َكالُ الَِّذي اتَّ َما  5اْلَعِظيُم َملُِك أَشُّوَر3 َما ُهَو هَذا االتِّ أَقُولُ إِنَّ

َكلْ  َفَتْيِن ُهَو َمُشوَرةٌ َوَبأٌْس لِْلَحْرِب. َواآلَن َعلَى َمِن اتَّ َت َكالَُم الشَّ

؟ اِز هِذِه اْلَقَصَبِة  4َحتَّى َعَصْيَت َعلَيَّ َكْلَت َعلَى ُعكَّ َك َقِد اتَّ إِنَّ

أَ أََحٌد َعلَْيَها َدَخلَْت فِي  اْلَمْرُضوَضِة، َعلَى ِمْصَر، الَّتِي إَِذا َتَوكَّ

لِيَن عَ   7لَْيِه.َكفِِّه َوَثَقَبْتَها. هَكَذا فِْرَعْوُن َملُِك ِمْصَر لَِجِميِع اْلُمَتَوكِّ

َكْلَنا، أََفلَْيَس ُهَو الَِّذي أََزالَ  بِّ إِلِهَنا اتَّ َوإَِذا قُْلَت لِي3 َعلَى الرَّ

ا ُمْرَتَفَعاتِِه َوَمَذابَِحُه، َوَقالَ لَِيُهوَذا َوألُوُرَشلِيَم3 أََماَم هَذا  َحَزقِيَّ

ِدي َملَِك أَشُّوَر، 8اْلَمْذَبِح َتْسُجُدوَن. َفأُْعِطيَك  َفاآلَن َراِهْن َسيِّ

َفَكْيَف َتُردُّ  9أَْلَفْي َفَرٍس إِِن اْسَتَطْعَت أَْن َتْجَعلَ َعلَْيَها َراِكبِيَن!

ِكلُ َعلَى ِمْصَر  َغاِر، َوَتتَّ ِدي الصِّ َوْجَه َوال َواِحٍد ِمْن َعبِيِد َسيِّ

بِّ َصِعْدُت َعلَ  01ألَْجِل َمْرَكَباٍت َوفُْرَساٍن؟ ى َواآلَن َهلْ بُِدوِن الرَّ
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بُّ َقالَ لِي3 اْصَعْد إِلَى هِذِه األَْرِض  هِذِه األَْرِض ألُْخِرَبَها؟ الرَّ

 "«.َواْخِرْبَها

انه يحدثك عن غارة جديدة وجولة جديدة من تعييرات أطلقها    

كله  خطير   خطاب   .ملك أشور على حزقيا الملك وشعب الرب

 ،هدمار لمعنوياتك لو أخذته فى حسبانك ونسيت الرب ووعود

ل ملك أشور سنحاريب ولدرجة أن رجال حزقيا طلبوا من رس

أن يتكلم باألرامى ) السريانية ( وليس باليهودى حتى يحافظوا 

 على بقية الثبات فى رجاء ومعنويات الشعب. 

هو حزقيا رجل االصالحات  ،من نوع أخر أمام ملكٍ  ناولكن   

الرب  رجل تعلم كيف يطلب، رجل نهضة روحية عالية ،والتوبة

، فى الصالة وكيف ينتظره وكيف يسمع صوته من خالل رجاله

 مثل إشعياء النبى العظيم نبى الخالص.

 جعلنى مثل حزقيا الصالح هذا ايارب * 

 ال مثل آحاز الخائب الذى ضيع كل شئ. 

 ،يارب عرفنى الطريق إلى " بيت الرب " فأنت ملجأى مثله

ى واحتياجى فى يارب ضع فى لسانى العبارات الى تعلن حال

 وضوح أمامك مثلما قال حزقيا: 

َة َدَنْت إِلَى ..." ٍة َوَتأِْديٍب َوإَِهاَنٍة، ألَنَّ األَِجنَّ هَذا اْلَيْوُم َيْوُم ِشدَّ

َة َعلَى اْلِوالََدِة.  ( 3:33" ) إش اْلَمْولِِد َوالَ قُوَّ

 ،يارب بروحك علمنى كيف أصلى وأتضرع
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 شعبك يا سيد.بيتى وأنا و ،صالة وضراعة تجلب لى الرحمة

  .ال تخف ،إبنى الغالى جدا  على  + 

 هل قرأت بماذا أجبت على صراخ حزقيا فى بيتى؟ 

 (  7:33أقرأ يا حبيبى ) إش 

َف َعلَيَّ بِِه "   الَ َتَخْف بَِسَبِب اْلَكالَِم الَِّذي َسِمْعَتُه، الَِّذي َجدَّ

 "ِغْلَماُن َملِِك أَشُّوَر. 

 ،صغار أوالد  ، فى نظرى غلمان ،ولدى أعوان إبليس يا

  ،حتى لو حملوا فى أفواههم رسائل مرعبة، ال تخفهم

 نها مجرد استعراض للقوة. إ

 ،الرعب شديد والتهديد رهيب ،سامحنى سيدى* 

 نخور بسرعة ، اجد   ضعفاء  ونحن كما تعرف يارب 

 الشماتة تطاردنا ، نظراتالكالم علينا فى كل مكان

 ،لتوتر على أشدهوا العيون كلها شرر

 وأنت يا سيدى أعلم بالحال. 

 ،حقا  يارب هم غلمان فى نظرك

 والمخفى أعظم وأخطر،ولكن فى أيديهم رصاص وقنابل 

 وهذا يرعبنا. 

 أنا يا حبيبى؟   وأين ذهبت  + 

  ؛طلبه رجال حزقيا لم يعجبنى ما صغيرى،أنظر يا 

  .أن يتكلم العدو بلسان أرامى حتى ال يضعف الشعب
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 ال يا حبيبى 

 وال تفاوضوه أنتم مطلقا   ،ليتكلم الشرير بأى لسان يريده

 .تترجى الشرير يهددك بلغة معينة ال

 ولتكن كل ثقتكم فى  أنا.  ،يفعل مايفعللليقل مايقول و

 الحق كله عندك يا سيدى * 

 فبالفعل لم يجبهم رسول سنحاريب بل:  

ُثمَّ َوَقَف َرْبَشاَقى َوَناَدى بَِصْوٍت َعِظيٍم بِاْلَيُهوِديِّ َوَقال3َ "  

 ( 63:37" ) إش اْسَمُعوا َكالََم اْلَملِِك اْلَعِظيِم َملِِك أَشُّوَر. »

 انها مذلة يا ولدى + 

  .أن تترجى عدوك وتطلب منه ايذاءك بطريقة وبلغة معينة

 هل علمتك أنا هذا ؟ 

 سرع أنت إلى محضرىاودعه يقول مايقول 

 كما فعل حزقيا تضاعاأطلبنى فى توبة و

 وستجدنى أصنع العجائب

صالة عميقة ، أظنك تعرف نهاية القصة ،المحبوب فى الرب    

 ،وعود معزية من الرب على لسان إشعياء النبى، من حزقيا

ة واحدة مالك الرب يعبر وسط جنود سنحاريب ويقتل فى ليل

 ! وينجو شعب اللـه.  األف  مائة وخمسة وثمانين 

 (.  33آلن أو فيما بعد من ) إش أقرأ عن هذا إن أحببت ا

 :، أو طالع القصة كلها من إشعياءوإليك النص
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َسائِلَ  َحَزقِيَّا فَأََخذَ  61"  س لِ  يَدِ  ِمن   الرَّ  بَي تِ  إِلَى َصِعدَ  ث مَّ  َوقََرأََها، الرُّ

، بِّ ، أََمامَ  َحَزقِيَّا َونََشَرَها الرَّ بِّ بِّ  إِلَى َحَزقِيَّا َوَصلَّى 61  الرَّ :  قَائاِل   الرَّ

ن وِد، َربَّ  يَا» 67 َرائِيلَ  إِلهَ  ال ج  قَ  ال َجالِسَ  إِس  وبِيِم، فَو   ه وَ  أَن تَ  ال َكر 

َدكَ  اإِلله   لِّ  َوح  ضِ  َمَمالِكِ  لِك  َماَواتِ  َصنَع تَ  أَن تَ . األَر  ضَ  السَّ .  َواألَر 

نَكَ  َربُّ  يَا أَِمل   63 َمعِ  أ ذ  ، َعي نَي كَ  َربُّ  يَا اف تَح  . َواس  َمع   َوان ظ ر  لَّ  َواس   ك 

َسلَه   الَِّذي َسن َحاِريبَ  َكالَمِ   إِنَّ  َربُّ  يَا َحق  ا 61.  ال َحيَّ  للاَ  لِي َعيِّرَ  أَر 

ل وكَ  ورَ  م  ب وا قَد   أَشُّ لَّ  َخرَّ ، األ َممِ  ك  َضه م   إِلَى آلَِهتَه م   َوَدفَع وا 61  َوأَر 

، َخَشب   النَّاِس، أَي ِدي َصن َعة   بَل   آلَِهة   لَي س وا ألَنَّه م   النَّاِر،  َوَحَجر 

بُّ  أَيَُّها َواآلنَ  02.  فَأَبَاد وه م   نَا إِله نَا الرَّ لَمَ  يَِدِه، ِمن   َخلِّص   َمَمالِك   فَتَع 

ضِ  لَِّها األَر  بُّ  أَن تَ  أَنَّكَ  ك  َدكَ  الرَّ  .«َوح 

َسلَ  21 يَاء   فَأَر  بُّ  يَق ول   هَكَذا: »قَائاِل   َحَزقِيَّا إِلَى آم وصَ  ب ن   إَِشع   الرَّ

َرائِيلَ  إِله   ورَ  َملِكِ  َسن َحاِريبَ  ِجَهةِ  ِمن   إِلَي هِ  َصلَّي تَ  الَِّذي إِس   00:  أَشُّ

بُّ  بِهِ  تََكلَّمَ  الَِّذي ال َكالَم   ه وَ  هَذا تَقََرت كَ : َعلَي هِ  الرَّ َزأَت  . اِح  تَه   بِكَ  اس 

َراء   نَ  اب نَة   ال َعذ  يَو  َوكَ . ِصه  َشلِيمَ  اب نَة   أَن َغَضتِ  نَح   َمن   03.  َرأ َسَها أ ور 

تَ  ت ا، َعلَّي تَ  َمن   َوَعلَى َوَجدَّف َت، َعيَّر   ال َعالَءِ  إِلَى َرفَع تَ  َوقَد   َصو 

َرائِيلَ  ق دُّوسِ  َعلَى َعي نَي َك؟ تَ  َعبِيِدكَ  يَدِ  َعن   01!  إِس   َعيَّر 

يَِّد، ل وِسكَ  َعالِم   َولِكنَّنِي 01  ........السَّ وِجكَ  بِج  ر  ولِكَ  َوخ   َود خ 

َرفَتَكَ  َعلَيَّ  َهيََجانَكَ  ألَنَّ  01.  َعلَيَّ  َوَهيََجانِكَ   إِلَى َصِعَدا قَد   َوَعج 

، نَيَّ كَ  َشفَتَي َك، فِي َوَشِكيَمتِي أَن فِكَ  فِي ِخَزاَمتِي أََضع   أ ذ  دُّ  فِي َوأَر 

 .فِيهِ  ِجئ تَ  الَِّذي الطَِّريقِ 
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ل ونَ : ال َعالََمة   لَكَ  َوهِذهِ » 30 نَةَ  هِذهِ  تَأ ك  يع ا، السَّ نَةِ  َوفِي ِزرِّ  الثَّانِيَةِ  السَّ

ا ِخل فَة ، نَة   َوأَمَّ ونَ  فَفِيَها الثَّالِثَة   السَّ َرع  ِصد وَن، تَز   َوتَغ ِرس ونَ  َوتَح 

ا وم  ل ونَ  ك ر  ونَ  َويَع ود   36.  أَث َماَرَها َوتَأ ك   يَه وَذا بَي تِ  ِمن   النَّاج 

ل ونَ  ال بَاق ونَ  فََل، إِلَى يَتَأَصَّ نَع ونَ  أَس  ا َويَص  ق   َما إِلَى ثََمر   ألَنَّه   30.  فَو 

َشلِيمَ  ِمن   ج   أ ور  ر  ونَ  بَقِيَّة ، تَخ  نَ  َجبَلِ  ِمن   َونَاج  يَو   َربِّ  َغي َرة  . ِصه 

ن ودِ  نَع   ال ج   .هَذا تَص 

بُّ  يَق ول   هَكَذا لِذلِكَ » 33 ورَ  َملِكِ  َعن   الرَّ ل   الَ : أَشُّ خ   ال َمِدينَةَ، هِذهِ  يَد 

ِمي َوالَ  ا، ه نَاكَ  يَر  ٍس، َعلَي َها يَتَقَدَّم   َوالَ  َسه م   َعلَي َها ي قِيم   َوالَ  بِت ر 

جع ، فِيهِ  َجاءَ  الَِّذي الطَِّريقِ  فِي 31.  ِمت َرَسة    الَ  ال َمِدينَةِ  هِذهِ  َوإِلَى يَر 

ل ، خ  بُّ  يَق ول   يَد  لِ  ِمن   أل َخلَِّصَها ال َمِدينَةِ  هِذهِ  َعن   َوأ َحاِمي 31.  الرَّ  أَج 

لِ  َوِمن   نَف ِسي، دَ  أَج  بِّ  َمالَك   فََخَرجَ  37  .«َعب ِدي َداو   ِمن   َوَضَربَ  الرَّ

ورَ  َجي شِ  َسة   ِمئَة   أَشُّ ا. أَل ف ا َوثََمانِينَ  َوَخم  وا فَلَمَّ ا بَكَّر   ه م   إَِذا َصبَاح 

ثَث   َجِميع ا  َراِجع ا َوَذَهبَ  أَشُّورَ  َملِك   َسن َحاِريب   فَان َصَرفَ  33.  َميِّتَة   ج 

وخَ  بَي تِ  فِي َساِجد   ه وَ  َوفِيَما 31.  نِينََوى فِي َوأَقَامَ  ر   َضَربَه   إِلِههِ  نِس 

لَك   َرمَّ آَصر   أَد  ي ِف، اب نَاه   َوَشر  ضِ  إِلَى َونََجَوا بِالسَّ  َوَملَكَ . أََراَراطَ  أَر 

ونَ  َحدُّ ا اب ن ه   أََسر   .َعن ه   ِعَوض 

 

 


