
 Fr.Yacoub Hanna                                     فى حمضر الرب

 0202 فربايرأزمنة صعبة      - أصداء من خلوات اللقاء الروحى

 تعزيتى فى مذلتى

 رجاء الدودة وطموح الشرذمة -4-

 فصل جديد من وعود ..  المحبوب فى الرب،  

 (  14 – 14:41طالع معى ) إش 

ْدُتَك َوأََعْنُتَك  10" الَ َتَخْف ألَنِّي َمَعَك. الَ َتَتلَفَّْت ألَنِّي إِلُهَك. َقْد أَيَّ

ي. َوَعَضْدُتَك بَِيِمينِ  ُه َسَيْخَزى َوَيْخَجلُ َجِميُع  11بِرِّ إِنَّ

 12اْلُمْغَتاِظيَن َعلَْيَك. َيُكوُن َكالَ َشْيٍء ُمَخاِصُموَك َوَيبِيُدوَن.

ُتَفتُِّش َعلَى ُمَناِزِعيَك َوالَ َتِجُدُهْم. َيُكوُن ُمَحاِرُبوَك َكالَ َشْيٍء 

بُّ إِلُهَك الْ  13َوَكاْلَعَدِم. ُمْمِسُك بَِيِمينَِك، اْلَقائِلُ لََك: الَ ألَنِّي أََنا الرَّ

الَ َتَخْف َيا ُدوَدَة َيْعقُوَب، َيا ِشْرِذَمَة » 14َتَخْف. أََنا أُِعيُنَك.

وُس إِْسَرائِيلَ. ، َوَفاِديَك قُدُّ بُّ  "إِْسَرائِيلَ. أََنا أُِعيُنَك، َيقُولُ الرَّ

 

  ،أنا يارب هذا المرتعب حتى من ظله* 

 تخيفنى خطواتى.  فزعفى ب وأتلفت يار

 ال هدوء لى فى صحوى أو منامى

 قلبى يمأله الرعب. ،سواء كنت وحدى أو وسط الجموع

 أنا كما صارحتك فى مخدعى،

 ، حقير وسط شعبك، بل فى عالمى كله،فى يعقوبدودة 
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 صعبة أزمنة  0                0202/  9         رجاء الدودة وطموح الشرذمة   -4- -  أزمنة صعبة

 ، كيان مهلهل مشتت متبددفى إسرائيلشرذمة 

محاربين لي، أو ين علي، مغتاظإما الكل حولى، أرى 

 مخاصمين ومنازعين، كأنى أنافسهم فى الوجود، 

 وبا منهم كدودة، أنسحب، وأزحف مرعفقلت 

أختفى بين األقدام، اصير بال كيان، فيتبدد وجودى، وبينما 

  غير منجمع. ن ممزق باهت، كياكشرذمة

 

 وهل تنسانى يا ولدى ؟ + 

 ،أمسك بيمينك وأعينك ،أمد لك يمين برى ،ها أنا أقدم لك نفسى

  من التراب يادودة يعقوب، من بين األقدام أرفعك 

 تخف.  له يردد وعدى لك  الوأجعل الكون ك

 عتبرت نفسك دودة فى يعقوب. اال تخف يامن 

 ؟  إلى هذه الدرجةلماذا تصغر نفسك 

 هكذا ؟  اذا تقبل على نفسك أن تكون محتقر  لما

 

 يارب.  اأنا فعال  ضعيف جد  قلت لك مرارا سيدى، * 

 ،دودة تزحف على األرض فى رعب شديد

 ال أقدر أن أنتصب ا، مكانياتى ضحلة جد  إ

  ،بل أنا لست فقط دودة يعقوب

 من جديد أعيد الكالم يا رب:أنا " شرذمة إسرائيل "  اأيض  



 صعبة أزمنة  3                0202/  9         رجاء الدودة وطموح الشرذمة   -4- -  أزمنة صعبة

 أنا يارب مثل جماعة ممزقة مشتتة ليست موحدة. 

 أنت عالم األسرار ،سيدى وأنت أعلم بى وبقلبى الن أخفيك سر  

 فكر مشتت وقلب قلق وكيان برمته فقد السالم ، أنا فعال  هكذا

 ،األحداث حولى تتالحق

 وصعوبة الزمان تخنقنى يوما  بعد يوم . 

 

 ، ال تكن منهماليائسين يا محبوب ذا لسان  ه+ 

 فى حياتك، وما فعلته ألجلك، يرفعك ويمألك رجاء  وجودى 

 أنا أعينك يا ولدى 

 ،الذى أرفعك كدودة زاحفة وأسترك أنا

 لئال تدوسك األقدام يا حبيبى 

 ولماذا تضايقت عليك، نفعلتاهل عرفت لماذا  ،اآلن

 لما قلت عن نفسك أنك دودة. 

 ، بن هللاإأنت  ،بنى أناإأنت 

 لكى أرقيك وأتبناك لم أشفق على إبنى الوحيد،

 بنى دودة. إال أقبل أن يكون وأنا 

 إن قبلت أنت هذا أنا ال أقبل. 

  ،دى لضيق نفسكال تستسلم يا ول

 دودة محتقرة تزحف ك بأن األمان أن ياسك يوهمك

 ليس لها أمان بالمرة يا حبيبى 



 صعبة أزمنة  4                0202/  9         رجاء الدودة وطموح الشرذمة   -4- -  أزمنة صعبة

  !بال قصد صدقنى ، وربماتداس قد

 فريسة للتفاهة من جديدفتصير 

 أهين أباك آدم فى فردوسه! كما 

 شيطان أثيممن 

 فأين الكرامة إذن ؟. 

 نتصب وال تخف فأنا أبوك. ارفع رأسك وإ

 والتشتيت الذى عانيت منه سأخلصك منه

 فال تعود بعد شرذمة. 

 القدوس. ، من يفديك، من يعينك، ها أنا أقدم نفسى لك

  ،يرفع الدودةأنا المعين الذى 

 الثالوث وأنا الفادى الذى أصالحك مع نفسى ومع 

  ،والكون كله ومع السماء

 فأجمع كيانك وأوحده لك وأعيد الهدوء إلى أعماقك 

  ،فتعبر الضيقة وصعوبات الزمن

 برجاء حى أكيد فّى فال يفارقك سالمى.

 

 !وللشرذمة طموح   ، هكذا للدودة رجاء  نت حلو يا ربأ* كم 

  كل المجدلك 

 


