
 Fr.Yacoub Hanna                                     فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء

 7002يوليو                    ويدعوِك  املعلم حضر وهو  
 ما هو أسوأ من العمى

 الصدمة -1 -

الكاتبة المعجزة مع شخٌص  تقابل منذ سنوات مضت    

لدت وهى التى و     Helen Kellerهيلين كيللر الشهيرة: 

 blind, mute، صماء  ) خرساء( بكماءكما تعلم عمياء 

and deaf    آن سوليفانمربيتها ولكن 

Anne Sullivan Macy    طريقة إبداعية لإلدراك علمتها

واالتصال بالعالم وفهم كل مجرياته، حتى صارت كاتبة 

وهو  عظيمة كأحسن المبصرين. قال لها يوًما هذا الشخص

 إلنسانإن أسوأ شئ يمكن أن يحدث  ينظر لحالها متحسرا:

أجابته هيلين كيللر: هو أن يكون أعمى. فبسرعة البرق 

نعم، لكن يوجد شئ واحد اسوأ، وهو أن يكون لإلنسان 

 عينان وال يبصر ! 

 أعجبتنى القصة وأدهشنى ردها السريع. 

وألننا ندرس لقاءات حياتنا مع المعلم الذى قد حضر    

وهو يدعو، وجدتها فرصة حلوة لنقد حياتنا ومعرفة لماذا 
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أن لنا عينان بة واضحة؛ يفوتنا لقاء المعلم؟ فكانت اإلجا

 ولكننا ال نبصر فكيف نتالقى مع المعلم؟ 

فرصة اآلن فى هذه الخلوة أن تطالع الشاهد فى ) مت       

( فيه ترى كيف سبق يسوع هيلين كيللر فيما  11:11-11

 صرحت به ! .. 

َم التَّالَِميذ  َوقَال وا لَه : 11 ه ْم بِأَْمثَ »فَتَقَدَّ  11«  ال؟لَِماَذا ت َكلِّم 

ْم أَْن تَْعِرف وا أَْسَراَر »فَأََجاَب َوقَاَل لَه ْم: ألَنَّه  قَْد أ ْعِطَي لَك 

ا أل ولَئَِك فَلَْم ي ْعطَ.   َماَواِت، َوأَمَّ فَإِنَّ َمْن لَه   11َملَك وِت السَّ

ا َمْن لَْيَس لَه  فَالَِّذي ِعْنَده  َسي ْؤَخذ  ِمْنه   .  َسي ْعطَى َوي َزاد ، َوأَمَّ

ْبِصِريَن الَ  11 ه ْم بِأَْمثَال، ألَنَّه ْم م  ِمْن أَْجِل هَذا أ َكلِّم 

وَن.   وَن، َوَساِمِعيَن الَ يَْسَمع وَن َوالَ يَْفَهم  ْت  11ي ْبِصر  فَقَْد تَمَّ

ة  إَِشْعيَاَء اْلقَائِلَة : تَْسَمع وَن َسْمًعا َوالَ تَْفَهم وَن،  فِيِهْم ن ب وَّ

ْبِصِريَن ت   وَن.  َوم  وَن َوالَ تَْنظ ر  ألَنَّ قَْلَب هَذا الشَّْعب  11ْبِصر 

ي ونَه ْم، لِئَالَّ  وا ع  َها. َوَغمَّض  قَْد َغل ظَ، َوآَذانَه ْم قَْد ثَق َل َسَماع 

وا بِق ل وبِِهْم،  وا بِع ي ونِِهْم، َويَْسَمع وا بِآَذانِِهْم، َويَْفَهم  ي ْبِصر 

،  11َويَْرِجع وا فَأَْشفِيَه ْم.   ْم ألَنََّها ت ْبِصر  َولِكْن ط وبَى لِع ي ونِك 

  . ْم ألَنََّها تَْسَمع  ْم: إِنَّ أَْنبِيَاَء  11َوآلَذانِك  فَإِنِّي اْلَحقَّ أَق ول  لَك 

َوأَْبَراًرا َكثِيِريَن اْشتََهْوا أَْن يََرْوا َما أَْنت ْم تََرْوَن َولَْم يََرْوا، 

 ْم تَْسَمع وَن َولَْم يَْسَمع وا.َوأَْن يَْسَمع وا َما أَْنت  
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 فهى لم تأت بشئ جديد بل علمها إياه قبالً يسوع ! .. 

ستطاعت أن تهزم عاهتها بل عاهاتها ا اوألنها عرفته جيدً 

 فصارت من أروع األمثلة فى تحدى اإلعاقة.

 

 * يالخوفى على نفسى أن يؤخذ الذى عندى 

  أستخدمها حسنًاتى يارب تعطلت ولم أشياء عديدة فى حيا

 أنا يارب هذا اإلنسان، 

 لى عينان وال أبصر ولى أذنان وال أسمع

 فىَّ عقل ولكنى ال أفهم وينبض فّى قلب ومع هذا ال أحس! 

 + تماماً كما تنبأ أشعياء 

 كم حضرت ودعوتك، ، كم مررت بك يا حبيبى

 ولكنك لم ترانى واضًحا جداً وظاهًرا  كنت  

 إبحث يا إبنى عما يغطى عينيك، 

 فتش وسوف تعرف ؟ ما الذى أعماك عن محضرى

 * ياربى أعمانى الطمع 

 لهث وراءها وهى تهرب منى مسرعة أطمع فى ماديات 

 وفى لهاثى وجريى أهملك وبكل جسارة أتجاوزك 

تقابلنى وصايا إنجيلك وتصدم عقلى الحائر وتبهر بنورها 

 عينى 
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 " محبة المال أصل لكل الشرور ... " 

 " ال تحبوا العالم وال األشياء التى فى العالم ... 

 " محبة العالم عداوة للـه ... 

 " إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتف بها ... 

 وبرغم كل هذا الصدام مع النور

 أتعامل معك كاألعمى الذى ال يبصر 

 فعالً يارب هناك أخطر من العمى؛ 

 لى عينان وال أبصر.أن يكون 

 + لست وحدك يا حبيبى بل كثيرون يحزنون قلبى 

 انتظرت منهم التفاتة إلىَّ وقدمت لهم نفسى 

 فى فقير محتاج أو عريان ومسكين، 

  فى مريض أو غريب أو  سجين

 * بل قلتها صراحة يا سيد

 " بما أنكم فعلتم بأحد أخوتى .. فبى قد فعلتم .. "  

 ولكننا لم نفعل،  أنا لم أفعل! 

 سامحنى يارب أنا البائس

 + أنا أحزن يا حبيبى ولكنى ال أحمل لك بغضة. 

 فقط أتعجب وأندهش.  ، لذلكأنا أحبك

 (    11:1أنظر يا إبنى فى ) مت 
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 ، ومدحت إيمانه تعجبت من إيمان قائد مئة غريبهناك 

  إذ لم أجد فى إسرائيل مثله

 (   1:1وأنظر أيضاً فى ) مر 

 ة .. تجدنى أتعجب من عدم إيمان أهل الناصر

 أهلى ! ..  نونى وهمزأغضبونى أنا غير الغضوب، أح

 وال زلت أتعجب منكم يا أوالدى

 أرضكم زائًرا لكم كل الحب والتضحية وجئت  حملت 

، الخالص، لحب؛ الكم أعظم الهبات ضيفًا عابراً تاركاً 

 ومع هذا ترفضونى، السالم

 لكم.ا تتوقعون بل بما رأيته أنا نافعً ألنى لم آت بما 

ال نرغب، أو ال * فعال يا رب، تأتى بما ال نتوقع، أو 

 فال ندرك ان ما تفعله وتمنحنا إياه هو النافع لنا، ،يرضينا

فتحضر وتدعونا ونخذلك نحن فنهجر المشهد وننسى 

 حضورك.

 هو أسوأ من العمى،ما فعال يا سيد، هناك 

 ؛ أصحاب العيون المقفلة يا ويلى لو كنت منهم

 .واآلذان المطموسة والقلوب الغليظة ثقيلة الوعى

  أرجوك أال يفوتنى حضورك.ساعدنى 


