
 Fr.Yacoub Hanna                                     فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء

 7002يوليو                    ويدعوِك  املعلم حضر وهو  
 ما هو أسوأ من العمى

 كيف ال أرى الروائع ؟ -3-
 (  91+ أين أنت من زكا القصير ) لو 

 كم كانت فرحتى به منذ فكر أن يالقينى فى الطريق.
 كأنه اعترض مسيرتى وكنت أنا فرًحا به، 

 لم يعطلنى فقد كنت أنتظره، أو بالحرى كنت أطلبه 
 فيفعل أى شئ ليرانى، فرق يا حبيب بين من يريدنى 

 وبين من ال يحبنى فيهرب منى برغم استطاعته أن يجدنى
 أو يفتح لى باب قلبه ليعطينى مكاًنا فى بيته. 

 * لألسف يا سيدى 
 ، عرفت عن زكا الكثير ولم أفعل مثله يوًما

 مازلت فى مرحلة العمى ال أرى إال آماال دنيوية
أو منكًبا على  زكا ما قبل الشجرة، أو عند مكان الجباية،

 ثروته، فأسعى للحصول عليها متجاهالً حضورك 
 وخبرك المفرح الذى مأل المدينة؛ 

 يسوع أت ... سوف يمر ... 
 + أنا آتى وأمر وأتطلع بين الجموع 

 أين زكا: عيناى إلى األشجار! أين ) .... ( ؟
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 لعلك يا ولدى )يازكاى( مختٍف فى إحداها. 
 * لم أصل بعد يارب إلى هذا المستوى 

 قلبى الغليظ وثقل دنيويتى ربطانى بالتراب
 فلم أتخذ بعد القرار ولسان حالى البائس يقول: 

 ها هى األشجار ويسوع سوف يأتى ويمر ويوًما أالقيه. 
 متى يارب أفزع من حالى ؟ 

 أخشى يا سيد أن ال يأتى هذا اليوم 
 ، الذى فيه تأت أنت أو تمر

 أجد أنا شجرة أتعلق بها فأراك  فال
يوم تسود الظلمة علّى فيزداد عماى فال أميز ماهو 

 زمان افتقادى وأضيع أنا هالًكا. ، ويطيرلسالمى
 + أسرع يا إبنى وال تضيع الفرصة، قم وتعال قابلنى 
 فغرورك بذاتك لم ينفعك ولن يدوم كل ما تتكل عليه 

 ، حياتك نفسها بخاٌر عابٌر كل هذا ليس ثابًتا
 ليتك تصدقنى فتربح 

 هيا عد وتعال فأنا فى الطريق
 هيا أصرخ من حالك فأنا قريب.
 * ارحمنى يا يسوع يا ابن داود

 إرحمنى من عماى ومن جهل قلبى 
 إليك  نفسىرو عطش إقبل صراخ أعماقى وا

 ترنيمة يارب رنمتها كثيًرا: 
 احتياجى وهاك مجلسى} ها بئُر 
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 وعطش حياتى يقينى سيحضرك {                       
 وها هو قد أحضرك يا محبوب ألن قلبك حنان ورؤوف 

 ؟  هذه الصرخة حًقا+ هل تعرف يا ولدى 
 (  91صرخة األعمى بارتيماوس ؟ ) لو 

 فعال، وال أخفيك سًرا،الصرخة نى تستوقفالقد 
 لقد حضرت له خصيًصا النه صرخ قبلها من حاله

 وليال صراع طويلة عاشها، كنت فيها أخاطبه ألحرك قلبه
 أفعل معك أنت مراًرا.  علتُ فكما 

 ويوم تصرخ من أعماقك ستجدنى ألنى رحيم
 ال أتركك وال أهملك، 

 قسمت لهم عليه!أوال تنسى عهد أبائك الذى 
وأكتب انطباعاتك  19 – 2::4} أقرأ اآلن يا أخى تث 

 عنه ... { 
تَ  إِن   ُثم   41 ب   ُهَناكَ  ِمن   َطلَب  هُ  إِلَهكَ  الر  َتهُ  إَِذا َتِجد   ال َتَمس 

ِسكَ  َوبُِكل   َقل بِكَ  بُِكل   َدَما 13.  َنف  كَ  ُضي قَ  ِعن  كَ  َعلَي   ُكل   َوأََصاَبت 
اِم، آِخرِ  فِي األُُمورِ  هِذهِ  جعُ  األَي  ب   إِلَى َتر  َمعُ  إِلِهكَ  الر   َوَتس 

لِِه، ب   ألَن   19  لَِقو  ُرُككَ  الَ  َرِحيٌم، إِلهٌ  إِلَهكَ  الر  لُِككَ  َوالَ  َيت   ُيه 
َسى َوالَ  دَ  َين  َسمَ  ال ِذي آَبائِكَ  َعه  هِ  لَُهم   أَق   .َعلَي 

 أخى المحبوب ... 

معك بقصة قرأتها عن مسافر فى رحلة  أختم تأملى 
قطار طويلة كان مستغرقاً فى الرحلة إلى أعماقه، حتى أنه 
كان كل بضع دقائق يتطلع إلى المناظر فى الخارج ويهتف 
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"هللا، جميل، مدهش مدهش" وأخيراً سأله أحد الركاب 
ه صيحات الرجل: تقد ضايقوالزهق، فبدافع من الفضول 
حد منا فى غاية الضيق من هذه الرحلة كيف وبينما كل وا

، أراك أليام طويلة الطويلة التى تجرى على وتيرة واحدة
" وتزعجنا ح متعجباً يوكأنك وجدت حياتك فيها لتص

 مدهش مدهش "؟ 

أعمى، وإذا  فأجابه الرجل: الى عدة أيام مضت كنتُ   
بطبيب عيون فذ يجرى لى عملية جراحية ليعيد لى بعدها 

هو  ومللتم منه، لكمبصرى. واآلن ما هو عادى بالنسبة 
كل هذا الجمال ف! لذا أهتف فرًحا بالنسبة لى يفوق الدنيا

ألول ا بما أراه على عينى، فكيف ال أهتف مبتهجً  جديدٌ 
 .مرة؟

 لعلك تكون قد فهمت القصد ... فتصلى معى:    

* هى رحلة حياتى سيدى الرب، طويلة وتمضى على 

 وتيرة واحدة وبرغم مافيها من جمال، يغلبنى الملل

 فعيونى ال ترى ُصنع يديك أيها الخالق المبدع 

 وقلبى الحائر يتعجل قطار الحياة، 

 ال للوصول إليك بل إلنجاز مطالبى 

 وأظنك أعطيتنى أيامى الحرقها هكذا 

 ألحقق فيها وبها ذاتى، حياة كلها أطماع وشهوات وباطل. 
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 وبرغم أن اختبار هذا الرجل قد نلته أنا يوم معموديتى

 خلقت لى عينين يا طبيب الكيان كلهيوم 

إال أن زحام الحياة وضوضاء القطار قد شغالنى عن 

 دعنى ربى أختبر من جديد جمال الحياة معك ، رؤيتك

 جدد فّى ذهنى، ازل الغشاوة عن عينى 

 حتى وأنا أعبر هذا العالم أتجاوز أتعابه وضيقه وملله

 وال أرى إال الروائع التى جهزتها لى ! 

 مشاعر، أفراح وتعزيات، م أبصرها من قبل لألسفوالتى ل

 حرمتنى منها أمور كثيرة وظروف عديدة. 

وأقبل شكر قلبى على حضورك اآلن ودعوتك لى أن أفتح 

 قلبى وأفرغه من كل قساوة وغشاوة 

 ألراك وأرى أعمالك فأصرخ: 

 عظيمة هى أعمال الرب

 مطلوبة لكل المسرورين بها.  

 ه قائم الى األبد. جالل وبهاء عمله وعدل

 صنع ذكراً لعجائبه ... حنان ورحيم هو الرب ... 

 :( ... الى 999) أكمل يا أخى أنت المزمور 

 تسبيحه قائم الى األبد.  

 لك كل المجد يا سيدى الرب . 


