
 Fr.Yacoub Hanna                                     فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء

 7002يوليو                    ويدعوِك  املعلم حضر وهو  

 ال خترج من سفينتى يا رب

 قطار بال قاطرة -1-
 دم إيمانى. اؤمن يارب فأعن ع* 

 ا ! ا كثير  إمأل سفينتى يارب وسفينة أخى وأختى سمك  

ا فى السفينة كن دوم   ،اشبع  ونصرة  ،اسالم  وا افراح   ،تعزيات

معى يارب. سمعان قال لك: أخرج من سفينتى يارب فإنى رجل 

 ،خاطئ

انا أقول لك فى لجاجة : ال تخرج من سفينتى يارب فإنى رجل و

 خاطئ. 

 ،ستحقاقه لحضورك يا قدوساهو شعر بعدم 

 ولكنى أتمسك بك فال تخرج.  ،وانا كذلك

 ،بنىإا يا ولم يكن بطرس يقصدها أيض  + 

 وإال كنت قد خرجت. ،فهذا مسلك اإلنسان كلما تواجه معى

  ،ال تخرج من سفينتى يارب* 

 ،ك أعطى لحياتى كل معنىرفوجودك وحضو

 ،دعك ربى من الصيد الكثير 
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 والثمر .   الكفاية وفى مقدمك كل السرورفحضورك فيه 

 ؟ال أخرج يا حبيبىأا تريدنى أحق  + 

 هل يتسع لى طوال حياتك ؟  ،ا ؟ قلبكوهل قاربك سيحملنى دوم  

 ،أعذرنى فأنا أعلم بسفينتك ا تمل من أعمالى؟لماذا إذن أحيان  

 بقلبك 

 ، لماذا أحيانا تخفينى فى قاع السفينة

ممارسة أعمال ال ترضينى وكأنى ال وتظن أنك قادرا  على 

 أراك؟

 ،سامحنى سيدى إن كنت قد فعلت هذا* 

 يارب. أرجوك ال تخرج من سفينتى  ، وألجل ذلك، ومع ذلك

 فإلى ضياع تسير كل حياتى لو فارقتنى. 

 وهل تعلم مكانى فى السفينة يا ولدى ؟ + 

 ا ا عليك زائر  ال أقبل أن أكون مجرد ضيف  

 ال أرضى بأقل من مركز القيادة. فهل تقبلنى ربان السفينة ؟ 

 وتضع فى يدى الدفة والشراع ؟ 

 كثيرون منكم يفعلون هكذا.  ،ذاتك توجعك، أراك تتراجع

 ولكنهم ال يتنازلون عن القيادة .  ،عالقتهم بى كالم ولسان

 ،ال يفعلون مثل بطرس الذى أمرته على خالف الواقع

 خل إلى العمق فكان له الصيد الكثير . ط ودوونفذ بال شر

 أغفر لى ربى غباوتى وأنا أكمل* 
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ا ما فشلت ألنى أقود قاربى بنفسى ولم أفكر فى طرح كثير  

 ، أفكارى لديك. أثق بعقلى وقدراتى أكثر من الالزم

 مع أن كتابك علمنى " على فهمك ال تتكل " 

 ال تخرج من سفينتى يارب. ؛ ومع ذلك

 أنا جاهل أمامك فكن أنت عقلى ومدبرى. 

 ا ؟ كما فعلت ببطرس ؟ وهل تتركنى أغير وجهة قاربك تمام  * 

 ،لم يفرح طويال  هو ورفاقه بالسمك الكثيرالذى 

 ودعوته ليكون صيادا  للناس. 

تركوا كل شئ وتبعونى هم األربعة بطرس وإندراوس ويوحنا ف

 ويعقوب. 

ا عن تخطيطك أخذك بعيد   هل تعطينى الحرية فى ذلك ؟أن

 لحياتك؟ 

 إلى هذه الدرجة تسمح لى ؟  هل

، يمتلئ قلبى طموحات، تثور فّى رغبات ،سامحنى سيدى* 

 ، فىّ  أمل والدىّ  ،دراساتى

 ،مثلى العليا فى الحياة، غيرتى من الرفاق

 ،كل هذا يتصارع فّى االن

 أنا فعال  حائر  ، ولن أخفيك ما بداخلى

  ،كل ما تطلبأريد أن أوافقك على 

أن أكون ، أن أخطط لمستقبلى ،ولكنى كما تعلمت علّى أن أفكر
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 وأن أسعى بكل قوتى لتحقيق نجاحاتى وطموحاتى. ،اطموح  

 ،أنا أشجعك على كل ذلك ،ا فى هذا يا حبيبىمخطئ   لست  + 

 ،ك عقال  يفكر ويختارتآلنى أنا الذى أعطي

 ، أن تفعل كل ذلك وأنا معك فى القارب ،ولكن ما أريده منك

 وستربح بكل تأكيد يا حبيبى ، نتحاجج، انتشاور مع  

تعال نتناقش: ضع كل طموحاتك ورغباتك ودراساتك فى 

 ره بدون القاطرة ؟  ي  س  هل يمكنك أن ت   ،عربات قطار

 ستجيب بسرعة .. ال .. وهذا منطق. 

 قطار حياتك.  جعلنى أنا القاطرة التى تجر كل عرباتإذن إ

 اجعل إيمانك بى الرباط الذى يربط القاطرة بالقطار . 

 أخذت قطارك إلى ميناء هادئ .  ،إذا صدقتنى ووثقت بى

مصير عربات قطار بال  ،اا صعب  تالقى مصير   ، وإذا تركتنى

 الترك .. االهمال .. الصدأ .. وعدم النفع . ما رأيك ؟قاطرة. 

خارج عن ، فأنا قطار تائهال تخرج من سفينى يارب  * 

 وقاطرة غريبة تجذبنى بسرعة. القضبان. 

بل أسرع وقطع كل رباط بقاطرة  ،ال تتركنى لحظة أرجوك

 ،غريبة

 ،ستلم القطار كله وسيره حيثما تريد يا قائد حياتىاو

 وأمر بما تريد يا مالك القارب.

 قلت له:  ،كنت أود أن تالحظها ،عبارة قلتها لسمعان+ 
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 ف. ال تخ

 .يد ضابط الكل، أنت فى يد أمينة  ،ها أنا أقولها لك: ال تخف

 ا ا وسالم  سأعطيك اطمئنان   ،وقبلما أختار لك نمط حياة ومستقبل

  ،أطرد كل خوفسو

 ،خذك إلى حيث تمارس كل أفكارك وثقافتك وخبرتكآس

  ،اوسترى نفسك قد حققت ذاتك تمام  

 ولكن معى وبى ومن خالل قيادتى أنا. 

 ،فعلت مع بطرس ورفاقهكما 

 ، وهذه مهنة يمتهنها الكثيرون ،كانوا صيادى سمك

 .وقليلون هم الذين ينفعون فيها، أخذتهم أنا لصيد الناس

 ،أعجبنى صبرهم وجلدهم وسهرهم،وما أشبه هذه بتلك

 ،فقدست هذا كله وخصصته لملكوتى وكنيستى

 لقد وجدوا حياتهم عندى.  ،وهم لم يمانعوا

 مارأيك ؟ 

 ليس لى رأى  بعد كل ما تقوله يارب * 

ستخدمنى كما تشاء فأنا ملك اساعدنى وأعنى أنفذ يا سيدى و

 وكلى طاعة لتدبيرك لحياتى لك. 

 ،ال تخرج من سفينتى ياربأرجوك ا: وأبد  

 . أحتاجك على الدوامألنى رجل خاطئ 

 لك كل المجد .


