
 Fr.Yacoub Hanna                                     حمضر الرب

 أصداء من خلوات اللقاءات الروحية

 7002يوليو                    املعلم حضر وهو  ويدعوِك  
 سيدى، متى تأتى إليَّ ؟

 ! ألنه يعرفنى يبقى خارًجا -2-

 قلت  

 * إمتحنى يارب واختبر قلبى، أنا فعالً أحبك، 

 أال تعلم أنت قلبى؟

  

 + ألنى أعرفه، ال أريد الدخول اآلن،

 أو قل: ال أرى لى مكاناً فى قلبك. 

 وإذا أردت أن تعرف لماذا، دعنى أسألك: 

 ماذا تفعل فى حياتك اليومية؟ 

 فى مدرستك، فى كليتك، فى عملك، 

 فى الطريق، فى منزلك وفى عالقاتك ؟ 

أخبرنى: كيف تحصل على أموالك؟ ومتى حصلت عليها، كيف 

 تتصرف فيها؟ 

كيف تعامل الناس؟  زوجتك .. زوجك .. أخاك ... أختك ... إبنك 

 .. إبنتك .. أباك ... أمك .. صديقك.. جارك .. عدوك ... 

 وماذا عن أفكارك وتصورات قلبك ؟
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* مهالً يارب ... فهمت . لقد " نطقت بما لم أفهم " ) أى 

 (عاتبتك وأنا الملوم الذى يستحق العتاب  بل العقاب.  2::2

 ولكنى فعالً أحبك صدقنى. 

 

 + أنا أعلم أنك تحبنى ولكن ليس كل الحب، 

  لم تتكمل بعد فى محبتى،

 وهذا مايمنع عنك التمتع بمحضرى ودعوتى. 

 بيبى غير " أنى لم أحضر "قل شيئاً أخر يا ح

ال ... أنا أحضر وأدعوك كل يوم  بل كل ساعة أو لحظة 

 صدقنى. 

 أنا أقرب إليك من نفسك، ولكنك تتركنى وتهملنى وأنا المعلم، 

ولما يتلذذ عقلك بمعرفة فى إنجيلى، تثور فيك عاطفة ومشاعر 

 فتطلبنى أدخل بال شروط. مع إن واقعك كله شروط لقبولى! 

 ة حال هاك فرصة فاغتنمها وال تضيعها.على أي

  

 * علمنى سيدى الرب، أنا بالحق أريد أن أتعلم منك، 

 أصارحك القول ياربى؛ 

 حياتى كلها أتعاب وصراعات،  قلبى كله عنف وثورة وغليان. 

 سامحنى، ظننت أن حضورك يعطينى السالم 

 وكنت كلى ثقة فى هذا يا ملك السالم 
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 ولكن فاتنى أنك ترانى وتعرف ما فى قلبى. 

 حقاً يارب  هوة كبيرة بين ما أعلنه وأمارسه فى الكنيسة، 

 وبين ما أفعله وأمارسه فى الخارج.

 ،وفجوة غريبة ولكن أكيدة بين رؤيتى لك وقت احتياجى

 ومكانك فى قلبى وقتما أرتاح 

 إنى أندهش من نفسى على هذا الخداع،

ى، وأحبسك معلقاً عليه، ال أنزلك أعلق صليبك فى بيت

 ألحتضنك. 

 أعليك فى كالمى عنك وأرفعك، وأتركك عالياً فى كل تعامالتى،

 ، حتى ال ينكشف لك خزى أعمالى

 تجد نفسى حريتها فى الخالعة ف

 دون حرج من عينيك، كأنك ال ترانى. 

 

 + بدأت تعرف يا إبنى لماذا لم تحظ بلقائى. 

 ليس لماذا لم آت إليك! 

 وأنت ال ترانى كما أتفقنا.  ،فأنا فعالً أحضر

( وتطلع إلى ماقاله داود لما  101أنظر يا حبيبى فى ) مز 

 سألنى : متى تأتى إلّى ؟
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] أخى ... أختى ... كتابك المقدس مفتوح اآلن على المزمور 

وأقرأه بروح الصالة لتعرف اإلجابة على السؤال وأكتب  101

 ماتراه يعبر عن حالك [ 

1   . ْكًما أ َغنِّي. لََك يَا َربُّ أ َرنِّم  أَتََعقَّل  فِي طَِريق  2َرْحَمةً َوح 

؟ أَْسل ك  فِي َكَماِل قَْلبِي فِي َوَسِط بَْيتِي.   الَ  2َكاِمل. َمتَى تَأْتِي إِلَيَّ

. الَ يَْلصَ  يََغاِن أَْبَغْضت  ق  بِي.  أََضع  ق دَّاَم َعْينَيَّ أَْمًرا َرِديئًا. َعَمَل الزَّ

ير  الَ أَْعِرف ه .   : رِّ ْعَوجٌّ يَْبع د  َعنِّي. الشِّ الَِّذي يَْغتَاب   5قَْلٌب م 

ْنتَفِخ  اْلقَْلِب الَ أَْحتَِمل ه .   ْستَْكبِر  اْلَعْيِن َوم  ا هَذا أَْقطَع ه . م  َصاِحبَه  ِسّرً

السَّالِك  طَِريقًا  َعْينَاَي َعلَى أ َمنَاِء األَْرِض لَِكْي أ ْجلَِسه ْم َمِعي. 6

نِي.   تََكلِّم   7َكاِمالً ه َو يَْخِدم  . اْلم  الَ يَْسك ن  َوَسطَ بَْيتِي َعاِمل  ِغشٍّ

  . بَاِكًرا أ بِيد  َجِميَع أَْشَراِر األَْرِض،  8بِاْلَكِذِب الَ يَْثب ت  أََماَم َعْينَيَّ

بِّ ك لَّ فَاِعلِي اإِلثْ   ِم.(ألَْقطََع ِمْن َمِدينَِة الرَّ

 وإليك هذه المفاتيح : 

 داود يقول : اسلك فى كمال قلبى فى وسط بيتى. 

 وأنت ماذا تقول ؟ .. أين أنت من كمال القلب؟ 

أكمل .. وصل معى .. انها فرصة عظيمة صدقنى، فرصة 

لمحاسبة أنفسنا، فرصة للتوبة وتنقية القلب. هيا صل فالرب 

 ك. قريب والمعلم حاضر وهو يدعوك وينتظر قرار

 * أغفر لى سيدى الرب  
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أمور رديئة كثيرة وضعتها أنا أمام عينى، وأبى داود يرفض أن 

 يضع أمراً رديئاً واحداً 

لقد صارت عينى شريرة فأظلم كيانى كله. كيف لى إذن أن 

 أتمتع بحضورك؟ 

 سامحنى وساعدنى .. أبغض عمل الزيغان 

 آه يارب من هذا الزيغان! 

 عات تزوغ على العالم وكل مافيه. عيناى إليك للحظة ولسا

 حررنى من قلبى المعوج هذا، أبعده عنى ورده لى قلبا جديدا. 

 + ساعدنى أنت أساعدك يا حبيبى 

 إنشغل باالستقامة ففيها مسرتى. 

( فهذه خطية قلب يطردنى 5ال تدن أخاك حتى فى سرك )

 بسرعة

 ال تكن مستكبر العين وال منتفخ القلب، تعلم منى االتضاع .. 

قلت لكم فى دعوتى تعالوا إلى .. وأنا أريحكم .. أحملوا نيرى 

عليكم وتعلموا منى ألنى وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة 

 لنفوسكم. ألن نيرى هين وحملى خفيف ؟ 

 ؟ فكيف تأخذنى باتضاعى ووداعتى فى قلب مستكبر ومنتفخ 

 وتأتى تعاتبنى: متى تأتى إلّى ؟ 

 

 صديقى، غدا نكمل مع داود وماذا فعل.


