
 

 Fr.Yacoub Hanna                                     حمضر الرب

 أصداء من خلوات اللقاءات الروحية

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

 لنتعلم من داود - 3-
 صديقى، باألمس طالعنا المزمور الحلو واليوم نكمله،

أَتََعقَُّل فِي طَِريق  2 َرْحَمةً َوُحْكًما أَُغنِّي. لََك يَا َربُّ أَُرنُِّم.  1

؟ أَْسلُُك فِي َكَماِل قَْلبِي فِي َوَسِط بَْيتِي.   الَ  3َكاِمل. َمتَى تَأْتِي إِلَيَّ

يََغاِن أَْبَغْضُت. الَ يَْلَصُق بِي.   أََضُع قُدَّاَم َعْينَيَّ أَْمًرا َرِديئًا. َعَمَل الزَّ

يُر  4 رِّ الَِّذي يَْغتَاُب  5الَ أَْعِرفُهُ.  قَْلٌب ُمْعَوجٌّ يَْبُعُد َعنِّي. الشِّ

ا هَذا أَْقطَُعهُ. ُمْستَْكبُِر اْلَعْيِن َوُمْنتَفُِخ اْلقَْلِب الَ أَْحتَِملُهُ.   َصاِحبَهُ ِسر ً

َعْينَاَي َعلَى أَُمنَاِء األَْرِض لَِكْي أُْجلَِسُهْم َمِعي. السَّالُِك طَِريقًا  6

. اْلُمتََكلُِّم الَ يَ  7َكاِمالً ُهَو يَْخِدُمنِي.   ْسُكُن َوَسطَ بَْيتِي َعاِمُل ِغشٍّ

  . بَاِكًرا أُبِيُد َجِميَع أَْشَراِر األَْرِض،  8بِاْلَكِذِب الَ يَْثبُُت أََماَم َعْينَيَّ

بِّ ُكلَّ فَاِعلِي اإِلْثِم.(  ألَْقطََع ِمْن َمِدينَِة الرَّ

 * يارب اجعل عينى على أمناء األرض

 وينجذبون إلى  فنفرح كلنا بك. إجعلنى أنجذب إليهم 

 +إجعل أنت األمانة مسلكك وطبعك يا حبيبى،

 تبن كل طرقها وعنها ال تحيد مهما كان الثمن. 
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أرفض مصطلحات: الرشوة .. المجاملة ... المراوغة ... 

 الشطارة 

 وكل سياسة ) البين بين (.

 * وبيتى يارب ... قلبى يارب .. قونى أطرد منه كل فاعل غش. 

 ل محتل غريب يتكلم بالكذب حتى لو كنت أنتفع منه.ك

 +أكمل يا إبنى مشوار توبتك، أسرع وخذ معك معونتى،

نعمتى وقوتى لتبيد جميع شر األرض وتقطع من قلبك الذى هو 

 (.  8مدينتى كل فاعلى اإلثم ) 

 * باكراً يارب ... سأفعل

 + ولماذا تنتظر باكراً ؟ أال يحسن أن تقوم اآلن؟  

 صرح بها داود ألنه كان يبادر فى كل صباح يفعل هذالقد 

 كل صباح جديد يفتش فى مدينتى، فى قلبه 

 فربما فى ظلمة الليل تسلل شرير إليها.

 ولما يجد فاعل أثم كان يقطعه 

 وأنت يا إبنى كم باكر أتت عليك ؟ والشرير يرعى داخلك ؟ 

.تحتاج يا حبيبى إلى يقظة قوية، يلزمك إلى أن تبكر دو  ماً إلى 

* ساعدنى ربى أهيئ لك المدينة فيصبح قلبى بحق " مدينة 

 اللـه " 

 وعجب عليك يا أبى داود بل هنيئا لك بلقاء السيد. 

 أذكرنى وأطلب لى أن أفعل مثلك، وأسمح لى أن أسألك يا أبى: 
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لماذا تساءلت : متى تأتى إلى  ؟ وأنت تصنع كل هذه األمانة 

 واألستقامة ؟  

( وأنت تتعقل فى 1مزمورك بالغناء للرحمة والعدل )لقد بدأت 

 فلماذا قلت: متى تأتى إلى  ؟ (2طريق كامل )

داود :  كل مافعلته يا ولدى كنت به أهيئ قلبى لحضور  -

 السيد. فليس أمراً سهالً أن يحضر وهو رب الجنود.

لقد تعلمت عن مهابته فهو الجالس على الشاروبيم قدوس هو 

فكان الئق بمجده  وطالما رنمت له ولمهابته،( 99وعال) مز

 هذا االستعداد.

هيأت له قلبى وأعددت له نفسى. قدست له كيانى كله فسكن فى  

 وليس مجرد حضور. 

فلما سألته: متى تأتى إلى  ؟ كنت أقصد: ها قد أعددت قلبى هيا 

لك عندى أعظم مكان؛ قلبى، قلبى الذى صار  تعال يا سيد،

 العظيم.  مدينتك أنت الملك

 * ربى يسوع ومخلصى الحبيب هل سيأتى الوقت يارب ؟ 

الذى تفرح بى مثل فرحك بأبى داود مسيح إله يعقوب ومرنم 

 ( 1:23صم 2إسرائيل الحلو ) 

+ إقرأ يا إبنى ماصلى به داود واحفظ كلماته، فقد خرجت من 

 قلب أحبنى. 

 ،* لك يارب العظمة والجبروت وبيدك تعظيم وتشديد الجميع
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قد علمت يارب أنك تمتحن القلوب وتسر باالستقامة إحفظ هذه 

   إلى األبد فى تصورات أفكار قلوب شعبك وأعد قلوبهم نحوك 

 ( 29أخ  2) 

 + وماذا قال عن سليمان ؟ 

أما سليمان إبنى فأعطه قلباً كامالً ليحفظ وصاياك شهاداتك * 

 وفرائضك وليعمل الجميع وليبنى الهيكل الذى هيأت له. 

+ ضع نفسك ) إسمك ( مكان سليمان وتأكد أن داود أباك يطلب 

 ألجلك اآلن أن أعطيك قلباً كامالً.

 * أعطنى أرجوك هذا القلب الكامل. 

قلبك نحوى وسأمأله لك جهز نفسك إلستقبالى. أعد  +

 بحضورى ودعوتى،

 مثلما أعد داود قلبه وكيانه وظل يجهزه حتى صار حسب قلبى،

 وهكذا تنعم بحضورى ودعوتى. 

 * ستأتى يا سيدى الرب ؟ 

 * سآتى يا محبوب. 

 * كلى أشتياق ولهفة على هذا اللقاء

 + وأنا كذلك يا إبنى لست أقل منك أبداً حباً وأشتياقاً ولهفة

 نت موضوع محبتى، أنت شغلى الشاغل. فأ 

  * لك كل المجد سيدى

 + ولك كل السالم والبركة. 
 


