
 Fr.Yacoub Hanna                                     فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
 4002أغسطس                    إنها ساعة لنستيقظ  

 يتفاقر وعنده غنى جزيل

 افتقر ألجلنا وتجاهلناه -1-

العنوان كما ترى صديقى مأخوذ بنصه من آية جميلة جدا   

 تستوقفنا فى سفر األمثال وهى:

 يُوَجُد َمْن يَتََغانَى َوالَ َشْيَء ِعْنَدهُ، "

 " َوَمْن يَتَفَاقَُر َوِعْنَدهُ ِغنًى َجِزيل   

 ( 7:  31) أم 

فى خلوتنا هذه ندرس الشق الثانى عنوان خلوتنا " يتفاقر   

وعنده غنى جزيل "  والمتأمل فى الكلمات ألول وهلة يظن أن 

الكتاب المقدس يقصد بذلك اإلنسان المتضع الذى رغم غناه 

يتخذ مظهر الفقر. أو الرهبان الذين تركوا الغنى الكثير 

أجسادهم وفى واختاروا عيشة الفقر حتى يذللوا أنفسهم و

. ولكنى أريد التأمل فى ايروا اللـه. هذا كله صحيح تمامً زهدهم 

تلمحه معى لما تطالع أوجاع المسيح ، معنى آخر للموضوع

ندور ونتخبط وكأنه ليس لنا إله  ،وهو يرانا فى حالنا البائس

 عظيم مثله: 

52 
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 آه يأوالدى األحباء+ 

 ماهذا الفقر الذى ألقيتم بأنفسكم فيه؟ 

 ،جعلتكم أغنياء بخيرات كاملة من عندىلقد 

حدثكم بولس عبدى عن مجد نعمتى وعن غنى نعمتى وعن 

  (1غنى مجد ميراثى  فيكم أنتم القديسين ) أف 

 كيف ولماذا أراكم تتفاقرون ومعكم هذه النعمة؟ 

 جعلتكم أوالدى األحباء خاصتى. 

 ؟فمالى أراكم تنزلون إلى أحقر مستويات العبيد

 ،فأنتم أوالد الملك، أمراءجعلتكم 

 فلماذا أنزلتم بكرامتكم الى مسلك الرعاع؟ 

 

 ،يُخيل إلّى أنك تريد مثلى أن تستوقف الرب ،أخى المحبوب

 يدمى القلب.جدا  وعندك حق فرثاؤه مؤثر

 ،كفاك فالقلب حزين، كفاك حزن  يا يسوع -

 ،النفس كئيبة والروح منكسرة

 ،تركوا نعمتكالعين تبكى على اوالدك الذين 

 ")ب(اْلَحِميَّةُ أََخَذْتنِي بَِسبَِب األَْشَراِر تَاِرِكي َشِريَعتَِك."

  ")ق(اموسكن الكآبة ملكتنى من أجل الخطاة الذين حادوا عن"

 ( 35: 111) مز

 .القلب يتحسر على ميراثك الذى بددناه
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 ،كفاك أرجوك وساعدنا نكتشف مرة أخرى غناك فيناف

 فربما لما تجدد الوعود نجدد نحن العهود. 

( لكى  1:9كو 2يا حبيبى .. لقد افتقرت أنا وأنا الغنى ) + 

 ،تستغنى أنت بفقرى

فَإِنَُّكْم تَْعِرفُوَن نِْعَمةَ َربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيِح، أَنَّهُ ِمْن أَْجلُِكُم  1 "

، لَِكْي تَْستَْغنُوا أَْنتُْم بِفَْقِرِه.  "اْفتَقََر َوُهَو َغنِيٌّ

 فلماذا أهنتنى ولم تقدر خالصى؟ 

 (35 ) جاأنا الرجل المسكين الذى نجى المدينة بحكمته 

َمِدينَة  َصِغيَرة  فِيَها أُنَاس  قَلِيلُوَن، فََجاَء َعلَْيَها َملِك  َعِظيم   11 "

َوُوِجَد فِيَها َرُجل   13َوَحاَصَرَها َوبَنَى َعلَْيَها أَْبَراًجا َعِظيَمةً.  

ى ُهَو اْلَمِدينَةَ بِِحْكَمتِِه. َوَما أََحد  َذَكَر ذلَِك  ، فَنَجَّ ِمْسِكين  َحِكيم 

جُ   "َل اْلِمْسِكيَن!الرَّ

 يا حبيبى، ما أحد ذكرنى

 تناسيتمونى. و ياىإبل تماديتم فى تجاهلكم 

 وماذا كانت النتيجة؟  

 ،عاد إبليس وحاصر مدينتكم وبنى فيها أبراجه األثيمة

 ،وها أنتم تعانون ... ياه .. ياه على جهلكم

 تتفاقرون وعندكم غنى جزيل. 

  ،فقلبك كبير معطاء، سامحنى سيدى -

 ال تختفى أنت أرجوك
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 ال تترك مسكنتك سيأتى الوقت الذى نذكرك فيه. 

 ، لن أترك مسكنتى يا حبيبى+ 

 .وليتكم تعودون قبلما تمضى الفرصة وينتهى العمر

 ،ا من الكلمنسيً  األكثرين،ا من أنا مازلت مطرودً 

  ولكن محبتى تغلبنى ومراحمى ال تطاوعنى

 بل تضطرم ألجلكم وتقلب قلبى علي!

 ،أتذكر صليبى ودمى فأنتظر وأعفو، وكلما فكرت فى عقاب

 لعلكم ترجعون. ولكن كيف؟ 

 (  1اقرأ يا إبنى ما أمرت موسى أن يسطره فى ) تث 

بِّ إِلِهنَا فِي  " ألَنَّهُ أَيُّ َشْعٍب ُهَو َعِظيم  لَهُ آلَِهة  قَِريبَة  ِمْنهُ َكالرَّ

 ُكلِّ أَْدِعيَتِنَا إِلَْيِه؟ 

 من من المتدينين حولكم ؟عظيمأى شعب هو 

 له إله قريب منه مثلك يا إبنى؟ 

 من من هذه اآللهة فعل ما فعلت أنا؟ 

 ومع هذا يتركونى ياولدى. 

 اإلله الحقيقى. لماذا ؟  ،يتفاقرون وعندهم أعظم إله

 ؟ حتى طردونى هكذا ماذا وجدوا فّى من جور ) ظلم (

 .سيدى الرب، انها قضية جهل -

 ، عنا، عنى.أدافع بها عنهم ال أجد كلمة

 يكفيهم حماقة أن يتفاقرون وعندهم ذلك الغنى الجزيل. 
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 اتحد بهم بل  إقترب منهم إله محب نزل إليهم

 ومات لكى يعطينا الحياة

 أخشى سيدى الرب أن يدوم العصيان فيضيع الرجاء 

  أبعدونى عنهم ،تركونى يا حبيبى+ 

 ليست حقيقية  اختاروا صورة لىو

 ، انخدعواو ابعيدً  ذهبوا

 ارتدوا الى عبادة ال تعرف الحب بل الخوف. 

 الى صورة لى ليس للمحبة ذكر فيها! 

ليس لصليبى هناك وجود بل ليس لموتى عندهم معنى أو 

 ضرورة. 

 وأنا خائف عليهم، اجدً  اتفاقروا جدً 

 ،التصقوا بشريعة ليست من عندى

 ،أوا فيها كماالً النها تريح شهواتهمر

 مع انها حكمة وحيلة شيطانية. 

 :ارح قلبى ،قل لى يا حبيبى

َوأَيُّ َشْعٍب ُهَو َعِظيم  لَهُ فََرائُِض َوأَْحَكام  َعاِدلَة  ِمْثُل ُكلِّ هِذِه "  

 ( ؟  9:1) تث  "الشَِّريَعِة الَّتِي أَنَا َواِضع  أََماَمُكُم اْليَْوَم؟ 

 

  .صديقى، فكر فى هذا إلى الغد وانتظرنى


