
 Fr.Yacoub Hanna                                     فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
 4002أغسطس                    إنها ساعة لنستيقظ  

 يتفاقر وعنده غنى جزيل

 قلبه وقلبى موجوع -2-

 

 :ارح قلبى ،قل لى يا حبيبى

َوأَيُّ َشْعٍب ُهَو َعِظيٌم لَهُ فََرائُِض َوأَْحَكاٌم َعاِدلَةٌ ِمْثُل ُكلِّ هِذِه "  

 ( 4:8) تث  "الشَِّريَعِة الَّتِي أَنَا َواِضٌع أََماَمُكُم اْليَْوَم؟ 

 كرت، فباألمس صديقى كان هذا سؤال يسوع، ترى بماذا 
 وماذا جهزت لترد عليه؟ 

 ،يكفى أنه ال يزول حرف منهانجيلك يارب شريعة الكمال  -

 حتى لو زالت األرض والسماء. 

 (  1::1إنه قوة خالصك يا سيدى ) رو 

  .فيه معلن برك يا هللا الحقيقى

 فلماذا إذن تستحون به وتخجلون منه؟ + 

 ،تالميذ الفالسفة يجاهرون بمبادئهم مهما كانت

 ،عالنهاإوأصحاب العقائد الزائفة والفاسدة يستميتون فى 

 وأنتم تتفاقرون وعندكم شريعتى.، وأنتم
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عليكم شرائع العالم وأحكام  واوال تغضبوا إذن لو طبق ال تحزنوا

 الشيطان!

 ،على جهلنا ويحى سيدى -

 عطنا الفرصة. اتمهل أرجوك و

 ، احتملنا يا أبانا

 (  6:اسمع منا رجاء وصراخ إشعياء نبيك ) إش 

تََطلَّْع ِمَن السََّماَواِت َواْنظُْر ِمْن َمْسَكِن قُْدِسَك َوَمْجِدَك: أَْيَن  5" 

 :1َغْيَرتَُك َوَجبَُروتَُك؟ َزفِيُر أَْحَشائَِك َوَمَراِحُمَك نَْحِوي اْمتَنََعْت.  

ْسَرائِيُل. فَإِنََّك أَْنَت أَبُونَا َوإِْن لَْم يَْعِرْفنَا إِْبَراِهيُم، َوإِْن لَْم يَْدِرنَا إِ 

 "أَْنَت يَا َربُّ أَبُونَا، َولِيُّنَا ُمْنُذ األَبَِد اْسُمَك. 

 تقولها أنت هكذا فى بساطة. ، أبانا+ 

 ، قلبك حلو يا إبنى

  ،وقلبى أنا موجوع على صغيرى الذى تركنى

 غناى. و ترك بيتى

 ا عنى. تركنى وطلب الحرية بعيد  

 أرأيت يا حبيبى كيف افتقر؟ 

 ،تركونىلما  هانوا أبوتىأ ،يختارون نفس مسلكهوكثيرون 

وسط رفقة سوء. ، أو تراهم بجوار زانية ،وها هم هناك

 ،ازدحمت بهم أماكن اللهو والعبث

 يتراقصون ويتمايلون وصليبى فوق الصدور! 
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 يضحكون ويلعبون.، فى المفاسدوجدوا فخرهم 

  .جدرانه ستنفجر، قلبى يوجعنى سيدى -

 أنا األب؟ ، أناوماذا عن قلبى + 

 غناى كله: تعب حياتى الذى أدخرته لكم 

 لمن أعطيه؟   ،القادر أن يصنع لكم أعظم معيشة

 ،أهملتم كل وصاياى التى تفوهت بها

 واخترتم فقط أن تنفذوا منها:

لِيَن. "  لُوَن يَُكونُوَن آِخِريَن، َوآِخُروَن أَوَّ  "َولِكْن َكثِيُروَن أَوَّ

 ( 33:  91) مت 

 أن غناى يكفى الكل ويشبعهم.  عم

 ،اا مهان  أم انه مكتوب على أن أظل أب  

 مجروح القلب ونصف أوالدى خارج أحضانى.

 

 ؟ يسوع كل هذا فى قلبك يا حبيبى -

 تمهل أرجوك واعطنا الفرصة. 

 ، قلبى موجوعااننى متضايق جد  

 . ليرتاح قلبى ليتنى أريحك

 

 .صديقى، للغد صل وفكر ، كيف تريح يسوع


