
 Fr.Yacoub Hanna                                     فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
 4002أغسطس                    إنها ساعة لنستيقظ  

 يتفاقر وعنده غنى جزيل

 نى أرجوكب  ر  خ  ال ت   -3-

ا تأمالت، عديدة، ليتك تطالعهتنويه: الشواهد الكتابية فى هذه ال

لك، ليتك تجتهد فى الرجوع  فعال، حاولت بقدر اإلمكان كتابة بعضها

هى معزية جدا األخرى التى ذكرت موضعها فقط، ف للشواهد

 ، ولن تندم.وتفيدك فى التعمق فى الكتاب والتأمل فيه والحياة به

من  صديقى، انتهينا باألمس على وجع القلب، قلب يسوع وقلوب   

ه، وصعب عليهم آالمه، وتمنينا لو يعلمنا كيف نريح قلبه لترتاح و أحب

 قلوبنا أيضا، تعال بنا نسمعه:

 ،تريحنى يا حبيبى لما تسمعنى أنت وأخوتك+ 

 . الذين تركونى، طردونى وتحاولوا معى فى هؤالء

 (، 51فى مثل اإلبن الضال التائب العائد ) لو  ،انظر يا إبنى

 !  االضال خرج الكبير غاضب  لما عاد الصغير 

 !  أنا أيضا قال أجرب، اختار الفقر هو اآلخر

 إن كان الصغير الذى أكل معيشة أبى مع الزوانى، 

ا، ا وفرح   لما عاد امتأل البيت ضجيج 

 العجل المسمن يذبحوه، والحلة الجديدة يلتحف بها، 
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ا فى رجليه،   وخاتم أبى فى يده، وحذاء المع 

 ،شيئ اوكأنه لم يفعل 

 !مثمرة رابحة أو كأنه عائد من رحلة عمل  

  أو من إرسالية تجارة ناجحة !

ا، وأعمل كاألجير، ال فرق، وأنا هنا أعيش    فقير 

 .افألخرج أنا أيض  

 خرج يا ولدى وكأنه يعاقبنى، 

 أنا األب الذى يحب اإلثنين بال تفريق.لم يسمع لرجائى، و

 يا للخسارة. 

 ،سامحنى سيدى الرب -

 فينا الصغير الذى يجرحك ويمضى وي ذل ويعود

وفينا الكبير الذى يخدع نفسه وينتظر منك الرخيص التافه، 

 يفرح ويلهو به بين الرفاق،  ىالجدى الذ

 واضح انه ال فرق بين هذا وذاك

 كلنا نغيظك ونحزنك.

 إنما وحال  قلبك هكذا، والرعاة والخدام يلتاعون معك هكذا، 

 والقلب الكبير، ،أيها األب الحنون اسنعود جميع   

 . يا يسوع المحبة والصليب سنتذكر تعبك وسهرك وفقرك

 ساعدنا نهجر مسلك الضالل هذا. 

 ساعدنا نرتمى فى أحضان أبوتك.
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 عن محبتى وأبوتى ،حدثوهم عنى يا إبنى+ 

 . ودمى .. عرقى ودموعى ،عن صليبى

 ،علموهم يصدقونى أنا مهما قدم العالم

 ومهما وعد رئيسه النجس. 

 ،وعودى أنا فيها كل الغنى

 ،فيها كل الحالوة مهما بدت مرة فى حلقكم

 فيقدم السم فى شهوة معسولة.  ،ا هوأم  

 صدقنا الكذب ومشينا وراء الكذاب. ، نعم يارب -

 ،باطل ر الضمير بمعطيات إيمانخد  

 .ومبادئ ظاهرها حسٌن يغرينا

 اشبعنا شهواتنا من خيره الزائف المسموم. 

 كنا فى الحقيقة نفتقر ،وبينما نحن نظن أننا نغتنى

 .وبينما ظننا أننا نكتسى كنا نتعرى فى الحقيقة

 .نزيفنا هذانحن نكابر ونستمر فى  وها

 ،داخل يتمزق وينحدر ويضيع

 وخارج يغطيه إبليس بورقة توت. 

 ،الحياة منة زاوية مظلمفى واريه نإيمان حقيقى 

 . ةوإيمان زائف يسود ويقود القاطر

 ،فضيلة روحية نضحى بها فى سهولة وهوان

 وقشرة خارجية لها الشكل فقط صارت كافية ألمثالنا
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 . إلرضاء الذات، وإسكات الضمير

 ياه .. يارب على ضياعنا هذا.  

 ياه ... يا سيد على صبرك العظيم هذا.

  ألجلكم،بذلت ذاتى ، أحبكم يا إبنى+ 

 ا حتى حياتى. لم أمسك عنكم شيئ  

 ،كنت ومازلت اجذبكم بحبال البشر بربط المحبة

وسأظل كمن يرفع النير عن أعناقكم ويمد يده إلى افواهكم 

 (  4155مطعما  إياكم ) هو 

 ومع هذا أرى1 شعبى جانحون إلى االرتداد عنى. 

ت ومع هذا يا إله المراحم قد انقلب عليك قلبك واضطرم -

 ... مراحمك جميعا  فال تجرى حمو غضبك

 ( 155:،1ال تخربنا ألنك اللـه ال إنسان .. ) هو 

حقا  يا حبيبى ليت الكل يسمعون هذه الوعود ويصدقونها. + 

 عنى.  اكانوا يذهبون بعيد   ما

 يتركون غناهم ويتفاقرون. أو 

 أخبروهم بحبى العظيم.  ،علموهم يا إبنى

 (  4154بشروهم1 أنا أشفى ارتدادهم ) هو 

  .اا وشبع  أنا أعود أمأل خزائنهم فرح  

 فيعودون إلى غناهم الذى تركوه.

 
 

 بعنوان هذه الحلقة؟ اخى، هل عرفت من أين أتيت


