
 Fr.Yacoub Hanna                                     فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
 4002أغسطس                    إنها ساعة لنستيقظ  

 يتفاقر وعنده غنى جزيل

 الِغنَى كله -4-

 
رى    

ُ
أخى الحبيب ... بقى فى املوضوع نقطة صغيرة ولكنها خطيرة. ت

بماذا نسمى من يترك أمه الكنيسة القبطية ويضحى بالغنى الجزيل 

الذى فيها، ويذهب إلى طائفة أخرى وهناك: ال مذبح .. ال ذبيحة .. ال 

جسد ودم الرب .. ال كاهن .. ال أسرار .. ال شفاعة .. ال .. ال .. ال ما 

 ك فى هذا؟ رأي

 يتفاقر وعنده غنى جزيل.: موضوعنا أقول أنا رأيى من وحى    

عونها وتدفعهم     صدقنى يا أخى املبارك مهما كانت األسباب التى يدَّ

إال أن هناك  كالعثرات مثال. إلى هناك، ومنها بالطبع مايجب اعتباره،

 !   ووعوًدا ودعواتالفقر ولو مألوا الدنيا ضجيًجا 

 عتاب من ربنا يسوع ألحد خدامه أوصاه:  فى رسالة 

 ،إجمعوا أوالدى فى بيتى+ 

 ،قربوهم إلى المراعى الحقيقية الخضراء 

قولوا لهم: قدمت جسدى ودمى لتأكلوا وتشربوا وتشبع 

 بالدسم نفوسكم
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 راحتى كانت فى الصليب لما اسندت رأسى وقلت قد أكمل

 وسلمت روحى فى يدى اآلب. 

على المذبح فهو الجلجثة والصليب. ومازالت راحتى هنا 

 ،مازالت راحتى أن أكسر جسدى وأعطيكم

 ،وأفيض من جنبى دمى لتشربوا

 .ال أفرح، أما هناك فال أرتاح

 ماذا بعد ذلك كله ؟ 

 فكان الرد : 

 ،ما أعظم حبك يارب -

 ما أروع اتضاعك. 

 ،دموع عينيك ايكفينا عتاب  

 حرماننا من نعم مذبحك هذه.   اويكفينا عقاب  

 تفاقرنا ونحن نملك هذا الغنى الجزيل. 

 ،ولكنى اطمئنك يارب

 ،يعودون إلى بيعتك إلى غناك مه

 ،فى أمراضهم يطلبون التناول لذويهم

 فى مواليدهم يدعون كاهنك لصالة الحميم. 

كليال فى الكنيسة إفى مشروعات الزواج يصرون أن يكون 

 . ، بإصراربالصالة عليهم أمام هيكلكوفى موتهم يوصون 

 أليس كل هذا عودة إلى غناك ؟ 
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 هذا فى الظاهر فقط. ، ال يا حبيبى+ 

 ، االقلب مازال فقير  

  ،واإليمان بى ونوال غناى قصة حياة وسلوك واتجاه

 ورحلة عمر تشهد كلها لغناى، 

 .ال تصرفات حتمتها الظروف

 المذاود.قربوا البقر من ، عودوا بهم من هناك

 ،اشبعوهم تعليما  وقيادة روحية

  ارفعوا العثرات والحجارة من طريق شعبى، توبوا كلكم.

 نار الحقيقيون خدامىرعاتى وها  ،وها مذابحى تصرخ

 وها أنا فيهم الغنى مانح العطايا. 

 وها نحن طوع أمرك يارب .  -

 

 وأنا لن أتركك ... + 

 

 أمين ....  -

 

 فضلت أال أخوض كثيرا فى هذا االتجاه، أنت تعرف الباقى، صديقى، 
أرجو لك وألخوتك ولشعبنا كله حياة غنية مملؤة بالبركات الحقيقية. 

 أذكرنى مصليا ومتمنيا، أن تضع قلبك على كنز الغنى؛ الكنيسة.


