
 Fr.Yacoub Hanna                                     فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
 4002أغسطس                    إنها ساعة لنستيقظ  

 السعى ليس للخفيف

 الحكيم يعلمنا اختباره -3-

 * وما العمل يارب فى مخدوع مثلى ؟ 

 يعرف تماماً ما هو مكتوب هنا ولكن مازال مخدوعاً 

 تاصلت فيه الكبرياء جداً. 

  

 أخى .. أتخيل الرب قد أرسل اآلن سليمان الحكيم ليرد على سؤالك : 

 # سليمان : 

  ،يا حبيبى الصغير، قطار الحياة يسير يا إبنى فى اتجاه واحد

 واليوم الذى تطويه من عمرك ال يعود. 

 خضوعك للزمان يقول هذا

 واحداث الحياة تشى بذلك كل يوم، فماذا تنتظر؟  

 أنت ال تعرف وقتك، ال تعرف متى تُدعى لمغادرة الحياة. 

 فلماذا تكون مثل سمكة تؤخذ بشبكة فتهلك؟ 

 أو كعصفور يؤخذ بالشرك؟ لماذا يقتنصك الموت بغتة؟ 

 

 * ما العمل .. يا حكيم ؟
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 قلتها فى أسفارى يا حبيبى وسطرتها بوحى من إلهى وإلهك # 

 ،بحت رشاقتى وخفتىفى سفر أمثالى قدمت توبة سريعة وذ

 الحكمة من إلهى،  حكمتى وفهمى والتمستُ وقوتى  طرحتُ 

 قلت لها ) للحكمة (: أنت أختى وصادقتها وأحببتها. 

 

 * قلت لها ؟.. وماذا قالت هى لك ؟ 

 

تعمق أكثر فى واقع الحياة فكتبت سفرى أ# سليمان: دعتنى 

 الثانى وأسميته الجامعة كما لقبونى .. 

 شئ أو هكذا ظننت، وجدت الكل كما قرأت أنت:  فقد جمعت كل  

 باطل وقبض الريح، وال منفعة تحت الشمس. 

  ،غناى ومهابتى وجاللى كملك أيًضا فذبحت

   ،ورفضت أن أكون سمكة هالكة أو عصفور حبيس

 فأنا أريد أن أعبر إلى هناك، 

 .حيث ذهب داود أبى وجدودى الشرفاء

 ا، وعرضً وجدت حياتى التى عشتها طوالً 

  ،هى ذاتها تحرمنى من الحياة األبدية

 (   01:01فاكتشفت أن الحكمة نافعة لإلنجاح ) جا 

 ؟! االحكمة أيضً * 
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 وماذا نفعتك هذه المرة ياحكيم ؟  

 

 # سليمان : قادتنى إلى قدس أقداس لم أكن أحلم به، 

 .فكتبت سفر أناشيدى

 فإذا بى فى عمق قلب اللـه، هناك أحبه ويحبنى

 يرانى جميالً وأراه األبرع جماالً 

  ،نسى خطاياى وقبل توبتى عنها

  ،ساعدنى بروحه وقاد رجوعى إليه

 ، تالشت فى عينى بالتمام. انسيت نفسى تمامً 

 وعند ذلك فقط أدركت كنه ذاتى. 

 

 لهبت قلبىأ* ما هو ) كنه الذات ( يا أبى؟ شوقتنى و

  

 أسرع إليه،ن اطلب الرب، أن أخضع له فى حب، أن أ # 

 أن يباركه لسانى ويسبحه قلبى،  

 ، أضع كل قدراتى عند قدميه

 وال أتحرك بواحدة منها إال بعد لمسة قوة من عنده هو. 

 .وغلبتُ  وحاربتُ  احسنً  سعيتُ  عندئذ،

 ،امتألت مخازنى خبز بركة من عنده

 ونلت حظوة ورفعة لديه ال توصف. 
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 افعل مثلى وستربح بكل تأكيد يا حبيبى، 

 ميزة جًداتستربح نفسك وتحيا حياة م

 ستعبر إلى الشاطئ اآلخر للحياة سالًما، 

 .مع كل المغامرين األمناء

 ،ن المسيح عبورك إليهسيؤم  

 طالما سلمت له ذاتك وكل ما فيها تماًما. 

هيا يا حبيبى، هيا سلم له الشراع والدفة والمجداف بل 

 والقارب كله. 

 . والتدبير صاحب األمرفاألمان كله لما يكون هو 

 

* سيدى الرب، أمجدك وأشكرك على هذه السطور التى كتبها 

 .بقلم حكيم مثل سليمان وضعت فيه حكمتك، روحك

 أعترف أمامك ياربى بخداعى، بفشل ذاتى المريضة، بكبريائى

 دعنى ربى أراها حقيقة ال تفارقنى:

 أن السعى ليس للخفيف وال الحرب لألقوياء 

 وال الخبز للحكماء وال الغنى للفهماء وال النعمة لذوى المعرفة. 

 علمنى احياها حقيقة أيًضا ال أنساها: 

 ، اأنى بدونك ال أقدر أن أفعل شيئً 

 وبدون نعمتك جهدى ضائع وسعيى محطم يائس. 

 كل صباح فى حياتى إختبار للموت مجدٌد  ،وبدون روحك
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 ئهة. نورى ظلمة وخطواتى تا ،وبدون كلماتك

 واقع ال محالة تحت طوفان الغضب.  ،وبدون بيعتك

 أنا فى كل طرقى.  حائرٌ  ،وبدون األبوة فيها

 تائه وحدى أنا وشريد.  ،وبدون الرفاق المحبين

 

 + حسن يا إبنى الحبيب أن تصل إلى ذلك. 

 لك حبى وقوتى ومعك نعمتى

 كلماتى سراج يقودك. ، فيك روحى

 كنيستى فلك نجاة يحتويك. 

 أبوك خادمى يحمل قلبى ويرعاك. 

 وأخوتك أبنائى يدعمون مسيرتك. 

 فسيروا فى أعظم رحلة عبور

 ،وأجمل سباق وسعى من األرض إلى السماء

 أعظم من خفيف، الرشيق الحلو الرائع.وسأجعلك 

 فأنا فى أنتظارك كلكم،  كلى لهفة للقائك  

  المحب يسوع.

 

 * لك كل المجد سيدى


