
        By Fr.Yacoub Hanna                        فى محضر الرب

7002فبراير  –مزينة لمملكة  أصداء من خلوات اللقاء الروحى  

    ليست لى فضيلة نعمة متفاضلة جدا  – 3 -

 

 أخى المحبوب   

الرحلة مفرح، من البس لثياب قذرة، إلى رجاء عظيم ختام    

إلى نعمة جبارة يمألنا لما يرانا الرب أصحاب فضيلة برغم مذلتنا، 

حمة لم نكن نتخيلها، ر حملنا،تتخلصنا وتغيرنا وتعلمنا وتسندنا و

 أبدية تديم الرحمة بال عائق.ال تفسير لها سوى أنها أبدية  محبة

 

( أقرأه  1: – 11::) تيطس  التالى من اآلن الشاهد ليتك تطالع  

فتقدنا اوأنت ترصد النعمة العظيمة التى ، فى روح صالة وخشوع

  1بها الرب

َمة   َظَهَرت   َقد   ألَنَّه   ::"  َخلَِّصة ، للاِ  نِع  اِس، لَِجِميعِ  ال م   1:  النَّ

َعلَِّمة   اَنا م  ِكرَ  أَن   إِيَّ ورَ  ن ن  َهَواتِ  ال ف ج  َة، َوالشَّ َعقُّلِ  َوَنِعيشَ  ال َعالَِميَّ  بِالتَّ

َوى َوال بِرِّ  ق  َتِظِرينَ  3:  ال َحاِضِر، ال َعالَمِ  فِي َوالتَّ ن  َجاءَ  م  َباَركَ  الرَّ  ال م 

ه ورَ  دِ  َوظ  َخلِِّصَنا ال َعِظيمِ  للاِ  َمج  وعَ  َوم   َبَذلَ  الَِّذي 1:  ال َمِسيِح، َيس 

َسه   لَِنا، َنف  ِدَيَنا لَِكي   ألَج  لِّ  ِمن   َيف  ٍم، ك  ا لَِنف ِسهِ  َوي َطهِّرَ  إِث  ب  ا َشع   َخاص  

ا َمال فِي َغي ور   ".َحَسَنةٍ  أَع 
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، والنعمة التى تعلمنا الفضيلة، سترى فيه1 النعمة التى خلصتنا  

إلى مجئ الرب.  وتسندنا، والنعمة التى تحملنا والنعمة التى ترافقنا

 فنكمل جهادنا بسالم وقد خلصتنا النعمة وعلمتنا وسندتنا وحملتنا. 

 ليتك تصلى معى اآلن 1   

 

 يارب النعمة ، ما أمجدك ياربى يسوع* 

 ما أرهبك وأنت تخلصنى ببذل ذاتك عنى. 

 . ما أروعك وأنت تنقلنى من فجورى إلى الحياة الفاضلة بروحك

 ،وما أمجدك وأنت تأتى لتحصد عمل يديك تعب صليبك كله

 نفوسنا التى أحبتك. 

 ؛كون ضمن هؤالءرجائى يا سيدى يسوع أن أ

 حسنة.  شعبك الخاص الغيور فى أعمالٍ 

  ،فرق كبير يارب بين بداية ونهاية

 الدقة1 بين بداية وبداية. وجه أو على 

 ،المسكينالبائس وبداية كنت فيها اليائس الحزين 

 وبداية أنا فيها المسرور بنعمتك والغنى بك. 

  ،بداية كنت فيها الساقط المذلول

اوبداية أنا   . فيها المسنود بنعمتك ألقوم مكرم 

  ،ضائع الهدفالشريد كنت فيها  بداية

 وبداية أراك فيها هدف عمرى الكبير. 

أنت تريد  أهلنى ألكون حسب ما ،وطالما نعمتك تسندنى وترافقنى

 جملنى بروحك عوض القبح الذى بلغ أعماقى.   .لى
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أو فى مقابل  أمامك شكانى ويشكونىنتهر عنى كل شيطان اودوما  

 . وجهى وقلبى

 وحقق فى واقعى صرخة المالك فى سفر الرؤيا

ان يشتكى عليهم أمام خوتنا الذى كإ" ألنه قد طرح المشتكى على  

ا  (  11:1:وليال  ) رؤ  إلهنا نهار 

ا 1 " اآلن صار خالص إلهنا وقدرته وملكه  ألشدو معه دوم 

 وسلطان مسيحه "

  

 لتحيا وتمجدنى هكذا أنا أعينك يا حبيبى+ 

 ومنتظرك تكمل سعيك وتكون مع هذه الجموع لتفرح بى

 وأفرح أنا معك. 

  ،ولكنى أحذرك

 يشتكى على  أنا أمامك ! ، سيعود إبليس ليشتكى

  عنكم، نتهرتهابالخطية والضعف واشتكى عليكم ! ال تتعجب

 سيعود ليشتكى على  أنا ويشوه صورتى فى عينيك. اآلن، ف أما

ا مرعب ا متعسف ا  ، ال يحبك سيصورنى قاسي 

 لكم تتذمرون وترفضون نيرى. عسيقول عنى ما يج

 فى حزم كما فعلت أنا ؟ أنت بدورك ترى هل تنتهره

 

 د،نعم يا سيدى بكل تأكي* 

 ،فضيلة زينتنى بها نعمتكفى كيف أفرط ف

 ل رذيلة يلبسنى إياها إبليس؟ وأتقب
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ا، القلب الذى ذاق حبك ،يارب  هكذا اليمكن أن ينقلب عليك يوم 

 مهما فعلت به األيام والظروف والتجارب.

 فحبك أقوى وأعظم.

 

 ، هذا عشمى يا حبيبى+ 

 ،ومحاولته األخيرة اليائسة ،أن تصدوا كلكم سهمه الرهيب هذا

 يشوه صورتى أمام أوالدى  أو يشتكى على  أن 

 لكى يضيع جهادهم فى الفضيلة ويحرمهم ملكوتى.

 

ا *  بنعمة روحك إسندنا يارب دوم 

 وبكل يقين سوف نكمل

 أمين يا سيد ؟

 

 سأفعل يا إبنى الحبيب.+ 

 

 .سيدى لك كل المجد *

 

 . يا محبوب ولك كل السالم+ 

 

 

 رنىأذك صديقى،    


