
           Fr.Yacoub Hanna                                  فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
2006 يوليو داس موآبفيها ي                                   

 هل أنت مسيٌح

تب خطأ، وأن    
 
لعلك لم تالحظ العنوان جيًدا وظننته قد ك

 هل أنت مسيح  ؟  املقصود هو: هل أنت مسيحى؟ وليس: 

. مستنًدا على رأى    
ً
ال يا أخى املحبوب أنا أعنيها فعال

مشهور للقديس أغسطينوس قال فيه أن املسيحى مسيٌح 

آخر. سأبدأ معك بذكر صالة ختامية فى القداس الكيرلس ى 

 يصليها أبونا الكاهن وتسمى صالة الخضوع بعد القربان : 

 ، " أنت الذى وضعنا حياتنا عندك يارب

 أيها الرب الذى يمأل الكل، 

 حفظنا فى كل موضع نحضر فيه،إ

والخشوع الذى صار لنا بالصالة وطيب القلب فى 

 العمر املستقيم،  إحفظهما لنا بال سارق وال ندم،

لكى فى كل زمان وكل مكان ننظر إليك ونسلك فيما 

 يرضيك وما تهواه " 
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ليتك تحفظ معى هذه الصالة القصيرة والتى تبدو بسيطة   

الذى نود  انما فيها من األعماق الكثير جًد إفى كلماتها، 

 دراسته تحت عنوان الخلوة. 

الكنيسة يا أخى تحدثك عن الوقت الذى أمضيته فى   

القداس وصار لك فيه الخشوع وفرح القلب، وفى أثناء ذلك 

وديعة عند  - وهو وهى، الكل اأنت وأن - وضعت حياة أوالدها

 وأطلقت على ذلك الوقت عبارة العمر املستقيم.  ،الرب

وألن هذا العمر املستقيم هو زمان األبدية، تخش ى الكنيسة   

سرق منا الخشوع وطيب القلب، فتطلب أن يحفظهما  أن ي 

لنا الرب فال يسلبهما منا أى عامل خارجى. مثل أن يسرقه 

ه ) فنندم على الوقت الذى قضيناه إبليس أو نرتد نحن عن

بل تمض ى بنا الكنيسة فى كل زمان وكل مكان  مع اللـه (. 

 . هننظر إليه وإلى ربوبيته ونصنع مايرضى

؛ املسيح يحقق اعيش الكنيسة بنا حقيقة هامة جًد هنا ت   

لم بانطالقنا نحن املسيحين من مجيئه وحضوره فى العا

فخارستيا والتناول من جسده ودمه، يحقق ذلك من ال 

خالل حلوله فى املؤمنين والحركة بهم وفيهم ومعهم إلى 

لعل لهذا السبب نرنم فى التوزيع: " سبحوا اللـه فى  العالم. 

 (  050جميع قديسيه " ) مز 
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 كفانا شرحا وتعال نصلى:

 * يا يسوع املسيح رأس الكنيسة املمجد 

 والغنى يارب؟ماهذا العمق 

  ،بائناروحية التى صارت ل ويا لهذه الحكمة ال

 أعنى منهم أبى مارمرقس ومن بعده كيرلس عمود الدين. 

 ،فرق شاسع يارب بين ما عاشوه هم وعلموا به

 وبين ما أعرفه أنا وأحياه وأعلم به. 

 ولكنى أشكرك وأعاهدك من البداية أن أحفظ هذه الصالة،

 اس. رددها فى ختام كل قدأو 

 نعمتك فّى، أن أطلب بلجاجة أن تحفظ 

   إلى العالم لتتحرك بى وفّى ومعى

 ألصير بك مسيًحا يجول وسط الناس. 

أو تكون أنت بي مسيح الخالص والخير واملحبة والرحمة 

  والرجاء والفرح والسالم

* * * 

لعلك تتساءل يا أخى: هذه املفاعيل الحلوة املعزية    

وطيب القلب ، أفقدها بسرعة بعد القداس، خشوع الصالة

الذين لم يهنأوا بفرحة  ،.. فأكون مثل شعب اللـه فى القديم
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 بل سريًعا ما الحقتهم التجارب 
ً
عبور البحر األحمر طويال

 واألتعاب ورافقتهم طوال رحلة الصحراء. 

 ؛فخارستياعم ال ق، وكلنا نختبر هذه الخسارة لن  عندك ح  

على ضفاف البحر االحمر، ونعبره بالتناول  نقف فى القداس

مرتحلين إلى السماء؛ املدينة الحقيقية عبر برية العالم، 

ولكن تالحقنا قوات الظلمة وتجارب الهمال والنسيان،  فما 

 العمل؟  

ة فى قداس جديد إلى ة جديًد قدمته الكنيسة، تجمعنا مرً    

حافة العبور فنحقق من جديد إنتصارنا األول، وهكذا 

 نمض ى فى رحلة العبور من قداس لخر، من أسبوع ألسبوع. 

 

 ،* أشكرك يا سيدى الرب، إذ قدمت ذاتك زاد الرحلة كلها

 حتى تحفظنى فى الجديد دوًماالحى الحاضر، املن الحقيقى 

 الشيخوخة واملوت.  حًيا ال يشيخ وال يموت، حتى أغلب

 قوًيا غالًبا، فتكثر فى حياتى به االنتصارات.

 ثبتنى أرجوك ورافقنى طول أوقات حياتى. 
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 + أحببتك يا إبنى، أحببت عروس ى أمكم الكنيسة

 وأنتم فيها أعضائى، فكيف أترككم أو أسلب منكم القوة ؟ 

 تمسك بى .. أنت وأخوتك

 وتشرب دمى  واسمح لى فى كل قداس تأكلنى فيه،

 إسمح أن أحتل جسدك وأتحرك به،

 أن أستعير أعضائك وأمض ى بك الى العالم

 العالم املسكين املحتاج لخالص ى.

  

صديقى، طلبة يسوع منك، طلبة أصيلة حقيقية،      

فكر فيها تعرف قيمة نفسك عنده، وعظم املهمة التى 

  مها فى العالم أو يتممها هو بنا.مأرسلنا نت

 نسلك فيما يرضيه وما يهواه أى ما يحبه ويرغبه.أن     

لكل خائف وعاجز مفتقر فنوصل صورته واضحة املعالم 

 إذ يرى فى الكنيسة وسلوك بنيها، .لسالم الحياة

 

 


