
           Fr.Yacoub Hanna                                  فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
2006 يوليو داس موآبفيها ي                                   

 يد الرب تستقر على هذا اجلبل

 تأمل األمس ختمناه بوعد جميل من الرب ،أخى املبارك
لَُحْيظًَة تََرْكُتِك، َوبَِمَراِحَم َعِظيَمٍة َسأَْجَمُعِك.بَِفيََضاِن   "

 ٍ اْلَغَضِب َحَجْبُت َوْجِهي َعْنِك لَْحظًَة، َوبِإِْحَساٍن أَبَِدي 

.  "أَْرَحُمِك، َقاَل َولِيُِّك الرَّبُّ

 اكمله  ،45أراك تود أن تكمل القراءة فى اشعياء    
 إذن فهو ينبوع تعزيلنهايته 

 
ا تحت كل عبارة ات. وضع خط

وتعال بنا نقرأ  ا من الرب للكنيسة .....تراها تمثل وعد  
 ونتأمل ونصلى وتسترق السمع لصوت الرب. 

" ألَنَُّه َكِميَاِه نُوحٍ هِذِه لِي. َكَما َحلَْفُت أَْن الَ تَْعُبَر َبْعُد ِميَاُه نُوحٍ 

 (9َب َعلَْيِك َوالَ أَْزُجَرِك.")َعلَى األَْرضِ، هَكَذا َحلَْفُت أَْن الَ أَْغضَ 

 ،يا لروعة حبك يا سيدى الرب --
 ،يرق قلبك علينا إلى هذه الدرجة

 بل ينقلب قلبك عليك وتضطرم هكذا مراحمك! 
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 نغضبك نحن كل يوم ونهين جسدك الطاهر
 وأنت ال تغضب ...  

 مناء يرضونى يا حبيب .. أفيها + 
 فيها أتقياء بدموعهم يصرفون غضبى. 

 اوهؤالء كثيرون جد  
 ،كنيستى ليست فقط ماتراه اآلن

 ،هى كيان صنعته عبر الزمان واملكان
 من آدم أبيكم وإلى أخر مؤمن ينضم إلى حظيرتى. 

 ،هذا الكيان اشتهيته كما علمك اشعياء
 عملته وتعبت فيه فكيف أزجره ؟ 

 ،أنا فقط أؤدبه حتى انقيه اكثر
 ما عروس ى أى حبيب غريب. فال تقبل يو  

 . وعلمتها إياها فتسلك باألمانة التى خطبتها بها
 ِ "  َوأَْخطُُبِك لَِنْفِسي إِلَى األَبَِد. َوأَْخطُُبِك لَِنْفِسي بِاْلَعْدِل َواْلَحق 

 ". َواإِلْحَساِن َواْلَمَراِحِم. أَْخطُُبِك لَِنْفِسي بِاألََمانَِة َفَتْعِرفِيَن الرَّبَّ

 ( 22و  99:  2) هو 

 ولكنك ربى تتركها أحيان --
 
 ؟ا ذليلة مضطربة غير متعزيةـ

 ،وعصور طويلة عانت فيها يا سيد
 كنا نظن أنها لن تنجو منها. 
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ا، ،ولكنها نجت+   وأنا لم ولن وال أتركها أبد 
ا ؟ الجسد أيفارق الرأس  الجسَد يا ولدى، ويبقى ا حي 

 
 كيان

 
 

  ،أسمح لها بالتعب حتى تصرخ إلى   كنت
 مع محبتى وقوتىباألكثر وتتالمس 

أؤدبها.  إنما ،أنا أحبها ولكنى ال أجاملها فأقبل العيب منها
واتظاهر بأنى هجرتها مع أنها جسدى وملء قلبى وافكارى 

 ،حتى تخرج ورائى وتجرى تطلبنى
 وتدرك ما أحزنتنى به فال تعود تعمله. 

  !عذراء عفيفة لى ال تعرف غيرى  أريدها كما صنعتها
 فال يكون للعالم مكان فيها. 

 فهى جبلى املقدس، ،وال إلبليس موطئ قدم
 تقبل سلطانى أنا وسيادتى فقط عليها. 

ب كنيسة مجيدة ال دنس آل القد أحضرتها لنفس ى أمام 
 
َ
 ،ن أو ما شابه ذلكض  فيها وال غ

 أؤدبها لتعود جميلة كما هى.، إذا حدثو 
ا  ىكما كانت، فهال أقول   جميلة فى نظرى،الدوم 

ا.   حتى لو عانت السواد فى األرض يوم 
 

 ( 12:11,45اقرأ يا أخى عن جمالها وبهائها فى ) أش 
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لِيلَُة اْلُمْضطَِربَُة َغْيُر اْلُمَتَعز ِيَِة، هأَنََذا أَْبنِي "»  أَيَُّتَها الذَّ

ِحَجاَرتَِك،  ] حجر يستخدم لتكحيل العين[     بِاألُْثُمد

ُسِك، َوأَْجَعُل ُشَرَفِك يَاُقوتًا،  ِ َوبِاْليَاُقوتِ األَْزَرقِ ُأَؤس 

] البهرمان، حجر كريم لونه  َوأَْبَوابَِك ِحَجاَرًة بَْهَرَمانِيَّةً 

 َوُكلَّ تُُخوِمِك ِحَجاَرًة َكِريَمًة" ،أحمر مبهر[

 متى يأتى الزمان ؟  ،آه يا سيدى الرب --
 ويكون كل بنيها 

 
 ،ا لكتالميذ

 يحيون الخضوع والطاعة إلنجيلك فيها. 
 أرى العصيان.  ،سامحنى يا سيدى

 ،ا ألقل ألميجرون بعيد  
 ،يتركونك وشهوة ردية تجعلهم يبيعونك

 . عداء  أيخسرون األخوة بحسد وبغضة وكأنهم 
 ،وأزواج يسرعون إلى املحاكم

 ،ويقبلون شريعة غير شريعتك
الذى اختاروه هم  ،املتعبللتخلص من شريك الحياة 

 ا. وكأنك لم تجعلهما واحد   ، ألنفسهم
 الكنيسة مستقيمة العبادة،يبيعون 

 ،بل يخسرون املسيحية وتهون عليهم األبدية
 هكذا بسهولة وبكل جرأة يطلبون تغيير شريعتك. 
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 فحزنى زائد عليهم. ، ال تكمل يا حبيب+ 
 ، ولكن اقبل عتابى

 
وهم للحياة ؟ د  ع  ملاذا لم تعلموهم وت

 أين الرعاية والخدمة وقد أقمتكم أنا ؟ 
 فهم أحرار اإلرادة. ،التبعةكل أنا ال ألقى عليكم فقط 

  ،بل أريدكم االهتمام بالبقية
 .اوتشديد ما بقى حتى ال يضيعوا هم أيض  

  ؛ وعن هؤالء
 حذارى من التفريط فى وصاياى. 
 أو النزول عن شريعتى وانجيلى. 

 
البحارة مخلصون. و  فربان السفينة أمين ،ال ياربى --

 ،ستقوينا أنت فنسدها ،ومهما كانت الثغرة
 تعليم .. برعاية .. بثبات .. بالحق. ب
 

 هكذا يا حبيبى يكثر السالم لبنى محبوبتى+ 
 ،ِ بِاْلبِر ِ َوَسالََم بَنِيِك َكثِيًرا. " ُكلَّ بَنِيِك تاَلَِميَذ الرَّب 

َعِن الظُّْلِم َفالَ تََخافِيَن، َوَعِن االْرتَِعابِ َفالَ تَُثبَّتِيَن بَِعيَدًة 

 ( 95و  91:  45يَْدنُو ِمْنِك" ) إش 


