
           Fr.Yacoub Hanna                                  فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
2006 يوليو داس موآبفيها ي                                   

 يد الرب تستقر على هذا اجلبل

 :باألمس توقفنا هناصديقى، 

ِ، َوَسالََم بَنِيِك َكثِيًرا. بِاْلبِر ِ  " ُكلَّ بَنِيِك تاَلَِميَذ الرَّب 

تَُثبَّتِيَن بَِعيَدًة َعِن الظُّْلِم َفالَ تََخافِيَن، َوَعِن االْرتَِعابِ َفالَ 

 ( 35و  31:  45يَْدنُو ِمْنِك" ) إش 

إلى  ،على الكنيسة ت  آتلمح معى فى كالم الرب إشارة إلى تعب 
 ليتنى اسمعك:ف ؟ اظلم وإرتعاب .. هل تخ

 
 وأين راحت الوعود يا أبى ؟  --

 وأين هذا الظلم واالرتعاب من قوة يسوع ؟ 
 وأين تاريخ الكنيسة الطويل ؟ 

 وأين ذهبت بحار األالم التى جازتها أمنا ؟ 
 لألمجاد ووراءنا هذا التاريخ الطويل منا؟ وهل نتنكر 

 
أشكرك يا حبيبى على يقظة عقلك وليت الكل يكون هكذا * * 

 قد ال حظ الوعود. 
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 0    0101/  01يعود يرمحنا برغم العتاب-96- يد الرب تستقر على هذا اجلبل -فيها يداس موآب 

 ، هذه مشكلة يا أوالدى+ 
.. فال يدنو  ةيقرأون عن الظلم واالرتعاب وال يرون " تثبتين بعيد  

 منك "  
 هل تعلمون ملاذا ؟ 

 ،عندىألنهم ال يحيون البر الذى من 
  ابرى الذى يثبتهم بعيد  

 لذلك ي  
 
  ،مون ويشتكون ويصرخون لسلطان الزمانظل

 املنافقين املراؤونفروح الهزيمة يمأل ،يخافون 
 فيطلبون الحماية من ملوك األرض. 

 وهؤالء هيهات أن يعطوا رعاية أو حماية.
  

 وضعت يدك على الجرح بل الجروح ..  ،آه يارب --
 ،واملخالفات واالزدراء بوصاياكجروح الخطية 

 ،روح العالم الذى ساد علينا
  ،وفكر املادة التى صارت معبودة الكثيرين

 ،الرذائل التى طردت الفضائل منا ومن بيوتنا
 ،املواضع الكثيرة التى صارت ملوآب فينا

 .القلب ال يحتمل يا سيد
  ،وأنا الخاطئ الضعيف الذى يشاركهم املخالفة

 ت وأنت القدوس ؟ فكيف تحتمل أن
 

 معى.  اشتهى أن تكونو أو  بنىإأحبكم يا + 
 بكمالشرير واألشرار ع أخاف عليكم طول الزمان لئال يوق  



 3    0101/  01يعود يرمحنا برغم العتاب-96- يد الرب تستقر على هذا اجلبل -فيها يداس موآب 

 ،ألجل البقية األمينة أعمل ى، فانايا صديق ا اطمئنولكن أيض  
 وإلى حدود أضعها أنا يعمل األعداء. 

  .اجتماعهم ليس من عندىف، حتى ال يهلكوا كل القطيع
 إليها يسقطمن اجتمع عليها ، وكنيستى قوية

 رضوانها.يطلب عند رجليها يلتمس عفوها و و 
 
 ياملجدك يا سيدى الرب--

 إلى هذا الحد تحبنا وتحتملنا ؟
  

 تعب يدى أنتم فكيف ال أحبكم ؟ + 
 كنيستى بخير،طمئن يا إبنى الحبيبفلت

 ،رعاتى فيها يحملون قلبى وفكرى 
 إنجيلى دستور حياتكم فتمسكوا به. 

 ا: فقط أطلب منكم جميع  
 شددوا الضعفاء .. علموا الخطاة .. 

سندوا البيوت واألسر .. علموا بناتى إكلموا شعبى عن الحكمة .. 
 الحشمة وأوالدى الوقار. 

 باء من أبوتى .. لألمهات من أمومة الكنيسة. خذوا لل 
 ؛ىولألخوة أعطوهم مثال ابراهيم عبد

 حتمله. اكيف أحب لوط و 
 !سلموا نموذج يوسف ،ا ولألبناءولهم أيض  

 حتملهم وخدمهماخوته و إكيف أحب 
 وكيف أحب أباه يعقوب. 



 4    0101/  01يعود يرمحنا برغم العتاب-96- يد الرب تستقر على هذا اجلبل -فيها يداس موآب 

 فهى لحياتهم صدقونى. ،أعطوهم كل هذه الدروس
  ،وأعلموا يا أوالدى

 ،ا كما أحببتكم أناملا تحبوا بعضكم بعض  
 كل أنانية وكبرياء.  وتتبددسوف تختفى كل ذات 

 يكون ملوآب مكان فى الجبل.  ولن
 آكل و 

 
 ،ر ضد بيتى وكنيستى وشعبىو  ص  لة ت

 ،سلطان األمم اسوف ال تنجح مهما عضده
 .ا عليها سيدانوكل لسان تطاول يوم  

 ستدينه محبوبتى يوم القضاء. 
 مجدونى يا أحبائى،رفعونى يا أوالدىا فقط

 البر.ستدخلون ميراثى .. ميراث 
  

 يا عريس أمنا الغالى يسوع ليس كالم بعد كالمك --
 .رائع هو حبك، يارب جميلة هى وعود الحماية

وللكنيسة أمنا لإلنجيل ،نعاهدك يارب مهما حيينا أن نخلص لك
  ... لألسرار .. للعقيدة فهى حياتنا كما علمتنا

 فى كل اآل ،أرجوك يا سيد
 
  ،المأعطنا صبرا

 ،يفوق كل الضغوطلشخصك  اوحب  ،الظروفوحكمة فى كل 
 ،يقظة تدركنا قبل السقوطولتلهبنا ب

  ،إلى رضاكا دوم   اجعل قلوبنا تحن
 ،كل وعود الشيطان نافى نظر  فترخص ،وعودكوامأل عقولنا ب

 ، الكنيسة،تحصن بالجبلنبل  ،بمكان اسمح ملوآب يوم  نفال 
يداس موآب. لك كل املجد.  معك وبك وفيك وفيه


