
           Fr.Yacoub Hanna                                  فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
2003 يوليو                   عيناك على الحقل         

 بروح مدبر اعضدنى

 دعونا يا أحباء ندبر لكم املسيرة وال تفرطوا فينا !

 هكذا هتفت الثمار، ثمار الروح، قطاف شجرة الحياة

* * * 

 أنا املحبة + 

 ا هذه األيام   رغم كمال الكلمة، حزينة جد  

 ،وحيدة مهجورة مرفوضة متروكة من الكثيرين

 للمسيح وللقريب ! الكل يّدعى املحبة ،ومع ذلك

 ملرسلى الرب وأنا لم يقتطف منى أحد ؟ ماذا أقول 

 ) قطمة( واحدة ! لم يقتطع منى أحد

 من أين لكم املحبة إذن ؟ 

 ومن أى م  
 
 هلتم يا مساكين؟عين ن
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 أنا أقوى دافع للهدف، وأصدق واقصر طريق إليه 

فكيف تدعون أنكم تعرفون الطريق وأنا هكذا منسية 

 منكم؟

باألقوال واألفعال،  إلهى، إله املحبة علمكم الكثير عنى،

 ،ا لتنظرونىبل رفعنى عالي  

 ا لألجيالة أعطى درس  مصلوب  

 فماذا أخذتم منى ؟

 آه يانفس ى  --

 فأنا لم أحب بعد ، كلى خزى ووجهي فى التراب

 وكل صفة لك أيتها املحبة لها كل الحق أن تتنكر لى 

 ومع ذلك أحفظ إصحاح املحبة

 ( بل وأعلم به ! 13كو  1)  

 اصار هدفى سراب   ؛أتبنى الزيف والخداعوألنى 

 ، ألغراض ى احتى مسيحى يسوع، جعلته خادم  

   .ومنها بالطبع ما هو رديء ودنىء

 أيتها املحبة الحزينة 

  .علمينى الهدف ،علمينى أحب  ،دبرينى أرجوك  
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 + يا إبنى  تحب كما أريد أنا 

 تحب ال بالكالم وال باللسان بل بالعمل والحق

 تحب فتبذل وتعطى وتحتمل 

 اتحب فتلتصق بى دوم  

 

 .يا روح املحبة، أيها املدبر أعضدنى ودبرنى أرجوك --

    

مألت كيانك بالحب من عندى وعليك أن تكتشف + 

 ، عليك أن تحب.ذلك

 أما كيف تحب، 

 ( منهجك13كو 1لتكن أنشودة املحبة فى ) 

 نفذها بحرفية أرجوك بال فلسفة!

ال تحتد وال تقبح  ،تتأنى، ترفق، ال تحسد فعبارة: املحبة

 وغيرها فى النشيد، ....

 كلها ال تحتمل التأويل والسفسطة، 

 فحاول وابدأ واجتهد أن تحب ) صح(!

ا.
 
وأنا معك، فيك، أدبرك حسن


