
           Fr.Yacoub Hanna                                  فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
2003 يوليو                   عيناك على الحقل         

 بروح مدبر اعضدنى

ك قد حر   يبدو أن حالى الرديء هذا، وصراخى الفزع   

ة غاية فى الرقة فعال، فأتت ثمر   ي  شفقة الروح عل

ى نجميل شوق العذوبة، مألت صدرى رائحتها بعبق  و 

 أللتهمها، لكنها فى هدوء املالئكة قالت:

 يا محبوبى الصغير، + 
ا

 مهال

 إهدأ وال تتضايق من عتاب إخوتى، من سبقونى إليك

 
 
 حل بالعنف، وال بالضجيج أو اليأسفاملشاكل ال ت

ا مثلىلن تأكل منى إال   هكذا وديعا
َ

 إذا سلكت

 ولن يصل للسماء إال الودعاء،

 يرثون األرض ويباركون من هللا كما طوبهم يسوع.
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ا امتدت إلى    فى سكون عجيب هدأت نفس ى، كأن يدا

ا أخرى رتبت أفكارى، ودمى الذى  قلبى فأثلجته، ويدا

ا،ضكان يغلى غ ا، إنها الوداعة. با
ا
  سكن هادئ

 * يالسعدى بك يا روح هللا، 

 الوداعةيالبهجتى بالثمرة اللذيذة، 

ا أرجوك،   هبنى إياها دوما

رنى بها ألصل حقل أهدافى. ِّ
 دب 

 

 + الرحلة تتطلب االتضاع يا ولدى، 

  .وليس بديل لذلك

 فوداعتى تنبع من اإلتضاع،

 ولن يمكن ملتكبر أن يحصل عليها.

 للكبرياء؟ليتك تراجع نفسك، هل فيك أنشطة 

 ص  الروح، هل تعرف؟رَ بَ هو الكبرياء يا صغيرنا 

 ،فكر في الكلمة لتعرف خطورتها وخبثها

 وماذا تفعل فيكم يامساكين، 

 .لو اعجبتم بذواتكم وأشبعتموها كبرياءا 
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 ، صدقنى* أنا أحاول يا روح هللا

 وأعلم أن يسوع طلب منا أن نتعلمها منه

 فهو الوديع ومتواضع القلب،

 وصيته أنشودة أتغنى بها وال أنساها.جعلت 

 

 + ماذا فعلت وأنت تحاول؟ 

 أراك ال ترض ى عن حياتك، 

ا! ا مظلوما  لم تأخذ حظك من الحياة. وترى نفسك دوما

 عجبك قرارات السماء!تتكثر الكالم علينا ملا ال 

 أو تسامحهم تشاكس مع اخوتك وال تعرف أن تساملهم

 الغضب يمألك وما يتبعه من أغالط.

 ،نحتار فيك ونحن ندفعك فى امليل األول، كمبتدئ

 فكيف لنا أن نختبرك بمسيرة امليل الثانى؟

 ،والناس االتضاع ليس كلمة تضحك بها على هللا

 
 
  .ورضا تحياها بكل قناعة   االتضاع حياة

 وبها تحوز كل بناتها، 

 واملساملة،الوداعة والهدوء 
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 والصبر. واالحتمال والتأنى ةالبساطة وعدم اإلدان

 هل لك فى هذا يامحبوب؟

 * خجالن جدا من نفس ى وحالى يا روح هللا

 دبرنى يا روح هللا وعلمنى كل ذلك، سوف أطيع،

 لن اكتفى بإعجابى بالثمار، 

 كمن يتأملها دون أكلها،

 ،ولن أطمع فى األكل منها

 ، دون تعب للوصول إلى الشجرة

 الشجرة التى أعرف أنها قريبة جدا منى، 

 وتدانت إلى واقعى لتكون فروعها بيدى، 

 ولكنى عجزت عن ان أمد يدى رغم جوعى إليها.

 ها أنا أطلبك بلجاجة وسأحاول مع نفس ى، وأجاهد.

 

 + تفرحنى تعهداتك، ولن أتركك وحدك، أنا رفيقك.


