
           Fr.Yacoub Hanna                                  فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
2003 يوليو                   عيناك على الحقل         

 بروح مدبر اعضدنى

وعودة للصرامة مرة أخرى، ثمرة صلبة شديدة    

البأس تأتى إلي مسرعة، وكمن تفحص أعماقى وتفتش 

ا، الداخلية والخارجية، كيانى ا عضو  أعضائى عضو  

 كله اضطرب! قالت:

 ما هذا الذى أراه؟+ 

؟
ٌ

 أهذه أهداف

 ال....تلعثم لسانى بشدة قلت:نعم، وبسرعة قلت

  + ما هذه اإلنحرافات؟ وما هذه؟ وما تلك ؟

بدأت تشير كمن تقلب فى أوراق موظف مهمل امتأل   

  مكتبه بمهمالت ومخالفات.

 * آه يا سيدتى الفاضلة، أى ثمرة أنِت؟
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 أرجوك أخبرينى. 

تمسك بفكرى كله وتضغط عليه، تقبض على قلبى 

عيني، كيانى كله صار وتعصره، تحتوى لسانى وجفون 

ا لقوتها، وهنا همست فى هدوء مفاجئ:  أسير 

 + أنا التعفف، أنا ضبط النفس.

ا  وخارج 
 

 وهذا مجال عملى، كيانك كله، داخال

 لست فقط العفة أو الطهارة الجسدية،

 فهذه إبنتى، أما أنا فلضبط كل ش يء!

 على مسمى،  ا، إسٌم * تمام  

 إال هكذا! ىال يمكن أن تكون

ة وأنا ا ومالم  ا وتأديب 
 
 ،أستحق أكثر من ذلك، توبيخ

 بسبب متاهة أهدافى وتفاهة رغباتى

 حياتى من كل قيمة.) فراغ(وخواء

 وانحدارى بكيانى إلى هذه الهوة من التسيب، 

ا.
 
عى أن لى أهداف  بينما أدَّ

 كل فرائص ى ترتعش أرجوِك كفانى رعٌب،

 والسعى الحق األصيلأدخلينى أرجوِك دائرة الهدف 
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 أعيدينى من كل انحراف، 

 ضعينى من جديد على املسار الذى يرضيِك، 

 ويمتعنى بعطاء الروح.

 * أيها الروح املدبر، أرجوك، أتوسل إليك اعضدنى.

 

ا فى تأملى لحالى، 
 
 وجدت نفس ى غارق

ا ما هذا االستهتار؟ ما هذا الذى أفعله؟
 
 حق

هذه  كيف السبيل إلى الراحة وقد افتضحت إلى

 الدرجة وتعريت بهذه الصورة؟

 إلى من يمسك يدى ويقودنى أحتاُج فى لوعتى

 نفس ى يرعبنى ويقطع رجائى فزعُ 

 ،املوت يطاردنى، وقد قاربت أيامى على الفناء شبُح 

 
 
 موت

ُ
 .هكذا فى رحلة أهداف زائفة  ا أموت لو ظللت

 
 ألصرخ صرخة داود، لعل الرب يسمعنى ويشفق علي  
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 قلتها بلسان جديد، بفكر جديد، بقلب جديد

 ول مرة، كأنى لتوى تعلمتهاوكأنى أرددها أل 

 وألول مرة أرى أعماقى تهدأ

ا؛  أسمع صوتا فى قلبى وأخاُل   يمأله سالم 

  آمين آمين آمين

 فصرخت: 

 لك كل املجد سيدى الرب

 الرب املحيي

 

 صديقى

 ماذا تراك فاعٌل؟

لك االختيار، وأرجو لك من الروح القدس، معونة 

 ونعمة متفاضلة ترفع نفسك وتحقق رجاءك.

أذكرنى أرجوك. 


