
          Fr.Yacoub Hanna                 فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
2000 يناير                                            وجًها لوجه   

 ؟إىل أين أهرب

نحن فى سياحة روحية عبر الكتاب  المحتوىفى هذا    
"  الهاربين من اللـهالمقدس نتالقى فيها مع نماذج من " 

فقصة الهروب من اللـه قصة قديمة قدم بشريتنا. لذلك 
صارت متكررة كسالح فى يد الشيطان يستخدمه بخبرة 

 ومهارة وإتقان. 

رضها تخص ورغم أن مواقف الهروب التى سنستع   
أصحابها، إال أن الدروس المتعددة التى فيها تنفعنا جًدا، 
ألن كالً منا يتعرض لخبرة الهروب هذه بشكل أو بآخر. 
فتعال معى نطالعها ربما تجد نفسك فى إحداها أو مثلى 

 فيها كلها بعض األحيان. 

لقاؤنا االول مع أول هارب فى الكتاب المقدس، جدنا     
ظنا كلنا قصته ألنها تخصنا أو ألنها أثرت األكبر آدم .. حف

فى حياتنا ووجودنا تأثيًرا خطيًرا سواء من جهة السقطة 
أو من جهة تدبير الرجوع الذى دبره ربنا يسوع بتجسده 
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   وموته وقيامته. ليتك تقرأ اآلن الجزء من سفر التكوين
 ( وتصلى معى من وحى القراءة:  31-3:1تك )

ِة ال ِتي َعِملََها َوَكاَنِت اْلَحي   3"  ي  ُة أَْحَيَل َجِميِع َحَيَواَناِت اْلَبرِّ
بُّ اإلِلُه، َفَقالَْت لِْلَمْرأَِة:  أََحق ًا َقاَل هللاُ الَ َتأُْكالَ ِمْن ُكلِّ »الر 

ِة؟ ِمْن َثَمِر َشَجِر »َفَقالَِت اْلَمْرأَةُ لِْلَحي ِة:  2«  َشَجِر اْلَجن 
ِة َنأُْكُل،   ِة َفَقاَل  1اْلَجن  َجَرِة ال ِتي ِفي َوَسِط اْلَجن  ا َثَمُر الش  َوأَم 

اهُ لَِئال  َتُموَتا َفَقالَِت اْلَحي ُة  4«.  هللاُ: الَ َتأُْكالَ ِمْنُه َوالَ َتَمس 
ُه َيْوَم َتأُْكالَِن ِمْنُه  5لَْن َتُموَتا!  »لِْلَمْرأَِة:  َبِل هللاُ َعالٌِم أَن 
 6«.  ُيُنُكَما َوَتُكوَناِن َكاهلِل َعاِرَفْيِن اْلَخْيَر َوالش ر  َتْنَفتُِح أَعْ 

َها َبِهَجٌة لِْلُعُيوِن،  َجَرَة َجيَِّدةٌ لأِلَْكِل، َوأَن  َفَرأَِت اْلَمْرأَةُ أَن  الش 
َظِر. َفأََخَذْت ِمْن َثَمِرَها َوأََكلَْت،  ٌة لِلن  َجَرَة َشِهي  َوأَن  الش 

َفاْنَفَتَحْت أَْعُيُنُهَما  7ُجلََها أَْيًضا َمَعَها َفأََكَل.  َوأَْعَطْت رَ 
ُهَما ُعْرَياَناِن. َفَخاَطا أَْوَراَق تِيٍن َوَصَنَعا ألَْنفُِسِهَما  َوَعلَِما أَن 

ِة ِعْنَد  8. َمآِزرَ  بِّ اإلِلِه َماِشًيا ِفي اْلَجن  َوَسِمَعا َصْوَت الر 
َهاِر، َفاخْ  بِّ اإلِلِه ُهُبوِب ِريِح الن  َتَبأَ آَدُم َواْمَرأَُتُه ِمْن َوْجِه الر 
ِة.   بُّ اإلِلُه آَدَم َوَقاَل لَُه:  9ِفي َوَسِط َشَجِر اْلَجن  َفَناَدى الر 

َسِمْعُت َصْوَتَك ِفي اْلَجن ِة »َفَقاَل:  31«.  أَْيَن أَْنَت؟»
«."َفَخِشيُت، ألَنِّي ُعْرَياٌن َفاْخَتَبأْتُ   

 ى القدوس المهوب ... *ربى وسيد
 يامن جبلتنى وخلقتنى هكذا طاهًرا مستوًرا ببرك

 أعجب من آدم ياإلهى، ال من: كيف سقط ... 
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 بل من: كيف فكر أن يهرب منك؟ 
 ولكن عجبى هذا يتبدد لما أتصور نفسى آدم، 

 لقد دخل تجربة صعبة للمرة األولى فى تاريخ بشريتنا
 تمهيد،دخلها بال خبرة سابقة وبال 

 أما أنا فما عذرى؟ ال شئ بالمرة.
 ها أنا أسقط وأنا أعرف أننى أهينك 

 أميل بأذنى للحية وأنا أعلم أنها عدوتك.
 أخلع عن نفسى رداء برك بإرادة متبجحة باردة.

ولما أكتشف ُعريى أتجاهل العودة اليك وأختار الهروب 
 عقلى وجسدى  ، آدم وحواء، واإلختباء. أهرب أنا ونفسى

 ولكن إلى أين ؟ وأنت مالك األرض والسماء. 
من بين األصدقاء، من * ها أنا أخرج من بين األشجار، 

  بين المشغوليات، من بين مخترعات الهروب منك.
 ها أنا أعود إليك معلًنا عصيانى وجسارتى عند قدميك 

 معترًفا أمامك بجهلى لما فكرت فى الهروب منك. 
 ارب مراًرا من نور وجهكأنا ذلك العارى ياسيدى، اله

 أعود يغطينى خجلى، ترعبنى خشيتك، ولكنى أعود. 
 

أن  ؛أخى المحبوب، ليتك فى خطيتك، ال تختار البديل األول
 تحاول االختباء. وتهرب 

اول الهرب واالختباء. حونحن ن غًدا يحاورنا الرب   
  وتأمل، كم يفرحنى ذلك. فانتظرنى أو استبقنى


