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 ؟إىل أين أهرب

 
أقرأ  ، هو قايين بكر آدم والهارب الثانى الذى نتعلم منه   

 ( 41-4:1عنه لو سمحت من ) تك 
اَء اْمَرأَتَهُ فََحبِلَْت َوَولََدْت قَايِيَن. َوقَالَِت:  1"  َوَعَرَف آَدُم َحوَّ

ب  » أََخاهُ هَابِيَل. ثُمَّ َعاَدْت فََولََدْت  2«.  اْقتَنَْيُت َرُجالً ِمْن ِعْنِد الرَّ

 3َوَكاَن هَابِيُل َراِعيًا لِْلَغنَِم، َوَكاَن قَايِيُن َعاِمالً فِي األَْرِض.  

 ، ب  َم ِمْن أَْثَماِر األَْرِض قُْربَانًا لِلرَّ َوَحَدَث ِمْن بَْعِد أَيَّاٍم أَنَّ قَايِيَن قَدَّ

بُّ َوقَدََّم هَابِيُل أَْيًضا ِمْن أَْبَكاِر َغنَِمِه َومِ  4  ْن ِسَمانِهَا. فَنَظََر الرَّ

َولِكْن إِلَى قَايِيَن َوقُْربَانِِه لَْم يَْنظُْر. فَاْغتَاظَ  5إِلَى هَابِيَل َوقُْربَانِِه،  

ا َوَسقَطَ َوْجهُهُ.   بُّ لِقَايِيَن:  6قَايِيُن ِجد ً لَِماَذا اْغتَْظَت؟ »فَقَاَل الرَّ

َسْنَت أَفاَلَ َرْفٌع؟ َوإِْن لَْم تُْحِسْن فَِعْنَد إِْن أَحْ  7َولَِماَذا َسقَطَ َوْجهَُك؟  

 .«اْلبَاِب َخِطيَّةٌ َرابَِضةٌ، َوإِلَْيَك اْشتِيَاقُهَا َوأَْنَت تَُسوُد َعلَْيهَا

َوَكلََّم قَايِيُن هَابِيَل أََخاهُ. َوَحَدَث إِْذ َكانَا فِي اْلَحْقِل أَنَّ قَايِيَن قَاَم  8

بُّ لِقَايِيَن:  9َوقَتَلَهُ.  َعلَى هَابِيَل أَِخيِه  أَْيَن هَابِيُل »فَقَاَل الرَّ

َماَذا »فَقَاَل:  11«  الَ أَْعلَُم! أََحاِرٌس أَنَا ألَِخي؟»فَقَاَل: « أَُخوَك؟
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فَاآلَن  11فََعْلَت؟ َصْوُت َدِم أَِخيَك َصاِرٌخ إِلَيَّ ِمَن األَْرِض.  

َحْت فَاهَا لِتَْقبََل َدَم أَِخيَك ِمْن يَِدَك.  َمْلُعوٌن أَْنَت ِمَن األَْرِض الَّتِي فَتَ 

تَهَا. تَائِهًا َوهَاِربًا  12 َمتَى َعِمْلَت األَْرَض الَ تَُعوُد تُْعِطيَك قُوَّ

:  13«.  تَُكوُن فِي األَْرضِ  ب  َذْنبِي أَْعَظُم ِمْن أَْن »فَقَاَل قَايِيُن لِلرَّ

اْليَْوَم َعْن َوْجِه األَْرِض، َوِمْن إِنََّك قَْد طََرْدتَنِي  14يُْحتََمَل.  

َوْجِهَك أَْختَفِي َوأَُكوُن تَائِهًا َوهَاِربًا فِي األَْرِض، فَيَُكوُن ُكلُّ َمْن 

 «."َوَجَدنِي يَْقتُلُنِي

أخى، إن وجدت نفسك هابيل المظلوم المحسود من أخيه   

أو من صديقه، أو من أى آخر فى حياتك، المتألم من ظلم 

 حقدهم، إن وجدت نفسك هابيل فطوباك. الناس و

أسمعك فى أعماقك تستهجن هذه الكلمات األخيرة، أرى    

 سخرية على شفتيك تستنكر بها ماظننته أو افترضته فيك. 

عندك حق يا أخى، واشكرك على وضوحك مع نفسك، 

فكلنا فعالً قايين وإن كنا أحيانًا نادرة هابيل، فهذا للحظات 

 نفسنا فنتحول بسرعة إلى قايين.ثم نعود وننتقم أل

 أه يا أخى المحبوب من ذواتنا المريضة. هيا بنا نصلى:   

 

 * انا الهارب يا أبى السماوى .. الهارب من الحقيقة؛ 

 أن تقدمتى ال ترضيك، التسر قلبك مثل تقدمة أخى. 

 فأنا أقدم بيدى ال بقلبى،  بشفتى ال بأعماقى. 

 مألته الظلمةهارب أنا من حقيقة أن قلبى 

 فال أستطيع وال أملك تقدمة حسنة ارفعها إليك
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 صالة أو صوًما، خلوة أو جسًدا مماتًا،

 سهًرا أو قلبًا أمينًا

 ولما أقف أمامك وجهًا لوجه؛

 ال أحسن االنتفاع من المواجهة، فتضيع الفائدة.

ا وِغّلًّ  + لماذا تغتاظ ويسقط وجهك  ؟ غّمًّ

 أقبل تعبه وأباركه؟ لماذا تحزن لما يكرمنى أخوك و

 عليك،  إن قدمت مثله، وهذا سهلٌ 

 ؟ فتسعدأال ترفع وجهك ؟  أال تنال ماناله 

 * حتى هذه يارب  أهرب منها، 

 وال أحاول إعداد قلبى.

 ستهين بها. أبل أترك الخطية رابضة كامنة عند بابه و

 تبعد عنى. لمتشوقة إلسقاطى فال أزجرها  أجدها

 عليها وحريتى منها،ورغم سلطانى وسيادتى 

 ،فأقتل أخى وأهرب إال إنى أتممها.

 يالتعبى وشقائى! 

 هكذا سأصير يوًما بال أخ، بال صاحب، بال رفيق

 ليس هذا فقط ... فهناك هروب آخر. 

 أنا الهارب يا يسيدى يسوع،

الهارب من وجهك ونورك وعينيك اللتين تخترقان أستار 

 لموسى( 91 إذ خفياتنا فى ضوء وجهك ) مزالظالم. 

من رؤيتك األكيدة الكاملة ألعمالى التى أتممها فى الظالم 
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  ،وبعيًدا عن أعين الناس

 أهرب وال أعترف أمامك بجاللك هذا بل فى جسارة أقول: 

 ال أعلم، أحارس أنا ألخى ؟ 

 ولكن صوتك يزلزل كيانى وال ينتهى من حولى: 

 أين هابيل أخوك ؟ أين أخوك ؟ 

، أو حتى تجاهلتهم وظلمتهم وأهنتهمدماء من سحقتهم 

 رت منهم، وحق  

 تعلن عصيانك.  األرضمن  كل هذه الدماء أسمعها تصرخ

أعود ياسيدى معترفًا بقسوتى،  طالبًا عفوك فاقبلنى 

 واحمنى وارحمنى. 

 + قبلتك يا إبنى، سترتك ورحمتك وحميتك،

 وليتك تخشانى فيما بعد وال تهرب منى.

 ولتعلم يا صغيرى، تقدمتك ال تزيدنى وال تنمينى، 

 تزيدك أنت وتنميك وترفعك.

 وامتناعك عن التقدمة، ال يقلل منى أو ينقصنى،

  أنت الذى تخسر.

 فتعال، هات قلبك بأقل القليل، 

 آلخر فى حياتك، ولواعجن هذا القليل بالمحبة لى وألخيك، 

 أبديتى.سأثمنها وأقدرها وأنظر إليها بمنظار وأنا 

، * سامحنى واغفر لى يا من قدمت ذاتك ولم تمسك حياتك

 حبًّا فى خاطى مثلى.
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 ..  آخروإلى هروب 

من  ،أنا الهارب من ذنبى ، ياروح اللـه القدوس* 

  ،إيايمن مالحقتها  ،من مطاردة أعمالى الرديئة ،شرورى

  .ا من أمام وجهكفى كل محاولة للهدوء أرى نفسى مطرودً 

 ،وكأنه عالمة تميزنى فتثير على  الذئابأحمل ذنبى 

 الشياطين والناس األشرار فأشعر أن الكل يتحفز ألذيتى. 

 ولكنى كما ترى ياروح اللـه: ، ه ذنبىإن

 عترفت. اتبت و، بكيت ،ندمت

 ال تضطرب ، ال يجزع قلبك ،ال تخف ياحبيبى+ 

 ،أنا أحبك حتى فى شرك ،فقلبى حنان

 ،ذنبك كعالمةوكما رأيت أنت نفسك تحمل 

 نا أضع لك " عالمة " مثل قايين أ

 فال تطاردك أعمالك طالما تبت عنها.

  

 ماهذه العالمة ياسيدى ؟ * 

 ختمى عليك أنا الروح القدس + 

 رغم شرك القديم لـله،  الكمِ ، اجعلك جديدً 

  ا،قايين خرج من لدن الرب وسكن بعيدً 

 اأما أنت فتدخل إلى حضرة الرب وتسكن آمنً 

 

 .ايا لفرحى بك .. أمجدك وأسبحك أبدً * 


