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 By Fr.Yacoub Hanna                         فى محضر الرب

2002فبراير  –مزينة لمملكة  أصداء من خلوات اللقاء الروحى  

  – 2 –أبى وأمى، آدم وحواء 

 أذكرك صديقى بما نبحث فيه،   

أبوانا آدم وحواء حمال فضائل عديدة برغم ما جلباه علينا من مشقة، لو كنا 

بال أدنى شك. فال نلومهما. وإن كنا ندرس السقطة  مكانهما لفعلنا مثلهما

 فلكى نتعلم نحن ال لكى ندينهما.

 

وكم كان حنانه وهو  ،وهو يسألنى ، اإلله، آدم :كم كانت رهبته# 

 وكم كان خزيى وأنا أتهرب من المسئولية. ،يعاتبنى

 نفضت عن نفسى المسئولية.  احواء : كالنا يا آدم .. أنا أيض   # #

صمت فيها اإلله فصمت  ،لحظات يا ولدى قل هى الدهرآدم : # 

 الكون كله. 

 حولنا أنفاسها .. من وحبست الطبيعة كلها 

 حفيف أوراق الشجر. وانقطع لم نسمع هبوب الريح .. 

  غرد فى عشه هذا اليومحتى أو  انطلقال عصفور 

 ا ختفى الكل من محضر اإلله المهوب جد  ا

 وكانت المواجهة : 

 ، العظيم اإلبدىله اإل
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 ،وشيطان أثيم معاند قبيح

 وبشريان ضائعان ينتظران المصير! 

 ،ال نريد تذكر الحوار الذى دار بينهما

 والبغضة واضحة ، فالعداوة قديمة

 ،أخذت زوجتى فى حضنى وتكومنا تحت شجرة

 وفتح اإلله فمه .. ولعن الحية

 ،وبحزم واجهنى بالموت والعودة الى التراب

  ، أنا ونسلى.كل فيها خبزى بعرق الجبينآبعد رحلة حياة بالمشقة 

 ولحواء .. قدم تعب الحبل والوالدة

 أخرجنا خارج الفردوس .. يالها من لحظات قاسية .. 

 بكاء العمر كله ال يداويها .. وحسرة فى القلب ال شفاء لها.

 دفعتنا خارج الجنة.  ،أخرجتنا المالئكة

 لست أدرى لماذا ؟  ،والحية تصرخ

 توجع من لعنتها ؟تهل شماتة فينا ؟ .. أم 

 منا فى اآلخر !  حواء : خرجنا نختفى كل  # # 

 عن شجرة الحياة. هل تتذكر يا آدم ؟  اوالكاروب يدفعنا بعيد  

 آدم : ال أنسى حنانه .. كأن الدموع تمأل عينيه. # 

 سمعت قلبه يدق والكون كله يردد صداه.

 همس فى أعماقى: ستعود يا آدم .. ستعود يا حبيبى .. 

 بطريقتى وتدبيرى بق فى الخارج إلى أن أرجعكاولكن 

 أن أتأمل عقاب الحية  آدم : ألهمنى إلهى# 

 أفهمته لحواء.  ،بالخالص اوسمعت وعد  
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 وترجينا اإلله أن يعجل بهذا المولود.  ، فرحت

  ؛كنا متفائلين أكثر من الالزم ،أسمينا المولود األول: قايين

 صار أول قاتل فى األرض ! قد فها هو 

 لم تكن القضية تحل بهذه السهولة. 

 هكذا قال اإلله : ستعودان .. ولكن فى ملء الزمان . 

 هل الحظت فضيلة هنا فى آدم ؟  ،أخى الحبيب

 من قلب عقاب اللـه للحية استخرج آدم الوعد بالخالص. 

 بنصوص الكتاب ؟ وأنت ماذا تفعل 

 وتسمع لنفسك وعدا  بالراحة أو بالسالم أو بالقوة ؟  اهل تنصت جيد  

كان يمكنهم  ،عديدة انا صدقنى يفوتوا على أنفسهم فرص  كثيرون م

ية ولكنهم عبروا على اآل تنفعهم وتفرحهم. فيها أن يقتنصوا وعودا

وقرأوها فى عجلة وإهمال مثلما يقرأون جريدة الصباح ثم يلقونها 

 فى ازدراء. 

وألنه تعود  ، أن ينصت لكالم اللـه ،فضيلة يا حبيبى كانت فى آدم  

 على ذلك، لم يفته أن ينتفع حتى من نطق الرب بالعقوبة للحية! 

 حاول أن تتعلمها منه فهو أبونا وال زال يربينا ويعلمنا. 

 آدمأكمل يا أبى 

نروح ونجئ وعيوننا إلى  ،آدم : خرجنا والرجاء يمأل قلبينا# 

 شجرة الحياة. 

 كم حاولنا أن نترجى الكاروب أن يفسح لنا النار قليال  لنراها

 كانت اإلجابة " ال .. ليس اآلن ". 

  .حواء : تعزينا بالوعود .. ترجيناها .. كانت تعزيتنا فى مذلتنا# # 
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: " لو لم تكن شريعتك لذتى  111كقول داود يا أمى فى مزمور 

" تذكرت أحكامك يارب منذ الدهر  لهلكت حينئذ فى مذلتى " 

 فتعزيت " 

 ،تقبلناه من يد أب حنون، احتملنا التأديب # # 

 قاله لكم داود : كنا نردد ما فقد أخطأنا وعلينا االحتمال.

 " خير لى أنك أذللتنى حتى أتعلم فرائضك "  

 " قد علمت يارب أن أحكامك عادلة وبالحق أذللتنى "  

والعصيان  فالخطأ خطأنا نحن ،آدم : لم نكن نملك أن نقاوم# 

 وطبيعتنا التى فسدت تذكرنا بكل هذا.  ،يحاصرنا

على األقل يخفف نظرات العتاب فى  ،لنا ارأينا فى التأديب عالج  

 وجه إلهنا وأبينا ويعطينا النعمة فى عينيه ثانية. 

ندفعا فى الكالم اأخى الحبيب , لم نسمع أن آدم أو حواء قد تذمرا أو 

 اإنها فضيلة عظيمة خدمتهما تمام   .الصعب على اللـه كما نفعل نحن

علمتهما القداسة وبل  ،وصرفت عنهما إلى حدود بعيدة غضب اللـه

" ألن الذى كطريق إلى قلبه مرة أخرى. لقد رأوا فى التأديب محبة اللـه 

ورأوه لمنفعة  ( 2:16يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل أبن يقبله " ) عب 

فألجل المنفعة لكى نشترك فى قداسته  –تأديب اللـه  –" ... أما هذا أكيدة 

" بر الذى عاقبته السالم وجعال منه تدريبا  للص ( 11:16) عب       "

كل تأديب فى الحاضر ال يرى أنه للفرح بل للحزن وأما أخيرا  فيعطى 

 (.  11:16الذين يتدربون به ثمر بر للسالم " ) عب 

  ؛ليتنا يا أخى نتعلم هذه الفضيلة

 نتقاد أعماله.ااحتمال التأديب عوض التذمر على اللـه و

 
       مع أبوينا، اذكرنى الشيق صديقى ، غدا نختم حوارنا


