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 هذه أعرف معناها جيًدا*

 ألن أبى أحيانًا يقولها عربيًا

 وأنا أرد عليه مسرًعا: ولروحك أيًضا، 

 !أقل واجب علّي، أرد على من يلقي السالم

 أحقًا تستقبلها، وحقًا ترد على أبيك ؟+  

 وهذه أيًضا ماذا فيها ؟، نعم ياربى*   

  هل عندك ما تعاتبنى به ؟

 مهالً يا حبيبى واسمعنى،+ 

 كاهنى هذا أبوك، اخترته أنا

 ليكون خادمى وشخصى الذى يقدم لى ذبيحة نفسى، 

  ما هو لى



 2     2222/  3   إيرينى باسى (2كلمات إفخارستية )قوت احلكماء / 

  ولما أقول لك بلسانه: السالم

 ترى هل تشعر بها ؟  تخرج قوة سالم منى أنا

  :إن قلت نعم؛ أسألك

 فلماذا أراك مهموًما مغموًما؟ حتى وأنت فى بيتى؟

 ولَِم هذا العبوس فى مالمحك ؟

  تسمعها فى القداس أكثر من عشر مرات  

 ومع هذا ال تعطيك السالم

 فيا إبنى خذها من فمى أنا أرجوك

 أنا أريد أن أعطيك سالمى فعالً كما وعدتكم

 لماذا نسيت ذلك؟

  عندك كل الحق يارب* 

 فأنا أدخل وأخرج بكل همومى وأحزانى، 

 .والتشويش فى فكرى وقلبى كما هو يظل

  فعالً كما قال أبى: دوٌر أَُمثله

 مثلما يفعلون فى المسارح، 

  يُضحكون الناس وقلوبهم هم تمألها األحزان

 أو يُبكونهم، وهم أنفسهم ال يتألمون

  مجرد أدوار . سامحنى



 3     2222/  3   إيرينى باسى (2كلمات إفخارستية )قوت احلكماء / 

 ولكن ماذا أفعل ألدخل العمق؟

 بإيمانك أنها من فمى أنا، + 

  من شخصى أنا أعطيك السالم

 تقبلك إياها هكذا سيمنحك قوتها

 تهدئة بحر همومك ومشاكلك،  وتصديقك إنى قادُر على

  سوف يمألك بسالمى الفائق لكل عقل

  وسوف يقودك إلى الراحة

 ولما تتناول قدساتى، خذها واثقًا أنها أنا

بلحمى ودمى، بجسدى الذى أخذته من العذراء أمى 

 .الذى به صلبت ومت وقمت وصعدت وأمكم،

 .وسآتى به فى المجد آلخذكم إلى فتكونون معى لألبد

 واخرج واثقاً انى معك خذها

 وتذكر ذلك كلما ضعفت نفسك

  أو عندما تنهار عزيمتك

 .تحت وطأة التجارب ومتاهات األحداث

  قل ربى أعطانى اليوم سالمه

 .فلن أخاف شيئًا

 .الرب دىسيآمين مين آمين * آ


