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.آمني     -3-
 مينآ -3

 

 وهذه ما أكثرها ترديًدا فى بيعتى،+ 

  !اعذرنى يا إبنى لو قلت لك: وما أقلها تنفيًذا صدقنى

 أحبك ونحن أصدقاء، أشكو لكفأنا 

  علك تريح قلبى أنت وأخوتك

 

 يارب ألنك اعتبرتنى صديقًا لكأنا جًدا  مسرور  *  

 أشعرأنك فعالً صاحبى وتجلس معى اآلن

 برغم جاللك وبهائك

 يا لمجدك يا أبى

 تكلم يارب، ُمر بما تريد

  عبدك سامع



 0        0202/  3     آمني(  3) /  كلمات إفخارستيةقوت احلكماء / 

  ..آمين؛ هذه يا حبيبى تعنى: حقًا +

 صادق على ما تسمعهتعنى أنك تصدق وت

 وعلى كل مايحدث فى كنيستى

 فلما تقولها بعد سماع مزمورى وإنجيلى

تصادق على أنهما كلماتى أنا ووحيى لرجالى القديسين 

  .وأنهما ) المزمور واإلنجيل ( قد حمال إليك البركة

  فهل هذه ثقتك ومصادقتك ؟؟؟

ولما تشارك بها عندما يرشم أبوك الكاهن حمل القداس: 

 مبارك اللـه اآلب ضابط الكل

 مبارك إبنه الوحيد يسوع المسيح ربنا

 مبارك الروح القدس المعزى؛

تعنى أنك فعالً تعترف بعمل الثالوث القدوس، وبالبركة  

 .والمجد ، لنا، أنا وأبى وروحى القدوس

  فهل هذا اعترافك ومصادقتك ؟؟؟

  أم أنك تقولها فحسب ؟؟

  يها أعماق؟ياه يا سيدى .. حتى هذه ف* 

  وحتى هذه تفوتنى قوتها ومعناها وفعلها؟

  فماذا افعل إذن فى باقى كلمات القداس؟



 3        0202/  3     آمني(  3) /  كلمات إفخارستيةقوت احلكماء / 

  تُرى ربى هل فى أوالدك من يحيون هذه الدروس؟

  .سامحنى على سؤالى فنحن أصدقاء

 

  يا إبنى إفهمنى، سؤالك هذا أعرفه+ 

  .. وهدفك منه أنا أكشفه لك

  أنت تريد أن تلتمس لنفسك عذًرا

  لما ترى أن الغالبية تائهة

فتتصور أنى ربما أعفو عنكم لكثرة الحروب وعمومية 

 .المخالفة، وشيوع المتاهات

 ال ال يا إبنى الحبيب، ال تنظر إال لنفسك

  ى.أمامفكما أحب كالً منكم محبة خاصة هكذا ستقفون 

 سامحنى سيدى الرب، عندك كل الحق* 

 وأحاسب فسأقف أمامك أنا وحدى، سأدان وحدى

  فما لى أنا واآلخرون إذن ؟

  .. لنعد يا ولدى إلى آمين+ 

  :تذكر معى محطاتها فى القداس واسأل نفسك كلما قلتها

  هل تقولها حقاً وصدقاً ؟

  بإيمانك القلبى العميق واعتراف فمك الصادق ؟



 4        0202/  3     آمني(  3) /  كلمات إفخارستيةقوت احلكماء / 

 .. شكر وبارك وقدس

  هل تدرك تماماً أنى أنا الذى فعلت ذلك ؟

  وتمجد ؟فتؤمن وتعترف 

 تؤمن أنى حاضر أمامك وأحمل قربانك

 وتعترف أنى أباركه بيدى

فتمجدنى لما اقدسه ليكون لك ولشعبى جسدى الطاهر 

  !ودمى الكريم ؟ ياه يا إبنى لو سمعت باقى شكواى

 .ولكن يكفينى ماقلته لك لعلك تريحنى وتعمل به

 أمين سأفعل سيدى الرب* 

 ،وأنت أدم علينا النعمة كما هى

 ،ونحن فى مشاركة فعالة فى قداساتك

 .نا وإخوتى نمجدك بالحقيقةأ

 فى انتظار حبكم يا أوالدى+ 

 تفرحونى وتمجدونى بشفاه اإلبتهاج

لكى أفرحكم أنا أيًضا بحبى ومجدى الذى دفعنى ألبذل 

  ذاتى عنكم

 كل المجد إلى األبد.  ،لك كل المجد سيدى الرب* 


