
    [ 1 ]          حبضورك ربى نفسى تطيب 2          مصاعد روحية

 القمص يعقوب حنا       فى محضر الرب    

  0202يونيه     

 زم الظالل؟متى تنه

 حبضورك ربى نفسى تطيب/  1

 نفسى تطيب  هن بحضوريا م  

 ضيقى أدعوه ن يوم  وم                                    

 رقيب   بالليل  تعزى   انهار  

 كل الوجوه  خالصى من                                 

ا من كان يشتكى ا، ومن  ترنيمة رنمناها صغار     

طولها ورتابة لحنها وتكراره، وكنا نعجب لماذا هى 

 . ؟هكذا طويلة تكاد ال تنتهى

اآلن علمت لماذا هى هكذا، لماذا أراد كاتبها أن ال   

تنتهى فقصد ذلك فعال، لقد كان إيمانه ومشاعره فى 

فرأى ذلك الحضور ، لربقمة فرحها بحضور ا

ب ويلذذ نفسه فلماذا إذن وألى سبب ينتهى منها؟ ي  ط  ي  

 أيوجد شبع من فاكهة جميلة؟! مثٌل علمه إيانا الجدود.
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 * يا رب... من لى بهذه األيام الجميلة؟

 من لى بهذه المشاعر الحلوة؟

 لما كنت  أنا وكنت  أنت سيدى، 

 نفسى تطيب، كانت فعال يارب بحضورك 

 يتوه كله كان غيابك يا سيدى نفسى بل كيانى وفى

 ُكنُت أنا... وُكنت  أنت

 ا يوم ضيقىأنت من أجده قريب  

 تتضايق لمعاناتى وتسرع لنجاتى أو لتعزيتى

يضا نفسى أوأنت معى حتى ولو لم ينته الضيق، 

 .تطيب

 ،مثلى أراك تعزينى برفقتك لمسكين   انهار  

 وبينما تمألنى المخاوف فى بداية نهارى، 

 من لقاء الناس،  وأمن مفاجأت الحياة، 

 مؤتمرون علي سالمتى، ومنهم أشرار وكارهين لى،

تسهل الحياة وتمرر المواقف بأقل أراك سيدى 

  الخسائر، أو بدونها.

 وأحيانا تكون بسبب حماقاتى، 

 إال أنك رحيم بى.
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تحرسنى وترقبنى وعيناك تحتضنان  وفى ليلى

 .وجودى

 أنام أنا وأغرق فى نعاسى، 

وال أعطى باال  لجيوش الشياطين التى تبغى الفتك 

 بى،

ا يحرسون  وأنت بجاللك، ترسل لى ستين جبار 

 مضجعى الذى قد تنجسه خياالتى.   مضجعى،

 

 ،لما كنت أمشى فى استقامة، فى النهار

 ،فى الطريقنظراتك وفرحك بى سر اندفاعى 

 .تجذبنىإذ أراك واقف ا تشجعنى وبنظرات كلها الحب 

 ة وليٌل؛ ولما كانت تغشانى ظلمٌ 

، فتورى و ضاللى، ضيقى أو حزنىأخطيتى 

 ؛وجهلىأ

 شوقك، سر رجوعى إليك.سترك وحنانك وحبك و

 + ولماذا يا ولدى تقول: لما كنت ؟

 كيف ضاعت منك هذ التعزيات؟

 أنا الكائن يا ولدى، أنا يسوع كما أنا ..

 كنت وأكون وسأكون
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 أمسا واليوم وإلى األبد.

 وحارٌ  ودائم وعزائى متجددٌ  حضورى أكيدٌ 

 ا، وقلبى ال يهدأ لما تخورعيناى ال تنام أبد  

 ؟للتعزيات قرتاسأل نفسك حبيبى لماذا تف

 أنا معك وروحى يرشدك، 

 يشير إلى ما فيك يزعج نفسك،

 فعندى الحلول!ولما تعرف ال تتضايق، 

 سأعيدك إلّى وستلمس حضورى من جديد، 

ا بمحبتى،  عائد 

 مع أنى لم أغب. أنت الذى غيبتنى عنك،

 لما أعطيتنى ظهرك، وحرمتنى وجهك.

 يا إبنى، أنا حارس ومتمم خالصك من كل الوجوه،

  فاطلبنى تجدنى أقرب الكل إليك.

 هلم نتحاجج يا صديقى العزيز،

 هيا تكلم.

 

 ترى ماذا تود أن تكلم الرب به؟أخى، قارئى المبارك، 

 غدا نتالقى وتكون قد حاورته.


