
 Fr.Yacoub Hanna                                فى محضر الرب

 0226فبراير  -على عين وفوق حائط  -أصداء من خلوات اللقاء الروحى
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 الوى -8-

وى إثنا عشر ألف مختوممن سبط ال  

 ختارنى نصيبه. او قترن بىاوهذا من + 

 ا لك؟ وأنت ماذا فعلت؟ هل تختارنى نصيب  

 حبك واهتمامك ؟ ،هل تعطينى نفسك

 زمان ترنم:سمعتك 

 اترك كل شيء واتبعنى   وانا أكون لك نصيب ا

ا؟  ماذا جرى لك؟ هل نسيت؟ أم كانت كالم 

 هل تتذكرها يا إلهى،  -

 ها من ذاكرة السماء؟تمح   لمأقصد هلى تحفظها لحسابى و

ا جميلة، من لى بها من جديد  كم كانت أيام 

 يوم سمعتك تدعونى:

 الصليب وتعال عطى كل شيء    احملأترك كل شيء، ت  

 تجد الراحة والهدوء                  لن يخيب ظنك تعال.

 حيثما أقمت أقيم أنا                   لن يغب وجهى تعال

 ورددت أنا : 

 انى اخترتك لى عونا                     قلبى يدعوك تعال

 وأحببتك        عرفت ما فى قلبى تعال كنظرت فى عيني
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 ب والسالم          تصرخ إليك تعالأرضك العطشى للح

 يام، جددها لى أرجوك،ألايا يا رب على هذه  

 أنا األرض العطشى للحب والسالم

 هل تعاملنى بجفائى وال تأتى ؟

 ،أنت أغلى صديق يا حبيبى يسوع

 ،أنت المحب األلزق من األخ

 ،أنت قائدى ومدبرى

 منذ وعيت على أرض التعب.

 محبوب، أهملتنىأنت الذى نسيتنى يا + 

 ؟ ، لماذايا ولدىايام العز معى  نسيت

 لم أعد أسمع ترنيماتك، أو أرى وجهك يرجونى ويتعلق بى

 فلم تعد تسمعنى أيضا أو ترى وجهى فتفرح بدعوتى ورفقتى.

 ما الذى شغلك عنى إلى هذه الدرجة؟

 ،قلبك منا فى ركن مهمل بى بعيد   لقيت  أ

 ،ا فى جدول أعمالكبند   صرت  

 وكلما فتحت ملف مشغولياتك تؤجل النظر فيما يخصنى. 

 ،أنا فعال  أهملتك ،سامحنى سيدى الرب -

 أنا الخاسر بكل تأكيد. 

 سأحاول فى جدية يا إلهى أرتب أولوياتى

 لتكون أنت األول واآلخر البداية والنهاية. 

 هتماماتى. اعلى قمة  ،رتباط فى حياتىإأهم 

 ،األولى وذكريات المحبةسيدى إلى األيام أرجعنى 
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 ،من تحبه نفسى أيام كنت أخاطبك: يا

 يوم خرجت وراءك تجذبنى محبتك والطفتنى هناك. 

 جدد يارب أرجوك هذه المحبة وهذه البداية.

 ، ا يا حبيبىحاضرة فى قلبى دوم  هى + 

 ،خروجك ورائى تطلبنى وأنا ال أنسى 

 ليلة الدعوة، ليلة ألححت  عليك أن تفتح

 أنا أتنازل إلى حد أن أستعطفك لتقبلنى. 

 ا،وأبقيتنى خارج   ،بابك لتفتح لى قرعت  

 .حتى أمتأل رأسى من الطل وقصصى من ندى الليل

  ،قلبى مستعد يا إبنى ومحبتى فى غاية االشتعال

 نسيت  أنا إلحاحى، ونسيت تجاهلك، وغلبتنى مراحمى، 

 وترحابى،وقلبى لم يحتمل وقتها لوعتك، فأعلنت لك حبى 

 أمسكتك وتعهدت أال أرخيك من يدى. -

 ولكن ها أنا خائن،

 أرخيتك من يدى ونسيت تعطفاتك، وأهملتك من جديد

 + ال عليك يا ولدى، الوى يعلمك العودة إلى قلبى

 العشاء معد والعرس جاهز. هيا تعال، 

 أجدد لك دعوتى

ْجه ِك، أ ِرينِي " ْوت ِك، أ ْسِمِعينِي و   ص 

ْوت كِ  أل ن   ْجه كِ  ل ِطيف   ص  و  ِميل   و   ". ج 

 ( 41:  2) نش 


