
    [ 1 ]           مهما يكون، أنت الكل ىل./ 7           مصاعد روحية

 القمص يعقوب حنا       فى محضر الرب    

 0202يونيه     

 متى تنهزم الظالل؟

 مهما يكون، أنت الكل ىل/ 7

 راعيَّ العزيَز نفسى تتبعك    

 ما أعذَب صوتك لى                                   

 دربنى أرشدنى أنت الكُل لى

 يا نفسى له هللى                                     

 * دربنى وارشدنى 

 هذه تعزيتى، وهذا رجائى يا ربى

 أنت الكل لى، ولو لم يعلنها حالى

 هى الحقيقة التى ال يمكنى إنكارها، 

 بدوت عاصيًا، ومهما مهما صار ضاللى

 أنت راعي العزيز، 

 نفسى تتبعك بال رجوعوأريد أن 
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 وليس غيرك قائدى ومدبرى، 

 وليتنى أعيها فال أعود أتخبط 

 ما أعذبهفى كنيستك أتسمع صوتك، 

  .لكنى أشكو الجفاف وثقل أذنى

 نفسى تتبعك،وفى شخص أبى أطيعك، 

 ولكن ماذا أفعل فى عنادى أحيانا؟

 نقسى تهلل لك،وفى القداس عيناى إلى مذبحك، 

 حيث تعطينى حياتك،

 إنما عبادتى لك تحولت إلى آلية وسطحية

 فلم أعد أتنفسك وأحيا بك كما رسمت لى وإلخوتى. 

 وفى اجتماع االخوة، 

 روحك يجمعنى ويجمعنا بالسماء

 بينما برود الحب وتكريس الخصومة وتفشى اإلدانة،

 يطرد روحك من وسطنا ويحزنه ويطفئه

 لكنى اآلن أعود

 اخوتىأعلن أمامك وأمام السماء وأمام 



    [ 3 ]           مهما يكون، أنت الكل ىل./ 7           مصاعد روحية

 انى أحتاجك سيدى تسمعنى صوتك الحنون

 وسأصغى بل أطيع

 لتلتمس لى منزال،  أنت تسبقنىوأمشى وراءك 

 فكيف اخشى الطريق؟

 ها صوتى يا رب، ها صرختى إليك:

 أسكت عنى ضجيج العالم وعجيج أمواجه

 اخرس عنى همهمات الشياطين

 واحمنى من همس الرفاق الخادع

 وكن أنت الكل لى

 نفسى بك وحدك.فتتهلل 

 

 + اسمعنى أنت صوتك، أرنى وجهك  

 اعلن احتياجك وشجعنى أعلن لك ذاتى

 فأنا يا صغيرى قريب لمن يدعونى

 من المنسحقين بقلوبهم اسرع إليهم، 

 هؤالء المساكين بالروح
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 ادعنى وقت ضيقك، كما علمك المرنم

 ا، ستجدد عزاءك األصيل القديم االولستتعزى كثيرً 

 الوجوه سأخلصك من كل

 من الشياطين، من األشرار، من الخادعين نفسك

 من خطاياك، من ديونك، 

 من همومك وشقاوتك وحزنك ويأسك

 من ماضيك األثيم الذى يالحقك

 وحاضرك القلق الذى يطاردك ويطرد سالمك

 من مستقبلك الذى تجهله وتخشاه

 سأكون لك مشبعا من كل الوجوه

 فأنا فوق الزمان والمكان

 

 يا ربيقينًا * سأغنى وسأرنم وسأفرح 

 ستفرحنى أنت بحضورك.

  لك كل المجد سيدى يسوع.

 


