
    [ 1 ]               أوان الزفاف/ 01                      مصاعد روحية

 القمص يعقوب حنا       فى محضر الرب    

 0202يونيه     

 متى تنهزم الظالل؟

أوان الزفاف/  10
 * متى يا رب ؟

 متى تنهزم الظالل ومتى يفيح النهار؟

 متى يتحقق هذا األمل         

 ويأتى أواُن الزفاف            

 وتنظُر عيناى مجَد الحمل    

 وأسمُع صوت الهتاف        

 الرحلة سيدى، نهاية* 

 الوادى، طرف 

 ا،ان  ععمر يزداد لموقد بدأ النور فى آخر نفق ال

 ، السعيداألبدى النهار ونسائم 

  بدأت تهب علي الفقير الخائف.
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 المسكين الذى عاش يترجاك، عبدك 

 .وينتظر انهزام الظالل

 سيدى، ترافقنى مشوار العمر كله، أشكرك 

 تحتملنى وتمد يدك لترفعنى،إخفاقاتى وبرغم 

 وأنت أحييتنى، الموت  لنفسى اختطفت

 ،الكبيرا وأهملتك، وأنت أدركتنى بحبك بعيد  جريت 

 ا هذا مقداره، خالص   ملت  هصليبك وأ تجاهلت  

 ،يا إبن هللا اإللهى دمكمقداره 

رانك فى لتصب غف  كحال زلت تفتح جرووأنت 

  ، فال أحترق بعصيانى.كأس العمر

 

 + أحببتك يا صغيرى، ورأيتك خسارة فى الهالك،

 أجهز جهنم لك أو لمن يعصانى منكم، لم 

 الشياطين هى، فكيف تختارونها؟مقر 

 كى تعود وتتوبطاردتك بحبى، لذلك 

 اء،ددته لك عندى فى السموأغريتك بما أع
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 ،يلإلا كاوجدتك فى القفار، أسرعت ملهوف  ولما 

المسافة بين السماء واألرض فى برهة من أقطع 

 ،فأنا فوق الزمانالزمان لو قستها ال تتصورها، 

 اللبان، بك إلى جبل المر وتل  تودفع

 كى تجدنى هناك، أرفعك وأعينك وأعزيك.

 جبل المرتحتمل تتنسم رضاى، لما ف

 ، تل اللبان.لقياي نعشكتتعبدنى ولما 

 

 * أشكرك سيدى يسوع، 

 يا ربى  للنهاية السعيدة، اشتقت 

 طريق األرض كلها، ألنهى 

 فاف، زأوان الويأتى ، ملأليتحقق هذا امتى 

 تنظر عيناى مجدك يا حمل هللا، حيث 

 حمل خالصى

تاف مالئكتك وقديسيك يعلنون الفرح ه عواسم

 األبدى.



    [ 4 ]               أوان الزفاف/ 01                      مصاعد روحية

 

 ، وقت يا محبوب ألضمك عندىسيأتى ال+ 

 ولما تتممها ترتاح عندىتك، رسالأكمل 

 تعبت من الحياة، كلما و

 أهرب إلى جبل المر وتل اللبان، 

 هناك ترتاح على صدرى وتنسى همومك، 

  قوة جديدة للمواجهة والصمود. نىم   وتتسلم

 

 ،هذه المصاعدعلى  * أشكرك سيدى المحبوب

 ،الروحية التى عزتنى ورفعتنىوالمدارج 

  الغنى بحبك،لى أيها لتجعل 

  الحقيقى،ا فى غناها نصيب  

 ك، لتحفظ عذراويتها لك.نفسى عروسلتحيا 

 عشتها. بعد مجرد كلمات قرأتها، بل حياة  تكون فال 

 روحى، أنا أبدأ من جديد وقد أنعشتها 

  المجدكل  لك


