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 0202 فربايرأزمنة صعبة      - أصداء من خلوات اللقاء الروحى

 بك؟ يا شعبى ماذا صنعت  

 اشهد علّي يا شعبى -2 -                   

هو محور تأمالتنا ، حتى  6زال الشاهد من ميخا  الالمحبوب فى الرب، 

 نستوعب درس اليو وغدا أيضا:

ب َقالَهُ  َما ِاْسَمُعوا "   َوْلَتْسَمعِ  اْلِجَبالِ  لََدى َخاِصمْ  قُمْ : الرَّ

 ُ بِّ  ُخُصوَمةَ  ِاْسَمِعي َصْوَتكَ  التِّالَل ُتَها الرَّ  أُُسسَ  َوَيا اْلِجَبالُ  أَيَّ

ائَِمةَ  األَْرِض  بِّ  َفإِنَّ  .الدَّ  ُيَحاِكمُ  َوُهوَ  َشْعبِهِ  َمعَ  ُخُصوَمة   لِلرَّ

 اْشَهدْ  أَْضَجْرُتَك؟ َوبَِماَذا بِكَ  َصَنْعتُ  َماَذا َشْعبِي، َيا»  إِْسَرائِيلَ 

 َبْيتِ  ِمنْ  َوَفَكْكُتكَ  ِمْصَر، أَْرِض  ِمنْ  أَْصَعْدُتكَ  إِنِّي   !َعلَيَّ 

ِة،  َشْعبِي َيا  .َوَمْرَيمَ  َوهاُرونَ  ُموَسى أََماَمكَ  َوأَْرَسْلتُ  اْلُعُبوِديَّ

 َبُعوَر، ْبنُ  َبْلَعامُ  أََجاَبهُ  َوبَِماَذا ُموآَب، َملِكُ  َباالَقُ  َتآَمرَ  بَِماَذا اْذُكرْ 

يمَ  ِمنْ  بِّ  إَِجاَدةَ  َتْعِرفَ  لَِكيْ  اْلِجْلَجاِل، إِلَى ِشطِّ  .«الرَّ

 + ياشعبى ماذا صنعت بك ... وبماذا أضجرتك؟ أشهد علىّ 

 متى ظلمتك؟   أخبرنى يا حبيبى متى ضايقتك أنا؟

 هل لك حق فى غضبك علّى ؟ 

 ...و ..جدفين .. شرسين ... دنسين .... وحتى أراك .. أراكم م
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 0            8/0202  إشهد علّي يا شعبى    -0-  يا شعبى ماذا صنعت بك ؟   - أزمنة صعبة 

أبتعدوا عنى وساروا وراء  " ماذا وجد فّى أبائكم من جور حتى

أنتم أيها الجيل أنظروا كلمة الرب  ....الباطل . وصاروا باطالً 

لماذا قال شعبى  ،هل صرت برية إلسرائيل أو أرض ظالم دامس

قد شردنا ال نجئ إليك بعد .... شعبى نسينى أياماً بال عدد ... ها 

 ( 15- 13 ، 5: 2) إر أنا أحاكمك ألنك قلت لم أخطئ " 

 

+ هذا كالمى على يد إرميا النبى، ولدى ونبيى الباكى الذى 

  ،مضى حياته كلها ومات، فأخذلوه قديًما

 يتوب. و معه يتجاوبمن شعبه من  ولم ير  

 ياه ياللجحود ... لم يرقوا لدموعه، لبكاء واحد منهم .. 

 كم أنا حزين!؟ أنا فكيف تصلهم مشاعرى

 احتضنوها بعنادهم دون أن يدروا.عليهم وعلى معاناتهم التى 

 

 أشهد عليك أنا،  وأنت سيد نعمتى؟  تدعونى* 

 ،سامحنى .. أنا ال أشهد عليك بل أشهد لك

 وكل ما فى باطنى يشهد لك لألبد. 

 قلبى ولسانى ... يسبحانك .. كيانى كله يمجدك.  

 حريتى، دليل حبك يا سيد ، واقعى يشهد لك

  وصبرك قلبكبل عصيانى دليل رحمتك ورقة 

 سمعنى، وأنا صادق فى ذلك، أنا أتخاصم مع نفسى .. اسيدى 



 3            8/0202  إشهد علّي يا شعبى    -0-  يا شعبى ماذا صنعت بك ؟   - أزمنة صعبة 

 كيف ؟ فكيف أختصمك وأنت أغلى من نفسى ؟ 

 بصمات عملك محفورة فى كل خالياى، 

 عقلى يختار العصيان  ،مع ذلكأنا و

 محبتك تحصرنى من كل جانب بعطف وحب شديد، 

 ! من غرباءعواطفى تتجول تتسول اللذة أنا و

 ، أرضىعطاؤك يغمرنى كما يغمر المطر 

 لسانى ال يكف عن شكوى جفافى. أنا و

األزمنة   ناعكيف صرت بغبائى صانًعا من ص   ويحى أنا،

 الصعبة ؟ ياويلتى.

 

 ، وفككتك من بيت العبودية + أصعدتك من أرض مصر يا إبنى

" سرت بكم فى البرية أربعين سنة لترثوا أرض األمورى. أقمت 

أنبياء ومن فتيانكم نذيرين .. لكنكم سقيتم النذيرين خمراً من بينكم 

 ( 32-2::3وأوصيتم األنبياء قائلين: ال تتنبأوا " ) عا 

 لماذا يا إبنى؟  أنظير عدٍو تعاملنى ؟  بل أحقر من عدو! + 

  رتحت للعبودية،اوأنت خدمت فرعون 

  زماناولشهواتك  لرئيس هذا العالم عشت  

 رك إبليس بل سحلك وسحرك باللذاتسخ  

 ولما فككتك أنا انقلبت علّى وكأنى أذيتك. 

 ،وجعلتك إبنىولما أخذتك للميراث الذى أعددته لك بمحبتى، 

 وكىا فى بيتى الملالتى صنعت منك أميرً  وأهنت البنوةنسيتنى 



 4            8/0202  إشهد علّي يا شعبى    -0-  يا شعبى ماذا صنعت بك ؟   - أزمنة صعبة 

 أنت يا حبيبى ) فالن ( 

 دم إبنى فداك وروحى طهرك ومآلك .. أنظر ماذا فعلت وتفعل ؟

 تماًما كما فعل جدودك معى. 

 ألنبياء أن ال يتكلمواوتطلب من ا اتسقى النذيرين خمرً 

 رهم بشرب الخمر والناس كيف يكسرون نذ واعلمهم 

 خمر اللذة وسكر العرى وغرور الغنى

 منهم بعدما كسروا نذرهم اا واحدً تسمع انذارً  الجموع فلم تعد

 ،عد تراهم أو تروهم عالمات مضيئة للطريقتلم 

 تبددت فضيلتهم وضاعت هيبتهم، 

يحدثونك عنى ويبلغوك حتى األنبياء فى وسطك، رجالى الذين 

 قلتم لهم:  ، رسالتى لما يحاوروكم

 ، نحن يعجبنا الطريقكفى ال تتنبأون، ف

 كم أحزنتنى الردود يا ولدى، 

 ،مجددا وكأن ابنى لم يمت عنكوتحزنى ردودكم م

 لم أغسلكم فى المعموديةوكأنى 

 تشبعنا الكبرياء.  ، تسكرنا التفاهة،تعجبنا الخالعة| 

 الشراسة مبدأنا، القسوة تعظمنا ،الدنس يلذذنا| 

  منكم ، وهكذا افتخر قوم  رسائلكمهكذا وصلتنى 

 كم هو صعب زمانكم علّى وعلى قلبىياه .. يا ولدى .. 

 



 5            8/0202  إشهد علّي يا شعبى    -0-  يا شعبى ماذا صنعت بك ؟   - أزمنة صعبة 

  ، نفوسنا مفضوحة فى عينيك* ليس عندى ما أقول ياربى

 ولكن ساعدنا.  ،الداء أيما تشخيص. نحن فعالً هكذا لقد شخصت  

  ،حقاً يارب

 ..  أرسلت أمامهم موسى محررهم العظيم+ 

 بوعودك .. بكلماتك .. بناموسك ووصاياك  

 الكامل، ربى يسوع المسيح وما أسعدنى أنا بموسى الحقيقى 

 بوصايا انجيله ، بناموسه، بكلماته، بوعوده، محررى األعظم

 ماذا دهاك يا نفسى حتى تنسى كل ذلك الخير العظيم ؟

 

 وأرسلت أمامهم هرون .. بكهنوته .. وذبائحه .. + 

* وما أمجدنى بخدمة ربى يسوع رئيس الكهنة األعظم .. 

مراهم اللـه ، وبأسرار البيعة الطاهرة المحيية ، وبذبيحة نفسه

 المشفية

 

 وأرسلت أمامهم مريم + 

 إذ أطلقتهم إلى ترنيم وتسبيح وهتاف .. * 

 كما أخرجتنى أنا أيًضا إلى هذا الفرح 

 أعترف أمامك يارب الكون كله؛ * 

 لقد قدمت لى .. لنا .. قيادة كاملة  ليست ناقصة فى شئ البتة. 

  ،نحن طبعنافأنت الكامل فى كل طرقك والنقصان 
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 سامحنى إن كان نصيبك الجحود والنكران 

 لتك، ذإن كنت قد خ لىاغفر 

 وحولت فخرك بشعبك إلى ندٍم وسط المالئكة وشماتة بين األمم 

 يارب .. ما أمرضنى وما أصعب زمانى عليك. 

 ،وأنا الذى فهمت انه صعب علّى أنا

 أشقها على قلبك الكبيربل هذه المصاعب! ها أنا يارب إحدى 

 أنا آسف يارب.. أخطأت. 

والزمان  مرارةً  لى عصيانى لئال يزداد األمر نس  اسامحنى و

 صعوبةً ! 

 لّى وعلى أخوتى ضيق األزمنة الصعبةعكفى 

 ، ، فال تكن علينا أرجوكأنت ملجأنا فى هذه الصعوبات

  ، فأنت العافى والغافر والمخلص.العقاب ى لو نستحقتح

 .احتملنا يا سيد .. وسهل لنا طريق التقوى ... طريق التوبة

 

 بة العتاب، وال يضايقك صعو، صديقى، ال تتعجب

صدق أن هللا لديه مشاعر تتأثر وتنجرح بالعصيان والجحود، فالذى 

  وضع فينا العواطف والمشاعر، أال يشعر او يتأثر؟

 ربما لو فكرنا هكذا، نتحرك أسرع إلى التوبة والرجوع.

 ب غدا ونتعلم كيف نصالحه، ال العتمانتظرنى نك

 ذلك اإلله الذى ال يحقد أبًدا.


