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 0202 فربايرأزمنة صعبة      - أصداء من خلوات اللقاء الروحى

 تعزيتى فى مذلتى

 يا )...... ( أنت لى -5 -

 نتهى من القراءة ستضع إسمك مكان النقط بين القوسينلما ت

 (  34:1،5القراءة اآلن من ) إش 

، َخالِقَُك َيا َيْعقُوُب َوَجاِبلَُك َيا  1 " بُّ َواآلَن هَكَذا َيقُولُ الرَّ

 ...الَ َتَخْف ألَنِّي َفَدْيُتَك. َدَعْوُتَك بِاْسِمَك. أَْنَت لِي»إِْسَرائِيلُ: 

 َتَخْف َفإِنِّي َمَعَك. ِمَن اْلَمْشِرِق آتِي بَِنْسلَِك،  ال 5

 "اْلَمْغِرِب أَْجَمُعَك.َوِمَن 

  ،غاية فى الرقة أنت يا سيدى الرب، ت لىأن* 

 يخوننى،  قاصر   والتعبير

 مالها وكمالهاج ى، علختصار العبارة4 أنت لىاوعلى 

 فمن أنا يارب حتى تدعوننى بإسمى؟  تحوى كمال حبك لى.

 ومعزية يا سيد  اوعودك جميلة جد  

 ، ك بحقلك  يارب أنت جابلى وخالقى وأنا م   احق  

 شتريتنى.القد فديتنى و

 جومر وقصة الحب العجيب الذى أحبها به هوشع، تذكرت  

 أكررها مرات ومرات، ال مرة واحدة كما فعلت جومروأرانى 

 يخطبها ويتزوجها برغم  زناها، هو 
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     ى مذلتىفتى تعزي 0            0202/  9           أنت ىل  ( .....يا ).  -5- – أزمنة صعبة   

 عادت لمحبيها ورفاق زناها، وأذلوها؛ولما 

 وقد فقدت جمالها، هو ليشتريها يذهب 

 ،ا بكرامته وسط تعجب الكلمضحي  

 .فيصنع منها من جديد أيقونة جمال وبهاءيقبلها 

 قصة هوشع مع جومر

لَ  2 ب   َكلَّمَ  َما أَوَّ ب   قَالَ  ه وَشَع، الرَّ ذْ  اْذَهبْ 4 »ل ه وَشعَ  الرَّ كَ  خ   ل نَْفس 

بَّ  تَار َكة   ز ن ى َزنَتْ  قَدْ  ْرضَ األَ  ألَنَّ  ز ن ى، َوأَْوالَدَ  ز ن ى اْمَرأَةَ   1.  «الرَّ

وَمرَ  َوأََخذَ  فََذَهبَ  ْبالَي َم، ب ْنتَ  ج   (3) هو ....د 

ه مْ  ألَنَّ » 5 ْزي ا َصنََعتْ  ب ه مْ  َحب لَتْ  الَّت ي. َزنَت   قَدْ  أ مَّ 4 قَالَتْ  ألَنََّها. خ 

بِّيَّ  َوَراءَ  أَْذَهب   ح  ينَ  م  بْ  ي ْعط ونَ  الَّذ  وف ي َوَمائ ي، ز يخ   َوَكتَّان ي، ص 

 .... َوأَْشر بَت ي َزْيت ي

يَّة   إ لَى ب َها َوأَْذَهب   أَتََملَّق َها هأَنََذا لك نْ » :3 ف َها، اْلبَرِّ  35  َوأ الَط 

يَها وَمَها َوأ ْعط  ر  نْ  ك  ورَ  َوَواد ي ه نَاَك، م  َجاء   بَاب ا َعخ   ت َغنِّي َوه يَ . ل لرَّ

بَاَها، َكأَيَّام   ه نَاكَ  َها َوَكيَْوم   ص  ع ود  نْ  ص  ْصرَ  أَْرض   م   َوأَْجَعل ه مْ  ، ..... م 

ع ونَ  ن ينَ  يَْضطَج  ي َوأَْخط ب ك   39.  آم  ي َوأَْخط ب ك  . األَبَد   إ لَى ل نَْفس   ل نَْفس 

ْحَسان   َواْلَحقِّ  ب اْلَعْدل   م   َواإل  ي أَْخط ب ك   20.  َواْلَمَراح   ب األََمانَة   ل نَْفس 

بَّ  فَتَْعر ف ينَ   ( 2) هو «إ له ي أَْنتَ 4 يَق ول   َوه وَ  َشْعب ي، أَْنتَ  21 .... الرَّ

 أنا + فعلوا معى يا ولدى أفظع مما صنعت جومر، وغفرت  

 دفع هوشع لمزيد من التضحيات،اشأ ان ألم 

  طيع، أما هو فال.تسلنفسى، فأنا أأبقيتها 

 هوشع لجومر، واالمتعاض على وجهه، يقولها ؛ لىأنت 



     ى مذلتىفتى تعزي 3            0202/  9           أنت ىل  ( .....يا ).  -5- – أزمنة صعبة   

 فقد أخذها إليه طاعة لى، 

 قهر ذاته ألجلى، فى عمل تأباه أخالقيات البشر ونفسياتهم.

  دمعت عيناه، فألجل مذلتها، وعطفه كنبي لى،وإذا 

 ريبة التى كلفته بها،غهمة المه نفسه بسبب الوربما صعبت علي

  أنا فبكيت ألنى رأيتكم كلكم فى المذلة،أما 

 ،رأيت البشرية كلها جومر

  وتنازله هوشع محبةجومر الجاهلة التى لم تقدر 

 جرى خطايا كثيرة ذهبت للصليب،ومن 

 ربما كثيرة،  فضةجيبه الخاص  فع مندي هوشع

 .حتى أفديكمى اإللهى مدفعت حياتى وبذلت دوأنا 

 منا عبارة4 كل  * حتى أصل أنا واخوتى، أن يتسمع 

 ، أنتم شعبىلىأنت 

 ونخون ونخون، وأنت تنتظر وتسعى وتقبلنا وتغفر،ونعود 

 ،لكنيسة تحضرك كل يوم على مذبح حبك اإللهىسلمتنى 

 خص أمام عينى قلبى، ش  ت  حتى 

 حضورك كعريس دائم لنفسى الشقية

 عرس عجيب وإفخارستيا دائمة،  ىف

 ووليمة سماوية، وليمة سمائن ممخة، 

  ( 25على دردى مصفى) إش 

 مار يعقوب السروجى( ) فيها العريس نفسه مهرا لعروسه يذبح 



     ى مذلتىفتى تعزي 4            0202/  9           أنت ىل  ( .....يا ).  -5- – أزمنة صعبة   

 أعمل لسالمك و اوأنا معك دوم  ، أنا أحبك يا ولدى+ 

 شتيت وتيه لتنعم بفرحى وسالمى الدائم.أجمعك من كل ت

 ،حى فى جسدى الحى، عروسى الكنيسة كعضو   وأضمك

  أصيل،  حقيقىنجاة، لك ف  فى 

 وسط ضجيج وعجيج أمواج العالم بك يبحر

 ،كل صعوبة فى الزمنفوق 

  ،تختبئ في  أنانك أتكتشف ف، إليهتهرب 

 ليشفع فيك،  ىدميقف  حتى من غضبى،وأسترك، أحبك 

 فأنا الذبيح والمذبح والكاهن وقابل القرابين

 أنا فأغفرتتوب  ،وتندم وتعودتتشجع 

  كل منكم، أنت واخوتك4 أنت لىفيسمع 

  ،فرح وسط الضيقارنم يا حبيبى و

 .عترافك بحبىاأسمعنى صوت هيا 

 ]  يا اللى أمام حياتى من قبل تكوينى* 

 مكشوفة ليك ياجابلى أيامى وسنينى 

 عظامى وعارفنى بطباعى وصفاتىعديت 

 ضحكى ودمعى وأصغر تفاصيل حياتى [

 ،سمعنى صوت تسبيحكارنم يا ولدى و+ 

 ستعرف كيف يحررك الفرح بى  

 .وكيف يعبر بك أحزان الزمان ومخاوفه


