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 بروح مدبر اعضدنى

  
 
غاية فى الجدية واالستقامة تأخذ طريقها إلى فمى ، ثمرة

 تصرخ: فى صرامة   ،وعقلى وقلبى، كأنها تخترق كيانى كله

 
 

 . .واضح   صحيح   هدف

 ، صالح   مستقيم   أصيل   طريق  و 

 . يوصلك إليه

 * آه إنها الصالح.

 أهدافى ؟  كيف غاب عن ذهنى صالح  

ب + ال تيأس . فقد غاب عن داود يَّ
َ
 ،صالحى الهدف، فغ

  ، سقطة ملك!سقط سقطته الشهيرةو  

 نس ى أهدافه، نس ى كل ش ىء 

:  لذلك صرخ فى لوعة إلىَّ
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 ،بروح رئاس ى مدبر أعضدنى

 واخوتكاألمر الذى تلتف حوله اآلن أنت 

 ؟ اآلن* مالى بداود أنا  

 وأبحث عن دواء  لدائى شقائى، أنظر دعنى 

 أنا كلى فساد.

  ةدوقلبى صار مأوًى لنجاسات ع  

 أرضية رخيصة  أهدافى رغبات  

 اوفى فسادي، عملت لنفس ى مسيًح 

 ،يوافقنى على هوانى هذا

 ، افلسفها فأهرب منها،صطدم بوصية  أوملا 

 هروب لهروب،صارت حياتى ومسيرتى من 

 إلى أن تاهت نفس ى جًدا وحارت، 

 فذهبت إلى أبعد من الكورة البعيدة.

 وها هى النتيجة ؛

 حطام إنسان ملقى على قارعة الطريق

 يصرخ:  ،يتسول املعونة

 معه فى الطريق الصالح؟ من يأخذنى
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ي َمن   9 " ن 
ود 
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َ
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وَم؟"  ) مز  د 
َ
 ؟( 9:  00أ

 ها داود يعلمنى من جديد، الذى قلت عنه: مالى أنا به؟

 كان يحارب ليمتلك أدوم، 

 أمتلك أهدافى وأنتصر فى رحلة عمرى.وأنا أحارب كى 

 داود يخاف ويراك تخليت عنه يا سيدى الرب، 

 بعدتك عن طريقى، برأيي.أأما أنا فقد 

 يقودنى؟: من داود يسأل فى ذعر  

 ذعًرا، من يقودنى؟منه وأنا أكرر سؤاله بأكثر 

 ؟ إلى هناك من يحملنى

 انا ياحبيبى أحملك  ، أنا يا إبنى آخذك +

 ولكن قدم توبة ترضينى.

  
 د عملك فىَّ *  توبنى ياروح هللا، جد 

 إمألنى من صالحك أرجوك

 .نق  أهدافى وقدسنى من كل نجاسة غريبة عن طهرك

 محبوب، ولكن هل تعمل معى أنت اآلن؟أنا أفعل يا  +

 ،* لو كنت أقدر كنت رجعت من زمان

 ولكن ال، كنت أقدر ولم أفعل، 
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 فقونى من جديد ارجوك، ، قواى خارتإلى أن 

 أنت الطاقة العظمى فى الكون 

 أنت الصالح كله يا روح هللا، أنت كنز الصالحات

 والدنس،أسباب كثيرة تسوقنى وتقودنى إلى الخطية أنا؛ 

 اقطعها عنى أرجوك، حتى لو اشتعلت رغبتى لها.

 من جديد حركاته الفاسدة، غرس في   امللعون؛إبليس 

لت إليها أناإ  وأدمنتها. نتهرها من فضلك، حتى لو م 

 فنجنى أنت بقوتك املقدسة. ،يا رب ضعفت جًدا جًدا

 وامألنى من صالحك يا مدبر الصالحين ورفيق األتقياء.

 الصالح.علمنى أعشق 

 + آمين يا حبيب الثالوث.

 الثالوث يحبنى؟* هكذا تحبنى؟ 

 .ها فى النداءتوأنا الذى خفت من جدية الثمرة وصرام

+ كان البد يا ولدى حتى ال يفارقك الصالح الذى تنكرت 

 له أنت.

 
 نادًما يا ربى، بل أنا مديون 

 
 لك وشاكر  تفضلك. * لست

 حتى لو أدبتنى ألكون صالًحا.

 املجد وتسبيح القلب.لك كل 


