
 
 

  
  
  
  
  
  

  




 



٥  
 

  مقدمة

أنا ال أصلح أن ..  إلھى وسیدى وراعىَّ الصالح
لكنى ..  قد اخترتنى ووضعت یدك علىَّ..  أكون كاھنًا

  .ال أرانى إال جاھًال فقیرًا عریانًا بائسًا

ط أن أكون لیس فق..  ألحد عطیتنى ما لم تعطیھأ
..  لقدس بالمیروناناًء للروح ابنًا بالمعمودیة وإ لك

بل صیرتنى باألكثر ..  وعروسًا لك فى كل افخارستیا
رئیس الكھنة  .. رئیسى نًا ضمن كھنتك وأنتكاھ

  .األعظم

..  بال عیب..  قدیمًا كنت أرى الكاھن مالكًا
  .وخدامك لھیب نار..  وأنت أیضًا دعوت كھنتك مالئكة

وجدت المسافة شاسعة ..  وحین أصبحت كاھنًا
  .بین ما أنا علیھ وما یجب أن أكونھ

ألنك جعلتنى وكیًال  .. ارحمنى یا إلھى
وأنا حتى لم ..  وائتمنتنى على أرواح البشر..  ألسرارك

  .أكن أمینًا مع نفسى



٦  
 

ألنى ارتعب من ھذا الیوم  .. ارحمنى یا إلھى
.. األخیر الذى تسألنى عن كل نفس خدمتھا ونظرتھا

وما أكثر النفوس التى .. وكل نفس ضالة لم أسأل عنھا
  .ولم أھتم بھا كما یجب..  ال اذكرھا

..  ألنھ لیس لى إال رحمتك .. ارحمنى یا رب
وأى ..  أحتاجھا أكثر مما یحتاجھا أى عضو فى كنیستك

..  فالمسئولیة ضخمة والحمل ثقیل..  فرد فى الرعیة
  .والضعف كبیر

ال ..  وال تتخلى عنى. . إلھى إلھى ال تتركنى
اعمل فىَّ كما عملت ..  ترفضنى وال تطفئ روحك فىَّ

ألن ..  فى أجدادى وآبائى من أجل خالص شعبك ونفسى
  .إلى األبد..  لك الملك والقوة والمجد

  ..صلوا من أجلى

  



 صرخات كاھن
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جنىن من الدماء يا اهللا 
  إله خالصى

  )١٤:  ٥٠مز (

  ..  إلھى الطیب
أخاف یا سیدى ..  من الدماء..  ویل لى من العثرات

 عثرتھمذنب من أتعبتھم وأ..  أن أحمل ِحمل أوالدى
  .بدون قصد.. 

َفَال ُبدَّ َأْن َتْأِتَي اْلَعَثَراُت َوَلِكْن "ما أكثر العثرات 
..  )٧:  ١٨مت ( "َوْیٌل ِلَذِلَك اِإلْنَساِن الَِّذي ِبِھ َتْأِتي اْلَعْثَرُة

قد أكون أعثرت أحدًا ..  لىَبلكن ویل لى إن أتت من ِق
أو عدم متابعتھ ..  بعدم السؤال علیھ أو عدم اإلھتمام بھ

ألنى لم ابتسم فى  أعثرتھمن ھؤالء الصغار َمن و.. 
ولم .. ألنى لم أرحب بھ  اعثرتھن نھم َموم .. وجھھ

  .أدعوه لخدمتك
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  ..  ارحمنى یا إلھى
وقد ..  ألن كثیرین اشتھوا أن یروك فىَّ ولم یروك
  .أعثرتھم بعدم استقامتى أو خطایاى الواضحة

  ..  یا ربى ارحمنى
تتقدمنى ..  وخطایاى صارت ظاھرة..  ألنى خاطئ

َخَطاَیا َبْعِض النَّاِس َواِضَحٌة َتَتَقدَُّم إَلى "للقضاء 
وفى .. )٢٤:  ٥تي ١( "اْلَقَضاِء، َوَأمَّا اْلَبْعُض َفَتْتَبُعُھْم

  .ال أطیق حملھا..  یدىَّ دماء كثیرة

  ..كثیرین قد أكون أعثرت 
  ..  حترمھمأفقراء ألنى لم ـ 

  ..  خھمأغنیاء ألنى لم أوّبـ 

  ..  فلسفة وعلمتكلمت معھم بألنى بسطاءـ 

فھماء وحكماء بعدم أمانتى فى التحضیر ـ 
  .والدرس واإلعداد
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  .. من العثرات  ارحمنى یا إلھى
..  مع جیرانى وأصدقائى..  مع أقاربى .. فى بیتى

 حًاللعالم وملألنى لم أكن نورًا ..  مع كل َمن حولى
 ولم یلمسوا..  ولم یشتّموا فىَّ رائحتك..  لألرض

  .فىَّ نعمتك

   ..ألنى لم أكن أبًا  ارحمنى
بل كنت أحیانًا .. ومحامیًا لكل ساقط..  لكل تائب

   .قاضیًا ودیانًا

  ..  ارحمنى ألنى لم أكن طبیبًا أمینًا
أداوى بكالمك كل خطیة وأنقذ بالرجاء كل الحاالت 

  .الیائسة

  ..ألنى لم أھتم  ارحمنى
كانوا ..  داموكثیر من الخ..  بالعاملین فى الكنیسة
وتوبتھم ولم أھتم ببیوتھم ..  حولى سنوات طویلة

  .وحیاتھم العملیة
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  ..  ارحمنى من العثرات فى التعلیم
ل على حَمما أكثر الكالم الذى خرج منى دون أن ُی

بسبب تھاونى فىَّ نعمتك ودون أن ینطق روحك 
  .وضعف صالتى

   .. ارحمنى ألنى قد أكون أثقلت
وعلى البعیدین .. بالتوبیخ على صغار النفوس 

  .بأحمال عسرة الحمل

  ..  ارحمنى ألنى قد أكون تھاونت
  .مع الذین یجب علیھم التحذیر واإلنذار

  اهللاُ إِلَه خالَصي  يانجنِي من الدماءِ "
كانِي بِرسل حبسفَي"  

  )١٤:  ٥١مز (
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أضاعت .. واحداً أضاع 
  ماًـدره

  )٨ ، ٤:  ١٥لو (

  ..  آه یا رب
حین  ..! ؟وكم درھمًا فقدت.. ! ؟ّّأضعت ًاكم خروف

من  كنت أھتم بالطقس أكثر..  صرت كاھنًا
..  فى عیون َمن حولى كنت أرید أن أنجح.. الشعب

كنت ..  الناس يكان یشغلنى ـ ومازال أحیانًا ـ رأ
ونسیت ..  أرید أن ألحق بالركب وأحقق المطلوب

ھم أوالدك الذین ..  ألبدىأن خرافك ھم رصیدى ا
أغلى ..  ھم أغلى ما فى الخدمة..  ذبحت واشتریتھم

من الطقس والظروف والمجامالت والمتاعب 
  .وبریق الخدمة والوعظ واألنشطة

   .. ارحمنى یا رب
..  ألنى حینما انتبھت وجدت خرافًا ضالة بال عدد

من ..  دراھم ثمینة ال أجدھا وال أعرف لھا طریق



 صرخات كاھن
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..  والمرتدین..  أصل إلى الملحدین أین لى أن
الساقطین ..  عثرینالُم..  والمجروحین من الكنیسة

والتربیة ..  ضحایا البیوت الخربة..  الیائسین
قد أضعتھم ..  كیف أصل إلى كل ھؤالء؟..  العالمیة
فلتكن یدك ..  السبب قبل أى سبب اأن..  بجھلى

َفَماَذا َفَعُلوا؟ َفْلَتُكْن َیُدَك َوَأمَّا َھُؤَالِء اْلِخَراُف ".. علىَّ
  .)١٧:  ٢٤صم ٢( "َعَليَّ َوَعَلى َبْیِت َأِبي

  ..  إلھى الطیب
وال نسبت لھ ..  أنت لم تذكر خطأ ھذا الخروف

لكنك نسبت كل الخطأ على ..  الحماقة والجھل
َأيُّ ِإْنَساٍن ِمْنُكْم َلُھ ِمَئُة َخُروٍف "قائًال ..  راعیھ

  )٤:  ١٥لو ( "دًا ِمْنَھاَوَأَضاَع َواِح

..  ولیس فى الدرھم عقل أو مقدرة لیحفظ نفسھ
التى ) الكنیسة(ونسبت كل الخطأ على المرأة 

  .أضاعتھ

وكنیسة ..  لكن راعیًا مثلك ال یھدأ حتى یجده
..  وأكسل..  أنامفأما أنا ..  مثل جسدك ال تنام حتى تجده

وقد أقبل أن یكون عدد الرعیة ..  وأنسى..  وأتراخى
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بل تسعین أو ثمانین أو حتى ثالثین أو ..  ٩٩لیس 
  .ارحمنى یا إلھى ارحمنى..  عشرین

ما أسعدھم الكھنة الذین یلتقطون النفوس 
 الضائعة والحائرة لیقدموا لھم أحضان الراعى الصالح

تجمع الدراھم التائھة وما أسعدھا الكنیسة التى .. 
  .یا إلھى ومخلصى..  كلیلإك لترصع بھم

یا ویلى أنا الشقى الذى لم أرى ھذه الحقیقة إال 
.. حقیقة غالوة كل خروف ضال عندك..  متأخرًا

وأجد الحجج ..  ھذه الحقیقة ومازالت تغیب عنى
  .واألعذار التى بھا أبرر إھمالى وفشلى

  ..  علمنى یا رب
أن أفرح بالضال أكثر من كل الخدام المحیطین 

 علمنى أن..  والذین یمتدحوننى أو یحبوننى.. بى
الدرھم المفقود الجامد الصامت أكثر من  أبحث عن
  .عند البشر لى أى رصید
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  ..  فرحًا قائًال دعنى أقف أمامك
"بالر طَانِيهِمأَع ينالَّذ الَداألَوذَا وئَنه 

 بر دنع نيلَ مائري إِسف بائجعو اتآي
  "الساكنِ في جبلِ صهيونَ  جنودالْ

  )١٨:  ٨اش (
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  يريدك أنت .. شعبك
..  یطلبونك..  یبحثون عنك..  كل ھؤالء قد أتوا
أتوا ..  بل لك..  لم یأتوا لى..  ویشتھون اإلقتراب منك

أو كلمة ..  یطلبون لمسة من ھدب ثوبك مثل نازفة الدم
أو حضنًا ..  األعمىمن فمك للشفاء مثل بارتیماوس 

صادقًا للمرأة  أو وعدًا .. دافئًا لبطرس الذى أنكر
أتوا یبحثون ..  أو كلمة صارمة للبحر الھائج..  الخاطئة

  !فأین أنت؟..  عنك

..  الكاھن الضعیف اأن..  أنت ھنا فى داخلى
  .. تعمل فى ضعفى من أجلھم..  أنت بروحك وسلطانك

  ..  أختفى لتظھر أنت؟ كیف ـ

  ..  أتوارى فال ُیرى سواك؟ یفك ـ

  ..  أسكت لتتكلم أنت؟ كیف ـ

  ..  وحدك؟ لتتمجدأسجد  كیف ـ
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  .. ارحمنى
وأنا ال أصلح وال ..  ألن المسئولیة كبیرة علىَّ

  .لمزبلة

  .. دعنى ال أفسد جمالك الحقیقى بمنظرى
لیتھم یأخذون ..  بخطیتى كھنوتكھبنى أال أشوه  

انعكاس  یتھم یرونل..  فىَّنعمة حقیقیة من كھنوتك 
  .والتشوھات التجاعیدمجدك األبدى على وجھى ذو 

  ..  شعبك یریدك أنت وال یریدنى أنا
بن االكاھن ..  لیتنى أتعلم من الكاھن المثالى

الذى عاش مقولتھ ..  یوحنا بن زكریا.. الكاھن
  .)٣٠:  ٣یو ( "َیْنَبِغي َأنَّ َذِلَك َیِزیُد َوَأنِّي َأَنا َأْنُقُص"

  .. علمنى
  .. وال أنطق إال بكالمك..  أال أفكر إال بفكركـ 

  ..ورحمةأال أنظر إال بعینیك الممتلئتین شفقة وحبًا ـ 

  .. أال ألمس أحدًا إال بأصابعك ذات القدرة اإللھیة ـ

  ..  وأتنفس وأنبض بقلبك..  أن أسیر بقدمیكـ 
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  ..  مثلك .. كل البشر..  تألم مع آالم البشرأن أ ـ

  .. حتى صلیبك..  أحمل أثقال الناسأن  ـ

  ..  ارحمنى یا سیدى
  .أنت وحدك..  بل أنت أنا الناس ال یریدوننى

  لسنا نعرف آخر سواك
  امسك القدوس هو الذى نقوله

  فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس
  

  



 صرخات كاھن
 

١٨ 
 

 أفليس هذه شعلة
  منتشلة من النار

  )٢:   ٣زك (

  ..  یا إلھى
حتى  أنا جبار بأسلست ..  غر من أصغرھمأنا أص

..  تحاربنى وتحارب أوالدك..  أقف أمام شیاطین
 وحیلھمأنا أضعف جدًا منھم من مؤامراتھم 

  .وقواتھم

  ..  ارسل یا إلھى مالئكتك
یطردونھم عن ..  یطرونھم عنى..  ألنى كاھنك
یا رئیس المالئكة ..  نفسى وجسدى..  فكرى وقلبى

لینتھرك ..  اصرخ صرختك من أجلى..  المبارك
َھَذا ُشْعَلًة  )ضعفى(َأَفَلْیَس ".. یا شیطان ..  الرب

حین أتقدم ..  )٢:   ٣زك  ( "ُمْنَتَشَلًة ِمَن النَّاِر؟
جسدك ..  لتقدیم الذبیحة المقدسة..  للوقوف أمامك

 إن..  یا رب أمامك ن یحتمل الوقوفَم..  ودمك
ال ..  مرتعبة كانت المالئكة تغطى وجوھھا وتقف



 صرخات كاھن
 

١٩ 
 

َیا َصاِحُب َكْیَف َدَخْلَت .. " ى فى ھذه اللحظةتقل ل
 )١٢:  ٢٢مت ( "ِإَلى ُھَنا َوَلْیَس َعَلْیَك ِلَباُس اْلُعْرِس؟

َوَكاَن َیُھوَشُع َالِبسًا "أو تسألنى عن ثیابى القذرة .. 
: َفَقاَل ِلْلَواِقِفیَن ُقدَّاَمُھ. ِثَیابًا َقِذَرًة َوَواِقفًا ُقدَّاَم اْلَمَالِك
َقْد . اْنُظْر: َوَقاَل َلُھ. اْنِزُعوا َعْنُھ الثَِّیاَب اْلَقِذَرَة

:  ٣زك ( ".َأْذَھْبُت َعْنَك ِإْثَمَك َوُأْلِبُسَك ِثَیابًا ُمَزْخَرَفًة
٤،  ٣(.  

  ..  نعم یا إلھى
..  شھواتى وأفكارى..  انزع عنى ثیابى القذرة

انزع عنى ورق التین الذى استر بھ ..  وضعفاتى
..  ضع أنت علىَّ ثیابك المقدسة ثوب برك..  عرّى

الناس  فینظر..  علنى ألتصق بك واختفى وراءكاج
أحد ینظرنى وال یعود ..  وراءكیركضون إلیك و

  .أو یكتشف شقاوتى

  ..  أقف خجالنًا
شھدائك ..  أمام مالئكتك وقدیسیك..  من ضئالتى

  ..  أنبیاء ورسل ومبشرین..  بطاركة..  وأبرارك
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  .. حائرًاأقف 
ھل لى نصیب ..  ناظرًا إلى اإلیقونات من حولى

..  ھل لى مكان وأنا لم أكن أمینًا؟..  مع ھؤالء؟
رحمة وحبًا  الممتلىءتینى صوتك المریح أوی
  .)٧:  ٣زك ( ".َوُأْعِطیَك َمَساِلَك َبْیَن َھُؤَالِء اْلَواِقِفیَن"

  .. أنا یا إلھى
أنا جمرة تكاد ..  لست إال شعلة منتشلة من النار

أنا فى ..  لكنھا تحمل روحك القدوس.. تنطفىء 
..  وضعفى مازلت شعلة من نارك األبدیة عجزى

ألنك قلت ..  فإقبلنى وال ترفضنى..  ونورك األزلى
َقَصَبًة َمْرُضوَضًة َال َیْقِصُف َوَفِتیَلًة ُمَدخَِّنًة َال ُیْطِفُئ "

  .)٢٠:  ١٢مت ( "ْصَرِةَحتَّى ُیْخِرَج اْلَحقَّ ِإَلى النُّ

  ..  ك وحدك ألتھب شوقًا وحبًاب
. . ألھب الناس بك وحدك..  اشتعل غیرة ونشاطًا

فیحبونك ..  مفتسرى روحك فیھم كالنار فى الھشی
ألنك وحدك ..  من كل القلب والفكر والنفس والقدرة

.. كل الكرامة والمجد إلى األبد..  مستحق كل الحب
   .آمین
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  الربيةصوت صارخ ىف 
  ..صوتًا یا َمن أرسلت 

  ..ارسلنى .. صارخًا إلى بریة ھذا العالم 

  ..قلب یوحنا المعمدان  یا َمن حركت
.. بالصراخ بال كلل وال ملل من أجل توبة الكل 

  ..حّرك قلبى 

  ..ھذا الكاھن العظیم یا َمن جعلت 
ناس محذرًا من الفأس التى وضعت یصرخ فى ال

ھبنى أن أصرخ أنا أیضًا .. على أصل الشجرة 
ُتوُبوا َألنَُّھ َقِد اْقَتَرَب َمَلُكوُت ".. ألحذر الكل 

  .. )٢:  ٣مت ( "السَّماَواِت

  ..مختاریك یا َمن استخدمت 
علمنى أنذر بدموع .. لُینذروا البشریة من الھالك 

وفى .. خ ألجلھم وال أكف عن الصرا.. كل واحد 
  .إن لزم األمر.. وجھھم 
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  .. یا یوحنا المعمدان 
حتى ال أخاف أن  ..اشفع فىَّ یا صدیق العریس 

  .ال یحل لك.. أصرخ 

  .. یا أعظم موالید النساء 
لكى أعد أنا أیضًا الطریق قدام .. اشفع فى ضعفى 

وأجعل كل نفسٍ  متكبرٍة كجبٍل منخفض .. المسیح 
  .كوطاٍء ترتفع وكل نفسٍ  منكسرٍة

  .. یا أیھا السراج الموقد المنیر 
من .. كنت نورًا للعالم ..  استضاء جیلك بضیائك

وكنت حریصًا دائمًا أال یظنك أحد .. النور الحقیقى 
  .بل فقط شاھدًا للنور.. أنك النور 

  .. یا أیھا السابق الصابغ والشھید 
الید .. استحقیت أن تضع یدك على رأس المسیح 

التى أعلنت مرارًا أنھا ال تستحق أن تحل سیور 
علمنى حین أضع یدى على ..  )٢٧:  ١یو (حذائھ 

أتذكر أنھ ینبغى لى أوًال أن أنحنى .. كل انسان 
  .وأغسل قدمیھ
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  .. یا نبى 
صرت مالكًا تتقدم الطریق .. بل أعظم من نبى 

وأقف .. علمنى أشھد إللھى .. نتك أمامھ بحبك وأما
أن العروس صارت .. وأفرح فرحًا .. ألسمعھ 
أما أنا فینبغى لى أن أنقص دائمًا لكى .. للعریس 

 .یزداد مجده إلى األبد
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ن يمقبالبد أن .. ل يدى
  أغسل قدميه

  ..  یا إلھى
ألنھما یدیك الطاھرتین ..  جعلت الناس یقّبلون یدىَّ

كما حملتك العذراء إلى ..  بھما أحملك..  المحییتین
  .العالم كلھ

یتبارى ..  سراركأالتى توزع ..  بھاتین الیدین
 أما أنا..  شعبك إلى تقبیلھما تعبیرًا عن حبك

وال أدرى كم ..  عتدت ھذا الطقسالمسكین فا
  .یطالبنى

  ..  تطالبنى قبالت الناس
  ..  وقوتھما..  بنفس طھارة یدیك

   .. ناستطالبنى قبالت ال
  . . ومسامیر یدیك حتى صلیبك.. بخضوعى أنا إلیك
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   .. تطالبنى قبالت الناس
حذیتھم ألنھم سادتى وأوالد ملكى أن أنحنى وأحمل أ

بل وأفتخر بأنى ..  نحنى وأغسل أرجلھمأ..  وإلھى
  .آالمھم وسقطاتھم..  أخدمھم فى ضعفھم وذلھم

  .. ارحمنى یا رب
قد أحب أن یغسل  .. ألنى ال أحب غسیل القدمین

قد أحب أن أغسل فقط ..  الناس رأسى ویكرموننى
أما أن أحمل خطایا ..  رجلىَّ أنا من خطایاى

كیف  ..! ؟كیف..  اآلخرین فلست أطیق یا سیدى
  !!؟أن تغسل أقدام البشریة ستطعت یا ربا

  ..  قوینى یا رب
وأقضى حیاتى تحت ..  كى أتعلم المتكأ األخیر

ال تدعنى ..  تنى معلمًا وأبًان جعلوإ..  األرجل
  .للكل وآخر الكل كخدامأنسى مكانى الطبیعى 

  ..  یا إلھى
ھى مجدى ..  ن القذارة العالقة بأقدام أوالدكإ

  .وكرامتى أمامك
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  ..  یا إلھى
ن الجراح التى أراھا فى أقدامھم ھى إمتداد إ

  .لجراحاتك وآالمك

  ..  یا إلھى
طھر عیناى ی والترابن النظر طویًال إلى األرض إ

قد تكون ضروریة الردیئة رائحة البل ..  وقلبى
  .فال تحرمنى ھذه الخدمة..  لخالصى

مثل یھوذا الذى غسلت قد أغسل أقدام َمن یخوننى 
قد یخرجون ..  علمنى أحتمل وأقبل بفرح..  قدمیھ

 دعنى أظل أبًا مثلك..  من أمامى لیتكلموا علىَّ ردیًا
  .یحب فقط..  یحب..  یحب..  ال یتغیر.. 

  .كرحمتك یا رب ولیس كخطایاى

   .. ارحمنى إلھىیا 
وال أكف ..  رھمتذمُّ..  إدانتھم..  ألحتمل غضبھم

عن السجود إلیك طالبًا رحمتك لھم ولضعفى ولكل 
  .إلى األبد..  الناس
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ارمحىن يا رب أنظر 
  مذلىت 

  )١٣:  ٩مز (

  ..  أنظر إلىَّ یا إلھى
عفى أنظر إلى ض..  سیدى وارحمنىیا ..  أنظر إلىَّ

َوِإَلى َھَذا ".. ومذلتى ومسكنتى وغربتى ونجنى 
ِإَلى اْلِمْسِكیِن َواْلُمْنَسِحِق الرُّوِح َواْلُمْرَتِعِد ِمْن : َأْنُظُر

َقَصَبًة ُتَحرُِّكَھا "أنا أشبھ ..  )٢:  ٦٦اش ( ".َكَالِمي
ن وال أنا لست یوحنا المعمدا..  )٢٤:  ٧لو ( "الرِّیُح؟

إنما أنا الجاھل الضعیف ..  موسى وال ھارون
أنا أعلم أنك تختار مثل ..  المزدرى غیر الموجود

لكنى أحتاج أن تنظر إلىَّ بعین الرحمة ..  ھؤالء
  .والرأفة

  ..  واستر علىَّ..  أنظر إلىَّ
ى أن بل أسألك بالحر..  ىأنظر وغطى على أخطائ

إلحق یا رب ..  ىتلم ورایا كل ما أفرقھ بغبائ
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اللُھمَّ َأْسِرْع . َأمَّا َأَنا َفِمْسِكیٌن َوَفِقیٌر" أوالدك بسرعة
:  ٧٠مز ( "َیا َربُّ َال َتْبُطْؤ. ُمِعیِني َوُمْنِقِذي َأْنَت. ِإَليَّ

ما أبعدنى ..  خالى من الفضائل والثمارأنا ..  )٥
  .عن الوداعة والحكمة واإلیمان والفرح

   ..یا إلھى  علمنى
أمامك فى كل قداس  بالروح ون مسكینًاأن أك
وفى كل زیارة ..  وفى كل اعتراف اقبلھ.. أصلیھ
  .وفى كل تعلیم أعلنھ..  أخدمھا

كى أصل إلى  حتاج إلى المسكنة بالروح یا ربأ
ُطوَبى ِلْلَمَساِكیِن ِبالرُّوِح َألنَّ َلُھْم ".. ملكوتك 

  .)٣:  ٥مت ( ".َمَلُكوَت السََّماَواِت

   .. إلىَّأنظر 
  ..  حین أتلعثم فى الكالم كموسى النبى

  .. أنظر إلىَّ 
آِه َیا َسیُِّد "صغیر كأرمیا النبى .. حین أشعر أنى ولد

  .. )٦:  ١ار ( "الرَّبُّ ِإنِّي َال َأْعِرُف َأْن َأَتَكلََّم َألنِّي َوَلٌد
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   .. أنظر إلىَّ
 .. حین یصیبنى الیأس وصغر النفس كإیلیا النبى

ُخْذ َنْفِسي َألنِّي َلْسُت َخْیرًا ِمْن ! َقْد َكَفى اآلَن َیا َربُّ"
  .)٤:   ١٩مل  ١( "!آَباِئي

  ..  أنظر إلىَّ
 .. الخوف أو اإلنكار ى حین أقع فىوال ترفضن

  .)٢١ـ  ١١:  ٢ غل(الریاء كبطرس حبیبك أو

  ..  أنظر إلىَّ
بولس حین أحكم خطأ على أحد خدامك مثل 

  .)٤١ـ  ٣٦:  ١٥أع (الرسول مع مارمرقس 

  ..  واستر علىَّ..  أنظر إلىَّ
بنظرات أبوتك ..  أنظر إلىَّ. . ألنى مسكین وفقیر

أنا ..  ال نظرات السید حین یحاسب عبیده..  الحانیة
  .. ألنھ..  ال أحتمل إال أن تعاملنى برحمتك

" با ري اآلثَام باقرت تإِنْ كُن  
  " .سيد فَمن يقف؟ يا

)٣:  ١٣٠مز (  



 صرخات كاھن
 

٣٠ 
 

أيها الكهنة احملتقرون 
  امسى 

  )٦:  ١مال (

  ..  آه یا رب
..  لئال أكون قد أھنت اسمك..  ارحمنى..  ارحمنى

  .أو جرحت قلبك بحماقتى

أما أنا فكثیرًا ما أقول كلمة ..  حقًا كل ابن یكرم أباه
  .بدون احساس أو صدق..  "لھ المجد واإلكرام"

ھیكلك  موكثیرًا ما أسجد أما..  والعبد یكرم سیده
متجاسرًا ..  خالیًا من الخشوع والخوف المقدس

  .على األسرار

فوق كل كرامة ..  یا سیدى..  ھیبتك..  كرامتك
ویدركھا الرؤساء ..  یقدرھا المالئكة..  ومجد

الشقى  اأما أن..  والسالطین واألرباب والقوات
  .أفتقد الھیبة والخشوع..  فبسبب العمى والجھل
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  ..  اسألك..  تجاسرًا
:  ١مال ( "ِبَم اْحَتَقْرَنا اْسَمَك؟"القدیم  العھد مع كھنة

ُتَقرُِّبوَن ُخْبزًا َنِجسًا "فأسمع صوتك معاتبًا ..  )٦
ِبَم َنجَّْسَناَك؟ ِبَقْوِلُكْم ِإنَّ َماِئَدَة : َوَتُقوُلوَن. َعَلى َمْذَبِحي
ھذا الخبز النجس ھو ..  )٧:  ١مال ( "ٌةالرَّبِّ ُمْحَتَقَر

 وال عقلى ألنى لم أقدم جسدى..  ونجاساتھ..  قلبى
ھو فكرى ..  )١:  ١٢رو ( مرضیة أمامك ذبیحة

  .)١٦:  ٢كو ١(المشتت ألنھ لیس فى فكر المسیح 

َأَفَلْیَس َذِلَك َشّرًا؟ َقرِّْبُھ ِلَواِلیَك ".. مرة أخرى تعاتبنى
 ".َعَلْیَك َأْو َیْرَفُع َوْجَھَك؟ َقاَل َربُّ اْلُجُنوِدَأَفَیْرَضى 

  .)٨:  ١مال (

  ..  ارحمنى یا رب ارحمنى
لو عملت فى العالم بنفس عدم أمانتى ربما رفضنى 

لكن ..  ألن العالم ال یرحم مثل رحمتك..  رئیسى
..  لعلمى أنك رحیم طویل الروح كثیر الرحمة

.. تھاونت وتراخیت وتركت قلبى وعقلى بعیدًا عنك
الم أن عغیر بإمھالك ولطفك وطول أناتك واستھنت 

  .لطفك إنما یقتادنى إلى التوبة



 صرخات كاھن
 

٣٢ 
 

  ..  توبنى فأتوب..  آه یا رب
ال تأخذنى فى ..  إلى الموت والھالك ال تسلمنى

ألتعلم كیف ..  أعطینى زمان توبة..  نصف أیامى
ورعدة قبل أن تأتى اللحظة  أقف أمامك بكل خوف

  .المخوفة
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التقدمة  ..قد امتنع 
  والسكيب 

َوْلِوُلوا َیا ُخدَّاَم . َتَنطَُّقوا َوُنوُحوا َأیَُّھا اْلَكَھَنُة"
اْدُخُلوا ِبیُتوا ِباْلُمُسوِح َیا ُخدَّاَم ِإَلِھي َألنَُّھ َقِد اْمَتَنَع . اْلَمْذَبِح

  )١٣:  ١یو (" .التَّْقِدَمُة َوالسَِّكیُبَعْن َبْیِت ِإَلِھُكُم 
مثل سكیب ..  لست أعرف سكیبًا فى العھد الجدید

 یا َمن جعلتنى مستودعًا لروحك..  روحك القدوس
وإنما مخزنًا أیضًا یأخذ منھ ..  لست فقط إناًءأنا .. 

لیس ..  جاف..  ولكنى الیوم فقیر..  اآلخرون
كالجاھالت صرت ..  المصباح إناءعندى زیت فى 

ارحمنى یا ..  الناسیات اقتراب الساعة..  المتزینات
  .رب من تلك الساعة

   .. أحتاج إلى
ألنھ قد امتنع ..  والنوح..  والدموع..  المسوح
  ..  السكیب
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  .. لم أعد 
   .كما أردت لى..  بروحك فى الصالة متلىءأ

  .. لم تعد
  .نى بنار حبك كما بدأت حین دعوتنىكلماتك تلھب

   .. یعدلم 
اخلى كحمامة فیمألنى سالمًا روحك یرفرف د

  .وبھجة وبساطة كاألطفال الذین تحبھم وفرحًا

   .. لم أعد
كنفس عطشانة تركض إلیك ..  أرتوى بروحك

كأرض .. باكرًا وظھرًا ومساءًا ونصف اللیل
.. بل اعتدت الفتور والجفاف والجفاء.. مقفرة

  .ارحمنى یا رب

من  فأمتلىء!.. السكیب؟رة أخرى من ھذا ھل لى م
واستنیر .. ویمألنى روحك بشبھكروح قدسك 
وأركض وراءك ساعیًا كعروس .. بضیاء إنجیلك

َأْخِبْرِني َیا َمْن ُتِحبُُّھ َنْفِسي َأْیَن َتْرَعى َأْیَن .. "النشید
ِلَماَذا َأَنا َأُكوُن َكُمَقنََّعٍة ِعْنَد . ُتْرِبُض ِعْنَد الظَِّھیَرِة
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لماذا أكون غریبًا ..  )٧:  ١نش ( "َأْصَحاِبَك؟ُقْطَعاِن 
لماذا أكون نشاذًا .. عن مجتمع محبیك وأصحابك؟ 

  .وسط جوقة مالئكتك وقدیسیك

َال َتْطَرْحِني ِمْن ُقدَّاِم َوْجِھَك َوُروَحَك اْلُقدُّوَس َال "
ال تتركنى أحزن ..  )١١:  ٥١مز ( "َتْنِزْعُھ ِمنِّي

وال تمنع ..  قاومتھوال ترفضنى إذا ..  روحك
  .ى علىَّ وال تھلكنى سریعًاتأن..  تعزیاتھ عنى

  ..  أيها امللك السماوى املعزى

  روح احلق احلاضر ىف كل مكان 
  ..  واملالئ الكل

  ..  كرت الصاحلات ومعطى احلياة
  هلم تفضل وحل فينا 

  أيها الصاحل ..  وطهرنا من كل دنس
  .وخلص نفوسنا
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علمىن أن أصنع 
  مشيئتك

  .. یا إلھى 
  .فال تسمح أن أكون وكیل ظلم.. جعلتنى وكیًال لك 

  اآلن.. ال تقل لى 
وأنا فى قمة عدم أمانتى .. حساب وكالتك  اعِط

  .بل قلھا لى حین ترانى وتحسبنى أمینًا.. وتھاونى 

  .. أنا یا سیدى 
.. لم أصلى بالروح كما ینبغى ف.. لم أصنع مشیئتك 

لم أقدم حبك .. أردت لم أعلـّم بأقوالك كما 
ولم أحیا .. لم أتعب مثلك .. واتضاعك للناس 

  .كحیاتك

..  كثیرًا ما یغلب صورتك فىَّ..  نسانى العتیقإ
..  وعوض أن یرى الناس كاھنًا ودیعًا مالئكیًا

  .یرون انسانًا فقیرًا فى الروح شقیًا
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  ماذا ترید منى أن أفعل؟ .. یا رب
فى اإلفتقاد فى .. ! ؟منىفماذا ترید ..  اردتنى كاھنًا

ن َم..  اإلعترافات فى اإلجتماعات فى الصلوات
ماذا أفعل؟ وماذا ال ینبغى أن .. أخدم؟ وكیف أخدم؟ 

  أفعل؟ 

  .. یا إلھى 
ال فال أتمم إال قصدك و..  أرید أن أنقاد بروحك
أكون عبدًا  ..فقط ..  حتى.. اتحرك إلى بمشورتك 

  .یجب علىَّ أن أعملھما عملت إال ما كان ..   بطاًال

  .. یا رب الجنود 
أما أنا  .. ن فى سماك یخضعون إلرادتككل َم

مازلت أنت فال أصنع مشیئتك و..  الجندى الضعیف
  .!!تحسبنى من جنودك

  ..  یا ضابط الكل
.. رادتىإلیتك تضبط حواسى وأفكارى ومشاعرى و

لیخضع الكل لك ویتقدس الكل بروحك ویعمل الكل 
  .كل حین وفى كل شئلحساب ملكوتك 
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  ليس ىل وجه
 وال مستعد مستحق أنت یا سیدى تعلم أنى غیر"

ولیس لى . لھذه الخدمة المقدسة التى لكوال مستوجب 
أن أقترب وأفتح فمى أمام مجدك المقدس بل ككثرة  وجھ

  ).من صالة اعداد المذبح(" رأفتك أغفر لى أنا الخاطئ

ُاْسُقِطي َعَلْیَنا «: َوالصُُّخوِرَوُھْم َیُقوُلوَن ِلْلِجَباِل "
َوَأْخِفیَنا َعْن َوْجِھ اْلَجاِلِس َعَلى اْلَعْرِش َوَعْن َغَضِب 

  )١٦:   ٦رؤ  ( "َخروفاْل

  ..  فأنا یا إلھى
كیف أنظر ..  ك وجھًا لوجھملیس لى وجھ ألقف أما

قد كیف اقترب منك وأنا .. وأنا قد أحزنتك .. إلیك 
  .تعّودت اإلبتعاد عنك

  ..  !؟كیف أقف أمامك ویدى فارغة
خرافك الناطقة التى ..  لم أحضر لك أغلى خلیقتك

..  كیف أنظر إلى عینیك.. أحببتھا إلى المنتھى 
وأنت تعاتبنى على اھمالى وتكاسلى والمجد الباطل 
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ھ بأى وج..  والغیرة المرة والریاء والكبریاء
  !ألقاك؟

..  مع موسى النبى أطلبكنت أشتھى یومًا أن 
.. أو مع المرنم ..  "أرنى وجھك..  رنى مجدكأ"
َأْن َأْسُكَن ِفي َبْیِت : َواِحَدًة َسَأْلُت ِمَن الرَّبِّ َوِإیَّاَھا َأْلَتِمُس"

َأْنُظَر ِإَلى َجَماِل الرَّبِّ َوَأَتَفرََّس الرَّبِّ ُكلَّ َأیَّاِم َحَیاِتي ِلَكْي 
لكنى اآلن فقدت البصر  )٤:  ٢٧مز ( "ِفي َھْیَكِلِھ
واستأنست .. واعتدت الظالم والظلمة ..  والبصیرة

مع ھذا ظللت أخدمك عرفك، والغربة عنك كأنى ال أ
  .حمل اسمكوأ

ولو ..  تطلب الشریعة..  الشقى اأن..  من فمى
:  ٢٣إر ( لعرفت ما أقول لشعبك..  مجلسكوقفت فى 

 ھذا مع..  شتھى رؤیاكلكنى أھرب منك وال أ .. )٢٢
  .تكلمظللت أّعلم وأ

  .. یا إلھى 
كنت أضع وإن ..  فتریحنى.. وجھك یسیر أمامى 
تلمس وجھك وصوتك لكنى أ.. وجھى فى التراب 

 من محرس الصبح إلى اللیل..  ویدك وحضنك
  .یا ملكى وإلھى فال ترفضنى.. أنتظرك 
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  آخرم..  ال تدع آخرتى
  .. یا رب 
 ..من كل تالمیذك أقرب إلى یھوذا األسخریوطى انأ

.. وآخذ كرامة منك وبسببك..  ألنى أخدمك وأعرفك
.. ما سرقتھ من مجدك خفى عنك وأأسرقك ثم 

وتظل تحتملنى وتستر ..  وكأنك ال ترى وال تعرف
  .علىَّ لعلى أتوب

  .. كم مرة 
وتعرف أنى ..  أظھرت لى أنك تعلم ما أنا أصنع

  ..ولكنك ..  لست أمینًا

  ..فى كل قداس  وجھك لأن أقبِّ لى ارتضیتـ 

  .. ع اللقمة فى فمى بیدك وارتضیت أن تضـ 

  .وأرتضیت أن تغسل لى رجلىَّ بحبكـ 
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  .. ارحمنى یا إلھى 
..  فال تكن آخرتى كآخرتھ..  من شبھ یھوذا الخائن

وارحمنى من شبھ شاول الملك الذى بدأ مسیحًا 
  .متواضعًا وانتھى وحشًا كاسرًا

  .. رحمنى یا رب ا
الذى تجاسر ولمس األقداس ..  شبھ عزة الالوى من

ھارون  وارحمنى من إبنّي..  بغیر استحقاق فمات
  .فاحترقا وھلكا..  ذان قدما نارًا غریبةلال

  ..  یا رب ال تكن آخرتى كآخرتھم
ولم یكونوا أبدًا أسوأ ..  لم أكن أبدًا أفضل منھم

  .فارحمنى.. منى

   .. ال تتركنى
الذى نطقت على شفتیھ بكالم ..  سلك سلوك بلعامأ

وعدت فرفضتھ بسبب المشورة الردیئة ..  النبوة
  .وحب الھدایا والضمیر الباطل
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  .. ال تتركنى 
أقدم لك ذبیحة مغشوشة مثل ذبیحة قایین وأعود 

وأتنكر لجریمتى ..  ألقتل أخى الذى ھو أفضل منى
  .ك ببراءتى وبشاعتىوأتمسَّ.. 

  ..ال ترفضنى 
ن صنعوا وال لكل َم..  لجاھالترفضك للعذارى ا

ن قالوا لك وال لكل َم.. ولم تعرفھم .. سمك آیات بإ
  .ولم یصنعوا مشیئتك..  یا رب یا رب

  ..ال تتركنى 
 أحب العالم الحاضر مثل دیماس الذى ترك خدمتھ

وال تدعنى أغرق فى حب المركز األول مثل .. 
دیوتریفس الذى رفض یوحنا الحبیب ورفض 

  .)١٠،  ٩:  ١یو  ٣( والتواضع فھلكالطاعة 

   .. یا إلھى
.. لوا إلى النھایة ما أكثر الذین بدأوا معك ولم یكّم

  .رحمنى وال تدع آخرتى كآخرتھمفإ

  



 صرخات كاھن
 

٤٣ 
 

  يا مذبح الرب
  ..  یا مذبح الرب

یا شجرة ..  یا شاھد العھد الجدید..  یا صلیب إلھى
 یا فیض النعم اإللھیة..  یا ینبوع الخیرات..  الحیاة

  .. وقوة یا مصدر كل عزاء وغفران.. 

  ..  لىَّعال تشھد  یا مذبح الرب
..  وال السجود لك..  ال استحق الوقوف أمامكأنا 

أنت .. أنت سلمى إلى السماء ..  وال اإللتصاق بك
أنت رجاءى فى ..  ة النازل لى بالخالصحبل الكّو

  .شقاوتى وغربتى

  ..علیك أطرح كل ضعفاتى ..  یا مذبح الرب
أوالدك ..  ومعھا مشاكل شعبك .. عجزى وخطایاى

صرخات ..  ومعھا آنات وآھات..  وعبیدك
ارحم یا ..  األمھات والشیوخ واألطفال.. وتنھدات 

  .. رب ارحم شعبك
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   ..إلیك ألتجىء  .. یا مذبح الرب
ھاربًا من ..  وھاربًا من الناس..  ھاربًا من نفسى

  .والخوفھاربًا من الیأس ..  الشیاطین

  ..أنت سماءى على األرض المقفرة ..  یا مذبح الرب
أنت ..  أنت رجاءى فى زمن الضیق والتجارب

شكو وبك أإلیك ..  مخزن دموعى وصرخاتى
  .فال تخذلنى.. ك تمسَّقرونك أوب..  حتمىأ

   .. حبیبى وإلھى ودم علیك جسد..  یا مذبح الرب
المشھد وأنا أقف فى .. جساد آباءى الشھداء وتحتك أ

لم أحب مثلھم ولم  ألنى.. غطى بالخزى والخجل ُم
  .مأغلب مثلھ

  ..  العالم كلھ یحتاجك..  یا مذبح الرب
 ..والعالم ال یدرى  .. ھأنت سر استمراره وبقائ

أمامك وقف ذوى القلوب النقیة لیعاینوا المجد 
أمامك وقف ھابیل وملكى صادق ..  األبدى

..  وموسى وھارون..  براھیم واسحق ویعقوبإو
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نوا بصلواتھم یغیرون وجھ وكا..  وزكریا وسمعان
  .ولم یكن العالم مستحقًا لھم.. التاریخ 

  ..  علمنى الصالة..  یا مذبح الرب
.. صالة بحب وخشوع علمنى ال..  نسحاق وتذللإب

وعلمنى الصالة .. برجاء وفرح علمنى الصالة 
م علمنى الصالة بالروح ألنى ل..  بحزن ودموع

  ..أصلى بعد

  ..  یا مذبح الرب
ألنك ..  اذكرنى أمام الرب متى جئت فى ملكوتھ

  .ثروتى الحقیقیة ورجاءى فى مذلتى
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  ىف أوالدك..  دعىن أراك
وعلمتنى ..  ألكون أیقونة لك..  رسمتنى كاھنًا

شعر بقلبك وأتنفس بروحك أحیا لك وأفكر مثلك وأ
  .وأتكلم كالمك

لعلھم ..  فى أوالدك لكنى یا رب أرید أن أراك
  .ىھم أیضًا یروك فى ضعف

  ..  یتقدم للتناول علمنى أراك فى كل طفل
. .لیتنى أقتنیھا منھ ..  ویلعب ببساطةأأو یضحك 

 شتیاق ولیس لھوأراك فى كل عجوز یسرع لبیتك بإ
  .على األرض موضع راحة إال سكناك

  ..علمنى أراك فى كل شاب تائب 
وفى كل ..  قیود الخطیةیبكى طالبًا الحریة من 

  .معترف یحترق قلبھ بشھوة الغفران والتغییر

  ..جتماع علمنى أراك فى كل إ
فى العیون الشاخصة إلیك فىَّ یلتمسونك أنت 

  .كغنم بال راع.. ویتطلعون إلیك 
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  ..  علمنى أراك فى كل مریض شاكر
  ..وفى كل محتاج ُمحتمل ..  وفى كل فقیر راضى

  ..م مجتھد علمنى أراك فى كل خاد
  ..وكل أمین یشھد لك بحیاتھ  .. وكل مرتل ساھر

  .. علمنى أراك فى كل فاعل من الفعلة 
  .حتى لو كان من أصحاب الساعة الحادیة عشر

  ..  وال أرى سواك.. علمنى أراك 
وأقدمھم ..  ألمسك فیھم..  وأحبك فیھم..  أحبھم فیك

..  بنوك.. ھم شعبك ..  لك كل یوم على مذبحك
.. تابعیك ..  ملكوتك..  عروسك..  م رعیتكوغن

وأغلى ما عندك ..  خاصتك وأبكارك.. وتالمیذك 
  .وأغلى ما عندى

   .. ھبنى یا رب
َمْن ِلي "..  فأقول..  وأراھم فیك..  أن أراك فیھم

مز ( "ِفي السََّماِء؟ َوَمَعَك َال ُأِریُد َشْیئًا ِفي اَألْرِض
٢٥:  ٧٣(.  
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تعوزىن  ..جاهل أنا يا رب 
  احلكمة

ِإْن َكاَن َأَحُدُكْم ُتْعِوُزُه ِحْكَمٌة .. "أنت قلت 
َفْلَیْطُلْب ِمَن اللَِّھ الَِّذي ُیْعِطي اْلَجِمیَع ِبَسَخاٍء َوَال ُیَعیُِّر، 

  .)٥:  ١یع ( "َفَسُیْعَطى َلُھ

 وغدًا أطلب الحكمة حسب وعدك..  وأنا الیوم
َدَك َقْلبًا َفِھیمًا َأْعِط َعْب"اعطینى حكمة من حكمتك .. 

َألْحُكَم َعَلى َشْعِبَك َوُأَمیَِّز َبْیَن اْلَخْیِر َوالشَّرِّ، َألنَُّھ َمْن 
  .)٩:  ٣مل ١( "َیْقدُُِر َأْن َیْحُكَم َعَلى َشْعِبَك اْلَعِظیِم َھَذا؟

  .. یا رب أنا عدیم الحكمة 
ینطبق علىَّ صفات الجاھل فى أسفار .. جاھل 
.. عدم الفھم .. والغباء ..  عالتسّرفىَّ ..  الحكمة

الفردیة واألنانیة والمادیة .. ورفض التأدیب 
  .یا رب إلحقنى بحكمتك..  والسطحیة
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  .. أعطینى یا رب حكمة 
ن بل من أجل شعبك ھم ینتظرو.. لیس من أجلى 

 .. !؟عطینى یا ربمن أین لى أن لم ت.. منى حكمة 
بالحقیقة نفسانیة ھى و..  رضیةاألحكمة الأنا سندى 
لكنى .. ن حولى عبتنى وتعبت َمًت.. شیطانیة 
یا رب .. اآلن وأصرخ إلیك یا رب أرفضھا 

  .من عندك نازلة من فوق عطینى حكمةأ

  ..عطینى حكمة أ
  ن؟ ومتى؟ وكیف؟ ماذا أقول؟ لَم

   .. أعطینى حكمة
  ؟ وكیف؟ن ؟ ومتىماذا أفعل؟ لَم

  ..فى حل المشاكل  .. أعطینى حكمة
فى إرشاد المعترفین وما أشد .. ا أكثرھا وم

فى التعلیم والوعظ لشعب طیب ال .. احتیاجھم 
  .یعرف یمینھ من شمالھ
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  ..فى تدبیر بیتى وحیاتى  .. عطینى حكمةأ
عطینى حكمة فیكون أ..  توزیع وقتى وأولویاتى

  .ھدافىمى وتفكیرى وأالملكوت محور حیاتى وكال

  . .ى أعطینى حكمة مع إخوتى وآبائ
یانًا د..  تلمیذًا لھم..  فأتعلم منھم وأظل صغیرًا بینھم

  .. لنفسى وخاضعًا ألصغرھم 

  ..عطینى حكمة ألكون شدیدًا حاسمًا أ
حین یحتاج األمر للشدة ورقیقًا حانیًا حین ألمس 

  .جروح المتعبین

  .. عطینى حكمة أ
ن ھو الوكیل األمین َم..  حتى إذا سألت یومًا

عبدك الصغیر ..  واحدًا منھمالحكیم؟ أكون أنا 
  .األخیر
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ارمحىن يا رب ألىن 
  عيف ض

  )٢:  ٦مز (

.. ألنى ضعیف ..  ارحمنى.. ارحمنى یا رب 
  .خدمھمأكثر ضعفًا حتى من الذین أ.. دًا ج

  ..  سترت علىَّ من مرة یا إلھى كم
وأنت ..  كى ال یرى الشعب فىَّ إال كاھنًا وقورًا

  ..  ضعیف كم أنا..  وحدك تدرى جیدًا

  ..  ضعیف یا رب عن اإللتزام بوصیتكـ 

  ..  ضعیف عن تغییر طباعىـ 

  ..  ضعیف أمام المشاكل والھموم واإلحباطاتـ 

  ..  ضعیف حتى عن الخطایا والملذاتـ 

  .. یا رب ضعیف ـ 

  ..ضعیف فى جسدى وضعیف فى نفسیتى ـ 
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  .ولكنك إلھ الضعفاء.. وضعیف جدًا فى روحى ـ 

قوتك فى ..  بولس الرسول.. الضعفاء أقول مع تاج 
  .. ضعفى تكمل 

   .. كم رأیتك تستر على ضعفى
وتستخدمنى بالرغم من قصورى وعجزى وتصنع 

 تعطینىبل تسر بإتضاعك أن .. بى عجائب 
كم أنا ضعیف ولوال  جیدًا تعلم وحدك وأنت.. كرامة

  .قوتك لما نجحت فى شئ

  .. ارحمنى ألنى أضعف وأصغر 
فى  ال..  شعرة واحدة سوداء بیضاءمن أن أجعل 

  .نفسى وال فى بیتى وال فى شعبك

  .. أعلم كالمك ووصایاك .. رحمنى ألنى ضعیف ا
ما  أعملثم أخجل مما قلت ألنى لم استطع أن 

  .بأمانة..  علمتھ

  .. ووعود أضع أمامك تعھدات .. ارحمنى ألنى ضعیف 
شوقًا إلى التغییر من  وأغیر غیرة مقدسة وألتھب
وسریعًا ما ..  ن حولىأجل خالصى وخالص َم
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فىء الشعلة وأصیر فتیلة الحماسة وتنط وتخب
  .لوال رحمتك ألطفئتھا.. مدخنة

قصبة تحركھا ..  یا رب قصبة مرضوضة أنا
ولكن فى ھذه ..  إناء خزفى سھل الكسر.. الریح

  .حببتنىن أجمیعھا یعظم انتصارى بك یا َم

  ..  واقبلنى یا ربارحمنى 
..  واللص الیمین..  والزانیة..  العشاركما قبلت  

إلنك إلھ .. بنعمتك ومسرتك .. وافتح لى ملكوتك 
  .إلھ الضعفاء أیضًا ولكنك..  قوى
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  اًتسبيح فلنسبح الرب
  )١٥:  ١٦یھودیت (

..  نسجد لك..  نخدمك..  نباركك..  نسبحك"
من ( "نشكرك من أجل عظم مجدك..  ننطق بمجدك

  .)القداس اإلغریغورى

إن كان ھناك كائن فى الوجود یلیق بھ أن 
ألنى أشھد لك یا رب ..  ىنفلیس ھناك أكثر م..  یسبحك

  ..كم غمرتنى وسترتنى وصنعت بى عجائب ومازلت.. 

  ..  ألنى تمیزت عجبًا.. اسبحك 
جعلتنى حامًال لجسدك ودمك كسمعان الكاھن 

وحبیبك .. ة الطھر وأمك القدیسة كلّی.. یخالش
  .القدیس األنبا بیشوى

  ..  ألنى كل مرة آتیك تائبًا..  اسبحك
ن أشفع فیھم تسرع بالغفران لیس لى فقط بل لكل َم

  .وأصرخ لك من أجلھم
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  .. اسبحك 
..  ألنك تضع فىَّ بروحك مشاعر األبدیة السعیدة

وتعطینى ..  المالئكة والقدیسین المنتصرین وترتیل
  .ق بھاء الحیاة القادمة بتسبیحكأن أتذوَّ

  .. اسبحك
لك ـُف..  عظیمة عریقة فى كنیسة ولدتنىألنك 

 وتغسل قدماي..  تحاصرنى بحبك اإللھى.. نجاة
وترفعنى بكالمك ..  باألسرار كلما اتسخت بالخطایا

  .أنا الغیر مستحق..  مجدك ألتذّوق

  ..د كم خطایاى وإنما ألنك ال تنظر إلىَّ وترص..  اسبحك
 ..أنت  وتعدنى حیثما تكون.. تنظر إلىَّ كخادمك ـ 

  .أكون معك

  ..  وتعدنى بحضن دافئ أبدى..  بنكإتنظر إلىَّ كـ 

مع األربع  بنصیبوتعدنى ..  تنظر إلىَّ ككاھن لكـ 
  .. ن قسیسًایعشرالو

وتعدنى  .. كمحبوب رغم كل الذنوب تنظر إلىَّـ 
  .بملكوتك األبدى وبفرح أبدى ال ینطق بھ ومجید
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  ..  اسبحك
ویسبحك معى كل خالئقك المنظورة وغیر 

..  وحتى الجامدة منھا..  العاقلة الناطقة.. المنظورة 
فال تدعنى أكف عن تسبیحك .. ألنھ لیس إلھ مثلك 

  .إلى األبد
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  الموضوعات
  الصفحة رقم      الموضوع  

  ٥  ............................................مـقــدمــة   

  ٧  .............. نجنى من الدماء یا اهللا إلھ خالصى  

  ١١  .................... أضاعت درھمًا  أضاع واحدًا  

   ١٥  .................................. شعبك یریدك أنت  

  ١٨  .................. أفلیس ھذه شعلة منتشلة من نار  

  ٢١  .......................... صوت صارخ فى البریة  

  ٢٤  ............... ل یدىَّ البد أن أغسل قدمیھَمن یقّب  

   ٢٧  ......................ارحمنى یا رب أنظر مذلتى  

    ٣٠  ....................أیھا الكھنة المحتقرون اسمى  

   ٣٣  ........................ قد امتنع التقدمة والسكیب  

   ٣٦  ..........................علمنى أن أصنع مشیئتك  

  



 
 

  
  رقم الصفحة      الموضوع  

   ٣٨  ........................................لیس لى وجھ  

   ٤٠  .............................ال تدع آخرتى آخرتھم  

   ٤٣  ........................................یا مذبح الرب  

   ٤٦  ............................دعنى أراك فى أوالدك  

   ٤٨  .................جاھل أنا یا رب تعوزنى الحكمة  

 ٥١  ......................نى ضعیف ارحمنى یا رب أل  

   ٥٤  ...............................فلنسبح الرب تسبیحًا  
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