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 أشتياق النفس 

 

 شهوه اشتهيت ان اثبت فيك الى أالبد

خطيتى حرمتنى منك ونزعت منى سالمى الداخلى   

 وصرت مأكال ومشربا لمالئكة االشرار وارضا بال ماء 

 اعترف بكل ما حل بى من مراره فهو ثمرة

تهاونى وجهلى    

 واالن ارجع اليك طالبه حضرتك في داخلي  

 فلتؤدبني وتقبلني كعبد بسيط

 لتسحقنى يداك فتشفيانى 

 فتحول ارضي الجافه الى مياه جاريه 

 وبشريتي الضعيفه الى حياه سماويه 

 ليصمت لسانى الن قلبى يناجيك 

 ولتأتي ليا وتسكن فيا وانا فيك

 فيتقدس جسدي وعقلي ونفسي 

غربتي في عزكفأحيا كل أيام   
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 الفرح الحقيقي 

 

يااالهي في وسط الضيق ارى سهام حبك نخترق 

 أعماقي

 فان كانت حياتي قد صارت كطعام كريه ينقصه ملح 

فتش عن خطيتى وافضحها امام عينى حتى اتوب  

 وارجع اليك 

 حتى انك تعطينى عطية الشفاء وتهبنى روحك 

 فيصبح داخلى ينبوع ماء حيه 

تك فيافاستطيع ان اشعر بلمسا   

تلهب كل كيانى ووجدانى وتجعلنى افرح واسبح  

 واشكرك فى كل
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 حبك يارب 

  

 انت نوري وكنزي وسر فرحي وسالمي

 اقتربت اليا واشتقت ان تسكن عندي ففتحت لك الباب  

 فلتدخل ولتقطن في الى أالبد 

 ربي ان ال اطلب راحه ذمنيه او سعاده وقتيه 

 على حساب المجد االبدي

الهب قلبي بحبك وهبنى ان اقدمك لكل مسكينلذلك   

 وكلخاطئ منتظر حبك 

 يارب سترت عليا اجعلنى استر على اخوتى

 رفعتنى من الجحيم هب لى ان اعين كل المحتاجين

 حتى ما ترفعنا معا 

النه عجيب يارب هو خالصك وعجيب يارب هى 

 حكمتك 
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   االتكال على هللا

 

 يا رب قدس كل كياني 

فكري وقلبىيارب قدس   

 ليتسع بل حب لكل البشر 

 اجعلنى ادرك ان كل سخريه واهانه تحل بي  

 هى بسماح منك 

 اجعلنى ادرك ان خطتك لي فائقه 

 فاتهلل من سخرية اخوتى لى

 االهى هب لي روح التميز فاسلك كأبنه لك 

 فال اتكل على خبرتي التافهه

 بل اتكل على حكمتك يا ايها الحكيم القدير 

ان اسجد عند قدميك وبكل قلبي اسبحكربي هبنى   
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 مراحمك يا االهي 

 

 يا رب انا صنع يدك  

انت تحبينى و انت تعتز بي  

عجيب انت في رعايتك لي  ييااله  

 وانا ماذا أفعل اتهاون في حياتي 

 اهينك باخطائي  

 فكرهت حياتى واشتهيت الموت 

 ولكن ألجل حبك ورحمتك

 افتقدتنى بنعمتك 

وحميتنى حتى ال افنى روحى ورحمتنى   

 ووسط االالمى وتأديبك ليا لم تدعنى 

 بل احتضنتنى بيدك 

 أما اعدائي فسقطوا جميعا

 فاتذكر ابوتك لي وانسا كل متاعبى واالمى 

 االهى الجل ضعف نفسى اخشى من تجاربى
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 واخش من هجمات العدو عليا فانحرف عنك 

 االهى انى الجاء اليك واتضرع اليك 

 لكى تسندنى وتحفظنى بحبك ونعمتك وقوتك 
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ثمار الخطيه    

 

 يارب ارثي لحال بنتك الذي تحبها

 لقد اعترانى الخوف واحاول ان اجدك حتى 

 انى امسك بيدك 

 لكن ثمرة خطاياي اعمتنى عنك 

االمواج وقد افسد كيانى فاصبحت ارتضم بين   

 وال اعرف اين طريق النجاه وكدت ان اغرق 

ولكنك انت يا االهى وحبيبى ترانى وتعرف طريق  

 نجاتي

 فال تبخل عني بل ار فعنى من سقطتى 

 وانقذنى من الغرق 

 فيلتهب قلبي بحبك ولتتالش جميع مخاوفى

فانت سالمى وانت مأمنى وانت بهجة نفسى وانت  

 مسكنى 

حال به لذا اعطينى ثوب جديد حتى ات  
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 وإغسلنى بدمك حتى تهبنى روحك القدوس

 روح النبوه والمجد معك 
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 حرية االختيار 

 

 هللا يعطينا حرية االختيار على الرغم انه خالقنا ومالكنا 

وعلينا نحن ان نختار بين ان ننظر بين الحياه من 

 خالل النصف الفارغ 

شيء نعمله  المليئ حزن ونظرة عدم الكفايه في كل 

 وخوف وعدم

 ثقه أو تفائل أو رجاء أو شعور بالغضب أو البغضه

 أو أننا ننظر للحياه من خالل النصف المليان 

 وهذا يعنى ان نفرح فى كل شئ

 سواء نعمه أو عطيه مهما كانت درجتها 

 وان نشكر باستمرار على كل شئ 

 وان نحس دائما بيد هللا تعمل في كل شئ جيد أو صعب 

عطينا بركه ومعرفهألجل ان ي  

عندما تسلم حياتك لخالقك تصبح كل حياتك بحلوتها  

 وتعبهاوشكلها وعثراتها محتمله 
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 الن روح هللا معك وتعينك في كل خطوه

 وكلما االنسان يحس بهذه المشاعر كلما يذداد فرحه

 وكلما يلتثق بخالقه اكثر ويطلب المذيد

 ويعمل بكل ما أعطاه هللا من قدرات

يشبع فرحه اشتياقه الداخليحتى انه   

 وهلل اليعطي هذه النعم واالسرار لكل الناس 

بل الوالده ومحبينه النه ينظر الى تشوقهم اليه   

 فيظهرها لهم 

ويتغير حال االنسان فبدل من أن يبكى على احزانه 

 وهمومه 

 يبقى في فرح وشكر مستمر

اما البكاء فيبقى جنب لجنب مع صالته وتوبته  

 واشتياقاته 

 وتصبح حياته ملك لخالقه حيث ان هذا هو الطبيعى

ويبدأ في خدمة إخوته ويصبح اشتياقه ان الجميع  

خالقه وربه واالهه يعرف  

 امنحنى يا رب انى دائما انظر الى النصف المليان 
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 وان افرح واجئ واجلس تحت قدميك وانظر اليك 

 فتضئ قلبي بالحكه المعرفه والحب

خوتي واصلى ألجل الجميع  حتى انى اخدم إ  
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 أعني يا هللا 

 

 هب لي يا االهى روح الحكمه والمعرفه  

 حتى اني استطيع  

 أن اضبط لسانى وافكاري حتى ال افقد ثمر نعمتك

 هب لي أن أكون معينا ألخوتي ولستوا عثره لهم

 ال تدعنى أجد لذه في المديح النه ال شئ فهو فانى

 أما انا كل ما ابغيه أن تكون حياتى ملكك  

وان ال اتشامخ بأي معرفه أو موهبه فهى كلها من  

 عندك 

كل ابغيه أن اكون خادمه لك بسيطة في إفكاري 

 وسلوكي 

 متواضعة القلب والفكر 

 فتحسبنى ابنه لك وتفرح بى

 وتباركنى بدخولك بيتى الوضيع 

 وتسكن فيه لتملئه سالم وفرح ومحبه

عليه بنور حكمتك وان تشرق   
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 فيضطرب قلبى واعماقي داخلى 

 فأسبحك وأصلي لك على الدوام

 كما يفعل قديسيك ومالئكتك وهم امامك 

 انا يا أبى لست ابغى سواك

 هذه الحياه صعبه 

 النه في كل لحظه وكل فكره تأتى الشرور والخطايا 

 وانا بضعفى وقلة خبرتى انساق اليها 

يا االهى ال تسمح لي بالتكاسل فتدخل الخطيهقلبى مره 

 أخرى  

 بل كن دائما بجواري 

 فانت سالمى وانت تحررنى من عبوديتى  
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 هزم الشيطان 

  

 يا االهى انظر الى أيوب صوبت عليه الضربات  

 من كل جانب وتركته عريان تماما ومطروح أرضا 

 جسده مغطى بالقروح وحزين النفس

 زوجته تحتقره وأصدقائه يسبونه كل منهم بل تناوب 

 ولكنه على الرغم من كل ذلك هزم الشيطان  

 فإذا به يلجأ اليك بكونك عزائه الوحيد

 حتى رغم انه ال يدري سبب ضرباته 

 وسبب تحول هللا عنه؟ 

الى أيدي الظالمين ليحتقره ؟ وسبب دفعه   

 ولكن صبر أيوب وطول اناته هو اساس الفضائل 

 التي تميز أوالد هللا عن االشرار 

 الن هللا عندما يعطى نعمه لألوالد فهو يضيئ  

 نفسى االنسان بل الطهاره 
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 فيصبح االنسان محب وال يحمل كراهيه أو بغضه

 لألحد في ضيق نفسه وال يتمنى لالحد بل تجارب  

 وال يسخر بهم في تجاربهم بل يصلى لمبغضيه 

 ويسعى لخالصهم واصالحهم
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 أنت وحدك 

 

 انت وحدك وال غيرك يشاركنى مشاعري  

 يعرف عني كل صغيره وكبيره

 انت فاحص قلبي وعقلي 

 انت وحدك ياربى هو اتكالى وعزائي 

دموعي الغزيره وتضمد جراحاتى العميقهتمسح   

 وتعطي لروحي ولقلبي بهجه فائقه تفوق 

أي بركه أرضيه   

 انت تشبع قلبي وتملئه عزوبه وحب فيفيض  

 على كل من حولي 

 اجعلني دائما ياربي وملكي واالهي أن احملك في قلبي 

 وان أحس بحضرتك داخلي فيهرب كل  

 اعدائي من حولي  

 ويعرفون انه ليس لي هناك موضع  

 ألحد غيرك في داخلي  
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 استعطفك يا االهي اال تأخذ روحي  

 حتى أكون مؤهال لك  

 ألني في وسط ضعفي وخطاياي الكثيره 

 أشعر انى محتاجه 

 أن اجاهد أكثر واسهر أكثر واندم أكثر وابكي أكثر 

 وفي وسط حزني وضيقي انظرك

يا االهي فتمنحني رجاء    

ك في قلبي سر بهائي وراحتي وابتسامتي ويصبح نور  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 من يحبه هللا يؤدبه 

 

 ألن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل  أبن يقبله 

 فان كنتم تحتملون التأديب يعاملكم هللا كلبنين 

 فأي أبن اليؤدبه أباه؟ 

 افرح يارب بتأدبك ليا ألني بحس اني عزيزه عليك 

 وانك معايا وال ترافقنيفي محني وتعبي 

 التنزع عني يارب حكمتك ألنها تنير لي فكري وقلبي

 ال تحسبني يا االهي معا هؤالء ذوو سؤ نيه 

ألني بسبب جهالتي إخطئ وال استحق رحمتك وال 

 محبتك 

 ولكن ألجل شوقي أن أكون معك اطلب  

تسمح لقلي أن يبقى في حالةأن ال   

 تهاون وسقوط بل ألجل تحننك على أوالدك 

 أعطينا رجاء وبصيره داخليا  

 حتى نراك وننتظرك
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 كيف أنساك 

  

 كيف أنساك يا أبى ؟ كيف أعيش في هذا العالم بدونك؟ 

 كيف أتنفس من غير أن اشكرك؟

 كيف ابتسم كل صباح بغير أن انظرك؟

 ما اتعس االنسان الذي اليعرفك لم يذق طعم محبتك  

 ولم يهتم ان ينظر إلى نعمك الدائمه في حياته  

 كنت في االمي وحزني بعيده عنك يا أبي  

 واآلن اشعر بحزن ألجل إخوتي 

 ألنهم اليدركوا تهاونهم وتعاستهم 

تعطيني نعم دائما بغير حساب أو توقف ومن غير أن 

 اطلب  

 تعرف ما اريد وما أحتاج 

 حبى لك يفرح قلبي ويملئ عيني بدموع غزيره 

 ال اعرف كيف امنعها 

واحس بنفسي هادئه وجميله وروحي تطيرمن كثرة 
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 حنانك عليا 

 اتوسل اليك يا االهي االتتركني

فأنا متعلقه بيدك وال أريد أن اتركها وال أريد أن انظر 

 إلى ورأي ثانيا  

ى نورك ومعرفتك وحكمتك أريد دائما أن انظر إل  

أريد أن أسير معك حتى المنتهى      

أرجوك احميني من نفسي ومن اخطائي الكثيره وال 

 تدعها تنزعني منك 

 دربني دائما على التواضع والمحبه والشكر الدائم

 وأعدني لكى أكون ابنتك المقدسه  

 حتى انال رحمه وبركه ونعمه مستمره 
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 الصاله

 

الصاله هو أمرا مهم ألن هللا يعرف القلب االجاجه  في   

ويرى حواس االنسان تتغير من ضعف الى قوه 

 وعزيمه وإراده قويه

لذلك الرب يمهل في األجابه حتى يتقوى االنسان من  

 ضعفاته ويذيد إيمانه باهلل 

 لذلك الصبروطول األناه شئ مهم 

 ورئيسى في حياة المؤمن 

 لذلك تقوي يا نفسي بهذه المعرفه

حفظيها في قلبك حتى ان رب المجد يأتي اليا وا  
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 أجمل كلمة 

 

 أجمل كلمه هي كلمة أبي 

 أجمل عباره أبي يحب ابنته ويشتاق لها 

 أجمل لحظه لما أبي يكون جالس معايا 

 أجمل نظرات عندما ننظر إلى بعضنا البعض 

 أجمل يوم هو اليوم الذي اقضيه كله في حضن أبي 

 لذلك يا أبي افحص قلبي وحياتي معك 

 عرفني واريني سلوكي امامك 

هل هي سلوك ابنه مباركه لك ؟  وهل هي مشاعر 

 صادقه ؟

 أنظر أنظر يا أبي وفحص عمل بنتك حتى ال تضيع منك 

 بل اريها ما هو مختبئ في أعماقها  

 تفحص يا رب في أمرها حتى تنال بركه منك 

إذا كانت نقيه وإذا كانت أخطأت في حقك انزع يا رب  

 عنها كل األشياء الرديئه 
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 حتى انها دائما تكون مرضيه إمامك  

 وتفرح بها على الدوام  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 رؤية هللا لنا 

 

واإلنسان يرى بعين الرب يرى بعين   

 الرب يرى أوالده محبين لبعضهم البعض  

 وعاملين ألجل بنيان بعضهم البعض  

 يصلوا من أجل بعضهم البعض  

 ولذلك اآلب يفرح بيهم ويعينهم ويقويهم 

 ألنه يرى محبته هو وابنه فيهم

 يرى حب وعنايه وفرح وثقه 

 ويرى بذل وتضحيه وغفران

عندما يتالقيا ويرى سعاده في عيون كل منهم   

الرب يرى ويعلم المحبه النقيه التى بداخل كل من 

 أوالده  

لذلك هو يبارك هذه المحبه وكذلك يعطيهم حكمه حتى 

 انها 

دائما تكون مثمره   
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 السامريه

 

 هي كل انسان بعيد عن هللا بسبب خطاياه واثامه 

 وبسبب خوفه أو عناده أو قساوة قلبه 

أن يحول هذا االنسان   ولكن عندما يشاء هللا فهو يمكنه

 الى أنسان آخر 

 فيخلع عنه الثوب العتيق ويلبسه الثوب الجديد

يعطيه أهلل ثوب العفه والطهاره وثوب المحبه وثوب  

 االتضاع

 لذلك فأن أهلل في أمكانه أن يحول قلب االنسان  

 من عناد وجحود الى قلب نقي وعفيف 

 ولكن هللا ال يريد ان يدوس على أرادت االنسان  

 وال يريد أن يسلب حقوقه

لذلك فهو ينتظر ويحاول من وقت لآلخر ان يرجعه 

 عما هو يفعل 

 وحتى انه ال يؤذى نفسه 
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لذلك عندما انفتحت عين السامريه وعرفة السيد 

 المسيح 

 قامت بكل ما تملك وبكامل ارادتها

طاهر وبدأت تتغير الى ما هو سامى و  

وتبشر بفرح من أجل االخرين    

 الرب يفرح بكل سامرى يتوب ويستيقظ ويقوم ويعمل 
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ة المحب  

 

 كلمه جميله ومعانيها ساميه الن أهلل نفسه هو محبه

 فكيف تكون اقل من ذلك !

 أهلل يحب من يحب بطهارة القلب 

النه يصبح جزءا منه     

تختلف بكمية المحبهولذلك درجات االلتثاق بل االب   

 التي هى في داخل االنسان

ألنها شئ رئيسى من أجل االلتثاق باهلل     

 لذلك يجب على االنسان ان يعمل ويطلب بلجاجه 

 حتى ان هللا يفرح قلبه ويهببه هذه العطيه باستمرار  
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  ةالخطي

 

 اليوم سمعت عن حروب الشيطان وخاصة لألوالد أهلل  

 ألنه ال يطيق أن يجدهم في حضن االب 

 لذلك فهو يعمل كل جهده حتى انه يوقع بهم في الخطيه

 الرب ال يسمح لألوالد أن يجربوا فوق طاقاتهم  

 وهو في ذلك يتقدمهم حتى انهم ال يسقطوا بل 

 يقوموا سريعا وفي ذلك تصبح قوه ونصرى لهم 

 اعطيني يارب اال انساق وراء الخطيه 

 بل أن اتقوى بالمعرفه واإليمان  

 حتى انى أثبت فيك دائما الى أن أتى اليك  
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 حياتي مع هللا 

 

وقفت انظر الى حياتي عبر السنين ووجدتها صعبه  

 ومرعبه للغايه 

وكثيرا كدت أن افقد األمل ألجل اآلالم الكثيره وحالة  

اعيشها منذ طفولتي الرعب التي كنت   

 ولكن في لحظه ابتسمت ألني رأيتك يا أبي  

 خلفي تنظر معي 

فأحسست بالطمئنينه والسالم ألن كل ما حدث أصبح  

 كأنه لمح البصر 

 ولم يعد له تأثير في أعماقي 

 والخوف والشك لم يعدو يرافقانى ليال ونهارا 

 ولكن كل شئ ذاب ونثر بعيدا وأصبح الفرح يغمر قلبي

ان الجميله بأنواعها امام عيني كقوذ قزحواأللو  

 فتذكرت وعودك للبشرية  التي تملئ كتابك المقدس 

وأصبحت أطير من الفرح ونظرت ورأيتك امامي حيث  

 أراك بوضوح 
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 ولم تصبح هناك حاجز بيني وبينك  

 وال ظالم حولي وال وحوش ترعبني وال قيود تربطني 

  بل نورك يا أبي يحوطني وغمر قلبي وفكري

 كأني في سماك اتجول بال عناء واطوف في كل مكان 

 واحس بالحرية في كل اتجاه

 فمسكت بيدي حتى تعلمني كيف امشى من جديد 

وكيف اسمع عندما تتحدث معي وكيف اكتب    

 وهنا بدأت معرفتي بيك تذيد

واصبحت كطفل رضيع يشتهي سدي أمه وال يريد أن 

 يتركه

 ألنه في حالت حب وسالم وأمان  

تني اسمع صوتك دائما  يالي  

 وليتني اكون ملكك إلى المنتهى  
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 محبة هللا للنفس

  

استيقظي يا نفسي عما يحدث واستنيري بمعرفة ابيكى 

 السماوي 

 حتى ال تضطربي  وتحزني

 فهو ينظر لكى ويحنو عليكى ويعينك كل يوم  

 ويريد أن يقتنيكى عنده الى أالبد 

 ففرحي واستريحي وال تخافى 

 بل ثقي بحبه لكى وعنايته الدائمه بيكى 

كل ما يريده هللا من اي انسان ان يكون له عالقه مع  

 ابيه السماوي 

 حتى انه يكون مثال له على االرض

 وحتى أنه يكون قدوه فعاله في حياة إخوته  

 حتى أنهم يسمعوا صوت أهلل فيهم

الدائمه لذلك البد أن نواصل على الصاله   

 حتى أننا نجد نعمه في عيني هللا  
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القلب   ءشتهاأ  

 

 ياا االهى ال تحرمني من الدنو منك  

فأنا أعلم باخطائي الكثيره ولكن لتكن رحمتك عليا  

 دائما 

 ارحمني واحمينى من ان انذلق 

ابعد عني الشفاه الكاذبه التي تحاول ان تشككنى في 

 حبك ليا 

 ويشككونى في محبتي لك

 فيؤرقوا نفسى ويحزنوا قلبي 

 لذلك ال تدعهم يارب يتمادوا في مضايقتي 

 فانت يارب تعلم كم احبك وال اريد ان اتركك

 لذلك باركنى واشفق عليا وكن دائما بجواري  

واجعلني دائما اراك في قلبى وافرح بسالمى معك فهو 

 ما اشتهي لنفسى 
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 تفتح اعين اوالدك واحد تاله اآلخر لكى ينظروا

 عجائبك ويأتوا اليك  

والجميل أن كل منهم له قصه وطريقه مختلفه عن 

 اآلخر كل حسب طبيعته وإمكانياته 

 أسمع يوحنا يتهلل بمعرفتك ويلهج في طريقك  

وبولس كانت حياته كلها إالم وشقاء ولكن كان يفرح 

 ويتهلل بالبركات الموعوده له

تدبر لنا فأنت يا رب تعلم تماما كل منا وكل احتياجاتنا و

 طريق لخالصنا من قبل ان نوجد

احتملت كثيرا ألجلنا حتى انك ترفعنا معك واآلن تستعد 

 وتهيئ لنا مكان لراحتنا في مسكنك

كلما اقترب منك يا أبي وأعرفك أكثر كلما أحس 

 بافتخار أني ابنتك  

 ألنك اب مثالي ليس لك مثيل واليمكن يكون 

اإلمكانيات حتى خلقت العالم وفرشته بجمال وكل 

 اتفهها 

 كل ذلك قبل أن تخلق هذا االنسان 

ولم تكتفي بذلك بل أيضا خلقته على صورتك ومثالك  
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 حتى تفتخر به 

وعندما أخطاء عاقبته ولكنك لم تقسو عليه ولكن 

 دبرت له طريق لخالصه 

وتحملت وحملة خطية هذا االنسان حتى تنقذه من 

 الموت والضياع 

على عرشك من حول  جئت وتناذلت من سماك من

 مالئكتك الذين يسهروا على راحتك ليال ونهارا

نزلت الى األرض حيث االنسان اليبالي وال يريد أن 

 يرتفع الى سماواتك 

تحملت يا أبي كل انواع االهانه التي اليقدر االنسان 

 الحقير ان يتحملها  

ولكن الجل محبتك وغيرتك على أوالدك رضيت  

 وصبرت 

وف من اوالدك ينظرون إليك واآلن ترى ألوف أل

 ويطلبونك  

 كل واحد حسب مقدرته واستطاعته  

النك نظرة لهم وفتحت أعينهم وغسلت انفسهم  

 واعطيتهم المعرفه بيك 
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قلبي يشكرك دائما ويرجوك ان تعيننا دائما حتى إننا  

 نستطيع أن نأتي إليك  
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  طبيبنا البارع 

 

 طبيبنا يملك دواء لكل األمراض فهو طبيب بارع 

 ولذلك لو ترغب في العالج من أي داء يتعبك  

التتوارى عن اللجوء إليه وكلما شعر االنسان بتحسن 

 فهو يفرح 

 ويشعر في رغبة الشفاء من دائه 

 ويستمر هذا االنسان في المثابره 

 ويلجأ الى طبيبه حتى يعينه على الشفاء الكامل 

وبعد شفائه يحرص االنسان على اال يعود ثانيا لدائه 

 المميت 

في الحال الى  لذلك كلما شعر بقليل من التعب فهو يلجأ 

 طبيبه 

حتى انه يمكنه المقاومه السريعه وحتى اليقوى عليه   

 المرض مره أخرى 

 يا أبي اعطني ان الجاء اليك واستمد معرفتي منك
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ودائما لدى رغبه ان ارتفع واتقدم وانك دائما تنقينى  

 من كل داء ومن كل عثره

فتصبح حياتي بدونك ال وجود لها وتصبح انت نور 

ي حياتي اليوم  

وصوتك هو فكري وارادتي لذلك يا أبى ال تحرمنى من 

 الدنو منك 

 ولتكن رحمتك عليا دائما 
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  تي اليكأ أجعلنا ن

 

 كل يوم يا أبى تحرك قلوب آخرين وآخرين اليك  

تريد ان يأتون اليك حتى انك تباركهم وتعينهم وتصهر 

 على راحتهم

ينبوع سالم وفرح  فكيف ال يأتون اليك وانت تعطيهم 

 داخلي ونفس مرهفه 

 فكيف ال يأتون اليك وانت تريهم ابوتك وعجائبك 

كيف ال يلهجوا في القدوم اليك وهما يروا روحك 

 القدوس يعمل داخلهم ويقويهم 

 وينصرهم على ضعفاتهم

اسمح لي أن اجئ اليك واجلس تحت قدميك وانظر 

 اليك  

 وانصت الى كل كلمه ينطقها لسانك 

روحي وتروي عطشى وتجعل دموعي  فهي تشبع

 تسيل امامك 

 وعظامى تضطرب في داخلي 
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 اجعلني يا رب أن أكون خادمه لك  

 اخلع حذائك واغسل رجلك بدموعى 

 وامسحهم بشعري كما فعلت المرأة الخاطئه 

 حتى انك تنظر إليا وتباركني

اجعلني ان أكون خادمه لك انت تعطى األوامر وانا  

 الهج في عملها 

ت مصدرحبي ونعمتى وسالمي فتصبح ان  

  

 


