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ربي وإلهي ومخلص ي يسوع املسيح...
أتوق إليك...
أرجوك ربي أغفرلي ...أغفرلي ألني أهملت النعمة التي أعطيتني إياها.
ً
ً
ً
ً
صغيرا في َّ
عيني نفس ي (1صم  ،)17 :15كنت ملتهبا بحبك ،وكنت حساسا شغوفا لسماع صوتك وعمل إرادتك ،ولكني اآلن عندما
ملا كنت
أنظرإلى الوراء أجد أني كنت أثق في قوتي وقدرتي ،ولم أكن أفهم أنه إنما لم يكن إال أنت الذي كنت تعمل َّفي ألريد وأعمل (في .)3 :2
واآلن ...نفس ي متأملة ومثقلة بالجسد (مت.)41 :26
ً
ً
ً
ً
أنا اشتهي مثل األبن الضال ،أن أقف وأرجع إليك ،ولكن ما كان يبدو لي سهال جدا أصبح اآلن َّ
علي حمال ثقيال.
ً
ً
وقد سمعت صوتك قائال لي إني تركت محبتي األولى (رؤ  ،)4 :3ولكني بسبب محبتي لنفس ي ،لم أتمكن من التوبة والرجوع إليك ،وأيضا
ً َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ
ََ ُ ُ
ً
َْ َ
الَ ،وأنا أ ِر ُيحك ْم" (مت  ،)28 :11وأردت فعال أن آتي إليك ،ولكن إهمالي
سمعت صوتك قائال لي" :تعالوا ِإلي يا ج ِميع املتع ِبين والث ِق ِيلي األحم ِ
ً
وكبريائي أعمياني ،ولم أعد قادرا على ترك كل االضطرابات التي تعوق طريقي إليك.
َ
ً
ادعني إليك ربي ،كما دعوت القديس بطرس ليمش ي على املاء ...ادعني أيضا إليك عندما أبتدئ أغرق ...اسمع صراخي"َ :ي َار ُّب ،ن ِج ِني" (مت
 ... )30 :14مد َّ
إلي يدك واجتذبني.
أنا ربي اشعراآلن مذاقة كيف أن يكون أحد في الظلمة (يو  ،)5 :11وكيف أن اإلهمال أضلني الطريق (أف.)13-10 :6
كنت افتكرأني قوي ...ولكني اآلن أعرف ضعفي.

َ
ََ ْ
َْ
ْ َ
وسا َآخ َر في َ أ ْع َضائي ُي َح ُ َ ُ َ ْ َ َ ْ
" َولكني َ أ َرى َ ن ُام ً
َ َ ُ
وس الخ ِط َّي ِة الكا ِئ ِن ِفي أ ْع َضا ِئيْ َ .وي ِحي أنا ا ِإلن َس ُان
ِ
ِِ
ِ
ارب ناموس ِذه ِني ،ويسبِ ِيني ِإلى نام ِ
ِ
َّ
الش ِق ُّي!"(رو.)24 ،23 :7
ً
أنا يارب دونك ال ش يء أبدا (يو... )5 :15

أنا أرى اآلن أني ال ش يء إال تراب ،وأبصرالعظمة في اآلخرين.
من اآلن لست أريد أن أبرر طرقي أمامك...
التأجيل قادني للبطالة ،وجلب حالة الفتور على نفس ي...
سأنتظرك يا رب ...سأنتظرك لتوضع املرتفع (لو  ،)14 :13وتردني إليك.
آمين.

