دموعك أيھا الممتألم
ك
أنا يسووع رأيت

يسوع إلى ل
ع
تعزيات من ب
الرب
كل نفس حزينه بباكيه
ليس ن
من
خديك كيننبوع ،ولي
ت الليل ووالدموع على خ
من بكيت
يا م
حزين
يعزي ققلبك الح
ماذا تختتفى ى
فى
قاائال لماذذا تقف بععيداً ..لم
ت
يا من صرخت
ق
الضيق
ة
أزمنة
..
إلى متى تحجب
سيان ى
إلى متى يا رب تننساني كل النس
ى

وجھك عني
إلى متى أجعل ھموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم
.
إليك يا من صرت كقصبة في مھب الريح ،واختنقت من
الدخان ،واكتأبت من الظالم،
إليك يا من تعبت من البكاء وصوت تنھدك وحصرة قلبك
صعدت إلى السماء.
يا من بكيت ألن األقوياء ظلموك،وكنت كعصفور مسكين
عندما وقعت في مصيدة االشرار
أخي المتألم  ...ال تذكر الماضى وال تأسف علية ..الرب
يمسح دموعك  ..الرب يشفى أوجاعك
ي؟ من كل ناحية ال أجد سوى
ربما تقول من يتحنن عل ّ
القسوة
ال تخف يوجد المملوء عطفاً وحناناً إن اسمه يسوع المسيح
ھو
ھو أمس واليوم وإلى األبد لم يتغير إنه يشفق عليك إذ رآك
مع باقي الشعب
كغنم ال راعي لھا،

يسوع يتحنن عليك سيمسح كل دمعة من عينيك ..
المسيح يسوع الحي يأتي إليك ليقول لك أنا أمسح دموعك
ألني بكيت وتألمت من أجلك..
اسمع ھذه الكلمات إنھا نابعة من قلب يسوع الذي يحبك

أنا يسوع رأيت دموعك أيھا المتألم
أنا يسوع أشفيك ألني سمعت صوت بكاءك
طوباك أيھا الباكي ألنك ستبتھج وتفرح
سأجعلك تنسى الماضي
سأعوضك عن السنين التي أكلھا الجراد
نعم يسوع ھو إله التعويضات

ثق إن يسوع يعوضك عن الحنان الذي فقدته
يسوع يقول لك سأعوضك عن الفرح الذي لم تعرفه
سأعوضك عن ما خسرته،
سأعوضك الصداقة الحقيقية التي لم تجدھا بين أقرب الناس
إليك
سأجعلك تعبر الصحراء وسط ينابيع الفرح ومياه الراحة
المتدفقة
من أبار نعمتي التي ال تنتھي
سأعوضك عن رماد الماضي بعطر االبتھاج
سأجعل الحزن والتنھد يھرب منك ،
نعم أنا يسوع رجل األوجاع ومختبر الحزن،
لقد مررت أنا بكل ما اجتزت أنت فيه ليس ھذا فقط

الصليب لكي أريحك،
ب
خطاياك أييضا ق
فوق
بل أخذت حمل خ
ل
أھبك الحياة األبدية
ك
من ذلك أنا
ل وأكثر م
بل
ي أحمالك
تععال والق
ك لكي أأريحك
قي عل ّ

ك
وفكرك
حفظ بك
قلبك
سالمي الذي يح
ستبدل ققلقك بس
تعال لكي اس
سبيح
مك التھلليل وصووت التس
أضع في فم
كي ع
تعال لك
،
أرده،
ي ال
ل
فكل من يأتتي إل ّ
منه ي
دمي
الذي سال م
قلبي الجرييح ي
سرع وأحتضنه في ي
بل أ
ُ
شفي الععليل
الذي يش

ي لكي امسح دموعك
تعال إل ّ
ي باكية؟ جاءت
ألم تسمع عن المرأة الخاطئة التي جاءت إل ّ
بكل خطاياھا،
فأنا ال أرفض أحد ألني جئت الدعوا خطاة للتوبة
ي وغسلتھما بدموعھا ،لكني
جاءت باكية ومسحت رجل ّ
محوت كل خطاياھا،
ذھبت بسالم يفوق كل تصورھا وفرح ال ينطق به ومجيد
تعال وال تقل لي أن خطاياي كثيرة،
لقد جئت ألجلك ورفعت خطاياك في جسدي على الصليب،
لذلك ال تخف ألني فديتك ،دعوتك باسمك أنت لي
أريد أن أمنحك الشفاء والسالم والحياة الخالدة

ألن دمي الذي سفكته على الصليب يطھر من كل خطية
ي أريدك أن تختبر األمان واالستقرار وراحة
أنت عزيز في عين ّ
البال ألني قريب منك
أنا يسوع أقول لك ھل أجد مكان لي عندك؟ ھل تفتح قلبك
لي؟
اشتاق أن اسكن في سفينة حياتك لكي أحميك من
عواصف الشر
ولكي تسمع صوتي دائماً
ال تخف أنا معك ال تخف أنا معك إلى األبد
ال أھملك وال أتركك
تعال لتعرفني بأني المحب االلزق من األخ
ي اآلن أنا أسمع صراخك
تعال إل ّ
أنا أسمع صالتك

تعال يا ابني

