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 هللا

 تقديم

  رافقت األناشيد والترانيم الّروحّية شعبنا المسيحي منذ بدايات الكنيسة...
عتادت إرافقتهم في األسرار وفي الصالة وحّتى في الحياة اليومّية حيث قد 

بتهال لّحنة، حملت في طّياتها الشكر أو اإلغاء لتمتماٍت مُ اآلذان على اإلص
ا للظروف أو للحاالت التي كان يمّر بها أو الشكوى أو الطلب، وفقً 

  المؤمنون والمؤمنات...

  لفت في هذا الكتاب هو:المُ 
لّخص رغبة الكاتبة، السّيدة نيران، ًال حيث نجد بأّن العنوان يُ عنوانه أو  •

خالل الكلمات وتمريره في األلحان ليتغلغل في في تقديم اإليمان من 
عمق الّروح العطشى لمخاطبة اهللا وللدخول أكثر في عمق سّر حّبه 

 وفدائه وعنايته باإلنسان، خليقته وصورته ومثاله...

تعّدد اللغات داخله وكأّني به يذّكرنا بيوم العنصرة حيث لم تقف اللغات  •
 ا أمام وحدة اإليمان...عائقً 

إلى اهللا في بعض الترانيم ومخاطبته عبر اإلنسان في بعضها  التوّجه •
اآلخر وهو ما يخاطب ضمائرنا لنكتشف أكثر اهللا عبر اإلنسان أو 

 كتشاف اهللا أكثر فأكثر...إلنساعد اإلنسان على 

  اّلذي يوحي كّل تسبيح وٕاكرام وللكاتبة شكٌر من القلب لترجمة هذا  ـف
  ترنيم فالصالة...ساعدنا على الالوحي في كتاٍب يُ 

  2017تشرين الثاني  8القبّيات في                                                 
  الخوري نسيم قسطون                                                         

  القبيات الضهر –خادم رعّية سّيدة االنتقال                                
  في أبرشّية طرابلس المارونّية                                      



 مقدمة

ه أن  أي، "ي مرتينصل يُ  /ُيسبح/ُيرنمالقديس أوغسطينوس: "من ُيرّتل قال   
 حين ُيصل ًال فإنه ُيصلي ي اإلنسان ُمرت تينمر  الصالة بالترتيل وبنغم إذ أن

مشاعر فرح أو حزن/أنين أو  هاُمضاف إليموسيقى هي صالة من القلب ال
كاتب الكلمات وواضع النغم هما  .وليست فقط كلمات من الفمإندهاش 

شاهدان هللا، وقد ُيصبحان ثالث أو أكثر فهناك اّلذين يستعملون اآلالت 
الموسيقّية المتعددة كًال بحسب إمكانّياتها ِلُيخرجوا النغمات التي تتراقص 

  عليها الكلمات تهليًال هللا.
  

في العهد القديم، خاطب اهللا النبي حزقيال ُمشّبًها إّياه "كأغنيِة ُحب ِمن    
ذي صوٍت ُمطرٍب ُيحسُن العزف" لشعٍب متمّلق إذ يسمع كالمه ولكن ال 

)، وحين تأملُت بهذه الكلمات أحسسُت أّن 32 :33ُيعمل به (حزقيال 
أن ها ويرّتلها الترنيمة لكي تكون "صالة" أو كـ"كالم نبي" فعلى َمن يسمع

  ها.كلماتيعمل بيؤمن و 
  

ألوانها وجمال شكلها وما ال ُيرى من عبير  الترنيمة هي كالزهرة لها   
طعم عطرها، هي كالشجرة الُمثمرة لها الخضرة والثمر وما ال ُيرى من 

  : والكتاب المقّدس. ثمرها
والشكر  الترنيم الوسيلة الطبيعية للتسبيحكان إذ مليء باألناشيد  )1(

 :1سبيل المثال ال الحصر: المزامير ونشيد زكريا (لوقا  [على التكريمو 
  و ،)]55-46 :1) ونشيد العذراء مريم (لوقا 68-79



الطلب من المؤمنين بالصالة بالترنيم وٕاستخدام اآلالت مليء بكذلك  )2(
فالعزُف إللِهنا  بلر اوا الموسيقية التي كانت في حينها، إذ نقرأ: "سبح

 لرب ل "غّنوا)، 1 :147 مور(مز  "يليقبه و  ذ له يل حسبيالتو  يطيب
بصوِت  هحو سب ")، 7 :147 مور(مز  "الكّنارةلهنا بوا إلإعزف ،ينمداح

   .)3 :150 مور(مز  "والكّنارةعود الب هحو سب  البوق،

اإليمان المسيحي وُكتبت من /أناشيد ُمستوحاة نيميحتوي هذا الكتّيب ترا   
  لغرضين: 

  .التسبيح هللا )1(
: عالقة اهللا باإلنسان وعالقة اإلنسان تبسيط شرح اإليمان المسيحي )2(

   ، فالعمل بحسب اإليمان.بأخيه اإلنسان
والمصرية ولقد أنشدُت هللا باللغة العربية الفصحى وباللهجة العامّية اللبنانّية 

 إستطعُت أن ُأقّرب قلب اإلنسان هللا أرجو أن أكون قدوباللغة اإلنجليزية. 
  ، آمين.والشكر هللا دائًما، وأراَد أن ُيفِهمُه ذلك بطِرٍق عديدة هحب اّلذي أَ 

  اإلبنة التي إفتداها اهللا بمحبته اإللهية
                                   æìàÜ�@Š‡äØ�g@Ýîöìã@æa�ã@ @

@ @
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  بيت اهللا   

  

  أحلى بيْت بيَتكْ     ي بيَتكْ بيَتْك يا بَ 
  بيَتْك بخوْر وهمْس     بيَتْك نوْر وشمْس 
  مَزيني بْغناني    بيَتْك داْر عمراني
  بيَتْك حْب وسالمْ     بيَتْك دفْء وحنانْ 

  ْمَخدة لكل تعبان    إيد مفتوحةبيَتْك 
  ْبِيْسعدني طول األيام    بيَتْك عْز وأمانْ 

  وطول أيامي ِسْهراني  ْبَغيْر بيَتْك ما راْح نامْ 
  حلى ِمن بيَتكْ ما في أ    بيَتْك يا ربِي بيَتكْ 
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  هدية من اهللا
    جودي يا ِأّمي جودي    ي جوديلَ جودي عَ 
    كْ رضيعِ  كْ عِ جيبي مَ و     َلْي بزيارة جودي عَ 

  جودي يا عدرا جودي       لي وجوديكْ ْيبارِ تَ 

 لي مِ بْ جِ تْ     لو تسمحال يا بي دِ ك هَ ن ي    
يلي لَ  يمِ لْ كِ  بقلبي وعْ    لييْ تضو نَ بحط ي    

 َتَغن يَلْك َلْيِلي       ما أحلى َهِلْهِدي  

  ما في ِمتال بكل الكون  ْهِدي إسما نور من نور
    ِبْتَردْد ِلَيُكْن نوْر     ِكْلِمْة حْق ْمَصفايِ 

ر كل الكون منا ال    َتْتَبريمَ وْتَعلَحب  
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  عروٌس لإلله
  إني عروٌس لإلله ... إني عروٌس لإلله

  زينيني يا إّمي ... ني يا إّمي حضريني يا إّمي ... لبسي
  تُأخدم اإلله... عْلميني يا إّمي 

 س هيبتهعْلميني إسمع كلمته ... عْلميني َأقد  
 ر لقمته ... عْلميني َأزّين مجلسهعْلميني َأحض  

  عْلميني َأشكر نعمته ... عْلميني َأحب إخوته
  عْلميني َأعشق ُصحبته ... عْلميني تمم رغبته 

  َتْيحطني بقلبه ويحميني ... عروٌس لإلله عْلميني ...
  عروٌس لإلله

  

  

  
  

رنا لنكون عروًسا لُيحضّ  م,حظة: ھذه ص,ة للروح القدس أدعوه فيھا "أُمي"
   ل<له، حيث مجلس > نوٌر وضياء، ومائدته نفوًسا ُمخّلصة زينًة لمجده.
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  والمحبة الميالد
  

)1(  

  ي؟نِ ب حَ َمن ذا اّلذي أَ 
  

  في يوم الميالد العجيب، وقال لنا: هَمَس اهللا
  "َمن ذا اّلذي أحّبني؟ َمن ذا اّلذي أحّبني؟
  َمن ذا اّلذي أحّبني ُأفديِه بروحي ودمي"

  

  عيني بإنذهال، وقلُت له:إليِه وحين تم ما قال، رفعُت 
  "َمن ذا اّلذي أحّبني! َمن ذا اّلذي أحّبني!

 ْكُتُه روحي ودمَمن ذا اّلذي أحبي"ني َمل  
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)2(  

  أْحَبْبتني وأْحَبْبُتكَ 

  عطْيتني قلًبا ُيشيُد بحبكأَ      ّني ُأحّبكحببُتَك وقلُت أَ أَ 
دا      َلمْسَتُه بنظرٍة من عيِنكَ  ساجًدا ُمَمج فخر  

  شكًرا لك  شكًرا لك  شكًرا لك     

  ني من ُحضِنك لقلِبكرفعتَ      حببُتَك وقلُت أّني ُأحّبكأَ 
  فِصرُت إبًنا لك     ِفكِركني في قلِبك و غرستَ 

 شكًرا لك  شكًرا لك  شكًرا لك

  



- 6 - 

 

  
  

  َمن أنا؟
  ن كثيرينأنا إبٌن هللا، واحٌد مِ 

  هُ مائدتَ  هُ ويشاركَ  ، في مقدسهِ أبيهْ  في بيتِ  طفٌل ينمو ويكبرُ 
  وسالقد  هُ إسمَ  هُ إسًما وعلمَ  اآلبِ  طفٌل أعطاهُ 

  هِ بحضنِ  ويأخذهُ  هِ لنجدتِ  هرعُ يَ  هُ عالًما أن  بأبيهِ  طفٌل يثقُ 
  هيْ نتَ على وجْ  عَ حين يرى الدم

 
  وأعدائي [خطاياي] هِ يحميني أبي من أعدائِ 

  وألمٍ  محبةٍ  ه بكل نيْ يْ ِة عَ قَ على َحدْ  هِ فِ وْ كخَ  علي  ويخافُ 
 هِ ورعايتِ  هِ حكمتِ  وأنا أنمو في ظل  ولهُ  نهُ ي مِ ألن  
  سرور مدى الدهور بكل  هُ إسمَ  ولسوف أحملُ 

 
 في معركتي بالحياة بهِ  دُ ني أبي بسالٍح ُأجاهِ َأَمد  
  مها لي لتكون لي الحياةسَ ني على الطريق التي رَ وَضعَ 

 األبدية إلى الحياةِ  التي تقودُ  هُ اي بركتَ مانًحا إي  
 وأُ  لُ مِ سأحْ  فرحٍ  فهو أبي وبكل إسمهُ  دُ مج  وسالقد  
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  واآلخر أنا
 ال أعِتْب عليك ... وال ِتْعِتب علي  

  ةأذيّ  ناقص ومفينا هموم ...  ِمنْ  لْ كِ 

  ةيّ قلوبنا الِحن  ىلَ مْ ... تِ  نكون أحبابخّلينا 
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  "أنا"اّلذي يقول اهللا و 
  

  روا فيكطعنوك بظهرك وغدْ    شو بّدي قّلك يا بّيي

  مع إّنا كانت مّنك َإللن هدية    ك حياتكْ ن سرقوا مِ 

  ن والكبريا والنقودِعِمت عيُنْن جهل    إللن ما كان لو حدود ُحّبكْ 

  ن كانوا بيعرفوكتُ ويا ريْ     هانوك بكلمة وقالوا كالم

  والحزينْ  أنا المحتاجْ     تركوني بدمعي وال معينْ 

  س تقبيل الراس مّني كان مفروضب   هون تْ صِ لْ القصة خِ  ويا ريتْ 

  "بيكّفي ما عاد فّيي"    وقلتْ  ظهري رتْ وهّلق إن دِ 

  موني بقلة اإليمان وٕاته   ذّكروني بالمحبة والغفران   

  والمكشوف يا ليلي يا عين    بوجهين كانوا معكْ 

 ما بعرف شو َبد حب عالظاهر وبالمخفي إنت ملعون           كْن من  

  ومن وراهن "إنَت مين؟"   قّدام الناس "أنا بحبك!"

  إن حكيت أو ما حكيت   ما فرقانه معن بنوب

  ي الغلطانينوما يكونوا هنّ    بس كالُمن ونفسن هو المهم
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  لتوبة ا
" عودي إلي"  

  

 عودي إلي  ... يا حبيبتي عودي إلي ،  
  عودي إلي ...  أنا ُأحبكِ 

  ، ... طاَل ُرقاُدِك وُسِرْرِت بحلمٍ  طاَل ُرقاُدكِ 
   عودي إلي ...  إستفيقي

  إفتديُتِك، ... أنا حقيقٌة ال خيال وأنا  أنا حقيقٌة ال خيال
   عودي إلي ...  ِثقي بي

  ، أضعها بقلبي دمعٌة في ُجب ...  ُجب دمعٌة في 
  عودي إلي ...  تروي ظمأي
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  عشق اهللا
)1(  

  العشق إزّاي؟
  إنت مش أد الغرام بتعشْق ليه بتعشْق ليهّما لَ 

  أي كالم بتعشْق ليه بتعشْق ليه ه مْش الحب دَ 
  بتعشْق إيه بتعشْق إيه ك الكمالْ ن عايز مِ  حبيبكْ 
  تكون ليه وحده وبيغار عليك بيغار عليكعايزك 

  وقلُبه كبير َمِتفرْقشي معاه َمِتفرْقشي معاه هْ ماْتقوْلشي َمَنا صاحبُ 
  ماْتقوْلشي ما يزعْلشي وفيها إيه وفيها إيه

  عليه ى عليه ِيْعلىلعْ هو الكمال وما حدش يِ  اد
  إيهال  إيه وِ ال على أد ما َحبك ِتِحبه وِ 
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)2(  

  ينتهيش عشق ما
  أنا وٕانَت وال حد تالتنا

 التناتأنا وٕانَت والحب  
  ينتهيش د ماحب خال

  من غير كالم وال تطنيش
  عشق وغرام من غير تحشيش

   ه يا زمان ما تنتهيشآ
  رأوشقلبي وقلبك ما بيْفتِ 

  وبدون قروشولو للحظة 
  ْهشي رتوش فِ  َمالنا حبنا وعهِد ما
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  شو هي المحبة؟
  

  ... المحبة إحترام المحبة مش أي كالم
  المحبة أخْذ وعطى ... المحبة كلمة ِرضى

  بتدوم... المحبة  المحبة ما ِبْتخون
   وهناالمحبة لمسة وفى ... المحبة عطر 

  ة وَصالةالمحبة َسْتر وغطا ... المحبة ِرفقَ 
  المحبة َبد ِحنّية...  المحبة مش ِغنّية

  جرحم بلس... المحبة  رحالمحبة صبر وف
  "ن دون تجريحمِ "المحبة المحبة نسمة ريح ... 

   ما بتتكّبر... المحبة  غارتْ المحبة ما بِ 
  المحبة بتغفر وتشتاق ... المحبة أحلى لقاء

  ... المحبة إثنين بروح روحللالمحبة رفع 
  المحبة مش "أنا" ... المحبة "إنت وأنا"
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  ”ةبّ مح“ :اإلسم
  وأِلُد إبنًة ... وقارب موعد الوالدة ... ساعاٌت قليلةٌ  ،حبلتُ 

  ...  للحظةٍ  غفوتُ  ،وعلى الرغم من شدة اآلالمِ  
 ! ما هذا األسم الغريب؟سمعُت صوًتا يقول لي َأْسميها "محّبة" ... ُذهلتُ  

  سمعي: "محّبة" ...فأعاد الصوت على مَ 
 ال تنتهي ...  إستفقُت على آالٍم ليس لها مثيل! آالمٍ 

  صوتها، ولكنهم قالوا لي: سبحان الخالق ... ... ولم أسمعْ  وٕانتهتْ   
 عليها ...  ووقعت عينايَ  ،وضعوها على صدري بدمائها
  : تستأهل التعب واأللم ...وقلتُ  سبحان الخالق ... زالت كّل اآلالمِ 

 عيناها مفتوحتان وكأنها لن َتغمض أبًدا، 
  مسحوبان بإتقاٍن ... ساهرتان ُيظّللها سيفان

  أعيناٌن هما أو بحٌر عميٌق أو سماٌء صافية يغرق فيهما ناظرهما ...
 شفاٌه ال داعي لذكِر لونهما فهما ينطقان دون صوٍت كالنسمة العليلة ...

  حمراء كالتفاح ُتشبع ُمقّبليها ... خدودٌ  
  لُمنير ...دفٌء غريٌب إعتراني وكأن حرارًة قد إنبعثت من هذا الوجه والجسد ا

 ""ملكُة مملكتي أنتِ منذ اآلن "محّبة" ... ما أحلى هذا األسم، فأنِت 
 

 

مالحظة: في هذا التأمل أصف "محبة اهللا لنا" التي ولدت بقلوبنا وُعِرفت حين 
للقلب. هذه المحبة  ذه المحبة في قلوبنا نجعلها ملكةً ُصِلب المسيح. وحين تولد ه
 ).5:5ح القدس (رومة مفهومها ينمو ويكبر بقوة الرو 
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 تعالوا نبحث
  تعالوا نبحُث عن ضوٍء منيرٍ 

  ؟ىأَفُيخف في ُظلمٍة دامسٍة،
  ؟ىفي ضوٍء هافٍت، أَفُيخف

  

  عن طريٍق سوي  تعالوا نبحثُ 
  ؟ىفي جباٍل وودياٍن، أَفُيخف
  ؟ىفي بحاٍر وزحاٍم، أَفُيخف

   

 تعالوا نبحُث عن طعاٍم شهي  
  ؟ىفي زبٍل وبرّيٍة خِربٍة، أَفُيخف
  ؟ىفي صحراٍء وصخوٍر، أَفُيخف

  

  تعالوا نبحُث عن حي صالحٍ 
  ؟ىفي هوِة األمواِت ونجاسِة الخراِب، أَفُيخف

  ؟ىُيخففي لّذٍة وشهواٍت، أفَ 
  

  اهللاتعالوا نبحُث عن 
 ؟ىفي جميع األماكن، أَفُيخف

  ؟ى، أَفُيخفقلب اإلنسانفي 
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  تهليل الروح
ي وٕالهي، أبي، رب  "أنتَ  هّللت الروح، "روح الحكمة"، وقالت: �

 أبانا" الكل، أنتَ  خالقي، خالقَ  أنتَ 

 "، وقالت "أنَت قّدوس، أنا إبنكَ فالفهمِ  لمِ العِ هّللت الروح، "روح  �
لآلخرين،  كَ أسمأعمالي لتعكس قدسّية تقّدس تلَك ُدعيت، وبإسمِ 

  ليتقّدس أسمك" 
 "، وقالت "أنَت ملكي، ملكَ المشورة الصالحةهّللت الروح، "روح  �

 بإسمكَ  كّل ركبٍة، وحسٌن هو اإلشادةُ  ستسجدُ  الجميع، لكَ 
 ك" ملكوت يأتِ لِ وس، القدّ 

حق وحياة، هي هّللت الروح، "روح الَجَلد"، وقالت "كلمتَك  �
  ك"تكن مشيئتلِ ونوًرا لسبيلي،  جلي طريقي، سراًجا لرِ 

 الحياة وعليكَ  واهبُ  "، وقالت "أنتَ المعرفةهّللت الروح، "روح  �
نا أعط، إتكالي، المحبة هي إحتياجي وغذاًء لروحي ألحيا معكَ 

  "يومنا كفافَ  خبزنا
حٌد "، وقالت "أنَت صالٌح وليس أالتقوىهّللت الروح، "روح  �

 ناغفر لأَ سواك، إرحمني وتّوبني وقلًبا نقيا أخلقه فّي، وٕارحمنا، 
  "إلينا أخطأكما نحن غفرنا لمن  اناخطاي

القدرة،  القوي، كلي  "، وقالت "أنتَ مخافة اهللاهّللت الروح، "روح  �
أنا ِمن خرافك  الّراعي الصالح الساهر اّلذي ال يرضى بالشر،

 "من الشرير نانج لكن  في التجارب ناال تدخل أن أنكرك، وال أودّ 
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  ربي سمهُ أُ 
 ُت الخالق، المولود، الذي ال ُيرى،حببْ أَ 

 السجودكل اإلكرام و  لهُ 
 بمحّبِتِه، عظيٌم بحكمِتِه، ُمدهٌش بخلِقِه، قوي 

  الوجودكل المجد و  لهُ 
 ِي،الصالح، الُمحْ اعي الرّ هو القّدوس، 

  النفوسكل الشكر و  لهُ 
 ،ُمعزيَ  ي، ُمرشديرب  سمهُ ، أُ ًناسكَ اآلخُذ من قلبي لُه مَ 

  الخضوعكل الحب و  لهُ 
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  اإلنسانحب حب اهللا و 
        هللا:هللا:هللا:هللا:

            ني؟ُتحب  قل لي يا َمن ُحبك طعن قلبي، أمازلتَ 

  
  وعلى مّر األجيال، تأتي اإلجابة:  

  آه، لماذا السؤال؟ ماذا صدر عني أو لم يصدر؟
  ؟"فتر"أو  "بك مأل قلبيوحُ  بكَ حِ أُ "وأقول:  ماذا أردّ 

  كسٌل هو أو جهٌل أو حب ذات؟أ
  أمازلُت أفكر بالجواب؟آه، 

  ،ي فأنا ال أقصد وال أبتغي نسيانكعذًرا حبّ 
  فساعدني وأمسك بيدي بكل قواك
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  ي علَ  رانْ هإنَت سِ 
  ي رِ بْ مي وخَ لْ ي في كِ َبْيني وَبْيَنك يا بَ 

  طول" مي بتقول: "أنا ِبِحبك علىلْ والكِ 
"هي بتقول: "إنَت سِ والَخْبرِ  ران علي  

  َخِوي ي في ِصْحِبي وأَ َبْيني وَبْيَنك يا بَ 
  والِصْحِبي بتقول: "إنَت معي على طول"

"هَخِوي بتقول: "إنَت سِ واألَ  ران علي  

  ي في ُحب وِغني َبْيني وَبْيَنك يا بَ 
  والُحب بيقول: "أنا َمَعْك على طول"

 بتقول: "إنَت سِ والِغن علَ  رانْ هي" ي  
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  مدودةالمَ  اليدُ 
 على الرغم من ُبْعِدنا   مدودةتزْل يُدَك مَ  مْ لَ 

  على الرغم من أعماِلنا  مدودةَلْم تزْل يُدَك مَ 
  مدودةيًدا لتبقى مَ  ُسمَرْت عليهِ      نتِظُر لنظرٍة لصليٍب ت

  مدودةلتبقى مَ 

  حياةف ةً محر  حُ رشِ ت   مدودةتزْل يُدَك مَ  مْ لَ 
  ةسدودأبواًبا م تطِرقُ    مدودةتزْل يُدَك مَ  مْ لَ 

  مدودةلتبقى مَ ح صافَ وتُ  فتحْ ليُ     لبابِ ل ةٍ خطو تنتِظُر ل
  مدودةلتبقى مَ 
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  القّديس
 لي أنَت اّلذي قلتَ   ِمما أخاُف سيدي

  سكنيسوى إنتقاُل مَ   لم يُعدْ  أن الموتَ 
  

  هو أبي البيتْ  فرب   بغريبْ  مسكٌن ليَس 
  بِه من جديدْ  أولدُ   ضياءُه نوٌر عجيبْ 

  

 ال ألٌم وال نحيبْ   والدٌة ال تنتهي
  بلقياَك أبي الحبيبْ   فرٌح دائٌم وسالمْ 

  

 أنعمَت علي بها  والدٌة أنَت اّلذي
  َك ليلوال محبتُ   والدٌة دون إستحقاق

  

 عيد عيٌد ليس كأي   يوُم ميالدَي الجديدْ 
  سمعُت صوتَك من جديدْ   رأيُتَك وجًها لوجه
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  ال تخف
 ال أتعلمين سيدتي أن لن يتخّلى عنِك؟ ،كِ ذي أحب 

  يكِ غذ ويُ  كِ دُ سنِ يَ  ،هِ م أُ طِك بحباٍل روحّية كجنيٍن ببَ رَ 

  أدركِت حبِك إلْبِنِك اّلذي كان يوًما برْحِمِك وولدِتهِ 
  فحبه لِك َلهَو أعظُم وأشد قّوًة من حبكِ 

  ر مالئكًة تحميكيُيسخ  ،يرعاِك سيدتي بعيٍن ال تنعس
  زبدِ حليًبا مُ  ُيشربكِ ، اًء أبدياَأطِعمِك غذ

   ، َألَبسِك ِبرا منيرِ ِك من روحهِ قلبَ  مألُ يَ 
  تعِكُس حبه لكِ على أغنيٍة فتصدحين بكلماٍت  ُيدرب أوتار صوتكِ 
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   يلقول ت يرب سمعتك   
  )1(  

  اهللا عطاء
  أعطيُتُه ُحبا بكَ     هو لكَ  يكل ما لِ 

  يااـومغفرة الخط    ُسلطاِنَي على األشرار
  بإسمَي َتنتِهرُ     قلُت لَك إستْعِمَلهُ 

  أباَك عن يميِنكَ     دييا ولَ  ال تخفْ 
  َلهُ لغيرَك فال ُتهمِ     لطاِنَي لم ُأْعِطَيهُ سُ 

  "مجًدا لَك يا أبتي" فُيصرخُ     األمراض كل  يَ ُيشفِ 
  برؤيتي مَ تنعَ لِ     يَ َك عن يمينِ جعلتُ 

  درتيَك قُ نُ تحضِ       ّوتي قُ   كَ دُ سنِ ت
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)2(  

  اهللا محبة
  

  ...يا حبيبي  كْ تَ يْ ب ح مال"

  ي، بقلو  يقلع كيتَ طَ عْ أَ        

  ...  ما فيها و  يينْ الدِ  يتْ سِ نْ              
  "يبّ عيونك يا حُ  رمالكِ                 
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  أبي السماوي

  

  إبًنـا لـكَ يا َمن دعـوتني 

  ِســــــــــر عجيــــــــــٌب مــــــــــؤلمٌ 

ـــدي   وُقلـــَت لـــي إمســـْك َي

  َرفعَتنــــــــــــــــي لُحضــــــــــــــــِنكَ 

  َأْحَبْبتنــــــــــــــي وَوهْبتنــــــــــــــي

  كنـــــــــــــٌز بـــــــــــــه جـــــــــــــواهرٌ 

ــــــــــــي ُأِحبــــــــــــكَ  ــــــــــــَت أب   أن

ـــــــــْتِركَ  َأنعـــــــــمْ  ـــــــــي بَس  عل

  

  وُبْحـــــــــــــــَت لـــــــــــــــي بِســـــــــــــــركَ 

  ِســـــــــــــــر عجيـــــــــــــــٌب ُمفـــــــــــــــِرحَ 

ــــــــدكْ    فأنــــــــا ُأِحــــــــب َمْســــــــُك َي

  "ُأِحبـــــــــــكَ "وهمْســـــــــــَت لـــــــــــي 

ــــــــــــــــــــكَ    كــــــــــــــــــــل كنــــــــــــــــــــِز قلِب

  بي القلـــــــــوَب بســـــــــحِرهاَتســـــــــ

  فأنــــــــــــــــــــا ِمنــــــــــــــــــــَك ولــــــــــــــــــــكَ 

  وأنـــــــــــــــا ســـــــــــــــأبوح بِســـــــــــــــركَ 
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  تعــــــالوا إلــــــي وٕاســــــمعوا

  مَســـــــــَح دمـــــــــَع ُمقلتـــــــــي

  فخطيئتــــي قــــد ُمِســــَحتْ 

  بصــــــــــــــــليٍب ُمحتَقــــــــــــــــرُ 

  ماَت ألجلي دوَن َجَدلْ 

  تجســـــَد مــــــن غيــــــِر أبْ 

ــــا ُمشــــِبًعا ــــي قوًت   َغــــَدا ل

  ســــــــر عجيــــــــٌب لألبـــــــــدْ 

  وأرســـــــــَل ِلـــــــــَي اْلـــــــــروحْ 

ــــــةً   يفــــــيُض بقلبــــــي محّب

 

 

  مــــــا َفعَلــــــُه الــــــرب بــــــي

  وفـــــــــــــتَح لـــــــــــــي جّنتـــــــــــــي

  وخالِصــــَي ُأْعِطــــَي لــــي

ـــــــَب فيـــــــه ـــــــٍل ال عي   وَحَم

  ُمْسَتْســــــــــــــِلًما لَمَحبتـــــــــــــــي

  من عذراٍء في بيِت َلْحم

ـــــــــــــوٍم ُمتجـــــــــــــددِ    كـــــــــــــل ي

  إختلفــــــــوا علـــــــــى ِفْهِمـــــــــِه 

ـــــــــــــــــُدني وُيثبُتنـــــــــــــــــي ُيعم  

ـــــــــــعا مألْحــــيـــــ ـــــدألبلـــُه ـ   ـــــ
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 شكًرا هللا

  رّبي عيناك ... تشع محبًة عيناكعيناك 
  رّبي عيناك وحنـان ... عيناك ... ءً تفيُض دف

  رّبي عيناك ُتشعرني باألمـان ... عيناك ...
 

  عيناك رّبي عيناك ... تشع رحمًة عيناك
  رّبي عيناك تعِكُس ما بقلبَك ... عيناك ...
  رّبي عيناك وما يجوُل بفكرك ... عيناك ...

  
  ... إرجوحتي رّبي يداك يداك رّبي يداك

  ... رّبي يداك بي ِلُحضنك ... يداك تطيرُ 
  ... رّبي يداك تضّمني لصدرك ... يداك

  
  يداك رّبي يداك ... ُتطِعُمني رّبي يداك

  ... رّبي يداك حييني ... يداكمنا يُ 
  ... رّبي يداك بقوٍة ُتغّذيني ... يداك
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  يداك رّبي يداك ... ُتمِسُك بيدي يداك
  ... رّبي يداك تقودني لبيتك ... يداك

  ... رّبي يداك تعُبر بي لُقدسك ... يداك
 

  يداك رّبي يداك ... َتمَسُح دمعي يداك
  ... رّبي يداك ُتعّزني ُترشدني ... يداك

  ... رّبي يداك تواسيني وتسُترني ... يداك
  
  يداك لبسني رّبييداك رّبي يداك ... تُ 
  .. رّبي يداك. وْشًيا ُمنيًرا ... يداك
  ... رّبي يداك ِدرًعا حصيًنا ... يداك

  
  قدماك رّبي قدماك ... ناٌر ولهيٌب قدماك

  ... رّبي قدماك تمحو كل آثامي ... قدماك
  ... رّبي قدماك تُنير لي حياتي ... قدماك
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Your Hands, O God Your Hands ... 

They hold my hand, Your Hands 

 and lead me to Your Home ...  

Your Hands ... Lord, Your Hands 

They walk me through to Your Holy Place ...  

Your Hands ... Lord, Your Hands 

 

Your Hands, O God Your Hands ...  

They Wipe away my tears, Your Hands 

and comfort me and guide me ...  

Your Hands ... Lord, Your Hands 

They console me and cover me ...  

Your Hands ... Lord, Your Hands 

 

Your Hands, O God Your Hands ...  

They clothe me, Your Hands  

 with Illuminating Robe ... 

 Your Hands ... Lord, Your Hands  

With protective shield ...  

Your Hands ... Lord, Your Hands 

 

Your Feet, O God Your Feet ...  

Fire and flames, Your Feet 

that wipe out my sins ... 

Your Feet ... Lord, Your Feet 

 And lighten up my life ...  

Your Feet ... Lord, Your Feet 
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Thanks To God 

Your Eyes, O God Your Eyes ...  

Radiate love, Your Eyes  

overflowing with warmth and kindness ...  

Your Eyes … Lord, Your Eyes 

make me feel safe and secure ...  

Your Eyes … Lord, Your Eyes 

 

Your Eyes, O God Your Eyes ...  

Radiate mercy, Your Eyes 

reflect the feelings of Your Heart ...  

Your Eyes … Lord, Your Eyes  

and what’s in Your Mind ...  

Your Eyes ... Lord, Your Eyes 
 

Your Hands, O God Your Hands ...  

My swing, Lord Your Hands 

they fly me to your lap ...  

Your Hands ... Lord, Your Hands 

and embrace me to Your Chest ...  

Your Hands ... Lord, Your Hands 

 

Your Hands, O God Your Hands ...  

They feed me, Lord Your Hands 

 with true Manna to live …  

Your Hands ... Lord, Your Hands 

 With strength they feed me ...  

Your Hands ... Lord, Your Hands 
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My Life 
My life...my life...my life,  

what shall I say about my life? 

 

I was born long time ago,  

before my mother gives birth to me. 

I was born when someone died, 

and gave His Breath to me. 

 

He took me by His Gentle Hand, 

and raised me with His Tender Heart. 

I called Him "Father" from all my heart,  

and gave my life to Him. 

 

I promised to be a loyal son,  

and keep His Word on my heart,  

to show His Love to everyone,  

and give His Breath to them. 

 

So all can share this life-giving Breath,  

and live eternally with Him. 

My life...my life...my life, 

what shall I say about my life? 
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The Saint 

Why would I be afraid, Lord, 

You're the one who told me  

that death was nothing but a move to a new home. 

 

A dwelling that is not strange,  

as the Lord of the house is my Father. 

 His brightness a mysterious light,  

in which I’ll be born once more. 

 

A never-ending birth,  

no pain, no tears, but lasting joy and peace, 

in meeting you my beloved Father. 

 

A birth that you’re the one who gifted it to me, 

 A birth that I don’t deserve, 

if it wasn't for your love for me. 

 

My new birthday is a feast not like any other, 

I saw you face to face, 

I heard your voice once again. 
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A Gift from an Angel 

What are you giving Me, dear Angel?  

A Swaddling Cloth welcoming Me at My Birth, 

a sign for people to know that I am here!  

Or, a Cerecloth saying goodbye on My Death, 

a sign for people to know that I have gone!  

O hold Me tight, dear Mother of Mine,  

and offer Me home, love, and peace of mind. 

O hold Me tight, dear Church of Mine, 

and offer Me frankincense in the form of prayer,  

offer Me your heart as a precious gift made of gold,  

and your tears for your unintentionally neglect to My 

Word. Come back to Me, and I shall give you home, love, 

and peace of mind. 
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The Spirit’s Song 
 

� The Spirit trumpeted, the Spirit of Wisdom, and said, 
"You are my Father, my Lord and my God; you are my 
Creator, the creator of all; you are Our Father" 

� The Spirit trumpeted, the Spirit of Understanding, and 
said, "You are Holy; I am Your son and is called after 
Your Holy Name; let my actions be sanctified to reflect 
the Holiness of Your Name to others; hallowed be Thy 
Name" 

� The Spirit trumpeted, the Spirit of Counsel, and said, 
"You're my King, King of all; all knees shall bow to You; 
and it is good to proclaim and praise Thy Holy Name; 
Thy Kingdom come" 

� The Spirit trumpeted, the Spirit of Fortitude, and said, 
"Your Word is Truth and Life, my way, a lamp unto my 
feet and a light unto my path; Thy Will be done" 

� The Spirit trumpeted, the Spirit of Knowledge, and said, 
"You are the Giver of Life, in You I trust and on You I 
depend; Love is all what I need and it is the food for my 
soul to live with you; give us this day our daily bread" 

� The Spirit trumpeted, the Spirit of Piety, and said, "You 
are Good and no one else; have mercy on me and make 
me repent, and create in me a pure heart; have mercy 
on all of us, forgive us our trespasses as we forgive 
those who trespass against us" 

� The Spirit trumpeted, the Spirit of Fear of God, and said, 
"You are Almighty, Immortal, the Sleepless Good 
Shepherd who do not accept evil (wrong doing); I am 
one of Your Sheep and do not wish to stray away; lead 
us not into temptation, but deliver us from evil" 
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A Bride of God 

I'm a bride of God ... I'm a bride of God 

Prepare me, O Mother … Dress me, O Mother …  

Beautify me, O Mother 

Teach me, O Mother … To serve my God 

    Teach me to obey His Word … Teach me to revere 

 His Majesty 

  Teach me to prepare His Food … Teach me to adorn 

 His Assembly 

 Teach me to thank for His Grace … Teach me to love 

 His Brothers 

Teach me to adore His Amity  ... Teach me to fulfill  

His Will 

Teach me … So He’ll keep me in His Heart and  

protect me … A Bride of God 

A Bride of God 

 

 

Note: This is a prayer to the Holy Spirit calling Him "Mother" 
to prepare us to be a bride of God, where God’s assembly is 
light and brightness, and His table is “Saved Spirits” for His 
Glory. 
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A Gift from God 

 

Be generous to me, be generous, 
Be generous O my mother, be generous. 
Be generous to me through a visit, 
And bring your baby with you, 
So He will bless my existence and life, 
Be generous O Virgin, be generous. 
 

If You’ll allow her, Father 

To bring me a gift from You. 

A Word that lightens my night, 

That I’ll put in my heart, 

To sing for You every night: 

What a beautiful gift it is. 
 

A gift that’s name is “Light from Light”, 

No equal to it at all times. 

Pure and whole truth, 

Repeatedly saying, “Let there be Light”. 

Teaching us “Love”, 

So that whole universe be justified. 
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Who am I to God? 

 

I know I am His child, one of many, He treat us all the same 

He’ll come running for my help if He see me crying in pain 

He know that I trust in His Holy Name 

He know what I need to ease or cure the pain 

He gave me my name and taught me His Holy Name 

 

He protect me from His enemies* and mine, both are the 

same 

He protect me as the pupil of His Eyes with love and pain 

And I grow under His wisdom and care 

As I am His and I shall always carry His Holy Name 

 

He gave me the armour I need for my battle in life 

And He let me go on my way aiming for life 

In the way He designated for me to have a life 

With His blessings that lead to eternal life 

He is my Father and I shall happily carry, honour and glorify 

His Holy Name 

 

 

 

 

[* Note: God’s enemies are my/our sins as in Psalms 40 and 41.] 
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  الفهرس

  صفحة              

  1    ............................................   بيت اهللا
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