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 تعال وساعدنى

 األحباء أصدقاء الكلمة

سنوات فقط  4حين كان عمرة طفل صغير وعمره  

راد ماتت أمه من لدغة ثعبان. وأما والده فقد قتله أحد أف

هو القبيلة المجاورة. وكان عليه أن يهرب من بالدته و

سنة( أوال إلى بلدة مجاورة ثم  23الثامنة عشر )فى سن 

. عانى هناك إلى شمال أفريقيا. وخالل تلك الرحلة فقد عدد ليس بقليل من أصدقاؤه الذين لم يتحملوا شدة الحر

يد  غير أنه أستطاع أن يشترى حريته. غير أنه وقع فى.السجن لعدة شهور حيث إنه كان غريب عن البالد

لتين وطأت مسيحى الديانة. وكان عليه أن يهرب مرة اخرى وأخيراً وبعد معاناة سنتين كام المتطرفين بسبب أنه

ق. الجئ فى أتجاه أوروبا. وفى وسط البحر توقف الموتور وفقدوا الطري 241قدمه مركب صغير به أكثر من 

يباً جداً .صبح الموت قرإذ أن الماء بدأ يتسرب داخل القارب الصغير. وال يوجد آى مخرج أ جميعاً يبكون واوبدأ  

ى " هكذا كان يحكى هذا الشاب: إنها أصعب الحظات حياتى. لقد رأيت الموت. بدأت أصلى والدموع تمأل عيون

اإنى أطلب عدنى فأيها الرب يسوع المسيح لو كان يجب أن أموت  األن فا أنا مستعد لكن لو كانت إرادتك أن تسا

حدود األيطالية فق سفينة تبحر فى اتجاهنا كانت سفينة من سفن حرس الوفجأة بدت لنا فى األمنك أن تنفذها " 

هناك قاموا بعالجى. 1021ستيمبر  10هؤالء أخذونا إلى جزيرة صقيلة. كان ذلك فى يوم   

 اآلن أنا بينكم ولكن ال يحق لى أن أبقى بينكم علّى أن أهب مرة أخرى من حيث أتيت.

       تبعد عنى يا إلهى "" يارب ال تتركنى. ال              

دو وكأن نمر فى حياتنا بلحظات يتالشى فيها كل األمل. كل الطرق مسدودة امامنا. يب : األحباء أصدقاء الكلمة

نرى ال رجاء  الستسلم فيها للظالم الذى يحيط بنا.كل شئ بال أمل. الحظات نسقط فيها فى أحزان ال نهاية لها ون

ألسنتنامخرج  الحظات تخرس فيها  وال  

 فى مثل تلك الحظات علينا أن نتذكر كالم المزمور للرب اإلله:

ال تبعد عنى! ال تتركنى!  

      ونقول له  ال يجب ان نستسلم وال يجب أن تخرس ألسنتنا بل نصرخ ونبكى ونلقى أحمالنا على الرب يسوع

             

  بل تعالى وساعدنىد عنى ال تتركنى ال تبقى يا رب بعي                      
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