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 قارئى المبارك، أخى الحبيب

رحلة إجتماعنا لدى الرب، رحلة بطلها طرفان 

الحنين شتياق، ولوال هذا الشوق ما توفر يربطهما اال

الجذب من السماء لضعفاء  وما توفر داخلنا للسماء

لوال نعمة  ،العودة إلى هناك اأمثالنا، ما استحقوا يوم  

 ما كان نصيبنا كل ذلك الغنى. الرب

بحثت عن آية أو موقف يعلن هذا االشتياق ويعبر    

، رأيت آية حلوة عن هذه الرابطة الفريدة بيننا وبين هللا

فى قداس  وال نتوقف، حتى لما نسمعها انعبر عنها كثير  

الكلمة ال نتوقف عندها وال نجعلها محور عظة أو 

اآلية من الرسالة الثالثة لمعلمنا يوحنا والعدد هذه  .تعليم

 ( وهى من إصحاح واحد. 11يو  3منها )  11

319 
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ا فَنَتََكلَّمَ  قَِريب   َعنْ  أََراكَ  أَنْ  أَْرُجو َولِكنَّنِي"   َسالَم  . لِفَم   فَم 

 ". بِأَْسَمائِِهمْ  األَِحبَّاءِ  َعلَى َسلِّمْ . األَِحبَّاءُ  َعلَْيكَ  يَُسلِّمُ . لَكَ 

 

 * أراك عن قريب

 ربى الحبيب

 ،إن كان ذلك اشتياق يوحنا إلى غايس الحبيب

 ،يوحنا الذى علمته أنت الحب

 فكم وكم تشتاق إلّى وأنت الحب ذاته؟

 يا لتعاستى لما نسيت ذلك

 عون عليك أنك تنساهملما أرى من يدَّ يا لحزنى 

ا(  وحاشا وفيهم يا رب من يراك ) سامحنى  !مخادع 

 لك خاصة تحبها وتعتنى بها، ترعاهم وتدبرهم

 تغفر لهم وتمحو ذكريات خطاياهم

 أما هؤالء المساكين فهم على هامش شعورك

 سامحنى سيدى وسامحهم

 ال يعرفون أنك كلك شعور، وليس لك هامش

 عر داخلهم سيدىلكنها مشا

 غريب يطاردهم عاشوها ربما، أو ماض   لظروف  
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 نعم، هم الذين صنعوه ولست أنت

 إنما على أية حال، صار لهم ذلك المطارد الشرس

 لم يستطيعوا الهروب منه، أو لم يريدوا

 أخاف عليهم يا رب، واليوم قريب.

 

 أعرفهم يا ولدى وأحبهم صدقنى كما أحبك+ 

 لكنهم ال يصدقون

 لهم اشتياقاتى، بينما هم غافلون أعلن

 

 لم تعد تنفعهم كلمات يا رب، حتى لو من عندك* 

 للقاء هم فى احتياج  

 اعذرنى سيدى، ودعنى أتحدث بلسانهم

 كلنا فى احتياج للقاء يا يسوع

 الكلمات كثيرة عندنا، من حبر وقلم

 نعتبرها، نوقرها، نحفظها ونعلم بها

 لكن نفس كلماتك هذه تعلمنا،

 اللقاء شيء آخر ) حاجة تانى(!أن 

 ما أروعه، لذا نشتاق إليك وإلى لقائك.


