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 أسرار العذراء /02

 شاهدة على اإلطالقأعظم 
 

 هل زارك يا أمى بعد القيامة ؟ -

 ا !!! سؤال جرئ !! جرئ جد  

 اإلله الذى أحبنا ونحن خطاة 

 وأحبك وسكن فيك 

 .ا ؟ ال أظنأال يزورك قبل الكل بعد عودته ظافر  

 هو لم يفارقنى يا ولدى + 

 أتظنه يمأل كيانى بالهوته ويأخذ منى جسده الخاص 

 ؟ ثم يفارقنى مجده وحضوره

 ة !نى قيام  لقد كان تجسده م

 لقد قام فى أعماق قلبى لما قبلت البشارة 

 ولم أعهده إال قائما صدقنى يا حبيبى 
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 ، حتى وإن مات بالجسد فاإلله ال يموت يا ولدى

 كيف يموت وهو القيامة والحياة ؟ 

، وانتظرت فقط  إلعالن شهادة كل هذا عشته يا حبيبى

  ،الشهود

معكم كلكم ببهجة ، وألفرح للتالميذ وألجيال المؤمنين

 .الخالص

 ولكنه مات وقام يا أمى اعلم  -

 ا ليموت به وعليه تعزيتك يا من أعطيته جسد  

 ؟ اا ممجد  ا منتصر  أال يريك نفسه غالب  

 ،ال أظنه يهمل ذلك وهو اإلله كلى المشاعر والحنو

  .والعطف والرقة والعذوبة

 حدثينى كيف كان اللقاء 

 ؟ دخل قلبك أم دخل عليتك

 ؟ظريك أم مأل كيانكمأل نا

 ؟أخذته فى حضنك أم احتضن هو وجودك

 ؟ يتها العبدة واألمأه يمم عند قدأجلست بجواره 

 ، تحسست جروحه كأم حنون

 ؟أم مسح هو وجهك بحنانه اإللهى
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 .؟ ال أظنوهل حضر يوحنا اللقاء

 ،فمن لم يؤمن بالقيامة حتى لحظتها

 ا ال يحظى بهذا اللقاء الفريد جد  

 .  نى أنت يا أمىحدثي

 سرارك أيا يا أمى عليك وعلى * 

 لم تكونى المجدلية وال بطرس وال يوحنا وال يعقوب

 و شاول ألم تكونى توما وال الجموع وال اسطفانوس 

  .، أنت أمهفأنت فوق كل هؤالء

و القصور أوالخوف أو التردد أ، منك   ين الشك  أ

 ؟؟ اواالنتكاس

 لذلك عبر على الكل إليك 

 هم  يعاينون كٌل بطريقته وقامته واجتهاده ودعا

 ؛نت لصمتك تعلنين أقوى الشهاداتأوتركك 

 !نه قائم فى قلبك ال يموت وإن مات بالجسد كالتدبيرإ

  .أذكرينا نفرح فرحك اإليمانى الثمين

  .علمينى ننتظر فى صبر الواثقين

  .لنحيا القيامة الى دهر الداهرين

  .فأنت عندك خبرها  بكل اليقين


