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شمعون - 7-

مختوم من سبط شمعون إثنا عشر ألف 

 

 المستمع إلّى المطيع لكالمى.   هذا هو+ 

 ؟ ماذا عنك يا حبيبى؛ وأنت

 وكنيستى ورعاتى وتعاليمى،  تجاه وصاياى،

 تفعل؟ اماذ

 ،سامحنى على عصيانى وريائى وكسلى -

 ها ثقيلة. سامحنى على اتهامى لوصاياك أن

  ،انجيلك إغفر لى هروبى من مرآة

 ،لى قبحى وفسادى ت  ف  ش  كم من مرات ك  

 فتجاهلتها وتركت كتابك يعلوه تراب تهاونى. 

 ا، سامحنى على قسوتى يوم  

 ؛أكسرها ت  د  يوم أمسكت مرآتك وك  

 .لما ألقيت إنجيلك وطرحته فى ازدراء

  .وعسيرة صعبة ،وصاياك ال تعجبنىت لسانى يوم قلت:الاغفر لى ز

  ،أحمنى ربى أرجوك من اإلنحدار أكثر

 من الوقوع فى فخ الشك أو التجديف أو اإلنكار 
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 ،تتركه فوصاياى ليست ثقيلة بالمرةإفتح كتابى يا إبنى وال + 

 .أطع تعاليمى ففيها كل الخير لك

 ومن ازدرى بكلمتى يخرب نفسه. من خشى وصيتى يكافأ

 نصرة وقوة وثباتا، ستكافأ 

  لما تمسك بها فى فمك ولسانك وأفكارك

 ال تنسى ذلك يا ولدى. 

 

 ،أخترق السطح ،أتجاوز الحرف ،ساعدنى ربى أدخل األعماق -

 ،أطالعها فى شغف، لوصاياك اثمين   اأعطى وقت  دبرنى 

 ،أطيع ،أخضع، أخشعألهب قلبى، ف

 يعيننى فأغلب.  اا بتار  أمسكها فى لسانى سيف  

 

 ، ىعروس ،+ وكنيستى يا ولدى، أمك

 بن هللا، التى ولدتك للسماء وجعلت منك إ

 وصنعت من جسدك هيكال لروحى،

 عنها فى قلبك وفكرك ونظراتك؟ماذا 

 أم تلومها؟تطيعها 

 أمام شطحات الحاقدين، مع الكارهين، وتحتقرها تفضحها 

 ؟ أم تسترها وتفتخر بها دون شك أو إنكار

 المستحقة التغيير والتجديد، القبيحة السوداء العجوز العتيقةتراها 

 هى فى نظرك مجيدة ال دنس فيها وال غضن) كرمشة فى الوجه(أم 

 الالئمين الناقدين،  كنت مع الكارهين الحاقدينإن 
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 ،مع شمعون فأنت لست  

ع  من أما  م  ا لِي ي س  اِهر  ل   س  م   ك  اِريِعي، ِعن د   ي و    م ص 

افِظ ا ائِم   ح  ابِي ق و   ( 8) أم أ ب و 

 ا، يفرح به شمعون ويعقوب وأفرح أنا أيض  شمعونى الجديدهذا ف

 تقول يا ولدى؟ذا ام

 قول، الخزى يغطينى.ليس عندى ما أ -

 ، كبيرة وسترك عظيممحبتك 

 عارى وزيف تبعيتى،وتسترنى وأنت تعلم  وتدللنىتناقشنى 

 ،أنقلب علي أمىا أن لم أنى اخترت يوم  وتخيرنى وأنت تعتحاورنى 

 ، ورموزها ورعاتها لمالئكة وأنا أهينهاضبطتنى اكم 

 .وأتقول عليها، فى حماقة بل غباء

 اغتاظوا من مسلكى الغريب الخائن، كم 

 عريسها الغيور!سكوتك، بينما أنت وكم تعجبوا من 

 .وهرب من رائحتى ختم شمعون،بنى المالك ع مضى لو ويلىيا 

 يا سيد، أيها العريس الغالى، محنى اس

 هينها فيما بعد، بل من اللحظة.آلن، وأتعهد أال أأنا أتوب اها 

 لرجالها،سيء من يسبها، أو ي بلأقوال اشارك فى مهانتها، ال 

 وحدك تقود الكل وتعلم الكل وتؤدب الكل لو رأيت ذلك، أنت 

 لى حالى.نا، فيكفينى التمعن فى خزى أعمالى والبكاء عأأما 

 + أغبطك يا ولدى، 

   ، المستحق لختم العز.المطيع تكون شمعونهكذا 


