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 زبولون -10-

 ألف مختوممن سبط زبولون إثنا عشر 

 مسكن أو إقامة أو ثبات. ، زبولون+ 

 فتشت وبحثت عنك ولم أجدك مع هذه القافلة 

 ؛ كيف تسكن وتهدأ بدونى، أنا هدوؤك وسالمك وراحتكتحيرت  

 الكرمة،ثبات الغصن فى  ،ا فّى يا إبنىأريدك ثابت  

  ،اا عندى وساكن  مقيم  

 ،ومقيٌم أنا فيك بال منافسة من آخر

 لما ال ترفض استضافتى فى قلبك وفكرك وبيتك واهتماماتك.

 ،كدكم نظرت وتعجبت من تيهانك وشرو

 وأنت تبحث عن هدوء وسكون واستقرار وثبات

 ا عنى. كيف؟كل ذلك بعيد   وراء وتلهث

 تتركنى وأنا أترجاك تفتح لتستضيفنى أنا وأبى، 

 ألشاركك عشاءك،  وأنا آت  تتجاهل نداءاتى، 

 وحيرتك، صحن أتعابك وأحزانك
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 ودعوتى لتشاركنى أنت صحن راحتى وأفراحى وسالمى.

 لقلبكنتبادل الصحون، أنا ال أجوع إال لحبك، وال أعطش إال 

 فى قلبك ، أرتوى لما أسكنوأشبع لما تشبع أنت من حبى

 .وأرويك

 أين أنت من زبوبون يا ولدى؟

 صعٌب علي قلبى أن أراك خارج السبط الحلو هذا، 

  سبط الشركة معى.

 ،كم لهثت وراء العالم ،نعم ياربى -

 كنت أفقد سالمى وثباتى، وبينما أنا أنشد الراحة

شبعى وارتوائى وصحة روحى ونفسى بل وجسدى  عويضي

ا  . أيض 

 .افتزعزع قلبى جد   ،اللجوء إليكأجلت كثيرا  

 لقلت مع داود :  ،ليتنى عدت من زمان

 " ثابت قلبى يا اللـه ثابت قلبى ". 

  ،سالمك وثباتك يا إبنى+ 

 فى سكناى فيك وإقامتى فى قلبك.  ،هدوءك وسكونك

ا خسرت    لم تعطنى المكان والمكانةلما لما تجاهلتنى و كثير 

 وتربح لما تقبلنى وتسكنى فى قلبك. 

  ،يا سيدى من جديد إعتبرنى  زبولون -

 أنا أعلم أنك تنتظرنى وال تيأس من رجوعى، 
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 ،فأنت الرجاء كله واألمل الجميل

 وإال ما كانت تصلنى هذه الرسالة اليوم.

 ، ولن أقاومطرد منه كل غريباو سكن فى قلبىتعال ا

 كن أنت سيده وملكه.

 

 لى يا ولدى؟ هل تقبلنى بالحقيقة؟ أم هو كالم؟ هل تفتح+ 

 حضورى عندك وسكناى فيك هو: 

o  ( 11:111كلماتى تخبئها فى قلبك فال تخطئ إلّى ) مز، 

o أنت تثبت فّى وأنا  ،تأكل جسدى وتشرب دمى فنتبادل الثبات

  ،( 65:5فيك ) يو 

o اترانى دوم  ، تسلك فى محضرى ،تهابنى،  

o   ا، تراعينى، ليس خوف ا بل حب  ِعشرة يا صديقىا واحتياج 

o  ،خلقتك، فأنت على صورتىتلتصق بى وتنظر إلي 

o  .تسلم لى المجداف والشراع والدفة 

 لك. ، ملكٌ القارب كله يا سيدى الرب -

  أوعز أرجوك إلى مالكك، يهبنى ختم العز

 التوقيع: إبنك زبولون

 

 (صديقى، هل تجرؤ أن تكتب اسمك وتوقيعك ؟ ) 

 


