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 ،يا أخي

 مىت صارت الفكرُة حكمًا؟

 أليس عندما أكل آدم من الشجرة؟

 ومىت صارت الشريعُة سبياًل؟

 أليس عندما غاب الضمري وجاء موسى باحلجر؟

*** 

 ،يا أخي

 رنا أخوًة إىل األبد؟مىت ِص

 هل حبكم الشريعة أم بقرابة املتجسد؟

 أخوة الرب؟ وكيف صرنا

 أليس بتجسد الكلمة؟

*** 
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 ،يا أخي

 ،عندما ُيحكم عليك، أو على فكرٍة، حىت لو كانت وصيًة

 هل جاءت احلياُة من الوصايا؟

 هل كان يسوع وصيًة، أو شريعًة؟

 أليس هو عطيًة؟

 نتشاجر؟ الَمفإذا كان هو احلياُة، فَع

*** 

 قال يسوع: أنا احلق

 قال أيضًا إنه حمبة احلق

 ا وحَّد احلق باحملبة،وعندم

 قال: إن حرركم االبن تصريون أحرارًا

*** 

 حقُّ احملبِة عطاٌء

 والعطاء هو األقنوم

 حمبُة احلق هي شفاٌء ورُد احلياة للمائتني

 فأين تضع الشريعة؟ هل هي شريعة احلق اليت ُتحيي؟
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 أم هي شريعة احملبة اليت جاءت بالشِّرِك يف األلوهة؟

*** 

 مؤسسٌة ُتداُر بشريعٍة؟هل الثالوث 

 أليس هذا جتديفًا يصرخ به اجلهالء؟

 أال تعلم أن اخلالق مل خيلق شريعًة لنفسه؟

 هو خيلق الكل، ولكن احملبة ليست خملوقة

*** 

 يصرخ رسول يسوع: َمن ال حيب ال يعرف اهلل

 احملبُة فكرٌة وعواطف عند الترابيني

 احملبة هي حياة الثالوث عند املتأهلني

 د الترابيون املتأهلني بشريعة حمبٍة خلقوهايطار

*** 

 يف امسه اخلاص: "حمب البشر" املتجسُد احلُق شرُقُي

 يف االحتاد األقنومي يف الرب الواحد احملبُة تشرُق

 ردَّ احلياَة للمائتني احلِق وجُه

 مرياث امللكوت منحُة احملبِة ووجُه
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*** 

 يا أخي

 يسوُع حقٌّ ُصِلب باسم شريعة اليهود

 يسوُع حقٌّ ُصِلب كعطية اآلب لنا

 ال تقف مع الصالبني لئال ختسر احملبة

 وال تسخر من احملبة لئال متوت حتت حكم الشريعة

*** 

 يا أخي

 ك تصحو؛ ألن الفجر حانُأناجيك علَّ

 الليل طويٌل، ولكن ليس على َمن صنع النور

 يسوُع هو أخيَك، وأخي وريب وربُّك

 اإلهلي يف ظلمة اجلهل ُيشرق نوره

*** 

 أربعني عامًا تأخرَّت صحوتنا

 ُزيَِّف فيها اإلميان كله

 والبغضة القلِب ت قساوُةَمَكوَح
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 ت أخوَة وأخوات يسوع بعناٍد ورفٍضَبَلَص

*** 

 م من بني األموات""استيقظ أيها النائم، وُق

 فنوُر يسوع هو االحتاد والصلب والقيامة والصعود

 األزل، هو نوُر

 املوتى أشرَق يف عاَلم

 احلياة يبحث عن املوتى ليعطي نوَر

 د. جورج حبيب بباوي


