أثار المسامير
كانت نفسية ماثيو فى غاية المرارة ،فقد استخدم كل وسائل اللطف والزف م
مع ابنه الوزيد في ليب دون جدوى .كان االبن مهمال ففى دراسفته ومسفتهترا بو،تفه،
ال يشعر بأيه مسؤولية ،عنيفا فى كلماته وتصرفاته.
وفى يوم خميس العهد بعد االنتهاء من خدمة البصخة المسا ئية ،دخل مفاثيو
زجففرة ابنففه ،وفففى بشاشففة بففدأ يهنئففه بأسففبوع البصففخة واالسففتعداد لعيففد القيامففة
المجيد، .دم ماثيو هدية جميلة البنه الذى فرح بها.
،دم األب البنه صورة كبيرة للسيد المسيح المصلوب ،وأظهر فيليب إعجابفه
بالصورة .عاد فقدم األب البنه علبة مسامير رفيعة ،وهو يقول له:
"فففى كففل مففرة تخطففي يففا فيليففب ثبففت مسففمارا فففى جسففد السففيد المسففيح
المصلوب .وفى كل مرة تقدم توبة عملية وتسلك بروح الزق ان ع مسمارا.
بهذا تكتش ضعفك ،كما تدرك مرازم هللا وزبه لك".
بدأ فيليفب يفعفل ذلفك ،وففى نهايفة الشفهر جلفس ليفرى كفأن الصفورة أختففت
تماما ،فقد امتألت بالمسامير! بكى فيليب بمرارة مقدما توبة صاد،ة للرب ...وكفان
يصفر إلفى هللا كفى يسفندع بنعمتففه المجانيفة ،ولكفى يلهفب روح هللا القفدوس ،لبففه،
ويعضدع فى كل عمل صالح.
شعر األب بتغيير واضح فى زياة ابنه ،وإذ دخل إلفى زجرتفه وجفدا مسفمارا
وازدا فى الصورة.
تهلل ،لب األب ،وازتضن ابنه وهو يقول له" :لتسفندك نعمفة هللا يفا ابنفى"،
ثم ن ع المسمار األخير من الصورة..
انهار االبن فى البكاء بمرارة ،ودهش األب لذلك.
 لماذا تبكى هكذا يا ابنى ،فإن مسيزنا مخلص النفوس وغافر الخطايا ،يفرحبالتائبين؟
 أنا أعلم هذا يا أبى ،ولكن... ماذا؟ لقففد أنت عففت كففل المسففامير مففن الصففورة ،وبقيففت أثارهففا عليهففا .إنففه يغفففرخطاياى ،لكن أثار الجرازات بقيت فى جسدع زتى بعفد القيامفة! لقفد صفلبت
مخلصى بإهمالى مانا هذا مقدارع.

لترسم صليبك أمام عينى ،فال أنسى زبك الفائق!
مع كل خطية أثقب جسدك بمسمار ،وأنت بزبك تنتظر خالصى ومجدى!
أشكرك يا غافر الخطية ،أمجدك يا واهب المجد!
هب لى أال تفارق اثار جرازاتك بصيرتى!
"انتم الذين أمام عيونكم ،د رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا"(غال.)3:1

