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 2011 / 7  عندما يسكت هللا  يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
 حوار من طرف واحد - رجعوا بآنيتهم فارغة

 * يا نفسى ما العمل ؟

 ماذا فعلِت أنِت حتى غضب هكذا وصمت اإلله؟

 لسكوت ؟ ل اضطربل ماذا فعلنا كلنا حتى 

 وهو الذى ال يكف عن الكالم والعمل؟

 ليس أمامى إال الصراخ يا رب، * 

 حتى وإن لزمت أنت السكوت 

 بل وتسمع الكنيسة كلها.واثق أنا إنك تسمعنى وإخوتى 

 هل إلى هذه الدرجة أحزناك ؟

 هل هان عليك اوالدك؟ فتسلمهم هكذا للضيق 

أعود فأؤنب نفسى، لو كنت إبنك كما تريد، لما فعلت كذا 

 وكذا ..لما أهملتك، لما ذهبت بعيًدا، وما كان هذا منظرى 

 لو كنت إبنك وربيب نعمتك، 

 والضيق.لما تسببت لشعبى كله فى هذا التعب 

 * آه يا رب  

 لو تركتنا نتكلم وحدنا كأننا نكلم أنفسنا، 

 ربما ال نحتمل، أو تَُجن عقولنا، فتكلم أرجوك.

 ؛عماقى من قلبى يئنأهمُس فى 
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 أدخل أكثر. عمِّق رؤيتك وطلبتك ...

 لم تصل بعد إلى فلسفة ما أنت وأنتم فيه ..

 كالمك كله عتاب وكأن هللا هو الذى أخطأ.

 انك خاطئ فماذا فعلت ؟عرفت 

 أم تظن أن النعمة تتستر على خطيتك؟

 نحن لم نفرحك يارب، بل هربنا فرحين بعطيتك ونسيناك.

 وهناك فى الكورة البعيدة، أعنى فى الهوة العميقة.

أضعنا كل شئ، واحترق كل جمال فينا لما لم نعد شهوًدا 

 وفخرنا بك انقلب إلى فخر بذواتنا. ، أمناًء لك

 ك التى عندنا أسكناها الرفوف.ووصايا

 وحبك الذى قدمته، فى نظرنا صار واجبًا عليك.

 كمن يرد على أبيه لما يعاتبه: 

 عليك أن تربينى وتصرف علىَّ  واجب  

 بى إلى الحياة،  تيتَ أفأنت الذى 

 وما كنت أقبل لو كانوا قد أخذوا رأيى! 

أنت لى ذلك األب المسكين الذى  هكذا فى غباوتى صرتَ 

 ، وال يقدر أبوته.ال يفهمه إبنه

 أال تتكلم بعد يارب؟  * سامحنى سيدى

 إال يهمك ضيقتنا يا سيد؟  فإلى متى سيدوم صمتك؟

 ( 8يا رجاء اسرائيل، مخلصه فى زمان الضيق )
 (46ش)إ لماذا تجلدت هكذا ؟

؟ يَا تَتََجلَّدُ  هِذهِ  أأَلَْجلِ  22 " ؟ ُكلَّ  َوتُِذلُّنَا أَتَْسُكتُ  َربُّ لِّ  "  الذِّ
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 يارب، أريد أن أسكَت انا لتتكلم أنت
 ".هللَاُ  يَا تَْهَدأْ  َوالَ  تَْسُكتْ  الَ . تَْصُمتْ  الَ  "اَلَّلهُمَّ،

 (.2:81)مز
، يَا َرأَْيتَ  قَدْ  22 "   21.  َعنِّي تَْبتَِعدْ  الَ  َسيُِّد، يَا. تَْسُكتْ  الَ  َربُّ

" .َدْعَوايَ  إِلَى َوَسيِِّدي إِلِهي يَا ُحْكِمي، إِلَى َواْنتَبِهْ  اْستَْيقِظْ 
 (.13)مز:

لك تتكلم !   قلت آتى إليك بكالم داود محبوبك، عَّ

 لماذا تكون كغريب، كمسافر فى أرض يعبرها إلى غيرها 

 (8يميل ليبيت ليلة واحدة )

“Like a stranger in the land, like a traveler 
who stay only a night” 
 ياه يا رب .. ألهذه الدرجة ال تطيقنا؟ ماذا فعلنا لكل ذلك ؟ 

 وأنت الذى بصليبك غفرت كل األثام ؟ 

 تتركنا؟ تترك أرضك العطشى؟ تترك أوالدك الجياع ؟

 وحينما أدعوك تصمت، 

 لك ؟ ولما تأتى تعبر بسرعة كأننا لسنا

 ما هذا يارب؟ بعد قليل سيضيع إيمانى

 أرجوك، قم يا رب لماذا تنام ؟

 التخلىالمرارةُ شديدة  جًدا فى قلبى سيدى، مرارة 

 ال أظنك تتحير، حاشا، دع الحيرة لى أنا.

 ال أظنك ضعيفًا، حاشا، اترك لى أنا الضعف كله والعجز 

 ولكن يحيرنى صمتك. 
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 أن يسكت ورعيته تُهان هكذا ؟  مثلك   كيف لجبار  

 كيف يبدو هذا الجبار كأنه ال يستطيع أن يخلص؟

 كيف .. وكيف .. وكيف .. ؟

 كيف يسود الشر ؟ ولماذا ؟

 كيف يتعظم المنافقون ويتفاخر الكاذبون؟ 

 كيف يرفعون أيديهم على شعبك؟ 

 لماذا يُهان الشيخ فى شعبك؟ كيف تُحرق بيعتك؟

 هذا وتصمت ..ياه .. يا رب .. كل 

 كيف وانت فى وسطنا يحدث لنا كل هذا؟

 ، * أعود إلى أعماق نفسى

 وفى ذاكرتى جدعون الذى شجعه وعدك 

 ورده لسان حالى اآلن:. الرب معك يا جبار البأس

 إن كان الرب معنا، فلماذا أصابتنا كل هذه ..

 آه .. يارب .. لذلك خشيت على إيمانى وأخوتى 

 جًدا  فالغربال عنيف  ، إيماننا يا سيدبعد قليل سيفنى 

 تذكروعدك لبطرس؛ الشيطان طلبكم لكى يغربلكم كالحنطة

 ؛ال يفنى إيمانه كىفكما طلبت ألجله 

 أذكر ضعف إيماننا وأعنا أرجوك يا سيد.

 مازلنا نثق أنك فى وسطنا، معنا

 مازلنا نؤمن أننا دعينا باسمك، 

 مازلنا نرجوك فال تتركنا حتى لو سكت 

 ال تدع عصا األشرار تستقر على نصيب الصديقين، 
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 .أوالدك نحن حتى لو أخطأنا

 أليست هذه نعمتك، أن تحتملنا وتسترنا وتنتظر عودتنا ؟

 * أرجوك يا إلهى ..

 ضع سالًما فى أعماقنا من جهة نصيبنا عندك

 ال أقول هذا ألستبيح الشر لى ولشعبك، ال. 

 خجالً من نفسى،إنما أطلب 

 نفسى التى تريد أن تتوارى اآلن خزيًا مما عرفته 

  ،وإن تكن آثامنا تشهد علينا. يارب

 (9(  ال تتركنا )7فإعمل ألجل أسمك )

 ها أنا يارب اكتشف الحقيقة، أو بالحرى تواجهنى الحقيقة

 لكنه الرياء الذى مأل حياتى، التى ما غابت عن عينى يوًما

 تؤدبنى أعاتبك! العقاب ولماالتأديب وستحق أخطئ وأ

 ياه على حجودى ..

 سيدى ال أجد إال كالم إرميا النبى، ألتوب به وإخوتى

" قد عرفنا يارب شرنا ، إثم آبائنا ألننا أخطأنا إليك ال 

ترفض ألجل إسمك. ال تهن كرسى مجدك اذكر ال تنقض عهدك 

ن يمطر أو هل تعطى السموات م نا هل يوجد فى أباطيل األمممع

)من ذاتها( وابالً أما أنت هو الرب إلهنا فنرجوك ألنك أنت 

 (22 – 20: 26)أرصنعت كل هذه " 

أتركك اآلن وسوف يخرج الرب عن صمته ، أخى الحبيب

امه.أذكرنى أمولما تسمع صوته فى أعماقك،    ، ويكلمك


