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 2011 / 7  عندما يسكت هللا  يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
 البستان الذى صمت

 أن تنشغل بالبستان الذى صمت، + حسُن يا ولدى

  حديقة آالمى، أن تدخل معى بستان جثسيمانى جيد  

 هناك عانيت أنا من صمت اآلب ألجلكم 

 وفيه كان ضغط الضيقة على أشده

 وأنت تعرف كيف وصف البشيرون آالمى هناك.

 أخذت معى تالميذى األحد عشر، 

 يبدو لكم أنى كنت أريد أن اتقوى بهم  

 ليكن ..

 ولكن كنت أريد أن أعلمهم وأعلمكم الدرس عمليًا

 ؟ماذا تفعلون فى الضيقة

 وكيف تتعاملون مع صمت اإلله!

 واخترت منهم ثالثة، بطرس ويعقوب ويوحنا

 ليكونوا شهود الصراع والصراخ 

 وفى العمق صارعت وصرخت حتى تكلم اآلب
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 * ولألسف يارب لم يسهر منهم أحد  معك ساعة واحدة

 .ال أنسى عتابك لهم ولبطرس خاصة إذ كانت أعينهم ثقيلة.

أَْنَت نَائٌِم! أََما قََدْرَت أَْن تَْسَهَر َساَعةً َواِحَدةً؟ " يَا ِسْمَعاُن، 

 (41:73" )مر
+ هكذا قلت له، خوفًا عليه وليس خوفًا على نفسى أو رثاًء 

 لقد كنُت أعرف ماذا أقول .. وماذا سأفعل ، لها

 أردُت أن أترك لكم وصيًة يا أوالدى

 أنتم نائمون، كيف؟  كيف تنامون والضيقة قريبة؟

 لون وتعودوا لتشتكوا صمَت اإلله ؟غفيف تك

 إفعلوا مثلى تُحركوا السماء. 

 أصرخوا مثلى تزعجوا اإلله فيقوم ويعمل 

 قديًما هتف داود: قم يا رب لماذا تنام؟

 وأعجبنى هتافه، مع أنى لم أكن نائًما وال أنام أصالً !

 ولكن ما أعجبنى انه لم ينم بل صرخ، 

 رخون مثل داود.بينما أنتم تنامون وال تص

 ألم يكتب لكم البشير عن صراخ األرملة

 أنصفنى من خصمى، بينما القاضى صامت  ؟

 وأمرت أنا أن يقوم ألجل لجاجها وينصفها.

 

 * حالنا عجيب أعرف يا رب

 فنحن ال نعرف إال الشكوى.

 ونريد الحلول سابقة التجهيز التى ال تكلفنا شيئًا
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 وعليك أن تتكلم وتعمل.وكأننا نعاتبك؛ أنت الذى سكت 

وننسى كل الدروس وكأن صمتك يرجع إليك، ونحن 

 أبرياء!

 

 + آه يا ولدى لو علمت

 لو علمت كم الشكاوى التى تصعد إلىَّ من أرضكم 

 الكل يعاتبنى وليس من يلوم نفسه

 صدقونى ما كنت أسكت لو تكلمتم انتم حسنًا.

 تماًما كما قلت لقايين لما اغتاظ وسقط وجهه: 

 إن أحسنت أفال رفُع ! 

 ولكن يا ألسفى، لم يحسن النية وال التقدمة.

 ومعكم، ما كنت أصمت لو أحسنتم.

 لذلك أوصيت خادمى، كاهنى 

 أن يصحبكم فى رحلة جثسيمانى

 لتتعلموا منى كوسيلة ايضاح، ماذا تفعلون فى صمت اإلله.

 

 .. هذا يا رب .. جديد   درس  * 

 ان تكون أنت بجاللك وسيلة إيضاح. 

 حقاً سيدى، كيف فاتنى هذا؟

 (،22:02وانا الذى حفظت منذ حداثتى كالشاب الغنى )مر

 (20:2بط0انك تركت لنا مثاالً لكى نتبع خطواتك ! )

 سامحنى سيدى وعلمنى
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 + هناك فى جثسيمانى يا حبيبى

 ، الصالةوتتحدثون عنها مارست أروع هواية تتعلمونها

 كانت صالتى أقصر طريق لقلب اإلله.

 ن فعلتم تكثرون الشكوى.إوهذا ال تفعلوه أنتم، و

 هناك كانت صالتى صراًعا علمتكم به اللجاجة.

 وسلمتكم التدبير الذى به تواجهون تجربة آتية عليكم

 إذ قلت للثالثة ولكل األجيال من أوالدى:

 اسهروا وصلوا لئال تدخلو فى تجربة

 ضعيفًا وأنا القوىكنت أبدو 

 ولكن ضعف جسدى كان حقيقة يا ولدى 

 .ة يا إبنى الغالىيضيقة نفسى كانت حقيقكذا و

 أتألم آالمكم،  تُ كن

 أتجرع كأس الخالص بمرارته

 لتذوقوا أنتم حالوة فديتى.

 كل هذا وأنتم غافلون،

 .لذلك اكتأب البستان الكتئابى، فسكتَ 

 السماء على ندائى المر: ردَّ فى رعٍب وانتظر 

 .ْمِكْن أَْن تَْعبَُر َعنِّي هِذِه اْلَكأْسُ أيَا أَبَتَاهُ، إِْن 

 

 


