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

صرخت أنت: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر ، * سيدى يسوع

  مستطاع لك،يا أبا اآلب كل شئ ، عنى هذه الكأس

 ولثالث مرات طلبت يارب

 هو دوًما أبى، وهو القادر على كل شئ.نعم يا ولدى .. 

 تعلموا منى، أنا أبوكم حتى لو سكتُّ ..

 وكل شئ مستطاع لدّى فلماذا تجزعون؟

 ليكن هذا مرسوًما أمام عيون قلوبكم

 ففى سكوتى سوف تتعزون، وتتعلمون كيف تنهبون السالم.

 * فى المرة الثالثة يا رب كان تصريحك 

"يَا أَبَتَاهُ، إِْن لَْم يُْمِكْن أَْن تَْعبَُر َعنِّي هِذِه اْلَكأُْس إاِلَّ أَْن 

( 42:26)مت«" أَْشَربََها، فَْلتَُكْن َمِشيئَتُكَ 

 ولدى+ فى صالتى يا 

كنت أريد اكتشاف إرادة السماء، وال تستصعب هذا ألنى 

 فإخالئى لذاتى وضعنى هكذا. اإلله،

 وبلجاجتى انفتحت السماء وتكلم اآلُب أبى؛

 تعبر الكأس تعنى أن تشربها -
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 ما قولك يا إبنى الحبيب الذى به سررت؟

 وأنت تعرف ماذا تجسدَت ألجله.

 بل مشيئتك فقلت فوًرا يا ولدى: لتكن ال مشيئتى

 وهكذا سلمت ُ نفسى .

 آه .. فهمت يا سيد ..

 تريدنى فى صمتك أصلى كي أكتشف إرادتك.

 مهما طال سكوتك، آه، إنها اللجاجة. صابًرا وأصلى 

 أصلى وكلِّى استعداٌد للطاعة.

 ولما تعلن لى إرادتك، أسلم لها، ولو كانت ضد إرادتى

 يا لها من دروس، يا لها من خبرات

 علمنى أن أقول لتكن إرادتك، ال مثل كل مرة ،يا رب 

 فأنا أقولها وأنا أحمل إرادة مخالفة، 

 حتى أصبحت فى لسانى بال معنى.

 هى وغيرها من مقاطع الصالة.

 يبدو لى أنى ال أعرف كيف أصلى.

 أشكرك ربى، ها أنا أنعلم وأتدرب منك يا معلمى الصالح.

 * ولكنك تألمت يا سيدى ..

 اة إلى معاناة تكون الحياة.وكأنه من معان

 من معاناة صمت اإلله، إلى معاناة الضيقة والصليب.

 سامحنى سيدى، هذا أصابنى بالهلع.

 سكوتك ضيقة شديدة علينا يا رب.
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 فلما تتكلم  تصب الكأس كلها فى فمى.

 من ضيقة إلى ضيقة، أهكذا تكون الحياة ؟

 ماذا كانت لذتك يا إلهى المتجسد

 إرادة اآلب، وبعدما أُعلنت لك ؟وانت تكتشف 

 .اصرخ بهذا كى أتعلم صدقنى

  + لذتى فى الطاعة يا ولدى،

 ويكفى أن أعمل وفق خطة أبى.

 وانت، فلتكن لذتك فى الطاعة.

 سيكون فرحك أكبر مما لو رفعت عنك الضيقة.

 جماله كله فى وجودى أنا معك.، فالبستان، بستان حياتك

  ؛بستان فى حياتك جفت تعزياتهكل  لك،، ولما أوجد منك

 سيتحول إلى فرح ال يوصف.

 * سمعت سيدى عن المالك الذى ظهر ليقويك

 هل كانت معونة من السماء؟ وأنت رب المعونة كلها

 أم كانت تعزيات تعلن مدح السماء لطاعتك؟

 ها أنت تتذكر يا حبيبى 

 لما تصلى بلجاجة وتعرف الطريق إلى صراعها

 وراءك فى جهادكستقف كل السماء 

 ولو كنت مدعًوا إلى ضيقة؛ صدقنى ستكون سيد الموقف!

 وستدرك أنى لو أعطيت لخصومك ساعة،

 سأسندك فيها بكل قوتى، وستخرج منها رائع النصرة.

 أنظر، لقد قبضوا علىَّ فى البستان، هكذا ظنُّوا
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وفى طاعتى لآلب والتدبير الذى أتيت  ولكن فى الحقيقة،

 ماً إراديًا منى لهمكان تسلي ألجله،

 ة.ها لحظً وقد تأكدت لى إرادة أبى، التى ما خالفتُ 

 * من لى بهذا الثبات يارب ؟

 أنا الذى يجزع ألقل تهديد، ويشكو ألتفه األسباب.

 مجرد خبر مزعج يرعبنى. وعدم فهمى لسكوتك يربكنى

 ماذا أفعل ياربى فى نفسى الضعيفة؟ 

 + ال نخف من اضطهاد يا حبيبى

 محفوظون فى كفى، فحافظوا على هذا الوضعكلكم 

 صدقوا وعودى، تمسكوا بها، تغنوا بها. 

 وعندما يلوح الصليب واأللم، لتهربوا إلى جثسيمانى.

 هناك تجدوننى أحمل عنكم كل أتعابكم 

 الروحية والنفسية والجسدية

 وتأتى السماء بالمعونة.، وما هى إال ساعة صراع وصراخ

 الصليب،سيعبر األلم كما عبر 

 وستأتى نصرة القيامة باألفراح.

 فتنسوا المشقة، كمياة عبرت تتذكروها.

 أبرع الجمال وحلو اللسان.، * أنت رائع جًدا يا يسوع

 ليتنى أقتنيك يا ربى، فأمتلك سالمك

 أُبارك إسمك ، أشكرك، أُمجدك، أُسبحك

  .يا حياتنا كلنا، يارب الحياة، وأنتظرك طول الحياة

.سيدى وفادى حياتى لك كل المجد      


