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 2011 / 7  عندما يسكت هللا  يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
 غيمةٌ قدَر كف إنسان

 + ال تظننى ساكتاً يا ولدى.

 صدقنى أعانى معكم  وأتعب لكم، 

 مثلما عانى إيليا من انقطاع المطر،

 وذهب إلى أرملة يلتمس كسرة خبز وقليل ماء.

 إلى متى يا رب ؟ إلى متى جفاف النهر؟

 وصمت روحك القدوس؟ األردن الحى الحقيقى

 نحتاجك يا سيد، وقلبى على أوالدك.

 كنا اخطأنا، توبنا فنتوب،إن 

 وإن كنا نافقنا، علمنا اإلستقامة.

 إنما كفانا سكوٌت أرجوك.

 + هل قرأت القصة جيداً يا ولدى ؟

 هل خلت هى من معجزاتى؟

 * ياه يا رب ..

 ها أنت تتكلم، تخرج عن صمتك الرهيب.

 ها هى السماء تتبسم لى.

 ال يا رُب، لم تخُل الرواية من معجزات.

 تعطى الحياة وتقيم إبن األرملة لما مات!ها أنت 
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 وها أنت تعطى من سمائك إعالن الحق كله

 فيذبح إيليا بسيفك أنبياء البعل والسوارى.

 أشكرك يارب ..

 يا من تعطينى رجاًء، حياة من بعد موت.

 وتطهيًرا لفسادى من بعد إغاظتى لك.

 أبارك اسمك وأشكرك على كل أعمالك

 المطر بإيليا،تغلق السماء وتمنع 

 وبنفس إيليا تقيم الميت وتخلص المدينة من شرها.

 يالعظم حبك.

 روحك يؤدبنى كما لو كان يعاقبنى،

 وهو ذاته يعزينى، يقيم مواتى ويخلصنى.

 يارب لك كل المجد ..

 سامحنى يا سيدى ..

 فمنظر السماء الصامتة التى ال تحمل غيوًما

 يصيبنى وإخوتى بإنقباض رهيب.

 وجفاف األردن وصمت هديره يرعبنا، 

 وهذا ماجعلنى أعاتبك، أحاورك حتى أفهم.

 إحتملنى أرجوك يامن احتملتنى وحملتنى كل االيام  

 اقبل لجاجتى وأخوتى، فنحن فى ضيق األزمنة نعيش

 ألم تعلمنى اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا،إقرعوا يفتح لكم؟

 م سكوتك؛ ها نحن نسأل، ولما تسكت نطلب، ولما يدو

 نقرع باب تعطفك بصرخة صديق نصف الليل، 
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 نطلب ثالثة أرغفة

 لننقذ بها جوع أجسادنا ونفوسنا وأرواحنا.

 بلوعة أرملة ضايقها خصمها جًدا

 نقرع بابك يا قاضى العدل كله، نحن مختاروك

 أفال تنصفنا؟

 قلت لنا: ينصفهم سريًعا.

 ، بطيئة جًدا فى نظرنا سامحنى سيدى، سريًعا هذه

 ربما تطول لسنوات!

 ولكنى أصدقك، تنصفنا سريًعا 

 وها نحن نتوقع اإلنصاف.

 + مهالً يا حبيبى .. 

 متى جاء ابن اإلنسان، ألعلَّه يجد اإليمان على األرض

 أم لم تقرأها؟

 لتعلم يا ولدى ما الذى يؤخرنى

 ما الذى يجعل "سريًعا " فى نظركم " بطيئًا جًدا ".

 البطيئة ليست ظلًما كما تقولون.ال يا حبيبى، عدالتى 

 إنما هى تأتى فى الوقت المناسب لتفرحكم بالحق.

 "حُس دوى مطر"

 قم اصعد كل واشرب.* 

 ليتنى كنت هناك، معك يا إيليا

 ليت قلبى ينفتح على هذه الخبرة العظيمة 

 "حُس دوى مطر"
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 كيف لك يا أبى هذا اليقين؟

 كيف تخطيت بقلبك وبصيرتك؛

 وصمت السماء وتشقق األرضجفاف األردن 

 "حُس دوى مطر"؟لتسمع 

 ليس فقط مطر، بل رعود وبروق ومطر غزير.

 إيليا: انه اإليمان يا ولدى الصغير

ر فى قلبى ينابيع التعزية ..  والرجاء الذى فَجَّ

 ليكن عندك منه، إيمان ورجاء

 ال تخف يا حبيبى،  

 فالرب الذى أمر بالجفاف، أمر أيًضا بالرخاء،

 يترك شعبه ، ما بين هذا وذاك،ولم 

 فما بين الجفاف والرخاء، أعالهم وأعطاهم حياة.

 لماذا تخافون؟ الرب موجود.

 حّى هوالذى أنا واقف أمامه، وأخدمه.

 * علمت سيدى إيليا

 لماذا طلب إليشع تلميذك

 نصيب اثنين من روحك.

 يارب أعطنى أنا ايًضا* 

 نصيب إثنين من إيمان إيليا ورجاء إيليا

 قبل جبروت إيليا وجرأته.

+ اطلب يا ولدى الحبيب وسأعطيك.


