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 وتبعته حتى الصليب  أحببته يا إبنى

  ،نفعل معه مثل الكثيرين أمثالكم اآللم أ

 ..  اه بعيد  تخطفون البركة وتجرون عن

فقط  فيختفى تسعة ويعود ليشكر واحد   ،يشفى منكم عشرة برص

 سامرى !  ، غريب الجنس

 ،كنت أنا هذا الغريب يا ولدى

 ، عدت ألشكره وأمجده حتى نهاية عمرى

 عمرى الذى وهبه لى هو .. 

 

 وتبعته حتى الصليب ... وحتى القبر .. يالك من جبارة الحب  -

 

 ( 9:52حبيبى عند الصليب ) يو كنا أربعة يا * 

 ،وأخت أمه مريم زوجة كلوبا، أمه وأمنا كلنا مريم العذراء

 وأنا. ، ويوحنا الحبيب

 ،على نظراته ه يا إبنىآ

 وقتما كانت عيناه تتجوالن الكون كله من فوق الصليب 
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 ال أصف لك ماذا قال دون كالم؛ 

  ،فى عمق محنتى ساندتمونى يا أحبائى

 بة. ح  نية الجديدة الم  أيتها اآل أشكركم 

 

أعرف يا أمى .. وصورة الصلبوت تعلمنى ذلك كلما نظرت  -

 المخلص طرحته. قدمى   وعلى، ى اطلقتهذ... شعرك ال إليها

 (  7وقالوا أنك الخاطئة فى بيت الفريسى) لو فى هذا ظلموك   

 

 أقل من خطيتها  دعهم يقولون يا ولدى فخطيتى لم تكن بحال  * 

 فأنا ال أنظر للوراء.، هذا ال يغضبنى

 ؛وإن كنت قد أخذت مكانى ووضعت رأسى عند قدميه

 أخت لعازر مريم  ميت ومن س   ،فهذا تعلمته منها

 وتلك جاءت بقارورة طيب  ،هذه أتت بناردين خالص كثير الثمن

 بكيانى كلى ينبوع دموع !  صرت  ف وأنا أحضرت قلبى

 ت نفسى عند قدميه. رأيته يسكب حياته ألجلنا فسكب

 

 دعك منى اآلن ..* 

 ل وقد وصلتكم كل هذه األخبار؟ ماذا تفع! أنت  

 لماذا أراكم تتنكرون ألعماله؟ وتنشغلون عنه كل هذه المشغولية؟ 

 لن تخسروا الكثير ، صدقونى يا أحبائى

 وإن خسرتم فالخسارة معه ربح ! .. صدقونى ..  

 ،ها نفايةبولس الرسول خسر كل األشياء بل وحسب

 ،لكى يربح مخلصه
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 لحياة صحن عتيق ال ينفع.  اوجده تكريس  ولما نظر إلى ما خسره 

كله.  الكونفسه فى يسوع ملك ووجد ن، ولكن لما ربح يسوع

 صحنا  جديدا  .. فصرخ 5  وتكرس له، رتفع فوق العالم كلهاو

يَدة 5 األَْشيَاء  اْلَعت يقَة    "  يح  فَه َو َخل يقَة  َجد  ا إ ْن َكاَن أََحد  ف ي اْلَمس 
إ ذ 

ا. يد   "قَْد َمَضْت، ه َوَذا اْلك لُّ قَْد َصاَر َجد 

 ( :575كو 9) 

 ما الذى خسرته ألجل يسوع ؟  ،بنىإراجع نفسك يا 

 بالفعل خسارة ؟  هووهل 

 

 يا أمى  كالمك حلو .. ليتك ال تتوقفين.  -

حدثينى عن البستان والقبر يا أمى  ، ال تمسكى عنى لسانك العذب

 رة ؟من أين جاءتك الجسا

 ،ه حتى النهايةنوأنت بال خوف ترافقي، يهربون تالميذ  

 ما هذا الحب؟  

 

 هل تعلم ؟ ، ذا يا ولدىيوحنا الحبيب كتب عنى ه* 

 كلما نتالقى فى الفردوس؛ أشكره بشدة ..  

 ألنه حكى عنى فى بشارته. 

 ،يعرف مشاعرى ،ختبر صدر يسوعاو وألنه رسول المحبة 

 كما كانت فى أعماقى.  اتمام   فوصف لهفتى، ويقدر عواطفى

 

  .حقا  يا أمى الحنون -

  ، ( 92) يو أنا كلما أقرأ هذا االصحاح
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معك وقلبى يتلهف ويشعر بلوعتك فى البستان   أجد نفسى أجرى

 ،أراك تجرين هنا وهناك وتتلفتين فى فزع

 أكاد أصرخ 5 ، أصارحك القول

 !!! قد قام يا مجدلية 

 يأخذنى يوحنا إلى البستان  ،ومن شدة تأثرى بالموقف

 أنى اآلن على قمة ألفين سنة من الزمان  ىفأنس

  !أعود أضحك على نفسىف وأنسى أنك فى السماء

 

 كانت لحظات عصيبة يا إبنى الحبيب * 

 أحسست أنى بدون يسوع فاقدة لكل معنى فى حياتى 

 ائ قدامى لما نظرت القبر فارغ  العالم كله صار كال ش

 من قبر مخلصى.  اأكثر فراغ  وجدت قلبى 

 برغم قرب طلوع الشمس   الظلمة وقتها كانت شديدة

 وحبيبى أخذوه منى. ، فشمسى أنا قد غابت

 ،وقتها لم أشعر بالزمان 

 ،فهو بالحقيقة عقلى ، نت أو ضاع عقلهاجريت مثل من ج  

  .بل وقلبى وكيانى كله

  ،وسبقانى إلى القبر فهروالدعوت بطرس ويوحنا 

 صرخت 5 ،األكفان ومضيا إلى موضعهما نظرا

 تتركانى هكذا وحدى؟  ماذا عنى؟   ،يا بطرسأنا   ،وأنا يا يوحنا

 ،فقد عشت طويال  فى غربة ،بوحدتى هذه الم أشغل بالى كثير  

 مطرودة من الناس ومرذولة من أقرب اقربائى. 
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وفراغ قلبى تالمس مع فراغ قبره  ،نفسى كانت متعلقة بيسوع

 سأالنى 5 ،رأيت مالكين، يل ألنظر هذا النورفقلت أم

 من تطلبين ؟ ؟ لماذا تبكين 

 القصة ...  بقيةوأنتم تعرفون  ، دخلت الطمأنينة قلبى قليال  

  يا مريم ...نادانى يسوع 5 

  ،ضحكت الدنيا فى وجهى

 ،بل رنم الكون كله

 من فرط ابتهاجى قلبى من بين ضلوعىفر 

 . العظيممعلمى  ،5 ربونىصحت أنا فى انتصارف

 

 ،علمتنى الكثير يا أمى الجميلة -

 . حياتك وتاريخك أيقونة

 . ملح فى صحن جديد

 ،حب طاهر ليسوع

 . فى قلب حرره يسوع

  اال يتخلى عنه أبد  ، ال يتركه والصحن فى يده

 

 5 صحن، ملح فى صحن جديد.قد يدهشك تكرار عبارة صديقى 

 5اللقاء الروحىالحقيقة كلمات هذه الحلقة جزء من خلوة فى 

 ملح فى صحن جديد.

دمىة إليشىع النبىى لىو أحببىت، العبارة فىى حيىاة وخ عنهتقرأ   

 ؤتمر.ويمكنك مراجعة مواد الم


