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

 المحبوب فى المسيح يسوع

ونحن ندرس موضوع صمت أو سكوت هللا، نتذكر فى هذه     
الخلوة خبرة مريرة فى حياة شعب بنى اسرائيل، وهى خبرة 

ق. م.  685السبى. وأعنى به السبى البابلى، الذى تم فى سنة 
لما اكمل نبوخذ نصر ملك بابل الغارات على أورشليم وهدم 

  الهيكل. 

ل فى جزء منه، صاحب السفر الذى سنتأم –وأرميا النبى   
يعتبر من أنبياء السبى، إذ عاصر آخر خمسة ملوك من مملكة 

 يوشيا، يهوأحاز، يهوياقيم، يهوياكين، وصدقيا. –يهوذا 

وكم كانت أيامه صعبة جًدا، خصوًصا وهو يرى بعينيه ما    
سبق وحذر منه الملوك، كل هذا بسبب الشر الذى تفشى فيهم، 

 جميع المملكة.

سنتأمل فيه فى خلوتنا هذه، يحكى عن القحط والجزء الذى   
الذى صاحب غارة من غارات نبوخذ نصر على أورشليم) 

 .(9 -4: 41إر

ب   َكلَِمة   "  ِميَا إِلَى َصاَرت   الَّتِي الرَّ طِ  ِجهَةِ  ِمن   إِر  : ال قَح 

ضِ  إِلَى َحِزنَت  . َذب لَت   َوأَب َواب هَا يَه وَذا نَاَحت  »  َوَصِعدَ  األَر 
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َشلِيمَ  َعِويل   َراف ه م  . أ ور  َسل وا َوأَش  ا. لِل َماءِ  أََصاِغَره م   أَر   إِلَى أَتَو 

بَابِ  وا. َماءً  يَِجد وا فَلَم   األَج  وا. فَاِرَغةً  بِآنِيَتِِهم   َرَجع   َخز 

ا َوَخِجل وا وَسه م   َوَغطَّو  ؤ  لِ  ِمن   ر  ضَ  أَنَّ  أَج  ، قَد   األَر   تََشقَّقَت 

ضِ  َعلَى َمطَر   يَك ن   لَم   ألَنَّه   ونَ  َخِزيَ  األَر  ا. ال فاَلَّح   َغطَّو 

وَسه م   ؤ  ، َولََدت   ال َحق لِ  فِي أَي ًضا اإِليَّلَةَ  أَنَّ  َحتَّى. ر   َوتََرَكت 

تَن ِشق   ال ِهَضابِ  َعلَى َوقَفَت   ال فَِرا. َكل   يَك ن   لَم   ألَنَّه   يحَ  تَس   الر 

ي ون هَا َكلَّت  . آَوى بَنَاتِ  ِمث لَ  ب   لَي سَ  ألَنَّه   ع  ش   تَك ن   َوإِن    .«ع 

نَا هَد   آثَام  ، يَا َعلَي نَا تَش  َمل   َربُّ لِ  فَاع  ِمكَ  ألَج   َمَعاِصيَنَا ألَنَّ . اس 

طَأ نَا إِلَي كَ . َكث َرت   َرائِيَل، َرَجاءَ  يَا. أَخ  َخل َصه   إِس   َزَمانِ  فِي م 

يِق، ِض، فِي َكَغِريب   تَك ون   لَِماَذا الض  َسافِر   األَر   يَِميل   َوَكم 

تَِطيع   لَ  َكَجبَّار   تََحيََّر، قَد   َكإِن َسان   تَك ون   لَِماَذا لِيَبِيَت؟  أَن   يَس 

ِطنَا فِي َوأَن تَ  ي َخل َص؟ ، يَا َوس  ِعينَا َوقَد   َربُّ ِمكَ  د   لَ . بِاس 

نَا ك   !تَت ر 

كلها تنوح وتذبل * يا ربى على هذا الخراب، يهوذا 

 تموت الحياة فيها هكذا. ، األبواب

يهجرها الشيوخ .. ول تصبح مكان القضاء ول حتى 

ومالبس الحزن تغطى الجميع، إلى أسفل  (2التسلية )

 القدمين. يجرونها خلفهم على أرض خربة غلبها القحط

 كل هذا من غضبك يا سيد؟

 م؟مالى أراك تصمت يا رب؟ أل يهمك عويلهم وحزنه

 + حذرتهم مراًرا يا ولدى. الملوك والشعب
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 وكان أمام أعينهم، كيف خربت أختهم إسرائيل بال قيامة.

 قلت أؤدبهم ببابل علَّهم يرجعون ويتوبون

 أوصيت نبيى إرميا أن يقول لهم بالتوبة 

 ولطالما قال: تأدبى يا أورشليم ..

 لكنهم لم يتوبوا فسلمتهم للسبى 

 وطلبت منهم أن ل يقاوموا فاألمر من عندى 

 تماًما ... وصمت   ولذلك سكت  + 

 ل ألرى مصيبتهم وأفرح فيهم. ل. لست أنا الذى يفعل ذلك.

 انما أمامى كانت عودتهم تائبين.

 وأظنك فهمت من الكتب كل ما حدث. 

 كيف عادوا وكيف فرحوا، فلماذا تتعجب من سكوتى؟ 

 معاناتنا يا سيد.  * لعل معاناتهم تشبه

 أتأمل يا رب كيف يذهب إبنى ليحضر ماًء، 

 ويعود بآنية فارغة ! 

 أتحير يا سيد؛ ماذا نفعل لو دخلنا هذه الخبرة.

 وتسكت أنت عن صراخنا.

 وكأننا لم نعد نفهمك، كأننا لسنا أولدك

 *أتوسل إليك سيدى

 لتبق لنا فى أجبابنا )آبارنا( قليالً من الماء ..

 بال عزاء، صراخنا تكتمه األحداث صلواتنا

 انجيلنا صار بال تعزيات، وكلما هممنا بعمل روحى،
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تعود نفوسنا فارًغة، فهى أوعيتنا التى نذهب بها لكى 

 تملها أنت.

 حتى أسرار البيعة يا سيد،

 مذاقها فى أفواهنا قد فقد الحالوة، مع أن كلها مشتهيات

 ما الذى حدث سيدى؟

لتترك لنا فى الحياة بعض التعزيات، فلو جفت كلها كيف 

 يقينى يا رب أن لك فينا بقية تعرفك وتعبدكسنعود إليك؟ 

 فلجلها، لتبق لنا بقية نجاة ..ألم يقل عزرا لك هذا 

ب   لَد نِ  ِمن   َرأ فَة   َكانَت   َكل َحي ظَة   َواآلنَ  "  لَنَا لِي ب قِيَ  إِلِهنَا الرَّ

ِطيَنَا نََجاةً  ِسِه، َمَكانِ  فِي َوتًَدا َوي ع  ي نَنَا إِله نَا لِي نِيرَ  ق د   أَع 

ِطيَنَا ب وِديَّتِنَا فِي قَلِيلَةً  َحيَاةً  َوي ع   ( 8: 9" ) عزرا .ع 

 رجوها يا رب، ولو مسماًرا فى بيعتك أهذه البقية، 

 ولو ذكًرا بسيطًا أمامك يا إلهنا الغير غضوب.

 تسكت هكذا ؟ياه .. يارب .. لماذا 

 الكالم يتوقف فى حلقى وأفكار  عنيفة فى نفسى تزعجنى 

 لماذا صمتك هذا الذى يرعبنى يا رب؟

 ملتنى الحيرة، سيدى

 أتلفت حولى وأرجع بذاكرتى اإلنسانية ألفتش فى جدودى

 ماذا فعلتم لتدفعوه إلى هذا السكوت؟

 فال أجد سوى عبارات،

وعيونهم إلى  خزوا وخجلوا وغطوا وجوههم )رؤوسهم(،

 (1أرض عطشى .. ل .. بل ميتة.. تشققت إذ ل مطر )
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 خراب  فى كل مكان، عمَّ كل الخليقة
 األيلة تلد وتترك ولدانها، تهرب ألنها ل تملك لها غذاًء. 
حتى حمار الوحش، ساكن الهضاب، ارتفع فوقها يأكل 

 كلت عيونها إذ ل عشب، ، ويشرب ريًحا
 بوبرغم كل ذلك تسكت يا ر

 * ترى يا سيدى ...
  أننتظر نحن اآلن هذا أيًضا ؟

 ل أظن، ألن هذه ليست محبتك
 ولكنى أعود وأقول: كانوا شعبك وأحببتهم

 وها أنت سلمتهم وسكتَّ عن بليتهم
 يرتجف قلبى وينزعج على بنت شعبى 

 خطايانا ليست غريبة عن خطاياهم وتعدياتهم
 عذر لنا. بل ربما أعظم، فنحن فى زمان النعمة، ول

 فما الذى يمنعك عن تأديبنا لو فكرت؟
 ل شئ سوى نعمة جديدة من عندك.

 يا رب ل تصمت هكذا، أل تسمعنى ؟ 
 سامحنى ل. أنت تسمعنى 

 ولكن صمتك يرعبنى، فتكلم أرجوك، أل يهمك أننا نهلك ؟
عبارة أيقظك بها بطرس وأنت نائم فى السفينة فقمت 

 وانتهرت الريح 
 ثانية ... وثالثة ... إنتهر الريح عن شعبك  قم وافعلها

ل زلت صامتًا، ل أقول نائًما فأنت ل تنام.


