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

 

خلوتنا اليوم تأخذنا فى رحلة إلى بستان، ليس مثل أى    

 بستان.

فالمعروف عن البستان جو الحديقة واألشجار واألزهار،    

الخضرة وكل الجمال، حيث النسيم والهدوء وانتعاش 

 الروح.

األذن تسمع أصوات الطير تصدح بالغناء، والعين تتمتع    

بجمال الحياة التى خلقها هللا لفرح الناس، والقلب يستريح 

 والنفس تهدأ، وهى تسبح فى بحر محبة هللا. 

لعلك اشتقت إلى جو كهذا الذى رسمته لك فى هذه     

المقدمة. ولعل البعض من يتعجب؛ ما هذا الذى أقرأ؟ 

لرجل، الكاتب أن يسرح هكذا، وكل بستان وكيف لهذا ا

 جميل فى الحياة قد فقد جماله وكل مقومات البهجة فيه؟

 نعم .. وعندك حُق ..

 واآلن دعنى أفسر لك األمر ..

017 



  1    1212/  21وملاذا؟كيف صمت ( 1) - البستان الذى صمت -عندما يسكت هللا

ما يريد هؤالء المتعجبون من التصريح به والتعبير عنه،    

هو فى صميم موضوع لقائنا، سكوت هللا، صدقنى. فلقد 

البستان الجميل، ولما أعده تماًما، خلقنا خلق هللا لنا هذا 

لنتمتع فيه بالجمال. وكلنا يملك فى حياته هذا البستان أو 

أكثر، ولكن حاله ال يدوم طويالً، فكما طُرد آدم من 

البستان، وعانى الكثير حتى أعاده المسيح بذبيحة الصليب، 

هكذا نحن نعانى فى بستاننا الذى وضعنا الرب فيه، نعانى 

 ةً من نوع جديد، هذه المعاناه أعنى بها صمت هللا.معانا

 فعندما يسكت هللا، ما فائدة البستان؟

ما قيمة الجمال الميت؟ والشجر دون النسيم؟ والعصفور    

الذى لم يعد يعرف الطريق إلى الحرية والغناء؟ ما قيمة 

البستان لو خال من سالم القلب وهدوء النفس؟ إجماالً ما 

، السبب الوحيد واألعلم للراحة قيمته لو سكت هللا

 والسعادة ؟

وأنت تقرأ هذه المقدمة اشتقت أن تدخل  أتخيلك اآلن   

 أعماق الخلوة لترى آخر هذه الرحلة، لن أطيل عليك أكثر.

؟ إنه بستان من النوع هال تذكرت معى بستان جثسيمانى   

الذى حدثتك فيه فى هذه المقدمة، البستان الذى صمت لما 

 هللا ؟ سكت 
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البستان الذى فقد كل جماله لما دخله يسوع وبدأ يدهش    

ويكتئب ويبث أجواءه شكواه الرهيبة من سكوت اآلب! 

البستان الذى تعطرت أرضه بعرق السيد وقد صار 

كقطرات دم، تعلن معاناته وضيقة نفسه. محلوظة اشجاره 

ه الذى مألته  التى صارت شاهدة على صراخ يسوع، وجوُّ

 يسوع ولو باآلهات.أنفاس 

 * ياه .. يارب .. على معاناتك

 وضيقة نفسك يا من أُخذت من الضغطة والدينونة 

 ودخلت بستان هو فى معنى إسمه، 

 بستان معصرة الزيت )معنى جثسيمانى( .

 وكأن صمت اآلب يعصر نفسك لتصرخ، 

 ويعتصر قلبك لتئن

 أنين كل المتألمين عبر كل العصور 

 من صمت اإلله. وصراخ كل الحائرين

 وانت اإلله الذى بال ذنب حملت كل ذنوبنا 

 يارب لك كل المجد.

 

 + ابنى حبيبى أشكرك 

 وافرح بك لما تتالمس مع أحزانى فى البستان

 ولما تتعلم من تدبيرى

 فتعرف كيف تتصرف لما أسكت عنك، لما يصمت اإلله.
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 * يارب .. صعبة هى المعاناه والضيقة 

 أن أموت أنافمعنى أن تسكت، هو 

 لو لم تدركنى رأفتك سريًعا، 

 تسكت أنت معناه أن تسكت الدنيا كلها والسماء

 معناه أن تُغلَق فى وجهى كل األبواب.

ففى سكوتك يارب، يبدو لى أنى ال أفهمك فأحتار فى أمرى 

 كثيًرا

 ماذا فعلت أنا حتى تسكت أنت هكذا ؟

 وما هو الدرس على وجه الحقيقة ؟

 ن افعل لكى تعود وتكلمنى يا سيد؟ وماذا علىَّ أ

 وهل أنت فعالً تسكت؟

 أم أنك تلل تعمل حتى لو لم أسمعك أو أراك؟ 

 وهكذا يارب .. 

 سلسلة طويلة جًدا من األسئلة الحائرة 

 أنا واخوتى. ،التى ربما لم نجد لها جوابًا شافيًا بسرعة

 


