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 قوة وسلطان الوحي املقدس
 مصوران يف حياة يوشيا وزمانه

  
  
  
  بقلم

  تشارلز ماآنتوش 
  
  

  منشورات بيت عنيا

جميع الحقوق . com.baytallah.www://http أخذت بإذن رسمي من صفحة بيت اهللا
ة     أي                   اإلخوة محفوظة لمكتب االت ب شر أو طباعة إي من الكتب أو المق ادة ن  وال يجوز إع

عها ع   ة أو وض ة أو إليكتروني ة طباعي ن    طريق وب م اص ومكت إذن خ ت إال ب ى اإلنترن ل
ط           .  وصفحة  بيت اهللا    اإلخوة يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقاالت لالستخدام الشخصي  فق

  وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها بأي طريقة آانت ومهما آانت األسباب
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  المحتويات
  مقدمة الكتاب

  تمهيد
  يوشيا يحفظ شريعة اهللا: الفصل األول

  آلمة اهللا في عظمتها وقوتها وسلطانها: الثانيالفصل 
  مراحل متميزة في حياة يوشيا: الفصل الثالث
  ..!انظر إلى الخدمة لكي تتممها: الفصل الرابع

  حقيقة وحدة الجسد: الفصل الخامس
  المسئولية المترتبة على وحدة الجسد: الفصل السادس
  عمل الفصح ثم نهاية حزينة: الفصل السابع

  مش الفصل األولهوا
  هوامش الفصل الرابع
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  مقدمة

  قوة وسلطان الوحي المقدس مصوران في حياة يوشيا وزمانه

 على حقيقة هامة للغايـة، فللـوحي قـوة           يسلط الضوء  هذا الكتاب   
 ويصور يوشـيا    .وسلطان على النفس يف حالة قبوله واخلضوع له بكل القلب         

هللا بالرغم من فساد احلالة العامة      كمثال لذلك، فهو موضوع حتت تأثري كلمة ا       
من كل وجه، أما يوشيا فليس كبقية أقرانه وأسالفه يركض إىل فيض اخلالعة،             

 بقوة الكلمة، بل إنه يتحدى جـو        - حتفظه النعمة من هذا العامل الشرير      ولكن
 وزنت  اهللا اليت تركت بعلها احلقيقي      - على األمة املستهترة   الفساد الذي يسود  

 إنه يقاوم إبليس ويفضح األعمال الشريرة       . آهلة األمم الكاذبة   )أو عبدت  (-مع
ويعيد بين إسرائيل إىل الشريعة وإىل الشهادة، وكأنه يعيد         . اليت تسلك فيها أمته   

لقد كانت ضة عظيمة    . األمة إىل الوحي املقدس أو يعيد الوحي إىل شعب اهللا         
 -اب وقوع الدينونـة    واقتر  وقت اخلراب  -قادها الروح القدس يف مملكة يهوذا     

وأزال "مستخدماً إناء للكرامة مباركاً مقدساً وهو يوشيا، حىت قيل عن ذلـك             
وجعـل مجيـع    . يوشيا مجيع الرجاسات من كل األراضي اليت لبين إسـرائيل         

أورشليم يعبدون الرب إهلهم، كل أيامه مل حييدوا من وراء الرب           املوجودين يف   
  ).٣٣: ٣٤أخبار األيام الثاين(إله آبائهم 
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فإن كانت كلمة اهللا هلا القوة هلدم حصون الشيطان وظنون وكل مـا               
ارتفع ضد معرفة اهللا، وإن كان هلا السلطان لتحيي النفوس وتطهـر القلـوب              

فال عجب إذا إن كان الشيطان جيمع كل .. وترجعها إىل عبادة الرب الصحيحة   
اهللا حمـاوالً   طاقاته وبذكائه وأساليب خداعه يضع خططه لكي يقاوم كلمـة           

  .إضعاف تأثريها يف النفوس

أحقاً قال  "فإن كان الشيطان قد جنح مع اإلنسان األول، عندما قال له              
 بعيداً مع اإلنسان الثـاين      ولكنه رجع خائباً مهزوماً بعد أن طاش سهمه       " اهللا؟

ويا لألسف فقـد اجتـذب   !! بسبب طاعته لآلب ومتسكه باملكتوب  ) املسيح(
كثريين، الذين رفضوا حمبة احلق، وقد وضعوا أنفسهم حتـت          الشيطان وراءه ال  

إم يتلظون يف اهلاوية السحيقة وال جيدون من يبـل          ! أين هم اآلن؟  .. الدينونة
  ..!!لسام، معذبني يف هذا اللهيب

 أن يـستخدم محاقـة اإلنـسان يف         يف كل عصر  وال يكف الشيطان      
) سـفراً ٣٩(ديه القـدمي    ولكن ظل الكتاب املقدس بعه    . التطاول على الوحي  

" وأما كلمة الرب فتثبـت إىل األبـد       .. "مة اهللا لهو هو ك  ) سفرا٢٧ً(واجلديد  
بالرغم من ضراوة احلرب وسعريها اليت أثارها الكفـرة         ) ٢٥: ١بطرس األوىل (

ولكن . وقد ظنوا أم بلغوا بذلك مقصدهم     .  الوحي وال يزالون   الذين يرفضون 
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 ومل يعلموا أـم     .علماء والفالسفة والالهوتيني  ثبت لدى اجلميع محاقة هؤالء ال     
" ذخروا ألنفسهم غضباً يف يوم الغضب واسـتعالن دينونـة اهللا العادلـة            "قد  

 نصبوا أنفسهم نقاداً وحكاماً على كلمة اهللا، فما ثبت إال جهلـهم           ). ٢رومية(
وبقي الكتاب املقدس كـالطود الـشامخ، الطمتـه         .  يف عامل النسيان   وتواروا
 منه شيئاً، بل ظل عالياً ومـضيئاً        عليه وما نالت    واألعاصري فتحطمت  األمواج

  .لكل العامل

إنه وحي اهللا املسجل كتابة بالروح القدس، والذي يوجه نداءه مباشرة             
 أن يتهرب مـن     - مهما كان  – ما   وال ميكن إلنسان  . إىل ضمري اإلنسان وقلبه   

احد أن يرفض الكتاب دون     وهل ميكن لو  . مسئولية االلتزام به واخلضوع ملا فيه     
وهل ميكن أن نقبل الكتاب دون أن نقبـل مـوت            !أن يوضع حتت الدينونة؟   

 بر اهللا املعلـن لنـا    -وهل نقبل املسيح باعتباره   !! املسيح الكفاري لنخلص به؟   
  ! مث نظل حتت الدينونة؟-بالصليب والقيامة

قبول حمبة  لإنه الكتاب الذي حيمل للعامل البعيد بشائر اخلالص، وتدعوه      
وهو الكتاب الذي يعلن أفكار اهللا املتنوعـة      .. اهللا يف ابنه احملبوب يسوع املسيح     

  .الذي هو احلق حىت جيد فيه املؤمنون بامسه طعامهم الشهي
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أخرياً نقدم للقارئ العزيز هذه التأمالت احللوة، كتبها أحد رجال اهللا             
درين يف توضيح وشرح     املقت األتقياء وهو تشارلس ماكنتوش، وهو من الكتاب      

حقائق كلمة اهللا، املتميز بأسلوبه الذي جيمع بني اجلودة والبساطة مع التـأثري             
 قلب القارئ، فهو ينفذ إىل الضمري كاشفاً أعمـاق          احلقيقي الذي يتغلغل إىل     

 الذي  -وينحو الكاتب هنا يف تبيان هذا التأثري العميق       . النفس يف حضرة الرب   
 على شخصية يوشيا، وما ظهـر منـها يف          -ا وسلطاا  كلمة اهللا بقو   أحدثته

  .أعماله اإلصالحية والنهضوية يف مملكة يهوذا

 إله ربنا يسوع املسيح أن يبارك هذه السطور ده تعـاىل            -نسأل اهللا   
  .وجمد ربنا يسوع املسيح، ولفائدة القراء األعزاء

  ثروت فؤاد

  ١٩٨٣ مارس ١
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  ..تمهيد ال بد منه

حظات التمهيدية سواء كانت تارخيية أو تطبيقية بغرض        نورد هذه املال    
  .الفائدة للجميع خاصة إذا كانوا أعضاء حقيقيني يف كنيسة اهللا احلي

  : ارتداد األمة وقضاء الرب عليها-أوًال

كان أول من أدخل العبادة الوثنية إىل مملكة إسـرائيل ويهـوذا هـو                
أمام الرب إهله وحتول عن شريعة      سليمان بن داود امللك، إذ مل يكن قلبه كامالً          

 امللك سليمان نساء غريبة كثرية مع       وأحب"فيقول الوحي عنه    . الرب ووصاياه 
من األمم  . موآبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات    .. بنت فرعون 

لبين إسرائيل ال تدخلون إليهم وهم ال يدخلون إلـيكم          الذي قال عنهم الرب     
وكـان يف   ..  فالتصق سليمان ؤالء باحملبـة     . آهلتهم ألم مييلون قلوبكم وراء   

ومل يكـن قلبـه     . زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آهلة أخرى         
فذهب سليمان وراء عشتروت إالهـة      . كامالً مع الرب إهله كقلب داود أبيه      

 حينئذ بىن سليمان مرتفعـة      ..العمونيني) أي وثن (الصيدونيني وملكوم رجس    
ومللوك رجـس بـىن     . س املوآبيني على اجلبل الذي جتاه أورشليم      لكموش رج 

 .وهكذا فعل جلميع نسائه الغريبات اللوايت كن يوقدن ويذحبن آلهلتهن         . عمون
فغضب الرب على سليمان ألن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له              
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وصـى بـه    فلم حيفظ ما أ   . وأوصاه يف هذا األمر أن ال يتبع آهلة أخرى        . مرتني
  ).١٠-١: ١١سفر امللوك األول ص" (الرب

مث نقرأ بعد ذلك أن الرب مزق هذه اململكة من بعـده إىل مملكـيت                 
واستمر ملوك إسرائيل وملوك يهوذا مع شعبيهما يف ترك عبادة        . إسرائيل ويهوذا 

 وظل الرب يؤجل قـضاءه      .الرب وإمهال كلمة اهللا وحتوهلم إىل العبادة الوثنية       
الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثري اإلحـسان         "مة ألن   على هذه األ  

: ٣٤اخلروج( غافر اإلمث واملعصية واخلطية،      .حافظ اإلحسان إىل ألوف   . والوفاء
اليت كانـت   (ملك آشور وقوض مملكة إسرائيل      " شلمناصر"، حىت جاء    )٧و٦

). ١٧امللوك الثاين (م، حيث سباهم إىل أرضه      . ق ٧٢١سنة)  عشرة أسباط  تضم
 إذ توارد على تلك اململكة تسعة  عاماً،٢٦٠كان الرب قد متهل عليهم حوايل  و

  .عشر ملكاً

فقد أرسـل   ) اليت كانت تضم سبطي يهوذا وبنيامني     (أما مملكة يهوذا      
بعد أن تأىن   . م. ق ٥٨٨ملك بابل، وسباهم يف سنة      " نبوخذ نصر "الرب عليها   

 وهم  - امللوك الذين فيها   عمائة عام، كان قد وصل عدد     بالرب عليهم حوايل أر   
  . إىل عشرين ملكاً-ساللة داود

  :  الطفل يوشيا في القصر الملكي تتجه إليه نعمة اهللا-ثانيًا
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، )هلياملدون يف الوحي اإل   (يوشيا، هو أصغر ملك عرفه التاريخ املقدس          
وهو يعد من أعظـم رجـال   .  سنوات يف مملكة يهوذا  ٨إذ تبوأ العرش وعمره     

 يف تاريخ الشعب القدمي، فقد قاد مـا اهللا          -زقيا الذي سبقه  ٍ مع ح  -اإلصالح
ضة عظيمة يف هذه اململكة يف أوقات حالكة السواد وظروف أشد صـعوبة             

 وباالختصار حالة ارتداد عـن عبـادة        -وحالة احنطاط أديب وأخالقي رهيب    
  .الرب

ولنتصور جو القصر امللكي الذي خرج منه يوشيا، مبا فيه من شـرور               
 وكان أبوه آمون رجالً شـريراً        على األقل،  -داد ال تقل عن حالة الشعب     وارت

كأسالفه، وبالتايل مل يكن حييط بيوشيا رجال مصلحون أو صاحلون، ويف ذات            
  ! فماذا يفعل طفل يف هذه األمور؟-الوقت كانت أمامه مسئولية عظيمة كهذه

يه لتشكله إناء   وهنا جيد اهللا جماالً له يف وسط اخلراب، وتتجه النعمة إل            
للكرامة، وتؤهله مبواصفات حمددة من التقوى واملواهـب للقيـام بالنهـضة            

أنه مبدأ إهلي نراه يف كل الكتاب، فالنعمة جتد طريقهـا  . اإلصالحية لشعب اهللا 
" كانت األرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة       "حىت بني اخلرائب، وبينما     

حيث كثرت اخلطية ازدادت    "ونقرأ أيضاً   " روح اهللا يرف على وجه املياه     "كان  
  ).٢٠: ٥رومية" (النعمة جداً
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  : يوشيا يطلب إله داود أبيه-ثالثًا

إا نغمة مجيلـة  .  عاماً بدأ يطلب إله داود أبيه  ١٦ وكان ذلك وعمره    
 الالويني املـرمنني والـذين      وعذبة بني التشويش احلادث حوله، مل نسمعها من       

دمته، ومل نسمعها من الكهنة الـذين يقـدمون         ويقومون خب حيرسون بيت اهللا    
 فقد أمهلوا كلمة اهللا وخربوا بيت اهللا وتركوه         .البخور والذبائح الليلية والنهارية   

أما الفىت يوشيا فكان وجهاً مـنرياً يف        !! ويا للخزي .. ليصبح مكاناً لألرجاس  
 وليس هناك من تفسري هلذه الظاهرة والـيت جنـدها يف كـل            ظلمة حميطة به،    
  !!فيالعظم النعمة.. النعمة وحدهاالعصور، سوى 

غري أن اللحظة اليت يطلب فيها اإلنسان اهللا هي بداية العالقة الصحيحة              
روح جديـدة وقلـب     "أو  " القلب النقـي  "مع اهللا، واليت تعين احلصول على       

مـن  " حياة"فيها ينال اإلنسان    ". الوالدة من فوق  "، وبلغة العهد اجلديد     "جديد
ذه احلياة ليست من األرض وال تنتمي إىل طبيعة اإلنسان وليـست هلـا              هاهللا،  

  .إذ ا نفهم أمور اهللا، ونعطش إليه ونطلبه.. خصائص أرضية

  : النهضة التي قام بها يوشيا-رابعًا

  :نزع العبادة الوثنية -١
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 دوره اإلصالحي يف اململكـة، فقـام        فبعد أربع سنوات من جتديده بدأ     
 من املرتفعات والسواري والتماثيل واملسبوكات، وهدم       يهوذا وأورشليم ١بتطهري

هذا العمل اجلبار مل يكن باألمر اهلـني علـى          . مذابح البعليم ومتاثيل الشمس   
اإلطالق، لقد كان يوشيا يف حاجة إىل قوة أدبية تستند غريته املقدسـة علـى               

ا أنه ذلك ألن احلماس وحده إم    .  ومن الواضح انه كان متحلياً بتلك القوة       .احلق
أما القوة األدبيـة مـع      . يطيش ويفقد اجتاهه الصحيح، وإما أنه يربد بعد وقت        

 تطبيق احلق اإلهلي ومعاجلـة األمـور        يف" الفطنة"و" احلكمة"الغرية فهي مبثابة    
  .اإلهلية، كما أن القوة األدبية تستبعد الذات واجلسد من مشهد العمل اإلهلي

اجلرأة يف احلق وصراحة إعالنه تتفق ومما ال شك فيه أن الغرية املقدسة و         
ال ويدين كل ما    " إله غيور "، وهو   "القدوس احلق "مع صفات اهللا نفسها لكونه      

لذلك كان على املؤمن أن يسري يف توافق مع احلق، وال           .. يتفق مع حقيقة نفسه   
 مع الرب أو خدمته للسيد حبساسية واضحة للحق وغرية          جيوز له أن يبدأ عالقته    

فإن كنا نرى الباطل يـسود العـامل        ..  حساسيته مع مرور الوقت    تضعف له مث 
فذلك ال يزعجنا، ولكننا نرتعب إذا مل جند كنيسة اهللا ظاهرة أا عمود احلـق               

                                                 
هكذا قال الرب هوذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا ويذبح عليك " ذآر أحد األنبياء نبوة عن يوشيا -١

  ).٢: ١٣ملوك أول" (آهنة المرتفعات الذين يوقدون عليك وتحرق عليك عظام الناس
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ل فمـا هـو إذاً      أنه إذا مل تشهد كنيسة اهللا للحق الكام       وقاعدته عملياً، مبعىن    
  !!رض؟غرض وجودها على األ

ق قـوة اآلراء الـشعبية والعـرف    كان يوشيا يف حاجة إىل جرأة تفو      
 أنه عنـدما قـام بـرتع        - كما حيدث هكذا دائماً    -السائد، وال بد أن نتوقع    

الذين هلـم   (من اململكة أسرع إليه املستشارون واحلكماء       ) األوثان (األرجاس
 واهلدوء والتريث لدراسة    وشيوخ إسرائيل ينصحونه بالتعقل   ) حكمة هذا الدهر  

سرعة التغيري لتجنب حدوث هزات ومضاعفات دينية       األمر جيداً، واحلذر من     
التغـيري  " ورمبا أيدوه يف مبدأ التغيري ولكنـهم يريـدون           .واجتماعية وسياسية 

 أما يوشيا فقد متم ما وضعه الرب يف قلبه، طارحاً عنه مقترحـات              "..التدرجيي
 وحنن ال نستبعد حدوث معارضة شديدة هلـذا         .وجهاء املدينة وحكماء القصر   

، وقد استغلوا حداثة سنة لتوجيه نقداً الذعاً إىل شخصه واامه بالتـهور             العمل
واالندفاع يف اختاذ قرارات دينية، ولعلهم حذروه من تربص البعض له لقتلـه             

 أما يوشيا فلم يضع قلبه للرد واإلقناع وكثرة اجلدل بغرض         . كما فعلوا مع أبيه   
ياً مشغوالً به، كانت له ثقة    ولكنه كان يتمم أمراً إهل    . كسب أكرب عدد إىل صفه    

ومن امللفت للنظر أنه كـان      . شديدة جداً يف اهللا أنه ال بد أن ينال الربكة منه          
 اهللا يف نظر إله إسرائيل، ومن هذا املنطق منحه الرب           يدرك حقيقة مركز شعب   

  .فأحبه الشعب جداً. حكمة، جعلته يسلك بتواضع أكثر
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ني اليت سبقت أعماله، كان الرب      وال يغيب عن بالنا أن يوشيا يف السن         
 جييزه يف تدريبات سرية ضرورية للعمل اإلهلي، إذ كان يف حاجـة إىل تعلـم              

 وهذا درس عظيم النفع لنا،      - حىت يف أزمنة اخلراب    -االستناد على الرب وحده   
 العمل اجلهاري قبل أوانه، بل لنتدرب أن نتوارى بعيداً هـاربني         حىت ال نتعجل  

 االختفاء حىت ولو بقينا يف عزلة عن اجلميع، وابتعـد عنـا             من األضواء، ونقبل  
  .األصدقاء واألحباء، فهذا نافع الرتقاء اإلميان واختبار الثقة بالرب وحده

كـل  " االنفصال عن "أو  " الفطام من "أما النفس اليت مل تتدرب على         
  فإذا كنا نـسعى إىل اجلمـاهري       .متعلقاا ومشتهياا، فهي ال تصلح لعمل اهللا      

لنجتذم حولنا أو لنشغلهم بظروفنا وكالمنا ومشاريعنا، فنحن ال خندم اهللا بل            
والقلـب  "إن حيل النفس مكشوفة لدى املؤمن الروحـي         . مصاحلنا أو بطوننا  

 ويف عمل اهللا ليحترص اخلدام من اسـتخدام  ".أخدع من كل شيء وهو جنيس   
خل غري متجـددين إىل     الوسائل العاملية يف اجتذاب الناس، إذ بتلك الوسائل د        

  .كنيسة اهللا

، لكنه نزعهـا متامـاً،      )األوثان(مل يكن يوشيا متساهالً مع األرجاس         
أليس هذا  . قبور كهنتها فالتماثيل واملسبوكات دقها ناعماً وذرى غبارها على        

مث أخـذ   "أيضاً مع العجل الذي عبده إسرائيل، فيقول الـوحي          ما فعله موسى    
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 بالنار وطحنه حىت صار ناعماً وذراه على وجه املاء          العجل الذي صنعوا وأحرقه   
فأين قوة احلق يف املؤمن اليت جتعلـه        ). ٢٠: ٣٢اخلروج" (وسقى بين إسرائيل  

 أين هـذا مـن      !!حيكم على األرجاس ويعزهلا متاماً من دائرة تعامالته القريبة؟        
ؤمنني اامالت وطلب جمد الناس والذي أصبح ميثل طبيعة عالقات الكنائس وامل          

 إن وجود تلك األرجاس نزعت قوة الشهادة للحق،فمىت غاب          !بعضهم البعض؟ 
لقد استبدهلا األخوة بديبلوماسـية     ! تأثري احلق العملي فهل نرى احملبة الصادقة؟      

ويا لألسف فقد ضعفت احلالة األدبية بينهم وتسربت القوة منهم،          .. التعامالت
 يعودوا قادرين على نزعها أو       بيوم بل كنائسهم، لذلك مل     ودخلت األرجاس 

  .دقها ناعماً وتذرية غبارها بعيداً

والوحي ال يذكر إال اسم يوشيا يف قيادة هذا العمل املبـارك، وهـذه           
نقطة جديرة باالنتباه، فعمل عظيم مثل هذا، حيرك الروح القدس له شخـصاً             
واحداً، فليست املسألة كثرة األشخاص، ولكن الشخص الذي حيركه الـرب           

  .للعمل

كما نالحظ مل يطرح هذا العمل للمناقـشة وإبـداء اآلراء وأخـذ               
فاملـسألة ال   . األصوات، كما لو كان األمر قضية لنتداول فيها األمر شـورى          

 .ختص على اإلطالق رضى الناس أو حىت تشجيعهم املادي أو املعنوي هلذا األمر            
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نا يبارك الرب خطوات    وه. فما خيص جمد اهللا ال جيب أن نستشري فيه حلماً ودماً          
  . ولو غضب عليه اجلميع-ذلك اخلادم الذي يضع أمامه دائماً جمد اهللا

ويبدو أن هذه هي الطريقة املتبعة من الـرب يف أيـام اخلـراب، إذ                 
يستخدم فرداً أو أفراداً للشهادة، بعد فشل الشهادة اجلماعية، عنـدما تعظـم             

 وتضعف معها تأثري قوة     نسانية،سطوة األفكار البشرية والفلسفات واحلكمة اإل     
وبدالً من أن يصبح اجتاه التفكري ماذا تقـول         . الوحي املكتوب يف حياة املؤمنني    

 اليت حتدث   ما هو رأي اجلماعة؟ وما هي الفائدة      :  تتحول النغمة إىل   كلمة اهللا؟ 
  ... من وراء ذلك؟ وسنفقد الكثري إذا تكلمنا باحلق وسرنا فيه، إخل

قن يف عقله، واستند باإلميان على إله أبيه، ومل يفكر يف   أما يوشيا فقد تي     
ألسنا يف حاجة على هذا الصنف من اإلميان        .. العقبات واملقاومات اليت تنتظره   

  !!خصوصاً للذين يعملون عمل الرب؟

ولعل أرباب املشورة وذوي األلباب واحلكماء اقترحوا علـى امللـك             
 . وخاصة ملا هلا من قيم فنية ومجالية       يوشيا بأن يبقي بعض التماثيل واملسبوكات     
ال يقدم السجود هلا ومنع الفرائض      أولعلهم أشاروا بأن يتم التنبيه على الشعب ب       

 االحتفاظ مبثل هذا التراث الفين العاملي، وأننا        الطقسية املقدمة لآلهلة ولكن يلزم    
ال جيب أن نظهر بصورة الغوغاء الذين حيطمون األعمـال الفنيـة ألـم ال               
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تذوقوا، وإن حتطيم تلك املعابد هو من نوع ضيق األفق والتخلف احلضاري            ي
  ..!!وكبت للحرية الدينية

أما يوشيا فكان أمامه اعتبار واحد، وهو الرجوع إىل كلمة اهللا والعودة           
هذه هي العني البسيطة، واليت لو وجدت بني املـؤمنني          . إىل عبادة الرب وحده   

  . يف حياتنالتمتعوا برضى الرب ومتجد اهللا

  :تطهير بيت الرب -٢

 والذي تراءى له الـرب فيـه        -لقد حتول بيت الرب الذي بناه سليمان      
 إىل مكان لألرجاس، عندما جنسه ملوك يهوذا بإدخال السارية واألواين           -مرتني

 فأين كان الكهنة خدام املـذبح       .املصنوعة للبعل والسارية ولكل أجناد السماء     
البيت من الالويني عن مسئوليتها وتركت األرجاس       وملاذا تغافلت فرق حراسة     

   !!تتسلل إىل بيت الرب؟

أي ( سنة مـن ملكـه       ١٨ غار على بيت الرب أيضاً فبعد        ولكن يوشيا 
وكهنة الفرقة الثانية   !!) املدعو الكاهن العظيم  (، أيقظ حلقيا    ) عاماً ٢٦وعمره  

  .وحراس الباب كي خيرجوا متعلقات عبادة األصنام من بيت الرب
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الـشذوذ  (كما كان يف ذلك البيت أيضاً بيوتاً للمأبونني ملمارسة اللواط           
، والذي كان يبدو انه من بني طقوس العبادات القدمية، كما كانـت             )اجلنسي

  !!إيه يا للخزي). ٧: ٢٣مل٢!! (النساء هناك ينسجن بيوتاً للسارية

وكان هناك أيضاً يف إحدى أروقة البيت اصطبل للخيول، وهـي الـيت             
أهداها ملوك يهوذا األشرار إىل اإلله الشمس، كما كانت هنـاك مركبـات             

واملذابح اليت عملها منسى يف أروقة      . فأبادها يوشيا )!! ١١: ٢٣مل٢(للشمس  
). ١٢: ٢٣مـل ٢(بيت الرب، هدمها امللك وذرى غبارها يف وادي قـدرون           

  ).١٢-٨: ٣٤أي٢(ورمم البيت 

أقام الكهنة علـى    "رميم، بل انه    وال يكتفي يوشيا بذلك بالتطهريات والت     
الذين كانوا يعلمون كـل     "، مث للالويني    "حراسام وشددهم خلدمة بيت الرب    

اجعلوا تابوت القدس يف البيـت      "قال هلم   " سرائيل الذين كانوا مقدسني للرب    إ
. ليس لكم أن حتملوا على األكتاف     . الذي بناه سليمان أين داود ملك إسرائيل      

ويبدو لنا أن التابوت مل     ). ٣-٢: ٣٥أي٢" (أهلكم وشعبه واآلن اخدموا الرب    
وأعاد خدمة الكهنة والالويـني     . يكن يف األقداس، وقد أعاده يوشيا إىل مكانه       

  .إىل وضعها حبسب الشريعة
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أن مجاعة اهللا احلي    : فما هو الدرس األديب الذي يريد الوحي أن يربزه لنا         
ومن املتعذر متامـاً     شر العاملي، مقدسة وجيب أن تنفصل عن ال     ) أي كنيسة اهللا  (

أن تشهد كنيسة اهللا للحق وهي خمتلطة مببادئ العـامل ومـصاحله، فـدعوا              
وهـذا  . السماوية حتتم عليها االنفصال الكامل عن شروره ومبادئه وأسـاليبه         

كما يلومها أن تفحص تعليمها ليكون مطابقاً       . ينطبق على اجلماعة والفرد أيضاً    
هذا هو املعـىن    . صل بكل شجاعة عن التعليم غري الكتايب      للوحي املكتوب وتنف  

وأما معىن ترميم البيت مما أصابه من       . التطبيقي لتطهري بيت الرب من األرجاس     
تصدع وحدوث شروخ ودم يف بعض اجلدران، فنقول ما أكثر مـا أصـاب              

هدم والنهضة اليت يريدها الرب ال بد أن تشمل هذا املعىن، ترميم املت           . كنيسة اهللا 
وهذا ال بد أن حيدث على أساس كتايب بـالطبع،          . والتحام الفوالق والشروخ  

فتقارب األعضاء واحملبة األخوية املتبادلة جيب أن تقوم على مبادئ صـرحية يف             
ونضع يف االعتبار أن كنيسة اهللا فيها األقوياء وفيها الضعفاء مـن         . احلق الكتايب 

اقـرأ  . (ء وال يزدر الضعفاء باألقويـاء     جهة الضمري، فال حيتقر األقوياء الضعفا     
 نرى فيها األطفال والبالغني يف اإلدراك، وإن كنا نرى ظاهرة           كما). ١٤رومية

 يف الكثريين إال أننا نعترف بأا من األمراض املتوطنـة           حولنا وهي توقف النمو   
 اقـرأ (واملزمنة يف كنيسة اهللا، ولكن شكراً هللا ألن العالج متوفر بالنعمة واحلق             

اهللا قد صارت بيتـاً   ولكن نضع يف االعتبار أيضاً أن كنيسة     ).كورنثوس األوىل 
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) الفضة والذهب (ين للكرامة   اوفيه أو ) اخلشب واخلزف (كبرياً فيه أواين للهوان     
 ولكن يلزم القول أن املصاحلة األخوية وترميم املنهدم         ).٢اقرأ تيموثاوس الثانية  (

ايب وال تعين أيضاً قبـول أشـخاص غـري          ال تعين املصادقة على تعليم غري كت      
 فقبول الضعفاء واألطفال وتشديد العاثرين وإاض الفاشلني وعـدم          ..مؤمنني

كل هذه األمور اليت جند أنفسنا مجيعاً حتـت التـزام           .. حماكمة بعضنا البعض  
  .بقبوهلا والعمل ا بروح املسيح الوديع املتضع

حراسام وترنيمام، فـذلك    أما عودة الكهنة والالويني إىل خدمتهم و      
يعيد ألذهاننا احلق املختص مبمارسة املواهب الروحية اليت مينحها الروح القدس           

احلق املختص حبرية العبادة واالجتماع إىل اسم       وكذلك  . حسبما يشاء لألعضاء  
  ..الرب بقيادة الروح القدس، واحلض على السجود لآلب بالروح واحلق

  :اآتشاف آتاب الشريعة -٣

فأ الرب يوشيا بأن كشف له ولشعبه كتاب الوحي، الـذي كـان             كا
الذي ملا مسع ما هو مكتوب فيه حزن وبكى أمـام   . مدفوناً يف خرائب بيت اهللا    

 كان يوشيا ذا قلب حساس وخاضع للكلمة، ولـه ضـمري            -اهللا ومزق ثيابه  
يبحث عن إرادة اهللا، ليتنا نتحلى بالضمري الصاحل الـذي يـسعى لرضـى اهللا               

  ..خوة، والقلب احلساس لطاعة كلمتهواأل
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وقرأ يف آذام كل كـالم      "ويف بيت الرب وقف يوشيا مع كل الشعب         
وقطع عهداً أمام الرب للـذهاب وراء       " "سفر العهد الذي وجد يف بيت الرب      

الرب وحلفظ وصاياه وشهاداته وفرائضه بكل قلبه وكل نفسه ليعمل كل كالم            
  ".العهد املكتوب يف هذا السفر

واحلاجة املاسة هي أن يفتح الـرب       .  اليوم فالكتاب املقدس بني أيدينا     أم
 والواقع أن الكتاب مغلق متامـاً       .أذهاننا لكي نفهم بقلوبنا ما هو مكتوب فيه       

على عموم املسيحيني، كما أن اجلهل حبقائق اإلجنيل تـسيطر علـى غالبيـة              
لى اهللا وأن الفـرد     الكنائسيني، وال يعرفون من املبادئ سوى التوبة والرجوع ع        

 وإن كان هذا بالطبع ضرورياً إال انه نـاقص          ..حتت مسئولية السلوك املسيحي   
  ..جداً وحيتاج على معرفة أساسيات اإلجنيل

  : عمل الفصح-٤

مل يعمل فصح   "اهتم يوشيا بعمل الفصح لألمة كلها، ويقرر الكتاب بأنه          
  ).١٨: ٣٥أي٢" (مثله يف إسرائيل من أيام صموئيل النيب
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هذا الطقس املوسوي كان مييز شعب اهللا عن بقية األمم الوثنيـة بـأم              
فالفداء هو  .. مفديون، فلم جتز عليهم قبالً دينونة اهللا، وهم معتربون كابنه البكر          

  .األساس الذي جيعل الشعب يف عالقة مع اهللا

جهة الفداء يف صورته الرمزية، فكم تصبح احلقيقة ذات         إن كان هذا من     
حىت أننـا نقـول     . ة بعد موت ربنا يسوع املسيح وقيامته من األموات        قوة فعال 

) ٧: ١أفـسس " (الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران اخلطايا حسب غىن نعمتـه          "
عاملني أنكم افتديتم ال بأشياء تفىن بفضة أو ذهب من من سريتكم الباطلة بل              "

 ١٨: ١بطـرس األوىل  (بدم كرمي كما من محل بال عيب وال دنس دم املسيح            
  ).١٩و

وكم تصبح إقامة تذكار موت ربنا يسوع بتقدمي اخلبز واخلمر ذات تأثري            
أديب على املؤمنني، وكم يقود هذا التذكار عواطفهم حنـو ذلـك الـشخص              

 طاعتـه   العجيب الذي كشف لنا حمبة اهللا اليت ال حيدها اإلنسان، وأظهر لنـا            
عبداً وسجوداً لآلب بـالروح     العجيبة اليت قادته ملوت الصليب، فتمتلئ قلوبنا ت       

  .القدس

  ثروت فؤاد              
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  الفصل األول

  ١يوشيا يحفظ شريعة اهللا

) ١(انقضى حوايل ألفان ومخسمائة سنة على حياة وحكم امللك يوشيا           
فقد ارتقـى   . ولكن تارخيه مملوء بالتعليم الذي ال ميكن أن يفقد نضارته وقوته          

يار الفساد جيري يف نواح عديـدة       تكان  عرش آبائه يف أوقات مظلمة شاقة، إذ        
 اإلهلي الذي بقي زمناً طويالً حمجـوزاً        وارتفع إىل أقصى حد، وسيف الدينونة     

  . باألناة واالحتمال اإلهليني كان على أهبة السقوط بشدة هائلة على مدينة داود

الباهر قد أعقبته فترة طويلة مريعة مـن مخـس          ) ٢(كان حكم حزقيا    
كم ابنه منسى، ومع أن عصا اإلصالح كان هلا أثرهـا يف  ومخسني سنة حتت ح  

 ذلك الشرير إىل التوبة واالستقامة، ولكن سرعان ما سقط صوجلان امللك            اقتياد
عمل الشر يف عيين الرب     "من يده حىت تناوله ابنه آمون الرديء العاصي، الذي          

عبدها كما عمل منسى أبوه وذبح آمون جلميع التماثيل اليت عمل منسى أبوه و            
ومل يتواضع أمام الرب كما تواضع منسى أبوه بل ازداد آمون إمثاً وفنت عليـه               

                                                 
 .ناوين الفصول والعناوين الجانبية والهوامش ليست في األصل، انظر الهوامش في آخر الكتاب ع-١
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: ٣٣أي٢" (وملك شعب األرض يوشيا ابنه عوضاً عنه.... وقتلوه يف بيته  عبيده  
٢٥ -٢٢.(  

هلذا وجد يوشيا نفسه وهو غالم يف الثامنة من عمره على عـرش داود              
 وبأشكال املفاسد اليت أدخلـت       وجده حماطاً بأكداس من شرور وخطايا أبيه،     

 وميكن للقارئ أن يرجـع      .بواسطة شخصية ال تقل عن شخصية سليمان نفسه       
 صورة عجيبة   حلظة إىل اإلصحاح الثالث والعشرين من سفر امللوك الثاين لريى         

هلذه احلالة يف فاحتة تاريخ يوشيا، فهناك جيد كهنة األصنام الذين جعلهم ملوك             
رتفعات يف مدن يهوذا، جيد ما حييط بأورشليم والـذين          يهوذا ليوقدوا على امل   

، ولكـل أجنـاد     )٦(، للمنازل   )٥(والقمر  ) ٤(، للشمس   )٣(يوقدون للبعل   
  ).٧(السماء 

 الذين كان - خلفاء داود-فكر يف ملوك يهوذا! تأمل أيها القارئ يف هذا 
هـا   ويقرأ في  كل منهم مسئوالً أن يكتب لنفسه نسخة من الشريعة فتكون معه،          

كل أيام حياته لكي يتعلم أن يتقي الرب إهله وحيفظ مجيع كلمات هذه الشريعة              
 يبتعدوا عـن    كم هو حمزن أن   ). ١٩،  ١٨: ١٧تث(وهذه الفرائض ليعمل ا     

  ! ويرتبوا كهنة ليوقدوا لآلهلة الكاذبة،"مجيع كلمات الشريعة"
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وكان " خيل أعطاها ملوك يهوذا للشمس    "وفضالً عن هذا كانت هناك      
واملرتفعات اليت بناها ملك    " ومركبات الشمس ". "عند مدخل بيت الرب   "هذا  

ـ ) ٩(رجاسة الصيدونيني، ولكموش ) ٨(ت  ورإسرائيل لعشت  وآبيني، رجاسة امل
كراهة بين عمون، كل هذا خطري وحمزن ويسترعي نظر القارئ          ) ١٠(مللكوم  و

لتاريخ القدمي،  املسيحي، وال ينبغي لنا أن منر عليه كمجرد حادثة من حوادث ا           
أو كأننا نقرأ يف األنباء التارخيية لبابل أو الفرس أو اليونان أو الرومان، ال يلـزم        

يوقدون للبعل ويرتبون كهنـة لألصـنام       أن نندهش من أن ملوك تلك األمم        
 - أبناء وخلفـاء داود    -ويعبدون أجناد السماء، لكن عندما نرى ملوك يهوذا       

 الذين كانوا   -انت هلم صلة بكتاب شريعة اهللا      ك  الرجال الذين  -أوالد إبراهيم 
مسئولني أن جيعلوا ذلك الكتاب موضوع دراستهم العميقة املستمرة، عنـدما           
نرى مثل هؤالء الناس يقعون حتت وطأة قوة اخلرافات املظلمة الدنيئة، يـرن يف     

 حتذير ال نقدر بأي حال أن نرفض اإلصغاء إليه، جيب أن نذكر أن              آذاننا صوت 
 االنقيادومع أنه يقال أننا لسنا يف خطر        . ه األمور قد كتبت جلل تعليمنا     كل هذ 

 يف  لنوقد للبعل أو ألن نعبد أجناد السماء، إال أنه ميكننا أن نتأكد أننـا             ) ١١(
حاجة إىل اإلصغاء لإلنذارات والتحذيرات اليت زودنا ا الـروح القـدس يف             

مجيعها أصابتهم مثاالً وكتبـت      هذه األمور "تاريخ شعب اهللا القدمي، عاملني أن       
هذه كلمـات   ) ١١: ١٠كو١" (إلنذارنا حنن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور      
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 إال أنه ميكن أن      الرسول امللهم وإن كانت تشري مباشرة إىل إسرائيل يف الربية          من
 التاريخ اململوء بأعمق التهذيب من أولـه        -تنطبق على كل تاريخ ذلك الشعب     

  .إىل آخره

كيف نعلل كل تلك الشرور اجلسيمة اليت محل إليها سـليمان           ولكن    
دع املسيحيني باالسم يذكرون    !! وخلفاؤه؟ ما هو منبعها؟ إنه إمهال كلمة اهللا       

 كنيسة اهللا كلها تذكره، إمهال الوحي املقدس كان الينبوع الفائض           هذا بل دع  
بات لكل تلك املفاسد اليت شوهت صفحة إسرائيل، واليت أنزلت عليهم ضـر           

 فبكالم شفتيك أنـا     من جهة أعمال الناس    "اهللاكثرية وثقيلة من عصا تأديب      
منذ الطفولية تعرف الكتب املقدسـة      ) "٤: ١٧مز" (حتفظت من طرق املعتنف   

 كل الكتاب هو    . املسيح يسوع  القادرة أن حتكمك للخالص باإلميان الذي يف      
ديب الذي يف الـرب لكـي      ونافع للتعليم والتوبيخ للتقومي والتأ     موحى به من اهللا   

ويف هذين  ) ١٧-١٥: ٣يت٢" (يكون إنسان اهللا كامالً متأهباً لكل عمل صاحل       
النصني الثمينني نرى كلمة اهللا ظاهرة يف فضيلتها املزدوجة، فهي ال حتفظنا فقط             

 يف طرق   من الشر حفظاً تاماً بل أيضاً حتفظنا من طرق املهلك املعتنف وتقودنا           
  .اهللا
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 نطالع باجتهاد وشوق وبروح الـصالة يف الـوحي          كم هو مهم أن     
املقدس، كم حنن يف حاجة إىل غرس روح اخلضوع واإلجالل يف كل األمـور              

انظر كيف كان هذا على الدوام يشدد به بإحلـاح علـى            ! لسلطان كلمة اهللا  
كم من املرات ترددت يف آذام مثل هذه العبـارات اآلتيـة            ! شعب اهللا قدمياً  

امسع الفرائض واألحكام اليت أنا أعلمكم لتعملوها لكي حتيوا         يل  فاآلن يا إسرائ  "
 على الكـالم    وتدخلوا ومتتلكوا األرض اليت الرب إله آبائكم يعطيكم ال تزيدوا         

الذي أنا أوصيكم به وال تنقصوا منه لكي حتفظوا وصايا الرب إهلكم اليت أنـا               
 الرب إهلي لكـي     انظر قد علمتكم فرائض وأحكاماً كما أمرين      ... أوصيكم ا 

 إليها لكي متتلكوها فاحفظوا واعملوا      تعملوا هكذا يف األرض اليت أنتم داخلون      
ألن ذلك حكمتكم وفطنتكم أمام أعني الشعوب الذين يسمعون كـل هـذه             

 حكيم وفطـن ألنـه أي       الفرائض فيقولون هذا الشعب العظيم إمنا هو شعب       
 وأي شـعب    .كل أدعيتنا إليه  شعب هو عظيم له آهلة قريبة منه كالرب إهلنا يف           

هو عظيم له فرائض وأحكام عادلة مثل هذه الشريعة اليت أنا واضـع أمـامكم               
إمنا احترز واحفظ نفسك جداً لئال تنسى األمور اليت أبصرت عيناك ولئال     . اليوم

: ٤سفر التثنية " (تزول من قلبك كل أيام حياتك وعلمها أوالدك وأوالد أوالدك         
٩-١.(  
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إمنا يوجدان يف ختبئة وصايا اهللا      " احلكمة والفطنة "هنا أن   لنالحظ بدقة     
يف القلب، وهذا كان أيضاً أساس عظمة إسرائيل األدبية يف نظر األمم احمليطـة              

أو الكلدانيني، كال، بـل معرفـة       ) ١٢( وليس هو التعلم يف مدارس مصر        م
 الفـرائض    روح الطاعة املستسلمة يف كل األمور إىل       -كلمة اهللا واإلصغاء إليها   

 هذه كانت حكمة إسرائيل، هذه كانت سياجهم        املقدسة وأحكام الرب إهلهم،   
  .الراسخ ضد كل عدو، هذه كانت حارسهم األديب ضد كل شر

أال يصدق نفس هذا األمر على شعب اهللا يف وقتنا احلاضر؟ أليـست               
الطاعة لكلمة اهللا هي حكمتنا وحارسنا وأساساً لكل عظمة أدبيـة حقيقيـة؟             

. حكمتنا يف الطاعة، والنفس املطيعة حكيمة وآمنة وسعيدة ومثمـرة         ! لتأكيدبا
الـذين  إذا كنا ندرس تاريخ داود وخلفائه سنجد بدون أي استثناء أن أولئك             
 الطاعة  -أظهروا خضوعاً ألوامر اهللا كانوا آمنني وسعداء وناجحني وذوي تأثري         

  .تعطي على الدوام مثارها الزاهرة الثمينة

اضح أنه لكي نكون مطيعني لكلمة اهللا جيب أن نكون ملمني           واآلن و   
وكيف ينبغي أن نطالعها؟    . ولكي نكون ملمني ا جيب أن نطالعها باعتناء       . ا

 عميق لسلطاا، وبنية خالصة     نطالعها برغبة شديدة يف فهم حمتوياا، وباحترام      
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ة الـوحي ـذه     إذا كانت لنا نعمة ملطالع    . إلطاعة أوامرها مهما كلفنا األمر    
  . لنا أن نتوقع منواً يف املعرفة واحلكمة- ولو بنسبة صغرية-الكيفية

يوجد مقدار هائل من اجلهل بـالوحي يف الكنيـسة          ! سفاهأولكن وا   
يوشـيا  "إن غرضنا األصلي يف استلفات نظر القـارئ إىل موضـوع            . االمسية
دة إىل إملـام أمت  ، هو أن نشري إىل انه قد كانت يف نفسه الرغبة الـشدي    "وزمانه

 القلـب،   -بكلمة اهللا املقدسة، واحترام كلي من مجيع نـواحي كيانـه األديب           
  .، واحنناء تام أمام ذلك املستوى الكامل-الضمري، العقل

 نعتقد، أنه واجب    إننا نشعر بأمهية هذا املوضوع ويلزمنا أن نصرح مبا          
رة والعدو نـاجح    إن قوات الظلمة منتش   . مقدس حنو نفوس قرئنا وحنو حق اهللا      

بدرجة مزعجة يف جذب القلوب وراء أشكال خمتلفة من اخلطأ والشر، ويف ذر             
 صحيح أننا مل نـصل إىل       .الرماد يف عيون شعب اهللا، ويف إفساد أذهان الناس        

عشتورث وكموش وملكوم، ولكن عندنا الطقسية والعقالنية والروحانية، ليس         
 أجناد السماء ولكن عندنا شيء أكثر       علينا أن ننادي ضد اإليقاد للبعل وعبادة      

بتقاليده البشرية وفرائضه امللموسـة الـيت       ) ١٣(قنصاً وخطراً، عندنا الطقسي     
 جتذب اإلنسان الطبيعي، وعندنا العقلي حبججه العلمية اليت يستحسنها الذهن،         

  .وعندنا الروحاين بعالقته املمتازة بأرواح الذين رحلوا
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مانة بالنـسبة إىل احلقـائق الواقعيـة        إننا نتكلم بوضوح ونتصرف بأ      
املوجودة حولنا، حنن ملزمون أن نتكلم هكذا ولو أن يف ذلك خماطرة بـإيالم              

 ولكن جيب علينـا أن نكـون        إننا بكل إخالص ال نود أن نؤمل أحداً       . البعض
صادقني حنو مسئوليتنا، إننا نتمسك بذلك الغرض الوحيد من اخلدمة، أال وهو            

 والضمائر لتعمل عملها فيها مباشرة بالنـسبة إىل      إىل القلوب  أن نقدم كلمة اهللا   
ال شك أنـه توجـد      .  يف اخلارج يف الوقت احلاضر     املبادئ والتأثريات املنتشرة  

 حقائق باقية يف أساس املسيحية جيب أن يكـون          -حقائق ثابتة عظيمة وأساسية   
نفسه نعتقـد أن    ولكن يف الوقت    . اإلخبار ا وتطبيقها على الدوام أولياً وهاماً      

الكاتب أو املعلم مدعو يف بعض األوقات ألن يعاجل بعض أشكال اخلطأ والشر             
احلاصلة وأن يسلط عليها قوة احلق، وهكذا بكل تأكيد ميكن أن يعمل بكيفية             
ال جترح إحساسات األفراد، ولكن إن كان وال بد أن البعض يتضرر فنستطيع             

اسطة صديق من أن لك بواسـطة       أن نقول أنه من األفضل جداً أن جترح بو        
 فإننا ال نستطيع أن منتنع عن كلمة حتذير خطري عندما           عدو، ومهما يكن األمر   

نفكر يف تيار الشر الذي يطغى ويتزايد يف كل ساعة بواسطة فيـضان هـذه               
  .الروحانية. العقلية. الطقسية: السيول الثالثة السريعة املتسعة وهي

 املسيحيني على وجه العموم متنبهة إىل       إننا نشك فيما إذا كانت عقول       
حقيقة صفة واتساع مدى هذه املؤثرات املريعة، ويوجد يف هذه اللحظة ماليني            
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خبصوص األبدية على     يبنون آماهلم  االمسيةمن النفوس يف طول وعرض الكنيسة       
أساس رملي من الفرائض والتقاليد والطقوس، وتوجد أيضاً ضة قوية إلحيـاء            

 وتعلق شديد بتلك    - كما يسموا  -ور والرجوع إىل تقاليد اآلباء    خرافات العص 
املظاهر اليت تشبع احلواس من موسيقى ورسم وهندسة ولباس وأنوار وخبـور،            

إن مبادئ وتعـاليم وعـادات      . وباجلملة كل مطاليب ديانة الظهور واملنظور     
الدينيـة  الكنائس غري التقليدية املختلفة ليست عندهم كافية إلشباع املطاليب          

للنفس ألا بسيطة بدرجة ال متأل القلب الذي يشتاق إىل شيء حمسوس يتكئ             
  شيء يشبع احلواس ويوقد جذوة التعبد، هلذا وجد ميل         -عليه للمعونة والراحة  

  .قوي عند العقل املتدين أن يتجه إىل ما يسمى فرائض

ا مل  وإننا نصارح القارئ بأنه إذا مل تكن النفس قد أمسكت باحلق، وإذ             
تكن هناك صلة حية باملسيح، وإذا مل يكن السلطان األعلى للـوحي املقـدس              
موجوداً يف القلب، فال يوجد حاجز منيع ضد التأثريات القوية اجلذابة للتـدين             

 إن أشد املساعي من جمرد الذكاء والفـصاحة واملنطـق وتـصنيف             .الطقسي
النوع من العقول الذي    املؤلفات املختلفة وجدت غري كافية باملرة إلشباع ذلك         

 أشكال وشعائر دينية إليها يتقـاطرون       نشري إليه اآلن إذ ال بد أن يكون لديهم        
  .وحوهلا جيتمعون وعليها يبنون
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إنه من املهم مع األسف أن نالحظ جهوداً مبذولة مضنية يف خمتلـف               
اجلهات للتأثري على اجلماهري وحفظها معاً، وواضح للمسيحي املفكر أن أولئك           

ذين يبذلون تلك اجلهود ال بد أن يكونوا باألسف ناقصني يف الثقة العميقـة              ال
 هـم غـري     بقوة كلمة اهللا وصليب املسيح الذي جذب قلب الرسول بولس،         

متنبهني إىل احلقيقة اخلطرية، وهي أن غرض الشيطان األعظم هـو أن حيـتفظ              
 الـصليب   بالنفوس يف حالة اجلهل باإلعالنات اإلهلية، وأن حيجب عنهم جمـد          

 الطقسية والعقلية والروحانية اآلن، كما  وشخص املسيح، وهلذا الغرض يستخدم    
ال جديد حتت   . "كان يستعمل قدمياً عشتورث وكموش وملكوم يف أيام يوشيا        

الشيطان يكره على الدوام حق اهللا وال يترك حجراً ال يقلبه يف سبيل             ". الشمس
 وهلذا يؤثر على الواحد بالفرائض      ن،إبعاد ذلك احلق عن التأثري على قلب اإلنسا       
كليهمـا  وعندما يسأم الناس من     . والطقوس وعلى اآلخر يؤثر بقوات اإلقناع     

ويبدأون يف التشوق ألجل شيء مشبع، يقودهم إىل االتصال والتعـارف مـع             
أرواح الذين رحلوا، وهكذا يعمل بكل وسيلة على تضليل النفوس وإبعادها عن    

  .ص املبارك الذي يعلنه لنا هذا الوحيالوحي املقدس وعن املخل

وليس أقل  . إنه ألمر خطري ومؤثر فوق حد التعبري أن نفكر يف كل هذا             
من ذلك خطورة وتأثرياً أن نفكر يف أولئك الذين يدعون يف ـاون وعـدم               
اكتراث أن احلق عندهم، ولسنا نريد أن نتساءل عن السبب الذي يـؤدي إىل              
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ولكننا نرغب أن نـراهم      - ليس هذا غرضنا   -دعني يف أولئك امل   حالة التهاون 
  .بنعمة اهللا يلتفتون إىل احلاجز اإلهلي الذي يقيهم من هذه احلالة

   :مسئوليتنا بالنسبة ألوالدنا

وال يسعنا إال أن نشعر حبزن عميق أن نرى أطفالنا ينمون يف مثل هذا                
نـشتاق أن نـرى   . اجلو املظلم احمليط بنا يف الوقت احلاضر والذي يزداد ظالماً  

اهتماماً أشد من جانب املسيحيني سعياً وراء ملء عقول الصغار مبعرفة كلمـة             
 جيب أن يبعثا فينـا       إن الفىت يوشيا والفىت تيموثاوس     .اهللا الثمينة واملنقذة للنفس   

 سواء يف وسط العائلة أو يف مدرسة األحد أو          اجتهاداً أعظم من ذيب الصغار    
     ليس لنا أن نقف مكتويف األيدي ونقول عندما يأيت         . ابأي طريقة نصل إليهم

 الوقت املعني من اهللا سيتغري أوالدنا، وإىل أن يأيت ذلك احلني فمساعينا باطلـة،             
هو يبـارك مـساعينا     ). ١١عب" (اهللا جيازي الذين يطلبونه   . "هذا خطأ فادح  

أن يقدر  املقرونة بالصالة يف سبيل ذيب أوالدنا، وفضالً عن هذا فمن يستطيع            
 وسـط    طريق تكوين األخـالق    -بركة االنقياد منذ الصغر يف الطريق املستقيم      

التأثريات الروحية وملء العقل مبا هو عادل وطاهر ومسر؟ ومن اجلهة األخرى            
من ميكنه أن يأخذ على عاتقه مهمة تبيان النتائج الردية للسماح ألوالدنـا أن              

 يستطيع أن يصور شرور الفكر املدنس       ينموا يف حالة اجلهل باألمور الدينية؟ من      
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الناتج من عقل مشحون بالبطل والغباوة والنفاق، وقلب قد ألف منذ الـصغر             
 أن املسيحيني جيلبون على أنفسهم      املشاهد األدبية املنحطة؟ لسنا نتردد يف القول      

مسئولية ثقيلة وهائلة جداً بسماحهم للعدو أن يضع يده على عقول أوالدهـم             
  .ذي يكونون فيه يف غاية املرونة والقابلية للتأثرييف الوقت ال

صحيح أنه جيب أن تكون هناك قوة الروح القدس احمليية، صحيح أنه              
كلنا " ينبغي أن يولدوا من فوق    "بالنسبة ألوالد املسيحيني كما باملسبة لآلخرين       

 هذه احلقيقة متس موضوع مسئوليتنا بالنسبة ألوالدنـا؟         نفهم ذلك، ولكن هل   
إننا مطالبون بكل   . هذا يقلل من جمهوداتنا أو يعطل مساعينا؟ بالتأكيد كال        هل  

وسيلة إهلية وبشرية أن نسلح صغارنا األعزاء ضد كل تأثري شرير وأن ندرم يف           
 بالنسبة أللوف كل ما هو مقدس وصاحل، وال نفعل ذلك ألوالدنا فقط بل أيضاً          

راع والذين ميكن لكل واحد منهم      األوالد الذين حولنا الذين يشبهون غنماً بال        
  "!!ليس من يسأل عن نفسي"أن يقول حبق مع األسف 

يا ليت هذه الصفحات تستخدم بواسطة روح اهللا للتأثري بقوة علـى              
قلوب كل الذين يقرأوا لكي تكون هناك يقظة صحيحة إىل الشعور مبسئوليتنا            

وت والربود اللذين جيب    املالسامية املقدسة حنو النفوس اليت حولنا فنتخلص من         
  .علينا مجيعاً أن حنزن على وجودمها
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  الفصل الثاني

  آلمة اهللا

  في عظمتها وقوتها وسلطانها

 تاريخ يوشيا وزمانه نتعلم درساً خاصاً ومثيناً بدرجة ال تقدر،           يف مطالعة 
وليس يف مقدور اللغة البشرية أن توضح كما        . أال وهو قيمة وسطوة كلمة اهللا     

يصلح لكل زمان ولكل حالـة ولكـل        ة الكربى هلذا الدرس الذي      جيب األمهي 
لذلك جيب أن يتأصل النفوذ األعلى لكلمة اهللا        . مؤمن فردياً ولكنيسة اهللا إمجاالً    

تأصالً عميقاً يف كل قلب ألنه الضمان الوحيد ضد أنواع الشر الكثرية احمليطـة          
 شك، إذ هي تلذذ     ولئن كانت للكتابات البشرية قيمتها بال     . بنا من كل جانب   

  .العقل إىل حد ما، ولكنها عدمية القيمة من حيث السطوة والسلطان

  :آلمة اهللا في غنى عن السلطة البشرية

وإننا حنتاج إىل أن نذكر هذا إذ يوجد ميل قوى يف العقـل البـشري                 
لالعتماد على سلطة البشر األمر الذي كانت نتيجته حرمان املاليني يف الكنيسة            

من كلمة اهللا ألم عاشوا وماتوا حتت تأثري االعتقاد بأم مـا كـانوا              االمسية  
وهم يف هذا يضربون    .  أن يعرفوا أا كلمة اهللا لوال السلطة البشرية        يستطيعون
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 بدون سلطة اإلنسان ألنه إذا كانت كلمة اهللا بال قيمة    . بكلمة اهللا عرض احلائط   
 ومهما كان نوع تلك الـسلطة       .فإننا جنزم بأا ليست كلمة اهللا على اإلطالق       

معتربة كأا غري كافية مـا مل  ضعيفاً أو قوياً فالنتيجة واحدة وهي أن كلمة اهللا   
  .يؤيدها شيء من جانب البشر يؤكد لنا أن اهللا هو الذي تكلم

  :كلمة اهللا وسلطاا على النفس

قيل لنا مراراً عندما    . وما أخطر هذا اخلطأ وما أعمق جذوره يف القلب          
كنا نتلو فصوالً من الوحي كيف تعرفون أن هذه هي كلمـة اهللا؟ ومـا هـو     
 الغرض من هذا السؤال؟ ال شك أن القلب الذي خيرج هذا السؤال هو القلب             
الذي ال يريد أن خيضع للوحي املقدس ألن اإلرادة عاصية وألن الكلمة حتكـم              

 كلمـة   على كل شيء يريد القلب أن يتمسك ويتلذذ به لذلك يسعى يف طرح            
  .اهللا جانباً

  :آلمة اهللا وبرهانها الذاتي

 ذلـك   لكن كيف نعرف أن ما نسميه الكتاب املقدس هو كلمة اهللا؟            
ألنه حيمل دالئله معه وحجته واضحة على كل صفحة، يف كل فصل ويف كل              

 ميكن أن تـوزن     - املؤلف اإلهلي للكتاب   -وبتعليم الروح القدس وحده   . سطر
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 أما إذا كنا    . احتياج إىل صوت إنسان يؤيد كتاب اهللا       احلجة وتقدر األدلة بدون   
حنتاج إىل ذلك فنحن بكل تأكيد سائرون يف طريق الكفر بالنـسبة للـوحي              

 إذا كان ال يقدر أن      -وإذا كان اهللا ال يستطيع أن يكلم القلب مباشرة        . اإلهلي
ذا كـان   يعطينا التأكيد بأنه هو الذي يتكلم فأين حنن إذاً؟ إىل أي اجتاه نتجه؟ إ             

 ومفهوماً هل يستطيع اإلنسان أن يفعل       اهللا ال يستطيع أن جيعل نفسه مسموعاً      
ذلك بكيفية أفضل؟ هل يستطيع صوت اإلنسان أن يعطينا تأكيد أقوى؟ هـل             
 تستطيع سلطة الكنيسة وقرارات اامع العمومية وحكم اآلباء ورأي العلماء أن          

إذا كان األمر كذلك فإننا غـارقون       يعطينا تأكيداً أعظم مما يعطيه اهللا نفسه؟        
ال شك أنه لو مل يـتكلم اهللا        . متاماً، حنن يف الظالم كما لو مل يتكلم اهللا مطلقاً         

لكنا يف ظالم دامس، أما إذا كان قد تكلم، ومع ذلك ال نستطيع أن نعـرف                
صوته بدون سلطة بشرية تؤيده، فأين الفرق؟ أليس واضـحاً لقـارئ هـذه              

 اهللا يف رمحته العظيمة قد أعطانا إعالناً فال بد أن يكـون             السطور أنه إذا كان   
 ليس كافياً بنفسه ال ميكـن أن        كافياً بنفسه ومن اجلهة األخرى فإن أي إعالن       

يكون إهلياً؟ مث أليس واضحاً كذلك أنه إذا كنا ال نستطيع أن نصدق ما يقوله               
وحياول وضـع   اهللا فليس لدينا أساس أضمن نبين عليه حينما يتطاول اإلنسان           

   ختم تصديقه عليها؟
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فإن الذي حناول إيضاحه هـو      . ونرجو أال يسيء أحد فهم ما نكتب        
 فوق كل الكتابات البشرية     الكفاية التامة لإلعالن اإلهلي منفصالً ومتعالياً     : هذا

حنن نقدر الكتابات البشرية ونقدر النقد املعقول كما نقـدر          . يف كل العصور  
قة ونور العامل والفلسفة احلقيقيني ونقدر شهادة األتقياء        الدراسة العميقة والدقي  

 أن يلقوا ضوءاً على الوحي املقدس، حنن نقدر كل تلك الكتـب             الذين حاولوا 
قـدر كـل    ناليت تفتح أمامنا باب اللذة العميقة للتحف الكتابية وباجلملة فإننا           

كله نعـود    يف مطالعة الوحي املقدس ولكننا بعد ذلك         شيء مييل إىل مساعدتنا   
 هذه الكلمة جيب أن تقبل على       .بتشديد أعمق إىل كفاية كلمة اهللا وإىل سيادا       

أساس سلطاا اإلهلي اخلصوصي بدون أن يعرفنا ا البشر وإال فهـي ليـست              
 إننا نعتقد أن اهللا يستطيع أن يعطينا التأكيد يف نفوسنا بأن            .كلمة اهللا بالنسبة لنا   

كلمته هو، وإذا كان اهللا ال يعطينا هذا فال يوجد          الوحي املقدس هو يف الواقع      
. إنسان يستطيع أن يعطيه لنا، وإذا كان اهللا يعطيه لنا فال حاجة إىل أي إنسان              

فاثبت على ما تعلمت وأيقنـت      "وهلذا يكتب الرسول امللهم إىل ابنه تيموثاوس        
كمك  الطفولة تعرف الكتب املقدسة القادرة أن حت       عارفاً ممن تعلمت وأنك منذ    

  ).١٥ و١٤: ٣يت٢" (للخالص باإلميان الذي يف املسيح يسوع

وكيف عرف تيموثاوس أن الوحي املقدس هو كلمة اهللا؟ عرف ذلك             
 كانت هناك حلقة اتصال     هو عرف ممن تعلم وهنا يوجد السر،      . بالتعليم اإلهلي 
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وليس جيـدي أن    . حية بني نفسه وبني اهللا، وعرف يف الوحي ذات صوت اهللا          
جمرد اقتناع عقلي باحلجج البشرية بأن الكتاب املقدس هو كلمة اهللا، بل            نقتنع  

وعندما تكون هذه   . جيب أن ندرك قوته يف القلب وعلى الضمري بالتعليم اإلهلي         
 بـأكثر ممـا     -حالتنا فال حنتاج بعد إىل براهني بشرية تثبت أن الكتاب من اهللا           

 حنن نصدق مـا    . مشرقة حنتاج إىل نور ضئيل يف وقت الظهر لنثبت أن الشمس         
يقوله اهللا ألنه هو يقوله، وليس ألن اإلنسان يصدق عليه وال ألننا نشعر بذلك              

 هـو مل يكـون يف حاجـة ألن يـذهب            ".آمن إبراهيم باهللا فحسب له براً     "
للكلدانيني أو إىل املصريني لكي يتثبت منهم فيما إذا كان مـا مسعـه هـو يف                 

  .مبن آمن وهذا أعطاه ثباتاً مقدساًإنه علم . كال. احلقيقة كلمة اهللا

اهللا أوجد حلقة بينـه وبـني   : استطاع أن يقول رغماً عن كل تساؤل       
 وهذا  .نفسي بواسطة كلمته اليت ال تقدر قوة يف األرض أو يف اجلحيم أن متنعها             

 رجالً كان أو امرأة يف كل العصور ويف كل          -هو األساس الصحيح لكل مؤمن    
  لوقـا  -ساس الذي اختـذه إبـراهيم ويوشـيا       وكان هو نفس األ   . الظروف
 بولس وتيموثاوس، وهو ما ينبغي أن يكون األساس لكاتب وقارئ           -وثاوفيلس

 السطور وإال فلن ميكننا الثبات ضد تيار الكفر املتزايد الذي جيرف نفـس              هذه
  .األساسات اليت يستريح إليها آالف العلماء
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أو إميـان    ن جمرد عقيدة  هل ميكن أ  : أن نتساءل حبق   على أننا نستطيع      
وراثي أو معتقد تعليمي يدعم النفس يف حالة وجود شكوك جريئة جتـادل يف              

ينبغي أن نكون قادرين على الوقوف      ! كل شيء وال تصدق شيئاً؟ من املستحيل      
أمام املتشكك والعقلي والكافر ونقول بكل هدوء وهيبة عن اإلميان املعطى من            

. ال حيرك لنا ساكناً أمثال الكتب الكفرية املنتشرة       ، وحينئذ   "عامل مبن آمنت  "اهللا  
وال تكون بالنسبة لنا أكثر من ميكروبات يف ضوء الشمس ال تستطيع أن متنع              

 اهللا قد تكلم، وصوته يصل إىل القلب        .عن نفوسنا األشعة السماوية إلعالن أبينا     
رغماً عن كل ضجيج واضطراب، بل رغم كل حماربات ومعاكسات املسيحيني           

قـد  . وصوت اهللا يعطي راحة وسالماً وقوة وثباتاً لذهن املؤمن وقلبه         . االسمب
ميكن أن ترتبك أفكار الناس وتضطرب وقد ال ميكننا أن نشق طريقـاً وسـط               

 يتكلم إىل   - ولكن صوت اهللا يتكلم يف الوحي املقدس       طرق البشر الدينية امللتوية   
وبعد ذلك ميكـن    . اجهوهو كل ما أحت   .  يتكلم إيل وهذا حياة وسالم     -القلب

ما أحتاج إليه يف ينبوع الوحي      للكتابات البشرية أن تأخذ قيمتها ما دام يل كل          
  . كتاب إهلي الثمني الذي ال يقدر-الدائم اجلريان

  :يوشيا وارتباطه بكلمة اهللا وسلطانها عليه
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كان يوشيا ابـن  : "ودعنا اآلن نرجع إىل يوشيا لنتأمل يف حياته وزمانه      
. وهذا يوضح لنا حالة وطرق شعب اهللا      ) ١: ٣٤أي٢" ( حني ملك  مثاين سنني 

قتل والد يوشيا بواسطة عبيده بعد حكم قصري فاسد ملدة سنتني وهو يف الرابعة              
ومثل هذه األشياء ما كان جيب أن تكون، ألا الثمـار           : والعشرين من عمره  

، ولكن كان اهللا    اهللاحملزنة للشر والغباوة، والرباهني املذلة على ابتعاد يهوذا عن          
 أن جند فىت ابن مثاين سنني علـى          ومع أننا ما كنا ننتظر مطلقاً      .فوق كل ذلك  

عرش داود ومع ذلك فإن هذا الفىت جيد ينبوعه الثابت يف إله آبائه ولذلك نرى               
حيث كثـرت اخلطيـة     "يف هذه احلالة كما يف األحوال األخرى معىن القول          

 يوشيا يف وقت احلداثة وعدم االختبار أعطى        ونفس وجود " ازدادت النعمة جداً  
  .اإلهلية وبين قوة وقيمة كلمة اهللا" النعمة"فرصة لظهور 

هذا الفىت التقي كان موضوعاً يف مركز ذي صعوبة وخطورة خاصة،             
عمل املستقيم يف   " ولكنه   فكان حماطاً بشرور من أنواع خمتلفة منذ زمن طويل،        

ويف الثامنـة مـن   . يه ومل جيد مييناً وال مشاالًعيين الرب، وسار يف طرق داود أب   
ملكه إذ كان بعد فىت ابتدأ يطلب إله داود أبيه ويف السنة الثانية عـشرة ابتـدأ              

  ".يطهر يهوذا وأورشليم من املرتفعات والسواري والتماثيل واملسبوكات
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كانت هذه بداءة صاحلة وما أمجل أن يطبع القلب بطابع خمافة الـرب               
" رأس احلكمة خمافة الـرب    "القلب من شرور ومفاسد ال حصر هلا        اليت حتفظ   

 وما أمجـل القـوة      ".مستقيم"وخمافة الرب علمت هذا الفىت أن يعرف ما هو          
ليس املـستقيم يف    " عمل مستقيم يف عيين الرب    "العظيمة املنطوي عليها القول     

م يف عيين   عيين نفسه وال يف عيين الناس وال يف عيين الذين سبقوه ولكن املستقي            
ال ميكن أن يوجد شـيء      .  هو األساس الراسخ لكل عمل مستقيم      ا هذ .الرب

مستقيم وال شيء من احلكمة وال من القداسة حىت تأخذ خمافـة اهللا موضـعها             
قد نعمل أشياء كثرية بسبب اخلوف من اإلنسان، وأشـياء          . الصحيح يف القلب  

ة بنا، ولكن لن نستطيع     وبسبب املؤثرات احمليط  أخرى كثرية بسبب قوة العادة،      
أن نعمل ما هو مستقيم حقاً يف عيين الرب حىت تصل قلوبنا إىل فهم خمافة امسه                

هذا هو املبدأ العظيم الفعال، خمافة الرب حاجز منيع ضـد البطـل             . القدوس
والعبث، وكل من يسري يف خمافة اهللا تراه دائماً حازماً وخملـصاً وحمـرراً مـن                

  .داً عن االدعاء واالفتخاراملعطالت واملؤثرات بعي

ويا هلا  " سار يف طرق داود ومل جيد مييناً وال مشاالً        " عن يوشيا انه     أنقر  
كم نـشتاق إىل هـذا القـرار        ! من شهادة يسجلها الروح القدس عن شاب      

 أيـام الرخـاوة     -قرار ال ميكن تقديره متاماً يف األيـام احلاضـرة         ! الصحيح
الفكـر سـالماً     قرار ميـنح     -لطيبة الظاهرية  أيام احلرية الكاذبة وا    -والتساهل
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اإلنسان املتردد لن يتمتع بالسالم بل هو دائم التـراوح بـني األمـام              . عظيماً
جيتهد أن يرضـي كـل      " رجل ذو رأيني هو متقلقل يف مجيع طرقه       "واخللف  

أما الرجل املكرس فهو على العكس ألنـه        . شخص ويف النهاية ال يرضي أحداً     
 فقط، وهذا يعطي ثباتاً للحياة واألخالق، يركز        يرضي واحد يشعر بأن عليه أن     

 ولكن  العني يف الرب وحده، قد يسيء الناس فهم أفكارنا أو يسيئون الظن فينا،            
هذا يف احلقيقة أمر تافه إذ واجبنا وشغلنا اهلام هو أن نسري يف الطريق املعينة لنا                

اماً أن التكريس الصحيح هو كل      إننا مقتنعون مت  ". ال حنيد مييناً أو مشاالً    "من اهللا   
 ألنه بدون شك عندما جيدنا الشيطان     ما حيتاجه خادم املسيح يف الوقت احلاضر،      

يـا  . مترددين يعمل كل وسيلة لكي يدفعنا خارجاً عن الطريق الواضح الضيق          
ثابت قليب يا اهللا ثابـت      "ليت روح اهللا يعمل يف نفوسنا بأكثر قوة لكي نقول           

  ."قليب أغين وأرمن

. ونتقدم اآلن لكي نتأمل يف العمل العظيم الذي أقيم يوشـيا إلمتامـه              
ولكن قبل أن نبدأ تأملنا هذا، نسأل القارئ أن يالحظ بنوع خاص الكلمـات              

يف السنة الثامنة من ملكه إذ كان بعد فىت ابتدأ          و"ليها وهي   إاليت سبقت اإلشارة    
ألساس الـصحيح خلدمـة     ونقول بالتأكيد أن هذا هو ا     ". يطلب إله داود أبيه   

 فإننـا   .تأمل أيها القارئ املسيحي تأمالً عميقاً يف هذا       . ابتدأ يطلب اهللا  . يوشيا
خنشى أن يكون مئات من األشخاص قد فشلوا إذ اندفعوا للعمل قبـل األوان،              
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انشغلوا وانغمسوا يف خدمتهم قبل أن يكون القلب قد تثبت متاماً على خمافـة              
نيعة، قد رأينا كثريين يف السنوات القليلة املاضية قـد          وهذه غلطة ش  . وحمبة اهللا 

 وينبغي أن نذكر على الدوام أن أولئك الذين يستخدمهم جهـاراً            .وقعوا فيها 
إننا ال حنط من قيمـة      . يدرم سراً على املشغولية به أكثر من املشغولية بعملهم        

 طـويالً   العمل ولكننا جند أن كل الذين استخدمهم اهللا والذين قطعوا شـوطاً           
وأظهروا ثباتاً يف اخلدمة والشهادة املسيحية قد ابتدأوا بعمل قليب عميق وقـوي             

ومن اجلهة األخرى عندما يندفع األشخاص إىل العمل        . يف سرية احلضور اإلهلي   
اجلهاري قبل األوان، عندما يبدأون العمل قبل أن يكونوا قد بدأوا يف الـتعلم              

  .يفشلون ويتقهقرون سريعاً

ن نذكر هذا أن نباتات اهللا تتأصل بعمق وتكون غالباً بطيئـة            حسن أ   
أربع سنوات قبل أن يبتدئ يف عملـه        " ابتدأ يطلب اهللا  "يوشيا  . النمو إىل أعلى  

 -اجلهاري ويف حالة كهذه يوجد أساس ثابت للتقوى الشخـصية الـصحيحة   
ظـيم   كان عليه أن يقوم بعمل ع .أساس ميكن أن يقام عليه بناء اخلدمة النشيطة       

منتشرة يف كل اجلهات وتتطلب أمانة      " مرتفعات وسواري، متاثيل ومسبوكات   "
 هناك يف الكرت اإلهلي     ومن أين ميكن احلصول عليهما؟    . وتكريساً غري اعتياديني  

كان يوشيا فىت بينما كان كثريون من أولئك الذين أدخلوا العبادة           . وهناك فقط 
بدأ يطلب الرب وقد وجد ينبوعه يف إله        الوثنية رجاالً يف السنني واالختبار لكنه       
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 محل نفسه إىل مصدر كل حكمة وقد حصل على قوة يأ ا للعمل              أبيه داود، 
  .الذي كان أمامه

. نكرر القول بأن هذه هي احلاجة القصوى وهذا ما ال غىن عنه بالكلية              
د فواحد بع . كانت أمام الفىت يوشيا أغالط العصور واألجيال املاضية املتراكمة        

ورغماً عن اإلصـالح    . اآلخر من سالفيه كان قد أضاف إىل تلك الكومة ثقالً         
 .الذي أجري يف أيام حزقيا فقد ظهر أن كل شيء جيب أن يعمل من جديـد               

ويف السنة الثانية عشرة ابتدأ يطهر يهـوذا        : "وتأمل يف قائمة الشرور واألغالط    
ت وهدموا أمامه مذابح    وأورشليم من املرتفعات والسواري والتماثيل واملسبوكا     

 وكسر السواري والتماثيـل     البعليم ومتاثيل الشمس اليت عليها من فوق قطعها       
واملسبوكات ودقها ورشها على قبور الذين ذحبوا هلا وأحرق عظام الكهنة على            
مذاحبهم وطهر يهوذا وأورشليم ويف مدن منسى وأفرامي ومشعون حىت ونفتـايل            

 والسواري ودق التماثيل ناعماً وقطع مجيع متاثيل         حوهلا هدم املذابح   مع خرائبها 
  .أورشليمالشمس يف كل أرض إسرائيل مث رجع إىل 

اإلصحاح الثالـث   انظر أيضاً إىل القصة املذكورة يف سفر امللوك الثاين            
والعشرين حيث جند قائمة مدونة بأكثر تفصيل عن األرجاس اليت كان علـى             

لسنا نريد أن نسرد شيئاً أكثر ألن ما ذكـر          . ذلك اخلادم املكرس هللا أن يزيلها     
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فيه الكفاية لريينا املسافات اهلائلة اليت ميكن أن يصل إليها حىت رجال اهللا عندما              
نـشعر أن هـذا درس      . يبتعدون ولو بدرجة صغرية عن سلطة الوحي املقدس       

خاص جيب أن نتعلمه من هذا التاريخ املؤثر جداً ألحسن ملوك يهوذا ونثق من              
ويف اللحظـة   . ألنه يف احلقيقة درس عظيم األمهية     .  بإمكانية تعلمه بتأثر   القلب

اليت يبتعد فيها اإلنسان عن الوحي قيد شعرة فال حد للتطرف اهلائل الذي ميكن              
 قد نشعر بأننا مدفوعون ألن ندهش كيف أن رجالً مثل سليمان          . أن يندفع إليه  

س الصيدونيني ولكمـوش    يبين مرتفعات لعشتاروث رج   "ميكن أن يقاد إىل أن      
ولكننا نستطيع أن نرى بسهولة أنه إذ       " رجس املوآبيني ومللوك رجس بين عمون     

 ليأخذ منها زوجـات سـقط       األممبدأ مبخالفة كلمة ربه يف الذهاب إىل تلك         
لكن دعنا أيها القارئ املـسيحي      . بكل سهولة إىل أحط غلطة بإدخال آهلتهم      

رتباك وكل العار واهلوان وكل اخلجـل       نتذكر أن كل الضرر وكل الفساد واال      
وال يسعنا أن نتأمـل يف هـذه        . واخلزي كانت بداءته نسيان وإمهال كلمة اهللا      

. احلقيقة بتعمق أكثر كما جيب، ألا حقيقة خطرية وفعالة وتفرق حد التعـبري            
ولقد كانت على الدوام خطة الشيطان اخلاصة أن يقود شعب اهللا بعيداً عـن              

 وما يـسمونه    -ل كل وسيلة هلذا الغرض فيستعمل التقاليد      الوحي وهو يستعم  
 - والـشهوة  - والـرأي العـام    - والتدليل العقلي  - واللباقة -بسلطة الكنيسة 

 يستعملها لكي يبعد القلب      كل هذه  - والفائدة - واملركز - واألخالق -والنفوذ
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 وكل" مكتوب"والضمري بعيداً جداً عن الكلمة الذهبية والشعار اإلهلي األبدي          
ويـسحقها  " يدقها"تلك الكومة من األرجاس اليت قدر امللك الفىت املكرس أن           

كلها كان سببها اإلمهال الفظيع لتلك الكلمة الثمينة للغاية وما كـان            " ناعماً"
يهم يوشيا أن تلك األشياء كانت متتاز بصفة كوا أثرية أو بطابع سلطة آبـاء               

الـسواري    املذابح واملرتفعات وتلك    اليهودية، وال هو تأثر بفكرة أن هذه       األمة
والتماثيل ميكن أن تعترب براهني على رحابة القلب واتساع الفكر واحلرية الـيت             

داخـل   واليت ال ميكن أن تنحصر       -ترفض كل تضييق وتعصب وعدم احتمال     
 جداً وتضم احلدود الضيقة للشريعة اليهودية بل ميكن أن متتد خالل العامل املتسع       

ال شيء من هذا أثر عليه كما نعلم ألا مل تكـن          .  احملبة واإلخاء  الكل يف دائرة  
وكان عليه أن يعمل معها شيئاً واحـداً        " هكذا يقول الرب  "مبنية على القول    

  ".يدقها ناعماً"وهو أن 

  )شــذرة(

يف الكتاب املقدس قوة فعالة وتأثري حي وتناسب كلي بـني أجزائـه               
ه ومسيحاً واحداً هو املركز الذي تدور حوله        املتفرقة ألن إهلاً واحداً هو مصدر     

روحاً واحداً هو العامل يف كل فـرع    كل حقائقه وتتجه إليه مجيع أشعة جمده و       
  .من فروعه
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  الفصل الثالث

  امراحل متميزة في حياة يوشي

يف . "إن األدوار املختلفة يف حياة يوشيا تتميز عن بعضها متييزاً قويـاً             
ويف السنة الثانية عـشرة     " "تدأ أن يطلب إله داود أبيه     السنة الثامنة من ملكه اب    

ويف الثامنة عشرة من ملكه بعد أن طهر األرض         " "ابتدأ يطهر يهوذا وأورشليم   
والبيت أرسل شافان بن اصليا ومعسيا رئيس املدينة ويوأخ بن يوأحاز املسجل            

  ".ألجل ترميم بيت الرب إهله

عن عزم القلب املخلـص يف      ويف هذه نلحظ النجاح الدائم الذي ينتج          
" سبيل الصديقني كنور مشرق يتزايد وينري إىل النـهار الكامـل          "خدمة الرب   

 وهكذا ميكن أن يكون طريق القارئ إذا كـان فقـط            هكذا كان طريق يوشيا   
وال عربة هنا بالظروف، فقد حناط بعوامل       . حتت تأثري نفس هذا الغرض القليب     

مه ولكن القلب املكرس والروح اجلـادة        كما كان يوشيا يف أيا     كثرية معاكسة 
والعزم الصادق سترفعنا بالنعمة فوق كل الظروف وتقدرنا على أن نتقدم مـن             

  .يف طريق التلمذة احلقيقيةدرجة إىل أخرى 

  :حالة إسرائيل األدبية المنحطة
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وإذا طالعنا االثىن عشر إصحاحاً األوىل من سفر إرميا ميكننا أن نكون              
أقيم : "مور يف أيام يوشيا إذ تقع أنظارنا على عبارات كاآلتية         فكرة عن حالة األ   

دعواي على كل شرهم ألم تركوين وخبروا آلهلة أخرى وسجدوا ألعمـال            
تـع مـن    أيديهم أما أنت فنطق حقويك وقم وكلمهم بكل ما آمرك به ال تر            

أخاصمكم بعد يقول الرب وبين بنـيكم       لذلك  " "وجوههم لئال أريعك أمامهم   
 أما شعيب فقد بدل جمده مبا ال        .هل بدلت أمة آهلة وهي ليست آهلة      ... أخاصم
وهكذا أيضاً يف فاحتة اإلصحاح الثالث جند الـصورة املريعـة للغايـة             " ينفع

 إىل  وأصـغ  .املستخدمة إلظهار احلالة املنحطة إلسرائيل العاصي ويهوذا اخلائن       
هذا . عت هذه لك  طريقك وأعمالك صن  "العبارة الواضحة يف اإلصحاح الرابع      

يـئن  . أحشائي أحشائي توجعين جدران قليب    .  قلبك فإنه مر فإنه قد بلغ    . شرك
 ألنك مسعت يا نفسي صوت البـوق وهتـاف        . ال أستطيع السكوت  . يف قليب 
هـم  . إياي مل يعرفـوا   . ألن شعيب أمحق  ..... بكسر على كسر نودى   . احلرب

 ولعمل الصاحل مـا      الشر هم حكماء يف عمل   . بنون جاهلون وهم غري فامهني    
. يفهمون نظرت إىل األرض وإذا هي خربة وخالية وإىل السموات فال نور هلـا             

  ...."ونظرت إىل اجلبال وإذا هي ترجتف وكل األكام تقلقلت

   ماذا يفعل المؤمن في أزمنة التشويش والخراب؟



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٥٠

يا هلا من لغة واضحة تبني أن املشهد كله كان أمام الـنيب يف حالـة                  
يف حالة الظلمة اليت كانت قبل اخلليقة، وباجلملة ال ميكن أن يكون     تشويش، بل   

كل هذه اإلصحاحات جيب أن     .  هنا هناك شيء أشد ظالماً من املنظر املشاهد      
 الـيت كانـت     تطالع بإمعان إذا كنا نريد أن نكون حكماً صائباً عن األوقات          

يز بكل صـور    لقد كانت أوقاتاً تتم   . نصيب يوشيا أن يقضي حياته يف أثنائها      
فالعظيم واحلقري، والغين والفقري، العـامل واجلاهـل،        . الفساد املتأصل واملنتشر  

 من البطل واخلداع والشر      الكل أظهروا حالة مريعة    -األنبياء والكهنة والشعب  
  .الذي صوره الوحي بغاية األمانة والدقة

نحطـة  ولكن ملاذا جنمع النصوص الكتابية للتدليل على احلالة األدبية امل           
إلسرائيل ويهوذا يف أيام يوشيا؟ ذلك لكي نبني أنه مهما تكن الظروف احمليطة             

ويف . بنا نستطيع فردياً أن خندم الرب مىت كان لنا عزم القلب لنقوم ذه اخلدمة             
احلقيقة أنه يف أشد األوقات ظالماً يسطع نور التكريس بأشد ملعاناً إذ الظـالم              

 اليت قـد يـستخدمها      وإن نفس الظروف  . وحاًاحمليط ذه األوقات يزيده وض    
األمانة كحجة لالستسالم للتيار إمنا تعطي الروح املكرسة حجة         الكسل وعدم   

لو أن يوشيا نظر حوله ماذا كان يرى؟ خيانة،         . ملواجهة ومقاومة تلك الظروف   
خداعاً، فساداً وظلماً، هكذا كانت حالة اآلداب العامة وكانت حالة الـدين            

 فقد أنـشأها وأقامهـا      .غالط والشرور بعضها تقادم على مر الزمن      مملوءة باأل 
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سليمان وتركها حزقيا قائمة، إذا فقد وضعت أساساا يف أثناء حكـم أغـىن              
وأعظم األتقياء واملكرسني من سلفاء يوشـيا       . وأحكم ملك من ملوك إسرائيل    

ـ            .تركوها كما وجدوها    ك فمن هو يوشيا حىت يستطيع أن يقلـب مثـل تل
شئات؟ أي حق كان له وهو جمرد فىت غض عدمي االختبار ألن يضع نفـسه               املن

موضع املقاومة لرجال أوفر منه حكمة وحنكة ونشاطاً؟ ملاذا مل يترك األمـور             
 ملاذا مل يدع التيار يستمر جارياً دوء يف تلك القنوات اليت محلته             كما وجدها؟ 

ائماً خطـر كـبري يف      االنقالبات خطرية ومتعبة ويوجد د    . منذ عصور وأجيال  
 هذه وألف من املسائل املماثلة بال شك حتركت يف قلب     .زعزعة األوهام القدمية  

 ومباشراً وواضحاً وحامساً، مل تكـن املـسألة         يوشيا، لكن اجلواب كان بسيطاً    
 هذا  -مسألة حكم يوشيا ضد حكم سلفائه ولكن كانت حكم اهللا على اجلميع           

 بدونه ال   .د اهللا ولكل خادم من خدام املسيح      مبدأ قيم للغاية لكل واحد من أوال      
هذا هو املبدأ الذي دعم لـوثر       . نستطيع أن نقاوم تيار الشر الذي يزداد حولنا       

يف الصراع العنيف الذي كان عليه أن يعانيه ضد اموعة املسيحية، إذ كـان              
كان عليه أن يضع الفأس على أصل األوهام القدمية ويزعزع اآلراء والتعاليم اليت             

 وهل مت ذلك بـإعالن      .هلا سلطان عام تقريباً يف الكنيسة منذ ألف سنة أو يزيد          
حكم مارتن لوثر ضد حكم الباباوات والكرادلة واامع والكليات واألسـاقفة    
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مل تكن املسألة   . ما كان هلذا على اإلطالق أن يأيت باإلصالح       .  كال والدكاترة؟
  .املقدس ضد اخلطأأن لوثر ضد املسيحية االمسية بل الوحي 

تأمل فيه تأمالً عميقاً ألنـه درس عميـق         !! أيها القارئ تأمل يف هذا      
نشتاق أن نرى جالل التسليم واالعتراف بسيادة       . وكلي األمهية لوقتنا احلاضر   

 اجلالل املطلق لإلعالنات اإلهلية يف      - السلطة العليا لكلمة اهللا    -الكتاب املقدس 
حياول باجتهاد يف كل اجلهات وبكل وسـيلة         فالعدو   .طول وعرض كنيسة اهللا   

لذلك حنـاول أن    . أن يقلل من نفوذ الكلمة وأن يضعف سطوا على الضمري         
نرفع صوتاً مرة ومراراً بكلمة حتذير خطري ولكي نظهر بقدر ما يسعه جهـدنا              

 لصوت اهللا يف    -األمهية القصوى للخضوع يف كل شيء لشهادة الوحي املقدس        
ن نظهر جمرد قبول سطحي بل حنتاج أن نكون يف كـل             فليس يكفي أ   .الوحي

 ألقـوال الـوحي     يليس بتفسري بشر  .. األشياء حمكومني متاماً بسلطان الوحي    
ولكن بأقوال الوحي نفسها، حنتاج أن يكون الضمري يف حالة استعداد، يف كل             

  .األوقات، ألن يظهر مطابقة صحيحة لتعاليم الكلمة اإلهلية

بكل وضوح يف حياة وأوقات يوشيا وخصوصاً يف        هذا ما نراه مصوراً       
 السنة اليت كانت من أعظم الذكريات       .إصالحات السنة الثامنة عشر من حكمه     

ليس فقط يف تاريخ يوشيا ولكن يف تاريخ إسرائيل وكانت تتميـز حبقيقـتني              
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 ! حقيقتان عظيمتان  -عظيمتني ومها اكتشاف سفر الشريعة وعمل عيد الفصح       
رمها منطبعاً على تلك املدة النافعة للغاية وجعلتاها مفيدة جداً          حقيقتان تركتا أث  

  .يف ذيب شعب اهللا يف كل العصور

ملالحظة أن اكتشاف سفر الشريعة كان أثنـاء جنـاح          اومما يستحق     
وهذا يعطينا برهاناً من آالف الرباهني على ذلك        . مشروعات يوشيا اإلصالحية  

إن شاء أحد أن يعمل مشيئته      "وأيضاً  " يزدادمن له يعطي ف   "املبدأ العملي العظيم    
  ".يعرف التعليم

  :التدريب القليب على اخلضوع لكلمة اهللا خضوعاً كامالً

ويف السنة الثامنة عشرة من ملكه بعد أن طهر األرض والبيت أرسل            "  
شافان بن أصليا ومعسيا رئيس املدينة ويوآخ بن يوآحاز املسجل ألجل تـرميم             

 وأعطوه الفضة املدخلة إىل بيت      وا إىل حلقيا الكاهن العظيم    بيت لرب إهله فجاء   
 الفضة املدخلة إىل بيت الرب وجد حلقيا الكاهن سفر          وعند إخراجهم .... اهللا

شريعة الرب بيد موسى فأجاب حلقيا وقال لشافان الكاتب قد وجدت سـفر             
 الشريعة يف بيت الرب وسلم حلقيا السفر إىل شافان فجاء شافان بالـسفر إىل             

" وقرأ فيه شافان أمام امللك فلما مسع امللك كالم الشريعة مزق ثيابـه            ... امللك
.  جند ضمرياً حساساً منحنياً حتت تأثري عمل كلمة اهللا         هنا) ١٩-٨: ٣٤أي٢(
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نـه كـان يف     أويا هلا من نقطة جذابة بنوع خاص يف أخالق يوشيا، وال شك             
 يا ليتنا ندرك    . أمام كلمة اهللا    روح ترتعد  -احلقيقة إنساناً ذا روح متضعة متذللة     
إننا حنتاج يقيناً إىل الشعور العميق جـداً         الكثري من مظاهر األخالق املسيحية،    
يتساءل يف فكره عـن صـحة       يوشيا مل   . بقيمة وسلطة وخطورة أقوال الوحي    

نـه سـأل    ا شافان يف مسامعه وحنن ال نقرأ أ       وحقيقة الكلمات اليت كان يقرأه    
حنـين قـدامها    كال بل أرتعد أمامها وا    " مة اهللا؟  كل  هي كيف أعرف أن هذه   "

مة اهللا بـل    كل مل يشرع يف أن يقيم نفسه حكماً على          وأرمتي حتتها، مزق ثيابه،   
  .كما هو الئق وحق مسح للكلمة أن حتكم فيه

  :آلمة اهللا تحكم في اإلنسان

على الدوام أما إذا كان لإلنسان أن حيكـم يف           هكذا جيب أن يكون     
لكن إذا كان الوحي هو     . يكون الوحي هو كلمة اهللا على اإلطالق      الوحي فال   

الوحي هو كلمة اهللا وهو حيكم      . حقيقة كلمة اهللا فيجب أن حيكم يف اإلنسان       
يف اإلنسان متاماً ويكشف نفس جذور طبيعته ويظهر أساسات كيانـه األديب            

منعكـساً  ويضع أمامه املرآة الوحيدة األمينة اليت فيها يستطيع أن يرى نفـسه             
وهذا هو السبب الذي ألجله ال حيب اإلنسان الوحي وال يـستطيع أن             . عليها
 وحياول أن يضعه جانباً، ويسر أن جيد فيه ثغرات، ويتجاسر أن يـضع              حيتمله،
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فالناس ال . وليس هكذا احلال بالنسبة للكتب األخرى   . نفسه موضع احلكم عليه   
 تطرفـات أو متناقـضات يف       يتعبون أنفسهم هكذا كثرياً ليكتشفوا ويظهروا     

 لكن الوحي   .كال. كتابات هومريوس أو هريودوت أو أرستطاليس أو شكسبري       
ومن هذه الناحية جاءت عـداوة      .  حبكم يف طرقهم ويف شهوام     -حيكم فيهم 

 للغاية الذي الحظنا سابقاً أنـه       العقل الطبيعي لذلك الكتاب العجيب والثمني     
ويف الوحي قوة ال بد أن جتعل       .  إعداداً إهلياً  حيمل دالئله فيه إىل كل قلب معداً      

إن "اجلميع خيضعون أمامها، والكل ال بد أن خيضعوا هلا إن آجالً أو عـاجالً               
كلمة اهللا حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقـة إىل مفـرق               
النفس والروح واملفاصل واملخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته وليست خليقة غري           

 دامه بل كل شيء عريان ومكشوف لعيين ذلك الـذي معـه أمرنـا             طاهرة ق 
  ).١٣، ١٢: ٤عب(

فلمـا  "فقد اخترقت كلمة اهللا أحشاءه أكثر فأكثر        . اخترب يوشيا هذا    
مسع امللك كالم الشريعة مزق ثيابه وأمر امللك حلقيا وأخيقـام ابـن شـافان               

وا اسألوا الـرب    وعبدون بن خميا وشافان الكاتب وعسايا عبد امللك قائالً اذهب         
جلي ومن أجل من بقي من إسرائيل ويهوذا عن كالم السفر الذي وجـد              أمن  

انسكب علينا من اجل أن آباءنا مل حيفظوا كالم         ألنه عظيم غضب الرب الذي      
يا له من تباين مدهش     " الرب ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب يف هذا السفر         
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به املمزقة خاضعاً حتت التأثري القوي      بني يوشيا بقلبه املتذلل وضمريه املتأثر وثيا      
لكلمة اهللا، وبني كفرة وهراطقة الوقت احلاضر الذين جبرأة هائلة يتجاسـرون            

آه يا ليـت النـاس      .  على نفس تلك الكلمة    ألن يضعوا أنفسهم موضع احلكم    
يكونون حكماء اآلن وينحنون بقلوم وضمائرهم خضوعاً واحتراماً لكلمة اهللا          

 يوم الرب العظيم واملخوف الذي فيه سيضطرون للخـضوع          احلي قبل أن يأيت   
  ".األسنانالبكاء وصرير "وسط 

كلمة اهللا تثبت إىل األبد، وعبثاً كل العبث أن يقاومهـا اإلنـسان أو                
إىل األبد يـا    " أن جيد فيها أغالطاً ومتناقضات       حياول حبججه وتصوراته الومهية   
ض تزوالن ولكن كالمـي ال      السماء واألر " "رب كلمتك مثبتة يف السموات    

فأي منفعة إذاً ممكنة لإلنسان يف أن يقاوم        ". كلمة الرب تثبت إىل األبد    " "يزول
 ماذا ميكن أن    !!كلمة اهللا؟ هو ال يستطيع أن يربح من وراء ذلك شيئاً لكن آه            

خيسر؟ إذا استطاع اإلنسان يف أن يثبت خطا الكتاب ماذا عساه أن يربح؟ لكن              
يا ليته يأخذ قيمته    !! غم كل شيء ماذا خيسر؟ سؤال خطري      إذا كان صحيحاً ر   

  .لدى كل قارئ يكون قد تأثر ذهنه باألفكار العقلية أو الكفرية

  :وداعة يوشيا
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وهي ساكنة يف   ... فذهب حلقيا والذين أمرهم امللك إىل خلدة النبية       "  
  يف فاحتة هذه الصفحات أشرنا إىل      ".أورشليم يف القسم الثاين وكلموها هكذا     

حقيقة وجود فىت يف الثامنة من عمره على عرش داود كدليل على حالة األمور              
وال .  وهنا أيضاً توجهنا حقيقة ملء مركز النبوة بواسطة امـرأة          .يف شعب اهللا  

 شك أا برهان على احلالة املنحطة ولكن نعمة اهللا مل تنقطـع بـل كانـت               
ن يقبل اتصال فكر اهللا به      كان يوشيا متضعاً لدرجة انه كان مستعداً أ       . متكاثرة

 أي قناة ميكن أن توصله، ويا هلا من حالة أدبية حمبوبة تظهر يف نظر               -عن طريق 
لكن ! الطبيعة البشرية مذلة كربى، إن ملك يهوذا يلجأ إىل امرأة ألجل املشورة           

 املرأة حينئذاك مستودع فكر اهللا، وهذا كان فيه الكفايـة لـروح             ككانت تل 
روح يوشيا، لذلك أثبت إىل حد بعيد أن رغبته الوحيدة          متضعة ومنسحقة مثل    

هي أن يعرف ويعمل مشيئة اهللا، وهلذا مل مه الوسيلة اليت كان يصل ا صوت         
  .اهللا إىل أذنه بل كان مستعداً أن يسمع ويطيع

أيها القارئ املسيحي دعنا نقدر هذا إذ يف هذا السر احلقيقي لإلرشاد              
يا ليت يوجد بيننا أكثـر      " احلق ويعلم الودعاء طرقه   يدرب الودعاء يف    "اإلهلي  

 روح الوداعة فيقل االرتباك وتقل املقاومـة وتقـل          -من هذه الروح املباركة   
لو كنا كلنا ودعاء فال بد أن نكون مجيعاً         . املنازعات غري ادية حول الكلمات    

فكـراً  وهكذا ال بد أن نكـون       . مرتشدين بإرشاد إهلي ومتعلمني تعليماً إهلياً     



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٥٨

واحداً ونقول القول الواحد ومننع كثرياً من االنقسامات احملزنة واملذلة واملذيبـة            
  .للقلب

 -انظر اجلواب التام الذي أخذه يوشيا الوديع املتواضع من خلدة النبية            
فقالت هلم هكذا قال الرب إله إسرائيل قولوا        "جواباً خاصاً بشعبه وبه شخصياً      
 جالب شراً على هذا املوضع      اا قال الرب هاأنذ   للرجل الذي أرسلكم إيل هكذ    

وعلى سكانه مجيع اللعنات املكتوبة يف السفر الذي قرأوه أمام ملك يهوذا مـن            
رى لكي يغيظوين بكـل أعمـال أيـديهم         خجل أم تركوين وأوقدوا آلهلة أ     أ

  ".وينسكب غضيب على هذا املوضع وال ينطفئ

كان قد وقع على أذن ملـك        وتأييداً لكل ما     كل هذا إمنا كان إعادة      
يهوذا املفتوحة واملصغية، ولكنه جاء بقوة جديدة وتأكيداً وفائـدة كرسـالة            

" قولوا للرجل الذي أرسلكم إيل    "مباشرة مدعمة ومثبتة بتلك اجلملة االفتتاحية       
كانت توجد رسالة النعمة خاصـة بيوشـيا        .  يوجد أكثر من هذا    ولكن كان 

سلكم لتسألوا من الرب فهكذا تقولـون لـه         أما ملك يهوذا الذي أر    "مباشرة  
جل أنه  أهكذا قال الرب إله إسرائيل لتسألوا من جهة الكالم الذي مسعت، من             

رق قلبك وتواضعت أمامي ومزقت ثيابك وبكيت أمامي يقول الرب قد مسعت            
أنا أيضاً هاأنذا أضمك إىل آباءك فتضم إىل قربك بسالم وكل الشر الذي أجلبه              
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 "ع وعلى سكانه ال ترى عيناك فردوا علـى امللـك اجلـواب            على هذا املوض  
  ).٢٨-٢٦: ٣٤أي٢(

. كل هذا مملوء بالتعليم والتشجيع لنا يف هذه األيام املظلمة والـشريرة             
إنه يعلمنا القيمة الكربى والتقدير اإلهلي لتدريب النفس وتذليل القلب بكيفيـة            

رجاء فيها وأنه ال شـيء       كان ميكن ليوشيا أن يعترب احلالة ال         .شخصية عميقة 
ميكن أن يغري التيار القوي للغضب والدينونة املزمعني أن جيرفا مدينة أورشـليم             

قد  وإن أي حركة من جانبه ال جتدي باملرة، وأن القصد اإلهلي             وأرض إسرائيل، 
ن األمر قد خرج، وأنه باجلملة كان عليه فقط أن يقف جانباً ويـدع              أتقرر و 

احنىن أمام الـشهادة    بل  . كال. كن يوشيا مل يفكر هكذا    األمور تأخذ جمراها ول   
دموع التوبة اليت ذرفها يوشيا     .  اهللا علم ذلك   .اإلهلية واتضع ومزق ثيابه وبكى    

 ومع أن احلكم اهلائل كان ال بد أن يأخذ جمراه ولكـن             اهللاكانت مثينة يف عيين     
الـرب لنجـاة    التائب جنا ومل ينج بنفسه فقط ولكنه صار اآللة املكرمة يف يد             

مل يترك نفسه لتأثري االعتقاد املهلك بالقضاء والقدر، ولكن بروح          . آخرين أيضاً 
اهللا معترفاً خبطاياه وخطايا شعبه وعنـدما       منكسرة وقلب جاد طرح نفسه أمام       

أيقن جناته شخصياً بدأ حياول إنقاذ أخوته أيضاً، هذا درس أديب نافع يا ليتنـا               
  !!نتعلمه جيداً
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  بعالفصل الرا

   ..!انظر إلى الخدمة لكي تتممها

من األمور املفيدة واملهذبة بدرجة عميقة أن نالحظ أعمـال يوشـيا              
 مل ينحن بنفسه    .عندما كان قلبه وضمريه موضوعني حتت تأثري كلمة اهللا القوي         

هذا ما  . فقط حتت تلك الكلمة ولكنه حاول ألن يقود اآلخرين لن ينحنوا مثله           
ومن احملال أن إنـساناً     . ام عندما يكون العمل حقيقياً    جيب أن يكون على الدو    

ومما ال شك فيه أن     . يشعر خبطورة احلق وال حياول أن يأيت باآلخرين حتت تأثريه         
مقداراً من احلق قد يكون خمزوناً يف العقل بكيفية خيالية نظرية، ولكن هـذا ال               

نه ال يؤثر   أاألخالق، كما   يؤثر تأثرياً عملياً إهلياً على القلب وال يؤثر يف احلياة و          
 اهللا مطلـق الـسلطان يف       أنصـحيح   . على نفوسنا وال على نفوس اآلخرين     

استخدام كلمات من مل يشعر بتأثري احلق، لكننا نتكلم اآلن عما ميكن أن ينتظر              
 يـشعرون   وميكننا أن نقول حبق أن أحسن طريقة جلعل اآلخرين         .كقاعدة عامة 

  .ر حنن به شعوراً عميقاًشعوراً عميقاً باحلق هي أن نشع

، )١(، خذ مثالً احلق ايد املتعلق مبجـيء الـرب           خذ أي حق شئت     
كيف ميكنك أن تؤثر على السامعني وأنت تقدم هلم ذلك احلق؟ ال شك بـأن               

إذا كان القلب حتت قوة تأثري الكلمة اخلطرية        . تكون أنت متأثراً به تأثرياً عميقاً     
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مدركة هلذه احلقيقة بكل خطورا بالنـسبة       ، إذا كانت النفس     "الرب قريب "
للعامل، وبكل جاذبيتها بالنسبة للمؤمن فردياً وللكنيسة مجاعة، فال بد أن تظهر            

 جـداً    قد يكون هناك بيان واضح ومتني      .يفية حترك قلوم  كاحلقيقة للسامعني ب  
بيـان  للتعليم عن ايء الثاين وعن كل احلقائق املتعلقة به ولكن إذا كان هذا ال             

جيـب أن   . بارداً وبال شعور فسيكون وقعه على آذان السامعني عدمي التـأثري          
ما الذي أعطـى    . يكون قلب املتكلم متأثراً أوالً حىت يصل الكالم إىل القلوب         

كما  عمق أو درجة احلق الكامن فيها        تلك القوة؟ مل يكن   ) ٢(ألقوال هويتفيلد   
ثريها القوي كامن يف حقيقـة أن       كال، السر يف تأ   . هو واضح لكل قارئ ذكي    

هويتفيلد كان يبكي على الناس فال غرابة إذا        . املتكلم كان يشعر مبا كان يقول     
كان الناس يبكون حتت تأثريه، ال بد أن يكون تعساً متحجر القلب حقاً ذلك              

  .اإلنسان الذي جيلس غري متأثر أمام مبشر يذرف دموعاً ألجل خالص نفسه

 نكتب، إننا ال نقول أن أي شيء يف حالة املبشر           ال يسئن أحد فهم ما      
 الدموع ال حتيي، التوسالت ال تستطيع أن جتـدد،  -ميكنه بذاته أن جيدد النفس 

إمنا بقوة تأثري كلمة وروح     " ليس بالقدرة وال بالقوة بل بروحي يقول الرب       "إنه  
د أن  كل هذا نعتقد به متام االعتقـاد ونـو        . اهللا ميكن ألي نفس أن تولد ثانية      

 التبشري احلار   نتذكره على الدوام، لكن يف نفس الوقت نعتقد متاماً أن اهللا يبارك           
 عمـل   -إن التبشري عندنا أكثـره ميكـانيكي      . وأن النفوس تتحرك بواسطته   
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حنتاج إىل زيادة يف الرغبة وإىل تعمق أكثر يف الشعور           . تأدية واجب  -اعتيادي
 إىل إحساس متـأثر باسـتمرار       حنتاج. وإىل قوة لكي نبكي على نفوس الناس      
حنتاج إىل معرفة قيمة الـنفس اخلالـدة        . باملصري املزعج الذي ينتهي إليه اخلطاة     

 Garrick )جـارك (مسعنا أن   . وتقدير احلقائق اخلطرية املتعلقة بالعامل األبدي     
 املشهور سل مرة بواسطة أسقف عن السبب الذي ألجله حيـصل بواسـطة            ئ

 مما حيصل عليه القسوس بتبشريهم باحلق، فكان جوابه         خرافاته على نتائج أقوى   
أنا أنطق اخلرافة كأا حقيقة بينما      : يا سيدي السبب واضح   : "وهو مملوء بالقوة  

  ".أنتم تتكلمون باحلق كما لو كان خرافة

خيشى أن يكون أكثرنا يتكلم احلق بنفس هذه الطريقة وهلـذا           ! أسفاه  
لتبشري القليب األمني هو احلاجة املاسة لوقتنـا        إننا مقتنعون أن ا   . فالنتيجة ضعيفة 

 قليلون هنا وهناك يظهر أم يشعرون مبـوقفهم         - وهللا احلمد  -يوجد. احلاضر
 -أمام اجلمهور كمن يعتربون أنفسهم كقنوات لتوصيل احلق بني اهللا واآلخرين          

 متفانون ليس فقط يف التبـشري       -أشخاص قلوم موضوعة حقيقة على عملهم     
إن العمل العظيم اخلاص باملبـشر هـو        . بل يف خالص وبركة النفوس    والتعليم  

 صحيح أن   .اجلمع بني النفس واملسيح، وعمل املعلم والراعي هو حفظهما معاً         
اهللا يتمجد ويسوع املسيح يتعظم بالتكلم عن احلق سواء أطاعه الناس أم حتملوا             

 الثمر فيما يتعلق    مسئوليته ولكن هلذه احلقيقة أي تدخل يف الرغبة احلارة ألجل         
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أن ينشد الثمـر وال جيـب أن        بالنفوس؟ لسنا نعتقد ذا بل جيب على املبشر         
ال جيب أن يفكر يف االكتفاء بأن يستمر بدون مثر أكثر مما يفكر             . يرضى بدونه 

يوجد بعض املبـشرين    . الزارع يف االستمرار من سنة إىل أخرى بدون حمصول        
 رائحة املـسيح    حنن"ط مث يكتفون بالقول     الذين ينجحون يف تبشري سامعيهم فق     

إن ما حنتاجـه    . على إننا نعتقد أن هذا خطأ جسيم واستنتاج خطر        " الزكية هللا 
 أن نكتئـب يف  - أن ننتظره-هو أن نوجد باستمرار أمام اهللا ألجل نتائج عملنا   

 أن نبشر كما لو كان      - أن نبذل كل جمهوداتنا يف العمل      -الصالة ألجل النفوس  
 متوقفاً علينا ولو إننا نعلم متام العلم أننا ال نستطيع أن نفعل شيئاً على               كل األمر 

اإلطالق وأن كلماتنا ال بد أن متر كسحابة الصباح إذا مل يثبتها رب اجلماعات              
إننا مقتنعون أن النظام اإلهلي يقضي بأن العامل اد ال بـد أن             . كأوتاد منغرزة 

 قد توجد استثناءات ولكن كقانون      .ون له حيصد مثار عمله وأنه حبسب إميانه يك      
ملبشر األمني الذي يعمل يف الوسط املعني له من  عام ميكننا أن نظل متأكدين أن ا      

  .اهللا سيحصد مثار عمله إن آجالً أو عاجالً

لقد محلنا تيار الفكر السابق إيضاحه بينما كنا نتأمل يف املشهد اجلميل              
إلصحاح الرابع والثالثني من سـفر أخبـار        من حياة يوشيا املقدم لنا يف ختام ا       

كان يوشيا جاداً   . وأنه من املفيد لنا أن نعود إليه ونطيل التأمل فيه         . األيام الثاين 
 يف شعوره بقوة احلق يف نفسه ومل يسترح إال بعد أن مجع الشعب حوله وجعل              
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 ٦٤

 مل يقـدر أن يـستريح   -النور الذي أشرق عليه يشرق عليهم أيضاً، مل يسترح  
 حقيقة انه كان ال بد أن يضم إىل قربه بسالم وأن عينيه ال تريـان الـشر                  على

 وأنه كان ال بد أن ينجو من تيار الدينونة اهلائلـة            املزمع أن يأيت على أورشليم،    
بل فكر يف اآلخرين وعطف علـى       . الذي كان على أهبة اجلريان على األرض      

ـ           ت علـى التوبـة     الناس الذين حوله وكما أن جناته الشخصية اتـصلت وبني
واالتضاع حتت يد اهللا القوية هكذا أراد أن حياول بفاعلية تلك الكلمـة الـيت               

وذلـك   عملت بقوة كهذه يف قلبه أن يقود اآلخرين إىل مثـل تلـك التوبـة    
  .االتضاع

وأرسل امللك ومجع كل شيوخ يهوذا وأورشليم وصعد امللك إىل بيت           "  
كهنة والالويني وكل الـشعب     الرب مع كل رجال يهوذا وسكان أورشليم وال       

من الكبري إىل الصغري وقرأ يف آذام كل كالم سفر العهد اجلديد الذي وجد يف               
ووقف امللك على منربه وقطع عهداً أمام الرب للذهاب وراء الرب           . بيت الرب 

وحلفظ وصاياه وشهاداته وفرائضه بكل قلبه ونفسه ليعمل كالم العهد املكتوب           
 كل املوجودين يف أورشليم وبنيـامني فعمـل سـكان       وأوقف .يف هذا السفر  

وأزال يوشيا مجيع الرجاسات مـن كـل   . أورشليم حسب عهد اهللا إله آبائهم    
األراضي اليت لبين إسرائيل وجعل مجيع املوجودين يف أورشليم يعبدون الـرب            

  ."كل أيامه مل حييدوا من وراء الرب إله آبائهم. إهلهم
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 بل دروس كثرية حنتاج حنن مع - كل هذا يوجد درس أديب مجيل لنا يف       
وما يستلفت أنظارنا اآلن قبل     . كل ما لنا من النور واملعرفة واالمتياز أن نتعلمها        

مل يضع نوره حتت . كل شيء هو حقيقة شعور يوشيا مبسئوليته إزاء الذين حوله    
  إنه أمر مـدهش    .مكيال بل باحلري مسح له أن يسطع لفائدة وبركة اآلخرين         

السيما مىت علمنا أن احلق العملي اخلاص بوحدة املؤمنني يف جسد واحد            جداً و 
 التعليم املتـضمن يف اجلملـة       -مل يكن معروفاً ليوشيا ألن اهللا مل يكن قد أعلنه         

مل يعلن إال بعد مدة طويلة مـن        " جسد واحد وروح واحد   " املختصرة   الفريدة
  .ني العظمة يف األعايلزمن يوشيا عندما أخذ املسيح الرأس املقام مكانه عن مي

يستطيع القارئ أن   نه  إال أ " مكتوماً يف اهللا  "احلق كان   لكن مع أن هذا       
 والـذي   يرى هذا يف سفر الالويني اإلصحاح الرابع والعشرين اململوء بالفوائد         

جيب أن يكون موضوع تأمل عميق من كل قارئ للوحي ومن كل حمب خملص              
ة من الليل كانت السبع املنائر الذهبية تلقي        يف أثناء الساعات املظلم   . لطرق اهللا 

املصفوفة بيد رئيس الكهنة حبسب أمر اهللا على         ضوءها على اإلثىن عشر رغيفاً    
 -رأينا فيه بصورة جلية ظل الوحدة اليت ال تنفصم        !  رمز فاخر  -املائدة الطاهرة 

 حق عرفـه    - حق كشفه اهللا وأنشأه وأبقاه     -وحدة أسباط إسرائيل اإلثىن عشر    
  .ؤمنون وتصرفوا مبقتضاهامل
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على هذا احلق العظيم أخذ إيليا التشيب موقفه عندما بىن مذحباً علـى               
اثىن عشر حجراً بعدد أسباط بين يعقوب الذي كان كـالم           "جبل الكرمل من    

وإىل هذا احلق نفسه تطلـع      ) ١٨مل١" (كون امسك يليه قائالً إسرائيل    إالرب  
ذبيحة اخلطية تكونان تكفرياً عـن مجيـع        حزقيا عندما أمر أن ذبيحة احملرقة و      

وأشار بولس يف أيامه إىل هذا احلق الثمني عندما تكلم          ) ٢٤: ٢٩أي٢ (إسرائيل
 نواله عابدين   الذي أسباطنا اإلثنا عشر يرجون    "يف حضرة امللك إغريباس إذ قال       

  ).٧: ٢٦أع" (باجلهد ليالً واراً

 حرف من كل ما تكلم      ال تسقط نقطة أو   . كلمة إهلنا تثبت إىل األبد      
املـوت واالضـمحالل    يعتري التغيري والفساد تاريخ األعمال البـشرية،        . به

 سيحفظ كل كلمة    اهللايكتسحان مثل عاصفة قوية أمجل املشاهد األرضية لكن         
وملاذا؟ ما الذي جيعلنا واثقني إىل هذا احلد؟ كيف ميكننا أن نتكلم            . من كلماته 

  .ن فم الرب تكلم بهمبثل هذا اليقني املطلق؟ ذلك أل

إنه أمر يف غاية األمهية وعلى القارئ أن يستنري فيه ألنه ميـس صـحة                 
توجد طريقة لفهم كلمة اهللا ميكننا أن نسميها مفككة أو غـري            . الوحي عموماً 

نقصد بذلك  .  يف نفس الوقت    بنفوسنا وهذه الطريقة مهينة هللا وضارة    . مستقرة
) بكيفية حمـددة  (م وإسرائيل دون سوامها     مثالً تطبيق الفصول اخلاصة بأورشلي    
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 وأقل ما يقال عن هذا هو أنـه         .على انتشار اإلجنيل وامتداد الكنيسة املسيحية     
ألن إهلنـا يـستطيع     .. استعمال حلرية غري مشروعة يف تفسري اإلعالن اإلهلـي        

من مث عندما   . أن يعرب عما يقصد وبكل تأكيد أيضاً هو يقصد ما يقول          ) بيقني(
 إسرائيل وأورشليم ال يقصد الكنيسة وعندما يتكلم عن الكنيسة فهو           يتكلم عن 

  .ال يقصد الكنيسة إسرائيل وال أورشليم

وال يظن مفسرو الوحي أن املسألة عبارة عن جمرد تفسري نبوي بل هي               
أبعد كثرياً عن هذا هي مسألة صحة وقيمة وقوة كلمة اهللا ومىت مسحنا ألنفسنا              

سبة إىل جزء من الوحي فإننا غالباً سنكون متـهاونني          أن نتهاون ونتراخى بالن   
ومتراخني بالنسبة للجزء اآلخر ويتطرق مع األسف الضعف إىل إحساسنا مـن            

  .جهة قوة وسلطان الوحي وقيمته

 املبـدأ  - بقدر إمكانـه -ولنعد اآلن إىل يوشيا لكي نرى كيف عرف        
عامة وهـي أن كـل      مل يشذ يوشيا عن القاعدة ال     . العظيم الذي كنا نتأمل فيه    

األتقياء من ملوك يهوذا جعلوا وحدة إسرائيل موضع اعتبـارهم ومل حيـصروا             
االثنا عـشر   " أسباطنا االثين عشر  "عواطفهم وتصرفام ضمن دائرة أضيق من       

 على املائدة الطاهرة كانت على الدوام أمام عيين اهللا وعلى الدوام أمـام              رغيفاً
بل كان يف   . ي، ميت، كال  لور رمز غري عم   عني اإلميان وما كان هذا جمرد تص      
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أزال يوشيا مجيع الرجاسات من كل األراضـي        "كل حالة حقاً عظيماً وفعاالً      
يتمشى متاماً مع سلفه التقي حزقيا الـذي        كان هذا التصرف    " اليت لبين إسرائيل  

  ".إن احملرقة وذبيحة اخلطية مها عن كل إسرائيل"قال 

هـل  . لى نفوسنا يف األيام احلاضرة    ولنالحظ اآلن انطباق كل هذا ع       
نؤمن قلبياً بالسلطان اإلهلي لتعليم وحدة جسد املسيح؟ هل تؤمن بأن هنـاك             
جسداً مثل هذا على األرض متحداً اآلن برأسه اإلهلي احلي يف السماء بـالروح              

 بسلطان الوحي املقـدس؟ هـل أنـت         القدس؟ هل تتمسك ذا احلق من اهللا      
نيسة اهللا اليت ال تتجزأ كحق أويل وأساسـي مـن           باإلمجال تتمسك بوحدة ك   

 هذا هو السؤال    حقائق العهد اجلديد؟ ال تتلفت حولك متسائالً أين نرى هذه؟         
الذي يضعه عدم اإلميان على الدوام عندما تستقر العني على املذاهب والطوائف            

" جسد واحـد وروح واحـد     "املسيحية اليت ال تعد واليت جييب عليها اإلميان         
جـسد  "إنه ال يقال كان يف وقت ما أو سـيكون ثانيـة      . ظ الكالم هنا  والح
جسد ) "يوجد(بل  . كال.  وال يقال أن مثل هذا األمر كائن يف السماء         "واحد

هل ميكن أن ميس هذا احلق بسبب حالة        . اآلن على األرض  " واحد وروح واحد  
وجد غـري   مة اهللا غري صحيحة ألن اإلنسان       كلاألمور يف الكنيسة االمسية؟ هل      

 هل جيرؤ شخص ما على القول بأن وحدة اجلسد كانت حقيقة خاصـة              أمني؟
  بالعصر الرسويل فقط وأا ال تنطبق اآلن لعدم وجود مظهر هلا؟
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شـعوراً  إننا حنذرك أيها القارئ حتذيراً خطرياً من أن تقبل يف قلبـك               
 شـك أن    ال. كن واثقاً أنه مثرة عدم اإلميـان بكلمـة اهللا         . هرطوقياً مثل هذا  

وهل على املظاهر يبىن اإلميان على الدوام؟ هـل علـى           . الظواهر حجة ضده  
 عدد أسباط بين     حبسب املظاهر بىن إيليا عندما أقام مذحبه من االثىن عشر حجراً         

يعقوب؟ هل على املظاهر بىن حزقيا عندما أصدر ذلك األمر احلسن أن احملرقة              
لى املظاهر بىن يوشيا عندما أجرى      وذبيحة اخلطية مها عن مجيع إسرائيل؟ هل ع       

.  ببين إسرائيل؟ بالتأكيـد ال     مشروعاته اإلصالحية يف كل األراضي اليت تعلقت      
الكلمة كانت صحيحة سواء تـشتت      . هم بنوا على كلمة إله إسرائيل األمينة      

 إذا كان حـق اهللا يتـأثر باملظـاهر اخلارجيـة أو             .أسباط إسرائيل أو احتدت   
أين حنن وماذا بقي لنؤمن به؟ احلقيقة انه باجلهد يوجد حق           بتصرفات الناس فإذاً    

يف كل نطاق اإلعالنات اإلهلية ميكننا أن نسلم نفوسنا له بطمأنينة وثقة إذا كنا              
  .نتأثر باملظاهر اخلارجية

ال أيها القارئ إن األساس الوحيد الذي عليه نبين إمياننا هـو هـذه                
أال ختضع نفسك جبملتها له؟ إننا نعتقد       أال تقبل هذا؟    " مكتوب"الكلمة اخلالدة   

جـسد  " "مكتـوب "إذاً  . أنك كمسيحي تتمسك به وتقبله وتؤمن به خبشوع       
هذا واضح يف الـوحي كوضـوح العبـارة         ) ٤: ٤أف" (واحد وروح واحد  

هل تؤثر املظاهر اخلارجية علـى التعلـيم        . أو أي حق آخر   " متربرين باإلميان "
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 هل نرتاب يف هذا احلق الثمني لقلـة         إلميان؟ تعليم التربير با   -األساس للخالص 
 من يستطيع أن يقبل مبدأ خطراً كهذا؟ يا له من           ؟نيمظاهر قوته يف حياة املؤمن    

إننـا  . انقالب تام يصل لكل أسس إمياننا إذا كنا نقبل هذا التدليل الضار للغاية            
 أن ال شك أنه ينبغـي .  ظاهر يف العامل   نؤمن ألنه مكتوب يف الكلمة وليس ألنه      

 بكيفية أمت   وسنشري إىل هذا  (يكون ظاهراً ومن خطيتنا وفشلنا إذا كان ال يظهر          
ال وهو اإلعـالن    أولكن جيب أن ننرب على األساس الصحيح لإلميان         ) فيما بعد 
ويقبل متام القبول فإنه ينطبق بسهولة علـى        يرى هذا بوضوح     وعندما   .اإلهلي

  .ير باإلميانتعليم وحدة اجلسد كما ينطبق على تعليم الترب
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  الفصل الخامس

  حقيقة وحدة الجسد

نشعر أنه من األمهية مبكان أن ننرب على هذا املبدأ وهـو أن األسـاس                 
الوحيد الذي نبين عليه تصديقنا ألي تعليم هو إعالن هذا التعلـيم يف الكلمـة               

 إننا ال نعرف شيئاً وال نصدق شيئاً من كل ما هو روحي أو مساوي أو                .اإلهلية
كيف أعرف أين خاطئ؟ ألن الوحي قد   .  إال عندما جنده معلناً يف كلمة اهللا       إهلي

 خاطئ ولكين ال أصدق ألين       ال شك أنين أشعر بأين     ".الكل أخطأوا "أوضح أن   
أشعر بل أصدق ألن اهللا قد تكلم واإلميان يرتكز على اإلعالن اإلهلي ال علـى               

فيها كـل الكفايـة     " وبمكت"إن كلمة   . املشاعر اإلنسانية أو احلجج البشرية    
.  واإلميان ال يكتفي بأقل من ذلك ويف الوقت نفسه ال يتطلب أكثر منه             لإلميان،

اإلميان ال حيكم على كلمة اهللا بواسـطة املظـاهر          .  واإلميان يصدق  اهللا يتكلم 
وهكذا احلال أيضاً   .  على هذه املظاهر بواسطة كلمة اهللا      اخلارجية، ولكنه حيكم  

ـ         بالنسبة لكل احلقائق   ا  األساسية يف الديانة املسيحية مثل التثليث والهوت ربن
 اخلطيـة األصـلية والتربيـر        وتعليم عودهيسوع املسيح وكفارته وكهنوته وص    

والدينونة العتيدة، نصدق هذه احلقائق العظمى واخلطرية ليس علـى أسـاس            
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شعورنا أو تدليلنا أو على املظاهر اخلارجية بل على جمرد أسـاس اإلعالنـات              
  .هليةاإل

على أي أساس نصدق تعليم وحدة اجلسد؟ فجوابنا        : ورمبا يسأل سائل    
على نفس األساس الذي يقوم عليه تصديقنا لتعليم التثليث والهـوت           : الوحيد

 إننا نصدق التعاليم اخلاصة بوحدة اجلسد ألـا معلنـة يف            .املسيح والكفارة 
ألنه كما أن اجلسد    "أ  نقر) ١٢كو١(مواضع متعددة يف العهد اجلديد فمثالً يف        

هو واحد وله أعضاء كثرية وكل أعضاء اجلسد الواحد إذا كانت كثرية هـي              
 اعتمـدنا إىل    جسد واحد كذلك املسيح أيضاً ألننا مجيعنا بروح واحد أيـضاً          

" د واحد يهوداً كنا أم يونانيني عبيداً أم أحراراً ومجيعنا سقينا روحاً واحداً            سج
 الناقص كرامة أفضل لكي ال يكـون انـشقاق يف           اهللا مزج اجلسد معطياً   "مث  

  ".وأما أنتم فجسد املسيح وأعضاؤه أفراداً... اجلسد

 الوحدة اليت لكنيسة اهللا     -هذه هي الوحدة الكاملة غري القابلة للتجزئة        
جسد املسيح، ونقول حبق أننا إن وجدنا شكاً يف مسألة اعتقادنـا الراسـخ يف               

ألن املـسألة   . شكاً يف اعتقادنا بوحدة اجلـسد     ألوهية ربنا يسوع املسيح جند      
واحدة وصحيحة مبقدار صحة األخرى، وكلتامها حقيقتـان إهليتـان ألمـا            

 حنن نؤمن أن املسيح يسوع ربنا كائن فوق الكـل إهلـاً             .معلنتان بإعالن إهلي  
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ألن الوحي خيربنا هكذا وال جدال يف ذلك، نصدق وخنـشع           . مباركاً إىل األبد  
جسد واحد  "لك ال ينبغي أن جنادل يف احلق املتعلق بوحدة اجلسد           أمام هذا كذ  
  ".وروح واحد

وليس حق وحدة اجلسد جمرد شيء معنوي أو خيايل أو نظرية ضعيفة              
بل هو حق عملي أويل فعال، وحنن مدعوون أن نسري وأن حنكم على أنفـسنا               

. ل قـدمياً   مع األمناء يف إسرائي    هكذا كان احلال  . وعلى كل ما حولنا يف نوره     
كانت يف نظرهم أمراً حقيقياً وليست جمرد نظرية يتمسكون ا          وحدة الشعب   

 األمـة   .إا كانت حقاً أولياً قوياً وعظيمـاً      . أو يطرحوا جانباً كيفما أرادوا    
كانت واحدة يف أفكار اهللا حىت وإن مل يكن األمر حبـسب الظـاهر هكـذا،        

 فحص النفس وانكـسار الـروح       فاملؤمنون كان عليهم فقط أن يأخذوا مكان      
الحظ حالة حزقيا ويوشيا ودانيال وحنميا وعزرا، مل حيدث مرة          . وتذلل القلب 

إسرائيل بـسبب   شعب  هلؤالء الرجال األمناء أم طرحوا جانباً حقيقة وحدة         
فشل إسرائيل يف االحتفاظ ذه الوحدة، مل يقيسوا حق اهللا بتصرفات الناس بل             

هذه كانت  . س وتصرفام هم أيضاً بواسطة حق اهللا      حكموا على تصرفات النا   
الطريقة الصحيحة الوحيدة للتصرف، وإذا كانت وحدة إسرائيل املعلنة تلوثت          
بواسطة خطية اإلنسان وغباوته، فإن أفراد اجلماعة املستقيمي القلوب عرفوهـا           
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ل وحزنوا عليها واعترفوا ا كخطيتهم اخلاصة ونظروا إىل اهللا، وليس ذلك الك           
  .بل شعروا مبسئوليتهم أن يعملوا على أساس حق اهللا مهما تكن احلالة اخلارجية

ونكرر القول بأن هذا هو املعىن املستفاد من مذبح إيليا املكون من اثىن               
 واملقام يف مواجهة أنبياء إيزابل الثمامناية الكذبة ورغماً عن انقسام           عشر حجراً 

أيضاً كان املعىن من رسائل حزقيا اليت       وهذا  ). ١٨مل١(األمة يف نظر اإلنسان     
يأتوا إىل بيـت الـرب يف أورشـليم         " إذ دعاهم ألن     "لكل إسرائيل "أرسلها  

وال شيء له تأثري أقـوى مـن روح         " ليحفظوا الفصح أمام الرب إله إسرائيل     
يا بين إسرائيل ارجعوا إىل الرب إله إبراهيم واسـحق          : "وهلجة هذه اخلطابات  
 الناجني الباقني لكم من يد ملـوك آشـور وال تكونـوا             وإسرائيل فريجع إىل  

كآبائكم وكأخوتكم الذين خانوا الرب إله آبائهم فجعلهم دهشة كما أنـتم            
ترون اآلن ال تصلبوا رقابكم كآبائكن بل اخضعوا للرب وادخلوا مقدسه الذي            
قدسه لألبد فريتد عنكم محو غضبه ألنه برجوعكم إىل الرب جيـد إخـوتكم              

ة أمام الذين يسبوم فريجعون إىل هذه األرض ألن الرب إهلكـم            وبنوكم رمح 
  ).٩-٦: ٣٠أي٢" (حنان ورحيم وال حيول وجهه عنكم إذا رجعتم إليه

 احلـق العظـيم     أساسإال إمياناً بسيطاً عامالً على      وما كان كل هذا       
إىل هذا املوضـوع    ونظر حزقيا   .  إسرائيل شعب حق وحدة    -األبدي غري املتغري  
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فكان السعاة يعربون من    . "ة املقاصد اإلهلية وهذا ما يفعله اإلميان دائماً       من وجه 
مدينة إىل مدينة يف أرض أفرامي ومنسى حىت زبولون فكانوا يضحكون علـيهم             

 حمزن جداً ولكنه أقل ما جيب أن ننتظره ألن تصرفات            هذا أمر  ."ويهزأون م 
 الذين مل يبلغوا إىل مستوى      اإلميان ال بد أن تستدعي اهلزء واالحتقار من أولئك        

ال شك أن رجال أفرامي ومنسى اعتربوا رسالة حزقيا نوعـاً مـن             . أفكار اهللا 
االدعاء أو التهور املمقوت، ورمبا كان احلق العامل يف نفسه بشدة خرافـة يف              

 ملبادئ ال جمال لتطبيقها يف      حياءإنظرهم أو على األكثر نظرية بالية، شيئاً قدمياً،         
 اإلميان ال ميكن أن يتأثر بأقوال الناس ولذلك استمر حزقيا يف عمله             احلاضر لكن 

ضحوكة وسخرية ويف نفس الوقت رأى      أ رضي أن يكون  . واهللا أكرمه وباركه  
حزقيا وكل  . أورشليمعديدين من أشري ومنسى وزبولون يتضعون ويأتون إىل         

لـساخرون  الذين اتضعوا حتت يد اهللا القوية حصدوا مثار بركات غنية بينمـا ا            
  .واحملتقرون تركوا يف القحط واملوت نتيجة لعدم إميام

ألنه برجوعكم إىل اهللا جيد     "وليالحظ القارئ قوة كلمات حزقيا هذه         
 أال يقرب هذا جداً من احلق الثمني ."أخوتكم وبنوكم رمحة أمام الذين يسبوم    

 الواحد يؤثر   ألزمنة العهد اجلديد؟ إننا أعضاء الواحد لآلخر وإن تصرف العضو         
على البقية؟ قد يثري عدم اإلميان الرتاع عن كيفية تأثري تصرفات الواحد علـى              

. اآلخرين البعيدين ولكن هكذا كان يف إسرائيل وهكذا هو اآلن يف كنيسة اهللا            
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 أخطأ  الحظ حالة عاخان يف سفر يشوع اإلصحاح السابع فهناك إنسان واحد          
اعة كانت جتهل هذه املسألة ومع ذلك       وعلى قدر ما ختربنا القصة أن كل اجلم       

كيف ميكن  " إسرائيل قد أخطأ  "مث  " بين إسرائيل عملوا خيانة يف احلرام     "نقرأ أن   
هذا كان أساس   . أن يكون هذا؟ ذلك ألن األمة كانت واحداً واهللا سكن بينهم          

املسئولية املزدوجة وهي املسئولية أمام اهللا واملسئولية أمام كل اجلماعة إمجـاالً            
  .كل عضو منها فردياًو

كان من املستحيل على كل عضو من اجلماعـة أن يزحـزح هـذه                
الشخص الذي يعيش يف دان يشعر أنه مدفوع للسؤال عـن           . املسئولية املقدسة 

  .كيف أن تصرفه ميكن أن يؤثر على إنسان يسكن يف بئر سبع

حنن ال حناول أن نذكر النصوص العديدة اليت تتكلم عن حضور اهللا يف               
 سكناه يف وسطهم، لكننا نود أن نستلفت نظـر القـارئ إىل             -مجاعة إسرائيل 

احلقيقة الكلية األمهية أن تلك النصوص تبدأ من اإلصحاح اخلامس عشر مـن             
 من  سفر اخلروج وذلك كان عندما وقف إسرائيل كشعب على جانب كنعان          

صـار  الرب قويت ونشيدي وقـد  "جهة البحر األمحر حىت استطاعوا أن يقولوا  
 وضع األساس لسكىن    الفداء". مسكنا١ًخالصي هذا إهلي فأجمده وأنا سأهيئ له      

                                                 
  .هكذا وردت في األصل في أصح النسخ) ١(
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اهللا وسط شعبه، وحضوره يف وسطهم حفظ وحدم التامة، هلذا مل يـستطع             
أحد من اجلماعة أن يعترب نفسه جزءاً منفصالً ومستقالً عنها، كل واحد كـان              

ه بالنسبة لكل أولئـك     مطالباً أن يعترب نفسه جزءاً من كل، وأن يالحظ تصرف         
  .الذين كانوا يكونون، مثله، جزءاً من ذلك الكل

 حـق يقـع     العقل البشري ال يستطيع مطلقاً أن ميسك حبق كهذا ألنه           
 ولكن اإلميان وحده هو الذي يستطيع       .بكليته وراء دائرة أقوى العقول البشرية     

اء يف إسـرائيل    إنه ملن أعظم الفوائد أن نرى أن األمن       . أن يقبله ويعمل مبوجبه   
كـل  " ملاذا يرسل حزقيـا رسـائل إىل         .أدركوه على الدوام وتصرفوا مبوجبه    

 ملـاذا   ؟"احملرقة وذبيحة اخلطية تكون عن كل إسرائيل      "؟ وملاذا أمر أن     "إسرائيل
أجرى يوشيا كل إصالحاته يف كل البالد اليت لبين إسـرائيل؟ إن رجـال اهللا               

دة إسرائيل ومل يفكروا يف طـرح هـذه         أولئك عرفوا احلق اإلهلي املتعلق بوح     
احلقيقة العظيمة جانباً من أجل أن قليلني جداً هم الذين أدركوها أو حاولوا أن              

هذه " الرب سأسكن يف وسط بين إسرائيل     وأنا  " "شعب يسكن وحده  "ينفذوها  
حقائق خالدة تلمع مثل جواهر مثينة للغاية ذات ملعان إهلي يف كل صفحة مـن               

قدمي وحنن بال شك جند ذلك على قدر ما تكـون عيـشتنا             صفحات العهد ال  
 الينبوع احلي والدائم    - بالقرب من ينبوع النور واحلياة واحملبة      -بالقرب من اهللا  

  .التدفق
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أال ترى يف وحـدة     : واآلن نسأل القارئ املسيحي سؤاالً واضحاً هو        
د الـذي    رمزاً إىل وحدة أمسى كائنة اآلن يف ذلك اجلـس           آنذاك األمة اليهودية 

وتتمىن من القلب أن كل كيانك األديب       . رأسه املسيح؟ إننا نثق أنك ترى ذلك      
لكننا نشعر أنك   ". جسد واحد "ينحين خبضوع واحترام أمام هذه احلقيقة القوية        

 حولـك يف طـول      يف ارتباك ليس بقليل ونرى أنك مأخوذ عندما تلقي نظرة         
ه الوحـدة أنـك تـرى       وعرض الكنيسة االمسية لتبحث عن مظهر إجيايب هلذ       

 ترى طوائف ومجاعات بال عـدد ورمبـا مـا           -املسيحيني مشتتني ومنقسمني  
يدهشك أكثر من هذا أنك ترى أولئك الذين يصرحون بأم يؤمنون ويعملون            

نعترف أن كـل هـذا مربـك        . حبقيقة وحدة اجلسد منقسمني على أنفسهم     
ن األشخاص الذين   للشخص الذي ينظر إليه جمرد نظرة بشرية أننا ال نندهش م          

 غـري   لكن أساس اهللا الراسخ قد ثبت حقه      . يصطدمون ويتعثرون ذه األشياء   
القابل للزوال، وإذا كنا ننظر بإعجاب إىل أولئك األمنـاء الـذين عاشـوا يف               
العصور الغابرة واعتقدوا وصرحوا بوحدة إسرائيل بينما مل يكن هناك أثر واحد            

 وجناهد باجتهاد بالوحدة    ية ملاذا ال نثق قلبياً    من تلك الوحدة ظاهراً للعني البشر     
 هنـا يقـوم أسـاس       "جسد واحد وروح واحد   "األمسى اليت للجسد الواحد؟     

هل نترك هذا احلق الكلي األمهية      . مسئوليتنا بالنسبة لبعضنا البعض وبالنسبة هللا     
 إننا مقيدون بـأن نعمـل       -ألن املسيحيني مشتتون ومنقسمون؟ اهللا ال يسمح      
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ليس .  وبغض النظر كلية عن املظاهر اخلارجية       اهللا بالرغم من النتائج    حبسب حق 
 احلالة مفشلة، كل شيء قـد تنـاثر ومـن           :الكثريونلنا أن نقول كما يقول      

املستحيل أن ننفذ حق اهللا يف وسط أكوام اخلرائب اليت حتيط بنا، وحدة اجلسد              
امـاً وال ميكـن أن       الوحدة جمازية مت   فكرةو ،كانت شيئاً من متعلقات املستقبل    

على كل   وما   حيتفظ ا يف مواجهة الطوائف واجلماعات املسيحية اليت ال تعد،         
 واحد اآلن سوى أن ينظر بنفسه إىل الرب ويعمل أحسن ما يستطيع يف جمالـه              

لكن علينا أن نتكلم بصراحة ولـسنا  . الفردي وتبعاً ملا مييله عليه ضمريه وفكره   
ة تنم عن إنكار تلك احلقيقة األساسية العظمـى،         نتردد يف القول بأن هذه اللغ     

 التعليم الـثمني عـن    فإننا معرضون لرفض  حقيقة وحدة اجلسد وأكثر من هذا     
 وعن ناسوته الكامل أو عن كفارة املسيح النيابية بقدر ما حنـن             الهوت املسيح 

معرضون لرفض وحدة جسده التامة ألن هذه احلقيقة األخرية تقوم على نفس             
 النـصوص   -ذي تقوم عليه احلقائق األوىل أال وهو حق اهللا األبدي         األساس ال 

   .القاطعة للوحي املقدس

أي حق لنا يف أن نطرح جانباً حقيقة واحدة من حقائق الوحي اإلهلي؟               
أي سلطة ختولنا أن نستثين أي حقيقة بالذات من كلمة اهللا ونقول بأن هذه ال               

إنه أمـر   .  وخنضع نفوسنا لسلطانه    إننا ملزمون بأن نقبل كل احلق      تنطبق بعد؟ 
 حبجة  خطر جداً أن نقبل ولو حلظة الفكرة بأي حق إهلي ميكن أن يطرح جانباً             



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٨٠

هل يعلن الوحي أنه يوجد     . ليس علينا إال أن نؤمن وخنضع     . عدم إمكانية تنفيذه  
إننا مسئولون أن حنتفظ    . وهذا فيه الكفاية  . ؟ حقاً إنه يعلن ذلك    "جسد واحد "

ما كلفنا ذلك وال ميكننا أن نقبل شيئاً آخر أو شيئاً أقل أو شـيئاً               ذا احلق مه  
 إننا مرتبطون بعامل الوالء الذي ندين به للمسيح رأسنا أن نشهد عملياً             .خمالفاً

ضد أي شيء يشوه حق وحدة كنيسة اهللا اليت ال تقبل التجزئة وحنـاول مـن                
  .قلوبنا خملصني أن نقدم برهاناً صادقاً على تلك الوحدة

صحيح أننا سنضطر إىل مقاومة الوحدة الكاذبة من اجلهـة الواحـدة              
والفردية الكاذبة من اجلهة األخرى، لكن علينا فقط أن نتمسك بشدة ونعترف            
حبق اهللا ناظرين إليه بفكر متضع وعزم قليب قوي وهو سيمدنا مبعونة يف الطريق              

صـعوبات   - ال شك أنه توجد صعوبات يف الطريـق        .مهما تكن الصعوبات  
جنتهد أن حنفظ   "شديدة حبيث إننا بقوتنا ال نستطيع جماتها ولكننا مأمورون أن           

وهذا كاف ألن يثبت أنه توجد صـعوبات يف         " وحدانية الروح برباط السالم   
الطريق ولكن نعمة ربنا يسوع املسيح كافية جداً لكل ما يستلزمه االجتـهاد             

  . جداًللسري حبسب هذا احلق الثمني

نتأمل يف حالة الكنيسة االمسية احلاضرة نالحظ صنفني متميزين         عندما    
الصنف األول أولئك الذين يسعون وراء الوحدة على أساسـات          . عن بعضهما 
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كاذبة والصنف الثاين أولئك الذين ينشدوا على األساس املوضوع يف العهـد            
ظاهرة وهذا الصنف األخري هو الوحدة الروحية احلية اإلهلية واضحة و         . اجلديد

حبالة ختتلف اختالفاً بيناً عن كل أشكال الوحدة اليت جياهد اإلنسان من أجلها             
سواء كانت وطنية أو تعليمية أو طقسية أو عقائدية، كنيسة اهللا ليـست أمـة               

 كهنوتياً أو سياسياً، إا جسد متحد برأسه اإلهلـي يف الـسماء             وليست نظاماً 
جـسد واحـد    "ه وما تزال عليه     هذا هو ما كانت علي    . حبضور الروح القدس  

وهو يصدق اآلن بقدر مـا      . هذا يبقى صحيحاً غري قابل للتغيري     " وروح واحد 
كان صادقاً متاماً عندما خطه الرسول امللهم يف الرسالة إىل أفسس اإلصـحاح             

وهلذا فكل شيء يتدخل يف هذا احلق أو يعمل على تعكـريه ال بـد أن               . الرابع
إن السعي إىل توحيد    . ننفصل عنه ونشهد ضده   يكون خطأ، وحنن ملزمون أن      

 اهللا  املسيحيني على أي أساس آخر غري وحدة اجلسد فيه تعارض ظاهر مع فكر            
قد يظهر هذا السعي جذاباً جداً ومرغوباً فيه جداً ومعقوالً جداً والئقاً            . املعلن

كلمة اهللا تتكلم فقط عن وحـدة اجلـسد         . لكنه ضد اهللا ويف هذا الكفاية لنا      
حدة الروح، إا ال تعرف وحدة أخرى وال ينبغي لنا أن نعـرف وحـدة               وو

  .أخرى

كنيسة اهللا ليست   . كنيسة اهللا واحدة ولو أا حتتوي على أعضاء كثرية          
كل األعضاء عليهم مسئولية مزدوجة     . حملية وال جغرافية بل هي مؤتلفة متحدة      
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قطعـاً جتاهـل     الواحد لآلخر ومن املستحيل      فهم مسئولون للرأس ومسئولون   
الناس قد حياولون تقليلها وقد ينكروا، قـد يؤكـدون حقـوقهم            . املسئولية

الشخصية ويعملون حبسب عقلهم أو حكمهم أو إرادم اخلاصة، ولكنـهم ال            
يستطيعون أن يتخلصوا من املسئولية املؤسسة على حقيقـة اجلـسد الواحـد             

مع األعضاء علـى األرض،     عليهم أن يتعاملوا مع الرأس يف السماء و       . املترابط
 هم قد اندجموا فيها بالروح القدس وإنكار        -وموقفهم يف هذه العالقة املزدوجة    

وال يوجد ما   . هذا معناه إنكار نفس كيام الروحي املسطر يف الوحي املقدس         
يسمى استقالالً ألن املسيحيني ال ميكن أن يعتربوا أنفسهم جمرد أفراد كـأجزاء             

". متربرون باإلميان "هذا صحيح بقدر ما أننا      " لواحد لآلخر إننا أعضاء ا  "جمزأة  
فنحن أفراد يف توبتنا، يف إمياننـا، يف        : ال شك أنه توجد حاالت حنن فيها أفراد       

تربيرنا يف سرينا مع اهللا، يف خدمتنا للمسيح يف مكافأتنا ألجل اخلدمة ألن كل              
وفاً وخاصـاً بـه     واحد سيأخذ حصاة بيضاء وامساً جديداً منقوشاً عليها معر        

كل هذا حق ولكنه ال ميس بأي حال من األحوال احلقيقـة            ). ١٧: ٢الرؤيا(
األخرى العظمى، حقيقة وحدتنا مع الرأس يف األعايل ومع كل عضو ومجيـع             

  .األعضاء على األرض

نود هنا أن نستلفت نظر القارئ إىل خطتني من احلق متميزتني عـن               
كونه رأسـاً،   : تميزين لربنا املبارك ومها    وخارجيتني من امسني م    بعضهما جداً 
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فهو رأس جسده أي الكنيسة وهو أيضاً رب الكـل، رب           . وكونه سيداً ورباً  
كل فرد، وعندما نتفكر يف املسيح كرب نتذكر مسئوليتنا الفردية يف الـدائرة             
 املتسعة للخدمة اليت دعانا إليها بسلطانه ونعمته، عالقتنا ال بد أن تكون معه يف             

 حتـت   مور وكل تصرفاتنا وكل حركاتنا وكل ترتيباتنا جيب أن توضع         كل األ 
) اليت لألسف كثرياُ ما تقال وتكتب بال تقدير       (التأثري الفعال لتلك اجلملة القيمة      

مث ليس ألي شخص أي حق يف أن يتوسط بني ضمري اخلـادم             " إن شاء الرب  "
يح حقيقـة ال     سيادة املس  -كل هذا صحيح مقدس ويف غاية األمهية      . وأمر ربه 

  .ميكن أن تقدر قيمتها

لكن علينا أن نذكر أن املسيح رأس كما هو رب، هو رأس جسد كما                
ليس لنا أن نتمسك حبقيقـة      . أنه رب أفراد وال ينبغي اخللط بني هذين األمرين        

 إذا كنا نفتكر فقط يف      .سيادة املسيح بكيفية تتداخل مع حقيقة رئاسته للجسد       
كأفراد مسئولني أمامه حينئذ سنجهل رئاسته ونغض       املسيح كرب ويف أنفسنا     

الطرف عن مسئوليتنا لكل عضو يف ذلك اجلسد الذي هو رأسـه، ينبغـي أن               
حنترس ضد هذا األمر، ال ميكننا أن ننظر إىل أنفسنا كما إىل أجـزاء منفـصلة                

 إذا كنا نفتكر يف املسيح كالرأس فحينئذ ينبغي أن نفكـر يف كـل               ومستقلة،
ا يفتح أمامنا دائرة متسعة حلق عملي، علينا واجبـات مقدسـة            أعضائه، وهذ 

نؤديها لألعضاء رفقائنا كما علينا لسيدنا وربنا، وميكننا أن نظل متأكدين أنه ال             
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 يف شركة مع املسيح ميكن أبداً أن يغض النظر عن احلقيقة            يوجد شخص يعيش  
  حقيقة االرتباط بكل عضو من أعضاء جسد الـرب، مثـل هـذا             -العظمى

الشخص يذكر على الدوام أن عيشته وطرقه تنشئ تـأثرياً علـى املـسيحيني              
 هذا سر عجيب ولكنه صـحيح       .العائشني يف اجلانب اآلخر من الكرة األرضية      

إنك ال تستطيع   ) ٢٦: ١٢كو١" (إن تأمل عضو تتأمل مجيع األعضاء معه      "وإهلي  
مطالبون أن  أن جتعل جسد املسيح قاصراً على شيء حملي، اجلسد واحد وحنن            

حنتفظ ذا عملياً وبكل طريقة ممكنة وأن نؤدي شهادة صرحية ضد كل شـيء              
مييل إىل منع ظهور وحدة اجلسد الكاملة سواء كان ذلك الشيء هـو وحـدة               

 العدو حياول أن جيمع املسيحيني على أسـاس كـاذب           .كاذبة أو فردية كاذبة   
 جيرفهم يف حمـيط     وجيمعهم حول مركز كاذب أو إذا مل يستطع أن يفعل هذا          

إننا أمام اهللا مقتنعون متـام االقتنـاع أن         . واسع ومتالطم من الفردية املفككة    
الضمان الوحيد ضد هاتني الفكرتني الكاذبتني اخلطريتني املتطرفتني هو اإلميـان           

  .املعطى من اهللا بتلك احلقيقة األساسية العظمى، حقيقة وحدة اجلسد
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  الفصل السادس

  بة على وحدة الجسدالمسئولية المترت

ما هو املوقف الالئق باملـسيحي      : قد يكون من املناسب هنا أن نسأل        
 حقيقة وحدة اجلسد؟ أمـا كوـا حقيقـة          -بإزاء احلقيقة األساسية العظمى   

مذكورة بوضوح يف العهد اجلديد فهذا ما ال حيتمل جداالً وإذا كان أي قارئ              
ه احلقيقة وتصديقها تصديقاً قلبياً     هلذه الصفحات غري متمكن متاماً من معرفة هذ       

 ٤،  ٢ وأفـسس ص   ١٤،  ١٢كورنثـوس  األوىل ص    (فليطالع بروح الصالة    
  ).٣، ٢وكولوسي ص

بـالروح  "كائن فعالً على هذه األرض مكـون        " جسد واحد "يوجد    
قد ال يراه البعض وقد جيـد الـبعض         . ومتحد بالرأس احلي يف السماء    " القدس

 احلاضرة، ولكنه يبقى رغم ذلك حقاً إهليـاً         احلالةاآلخر صعوبة يف قبوله بإزاء      
إذا كـان   . راسخاً ومن املستحيل أن نزحزح املسئولية اليت يتضمنها هذا احلق         

هناك جسد حنن أعضاؤه فحينئذ حنن موجودون يف رابطة مقدسة بكل عـضو             
كـذلك  . من أعضاء ذلك اجلسد على األرض، كما نوجد يف رابطة مقدسـة           

  .السماء وهذه الرابطة هلا آثارها اخلاصة وامتيازاا ومسئولياابالنسبة للرأس يف 
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حنن ال نتكلم اآلن عن االنضمام إىل أي مجاعة معينة من املـسيحيني،               
 ال شك أن كل مجاعة من املسيحيني        .ولكن عن كل جسد املسيح على األرض      

حيثما اجتمعت ال ينبغي أن تكون سوى مظهر حملي لكل اجلسد، ينبغـي أن              
تمع وتترتب على هذا االعتبار بسلطان الكلمة وبقوة الروح القدس، حبيث أن            جت

 بسرور أن جيـدوا     كل أعضاء املسيح الذين يسريون يف احلق والقداسة ميكنهم        
إذا كانت مجاعة ال جتتمع وال تترتب ذه الكيفية فهي ليـست            . مكام هناك 

 مهما كان، يف     شيء، قائمة على أساس وحدة اجلسد مطلقاً، إذا كان هناك أي         
ترتيب اجلماعة أو نظامها أو تعليمها أو تصرفها ميكن أن يكون عقبة يف سبيل              
حضور أي شخص من أعضاء املسيح الذين هلم إميان وتصرف حبسب كلمة اهللا             

 إننا مسئولون مـسئولية خطـرية أن        .فحينئذ تكون وحدة اجلسد منكرة عملياً     
مع حبيث ميكن ألعضاء جسد املـسيح     نتمسك حبق وحدة اجلسد، ينبغي أن جنت      

. حبسب هذه النسبة أن جيلسوا وميارسوا أي موهبة منحها هلم رأس الكنيـسة            
املسافة ليست شيئاً وال احمللية،     . اجلسد واحد وأعضاؤه مشتتون يف كل األرض      

العضو يف اجلسد يف املكان الواحد هو عضو يف كل مكان ألنه ال يوجد سوى               
 إن الروح هو الذي يكون اجلسد ويربط األعضاء         ."جسد واحد وروح واحد   "

بالرأس وببعضها البعض، هلذا فاملسيحي اآليت من نيوزيلندا إىل لندن هو عـضو             
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يف ذلك اجلسد الواحد له حق االجتماع مع املؤمنني بشرط أال يكون يف تعليمه              
  .أو عيشته شيء مينع قبوله قلبياً

 ١٢كورنثـوس األوىل ص     (هذا هو الترتيب اإلهلي كما هو مدون يف           
 حقاً إننا ال نستطيع أن      ،)١٢رومية( ومسلم به يف     )٤ و ٢أفسس ص   ( و )١٤و

 إننا جند يف مدن وبلدان      .نطالع العهد اجلديد إال ونرى هذا احلق املبارك ظاهراً        
خمتلفة قديسني جمتمعني بالروح القدس باسم ربنا يسوع املسيح كما يف روميـة       

 هذه مل تكـن مجاعـات       .كولوسي وتسالونيكي وكورنثوس وأفسس وفيليب و   
مستقلة ومنفردة بل أجزاء يف اجلسد الواحد حىت أن عضو الكنيسة يف املكـان              

 ال شك أن كل مجاعة إذا كانـت         .الواحد كان عضو الكنيسة يف كل مكان      
مرشدة بالروح الواحد وحتت رياسة الرب الواحد فإا تتصرف يف كل املسائل            

لالشتراك يف املائدة وعزل اخلبيث من الوسط وسـد أعـواز           احمللية مثل القبول    
 ولكن ميكننا أن نتأكد متاماً أن تصرف اجلماعة يف كورنثوس           .فقرائهم وما أشبه  

يعترف به من كل اجلماعات األخرى حبيث إذا فصل شخص هناك وعرف عته             
ذلك يرفض يف كل االجتماعات األخرى وأال يكون ذلك إنكاراً صرحياً لوحدة            

 على أن اجلماعة يف كورنثوس اشتركت أو تبادلت         ليس لدينا أي دليل   . سداجل
الرأي مع مجاعة أخرى قبل عزل اخلبيث املشار إليه يف اإلصـحاح اخلـامس              
ولكننا نعتقد أن ذلك التصرف كان معلوماً ومصادقاً عليه من كل مجاعة حتت             
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 شك تنكر   الشمس وإن أي مجاعة عاملة به وتقبل الشخص املعزول كانت وال          
  .عملياً وحدة اجلسد

 أنه التعليم الصريح ألقوال العهد اجلديد، هذا هو التعليم          هذا ما نعتقد    
أما أن الكنيـسة قـد      . الذي ميكن لكل تلميذ بسيط وصادق القلب أن يعرفه        

 الثمني فهذه حقيقة مرة يؤسف هلا جداً، وأما         فشلت يف السري حبسب هذا احلق     
إن التفكر يف هذا جيب أن      . لفشل فهذا حق ال ينكر    أن مجيعنا شركاء يف هذا ا     

، ال يستطيع أحد أن يرمي اآلخر حبجر ألننا مجيعنا مذنبون           يذللنا جداً أمام اهللا   
نعتقد أن هناك ضرورة قصوى تدعو كـل شـعب اهللا أن            . حقاً يف هذا األمر   

يف يضعوا أنفسهم يف التراب بسبب ابتعادنا احملزن عن هذا احلق الصريح املدون             
  .كلمة اهللا

هكذا كان احلال مع امللك التقي يوشيا الذي قادتنا حياته للتأمـل يف               
وجد كتاب الشريعة واكتشف يف صفحاته املقدسة ترتيباً لألمور         . هذه الفكرة 

كيف تصرف؟ هل أقنـع نفـسه       . خيتلف كل االختالف عما كان يراه حوله      
راب قد  اخل" "حد بعيد جداً   قد تطوحت إىل     األمة" "احلالة ال أمل فيها   "بالقول  

حل ومن العبث أن نفكر يف التطلع إىل املستوى الروحي وينبغي فقط أن جنعل              
 مل يكـن هـذا      .كال" األمور تقف على ما هي عليه ونعمل أحسن ما ميكننا         
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تصرفه وال لغته بل ذلل نفسه أمام اهللا ودعا اآلخرين أن يعملوا مثله وليس ذلك               
ق اهللا، هو تطلع إىل أمسى مستوى فكانت النتيجة         فقط ولكنه حاول أن ينفذ ح     

وكل ملوك إسرائيل   . مل يعمل فصح مثله يف إسرائيل من أيام صموئيل النيب         "أنه  
  ".مل يعملوا كالفصح الذي عمله يوشيا

هذه كانت نتيجة الرجوع والتمسك بأمانة بكلمة اهللا وهكذا ستكون            
انظر إىل تصرفات البقيـة الـذين       ". اهللا جيازي الذين يطلبونه   "على الدوام ألن    

ماذا فعلوا؟ أقاموا مذبح اهللا، بنوا اهليكـل        . رجعوا من بابل يف أيام عزرا وحنميا      
 أورشليم وبعبارة أخرى حتفظوا للعمل حبسب العبادة الـصحيحة          ورمموا أسوار 
 .وهذا عني ما يعمله اإلميان على الدوام بغض النظر عن الظروف          . إلله إسرائيل 

ية نظرت إىل الظروف ما استطاعت أن تعمل، قد كانوا قليلني وفقراء            لو أن البق  
 أشداء من كل ناحيـة   وحمتقرين حتت حكم األمم الغلف وكانوا حماطني بأعداء       

الذين إذ كانوا مدفوعني من عدو اهللا ومدينته وشعبه مل يتركوا شيئاً مل يعملوه              
مـاذا يعمـل     "م وقالوا هؤالء األعداء هزأوا    . ملنعهم عن ذلك العمل املبارك    

هل حييـون   . هل يكملون يف يوم   . هل يذحبون . هل يتركوم . الضعفاءهؤالء  
 وما كان هذا الكـل ألنـه مل يقتـصر           "احلجارة من كوم التراب وهي حمرقة     

كفاحهم على األعداء األقوياء من اخلارج بل كان هناك أيضاً ضعف داخلـي             
راب كثري وحنن ال نقدر أن نـبين        قد ضعفت قوة احلمالني والت    "حىت قال يهوذا    
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كانت احلالة ختتلف جداً عن أيام      . كل هذا كان ضاغطاً جداً    ) ٤حنميا" (السور
سليمان الزاهرة واليانعة إذ كان محالوه عديدين وأقوياء ومل تكن هناك أنقاض            
تغطي احلجارة العظيمة والثمينة اليت بىن ا بيت اهللا وال كان هناك أي عـدو               

لكن نفس ضعفهم وأكوام التراب اليت قامـت أمـامهم          . بعملهم متهكم يهزأ 
وكربياء وإهانة األعداء احمليطني م، كل هذه األمور آلت إىل زيادة التمجيـد             

جمد "لعملهم، بنوا وجنحوا، اهللا قد متجد وأعلن يف آذام هذه الكلمات املفرحة             
يف هذا املكـان    هذا البيت األخري يكون أعظم من جمد األول قال رب اجلنود و           

ومن األمهية مبكـان عظـيم أن       ). ٩: ٢حج" (أعطى السالم يقول رب اجلنود    
نلفت نظر القارئ إىل مطالعة أسفار عزرا وحنميا وحجى وزكريا فهي مملـوءة             

  .نةئبالتعاليم املشجعة واملطم

ن يف األيام احلاضرة معرضون ألن يبتسموا رد ذكـر  وقد يوجد كثري   
 لكن دعهم يسألون أنفسهم هل هـي ابتـسامة    ."سدوحدة اجل "موضوع مثل   

 إين أعتقد شيئاً واحداً وهو أن الشيطان يكره         الثقة اهلادئة أم هزء عدم اإلميان؟     
من كل قلبه تعليم وحدة اجلسد، كما يكره أي تعليم آخر من تعاليم الـوحي               

يد وسيحاول بالتأكيد أن مينع أي حماولة لنشره كما حاول أن مينع جتد           . اإلهلي
لكن جيب أن ال نفشل ويكفينا أن جند احلق الثمني عن           . أورشليم يف أيام حنميا   

علينا أن نوجه أشعة هذا احلق على احلالة احلاضرة         . اجلسد الواحد يف كلمة اهللا    
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للكنيسة االمسية ونرى ما الذي تكشفه ألعيننا وبكل تأكيد سنضع وجوهنا يف            
قت نفسه سريفع هو قلوبنا للتأمـل يف        جل طرقنا ويف الو   أالتراب أمام إهلنا من     

 -املستوى اإلهلي وسينعش نفوسنا حبيث جيعلنا غري راضني أبداً عن أي مظهـر            
من املستحيل كلية أن أي شخص     .  ضد وحدة جسد املسيح    -مهما كان ضعيفاً  

تتشرب روحه باحلق املختص باجلسد الواحد يبقى مكتفياً بـأي شـيء دون             
واجبه أن يوطد عزمه على حتمل مقاومة العدو مستنداً         بل من   . املعرفة العملية له  

  .على الرب

ولو نظرنـا إىل    . يوجد من التشجيع يف كلمة اهللا ما هو كاف لنفوسنا           
يوشيا قبل السيب لرأيناه يأخذ فقط كلمة اهللا كمرشد له، حيكم علـى نفـسه               
وعلى كل ما هو حوله، يرفض كل ما خيالفها، وحياول بقلب خملص أن ينفـذ               

  . ما فيها والنتيجة تكون أعظم فصح عمل من أيام صموئيلكل

مث لننظر إىل دانيال أثناء السيب فنراه يعمل فقط حبسب حق اهللا مصلياً               
حنو أورشليم مع أن املوت كان يواجهه كنتيجة لذلك ولكنه شهد شهادة جميدة             

  .إلله إسرائيل وكانت النتيجة هالك أعداء دانيال
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 السيب فنراهم يواجهون صعوبات عظيمة يف جتديد        لننظر إىل البقية بعد     
 اليت كانت عتيدة أن تكون مركز اهللا األرضي وكانت النتيجة عمل عيد             املدينة

  .املظال الذي مل يكن معروفاً منذ أيام يشوع بن نون

سل دانيال ملاذا كان يفتح طاقته حنو أورشليم؟ ملاذا كان ينظـر حنـو                
 أمل يكن األفضل     على خطية إسرائيل وعاره؟    مدينة خربة مل حتمل سوى شهادة     

أن يدع اسم أورشليم يغرق يف حبر النسيان؟ مباذا كان جييب دانيال على أسئلة              
كهذه؟ الناس قد يسخرون منه ويعتربونه متحمساً خيالياً ولكنه كان يعلم مـا             

 نقطـة   - مدينـة داود   -الذي يعمله، كان قلبه مشغوالً باملركز الذي اختذه اهللا        
 هل ختلى عن حق اهللا بسبب الظـروف         .ماع األسباط اإلثين عشر العظيمة    اجت

مل يستطع أن خيفض املستوى ولو قيد شعرة، كـان          . اخلارجية؟ بكل تأكيد ال   
يبكي ويصلي ويصوم ويتذلل أمام اهللا، مل ينفض يده من أفكار اهللا عن صهيون              

ة علـى حـق اهللا     كانت عني دانيال مثبت   . مع أن إسرائيل قد أثبت أنه غري أمني       
نه كان يف التراب بسبب خطاياه وخطايا شعبه كـان العلـم            أوهلذا رغماً عن    

  .اإلهلي يرفرف فوق رأسه يف جمده الذي ال يتضاءل

 حنن مدعوون أن نثبت نظر اإلميان       .هكذا احلال أيها القارئ املسيحي      
ـ      " بوحدة اجلسد "على احلقيقة اخلالدة اخلاصة      ن ولسنا ننظر إليها فقـط ولك
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ننفذها حبسب جهدنا الضعيف، وليس لنا أن نسأل كيف ميكن أن يكون هذا،             
ال ينبغـي أن    . ، بل واجبنا أن نؤمن ونعمل     "كيف"ألن اإلميان ال يقول مطلقاً      

احلق معلن وحنن مطالبون أن     . نقلل من حق اهللا حبجة أننا ال نستطيع أن نقوم به          
ة اجلسد هي شيء علـيهم      ويظهر أن كثريين جداً يفكرون بأن وحد      . خنضع له 

أن يقيموه أو يكونوه بطريقة من الطرق، وفكر كهذا خطأ ألن الوحدة كائنـة              
وهي نتيجة حضور الروح القدس يف اجلسد، إنه من املهم جداً أن يكون أمـام               

 انظـر إىل بـولس   .القلب غرض واضح وأن نعمل يف عالقة مباشرة بالنسبة له        
ذا كان غرضه وألي شيء كان يعمل؟ امسع وهو أكثر العاملني تكرساً للرب، ما  

 ألجلكم وأكمل نقائص شدائد املسيح      اآلن أفرح يف آالمي   "اجلواب يف كلماته    
يف جسمي ألجل جسده الذي هو الكنيسة اليت صرت أنا خادماً هلا حـسب              
تدبري اهللا املعطى يل ألجلكم لتتميم كلمة اهللا السر املكتوم منذ الدهور ومنـذ              

ن قد أظهر لقديسيه الذين أراد اهللا أن يعرفهم ما هو غىن جمـد              األجيال لكنه اآل  
 املسيح فيكم رجاء اد الذي ننادي به منـذرين          هذا السر يف األمم الذي هو     

كل إنسان ومعلمني كل إنسان بكل حكمة لكي حنضر كل إنسان كـامالً يف              
عمل يف   يسوع األمر الذي ألجله أتعب أيضاً جماهداً حبسب عمله الذي ي           املسيح
  ).٢٩ -٢٤: ١كو" (بقوة
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وهـذا إمنـوذج جلميـع      " جسد املسح "بشر بولس باإلجنيل ووجهته       
 قد انتقلـت مـن       احلقيقة أن النفوس   ال ينبغي أن نستريح على جمرد     . املبشرين

 نصب أعيننا احتادها بالروح الواحد يف اجلسد        عاملوت إىل احلياة بل جيب أن نض      
ائف، ومن التبشري لنشر مزايا مجاعـة مـن         الواحد وهذا حيفظنا من عمل الطو     

اجلماعات، ومن حماولة احلصول على أشخاص ينضمون هلذا املـذهب أو ذاك،            
ال ينبغي أن نعرف شيئاً على اإلطالق سوى اجلسد الواحد ألننا ال جند شـيئاً               

 إذا غض النظر عن هذا فاملبشر ال يعرف مـاذا يفعـل             .غريه يف العهد اجلديد   
ستخدم إنسان يف جتديد مئات وهذا عمل مثـني         قد ي . تتجددبالنفوس بعد أن    

 مثني مبا يفوق التعبري، ولكن إذا كان ال يرى وحدة اجلسد فـال بـد أن               -جداً
  .يكون يف حرية بالنسبة هلم وله وبالنسبة للشهادة للمسيح أيضاً

يا ليت روح اهللا يقود كل املسيحيني ألن يروا هذا احلق العظيم يف كل                
قد جيد بعض قرائنا أنفسهم مدفوعني ألن خيطئونا مبا ميكن أن يعتربوه            . مظاهره

ولكن، يف احلقيقة، ال جيب أن ينظر       " حياة يوشيا وزمانه  "شططاً عن موضوع    
 تيـار ال    -إىل ذلك كشطط بل كتيار من احلق نابع طبيعياً من ذلك املوضوع           

  .ميكن صده
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  الفصل السابع

  عمل الفصح ثم نهاية حزينة

سنشري بكلمـات   " حياة وأوقات يوشيا  " ختام مالحظاتنا على     إننا يف   
قليلة أوالً إىل حقيقة عمله الفصح وثانياً إىل النهاية اخلطرية لتارخيه ألن تعليقنـا              

  .األمرينعلى تلك احلياة النافعة حقاً يكون بال نزاع ناقصاً لو أغفلنا هذين 

ت وذلـك يف ختـام       من أملع الفترا   ولنتأمل أوالً يف حقيقة وجود فترة       
 وهي حقيقة لذيذة مشجعة نتعلم منها أنه يف أظلم األوقـات            -تاريخ إسرائيل 

. يكون امتياز النفس األمينة أن تعمل وتتمتع حبسب املبادئ واالمتيازات اإلهلية          
 احلاضرة مـا    فلو أن يوشيا تأثر بالروح واملبدأ اللذين يسريان الكثريين يف أيامنا          

مل الفصح على اإلطالق بل كـان يقـف مكتـوف           كان يف استطاعته أن يع    
الساعدين ويقول ال فائدة من التفكري يف حفظ فروضنا الشعبية العظيمـة، وال             
ميكن أن يعترب إال ادعاء إذا حاولنا إقامة ذلك الطقس الذي كان مقصوداً بـه               
التخبري خبالص إسرائيل من الدينونة بدم احلمل بينما وحدة إسرائيل مفككـة            

  .شعيب ذبل وانقضىوجمده ال
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وعمل يوشيا يف   "لكن يوشيا عمل حبسب حق اهللا، طالع أقوال الوحي            
" أورشليم فصحاً للرب وذحبوا الفصح يف الرابـع عـشر مـن الـشهر األول              

 يوشيا مستوى حزقيا الذي عمل الفصح يف الرابـع          وبذلك اختذ ) ١: ٣٥أي٢(
الفرصة اليت  ) قياأي حز (وبذلك استثمر   ) ١٥: ٣٠أي٢(عشر من الشهر التايل     

فالنظام اإلهلي  ) ١١ -٩: ٩انظر سفر العدد  (قدمتها النعمة يف حاالت التنجس      
 لصنع الفصح وقد قدر يوشيا علـى        كالفرصة الالئقة " الشهر األول "قد أثبت   

وقصارى القول أنه اختذ أعلى مستوى حسب حق اهللا بينما هو           . السري طبقاً له  
 وهذا هو طريق اإلميان علـى       -شعيبمتضع حتت الشعور بفشله الشخصي وال     

  .الدوام

وأقام الكهنة على حراسام وشددهم خلدمة بيت الرب وقال لالويني          "  
 يعلمون كل إسرائيل الذين كانوا مقدسني للرب اجعلوا تـابوت           الذين كانوا 

 ليس لكم أن حتملوا     القدس يف البيت الذي بناه سليمان ابن داود ملك إسرائيل         
 اخدموا الرب إهلكم وشعبه إسرائيل وأعدوا بيوت آبـائكم          على األكتاف اآلن  

حسب فرقكم حسب كتابة داود ملك إسرائيل وحسب كتابة سـليمان ابنـه            
 يف القدس حسب أقسام بيوت آباء الالويني واذحبوا الفـصح وتقدسـوا             وقفوا

وهنا نرى يوشـيا    " وأعدوا إخوتكم  ليعلموا حسب كالم الرب عن يد موسى         
 وعامالً بأعلى سلطان ومما يستوقف نظر القـارئ ذكـر           توىمتخذاً أمسى مس  
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 كل إسرائيل، وفوق الكل ذلك التعبري       - موسى - داود -الوحي ألمساء سليمان  
يا هلا من أقوال جليلـة      " ليعملوا حسب كالم الرب   "اململوء من اجلالل والقوة     
 شعر يوشيا أن امتيازه الـسامي املقـدس أن يـسري          . نتمىن أن تتعمق يف قلوبنا    

حسب املكتوب يف الوحي اإلهلي بغض النظر عن كل األغالط والشرور الـيت             
فحق اهللا ال بد أن يثبت إىل األبد، واإلميان يعـرف           . تغلغلت من جيل إىل آخر    

  .ويعمل حبسب هذا احلق الثمني وحيصد نتائجه

وأعطى يوشيا لبين الشعب غنماً محالناً وجداء مجيع ذلـك للفـصح           "  
هـذه مـن مـال      .  عدد ثالثني ألفاً وثالثة آالف من البقر       لكل املوجودين إىل  

فتهيأت اخلدمـة   .... ورؤساؤه قدموا تربعاً للشعب والكهنة والالويني     .. امللك
واملغنـون بنـو    ...  والالويون يف فرقهم حسب أمر امللك      وقام الكهنة مقامهم  

أساف كانوا يف مقامهم حسب أمر داود وأساف وهيمان ويدوثون رائي امللك            
فباب مل يكن هلم أن حييدوا عن خدمتـهم لـن إخـوم             والبوابون على باب    

الالويني أعدوا هلم فتهيأ كل خدمة الرب يف ذلك اليوم لعمل الفصح وإصـعاد              
 يوشـيا وعمـل بنـو إسـرائيل         احملرقات على مذبح الرب حسب أمر امللك      

 مثله  املوجودون الفصح يف ذلك الوقت وعيد الفطري سبعة أيام ومل يعمل فصح           
 كالفصح الذي   يف إسرائيل من أيام صموئيل النيب وكل ملوك إسرائيل مل يعملوا          
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عمله يوشيا والكهنة والالويني وكل يهوذا وإسـرائيل املوجـودين وسـكان            
  ".أورشليم يف السنة الثامنة عشرة مللك يوشيا عمل هذا الفصح

امللـك والرؤسـاء والكهنـة      ! أي مجال تنطوي عليه هذه الـصورة        
 كلـهم   -الويون املغنون واحلمالون وكل إسرائيل ويهوذا وسكان أورشليم       وال

حبسب كلمة  " كلهم يف مكام الصحيح ويف خدمتهم املرتبة هلم          -اجتمعوا معاً 
عندما كانـت نظـم     " يف السنة الثامنة عشرة مللك يوشيا     " وكل هذا    -"الرب

 كهذه تتكلم   ال شك وبكل يقني إن حالة     .  قاربت االحنالل  احلكم اليهودية قد  
 فال عصر القارئ    .إىل قلب القارئ وتديل مبعناها القوي وتعلمه درسها اخلاص        

كلمـة اهللا   "وال ظرف وال تأثريات ميكن أن تغري حق اهللا أو تعتم نظر اإلميان              
واإلميان يتمسك بكلمة اهللا ويقبض عليها بشدة يف مواجهة كل          " تثبت إىل األبد  

ة أن تعمل مع اهللا ومع حقه األبدي وأكثر من          وإنه المتياز للنفس املؤمن   . شيء
 إىل أمسى مستوى للعمل وال ترضى       ذلك فإنه من واجب تلك النفس أن تتطلع       

عدم اإلميان يستخرج حججه من األمور احمليطة به ويضيق         . بشيء أقل من هذا   
 يا ليتنا حنـين     .خطواته وخيفت صوته أمام اإلميان فال يتمحك مبثل هذه احلجج         

 خجل وحزن من أجل خطايانا وفشلنا وحنفظ املستوى عاليـاً ألن            رؤوسنا يف 
بكي يوشيا ومزق ثيابه لكنه     . الفشل متعلق بنا أما املستوى السامي فمتعلق باهللا       

شعر واعترف بأنه وإخوته وآباءه قد أخطأوا لكن ذلـك مل           . مل خيفض حق اهللا   
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ـ  . يكن سبباً يف هدم عمل الفصح حبسب الترتيب اإلهلي         اً عليـه أن    كان حمتم
وإنه من واجبنـا أن   . يعمل الصاحل كما كان ذلك على سليمان وداود وموسى        
هـذا درس عظـيم     . نطيع كلمة الرب ومن املؤكد أننا سـنتبارك يف عملنـا          

نستخرجه من حياة وأوقات يوشيا وهو بـال شـك درس مناسـب أليامنـا         
وضعنا فيه حق اهللا    يا ليتنا نتعلم أن ننتبه بعزم مقدس إىل املركز الذي           . احلاضرة

ونشغل ذلك املركز بأكرب مقياس من مقاييس التكريس الـصحيح للمـسيح            
  .وعمله

كنا نود بكل سرور أن نكتب بإسهاب عن ذلـك املـشهد الالمـع                
واحملرك للنفس املذكور يف افتتاحية اإلصحاح اخلامس والثالثني من سفر أخبار           

 ونلقي نظرة بغاية السرعة على      األيام الثاين ولكن ينبغي أن خنتم هذه الصفحات       
النهاية اخلطرية اليت انتهى إليها تاريخ يوشيا وهي ختتلف اختالفاً حمزناً ومؤملاً عن    

 النافعة للغاية وال شك أا تنادي يف آذاننا بكلمة حتذير جيب أن ننتبه              كل سريته 
فكر فيه  إليها أشد االنتباه ولسنا نزيد كثرياً عن تدوين الفصل بل نترك القارئ ي            

  .بروح الصالة واالتضاع يف حضور اهللا

بعد كل هذا حني هيأ يوشيا البيت صـعد حنـو ملـك مـصر إىل                "  
فأرسل إليه رسالً يقول    . فخرج يوشيا للقائه  . كركميش ليحارب عند الفرات   
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لست عليك أنت اليوم ولكن على بيت حريب واهللا         . ما يل ولك يا ملك يهوذا     
ومل حيول يوشيا وجهه عنه     . ذي معي فال يهلكك   أمر بإسراعي فكف عن اهللا ال     

 بل تنكر عنه بل تنكر ملقاتلته ومل يسمع لكالم خنو من فم اهللا بل جاء ليحارب               
وأصاب الرماة امللك يوشيا فقال امللـك لعبيـده انقلـوين ألين          . يف بقعة جمدو  
فنقله عبيده من املركبة وأركبوه على املركبة التاليـة الـيت لـه             . جرحت جداً 

 وكان كل يهوذا وأورشليم     .ساروا به إىل أورشليم فمات ودفن يف قبور آبائه        و
وكان مجيع املغنني واملغنيات ينـدبون      . ينوحون على يوشيا، ورثى أرميا يوشيا     

وجعلوها فريضة على إسرائيل وها هي مكتوبة يف        . يوشيا يف مراثيهم إىل اليوم    
  ).٢٥ -٢٠: ٣٥أي٢" (املراثي

وال نريد أن نطيل التأمل فيه أكثر مما هو الزم لنا           ! ن جداً كل هذا حمز    
وقد دونه الروح القدس ال للتشهري بل للتعلـيم ألن          . من حيث التعليم واإلنذار   

اهللا دائماً يرينا تاريخ كل رجل من أوله إىل آخره ويرينـا أعمالـه الـصاحلة                
 أنه طاملا كان هو يرينا. والطاحلة فيخربنا عن تقوى يوشيا أوالً مث عن عناده ثانياً        

هليـة  يوشيا يسري يف نور الوحي اإلهلي كان طريقه ساطعاً بأشعة احلـضرة اإل            
 أن يسري بنور    -الالمعة ولكن يف اللحظة اليت حاول فيها أن يعمل ألجل نفسه          

 الـيت    يف تلك اللحظة جتمعت حوله السحب املظلمة الكثيفة، والطريق         -عينيه
ذهب يوشيا حملاربة خنو بـدون      . ماءافتتحت يف ضوء الشمس اختتمت يف الظل      
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". فـم اهللا  "أي أمر من اهللا بل ذهب يف مقاومة مباشرة للكلمات الصادرة من             
  .تداخل يف حرب ال تعنيه وحصد النتائج

وملاذا يتنكر إذا كان واثقاً أنه يعمل ألجل الرب؟ ملاذا يلـبس            " تنكر"  
فشل يوشيا  ! وأسفاه! اه أسف ثوب التنكر إذا كان يطأ الطريق املعني له من اهللا؟         
يا ليتنا نـتعلم أن نـسعى       ! يف هذا وفشله يعلمنا درساً مهما حبذا لو ننتفع به         

ميكننـا أن   . للحصول على مشورة اهللا يف كل ما نفعل وال نعمل شيئاً بـدوا            
 إىل أقصى حد إذا كنا سائرين يف طريقه ولكن لـيس لنـا أي               نعتمد على اهللا  

مل يكن عند يوشـيا  . د عن اخلطة املعينة لنا من اهللا     ضمان إذا كنا حناول أن نبتع     
. أمر أن حيارب يف جمدو ولذلك مل يستطع االعتماد على حفظ العناية اإلهلية له             

 صوبوا حنوه الضربة    -"أصابه الرماة " من سهم العدو     ولكن ذلك مل حيمه   " تنكر"
 التقوى الصحيحة   القاضية فسقط بني دموع وحسرات شعب أحبه بسبب حياة        

  .والتكريس القليب

ألنه . يا ليتنا نعطي نعمة لنتمثل به يف تقواه وتكريسه وحنذر من عناده             
ذهب يوشـيا إىل    . أمر خطري أن يصر أحد أوالد اهللا على عمل إرادته اخلاصة          

جمدو يف الوقت الذي كان يلزمه فيه أن يبقى يف أورشـليم والرمـاة أصـابوه                
عليه أن يذهب إىل نينوى فألقى يف       ذهب يونان إىل ترشيش بينما كان       . فمات
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 أصر بولس على الذهاب إىل أورشليم مع أن الروح حـذره فوقـع يف               .العمق
كل هؤالء خدام حقيقيون وجماهدون مكرسون هللا لكنـهم         . أيدي الرومانيني 

فشلوا يف هذه األمور ومع ذلك حول اهللا فشلهم إىل بركة ويف الوقت نفـسه               
  ".نار آكلةألن إهلنا "حصدوا مثار فشلهم 
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  هوامش الفصل األول

 يف ترتيب ملوك مملكة يهـوذا، والـيت         ١٦يوشيا هو امللك رقم     ) ١(  
ضمت سبطي يهوذا وبنيامني، وكان مركزها أورشليم، وظلت مملكة يهـوذا           

 سنة حكمها عشرون ملكاً، وانتهت بقـضاء الكلـدانيني عليهـا            ٤٠٠مدة  
  .م. ق٥٨٨وختريب أورشليم، بقيادة نبوخذ نصر سنة 

، وقد حتقق فعالً مللكة يهـوذا شـفاء         " يشفي اهللا"واسم يوشيا معناه      
حلالتها العامة، ولكنه كان شفاء مؤقتاً، إذ بعد موت يوشيا عادت امللكـة إىل              

 ملك يوشيا   وقد. الشرور واخلطايا السالفة، واليت أسرعت بوقوع القضاء عليها       
 ٦٣٨ي استمر من سنة      سنوات أ  ٨ه   سنة على أورشليم، تبوأ العرش وعمر      ٣١
معناهـا  " ويديدة("م، واسم أمه يديدة بنت عداية من بصقة         . ق ٦٠٨م إىل   .ق
وهو أبو  " اهللامن زينة   "معناه  " وعداية" وهي زوجة أمون وأم يوشيا،       ،"حمبوبة"

 وهي مكان يف سهول   " أرض صخرية "أو  " مرتفع"فمعناها  " بصقة"أما  ) يديدة
وكانت هذه املدن مـن     " خليش" من مدينة    اليهودية يف أقصى اجلنوب، بالقرب    

وكان حلقيا  ). ٣٩: ١٥يش(نصيب سبط يهوذا عند تقسيم األرض أيام يشوع         
  .الكاهن العظيم مرشداً له يف أمور اململكة حبسب الشريعة
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 بنهضة إصالحية جبارة، قضى ا متامـاً        - مع حداثة سنه   -قام يوشيا   
ض أ اململكة الشمالية أي إسرائيل، وعلى الوثنية، وامتد تأثري اإلصالح حىت إىل  

 مث قام بترميم اهليكل، ويف أثناء ذلك اكتشف         .قلب الشعب لعبادة الرب وحده    
واملخطوطة الـيت وجـدت     . حلقيا الكاهن العظيم سفر الشريعة يف بيت الرب       

 فإن كان اهليكل    -كانت من سفر التثنية، وكانت حمفوظة يف اهليكل بعناية إهلية         
 أن الرب أبقى كلمته املكتوبة بعيداً عـن التلـف أو الفقـدان،            قد تدنس إال    

وتعهد امللك والشعب   . لتحفظها أيدي أمينة وضمائر يقظة وقلوب كاملة أمامه       
كما أكدت خلدة النبية صحة مـا جـاء يف          . أن يسريوا حسب شريعة الرب    
  .السفر بقضاء الرب على يهوذا

لفرات، واحتل غزة    حشد فرعون جيشاً الحتالل ا     م. ق ٨٠٩ويف سنة     
وعسقالن وبعض املدن الفلسطينية، ومع انه حذر يوشيا، ولكن يوشيا مل يسمع            
لكالم الرب، فقتله الرماة، وضمه الرب من وجه الشر، وناح عليه كل الشعب،         

  .ويف املدة األخرية من ملكه تنبأ أرميا وصفينا). ٢٥: ٣٥أي٢(ورثاه أرميا 

الـرب  "ة ملوك يهوذا ومعىن امسه       من سلسل  ١٣هو امللك   : حزقيا) ٢(  
وهناك أوجه تشابه قوية بـني حزقيـا        . م. ق ٧٢٦، وقيل أنه ملك سنة      "قوة

 واتبعاه من كل القلب،     ويوشيا، فهما من أكثر ملوك يهوذا تقوى وخمافة للرب،        
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، ٢٠ -١٨مل  ٢(وكل منهما كان مصلحاً ثائراً وعظيماً بني شعبه ويف مملكته           
 هناك كثرياً من الفوائد األدبيـة والتعليميـة يف          وال شك أن  ). ٣٢ -٢٩أي  ٢

دراسة هاتني الشخصيتني، باعتبارمها أواين أعدها الرب خلدمته، وكـذلك يف           
  .تتبع أعماهلما اإلصالحية والنهوضية يف اململكة

ومعناه رب أو سيد، وهو إله كنعاين، ورد        ): ومجعه البعليم (البعل  ) ٣(  
 وغالباً ما ارتبط امسه باإلهلة عشتورث       . مرة ٢٥ذكره يف الكتاب املقدس حوايل      

 ومن املرجح   ).ومن معاين البعل أنه الشمس    (باعتباره زوجها   ) ومعناها القمر (
 اليت أوردهـا أحـد      -كما جاء يف املالحظة   (أن تكون عشتورث هي السارية      

 وجند هذا االرتباط بني     ).٢١: ٣٨، تك ١٣: ٣٤ داريب يف خر   -شراح الكتاب 
ويف أيام آخاب   ). ٣: ٢١مل٢،  ١٩: ١٨مل١،  ٢٥: ٦قض(ة يف   البعل والساري 

 ، وكـانوا  ٤٠٠، وأنبياء الـسواري     ٤٥٠ملك إسرائيل كان عدد أنبياء البعل       
وذكر عن عشتورث أا إهلة     . مجيعهم يأكلون على مائدة إيزابل زوجة آخاب      

  ).٣٣: ١١مل١(الصيدونيني 

). ٥: ١٩أر(ة  وكانت طقوس عبادة البعل ممتزجة بتقدمي ذبائح بـشري          
ويقال أم كانوا خيتارون األماكن املرتفعة مثل اجلبال والـتالل ذات املنـاظر             

  .اخلالبة ويكرسوا إلقامة متثال البعل فيها
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تعبد البعل بأمساء تبدأ باسـم      ) خاصة يف الشرق  (وكانت األمم القدمية      
  :فمثالً. البعل وتنتهي بأمساء البالد أو املدن املوجود فيها التمثال

عند املآبيني، وقد سقط بنو إسرائيل يف       ) الشمس(وهو أله   : بعل فغور   
، ١٧: ٢٢، يـش  ٣: ٤تـث (وانظر  ). ٣: ٢٥عد(شباك عبادته املرتبطة بالزنا     

  ).٢٨: ١٠٦مز

انظر حالة جدعون وأيامـه يف      . (وكان معبود أهل شكيم   : بعل بريث   
  ).٣٣: ٨قض

قرون، ومعىن امسه إله    وكان معبود الفلسطينيني، أو إله ع     : بعل زبوب   
: ١مل٢(الذباب، وقد حتول إسرائيل إىل عبادته، انظر حالة أخزيا ملك إسرائيل            

ويف العهد اجلديد كان اليهود قد غريوا       . إذ كان معترباً أنه إله الطب     ) ١٦ -٢
، ٢٢: ٣، مـر  ٢٧ و ٢٤: ١٢،  ٢٥: ١٠مت( إىل بعلزبول    امسه من بعل زبوب   

.  األقذار ألم كانوا حيتقرون آهلة الوثنيني       ومعناه بعل  ).١٩ و ١٨ و ١٥: ١١لو
 منهم أنه بعل املساكن، وهو      وقد دعا الفريسيون بعلزبول رئيس الشياطني، ظناً      

  ).٢٤: ١٢مت(رئيس األرواح النجسة اليت تدخل بعض الناس وتسبب اجلنون 
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، وهو  "مشس"كان معبود البابليني واآلشوريني، ودعوه      : الشمس) ٤(  
 وعبده املـصريون باسـم      - كما ذكرنا  -لبعل عند الكنعانيني  املعروف باسم ا  

وقد أدخل هذه العبادة منسى امللك على غرار عبادا يف آشور، فـبىن             ". رع"
 - كما دشن  ،)٧ -٥ و ٣: ٢١مل٢(مذابح للبعل ومتثال للسارية يف بيت الرب        

 خيالً وعجالت للشمس وأحرقوا هلـا خبـوراً علـى الـسطوح             -هو وآمون 
  ).٦-٤: ٢٣مل٢(

أي إله القمر،   " سن"وكان البابليون واآلشوريون يسمونه     : القمر) ٥(  
وقد أدخلوه يف أمساء األشخاص مثل      . وكان له معبد بشكل هرم يف مدينة أور       

ويرى البعض أن جبـل سـيناء       ". سن كثر األخوان  "اسم سنحاريب ومعناه    
ـ     (مأخوذ من اسم سن، وأا كانت مقراً لعبادة القمـر            ض كمـا تـروى بع

: ٨أر(، كما عبـدوه     )٥: ٢٣مل٢(وقدم العربانيون للقمر البخور     ). القصص
  . كما ذكرنا آنفاً-ويسمى أحياناً عشتورث أو السارية). ٢

 منازل القمر أو األبراج -ويأيت معناها يف الكتاب املشوهد: املنازل) ٦(  
 ونشأت عبادة النجوم عند الكلدانيني، هناك حيث      ) ٥: ٢٣مل٢. (االثىن عشر 

وعبـد  .  وظهر فيها أيضاً التنجيم والزعم برجم الغيب       ازدهرت العلوم الفلكية،  
 النجوم وغريها من جند السماء،      - من بني اآلهلة األخرى اليت عبدها      -إسرائيل
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: ٢١،  ١٦: ١٧مـل ٢( اقرأ   -)١٩: ٤تث(اليت سبق الرب وحذر من عبادا       
٥: ٢٣، ٥.(  

ا مذابح داخل بيت الرب     وقد أقام منسى وآمون هل    : أجناد السماء ) ٧(  
وقد محل بنو إسرائيل هذه العبادة من مصر، ومع كون النعمة           ). ٤انظر هامش (

وهو (أخرجتهم من أرض مصر إال أم محلوا معهم خيمة مولوك ومتثال رمفان             
ما يـذكره   وهذا  .  وعبدوه يف الربية مدة األربعني سنة      ،)أحد آهلة أجناد السماء   

تم يل ذبائح وتقدمات يف الربية أربعني سنة يا بيت          هل قدم ) "٦: ٥(عاموس يف   
أي ملكوم أو مولوك ويظن البعض أـا        (إسرائيل، بل محلتم خيمة ملكومكم      

  جنم إهلكـم الـذي  chiun your images أصنامكم ومتثال). ملككم
ويظن ). ٤٣: ٧أع" (وجنم إهلكم رمفان  "وتقرأ يف السبعينية    ". صنعتم ألنفسكم 

اثيل هلذا اإلله كانت حتفظ يف صناديق وتنقل مـن مكـان            البعض أن هناك مت   
  .آلخر

 ).٥: ١١مل١( وهي إهلة القمر     -٥،  ٣انظر هامش   : عشتورث) ٨(  
وتسمت باسم ملكة السموات، ويظن أم كانوا يقدمون هلا كعكات مطبوعاً           

  ).٣٠ -١٥: ٤٤، ١٨: ٧أر(عليها صورة القمر 
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: ٢١عد(قدسوا به امة كموش      إله املوآبيني والعمونيني، و    :كموش) ٩(  
م وأدخل سليمان هذه العبادة إىل أورشلي     ). ٤٦: ٤٨أر(وشعب كموش   ) ٢٩

وكانت طريقة عبادتـه    ). ١٣: ٢٣مل٢(، ولكن يوشيا أبطلها     )٧: ١١مل١(
: ١١قض(ومبقارنة  ). ٢٧: ٣مل٢(تشبه عبادة مولك يف تقدمي األوالد ذبائح له         

وعرفـت  . لكوم بصلة وثيقة  نرى أن كموش كان يتصل مب     ) ٥: ١١مل١،  ٢٤
م، ومكتوب عليه تـاريخ     ١٨٦٨الذي اكتشف   تلك العبادة من حجر موآب      

 - بعد مـوت آخـاب     -موآب أيام ميشع ملك موآب وانتصاره على إسرائيل       
  .ويعزى يف هذه الكتابة انتصار موآب إىل كموش أهلها

، ويشبه اإلله   )٥: ١صف(هو رجس العمونيني ومعناه ملكهم      ): ١٠(  
أما مولوك فهو إله النار وكانت عبادته ترتبط بالقسوة والفظاظة، فقد           . كمولو

 جالساً على عرش من حناس وكان له رأس عجل عليـه            كان صنمه من حناس   
 وكان العرش والصنم جموفني وكانوا يشعلون يف التجويف ناراً حاميـة            .إكليل

 الذبيحـة   جداً حىت إذا بلغت احلرارة الذراعني إىل احلمرة وضـعوا عليهمـا           
.  ويف أثناء ذلك كانوا يدقون الطبول ملنع مسـاع صـراخها           .فاحترقت عاجالً 

 ويف أمـاكن  ) ١٠: ٢٣مـل ٢(ومارس بنو إسرائيل عبادا يف وادي بين هنوم         
ألن "إذ يقال   ) ٣٣: ٣٠ش١(ورمبا كانت لفظة امللك     ). ٢٦: ٢٠حز(أخرى  

إىل  -بني ما تشري إليه   تشري من   " تفتة مرتبة منذ األمس مهيأة هي أيضاً  للملك        
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 ١١٠

 إذ يلقى مولك وعبادته، وبالطبع ال نغفل اجلانب النبوي املستقبلي يف هذه اآلية،  
  .ضد املسيح يف حبرية النار

 ).٢١: ٥يـو ١" (أيها األوالد احفظوا أنفسكم من األصـنام      ) "١١(  
الطمع الذي هـو عبـادة      .. فأميتوا أعضاءكم اليت على األرض الزنا النجاسة      "

إن كل زان أو جنس أو طماع الذي هو عابد للوثن ليس            ). "٥: ٣كو" (ناألوثا
  ).١١ -٩: ٥كو١(، )٥: ٥أف" (له مرياث يف ملكوت املسيح واهللا

) ٢٢: ٧أع(قيل عن موسى أنه ذب بكل حكمة املـصريني          ) ١٢(  
  ).٣١ -١٧: ١كو١(انظر . ولكن هذه احلكمة مل تؤهله خلدمة سيده

 تتفق مع املسيحية اليت حتـوي إعـالن اهللا          العبادة الطقسية ال  ) ١٣(  
فالطقوس كانت تتمشى مع العبادة اليهوديـة قـدمياً حبـسب           . الكامل للحق 

، وجندها مدونة بـأكثر     - الذي أعطاه اهللا إلسرائيل على جبل سيناء       -الناموس
وكان ال بد من وجود املكان الذي تقدم        . تفصيالً يف سفري اخلروج والالويني    

و أورشليم، ويلزم وجود كهنة لتقدمي ذبائح دموية على املـذبح           فيه العبادة وه  
وكان هنـاك   . النحاسي، ولتقدمي البخور على مذبح البخور يف الصباح واملساء        

رئيس الكهنة الذي يدخل مرة واحدة يف السنة إىل األقـداس يف يـوم عيـد                
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اصة، كما كانت هناك األعياد اليهودية السبعة بطقوسها وفرائضها اخل        . الكفارة
  ..وهناك أيضاً التصميم اهلندسي للهيكل مبحتوياته ومساحته إخل

ولكن ال جند يف أسفار العهد اجلديد أية إشارة إىل هـذه الـشروط                
الطقسية، سواء أكان مكاناً، أو كهنة خصوصيني، أو مـذابح، أو خبـور، أو              

لقـد صـارت    .. هيكل، أو رئيس كهنة أرضي، أو ذبائح دموية أو غري دموية          
 مكاا فحيثما جيتمع اثنان أو      أما. لعبادة املسيحية بالروح القدس واحلق الكامل     ا

ثالثة إىل اسم الرب، إذ أصبحت العبادة يف األقداس السماوية، وحلت ذبـائح             
 اليت حتقق   -التسبيح والشكر واخلدمة والعطاء والطاعة بدالً من الذبائح الطقسية        

  .معناها يف الصليب

مبثابة الظالل بالنـسبة جلـسم      ) األديب أو الطقسي  (فإن كان الناموس      
شـبه الـسماويات بالنـسبة      ، أو باعتبـاره     )الذي هو املسيح  (احلقيقة نفسه   

 بعد أن قدم كفارة عـن       -للسماويات عينها اليت دخلها املسيح كرئيس كهنة      
  . حالة اد ألجلنا وجلس هناك يف-خطايانا

الذي ينتمي إىل   ظام الطقسي   إذا فكيف تصبح العبادة املسيحية على الن        
 مـرة   مبدأ الناموس أو اليهودية؟ إن العودة إىل الطقوس هو ارتداد إىل التـهود            

  ..وهذا ما حدث مع بعض املسيحيني الغالطيني أو العربانيني. أخرى
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إىل املسيحية بعد موت الرسل، ومنت ولألسف فإن الطقوس قد دخلت     
. قسياً هائالً ممتداً يف جسم املسيحية      شيئاً فشيئاً حىت صارت كياناً ط      وتطورت

للمبادئ والتعاليم الطقسية     مضادة كثرية  اجتاهات  اإلصالح ظهرت  ومنذ تاريخ 
. ، فهي حماوالت كثرية إلعادة املسيحيني إىل الكتاب املقدس        اليت تنتمي للتقاليد  

وإن كان جيب أال ننكر أن اهللا حفظ لنا تعاليم أساسـية جـداً يف املـسيحية                 
 الكنائس التقليدية، وحفظ لنا الكتاب املقدس يف األديـرة والكنـائس            بواسطة
  .القدمية

غري أننا ال جند أثراً للعبادة الطقسية يف التعليم املـسيحي املـدون يف                
وأمـا اآلن إذ    : "بل على العكس جند التحذير من العودة إىل الطقوس        . الرسائل

 أيضاً إىل األركان الضعيفة     عرفتم اهللا بل باحلري عرفتم من اهللا فكيف ترجعون        
. الفقرية اليت تريدون أن تستعبدوا هلا من جديد أحتفظون أياماً وشهوراً وسـنني        

فال حيكـم   ). "١١ -٩: ٤غل" (أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثاً       
عليكم أحد يف أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هالل أو سبت اليت هي ظل                 

  ).١٧ و١٦: ٢كو" (للمسيحوأما اجلسد ف. األمور العتيدة
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مث أنه مهما اختذت الطقوس من مسميات مسيحية، فهي غريبة علـى              
احلق املسيحي، وال تتناسب مطلقاً مع مؤمن مسيحي خمتوم بالروح القـدس،            

  :ألن

 لكنـهم أوالد قاصـرون يف       ١العبادة الطقسية هي عبـادة أوالد هللا      )١(
ملا كنا قاصرين   "سيحي الكامل   بسبب عدم بلوغهم إىل معرفة احلق امل      . اإلدراك

أما العبادة املسيحية فتتولد عن     ). ٣: ٤غل" (كنا مستعبدين حتت أركان العامل    
  .نشاط الروح القدس يف قلب مؤمن أدرك احلقائق املسيحية

العبادة الطقسية ترتبط بإنسان حييا يف العامل، فقيل عن القدس الذي           ) ٢(
 أما املسيحي احلقيقي فهـو      -)١: ٩عب ("القدس العاملي "يف اهليكل القدمي أنه     

نفسه ميتـاً مـع     ، فلم يعد حياً ولكن حيسب       "مات مع املسيح  "يف نظر اهللا قد     
إذا أن كنتم قد متم مع املسيح عن أركان         "املسيح ومقامه معه، ويقول الرسول      

اليت هي مجيعها   . ال متس وال تذق وال جتس     . العامل فلماذا تفرض عليكم فرائض    
اليت هلا حكاية حكمة بعبادة     . االستعمال حسب وصايا وتعاليم الناس    للفناء يف   

أي ال قيمة   (ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية        ) أي األعمال النسكية  (نافلة  
  ).٢٣ -٢٠: ٢كو) (هلا يف ضبط أهواء اجلسد

                                                 
" الميالد الثاني"هذا بافتراض أن الذين يمارسون العبادة الطقسية بإخالص ورغبة صادقة نالوا ) ١(

  .وتمتعوا بالخالص آعطية النعمة باإليمان
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العبادة الطقسية ترتبط باملنظور من مباين فخمة وخبور ومالبـس          ) ٣(  
أمـور تـشبع    .  ورتب كهنوتية وموسيقى تشنف اآلذان     كهنة ومشامسة وأعياد  

احلس الطبيعي ويرتاح إليها اجلسد، أما العبادة الروحية فتستبعد اجلـسد مـن             
مشهد السجود وال يبقى إال احلق الكامل املعلن، والروح القدس الذي يكشف            

  .احلق ومينح قوة السجود

إلقامة العبادة، أمـا    العبادة الطقسية هلا قائد منظور أو هيئة قيادة         ) ٤(  
 ولكنه حاضر حـضوراً فعليـاً،       - املسيح -العبادة املسيحية فقائدها غري منظور    

  .يقود اجلماعة يف التسبيح والسجود، ويقدم طعاماً لشعبه حبسب أعوازه



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١١٥

  هوامش الفصل الرابع

قبل أن يوقع الرب القضاء والدينونات على األرض اليت رفضت قبوله   )١(
 يأيت بنفسه ليأخذ قديسيه إليه من هذا املـشهد الرهيـب،           ال بد أن     -وصلبته

ذلـك هـو    . ويضم إليهم الراقدين يف املسيح، ليدخلوا معه إىل بيـت اآلب          
  .االختطاف من األرض

  .أما مىت حيدث ذلك، فنحن نترقبه قريباً جداً

اقرأ سـفر   (وبعد ذلك ينسكب غضب اهللا ملدة سبع سنني على األرض           
يف ايتها يظهر الرب يسوع آتياً من السماء ومعـه           و )..١٨ -٦الرؤيا من ص  

وهـذا  .  ويتخذ ملكه ملدة ألف عام   ، نازالً إىل األرض ليدين الشعوب     نيالقديس
  ).٢٠ -١٩رؤيا(ما يسمى بالظهور 

هو مـن أعظـم رجـال       ). ١٧٧٠ -١٧١٤" (جورج هويتفيلد ) "٢(
وقدروا . وأمريكاالنهضات املشهورين الذين رحبوا نفوساً كثرية للرب يف إجنلترا          

عدد سامعيه يف كامبسالنج يف اسكتلندا بنحو مائة ألف نفس، ويقال أن حوايل             
وكان اهللا قد منحـه قـوة خارقـة         . عشرة آالف نفس جتددت يف هذه العظة      

 اخلالء يف وقت أغلقت فيه أبواب الكنائس يف وجهه، ومع أنه كان             الجتماعات
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صوته كان يسمع بوضوح تام على      حنيف اجلسم وكانت رئتاه ضعيفتني، إال أن        
  .بعد ميل بشهادة بنيامني فرانكلني

قيل أنه كان متقلب املزاج وسريع التغري، ويف صباه وشبابه املبكر سقط       
يف خطايا كثرية، ولكنه اخترب الوالدة اجلديدة عندما قرأ كتابـاً أعـاره إيـاه               

إن "بـارة    وخصوصاً هـذه الع    ،"حياة اهللا يف النفس   "تشارلس وسلى املسمى    
، اليت  "باهللا أو هي وجود شخص املسيح فينا      ١ هي يف احتاد النفس    الديانة احلقيقية 

ألقت نوراً فجائياً على نفسه وعرف أن جمرد األعمال الظاهرة والطقـوس ال             
  .ختلص النفس

مث حتول هويتفيليد إىل ممارسة بعض األعمال النـسكية والتقـشفات             
 وفجـأة   -هو يف حالة تذلل وفحص النفس     الشديدة، وملدة حنو سبعة أسابيع و     

انفتحت عيناه واجته نظره حنو املسيح كمخلصه واخترب السالم والفرح، فقـال            
 ثقل اخلطية وامتألت    أرى فرحاً بل وفرحاً ال ينطق به وجميداً عندما احندر عين          "

  ".مبحبة اهللا الغامرة

                                                 
و روح واحد        "ذا التعبير غير آتابي، فالكتاب يقول       ه) ١( م      ". وأما من التصق بالرب فه أ التعليمي ل والخط

يم              ة التعل سئولية معرف سنا تحت م ا ل و (يمنع الروح القدس من عمله في النفس وإن آان هذا ال يعني أنن : ٧ي
١٧.(  
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 خادماً يف   مث رمسه األسقف  . وبدأ للتو يقرأ كلمة اهللا بفرح وخيدم الرب         
وقد ظهرت مواهبه يف الوعظ إذ كان ممسوحاً بقوة عظيمـة           . مدينة أكسفورد 

مع أنه مل يكن الهوتياً وليس عنده وقت لدراسة الكتب، بل معظم ما قرأه كان               
  .من كتاب تعاليم املدرسة الكلفينية القدمية واليت ثبتت تعاليمها يف عقله

ة، وكانت كلماته حترك     قوي استخدمه الرب يف إجنلترا وأمريكا بصورة       
 وظل أربعة سنوات يعمل يف الكنيسة الوطنية،       .  النفوس بشدة  كتالضمائر وتب

وبعدما طرد من الكنيسة الوطنية     . كانت األلوف تسمعه بالرغم من حداثة سنه      
 عاماً أخذ يعقد اجتماعات يف اهلواء الطلق يف كنجـر           ٢٥وكان عمره وقتئذ    

ان يتجمهر عمال مناجم الفحـم، وكانـت        وود يف برستل بأمريكا حيث ك     
 وجـوههم   الدموع جتري على وجوه الفحامني غاسلة جماري بيـضاء علـى          

يتبكت ويتجدد باملئات ويف إجنلترا عقد اجتماعـاً يف أكـرب           السوداء، بل كان    
ووعظ مرة يف مكان سباق اخليل على حـوايل         . وأشر أماكن املالهي يف لندن    

  .عشرة آالف نفس

كما كان يوناثـان  . نيامني فرانكلني من وعظه تأثرياً عظيماً ولقد تأثر ب    
وقيل أن وجوه الكثريين كانت تغتسل بدموعهم مدة        . إدواردز يبكي إذا مسعه   

  .الساعتني والنصف طول مدة العظة
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وظل هويتفيلد يواصل تبشريه إىل اليوم السابق لوفاته، أثنـاء زيارتـه              
  .رب مشتاقاً إىل رؤية سيدهم ورقد يف ال١٧٧٠السابعة عشر ألمريكا 

  )مقتبسة من كتاب سبعة كواكب الدهور(  

، ..وما أحوجنا اليوم إىل ضة بني املسيحيني، ضة صحيحة وأصيلة           
 املسيحيون إىل اهللا بالتوبة واإلميان بربنا يسوع املسيح، وينفصلون عن           يعود فيها 

لقلب، فترتفع احلالة   حمبة العامل وغناء وشروره ومبادئه، لاللتصاق بالرب بكل ا        
 يعود املسيحيون إىل الكتـاب املقـدس فقـط          وأن. األدبية بني كافة املؤمنني   

  .لتصحيح مسارهم التعليمي واألديب

 التقليدية هذه هي املسئولية امللقاة على الطوائف املسيحية  
مبجد الرب وحده والربوتستانتية، فال يلزمنا أن ننشغل بأنفسنا ومبذهبنا، بل 

أن نرفع العوائق والعثرات من وعلينا . قطيع املسيح روحياً وأدبياًوأعواز 
طريقهم، لكي يعود الكتاب املقدس بسلطانه اإلهلي مؤثراً يف القلوب والضمائر، 

فلنضع قلوبنا على هذا األمر، ولنطلب من الرب حتقيقه الذي . فيخلصوا ليؤمنوا
 سينقذنا من  الذي-يسوع -ألننا ننتظره من السماء. ال بد وأن يتممه سريعاً

 .الغضب اآليت
  ثروت فؤاد              
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اخلدمة العربية للكرازة بالإلجنيل هي هيئة إرسالية مسيحية شغفها نشر كلمة           
وتقـوم  .  أخـرى  العريب عرب اإلنترنت وعرب وسائل إلكترونية      اهللا يف العامل  

زيع الكتاب املقدس جماناً للجالية العربية يف أمريكا الـشمالية وبلـدان            بتو
 باإلضافة إىل جمموعة من األقراص املضغوطة اليت حتتوي على كتـب            .ملالعا

  .روحية، عظات، تراتيل والكتاب املقدس
  .للمزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال بنا

  
  .حيفظكم اهللا وميأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم

  أسرة اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل


