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

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

١

  

  

  

  

  من مطبوعات ساعة اإلصالحمقاالت 

  

Tracts 

 



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

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

٢

  المحتويات
  أخالق بدون معتقدات دينية

  )١(المصائب وينابيع الخالص 

  اهللا والمؤمنون به

  رسالة المسيح الخالصية

  سمو اهللا وتشامخ اإلنسان

 الصنمية المعاصرة غزت عالمنا الفكري

  العزاء وسط عالم الشقاء

  نور األمم

  عاصرةاهللا واألصنام الم

  اهللا وخالص أقاصي األرض

  شعياء والمسيح المخّلصأ

  اهللا والتاريخ البشري

  الخالص النهائي



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

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

٣

  اهللا هو المخلص

  طريق الخالص

  آلمة اهللا مسؤولية اإلنسان

  أرض المستقبل

  رسالة النبي أشعياء

  رئيس السالم

  )٢ (المصائب وينابيع الخالص

  يد الرّب لم َتْقُصر

  

  

 



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

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

٤

  ينيةأخالق بدون معتقدات د

 ألننا نسمع كل يوم عـن       لسنا حباجة إلثبات ذلك    عامل اليوم خميف،  
الفوضى منتشرة يف كل مكان وكـذلك الـرفض         . مظاهر مقلقة وخميفة للغاية   
هناك موجة  : "كتب أحدهم يف جملة عربية أسبوعية     . واالبتعاد عن التراث الديين   

خدرات والتظـاهرات   الردة على املاضي اليت تغزو العامل املتمثلة يف اجلنس وامل         
والثورات الطالبية وشيوع مذاهب الال انتماء وغريهـا والـرتوع إىل احليـاة             

  ...."البدائية

جتاه هكذا ظاهرة مرعبة يف عامل اليوم، ما العمل؟ كيف ميكننا احملافظة            
   ضروري من النظام والوئام ليستطيع البشر أن حييوا بدون خوف؟على قدر

ليس هناك حل سـوى     : فقوم يقولون . لتعرض علينا اليوم عدة حلو    
ماذا يعنون باحلل العلمي؟ يعنون تطبيق العلم الطبيعي يف احليـاة،           . احلل العلمي 

اللجوء إىل ما يسمى بالتقنية أو التكنولوجيا حلل مجيع ما جناه من مـشاكل              
 والبد لنا من اإلقرار بأن التقنية قد جاءت مبكاسـب         . فردية واجتماعية وعاملية  

أفلسنا مستفيدين من اإلجنازات الـيت تتالشـى بواسـطتها          . دنيانا هذه عدة ل 
بـه   املسافات بني القارات؟ هل من إنسان مل يستعمل عالجـاً أو دواء أتـت        
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لكن ذلك مل حيل     ما أكثر الفوائد اليت جلبتها التقنية احلديثة      خمترعاتنا املعاصرة؟   
ملاذا؟ ألن الشخصية   . ملاضيبشرية أكثر حدة من ا    املشكلة اإلنسانية أو العقدة ال    

ـ    البشرية ال ميكن أن تعامل وكأا جزء من الطبيعة           . يط بنـا  الصماء الـيت حت
التكنولوجيا هامة ومفيدة، بل وضرورة ملحة حلضارة اليوم، لكنـها مـشاكل          

ليس باخلبز وحـده حييـا      . اليوم ألن اإلنسانية ال تتغذى مبكونات املادة فقط       
  . اإلنسان

ينا بأن املشكلة اإلنـسانية الـيت تـزداد         من معاصر لقد الحظ البعض    
خطورا من يوم إىل آخر ال ميكن معاجلها بالطريقة العلمية احملضة لذلك نادوا             

 أو  Morale: أي ما يسمى باللغات األجنبيـة     " األخالق"بضرورة اللجوء إىل    
Moralsعلى شرط أال تكون هذه مرتبطة بأية اعتقادات دينية أو فلسفية  .  

األخالق هامة جداً وهي تلك املبادئ األساسية اليت تنظم حيـاة            اًطبع
ما معىن احلرية وهل من حدود هلـا؟ مـا هـي            : مثالً.  وعالقتهم ببعض  البشر

حـسن أو   مسؤولية اإلنسان يف هذه األيام؟ وعلى أي أساس يوصف شأن بأنه            
  جيد أو صاحل؟

وهامـة  لكن هل من املمكن التحدث عن هكذا أمور حياتية وحيوية           
أمهيتها وذات عالقة محيمة مبوضـوع      متاثـل تلـك يف     مبعزل عن مواضيع    
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 هل من أخالق دومنا أساس ديين أو فلـسفي؟ وهـل            يف جوهره؟ " األخالق"
 ما أن نشرع يف طرح هذه     نفسها أم يف خارجها؟      "األخالق"يف   يكون األساس 

ـ            ئلة  ساأل . ديولوجياحىت ندخل يف حقل املعتقدات أو اإلميان الـديين أو أي إي
 للمستحيل عندما يبحثون عن أخـالق       نبكلمة أخرى، بعض املعاصرين يلجأو    

بدون عقيدة دينية كانت أم إيديولوجية ألن األخالق ال تنشأ وال تنمو يف دنيا              
  .الفراغ

طبيعة اإلنسان وتارخيه وكل ما حييط به كلها تؤكد لنا استحالة وجود            
 صاحل أو جيد أو مطابق للحقيقة،       هذا شيء : عندما نقول . أخالق بدون عقيدة  

. نـسان  اإل  أو فكر  نكون قد افترضنا قياسياً أو أساساً أخالقياً مستقالً عن عقل         
 أن لألخالق   كما. وبعبارة أخرى، هناك أساس خارجي أو موضوعي لألخالق       

ـ              صدرها عالقة محيمة بالشريعة والشريعة ال توجد من تلقاء نفسها بل إمنـا م
بدون مشرع ال توجد شريعة وبدون شريعة ال توجد         . مشرع أي معط للشريعة   

  .حيلةأخالق وبدون هذه تصبح احلياة البشرية مست

وال جيوز لنا االسترسال يف البحث على هذا املنوال دومنـا التعـرض             
 الذي يشرع، فمن الواجب التحدث عنه بوضوح وصراحة         للحديث عن ذلك  

الشرائع والقوانني ذات العالقة    اهللا هو الذي وضع النظم و     : وبدون إام، فنقول  
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أننا اكتشفنا هذه احلقيقة    كو وحنن ال نقول هذا من تلقاء أنفسنا      . حبياة اإلنسان 
جبهودنا الشخصية، بل إن اهللا مل يبق ذاته حمجوباً عن البشر، إذ هو كشف عن               

  .نفسه يف كالمه أي يف وحيه املقدس

  : البشر أمرين هامنييعلمنا الوحي اإلهلي بأن اهللا قد أعطانا حنن بين

  .أمور العبادةلقة بواجبات البشر جتاه اهللا أي نظم اهللا األمور املتع -١

نظم اهللا األمور املتعلقة بواجبات البشر جتاه بعضهم الـبعض، أي            -٢
 .أمور األخالق

، البعد  اثننيوبكلمة أخرى ليس واجبات اإلنسان ذات بعد واحد، بل          
من . بعد األفقي أي عالقته بقرينه اإلنسان     العمودي أي عالقته خبالقه وإهله، وال     
  . واملنطقة احلميمة مبعتقدات ال ميكن جتاهلهاهنا كانت عالقة األخالق احليوية

إن كان اهللا قد كـشف عـن ذاتـه          : والبد ألحدهم من أن يعترض    
لإلنسان وأعطاه شريعته ملاذا ال يعيش اإلنسان كما جيب كمخلوق عاقل ينشد            

أقرانه بين البشر؟ ملاذا تظهر حياة اإلنسان اليوم وكأا بال          جمد ربه وباريه وخري     
  ؟إباحيةأخالقية بل باألحرى 
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اإلجابة تكمن يف االعتراف بوجود ميل هائل وضاري ضمن اإلنسان          
هذا امليل ضـد    . عبادة هللا وحمبة للقرين اإلنسان    : لعصيان شريعة اهللا يف البعدين    

فمـىت  . اخلالصية وى بقوة املسيح  الشريعة يدعى باخلطية وليس خالص منها س      
اعترف اإلنسان بشره وبفشله الذريع يف احلياة كما جيب عليه ووضع ثقته التامة             
والكلية يف مسيح اهللا، فإذا ذاك خيترب كيف أن اهللا قام ضـمن حياتـه بتغـيري                 
جذري وشامل بذلك التغيري الذي هو ليس أقل من جتديد أو والدة من قبل اهللا،     

  .عطية من اهللاطبيعة جديدة 

حيـة  ا من الن  إلنسان اجلديد ال يعود ينظر إىل شأن العبادة واألخالق        ا
، عامل اليأس املفعم بالعذاب، ليحيـا حيـاة         النفعية، بل يندفع إىل العامل املعاصر     

 الوحيد لألخالق الـيت     احملبة، احملبة اليت استنارت باحلق إلهلي الذي هو األساس        
   معاصرونا،يفتقر إليها

. كال.  إذن أخالق بدون معتقدات دينية؟ اجلواب صريح للغاية        أهناك
وإذا مل يؤسس اإلنسان أخالقه على أساس اإلميان باهللا والتسليم لوحيه املقدس            

العـامل   اليت تباع يف أسواق      اإليديولوجيافال بد له من البناء على أساس إحدى         
دية الـيت أنتجهـا     ية اإلحلا ماليوم، وهي يف صلبها ما هي إال أحد مظاهر الصن         

 ية اليت بعد أن أنكرت اهللا اخلالق عز وجل أهلت الفكر          م تلك الصن  الفكر املعاصر 
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  .اإلنساين وجعلت منه طاغية ينكل باإلنسان حتت شعار إنقاذ اإلنسان
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  المصائب وينابيع الخالص

)١(  

لى الواقع املؤمل بأننا يف هذا العـصر قـد          لست حباجة إىل التشديد ع    
تارخينا . هائلة أملت باألفراد واجلماعات سوية    ب عديدة ذات أبعاد     اختربنا مصائ 

ومما يزيد من حدة أزمتنا املعاصرة هـو        . يف القرن العشرين هو تاريخ مأساوي     
فمن ناحية حنن نستفيد مـن التقـدم        . وجود هذا التناقض الكبري يف أيامنا هذه      

يعية يف سائر نواحي     أي تطبيق العلوم الطب    –الباهر الذي جرى من جراء التقنية       
أذكر على سبيل املثال وسائط السفر واملواصالت اليت كانت يف املاضي           . احلياة

وما أكثر األدوية اليت نعاجل ا      . عبارة عن أحالم وها إا اليوم من صميم حياتنا        
وكم حنن شكورين بسبب التقدم     . األمراض اليت كانت تفتك بالناس يف املاضي      

اجلراحي حىت أنه صار من املكن يف بعض احلـاالت زرع           الباهر يف علم الطب     
  .قلب صحيح يف جسد إنسان اهترأ قلبه

إلقرار ومع كل ما تقدم البد لكل إنسان يتأمل ملياً يف حياة اليوم من ا             
ال يعيش اإلنسان   : بأن البشرية قد فشلت فشالً ذريعاً يف أهم شيء يف الوجود          

اليوم ال يستطيع أن حييا كما جيب مـع         إنسان  . مع قرينه اإلنسان بسالم وحمبة    
يتكلم العديدون من املفكرين اليوم عن      جاره اإلنسان وليس ذلك فقط، بل      
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خلي وعن القلق الذي خيم علـى       اضياع احلياة البشرية وعن فقدان السالم الد      
  .حياة إنسان القرن العشرين

يلجأ اإلنسان املعاصر إىل اختراع تفاسري ونظريات حياتيـة يـسعى           
 وما أكثر هـذه     .اسطتها أن يتغلب على مصائبه وعلى كل ما يقض مضجعه         بو

النظريات أو كما صارت تدعى باإليديولوجيات أي النظرات الشاملة للحيـاة           
 ولكنها يف النهاية مل تأت ال       –واليت وعدت البعض منها باإلتيان بنعيم أرضي        

 مجيع أمور حياتـه      ألن إنسان اليوم ينظر إىل     ملاذا؟. خبالص وال بفالح ألي ما    
 أعين بالصعيد األفقي هذه احملاولة      .ومشاكله ومصائبه على الصعيد األفقي فقط     

البشرية لتفهم ماهية األمور وإجياد حلول للمشاكل اليت تعترض سبيل احليـاة            
يـة  النظريات احلياتية اليت باع اليوم يف األسـواق الفكر        . اللجوء إىل اهللا   بدون
بأسرها بصورة بعيـدة كـل      ا احلادية صرفة تطلي احلياة       هلي يف أكثريته   العاملية

البعد عن اإلميان باهللا الواحد احلقيقي صانع كل ما يف الوجود واملهيمن علـى              
جباراً يف وسط التاريخ ويف قلب      مجيع مقدرات الكون والذي صنع لنا خالصاً        

  .أي يف األرض املقدسة: العامل

د وطلب منه اهللا املناداة بكلمتـه       عاش أشعياء يف القرن الثامن قبل امليال      
يف القسم اجلنويب من األرض املقدسة يف اململكة اليت كانت تعرف آنئذ مبملكة             
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  .يهوذا

وهنا البد يل من أن أذكر بعض األمور التارخيية لكي نفهم أيام الـنيب              
ولكنه . وصل بنو إسرائيل إىل قمة جمدهم يف أيام داود وسليمان احلكيم          . أشعياء

 تلك األيام أن ملوكهم ابتعدوا عن اهللا وعن طرقه املستقيمة وصاروا            حدث بعد 
القـسم  :  قسمني ومن الناحية السياسية انقسمت مملكتهم إىل     . يبعدون األوثان 

 والقسم اجلنويب مبملكة يهوذا واليت كانـت         إسرائيل  مملكة الشمايل عرف باسم  
ذلك اململكة اجلنوبية،    وبعد   وقد اندثرت اململكة الشمالية أوالً    .عاصمتها القدس 

اخترب معاصـرو   . وقبل حدوث ذلك كانتا تتنازعان وتتحالفان مع دول معادية        
 أنه ال خالص وال سالم حقيقي يف طريـق األحـالف            أشعياء النيب يف النهاية   

اخلالص . البشرية وأن النجاح والفالح يكمنان يف السري على سراط اهللا املستقيم   
تعلـم  .  ال من اإلنـسان ، هو من اله  –جتماعي  على الصعيدين الفردي واال    –

 تتحـول   –الكوارث والفواجع   وأشعياء أن اختبارات احلياة املريرة واملصائب       
هذا على شرط أن يعود اإلنسان      .  إىل أنشودة شكر ومحد اهللا     –كلها باإلميان   

  .إىل اهللا ويؤمن به ومبشيئته املقدسة للحياة

ما يلي يف الفصل الثاين عـشر مـن         قاد اهللا عبده ونبيه أشعياء فأنشد       
  :وتقول يف ذلك اليوم: نبوته
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      هـوذا اهللا   .  ارتد غضبك فتعزيين   أمحدك يا رب، ألنه إذ غضبت علي
وقـد صـار يل     . خالصي فأطمئن وال أرتعب، ألن إياه يهوه قويت وتـرنيميت         

امحدوا الرب ادعـوا بامسـه     . فتستقون مياهاً بفرح من ينابيع اخلالص     . خالصاً
رمنوا للرب ألنه قد صنع     . ذكروا بأن امسه قد تعاىل    . ا بني الشعوب بأفعاله   عرفو

  .مفتخراً، ليكن هذا معروفاً يف كل األرض

  :غضب اهللا -١

نظر النيب إىل مصائب احلياة كمظهر من مظاهر غضب اهللا على اخلطية            
  اإلنسان بأن اهللا غاضب عليه فإن ذلك مبثابة        وعندما يفقه . اليت يرتكبها اإلنسان  

 املعـوج   إنذار إهلي يطلب منه بأن يتوب وأال يستمر يف السري علـى الطريـق             
عياء النيب  شلو مل يظهر اهللا غضبه على بين إسرائيل يف أيام أ          .  إىل اهلالك  املؤديو
غضب اهللا  .  حمبذ لطريقهم احليايت    وملا شعروا بأنه تعاىل كان غري      – ملا علموا    –

. ألمراض كمرض الـسرطان أو الـسل       اليت تظهر بعض ا    اكسأشعة  هو مبثابة   
بدون هذه األشعة قد موت وال نعرف السبب الذي من أجله فارقتنا صـحتنا              

 تكشف لنا بأن غـضب اهللا       هكذا أيضاً نوائب احلياة ومصائبها، إا     . وعافيتنا
أمحدك يا رب ألنه إذا غـضبت       . " وذلك ألننا ال حنيا كما جيب      –واقع علينا   

 هذه هي لرؤيا احلقيقية لطبيعـة مـرض إلنـسان           ."علي ارتد غضبك فتعزيين   
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  .الروحي تؤدي ليس فقط الكتشاف غضب اهللا بل خالص اهللا

 خالص اهللا -٢

إنه ناقوس اخلطر، اخلطـر     . ، التحرير اخلالص  اإلنقاذإن غاية اهللا هي     
. إنه من فرط حمبته لنا يغضب اهللا على اخلطاة واألمثـة          . الكامن لنا على الطريق   

لدرس األساسي يف احلياة استطعنا آنئذ أن نشكر اهللا وحنمـده           مىت تعلمنا هذا ا   
  .غاية اهللا هي خالصنا. من أجل غضبه

  : يف العامل بأسرهاملناداة خبالص اهللا -٣

 يـسع   إن اخلالص الذي خيتربه من تاب عن خطيته وآمـن باملـسيح           
إنه خـرب   .  هذا اخلالص ليس ألقلية ضئيلة من األفراد هنا وهناك         –كمخلصه  

 من أجـل    فبعد أن شكر النيب اهللا    .  يذاع يف مجيع أحناء املسكونة     ب أن مفرح جي 
اخلالص الذي أنعم به عليه ناشد سائر الذين اختربوا هذا اخلالص اإلهلي العظيم             

امحدوا الرب وادعوا بامسه، عرفوا     : وتقولون يف ذلك اليوم   : "بأن ينادوا به قائالً   
 رمنوا للرب ألنه قد صنع مفتخراً        تعاىل بني الشعوب بأفعاله ذكروا بأن امسه قد      

  ".ليكن هذا معروفاً يف كل األرض

صعوبات احليـاة إىل خرينـا الـزمين        خالصة األمر أن اهللا حيـول      
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  .وبعد توبتنا تضحي مشاكلنا مدرسة للتقوى والنمو يف اإلميان. واألبدي
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  اهللا والمؤمنون به

عـد يأبـه     رضـنا ومل ي    هل متيل إىل التفكري بأن اهللا هو الذي نسي        
  أشعياء بسكاا؟ كان هذا الشعور لدى العديدين من بين إسرائيل يف أيام النيب           

نظراً لكثرة املـشاكل يف     . الذي عاش يف األرض املقدسة يف أيام ما قبل املسيح         
  :أيام أشعياء تضرع البعض من سكان البالد إىل اهللا قائلني

كما تشعلُ  . بالمن حضرتك تتزلزل اجل   . ليت تشق السموات وترتِلُ   "
، لترتعد األمـم مـن      النار اهلشيم وجتعل النار املياه تغلي لتعرف أعداءك امسك        

. حني صنعت خماوف مل ننتظرها، نزلت تزلزلت اجلبال من حضرتك         . حضرتك
. "مل ترعني إهلاً غريك يصنع ملـن ينتظـره        . ومنذ األزل مل يسمعوا ومل يصغوا     

  .٤ – ١: ٦٤أشعياء 

لقرون املاضية مثل معاصري النيب أشعياء وأناس القرن        الفرق بني أناس ا   
العشرين ال يكمن يف أن أولئك ل جياوا مشاكل احلياة بينما جياهـا بكـل               

الفرق هو أن معاصري النيب مع شعورهم بأن احلياة كانت          . شجاعة معاصرونا 
تفوا إليـه    إال أم مل يرتدوا عن اإلميان باهللا بل ال         ....جتري وكأن اهللا ترك عامله    

نقطة البدء كانت   . وتضرعوا إليه وطلبوا منه بكل جلاجة بأن يأيت إىل معونتهم         
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  : صحيحة إذ أا ابتدأت باإلميان باهللا

كان لسان حاهلم وهم يتخبطون يف      ...." ليتك تشق السموات وترتل   "
 يا اهللا تظهر لنا احلياة وكأنك قد حجبـت نفـسك    –معضالت احلياة املعقدة    

 وكل ما يف     يا إهلنا قد اكتفيت باالهتمام بشؤون السماء والكون        عنا، وكأنك 
  ....."ليتك تشق السموات وترتل. "الوجود ما عدا األرض

بدون هذه احلقيقة اجلوهرية ال رجاء وال خالص ألناس القسم األخري           
مهما كانت مشكالت احلياة ومهما اشتدت األعاصري اليت        . من القرن العشرين  
إنه قادر وقدير   . أال نتخلى عن إمياننا بأن اهللا يهتم بأمور عامله        تعصف بنا علينا    

البشر والطبيعة وما فيها    .... ألنه الباري، اخلالق وسلطته التامة تشمل كل شيء       
  ....والكون وما فيه

ولكن ملا هذا الشعور ببعد اهللا عنا؟ ملاذا خنال وكأننا أصبحنا وحيدين            
 وكأنه مل ف املتفلسفونساملخططون ويتفل الكرة الرضية؟ ملاذا خيطط      على سطح 

يعد هناك إله يف القسم األخري من القرن العشرين؟ اهللا مل يتغري، إنه هـو هـو                 
مل يتغري اهللا ولكننا حنن بين البشر، حنن الـذين بنينـا            .األمس واليوم وإىل األبد   

عاصـي  اخترب معاصرو النيب أشعياء أن اآلثام وامل      . بيننا وبني اهللا  احلاجز الفاصل   
بـني اهللا   اليت شكلت سواراً فاصـالً      واخلطايا الكثرية، إن تلك األمور هي      
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 ا حالة املؤمنني باهللا والعاملني يف       وهذه هي كلمات أشعياء اليت وصف     . وبينهم
  :لروحية احملزنة والتعيسةانفس الوقت حبالتهم 

وقد صـرنا كلنـا كـنجس       .... ها أنت سخطت إذ أخطأنا    "..... 
وليس مـن   .  أمال برنا وقد ذبلنا كورقة وآثامنا كريح حتملنا        وكثوب عدة كل  

ألنك حجبت وجهك عنا وأذبتنا بـسبب       . يدعو بامسك أو ينتبه ليتمسك بك     
  ).٧ - ٥". (آثامنا

 هذا هو الوصـف     ".ألنك حجبت وجهك عنا وأذبتنا بسبب آثامنا      "
 شرنا وغينـا    مل ينسنا اهللا ومل يتركنا لنموت يف      .  حنن بين البشر   انالواقعي حلالت 
.  عنا بسبب خطايانا وآثامنـا ومعاصـينا       حنن الذين حجبنا نور اهللا    . وضياعنا

أليست هذه حالتنا   . اخلطية تنجس وتعمي وجتعل اإلنسان يعيش يف مهب الريح        
 ....اليوم؟ ينكب الناس على امللذات واحملرمات بِنهم مل يعـرف يف املاضـي            

من سبام يلومون احلياة وينكرون       يستفيقون وعدما. وتكون العاقبة مرة للغاية   
 وبدون عقـل أو     مدفوعاً من قبل غرائز   : مل خيلق اإلنسان ليعيش كاحليوان    . اهللا

  يف شركة مقدسة معه يف مجيع أيام حياتنا        لقد خلقنا اهللا لنحيا له ونعيش     . تفكري
 أن  وملا احناز أبونا آدم إىل جبهة الشيطان بعصيانه يف جنة عدن لن يعن ذلـك              

لو ترك اهللا خملوقه العاقل ألصبح اإلنسان بال        . اإلنسان ترِك على شأنه إىل األبد     
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ومجيع األنبياء من   . شيء، لكن اهللا بادر إىل مساعدة اإلنسان واعداً إياه مبخلص         
أيام موسى إىل أشعياء كانوا يذكرون الناس بأمهية التشبث بوعد اهللا ويطلبـون             

  .ع إىل اهللا والرجومهم التوبة عن اخلطية

اخلطوة األوىل هي أن نعترف خبطايانا ونقول كما قال معاصرو أشعياء           
ها أنت سخطت إذا    : "الذين مل يرتدوا ائياً عن اإلميان القومي، قالوا يف دعائهم         

  ".ألنك حجبت وجهك عنا وأذبتنا بسبب آثامنا... أخطأنا

ده اخلالصـية   اخلطوة الثانية هي االتكال املطلق على رمحة اهللا ومواعي        
اليت كانت يف أيام ما قبل امليالد تذكر كأمر مستقبلي واليت هي بالنسبة إلينـا               

واآلن يا رب، أنـت     : "صلى املؤمنون يف أيام أشعياء قائلني     . جزءاً من التاريخ  
  ".أبونا، حنن الطني وأنت جابلنا وكلنا عمل يديك

ـ      أهناك كلمات أقوى أنبل من هذه الكلمـات؟          ق يـا اهللا حنـن نث
. حنن ال نستحق شـيء    . اعمل ما حيلو لك يا ربنا     . حنن بني يديك  ... برمحتك

  .أنت أبونا، حنن الطني وأنت جابلنا وكلنا عمل يديك: فقط اذكر يا اهللا

 كيف جترأ معاصرو أشعياء النيب على النطـق         :والبد إذن من السؤال   
ت إهلنـا، أنـت   أن:  أنت أبونا؟ أمل يكن من الكايف بأن يقولوا    :اتني الكلمتني 
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أنت أبونا بدون أن يكون اهللا ذاته قد        : ؟ مل يتكلموا قائلني   ....ربنا، أنت بارينا  
بأن مة عل شفاههم، ذكَّروا اهللا عندما مسح هلم         لمسح هلم بأن يأخذوا تلك الك     

ذكرهم اهللا عندما مسح هلم بأن يدعوه أبـاً         . يأخذوا تلك الكلمة على شفاههم    
وظهرت هذه بـصورة    . ودية محيمة بينه وبني خائفيه    هلم، بأنه قد أنشأ عالقة      

 اآلب  – للمـؤمنني بـه      –جلية وتامة عندما جاء املسيح وعلمنا بأن اهللا هو          
السماوي الذي ال يسر مبوت اخلطأة بل بتوبتهم وعـودم إىل جـادة احلـق               

فإن رسالة املسيح بأسرها إمنا كانت كاشفة هلذه احلقيقة العظمى بـأن     . واحلياة
مل يشأ أن يهلك تاج اخلليقة بل بادر إىل معونته معطياً إياه املواعيد العظيمة              اهللا  

 يوم جميء املخلص املسيح وتتميمـه       –املتعلقة بيوم اخلالص واحلرية واالنعتاق      
كان اهللا اآلب عليماً بأننا جبلته وأنه هو الذي صنعنا          . لعمله الفدائي واخلالصي  

 العظيم ولنعمل على نشر ملكوتـه يف        ووضعنا على سطح اليابسة لنمجد امسه     
فإن كنا قد فشلنا يف االمتحان فإن ذلك ال يعين أن اهللا يتركنا             . األرض بأسرها 

وقد خلص يسوع املسيح طبيعة رسـالته       . ألمرنا وجيعلنا نتوه يف صحارى احلياة     
ألنه هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك            : هذه عندما قال  

ألنه مل يرسـل اهللا ابنـه إىل        ...... يؤمن به بل تكون له احلياة األبدية      كل من   
  .العامل ليدين العامل بل ليخلص به العامل

العزيز من كل هذا؟ هل تستطيع أن ما هو موقفك أيها القارئ 
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حنن . واآلن يا رب أنت أبونا: "تقول مع معاصري النيب أشعياء ومن قرارة قلبك
  ".لنا عمل يديكالطني وأنت جابلنا، وك

اتكل على خملص املسيح واخترب اخلالص واحلرية والسالم منذ اآلن، 
  .آمني
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  رسالة المسيح الخالصية

جند يف الفصل احلادي والستني من نبوة أشعياء وصفاً مـسهباً ألهـم             
نقاط رسالة املسيح اخلالصية والبد لنا من التعليق عليها نظراً ألمهيتها العظمـى    

  .نعيش يف القسم األخري من القرن العشرينلنا حنن الذين 

وصفت كلمات الوحي هذه عمل املسيح ورسالته اخلالصية على هذه          
روح السيد الـرب  : "الصورة ومن املهم أن نتذكر أن املتكلم هو املسيح املنتظر    

علي، ألن الرب مسحين ألبشر املساكني، أرسلين ألعصب منكسري القلوب،          
ألنادي بسنة مقبولـة للـرب      . للمأسورين باإلطالق ألنادي للمسببني بالعتق و   

ألجعل لنائحي صهيون ألعطيهم مجاالً . وبيوم انتقام إلهلنا، ألعزي كل النائحني     
عوضاً عن الرماد، ودهن فرح عوضاً عن الروح اليائسة، فيدعون أشجار الـرب             

  )٣ - ١." (غرس الرب للتمجيد

 قبل اهللا اآلب مهمـة      تشري هذه الكلمات إىل أن املسيح إمنا أعطي من        
. خاصة وأنه وهب كل ما كان حباجة إليه لتتميم مهمته اخلالصـية الفريـدة             

وكانت رسالة املسيح هذه عامة وشاملة، ال لشعب واحد وال لعنصر واحد وال             
ولكنها مل تكن تعمل عملها اخلالصي املنعش واحمليب كـالقوى          .... جليل واحد 
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يرحب باملسيح املخلص أولئـك     . ماتيكيةالصادرة عن الطبيعة أي بطريقة أوتو     
من كان يظـن    . الذين يشعرون حباجتهم املاسة إىل خملص ومنقذ وحمرر وفادي        

بأن حالته الروحية هي على أحسن ما يرام ومن كان خيال بأنه ليس حباجة إىل               
س مبستعد للترحيب   يهكذا شخص وهكذا إنسان ل    .... أية معونة إهلية املصدر   

حظ أيها القارئ الكرمي كيف وصفهم الـوحي اإلهلـي أي           ال. برسالة املسيح 
..... مـساكني : هؤالء الذين يستفيدون من مهمة أو رسالة املسيح اخلالصية        

هكذا أناس ميكن تـصنيفهم     .... مأسورين.... مسبيني..... منكسري القلوب 
  .وكأم بأشد احلاجة إىل معني ومنقذ وحمرر وفادي وخملص

ال ...... ن يا من أحاطت بك مشاكل كـبرية       يا إنسان القرن العشري   
انظر أوالً وقبل كل شيء إىل    . تكايف بالنظر إىل هذه املشاكل ذات األبعاد اهلائلة       

حاجتك كإنسان كفرد، اعمل تقييما واقعياً وموضوعاً حلالتك الشخصية وبعد          
هل تشعر مثالً بأنه البـد لـك        . ذلك تقدر أن ترى األمور كما جيب أن ترى        

من االهتمام مبشاكلك قبل أن تشرع حبل مشاكل الدنيا الكبرية؟ هل           شخصياً  
تشعر باملسكنة الروحية؟ أم هل أنت مكتف ذاتياً ولست حباجـة إىل معـني              
ومنقذ؟ هل أنت منكسر القلب أم هل تنظر إىل نفسك وكأنك كصخرة جبارة             

ىن بـأن   ال مها أعاصري احلياة؟ هل أنت من املأسورين أو املسبيني لعادات تتم           
طريقة للخالص أم هل أنت من الذين       تتخلص منها ولكنك ال جتد منفذاً أو       
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يعدون أنفسهم بأم أسياد حيام وأم غري مستعبدين ألية عادات سـيئة أو             
  نظريات بشرية خاطئة يف جوهرها؟

لقد وقفت على وصف النيب لرسالة املسيح اخلالصية ولكنك ال زلت           
إن كان هذا هو موقفك     . نك شخصياً حباجة ماسة إليها    غري مقتنع بأمهيتها أو بأ    

البد يل من أن أحذرك من مغبة الطريق الفكري والروحي الذي أنـت سـائر               
لن يأت املسيح إىل دنيانا هذه رد إعطائنا تعاليم إضافية مل يكن األنبياء             . عليه

الصي جاء املسيح بصورة خاصة للقيام بعمل خ      . من قبله قد أعطوها لبين البشر     
الحـظ جيـداً    . حاسم وائي لصاحل كل من يؤمن به عرب العصور واألجيال         

.... أنـادي .... أعصب.... أبشر: األفعال اليت تصف عمل املسيح اإلنقاذي     
هذه األفعال لتدل على أن املسيح كان سيقوم باملبـادرة          .... أعطي.... أعزي

الناس الذين كانوا   .... ةالفعالة لصاحل الناس الذين هم حباجة إىل األخبار السار        
للذين كانوا قد شـردوا وأسـروا وأبعـدوا عـن           .... مكسورين منسحقني 

هلؤالء الذين كانوا قد أمضوا القسم الكبري من حيام يف احلـزن            .... أوطام
مهمته كانت أكثر من    : كانت مهمة املسيح صرحية للغاية    .... والبكاء والعويل 

نفذ املشيئة اإلهلية الفعالـة لـصاحل النـاس         إا كانت ست  . كالم وكالم وكالم  
  . املعذبني
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طبعاً البد لنا من أن نذكر ذا الصدد بأن معاصري النيب أشعياء كانوا             
لكن حالتهم تلك . قد شردوا عن ديارهم وسبوا إىل بابل يف بالد ما بني النهرين        

أسورة يف اخلطيـة    البشرية امل .... كانت رمزاً عاماً شامالً حلالة البشرية بأسرها      
  .واملستبعدة حتت نري الشيطان

كان مسيح اهللا الذي تكلم عنه النيب أشعياء سيقوم بعملـه اخلـالص             
. بواسطة آالمه البدلية وموته الكفاري على الصليب وقيامته اجلبارة من األموات          

كان املسيح ينظر إىل تتميم عمله      . هل كانت هذه األمور متأل قلبه باحلزن؟ كال       
وهذا الذي يفـسر    .  بالرغم من أنه كان سيتأمل وميوت لصاحل البشرية        –بفرح  

  :قوله يف اية الفصل احلادي والستني من نبوة أشعياء

تبتهج نفسي بإهلي ألنه قد ألبسين ثياب اخلـالص        . فرحاً أفرح بالرب  "
ألنه كما  . كساين رداء الرب مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين حبليها          

 خترج نباا وكما أن اجلنة تنبت مزروعاا هكذا السيد الرب ينبت            أن األرض 
  ).١١ و ١٠" (براً وتسبيحاً أمام كل األمم

نظر املسيح إىل أبعد من أيامه على األرض وإىل نتيجة آالمه وعذاباتـه             
تطلع املسيح املخلص إىل املـستقبل ورأى اآلالف بـل          . وموته على الصليب  

سيؤمنون به كرب وخملص فامتأل قلبه       كـانوا   املاليني من البـشر الـذين     
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  .وابتهجت نفسه ابتهاجاً ال يوصف

كل ما قام به ملسيح من أعمال خالصية من آالم وعـذابات ومـوت             
كل هذه األمور صارت ومتت لصاحلنا حنن الذين نضع ثقتنا التامة           ..... وقيامة

ية ليست على مـا     لكنه جيدر بنا أن نذكر أن حالتنا الروح       . والنهائية يف املسيح  
نظراً لكل ما قام به     . حنن قوم أمثة خطاة عصاة وينقصنا الصالح والرب       .....يرام

نظراً لكل ذلك يهبنا اهللا بره أي يعطينـا         .... املسيح يسوع من أجلنا ولنا وعنا     
املوهبة الروحية اليت مل نستحقها فنضحي كأننا مل خنطئ، وكأننا مل نتعد علـى              

وهذه أعظم هبة ميكن أن نتصورها      .  بلغة الكتاب مربرين   نصبح. الشريعة اإلهلية 
ولذلك دعي عمل املسيح اخلالصي واملناداة به باسـم إجنيـل           . حنن بين البشر  
  .تعين اخلرب املفرح أو النبأ املسر) وهي يونانية األصل(وكلمة إجنيل 

 البد لك من    – إن كنت صرحياً مع نفسك       –عندما تنظر إىل حياتك     
ما أكثر  ..... ضمريك يؤنبك . ليست حياتك على ما يرام    .  األمل أن تشعر خبيبة  

أين جتـد راحـة     ..... ما قمت به أو فكرت به والذي يعاكس املشيئة اإلهلية         
الضمري؟ أين جتد اخلالص من القوى اليت تعبث حبياتك؟أين جتد احلرية الداخلية؟            

بنـا املـسيح    يه.... جاء مسيح اهللا ليعطينا كل ما تصبو إليه النفس البـشرية          
آمن اليوم بيسوع املسيح واخترب بر اهللا يف        . املخلص الرب والصالح عندما نثق به     
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كن من أولئك الذين يعملون يف خدمة اهللا كسفري للمصاحلة والسالم           . حياتك
  .والوئام
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  سمو اهللا وتشامخ اإلنسان

ه قال النيب أشعياء بوحي من اهللا عن أمور املستقبل، املستقبل بالنسبة إلي           
  :وكذلك بالنسبة إلينا حنن الذين نعيش يف أواخر القرن العشرين

. ويكو يف آخر األيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتاً يف رأس اجلبـال             "
هلم : وتسري شعوب كثرية ويقولون   . ويرتفع فوق التالل وجتري إليه كل األمم      

ـ               بله نصعد إىل جل الرب إىل بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه، ونسلك يف س
فيقضي بني األمـم    . ألنه من صهيون خترج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب        

وينصف لشعوب كثريين فيطبعون سيوفهم سككاً ورماحهم مناجل، ال ترفـع           
  ).٤ - ٢: ٢." (أمة على أمة سيفاً وال يتعلمون احلرب يف ما بعد

ـ         نيكان النيب أشعياء ينظر بع     ام  الوحي الذي أتاه من اهللا إىل آخر األي
ويتكلم عنها بلغة منبعثة من جغرافية أيامه أي من وجهة نظر احلالة السائدة يف              

علينا أن .  سنة من ميالد الرب يسو املسيح٨٠٠جنويب األرض املقدسة قبل حنو      
. نضع هذه احلقيقة أمام أعيننا لئال نسيء تفسري حمتويات هذه النبوة العظيمـة            

لمة األخرية لإلنـسان وال الختراعـات       رأي النيب أنه يف النهاية لن تكون الك       
اإلنسان وال ملا استنبطته األدمة البشرية من خمترعات وأفكار وإيـديولوجيات           
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" رب يكون ثابتاً يف رأس اجلبـال لويكون يف آخر األيام أن جبل بيت ا     ...... "
. بيت الرب الذي تكلم عنه النيب كان اهليكل املقدس الذي بناه سليمان الـنيب             

 إذا أنه ملـا     –ل والعبادة اليت كانت تتم فيه كانت حتضريية ومرحلية          لكن اهليك 
جاء املسيح يف ملء الزمن ومتم نبوات العهد القدمي، مل يعد أي مكان هليكـل               
أرضي مركزي بل صار شعب اهللا املنتشر يف مجيع بقاع الدنيا اهليكل املقـدس              

 يعـين أن نبـوة      وهذا. املبين ال من حجارة صماء بل من رجال ونساء مؤمنني         
أشعياء على مستقبل إمنا تشري إىل انتصار اهللا على سائر الوثنيات والـصنميات             

وكنتيجة لـذلك   . وعن مسرية الناس بأسرهم يف طرق الرب وسبله املستقيمة        
الرجوع إىل اهللا فإن األمور القدمية اليت كانت تعكر صفو احلياة البشرية منـذ              

يف تلك األيام لن يفتـك      .  الذي لن يعود   فجر التاريخ ستصبح من أمور املاضي     
فيطبعون سيوفهم سككاً ورمـاحهم     : "الناس بعضهم ببعض بل كما قال النيب      

  )ب٤: ٢" (ال يتعلمون احلرب يف ما بعدوال ترفع أمة على أمة سيفاً . مناجل

كيف ستتم هذه األمور العظيمة اليت مل تتم يف املاضي          : وإذا ما تساءلنا  
حالم الرائعة اليت حلم ا اإلنسان، كيف ستتم نبوة الفصل          بالرغم من مجيع األ   

فإن لرب اجلنـود    "لثان من سفر أشعياء النيب؟ يكمن اجلواب يف هذه الكلمات           
وعلى كل أرز لبنان العايل     . يوماً على كل متعظم وعال على كل مرتفع فيوضع        

ل كل اجلبال العالية وعلى كـل الـتال       املرتفع وعلى كل بلوط باشان وعلى      
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فيخفض تشامخ اإلنسان وتوضع رفعة الناس ويسمو الرب وحده         ..... املرتفعة
  )١٨ و ١٧ و ١٤ – ١٢: ٢." (وتزول األوثان بتمامها. يف ذلك اليوم

كلمات النيب أشعياء ذات أمهية قصوى ألا تعلمنا بكل صراحة وقوة           
لـب   أعظم سبب لسوء حالة الدنيا وشقاء البشرية إمنا يكمـن يف ق            وجرأة أن 
.  أي مركز شخصيه، قلب اإلنسان هو معظم ومتعـال         قلب اإلنسان . اإلنسان

مرض اإلنسان املزمن هو الكربياء والتشامخ وهذا يظهر ليس فقط يف تـشامخ             
وهـذا  .  يف جترئه على التشامخ علـى اهللا       اإلنسان على قرينه اإلنسان بل أيضاًَ     
عن اهللا؟ ملـاذا     االبتعاد اهلائل ملاذا جند هذا    . األمر احملزن يتم حىت يف أيامنا هذه      

يروج فيه الفكر املادي واإلحلادي؟ هل ألن اإلنسان يف هذه األيام قد بـرهن              
 عـدم   ليس لدى إنسان اليوم أية أدلة أو براهني تثبت        . بالفعل أنه ال إله؟ كال    

 إمنـا   –على العكس جند أن اإلنسان املنكر هللا باسم العلم والتقدم           . وجود اهللا 
السبب البعيد واحلقيقي للصنمية    .  فتاكة مؤلّهة ألحد أبعاد اخلليقة     يوجد صنمية 

  .القدمية منها واحلديثة إمنا هو كربياء وتشامخ اإلنسان

تكلم النيب أشعياء كما تكلم غريه من أنبياء أيام النظام القدمي مستعمالً            
رموزاً وصوراً منبعثة من صميم الواقع ولذلك علينا أال نتعجب ذكره لعظمـة             

علينا أال نتساءل ملاذا تكلـم      . مجال ببلوط باشا يف األرض املقدسة      أرز لبنان أو  
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بتلك الطريقة ألنه كيف كان مبقدوره أن يفهِم معاصريه إن مل يتكلم بـصورة              
متجانسة مع أمور عصره وأرضه وجيله؟ ولكن أشعياء مل يكن رجالً عادياً بل             

انت صحيحة ألا كانت مبينة     لية ك  اهللا ولذلك فإن نظرته املستقب     كان من أنبياء  
ومبا أننا حنيا ونعيش ال يف أيام النظام        . خبصوص آخر األيام  رؤيا اليت رآها    لاعلى  

بل يف ظل النظام اجلديد أيام تتميم الكثري مـن          ) أي أيام ما قبل امليالد    (القدمي  
 فإنه جيدر بنا أن نلقي نور العهد اجلديد علـى نبـوات             –نبوات العهد القدمي    

أشعياء لنفهمها كما جيب وبكلمة أخرى ال ميكننا اليوم قراءة سفر نبوة أشعياء             
  .بدون أن نفكر باملسيح يسوع املخلص الذي جاء متمماً لنبوات أشعياء

جاء املسيح مرسالً من اهللا ليس فقط لتعليمنا عن اهللا وعن مشيئة اهللا،             
جاء املسيح  . حتريريةبل كانت رسالة املسيح الرئيسية رسالة خالصية وفدائية و        

جماة اخلطيـة بـشىت     :  القيام به  للقيام بعمل مل يكن مبقدور أنبياء العهد القدمي       
وقد متم ذلك عندما تأمل ومـات علـى         . عليها قضاء مربماً  مظاهرها والقضاء   

اب يدعوه بباسم يسوع أي     ت وهذا الذي جعل الك    .الصليب وقام من األموات   
  .املخلص

د أمت اخلالص والفداء والتحرير، فكيف نفسر       ولكن إن كان املسيح ق    
 شاء اهللا ومسح للبشرية بأن تـستمر        هذه؟ وجود الصنمية بعد أيامه وحىت أيامنا     
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يف حالتها احملزنة ومسح لإلنسان غري التائب بأن يتـوه يف صـحارى أفكـاره               
مظلم للغاية وألن دافع حياته الرئيسي إمنا هو         ونظراً ألن قلب اإلنسان   . القاحلة

الكربياء أو التشامخ فإن قلب اإلنسان خيترع أصناماً عديدة ليست يف لبـها إال              
 إن كان إنسان املاضي أو إنـسان        –اإلنسان  . جتسيماً ألفكار اإلنسان الواهية   

تدور حياته على حمور األنانية والذاتية ولذلك نراه يبعد         . اليوم منكفئ على ذاته   
  .ة الذاتاألصنام اليت هي يف اية املطاف عباد

إنه له اد يعمل    . لكن عمل املسيح اخلالصي مل يذهب إدراج الرياح       
عبودية الوثنية والذاتية   يف املاضي ويف احلاضر ويف املستقبل النتشال اإلنسان من          

لقد سئمنا من مساع كلمـات اإلنـسان وتكهنـات العلمـاء            ! العمياء كفانا 
وكلمة اهللا اليوم مليئة بالرجاء     . هللاإننا حباجة ماسة إىل مساع كلمة ا      . املستقبليني

وتوضع رفعة الناس ويسمو    : "وفحواها بشرى عظيمة أو كما قال النيب أشعياء       
  ."ذلك اليوم وتزول األوثان بتمامهاالرب وحده يف 

أيها القارئ العزيز، ال تفتكر اآلن باآلخرين وبآرائهم بل فكر للحظات         
لمات صدفة؟ كال إن اهللا قـادك       هل تظن أنك قرأت هذه الك     . حبالتك الروحية 

آمن اليوم باملخلص فتسلم من     . ا لتسمع بشرى اخلالص واحلرية واحلقيقة     ءلقرا
أنك لن ترتعج عندما تـسمع       صنميات هذه األيام وتتقوى كذا صورة حىت      
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تكهنات املستقبلني الذين ال ينطقون إال من وجهات نظـر بـشرية حمـدودة              
ظر على سائر الصنميات والذي يساعدنا اليـوم        الذي انت   آمن باملسيح  .وخاطئة

  .وغداً للحياة، حياة االنتصار والرجاء واحملبة واإلميان، آمني
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 الصنمية المعاصرة غزت عالمنا الفكري

يف أكثر من مناسبة واحدة، كنت قد ذكرت موضوع اية عزلتنا حنن            
تالشى تدرجيياً  أبناء الشرق، تلك العزلة اليت عشناها لبضعة قرون واليت أخذت ت          

أما اآلن وحنن نعيش يف الربع األخري من القـرن          . منذ أوائل القرن التاسع عشر    
العشرين وقد كثرت وساءل اإلعالم واملواصالت ولثقافة العامة من صـحف           

طبعاً هناك شـعب    . وجمالت وإذاعات وتلفزة، أصبحنا نعيش وسط عامل صغري       
ن قلنا بأننا نشاهد بزوغ أو بـروز         إال أننا ال نكون مغالني إ      –وأجناس عديدة   

وها أن األلوف من أبنائنا قد ذهبـوا إىل         . ثقافة عاملية أو حضارة عاملية واحدة     
وكم نشكر اهللا   . مشارق األرض ومغارا طلباً للعلم يف اجلامعات واملعاهد لتقية        

 من اللحاق   – من الناحيتني العلمية والتقنية      –ألنه وهبنا وسائط عديدة لنتمكن      
وحنن نتضرع إليه تعاىل امسه ليبارك سائر أقطار األمة         . سري قافلة احلياة املعاصرة   ب

  .العربية من اخلليج إىل احمليط

 لدى إذاعـة برنـامج      –وكذلك كنت قد أحملت يف أكثر من مناسبة         
 بأنه مع أمهية اإلملام بسائر العلوم واملعارف اليت متأل عاملنا اليوم، أال             –أمالت  تال

 لسنا حباجة إىل صنميات من طراز جديد، صنميات         –ن أبناء الشرق     حن –أننا  
إذ أننا إذ   . واملبدع لكل ما يف الوجود    بعدنا عن اإلميان باهللا الواحد اخلـالق       
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وقعنا فكرياً وإيديولوجياً فريسة هلذا صنميات، ال نكون يف النهاية قد انتفعنا من             
 فإن كنا قد تعلمنا الكثري من علوم        .احتكاكنا بالثقافة واحلضارة العاملية املعاصرة    

وفنون الغري على حساب إمياننا باهللا الواحد السرمدي، نكون قد خسرنا أعز ما             
 صـنمية القـرن     –ويا لبئس تلك احلياة يف ظالل الصنمية احلديثة         . يف الوجود 
  .العشرين

وما قادين إىل الكالم ذه الطريقة هو ما وقعت عليه عيناي وأنا أطالع             
أسبوعية عربية حيث وردت فيها مقالة جديدة بشكل رسالة من رجل إىل            جملة  
وأرجو أال أظهر مبظهر املنتقد الذي ليست له أية حساسية والذي ليس            . حبيبته

 نظراً إلميـاين    –ولكنين أرى نفسي مرغماً     . مبقدوره أن يشعر مع اجليل الناشئ     
 بأن أعـارض    – حيايت   باهللا ولتعلقي بوحيه املقدس الذي بزغ نوره الفدائي يف        

وما صرح به   . بكل صراحة وشدة اآلراء والنظريات اليت وردت يف تلك املقالة         
  :الكاتب ما يلي

فلطاملا عشت يف رحم الكـون قبـل أن         . مل تكن بداييت يوم ولدت    "
الـروح نتيجـة    . أؤمن بتطور كل مادة   . أؤمن بأزلية احلياة عرب املادة    .... أولد

... ليس هناك روح بال مادة    . مكتمل, متناغم, ممنظ, حتمية لكل فاعل مادي   
أما عن اهللا فيكتفي أن     .... ال أعتقد بأن احلق ثابت مع أنه يتراءى للناس كذلك         
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انظر إىل وجـه اهللا يف      .... يكون عندك شعور بأن هناك قوة ال ميكن حتديدها        
حياة الكون، ودميومته، وال تزعجي نفسك يف األمور األخرى، فما هو خارج            

ون هو يف الكون، وليس مثة وجود وراء الوجود، ألن كل ما وراء الوجود              الك
  ...."هو موجود

هذه الشهادة اليت تفوه ا صاحب املقالة ال ميكن هلا بأن تتجانس مع             
كيف أجرؤ وأقول هكذا كلمات عـن       . أي معتقد أو إميان سليم باهللا القدوس      

ولكن اعترايف مبا سبق ال     . ةإنسان مثلي كتب بكل إخالص وأمانة ملبادئه األولي       
 بأن أشهد عن إميـاين      – أنا املؤمن باهللا السرمدي اخلالق       –يعين أنه ال جيوز يل      

أنه ال يوجـد أي     : أنا أيضاً أشهد عن إخالص وقناعة وإميان وأقول       . ومعتقدي
من . جتانس بني آراء كاليت أتينا على ذكرها أعاله واملعتقد السليم باهللا احلقيقي           

 وبوحيه املقدس يكون قد آمن يف نفس الوقت مبحدوديـة اإلنـسان             آمن باهللا 
وبعدم مقدرة العقل البشري على تفهم أمور هذا الكون بـدون مـساعدة اهللا              

  .اخلالق

وهذا يعين قبل كل شيء أين كمؤمن باهللا أرفض مبدئياً وكلياً وائيـاً             
ون كنت أعـيش    أية نظرية جتعل مين أنا اإلنسان املخلوق واحملدود جزءاً من ك          

أرفض بكل عنادة عقيدة    , كمؤمن باهللا السرمدي القدوس   . فيه قبل يوم والديت   
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إنين ال أقبل االدعاء بأن الروح هي نتيجة حتمية لكل          .... أزلية احلياة عرب املادة   
تفاعل مادي، إذ أنين فيما إذا قبلت ذلك التعرف للروح أكون قد جعلـت اهللا               

كراً بذلك أزلية اهللا واستقالله عن الكون الـذي         نتيجة للكون املادي األزيل من    
 كما ورد يف سـفر      –أنا كمؤمن باهللا الذي خلقين على صورته وشبهه         . خلقه

 La : أنا املؤمن بأقنومية اهللا أو كما يقال بالفرنسية–التكوين من توراة موسى 

Personnalie de Dieu أنا ال أقدر وال أستطيع أن أرتاح أو أن أكتفي بأن 
أنا كمؤمن باهللا أرفـض     . ون عندي شعور بأن هناك قوة ال ميكنين حتديدها        يك

القول بأن احلق غري ثابت ألين أعتقد بأن اهللا هو منبع احلق وهو تعاىل امسـه ال                 
وشريعة اهللا اليت تنري يل السبيل فيما يتعلق أمـور          . يتغري، أمس واليوم وإىل األبد    

أنا كمـؤمن  .  تتغري مهما تغريت األياماحلق والباطل، هذه الشريعة األخالقية ال     
باهللا السرمدي اخلالق، القدوس، ال أستطيع قبول أي رأي أو أي فلسفة تساوي             

اهللا هو موجد الوجود ولكنه يبقى قبل الوجود الكوين         . بني الوجود الكوين واهللا   
أرفض رفضاً ائياً وكلياًً أي مس بعقيدة استقالل اهللا عن الكون الذي            . وفوقه
نعه،إذ أنه إن تساوى اهللا بالكون املادي أكون قد خسرت ريب وإهلي وكذلك  ص

  . نفسي يف النهاية

ماذا حدث لنا حىت إننا مل نعد منيز بني العقائد املتجانسة مع العقيـدة              
ليست يف صلبها إال عقائد الـصنميات       األساسية املتعلقة باهللا وتلـك الـيت       
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متأثرين بكل ما يقال أو يكتب يف دنيانـا         املعاصرة اليت غزت عاملنا؟ملاذا صرنا      
اغرة؟كيف مل نعد نرفض بديهياً وتلقائياً كل ما يعارض قداسة اسـم اهللا             صاملت

  بارينا وفادينا؟

الدواء الوحيد الواقي والشايف لنا يف هذا العصر هـو اإلميـان احلـي              
والعامل، اإلميان املركز على اهللا الذي كشف عن ذاته عرب التـاريخ بواسـطة              

فلقد كانـت مهمـة     . األنبياء والرسل والسيما بواسطة يسوع املسيح املخلص      
املسيح الرئيسية هي إنقاذنا من سطوة واستعمار سائر الصنميات القدمية منـها            

ساعدانا اهللا لنأيت إليه مؤمنني بوحيه الفدائي واخلالصي ولنعمل بكل          . واحلديثة
علـى  ,  سليمة غري متقلبة   جد ونشاط يف سبيل بناء حياتنا املعاصر على أسس        

  .أسس احلق اإلهلي املرته عن اخلطأ

ورد يف فاحتة اإلجنيل حسب يوحنا ما يلي عن يسوع املسيح ومهمتـه             
  :الرئيسية

يف البدء كان الكلمة، والكلمة كان عن اهللا، وكان الكلمة اهللا، كان            "
. ونكل األشياء به كونت ومن دونه مل يكن شيء مما ك          . هو يف البدء عند اله    

واحلياة كانت نورا الناس، والنور يضيء يف الظلمة والظلمة مل          , فيه كانت احلياة  
 ."تدركه
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  العزاء وسط عالم الشقاء

.... ليس احلزاىن على أموام هم الوحيدين الذين هم حباجة إىل عزاء          
إنسانية  عاملنا اليوم هو عامل قاس كثرت فيه املظاهر الال        . مجيعنا حنتاج إىل العزاء   

  مجيعا حباجة إىل العزاء ولكن أين جنده؟.  املتعددةكربت فيه املشاكلو

العزاء يكمن يف اعتناق مبـادئ فلـسفية معاصـرة          : يقول لنا البعض  
 لكننا ال جند عزاء يف وجهة نظر شاملة للحيـاة يكـون           . كاملادية أو الوجودية  
ة اإلنسان إىل   ء وال جند العزاء املنشود يف وجودية تؤله حري        احمورها املادية الصم  

  . فيها بدون شريعة أو قانوندرجة يصبح

أي إىل " العامل الداخلي"يذهب آخرون إىل القول بأنه علينا اللجوء إىل 
جو مصطنع من الباطنية وذلك باستعمال املخدرات أو األدوية املتحكمة بعقل 

كثريون من شبان وشابات اليوم قد سقطوا فريسة هلذا الوهم اخلادع . اإلنسان
عزاؤنا . ولكنهم مل جيدوا يف سياحتهم ضمن عاملهم الداخلي أي عزاء أو سالم

وهذا ليس بأمر تصورته أنا بل ينطبق متاماً على قول الرب . الوحيد هو اهللا
بواسطة نبيه أشعياء الذي عاش يف األرض املقدسة قبل مئات السنني من أيام 

عزوا، عزوا شعيب، : "اهللاففي الفصل األربعني من نبوة أشعياء يقول . املسيح
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قيلت هذه الكلمات يف مناسبة تارخيية معينة أي يف تاريخ بين " …يقول إهلكم

فقد حاد شعب اهللا عن جادة احلق . إسرائيل يف أيام النظام القدمي
والصواب وساروا على طريق عبادة األوثان كجريام فعاقبهم اهللا على 

  .لك وسباهم إىل بالد ما بني النهرين

ن اهللا مل يكن قد تركهم ائياً بل أعطى عبده أشعياء هذه لك
طيبوا قلب أورشليم . عزوا، عزوا شعيب يقول إهلكم:"الكلمات املعزية

  ....."ونادوها بأن جهادها قد كمل، إن أمثها قد عفي عنه

لكن غفران اهللا مل يعن أن بين إسرائيل كانوا يقدرون بأن 
 يعين أن املذنب قد ندم على ذنبه وأنه الغفران. يعيشا علة النمط القدمي

وهذا ما .  بأن يسري على الصراط املستقيم– مبعونة اهللا –قد صمم 
اعدوا ريق : صوت صارخ يف الربية"يفسر لنا أمهية الكلمات النبوية 

كل وطاء يرتفع وكل جبل وأكمة . قوموا يف القفر سبيالً إلهلنا. الرب
فيعلَن جمد الرب . راقيب سهالًينخفض ويصري املعوج مستقيماً والع

ومن املهم جداً لنا أن ". ألن فم الرب تكلم. ويراه كل بشر معاً
من اإلنسان والعزاء ال يوجد لدى نالحظ كيف أن اهللا هو الذي 



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

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

٤٢

كل ما حتتاجه أنفسنا اجلائعة نفوسنا املعذبة يوجد ضمن . اإلنسان
  .نطاق املشيئة اإلهلية

اإلنسان بل يكمن يف اهللا فكيف إذا كان عزاؤنا ال يوجد يف 
نصل إىل ما تصبو إليه أنفسنا؟ طبعاً قد تكون اختباراتنا احلياتية يف 
تفاصيلها خمتلفة كل االختالف عن اختبارات بين إسرائيل يف أيام 

كيف . السيب البابلي ولكننا مجيعاً حباجة إىل اخلالص والعزاء والسالم
 املعارف البشرية املتكدسة حنصل على ما ننشده؟ هل حناول سرب غور

منذ القدم؟ هل جنرب الفلسفات املعاصرة املنكرة هللا؟ هل نقوم بسياحة 
هكذا شاء اهللا . جند ك ما حنتاجه يف كلمة اهللا. يف عاملنا الداخلي؟ كال

. القدير والعليم بأن خيربنا عن مشيئته وأن يتكلم معنا بواسطة كلمته
  : عندما قالوهذا ما كان أشعياء يود بأن يؤكده

ناد،  فقال أنادي؟ كل جسد عشب وكل مجاله : صوت قائل"
. يبس العشب، ذبل الزهر، ألن نفخة الرب هبت عليه. كزهر احلقل

يبس العشب، ذبل الزهر، وأما كلمة إهلنا فتثبت . حقاً الشعب عشب
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ومن أهم مقاصد اهللا يف إعطائنا كلمته هو بأن خيربنا عن ". إىل األبد
لذلك . نقاذ والتحرير والفداء املعد جلميع املؤمنني بهاخلالص واإل

  :استطرد النيب قائالً

هوذا أجرته . هوذا السيد الرب بقوة يأيت، وذراعه حتكم له"
كراع يرعى قطيعه، بذراعه جيمع احلمالن ويف . معه وعملَته قدامه

  ".حضنه حيملها ويقود املرضعات

اً براع يرعى قطيعه إنه كشف عن ذاته متشبه. اهللا هو املخلص
يهتم اهللا جبميع املؤمنني به مهما كانوا ومن . الذي هو حباجة ماسة إليه

اهللا هو املخلص ولكن كيف يقدر اهللا أن خيلصنا . أي فصل احندروا
ومشاكلنا صارت ذات أبعاد هائلة؟ هكذا كان يتصور البعض من 

ه؟ كيف معاصري النيب أشعياء وهكذا يتساءل الكثريون يف أيامنا هذ
يقدر اهللا أن يتدخل يف جمرى التاريخ املعاصر ليوقف احندار البشرية حنو 

  اهلاوية املخيفة اليت حتيق ا؟

يتساءلون عن مقدرة اهللا لتخليصنا كثريون من الذين 
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إم . من مشاكلنا ومعضالتنا عندهم نظرة غري صحيحة عن اهللا
:  النيب قائالًولذلك كلمهم. يفكرون بأن اهللا على شاكلة اإلنسان

فبمن تشبهون اهللا وأي شبه تعادلون به؟ الصنم يسبكه الصانع "
فبمن تشبهوين فأساويه يقول القدوس؟ . …والصائغ يغشيه بذهب

من الذي يخرج . ارفعوا إىل العالء عيونكم وانظروا من خلق هذه
بعدد جندها يدعو كلها بأمساء، لكثرة القوة وكونه شديدة القدرة ال 

  ".ديفقد أح

وهذا اإلله الذي ينادي به أشعياء ليس باخلالق فحسب بل أنه 
اجلالس على كرة األرض وسكاا "إنه . السيد املطلق للتاريخ البشري

. كاجلندب، الذي ينشر السموات كسرادق ويبسطه كخيمة للسكن
  ".الذي جيعل العظماء ال شيئاً ويصري قضاة األرض كالباطل

لمات املشجعة واملعزية؟ أال يكفينا ماذا نبغي أكثر من هذه الك
أن نتأكد من مقدرة اهللا على أنقاذنا بتأملنا يف عقيدة خليقة الدنيا 

أما عرفت أم مل تسمع؟ إله الدهر الرب خالق "وسلطنة اهللا عليها؟ 
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يعطي املعي قدرة ولعدمي القوة .... أطراف األرض ال يكل وال يعيا
وأما منتظرو . ون والفتيان يتعثرون تعثراًالغلمان يعيون ويتعب. يكَثّر شدة

الرب فيجددون قوة،  يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون وال يتعبون 
  ."ميشون وال يعيون

يطلب اهللا منك ومين ومن كل إنسان، يطلب اهللا منا بأن ننبذ 
عنا كل صنمية وكل اتكالية على أية نظرية بشرية األصل، ألا مهما 

 طياا العزاء والسالم إال أا مثل البشر ظهرت وكأا حتمل يف
آمن بالرب . خمترعيها ومستنبطيها، البد هلا من أ، تزول وتضمحل

يسوع املسيح الذي عينه اهللا خملصاً للبشر وانقش على قلبك كلمات 
  :النيب أشعياء اليت أى ا الفصل األربعني من نبوته

حة كالنسور، وأما منتظرو الرب فيجددون قوة، يرفعون أجن"
  .آمني." يركضون وال يتعبون ميشون وال يعيون

  خالق األكوان             مالك األقدار

  األرض واألفالك المسك األمسى ختر 
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    يا ضيا األزمان            مصدر األنـوار

   مبدع اإلنسان           المسك التسبيح

  أيهـا                              خالق األكـوان       
  القدوس

  يرفع احلمد مجيع الكون لعالك

  بك يف الظالم            تشـرق النفوس

                            فعلى الدوام              المسك 
  التسبيح
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 نور األمم

هـوذا  : "يبدأ الفصل الثاين واألربعون من نبوة أشعياء ذه الكلمات        
     رروحـي عليـه،     . ت به نفسي  عبدي الذي أعضده، خمتاري الذي س تعضو

قـصبة  . ال يصيح وال يرفع وال يسمع يف الشارع صـوته         . فيخرج احلق لألمم  
ال يكـل   . مرضوضة ال يقصف وفتيلة خامدة ال يطفئ، إىل األمان يخرِج احلق          

  ٤ – ١." وال ينكسر حىت يضع احلق يف األرض وتنتظر اجلزائر شريعته

يب ذه الكلمات؟ يسوع املسيح مرسـل       من كان هذا الذي وصفه الن     
وكم كان بنو إسـرائيل يف      . اهللا الذي كان سيأيت لفداء وإنقاذ مجيع املؤمنني به        

كانت مملكتهم الشمالية قد زالت     . تلك األيام حباجة ماسة إىل هكذا رجاء حي       
واضمحلت، أما اململكة اجلنويب املعروفة باسم مملكة يهوذا فإا كانت علـى            

أن تسقط وتصبح جزءاً من اإلمرباطورية البابلية املسيطرة على الـشرق           وشك ب 
هل كان هناك قبس من النور يشع وسـط الظـالم           . األوسط جبزئه اآلسيوي  

  الدامس احمليق ليس فقط باألرض املقدسة بل سائر البلدان واألقاليم؟

 .ريةودة من اإلقرار بأنه ال رجاء للبـش       كان ال بد للرؤيا البشرية احملد     
هناك رجاء قوى ومستقبل    : ولكن الرؤيا اإلهلية املصدر كانت على عكس ذلك       
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على شخصية املسيح املنتظر الذي كان سيأيت مـن اهللا مبهمـة            باهر ومتمركز   
  .خالصية فريدة

  : شخصية املسيح املنتظر هي فذة وفريدة-١

 هي فذة وفريدة ألنه     – حسب تعليم أشعياء     – شخصية املسيح املنتظر  
الحظ كيف اختار الرب هـذه الكلمـات        .  اهللا بصورة تامة وكاملة    يأيت من 

فمع أن أنبياء بين    .." عبدي، خمتاري، وضعت روحي عليه    : "لإلشارة إىل املسيح  
إسرائيل كانوا مرسلني من قبل اهللا إال أن املسيح الذي كان أشعياء يشري إليـه               

وهو الوحيد  .  جمرد بشر  كان متفوقاً عليهم مجيعاً ألنه كان خمتلفاً عنهم لكوم        
الذي كان سيقوم مبهمة خالصية جبارة بواسطة آالمه البدلية وموته الكفـاري            

يصف أشعياء املسيح املنتظر بطريقة جتذبنا إليه ألنه فريد وخاصة          . على الصليب 
يف تواضعه املطلق ويف حمبته اليت تفوق العقل البشري ويف تفانيه يف سبيل إحالل              

إنه لن يأيت كجبار يرغم الناس      . شر كلمة اخلالص بني الناس    احلق يف األرض ولن   
بقوة مادية على السري وراءه ولن يكون مطلقاً كباقي الناس من الذين عـرفهم              
أشعياء من أباطرة آشوريني أو بابليني الذين كثرياً ما طلبوا من الناس بأن ينظروا              

اعدة النـاس   لسان حال املسيح سيكون مـس     . إليهم كنموذج للحياة الناجحة   
وذلك مل يكن   . مساعدة فعلية يف موضع مصاحلتهم مع اهللا ومع جريام الناس         
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) ال يصيح وال يرفع وال يسمع يف الشارع صـوته         (ليتم إال حبياة مليئة بالتواضع      
قصب مرضوضة ال يقصف وفتيلـة خامـدة ال         (والشفقة التامة للناس املعذبني     

إىل األمان خيرج احلق، ال يكل وال        (ويف تفانيه يف سبيل احلق والصالح     ) يطفئ
  )..ينكسر حىت يضع احلق يف األرض

  :مهمة خالصية وفدائية: مهمة املسيح املنتظر -٢

كما كانت شخصية املسيح املنتظر فريدة هكذا أيضاً مهمته اخلالصية          
ونظراً ألمهية هذه املهمة فإن اهللا جلأ إىل الكـالم          . والفدائية كانت أيضاً فريدة   

هكذا يقول اهللا الرب خالق السموات وناشـرها، باسـط األرض           : "يكما يل 
أنا الـرب قـد     . ونتائجها، معطي الشعب عليها نسمة والساكنني فيها روحاً       

. دعوتك بالرب فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهداً للشعب ونـوراً لألمـم           
لتفتح عيون العمي، لتخرج من احلبس املأسورين ومن بيت السجن اجلالسني يف            

  ٧ – ٥". لظلمةا

كان الناس يف تلك األيام وحىت بعدها خاضعني لـنري إمرباطوريـات            
استعمارية غامشة وكانوا يرزحون حتت أعباء ثقيلة للغايـة ومل يكـن أشـعياء      

ولكن املسيح املنتظر كان سيقوم مبهمة إنقاذية ذات أبعاد كـبرية           . متناسياً هلا 
دائي لصاحل مجيـع الـذين      خالصي وف للغاية، إنه مرسل اهللا لتتميم عمـل       
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وهذا اخلالص واالنعتاق والتحرير والفداء هو من اسـتعمار أشـد           . يؤمنون به 
 إنه طغيان وعبوديـة الـشر       –وأفظع بكثري من أي استعمار عرفته دنيانا هذه         

  .واخلطية املهيمنني على كل بشري

  :انتصار املسيح املنتظر أكيد ما دام اهللا هو اهللا -٣

يت تكلّم عنها النيب خبصوص املسيح املنتظر كانت باهرة         مبا أن األمور ال   
للغاية وكان من الصعب للكثريين اإلميان ا وهم يعيشون حياة قلقـة للغايـة              
بسبب اضطراب األحوال يف البالد املقدسة فإن اهللا تكلّم بكل صراحة لـيفهِم             

دام اهللا هـو    اجلميع بأن مجيع النبوات املتعلقة باملسيح يسوع ستتم ال حمالة ما            
. أنا الرب هذا امسي، وجمدي ال أعطيه آلخر وال تسبيحي للمنحوتـات           . "اهللا

 ليس  ".قد أتت واحلديثات أنا خمرب ا، قبل أن تنبت أعلمكم ا          هوذا األوليات   
اهللا تعاىل امسه كاألصنام املنحوتة اليت كان يتعبد هلا بعـض النـاس يف األرض               

 يف الكون واملهيمن على مقـدرات التـاريخ         اهللا هو الباري لكل ما    . املقدسة
البشري والتكلم بواسطة األنبياء عن األمور القدمية اليت جرت يف فجر التـاريخ             

هـذا اإللـه   . وهو أيضاً املتكلم عن أمور املستقبل اليت ال يعلم ا أي إنـسان     
القدير، هذا الذي هو هو السرمدي القدوس، قد صنع منذ األزل تدبري اخلالص             

يرغب اهللا بأن يرى اإلنسان تاج خملوقاته غارقاً يف محأة الشر والرذيلة            . داءوالف
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بل بادر إىل افتقاده منذ القدم وأعطاه الوعد بأنه سيأيت يف يوم مستقبلي املـسيه     
  .املنتظر وأنه هو الذي كان سيقوم مبهمة افتداء الناس من اخلطية واملوت

 الكتاب أيضاً ابن اهللا، جاء      وبالفعل جاء املسيح كلمة اهللا وكما يدعوه      
 أي خملّص من قبل املالك أو باألحرى بواسطة املالك          يسوعاملسيح وأُعطي اسم    

صار املسيح يسوعاً أي خملّصاً بوساطة آالمـه علـى          . الذي بشر العذراء مرمي   
حتققت مجيـع نبـوات     . الصليب وموته الكفاري وقيامته اجلبارة من األموات      

 أشعياء وغريه من األنبياء الذين أرسلهم اهللا يف         حىت أيام األنبياء من أيام موسى     
ومبا أن أشعياء كان ينظر نظرة اليقني التام إىل تتميم اخلالص           . أيام النظام القدمي  

يف املسيح يسوع فإنه طلب من معاصريه املؤمنني ومنا أيضاً حنن الـذين ذقنـا               
 تسبيحة من أقـصى     غنوا للرب أغنية جديدة،   : "خالص الرب بأن نترنم قائلني    

الرب كاجلبار خيرج، كرجل    . أيها املنحدرون يف البحر وملؤه واجلزائر     . األرض
  ."حروب ينهِض غريته، يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه، آمني

+  +  +  
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 ثوب افتخـار عـزيت    
 به سـأدخل الـسماء    
 يف الدم كـل قـويت     
ــه وحــده ــين علي  أب
 لك الثنـا يـا ربنـا      
 ألجلنـــا ســـفكته

  

ــسوع و   ــر ي ــهب  دم
 حيث إهلـي يكرمـه    
 بــه أقــاوم الــشرور
 هنا ويف وقت الظهـور    
 من أجل دمك الكـرمي    
 وقمت كي حتيب األثيم   

١٤ 
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  اهللا واألصنام المعاصرة

من ميزات اإلحلاد املعاصر    : " ما يلي  إله اإلحلاد املعاصر  : ورد يف كتاب  
 فوجود  .أنه ال يعترض لوجود اهللا حبد ذاته بقدر ما يتعرض لعالقة اهللا باإلنسان            

مما يؤكد اإلحلاد املعاصر على نفيه هو إذاً        ...... اهللا حبد ذاته أمر ال يهمه كثرياً      
. عالقة اهللا باإلنسان، تلك العالقة اليت جتعل لإلنسان مرجعاً وغاية غـري ذاتـه             

يرفضه اإلحلاد املعاصر بنوع خاص هو أن يستقطب اهللا وجود اإلنسان، ذلـك             
 يتالشى ويزول إذا استقطبه وجـود آخـر، إن          أنه يعتقد أن الوجود اإلنساين    

لذا فاإلحلاد املعاصر هو رفض هللا أكثر مما هو نفـي           .... اإلنسان يضيع يف اهللا   
  ".لوجوده، إنه موقف إرادي أكثر مما هو عملية عقلية صرفة

وموضوع اهللا واألصنام هو قدمي جداً ألننا عندما نقرأ أسفار الـوحي            
وقد ورد يف الفصل الرابع واألربعـني       . بحث فيه أيضاً  اإلهلي نراها تتطرق إىل ال    

. هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب اجلنـود        : "من نبوة أشعياء ما يلي    
ومن مثلي ينادي فليخرب به ويعرضه يل منذ        . أنا األول وأنا اآلخر وال إله غريي      

وا وال  وضعت الشعب القدمي؟ واملستقبالت وما سيأـي ليخربوهم ا؟ ال ترتعب         
أما أعلمتك منذ القدمي وأخربتك؟ فأنتم شهودي، هـل يوجـد إلـه         . ترتاعوا
الذين يصورون صنماً كلـهم باطـل       . ؟ وال صخرة، ال أعلـم ـا       غريي
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  ٩ – ٦ ".ومشتهيام ال تنفع وشهودهم هي، ال تبصر وال تعرف حىت ختزى

 إليهـا   كان عامل أيام النيب أشعياء يتعبد آلهلة ومهية كاذبة وكان يرمز          
وعدم وجود أصنام حسية مرئية ال يعين أن عامل اليوم خـال            . بواسطة األصنام 

بنات أفكار اإلنـسان    : إا كأصنام العصور القدمية   . ما أكثر أصنام اليوم   . منها
ذي العقل املظلم والثائر على اهللا، اإلله الواحد احلقيقي صـانع كـل مـا يف                

لبون الـشاسع بـني صـفات اهللا        ونبوة أشعياء تظهر بكل وضوح ا     .. الوجود
 اسمة يف األصنام اليت كان يصنعها معاصرو        اآلهلةالسرمدي القدوس وصفات    

   .النيب

عرف اهللا ذاته ذاكـراً ملكوتـه     ". أنا األول وأنا اآلخر وال إله غريي      "
كم من املؤسف أن ينكر اإلنـسان       . والفداء الذي كان يهيئه لشعبه وسرمديته     

خيال اإلنـسان   .  على كل شيء ويلطانه على الوجود بأسره       املعاصر سيطرة اهللا  
وكمـا ذكـر    . أنه بإنكاره هلذه احلقائق اإلهلية يكون قد وجد حريته احلقيقية         

ويرى اإلحلاد املعاصر أن اإلنسان، برفضه      : "إله اإلحلاد املعاصر  : صاحب كتاب 
 اليت كانت   اهللا مرجعاً وقطباً لوجوده، جيد نفسه، ألنه يتحرر من تلك األوهام          

  ."حتول بينه وبني حتقيق ذاته على أكمل وجه

وملكوته ألنه يظن بأن ذلك يـساعده       يرفض اإلنسان سـلطان اهللا     



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

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

٥٥

فعقيدة ملكوت اهللا ال تعين   . ويا لبؤس هكذا تفكري   . للوصول إىل حريته احلقيقية   
هذا . أن اإلنسان يصبح كاملادة الصماء أو أن شخصيته تلغى أو تصبح كالصفر           

الم الذي يعيش فيه إنسان اليوم هو نتيجة لثورته على اهللا ولتسلّط ميل قوى              الظ
برفض اإلنسان هللا ال يكون قـد وجـد         . حنو الشر يف صلْب شخصية اإلنسان     

  .نفسه، على العكس يكون قد ازداد توغالً يف صحاري احلياة الفكرية القاحلة

باً منه العودة إليـه     ال يزال اهللا منذ القدمي يبحث عن اإلنسان التائه طال         
ملاذا أرسل اهللا مجيع األنبياء منذ موسـى؟        . والعيش بتجانس مع إرادته الطاهرة    

وملاذا بذل اهللا ابنه الوحيد يسوع املسيح يف أوائل القرن امليالدي؟ أليس ألنه ال              
يرغب وال يسر بأن يهلك اإلنسان بل يتوب عن غيه وضالله ويعود إىل سـبل               

  :النيب أشعياء عقم العقل البشري املستعبد للصنمية قائالًاحلق واحلياة؟ وصف 

قطع لنفسه أرزاً وأخذ سندياناً وبلّوطاً واختار لنفسه مـن أشـجار            "
. ويأخذ منه ويتـدفأ   . فيصري للناس لإليقاد  . غرس صنوبراً واملطر ينميه   . الوعر

نـصفه  . قد صنعه صنماً وخر له    . يشعل أيضاً وخيبز خبزاً مث يصنع إهلاً فيسجد       
وبقيته . رأيت ناراً . أحرقه بالنار، على نصفه يأكل حلماً، يشوي مشوياً ويشبع        

جنّين ألنك أنت   : خير له ويسجد ويصلي إليه ويقول     . قد صنعها إهلاً صنماً لنفسه    
  )١٧ - ١٤. ("إهلي
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مل يكن النيب متكلماً ذه الكلمات إلظهـار أي شـعور بـالكره أو              
مل يكره أشعياء الناس بل كان حيبهم       . ة الصنمية بالبغض لإلنسان الواقع يف محأ    

تفوه أشعياء ذه الكلمـات     . ألم على صورة اهللا خلقوا وعلى شبهه صوروا       
بوحي من اهللا وقلبه مفعم باحلزن وإلظهار عدم وجود أي منطق سليم يف أيـة               

 اإلنـسان   –لكن اإلنـسان    . اخلالق هو الذي صنع اإلنسان وأوجده     . صنمية
كيف يتعبـد اإلنـسان     .  اإلنسان هو خالق األصنام    –د للخطية والشر    املستعب

  لصنع يديه؟

 عن صنع أصنام    – شكلياً وخارجياً    –وإنسان اليوم وإن كان قد ابتعد       
مثل أصنام األمس إال أنه ليس أقل جهالً من معاصري أشعياء النيب يف أيام مـا                

 معاصرينا وهي تتحكم    أصنام معاصرينا هي من صنع أفكار وعقول      . قبل امليالد 
أعود فـأقتبس مـن     . باإلنسان وجتعله كائناً مستعبداً، ال حراً طليقاً كما خيال        

 عن لون من ألوان الصنميات الطاغية علـى عاملنـا           إله اإلحلاد املعاصر  : كتاب
إال لتضفي صبغة األلوهية على املـادة       مل ترفض اهللا    ) هذه الصنمية (إن  : "بأسره

ا صنميم ينقلبان على اإلنسان ليحطّـا مـن كرامتـه           والتاريخ، فتجعل منهم  
ليس هو، ويا للغرابة، يف هذا املنظار،       ... فاإلنسان الذي يسود املادة   : ويسحقاه

سوى وليد مادة مؤلّهة، والتاريخ الذي هو من صنع اإلنسان ويف خدمته يصبح             
  ".إياه كفحم يف قاطرتهساحقاً لإلنسان الراهن، مـستخدماً     
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نسان القسم األخري من القرن العشرين بأن ينجو مـن          كيف يستطيع إ  
براثن الصنميات املعاصرة؟ نتعلم من كتاب اهللا املقدس بأن اهللا مل يبق مكتوف             

 بل وضع موضع التنفيذ برناجماً فعاالً للخالص وذلك بواسطة املسيح           –اليدين  
بد جاء املسيح إىل دنيانا هذه ليدمر أصنام اإلنسان وكـل مـا يـستع             . يسوع

مات املسيح على الصليب للتكفري عن آثامنا وخطايانا وقـام          . اإلنسان املعذَّب 
 يطلب منا اليوم بأن ننبذ عنا كل صنمية         .منتصراً على اخلطية والشر والشيطان    

مستعبدة إلنسان اليوم لنسري وراءه كسفراء ملصاحلة بني اهللا واإلنسان واإلنسان           
  .وقرينه اإلنسان

 وعش حياة االنتصار على سائر اآلهلـة الومهيـة          آمن اليوم مبسيح اهللا   
  .الطاغية، آمني

+  +  +  
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 شخص أوجاعٍ حقـري   
 عندما فـك األسـري    
 مــات عنــي وأُهــني
 بالدم الزكـي الـثمني    
 حنــن أشــرار خطــاة
ــدالً عـــين أراه  بـ
 قد عال عود الـصليب    
 وهو يف اد يجيـب    
 سوف يأتينـا األمـني    
ــني ــنليب أمجعـ  فـ

  

 قد دعي الرب القـدير      
 فامحدي نفسي املخلّص  
 وافتدي قليب احلـزين   

 املخلّصفامحدي نفسي   
 وهــو بــار ال ســواه
 فامحدي نفسي املخلّص  
 مزق الصك الرهيـب   
 فامحدي نفسي املخلّص  
ــؤمنني  ــادي امل  وين
 فامحدي نفسي املخلّص  

١٥ 
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  اهللا وخالص أقاصي األرض

 من التـشديد    إذ نأخذ بعني االعتبار اجلو الفكري العاملي اليوم البد لنا         
على أمهية الرجوع إىل املبادئ األولية ومن أهـم هـذه املبـادئ عقيـدة اهللا                

وهذا ما كان ينادي به النيب أشـعياء يف الفـصل           . السرمدي الذي خلق الكل   
ظن البعض من معاصري النيب بأن اهللا كان صامتاً         . اخلامس واألربعني من نبوته   

ليس اهللا  . الرأي كان خاطئاً للغاية   لكن ذلك   . أو أنه مل يكن قد كشف عن ذاته       
حقاً أنت إله حمتجب يا إلـه إسـرائيل         : "بإله حمتجب كما كان يقول البعض     

هذا هو  . املخلّص منذ فجر التاريخ ألنه اإلله       املتكلم إن اهللا هو     )١٥" (املخلص
اهللا هو هـو منـذ      . املبدأ األساسي لكل تفكري سليم ولكل حياة بشرية سليمة        

علينـا أن   . بد وهو الذي يعطي كل ما يف الوجود معناه وقيمته         األزل وإىل األ  
وراء صـنميات   نشهد ذه احلقيقة األساسية وسط عاملنا املعاصر الذي اجنرف          

وحنن مل خنترع عقيدة اهللا بل إمنا استجبنا لدعوته تعاىل وشـهدنا وال             . متعددة
ق صامتاً بل تكلّم    واهللا مل يب  . نزال نشهد بأنه هو اهللا القدوس الكائن السرمدي       

بواسطة األنبياء ألنه كان ينوي منذ القدمي بأ، ينقذ اإلنسان من ظالم الثـورة              
  .والعصيان والشر واخلطية

 من طراز قـدمي أو      –يقبل بتعدد اآلهلة    هو اخلالق فإنه ال    ومبا أن اهللا    
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مـصور األرض   . ألنه هكذا قال الرب خالق الـسموات، هـو اهللا         . "حديث
مل . ررها مل خيلقها باطالً، للسكن صورها، أنا الرب وليس آخر         وصانعها هو ق  

مـن كلمـات    يا هلا   ) ١٩ و   ١٨". (أتكلم باخلفاء يف مكان من األرض مظلم      
إا تضع النقا على احلروف وتشدد على أمهية عقيـدة اهللا البـار             . ربانية رائعة 

ع وهدف  املوجد لكل ما يف الوجود والذي صنع كل شيء بناء على تصميم رائ            
أال تشعر معي أيها القـارئ العزيـز        ". مل خيلقها باطالً، للسكن صورها    . "سام

مبودة اهللا وحمبته لصنع يديه؟ كيف نترك هكذا عقيدة وننجرف وراء صنميات            
  القرن العشرين اليت تنادي ا بتأليه املادة؟

ومع أن اإلنسان منذ القدمي اخترب أن األصنام ال ختلّص وال تنقـذ وال              
ولذلك فـإن كلمـات     . رر إال أن ذلك مل يشف البشرية من عبادة األوثان         حت

أشعياء النيب اليت تفوه ا عن اهللا هي ذات قيمة عظيمة للغاية لكل جيل وشعب               
ال يعلم احلاملون خشب    . اجتمعوا وهلموا تقدموا معاً أيها الناجون من األمم       "

من أعلـم   . موا وليتشاوروا معاً  أخربوا، قد . صنمهم واملصلّون إىل إله مل خيلّص     
؟ إله بار   !ذه منذ القدمي، أخرب ا منذ زمان؟ أليس أنا الرب وال إله آخر غريي             

التفتوا يلّ واخلصوا يا مجيع أقاصي األرض ألين أنـا اهللا           . وخملّص، ليس سواي  
 خرج من فمي الصدق، كلمة ال ترجع، أنه يل جتثو           بذايت أقسمت . وليس آخر 

  ).٢٣ - ٢٠ (".لف كل إنسان  كل ركبة، حي  
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كـل مـن    . كلمات اهللا هذه واضحة للغاية إن كنا نود اإلصغاء إليها         
كان قد تعبد لصنم من خشب أو أية مادة أخرى أن خيترب إن عاجالً أم آجـالً                 

وكذلك علينا أن نقول أن الذين تعبدوا للعلـم املعاصـر           . أن الصنم ال خيلّص   
ما . االختبار أن العلم حبد ذاته ال خيلّص وال ينجي     وكأنه اإلله املنجي ال بد هلم         

يف سبيل خري إلنسان؟    أكثر اختراعات القرن العشرين ولكن كم منها يستعمل         
وماذا نقول عن أولئك الذين تعبدوا لأليديولوجيات اإلحلادية والدهريـة الـيت            

لـرأي  ألّهت أحد أبعاد الواقع املخلوق؟ ماذا جيري ملن صار يؤله الفكـر أو ا             
أال يكفينا كل   . البشري؟ البد له من اإلقرار بأن ذلك اإلله ال ينجي وال خيلّص             

  ذلك لكي نرعوي عن غينا ونعود إىل اهللا ونصغي إىل ما يقوله لنا؟

بار أي أنـه حيـب العـدل        . اهللا اخلالق إله بار وخملّص وليس سواه      
ان من شـره وغيـه      واالستقامة وخملّص أي أنه يود إنقاذ وحترير وفداء اإلنس        

ملاذا تكرار هذه العبارة؟ ألنه كان      " ليس سواي "وكم من مرة قال اهللا      . وضالله
خيالون بأنه  ) أي أيام ما قبل املسيح    (البعض من شعب اهللا يف أيام النظام القدمي         
هناك البعض من الـذين يعـدون       . من املمكن خدمة اهللا والصنم يف آن واحد       

يوم والذين يظنون بأنه مبقدورهم عبادة اهللا وخدمـة         أنفسهم مؤمنني يف عاملنا ال    
لكن اهللا يقول، ، هذا غـري       . الفلسفة املادية ذات الطابع اإلحلادي يف آن واحد       

  "غريي؟أليس أنا الرب وال إله آخـر       "ممكن،  
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ال يعطينا اهللا دروساً عقائدية فقط بل يبشرنا خبالص جبـار وعظـيم             
التفتوا إيلّ واخلـصوا يـا مجيـع    : "قائالًولذلك فإنه يتكلّم بكل حنان ومودة    

يعلم اهللا جبلتنا حنن بين البشر وهـو        ." أقاصي األرض، ألين أنا اهللا وليس آخر      
يدري كيف أننا ثرنا عليه يف فجر التاريخ عندما احناز أبوانـا آدم وحـواء إىل                

 إن كانت يف مظاهرها القدميـة الباليـة أو          –الوثنية  إن خطية   . جبهة الشيطان 
 ليست إال   –اهرها املعاصرة املطلية بطالء العلم والتقنية واأليديولوجية الرباقة         مظ

ولو كـان   . مظهراً من مظاهر سقوط اإلنسان من املرتبة العالية اليت خلق عليها          
اهللا غري آبه مبصري اإلنسان لتركه على شأنه ولكن اهللا ال يسمح لتاج اخلليقة بأن               

ذ مجيع التدابري الالزمة النتشال اإلنسان مـن        يصري فريسة للشيطان ولذلك اخت    
هذه كلمات إله حمـب رؤوف      ..." التفتوا إيلّ واخلصوا  . "هوة اهلالك والدمار  

  .وال يسر مبوت اخلاطئ بل بتوبته وعودته إىل طريق احلق واحلياة

وهذا اخلالص الذي تكلّم اهللا عنه منذ القدمي مت بصورة علنية وفعلية يف             
يف قلب األرض املقدسة عندما فد املسيح عاملنا مولـوداً مـن            وسط التاريخ و  

 وهو أي هذا االسم مـشتق       خملّص أي   يسوعدعي املسيح باسم    . العذراء مرمي 
يف ". اهللا هـو املخلّـص    : "من نفس الكلمة اليت يشتق منها اسم أشعياء وتعين        

 مبجـرد   املسيح يسوع صار اهللا خملّصنا وأظهر لنا بكل جالء أن اخلالص مل يتم            
. التكفريية وموته البديل على الـصليب     كلمة بـل بواسـطة آالم املـسيح        
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ألنه هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد لكي ال           : "وقد ورد يف اإلجنيل   
: ٣حبسب إجنيل يوحنـا     ". (يهلك كل من يؤمن به بل تكون له احلياة األبدية         

١٦(  

ألفي سنة عنـدما جـاء      وعد اهللا بإرسال خملّص ومتّم وعده منذ حنو         
املسيح إىل دنيانا هذه دنيا اآلالم والعذاب فتأمل عنا وتعذّب عذاباً ال يوصـف              

أليس من املدهش للغاية أن يقول الناس هللا أننا ال          . ليخلصنا من عذابات اجلحيم   
إليك وال نود قبول مسيحك؟ إننا نضع ثقتنا يف العلم والفلـسفة            نود االلتفات   
  يا ترى ملاذا يتمادى الناس يف السري على طريق اهلالك؟. واملعرفة البشرية

. أدعوك باسم اهللا أن تقبل دعوة اهللا للخالص وتنبذ عنك كل صنمية           
  .آمني. آمني باهللا ومبسيحه واخترب منذ اآلن اخلالص واحلرية احلقيقية
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  أشعياء والمسيح المخّلص

من نبوة  سني  يف اية الفصل الثاين واخلمسني ويف الفصل الثالث واخلم        
أشعياء جند كلمات رائعة تتكلم ليس فقط عن آالم املسيح املنتظر بل أيضاً عن              

  . موته وقيامته ومعىن تلك األمور الفريدة اليت كانت ستجري يف املستقبل

أن النيب أشعياء كان يـرى      : وعلينا أن نبقي أمام أعيننا هذا األمر اهلام       
آلب على عاتقه أمر فداء البشرية من املوت        بعني املسيح املنتظر الذي ألقى اهللا ا      

وهذا الفداء العظيم مل يكن ليتم إال بوسـاطة آالم وعـذابات            . اخلطيئة والشر 
  .املسيح واليت كانت ستتكلّل مبوته على الصليب

كما اندهش منـك    . هوذا عبدي يعقُل، يتعاىل ويرتقي ويتسامى جداً      "
 ".رجل وصورته أكثر من بين آدم     من ال كان منظره كذا مفسداً أكثر      . كثريون

.  قال اهللا هذه الكلمات عن املسيح الذي أناط إليه موضوع إنقاذ البـشرية             –
ومبا أن هذه املهمة كانت سامية إىل أقصى درجات السمو فإا كانت جتلـب              
على املسيح الفخر والسمو إذ كانت هذه املهمة مهمة خالصية فدائيـة فإـا              

كـان  : "من مسيح اهللا وفوق ذلك اآلالم والعذابات      تطلّبت تواضعاً ال يوصف     
علينا إذن أال نتعجب إن كانت كلمات       ..." منظره كذا مفسداً أكثر من الرجل     
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النيب تصف لنا يف آن واحد عظمة عمل املـسيح اخلالصـي وكـذلك اآلالم               
  .والعذابات اليت صاحبت القيام مبهمة املخلّص

 املستقبل وهاله ما الحظه مـن أن        واستطرد النيب ناظراً بعني النبوة إىل     
 مل يقبلـوا    – حسب اجلـسد     –الكثريين من معاصري املسيح ومن بين جنسه        

مهمته الفدائية ومل يرحبوا مبناداته خبرب اإلجنيل املفرح عن عزم اهللا على إنقـاذ              
تكلم أشعياء بوحي من اهللا قائالً عن املـسيح         .  من براثن اخلطية والشر    البشرية

من صدق خربنا مـن اسـتعلنت ذراع        : " عن موقف الناس منه   لدى ظهوره و  
الرب؟ نبت قدامه كفرخٍ وكعرقٍ من أرض يابسة ال صورة له وال مجال فننظر              

حمتقَر وخمذولٌ من الناس، رجل أوجاع ومخترب احلـزن         . إليه وال منظر فنشتهيه   
ـ     ." وكمسترٍ عنه وجوهنا، حمتقر فلم نعتد به       . ؤثرة للغايـة  يا هلا من كلمات م

كيف ميكن ملسيح اهللا أن جتري حياته على األرض على هذا املنوال؟ أليس هو              
امل الذي مل يقم بأي شيء يستحق اللوم أو العقـاب، كيـف             النقي البار الك  

متضي حياته يف وادي اآلالم؟ اجلواب يكمن يف أن اهللا اآلب أرسـل مـسيحه               
علينا أن أخـذ    . ليكفّر عن خطايانا حنن الذين تعدينا على شرائع اهللا ونواميسه         
أن حيصل علـى  بعني االعتبار العقيدة الكتابية اليت تعلّمنا بأنه ال ميكن لإلنسان ب     

ومن كان سيقوم بالعمل الكفاري؟ من كان سيقوم بدور         . الغفران بدون كفارة  
  ومعاصي اإلنسان؟الذبيحة عن خطايا وآثام وذنـوب      
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وهكذا فإن هذه الكلمات النبوية والوصفية لشخص وعمل املـسيح          
 إن بقينا أمام أعيننا     –اخلالصي تفهم كما جيب أي من جهة نظر الوحي بأسره           

كان مسيح اهللا سيأيت بصورة خاصـة اـة اخلطيـة      :  احلقيقة اجلوهرية  هذه
  .مجيع ما قام به املسيح وما احتمله إمنا قام به كممثل عنا. والشر

لكن أحزاننا محلها وأوجاعنا حتملها وحنن حسبناه مصاباً، مضروباً من "
ب سالمنا  ، مسحوق ألجل آثامنا، تأدي    وهو جمروح ألجل معاصينا   . اهللا ومذلوالً 

كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إىل طريقه والرب وضع          . عليه وبِحبرِه شفينا  
من الضغطة ومـن الدينونـة      . ظُلِم أما هو فتذلّل ومل يفتح فاه      . عليه إمث مجيعنا  

ويف جيله من كان يظن أنه قُطع من أرض األحياء، أنه ضرِب من أجـل               . أُخذ
على أنه مل يعمل ظلمـاً      . شرار قربه ومع غين د موته     ذنب شعيب؟ وجعلَ مع األ    

ومل يكن يف فمه غش".  

أن نفقه بأن كلمات النيب هذه تشري إىل أن املسيح احتمـل            من املهم   
 ال ألنه كان يستحق أي من اآلالم أو العذابات بـل            –كل هذه األمور احملزنة     

 وتكاتف معنا إىل    ألنه كمسيحنا القدوس املخلِّص تضامن معنا إىل هكذا درجة        
أخذ عنا خطايانا وأعطانا قداسته، أخذ      . هكذا صورة حىت أنه بالفعل صار نائبنا      

كل ما قام به املسيح إمنا قام به كبديل عنـا ليـتمم             . عنا موتنا وأعطانا حياته   



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

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

٦٧

  .خالصنا

استطرد النيب أشعياء متكلماً عن عمل املسيح اخلالصي وقـائالً عـن            
أما الرب فسر بـأن     : " بعد تتميمه لعمله الفدائي قائالً     اتضاع املخلّص وارتفاعه  

إن جعل نفسه ذبيحة إمث ير نسالً، تطول أيامه ومسرة الـرب            . يسحقه احلزن 
وعبدي البار مبعرفته يـربر كـثريين       . من تتعب نفسه يرى ويشبع    . بيد، تنجح 

يمة مـن   أَقِسم له بني األعزاء ومع العظماء يقِسم غن       لذلك  . وآثامهم هو حيملها  
أجل أنه سكب للموت نفسه وأُحصي مع أمثة وهو محل خطية كثريين وشـفع             

  ..".يف املذنبني

هذه هي كلمات النيب أشعياء الواصفة بدقة فائقـة عمـل املـسيح             
وهذا اخلالص الذي نادى به النيب يف أيام ما قبل امليالد صار ومتّ يف              . اخلالصي

 صليب نصب له خارج أسـوار       جميء املسيح وحياته على األرض، وموته على      
 بـل تـأمل     –مل يتأمل املسيح من أجل أي شيء قام به أو عمله            . مدينة القدس 

لكن املوت مل يكن الغالب بل      .  خطايا العامل  –كفارياً ونيابياً عن خطايا الناس      
انتصر املسيح على املوت بقيامته اجلبارة من األموات يف اليـوم الثالـث أي يف               

 إنه اآلن جالس عن ميني العظمة ويشرف على مسرية إجنيلـه            .فجر يوم األحد  
أيها القارئ العزيز هل تقبل املسيح      . اخلالصي املنتشر يف سائر أصقاع املعمورة     
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الذي نادى به أشعياء النيب كمخلّصك ومنقذك وفاديك من الـشر واخلطيـة             
  واملوت األبدي؟

بت يف موضـوع    آمن اليوم ذا املسيح املخلّص وال تؤجل إىل الغد ال         
  .مصريك األبدي
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 يسوع مـن أعلـى الـسما      
ــا  ــا خيربنــ  إجنيلنــ
 كــان جيــول حمــسناً  
ــرى  ــى ي ــل األعم  وجيع
 وعلّـــن النـــاس هنـــا
 ومل يكـــن كلطفـــه 
 وبعــد كــل جــوده  
 فمـــات شـــر ميتـــة
ــا  ــذا أمتّ مــ  وهكــ
 مبوتـــه اشـــترى لنـــا
ــا ــإذ رأى آثامنــ  فــ
ــا وأتـــى ــن علينـ  مـ

  

ــات    ــسد وم ــى، جت  أت
 كم كان كامـل الـصفات     

ـ    ريض والكـسيح  يشفي امل
ــحيح  ــوجٍ ص ــلّ مفل  وك
 عمــا يريــده القــدير  
 يصغي إىل الطفـل الـصغري     
ــدوه   ــه جل ــاموا علي  ق
ــروه ــصليب مسـ   إذ للـ
ــات   ــه وم ــى ألجل  أت
ــاة   ــسماء واحلي ــز ال ع 
ــدان   ــا ن ــف كلّن  وكي
ــان  ــىت ال نه ــات ح  وم
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  اهللا والتاريخ البشري

عليه كـل   يف أيام أشعياء النيب عندما كان آحاز ملكاً على يهوذا تآمر            
من ملك مملكة إسرائيل وملك مملكة آرام وحاصروا القدس ولكنهم مل ينجحوا            

  .يف اقتحامها

اخرج ملالقاة آحاز أنت وشآر ياشوب ابنك إىل        : فقال الرب ألشعياء  "
احترز واهدأ ال ختـف     : طرف قناة البِركة العليا إىل سكة حقل القصار وقل له         

 الشعلتني املدخنتني حبمو غضب رصـني       وال يضعف قلبك من أجل ذَنبي هايت      
هذه كانت كلمات الرب إىل ملك يهوذا بواسطة نبيه أشعياء وكان           ..." وآرام

البقية ستعود إىل   : بصحبة النيب ابنه املسمى بشآر ياشوب وهذا اسم عربي معناه         
وبعد أن أفهم اهللا امللك آحاز بواسطة أشعياء أن كال من ملك إسـرائيل              . اهللا

إن مل  : سينهزمان وأن مملكتهما ستتحطمان، أعطاه هذا املبدأ اهلـام        وملك آرام   
  .تؤمنوا فال تأمنوا

عندما يتكلم اهللا ويعطي وعداً بواسطة نبيـه        . إن مل تومنوا فال تأمنوا    
. كلمة اهللا ال تتغري ووعده سـيتم      . فليس على اإلنسان إال أن يؤمن بوحي اهللا       

ن اإلنسان بكلمـة اهللا؟ قـال اهللا        ولكن ماذا حيدث إن مل يؤم     . هذا أمر أكيد  
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كان آحاز امللك حباجة ماسـة      .  إن مل تؤمنوا فال تأمنوا     –بواسطة النيب أشعياء    
هذه األمور ال   . األمان، السالم، االستقرار  : إىل تعلّم هذا املبدأ الديين األساسي     

 ألنه كان إميان آحاز ضعيفاً للغاية. تتم مبعزل عن اإلميان احلي باهللا ومبا أوحى به 
كان قد عقد حلفاً سرياً مع ملك آشور الذي كان يسيطر على بالد ما بـني                

: النهرين راجياً بأن يساعده ذلك احللف على التغلّب على عدويـه اللـدودين            
كان آحاز يؤمن مبلك آشور أكثر مما كان يـؤمن          . ملك إسرائيل وملك آرام   

  .بقدرة اهللا على مساعدته للصمود يف وجه أعدائه

اطلب لنفسك آية من الرب إهلـك،       : اد الرب فكلّم آحاز قائالً    مث ع "
أراد اهللا بأن يساعد امللك ويقوي إميانه فطلب        ." أرفعه إىل فوق  , عمق طلبك أ  

رفض آحاز طلب اهللا مستتراً     . منه أن يطلب آية أي معجزة من اهللا مهما كانت         
ثق كل الثقة باهللا ملا     لو كان تقياً إىل درجة أنه كان ي       . بعدم رغبته يف جتربة الرب    

استاء اهللا من آحاز وقال له بواسـطة        . كان اهللا قد طلب منه أن يسأل منه آية        
هل هو قليل عليكم أن تـضجروا النـاس حـىت        . امسعوا يا بيت داود   "أشعياء  

ها العذراء حتبل وتلد ابناً     : تضجروا إهلي أيضاً؟ ولكن يعطيكم السيد نفسه آية       
  .."...وتدعو امسه عمانوئيل

رفض آحاز ملك يهوذا بأن يطلب آية من اهللا مدعياً بأنه مل يرغب يف              
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ها العذراء حتبل وتلد ابنـاً      : "فما كان من اهللا إال وأن أعطاه آية       . أن جيرب اهللا  
  ."وتدعو امسه عمانوئيل

كان آحاز يثق بنفسه وحبكمته وكان ينظر إىل كلمات أشعياء املوحى           
وكان يتكل على احللف الذي أمته      . شؤونه اخلاصة ا من اهللا وكأا تدخال يف       

  .مع مملكة آشور ألنه مل يعد يؤمن بأن اهللا يهتم بأمور هذه الدنيا

مهما ظن اإلنسان بأن اهللا قد تنازل عن عرشه وأنه مل يعد يهتم بأمور              
يبقى اهللا مـسيطراً    : دنيانا هذه فإن احلقيقة العظمى تبقى كما كانت منذ البدء         

قدرات الكون وهو سيد التاريخ والـساهر علـى شـؤون دول            على أمور وم  
السالم واألمان والطمأنينة اليت كان ينشدها آحاز خارج نطاق         . وممالك العامل 

." إن مل تؤمنوا فال تأمنوا    . "املشيئة اإلهلية هذه كانت ستبقى كالسراب اخلادع      
ري من القرن    ولنا حنن مواطين القسم األخ     –هذه هي كلمة اهللا آلحاز وملعاصريه       

العشرين، هذا القرن الذي صار يظن الكثريون من سكانه بـأم يـستطيعون             
  .احلياة بدون اهللا

ولكن اهللا العليم حباجـات     ." ال أطلب وال أجرب الرب    : "قال آحاز 
إذ . الناس أمجعني أعطانا هذه النبة العظيمة اليت متّت يف يسوع املسيح املخلـص      

أشعياء ولد املسيح من العذراء مـرمي        لـنيب  بعد مرور عدة قرون من أيام ا      
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. عمانوئيـل : ومن األمساء اليت تسمى ا كان اسـم       . متمماً بذلك هذه النبوة   
اهللا : وهذا االسم العربي يعين بلغتنا العربية     . املولود من العذراء دعي بعمانوئيل    

 يتخبط اإلنـسان يف ظـالم األنانيـة       . يا هلا من كلمات معزية وحمررة     . معنا
 إ، كان اإلنسان    –واالكتفائية والذاتية ويظن بأنه يقدر بأن حيل مشاكل دنياه          

ها العـذراء  : "ولكنه حباجة ماسة إىل تذكر كلمة اهللا احملررة     . القدمي أو احلديث  
نعم ليست دنيانا هذه بوجـود      . اهللا معنا ". حتبل وتلد ابناً وتدعو امسه عمانوئيل     

.  هذه هي مسرح لعمل اهللا اخلالصـي       قاحل وحداين مادي ال شخصي، دنيانا     
عدم إميان اإلنسان وختبطه يف دياجري الظالم الروحي الدامس من جراء خطيتـه             

 هذا املوقف غري احلميد الذي يظهره اإلنسان، إنسان األمـس          –وإمثه وعصيانه   
فكمـا أن ملـك     . وإنسان اليوم جيد ما يعلو فوقه إال وهو تدبري اهللا اخلالصي          

لنهاية أن قوة آشور مل تكن كافية إلنقاذه بل أصـبحت قـوة             يهوذا وجد يف ا   
 هكذا جيد إنسان اليوم أن مجيع اآلراء والفلـسفات          –طاغية مستعمرة ومدمرة    

 مجيع هـذه اآلهلـة      –واأليديولوجيات الدهرية واإلحلادية اليت يضع ثقته فيها        
ل ما تصبو   اخلالص واحلرية، االنعتاق والسالم، وك    . الومهية ال ختلّص وال تنقذ    

  .إليه النفس البشرية، كل هذه األمور الباهرة تنبع من اهللا

ال نستطيع أن نعذر معاصري أشعياء لعدم إميام بكلمة اهللا وبرسـالة            
هم معرضون لدينونة أكرب إن مل يتوبوا       النيب لكننا نقول أن معاصرينا اليـوم       
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ـ  . عن غيهم ويؤمنوا باهللا القدير   ضريية، حتـضريية  فأيام أشعياء كانت أيـام حت
فلما جاء املسيح وابتدأ ينادي بكلمـة       . بالنسبة أليام املسيح املولود من العذراء     

اهللا اخلالصية يف سائر أحناء األرض املقدسة ظهر الوحي اإلهلي بـشكله التـام              
مل يكن عمانوئيـل    . وصار الناس أمجعون ملزمني بأن يعينوا موقفهم من املسيح        

يف املـسيح صـار اهللا      . كما الحظنا أنه يعين اهللا معنا     امساً بدون معىن كبري بل      
إنه أخذ عنا خطايانا وآثامنا ومعاصينا وثورتنا، وجعل        . متكاتفاً معنا حنن البشر   

املسيح حامالً إياها على جسده عندما سمر على الصليب املعلّق خارج أسـوار       
شكل عملي  مات املسيح املخلص على الصليب ليكفر عن خطايانا لنا ب         . القدس

  .واضح بأن اهللا هو معنا

قام املسيح بكل ما يلزم إلنقاذنا وانتشالنا من الوهدة اليت سقطنا فيهـا             
نـستفيد مـن    . أتوماتيكية/ ولكننا ال نستفيد من عمله اخلالصي بطريقة آلية         

فـإن  . املسيح إن آمنا به كما كشف لنا عن ذاته وعن عمله يف الكتاب املقدس         
األمان والسالم يف عامل اليوم كما      ." إن مل تؤمنوا فال تأمنوا    : "قال النيب ملعاصريه  

كان يف عامل النيب أشعياء هو يف اإلميان، ال اإلميان بكلمة اإلنسان بل بكلمـة               
  .اهللا

اهللا هو سيد التاريخ الذي من ضمنه وضع منهجه اخلالصي باملـسيح            
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  .آمني. املخلص من أجل مجيع املؤمنني به
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  الخالص النهائي

ن كان اإلنسان يقع يف الصنمية منذ فجر التاريخ فإن ذلك يدل على             إ
أنه حباجة ماسة إىل اخلالص واإلنقاذ والتحرير وكما أن املعرفة احلقيقية هللا تأيت             
من اهللا ذاته وحيصل عليها اإلنسان عندما يتمسك بتعاليم الوحي هكذا أيضا يف             

ه بقبـول شـروط اهللا أال       اخلالص يأتينا من اهللا وحنصل علي     . موضوع اخلالص 
  .وهي اإلميان به كخالق الكل واملعتين بالكل وواهب اخلالص للمؤمنني به

كان النيب أشعياء من سكان القسم اجلنويب من األرض املقدسة وعاش           
وبينما كان معاصروه يؤمنون نظريا     . يف القدس وتنبأ يف القرن الثامن قبل امليالد       

كانوا يتكلون اتكاال تاما على البـشر يف عـدة          باهللا الواحد احلقيقي إال أم      
أضحت ديانتهم ديانة قشرية سطحية وابتعدت قلوم عـن     . نواحي من حيام  
ولذلك كان اهللا قد دعاهم بواسطة أشعياء النيب للعودة إليه          . حمبة اهللا واإلنسان  

وكان النيب يرى بعـني النبـوة       . والتوبة ونبذ الشرور واخلطايا اليت علقت م      
ملستقبل البعيد ذلك اليوم الذي كانت ستسود فيه سلطة اهللا على كـل شـئ               ا

وختمد فيه كل ثورة وكل عصيان على اهللا وختتفي من دنيانا هذه مجيع األمور              
ويف الفصل اخلامس والعشرين من النبـوة تـرمن         . اليت كانت تعكر صفو احلياة    

يـا رب   :" ه قائال اهللا يعده للمؤمنني ب   أشعياء باخلالص النهائي الذي كـان      
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مقاصدك منذ القدمي أمانة    . أمحد امسك ألنك صنعت عجبا    . أنت إهلي، أعظّمك  
ألنك كنت حـصنا    ... قرية حصينة ردما  . ألنك جعلت مدينة رمجة   . وصدق

 نفخة العتاة كـسيل  تللبائس يف ضيقه، ملجأ من السيل، ظال من احلر إذا كان          
  ..."على حائط

ا حمزنة جدا هو وشـعبه إال أنـه مل          مع أن أشعياء كان سيخترب أمور     
يسمح للحاضر بأن يسيطر سيطرة تامة على حياته الفكرية وعلى رؤيته بل نظر             
إىل اليوم األخري إىل يوم إعالن انتصار اهللا التام والنهائي على سائر قوى الظالم              

يـا رب أنـت إهلـي،    :" مل يعط النيب اد لإلنسان بل قال      . والطغيان واجلور 
هل تقف أيها  القارئ العزيز      ! يا هلا من شهادة جلية واضحة مجيلة      ." أعظمك

يارب،أنت :" وسط عامل اليوم املنكر هللا واملؤلّه للمادة وتشهد بكل جرأة قائال          
  ؟."إهلي، أعظّمك

ال يبقى اهللا إهلنا القوي السرمدي مكتوف اليدين جتاه كل ما جيري يف             
ألنك صنعت عجبا، مقاصدك منـذ      أمحد امسك،   :" عاملنا بل كما ترنم أشعياء    

 وعمله هذا   ييعمل اهللا يف دنياه هذه وسط التاريخ البشر       ." القدمي أمانة وصدق  
. جيعلنا نتعجب ألننا كثريا ما ننسى قوة اهللا الالحمدودة وسلطانه على كل شيء            

 لكن اهللا أمني وصـادق      .ليست هناك أمانة يف اإلنسان وال صدق يف بين البشر         
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  .األبد ولذلك فإن كلمته ستتم ومواعيده ستتحققمنذ األزل وإىل 

عندما تلقاك أمور احلياة املعاصرة وعندما حتاول بكل ما أوتيت مـن            
علم ومعرفة أن تتفهم كنه تاريخ اليوم وأمور الغد اهولة أذكـر أن اهللا هـو                

           لـست  . حصن للمسكني وللبائس، أنه تعاىل ملجأ من السيل وظل من احلـر
 أن اهللا   –دنيا ومتاعبك ومشاكلك وآالمك ال جتري يف الفراغ         وحيدا يف هذه ال   

عليم بكل شيء وهو يأيت اليوم إليك بواسطة كلمته هذه اليت نادى ا أشـعياء   
اهللا خيلص وينقـذ    .  سنة ويطلب منك أن تضع إميانك التام فيه        ٢٨٠٠منذ حنو   

  .من الشر واخلطيئة، وطغيان الطغاة لن يستمر إىل األبد،النصر هللا

ال يبغي النيب أشعياء بأن يصف عاملنا هذا وكأنه عامل أفراد منقـسمني             
نظر النيب إىل دنيانا هذه نظرة شـاملة وكليـة ورأى أن            . عن بعضهم البعض  

ولذلك وصف لنا اخلالص النهائي     . خالص الرب له أبعاد عاملية كبرية وعظيمة      
ور مستقاة من   الذي سيظهر بكل وضوح وجالء يف اليوم األخري باللجوء إىل ص          

ويصنع رب اجلنود   :" فقال بوحي من اهللا   .  جغرافية بالده أي فلسطني    نأيامه وم 
جلميع الشعوب يف هذا اجلبل وليمة مسائن وليمة مخر على دردى مسائن ممخـة،         

 ويسمح السيد الرب الدموع عن كـل        ديبلغ املوت إىل األب   ... دردى مصفّى 
  ."الرب تكلّمالوجوه ويرتع عار شعبه عم كل األرض ألن 
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هذا اخلالص النهائي الذي سيظهر يف اليوم األخري هو معـد جلميـع             
الشعوب أي أن اهللا ال حيبذ أية عنصرية أو إقليمية ضيقة بل يطلب من النـاس                
أمجعني بغض النظر عن أصلهم وفصلهم بأن يتوبوا ويرجعوا إليه وينتظروا منـه             

 لسائر الـذين يؤمنـون بـه         ألنه تعاىل يهب خالصه ااين     –العون والنجاة   
عيد النصر النهائي سيكون عيدا عظيما مل تشهده دنيانا هذه          . ومبواعيده العظيمة 
وما أمجل وما أى هذه الكلمات اليت تفوه ا أشعياء عـن            . منذ فجر التاريخ  

يبلغ املوت إىل األبد ويسمح السيد الرب الدموع        :" عمل الرب يف اليوم األخري    
  ."عن كل الوجوه

هذه الكلمات العظيمة اليت نطق ا أشعياء صارت أكثر وضوحا بعد           
اخلالص مـن اخلطيئـة    . يسوع املسيح : أيامه عندما جاء مرسل اهللا من السماء      

 أنه حتقق عندما وفد املسيح املخلّص عاملنا وقـام بتتمـيم            –صار أمرا واقعيا    
يامتـه مـن    برنامج اهللا اخلالصي وذلك مبوته الكفارى على خشبة الصليب وق         

ولذلك فأن رسل املسيح عندما صاروا يتكلمـون عـن موضـوع            . األموات
اخلالص النهائي رجعوا أيضا إىل تعاليم األنبياء وعلّقوا عليها بإسهاب كما قام            
بذلك الرسول بولس يف الفصل اخلامس عشر من رسالته األوىل إىل أهل األميان             

  .يف مدينة كورنثوس اليونانية



Arabic Bible Outreach Ministry     http://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

وهوذا سر أقوله لكم، يف حلظة، يف طرفه عني،         :" كتب الرسول قائال  
ألنـه  . فإنه سيبوق فيقوم األموات يف عدم فناء وحنن نتغير        . عند البوق األخري  

ومـىت  . البد هلذه الفاين أن يلبس عدم الفناء وهلذا املائت أن يلبس عدم املوت            
القـول  لبس هذا الفاين عدم الفناء ولبس هذا املائت عدم املوت فحينئذ يـتم              

أين غلبتك أيها املوت؟ أين شوكتك أيهـا  . لقد ابتلع املوت يف الغلبة    : املكتوب
ولكن الشكر  . املوت؟ أن شوكة املوت هي اخلطيئة وقوة اخلطيئة هي الناموس         

  آمني." هللا الذي مينحنا الغلبة بربنا يسوع املسيح
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  اهللا هو المخلص

د يف القسم اجلنـويب مـن       عاش النيب أشعياء يف القرن الثامن قبل امليال       
وكان يقطـن   . األرض املقدسة يف اململكة اليت كانت تعرف آنئذ مبملكة يهوذا         

دعا اهللا عبده أشعياء وطلب منـه       . مدينة القدس وقد أنعم اهللا عليه بعدة أوالد       
ومعـىن  . املناداة برسالة ذات أمهية قصوى ملعاصريه وكذلك لألجيال املتعاقبـة         

  .هو املخلّصأهللا ) وهو عربي( امسه

أهللا هو املخلص لقد    : هذه هي احلقيقة العظمى اليت تنساها بنوا إسرائيل       
جـاءم كلمـة اهللا     . حادوا عن الطريق املستقيم ومل يعودوا يأون بطريقة اهللا        

على يد أشعياء النيب وما كان أشد وقعها على أولئك الذين كانوا قد مسعوهـا               
ا السموات واصغي أيتها األرض، ألن الرب       امسعي أيته :" قال اهللا . من معاصريه 

الثور يعرف قانيـه واحلمـار      .ربيت بنني ونشأم، أما هم فعصوا علّي      . يتكلّم
ويل لألمـة اخلاطئـة،     .معلف صاحبه، أما إسرائيل فال يعرف، شعيب ال يفهم        
تركوا الرب، استهانوا   . الشعب الثقيل اإلمث، نسل فاعلي الشر، أوالد مفسدين       

اخلطيئـة األوىل   )  ٤-١:٢نبوة أشـعياء    ."( رائيل،ارتدوا إىل الوراء  بقدوس إس 
كان اهللا قد اعتىن    . والعظمى اليت ارتكبها معاصروا أشعياء النيب كانت الصنمية       

إىل أرض امليعــاد وأعطــاهم ملوكــا م بصورة فائقة للطبيعة وجاء ـم       
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:" األب احملب لبنيه  عاملهم معاملة   ... ورؤساء كهنة والعبادة املقدسة يف اهليكل     
أهذا هو املوقف املنتظر من الـه؟       . أما هم فعصوا علّي   ... ربيت بنني ونشأم  

  العصيان، التمرد، الثورة على اهللا؟ أهذا أمر ممكن؟ أهذا معقول؟

وهنا البد لنا من اإلقرار بأن كلمات أشعياء هذه مل تكـن منطبقـة              
لذين تناسوا اهللا عرب العـصور      فحسب على معاصريه بل أا تدين مجيع الناس ا        

أال نالحظ يف أيامنا هذه ظهور صنمية من طراز جديد مطلية بطـالء             . املتعاقبة
العلم والفلسفة واليت ليست يف لبها إال ثورة وعصيان على اهللا وعلـى وحيـه               
املقّدس؟ كم من الناس الذين يقولون بأنه ال إله خالق وإن املادة أزلية وكان كل       

تلقائيا وعفويا عرب املاليني من السنني وإن اإلنسان هو نتيجة هلذا           شيء قد تطور    
  .التطور

. ظهر عصيان معاصري أشعياء النيب على اهللا يف حيـام األخالقيـة           
:" ولذلك بعد أن وبخهم النيب على سطحية ديانتهم العملية ناشـدهم قـائال            

ن فعل الشر، تعلّموا    اغتسلوا، تنقّوا، اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني، كفّوا ع         
: ١."(فعل اخلري، اطلبوا احلق ، انصفوا املظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن األرملة           

 وعندما ننظر إىل أيامنا هذه هل جند حياة اإلنسان فيها أحسن مما             -)١٧ و   ١٦
كانت عليه يف املاضي؟ لو كان إنسان القرن العشرين بعد ختلّصه من اإلميـان              
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صل إىل قمة الرقي فلماذا اليعامل قرينه اإلنسان على صعيد          باهللا، لو كان قد و    
  سام ومليء بالرمحة؟

كان معاصرو أشعياء من سكان مملكة يهوذا قد وقعـوا يف الـصنمية             
فعبدوا اآلهلة الومهية املمثّلة يف األصنام املتنوعة اليت كانت شـائعة يف الـشرق              

 جاءم من اهللا علـى       اليت وزادوا ضالال عندما رفضوا الرسالة النبوية     . األوسط
ناشد النيب  . لكن اهللا مل يترك بين البشر بدون نذير       . يد أشعياء وغريه من األنبياء    

هلّم نتحاجج يقول الـرب، إن كانـت خطايـاكم          :"الشعب باسم اهللا قائال   
إن شـئتم   . كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت محراء كالدودة تصري كالصوف        

ن أبيتم ومتردمت تؤكلون بالسيف، ألن فم الرب        وأ. ومسعتم تأكلون خبز األرض   
  .."تكلّم

 )٢٠ – ١٨ : ١(   

طلب اهللا من الناس يف أيام أشعياء بأن يعودوا إليه تائبني عن شرورهم             
. ووعودهم بالغفران واحلياة اجلديدة والفالح والسالم وسائر اخلربات والربكات        

نا حنـن سـكان العـصر       ال يتركنا اهللا لشأن   . وهذا حيدث يف أيامنا هذه أيضا     
ال يزال  . احلديث، العصر الذي أعلن استقالله التام عن اهللا وعن كلمته املقدسة          

وكم من املؤسف أن العديدن من      . هذهاهللا يكلّمنا حيثما تتلى كلمته وينادى      
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معاصرينا اليوم وقد شربوا مجيع تعاليم الفلسفة اإلحلادية املعاصـرة مل يعـودوا             
ألن كل من أنكر    . ي وصاروا حيتقرون كلمة اهللا املقدسة     يؤمنون بإمكانية الوح  

الوحي اإلهلي يكون قد سد أذنيه ألية كلمة من اهللا واليت تعلم ضرورة التوبـة               
وبالرغم من كل هذه املظاهر العدائية فإن اهللا يثابر علـى           . واليت تعد بالغفران  

ذلك جيدر بنا   ول. دعوة اإلنسان للرجوع عن غيه والسري يف طريق احلق واحلياة         
أن نتذكر حنن الذين نقرأ عن النيب أشعياء بأننا نعيش يف أيامنا املسيح، ال أيام ما                

فنحن الذين أعطانا اهللا أن حنيا يف ظالل عهده اجلديد، ليس لنا أي             . قبل امليالد 
عذر حقيقي إن سقطنا يف حبائل الصنميات املعاصرة اليت كثر دعاا يف شـىت              

جاء املسيح إىل دنيانا وعاش يف فلسطني أي يف قلب األرض           لقد  . أصقاع العامل 
املقدسة وأظهر بطالن كل صنمية وكل فكرة أو نظرة حياتية تبعد اإلنسان عن             
ربه خالقه والذي صار يف املسيح يسوع خملّص اإلنسان من شـره وضـالله              

  .وعصيانه

 على  كيف حنصل إذن على احلياة والسالم يف عامل اليوم؟ اجلواب املبين          
باإلميان بيسوع املسيح أي باملخلّص الذي عينه اهللا ليأخـذ          : تعاليم الكتاب هو  

مىت آمنـا   . عنا خطايانا مبوته البديل على الصليب وبقيامته اجلبارة من األموات         
باملخلّص املسيح تسلّحنا ضد سائر أخطار الصنميات املعاصرة وصار بإمكاننـا           

املشيئة اإلهلية اليت تأمر باخلري والـسالم       ع أن نكيف حياتنا بطريقة متجانسة م     
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إن اسم أشعياء يعين أهللا هو املخلّص، فاسم ذلك النيب العظيم           . والصالح واحلق 
آمن به  .  سنة إمنا حتقّق يف مرسل اهللا أي يف املسيح         ٢٨٠٠الذي عاش منذ حنو     

انـك  اليوم وعش يف طريق اهللا أي حياة السالم والوئام، السالم مع اهللا ومع أقر             
  .بين البشر، آمني
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  طريق الخالص

ال يصعب علينا االستنتاج وذلك بناء على تصرفات إنـسان القـرن            
 بفـضل   -انه سينقرض ويزول من الوجـود     .بأنه ال مستقبل لإلنسان   العشرين  

  .جهوده اخلاصة

أصرح واشهد ذا بالرغم مما     . لو كان اإلنسان الكائن العاقل الوحيد     
ثريون من معاصرينا والذين يدعون أن نظرم احلياتية هي نظـرة           يتشدق به الك  

أنا ملّم كل اآلالم بغزو العامل بأسره من قبل الفلسفة املادية اإلحلاديـة             . علمية
وأا تنشر مسومها يف مجيع البالد وبني مجيع األوساط والسـيما بـني اجليـل               

بعض رفاقه أكدوا له    وقد ورد يف رسالة من أحد مستمعينا الكرام بأن          .الناشئ
فقلت له يف جوايب بأن اإللـه       . بأن النظرة املادية العلمية قد أثبتت بأنه ليس إله        

  .الذي يثبت وجوده يف أنبوب االختبار ليس باإلله الذي يستحق عبادتنا

بالرغم من مجيع االدعاءات الفارغة والواهية اليت تنكر وجـود اهللا، إال أن             
: أكرب وأعظم حقيقة يف الوجود بأسره هي. ل الوحيداإلنسان ليس بالكائن العاق

. أهللا هو هو الكائن السرمدي خالق وبارى الكون واألرض وكل ما يف الوجود            
أهللا هو سيد التاريخ املطلق وليس بإمكان أي بشرى كان حىت وال إنسان القسم  
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ون األخري من القرن العشرين الذي سكر مبخترعاته الباهرة وكأنه وصل إليها بد           
على أي أساس عقائدي أتفـوه      .  يقدر أن يبين عاملا بدون اهللا      -معونة روح اهللا  

كذا كلمات؟ كيف أجرأ على انتقاد علماء العصر ومفكريه؟ أنا ال أعلم أي             
شيء عن املستقبل وليس لدى أي اجتهاد شخصي ميكنين من الكـالم انتقـاد              

يت من إمياين التـام والكامـل       باجلرأة اليت تكلّمت ا لو مل يكن لدى اليقني اآل         
  .بوحي اهللا املقدس

   .املستقبل بيد اهللا وهكذا لن حيظى الشر بالظفر -١

عندما نذكر وجوب النظر إىل احلياة نظرة واقعية فإن هذا ال يعين أننا حنـصر               
 .النظرة الواقعية للحياة جيب أن يكون هلا بعد مستقبلي        . رؤيتنا بأمور اليوم فقط   

لحياة هي نظرة تأخذ بعني االعتبار احلاضر واملستقبل وهذا ليس          النظرة الواقعية ل  
بتهرب ال مسؤول من الواقع األليم وال مبخدر جيعلنا غري آني اة متطلبات             

  .احلياة املعاصرة

وإذا نأخذ كل ما ورد بعني االعتبار نرى أمهية ما تكلّم به النيب أشعياء              
عن املستقبل الباهر الذي ينتظر خـائفي       يف الفصل اخلامس والثالثني من نبوته       

يزهـر  . تفرح الربية واألرض اليابسة ويبتهج القفر ويزهر كـالنرجس        :" الرب
هم . اء كرمل وشارون  . إليه جمد لبنان  يـدفع  . أزهارا ويبتهج ابتهاجا ويرمن   
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. شددوا األيادي املسترخية والركب املرتعشة ثبتوها     . يرون جمد الرب، اء إهلنا    
جزاء اهللا،  . االنتقام يأيت . هوذا إهلكم . تشددوا ال ختافوا  : خلائفي القلوب قولوا  

  )٤– ١." ( هو يأيت وخيلّصكم

هل ستتم هذه األمور؟ حقيقة؟ أم هل حكم على البشرية بان تتعذّب            
وتتأمل إىل يوم انقراضها حسب ما يدعي البعض من حكماء هذا العـامل؟ ملـن         

   أم لإلنسان؟ هذه، هللااالكلمة األخرية يف أيامن

عندما كان النيب أشعياء يتنبأ عن هذه األمور الباهرة مل يقم بذلك مبعـزل              
عن العمل اإلهلي األساسي الذي كان سيتم يف وسط التاريخ ويف قلب األرض             

كل نبوات أيام النظام القدمي أيام آدم وإبراهيم وموسى وبقية األنبيـاء            . املقدسة
اسم وائي كان سيتم يف دنيانا هذه أال وهو         كانت متمركزة على عمل اهلي ح     

  :وهذا ما يدفعنا إىل القول. عمل مسيح اهللا الفدائي

  .للفداء الذي أمتّه املسيح املخلّص أبعاده احلاضرة واملستقبلية -٢

أرضنا بأسرها هي مسرح لعمل اهللا الفدائي الذي متّ يف األرض املقدسة يف             
هذا األمر الباهر الـذي     . ن األموات حياة وآالم وموت وقيامة يسوع املسيح م      

كان يتنبأ عنه األنبياء مثل أشعياء كان مستقبليا بالنسبة إليهم ولكنه بالنسبة إلينا             
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 انه متّ يف املاضي أي عندما وفد املسيح يسوع دنيانـا            -سكان القرن العشرين  
  عن أيام املسيح هـذه     أشعياءوقد تكلّم   . بوالدته يف بيت حلم من مرمي العذراء      

  :قائال

حينئذ يقفز األعرج كاأليل    . حينئذ تتفتح عيون العمي وآذان الصم تتفتح      " 
.... ألنه قد انفجرت يف الربية مياه وأـار يف القفـز          . ويترمن لسان األخرس  

  .الطريق املقدسة: وتكون هناك سكة وطريق يقال هلا

. ل، ال يض  )حىت اجلهال ( من سلك يف طريق   . ال يعرب فيها جنس بل هي هلم      
ال يوجد هناك بل يـسلك      . وحش مفترس ال يصعد إليها    .  هناك أسد  نال يكو 

بترنم وفرح أبدي على رؤوسـهم،      .... ومفديو الرب يرجعون  . املفديون فيها 
  ."ويهرب احلزن والتنهد. ابتهاج وفرح يدركام

إن كان الفداء الذي أمته املسيح هو على ما وصفه الـنيب            : ويقول يل قائل  
لماذا ال نرى كل هذه األمور الباهرة جارية حتت أعيننـا؟ وبعبـارة             أشعياء ف 
أين هي فوائد الفداء العظيم واخلالص اجلبار الذي أمته يسوع املـسيح            : أخرى

 -مبوته الكفاري على الصليب وبقيامته ايدة من األموات؟ ال جمال للشك بأننا           
 وجمانـا هبـة الغفـران       حاملا نؤمن باملسيح يسوع ننال بواسطة اإلميان من اهللا        

بيسوع املسيح الذي يصفه لنا الـوحي       من آمـن   . والسالم والرجاء واحملبة  
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 من آمـن    -اإلهلي على صفحات الكتاب بقسميه العهد القدمي والعهد اجلديد        
غفران مجيع اخلطايا ، الـسالم      : حصل على مجيع هذه اهلبات الروحية العظيمة      

الكلمة اآلخرة احملبة للجميع هللا فوق كل       مع اهللا الرجاء بأن املوت لن تكون له         
. كل هذه اهلبات الروحية نستفيد منها اليـوم واآلن        ... شيء وللقريب اإلنسان  

ولكن للفداء أبعاد مستقبلية باهرة للغاية وهذه لن تتم إال يف املـستقبل لـدى               
ولذلك فان عموم ومشـول الـسالم       . رجوع املسيح إىل العامل يف اليوم األخري      

  ...  وابتعاد املرض واجلوع واحلزن عن الناسالعاملي

كل هذه األمور الباهرة ستجري يف ملكوت اهللا األبدي الذي سينبزغ نوره            
  .يف اليوم األخري

هل تريد أن تنظر برجاء حي إىل ذلك اليوم وهل تود بـان تكـون مـن                 
ق وهذه الطري . املستفيدين منه؟أبدأ منذ هذه الساعة بالسري على الطريق املقدسة        

ال يعرب فيها جنس أي أنه من سار على الطريق الذي يتكلم عنه النيب جيـب أن                 
  .يتطّهر بإميانه مبن سفك دمه على الصليب للتفكري عن خطايانا

املـصدر  . معىن احلياة احلاضرة ال نستقيه من ملحدي اليوم ومنكـري اهللا          
لّنا علـى   الذي نركن إليه اخلايل من اخلطأ هو الوحي اإلهلي، الوحي الذي يـد            

إىل النعيم واىل امللكوت السماوات نبدأ      وهذه الطريق املؤدية   . الطريق املقدسة 
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آمن اليوم بيسوع املـسيح     . بالسري عليها يف هذه الدنيا ونقطة البدء هي اإلميان        
   .فتخترب اخلالص والفداء واحلرية وسر منذ اآلن على طريق احلق واحلياة، آمني
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  انمسؤولية اإلنسوآلمة اهللا 

ليست كلمة اهللا ككلمة اإلنسان ومن املستحيل لنا أن نقف موقـف            
ومن رفض كلمـة اهللا     . تتطلب كلمة اهللا القبول والعمل مبتطلباا     . احلياد منها 

يكون مصريه حزينا للغاية ألنه أي رجاء لنا إن مل نصغ إىل من يـتكلّم معنـا                 
 الفـصل اخلـامس     ويطلب منا قبول برناجمه الفعال للخالص؟ وإذا نـأيت إىل         

ـ         كلمـة اهللا   :  موضـوع  نواخلمسني من نبوة أشعياء نالحظ تعليما خاصا ع
  .ومسؤولية اإلنسان

أيها العطاش، مجيعا   :" بواسطة أشعياء ويقول  ) وهو اهللا (ينادي املتكلّم   
هلموا إىل املياه والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بال فضة              

ملاذا تزينون فضة لغري خبز وتعبكم لغري شبع؟ استمعوا إيلّ          . بناوبال مثن مخرا ول   
أميلوا آذنكـم وهلمـوا إيلّ،      . استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم     

  )٣ ١."( امسعوا فتحيا أنفسكم وأقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود الصادقة

ليس . عندناتعلّمنا كلمات اله هذه بأننا مجيعا حباجة ماسة إىل ما ليس            
هناك من إنسان يستطيع أن يساعد إنسانا آخر خبصوص أمور احلياة العظمى إن             

. يشبهنا اله مجيعا إىل أناس عطاش وجياع      . مل يكن قد استمع أوال إىل كلمة اهللا       
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أنت أيها القارئ عطشان وان بقيت على عطشك الروحي وان ازداد جوعـك        
كلنـا أشـبه    . فانك ستموت ومل يكن هناك من قوت لسد حاجتك األساسية         

بأناس تاهوا يف الصحراء الكبرية القاحلة وسنموت عطشا وجوعا إن مل حنصل            
  .هذا هو تشخيص اهللا حلالتنا الروحية الراهنة. على املاء والقوت

وبينما حنتاج يف حياتنا االعتيادية إىل مال لشراء املاء والقوت فان مـا             
هل الحظت كلمات اهللا    . ي هو جماين  يقدمه لنا اهللا من ماء روحي وخبز مساو       

هلموا اشتروا بال فضة وبال     . والذي ليس له فضة تعالوا، اشتروا، وكلوا      " هذه؟  
  ...."مثن

إننـا  . هذا أمر صعب علينا أن نقبله     . يقدم اهللا ما حنتاجه كهبة جمانية     
لكن اهللا من قبول ما هيأه لنا جمانـا   . ميالون إىل شراء كل شيء من تعب أيدينا       

 النظر إىل أمور اهللا وكأا تشترى       دوكم من املؤسف أننا نو    . كهدية منه تعاىل  
  .جبهودنا اخلاصة

ملاذا؟ أمـور احليـاة     " ملاذا تزينون فضة لغري خبز وتعبكم لغري شبع؟       " 
الروحية ال تشترى وال تباع، إا هبة اهللا اانية، إا عطية نعمة اهللا بأال نـسري                

انت من الطراز القدمي أو إن ظهرت بشكل جذّاب         يف ركاب الصنميات إن ك    
ــة   ــرة املطلي ــا املعاص ال شيء استنبطه   . بأيديولوجيات براق يف مظاهره
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مل يكتف اهللا بالكالم عن رغبته األكيـدة يف         . اإلنسان يروي أو يشبع اإلنسان    
:" إشباع اجلياع روحيا بل استطرد مناشدا الناس بواسطة عبده أشـعياء قـائال            

ليترك الشرير طريقه ورجل اإلمث     . ب مادام يوجد، ادعوه وهو قريب     اطلبوا الر 
الن أفكاري ليست   . أفكاره وليتب إىل الرب فريمحه واىل إهلنا ألنه يكثر الغفران         

ألنه كما علت الـسماوات عـن       . أفكاركم وال طرقكم طريقي يقول الرب     
ل ألنه كما يرت  . األرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم        

املطر والثلج من السماء وال يرجعان إىل هناك بل يرويان األرض وجيعالا تلد             
وتنبت وتعطي زرعا للزراع وخبزا لآلكل، هكذا تكون كلميت اليت خترج مـن             

ـ                ."( هفمي، ال ترجع إيلّ فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح يف ما أرسلتها ل
١١ -٦(  

طحي وليس هـو مبوضـوع      عندما يتكلّم فان كالمه ليس باألمر الس      
يتطلّب كالم اهللا تعيني موقف من قبل       . كالم اهللا جدي لدرجة قصوى    . عاطفي
فمىت جاء اهللا إلينا بواسطة كلمته فانه يكـون قـد           .  اإلنسان بكامله  -اإلنسان

وعندما يأخـذ اهللا    . منحنا امتياز عظيما للغاية، ولكل امتياز واجب ومسؤولية       
نا فانه يتطلّب منا بأن نطلبه، بأن نسري يف طريقه القومي،           املبادرة ويتكلّم إلينا ومع   

كلمة اهللا ال تطلي حالتنا الروحية بطالء خيـايل         . بأن ندعوه من أعماق قلوبنا    
ليترك الشرير طريقه، ورجل اإلمث     :" اهللايقول . وكأن كل شيء على ما يرام     
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ا وفريـدا يف    تعمل كلمة اهللا عمال عظيم    ...." أفكاره وليتب إىل الرب فريمحه    
حنـن  . إا كأشعة اكس األشعة الكاشفة لطبيعة مرضنا وملدى خطورته        : حياتنا

املوضوع رقم واحـد    . أناس أشرار قد ارتكبنا آثاما ومعاصي ال تعد وال حتصى         
املوضوع رقم اثنني هو أن نتوب إىل الرب وهذه التوبة          . هو إذن اإلقرار خبطتنا   

 التام واجلذري   ور آين باحلزن بل إا التغري     اليت يذكرها اهللا ليست عبارة عن شع      
التوبـة  . إا ليست أقل من انقالب شامل يف مفاهيم وأهداف احلياة         . يف احلياة 

حسب مفهومها الكتايب هي الكف عن احلياة على حمور الذات واألنانية واحلياة            
  .على حمور حمبة اهللا والقريب اإلنسان

ان ولكن كيف ميكن هللا بأن يغفر لنا        يطلب منا اهللا التوبة ويعدنا بالغفر     
ألنه كما علت السموات عن األرض هكذا علت طرقي عن          " خطايانا وآثامنا؟ 

  ".طرقكم، وأفكاري عن أفكاركم

كلمة اهللا تعبرعن   . عندما يتكلم اهللا فان كلمته هي ثابتة ومعبرة عن احلق اإلهلي          
. نفيذ ذلك عـرب التـاريخ  برناجمه أو مشيئته، وقد أعد تعاىل امسه كل ما يلزم لت     

ليست هناك قوة أيا كانت ـ بشرية أو شيطانية، إحلادية أو وثنيةـ تـستطيع   
فاهللا قادر على كل شيء من عدم وهـو         . الوقوف يف وجه تنفيذ املشيئة اإلهلية     

هللا برنامج خاص يتعلق بـدنياه هـذه        . الذي سينفذ ما قرره منذ أجيال األزل      
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  .وكلمته هي املنفّذة ملشيئته

ألنه كما يرتل املطر والثلج من السماء وال يرجعان إىل هنـاك بـل              " 
يرويان األرض وجيعالا تلد وتنبت وتعطي زرعا للزراع وخبزا لآلكل، هكذا           
تكون كلميت اليت خترج من فمي، ال ترجع إىل فارغة بل تعمل ما سررت بـه                

  ".وتنجح يف ما أرستها له

ذكر انه بعد مئات السنني     هل الزلت تشك يف صحة هذه الكلمات؟ ا       
من أيام أشعياء أرسل اهللا مسيحه إىل عاملنا هذا ومتم مجيع ما وعد به منذ القدمي                

مات املسيح عنـا    . ليجعل موضوع غفران خطايانا أمرا واضحا وظاهرا للعيان       
كنائبنا أمام العرش اإلهلي لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له احليـاة                

وما أحلى كلمة اهللا وما أكرب امتيازنا هذا حنن الذين مسعناها،           ما أعظم   . األبدية
فان السعيد ليس بذلك الذي مسع كلمة اهللا مث         . ولكن ما أكرب وأعظم مسؤوليتنا    

نسيها أو تناساها، بل السعيد هو الذي يسمع كلمة اهللا ويعمل ـا خلـالص               
  .نفسه يف هذه احلياة ويف احلياة اآلتية
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  أرض المستقبل

ان النيب أشعياء النيب ينادي بضرورة التوبة والعـودة إىل اهللا ولكـن             ك
معاصريه مل يصغوا إليه بل ثابروا على االبتعاد عن اهللا وعبدوا األصنام الوثنيـة              

: وإذا ثابروا على ذلك الطريق املعوج فان ايتهم كانت مريعة للغايـة           . الكاذبة
 عبيـده اآلبـاء واألنبيـاء       ولكن اهللا كان قد وعد    . مملكتكم كانت ستتالشى  

كإبراهيم واسحق ويعقوب وموسى بأنه كان سيأيت من سيخلص البشرية مـن            
وعلى مرور األجيال كان وعد اهللا يصبح       . امليل الدائم حنو الشر وعبادة األوثان     

ففي أيام امللك داود تكلّم اهللا ووعد بأن املسيح كان          . أكثر وضوحا من املاضي   
ن األمور مل تكن على ما يرام يف أيام أشعياء الـنيب   ولك. سيكون من نسل داود   

ز هل كان يوجد رجاء بأن تتم مواعيد        ...إذ كان بيت داود منقسما على ذاته      
اهللا؟ وبناء على الدينونة العادلة اليت كانت ستأيت على مملكة يهوذا، هل كان من           

داود املستطاع النظر إىل املسيح وجميئه من نـسل داود؟ وإذا شـبهنا مملكـة               
كشجرة كبرية وإا كانت على وشك بأن تقطع فكيف ميكننا آنئذ إن نرجـو              

وخيـرج  :" بعثها من جديد؟ جاءت كلمة الرب إىل أشعياء عن هذا املوضوع          
هذه النبوة إشارات إىل جميء     ". قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله       

املسيح كما ينمو قضيب غض أو غصن جديد من جذع شـجرة مقطوعـة،              
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واستطرد أشعياء واصفا املسيح املنتظـر      . سى هذا كان اسم والد امللك داود      وي
وحيل عليه روح الرب، روح احلكمة والفهـم، روح         :" ذه الكلمات الرائعة  

ولذته تكون يف خمافة الـرب فـال        . املشورة والقوة، روح املعرفة وخمافة الرب     
 بالعـدل   بـل يقـضي   . يقضي حبسب نظر عينيه وال حيكم حبسب مسع أذنيه        

للمساكني وحيكم باإلنصاف لبائسي األرض ويضرب األرض بقضيب فمـه،          
". ويكون الرب منطقة متنيه واألمانة منطقة حقويـه       . ومييت املنافق بنفخة شفتيه   
مىت جاء املسيح إىل العامل ـ كما ذكر أشعياء النيب  . هذه الكلمات رائعة للغاية

العـدل، اإلنـصاف،    . ها البشرية ستتغري األمور وتزول املشاكل اليت عانت من      
. هذه هي األمور اليت ستكون اختبار اإلنسان من يوم إىل آخـر           ... االستقامة

كيف تفوه كذا كلمات والتاريخ الذي تتابع بعد أيامه كان يظهر تناقـضات             
ني قامت امرباطورية الفرس مث     يهائلة؟ فبعد زوال إمرباطوريات اآلشوريني والبابل     

وإبان حكـم   . در ذي القرنني وخلفائه وبعدهم جاء الرومان      تلتها ممالك اسكن  
. الرومان لألرض املقدسة حتققت نبوة أشعياء خبصوص ميالد املـسيح املنتظـر           

طبعا كلمات النيب حتققت يف املسيح فيما يتعلّق بشخصيته وتعاليمه واألمـور            
 البـشر   ولكن أين هو مشول العدل واالستقامة يف ارض       ..... الباهرة اليت قام ا   

املعذبة؟ كيف نفهم نبوة أشعياء وغرية من أنبياء النظام القدمي عنـدما كـانوا              
يتكلّمون عن املسيح وعن أيام املسيح؟ عندما نظر هؤالء األنبياء بعني النبوة إىل             
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املستقبل رأوا جميء املسيح وعلمه الفدائي اخلالصي وامتداد ملكوته كأمر واحد           
 من كان مسافرا يف ارض منبسطة مث        ههذا يشاب . غري مفصول حبقبة زمنية كبرية    

صار فجأة بالقرب من سلسلة جبال شاهقة يراها املسافر وكأا عبـارة عـن              
ولكن ما إن يصل إىل سفح اجلبل الواحد ويبـدأ          . قطعة صخرية جبلية واحدة   

هكذا كانت رؤية   . بتسلّق اجلبل الواحد حىت يرى أقساما أخرى مل تظهر أوال         
م القدمي يء املسيح وهذه كانت الطريقة الوحيـدة الـيت كـان             أنبياء النظا 

بإمكام أن ينادوا ا أي الكالم بصورة مبسطة عن جمـيء املـسيح وعملـه               
ولكن عندما حان الوقت املعني من قبل اهللا وولد         . اخلالصي وملكوته السماوي  

م املوتى  املسيح يف بيت حلم من العذراء مرمي وعلّم اجلموع وشفى املرضى أيقا           
وجابه الزعماء الدنني يف القدس ووخبهم على عدم تكييف حيام وتعـاليمهم            
مبقتضى الكلمة اإلهلية، وعندما كشف عن طبيعة العمل اخلالصي الذي كان قد            

حدثت ااة اجلذرية بينه وبني من كانوا قد اعتلوا أعلـى           .... وفد للقيام به  
كذا اقتيد املسيح يـسوع أمـام ممثـل         وه.  الدينية يف األرض املقدسة    باملناص

إمرباطور رومية وحكم عليه بالصلب ومات على اخلشبة وقام من األموات يف            
 األوفياء بأن ينـادوا بكلمـة       أتباعهاليوم الثالث وصعد إىل السماء وطلب من        

ولكنه تكلّم أيضا عن جميئه الثاين يف اليوم األخري وعن تتمـيم   . اخلالص واحلرية 
أرض املستقبل اليت تكلـم     .  اليت مل تكن قد متّت لدى جميئه األول        مجيع النبوات 
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عنها املسيح وصفها  أشعياء بلغة واقعية للغاية مستقاة من العامل احلاضر ومـن              
اململكة احليوانية قائال عن عامل الغد العامل الذي سيكون بعد عودة املـسيح إىل              

 مع اجلدي، والعجـل     فسيكن الذئب مع اخلروف ويربض النمر     :" األرض قائال 
تـربض  . والبقرة والدبة ترعيـان   . والشبل واملسمن معا، وصيب صغري يسوقها     

ويلعب الرضيع على سرب الصل وميد      . أوالدمها معا، واألسد كالبقر يأكل تبنا     
ال يسؤون وال يفسدون يف كل جبل قدسي،        . األفعوانالفطيم يده على حجر     

ويكون يف ذلك اليوم    . ي املياه البحر  لن األرض متتلئ من معرفة الرب كما تغط       
هـل  ."  يسى القائم راية الشعوب، إياه تطلب األمم ويكون حمله جمدا          أصلإن  

هذه كلمات منبعثة من وهم أو هذيان؟ هل هذه كلمات خيالية نتعلّق ا ألننا              
كلمة اهللا  . نود اهلرب من الواقع األليم الذي حييق بنا يف هذه األيام العصيبة؟كالّ           

مستقبل البشرية باهر للغايـة ال ألن       . قّق يف دنيانا هذه مهما صار وحدث      تتح
 كلنا نعلم أن اإلنسان فشل فـشالً      ... اإلنسان يستطيع بأن يأيت بالعصر الذهيب     

انه ال يقدر آت يعيش بسالم المع نفسه والمع         ...  يف املاضي ويف احلاضر    ذريعاً
هو سيد التاريخ وألن الذي جـاء       مستقبل البشرية باهر ألن اهللا      . قرينه اإلنسان 

املسيح يسوع املخلّص األوحد سيأيت مـن       : من جذع يسى أي من نسل داود      
جديد لدى اية التاريخ ـ وإذا ذاك ستتم هذه النبوات املفالحة اليت جنـدها   

والبد انك الحظت أيهـا    . على صفحات الكتاب وخاصة يف سفر نبوة أشعياء       
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لباهرة اليت خيبئها لنا الرب إمنا تـرتبط ارتباطـا          القارئ الكرمي إن هذه األمور ا     
ألن األرض متتلئ من    . " وثيقا بانتشار معرفة الرب احلقيقية يف سائر أحناء العامل        

أرضنا هذه حباجة ماسة اليوم إىل االمتالء       ." معرفة الرب كما تغطّي املياه البحر     
ياء والذي صنع لنـا     مبعرفة الرب اإلله الواحد احلقيقي الذي تكلّم بواسطة األنب        

إنسان اليوم املعرض للسقوط يف صنميات خميفة . خالصا جبارا يف يسوع املسيح
هلو بأشد احلاجة إىل االعتراف باهللا خالق السماء واألرض، سيد التاريخ ومنقذ            

ومىت عاد إنسان اليوم إىل اهللا نكون قد اقتربنا من يوم حتقيق هذه النبوة          . البشرية
  .آمني. وة أشعياءاليت وردت يف نب
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  رسالة النبي أشعياء

ولذلك . مل يترك اهللا عن مشيئته بواسطة أنبيائه القديسني الذين نادوا بكلمة اهللا           
لقد أعطانا اهللا صورة حية ملا ينتظره منا كمخلوق عاقلة وانه إن عـشنا              : نقول

 ال يبقى   حسب املشيئة اإلهلية وجدنا احلياة، وان كسرنا متطلبات املشيئة اإلهلية         
اهللا وحـده   . حنن ال نعرف تفاصيل املستقبل    . لنا سوى انتظار اخلراب واهلالك    

الفصل الـسادس   . عليم بذلك ولكننا نعرف بأن ما يزرعه اإلنسان فإياه حيصد         
وال بد لنا من القول انه      . من نبوة أشعياء من أروع ما ورد يف كتاب اهللا املقدس          

ال ميكن أن تطبق علينا كأفراد ألننا لـسنا         هناك أمور خاصة بأشعياء ذاته وإا       
ولكننا ملزمني بأن نصغي لرسالة أشعياء وغريه مـن         . مبستلمني للدعوة النبوية  

األنبياء الذين أرسلهم اهللا للمناداة بكلمته اخلالصية ولتحضري البـشرية لقبـول         
ما هي بعض الـدروس الـيت       . مسيح اهللا الذي كان سيأيت مبهمة فدائية فريدة       

يف سنة وفـاة    ." قداسة اهللا : لّمها من الفصل السادس من نبوة أشعياء؟ أوال       نتع
. عزيا امللك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله متال اهليكـل            

السرافيم واقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة، باثنني يغطّي وجهه وباثنني يغطّي     
س، قّوس، قدوس رب اجلنود،     قدو: وهذا نادى ذاك وقال   . رجليه وباثنني يطري  

فاهتزت أساسيات العتب من صوت الصارخ وامـتأل        . جمده ملء كل األرض   
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كم كان بنو إسرائيل يف تلك األيام حباجة ماسة إىل تعلّم هـذا             ." البيت دخانا 
انه متعال على مجيع خملوقاته وهـو       . اهللا قدوس . الدرس األساسي املختص باهللا   
اهللا قدوس، انه ال يقبل آية أصنام أو        . الشر والفساد حيب اخلري والصالح ويكره     

آهلة، انه اإلله السرمدي خالق كل ما يف الوجود واملعتين بكل مايف الكون مـن               
قداسة اهللا نقشت من جديد على عقل وقلب الـنيب          . خملوقات حية وغري حية   

. أشعياء عندما أعطي هذه امليزة الفريدة بأن يرى اهليكل السماوي وعـرش اهللا            
وكذلك رأى النيب أعلى رتبة مالئكية يف هؤالء املدعوين بالـسرافيم والـذين             
ظهروا قرب عرش اهللا وكانوا يظهرون خمافتهم هللا وعبادم له تعـاىل بتغطيـة              

: وكان السرافيم منقسمني إىل جوقتني مرتلني هلذه الترمنية       . وجوههم وأرجلهم 
ليس اله مثل اآلهلـة     . ضقدوس، قدوس، قدوس رب اجلنود جمده ملء كل األر        

نسي بنـو إسـرائيل هـذه احلقيقـة         . الكاذبة والومهية اليت خيترعها بنو البشر     
وباألسف الشديد نسي معاصرون أيضا هـذه احلقيقـة العظمـى           . األساسية
ما أكثر الذين وقعوا فريسة للصنمية املعاصرة اليت غزت مجيع مرافـق            . واحملررة

الصنمية موجودة يف أيامنا هذه نظرا ألا متسترة        نظن أن    رمبا ال ! احلياة الفكرية 
لكن . وألنه ليس هلا معابد واهلياكل اليت كانت تقام لآلهلة يف أيام أشعياء النيب            

كان مـن ينكـر اهللا أو       . يعين إن إنسان اليوم قد جنا من عبادة األصنام         هذا ال 
ن جاهال كـل    يتجاهله أو جيعله خاضعا لعقل اإلنسان احملدود واملظلم إمنا يكو         
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ولكن مع كل ذلك ومع تفنن اإلنسان القدمي واحلـديث يف           . اجلهل لقداسة اهللا  
جمده ملء كـل    : إنكار اله ويف ابتداع الصنميات املتعددة فان جمد اهللا ال يتغير          

 رأى  إنما  . نتعلّم ثانيا من اختبار أشعياء النيب موضوع جناسة اإلنسان        . األرض
ويـل  : "  ترنيمة السرافيم املالئكة حىت صرخ قائال      النيب تلك الرؤيا وما إن مسع     

يل، إين هلكت ألين إنسان جنس الشفتني وأنا ساكن بني شعب جنس الـشفتني              
مل يعن النيب بأن اخلطية الوحيدة اليت كانـت   ". ألن عيني رأتا امللك رب اجلنود     

ت هذه النجاسة كان  . عالقة به وببين جنسه كانت خطية جناسة الفم أو الشفتني         
دليال على جناسة قلب اإلنسان الساقط يف محأة العـصيان والتمـرد علـى اهللا       

الطريقة اليت كان يتكلّم ا معاصرو أشعياء عن أمور اهللا والدين والعبادة . اخلالق
نسي معاصرو النيب إن اهللا قدوس وانه  . اظهر بعدهم اهلائل عن معرفة اهللا احلقيقة      

ال يسر اهللا بتعايش القداسة والنجاسـة       . الئهاال يقبل مطلقا قلوبا منقسمة يف و      
وان كانت خطية اإلنسان يف تلك األيام ظاهرة بـشكل          .يف شخصية اإلنسان  

ويف . قوي يف جناسة شفتيه فإا ال تزال حىت يومنا هذا تبني بعد اإلنسان عن اهللا         
ا أيامنا هذه صار اإلنسان يعرب عن أفكاره بكتبه وأغانيه ومسرحياته وسينماه وم           

إنسان اليوم  . أكثر منتجات اإلنسان املعاصر اليت تظهر جتاهال مطلقا لقداسة اهللا         
ال خيجل من أية خطية بل يرتكبها وحيبذها ويتشدق ا حتت طـالء احلريـة               

إنسان اليوم ال يؤمن بشريعة اهللا وال يأبه بتـراث اآلبـاء            . واالنطالق والتجدد 
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ان ومن كل مطاليـب الـشريعة       انه يريد أن يعيش حرا من كل إمي       . واألجداد
إىل أن يرى حالته الروحية احملزنـة       ... وحالته تزداد من سيء إيل أسوء     . اإلهلية

 وحيا مدونا وحمفوظا لنـا يف       نوالبائسة يف املرآة الوحي اإلهلي الذي هو سيال       
مىت رأينا أنفسنا كما يرانا اهللا القدوس البد لنا أيـضا مـن             . الكتاب املقدس 

يل إين هلكت ألين انسهن جنس الشفتني وأنا ساكن بني شعب           ويل  :" الصراخ
هذه اخلطوة األوىل يف طريـق      ." جنس الشفتني الن عيني رأتا امللك رب اجلنود       

إا . اخلالص أن نرى قداسة إله والبون الشاسع الذي يفصلنا عن تلك القداسة           
ا اخلالص جمانا مبقتضى    نتعلّم ثالثا إن اهللا يعطين    . مبثابة رؤية املريض لطبيعته وعلته    

:" وهذا اخلالص ظهر بشكل رمزي ألشعياء ووصفه قـائال        . برناجمه اخلالصي 
إيلّ واحد من السرافيم وبيده مجرة قد أخذها مبلقط من على املذبح ومس :فطار 

بعد ." إن هذه مست شفتيك، فانتزع إمثك وكفّر عن خطيتك        : ا فمي وقال  
مث مسعت  :" قال. ألداء الرسالة اليت أسندت إليه    هذا االعتراف كان النيب مستعدا      

." من أرسل من يذهب من أجلنا؟ فقلت هأنذا، أرسـلين         : صوت السيد قائال  
وبعد مئات السنني من أيام أشعياء ولد املسيح يسوع من العذراء مرمي وعـاش              
يف ارض فلسطني وعلم اجلمع وشفى املرضى أقام املوتى وتأمل وهـو الـربيء              

. وصلب ومات وقام يف اليوم الثالث كما ورد يف األسفار املقدسة          الطاهر تأمل   
واخلالص الذي أمته والذي يستفيد منه الناس باإلميان بغض النظر فيما إذا عاشوا             
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والـذي  . قبله أو بعده ـ هذا اخلالص هو جماين وفعل ألنه خالص آت من اله 
مل يكتف بالقيام مبا قام     حيدو بنا إىل نشر كلمة اهللا إمنا هو طاعتنا للمسيح الذي            

به من أعمال خالصية يف األرض املقدسة بل شاء له اد وامرنا بـان ننـادى                
لكننا ال ننادى يف الفراغ بل يف عامل صـار فريـسة            . بكلمة اخلالص والغفران  

 متعددة ـ صنميات مستعبدة لإلنسان ومسخرة له يف مجيع نواحي  تالصنميا
( الة املسيح اخلالصية املدعوة أيضا باإلجنيـل        ولذلك ميكننا تلخيص رس   . حياته

بالقول أا تنادي باهللا القدوس املتعال فوق اإلنسان وان يكره   ) أي باخلري املفرح  
وكـذلك عمـل اهللا     . خطية اإلنسان الذي إن متادى فيها هلك هالكا أبـديا         

 خالصا جمانيا يستفيد منه كل من يؤمن باملسيح وإذ ذاك يصبح املؤمن إنـساناً             
  .  جديداً عائشاً يف سبيل اله ود امسه القدوس وخلري مجيع أفراد البشرية آمني
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  رئيس السالم

 يرغبون يف   اني الذين كانو  يظهرت يف بالد النهرين امرباطورية اآلشوريني والبابل      
ومن جراء ذلك هـضمت     . السيطرة على مجيع بالد حوض  املتوسط الشرقية       

رية ـ كما حدث عرب العصور املتتالية حىت أيامنا  حقوق الشعوب والدول الصغ
وإذا كانت األمور من وجهة نظر بين البشر تسري من سيء إىل أسوأ وإذا              . هذه

اخذ معاصرو أشعياء النيب يف مملكة يهوذا يتساءلون عما كان خيبئ هلم الغد من              
 عليهـا  ولكن ال يكون ظالم لليت  " :أمور خميفة جاءت كلمة اهللا إىل نبيه أشعياء       

كما أهان الزمان األول ارض زبولون وارض نفتايل يكرم األخري طريـق            . ضيق
الشعب السالك يف الظلمة أبصر نور عظيمـا،        . البحر عرب األردن، جليل األمم    

أكثرت األمة، عظّمت هلـا     . اجلالسون يف ارض ظالل املوت أشرق عليهم نور       
تهجون عندما يقتسمون   الفرح، يفرحون أمامك كالفرح يف احلصاد، كالذين يب       

. الن نري ثقله وعصا كتفه وقضيب مسخره كسرن كما يف يوم مديان           . غنيمة
الن كل سالح املتسلّح يف الوغى وكل رداء مدحرج يف الدماء يكون للحريق             

كلمات النيب هذه كانت تشري إىل جرى أوال لـسكان القـسم            ." مأكال للنار 
مستقبلهم وصـفه   .  شردوا بسبب السيب  كانوا قد ت  . الشمايل ململكة إسرائيل  

وينظـرون إىل األرض وإذا شـدة       :" النيب يف القسم األخري من الفصل الثامن      
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جرى يف املاضـي ال      ولكن ما ." وظلمة، قتام الضيق واىل الظالم هم مطردون      
: " هذا معىن فاحتة الفصل التاسـع     . يعين انه سيتكرر إىل ما الاية يف املستقبل       

على معاصـري   هناك خرب مفرح للغاية     .."ظالم لليت عليه ضيق   ولكن ال يكون    
سيأيت يوم ال يكون  ... هناك خرب سالم وأمان واطمئنان    : أشعياء أن يتمسكوا به   

وقد امسع معترضا   .هذا اليوم آت ال حمالة    ... فيه حرب وال قتال وال سفك دماء      
ا زالت مسرحا   الست ملما بتاريخ البشرية؟ إال تعلم أن دنيانا هذه م         : يقول يل 

للحروب وسفك الدماء الربيئة منذ أيام أشعياء النيب إىل يومنا هذا؟ كيف تتجرا             
على املناداة بقدوم يوم السالم وعاملنا يسري على درب احلرب والصراع؟ هـل             
أنت حتاول إقناع نفسك بقدوم يوم السالم نظرا ألنك تود بان رب من الواقع              

ات ها أنين مل احلم بيوم السالم وملا كنت قد          األليم؟ جوايب على هكذا اعتراض    
. جترأت على الكالم عنه لو مل يكن اهللا قد أوحى به بواسطة عبده أشعياء النيب              

ويوم السالم هذا لن يأيت بناء على رغبة بشرية جبارة يف إاء عهـد احلـرب                
مل يتكلم أشعياء عـن     . والقتال بل الن اهللا هو مرسل من دعي برئيس السالم         

مور الباهرة اليت كانت ستتم يف املستقبل مبعزل عن احلقيقة اجلوهرية املتعلقة            األ
:" استطرد النيب قـائال   . رئيس السالم : بوفود مسيح اهللا الذي كان أحد ألقابه      

ألنه يولد لنا ولد، ونعطي ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى عجيبا مـشريا              
على كرسـي   .  رياسته وللسالم الاية   لنمو. إهلا قديرا،أبا أبديا، رئيس السالم    
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غـرية رب   . داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها باحلق والرب من اآلن إىل األبد          
كان هذا أمرا   . جميء يوم السالم يتعلّق مبجيء رئيس السالم      ." اجلنود تصنع هذا  

جاء املـسيح   . مستقبال بالنسبة ألشعياء ولكنه بالنسبة إلينا هو جزء من التاريخ         
 عاملنا هذا وولد من مرمي العذراء يف بلدة بيت حلم الكائنة جنويب القـدس               إىل

وعاش على أرضنا هذه مدة ثالث وثالثني سنة أعطانا تعاليماً جوهرية عظيمة            
للغاية مفسرا وشارحا ومتمما ما كان قد ورد يف توراة موسى وكتب األنبيـاء              

بوة أشعياء هـي صـرحية      الكلمات املقتبسة من الفصل التاسع من ن      . واملزامري
جاء املسيح إىل دنيانا بوالدته من العذراء ولكنه كان أكثر من بـشرى             : للغاية
هذه األمساء تتكلم بنفسها وتصفه بألقاب فريدة مل تستعمل يف الكتاب           . حمض

ويدعى امسه عجيبا مشريا إهلا قديرا أبا أبـديا         ." املقدس بالنسبة إىل أي نيب آخر     
سته وللسالم الاية ـ على كرسي داود وعلى مملكتـه   رئيس السالم لنم ريا

من البديهي إن السالم العاملي     ."  ليثبتها ويعضدها باحلق والرب من اآلن إىل األبد       
مل يعم ربوع عاملنا يف األلفي سنة املاضية فكيف نفهم هذه الكلمات النبويـة؟              

جاء . بشرىجميء املسيح األول كان خصيصا اة موضوع الشر العالق بكل           
املسيح ودعي أيضا باسم يسوع أي خملّص لينقذنا حنن البشر من براثن اخلطيـة              

أمت ذلك بآالمه البدلية على الـصليب ومبوتـه       . ومن طغيان واستعمار الشيطان   
 سأسا. على تلك اخلشبة  املنصوبة خارج القدس وبقيامته اجلبارة من األموات          
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القضاء على من يـدفع     : الصي والفدائي السالم بين عندما متم املسيح عمله اخل      
تاريخ اإلنسان منذ أيام املـسيح هـو        . باإلنسان إىل االبتعاد عن املشيئة اإلهلية     

 انتشار اخلرب املفرح، اإلجنيل السار الذي ينادى من سطوة الشر والظالم            ختاري
ال يرغم اهللا الناس بقوة آليـة لإلميـان         . لكل من يؤمن باملولود من نسل داود      

خلص املسيح ولكنه شاء بان يطلب من خدامه األمناء بان ينـادوا بكلمـة              بامل
. املسيح اخلالصية يف شىت أحناء املعمورة داعني الناس لقبول املسي كمخلـص           

واليوم آت ال حمالة عندما يعود فيه املسيح إىل عاملنا هذا يف اليوم األخـري وإذا                
هـذا لـيس    . ية ربوع عاملنا هذا   ذاك يعم فيه السالم والوئام والطمأنينة والرفاه      

األمور ." غرية رب اجلنود تصنع هذا    " حبلم ابتدعته أنا بل كما قال النيب أشعياء         
الباهرة اليت تنتظرنا يف املستقبل ستتم نظرا ملشيئة اهللا املدعو برب اجلنود للداللة             

اهللا ال اإلنسان بـل     .  ربوع العامل  إىلسيأيت إله بيوم السالم     . على قوته وجربوته  
اإلميان باملسيح املخلص رئيس السالم يعين إننا خنترب سـالما          . هو منبع السالم  

.  سالم مـع اهللا أعظم. يفوق كل عقل وكل تصور منذ اآلن ومنذ هذه اللحظة   
وقد كتب ذا الصدد رسول املسيح بولس ما يلي عندما كان يبحث يف تطبيق              

سالته إىل أهل اإلميـان يف مدينـة       إجنيل املسيح يف حياة املؤمنني واملؤمنات يف ر       
فإذ قد تربرنا باإلميان    :" رومية عاصمة العامل املتوسطي يف القرن األول امليالدي       

فان لنا سالما مع اهللا بربنا يسوع املسيح، الذي نلنا الدخول باإلميان إىل هـذه               
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وليس هذا وحسب بل    . النعمة اليت حنن فيها مقيمون ونفتخر يف رجاء مج اهللا         
ر حىت يف الضيقات عاملني أن الضيق ينشئ صربا والصرب تزكية والتزكيـة             نفتخ

رجاء، والرجاء ال خيزى الن حمبة اهللا قد سكبت يف قلوبنا بالروح القدس الذي              
يوم السالم آت ال حمالة وميكننا منذ اآلن أن خنتـرب سـالم اهللا يف               ." أعطي لنا 

 عم سالم اهللا يف حياتنـا ال        ومىت. قلوبنا باإلميان بيسوع املسيح رئيس السالم     
توجد أية قوة بشرية كانت أو شيطانية تستطيع إن تسلبنا من هـذا الـسالم               

آمن باملسيح املخلّص وانعم بسالم مع اهللا واذهب وناد برئيس السالم،           . األبدي
  .آمني
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  المصائب وينابيع الخالص

)٢(  

ا العصر  يظن إنسان هذ  . عامل إنسان اليوم هو عامل وحيد، مادي صرف       
بأنه صار حراً طليقاً من مجيع القيود والنظريات الدينية احلياتية ولكنه لـيس يف              

ليس هناك من حرية حقيقيـة يف       . احلقيقة إال خملوقاً وقع يف العبودية القصوى      
 كما علّمنـا    – فنحن خلقنا على صورة اهللا وشبهه        –العيش يف عامل بدون اهللا      

 فإننا ال نكون باحلقيقة أحراراً إن كنا نعـيش           ولذلك –موسى النيب يف التوراة     
  .بدون اهللا

وكن ما أن يعود اإلنسان إىل رشده ويعترف ليس فقط بوجود نظري            
هللا بل بسيطرة اهللا على كل شيء وخاصة على مسرية التاريخ وبالوحي اإلهلي             
الذي يتكلم عن اخلالص الذب أعده اهللا لإلنسان تضحي مجيع مصائب احليـاة         

رثها وفواجعها مدرسة حياتية تعلّم اإلنسان أمهية االلتصاق باهللا وبربناجمه          وكوا
  .اخلالصي والتحريري

هذا كان اختبار أشعياء النيب الذي عاش يف األرض املقدسة يف القـرن             
اهللا املناداة بكلمته يف القسم اجلنويب من       الثامن قبل امليالد والذي طلب منه       
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  .نئذ مبملكة يهوذا اليت كانت عاصمتها القدسفلسطني يف اململكة املعروفة آ

. كان قد وصل بنو إسرائيل إىل قمة جمدهم إبان أيام داود وسـليمان            
ولكن بعد تلك األيام أخذ ملوكهم يبتعدون عن اهللا وعن طرقـه املـستقيمة              

اململكـة  : وكذلك انقسمت مملكتهم إىل قـسمني     . وصاروا يعبدون األوثان  
وعوضاً عن االتكال على اهللا صاروا يتكلون علـى         . يةالشمالية واململكة اجلنوب  

ولكنـهم اختـربوا يف     . األحالف فتارة ينحازون إىل إمرباطورية مناوئة لألوىل      
النهاية االختبار املرير بأنه ال خالص وال سالم حقيقي يف طريـق األحـالف              

. قيمالبشرية الواهية وأن النجاح والفالح يكمنان يف السري على صراط اهللا املست           
تعلّم .  هو من اهللا ال من اإلنسان      –اخلالص على الصعيد الفردي واالجتماعي      

 كلها  –أشعياء النيب بأن اختبارات احلياة املريرة واملصائب والكوارث والفواجع          
هذا على شرط أن يعود اإلنسان إىل       .  إىل أنشودة شكر هللا    – باإلميان   –تتحول  

ولذلك ميكننا أن نفهم كيف أن اهللا قاد        . اةاهللا ويؤمن به ومبشيئته املقدسة للحي     
أمحدك يا  : وتقول يف ذلك اليوم   "نبيه أشعياء إىل إعطائنا هذه األنشودة اجلميلة        
هوذا اهللا خالصي فأطمئن وال     . رب ألنه إذ غضبت علي ارتد غضبك فتعزيين       

ح فتستقون مياهاً بفر  . وقد صار يل خالصاًَ   . أرتعب ألن ياه يهوه قويت وترنيميت     
امحدوا الرب، ادعوا بامسه، عرفـوا      : وتقولون يف ذلك اليوم   . من ينابيع اخلالص  

رنموا للرب ألنـه قـد      . امسه قد تعاىل  بني الشعوب بأفعاله، ذكّروا بـأن      
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  ".صنع مفتخراً، ليكن هذا معروفاً يف كل األرض

ـ         :  غضب اهللا  -١ هر انظر النيب إىل مصائب احلياة كمظهر مـن مظ
وعندما يعلم اإلنـسان بـأن اهللا       . طية اليت يرتكبها اإلنسان   غضب اهللا على اخل   

غاضب عليه فإن ذلك مبثابة إنذار إهلي يطلب منه بأن يتوب وأالّ يسري علـى               
لو مل يظهِر اهللا غضبه على بين إسرائيل يف أيام          . الطريق املعوج املؤدي إىل اهلالك    

غـضب اهللا مبثابـة     . حليايتأشعياء ملا علموا بأنه تعاىل كان غري حمبذ لطريقهم ا         
بدون هذه األشعة قد    . أشعة إكس اليت تظهر املرض كمرض السرطان أو السل        

هكذا أيـضاً   . منوت وال نعرف السبب الذي من أجله فارقتنا صحتنا وعافيتنا         
 وذلك ألننا   –نوائب احلياة ومصائبها إا تكشف لنا بأن غضب اهللا واقع علينا            

.  رب ألنه إذ غضبت علي ارتد غضبك فتعـزيين         أمحدك يا . ال حنيا كما جيب   
هذه الرؤيا احلقيقية لطبيعة مرض اإلنسان الروحي تؤدي ليس فقط الكتشاف           

  .غضب اهللا بل إىل خالص اهللا

 إنـه   –إن غاية اهللا هي اإلنقاذ، التحرير، اخلـالص         :  خالص اهللا  -٢
إنه نـاقوس   . نذرغضب اهللا هو صوت اهللا امل     . تعاىل ال يسر مبوتنا وال بدمارنا     

إنه من فرط حمبته يغـضب اهللا علـى اخلطـاة           . اخلطر الكامن لنا على الطريق    
مىت تعلّمنا هذا الدرس األساسي يف احلياة استطعنا آنئذ أن نـشكر اهللا             . واألمثة
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هوذا اهللا  : "نعم غاية اهللا هي خالصنا وكما قال أشعياء       . وحنمده من أجل غضبه   
. يا يهوه قويت وترنيميت وقد صار يل خالصـاً خالصي فأطمئن وال أرتعب ألن      

اهللا خالصي فشكراً إذن ألنه علمين      ." فتستقون مياهاً بفرح من ينابيع اخلالص     
شكراً له ألنه خلـصين وأنقـذين       . بأن حيايت املاضية كانت مؤدية إىل اهلالك      

 .بواسطة املسيح يسوع

  : املناداة خبالص اهللا يف العامل بأسره-٣

 إن كانت خطية الوثنية     – خيتربه من تاب عن خطيته       إن اخلالص الذي  
 هذا اخلالص ليس ألقلية ضئيلة من األفراد هنا وهناك، إنه           –القدمية أو املعاصرة    

ولذلك نالحظ أن النيب بعد     . خرب مفرح جيب أن يذاع يف مجيع أحناء املسكونة        
تربوا هذا  أن شكر اهللا من أجل اخلالص الذي أنعم به عليه ناشد سائر الذين اخ             

أمحـدوا  : وتقولون يف ذلك اليـوم    : "اخلالص اإلهلي العظيم بأن ينادوا به قائالً      
رنموا . الرب وادعوا بامسه، عرفوا بني الشعوب بأفعاله ذكّروا بأن امسه قد تعاىل           

  ." ليكن هذا معروفاً يف كل األرض. للرب ألنه قد صنع مفتخراً

ن تؤدي بنا إىل التوبة واإلميـان       إن اختبارات احلياة املريرة اليت جيب أ      
هذه األمور املؤدية بنعمة اهللا     .... باهللا ونبذ سائر الصنميات والنظريات اإلحلادية     

. قلوبنا وعلينا أال نتمتع ا بصورة أنانية      إىل خالصنا جيب أال تبقى ضـمن       
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يتنبأ أشعياء قائالً بأنه من الطبيعي لنا بل من البديهي لنا أن نرغـب يف إخبـار               
نعـم  ..." عرفوا بني الشعوب بأفعاله   . "يع الناس، كل الشعوب مبا قام به اهللا       مج

إا مسرح لعمل   ... ليست أرضنا هذه مسرحاً لتحكّم قوي وال شخصية عمياء        
اهللا اخلالصي الفريد الذي متّ يف ملء الزمن عندما ولد يسوع املسيح من العذراء              

الفريد وذلك بواسطة آالمـه البدليـة       جاء املسيح للقيام بعمله اخلالصي      . مرمي
ما تنبأ عنه أشعياء كـأمر      . وموته الكفاري على الصليب وقيامته من األموات      

رمحة اهللا وحمبة اهللا وشفقة اهللا ظهرت بشكل جلـي          . مستقبلي صار أمراً واقعاً   
ولذلك فإنه من الطبيعي جداً     . لدى بزوغ نور العهد اجلديد أي منذ أيام املسيح        

وم مبا قاله أشعياء النيب أي أن نرنم للرب ألنه قد صـنع مفتخـراً أي                لنا أن نق  
من البديهي لنـا أن نعـرف األرض        . خالصاً عجيباً فعاالً ميكننا أن نفتخر به      

  .بأسرها ذا اخلالص اجلبار الذي صنعه إهلنا احملب

 إننا ال نعين أن إمياننا باهللا سوف يبعد عنا يف هذه احلياة مجيع املصائب             
ال يعلّمنا الوحي اإلهلي بأن ننتظر حياة خاليـة         . والنوائب واملشاكل واملصاعب  
ولكننا نتعلّم من كلمـة اهللا بـأن اهللا حيـول           . من األمور احملزنة يف دنيانا هذه     

وبعد توبتنا ورجوعنـا إىل اهللا      . صعوبات هذه احلياة إىل خرينا الزمين واألبدي      
 مجيعها تضحي، بفـضل اهللا،      –والدولية  تضحي مشاكلنا الفردية واالجتماعية     

وقد ذكر ذا الصدد الرسول بولس يف       . مدرسة للتقوى والنمو يف اإلميـان     
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القسم األخري من الفصل الثامن من رسالته إىل أهل اإلميان يف مدينـة روميـة               
فإين ملوقن أنه ال موت وال حياة وال مالئكة وال رئاسـات وال أمـور               : "قائالً

تقبلية وال قوات، وال علو وال عمق وال خليقة أخرى تقدر أن            حاضرة وال مس  
  .آمني." تفصلنا عن حمبة اهللا اليت يف املسيح يسوع ربنا
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  يد الرّب لم َتْقُصر

قال اهللا بواسطة عبده أشعياء يف الفصل التاسع واخلمسني من نبوتـه،            
يف شؤون  عن أولئك الذين كانوا يتساءلون عن مقدرة اهللا على التدخل الفعلي            

  :هذه الدنيا وملصلحة البشرية املعذّبة

. ها أن يد الرب مل تقصر عن أن ختلّص ومل تثقل أذنه عن أن تـسمع      "
بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبني إهلكم وخطاياكم سترت وجهه عـنكم            

قدرة اهللا الال حمدودة وقوتـه      . يا هلا من كلمات هامة للغاية     ..." حىت ال يسمع  
.  هذه األمور مل تتغري منذ فجر التـاريخ        –مه بشؤون اإلنسان    اخلالصية واهتما 

وال جيوز لنا حنن البشر أن نشك يف مقدرة اهللا على إنقاذ البشرية من مشاكلها               
الكبرية واملتكاثرة، إذ أنه كيف يترك اهللا عامله الذي صنعه وكيف ينسى بين آدم              

 وشبهه؟ اهللا مل يتغري  على صورة اهللا– كما ورد يف توراة موسى –الذي خلقوا  
حنن الذين حدنا عن الصراط املستقيم وحنن الذين أقمنا         . ولكننا حنن الذين تغرينا   

  . احلاجز الفاصل بني اهللا وبيننا

كم من املؤسف أن الناس كانوا يف أيام النيب أشعياء كما يف أيامنا هذه              
م على اهللا   يتساءلون عن سبب عدم كون األمور تسري على ما يرام ويضعون اللو           
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إن ما يعكّـر صـفو   . أو على الكون الذي صنعه وينسون بأن يلومون أنفسهم     
هذه كلمـات   . احلياة البشرية هو عامل بل عوامل تنبع من حياة البشر أنفسهم          

الوحي وهي تنطبق على حالة البشرية الثـائرة علـى اهللا يف شـىت العـصور                
شفاهكم تكلّمت  . باإلمثألن أيديكم قد تنجست بالدم وأصابعكم       : "واألجيال

. ليس من يدعو بالعدل وليس من حياكم باحلق       . بالكذب ولسانكم يلهج بالشر   
  ".يتكلون على الباطل ويتكلمون بالكذب

هل تدور حياة البشر على حمور حمبة اهللا وحمبـة اجلـار أو القريـب               
اإلنسان؟ يا لألسف إن حياة البشرية يف كثري من األحيان ليـست إال تارخيـاً               

كلمات النيب أشعياء   . للفواجع واملآسي اليت جيلبها اإلنسان على أقرانه بين البشر        
أيد متنجسة بالدم، أصـابع     : واقعية للغاية حىت هذا اليوم بل حىت هذه الساعة        

  .مشغولة باإلمث، شفاه تتكلّم بالكذب وألسنة تلهج بالشر

حملزنة بأن نصل   هل جيوز لنا بعد أن نكون قد قمنا بتقييم واقعي حلالتنا ا           
إىل القرار بأنه ال جدوى للحياة وأنه خري للبشرية بأال تكون؟ هل علينا بـأن               
نسمح لليأس بأن خييم على قلوبنا وعقولنا؟ قال البعض من املـؤمنني يف أيـام               

ننتظـر نـوراً فـإذا      . من أجل ذلك ابتعد احلق عنا ومل يدركنا العدل        : "النيب
لكنهم مل يتوقفوا عنـد     ."  وخالصاً فيبتعد عنا   ننتظر عدالً وليس هو   ..... ظالم
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هذا احلد بل اعترفوا قبل كل شيء خبطاياهم ويف هذا االعتراف يبـدأ طريـق               
. ألن معاصينا كثرت أمامك وخطايانا تشهد علينـا       . "الشفاء والرجاء والنصر  

  ."تعدينا وكذبنا على الرب وحدنا من وراء إهلنا

التنا التعيسة والـشقية بـل تنبئنـا        ال تكتفي كلمة اهللا بالكالم عن ح      
خبالص الرب وفدائه لنا وهذا الذي جيعل كلمة اهللا إجنيالً أي خـرباً مفرحـاً               

  :قال النيب بوحي من اهللا. للغاية

فخلّصت ذراعه وبره   . فرأى أنه ليس إنسان وحتير من أنه ليس شفيع        "
 مـن   فيخـافون .... فلبس الرب كدرع وخوذة اخلالص على رأسه      . هو عضده 

  ). أ١٩ أ و ١٧ و ١٦...." (املغرب اسم الرب ومن مشرق الشمس جمده

كلمات الوحي هذه تعلّمنا بكل وضوح بأن اخلـالص ال يكمـن يف             
فرأى . "اإلنسان وال يف اجتهاد اإلنسان وال يف أي أمر يعزم أن يقوم به اإلنسان             

قيقـة  هذه هـي احل   ..." أنه ليس شفيع  ...  أنه ليس إنسان   – أي اهللا تعاىل     –
هـذا  . ال خيلّص اإلنسان قريبه اإلنسان وال يشفع البـشري بـآخر          . العظمى

ما ال يقـوم بـه      . مستحيل ألن اإلنسان غارق يف محأة وعبودية اخلطية والشر        
فلبس الرب كدرع   . فخلّصت ذراعه لنفسه وبره هو عضده     : "اإلنسان قام به اهللا   

. ى خـالص الـرب    ما أعظم وما أقو   نعم ..." وخوذة اخلالص على رأسه   
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وليس هذا عبارة عن كالم فارغ بل أن اهللا خيلص بالفعل وينتشر خائفوه مـن               
  .مشرق األرض إىل مغرا كما تنبأ أشعياء

واخلالص الذي نادى به النيب كان سيصبح واضحاً للعيان يف يوم جميء            
ولذلك نرى أن الفصل التاسع واخلمسني من نبوته انتهى ذه الكلمات           . املسيح

ويأيت الفادي إىل صهيون وإىل التائبني عن املعصية يف يعقوب، يقـول            : "رائعةال
روحي الذي عليك وكالمي الذي     : أما أنا فهذا عهدي معهم قال الرب      . الرب

وضعته يف فمك ال يزول من فمك وال من فم نسلك وال من فم نسل نسلك،                
  )٢١- ٢٠." (قال الرب من اآلن وإىل األبد

ولد يسوع املسيح   . د مئات السنني من أيام أشعياء     جاء هذا الفادي بع   
يف بيت حلم وجاء إىل القدس ونادى يف هيكلها الذي كان مبنياً علـى جبـل                
صهيون، نادى بالتوبة واإلميان ومبا كان سيقوم به من أجل وضع برنـامج اهللا              

ولقد أمتّ املخلص عمله الذي أسند إليه من قبـل اهللا           . اخلالصي موضع التنفيذ  
آلب بآالمه وموته الكفاري على الصليب بالقرب من القدس وبقيامتـه مـن             ا

وهذا اخلالص يستفيد منه املؤمنون أو كما ذكر النيب أشـعياء بلغـة             . األموات
ويأيت الفـادي إىل  : "أيامه أي عندما كانت معرفة اهللا منحصرة يف شعب واحد        

جميـع والـذين    يسوع املسيح هـو لل    ...." وإىل التائبني عن املعصية   صهيون  
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ومـن  . يستفيدون من عمله اخلالصي هم املؤمنون واملؤمنات التائبون والتائبات        
قَبِل شروط اهللا للمصاحلة ومن قَبِل الفادي يسوع املسيح فإنه يستطيع أن يطبق             

روحي الـذي عليـك     : "على نفسه الوعد اإلهلي الذي أُعطي يف أيام أشعياء        
من فمك وال من فم نسلك وال مـن         وكالمي الذي وضعته يف فمك ال يزول        
  ." نسل نسلك، قال الرب من اآلن وإىل األبد

أيها القارئ العزيز، أتظن بأن يد اهللا عاجزة عن إنقاذنا من مـشاكلنا             
املعاصرة؟ هل صمت على قبول طريقة اهللا للخالص واحلرية؟ آمـن بالفـادي             

ب وناد بكم صنع    املخلّص يسوع املسيح فتخترب حتقيق وعد اهللا يف حياتك واذه         
اهللا بك وكيف وهبك احلرية لتعمل يف عامله ولتقود الناس إىل طريـق اخلـري               

  .والفالح
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 أخشى أن أمشي وحدي   
 فيسوع الـرب يهـدي    

  
 مع يـسوع ال أهـاب     
ــه  ــني يدي ــي ب  أحتم
 أخشى أن أمشي وحدي   
 بينما مـع مـن فـداين      
 أخشى أن أمشي وحدي   
ــس ــور مش  ال وال يف ن
 أخشى أن أمشي وحدي   

ع العمر أمـشي    مع يسو 
 أخشى أن أمشي وحدي   
ــي  ــه مليك  وأرى وج

  

  

  

ــرار  قـ
  

 وســط أهــوال احليــاة
ــاة ــىت الوف ــدمي ح  ق

  

كل أصـناف العـذاب    
حاملا تـدنو الـصعاب    
خصم نفـسي ال ينـام       
ــسالم ال أرى إال الــ
يف دجى الليـل البـهيم     
ما خال الفادي احلمـيم    
ــوم  ــقطت ال أق إن س
مــع ســواه ال أروم 
حىت أجتـاز الـصعاب    

فــوق الــسحابآتيــاً 
 

  

  


