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الصغار :لمحة عا َّمة
األنبِّياء ِّ
ُشار إليهم عادة ً
آخر إثني
نبدأ ُ اآلن بدراس ِة ِ
عشر ن ِبيَّا ً في العه ِد القديم ،والذين ي ُ
َ
كذلك َّ
أصغر من األسفار الن َبويَّ ِة
أسفارهم
ألن
صغار
َ
ي األنبيا ُء ال ِ ّ
باألنبياء ال ِ ّ
ُ
َ
صغارُ .د ِع َ
األُخرى التي سبقَ ودرسناها .وبما َّ
أن األنبياء اإلثني عشر األخيرين قد َكتَبُوا في زَ َم ٍن
ظ الكتبَةُ
ُشار إلي ِهم أحيانا ً
باألنبياء ال ُمتأ ِ ّخرين .لق ِد إحتَفَ َ
ِ
ُمتأ ِ ّخ ٍر في التاريخ ال ِعبري ،كانَ ي ُ
تكاملة تُس َّمى "اإلثني عشر" ،ألنَّ ُهم أولَ ْو ُهم ُك َّل
القُدامى
بأسفار هؤالء األن ِبياء في ِوح َدةٍ ُم ِ
ِ
سفر من ُهم.
رام وتقدير ،ولم ي ُكونُوا ُمستَ ِع ّدِينَ
إحتِ ٍ
يِ ٍ
َ
لخسارةِ أ ّ
َّ
عاش
اإلطار التاريخي الذي
إن األسفار التاريخيَّة اإلثني عشر في العه ِد القديم تُق ِ ّد ُم
َ
َ
وكرزَ في ِه األن ِبيا ُء الذينَ كتبُوا أسفاراً .و ِل َكي تُحا ِف َ
ُ
عليك أن تُحا ِول
توازنِ َك التاريخي،
ظ على
َ
ي ٍ في التاريخِ ال ِعبري الذي تعلَّمنا عنهُ
وض َع الئح ٍة َبيانيَّ ِة تُظ ِه ُر َ
لك أينَ ين َبغي وض َع ُك ِّل نب ّ
ألسفار العه ِد القديم التاريخيَّة .وبما َّ
أن هذه الدراسة ليست أكاديميَّةً ،بل هي
في دِراستِنا
ِ
ق السبع عن التاريخ ال ِعبري،
سةٌ تأ ُّمليَّة تعبُّديَّة للكتا ِ
دِرا َ
ب المقدَّس ،دعني أُذ ِ ّك ُر َك بالحقَائِ ِ
يجب أن تن ُ
س هذه األسفار:
ظ َر من ِخال ِلها ،بينما ُ
تدر ُ
والتي ِ
-6

المملكة.
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األول
الفص ُل َّ
نُبُ َّوة ُ هُوشَع
ُمع َ
ف َّ
ضوعِ محبَّ ِة
رأيت أو
أن اللهَ محبَّة ،ولكن كم من ال ُكتُب
قرأت عن مو ُ
َ
َ
يعر ُ
ظ ُمنا ِ
ضوع محبَّة الله.
تاب ال ُمو َحى ب ِه في مكتَ َب ِة الله ال ُمقدَّسة حو َل مو ُ
سفر ُهوشَع هو ال ِك ُ
الله؟ إن َ
ع ِرفُوا بالمملكة
ي محبَّ ِة الله
لألسباط العشر الذين ُ
ِ
لقد ُك ِلّ َ
ف ُهوشَع من الله بأن يكونَ نبِ َّ
ش ُع بمحبَّ ِة الله لهؤالء عندما
الشماليَّة ،وكانُوا يُد َعونَ ببساطٍ "إسرائيل ".وهكذا كرزَ ُهو َ
إبتَعدوا عن الله وصاروا يعبُدُونَ األوثان.
عونا اللهُ لنع َم َل عمالً عظيما ً لهُ،
َّأو ُل حقيقَ ٍة نتعلَّ ُمها من النبي ُهوشَع هي أنَّهُ عندما يد ُ
يوم نعي ُ
شهُ لكي
ض ُرنا لهذا العمل من ِخال ِل إخ ِتبارا ِ
ف ُه َو غا ِلبا ً يُح ِ ّ
ت حياتِنا .فاللهُ يستخ ِد ُم ُك َّل ٍ
يوم آخر سنعي ُ
شهُ ونخدم اللهَ فيه.
يُ ِع َّدنا ل ُك ِّل ٍ
َم ٌ
جاز ُمؤ ِلم
ؤمنَّ ،
تزو َج
ب غير ُم ِ
ليكرزَ بمحبَّ ِة الله لشع ٍ
ألن ُهوشع كانَ قد َّ
لق ِد إعتَبَ َر اللهُ ُهوشَع ُمستَ ِع َّدا ً ِ
بإمرأةٍ زانية ،كانَ اس ُمها " ُجو َمر" ( .)3 ،2 :6لقد أحبَّ ُهوشَع ُجو َمر وجع َل منها أ ُ َّما ً
فاضلة وتقيَّة في األرض .وبع َد ع َّد ِة سنوات ،عندما
ألوالدِه ،وعا َملها وكأنَّها أكث َ ُر امرأةٍ ِ
ع َّ
ت الزوجي
شاقِها،
طلب الربُّ من ُهوشَع أن يق َب َل بِ ُرجو ِعها إلى البي ِ
رجعت ُجو َم ُر إلى ُ
َ
لتحضير ُهوشَع لكي
يستمر ِب ُح ِبّ ِه لها (ُ .)6 :3ك ُّل هذا كانَ مس ُموحا ً ب ِه من الله
ثانيَةً ،وأن
َّ
ِ
يكرزَ إلسرائيل عن محبَّة الله وقبُو ِل ِه غير المشرو َ
طين.
ِ
إختار ُهوشَع
يار إسرائيل من ِق َب ِل الل ِه لي ُكونُوا شع َبهُ ،تماما ً كما
غم ع َدم إس ِتحقا ِقهم ،ت َّم إخ ِت ُ
ُ
َ
ور َ
ُ
األشخاص واألما ِك ُن
صةٌ يت َّ ِخذُ فيها
ُجو َمر لتكونَ زو َجتَهُ ولكنَّها كانت زا ِنيَة.
ُ
فالمجاز هو ق َّ
ُعلّ ُمنا حقائِقَ ُروحيَّة وأخالقيَّة .لقد كانَ زوا ُج ُهوشَع مجازا ً ُمؤ ِلما ً عن
َى أع َمق ي ِ
واألشياء معن ً
محبَّة الله غير المشرو َ
طة إلسرائيل.
ِكرازَ ة ُ ُهوشَع
شعب المملكة الشمالية عندما
زمنة التي مارسها
ُ
كانت عبا َدة ُ األوثان الخطيَّة ال ُمستَ ِم َّرة َ ال ُم ِ
شجاعة وال ُمو ِبّخة .لقد كانت عبادتُهم لألوثان أيضا ً ممزوجةً
ألقى عليهم ُهوشَع عظاتِ ِه ال ُّ
بال ُممارسات غير األخالقية .لهذا كانَ ُهوشَع فَ َّ
صريحا ً عندما وع َ
ظ ُهم.
ظا ً و َ
َّ
"إن ِرجا َل
وعظ ِه:
ب
إلي ُكم
بعض ال ُمختارات ال ُمف َّ
ِ
ُ
سرة التي تعُ ِ ّرفُ ُكم على أسلُو ِ
ث عن زا ِنياتٍَّ .
إن محبَّت َ ُهم للعار هي
ب ال ُمس ِكر ،ث ُ َّم يذ َهبُونَ للبح ِ
إسرائيل ينت ُهونَ من شر ِ
3
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أع َ
ِّ
القلب .شَع ِبي يسأ ُل خَش َبهُ
ب
ظ ُم من محبَّ ِتهم ِلل َكرا َمة.
َمر وال ُّ
سالفةُ تخلُ ُ
...الزنَى والخ ُ
َ
يزرعونَ الريح
عو ّجٍ ،دائما ً ي ِ
ُخط ُ
وعصاهُ تُخ ِب ُرهُ... .إنَّ ُهم مث ُل ٍ
ئ اله َدف .إنَّ ُهم َ
قوس ُم َ
س َّرة َ في ِه .أفرايِ ُم
صدونَ الزو َبعة... .قد ابت ُ ِل َع إسرائيلُ .اآلنَ
ُ
ويح ُ
صاروا بينَ األ ُ َمم كإناءٍ ال َم َ
ير َك َرا َمت ُ ُهم َكطائِ ٍر".
ت َ ِط ُ
الواحد الحقيقي ،إعتَ َب َر ُهوشَع ذها َبهم
شعب الله ال ُمختار من ِق َب ِل اإلل ِه
بما أنَّ ُهم كانُوا
ِ
َ
نى روحي" ض َّد الله" :شعبي يسأ ُل خشبَهُ وعصاهُ تُخبِ ُرهَُّ .
ألن
إلى آله ٍة أُخرى بمثابَ ِة ِ
"ز ً
ُرو َح ِ ّ
ت إل ِه ِهم".
ضلَّ ُهم فزَ نَوا من تح ِ
الزنى قد أ َ
ى من ال َخبَّاز .ي ِ ّ
ُبط ُل اإليقاد من وقتِتما يع ُج ُن العجينَ إلى
" ُكلُّهم فا ِسقون كتَنُّ ٍ
ور ُم ْح َم ً
ط شعبي م َع الوثنيين ،وتعلَّ ُموا ُ
الشعب بالشهوة .لقد إختَلَ َ
ط ُرقَ ُهم
ب هذا
ُ
أن يخت َ ِمر .هكذا يلتَ ِه ُ
غير نافِعينَ لشيء ،وصاروا مث َل ُخبزَ ملَّ ٍة لم يُقلَب ".وعندما وع َ
ظ
الرديئة .لهذا أصبَحوا َ
ش ُع بالقَول" ،كما الكا ِه ُن هكذا الشعب "،صر َخ قائِالً" ،أيُّها ال َك َهنة ،ال تُو ِ ّج ُهوا إصبَ َع
ُهو َ
نحو ُكم".
إنسان آخر ،بل أنا أُو ِ ّجهُ إص َب َع اإل ِت ّ ِ
اإل ِت ّ ِ
ٍ
هام إلى أ ّ
يِ
هام َ
فنتيجةً لعبا َدتِهم لألوثان ،كانُوا سيُؤ َخذُونَ في السبي " :ق ِد ابت ُ ِل َع إسرائيلُ .اآلنَ
ص ِعدُوا إلى أ ُّ
السبي
شور" ( .)9-8 :8لقد كانَ
صاروا بينَ األ ُ َمم كإناءٍ ال مس َّرة َ فيه .ألنَّ ُهم َ
ُ
األ ُّ
أرضها ثانِ َيةً لتكونَ مملكةً.
ترج َع إلى
ي مأسا ِويَّا ً على المملك ِة الشمالية ،ألنَّها لن ِ
ِ
شور ُّ
فالذينَ عا ُ
شوا من ُهم بع َد اإلجتِياح والسبي األشوري ،تشتَّتوا بينَ أ ُ َم ِم األرض.
شرو َ
طة
محبَّة الله غير ال َم ُ
َّ
ُرج َع ُهم في عو َدةٍ روحيَّ ٍة
ذهب إسرائي ُل في السبي،
لقد
ولكن اللهَ أحبَّ ُهم وأرا َد أن ي ِ
َ
طب ُِك لنَفسي إلى األبد وأخ ُ
إلى نف ِسه" :وأخ ُ
والمراحم.
ق واإلحسان
ِ
طب ُِك لنَفسي بال َعد ِل وال َح ّ ِ
أخ ُ
ب الل ِه
فتعرفينَ الربّ " ( .)20 -69 :2إن هذه العو َدة َ ُّ
الروحيَّة لشع ِ
طب ُِك لنَفسي باألمانَة ِ
آخ ِر األيَّام
إلى الربّ  ،والتي تنبَّأ َ عنها األن ِبيا ُء ،لم تتحقّ ْق بعد ،ولكنَّنا ال نززا ُل ننت َ ِظ ُر ُحلو َل ِ
لنش َه َد تحقُّقَ هذه النب َُّوة َ.
لقد كرزَ ُهوشَع بفصا َح ٍة عن محبَّ ِة الله قائِالً :ال أُري ُد ذبا ِئ َح ُكم ،بل أُري ُد محبَّت َ ُكم؛ وال
تعرفُوني ".ولكي يجعَ َل قُلوبَ ُهم ُمستَقيمةً مع الله ،وع َ
ظ ُهوشَع
أُري ُد تقدِماتِ ُكم ،بل أُري ُد ُكم أن ِ
"إحرثُوا
مثل إرميا قائِالً:
ي ويُغدِقَ
ُ
أرض قُلو ِب ُكم القا ِسية ،فإنَّهُ وقتٌ لطل ِ
َ
ب الربّ  ،حتى يأ ِت َ
إلهك دائماً:60( ".
وأنت فار ِج ْع إلى إل ِه َك .إحفَ ِظ الرح َمةَ وال َح َّق وانت َ ِظر
صهُ.
َ
َ
علي ُكم خال َ
62؛ .)1 :62
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دي الشخصي
التطبي ُ
ق التعبُّ ُّ
ننتظ َر تح ُّققَ عودة شعب الله ال ُمرتد ُروحيَّا ً إلى إلهه ،ولكن علينا
غم أنَّهُ علينا أن ِ
ُر َ
إن المق َ
نحن أنفُسنا إلى إل ِهنا ال ُم ِحبّ َّ .
لنرج َع ُ
ض َل عندي من
ي شيءٍ
ط َع ال ُمف َّ
ِ
أن ننتَ ِظ َر أ َّ
سمعت ُ ُموها عن
ض ُل طريقَة
ضب للبرامج اإلذاعيَّة التي ِ
لختام هذا ال ُموجز ال ُمقتَ َ
ُهوشَع هو أف َ
ِ
هوشع النبي:
ضرب فيجب ُُرنا .يُحيينا بع َد يو َمين .في اليو ِم
س فيَش ِفينا.
" َهلُ َّم ن ِ
َ
َرج ُع إلى الربّ ِ ألنَّهُ ُه َو افت َ َر َ
ف الربَّ ُ .خرو ُجهُ ٌ
جر .يأتِي إلينا
الثا ِل ِ
َعر ْ
َعر ْ
يقين كالفَ ِ
ف فل َنتَتَب َّْع ِلن ِ
ث يُقي ُمنا فنحيا أما َمهُِ .لن ِ
طرَ .ك َم َ
كال َم َ
ط ٍر ُمتَأ َ ِ ّخ ٍر يس ِقي األرض.)3-6 :1( ".
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الفص ُل الثاني
نُبُ َّوة ُ يُوئيل
َّ
بار ٍة
إن يُوئيل هو الثاني بينَ األن ِب ِ
ياء الصغار .ورسالةُ النبي يُوئيل تُر ِ ّك ُز على ِع َ
ياء الصغار ،وهي عبارة "يوم الرب ".لقد دعا يُوئيل ضربةَ
إستَخ َدمها ُه َو
وغيرهُ من األن ِب ِ
ُ
الجراد الرهيبة التي إجتا َحت المملكة الجنُوبيَّةَ ،دعاها "يوم الرب ".وبينما كانَ يُس ِ ّمي
ضربَةَ الجراد الحرفيَّة هذه "بيوم الرب "،رب َ
ط هذه الضربة أيضا ً بالسبي البابِلي الوشيك.
ي م َع نُب َُّواتِ ِه عن المجيء الثاني
وكما فع َل األن ِبيا ُء ال ِكبار مز َج يُوئي ُل نُ َّ
بواتِ ِه عن السبي البا ِبل ّ
للمسيح.
َّ
وم الخمسين.
إن النبي يُوئيل هو مألُ ٌ
بوتِ ِه ال ُم َميَّزَ ة عن ي ِ
وف بالنسبَ ِة للكثيرين ،بسبب نُ َّ
بطرس
فأولئك الذينَ كانُوا
َ
حاضرينَ عن َد ِوال َدةِ الكنيسة تسا َءلوا" ،ماذا يعني هذا؟" فبدأ َ ُ
ِ
يوم الخمسين بالقَول" ،هذا ما جا َء في يُوئيل النبي" (أعمال  .)61 ،62 :2لقد وع َ
ظ
عظتَهُ َ
اضرة وال ُمستقبَلة في حياتِنا.
يوم الربّ ِ بالنسبَ ِة لنا هو في أيَّامنا الماضية والح ِ
يُوئي ُل أن َ
َ
ضربَةُ الجراد
الساحقة التي إجتاحت المملكة الجنُوبيَّة.
بوصف ضرب ِة الجراد
ِ
ِ
سفرهُ
إفتَت َ َح يُوئي ُل َ
اف وفضلةُ الز َّحاف أ َكلَها الغَوغَا ُء وفضلةُ
وع َ
ظ يُوئي ُل قائالً" :فضلَةُ القَ َمص أ َكلَها الز َّح ُ
جر َدة ً إيَّاها من
َّار .)4 :6( ".وهكذا جالَت مو َجةُ الجرا ِد في
األرضُ ،م ِ ّ
الغوغاء أكلَ َها الطي ُ
ِ
غير تارك ٍة ورا َءها إال الخراب والدمار.
النبات األخضرَ ،
أشار يُوئي ُل إلى ضر َب ِة الجراد هذه "كيوم الربّ " ( ،)65 :6كانَ يج َع ُل من
عندما
َ
يوم الربّ بهذه الطريقة؟
يوم الربّ ح َدثا ً را ِهناً .فما الذي قص َدهُ يُوئي ُل عندما
أشار إلى ِ
ِ
َ
عندما رأى الضربةَ الرهيبَة ،ور َّد مص َد َر هذه الضربة إلى الربّ  ،كانَ يُخ ِب ُرنا َّ
أن اللهَ يسو ُد
الو ِحي الذين أخ َبرونا َّ
أن
في حياتِنا ،حتى في
ِ
وسط مصا ِئ ِبنا .ث ُ َّم وافَقَ يُوئي ُل م َع باقي ُكتَّاب َ
ِهارنا .وبما َّ
إجتيا َح الجراد
خلف ضيقاتِنا ،كما
الكامنة
اللهَ ُمم ِكن أن يكونَ القُ َّوة
ِ
أن ِ
خلف إزد ِ
َ
َ
الشعب ي ُ
أن اللهَ تر َك ُهم ،أعلنَ يُوئي ُل َّ
ظنُّونَ َّ
ذلك
الرهيب هذا جع َل
حاض ٌر حتَّى في َ
أن اللهَ
ِ
َ
اليوم ،م َّما يعني أنَّهُ حتَّى زمنَ المصائِب ُمم ِكن أن يكونَ أحيانا ً "يوم الرب" بالنسب ِة للذين
(رومية .)28 :8
حسب
ع ُّوونَ
يُحبُّونَ الله ،ال َمد ُ
مقاصده" ُ
ِ
َ
السبي البا ِّبلي
صفُوفَهُ
ي على ُك ّل ما يج ُدهُ في
زحف الجراد
إن
يتحركُ ك َج ٍ
يش ،را َّ
َّ
صا ً ُ
ِ
َ
ليقض َ
طري ِقه .لقد إستخ َد َم يُوئي ُل الخراب الذي أح َدثَهُ
ب ي ُه َّوذا
"جيش" الجراد ،ل َكي يلفُ َ
ت إن ِتباهَ شع ِ
ُ
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كتب
ويُح ِ ّ
ِ
الجيش البا ِبلي لبالدهمَ .
ض َر ُهم لنُب َُّوتِ ِه عن الخراب الذي سيش َهدونَهُ نتي َجةً إلجتِياحِ
ب ويم ُ
واح ٍد في
يُوئيل يقول" ،يجرونَ كأبطا ٍل .يص َعدُونَ ال ُّ
شونَ ُك ُّل ِ
ور َك ِرجا ِل الحر ِ
س َ
َ
ض ُهم بعضا ً يم ُ
سبي ِل ِه وبينَ
ُزاح ُم بع ُ
شونَ ُك ُّل ِ
سبُلَ ُهم .وال ي ِ
طري ِق ِه وال يُغ ِيّرونَ ُ
واح ٍد في َ
السور يص َعدونَ إلى
يجرونَ على
األس ِل َح ِة يقعونَ وال يَن َك ِسرون .يترا َكضُونَ في المدين ِة ُ
ِ
كاللص.)9 ،7 :2( ".
ت يد ُخلونَ من ال ُك َوى
البُيو ِ
ِّ
يو ُم ال َخمسين
زحف الجراد هو يو ُم الربّ ِ الرا ِهن ،وأعلن أن السبي البابِلي
بع َد أن أعلَنَ يُوئيل أن
َ
ُ
للرب ،الذي ُه َو يو ُم الخمسين.
يوم آخر َّ
يوم َّ
الربّ ِ في ال ُمستَق َبل ،بدأ َ يتكلَّ ُم أيضا ً عن ٍ
سيكون َ
وحي على ُك ِّل بَش ٍَر فيتَنبَّأ ُ
ُ
ت نُب َُّوة الله قائِالً:
كتب يُوئي ُل كلما ِ
"ويكون بع َد َ
ب ُر ِ
ذلك أ ِنّي أس ُك ُ
َ
بَنُو ُكم وبنات ُ ُكم ويحلَ ُم ُ
ى)28 :2( ".
شيُو ُخ ُكم أحالما ً ويرى شبابُ ُكم ُرؤ ً
نقرأ ُ َّ
أولئك
الرو َح القُدُس ح َّل على
َ
أن ُّ
يوم الخَمسين (أعمال َ .)4-6 :2
لقد تحقَّقَت هذه جز ِئيَّا ً َ
الشعب األل ِسنة ال ُمنقَ ِسمة التي كأنَّها من
يوم الخمسين .عندما رأى
ُ
الذين كانُوا ُمجت َ ِمعينَ معا ً َ
سل،
وسمعُو ُهم يتكلَّ ُمونَ بِلُغ ٍة مفهو َم ٍة لدى ُك ِّل الشعب الذي كانَ
ِ
الر ُ
ؤوس ُّ
نار تست َ ُّ
قر على ُر ِ
يتكلًًَّ ُم لُغا ٍ
بطرس،
ت ُمخت َ ِلفة ،وعندما ِ
عاصفة "،سألُوا ُ
سمعوا "صوتا ً كما من ُهبُو ِ
ِ
ب ريحٍ
سل .)61 :2
الر ُ
بطرس" ،هذا ما قي َل بيوئيل النبي( ".أعمال ُّ
"ماذا يعني هذا؟" فأجا َبهم ُ
مجيء يسوع المسيح ثانِّيَةً
الح ُ
آخ ِر
بيوم الربّ ِ في ِ
ِ
ور تتعلَّ ُق ِ
ظوا أنَّهُ من ِخال ِل نُب َُّوةِ ِ
يوم الخمسين ،يُخبِ ُرنا اللهُ عن أ ُ ُم ٍ
يوم الخمسين:
األيَّام ،والتي لم تتحقَّ ْق َ
الشمس إلى ُ
واألرض دما ً ونارا ً
ظل َم ٍة
تتحو ُل
وأعم َدة َ دُخان.
السماء
ب في
ِ
ِ
"وأ ُ ِ
ِ
ُ
عطي عجا ِئ َ
َّ
ويكون َّ
ُ
والقَ َم ُر إلى َد ٍم قب َل أن يجي َء يو ُم الربّ ِ العظيم ال َم ُخوف.
باسم الربّ ِ
أن ُك َّل من يدعو ِ
ين ُجو.)32-30 :2( ".
درست نُب َُّوتَهُ عن يوم الخمسين عن كثب،
يوم الخمسين ،وإذا
َ
لقد تنبَّأ َ يُوئيل ِب ُو ُ
ضوح عن ِ
سوف ترى أنَّهُ كانَ يتنبَّأ ُ أيضا ً بأحدا ٍ
سِرينَ لألنبِياء
كتب أح ُد ال ُمف ّ
يوم الخمسينَ .
َ
ث لم تتحقَّق َ
يوم الخمسين ،ولكنَّها ستَتَحقَّ ُق ُك ِلّيَّا ً
صغار يقو ُل َّ
ال ِ ّ
أن نُب َُّوة يُوئيل هذه قد سبقَ وتحقَّقت ُجزئيَّا ً َ
عن َد مجيء يسوع المسيح ثانيةً.
وكما فع َل سا ِئ ُر األن ِبياء ،عندما تحقَّ َقت نُب َُّواتُ يُوئي ُل حر ِفيَّا ً عن أحدا ٍ
ث مثل اإلج ِتياح البا ِبلي
ق هذه النُّب َُّوات حرفِيَّا ً في ال ُمستَقبَل ،حيا َل
أو يوم الخمسين ،فبإمكا ِننا أن نشعُ َر بالبهج ِة لتحقُّ ِ
مجيء المسيح ثانِيَةً.
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ُطرس
كتب ب ُ
دعا ب ُ
ي هذا "بيوم الربّ العظيم وال َمخوف ".عندما َ
يوم الربّ ِ ال ُمست َق َبل ّ
ُطرس َ
ث ست ُك ُ
واح ٍد فقط من ع َّد ِة أحدا ٍ
ون ُجزءا ً من ِسل ِسل ِة أحداث
عن هذا اليوم ،كانَ يُر ِ ّك ُز على ِ
العناص ُر ُمحت َ ِرقَةً،
لبطرس ،عندما سيأتي هذا اليوم" ،ستنح ُّل
مجيء المسيح ثانِيَةً .فبال ِنّسبَ ِة
ُ
ِ
بطرس .)3
وتحتَ ِر ُق
ُ
األرض وال َمصنُوعاتُ التي فيها" (ُ 2
ق الشخصي
التطبي ُ
نكرزَ
يكر ْز يُوئي ُل فقط عن يوم الرب
الحاضر وال ُمستَق َبل ،بل حضَّنا كشع ِ
ِ
ب الله أن ِ
لم ِ
إخبار أوالدِنا واألجيا َل اآل ِتيَة عن يوم الرب ( .)3-2 :6يحثُّنا يُوئي َل
لجي ِلنا ،من ِخال ِل
ِ
در َك َّ
الرب .وعندما
يوم في الماضي
وم َّ
أن ُك َّل ٍ
ِ
والحاضر وال ُمستَق َبل ين َبغي أن يُعتَ َب َر ك َي ِ
لنُ ِ
س َك بهذه ال ِث ّقة في ُ
كيف َح َّو َل اللهُ ُ
ظروفِنا
وف حيا ِتنا
نتذ َّك ُر
َيرنا ،علينا أن نتم َّ
ِ
الماضية لخ ِ
ظ ُر َ
َ
الحاضرة (رومية .)28 :8
ِ
ف عن يوم الربّ العظيم والمخوف ال ُمستَقبَلي؟ ِل َكي نُف ِ ّك َر بأي
ولكن لماذا يُريدُنا اللهُ أن ِ
نعر َ
بطرس الشخصي عندما يُخ ِب ُرنا عن يوم
نوع من النَّاس ين َبغي أن نكون .أَصغُوا ِلتطبيق ُ
نتظ ُرونَ هذه ،إجتَ ِهدوا لتُو َجدُوا عن َدهُ بِال َدنَس وال
الرب اآلتي" :لهذا ،أيُّها األحبَّاء إذ أنتُم ُم ِ
َّ
يوم
عي ٍ
ب في سالم .واح ِسبُوا أناة َ ر ِبّنا خالصاًُ 2( ".
َ
بطرس  .)65 -64 :3إذ نتطلَّ ُع إلى ِ
الربّ اآلتي ،يُق ِ ّد ُم يُوئي ُل واألن ِبياء تطبيقا ٍ
بطرس ألتباعِ المسيح.
ت كالتي ق َّد َمها ُ
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الفص ُل الثا ِّلث
نُبُ َّوة ُ عا ُموس
كانَ عا ُموس جاني ُج َّميز وراعٍ ،من قري ٍة صغيرةٍ إس ُمها تَقوع ،تبع ُد حوالي عشرينَ
ب شماالً وال ِكرازَ ِة في مملكة إسرائيل
ي عا ُموس من الله للذها ِ
كيلومترا ً َجنوبي أورشليمُ .د ِع َ
عروف َّ
أن
الشماليَّة ،قب َل أن
يأتي عليها السبي األشوري ِبحوالي خمسين سنةً .من ال َم ُ
َ
ع ِ ّزيَّا في المملكة الجنوبِيَّة ،الذي إز َدهَرت أ ُ َّمةُ ي ُه َّوذا في
كم الملك ُ
عا ُموس خ َد َم في أي َِّام ُح ِ
ي
كم ِه ،على الصعي َدين العس َكري والما ّدِي .لقد كانَ
ُ
ظ ِّل ُح ِ
الشعب ُمقتَنِعا ً آنذاك أنَّهُ لم ي ُكن أ ُّ
ض َّد ُك ٍّل من
ي نوعٍ من التهديد .ولكن نُب َُّوة َ عا ُموس
سوف تتكلَّ ُم ِ
َ
عد ّ ٍُو يلُو ُح في األُفق ،وال أ ُّ
أ ُ َّمة ي ُه َّوذا ال ُمز َد ِه َرة ،إلى جانِب مملكة إسرائيل الشمالية.
دينُونَة الله قا ِّد َمة
عهاَّ ،
أن اللهَ سيد ُ
س َّك ُ
ناطقا ً بكلما ٍ
ِين
ان المملكة الشمالية سما ُ
بدأ َ عا ُموس نُب َُّوتَهُ ِ
ت أحبَّ ُ
أعدا َءهم ( .)3 :2 -3 :6و َبينَما يُع ِ ّد ُد عاموس هذه األ ُ َمم ويع ُ
ظ عن دينون ِة الله اآلتِيَة عليهم،
س ُّروا بأن يس َمعوا عن الدينونة التي سيُنززلُها اللهُ
يبت َ ِه ُج
ُ
الشعب بِسماعِ رسالَتِه .لقد ُ
بوعظ ِه ،حتَّى أخ َب َر ُهم باألخبار الس ِيّئة:
ِب عا ُموس إنتبا َه ُهم
ِ
سرعانَ ما يجذ ُ
بأعدائهم .ولكن ُ
وس
يهوذا على
ِ
الم عا ُموس َّ
رفضها نا ُم َ
إسرائيل وي ُه َّوذا كانتا ست ُ ِ
دانان أيضا ً ( .)8 -4 :2لقد َ
والم إسرائيل على الطمع ،وإن ِعدام العدالة اإلج ِتماعيَّة،
حفظ وصاياه،
الرب وعدم
ِ
َّ
َ
الرب.
إسم َّ
والالأخالقِيَّة التي دنَّ َ
ست َ
ض َّد إسرائيل ُمتن ِبّئا ً عن السبي األ ُّ
شوري فيقول:
ويُتا ِب ُع عا ُموس نُب َُّوتَهُ ِ
سهُ .وما ِسكُ
القوس ال
"ويبي ُد ال َم ُ
ِ
ي ال يُش ِ ّد ُد قُ َّوتَهُ والبط ُل ال يُن ِ ّجي نف َ
ناص عن ِالسريع والقَو ُّ
ب بينَ األبطال
ين ال ينجو ورا ِك ُ
يثبُتُ وسري ُع ِ ّ
ي القل ِ
ب الخَي ِل ال يُن ِ ّجي نف َ
سهُ .والقَو ُّ
الرجلَ ِ
ذلك اليوم يقو ُل الربُّ .)61 -64 :2( ".
عريانا ً في َ
ب ُ
يهر ُ
ُ
عندما وع َ
ظ عاموس بهذ ِه الرسالة لمملك ِة إسرائيل الشماليَّة ،إستهزَ أوا برسالتِ ِه عندما
األشوريَّين ،ألنَّ ُهم كانُوا يعي ُ
ذكر
بهزيم ِتهم على ي ِد
شونَ في مرحل ِة ازد ٍ
ِهار .ولقد َ
ِ
تنبَّأ َ ِ
عا ُموس بعض ال َمهارات ال َعس َكريَّة التي إشتَ َه َرت بها المملكة الشماليَّة .ولكن بع َد خمسينَ
ي ُك ُّل شع ِبها على يد ال َجيش األ ُّ
ي.
سنةًُ ،ه ِز َمت المملكةُ الشما ِليَّة و ُ
شور ّ
س ِب َ
ص التوبَ ِة إلسرائيل (-1 :4
ي
بتقديم فُ َر ِ
ِ
حاو َل عاموس أن يُ َح ّ ِو َل السبي األشور ّ
لقد َ
س َل اللهُ عليهم األو ِبئة واألمراض،
س عنهم المطر ،وأر َ
 .)63فأرس َل اللهُ لهم ال ُجوع ،وح َب َ
يرجعوا إلى الله ( .)66 ،60 ،9 ،8 :4فبما َّ
أن إسرائيل لم يُ ِع ِر ان ِتباها ً لدعوة
غم َ
ُ
ذلك لم ِ
ور َ
9
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الله ل ُهم للتو َبة ،تا َب َع عاموس ي ِع ُ
ظ قائالً َّ
سوف تأتي ال َمحا َلة ،وهذه الدينُونَة
أن دينونةَ الله
َ
يرج َع أبدا ً من السبي األ ُّ
ون ُمست َ ِم َّرةًَّ ،
ست ُك ُ
ي.
ألن إسرائي َل لن ِ
شور ّ
ى.
تقديم
ق
ِ
ِ
خمس ُرؤ ً
الطريقة التي يتنبَّأ ُ بها عاموس عن دينون ِة الله هي عن طري ِ
حرقة،
فالدينوناتُ التي نراها في َّأول إثنتين من ُرؤاهُ ،والتي َّ
صو َرت وبأ َ الجرا ِد والنار ال ُم ِ
الرؤيا الثالثة للزيج،
ت َّم تفادِي ِهما عندما
ع عا ُموس طا ِلبا ً رحمةَ الله ( .)1-6 :7ث ُ َّم تأتي ُّ
تضر َ
َّ
أو الخي ُ
إلظهار
ط وثَقَّا ُل الرصاص ،اللذينَ ُهما
مقدار استقا َم ِة الحائط .هذا أظ َه َر لماذا كانَ
ِ
ِ
اللهُ
شعب الل ِه ُمستَقيمين ،بل وج َد ُهم ُمعو ِ ّجين ،رافِضينَ لنا ُموس
غاضبا ً من شعبِ ِه :لم ي ُكن
ُ
ِ
ض َبهُ.
َّب غ َ
الله ،م َّما سب َ
األمر الذي أظ َه َر َّ
أن دينُونَةَ الله
الرؤيا الرابِعة كانت سلَّةَ فا ِكه ٍة ناضجةً لإلهتراء،
ُ
ي منذُ
زمن َ
الخامسة،
الرؤيا
ِ
ئ عنها في ُّ
طويل ،وأن دينُونَةَ الل ِه علي ِهم تُنُ ِبّ َ
ٍ
كانَ ين َبغي أن تأتِ َ
ُ
سرها على
ف
وقف اللهُ على المذبَح قائِالً،
حيث
األعتاب وك ِ ّ
ُ
"إضر ِ
ب تا َج العمو ِد حتى تر ُج ُ
ِ
َ
ب وال يفلتُ منهم ناجٍ.)6 :9( ".
هار ٌ
يهر ُ
ؤوس جمي ِعهم فأقت ُ َل ِ
آخ َرهم بالسيف .ال ُ
ُر ِ
ب منه ٌم ِ
الرؤيا ،أظ َه َر اللهُ َّ
أن ُحك َمهُ على إسرائيل كانَ نِهائِيَّاً .لن ين ُج َو من ُهم أحدٌ ،ولن يُع َفى
في هذه ُّ
وعالوة ً على ذ ِل َكَّ ،
فإن دينُونَة الله كانت وشي َكةَ ال ُحدُوث.
عن أ َحد.
َ
ف المسؤوليَّة
الروحيَّة تُضا ِّع ُ
اإلمتِّيازاتُ ُّ
ذلك ،أخ َب َر ُهم َّ
أن دينُونت َ ُهم
يهوذا وإسرائيل من دينُونَة الله على األ ُ َمم .بد َل َ
لم يُح ِيّد عا ُموس َّ
ُ
أكثر قسوة ً من دينُونَ ِة األ ُ َمم الوثن ِيّين .فلقد كانت خطايا ُهم ذات عواقِب وخيمة أكثَر
ستكون َ
ألنَّ ُهم كانُوا يتمتَّعُونَ بإم ِتيازا ٍ
ذلك لم يلت َ ِز ُموا
غم َ
معرفَتِ ِهم ل َك ِل َم ِة اللهُ ،
ت ُروحيَّة ،بسب ِ
ب ِ
ور َ
الروحيَّة بالنس َب ِة
قاس المسؤوليَّةُ ُّ
س ِ
ب عا ُموس ،ت ُ ُ
بال َعيش بحسب وصايا وتعاليم كلمة الله .ف ِب َح َ
ديناميكي على طريقَ ِة عي ِشنا
الروحيَّة بشك ٍل
ِ
الروحيَّة ،وينبَغي أن تُؤ ِث ّ َر إم ِتيازاتُنا ُّ
لإلمتِيازات ُّ
وحيا ِتنا.
فالذي نع َملُهُ حيا َل ما نع َل ُمهُ ،هو أكث َ ُر أه ِ ّميَّةً م َّما نعلَ ُمهُ .نحتا ُج أن نتذ َّك َر َّ
ب ما
س ِ
أن ال َعيش ِب َح َ
المعرفة .وبينما ي ُ
المعرفَةَ بح ِ ّد ذاتِها
ظ ُّن العال ُم ال ِعلماني أن
نعلَ ُمهُ هو أكث َ ُر أه ِ ّميَّة من إكتِساب
ِ
ِ
الحكمة هو الفضيلة.
هي فضيلة ،كرزَ األن ِبيا ُء قائِلينَ أن تطبيقَ
المعرفة أو ِ
ِ
بالر ُجوع
الوع ُد ُّ
لقد وع َ
ذلك
ب الله" :في َ
ظ عاموس ،كما فع َل ُ
غيرهُ من األنبياء ،عن الر ُجوعِ ال ِنّها ِئي ِلشع ِ
داود الساقِ َ
اليوم أُقي ُم ِم َ
ص ُن ُ
شقُوقَها وأُقي ُم رد َمها وأبنِيها كأي َِّام الدَّهرِ .ل َكي َي ِرثُوا
طة وأ ُ َح ِ ّ
ظلَّةَ ُ
ُ
إسمي علي ِهم" (.)62-66 :9
ي ِ
ب ِقيَّةَ أدُوم وجمي َع األ َمم الذين ُد ِع َ
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الروحي
الرجوع
ِ
تتكلَّ ُم هذه النُّب َُّوة عن ُرجوعِ شعب إسرائيل ُروحيَّا ً إلى إل ِههم .إن هذا ُّ
بمعنى التوبة ،لم يتحقَّق بعد ،وهو أكث َ ُر أه ِ ّميَّةً بن َ
ظ ِر الله من العو َد ِة ال ُجغرا ِفيَّة.
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الرابِّع
الفص ُل َّ
عوبَديا
نُبُ َّوة ُ ُ
أنت ُمحتَقَ ٌر ج َّداً .تكب ُُّر
"هكذا قا َل الس ِيّ ُد الربُّ عن أدوم ...إنِي قد جعلت ُ َك صغيرا ً بينَ األ ُ َممَ .
حاجئ الصخر َر ْف َعة مق َع ِد ِه القائ ُل في قَل ِب ِه من يُحد ُِرني إلى
ع َك أيُّها السا ِك ُن في َم ِ
قل ِب َك قد َخ َد َ
ع ُّ
هناك أُحد ُِر َك
ضوعا ً بينَ النجوم فمن
نت ترت َ ِف ُع
َ
ش َك َمو ُ
األرض .إن ُك َ
كالنسر وإن كانَ ُ
ِ
عوبديا .)4-2
يقو ُل الربُّ ُ ( ".
عو َبديا عندما يذ ُك ُر
أولئك ال ُمتَ َك ِبّرين الذينَ
َ
عو َبديا .فع َّمن يتكلَّ ُم ُ
سفر ُ
بهذه الكلمات يب َدأ ُ ُ
محاج ِئ الصخور ،والذين يظنُّونَ أن ال أح َد يستطي ُع أن يُنززلَ ُهم من ِع ِ ّ
شهم
يعيشونَ في
ِ
كالنُّسور؟ ي ُ
البعض َّ
عوبَديا ينبَغي أن يكونَ تحذيرا ً لنا ُ
نعيش في
نحن الذين
ظ ُّن
سفر ُ
ُ
ُ
أن َ
َ
الحديث عن إرسا ِل بعثا ٍ
شاف الحياة على
القرن الحادي وال ِعشرين ،ألنَّنا نس َم ُع اليوم
ت إلكتِ ِ
س ُر وت ُ َ
طب َُّق على أساس َّ
أن الله ال
ب أُخرى .في األجيا ِل
الماض َية ،كانت هذه األعدا ُد تُفَ َّ
ِ
كوا ِك َ
البعض هذه األعداد
س ُر
مناز َل ُمرت َ ِفعة .في
القرن الحادِي وال ِعشرين ،يُف ِ ّ
ُ
يُريدُنا أن نس ُكنَ في ِ
ِ
ب األُخرى
علم َك وتِقَ ِنيَّتِ َك،
س َ
وحاو َ
كالتالي" :إذا تكب َ
ب ِ
لت أن تجع َل ُ
كناك على الكوا ِك ِ
َّرت بسب ِ
َ
ناك سيضعُ َك ويُحد ُِر َك الله إلى األرض".
فمن ُه َ
في الفَضاءِ ،
الخارجي .بل كانَ يشت َ ِع ُل
ب عن األب ِنيَة ال ُمرت َ ِفعة أو الفضاء
عوبَديا يكت ُ ُ
لم ي ُكن ُ
ِ
ب ال ُمقدَّسُ ،مو ِ ّجها ً
ف
سفر بينَ
أسفار األن ِبياء إلى شع ٍ
بالغض ِ
أصغر ٍ
يٍ ،كانَ قد َ
َ
ِ
إقتر َ
ب عدائِ ّ
ب ي ُه َّوذا ،عندما سقطت أُورشَليم بي ِد البا ِبل ِيّين.
ض َّد شع ِ
أعماالً رهي َبةً ِ
طريقَةُ أدُوم ُمدانَة
شعب أدوم في
عاش
عوبَديا ل َكي يدينَ أ ُ َّمةً تُدعى "أدوم ".لقد
ُ
لقد تكلَّ َم اللهُ من ِخال ِل ُ
َ
ف "بالصخرةِ الحمراء لمدينة ِبترا" في األرد ُّن.
مكان بإمكانِ َك أن
ُعر ُ
تزورهُ اليوم ،و ُه َو ي َ
َ
ٍ
ورة فيها على إرتِفاعِ أكثَر من مائتي متراً،
ص ُخ ٌ
ُ
ور حمراء شا ِهقة ،وفجواتٌ ومغائِر محفُ َ
ق
تسير عليها را ِكبا ً على
ترت َ ِف ُع على جا ِنبَي الطريق التي
ُ
صهوةِ جوا ٍد يقُود َُك َ
عبر وا ٍد ض ِيّ ٍ
َ
طويل يُؤ ّدِي إلى باحا ٍ
شعب أدوم،
مرة ً مدينَةً تأوي
ت وا ِسعة .هذه الباحاتُ الوا ِسعة كانت َّ
َ
خاطبا ً إيَّا ُهم.
عوبديا ُم ِ
كتب ُ
الذين َ
يرونَ على قوا ِف ِل
فبع َد أن كانَ األد ِ
ُوميُّونَ يغزونَ على ُمد ُِن أعدا ِئهم و َيسلُبُونَ غَنا ِئ َم ُهم ،أو يُ ِغ ُ
ُ
حيث جعلوا
لإلحتماء في مدينتِهم بتراء،
ُسرعونَ
ِ
ار األغ ِنياء في الصحراء ،كانُوا ي ِ
الت ُّ َّج ِ
مغائر في أعالي الصخور الشا ِهقَة .وكانَ لدي ِهم سال ِل ُم من ِحبال ،يتسلَّقونَها إلى
ألنفُ ِسهم
َ
ُالحقُو ُهمِ .لهذا
مغائرهم ث ُ َّم يرفَعونَ هذ ِه السال ِلم ،م َّما يجع ُل من ال ُمستَحي ِل على أعدا ِئهم أن ي ِ
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َ
ظنُّوا َّ
ع َك...
أن أحدا ً لن يستطي َع تدميرهم .هذا ما َعناهُ ُ
عو َبديا عندما قا َل" ،تكب ُُّر قل ِب َك قد َخ َد َ
ألنَّ َك تقو ُل في قل ِب َك من يُحد ُِرني إلى التُّراب؟" (.)3
سفر
فمن كانَ هؤالء
ِ
األدوميُّون؟ لقد كانُوا من نس ِل عي ُ
سو أخي يعقُوب .يُخبِ ُرنا ُ
يعقوب وعيسو كانا توأ َمين ،ولكن كانت ل ُهما قِيَ ٌم ُمتناقِضة وأ ُ
التكوين َّ
أن
سلوب حياةٍ ُمختَلِفٍ
ُ
َ
وب ُمخادِعاً ،ولكنَّهُ كانَ أيضا ً روحيَّاً ،كانَ عيسو دُن َيويَّا ً
بينَ
الواح ِد واآلخر .فبينما كانَ يعقُ ُ
ِ
صورا ً بطريقَ ٍة
غير ُر ِ
يٍ ،أي ما نُس ِ ّمي ِه اليوم "بالر ُجل ال ِعلماني الدُّنيَوي ".هذا ما نراهُ ُم َّ
َ
وح ّ
بصحن ع َدس.
وب
سفر التكوين ،عندما با َ
ع عيسو بُ ُكوريَّتَهُ ليعقُ َ
مجازيَّة في ِ
ِ
ِ
إسم "إسرائيل" من يعقوب ،وأص َبحوا
الشعب اليهودي ،كانَ
َ
بينما أخ َذ نس ُل يعقُوب َ
شعب أدوم ي ُكنُّونَ الكرا ِهيَةَ
ب أدُوم ،الذين
صاروا أعدا َء الي ُهود األ ِلدَّاء .كانَ
ُ
ُ
عيسو أبا شع ِ
والخداع ،فانتَ َه ُزوا
ق الحيلَ ِة ِ
لليهود ،بسبب أخذ يعقُوب بركةَ بُ ُكوريَّ ِة أبيهم عي ُ
سو عن طري ِ
للقضاء على اليهود.
ف م َع األ ُ َم ِم األُخرى
ِ
ص ٍة للتحالُ ِ
ُك َّل فُر َ
ذلك النَّوع من السقُوط الذي
قوط أدُومَ ،
س ِ
كتب ُ
ئ ِب ُ
َ
عو َبديا نُب َُّوتَهُ القصيرة لكي يُن ِب َ
سي ُك ُ
عوبَديا ثماني إ ِت ّهاما ٍ
ت ض َّد
ون نتي َجةً ُمباش ََرة ً ل ُكر ِه ِهم وإضطهادِهم لليَ ُهود .ولقد ألقى ُ
ت قولَهُ
مرا ٍ
شعب
لألدوم ِيّين" ،كانَ ين َبغي أن ال تفعلوا هذا( ".وكانَ
ُ
ِ
ُكر ُر ثماني َّ
أدوم .وهو ي ِ ّ
وعملُوا هذه األُمور).
أدوم قد سبقُوا
ِ
"كانَ ين َبغي أن ال تن ُ
ت ِببَني يهوذا
صي َبتَهُ .وكانَ ينبَغي أن ال تَش َم َ
يوم أَ ِخ َ
يوم ُم ِ
ظ َر إلى ِ
يك َ
باب
يوم الضيق .وكانَ ين َبغي أن ال تد ُخ َل َ
يوم هال ِك ِهم .وكانَ ين َبغي أن ال تفغ ََر ف َم َك وتفتَ ِخ َر َ
َ
ُ
يوم بَليَّ ِته .وكانَ ينبَغي أن
يوم بَ ِليَّتِهم .وكانَ ين َبغي أن ال تنظر َ
أنت أيضا ً إلى ُم ِ
صيبَتِ ِه ِ
شعبي َ
المفرق لتق َ
ط َع ُمنفَ ِل ِتيه
ف على
َ
ال تسلُ َبهُ وت ُم َّد يدا ً إلى قُ َ
يوم َب ِليَّ ِته .وكانَ ين َبغي أن ال ت ِق َ
در ِت ِه َ
يوم الربّ ِ قا ِد ٌم عليك".
وال ت ُ ِ
يوم الضيق .وبما أنَّهُ كانَ ين َبغي أن ال تفعَ َل هذا ،فإن َ
سلّ ْم بقاياهُ َ
عوبَديا كانَ يد ُ
ِين
يعت َ ِق ُد
وط أُورشَليم زمنَ
بعض ال ُمف ّ
سق ُ ِ
سِرينَ أن ُ
ف أدُوم خال َل ُ
ُّ
ُ
تصر َ
وشعب ي ُه َوذا إ َّما ذُ ِبحوا أو أ ُ ِخذُوا أسرى إلى با ِبل.
ِمت المدينَةُ ُك ِلّيَّاً،
كم صدقِيَّا ،عندما ُهد َ
ُ
ُح ِ
هرب
ب المدينة .وعندما
بحصار أُورشَليم،
ع َد
شعب أدُوم البابِل ِيّينَ
ُ
وشار ُكوا بنَه ِ
َ
ولقد سا َ
َ
ِ
سرو َن ُهم ويُ ِس ِلّ ُمو َن ُهم للبابِل ِيّين.
اليَ ُهو ُد من
الكارثة ،كانَ األدُوميُّونَ يأ ُ
ِ
غيرهُ من األن ِبياء بال ِكرازَ ةِ عن
ث ُ َّم إنت َ َق َل ُ
ُشار َك َ
عو َبديا من هذا التأديب على أدُوم ،لي ِ
بك" ( .)65وعندما تحقَّق هذا اليوم الذي تنبَّأ َ
ب أدُوم" ،كما
فعلت يُف َع ُل َ
َ
يوم َّ
الرب .فقا َل لشع ِ
ِ
عوبَديا عن الوسيلة التي سيتخ ِد ُمها اللهُ
لتدميرهم.
ي على أ ُ َّم ِة أَدُوم نِها ِئيَّاً .ولقد تنبَّأ َ ُ
ب ِه ،قُ ِ
ِ
ض َ
ون بيتُ يعقُوب نارا ً
سوف ينقَ ِلبُونَ علي ِهم ،ولن يبقَ شي ٌء من أ ُ َّم ِة أدوم " :وي ُك ُ
ف ُحلفاؤُهم
َ
سو قَ َّ
ُ
سو"
شا ً فيُش ِعلُونَ ُهم ويأ ُكلُو َن ُهم وال
ق من بي ِ
ت عي ُ
ف لَهيبا ً بيتُ عي ُ
و َبيتُ يُو ُ
يكون با ٍ
س َ
13
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ت التاريخ ،عندما
يرها ،وإختَفَت أ ُ َّمةُ أدُوم عن صفحا ِ
( .)68لقد تحقَّقَت هذه النُّب َُّوة ُ ِبحذافِ ِ
ُ
الرومان عليها ِنها ِئيَّا ً عام  70ميالديَّة.
قضى
ق التعبُّدي
التطبي ُ
الشرير (المز ُمور
اإلنسان التقي واإلنسان
ب الم َقدَّس ،نج ُد ُمقارنَةً بينَ
ِّ
عب َْر ُك ِّل ال ِكتا ِ
َ
ِ
سو في
صةَ يعقُوب وعي ُ
ف ِق َّ
نعر ُ
6؛ متى 27 -63 :7؛ ُ 6كورنثُوس  .)61 -64 :2فإن ُكنَّا ِ
در َك أن هذه
الر ُ
سول عن هذا الق َّ
سفر التكوين ،وما قالَهُ بُولُس َّ
صة ،لن يصعُ َ
ب علينا أن نُ ِ
ِ
مجازيَّا ً بين حياةِ اإلنسان الروحي واإلنسان الطبيعي غير
قار ُن
ِ
النُّب َُّوة القصيرة ِلعُوبَديا ت ُ ِ
الروحي (تكوين 34 -29 :25؛ 27؛ ُرومية  .)66 ،60 :9إن حياة َ يعقُوب هي ن ُمو َذ ٌج
ُّ
الروحيَّة.
الروحي ،ألنَّهُ من ُك ِّل قلبِ ِه
طلب الله وسعى ورا َء ال ِقيَم والبَركات ُّ
لإلنسان ُّ
َ
مالك الرب ،تغي ََّر إس ُمهُ
يعقوب م َع
ع"
سفر التكوين أنَّهُ عندما
ِ
ُ
"تصار َ
َ
نقرأ ُ في ِ
َدت م َع الل ِه
ليُص ِب َح إسرائيل" :ال يُد َعى إس ُم َك فيما بعد يعقُوب بَ ْل إسرائيل .ألنَّ َك جاه َ
ورة ٌ عن اإلنسان الطبيعي غير
والناس وقَ َدرت" (تكوين  .)28 :32أما عي ُ
سو ،ف ُه َو ُ
ِ
ص َ
بذلك
كشف عيسو
صحن ع َدس،
َ
الروحي .وكونُهُ با َ
ُّ
ع بُ ُكوريَّتَهُ (أي ميراث اإلبن األكبَر) ،بِ
َ
ِ
ب أن قِيَ َم وأ ُ
سلوب حياة عيسو
ع أولويَّاتِ ِه ُّ
ضج ِه وتص ُّد َ
عدم نُ ِ
َ
غر َ
الروحيَّة .وال ينبَغي أن نستَ ِ
ومقاصد الله.
ب وقِ َي ِم
ب أدومَ ،
تلك األ ُ َّمة الشديدة العداوة لشع ِ
يقو ُد إلى شع ِ
ِ
عندما نس َم ُع َّأوالً عن يعقوب وعيسو ،نج ُد ُهما في َر ِح ِم أ ُ ِ ّم ِهما ِرفقة .إن التطبيقَ
المجازي لهذا األمر هو أن إمكا ِنيَّةَ طبيعة ُك ٍّل من يعقُوب وعيسو تُو َج ُد في ُك ِّل واح ٍد منَّا.
كتب يقو ُل
يُظ ِه ُر لنا بُولُس هاتَين الطبي َعتين بشك ٍل رائِع في رسالتِ ِه إلى الغالط ِيّينَ .
َّ
ضهما .وعندما يستخ ِد ُم بُولُس كلمة "جسد"
عان معا ً بسبب تناقُ ِ
أن الرو َح والجسد يتص َ
ار ِ
يعني "الطبيعة اإلنسانية
بدون ُمساعدة الله ".إن الرو َح القُدُس يمن ُحنا اإلمكانِيَّة لنكونَ
ِ
ُس ليم ُك َ
ث فيها ،فإن جسدنا ،أي طبيعتنا
ِ
روح ِيّين مثل يعقُوب ،ولكن عندما يأتي الرو ُح القُد ُ
وح ِيّين ،أ ُ
ضيف على أجسادِنا .هذا
ناك
البشريَّة ،لن تُلغَى .بل ُه َ
شخص ُمص ِ ّم ٌم على جع ِلنا ُر ِ
ٌ
َ
سؤا ِل
عوبديا
الديناميكيَّة تتحدَّانا بال ُّ
ِ
سو) .إن نُب َُّوة َ ُ
هو ما يُعطينا اإلمكانِيَّتان (يعقُوب وعي ُ
سوف نُغذِّي؟
التالي :أيَّةُ إمكانِيَّ ٍة أو طبيعَ ٍة من اإلثنين
َ
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الخامس
الفص ُل
ِّ
نُبُ َّوة ُ يُونان
ليكرزَ بالتوبَ ِة والخالص ألعدائِه .لقد كانَ يونان
يُخ ِب ُرنا ُ
ي منَ الله ِ
سفر يُونان عن نَ ِب ّ
ي ٍ ُد ِع َ
معرفَةَ
ف أنَّهُ إذا
دعوة الله ،فإن أعدا َءهُ سيخلُ ُ
تجاو َ
صون .إن ِ
يف َه ُم طبي َعةَ الله ِ
ليعر َ
ب م َع َ
َ
ُقر َر ع َد َم الذهاب إلى نينَوى،
يُونان الشخصيَّة لمحبَّة الله غير المشروطة هي التي دفعتهُ لي ِ ّ
ذلك،
ض ِر الله .وبد َل َ
وألنَّهُ لم ي ُِر ْد أن يذهَب إلى ِنينَوىَّ ،
قر َر أيضا ً أنَّهُ لن يقت َ ِرب من مح َ
َب باإل ِت ّجا ِه
متن سفنيةٍ ،التي لم ت ُكن فقط تذه ُ
عن الله ،فأب َح َر على ِ
حاو َل ال َه َرب بعيدا ً ِ
َ
بإمكان اإلنسان أن يُسافِ َر إلي ِه في
ي أبع َد ميناءٍ كانَ
ال ُمعا ِكس ،بل أيضا ً كانَ مق َ
ِ
صدُه ال ِنّهائ ُّ
لك األيَّام ،بعيدا ً عن مدينَ ِة نينَوى3 :6( .؛ .)3 ،2 :4
تِ َ
أعداء اليهو ِد القُدامى .والفظائع التي إقترفها األشوريُّونَ لم
عاص َمةَ أل ِ ّد
كانت مدينَةُ نينَوى
ِ
ِ
ي ُكن لها سا ِبقةٌ في التاريخ القديم .لربَّما يُونان أو أفرا ُد عا ِئل ِت ِه من ضحايا فظا ِئعِ األ َ ُ
شور ِيّين.
ُ
ب نينَوى الذين ظلموا شعبَهُ.
يكون لدي ِه
وقد
ٌ
سبب كافٍ ل ُكر ِه ِه لشع ِ
األول)
ض ِر الله وال ُ
يخر ُج من مح َ
يُونان ال يذهَب إلى مح َ
ض ِره (اإلصحاح َّ
َّ
إن أن ِبيا َء ال َعه ِد القَديم واألشخاص األت ِقياء إت َّ َبعُوا ِبشك ٍل عام نموذجا ً في عالقتِ ِهم م َع
الله .لقد ذكرتُ هذا النمو َذج عندما تأ َّملنا بخد َم ِة النبي إشعياء .كانَت ل َدي ِهم إختِباراتٌ ُمؤ ِث ّرة
ب من أج ِل
ض ِر الله ،وعندها
في
صارت لديهم إخ ِتباراتٌ ُم ِ
ِ
ثمرة في الذها ِ
المجيء إلى مح َ
َ
صةُ الله عن يُونان هذا النمو َذج مع ُكوساً.
الله .تُرينا ق َّ
ف اللهُ يُونان
في اإلصحاحِ َّ
األول من نُب َُّوة يُونان القصيرة هذه ،نقرأ ُ أنَّهُ عندما كلَّ َ
أمرهُ على ع َد ِم الذهاب إلى نينَوى،
ب إلى نينَوى،
بالذها ِ
رفض أن يذه َ
َ
َب ،وعندما حزَ َم َ
ب من أج ِل الله .لقد
المجيء إلى
أظ َه َر لنا إيمانَهُ في هذين البُع َدين في
ِ
محض ًِ ِر الل ِه والذها ِ
َ
عرف ي ُ
ب
ض ِر الله ،عندها أخ َذ تكليفا ً بالذها ِ
ُونان أنَّهُ نتي َجةً ِلكونِ ِه قد إخت َ َب َر ُد ُخوالً إلى مح َ
َ
إلى نينوى من أج ِل الله .وبما أنَّهُ لم ي ُك ْن قادِراً ،أو باألحرى لم ي ُكن را ِغبا ً بالذهاب ،أعلنَ
ض ِر الله
أنَّهُ لن يذهَب إلى نينَوى من أج ِل الله ،وإنسجاما ً م َع
قراره ،أنَّهُ لن يد ُخ َل إلى مح َ
ِ
أيضاً.
بما َّ
ونام
أن يُونان كانَ يُحا ِو ُل اإلخ ِتباء من الله عندما َر ِك َ
ب السفينة ،نزز َل إلى ِ
قعر السفين ِة َ
ونقرأ ُ َّ
غرقَ السفينَة .وعندما
أن اللهَ أها َج
نوما ً عميقا ً (.)5 :6
ِ
َ
عاصفَةً قويَّةً كا َدت أن ت ُ ِ
ب العاصفة ويُصلُّونَ آلل ِه ِت ِهم ،كانَ يُونان يَغُ ُّ
َوم عميق،
ط في ن ٍ
عر بسب ِ
ارة ُ في ذُ ٍ
أصبَ َح البَ َّح َ
ق النَّوم.
ُمحا ِوالً َ
الهرب من نينَوى ،ومن الله ،ومن مشا ِك ِل ِه عن طري ِ
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َّان السفي َن ِة ووا َجهَ يُونان الذي كانَ نائما ً وس َ
ُونان َّ
في ُ
وعندما نزز َل ُرب ُ
أن
ط
ِ
العاصفة ،إعت َ َر َ
س َل
س َل هذه
البحر ،وكان
إل َههُ هو الله الذي صن َع
ِ
ِ
العاصفة ألنَّهُ كانَ قد أر َ
غاضبا ً منهُ ،فأر َ
َ
الربَّانَ َّ
أخبر ي ُ
ورفض ي ُ
ي ُ
أن
ُونان هذا التكليف اإللهي ( .)60-9ولقد
ُونان إلى نينَوى،
ُونان ُ
َ
َ
متن السفي َن ِة إلى البحر،
الطريقة ِ
الوحي َدة لتهدِئ ِة غض ِ
ب الله كانت بإلقاء يُونان من على ِ
ض ( ،)65فهدأ َ
البحر الهائ ُج فجأةً.
ض ْ
ُ
ُ
ارة ُ ولو على َم َ
األمر الذي نفَّ َذهُ الب َّح َ
ُ
ُونان في البحر ،،حتى هدأ َ
يي ُ
البحر تماماً ،م َّما جعَ َل من النوتِيَّ ِة الوثن ِيّين
ُ
ُ
سرعانَ ما أل ِق َ
ب نُوتِيَّةَ
ُؤمنونَ بالله .فحتَّى عندما كانَ ي ُ
ي ِ
ُتو َ
ُونان ِ
هاربا ً من وج ِه الله ،إستَخ َد َمهُ اللهُ ِل َكي ي ّ ِ
"فخاف الرجا ُل من الربّ ِ خوفا ً عظيما ً و َذ َبحوا
السفينة التي كادت أن تغرق .وعن َدها نقرأُ،
َ
ذبي َحةً للربّ ِ ونذروا نُذوراً" ( .)61 :6ونقرأ ُ أيضا ً َّ
أن اللهَ أع َّد سمكةً عظيمةً ِلتَبت َ ِل َع يُونان.
ُ
َ
وثالث ليا ٍل .فيُونان لم يَ ْدعُ هذه السمكة العظيمة
بقي في جوفها ثالثةَ أي ٍَّام
ونقرأ أن يونان َ
خارقَة َّ
للط ِبيعة
ُحوتاً .بل كانت هذه السم َكةُ العظيمة تدبيرا ً عجا ِئبيَّا ً من الله ،أع َّدها بطري َق ٍة ِ
تمرد.
ي ال ُم ِ ّ
لهذا الن ِب ّ
حضر ِّة الله (اإلصحاح الثاني)
يُونا ُن يد ُخ ُل إلى
َ
غم َّ
ي ِ شيء  -ف ُه َو يس َم ُح أن نستَخد َِم
ي ِ
ُعلّ ُمنا ُ
أن اللهَ ال يُر ِغ ُمنا على عم ِل أ ّ
سفر يُونان أنَّهُ ُر َ
اإلرا َدة َ ال ُح َّرة في إ ِت ّخا ِذ قراراتِنا – ولكنَّهُ يضغَ ُ
قرر
ظ علينا ِبقُ َّوة من ِخال ِل
الظروف حتى نُ ِ ّ
ُ
َّ
أن مشيئتَهُ هي الشي ُء الوحي ُد المعقُول بالنسبَ ِة لنا لنع َملَهُ .بإمكا ِننا أن نض َع ُ
عنوانا ً لإلصحاحِ
عنوانا ً
ض َع ُ
األ َ َّول من نُب َُّوةِ يُونان الكلمات التالية" ،أنا ال أُريد!" ولكن بإمكانِ َك أن ت َ َ
لإلصحاحِ الثاني الكلمات التالية" ،أُريدُ!"
األمر ثالثَةَ أي ٍَّام قضاها ي ُ
ي إلى التو َب ِة
ُونان في
ب
ُ
لقد تطلَّ َ
ِ
بطن السم َك ِة ال َكبيرة ،قب َل أن يأ ِت َ
تغيير في
عن ال ُه ُروب من دعوة الله .فالتوبَةُ تعني" ،أن أُف ِ ّك َر ثا ِنيَةً "،أو "أن ي ُكونَ لدينا
ٌ
ب واإلرا َدةِ واإل ِت ّجاه ".إن فحوى اإلصحاحِ الثاني هي َّ
طن
الذهن والقَل ِ
أن يُونان َ
تاب في َب ِ
ِ
َّ
تلك السمكة ال َكبيرة .ولقد صلى ي ُ
وإسترج َع ذِكرى ُك ِّل عد ٍد من
تلك السمكة.
ُونان في
بطن َ
َ
َ
ِ
أشار ألكث َ ِر من ستِّينَ عددا ً من
س أو
كلم ِة الله ف َّك َر ب ِه في َ
َ
تلك المرحلة .وفي صالتِ ِه ،إقتَبَ َ
األول ،وأعدادا ً
األول ،إرمياُ ،ملُوك َّ
كلم ِة الله ،مأ ُخو َذة ً من أيُّوب ،مراثي إرميا ،صموئيل َّ
كثيرة ً من المزامير .هذا يعني َّ
ع
أن ذهنَهُ كانَ ُمش َبعا ً بكلم ِة الله ،وأنَّهُ رنَّ َم ُك َّل ترني َمةً إستطا َ
َ
تلك السمكة الكبيرة.
أن يتذ َّك َرها عندما كانَ في
بطن َ
ِ
تحو َل ي ُ
ُونان من القَول" ،أنا ال أُريد"،
ُ
األمر ال ُم ِه ُّم في هذه الصالة ال ِكتابِيَّة كانَ توبَتهُ .فلقد َّ
َ
مرات "أنا أُريد ".فلقد أخبَ َر اللهَ" ،أُري ُد أن أد ُخ َل ُمجدَّدا ً إلى هي َك ِل َك" (،)4
إلى القَو ِل
ثالث َّ
ُ
ي بما نذرتُهُ" ( .)9ونتي َجةً لتو َب ِة يُونان ،أ َم َر اللهُ
أُري ُد أن أذ َب َح َ
لك ذبائ َح" ( ،)9و"أري ُد أن أ ِف َ
بيرة َ فقذفَت يُونان إلى اليابِسة.
السمكةَ ال َك َ
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ب من أج ِّل الله (اإلصحاحِّ الثا ِّلث)
يُونان يذ َه ُ
الربّ ِ إلى يُونان ثا ِن َيةً" ( .)6فمن طبي َع ِة
نقرأ ُ في اإلصحاح الثا ِلث" ،ث ُ َّم
صار قو ُل َّ
َ
سم َع ي ُ
عوة ٌ بَ ِق َيت على ما كانت عليه" :قُ ِم إذهَبْ إلى
صبُورةِ ،
الله ال َّ
ُونان دعوة َ الل ِه ثانِيَةً – َد َ
نينَوى المدينة العظيمة ونا ِد لها ال ُمناداة التي أنا ُم َك ِلّ ُم َك بها)2( ".
وذهب إلى نينَوى ،وكرزَ ِبرسال ِة
ع دعوة َ الله
ب يُونان ،أطا َ
هذه َّ
المرة ،ب َد َل أن ُ
َ
يهر َ
ب نينَوى )4( ".فتابَت المدينَةُ ُكلُّها وآمنت
الدينُونة من الله قائِالً" :بع َد أربَعينَ يوما ً تن ِق ِل ُ
ذلك الملك ( .)1 ،5وبما َّ
بالشر الذي
أن المدينَةَ تابَت" ،رج َع الربُّ عن نيَّتِ ِه
بالله ،بما في َ
ِّ
ُونان في ال ِنّها َي ِة" ،أُريدُ "،كانت النتي َجةُ
تكلَّ َم أن يصنَ َعهُ ب ِهم فلم يصنَ ْعهُ )60( ".فعندما قا َل ي ُ
أع َ
ظ َم حملَ ٍة تبشيريَّ ٍة في تاريخِ البَشَريَّة.
ُ
سفر يونان تُوج ُد في اإلصحاحِ الرابع،
نج ُد وصفا ً لر َّدةِ
حيث ِ
إن الرسالةَ الحقيقيَّة في ِ
فِع ِل يُونان على هذه ال َحملَة التبشيريَّة العجائبيَّة .قد ت ُ
ظ ُّن َّ
أن يونان سيفرح كثيرا ً بأنّهُ حقَّق
يفرحْ أبدا ً بهذا .بل نقرأ ُ َّ
َّ
أن
ورجو ِعها لله،
بتبشير ِه تو َبةَ مدينَ ٍة ِ
بكام ِلها ُ
ولكن يونان لم َ
ِ
ب الشديد .فاحت َّج ي ُ
أمام الل ِه قائالً" ،أ ِه يا ربُّ
ض ِ
َّب ليُونان بالغَ َ
خالص أه ِل نينَوى تسب َ
َ
ُونان َ
ع ِلمتُ
ضيِ .ل َ
يس هذا َك ِ
المي إذ ُكنتُ بَع ُد في ْ
ذلك با َدرتُ إلى ال َه َر ِ
ب إلى تَرشيش أل ِنّي َ
أر ِ
ألَ َ
أنَّ َك إلهٌ
الشر .فاآلن يا رب ُخ ْذ
ثير الرحمة ونا ِد ٌم على
ور ِحيم ِ
ّ
ضب و َك ُ
ٌ
بطي ُء الغَ َ
رؤوف َ
نف ِسي م ِنّي َّ
خير من َحيا ِتي )3 ،2( ".بكلما ٍ
أموت على أن
ض ُل أن
ت أُخرى" ،أُف ِ ّ
َ
ألن َموتِي ٌ
ص هذا الشعب".
َ
أراك ت ُ ِ
خلّ ُ
األحكام ال ُمس َبقة
ي ذُو
ِّ
الن ِّب ُّ
يتجاوب بهذه الطريقة الرديئة م َع تو َب ِة أه ِل نينَوى؟ لقد كانت لدي ِه ُمش ِكلَةُ
ي
ُ
فما با ُل هذا النب ّ
شعر يونان برغبتِ ِه بالدينون ِة أله ِل نينَوى ،ألنَّهُ
األحكام ال ُمسبَقة ،أو اإلدانة لآلخرين .لقد
َ
ب عندما خلَّصهم الله .وهكذا ظ َه َر ُحك ُم يُونان ال ُمسبَق بالدَّينُونَ ِة على
غض َ
يكر ُههم .لهذا ِ
كانَ َ
ب من دعو ِة الله ،ألنَّهُ
عرف أن
نينَوى من ِخال ِل إعتِرافِ ِه في بدا َي ِة اإلصحاحِ َّ
هر َ
الرا ِبع ،أنَّهُ َ
َ
ع ُه َو اللهَ وب َّ
ش َر ُهناك.
اللهَ ُم ِحبٌّ وسي ِ
ص مدينَةَ نينوى إذا أطا َ
ُخلّ ُ
ضب يُونان ،أعطاهُ اللهُ درسا ً ع َمليَّا ً بيا ِنيَّاً .فبينما تسا َه َل ي ُ
وغيظ ِه
ضبِ ِه
ِ
ُونان م َع غ َ
ُمقابِ َل غ َ
َّ
ص أعدا َءهُ ،بنَى لنَف ِس ِه ِعرزاالً على تلَّ ٍة ُم ِطلَّ ٍة على نينَوى .وكانَ ال يزا ُل يأ َم ُل
ألن اللهَ خلَّ َ
ت اللهُ يقطينَةً
الشريرة .وإذ كانت أش َّعةُ
بأن يُد ِ ّم َر اللهُ هذه المدينة
الشمس تُضا ِي ُق يُونان ،أن َب َ
ِّ
ِ
كبيرة ً َّ
س َّر هذا يُونانَ ِج َّداً .ولكن فيما بعد،
غطت ِعرزا َل يُونان وظلَّلتهُ من
حرارةِ الشمس .ف َ
َ
ستِها .فإغتا َ
ظي ُ
ُونان ِج َّداً.
ور اليقطينة ،ويبَّ َ
أر َ
س َل اللهُ دُو َدة ً فأ َكلَت ُجذُ َ
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اغتظت بالصواب من أج ِل اليقطينة التي لم تت َعب فيها وال ربَّيتَها
فقا َل اللهُ ليُونان" ،هل
َ
نت ليلَ ٍة هلَ َكت .أفال أَشفَ ُق أنا على نينَوى المدينة العظيمة التي يُو َج ُد
بنت ليلَ ٍة كانت و ِب َ
التي َ
يعرفونَ يمينَهم من ِشما ِلهم وبهائم
فيها ُ
أكثر من مائ َ ٍة وعشرينَ ألفا ً من الناس الذين ال ِ
سرين َّ
أن هؤالء المائة وعشرين ألف نسمة يُم ِكن أن
كثيرة؟" ( .)66 :4يعتق ُد
الكثير من ال ُمف ّ
ُ
الحساب عن النفس .الحقيقَةُ ال ُمه َّمةُ
مر
إعطاء ِ
ِ
يكونوا أطفا َل نينوى الذي لم يصلوا بعد إلى ُ
ع ِ
هنا هي َّ
أن اللهَ تحدَّى قِ َي َم وأولويَّات يونان ،نبي األحكام ال ُمسبقة.
ال ُمش ِّكلَة العقَبَة
ي كانت إزالة العقبات والمشا ِكل
واحدة ً من ُمه َّما ِ
عندما بدأنا دِراستَنا لألنبياء ،قُلنا أن ِ
ت الن ِب ّ
ض سبي َل ع َم ِل الله في هذا العالمُ .هنا كانت العقبة التي أعاقَت عم َل الله
التي كانت تعت َ ِر ُ
العجائِبي الذي أرا َد أن يع َملَهُ في نينَوى ،هي نبي األحكام ال ُمسبَقة ،يُونان.
فإن محبَّةَ الله هي غير مشرو َ
سفر ُهوشَعَّ ،
األداء
سة على
طة وغير ُمؤ َّ
ِ
س َ
وكما تعلَّمنا من ِ
كيف
سهُ،
ي الل ِه هذا الشعب نف َ
َ
اإليجا ِبي أو السل ِبي لل َمحبُوب .فإذا أحبَّ اللهُ شعبا ً و َك ِرهَ نب ُّ
إلعالن محبَّتِ ِه لهذا الشعب؟
يُم ِك ُن عندها أن يستَخد َِم اللهُ هذا النبي
ِ
ق الشخصي
التطبي ُ
تهرب من الدعوة التي وضعها اللهُ في حياتِ َك؟
س َك في هذه الق َّ
صة؟ وهل ُ
هل ترى نف َ
ب على الله أن يُر ِسل ِل َكي يجعلَ َك تُري ُد أن تُطيعَهُ؟ تعلَّ ْم من حياةِ النبي يُونان –
وماذا سيتو َّج ُ
ض ِر اللهَّ -
أن اللهَ يستَخ ِد ُم
ي إلى مح َ
النبي الذي لم ي ُِر ْد أن يذه َ
َب إلى نينَوى ولم ي ُِر ْد أن يأتِ َ
ُ
روف حياتِنا لكي يقو َدنا إلى إرا َدتِ ِه لحياتِناُ ،رغم أو أحيانا ً ِبسبب ع َدم إرا َدتِنا بإ ِت ّبا ِع ِه.
ظ
َ
الح ْ
صف ة ً
ظ َّ
ِ
سفر النُّبُ َّو ِة القصير هذا مملوو ٌء باإلشارات إلى عناي ِة الله :الربُّ يُر ِس ُل عا َ
أن َ
ُنمي يقطينة ،ويُر ِس ُل دُو َدة .هل تستطي ُع أن ترى عنايَةَ الله تع َم ُل
قويَّة ،يُ ِع ُّد سم َكةً كبيرة ،ي ِ
في ُ
روف حياتِ َك؟
ظ
ِ
دركُ َّ
َّ
أن يُونان
إن البُع َد األكثر حيويَّةً في هذه النُب َُّوة القصيرة وال ُمؤ ِث ّرة يتجلَّى عندما نُ ِ
كتب ي ُ
صو ِل حياتِ ِه وخدمتِ ِه
ُونان أه َّم فص ٍل من فُ ُ
كتب هذا السفر بشك ٍل جعلَهُ يبدو َغبِيَّاً .لقد َ
َ
كيف تعلَّ َم في مدينَ ِة نينوى عن محبَّة الله غير
ي ٍ لله .و ُه َو يُخبِ ُرنا ،بطريقَ ٍة ُمن ِك َرة للذَّات،
َ
َك َنبِ ّ
ب يُونان ض َّد نينَوى ،األمر
المشروطة لل ُخطاة ،وعن موقِ ِ
ف ال ُحكم ال ُمس َبق بالدينُونة في قل ِ
التعبير عن محبَّ ِة الله.
الذي أعاقَ
َ
َّ
ي ٍ صادِق .لقد كانَ يُحا ِو ُل
يحم ُل إس َمهُ بإعتِ ِ
ُشاركُ معنا في هذا السفر الذي ِ
إن يُونان ي ِ
راف نب ّ
َّ
يُونان أن يقو َل لنا" ،أنا لم أ ُكن محبَّة الله "آغا ِبّي" عندما ُكنتُ في نِينَوى،
ولكن اللهَ كانَ
محبَّة ،وهو كانَ معي .أنا لم أقدِر أن أ ُ ِحبَّ أه َل نينَوى ،أما اللهَ فيقد ُِر أن ي ُِحبَّهم ،وهو كانَ
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َّ
ولكن اللهَ أرا َد أن ي ُِحبَّهم ،وهو كانَ معي .أنا لم أ ُ ِحب
معي .أنا لم أ ُ ِر ْد أن أ ُ ِحبَّ أه َل نينَوى،
َّ
ولكن اللهَ أ َحبَّهم من ِخال ِلي ،ألنَّهُ كانَ معي".
أه َل نينَوى،
شريرا ً ال يتَّقي ِه ،وال يُحبُّهُ،
فهل من ال ُمم ِكن أن ي ُِري َد اللهُ أن ي ُِحبَّ من ِخال ِل َك
ِ
خاطئا ً ِ ّ
َّ
صهُ اللذين يُري ُد أن
ولكن ُحك َم َك ال ُمسبَق بالدينُونَ ِة علي ِه ،و ُكره ََك لهُ ،ي
ُعيقان محبَّةَ الله وخال َ
ِ
س َك في هذا
ُشار َك ُهما م َع هذا الشخص أو م َع هذا الشعب؟ هل تستطي ُع أن ترى نف َ
ي ِ
األحكام ال ُمسبَ َقة؟
ِ
اإلعتِراف البسيط والصريح لنب ّ
يِ
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الفص ُل السادِّس
نُبُ َّوة ُ ميخا
سفر ميخا ثالثَةَ مواعظ رائِعة للنبي ميخاُ .و ِل َد ميخا وتربَّى في من َ
طقَ ٍة ريفيَّ ٍة ِزراعيَّة،
يذ ُك ُر ُ
ي من الله لي ِع َ
ينطقَ بكلم ِة الل ِه للقا َد ِة
العاصمتَين،
ظ في
السامرة وأورشليم ،وأن ِ
ِ
ِ
ولكنَّهُ ُد ِع َ
عاصمتَي المملكتَين ،مملكة إسرائيل الشماليَّة ،ومملكة ي ُه َّوذا
وح ِيّين في
والر ِ
السيا ِس ِيّين ُّ
ِ
والروحي وس َ
ط
الجنُوبيَّة .ولقد ض َّم صوتَهُ إلى أنبِياء آخرين في إلقائِ ِه ال ِئ َمةَ الفسا ِد األخالقي ُّ
ب الله على القادة الروح ِيّين والسياس ِيّين في هاتَين الممل َكتين.
شع ِ
ِّع َ
ظةُ ميخا األُولى ()5-3 :1
و َّجهَ ميخا ِع َ
ظتَهُ األولى ل ُك ِّل ُ
ب
ب األرض ،دا ِعيا ً إيَّا ُهم ليُشا ِهدوا
كيف سيُعاقِ ُ
شعو ِ
َ
السامرة ،عاصمة المملكة الشمالية ،وأورشليم ،عاصمة مملكة ي ُه َّوذا الجنوبية .وبما َّ
اللهُ
أن
ِ
ط ُرقَهُ ،كانَ اللهُ ي ِ ّ
ُخط ُ
إختاروا أن ال يت َبعُوا ُ
ب في ال ُمستَق َبل" :هأنذا أفت َ ِك ُر
شعب الله
ط لتأدي ٍ
ُ
َ
ٌ
تزيلُونَ منهُ أعناقَ ُكم وال تسلُ ُكونَ بالتَّشا ُمخ ألنَّهُ
زمان ردِيء" (:2
على هذه العَ ِش َ
يرة بِش ٍ َّر ال ِ
ُشير صرا َحةً إلى اإلج ِتيا َحين والسبيَين األ ُ
شوري والبابلي .فمن ِخال ِل
 .)3إن هذا العدد ي ُ
ُ
س ِة
وسيكون هذا
ب اللهُ إسرائي َل وي ُه َّوذا،
هذين السب َيين،
ُ
سوف يُعاقِ ُ
التأديب تعبيرا ً عن قدا َ
َ
تمردين.
هار عدم تسا ُه ِل ِه م َع
الشر وتعبيرا ً عن محبَّ ِة الله كأ ٍ
ب أمينَ ألوال ِد ِه ال ُم ِ ّ
ّ
الله بإظ ِ
َّ
الروحي،
تأديب الله لشعبِ ِه ال ُمختار على وثنيَّ ِتهم ،والأخالقِيَّتِهم
إن
ِ
وإنحطاطهم ُّ
َ
النقاوةِ في المسلَكَّ .
سوف
إن مج َد الله
ى رفيعٍ من
سيُظ ِه ُر للعالَ ِم أج َمع أنَّهُ يُطا ِل ُ
َ
ب ب ُمستَو ً
َ
ي ُ
األمر الذي تكلَّ َم عنهُ ميخا في نها َي ِة هذه
ُعلن أيضا ً من ِخال ِل إرجاعِ الشعب في ال ِنّهاية،
ُ
ض ُّم بَ ِقيَّةَ إسرائيل)62 :2( ".
العظة" :إ ِنّي أج َم ُع َجمي َع َك يا يعقُوب .أ ُ
ِّع َ
ظةُ ميخا الثانِّيَة ()15 :5 -1 :3
ب الله :الكهنة ،األن ِبياء ،والقادة
يُو ِ ّجهُ ميخا عظتَهُ الثانِ َية إلى ثالث َ ِة أنواعٍ من قاد ِة شع ِ
ي ِ الرئيسيَّة كانت أن ي ُح َّ
ث
السياس ِيّين .و ُمه َّمةُ الكاهن الرئيسيَّة كانت أن ي ِ
ُعلّم ،و ُمه َّمةُ النب ّ
موض َع
الشعب على الطاعة ،و ُم ِه َّمةُ الحا ِكم الرئيسيَّة كانت أن يض َع قوانين الله األخالقيَّة
ِ
َ
عيق عم َل الله كانت َّ
التنفيذ .في أي َِّام ميخا ،ال ُمش ِكلَة العقَ َبة التي كانت ت ُ ُ
أن ال ُمستَويات الثالثة
لهذه األنواع الثالثة من القادة كانت مضرو َبةً بالفساد.
ار هؤالء الكهنة
فب َد َل أن ي ِ
أمام الشعب ،إخت َ َ
ُعلّ َم الكهنَةُ ويُك ِ ّملونَ نا ُم َ
وس الله األدبي َ
أن ي ِ
جرة" ( .)6 :3لقد ج َعلُوا من دعوةِ
ُعلّ ُموا ِل َكس ِ
ب المال ،أي أنَّ ُهم كانُوا "يعِظونَ أل ُ َ
20

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

ع َج ميخا من جع ِل
سبُونَهُ .فإنزز َ
األول المال الذي يك َ
الكهنوت ِمهنَةً ،وأص َب َح إهتِما ُمهم َّ
جرة قد جع َل من ُهم ِم َه ِن ِّيينَ ُمرت َ ّدِين.
الكهنُوت عالَميَّا ً دُنيويَّاً ،إذ كانَ تعلي ُم الكهنة أل ُ َ
ث ُ َّم يُو ِبّ ُخ ميخا القا َدة َ األخالقِ ِيّين ،أي األنبياء ،ألنَّهم يتنبَّأونَ من أج ِل المال؛ "أن ِبياؤُها
َعوذة.
ِ
يعرفُونَ بال ِفضَّة" ( .)66 :3ف ُهم لم ي ّ ِ
ُحولوا دعوةَ النب َُّوةِ إلى مهنَ ٍة فقط ،بل إلى ش َ
صة ،بدل اإلعالنات النَّ َبويَّة ،وكانُوا يستَخ ِد ُمونَ ُ
هرتَ ُهم
يكرزونَ ب
ِ
أحالمهم الخا َّ
ش َ
فكانُوا ِ
صلوا ِربحا ً ما ِ ّديَّاً .فإذا ُدفِ َع ل ُهم القلي ُل من المال ،كانُوا يتنبَّأونَ بالدينُونَ ِة الرهيبة
كأن ِبياء ليُح ِ ّ
مور حسن ٍة للذين إستأجروهم.
على الناس ،وإذا ُدفِ َع ًَ ل ُهم
ُ
الكثير ،كانُوا يتنبَّأُونَ بأ ُ ٍ
شوة" (.)66 :3
"رؤسا ُؤها يقضُونَ َّ
ولقد كانَ القا َدة ُ الم َدنيُّونَ فاسِدينَ أيضاًُ ،
بالر َ
الرشوة التي كانت تُدفَ ُع لهؤالء القادة الم َدن ِيّين ،كانُوا يُطلِقونَ أحكا ُم ُهم
ب كميَّة
س ِ
فبِ َح َ
َ
َّامنا.
بارزة في العالم ،حتَّى في أي ِ
القضائيَّة .إن فساد القادة المدن ِيّين كانَ وال يزا ُل ظا ِه َرة ً ِ
شعب
ي هو ،بما أن الكهنة كانوا يُعلِّمونَ من أج ِل أُجرة ،فإن
َ
كانَ إهتِما ُم ميخا الرئيس ّ
شوا ألنَّ ُهم لم يسمعُوا كلمةَ الله .وبما َّ
تشو ُ
أن األن ِبياء كانُوا يتنبَّأونَ من أج ِل
الل ِه بالنتيجة َّ
شعب الل ِه لن يتسنَّى لهُ أن يس َم َع كلمةَ الله .وبما َّ
أن القا َدة َ المدن ِيّين كانُوا فا ِسدين،
المال ،فإن
َ
َّ
خاب أملُهُ وفقد ثقتَهُ ب ُح ُكومتِ ِه ،قانُونا ً و ِنظاماً.
الشعب
فإن
َ
َ
َّ
ش َّد َد ميخا على حقيقَ ِة َّ
ولكن ال ُح ُكو َمةَ ال ُمعيَّنَةَ من
أن اللهَ أو َك َل ُمه َّمةَ ال ُح ُك ِم للشعب،
سجمينَ م َع ُخ َّ
الله تستطي ُع أن تن َج َح فقط إذا كانَ المسؤولونَ عن
ط ِة الله للقا َدةِ
تسييرها ُمن َ
ِ
ت
الروح ِيّين والسياس ِيّين على هذه ال ُمستويات الثالثة .فإن كانَ القا َدة ُ على هذا ال ُمستويا ِ
ُّ
كم ستسقُ ُ
ط .وبما َّ
الثالثَة فا ِسدينَّ ،
وح ِيّينَ والسياس ِيّين في أي َِّام
فإن
الر ِ
أن القا َدة َ ُّ
ِ
مقاص َد الله لل ُح ِ
مقاص ِد الله ،ألقى عليهم ميخا مال َمةَ اإلنحطاط األخالقي
س ِجمينَ م َع
ِ
ميخا لم ي ُكونوا ُمن َ
والروحي في الشعب.
ُّ
َح ُّل الل ِّه النِّهائي
ب الله،
كم في إسرائيل وي ُه َّوذا ،قد ََّم رسالةَ رجاءٍ ِلشع ِ
بع َد أن تعا َم َل ميخا م َع فش ِل ال ُح ِ
ف ويرعى
ول ُك ِّل أ ُ َم ِم العالم من خال ِل نُب َُّوةٍ مسياويَّة .فتنبَّأ َ عن
ِ
مجيء المسيح ،الذي "سي ِق ُ
َّ
الربّ ِ بِ َع َ
ُ
ويكون
أقاصي األرض.
يتعظ ُم إلى
الربّ ِ إل ِه ِه ويثبُتُون .ألنَّهُ اآلنَ
إسم َّ
درةِ َّ
ِ
ظ َم ِة ِ
بق ُ َ
هذا سالماً.)5 -4 :5( ".
ُ
والسامرةَّ ،
فإن سيا َدة َ المسيح ال ِنّهائيَّة لن
حيث فَ ِشلَت ال ُحكو َمةُ ال َبشَريَّة في أُورشَليم
ِ
ُ
كامالً للنبي ،الكاهن،
وسوف
ي ِلشعبِ ِه.
وسوف يُح ِقّ ُق
تفشَل،
يكون ِمثاالً ِ
َ
َ
السالم الحقيق َّ
َ
الكامل .ف ُه َو سيُ َد ِ ّ
ش ُن ملكوتا ً جديدا ً لن
والملك .تُق ِ ّد ُم خاتِ َمةُ عظة ميخا الثانية المسي َح كالحا ِك ِم
ِ
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سؤا َل تِكرارا ً
يزول ولن ينتَهي .لهذا ،عندما جا َء المسي ُح إلى األرض ،طر َح التالميذُ علي ِه ال ُّ
سل .)1 :6
س ملكوتَهُ األبدي
عن متى سيُؤ ِ ّ
ِ
الكامل (أعمال الر ُ
س ُ
ِّع َ
سا ِّبع)
ظة ميخا الثا ِّلثة (اإلصحا َحين السادِّس وال َّ
ُهنا يُق ِ ّد ُم ميخا ُمحا َك َمةً
مجازيَّة بينَ الله واإلنسان .ي ِع ُ
الرب.
ظ قائالً" :إس َمعُوا ما قالَهُ َّ
ِ
س
قُ ْم
الجبا ُل ويا أ ُ ُ
صو َمةَ َّ
الجبال و ِلتَس َمعِ ال ِت ّال ُل صوت َ َك .إس َم ِعي ُخ ُ
الربّ ِ أيَّتُها ِ
خاص ْم لدى ِ
ِ
س َ
األرض الدائمة َّ
صو َمةً م َع شعبِ ِه و ُه َو يُحا ِك ُم إسرائيل" (.)2-6 :1
فإن َّ
للربّ ِ ُخ ُ
ِ
نحوهم عندما
بينما يُق ِ ّد ُم ميخا إ ِت ّهامات الله ِ
ض َّد إسرائيل ،يُ َذ ِ ّك ُر اللهُ إسرائي َل بلُط ِف ِه َ
وهرون ومريم ليُم ِث ّلوهم (.)4
سى
أخر َج ُهم من
ُ
ِ
أرض ِمصر ،وأعطا ُهم ُمو َ
َ
وبما َّ
نحو ُهم بِعبا َد ِتهم آ ِل َهةً أُخرى،
شعب إسرائيل َردُّوا على
أن
َ
ِ
إحسان الل ِه َ
وباإلنصياعِ ورا َء شهوا ِتهم ،مث َّ َل ميخا حالَةَ
أمام الله في ال ُمحا َكمة" :بِ َم أتق َّد ُم إلى
ِ
ِ
اإلنسان َ
حرقا ٍ
لوف
ت بعُ ُجو ٍل
الربُّ بأ ُ ِ
ِ
س ُّر َّ
َّ
أبناء سنةٍ .هل يُ َ
ي .هل أتق َّد ُم ب ُم َ
الربّ ِ وأنحني لإلل ِه ال َعل ّ
ثمرة َ جسدي عن خطيَّ ِة
ال ِكباش ِب َر َبوا ِ
هار زيتٍ .هل أُعطي ِبكري عن َم ِ
عص َيتي َ
ت أن ِ
نفسي؟" (.)7 ،1 :1
َّ
ت الل ِه ،جع َل من ُهم غير
ض َّد خطايا إسرائيل التي َردُّوا بها على إحسانا ِ
هام ميخا ِ
إن إ ِت ّ َ
للتكفير عن خطاياهم.
حرقَةٌ كافِ َية
ُمؤ َّهلين للدفاعِ عن أنفُ ِسهم .فقا َل أنَّهُ لن تُوج َد ُم َ
ِ
ص ِة
هام الذي يُلقي ِه ميخا في هذا ال ُمحا َكمة العظيمة ،حض ََّر ُمست َ ِمعي ِه إلى ُخال َ
إن اإل ِت ّ َ
ُ
منك الربُّ إال أن
رسالتِ ِه
حيث يقول" ،قد أخبَ َر َك أيُّها اإلنسان ما هو صال ٌح .وماذا يطلُبُهُ َ
تواضعا ً م َع إلهك" (.)8
تصنَ َع ال َح َّق وت ُ ِحبَّ الرحمةَ وتسلُ َك ُم ِ
بع َد أن ألقَى ميخا هذه اإل ِت ّهامات على شع ِب ِه ،وبع َد تسا ُؤ ِل ميخا ع َّما يُم ِكنُهم أن يع َملُوهُ
ُور اإلنسان أن يع َم َل شيئا ً
للتكفير عن خطاياه.
ِ
ِ
ليس بمقد ِ
إلرضاء الله ،أظ َه َر اللهُ لميخا أنَّهُ َ
س ِحق ندماً ،يمنَ ُحهُ ُ
غفرانا ً لخطاياه.
قلب
فقط بالنعمة يم َن ُح اللهُ َ
اإلنسان ال ُمن َ
ِ
وتُختَت َ ُم عظةُ ميخا الثالثة أيضا ً
آخر األي َِّام قائالً:
ٍ
يٍ .إذ يتنبَّأ ُ ميخا عن ِ
بإعالن نَ َبو ّ
"ين ُ
ص ُّم آذانُ ُهم... .يأتُونَ
ظ ُر األ ُ َم ُم ويخ َجلونَ من ُك ِّل بط ِشهم .يضعُونَ أي ِد َي ُهم على أفوا ِههم وت َ ُ
منك" (.)67 ،61 :7
الربّ ِ إل ِهنا ويخافُونَ
َ
ب إلى َّ
ّ
بالرع ِ
ُهنا أيضا ً نرى مجي َء المسيَّا الذي سيح ُك ُم األ ُ َمم .وكما يقو ُل ميخا في نُب َُّو ِتهَّ ،
فإن هذا ال َم ِسيَّا
سيكون رحوما ً تجاهَ شع ِب ِه ال ُمختار" :ال يحفَ ُ
ُ
س ُّر بالرأفَ ِة.
الحاكم
ظ إلى األب ِد غ َ
ض َبهُ فإنَّهُ يُ َ
البحر جمي ُع خطاياهم .تصنَ ُع األمانَةَ ِل َيعقُوب
ق
يعو ُد يرح ُمنا
ُ
يدوس آثا َمنا وت ُ َ
ِ
طر ُح في أعما ِ
حلفت آلبائنا منذُ ال ِق َدم.)20 – 68( ".
والرأفَةَ إلبراهيم اللتينَ
َ
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َّ
إن اإللهَ الذي يتكلَّ ُم عنهُ ميخا هو إلهُ رحم ٍة ومحبَّ ٍة وحنان .ويُش ِ ّد ُد ميخا على كونِنا ال
سب إال
ص ُل أو نكت َ ِس ُ
نُح ِ ّ
ب محبَّةَ الله بأعما ِلنا اإليجابية الصالحة ،ألنَّها محبَّةَ الله ال تُكت َ َ
س ُر محبَّةَ الله بأعما ِلنا السلبيَّة السيئة.
بال ِنّعمة.
َ
وكذلك ال نخ َ
إذا أحسنَّا فهمهاَّ ،
أساس محبَّ ِة
فإن رسالَةَ األن ِبياء هي ِرسالةُ رجاء ،ألنَّها مبنِيَّةٌ على
ِ
َّ
ذلك العدل الذي يُم ِك ُن
و ِنع َم ِة الله.
ولكن محبَّةَ و ِنع َمةَ أبينا السماوي تتوازَ ُن م َع عدل ِه – َ
إبن الله البار ،ل َكي نتمت َّ َع ُ
الكاملة لألبدية.
نحن بمحبَّ ِة ونعم ِة الل ِه
إرضا ُؤهُ فقط بث َم ِن مو ِ
ِ
ت ِ
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سابِّع
الفص ُل ال َّ
نُبُ َّوة ُ نا ُحوم
الخل ِّفيَّةُ الت َّ ِّاريخيَّة
ِكر إح ِتال ِل أر َبعِ ُمدُن:
األن ِبيا ُء الذي كتبُوا
َ
أسفارا ً نبويَّةً في العه ِد القديم ،يأتُونَ على ذ ِ
والسامرة
عاص َمة مملكة ي ُه َّوذا الجنُوبيَّة،
السام َرة ،با ِبل ،ونينَوى .كانت أورشَليم
أورشَليم،
ِ
ِ
ِ
عاص َمتَي األعداء .وكما رأينا،
عاصمة مملكة إسرائيل الشماليَّة .أ َّما بابِل ونينَوى ،فكانتا
ِ
ِ
فإن وع َ
َّ
وخالص نينَوى .ونُب َُّوة ُ نا ُحوم تُع ِل ُن الوي َل واإلبادة على مدينَة
ظ يُونان أدَّى إلى تو َب ِة
ِ
وم بع َد يُونان بحوالي مائة وعشرينَ سنةً.
نينَوى نفسها .جا َء نا ُح َ
عاص َمةَ أل ِ ّد
سفر يُونان عن توبَ ِة نينَوى ،التي كانت
أعداء إسرائيل ،بع َد ِستِّينَ
ِ
بينما يتكلَّ ُم ُ
ِ
زحف أهلُها األ ُ
شوريُّونَ على مملكة إسرائيل
شارةِ يُونان،
سنَةً من توبَ ِة نينَوى نتي َجةً ل ِب َ
َ
الشماليَّة واحتلُّوها وأخذُوا األسباط العشرة في السبي إلى أ ُّ
شور .وبع َد حوالي ستَّينَ سنةً من
السبي األ ُّ
شوري ،تنبَّأ َ نا ُحوم عن الدينونة اآلتِيَة على نينَوى إلبا َدتِهاَّ .
إن هذه النُّب َُّوات الرهيبَة
يرها بع َد ثال ٍ
ث وعشرينَ سنةً من ِكتابَتها.
التي نطقَ بها نا ُحوم تحقَّقَت بحذافِ ِ
قام األشوريُّونَ بإحتال ِل واستعبا ِد ُ
العالم المعروف آنذاك بقسو ٍة وفظاظ ٍة
ب
شعو ِ
ِ
لقد َ
عظمى يخشاها
ال مثي َل لها .ولم يسبِقهم أحد بمث ِل بربَريَّ ِتهم ووحشيَّتِهم مما جع َل منهم قُوة ً ُ
عاص َمةُ األمبرا ُ
طوريَّ ِة األ ُّ
شوريَّة ،مدينةً عظيمةً ،وكانت
بأسرهِ .لقد كانت نينَوى
العالَ ُم
ِ
ِ
عى ملكةُ ُمد ُِن األرض .فتنبَّأ َ نا ُحو ُم عن إبا َدةِ هذه المدينة عن وج ِه األرض.
تُد َ
األول)
نا ُحوم يُع ِل ُن خ َ
َراب نينَوى (اإلصحا ُح َّ
كون المدينَ ِة مبنيَّةً على
في اإلصحاحِ َّ
األول من ِ
سفر نا ُحوم ،نج ُد الوي َل يُعلَ ُن على نينوى .و ِل ِ
يفيض عليها وي ِ ّ
أن نينَوى ستسقُ ُ
ط َّ
نَهرين ،تنبَّأ َ ناحوم َّ
ورها .هذان
سوف
النهر
ألن
ُحط ُم ُ
ُ
س َ
َ
َ
النَّهران كانا ي ِ ّ
َّ
ُحو ُل
حيطها،
الربَّ
زان قُ َّو ِة المدينة ِبحما َي ِة ُم ِ
ولكن نا ُحوم تنبَّأ َ أن َّ
َ
ُعز ِ
سوف ي ّ ِ
النهرين عليها (.)8 :6
فيضان
من مص َد ِر حمايَ ِة المدينة سببا ً لخرا ِبها،
َ
وذلك بِ
ِ
ِ
بالتعزيَة "،ورسالتُهُ كانت سببا ً
يعني إس ُم نا ُحوم "مملووء
للتعزيَ ِة للمملك ِة الجنُوبيَّة .كانَ
ِ
ِ
األ ُّ
شوريُّونَ قد سبقوا واحتَلُّوا المملكة الشماليَّة ،فخافَت المملكةُ الجنوبيَّة أن ينحد َِر
األ ُ
شوريُّونَ جنوبا ً ويتا ِبعوا إحتاللهم .وبع َد أن إحتَ َّل األشوريُّونَ المملكةَ الشماليَّة ،وأخذُوها
نحو الجنوب به َدف إحتِال ِل المملكة الجنُوبيَّة .فاحتَلُّوا ستَّةً
إلى السبي ،إنح َدروا بالفعل َ
سو َرة ً وأخذوا إلى السبي مائتي ألف أسير.
وأر َبعينَ مدينَةً ُم َّ
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ب أُورشَليم ،أُن ِق َذت
وكما تعلَّمنا عندما درسنا نُب َُّوة َ إشعياء ،عندما وص َل األشوريُّونَ إلى أبوا ِ
ذلك
غم من َ
ي العظيم إشعياء .وعلى ُّ
الر ِ
المملكةُ الشماليَّة من برا ِث ِنهم من ِخال ِل خدم ِة النب ّ
ي .بإمكانِ َك أن ترى َّ
بوة َ نا ُحوم
أن نُ َّ
اإلنتِصار ،بَ ِقيَت المملكة الجنُوبيَّة خائفةً من إجتِياحٍ أشور ّ
سوف يُق َ
طعُونَ ويُبادُون "،قد أدَّت
ذلك
غم َ
القائِلة أنَّهُ "ولو كانُوا في أوجِ قُ َّو ِتهم وكثر ِت ِهمُ ،
َ
فر َ
ألرض ي ُه َّوذا (.)66
التعزية والسالم والرجاء
ِ
ح الثاني)
ف
خراب نينَوى (اإلصحا ُ
َ
نا ُحوم يَ ِّص ُ
سقو َ
ف نا ُحوم
لقد
وصف نا ُحوم حرفِيا ً ُ
ص ُ
ط نينَوى في اإلصحاحِ الثاني من سفره .يَ ِ
َ
جيش العدو الذي سيُس ِق ُ
وإنعكاس أشعَّ ِة الشمس على دُرو ِعهم (:2
ط نينَوى،
ب ِ
حتى ألوانَ ثيا ِ
َ
ض الرجا ِل في ال ُ
ت هربا ً من
ي
ط ُرقا ِ
تسار َ
ُ
يص ُ
وهو ِ
ع المركبات وترا ُك َ
ف بشك ٍل َحيَو ّ
َ .)3
ترك بها ال ُجنو ُد
عن الطريقة التي َ
هذا الح َدث ال ُمر ِعب لمدينَ ٍة يت ُّم فناؤُها ( .)4 :2ولقد تنبَّأ َ ِ
بدون أن ين ُ
ب قو ِل ناحومَّ ،
فإن ال َم ِل َكةَ قد
مدينتَ ُهم ووطنَهم
س ِ
ظ ُروا إلى الوراء ( .)8 :2و ِب َح َ
ِ
لوب،
ب وذا َب ِ
ُج ِ ّر َدت من ثيا ِبها واقتي َدت ُمقيَّ َدة ً بالسال ِس ِل إلى السبي ( .)7إرتَجفَ ِ
ت القُ ُ
الر َك ُ
ت ُّ
صل َّ
الو ُجوه و ُمرت َ ِج ِفين (َّ .)60
عززَ
ووقف
الناس مشدُوهِينَ
ِ
إن هذا الوصف ال ُمف َّ
ُ
شاحبي ُ
َ
أرضهم ،من
ب اللهُ سالما ً وعزا ًء إلى
عةَ مملكة ي ُه َّوذا الجنوبيَّة عن الطريقة التي سيج ِل ُ
ِ
قنا َ
عاص َم ِة أعدائِهم.
دمار
ِخال ِل
ِ
ِ
خراب نينَوى (اإلصحاح الثا ِّلث)
نا ُحوم يُبَ ِّر ُر
َ
بسفك
ب الل ِه على نينَوى .إت َّ َه َم ُهم
ِ
ب غض ِ
أدر َج نا ُحو ُم عددا ً من األسباب إلن ِسكا ِ
لقد َ
علما ُء التاريخِ القديم َّ
أن
ق األكاذِيب ،وبغز ِو ال ُمدُن،
وبإقتراف البغاء .يُخ ِب ُرنا ُ
ِ
الدماء ،وبإختِال ِ
ُ
المهزو َمةَ إلى بال ٍد أُخرى ل َكي يُد ِ ّمروا ُ
عور ُهم القومي،
وب
األشور ِيّينَ كانُوا ينقُلونَ الشعُ َ
ش َ
وأنَّ ُهم كانُوا يقت َ ِرفونَ الفظائِ َع ض َّد أسرا ُهم .كانُوا يسلَخونَ ِجل َد أسرا ُهم و ُهم أحياء ،وعندما
ب المدينة لكي
أكوام
س َّكانِها ،ويضعونَ
صف ُ
جماج ِمهم على با ِ
ِ
يحتلُّونَ مدينَةً ،كانُوا يقتُلونَ نِ َ
َ
يُر ِعبُوا الذين تر ُكوهم أحيا َء من المدينة.
وبما َّ
ت الربّ التالية
أن ُك َّل أ ُ َّم ٍة عانَت على أيدي األشور ِيّينَ القُساة ،أعلنَ نا ُحوم كلما ِ
ق
َك َر ٍ ّد على فظائعِ األشور ِيّين" ،هأنذا
ِ
عليك يقُو ُل َربُّ ال ُجنُودِ ،فأ ِك ُ
شف أذيالَ ِك إلى فَو ِ
سار َكُ .جر ُحك
عورت َ ِك والمما ِل َك ِخز َي ِك.)5 :3( ".
وج ِه ِك ،وأُري األ ُ َم َم
"ليس ٌ
َ
جبر إلن ِك ِ
َ
سقُو ُ
عدي ُم ال ِ ّ
ط
خبر َك يُص ِفّقُونَ بأيدِي ِهم
شفاءُ .ك ُّل الذينَ يس َمعونَ
َ
عليك .)69 :3( ".لقد كانَ ُ
َ
تعزيَة ل ُك ِّل األ ُ َمم الذين يعي ُ
شونَ في خوفٍ من مذا ِبحها.
نينَوى مص َد َر ِ
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نا ُحوم يُدافِّ ُع عن شخصيَّ ِّة الله
بوة ُ ناحوم القصيرة عن محبَّة و َ
للتعبير عن
ضب الله .إن الكلمة ال ِعبريَّة ال ُمست َخ َد َمة
تُ ِ
غ َ
علّ ُمنا نُ َّ
ِ
َّ
ب الله هي مفهوم العُبُور .الفكرة ُ هي َّ
ولكن ُ
رور
أن جوهَر شخصيَّة الله هو المحبَّة،
غض ِ
ش َ
سة والعدالَة.
وآثام الناس أحيانا ً تج َع ُل اللهَ يُظ ِه ُر الوجهَ اآلخ ََر من شخصيَّتِ ِه ،الذي ُه َو القدا َ
الشر ال يُم ِكن أن
ب والدينُونَة ،ألنَّهُ في النهاية،
ُّ
في هذه المرحلة" ،يعب ُُر" اللهُ إلى الغض ِ
س ِة الله.
يتوا َج َد م َع قدا َ
مرة ً أبا ً حنُونا ً لطيفاً ،ولكن عندما رأى في مر َك ِز ال ُّ
إغتصب
جر َم الذي
لقد رأيتُ َّ
َ
شرطة ال ُم ِ
ناك
ب
األمر تد ُّخ َل ُك ِّل أفرا ِد الشرطة ُه َ
الثامنة من ُ
وقت َل ابنتَهُ التي كانت في ِ
ُ
مرها ،تطلَّ َ
ع ِ
جرم .فإن كانَ هذا الوا ِل ُد لدي ِه شخصيَّةٌ بإمكا ِنها أن تعب َُر
لكي ير َد ُ
عوا وا ِل َد الفتاة عن هذا ال ُم ِ
عبُور في شخصيَّتِه؟
ب،
أليس اللهُ قادِرا ً على هكذا ُ
ض ِ
من المحبَّ ِة واللُّطف إلى الغ َ
َ
مر والدائم تجاهَ عدم
ف
ف القداس ِة ال ُمست َ ّ
بإمكا ِننا أن نُ ِ ّ
غضب الل ِه كالتالي" :هو مو ِق ُ
َ
عر َ
القداسة ".وبإمكا ِننا أيضا ً أن نقُو َل َّ
"ر َّدة ُ فع ِل اإلبا َدة من ِق َب ِل محبَّ ِة الل ِه
أن غ َ
ض َ
ب الله ُه َو َ
ال ُمطلَقة تجاهَ من يُد ِ ّم ُر أحبَّا َءهُ ".في هذه الحال ،إن أحبَّا َء الله كانُوا
أولئك الذين كانَ
َ
شوريُّونَ يذبحونَهم وي ِ ّ
األ ُ
ُقطعونَ أوصالَهم ،كما فعلوا بالذي سبوهم من المملكة الشماليَّة.
تماما ً كما ح َد َ
ب الل ِه في مملكة ي ُه َّوذا الجنُوبيَّة ،بإمكانِنا أن ننا َل العزاء
ث م َع شع ِ
جر ِد التأكيد أن إل َهنا ،الذي جوه َُرهُ المحبَّةُ
الكاملة ،سيعب ُُر في ال ِنّهايَ ِة ليُع ِبّ َر عن غضبِ ِه
ِ
ب ُم َّ
بسبب ُ
والكامل عن قداستِ ِه وعد ِله.
التعبير ال ُمطلَق
الشرير من ِخال ِل
ظ ِلم شعبِ ِه .وسيُبي ُد
ِ
ِّ
ِ
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الثامن
الفص ُل
ِّ
نُبُ َّوة ُ حبقُّوق
أولئك الذينَ َّ
سفر النبي حب ُّقوق ،ين ُ
ليس
َ
إط َلعوا على ِ
ظ ُرونَ إلي ِه على أنَّهُ النبي الذي َ
جرد أس ِئلة كثيرة .يبدو وكأنَّهُ لدي ِه عق ٌل ُر ِب َ
طت إلي ِه عال َمةُ إس ِتفهام .في
عن َدهُ أج ِوبة ،بل ُم َّ
يصر ُخ حبقُّوق إلى الله على التوالي
سفر النُّب َُّوةِ هذا،
اإلصحاحا ِ
ُ
ت الثالثة القصيرة في ِ
ي".
سؤال "لماذا؟" لهذا السبب ،دعا
بطرحِ ال ُّ
ُ
البعض حبقُّوق "بالنبي الالأدر ّ
عن األسئلة التي
الشخص الالأدري هو الذي ي ِ
ُ
نعر ُ
ُؤم ُن أنَّنا ال ِ
عن الل ِه وال ِ
ف ِ
يطر ُحها الال ُهوتيُّونَ والفال ِسفة منذُ
بذلك
الشخص الالأدري
البعض
وصف
آالف السنين.
َ
ِ
ُ
َ
َ
الذكاء وال ِفطنَ ِة
يعرف .ولكن من
أعرفَ ،
ِ
تعرف ،وال أحد آخر ِ
أنت ال ِ
الذي يقول" ،أنا ال ِ
أن نُف ِ ّك َر في هذا األمرَّ ".
للشخص الالأدري كانَ دائِماً" ،إن كانَ من ال ُمستَحي ِل أن
سؤالي
إن ُ
ِ
األسفار التاريخيَّ ِة في العه ِد
تعرف؟" تعلَّمنا من
ف،
ِ
تعرف أنَّ َك ال تستطي ُع أن ِ
فكيف ِ
ِ
َ
تعر َ
القديم َّ
الرب على آال ٍ
ت
ي شيءٍ غير تسبيح َّ
أن ُ
أقام أربعة آالف كا ِهن لكي ال يع َملُوا أ َّ
داود َ
عملَها ُه َو بِنف ِس ِه لهذا الغرض (6أخبار األيَّام  .)5 :23هؤُ الء الخدَّام الال ِويين
ُموسيقيَّة ِ
واحدا ً من هؤالء
صصين بال ِعبا َدة وال ُموسيقى ،كتبُوا العدي َد من المزامير .كانَ حبقُّوق ِ
ال ُمتخ ِ ّ
الال ِو ِيّين ال ُموسق ِيّين .لقد كانَ كما نُس ِ ّمي ِه اليوم قائِ َد جوقَة ترنيم.
رص ُد ال ُمراقَبة عن َد حبقُّوق
َم ِّ
الوعَّا ُ
ُ
ظ دائِما ً على أسئِل ٍة ال يسألُها أحدٌ ،وي ُح ُّكونَ الناس
حيث ال يشعُ ُرونَ
"ي ُ
ُجيب ُ
ص ُّح على
ِ
الوعَّاظ أن يشعُ ُروا بالذنب حيا َل هذا اإل ِت ّهام الذي ي ُ
بالحكاك ".ين َبغي على ُ
الكثيرينَ من ُهم .إنَّما لم ت ُك ْن هذه حالَةُ حبقُّوق.
عاصرا ً إلرميا .ولقد ال َح َ
ظ ال ُمعا َملَة الس ِيّئة التي عاناها هذا النبي العظيم .أعت َ ِق ُد
كانَ حبقُّوق ُم ِ
َّ
فكيف
شعب ي ُه َّوذا قد عا َم َل نبيَّا ً عظيما ً كإرميا بهذه الطريقة،
أن حبقُّوق ف َّك َر أنَّهُ إن كانَ
ُ
َ
يحم ُل ل ُهم رسالَةً من الله؟
ُعاملُونَهُ ُه َو كقائِ ِد
ترنيم يدَّعي أنَّهُ ِ
سي ِ
ٍ
أنا ُمقت َ ِن ٌع َّ
ب
س َ
بارعاً ،يستطي ُع من ِخال ِل ِه أن يُعلِنَ نُب َُّوتَهُ ويك َ
أن حبقُّوق إبت َ َك َر أُسلوبا ً أ َدبيَّا ً ِ
ُسلّ َمها إلي ِهم .وأنا
ضر
إصغاء الشعب ،ويُح ِ ّ
الرسالة التي أعطاهُ إيَّاها اللهُ لي ِ
شعب ي ُه َّوذا لقُبو ِل ِ ّ
َ
شعب ي ُه َّوذا
يطر ُح األس ِئلة التي طر َحها
ُمقتَ ِن ٌع أيضا ً أنَّهُ عندما طر َح حبقُّوق أس ِئلَتَهُ ،كانَ
ُ
َ
يوميَّاً.
بعضهم البعض ِ
على الله وعلى ِ
َّ
كانت أبرا ُج
إن
ُوش البا ِبلية قريباً .و َ
شعب ي ُه َّوذا في مدينَ ِة أُورشليم كانَ يتوقَّ ُع أن تظ َه َر ال ُجي ُ
َ
ت
صتُونَ إلى أُولى عالما ِ
وأرص َدة ُ ُمراقَب ِتهم مملوو َءة ً بال ُح َّراس الذين كانُوا يُراقِبونَ ويتن َّ
ِ
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ف في
صداً" ُروحيَّاً .وكانَ سيذه ُ
َب وي ِق ُ
وض َّج ِة البابل ِيّين .أعلنَ حبقُّوق أنَّهُ كانَ سيبني "مر َ
صتُ وينتَ ِظ ُر
صد
ليطر َح على الل ِه أسئلَتَهُ (وأس ِئل ِة الشعب) ،وكانَ سيُرا ِق ُ
ب ويتن َّ
َ
هذا المر َ
جواب الل ِه على أسئِلتِ ِه (وأسئِل ِة الشعب).
َ
أتصو ُر َّ
ص ِدهِ ،لكي يطر َح على الله األسئلة
أن
الشعب ش َّجعوا حبقُّوق على الذها ِ
َ
َّ
ب إلى مر َ
ُ
تخدام الل ِه أل َّم ٍة
التي كانَت تُث ِقّ ُل قُلو َب ُهم .عندما كانَ حبقُّوق في مرص ِدهِ ،تسا َء َل عن إس
ِ
أنت منذُ
الربُّ إلهي قُدُّوسيَ ،
شريرة – بابِل – لكي يُد ِ ّم َر شعبَهُ ال ُمختار .سأ َل قائالً" ،أيُّها َّ
ِّ
األزَ ل .هل ُخ َّ
قيم
قر َ
طت ُ َك من ُك ِّل هذا أن تُبي َدنا؟ بالطبعِ ال .يا اللهُ صخرتُناَ ،
أنت َّ
رت أن ت ُ َ
ُ
أشر منَّا بكثير .فهل
فنحن
هؤالء البا ِبل ِيّين ل َكي تُؤ ِ ّد َبنا على خطايانا الشنيعة.
أشرار ،ولكنَّه ُم ُّ
ٌ
أنت الذي ال ت ُ ُ
عليك
وف األيدي بينما يبت َ ِلعونَنا؟ هل
َ
ستس َمحَ ،
ف مكت ُ َ
طيق الخطيَّةَ بتاتاً ،أن ت ِق َ
أبر منهُ؟" (.)63 ،62 :6
صامتا ً بينَما يبلَ ُع
أن تكونَ
ِ
ير من ُه َو َّ
ِّ
الشر ُ
(وشعب ي ُه َّوذا) واعِينَ الحقي َقةَ ال َقا ِسيَة أن اللهَ كانَ يستخ ِد ُم البا ِبل ِيّين لكي
لقد كانَ حب ُّقوق
ُ
ب علي ِه وعلي ِهم أن يفه ُموا لماذا
ب ي ُه َّوذا على خطايا ُهم ،ولكن كانَ ال يزا ُل من الصع ِ
يُعا ِق َ
رور البابِل ِيّين تفُ ُ
ِب شعبَهُ .وفوقَ ُك ِّل هذا ،لقد كانت ُ
وق
يستَخ ِد ُم اللهُ أ ُ َّمةً ِ ّ
ش ُ
يرة ل َكي يُؤ ّد َ
شر َ
كثيرا ً ُ
ب شعبِه؟
يهوذا .ف ِلماذا إستخدم ُهم اللهُ لتأدي ِ
رور شَع ِ
ب َّ
ش َ
اإلطار الذي في ِه طر َح حبقُّوق األسئِلة التي لم ت ُكن فقط
كانت هذه هي األسئِلة وكانَ هذا ُه َو
ُ
ف على عتَبَ ِة السبي
ب شع ِ
على قلبِ ِه ،بل وكانت على قُلو ِ
ب ي ُه َّوذا المشؤوم الذي كانَ ي ِق ُ
وينتظ ُر أجوبَةً من الله على أسئِلتِ ِه وأسئِل ِة الشعب.
صتُ ،
ِ
ي .كانَ حبقُّوق يُراقِ ُ
ب ،يتن َّ
البابِل ّ
ب ألرى ماذا يقو ُل لي وماذا
ب وأُراقِ ُ
ص ُ
ف وعلى ِ
صدي أقِ ُ
صن أنت َ ِ
فأعلَنَ قائالً" :على َمر َ
الح ِ
جيب عن شكواي.)6 :2( ".
أُ ُ
ِّرسالة حبقُّوق
س ِم َع شيئا ً من الله و ُه َو في
ص َّوروا ده َ
شةَ الشع ِ
ب عندما أعلَنَ ل ُهم حبقُّوق أنَّهُ َ
تَ َ
ت
صدِه .يا ِلهذا األُسلُوب الذَّكي وال ُم َح ِيّر الذي
ي لرسالتِ ِه في الوق ِ
َ
مر َ
إختارهُ هذا النَّ ِب ُّ
ال ُمنا ِسب .لقد وع َ
غم من َّ
وق َّ
ظ حبقُّ ُ
أن اللهَ
أن اللهَ أجابَهُ على أسئلتِه (وأسئِل ِتهم ).فعلى ُّ
الر ِ
أجاب اللهُ حبقُّوق َّ
أن البابِل ِيّينَ لن
يهوذا،
ِب خطايا شع ِ
َ
كانَ يستخ ِد ُم أ ُ َّمةً ِش ِ ّريرة ً لكي يُؤ ّد َ
ب َّ
بالبقاء طويالً كأمبرا ُ
ي البا ِبليُّونَ سبعينَ سنةً فقط.
يستمروا
ِ
ُّ
طوريَّ ٍة عالمية .فلقد ب ِق َ
فكتب يقو ُل َّ
أخ َب َر اللهُ حبقُّوق َّ
دمار البا ِبل ِيّين تك ُم ُن في قُلو ِبهم.
ور
أن اللهَ أخ َب َرهُ
َ
أن بُذُ َ
ِ
أن البابِل ِيّينَ كانُوا ُمعو ِ ّجي القُلُوب .كانَ جوه َُر ما قالَهُ اللهُ لحبقُّوق هو ما نج ُدهُ في قو ِل
سوف يُد َّمرون
فبالسيف يُوخَذ( ".متى  .)52 :21لهذا
يسوع "الذي يأ ُخذُ بالسيف،
ِ
َ
َّ
والبار بإيما ِن ِه يحيا .وحقَّا ً
ب ُ
سهُ في ِه.
رورهم القا ِس َية
َير ُمستَقي َم ٍة نف ُ
ُّ
والفظةُ " :ه َّوذا ُمنت َ ِفخَةٌ غ ُ
ش ِ
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َّ
ت فال
سهُ كالها ِوية و ُه َو كال َمو ِ
َمر غاد َِرةٌ .الر ُج َل ُمتَك ِبّ ٌر وال يه َدأ .الذي قد و َّ
س َع نف َ
إن الخ َ
ض ُّم إلى نف ِس ِه جمي َع ال ُّ
شعوب.)5-4 :2( ".
يش َب ُع بل يج َم ُع إلى نف ِس ِه ُك َّل األ ُ َمم وي ُ
يرة ً
كانت بابِل بالطبع هي "ال ُمتَك ِبّر" الذي تكلَّ َم اللهُ عنهُ ُهناَّ ،
ألن قُلوبَ ُهم كانت ِ ّ
شر َ
يعرفُونَ الله
سوف يحيا باإليمان.
البار
َ
أمام الله .ولكن وح َدهُ ُّ
َ
أولئك الذين ِ
َ
غير ُمستَقي َمةً َ
ويعي ُ
سوف يحيُون)4( .
شونَ مواعي َدهُ باإليمان
َ
تفسير واحد وتطبيقاتٌ ُمتع ّدِدة .حرفيَّاً ،من
باإليمان يحيا" .هذه ال ُجملة لها
"البار
ُّ
ٌ
ِ
إستفهام حبقُّوق ،كانَ اللهُ ي ِع ُد ب ُمستق َب ِل رجاء لي ُه َّوذا .فإذا كانَ لديهم
ِخال ِل هذا الجواب على
ِ
ب
صةً إرميا،
فسوف َيحيُونَ كشَع ٍ
اإليمان الكافِي ليُص ِ ّدقُوا األن ِبياء ،أمثال إشعياء ،وخا َّ
َ
يرة لن
بكون أ َّمة با ِبل
صود
يرجعونَ إلى
ِّ
هو الرجاء المق ُ
وسوف ِ
ِ
الشر َ
َ
ِ
أرضهم .كانَ هذا َ
ٌ
إيمان ليثِقُوا بمواعي ِد الل ِه
األبرار س َيحيُون ،إن كانَ ل ُهم
ص َرة ً في ال ِنّهاية .ولكن
تكونَ ُمنت َ ِ
َ
سمعوها من خال ِل أن ِبيائِهم األُمناء.
التي ِ
ُ
ٌ
س هذا العدد من
ي ،نج ُدهُ في العه ِد الجديد،
ناك
ُه َ
حيث يُقت َ َب ُ
ي ثانَو ّ
تطبيق ديناميك ٌّ
َ
ي هذا العدد في
حبقُّوق
ثالث َّ
ي ُو ِل َد عندما إكتَش َ
َف كا ِه ٌن كاثُوليك ٌّ
مراتٍ .فاإلصال ُح اإلنجيل ُّ
الصباحيَّة
األول من رسال ِة بُولُس إلى أه ِل ُرومية ،بينما كانَ يقو ُم بتأ ُّمالتِ ِه
ِ
اإلصحاحِ َّ
تفاسير لُوثر حو َل رسائل بُولُس إلى
ع ِبّ َر عنهُ في
(رومية  .)67 :6إن ال ُه َ
وت اإلصالح قد ُ
ُ
ِ
ُ
مرة ً أُخرى (غالطية .)66 :3
وكذلك إلى أه ِل غالطية
أه ِل ُرومية،
َ
حيث نج ُد هذا العدد َّ
س في ِه هذا العدد في العه ِد الجديد(عبرانِ ِيّين  ،)38 :60يُو ِفّ ُر إطارا ً
المكان الثا ِل ُ
ُ
ث الذي يُقت َ َب ُ
ب المقدَّس ،أي ِعبرانِ ِيّين .66
لإلصحاح العظيم عن اإليمان في الكتا ِ
نَشي ُد حبقُّوق
شجاع حبقٌّوق ،عندما سق َ
ف ماذا حص َل لقائ ِد الترنيم ال ُّ
طت أورشليم .فعندما
نعر ُ
ال ِ
كانت تسقُ ُ
ُ
ُقتادون إلى
س َّكان ،والناجونَ كانُوا ي
صف ال ُّ
ط ُمد ٌُن مثل أُورشليم ،غا ِلبا ً كانَ يُذبَ ُح ِن ُ
عرف َّ
غم َّ
والسبي البا ِبلي كانا َوشي َكي
أن اإلجتيا َح
أن حبقُّوق
َ
السبي ُمقيَّدينَ باألصفادُ .ر َ
َ
ختم رسالتَهُ بِنشي ِد تسبيح .لم ت ُكن لدي ِه طريقَةٌ
ال ُحدُوث،
َ
وسوف يستَ ِم َّر ِ
ان لسبعينَ عاماًَ ،
عرف َّ
ئ لهُ ال ُمستَقبَل ،ولكنَّهُ
أن ُمستَق َب َل أ َّمتِ ِه كانَ وا ِعدا ً بالرجاء .فبع َد
ف ماذا يُخ ِبّ ُ
ِ
َ
ليعر َ
سبعينَ عاماً ،ستسقُ ُ
شعب الله ال ُمختار.
ط با ِبل،
يهوذا لي ُكونَ
ِ
َ
وسيرج ُع َّ
ختم نُب َُّوتَهُ بنَشي ِد عبا َد ٍة وتسبيح .فبطريقَ ِة
بدأ َ حبقُّوق نُب َُّوتَهُ بما يبدو أنَّهُ تن ُّه ِد اليأس .ولكنَّهُ َ
كيف ي ُ
ت
ب الله في ُك ِّل جي ٍل
ُمكن تحويل تن ُّهدا ِ
وحضارةٍ
ِ
ختام ِه لنُب َُّوتِ ِه ،أظ َه َر حبقُّوق لشع ِ
َ
َ
اليأس إلى نشيد التسبيح.
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ؤم ُن النفعي هو
يظ ِه ُر ن ُموذ ُج كتا َب ِة حبقُّوق لنشي ِدهِ،
عكس ما نراهُ في ال ُمؤمن النفعي .فال ُم ِ
َ
ال ُمؤمن الذي يُري ُد أن يستخد َِم الله ساعةَ يُريد ،كما يستخ ِد ُم تسهيال ِت ِه األُخرى كال َكهرباء
عرف
صفات ر ُج ِل اإليمان الذي
والماء ووسا ِئ ِل النقل .يُظ ِه ُر نشي ُد حبقُّوق الختامي هذا
َ
َ
أن اللهَ لن يتخلَّى عن ُخ َّ
وعرف َّ
طتِ ِه بالدالَل ِة إلى المسيَّا من ِخال ِل شع ِب ِه ال ُمختار .فإن
الله،
َ
شعب الل ِه
صحي َحةً ،كما آمنَ حبقُّوق ،عن َدها لن ي ُكونَ من ال ُمم ِكن أن يُنسى
ُ
كانت ك ِلماتُ الل ِه َ
نها ِئيَّاً .قد يذ َهبُونَ إلى السبي ،وقد يُؤ َّدبُونَ على خطاياهم ،ولكنَّ ُهم لن يُبادُوا نِهائيَّاً ،طالَما َّ
أن
تنتظ ُر تحقُّ َقها.
النبوات المسياويَّة ال تزا ُل ِ
َّ
ب
عندما أعطى اللهُ إعالنا ً رائِعا ً أليُّوب في
برح ،وإلرميا عندما كان يكت ُ ُ
وسط ِ
ِ
ألم ِه ال ُم ِ ّ
مراثيه ،أعطى اللهُ هذا النشيد الرائع لحبقُّوق ،في أحلَ ِك ساع ٍة في حياتِه:
وسط السنين أحيِ ِه .في
س ِمعتُ خبَ َر َك فَ َج ِزعتُ  .يا َربُّ عملَ َك في
وسط السنينَ
ِ
ِ
"يا َربُّ قد َ
ُ
يكون َحم ٌل في ال ُكروم
الرح َمة... .فَ َمع أنَّهُ ال يُز ِه ُر التين وال
ب اذ ُك ِر َّ
ِّ
عرف .في الغض ِ
بقر في المزا ِود.
يكذ ُ
ِب عم ُل الزيتُونة وال ُحقُول ال تصنَ ُع طعاما ً ينقَ ِط ُع الغَنَ ُم من الحظيرة وال َ
ي كاأليائل ويُ َم ِ ّ
شيني
فإني أبتَ ِه ُج بالربّ ِ
َ
وأفر ُح بإل ِه خالصي .الربُّ الس ِيّ ُد قُ َّو ِتي ويج َع ُل قَ َد َم َّ
على ُمرتَفَعاتي( ".حبقُّوق 2 :3؛ ُ ( .)69-67مالحظة لقائ ِد الترنيم :عندما يُرنَّ ُم هذا العدد،
ين َبغي أن تُرافَقَ الجوقَةُ بآال ٍ
ت وتَريَّة).
الشخصي
ق
التطبي ُ
ِّ
غم من َّ
ذلك النَّوع من المشا ِكل التي وا َج َهها حبقُّوق ،عندما
ُواج ُهونَ َ
على ُّ
أن القليلينَ منَّا ي ِ
الر ِ
ُ
ت الجسديَّة ،العاطفيَّة ،والروحيَّة
تكون لدينا مشا ِكل تغ ِلبُنا ،بإمكا ِننا أن نُر ِ ّكزَ على الطاقا ِ
ف في ِه لل ُمراقَبة إلى أن نرى اللهَ يع َم ُل
صدا ً أو ِعرزاالً ،ن ِق ُ
ي مر َ
لمشا ِكلنا ،أو بإمكا ِننا أن نب ِن َ
ت إلى الله إلى أن نس َم َع منهُ أنَّهُ يع َم ُل في حياتِنا .وعندها ،كما
ص َ
في حياتِنا .بإمكا ِننا أن نتن َّ
فع َل حبقُّوق ،بإمكا ِننا أن نعبُ َد الله العامل في حياتِنا.
ذلك المكان الذي منهُ تستطي ُع أن
نت قد
ص ٍد روحي -أي َ
َ
أتسا َء ُل ما إذا ُك َ
بنيت هكذا مر َ
ب ،تنتَ ِظ َر ،وت ُ
سفر حبقُّوق أنَّهُ بإمكا ِننا ال بَل
صغي إلى أن تس َم َع شيئا ً من الله؟ ي ِ
ُعلّ ُمنا ُ
تُراقِ َ
َ
ب من الله م َع أسئِلتِنا .و ُه َو سيُجيبُنا في
يتو َّج ُ
ي مرصدا ً ُروحيَّاً ،وأن نقت َ ِر َ
ب علينا أن نب ِن َ
ي ٍ من جي ٍل قديمِ " :قي َل
ت ُمراقَب ِتنا ،إصغائنا،
ت أوقا ِ
صم ِ
ِ
وإنتظارنا لهُ .قا َل راعي كنيسة تق ّ
ص ّح أن نقول َّ
لي َّ
شعب الله
أن
َ
أن اللهَ ال يتكلَّ ُم لشع ِب ِه اليوم كما تكلَّ َم م َع حبقُّوق .ولكن من األ َ
ي حبقُّوق".
َّام النب ّ
ال يَستَ ِمعونَ إلى الل ِه اليوم كما كانوا يست َ ِمعونَ إلي ِه أي َ
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سع
الفص ُل التا ِّ
صفنيا
نُبُ َّوةُ َ
الرب ".وبينما ش َّد َد يُوئي ُل
ي
"يوم َّ
علىيوم الربّ ِ
ِ
ِ
لقد كانَ صفنيا مثل النبي يُوئيل ،نب ّ
الربّ ِ األخير الذي
في الماضي،
يوم َّ
ِ
الحاضر وال ُمستَق َبل ،ر َّكزَ صفنيا نُب َُّوت َهُ فقط على ِ
سي ُك ُ
سل.
ون ِ
والر ُ
واحدا ً من األ ُمور األخيرة التي أخبرنا عنها يسوع ،األنبياءُّ ،
األول)
الرب (اإلصحاح َّ
ُمحتوى يوم َّ
ت الخليقة.
الربّ ،
سيح ُّل على ُك ِّل ُمستويا ِ
كارثيَّا ً ِ
بيوم َّ
عندما كرزَ صفنيا ِ
وصف ح َدثا ً ِ
َ
الربُّ .
ولقد أعلنَ اللهُ من خال ِل صفنيا قائِالً" ،نززعا ً أنززعُ ال ُك َّل عن وج ِه األرض يقُو ُل َّ
أنززعُ اإلنسانَ وال َحيوان .أنززعُ ُ
حر  ...وأق َ
ط ُع اإلنسان عن وج ِه
ُور السماء
َ
طي َ
وسمك البَ ِ
الربّ )3-2 :6( ".
األرض يقُو ُل َّ
ِ
ون ِنهائيَّا ً
الربّ ِ سي ُك ُ
شعب ي ُه َّوذا
ص فقط
وكارثيَّاً .ولن ي ُخ َّ
ِبال ِنّس َب ِة ِلصفنيا ،يو ُم َّ
َ
ِ
وسمك البَحر.
السماء
ُور
إنسان
ص ُك َّل
ِ
ِ
و ُمعذِّبي ُهم البابِل ِيّين ،بل سي ُخ ُّ
ٍ
ٍ
وحيوان ،و ُك َّل طي ِ
الربّ ِ األخير م َع نُب َُّوتِ ِه عن السبي
يوم َّ
عن ِ
وكغَير ِه من األن ِبياء ،مز َج صفنيا نُب َُّوتَهُ ِ
ان
البا ِبلي ،عندما نطقَ بكلما ِ
يهوذا وعلى ُك ِّل ُ
ت الل ِه في األعدا ِد التالية" :وأ ُم ُّد يدي على َّ
س َّك ِ
أُورشليم ...وي ُك ُ
الرؤسا َء وبني الملك وجمي َع الالبِسينَ
الربّ ِ أ ِنّي أُعاقِ ُ
ب ُّ
يوم ذبي َح ِة َّ
ون في ِ
بيت
ق العتبة الذين يمألُونَ َ
ِلباسا ً غريباً .وفي َ
ذلك اليوم أُعاقِ ُ
ب ُك َّل الذينَ يقفُ ُزونَ من فو ِ
س ِيّدِهم ُ
ظلما ً و ِغ َّ
شاً.)9-8 ،4 :6( ".
الروح ِيّينَ والسياس ِيّين
ي ِ ميخا ويُر ِ ّك ُز لو َمهُ ودينُونتَهُ على القا َد ِة ُّ
يت َّ ِف ُق صفنيا م َع النب ّ
الروحي والفساد األخالقي في الشعب .ونتي َجةً لخطايا
في ي ُه َّوذاُ ،مل ِقيا ً عليهم الئمةَ اإلرتدا ِد ُّ
ب هذين
الروح ِيّين والسياس ِيّين،
هؤُالء القادة
جلب اللهُ الدينُونَةَ على شع ِب ِه ِ
ِ
س ِ
َ
بكام ِله ،ب َح َ
صغارَّ .
إن دينُونَة الله التي ستنزز ُل على القاد ِة وعا َّم ِة الشعب ،تُظ ِه ُر
النب ِيّين من األن ِب ِ
ياء ال ِ ّ
أمام الله عن حالَ ِة شعبِهم.
تشدي َد الله على مسؤوليَّا ِ
ت القادة َ
الرب (اإلصحاح الثاني)
ميزات يوم َّ
أن صفنيا أعلنَ بالدرج ِة األُولى دينُونَةَ الل ِه على ي ُه َّوذا بسبب خطاياها ،تنبَّأ َ
غم َّ
ُر َ
َّ
شعب ي ُه َّوذا:
إضط َه َدت
لك التي
صةً ِت َ
الربّ الذي سيأتي على ُك ِّل األُمم ،خا َّ
يوم َّ
َ
أيضا ً عن ِ
ذلك اليوم العظيم وال ِنّهائيُ ،ك ّل البَشَر الذين على األرض سيُعتَبَرونَ مسؤولين عن
"في َ
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سوف يت َّ ِخذُ
القرار ال ِنّهائي .لقد أعلنَ صفنيا َّ
أعما ِلهم على األرض ،واللهُ
ولئك الذين
أن فقط أ ُ َ
َ
َ
اليوم األخير".
ب الل ِه في
الواحد في حيا ِتهم
ِ
ع َبدوا اللهَ
سوف ُ
ض ِ
يهربُونَ من َغ َ
ِ
َ
غير
اإلطار،
في هذا
ُّ
يحض صفنيا األ ُ َم َم على التوبة" :ت َج َّمعي واجت َ ِم ِعي يا أيَّتُها األ ُ َّمةُ ُ
ِ
ب الربّ ِ
ي علي ُكم ُح ُم ُّو غض ِ
ال ُمست َ ِحيَة .قب َل ِوال َدةِ القضاء .كالعُصافَ ِة عبَ َر اليوم .قب َل أن يأ ِت َ
خط الرب .أُطلُبُوا الربَّ يا جمي َع بائسي األرض الذينَ فعلوا
س ِ
ي علي ُكم يو ُم ُ
قب َل أن يأ ِت َ
سخط الرب)2-6 :2( ".
يوم
ُحك َمهُ .أُطلُبُوا البِ َّر .أُطلُبُوا التوا ُ
ِ
ض َع .لعلَّ ُكم تُستَرونَ في ِ
غم َّ
ب دينُو َنتَهُ على
أن هذه األ ُ َمم التي ال ت ُ ِ
ؤم ُن بالله إستُخ ِد َمت من قِبَ ِل الله ليجلُ َ
ُر َ
َّ
ولكن ُ
الواحد الحي والحقيقي .لقد دعا ُهم
وب هذه األ ُ َمم لم ي ُكونوا أوال َد الل ِه
ب ي ُه َّوذا،
ِ
شع ِ
شعُ َ
يِ.
صفنيا إلى التوبَ ِة لي ِ
ص ُهم من النَّار التي سيجلُبُها اللهُ في يوم َّ
ُخلّ َ
الربّ ِ ال ِنّها ِئ ّ
حرك الذي سيُحد ُ
َّ
ُ
ب
الرب
يوم َّ
إن ال ُم ِ ّ
سيكون خطيَّة وعدم تقوى األ ُ َمم .في وص ِف ِه لشع ِ
ِث َ
أشار صفنيا إلى خطايا البَ َ
طر ،الال ُمباالة ،عدم اإليمان ،ال ِعصيان،
ي ُه َّوذا واأل ُ َمم الوثنيَّة،
َ
سوف
ب الل ِه واألُمم الوثنية،
ُّ
عن الله .هذه الخطايا التي إقترفها ُك ٌّل من شع ِ
َ
التمرد ،والبُعد ِ
حرك الذي سيُحد ُ
ُ
ب صفنيا.
غضب الله
ثير
يوم َّ
وستكون ال ُم ِ ّ
تُ ُ
الربّ ِ ،بحس ِ
َ
ِث َ
ساح ِل البحر ،ووص َل إلى القول،
ولقد تنبَّأ َ صفنيا أيضا ً أن دينُونَة الله ستنزز ُل على أ ُ َم ِم ِ
ضون َّ
"وي ُك ُ
ألن
ون
ت ي ُه َّوذا علي ِه َيرعُونَ  .في بُيُو ِ
الساح ُل ِل َبقيَّ ِة بي ِ
ساء يربُ ُ
ت أشقَلُون عن َد ال َم ِ
ِ
الربَّ إل َه ُهم يتع َّهدُهم و َي ُر َّد سبيَ ُهم )7( ".وكرزَ صفنيا ض َّد ُموآب وع ُّمون ،وض َّد األثيوبِ ِيّينَ
َّ
واألشور ِيّين ،و ُك ُّل هذا ل َكي يُظ ِه َر أن األُمم لن تنجو من دينون ِة الله.
الرب (اإلصحاح الثا ِّلث)
يوم َّ
الخليقةُ الجديدة في ِّ
أن صفنيا وبَّ َخ ي ُه َّوذا بسبب فسا ِد قا َد ِتها و ُمقاومة الله (ُ ،)4-6 :3مع ِلنا ً َّ
غم َّ
أن
ُر َ
السبي البابِلي سي ُك ُ
ون النتي َجةَ ال ُمباشَرة َ
ت مملكة ي ُه َّوذا ،ولكنَّهُ تكلَّ َم أيضا ً عن
لسوء
تصرفا ِ
ِ
ُّ
َ
ُ
ُ
ف ُك ُّل أ َم ِم
الربّ ِ ال ِنّهائي .في َ
يوم َّ
َّ
ذلك اليوم ،ستعت َ ِر ُ
الرجاء الذي تستطي ُع ي ُه َّوذا أن تجلبَهُ في ِ
األرض َّ
الربَّ ُه َو الله ( ،)66-8وبقيَّةُ إسرائيل ستُوج ُد أمينَةً " َبقيَّةُ إسرائيل ال يف َعلُونَ
بأن َّ
إثما ً وال يتكلَّ ُمونَ بال َكذِب وال يُوج ُد في أفوا ِه ِهم ِل ُ
ش ألنَّ ُهم يرعُونَ ويربُضُونَ وال
سان ِغ ٍ ّ
ُمخيف)63( ".
البقاء أ ُمناء لله ،تنبَّأ َ صفنيا أن اللهَ سيحفَ ُ
ظ وسيدعو من
غم فشَل شعب ي ُه َّوذا في
ِ
ُر َ
للربّ ِ إلى األبد ،كخليقَ ٍة جديد ٍة جميلة.
السبي في ِ
آخ ِر األيَّام بقيَّةً أمينَةً ،التي ستبقى أمينَةً َّ
وكذلك في أخر
السفرين التاريخيَّين لعزرا ونحميا،
نرى هذه النُّب َُّوة قد تحقَّ َقت ُجزئيَّا ً في
َ
َ
سهم اآلنَ .هؤُالء ُهم أن ِبيا ُء ما بعد السبي ،الذي خد ُموا
صغار ،الذي
ثالثة بينَ األن ِب ِ
سندر ُ
ياء ال ِ ّ
ُ
الب ِقيَّة من الذين عا ُ
شوا إلى ما بعد السبي البا ِبلي.
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الربّ ِ األخير ،يعت َ ِق ُد الكثيرونَ َّ
بما َّ
أن
علىيوم َّ
ِ
يٍ
أن نُب َُّوة َ صفنيا تُر ِ ّك ُز بشك ٍل أساس ّ
والبارة قد تحقَّقت في كنيس ِة المسيح الحي القائم من
تواضعة
َّ
نُب َُّوتَهُ عن البقيَّة الوديعة ال ُم ِ
كتب َّ
أن ُك َّل األ ُ َمم الذي تجدَّدوا أصبَحوا أبناء
الر ُ
األموات .ف ُك ُّل ُّ
سل كانُوا ي ُهوداً ،وبُولُس َ
أن اللهَ سيج َع ُل األ ُ َّمة اليهوديَّةَ
إبراهيم (غالطية  .)7 :3وهكذا أصب َح بُولُس نبيَّا ً عندما تنبَّأ َ َّ
وترج ًِعُ إلي ِه في ال ِنّهاية إذ يقول" ،وهكذا سيخلُص جمي ُع إسرائيل( ".رومية .)66-9
تتوب
ُ
ِ
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شر
الفص ُل العا ِّ
نُبُ َّوة ُ َح َّجي
جمي ُع األن ِبياء الذين درسنا ُهم حتَّى اآلن عا ُ
شوا وكرزوا قب َل أو إبَّانَ السبي البابلي.
ُشار إلي ِهم بأنبياء ما بعد السبي ،ألنَّ ُهم كرزوا للي ُهود الذين
أ َّما ح َّجي ،زكريَّا،
ِ
ومالخي ،في ُ
اإلطار
ي .إن أسفار العه ِد القديم التاريخيَّة اإلثني عشر تُو ِفّ ُر
َ
ر َجعُوا من السبي البابل ّ
وخدم في ِه ُك ُّل األن ِبياء الذين كتبُوا أسفاراً .ولكي تَقد َُر الخلفيَّةَ
عاش
ي الذي في ِه
َ
التاريخ ّ
َ
إقرأْ سفر عزرا ،أو ما كتبتُهُ عن هذا السفر التاريخي
التاريخيَّةَ لألنبياء الثالثة األخيرينَ ،
(أي ال ُكت ِيّبين رقم  3و ،)4م َّما سيُذ ِ ّك ُر َك بما تعلَّمناهُ عن الحمالت الثالث للعو َدةِ من السبي
ي.
البابل ّ
ع ِة التي ر َج َعت في حمل ِة
لقد كرزَ ح َّجي وزكريَّا إلى أ ُ َ
بين المج ُمو َ
ولئك الذين كانُوا من ِ
الر ُجوع األُولى من السبي البابلي .فلقد ح َدثَت حملَةُ الر ُجوع األُولى من السبي ،بع َد وق ٍ
ت
ُّ
وط األمبرا ُ
الرجوع األُولى
سق ُ ِ
قصير من ُ
طوريَّة البابليَّة بي ِد الما ِد ِيّين والفُ ُرس .لقد كانَ لحمل ِة ُّ
اضحةَ المعا ِلم .لقد كانَ ُخ َّ
الر ُجوع األُولى هي إعادة بِناء هي َكل
طةُ حملَ ِة ُّ
من السبي ُمه َّمةً و ِ
سليمان .إن هدف هذه ال ُم ِه َّمة سي ُك ُ
ب رسال ِة النب ِيّين َح َّجي وزكريَّا.
ُ
ون في ُ
صل ِ
وروش العظيم ،أمبراطور مادي وفارس،
قام ُك ُ
تحقيقا ً للنُّب َُّوة ال ُم ِ
عجزيَّة للنَّبي إشعياءَ ،
غم
ب يهوذا،
صدار
بإ
ع ُم المسبِ ِيّينَ من شع ِ
ِ
قرار يُش ِ ّج ُع ويد َ
ٍ
ِ
ليرجعوا ويُعيدوا ِبنا َء الهيكلُ .ر َ
َّ
عجزَ ة ً مجيدة ،إال أن عو َدتَ ُهم لم ت ُكن مجي َدة ً أبداً .فلقد رج َع
الر ُجوع ِل ِب ِ
أن ُّ
ناء ال َهي َكل كانَ ُم ِ
لربَّما كان من َ
ظ ُرهم يُش ِبهُ
سونَ ألفا ً من المسب ِيّينَ
خم ُ
الالجئينَ ِبثيا ِبهم َّ
الرثَّة لكي يبنُوا ال َهي َكلُ .
ِ
إلى َح ٍ ّد بعيد من َ
َّامنا.
ظ َر
الالجئينَ الذين نس َم ُع عن ُهم في أي ِ
ِ
كأولئك
حارب ،وكانَ الجمي ُع يخشا ُهم،
في الماضي كانَ لدي ِهم
َ
جيش ُمؤلَّ ٌ
ٌ
ف من ستمائة ألف ُم ِ
صنة (ي ُ
الذين عا ُ
ي
شوا في ُمد ُِن كنعان ال ُمح َّ
شوع  .)64 -9 :2أ َّما اآلن ،فلم يعُ ْد لدي ِهم أ ُّ
شفُوا َّ
أن
ذلك ،الصدمة وخيبَة األمل عندما إكت َ َ
جيش ،ولم يعُودوا حتى أ ُ َّمة .إضافةً إلى َ
ُ
نكون قد قدَّمنا
الشر .بهذا
أشخاص وثن ِيّين أض َمروا ل ُهم
ض ُهم كانت مس ُكونَةً من قِبَ ِل
ٍ
ّ
أر َ
إطارا ً للخلفيَّ ِة التاريخية للتَّح ّدِي الذي وا َج َههُ النبيَّين ح َّجي وزكريَّا.
ِّرسالةُ َح َّجي
ب الله ُ
شعوبا ً كانَ البابِليُّونَ قد هز ُمو ُهم ونقلُو ُهم من
وج َد العائِدونَ من السبي من شع ِ
حاولَة اليهود
قاوم هؤالء ال ُم
أرض ي ُه َّوذا .ولقد
وطنُوا في
ِ
ِبالدِهم ليستَ ِ
ِ
ستوطنُونَ بعُنف ُم َ
َ
ب إقتنا ِعهم َّ
مرة ً أ ُ َّمةً قويَّة كانت
إلعا َد ِة ِ
أن القُ َّوة َ التي جعلَت من اليهو ِد َّ
بناء الهيكل .وبسب ِ
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َّ
بناء الهيكل .ولقد
إضطهدوا وضايقوا
تك ُم ُن في هذا الهيكل،
ع بإعا َدةِ ِ
شعب ي ُه َّوذا عندما شر َ
َ
بناء الهي َكل ل ُم َّد ِة
شعر
قاومة ال ُمعا ِد َية ،فتوقَّفُوا عن إعاد ِة ِ
ُ
َ
شعب ي ُه َّوذا بالتهديد من ِق َب ِل هذه ال ُم َ
خمسةَ
مناز ِلهم .و ُهنا
عشر عاماً .وإذ تشت َّ َ
ف ُمه َّم ِتهم ،إنصرفوا إلى بِ ِ
ت إن ِتبا ُه ُهم عن ه َد ِ
َ
ناء ِ
ي َح َّجي على الساحة.
ظ َه َر النب ُّ
تذ َّك ُروا َّ
قي ُ
ُعيق عم َل الله ،إلى أن يزو َل
أن ُمه َّمةَ النبي كانت أن
ُ
يصر َخ ِ
ض َّد أي عا ِئ ٍ
ناء
هذا العائِق ،ويُستَك َم َل عم ُل الله .عندما
عاش ح َّجي وتنبَّأَ ،كانَ عم ُل الله هو إعا َدة ُ بِ ِ
َ
ب ي ُه َّوذا عن التركيز على األولويَّة كانت العا ِئق الذي ي ُ
ُعيق عم َل الله.
ال َهيكل .وتشتُّتُ شع ِ
فألقى َح َّجي أر َب َع عظا ٍ
ت عظيمةً ،أدَّت ِبشك ٍل ُمباشَر إلى تشيي ِد الهيكل.
األول)
"ر ِ ّك ُزوا على أولويَّاتِ ُكم!" (اإلصحا ُح َّ
عظةُ َح َّجي األُولىَ :
ُ
شعب
حيث تحدَّى ح َّجي
ف نتائِ َج عظ ِة ح َّجي األُولى،
سفر ح َّجي
ويص ُ
يُس ِ ّج ُل نِ ُ
َ
ِ
صف ِ
ي ُه َّوذا بقو ِله" :إج َعلُوا قلبَ ُكم على ُ
بكام ِلها في
ب المقدَّس ِ
ط ُرقِ ُكم ".يُم ِكن تلخيص رسالةَ الكتا ِ
هاتَين ال َك ِل َمتَين" :اللهُ َّأوالً!" َّ
إن تح ّدِي ح َّجي لهؤالء ال َمس ِب ِيّين كانَ " :تأ َّملوا في وق ِت ُكم وفي
ت الله".
ناء بُيُو ِت ُكم،
ناء بي ِ
وق ِ
وليس لدي ُكم وقتٌ لبِ ِ
ت الله .لدي ُكم وقتٌ لبِ ِ
َ
الربّ ِ وقائِالً" :إج َعلُوا قلبَ ُكم على ُ
ط ُرقِ ُكم! إنت َ
وع َ
ظرتُم َكثيرا ً وإذا
ظ ح َّجي ِ
بإسم َّ
ناطقا ً ِ
ُه َو قلي ٌل ول َّما أدخلت ُ ُموهُ ال َبيت نفختُ علي ِه .لماذا يقو ُل َربُّ ال ُجنُود .ألج ِل َبيتِي الذي ُه َو
إنسان إلى بيتِه!" ( )9 :6تُع ِبّ ُر إح َدى الترجمات عن ح َّجي بأنَّهُ
خراب وأنتُم را ِكضُونَ ُك ُّل
ٌ
ٍ
يقول َّ
وب من األسفل .عندما تحدَّاهم ح َّجي بأن
أن
ب مثقُ ٌ
الشعب كانَ يج َم ُع الما َل في ِجرا ٍ
َ
يج َعلُوا قلبَ ُهم على ُ
الربّ ِ َّ
ثقب ِجرا َب ُهم.
ط ُرقِهم ،كانت كلمةُ َّ
أن الربَّ هو الذي َ
يتحدَّى ح َّجى هؤالء ال َمس ِب ِيّين ليتأ َّملوا بما يف َعلُوه ،وبما يفعلُهُ الله .نتي َجةً ألولويَّا ِتهم
ُ
س َل
ال ُمختَلَّ ِة
التوازن ،دعا اللهُ بجفافٍ على عم ِلهم وعلى شع ِ
ب ي ُه َّوذا نفسه ( .)66 ،60فأر َ
ع بد َل الم َ
وذلك ألنَّ ُهم لم يضعُوا اللهَ َّأوالً.
طر .ف ُك ُّل ج ّدِهم بال َعمل لم يُنتِ ْج شيئاً،
َ
ل ُهم ال ُجو َ
أن ح َّجي كانَ وا ِعظا ً قديرا ً َّ
ال بُ َّد َّ
ض على الطاعة .فر َّكزوا على
ألن الشعبَّ
َّ
تحر َ
ناء الهيكل .جا َءت عظةُ ح َّجي األُولى في جزئَين .الجز ُء الثاني كانَ
عوا بِ ِب ِ
أولويَّا ِتهم ،وشر ُ
نتي َجةً
سرعانَ ما
الربّ " ( .)63ف ُ
لتجاوبِهم بالطاعة .وجوه َُر هذا الجزء هو "أنا مع ُكم يقو ُل َّ
ُ
وبار َك عملَ ُهم ،عندما وضعُوهُ َّأوالً.
وبار ُكهم
صار اللهُ مع ُهم،
ص َّح ُحوا أولويَّاتِهم،
َ
َ
َ
َ
(ر ِّكزوا ُوج َهةَ ن َ
ِّع َ
ظ ِّركُم" ()9-1 :2
ظةُ َح َّجي الثا ِّن َيةَ :
ي بموا ٍد با ِه َ
ظ ِة الثمن ،مثل الذهب والفضة
كان هي َك ُل ُ
سليمان األساسي قد بُ ِن َ
ي
والحجارة الكريمة .ف ُك ُّل المجد الذي كانَ ل ُ
سليمان و ُك ُّل ثروتِ ِه وفَّرت المواد التي منها بُنِ َ
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الجئينَ فُقراء.
ب ي ُه َّوذا بإعا َدةِ ِب ِ
األول .وعندما قا َمت البقيَّةُ من شع ِ
ناء ال َهي َكل ،كانُوا ِ
الهي َك ُل َّ
عه ُ
والمصاد ُِر الوحي َدة ُ للمواد التي توفَّرت في أيدي العائِدينَ من السبي كانت ما ت َّم إسترجا ُ
زو َدهم ب ِه األمبرا ُ
ورش.
الفارسي قُ ُ
طام ُ
األول ،أو ما َّ
كام الهي َك ِل َّ
ور ِ
من ُح ِ
طور ِ
األول،
شار ُكوا
ِ
ببناء الهي َك ِل الثاني ،لم يس ِبق ل ُهم أن رأوا الهي َك َل َّ
كثيرونَ من الذين َ
كونَهم ُو ِلدُوا خال َل السبي ِ في با ِبل .ال ُّ
األول لم ي ُكن ِب ُوس ِعهم إال أن
شيُوخ الذينَ رأوا ال َهي َك َل َّ
األول (عزرا .)63 ،62 :3
يبكوا على هي َك ٍل لن يكونَ أبدا ً بمج ِد الهي َك ِل َّ
في ع َ
شعر بهما العائِ ُ
دون من
ي م َع ال ُحزن وال َفشَل اللَّذينَ
َ
ظ ِة ح َّجي الثانِيَة ،تعا َم َل هذا الن ِب ُّ
السبي .فذ َّك َر ُهم َح َّجي َّ
أكثر منهُ ما ِ ّديَّاً( .فخي َمةُ اإلج ِتماع في
أن معنى الهي َكل كانَ ُروحيَّا ً َ
جر َد خيمة!) وذ َّك َر ُهم ح َّجي أيضا ً أن رو َح الل ِه كانَ مع ُهم.
البريَّة كانت ُم َّ
ِّ
إن ِع َ
َّ
تركيز وج َه ِة نظر ِهم .إن كلمة
ظةَ ح َّجي الثا ِنيَة ر َّكزَ ت على حا َج ِة الشعب إلى
ِ
"وجهة نظر" تعني" ،الن َ
الكتاب المقدَّس على أن
اك أوقاتٌ يَحضُّنا فيها
ظر من ِخاللُ ".هن َ
ُ
ُ
الكتاب المقدَّس على أن ننسى ما ُه َو وراء.
ُعلّمنا فيها
نتذ َّكر ،و ُه َ
ُ
ناك أوقاتٌ ي ِ
أحيانا ً
يكون النَّ َ
ظ ُر إلى الوراء ُمؤذِيا ً لنا لدرج ِة َّ
ُ
أن اللهَ يستخ ِد ُم أن ِبيا َء مثل ح َّجي ل َكي
شوشات،
يتحدَّانا أن نتحلَّى بنوعٍ من ُّ
"الرؤيا من ِخال ِل ن َفق "،أي أن ننسى ُك َّل العوائِقَ وال ُم ّ ِ
وأن نن ُ
ظ َر ببسا َ
الحاضر وال ُمستَق َبل ،وإلى ما يُريدنا اللهُ أن نع َم َل من
ط ٍة من ِخال ِل نفق إلى
ِ
أج ِله .هذا ُه َو جوه َُر ِرسالَ ِة ح َّجي في ِع َ
ظتِ ِه الثانِ َية.
ع َ
"ر ِّك ُزوا دوافِّعَكُم" ()19 -11 :2
ظةُ ح َّجي الثا ِّلثةَ :
بع َد أن بدأ َ
يروا ُمباش ََرة ً البَ َركةَ
ي بال َعم ِل على ِب ِ
ُ
ناء الهيكل ،أرادوا أن ُ
الشعب ال ِعبرا ِن ُّ
عبر
التي وع َد بها اللهُ من ِخال ِل
الجزء الثاني من عظ ِة ح َّجي األُولى .لقد ِ
ِ
عملُوا ألش ُه ٍرَ ،
صلوا بعد على البَ َركة التي توقَّعُوها.
ِ
الخريف والشتاء ،ولم يح َ
سؤالَين على الشعب في فشل ِهم .وبما َّ
أن الكهنة أجابُوا على أسئِل ِة
لقد طر َح َح َّجي ُ
إنسان لَح َما ً
ٌ
سؤالَي ِه إلى الكهنة .سأ َل َّأوالً" ،إن َح َم َل
ب حو َل كلم ِة الله ،و َّجهَ ح َّجي ُ
الشع ِ
طبيخا ً أو خَمرا ً أو زَ يتا ً أو َ
ط َرفِ ِه ُخبزا ً أو َ
س بِ َ
ُمقدَّسا ً في َ
طعاما ً ما فهل
ط َر ِ
ف ثوبِ ِه و َم َّ
س ِب َمي ٍ
س شيئا ً من َه ِذ ِه فهل
يتقدَّس.
ت َي َم ُّ
فأجاب ال َك َهنَة وقالوا ال .فقا َل ح َّجي إن كانَ ال ُمن َّج ُ
َ
فأجاب ال َك َهنَةُ وقالوا يتن َّجس".
يتن َّجس.
َ
ُوض ُح التغيير الذي ح َد َ
ث للشعب .فقب َل السبي ،كانُوا
ق هذين ال ُّ
سؤا َلين ،كانَ ح َّجي ي ِ
عن طري ِ
نجساً .ولكن من خال ِل تأدي ِبهم
مثل اإلنسان النَّ ِجس .ونتي َجةً لخطاياهم ،أص َب َح ُك ُّل ما لم ُ
سوهُ ِ
سةً.
بالسبي ،تط َّه ُروا ،وأص َبحت أعمالُهم في إعا َدةِ ِب ِ
ناء الهي َكل ُمق َّد َ
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فهم ِه هو َّ
َّ
سةَ ال تنت َ ِق ُل بشك ٍل ُمباشَر عفوي كما تنت َ ِق ُل عدوى
ولكن الذي إحتا ُجوا إلى ِ
أن القدا َ
ت البركاتُ ُمباشرة ً
عط َي ِ
ب وقتاً .فإذا أ ُ ِ
سهولة ،ولكن القداسة تتطلَّ ُ
النَّجاسة .فالخطيَّةُ تنت َ ِق ُل ِب ُ
ُ
س ِة
تكون بركاتُ الل ِه عندها نتيجةَ أعما ِلنا
بع َد الطاعة،
وليس نتي َجةَ نع َمتِه .ودافِعُنا للقدا َ
َ
ينبَغي أن ي ُكونَ من ُمن َ
ق إجال ِلنا لله،
وليس رغب ِتنا بالبَركة .ففي هذه العظة الثا ِلثة ،كانَ
َ
طلَ ِ
بترميم الهي َكل.
ح َّجي يتحدَّا ُهم ليُر ِ ّكزوا دوا ِف َع ُهم على خدم ِة الل ِه
ِ
"ر ِّكزوا مخا ِّوفَكُم" ()23 -21 :2
الرابِّعةَ :
عظةُ ح َّجي َّ
لحمايَ ِة أنفُ ِسهم ،وبع َد سبعينَ سنةً من السبي
عندما ر َجعُوا إلى أُورشَليم ،لم ت ُكن لديهم طريقَةٌ ِ
والعُبوديَّة ،أص َبحوا يخافُونَ أن يُؤ َخذُوا أسرى وعبيدا ً إلى األ ُ َم ِم من جديد.
لقد تعا َملَت ِع َ
ف الشعب .فتنبَّأ َ ل ُهم ح َّجي َّ
بأن اللهَ سيُطي ُح باألُمم
ظةُ َح َّجي الرابِعة م َع مخا ِو ِ
التي كانُوا يخافُونَها ،وأخبَ َرهم ب ُخ َّ
ت واألرض.
ع السماوا ِ
ُزعز َ
ط ِة الل ِه أن ي ِ
الرا ِبعة ،تنبَّأ َ ح َّجي َّ
ُزعزعُ األرض ،لكي ال تبقى إال األ ُ ُمور
في هذه ال ِعظة َّ
أن اللهَ سي ِ
التي ال تتزعزَ عَّ .
بس من عظ ِة ح َّجي الثا ِن َية ،ومن ث َّم أخ َبرنا
إن كا ِت َ
ب رسالة ال ِعبرا ِن ِيّين إقتَ َ
أنَّنا أخذنا مل ُكوتا ً ال يتزعزَ ع (عبرا ِن ِيّين  .)29 -21 :62هذا جوه َُر عظ ِة ح َّجي الرابِعة.
ق الشخصي
التطبي ُ
ُباركُ اللهُ
ط ِبّ ْق
ي ِ العظيم على حياتِ َك اليوم .ما هي أولويَّات ُ َك؟ هل ي ِ
تعليم هذا النب ّ
َ
الروحيَّة؟ إ َّن أسوأَ جزءٍ من دينُونَ ِة الل ِه على األولويَّات
عملَك؟
وكيف هي حالَةُ حيا ِت َك ُّ
َ
المقلُوبَة للشعب العائِ ِد من السبيَّ ،
أن اللهَ دعا
بالجفاف علي ِهم وعلى أعما ِل أيدِيهم .هل سبقَ
ِ
يديك؟
س البَركة عن عم ِل
أنت شخصيَّا ً تختَ ِب ُر
َ
وشعرت أنَّ َك َ
َ
الجفاف ُّ
الروحي؟ وهل الله يح ِب ُ
َ
ُ
لك:
واح َد ٍة من أما ِك ِن الجفاف الروحيَّة هذه،
إن
تكون رسالَةُ ح َّجي التعبُّديَّة َ
َ
س َك في ِ
وجدت نف َ
ط ُرقِ َك ،وتأ َّمل ب ُ
"إج َع ْل قلبَ َك على ُ
ق الله".
ط ُر ِ
لديك النوع الصحيح من ُرؤيا النَّفَق؟ هل تن ُ
كيف هي ُوج َهةُ ن َ
ظ ُر
ظ ِر َك؟ هل
َ
َ
ُريدك اللهُ أن تُر ِ ّكزَ على
قار ُن عمل الله الماضي في حياتِ َك ،بينما ي
َ
بإستِمرار إلى الوراء وت ُ ِ
العمل الذي يع َملُهُ اليوم وغداً؟
للرب؟ وهل
الرب؟ هل تتوقَّ ُع البَركات ُمباشَرة ً بع َد خدمتِ َك َّ
ما هي دوافِعُ َك لخد َم ِة َّ
تع َم ُل عم َل الله ألنَّ َك تتوقَّ ُع أن تنا َل ال ُمكافَأة َ ُمباشَرةً؟
بطرس .)7 :5
ي ُك َّل ه ِ ّم َك علي ِه (ُ 6
ما هي مخا ِوفُ َك؟ يت َّ ِف ُق ح َّجي م َع ُ
بطرس بأن تُل ِق َ
بنا ًء على نُب َُّوة َ ح َّجيَ ،د ْع إيمان ََك يُر ِ ّكز أولويَّاتِ َكُ ،وج َهةَ ن َ
ظ ِر َك ،دوافِعَ َك ،ومخا ِوفَ َك.
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الفص ُل الحادِّي عشر
نُبُ َّوة ُ زَ َك ِريَّا
ي زكريَّا ،الذي كانَ أصغ ََر
بينما ألقى ح َّجي عظاتِ ِه األربَع ،بإمكا ِن ُكم أن تس َمعُوا النب ّ
سن" ،ولكن يا ح َّجي ،عندما ال ي ُك ُ
ون بي ِد
ِسنَّا ً من ح َّجي ،و ُه َو يقول لهذا النبي ال ُمتق ّدِم في ال ِ ّ
يص ُل هذا الشعب الفا ِشل إلى مرحلَ ِة
سهُ ،وعندما ِ
الشعب ال ُمستَضعَف أيَّةَ طريقَ ٍة يحمي بها نف َ
ِّ
ُ
باإلضطهاد ،فإن هذا الشعب يحتا ُج ألكث َ َر
المهزو ُم ويته َّد ُد
الشعب
اليأس ،وعندما يتضا َي ُق
ُ
من أن يس َم َع كلما ٍ
ييأس
ت تقولُ " ،كونُوا أقوياء واع َملُوا" عندما
الشعب لكونِهم يختَ ِبرونَ
ُ
ُ
أزمةً أو مأساةًُ ،ك ُّل ما يستطيعونَ ُرؤيتَهُ هو ُ
ظروفَ ُهم المأسا ِويَّة.
خلف الستار ،وس َ
ط
بالرائي ألنَّهُ كانَ بإمكانِ ِه أن يرى اللهَ و ُه َو يع َم ُل
ي َّ
َ
ي النب ُّ
لقد ُد ِع َ
يرهُ بقيَّةُ الشعبَّ ،
ألن الرائي كانَ يرى الله .ولقد كانَ
األزمات .كانَ َّ
الرائي يرى ما لم َ
واحدا ً من أع َ
ب المقدَّس.
زكريَّا ِ
ظ ِم األم ِثلة عن "الرا ِئي" في الكتا ِ
لقد آمنَ زَ َكريَّا َّ
سور إحتا َج إلى ُرؤيا عن الله القادِر على ُك ِّل
أن
شعب ي ُه َّوذا ال َمك ُ
َ
ب عن ُهم .إستَخ َد َم اللهُ وع َ
ظ
ُحار ُ
شيء ،الذي كانَ مع ُهم ،والذي إستطا َ
ُقو َي ُهم ،وكانَ سي ِ
ع أن ي ّ ِ
ي لهذا الشعب المهزوم ،ال ُمف َّ
الرؤيا عن نفسه.
زكريَّا لي ِ
شل واليائِس هذا النوع من ُّ
ُعط َ
أُسلُوب َزكَريَّا األ َدبِّي
ى شار َكها م َع هؤالء المس ِب ِيّينَ ومعنا .ف ُه َو
إن َ
قلب نُب َُّوة ًٍِ زكريَّا هو ثماني ُرؤ ً
الراجع من السبي بالفَشَل واليأس .ث ُ َّم سيرفَ ُع
س الشعب
سيُر ِ ّك ُز على ُمش ِكلَ ٍة كانت تُغذِّي ِح َّ
ِ
مرا ٍ
كيف يع َم ُل اللهُ
ت في
ستار ليُعلِنَ لنا
تار َ
ال ِ ّ
تلك ال ُمش ِكلة .وهو يفع ُل هذا ثماني َّ
خلف ِس ِ
َ
َ
وب سفر زكريَّا األدبي.
هذه النُّب َُّوة ال َحيَويَّة .هذا هو أسلُ ُ
ِّرسالَةُ زكريَّا
َّ
ي ...أ َ ْر ِج ْع إلي ُكم ".لقد كانَ هذا
إن ِرسالَةَ الله من ِخال ِل زكريَّا كانت،
ِ
"إرجعُوا إل َّ
وعظ زكريَّا،
ب ما تنبَّأ َ األنبِياء .ومن ِخال ِل
الشعب ال َمسبِي يختَبِ ُر عو َدة ً إلى
ِ
ُ
س ِ
ِ
أرض ِه ،ب َح َ
ليس للمدينَ ِة أو للهي َكل ،بل لنَف ِسه .وهذا ما يُش ِ ّد ُد علي ِه
كانَ اللهُ يُطا ِل ُ
ب شعبَهُ بعو َدةٍ ُروحيَّةٍَ ،
ص جمي ُع
آخر األيام ،كما يتنبَّأ ُ بُولُس الرسول قائِالً "وهكذا سيخلُ ُ
اللهُ حيا َل شع ِب ِه في ِ
إسرائيل( ".زكريَّا 23-20 :8؛ رومية 21 :66؛ وإشعياء .)26 ،20 :59
لقد
شير إلى الله ربَّ
إستخدم زكريَّا ثالثا ً وخمسينَ َّ
مرة ً عبارة "ربّ ال ُجنود" التي ت ُ ُ
َ
مقاص ِد ِه في هذا
تمام
الجنُود المال ِئكيَّة والنُّجوم و ُك ّل قُ َّوا ِ
ِ
ت الطبيعة ،التي يستخ ِد ُمها اللهُ إل ِ
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ت زكريَّاَّ ،
ص هذه ال ِعبارة ُك َّل نُب َُّوا ِ
ألن ُك َّل ُرؤاهُ ستُخ ِب ُرنا أنَّهُ رأى اللهَ
العالمِ .بمعنى ما تُل ِ ّخ ُ
ربَّ ال ُجنود ،في وق ٍ
عن الدفاعِ عن نف ِسه.
ت كانَ في ِه
ُ
شعب الل ِه ِ
عاجزا ً ِ
ث ُ
لقد رأى زكريَّا ربَّ ال ُجنُود يع َم ُل ِبثال ِ
ناك ربُّ
ق ِنيابَةً عن شعبِ ِهَّ .أوالً ،كانَ ُه َ
ط ُر ٍ
ُرج ُع اللهُ
الناس إلي ِه هي من ِخال ِل ما يُس ِ ّمي ِه زكريَّا
الجنود نفسه .ثانياً ،وهي أه ُّم طريقَ ٍة سي ِ
َ
ت إشعياء الستَّة والس ِت ّين ،إحتَ َوت إصحاحاتُ زكريَّا األر َبعةَ
"الغُصن".
بإستثناء إصحاحا ِ
ِ
بوا ٍ
ي ٍ آخر .عندما جا َء المسيَّا تطبيقا ً لنُب َُّوةِ زكريَّا،
عشر على نُ َّ
ت مسياويَّةَ ،
أكثر من أ ّ
ي ِ نب ّ
ُ
ليس أح ٌد
ووضوح" ،أنا ُه َو
الطريق ُّ
قا َل المسي ُح لشع ِ
ب الل ِه بصرا َح ٍة ُ
(للر ُجوعِ إلى الله)َ ...
يأتي إلى اآلب إال بي" (يُوحنَّا .)1 :64
الطريقةُ الثا ِلثة التي كرزَ بها زكريَّا َّ
ُرجعُنا إلى نف ِس ِه ،هي
أن اللهَ
سيرج ُع إلينا وسي ِ
ِ
الوع ُد المعروف بيوم الخمسين" :ال بالقُدرة وال بالقُ َّوة بل بِ ُروحي قا َل َربُّ الجنُود)1 :4( ".
ب الله.
لقد تنبَّأ َ زكريَّا ب ُمع َجزَ ةِ يوم الخمسين وبالبركات التي ستَ ِح ُّل في ِه على شع ِ
رسم زكريَّا ً لو َحةً جمي َلةً عن الثالُوث .إن َربَّ ال ُجنُود هو الله اآلب؛
بهذه الطريقة،
َ
ُ
شعب
سيرج ُع
الر ُجوع إلى الله اآلب هو من ِخال ِل الغُصن ،الذي ُه َو اإلبن .عندما
ُ
وطريق ُّ
ِ
ُ
يوم الخمسين.
ق اإلبن ،سيُعطيهم
اإلبن قُ َّوة َ ُّ
الل ِه إلى اآلب عن طري ِ
الروحِ القُدُس َ
ُرؤى زكريَّا الثمانِّيَة
ُ
واإلعالن يعني كشف
"رؤيا" هي ال ِعبارة اليُونانية التي تعني "اإلعالن".
إن كلمة ُ
ف بطريقَ ٍة
ستار
"رؤيا"" ،إزاحة ال ِ ّ
ال ِ ّ
ستار .تعني كلمة ُ
لإلعالن ع َّما لم ي ُكن ُمم ِكنا ً أن ي َ
ُعر َ
ِ
ب الله ما كانَ يع َملُهُ اللهُ
مرا ٍ
خلف
أُخرى ".لقد أزا َح زكريَّا ال ِ ّ
ستار ثماني َّ
ت وأظ َه َر ِلشع ِ
َ
ب الله العاجز واليا ِئس.
الستار ".لقد أعطى اللهُ هذه ُّ
الرؤى لزكريَّا ِلتقو َي ِة وتشجيعِ شع ِ
الظالل ()11 -1 :1
الرؤيا األُولىُ :رؤيا َمحلَّة ِّ
ُّ
ف بينَ األشجار في
ب الكثيرين من ُمف ِ ّ
ب المقدَّسَّ ،
سري ال ِكتا ِ
س ِ
الر ُجل الذي ي ِق ُ
بِ َح َ
صعب في المر َحلَة اإلنتِقاليَّة التي كانَ يخت ِب ُرها ال َمس ِبيُّونَ
ُشير إلى اإلختِبار ال َّ
الوادي ي ُ
عبوديَّ ِة السبي في بابِل،
العائِدون .إن هذه المرحلة اإلنتِقاليَّة ،بينَ عو َد ِتهم العجائِبيَّة من ُ
الركام إلى هي َكل ،كانَت مرحلةً ُمح ِب َ
طةً للعزيمة لهذا الشعب .بِكلما ٍ
ت أُخرى،
وتح ّدِي تحويل ُّ
"أمام الحجاب" التي كانت تُح ِب ُ
قعر الوادي .والعق َبة المن ُ
ط من
ظورة
لقد وجدوا أنفُ َ
س ُهم في ِ
َ
الالجئينَ الفُقراء .لقد كانُوا
مرة ً من
ِ
عزيم ِتهم ،كانت الحقيقة الثا ِبتة أنَّ ُهم لم ي ُكونوا أ ُ َّمةً ،بل ُز َ
المراحل اإلنتِقاليَّة ال ُمريعَة التي نخ ِتبِ ُرها جميعاً.
تلك
ي ُم ُّرونَ في واح َدةٍ من َ
ِ
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عندما أزا َح زكريَّا الستار ،رأى ما أسماهُ" ،ال ُمراقِب" ،الذي كانَ ربّ ال ُجنود .لقد
مر فيها شعبُهُ .وبع َد ُك ِّل هذا ،أنهى
كان اللهُ وا ِعيا ً وكان يُرا ِق ُ
ب هذه المرحلة اإلن ِتقاليَّة التي َّ
عجزيَّة .في وقتِ ِه وطريقتِ ِه ،كانَ اللهُ سيُت ِ ّم ُم ُخ َّ
طتَهُ ِلشعبِ ِه بعو َدةٍ
اللهُ ُ
عبوديَّةَ شعبِ ِه بطري َق ٍة ُم ِ
أرضهم وبعودةٍ ُروحيَّ ٍة إلى إل ِه ِهم.
ُجغرافِيَّة إلى
ِ
مكان جديد،
عونا إلى
عندما يُري ُد اللهُ أن يصن َع شيئا ً جديدا ً في حيا ِتنا ،عندما يد ُ
ٍ
أمام الل ِه ُمع َ
ُمع َ
ظ َم األوقات ثالثة عوا ِئق .فبما أنَّنا دائِما ً نب َح ُ
ث عن األمان ،ال
ظ ُمنا نض ُع َ
رك ع ِ ّ
ُخرجنا اللهُ
شنا القديم األمين الذي
َب بت َ ِ
نرغ ُ
ُ
نعيش ونخدم في ِه اآلنِ .لهذا يتو َّجب أن ي ِ
ُ
لدعوةِ الل ِه عا َدةٍ إ ِت ّجاهَين،
يكون
المكان الجديدِ .لهذا
من مكا ِننا القديم ،قب َل أن يقو َدنا إلى
ِ
َ
حب من ال ُمق ِ ّد َمة ودف ٌع من الخلفِ .بكلما ٍ
ت أُخرى على الله أن يدفعنا إلى خارج مكا ِننا
س ٌ
َ
كيف يعم ُل اللهُ
معك هذه
القديم لكي يستطي َع أن يقو َدنا إلى الجديد .هل بإمكانِ َك أن تُف ِ ّك َر
َ
َ
عجزات "التد ُّخالت اإللهيَّة".
عجزة؟ أنا أًس ِ ّمي هذه ال ُم ِ
ال ُم ِ
ُ
ُخرجنا
ديم والجديد ،ين َبغي أن يدف َعنا اللهُ لنُتا ِب َع
وعندما
ُّ
نكون ما بينَ القَ ِ
التحرك ل َكي ي ِ
المكان
قر في
عنا ِل َكي يجعلنا نست َ ُّ
من هذه المرحلة اإلنتِقاليَّة .ث ُ َّم ين َبغي أن يُص ِ ّح َح أوضا َ
ِ
وخدم ِتنا .عندما كانَ بنُو إسرائيل في
الجديد
واألمر الجديد الذي يُريد أن يع َملَهُ في حياتِنا ِ
ِ
عجزة بهذه الطريقة:
أرض ال َمو ِعد،
مصر وأرا َدهم الله أن ي ُكونُوا في
ِ
وصف اللهُ هذه ال ُم ِ
َ
دخلَ ُكم( ".تثنية .)23 :1
"لقد أخرجت ُ ُكم ِل َكي أ ُ ِ
الرؤيا الثانية :القُرون األربَعة ()21 -11 :1
ُّ
ب المقدَّس إلى القُوة .فالعقَبَة ال َمن ُ
شير القُ ُ
أمام الستار ،والتي كانت تُغذِّي
تُ ُ
رون في ال ِكتا ِ
ظورة َ
مخا ِو َف ُهم ،كانت القُوى الرهيبة لألمبرا ُ
طوريَّات العالمية التي إجتاحت ُهم وإستع َبدت ُهم عندما
كانُوا ال يزالُونَ أ ُ َّمةً قويَّة.
والرجاء.
عةَ َّ
عندما أزا َح زكريَّا الستار ،ما رآهُ
خلف الستار وأظ َه َرهُ لل َمسبِ ِيّين من َح ُهم الشجا َ
َ
ستار ،أعلنَ زكريَّا عن القُوى العالميَّة العُظمى التي كانَ سيستَخ ِد ُمها َربُّ ال ُجنُود
َلف ال ِ ّ
خ َ
الشعب أن تستَعبِ َدهم.
خاف منها
لكي يُد ِ ّم َر هذه "القُرون" أو القُوى العالمية التي
ُ
َ
الرؤيا الثا ِّلثة :مدِّينَةُ أُورشَليم ()13 -11 ،4 -1 :2
ُّ
لقد كانت ال ُمش ِكلة المن ُ
مرة ً مدينة أُورشليم
أمام ال ِ ّ
الركام الذي كانَ َّ
ستار هي ُّ
ظورة َ
خلف الستار وأعلنَهُ للشعب كانَ مدينةَ أُورشليم
الجميلة .وعندما رف َع زكريَّا الستار ،ما رآهُ
َ
الجميلة وقد أُعي َد بناؤُها .لقد أظ َه َر ل ُهم هذا اإلعالن َّ
جرد ُركام ،كانَ
أن ما كانَ عندها ُم َّ
ُ
ورشلي ُم
تفوق
سيُص ِب ُح مدينةً عظيمة
الوصف وال ِقياس ،والتي سيُدافِ ُع عنها َربُّ ال ُجنُود .أ ُ ُ
َ
هذه لن تحتا َج إلى أسوار.
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زار ُهما يسوعُ ِمرارا ً كثيرة .وبع َد يسوع
لقد ت َّم إعادة بناء أورشليم والهي َكل ،ولقد َ
َليم تماماً ،ومن ث َّم أُعي َد بناؤُها لتكونَ كما هي علي ِه اليوم.
بأر َبعين سنةً ،د َّم َرت ُروما أُورش َ
بطلَت نِهائيَّا ً عندما د َّمرت ُروما
و ُك ُّل الطقُوس التي رافَقت
تقديم الذبائح الحيوانية قد أ ُ ِ
َ
بوة ُ زكريَّا هذه ُجزئيَّا ً عندما أُعي َد بنا ُء أورشليم قب َل
أُورشليم عام  70ميالديَّة .بينما تحقَّقَت نُ َّ
الرومان ،فإن هذه النُّب َُّوة ستَتَحقَّ ُق في
المسيح ،فبع َد
تدمير مدينة أورشليم ُك ِلّيا ً على ي ِد ُّ
ِ
(رؤيا .)2 :26
أُورشليم الجديدة التي تنبَّأ َ عنها بإسهاب الر ُ
سول يُوحنَّا ُ
الرؤيا الرا ِّبعة :ال ُمشتَكي على اإلخوة (2-1 :3؛ .)11 -1
ُّ
أمام الستار ،والتي كانَت تُح ِب ُ
ط من عزي َم ِة ال َمس ِب ِيّين
ال ُمش ِكلة التي ر َّكزَ عليها زكريَّا َ
ُ
الشيطان يشتَكي
الرؤيا ،كانَ
كانت ُرؤيا ي ُهوشَع رئيس كهن ِتهم يرتدي ثيابا ً رثَّةً .في هذه ُّ
إن وص َمةَ خطيَّة عبا َدةِ األ َوثان ،التي ُ
على ي ُهوشَعَّ .
بار السبِي،
غ ِف َرت وتط َّه َرت َ
عبر إختِ ِ
كانت على األر َجح نُق َ
طةَ تركيز إ ِت ّهامات الشيطان.
ب أو آثار الخطايا التي ُ
ُ
غ ِفرت ،ل َكي يشتَكي على
فالشيطان ال ُمشتَكي يستخ ِد ُم عوا ِق َ
الرؤيا أنَّهُ عندما سينتَهي عم ُل إبليس ،عندها سيَ ِح ُّل
سفر ُّ
اإلخوة نهارا ً وليالً .نقرأ ُ في ِ
(رؤيا .)60 :62
ُ
وقوة ُ مسيح ِه ُ
الخالص والقُ َّوة ُ وملكوت إلهنا َّ
عندما أزا َح زكريَّا الستار ،رأى وأعلنَ للشعب ُرؤياهُ عن الثالُوث – ربّ الجنُود،
سل َ
حامي ".ولقد رأى
طته ،من ِخالل المسيَّا ،الذي دعاهُ "ال ُم ِ
والتعابير القادِمة عن محبَّة الله و ُ
ُ
الرو َح القُدُس ،و ُمعجزا ٍ
ثان ًِيَةً.
ت ُمستَقبَليَّة
أيضا ً ُّ
ستكون جزءا ً من مجيء يسوع المسيح ِ
سة :شَمعدا ُن الذَّ َهب الذي يتغذَّى بالزيت ()1 -1 :4
الرؤيا
ِّ
الخام َ
ُّ
الرؤيا والتي كانت تُسا ِه ُم في
تحبيط عزي َم ِة ال َمس ِب ِيّينَ
ِ
أمام الستار في هذه ُّ
ال ُمش ِكلة َ
من اليَ ُهود كانت المسؤُوليَّة ال ُملقاة من قِبَ ِل الل ِه على عاتِ ِقهم أن يش َهدُوا بكلم ِة الل ِه للعالم
الشعب الذي إستَلَ َم َك ِل َمةَ الله من أج ِل العالَ ِم أج َمع ،كانت عليهم
أج َمع .وبما أنَّ ُهم كانُوا
َ
فركا ُم الهي َكل
أمام
العالم أجمع ،والشهادة بهذه الكلمة للعالَ ِم أجمعُ .
ِ
مسؤُ وليَّةُ عيش هذه الكلمة َ
جر َد فاشِلينَ في
والمدينة واألُمة وحياتهم الشخصيَّةُ ،كلُّها َجعَلَتْ ُهم يشعُرونَ أنَّ ُهم كانُوا ُم َّ
وتقديمهم ِمثاالً عنها.
تعليمهم لكلم ِة الله
ِ
ض ،إكتئاب ،أو أي شكل آخر
لك
َ
هل سبقَ َ
عبر َم َر ٍ
وإجتزت في صحراء ُروحيَّة َ
وهمس في
ضد ََّك؟ هل سبقَ
من أشكال الهزيمة ُّ
الروحيَّة ،عندما يُو ِ ّجهُ إبليس هذه اإل ِت ّهامات ِ
َ
أُذنِ َك في هكذا
ض ب ِه أن يكونَ
مراحل صعبَة وهو يُع ِيّ ُر َك قائِالً" ،هل َ
ِ
أنت ُه َو الذي كانَ يُفت َ َر ُ
ِمثاالً للعالم أجمع ،ملح األرض ونُور العالم؟"
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ُشار إلي ِه َّ
بالزيت" :ال بالقُ َّوة وال
عندما أزا َح زكريَّا الستار ،رأى ُّ
الرو َح القُدُس الذي ي ُ
الرؤيا أ َّك َدت لهم َّ
بالقُدرة ،بل ِب ُروحي قا َل َربُّ ال ُجنودَّ .)1 :4( ".
أن اللهَ سيُؤ ِ ّهلُ ُهم
إن هذه ُّ
الروحِ القُدُس.
لي ُكونوا كما دعا ُهم أن ي ُكونوا ،وأن يع َملُوا ما دعا ُهم ليع َملوا ،من ِخال ِل قُ َّوةِ ُّ
يوم الخمسين".
ُهنا ،تماما ً مثل النبي يُوئيل ،يُعطينا زكريَّا نُب َُّوة ً رائِعة عن ِ
ج الطا ِّئر ()4 -1 :5
الرؤيا السادِّسة :الدر ُ
ُّ
الرؤيا هي َّ
أن العائدينَ من السبي كانُوا يرزَ حونَ
ال ُمش ِكلة ال ُمر َّكز عليها في هذه ُّ
سل َ
ومكان ُمعيَّنَين في العالم ،سي ُك ُ
ون من
زمان
الشر .فعندما تسو ُء األوضاعُ في
ط ِة
َ
تحت ُ
ّ
ٍ
ٍ
سلط ِة الشرَّ .
سلط ِة
ورينَ
َ
السه ِل ،ولو لم ي ُكن من ِ
طوة َ ُ
تحت ُ
إن َ
الحكمة ،أن نُص ِب َح مغ ُم ِ
س َ
شعب الله َّ
سلط ِة وقُ َّوةِ الشر.
الشر أقنَعت
ص َر أبدا ً على ُ
أن قُوى الخير وقُ َّوة الله لن تنت َ ِ
َ
وعظ ِه،
ب من ِخال ِل
عندما أزا َح زكريَّا
ِ
ستارهُ الخيالي ُمجدَّداً ،رأى خلفَهُ وأعلنَ للشع ِ
َ
َّ
ب ُرؤيا زكريَّا هذه ،اللهُ
أن ربَّ ال ُجنود سيُؤ ِ ّه ُل
س ِ
شعب الله لينت َ ِ
َ
صروا على قُوى الشر .ب َح َ
ب ،يُح ِ ّددُ ،وبشك ٍل ما يستخ ِد ُم ال َّ
ي
وإلتمام
ش ّر من أج ِل مج ِد ِه
يُرا ِق ُ
ِ
ِ
غم أنَّهُ ال يُوج ُد أ ُّ
مقاصدهُ .ر َ
الشر في ُخ َّ
َّ
خير شعب ِه (إشعياء 7 :45؛ ُرومية
ُدخ ُل
شيءٍ صا ِلحٍ في الشر،
ولكن اللهَ ي ِ
َّ
طتِ ِه ِل ِ
.)28 :8
الرؤيا السا ِّبعة :المرأةُ الجا ِّلسةُ في السلَّة ()11 -5 :5
ُّ
ق العالم.
ال ُمش ِكلة التي يُر ِ ّك ُز عليها زكريَّا ُهنا أمام ال ِ ّ
ستار لها عالقَةٌ بال ِغ ِ ّ
ش في أسوا ِ
كون
ستار ،أعلنَ عن حقيقَ ِة
ق العالم ي ُح ُّد منهُ َربُّ
وعن َدما أزا َح زكريَّا ال ِ ّ
ّ
ِ
الغش في أسوا ِ
ال ُجنود ،وفي ال ِنّهايَة سوف يقضي علي ِه ربُّ ال ُجنود ِنهائيَّاً.
الشر في هذا العالم ،ل َكي يُت ِ ّم َم
غم أنَّنا ال نف َه ُم هذا ،ولكن الله يستخ ِد ُم
َّ
مقاص َدهُ
ِ
ُر َ
ض عليها ماساتِ ِه،
سهُ .فكما يستخد ُم صانِ ُع الجوا ِه ِر خل ِفيَّةً َمخ َمليَّةً دا ِكنَةَ اللون ُ
ويُم ِ ّج َد نف َ
ليعر َ
يستخ ِد ُم اللهُ خلفيَّة ال َّ
ض عليها محبَّتَهُ غير
ق هذا العالم لكي ُ
يعر َ
ش ّر الدا ِكنة في أسوا ِ
ع ِبّ َر عنها في ُ
وسوف
ب الله من العُبُوديَّة،
فران
المشروطة .هذه المحبَّة ُ
ُ
وتحرير شع ِ
ِ
َ
غ ِ
يرجع إلينا.
عر ُ
نرج َع إلى الله وهو ِ
ض من ِخالل الخالص الذي بواسطت ِه نستطي ُع أن ِ
تُ َ
الثامنة :المركباتُ األربَع ()1-1 :6
الرؤيا
ِّ
ُّ
شعب
الرؤيا ،والتي كانت تُغذِّي مخا ِوف وإحباط
ال ُمش ِكلة التي ير ِ ّك ُز عليها زكريَّا في هذه ُّ
َ
أن ال ُحكومة البشريَّة كانت فا ِس َدة ً ل َدرجة َّ
الله ،هي َّ
شعب الله فقدوا ِثقت َ ُهم بها .وفي ُك ِّل
أن
َ
ت ال ُحكو َم ِة البَشَريَّة ،لدرج ِة ًِ َّ
أن
العالم اليوم ،نج ُد
أنحاء
الكثير من الفساد في سياسا ِ
ِ
ِ
َ
ال ُّ
شعوب تف ِق ُد الثقَةَ بأنظم ِتها ال ُحكوميَّة ،وبقاد ِتها العسكر ِيّين.
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خلف الستار يُش ِبهُ رسالةَ النبي ميخا .فالشك ُل الوحي ُد النقي لل ُحكومة هو
ما رآهُ زكريَّا
َ
ناك ُحكو َمةٌ غير
وربُّ األرباب ،لن تكونَ ُه َ
ملكوتُ الله .وإلى أن يح ُك َم م ِلك ال ُملُوك َ
ُسيط ُر على األُمور ،ألنَّهُ
تورطة بالفساد .ولكن ،كما في الرؤيتين السابِقتين ،اللهُ هو الذي ي ِ
ُم ِ ّ
ستكون ُم َّ
نظ َمةً
ُ
كامل.
ت الله
س ِيّ ٌد ُمط َلق .و ُح ُكو َمةُ ملكو ِ
بإنسجام ِ
ٍ
نُبُ َّواتُ زكريَّا المسياو َّية
ُؤمنُوا بال َمسيَّا ال ُمن ِقذ ،وهكذا كانُوا يُحبِ ُ
طونَ من عزي َم ِة
ب الله لم ي ِ
قا َدة ٌ كثيرونَ ِلشع ِ
ُؤمنون .أظ َه َرت نُب َُّواتُ زكريَّا ال َمسياويَّة َّ
أن اللهَ سيت ُ ّ ِو ُج في ال ِنّهايَ ِة َم ِل َك ال ُملوك وربَّ
الذين ي ِ
ُ
دور النبي ،الكا ِهن وال َم ِلك في ُمل ِك ِه األلفي.
األرباب ،الذي
سيكون لهُ ُ
األول للمسيَّا
إن
بعض األمثِلة عن نُب َُّوا ِ
ت زكريَّا المسياويَّة التي تنبَّأَت عن المجيء َّ
َ
هي3:8 :؛ 61 ،9 :9؛ 63 -66 :66؛ 60 :62؛ َّ .)1 ،6 :63
ت
إن
بوا ِ
بعض األمثِلَة عن نُ َّ
َ
بالمجيء الثاني للمسيا ،هي62 :1 :؛ 23 -20 :8؛ -6 :64
زكريَّا المسياويَّة ،والتي تنبَّأَت
ِ
بر ُز ن َبويَّا ً عو َدة ُ اليهود ُروحيَّا ً إلى الله .يعت َ ِق ُد
 .)9أح ُد هذه
ِ
المراجع هي نُب َُّوة ُ زكريَّا التي ت ُ ِ
س ُرونَ ال ُمحافِ ُ
ظون َّ
وسوف
يوم الخَمسين،
ال ُمف ِ ّ
َ
أن هذه النب َُّوة يُم ِكن أن تكونَ قد تحقَّقَت جزئيَّا ً َ
آخر األيَّام (.)23 -20 :8
تَتَحقَّ ُق في ِ
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الفص ُل الثاني عشر
نُبُ َّوة ُ َمالخي
تف َّ
أصاب
شت ُمؤ َّخرا ً في شَما ِلي أمريكا عدوى التعثُّر األخالقي الذي
بعض القا َدةِ
َ
َ
الروح ِيّين .قد ََّم
سفر من
الروح ِيّينِ .
ب المقدَّس يحتوي على ِرسالَ ٍة للقا َد ِة ُّ
ُّ
أسفار الكتا ِ
آخ ُر ٍ
ِ
الشعب هكذا الكا ِه ُن" ( ُهوشَع  .)9 :4هذا ما يج َع ُل
محلّها" :كما
ُ
ُهوشَع ُمالحظةً دقيقَةً وفي ِ
ي ٍ ي ُك ُ
ب الله ،على عم ِل الله،
ون ذا
سق ُ ِ
من ُ
تأثير هد ٍَّام إلى هذا الحد على شع ِ
ٍ
وط قائِ ٍد ُروح ّ
الروحي .وقص ُدهُ هو أن يُظ ِه ُر
سق ُ ِ
صالً ِل ُ
وط القائِ ِد ُّ
وعلى مج ِد الله .يُق ِ ّد ُم مالخي تشريحا ً ُمف َّ
شونَ هذا الخطر الذي ي ُْحد ُ
كيف يتحا ُ
وكيف
يوميَّاً،
شعب الله
ألولئك الذين يقُودُونَ
َ
ِق بهم ِ
َ
َ
َ
وم عالقتَ ُهم م َع الله عندما يسقُ ُ
طون.
يُر ِ ّم ُم َ
ظهر مالخي على الساحة بع َد ح َّجي وزكريَّا ِبحوالي مائة سنة ،وبع َد نحميا ِبحوالي
َ
سها التي وا َج َهها نحميا ،مثل عدوى الطالق،
عشر سنوات .ولقد واج َه مالخي المشا ِكل نف َ
ت
اإلنحالل األخالقي ،وفساد الكهنة (نحميا  .)25 -23 :63وبما أنَّهُ ض َّم صوتَهُ إلى صو ِ
إلقاء الئم ِة هذه المشاكل على الكهنة الفا ِسدين ،و َّجهَ ُمع َ
ظ َم رسالتِه إلى
أنبياء آخرين في ِ
ب ي ُه َّوذا.
الرعاة ُّ
الكهنة الذين كانُوا ُّ
الروح ِيّين ِلشع ِ
ي ال ُّ
َّ
سبُ َل الله ،ولم ي ُكونُوا يُطيعُونَهُ،
شجاع
سوف يت َّ ِه ُم الكهنة بأنَّ ُهم تركوا ُ
َ
إن هذا النَّبِ ّ
ف الكهنة ُمشينا ً
نحو الخطية بنصيحتِ ِهم البعيدة عن الله .كانَ
ُّ
تصر ُ
وكانُوا يدفَعونَ الكثيرينَ َ
في أعي ُِن ال َّ
شعب مما جع َل من الكهنة ُمحتَقَرينَ ودنيئينَ " ( َمالخي .)9-7 :2
ُ
يجتازونَ في تغيُّراتٍ ،م َع نوعٍ من الديانة التي
شعب الل ِه
كانَ مالخي نبيَّا ً عندما كانَ
ُ
باردا ً
إفتقَ َرت إلى َجوه ٍَر مل ُموس ،وعندما أن َكروا حقي َقةَ العالقة م َع الله .لقد كانَ
ُ
الشعب ِ
يَّ .
إن نُب َُّوة َ َمالخي كانَ تحذيرا ً للقا َدةِ
وال ُمبا ِليا ً لدرجة سبَّبت ألما ً شديدا ً لهذا النبي التق ّ
دون حياة هي حالَةٌ تُش ِبهُ ُجثَّةَ ال َميت.
ُّ
الروح ِيّين من شع ِ
ب ُّ
يهوذا أن ال ِنّظام والشكل ِب ِ
الرؤى كما فع َل زكريَّا ،أو ح َّجيُ ،مت َ َح ّدِيا ً
شعب الله
آخ ُر أنبِ ِ
لم يُق ّدِم ِ
ياء العه ِد القديم ُّ
َ
َّ
ولكن
ناء الهيكل .بل كانَ جوه َُر رسالتِ ِه أن اللهَ أرا َد أن تكونَ لهُ عالقَةُ محبَّة م َع شعبِ ِه،
لبِ ِ
وشعب ي ُه َّوذا لم ي ُكونُوا ُمهت َ ِ ّمينَ ب َمعرفة وبمحبَّة الله .مثل ُهوشَع ،آمنَ مالخي َّ
أن
ال َك َهنة
َ
شعب الله كانُوا يرت َ ِكبُونَ خطيَّة ِ ّ
الروحي م َع العالم.
الزنى ُّ
َ
األول في
ي القائِم من األموات رسالةً إلى كنيس ِة الجيل َّ
عندما أرس َل المسي ُح الح ُّ
(رؤيا  .)4 :2إن ال ُمش ِكلة العقبَة التي
مدينَ ِة أف ُ
سس ،وبَّ ُخهم ألنَّ ُهم تركوا "محبَّت َ ُهم األُولى" ُ

44

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

ي هي َّ
صةً الكهنة ،تر ُكوا محبَّتَ ُهم األُولى – أي
أن
شعب ي ُه َّوذا ،وخا َّ
َ
ي التق ُّ
عالَجها هذا النب ُّ
شوا حياة ً ُم َّ
عالقت َ ُهم م َع الله – وعا ُ
لط َخةً بالخطيَّة.
الربّ ِ على ي ِد مالخي :أحببت ُ ُكم
حي كلم ِة َّ
يبدأ ُ مالخي نُب َُّوتَهُ بهذه الكلمات الجميلةَ :
"و ُ
يقرأ ُ
الكتاب المقدَّس ،كثيرونَ من ُهم ال يتوقَّعُونَ أن
الناس
قا َل َّ
ُ
َ
الربُّ " ( .)2 ،6 :6بينما َ
صلوا إلى العه ِد الجديد ،وال سيَّما المو ِع َ
ظة على ال َج َبل .ف ُهم
يقرأوا عن محبَّ ِة الل ِه إلى أن َي ِ
َ
أنبياء العه ِد القديمَّ .
إن محبَّةَ الله هي
أسفار
وم محبَّة الله في
ِ
ِ
ال يتوقَّعونَ أبدا ً أن يجدُوا مف ُه َ
ت األن ِبياء مثل مراثي إرمياُ ،هوشَع ،يُونان ،ومالخي.
ضوعُ ِكتابا ِ
بالحقيقة مو ُ
سب بإنجازاتِهم
بالنس َب ِة لرجاال ِ
ت الل ِه في العه ِد القديم ،أحبَّ اللهُ شع َبهُ محبَّةً لم تُكت َ َ
أن اللهَ أحبَّ الكهنةَ
بوة مالخي كانَ َّ
اإليجابيَّة ،ولم تُفقَ ْد بإنجازاتِهم السلبيَّة .إن
جوهر نُ َّ
َ
ُشاركُ بما في قلبِه ،ض َّم صوتَهُ إلى األن ِبياء ،وأعلنَ َّ
أن
َ
وشعب ي ُه َّوذا .وبينما كانَ مالخي ي ِ
بدون ُ
اللهَ أحبَّ شعبَهُ
شروط ومهما كانت حالت ُ ُهم ،وأرا َد أن يبني عالقَةَ محبَّ ٍة مع ُهم.
ِ
غم َّ
باردة ً تجاهَ الله،
مشروطة ،ولكن بسبب
أن محبَّة الله هي غير
ُ
كون قُلوبهم ِ
ِ
ُر َ
وكونهم يعيشونَ في الخطيَّة ،كرزَ مالخي قائالً َّ
قلب
أن الكهنة
يجر ُحونَ َ
َ
وشعب ي ُه َّوذا كانُوا َ
الباردي القُلوب
الله ال ُم ِحبّ  .كانت رسالةُ مالخي أن يُظ ِه َر لكهن ِة وشع ِ
ب ي ُه َّوذا ال ُمرت َ ّدِين ِ
َّ
ترميم هذه العالقةَّ .
هدف
إن
وكيف يُم ِكنُهم
تحط َمت عالقت ُ ُهم م َع الله،
كيف
وال ُخطاة،
َ
َ
َ
َ
ب الكهنة والذينَ كانَ يرعا ُه ُم الكهنة.
ورسالةَ نُب َُّوةِ مالخي كانَ نهضةً في قُلو ِ
ِ
أسلُوب مالخي األدبي
نت قد
ب حبقُّوق ،و َحذِقا ً مثلَهُ .إن ُك َ
لقد إستخ َد َم مالخي أُسلوبا ً أدبيَّا ً ُمشا ِبها ً ألُسلو ِ
لت كوا ِل ٍد أن تُحاد َ
فسوف تُق ّد ُِر قي َمةَ األُسلوب الذي
تمردين،
ِث أح َد
َ
حاو َ
أبنائك ال ُمرا ِهقين ال ُم ِ ّ
َ
َ
ُشار َك ِبالرسال ِة التي أعطاهُ إيَّاها اللهُ لشعبِه .وبإمكان ََك أن تُس ِ ّمي أ ُ
سلوب
َ
َ
إختارهُ مالخي لي ِ
ب حبقُّوق" ،بال ُمنا َ
قارعة".
مالخي األدبي ،مثل أُسلو ِ
ظرة أو ال ُم َ
ب ي ُه َّوذا أينَ ومتى وكيف
يُلقي مالخي في نُب َُّوتِ ِه إ ِت ّهاما ً يقو ُل من ِخال ِل ِه للكهنة و ِلشع ِ
شعب الل ِه يُنكِرونَ اإل ِت ّهام ،وتماما ً
مرةٍ يفع ُل هذا ،كانَ
ُ
إبتعدوا عن عالق ِتهم م َع الله .وفي ُك ِّل َّ
الشعب يسأل" ،منُ ،
نحن؟" أو" ،متى
س وا ِل َديه ،كانَ
ُ
كما يفعَ ُل الفتى ال ُمرا ِهق الذي يُشا ِك ُ
َّ
ي مالخي َّ
ضها
ولكن
أن اللهَ هو الذي يُو ِ ّجهُ هذه اإل ِت ّهامات.
الشعب رف َ
َ
فعلنا هذا؟" يقو ُل النب ُّ
اآلب السماوي
ضوا أن يعت َ ِرفُوا بالحقيق ِة ال ُم َّرة لهذه اإل ِت ّهامات التي و َّج َهها إلي ِهم
ُكلَّها ،ورف ُ
ُ
ي األمين.
من ِخال ِل هذا النب ُّ
شعب الله،
ناك سبعةُ أمثِلة على هذه األجوبَة اإلستنكاريَّة الرافضة التي نطقَ بها
ُه َ
ُ
والتي ش َّكلت النُّقا َ
ط الرئيسيَّة في هذه ال ُمناظرة ،وبالتالي في هذا السفر .ولقد دعا أح ُد
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فهم األن ِبياءَ ،دعا هذه األمثِلة السبع لألجو َبة
ُمف ِ ّ
سري الكتا ِ
ي على ِ
ب المقدَّس ،والذي فت َح عين َّ
ب الذي تفت ُ ُر مح َّبتُهُ تجاهَ الله".
اإلستنكاريَّة" ،الهمساتُ السبع للقل ِ

46

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

الفص ُل الثا ِّلث عشَر
ب الذي تفت ُ ُر محبَّتُهُ تجاهَ الله
الهمساتُ السبع للقَل ِ
سةُ األُولى :الشك ِّب َمحبَّ ِّة الله ()5-1 :1
الهم َ
الرب إلسرائيل عن َي ِد َمالخي .أحببت ُ ُكم
حي كلم ِة َّ
عندما بدأ َ مالخي نُب َُّوتَهُ بقو ِل ِهَ ،
"و ُ
بم أح َببتَنا؟" وجوابا ً على هذا الجواب
جواب الشعب
الرب "،جا َء
ُ
قا َل َّ
ِ
اإلستنكار ّ
ي" ،وقُلتُم َ
ب ي ُه َّوذا.
ي َمالخي عدَّة براهين عن محبَّ ِة الل ِه لشع ِ
اإلستنكاري ،قد ََّم النَّب ُّ
ٌ
دقيق
سؤا ٌل
ُطر ُح ُ
ُك ُّل عالقة حُبّ لها بُعدان .هذان البُعدان ُهما األخذُ وال َعطاءُ .هنا ي َ
عن اآلخر؟" أو "إن
ُه َو" :إن لم تعُ ْد قريبا ً من الل ِه كما ُك َ
نت في السابِق ،فمن ُه َو الذي إبتعَ َد ِ
ف عن محبَّ ِة
لديك عالقةُ محبَّة م َع الله ،التي كانت
لم تعُد
َ
َ
هو الذي توقَّ َ
لديك سابقاً ،فمن َ
ش ُّك ِب َمحبَّ ِة الل ِه لنا هذا يعني َّ
اآلخر؟" عندما ن ُ
خطب ما في محبَّ ِتنا لله.
ناك
ٌ
أن ُه َ
ُصو ُرونَ كأر َب َع ِة
ب الله
ِ
سفر ُّ
الرؤيا ،القا َدة الذي كانُوا ُرعاة َ شع ِ
آلالف السنين ي َّ
في ِ
ف
روش صغيرة حو َل
سونَ على ُ
وعشرين شيخا ً يج ِل ُ
ع ٍ
ِ
ص ُ
العرش العظيم في السماء .يُو َ
ِ
َّ
وبأن لهم تيجانا ً من ذهب على
هؤالء األربعة والعشرونَ شيخا ً بأنَّهم يرتَدونَ أثوابا ً بيضاء،
(رؤيا 4 :4؛ .)8 :5
ُرؤو ِسهم ،ولديهم قيثاراتٌ  ،وجاماتٌ صغيرة ٌ مملو َءة ٌ بالبخور ُ
سلَ ُكوا باستقا َم ٍة حتى النهاية .وتيجانُهم
ُ
األثواب البيضاء ت ُ ُ
نقاوةِ هؤالء القا َدة وأنَّ ُهم َ
شير إلى َ
الروحيَّة باإليمان .وهذه الجاماتُ المملو َءة ُ بالب ُّخور ،يُقا ُل لنا
شير إلى إنتِصاراتِهم ُّ
الذهبيَّة ت ُ ُ
ُشير إلى أنَّ ُهم عا ِبدون.
يحم ُل
أنَّها صلواتُ الق ّدِيسين ل ُهم .وكون ُك ِّل شيخٍ ِ
قيثارة ً ي ُ
َ
بما َّ
بر َدت
ي إلى القادة الروح ِيّين الفا ِسدين ،الذين َ
أن مالخي يُو ِ ّجهُ نُب َُّوتَهُ ِبشك ٍل أساس ّ
وح ِيّين َّ
إنحدارهم
بأن
الر ِ
نحو الله ،بإمكا ِننا القول أنَّهُ يُخبِ ُر هؤالء القادة ُّ
َ
محبَّةُ قُلو ِبهم َ
نحو اإلرتداد بدأ َ عندما "فقدوا قيثاراتِهم ".كانَ مالخي ُمثَقَّالً ِحيا َل البُرو َدةِ في
التدريجي َ
ليس ل َدي ِهم حياة تعبُّديَّة
الر ِ
الروح ِيّين في عالقتِهم م َع الله .القا َدة ُ ُّ
ب القا َد ِة ُّ
قُلو ِ
وحيُّون الذين َ
ب مالخي.
سوف
شخصيَّة ،أو الذين "وضعوا قيثاراتِهم جا ِنباً"
ُ
س ِ
يخسرونَ ُك َّل شيء ،بح َ
َ
سب مالخي ،تب َدأ ُ هذه ال َع َمليَّةُ ال ُم ِميتة عندما
كيف يُصبِ ُح
ُ
شعب الل ِه مثل ُجث َّ ٍة م ِيّتَة؟ ب َح َ
َ
تعبيرهُ التعبُّدي اليوم عن محبَّتِه لله.
ي بمحبَّ ِة الل ِه لهُ شخصيَّاً ،فيُهمل
يُش ِ ّككُ القائِ ُد ُّ
َ
الروح ُّ
تن َ
الروح ِّيين.
ؤم ٍن،
ط ِب ُق هذه الحقيقَةُ ِب ُو ُ
ضوح على ُك ِّل ُم ِ
وليس فقط على القا َد ِة ُّ
َ
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سةُ الثانِّ َية :إحتِّقار إس َم الله ()4 :2 -6 :1
الهم َ
تبر ُد مح َّبتُهُ
ب الذي ُ
سةَ الثا ِن َية للقَل ِ
ُبر ُز الهم َ
إ ِت ّها ُم الله اآلخر من ِخال ِل النبي مالخي ي ِ
إسم الله.
ي أو ال ُم ِ
الر ِ
تِجاهَ الله .إن جوه ََر الهمسة الثانِيَة هو عندما يحت َ ِق ُر القائِ ُد ُّ
وح ُّ
ؤم ُن َ
الجواب" ،في
إسم الله؟" فيأتي
ُ
فتست َ ِم ُّر األج ِوبَةُ اإلستنكاريَّةُ بالقو ِل الرافِض" ،متى إحتَقرنا َ
س ُكم بأن تُع ُ
للربّ ِ شيئا ً ذا قي َمةٍ".
طوا َّ
ُك ِّل َّ
مرةٍ تقولونَ  :ال تُز ِعجوا أنفُ َ
حيوان سقيم أو أعمى أو أعرج
بتقديم
يقو ُل مالخي لهؤُ الء الكهنة" :عندما تقبَلونَ
ِ
ٍ
الخي ،قا َل للكهنة
ذبي َحةً مقبُولَةً لله ،تحت َ ِق ُرونَ بِ َ
إسم الله ".في إح َدى أقوى رسائِل َم ِ
ذلك َ
بإسم الله" ،هأنذا أنتَ ِه ُر ل ُكم َّ
الفرث على ُو ُجو ِه ُكم فَ َ
َ
رث أعيا ِد ُكم
ع وأ ُم ُّد
ُم ِ
الز َر َ
تكلّما ً ِ
الباب بل ال ت ُوقِدُونَ على
فتُنززعُونَ معَهُ" ( .)3 :2ويقو ُل مالخي ُمتع ِ ّجباً" ،من فِي ُكم يغ ِل ُق
َ
َمذ َبحي َم َّجاناً!" (.)60 :6
َّ
ب
إسم الله يُم ِث ّ ُل جوه ََر من وما ُه َو الله .وتُعتَبَ ُر دراسةٌ ج ِ ّديَّة
ِ
ألسماء الل ِه في الكتا ِ
إن َ
المقدَّس ِبمثا َب ِة دراس ٍة لطبيع ِة وجوه َِر الله .ولقد حذَّرتنا الوصيَّةُ الثالثة من الوصايا العشر
التجديف فحسب،
باطالً ( ُخروج  .)7 :20إن هذه الوصيَّة ال تمنَع
إسم الل ِه ِ
َ
بأن ال نستخد َِم َ
حسب
إسم الل ِه في ال ِعبادة
ع ّ ِوينَ
بدون إجال ٍل لله ،وأن نكونَ َمد ُ
َ
خدام ِ
بل تُحذّ ُِرنا من إس ِت ِ
ِ
ُخاطبُوا اللهَ كأبي ِهم السماوي،
س َل
كيف يُصلُّون ،أخ َب َر ُهم أن ي ِ
الر ُ
قصدِه .عندما علَّ َم يسوعُ ُّ
َ
وعلَّ َم ُهم أن تكونَ صالتُهم األُولىِ " :ليَتَقدَّس إس ُم َك( ".متى .)9 :1
صة ،كانَ الكهنَةُ الذينَ قبِلُوا هذه
عندما كانَ
ُ
شعب ي ُه َّوذا يُق ِ ّد ُمونَ لل ِه هذه الذبائح الناقِ َ
ص ِ ّرحونَ أن اللهَ لم
إسم الل ِه بذلك .كانُوا ِب َ
ذلك يُ َ
الذبائح وشعب الله الذين قدَّموها يحتَقِرونَ َ
يستَ ِح ُّق شيئا ً ذا قيمةَّ .
ف ماذا نُف ِ ّك ُر ع َّمن وع َّما ُه َو الله وما يست َ ِحقُّهُ منَّا.
إن وكالَتَنا تك ِش ُ
تبر ُد محبَّتُهُ تجاهَ الله هي إحتقار إسم الله.
ب الذي ُ
بالنسبَ ِة لمالخي ،الهمسةُ الثانِيَة للقل ِ
يك عالقة محبَّة وعبادة شخصيَّة حميمة
س َك في همسا ِ
ب هذه؟ هل لَ َد َ
ت القل ِ
هل ترى نف َ
ف ما يست َ ِحقُّه؟
م َع الله؟ وهل تُظ ِه ُر في ِعبا َدتِ َك أنَّ َك ت ُ ِحبُّ اللهَ وتعتَ ِب ُرهُ
وتعر ُ
ِ
قض اإللتِّزام م َع الله ()13 :1
سةُ الثا ِّلثة :نَ ُ
ال َهم َ
التعبير عن عالقة محبَّة
كف عن
ي أو ال ُم ِ
الر ِ
بع َد أن يكونَ القائِ ُد ُّ
ي قد َّ
ِ
ؤم ُن التق ُّ
وح ُّ
شخصيَّة م َع الله في العبا َدةِ الفرديَّة ،وعندما يُظ ِه ُر بأعما ِل ِه أنَّهُ يحت َ ِق ُر من وما هو الله،
ُ
سؤا ٍل آخر
سةُ التالية في قل ِب ِه أنَّهُ سيج ُد عم َل الل ِه صعبا ً ِجداً .لقد ل َّم َح َمالخي ب ُ
ستكون الهم َ
للكهنة في هذه المرحلة من نُب َُّوتِه .السؤا ُل هو" :هل أنتُم ُمن َه ُكوا القُوى ،أم أنَّ ُكم يُع ِو ُز ُكم
صعب
الدافِع؟" إنَّهُ اآلنَ يتحدَّى الكهنة ،الذين كانُوا يتذ َّم ُرونَ ويُدم ِد ُمونَ قائِلينَ أن عم َل الل ِه
ٌ
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للغاية ،يتحدَّا ُهم مالخي بهذ ِه القضيَّة" :هل عم ُل الل ِه هو حقَّا ً
صعب جداً ،أم أنَّ ُكم تركتُم
ٌ
محبَّتَ ُكم األُولى ولم تعُودوا تُحبُّونَ الله من ُك ِّل كيا ِن ُكم؟"
ب
عبر صفحا ِ
ت الكتا ِ
أ ُ َذ ِ ّك ُر ُكم اآلن بكلمتَين شدَّدنا عليهما في نُب َُّوةِ َح َّجي ،ونجدُهما َ
ض ُع أمامنا التح ّدِي بأن نض َع اللهَ
سفر ُّ
الرؤيا ،يُو َ
سفر التكوين إلى ِ
المقدَّس" :اللهُ َّأوالً!" من ِ
ب ُم َّ
جزأ ،لن يطو َل الوقتُ إلى أن يج َد
ي اللهَ بقَل ٍ
أ َ َّوالً وأن نعبُ َدهُ وح َدهُ .عندما يخ ُد ُم قا ِئ ٌد روح ٌّ
األشخاص األكث َ ُر بُؤسا ً على األرض ُهم
صعُوبة.
هذا
ُ
الشخص أن عم َل الل ِه هو في غاي ِة ال ُّ
ُ
بإلتزام غير ُك ِلّي.
الر ِحيُّونَ أو ال ُم ِ
ؤمنونَ األتقياء الذي يخدُمونَ اللهَ
القا َدة ُ ُّ
ٍ
أن ُ
لك،
ي شيءٍ َ
ظ ْر إلى جوهَر هذه الحقيقة في الكتا ِ
ب المقدَّس" :إن كانَ اللهُ يعني أ َّ
لك
فهو ال يعني َ
فهذا يعني أنَّهُ ُك ُّل شيء .ألنَّهُ ،إلى أن يُصبِ َح اللهُ ُك َّل شيءٍ بالنسب ِة َ
لكَ ،
الح ْ
شعب الله على جب ِل الكرمل بهذا السؤال" :إلى متى
ظ إيليَّا عندما تحدَّى
شيئاًِ ".
َ
هو الله ،فاتبعُوه ،وإن كانَ البع ُل هو الله ،فاتبَعُوه".
تُ ِ ّ
عر ُجونَ بينَ ال ِفرقَتَين؟ إن كانَ الربُّ َ
ف
الودكيَّة" :أنا عا ِر ٌ
وهو يقو ُل ِلكنيس ِة ُ
أصغِ أيضا ً إلى المسيح ال َحي القا ِئم من األمواتَ ،
باردا ً
حاراً .هكذا ألنَّ َك فاتِ ٌر
أعمالَ َك ،أنَّ َك
َ
حاراً .ليت َ َك ُك َ
َ
باردا ً أو َّ
باردا ً وال َّ
ولست ِ
نت ِ
لست ِ
ي"(رؤيا .)61 ،65 :3
زم ٌع أن أتقيَّأ َ َك من فَ ِم
حارا ً أنا ُم ِ
وال َّ
ُ
أن الر ُج َل ذا الرأيين هو ُمتقَل ِق ٌل في َجميع ُ
ويُخ ِب ُرنا يعقُوب َّ
ط ُرقِ ِه .وكما أشرتُ سا ِبقاً،
ِ
علَّ َم يسوعُ َّ
يقودان إلى حياةٍ ملؤُها السعادة ،بينَما
الفكر ال ُمو َّحد ،أو النظرة ال ُمو َّحدة،
أن
َ
ِ
الرؤيا الروحيَّة" تقو ُد إلى ُ
إنعدام السعادة (متى .)23 ،22 :1
دامسة ،وإلى
ظل َم ٍة ِ
ِواجيَّة ُّ
"إزد ِ
ِ
غير ُم َّ
جزأ.
إن كلمةَ الله مملوو َءة ٌ باألعداد التي تحضُّنا على خدم ِة الل ِه بقَل ٍ
ب ِ
ُمواصَفاتُ كا ِّهن ()9 -5 :2
س ُم َمالخي اإلطار الذي في ِه سيُق ِ ّد ُم إتَّها َمهُ الرابِع في اإلصحاحِ الثاني ،يُعطينا
إذ ير ُ
س كلمات قالَها ُموسى
ي .ويقتَ ِب ُ
وصفا ً بَليغا ً لما كانَ ينبَغي أن يكونَ علي ِه كا ِه ُن الله الحقيق ّ
سلك معي في
ق كانَت في في ِه وإث ٌم لَم يُو َج ْد في َ
شفَتَيهَ .
عن ال ِوي ،أبي ال َكهنة" :شَري َعةُ ال َح ّ ِ
السالم واإلستقا َم ِة وأر َج َع الكثيرينَ عن اإلثم" (مالخي 1 :2؛ تثنية .)60 :33
ِ
كرسِينَ بشك ٍل فوق إعتِيادي ،والذين
قا َمت
لرعا ِتها ال ُم َّ
ُ
بعض الكنا ِئس ،تكريما ً ُ
خدموها لسنوا ٍ
ض َعت في
حفر
وتسجي ِل كلما ِ
ِ
ت ُموسى ومالخي هذه على لوح ٍة ُو ِ
ت ِطوالِ ،ب ِ
بار ٍز في هذه الكنائس ،لكي تقرأَها األجيا ُل الطا ِلعة.
ٍ
مكان ِ
َّ
عرفَةً ومن
يُتابِ ُع مالخي بقو ِل ِه لنا في ُمواصفاتِ ِه للكا ِهن:
"ألن َ
ظان َم ِ
شفَتي الكا ِهن تَحفَ ِ
فَ ِم ِه يطلُبُونَ ال َّ
ُقار ُن مالخي بينَ هذا النمو َذج
ش ِري َعةَ ألنَّهُ َر ُ
سو ُل َربّ ِ ال ُجنُود" ( .)7 :2ث ُ َّم ي ِ
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عما ين َبغي أن يكونَ علي ِه الكا ِه ُن ،م َع الكهنة الفاتِرين ال ُمرت َ ّدِين والفا ِسدين الذين و َّجهَ ل ُهم
إتَّها َمهُ الرا ِبع ،و ُمع َ
ظ َم نُب َُّو ِته.
الرابِّعة :إلتِّزاماتُ الزواج ال ُمح َّ
طمة ()16 -11 :2
الهم َ
سةُ َّ
زامهم العا ُمودي تجاهَ الله القُدُّوس ،لم
ورجا ُل ي ُه َّوذا عن إلتِ ِ
ُ
سرعانَ ما تخلَّى الكهنَةُ ِ
تَعُد القضيَّة إالّ قضيَّة وقت حتى تخلُّوا عن إلتزاما ِتهم األُفُقيَّة تجاهَ ُ
الزوج ِيّين.
شركا ِئهم
ِ
غوالً
المنطقي لهمسات القلب هذه .فعندما يُصبِ ُح اإللتِزا ُم تجاهَ الله مز ُ
س َل
ِ
حا ِول أن تتبَ َع التسل ُ
سرعانَ ما تُصبِ ُح اإللتِزاماتُ األفُقيَّة تجاهَ الناس ه َّ
شةً وقابِلَةً لل َكسر.
بالشوائِبُ ،
ت نحميا في قل ِق ِه على
ض ُّم صوتَهُ إلى صو ِ
ُواجهُ مالخي اآلن ُمش ِك َلةَ الزواج .و ُه َو ي ُ
ي ِ
أطفا ِل الزيجات التي تنتَهي في محا ِك ِم الطالق (نحميا  .)25 – 23 :63ف ُه َو يُذ ِ ّك ُر الكهنة
هو ُخ َّ
ورجا َل ي ُه َّوذا َّ
إلعطاء األوالد عشرينَ سنةً من ال ِعنايَ ِة في العائِلة
طةُ الله
ِ
ِ
أن الزوا َج َ
يخرجوا إلى العالم ليَ ِعي ُ
يكرهُ اللهُ الطالق (.)65
شوا حيات َ ُهم الخا َّ
قب َل أن ُ
صة .لهذا َ
ليمان َّ
س ُ
سهام .والطري َقةُ التي
أن األه َل ُهم مثل القَوس واألطفا َل هم مثل ال ِ ّ
أخ َبرنا ُ
كنت
يد ُخ ُل بها األطفا ُل إلى الحياة تتعلَّ ُق بالزخَم واإل ِت ّجاه اللذينَ يأ ُخذُونَهما من والديهم .فلو َ
وعرفت َّ
س ُ
ليمان تُم ِث ّ ُل الحقيقَةَ عن
أن
أنت مكانَ إبليس،
َ
َ
الصورة َ المجازيَّة التي إستَخ َد َمها ُ
َ
نت ستق َ
ذلك
وتر َ
نت ستف َعل؟ ُك َ
كيف يتحض َُّر األوال ُد ويُؤ َّهلُونَ لكي يحيُوا حياتَ ُهم ،ماذا ُك َ
ط ُع َ
َ
الواضح أنَّهُ يع َم ُل
إبليس يع َملُهُ في أي َِّام حياةِ و ِكرازَ ةِ مالخي .ومن
القوس .هذا ما كانَ
ِ
َ
سهُ في حضارا ِتنا اليوم.
الشي َء نف َ
تبر ُد محبَّتُهُ تجاهَ الله .ف ُه َو يُحذّ ُِر
عر ُ
ض همسات القلب الذي ُ
ت َ َذ َّك ْر أن مالخي يست َ ِ
س ُر كذلك.
َ
س ُر إلتزا ُمهم تجاهَ الله ،فإن إلتزا َمهم تجاهَ الناس سيُك َ
شعب ي ُه َّوذا بأنَّهُ عندما يُك َ
باردة ً تجاهَ الله ،وقادت ُهم إلى
إنَّهُ يتعا َم ُل م َع الد ََّرجات التي بها أص َب َحت قُ ُ
لوب الكهنة ِ
وذلك بقُبُو ِلهم تقدِمات ال ُمطلَّ ِقين .لقد
ي،
َ
مر َحلَ ٍة يتعا َملونَ فيها م َع الطالق وكأنَّهُ شي ٌء عا ِد ّ
إت َّ َه َم مالخي بفصا َح ٍة هؤالء ال ُمطلَّ ِقين بأنَّ ُهم ي ُّ
ون
ُغطونَ المذ َب َح بال ُّد ُموع ،و ُهم يتذ َّم ُرونَ ل َك ِ
يشر ُح مالخي َّ
حبس بركاتِ ِه عن ِرجا ِل ي ُه َّوذا
الل ِه قد
أن اللهَ
حبس بركاتِ ِه من حيا ِتهم .ث ُ َّم َ
َ
َ
َدر م َع زوجاتِهم بطال ِقهم إيَّا ُه ّن .لقد كانت زوجاتُهم أمينات لهم في أي َِّام
ألنَّ ُهم تعا َملُوا بِالغ ِ
وأمام زوجاتِهم بأن يعي ُ
اء
شوا مع ُه َّن ،في
أمام الله
السر ِ
َّ
َ
الشباب .كانُوا قد قطعوا عهدا ً َ
َدر ،بالنس َب ِة لمالخي.
ُفرقَ بينَ ُهما ال َموت.
والضراء ،إلى أن ي ِ ّ
َّ
فكسر هذا العهد هو غ ٌ
ُ
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سةُ
الخامسة :نِّس ِّبيَّةُ األخالق ()1 :3 – 11 :2
ِّ
ال َهم َ
ألم ُ
عورهم بالذَّنب ،الطريقَةُ الوحي َدة ُ التي بها يستطيعون أن
من أج ِل ُمعالَ َج ِة ِ
ش ِ
يعي ُ
إخالصهم كانت إب ِتكارهم لمبدأ نِسبيَّ ِة األخالق" .فأخالقِيَّت ُ ُهم الجديدة" أو
سارةِ
ِ
شوا م َع ِخ َ
الروحي في الشخصيَّة بسبب ُ
عورهم
"نسبيَّةُ أخالقِيَّتِهم" أرا َحت ُمعاناتِهم من اإلن ِفصام ُّ
ش ِ
بالذنب ،وأع َ
للرا َح ِة ،الذي م َّكنَ ُهم أن يعي ُ
شوا
طت هؤُالء ال َي ُهود ال ُمز َد ِوجي الفكر دليالً جديدا ً َّ
قيَ َمهم و ُ
ط ُرقَ حياتِهم المملوو َءة بالخطيَّة.
جرد فكرة
عندما تَتأ َّم ُل باألخالقيَّة ال ُمطلَقة لنا ُموس الله الذي أعطاهُ ل ُموسىُ ،م َّ
ؤم ُن
عةً ال ُهوتيَّة .فإن ُك َ
نت تقرأ ُ وت ُ ِ
"األخالقيَّة الجديدة" أو "األخالقيَّة ال ِنّسبيَّة" تُعتَ َب ُر فظا َ
ف أنَّ ُهم ب ُمع َ
ظ ِمهم إتَّفَقُوا م َع مالخي في ُمعالج ِة ُمشكلة األخالقيَّة ال ِنّسبيَّة.
عر ُ
باألنبياء ،ست َ ِ
الشر خيراًَّ ،
األشرار
وأن
إت َّ َه َم مالخي الكهنة
وشعب ي ُه َّوذا بأ َّن ُهم كانُوا يُس ُّمونَ
َّ
َ
َ
الربَّ ،
ي إهتِمام ( .)67 :2إذا
يُرضُونَ َّ
غير ُمبَا ٍل باألخالق ،وال ي ُ
وأن اللهَ ُه َو ُ
ُعيرها أ َّ
َلت إصحا َح اإلن ِقسامات ،بإمكا ِن َك أن ترى َّ
أن مالخي إستَخ َد َم بُرهانا ً ذا َحدَّين في
تجاه َ
ولئك الذينَ كانُوا يُعالِجونَ ُ
ور ُهم بالذنب بهذه الطريقة.
ق ال ِنّسبيَّة عن َد أ ُ َ
ِ
شعُ َ
رفض ِه لألخال ِ
سؤا ُل
أشار مالخي إلى
َّأوالً،
ِ
األول ( .)1 -6 :3كانَ ُ
مجيء المسيَّا في مجيئ ِه َّ
َ
يوم َمجيئِ ِه ومن يثبُتُ عن َد ُ
وره ".فعندما يأتي المسيَّا ،سي ُك ُ
ون مثل
ظ ُه ِ
َمالخي" ،ومن يحت َ ِم ُل َ
حرقَة تُط ِ ّه ُر وتُن ِقّي المعادِنَ الثمينة؛ ف ُه َو سي ِ ّ
َّام الله،
ُنظ ُ
ٍ
نار ُم ِ
ف ِثيا َبنا َ
الو ِسخة ،وسيُط ِ ّه ُر ُخد َ
ض ُع األ ُ ُمور في ِن ًِصابِها في المدينَ ِة المقدَّسة ( .)5 ،4 :3عندما يأتي المسيَّا،
وسوف ي َ
َ
سوف ي ِع ُ
ظ َّ
ون ُ
وسوف ي ُك ُ
عور الل ِه ثا ِبتا ً ِحيا َل القضايا األخالقيَّة (.)1-3
أن اللهَ لن يتغي ََّر،
ش ُ
َ
َ
مجيء المسيَّا
ص ُل إلى اإلصحاح الرا ِبع ،ويُر ِ ّك ُز على
ِ
القس ُم الثاني من ح َّج ِة مالخي َي ِ
يكر ُز بأح ِد نواميس الله الثابِتة،
في مجيئِ ِه الثاني (مالخي 2 ،6 :4؛  .)68 :3كانَ مالخي ِ
غير ُمبَا ٍل باألخالق ،لهذا ُ
ص ُد ما
نحن نح ُ
ال ُمشدَّد علي ِه في الكتا ِ
ليس َ
ب المقدَّس ،أن اللهَ َ
نزز َرع.
ب الله ()12 -1 :3
سةَ :
سةُ السا ِّد َ
الهم َ
س ْل ُ
ب
ب الذي ُ
تبر ُد محبَّتُهُ ِتجاهَ الله هي إ ِت ّهام مالخي للكهنة ولشع ِ
سةُ التا ِليَة للقل ِ
ال َهم َ
الجواب
سلَبنا الله؟" فكانَ
ي ُه َّوذا بأنَّ ُهم يسلُبُونَ الله .فكانَ
ُ
ُ
جواب الشعب اإلستنكاري" ،متى َ
شور ُهم.
للشعب أنَّ ُهم يس ُرقُونَ اللهَ عندما ال يُق ِ ّد ُمونَ لهُ ُ
ع َ
عشر" تعني" عشرة بالمائة ".ومعنى العُشر هو أنَّهُ كانَ َّأول عشرة بالمائة
الكلمة " ُ
صة ً
يس
ِ
صلُهُ ال ُم ِ
من ُك ِّل ما يُح ِ ّ
ي في الحياة .كانَ العُ ُ
شر فُر َ
للمؤمن ليتعلَّ َم ومن ث َّم ليَ ِق َ
ؤم ُن التق ُّ
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ب المقدَّس .عندما
إلى أيَّ ِة درجة كانَ يُسا ِه ُم بمبدأ "الله َّأوالً" الذي نراهُ على صفحا ِ
ت ال ِكتا ِ
أرض المو ِعد ،كانَت غنائ ُم َّأو ِل مدينَ ٍة ُكلُّها لله ،حتَّى األبكار.
الشعب
إجتا َح
ُ
َ
داود الذبي َحةَ
فوقَ العُ ُ
ؤمنَ أن يُق ّد َِم تقدِما ٍ
وس الله ال ُم ِ
ت وذبائحَّ .
شور ،علَّ َم نا ُم ُ
ف ُ
عر َ
ت َم َّجا ِنيَّة ".إن معنى ُوج َهة ن َ
حرقا ٍ
ظر مالخي حو َل
عندما قا َل" :ال أُص ِع ُد َّ
للر ِ
ب إلهي ُم َ
للرب ،ولهذا فاإلح ِتفا ُ
شر هو َّ
ظ ب ِه يعني أنَّ ُهم
صلوهُ كانَ َّ
األول من ُك ِّل ما ح َّ
شر َّ
أن العُ َ
العُ ِ
ويسرقُونَهُ ما لهُ.
كانُوا يسلُبُونَ الله
ُ
تبر ُد محبَّتُهُ تجاهَ الله،
تأ َّملُوا
وسوف تُق ّد ُِرونَ
ب الذي ُ
بإطار هذه الهمسة السادِسة للقَل ِ
ِ
َ
طورة َ
تعبير
ناك
نحو اإلرتِداد ،كما أبرزَ هُ هذا النبي :لم َيعُد ُه َ
ٌ
َّ
ُخ َ
ي السريع َ
التطور التدريج ّ
ناك إلتِزا ٌم
تعبُّدي عن المحبَّ ِة للَّه؛ فأعمالُ ُهم ال تُظ ِه ُر تقديرا ً لمن وما ُه َو الله ،وما يستَ ِحقُّهُ؛ ُه َ
نحو الله سيت َبعُهُ
وسوف تتبَ ُع
نحو الناس؛
ور تجاهَ الله.
مك ُ
س ٌ
ُ
ُ
َ
كسر اإللتِزام َ
فكسر اإللتزام َ
ال ِنّسبيَّةُ األخالقيَّة ِل َكي تُداوي فُقدانَ هؤُالء لصدقِهم وإستِقام ِتهم.
عندما أصغَينا لهذه الهمسات الخمس األُولى ،صا َر بإمكا ِننا أن نتوقَّ َع أن يمتَ ِن َع
ور ِه وتقدِماتِه .وبما َّ
ع ُ
أن هذه الهمسة السادِسة تأتي ُمتأ ِ ّخ َرة ً في هذه
الشعب عن
تقديم ُ
ُ
ِ
ش ِ
ي يُو ِ ّجهُ ِرسالتَهُ َّأوالً إلى الكهنة الفا ِسدين ،نستطي ُع أن ن ُ
السل ِسلة ،وبما َّ
ص ُد
ظ َّن أنَّهُ يق ُ
أن النب َّ
َّ
سونَ هذه العُ ُ
شور والتقدِمات.
أن الكهنةَ َيخت َ ِل ُ
سةُ السابِّعة :عدَم اإليمان! ()15 -13 :3
الهم َ
اإليمان هذا
تبر ُد محبَّتُهُ تجاهَ الله هي ع َدم اإليمان .إنعدا ُم
ب الذي ُ
سةُ السابِعة للقَل ِ
الهم َ
ِ
ض َّد الكهنة وشعب
ذكر مالخيُ ،م ِ
ُ
بإسم الله ،إ ِت ّها َمهُ السا ِبع ِ
تكلّما ً ِ
ع ِبّ َر عنهُ ِبفصا َح ٍة عندما َ
عليك .قُلتُم ِعبا َدة ُ
الربُّ  .وقُلتُم ماذا قُلنا
َ
ي قا َل َّ
ي ُه َّوذا ،فأجابُوهُ ُمستَنكِرينَ " :أقوالُ ُكم إشتَدَّت َ
عل َّ
َّام َربّ ِ ال ُجنُود .واآلن
الله ِ
باطلَةٌ وما المنفَعَةُ من أنَّنا ح ِفظنا شعا ِئ َرهُ وأنَّنا َ
سلَكنا بال ُح ِ
زن قُد َ
طوبُونَ ال ُمستَكبِرين وأيضا ً فا ِعلُوا ال َّ
ُ
ش ّر يُبنَونَ َبل َج َّربُوا اللهَ ونَ َجوا".
نحن ُم ّ ِ
غم من أن هؤالء الكهنة قد فقدُوا إيمانَ ُهم ،بما أنَّ ُهم َو ِرثُوا الكهنُوت بال ِوالدة،
على ُّ
الر ِ
ع ِت ِهم تر َكهُ ،بل تا َبعُوا ُمه َّمتَ ُهم َك َك َهنة .وبما َّ
أن إحدى ُمه َّمات هؤالء الكهنة
لم ي ُكن بإستِطا َ
ُعلّ ُمونَ إذا كانُوا قد فقدُوا إيمانَ ُهم ِبكلم ِة
كانت
ب ي ُه َّوذا ،فماذا كانُوا سي ِ
تعليم كلم ِة الله لشع ِ
َ
ب مالخي ،علَّ ُموا قائِلينُ " ،
طو َبى لل ُمستَك ِبرين".
س ِ
الله؟ ِب َح َ
ف كم يك َرهُ اللهُ الكبريا َء ،التي هي أ ُ ُّم
الكتاب المقدَّس ج ِيّداً،
ف
إن ُك َ
ستعر ُ
تعر ُ
َ
ِ
نت ِ
ظ الكهنةُ بالقَولُ " ،
الخطايا .فلماذا وع َ
طوبَى لل ُمستَكبِرين"؟ يُخبِ ُرنا مالخي َّ
أن هؤُالء ال َك َهنة
كانُوا قد تركوا اإليمان .عن َدما نس َم ُع وعظا ً
ب المقدَّس ،ال يسعُنا
يتعار ُ
ض ِبصرا َح ٍة مع الكتا ِ
َ
إال َّ
جواب َمالخي
كيف وصلنا إلى هذه المرحلة من اإلر ِتداد وع َدم اإليمان.
أن نتسا َء َل
ُ
َ
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ال َعميق هو َّ
األمر
ب
أن ُك َّل هذا ب َدأ َ عندما أخذنا نُص ِغي إلى هذه الهمسات في قُلو ِبنا .قد يتطلَّ ُ
ُ
سنوا ٍ
الروحي.
ب ال ُم ِ
ؤمن أو القا ِئ ِد ُّ
ت ِل َكي تُس َم َع هذه الهمساتُ السبع في قَل ِ
خارجه.
عا ً في ِوعاءٍ ماءٍ َمغلي،
إذا
َ
ضف َد َ
وضعت ِ
سوف يق ِف ُز الضف َدعُ فورا ً إلى ِ
َ
حرارة َ
الماء تدريجيَّاً،
دت
ولكن إذا
سوف يُسلَ ُق الضف َدعُ
وز َ
َ
ِ
وضعت الضف َد َ
َ
باردِ ،
ع في ماءٍ ِ
َ
ولكن النتي َجةَ
َّ
طوة-
طوة ً ُخ َ
تماماً .هكذا هي حا ُل هذه العمليَّة التي وصفها َمالخي – ُخ َ
ال ِنّهائِيَّة هي قادة ُروح ِيّين فا ِسدين ،عدوى َ
طالق ،نِسبيَّةُ أخالقِيَّة وعدم إيمان.
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الفص ُل الرابِّع عشَر
الخاتِ َمة ( َمالخي )4 :4 -61 :3
إذا درسنا ِبعنايَة المق َ
سوف نرى َّ
أن عظةَ مالخي إختُتِ َمت
ط َع ال ُمشار إلي ِه أعاله،
َ
وعظ
ب م َع
اإلصحاح الثا ِلث .وبقيَّةُ نُب َُّوة مالخي كانت خا ِتمةً وصفت
بال َعدد  65من
ِ
التجاو َ
ُ
ِ
الباردي القُلوب ،الذي تخَلُّوا عن عالق ِتهم م َع الله ،ال بل
مالخي العظيم من ِقبَ ِل ال ُمؤمنين ِ
تجاوب األشخاص الذين كانُوا يخافُونَ الله ولم يتخلُّوا ال عن
وكذلك
تخلُّوا عن إيما ِنهم،
َ
ُ
عالقتِهم بالله وال عن إيمانِهم.
ت الكهنة وشعب ي ُه َّوذا ،ذوي
سمعنا أجوبَةَ الله على إستنكارا ِ
عبر نُب َُّوةِ مالخي ِ
َ
ب الل ِه
الباردة تجاهَ الله .في هذه الخاتِمة الجميلة ،نس َم ُع
ب الله ال ُم ِحبّ م َع شع ِ
تجاو َ
ُ
القُلُوب ِ
الربَّ  ،أ َّكدُوا على عظم ِة ِكرازَ ةِ مالخي .هؤالء كانُوا
الحقيقي .أولئك الذين خافُوا وأحبُّوا َّ
شعب الله الذين لم يتخلُّوا عن محبَّ ِت ِهم األُولى ،أو الذين تابُوا ورجعوا إلى محبَّ ِتهم األُولى
َ
وعظ مالخي.
للرب من ِخال ِل
ِ
َّ
سفر
الربّ ِ ُك ُّل ِ
نقرأُِ :
"حينئ ٍذ َكلَّ َم ُمتَّقُو َّ
ب أما َمهُ ُ
س ِم َع و ُك ِت َ
واح ٍد قريبَهُ والربُّ أصغى و َ
اسمه".
الربَّ و ِلل ُمف ِ ّكرين في ِ
تذ َك َرةٍ للذين إتَّقُوا َّ
َّ
ض ٍة
ف ُم ِه َّمة مالخي كانَ
ترميم عالقة المحبة بين الله وشعبِ ِه من ِخال ِل نه َ
إن ه َد َ
َ
أن مالخي ت َّم َم هدفَهُ َّ
بإخبارنا َّ
ف نهضةً.
سفر مالخي
ُروحيَّة .يُخت َ ُم ُ
ص ُ
ألن هذه الكلمات ت َ ِ
ِ
ب
تجاوبا ً جميالً من الله تجاهَ موقَف األُمناء من الكهنة وشع ِ
َ
س َّجلَت الخاتِمة أيضا ً ُ
الشمس وال ِ ّ
شفا ُء في أج ِن َح ِتها لل ُمؤمن،
شر ُق
ُ
الله .يُق ِ ّد ُم مالخي مجي َء المسيح ثا ِن َيةً ،عندما ست ُ ِ
بينما تأتي الدينُونَةُ القا ِسية على باردي القلوب ،الذين ر َّكزَ ت علي ِهم هذه النُّب َُّوة .يُخبِ ُر مالخي
هؤالء ب ُ
ور الل ِه حيا َل ال ِنّسبيَّ ِة األخالقية.
شع ُ ِ
تاميَّة ()6 ،5 :4
نُبُ َّوةٌ ِّخ ِّ
يخت ُ ُم مالخي وع َ
سوف
ي ٍ شبي ِه بإيليَّا ،الذي
بإخبار ِه عن
ي
ِ
ِ
َ
مجيء نب ّ
ظهُ ال ّدِيناميك ّ
وسوف يذ ُك ُر يسوعُ صراحةً َّ
يسبِ ُق يسوع المسيح ويُم ِ ّه ُد لهُ الطريق.
أن يُوحنَّا المعمدان كانَ
َ
ي (متى  .)64 -7 :66ولئال ي ُ
ظ َّن أح ٌد ما َّ
سدا ً آخر إليليَّا،
أن يُوحنَّا المعمدان كانَ تج ُّ
هذا النَّب ّ
ضوح (يُوحنا .)26 :6
وو ُ
أن َك َر يُوحنَّا هذا بصرا َح ٍة ُ
كانَ ُمم ِكنا ً أن يخت ُ َم َمالخي نُب َُّوتَهُ بالكلمات التالية" ،يتبَع – بع َد حوالي أربعمائة
ي وال
سنة ".فبع َد أربعمائة سنة من السنوات الصامتة ،عندما لم ي ُكن لهؤالء اليهود ال نَب ٌّ
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ضى الكهنةُ والقا َدة ُ
يكر ُز ُّ
بالروح و ِبقُ َّوةِ إيليَّا .ولقد ق َ
كلمةٌ منَ الله ،جا َء يُوحنَّا المعمدان ِ
الروحيُّون وشعب ي ُه َّوذا ساعا ٍ
ألعظم ر ُج ٍل بينَ األن ِبياء.
ت ِطوال و ُهم يُصغُونَ
ُّ
ِ
عندما وع َ
سهم لساعا ٍ
ت ِطوال للمسيَّا.
سهُ ،أصغى هؤالء القادة الدينيُّونَ أنفُ ُ
ظ يسوعُ نف ُ
والبعض اآلخر قا َل ُمتع ِ ّجباً" ،قد وجدنا المسيَّا" وآمنُوا ب ِه ،وت ِبعوهُ،
ضهم رج َمهُ،
حاو َل بع ُ
ُ
َ
سلَهُ.
وأص َب ُحوا ُر ُ
هذين التح ِ ّد َيين
لقد كانَ من دواعي ُ
سرورنا أن ُ
ندر َ
ِ
س معا ً العه َد القديم ،وأخت ُ ُم بوضعِ
خار َج حياتِ ُكم ،أم
ستَر ُجمونَ المسيَّا
ُ
أمام ُكم )6 :ماذا ستع َملُونَ بما تعلَّمت ُ ُموه؟ هل َ
وتطردونَهُ ِ
أنَّ ُكم ستت َبعُونَهُ؟  )2وهل ستُتا ِبعُونَ دِراسةَ الكتاب المقدَّس معنا ،بينما نبدأ ُ بدراس ِة العه ِد
الجديد؟

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في العالم العربي
عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى .وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجانا ً للجالية
العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم .باإلضافة إلى مجموعة من
األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية ،عظات ،تراتيل والكتاب المقدس.
لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.
يحفظكم الله ويمأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.
أسرة الخدمة العربية للكرزة باإلنجيل

55

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

