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 األنبِياُء الكبار 
 

 إشعياء، إرميا، مراثي، حزقيال، دانيال 
 

  ٨الكُتيب رقم 

 
  بقلم القس الدكتور دك وودورد

 ترمجة القس الدكتور بيار فرنسيس
 

ليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها و  فقط يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقاالت لالستخدام الشخصي
  .األسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي

   اإلتصال بالخدمة العربية لكرازة باإلنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 
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  احملتويات

  الفصلُ األول
يبن واصفاتم    

  الفصلُ الثاين
    ياءدخولُ وخروج إشع

  الفصلُ الثالث
    "رسائل مسياوية"

  الفصلُ الرابِع
    نبوةُ إرميا

  الفصلُ اخلامس
    مرنم السيب

  الفصلُ السادس
    "أخبار اهللا املُحزِنة"

  الفصلُ السابِع
    سفر مراثي إرميا

  الفصلُ الثامن
    نبوةُ حزقيال
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  الفصلُ التاسع
    "عظام يابِسة"

  العاشرالفصلُ 
    نبوةُ دانِيال

 الفصلُ احلادي عشر
    "أجماد بابِل"

  الفصلُ الثاين عشر
    رؤى وإعالنات دانيال
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  الفصلُ األول

يبن واصفاتم 
تعتبر األسفار النبوية جوهر العهد العهد القدمي، خاصةً من   

يشري يسوع إىل العهد ففي العهد اجلديد، . وجهة نظرِ العهد اجلديد
فالناموس هو ). ٤٠: ٢٢؛ ١٢: ٧مىت " (بالناموسِ واألنبِياء"القدمي 

 تكوين، خروج، الوِيني، –األسفار اخلمسةُ اُألوىل يف الكتابِ املُقدس 
 . أما أسفار األنبِياء، فتبدأُ مع إشعياَء وتنتهي بِمالخي. عدد، وتثنية

 حولَ األنبِياء، عبر عنها الرسولُ بولُس عندما هناك وجهةُ نظرٍ  
 مكبالًولقد كانَ الرسولُ . كانَ يرافع عن نفِسه أمام أحد املُلوك

 وأعلَن اإلجنيل جبرأة وإقناع، لدرجة أنَّ امللك علَّق بالقولِ أن باألغالل،
ر دراماتيكيةً يف واجلزُء األكث. بولُس تقريباً أقنعه بأن يصري مسيحياً
أيها امللك أغريباس، هل تؤمن  "شهادة بولُس هو عندما طرح السؤال،
 إن سؤالَ بولُس غالباً ما كانَ ."باألنبِياء؟ أنا أعرِف أنك تؤمن باألنبِياء

فلقد كانت كرازتهم وكتاباتهم ممسوحةً وخارِقة . يطرح عنِ األنبِياء
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لدرجة أن طريقةً من طُرقِ إكتشاف ما إذا كانَ رجلُ أو للطبيعة، 
  "هل تؤمن باألنبِياء؟"إمرأةٌ يتحلُّونَ باإلميان، هو بالسؤال، 

شري إىل األنبِياء الذين ي عادةً و إىل األنبِياء، فهيشري العهد اجلديدعندما 
 ، كَتبهار سفراً نبوياًهناك سبعةَ عش. كتبوا أسفاراً، أي األسفار النبوية

اًةَستنبي اثنني من( ، عشر ة هذهألنَّ إرميا كتبإرميا –  األسفار النبوي 
   .)ومراثي إرميا

قبلَ أن نبدأَ دراستنا لألسفارِ النبوية، أَود أن أُجيب على السؤالِ التايل، 
السؤال مبقارنة النيب أبدأُ جوايب على هذا " من كانَ األنبِياُء بالتحديد؟"

عندما كُتبت أسفار األنبِياء، كانَ الكاهن هو القائد الروحي . بالكاهن
لكهنة دور هام كونهم يتوسطونَ ويتشفَّعونَ أمام اِهللا للقد كانَ . املُهِم

وكانت أمهِّيةُ دورِ الكهنة أيضاً تنبع من كونِهم . بالشعبِ اخلاطئ
فسةَ اِهللايمعلِّمونَ كَلرونَ وي الكهنةُ على . شعبِ اهللال ولقد أجاب

والذبائح والطقوس يف خيمة االجتماعِ يف الربية،  أسئلتهم حولَ الوحي
  .وفيما بعد يف هيكلِ سليمان
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لسوِء و. الوي وأولقد ولد الكاهن كاهناً، ألنه من سبط هارون 
ولقد صاغَ هوشع . ا أصبح الكَهنةُ فاسدين وخطاةغالباً ماحلَظِّ، 

وغالباً، عندما أصبح ." كما الكهنةُ كذلك الشعب"العبارة القائلة، 
الشعب مرتداً وخاطئاً، كانَ الكهنةُ هم السباقون يف قيادة الشعبِ حنو 

  . األنبِياء أرسلَ اُهللا فاسدين وخاطئني، الكهنةُفعندما أصبح. الفساد
األنبِياُء مل يولدوا أنبِياء، بل دعوا ليكونوا أنبِياء من شتى طُرقِ ومهنِ 

اثنان أو ثالثة من األنبياء كانوا كهنةً عندما دعوا ليكونوا أنبِياء، . احلياة
بعض األنبياء كانوا ينتمونَ إىل طبقة . ولكن هؤالء كانوا استثناًء نادراً

بعض هؤالء و.  من العربانِيني عندما دعوا ليكونوا أنبِياءاألشراف
 كانَ جانِي الذي عاموس ، مثلاألنبِياء دعوا من بني عامة الشعب

بشكلٍ أساسي، كان . جميز وراعي غنم عندما دعي ليكونَ نبِياً
ن الكاهن هو الشخص الذي يذهب إىل حضرة اهللا ويتشفَّع أمامه ع

 فكانَ ذلك الشخص الذي يأتي من حضرة اهللا إىل النيبأما . الشعب
  .أمامِ الشعب حامالً هلم رسالة اهللا
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نَّ كُلَّ األنبِياء الذين كتبوا  أسفاراً عاشوا يف مرحلة حوايل أربعمائة إ
خاللَ هذه . م. ق٤٠٠إىل حوايل . م. ق٨٠٠ منذُ حوايل أي ،سنة

خاطئاً جداً، ولقد وقعوا بشكلٍ خاص يف خطية  كانَ الشعب املرحلة،
وألنهم عبدوا آلهةً أُخرى، فدينونةُ اِهللا جاءت عليهِم . عبادة األوثان

وتبِع هذا بعد حوايل . بشكلِ اجتياحٍ أشورِي وسيب اململكة الشمالية
ء الذين معظَم األنبِيا.  وسيب اململكة اجلنوبية بابِليجتياحإاملائة سنة 

كتبوا أسفاراً، عاشوا إما قُبيلَ السيب األشوري والبابِلي، أو خدموا 
، أو عاشوا وكرزوا يف فترة ووعظوا خاللَ حدوث هاتني النكبتني

  .العودة من أحداث السيب املأساوية
 دوثح ومن بنيِ األنبِياء الستة عشر، ثالثةٌ منهم خدموا ووعظُوا بعد

 شعبِ رجوعتبِعت ذا يتكلَّمونَ عن العودة وإعادة البِناء اليت السيب، وهل
ولكن معظَم األنبِياء سبقُوا االجتياح والسيب . اِهللا من السيب البابِلي

  . األشوري والبابِلي أو خدموا خاللَ حدوثهما
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األنبِياُء الذي سبقوا السيب األشوري للملكة الشمالية والسيب البابِلي 
إذا حدثَ بينكُم : "للملكة اجلنوبية، وعظوا باإلمجال الرسالةَ التالية

ضةٌ روحية، إذا تبتم بِصدقٍ عن خطية عبادتكُم لألوثان، فهذا 
 ثأو االجتياح والسيب األشوريلن حيد لقد دعا هؤالء ." البابِلي

معظَم األحيان، وقعت ولكن يف . األنبِياُء إىل التوبة والنهضة الروحية
فتجاهلَ الناس وعظَ األنبياء . رسائلُ هؤالء األنبياء على آذان صماء

وهكذا سخروا باألنبِياِء واستهزأوا م، . وسدوا آذانهم عن مساعه
ومات كثري من األنبياء بسبب . وأحياناً قتلوهم وجعلوا منهم شهداء

  . رسالتهِم بسماعِدحعدم رغبة أَ
عندما الحظَ األنبِياُء أنَّ الشعب مل يتجاوبوا مع رسالتهم، وعظوا 

أنَّ االجتياح والسيب قادمني، وعندما سيحدثُ هذا، سيكونُ "قائلني، 
." مبثابة دينونة اِهللا القدير عليكُم ألنكُم مل تتوبوا عن عبادتكُم لألوثان

قوا على حونَ اململكة الشمالية، عندما احتلَ األشورف .ولقد كاني
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 ها منذُ ذلككرذ ة إىل السيب، وانقطَعيذَت هذه اململكة الشمالأُخ
  . حتلَّ البابِليونَ اململكة اجلنوبيةإوبعد حوايل مائة سنة، . احلني

لقد . ثُم وعظَ األنبِياُء رسالةَ رجاء متعلِّقة بذلك االجتياحِ والسيب
أخترجِعونَ "اً، فقالوا، ذُوا إعالناً نبوي سنةً من اآلن سوف سبعني بعد

لقد رأوا الرجوع من السيب البابِلي كتعبِريٍ عن رمحة ونعمة ." من السيب
وعلى أية حال، فإن معظَم األنبِياء الذي تنبأوا بالرجوع مل يعيشوا . اهللا

  .ليشهدوا حدوثَه
  نبوات مسياوِية
مثري لالهتمام يف رسالة األنبياء هو وعظُهم عن تشتت موضوع آخر 

غالباً ما عندما كرزوا ذا الشتات، . شعبِ اِهللا إىل أقاصي األرض
مزجوا  بالرجوعِ من السيب البابِلي، كَرزوافعندما . كرزوا أيضاً بالعودة

 ة معمسياوي اتباً نبوغالاتوبمن السيب بالعودةالن .  
ثَني أو جميئنييهؤالء األنبياء جميَء املسيحِ كحد مسفهو . قد ةيأيت يف املر

ولكنه سيأتي . اُألوىل كاملُخلِّصِ املُتألِّم، لكي ميوت عن خطايا العامل
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 يهسميء الثاين للمسيح،"أيضاً يف ما ناملُلوك "ا كلةً كمسيأيت ثانِي 
م قُوات الشر، ولكي يؤسس مساوات جديدة ورب األرباب، لكَي يهزِ

فيها البِر وأرضاً جديدة يسكُن.  
من الصعبِ عادةً الفصل بني النبوات املسياوية والنبوات عن   

من الصعبِ أيضاً الفصل بني النبوات . العودة احلرفية من السيب البابِلي
ل للمسييء األوات اليت عن اوبالن ث، وبنيوحد ا، الذي سبق

إنَّ . تتخطَّى زماننا احلاضر لتصلَ إىل ايء الثاين ليسوع املسيح
النبوات املسياوية عن ايئني األول والثاين للمسيح، هي األكثر تشويقاً 

  .يف هذه األسفار النبوية
  ناطقونَ بإسمِ اهللا

نفكِّر بِدورِ النبِي وكأنه يشبِه دور املُذيع " نيب،"عندما نسمع كلمة 
اإلعالمي الذي يخبِرنا عن الطقس، وعن التوقُّعات عما ستكونُ حالُ 

الشخص الذي يتكلَّم "إنَّ كلمة نبِي تعين باحلقيقة . الطقسِ يف الغد
ولقد . م اُهللا من خاللههلذا كانَ النيب كائناً بشرياً تكلَّ." نِيابةً عنِ اهللا
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بكلمة اهللا " أخبروا"فأوالً . تكلَّم هؤالء األنبياء نيابةً عن اهللا مبعنيني
: أخبروا مسبقاً"ثُم . مبعىن أنهم كانوا الوعاظَ العظام يف الكتاب املقدس

ا ال وبعض هذه األمور اليت تنبأوا . أو تنبأوا بأحداث مل حتدث بعد
  .تزالُ تنتظر حتقيقَها

يندهش الناس من البعد املُستقبلي خلدمة النيب، الذي كانَ جزءاً 
فاألنبياُء مل يكونوا . ديناميكياً حيوياً ولكن صغرياً من خدمة النيب

ولقد . بالدرجة األوىل مجرد مخبِرين عن املُستقبل، بل كانوا وعاظاً
 شعب اِهللا على طاعة الكلمة وتطبيقها على حياتهم حض األنبياُء
لقد استلم األنبِياُء غالباً إعالنات نبوية عن حقائق جديدة،  .الشخصية

بتداًء من يشوع، وعظَ األنبِياُء بكلمة اِهللا املُدونة اليت إولكن مبعظَمهم، 
ى عمالق األنبياء ألنه هلذا أُمسي موس. سبق وأُعطيت من خاللِ موسى

  .اليت كرز ا األنبياُء الالحقونكلمة الهو الذي استلم من اهللا 
 ،ني تعنِيانتمة نبِي مأخوذةٌ من كلممة "إنَّ كليف املُقد الوقوف

فلقد وقف النيب من أجلَ كلمة اِهللا املكتوبة وجعلها تنِري لكي ." لإلنارة
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ولقد حض النبِي شعب اهللا على طاعة . لمةَ اهللايفهم شعب اِهللا ك
فعندما كانَ يقبلَ النيب إعالنات عن . وتطبيقِ كَلمة اِهللا يف حياتهم

أحداث مستقبلية، حض النيب شعب اهللا دائماً على أن يعيشوا حياةً 
 ليشارِكَه مع التقوى والقداسة، على ضوِء اإلعالن الذي أعطاه إياه اُهللا

  .شعبِه عنِ املُستقبل

يبلَة، ال نشكحيثُ ال م 

وبِمعًىن . لقد ظهر األنبِياُء على الساحة عندما ظهرت املشاكل  
 ،القولُ أنه لة، ال نيب"ما تستطيعشكحياةَ ." حيثُ ال م سوبينما تدر

أسئ حغي أن تطرما هي "لةً كالتايل، ورِسالةَ كُلٍّ من األنبياء، ينب
املُشكلة اليت كانت تعيق عملَ اهللا، عندما دعي هذا الشخص الفريد 
 وقلة اليت كانت تعاملُشك إىل إزالَة هدمتت خأد اً، وكيفبِيليكونَ ن

  "عملَ اهللا يف أيامه؟
 فمثالً، يف زمنِ النيب حجي، الذي كانَ يف زمنِ العودة من السيب
. البابِلي، كانَ عملُ اِهللا خيتص بإعادة بِناِء هيكلِ اهللا يف أورشليم
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وعندما بدأَ شعب اِهللا ببناِء اهليكل، كانَ عليهم أن يتحملوا اضطهاداً 
فبالرغمِ من كونِهم حصلوا من امللك الفارِسي على إذن بالعودة . عنيفاً

اجهوا مقاومةً عنيفَةً عندما من السيب وبإعادة بناِء هيكلهم، فلقد و
  . بدأوا بإعادة البناء

وعندما بدأَ االضطهاد، توقَّفوا عن بِناِء اهليكَل، وانشغلوا ببناِء منازِهلم 
واستمر هذا خلمس عشرةَ سنةً، إىل أن أقام اُهللا النيب . وبيوتهم اخلاصة

هلِ الوقت  "وما وعظَ به حجي عن هكيل الرب كانَ التايل،. حجي
حجي " (لكُم أنتم أن تسكُنوا يف بيوتكُم املُغشاة وهذا البيت خراب؟

لقد وعظَ حجي للشعبِ وحضهم على العودة إىل العملِ يف ). ٤: ١
ونتيجةً لوعظ حجي، توقَّف الشعب عن بِناِء بيوتهِم، . بِناِء اهليكل

.  اُهللا وهيكَلَه أوالً، وبيوتهم ثانياًوأعادوا ترتيب أولوياتهم، فوضعوا
  .فعاد عملُ اِهللا إىل مسارِه الصحيح، واختفَى حجي عن الساحة

إنَّ رسائلَ العهد اجلديد اليت كتبها الرسل وغريهم، تتوازى مع هذا 
. يف العهد اجلديد، كانَ عملُ اِهللا هو بنيانُ كنيسة املسيح. النموذَج
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ت تظهر املشاكل اليت تعيق عملَ اهللا، أقام اُهللا رسوالً يكتب عندما كان
فماذا كانَ اهلدف من رِسالة هذا الرسول؟ إنَّ القصد منها هو . رِسالةً

توبيخ من الرسول ضد املُشكلة اليت تعيق عملَ بنيان كنيسة املسيح 
  .ويتابِع عملُ اِهللا تقدمهاملُقام، إىل أن تنتهي هذه املُشكلة ويزولُ العائق 

إن املشاكل املُعيقة اليت واجهها األنبياُء هي ليست نفس املشاكل اليت 
عندما جتمع بني رسائلِ األنبِياء وأسفارِ . تعالجها رسائلُ العهد اجلديد

العهد اجلديد، يصبِح لديك أربعونَ سفراً من الكتابِ املقدس اليت 
ى توصيات عن كيفية إزاحة وإزالَة املشاكل اليت تعيق وتعطِّلُ حتتوي عل

  . عملَ اِهللا يف أيامنا
وهذا يصح يف أيامنا مبقدارِ ما . اُهللا يريد أن يعملَ عملَه من خاللِ شعبِه
 يف فعندما تدرِك بأنَّ عملَ اِهللا. كانَ يصح يف أيامِ األنبِياء والرسل

عاملك الذي وضعك اُهللا فيه ستراتيجياً، معاق مبشكلة ما، وإن كانَ 
لديك اإلقتناع أنَّ اَهللا ال يعملُ كما يريد أن يعملَ، صلِّ إىل أن 

وعندما تعرِف ما هي . تكتشف ما هي املُشكلَة اليت تعيق كلمةَ اهللا
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 عملَ اهللا، إذهب عيقلة اليت تل، املُشكساألنبياء أو الر إىل كتابات
واطلُب من اهللا احلكمةَ والنعمةَ والشجاعة لتطبق رسائلَهم على 

كحيطعملِ اِهللا يف م متقد عيقل اليت تاملشاك .  
فمن خاللِ األنبياء والرسل، سوف يظهِر اُهللا لك كيف تزيلُ العوائق 

وإن كانَ األنبِياُء والرسل ال يتكلَّمونَ عن .  اهللاليت تعترض سبيلَ عملِ
العوائق اليت تعترِض سبيلَ عملِ اِهللا يف منطَقتك من العامل، فمن املُمكن 
أنَّ اَهللا يريدك أن تصرخ إليه بنفسِ الروح اليت صرخ ا الرسلُ واألنبِياء 

  . عوائق اليت تعيق عملَ اِهللاإليه، طالباً تدخلَه إلزالَة هذه ال

  الفصلُ الثاين

  دخولُ وخروج إشعياء
ليس أنَّ . األنبياُء الكبار واألنبياُء الصغار: يقع األنبياُء يف قسمني  

األنبياء الكبار أعظم من األنبياء الصغار، ولكن األنبياَء الكبار سميوا 
وإذ . كتبه األنبياُء الصغارهكذا ألنهم كتبوا أسفاراً أطولَ جداً مما 
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 م، ألنَّ سفرهباألنبياِء الكبارِ والصغار، نقولُ أنَّ إشعياء هو أعظم فكِّرن
  .إشعياء هو أطولُ األسفارِ النبوية

ويخبِرنا . إنَّ إشعياء كان ينتمي إىل طبقة األشراف بني اليهود  
أنَّ إشعياء كانَ قريباً للملك اليهودي وآش من التقليدي ا، وللملكيزع 

ومبا أنَّ إشعياء خدمَ عدة ملوك، كانت خلفيته املَلَكية . جِهة والده
  .أفضلَ إعداد للخدمة اليت دعاه إليها اهللا

  وجهة نظر تارخيية حيوية

رغم أنَّ دراستنا هذه للكتابِ املقدس هي دراسةٌ تعبدية عملية،   
رسالةَ األنبياءه ما لكي تفه غي أن تتحلَّىة ينبجهةُ نظَرٍ تارخييو ناك .

يف الفترة التارخيية اليت عاش فيها األنبياُء وكرزوا وكتبوا وخدموا، أي 
، كانت هناك ثالثُ قُوى عاملية .م. ق٤٠٠ إىل ٨٠٠من حوايل 

 إجتاحت مملكة إسرائيل عظيمة؛ األمرباطُورية األشورية العظمى، الذي
الشمالية؛ األمرباطورية البابِلية اليت إجتاحت وسبت مملكة يهوذا 
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اجلنوبية، بعد أن سبق وتغلَّب البابِليونَ على األمرباطُورية األشورية؛ ثُم 
  .املاديونَ والفُرس الذي إجتاحوا بابِل

لعظمى احلاكمة يف عاش إشعياُء عندما كانت أشور القُوة ا  
. العامل، وقبلَ أن جتتاح أشور اململكة الشمالية وهتزِم عاصمتها السامرة
. فاألسباطُ الشماليةُ العشرة، اليت كانت تدعى إسرائيل، أُخذَت للسيب

ألنَّ ذكرهم إنقطَع " أسباط إسرائيل املفقودة،"وصار يشار إليها بِ 
ظَم وعظ إشعياء كانَ مبثابة حتذيرٍ للملكة الشمالية ومع. منذُ ذلك احلني

 هم يف عبادةتمن اهللا على خطي كدينونة آت األشوري بأن اإلجتياح
  . األوثان

وبعد أن اجتاح األشوريون اململكة الشمالية، فهزموها وأخذوا أسباطَ 
ب واجتاحوا إسرائيل العشرة إىل السيب، حتولَ األشوريونَ حنو اجلنو

. فاحتلُّوا ستةً وأربعني مدينةً مسورةً يف يهوذا. اململكة اجلنوبية
ووصلت جيوشهم إىل أبوابِ أُورشليم، وأخذوا مائيت ألف يهودي 
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وعندما وصلت جيوش أشور إىل أبوابِ أُورشليم، . أسرى إىل أشور
  .كانَ إشعياُء يف أَوجِ نبوته

 تلك احلقبة يف اململكة اجلنوبية، وهو كان امللك احلاكم يف  
لقد كانَ حزقيا رجالً روحياً ومجاهداً يف . حزقيا، كانَ ملكاً صالحا

وعندما وصلَ . ولقد كتب حزقيا عشرةً من املزامري. الصالة
األشوريونَ إىل أبوابِ أورشليم، أخذَ قائد اجليشِ األشوري بالنطقِ 

جال العربانيني الذين كانوا حيرِسونَ أورشليم، متحدياً شعب بشتيمة الر
  .يهوذا باإلستسالم

 اهللا من أجلِ حياة أمام عا امللك يف اهليكَل، يتضريوبينما كانَ حزق
فذهب إشعياُء إىل اهليكَل . شعبِه، أخذَ النيب إشعياء إعالناً من عند اهللا

وقالَ إشعياُء حلزقيا . قاذَ آت، ألنَّ اَهللا مسع صالتهوقالَ حلزقيا أنَّ اإلن
أنَّ األشوريني سوف يستلمونُ رِسالةً يخبرونَ فيها أنه عليهِم الرجوع 

  . إىل بِالدهم، وعندما يصلونُ إىل أشور، سوف يقتلُ ملكُهم هناك
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الطاعون يف اجليشِ تلك الليلة، مائةٌ ومخسةٌ ومثانونَ ألفاً ماتوا من 
األشوري . ةُ اجليشِ األشوريبقي ويف الصباحِ التايل، عندما إكتشف

وعندما . مصري رِفاقهم املأساوي، حملوا عتادهم ورجعوا إىل أشور
 كمل من أوالد ةُ إشعياء عندما جاَء إثنانوبناك، حتقّقت نوصلوا إىل ه

منا إن. أشور وقتالهدمة وتأثري إذا تكللوال خ هالقولُ أن نمكاً، يسانِي
النيب إشعياء، ألخذَ األشوريونَ اململكة اجلنوبية مع اململكة الشمالية، 

  . إىل السيبِ واإلبادة
يعطينا إشعياُء واحداً من أعظَمِ األمثلة يف األنبياء ويف الكتابِ املُقدس 

لقد تنبأَ إشعياُء بأنَّ فارِس سوف .  باملُستقبلعن خدمة النيب بالتنبوِء
حتتل بابِل، وتوصلَ إشعياُء إىل ذكرِ إسمِ امللك الفارِسي الفاتح، 
 شعبِ يهوذا بالعودةل حقراراً يسم رصدي ش الكبري، الذي سوفكور

تني، لقد ذكر إشعياُء كُورش بإمسه مر. من بابِل لكي يبنوا هيكلَ الرب
  .متنبئاً عن هذه احلدث العظيم يف التاريخِ العربي
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يخبِرنا التقليد أنَّ شيوخ اليهود املَسبِيني أخذوا نبوةَ إشعياء   
وأَروها لكورش الكبري، شارِحني له أنَّ نبيهم الشيخ الذي عاش قبلَ 

ورش ذاكراً إمسه مائة ومخسني سنةً من ذلك التاريخ، سبق وتنبأَ عن كُ
. بالتحديد، وقائالً أنَّ كُورش هو الذي سوف يطلق شعبِي من السيب

وهو مل . فحركَت هذه النبوةُ العجيبة كُورش إلصدارِ قراره املشهور
. مينحهم فقط إذناً بالرجوع، بل ساهم يف توفري مواد إعادة بناِء اهليكل

شعياء حبرفيتها، عندما إجتاحت فارِس بابِل، أولُ شيٍء فتطبيقاً لنبوة إ
عملَه كُورش هو أنه أصدر قراراً يسمح لليهود بالعودة إىل أورشليم 

  ). ٤-٢: ١؛ عزرا ٧: ٤٥ – ٢٨: ٤٤إشعياء ." (لبِناِء هيكَلهم

ظٌ عظيمواع  

 كانَ فبحسبِ يسوع،. ال بد أنَّ إشعياء كانَ واعظاً عظيماً  
على أية حال، ). ٢٨: ٧لوقا (يوحنا املعمدان أعظم نيبٍّ ولدته امرأة 

فاإلصحاح الثالثُ من إجنيلِ لوقا يخبِرنا أنَّ هذا النيب الذي كان أعظم 
: ٣لُوقا (من ولدته امرأة، عندما جاَء ليعظ، وعظَ من عظات إشعياء 
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مواعظَ إشعياء، فهذا يعنِي أن ومبا أن أعظم نيبٍّ ولدته امرأة وعظَ ). ٤
  .إشعياء نفسه كانَ نيب األنبِياء

وعاصر . لقد وعظَ إشعياُء على األقل خلمسني أو ستني سنةً  
ولكن حتى ولو كانَ . مخسةَ ملوك يف يهوذا وستةَ ملوك يف إسرائيل

د أشور، لديه الكثري ليقولَه عما سيأيت على اململكة الشمالية على ي
  .كانَ اهتمامه األساسي يف يهوذا

 إقرأ  إذا أردت أن تكونَ فكرةً عن خلفية إشعياء التارخيية،  
فاألسفار النبوية تخبِرنا عادةً عن موقعِ . بروية األعداد األوىل من نبوته

 لوككمِ ماللَ حخ وخدم عاش هننينيبٍّ ما يف التاريخ بإخبارِنا أنعيم .
بعض املُلوك الذي حكموا خاللَ فترة حياة إشعياء كانوا صالحني، 

. أحد املُلوك األشرار يف أيامِ إشعياء كانَ منسى. وبعضهم كانوا أشراراً
ويقولُ التقليد أنَّ منسى أمر بوضعِ إشعياء داخل شجرة مجوفة حيثُ 

 كثريونَ يؤمنون أنَّ إستشهاد إشعياء يتم مفسرونَ. متَّ نشره إىل شقَّني
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وصفُه عندما يذكُر إصحاح اإلميان يف الكتابِ املقدس أنَّ بعض أبطال 
  ).٣٧: ١١عربانِيني " (نشروا" اإلميان يف العهد القدمي

  تقسيم السفر

فاإلصحاحات . هناك طريقةٌ صحيحةٌ لتقسيمِ سفرِ إشعياء  
ن األوىل من سفرِ إشعياء هي رسالةُ إشعياء التحذيرية التسعةُ والثالثو

السبعةُ . لشعبِ اهللا من اإلجتياحِ والسيب األشوري واإلصحاحات
وكأنَّ . والعشرونَ الباقية من إشعياء هي رِسالةُ شفاء وتعزِية

 ة "اإلصحاحات التسعةُ والثالثون األوىل هي مبثابةيراحة اجلالعملي
واإلصحاحات السبعةُ والعشرونَ األخرية هي عمليةُ الشفاء " الروحية،
  ."اجلراحة"اليت تلي 
إنَّ طريقَةَ تقسيم إصحاحات إشعياء الستة والستني جعلت   

. بعض الناسِ يقيمونَ توازِياً بني سفرِ إشعياء والكتاب املقدس نفسه
ةٌ وستونَ إصحاحاً يف سفرِ فهناك ست: تأمل ذه املُتوازِيات املُدهشة

وسفر إشعياء . إشعياء، وهناك ستةٌ وستونَ سفراً يف الكتابِ املقدس
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 شرينإصحاحاً وسبعة وع وثالثني إىل جزئني من تسعة مقسي
إصحاحاً، والكتاب املُقدس يقسم إىل جزئني، العهد القدمي الذي 

اً، والعهد اجلديد حيتوي على سبعة حيتوي على تسعة وثالثني سفر
اجلزُء األولُ من إشعياُء هو مثل العهد القدمي يتكلَّم . وعشرين سفراً

برسائل التحذير والتأديب الصارِمة، كاشفاً عن حالة اإلنسان املُزرِية 
  .واحلل الذي جيده يف اهللا

 شبِهاجلديد،"اجلزء الثاين من إشعياء ي ة الذي" العهدلَ التعزِيرسائ مقدي 
والرجاء للشعبِ الذي أدرك حاجته ملُخلِّص، بسبب ما قرأوه يف 

العهد . يف سفرِ إشعياء وداللته على الطريقِ للمخلِّص" العهد القدمي"
العهد اجلديد يبدأُ ). ٩: ٣تكوين " (أين أنت؟"القدمي يبدأُ بالسؤال، 

إن هذين القسمني لسفرِ إشعياء ). ٢: ٢مىت (" أين هو؟"بالسؤال، 
 العبد قي معلنا الطريق لنلت دانمهنا ملُخلِّص، ويحاجت درِكجيعالنِنا ن

  .٥٣املُتألِّم يف إشعياء 
  دعوةُ إشعياء
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هناك مقطَعان من سفرِ إشعياء يساعدانِنا على أن نتعرف على   
املقطَع األولُ هو . مته ورسالتهإشعياء نفسه كرجل، كما مع خد

. ، الذي جند فيه وصفاً لدعوة إشعياء، وتكليفه باملُهمة النبوية٦إشعياء 
ففي كلمة . ولربما نرى يف هذا املقطع أيضاً وصفاً لتوبة وجتديد إشعياء

تسم ر، بطريقةعباِهللا بِشكلٍ م ون إىل حضرةنلُ املؤمهلم اهللا، يدخ ح
إن اإلصحاحِ السادس من . باخلُروجِ من حضرته إىل العامل بشكلٍ معبر

 بارِ إشعياء بالدخولِ إىل حضرةإلخت سفرِ إشعياء حيتوي على وصف
ه إلمتامِ عملهاهللا واخلروجِ من حضرت .  

 من"وبينما كانَ إشعياء خيتبِر دخولَه إىل حضرة اهللا، مسع الرب يقول، 
وجواباً على هذا السؤال، ). ٨عدد " (أُرسل ومن يذهب من أجلنا؟

إن هذا ." هأنذا يا رب، أرسلين"تسمع إشعياء يعبر عن إلتزامه بقوله، 
فأولئك الذين يدخلونَ إىل . النموذَج كثرياً ما نراه معلَناً يف كلمة اهللا
  .هبونَ من أجلِ اِهللا بِحقحضرة اِهللا بِحق، يسمعونَ مأموريةً ويذ
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. يا إشعياء، إن الشعب لن يسمع لك"ونرى اَهللا يشرح األمر بالقول، 
ألنهم . فليس اهلدف من ذهابِك أن يتوب شعب اِهللا ويتجددون

ولكنين أُريدك أن تذهب على أية . اختاروا حبريتهم أن يبتعدوا عني
. إنَّ هذا صعب على الواعظ." ريدهم أن يسمعوا رِساليتحال، ألنين أُ

كوعظ شخصٍ مع أي بأن يتجاو ظاً بدونر أن تكونَ واعتصو .  
إىل "لقد سألَ إشعياُء ببساطة، . يدهشنا إلتزام إشعياء مبأموريته  

اُهللا مبا فأجابه " مىت علي أن أنتظر لكي يصبِحوا مستعدين لإلصغاء؟
 ،ة ومهجورة"معناهرِبهم خصبِحوا مجيعاً أمواتاً وعبيداً وبِالدإىل أن ي "

إن إلتزام إشعياء ينبغي أن يكونَ مثاالً لنا ). ١٢، ١١: ٦إشعياء (
لقد . وباحلقيقة، إنَّ إلتزام مجيع هؤالء األنبِياء هو أعظم عظاتهم. مجيعاً

رهم أن يذهبوا وهم أطاعوا مأموريته دخلوا يف عقد مع اهللا الذي أم
  .بأمانة وإخالص

  كلِّفُنا بهوي لَ ما يدعونا اُهللا لهنا هي أن نعمتإنَّ مسؤولي .
وحده اُهللا الروح القُدس، . ونتيجةُ طاعتنا ملأمورية اهللا هي مسؤوليته
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. إلمثار هو مسؤوليةُ اهللافمسؤوليتنا هي األمانة وا. يقدر أن يؤتي الثِّمار
  .ومسؤوليتنا هي أن نعمل ما دعانا إليه اُهللا

  الفصلُ الثالث

  "رسائل مسياوية"
جند يف وعظ إشعياء من النبوات املسياوية أكثر من أي سفرٍ   

والعهد اجلديد يقتبِس إشعياء أكثر من أي . آخر من األسفارِ النبوية
فعندما تقرأُ النيب إشعياء، فتش عن النبوات . من العهد القدميسفرٍ آخر 

يف سفرِ إشعياء، سوف جتد تلك النبوة املُختصة . املسياوية يف وعظه
ويدعى إمسه عجيباً مشرياً، : "باألمساء اليت ستطلَق على املسيا يف جميئه

ولقد أشار إشعياُء ). ٦: ٩إشعياء " (لسالمإهلاً قديراً، أباً أبدياً رئيس ا
مىت " (اُهللا معنا"بوضوح إىل أنَّ املسيا سيكون اُهللا يف جسد إنساين، أو 

٢٣: ١ .(  
يخبِرنا إشعياُء أيضاً شيئاً عنِ جوهرِ الروح الذي سيعبر عنه من خاللِ 

 غُصن من وخيرج قضيب من جِذعِ يسى وينبت: "املسيا يف جميئه
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وحيلُّ عليه روح الرب روح احلكمة والفهم روح املشورة . أُصوله
." ولذَّته تكُونُ يف مخافَة الرب. والقُوة روح املعرِفَة وخمافة الرب

كسبعة أرواحِ "هذا ما يشار إليه يف سفرِ الرؤيا ). ٣-١: ١١إشعياء (
  ).٦: ٥؛ ٥: ٤؛ ١: ٣رؤيا ." (اهللا

 يشري يف الكتابِ املقدس إىل الكمال، فعندما يخبِرنا ٧مبا أنَّ العدد 
إنَّ املسيا اآليت سوف يكونُ "إشعياُء عن املسيا اآليت، يحاوِلُ القول، 

وسوف يعبر عن جوهر اهللا الروحي ذه . التعبري الكاملَ عن روحِ اهللا
خرج روح املعرِفَة، وروح الفهم، وروح فمن حياته سي. الطُرق السبع

  ." احلكمة، وروح النصح، وروح القُوة، وروح العبادة، وروح الرب
عندما تقرأُ األناجيل األربعة، أية صورة فكرية تكونُ عن   

حياته سوف : يسوع يف ذهنِك؟ بِحسبِ إشعياء، هذا ما سيكُونه املسيا
وسوف يعرِف ويفهم كلمةَ اهللا . رياً عن روحِ احلكمة والفهمتكونُ تعبِ

فروح احلكمة تعنِي تطبيق املعرِفة، ولهذا فإنَّ يسوع . بشكلٍ كامل
سوف يبرهن روح احلكمة عندما يطبق كلمة اِهللا على حياته وعلى 
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ا يعملُ هذا، وعندم. فسوف يظهِر ذا روح النصح. حياة اآلخرين
 ةً بذلكنربهوخدمته، م هة للحياة يف حياترغيةٌ مديناميكي ناكستكونُ ه

  . روح القُدرة والقوة
ويف النهاية يتنبأُ إشعياُء قائالً أنَّ املسيا سيعبر عن روحِ العبادة أو خمافة 

ذا التعبريِ. الرب رسسي هبالقول أن ضيفبادةويهائي عن روحِ العالن  .
عندما تقرأُ األناجيل، سوف جتد أنه عندما مل يكُن يسوع خيدم الناس، 

إقرأ األناجيل األربعة، وحاوِل إجياد ذلك . كانَ يصلِّي ويعبد يف اخلالء
  .التعبري السباعي عن إكتمالِ روحِ اهللا يف حياة يسوع

القرن العشرين، كانت هناك ضةٌ ويف النصف األخري من   
وعندما نفسر إختباراتنا للروحِ القُدس، خنلُق . ملواهبِ الروحِ القُدس

 نا ألخطاء يف طريقةمن اإلنقسامات والتشويش بسبب إقتراف الكثري
فمثالً، هل سبق ومسعت أشخاصاً . تعبِرينا عن إختبارات الروحِ القدس

 مؤمنٍ مملووٍء بالروح، أو راعي كنيسة مملووء بالروح، أو يشريونَ إىل
إنَّ تطبيق هذا املفهوم املغلوط هو أنَّ هناك . كنيسة مملووءة بالروح
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املُؤمنني والرعاة والكنائس : نوعنيِ من املُؤمنني أو الرعاة أو الكنائس
لذين مل ميتلؤا أبداً اململوئني من الروح، واملُؤمنني والرعاة والكنائس ا

  .من الروح
فهل هذا ما يعنيه الكتاب املقدس عندما يشري إىل كون اإلنسان ميتلئُ 
بالروحِ القُدس؟ فكُلُّ املُؤمنني ينصحونَ يف كلمة اهللا أن ميتلئوا من 

نكونَ "واللغةُ األصلية تشري إىل ضرورة أن ). ١٨: ٥أفسس (الروحِ 
إن هذه الوصية باللغة اليونانية وضعت بطريقَة تشري ." الروحمملوئني ب

  .  بوضوع إىل كونِها أمراً وليس خياراً، لكُلِّ تلميذ حقيقي للمسيح
فماذا يعين أن نكونَ مملوئني بالروح؟ يخبِرنا سفر األعمال أنَّ بطرس 

ثُم نقرأُ . اخلمسنيووعظَ تلك العظَة يوم " إمتَأل من الروحِ القُدس،"
ووعظَ مجدداً وخلُص " فامتَأل بطرس من الروحِ القُدس،"الحقاً، 

" وامتَأل بطرس من الروحِ القُدس،"ثُم نقرأُ الحقاً، . اآلالف من الناس
فما بني هذه األوقات اليت يخبِرنا الكتاب عنها أنَّ . وفعلَ هذا أو ذاك
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الروحِ القُدس، هل كانَ مملوءاً بالروحِ أيضاً فيما بطرس امتَأل فيها من 
  بينها؟ 

فإما أن يكونَ . الروح ليس مياهاً، وال سائالً، بل هو شخص  
والسؤالُ احلَقيقي . لدينا شخص الروح القُدس يف حياتنا، وإما ال يكون

 س؟"ليسمن الروحِ القُد ال"بل السؤالُ هو، " كم لديك ككم ميل روح
؟ فعندما ميلكُك بكُلِّيتك، تصبِح مملوءاً من الروحِ " القُدس منك؟

  . القُدس
قبلَ أن يأمرنا . فالشخص اململوُء من الروح هو املُقاد من الروح كُلِّياً

وال تسكَروا "بولُس بأن نكونَ مملوئني من الروح القُدس، كتب يقول، 
فكما ). ١٨: ٥أفسس ." (عة، بل إمتلئوا بالروحباخلمرِ الذي فيه اخلال

أن الشخص السكران يكونُ حتت تأثريِ أو سيطَرة الكُحول، هكذا 
  . علينا أن نكونَ حتت تأثريِ أو سيطرة الروحِ القُدس

إن نبوةَ إشعياء اجلميلة تعلِّمنا أنه ليس على أحد منا أن خيشى اإلمتالء 
ألننا إن كُنا مملوئني بالروح، وإن كُنا حتت سيطَرة روحِ . من الروح
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اهللا، وإن كُنا نعبر عن جوهرِ اهللا يف روحه، سنكونُ مثلَ يسوع املسيح 
  .عندما عبر عن هذه األبعاد السبعة لروحِ اهللا

لقد . يخبِرنا إشعياُء أن يسوع املسيح كانَ تعبِرياً كامالً عن روحِ اِهللا
إن روح اهللا كانَ . كانَ يسوع مئة باملئة مملوءاً بالروح ومقاداً بالروح
فكيف كانَ يسوع؟ . معبراً عنه بشكلٍ كامل يف حياة يسوع املسيح

عرِفأن يقرأَ األناجيل . إقرأ األناجيل األربعة لت أحد هل يستطيع
 حياته هي املثالُ الذي األربعة بدون أن يرغَب أن يكونَ كَيسوع؟ إنَّ

على أساسه علينا مجيعاً أن حنيا حياتنا، إذ نعبر عن جوهرِ اهللا الروح، 
  .ألنَّ اَهللا روح

 شارِع اهللا
صوت صارِخٍ يف . " جند نبوةً مسياويةً جديدة٤٠يف إشعياء   

كُلُّ وطاٍء يرتفع . ناقوموا يف القفرِ سبيالً إلهل. الربية أعدوا طريق الرب
. وكُلُّ جبلٍ وأكمة ينخفض ويصري املُعوج مستقيماً والعراقيب سهالً

  ).٥-٣." (فيعلَن جمد  الرب ويراه كُلُّ بشرٍ مجيعاً ألنَّ فم الرب تكلَّم
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عندما جاَء يوحنا املعمدان ليكرِز مبواعظ إشعياء، كانت هذه العظة 
هنا جند واحدةً من أعظمِ ). ٦-٤: ٣لوقا (اسية اليت كرز ا األس

فلقد قالَ إشعياُء أنَّ اَهللا سيأيت إىل العامل يف شخصِ . عظات إشعياء
فإذا كانَ ملك . ويشبه إشعياُء هذا مبلك يذهب يف رِحلَة. إبنِه، املسيا

عدبعيدة، كانوا ي إىل قرية يف رحلة سيذهب اً يسريطريقاً خاص ونَ له
وكانوا يسمونها . عليها يف رحلته إىل هذه القرية أو البلدة البعيدة

وعندما تبنِي طريقاً أو شارِعاً واسعاً، تعملُ . عند بِنائها" طريق امللك،"
جتعلُ اجلبالَ مستويةً، متُأل الوِديانَ لتصبِِح سهالً، تقوم : أربعةَ أُمور

  .سالك املُعوجة، وتنعم الطريق اخلشنة لتجعلها سهلةً للسريامل
اُهللا يريد أن يأيتَ "يستخدم إشعياُء هذا اإليضاح املألُوف قائالً،   

والطريق اليت . يف رِحلَة إىل هذا العامل، ولكنه يريد طريقاً ميشي عليه
إن حياةَ ابنِ اهللا سوف . نِهسيأيت عليها اُهللا إىل هذا العامل هي حياةُ إب
كُلُّ وطاٍء أو فراغٍ يرتفع : "تكونُ حياةً يمكن أن يقالَ عنها التايل

 ةبسببِ اخلطي جاملُعو صريوي ضفربياء ينخمن الك لٍ وأكمةبوكُلُّ ج
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وسيكونُ هناك . مستقيماً والعراقيب سهالً بتأثريِ عملِ إبن اهللا فيها
اللِ طريقاِهللا من خ كُلُّ بشرٍ جمد ربصاُهللا إىل العامل، وي لُ عليهيدخ 

  ."هذا الطريق
مبا أن يسوع كانَ يظهِر لنا كيف ينبغي أن حنيا، فهذا يعين أنَّ حياتنا 

يا اهللا : "دعنِي أحتداك أن تصلِّي هذه الصالة. جيب أن تكونَ شارِعاً هللا
عندما تصلِّي هذه ." أنت عليها إىل العاملإجعلْ حياتي طريقاً تأيت 

 ،كأيت إىل حياتة توحيافات اهللا الرعندما ترى جر بالصالة، ال تتعج
 اتعوجربياء، وملِء أودية الفراغ، وتقومي مجبالِ الك وتبدأُ بتمهيد

فعندما نصلِّي أنا وأنت . خطاياك، وتنعيمِ عراقيب شخصيتك الفظَّة
! أشغال: إنتبه"هذه الصالة، سوف يعلِّق اُهللا على حياتنا يافطةً تقول، 

  ."اهللا يعمل هنا

  بيانُ الناصرة

، وهي نبوةٌ ٦١عظة أُخرى عظيمة إلشعياء جندها يف إشعياء   
فعندما بدأَ يسوع خدمته العلَنِية ملدة . مسياوية عن خدمة يسوع العلنية
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فلقد ". بيان الناصرة"ث سنوات، بدأها بِبيان يسميه املُفسرون ثال
وفتح الدرج . ذهب يسوع إىل امع يف قريته وطلب سفر إشعياء النيب

روح الرب علي ألنه مسحنِي : "على نِهايته تقريباً، وقرأَ هذه الكلمات
نكَِسري القُلوب ُألنادي للمأسورين ُألبشر املساكني أرسلَين ألشفي املُ

 بِسنة ية وأكرِزيف احلر نيقحلَ املُنسميِ بالبصر واُرسباإلطالق وللع
ثُم أعلن قائالً أنه اليوم قد متَّ هذا املكتوب يف ." الرب املقبولَة
  ).١٨: ٤؛ لوقا ٢، ١: ٦١إشعياء . (مسامعكُم
، ٤ مع إقتباسِ الرب يسوع يف لوقا ٦١عياء لو قارنت نبوةَ إش  

سوف تالحظُ أنه توقَّف يف منتصف العدد الذي يقول فيه إشعياء، 
مل يقرأ يسوع هذا اجلُزء من العدد ألنه يصف ." وبِيومِ انتقامٍ إلهلنا"

ذا توقَّف هل. فاملسيا سيأيت ثانِيةً وينتقم من كُلِّ أعداِء اهللا. جميئه الثاين
 نعلكانَ ي هي، ألنإىل الراب السفر هذا العدد وسلَّم فصنتيف م يسوع

فوقف يسوع . بيانه للسنوات الثالث من خدمته اليت بدأَت ذلك اليوم
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: ٦١إشعياء ." (اليوم متَّ هذا املكتوب يف مسامعكُم"يف الوسط وقالَ، 
  ).٢١-١٨: ٤؛ لُوقا ٢، ١

ألنه . روح الرب علي"ما كانَ يسوع بصدد إعالنِه هو التايل،   
هؤالء املساكني الفُقراء الذين تكلَّم يسوع ." مسحين ُألبشر املساكني

عنهم، كانوا فُقَراَء مبعىن أنهم كانوا عمياناً، ومل يعرِفُوا مشاهلم من 
وكانوا . نوا مقيدين وغري أحراروكانوا فُقراء مبعىن أنهم كا. ميينِهم

  . منكَِسري القُلوب وجمروحني
 ،هاليوم يف قريت ذلك ميان، "فقالَ يسوعهةٌ للعوجيت مإنَّ خدم

فعندما أُعلن إجنيلي هلؤالء مجيعاً، . وللمأسورين، وملُنكَِسري القُلُوب
كَِسرو القُلوب العمي سوف يبصرون واملأسورون سوف يتحررون واملُن

بعد إعالن يسوع لبيان الناصرة العظيم هذا، بدأَ ." سوف يشفَون
  . خدمته العلَنِية اليت إستمرت ثالثَ سنوات

فبيانُ الناصرة الذي أعلنه يسوع يظهِر لنا كيف ينبغي أن ننظُر إىل 
عندما أراد . اخدمة يسوع يف األناجيل األربعة وال سيما يف إجنيلِ لوق
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 هتخبِرنا عن هويالذي ي هبيان نعلالذي كانَ اُهللا معنا، أن ي ،يسوع
  .ومهمته، وعظَ أيضاً مثل يوحنا املعمدان من إشعياء

   ثالث ةيسوع ملُد ظْ ما فعلَهعندما تقرأُ األناجِيل األربعة، الح
هبيان أن أعلَن بعد اً، وأعطى لقد أعطَى . سنواتيبصراً لألعمى جسد

وأشفق على اجلُموع ألنهم كانوا . بصريةً روحيةَ للعميان روحياً
إنَّ إعطاَءه البصر . كخراف ال راعي  هلا، ال يعرِفون مشالَهم من ميينِهم

ويف خدمته . للعميان روحياً كانَ صورةً جمازِيةً عن خدمته التعليمية
لقد وعد املأسورين بأنه سوف . دية، أطلق املأسورِين أحراراًاإلرشا

  ). ٣٥-٣٠: ٨يوحنا . (يقودهم إىل احلق الذي يحررهم إذا اتبعوه
فإن كُنت أعمى روحياً، ال تعرِف ماذا ستفعل، وال تعرِف ميينك من 

 ،حالقلبِ، إفر مأسوراً، مكسور ك، وإن كُنتمالا شألنَّ خدمة املسي
إنَّّ رسالته هي أن يلبي حاجتك، وأن يخلِّصك . موجهةٌ لك خصٍيصاً
فإن مل تكُن حراً، إن كُنت مدمناً، خاضعاً . من العمى مبنحَِ البصر

وات، فإن خدمةَ املسيا موجهةٌ نـزلسيطَرة عادات سيئة وشهوات و
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كلقد جاَء إىل. لكالعامل من أجلِ أشخاصٍ نظري  . أن يراك ريدي ووه
إن كُنت مكسور القَلبِ وجمروحاً ألنَّ حياتك صعبة، تذكَّر أنَّ . حراً

فهو يريدك أن تشفى وأن تكونَ . يسوع جاَء ألشخاصٍ نظريك
  .صحيحاً

 من يسوع إن كُنت قد إختربت اخلالص العجيب الذي يتكلَّم عنه كُلٌّ
وإشعياء يف بيان املسيا، فعندما خترج إىل العالَم وتتفاعلُ مع الناس، 

إسألْ نفسك باستمرار . تذكَّر أنَّ خدمة يسوع موجهةٌ أيضاً هلؤالء
عما إذا كانَ هؤالء الناس عمياناً، أو مأسورين، أو منكَِسري القُلوب؟ 

باخل سيقوم الذي فيك فاملسيح اخلدمة اليت قام لكهم، كتيف حيات دمة
ا عندما كانَ على األرضِ، وهو يريد أن يعملَ هذه اخلدمة من 

كاللِخ.  
عندما قضى يسوع ساعاته األخرية مع الرسل قبلَ أن ميوت على 
الصليب، أخبرهم أنه سيرسلُ هلُم املُعزي، الروح القُدس، ليمكُثَ 

هذا ما يقصده العهد اجلديد عندما يخبِرنا أننا حنن أتباع املسيح، . فيهم
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 حييا فينا." جسد املسيح"الكنيسة، حنن فهو . هوجسد وقدماه يداه حنن
الذي من خالله يعبر عن نفِسه اليوم، معطياً البصر للعميان، احلُريةَ 

 ورين، الشفاَء للمجروحنيوري القُلوب يف هذا العاملللمأسوملكس.  

  املُخلِّص املُتألِّم

بعد آخر لوعظ إشعياء املسياوي يركِّز على موت يسوع   
أعظم إصحاحٍ يف الكتاب املُقدس حولَ موت يسوع املسيح . املسيح

جنده يف إشعياء اإلصحاح الثالث واخلمسني، إذ يبدأُ إشعياُء بالسؤالِ 
تذكَّر أنَّ " دق خبرنا؟ وملن استعلنت ذراع الرب؟من ص: "التايل

لقد كانَ إشعياُء . إشعياء كُلِّف بالوعظ لشعبٍ مل يكُن يسمع أو يؤمن
 الروح نعلإىل أن ي ا حتتاج زكراهللا عندما ي كَلمة ياً متاماً لكونواع

  . القُدس معناها للناس لكي يفهموها
من يفهم فعالً معىن موت : "لُه إشعياء هو التايلفما كانَ يسأ  
فجوهر تعليمِ إشعياء يف هذا اإلصحاح جنده يف العدد " يسوع؟

كُلُّنا كغنمٍ ضللنا ملنا كُلُّ واحد إىل طريقه، والرب وضع "السادس، 
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وهو "ولكن كيف وضع اُهللا آثامنا على املسيا؟ ." عليه إمثَ مجيعنا
جرم نا عليهسالم نا، تأديبألجلِ آثام وقسحألجلِ معاصينا، م وح

  ). ٥." (وبِحبرِه شفينا
إنَّ العدد السادس من هذا اإلصحاحِ العظيم يبدأُ وينتهِي   

" كُلُّنا،"فأولُ مرة يستخدم فيها إشعياُء كلمة ." كُلٌُّنا"بالكلمة نفِسها، 
هل تؤمن أنَّ هذا يشملُك أنت ." لُّنا كَغنمكُ"يستخدمها ليقول، 

يف مراعٍ ... الرب راعي"، ٢٣تذكَّر أنه مكتوب يف املزمور " شخصياً؟
عندما نعترِف أنَّ الرب راعينا، نكونُ ). ٢-١." (خضرٍ يربِضين

من سفرِ وهنا يف هذا العدد العميق . نعترِف أيضاً أننا  مجرد خراف
. إشعياء، جند مكاناً يشجعنا فيه الكتاب املقدس أن نعترِف أننا خراف

  .كُلُّنا خراف ضالَّة، كُلُّنا خطاةٌ، ضللنا عن طريقنا
يعطينا فيها " كُلُّنا"املرةُ الثانِية اليت يستخدم فيها إشعياُء كلمة   

فهل تؤمن ]." أي كُلِّنا[ إمثَ مجيعنا والرب وضع عليه. "اخلرب السار
اليت يستخدمها إشعياُء يف " مجيعنا"بأنك مشمولٌ ذه الكلمة الثانِية 
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األوىل تشملُك، وإذا اعترفت أنّ " كُلّنا"املرة الثانية؟ إذا اعترفت أنَّ 
نُ فعالً الثانية اليت يستخدمها إشعياُء تشملُك أيضاً، عندها تكو" مجيعنا"

تعترِف مبا حتتاج أن تعترِف به لكي تطبق معىن موت يسوع املسيح 
كعلى الصليب يف حيات . ناخلالص الذي أُعل بِرأن ختت عندها بإمكانِك

  . عندما إستخدم اُهللا حياةَ إبنِه كشارِعٍ يأيت من خالله إىل العامل

  الفصلُ الرابِع

  نبوةُ إرميا
"لُ النحيبملسس"  

   القدمي، هو النيب بار يف العهدالتايل من بنيِ األنبياِء الك النيب
ألنه يبدو أنه كانَ يبكي طوالَ " النيب الباكي،"فإرميا يسمى . إرميا
يف احلقيقة، إن سفر نبوة إرميا ما هو إال مسلسلٌ من البكاِء . الوقت

. ب، من الصعبِ جداً أن نضع مخطَّطاً لسفرِ إرمياهلذا السب. والنحيب
فبعد أن يبكي إرميا طوالَ إثين . فالناس ال ينتحبون بشكلٍ منظَّم

ومخسني إصحاحاً، كتب شعراً صغرياً، الذي يعتبر مبثابة ملحقٍ لنبوته، 
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إرميا يتابع البكاَء وهكذا فإن ." البكاء"فاملراثي تعنِي ." املراثي"ويسمى 
  .يف هذه التحفة األدبية من الرثاِء الشعري

  اخللفيةُ التارخيية

ملاذا يبكي إرميا؟ ملاذا هو حزين إىل هذا احلد؟ وماذا كانت   
 اإلطار مفهأن ت لة، عليكعلى هذه األسئ جيبعاناةُ قلبِه؟ لكَي نم

يب حياته غري اإلعتيادية، وكرز وكتب التارخيي الذي عاش فيه هذا الن
  ."سفر إرميا"نبوته اليت نسميها 

   هدمتأنَّ إرميا بدأَ خ رخبة من سفرِ إرميا، نياإلفتتاح يف األعداد
يف السنة الثالثة عشر من ملك يوشيا، وخدم إرميا حتى نِهاية حكمِ 

بدأَ خدمته عندما كانَ جيلس .  وأربعني سنةًصدقيا، أي حوايل إحدى
وبينما كانَ بعض العمال . ملك صالح على عرش يهوذا، هو يوشيا

لقد إبتعد . يعيدونَ بناء اهليكل يف زمنِ يوشيا، وجدوا أسفار كلمة اهللا
 أو أن شعب اِهللا روحياً عن اهللا، لدرجة أنهم نسوا أنَّ كلمةَ اِهللا

واملُلوك اآلخرون الذين ذُكروا يف األعداد . الناموس كانَ موجوداً
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 ا، وفتراتوشيكم يقُوا فترة حة لسفرِ إرميا هم الذين حلتاحياإلفت
  .حكمهم مرتبِطةٌ بسقوط أورشليم والسيب البابِلي

. فسقوطُ أورشليم كان كارثة امتدت على مدى حوايل عشرين سنةً
فاستسلم جليوشِ . وأولُ مرة سقطت فيها أورشليم كان يهوياقيم ملكاً

وعندما . نبوخذنصر وخدم نبوخذنصر يف أورشليم مدةَ ثالث سنوات
وأُرغم اليهود . احتلَّ نبوخذنصر أورشليم، دخلت إليها جيوش بابِل

 ثالث سنوات، مترد ولكن، بعد. على خدمة البابِليني ودفعِ اجلزية هلم
وعندما . يهوياقيم، فعادت جيوش نبوخذنصر إىل أورشليم ثانيةً

سقطت أورشليم ثانيةً، كانَ يهوياكني إبن يهوياقيم الذي كانَ ال يزالُ 
يف هذه املرة، أخذَ . طفالً، كانَ ملكاً على يهوذا، فسلَّم املدينةَ بسهولة

  . يهوذا إىل بابِل كأسرى للسيبالبابِليونَ الكثري من شعبِ
وعندما سلَّم يهوياكني املدينة للمرة الثانية، نصب أخوه صدقيا   

 سنةً، ولكنه مترد ١١لقد حكم صدقيا ملُدة . ملكاً دميةً على أورشليم
ويف هذه املرة، جاءت جيوش بابِل وسحقت . مجدداً على البابِليني
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وهكذا عندما احتلَّ . ينةَ أورشليم، فلم يبق فيها حجر على حجرمد
البابِليونَ أورشليم للمرة الثالثة، أخذوا اجلميع أسرى إىل بابِل باستثناِء 

  .الشيوخ العجائز، واملرضى، والضعفاء، والنيب الباكي إرميا
 نبوياً عن هذه يف زمنِ حكمِ يوشيا، أعطَى اُهللا النيب إرميا إعالناً  

لقد بدأَ إرميا يعظُ أنَّ اإلجتياح البابِلي آت، وأنَّ . الكارثة بكاملها
 ةبسببِ خطي ينيِ أيضاً، وذلككانا آت ني عنهجواالحتاللَ النات السيب

وكانت خطيتهم بشكلٍ أساسيٍّ هي عبادةُ األوثان، باإلضافة . الشعب
  . يت نتجت عن إرتدادهم وإمهالهم لكلمة اهللاإىل كُلِّ اخلطايا ال

أوالً، إنَّ رسالةَ نيب مثل إرميا وإشعياء وآخرونَ مثلهم، كانت مبا 
إذا تواضع شعيب، الذي دعي إمسي عليهم وصلُّوا وطلبوا : "معناه

 رمن السماء، وأغف عي أمسة، فإنهم الرديقوجهي، ورجعوا عن طُر
ولكن، ). ١٤: ٧أخبار األيام الثاين ." (برِيُء أرضهمخطيتهم، وأُ

. عندما مل يسمع الشعب إىل وعظ األنبياء، تغيرت رسالةُ هؤالء األنبياء
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إن دينونةَ اِهللا آتيةٌ ال حمالة، وال : "عندها كرز أنبِياٌء مثل إرميا قائلني
  ." مفر منها

وهكرلٌ مرج  

م، كرز إرميا برسالة مل تكُن حمبوبةً عندما بدأَ حصار أورشلي  
الوجه . كانَ لرسالة إرميا وجهان. أبداً من الشعب، فأصبح مكروهاً

والوجه الثاين كانَ رسالةَ . األولُ كان أنَّ اإلحتاللَ والسيب آتيني
فعلى خالف سيب اململكة الشمالية، كانَ لدى األنبياء الذين .  رجاء

تياحِ البابِلي وسيب اململكة اجلنوبية، كانَ لدى هؤالء األنبياء تنبأوا باإلج
بعد سبعني سنةً من سبيِكُم إىل بابِل سوف : "رسالة رجاء ليكرزوا ا
  ." ترجِعون إىل أرضكُم

ولقد آمن إرميا وكرز برسالة الرجاء هذه بإسهاب، لدرجة أنه عندما 
 أورشليم، بدأَ إرميا بالوعظ برسالة بدأت جيوش بالبابِليني حبصارِ

وليس بوسعكُم أن تعملوا شيئاً . إنها خطَّةُ اهللا اليت ال تنقَض: "الرجاء
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إذهبوا . حيالَها، هلذا فاألفضلُ لكُم أن خترجوا وتستسلموا لنبوخذنصر
  ."إىل بابِل، ألنكُم مبقدارِ ما تسرِعونَ بالذهابِ، ستسرِعونَ بالرجوع

إرميا وعظَ أن شعب يهوذا ينبغي أن يستسلموا، هلذا كرِهه  وألنَّ
وقالوا أنَّ رسالةَ إرميا كانت خيانةً، ومبعًىن ما كانت . شعب يهوذا

انة، ثُم يف بئرٍ فارِغ من املياه ولكن مليء نـزفألقوا به يف ز. كذلك
  . وتركوه هناك جيوع ويعيش مع اجلرذان. باألوحال

 إرميا وبعض األنبياِء نظريه سيفعلونَ أي شيٍء لكي يعبروا عن كانَ
ولقد كانَ األنبياُء يعبرونَ أحياناً بطريقة متثيلية حياتية مبا . رسالتهم
 هونسمرمزي عظيم ." عمل الوعظ الرمزي"ي عملَ وعظ فمثالً، جند
إعادة صنعِ الوعاء  "، حيثُ جند عظةَ إرميا العظيمة عن١٨يف إرميا 
لَ إىل مصنعِ الفخار، نـزلقد وعظَ إرميا أنَّ اَهللا قالَ له أن ي." اآلخر

ولقد كان . وبينما كانَ هناك راقب الفخاري يصنع إناًء. لنـزف
الفخاري يحاوِلُ أن يصنع إناًء مجيالً، ولكن إناَء الفخارِ مل يكُن طائعاً 
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فامشأز .  كما ينبغي، ومل خيرج من يديه كما أرادهبني يدي الفخاري
  . الفخاري من اإلناء، وطرحه أرضاً وكسره وصنع منه إناًء آخر
أنتم : "عندما كرز إرميا برسالته هذه، كانَ حياوِلُ أن يقولَ للناس التايل

. وي، أي اهللامثل ذلك اإلناء الذي كانَ يحاوِلُ صنعه الفخاري السما
هلذا فاُهللا . ولكن مل تكونوا طائعني لتخرجوا من بني يديه كما أرادكم

 عيدي ذَكُم إىل بابِل، وسوفيأخ هكُم، مما يعين أنكُم، ويدينبؤدي
  ." صناعتكُم، وسيعيدكم من بابِل كإناٍء آخر جديد

هلذا، فاُهللا . اُهللاال تكونُ حياتك وحياتي أحياناً كما خطَّطَ هلا   
هل تشعر وكأنَّ إناَء حياتك طُرِح أرضاً وسحق . يعيد صناعةَ حياتنا

فوق كُومة من الفخارِ املُحطَّم؟ وكأنك طُرِحت على كُومة الفخار 
قد يكونُ اإلنتقالُ من اإلناِء القدميِ إىل  وأُعيد صناعتك كإناٍء جديد؟

راً، ولكن بعد أن يشكَّلَ هذا اإلناُء اجلديد، يصبِح اعاً مرينـزاجلديد 
إن كانَ أحد يف املسيح فهو خليقةٌ : "كما كتب بولُس يقول. جميداً
  ). ١٧: ٥كُورنثُوس ٢." (جديدةٌ
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علينا أن نفتش عن التطبيقات الشخصية للمواعظ العميقة اليت   
تاج اُهللا فيها أن يؤدبنا ويعيد هناك أوقات حي. ألقاها هذا النيب العظيم
عندما تصبِح عواقب خطايانا ال مفر منها، . صناعتنا إناًء جديداً

 عادأن ت ها، حنتاجن إصالحمكنا ال يها يف حياتآثار صبِحوعندما ت
صناعتنا كإناٍء جديد، متاماً كما حدثَ يف قصة اإلناِء الفخاري اليت 

لألسف، معظَمنا ال نطلُب من اهللا أن يغير حياتنا، متاماً .  إرمياوعظها
  .كما رفض الشعب كرازةَ إرميا

  اإلناُء املَسحوق

 بعض هذَ معإناًء كبرياً ومجيالً، ويأخ يوم، قالَ اُهللا إلرميا أن يبتاع ذات
عندما جذب و. الشيوخ والكَهنة، ويذهب إىل مدخلِ بابِ الفخار

 أرضاً فتحطَّم هالشعب، أخذَ هذا اإلناء اجلميل والثمني، وطرح انتباه
أنتم "عندها ألقَى إرميا عظةً تطبيقيةً عن اإلناء املُحطَّم فقال، . كُلِّياً

الذين تحارِبونَ نبوخذنصر، وتتمردونَ على البابِليني وترفُضونَ 
ثل هذا اإلناء، ولكن بدون إعادة صناعة اخلُضوع، سوف تنسحقُونَ م
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." بل سوف تكونُ نِهايتكُم بذلك. إناٍء آخر منه، وبدون رجوع
  ).١١، ١٠: ١٩إرميا (

  نبوات مسياوِية

   هاتبون عن السيب والرجاء، مزج هلبرسائ عندما كان إرميا يتكلَّم
. عِ املسيا، كما فعلَ إشعياءعن العودة من السيب مع نبواته عن رجو

لقد كانَ جميُء املسيا الرجاء النهائي، ليس فقط ليهوذا، بل أيضاً للعاملِ 
  . أمجع

كان شعب يهوذا . ١٤-١١: ٢٩جند هكذا رِسالة يف إرميا   
ألنين "فقالَ هلُم اُهللا على لسان إرميا، . يف بداية ذهابِهم يف السيب البابِلي

كار اليت أنا مفتكر ا عنكم يقولُ الرب أفكار سالمٍ ال شرٍّ عرفت األف
 ٍ[أي عندما تصبِحونَ يف بابِل[فتدعونين . ُألعطيكُم آخرةً ورجاًء

وتطلبونين فتجدونين إذ تطلُبوننِي . وتذهبون وتصلُّونَ إيلَّ فأمسع لكُم
رد سبيكُم وأمجعكُم من كُلِّ فأُوجد لكُم يقولُ الرب وأ. بكُلِّ قلبِكُم
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اُألمم ومن كُلِّ املواضع اليت طردتكُم إليها يقولُ الرب وأردكُم إىل 
كُم منهع الذي سبيت١٤-١١"(املوض.(  

إن هذه مل تكُن إال ملخصاً لعظة رائعة ألقاها إرميا على شعبِ   
ميا يف بداية سبيِهم، قالَ هلُم إر. يهوذا قُبيلَ ذهابِهم يف السيب إىل بابل

بل . وهذه اخلُطَّة ليست لضررِكُم. أباكُم املُحب لديه خطَّةٌ لتأديبِكُم"
فاُهللا يريد . كأبٍ حنون يؤدبكم الرب، وهذا خلَريِكُم، وليس لضررِكُم

فعندما ستكونون يف بابِل، سوف تطلُبونَ . أن يعطيكُم رجاًء ومستقبالً
إذا فعلتم هذه : وهنا سيكونُ وعد اِهللا لكُم. لِّ قُلوبِكُماهللا من كُ

وسوف . األمور، سوف يسمع اُهللا صالتكم، وسوف يوجد منكُم
 ." يرجِعكُم اُهللا من سبيِكُم

عندما تنبأ إرميا عن السيب، كان مستعداً أن يتحملَ شتى أنواعِ   
لقد آمن برسالته ألنَّ اَهللا أخبره أنها . العذابِ واإلضطهاد ألجلِ رسالته

فاملُالحظة اجلديرة باإلعتبار حيالَ . ولقد كانت كذلك بالفعل. احلقيقة
  .نبوات إرميا، هي أن كُلَّ نبوات إرميا حتقَّقت بِحذافريِها
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عندما تقرأُ نبوة إرميا، فتش عن رسالته عن التأديب والدينونة   
بل طبق . ولكن ال تغفل رسالةَ الرجاء. قبلِ اِهللا على شعبِ يهوذامن 

. رسالةَ تأديبِ اهللا والرجاء الالحق عندما خضع شعب يهوذا للتأديب
عندما : وطبق هاتني الرسالتني على حياتك الشخصية، وتذكَّر التايل

ك بل ملنفعتك يؤدبك اُهللا، يعرِف خطَّته لك، اليت ليست لضررِ
املُهم هو أن تتجاوب مع . الروحية، خطة متنحك رجاًء ومستقبالً

تأديبِ اِهللا بطريقة صحيحة، لكي يردك اُهللا من إختبارِك الشخصي يف 
  .ضاللة السيب ويعيد صناعتك إناًء جديداً

  الفصلُ اخلامس

  مرنم السيب
على وشك باألغاللِ إىل بابِل، عندما كانَ الشعب دينقيوا مبأن يذه 

فأولئك الذين جنوا . أعطاهم إرميا بعض كلمات الرجاء ليتحملوا السيب
. من الذبحِ عندما سقطَت أُورشليم، صدموا من احلُزن واهلَلعِ والرعب

إن كلمات إرميا املمسوحة هذه، جاَءت لتساعدهم على إحتمالِ 
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ال يفتخرِنَّ احلكيم حبكمته، وال يفتخر اجلبار : "ةً من السيبسبعني سن
بأنه يفهم ويعرِفُين : جبربوته، وال الغين بِغناه، بل ذا ليفتخرِنَّ املُفتخر

أنا الرب الصانِع رمحةً وقضاًء وعدالً يف األرض ألني ذه أُسر يقولُ 
٢٤-٢٣: ٩إرميا ." (الرب.(  

الكلمةُ اُألخرى اليت تستخدم يف بعضِ الترمجات هي كلمة   
إن كُنتم أغنياء، ال : "إنَّ فحوى ما يقولُه إرميا هو شيٌء كالتايل." جمد"

وإن كُنتم . وإن كُنتم أقوياء، ال تفتخروا بقوتكُم. تفتخروا بِغناكُم
أن نفجر كُلَّ "تعين، " دجم"إن كلمة ." حكَماء، ال تفتخروا حبكمتكُم

الطاقات املُتوفِّرة يف وضعٍ ما، لكي نعبر عن ملء جوهر ماهية اهللا يف 
  ."حياتنا

يف هذا الوضع، يطبق إرميا هذه الكلمة، ولكنه يطبقُها ليس على اهللا، 
" مثالً، يقولُ إرميا للرجلِ الغين، . بل على الشعب الذاهب إىل السيب

مل يعد بإمكانِك أن تعتمد على الغىن لكي تفجر الطاقة الكامنة يف 
إنَّ ." ينبغي عليك أن ال تفتخر بالغنى ألنك لن جتد فيه شبعك. كيانِك
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لربما كانوا . األغنياَء الذين ذهبوا مقيدين يف السيب، جردوا من ثرواتهم
. لَ سقوط أورشليم، ولكن ليس بعد سقوطهايفتخرونَ بِغناهم قب

 ،ه للحكيم والقَويويقولُ إرميا باملعىن ذات" رما ال تشعلرب ،ها احلكيمأي
ويا أيها القوي، . أنك حكيم اآلن، كونك تقاد باألغاللِ خارِج بِالدك

قتاتونَ على الفُتات فعندما تغدونَ عبيداً ستصبِحونَ ت. ال تفتخر بقوتك
  ."وستصابونَ بالضعف واهلُزال

ولكن إليكُم اجلزء اإلجيايب . حىت اآلن، يبدو هذا كرِسالة سلبية  
إن كُنتم "يقولُ اُهللا هلؤالء العبيد من خاللِ إرميا، . من رسالة إرميا

قَتكم، فعالً تريدونَ أن تفهموا معىن وهدف احلياة، وأن تفجروا كُلَّ طا
ذه الطريقة ستكتشفونَ على األرض . تعالوا إيلَّ واعرِفُوا من وما أنا
سوف تفهمونَ جوهر كيانِي ومن مثًَّ . جوهر ما هو اُهللا يف السماء

جوهر كيانِكم، إذا فهِمتم بأنين أعلنت نفِسي على األرض من خاللِ 
  .اهللا وماهيتهفصفات اهللا هي اليت تشكِّلُ شخصيةَ ." صفاتي
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اُهللا يمكن أن "يف هذه العظة العظيمة إلرميا، قالَ هذا النيب،   
يعرف ذه الطريقة، من خاللِ شخصه، أي من خاللِ حمبته الثابِتة، 

أمل يعط هذا الوعظُ للشعبِ السالك يف ." ومن خاللِ بِره وعدله املُطلَق
 ليفكِّروا فيها على الطريق؟ لقد عرفوا أنهم لن السيب إىل بابِل مادةً

بل عرفوا أنه . جيدوا شبعهم ومعىن حياتهم يف الغىن أو احلكمة أو القوة
إنَّ هذا "لقد قالَ إرميا، . عليهِم أن جيدوا معىن حياتهم يف أُمورٍ أُخرى

.  معرِفة اهللاهو الوقت املُناسب لكي جتدوا معنى وشبع حياتكُم يف
  ."عه منكُمنـزعندها سيكونُ لديكُم شيء ال يستطيع أحد أن ي

  برهانُ عودتهم

، نقرأُ عن أحد أدق األمور اليت ٣٣ و٣٢يف اإلصحاحات   
وكان هذا يف أوجِ احلصار واية حكمِ صدقيا، عندما . عملَها إرميا

فعندما كانَ إرميا يف . كانت مدينةُ أورشليم على وشك السقُوط
وكان . السجن بسبب ما كانَ يعظُ به، حصلَ على إعالن من اهللا

سوف يأيت قريبك حنمئيل ويطلُب إليك أن تشتري : اإلعالنُ هو التايل
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وعندما كانت أورشليم حتت احلصار، . منه قطعةَ أرضٍ يف عناثُوث
 يكُنِ الوقت مناسباً بتاتاً وبالتأكيد مل. تدنت قيمةُ العقارات كثرياً
فجاَء حنمئيل، وطلب أن يرى النيب . لشراِء مزرعة خارج أورشليم

لدي ذلك احلقلُ يف عناثُوث، فوضع "فقالَ حنمئيل، . إرميا يف السجن
  ." اُهللا على قليب أن أبيعك هذا احلقل

حلقل قضيةً وافق إرميا على شراِء احلقل، وجعلَ من شرائه هذا ا  
فجلب شهوداً ومحامني وكتبة، وجعلَ صفقةَ البيعِ هذه رمسيةً . كبريةً
وأخذَ الصك املُوقَّع بِشهود ووضعه يف إناٍء خزفي، وختمه . ونِهائية

لقد "ثُم ألقى عظةً متثيليةً رمزيةً رائعة، وقال، . لكي يبقَى لسنني كثرية
لكُم أن ين . كُم سترجِعونَ من السيب البابِليقُلتلكُم أن نفدعونِي أُبره

لقد اشتريت لتوي عقاراً يبعد حوايل اخلمسة . أُؤمن مبا أتنبأُ به
فهل تظنونَ أنين كنت سأفعلُ ذلك لو مل . كيلومترات عن أورشليم

لقي عظةَ الرجاء ، جنده ي٣٢يف إرميا " أكُن أُؤمن بأنكُم سترجِعونَ؟
  .اجلميلة هذه
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،  ٣٢إنَّ عظة الرجاء اجلميلة هذه اليت بدأها إرميا يف اإلصحاحِ   
هذا ما : "شكَّلَت اإلطار الذي فيه كتب إرميا الكلمات املألُوفة التالية

الرب ك بعظائم وعوائص مل تعرِفها... يقولُهك وأُخبِرنِي فأُجيبأدع ".
سبق لك ودعوت اهللا؟ إنه يريدنا مجيعاً أن ندعوه هل ). ٣: ٣٣إرميا (

  . ألنه يريد أن يرينا أُموراً عظيمةً وقديرة مل نرها من قبل
بل هناك .  وعظُ إرميا بكامله هولٌ وويلليس ترون، فكما  

 هذا الرجاُء الوحيد الذي وكانَ.  يف وعظه للشعبالكثري من الرجاء
ليميهوذا عندبِ شعكانَ لأورش قوطذهابِهم للسيب البابليو  س.  

   معاناةُ القَلب

بينما نلقي نظرةً سريعة على عظات إرميا اُألخرى، لنتذكَّر أننا   
مل يسجال هذه  فإن إرميا وكاتبه باروخ. ال ندرسها بالتسلسل التارخيي

ا تذكَّرها تباعاً عندما العظات بالترتيب الذي وعظها به إرميا، بل كم
  .كانَ الحقاً يف السجن
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  وجزى مل إحدالسفرأمج ةٌ يف بِدايةوده موجظاتقالَ فيها .  ع
 املياه ينبوعتركُونِي أنا . ألنَّ شعبِي عملَِ شرين"إرميا، الرب على فم 

: ٢إرميا (."  ماءتضبطُاحلية لينقُروا ألنفُِسهِم آباراً آباراً مشقَّقَةً ال 
١٣(  

لقد ابتعدوا عنِ :  أنَّ الشعب اقترف خطيتنييقولُ إرميا كانَ  
لقد صدق .  اليت تأتي من اهللا بواسطة كلمتهاحلكمةاهللا، وابتعدوا عن 

ةً، كما قالَ   الذينالكذبة  الكتبةَالشعبذْبوسِ اِهللا كجعلوا من نام
كيف تقولُونَ حنن حكَماُء " العظيم يقول، كتب هذا النيب. إرميا

 "حقَّاً إنه إىل الكَذبِ حولَها قلم الكَتبة الكاذب. وشريعةُ الرب معنا
)٨: ٨.( الكتبة أقالم ذَالكَ فاآلن عندما تنجحكُم أنَّ كلمةَ ةبيف إقناع 

 مجرد يبقى؟ نوا به لتؤماِهللا غري جديرة بالثِّقَة، فماذا سيبقَى لكُم
 حكمة عند هؤالء أيةُ" ثُم سألَ إرميا، .احلكمة والفلسفة اإلنسانِية
  "باملُقارنة مع حكمة كلمة اهللا؟
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    هل يتغير الناس؟

 أنَّ الكتاب املقدس ال يطالبك أو يأمرك بأن تتغير، تعلَمهل   
ضعك؟ أنا أتعجب من عدد الناس الذي  أن تحسن وتحاوِلَوبأن 

أن تعملَ أفضلَ ما لديك، :  كُلُّ ما يف املسيحيةهويفكِّرونَ أن هذا 
 ال. ليس هذا ما يعلِّم به الكتاب املقدس. وأن تحاوِلَ أن تكونَ أحسن

من نابل إنَّ إرميا يسخرفُوسن رغيحاوِلُ أن نظُ . ا عندما نالً،فهو يعقائ 
 يغير الكُوشي جِلده أوِ النمر هل." " تركُضني لتبدلي طريقَكملاذا"

قَطَهم. رفأنتونَ الشرها املُتعلِّمرونَ أن تصنعوا خرياً أيإرميا (."  أيضاً تقد
٣٦: ٢.(   

تنصحنا كلمةُ اهللا يف رومية . حنن ال نستطيع أن نغير أنفُسنا  
ويخبِرنا يسوع بأنه علينا ." بتجديد أذهانِكُم... تغيروا" قائلةً، ٢ :١٢

عندما نتغير أو نولَد ثانِيةً، يكونُ هذا بالنسبة لنا إختباراً . أن نولد ثانِيةً
وهو خيتلف عما يقولُه لنا اآلخرون أنه علينا أن نتغير وأن نبذُلَ . سلبياً

  .كونَ أحسنجهدنا لن
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  من يعرِف قُلوبنا؟

 أخدع من كُلِّ شيٍء، القلب" أيضاً عنِ القلبِ اإلنساين، إرمياقالَ 
 ؟منوهو جنيس٩: ١٧إرميا  (" يعرِفه.( اَهللاأنَّ  يأيت اجلواب، ثُم هوحد 

 أن يعرِف يستطيعداعالقَلبِ  ". القلبِ اإلنساينخ صفاح أنا الرب
" كُلى ُألعطي كُلَّ واحد حسب طُرقه حسب مثرِ أعمالهمختبِر ال

)١٠.(   
  كقلب وحىت . اُهللا يعرِف كقائوأصد كداعِ عائلتيف خ حقد تنج

فهو يعرِف قلبك ويريد أن . نفسك، ولكنك لن تستطيع خداع اهللا
هدجددصلِّ كما صلَّى امللك احلكيم . يبِرين"، قائالً داويا اهللا، اخت 

 قلبِي،واعرِف إن كانَ يفَّ طريق أفكاري، وانظُر ي واعرِفنحامت 
  ). ٢٤ -٢٣: ١٣٩مزمور (."  أبدياًطريقاًباطلٌ، واهدنِي 

علينا أن نفتش عرب سفرِ إرميا عن التطبيقات الشخصية العميقة   
ناك أوقات حيتاج فيها اُهللا أن ه. للعظات العميقة هلذا النيب العظيم
عندما تصبِح عواقب خطايانا ال . يؤدبنا ويعيد صناعتنا كآنِية جديدة
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 عادأن ت ها، حنتاجةً ال رجاَء بإصالحرها ظاهأثار صبِحمنها، وت فَرم
 اُهللا إىل بيت لهنا كإناٍء جديد، كما وعظَ إرميا عندما أرسصناعت

اريالفخ.  

  الفصلُ السادس

  "أخبار اهللا املُحزِنة"
بعض هذا التني ). ٣٤إصحاح . (رأى إرميا رؤيا عن سلَّيت تني  

كانَ طازجاً وناضجاً، وبعض هذا التني فسد واهترأَ ومل يعد صاحلاً 
إنَّ التني اجليد يشري إىل الذين يذهبونَ يف "فقالَ الرب إلرميا، . لألكل
وسوف أسهر على . فلقد أرسلتهم للسيب لصالحهم. ىل بابِلالسيبِ إ

. سوف أُساعدهم ولن أُؤذيهم. راحتهم وأُعيدهم إىل أرضهم ثانيةً
. وسوف أُعطيهم قلباً يتجاوب معي. سوف أغرِسهم ولن أقلعهم

فرحٍ ألم سوف يرجِعونَ إيلَّ ب. سيكونونَ يل شعباً وأنا أكونُ هلُم إهلاً
  ." كبري
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" وكُلُّ أولئك ها، ملك يهوذا، وقادتمثِّلُ صدقيفي دالفاس ا التنيوأم
لونَ إىل نـزالذين سيبقونَ هنا يف أُورشليم، وكذلك أولئك الذين سي

. سوف أُعاملُهم كالتني الفاسد الرديء الذي ال يصلُح أكلُه. مصر
  ."أَ عليهم حتى أُفنِيهمسوف أُرسلُ السيف واجلوع والوب

كانَ هناك نوعان من الناس يف . هذه عظةٌ إلرميا كررها مراراً  
أولئك الذي . أورشليم عندما كانت على وشك السقوط بيد البابِليني

أدركوا أنَّ السيب هو تأديب من اِهللا، وهلذا ذهبوا إىل السيب وقَبِلوا 
لذين، أمثالَ امللك صدقيا، رفضوا أن وأولئك ا. تأديب اِهللا وتابوا

يعترِفُوا ذا كإرادة اهللا، ورفضوا وعظَ إرميا ومتردوا على البابِليني، 
فانتهى مِ األمر مثلَ اإلناِء املسحوق أو مثلَ التني الفاسد الذي ال 

  .يؤكَلُ من رداءته

  حجج ضد الفلسفة اإلنسانية 

.  إلرميا تعارِض ما نسميه اليوم اإلنسانيةهناك عظات أُخرى  
فهناك إيديولوجيات تظهر وتكبر يف أيامنا، نظنها جديدةً ومعاصرة، 
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ولكنها ليست جديدةً البتةَ، بل هي مجرد هرطقات قدمية تظهر على 
م أن اإلنسانَ مثالً، اليت تعلِّ" كاإلنسانية"هذه اإليديولوجِيات، . الساحة

أنا سيد مصريي . "قادر على تدبريِ أُمورِه بنفِسه، موجودةٌ منذُ القدمي
ولكن عندما . هكذا يعبر اإلنسانيونَ عن موقفهم" وأنا ربانُ نفسي،

ندرس سير حياة أمثل موسى، جند العكس متاماً، فنجد هذه املُطلقات 
يف حيات ة تظهرأنا، بل اُهللا، وهو يفًَّ: "همالروحي ليس . أنا ال أستطيع

  ."ولكن اَهللا يستطيع وهو معي

  هل حنن بِحاجة هللا؟

يناقض إرميا طريقةَ التفكري هذه عندما يعظُ مثل العظة اليت   
ليس . عرفت يا رب أنه ليس لإلنسان طريقُه: "١٠جندها يف إرميا 

ي أن يهدميش هإلنسانخطوات ظة). ٢٣" (يإىل هذه الع أُنظُر ثُم :
" على اجلسد، وحييد كَلَهتعلى اإلنسان وجيعلُ م مدملعونٌ هو الذي يعت

ثُم يعطي إرميا التصريح اإلجيابِي عن هذه ). ٥" (قلبه عن الرب
  ).٧" (مبارك الرجل الذي يثق بالرب ويضع اعتماده عليه: "احلقيقة
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ويظنونَ . هناك الكثريونَ يؤمنونَ أنهم ليسوا بِحاجة إىل راعي  
فهم يؤمنونَ بأن . أنه مل تكُن لديهم يوماً مشكلةٌ مل يستطيعوا حلًَّها

هوناإلنسان هي كُل ما حيتاج التأما كلمةُ اِهللا . الذكاِء البشري ومؤه
وحتتاج . فأنت حتتاج إىل راعٍ. جهفتقولُ ال، ليس هذا هو كُلُّ ما حتتا

من اهللا لتطبيقِ هذه ) نعمة(إىل حكمة من اهللا وحتتاج إىل قوة ديناميكية 
هذه ). ٨: ٩كُورنثُوس ٢؛ ٥: ١يعقُوب (النعمة اليت أخذَهتا من اهللا 

  .هي فلسفةُ وتعليم مجيعِ األنبياء، وتعليم العهدين القدمي واجلديد

 دعستمة مللكَل  

إنَّ عالج إرميا إلرتداد يهوذا، أو اخلطية اليت جلبت على   
الشعب السيب البابِلي، يعبر عنه إرميا يف عظة أُخرى جندها يف 

ألنه هكذا قالَ الرب لرجالِ يهوذا وألورشليم : "اإلصحاح الرابع
تنوا للرب اخت. احرثُوا ألنفُِسكُم حرثاً وال تزرعوا يف األشواك

عوا غُرلَ قُلوبِكُم يا رِجالَ يهوذا وسكَّانَ أورشليم لئال خيرج نـزوا
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: ٤إرميا ." (كَنارٍ غيظي فيحرِق وليس من يطفئ بسببِ شر أعمالكُم
٤-٣.(  

إنَّ عظةَ إرميا هذه تشبِه عظةً للرب يسوع جندها يف األناجيل،   
قالَ يسوع أنه عندما يكرز بكلمة اهللا، فهذا ." رِعمثَل الزا"ونسميها 

وعندما يبذُر الزارِع هذه . يشبِه الزارِع الذي خيرج ليبذُر بذُوره
  . البذور، تسقُطُ على أربعة أنواعٍ من التربة

 كلمة مع ا الناس قٍ يتجاوبمثِّلُ أربعةَ طُرربة تاألربعة للت فاألنواع
أحياناً ال تستطيع الكلمةُ أن ختترِق ذهن السامع؛ . اهللا عندما يكرز ا

 رقع؛ وأحياناً ختتةَ السامإراد رِقالكلمةُ أن ختت وأحياناً ال تستطيع
 شرياليت ت قُها األشواكواإلرادة، ولكن عندما تنمو، ختن الكلمةُ الذهن

  . تنمو بذُور الكلمة وتؤيت مثاراً متنوعةإىل همومِ العامل والغىن؛ وأحياناً
. يف هذا املثل الرائع، كانَ يسوع يبنِي على أساسِ عظة إرميا 

لقد ." حياةَ الشعبِ باألرض غري املفلوحة وغري املزروعة"شبه إرميا 
وكُلُّ مشاكل الشعب وظُروف حياتهم، . نسى الشعب كلمةَ اهللا
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لقد كانَ اُهللا .  حياتهم لقُبولِ بذُورِ كلمة اهللا ثانِيةًكانت تحضر تربةَ
  . يحضر تربةَ حياتهم ليسمعوا كَلمةَ اهللا

فكثريونَ يؤمنونَ أن . يتكلَّم إرميا أيضاً عن ختان القلب  
أنَّ اخلتانَ كانَ "فبولُس يقولُ لنا، . الرسول بولُس قد اقتبسها من إرميا

فاخلتانُ كانَ . العهد القدمي مثل املعمودية بالنسبة لنا اليوملشعبِ 
واملعموديةُ . الفريضةَ أو الطقس الذي أعلن به الشعب اليهودي إميانهم

هي الطريقة اليت علَّمنا بِها يسوع كيف نعترِف بإميانِنا بيسوع املسيح 
  .اليوم

 فالطقس بدون حقيقة قد .والطقس قد يصبِح فارِغاً من محتواه  
لقد شدد كُلٌّ من يسوع والرسل واألنبياء . يصبِح فارِغاً وبدون معىن

. فالعملُ هو دائماً أكثر أمهِّيةً من القول. على الفرق بني القولِ والعمل
فأن حتيا حياتك اليومية كما تعلِّمك الفرائض اليت تمارِسها، هو ما 

فهل تعترِف . رميا وبولُس عندما يتكلَّمانَ عن اخلتان يف القلبِيقصده إ
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بأنك تؤمن؟ إن كُنت تعترِف باإلميان، ال تكتف مبجرد قولِ ذلك، بل 
كيف حيات هشع.  

  أخبار اهللا املُحزِنة

، يستخدم إرميا كُالً من الفُكاهة والسخرِية يف ٢٣يف اإلصحاح 
،هأو " كما نرى يف هذا املقطَع، وعظ أو نيب هذا الشعب وإذا سألك

 الرب قائالً ما وحي ناهللا املُحزِنة[كاه ي ]أو أخبارحو فقُلْ هلُم أي ،
إني أرفُضكُم هو قولُ ] أنتم اخلرب املُحزِن]. [أو أية أخبار محزِنة؟[

الذي. الرب أو الشعب نأوِ الكاه فالنيب الرب يقولُ وحي ] رأو يسخ
  ." ، أُعاقب ذلك الرجل وبيته]بأخبار اليوم املُحزِنة

  فرِح يقولهشيٍء م أي مل يكُن لديه هوا بإرميا ألنربل . لقد سخ
إن كُلَّ ما قالَه إرميا . كانت رسالته رسالةَ ويلٍ، ألنَّ الويلَ كانَ آتياً

كانت كرازةُ . واٌء الويل أواهلول، ولكن أيضاً الرجاءحتقَّق حبذافريِه، س
ونبواته املسياوية . إرميا الرجاء الوحيد عند اليهود الذين مسعوا عظاته
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املمزوجة بوعده بالرجوعِ من السيب، تشكِّلُ رجاءنا النهائي املُبارك 
  .اليوم

  العبُء املُلقى على عاتق إرميا
توجِعين . أحشائي أحشائي. "لته عاطفيةً جِداًلقد كانت رِسا  

ألنك سمعت يا . ال أستطيع السكُوت. يئن يفَّ قَلبِي. جدرانُ قَلبِي
بِكَسرٍ على كَسرٍ نودي ألنه قد . نفِسي صوت البوقِ وهتاف احلرب

 النبوِية عن ففي إعالناته). ٢٠ -١٩: ٤إرميا ." (خرِبت كُلُّ األرض
اإلحتاللِ البابِلي، كانَ بإمكان إرميا مساع أصوات اجليش البابِلي 

وكونه استمر باختبارِ أهوالِ هذه األحداث، . وصراخ شعبِ يهوذا
فأجابه ) ٢١" (حتى مىت أرى الراية وأمسع صوت البوق؟"تساَءلَ، 
 ،ق"الربمل. ألنَّ شعبِي أمح اييعرِفُواإي  . م غريلونَ وهونَ جاهنم به
"  هم حكَماُء يف عملِ الشر ولعملِ الصالحِ ما يفهمون. فاهمني

)٢٢.(  
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فنحن خرباء يف . قد تكونُ عظةُ إرميا هذه مالئمةً جليلنا احلاضر  
 صناعة األسلحة املُدمرة اليوم، ولكن هل نعرِف كيف نعملُ اخلري؟ لقد

لقد صار لدينا . أصبح العنف واجلرميةُ عدوى متفَشية يف حضارتنا
عبقريةٌ مطلَقَة إلختراعِ االسلحة النووية والكيميائية والبِيولوجية للدمارِ 

  .الشامل، ولكن يبدو أننا مل نعد نعرف ما هو اخلري أو الصواب

  مثابرة إرميا

ِء النسخة األصلية هلذا السفرِ علىكاتبِه لقد قام إرميا بإمال  
وبعد أن أكملَ درج . األمني باروخ، عندما كانَ إرميا يف سجنِه

عظاته كما تذكَّرها تباعاً، طلب أن يقرأَ الدرج بأكمله على الشعب 
ى فأثَّر هذا الدرج بقوة بالشعب، ومن مثَّ قُرِئ السفر عل. يوم الصوم
وبينما كانَ يقرأُ السفر للملك، كانت هناك نار متقدةٌ . مسامعِ امللك
فبعد أن قُرِئ سفرِ إرميا جزءاً بعد اآلخر، قطَّعه امللك . يف مدفأة امللك

يف النارِ وأتلفَه بسكِّنيٍ حادٍّ، ورماه.  



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ٨ُآَتيِّب َرقم  "الِل الَكِلَمةفي ِظ"
 

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

  - ٦٩ -

لكاتبِه عندما أُخبِر إرميا بِذلك، أرسلَ وراَء باروخ، وقالَ   
 ،ةَ سفرِهكتاب عيدكانَ سي هل، ألنر من األوبدرجٍ أكب ياألمني أن يأت
وألنه تذكَّر عدةَ عظات مل يكُن قد وضعها يف الدرجِ األول الذي 

وهكذا أملى إرميا إصحاحاته اإلثنني واخلمسني اليت درسناها . إحترق
  .ظيم إرميا، ملا كانَ لدينا هذا السفر الرائعفلوال مثابرة النيب الع. معاً

  الفصلُ السابِع

  سفر مراثي إرميا

  "اُهللا يحبك مهما كانت حالتك"

ولقد بكى إرميا على مدى إثنني . إن سفر إرميا هو ملحق لسفرِ إرميا
ومخسني إصحاحاً، بسببِ اإلعالنات النبوية اليت أعطاه إياها اُهللا عن 

ينتهي سفر إرميا حيثُ جند إرميا باقياً يف أرضِ .  البابِلي اآليتاإلحتاللِ
ح إىل نـزويبدو أنَّ إرميا . يهوذا، بعد أن أُخذَ كُلُّ الشعبِ إىل السيب

مصر فيما بعد، وبِحسبِ التقليد، يقولُ البعض أنه قُتلَ يف مصر، 
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 ليعظَ لشعبِ يهوذا الذي والبعض اآلخر يقولُ أنَّ إرميا ذهب إىل بابِل
هاألخرية يف يهوذا. أحب هامرونَ أنَّ إرميا قضى أيويقولُ آخ.  

إنَّ هذا النيب الباكي كانَ . لقد أُحِسن اختيار إسمِ سفر املراثي  
ال يزالُ يبكي ألنَّ األرض اليت احتلَّت والشعب الذي أحبه إرميا كثرياً، 

بحوا عند سقُوط أورشليم، أُخذُوا عبيداً وسبايا إىل أولئك الذين مل يذ
  . أرضٍ بعيدة

أحد املشاكل اليت عبر عنها إرميا يف سفرِ املراثي، واليت يشارِكُه فيها 
أنبياُء آخرونَ مثل حزقيال ودانيال، هو أنهم مل يستطيعوا أن يكونوا 

ود أنَّ هيكلَ اهللا كانَ مسكن لقد آمن اليه. حيثُ كانَ اهليكَلُ موجوداً
وهكذا فإنَّ سحابة احلُضورِ اإلهلي كانت حرفياً وفعلياً يف قُدسِ . اهللا

فبِمعنًى ما أصبح اهلكيلُ عنوان . األقداس يف هيكلِ سليمان يف أُورشليم
رشليم هلذا صلَّى دانِيال حنو أو. سكنِ اهللا بالنسبة هلؤالء األنبياء األتقياء

فأين أصبح اُهللا بالنسبة لشعبِ اِهللا . ألنه آمن أنَّ اَهللا كانَ ميكثُ هناك
الذي كانوا يعيشونَ يف بابِل؟ ذلك اإلله الذي كانوا يعبدونه يف 
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أورشليم؟ لقد كانت أورشليم مدينةَ اهللا بالنسبة هلُم، فشعروا بأنهم 
  .قدسة وإهلهِم القُدوسمنفَصلونَ عن مدينتهم املُ

  مغارة إرميا

. عندما كتب إرميا سفر املراثي، كانَ جيلس يف مغارة على تلًَّة  
. يقع على تلَّة تدعى اجلُلجثَة" مغارة إرميا،"وهناك مكانٌ اآلن يدعى 

جثَة حيثُ فبِترتيبِ العناية اإلهلية، كانت مغارةُ إرميا هناك على تلَّة اجلُل
وسوف نرى معىن هذه العناية . مات يسوع املسيح عن خطايا العامل
  . اإلهلية عندما نصلُ إىل رسالة املراثي

  أسلوب املراثي األديب

من وجهة نظر أدبية، يعتبر سفر املراثي تحفةً فنيةً يف الشعر،   
فكُلُّ . يف إصحاحاته اخلمسةوهو حيتوي على مخسة أشعار أو قصائد، 

إصحاحٍ مؤلَّف من قصيدة رِثاٍء مستقلَّة، وأربعةٌ من هذه القصائد هي 
أشعار حبسبِ التسلسلِ األجبدي، أي يبدأُ كُلُّ سطرٍ أو عدد منها 
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ومهما كان شكلُ سفرِ   .حبرف أجبدي بالتتايل من األلف إىل الياء
ال أنَّ رسالته الروحية كانت هي السبب يف وضعه املراثي مجيالً أدبياً، إ
  .ضمن أسفارِ الوحي

فرسالةُ السفرِ املُوحى ا من اهللا تتركَّز حولَ املأساة الرديئة اليت نتجت 
بِماذا : "هذه الرسالة معبر عنها بعاطفة جياشة. عن السيبِ البابِلي

أُشبهك يا ابنةَ أورشليم؟ مباذا أُقايِسك أُنذرك مباذا أُحذِّرك؟ مباذا 
من . ألنَّ سحقَك عظيم كالبحرِ. فأُعزيك أيتها العذراُء بِنت صهيون

إن وصف إرميا احليوي ُألورشليم بعد ). ١٣: ٢مراثي " (يشفيك؟
ية اإلجتياح البابِلي، يظهِر هولَ حالة املدينة املهزومة من قبلِ أمرباطُور

  .مثل األمرباطُورية البابِلية
 فاجِئُنا إرميا برسالةواليأس، ي أنَّ هذا السفر مملووٌء باحلُزن عندما نظُن

لربما تتذكَّرونَ أنَّ أيوب عملَ . نبوية مسياوية مجيلة مفعمة بالرجاء
 أمله ةيف قم هث يف اإلصحاحِ). ٢٦، ٢٥: ١٩أيوب (الشيَء نفسالثال 

إنه : "من سفرِ املراثي، ويف عمقِ يأسه، أخذَ إرميا إعالناً نبوياً مدهشاً
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نا مل نفنأن الرب ول. من إحساناتزال ت هماحرهي جديدةٌ يف . ألنَّ م
من أجلِ . نصييب هو الرب قالت نفسي. كَثريةٌ أمانتك. كُلِّ صباح
جيد . هو الرب للَّذين يترجونه للنفسِ اليت تطلُبهطَيب . ذلك أرجوه

الرب خالص كُوتبِس اإلنسانُ ويتوقَّع رظ٢٢: ٣مراثي ." (أن ينت-
٢٦.(  

اُهللا ال يكف عن : إن رسالةَ الرجاء اليت أُعلنت إلرميا كانت التالية
فرجاؤنا هو يف . انت حالُناعندما نخطئ، يحبنا اُهللا مهما ك! محبتنا
فعندما كانَ أولئك املَسبِيني على وشك أن يقادوا باألغاللِ، . حمبة اهللا

ال تفتخروا بِغناكُم وال بقوتكُم وال بِحكمتكُم وال "قالَ هلُم إرميا، 
عليكُم أن تأتوا ملَعرِفَة اهللا لكي جتدوا . بل افتخروا باهللا. بِثقافَتكُم
يمكنكُم أن تعرِفُوا اَهللا من خاللِ حمبته غري املشروطة واليت . ملئكُم فيه

وهكذا جعلَ اُهللا إرميا يعرِف أنه ليس بإمكانِنا أن ." ال تسقُطُ أبداً
نربح حمبته بإجنازاتنا اإلجيابِية، وال يمكننا أن خنسر حمبته بإجنازاتنا 

  .  لن يكُف عن حمبتنا أبداً بتاتاًفاُهللا. السلبية
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  برهانُ حمبة اهللا

من ذا الذي : "يف مراثي إرميا اإلصحاح الثالث، نقرأُ الكلمات التالية
رمل يأم واخلَري. يقولُ فيكون والرب رورالش جأال ختر ليمن فمِ الع .

لنفحص طُرقَنا . اياهملاذا يشتكي اإلنسانُ احلي الرجلُ من قصاصِ خط
  ). ٤٠ -٣٧" (ومنتحنها ونرجِع إىل الرب

إذ يعبر إرميا عن هذا الرجاء العظيم، يعطينا احلقيقةَ ذاتها اليت   
 ام الرديئة من عنددة واألياجلي اموب، أنَ األياكتشفناها يف سفرِ أي

ها أيضاً مع سليمان، الذي هذه احلقيقة نرا).١٠: ٢أيوب (الرب تأيت 
ولكن حىت يف . علَّم قائالً أنه علينا أن نفرح عندما نعيش يف زمنِ اخلري
وهو يسبق هذا . زمنِ الشر، علينا أن ندرِك أنَّ اَهللا جعلَ هذا مع ذاك

 من الذهابِ إىل بيت حِ خريوالن إىل بيت التعليم بإخبارِنا أنَّ الذهاب
فكِّروا بكونِكُم . يمة، ألنَّ احلُزنَ جيعلُنا نفكِّر بالقيمِ األبديةالول

، ٢: ٧جامعة . (فكِّروا باِهللا، باحلياة، وبغايتها ومعناها. ستموتون
١٤  .(  
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. تذكَّروا أنَّ شعب اِهللا كانوا قد أصبحوا عبدةَ أوثان ال يرجى شفاؤهم
دهلا ح دم مل يعهتدونفخطيهم الفاسم وأنبِياؤهود، مبن فيهِم كهنت .

إنَّ اَهللا يحبكُم : ولكن كانت رسالةُ إرميا وباقي أنبياء السبِي هي التالية
 أي اآلخر بِدون تلَفونَ يوماً بعدأن يراكُم ت طيقال ي هأن كثرياً لدرجة

ن يسمح هلذا أن إنَّ اَهللا ل. وعيٍ روحي، وأنتم تعيشونَ يف اخلطية
هكُم شعبثَ لكُم ألنحيد .  

 كُم اُهللا على خطاياكُم وذلكبؤدعندما ي ههو أن ديالتعب إن التطبيق
بسماحه باألمل يف حياتكم، فإن هذا األمل هو برهانٌ وتأكيد على 

رونهم فأنتم كأهل، سوف تؤدبونَ أوالدكُم عندما ت. كونِكم أبناَء اهللا
 ونَ أوالدبؤدكُم، وال تهم أوالدهم ألنونبؤدف، فتسيئون التصري

يقولُ كاتب الرسالة إىل العربانيني . اجلريان مثالً، ألنهم ليسوا أوالدكم
أنَّ هذا النوع من التأديب هو برهانُ كون الرب أبانا وأنه يحبنا 

  ).١٢عربانيني (
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  ثامنالفصلُ ال

  نبوةُ حزقيال

  روائع عجيبةٌ وغريبة

بينما كانَ شعب اِهللا يف طريقهم إىل بابِل، يقولُ مرنم املزامري   
أنتم شعب تحبونَ أن ترنموا عن " أنَّ معذِّبيهم سخروا م قائلني، 

 ِهللا فدعونا نسمع البعض من ترانِيمكُم. إهلكُم وأن تسبحوا إهلَكُم
" كيف نرنم ترنيمةَ الرب يف أرضٍ غريبة: "ويجيب املُرنم." اآلن

  ). ٤: ١٣٧مزمور (
كانت هذه هي الظُّروف التارخيية اليت وعظَ فيها أنبِياٌء مثل   

 ة كأنبِياء، خاللَ ظُروفياديهم غري اإلعتوا حياتيال، وعاشدانيال وحزق
أُخذَ دانيالُ إىل . حزقيالُ ودانيال من نفسِ اجليللقد كانَ . قاسية قاهرة

أما حزقيال . بابِل كأسريٍ عندما كانَ ال يزالُ يف الرابِعة عشر من عمرِه
فوعظَ يف . فأُخذَ بعد تسعِ سنوات، عندما كانَ يف اخلامسة والعشرين
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خدم مخيمات العبيد لألشغالِ الشاقَّة، وكانَ النيب الوحيد الذي 
  . مباشرةً بني العبيد

هلذا . مل يشأ اُهللا لشعبِه حتى عندما كانوا يف السيب أن يبقوا بدون نبِيهم
. كلَّف هذا الشاب حزقيال لكي يذهب إىل السيب وخيدم بني األسرى

، ٣٠: ٢٢هناك عدد مفتاحي يف سفرِ حزقيال جنده يف اإلصحاح 
 رجالً يبين جِداراً ويقف يف الثَّغرِ أمامي عنِ األرضِ وطلبت من بينِهم"

لقد أراد اُهللا أن جيد رجالً بني األسرى الذي ." لكيال أَخرِبها فلم أجِد
فكلَّف اُهللا حزقيال ذه . يبين جداراً ويقف يف الثغرِ بني اِهللا وشعبِه

  .املُهمة

 ويؤيالر باألد  

يعتبر هذا عنوانٌ مناسب لسفرِ حزقيال ." ريبةروائع عجيبةٌ وغ"  
ومبعىن ما كان حزقيال . ألنه مليٌء بالنبوات الرائعة، العجيبة والغريبة

إذا قارنت األنبياء، سوف جتد أنَّ دانيال، . نفسه عجيباً وغريباً كنيب
وا أسفار حزقيال، والرسول يوحنا كانوا مجيعاً يف النفي عندما كتب
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لقد كان دانيالُ وحزقيالُ يف السيب البابِلي، . دانيال، حزقيال، والرؤيا
هؤالء الثالثة كُتاب . أما الرسولُ يوحنا فكانَ منفياً إىل جزيرة بطمس

." األدب الرؤيوي"للوحي يعطُوننا ما يسميه علماُء الكتابِ املُقدس 
ولن يكونَ .  أنَّ هناك حجاب وشيٌء خفي وراَءهتعين" رؤيا"كَلمة 

  . باإلمكان معرِفة ما هو خلف احلجاب، إىل أن يرفَع احلجاب
هذا األدب الرؤيوي يسمى أيضاً أدب اُألمورِ العتيدة، ألنه ال   

يأخذُنا فقط خلف احلجاب، بل يأخذُنا أيضاً إىل املُستقبل، أو 
." اُألمور اَألخرية"تعين " إسكات"إنَّ الكلمة اليونانية . اتولوجيااإلسك

فهناك نبِي . وهكذا فإن كلمة إسكاتولوجي تعين علم اُألمور األخرية
يأخذُك خلف احلجاب ويريك ما سيحدثُ عندما ينهِي اُهللا تاريخ 

ِء التاريخِ البشري بعقيدة ويشري املُفسرونَ إىل خطَّة اهللا إلا. البشرية
  .اُألمور األخرية أو اإلسكاتولوجيا
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  تقسيم سفرِ حزقيال

يتنبأُ : إنَّ موضوع نبوة حزقيال املُنظَّمة بِشكلٍ جيد، هو التايل  
فكنيبٍّ للسيب، كانَ جزٌء من هدف . حزقيال بأنَّ أورشليم سوف تدمر

لة الكثري من األنبياِء الكذبة الذين وعظُوا أنه خدمته هو أن يدحض رِسا
سيكُونُ هناك رجوع مبكِّر من السيب، ألنَّ هذا ما أحب األسرى 

هون مساعاملسبي.  
 إرميا وقالَ أنَّ السيب نيا، الذي ناقَضنى حدعاً كذَّاباً يإرميا نبي يذكُر

جرسنةً، بل م سبعني رمأَ عن هذا لن يستإرميا وتنب اهني؟ فتحدتنس د
ولقد حتقَّقت . النيب الكذَّاب أنه سيموت قبلَ إنتهاِء السنة اليت تنبأَ فيها

يبدو أنه كانَ يوجد ). ١٧ -١١: ٢٨إرميا (نبوةُ إرميا حبذافريِها 
  . الرسالةالعديد من األنبياء الكذبة الذين كانوا يعظُونَ ذه 

 يال، يرفُضشرين اُألولَى من سفرِ حزقويف اإلصحاحات األربع والع
. حزقيالُ تلك النبوة الكاذبة مبجرد تنبئه بأنَّ أورشليم سوف تدمر كُلِّياً
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ولقد وعظَ حزقيالُ، متاماً كما فعلَ إرميا، بأنه ال مفر من اإلحتاللِ 
  . يمكن جتنيب أُورشليم من الدمارالبابِلي، وال 

 من نبوة حزقيال، يتنبأُ حزقيالُ ضد ٣٢ إىل ٢٥ثُم يف اإلصحاحات 
ثُم أتبع حزقيالُ هذا بِرسالَة رجاء ، . بابِل، اُألمة اليت ستدمر أورشليم

  إىل٣٣اإلصحاحات (حيثُ يقولُ أنَّ أورشليم سوف تقوم مجدداً 
لقد . ، يعطينا نبوةً عن آخرِ األيام٤٨ إىل ٤٠ويف اإلصحاحات ). ٤٠

أشار ذه النبوة إىل املُستقبل، حيثُ يقولُ أنه يف املكان ذاته الذي كانَ 
يوجد فيه هيكلُ سليمان، سوف يبنى هيكَلٌ آخر، يشار إليه يكَلِ 

ياأللف املُلك.  

ورييالمأمةُ حزق  

معظَم عظات حزقيال أتته بشكلِ رؤًى، جند الكثري منها يف سفرِ 
فنظرت وإذا بِريحٍ : "أولُ واحدةً من رؤى حزقيال تبدأُ كالتايل. الرؤيا

سحابةٌ عظيمةٌ ونار متواصلةٌ وحولَها . عاصفَة جاَءت من الشمال
ومن . النحاسِ الالمع من وسط النارلَمعانٌ ومن وسطها كَمنظَرِ 
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ولكُلِّ . هلا شبه إنسان. وسطها شبه أربعة حيوانات وهذا منظَرها
أما شبه وجوهها فوجه ... واحد أربعةُ أوجه ولكُلِّ واحد أربعةُ أجنِحة

ألربعتها إنسان ووجه أسد لليمنيِ ألربعتها ووجه ثورٍ من الشمال 
فنظرت احليوانات وإذا بكَرةٌ واحدةٌ على ... ووجه نسرٍ ألربعتها

ألنَّ روح احليوانات ... األرض بِجانِبِ احليوانات بأوجهِها األربعة
  ).٢١، ١٥، ١٠، ٦ -٤: ١حزقيال ." (كانت يف البكَرات

. الرؤياإنَّ احليوانات األربعة هي مركز اإلهتمام يف هذه   
وسوف جتد يوحنا أيضاً يذكُر هذه املخلوقات نفسَِها يف سفرِ الرؤيا، 

األولُ . وحولَ العرش رأى أربعةَ حيوانات. عندما يفتح الباب للسماء
. هو مثلُ أسد، والثاين مثل ثور، والثالث مثلُ إنسان، والرابِع مثل نسر

  ). ٧، ٦: ٤رؤيا (
ثريونَ أنَّ هذا هو تلخيص اإلعالن عنِ اِهللا يف الكتابِ يعتقد الك
فعندما أعلن اُهللا نفسه أوالً لإلنسان يف جبلِ سيناء، كانَ . املقدس

الطريقةُ التالية اليت أعلن ا اُهللا عن نفِسه . صوت اِهللا يشبِه زجمرةَ األسد
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اللِ النظامِ الذبائحي الذي اكتشفناهيف سفرِ الالوينيكانت من خ  .
فالثور يشري إىل احليوانات اليت كانت تقدم كذبائح عن خطايا 

  . الشعب
واإلنسانُ من بنيِ هذه الكائنات األربعة يأخذُنا يف إعالن اِهللا   

لقد عاش اُهللا معنا . املُتقدم إىل نقطةَ األناجيل حيثُ أصبح اُهللا إنساناً
نيوثالث ثالث ةة.  سنةملُدلُأللوه شريي أن النسر هذا . يقولُ البعض

اإلنسان الذي عاش بيننا، كانَ إنساناً حقَّاً من إنسان حق وإهلاً حقَّاً 
،حق يسوع املسيح كانَ . كما يقولُ قانونُ اإلميان" من إله دإنَّ جتس

  . قمة إعالن اهللا عن نفِسه هلذا العامل
الت ممكن أن تشري إىل إعالن اهللا املُستمر، الذي والبكرات أو العج

يتضمن األنبياء الذي كَرزوا باإلعالن، مبا أنَّ روح الكائنات احلية 
هذه هي بعض التفسريات املُحتملَة . كانت يف العجالت أو البكَرات

  .هلذه الرؤيا اُألوىل حلزقيال
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ورييالُ مأمحزق لممن اهللا عندما إست هاإلصحاح الثاين(ت( ها بعدإستلَم ،
بإختبارِ دخولِ "هلذا يمكن أن نسمي هذه الرؤيا . أن رأى هذه الرؤيا

هل تذكُرونَ إختبار دخولِ إشعياء إىل ." حزقيال إىل حضرة الرب
حضرة الرب؟ إن مجيع أنبِياء ورجاالت اهللا العظام يف العهد القدمي 

بعض هذه اإلختبارات . ت هلُم إختبارات الدخول واخلُروجكان
وصلت بِهم إىل الدخولِ إىل حضرة اهللا، وعندها كانت هلُم إختباراتهم 

  .باخلُروجِ من أجلِ اهللا
إن أنبِياء ورجاالت اهللا يف العهد القدمي كان لديهم إختبار دخولٍ إىل 

 ةأحياناً لعد رِ اهللا إستمروسىحمضم سنوات، كما كانت احلالُ مع .
كانت لدى موسى مثانونَ سنةً من إختبارات الدخولِ و أربعونَ سنةً 

لهذا كانت سنوات خروجِه ألجلِ اهللا . من إختبارات اخلروج
ديناميكيةً جداً، ألنَّ األربعني سنة من اخلُروج سبقتها مثانونَ سنةً من 

  .الدخول
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األول، كانت رؤيا حزقيال للمخلُوقات األربعة يف اإلصحاحِ 
يف وقت إعطاِء . وللعجالت إختبار حزقيال بالدخولِ إىل حضرة اهللا

مل يعد . املأمورية حلزقيال، كانَ شعب يهوذا قد فقدوا رؤيتهم هللا
، ومل لديهِم أُورشليم، ومل يعد لديهم اهليكل، ومل يعد لديهم كلمةُ اهللا

لهذا إحتاج القائد الروحي يف . يعد لديهِم أيةُ مساعدات يف العبادة
  .تلك احلقبة، أي حزقيال، إحتاج إىل رؤيا فوق طبيعية هللا
أوالً، قالَ . لقد أعطى اُهللا حزقيالَ رؤيا عن ذاته اإلهلية بعدة طُرق

وهذا يصح ." رت إيلَّ كلمةُ اِهللا قائلةصا"حزقيالُ مراراً وتكراراً، 
عرِف ." إن يد اِهللا علي"وقالَ حزقيالَ أيضاً، . علىاألنبِياء كافَّةً

 من أي س أكثَرإىل الروحِ القُد أشار هس، ألنالروحِ القُد يالُ كنيبحزق
انَ أنَّ ولكن الذي جعلَ من حزقيال فريداً بني األنبِياء ك. نبِيٍّ آخر

الرب عالً جمدورأى ف ت لهحالسماَء إنفت .  
. لقد أعطاه اُهللا هذه الرؤيا عن ذاته اإلهلية، لكي حيفظَ شعبه من الفناء

وكذلك كان القصد من هذه الرؤيا من اِهللا حلزقيال هي ليستطيع أن 
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 يف مخيمات خيدم كنبِيٍّ يف ذلك الزمان الصعب واملكان الصعب، أي
  .األشغالِ الشاقة يف سيب بابِل

وحيالر الرقيب  

. عظةٌ عظيمةٌ حلزقيال جندها يف اإلصحاح الثالث من نبوته  
هذه الصورةُ اازِيةُ مبنيةٌ على ." رقيب بيت إسرائيل"واسم العظة 

اً ما تحاصر من حضارة إنتشرت فيها املُدن املُسورة، اليت كانت كثري
إستخدم سليمانُ هذه الصورة اازية عينها . قبلِ محتلِّني شرِسني

مزمور (عندما قالَ أنه إن مل حيرسِ الرب املدينةُ فباطالً يسهر احلارِس 
دائماً كانَ هناك مراقبون يقفونَ على أبراجِ املُراقَبة خاللَ ). ١: ١٢٧

إنَّ . اقبونَ ويتنصطُونَ إىل أيةَ حركة أو ضجة من قبلِ العدوالليل، ير
صورةَ حزقيال التشبيهية جتد جذُورها يف مسؤولية الرقيب اجلدية بأن 

العدو رنني عندما يظهاملُواط حذِّرتبدأُ عظةُ حزقيال عن الرقيب . ي
األيامِ أنَّ كَلمةَ الرب صارت إيلَّ وكانَ عند متامِ السبعة : "كالتايل
فامسع الكَلمة من . يا ابن آدم قد جعلتك رقيباً لبيت إسرائيل. قائلةً
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إن أنذَرت أنت الشرير ولَم يرجِع عن شره ... فَمي وأنذرهم من قبلي
" يت نفسكأما أنت فقد جنَّ. وال عن طريقه الرديئة فإنه ميوت بإمثه

)١٩، ١٧ -١٦ .(  
ألنكُم مل "عندما وبخ إرميا األنبياَء الكَذَبة يف زمانِه، قال هلُم،   

تنذروا الشعب بسببِ خطاياهم لكي تنقذُوهم من هذا الويل، ومل 
أما حزقيال ." تحاوِلوا إنقاذَهم بتحذيرهم من عواقبِ خطاياهم

عندما تأخذُ كَلمةً من اِهللا كَنبِي، فإن "يقول، فيذهب أبعد من ذلك و
ولكنك . حذَّرت الشعب واستمروا بِشرهم، فسيموتونَ بِخطاياهم

كنفس تكونَ قد جنَّيت .كم من يدهماُهللا د يف . ولن يطلُب لتوإن فَش
  ." حتذيرِهم، فاُهللا سيعتبِرك مسؤوالً

قالَ الرسولُ بولُس، .  بولُس بِهذا يف أيامهلقد آمن الرسولُ  
. ألننا رائحةُ املسيح الذكية ِهللا يف الذين خيلُصون ويف الذين يهلكُون"

ومن هو كُفؤ . هلؤالء رائحةُ موت ملَوت وُألولئك رائحةُ حياة لحياة
  ). ١٦ -١٥: ٢كُورنثُوس ٢" (لهذه اُألمور
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التعب الصِ يسوع : دي لنا هو التايلالتطبيقإجنيلَ خ شارِكت إن كُنت
املسيح مع أحدهم فآمن باإلجنيل، عندها تكونُ رائحةَ حياة هلكذا 

وإن شاركت معه إجنيلَ اخلالصِ ورفَضه، عندها تصبِح رائحةَ . شخص
مل أعرِف "موت له، ألنك جعلت من املُستحيلِ عليه أن يتحجج قائالً، 

إن كُنا نؤمن أن الكتاب املقدس هو كلمةُ اهللا ." ومل أمسع أبداً ذا
على " رقباء روحيون"املُوحى ا، علينا أن ننضم حلزقيال بأن نؤمن أننا 

  .نفوسِ أولئك الذين نلتقي م يف حياتنا
فحزقيال، .  كرازتهلهذا يشدد حزقيالُ على الروحِ القُدس يف  

يقولُ بولُس، . مثل بولُس، وجد كفايةَ عمله اجلليل يف الروحِ القُدس
لقد آمن بولُس أنه عندما كانَ يشارِك اإلجنيل مع ."كفايتنا هي من اهللا"

أشخاصٍ مثل الكُورنثُوسيني، مل يكُن يأيت شيٌء منه شخصياً، بل الكُل 
) ٥ -٣: ٢كُورنثُوس ١؛ ٥: ٣كُورنثُوس ٢. ( القُدسجاَء من الروحِ

  . اُهللا وحده يستطيع أن جيعلنا كُفؤاً أن نكونَ رقَباَء روحيني
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  الفصلُ التاسع

  "عظام يابِسة"
هناك العديد من رعاة الكنائس الذين قضوا حياتهم وهم   

 ألقاها يف حقلِ مقبرة يعظُونَ بكلمة اهللا، يحبونَ عظةَ حزقيال اليت
نقرأُ أنَّ . مجاعية، لربما كانت مكاناً متَّ فيه ذبح العديد من شعبِ اهللا

فكانت ). ٣٧حزقيال (حزقيال اقتيد إىل واد مملووٍء بالعظام اليابِسة 
  .مهمةُ حزقيال اليت أعطاه إياها اُهللا أن يتنبأَ ويعظَ هلذه العظام

، هذا هو التحدي الذي غالباً ما يشعر به القسيس عندما جمازِياً  
قالَ أحد رعاة . يقف ليعظَ على املنبر صباح األحد أمام مستمعيه

الكنائس أنه عندما سريجِع يسوع املسيح، سيكونُ أعضاُء كنيسته أول 
ولُس كتبيف اهلواء، ألنَّ ب القي الربيف " يقول، من سي واألموات

قد يتساَءلُ الواعظُ ). ١٦: ٤تسالونيك ١" (املسيح سيقومونَ أوالً
أحياناً، أتحيا هذه العظام؟ وهل سيكونُ بإمكانِه أن يعظَ بطريقة جتعلُ 

  احلياةَ الروحيةَ تسري فيه ويف عظَته، وتنتقلُ إىل حياة مستمعيه؟
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ر اهللا بأن يتنبأَ على العظامِ اليابِسة، عندما أطاع حزقيالُ أم  
فقُلت يا سيد الرب أنت . فقالَ يل يا ابن آدم أحتيا هذه العظام"نقرأ، 
ظام وقُلْ هلا. تعلَمأْ على هذه الععي . فقالَ يل تنباليابِسة امس ها العظامتأي

هلذه العظام. كلمةَ الرب الرب دلُ فيكُم هأ. هكذا قالَ السينذا أُدخ
  ).٥-٣: ٣٧حزقيال " (روحاً فتحيون

ويمكننا القول روحياً وجمازِياً أنَّ شعب يهوذا كانوا     
وكانَ التحدي الذي وضعه اُهللا أمام النيب حزقيال هو . عظاماً يابِسة

يف يا حزقيال، أتحيا هذه العظام؟ نرى اَهللا يتحدى أنبياَءه : التايل
نعم، "فاآلن ال نرى حزقيالُ يجيب، . كَلمته حيالَ رؤياهم الروحية

أنت تعلَم أيها "بل يقولُ، " لدي كُلُّ اإلميان بأنَّ هذه العظام ستحيا،
الرب دن حقَّاً أنَّ ." السيؤممل ي هاهللا ألن أمام هلزِم نفسيالُ مل يفحزق

  ." تنبأ على هذه العظام"فإذا باِهللا يقولُ له، . االعظام ممكن أن حتي
وبعد تنبوئه عليها، . فبدأَ حزقيالُ بالتنبوِء على العظام    

قالَ حزقيال أنه مسع صوتاً، وإذا رعش فتقاربت العظام كُلُّ عظمٍ إىل 
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يال وبعد أن تقاربت العظام كُلٌّ إىل عظمه صار لدي حزق. عظمه
فأُمر حزقيالُ ثانيةً، . جمهور من اهلياكل العظمية، بدون حلمٍ وال جلد

وبينما أخذَ حزقيالُ يتنبأُ، إذا بالعصبِ واللحمِ كسا العظام !" تنبأْ"
  .وبِسطَ اجللد عليها

عندما أصبح لدى حزقيال هذا اجليش من اهلياكل     
 ة اليت كساها اللحمجواباً على العظمي لد، مل يكُن بعد قد وجدواجل

فتلك اجلُثَث كانت ال تزالُ ميتةً " أتحيا هذه العظام؟"سؤالِ اهللا، 
يف ." تنبأَ للروح"فأتى األمر من اهللا، . ومل يكُن فيها روح. أمامه

. الكتابِ املقدس، كلمةُ ريح، نفَس، وروح، يعبر عنها بالعبارة نفِسها
هنا جند مبدأً عظيماً نراه يف كلمة اهللا . والروح هنا هو الروح القُدس

  . وهو أنَّ الواعظَ بدون الروحِ القُدس يحاوِلُ املُستحيل: بأكملها
     هويرفَع الروح إن مل يأت هأن قٍ يعرِفبِيٍّ صادوكُلُّ ن

 ما يحاوِلُ عملَه سيكونُ ويضع عليه يد املسحة والقُوة، فكُلُّ
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وهكذا فعندما تنبأَ حزقيالُ للروح، دخلَ الروح يف هذه . مستحيالً
  .اجلُثَث فقاموا على أقدامهم وأصبحوا جيشاً عظيماً

اُهللا يقول : فالتطبيق األساسي ملا كُلِّف حزقيالُ بالوعظ به كانَ التايل
 ،شعبِهل"أرد وسوف ربيِكُمأنا قادكُم . كُم من سأُرجِع وسوف رأنا قاد

  ." وسوف أُعيد لكُم ثرواتكُم. من بابِل إىل أرضكُم
والتطبيق الثاين هلذه الرسالة العظيمة حلزقيال يعطينا صورةً عما هو 

فالوعظُ باإلجنيل . متضمن يف هذه اخلدمة العظيمة يف بناِء الكنيسة اليوم
يوجد أكثر . فالعظام اليابِسة تشري إىل اهلالكني. لكنيسةهو الذي يبين ا

من ستة باليني نسمةَ على وجه األرضِ اليوم، ومعظَمهم ضالُّون 
فكم من هؤالء الباليني الستة يعرِفونَ عن يسوع املسيح؟ . هالكون

 م يعرِفُونَ ماذا يعين أن يسكُناملسيح؟ وكم منه م أحياٌء معوكم منه
هذا هو التحدي  الذي . الروح القُدس فينا ويجددنا؟ قليلونَ جداً جداً

فالتطبيق التعبدي لعظة حزقيال للعظامِ اليابِسة هو . يواجِه الكنيسة اليوم
هل تستطيع كنيسةُ يسوع املسيح أن تتحرك بِقُوة : التحدي التايل
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ريةَ العظمى، وتوصلَ إجنيلَ يسوع املسيح إىل الروحِ القُدس لتطبق املأمو
  اهلالكني يف هذا العامل؟ 

 عمل تسم كألن كهال جزٌء من هذه العظام اليابِسة؟ هل أنت هل أنت
 كألن ،هذه الرسالةُ عليك ن أبداً بإجنيلِ اخلالص؟ هل تنطَبِقؤمومل ت

قَّة؟ هل لديك روح اهللا يف حياتك تبدو حياً ولكنك ال متلك احلياة احل
وخدمتك؟ مهما كانت ظُروف حياتك صعبةً، فعلى األرجح لن تكونَ 

فإن كانَ . صعبةً مبقدارِ صعوبةَ ظُروف حزقيال اليت واجهها كُلَّ يوم
 أن يعملَ هذا لك رقاد هيال، فإنحتيا أمام حزق لَ العظامراً أن جيعاُهللا قاد

  . ويل اليوم
فإن كانَ الروح حييا فيك، فماذا تفعلَ لكي تبنِي الكنيسة؟ ال   

كُلُّ ما حتتاجه . حتتاج أن تكونَ واعظاً لكي تعلن اإلجنيلَ لشخصٍ آخر
 شارِكُها معكلمةَ اهللا عندما ت حميس اهللا سوف أنَّ روح نؤمهو أن ت

حاد يخبِر شحاداً آخر عن مكان وجود يقال أنَّ املُبشر هو ش. اآلخرين
فإن كُنت واحداً من الشحادين الذي يخبِر شحاداً آخر عن . اخلُبز
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 مج ما بنيةَ هذا الداً قُوروحي مأن تفه اخلُبز، فعليك جودو مكان
  .الصالة والكرازة بالكلمة

 جند أنَّ الرسل يف اإلصحاحِ الثاين من سفرِ أعمالِ الرسل،  
ولقد شاركُوا ممتلَكاتهم . عاشوا معاً يف مجتمعٍ روحيٍّ مشترك

فأصبح . لقد مارسوا اإلشتراكية احلقَّة. وتناولوا الطعام مجيعاً معاً
. الرسلُ خيدمونَ موائد، مما صرف انتباههم عن خدمتهِم الرعوية

هِمذُوا قراراً مخاُألوىل وقالوا هلُم أن فات ةسةً للمروا هلُم مشامباً، وانتخ
يهتموا هم الشمامسة خبدمة املوائد، لكي ينصرِف الرسلُ إىل الصالة 

ولقد بارك اُهللا قرارهم إذ انصرف الرسلُ إىل الصالة . وخدمة الكلمة
  . والكرازة بكلمة اهللا

قالَ . جند حزقيال يستخدمه يف وعظههذا هو الدمج نفسه الذي 
أحدهم أننا عندما جنتمع معاً، إن مل يتغير أحد، فهذا يعين أن شيئاً مل 

فإن كُنا فقط نكرِز بالكلمة، سنكونُ فقط نعطي معلومات، . حيدثْ
ولكن إن كُنا نتبع مثالَ . ولكن لن حيدثَ شيٌء للَّذين يسمعون
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ال والرسل، فسوف نكتشف أنه إن كانت خدمتنا تقوم أوالً على حزقي
وسوف تتغير . الصالة، ثُم على خدمة الكلمة، فإنَّ شيئاً ما سيحدثُ

  .حياةُ الذين يسمعوننا لألبد
عندما تعلن األخبار السارة اليت يعطيك إياها اُهللا، وعندما تتنبأُ للعظام، 

وانظُر إىل اهللا، طوالَ الوقت الذي . تنبأْ أيضاً لنفَسِ احلياة، وتنبأْ للروح
 ،كس أن تأيت على وعظةَ واملسحةَ من الروحِ القُدباً القُوطال ،تعظُ فيه

  .وعندما حتلُّ قُوةُ اهللا، عندها حتيا العظام

  الفصلُ العاشر

  نبوةُ دانِيال

  "ل بابِلينيمؤمنونَ مقابِ"

، والثالثُ "باألنبياِء الكبار"دانيال هو النيب الرابِع بني ما يسمى   
عندما نلتقي بدانيال، عند سقوط أورشليم . بني ما يسمى بأنبياِء السيب

فلم حيدث آنذاك . للمرة األوىل، كانَ دانيالُ يف الرابعة عشر من عمرِه
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 إىل بابِل، ولكن أُخذَت نخبةٌ قليلةٌ من األشراف إجالٌء كبري للشعبِ
وكأنَّ نبوخذنصر أمر . والنسلِ امللكي إىل بابل، أمثال دانيال وأصدقائه

أُريد الشبانَ النبالَء واُألمراء واحلُكماء لكي يأتوا ويتثقَّفُوا يف "بالقول، 
 لكي يؤسس ستراتيجِياً لقد إستخدم اُهللا قرار حاكمٍ وثين." جامعاتي

خدمةً يف بابِل لخريِ شعبِه، حىت عندما حيني وقت وصولِ مجاهري 
  .املسبيني، يكونُ هلُم تأثري يف قصرِ نبوخذنصر

يراتوحتذ جمناذ  

يقسم سفر دانيال الذي يتألَّف من إثين عشر إصحاحاً، إىل   
أما . ت الستةُ األوىل هي سرد تارخيياإلصحاحا. قسمني متساوِيني

 ة١٢ إىل ٧اإلصحاحاتنبوي لكُلِّ .  فهي إعالنات يفتاحامل العدد
، هو ٦-١القصص التارخيية يف الكتابِ املقدس، واليت جندها يف دانيال 

فهذه اُألمور مجيعها أصابتهم مثاالً "عدد يف العهد اجلديد يقول، 
وروكُتهالد رت إلينا أواخهانت الذين ت إلنذارِنا حننكُورنثُوس ١." (ب
١١: ١٠.(  
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يف العهد القدمي، جتد كُالً من سلبيات وإجيابِيات احلياة الروحية    
ولكن هذا ال يصح ال على يوسف الصديق وال . ملُعظَمِ أبناِء شعبِ اهللا

اشا شبابهما وحياتهما بأكملها يف حضارة كالهما ع. على دانيال
فدانيال . معادية، اليت كانت العرين السياسي لألمرباطُوريات العظمى

فبينما عاش . ويوسف كانا الشخصيتني األكثر نقاوةً يف كلمة اهللا
ه يوسف كاليد اليمىن ألحد فراعنة مصر، عاش دانيالُ كُلَّ فترة شبابِ

  .يف احلضارة البابِلية املُعادية
لقد . عاش دانيالُ حىت إىل ما بعد موت نبوخذنصر وإبنِه بِلطشاصر
وهكذا . عاش ليشهد سقوطَ األمرباطُورية البابِلية بِيد أمرباطُورية الفُرس

سنةً يف السيب البابِلي والَ السبعنيعاش ط . حعجوزاً وكانَ قد أصب
أضعف من أن يقوى على العودة عندما بدأت محالت الرجوع من 

  .السيب البابِلي إىل أورشليم، ولكنه شهِد الرجوع من السيب
لقد كانَ دور دانيال ومهمته أن يري شعب يهوذا كيف يمكنهم أن 

 ى عندما كانَ ال يزالُ يف الرابعةالسيب، حت عشرة من يتأقلَموا مع
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لقد تأقلم دانيالُ مع السيب بطريقة الفتة للنظَر، ولهذا يعتبر . عمره
  .منُوذَجاً رائعاً لشعبِ يهوذا ولنا حنن اليوم

  تصميم دانِيال

وال تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن "كتب بولُس يقولُ،   
 ممكن أن نفسر هذا ).٢: ١٢رومية " ( شكلكُم بتجديد أذهانِكُم

ال تسمحوا للعامل بالضغط عليكُم وتشكيلكُم يف : "العدد كالتايل
كانَ هذا حض ." قوالبِه، بل دعوا اهللا يجدد أذهانكُم من الداخل

للمؤمنني يف العهد اجلديد، ولكن احلقيقَةَ ذاتها إنطَبقَت على دانيال يف 
  .بابِل

 دانيال الكثري من الوقت ليعرِف أنَّ الضغطَ موضوع عليه مل يتطلَّب
لقد متَّ إختياره وتسجيلُه يف جامعة بابل، . لكي يشاكلَ احلضارةَ البابِلية

ومتَّ تدريبه على أيدي حكَماِء نبوخذنصر ليصبِح يوماً ما واحداً من 
ولربما . لُ كانَ الطعام البابِلي الغينوأولُ أمرٍ واجهه دانيا. حكماِء بابِل

ير وكُل تلك األشياء غري الطاهرة اليت نـزإحتوى الطعام على حلمِ اخلَ
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فجعلَ دانيالُ "وهكذا نقرأُ، . توجب على اليهودي أن ميتنِع عن أكلها
: ١ال داني." (يف قَلبِه أنه ال يتنجس بأطايِبِ املَلك وال بِخمرِ مشروبِه

٨.(  
لقد مشى دانيالُ أمام اهللا طالباً ." اُهللا قاضي"إسم دانيال يعين   

وكانَ ألصدقائه الثالثة أمساٌء . منه أن حيكُم على كُلِّ خطوة يأيت ا
اُهللا هو "وحننيا يعين ." من مثلُ اهللا"فميشائيل يعين . ذات معان روحية

  ."ساعده اُهللا أو يهوة"وعزريا يعين ." املُفضل
فاآلن أول ما فعلَه البابِليون هو أنهم غَيروا أمساَء هؤالء الشبان 

ليحمي بِلْ "َر، الذي يعين  فَغيروا إسم دانيال إىل بِلطشاص. العربانيني
هحيات ".ثَنِياً اً ولقد كانَ بِل أو بعل إهلاً وحاوِلونَ كانَ البابِ.  بابِليون يلي

وإسم ميشائيل . أن جيعلوا دانيال يؤمن بأنه أصبح حتت حماية إله وثين
وكانَ مردوخ أيضاً إهلاً . تغير إىل ميشخ، الذي هو مردوخ يف البابِلية

وحننيا تغير امسه إىل شدرخ، الذي هو إسم اإلله القمر يف . وثنياً بابِلياً
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خادم إله احلكمة "وتغير اسم عزريا إىل عبدنغو، الذي كانَ يعين . بابل
٧: ١دانِيال ." (البابِلي.(  

سوف جنعلُ منكُم "كانَ نبوخذنصر يقولُ هلؤالء الشبان األربعة، 
ولكن وقف هؤالء الشبان اليافعني أمام نبوخذنصر وأمام ." بابِليني

بل حنن . لن تقدروا أن جتعلوا منا بابِليني"ل وقالوا، أمرباطورية بابِ
  ."سنجعلُ منكُم مؤمنني

يخبِرنا اإلصحاح الرابِع من دانيال أنَّ نبوخذنصر، ذلك النابِغة الذي 
يعتبر هذا . وضع أُسس األمرباطورية البابِلية، إعترف باإلميان باهللا

فما الذي أوصلَ . حاحات الكتابِ املُقدساإلصحاح من أروعِ إص
 باهللا؟ لقد بدأَ كُلُّ شيء عندما رفض باإلميان رافر إىل اإلعتنبوخذنص

  .دانيالُ أن يتنجس بأطايبِ ملك بابِل الغنية والنجِسة

  تفسري األحالم

  دحه، واجهوا تاً من سيب دانيال ورِفاقكِّرٍ جِدبم ياً يف وقت
. ولكن هذا احلُلم أصابه باإلضطراب. لقد حلم نبوخذنصر حلماً. آخر
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أخبِروين أوالً مبا حلمت " فدعا حكَماَءه ومنجميه وسحرته وقالَ هلُم، 
  ." ثُم فسروا احلُلم يل

قد ال يكونُ من . وبالطبعِ كانَ هذا مشكلةً كبريةً حلُكَماِء بابِل  
اً تفسري األحالم، ولكن القضية تبقى عما إذا كانَ التفسري الصعبِ جد
وعندما وضع نبوخذنصر . هذا ما كانَ نبوخذنصر يواجِهه. صحيحاً

فعندما يطلُب منك . هذا التحدي أمام حكَمائه، ذُهلُوا وأُصيبوا باهلَلَع
مله وإال جلبت على ملك مثل نبوخذنصر أن تعملَ شيئاً، عليك بع

  . نفسك الويلَ واهلَول
ليس على األرضِ إنسانٌ يستطيع أن يبين أمر "فقالوا لبنوخذنصر، 

وليس آخر يبينه قُدام امللك غري اآللهة الذين ليست سكناهم ... املَلك
وخذنصر، فأثار جوابهم هذا غيظَ نب). ١١، ١٠: ٢دانيال " (مع البشر

وكانَ هذا يشملُ دانيال وأصدقائه ألنهم . فأمر بقتلِ كُلِّ حكماِء بابِل
  . أُدخلوا اجلامعة وكانوا تالمذةَ حكَماِء بابِل
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وعندما وصلَ اجلالدونَ لقتلهِم، تكلّم دانيالُ بِحكمة ولياقة، وسأل، 
لقد وقع خالف " اجلالد، فأجاب" ملاذا اشتد أمر امللك إىل هذا احلد؟"

قالَ احلُكماُء أنَّ اآللهة ال تسكُن يف الناس، . بني امللك واحلُكماء
لممبا ح كخبِروا املَللن يستطيعوا أن ي ولذلك ".  

   ،لقد أخطأ احلُكماُء ألنَّ اَهللا حييا يف "فقالَ دانيالُ ما معناه
ك، وطلب منه أن مينحه بعض الوقت فذهب دانيالُ لرؤية املل." البشرِ

ثُم أخبر دانيال أصدقاَءه الثالثة مبا . لكَي يخبِر امللك باحلُلمِ وبِتفسريِه
ويف تلك الليلة، وبينما هم يصلُّون أعلن . فعل، فبدأوا مجيعهم يصلُّون

  . علن له التفسرياُهللا بِرؤيا عجائبية لدانيال حلم نبوخذنصر، وكذلك أ
أيها الشاب، لقد قيلَ يل أنك "فذهب دانيالُ إىل نبوخذنصر، فقالَ له، 
اُهللا وحده "فأجابه دانيال، ." أنت من ستخبِرين باحلُلم وبِتفسريِه

.  يستطيع أن يفعلَ ما طلبت أنت من حكمائك أن يفعلوه، أيها امللك
كَماؤذا أخطأَ حيف السماوات، والذي حييا . ك نالساك فهذا اإلله

وعندما أخبر دانيالُ ." أيضاً يفَّ، هو أخبرين مبا حلمته وأخبرين بالتفسري
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نبوخذنصر بِما حلم، ومن مثَّ فسر له احلُلم، خر نبوخذنصر على 
شريي داً أصبحاليوم فصاع دانيال، ومن ذلك أمام إىل دانيال وجهِه 

  )٢إصحاح ." (بالرجل الذي حييا فيه روح اهللا"
إن تفسري دانيال حلُلمِ امللك هو إحدى املُعجِزات اخلمس يف   

. سفرِ دانيال، اليت تثبت أنَّ هناك ما هو خارِق للطبيعة يف هذا
تقد إنقاذ أصدقاء دانيال الثالثة من األتون املُ: واملُعجِزات األربع هي

، )٤اإلصحاح (، وإعتراف نبوخذنصر باإلميان باهللا )٣اإلصحاح (
 ةُ على احلائطاُألسود )٥اإلصحاح (والكتاب بوإنقاذ دانيال من ج ،

  ). ٦اإلصحاح (
من خاللِ هذه املُعجزات أظهر دانيال ورِفاقُه أي نوعٍ من اإلميان 

لقد كانَ لديهم اإلميانُ الذي . اتيستطيع أن يتحملَ العيش يف الصعوب
يثق بقُوة اهللا اخلارِقة للطبيعة بِشكلٍ مطلَق، ولقد آمنوا بقُوة الصالة، 

  .وآمنوا بالعناية اإلهلية اليت وضعتهم يف بابِل
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هل تواجِهك مشاكل وضغوطات ال تتحاشى وال تتجنب، مما جعلَك 
؟ إن األزمات اليت واجهها دانيال وأصدقاؤه يف تقف أمام املُستحيل

. بابِل هي أزمات ال مفر منها وال تطاق، ولقد وضعتهم أمام املُستحيل
ولقد أظهروا لنا كيف نعيش مع هذا النوع من األزمات، متاماً كما 

  . عاشوا هم أزمتهم يف بابِل
دونة يف سفرِ دانيال، إسألْ نفسك هذه بينما تتأملُ يف هذه املُعجِزات املُ

هل تؤمن مطلَقاً بقوة اهللا اخلارِقة للطبيعة؟ وهل تؤمن بِقُوة : األسئلة
الصالة اخلارِقة للطبيعة؟ وهل تؤمن بالعناية اإلهلية واملقاصد اإلهلية اليت 

  بشكلٍ مطلَق؟وضعتك حيثُ أنت د اهللا؟ هل تؤمن ذه اُألمور

  الفصلُ احلادي عشر

  "أجماد بابِل"
مع العلمِ أنَّ هذه الدراسة ليست دراسةَ أكادميية بل هي دراسةٌ   

تأملية تعبدية ألسفارِ الكتابِ املقدس، ولكن هناك خلفيةٌ تارخيية ينبغي 
. ة سفر دانيالأن تكونَ مطِّلعاً عليها لكي تحِسن تقدير وفهم رسال



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ٨ُآَتيِّب َرقم  "الِل الَكِلَمةفي ِظ"
 

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

  - ١٠٤ -

 خؤررة لكي ياملُلوك والقَياص كمس حاملقد الكتاب مباً ما يستخدفغال
أحداثاً تارخييةً، كما نرى يف األعداد اإلفتتاحية من قصة امليالد، اليت 

  .نراها يف اإلصحاحِ الثاين من إجنيلِ لُوقا
  عنها اإلصحاحات اللَ األحداث اليت تتكلَماألربعة األوىل خ 

يف . من سفرِ دانيال، كانَ نبوخذنصر ملك األمرباطُورية البابِلية العاملية
اإلصحاحِ اخلامس من سفرِ دانيال، نقرأُ أن إبن نبوخذنصر، أي 

ويف األعداد اخلتامية من اإلصحاحِ اخلامس . بِلطشاصر، أصبح امللك
 السادس من سفرِ دانيال، نقرأُ أنَّ الفُرس واألعداد اُألوىل من اإلصحاحِ

ذه الطريقة نعرِف أنَّ . إحتلُّوا بابِل وأصبح داريوس املادي هو امللك
اإلصحاحات الستة األوىل يف سفرِ دانيال تغطِّي سبعني سنةً من التاريخِ 

  .البابِلي
  حتوى الكغطِّيها مالتارخيي لألحداث اليت ي تاب إن اإلطار

مصر، أشور، بابِل، : املقدس، ميتد عرب األمرباطُوريات العاملية التالية
هناك أمرباطُوريتان عامليتان تتالصقان يف سفرِ . فارِس، اليونان، وروما
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 األمرباطُورية البابِلية اليت دامت سبعني سنةً، واألمرباطُورية –دانيال 
ة، بِوِالياتشكِّلُ الفارِسيها املائة والسبعة والعشرين ملادي وفارِس، واليت ت

يف إحدى نبواته، يشري دانيالُ إىل أربع . اإلطار التارخيي لسفرِ أستري
  . بابل، فارِس، اليونان، وروما: قُوى عاملية

لكَي نفهم الظُّروف التارِخيية لسفرِ دانيال، ولكي نقدر بِشكلٍ   
بهةَ وجمد نبوخذنصر، من املُهِم أن نعرِف كيف كانت مدينةُ خاص أُ
فأصغِ هلذا الوصف ملدينة بابِل الذي كتبه أحد مؤرخي العهد . بابِل
كانت املدينةُ حتوي أكثَر من مليوين نسمة، وكانت جنائن "  :القدمي

ويخبِرنا .  القدميبابِل املُعلَّقَة واحدةً من عجائب الدنيا السبع يف العاملِ
املُؤرخونَ القُدامى أنَّ السور الذي كانَ يحيطُ باملدينة كانَ طولُه تقريباً 

وكانَ .  كيلومترا٢٥ًمائة كيلومتر، إذ شكَّلَ كُلُّ ضلعٍ منه حوايل 
ارتفاع هذا السور حوايل مائة وعشرة أمتار، وكانت مساكةُ اجلدار 

 متراً، لكي ال ١٣أساسه حتت األرض بعمق وكانَ .  مترا٣٠ًحوايل 
هقٍ حتتمن حفرِ خند لَ السور . يتمكَّن العدوداخ حيطُ باملدينةوكان ي
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.  متراً، يتوسطُ ما بني السور واملدينة٤٠٠شعاع فراغٍ عرضه حوايل 
لى وكانَ يوجد ع. ومن خارِج كانَ السور حممياً بِخنادق مملوءة باملياه

  .السور مائتان ومخسونَ برجاً للحراسة
كانت املدينةُ مقسومةً إىل قسمني متساوِيني بفعلِ مرورِ رِ الفُرات يف "

وكانَ حيجز ضفاف النهرِ جِدار مرتفع من احلجارة، مع . وسطها
جِسر وكان يوجد . مخسة وعشرين بوابةً لتصلَ بني الطُرقات والسفُن

طُولُه كيلومتر واحد وعرضه أحد عشر متراً، باإلضافة إىل جسورٍ 
وكان هناك نفق حتت النهرِ، بعرضِ سبعة أمتار . متحركَة ترفَع يف الليل

ففي أزمنة احلرب الغابِرة، كانت بابِل . وارتفاع أكثر من أربعة أمتار
  .قلعةً حصينة

دانيال، مل تكُن فقط املدينةَ األوىل يف العامل، بل مدينةُ بابِل يف أيامِ 
كانت أيضاً القُوة األمرباطُورية العظمى اليت حكمت يف العامل حتى 

ولقد عايشها . هذه األمرباطُورية مل تستمر إال سبعني سنةً. ذلك الوقت
. شاراً للملكوكانَ دانيالُ صديقاً ومست. دانيالُ من ضتها إىل زوالها
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لقد كانَ نبوخذنصر عبقرياً، وهو الذي بىن األمرباطُورِية البابلية اليت 
  . سنة٤٥ً سنةً، وحكم هو فيها ٧٠دامت 

يف اإلصحاح اخلامس . كانت قُوةُ أو سلطَةُ نبوخذنصر مطلَقةً  
 ،اً شاَء اس"من سفرِ دانيال، نقرأُ عنهل وأياً شاَء قتحياأي١٩" (ت .(

يصعب علينا اليوم أن نقدر السلطَةَ املُطلقة حلُكمٍ دكتاتورِي، أو حلاكمٍ 
عندما تأخذُ فكرةً عن تاريخِ هذا الرجل . توتاليتاري مثل نبوخذنصر

 السفر ةً متَّ وصفُها عندما يذكُرةً عظيمعجِزأنَّ م درِكر، تنبوخذنص
وخذنصنب رافدانيالإعت بإله ر باإلميان.  

ترك أثراً ) ٢اإلصحاح (إنَّ اكتشاف وتفسري دانيال حلُلمِ نبوخذنصر 
يف ذلك احلُلم، رأى نبوخذنصر تمثاالً . عميقاً جداً على هذا امللك

. بطنه وحقويه من نحاس. صدره من فُضة. رأسه من ذهب. لرجل
  . حديد ممزوجٍ بِخزفساقاه من حديد، وقدماه من 

. كانَ تفسري دانيال هلذا بأنه يشري إىل املمالك العاملية األربع العظمى
أنت أيها امللك هو "عندما فسر دانيالُ حلم نبوخذنصر، قال دانيال، 
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رأس الذهب، ألنك القُوى العظمى يف العامل، ولكن سلطانك هذا 
فمملكتك سوف تسقُطُ وحتُلُّ حملَّها مملكةٌ . ماً ماسوف يزولُ يو

هذا هو جزُء . أُخرى لن تكونَ بِعظَمة مملكتك، وهي مملكة فارِس
. ومملَكة النحاس، اليت هي اليونان، سوف تتبع. الفضة من التمثال

." ومانِيةوأخرياً، اململكة املُشار إليها بأقدامِ احلديد هي األمرباطُورِية الر
وقد تشري أصابِع القدمني العشرة إىل مناطق األمرباطُورية الرومانية 

  . العشر
 هأن عرعانَ ما مسر سنبوخذنص يبدو أنَّ هذا التفسري دخلَ ذهن" رأس

فصنع تمثاالً كامالً من ذهب وجعلَ اجلميع يخرونَ ." الذهب
لة كانَ نبوخذنصر أبعد ما يكونُ عن يف هذه املرح. ويسجدونَ أمامه

وكما سنرى، كانَ لشهادة دانيال وأصدقائه الثالثة تأثرياً عميقاً . التوبة
  . غير حياةَ نبوخذنصر وجعلَه يعترِف باإلميان باِهللا احلي احلقيقي
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  نبوخذنصر يتوب

  ريِ يدلٍ بِغبمن ج حجر عر، قُطذنصلمِ نبوخيف ح. هذا احلجر 
املُعجِزة سقطَ على قدمي متثال نبوخذنصر الكبري، سقطَ على القدمني 

فأدى هذا إىل تدمريِ التمثال بأكمله . املصنوعتني من حديد وخزف
التفسري الذي أعطاه دانيال . فتناثَر على األرضِ قطعاً صغريةً جداً
 املُشار إليها بالذهب والفضة لنبوخذنصر كانَ أن كُلَّ هذه املمالك

والنحاس واحلديد والقدمني من حديد وخزف، كُلُّ هذه املمالك 
ستدمر وتزول يوماً ما بفعلِ مملكة خارقة للطبيعة، أي مملَكة أو 

  . ملكوت اهللا
ال نعرِف متاماً كيف استخدم اُهللا حياةَ دانيال وكلماته ليصلَ   

لُ إىل دانيال إىل نبوخذنصعندما تص كالعجيب هو أن ر، ولكن األمر
من نبوخذنصر امللك العظيم إىل كُلِّ الشعوب واُألمم :"، تقرأُ التايل٤

اآليات . ليكثُر سالمكُم. واأللِسنة الساكنِني يف األرضِ كُلِّها
آياته . خبِر اوالعجائب اليت صنعها معي اُهللا العلي حسن عندي أن أُ



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ٨ُآَتيِّب َرقم  "الِل الَكِلَمةفي ِظ"
 

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

  - ١١٠ -

ملكوته ملكوت أبدي وسلطانه إىل . ما أعظَمها وعجائبه ما أقواها
  ).٣-٢." (دورٍ فدور

   ر عن حلمٍ آخر حلمنبوخذنص ع، يتكلَّميف هذا اإلصحاحِ الرائ
الثاين هذا كالتايل. به هلمر حنبوخذنص أرى فإذا : "ولقد وصف كُنت

 ظيمبِشجرةاألرضِ وطُولُها ع طست فبلغَ . يف والشجرةُ وقَوِي ترفكَب
أوراقُها مجيلةٌ . علُوها إىل السماِء ومنظَرها إلىأقصى كُلِّ األرض

ومثرها كَثري وفيها طعام للجميع وحتتها استظلَّ حيوانُ البر ويف 
كُنت أرى يف . لبشرأغصانِها سكَنت طُيور السماِء وطَعم منها كُلُّ ا
. لَ من السماءنـزرؤى رأسي على فراشي وإذا بِساهرٍ وقُدوسٍ 

اقطَعوا الشجرةَ واقضبوا أغصانها وانثُروا . فَصرخ بِشدة وقالَ هكذا
ولكن اتركُوا ساق أصلها يف األرضِ وبِقَيد ... أوراقَها وابذُروا مثَرها

  .) ١٥ -٤: ٤." (بِ احلقلمن حديد ونحاسٍ يف عش
ليبتلَّ بِندى السماء وليكُن نصيبه مع احليوان يف "مثَّ تابع املالك بالقَول، 

ليتغير قلبه عنِ اإلنسانِية وليعطَ قلب حيوان ولتمضِ . عشبِ احلقل
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 قالَ املالك أنَّ القصد من هذا القرار) ١٦-١٥." (عليه سبعةُ أزمنة
أنَّ العلي متسلِّطٌ يف مملَكة الناس فيعطيها "اإلهلي هو أن يفهم العامل، 

  ." من يشاء وينصب عليها أدنى الناس
وعندما سمع النيب احلُلم، . ثُم يخبِرنا امللك أنه أخرب هذا احلُلم لدانيال

من الزمان، مصد ةتاً لساعمشدوهاً وصام وماً من معىن احلُلمجلَس .
  )١٩." (يا سيدي احلُلم لمبغضيك وتعبِريه ألعاديك"وأخرياً قالَ، 

بعد أن أحلَّ امللك على دانيال أن يخبِره بتفسريِ احلُلم، قالَ دانيال، 
" كونمطعوي رالب مع حيوان كناكنيِ الناس وتكونُ سمن ب كونديطر

ان ويبلُّونك بِندى السماء فَتمضي عليك سبعةُ أَزمنة العشب كالثري
حتى تعلَم أنَّ العلي متسلِّطٌ يف مملَكة الناس ويعطيها من ] سنوات[

  )٢٥." (يشاء
وتابع دانيال ليقول أنَّ اَهللا سوف يعيد املُلك لنبوخذنصر عندما 

فارِق خطاياك " دانيالُ إىل امللك قائالً، ثُم توسلَ. سيعترِف بِسيادة اهللا
كئنانطَالُ اطمي ني لعلَّهساكللم ةمحبالر كوأثام ٢٧." (بالبِر(  
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   تفسريِه حتقُّق فتص هذا بِضعةَ أعداد بعد يبدو أنَّ دانيال كتب
وبعد أن إنتهت هذه املحنة الرهيبة، إستعاد . النبوي هلذا احللم

بوخذنصر الكتابةَ معبراً عن إعترافه باإلميان واحلمد إلله دانيال احلي ن
  . ورفع عينيه حنو السماء وسبح وجمد اَهللا العلي." واحلقيقي
الحظْ أنه كانَ لدى اِهللا قصد جبعلِ نبوخذنصر مير يف هذا   

فكانَ .  متسلِّطٌ يف مملكة الناسأن يتعلَّم أنَّ العلي: اإلختبارِ الرهيب
 ةهاييف الن إىل أن تعلَّم ،ر أن حييا كاحلَيوان لسبعِ سنواتوخذنصعلى نب

يا لهذه األنا اليت كانت لديه، مما تتطلّب اَهللا . ما أراده اُهللا أن يتعلَّم
هلَ هذا احلاكم العاملي حيين رأسسنني لكي جيع سبع.  

من املمكن أن جنتاز يف ظُروف وإختبارات مأساوية، ألنَّ هل   
اَهللا يحاوِلُ أن يرينا أنَّ لديه احلق أن حيكُم هذا العامل وأن يسود على 
حياتنا؟ عندما حيدثُ هذا، كم يتطلَّبك من الوقت قبلَ أن تقولَ 

  "  حيايت املُطلَق؟أنت سيد. إستلم قيادةَ حيايت! ربي وإهلي"هللا،
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  الفصلُ الثاين عشر

  رؤى وإعالنات دانيال
 ،تارِخيي مبا أنَّ اإلصحاحات الستة األوىل من سفرِ دانيال هي سرد

أما اإلصحاحات الستة األخرية من . فهي سهلةُ الفهمِ وواضحةُ التطبيق
نَّ فهمها هو سفرِ دانيال، مثل سفر الرؤيا ونبوات حزقيال وزكريا، فإ

إن تفسري دانيال حلُملِ نبوخذنصر األول يف . أمر يف غاية الصعوبة
، يعطينا منُوذجاً يقودنا يف محاولتنا لتفسريِ اإلعالنات والرؤى ٢دانيال 

فقط من خاللِ خدمة تعليمِ الروحِ القُدس . الصعبة يف سفرِ دانيال
هذه الر مأن نفه عن عمل اِهللا العظيم نستطيع ؤى اليت هي إعالنٌ نبوي

  .يف عاملنا
إليكُم بعض اخلُطُوات اليت ينبغي اتخاذُها عندما تحاوِلُونَ أن تفهموا 

ففي هذه . أوالً، الحظ الرموز يف الرؤيا. رؤى وإعالنات سفر دانيال
يف اإلصحاح السابِع، الرؤيا األوىل اليت حصلَ عليها دانيال، واملُسجلة 

  . تشبِه رموز الرؤيا تلك الرموز اليت رأيناها يف احلُلمِ األول لنبوخذنصر
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. أربعة رِياحٍ هتب وتعصف بالبحرِ الكَبري، وخترج منه أربعةُ وحوش
الوحش الرابِع كانَ رهيباً ومخيفاً، ودمر الوحوش اُألخرى، ولكن قبلَ 

ثُم خرج قرنٌ واحد من بنيِ العشرة . ا، خرجت منه عشرةُ قُرونهذ
  . القُرون، وكانت له عيونٌ وفم كَبري يتكلَّم بِعظائم

ثُم انتبِه للتفسري . ثانِياً، الحظ الفعل ورد الفعل بني هذه الرموز  
بعد . النصاملُعطَى يف النص، الذي هو التفسري املُوحى به من اهللا هلذا 

. هذا، إسأل الروح القُدس بِروحِ الصالة أن يريك ماذا يعنِي هذا
  ماذا يقول، ماذا يعين، وماذا يعين يل شخصياً؟: إسألْ

التفسري املُوحى حلُلمِ دانيال يف اإلصحاحِ السابِع، يخبِرنا أننا   
لعظيمة اليت هي أربعةٌ هؤالء احليوانات ا. "ننظُر مجدداً إىل أربعة ممالك

أما قديسو العلي فيأخذُونَ . هي أربعةُ ملوك يقومونَ على األرض
) ١٨-١٧." (اململَكَةَ وميتلكُونَ اململكةَ إىل األبد، وإىل أبد اآلبدين

أما احليوانُ الرابِع فتكونُ مملكةٌ رابِعةٌ على األرض مخالفةٌ لسائرِ "
القُرونُ العشرة هي ." رض كُلَّها وتدوسها وتسحقُهااملمالك فتأكُلُ األ



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ٨ُآَتيِّب َرقم  "الِل الَكِلَمةفي ِظ"
 

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

  - ١١٥ -

ويقوم بعدهم آخر وهو . "عشر ملوك سيخرجونَ من هذه اململكة
ويتكلَّم بكالمٍ ضد العلي ويبلي . مخالف األولني ويذلُّ ثالثةَ ملوك

لييسي العدق .والس األوقات ريغي هأن ظُنوي إىل زمان هدونَ ليلَّمسةَ وين
  ) ٢٥-٢٤." (وأزمنة ونِصف زمان

يف كُلِّ مرة ترى فيها قُروناً يف الكتابِ املقدس، جتد أنها تشري إىل 
فهذه . السلطَة، مثل قرن الوحش الذي يقضي على وحوشٍ آخرين

ثِّلُونَ قُوى ولربما القُرونُ العشرة والقرنُ الصغري اخلارِج منها يم
كثريونَ يفسرونَ هذه اململكة الرابِعة بأنها تشري إىل إعادة . ممالك

يف رؤيا نبوخذنصر، تشري ساقا احلديد، . إحياء األمرباطُورية الرومانية
آخرونَ يقولون أنَّ هذه . اململكة الرابِعة، إىل األمرباطُورية الرومانية

. ري إىل األمرباطورية الرومانية اليت سيعاد إحياؤها يف املُستقبلالرؤيا تش
آخرونَ يقولون ال، فهذه اململكة الرابعة يف اإلصحاح السابع مهوبةٌ 

فهي عظيمةٌ ومرهبة مبعىن أنها تعبري نبوي . ومختلفةٌ عن املمالك الباقية
  .عن غضبِ اهللا
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ملرُء أن يكونَ جازِماً يف تفسريِه لنبوات بِرأيي، ال يستطيع ا  
فسواٌء فهِمنا أم مل نفهم كُلَّ التفاصيل، فهناك حقيقةٌ . دانيال هذه

إن كُنت واحداً من أبناِء اهللا، : ٧كُربى نستطيع أن نأخذَها من دانيال 
. قمةفأنت من الفريقِ الرابِح ألنَّ كُلَّ هذه الرؤى تنتهي بِتفاؤلٍ يف ال

فهي تصور لنا ملكوت اهللا يسيطر على كُلِّ املمالك اُألخرى، وبأنه 
أبدي ملكوت.  

  رؤيا السبعني أُسبوعاً

برؤيا "إنَّ أشهر رؤى دانيال أو إعالناته النبوية هي ما يسمى   
 نبوات إرميا، يخبِرنا دانيال أنه بينما كانَ يقرأُ يف." السبعني أُسبوعاً

فكُلٌّ . الحظَ أنه حانَ وقت رجوعِ شعبِ اهللا من السيب البابِلي قريباً
من إشعياء وإرميا تنبأآ أنه بعد سيب شعبِ يهوذا إىل بابِل بسبعني سنةً، 

عندما يخبِرنا دانيالُ يف نِهاية اإلصحاح . سوف يرجِعونَ إىل أرضهم
 ةس وبِدايي، اخلاموس املادكمِ دارِيح اآلن حتت حأصب هس أنالساد

  . يحدد بذلك تاريخ اية السبعني سنة من السيب
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عندما صلَّى دانيال صالته الرائعة يف اإلصحاحِ التاسع، كانَ دانيالُ 
. مأخوذاً بكون نِهاية السيب الذي سيستمر سبعني سنةً قد جاَءت

 دانيالُ حيالَ هذا األمر، إعترف خبطاياه وبِخطايا وعندما صلَّى
كانَ دانيال واحداً من أطهرِ الشخصيات يف الكتابِ املقدس، . الشعب

ورغم ذلك مشلَ نفسه مع خطايا الشعب إثنتني وثالثني مرةً يف صالته 
  ." خطيتنا اليت ا أخطأنا"بالقول، 

ملتدانيالُ هذا م رفرانكركانَ على قَلبِ دانيال أنَّ . ساً من اِهللا الغ
 درر، بل أيضاً سيفقط سيغف وأنًَّ اَهللا ليس ،هعلى نِهايت فشار التأديب

  .الشعب من السيب إىل أرضه
 ،جِربائيل، وقالَ له املالك له رلِّي، ظَهصيف ابتداِء "وبينما كانَ دانيالُ ي

 خرج كعاتتضركُألخبِر وأنا جِئت كانت ). ٢٣: ٩دانيال ." (األمر
هذه استجابةُ اهللا لصالة دانيال، وأحد أوضحِ النبوات املَسياوِية اليت 

سبعونَ أُسبوعاً : "والرؤيا هي ببساطة التالية. جندها يف الكتابِ املقدس
وإليك . [دسةقُضيت على شعبِك وعلى مدينتك املُق] من السنني[
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 لتكميلِ املَعصية -] القصد من هذه السبعني أُسبوعاً اليت قُضي ا
وتتميمِ اخلَطايا ولكفَّارة اإلمث وليؤتى بالبِر األبدي ولختمِ الرؤيا والنبوة 

  ."ولمسحِ قُدوسِ القُدوسني
 الوشيك من السيب، جند النبوةَ إىل جانب نبوة األخبار السارة بالرجوعِ
إنَّ تفسري هذه النبوة املُدهشة . املسياوِية عنِ ايِء األول للمسيح

فاُهللا يخبِر دانيال بأنه متاماً كما أنَّ السيب . يتطلَّب بعض احلسابات
 سبع استمر سبعني سنةً، فالوقت بني السيب وجميء املسيا سوف يكونُ

هذه السنوات سوف . مرات سبعني سنةً، أو أربعمائة وتسعني سنةً
أي وِحدات زمنية كُلٌّ منها مؤلَّفة من (تقسم إىل أسابِيع من السنني 

هذه األسابيع من السنني تقسم إىل سبعة أسابِيع، وإثنان ). سبعِ سنوات
تصف هذا اُألسبوع الواحد، يف من. وستني أُسبوعاً، وأُسبوع واحد

  . سوف يقطَع املسيح أو يقتل
ينبغي أن تؤرخ هذه النبوة من وقت صدورِ قرار كوروش بالسماحِ 

لقد متَّ الرجوع من السيب على . للشعبِ بالرجوعِ وإعادة بناِء أورشليم
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فإذا . م. ق٤٥٧ت عام ثالث مراحل، ولكن املرحلةَ اهلامةَ هي اليت متَّ
مجعت إثنني وستني أُسبوعاً مع سبعة أسابِيع، وضربت النتيجةَ بِسبعة، 

 ٤٥٧ سنةً إبتداًء من عام ٤٨٣إذا أضفت .  سنة٤٨٣حتصلُ على 
ويخبِرنا علماُء الكتابِ املقدس أنَّ .  ميالدية٢٦، تصل إىل عام .م.ق

كانَ ينبغي أن يكونَ . يا خدمته العلَنِيةهذه كان السنة اليت بدأَ فيها املس
هناك أُسبوع من السنني، أو سبع سنني، ويف وسط هذه السبع سنني، 

املسيح قطَعي ثالث سنوات ونصف . سوف بعد هرونَ أنيقولُ املُفس
  .  ميالدية صلب يسوع املسيح٢٦من العام 

ولَ التفاصيل، لكن األمر الواضح يف رؤيا بينما خيتلف املُفسرون ح
السبعني أُسبوعاً لدانيال هو التنبوء الدقيق مبجيء املسيا وصلبِه وبداية 

هذا هو امللكوت املُبين نبوياً يف حلمِ . ملكوته الذي لن تكونَ له نِهاية
لقد ). ٤٥، ٤٤، ٣٥، ٣٤: ٢(نبوخذنصر الثاين الذي فسره له دانيال 

متَّ وصف هذا امللكوت كحجرٍ كبريٍ سقطَ على قدمي التمثال الذي 
  . يشري إىل ممالك العامل األربع، مما سبب حتطيم هذا التمثال إىل أشالء
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وذلك اجلزء من التمثال الذي وقع عليه احلجر هو اجلزء الذي يرمز إىل 
وهذا يشري بدقَّة وفصاحة نبوية إىل أن يسوع . األمرباطُورية الرومانية

بدأَ ملكوته خاللَ زمن األمرباطُورية الرومانية، وأن ملكوت اهللا الذي 
دشنه يسوع، والذي عاش إىل ما بعد سقوط األمرباطُورية الرومانية 

  . أللفي عام، لن تكونَ له نِهاية

هذهخصي لالش ةالتطبيقوبالن   

هناك تفسري وتطبيق هلذه الرؤيا النبوية، هو أنَّ أُولئك الذين هم جزٌء 
من هذا امللكوت األبدي، لديهِم حياةٌ أبدية، ألنهم جزٌء من امللكوت 

  .األبدي
ولكي نغير التشبيه، إن كُنت مؤمناً، وإن كُنت واحداً من شعبِ اهللا، 

فاحلرب بني . من الفريقِ الرابِح يف احلربِ بني اخلريِ والشرتكونُ عندها 
ولو تغير . اخلريِ والشر تدور رحاها منذُ آالف السنني وحتى يومنا هذا

املكانُ بإستمرار، فإنَّ للخريِ والشر وجهان مختلفان، واحلرب بينهما 
  . بدأت منذُ أن قتلَ قايني هابيلَ أخاه
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  مواطنون مساوِيون

يقولُ بولُس الرسول أنَّ مواطنيتنا هي يف السماويات، وتخبِرنا كلمةُ 
اهللا أن املُؤمنني هم سائحونَ يسافرونَ عرب هذا العامل وهم يتطلَّعونَ إىل 

ويوصف شعب اهللا كنهرٍ . مدينة هلا أساسات صانِعها وبارِئُها اهللا
 عرب نسابكَبرياً ي اهللا، حيثُ سيكُونُ الفرح ةهذا العامل إىل مدين

: ٤٦؛ مزامري ١٦ -١٣: ١١عربانِيني . (بوصولِ هذا النهر إىل هناك
٥، ٤.(  

   شارِكاملسيح األبدي هذا، وهل ت يف ملكُوت نواطم هل أنت
هو يف إنتصارِه الذي سيحقِّقُه هو واآلب بدون شك؟ يسوع املسيح 

ملك املُلوك ورب األرباب، والقائد الذي سوف ينتصر على قُوى الشر 
فإن كُنا تالميذَه احلقيقيني، نكونُ جنوداً يف جيشه . يف هذا العامل

 قد خنسر بعض املعارِك على الطريق، ولكننا سنربح احلرب. الروحي
إن مقدار : بد مع هذه احلقيقةوسوف نعيش لأل. يف النهاية الروحيةَ

  .مِشاركتنا يف نصرته سيحدد نوعيةَ األبدية اليت سنعيشها
  


