الدرس الثاين

 *  8-2كانون الثاين (يناير)

أزمة قيادة

السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية :إِشَ ْع َياء 4-1 :6؛ إِشَ ْع َياء 7-5 :6؛ إِشَ ْع َياء 8 :6؛ إِشَ ْع َياء .13-9 :6
آيــة الحفــظِ « :فــي َسـ َن ِة َو َفــا ِة ُعز َّيــا الْ َملِـ ِ
ـي َعــال
ـكَ ،رأَ ْيـ ُ
ـت َّ
السـ ِّيدَ َجالِ ًســا َعلَــى كُ ْر ِسـ ٍّ
َو ُم ْرتَ ِفـعٍَ ،وأَ ْذيَالُــهُ تَ ْمـأُ الْ َه ْيـك ََل» (إِشَ ـ ْع َياء .)1 :6
طــرح أحــد تالميــذ كنفیوشــس عليــه الســؤال التالــي :مــا هــي عناصــر الحكومــة الجيــدة؟
فأجــاب کنفیوشــس قائـ ًـا« ،مــا يكفــي مــن طعــام وســاح باإلضافــة إلــى ثقــة عامــة النــاس».
فعــاد التلميــذ يســأل« ،ولكــن إذا تحتــم عليــك االســتغناء عــن العناصــر الثالثــة فأيّهمــا
تختــار؟» قــال كنفیوشــس« ،الســاح».
فســأله التلميــذ« :وإذا كان لــك أن تتخلــى عــن أحــد العنصريــن فأيّهمــا تختــار؟ فقــال
كنفیوشــس« ،الطعــام» .ألن الجــوع كان هــو قرعــة الجميــع منــذ قديــم الزمــان .ولكــن النــاس
الذيــن مــا عــادوا يثقــون فــي قادتهــم فقــد تاهــوا ح ًقــا».
مــا ِمــن شــك أ َّن النــاس يريــدون قيــادة قويــة تكــون أهـ ًـا للثقــة .عندمــا كان أحــد الجنــود
يوقــع اســمه ليخــدم فتــرة أخــرى فــي الجيــش ســأله الضابــط المســؤول عــن ســبب رغبتــه
فــي أ ْن يخــدم فتــرة أخــرى ،فقــال الجنــدي ،لقــد جربــت الحيــاة المدنيــة ،ولكــن ال يبــدو أنــه
يوجــد َمــن هــو مســؤول ح ًقــا فيهــا».
ســنتطرق هــذا األســبوع إلــى أزمــة القيــادة التــي واجهــت مملكــة يهــوذا وإلــى النتائــج
المحزنــة التــي تبعــت ذلــك.
السبت القادم ،الموافق  9كانون الثاني (يناير).
*نرجو ال ّتع ّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم ّ
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 3كانون الثاين (يناير)

مات ال َملك .عاش ال َملك!

جــاء الحديــث فــي إِشَ ـ ْع َياء  ۱ :6عــن مــوت ال َملــك ُعزيَّــا .اقــرأ 2أخبــار  26ثــم أجــب
علــى الســؤال التالــي :مــا المغــزى خلــف مــوت الملــك ُعز َّيــا؟



يمكن تقديم وجهات نظر مختلفة بخصوص موت هذا الملك.
 .1مـع أن فتـرة حكـم ُعزيَّـا كانـت طويلة ومزدهرة إال أنـه عندما تقوى وتشـ َّدد «ا ْرت َ َف َع قَلْ ُب ُه
إِلَـى الْ َهلا َِك» وحـاول أن يوقـد على مذبـح البخور في الهيـكل (2أخبـار  .)16 :26وعندما أوقفه
الكهنـة عـن ذلـك ألنـه لـم يكـن مـن نسـل هـرون الكاهن وليـس مـن حقـه أن يوقـد2( ،أخبار
األيـام  )۱۸ :26غضـب .وفـي هـذه اللحظة عندمـا رفض الملـك التوبيخ ،ضربه الـ َّر ّب على الفور
بال َبـرص .وكان ُعزيَّـا الملـك أبـرص إلـى يـوم وفاتـه .وأقـام في بيت المـرض أبرص ألنـه قطع من
ِـي رؤيـا عـن الطاهـر فـي
بيـت الـ َّر ّب» (2أخبـار األيـام  .)21 :26ال عجـب أن يـرى إِشَ ـ ْع َياء ال َّنب ّ
هيكلـه ،فـي ذات السـنة التـي مـات فيها ُعزيَّـا الملك األرضـي النجس.
 .2يوجــد تبايــن واضــح بيــن كل مــن ُعزيَّــا وإشــعياء .لقــد ســعى ُعزيَّــا للقداســة بجــرأة
وقحــة وتصلّــف للســبب الخطــأ أال وهــو التك ّبــر .وعــوض القداســة تنجــس طقسـ ًّيا بحيــث أنــه
قُطــع عــن القداســة .ومــن الناحيــة األخــرى نجــد أن إِشَ ـ ْع َياء أتــاح لقداســة هللا أن تصــل إليــه.
لقــد اعتــرف بضعفــه بــكل تواضــع وتــاق للطهــارة األدبيــة فحصــل عليهــا (إِشَ ـ ْع َياء ،.)7-5 :6
وقــد مضــى مبـ ّررا ،مثلــه فــي ذلــك مثــل العشّ ــار المذكــور فــي مثــل المســيح‹ « .ألَ َّن ك َُّل َمـ ْن
يَ ْرفَـ ُع نَف َْسـ ُه يَتَّ ِضـ ُعَ ،و َمـ ْن يَضَ ـ ُع نَف َْسـ ُه يَ ْرتَ ِفـ ُع( » ›.لوقــا .)14 :18
 .3هنــاك تشــابه واضــح بيــن ال َبــرص الــذي أُصيــب بــه ُعزيَّــا وبيــن حالــة شــعبه األدبيــة.
ـس ِفي ـ ِه ِص َّح ـةٌ ،بَـ ْـل ُج ـ ْر ٌح َوأَ ْحبَــا ٌط َوضَ ْربَـ ٌة طَ ِريَّـةٌ» (إِشَ ـ ْعيَاء .)6 :1
«لَيْـ َ
 .4مــوت ُعزيَّــا فــي حوالــي ســنة  740ق.م .يشــكل أزمــة رئيســة فــي قيــادة شــعب هللا.
فمــوت أي حاكــم ُمطْلــق يجعــل دولتــه ُعرضــة للهجــوم أثنــاء فتــرة تحــ ّول القــوة .ولكــن
خاصــا ألن الملــك تِ ْغلَــث ف ِ
َالســر الثالــث كان قــد تربــع
مملكــة يهــوذا كانــت تواجــه خط ـ ًرا ً
علــى عــرش أشــور قبــل ذلــك ببضعــة ســنوات أي فــي عــام  745ق.م .وانهمــك علــى الفــور فــي
حــروب واســعة جعلــت مــن مملكتــه قــوة عظمــى ال ت ُقهــر هــددت اســتقالل كافــة الــدول فــي
الشــرق األدنــى .فــي وقــت الخطــر هــذا شــجع هللا إِشَ ـ ْع َياء بــأن أظهــر لــه أنــه مــا زال يســيطر
علــى زمــام األمــور فــي العالــم.

اقرأ بحرص 2أخبار  .16 :26بأية طرق يواجه كل شخص م ّنا تلك اإلمكانية ذاتها لفعل
الشيء نفسه؟ وكيف يساعدنا تأ ّملنا في الصليب على حمايتنا من الشّ رك ذاته؟
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 4كانون الثاين (يناير)

وس ُق ُّدوس» (إِشَ ْع َياء .)4-1 :6
وس ُق ُّد ٌ
« ُق ُّد ٌ

الحــظ مــا حــدث فــي األعــداد األربعــة األولــى مــن إِشَ ـ ْعيَاء  .6لقــد مــات الملــك أثنــاء
اضطـراب سياســي عظيــم (كانــت أشــور تشــن الحــروب المتتاليــة .وكان يمكــن لذلــك الوقــت
ـي إذا لــم يكــن متأكـ ًدا مــن أن هللا ما زال مســيط ًرا.
أن يكــون مخي ًفــا ِجـ ًّدا بالنســبة إلشــعياء ال َّن ِبـ ّ
ومــاذا حــدث بعــد ذلــك؟ أُ ِخــذ إِشَ ـ ْع َياء فــي رؤيــا رأى فيهــا هللا فــي مجــده وهــو يجلــس
وس قُـ ُّدوس» .كمــا شــعر باهتـزاز
علــى عرشــه وســمع َّ
وس قُـ ُّد ٌ
السـ َرا ِفيم وهــم ينــادون « ،قُـ ُّد ٌ
األرض مــن تحتــه ورأى الدخــان المتصاعــد يمــأ الهيــكل .وال بــد أن ذلــك المشــهد كان مذهـ ًـا
بالنســبة للنبــي .ومــا مــن شــك أن إِشَ ـ ْع َياء أدرك اآلن َمــن الــذي كان يســيطر علــى زمــام األمــور
بغــض النظــر عــن األحــداث الخارجيــة.

أيــن كان هللا فــي هــذه الرؤيــا (راجــع إِشَ ـ ْع َياء )1 :6؟ لمــاذا ظهــر إلشــعياء هنــا ،كمــا
لــم يحــدث فــي أي مــكان آخــر؟ راجــع خــروج 8 :25؛ .38-34 :40



كان َح َز ِقيَّــال ودانيــال ويوحنــا فــي األَ ْســر عندمــا تســلَّموا الــرؤى الــواردة فــي حزقيــال
1؛ دانيــال 10 ،9 :7؛ ورؤيــا  .5 ،4وقــد احتاجــوا مثلمــا احتــاج إِشَ ــ ْع َياء إلــى تعزيــة خاصــة
وتشــجيع يؤكــد لهــم أ َّن هللا مــا زال مســيط ًرا رغــم أن العالــم مــن حولهــم كان يتداعــى وينهــار
(كان دانيــال و َح َز ِق َّيــال قــد أُسـرا فــي دولــة وثنيــة دمــرت دولتهمــا .كمــا كان يوحنــا منف ًّيــا فــي
جزيــرة منعزلــة بواســطة أُمــة معاديــة سياسـ ًيا) .ومــا مــن شــك أن هــذه الــرؤى ســاعدت فــي
منحهــم التشــجيع الــذي جعلهــم يظلــون علــى أمانتهــم خــال ظــروف مأســاوية.
«فــإذ شــاهد إِشَ ـ ْع َياء رؤيــا مجــد هللا هــذه وجاللــه غمــره شــعور بنقــاوة هللا وقداســته .وكــم
كان الفــرق عظي ًمــا وحــا ًّدا بيــن كمــال خالقــه المنقطــع النظيــر وبيــن المســلك الخاطــئ الــذي
كل مــن إسـرائيل وي ُهـ َوذَا»
ســلكه أولئــك الذيــن كانــوا معدوديــن ضمــن الشــعب المختــار فــي ّ
(روح ال ُّن ُبـ َّوة ،األنبيــاء والملــوك ،صفحــة .)208
إ َّن قداســة هللا الفائقــة التــي تركّــز عليهــا رؤيــا إِشَ ـ ْع َياء هــي عنصــر أساســي ِمــن رســالته.
هللا إلــه قــدوس ويطلــب القداســة ِمــن شــعبه .وهــي القداســة التــي يهبهــا هــو لهــم إ ْن هــم
فقــط تابــوا ورجعــوا عــن طرقهــم الشــريرة وخضعــوا لــه باإليمــان والطاعــة.

جميعنــا م ـ َّر فــي ظــروف ُمفشِّ ــلة حيــث بــدا ِمــن الوجهــة الظاهريــة أننــا فقدنــا
كل شــيء .ومــع أنــك قــد ال تكــون تلقيــت رؤيــا مثلمــا حــدث مــع إِشَ ـ ْع َياء عــن
مجــد هللا ،اذكــر الطــرق التــي اســتطاع بهــا هللا أنْ يســند حياتــك ويدعــم إيمانــك
14

خــال تلــك المحنــة .مــاذا تعلّمــت ِمــن تلــك االختبــارات ممــا تســتطيع مشــاركته
مــع اآلخريــن؟

الثالثاء



 5كانون الثاين (يناير)

شخصية جديدة (إِشَ ْع َياء )7-5 :6

كان رئيــس الكهنــة وحــده فــي ال َم ْقـ ِـدس األرضــي أو الهيــكل هــو َمـ ْن يســتطيع االقتـراب
ِمــن محضــر هللا فــي قُــدس األقــداس فــي يــوم الكفــارة تحميــه ســحابة ِمــن دخــان البخــور،
ـي هللا رغــم أنــه لــم يكــن
وإال لواجــه المــوت (الوييــن  .)13 ،12 ،2 :16وقــد رأي إِشَ ـ ْع َياء ال َّن ِبـ ّ
رئيــس الكهنــة ولــم يكــن يقــدم البخــور! وقــد امتــأ الهيــكل بالدخــان (إِشَ ـ ْع َياء  ،)4 :6ممــا
يذكّرنــا بالســحابة التــي كان يظهــر فيهــا مجــد هللا فــي يــوم الكفــارة (الوييــن  .)2 :16فــإذ امتــأ
إِشَ ـ ْعيَاء بالرهبــة وظــن أنــه ســيموت حت ًمــا (قــارن خــروج ۲۰ :۳۳؛ قضــاة  ،)۲۲،۲۳ :6صــرخ
معترفًــا بخطيتــه وخطيــة شــعبه (إِشَ ـ ْعيَاء  ،)5 :6ممــا يذكّرنــا باعتـراف رئيــس الكهنــة فــي يــوم
الكفــارة (الوييــن .)21 :16
«فــإذ كان كمــن يقــف مغمــو ًرا بنــور حضــور هللا الكامــل فــي ال ُقــدس الداخلــي فقــد تحقق
أنّــه لــو تُــرك فــي نقصــه وعــدم كفاءتــه فلــن يكــون قــاد ًرا علــى إتمــام الرســالة التــي ُدعــي
إليهــا» (روح ال ُّن ُبـ َّوة ،األنبيــاء والملــوك ،صفحــة .)208

الس ـ َرا ِفيم جمــرة م ّتقــدة ِمــن علــى المذبــح ليط ّهــر بهــا شــفتي
لمــاذا اســتخدم أحــد َّ
إِشَ ــ ْع َياء؟ إِشَ ــ ْع َياء .7 ،6 :6



مــس شــفتني إِشَ ــ ْعيَاء فقــد انْتُــزِع إثمــه وكُفِّــر عــن خطيتــه
أوضــح َّ
الســ َرا ِفيم أنــه إذ َّ
(إِشَ ـ ْعيَاء  .)۷ :6لــم يذكــر المــاك ،أيّــة خطيــة محــددة ،ولكــن ينبغــي أال يقتصــر األمــر فقــط
علــى الخطــأ فــي الحديــث ألن الشــفتين ال تــدالن علــى الحديــث وحــده بــل تشــيران أيضً ــا
إلــى صاحبهمــا بشــكل عــام الــذي يســتخدمها .وإِشَ ـ ْع َياء إذ نــال التطهيــر األدبــي اســتطاع أن
يق ـ ّدم تســبي ًحا طاه ـ ًرا هلل.
النــار هــي عنصــر التطهيــر ألنهــا تحــرق الشــوائب (قــارن ِســفر العــدد  .)23 :31ولكــن
السـ َرا ِفيم اســتخدم جمــرة مــن نــار خاصــة مق َّدســة أوقدهــا هللا نفســه علــى المذبــح وظلــت
َّ
ِ
ِ
ـي كمــا ط ّهــره أيضً ا.
متقــدة علــى الــدوام (الوييــن  .)12 :6وهكــذا قـ ّدس َّ
السـ َرافيم إشَ ـ ْعيَاء ال َّن ِبـ ّ
ِ
ولكــن هنــاك مــا هــو أكثــر مــن ذلــك وأعمــق .ففــي العبــادة فــي ال َمقــدس أو الهيــكل ،كان
الســبب الرئيســي مــن أخــذ جمــرة مــن علــى المذبــح هــو إليقــاد البخــور (قــارن الوييــن :16
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 )13 ،12حيــث كان رئيــس الكهنــة يأخــذ مبخــرة مليئــة بالجمــر مــن علــى المذبح ويســتخدمها
السـ َرا ِفيم فــي إِشَ ـ ْع َياء  6يضــع الجمــرة علــى شــفتي إِشَ ـ ْع َياء وليــس
فــي إيقــاد البخــور .ولكــن َّ
ليوقــد بهــا البخــور .ففــي حيــن أراد الملـ ُـك ُعزيَّــا أن يقــدم البخــور (2أخبــار  ،)16 :26صــار
ـي بمثابــة البخــور .وكمــا توقــد النــار المق َّدســة البخــور الــذي يمــأ بيــت هللا برائحة
إِشَ ـ ْع َياء ال َّن ِبـ ّ
ـي (تجعلــه يتحمــس) لينشــر الرســالة ال ُمق َّدســة .وليــس مــن
طيبــة ُمق َّدســة ،فهــي توقــد ال َّن ِبـ ّ
ِ
الصدفــة أن نجــد هللا يرســل إِشَ ـ ْعيَاء بعــد ذلــك إلــى شــعبه كمــا يتضــح مــن إشَ ـ ْعيَاء .8 :6

اقــرأ بــروح الصــاة اســتجابة إِشَ ـ ْع َياء (إشــعياء  )5 :6للرؤيــا التــي أعطــاه هللا إياهــا.
كيــف ننظــر إلــى ر ّد فعلــه هــذا بوصفــه تعبي ـ ًرا عــن المعضلــة األساســية .معضلــة
وس ُقــدُّ وس» (إشــعياء :6
وس ُقــدُّ ٌ
بشــر خطــاة يعيشــون ضمــن كــون خلقــه إلــهٌ « ُقــدُّ ٌ
)3؟ لمــاذا كان صلــب المســيح هــو الحــل الوحيــد الممكــن لهــذه المعضلــة؟

األربعاء
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تفويض ملوكي (إِشَ ْع َياء )8 :6

الســ ِّي ِد َقائِ ً
ْــت:
ــب ِمــ ْن أَ ْجلِ َنــا؟› َف ُقل ُ
ــاَ ‹ :مــ ْن أُ ْر ِس ُ
«ثُ َّ
ــل؟ َو َمــ ْن يَ ْذ َه ُ
ــم َســ ِم ْع ُت َصــ ْو َت َّ
‹هأَنَــ َذا أَ ْر ِســلْ ِني›( ».إِشَ ــ ْع َياء .)8 :6
ـي اســتجاب علــى الفــور لدعــوة هللا كمنــدوب يرســله نيابــة عنــه.
إ ْذ تط َّهــر إِشَ ـ ْع َياء ال َّن ِبـ ّ
ووف ًقــا لمفهــوم العهــد الجديــد نســتطيع أ ْن نطلــق علــى إِشَ ـ ْع َياء لقــب رســول أي ال ُم ْر َســل.

مـن الالفـت للنظر أن ِسـفر إِشَ ـ ْع َياء ال يبدأ بـذات الطريقة التي تبدأ بها بعض األسـفار
ِـي لدعوتـه النبوية (قـارن إِ ْر ِميَـا 10-4 :1؛ َح َز ِقيَّـال .)3 - 1
النبويـة األخـرى ،أي وصـف ال َّنب ّ
وبكلمـة أخـرى فـإن الدعـوة ِإلشَ ـ ْعيَاء ليصبح نبيًّا ال بـد وأن تكون قد جاءتـه قبل ذلك ،أي
قبـل األحـداث التـي يصفها اإلصحـاح السـادس .ويُظهر ال ِكتَـاب ال ُمقَـ َّدس أن التحدث إلى
ِـي حتـى بعـد أن يكون قد بدأ خدمته (موسـى :خـروج 34؛ إيليا:
هللا يمكـن أ ْن يشـ ّجع ال َّنب ّ
1ملـوك  .)19وعلـى عكـس األسـئلة األخـرى أيضً ـا حيـث يصـ ّرح هللا لبعـض األشـخاص أنه
ِـي هـو الذي تط ّوع لمرسـلية خاصـة .ويبدو
اختارهـم كأنبيـاء ،نجـد فـي إِشَ ـ ْع َياء  6أ َّن ال َّنب ّ
أن مـا جـاء فـي إِشَ ـ ْع َياء  5 – 1يشـير إلـى الظـروف التـي سـادت في وقـت دعوة إِشَ ـ ْع َياء
أولً حيـث شـجعه هللا وهـو فـي الهيـكل وأعـاد تأكيد مرسـليته بوصفه كليـم هللا النبوي.

شــجع هللا إِشَ ـ ْع َياء فــي هيكلــه ،هــل ِمــن دليــل فــي مــكان آخــر ِمــن ال ِك َتــاب ال ُم َقــدَّ س
علــى أن َمق ـ ِدس هللا هــو مــكان التشــجيع؟ مزمــور ( ۷۳راج��ع عــدد )۱۷؛ عبرانييــن :4
16-14؛ 23 -19 :10؛ رؤيــا  .5مــا الــذي تخبرنــا إيــاه هــذه اآليــات؟
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َم ْقـ ِـدس هللا ال ينبــض بالقــوة وحدهــا ،بــل هــو أيضً ــا المــكان الــذي يســتطيع فيــه البشــر
الضعفــاء الخاطئــون مــن أمثالنــا أن يجــدوا المــأوى .فلنــا أن نتأكــد مجــد ًدا أن هللا يعمــل علــى
خالصنــا مــن خــال المســيح يســوع رئيــس كهنتنــا.
رأى يوحنــا أيضً ــا المســيح ُممثَّـ ًـا ب َح َمــل مذبــوح (رؤيــا  .)6 :5لــم يكــن ذلــك بالمشــهد
الجميــل .ولكننــا مــن هــذا الوصــف نفهــم النقطــة التــي يشـ ّدد عليهــا كاتــب ِســفر الرؤيــا وهي
أن المســيح رغــم قيامــه مــن المــوت وصعــوده إلــى الســماء ،مــا زال يحمــل آثــار الصليــب
معــه .لقــد ُرفــع المســيح عاليًــا ومــا زال ،لكــي يجــذب جميــع النــاس إليــه عنــد مذبحــه.

كيــف وجــدت التشــجيع بدخولــك إلــى هيــكل هللا الســماوي باإليمــان أثنــاء الصــاة؟
يدعونــا كاتــب ِســفر العبرانييــن أن نتقــدم بثقــة إلــى عــرش هللا لننــال رحمــة ونجــد
نعمــة عونًــا فــي حينــه (عبرانييــن  .)16 :4إذا ســألك أحدهــم كيــف وجــدت نعمــة
ورحمــة فــي وقــت احتياجــك ،فمــاذا يكــون جوابــك؟

الخميس
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التماس مرعب (إِشَ ْع َياء )۱۳ - 6 :۹

عندمــا مــا فــ ّوض هللا إِشَ ــ ْع َياء ُمجــدَّ ًدا ،لمــاذا أعطــاه مثــل هــذه الرســالة الغريبــة
ليحملهــا إلــى شــعبه؟ (إِشَ ــ ْع َياء .)۱۰ ،۹ :6




خوفًـا مـن أن نظـن أن إِشَ ـ ْع َياء لـم يسـمع الرسـالة بشـكل صحيـح أو أن هـذه الرسـالة غيـر
مهمـة ،فقـد كرر المسـيح هذه الفقرة ليوضّ ح السـبب خلف تعليمه بأمثال (متـى .)15-13 :13
ال يريــد هللا ألحــد أن يَ ْهلِـ َـك (2بطــرس  ،)۹ :۳وهــذا يوضّ ــح لمــاذا أُ ِ
رســل إِشَ ـ ْع َياء إلــى شــعب
يهــوذا – والمســيح إلــى العالــم أجمــع ،ال يرغــب هللا فــي أن يُ ْهلِـ َـك بــل فــي أن يخلِّــص إلــى
األبــد .ولكــن بينمــا يســتجيب بعــض النــاس اللتماســاته بشــكل إيجابــي ،يتشـ ّدد غيرهــم فــي
رفضهــم لهــا ومقاومتهــم .ومــع ذلــك فــاهلل يســتمر فــي مناشــدته لهــم لكــي يمنحهــم المزيــد
مــن الفــرص ليتوبــوا .ولكنهــم كلمــا قاومــوا كلمــا زادت قســاوتهم وتصلّبهــم .وبهــذا المعنــى
فــإ ّن مــا يفعلــه هللا لهــم ينتــج عنــه غالظــة القلــب ،مــع أن هللا يرغــب فــي أن مناشــدته لهــم
تل ّيــن قلوبهــم .محبــة هللا لنــا ال تتغيــر ولكــن اســتجابتنا الفرديــة لمحبتــه هــي تتغيــر وتتبــدل.
دور الخـادم ،مثـل موسـى أو إِشَ ـ ْع َياء أو إِ ْر ِم َيـا أو َح َز ِق َّيال ،وحتى المسـيح ،هو االسـتمرار في
المناشـدة ،حتـى وإن رفـض النـاس الرسـالة ،قـال هللا ل َح َز ِق َّيـال« ،وهـم إن سـمعوا وإن امتنعـوا
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(ألنهـم بيـت تمـرد) فإنهم يعلمـون أن نب ًّيا كان بينهـمَ ( .ح َز ِق َّيال  .)5 :2دور هللا ودور شـعبه هو
أن يق ّدمـوا للنـاس االختيـار العـادل لكي يكون اإلنـذار المو ّجه لهـم كاف ًيا (قـارن َح َز ِق َّيال -16 :3
 ،)21حتـى وإن انتهـى بهـم المطـاف إلـى اختيار الهالك واألَ ْسـر (إِشَ ـ ْع َياء .)13-11 :6

بهذه األفكار نُصب عيوننا ،كيف تفهم دور هللا في تقسية قلب فرعون؟

يقــول هللا فــي خــروج َ « ،21 :4ول ِك ِّنــي أُشَ ـ ِّد ُد قَلْ َبـ ُه» .تلــك هــي المــرة األولــى مــن بين تســع
م ـرات أخــرى قــال فيهــا هللا أنــه يقســي أو يش ـ ّدد قلــب فرعــون .ولكــن كانــت هنــاك أيضً ــا
تســع مـرات أَ ْغلَـ َظ فيهــا فرعــون قلبــه (راجــع مثـ ًـا خــروج 32 ،15 :8؛ .)24 :9
يقســى قلبــه.
مــن الواضــح أن فرعــون امتلــك نو ًعــا مــن حريــة اإلرادة ،وإال لمــا اســتطاع أن ّ
قســى قلــب فرعــون وشـ َّدده إنمــا تــدل علــى أن هللا ابــدأ الظــروف
ولكــن حقيقــة أن هللا أيضً ــا ّ
التــي جعلــت فرعــون يســتجيب لهــا هكــذا عندمــا اضطــر التخــاذ قراراتــه برفــض العالمــات
التــي ق َّدمهــا لــه هللا .فلــو أ َّن فرعــون تقبّــل هــذه العالمــات وكان منفت ًحــا حيالهــا لــكان قلبــه
يتقســى بواســطتها.
قــد الن عــوض أن ّ

يتقسـى أمـام ال ُّروح الْ ُقـدُ ِس؟ تأمل
هـل شـعرت فـي اختبـارك الخاص مع هللا أنّ قلبك ّ
فـي سـبب ذلـك .أمـا إذا لم تخيفك هـذه الفكرة وتجعلـك ترتعب عندئـذ( ،فهذا على
أي حـال هـو جـزء مـن معنـى تقسـية القلـب) ،فكيف تنظـر إلى هـذا األمـر اآلن؟ ما
هـو السـبب للهـروب من هـذا المصير وتج ّنبـه؟ راجع 1كورنثـوس .13 :10

الجمعة
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كل الطبقــات إلــى حـ ّد
لِ َمزِيــد ِم ـ ْن الــدَّ رس « :وانتشــرت األعمــال اآلثمــة وســادت ّ
أ ّن األقليــة الذيــن بقــوا أمنــاء هلل ج ّربــوا م ـرا ًرا لالستســام للضعــف والخــوف واليــأس .وقــد
بــدا كأن قصــد هللا نحــو شــعبه مزمــع أن يفشــل ،وكأ ّن تلــك األ ّمــة العاصيّــة مزمعــة أن تقاســي
أهــوال مصيــر شــبيه لمــا أصــاب ســدوم وعمــورة.
ـي إِشَ ـ ْع َياء فــي
«ففــي مواجهــة مثــل تلــك الظــروف لــم يكــن أم ـ ًرا مســتغربًا عندمــا ُدعـ َ
آخــر ســني حكــم ُعزيَّــا ليحمــل إلــى ي ُهـ َوذَا رســالة إنــذار وتوبيــخ مــن هللا ،أن ينكمــش ويتراجع
أمــام جســامة تلــك المســئولية .فقــد عــرف ج ّي ـ ًدا أنّــه ســيواجه مقاوم ـ ًة عنيــدة .فــإذ تحقــق
مــن عجــزه عــن مواجهــة الموقــف ،وف ّكــر فــي عنــاد الشــعب وعــدم إيمانهــم بالــذي أرســله
التنحــي عــن أداء
ليخــدم بينهــم ،بــدا كأ ّن عملــه ميــؤوس منــه .فهــل يســوقه اليــأس إلــى
ّ
رســالته ويتــرك شــعب ي ُهــ َوذَا يتمــادون فــي ضــال الوثنيّــة دون رادع؟ وهــل آلهــة نينــوى
ســتملك علــى األرض متحديّ ـ ًة إلــه الســماء؟» (روح ال ُّنبُ ـ َّوة ،األنبيــاء والملــوك ،صفحــة .)207
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أسئلة للنقاش
 .1لــو أنَّ متشــككًا أو ملحــدً ا تحــداك بالســؤال« ،كيــف تظهــر أن إلهــك يســيطر علــى
زمــام األمــور؟ فمــاذا يكــون جوابك؟

 .2إذا كان هللا يســيطر علــى كافــة األمــور فلمــاذا يتألــم األبـرار واألبريــاء ويتعذبــون؟
وهــل مــا جــاء فــي إِشَ ـ ْع َياء  20 ،19 :1يعنــي أنــه فــي هــذه الحيــاة الحاضــرة ال
تحــدث ســوى أشــياء حســنة لألمنــاء من شــعب هلل وأشــياء رديئــة تحــدث للمتمردين
وحدهــم؟ قــارن أيــوب 2-1؛ مزمــور 37؛ مزمــور  .73هــل يمكننــا أن نوفّــق بيــن
مفهومنــا لصفــات هللا وبيــن األمــور الســيئة التــي تحــدث للنــاس؟ وهــل يلزمنــا أن
نفعــل ذلــك؟
 .3لمــاذا توجــد فــي إِشَ ـ ْع َياء  6كل هــذه اإلشــارات التــي لهــا عالقــة بيــوم الكفــارة؟
خــذ فــي االعتبــار حقيقــة أنــه فــي يــوم الدينونــة الســنوي هــذا كان هللا يط ّهــر شــعبه
األميــن مــن خطاياهــم (الوييــن  )30 :16كمــا كان يزيــل (أو يقطــع) غيــر األمنــاء
(الوييــن .)30 ،29 :23
ُملَ َّخــص الــدَّ رس :فــي وقــت مــن عــدم األمــان عندمــا تجلــب للعيــان ضعفــات
القيــادة البشــرية ،أُعطيــت ِإلشَ ــ ْعيَاء رؤيــا عظيمــة عــن القائــد األعلــى للكــون .فــإذ
ارتعــب إِشَ ـ ْعيَاء لعــدم قدرتــه ط ّهــره هللا وشـ َّدده برحمتــه ،فأصبــح اآلن مســتع ًدا ليذهــب
كمنــدوب عــن هللا فــي عالَــم معــا ٍد.
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