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* 15-9كانون الثاين (يناير)

عندما يتهاوى عالَمك

السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية :إِشَ ْع َياء 9-1 :7؛ إِشَ ْع َياء 13-10 :7؛ إِشَ ْع َياء .14 :7
آية الحفظ‹ « :إِنْ ل َْم تُ ْؤ ِم ُنوا َفالَ تَأْ َم ُنوا( « ›.إِشَ ْع َياء .)9 :7

عــاد روي وزوجتــه كونــي بســيارتهما إلــى المنــزل يــوم الســبت بعــد انتهــاء الكنيســة .وإذ
اقتربــا مــن حديقــة المنــزل شــاهدا إحــدى دجاجتهمــا تطيــر بفــزع عبــر الحديقــة .أدرك روي
وزوجتــه علــى الفــور أ ّن شــيئًا مــا لــم يكــن علــى مــا يُ ـرام .فالمفــروض أن الدجــاج موجــود
بأمــان فــي الحظيــرة الخاصــة بهــم .ولكن الدجــاج كان خــارج الحظيــرة .وإذ تفحصا األمــر أدركا
أن كارثــة قــد وقعــت ،فالكلــب الصغيــر األليــف الخــاص بالجيـران كان قــد هــرب مــن قفصــه
وقفــز مــن فــوق ســور الحديقــة وهجــم علــى الدجــاج فــي الحظيــرة ،بــل وأمســك بواحــدة
منهــا بيــن أنيابــه وراح يلعــب بهــا بجــوار البحيــرة .فأســرعت الزوجــة وأنقــذت الدجاجــة مــن
فــم الكلــب .ولكــن الوقــت كان قــد فــات ألن الدجاجــة الجميلــة التــي كانــت تبيــض كل يــوم،
ســرعان مــا ماتــت بيــن يــدي الزوجــة متأثــرة بجراحهــا .فجلســت الزوجــة فــي فنــاء الحديقــة
وهــي تمســك الدجاجــة الميتــة بيــن يديهــا وتنتحــب.
وكان لــروي وزوجتــه بطــة كبيــرة بيضــاء اللــون يربيانهــا أيضً ــا ضمــن مجموعــة الحيوانــات
والطيــور األليفــة التــي لهمــا .وقــد رأت البطّـ ُة الزوجـ ُة وهــي تمســك بالدجاجــة الميتــة بيــن
يديهــا .وقــد ظنــت البطّ ـ ُة علــى مــا يبــدو أن الزوج ـ َة هــي التــي قتلــت الدجاجــة .فكانــت
كلمــا رأت الزوجــة بعــد ذلــك علــى مــدى األســابيع القليلــة التاليــة ،تهاجهمــا بعنــف وتقرصهــا
بمنقارهــا الطويــل .مــن الصعــب أحيانًــا أن تعــرف مــن هــو صديقــك ومــن هــو عــدوك.
ســنتحدث هــذا األســبوع عــن َملــك ليهــوذا كان يعانــي مــن المعضلــة ذاتهــا ،وسنســعى
لنفهــم لمــاذا اتخــذ بعــض الق ـرارات الخاطئــة.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا لمناقشته يوم السبت القادم ،الموافق  16كانون الثاني (يناير).
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 10كانون الثاين (يناير)

خطر ِمن الشرق (إِشَ ْع َياء )9-1 :7

أيَّــة كارثــة مرعبــة واجههــا الملــك آ َحــاز فــي وقــت مبكــر مــن حكمــه؟ 2ملــوك ،37 :15
38؛ 6 ،5 :16؛ إِشَ ـ ْع َياء .2 ،1 :7



تآمــرت مملكــة إسـرائيل الشــمالية (أفرايــم) مــع مملكــة آرام (ســوريا) ضــد ملكــة يهــوذا
األصغــر فــي الجنــوب .وقــد حــدث هــذا فــي وقــت ضعفــت فيــه يهــوذا مــن جـراء الهجمــات
المتتاليــة مــن األدومييــن والفلســطينيين .كانــت يهــوذا قــد تحاربــت فــي الماضــي مــع
إسـرائيل ،ولكــن التحالــف اآلن بيــن إسـرائيل وأرام شــكل خطــورة بالغــة .وقــد بــدا أن إسـرائيل
وآرام أرادتــا إجبــار يهــوذا علــى االشــتراك معهمــا فــي تحالــف ضــد تِ ْغلَــث ف ِ
َالســر الثالــث
االشــوري (ويســمى أيضً ــا «فــول» فــي 2ملــوك  ،)19 :15الــذي أخــذت قوتــه تتعاظــم ،وواصــل
المتوســعة .وقــد تخلّــت مملكــة إسـرائيل وآرام عــن عداوتهمــا
تهديــده لجيرانــه بإمبراطوريتــه
ّ
القديمــة ونزاعهمــا الطويــل األمــد أمــام ذلــك الخطــر المشــترك األكبــر القــادم عليهمــا مــن
أشــور .فلــو أنهمــا اســتطاعا هزيمــة مملكــة يهــوذا ،ووضــع حاكــم تابــع لهمــا عليهــا (إِشَ ـ ْعيَاء
 ،)6 ،5 :۷فيمكنهمــا عندئــذ اســتخدام مصادرهــا والقــوة البشــرية فيهــا لمصلحتهمــا.

مــا هــو الحــل الــذي قدمــه آ َحــاز عندمــا كان عالمــه يتهــاوى مــن حولــه؟ 2ملــوك :16
9-7؛ 2أخبــار .16 :28



عــوض أن يركــن آ َحــاز إلــى الـ َّر ّب بوصفــه الصديــق الوحيــد الــذي يســتطيع أن ينقــذه هــو
وبلــده ،حــاول مصادقــة تَ ْغلَــثَ فَال َِسـ َر الثالــث عــدو أعدائــه .وبــكل ســرور وافــق ملــك أشــور
علــى طلــب آ َحــاز بمســاعدته ضــد ســوريا وإسـرائيل .وإلــى جانــب الرشــوة الكبيــرة التــي نالهــا
ت َ ْغلَــث فَال َِســر مــن الملــك آ َحــاز ،فقــد وجــد أيضً ــا ذريعــة جيــدة لالســتيالء علــى ســوريا .وهــذا
مــا فعلــه علــى الفــور (2ملــوك  .)9 :16وهكــذا انكســرت قــوة التحالــف بيــن ســوريا وإسـرائيل.
وقــد بــدا علــى المــدى القريــب ،أ َّن آ َحــاز قــد أنقــذ مملكتــه يهــوذا.
ومـع ذلـك ،فلا ينبغـي أن نندهـش لتص ّرف آ َحاز هـذا .لقـد كان آ َحاز من بين أسـوأ الملوك
الذيـن تربعـوا علـى عرش يهوذا حتـى ذلك الوقت (راجـع 2ملوك 4-3 :16؛ 2أخبـار .)4-2 :28

عندمــا نقــرأ عــن شــخصية آ َحــاز ،نــدرك لمــاذا تصـ ّرف هكــذا أمــام الخطــر الزاحــف
عليــه .مــا هــي الــدروس التــي نتعلمهــا مــن ذلــك ،علــى المســتوى الشــخصي؟ إذا
لــم نطــع هللا اآلن ،فمــا الــذي يجعلنــا نعتقــد أنــه ســيكون لنــا مــن اإليمــان فــي
21

المســتقبل مــا يجعلنــا نثــق بــه فــي وقــت األزمــات والتجــارب؟ (راجــع يعقــوب :2
22؛ إِ ْر ِم َيــا .)5 :12

االثنني



 11كانون الثاين (يناير)

محاولة قطع الطريق على آ َحاز (إِشَ ْع َياء .)9-3 :7

بينمــا آ َحــاز يــوازن بيــن أولوياتــه واختياراتــه السياســية لمواجهــة الخطــر القــادم مــن
إسـرائيل وســوريا ،كان هللا يعــرف مــا لــم يعرفــه آ َحــاز .فمــن ناحيــة ،كان هللا هــو الــذي ســمح
بالضيقــات أ ْن تحــل بآ َحــاز ليؤمــن ويعيــده إلــى رشــده (2أخبــار .)19-5 :28
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإ ّن اللجــوء إلــى طلــب مســاعدة ت َ ْغلَــث فَال َِســر كان يبــدو أمــ ًرا
منطقيًّــا وجذابًــا مــن وجهــة النظــر البشــرية ،إال أن هللا عــرف بــأن ذلــك كان مــن شــأنه أن
يخضــع مملكــة يهــوذا لســيطرة أجنبيــة مــا كان يمكــن أن تتحــرر منهــا علــى اإلطــاق.
كانت المخاطر كبيرة .فأرسل هللا ال َّنب ِّي إِشَ ْعيَاء ليعترض طريق آ َحاز فال يتعاهد مع أشور .وقد
قابله ال َّنب ِّي وهو يتفقد ،على ما يبدو ،وسائل إمداد أورشليم بالماء استعدا ًدا للحصار.



وب لمقابلة آ َحاز (إِشَ ْع َياء .)3 :7
لماذا أوصى هللا ال َّنب ِّي إِشَ ْع َياء أن يصطحب معه ابنه شَ آ َر يَاشُ َ
ـوب هــو «ســتعود البقيــة» .وقــد عيَّــن هللا كل مــن إِشَ ـ ْعيَاء وأوالده
معنــى االســم شَ ــآ َر يَاشُ ـ َ
علــى أنهــم «آيَـ ٍ
ـات َو َع َجائِــب» (إشــعياء  .)18 :8والشــيء نفســه ينطبــق علــى أبنــاء هوشــع
(هوشــع  .)9-4 :1ومــع أن الملــك آ َحــاز كان شــري ًرا فلــم يكــن قصــد هللا أن يســمح بــزوال
ســالة داود (راجــع تكويــن 11 ،10 :49؛ 2صموئيــل  .)13 ،12 :7ولهــذا أرســل هللا إِشَ ــ ْع َياء
ليخبــره أن ينقــذ مملكــة يهــوذا ويهــزم المغيريــن عليهــا.
ـوب (البقيــة
وال بــد أن الملــك آ َحــاز ارتعــب عندمــا ح ّيــاه إِشَ ـ ْع َياء وقـ َّدم لــه ابنــه شَ ــآ َر يَاشُ ـ َ
ســتعود) بقيــة مــاذا؟ ومــن أيــن تعــود؟ ونظـ ًرا أل َّن والــد الصبــي كان نبيًّــا ،فقــد بــدا أن معنــى
اســمه ينــذر بالشــر والشــؤم ،وأنــه يشــير إلــى رســالة مــن هللا عــن ذهــاب الشــعب إلــى األَ ْســر.
أو قــد يكــون المعنــى المتضمــن أيضً ــا هــو عــودة الشــعب إلــى هللا بالتوبــة .فكانــت رســالة هللا
آل َحــاز هــي إذًا «ارجعــوا عــن خطاياكــم وإال ذهبتــم إلــى األَ ْســر والعبوديــة .ومــن هــذا األَ ْســر
ســتعود بقيــة ،والقـرار يرجــع إليكــم!»

كيف تطابقت رسالة هللا مع حالة ال َملك؟ إِشَ ْع َياء .9-4 :7
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كان التهديــد القــادم مــن ســوريا وإسـرائيل ســيمضي ،وســتنقذ مملكــة يهــوذا ،والقــوى التي
بــدت آل َحــاز أنهــا أشــبه بالبــركان المتفجــر ،كانــت فــي نظــر هللا مثــل «شــعلتين مدخنتيــن»
(إشــعياء  ،)4 :7فلــم يكــن آل َحــاز مــن عــذر ليطلــب المســاعدة مــن أشــور.
أول وفــي مواعيــده.
ولكــن لكــي يتخــذ آ َحــاز القـرار الصائــب ،كان عليــه أ ْن يثــق فــي هللا ً
أول لكــي يأمــن (إشــعياء  .)9 :7والكلمتــان يؤمــن ویأمــن فــي األصــل العبــري
احتــاج ألن يؤمــن ً
تأتيــان مــن مصــدر واحــد ،وهــو ذات المصــدر الــذي تأتــي منــه أيضً ــا كلمــة الحــق (أو مــا
يمكــن أن يُعتمــد عليــه) وكلمــة «آمیــن» (أي التأكيــد علــى الحــق) .احتــاج آ َحــاز إلــى اليقيــن
األكيــد وإلــى االعتمــاد التّــام علــى هللا ليكــون هــو موضــع ثقــة.

راجــع المقطــع األخيــر مــن إِشَ ــ ْع َياء  .9 :7لمــاذا كان اإليمــان والتصديــق بهــذه
األهميــة لكــي يأمــن صاحبــه؟ يأمــن ِمــن مــاذا؟ وكيــف ينطبــق هــذا المبــدأ ذاتــه
علــى حيــاة المســيحيين؟

الثالثاء



 12كانون الثاين (يناير)

فرصة أخرى (إِشَ ْع َياء )۱۳ - ۱۰ :۷

لـم يتجـاوب آ َحـاز مـع دعـوة إِشَ ـ ْع َياء لـه بالتّحلي باإليمـان والثقـة في هللا .فأعطـاه هللا في
رحمتـه فرصـة أخـرى وجعله يطلـب عالمة حتـى وإن كانت عميقـة كالهاويـة أو مرتفعة ارتفاع
الس�ماء (إِشَ � ْع َياء  ،)11 :7تلـك هـي إحـدى أعظـم الدعوات لإليمـان التي أُعطيت للبشـر .فعلى
عكـس اإلجـراءات المتبعـة فـي مسـابقات اليناصيـب ،لم يضـع هللا هنا أيّـة قيود علـى اإلطالق،
بـل أنـه حتـى لـم يحـد مـن عطيتـه ويقـول إنّهـا إلـى نصـف مملكته ،كمـا فعـل الملوك البشـر
عندمـا أرادوا إظهـار الحـد األقصى لسـخائهم (قارن أسـتير 6 :5؛ أسـتير 2 :7؛ مرقس  .)23 :6كان
صـح التعبيـر مـن أجـل ملك شـرير فيما لـو أنه آمن
هللا مسـتع ًدا ليفـرغ ّ
كل السـماء واألرض إ ْن َّ
جبلا مـن الذهـب كعالمـة ،أو جنـو ًدا بعـدد حبـات ال ّرمل
فقـط .وكان بإمـكان آ َحـاز أ ْن يطلـب ً
التـي على شـاطئ البحـر المتوسـط ،ليهزم بهـا أعداءه.


لماذا جاء ر ّد فعل آ َحاز بهذه الطريقة السلبية؟ (إِشَ ْع َياء )۱۲ :7

قــد يبــدو جــواب آ َحــاز ،مــن الوهلــة األولــى ،أنــه مــؤدب وورع .فهــو لــم يــرد أن يجــرب
هللا ،كمــا فعــل بنــو إسـرائيل قبــل ذلــك بقــرون أثنــاء تيهانهــم فــي الب ّريَّــة (خــروج ۲:۱۷؛ تثنيــة
 .)16 :6ولكــن الفــرق يكمــن فــي أ َّن هللا هــو الــذي دعــاه هنــا ألن يج ّربــه (قــارن مالخــي
 .)۱۰ :3والتجــاوب اإليجابــي مــع عطيــة هللا الســخية تلــك والثقــة بمــا يقــول ،مــن شــأنه أن
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يرضيــه ال أن يضجــره .ولكــن آ َحــاز لــم يكــن حتــى يرغــب فــي أن يتيــح الفرصــة هلل لكــي
يســاعده أن يؤمــن ،بــل باألحــرى أوصــد بــاب قلبــه دون اإليمــان.


اقرأ إِشَ ْع َياء  .۱۳ :۷ما الذي يقوله ال َّنب ِّي إِشَ ْع َياء هنا؟

ِـي إِشَ ـ ْع َياء أنـه برفـض آ َحاز أن يجـ ّرب ال َّر ّب بحجة أنـه ال يريد أن يضجـره ظاهريًّا،
أشـار ال َّنب ّ
فقـد كان فـي الحقيقـة يضجـره بالفعل بعـدم إيمانه .ولكن األمـر المزعج في هـذه اآلية يكمن
فـي حقيقـة أن إِشَ ـ ْع َياء أشـار إلـى هللا على أنـه «إلهي» .وهذا علـى عكس ما ورد في إِشَ ـ ْع َياء :7
 ،11حيـث دعـا الملـك ألن يطلـب أيّـة أو عالمـة من «الـ َّر ّب إلهـك» .فعندما رفض آ َحـاز العرض
اإللهـي ،فقـد رفـض أن يكـون هللا هو إلهه .وهكـذا كان ال َّر ّب هـو إله إِشَ ـ ْعيَاء دون آ َحاز.

مــاذا نتعلــم مــن درس اليــوم فيمــا يتعلــق بصبــر هللا ورأفتــه ورغبتــه فــي أن يقودنــا
جمي ًعــا للخــاص؟ ومــاذا نتعلــم أيضً ــا فيمــا يتعلــق بقســاوة القلــب البشــري و َع َمــاه
عندمــا ال يكــون خاض ًعــا بال ّتمــام للــرب؟ وحتــى لــو منــح هللا آل َحــاز ،فــي النهايــة ،أيّــة
عالمــة أرادهــا ،فهــل تعتقــد أنــه كان ســيؤمن عندئــذ؟ أوضــح جوابــك

األربعاء
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الس ِّي ُد نَف ُْس ُه آ َي ًة (إِشَ ْع َياء )14 :7
ُي ْع ِطيك ُُم َّ

هللا آل َحـاز بـأ ْن يطلـب آيـة أو عالمة وأ ْن يع ّمـق طلبه بعمـق الهاوية أو
العـرض الـذي ق ّدمـه ُ
أ ْن يرفعـه بعلـو السـماء( ،إِشَ ـ ْع َياء  ،)11 :7لـم يحـ ّرك له سـاك ًنا ،ولهذا فعندما يقـول هللا بأنه هو
نفسـه سـيق ّدم العالمـة (إِشَ ـ ْع َياء  ،)14 :7فلنـا أن نتوقّـع لهـذه العالمـة أن تكـون فائقـة ِج ًّدا وال
يمكـن أن يبتكرهـا سـوى تفكير إلهـي (قـارن إِشَ ـ ْع َياء 49 :55؛ 1كورنثوس .)۹ :۲
والعجيــب فــي األمــر أ ْن هــذه العالمــة تمثّلــت فــي ابــن .ولكــن كيــف يمكــن لعــذراء أن
تحبــل وتلــد ابنــا وتدعــو اســمه ِع َّمانُوئِيــل ،أ ْن تكــون عالمــة ذات أبعــاد كتابيــة (نبويَّــة).

َمن هي هذه العذراء و َمن هو المولود منها؟

لــم يشــر العهــد القديــم إلــى إتمــام هــذه العالمــة المهمــة مثلمــا فعــل بالنســبة لعالمــات
أخــرى أُعطيــت ألنــاس آخريــن مثــل جدعــون (قضــاة  .)40 - ۳۹ :6ولهــذا نق ـ ّدم هنــا بعــض
اإلمكانيــات لتحقيــق هــذه العالمــة اســتنادا علــى العهــد القديــم وحــده .ولكــن قبــل أن نفعــل
ذلــك ،نشــير إلــى حقيقــة أ َّن الكلمــة التــي تُرجمــت عــذراء فــي إِشَ ــ ْع َياء  ۱۷جــاءت مــن
الكلمــة العبريــة « .»almahهــذه الكلمــة وردت تســع مـرات فــي العهــد القديــم (تكويــن :24
24

43؛ خــروج 8 :2؛ مزمــور  ،25 :68إلــخ ).ولكــن المعنــى الدقيــق للكلمــة فــي المضمــون الــذي
وردت فيــه ،لــم يتأكــد بشــكل قاطــع ،فقــد جــاءت أحيانًــا «فتــاة» ،وأخــري «عــذراء» ،كمــا جــاء
فــي المراجــع ال ُمشــار إليهــا أعــاه.

ونعود اآلن لتقديم بعض اإلمكانيات لتحقيق هذه العالمة:

 .1نظـ ًرا أل َّن الكلمــة ت ُشــير أيضً ــا إلــى فتــاة فــي ســن الــزواج ،يفتــرض الكثيــرون أ َّن ال ُمشــار
إليهــا فــي إِشَ ـ ْعيَاء  14 :۷هــي ســيدة شــابة متزوجــة تعيــش فــي أورشــليم .وربمــا كانــت زوجــة
إِشَ ـ ْعيَاء .ومــن إِشَ ـ ْعيَاء  ۳ :۸نعــرف أنــه ُولــد ابــن إلشــعياء مــن زوجتــه ال َّن ِبيّــة (تألفــت رســالتها
النبويــة ،علــى األقــل مــن معانــي أســماء أوالدهــا؛ قــارن إِشَ ـ ْع َياء 3 :7؛ إِشَ ـ ْع َياء  .)18 :8ولكــن
ـاش بَ ـ َز ،وليــس ِع َّمانُوئِيــل (إِشَ ـ ْع َياء  ،)4-1 :8ومــع ذلــك
ابــن إِشَ ـ ْع َياء ُدعــي َم َه ْيــر شَ ـ َـا َل َحـ َ
فــإن العالمــة التــي يــدل عليهــا اســم الولديــن متشــابهة مــن حيــث إنهمــا قبــل أن يكبـرا إلــى
المرحلــة التــي يســتطيعان فيهــا أن يختــارا بيــن الخيــر والشــر تُدمــر ســوريا ومملكــة إسـرائيل
الشــمالية (إِشَ ـ ْع َياء 16 :7؛ إِشَ ـ ْع َياء .)4 :8
 .2يقتــرح البعــض أن ِع َّمانُوئِيــل هــو َح َز ِقيَّــا ابــن آ َحــاز والــذي َملــك بعــد والــده .ولكننــا ال
نجــد فــي أي مــكان مــن ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس أ ّن هــذا اللقــب نُســب إليــه.
 .3نظـ ًرا ألن االســم « ِع َّمانُوئِيــل» اســم عجيــب وبــه بعــض الغمــوض ،ويُترجــم بشــكل عــام
علــى أنــه يعنــي «هللا معنــا» ،فإنــه قــد يشــير إلــى االبــن الخــاص الــذي جــاءت عنــه ال ُّن ُبـ َّوة فــي
إِشَ ـ ْع َياء  9و .11إذا كان األمــر كذلــك ،فــإ َّن الوصــف الســامي الــذي جــاء عنــه بوصفــه «أصــل
يســى» (إِشَ ــ ْع َياء 6 :9؛ إِشَ ــ ْع َياء  ،)10 :11يفــوق أي وصــف يمكــن أن ينســب حتــى للملــك
الصالــح َح َز ِق َّيــا ،ألن األوصــاف التــي جــاءت عنــه تُشــير إلــى أنــه ابــن إلهــي.
 .4والدة الطفــل بشــكل طبيعــي مــن فتــاة فــي ســن الــزواج ولكنهــا غيــر متزوجــة بعــد
يجعــل الطفــل غيــر شــرعي مــن اتصــال جنســي مح ـ ّرم (راجــع تثنيــة  .)21 ،20 :22فلمــاذا
يُشــير هللا إلــى طفــل كهــذا علــى أنــه عالمــة أو آيــة مــن شــأنها أن تولّــد اإليمــان فــي القلــب.

وفــي تبايــن واضــح مــع هــذا ،يع ـ ّرف العهــد الجديــد المســيح علــى أنــه ِع َّمانُوئِيــل
(متــى  ،)23-21 :1الــذي ُولِــد طاه ـ ًرا وبشــكل إعجــازي لفتــاة عــذراء مخطوبــة لرجــل
ولكــن لــم تتــزوج بعــد .والمســيح هــو أيضً ــا االبــن اإللهــي كمــا جــاء فــي إِشَ ـ ْع َياء 6 :9؛
متــى  ،)17 :3وهــو «قضيــب مــن جــزع يســى» (إِشَ ـ ْع َياء 10 ،1 :11؛ رؤيــا  .)16 :22وربمــا
أن االبــن الــذي ُولِــد فــي زمــن إِشَ ـ ْع َياء وأثبــت آل َحــاز ،بتطــوره ،ونم ـ ّوه ،أن مــا أنبــأ بــه
هللا عــن تدميــر أعــداء مملكتــه ســيتم ،لــم يكــن ســوى ســابق للمســيح ،ربمــا كان األمــر
كذلــك ،ال نعلــم .ولكــن مــا نعلمــه علــم اليقيــن دون لبــس أو غمــوض هــو أنــه عندمــا
«جــاء مــلء الزمــان أرســل هللا ابنــه مولــو ًدا مــن امــرأة» (غالطيــة  ،)4 :4لكــي يكــون
حضــور هللا الدائــم معنــا مــن خاللــه.
تجســد المســيح فــي الهيئــة كإنســان .مــا نــوع التعزيــة التــي
تأمــل فــي حقيقــة ّ
تمنحنــا إياهــا هــذه الحقيقــة فــي هــذا العالــم المضطــرب المخيــف وغيــر المبالــي؟
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«هللا معنا» (إِشَ ْع َياء )14 :7

لالســم « ِع َّمانُوئِيــل» معنــى ،مثلمــا كان ألســماء أبنــاء إِشَ ـ ْعيَاء معنــى أيضً ــا .فابنــه الثانــي
ـاش بَ ـ َز» ويعنــي «ســلب الغنائــم قريــب وقتــل الفرائــس وشــيك»
يدعــى « َم َهيْــر شَ ـا ََل َحـ َ
وابنــه األول يدعــى «شــآر ياشــوب» ،ويعنــي «البقيــة ســتعود» .وكذلــك االســم « ِع َّمانُوئِيــل»
يعنــي «هللا معنــا» (قــارن نفــس الكلمــة فــي إشــعياء  .)10 :8واالســم اليونانــي «المســيح»
هــو تصغيــر لالســم العبــري «هوشــع» أو «يشــوع» ،ويعنــي هللا هــو الخــاص .واالســم إِشَ ـ ْع َياء
يعنــي «خــاص ال ـ َّر ّب».
ولكن االسم « ِع َّمانُوئِيل» ليس مجرد وصف نظري ،بل هو تأكيد بوعد يتم اآلن« ،هللا معنا».



ما معنى الوعد بأن هللا معنا؟

إننـا نجـد فـي هـذا الوعـد كل اليقيـن وكل التعزيـة الالزمـة .ولـم يعـد هللا بـأن شـعبه لـن
يتعرضـوا للمصاعـب واأللـم ،ولكـن يعد أن يكـون معهم .ويقول داود «إِذَا ِسـ ْرتُ ِفـي َوا ِدي ِظ ِّل
ْـت َم ِعـيَ .ع َص َ
الْ َمـ ْو ِت الَ أَ َخ ُ
ـاك َو ُعـكَّاز َُك ُه َمـا يُ َع ِّزيَانِ ِني» (مزمـور .)4 :23
ـاف شَ ـ ًّرا ،ألَن ََّـك أَن َ
«ويقــول هللا أيضً ــا‹ ،إذا اجتَــزتَ فــي الميــا ِه فأنــا َ
معــك ،وفــي األنهــا ِر فــا تغ ُمــ ُر َك .إذا
َّهيــب ال يُح ِرق َ
ُــك› (إِشَ ــ ْعيَاء .)2 :43
َمشَ َ
ــيت فــي ال ّنــا ِر فــا تُلــ َذعُ ،والل ُ
«أيــن كان هللا عندمــا ألقــى البابليــون أصدقــاء دانيــال الثالثــة فــي أتــون النــار؟ كان معهــم
(دانيــال  .)25-23 :3وأيــن كان هللا أثنــاء ضيقــة يعقــوب عندمــا صــارع وكافــح حتــى بــزوغ
الفجــر؟ كان بيــن ذراعــي يعقــوب ،أقــرب مــا يكــون منــه (تكويــن .)30-24 :32
«وحتــى إذا لــم يظهــر هللا فــي الهيئــة الجســدية علــى األرض ،فإنــه يشــعر مــع شــعبه فــي
اختباراتهــم المختلفــة .أيــن كان المســيح عندمــا أدان الرعــاع اســتفانوس ورجمــوه؟ كان يقــف
ـس ِفــي
‹قائ ًمــا› عــن يميــن هللا (أعمــال  .)55 :7ولكــن عندمــا صعــد المســيح إلــى الســماء ‹ َجلَـ َ
يَ ِميــنِ الْ َعظَ َم ـ ِة ِفــي األَ َعالِــي› (عبرانييــن  .)3 :1فلمــاذا وقــف المســيح هكــذا عندمــا واجــه
اســتفانوس الضيقــات وكان علــى وشــك أن يُرجــم حتــى المــوت؟ وكمــا قــال موريــس فينــدن،
جالســا دون تعضيــد الســتفانوس! › » (روي جيــن ،كادز فولتــي هيــروز،
‹مــا كان يســوع ليبقــى ً
ريفيــو آنــد هيرالــد ،6991 ،صفحــة .)66

رغــم أن الوعــد أُعطــى لنــا بــأن هللا معنــا ،أي فــرق يحــدث هــذا إذا كنــا مــا ن ـزال
نواجــه تجــارب ُمحرقــة وعذابــات أليمــة؟ وأي منفعــة نجنيهــا عندئــذ مــن معرفتنــا
بــأن حضــوره مــازم لنــا؟ أوضــح جوابــك.
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ا َم َع َنــا› (متــى ‹ .)23:1إن
لِ َمزِيــد ِم ـ ْن الــدَّ رسَ ‹ « :ويَ ْد ُعــو َن ْاس ـ َم ُه ِع َّمانُوئِيـ َـل ُ َ ...
نــور َم ْع ِرفَـ ِة َم ْجـ ِـد ِ
هللا يُــرى ِفــي َو ْجـ ِه يَ ُســو َع الْ َم ِســي ِح› ،فمنــذ أيــام األزل كان المســيح ‹واحـ ًدا
‹صــو َر ِة ِ
هللا› ،صــورة عظمتــه وجاللــه وبهــاء مجــده .لقــد أتــى إلــى
مــع اآلب الســماوي› .كان ُ
عالمنــا ليعلــن هــذا المجــد ،أتــى إلــى هــذه األرض التــي قــد ســ ّودتها الْ َخ ِط َّيــة وشــ ّوهتها
‹ا َم َع َنــا› ،ولذلــك جــاءت ال ُّن ُبـ َّوة تقــول عنــهَ ‹ :ويَ ْد ُعــو َن ْاسـ َم ُه
ليعلــن نــور محبــة هللا -ليكــون َ ُ
ِع َّمانُوئِيـ َـل› » (روح ال ُّن ُب ـ َّوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)17
«فلــو قبــل آ َحــاز هــذه الرســالة كمــا هــي مــن الســماء لعــاد ذلــك بالخيــر علــى مملكــة
ي ُهــ َوذَا .ولكــن إذ اختــار االســتناد إلــى الــذراع البشــريّة طلــب المعونــة مــن األمــم .ففــي
يأســه أرســل إلــى تِ ْغلَــث ف ِ
اص َعـ ْد َو َخل ِّْص ِنــي ِمـ ْن
َالســر ملــك أشــور يقــول‹ :أَنَــا َعبْـ ُد َك َوابْ ُنـ َـكْ .
ـك أَ َرا َم َو ِم ـ ْن يَـ ِـد َملِـ ِ
يَـ ِـد َملِـ ِ
ـي› (2ملــوك  .)7 : 16وقــد كان الطلــب
ـك إِ ْس ـ َرائِ َيل الْقَائِ َم ْيــنِ َعلَـ َّ
مصحوبًــا بهديــة ســخية مــن خزائــن الملــك ومــن خزانــة هيــكل الـ َّر ّب» (روح ال ُّن ُبـ َّوة ،األنبيــاء
والملــوك ،صفحــة .)221

أسئلة للنقاش
 .1عندمـا تُقـ ِدم علـى اتخـاذ قرار مـا ،فهل من المناسـب أنْ تطلب ِمـن هللا عالمة؟ وما

هـي المخاطر المتضمنة في مسـلك كهذا؟
 .2مـن الجيـد أن تجـد معونـة بشـرية ،ولكـن كيـف لـك أن تـدرك محدوديـات تلـك
المعونـة؟
 .3كتـب مـرة المؤلـف الروسـي ليو تولسـتوي لصديق يقول له «حالما يدرك اإلنسـان
أن المـوت هـو نهايـة كل شـيء ،عندئـذ ال يكـون مـا هـو أسـوأ مـن الحيـاة ذاتهـا.
كيـف تجيـب معرفتنـا لحقيقـة أن «هللا معنـا» ،على جملة كهـذه التي بعثهـا المؤلف
الروسـي لصديقه؟
خــص الــدَّ رس :ســمح هللا للمــك آ َحــاز العديــم اإليمــان ،أن يمــر بظــروف تضطــره
ُملَ َّ
التخــاذ قـرار صعــب فيمــا إذا كان يؤمــن أو ال يؤمــن .ذلــك هــو الســؤال الحاســم .فمــع أن هللا
عــرض عليــه أن يطلــب أيــة عالمــة يريدهــا ،فقــد رفــض حتــى أن يتيــح الفرصــة هلل ليقــدم لــه
ســببًا لإليمــان ،بوصفــه صديقــه .وعوضً ــا عــن االحتمــاء بال ـ َّر ّب ،اختــار الركــون إلــى مســاعدة
ملــك أشــور.
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