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*  22-16كانون الثاين (يناير)

الطريق األصعب

السبت بعد الظهر

المراجع األسـبوعية :إِشَ ـ ْع َياء 16-14 :7؛ إِشَ ـ ْع َياء 25-17 :7؛ إِشَ ـ ْع َياء 10-1 :8؛ إِشَ ـ ْع َياء
15-11 :8؛ إِشَ ـ ْع َياء .22-16 :8
ُوب َوأَنْ َت ِظ ُرهُ» (إِشَ ْع َياء .)17 :8
الساتِ ِر َو ْج َههُ َع ْن َب ْي ِت َي ْعق َ
آية الحفظَ « :فأَ ْصطَ ِب ُر لِل َّر ِّب َّ
إذ كانــت إحــدى البنايــات تحتــرق فــي مدينــة نيويــورك ،كانــت توجــد فتــاة ضريــرة فــي
الطابــق الرابــع .وقــد أجلســها زمالؤهــا علــى حافــة النافــذة لكــي يتمكــن رجــال اإلطفــاء مــن
إنقاذهــا .ولكــن رجــال اإلطفــاء لــم يســتطيعوا تثبيــت الســلم بيــن المبانــي ألن الســيارة التــي
تحمــل الســلم لــم تســتطع الدخــول وســط المســاحات الضيقــة المتوفــرة .وفــي الوقــت ذاتــه
لــم يســتطع المنقــذون إقنــاع الفتــاة بالقفــز مــن النافــذة ليتلقفوهــا فــوق شــبكة مخصصــة
لذلــك ،ألنهــا بالطبــع لــم تســتطع رؤيــة الشــبكة إذ أنهــا ضريــرة.
«وأخيـ ًرا وصـل والدهـا إلـى المبنى الذي يحترق وناداها باسـمها عبر مكبـر الصوت وأفهمها
أنـه توجـد شـبكة سـتتلقاها وأن عليهـا أن تقفـز عندمـا يأمرهـا بذلـك .وبالفعـل قفـزت الفتـاة
الضريـرة بـكل هـدوء ولـم تتضـرر علـى اإلطلاق ،ألنهـا وثقـت فـي والدهـا ثقـة تامـة .فلـدى
سـماعها صـوت والدهـا ارتاحـت وفعلـت مـا طلبـه منهـا ألن ذلـك كان األفضـل لها.
وبالطريقــة ذاتهــا وفــر هللا األدلــة الدامغــة التــي تثبــت أنــه يريــد مــا هــو األفضــل ألوالده،
ولكنهــم رفضــوا الطريقــة الســهلة والمضمونــة التــي ق ّدمهــا لهــم أولً  .ولهــذا اضطــر ألن
يحدثهــم بطريقــة أخــرى هــي أشــبه بالرعــد القاصــف والطوفــان الجــارف.
السبت القادم الموافق  23كانون الثاني (يناير).
*نرجو ال ّتع ّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم ّ
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األحد



 17كانون الثاين (يناير)

إتمام ال ُّن ُب َّوة (إِشَ ْع َياء )16-14 :7

نجــد فــي إِشَ ـ ْعيَاء  16-14 :7أن عمانوئيــل كان عالمــة ارتبطــت بالورطــة المحــددة التــي
واجهــت آ َحــاز .وقــد قــال لــه ال ـ َّر ّب أنــه قبــل أن يكبــر الصبــي عمانوئيــل بالقــدر الكافــي
ـت َخـ ٍ
ـاش ِمـ ْن َملِ َك ْي َهــا» (إِشَ ـ ْع َياء
ليفــرق بيــن أنــواع األطعمــة المختلفــة« ،تُ ْخلَــى األَ ْر ُض الَّ ِتــي أَنْـ َ
 .)16 :7وهــذا يشــير إلــى ملكــي ســوريا وإسـرائيل الشــمالية وبلديهمــا (انظــر إِشَ ـ ْع َياء 2 ،1 :7
و .)9-4وهــو تك ـرار لوعــد هللا بــأن قوتهمــا ستتالشــى قري ًبــا.

لماذا ذكر ال َّنب ِّي إِشَ ْع َياء الزبد والعسل اللذين كانا الصبي سيأكلهما؟ إِشَ ْع َياء .15 :7

كان األشـوريون سـيدمرون محاصيـل األرض (إِشَ ـ ْع َياء  .)25-23 :7ولهـذا كان الشـعب مضطـ ًرا
بمـا فيهـم ِع َّمانُوئِيـل المذكـور فـي العهد القديـم ،مهما كان هذا الشـخص ،ألن يعـودوا إلى طعام
البدو (إِشَ ـ ْع َياء  .)22 ،21 :7ولكن رغم أنهم سـيكونون فقراء ،سـيكفيهم الطعام ليواصلوا حياتهم.

متــى تمــت ال ُّن ُبـ َّوة الخاصــة بســوريا وإسـرائيل الشــمالية؟ 2ملــوك 30 ،29 :15؛ 2ملــوك
9-7 :16؛ 1أخبــار .26 ،6 :5

أُعطيــت نبــوة إِشَ ـ ْع َياء هــذه حوالــي ســنة  734ق.م .واســتجابة لرشــوة آ َحــاز ،فعــل الملــك
األشــوري ت َ ْغلَــث فَال َِســر الثالــث مــا كان ســيفعله علــى أي حــال :فقــد حطــم التحالــف الشــمالي
وســيطر علــى منطقتــي الجليــل وعبــر األردن مــن مملكــة إسـرائيل الشــمالية ،كمــا ر َّحــل بعــض
مــن ســكنوا فيهمــا وحـ َّول المنطقتيــن إلــى واليتيــن أشــوريتين ( 733-734ق.م .).وقــد أُنقــذت
بقيــة مملكــة إسـرائيل الشــمالية عندمــا استســلم هوشــع لألشــوريين بعــد أن قتــل الملــك فقح،
ودفــع لهــم الجزيــة .وفــي ســنة  732/733ق.م .هــزم تَ ْغلَــث فَال َِســر ســوريا ودخــل عاصمتهــا
دمشــق ،وح ـ َّول ســوريا إلــى مقاطعــة أشــورية .وهكــذا فــي ســنة  ۷۳۲ق.م ،.أي فــي غضــون
حوالــي ســنتين مــن الوقــت الــذي تنبــأ فيــه إِشَ ـ ْع َياء بهــذا األمــرُ ،هزمــت ســوريا وإس ـرائيل
الشــمالية بشــكل نهائــي وانتهــى األمــر تمامــا بالنســبة للملكيــن اللذيــن هــددا آ َحــاز.
وبعــد وقــت قصيــر مــن ملــك شلمناســر الرابــع الــذي خلــف ت َ ْغلَــث فَال َِســر الثالــث ســنة
 ۷۲۷ق.م.؛ أقــدم هوشــع ملــك إســرائيل علــى انتحــار قياســي عندمــا تمــرد علــى أشــور،
فاســتولى االشــوريون علــى العاصمــة الســامرة ســنة  ۷۲۲ق.م ،.ور ّحلــوا آالف اإلسـرائيليين إلــى
مــادي ومــا بيــن النهريــن حيــث اندمجــوا وانصهــروا أخي ـ ًرا فــي الســكان المحلييــن وفقــدوا
هويتهــم (قــارن إِشَ ـ ْع َياء  – 8 :7فــي مــدة خمــس وســتين ســنة ينكســر أفرايــم حتــى ال يكــون
شــع ًبا) .وهــذا مــا تنبــأ هللا بحدوثــه ألداء يهــوذا ،ولكــن النقطــة التــي أراد هللا تأكيدهــا آل َحــاز
هــي أن ذلــك مــا كان ســيحدث علــى أي حــال ،دون الحاجــة ألن يســتند هــو علــى أشــور.

29

تصـ َّور لــو أنــك كنــت تعيــش فــي المملكــة الشــمالية أثنــاء حــدوث كل هــذا ،فكــم
الســهل أن تفقــد إيمانــك ،مــاذا عســانا نفعــل اليــوم لنتعلــم المحافظــة
كان مــن َّ
علــى إيماننــا ثاب ًتــا وراســخًا بحيــث إذا داهمتنــا مصائــب الغــد نظــل صامديــن؟
راجــع 1بطــرس .25-13 :1

االثنني



 18كانون الثاين (يناير)

رؤية النتائج مسبقًا (إِشَ ْع َياء )25-17 :7

اق��رأ اآليــات الســابقة ،مــا الــذي يقــول هللا أنــه ســيحدث لــأرض الزراعيــة؟ لمــاذا ينبغي
أال نســتغرب لهــذه النتيجة؟



ـرب.
«فقــد قُ ّدمــت إلــى الضاليــن مــن الشــعب دعــوة بعــد أخــرى ليعــودوا إلــى والئهــم للـ ّ
متوســلين إليهــم ليقومــوا
توســات األنبيــاء إليهــم رقيقــة ،وإذ وقفــوا أمــام الشــعب ّ
وقــد كانــت ّ
ويصلحــوا طرقهــم أثمــرت أقوالهــم لمجــد هللا» (روح ال ُّنبُـ َّوة ،األنبيــاء والملــوك ،صفحــة .)219
السـارة التـي كانـت مـن هللا إليـه هي
كان آ َحـاز يتصـف بالخـوف وليـس اإليمـان ،واألخبـار َّ
أن سـوريا وإسـرائيل سـيزوالن مـن الوجـود ،أمـا الخبر المحزن فهو أن أشـور الصديقـة والحليفة
التـي اختارهـا لتسـاعده سـتتحول لتكـون عـد ًوا له أخطـر مما كانت سـوريا وإسـرائيل .فآ َحاز إذ
رفـض اإلنقـاذ الـذي ق ّدمـه لـه هللا مجانًـا كان يواجـه الهزيمـة األكيـدة .فـإذ كان آ َحـاز يفكّر بأن
عالَمـه كان يتهـاوى ِمـن حولـه اآلن ،فـإ َّن األمـور كانت سـتزداد صعوبـة حتى ذلك.
«االحتمـ�اء بالـ� َّر ّب خيـ�ر مـ�ن التـ�وكل علـ�ى الرؤسـ�اء» (مزمـ�ور  .)9 :118لــم يكــن آ َحــاز
حكي ًمــا فــي اعتقــاده أن تَ ْغلَــث فَال َِســر الثالــث ســيكتفي باالســتيالء علــى الــدول التــي فــي
الشــمال ويحتــرم يهــوذا ويبقــي عليهــا ،والمعــروف مــن الســجل التاريخــي لملــوك أشــور أنهــم
ع ـ َّززوا رغبــة ونه ًمــا ال يشــبع للحصــول علــى القــوة والســلطة والنفــوذ.

اقــرأ 1ملــوك 18-10 :16؛ 2أخبــار  .25-20 :28مــا الــذي كان يحــدث آل َحــاز؟ وأي مبــدأ
روحــي تـراه يتكشــف أمامنــا هنــا؟ لمــاذا ينبغــي أال نندهــش بخصــوص هــذه األفعــال؟




يل ّخــص لنــا مــا جــاء فــي 2أخبــار  23-20 :28مــاذا حــدث بســبب طلــب آ َحــاز المســاعدة
مــن آشــور ِعــوض أ ْن يتــكل علــى هللا.
30

إننـا نميـل بطبيعتنـا إلـى الثقـة والركـون إلـى مـا نسـتطيع أن نـراه ونلمسـه ونتذوقه
 األشـياء التابعـة للعالَـم المنظـور .ومـع ذلـك ،فنحـن نعلـم أن أشـياء هـذا العالَـمسـتزول (راجـع 2كورنثـوس  .)18 :4مـا الـذي تقولـه هـذه اآليـة لنـا ،وكيـف نط ّبق ما
تقولـه علـى حياتنـا الخاصـة؟ ومـا هـو الفـرق الـذي يحدثـه هـذا التطبيـق علينا؟

الثالثاء



 19كانون الثاين (يناير)

ما الذي يتضمنه االسم (إِشَ ْع َياء )10-1 :8

أيمكنــك أن تتصــور نفســك وأنــت تلعــب الكــرة مــع األبــن الثانــي إلشــعياء؟ فأنــت عندمــا
تناديــه باســمه الطويــل لكــي يلقــي لــك بالكــرة يكــون الوقــت قــد فــات .فأنــت إذ تناديــه
ـاش بَـ َز» ادفــع الكــرة نحــوي ،يكــون الوقــت قــد فــات على تســجيل
باســمه «يــا َم َهيْــر شَ ـا ََل َحـ َ
هــدف ،مثـ ًـا .ولكــن مــا كان أطــول حتــى مــن اســمه هــو المعنــى الــذي ينطــوي عليــه ذلــك
االســم .فمعنــاه هــو «ســلب الغنائــم قريــب وقتــل الفرائــس وشــيك».




الرســالة التــي يشــير إليهــا معنــى االســم لهــا عالقــة واضحــة بالغــزو الوشــيك .ولكــن
َمــن هــو الغالــب و َمــن هــو المغلــوب؟ إِشَ ـ ْع َياء .4 :8

مــا جــاء فــي إِشَ ـ ْع َياء  10-1 :8يعيــد التشــديد علــى مــا جــاء فــي أصحــاح  .7قبــل أن يصــل
كل مــن ســوريا وإسـرائيل الشــمالية وتســلب غنائمهما.
الصبــي إلــى ســن معينــة ســتغزو أشــور َّ
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــأن مملكــة يهــوذا قــد رفضــت رســالة هللا التــي تجلــب لهــم الطمأنينــة
واليقيــن والتــي كانــت أشــبه بنبــع ميــاه شــيلوه الجاريــة فــي أورشــليم ،فســيقهرها ملــك أشــور
الجبَّــار والــذي ُر ِمــز لقوتــه بميــاه نهــر الفـرات المتدفقــة.
ـي
ونظ ـ ًرا ألن الملــك آ َحــاز تو ّجــه إلــى أشــور للمســاعدة ،فــإن معنــى أســماء أوالد ال َّن ِبـ ّ
إِشَ ـ ْع َياء كانــت تشــير إلــى مملكــة يهــوذا كمــا إلــى مملكــة إسـرائيل الشــمالية :ســلب الغنائــم
قريــب وقتــل الفرائــس وشــيك»« ،البقيــة ســتعود» .فلمــاذا كان يوجــد بعــد رجــاء؟ ألن أشــور
وإن كانــت ستكتســح أرض ِع َّمانُوئِيــل (إِشَ ـ ْع َياء  .)8 :8إال أن شــعب يهــوذا كان مــا ي ـزال لهــم
الوعــد القائــل« ،هللا معنــا» (إِشَ ـ ْع َياء  .)10 :8والحقيقــة أن مــا نـراه هــو موضــوع يتخلــل ِســفر
إِشَ ـ ْع َياء بأكملــه ،وهــذا الموضــوع هــو أنــه رغــم أحــكام هللا ودينونتــه علــى أعــداء هللا فــي
يهــوذا وغيرهــا مــن األمــم ،والتــي تنصــب عليهــا فــي شــكل كــوراث عســكرية وعذابــات ونفــي،
فــاهلل ســيكون مــع األمنــاء الباقيــن مــن شــعبه ويعيدهــم إلــى أرضهــم.
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لمــاذا يخبرنــا إِشَ ـ ْع َياء بأنــه سـ َّجل ابنــه بشــكل قانونــي واقتــرب إلــى زوجتــه ال َّن ِب ّيــة أي
اضجــع معهــا؟ إِشَ ـ ْع َياء .3-1 :8



َوقيــت وِالد ِة ذ َ
َلــك االبــنِ كَا َن فــي َجوهــر ِه َذاتَ َداللــ ٍة بِوصفــ ِه َعالمــة أو آيــة .أ َّمــا
إ َّن ت
َ
فيمــا يختــص باآليــة أو العالمــة المتعلقــة ب ِع َّمانُوئِيــل ،فمنــذ الوقــت الــذي ُحبــل بــه فيــه و ُولِــد
وحتــى الوقــت الــذي فيــه هزمــت فيــه أشــور كل مــن ســوريا وإسـرائيل الشــمالية ،فســيكون
ذلــك الزمــن كلــه أقــل فــي مدتــه مــن المــدة التــي يصــل فيهــا الصبــي إلــى المرحلــة المبكــرة
مــن تطـ ّوره ،أي قبــل أ ْن يتم ّكــن مــن أن يقــول «بابــا» أو «مامــا»( .إِشَ ـ ْع َياء  .)4 :8عندمــا سـ َّجل
إِشَ ـ ْعيَاء اســم الصبــي بشــكل رســمي ،حتــى قَبــل أ ْن يحبــل بــه فــي البطــن ،جعــل ِمــن اســم
الصبــي نبــوة علنيــة يمكــن امتحــان صحتهــا بواســطة األحــداث الالحقــة.

بغــض النظــر عــن األخطــاء المتكــررة ِمــن ِقبل شــعب هللا ،فــإنّ هللا كان على اســتعداد
لتخليصهــم .كيــف لنــا أن نأخــذ هــذا المبــدأ ونط ّبقــه علــى أنفســنا شــخص ًيا ،وخاصــة
عندمــا نتعثــر مــرة بعــد األخــرى فــي حياتنــا الروحية؟

األربعاء
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ال خوف علينا ِمن شيء إذا كنا نخاف هللا (إِشَ ْع َياء
)15-11 :8
فــي خطبتــه االفتتاحيــة قــال الرئيــس األمريكــي األســبق فرانكلــن روزفلــت لألمــة التــي
ثبطــت همتهــا بســبب الكســاد االقتصــادي الشــديد« ،األمــر الوحيــد الــذي يجــب أن نخافــه
ـي لشــعب ثبطــت همتــه هــي رســالة مشــابهة« :ال
هــو الخــوف ذاتــه ».ورســالة إِشَ ـ ْع َياء ال َّن ِبـ ّ
خــوف علينــا مــن شــيء إذا كنــا نخــاف هللا».
ـي أال يخــاف ممــا يخــاف شــعبه منه ،بــل باألحرى يخــاف هللا (إِشَ ـ ْع َياء
أنــذر هللا إِشَ ـ ْع َياء ال َّن ِبـ ّ
 .)13 ،12 :8وهــذا موضــوع مهــم ِجـ ًّدا فــي ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس .ففــي رؤيــا  12-6 :14مثـ ًـا ،نجــد
ثالثــة مالئكــة يعلنــون رســالة تشــمل العالــم بأَ ْســره :خافــوا هللا واعطــوه مجـ ًدا ،عوضً ــا عــن أن
تخافــوا القــوى األرضيــة الممثلــة بالحيوانــات التــي جــاء وصفهــا في أصحــاح .13

كيــف تفهــم فكــرة أن نخــاف هللا؟ مــاذا تعنــي ،وخاصــة فــي ضــوء الوصيــة التــي تحثنــا
علــى محبــة هللا أيضً ــا (متــى )37 :22؟
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الخــوف الحقيقــي مــن هللا يتمثــل فــي أنــك تعتــرف بــه علــى أنــه صاحــب القــوة النهائيــة
فــي الكــون .فــإن خــوف هللا هــذا ســيجعلك تتغلــب علــى كل خــوف آخــر .فــإذا كان هللا معــك
فــا يمكــن ألحــد أن يَ َم ُّسـ َـك دون إذن منــه .وإذا كان هللا عليــك (أي ضــدك) ألنــك تمــردت
عليــه ،فــا يمكنــك أبـ ًدا أن تهــرب وتختبــئ منــه!

ف ِفــي
أال تتناقــض فكــرة أن نخــاف هللا مــع مــا جــاء فــي 1يوحنــا « 18 :4الَ خَــ ْو َ
ابَ .وأَ َّمــا
ف إِلَــى َخــا ِرجٍ ألَنَّ الْ َخـ ْو َ
الْ َم َح َّبـ ِة ،بَــلِ الْ َم َح َّبـ ُة الْكَا ِملَـ ُة تَطْـ َر ُح الْ َخـ ْو َ
ف لَــهُ َعـ َذ ٌ
ـم يَ َتكَ َّمـ ْـل ِفــي الْ َم َح َّب ـ ِة».
َم ـ ْن َخـ َ
ـاف َفلَـ ْ



الخوف على أنواع .فإذا كان لك صديق يتمتع بقوة هائلة وتتشارك معه في محبة متبادلة،
فأنت ال تخاف من هذا الشخص القوي بمعنى أنه قد يؤذيك .ولكن مع ذلك تع ّزز نو ًعا من
الخوف بمعنى أنك تعرف قوة صديقك هذا وتحترمها وتعرف أيضً ا حدود صداقتك معه.

ينبغــي علينــا كمســيحيين أال نحــب األشــياء التــي فــي العالــم ،تلــك األشــياء التــي
يحبهــا أهــل العالــم أنفســهم (1يوحنــا  .)15 :2فــإذ تفكّــرَ ،ح ـ ْو َل موضــوع ُمشــابه،
هــل توجــد أشــياء يخافهــا العالــم وال ينبغــي علينــا كمســيحيين أن نخافهــا؟ وإذا
كان كذلــك ،فمــا هــي هــذه األشــياء ،ولمــاذا ينبغــي أال نخــاف منهــا؟ وفــي الوقــت
ذاتــه ،مــا هــي األشــياء التــي ال يخافهــا العالــم ،والتــي ينبغــي علينــا كمســيحيين أن
نخافهــا؟ راجــع ،مثـ ًـا ،متــى 28 :10؛ إِ ْر ِم َيــا .3 ،2 :10

الخميس
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الخوف والظالم على الحي الميت الجحود وناكر
الجميل (إِشَ ْع َياء )22-16 :8

اقرأ العبارة أعاله .ماذا تخبرك؟ وما عالقتها بالملك آ َحاز؟ لخّص أفكارك فيما يلي:



تــو َّرط آ َحــاز بعمــق فــي الديانــة الوثنيــة (2ملــوك 15-10 ،4 ،3 :16؛ 2أخبــار ،4-2 :28
 ،)25-23والتــي كانــت ذات صلــة وثيقــة بالســحر والممارســات المشــعوذة الغامضــة (قــارن
تثنيــة  -17 :32ذبحــوا لألوثــان (لِلشَّ ــ َي ِاطينِ )1 ،كورنثــوس  .)20 :10وتوجــد مظاهــر أخــرى
عديــدة للســحر الحديــث تتشــابه إلــى حــد كبيــر مــع طقــوس الشــرق األدنــى القديــم ،كمــا
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تشــهد بذلــك كتابــات ومصــادر قديمــة مــن خــارج ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس .بــل وحتــى العديــد مــن
الممارســات التابعــة لحركــة «العصــر الحديــث» ،مــا هــي إال مظاهــر حديثــة لتلــك الممارســات
الســحرية الغامضــة القديمــة.
إن وصــف إِشَ ـ ْع َياء لليــأس الناتــج عــن االعتمــاد علــى األرواح الشــريرة وليــس علــى هللا
(إِشَ ـ ْعيَاء  ،)22 ،21 :8ينطبــق جي ـ ًدا علــى ال َملــك آ َحــاز (قــارن 2أخبــار  .)23 ،22 :28ويشــير
إِشَ ـ ْعيَاء إلــى أنــاس مغتاظيــن وغاضبيــن ويلعنــون َملكهــم (إِشَ ـ ْعيَاء  .)21 :8وهــذا إنــذار آل َحــاز
الــذي كان النــاس ســيلعنونه ألنــه قادهــم إلــى الســحر والشــعوذة .والحقيقــة أن آ َحــاز عندمــا
مــات اُت ِْخــذ إجـراء اســتثنائي فيمــا يختــص بدفنــه يظهــر قلــة االحتـرام لــه« ،لــم يأتــوا (بجثتــه)
إلــى قبــور ملــوك إسـرائيل» (2أخبــار .)27 :28

مــاذا تُخبــر المراجــع التاليــة حــول الممارســات الغامضــة للســحر؟ الوييــن 27 :20؛
تثنيــة .14-9 :18



االنفصــال عــن ممارســات الســحر الغامضــة يتعلــق بالــوالء هلل ويط ّبــق مــا جــاء فــي 1أخبــار
 ،14 ،13 :10هــذا المبــدأ علــى حالــة ال َملــك شــاول« :فَ َمــاتَ شَ ــا ُو ُل ب ِِخيَانَ ِت ـ ِه الَّ ِتــي ِب َهــا َخــا َن
لسـ َؤا ِلَ .ولَـ ْم
الـ َّر ّب ِمـ ْن أَ ْجــلِ كَال َِم الـ َّر ّب الَّـ ِـذي لَـ ْم يَ ْح َفظْـ ُهَ .وأَيْضـاً ألَ ْجــلِ طَلَ ِبـ ِه إِلَــى الْ َجــا ِّن لِ ُّ
يَ ْسـأَ ْل ِمـ َن الـ َّر ّب ،فَأَ َمات َـ ُه َو َحـ َّو َل الْ َم ْملَ َكـ َة إِلَــى َدا ُو َد بْــنِ يَ َّســى».

تأ ّمــل فــي حياتــك وتطلّــع إلــى التأثي ـرات ِمــن حولــك .بأيّــة طــرق ماكــرة تتعــرض
أنــت للمبــادئ الكامنــة خلــف الممارســات الســحرية الغامضــة وغيرهــا مــن مظاهــر
األرواحيــة (مناجــاة األرواح)؟ وحتــى إذا لــم تتمكــن مــن تج ّنــب هــذه الممارســات
بشــكل عــام ،فمــاذا عســاك تفعــل لتقلــل ِمــن تأثيرهــا عليــك ،أو علــى أفـراد عائلتــك؟

الجمعة
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لِ َمزِيــد ِم ـ ْن الــدَّ رس :اقــرأ لــروح ال ُّن ُب ـ َّوة ،مــن كتــاب «الص ـراع العظيــم» ،الفصــل
الــذي بعنــوان «مناجــاة األرواح» ،صفحــة .610-589
«وقــد كان فــي أيــام العبرانييــن فريــق مــن النــاس يدعــون أن لهــم اتصــالً بالموتــى كمــا
يدعــي المتصلــون بــاألرواح اليــوم .لكــ ّن ‹أرواح العرافــة› ،كمــا كان يُدعــى القادمــون مــن
العوالــم األخــرى ،يصفهــا الكتــاب بـــ ‹أرواح شــياطين› (قــارن مــا ورد فــي ِســفر العــدد :25
3-1؛ مزمــور 28 : 106؛ 1كورنثــوس 20 : 10؛ رؤيــا  .)14 : 16إ َّن عمــل التعاطــي مــع أرواح
العرافــة حكــم عليــه بأنــه رجــس أَ َمــام الـ َّر ّب وقــد نهــي عنــه نه ًيــا علن ًّيــا قاط ًعــا تحــت قصــاص
المــوت (الوييــن 31 :19؛ الوييــن  )27 :20واســم العرافــة أو الســحر نفســه يقابــل اليــوم
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بــكل ازدراء .واالدعــاء بــأن النــاس يمكنهــم أن يتصلــوا بــاألرواح الشــريرة يعتبــر خرافــة مــن
خرافــات العصــور المظلمــة .لك ـ ّن مناجــاة األرواح التــي يبلــغ عــدد معتنقيهــا مئــات األلــوف
بــل المالييــن والتــي شــقت لنفســها طريقــا فــي األوســاط العلميــة وغــزت الكنائــس ووجــدت
ـول مــن الهيئــات التشــريعية وحتــى فــي بــاط الملــوك ،هــذه الخدعــة الهائلــة إ ْن هــي إال
قبـ ً
انتعــاش فــي زي جديــد للعرافــة المحكــوم عليهــا والمنهــي عنهــا منــذ القــدم» (روح ال ُّنبُ ـ َّوة،
الص ـراع العظيــم.)508-507 ،

أسئلة للنقاش
 .1ناقــش موضــوع مناجــاة األرواح (األرواحيــة) كمــا يظهــر فــي األفــام والكُتــب

والتلفــاز والثقافــة الشــعبية .فــإذا لــم يكــن فعــل شــيء مــا لوقــف هــذه الظاهــرة
الخطيــرة ،كمــا يمكننــا أن ننبــه اآلخريــن لخطورتهــا ومضارهــا ،رغــم أنهــم قــد ال
يعتبرونهــا ســوى التهــاء ال ضــرر منــه؟ لمــاذا كان المفهــوم الصحيــح لحالــة الموتــى
ُمه ًمــا جــدًّا للحمايــة مــن هــذه الخــدع؟
 .2اقــرأ إِشَ ـ ْع َياء  .20 :8أعــد كتابتهــا فــي كلماتــك الخاصــة .اجعــل بعــض أعضــاء
صفــك فــي مدرســة الســبت يقــرأون صياغتــك لهــذه اآليــة .مــا الــذي يقولــه لنــا
ال ـ َّر ّب هنــا؟
 .3تع ّمــق أكثــر فــي فكــرة محبــة هللا وخوفــه .بأيــة طــرق تنبــع محبتنــا لــه مــن ذلــك
الخــوف؟ أَ ْم أن خوفنــا هــو الــذي ينبــغ مــن محبتنــا؟ ناقــش.
خــص الــدَّ رس :أعــاد هللا ،مــن خــال أعمــال إِشَ ـ ْعيَاء وعائلتــه وكلماتــه ،التشــديد
ُملَ َّ
علــى رســالة اإلنــذار والرجــاء أال وهــي :النهــج المأمــون الوحيــد هــو الثقــة بــأن هللا يعــرف مــا
يفعلــه .فهــو يمتلــك المحبــة والقــوة ليقــود ويحمــي أولئــك الذيــن يطلبــون منــه ذلــك ،كمــا
أنــه يلبــي كافــة احتياجاتهــم .أمــا الذيــن يتحولــون عــن هللا ويطلبــون مــن غيــره ،فليــس لهــم
ســوى قتــام الظــام.
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