الدرس السادس

 *  30كانون الثاين (يناير)5 -شباط (فرباير)

الكبرياء والمباهاة

السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية :إِشَ ْع َياء 13؛ إِشَ ْع َياء 22-2 :13؛ إِشَ ْع َياء 14؛ إِشَ ْع َياء .27-24

آيــة الحفــظ“ :ألنــه يولــد لنــا ولــد ونعطــى ابنــا ،وتكــون الرياســة علــى كتفــه،
ويدعــى اســمه عجيبــا ،مشــيرا إلهــا قدي ـرا ،أبــا أبديــا رئيــس الســام (إِشَ ـ ْع َياء .)9 :25

بعــد أن أنهــى خــادم اإلنجيــل عظتــه القويــة ،تق ّدمــت منه ســيدة مــن الحاضريــن وأخبرتــه
بأنهــا تعانــي مــن ال َكــرب والضيــق العقلــي ،وأنهــا تريــد االعتـراف بخطيــة عظيمــة فــي حياتهــا.
فســألها القــس عــن نــوع تلــك الْ َخ ِطيَّــة.
فقالــت الســيدة« ،إنَّهــا خطيــة التك ّبــر ،ألننــي جلســت أمــام مرآتــي علــى مــدى ســاعات
أتأمــل فــي جمالــي كل يــوم».
فأجــاب القــس قائـ ًـا« ،لــم تكــن تلــك الْ َخ ِط َّيــة تتعلــق بالكبريــاء ،بــل باألحــرى بالتخ ّيــل.
(بمعنــى أنهــا لــم تكــن جميلــة بالفعــل ،بــل ُخ ِّيــل لهــا ذلــك – المترجــم).
منــذ أن نشــأت الْ َخ ِط َّيــة فــي قلــب لوســيفر ،ذلــك المــاك القــوي ،والكبريــاء تجتــاح
الجميــع دون أي احت ـرام لحــدود الواقــع ،إ ْذ أن اإلنســان كثي ـ ًرا مــا يتخيّــل أشــياء عــن نفســه
أبعــد مــا تكــون عــن الحقيقــة ،ويفتخــر بهــا .هــذه المعضلــة تُــرى فــي أســوأ مظاهرهــا فــي
أولئــك الذيــن يعــززون الكبريــاء الروحــي .وهــي صفــة بغيضــة ويؤســف لهــا فــي البشــرية
الفاســدة التــي ال يمكــن أن تنــال الخــاص إال مــن خــال أعمــال شــخص بديــل نيابــة عنهــم.

ســنتأمل هــذا األســبوع فــي أصــل التكبــر والتباهــي والتفاخــر ،وهــي خطايــا أصليــة
بمعنــى أنهــا علّــة كل الخطايــا األخــرى.

السبت القادم الموافق 6 ،شباط (فبراير).
*نرجو ال ّتع ّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم ّ
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األحد



 31كانون الثاين (يناير)

الدينونة على األمم (إِشَ ْع َياء )۱۳

الســفر الــذي يحمــل اســمه (قــارن إِشَ ـ ْعيَاء
جــاء فــي إِشَ ـ ْعيَاء  ۱:۱۳أ َّن إِشَ ـ ْعيَاء هــو كاتــب ِّ
1 :1؛ إِشَ ــ ْعيَاء  .)1 :2ويبــدو أن هــذا األصحــاح يبــدأ ِقســ ًما جديــ ًدا ِمــن ِســفره ،وتتضمــن
األصحاحــات  ۲۳ - ۱۳أحكا ًمــا بالدينونــة علــى أمــم مختلفــة ،ســنلقي نظــرة عليهــا.



لماذا بدأت النبوات ضد األمم ببابل؟

لقــد ســبق وأُعلنــت الدينونــة علــى أشــور فــي إِشَ ـ ْعيَاء  .34-5 :10وكانــت أشــور تشــكل
ـي إِشَ ـ ْعيَاء .وفــي حيــن أ َّن مــا جــاء فــي إِشَ ـ ْعيَاء  27-24 :14يك ـ ّرر
أكبــر خطــر فــي أيــام ال َّن ِبـ ّ
باختصــار خطــة هللا بتحطيــم أشــور ،فــإ ّن مــا جــاء فــي األصحاحــات  ۲۳ -۱۳يتنــاول بشــكل
رئيــس قــوى أخــرى كانــت تشــكل أيضً ــا بعــض الخطــر ،وأهمهــا بابــل.
فــإذ كانــت بابــل تتمتــع بحضــارة عريقــة وإرث روحــي وسياســي عميــق ،تطــورت فيمــا
وسـ َب ْت شــعبها ،ولكــن مــن وجهــة
بعــد لتشـكّل قــوة فائقــة .وقــد هزمــت بابــل مملكــة يهــوذا َ
نظــر بشــرية فــي وقــت إشــعياء ،لــم يبــدو أن بابــل تشـكّل أي تهديــد لشــعب هللا .فقــد كانــت
ـي إِشَ ـ ْع َياء وخدمتــه .ومنــذ ســنة
أشــور تســيطر علــى بابــل خــال فتــرة طويلــة مــن حيــاة ال َّن ِبـ ّ
 ۷۲۸ق.م .عندمــا ســيطر ت َ ْغلَــث فَال َِســر الثالــث علــى بابــل وأُ ْعلِــن َمل ـكًا عليهــا تحــت اســم
فُــول ،وهــو اســم العــرش (راجــع 2ملــوك 19:15؛ 1أخبــار  ،)26 :5أعــاد الملــوك البابليــون
الســيطرة علــى بابــل عــدة مــرات ( ۷۱۰ق.م .و .702ق.م .و 689ق.م .و 648ق.م .).ولكــن
كانــت بابــل فــي النهايــة ســتصبح القــوة العظمــى فــي المنطقــة والتــي ســتدمر مملكــة يهــوذا.

اقــرأ إِشَ ـ ْع َياء  ۱۳والحــظ اللغــة القويــة ال ُمســتخدمة فيــه .لمــاذا يتسـ ّبب هللا الرحيــم
وال ُم ِحــب فــي هــذه األحــداث أو حتــى يســمح بهــا؟ فمــا ِمــن شــك أن أبريــاء
كثيريــن كانــوا ســيتألمون أيضً ــا مــن جرائهــا (راجــع إِشَ ــ ْع َياء )16 :13؟ كيــف لنــا
أن نفهــم تص ـ ّرف هللا هــذا؟ ومــاذا ينبغــي علــى هــذه اآليــات وكل آيــات ال ِك َتــاب
ال ُم َقــدَّ س التــي تتحــدث عــن غضــب هللا وســخطه علــى الْخ َِط َّيــة والشــر ،أن تخبرنــا
عــن طبيعــة الْخ َِط َّيــة والشــر الكريهــة؟ أفليســت الحقيقــة المجــردة بــأن هللا الكُلّــي
المحبــة يتصــرف هكــذا ،هــي أكبــر دليــل يُظهــر لنــا مــدى شــناعة الْخ َِط َّيــة؟ علينــا
ـي إِشَ ـ ْع َياء هــو نفســه
أن نتذكــر بــأن الــذي يقــدِّ م هــذه التحذيـرات مــن خــال ال َّن ِبـ ّ
المســيح الــذي غفــر وســامح الخطــاة وشــفاهم والتمــس إليهــم أن يعــودوا عــن
طريقهــم ويتوبــوا .كيــف تفهــم أنــت شــخص ًّيا هــذا المظهــر مــن مظاهــر صفــات
هللا ال ُمحــب؟ اطــرح علــى نفســك أيضــا الســؤال التالــي :أفــا يمكــن لهــذا الغضــب
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علــى الْخ َِط َّيــة وإدانتهــا أن ينبعــا فــي الواقــع مــن محبتــه؟ إذا كان كذلــك ،فكيــف؟
أو ربمــا نظــرت إلــى األمــر ِمــن َمنظــور آخــر هــو َمنظــور الصليــب حيــث تألــم
المســيح ،وهــو يحمــل خطايــا العالــم أجمــع ،أكثــر مــن أي شــخص آخــر ،بمــن فيهــم
أولئــك “األبريــاء” الذيــن تألمــوا بســبب خطايــا أمتهــم .كيــف يســاعدنا التفكيــر فــي
عذابــات المســيح علــى الصليــب علــى إجابــة تلــك األســئلة الصعبــة؟

االثنني



 1شباط (فرباير)

مدينة بابل العظيمة الحديثة (إِشَ ْع َياء )22-2 :13

فــي عــام  626ق.م ،.أعــاد نبــو بالســر الكلدانــي المجــد لبابــل بتنصيــب نفســه ملــكا فــي
بابــل ،وابتــدأ بذلــك الســالة الملكيــة لبابــل الجديــدة ،واشــترك (مــع مادي) فــي إيقــاع الهزيمة
بأشــور .وابنــه نبوخذنصــر الثانــي هــو الملــك الــذي هــزم مملكــة يهــوذا وســبى شــعبها.

كيف آلت مدينة بابل أخي ًرا إلى نهايتها؟ انظر دانيال .5



فــي ســنة  539ق.م .اســتولى کــورش الفارســي علــى بابــل وضمهــا إلــى إمبراطوريتــه مــادي
وفــارس (راجــع دانيــال  .)5وهكــذا فقــدت مدينــة بابــل اســتقاللها إلــى األبــد .وفــي ســنة 482
ق.م .ســحق الملــك أَ َحشْ ـوِي ُروش األول وبشــكل وحشــي ،االنتفاضــة التــي حدثــت فــي بابــل
ضـ َّد الحكــم الفارســي وازال تمثــال مــردوخ ،إلــه بابــل الرئيــس ،ود ّمــر ،علــى مــا يبــدو ،بعــض
التحصينــات والهيــاكل .ثــم اســتولى اإلســكندر األكبــر علــى بابــل مــن ال ُفــرس ســنة  331ق.م.
بــدون معركــة .وبالرغــم مــن ال ُحلــم القصيــر األمــد الــذي راود االســكندر الكبيــر بــأن يجعــل
بابــل عاصمتــه الشــرقية ،فقــد تدهــورت المدينــة عبــر عــدة قــرون ،وبحلــول ســنة 198م ،.وجد
الحاكــم الرومانــي ســبتميوس ســيفيروس ،بابــل مهجــورة تما ًمــا .وهكــذا آلــت تلــك المدينــة
العظيمــة إلــى نهايتهــا إذ صــارت خاليــة وخاويــة .ويعيــش اليــوم بعــض القروييــن العراقييــن
فــي أجـزاء مــن مــكان بابــل القديمــة ،ولكنهــم لــم يعيــدوا بنــاء المدينــة بمعنــى الكلمــة.
حــل ببابــل والموصــوف فــي إِشَ ــ ْعيَاء  13قــد أ ّدى إلــى تحريــر نســل
إ َّن الهــاك الــذي َّ
ِ
يعقــوب الذيــن اضطهدتهــم بابــل (إشَ ـ ْعيَاء  .)3-1 :14أمــا الحــدث الــذي أ ّدى إلــى تحريرهــم
فهــو هجــوم كــورش على بابــل فــي ســنة  539ق.م .ومــع إنــه لــم يد ّمــر المدينــة ،إال أن تلــك
كانــت بدايــة النهايــة بالنســبة لبابــل ،فلــم تعــد ته ـ ّدد شــعب هللا أب ـ ًدا فيمــا بعــد.
ويصـف مـا جـاء فـي إِشَ ـ ْع َياء  13سـقوط بابل على أنـه دينونة مـن هللاِ ،
ِ
ويصـف المحاربين
الذيـن اسـتولوا عليهـا علـى أنهـم أبطـال هللا (إِشَ ـ ْع َياء  .)5 -2 :13و ُدعيـت الدينونة علـى بابل بـ
“يـوم الـ َّر ّب” (إِشَ ـ ْع َياء  ،)9 ،6 :13وغضـب هللا عليهـا كان مـن القوة والشّ ـدة بحيث قيـل إنَّه أث َّر
علـى النجـوم والشـمس والقمر والسـموات واألرض (إِشَ ـ ْع َياء .)13 ،10 :13
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ق ــارن ذل ــك م ــع م ــا ج ــاء ف ــي قض ــاة حي ــث تص ــف أنش ــودة دب ــورة وب ــاراق ارتع ــاد
الس ــحب (المط ــر) ،م ــن وج ــه الــ َّر ّب (قض ــاة :5
األرض والس ــموات وتزل ــزل الجب ــال وب ــكاء ّ
 .)4ويص ــور الع ــددان  ،21 ،20ف ــي قض ــاة  ،5عناص ــر الطبيع ــة ،بم ــا فيه ــا النج ــوم وكأنه ــا
تح ــارب الق ــوى األجنبي ــة.

ـخصا يعيــش فــي بابــل وهــي فــي قمــة مجدهــا وذروة قوتهــا ،وهــو يقــرأ
تصـ َّور شـ ً
ـي إِشَ ـ ْع َياء المد ّونــة فــي األصحــاح  ،13وبخاصــة األعــداد  22-19التــي
كلمــات ال َّن ِبـ ّ
تتحــدث عــن ســقوط بابــل وعــدم تعميرهــا بعــد ذلــك إلــى األبــد ،بــل تســكنها
وحــوش القفــر .ال بــد أن كلمــات ال ُّن ُب ـ َّوة تلــك كانــت ســتبدو لشــخص كهــذا أنهــا
حماقــة يســتحيل تنفيذهــا .مــا هــي بعــض ال ّنبــوات األخــرى التــي لــم تتــم بعــد
وتبــدو لنــا اآلن أنهــا خرافــة حمقــاء وال يمكــن أن تتــم؟ ولكــن لمــاذا يكــون ِمــن
الحماقــة الكبــرى بالنســبة لنــا أن نعتبــر مثــل هــذه ال ّنبــوات مســتحيلة التحقيــق؟

الثالثاء



 2شباط (فرباير)

سقوط « َملِك» ال َّجبل (إِشَ ْع َياء )14

بســقوط بابــل (إِشَ ـ ْع َياء  )13يتح ـ ّرر شــعب هللا (إِشَ ـ ْع َياء  .)3-1 :14واســتجابة لســقوطها
ينطــق بتهكــم الذع وســاخر فــي صــورة مجازيــة (إِشَ ـ ْع َياء 23-4 :14؛ ميخــا 4 :2؛ حبقــوق :2
 )6علــى ملــك بابــل .واللغــة المســتخدمة هنــا هــي لغــة شــعرية وال يقصــد أن تكــون حرفيــة
ألنهــا تتحــدث عــن ملــوك أمــوات يُ َح ِّيـ ُون رفاقهــم ال ّجــدد فــي عالــم المــوت (إِشَ ـ ْع َياء ،9 :14
 ،)10حيــث يفترشــون ال ِّر َّمــة ويغطيهــم الـ ُّدو ُد (إِشَ ـ ْعيَاء  .)11 :14وهــذه ببســاطة هــي طريقــة
هللا الواضحــة التــي أخبــر بهــا ملــك بابــل المتكبّــر أنــه ســيهبط كمــا هبــط مــن قبلــه الحـكّام
المتكبــرون .وال يعتبــر مــا جــاء هنــا مــن حديــث علــى أنــه معجــم تفســيري لحالــة الموتــى!



هل يمكن لما جاء في إِشَ ْع َياء  14-12 :14أن ينطبق على ملك ِمن ملوك بابل؟

صحيــح أن ملــوك بابــل كان لهــم احتـرام واعتبــار كبيريــن (دانيــال  .)5 ،4ولكــن أ ْن يحــاول
أي ملــك أرضــي أ ْن «يصيــر مثــل هللا العلــي» ،فهــذا يتعــدى أعظــم تك ُّبــر واعتـزاز بالــذات ألي
بشــر .صحيــح أن الملــوك ا َّدعــوا أن لهــم صلــة وثيقــة وقويــة باآللهــة ،ولكنهــم مــع ذلــك كانــوا
تابعيــن لآللهــة وخاضعيــن لهــم .وهــذا مــا يتضــح مــن االحتفــال الســنوي الــذي كان يُقــام فــي
اليــوم الخامــس مــن الســنة البابليــة الجديــدة ،حيــث كان يُطلــب مــن الملــك أن يَخلــع عنــه
شــارة الســلطة المميــزة قبــل التقـ ّدم مــن تمثــال اإللــه مــردوخ لكــي يتــم التأكيــد مجــد ًدا علــى
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منصبــه الملكــي .وفكــرة إزاحــة أو إزالــة أحــد هــذه اآللهــة ،مهمــا كان صغيـ ًرا أو ثانويًــا ،كان
ينطــوي علــى مخاطــرة كبيــرة أشــبه باالنتحــار والجنــون.
وكمــا حــدث فــي إِشَ ـ ْع َياء  ،14فــإن َح َز ِق َّيــال  28ينســب مثــل تلك الجــرأة الوقحة والغطرســة
والكبريــاء إلــى حاكــم مدينــة .ويتعــدى أيضً ــا الوصــف الــوارد هنــا أي حاكــم أرضــي .فذلــك
حارســا علــى
الكائــن المتكبّــر كان فــي جنــة عــدن وقــد مســحه هللا ليكــون كروبًــا مظلِّـ ًـا أو ً
هللا ،وســوف
جبــل هللا المق ـ َّدس .وكان كامـ ًـا يــوم ُخلــق حتــى ُو ِجــد فيــه إثــم .ثــم طرحــه ُ
هللا أخيـ ًرا بال ّنــار ( َح َز ِقيَّــال  .)18-12 :28أمــا إذا حاولنــا تطبيــق هــذه التعابيــر المحــددة
يهلكــه ُ
الــواردة فــي تلــك اآليــات ،ومــا جــاء فــي إِشَ ـ ْع َياء  ،14علــى أي كائــن بشــري ،فهــي تصبــح
مجازيــة بدرجــة كبيــرة ِجـ ًّدا بحيــث ال يكــون لهــا أي معنــى .ولكــن اآليــات فــي رؤيــا 9-7 :12
تخبرنــا عــن كائــن قــوي ج ّبــار طُـرِح مــن الســماء مــع مالئكتــه« :الشَّ ـ ْيطَان ،الَّـ ِـذي يُ ِضـ ُّـل الْ َعالَـ َم
كُلَّـ ُه» (رؤيــا  ،)9 :12وهــو ذاتــه الــذي خــدع حــواء (تكويــن .)3
ـت :أَنَــا إِلـ ٌهِ .فــي َم ْجلِـ ِ
ـس اآللِ َهـ ِة
وللشــيطان مخيلــة تتصــف بالكبريــاء والغطرســةَ ... « :وقُلْـ َ
ـت إِن َْســا ٌن الَ إِلـ ٌه ».كلمــة «إنســان» فــي األصــل تعنــي «مخلــوق
ـس ِفــي قَلْـ ِ
ـب الْ ِب َحــارَِ .وأَنْـ َ
أَ ْجلِـ ُ
زائــل»  -المترجــم ( َح َز ِقيَّــال  .)2 :28وهــاك الشــيطان ســيثبت أنــه ليــس إلــه ،إذ أن نهايتــه
ســتكون فــي بحيــرة النــار (رؤيــا  )10 :20حيــث لــن يعــوث فســا ًدا فيمــا بعــد فــي الكــون.

قــارن مــا جــاء فــي إِشَ ـ ْع َياء  14 ،13 :14مــع مــا جــاء فــي متــى 29 :11؛ يوحنــا :13
5؛ فيلبــي  .8-5 :2مــاذا يخبرنــا هــذا التبايــن فــي المقارنــة ،عــن صفــات هللا التــي
هــي علــى نقيــض صفــات الشــيطان؟ ومــاذا يخبرنــا حــول الطريقــة التــي ينظــر بهــا
هللا إلــى الكبريــاء والغطرســة الوقحــة والرغبــة فــي الســيادة والســيطرة والتعالــي؟

األربعاء



بوابة السماء (إِشَ ْع َياء .)14 ،13

 3شباط (فرباير)

ـت
يوجــد فــي إِشَ ـ ْع َياء  14ته ّكــم الذع عــن الشــيطان« :كَ ْيـ َـف َس ـ َقط ِْت  ...يَــا ُز َه ـ َرةُِ ،ب ْنـ َ
الص ْبـ ِح؟» (إِشَ ـ ْع َياء [ )12 :14واللّقــب لوســيفر فــي األصــل يُترجم «الشــديد البهــاء أو المضيء»
ُّ
ِ
الصبــح كمــا يُســمى ،ألنــه أشـ َّد الكواكــب
ـم
ـ
نج
أو
ـرة
ـ
ه
ز
ال
ـب
ـ
كوك
ـى
ـ
إل
ـام
ـ
ع
ـه
ـ
بوج
ـب
ـ
ُس
ن
ـد
ـ
وق
ُّ
ُّ
لمعانًــا – المترجــم] .وقــد ُد ِمــج هــذا الته ّكــم بالته ّكــم علــى َملــك بابــل .لمــاذا؟ قــارن رؤيــا
 9-1 :12حيــث يُنســب التنيــن إلــى الشــيطان (رؤيــا  )9 :12الــذي حــاول إهــاك طفــلٍ حالمــا
ُولــد .وفــي رؤيــا  ،5 :12يُع ـ ّرف هــذا الطفــل علــى أنــه المســيح ،بــكل وضــوح .ولكــن الــذي
حــاول قتــل الطفــل يســوع هــو هيــرودس (متــى  .)2فالتنيــن يُشــير إلــى كل مــن الشــيطان
والقــوة الرومانيــة الممثلــة فــي هيــرودس ،ألن الشــيطان يعمــل مــن خــال عمــاء مــن البشــر،
بالشّ ــكل ذاتــه ،كان هــو القــوة المح ّركــة خلــف كل مــن َملــك بابــل ورئيــس صــور.
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لمــاذا رمــزت «بابــل» قدي ًمــا إلــى رومــا (1بطــرس  )13 :5وإلــى قــوة شــريرة فــي ِســفر
الرؤيــا (رؤيــا 8 :14؛ رؤيــا 19 :16؛ رؤيــا 5 :17؛ رؤيــا )21 ،10 ،2 :18؟





إ َّن رومــا وبابــل المذكورتــان فــي ســفر الرؤيــا همــا أشــبه ببابــل الحرفيــة مــن حيــث
تكبرهمــا وقســوتهما واضطهادهمــا لشــعب هللا .راجــع بوجــه خــاص مــا جــاء فــي رؤيــا 6 :17
«سـ ْك َرى ِمـ ْن َد ِم الْ ِق ِّد ِ
يســي َن َو ِمـ ْن َد ِم شُ ـ َه َدا ِء يَ ُســوعَ ».لقــد تمردتــا علــى هللا ،وفكــرة التمـ ّرد
َ
ذاتهــا متضمنــة فــي االســم «بابــل» نفســه .وهــذا االســم فــي اللغــة البابليــة هــو «بــاب إيلــي»
والــذي يعنــي «بــاب اإللــه (أو اآللهــة) »،إشــارة إلــى مــكان االلتقــاء بالمحيــط اإللهــي العلــوي
والوصــول إليــه .قــارن مــع مــا جــاء فــي تكويــن  11حيــث بنــى النــاس بــرج بابــل لكــي يتمكنوا
بقوتهــم الذاتيــة مــن االرتفــاع إلــى المســتوى اإللهــي مــن الحصانــة ضــد أيــة مســؤولية تجــاه
هللا .أي أنهــم أرادوا التحـ ّرر مــن مســؤوليتهم.
الســلم الــذي يربــط الســماء بــاألرض،
عندمــا اســتيقظ يعقــوب بعــد رؤيــة ال ُحلــم عــن ّ
ـت ِ
السـ َما ِء» (تكويــن  .)17 :28الحــظ أن «بيــت
هتــف قائـ ًـاَ « :مــا هـذَا إِالَّ بَ ْيـ ُ
ـاب َّ
هللاَ ،وهـذَا بَـ ُ
هللا» هــو «بــاب الســماء» أي طريــق االتصــال أو الوصــول إلــى حيــث يســكن هللا .وقــد أطلــق
ـت إِيـ َـل» والــذي يعنــي «بَ ْيــت ِ
هللا».
يعقــوب علــى هــذا المــكان اســم «بَ ْيـ َ
لقــد كان «بــاب الســماء» فــي بيــت إيــل و «بــاب اآللهــة» فــي بابــل عبــارة عــن طريقيــن
متضاديــن للوصــول إلــى حيــث يســكن هللا .فســلم يعقــوب كان مصــدره الســماء وأظهــره
هللا ليعقــوب مــن الســماء .ولكــن بابــل بأبراجهــا وهياكلهــا الهرميــة الشــكل بناهــا البشــر مــن
األرض إلــى أعلــى .وهــذان الطريقــان المتعاكســان يمثّــان طريقيــن علــى اختــاف متبايــن
كل ديانــة حقيقيــة تتأســس علــى
صــوب الخــاص :النعمــة اإللهيــة مقابــل األعمــال البشــريةُّ .
وكل
نمــوذج بيــت إيــل المتواضــع« :ألَنَّ ُك ـ ْم بِال ِّن ْع َم ـ ِة ُم َخل َُّصــونَ ،بِا ِإلي َمــانِ » (أفســس ّ .)9-8 :2
ديانــة مزيفــة بمــا فيهــا التق ّيــد الحرفــي بالقانــون ومــا يُطلــق عليهــا «الحركــة أو الفلســفة
اإلنســانية» تتأســس علــى النمــوذج البابلــي المتك ّبــر .هــذا التناقــض والتبايــن بيــن الطريقيــن
يظهــر بوضــوح فــي ال َمثَــل الــذي أورده المســيح عــن الفريســي والعشّ ــار (لوقــا .)14-9 :18

لقــد قضــى كاتــب الترانيــم الكنــدي ليونــارد كوهيــن بضــع ســنوات فــي ديــر يدعــى
«زن» .ولكنــه حتــى بعــد قضــاء هــذه الفتــرة الطويلــة هنــاك صـ ّرح ألحــد الصحفيين،
«أنــا لــم أنــل الخــاص» .فمــاذا تعتقــد كانــت معضلتــه ،فــي مضمــون درس اليــوم؟
مــا الــذي كان يحتاجــه ليعــرف عــن الخــاص؟
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 4شباط (فرباير)

ال ُّنصرة األخيرة لصهيون (إِشَ ْع َياء )27 – 24

تتنــاول األصحاحــات  23-13مــن ســفر إِشَ ـ ْعيَاء نبــوات عــن بعــض الــدول واألمــم المعنيــة.
وبعدهــا تأتــي األصحاحــات  27-24التــي تصــف ،علــى نطــاق عالمــي ،الهزيمــة الماحقــة
ألعــداء هللا وإنقــاذ شــعبه.

ـي إِشَ ـ ْع َياء لخ ـراب األرض (إِشَ ـ ْع َياء  )24مــع وصــف يوحنــا
لمــاذا يتشــابه وصــف ال َّن ِبـ ّ
لألحــداث المرتبطــة باأللــف ســنة التــي تعقــب مجــيء المســيح ثانيــة؟ (رؤيــا .)20



مثلمــا هــو الحــال مــع مــا جــاء فــي إِشَ ـ ْع َياء  ،14-13فــإن بعــض المظاهر عــن بابــل الحرفية
تنطبــق علــى قــوى الحقــة ،وملــك بابــل يرمــز إلــى انصهــار واندمــاج الحــكام األرضييــن مــع
العقــل المو ّجــه والمدبّــر الــذي يقــف خلفهــم ،أي الشــيطان ذاتــه .وهكــذا فالرســالة القائلــة
إن بابــل ســقطت (إِشَ ـ ْع َياء  )9 :21يمكــن أن تتكـ ّرر فــي وقــت الحــقٍ أيضً ــا (رؤيــا 8 :14؛ :18
 ،)2عندمــا يهلــك الشــيطان أخيـ ًرا بعــد األلــف ســنة (رؤيــا  .)10 :20فبينمــا كان هــاك بابــل
الحرفيــة هــو «يــوم دينونــة هللا» (إِشَ ــ ْعيَاء  ،)9 ،6 :13فإنــه ســيأتي قريبًــا يــوم آخــر للــرب
«عظيــم ومخــوف» (يوئيــل 31 :2؛ مالخــي 5 :4؛ قــارن صفنيــا .)7 :1
وبشكل مماثل فإ ّن الرؤيا الواردة في إِشَ ْع َياء  24تتعلق بأحداث وأحوال مألوفة لل ّنبي ،ولكنها
تتعدى تلك األحداث والظروف لتصل إلى الوقت الذي فيه «يَ ْخ َج ُل الْ َق َم ُر َوت ُ ْخ َزى الشَّ ْم ُس ،ألَ َّن
َر َّب الْ ُج ُنو ِد قَ ْد َمل ََك ِفي َج َبلِ ِص ْه َي ْو َن َو ِفي أُو ُرشَ لِي َم» (إِشَ ْع َياء  .)23 :24وما من شك في أن ال َّنب ِّي
إِشَ ْع َياء ظن أن ال ُّن ُب َّوة تنطبق على أورشليم التي عرفها .ولكن سفر الرؤيا يوضّ ح أنها باألحرى
اج إِلَى الشَّ ْم ِس َوالَ إِلَى الْ َق َم ِر لِ ُي ِضيئَا
ستتم في أورشليم الجديدة (رؤيا َ « :)2 :21والْ َم ِدي َن ُة الَ تَ ْحتَ ُ
ِفي َها ،ألَ َّن َم ْج َد ِ
هللا قَ ْد أَنَا َر َهاَ ،والْ َخ ُر ُ
وف ِس َرا ُج َها» (رؤيا .)23 :21


هللا حقًا األشرار؟
هل يُ ْهلِكُ ُ

توضِّ ــح اآليــة فــي إِشَ ـ ْع َياء  21 :28أن اإلهــاك هــو عمــل هللا الغريــب .وهــو عمــل غريــب
عليــه ألنــه ال يريــد فعلــه .صحيــح أن الْ َخ ِط َّيــة تحمــل فــي طياتهــا بــذار الهــاك (يعقــوب :1
 .)15ولكــن نظ ـ ًرا أل ّن هللا يمتلــك القــوة النهائيــة علــى الحيــاة والمــوت ،وهــو الــذي يقــرر
الزمــان والمــكان والطريقــة التــي يتــم بهــا ذلــك الهــاك النهائــي (رؤيــا  ،)20فــا طائــل وراء
الجــدال الــذي يدعــو إلــى أ ّن هللا هــو الــذي ينهــي أخيـ ًرا لعنــة الْ َخ ِط َّيــة بشــكل ســلبي ،بمجــرد
الســماح لقانــون الســبب والنتيجــة أن يأخــذ مج ـراه الطبيعــي.
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مــا ن ـراه فــي إِشَ ـ ْع َياء  27-27ينعكــس فــي ال ِك َتــاب ال ُم َقــدَّ س كلــه أال وهــو أن هللا
والصــاح ســينتصران فــي النهايــة علــى الشــر مهمــا كان العــذاب واأللــم والخ ـراب
والدمــار ينتشــر اآلن .مــا هــو إ ًذا ،الشــيء الوحيــد الــذي نســتطيع فعلــه إذا أردنــا
نحــن أنفســنا أن نكــون جــز ًءا مــن ال ّنصــرة األخيــرة؟ أمثــال 7-5 :3؛ روميــة .9 :10


الجمعة
لمزيــد مــن الــدرس :اقــرأ لــروح النبــوة الفصــل الــذي بعنــوان « َمحـ ُّـك التلمــذة»
 5شباط (فرباير)

صفحــة  ،65-57مــن كتــاب طريــق الحيــاة.
تخبرنا إلن هوايت (من بين أمور أخرى) أننا عندما نستجيب حقًا للمعلِّم األعظم« ،فإننا
نشتاق إِ ْذ ذاك إلى أ َّن نكون مثله ،ونقتفي آثاره ،ونمتلئ من روحه ،ونطلب رضاه في كل
شيء» (طريق الحياة ،صفحة  .)58وتقول إلن هوايت أيضً ا إ َّن في شركتنا مع يسوع المسيح
فإ َّن الواجب «يصير لذة» (طريق الحياة ،صفحة  .)40ونجد في ال ِكتَاب الْ ُم َق َّدس ،راجع متى
األصحاحات  ،7-5الموعظة على الجبل التي هي واحدة من أعظم الخالصات لِ َما أراد ال ُم َعلِّم
األَ ْعظَم لتالميذه أن يعرفوه فيما يتعلق بمبادئ الملكوت الذي جاء ليؤسسه.

أسئلة للنقاش:
 .1أعــد ق ـراءة االقتبــاس الســابق مــن روح ال ُّن ُب ـ َّوة وتأمــل فيــه فــي مضمــون مــا

جــاء تحــت يــوم األربعــاء مــن درس هــذا األســبوع .مــاذا تفهــم أكثــر مــن هــذا
االقتبــاس؟ ال حــظ احتــواء االقتبــاس علــى عنصــري المســيرة المســيحية ،وهمــا
اإليمــان واألعمــال .كيــف يف ـ ّرق االقتبــاس بينهمــا؟
 .2لمــاذا كانــت الكبريــاء مــن بيــن أكبــر الخطايــا؟ ولمــاذا كان مــن الصعــب
التغلّــب عليهــا؟ هــل يمكــن أن يرجــع ذلــك إلــى طبيعــة الكبريــاء ذاتهــا فــي أنهــا
تعمــي النــاس عــن رؤيــة حاجتهــم لطرحهــا عنهــم؟ فأنــت متــى كنــت متكبــ ًرا
تظــن أنــك علــى خيــر مــا يــرام .وإذا ظننــت كذلــك فلمــاذا التغييــر والتعــب؟
لمــاذا كانــت التأ ّمــل فــي الصليــب ومــا يرمــز إليــه (بوصفــه الوســيلة الوحيــدة
للخــاص) وســيلة فعالــة وقويــة لشــفاء مــرض الكبريــاء والغطرســة فــي أي شــخص؟
 .3هــل يريــد إِشَ ـ ْع َياء أي رجــاء لشــعوب األمــم األخــرى؟ راجــع مثـ ًـا ،إِشَ ـ ْع َياء :25
6 ،3؛ إِشَ ـ ْع َياء ( 9 :26قــارن رؤيــا .)9 :19
خــص الــدَّ رس :علــم إِشَ ـ ْعيَاء أنــه بعــد بطــش أشــور ،ســتأتي بابــل وتهــزم أيضً ــا
ُملَ َّ
مملكــة يهــوذا .ولكــن علــم أيضً ــا أنــه برغــم الســاطين الفائقــة وقــوى الشــر علــى ظلمــة هــذا
الدهــر (أفــس  ،)12 :6التــي تعمــل مــن خــال أعــداء هللا مــن بيــن البشــر وتحــاول اال ّدعــاء
الســام
بأنهــا إنّمــا تعمــل بقــوة هللا ،فــإن هللا ســينتصر نصــرة حاســمة فــي النهايــة ويجلــب ّ
األبــدي لعالمنــا المضطــرب هــذا.
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