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المراجــع األســبوعية :إِشَ ــ ْع َياء 1 :36؛ إِشَ ــ ْع َياء 20-2 :36؛ إِشَ ــ ْع َياء 20 :37-21 :36؛
إِشَ ــ ْع َياء 38-21 :37؛ إِشَ ــ ْع َياء .39 ،38
ـت ُه ـ َو
ـس َف ـ ْو َق الْكَ ُروبِيـ ِـم ،أَنْـ َ
آيــة الحفــظ« :يَــا َر َّب الْ ُج ُنــو ِد ،إِلــهَ إِ ْس ـ َرائِ َيل الْ َجالِـ َ
اإلِلــهُ َو ْحــدَكَ لِـك ُِّل َم َمالِـ ِ
السـ َما َو ِ
ات َواألَ ْر َض» (إِشَ ـ ْع َياء .)16 :37
ـت َص َن ْعـ َ
ـك األَ ْر ِض .أَنْـ َ
ـت َّ
الصــورة األولــى لرجــل هزيــل مضــى يســير حافــي القدميــن بصحبــة ولديــه .والثانيــة
لعائلــة قــد وضعــت كل ممتلكاتهــا فــوق عربــة يجرهــا ثــور .وكان أحــد الرجــال يقــود العربــة
بينمــا جلســت ســيدتان فوقهمــا مــع األمتعــة .وظهــر فــي الصــورة بعــض األشــخاص اآلخريــن
الذيــن كانــوا أقــل حظًــا إذ لــم يمتلكــوا عربــة فوضعــوا أمتعتهــم علــى ظهورهــم .وظهــر فــي
الصــورة الثالثــة العديــد مــن الجنــود الذيــن انتشــروا فــي كل مــكان بينمــا تقدمتهــم عربــات
حربيــة تحمــل فوقهــا رمــاة الســهام ،صــوب بوابــة المدينــة .وأخــذ ال ّرمــاة يصوبــون ســهامهم
نحــو ال ُمدافعيــن عــن المدينــة فــوق األســوار ،وقــد ســاد القتــل وتناثــرت األشــاء علــى األرض.
ـكل جــال وعظمــة علــى عرشــه وهــو يتســلم الغنائــم
وفــي صــورة أخــرى جلــس َملــك بـ ّ
وتوســل ِمــن أجــل
واألســرى .وكان بعــض األســرى يقتربــون منــه وأيديهــم مرفوعــة فــي تضـ ّرع ّ
الرحمــة .بينمــا غيرهــم ركــع أمامــه أو انبطحــوا علــى وجوههــم إلى األرض فــي تذلّل وانكســار.
الصـ َور كلّهــا
وفــوق رأس الملــك ظهــرت الكلمــات« :ســنحاريب ملــك أشــور والعالــم» .وهــذه ُّ
الصـ َور قبـ ًـا تزيّــن جــدران قصــر
تمثّــل ســنحاريب عندمــا غـزا لخيــش ودمرهــا .وكانــت هــذه ُّ
ســنحاريب ،أمــا اآلن فهــي موجــودة فــي المتحــف البريطانــي .ويــا لهــا مــن قصــة ،تلــك التــي
الصـ َور عــن المأســاة التــي حلّــت بشــعب هللا ال ُم َّدعــي!
ترويهــا لنــا هــذه ُّ
السبت القادم الموافق  13شباط (فبراير).
*نرجو ال ّتع ّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم ّ
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األحد



 7شباط (فرباير)

الثَّقة باهلل خير من االتكال على البشر (إِشَ ْع َياء )1 :36

ما الذي حدث لمملكة يهوذا؟ 2ملوك 13 :18؛ 2أخبار 1 :32؛ إِشَ ْع َياء .1 :36



عندمــا مــات الملــك غيــر األميــن آ َحــاز ،خلفــه ابنــه َح َز ِق َّيــا الــذي كان أمي ًنــا ،ولكنــه ورث
عــن والــده مملكــة فقــدت اســتقاللها بشــكل كامــل .فــإذ التجــأت يهــوذا إلــى أشــور ودفعــت
لهــا مبل ًغــا كبيـ ًرا لتنــال حمايتهــا ضـ َّد التحالــف الــذي شـكَّلته ض ّدهــا ســوريا ومملكــة إسـرائيل
الشــمالية ،أُجبــرت علــى مواصلــة دفــع الجزيــة ألشــور لتحميهــا (راجــع 2أخبــار .)21-16 :28
بعــد مــوت ســرجون الثانــي ملــك أشــور فــي ســاحة المعركــة التــي دارت رحاهــا فــي مــكان
بعيــد ،خلفــه ســنحاريب ســنة  705ق.م .وتحــت حكــم ســنحارييب بــدت أشــور قــوة غيــر
حصينــة .فانتهــز َح َز ِق َّيــا هــذه الفرصــة ليتمــرد علــى أشــور (قــارن 2ملــوك  )7 :18ويتزعــم
الثــورة التــي ثــارت علــى أشــور مــن ِقبــل األمــم الصغيــرة المحيطــة بمملكتــه.
ولألســف الشــديد أن َح َز ِق َّيــا أســاء تقديــر قــوة أشــور وســلطتها المســتعادة .وفــي ســنة
 701ق.م .أخضــع ســنحاريب أج ـزاء أخــرى مــن إمبراطوريتــه ثــم و َّجــه قواتــه ضــد ســوريا
وفلســطين فخــرب يهــوذا ونهبهــا.

كيف استعد َح َز ِق َّيا لمواجهة أشور؟ 2أخبار .8-1 :32



عندمــا رأى َح َز ِق َّيــا أن ســنحاريب كان ينــوي االســتيالء علــى أورشــليم عاصمتــه ،أقــدم علــى
اســتعدادات واســعة ليواجــه أشــور .فش ـ َّدد تحصيناتــه ونظَّــم جيشــه وز َّوده بالســاح وش ـ َّدد
الحراســة علــى إمــدادات الميــاه الداخلــة إلــى أورشــليم (راجــع 2ملــوك 20 :20؛ 2أخبــار :32
 .)30ومــا ي ـزال مجــرى ســلوام للميــاه يحمــل نقشً ــا محفــو ًرا يذكّرنــا بالكيفيــة التــي ُحفــرت
بهــا هــذه القنــاة .وهــذا النقــش يعــود زمانــه إلــى الوقــت الــذي كان فيــه َح َز ِق َّيــا يجــرى
االســتعدادات المســبقة الحتمــال حــدوث حصــار وشــيك.
كان َح َز ِق َّيــا قائــ ًدا عســكريًا ماهــ ًرا ومنظِّ ًمــا بار ًعــا .ولك َّنــه أيضً ــا وفّــر القيــادة الروحيــة
لشــعبه وحــاول أ ْن يشـ ّدد معنوياتهــم فــي ذلــك الوقــت المخيــف« .ولكـ ّن ملــك ي ُهـ َوذَا كان قد
عقــد العــزم علــى أن يقــوم بــدوره فــي التأهــب لمقاومــة العــــد ّو .وعندمــا أتـ ّم كــ ّـل مــا يمكن
للمهــارة والبراعــة والنشــاط البشــري أن تفعلــه ،جمــع جيوشــه وأوصاهــم بــأن يتشــ ّجعوا»
(روح ال ُّنبُ ـ َّوة ،األنبيــاء والملــوك ،صفحــة .)236
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ليحصــن المملكة؟
إذا كان َح َز ِق َّيــا يثــق بالـ َّر ّب هكــذا ،فلمــاذا بــذل كل هــذا المجهــود ّ
هــل كانــت أعمالــه تبطــل إيمانــه؟ راجــع فيلبــي  13 ،12 :2حــول التعــاون مــع هللا
الــذي يمدّ نــا بالقــوة ذات الفعاليــة الحقيقيــة؟

االثنني



 8شباط (فرباير)

الدعاية (إِشَ ْع َياء )20-2 :36
ّ

لــم يكــن حـكّام أشــور متوحشــين وقســاة وحســب ،بــل كانــوا أيضً ــا أذكيــاء .كان هدفهــم
هــو الغنــى والقــوة وليــس مجــرد التدميــر واإلهــاك (قــارن إِشَ ــ ْع َياء  .)14 ،13 :10فلمــاذا
ت ُْسـتَهلك المــواد والمعــدات فــي االســتيالء علــى المدينــة بالقــوة ،إذا كان فــي اإلمــكان إقنــاع
ـغل فــي حصــار لخيــش،
ســكانها بالخضــوع واالستســام؟ وهكــذا ،فــإذ كان ســنحاريب منشـ ً
أرســل َربْشَ ــاقَى ،ضابطــه األعلــى ليســتولي علــى أورشــليم بالحيلــة والدعايــة.

مــا هــي الحجــج التــي اســتخدمها َر ْبشَ ــا َقى ليخيــف ســكان يهــوذا؟ إِشَ ـ ْع َياء 20-2 :36؛
راجــع أيضً ــا 2ملــوك 35-17 :18؛ 2أخبــار .19-9 :32



كانــت حجــج َربْشَ ــاقَى قويّــة .فقــد أكّــد لهــم عــدم جــدوى الثّقــة فــي مصــر لمســاعدتهم
ألنهــا ضعيفــة وال يُعتمــد عليهــا ،وعــدم جــدوى االعتمــاد علــى هللا للمســاعدة ألن َح َز ِق َّيــا قــد
أســاء إليــه بإزالــة مرتفعاتــه ومذابحــه مــن يهــوذا وقــال ليهــوذا وأورشــليم أن يســجدوا أمــام
المذبــح الــذي فــي أورشــليم .وأوهمهــم َربْشَ ــاقَى أن هللا فــي جانــب أشــور ،وبــأ َّن هللا قــد أمــر
كل مملكــة يهــوذا وال حتــى ألفــي
ســنحاريب بتخريــب وتدميــر يهــوذا وأنــه ال يوجــد فــي ّ
رجــل متــدرب ليركبــوا األحصنــة ويحاربــوا.
ثــم قــال لهــم إنّــه لكــي يتجنبــوا الحصــار الــذي ســيفتقرون فيــه إلــى الطعــام والش ـراب،
عليهــم أن يستســلموا اآلن وســيعاملون بال ُحســنى ألن َح َز ِق َّيــا لــن يســتطيع إنقاذهــم .ومــا دام
أن آلهــة األمــم األخــرى التــي هزمتهــا أشــور لــم تســتطع إنقــاذ شــعوبها ،كذلــك عليهــم التأكّــد
مــن أن إلههــم أيضً ــا لــن يســتطيع إنقاذهــم.

هل كان َربْشَ ا َقى يقول الحقيقة؟



كانــت حجــج َربْشَ ــاقَى قويــة ومقنعــة ألنهــا تتضمــن بعــض الصحــة .ومــا جعــل كالمــه
54

مؤث ـ ًرا هــو وجــود حجتيــن أخرييــن لــم يتحــدث عنهمــا .األولــى أنــه كان قــد عــاد للتــو مــن
لخيــش التــي ال تبعــد ســوى  30ميـ ًـا فقــط بعــد أن د ّمرهــا رغــم تحصيناتهــا القويــة ألنهــا
تجــرأت علــى مقاومــة أشــور .والثانيــة أنــه كان يقــود جيشً ــا قويًّــا تاب ًعــا ألشــور (إِشَ ـ ْع َياء :36
 .)2فــإذ علِــم ســكان يهــوذا مصيــر الجيــوش والمــدن فــي أماكــن أخــرى (بمــا فيهــا الســامرة
عاصمــة المملكــة الشــمالية (إس ـرائيل) التــي خضعــت ألشــور (2ملــوك  )10 ،9 :18لــم يكــن
عندهــم أدنــى شــك فــي أنــه مــن الوجهــة البشــرية ســتهلك أورشــليم أيضً ــا (قــارن إِشَ ـ ْعيَاء :10
 .)11 -8وكان َربْشَ ــاقَى علــى صــواب أيضً ــا عندمــا قــال إ ّن َح َز ِقيَّــا د ّمــر المرتفعــات واألماكــن
األخــرى المتعـ ّددة التــي كان الشــعب يق ّدمــون فيهــا الذبائــح لكــي يركّــز العبــادة فــي الهيــكل
الــذي فــي أورشــليم (2ملــوك 4 :18؛ 2أخبــار  .)1 :31ولكــن هــل عمــل اإلصــاح هــذا الــذي قــام
بــه َح َز ِق َّيــا أســاء إلــى هللا وهــو الرجــاء واألمــل الوحيــد الــذي تب ّقــى لشــعبه؟ فهــل ينقذهــم هللا؟
وهــل يســتطيع ذلــك؟ كان األمــر متــروكًا هلل ليجيــب بنفســه علــى هــذا الســؤال!

هــل واجهــت موقفًــا مشــاب ًها عندمــا بــدا لــك أنــك مــن الوجهــة البشــرية ،قــد
خســرت كل شــيء؟ َمــن كان ملجــؤك الوحيــد الــذي اســتعنت بــه؟ كــن مســتعدً ا ،إذا
أمكــن ،لكــي تشــارك اختيــارك مــع أعضــاء ص ّفــك ،وكيــف اســتطعت الصمــود فــي
تلــك المحنــة ومــاذا كانــت النتيجــة النهائيــة؟

الثالثاء



 9شباط (فرباير)

مرتعب ولكن غير متروك (إِشَ ْع َياء )20 :27-21 :36

كل ِمــن َح َز ِق َّيــا وموظّفــي البــاط؟ 2ملــوك :18
مــاذا كان تأثيــر خطــاب َربْشَ ــا َقى علــى ّ
4 :19 -37؛ إِشَ ـ ْع َياء .4 :37 -21 :36



شــعر َح َز ِقيَّــا بالضيــق الشــديد والرعــب لدرجــة أنــه بكــى .ولكنــه ِعــوض االتــكال علــى
ـي
ـي إِشَ ـ ْعيَاء ،وهــو ال َّن ِبـ ّ
قوتــه وتحصيناتــه تحـ ّول إلــى هللا بتواضــع طالبًــا فــي ذلــك وســاطة ال َّن ِبـ ّ
ذاتــه الــذي تجاهــل والــد َح َز ِق َّيــا مشــورته؟


هللا َح َز ِق َّيا؟ إِشَ ْع َياء .5-3 :37
كيف ش َّجع ُ
كانت الرسالة مقتضبة ،ولكنها مع ذلك كانت كافية! لقد كان هللا إلى جانب شعبه! تنبأ إِشَ ْعيَاء
بأن سنحاريب سيسمع إشاعة تح ّوله عن مهاجمة يهوذا .وقد ت ّمت هذه ال ُّن ُب َّوة على الفور.
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شــعر ســنحاريب باإلحبــاط المؤقــت ،ولكــن رغــم ذلــك لــم يتراجــع عــن عزمــه بــأي شــكل
ـت
مــن األشــكال .فأرســل رســالة تهديــد إلــى َح َز ِق َّيــا يقــول فيهــا« :الَ يَ ْخ َد ْعـ َـك إِل ُهـ َـك الَّـ ِـذي أَنْـ َ
ُمتَـ َوك ٌِّل َعلَ ْيـ ِه ،قَائِـ ًـا :الَ ت ُ ْدفَـ ُع أُو ُرشَ ـلِي ُم إِلَــى يَـ ِـد َملِـ ِ
ـك أَشُّ ــو َرَ ...هـ ْـل أَنْ َقـ َذ آلِ َهـ ُة األُ َمـ ِـم هـ ُؤالَ ِء
ال َِّذيـ َن أَ ْهلَ َك ُهـ ْم آبَائِــي...؟» (إِشَ ـ ْع َياء 12 ،10 :37؛ راجــع أيضً ــا 2أخبــار .)17 :32
توجــه َح َز ِقيَّــا مباشــرة إلــى الهيــكل ،هــذه المــرة ونشــر الرســالة أمــام َر َّب الْ ُج ُنــو ِد« ،الْ َجالِ َس
فَـ ْو َق الْ َك ُروب ِِيم» (إِشَ ـ ْعيَاء .)16-14 :37

كيــف أشــارت صــاة َح َز ِق َّيــا إلــى األمــر ذات الخطــورة المرتبــط بالكارثــة المحيطــة
بأورشــليم؟ إِشَ ــ ْع َياء .20-15 :37



هاجــم ســنحاريب بشــكل متع َّمــد أقــوى حصــن دفاعــي ل َح َز ِق َّيــا وهــو إيمانــه بــاهلل .ولكــن
َح َز ِق َّيــا ِعــوض أن يخضــع لمثــل هــذا الهجــوم التمــس مــن هللا أ ْن يُظهــر قوتــه قائـ ًـا« ،فَتَ ْعلَـ َم
ـت الـ َّر ّب َو ْحـ َد َك» (إِشَ ـ ْع َياء .)۲۰:۳۷
َم َمالِـ ُـك األَ ْر ِض كُلِّ َهــا أَنَّـ َـك أَنْـ َ

وردت صلاة َح َز ِق َّيـا في إِشَ ـ ْع َياء  .۲۰ - ۱5:۳۷اقرأها بتم ّعن .ما هي المظاهر المتعلّقة
بـاهلل التـي شـدَّ د عليهـا فـي صالتـه؟ ومـا هـو المبـدأ الـوارد فـي هـذه الصلاة والذي
نظـل أمناء عندمـا نواجه األزمـات والضيقات؟
يمكـن أن يشـ ِّجعنا ويق ّوينـا ألن َّ

األربعاء



بق َّية القصة (إِشَ ْع َياء )۳۸ - ۲۱:۳۷

 10شباط (فرباير)

محصنــة ،ثــم حاصــر أورشــليم وجعــل َح َز ِق َّيــا
هــزم ســنحاريب وســيطر علــى  14مدينــة َّ
اليهــودي ســجين قصــره الملكــي وكأنــه عصفــور فــي قفــص محكــم .هــذا مــا ا ّدعــاه ســنحاريب
فــي ســجل أخبــاره التاريخيــة .ولكــن بغــض النظــر عمــا كتبــه بهــدف الدعايــة واالفتخــار الذاتي
فإننــا ال نجــد فــي كتاباتــه وصــوره أي ادعــاء بأنــه أخــذ أورشــليم أو ســيطر عليهــا .وهــذا
أمــر مدهــش ويدعــو للعجــب مــن الوجهــة البشــرية أال يذكــر ســنحاريب أنــه هــزم أورشــليم
وســيطر عليهــا برغــم قوتــه الشــديدة وعنــاده وبطشــه وبرغــم حقيقــة َح َز ِق َّيــا قــاد األمــم
المجــاورة فــي التَّمــرد عليــه .وكان مصيــر المتمرديــن علــى أشــور المــوت الشــنيع والفــوري.
ويتفــق العلمــاء علــى أنــه حتــى لــو لــم يكــن لدينــا ســجل ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس فســيتحتم
علينــا اإلق ـرار بــأن معجــزة مــا قــد حدثــت .إ َّن حقيقــة كــون ســنحاریب قــد غطّــى جــدران
قصــره بصــور منحوتــة تظهــر قوتــه التــي ال ينازعــه فيهــا منــازع فــي حصــاره لمدينــة لخيــش،
فثبــت أنــه صنــع ذلــك لحفــظ مــاء الوجــه وليغطــي فشــله فــي أخــذ أورشــليم .ولــوال نعمــة
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هللا وتد ّخلــه ل ُعلِّ َقــت ُصـ َور أورشــليم عوضً ــا عــن لخيــش .ولــم يخبرنــا ســنحاريب ببقيــة القصــة،
ولكــن ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس يفعــل ذلــك نيابــة عنــه.


ما هي بقية القصة؟ إِشَ ْع َياء .۳۷ - ۲۱:۳۷

استجابة لصالة اإليمان التَّام التي رفعها َح َز ِق َّيا ،بعث هللا برسالة له يؤكد فيها هزيمة ملك أشور
المتك ّبر الذي تجرأ على تعيير ال َّر ّب والتجديف على اسمه (إِشَ ْع َياء  .)۲۳ :۳۷وعلى الفور ت َّمم هللا
وعده بالدفاع عن أورشليم (2ملوك 37-35 :19؛ 2أخبار 22 ،21 :32؛ إِشَ ْع َياء .)38 -36 :37
تدعــو األزمــة الكبيــرة إلــى معجــزة كبيــرة .وكانــت المعجــزة هنــا كبيــرة بالفعــل إذ قُتــل
مــن جيــش ســنحاريب  185ألــف جنــدي .فلــم يجــد ســنحاريب مفـ ًّرا إال أن يعــود إلــى قصــره
حيــث القــى حتفــه هــو أيضً ــا (قــارن ال ُّنبُـ َّوة الــواردة فــي إِشَ ـ ْعيَاء .)۳۸ - ۷:۳۷
"لقـد انتصـر هللا علـى ملـك أشـور المتعجـرف .وقـد زُكيـت كرامـة الـ َّر ّب فـي عيـون األمـم
المحيطـة .وفـي أورشـليم امتلأت قلـوب الشـعب بالفـرح المقـ ّدس» (روح ال ُّنبُـ َّوة ،األنبيـاء
والملـوك ،صفحـة  .)241لـو أن سـنحاريب هـزم أورشـليم ألفرغهـا مـن سـكانها ور ّحلهـم بعيـ ًدا
عنهـا ونفاهـم فـي شـتى األصقـاع بحيـث كانـت يهـوذا تفقـد هويتهـا كما حـدث مـع المملكة
الشـمالية (إسـرائيل) ِمـن قَبـل .وبهـذا المنظور ما كان يوجد شـعب يهـودي يُولَد ِمنه المسـيح،
إذ أن قصـة الشـعب المختـار كانـت سـتنتهي عنـد هـذا الحـد ،ولكـن هللا أبقـى الرجـاء ح ًّيـا.

مــاذا عســاك تقــول لشــخص ال يؤمــن بال ِك َتــاب ال ُم َقــدَّ س أو بــاهلل يســألك قائـ ًـا« ،هــل
مــن اإلنصــاف أن يمــوت كل أولئــك الجنــود األشــوريين لمجــرد أنهــم ولــدوا وعاشــوا
حيــث كانــوا؟ وكيــف تفهــم أنــت شــخص ًّيا فعــل هللا هــذا؟

الخميس



 11شباط (فرباير)

في المرض والغنى (إِشَ ْع َياء )39 ،38

وقعــت أحــداث إِشَ ـ ْع َياء 2( 39 ،38ملــوك  )20بعــد وقــت قصيــر مــن تد ّخــل هللا لينقــذ
َح َز ِقيَّــا مــن ســنحاريب ،علــى رغــم أن تد ّخــل هللا هــذا كمــا يص ـ ّوره أصحــاح  ۳۷مــن إِشَ ـ ْعيَاء
(راجــع أيضً ــا 2ملــوك  )19لــم يكــن حــدث بعــد .فمــا جــاء فــي إِشَ ـ ْعيَاء  6 ،5 :38و2ملــوك :20
 6يُظهــر أن يهــوذا كانــت مــا تـزال تواجــه التهديــد األشــوري.
«ص َّمــم الشــيطان علــى القَضــا ِء علــى َح َز ِق َّيــا وتدميــر أورشــليم إ ْذ ظـ ّن أنــه بمــوت َح َز ِق َّيــا
الســيطرة علــى أورشــليم بواســطة األعــداء»
ســيتوقف اإلصــاح الــذي بــدأه وبالتالــي سيسـ ّهل ّ
(موســوعة األدفنتســت لتفســير ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس ،مجلــد  ،4صفحــة .)240
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ماذا يخبرنا االقتباس السابق حول أهمية القيادة بالنسبة لشعب هللا؟

ما هي العالمة التي أعطاها هللا ل َح َز ِق َّيا ليدعم إيمانه؟ 2ملوك 10-8 :20؛ إِشَ ْع َياء .8-6 :38



لقــد رفــض الملــك آ َحــاز ِمــن قَبــل اآليــات والمعج ـزات التــي عرضهــا هللا عليــه (إِشَ ـ ْع َياء
 ،)7وبهــذا بــدأ سلســة األحــداث التــي أ َّدت إلــى المشــاكل والمعضــات مــع أشــور .ولكــن هــا
هــو َح َز ِق َّيــا اآلن يطلــب عالمــة (2ملــوك  .)8 :20وهكــذا شـ َّدده هللا وشـ َّجعه لمواجهــة األزمــة
التــي جلبهــا والــده علــى يهــوذا .إ َّن رجــوع ظـ ِّـل الدرجــات علــى ســاعة آ َحــاز الشمســية مــا
كان ليحــدث إال بمعجــزة.
درس البابليـون تحـركات األجرام السـماوية وسـ َّجلوها بدقـة متناهية .ولهـذا الحظوا حدوث
واقعـة غريبـة بالنسـبة للشـمس ،وتسـاءلوا فيمـا عسـى أ ْن يكـون معناهـا .إ َّن حقيقـة إرسـال
الملـك مـردوخ بلادان لمبعوثيـن ِمـن ِقبله إلـى َح َز ِق َّيا لم يكـن بمحض الصدفة العشـوائية .فقد
سـمع البابليـون خبـر شـفاء َح َز ِق َّيـا وعالقـة ذلك باآليـة المعجزيـة التي تمت.
إننــا نعلــم اآلن لمــاذا اختــار هللا هــذه العالمــة المحــددة .فكمــا اســتخدم فــي وقــت
الحــق نجمــة بيــت لحــم ليهــدي بهــا الحكمــاء الثالثــة الــذي أتــوا مــن المشــرق لرؤيــة يســوع،
اســتخدم فــي ذلــك الوقــت الشــمس ليرشــد رســل بابــل .وكانــت تلــك فرصــة فريــدة لهــم
ليتعلمــوا عــن اإللــه الحقيقــي .إن مــردوخ بــادان كان قــد قضــى وقتًــا طويـ ًـا فــي محاولــة
االســتقالل الدائــم عــن ســيطرة أشــور .فــكان فــي حاجــة ماســة إلــى حلفــاء أقويــاء .وهــذا
يفســر رغبتــه فــي االتصــال ب َح َز ِقيَّــا .فــإذا كانــت الشــمس ذاتهــا قــد تح َّركــت نــزولً عنــد طلــب
َح َز ِق َّيــا ،فــا بــد أنــه يســتطيع مســاعدته علــى هزيمــة أشــور.

كيف أضاع َح َز ِق َّيا فرصة مواتية ليم ّجد هللا ويو ّجه البابليين إليه؟ ماذا كانت النتيجة؟
إِشَ ْع َياء  .39ولكن َح َز ِق َّيا الذي كان أولى به أنْ يشهد أمامهم هلل ،أشار ِعوضً ا عن ذلك
إلى نفسه ومجده الزائل .ما هو الدرس الذي نتعلمه نحن من ذلك؟

الجمعة



 12شباط (فرباير)

لِ َمزِيــد ِمـ ْن الــدَّ رس« :مــا كان يمكــن للظـ ّـل الــذي علــى المزولــة (ســاعة شمســية)
أ ْن يرجــع عشــر درجــات إلــى الــوراء لــو لــم يتدخــل هللا تدخـ ًـا مباشـ ًرا .وكانــت هــذه عالمــة
ِّــل
ِــي الــ َّر ّب فَأَ ْر َجــ َع الظ َّ
ل َح َز ِقيَّــا أ ّن هللا قــد ســمع صالتــه .وتبعــاً لذلــكَ ‹ :د َعــا إِشَ ــ ْعيَا ال َّنب ّ
ـات آ َحــاز َعشْ ـ َر َد َر َجـ ٍ
ـات الَّ ِتــي نَـ َز َل ِب َهــا ِب َد َر َجـ ِ
بِال َّد َر َجـ ِ
ـات إِلَــى الْـ َو َرا ِء› – 2ملــوك »11 – 8 : 20
(روح ال ُّن ُب ـ َّوة ،األنبيــاء والملــوك ،صفحــة .)230
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«وقــد ت ّمــت هــذه الزيــارة التــي قــام بهــا رســل موفــدون ِمــن ِقبــل ملــك فــي أرض بعيــدة،
الحــي .كــم كان ِمــن الســهل عليــه أن
وقُ ّدمــت ل َح َز ِق َّيــا فرصــة فيهــا يعظّــم ويم ّجــد اإللــه
ّ
كل الخالئــق الــذي بواســطة رحمتــه ورضــاه أبقــى علــى حياتــه عندمــا
يخبرهــم عــن هللا حامــل ّ
انتفــى عنــه آخــر رجــاء! ...
«ولكـ ّن الكبريــاء والغــرور تسـلّطت علــى قلــب َح َز ِقيَّــا ،وفــي تعظيمــه لنفســه فتــح أمــام
ـت َذ َخائِ ِر ِه:
تلــك العيــون الجشــعة الطامعــة الخزائــن التــي أغدقهــا هللا علــى شــعبه .فأراهــم ‹بَيْـ َ
ـت أَ ْسـلِ َح ِت ِه َوك َُّل َمــا ُو ِجـ َد ِفــي َخ َزائِ ِنـهِ.
ـبَ ،وك َُّل بَيْـ ِ
ـاب َوال َّزيْـ َ
ـب َواألَطْيَـ َ
ـت الطَّيِّـ َ
الْ ِفضَّ ـ َة َوال َّذ َهـ َ
ـي ٌء لَـ ْم يُ ِر ِهـ ْم إِيَّــا ُه َح َز ِق َّيــا ِفــي بَ ْي ِتـ ِه َو ِفــي ك ُِّل ُملْ ِكـ ِه› – إشــعياء  .2:39ولك ّنــه لــم
لَـ ْم يَ ُكـ ْن شَ ـ ْ
يفعــل هــذا تمجيـ ًدا هلل بــل ليم ّجــد نفســه فــي عيــون أولئــك الرؤســاء الغربــاء» (روح ال ُّن ُبـ َّوة،
األنبيــاء والملــوك ،صفحــة .)231

أسئلة للنقاش
 .1مــا وجــه الشَّ ــبه بيــن الشــيطان وبيــن َربْشَ ــا َقى األشــوري؟ هــل يقــول الحــق

عندمــا يتهمــك بأنــك أخطــأت (زكريــا )1 :3؟ كيــف يجيــب هللا عليــه؟ راجــع زكريــا
 .5-2 :3مــا هــو ال َّرجــاء الوحيــد الــذي لنــا ضــدّ هــذه االتهامــات؟ روميــة .1 :8
 .2هــل يتوقــف الشــيطان عــن اتهاماتــه بعــد أن تنــال الغف ـران؟ راجــع رؤيــا :12
 .10مــا نــوع طبيعــة اتهامــات الشــيطان عندمــا يســتمر فــي ادعائــه بأنــك ملــك لــه
بســبب خطيتــك ،بعــد أن تكــون قــد نلــت الغفـران؟ راجــع تثنيــة ( 21-16 :19قانــون
الكــذب والشــهادة الــزور).
خــص الــدَّ رس :أنقــذ هللا شــعبه اســتجابة لدعــوة ملــك أميــن ،وأظهــر أنــه اإللــه
ُملَ َّ
القــادر علــى كل شــيء والمســيطر علــى مصيــر األرض .وهــو ال يهلــك الذيــن يحاولــون إهــاك
شــعبه وحســب ،بــل يوفــر أيضً ــا الفــرص لآلخريــن ألن يصبحــوا ضمــن شــعبه بغــض النظــر عــن
شــرورهم الســابقة وخطاياهــم؟
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