الدرس الثامن



*  19- 13شباط (فرباير)

« َع ُّزوا شَ ْعبِي»

السبت بعد الظهر

المراجع األســبوعية :إِشَ ـ ْع َياء 2 ،1 :40؛ إِشَ ـ ْع َياء 8-3 :40؛ إِشَ ـ ْع َياء 11-9 :40؛ إِشَ ـ ْع َياء
.31-12 :40

آيـة الحفـظَ « :علَـى َج َبـل َعـال ْاص َعـ ِدي ،يَـا ُم َبشِّ ـ َر َة ِص ْه َيـ ْونَ  .ا ْر َف ِعـي َص ْوت َِك ِبقُـ َّو ٍة ،يَا
يم .ا ْر َف ِعـي الَ تَخَا ِفـيُ .قولِي لِ ُمدُ نِ َي ُهـو َذاُ ‹ :ه َو َذا إِل ُه ِك› » (إِشَ ـ ْع َياء .)9 :40
ُم َبشِّ ـ َر َة أُو ُرشَ ـلِ َ

«انتهــت الحــرب العالميــة الثانيــة ســنة  1945بينمــا كان الجنــدي اليابانــي شويشــي يوكــوي
مختبئًــا فــي غابــات جزيــرة غــوام .وألقــت الطائــرات األمريكيــة منشــورات تعلــن الســام.
ولكــن شويشــي المختبــئ ظ َّنهــا خدعــة .فهــو كجنــدي أميــن لإلمبراطــور اليابانــي قــد أقســم
بعــدم االستســام .ونظـ ًرا ألنَّــه كان بعيـ ًدا عــن أيَّــة حضــارة ،ولــم يســتطع االتصــال بأحــد ،فقــد
عــاش علــى مــا اســتطاع أ ْن يأكلــه مــن الغابــة .ولــم تكــن حياتــه ســهلة علــى اإلطــاق.
«وفــي ســنة  ،1972أي بعــد  27ســنة مــن انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ،وجــد الصيــادون
شويشــي وهــو يصطــاد الســمك .عندئــذ فقــط ســمع وعلِــم أن رســالة الســام التــي أعلنتهــا
المنشــورات ،كانــت صحيحــة وليــس خدعــة .فبينمــا كان باقــي المواطنيــن اليابانييــن
يســتمتعون بالســام علــى مــدى عش ـرات الســنوات ،كان هــو يعانــي مــن الحرمــان والتوتــر.
ـي إِشَ ـ ْعيَاء أن زمــن التوتّــر واأللــم
وقبــل ذلــك بقــرون طويلــة أعلــن هللا علــى لســان ال َّن ِبـ ّ
والعــذاب بالنســبة لشــعبه قــد انتهــى « َعــ ُّزواَ ،عــ ُّزوا شَ ــ ْعبِي ،يَق ُ
ْــب
ُــول إِل ُهكُــ ْم .طَيِّبُــوا قَل َ
َ
ـت ِمـ ْن يَـ ِـد
ـي َع ْنـ ُه ،أنَّ َهــا قَـ ْد قَ ِبلَـ ْ
أُو ُرشَ ـلِي َم َونَا ُدو َهــا ِبـأَ َّن ِج َها َد َهــا قَـ ْد كَ ُمـ َـل ،أَ َّن إِث ْ َم َهــا قَـ ْد ُع ِفـ َ
ال ـ َّر ّب ِض ْع َف ْيــنِ َع ـ ْن ك ُِّل َخطَايَا َهــا» (إِشَ ـ ْع َياء .)2 ،1 :40
دعونا نلقي نظرة إلى ما يعنيه هذا.
السبت القادم الموافق  20شباط (فبراير).
*نرجو ال ّتع ّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم ّ
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األحد



 14شباط (فرباير)

عزاء للمستقبل (إِشَ ْع َياء )2 ،1 :40


فــي إِشَ ـ ْع َياء  ،2 ،1 :40يقــدّ م هللا ال ّتعزيــة لشــعبه .فوقــت العقــاب قــد انتهــى أخي ـ ًرا.
وأي عقــاب كان هــذا؟

توجد العديد من األجوبة لهذا السؤال .فقد كان هناك العقاب الذي تمثل في غزو أشور،
قضيب غضب ال َّر ّب (إِشَ ْع َياء  .)10ولكن ها هو ال َّر ّب قد أنقذ يهوذا من سطوة أشور إ ْذ أهلك
جيش سنحارييب سنة  701ق.م( .إِشَ ْع َياء  .)37وهناك العقاب الذي كانت ستأتي به بابل والتي
كانت ستسلب ممتلكات يهوذا وتأسر شعبها نتيجة للخطأ الذي وقع فيه َح َز ِق َّيا بعرض غناه
وممتلكاته أمام ال ُّرسل الذين أوفدهم مردوخ بالدان (إِشَ ْع َياء  .)39وأخي ًرا كان هناك العقاب الذي
أوقعته بهم إحدى الدول األخرى التي كتب إِشَ ْع َياء رسائل ض ّدها (إِشَ ْع َياء .)23-14
وفــي هــذه األثنــاء ُذكِــرت أشــور واألشــوريين مــرة فــي إِشَ ـ ْع َياء  ،6 :38-17 :7بينمــا ُذكِــرت
هــذه الــدول األخــرى مــرة واحــدة فقــط فــي بقيــة ِســفر إِشَ ـ ْعيَاء حيــث يشــير إِشَ ـ ْعيَاء 4 :52
لالضطهــاد الماضــي بواســطة ِم ْصــر ثــم بواســطة أشــور .وفــي الجــزء األخيــر مــن ِســفر إِشَ ـ ْعيَاء
ذُكــر اإلنقــاذ والخــاص مــن األســر البابلــي (إِشَ ـ ْع َياء 14 :43؛ إِشَ ـ ْع َياء 1 :47؛ إِشَ ـ ْع َياء ،14 :48
 )20بواســطة الملــك كــورش الفارســي الــذي هــزم بابــل ســنة  539ق.م .وحـ ّرر أســرى مملكــة
يهــوذا (إِشَ ـ ْع َياء 28 :44؛ إِشَ ـ ْع َياء .)13 :45
يشـ ِّدد مــا جــاء فــي إِشَ ـ ْع َياء  39-1علــى األحــداث التــي أدت إلــى الخــاص مــن األشــوريين
الســف ُر أحداثًــا كانــت ســتقع فــي المســتقبل
ســنة  701ق.م .ولكــن بدايــة أصحــاح  40يتنــاول ِّ
بعــد قــرن ونصــف مــن الزمــان ويصــل إلــى نهايــة إمبراطوريــة بابــل ســنة  539ق.م .وعــودة
اليهــود بعــد ذلــك بوقــت قصيــر.

هــل موضــوع العــودة مــن بابــل يرتبــط بــأي شــيء آخــر ســابق فــي ِســفر إِشَ ـ ْع َياء؟ إذا
كان األمــر كذلــك ،فمــا هــو؟



أصحـاح  39مـن إِشَ ـ ْع َياء هـو بمثابة المقطـع االنتقالي لألصحاحات التالية إذ يتنبأ عن األَ ْسـر
البابلـي ،علـى األقـل بالنسـبة لبعض الذين تح َّدروا من نسـل َح َز ِق َّيـا (إِشَ ـ ْع َياء  .)7 ،6 :39وإضافة
إلـى ذلـك ،فـإ َّن األصحاحـات فـي إِشَ ـ ْع َياء  21 ،14 ،13تتضمـن العديـد مـن النبوات عن سـقوط
ُوب
بابـل والحريـة التـي سـتكون مـن نصيـب شـعب هللا نتيجـة لذلـك« :أل َّن الـ َّر ّب َسـ َي ْر َح ُم يَ ْعق َ
َويَ ْختَـا ُر أَيْضً ـا إِ ْسـ َرائِ َيلَ ،ويُرِي ُح ُهـ ْم ِفـي أَ ْر ِضهِـ ْم َ ....ويَكُو ُن ِفي يَـ ْو ٍم يُرِي ُح َك ال َّر ّب ِمـ ْن ت َ َعب َِك َو ِمنِ
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َاسـ َي ِة الَّ ِتـي ْاسـتُ ْع ِبدْتَ ِب َهـا ،أَن ََّـك ت َ ْن ِط ُـق بِهـذَا الْ َه ْجـ ِو َعلَـى َملِ ِ
ِـكَ ،و ِمـ َن الْ ُع ُبو ِديَّـ ِة الْق ِ
انْ ِز َعاج َ
ـك
بَاب َِـل( ».إِشَ ـ ْع َياء  .)4-1 :14الحـظ العالقـة الوثيقـة بيـن مـا جاء هنا ومـا جاء في إِشَ ـ ْع َياء ،1 :40
 2حيـث وعـد هللا شـعبه بأنه سـتكون نهايـة لعذاباتهم.

مــاذا تعنــي نبــوات الكتــاب عــن نهايــة العــذاب ،بالنســبة لــك اآلن وأنــت تمـ ّر بوقت
عصيــب مــن األلــم؟ وأي نفــع يكــون إليماننــا بــدون هــذه الوعــود؟ لمــاذا إ ًذا ،كان
مــن المهــم التمســك بهــذه الوعــود مهمــا كانــت الظــروف والنتائــج التــي تواجهنــا؟

االثنني



 15شباط (فرباير)

إعداد الطريق ،وكلمة هللا ،وحضوره (إِشَ ْع َياء )8-3 :40



كيف ينال شعب هللا التعزية؟ إِشَ ْع َياء .8-1 :40

رســل لــم يُ ْعلَــن لنــا اســمه وأعلــن أن هللا ســيأتي ل ُيعلِــن مجــده (إِشَ ـ ْع َياء :40
لقــد جــاء ُم َ
 .)5-3وأعلــن صــوت آخــر أن البشــر وإ ْن كانــوا زائليــن كالعشــب ،فــإن «كلمــة إلهنــا تثبــت
إلــى األبــد» (إِشَ ـ ْع َياء .)8 :40
نــال شــعب هللا مجـ ّد ًدا ،بعــد األَســر مــا كانــوا قــد نالــوه قبـ ًـا عنــد جبــل ســيناء ،ثــم رفضــوه
مــن خــال ارتدادهــم الــذي جلــب عليهــم العقــاب ،أال وهــو حضــور هللا معهــم وكلمتــه.
فالمكونــات األساســية لعهــد هللا مــع شــعبه كانــت حضــوره وكلمتــه .وقــد تـ َّم االحتفــاظ بعهــد
هللا هــذا فــي ال َم ْقـ ِـدس الــذي كان فــي وســطهم (خــروج  .)16 ،8 :25ونظ ـ ًرا ألنهــم انتهكــوا
كلمتــه ،تــرك هللا هيكلــه ( َح َز ِق َّيــال  ،)11-9ولكنــه ســيعود ثانيــة .فحضــوره وكلمتــه الثابتــة إلــى
األبــد يجلبــان الرجــاء والتعزيــة لشــعبه.


ما هي االستعدادات الالزمة لمجيء ال َّر ّب؟ إِشَ ْع َياء .5-3 :40

ليـس مـن المناسـب أن يسـافر ال َملـك عبـر طريـق غيـر مم ّهـد .ولهـذا فـإن إعـداد الطريـق
يسـبق مجـي ال َملـك عبـره .فكـم باألحـرى يكـون األمـر بالنسـبة ل َملـك الملـوك الـذي سـيأتي،
علـى مـا يبـدو مـن الشـرق حيـث كان مع شـعبه في األَسـر بمثابـة ال َمق ِْدس لهـم ( َح َز ِق َّيـال :11
 .)16وقدومـه هـذا يسـتلزم تسـوية الطريـق وتمهيـده أمامـه .وتشـييد طريـق حرفـي متسـا ٍو
مسـتحيل حتى باسـتخدام
ً
عبـر التلال الوعـرة فـي شـرق أورشـليم ،هـو عمـل شـاق بـل ويبـدو
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الديناميـت والجرافـات الحديثـة .ولهـذا فليـس غيـر هللا وحده يسـتطيع إنجاز مثل هـذا العمل،
فهـو الـذي يجعـل «الْ ُم ْع َو َّجـاتُ ُم ْسـتَ ِقي َمةً» (إِشَ ـ ْع َياء  .)16 :42ولكنـه تعالـى ليـس بحاجـة إلى
طريـق حرفـي ليسـافر عبـره ألن عنـده مركبـة فضائيـة مـن الكروبيـم ( َح َز ِق َّيـال 1و .)11-9
ويط ِّبـق العهـد الجديـد بشـكل محـ َّدد نبوة إِشَ ـ ْع َياء ال َّنب ِّي علـى الطريق الروحـي الذي أعده
يوحنـا المعمـدان أمـام المسـيح بوعظـه وكرازتـه (متـى  .)3 :3ففحوى رسـالة يوحنـا المعمدان
السـما َو ِ
ات» (متـى  .)2 :3أمـا المعمودية التـي أجراها
كانـت «تُوبُـوا ،ألَنَّـ ُه ق َِـد اقْتَـ َر َب َملَكُـوتُ َّ
فكانـت معموديـة «التوبـة لمغفـرة الخطايـا» (مرقـس  .)4 :1إذًا عمـل إعداد الطريـق تمثَّل في
التوبـة والرغبـة فـي التحـ ّول عـن الْ َخ ِط َّيـة لكي تأتـي تعزية هللا مـن خالل غفرانـه وحضوره.
يعلن إِ ْر ِم َياء ال َّنب ِّي الرسالة الروحية ذاتها التي كان فَ ْهم طبيعتها الروحية بالنسبة للمسبيين
طويل .ذلك هو اإلعداد الروحي للطريق أمام ال َّر ّب ليدخل القلب
من يهوذا سيستغرق وقتًا ً
(إِ ْر ِم َيا  .)34-31 :31وعد هللا هنا هو للراغبين في أن يبدأ معهم مج ّد ًدا بمنحهم قل ًبا جدي ًدا
يكتب عليه عهده وأ ْن يكون إل ًها لهم .وشعبه يعرفونه ويعرفون صفاته ألنه قد غفر ذنوبهم.

اقــرأ بحــرص مــا جــاء فــي إِشَ ـ ْع َياء  .8-6 :40مــا هــو الرجــاء الــذي تســتقيه مــن هــذه
اآليــات علــى رغــم أنــك زائــل زوال العشــب؟ مــا الــذي ينبغــي أن تح ِّذرنــا منــه هــذه
اآليــات وتنصحنــا بعــدم وضــع الثقــة فيــه؟

الثالثاء



 16شباط (فرباير)

مهد الكرازة (إِشَ ْع َياء )11-9 :40
ما نوع الحدث الموصوف في إِشَ ْع َياء 11-9 :40؟



ظهــر فــي مــكان الحــق مــن ســفر إِشَ ـ ْع َياء ،مبشّ ــر َذكَــر يعلــن أخبــار ســارة ألورشــليم
(إِشَ ـ ْع َياء 27 :41؛ إِشَ ـ ْع َياء  .)7 :52ولكــن المبشّ ــر فــي إِشَ ـ ْع َياء  9 :40الــذي يعلــن مــن فــوق
الجبــل قائـ ًـا« ،هــوذا إلهــك» ،ليــس ذك ـ ًرا بــل باألحــرى أنثــى كمــا تشــير يــاء التأنيــث وتــاء
التأنيــث فــي اآليــة [وهــي حقيقــة ال تظهــر بوضــوح فــي الترجمــة اإلنكليزيــة للكتــاب المقدس
إذ يصعــب معرفــة الضميــر ،ســواء كان مذكّـ ًرا أو مؤنثًــا أو حتــى جم ًعــا أو مفــر ًدا ،مــن بعــض
الكلمــات ،ممــا يظهــر عمــق لغتنــا العربيــة واتســاعها – المترجــم].
«ا ُم ْس ـ ِك ُن الْ ُمتَ َو ِّح ِدي ـ َن ِفــي بَ ْيـ ٍ
ـت.
هللا فــي مزمــور  68ألنــه تعالــى َ ُ
يُس ـ ِّبح المرنّــم داود َ
ُم ْخــر ُِج األَ ْســ َرى إِلَــى فَــاَ ٍح» (مزمــور  .)6 :68ومــع أن هــذه الكلمــات هنــا تنطبــق علــى
ـي يســتخدم األفــكار ذاتهــا ليعلــن عــن
الخــروج مــن العبوديــة فــي مصــر ،إال أن إِشَ ـ ْع َياء ال َّن ِبـ ّ
خــروج آخــر أي العــودة مــن األَ ْســر البابلــي.
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يط ِّبق العهد الجديد ما جاء في إِشَ ْع َياء  5-3 :40على يوحنا المعمدان الذي أعد الطريق أمام
وحل بيننا ليصير هللا معنا (يوحنا .)14 :1
المسيح الذي هو الكلمة األبدي والذي صار جس ًدا ّ
وحتـى قبـل يوحنـا المعمـدان تحـ ّدث آخـرون عـن األخبـار السـارة المتمثّلـة فـي مجـيء
المسـيح .ومـن بيـن أوائـل َمـن نـادوا بهـذه األخبـار السـارة كان سـمعان الشـيخ وحنـة اللـذان
تقابلا مـع الطفل يسـوع عندما كان يتك ّرس في الهيكل (لوقا  .)38-25 :2ومثلما كان المرسـلون
فـي وقـت إِشَ ـ ْعيَاء كذلـك كان الحال بالنسـبة لهذين المرسـلين :أحدهما ذكر واآلخـر أنثى .كان
سـمعان الشـيخ ينتظـر تعزيـة إسـرائيل في شـخص ال َم ِسـيَّا (لوقـا .)26 ،25 :2
فــي ضــوء نبــوة إِشَ ـ ْع َياء ال يبــدو أن األمــر كان مصادفــة بالنســبة لحنــة ال َّن ِب ّيــة أن تكــون
هــي األولــى التــي تعلــن جهــا ًرا للمجتمعيــن فــي الهيــكل الــذي فــي أروشــليم ،أن ال َم ِسـ َّيا قــد
ـت َع ْن ـ ُه َم ـ َع َج ِمي ـعِ الْ ُم ْنتَ ِظرِي ـ َن
ـت ت َُس ـ ِّب ُح ال ـ َّر ّبَ ،وتَ َكلَّ َمـ ْ
الســا َع ِة َوقَ َفـ ْ
ـي ِفــي تِلْـ َـك َّ
جــاء« :فَ ِهـ َ
ِفـ َدا ًء ِفــي أُو ُرشَ ـلِي َم» (لوقــا  .)38 :2وكانــت تلــك هــي بدايــة الكـرازة المســيحية كمــا نعرفهــا،
وتجســده
أي إعــان بشــارة اإلنجيــل – األخبــار الســارة المتمثّلــة فــي مجــيء المســيح يســوع
ّ
ليجلــب الخــاص للجميــع .وفــي وقــت الحــق أوكل المســيح المــرأة أخــرى ،وهــي مريــم
المجدليــة مســؤولية إذاعــة خبــر قيامتــه المظفــرة (يوحنــا  ،)18 ،17 :20تلــك القيامــة التــي
أكــدت أن مرســليته اإلنجيليــة لكوكــب األرض قــد ا ُن ِجــزت .كل جســد عشــب  ...وأمــا كلمــة هللا
تجســد فهــو يبقــى إلــى األبــد (قــارن إِشَ ـ ْع َياء .)8-6 :40
الــذي ّ

راجــع مــا جــاء فــي إِشَ ـ ْع َياء  .11 :40أي صــورة تشــبيهية نجدهــا هنــا؟ اكتــب فقــرة
قصيــرة تع ِّبــر فيهــا عــن الكيفيــة التــي اختبــرت بهــا شــخص ًيا رعايــة هللا لــك .لمــاذا
مــن الج ّيــد أن تتذكــر الطريقــة التــي قــادك بهــا هللا فــي الماضــي؟

األربعاء



 17شباط (فرباير)

خالِق رحوم (إِشَ ْع َياء )31-12 :40
يتوسع إِشَ ْع َياء  40في موضوع رحمة هللا وقوته؟
كيف ّ



لقــد جــاء الحديــث عــن رحمــة هللا وقوتــه بشــكل متشــابك فــي هــذا األصحــاح كمــا ســترى
أدنــاه ،ألنهمــا متالزمــان وضروريــان لكــي يخلّــص هللا شــعبه .فهــو يريــد أن يخلّصهــم ألنــه
رحيــم .وهــو قــادر علــى تخليصهــم ألنــه قــوي.
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ال َّرحمة (إِشَ ْع َياء  ،)5-1 :40التّعزية ،مجيء ال َّر ّب لإلنقاذ.
القوة (إِشَ ْع َياء  :)8-3 :40المجد ،البقاء والدوام مقابل الضعف البشري.
السارة ،ال َّر ّب راعي شعبه.
ال َّرحمة (إِشَ ْع َياء  :)11-9 :40أخبار اإلنقاذ َّ

القوة (إِشَ ْع َياء  :)26-12 :40خالِق ال نظير له.
ال َّرحمة (إِشَ ْع َياء  :)31-27 :40هللا ،بوصفه الخالِق ،يمنح القوة للْ ُم ْعي َِي.

ِـي هللا وتحـ ّدث عن قوتـه في ضوء مجـده وديمومته (إِشَ ـ ْع َياء :40
بعـد أن قـ َّدم إِشَ ـ ْع َياء ال َّنب ّ
يتوسـع اآلن فـي الحديـث عـن قدرتـه وكلمتـه األسـمى التـي تجعـل األرض وكل مـا فيهـا
َّ ،)8-3
يبـدو كالعـدم أمامـه تعالـى (إِشَ ـ ْعيَاء  .)17-12 :40إ َّن النمـط الـذي اسـتخدم إِشَ ـ ْعيَاء ال َّنب ِّي هنا
فـي الكتابـة والـذي اعتمـد على طرح األسـئلة والتشـابيه الواضحة في اإلشـارة إلـى األرض وإلى
أجزائهـا ،يُشْ ـبِه النمـط الـذي اسـتخدمه هللا فـي جوابـه على عبـده أيوب (أيـوب .)41 – 38


ما هو الجواب على سؤال إِشَ ْع َياء البياني القائل« :فبمن تشبهون هللا» (إِشَ ْع َياء .)18 :40

الجــواب هنــا كمــا الجــواب بالنســبة أليــوب ،هــو «ال أحــد» .فــاهلل ال نظيــر لــه علــى
ـي يتنــاول ســؤاله ثــم يشــير إلــى الجــواب الــذي تل ِّمــح إليــه أعمــال
اإلطــاق .ولكــن إِشَ ـ ْعيَاء ال َّن ِبـ ّ
وتص ّرفــات العديــد مــن الشــعوب القديمــة ،أال وهــو أ َّن هللا يُشْ ـبِه الوثــن (إِشَ ـ ْعيَاء .)20 ،19 :40
ـي فــي حديثــه .إنــه ألمــر ســخيف ح ًقــا أن
تلــك هــي الفكــرة التــي يــرد عليهــا إِشَ ـ ْعيَاء ال َّن ِبـ ّ
نُشـ ّبه هللا بالوثــن .ولكــن إِشَ ـ ْع َياء أراد التأكّــد مــن أن الشــعب يفهمــون النقطــة التــي أرادهــم
توســع فــي مقارنتــه وش ـ َّدد علــى قــدرة هللا الفريــدة علــى أنــه الخالــق
أن يفهموهــا ،ولهــذا ّ
القــدوس الــذي ال مثيــل لــه فــي الكــون (إِشَ ـ ْع َياء .)26-21 :40

كيــف يكشــف مضمــون العــدد  27عــن تص ـ ّرف النــاس الذيــن و َّجــه إِشَ ـ ْع َياء إليهــم
رســالته؟ وكيــف نرتكــب نحــن الذنــب ذاتــه بتص ـ ّرف مماثــل؟



هدف رسالة هللا هو توفير العزاء ل َمن يحتاجه .فشعب هللا في ذلك الوقت أصيبوا باالرتباك
واإلحباط بسبب اآلالم التي مروا فيها ،مثلهم في ذلك مثل أيوب ،فتشكّكوا في صفات هللا.

تأمـل فـي آيـات اليـوم .فهـي ال تتحدث عـن رحمة هللا وقوته وحسـب ،بـل وأيضً ا عن
حقيقـة كونـه الخالـق .لمـاذا كانـت هذه الحقيقـة مه ّمة جِ ـدًّ ا وينبغي فهمهـا؟ وكيف
يسـاعدنا حفظنـا ليوم السـبت كل أسـبوع ،علـى تعزيز هذه النقطـة الحيوية؟

الخميس



 18شباط (فرباير)

معضلة الوثنية (إِشَ ْع َياء )20 ،19 :40

الوثنيــة تحطّــم شــركتنا الوثيقــة مــع هللا أل ّن اإلنســان يســتبدل هللا عندئــذ بشــيء آخــر
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(خــروج 5 ،4 :20؛ إِشَ ـ ْع َياء  .)8 :42ولهــذا الســبب يشــير األنبيــاء إلــى الوثنيــة علــى أنهــا زنــا
روحــي (إِ ْر ِم َيــا 9-6 :3؛ َح َز ِق َّيــال .)19-15 :16



اقــرأ إِشَ ـ ْع َياء  .29 :41كيــف يصــف إِشَ ـ ْع َياء األوثــان؟ وكيــف تفهــم مــا يقولــه هنــا
عنهــا؟ ولمــاذا كان وصفــه هــذا بلي ًغــا هكــذا عــن التمثــال أو الصنــم مهمــا كان نوعــه؟

اعتقــد الوثنيــون القدامــى أنهــم إنمــا كانــوا يتعبــدون لكائنــات إلهيــة قويــة مــن خــال
الصــور أو الرمــوز التــي تشــير لهــا .ولكــن التعبّــد للوثــن ِعــوض هللا هــو انتهــاك للوصيــة
ّ
األولــى« :ال يكــن لــك آلهــة أخــرى أمامــي» (خــروج  ،)3 :20وهللا يرفــض أن يمثّلــه النــاس بــأي
شــيء أكان ذلــك صن ًمــا أو صــورة أو أي شــيء آخــر مثلمــا فعــل شــعبه قدي ًمــا بإقامــة العجــل
الذهبــي (خــروج  .)5 ،4 :32فــا يمكــن ألحــد أن يمثّــل هللا بمــا هــو منظــور ألن هللا لــم يــره
أحــد قــط (تثنيــة  .)19-15 :5كمــا ال يمكــن لشــيء مــا أن يمثّــل مجــده الــذي ال نظيــر لــه وال
عظمتــه التــي ال تقــارن .ولهــذا فــأي رمــز يقيمــه البشــر لتمثيــل هللا يصبــح إل ًهــا لهــم ويصبــح
هــذا اإلج ـراء انتهــاكًا للوصيــة األولــى والثانيــة.
وال يحتــاج شــعب هللا إلــى األوثــان واألصنــام ألن عندهــم الشــكينا الحقيقــي الحاضــر فــي
وســطهم فــي َم ِ
قدســه .فحضــور هللا موجــود حيثمــا اجتمــع اثنــان أو ثالثــة باســمه .وعبــادة
الصنــم تعنــي اســتبدال حضــور هللا والتن ّكــر لــه.



أي نــوع مــن الوثنيــة نواجهــه نحــن اليــوم ككنيســة؟ وهــل الوثنيــة تتجلــى في الكنيســة
اليــوم بشــكل ماكــر؟ وإذا كان األمــر كذلــك ،فكيف؟

«كثيــرون ممــن يحملــون االســم ‹مســيحيين› يخدمــون آلهــة أخــرى إلــى جانــب ال ـ َّر ّب.
يتطلــب خالقنــا إخالصنــا األســمى ،ووالئنــا التّــام .أي شــيء يميــل إلــى تخفيــف حبنــا هلل ،أو
التد ّخــل فــي الخدمــة المســتحقة لــه ،يصبــح بالتالــي وث ًنــا» (تعليقــات روح ال ُّن ُبـ َّوة ،موســوعة
األدفنتســت لتفســير ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس ،مجلــد  ،2صفحــة .)1012 ،1011
نعلــم مــن الكتابــات القديمــة أن الوثنيــة كانــت جذّابــة ألنهــا كانــت تتعلــق بالماديــات
والمنافــع األنانيــة .وقــد اســتخدم النــاس بعــض أشــكال وأنمــاط العبــادة الوثنيــة ليظهــروا
تكريمهــم واحترامهــم لبعــض القــوى التــي كانــوا يعتقــدون أنهــا تمنحهــم الخصــب واالزدهــار.
فكانــت ديانتهــم هــي ديانــة االنتفــاع الذاتــي .أال يبــدو هــذا مألوفًــا؟
وقبــل أن يعــود المســيح ثانيــة بعــد أن يتــم إعــداد الطريق أمامه بواســطة رســالة المصالحة
األخيــرة الشــبيهة بالرســالة التــي حملهــا يوحنــا المعمــدان المرمــوز لــه بإيليــا (مالخــي ،)4
ـي :هــل تتعبــد للخالــق
ســيكون االختبــار أمــام النــاس هــو ذاتــه كمــا كان فــي أيــام إِشَ ـ ْع َياء ال َّن ِبـ ّ
أَ ْم لغيــره (رؤيــا )14-13؟ ألننــا فــي النهايــة ســنتعبد حت ًمــا لهــذا أو ذاك.
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 19شباط (فرباير)

لِ َمزِيــد ِمـ ْن الــدَّ رس :اقــرأ مــن كتــاب األنبيــاء والملــوك الفصــل الــذي بعنــوان «هوذا
إلهك!» ،صفحــة .216 -211
«كان اإلدراك الروحــي لبنــي البشــر أيــام إشــعياء مظل ًمــا بســبب عــدم معرفتهــم هلل .لقــد
حــاول الشــيطان طويـ ًـا أن يجعــل النــاس ينظــرون إلــى خالقهــم كأنّــه علّــة الخطيئــة واآلالم
والمــوت .لقــد تصـ ّور الذيــن خدعهــم أ ّن هللا صــار ٌم كثيــر المطالــب .وأنّــه يراقبهــم ليفضحهــم
ويدينهــم .ويرفــض قبــول الخاطــئ طالمــا وجــد عــذ ًرا شــرعيًّا لعــدم مـ ِّد يــد العــون إليــه .وقــد
ح ـ َّرف الشــيطان شــريعة المحبّــة اإللهيّــة التــي تســري حتــى علــى ســاكني الســماء وش ـ ّوهها
قائـ ًـا إنّهــا تضيَّــق علــى النــاس عيشــهم وتن ّغــص عليهــم ســعادتَهم وهــي بمثابــة نِي ـ ٍر ثقيــل
يسـ ّرهم التخلّــص منــه .وأعلــن أنّــه ال يمكــن إطاعــة الفرائــض والوصايــا ،وأ ّن عقوبــات العصيان
فُرضــت علــى نحــو اســتبدادي» (روح ال ُّن ُبـ َّوة ،األنبيــاء والملــوك ،صفحــة .)211

أسئلة للنقاش
 .1لخّـص فـي كلماتـك الخاصة الرسـالة المتض ّمنة في إِشَ ـ ْع َياء  ،31-12 :40مسـتخد ًما

صـو ًرا حديثـة مـن واقـع االكتشـافات العلمية ال ُمعاصـرة التي تُظهر بأكثـر وضوح قوة
هللا الفائقـة .شـارك مـا لخّصته مع أعضـاء صفّك.
 .2كيـف يعمـل وصـف ال َّنب ِّي إِشَ ـ ْع َياء لديمومـة كلمة هللا إزاء الحياة البشـرية الوقتية
والقصيـرة األمـد (إِشَ ـ ْع َياء  ،)8-6 :40علـى تبديـد خوفك مـن الموت؟ ومـا عالقة هذا
وذلـك الوصـف برجائـك في القيامة (أيوب 27-25 :19؛ دانيـال 2 :12؛ 1كورنثوس :15
57-51؛ 1تسالونيكي )18-13 :4؟
 .3كيـف يعمـل مـا جـاء فـي إِشَ ـ ْع َياء  31-12 :40علـى شـفاء القلـب مـن الكبريـاء
والغطرسـة ،متـى طبقنـاه علـى حياتنـا بشـكل عملـي؟
ـي إِشَ ـ ْع َياء الع ـزاء للمتألميــن .كان زمــن
ُملَ َّ
خــص الــدَّ رس :جلــب هللا ،مــن خــال ال َّن ِبـ ّ
ضيقتهــم قــد انتهــى فرجــع إليهــم هللا .واآلنِ ،عــوض أن يشــعروا باإلحبــاط واالرتبــاك ،يمكنهــم
الوثــوق بــاهلل لكــي يســتخدم قوتــه الخالقــة فــي صالحهــم.
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