الدرس الثالث عرش

 *  26-20آذار (مارس)

إعادة خَلق األرض

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :إِشَ ـ ْع َياء 25-17 :65؛ إِشَ ـ ْع َياء 19-1 :66؛ إِشَ ـ ْع َياء 21-19 :66؛
إِشَ ـ ْع َياء 21 :66؛ إِشَ ـ ْع َياء .24-22 :66
ــق َســ َما َو ٍ
ات َج ِديــدَ ًة َوأَ ْرضً ــا َج ِديــدَ ًة ،فَــاَ تُ ْذكَــ ُر
آيــة الحفــظ« :ألَنِّــي هأَنَــ َذا خَا ِل ٌ
األُولَــى َوالَ تَ ْخطُــ ُر َعلَــى َبــال» (إِشَ ــ ْع َياء .)17 :65
قــرأ متــى فــي الثانيــة عشــرة مــن عمــره كتابًــا عــن ِعلْــم الفَلــك فرفــض بعدهــا الذهــاب
إلــى المدرســة .ففزعــت األم لتصـ ّرف ابنهــا هــذا وأخذتــه لطبيــب العائلــة الــذي ســأل الطفــل
عــن ســبب عــدم رغبتــه فــي الذهــاب إلــى المدرســة فيمــا بعــد.
فقــال الطفــل« ،ألننــي ،يــا دكتــور ،قــرأت فــي كتــاب ِعلــم الفَلــك هذا أ َّن الشــمس ســتحترق
فــي يــوم مــا وســتزول كافــة أشــكال الحيــاة ِمــن علــى األرض .وأنــا ال أرى أي ســبب أل ْن أفعــل
أي شــيء علــى اإلطــاق طالمــا أ َّن الشــمس ســتحرق كل شــيء فــي النهايــة».
كل مــا علــى األرض أو ال
فصاحــت بــه أمــه قائلــة« ،هــذا ليــس ِمــن شــأنك أن يمــوت ّ
يمــوت ،ليــس ِمــن شــأنك».
وبعـد أن عمـل الطبيـب علـى تهدئة األم ابتسـم في وجـه الطفل وقال« ،ولكـن ال ينبغي أن
تقلـق يـا عزيـزي ألنـه عندما يحيـن الوقت لحدوث هـذا تكون أنت قـد ُم َّت منذ زمـن طويل».
هــذا بالطبــع جــزء مــن المعضلــة :أننــا فــي النهايــة ســنموت جمي ًعــا .ومــن الج ّيــد أنــه ال
يتحتــم علــى وجودنــا أن ينتهــي بالمــوت ،بــل علــى العكــس تما ًمــا إ ْذ قــد قُدمــت لنــا الحيــاة
األبديــة فــي عالَــم جديــد.

السبت القادم ،الموافق  27آذار (مارس).
*نرجو ال ّتع ّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم ّ
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األحد



 21آذار (مارس)

يد ًة (إِشَ ْع َياء )25-17 :65
يد ًة َوأَ ْرضً ا َج ِد َ
َس َما َوات َج ِد َ



اقرأ إِشَ ْع َياء  .25-17 :65أي نوع من االستعادة يَ ِعد بها ال َّر ّب هنا؟

وعــد هللا بخليقــة جديــدة إذ قــال« ،ألَنِّــي هأَنَـذَا َخالِـ ٌـق َسـ َما َو ٍ
ات َج ِديـ َد ًة َوأَ ْرضً ــا َج ِديـ َدةً،
فَـاَ تُ ْذكَـ ُر األُولَــى َوالَ ت َ ْخطُـ ُر َعلَــى بَــال» (إِشَ ـ ْع َياء  .)17 :65فــي هــذه ال ُّن ُبـ َّوة المذهلــة و َعــد
هللا قائـ ًـا «ألَنِّــي هأَنَـذَا َخالِـ ٌـق أُو ُرشَ ـلِي َم بَ ْه َجـ ًة َوشَ ـ ْع َب َها فَ َر ًحــا» (إِشَ ـ ْع َياء  .)18 :65وفــي هــذه
المدينــة لــن يوجــد بــكاء فيمــا بعــد (إِشَ ـ ْعيَاء  .)19 :65وســيعيش النــاس حيــاة أطــول بكثيــر
مــن قــرن قبــل أن يموتــوا (إِشَ ـ ْعيَاء  .)19 :65وســيفرحون بعملهــم وبأوالدهــم الذيــن يدومــون
لهــم (إِشَ ـ ْع َياء  )23-21: 65وقبلمــا يعــودون يجيبهــم هللا (إِشَ ـ ْع َياء .)24 :65





مهمــا كانــت هــذه الصــورة جميلــة ،فلمــاذا تُق َِّصــر عــن أنْ تكــون صــورة الســتعادتنا
النهائيــة ورجائنــا األخيــر؟

لنـا صـورة ،إلـى هـذا الحـ ّد ،عـن حيـاة هادئـة وطويلـة فـي أرض الموعـد .ولكـن رغـم أن
طويلا ،إال أنهـم يموتون في النهايـة أيضً ا .فأيـن التغير الجذري والشـامل
ً
النـاس يعيشـون فيهـا
«سـ َما َو ٍ
ات َج ِديـ َد ًة َوأَ ْرضً ا َج ِدي َدةً»؟ اآليـة التالية تخبرنا
للطبيعـة الـذي نتوقعـه عندما يخلق هللا َ
اب طَ َعا ُم َها.
ـب َوالْ َح َم ُـل يَ ْر َعيَانِ َم ًعاَ ،واألَ َسـ ُد يَـأْك ُُل التِّبْ َن كَالْبَقَـرِ .أَ َّما الْ َحيَّ ُة فَالتُّـ َر ُ
باإلجابـة« :ال ِّذئْ ُ
ِ
ِ
الَ يُـ ْؤذُو َن َوالَ يُ ْهلِكُـو َن فـي ك ُِّل َجبَلِ قُ ْدسـي ،ق َ
َـال ال َّر ّب» (إِشَ ـ ْعيَاء .)25 :65
إ ّن تحــ ّول الحيوانــات المفترســة إلــى حيوانــات تــأكل األعشــاب يتطلــب معجــزة هــي
إعــادة ال َخلــق .فــي هــذه الخليقــة الجديــدة تعــود األرض إلــى حالتهــا المثاليــة األولــى قبــل
دخــول الْ َخ ِط َّيــة التــي تســببت فــي المــوت.
وس ـ َما َو ٍ
يعــرض هللا أمامنــا فــي إِشَ ـ ْع َياء َ 65خلْقــه ٍ
ات َج ِدي ـ َدة كعمليــة أو
ألرض َج ِدي ـ َدة َ
سلســلة مــن الخطــوات تبــدأ بإعــادة َخلــق أورشــليم .قــارن إِشَ ـ ْع َياء  11حيــث يجلــب ال َم ِسـ َّيا
العــدل (إِشَ ـ ْع َياء  .)5-1 :11ومــن ثــم يعـ ّم الســام فــي جبــل هللا ال ُم َقـ َّدس الــذي يشــمل العالــم
كلّــه .فالصــورة المســتخدمة فــي إِشَ ــ ْعيَاء  11متشــابهة مــع تلــك الــواردة فــي إِشَ ــ ْعيَاء :65
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ـب َم ـ َع الْ َخ ـ ُر ِ
وف َ ...واألَ َس ـ ُد كَالْ َب َق ـ ِر يَ ـأْك ُُل تِ ْب ًنــا» (إِشَ ـ ْع َياء  .)7 ،6 :11ومــع أن
« فَ َي ْس ـ ُك ُن ال ِّذئْـ ُ
«جبــل هللا ال ُم َقـ َّدس» يبــدأ بجبــل صهيــون فــي أورشــليم ،إال أنــه كان مجــرد رمــز مســبق لمــا
وعــد هللا أنــه يفعلــه فــي النهايــة فــي العالَــم الجديــد مــع شــعبه المفتــدى.

لنفتــرض أن النــاس ِعــوض أنْ يعيشــوا  60أو  70أو  90أو حتــى  100ســنة ،عاشــوا
مليــون ســنة أو أكثــر .لمــاذا تظـ ّـل المعضلــة األساســية للبشــرية بــدون حـ ّـل؟ ولمــاذا
كانــت الحيــاة األبديــة هــي الحـ ّـل الوحيــد الحتياجاتنــا البشــرية الدفينــة؟

االثنني
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الجاذب اإللهي (إِشَ ْع َياء )19-1 :66



اقرأ إِشَ ْع َياء  .99-1 :66وإذ تضع في الحسبان الزمن الذي كتب فيه إِشَ ْع َياء ال َّنب ِّي،
ما هي الرسالة األساسية التي يقدّ مها هنا؟

ِــي االلتمــاس والتحذيــر الــذي يتخلّــل ِســفر إِشَ ــ ْع َياء بكاملــه:
كــ َّرر هللاِ ،مــن خــال ال َّنب ّ
هللا ســيخلّص ويســتعيد المتواضعيــن الذيــن يرتعــدون مــن كالمــه (إِشَ ـ ْع َياء  .)5 ،2 :66وهــو
ســيع ّزيهم أيضً ــا (إِشَ ـ ْع َياء  ،)13 :66كمــا ورد فــي إِشَ ـ ْع َياء  .1 :40ولك ّنــه ســيهلك الذيــن يتمردون
المتمســكين بالطقــوس والذيــن يرفــض هللا ذبائحهــم (إِشَ ـ ْع َياء :66
عليــه ب َمــن فيهــم المرائيــن
ّ
4 ،3؛ قــارن إِشَ ـ ْع َياء  ،)15-10 :1كمــا ســيهلك أيضً ــا الذيــن يكرهــون ويرفضــون شــعبه األميــن
(إِشَ ـ ْع َياء  ،)5 :66ب َمــن فيهــم الذيــن يمارســون الطقــوس الوثنيــة التــي هــي مكرهــة للــرب
(إِشَ ـ ْعيَاء  ،)17 :66كتلــك التــي مورســت فــي الهيــكل فــي أورشــليم ( َح َز ِقيَّــال .)12-7 :8

راجــع مــا جــاء فــي إِشَ ـ ْع َياء  .3 :66مــا الــذي تخبرنــا بــه هــذه اآليــة؟ ومــا هــي المبــادئ
الروحيــة المعلنــة فيهــا؟ وكيــف يمكــن التعبيــر عــن الفكــرة ذاتهــا ،ولكــن فــي مضمــون
المســيحية المعاصــرة والعبــادة الراهنة؟




كيف يُش َّبه عمل هللا بالمغناطيس الذي يجذب األمم إليه؟ إِشَ ْع َياء .19 ،18 :66
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بعد أن يد ّمر هللا أعداءه (إِشَ ـ ْع َياء  ،)16-14 :66يعلن مجده بحيث يصير بمثابة المغناطيس
الـذي يجـذب الناس إلى أورشـليم (قـارن إِشَ ـ ْع َياء  .)4-2 :2فهو يضع عالمة بينهـم .هذه العالمة
وإ ْن لـم تُحـ َّدد هنـا بالضبـط إال أنهـا علـى ما يبدو تُشـير إلى العالمة التـي َذكَرها إِشَ ـ ْع َياء للمرة
األخيـرة فـي إِشَ ـ ْع َياء  .13 ،12 :55فاهلل سـيبهج شـعبه ويسـتعيد أرضهم ،عندمـا يعلن هللا مجده
مـن خلال اسـتعادة شـعبه بعـد التدمير ،فهـذه عالمة على اسـتعادة رضـاه عليهم ،تما ًمـا مثلما
ُمنـح نـوح عالمة قوس القـزح بعد الطوفان (تكويـن .)17-13 :9

اقـرأ إِشَ ـ ْع َياء  .5 :66مـا معنـى أن ترتعد مـن كالم هللا؟ ولماذا يريدنـا هللا أن نرتعد ِمن
كلمتـه؟ وإذا كنـت ال ترتعـد ِمـن كلمته فعلى ماذا يـدل ذلك بالنسـبة لحالة قلبك؟

الثالثاء
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ال ُمرسلون وقادة العبادة (إِشَ ْع َياء )21-19 :66


ما معنى أنّ ال ّناجين يحضرون الناس ِمن األمم تقدمة للرب؟ (إِشَ ْع َياء .)21-19 :66

يرســل هللا الناجيــن ِمــن هالكــه ،إلــى كافــة أطـراف األرض ،إلــى أنــاس ال يعرفــون عــن هللا،
«فَ ُي ْخ ِبـ ُرو َن ِب َم ْجـ ِـدي بَ ْيـ َن األُ َمـ ِـم» (إِشَ ـ ْع َياء  .)19 :66وتلــك مــن أوضــح عبــارات العهــد القديــم
عــن موضــوع عمــل المرســلين .وبمعنــى آخــر ،فالنــاس ال ينجذبــون إلــى األمــة العبريــة
وحســب ،بــل إ ّن البعــض ِمــن الشَّ ــعب العبــري ســيذهبون إلــى األمــم األخــرى ليعلِّموهــم عــن
اإللــه الحقيقــي – وهــو نمــوذج واضــح فــي العهــد الجديــد .ومــع أنــه كان يوجــد بعــض العمــل
المرســلي اليهــودي فــي ذلــك الوقــت بيــن عودتهــم مــن األســر وبيــن ظهــور المســيح علــى
األرض فــي الجســد (متــى  ،)15 :23إال أن المســيحيين األوائــل نشــروا البشــارة بســرعة وعلــى
نطــاق واســع (كولوســي .)23 :1
وكمــا أحضــر شــعب هللا قدي ًمــا تقدمــات ِمــن الحنطــة للــرب فــي الهيــكل ،فكذلــك كان
المرســلون ســيحضرون تقدمــة للــرب .ولكــن تقدمتهــم هــي« ،كل أخوتكــم مــن كل األمــم»
(إِشَ ـ ْعيَاء  .)20 :66وكمــا كانــت الحنطــة تقدمــة للــرب وليســت ذبائــح ،فكذلــك المتجــددون
الذيــن يحضرونهــم للــرب ،يُق َّدمــون لــه كذبائــح حيَّــة (روميــة  .)1 :12وبالنســبة لفكــرة
إمكانيــة تقديــم النــاس كذبيحــة للــرب ،راجــع مــا حــدث فــي وقــت ســابق لالوييــن الــذي
تك ّرســوا لخدمــة الـ َّر ّبَ « ،ويُـ َر ِّد ُد َهــا ُرو ُن الالَّ ِويِّيـ َن تَ ْر ِديـ ًدا أَ َمــا َم الـ َّر ّب ِمـ ْن ِع ْنـ ِـد بَ ِنــي إِ ْسـ َرائِ َيل
فَ َيكُونُــو َن لِ َي ْخ ِد ُمــوا ِخ ْد َم ـ َة ال ـ َّر ّب» ِ
(ســفر العــدد .)11 :8
103



ما مغزى وأهمية وعد هللا بأخذ بعضً ا منهم ككهنة والويين؟ (إِشَ ْع َياء )21 :66؟

« َوأَت َِّخـ ُذ أَيْضـاً ِم ْن ُهـ ْم كَ َه َنـ ًة َوالَ ِويِّيـ َن» (إِشَ ـ ْع َياء  .)21 :66وكلمـة « ِم ْن ُه ْم» هنا تُشـير إلى «ك َُّل
إِ ْخ َوتِكُـ ْم ِمـ ْن ك ُِّل األُ َم ِـم» الـواردة في العدد السـابق .وهـؤالء أمميون ،الذين سـيتخذ ال َّر ّب منهم
بعـض األشـخاص ليقـودوا فـي العبـادة إلى جانـب الكهنـة والالويين .وهـذا في حد ذاتـه تغيير
السـابق سـوى نسـل هـرون ليخدمـوا ككهنـة ،ومع بعـض األعضاء
جـذري .فـاهلل لـم يفـ ّوض في ّ
اآلخريـن مـن سـبط الوي وحدهـم ليسـاعدوهم فـي عملهم .ومـا كان يمكـن أبـ ًدا لألمميين أن
يصيـروا من نسـل هرون أو الوي بالشـكل الحرفي ،ولكن هللا كان سـيف ّوض بعضً ـا منهم ليخدموا
قبلا ممنو ًعا على معظـم اليهود.
فـي هـذا المجـال الـذي كان ً

اقــرأ 1بطــرس  10 ،9 :2ل َمــن كتــب بطــرس الرســول هــذه الكلمــات؟ ومــاذا تعنــي
كلماتــه؟ ومــا هــي الرســالة المتض ّمنــة هنــا لــكل فــرد م َّنــا بوصفنــا أعضــاء فــي «أ ّمــة
ُمقدَّ ســة»؟ وهــل مــا نفعلــه اليــوم هــو أفضــل بــأي شــكل مــن األشــكال ممــا فعلــه
شــعب هللا قدي ًمــا (خــروج .)6 :19

األربعاء
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ُم ْج َت َم ُع اإليمان (إِشَ ْع َياء )21 :66

كان شــعب هللا قدي ًمــا كهنوتًــا ملكيًّــا وأُ َّمــة ُمق َّدســة (خــروج  .)6 :19وقــد اختيــر منهــم
بعــض الكهنــة الخصوصييــن وافــرزوا ليمثّلوهــم كقــادة فــي العبــادة .ولكــن كان بعضً ــا مــن
األمــم ســيصيرون فــي المســتقبل قــادة فــي العبــادة أيضً ــا (إِشَ ـ ْعيَاء .)21 :66

كيــف يؤثّــر ذلــك التغييــر علــى مجتمــع المؤمنيــن المتجدّ ديــن؟ راجــع متــى 19 :28؛
أعمــال 20 :26؛ غالطيــة 28 :3؛ كولوســي 11 :3؛ 1تيموثــاوس .16 :3



وبالنســبة للنظــام الشــامل الجديــد الــذي يقــ ّره هللا فــإ َّن األممييــن لــم يكونــوا فقــط
لينضمــوا إلــى شــعب هللا ،بــل يكونــون أيضً ــا شــركاء علــى قــدم المســاواة فــي مجتمــع
المؤمنيــن المشــترك الــذي ســيكون كهنوتًــا ملوك ًّيــا .ولهــذا فــإ َّن العالمــة الفارقــة بيــن اليهــود
واألممييــن ســتصبح عديمــة القيمــة مــن الناحيــة العمليَّــة.
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متى تمت نبوة إِشَ ْع َياء هذه؟

ـي  ...أَنَّ ُك ـ ْم َج ِميع ـاً َو ِ
اح ـ ٌد ِفــي
أعلــن بولــس رســول األمــم قائـ ًـا« ،لَ ْيـ َ
ـس يَ ُهــو ِد ٌّي َوالَ يُونَانِـ ٌّ
ــب الْ َم ْو ِع ِ
ــد َو َرث َــةٌ»
الْ َم ِســي ِح يَ ُســوعَ .فَــ ِإ ْن كُ ْنتُــ ْم لِلْ َم ِســي ِح فَأَنْتُــ ْم إِذا ً ن َْس ُ
ــل إِبْ َرا ِهيــ َمَ ،و َح َس َ
(غالطيــة .)29 ،28 :3
كوننــا ورثــة الموعــد وبالتالــي كهنوتًــا ملوكيًّــا مم ّجـ ًدا ،ال يعنــي أن هــذا حكــم شــرعي لنــا
يجعلنــا نعتــد بأنفســنا بوصفنــا ِمــن النخبــة المم ّيــزة والمختــارة ،بــل باألحــرى هــو بمثابــة
التفويــض لالنضمــام إلــى شــعب هللا لكــي نخبــر بفضائــل ذاك الــذي دعانــا مــن الظلمــة إلــى
نــوره العجيــب» (1بطــرس 9 :2؛ قــارن إِشَ ـ ْع َياء .)19 :66
إ َّن ترقيــة األممييــن ورفعهــم إلــى الســمو لــم يعــط الحــق لليهــود ليتذمــروا بــأن هللا لــم
ـادل فــي منــح األممييــن ذات االمتيــاز والشــرف اللذيــن كانــا لهــم كيهــود .كمــا أنــه لــم
يكــن عـ ً
يمنــح األممييــن الحــق فــي معاملــة إخوتهــم اليهــود بــازدراء مثلمــا لــم يكــن ِمــن حــق الفعلــة
الذيــن اســتأجرهم صاحــب الكــرم أخيـ ًرا عندمــا كادت الشــمس أن تغيــب وينتهــي اليــوم ،ألن
يحتقــروا أولئــك الذيــن اســتأجرهم قبلهــم (قــارن متــى  .)16-1 :20لقــد اســتؤمن اليهــود أَ َّو ًل
« َعلَــى أَقْـ َوا ِل ِ
هللا» (روميــة  )2 :3بوصفهــم قنــوات فــي يــد هللا لتخليــص اآلخريــن .وقــد كتــب
ـت
الرســول بولــس لألممييــن يقــول فــي هــذا الصــدد« :فَـ ِإ ْن كَا َن قَـ ْد ق ُِطـ َع بَ ْعـ ُ
ـض األَغ َْصــانِ َوأَنْـ َ
ـت ِفي َهــا ف َِص ـ ْرتَ شَ ـرِيكاً ِفــي أَ ْصــلِ ال َّزيْتُونَ ـ ِة َو َد َس ـ ِم َها؛ فَ ـاَ ت َ ْفتَ ِخ ـ ْر َعلَــى
َزيْتُونَ ـ ٌة بَ ِّريَّ ـ ٌة طُ ِّع ْمـ َ
األَغ َْصــانِ » (روميــة .)18 ،17 :11

باإلشارة إلى الصليب ،وإلى التفويض اإلنجيلي ،لماذا كان أي نوع من التفاخر الروحي
أو ال ِعرقي أو حتى السياسي ،مكرو ًها في نظر هللا؟ تأمل في حياتك .هل تعزز الشعور
بأي نوع من التف ّوق أو التشامخ الروحي أو ال ِعرقي؟ إذا كان كذلك ف ُت ْب!

الخميس
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«هكَ َذا َي ْث ُب ُت ن َْسلُك ُْم َو ْاس ُمك ُْم» (إِشَ ْع َياء )24-22 :66


اقرأ إِشَ ْع َياء  .22 :66ما الذي تخبرنا به اآلية هنا؟ وأي رجاء نجده فيها؟

ـي هــو ذاك الموجــود فــي إِشَ ـ ْع َياء :66
مــن أجمــل الوعــود التــي كتــب عنهــا إِشَ ـ ْع َياء ال َّن ِبـ ّ
 .22اقــرأ هــذه اآليــة بحــرص بالــغ .فاســمنا ونســلنا ســيبقيان ويثبتــان إلــى األبــد فــي الســماء
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الجديــدة واألرض الجديــدة .فــا يعــود هنــاك مــن قَطــع أو محــو أو تطعيــم أو اقتــاع مــن
الجــذور .لنــا فــي هــذه اآليــة الوعــد بالحيــاة األبديــة فــي عالــم جديــد بــا خطيــة وال مــوت وال
عــذاب وال ألــم .فخلــق ســماء جديــدة وأرض جديــدة هــو اإلتمــام النهائــي إليماننــا المســيحي
والــذروة األخيــرة لمــا أنجــزه المســيح مــن أجلنــا علــى الصليــب.

لمــاذا تحــدّ ث إِشَ ـ ْع َياء عــن الهــال والســبت م ًعــا فــي تصويــره للســموات الجديــدة
واألرض الجديــدة؟ إِشَ ــ ْع َياء .23 :66



الصعبــة إال أننــا نــورد هنــا فكــرة
مــع أنــه توجــد أفــكار عديــدة تــدور حــول هــذه اآليــة َّ
واحــدة منهــا :لقــد خلــق هللا الســبت قبــل وجــود نظــام الذبائــح (تكويــن  .)3 ،2 :2وهكــذا
فمــع أن النظــام الطقســي أكــرم الســبوت األســبوعية ،إال أنهــا لــم تعتمــد علــى هــذا النظــام.
وبهــذا فهــي تســتمر بــا توقــف ع ْبــر فتــرة االســتعادة وحتــى األرض الجديــدة .وال يوجــد أي
دليــل فــي ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس علــى أ َّن يــوم ظهــور القمــر الجديــد كان يــوم عبادة شــرعي بمعزل
عــن نظــام الذبائــح .ولكــن ربمــا أيــام ظهــور الهــال الجديــد تكــون أيــام عبــادة (ولكــن ليــس
بالضــرورة أيــام راحــة مثلمــا هــو الحــال بالنســبة للســبت األســبوعي) فــي األرض الجديــدة،
وربمــا يكــون هــذا فــي عالقتــه بالــدورة الشــهرية المتعلقــة بشــجرة الحيــاة (رؤيــا .)2 :22

مهما كان المعنى المحدد لما ورد في إِشَ ْعيَاء  23 :66فإن النقطة المهمة على ما
يبدو هي أن شعب هللا سيتبَّعدون له َعبْر األبدية بطولها.

ِــي إِشَ ــ ْع َياء حديثــه بهــذه الصــورة الســلبية عــن المفدييــن وهــم
لمــاذا أنهــى ال َّنب ّ
يتطلعــون إلــى جثــث النــاس الذيــن عصــوا هللا فأهلكهــم؟ (إِشَ ــ ْع َياء .)24 :66



ـي إِشَ ـ ْع َياء فــي التشــديد علــى التبايــن الواضــح بيــن األمنــاء الذيــن نجــوا وبقــوا
َّ
توســع ال َّن ِبـ ّ
بعــد الهــاك والتدميــر البابلــي ،وبيــن ال ُعصــاة الذيــن ســيهلكون .وهــذا فــي حــد ذاتــه هــو
بمثابــة اإلنــذار التصويــري للنــاس الذيــن عاشــوا فــي زمانــه .ولكــن ذلــك ليــس بالعــذاب
األبــدي .فالعصــاة ســيموتون إذ ســتهلكهم النــار التــي لــن يمكــن إخمادهــا قبــل أن تنجــز
عملهــا ،بحيــث يمكــن بعــد ذلــك البــدء فــي إعــادة َخلــق أورشــليم.
ِ
ويشــير إنــذار إِشَ ـ ْعيَاء هــذا إلــى األمــام ،إلــى اإلتمــام النهائــي لمــا جــاء فــي ســفر الرؤيــا
حــول هــاك الخطــاة والشــيطان والمــوت فــي بحيــرة النــار (رؤيــا  ،)20وبعــد ذلــك تكــون
هنــاك َس ـ َماء َج ِدي ـ َدة َوأَ ْرض َج ِدي ـ َدة ،أورشــليم الجديــدة ال ُمق َّدســة .وال يكــون بــكاء أو وجــع
فيمــا بعــد ألن األمــور األولــى قــد مضــت (رؤيــا )4-1 :21؛ قــارن إِشَ ـ ْع َياء  ،)19-17 :65كيــان
جديــد تتوفــر فيــه الحيــاة األبديــة لكافــة الذيــن ا ُفتــدوا مــن األرض.
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لِ َمزِي ــد ِمــ ْن ال ــدَّ رس :ح ــول التطهي ــر األخي ــر ل ــأرض م ــن الْ َخ ِطيَّ ــة اق ــرأ م ــن
كتـــاب الصـــراع العظيـــم صفحـــة .732-715
«وإذ تمــر ســنو األبديــة فســتأتي بإعالنــات أغنــى وأمجــد عــن هللا والمســيح .وكمــا تتجـ ّدد
المعرفــة فكذلــك ســتتج ّدد المحبــة والوقــار والســعادة وتزيــد أَيْضً ــا .وكلمــا عــرف النــاس أشــياء
أكثــر عــن هللا زاد إعجابهــم بصفاتــه .وإذ يكشــف يســوع أَ َمامهــم غنــى الفــداء واألعمــال
العظيمــة المدهشــة فــي الصـراع الهائــل مــع الشــيطان فــإن قلــوب المفتديــن تختلــج بتعبّــد
حــار عميــق ،وبفــرح مذهــل للعقــل يضربــون علــى قيثاراتهــم الذهبيــة فتتحــد ربــوات ربــوات
وألــوف ألــوف مــن األصــوات فــي إنشــاد أغنيــة الحمــد العظيمــة.
ـت األَ ْرضَ ،و َمــا َعلَــى الْ َب ْح ـرِ ،ك ُُّل َمــا
الس ـ َما ِء َو َعلَــى األَ ْرض َوتَ ْحـ َ
« ‹ َوك ُُّل َخلِي َق ـ ٍة ِم َّمــا ِفــي َّ
ـس َعلَــى الْ َعـ ْر ِش َولِلْ َخـ ُر ِ
ِفي َهــاَ ،سـ ِم ْعتُ َها قَائِلَـةً :لِلْ َجالِـ ِ
السـلْطَا ُن
وف الْ َب َركَـ ُة َوالْ َك َرا َمـ ُة َوالْ َم ْجـ ُد َو ُّ
إلــى األبديــن( ›.رؤيــا .)13 :5
الصــراع العظيــم .ومــا عــاد للخطيئــة أو للخطــاة وجــود .وقــد صــارت
«لقــد انتهــى ّ
المســكونة كلهــا طاهــرة .وفــي عاطفــة واحــدة ِمــن الوفــاق والفــرح يشــترك كل الخالئــق .و َمــن
ذاك الــذي قــد َخلــق الجميــع تفيــض الحيــاة والنــور والبهجــة فــي كل األقاليــم فــي الفضــاء
الــذي ال حــدود لــه .فمــن أصغــر ذرة إلــى أعظــم كوكــبِ ،مــن حــي إلــى جمــاد ،بجمالهــا
وكمالهــا – كلّهــا تشــهد شــهادة واحــدة قائلــة :هللا محبــة» (روح ال ُّنبُــ َّوة ،الصــراع العظيــم،
صفحــة .)732

أسئلة للنقاش
 .1لم ــاذا كان الوع ــد بالحي ــاة األبدي ــة ف ــي س ــماء جدي ــدة وأرض جدي ــدة ،أساس ــي

به ــذا المق ــدار بالنس ــبة إليمانن ــا المس ــيحي؟ وأي منفع ــة تك ــون إليمانن ــا ب ــدون
ه ــذا الوع ــد؟
 .2اق ــرأ 2بط ــرس  .14-10 :3كي ــف تعك ــس ه ــذه اآلي ــات الفك ــرة ذاته ــا الموج ــود
ف ــي إِشَ ـ ْع َياء 66؟

ـي إِشَ ـ ْع َياء صــورة ذات مجــال واســع جـ ًّدا .فــاهلل لــن
ُملَ َّ
خــص الــدَّ رس :يقـ ِّدم لنــا ال َّن ِبـ ّ
وسيوســع حــدوده بحيــث يشــمل كافــة
يُط ِّهــر مجتمــع المؤمنيــن ويســتعيده وحســب ،بــل
ِّ
األمــم .وفــي النهايــة ســتؤدي إعــادة َخلــق هــذا المجتمــع إلــى إعــادة َخلــق كوكــب األرض
بر ّمتــه ،حيــث يش ـكّل حضــور هللا الع ـزاء النهائــي لشــعبه.
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