األصـحـاح اخلامـس عـشـر
نبذة عن موآب:

موآب أصالً هو بكر ابنة لوط من أبيها بعد خراب سدوم وقد تسمت

نسبة إليه.

سكن التوآبيون شرق البحر التي

موآب وهذه كان

وكان

بمالم مموآب

بالمهم تنقسم إلى بالم موآب ،وعربات

في وامي األرمن مقابل أريحا.

عنم م ممد ر م م مموم بنم م ممي إس م م م ار يل مم م ممن أرض مصم م ممر كم م ممان م م م موآب قم م ممد صم م ممار أمم م ممة
قويم م ممة إألم أن األمم م مموريين كم م ممانوا قم م ممد م م ممرموهم إلم م ممى نم م مموبي أرنم م ممون عم م ممد 13 :21؛

قض .)18 :11
حس

معمما م موآب ومممدعان بنعممام بممن بعممور لممينعن شممع
األمر اإللهي.

ّللا عممد  ،)22غيممر أنممه باركممه
م

وقد ستح بنو رأوبين لنتوآبيين أن عسكنوا فمي التمدن حمولهم وقمد ضمل الرأوبينيمون

وراء عبامة التوآبيين وأل سيتا عبامة كتوش ر س التوآبيين.
وقم ممد اتسم ممت

كثيرة.

العالقم ممة بم ممين العو م مرانيين وم م موآب بالعم ممداوة وقام م م

بيم ممنهم حم ممروب

في أعام القضاة قتل أهوم محنون منك موآب.
عنممى أنممه فممي بعممض األوقممات كانم

العالقممات ومعممة وكممان بعممض ال ممع

ليسكن في موآب كتا حدث في أعام نعتى حتاة راعوث التوآبية.
ولكن من التعروف أن عبامات التوآبيين كان

وعم م م م م ممامات رمعم م م م م ممة كثي م م م م م مرة وكان م م م م م م

ت ممرب

كنها وثنيمة مصمحوبة بالنجاسمات

ّللا ل م م م م م م به حتم م م م م ممى
تحم م م م م ممذ رات كثي م م م م م مرة مم م م م م ممن م

أل عختنط بال عوب التجماورة وأل عصماهرهم أل تع مي بنتمك ألبنمه وأل تبخمذ ابنتمه ألبنمك

لئال زيغ األوألم وراء نجاستهم .
وكان

موآب تدخل في أحالف مع ال عوب التجاورة ضد هوذا وإس ار يل.

كتمما حممدث فممي أعممام هويمماويم منممك همموذا  2مممل  ،)2 :24وكانم

ّللا أنم م ممذرها بالقصم م مما
وتسم م ممر بكسم م ممر إس م م م ار يل ومم م ممذلتها ولكم م ممن م
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مموآب ت ممت

حم م ممز11-8 :25؛

صم

 )10-8 :2وقممد ذكممر إرميمما أس متاء التممدن التممي سممتخرب فممي م موآب ببسممتا ها

وإشارة إلى خراب الكرم والتين وإلى اختباء األهالي في الصخور.

وحي من جهة موآب:

األصحاحان  16 ،15عبارة عن نووات ن ق بها إش ياء النوي نحو بالم موآب ـ

عممن مسممتقونها القريم

م نونة وغض

والبعيممد وفيهمما وصم

تفصمميني لتمما سمموف عحممل بمموالم مموآب مممن

وخراب كب رة لنخ ية وحصام لن ر ـ وفي الواقع عندما تبمل اإلنسان

منيمما فممي نهاعممة ريممق ال ممر وعاوبممة األش مرار ف م ن هممذا عكممون أكوممر مر لنتوبممة ور مموم
ً
اإلنسان عن ريقه الرمعة ألن الكتاب عقول أن سدوم وعتورة حينتا كابدتا حريق النار
صارتا عورة لنعتيمد ن أن عفجمروا والمذ ن مذهوون وراء الجسمد والنجاسمات لمذلك أل تخنمو

ه م م م م م م م ممذه األص م م م م م م م ممحاحات م م م م م م م م ممن تع م م م م م م م مماليم نافع م م م م م م م ممة حينت م م م م م م م مما عق أره م م م م م م م مما اإلنس م م م م م م م ممان

أل كقصة قدعتة وأحداث ألزمنة عابرة بل بالعكس كواقع متجدم كل وم.

متتر ف ممي غوا ت ممه
ألن ممه إن كانم م الخ ي ممة ما ازلم م تعت ممل وروم الرنت ممة م ممازال مس م ًا
ّللا ...إن كممان كممل هممذا
لنكثي مرين ...وممما ن مراه ك مل مموم مممن زي ممان و حمموم وابتعممام عممن م
موما تحم بصمرنا وسممتعنا فالد نونممة إ ًذا محققممة وواقعممة أل محالممة وإن كممان
مسم ًا
متتر ومو م ً
العهد القدعم ببكتنه قمد تحقمق فمي الجد مد إذ كمل مما حمدث فمي الجد مد كمان لكمي متم مما

أعضا قيل لن ار ي هنم
هو مكتوب ...أو لكي تم ما قيل باألنوياء ف نه في العهد الجد د ً
فبريك ما ألبد أن عكون .

فننا إ ًذا أن نعتور بد نونة الخ اة ون ار غيرة مقدسة من أ ل توبتنا ومنفعتنا.
ثتممة أمممر آخممر عجم أأل عخفممى عنينمما إن زمممن الخ مماة قصممير مهتمما ممال مجممدهم

كزهر ال ع

مهتا أزهر فالبمد أن مذبل ،كمل فخمر وزينمة المدنس ،النجاسمة تتحمول إلمى

عفونة وكراهة نفس ...ولكن قد عحسم

قموم أن المرب تبا مب فمي الد نونمة عنمدما مرون

األشم مرار ف ممي ازمه ممار ...ولك ممن الق ممدعس ب ممر الرس ممول ععنتن مما أن ممه ل مميس كت مما عر ممن

أصممحاب هممذا الفكممر ولكممن الممرب أل ب ممو فممي قدومممه .والقممدعس بممولس الرسممول ععممزي
ّللا بهممذه ال ريقممة عقتممام النفممو
ّللا وعممدم سممرعة قضمما ه إلممى أن م
ممول أنمماة م

ب ول أناته وإمهاله.
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إلممى التوبممة

وحي من جهة موآب:

لكن هل تو د في مموآب أذن صمايية لكنتمة المربل همل و مد بمين التموآبيين ممن

ّللا الحنون نقي بذار كنتته لكل أحد ،ولكل أرض ...وهمو ععنمم
عستع هذا الوحيل إن م

أرضما محجمرة أو
سابًقا نوعيات األرض التي نقي فيها بذار كنتته إن كانم
ريًقما أو ً
أرض م م م مما ي م م م ممدة ولك م م م ممن رغ م م م ممم ك م م م ممل ه م م م ممذا فه م م م ممو نق م م م ممي ب م م م ممذاره...
به م م م مما أشم م م م موا أو ً
وأل عحرمهما ممن كنتتممه لعنهما تع مي ثتم ًمرا ...عجيم هممو المرب إلهنما الممذي أل يمب مممن

وإن لمم عكمن

خال أحد ...حًقا فتينمة مدخنمة أل ع فمي وقصمبة مرضوضمة أل عقصم
من عستع أو عص ي لكنتة الرب في موآب فم ن المرب متكنم إلمى شم به ومختاريمه لكمي
عكممون لهممم عو مرة بد نونممة الخ يممة لكممي ع تئممنهم مممن هممة أخممر مممن نحممو نهاعممة زمممن

األشرار ولكي ّثو إعتانهم من نحو مواعيده الصامقة واألمينة.
مر عص ممنعه إألم وي ممر عوي ممده األنوي مماء
وم ممن ناحي ممة أخ ممر فم م ن ال ممرب أل عخف ممي أم م ًا
عامو ).
وكتما قيممل فمي التكمموين عنممدما قنوم

سممدوم :هممل أخفمي عممن عوممدي إبم ار يم ممما أنمما

صانع فالرب ععنن أس ارره لخا فيمه ويعنمن م ميئته ألوألمه ممن أ مل التحبمة التمي أحموهم

بها.

" .1وحييمن جيييم آبيي جيي
فيم ليلي ٍ خيربيت قِييي ُر جي

إنيي ي ليليي ٍ خَربَييت عيي ُ جُيي

ت .إنيي
َ وهلَكَيي ْ

ت".
وهَيلَيكَي ْ

عار وقيمر هتما أفخمر ممدن مموآب ،وكنتمة عمار اسمم سمامي معنماه مد نمة) وهمى

ال نوبي نهر أرنون...
عنى مسافة  14مي ً
قير  :اسم معناه سور) أو مد نة ذات سور).
هنا الذهن التتفتح عق

أمام كنتة في لينة .فتن هة ف ن همذه التمدن التمي بنيم

مدنا
في سنين وبذل فيها التوآبيون كل مجهوماتهم ووضعوا فيها كل مهارتهم و عنوها ً

لتس مراتهم وتعييممدهم ...وضمميعوا فيهمما سممنين هممذا مقممدارها عقممال عنهمما إنهمما لينممة تخممرب

وتهنك.

نعم إن سراج األشرار ن فو وال رير ععور فال ععرف مكانه بعد وكبنه لم عكن.
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أ ن هذه التدنل في لينه تخرب وتهنك فال تو د ،إن الويوت التي لم تؤسس عنى

صخرة الدهور أل تست يع أن تق

أمام الريام ولكنها تسمقط وسمقو ها عرميم ...هكمذا

يعا في لينة.
سر ً
ومن هة أخر ف ن النيل ع ير ما ًتا إلى سن ان الرنتمة وسموام الخ يمة وةنتمة
التم م مموت .هكم م ممذا عكم م ممون هم م ممال األش م م م ارر فم م ممي لين م م مة إذ لم م مميس لهم م ممم فجم م ممر ولم م مميس لهم م ممم
شممتس الوممر مممن نصمميوهم ،لممذلك عفمما ئهم ذلممك اليمموم كالتخمماض لنحونممى فممال نجممون.

ّللا إنهمم ليسموا ممن ليمل وأل ممن ةنتمة بمل تميعهم أبنماء نمور وأبنماء
لهذا قيمل عمن أوألم م
نهار.

أعضا لستم ممن ليمل حتمى عفما ئكم ذلمك اليموم ب تمة لمذلك لنحمر
وقيل ً
في النور مامام لنا النور لئال دركنا الرالم.

أن نسمنك

" .2إىل البيييت وب بُ ي ن صْ يعَدون إىل املُرتفَعَ ي ت للبُك ي ُ .ت َل ي م ج ي

عل ي

جميي ُزوزَةٌ".
نَيبي وعل جيدَبَي  .ي كيل أس جنب قَيرعَي ٌ كيل حلييي ٍ ْ
" .3ي أزقَّتبييي ييي تَز ُونَ مبسيييع .علييي
د جنيبي
واحيي ٍ

إن الترتفعممات كان م

ييي

حِب وي ييي حَ تب ُ َلييي م كيييل

يييَّي الً بي لي ُبيكي ".

ه مى مكممان ال بممامة الوثنيممة وكممانوا ونممون مممذابح ا لهممة عنممى

الترتفعات ويذبحون هنا عنى الترتفعات ويتارسون أعتال النجاسة التي كان
من ضتن قو

ال بامات الوثنية...

وهنمما فممي مموم العقمماب عنممدما عفمما ئهم الهممال ب تممه هربممون إلممى الوي م

تعتور

أي بي م

اإللمه كتموش) ويصمعدون إلمى الترتفعمات حيممي السمارية الترتفعمة وحيمي تتثمال ا لهممة.

وخالصا ،حينئذ نجبون إلى كهنة األوثان ذوي ال أر
وهنا بكون لعنهم عجدون نجاة
ً
قمس كهنمة الموثن وذوي النحمى ال وينمة ولكمن أ من
التقصو ال عر مستد ًار بحسم

الخال

من كل هذه األمورل

بعيمد همو الخممال

عمن الخ مماة المذ ن عنموا ر ماءهم فممي الكمذب فممال البكماء أمممام

الصمنم عجمدي ،كتما حممدث فمي أعمام إ نيمما النومي حينتما تمع أنويمماء البعمل بكاممل عممدمهم

 850وأمممرهم أن عقممدموا ذبيحممة وكممانوا عصممرخون أمممام البعممل مممن الصممبام إلممى التسمماء
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ويق عممون أنفسممهم أمامممه قمما نين :عمما بعممل أ ونمما فنممم عكممن مصممغ ألن سممامع الصممالة هممو
واحممد وصممانع الخممال

هممو واحممد الممذي قيممل عنممه :التفت موا إليممه واخنص موا  ،عنممى هممذا

التنوال عكمون تيمع المذ ن عنموا ر ماءهم فمي غيمر التخنم
ببحد غيره الخال

.

عسموم التسميح ألنمه لميس

عقابا للدينونة؟
ماذا ينفع الصنم عندما تأتي الضيقة ً
إن الوثن صنعه اإلنسان ألوقات سمرور ومنمذات الجسمد وسما ر األنح ارفمات ولكمن

لصفة رستية ليس فيها مالمة وتبكي .

ذهويما لكمي عمبكنوا أماممه
مثنتا ن بنو إس ار يل من هارون أن عصنع لهم عجمالً ً
منيعمما ضممد
ويممذبحوا ويزنموا ويعزل موا مممن آمممالهم إلممه إس م ار يل ووصمماعاه التممي تقم حمما ً
ال ً

شهوات الجسد وضد الفسام والدنس.

أأل و د مثل هذا الصنم اليوم فمي قنموب كثيمرة ،المذي مدفع اإلنسمان إلمى شمهوات

الجسممد مممع موممررات مرضممية لنضممتير ...صممنم ال تممع فممي العممالم والتممال والسممعي وراء

مر
ال م ممهوة والصم ممي والم ممذهاب وراء الجسم ممد فم ممي النجاسم ممة وال تم ممع ...إنهم مما أصم ممنام كثيم م ًا
ما تعود لها النا ويوهتون أنفسهم أن إلههم الجد د هذا هو مصدر السعامة ...ولكن
عا لنحزن الذي عصي

هذه النفو

في وق

الد نونة ويا لخيبة األمل عندما رون كمل

هذه التسرات تتح م في لحرة من الزمان...

أممما كهنممة األوثممان الممذ ن اختبممبوا و ارء الترهممر الكمماذب مممن شممعر ال م أر

النحيممة والثيمماب عيالنعممار الممذي نحقهممم حينتمما تصممير عنممى كممل أر

وشممعر

قرعممة وكممل لحيممة

مجزوزة سيصيرون في خزي عريم لهم ولجتيع الناةرين إلميهم المذ ن وضمعوا ر ماءهم

عنيهم...

في َّ
ساحاتها ُي َولول كل واحلد منهلا
أزقتها َ
زرو َن بمسح .على سطوحها وفي َ
يأت ُ
بالبكاء.
َّ
سياالً ُ
أل فممرق بممين مممن فممي األرض أي الفق مراء والضممعفاء والت تممورين وأل مممن هممم فممي

الساحة الراهرين والتعتورين .ولكن ال ض

سي تل الجتيع بال استثناء...

ـ  248ـ

ك ل واحل هلد منهللا سلليا ًال بالب للاء ..أي بكممامهم كالسمميل شممد د و ممارف ...ولكممن أي
بكاء إنه بكاء بعد فوات األوان ...مثل بكاء عيسمو المذي نم التوبمة ولمم عجمدها رغمم

أنه نوها بدموم .إن مموم التوبة هى وحدها تست يع أن تنجي من مموم الد نونة.
خ حَشْييي ُب ن وألعَ ليييي ُُ .سييي َع صييي تب إىل ييي هَصَ .لييي ل
" .4وتَصيييرُ ُ
حي جي
جتَسَي ِّل ُ

َصْييي ُرخ

د فيييبي .
 .نفسُيبي ترتَيعِي ُ

 .اهليي بنَ جنبيي إىل صُ غَييير كعِجلَيي ٍ ثييُيالثي ،

 .5صيي ُرخ قلييي جييم أآييل جيي

ألنبييي صييعَدون ي عَقَبَيي ِ اللُّ حِيييب ب لبكيي  ،ألنبييي ي ير يي حُ ُونيي ي
رفيعي ن صُيراخ االنكيسي ".

تتيز هرب التوآبيين هذا بالصراخ ال د د حتى إنه عستع صوتهم من مد نمة فمي

مد ن ممة أخ ممر  ...ول ممك أن تتخي ممل م ممد ش ممدة الصم مراخ ...ولكن ممه صم مراخ آألم ..صم مراخ

انكسار متنوء م اررة وقسوة.
هنما وقم

عصمرخ عيممه اإلنسممان بالتوبمة عيسممتجاب لممه .الصمدعقون صممرخوا والممرب

اسممتجاب لهممم ومممن تيممع مخمماوفهم نجمماهم ..هنمما ص مراخ الصممدعقين وتنهممد البا سممين

ّللا ويصممنع الخممال
الممذي مممن أ نممه عقمموم م

قنوب محبة مّلل ولها مالة عنده.

ّللا ألنممه مممن
عالنيممة هنمما ص مراخ عسممتعه م

أم مما صم مراخ األشم مرار ف ممي مموم م ن ممونتهم ف ممال نتفم م

األرض.

هذا وق

األسنان.

إلي ممه حينئ ممذ تن مموم ك ممل وبا ممل

م نونة ومكان الصمراخ والعويمل إلمى أبمد المدهر ألن هنما البكماء ورعمدة

وهم هربون من قرية إلى قرية ومن مد نة إلى أخر لعنهم عجدون نجماة ألنفسمهم

ولكن إلى أ ن الهربل وكيف عفنتون من الد نونةل

قي ممل ع ممن الي مموم األخي ممر :عقول ممون لنجب ممال اس ممق ي عنين مما ول ك ممام غ ين مما ولك ممن

ّللا ستنحق باألشرار أ نتا كانوا.
أل عحدث هكذا ،أل هروب من الد نونة بل د م
هم ممل اسم ممت ام أحم ممد أن هم ممرب مم ممن ال وفم ممان حينتم مما حم ممدث

أعام نومل
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م نونم ممة الفجم ممار فم ممي

هل است ام أحد أن هرب من النار التي باغت

عنيها بالحرق في أعام لوطل

سدوم وعتورة حينتا حكم الرب

وهكممذا أل عسممت يع أن هممرب أحممد مممن الد نونممة حينتمما عممبتي زم مان م نونممة الخ مماة

وهال النا

األشرار.

" .6ألن جيي ي نِ ْي ير يَ تَصي يري خربَي ي ً ،ألن العُشي ي

َي يبس .الكَي يألُ فَنِي يمَ .اخلُضيييرة

د.
ال تي آَي ُ
 .7ليييي ل

ال ييييروة اليييي

اكتسَييييب ه وذخيييي رهي

ِلُ نبيييي إىل عيييي واب

الصَّفيصي فِ.
 .8ألن الصيييراخ قيييد أحَييي طَ بتُخُييي م جييي

 .إىل أآال ييييَ ول لَ ُتبييي  .وإىل بئييير

إ لِييييَ ول لَي ُتيبي .
 .9ألن جييييي بيُيييي ن متتلييييـ بجييييي  ،ألنييييم أآعَييييل عليييي بيُيييي ن زوا ِييييدَ.
عل النيَّ آييمَ جيم جُي

التيمماه تصممير خربممة والع م

الخراب التي تصي

َ أ يدا وعلي بيقييّي األ ض".

ممبس ،الكممأ عفنممى ـ الخضمرة أل تو ممد .هممذه مرمماهر

بالم مموآب فم ن كانم

الد نونمة تنصم

عنمى الب مر الخ ماة المذ ن

معنوممما إن ةممل الخ يممة وخرابهمما عقممع عنممى كممل
اسممتجنووا ال ضم بسمموء أفعممالهم فنمميكن
ً
أعضمما مممن مراء خ يممة
شمميء حتممى األمممور التامعممة التممي أل تعقممل ف نهمما تقاسممي ه مى ً
اإلنسان.
مدعتا إلمى العممالم وكيمف صممار العمالم كنممه تحم
تبممل كيمف مخممل التموت قم ً
معا.
الرنتة وكيف أن الخنيقة كنها صارت تئن وتتتخض ً

سممن ان

آه لممو عنممم اإلنسممان أن خ يئتممه سمموف تضممرم بالنممار الممدا رة التممي حولممه بتممن فيهمما

ومتا فيها.

ّللا صممانع الخي مرات عنممى اإلنسممان فممي أرض غربتممه .فهممو
إن هممذه األمممور هوهمما م

عع ي ممه الت مماء والع م م

مر م مما تتن ممع خ اع مما
والك ممأ والخضم مرة لخدم ممة الب ممر ،ولك ممن كثي م ًا

أعضمما مثنتمما حممدث ممرات كثيمرة فممي التمماريق القممدعم فقممد أغنقم
اإلنسمان الخيمرات الزمنيممة ً
الستاء ثالث سنين وستة أشهر في أعام إ نيا النوي بسو خ اعا أخماب التنمك وإ زابيمل
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امرأته وانت ار عبامة البعل في ذلك الزمان ...كتا حدث

كثرة الخ اعا والزي ان عن الرب اإلله.
وحر

مجاعات مرات كثيمرة بسمو

ويكفمي أن نتبممل الوركمات الموارمة فمي تمي  ،)28إذا سمتع ال مع
عنى العتل بوصاعاه.

ولكممن إن لممم تسممتع لصمموت الممرب إلهممك لتحممر

لصموت المرب

أن تعتممل بجتيممع وصمماعاه تممبتي

ومنعونمما تكممون فممي الحقممل ..منعونممة
منعونمما تكممون فممي التد نممة
عنيممك تيممع النعنممات...
ً
ً
نحاسما واألرض التمي
تكون ثترة ب نك وثترة أرضك ..وتكون ستام التي فموق أرسمك ً

نامر وهكذا عكتل الحمد ي عمن الضمربات التمي
تحتك حد ًدا ويجعل الرب م ر أرضك ًا
ما كانقالب سدوم وعتمورة تمي
تصي األرض أل تزرم وأل تنو وأل ت نع فيها ع

.)29

عنممى أننمما ننف م

العهد القدعم حيي كان

والجمموم والسمموي والرعم

الممذهن إلممى إنممه إن كان م
تصي

هممذه ه مى نتمما ا الخ اعمما وعقوبته ما فممي

اإلنسان فمي صمتيم سمده األممراض واألوبئمة والسميف

والتمموت إلممى آخممر هممذه األمممور وهكممذا األرض عقممع عنيهمما ةممل

أعضا من بوار و فاف وقفر وخراب ...ف ن هذه األمور هى ةل الحقيقمة التمي
الخ ية ً
ّللا وتبعممد عممن إلممه خالصممها عيصمميوها ممموت الخ يممة
تكممون عنيهمما الممنفس حينتمما تتممر م
وغضم

الد نونممة ولكممن فممي صممتيم الكيممان الروحممي الممداخني حيممي تصممير الممنفس خربممة

وخاوية وتصبح في فاف وقفر من كل سالم وقداسة وفرم ومحبة ونعتة...
فم م ن كانم م

األم ممور األول ممى مخيف ممة لنجس ممد ين إذ تنه ممي عن ممى ر مما هم فك ممم تك ممون

األخي مرة مفزعممة لنممروحيين الممذ ن عج م

أن عكون موا فممي كممل تقممو وعفمماف وي ي ممون كتمما

عحمق لنممدعوة التممي معموا إليهمما ليفمموزوا بمالتيراث السممعيد والتنكمموت التعمد لهممم قوممل إن مماء

العالم.
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األصـحـاح السـادس عـشــر
" .1أ ِيييل ا خِرفييي نَ حييي كِي األ ض جيييم َييي لِعَ حنييي ال ييي إىل آبيييل ابنَييي ِ
صبيي ن.
 .2و ييييدُث أنيييي ك يييي ر ت ِيييي ٍ ،كفييييرَاخ جُنفَّييييرَ ٍة تكيييي ن بنيييي ت جيييي

ي

جَيعَي بير أ ني نَ".

بعد أن تنبمب إشم ياء النومي ممن نحمو بمالم مموآب ممن همة الخمراب المذي عحمل بهما

والعقاب الذي ستكابده ععوم عيقول ألهل مموآب البماقين والنما ين ممن السميف ...أرسمنوا

الجزية لحاكم األرض هنا في ول ابنة صمهيون ..ويصم
وكفراخ منمفرة.

بنمات مموآب ك ما ر تا مه

كطائر تائه ...كفراخ َّ
منفرة...

ّللا ال ممذ ن تتتع ممون ب ممالرب ويس ممترنون بر ممل
أ ممن ه ممذا التنر ممر التف ممزم م ممن أوألم م

ّللا تح
ناحية ...إن احتتاء أوألم م

صني

ربنا عسوم التسيح هو وحده الذي عحتيهم

ال :كممم م مرة
مممن هممذا الفممزم وهممذا الصمميام ...لقممد عممرض الممرب نفسممه عنممى أورشممنيم قمما ً
ناحية ولم تريدوا .هموذا بيمتكم
أرمت أن أ تع أوألم ِ كتا عجتع ال ا ر فراخه تح
تر لكم خرًابا .

إ ًذا الخراب والوموار همو نصمي

ناحيه.

أولئمك المذ ن لمم تتتعموا بمالرب ليحتتموا تحم

ةمل

" .3ه ي تم جشُ ي ةً ،اصيينعم إنص ي فً  ،اآعل يم ظلَّ ي ِ ك لليييل ي و َ يط الظبييرية،
ا ي ُتير
 .4ليتغيييرَّ

املَي ي ُروب مَ ،ال تُظيبير
ك ج ي يرُوبو جُييي
عنيييدَ ِ

اهلي بنَ.
 .كُييي نم ي ي ا هليييي جيييم وآييي املُخيييرِّ ،

د ،و نتيبيم اخليرَا  ،و فنَي عيم األ ض الدَّا ِي ُسي نَ.
ألن الظي ليي َبيي ُ
س عليييي ي ب ألج نييي ي ي خي َييي ي ِ باوب
 .5فيُ بَّييي يت الكر ييي يم ب لرَّحَييي ي ِ ،وجيلِييي ي ُ
قي ض ،و يلُي ُ احلي ّ و ُيبي بِ ُ ب ليعَيدم.
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هنمما رسممم المموحي اإللهممي أعقونممة النجمماة لكممل شممعوب األرض ويفممتح أمممامهم بمماب
الر اء ملنهروب من مرالم األرض ولاللتجاء لنرحتة اإللهية.
خيمة داود:

مكانمما لننجمماة والحيمماة
لكممن المموحي هن ما ع ممير باألصممبع إلممى خيتممة ماوم ويرهرهمما ً
ّللا س م ممير ع ويون م ممي خيت م ممة ماوم الس م مماق ة ويق م مميم رممه م مما.
بحسم م م النوم م موات وهم م مى أن م
ويو ه الوحي النرر إلى كرسي متنكة ماوم لكي ع ن

الذ ن ريمدون النجماة التخنم

ابم م م م ممن ماوم الم م م م ممذي عجنم م م م ممس عنم م م م ممى كرسم م م م ممي ماوم أبيم م م م ممه وأل عكم م م م ممون لتنكم م م م ممه نهاعم م م م ممة
كب م ممارة و ار ي م ممل الت م ممال وحينت م مما رك م ممز ال م مموحي اإلله م ممي النر م ممر ح م ممول خيت م ممة ماوم

الجد م ممدة الكنيسم ممة) والج م ممالس عنم ممى كرس م ممي منكم ممه عسم مموم التس م مميح ابم ممن ماوم حسم م م

الجسد ؤكد الوحي زوال الرالم التت ر ونهاعة سن ان الرنم وزمن الخ ية ونهاعة
التخ م م م ممرب وفن م م م مماء ما س م م م م مي األرض .ول م م م مميس أمم م م م ممام بن م م م ممي م م م م م موآب وبن م م م ممات م م م م م موآب
والم ممذ ن مم ممثنهم سم ممو الهم ممروب إلم ممى خيتم ممة ماوم لكم ممي نعت م موا بم ممالحق والعم ممدل والرحتم ممة

التم م ممي هم م ممو ق م م موام كرسم م مميه كقم م ممول ماوم فم م ممي التزمم م ممور :العم م ممدل والحم م ممق ق م م موام كرسم م مميه

عن م ممى ه م ممذا تك م ممون ه م ممذه ب م ممارة لن م ممنم الت روح م ممة ف م ممي ك م ممل زم م ممان ومك م ممان وأل ارع م ممي

لها.

ولنفمراخ التنمفمرة التممي تفتقمر إلممى ةممل الجنمماحين والممدفء والحتاعممة والرعاعممة اإللهيممة

ولننفو

الت تتة والتا همة والت روحمة ممن قسموة الرمالم ومهنمك النفمو

روم الرنتمة...

لق ممد أق ممام ال ممرب خيت ممة ماوم ف ممي و ممل ابن ممة ص ممهيون أورش ممنيم الجد ممدة وف ممتح أحض ممانه

لنتوآبيين لكي ع ن

الباقون من النا

" .6قيييد َييي ِعن بك ييي ِ جييي

الرب وليحتتوا في ةل ناحيه ويخنصوا.

َ املُتَكبييييِّرة آيييدا عظ تِبييي وك

ِبييي وصَيييلَ ِفب

ُبي يل افتخي هي .
 .7ليي ل
حَي

تُ َلْيي م جيي

ُ .عليي جُيي

َ كلييب َلْيي مُ .تئِنيي ن عليي أُ ُييس قِييريَ

ي  ،إمني ه جيضي ُروبَي ٌ.

 .8ألن حُقييي م حَشْيييب ن َذ ُبلَييييت .ك ْرجَييي ُ ِييي ْب َ َ كييييسَّر أُجييييرا األجييييي أفضَيييلَب .
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وصَيلَيت إىل َ ْعيز يرَ .تي هَيت ي ال ي  ،اجيتيدَّت أغيصَي نُيب  ،عَيبَيرَت البَحير".

الكبرياء أص الداء:

أصممل الممداء الكوريمماء إن كممان فممي ال ممعوب أم فممي الفممرم الواحممد لقممد تكوممرت مموآب

ولقد ازهرت عصا كوريا ها حتى ستع أخبار كوريا هما عيتما حولهما وحتمى قمال الموحي
إنهمما متكومرة م ًمدا وأل و ممد شممفاء مممن الكوريمماء إألم األنكسممار والسممحق لممذلك فم ن التسمميح
التب ممار عن ممدما أرام أن ع ممفي كوري مماء اإلنس ممان اتض ممع حت ممى الت ممذوم والص ممني والقو ممر
وهكذا رسم ريق الخال

أمام أممراض مموآب الكوريماء والعرتمة والصمن

واألفتخمار

البا ل هذه كنها ستتح م حتى أل تعوم تذكر ويكون بدل الكورياء التذلة وبمدل صموت
وأنين وبدل عرتة القن

األفتخار نحي

انكسار النفس.

فاألفعال التضامة لنكورياء التي تقرأها في هذه ا عات هى في الواقع أسنحة شفاء

لتن ريد شفاء وهى م نونة لنذ ن عسنكون ريق موآب إلى النهاعة.

تولمول ...تممئن – عكسممر أفضمنها – أنممزم الفممرم ...هممذه األفعمال همى حكممم وم نونممة

لنكورياء والصن

أليس مكتوب قول الكسر الكورياء وقول السقوط ت امق الروم .

أممما الممذ ن عتارسممون أفعممال األتضممام والتسممكنة واألنكسممار ومذلممة الممنفس هنمما فممال

عقعون تح

الد نونمة وأل عكابمدون مثمل همذه ألن المذ ن زرعمون بالمدموم هنما عحصمدون

باألبته مماج هن مما  ...إن ال ممذ ن عقون ممون أن عكونم موا م ممروم ن مك ممروبين م ممذلين ...ال ممذ ن

هربوا من الكرامة واألفتخار البا ل والكورياء القاتمل .همؤألء سمتكون نهما تهم حيماة أبدعمة

وفمرم وسميودل الممرب أحمزانهم فمي هممذا العمالم إلممى مجمد ...ويع ميهم بممدل ثيماب التسممكنة

ّللا كل ممعة من عيونهم.
روم الفرم نبسونه إلى أبد الدهر ...ويتسح م

ولكممن ممما معنممى تكمرار هممذه األو ممام وتممرمم ذكرهمما بعممد أن فممتح الممرب بمماب الر مماء

متر مممن و ممه التخممرب
و ريممق النجمماة فممي مرنممة ماوم وفممي وممل ابنممة صممهيون لتكممون سم ًا
ومنجممب ومخبممب مممن الهممال  ...الواقممع إن الكوريمماء ه مى التممي ت مرفض الصممني وأل تقوممل

التممذوم وأل ترضممى بالتسمميح ريًقمما ألنممه ريممق األتضممام الكامممل ...لممذلك فم ن الكوريمماء
تسد أمام اإلنسان ريق الخال ...
ومم موآب ماض ممية ف ممي كوريا ه مما وعرتته مما الكاذب ممة ف ممال س ممويل له مما س ممو األنكس ممار

والويل.
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" .9ليييي ل

أبكييييم ُبكيييي َعز ييييرَ عليييي كَرجَيييي ِيييي ْب َ َ .أُ و كُ يييي بييييدُ ُج عم

ت
ييي حَشْييي ُب ن وألعَ لييييَ ُ ،ألنيييي علييي قِ َ فِييي ِ وعلييي حصييي بكِ قييييد وقَعَييي ْ
آَيلَيبَي ٌ.
 .10وانتُييزع الفَييرحُ واالبتبَيي جُ جييم البُسييت ن ،وال ُغَنيييَّ ي الكُييروم وال ُتَرنيييَّي،
ت اهلُيتي ف.
ملع صِير .أب َي ْلي ُ
دوسُ با ِيسن خَي يرا ي ا َ
وال َي ُ
" .11لييي ل

وب ييييي جييييم أآييييل

تييييرن أحشييي م كعيي ي بٍ جييييم أآييييل جُيي ي

ِقيييرَ حَي سَ".

إن الحصممام و نممي الثتممار كانمما ما ًتمما مصممدر الفممرم والوهجممة فممي حيمماة ال ممعوب
القدعتممة ،فكممل أعممام السممنة كانم تحسم أل شمميء أمممام أعممام الحصممام و تممع التحاصمميل

إلممى التخممازن مممن قتممح وشممعير ،ثممم نممي الثتممر زيتممون وعن م

وتممين ...وكان م

تتبممع

والختممر لنوهجممة وفممرم القن م ...

الحصممام ما ًتمما أعتممال العصممير لنحصممول عنممى الزي م
وكان ترتبط أعام الحصام باألفرام والزيجات واألحتفاألت وتقدعم القرابين وال بامات...
مرور ووف مرة
ولكممن م موآب كم ّمر حصممام سممنين كثي مرة لنكوريمماء فكث مرة التحاصمميل زامتممه غم ًا
ال ممالت تحولم إلممى افتخممار با ممل مثممل ال نممي ال وممي ...وتحولم أفمرام الحصممام كنهمما
لتخدم شهوات القن

التنحرفة والريبات التريضة وعبامة كتوش الوثن البغيض...

فماذا كان ينتظر موآب بعد ذلك؟

تتحممول أف مرام الحصممام إلممى بكمماء ونمموم ...بممل عق مول أرويكتمما بممدموعي أي مممموم

غزيرة هذهل!

ال ...ولكنهتما
عا لي الكرمة والزيتمون كمذب ولمم تعمط ثت ًا
مر إ ًذا لكمان األممر محمتت ً
مر و مماء وقم الحصممام وال مجر محتممل بثتمر كثيممر وهنما امتممدت مد العقمماب والد نونممة
ثت ًا

ن
تتاما كتا
لتزيد موآب حزًنا عنى حز وتحول األعام التتوقعة الفرم إلى مناحة عريتة ً
غنيا مّلل ...فعندما أثترت كمورة همذا
قال الرب عن اإلنسان الذي هو غنى لنفسه وليس ً
ال نممي بكوريمماء القن م

قممال :عمما نفسممي اسممتريحي وكنممي واشممبعي ألن لممك خي مرات كثي مرة

لسنين عد دة  ...فجاء الصموت :عما غومي همذه النينمة ت نم
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نفسمك منمك والمذي أعدمتمه

لتن عكون .

ّللا عيقولون :ليس أحد ما ع يش لذاتمه ألننما إن ع منا فننمرب ن ميش...
أما أوألم م

عيبتي الصوت :امخل إلى فرم سيد .

" .12و كيي ي ن إذا ظَبَيي يرت ،إذا تَ ِعبَيي يت جيي ي
جَيقيد ِيبي ُتيصلِّم ،أنيبي ال تَيفُي ز".

تر أمام من ةهرت موآب وأممام ممن تسمك

مرتفع صعدتل وأي مقد
التخنم

هذا الذي تصني عيهل

ت إىل
عليي ي املُرتَفَعيي ي وبَخَلَيي ي ْ

شمكواها ممن تعوهمال وعنمى أي ومل

مممن أ ممل إنهمما فممي ضمميقها التجممبت إلممى الصممنم ولممم تنتفم

إلممى الممرب إلممه إسم ار يل

ف نهمما أل تفمموز ...لممتعنم مموآب أنممه لمميس ببحممد غيمره الخممال

 .وأنممه قممد كثممرت

أمراضهم الذ ن أسرعوا وراء إله آخر وأنه لميس إلمه أخمر نجمي هكمذا ما  )3وأنمه لميس
اسم آخر تح الستاء أع ي بين النا به نب ي أن نخن إألم اسم عسوم التسيح.
مرتفعات الشر:

وم ممن أ ممل أنه مما ارتفعم م

عن ممى مرتفع ممات ال ممر وال ممدنس ف نه مما ت ممنخفض وأل تف مموز

برحتة وأل غفران ...واأل در بها أنها كان

مقم ممد

تصعد إلى ول ابنة صمهيون وتمدخل إلمى

ّللا الحقيقم ممي وأل تخم ممدم نفسم ممها إنهم مما مخن م م
م

وتقم ممدمتها ...فنم ممتعنم م م موآب أنم ممه لم مميس بتقم ممد

إلم ممى مقدسم ممها وموضم ممع صم ممالتها

وأل ه م مى صم ممالة هم ممذه التم ممي ترفعهم مما...

وأل تصل ّأناتها إلى أذني رب الجنوم.
عمما لعممز األبمرار الممذ ن صممرخوا إلممى الممرب والممرب اسممتجابهم ...ويمما لن مميتهم حينتمما
است اثوا به في ضميقهم فو مدوه إن نوتتموه و مد لكمم تمدعو عيسمتجي

عيقول هبنذا. ...

المرب تسمت يي

حًقا عخزي تيع التتكنين عنى صنعة األعامي أما الوو الرب فال ععوزهم شميء
من الخيرات بل في كل ضيقهم تضا ق ومال حضرته عخنصهم.
" .13هي ا هي الكيالم الي

كي َّليي بي الير
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جُي

جيني زجَيي ن.

 .14واآلن تكلَّي يي الييير
جي

بكيل اجل يبي

قي ي الً ي ثيييالث ييينن كَسِييي ِنم األآي يِيري ُبييي نُ جميييد
العظيييي ،وتكي ن البقييَّي قليلي ً صيغيييرةً ال كيبييرةً".

ودو أن إش ياء النوي ن مق بهمذه النوموات نحمو بمالم مموآب منمذ زممن كثيمر ويومدو
ليس بقري  ...ولكن لم عحدث شيء

كثير منذ وق
أعضا أن إنذا ارت الرب قد تكررت ًا
ً
ولم ت ير أممر ممن األممور وقمد كمان أهمل مموآب ممن المذ ن كتم
الرسول في رسالته الثانية إنهم مستهز ون وسالكون بحس

عمنهم القمدعس ب مر

شهوات أنفسهم وقا نين أ ن

هو موعد مجيئه ألنه من حين رقد ا باء كل شيء باق هكذا من بدء الخنيقة ...ولكن
الق ممدعس ب م ممر عقم ممول إن هم ممذا عخفم ممي عنم مميهم ب م م رامتهم وحم ممدهم إذ هم ممم مرنتم ممو الفكم ممر

متجنوون عن معرفة الحق ....ثم عكتل قا الً :أل تبا ب الرب عن وعده كتا عح

التبا ؤ لكنه تمبنى عنينما وهمو أل ع ماء إن هنمك أنما

قوم

بمل عقومل الجتيمع إلمى التوبمة...

قدعتا في أعام نوم حين كمان الفنمك ونمى وهمى التمي
وهى إ ًذا أناة م
ّللا التي كان تنترر ً
ّللا ال ممذي كتم م عن ممه الق ممدعس ب ممولس الرس ممول أأل
انتر ممرت عن ممى س ممدوم ...وه ممو إمه ممال م
ّللا ول فه و ول أناته غير عالم أن ل
عستهن أحد ب مهال م

الدينونة:

لكممن م موآب مضممى فممي قسمماوة قنبممه غيممر التا م

ّللا عقتام إلى التوبة.
م

ّللا فعممام
غيممر مكتممرث ب نممذارات م

زمانمما لقسمماة القن مموب
إش م ياء النوممي ن ممق بنوواتممه عن ممى م موآب ولكنممه هممذه التم مرة حممدم ً
ال :إنه فمي ثلث سلن ن كسلني األج لر وهنما عقصمد الموحي اإللهمي أأل زيمد
والرقاب قا ً
احدا عن التيعام التحدم لند نونة والقضاء...
وما و ً
ً
ل ممن تبا ممب ال ممرب وكت مما أن األ ي ممر عس ممر بانته مماء وم ممه لك ممي عس ممتريح وأل تع ممد

ميعامه ولو بساعة واحدة هكذا عكون قضاء موآب في وقته التحدم من قول الرب.

أعضمما عع ممي مهنممة
ويكممن متمما ممدعو لنعج م مممن تممدابير م
ّللا إنممه فممي هممذا الكممالم ً
ثالث سنوات لعنهم توبون ويندمون وير عون عن خ اعاهم...
نينمو

ولمم عكمرز ونمان فمي

ومما تنقنم
مثنتا قال الرب بفمم ونمان :بعمد أربعمين ً
التد نة سو مسيرة وم واحد حتى تاب الجتيع ور ع كل واحد عن ريقه الرمعة وعن
ال ر الذي في أ د هم فندم الرب عن ال ر ور ع عن حتو غضبه.
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ّللا وإمهاله:
لطف َّ
عا ل نى ل

من ال ض

ّللا سو
ّللا وإمهاله و ول أناته ،ليكن لنا في أناة م
م

خالصا .
والد نونة احسووا أناة ربنا
ً

خمال

ونجماة

ّللا حيي عقول الرب إنه سيبقي بقية قنينة أل
ًا
أخير ندهش اإلنسان من معامالت م
كثيرة ...حتى وإن سك حتو غضبه لكنه بقي بقية شهامة لنفسه ...ألم تثو راعوث
ةمل نماحي إلمه إسم ار يل...

قدعتا إنها اءت ممن أرض مموآب لتحتتمي تحم
التوآبية ً
ّللا إلممى أمثممال ارعمموث فممي مموآب ليخنصممهم ويضممتهم إلممى شم به ومختاريممه
لمذلك نرممر م
في كل زمان وفي كل مكان.
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األصـحـاح السـابـع عـشــر
" .1وحييييمن جييييم آبَيييي بجَشيييي ُ هيييي ذا بجَشيييي ُ تُييييزام جييييم بيييين املُييييدن
وتكي ن ُمجي َبم".

لمميس مممن بممين مممدن ال ممرق مد نممة تحممدث عنهمما التمماريق القممدعم أنهمما هممدم

بنامها عدة مرات مثل مم ق.

وهذا ما مذكره مؤرخمون كثيمرون ...لقمد همدم

وأعيممد

مم مق فمي سمنوات متقاربمة ممرتين

ما بين  843قول التيالم عندما ها تها شنتناصر وهزم ح از يل منكها.
ومرة أخر عندما تحال

رصين منك آرام مم ق) وفمتح بمن رمنيما منمك إسم ار يل

ضممد همموذا فاسممتنجد آخمماب منممك همموذا بت نممي فالسممر منممك أشممور  732ق.م) فجمماء

وه م ممدم مم م ممق لنتم م مرة الثاني م ممة بقس م مموة وقت م ممل رص م ممين منكه م مما وق م ممام أهنه م مما إل م ممى الس م مموي
 2مل 9-5 :16؛ إش 8 :7؛ عا .)5 :1

أعضا بعد األشوريين ها تها الكندانيون ثم الفر واليونانيون والتقدونيون.
وهكذا ً
وتحولها إلى ر تة رمم.
هكذا تحقق هذا الوحي من هة مم ق في هدمها ّ

ف.
خييي ُ
ض ولييس جيم ُ ِ
" .2جيدن عَ ُروعِييير جيتيروكَي ٌ .تك ن للقُ يعي ن ،ف بي ُ
 .3و ييييزوم احلِصْيييم جييييم أفيييرَا ي واملُلييي
جيد بي إ يرا يل ،يقي م
كَ ْ

اقتران اسم دمشق وأرام:

جييييم بجَشييي وبقيَّييي أ ام .فتصييييري

اجليني ب".

إننا هنا نجد اسم مم مق وأرام مقترًنما ب سم ار يل وأفمراعم فمي الهموان ووقوعهتما تحم
الد نونة ووصولهم إلى التذلة والخراب ولو تتبعنا التاريق التقد لو مدنا ممن القمدعم أن

التوكل عنى كل بيته ...وهو الذي
خامما إلب ار يم أبي ا باء وهو
لعازر الدم قي كان
ّ
ً

أرسنه ليخ

امرأة ألبنه إسحق...

لو دنا أن نعتان السرياني في أعام ألي ع اء إلى إس ار يل وحصل عنى نعتة لم

برصما كثيمرين كمانوا فمي
عحصل عنيها أحد سواه ...حتى أن رب التجد عسموم قمال :إن ً
أعام ألي مع ولمم وم أر أحمد سمو نعتمان السمرياني وقمد تحمال منمك أرام ممع منمك إسم ار يل
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آخاب في ال ر وفي الخ اعا والتؤامرة.
وفي اإلنجيل التقد

نواحي مم ق عنى الخال

ذكرت الترأة الكنعانية وهى سورية كتما حصمل كثيمرون ممن
.

وبالقرب من مم ق ةهر الرب ل اول ال رسوسي.

أل في مم ق.
ومعي التالميذ مسيحيين أو ً
وهكذا كتا أهان الزمان األول هذه التنا ق والوالم ...وكتا ع متها الخراب والدمار
كبثر لسن ان الخ يمة ومنكموت إبنميس ...فم ن إشمراق اإلنجيمل عمل اسمم مم مق عقتمرن

ّللا مممن كممل أمممة تح م
ب س م ار يل الجد ممد وصممار مختممارو م

وصارت ر تة ورممة بسو

الخ ية ألنها كان

وزيف هذا العالم وتراب الجسد بال أسا

عنى أسا

السممتاء .وكتمما هممدم

مم ممق

مونية عنى الرممل السم حيات وب مل

 ..هكذا صار ممن مم مق حجمارة حيمة مونيمة

الرسل واألنوياء ويسوم التسيح نفسمه حجمر الزاويمة ...بنماء روحمي أل همدم

وأل عقنع إلى أبد الدهور.
" .4و ك ن ي ذلي

جيد عقي
الي م أن جَي ْ

ُي َم ،و َي َ ني حلْ ِي ِ تَيبي ُزم".

د السَّ ين بلَ ،و ك ي ن كَ َ يم
" .5و ك ي ن كجَ ْ يع احلصَّ ي ب م الييزَّ عَ ،وذ َاعُ ي ُ حتصِ ي ُ
ليقُيطُ ين بيل ي واب

في ييي".

" .6وتبقي ي فيي ي خُصَ صَي ي ٌ كَييينَ ْفض ز ت نَي ي ٍ ،حبَّتي ي ن أو ثيييالثن ي أس الفَيييرع،
وأ بَيعن أو مخيسن ي أفيني ن املُ ِيرَ ِة ،يقي م الير

ه تبقى إلسرائ

بقية.

إلي إ يرا يييل".

عندما عبتي وق

الحصام ...وقد عاش إس ار يل مزرم لنجسمد ويجماري أهمل العمالم

عن م م ممدما ع م م ممبتي وقم م م م

الحص م م ممام فه م م ممل تبق م م ممى إلسم م م م ار يل بقي م م ممةل م م م ممن مم م م مراحم ال م م ممرب

ويتحال

مع الوثنيين ويونمي مرتفعمات لأوثمان ويمذبح لهما ...إلمى آخمر همذه األممور...

فقممط ومممن عتممل نعتتممه أنممه أبقممى بقيممة ليعقمموب عقممول" :أن مجللدي ُي لذل وسللمانة لهملله
تهللزل ولكنلله ال يفنللى وال يهلللك "لللى األ للد" بممل سمميو د عيممه قنممة وبقيممة مّلل شمماهدة لعتممل

نعتته.

وإن كان

القنة قنينة ًدا ولكمن و ومهما بركمة لمأرض كنهما ...ويتثنهما المرب فمي
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النووات كحبات الزيتون وكثترات قنينة من المزرم وهمى ممن القنمة بحيمي عتكمن حصمرها
ببقل من أصابع اليد الواحدة.

وقممد كممان كممذلك عنممد مجمميء الممرب عسمموم إلممى العممالم ..قنينممون هممم الممذ ن انترممروه

وأمركم موا مراحت ممه ...س ممتعان ال مميق  -حن ممة النوي ممة ـ زكري مما الك مماهن ـ أليص ممابات ـ

نفوسمما قنينممة كحبممات فممي الزيتونممة األصممنية وهمى
نيقومعتممو ـ وسم ال ارمممي ...كممانوا ً
تكممام تكممون قممد فم وأغصممانها عنممى وشممك أن تق ممع وقممد وضممع الفممب عنممى أصممل
ال جرة في ساعة الحصام ...وقد اء الرب نقي بيدره ورف ه في ده في مجيئه...

ت اإلنسييي ن إىل صييي نِ ِع ِ وتنظُييير عينييي إىل قيييدوس
اليييي م لتَفِييي ُ

" .7ي ذلييي
إ يرا ييل.

ت إىل املييي َابع صييينعَ ِ َد ييي ِ ،وال نظُييير إىل جييي صَييينعَت ُ أصييي بعُ ُ
 .8وال لتَفِييي ُ
السَّي ا
 .9ي ذليي ي
ال

والشَّي سَي ت.
دنيي ي ُ احلصِيي يينَ ُ كيي ي لرَّبم ي الغيي ي
الييي ي م تَصييييري جُ ُ

خ
 ،والشيي ي اجِ ُ

ترَكُ هي جيم وآي ِ بي إ يرا يل فيصي ت خَيرابي ".

وفممي اليمموم الممذي عتممد الممرب ممده ليقتنممي مي ارثممه ...فممي مموم األفتقممام حينتمما افتقممدنا
مخنصما
اإلنسمان إلمى صمانعه عيجمده
ً

م رًفا من العالء ...عقال إن في هذا اليوم نتفم
وفامع مما نف ممو عوي ممده .وف ممي ذل ممك الي مموم عق ممال :التفتم موا إلي ممه واخنصم موا ع مما تي ممع األم ممم
ً

– الممرب التتجسممد وحممده هممو الممذي عجممذب النرممر ـ أممما مممذابح صممنعة اليممد والس مواري

وال تسممات والتممدن الحصممينة وال موامق فتسممقط فممي نرممر اإلنسممان ألن الممرب سمميحول

وعا إلى شخصه وفي بهاء مجده تذوب همذه األممور الباليمة ،وفمي بهماء مجمد
قنوبهم ر ً
تواضممعه تممنخفس ال موامق ،وأمممام مممذومه تنممد عممروش التنممو  .وأمممام صممنيبه تنهممار
حصممون الخ يممة وكممل عبممامة األوثممان الترذولممة الس مواري وال تسممات حًقمما ممما لممم ع ممرق

الممرب عنممى قن م
متنوعة.

اإلنسممان ف م ن الرنتممة ترممل تتنممك بسممن انها ببسممالي

" .10ألنيييي ِ نَسيييييتِ إليييي خالصِيييي ِ ومل تيييي كر
تَغر ين أغرا ي نزهَي ً وتنصبنَ نصبَي ً غر يبَي ً.
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مختنفممة و ممرق

حصيييين  ،ليييي ل
صييييخرةَ ِ

 .11يي ي م غَر ِيي ي
َيبي ُر

تُسَيي ييِّجينب  ،وي الصييييب ح

ُزهِيي ي ُر .ولكييييم

عَليييين ز عَيي ي

د ي ي م الضّربَي املُبلِكَي والكآبي العديي الرآي ".
صيي ُ
احلَ ِ

هنا ععوم الوحي بك

متنكة إس ار يل ويذكرها بخ اعاها ويركمز عنمى أنهما نسمي

الرب ولم تذكر صخرة حصنها.

ع م مما لنخس م ممارة الجس م مميتة والض م ممرر الب م ممالغ ال م ممذي نح م ممق به م مما عن م ممدما تنس م ممى ال م ممرب

وأل تذكره إنه صخرها وحصنها الحصين الذي تركض إليه وتتتنع عيه.

األم الرضميع همو

ار أنه أل نساها ...حتى إن نسمي
إن الرب القدو أكد لها مرًا
أل نساها ...وقد قال لها عنمى كفمي نق متك ،أسموار أممامي ما ًتما إش  )49وقمد أقمام
اسا أل عسكتون كل النهار وكل النيل.
عنى أسوار أورشنيم حر ً

فما بالها تنسى "لهها؟!

إن بع اإلنسان هو النسيان ...نسي

صم ممنع معهم مما إحسم ممانات أل تحصم ممى ...نسم ممي
وعارية ...نسي

خنص م

أنم ممه أحوهم مما فض م مالً وقم ممد كان م م

إنه أخر ها من كور الحد د وبذرام رعيعة ويد شد دة...

ولكن كيف ي ون هذا؟
لقممد ان م ن

بعل صباها ...نسي

عزهما األبمدي المذي

عنممه بممذاتها واتكن م

لممي وان م ن

أرض مصر.

عنممى تالهمما ...وان م ن

ب لهممة أخممر وقال م

بقوتهمما وقال م

عريانم ممة

ذ ارعممي

هممذه آلهتممك عمما إس م ار يل التممي أخر ت مك مممن

فماذا تكون النتيجة؟

إنها تزرم لنريح وتجتع لنعواص ...

يعا ولكمن لميس لمه
إن زرعها عكون كالتزروم في األماكن التحجمرة المذي نتمو سمر ً
عتق أرض بل قساوة حجر فحينتا ت نع عنيه ال تس تيمبس أو إن زرعهما عكمون مثمل

ع

الس وم الذي يبس قول أن عق ع الذي لم عتأ الحاصد منه ده وأل الذي عجتع

ال تور حضنه.

ـ  262ـ

ه م ممذه هم م مى أ م م مرة ال م ممذ ن نسم م موا ال م ممرب و عن م مموه وراء ةه م ممورهم وحولم م موا ل م ممه القف م مما

أل الو ه وأع وه كتفا معاندة وعزلوا من وس هم قدو
 ! " .12ضَييييجيج شييييع

إس ار يل.

كيييي رية تَضِييييج كضَييييجيج البحيييير ،وهييييد ر قب ييييلَ

د ُ كيبَيد ير جييي ٍ غيز يرةٍ.
تَيبي ِ
د ر جييييي ٍ كيييي ريةٍ .ولكنيييي نتَبرُهيييي فتَبييييرُ
 .13قب يييييل تبييييدِ ُ كبَيييي ِ

بعييييييدا،

جييلِّ أجيي م اليزَّوبَيعَيي ِ.
وتُي يرَ ُب كعُصَي فَي ِ اجلبَي م أجيي م الييرِّ يع ،وكي لي ُ
 .14ي وقييييت املسيي ي إذا ُعيي ي ن .قبييييل الصييييبع ليسُيي ي ا هييييي .هيي ي ا نصييييي
ني هبيني وحيظُّ ي لبيني ".

-5 :8

ثانيا ما ذكمر فمي
هذا الفصل األخير من األصحام ععيد إلى ذهننا ً
 .)10ممن أن عصمما التبم م بعممد أن تكمون قممد أكتنم القصممد ممن و ومهمما فممي العقمماب
ف نها هى نفسها تنكسر إذ تكون قد انتخرت عنى الضارب بها.

هذه القبا ل رغمم كثرتهما وقموة صموتها قمدومها كهمد ر التيماه وتمبتي بضمجيا ها مل

إألم أن الرب نتهرها كتا بنفخة فته فتهرب وتصير كالعصافة في مه

المريح ألمم عقمل

التزمممور عممن األش مرار هممذا التعويممر بعينممه :كالعصممافة التممي تممذريها الريممام عممن و ممه

األرض ...

ألن ال مرير ه ممرب وأل ممارم ...وينزلق ممون ومممال ال ممرب ممزعجهم ...مثنت مما فع ممل

الرب بجيش سنحاري

حينتما قتمل ممال المرب  185ألم

حدث في القدعم في وم الخال

نمدي فمي لينمة واحمدة وكتما

الذي صنعه الرب بيد دعون من د التدعانيين.

يعا م ًمدا م مما ب ممين التس مماء والص ممبام فف ممي
والتالح ممن أن ه ممال األشم مرار ع ممبتي سم مر ً
مسمما هم رعبمة التمموت ومخمماوف الحيمماة الحافنممة بال ممر تممبتي كنهمما فممي لينممة واحممدة .وفممي

ّللا أل و دوا ...ألن ويعة روم الرنتة أل عقو عنى
الصبام أي في النور أمام و ه م
الو مموم فممي النممور ...فممي النممور تهممرب قموات الرنتممة حًقمما إن النممور عضمميء فممي الرنتممة
والرنتة لم تدركه...
هذا هو الخال

 ...ليس ممن قموات ميش ممامي ولكمن ممن أ نمام ال مر الروحيمة

مدعا م ممن
فم مي الس ممتاويات ...وكس ممر س ممن ان الرنت ممة بالتس مميح عس مموم حينت مما أش ممرق س م ً
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العممذراء ...لممذلك فمماألروام النجسممة حممين أرتممه هربم

وهمى تصممرخ مممن الخمموف وصممارت

عنى إننا ألبد أن ننبه الذهن أن هذا الخال

السالوين والناهوين من

كالعصافة أمام الريح وكالجل أمام الزوبعة.

وما عصي

همال وانكسمار ،كمل هممذا أل عحمدث بقموة ب مرية وأل عتممام ممامي ألن المرب أل عس ّمر بقمموة
سر الرب بخا فيه وال ار ين رحتته.
الفر وأل بساقي الر ل ،بل ع ّ
هذا الخال

ّللا بذاته ،بذراعه القوية ويتينه التعتزة هو دافع عن ميراثه
عصنعه م

وش م به التقتنممى ،وكتمما عقممول لن ممع

الرب عقاتل عنكم وأنتم تصتتون .

بفممم موسممى عوممده :قف موا وانرممروا خممال
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الممرب،

األصـحـاح الثامـن عـشـر
ي عيبير أنيبي كي شَ.

آنحي ال
 " .1ي أ ض حَي ِفيييف األ ْ

 .2املُر ُي يل ُ يييالً ي البحييير وي قَي ي ا

جيييم الييي ب ِّ علي ي وآييي امليييي .

اذهبيي ي ا أ بيي ي الر ييييل السَّيي ير عُ ن إىل أُجَّيي ي ٍ ي ليي ي ٍ وآييييربا َ ،إىل شييييع
ت األنبيي
خميي فٍ جنيي كيي ن فصيي عدا ،أُجَّييي قيي ة وشِييدَّ ٍة وبَوس ،قييد خَرَقَيي ِ
أ ْضَيبي ".

أرض حفيف األجنهة:
ه ممذه النوم موات تخم م

ب ممالم الحب م مة ك مموش) ،هن مما عس ممتيها ال مموحي أرض حفي ممف

ير بهذا إلى السن ان اإلمو ار موري المذي كمان بسمط ناحيمه عنمى الحب مة
األ نحة م ًا
والتنا ق التحي ة بها .وقد ذكر هذا الت ويه مرات كثيرة مثل ما قيل عن منك آشور:
عكممون بسممط ناحيممه ممملء عممرض بممالم عمما عتانو يممل إش  )8 : 8وكممذلك فممي نومموة

حزويال حيي شبه منك آشور بنسر عريم ذي منكوين عريضين.
عثقة الهبشة بإسرائ

في ذلك الزمان:

كممان ال ممبعض ف ممي ه مموذا ت ن ممع إلممي أرض ك مموش كت مما إلم مى أرض مص ممر ل نم م

التعونة واأللتجاء إلي قوتهم العسكرية عندما تحيط بهم يوش ال رباء ويودو أنه كان
هنا معاهدة بين هوذا والحب مة ،فعنمدما حاصمر سمنحاري

منك الحب ة تقدم بالهجوم عنيه ليجذب انتباهه عن أورشنيم.

أورشمنيم بن مه أن ترهاقمة

الهدف من النبوة:
عك م م

الم مموحي أمم ممام عيم ممون هم مموذا مم مما هم ممو عتيم ممد أن عكم ممون فم ممي أرض كم مموش

اإلمو ار وريممة العريتممة التممي لهمما األنهممار تختممرق أرضممها ،ور الهمما معتممزون بقمموتهم وقممد
برعوا في عتنيات التجسس في قوارب الورمي واست الم مواقع األعداء وتحركاتهم.

والنوموات تعنممن زوال هممذا التجممد وانكسممار هممذا الممذرام الب ممري الممذي التجممب إليممه بنممو

إس ار يل.
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فالروم إ ًذا عسوق هذه النووات لخزي الذ ن اتكنموا عنمى ذرام الب مر ولتحمذ رهم ممن
التتممامي فممي األتكممال عنممى قمموة ب مرية بقنممة إعتممانهم وفممي نفممس الوق م لتعزيممة التالميممذ
 )8الممذ ن رفضموا األلتجماء إلممى غيمر مخنم

ّللا
األمنماء والتتكنممين عنمى م

القامر وحده عنى أن نقذ ويفدي ش به.

قوة كوش:
كان

الذ ن ت نعوا إلى ن

إسم ار يل

التعونة من الحب ة كانوا موهورين ب مكانيمات كموش التمي

تفتخر بها عنى ال عوب التحي ة وهى كتا ترهر في ا عات:

 .1أرض خرق

األنهار أرضها:

فهى تفتخر عنى الوالم التي ليس فيها أنهار والتي ت ميش عنمى األم مار وتخماف

من الجفاف والقحط.

فنقنة اإلعتان نسى البعض من شع

ّللا ما قاله الرب عن أرضمهم أرض ععتنمي
م

بها الرب إلهك وهو الذي رسل الت ر التبكر والتتبخر في حينه.

هممذا نمموم مممن األرتممدام أصمماب أصممحاب البصمميرة الض م يفة قنينممي اإلعت مان الممذ ن

أل رون سو التامعات والتنتوسات.

 .2ش ممبان ك مموش وفرس ممانها التوص مموفون ب ممبنهم أم ممة قوي ممة وين ممة وق ممدرتهم عن ممى

التجسس وخوض التخا ر.

وهذا ما معا البعض ممن بنمي إسم ار يل إلمى األرتكمان إلميهم و نم

النوموات تؤكممد عنمى زوال أسممباب القموة الب مرية وانكسمارها فم ن كانم

معمونتهم .وهنما

أرضممهم قمد خرقم

أعضا معتز
األنهار أرضها فسيدفعهم م
ّللا إلى د منك آشور ،الذي هو أقو منهم وهو ً
ببن م نة والفرات ـ أعرم األنهار ـ تخترق أرضه.
وإن كمان شمبان كموش وفرسممانها لهمم شمهرة وصمي

أسر لتن هم أقو منهم شع

فممي الحمروب ،فم نهم سمميدفعون

ويل وأ رم ...أمة شدة ومو .

ويعتدون بها أنه فوق العالي
معنوما لنذ ن نررون إلى القوة الب رية
وهكذا فنيكن
ّ
ً
عالي واألعنى فوقهتا الحن.
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 " .3يي ي مجيييييع ُيي يك ن املَسيي يكُ ن ِ وقيي ي يي األ ض ،عنيي ييدج ترتيَفيي ييع الرَّا يي يي
ضيرَ
علي اجلبي م تنظي ُرونَ ،وعنييدجي ُي ْ

بي ليبي ق تسي َي ُعي ن".

إن اإلعالنات اإللهية التعننة في األصحام السابق وأل سيتا فمي األعمدام األخيمرة

 )14-12والتختص م م م م م ممة بانكس م م م م م ممار الن م م م م م مماهوين والس م م م م م ممالوين إلسم م م م م م م ار يل وه م م م م م ممروبهم

بنفخم م ممة الم م ممرب .وأنهم م ممم عكونم م ممون كالعصم م ممافة أمم م ممام ال م م مريح وكالجم م ممل أمم م ممام الزوبعم م ممة...

أخبممار الخممال
األرض.

ّللا ألبممد أن عسممتعها س ل ان المس ل ونة وقللا ني
هممذه وإعالنممات عتممل م

مدعتا فممي كممل قصم
وهممذا ممما حممدث قم ً
وغرق م فرسممانه فممي البحممر األحتممر ،سممبق

عحارب عن ش به فانحن

الخممال

 ،فعنممدما انكسممرت بكمرات فرعممون

األخبممار وبن م

قوة منو ال ر وأخذتهم الرعدة.

ال ممعوب كنهمما أن الممرب

فتم ممن التؤكم ممد أن كنتم ممة الم ممرب وإنذا ارتم ممه ومواعيم ممده ألبم ممد أن تصم ممل إلم ممى أقصم مماء

التسممكونة ،وب ممارة الخممال

األرض.

اإلنجيممل) عج م

أن ت ممرق أسممتام السمماكنين فممي أ مراف

ل ممذلك ممتكنم ال مموحي هن مما ل مميس لن مموالم التج مماورة والتالص ممقة إلسم م ار يل مث ممل مم موآب

ومم ق ...بل إلى كل قا ني األرض.

فالبممد أن عسممتع الجتيممع ـ وبهممدوء عرمميم ـ كيممف أن هممذا الجممالس عنممى كرسممي

متنكته في خيتة ماوم انرر األصحام السابق) في ول صهيون الحن رق النا
ويراق

خ واتهم ،وأنه أل تر عصا الخ اة تستقر عنى نصي

عندما ترفع الراية ،عندما يضرب بالبوق:

بالراعة والووق تستعنن الد نونة ،فالرب رفع الراعة ل ع

الصدعقين.

األنتقام ليبتي إلمى أرض

كمموش ،ألنممه كتممل زمممان كوريا همما .ويوم ّموق بممالووق كعالمممة لنوداعممة لنجمميش الممذي سممينفذ
إرامته ويكتل قصده.
أو أمة واحمدة ،فكمم عكمون اليموم األخيمر المذي

إن كان هكذا بالنسبة لد نونة شع

ّللا لند نونة لجتيع ال عوب ،وم أن ترهمر ارعمة الصمني
رسته م
ّللا وصوت ر يس التال كة.
ويووق بووق م
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عالممة ابمن اإلنسمان)

البوق:

ّللا الكثي مرة ـ
تو ممد أب مواق كثي مرة تسمموق الومموق األخيممر ...أب مواق رحتممة وإعالنممات م

ّللا التتكممررة ليمموقن الممذ ن فممي غفنممة متثقنممين بممالنوم .فبص موات األنويمماء
وأب مواق إنممذارات م
وكم م ارزة الرس ممل كنه مما كت مما ق ممال ال ممرب إلشم م ياء ،ارف ممع ص مموتك كوم موق ...وأخو ممر ش ممعوي

بتعد هم ...

قيبا لوني إس ار يل و عل له بوًقما لكمي وموق عيمه وهمم
وقال الرب لحزويال عنتك ر ً
إن ستعوا وإن امتنعوا.
الراية:

أممما ال ارعممة التممي رفعهمما الممرب فممي اليمموم األخيممر لند نونممة ف نهمما همى ارعممة الخممال

ّللا  ...وعثمة الصل ب.
ألبناء م
الممذ ن احتتموا تحم

ارعممة الصممني

وقممالوا :عنتممه فمموقي محبممة واحتتموا تحم

ةممل

ناحيه أل عخجنون في مجيئه  ...والمذ ن رفضموا ار تمه عقولمون لنجبمال :اسمق ي عنينما

ول كام غ ينا .

" .4ألنييي هكييي ا قييي م ليييم اليييير

إنيييم أهيييدَأ وأنظيييير ي جَسْيييكي ك حلَييييرّ

الصي فيم عل البَ ْقيل ،كيغَيييي الينيَّدَى فيم حيرّ احلَيصَي ب.
 .5فإنييي قَبييييل احلَصَييي ب ،عنييييد متييي م اليزَّهيييير ،وعنييييدج صييييري الزَّهيييير حِصْيييرج
حيبي .
ضبي ن ب ملَني آيل ،وَينيزعُ األفينَي ن و ْرَ ُ
نضييجي ْ َ ،قي يع القي ْ
ف عليبي ي اجلي ي ا حُ،
 .6تي ي ك جعي ي جلي ي َا ح اجلبي ي م ول حُي ي ش األ ض ،فتُصَي ييِّ ُ
وتُشيتِّيم علييبي مجييع وحُي ش األ ض".

ّللا في كثير من األحيان ودو وكبنه هامئ ساكن وكبنه أل ع بب ببمورنا تمر
إن م

األمممور واألحممداث تسممير فممي مج ارهمما ....وقممد تممر منممك أشممور التتجوممر ممدمر ويهنممك
ويقترب من التمدن ...حتمى إلمى أبمواب التد نمة التقدسمة أورشمنيم ...وأل شميء عقم

فمي

و هه ...تر األشرار تتامون في شرهم وكبنه أل مر وأل عسمتع ةنتهمم وفجمورهم...

ـ  268ـ

في ذلك الوق

نهنك...

عصمرخ األبمرار وكبنمه أل منقمذ ...وأل مخنم

ّللا أل بمالي أننما
 ...وكمبن م

ّللا ويعرفونممه عممن قممرب ...إنممه هممدأ
ولكممن هنمما تعزيممة كوي مرة لنممذ ن ممدركون قصممد م

ولكنه ناةر من مسكنه وم نع عنى كل األممور وهمو ممدبر الخمال
أل تبا ب ولكنه ويل الروم ...إنه في وقته التناس

ال ممد دة وذ ارعممه التتممدومة لمميخن

الرب...

وهن مما وقم م

فمي حينمه ...إنمه

الذي حدمه هو تجده تدخل بيده

عويممده الممذ ن اتكن موا عنيممه .هممذا هممو ر مماء منترممري

حص ممام لأبم مرار حينت مما نق ممي بي ممدره ويجت ممع الحن ممة التقدس ممة إل ممى

التخازن العنوية ويجتع مختاريه ...وأما التون عيحرق بنار أل ت فب هنا عقول إنه ع رم

مدعا ب ممرم ث ممثهم لنجم موارم و ي ممور الس ممتاء
األشم مرار عن ممدما ع ممبتي وقم م م ن ممونتهم س م ً
ووحمموش األرض ...هممذه ه مى الد نونممة التممي أل عسممت يع أن عفن م منهمما األش مرار الممذ ن
استهانوا بقدو

إس ار يل وةنوا أنه أل راهم وأل ععاقوهم عنى سوء أفعالهم...

" .7ي ذليي
وجيييم شيييع

اليي ي م تُقيييدَّم هد َّي يي ٌ لييير

اجلنيي ب جيييم شيييع

ي يييل وأآيييرب،

خمييي ف جنييي كييي ن فصي عييييدا ،جيييم أُجَّيييي ٍ ذات قييي ة وشيييدة

وبوسٍ ،قيييييد خرقيييييت األنبييي ي أ ضيييييب  ،إىل ج ضيييييع ا يييييي

اجلنييي ي ب،

آيبيل صيبييي ن ".

ّللا وكممبن لسمان حممال إشم ياء
إن ختمام نوموات إشم ياء منيئممة بالر ماء والر مموم إلمى م

هو ما ن ق به مال سفر الرميا قد صارت متالك األرض لنرب ولتسيحه ...

فالتع م م ممار ت م م ممدور ولك م م ممن النصم م م مرة ما ًت م م مما ل م م ممرب الجن م م مموم وك م م ممل األم م م ممور ت م م ممؤول
ّللا وكم ممل القم ممو تتحم ممر فم ممي األتجم مماه الم ممذي عكتم ممل
فم ممي النهاعم ممة لنخيم ممر لنم ممذ ن عحوم ممون م
القصد اإللهي.

لقد تنبب إش ياء عن انكسار أمم وم نونة متالمك ونهاعمة

ضوءا عنى النتيجة الختامية ،وهو وم الخال
كنه نقي
ً
...

ماة األرض ،ولكمن همذا

ّللا
ور وم األمم إلمى معرفمة م

في ذلك اليوم تقدم هدعة من أعتى األمم وأشرهم فسًقا و وروتًا.
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وهذا ما رممه ماوم النوي في مزمور  44فاض قنوي الذي رسم صورة التخن

فممي بهمماء منكممه التسممياني وقممد قام م

األرض تنقون و هك بالهداعا.

التنكممة عممن عتينممه وبنممات التنممو وأغنيمماء شممعوب

ولك ممن السم مؤال ال ممذي تب ممامر إل ممى ال ممذهن ،أع ممة هم مداعا تق ممدم ل ممرب الجن مموم ف ممي مموم

ولبانما وم ًمرا ،وهمو مالس عنمى عرشمه
الخال العرميم ،لقمد قمدموا لمه فمي فولتمه ذ ًبما ً
الجد د في حجر العذراء القدعسة.

فتاذا عسى أن تقدم األمم أفخر من هذه الهداعا النوويةل إن إش ياء النوي العريم

فممي ختممام نوواتممه

 )66عقممول إن الهدعممة سممتكون نف مو

بدمممه ،فالهدعممة لممرب الجنمموم ليسم

مامعممات بممل نفممو

األمممم التممي افتممداها التسمميح

بنممي الب ممر التممي كانم

محسمموبة

لنهمال  .اسممتعه عقممول :ويحضممرون كممل إخمموتكم مممن كممل األمممم تقدمممة لنممرب إلممى وممل
قدسي أورشنيم ...كتا عحضر بنو إس ار يل تقدمة في إناء اهر ...
هممذا هممو سممر الخممال

الممذي اه مد مممن أ نممه الرسممل لكممي عحضممروا كممل إنسممان

كتقدمة وقربان مّلل بالتسيح عسوم ربنا ...وفي موضع اسم رب الجنوم.
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األصـحـاح التاسـع عـشــر
" .1وحييمن جييم آبيي جصيير هيي ذا اليير

اكيي ن عليي

ير يعيييَ ٍ وقيي بمن

َييحَ بَ

إىل جيصيي يير ،فتَرتَجِيي يف أوثيي ي ن جصيييير جيي ييم وآْيبيي يي  ،و يي ي ُو

قَليي ي ُ جيي ييصر

باخِليبي ".

لقد رمز لتصر في مواضع كثيرة لنعالم ،ولفرعون مصر بمر يس همذا العمالم ،كتما

فممي أعممام الخممروج مممن أرض مصممر .وتمماريق مصممر فممي الكتمماب التقممد

تمماريق ويممل

وت ممتم عن ممى م ممد

ال ع ممن النوم موات الزمني ممة الت ممي تتم م
ومتن مموء أسم مرًا
ار روحي ممة ه ممذا فضم م ً
أعضمما نممزل
العصممور .فتنممذ أعممام إب م ار يم أب ا بمماء وهنمما حركممة نحممو مصممر لنت ممرب و ً
ععقوب إلى مصر هو وكل بنيه بعد أن أرسل الرب وس أمامهم ألستبقاء حياة حتى

أنه معي بنق

نووي مخن

وم إلى خوز بل عخن

العالم كرممز لنعتيمد أن عمبتي عنمى مثالمه لميخن

أل ممن

إلى التتام وهكذا عام الرب وافتقد شم به التسمتعود فمي أرض

عيانمما مذلممة شممعوي الممذ ن فممي
مصممر .وكانم عممين الممرب عنممى شم به فممي مصممر أر م
ً
مصممر .وكان م أذن الممرب نحممو أنيممنهم وقممال الممرب لتوسممى :سممتع أنيممنهم ...نزل م

ألخنصممهم وهكممذا عنممى مممد األسممفار التقدسممة ذكممر اسممم مصممر ...حتممى سممفر الرميمما

روحيمما عيممه حممين قيممل عممن ال ماهد ن األمينممين :تكممون ثتاهتمما...
مز
اتخممذت مصممر رمم ًا
ً
أعضا .
عنى شارم التد نة العريتة التي تدعى
روحيا سدوم ومصر حيي صن ربنا ً
ً

ويعتور هذا الفصل من نووات إش ياء النوي من أعتق ما كتبمه المروم عمن مصمر

إذ ممتكنم بر مماء عممن عتممل النعتممة وب ممارة الخممال
ن قون بتسويحة ويصفون مجد منكوته. ...

ّللا الممذ ن
فممي مصممر وعممن مختمماري م

هوذا الرب راكب على سهابة خفيفة:

مجيء الرب عنى السمحاب همو تعويمر عمن حالمة التجمد اإللهمي المذي عمبتي بمه...

وقممد قيممل عممن مجيئممه الثمماني لند نونممة إنممه عممبتي عنممى سممحاب السممتاء و تيممع التال كممة

القدعسين معه...

ّللا التخفى عن إم ار الب ر كتا ةهمر المرب فمي
وقد ععور السحاب عن حضور م
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أعممام موسممى فممي السممحاب والضممباب عنممدما ن م

ال :أرنممي مجممد فقممال أل
موسممى قمما ً

راني اإلنسان وي يش  ...وكتا تراء الرب إل نيا في سحابة وصوت خفيف...

وعنم ممدما صم ممعد الم ممرب عنم ممى وم ممل م ممابور وتجنم ممى قم ممدام تالميم ممذه وأضم مماء و هم ممه

كال تس ...اءت سحابة نيرة وةننتهم ..هكذا ع ير النوي إلى مجيء ربنا إلى مصر

اكبا عنى سحابة حفيفه .إلى مجيئه محتموألً عنمى مدي العمذراء القدعسمة ممريم السمحابة
رً
التتنوءة نعتة...
هم ممو اركم م م

عن م ممى ال م مماروبيم ومحت م ممول عن م ممى أ م ممدي العم ممذراء ه م ممو م ممالس عن م ممى

عرش مجده ومتربمع عنمى قنم

التمي أحوتمه أعرمم ممن كمل أحمد .والعمذراء القدعسمة ممريم

ه م مى السم ممحابة التم ممي أخم ممذ الم ممرب سم ممده منهم مما وأخنم ممى ذاتم ممه وحج م م
أي بجسده.

مجم ممده بالحجم مماب

ومجيء الرب في هروبه إلى أرض مصر كمان إذن بتمدبير عجيم

فبعننه قول سنين هذا عدمها...

سموق إشم ياء

فترتجف أوثان مصر...

هممذا هممو القصممد اإللهممي ...لقممد مماء الممرب إلممى مصممر لمميح م أوثانهمما ...عقمميم لممه

خاصا ...ويقتني له أبناء من مصر.
ش ًبا ً
أل عنممى ممدي العممذراء
ويممذكر التقنيممد التقممد أنممه عنممد مخممول السمميد التسمميح محت مو ً

القدعسة إلى مصر أن األوثان ارتجف

في أرض مصر كنها...

قممال الممرب لتوسممى فممي لينممة ذبممح الفصممح وقتممل األبكممار فممي أرض مصممر :إنممي

أ تاز فمي أرض مصمر فمي همذه النينمة ،وأضمرب كمل بكمر فمي أرض مصمر ممن النما

أحكاما بكل آلهة التصريين .أنا الرب خر .)12 :12
والوها م .وأصنع
ً
ّللا وا تيممازه فممي أرض مصممر أل أن عضممرب
هكممذا كان م النتيجممة الحتتيممة لحنممول م
أبكممار التص مريين التعتو مرين قمموة الخ يممة وكتالهمما فقممط بممل ومعاقممل ال مي ان ومسممكنه

أحكامما وتهتمز أساسمات معاقنمه
التتحصن عيه بال واعة وفسمام ال بمامة .عصمنع بمه المرب
ً
وترتج أوثان مصر.
حينت مما مخ ممل ت ممابوت عه ممد ال ممرب إل ممى أش ممدوم ووض ممعوه ف ممي يك ممل ماح ممون ال مموثن
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الفنسم م م يني ف م ممي ذل م ممك الزم م ممان  1ص م ممم  .)2 ،1 :5س م ممقط تتث م ممال ما م ممون وأص م ممي

األشدوم ون بداء الوواسير من ص يرهم إلى كويرهم ،هكذا قمال النومي عمن أوثمان مصمر

اكبا عنى سمحابة خفيفمة محتموألً عنمى مدي
عند قدوم الرب إلى مصر ومخوله أرضها ر ً
العذراء القدعسة مريم.
ومممن ممدر التمماريق تعج م

كيممف أن ال بممامة الوثنيممة فممي مصممر كان م

وترتعد من تالميمذ المرب وتعنميتهم وب مارتهم بمالخال

 ،وقمد كانم

ترتج م

مصمر فمي العصمر

الرسممولي األول معتومرة مممن أكوممر معاقممل ال بممامات الوثنيممة ولكنهمما لممم تنوممي أن أصممبح

منار التسيحية لنعالم أ تع .في فترة و يزة ًدا.

ج جصيييير ِّنَ علييي جصيييير ِّن ،فيُحييي ب ن كييييل واحِيييدٍ أخييي ُ وكييييل
" .2وأُهَييييِّ ُ
واحيدٍ صَي حِيبَي ُ جد يني جد يني  ،وجَ ْلَكَي ٌ جَ ْ َلكَي ٌ".

ماذا عحدث بعدما ترتج
هممل عصممت

أوثان مصرل

ال ممي ان عنممى انكسممارهل هممل يممب

ويح ته في عقر مارهل

هذا مستحيل فال ي ان أل يب

عنممدما عممبتي الممرب إلممى مصممر

متبثر بجرام التوت...
ولكنه عحارب ويهجم ًا

اضحا أنه في كل مرة ن ن
كذلك نست يع أن ننتح و ً
أن عضتد راحه ويستعيد قوته ولكن هيهات...

فيها ال ي ان عقموم محماوألً

عبعد أن انهزم ال ي ان من معتومعة األرمن عحارب الرب في الورية...

وبعد أن انهزم في الورية هيا الكتبة والفريسيين.
وبعممد أن ع ممعر بالف ممل عتممأ قن م

ال از ...

رمسمماء الكهنممة ليممدافعوا عممن ريمما هم وسممن انهم

ٍ
احدا..
حتى بعدما انكسر وانسحق بالصني أل زال عجول كبسد نتتس أن وتنع و ً
هكذا عكون أثر مجيء الرب إلى مصر وانح ام األوثان وارتجافها قدامه...

ميفا ئم
مالما عنمى األرض بممل سم ً
قمال الممرب ممما ئم أللقممي سم ً
أبيه واألبنة ضد أمها والكنة ضد حتاتها وأعداء اإلنسان أهل بيته...

ألفممرق األبممن ضممد

مهوما وتالميممذ فانقسممت
هممذا ممما فعنممه الممرب فممي مصممر ..اقتنممى لممه شم ً
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مصممر إلممى

ع ممذار حكيت ممات و مماهالت ...وتالمي ممذ لنتس مميح وض ممد التس مميح ...وأحب مماء لنص ممني ،

ّللا وأوألم
وأعممداء ...وابتممدأت بتجمميء التسمميح إلممى مصممر الحممروب الروحيممة بممين أوألم م

العالم...

" .3وتُبييرَاق وح جصيير باخلييب  ،وأُفييي جشيي تب  ،فيسيي ل ن األوثيي نَ والعيي زفن
الت ابيع والعرّافن.

وأصحي

د جيي ىل قيي س ،فيتَسييلط عليييبي جَلِيي ٌ عز ييز،
 .4وأغليي عليي املصيير ن ي َيي ِ
يقي م السييد

هنا عص

اجليني ب".

النوي تحر ال ي ان في الحركة التضامة في الذ ن هنكون ...كيمف

أنهم نجبون إلى عتل ال ي ان من عرافة وأصحاب توابع وكنتا ن ط روم التسيح في
مختاريه كنتا ن ط الضد لنتسيح في عتل الضالل.

ولكي عحكم ال ي ان وبضمته عنمى المذ ن همم لمه تربمع فمي عمرش السمن ة الزمنيمة

حتى ع نق عنى فريسته بقسوة وس وة.

ف املييي جيم البحير ،وَيجيف النيبير وَي ْييبَيس.
" .5وتُينشيَّي ُ
ف القَيصَي
ف وتَجيف ي اقم جيصير ،و تلَي ُ
ضي ُعي ُ
م األنيبي ُ ،وتَ ْ
 .6وتُني ِتي ُ

ل.
واأل َي ُ

س
 .7والرِّ يي ضُ عليي النيييل عليي ح فيييَ ِ النيييل ،وكييل جَ ْز َعَيي ٍ عليي النيييل تيْييبَ ُ
وتَتَبَدَّب وال تك ن.
 .8والصيييَّ بون َئن ي ن ،وكييل ال ي م ُلقُ ي ن شص ي ي النيييل نُ ح ي ن .وال ي م
َبسُي ُي نَ شيبَكَي ً عل وآْي امليي

يزَني ن.

 .9وخييييزَى الييي م ع َلييي ن الكتَّييي ن املُ َشَّيييط ،والييي م َحيكُييي ن األنسيييج
البيضي .
ح قَي ً ،وكيل الع جِلين ب ألآيرة جكتئي النَّفيس".
دهي جسي ُ
 .10وتكي ن عُي ُي ُ

إن ت نعنا إلى هذه األمور كعقاب مامي وزمنمي ألرض مصمر وهمى واقعمة تحم

ةم م ممل عب م م ممامة األوثم م ممان ومس م م ممتعودة لن م م ممي ان ،ف ن م م ممه عكم م ممون أش م م ممد عقم م مماب متك م م ممن أن
نحممق بهمما .فالنيممل هممو معتتممدها ،هممو فخرهمما وغناهمما ...ف م ن ف م
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مياهممه ذبن م

أرض

مصم ممر كنهم مما وعتهم مما الم ممدمار والو م موار ألن النيم ممل هم ممو ش م مريان الحيم مماة لتصم ممر فم ممي كم ممل

أ يالها...

وما تبع فاف النيل من دب ومجاعات كتن

الزراعة وبوار األرض .ثمم ثمروة

أعضمما لنممذ ن ععتنممون فممي كممل أن موام األعتممال مثممل نسمميا
األسممتا وعتممل الصمميد ...و ً
الكتان وحياكة التالبس الويضاء...

إن كممل شمميء فممي مصممر م مرتبط بالنيممل ومممن ثممم فكممل الحيمماة مضممروبة بض مربة

الخراب وحزن الجوم والع ش...

عقابا وما أقساها حياة في ةل تبم بمات السمتاء وكمم قاسم
ما أشده ً
من هذه األمور كنها.
أمور أعتمق تخمت
والذي له النررة الروحية نتح ًا

فالتياه في النهر هى مياه الروم ...ف ن ف

زمنيما
مصمر ً

بالتصمير األبمدي والروحمي...

الروم وفارق أرض اإلنسمان ف نمه عصمير

نهبم مما لنجم مموم والع م ممش وقر ًيبم مما مم ممن النعنم ممة ...والت روسم ممون عنم ممى مجم مماري التيم مماه هم ممم
ً
الصممدعقون الممذ ن تحممدث عممنهم التزمممور ،والصمميامون هممم الكممارزون وممما أكثممر ح مزنهم

حينتمما نقممون شممباكهم بممال صمميد ،أممما الكتممان والثيمماب الومميض فهمى ثيمماب الوممر والقداسممة

وفي تنك األعام عحزن الذ ن ع نوون القداسة ويجاهدون من أ نها...

أرضا عصير حالها الروحي هكذا تستحق الرثاء ...وأي رثاء.
إن ً

حكَ َي ي جُشيييري
" .11إن ؤ ي ي صُي ي عَمَ أغبيي ي ُ! ُ

فرعي ي ن جشي ي َ ُت ُبي ببي يَّي ي !

كيييف تق لي ن لفيرعي ن أني ابيم حُيكي ي  ،ابيم جُيلي ك قُيدجي ؟
 .12فييي م هُيييي حُكَ ييي ؤك؟ فل ُيخييي ُوكَ .ليعرفُييي ا جييي ذا قَضييي بييي

اجلنييي ب

علي جيصير.
 .13ؤ ييي صييي عَم صييي وا أغبيييي  .ؤ ييي نييي ف ا َيييدَ ُع ا .وأضَيييلَّ جصيييير
وآي

أ يبَي يِيبي .

 .14جَييزَجَ الييير

م ،ف ضيييلُّ ا جصييير ي كيييل عَ َ ِلبيي  ،ك نييع
ي و يي ب وح غيي ٍّ

السَّيكيران ي قَيييئي ِ.

 .15فيال كي ن مليصير عَي َيلن َع َيلُي ُ أس أو ذَنَي ن ،نَيخيلَي ٌ أو أ َيلَيي ٌ.
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 .16ي ذلي ي

د
د وترآُي يف جيييم هيييزَّة َي ي ِ
اليي ي م تكي ي ن جصييير ك لني ييِّس  ،ف تَعِي ي ُ

اجليني ب ال

ي ُبيزهي علييبي ".

في األعدام السمابقة أعنمن الموحي اإللهمي مما عصمي

األرض وعاممة النما

عنمدما

مؤمبا ومح ًتا أوثانها.
هز رب الجنوم ده عنى مصر ً
وهنا تعرض لحالة التنو والرمساء والت ميرين ومما عصمنون إليمه وهمم خاضمعون

لروم الرنتة...

رمساء صوعن أغوياء ،صوعن هى عاصمتة مصمر القدعتمة .وكانم

تعتومر أقمدام

وأكور عواصم العالم وقد اشتهر التصريون القدامى بالحكتة حتى أنه قيمل عمن موسمى

أعضا بكثرة التعرفة في نواحي عنوم
كنيم م
ّللا إنه تبمب بكل حكتة التصريين واشتهروا ً
وعرافوهمما أن عفعن موا بسممحرهم
الممدنيا وأس مرار الكممون ً
أعضمما .وقممد اسممت ام حكتمماء فرعممون ّ

ّللا في ده أمام فرعون.
أل موهرة عندما أةهر موسى ا عات التي عنها م
أعتا ً
ولكن معنوم أن حكتة هذا العالم هالة ألن حكتماء فرعمون – كتما عقمول الرسمول
ّللا المذي أل عفنمى
بولس ـ بينتما همم زعتمون إنهمم حكتماء صماروا همالء ،وأبمدلوا مجمد م
ّللا في شهوات قنوبهم إلى النجاسة...
ب به صورة اإلنسان الذي عفنى ...لذلك أسنتهم م
مممن أ ممل ذلممك مماءت م ممورتهم بهيتيممة أي وليممدة أنمما

ومس ممتعود ن لن ممهوات ألن الحكتم ممة الت ممي ليس م م

الهال ...

محصممورين فممي الجسممد

ّللا ش ممي انية ت م ممرق الن مما
م ممن م

فم ممي

مممن هممذا الممدهر وأل مممن

أعضمما عممن الحكتممة اإللهيممة إنهمما ليس م
وقممد قممال الرسممول ً
عرتاء هذا الدهر الذ ن ب نون  1كو )2وإنه لم ععنتها أحد من عرتاء هذا الدهر.

أعضمما :أ ممن الحكمميمل
مممن أ ممل ذلممك قممال المموحي أ ممن حكتممام ل كتمما قممال الرسممول ً
أ ن مباحي هذا المدهرل ألمم عصمير المرب حكتمة العمالم هالمةل ا خمذ الحكتماء بتكمرهم

أعضا الرب ععنم أفكار الحكتاء إنها با نمة!! فم ن كمان حكتماء فرعمون وم ميروه فميهم
و ً
روم حكت ممة حقيقي ممة فنيخو ممروا ويعرفم موا بت مماذا قض ممى رب الجن مموم ...ولك ممنهم حتقم موا ف ممي
أذهانهم وأةنم قنوهم كتا عقول الرسول...

ما أقسى اإلنسان التتكل عنى حكتة هذا العالم والتستند عنمى من مق حكتا مه...

إن حكتاء التراب تخرج روحهم عيعومون إلى ترابهم ،في ذلك اليوم تهنك كافة أفكارهم.
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" .17وتكي ي ن أ ض بي ي ذا عُبي ي ملصييير .كيييل جَي يم تي ي كَّره رتَعي ي
قيضَي ِ

م مما أعجم م

اجليني ب الي

َيقيضيم بي علييبي ".

ّللا ،وم مما أبع ممدها ع ممن الفحم م
أحك ممام م

 ،ح ممين تنقنم م

جيييم أجي ي م

التم موازين وت ممدور

عبمما وبعمد أن أخضمع لمه متالممك
المدوا ر عنمى ال مي ان وكمل قوتممه بعمد أن كمان ً
مخيفما ومر ً
ومانم

لممه شممعوب خاضممعة لنعوومعممة ...سيصممير هممو فممي رعم

هذا ما صار إليه العدو ال ي ان بعد أن انكسر سن انه وسحق

وخمموف وفممزم وشممدة...
قوته بالصني .

وياس مما عن ممى ه ممذا الح ممق نس ممت يع أن نفه ممم ق ممول ال مموحي إن أرض ه مموذا تص ممير
ً
عبا لتصر.
رً
كيف تبتى هذا ويهوذا متنكة ص يرة أل ععتمد بهما أممام ومروت فرعمون وحكتا مه
ومركباته وفرسانهل

إن مر البح ممر األحت ممر ه ممو اإل اب ممة عن ممى ه ممذا ح ممين امت ممدت ممد ال ممرب وذ ارع ممه

القدوسم ممة وحم ممين صم ممرخ التص م مريون قم مما نين :نهم ممرب مم ممن إس م م ار يل ،ألن الم ممرب عقاتم ممل

التصريين عنهم خر .)25 :14

هكذا ليس بالقوة وأل بالقدرة بل بروحي قال رب الجنوم ـ هكمذا عنمدما عمبتي المرب

مدعا مممن العممذراء القدعسممة
عنممى سممحابته الخفيفممة ـ خارً مما مممن سممبط همموذا وي ممرق سم ً
عبمما لتصممر وألوثممان مصممر ولكممل النفممو
تهممرب ق موات الرنتممة وتصممير أرض همموذا ر ً
التتعودة ألصنام مصر.

وولم م م م م

أذكر ما قاله الكتاب عن األروام النجسة عندما نررته لقد فزعم
هارب م م م ممة وخر م م م م م

عا عسوم الناصري.
".18ي ذليي

ف لير
ح ِلي ُ
وتَ ْ
 .19ي ذليي ي
للير

وتوألهما الرعم

م م م م ممن اإلنس م م م ممان وهم م م م مى تص م م م ممرخ وتق م م م ممول آه مالن م م م مما ول م م م ممك

دن تييتكلَّي بلُغَيي ِ كنعيي ن
س جُيي ُ
الييي م كيي ن ي أ ض جصيير خَ ْيي ُ
اجلُيني ب يقي م إلحيدَاهَي "جد يني الشي يس".
الييي ي م كيي ي ن جَيي ي بع لليييير

ي و َيي يط أ ض جصيييير ،وعَ يي ي ب

خي ِيبي .
عينيد تُ ْ

 .20فيكي ي ن عالجي يي ً وشيييب بةً لييير

اجلُني ي ب ي أ ض جصييير .ألنبيييي صي يرُخ ن
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إىل الير

بسيبي

 .21فيُعيي يرَف اليييير

هييي.
املُض قِن ،فيُر ِيل ليبيي جُخلِّصي وجُحَي جييي و ُنقِي ُ ُ
ي جصيييير ،وَعييييرف املصيييير ن اليييير

دجي  ،و يني ون ليلير
و ُيقيدِّجي ن ذبييحي ً وتَيقي ِ
 .22وَضْيي ير

اليييير

ي ذليي ي

ني ا و ي فُي ن بيي .

جصيييير ضيي ي ب فشيي ي في  ،فيَرآعُيي ي ن إىل اليييير

ليبيي و شي ِفيييبيي".

هنمما بممامر الممروم ويخورنمما عممن مموم أن نمما نممور الخممال

وي رق شتس الور عنيها.

اليَيي ي م،

فيسيي يتَجي

بالتسمميح أرض مصممر

عثمات الخثص:

أو ًال :تغ ر اللغة تكنم ختس مدن بن ة كنعان ،إن قوول كتال العتل اإللهي في
الخنيقة أعنن بوضوم في وم الختسين وم حنول الروم القد مثمل ألسمنة نمار .ومهما
استعنن

ّللا وعجا م
الخنيقة الجد دة وصار كل واحد عستع كمالم م

ّللا بن تمه التمي ولمد
م

فيهمما .ولكممن بكممل تبكيممد لممم تكممن هممذه األلسممنة مممن األرض بممل :كتمما أع مماهم الممروم أن

ن قوا هى إ ًذا لسان من فموق كتما قيمل أع ماني المرب لسمان التتعنتمين  ...همو لسمان
الروم القد الناري المذي متكنم أفضمل ممن ل مة النما والتال كمة ،لمذلك قيمل فمي النوموة

إنهما ل ممة كنعمان ،أي ل ممة أرض التيعمام ولتمما كممان التسميح قممد وعمد مختاريممه أل بتيمراث

أرضممي وأل متنكممة مممن هممذا العممالم بممل بالتد نممة التممي لهمما أساسممات ،أورشممنيم السممتا ية

ّللا ...فنممذلك قيممل عممن لسممان الخممال
النازلممة مممن عنممد م

ّللا إنهمما ل ممة كنعممان
ول ممة أوألم م

الجد دة ل ة الستا يين ورثة التنكوت الذ ن عسبحون تسبحة موسى عود الرب ـ أن مومة

الخال

ـ ولكنها في الستاء كبنها ترنيتة د دة ...هذه هى ل ة كنعان.

ّللا ـ متيم مزة له ممم ف ممي وس ممط الع ممالم ال ممذي ممتكنم
وتعتو ممر ه ممذه الن ممة ـ ل ممة أوألم م

بكالم العالم.

الممذي مممن األرض أرضممي ومممن األرض ممتكنم .الممذي مممن فمموق هممو فمموق الجتيممع

وكل ما ستعه تكنم به.

أعضا لب ر ل تك ترهر .
كتا قيل ً
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ثانيا :نهلف لرب الجنود:
ً
فوألء التخنصين لم ععد لفرعون مصر كتا كانوا عحنفون في القمدعم بحيماة فرعمون
وحياة فرعون أل تخر ون من هنا إألم بتجيء أخيكم تك .)15 :42

وقد أمر الرب ش به في القمدعم أن عحنفموا باسمته المرب إلهمك إلمه واحمد ..وباسمته
تحن

تتييز لهم عن بقية ال عوب التي كان
ًا
تحن
وقممد كممان اسممم رب الجنمموم لن ممع القممدعم حصم ًمنا ومنجممب وقمموة ضممد كممل هجتممات
ال عوب التجاورة و غيانهم...
الخال

تبم ممل كي ممف غنم م

باسم آلهتها.

ماوم ني ممات باس ممم رب الجن مموم وكي ممف تنب ممب األنوي مماء بتواعي ممد

باسم رب الجنوم.

اسمم ربنما عسموم التسميح .لميس اسمم

أما في العهد الجد د فقد صمار اسمم الخمال
آخر أع ى بين النا به نب ي أن نخن إألم اسم عسوم التسيح.

وهو الذي به صمار لنما مخمول إلمى النعتمة التمي نحمن فيهما مقيتمون وهمو المذي بمه

صممنع الرسممل ا عممات باسممم عسمموم لممك أقممول قممم وبممه أخر موا ال مميا ين ...وبممه صممنعوا

ق موات ومممن أ نممه تممبلتوا مممن أ ممل اسممتي وهممو الممذي سمميكون لنممذ ن ممدعون بممه سممو
خال

إلى أبد ا بد ن ،ألن كل من دعو باسم الرب عخن

بن ة كنعان عيقال إلحداها مد نة ال تس أي مد نة التسيح...

أمما التمدن التمي تمتكنم

أعضمما غيممر أن
وتممدل الكنتممة العورانيممة التممي تر ت م ال ممتس عنممى معنممى الهممال
ً
الت م م ار م الس م مريانية والالتينيم ممة تتر تهم مما بال م ممتس والتر تم ممة الكندانيم ممة تجتم ممع التعنيم ممين
والسممبعينية تتر تهمما مد نممة الوممر ويعتقممد غالويممة التفسمرين أن التد نممة الت ممار إليهمما ه مى

هينيوبوليس أي أون في مصر وأل عخفى أن معنى هينيوبوليس إنتا هو مد نة ال تس.
ثال ًثا :ي ون مذبح للرب في وسط أرض مصر:

مانا د ًمدا
وقد أمر الرب مصر وأشرق عنيها وبمدم أوثانهما وأع مى التصمريين لس ً
منعتا عنيهم بالتو بمة ،بالتسماواة ممع المذ ن حمل عنميهم المروم فمي موم الختسمين
ً
روحيا ً
وأسس الرب كنيسة في مصر ،فكان مذبح لنرب في وسط أرض مصر..
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منممذ القممرن األول لنك م ارزة والتممذبح التقممد

قمما م فممي وسممط أرض مصممر والصممعيدة

ال مماهرة ذبيحممة سممد التسمميح وممممه األقدسممين تقممدم .وبخممور الصممالة رفممع مقو موألً لممد
عرش النعتة.

وعنى الصعيد ا خر ف ن مذبح ال هامة الذي عنه المرب فمي وسمط أرض مصمر

اضحا أمام العالم كنه حتى أن الذ ن قدموا عنى مذبح ال هامة في مصمر عفموق
صار و ً
عدمهم الذ ن شهدوا لنرب في أنحاء التسكونة.

ابعا :عمود للرب عند تخمها:
رً
تخوم مصر هى حدومها ،عتوم الرب هو كاروز الدعار التصرية القمدعس ممرقس
الرسولي اإلنجيني ال اهر وال هيد...

ماهدا لحامثممة أو لعهممد ثممم صممار الرس مل وهممم شممهوم
كممان العتمموم فممي القممدعم عقممام شم ً
ال يممان أعتممدة الكنيسممة ب ممر ويعقمموب ويوحنمما التعتو مرين أعتممدة غممل  ،)9 :2مممن

عتوما في يكل إلهي رم .)12 :3
ع ن فسب عنه
ً
موما ألنهما تونمى
لذلك كانم الكنما س فمي القمرون األولمى تقمام عنمى اثنمى ع مر عت ً
عنى أسا الرسل واألنوياء ويسوم التسيح نفسه حجر الزاوية.

هكممذا صممار كاروزنمما العرمميم عالمممة شممهامة وعتمموم لنممرب عسمموم عنممد تخمموم مصممر

أعضا مد نة شمهامته فهمو
أي عند حدومها ...في مد نة ك ارزته األولى اإلسكندرية وهى ً
شاهدا في است هامه وموته في شوارعها...
وعتوما
شاهدا في ك ارزته
عتوما
صار
ً
ً
ً
ً
وتم عيه القول إنه عكون عالمة وشهامة لرب الجنوم في أرض مصر م .)20
فتصر تدعى ك ارزة مارمرقس إلى وم مجيء التسيح.

اميللا
وم َه ً
المضللايق ن ،فُ رسل لهللم ُمخل ًصللا ُ
"ألنهللم يصلُلرخون "لللى الللرب بسللبب ُ
ويعرف المصريون الرب في ذلك الَ وم".
عرف الرب في مصرَ ،
وينق ُذ ُهمُ .
ُ
في َ

هذا هو وم قوول التصريين ـ األمم ـ في بركات العهد الجد مد عهمد معرفمة المرب

ّللا وأل ععنمم كمل واحمد قريبمه قما الً :اعمرف المرب ألن
ـ حمين عقمال الجتيمع متعنتمين ممن م
الجتي ممع س مميعرفونني م ممن صم م يرهم إل ممى كوي ممرهم ...ه ممذه التعرف ممة هم مى ف ممي و ممه عس مموم
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ّللا في قنوبنا إلنارة معرفة مجده...
التسيح حين أشرق م

وه م مى معرفم ممة ولكم ممن فم ممي سم ممر الحكتم ممة التم ممي فم ممي أ يم ممال أخم ممر لم ممم ععم ممرف بهم مما

بنو الب ر ولكن استعنن لنما بواسم ة الكم ارزة باسمم عسموم التمي حتنهما إلمى مصمر ممرقس

الرسول.

لكن التالحن هنا أن التعرفة مقترنة بالذبيحة ونذر الحياة .عقدمون ذبيحة وتقدمة

نذر ويوفون به.
وينذرون لنرب ًا

فالتعرفممة – معرفممة التسمميح فممي مصممر ليسم

بممالكالم وأل بالنسممان بممل همى مقترنممة

ّللا .فتممن مصممر تقممدم
بتقممدعم ذبمما ح مقوولممة ونممذور لممد م

ذبمما ح ال ممهامة ،وع ممر مم

ال ممهداء أر مماء الكنيسممة الجامعممة ،ورو ممهممم بممذرة اإلعتممان الممذي سممنم إلينمما م مرة مممن

القدعسين.

وفي مصر رفع

ذبا ح التسويح كتا لم ترفع في كل العالم وصار مذبح الصمالة

والسهر وخدمة التسويح من مالمح الكنيسة.

ونا يك عن ذبا ح النسك فكنيسة مصر – أم النسا ومعنتة التسمكونة – ومنهما

نذر لنرب.
بدأت أول حركة لنتكريس وتقدعم ال باب والحياة بجتنتها ًا

فكنيسمة مصمر همى أم ال ممهداء وأم النسما ونمذور أبنماء مصممر بالحيماة تقمدم عنممى

مممذابح التضممحية وال ممهامة محبممة فممي التنممك التسمميح ه مى تحقيممق مسممتتر لهممذه النو موات

التي اخت

بها الروم كنيسة الرب في مصر.

" .23ي ذليي

الييي م تكيي ن ِكَّييي ٌ جييم جصيير إىل أشيي َ ،فيَجييم األشيي

ن

إىل جِيصير واملصير ن إىل أشي  ،وَعي ُبيد املصير ي ن جيع األشي ِّن.
 .24ي ذلي ي
ببي ي ُبي ي ك

اليي ي م كُي ي ن إ يييرا يل ثل ي يي ملصييير وألشي ي  ،بركي ي ً ي األ ض،
ال جُبي ي ك شيييعي ِجصييير ،وع يييل ي يدَ َّ أشي ي ،
اجلني ي ب قي ي ً

وجييراثم إ يرا يل".

س ة من مصر:

إن الممرب عسمموم قممال عممن نفسممه أنمما هممو ال ريممق وكممان التسمميحيون األوا ممل ممدعون

أتبممام ال ريممق ،وكممان عقممال عممن التض م هد ن إنهممم كممانوا ع ممتتون ال ريممق ،فالتسمميحية
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ّللا ،وهمى ريمق الخمال
باختصار هى ال ريمق إلمى م

إلى التنكوت.

والحيماة األبدعمة وال ريمق الوحيمد

وق م ممد س م مموق األنويم م مماء ت م مميعهم وتنبم م ممبوا ع م ممن ه م ممذا ال ريم م ممق ويكف م ممي أن نص م م م ي

لنوم م مموة إش م م م ياء

 )8 :35وتك م م ممون هنم م مما س م م ممكة و ريم م ممق عقم م م مال لهم م مما :ال ري م م ممق

التقدسممة .أل ععوممر فيهمما نجممس ...مممن سممنك فممي ال ريممق حتممى الج مه مال ،أل عضممل ِِّ
إش .)8 :35

إن بين مصر وأشور أو ه كثيرة لن به ،فالتصريون واألشوريون تفوقوا عنمى بنمي

إسم ار يل مممن حيممي القمموة والجوممروت ...وقممد تتجممد الممرب بالتصمريين فممي البحممر األحتممر

ألفا من ميش أشمور فمي
وباألشوريين عنى أسوار أورشنيم حيي قتل مال الرب ً 185

لينة واحدة.

ثم في زمن ألحق نرر بنو إس ار يل إلى مصمر لنتعونمة كتما اسمتب روا األشموريين

لذات السو

عندما ضاعقتهم ال عوب التحي ة.

والنووات هنا تعنمن أنمه كتما افتقمدت النعتمة أرض مصمر واختمارت أن عكمون لنمرب

مذبحا وعتموم شمهامة هكمذا ستصمير ال ريمق ممن مصمر إلمى أشمور وتمرتبط مصمر
فيها م ً
ببشور بال ريق التقدسة.
وكتا ارتب

مصر وأشور ب س ار يل في الزمان األول بالعداوة والعدوان سيرب هم

الزمن األخير بوحدانية ال بامة والوألء لن ريق الواحد التؤمي إلى التنكوت.

وتصير هذه الوحدانية بركة لأرض كنها في وحدة اإلعتان بها بار رب الجنوم

شم ممعوب ووبا م ممل العم ممالم فم ممي م مموم أن م ممرم الم ممرب سم مموي الجتيم ممع وتصم ممير األرض لنم ممرب

ولتسيحها.

في ذلك اليوم ستكون الكنيسمة ب عتانهما التسمتقيم فمي مصمر وأشمور وإسم ار يل مثمل

ختيرة ص يرة حين تختر العالم كنه.

مبارك شعبي مصر وعم يدي أشور وم راثلي "سلرائ

بالر اء في نفو

منترري الرب إلى كل األ يال.
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مما أحالهما أن مومة ت مع

األصـحـاح العـشـرون
" .1ي ييين جَجي يم تَرتي ي ن إىل أشييدُوب ،حييين أ يييل
فحي

دوب وأخي َهيي .
أشيي ُ

 .2ي ذلي

ال قيت تكلَّييي اليير

حقْ َ ْيي
ع عييم َ
ملسْيي َ
ُييل ا ِ
وح َّ

د إشييعي بييم جيُي ص قي ييالً اذهي
عييم يَيي ِ
آ َليْيي َ .ففعييل هكيي ا
خلَييع حِييي َا ك عييم ْ
وا ْ

وجشَي جُيعيرًّى وحي فييي ".

ترتم م م ممان اسم م م ممم أشم م م مموري وهم م م ممو لق م م م م

 2مل .)17 :18

ميزة الكتاب التقد

يييرآُ ن جَلِي ي

أشي ي

ع نم م م ممق عنم م م ممى ر م م م مميس م م م مميش األشم م م مموريين

تسمجيل أوقمات النوموات وممع أن الكتماب التقمد

لميس كتماب

لنتمماريق ولكنممه حممين تعممرض لتسممجيل الح موامث سممجنها بدقممة مذهنممة فبسممتاء األشممخا

والعصممور واألممماكن التممي ورمت عيممه مماءت مون أن عكممون ذلممك هممدًفا ..مماءت وثمما ق
مام ة لصحة ما ن ق به الروم في كل يل وفي كل زمان.

وهذه النووة عسجنها النوي في أعام منمك سمر ون منمك أشمور حمين أرسمل قا مده إلمى

ال
أش م ممدوم إحم م ممد م م ممدن الفنس م م م ينيين الخت م ممس الر يسم م ممية وهزمه م مما .لكم م ممن النو م مموة أص م م م ً
أل تخت

ببشمدوم وإنتما همى نوموة بخصمو

مصمر والحب مة كموش) .وفمي همذه التمرة

اسممتخدم الممرب إشم ياء كوسممينة إعضممام أمممام ال ممع

قنينة في حياة إش ياء.

و عنممه آعممة لهممم وحممدث هممذا ممرات

ال أمممام ال ممع  ...وكممل األنويمماء فممي
أعضمما حزويممال وهوشممع آعممة ومممث ً
عممل الممرب ً
اعتهم احتتنوا م قات وآألم من أ ل الرب لكي عكنم الرب ال ع ليس فقط بنسانهم

أعضا ب ألمهم وأو اعهم.
وفكرهم وم اعرهم بل و ً
نجسمما
وممما ويبكممل خوم ًا
أمممر م
مز ً
ّللا حزويممال النوممي أن تكممو عنممى نبممه اليسممار ً 39
وتتتمرر نفسممه بتم اررة التممر .ويعوممر المموحي عممن هممذا قمما الً :لكممي تحتممل إثممم إسم ار يل ،ثممم

وما عحتل فيها إثم هوذا.
أمره م
ّللا ً
أعضا أن رقد عنى نبه ا خر ً 40
ولقد احتتل حزويال كل هذا بصور وصار آعمة لكمل ممن مراه ويسمتع عنمه ،وهكمذا
أعضمما آ ممازه الممرب فممي أح مزان كثي مرة ،وأخممذ زو تممه وقممال لممه :أل تممنح وأل تبممك وأل تنممزل
ً
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مموعك .تن مهد ساكتًا ...م
فكنت
كتا أمرت حز .)18-15 :24

صباحا ومات
ً

ال ع

ماء .وفعنم
زو تمي مس ً

ّللا هوشممع أن تممزوج بممامرأة زانيممة لكممي عصممير آعممة أمممام ال ممع
كتمما أمممر م

ععنتوا كيف قول الرب أن نتصق ب ع
" .3فقييي م الييير

عجري وراء العالم.

ك ييي جَشييي عبيييد

فمي ال مد
ولكممي

إشيييعي ُ ُجعيييرًّى وح فيييي ثيييالث ييينن،

ي ً وأُعجُي بَيي ً عل جِيصيير وعل كُي شَ.
 .4هكي ي ا َسُي ي قُ جَلِي ي ُ أشي ي

يييي ِجصييير وآيييال َ كي ي ش ،الفتيي ي ن والشيييي خ

ُعيراةً وحُيفي ةً وجكشي فيم األ يتي ِ خيز ي ملِيصير".

عا لنعج

من هذا السنو ال ار ع الذي سنك بمه خمدام المرب وأنويا مه القدعسمين ،مما

هممذه ال اعممة والخضمموم ووضممع الممنفس تح م

سممن ان الكنتممة .ممما أحمموج خممدام اليمموم أن

عجنسموا عممن قممدمي عويممد الممرب الممذ ن خممدموه بممالروم والحممق ليتعنتموا ال اعممة والخضمموم

واحتتال نفقات خدمة الكنتة.

فحزويال في خضوعه العجي

التذهل عقول فعن

كتا أمرت ،وإش ياء في تفريط

يانا ليصير آعة وأعجوبة.
حاعيا وعر ً
كامل في الذات والكرامة عسير ثالث سنوات ً
إن كل ما تحتنه األنوياء وخدام الكنتمة ممن مهانمة وهمزء وازمراء كمان عحسم كمال
ش م مميء حت م ممى عكتنم م موا س م ممعيهم والخدم م ممة الت م ممي إ تت م ممنهم ال م ممرب عنيه م مما ك م ممان ك م ممل واحم م مد
منهم عفرم وهو نفق ،ويمنق

النهار .

ويتهنمل ولسمان حالمه عقمول لنمرب :ممن أ نمك نتمات كمل

ال ألم مخنصممنا
ثممم أليس م آألم الخممدام فممي العهممد القممدعم كنهمما كان م تعتوممر ة م ً
متهينا بمالخزي ...المذي لمم ععمرف
الصالح الذي خدم خال العالم كنمه واحتتمل العمار مس ً
خ يممة صممار خ يممة أل ننمما ...غيممر التحممدوم وغيممر الزمنممي صممار تح م

الزمممان ،سمميد

الخنيقمة كنهما أخمذ شمكل العوممد وإذ و مد فمي الهيئمة ك نسمان وضممع نفسمه وأ مام حتمى التمموت
مرسوما في ضتا رنا ولنركز النرر في ر ميس إعتاننما
موت الصني  .فننجعل الصني
ً
نصيبا في التبلم من أ ل خدمة الكنتة...
ومكتنه ولن ن أن عجعل الرب لنا
ً
نويما
بل أن ميخا النوي العريم شمريك إشم ياء فمي خدممة الكنتمة والكمرازة والتمؤتتن ً
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لنرب في ذات الحقبة الزمنية عندما اقتمرب ممن ارحمات شم به وإذ همى عدعتمة ال مفاء

يانا ...
حاعيا وعر ً
استعه عقول :من أ ل ذلك أنوم وأولول أم ي ً
ولكن لتاذا عكنم المرب همذا ال مع ب شم ياء النومي بهمذه ال ريقمة ،أن عجعمل عومده
وخاممممه هكممذا فممي خممزي وعممارل الجمواب :ليكممون آعممة وأعجوبممة لممم ععممد ال ممع

ّللا بال ريقة التعتامة ،ثقن
كالم م

آذانهم عمن السمتع وكنم

هذا الدهر أعتى عيونهم وسد آذانهم.

ليسممتع

عيمونهم عمن البصمر ...إلمه

لعل منرر إش ياء النوي وهو عنى هذه الصورة عحمر م ماعرهم أو ع يمر قنموبهم

قول فوات األوان.

خيرهي.
" .5فريت عُي ن وخيجَل ن جيم أآيل كي شَ آي ِبي ،وجيم أآيل جِصير فَ ْ
 .6و ق ي م يي كم ه يي ا السَّي ح ييل ي ذل ي
هيرَبني إلي للي َيعُي ني لنينج جم جَي ِلي

الي ي م ه ي ذا هك ي ا جَلج ن ي ال ي
أشي  ،فكييف نَسْيلَيي نيحيم؟".

 .1أل تتكنوا عنمى بنمي الب مر المذ ن لميس عنمدهم خمال

همم اليموم فمي قموة وغ ًمدا

ومفسدا.
وغدا خرًبا
في ضع  ،ا ن ودو منررهم
ً
عبا ً
مهوبا مر ً
ً
 .2إن منم ممك أشم ممور سيسم مموي ش م مرفاء مصم ممر والحكتم مماء والتعتو م مرين ويعم ممريهم مم ممن
حكتتهم ويصيرهم في خزي هكذا فب ن حكتمة الحكتماء وأصمحاب المرأي والت مورةل همل
تنفعهم حكتتهم العالتية في وم بنيتهمل

 .3إن كان الذ ن تنررون إليهم وتضعون ر اءكم عنيهم سيفعل الرب بهم هكذال

فكيف عكون حالكم!!

بار ركض إليه الصد ق ويتتنع.
وحصنا ًا
ار عوا عا شعوي ،إن لكم منجب
ً
إن لكم ر اء أل عخز  ،و تيع الذ ن نرروه استناروا وو وههم ولم تخجل.

نافعما ومفي ًمدا لنكنسمية فمي كمل أ يالهما إذ تجعمل ر اءهما
عا لي هذا الدر عكمون ً
ّللا وحده فال تستند إألم عنى ذرام حويوها.
ثابتًا في م
ألنه سيبتي وق عيه عخزي تيع التتكنين عنى ذرام الب ر.

األصـحـاح احلـادي والعـشـرون
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انتهممى األصممحام السممابق بهممذا الس مؤال كيممف ننجممو نحممن وقممد تممرمم هممذا الس مؤال

عن ممى لس ممان الت ممؤمنين ال ممذ ن أعن ممن له ممم ب ممالنووة كي ممف أن س مموى مص ممر وس مموى ك مموش
وحاعيم مما .وقم ممد
سيسم مموقهم منم ممك أشم ممور ع م مراه وحفم مماة كتم مما م م ممى إش م م ياء النوم ممي معم ممر
ً
كان م م آمم ممال كثيم ممر مم ممن ال م ممع فم ممي إس م م ار يل معنقم ممة عنم ممى ذرام مصم ممر وقم مموة كم مموش

فتم م ماذا إذا أةه م ممر ال م ممرب انكس م ممارهتال ف م ممي ذل م ممك الوقم م م

الب ر.
نحنل

عخ م ممز التتكن م ممون عن م ممى ذرام

ّللا الم ممذ ن عن م موا ر م مماءهم فم ممي شخصم ممه وحم ممده كيم ممف ننج م ممو
وقم ممد تسم مماءل أوألم م
كيف ننجو وقد وضعنا ر اءنا في قوة الب رل
كيف ننجو وقد أم ن

تح

األمم التي حولنا وشعوب كثيرة وقع

العقاب.

النوموة ـ سميبتي عنمى األخضمر واليمابس ولمم

كيف ننجو ومنك أشور ـ كتا أعننم
م
ورما عنمى سمؤال البقيمة
بالما إأل وأذلها ولم نا شمع ممن ب مه وسم وته ً
تر أمامه ً
األمينة ولتعزية هذه النفو التخنصة أةهر الرب في هذا األصمحام ريمق الخمال

وباب النجاة.

" .1وحي يمن جيييم آِبي ي بر ّي ي البَحي ير كزوَابيييع ي اجلني ي

ِ ع صِي يفَ ٍ ،ي ي تم جيييم

خ فَي ٍ.
ال ي جيم أ ض جَ ُ
 .2قي يد أُعلِنَي يت لي يم ؤ ي ي ق يييي ٌ الني ييَّ ه
ي عِيييالمُ .حي صير
 .3لييي ل

ن هبي ي واملُخْي ير

جُخربي ي  .اصيييعد

ي جَي ب  .قيد أب َليت كيل أنينيبي .

اجييييتألت حقييي ا َ وآعيي ي  ،وأخييي نم جَخَيي ي ضن ك َخَييي ض ال الييييدة.

ت حت ال أنيظُير.
تل َّ يت حت ال أ ي َع .اندَهَيشي ُ
 .4تي َ قليي .بغَيتيي ُعي ن .ليلي لي َّتم آعَيليبي ليم عيدَةً.
 .5رتيي ييِّب ن امل ييييدة،

رُ ُيي ي ن احلِرَا َيي ي  ،يي ي كُل ن .شيي يرَب ن .ق جيي ي ا أ بيي ي

حي ا املِيجَيمَّ".
الرؤ يي اجسَي ُ

ريق الخثص من أشور.
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هنا ععنن الرب ريق الخال

التممي كان م

عنى إلهها.

ممن أشمور ويعنمن قومل الوقم

قممد حاصممرت أورشممنيم وكان م

بكثيمر انكسمار بابمل

تهممدمها وتعيممر صممفوفها وتسممخر مممن اتكالهمما

وقد معا الوحي بابل في نووات هذا األصحام باسم رمزي :برية البحر .

مر ممما معمما الممرب بابممل بهممذا األسممم ففممي سممفر حزويممال عقممول الممروم وهممو نوممو
وكثيم ًا
بسوي بني إس ار يل إلى بابل :آتي بكم إلمى بريمة ال معوب ...وأحماكتكم هنما  .ويقمول

إرميمما النوممي :عنممدما عجنم
مياههمما فتن م

الممرب سمميف عنممى بابممل وعنممى أب الهمما أنممه عكممون حممر عنممى

 .وهكممذا فممي سممفر الرميمما عقممول الممروم :هنممم فبريممك م نونممة الزانيممة...

فبخممذني الممروم إلممى بريممة ...ثممم قممال لممي التيمماه التممي أر م
و توم وأمم وألسنة .
ف ن كان

حيممي الزانيممة ...همى شممعوب

شعوب أشور هكذا فمي الكثمرة كتيماه كثيمرة فهمل ععسمر عنمى المرب أممر

انكسارها ...ها المرب هميا عنيهما زوابمع عاصمفة وريمح الجنموب العاتيمة متنكتمي ممامي

وفار فينقضا عنيها ويقضيا فيها عنى كل أعتال الرنم والكورياء.

يعا مما ت ممور
وفمي ت مويه متنكممة ممامي بممالزوابع عجمدر بنما أن نعنممم أن الزوابمع سمر ً
تتاما هى األخر .
ولكن بعد ما نتهي عتنها تختفي ً
أعضمما أن نعممرف أن هممذه الزوابممع تتحممر مخضممعة لنممرب اإللممه كتمما قيممل فممي
ولنمما ً
ريقه والسحاب تح ر نيه .
ناحوم النوي :الرب في الزوبعة في العاص
حكتما فم ن
إ ًذا د الرب القد ر متدخنة في كل األمور .فهو عنمدما ريمد أن عجمري ً
كل األشياء وكل الخنيقة تكون في صفه .وعندما عقضي بقضاء األمم ف ن كمل القموات
تعتل إرامته عند ستام صوت كالمه.

" .2قيييد أُعلِنَي يت لي يم ؤ ي ي ق ِي ييَ ٌ الني ييَّ ه
ي عِيييالمُ .حي صير

نببي ي واملُخييير ُ ُجخربي ي  .اصي يعَد

ت كيل أنينيبي ".
ي جي بِ  ،قيد أب َي ْلي ُ

أمر إألم وير عويده األنوياء  ...ما ألبمد أن عكمون  ...والرميما
إن الرب أل عصنع ًا
هنا كتا عقول إش ياء رميا قاسية ،عندما تهجم يوش مامي وفار عنمى بابمل تنهوهما

نهبمما وتخربهمما تخر ًيبمما .وقممد ذكممر النوممي باألسممم عمميالم ومممامي ليحقممق لننفممو
ً
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التتنهفممة

أل وأل بعيم ًمدا عممن الحممدوث بممل هممو
لنخممال والتتوقعممة خ مراب بابممل أن األمممر لمميس خيمما ً
متوقع وسيحدث ولكن في ملء الزمان.
" .3لييي ل

اجيييتألت حَقييي ا َ وآعييي  ،وأخييي نم جَخَييي ضن ك َخَييي ض ال اليييدَة.

ت حت ال أنيظُير.
تل َّ يت حت ال أ ي يع .اندهَيشي ُ
 .4تي قلي .بغتي ُعي ن ليلي ُ لي َّتيم آَيعَيليبي ليم عيدةً.
ُ .5رتيي ييِّب ن امل ِيي يدَة،

رُ ُيي ي نَ احلِرَا يي ي  ،يي ي كُل نَ .شيي يرَ ُب نَ .ق جُيي ي ا أ بيي ي

الرؤ يي اجسَييح ا املِجَيمَّ".

النمماةر هنمما أل نرممر مممن بعيممد بممل كبنممه أحممد التسممويين فممي بابممل والتو مموم ن فممي

قصممر منممك بابممل لينممة انكسممارها ...هنمما ممالل النومموة وقممدرة الممروم عنممى سمموق األحممداث

وتجاوز الزمن.

فقد حدث هذا بالفعل أنه بينتا كان بين اصر منك بابل ابن نووخذ نصر ،عصمنع

وليتة عريتة لعرتا ه وقد أمر ب حضار أنية الذه

التي اسمتولى عنيهما نووخمذ نصمر

مممن يكممل الممرب فممي أورشممنيم ـ وبينتمما هممو فممي ن مموة الختممر وحولممه عرتممامه ونسممامه
وس مواريه .ةهممرت أصممابع ممد إنسممان وكتو م

عنممى الحمما ط :منمما منمما تقيممل وفرسممين ...

ّللا منكممك وأنهمماه .تقيممل،
وعنممدما أحضممر مانيممال فسممر هممذا الكممالم هكممذا :منمما ،أحصممى م
متنكتمك وأع يم

ناقصما .فمر  ،قسمت
وزن بالتوازين فو مدت ً
تنك النينة قتل بين اصر منك الكندانيين ،فبخذ التتنكة ماريو

لتمامي وفمار  .وفمي

التامي ما .)5

هكممذا سممجل إش م ياء هممذه األحممداث قوممل سممنين كثي مرة ولكنممه سممجنها ك مماهد عيممان

بالرميا النووية.

تبمممل كيممف صممارت لينممة النممذة والتممنعم لينممة لنممذبح واسممتحقاق الد نونممة ...إن الممذ ن

عحس مموون ت ممنعم مموم ل ممذة ،ويرب ممون قن مموبهم كت مما لي مموم ال ممذبح ويفتخ ممرون ف ممي تعر مميتهم.

سيفا ئهم الهال ب تة فال نجون.

بينتا هم عمبكنون وي مربون ماءت سماعة الد نونمة كتما قمال المرب ...هكمذا كتما كمان

في أعام نوم كان النا

نهون عبكنون وي ربون .إلى أن اء ال وفان وأهنك الجتيع.

وكتا في أعام لوط ...وهكذا سيكون في مجيء ربنا عسوم التسيح الثاني...
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ّللا فهم بنو النمور وبنمو النهمار ...أل عمبتي عنميهم همذا اليموم هكمذا كنم
أما أوألم م

في النيل .ألن اعة وصية رب التجد عسوم :اسهروا سوف تنجيهم ممن همذا الهمال

التروم.

" .6ألني هكي ا قي م ليم السييد اذهي
 .7فييرأى كَّ بييي أزواجَ فُر َيي نُ .كَّيي

خبير مبي َيرى.
أقِييي احلي س .ليُ ْ
حَ ييريُ .كَّيي

مجَيي م .ف صيييغم إصيييغ

شيد يدا.
د با ي ي ي النبي ي ،
 .8ثيييي صَي يرخ ك ي يدٍ أ بي ي السييييد ،أني ي قي ي ِين علي ي املَرصَي ي ِ
وأني واقِيفن علي املَحيرَس كيل اللي لم.
 .9وهيي ذا كَّيي ن جييم الرِّآَيي م .أزواجن جييم الفُر َيي ن .ف آَيي

وقيي م

ت،
ييقَ َ ْ

ت بي بيل ،ومجيييع متَ ثيييل هلتيبي املَنحُ تيَي ِ كسَّيرَهيي إىل األ ض.
يَقَي َي ْ
 .10ي ي بَ َي ي

وبيييي بيي يدَ

 .جي ي َي ي ِعتُ ُ جيييم

اجلُني ي ب إلي يي إ يييرا يل

أخبَرتُيكُيي بيي ".

هم ممذه الب م ممارة بانكسم ممار بابم ممل متنكم ممة ال م ممي ان) اسم ممتومعها إش م م ياء النوم ممي آذان

شخصيا من رب الجنوم .فاألستعالن واألكت اف ال خصي
خاصته ،بعدما ستعها هو
ً
والخو مرة الخاصممة ألبممد أن تسمموق الك م ارزة ،فالقممدعس وحنمما الحوي م عقممول :الممذي أر ن ماه
بعيوننا ،الذي لتسناه بب د نا ...نخوركم به. ...

العن م م م م
تخ

إش ياء النوي ب ر معاستي وبني بيدري الدعاسة هم الذي دوسون فمي معاصمر
وبنم م م ممي الويم م م ممدر هم م م ممم الم م م ممذ ن ععتنم م م ممون فم م م ممي حصم م م ممام الحن م م م ممة .الك م م م م ارزة إ ًذا

هؤألء وأولئك بصفة خاصمة .ألن التهتتمين بمالخوز والختمر هنما ع ميران ببصمبع

مداما لأسمرار ويعتنممون لحسمماب التقممدعس ومنكمموت
سممري إلممى الممذ ن صمماروا عيتمما بعممد خم ً
ّللا.
م
والعجي م م

إن كنتم ممة الب م ممارة التم ممي سم ممتعها إش م م ياء النوم ممي لسم ممقوط بابم ممل بصم مموت

عرم مميم مم ممن الحم ممار الم ممذي أقامم ممه لينرم ممر .وصم ممرخ كبسم ممد ،ه م مى ذات الكنتم ممات التم ممي
س م ممتعها وحن م مما ال ار م ممي م م ممن ف م ممم الت م ممال ف م ممي رم  .)8 :14ث م ممم تبع م ممه م م ممال آخ م ممر

ال :س ممق
ق مما ً

س ممق

باب ممل التد ن ممة العريت ممة ،ألنه مما سم مق
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تي ممع األمم مم م ممن خت ممر

غض

زناها .

وقمد كمرر الحمار والتمال كنتمة سمق

متهنل ألنه كسرت تتاثيل ا لهة التنحوتة وسق

سمق

 ...ممن فمرط الفمرم ...فالحممار

عبامة األوثان وانهزم روم الضالل

أعضا ب ر أوألمه الذ ن ممازالوا فمي الجسمد بمبن
بعيدا عن م
والزي ان ً
ّللا .والتال عصرخ ً
ختر الزنمى وسمكر النجاسمات المذي سمقته بابمل لأممم وإ ازغمتهم ليزنموا وراءهما بعي ًمدا عمن

ّللا ،فقد انفضح وسق
م

عريتا.
بابل سقو ً ا
ً

زمنيا حس
فرميا إش ياء والقدعس وحنا هتا و هان لحقيقة واحدة ،فسقوط بابل ً
روحيما بحسم رميما الالهموتي عحتمالن نفمس التعنمى عنمد أوألم
نووة إشم ياء ،وسمقو ها
ً

ّللا.
م

" .11وح يمن جييم آبَ ي بُوجَ ي َ صَ يرَخ إلييمَّ ص ي خن جييم َ ي ِعري ي ح ي سُ ،ج ي جِ يمَ
الليييل؟ ي حي سُ ،جي جِيمَ الليييل؟

 .12قييي م احلَييي سُ أتييي صيييب حن وأ ضييي لييييلن .إن كُنيييتي ت لبُييي نَ فييي يلُب ا.
ا آِي ُعي ا ،تيعَي لي ا".

موم ممة اس ممم س ممري نو مموي ألموم أي عيس ممو) ألن كنت ممة س ممعير ،أي ذو ش ممعر هم مى

إش ممارة لون ممي عيس ممو ولك ممن كنت ممة موم ممة تعن ممي الص ممت

التمموت .وقممد كان م

إلس م ار يل بحس م

والس ممكوت الت و ممق أي س ممكوت

هممذه الكنتممة ه مى التعويممر الصممامق عممن حالممة هممذه المموالم التتاختممة

الج موار التممامي ولكنهمما محسمموبة فممي عممدام مممن عجنسممون فممي ةممالل

ّللا ...إنها كورة التوت حيي أل عستع صموت
بعيدا عن م
التوت وهى السكون والوح ة ً
ّللا مممن حسمماب شممع هكممذا وهممم
ّللا ممن أحممد أل نومموة وأل رميممة وأل صممالة ...لقممد أسمقط م
م
مرفوض ممون م ممن ه ممة اإلعت ممان ول مميس لهم مم نص ممي

الناحية ع ير الوحي...

ّللا .إل ممى ه ممذه
وأل قس ممم ف ممي مواعي ممد م

ّللا
ولكن األذن التختونة التمي إلشم ياء النومي التمي ت همرت ما ًتما بسمتام صموت م
وأرهفم الحممس لتتجمماوب مممع اإللهممام اإللهممي صممارت تسممتع الممذ ن عصممرخون حتممى فممي

وامي ةل التوت.

ال :اعو ممر إلين مما
لق ممد أر ب ممولس الرس ممول ف ممي رمي مماه م ممن عص ممرخ م ممن مكدوني ممة ق مما ً
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وأعنا ...هنما قنم

الكمارز الحنمون محم

الخ ماة كسميده المذي ععتمل عيمه المروم القمد

بال مانع ...عستع صراخ التساكين وتنهد البا سين.
وقد صرخ الصوت من سعير في قن

إش ياء قول أذنه قما الً :عما حمار مما ممن

النيمملل إي هممل مممازال ممزء كويممر مممن النيمملل ألممم عقتممرب الفجممرل أأل تو ممد نهاعممة لنيممل
ويلل

كثير ما نسد آذاننا مونها.
كثير ما نت اضى عنها بل ًا
عا لها من صرخات مؤثرة ًا
إنهمما صممرخات الممذ ن تتممرروا برممالم الخ يممة وسممق وا تح م سممن ان روم الرنتممة

بنيره الثقيل والتخيف.
مواه

عا لي

الذ ن تتتعوا ب تس الور وأشمرق عنميهم نمور ربنما بتجسمده وعاشموا وتمذوقوا

النور في و ه عسوم رعمون نحمو همذه النفمو

الرنتممة إلممى نمموره العجيم

التعسمة بفضمل المذي معماهم ممن

قممال الحممار أتممى صممبام ...التجممد لنممذي افتقممدنا م مرًقا مممن

العالء وأشرق
سدعا من العذراء القدعسة مريم.
ً

أيضا ل :
أتى صباح و ً
لقمد مماء التسمميح نمور العممالم ،وأشممرق عنممى الجالسممين فممي الرنتممة وأنممار لنمما الحيمماة

أعضمما ليممل فالخ يممة مو ممومة وروم الرنتممة أل عكم
والخنمموم ،ولكممن و ممد ً
نفوسا تح عووم ته.
ويهنك ويخضع ً

فممي أن ممذبح

لكن التسيح نور العالم قد فتح باب الر اء عنمى مصمراعيه أممام الخ ماة وا ثتمة.

"ن كنتم تطلبون فا لبوا .ارجعوا تعالوا...

هممذا صمموت التخن م له مؤألء األمممم التحسمموبين أمواتًمما بالممذنوب والخ اعمما وغن م
الجسد ،الذ ن قضوا حياتهم في النعنة وقيوم ال هوات.

إلي أر ع إليكم عقول الرب ،بالدموم والبكاء بالتوبمة،
هذا صوت التخن ار عوا م
باب التوبة مفتوم لكل من دعو باسته ،وكل من عقول إليه أل عخر ه خارً ا.
ولك م م ممن األم م م ممر م م م ممروط بم م م م رامة اإلنس م م ممان وخ م م ممال

ريد هو.

اإلنس م م ممان أل م م ممتم مون أن

خالص م مما م م ممن التم مموت وإنق م مما ًذا م م ممن هم مموة اله م ممال فه م مما
إن كنم ممتم ت نو م ممون حقيقم ممة
ً
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وقدماه مسترتين كبنمه عنمى موعمد ممع الخ ماة

فاتحا أحضانه عنى الصني
رب التجد ً
هنا عصنع الخال ويفدي التسويين ويقيم موتى القوور ويخرج من الجحيم.
م جيييم آبَيييي ِ بيييالب العَيييرَ
" .13وحييي ن

ي الييي َ ْعر ي بيييالب العَييير

تَبيييِييتِنَ،

ي قي افيل الدَّبَانيِّيييمَ.

ك ن أ ض تَي ييي َ .وافييي ا اهلييي
 .14هييي ت ا جيييي ملُييييالق ةِ العَ ْشَييي ن ،ييي ُييي َّ
خبُي ْبيز .
 .15فييإنبي جييم أجَيي م السييي ف قييد هَرَبيي ا .جييم أجيي م السَّيييف املَسْييلُ م ،وجييم
دوبَ ِة ،وجيم أجي م شيدَّة احلَير .
أجي م اليقَي س املشي ُ
 .16فيإني يي هكي ي ا قي ي م لي يم السي ييّد ي جُي يدَّة ييين ٍ كَسَي ين ِ األآيييري فني ي كيييل
جَيجيد قيييدَا َ.
م أب ييي م بيييي قِييييدا تَقِيييل ،ألن الييير
 .17وبقيَّييي عيييدب قِسييي ِّ

إلييي إ يييرا يل

قيد تكي َّليي".

هنمما ععنممن المموحي أن ألسممنة نممار الهجمموم البممابني سممتنحق حتممى بالقبا ممل التجمماورة

الساكنة نوب شرقي أموم وهى وبا ل م دان وقيدار.

انيين ه ممم تج ممار ب ممين ب ممالم الع ممرب وترش مميش ح ممز ،)27هن مما عص ممور
ووبا ممل الم ممدم ّ
إش م م ياء حم ممالهم وقم ممد هرب م موا عم ممن ريم ممق تجم ممارتهم ولجم ممبوا لنصم ممحراء ن م ممدون األمم ممان

في القفر!!

ثم نامي أهل تيتاء أن عقدموا مد التعونمة لنهماربين ممن و مه سميف أشمور وقوسمه

وعا وينوو الوحي أن
الت دومة ،وهم في قتة اإلعياء والتع عكامون هنكون ع ً ا و ً
مجد قيدار ابن إستاعيل) كان عسمكن فمي خيمام سموماء مضمروبة بال متس سميفنى فمي

سنة سكنى العود األ ير.
تأم :

الذ ن استهوتهم بضاعة العالم ومجده و ارحموا تما رون فمي األرضميات ويسمت نون

ب نى العالم ومباهجه الكاذبة – سيكون نصيوهم مع العالم في انهياره وزوال مجده.

مز وممماء فممي مموم الونيممة
نممامي المموحي أولئممك السمماكنين فممي القفممر أن عحضممروا خوم ًا
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ليمرووا النفممو

القفرل

الذلينمة ويسممندوا التنكسمرين ولكمن مممن أ من لهممم التمماء والخومز وهممم سممكان

إن الذي هو ع

مجانا.
ان عقول إلى التسيح وحده عيبخذ ماء حياة
ً

ومن عجوم عبتي إليه وحده فهو خوز الحياة األبدعة.

تتامما كتما
ولكن أهل قيدار أل عتكنهم التعونة وأل عست يعون عتل الخال وهمم ً
قال الرب :أعتى عقوم أعتى عسق ان كالهتا في حفرة هذه هى معونمات الب مر وقم

ال دة وخالصهم كذب ألنهم ععينون با الً ولكن وبى لتن إلمه ععقموب معينمه واتكالمه
عنى الرب إلهه .في وم السوء نجيه الرب.
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