األصـحـاح احلـادي عـشــر
صـنٌ مـن أصُـولِــ ِه".
ت غُـ ْ
ضـيـبٌ مـن جـذع يَسَّـى ،ويـنـ ُبـ ُ
ج قَ ِ
" .1ويَخـ ُر ُ

عندما تكلم الرب عن قضائه بملك أشور وعن سكب غضبه عليه في اصحيحا

السابق ...سمعنا قول الرب" :يفنى مجد وعره وبستانه ،النفس والجسد جمي ًعا" (ع :10
.)18

فالشرير يسقط وال يقوم  ...يفنى فال يصير له أحل وال فرع ليس كذلك الصديق

ولكنييه يسييقط والييرب يييمييه .يقضييب الييرب أغصييانه ( .)23 :10ولكيين ليييس للفنييا بييل

على العكس من ممات تخرج الحياة ،ومن شجرة يابسة معاقبة ينبت غصن الرب.

ميا ميين ميرة يييتكلم اشييييا النبي عيين العقيياب والدينونيية االا ويسييتدرح يدي ييه بعمييل

ّللا الخالح وظهور ربنا يسوع المسيح.
ا

وكأن اشييا النبي وليو أنيه يتنبيأ بأ منية الولمية وسيليان ابلييس رو الولمية اال

أنه ال يييق أن يبقى فيها وال الى لحوة وايدة فيهرب الى النور برجا فائق وثقية في

ّللا على الخالص.
قدرة ا

لذلك بدأ هذا اصحيحا مشيرًقا بعيد نهايية م سيفة صشيجار بييت اسيرائيل المرتفعية
الشامخة...
وهنا يحدد اشييا النب أن ظهور ربنا الغصن والكرمة الحيييية يتكون من جذع

يسى من بيت الملك داود.

ف العدد السابق رأينا أن أر لبنان المرتفي والمتشيامق قيد قيي برعيب  ...سيقط

فروعا بعد أن يقي .
اصر الى اصبد صنه ال يستيي أن يخرج
ً
أما كرمة اسرائيل المغروسة بيد الرب نفسه الت سماها الكرمة المشتهاة فهى بعد
أن تقضب ينبت قضيب من جذعها الذي ترح ف اصرض ف اتضاع ...

نعم ...لم تعد شجرة الملك داود قائمة ...قيعت وحارت متساوية مي العامية...

ولكن بقى أحلها ف اصرض حار وسقط البيت.

الملييك ف ي ح ييهيون ولييم يبييق س ييوم جييذع يس ييى البيييت لحم ي  .وم يين هنيياح م يين
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بيت لحم مرة أخرم وبنت الغصن الح  ...يسوع الناحري ...مخلص العالم.
 +من جذع يسى :صن ربنا يسوع المسيح:

هييو داود الجديييد الييذي تنبييأ عنييه يرقيييال أنييه ارعي الخي ار

عبدي".

الجديييد "ويرعاهيا داود

وهي ييو الصي ييغير بي ييين اخوتي ييه والي ييذي ني ييرع العي ييار عي يين بن ي ي اس ي يرائيل وهي ييو أحي ييل

وذرية داود.

وهنا الرجوع الى جيذع يسيى معنياه أن المسييا سييريل جميي السيلبيات وا خفاقيات

الت سقط فيها ملوح المتعاقبين من داود الى سليمان الى ريبعام ...الق.

وس يييتجاو ع يين ااث ييام والخياي ييا والنجاس ييات التي ي انح يير اليه ييا مل ييوح اسي يرائيل

وأ اغوا الشعب من ورائهم.

وهكذا يصير خروج الملك والمخلص من جذع يسى كأنه رجوع الى بداية الملوح

مرة أخرم وتحقيق الرمو دون الوقوع ف ا خفاقات.

ل عليـــه ول بلـــر  ،ولُ بحلكمـــا وبل َهْـــم ،ول بملشـــو َة وبلقـــوَّة،
" .2ويَحُـــ ُّ
ول بملَعرفَـ ِا ومَخافَـا بلـر ".

هييذا الغصيين ميين أحييل يسييى ...هييو هييو عبييد الييرب المييذكور ف ي ص  52وهييو

أيضا المسيا ف ص .56
ً
والييذي يمي يره هييو رو السيييد الييرب "روح السيييال الييي

ييي ّّ" .صنييه يبييل بييه
بالرو القدس ...وناسوته المعبر عنيه بهيكيل جسيده هيو المسيتقر الويييد لليرو القيدس

صنه فيه يحل كل المل .

وقييد تحقييق هييذا بالييييان عنييد نهيير اصردن ويوينييا المعمييدان شييهد قييائالً :ان ااب
يتقر علييه فهيذا هيو اليذي يعميد بيالرو
الذي أرسله قال ليه" :اليذي تيرم اليرو نيا الً ومس ًا

ّللا" (يو.)33 :1
القدس وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن ا

هذا استعالن الرو القدس ف المسيح ف ثالث أ واج من المواهب الت حارت

روييا للبشرية ف المسيح يسوع.
مي ارثًا
ً
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الذي حار لنا به الدخول الى هذه النعمة الت نحن فيها مييمون صن الرو ييل

علييى المسيييح لحسييابنا ...لكي يغني بشيريتنا اذ أن الييرب يسييوع المسيييح والييرو القييدس

هما وايد ولكن نحن قبلنا ف المسيح كل غنى الرو القدس.
 .1روح الحكمة والفهم:

أ .بدون رو الحكمة والفهم ال نستيي أن نفهم سر المسيح وال تدبير مشيئته ف

التجسد والفدا والمحبة ...وجمي اصسرار ا لهية.

ولكي ي ن ييدرح مق ييدار ياجتن ييا ال ييى ه ييذا ال ييرو نتأم ييل كيي ي

ييلب ييه الق ييديس ب ييولس

ّللا للكنيسة ف أفسس لك يعلموا ما هو رجا دعوتهم وغنى مجد ميراثهم
بإلحا من ا

ّللا وتدابيره من موت المسيح وقيامته وحعوده وإخضاع كل ش
وأسرار ا

لحسابنا ...الق .راج (أ

15 :1ـ الق).

تحت قدميه

نموذج ييا للحكم يية
يديما ع يين أن يحقق ييه م يين أن يك ييون ل م ييم
ً
ب .عج يير اسي يرائيل ق ي ً
والفهم.
"فايفووا واعملوا صن ذلك يكمتكم وفينتكم أمام أعين الشعوب" (تث .)6 :4

ّللا عيين يريييق عمييل وحيياياه
بمعنييى أنهييم يصيييرون كعقييل البش يرية كلهييا دراح ا

ّللا.
ويفظ ناموسه ...اذ عجر اسرائيل وفشل ف اعالن ا

ّللا وقب ييل في ي جس ييم بشي يريته
ه ييذا أهمل ييه ال ييرب يس ييوع في ي نفس ييه صن ييه ه ييو يكم يية ا

(أي الكنيسيية) أن يحييل عليييه رو الحكميية والفهييم .لييذا حييارت الكنيسيية بييرو الحكميية
ّللا للعالم.
والفهم أداة استعالن ا

"يالبين صجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته ف كيل يكمية وفهيم رويي لتسيلكوا

هما يحق للرب".

 .2روح المشورة والقوة:

معا بالحكمة والفهم ف (أم ال .)14 :8
هاتان النعمتان وجدتا متحدتان ً
قديرا.
ًا
عجيبا
لقد دع اسم الرب يسوع
ً
الها ً
مشير ً

وها الرو القدس يحيل علييه كيرو المشيورة والقيوة فنقبيل في شخصيه هيذه النعمية
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الفائقة لليبيعة البشرية.

ّللا هو العامل فينا أن نريد وأن نعميل صن رو المشيورة هيو
فيكمل فينا القول أن ا

ال ي ييرو الي ي ييذي يقودني ي ييا ف ي ي ي موكي ي ييب نص ي ي يرة المس ي يييح ويشي ي ييير عليني ي ييا كي ي ييل يي ي ييوم بأني ي ييات

ال ينيق بها وينصحنا ويعلمنا ويرشدنا الى جمي الحق.

ليس هذا فقط بل أن رو الحياة ف المسييح يسيوع أعتقنيا بقيوة جبيارة مين نياموس

ياهنا فيييكم ،فالييذي أقييام
الخيييية والمييوت "وإن كييان رو الييذي أقييام يسييوع ميين اصميوات سي ً
أيض ي ي ي ييا .بروي ي ي ي ييه السي ي ي ي ياهن
المس ي ي ي يييح م ي ي ي يين اصمي ي ي ي يوات س ي ي ي يييحي أجس ي ي ي ييادكم المائت ي ي ي يية ً
فيكم" (رو .)11 :8

ّللا بق ييوة مي يين جه يية رو الييام يية مي يين
هم ييا أن الرس ييول ب ييولس يقي ييول "تع ييين اب يين ا

اصموات".

رو القييوة الييذي قبلتييه البش يرية هن يا هييو رو اليياميية ميين اصم يوات .ا ًذا هييو ليييس

بالقوة البشرية وال بالقدرة البشرية لكن بروي قال رب الجنود ...رو القوة والييامة من

اصموات.

 .3روح المع فة ومخافة ال :

ف بداية النبوات قال الرب بفم اشييا  :شعب هلك لعدم المعرفة (اش.)1

بسبب انعدام رو المعرفة دخل الهيالح اليى الشيعب وبسيبب انعيدام رو المخافية

مستبيحا كما ظن ابراييم ف أبيمالك أنا قلت أنه ال يوجد خو
يصير ا نسان
ً
هذا المكان (تك .)11 :20

ّللا ف
ا

فحل ي ي ييول رو المعرف ي ي يية معن ي ي يياه أن ال ي ي ييرو الق ي ي ييدس ال ي ي ييذي ي ي ي ييل عل ي ي ييى المس ي ي يييح

أن ي ييار لن ي ييا الحي ي يياة والخل ي ييود ...فعرفن ي ييا الحي ي يياة التي ي ي أظه ي ييرت لن ي ييا في ي ي المس ي يييح .هن ي ييا

المعرف ي ي يية ليس ي ي ييت عقالني ي ي يية ولكنهي ي ي يا ت ي ي ييذوة للحي ي ي يياة وقبوله ي ي ييا .رأس الحكم ي ي يية مخاف ي ي يية

الرب ...

" .3ولذَّتــه تكــوخم ف

حك ـمُ
افــا بلــر  ،فــي يقض ـي حبَسَ ـب نَظَ ـر عَينيــه ،وال يَ ُ

حبَسَـب سـمـع أُ ُذنـيـ ِه.
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 .4بــل يَقض ـي بالعَ ـدل للمسَ ـاكني ،ويَحكُ ـم باإلنصــال لبا س ـي بأل ض ،ويَضــر ُ
ت بملُنافِـق بن خَـ ِا شـ َـتَـيـه.
ب فَـ ِمـ ِه ،ويُ ِمـيـ ُ
بأل ض بقَضيـ ِ
 .5ويكوخم بلبـرُّ ِمنطَـقَـا مَتنيـ ِه ،وبألمـانـا مِنطَـقَـا حقوَيـه".

أوصاف المسيا:

هنييا بعييد يلييول الييرو ومسييح قييدوس القدوسييين تسييتعلن أمامنييا أوحييا

الملك ولكن بإبداع روي فائق للوحف.

المسيييا

 .1لذته ف مخافة ال :

ّللا يشييتمها المسيييح
مخافيية الييرب عنييد المسيييح واصعمييال الت ي تعمييل ف ي مخافيية ا

ييب ييا ...م ييل فلسي ي اصرمل يية وق ييارورة اليي ييب ...ودم ييوع المي يرأة
ييما ً
رائح يية لذي ييذة ونس ي ً
الخايئة وسجود المرأة نا فة اليدم أماميه .وهيى مرتعيدة ...قيال لهيا "ثقي ييا ابنية ايمانيك
شفاح" ...ومسكنة قائد المئة.

هل هذه اصمور كانت ف نور المسيح أثمن من كيل ميا عليى اصرض يشيتم فيهيا

رجوع النفس الى يضنه وتمتعها مرة أخرم بااب ف شخصه...

وصن خييالص ا نسييان كييان غايتييه لييذلك قيييل عنييه "ميين أجييل السييرور المو ييوع

مستهينا بالخري".
أمامه ايتمل العار
ً
 .2فال يقض بحسب نظ

انيه وال يحكم بحسب سمع أذنيه:

أم ييا أيك ييام المل ييك والمس يييا مخل ييص الع ييالم فهي يى ال تي يرتكن عل ييى الو يياهر المرئي ي

والملموسات والحسيات .أيكامه عميقية كعميق اليرو  ...مين قياس روييه أو مين حيار

مشيرا؟؟
له
ً
محتاجييا أن يشييهد أيييد عيين ا نسييان
هيو فييايص القلييوب ومختبيير الكلييى ولييم يكين
ً
صنه علم ما كان ف ا نسان.
ان كييل أيكييام قضيياة هييذا الييدهر وملييوح العييالم تكييون بحسييب نويير العييين وسييم

اصذن ...أما أيكام المسيح فما أبعدها عن الفحص البشري.

يكام اصرض وقضاتها لهم سليان على الجسد وأيكامهم كلها محصورة فييه أميا

ملك ييوت المس يييح فه ييو ملك ييوت روي ييان م س ييس ب ييالرو ول يييس كب يياق المل ييوح .هك ييذا
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المس يييح ...ب ييل عين يياه كلهي ييب ن ييار تخترق ييان أس ييتار الو ييالم وتكش ييف مكنون ييات القل ييب
وتختبر الكلى.

لييذلك جييا ت أيكييام المسيييح غريبيية عيين رو العييالم – محيييرة لحكمييا هييذا الييدهر

الذين يبيلون.

 .3يقض بالعلل ل مساكان:

من اصمور الت يتعجب لها فعالً أن المسيح المليك بيدأ خيياب العيرش مين عليى

جبل الموعوة بهذا االعالن "يوبى للمساهين بالرو  ،صن لهم ملكوت السموات" (مت

.)3 :5

وأعليين بييذلك قضييا ه بالعييدل نحييو أولئييك المسيياهين بييالرو والمخفيييين عيين عيييون

العوما والمتضعين العائشين ف العالم وهم غير محسوبين.
 .4ويحكم باإلنصاف لبائس األرض:

اقفييا ويولييه جماعيية اليهييود المشييتكين علييى الم يرأة
يمكننييا اان أن نتأمييل المسيييح و ً
الت أمسكوها ف ذات الفعل.
ويمكننييا أن نتأم ييل يك ييم المسيييح نح ييو ه ييذه البائس يية الت ي وقع ييت فريس يية للخيي يية

اسيا
والجسد والشيييان ولييس هيذا فقيط بيل فريسية في ييد قضياة الوليم أقياموا أنفسيهم ير ً

للشريعة ويماة للوحايا وهم ف داخلهم مملوئين من كل نجاسة.

لقد يرد الرب المشتكين عليها يينما انحنى وحار يكتب على اصرض ،ثم ييين

حارت المرأة بمفردها قال لها يسوع" :أما دانك أيد؟ فقالت ال أييد ،ييا سييد! فقيال لهيا

أيضا" (يو  10 :8ـ .)11
يسوع :وال أنا أدينك اذهب وال تخيئ
ً
ان بائس ي اصرض ف ي نويير المسيييا ليس يوا كمييا هييم ف ي نويير النيياس .المسيياهين
بالرو هم ورثة الملكوت وبائس اصرض حياروا مختارييه وأيبياوه والخيياة والميرذولين

حاروا خاحته وجلساوه" ...محب للعشارين والخياة".

ّللا مختاريي ييه،
أيضي ييا م ي ييل قا ي ي الولي ييم وإعي ييالن المسي يييح "أفي ييال ينصي ييف ا
تأمي ييل ً
ال ،وهو متمهل عليهم" (لو .)7 :18
الصارخين اليه ًا
نهار ولي ً
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لقييد كمييل المسيييح كالمييه نب يوات المرمييور الييذي يقييول "ميين أجييل شييقا المسيياهين

وتنهد البائسين من اان أقوم يقول الرب أحن الخالص عالنية" (مر .)5 :12
 .5يض

األرض بقضاب فمه:

مياض ذو ييادين يخيرج مين

القديس يوينيا الحبييب رأم المسييا في رويياه "وسيي

فمه" (رو .)16 :1

يعا
ثييم في ي الرس ييالة ال ييى م ييالح كنيس يية برغييامس يق ييول ع يين المق يياومين "أتي ييك سي ير ً

وأياربهم بسي

فم " (رو .)16 :2

قضيب الملكوت الذي للمسيح الملك المخلص هو الكلمة هى قضيب استقامة...

للحكم والدينونة للحياة والموت ف الذين يخلصون والذين يهلكون.
هيى قوييية وفعاليية وأمضييى ميين كييل سييي

ومميرة أفكار القلب وكل ش

مكشو

ذي يييدين وخارقيية الييى مفييرة اليينفس..

وعريان أمامها.

هى تفعل كل مسرته وال ترج اليه فارغة.

بها يحكم ويدين اصرض" .من رذلن ولم يقبل كالم فله من يدينه .الكالم اليذي

ا
تكلمت به هو يدينه ف اليوم اصخير" (يو .)48 :12

هكييذا بالحييقيية كييان كييالم ربنييا يسييوع ...يييتكلم بسييليان وليييس كالكتبيية انسييكبت

النعمة على شفتيه..

 .6يمات المنافق بنفخة شفتيه:
المنييافق هييو

ييد المسيييح رو الولميية اذ أنييه يوجييد في أي مييان وفي أي مكييان

وهييو رو مقيياوم اّلل ومرتف ي بالكبريييا الهييالح" ...اصثيييم الييذي الييرب يبيييده بنفخيية فمييه

ويبيله بوهور مجيئه" ( 2تس .)8 :2

ييد المسيييح يييأت قييد حييار اان

أيضييا "همييا سييمعتم أن
والقييديس يوينييا الحبيييب ً
أيضا الذي ينكر ااب واالبن.
أيضا الكذاب و ً
أ داد للمسيح ك يرون" كما يسميه ً

فهي ييو ا ًذا بحسي ييب كي ييالم القي ييديس يويني ييا رو انكي ييار تجسي ييد المسي يييح وإنكي ييار أني ييه

وايد م ااب.
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هنييا اشييييا النب ي يعليين أن المسيييا سيييميت هييذا الييرو المنييافق بنفخيية شييفتيه...

ونفخة المسيح هى الرو القدس صنه مكتوب.

"نفق ف وجوههم وقال لهم اقبلوا الرو القدس".

لذلك كانت الشيايين ترتعب وتصرخ عنيدما يأمرهيا وييردهيا وكانيت تقيول "مالنيا

ولك يا يسوع الناحري أتيت لتهلكنا"!!

ال سييبيل ا ًذا لغلبيية هييذا المضيياد والمنييافق اال بييرو المسيييح بييالرو القييدس ،ال سييبيل

بيال يجج المقاومين لإليمان اال بالرو والحق ،ال سيبيل ماتية شيهوات الجسيد اال

بالرو " ...ان كنتم بالرو تميتون أعمال الجسد فستحيون" (رو .)13 :8
 .7ويكون الب منطقة متنيه واألمانة منطقة حقوية:

م ييل ملييك المسيييح الهنييا فإنييه يمنيييق يديييه ويمنيييق يقوييية بمنييايق ملوكييية تتفييق

ويبيعة ملكوته السماوي.

فيديييه ممنيقتييان بييالبر وكمييا يقييول القييول ا لهي "مييددت يييدي يييول النهييار" فهييو

يفتح يديه فيشب يتى بغنى من ر ا...

ف أيام الغضيب والعقياب قييل عيدة ميرات "ليم يرتيد غضيبه بيل ييده مميدودة بعيد".

أما في أييام المسييا فييداه مميدودتان بيالبر ،بيالتيهير" .اذ محيا الصيك اليذي كيان علينيا

وسمره بالصليب".

يداه محليتان بالمسامير من أجل خالحنا ويتى بعد أن قيام مين اصميوات اييتفظ

بأثر المسامير ف يديه كعالمة أبدية للبر اصبدي بالمسيح يسوع.

أما منيقة يقوية فهى أمانته ا لهية نحيو مواعييده التي سيبق فأعياهيا مين جهية

خالص ا نسان ...وقد أهملها المسيح وأجرلها لنا بكل يكمة وفينة.

وهنيا نتأمييل المسيييح الملييك في ليليية العشييا اصخييرة وهييو يكمييل عهييد يبييه ويكسيير

جسييده ويبييذل ذاتييه ...قييام ع ين العشييا ومنيييق يقوي يه وابتييدأ يغسييل أرجييل التالميييذ...
وقال أنا بينكم كالذي يخدم.

فمنيقة الحقوين هيى خدمية الخيالص وخدمية غسيل اصرجيل التي أسسيها المسييح

أساسا لملكوته الذي هو الكنيسة.
بنفسه لتبقى ً
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مالمح زمن المسيا:

ض بلنـ ــِّمر مـ ــع بلَـ ـدي ،وبلعِـجْـ ــل
" .6فيَسـ ـكُن بلـــذ ب مـــع ب َـ ـرول ،ويـــربُ ُ
يب صـغـيـرٌ يـسـوقُـهَـا.
وبلشـبـل وبملُسَـمَّـن مـعــًا ،وصـ ٌّ

 .7وبلبقَـرة وبلدُّبـا ترعَـيـاخم .تربُـض أوالدهـمـا مـعـًا ،وبألسَـد كالبـَقـر يأكـل تِبنـًا.
ضيـع على سَـرَ
 .8ويلعَـب بلرَّ ِ

حـر بألفـعـوبخم.
ج ْ
بلصِّـل ،وميـدُّ بل َطيـم يَـدَه على ُ

دوخم ف كـــل جَبـــل قُدســـي ،ألخم بأل ض متتلـــن مـــن
 .9ال يســـو وخم وال يُ سِـــ ُ
مَـعـرفــا بلــر

طــي بمليــاه بلبحــر".
كـمــا تُغَ َّ

م يين المالم ييح الرئيس ييية التي ي تمي يير ملك ييوت المس يييا وال ييرمن المس يييان  ...الس ييالم

الكامل الفائق لليبائ  ...فإشييا يدعو المسيح رئيس السالم ،وملك السيالم ...والنبيوة

هذا تبر لنا حورة دخول السالم المسيح الى الخليقة كلها...

معا صن الموت دخل الى العالم م كل ما يتبعيه
اذ كانت الخليقة تئن وتتمخض ً
ميين خييو ورعييدة وا يييراب شييديد .فالش يرير يهييرب وال يييارد صن الخييو سيياهن ف ي

قلبه" ،وال سالم ل شرار قال اله ".

ياما عليى كيل المسييتويات
وعنيد مجي المسييح الييى العيالم كيان العيالم مملييوً ا انقس ً
ّللا ،يجيو
صن الخيية ربت جذورها ف كيل جسيد ،فأحيبح العيالم بعييد عين معرفية ا

ف حراعات ال نهاية لها...

فج ييا المس يييح وبشي يرنا بالس ييالم نح يين القي يريبين والبعي ييدين ونقي يض ي ييائط الس ييياج،

ّللا ،وحي ي ييالح السي ي ييمائيين م ي ي ي اصر ي ي يييين وجعي ي ييل االثني ي ييين وايي ي ي ًيدا...
وحي ي ييالحنا م ي ي ي ا
وكاني ييت نعمي يية الييامي يية الت ي ي وهبهي ييا لكنيسي ييته الي ييى أبي ييد الي ييدهور ،وكي ييان قي ييول الي ييرب:

"سييالم (الخيياص) أتييرح لكييم .سييالم أعييييكم .ليييس كمييا يعي ي العييالم أعييييكم أنييا.
ال تضيرب قلوبكم" (يو.)27 :14

أيضا لتالميذه" :ها أنا أرسلكم كحمالن ف وسط ذئاب" (مت .)16 :10
وقال ً
معا الخ ار م الذئاب...
فف من المسيا حاروا يسكنون ً
ويوهر دخول السالم المسيح الى الخليقة كلها من جهة:

 .1الوحوش :ليس لها امكانية ا يذا كمن سلب منهم اليب الويش .
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 .2الخ اف :تكون بال خو

من بيش االفتراس.

 .3الحية القليمة :نرع المسيح سمها وسكبه وأعيانا السليان أن ندوس الحيات

والعقارب وكل قوة العدو" ...ان شربتم مميتًا ال يضركم".
 .4ال ضيييع :الر ييعان هييم المبتييدئون ف ي المعرفيية الييذين يشييتهون اللييبن العقل ي

يعاميا" (1هيو ،)2 :3اليعيام الرويي
لبنيا ال
العديم الغش لينمو به للخيالص "سيقيتكم ً
ً
للبالغين.

فييالفييم هييو الييذي ميين بعييد الر يياعة ميين التعيياليم الرويانييية وغنييى النعميية انفيييم

عن العالم..

فييإن كييان سييليان المبتييدئين ف ي الكنيسيية الييى هييذا الحييد؟ فكييم يكييون الكيياملين ف ي

مجد السالم المسيان ؟

أهم ما يماز م كوت المسيح وزمنه السالم :

استعادة ا نسان لسليانه وحورته القديمة ييث يعيى مين جدييد أن يكيون عليى

ّللا بعد أن كان فقدها منذ لحوة دخول الخيية الى العالم.
حورة ا

هم ييا لبس يينا ح ييورة ذل ييك م يين التي يراب س يينلبس ح ييورة ال ييذي م يين الس ييما أعي يييكم

السليان أن تدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو .وكما كان آدم أبونا قبيل السيقو
شي

أو يخشيى شي

وهيو في الفيردوس

يا عليى وييوش البريية وليم يكين يخيا
متسل ً
هكذا ف المسيح يسوع .استعاد ا نسان حورة سليانه وحارت ويوش اصرض تتنسم

ّللا القديسين.
رائحة المسيح ف أوالد ا

وقد يفل تاريق الكنيسة بأم لة مذهلة لقديسين حاروا أحدقا للويوش وكان لهم

سليان على الحيات والعقارب ،ومن أم لتهم:

 +القييديس مييارمرقس ا نجيل ي كان يت أولييى معج ارتييه عنييدما واجييه م ي أبيييه أسي ًيدا

ولب ة ..ومات الويشان بصالته .واصيقونة منذ القرون اصولى تصيور هيذا اصسيد تحيت

رمر للقديس مارمرقس.
قدميه ،يتى حار اصسد ًا

 +القييديس اصنبييا برسييوم العريييان كييان يسييكن ف ي مغييارة م ي ويييش ثيبييان رهيييب

ال:
ومخيي  ...وقييد رشييمه القييديس بعالميية الصييليب عنييدما دخييل المغييارة صول م يرة قييائ ً
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"تيأ اصفعى وملك الحيات وتسحق اصسد والتنين" ...ثم قال لل يبان من اان يا مبارح

ينييرع الييرب عنييك يبعييك الويش ي فصييار ال يبييان لسيياعته يأهييل فتييات الخبيير وحييار

أنسا.
مست ً

أنيسا للويوش ف البرية وكانت
 +القديس اصنبا متاووس اصول البابا  ، 87كان ً
ي ي يييقتها وقي ي ييد أنقي ي ييذ ي ي ييبعة حي ي ييغيرة كاني ي ييت سي ي ييقيت
الويي ي ييوش تسي ي ييتغيث بي ي ييه ف ي ي ي

ف يفرة ولم تسيتي أمهيا انقاذهيا فقيادت القيديس اليى مكيان الصيخرة التي فيهيا الحفيرة

فنيرل اليهييا وأنقييذ ر يييعها فكانييت تلحييس قدمييه في عرفييان للجميييل .وآخيرين ميين أم ليية
القديسين الذين كملت فيهم حورة سليان المسيح وعاشوا هذا الوعد بالرو وتمتعيوا بيه
بكمال ...أم لة ال يصر لها وف كل جيل صن الكنيسة قائمة بالمسيح ووعود المسييح

فيها بال ندامة.

 .2ال ييذئب والخ ييرو

هم ييا الض ييدان الل ييذان ال يمك يين أن يجتمع ييا فيبيع يية ال ييذئب

د قيعان الخ ار .

وخصوحا
جدا
شرسة ً
ً
والنمر هو العدو الخيير

د قيعان الماعر والجدا .

والعجل والمسمن عدوهما المخي

فكي

يكون الحال ف

هو اصسد.

من المسيا وملكوته.

هل تفقد الحيوانات المفترسة يبيعتها.

أم أن الحيوانات الضييفة ستأخذ قوة فائقة لليبيعة؟

مع ييا .اس ييمعه يق ييول" :هي يا أن ييا أرس ييلكم
الواقي ي أن المس يييح المب ييارح ح يين االثن ييين ً
هحمالن ف وسط ذئاب ،فكونوا يكما كالحييات وبسييا كالحميام" (ميت ،)16 :10

"ال تخف أيها القيي الصغير" (لو .)32 :12

ملتمسيا مين
والقديس بيرس الرسول يحذرنا" :ابلييس خصيمكم كأسيد ائير ،يجيول
ً
يبلعه هو .فقاوموه ،راسخين ف ا يمان" ( 1بط .)8 :5
ال للن يياس ه ييذا س ييحقه ال ييرب بص ييليبه وكس يير
ا ًذا الع ييدو ال ييذي ك ييان م يين الب ييد قت ييا ً
شييوكته ...القييوي الييذي غلييب جنسيينا جييا ميين هييو أقييوم منييه ونييرع سيياليه الييذي كييان
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ال عليه ونهب أمتعته وأخرج المأسورين من بيت السجن.
متك ً

أما الصل واصفعوان ...الحية القديمة المحتوية ابليس فقد سحقها اليرب بالصيليب

يليانا لتدوسيوا
فلم يعد لهيا قيدرة وال قيوة عليى أوالد ا
ّللا ...كقيول اليرب "هيا أنيا أعيييكم س ً
الحيات والعقارب وكل قوة العدو" (لو .)19 :10
ف يإن أخييا

أنييه كمييا غييرت الحييية ي يوا أن يغييرهم أيييد علييى يريقيية م يا ...لييذا

ايتر وا مين كيل يييل ابلييس وخداعيه صن اليرب يسيوع قيد أعيانيا القيدرة عليى غلبتيه اذ

شيئا مميتًا ال يضرهم".
يقول "ان شربوا ً

دوخم ف كـــل جبـــل قُدسـ ـي ،ألخم بأل ض متتلـــن مـــن
" .9ال يســـو وخم وال يُ سِـ ـ ُ
مَـعـرفَــ ِا بلــر

طــي بملـيــاه بلبَحـر".
كـمــا ُتـغـ ِّ

أيضا من المالمح الرئيسية لرمن المسيا أن اصرض تمتلئ من معرفة الرب بغ اررة
ً
منقيعة النوير صن الرب سيسكب من رويه على كل بشر.
مياه اليرو القيدس هيى نهير سيباية ال يمكين عبيوره كميا قيال يرقييال وهيى أنهيار

ما ي يفيض الى يياة أبدية.

وهي يى تج ييري م يين بي يين ا نس ييان كأنه ييار يي يياة كم ييا ق ييال ال ييرب للس ييامرية وعن ييدما

انسكب الرو بهذه الهيئة وهذه الكيفيية غييى كيل اصرض بواسيية الرسيل اليذين بلغيت

أحي يواتهم ال ييى ك ييل المس ييكونة وه ييذه المعرف يية بواس ييية ال ييرو الق ييدس هي يى س يير قداس يية

القديسين ف الكنيسة "جبل قدس ".

ّللا ال يخيئ وال يستيي أن يخيئ.
فالمولود من ا

ّللا ال يكيون سيو وال فسياد صن المسييح سيينق
وهذا يعن أن ف كل جبيل قيدس ا

خارجا ـ
بيدره وسيقتن كنيسته وييهرها بغسل الما وبغ اررة مرايمه ودم حليبه ...أما
ً
كذبا.
هما ف السما ـ فيير الكالب والسحرة وكل من يصن
ً
ش

ّللا لييس فيهيا شي
 +فالكنيسة هى جبيل القداسية ـ جبيل قيدس ا
نجس.

دنيس وال ييدخلها

" .10ويكـــوخم ف ذلـــم بليـــو أخم أصْـــل يَسَّـــى بلقـــا م بيـــا للشـــعو  ،إيـــاه
تطـلـب بألمَـم ،ويكـوخم حمـلُّـ ُه مـجـدًب".
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ف اصعداد السابقة وحيف المسييح المبيارح بأنيه قضييب مين جيرع يسيى وغصين

ميين أحييل شييجرة ...وهنييا يوحييف بأنييه أحييل يسييى ...والواق ي أن المسيييح جم ي ف ي

شخصييه أحييل كييل ش ي

ومصييدر كييل يييياة ورب كييل عيييية حييالحة وهييو ف ي ذات

الوقت ابن ا نسان المولود من العذ ار .

وقد نادم المسيح قيائالً :أنيا هيو اصليف والييا  .البدايية والنهايية (رو  .)11 :1أنيا

أحل وذرية داود.

يودا ميين أحيل يسيى نابتًيا كفييرع
وبهيذا المعنيى يتضيح لنييا أن المسييح وإن كيان مول ً
وكغصن من أحوله اال أنه هو أحيل الكرمية وهيو غارسيها بيمينيه وهيو اليذي منيه وليه

مباركا.
الها
ً
هل اصشيا الكائن على الكل ً
القائم راية ل شعو إياه تط ب األمم:
خ ي ار

ّللا أقامييه ليرعييى
معلييوم أن مملكيية أبينييا داود كانييت علييى شييعب بني اسيرائيل وأن ا
اس يرائيل ،أمييا ملك يوت المسيييح فهييو لجمي ي الشييعوب واصمييم" .هييل الييذين قبلييوه

ّللا" (يو .)12 :1
فأعياهم
سليانا أن يصيروا أوالد ا
ً
السيامرة
ال" :وتكونون ل
شهودا ف أورشليم وفي كيل اليهوديية و ا
وأوحى رسله قائ ً
ً
وإلى أقصى اصرض" (أع .)8 :1

ّللا العييالم يتييى بيذل ابنييه الوييييد"
فالمسييح جييا ليييخلص العيالم كلييه" :هكييذا أييب ا

نور للعالم.
(يو  )16 :3أنا جئت ًا

قائما راية للشعوب".
ولكن كي يكون المسيح " ً
 +هو راية على كل مرتف .

 +راية تهدي التائهين.

 +راية سالم وإعالن قبول لشيبه.

 +راية محبة "علمه فوق محبة" (نش .)4 :2

فهذا ليس اال حليب ربنا يسوع المسيح الذي به حالح العالمين وهدم العداوة.

وحار البعيدين قريبين بدم حليبه ،ونقض يائط السياج ،وجم المتفيرقين تحيت

لوا جناي حليبه...
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أمييا كلميية "يكييون مح ييه م"ييلا" فهيى تيربط بييين يلييول المسيييح ومجييده فأينمييا يييل

يوهيير مجييده ا له ي رغييم ظهييوره ف ي الجسييد .وهييذه الكلميية يلق ي القييديس يوينييا عليهييا

انجيليا ف بداية بشارته قائالً عن تجسد الكلمة" :يلّ بيننا ،ورأينا مجيده مج ًيدا
وً ا
ً
هما لوييد من ااب ،مملوً ا نعمة ويًقا" (يو .)14 :1

ّللا فوة التيابوت دعييت "شياهيناه" أو تسيكيناه أي مسيكن أو
ان مكان يلول مجد ا

ّللا بمجييده وسييط الشييعب كانييت تييدعى المحليية،
محييل( ...عييد  .)33 :10وييييث يييل ا

أيضا مو
والهيكل دع
ً

مسكن مجده.

إياه تط ب األمم:

هنييا يشييير النب ي الييى عيييش اصمييم الييى خييالص المسيييا ويلييبهم لييه م ييل الرجييل

المكدون الذي ظهر ف رويا للقديس بيولس الرسيول قيائالً" :اعبير اليى مكدونيية وأعانيا"
(أع .)9 :16
وم ييل كرنيلي يوس القائييد الييوثن الييذي أرسييل يسييتدع سييمعان بيييرس وينتويير أن

يسم منه كلمة الخالص (أع  ،)10م ل ما قيل عن السامريين أنهم يلبوا من المسيح

أن يمكث عندهم يومين (يو.)40 :4

دائمييا يلييب اصمييم للخييالص م ييل الميرأة الكنعانييية ويوبهييا وقييال
وقييد أجيياب الييرب ً
لها" :يا امرأة ،عويم ايمانك!" (مت .)28 :15

وي ييوب قائ ييد المئ يية اصممي ي وأج يياب يلب ييه وقب ييل ش ييفاعة المتوس ييلين عن ييه وأرس ييل

ال" ...اذهبوا الى العالم أجم واهرو ا للخليقة كلها".
تالميذه قائ ً

" .11ويكــوخم ف ذلــم بليــو أخم بلســيد يُعيــد يــدَه ثانيــا ليقــتي بقيــا شَــعبه،
بلـــي بقيَـ ـت ،مـــن أشُّـ ـو َ ،ومـــن مصـــر ،ومـــن فَـ ـرتوسَ ،ومـــن كـــو َ ،ومـــن
ِعـيـي  ،ومـن شـنعـا َ ،ومـن محـاة ،ومـن جـزب ـر بلبحـر".

مو ييوع البيييية والخييالص هييو ميين أهييم المو ييوعات التي شييغلت بييال اشييييا النبي

فهييو ال يييرم ف ي ربنييا سييوم المخلييص مهمييا بييدأ ف ي آونيية الغضييب أنييه منييتقم ميين هييذه

اصمور كلها.
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يتم ييا .وس يييكون له ييا
وال ي ييرم في ي اسي يرائيل اال م يين خ ييالل البيي يية التي ي س ييتخلص ً
مباركا.
الها
ً
المواعيد والعهود واالشتراع ولهم اابا ومنهم المسيح الكائن على الكل ً

ّللا واختبير خالحيه
ومن خالل هيذه الرويية الممليو ة رجيا نفيذ اشيييا اليى قليب ا

ومحبته نحو الخياة وذاة المواعيد ويياها.

فبينميا يبشير اشييييا بقبييول اصمييم داخيل الكنيسيية وتمييتعهم بخييالص المسيييح يعييود

فيبشيير أن الييرب يع ييود ويمييد ي ييده للبيييية ميين ش ييعب اس يرائيل الكرم يية القديميية والريتون يية

اصحلية كما دعاها القديس بولس الرسول (رو .)17 :11

ف المرة اصولى أرسل السيد الرب رويه ف يوم الخمسين ومد يده ونخيس قليوب

ثالثي يية آال

رجي ييل يه ي ييودي جي ييا وا ال ي ييى أورشي ييليم مي يين ك ي ييل أمي يية تح ي ييت السي ييما وه ي ييم

"فرتيون وماديون وعيالميون ،والساهنون ما بين النهرين  ...وبنيتس وأسييا ...ومصير،
ونواي ليباية ...كريتيون وعرب( "...أع  9 :2ـ .)11

مقدسا واعتمدوا باسم الرب يسوع.
وجعلهم له ً
شيبا ً

وإشييا يرم بعين النبوة مرة ثانية أن الرب يعييد ييده بابنيه يسيوع المسييح ويقتني

البيية الباقية الت تحدث عنها القديس بولس الرسيول في (رو ...)11وذليك بعيد قبيول
مل ل مم صن العداوة يصلت جر ًئيا سرائيل.
وهنا يعيد الرب يده الت مدها لخالص شيبه ف القديم.

"يييده الشييديدة وذ ارعييه الممييدودة ...اسييتيقو اسييتيقو ألبس ي قييوة يييا ذراع الييرب

أليست أنت المنشفة البحر".

تمتييد يمييين الخييالص التي ب أرهييا الشييعب ومجييدوها قييائلين في تسييبحة موسييى عبييد

الرب "يمينك يارب م ا
عترة بالقدرة" (خر .)6 :15

فانمحت من اصرض وتبقى نو والذين معه ف الفلك فقط.

ّللا المختييارين ف ي كييل جيييل
 +هنيياح أري آخيير يقييول :أن هييذه البيييية ه يى أبنييا ا

وفي ي ك ييل مك ييان يق ييول ه ييم ش ييهود لعم ييل نعمت ييه .ويبق يييهم لنفس ييه ال يحن ييو ركب يية لبع ييل

(رو.)4 :11
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ّللا الحييقيين.
أما كونهم من اسرائيل فهذا مجرد رمر صوالد ا

يهوديا وال الختيان اليذي في الوياهر في اللحيم
صن اليهودي ف الواهر ليس هو
ً
ختانا بل اليهودي ف الخفا هو اليهودي وختيان القليب بيالرو ال بالكتياب هيو الختيان
ً

(رو .)29 ،28 :2

فه :

 +أمييا ميين جهيية الييبالد المكتوبيية ف ي هييذا العييدد والت ي سيييجم الييرب البيييية منهييا
أشييييور :هم ييا في ي ع ييدد " 16المكت ييوبين للحي يياة اصبدي يية رغ ييم ظل ييم أش ييور وج ييور

الخيية".

ومص  :تث .68 :28

وفت وس :ير  14 :29جنوب مصر.

كوش :الحبشة (نوبيا ف الترجوم الهند).
االم :اش( 6 :22 ،2 :21ايران).

شنعار :تك  2 :11البالد يول بابليون.

حماة :اش 9 :10

جزائييي البحييي  :اش  15 :24يقص ييد به ييا اص ار ي ي في ي شي يوايئ ي ييوض البح يير

اصبيييض فالييذين ف ي أشييور هييم الييذين أخييذوا عنييوة بييالقوة وسييقيوا ف ي أسيير ابليييس اذ

اقتنصهم رادته.

والذين هم ف مصر هم المستعبدين لرئيس هذا العالم ومغليق علييهم في عبوديية

اليين (الجسد) تحت السخرة.

ال وف الهند شرًقا وف بابليون غرًبا فهيم
جنوبا وف ايران شما ً
والذين ف الحبشة ً
بعيدا عن المدينة المقدسة وييكل اليبادة وأرض الميعاد.
المشتتون ف جهات اصرض ً
تمامييا عيين
أميا الييذين في الج ارئيير فهييم محيايون بمييا يوفيان هييذا العييالم منعيرلين ً
هل أخبار الخالص وبشرم النجاة.

"الييرب قييد مليك ،فلتبييتهج اصرض ،ولتفيير الج ارئيير الك ييرة" (ميير  )1 :97الييى كييل

هي ال جييا المسيييح المخليص .أنييه مشييغول بخييالص البيييية المشييتتة والمعذبيية ...سيييرد
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يده ثانية ويقتن أوالده.

"صن الموعد لكم وصوالدكم ولكل الذين هم على بعد" ويجمي المنفييين اليى يضينه

من شتات كور الخيية البعيدة وهذا ما يعنيه الرب بقوله:

ع مَن يِّـ ـي إسـ ــرب يل ،ويَضُـ ــم مُشـــتَّي يهـــوذب
" .12ويرفـ ــَع بيـــا لألُمَـ ــم ،وجيمَـ ــ ُ
مـن أ بـعــا أطْـرَبلِ بأل ض".

وهنيا يجمي اسيرائيل مي يهييوذا وهكييذا سييخلص جميي اسيرائيل كميا يقييول الرسييول

بولس.

بييل أنييه ف ي هييذه ااييية يشييير الييى ويدانييية كنيسيية اصمييم وكنيسيية الختييان ـ اصمييم

وإسرائيل ويهوذا ـ لتصيير كنيسية واييدة مقدسية مين كيل الشيعوب ومين كيل لسيان ومين

هل أي ار

اصرض.

هائنيية ميين أقاح ي المسييكونة الييى أقصييائها ليييس فيهييا يهييودي وال سييكي  ،عبييد

وال ير ،ختان وغرلة بال تميير من أجيل الليون أو الجينس ولييس فيهيا قرييب وبعييد بيل
البعيدين يصيروا قريبين وااخرين فيها أولين كما قال الرب.

" .13فيــــزول حســـــد أفــــربيم ،وينقـــــرض بملُضــــايقوخم مـــــن يهــــوذب .أفـــــربيمُ
د يـهـوذب ،ويـهـوذب ال يُـضـايـق أفـربيـم.
ح ِسـ ُ
ال يَ ْ
 .14وينقضَّـ ـاخم علـــى أكتـــال بل لســـطينيني غربًـ ـا ،وينهَبـــوخم بـــي بملشـــر معًـــا.
يكـوخم علـى أدو ومـوآ

بمـتـدبد يـدهـمَـا ،وبـنـو عَــمُّـوخم ف طـاعتهمـا".

أيضييا وال االنقسييام والحسييد ويلييول السييالم ا له ي
 +ميين مالمييح ميين المسيييا ً
فاالنقسييام والحسييد همييا ثميير الخيييية ،والمسيييح هييو سييالمنا وبوهييوره أبيييل قييوة الخيييية

وآثارها.

أما الخصومة والحسد بين أفرايم ويهوذا أو بصيورة أخيرم مملكية اسيرائيل ومملكية

يهييوذا أميير ييييول شييريه منييذ اعتيرال أف يرايم واصسييبا العشيرة عيين سيبط يهييوذا بواسييية
يربعام بن نابا الذي جعل اسرائيل يخيئ.

وااية المكتوبة ف سيفر أخبيار اصييام اصوليى "صن يهيوذا اعتير عليى اخوتيه ومنيه
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الرئيس وأما البكورية فليوسف."...

تبين مدم يسد أفرايم ليهوذا ومدم مضايقة يهيوذا صفيرايم عليى المسيتوم الميادي

وملكا والبكر يعتبر وارث البركة.
صن الرئيس يعتبر متسل ً
يا ً
يالما فهيو المليك
وهنا ندرح بالرو كي حالح اليرب االثنيين في نفسيه ح ً
يانعا س ً
المنتويير ميين يهييوذا .اليرئيس رئيييس السييالم ،وهييو بكيير جميي الخالئييق وبكيير بييين اخييوة
ه يرين ورأس الكنيسة.

هنا فقط وف المسيح يلتق الضال ويتصالح المتخاحمون.

لقد ظل تابوت عهد الرب ف القديم ف يو ة أفرايم ميدة  400سينة في شييلوه ثيم

انتقل الى يهوذا بعد ذلك.

ال:
وقييد أو ييح داود النب ي القص ييد ا له ي في ي ه ييذا العمييل في ي أيييد مراميي يره ق ييائ ً
"رفض خيمة يوسف ولم يختر سبط أفرايم .بل اختار سبط يهوذا ،جبيل حيهيون اليذي

أيبه( ...مر  67 :78ـ .) 68

وكأنما انتقال تابوت العهد من أفرايم الى يهوذا كان اشارة الى اختيار سبط يهوذا

ّللا اليي ييه ويتجسي ييد مني ييه وبتجسي ييد المسي يييح اسي ييتعلن شي يييلوه
وبيي ييت داود لك ي ي يي ييأت ابي يين ا

ّللا ييث ينبغ أن يسجد بالرو والحق وأنهى على االنقسام بين أفرايم
الجديد ...جبل ا
المتمسك بالسجود ف شيلوه ويهوذا الذي يقول أنه ينبغ أن يسجد ف أورشليم (انوير

يوينا  4ـ ويديث ربنا يسوع م المرأة السامرية).
النص ة والغ بة ف المسيح أيضا:
" +ينقضان على أهتا

على أدوم وموآب".

الف سطاناان غرًبا وينهبون بني المشيرة شيرًقا ...يكيون

ه ال هم اصعدا التقليديين لكنيسة العهد القديم...

دائمي يا بالنسييبة للش ييعب القييديم يم ل ييون عنصيير المخ يياو
هييانوا ً
مني يا
عصييا تأديييب وكييان وجييودهم يهييدد يييياة الشييعب كلييه ...وكانييت كلميية الخييالص ً
تعنى االنتصار على ه ال اصعدا والخالص من يدهم والخروج من تحت نيرهم.
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واالنرعيياج وك ييانوا

أميييا فييي المسييييح فاوجيييل ألميييال الصييينا األبيييل ونصييي تنا الرويي يية "يعو ييم

انتص ييارنا بال ييذي أيبن ييا" فبالمس يييح انس ييحق الم ييوت وانكس ييرت ش ييوكة الخيي يية وه ييرم

يليانا أن يدوسي يوا الحي ييات والعق ييارب وك ييل
الش ييييان .وأح ييبح صوالد ا
ّللا بالمس يييح س ي ً
قوات العدو...

فتكييون امتييداد يييد الكنيسيية علييى أدوم ،مييوآب وبن ي عمييون ف ي ياعتهييا وهييذا

يفسره قيول الكتياب عين المسييح "يتيى اصروا النجسية تييعيه" .وقيد اختبير التالمييذ

ذلك وشهدوا "يتى اصروا تخضي لنيا باسيمك" ...وقيد قيال الرسيول بيولس أن ااب

أخضي ي ك ييل شي ي
ش ...

أسي يا ف ييوة ك ييل
تح ييت ق ييدم الكنيس يية في ي المس يييح وإي يياه جع ييل ر ً

" .15ويُبيـــدُ بلـــر

لســـاخم حبـــر مِصـــر ،ويَهُــــزُّ يـــدَه علـــى بلنهـــر بقـــوَّة يِـــ ِه،

ذيَـا.
ويـضـربُـه إلــي ســبـع ســوَب  ،ويُجــيـ ُز فــيـهـا بـاألحــ ِ
 .16وتكـــوخم سِــكا لبقيـ ـا شـــعبه بلـــي بقيـــت مـــن أشـــو  ،كمـــا كـــاخم إلســـرب يل
يـو صـعـوده مـن أ ض مِـصـر".

ّللا وفكيره منييذ انشييا العييالم لييذلك كييل ميين
ان تيدابير الخييالص كائنيية في قصييد ا

عاش بالرو واجتا أيد رمو الخالص ف القديم فإنه يسيتأمن عليى مفياتيح كنيو

العمل الخالح ال أبد الدهور...

فخالص الشعب من أرض مصر بيد موسيى ليم تكين قصية منيية محيدودة بيل

ايتييوت ف ي داخلهييا كييل أس يرار الخييالص وقييوة العمييل ا له ي وسييتول جديييدة ويييية
بالرو لكل اصجيال الت تتمت بعمل المسيح الخالح .

وهنا الرب عندما يتحدث عن نجاة البيية الت بقييت ليه في قبضية مليك أشيور

يرجي بنييا بييالرو ال يى أعمالييه العجيبيية الت ي عملهييا بييالبحر يييوم حييعود اس يرائيل ميين
أرض مصر بيد قوية وذراع رفيعة فعلى البيية الت لليرب في كيل جييل أن تسيترج

تفصيليا كذخيرة يية لقوة بقائها وكرجا
الى ذهنها أيداث الخروج من أرض مصر
ً
للخالص بقوة الصليب.

ّللا الممدودة ف تجسيد
"عصا موسى" ...وقوة الرو القدس "الريح العاحف" ويد ا
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المسيح "لمن استعلنت ذراع الرب".

وهنييا يييذكر الييرب البيييية الت ي ف ي أشييور ...كي ي

أبيياد لسييان البحيير اصيميير ف ي

ّللا
مص يير وأن ييه س يييهر ي ييده عل ييى النه يير (نه يير الفي يرات) .وبق ييوة سينش ييفه فيع يير أوالد ا

ق ي ييوة خالح ي ييه ويرنم ي ييون مي ي ي داود "أت ي ييرم ج ي ييا ت نفوس ي يينا الم ي ييا ال ي ييذي ال نهاي ي يية ل ي ييه"

(مر .)5 :124

يديما ف ي وسييط البحيير اصيميير...
ويعبييرون ف ي وسيييه كمييا فعييل بنييو اس يرائيل قي ً
ّللا...
ويكتشييفون ي يريقهم في ي وسييط المييياه ...يري ييق مسييتورة وعجيبيية تس ييتعلن صوالد ا
يريق خالص ال يستيي أيد أن يعبر فيها اال المعذبين بدم خرو

الت لما شرع المصريين الدخول فيها هلكوا...

الفصح .اليريق

هيى يرييق يدي يية لليدخول اليى اصقييداس كرسيها لنيا المسيييح بالحجياب أي بجسييده

وحار لنا بيه جيرأة لليدخول اليى ميا داخيل الحجياب المو ي اليذي ال يدخليه ذو يبيعية

بشرية.
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األصـحـاح الثاني عـشـر
ت نيمة الفلاء

دك يـــا
" .1وتقـــول ف ذلـــم بليـــو  :أمحَـــ ُ
غضبـم فتُعَزِّيي.

ي ب تـــدَّ
 ،ألنـــه إذ غَضِـــبت علـــ َّ

 .2هــوذب بللَّــه خيصــي فــأطمئن وال أ تعــب ،ألخم يــاه يهــوه قــوَّتي وتــرنيمي
وقـد صـا لـي خـيصـًا".

ومخلصييا في اصحييحايات السييابقة وقييدم لإلنسييان قييوة
فاديييا
لقييد أعليين الييرب ذاتييه ً
ً
خالحه وعمل نعمته.
فهو ف بداية الحديث:

 .1أعيى نفسه لإلنسان آية" ،السيد يعييكم نفسه آية ...ها العذ ار تحبل" (ص

.)14 :7

يور يشي ييرة علي ييى الجالسي ييين ف ي ي الولمي يية وظي ييالل المي ييوت.
 .2ثي ييم أعلي يين ذاتي ييه ني ي ًا

(ص .)2 : 9

يودا كي يابن ا نس ييان
 .3ث ييم يفي ي ً
يوداً ،
يديا للس ييالم ومول ي ً
ال مول ي ً
ئيس ييا أب ي ً
ملك ييا ،و ً
إله ييا ور ً
للبشرية كلها "يولد لنا" (ص .)6 :9
ومخلصا شيبه من ظلمه (ص .)10
ومنتقما من ملك أشور
 .4ثم قا ًيا
ً
ً
فاديا كمشتهى اصجيال هو الملك والمسيا الذي يسيتقر علييه رو اليرب
 .5و ًا
أخير ً

لحساب البشر وغناهم ...وبعد ذليك تحيدث عين مجيد ملكوتيه و منيه السيالم العجييب

ّللا ف المسييح ...يتيى قبيول اصميم ورجيوع البييية المشيتتة والمنفيية
ومالمح مجد أوالد ا

من اسرائيل.

هل هذه ا عالنات قيدمها اليرب للبشيرية بمواعييد حيادقة وافيية فمياذا يكيون لسيان

يييال البشي يرية التي ي قبل ييت ف ي المس يييح ه ييذه المواعي ييد العومييى وال مين يية وتمتع ييت به ييذا

الخالص الذي ابتدأ الرب بالتكلم عنه؟

جدا ف أس ارره صنه
هذا هو مو وع هذا ا ححا القليل ف عدد آياته والعميق ً
يكشف لنا عن عمق الفر الروي بخالص المسيح.
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وتماما كما كانت النتيجة التلقائية للخالص ف أيام موسى اذ بعدما عبروا البحر
ً
ّللا العجييب وهيم بعيد عليى شيايئ البحير انفجيروا في التسيبيح والحميد
ونوروا خيالص ا

قي ييائلين" :تع ي يالوا نسي ييبح الي ييرب صني ييه بالمجي ييد تمجي ييد" ا ًذا التسي ييبيح هي ييو النتيجي يية الحتميي يية
للخالص.
والفر هو ال مرة اصولى الت تتمت بها الكنيسة وهى تخيوا خيواتها اصولى اليى

أرض كنعان.

ولكن التسبيح هنا أخذ باصه ر ياب الشكر والحميد والعرفيان بمعيرو

اليرب صن

ال" ...ونحين بعيد خيياة
الخيالص اليذي حينعه المسييح هيو ايسيان الهي اذ أيبنيا فضي ً
مييات المسيييح صجلنييا ...اذ كنييا أمواتًيا بالييذنوب والخيايييا ،وغلييف قلوبنييا أشييرة علينييا...
وغسيلنا بدمييه وأسييلم ذاتييه عنيا كفييارة وذبيحيية ،البييار ميين أجيل ااثميية ...لكي يقربنييا الييى

ّللا".
ا
ش

من أجل ذلك ال نملك سوم ذبيحة الشكر لسبب عجرنا وقصورنا وصنه أهمل كيل
وحن معنا ريمة كعويم ريمته.

 +وال م يرة اصولييى ميين ثم يرات الخييالص الت ي يشييعر بهييا ا نسييان ويتييذوقها كمييا

ّللا عن ا نسان.
يعلنها اشييا  ...هى ارتداد غضب ا

يتهينا بييالخري
صن المسيييح الييذي لييم يعيير خيييية حييار خيييية وايتمييل العييار مسي ً
وهو الذي رف خيايانا ورف الغضب عنا بذبيحته الت اشتمها ااب من فوة الجلج ة

رائحة سرور ورائحة ر ا.

ّللا الييذي
صنيه ميين يسييتيي أن يرفي الغضييب ويسييتدر العيييف اصبييوي سييوم ابيين ا

شهد له ااب "هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت".
فتعزين :

 .1التعزية ف حضن اآل :

 +أما ال مرة ال انية فهو رو التعرية الذي

م به الرب البشرية اليى يضينه كميا

أيضا ف بداية بشارة الخالص "عروا ،عروا شعب ييبوا قلب أورشليم" (اش :40
قيل ً
 1ـ .)2
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هنييا التعرييية تحمييل معنييى التمت ي بحضيين ااب ويبييه الييذي تغربييت عنييه البش يرية

ففقدت ع ار ها ووجودها.

ّللا بذبيحة الصليب قبلنا
"وكنا محسوبين أبنا الغضب والهالح فلما ارتد غضب ا

التعرية عن كل خيايانا".

 .2التعزية ف قبول ال وح المعز :

لقد عرم الرب البشرية بسكب رويه القدوس المعري ف قلوبنا متيى جيا المعيري

الرو القدس ،الذي سيرسله ااب باسم فهو يعلمكم كل ش

(يو.)26 :14

ّللا الص فأطمئن وال أرتعب:
هوذا َ

ّللا ليييس فقييط حييان الخييالص وحييان السييالم والصييلح بييدم حييليبه بييل أنييه هييو
ا

بذاته حار خالحنا وفداونا وسالمنا.

ومعنى ذلك أننا مدعوون ال أن نتمت بش

شخصيا...
به هو
ً

حنعه الرب من أجلنا بل أن نتمتي

يديما" :ال تخييف يييا ابيرآم أنييا تيرس لييك .أنييا أجييرح العويييم
لقييد قييال الييرب بيراييم قي ً
جدا" (تك  .)1 :15يسب النص ا نجليري والعبري.
ً
ير
هنييا يبييدو وا ي ًيحا أن المس يييح المخلييص لييم يييأت اال ليعيي ي ذاتييه للبش يرية خب ي ًا
مسفوكا من أجل خالحنا.
ودما
ًا
ً
مكسور ً
ومتى أدركت النفس الهد الذي من أجله أدركهيا المسييح وتمتعيت بنصييبها في

المسيح تدخل ببشارة الى السالم الذي يفوة كل عقل" ...فأيمئن وال أرتعب".

ّللا ف ي
 +وهييذا مييا يبييدو وا ي ًيحا عنييدما أبصيير سييمعان الشيييق بييالرو خييالص ا
المسيييح ...كي ي دخلييت نفسييه الييى السييالم وانيلييق ميين قيييود الحييس الجسييدي قييائالً:

"تيلق عبدح بسالم" (لو .)29 :2

أيضييا التالميييذ عنييدما تحققيوا ميين خالحييهم بج اريييات الييرب القييائم ميين
 +وكييذلك ً
اصم يوات يييار خييوفهم الييى غييير عييودة وقبل يوا السييالم ميين فييم الييرب :سييالم أتييرح لكييم

سالم أعييكم.
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وال ترتعب:

ّللا الدائم بكنيسته يجعلها ال تخا
أيضا اتحاد ا
ً +
ّللا لهييا بسييبب تخليهييا عنييه صن اتحيياد المسيييح بالكنيسيية دائييم وليين
 .1ميين تييرح ا

ينفصل عنها يرفة عين.

خالحييا
 .2ال تخييف ميين اصعييدا "مصيير أو أشييور أو ....الييق" ،صنييه حييار لهييا
ً

أبديا من أيدي جمي المبغضين (لو.)1
ً
 .3ال تخييا ميين الييرمن صنهييا أ ييحت بالمسيييح تضييحك علييى الييرمن اات ي اذ
اتحدت باصبدية.
 .4ال تخا

من التجارب صنه ايتضنها فصارت له ودخل معها في عهيد أبيدي

وحارت تجد ف شخصيه المنقيذ في التجربية والنصيير الشيديد في كيل
يقهم تضايق ومالح يضرته يخلصهم".

ألن ياه يهوه قوت وت نيمت وقل صار ل

ييقة "في كيل

الصا:

هذا هو اسم الذي أظهره الرب وأعلنه لعبده موسى من داخيل عليقية التجسيد التي

لييم تحتييرة بنييار الالهييوت عنييدما رأم الييرب مذليية شيييبه الييذين في مصيير وسييم أنييينهم
ونرل الى أرض عبوديتهم ليخلصهم بتجسده وقيامته المجيدة.
ياه يهوه ...أهين الذي أهين ...أي أنا هو أنا كائن.

وهنييا الييذهن الروي ي يتجييه نحييو اصعمييال الت ي أهملهييا ا لييه العويييم "ييياه يهييوه"

المواعيد الصادقة واصمينة والقوة والقدرة ف الخيالص وجميي ااييات التي حيارت هيى

بعينهييا تسييبحة للشييعب ف ي القييديم .وكييأن ف ي يييوم تكميييل الخييالص بالمسيييح سيسييتعيد

قديما ويتحقق من أن المسييا مخليص العيالم هيو هيو
الذهن كل ما كمل بالرمر والم ال ً
أمس واليوم وإلى اصبد.

لقد أعلن السييد المسييح ميرات قبيل أن يصين ااييات الخالحيية "أنيا هيو" قبيل أن

يييم لعا ر من الموت قال "أنا هو الييامية"" ...قبيل أن يكيون ابيراييم أنيا كيائن"" ...أنيا

هو خبر الحياة .أنيا هيو نيور العيالم ...أنيا هيو" التي قالهيا في العهيد القيديم وظليت بيال

تكملة ،كملها المسيح بمجيئه "أنا معكم كل اصيام" (مت .)20 :28
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صن كلمة "أنا هو" كلمة ميلقة ال يأخذ منها ا نسان ش

ّللا كائن بذاته
أي أن ا

ليييس لإلنسييان أن يدركييه أو يتمتي بييه ،أمييا وقييد أهملهييا المسيييح بتجسييده وكالمييه وآياتييه
على النحو الذي رأيناه وسمعناه فقيد دخيل الخيالص اليى أعمياة البشيرية لييس ككلميات

قيلت لموسى ف القديم بل سرت كقوة واقتدار دخل الى كيان اصموات فأيياهم.
قوت ونشال وقل صار ل

الصا:

هييذه التسييبحة هيى بعينهييا المكتوبيية في (خيير  )2 :15ووا ييح ميين هييذه الكلمييات

الت سبح بها الشعب المفدي من عبودية فرعون أنه بمجرد العبور من معمودية البحر
اصيمر ،نيق بتلقائية وعوايف مقدسة كنتيجة يتمية لما رأوه وعاشيوه ،وهيذه التسيبحة

أيضا للذين يتمتعون بخالص المسيح ويدركوه ...فنرم ف المسيح:
ستصير ً
 .1أنييه هييو بذاتييه قوتنييا للخييالص ...اذ ليييس قييوة بشيرية ،وليييس اسييم أعيي بييين
الناس به ينبغ أن نخلص سوم اسم يسوع...

 .2ال دخل للقدرة البشرية ميلًقا في الخيالص انميا

ّللا أقيوم مين النياس،
يعف ا

وهو بصليبه أظهر بالضعف ما هو أعوم من القوة.

 .3ان موته كان قوة كسرت شوكة الموت ،وآالمه قوة غلبت ااالم...
 .4يبه قوة ييمت كرايية ا نسان ويقده...
 .5اتضاعه قوة سحقت كبريا ا نسان..
 .6عبوديته قوة كسرت تأله ا نسان...

فهييو حييار قوتنييا عنييدما أخييذ الييذي لنييا وأعيانييا الييذي لييه فحًقييا قييال بييولس الرسييول
ّللا قييوة بعيييدة عنييا بييل حييار قوتنييا
"صعرفييه ،وقييوة قيامتييه" (ف ي  ،)10 :3صنييه لييم يعييد ا
وترنيمتنا وخالحنا...

أيضا حيار ترنيمية الكنيسية تيردده بيال انقيياع كأنشيودة أبديية عذبية
 +اسم يسوع ً
ف أفواه القديسين قائلة :لك القوة والمجد والبركة ...يا عمانوئيل الهنا" ...صنيك ذبحيت
واشتريتنا اّلل أبيك".

 +اسييم يسييوع كترنيميية حييار حييالة دائميية ابائنييا القديسييين ...هييو اسييم الخييالص

خالحا من
الذي لربنا يسوع المسيح الذي فيه اعالن لعبيده الذين يدعونه ،وحار لهم
ً
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أفواه اصسود وبه تقووا على قوة النار ،ومن كل

عف.

" .3فـتَسـتـقُـوخمَ مـيـاهـًا بـ َـرَل مـن يـنـابـيـع ب ـيص".

شييخا المسيييح المخ يا صييار قييوة وتسييبحة وت نيميية نص ي ة ل مفييليان بلمييه

ول ذين تمتعوا بخالصه.

وف هذا العدد نكتشف ينابي الخالص ف شخص المخلص .أليس هو الصيخرة

الت تبعت المتغربين ف برية سينا .

"من حخرة رويية تابعتهم ،والصخرة كانت المسيح" ( 1كو .)4 :10

شخصيا.
على النفس ا ًذا أن تكتشف ينابي الخالص والما الح لتستق منه
ً
م ييل السييامرية كيي

قادهييا بذاتييه الييى المييا الحي الييذي ينبي في الييداخل كأنهييار

ما يية (يو.)4
ا
تكلم م نيقوديموس عن ينبوع الما والرو والميالد الجديد (يو.)3
هي
هي

جرم دم وميا مين ينبيوع جنبيه الميعيون بالحربية علينيا اذا أن نعييش الييه

ّللا لنا بكل سخا ف كل يكمة وفينة.
ونستق من ينابي الخالص الت أجرلها ا

أليييس ه ييو القائييل في ي يييوم العي ييد العويييم" :ان عي ييش أيييد فليقب ييل ال ي ا ويش ييرب"
مجانا.
(يو  ،)37 :7أنا أعي العيشان ما يياة
ً
 +آه م يين مي يرايم الهن ييا العجي ييب للخ ييالص!! أل يييس ه ييذا الش ييعب ال ييذي قي ييل عن ييه

ّللا المقدسة".
أنهم "رذلوا مياه شيلوه الجارية بسكوت كينبوع للخالص ف وسط مدينة ا
أيضا.
وسروا بمياه العالم الت من يشرب منها يعيش ً

ّللا ،وبركييات ينييابي الخييالص ال يمكيين أن
ولكيين رفييض النيياس ال يحجييب انعييام ا

تعوقها أهداس خيايا أو نجاسات.

ان ينبوع دم المسيح المختلط بما والجياري مين جنبيه هيو في الواقي نهير سيباية

ال يعبر كما رآه يرقيال النب صنه ينب الى يياة أبدية.

قديما الما ف البرية مرتين:
 +لقد يلب الشعب ً
اصولى :عند مارة يين تذمر الشعب وكانت المياه مرة ولم يقدروا أن يشربوا (خر

.)23 :15
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وف المرة ال انية عند مسية ومريبية عنيدما خاحيم الشيعب موسيى وتيذمروا وجربيوا

ال ييرب بض ييرب الص ييخرة في ي يوري ييب ففا ييت ين ييابي م ييا وق ييد ال م الت ييذمر والض ييجر

والسخط والغضب شربهم من الما لقلية ايميانهم (خير " )17اذ ليم تكين الكلمية ممترجية

با يمان ف الذين سمعوا الذين يريت ج هم ف القفر".

أما ينابي الخالص ف المسيح فيال مها الفر الروي ف الذين يتقدمون ليرتيووا

منه ...فر ال ينيق به ومجيد.

وكأن الفر ينب من ج ارييات اليرب ومين ينيابي خالحيه التي فجرهيا بروييه في

مانييا
أعميياة ا نسييان فصييارت البرييية القفيير أجميية مييا واصرض اليابسيية التي عيشييت ً
هذا مقداره فر وجهها وأه ر ثمرها وأبهج قلبها.

" .4وتقولُوخم ف ذلم بليو  :بمحَدوب بلر  .بدعوب بامسِ ِه .عرِّفـوب بـني بلشـعــو
بـأفـعـالـه .ذكِّـ ُروب بـأخم بسـمَـ ُه قـد تـعـالـى.
 .5نــِّموب للـر

ألنـه قـد صَـنع مُ تـخـَرًب .ليكن هـذب معـروفـًا ف كـل بأل ض.

 .6صــــوِّتي وبهت ــ ـي يــــا ســــاكِنَاَ صِــ ـهيَوخم ،ألخم قــــدوس إســــرب يل عَظِــ ـيمٌ ف
م".
طـ ِ
وسَـ ِ

ف ال"زء األول كانيت ت نيمة التمتيع بيالخالا اإللهي

يى مسيتوي شخصي

وف د لذلك كان يديث الرب كما لشيخص واييد "وتقيول في ذليك الييوم أيميدح ييارب

صنك اذ غضبت عل ارتد غضبك فتعرين ".

صن المسيييح تييألم ميين أجييل كييل وايييد وقييدم نفسييه فدييية عيين كييل أيييد وكييان الجيير

أيضا ترنيمة النصرة والخالص بصخر الدهور وانفجار ينابي الخالص والفر .
اصول ً
أما ال"زء الثيان  :مين هيذا النشييد فهيو ت نيمية الكي ازة والتبشيا والشيهادة لعمي
ّللا.
النعمة ف حياة أوالد َ

م يين ذا ال ييذي ي ييذوة المويب يية الس ييماوية ويتمتي ي بالمس يييح مل ييك ال ييدهور ومخل ييص

العالم ،اال ويشرب من ينبوع الرو ويرتوي وال يخبر بفضل ذلك الذي دعاه من الولمة
الى نوره العجيب.

جالس ييا عل ييى كرس ي مج ييده ويتيه يير م يين قب ييل الجمي يرة بيي يد
ميين ال ييذي ي ييرم الس يييد ً
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الشاروبيم اال ويكون
مستعدا ف الحال ويقول "هأنذا فأرسلن ".
ً
مي يين الي ييذي يحمي ييل عمانوئيي ييل علي ييى ذ ار يي ييه اال ويريي ييد أن تنيل ي يق نفسي ييه لتكي يير

للمسبيين.

يديا رئيييس
الهييا قي ًا
عجيبييا مشي ًا
ميين الييذي يتمت ي بميييالد اليفييل ويعرفييه
يدير ًأبييا أبي ً
ً
يير ً
السالم وال يذي مجده بين اصمم ويخبر بكم حن به الرب وريمه.

يهودا لربني ي ييا ف ي ي ي
ا ًذا في ي ييالك ار ة ه ي ي يى ثم ي ي يرة الخي ي ييالص اصولي ي ييى للي ي ييذين حي ي يياروا شي ي ي ً
أورشييليم واليهودييية والسييامرة وإلييى أقصييى اصرض وهنييا الكي ار ة في اايييات  6 ،5تتركيير

يول:

 .1إ الن اسم ال

يسوع ل"ميع الشعو واألمم:

ّللا "يخرجييون الشيييايين باس يمه" (ميير  ،)17 :16ونييادوا
وهييذه ه يى عالميية أوالد ا

"باسمه ف كل اصرض" (رو .)17 :9

فالمسيح له المجد قال لآلب" :أنا أظهرت اسمك للنياس" (ييو  )6 :17فهيو اليذي

أظهر لنا نور ااب.

ويتى ااالم قبلها التالميذ ف ك ار تهم من أجل اسمه.

وقد كر الرسل وعلموا اصمم وعمدوهم باسم ااب واالبن والرو القدس.
وحارت لهم سمة هى اسم أبيه مكتوب على جباههم (رو .)1 :14

ّللا الخالصية ألما تبلو ف األصحاحات السابقة:
 .2أ مال َ
ّللا...
وهى الت تحلث نها ف  :رجوع البيية الى ا

والدة الملك المخلص من العذ ار "العذ ار تحبل وتلد عمانوئيل".

ابنا".
والدة المسيا "يولد لنا ولد ونعي ً

وتكون الرئاسة على كتفه ...الق.
ينبت قضيب من جرع يسى...

وتحل عليه رو الرب.

ثم من المسيا وملكوته...

الى آخر ما جا ف ص .11
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تصير كل هذه اصعمال كي ار ة وبشيارة للشيعوب وإن تفينيا نجيد أن بشيارة ا نجييل

هى هى يياة يسوع المسيح.

مفتخرا".
وهى مجد ذاته الذي سماه اشييا "أنه حن
ً
وهو ما يود أن يذيعه ف كل اصرض.

ّللا ف وسط شعبه "قلوس إس ائا
 .3سكنى َ

ظيم ف وسطك".

جالسييا ف ي الهيكييل ...هييو هييو
قييدوس اسيرائيل الييذي رآه اشييييا في مجييد وجييالل ً
المتجسييد ف ي ييكييل جسييم البش يرية الييذي أخييذه ميين العييذ ار القديسيية هييذا هييو عمانوئي يل

ّللا معنا.
وا

ّللا ظهر ف الجسد" ( 1ت .)16 :3
"عويم هو سر التقوم :ا

ّللا.
اهتف ي يييا سيياهنة حييهيون  ...وارفع ي حييوتك جي ًيدا لتعلن ي عيين تجسييد ابيين ا
الذي أتى ويل فيك ورأينا مجده كما لوييد من ااب مملو نعمة ويًقا.

يييا ليييت حييوت الكنيسيية يمتلييئ قييوة ويتجييدد شييبابها بيياصه ر لتصييرخ في الشييعوب

البعيييدة والمترنحيية كالسييكرم والسييالكة ف ي الولميية والقائميية ف ي غفليية وإلييى كييل النفييوس
الت ي ي اقتنصي ييها العي ييدو الشي ييييان رادتي ييه ...تصي ييرخ الكنيسي يية فتي ييوقظ الضي ييمائر الميتي يية

والنفوس المتراخية وتحي أموات شعوب العالم.

ان الصوت الهادئ الودي يصلح للرويانيين ،أما اذا كانت نفوس ف غفلة فهيى

في ياجيية الييى حييوت حييارخ في البرييية أعييدوا يريييق الييرب قوم يوا سييبله كمييا في أيييام

القدم.
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األصـحـاح الثالـث عـشــر
ي من جهَـ ِا بابـل آهُ إشـعـيـاء بن آمُـوصَ".
" .1وحْ ٌ

لقيد بييدأت بابيل في تياريق البشيرية ببيرج الكبريييا يييث تبلبلييت اصلسينة وقييد كانييت

يانا وايي ًيدا ...ومنييذ ذلييك الحييين ويرميير لبابييل بمملكيية الكبريييا  .وكييان
اصرض قبلهييا لسي ً
الشييييان قييد اسييتولى علييى هييذه المملكيية ليمييارس منهييا سييليانه ويسيييير عليهييا بييرو
الولمة ويحركها بالشر على الممالك الذين كانوا يولها...

وف نهاية أسفار الوي ا له كنى ببابيل عين مملكية الشيييان التي تشين يرًبيا

ّللا القديسين وتحبك يبالها يولهم ...
على أوالد ا

وهكييذا سييميت بابييل الرانييية أم الرواني  ...التي اسييتحقت دينونيية رهيبيية وقيييل عنهييا

سقيت! سقيت بابل العويمة (راج سفر الرويا ــ رو .)2 :18

هكييذا يبييدو وا ي ًيحا ميين التكييوين الييى الرويييا أن بابييل ليسييت مجييرد مملكيية منييية
اعتيدت علييى مييراث اسيرائيل وسيبت الشييعب اليهيا فتيرة مين الرميان بيل هيى معتبيرة أنهييا

ّللا ف ي كييل مييان وف ي كييل مكييان وهييو ملييك
مملكيية الشييييان الييذي يشييتك علييى أوالد ا

على كل بن الكبريا .

وف اص منة الت ترح فيها الشعب المقتن شريعة الهه واسيتهان بقيدوس اسيرائيل

ّللا
ّللا ف معرفتهم أسلمهم ا
هان البد له أن يلج دائرة الولمة كما لم يستحسنوا أن يبقوا ا

الييى ذهيين مرفييوض وكمييا قييال الييرب" :سيييروا ف ي النييور مييادام لكييم النييور لييئال يييدرككم

الوالم" (يو .)35 :12

هكذا كيان في تياريق الشيعب القيديم ...اذ هجيروا النيور ارتيدوا اليى الويالم ووقعيوا

تح يت سييييرة مملكيية بابييل كنتيجيية يتمييية لعييدم الخضييوع للملييك السييماوي السيياهن ف ي

النور الذي ال يدن منه.

على هذا فإن ا عالن الذي بين أيدينا من نحو بابل هو دينونة للخيية ف دراها

وللعدو القديم ف مكان يصنه اصول (الكبريا بابل).

وقيد رأم اشييييا النبي هييذه الدينونيية في رويياه أنهييا مادييية في موهرهييا ميين جهيية

خراب بابل ،ورويية ف معناها من جهة سقو الشييان الذي ال يمكن أن ت بت مملكته.
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منيييا في خيراب بابييل بينمييا كشييفت عيين سيير سييقو
علييى ذلييك فقييد تحققييت روييياه ً
الشييان ف كلمات غايية في العميق تعتبير مين أعليى اصسيرار التي كانيت مخبيأة و ار

الدهور ولم يعر بها بن البشر من قبل.

" .2أقيمــوب بيــا علــى جبَ ـل أق ـرَعَ .ب فعُ ـوب صــوتًا إلــيهم .أش ـرُوب باليــد ليــدخُلوب
أبـوب

بلعُـتَـاةِ.

خـري عظَمَـي.
ي ،ودَعَـوت أبـطـالي ألجْـل غـضـيبُ ،م تَ ِ
 .3أنـا أوصَيـ ُ
ت ُمـقـدَّسـ َّ

م
 .4صـــوتُ مجهُـ ـو علـــى بلبـــال شـــبه قَـ ـو كـ ـ رينَ .صـــوتُ ضَـ ـجيج ممَالِـ ـ ِ
أُمـم مُجتَ ِمعَـ ٍا.

بلـنـود يَـعـ ُرض جيـش بحلـر .

 .5يـــأتوخم مـــن أ ض بعيـــدةٍ ،مـــن أقصـــى بلســـموبت ،بلـــر

طه
وأدوبت ســـخَ ِ

ليُخـر َ كـل بأل ض".

أبوا العتاة:

هي يى أبي يواب باب ييل المتكبي يرة ،أم الرواني ي س ييتقتحم أبوابه ييا الحص ييينة .أبي يواب مملك يية

ابليس النحاسيية ومتاريسيه الحدييد .القيوي المتسيلح اليذي يحفيظ داره وكأنيه في أميان...
ولكن ال سالم قال اله ل شرار.
أقيموا راية

ى جب أق ع:

عالميية الخ يراب علييى مملكيية الشييييان هيى ارييية الصييليب المرفييوع ،جبييل الجلج يية

هى نذير الخالص وبشرم تحييم أبواب سجن الجحيم.

فالوي الذي رآه اشييا من جهة بابل هو وي الدينونة يين يكمل مان دينونة

بابل أم الروان ومدينة الكبريا .

واليرب ييأمر لتقيام اريية عليى جبيل عيال في مكيان قفير "جبيل أقيرع" تيرم مين بعييد

تجتذب النور من بعد.

ويأمر بأن يرفعوا حوتًا اليهم ليأتوا وأن يشار اليهم باليد.
وقد رأم اشييا النب بالرو هذه اايات كلها تيأت وتحيل ببابيل وقيد كميل ميان

عصيانها وأتت ساعة دينونتها.
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منيا ببابل ييث هاجمتها جيوش الماديين
ويمكننا أن نعلم أن هذه كلها قد تمت ً
وأنهت مان ملكها وييمت كل كبريائها.

وهنا يرم اشييا النب اصمر وقد خرج من قبل الرب الستدعا الجيوش والقوات

لتأت على بابل بكل قوة وجبروت.
أقيموا راية

ى جب أق ع:

لتجتم الجيوش يول الراية وهى مرفوعة على جبل عال مكان قفر يمكن نورهيا

من بعد.

أشا وا بالال لال وا:

وكيأن اليرب نفسيه يعيييهم اشيارة لليدخول وإذن باالقتحيام وهيذا بيين بو يو شيديد

أن يد الرب متدخلة ف كل اصمور وأن تدابيره ا لهية و ار كل عمل.
أبوا العتاة:

أبواب بابل المتكبرة العاتيية أم الرواني  ...التي يصينت نفسيها وقاليت أني أسيكن

في أمييان وكييان يفتخيير بهييا نبوخييذ نصيير قييائالً :هييذه بابييل العويميية الت ي بنيتهييا بقييوت
واقتييداري ...يًقييا قييال الييرب "اذا تسييلح القييوي يحفييظ داره في أمييان ولكيين متييى جييا ميين
هو أقوم منه ينرع ساليه المتكل عليه وينهب أمتعته".

مقلس  ،أبطال  ،مفتخ

ظمت :

تماميا أن ربنيا
لقد سمى الرب الجيش المنتقم من بابل بهيذه اصسيما ومنهيا تيدرح ً
هييو ويييده الييذي يقيياوم الكبريييا  .وهييو ف ي ذلييك يسييتخدم آالت غضييب وقييد خصصييها

للعمل لتنفذ ارادته وعمل قصده ا له .

فإن كانت هذه اصسما أيلقت على جيش الهجوم على بابيل فكيم تكيون اصسيما

المقدسيية التي يعييهييا الييرب صوالده الييذين يسييتخدمهم لعملييه الخالحي  .وهييدم يصييون
الشييان وكل علو يرتف

ّللا القدوس.
د ا
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على أننيا مين جهية أخيرم نيرم في دينونية بابيل وخرابهيا الرمني بع ًيدا آخير عميًقيا
جدا وهو خراب بابل المختفية والمتحوية و ار كل بابل منية وهى مملكة الولمة ذاتها
ً
وسقويها وخرابها .وقد يبدو ذلك وا ًحا ف أححا .14
" .6ولْولُـوب ألخم يـو بلـر

قريـبٌ ،قـاد ٌ كخـرَب ٍ ِمـن بلقـاد علـى كـل شـيءٍ.

ذو
 .7لـذلـم ترختـي كـل بأليـادي ،ويـ ُ
 .8فرتـــاعوخم .تأخُـ ـذهم أوجـــاع و

كـل قـلـب إنـسـاخم.

ـــاضٌ .يتلـــوَّ ْوخم كوبلـــد ٍة .يبهَتـــوخم بعضـــهم

إىل بـعـض .وجوهُـهـم وجـوه لـهـيـب".

ان بابل ف كبريا قلبها كانت تون أنها تييش ميمئنة بعيدة عن اال يراب ال

يمكن أن تصل اليها يد أعدائها ،بل كان يون أنه ال يقدر أيد أن يقترب اليها.
ولكن خراب بابل يأت عليها من القيادر عليى كيل شي

يميت ويحي  ،يعي ويأخذ ،يفتح ويغلق.

 ،القيادر أن يبني ويهيدم،

لذلك فإن أخير ما ف الكبريا هو الغرور وال قة واالتكال على البايل.

ت تخ أل األياد :

تأت الضربة اصولى على ذراع البشر فترخى...

أليس هذا هو ذراع البشر الذي اتكلت عليه بابل.

يًقا ملعون من يتكل على ذراع بشر.
 +أليست هذه هى اصيادي الت تشددت لعمل البشر.

 +أليست هذه هى اصيادي الت تقول أن ذراع خلصت ل وقوت واقتداري هما

معتمدي.

يذو ق ب أل إنسان:

الكبريا تعمل قساوة ف القلب ،وجسارة وتجبر فعندما تأت ساعة الدينونة يذوب

قلب كل انسان.

القلب المرتف ف الشر كالجبل يذوب كالشم من وجه ربنا.
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ومخاض .يت َوون ألواللة:
فا تا ون .تأ ذهم أوجاع
ٌ
ميين خييو وهييول العقيياب تتوج ي أيشيياوهم فيصيييرون كييالمرأة الت ي تلييد .يتلييوون
من الوج .

لقد ا يرب يرقيا الملك عندما ياحره جيش أشور وشعر بهذا الشعور .وأرسل

اشييييا يقييول" :هييذا اليييوم يييوم شييدة وتأديييب وإهانيية صن اصجنيية قييد دنييت الييى المولييد وال

قدرة على والدة".

يحا."...
ومرة أخرم قيل" :تلوينا وتوجعنا ولدنا ر ً
ولكين عنيدما تيداهم م ييل هيذه اصوجياع والمخيياو

ّللا الحييقييين يلتفتيون الييى
أوالد ا

حخر الدهور وإلى قوتهم ف اسم الخالص فتتحول أوجاعهم الى قوة ويلقيات الميوت

الى خالص فينقذهم ويخلصهم وال يعودون يتذكرون الشدة فيما بعد.

أما رجال بابل فإذ ليس لهم من ينورون اليه فإنهم ينظي ون بعضيهم إليى بعي

ويلتمسون خالحهم ف عومائهم ولكن يا لخري الوجوه فإن العوميا في تليك السياعة

ّللا
يكيبا أم ييام دينون يية ا
ه ييم أه يير ب ًس ييا تب ييددت ق ييوتهم عن ييد الجح يييم وانش ييقوا وانس ييكبوا س ي ً
العادلة.

يًق ي ييا م ي ييا أح ي ييدة الكلم ي يية ال تتكلي ي يوا عل ي ييى الروس ي ييا  ،وال عل ي ييى اب ي يين آدم يي ي ييث
ال خالص عنده (مر .)3 :146
" .9هـــوذب يـــو بلـــر

جعَـــل بأل ض
قـــاد ٌ ،قاســـيًا بســـخ ٍ ومحـــوِّ غضـــبٍ ،ليَ ْ

خـطَـاتَـهـا.
خـرببـًا ويُبـيـد منـهـا ُ
 .10فإخم جنو بلسـموبت وجبابرتهـا ال تُـربز نو هـاُ .تظلِـم بلشـم

عنـد طُلُوعِهـا،

ع بضَو ِـ ِه.
وبلقَـمَـر ال يلمَـ ُ
مثهــم ،وأُبَطِّــل تعظُّــم
 .11وأُعاقــب بملســكُونا علــى شــرِّها ،وبملُنــافقني علــى إ ِ
ع تَجَـبُّـر بلعُـتـَاةِ".
بملستَكربين ،وأضـَ ُ

تتيابق كلمات النبوة هنا ف يوم دينونة بابل م ما قاله اليرب يسيوع عين مجيئيه

ال ان المخو

والمرهوب ،فالشمس تولم والقمر ال يعي

و ه والنجوم تتسياقط مين

ير للدينونية العتييدة،
السما وقوات السموات تترعرع وهذا يعن أن دينونة بابل كانت رم ًا
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مخيف يا مر ًب يا للخييياة يتييى أنهييم
فف ي كييل ييياالت الدينونيية يقييف الييرب الييديان العييادل ً
يقوليون للجبييال اسييقي علينييا ولآلهييام غيينييا مين وجييه الجييالس علييى العييرش (لييو :23

.)30

وميين المعييرو

أن المنييافقين ال يقومييون ف ي الدينونيية ...بييل يكون يوا م ييل الولميية

الهاربة من النور وال تستيي أن ت بت أمامه ليذلك قيال أنيه ييأت " ...ليبييد مين اصرض

أيضا فيذهب الخياة الى هالح أبدي".
خياتها كما قيل ً
أيضا أن ناليظ أن الرب ف دينونة بابيل سييعاقب تعويم قليب المسيتكبرين
يجب ً

أساسا على الكبريا  ،وليس يرييق آخير لدينونية
ويض تجبر القساة ،فالدينونة منصبة ً
الكبريييا سييوم السييحق والكسيير ،صنييه مكتييوب أن الكبريييا تسييبق الكسيير والسييقو "قبييل

الكسر الكبريا  ،وقبل السقو تشامق الرو " (أم .)18 :16

جـل أعـزَّ من بلذهـب بإلبريـز ،وبإلنسـاخم أعـزَّ من ذَهـب أوفـِـرَ.
" .12وأجعـل بلرَّ ُ
 .13لــــذلم أُزَلــــزلُ بلســــموبت وتَت َزعْـــزَع بأل ض مــــن مكانهــــا ف سَـــخَ ِ
بلـنـود وفـي يـو حُـ ُمـوِّ غَـضَـبـ ِه.
 .14ويكونـــوخم كَظـــيب طريـــد ،وكغَـ ـنم بـــي مـــن يَجمَعهـــا .يلتَ ِتُـ ـوخم كـــل وبحـ ـدٍ
د إىل أ ضِــ ِه.
إىل شَـعـبـه ،ويـهـ ُر ُبـوخمَ كـل وبحـ ٍ
ف.
طـعَــن ،وكــل مــن بنـحَــا َ يســقُـ ُ بالـسَّــيـ ِ
 .15كــل مــن وجِــد يُ ْ
م أط ــالُ ُهم أمــا عُيــونِـهم ،وتُنهَــب بيــوتـهـم وتُ ـضَــح نســا هُـم".
طــ ُ
 .16وتُحَ َّ

عندما يبيد الرب الرجال الخياة ف بابل ويعاقب كبرييا هم يصيير في بابيل فنيا

ييئا نييادر الوجييود اذ أن
وانق يراض للرجييال فتبحييث عيين رجييل وال تجييد ويصييير الرجييال شي ً
الرجال يصيرون قلة قليلة لذلك شبههم النب بالذهب وا برير النادر الوجود.
وخو

وفي عقييابهم رآهييم اشييييا النبي م ييل ظبي ميييرود أمييام الصييياد في فييرع رهيييب
بالغ أو م ل غنم مضيربة من المفترس وليس ف وسيها راع يجمعها.

يًقا أن الشرير يهرب وال يارد بل أنه قيل أن مالح الرب ياردهم ،والذي يجعيل

آالمييا وفرًعييا أن اصش يرار ليييس لهييم ميين يجمعهييم ،ليييس لهييم راع ...بييال
المو ييوع أشييد ً
مسيح وبال من يحميهم.
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ال تحم ي يييهم المدين ي يية بأسي ي يوارها "ه ي ييل م ي يين أنح ي يياش يس ي ييقط بالس ي ييي " .صن باب ي ييل

ليسييت مكييان ايتمييا  ،أس يوارها تحس يب كييال ش ي

وتحصيييناتها كالعصييافة أمييام نفخيية

الق ييدير .صن المدين يية التي ي له ييا اصساس ييات التي ي يمك يين أن يحتمي ي به ييا هي يى أورش ييليم

ير ًس ي ييا ال يني ييامون ك ي ييل النه ي ييار
الت ي ي قي ي ييل عنهي ييا "عل ي ييى أس ي يوارح ي ي ييا أورش ي ييليم أقمي ييت ا
وال كل الليل"؟
فمن أراد أن يحتم فعليه أن يكون ف أورشليم وليس ف بابل.

أيضيا النجيياة هيى مجيرد الهييروب ...اليى أيين يهييرب اصشيرار مين الدينونيية؟
ولييس ً
هكييذا يصييادفهم العقيياب ف ي كييل مكييان .وليييس ميين مفيير "ان ذهبييت الييى السييما فأنييت

أيضا".
هناح وإن يبيت الى الجحيم فأنت هناح ً

ّللا ونحتمي في
لذلك يجدر بنا ونحين نتأميل هيول عقياب الدينونية أن نهيرب اليى ا

أيضييانه في ي أورش ييليم (الكنيس يية) يي ييث ال يقت ييرب اصشي يرار وال يص يييب الش يير وال ت ييدنو
ربة من مسكنك (هنيستك).

 +تحطم أطفالهم أمام اونهم:
ان الخيية ال تس

الى الشيخص في ذاتيه فقيط بيل أنهيا تمتيد في آثارهيا وتكابيد

بسييببها كييل الييدائرة المحيييية ،اصيفييال ،النسييا البيييوت ،الكييل يييئن ويتوجي وتقي عليييهم

ظالل الموت.

ييا ليييت الييذين يييشييون في يييياة الشيير يفكييرون فيميا سيييجلبه وتسييتوجبه خياييياهم

من دينونة تق على أيفالهم اصبريا وتلحق بالنسا والبيوت.

" .17هأنـــذب أُهـــيِّج علـــيهم بملـــاديِّني بلـــذين ال يعتـــدُّوخم بال ِضَّـ ـا ،وال يُســـرُّوخم
بـالـذهـب.
ق ُعيـــونُهم
ي بل تيَـ ـاخم ،وال يَرحَمُـــوخم مثَـ ـرَة بلـ ـبَطن .ال تُشـ ـ ِ ُ
 .18فـ ـتُحَ ِّ
طم بلقسـ ـ ُّ
علـى بألوالد.
ر بابـــل ،بهـــاءُ بملَمالـــم وزينَـــاُ فَخـــر بلكِلـــدبنيِّني ،كتقليـــب بللَّــــه
 .19وتَصِـــ ُ
سـدو وعـمـو ة.
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ي،
 .20ال تُعمَـ ـر إىل بألبـــد ،وال تُسـ ـكَ ُ
ن إىل دو فـــدو  ،وال يُخَـ ــيِّم هنـــاك أعرببـ ـ ٌّ
ض هـنـاك عــاةٌ.
وال يُـربـ ُ

ض هنـــاك وحُـ ـو ُ بلقَ ـــر ،وميـــأل بلبـــو بيـــوتهم ،وَتسـ ـكُن هنـــاك
 .21بـــل تَـ ـربُ ُ
حـش.
ص هـنـاك مَـ ْعــ ُز بلوَ ْ
بـنـات بلنـَّعـا  ،وتـرقُـ ُ
 .22وتَصـ ـيح بنـــات آوَى ف قصُـ ـو هِم ،وبلـــذِّ ا

ف هـ ــياكل بلتـــنعُّم ،ووقتهَـ ـا

قريـب بجملـيء وأيـامـهـا ال تـطُـولُ".

هنييا يش يبه الييرو القييدس دينونيية بابييل بدينونيية سييدوم وعمييورة الت ي يكييم عليهمييا

ّللا في القيديم جاعلهميا عبيرة للعتييدين أن يفجيروا .وكميا كلميت أييام
بالخسف ورميدهما ا
عصيان بابل استحقت نفس النصيب التعس من الخراب والهر والدمار اصبدي.

هكيذا يجعييل التييدبير ا لهي ميين كييل قصيية دينونيية آييية تحييذير لكييل اصجيييال لعلهييا

تكون
فعا للتوبة لبن الملكوت.
ً
توبيخا وتبكيتًا للخيايا ودا ً
ليتنييا ونحيين نرج ي الت يياريق المقييدس ونييرم دينونيية ش ييعوب وعقيياب قييد وق ي عل ييى

الفجار نتذكر كلمات الرب يسوع لجماعة اليهود اليذين جيا وا ليخبيروه عين اليذين سيقط

عليهم البرج ف سلوام فقال لهم" :ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون".

قييد تتحييول الك يوارث واصيييداث الت ي تسييم عنهييا وتق أرهييا كييل يييوم الييى مو ييوع

للحي ييديث والسي ييمر وتناقي ييل اصخبي ييار م ي ي أنهي ييا كي ييان يجي ييب أن تقودني ييا للتوبي يية صن كي ييل

دافعا لحياتنا نحو التوبة.
ما يحدث يولنا يجب أن يكون ً
يكنا للبيوم واليذئاب
 +أما من جهة ما كابدتيه بابيل فيكفي ميا قييل أنهيا سيتكون مس ً
الت هى رمير لسيكنى الشيييان وامتالهيه لحيرب بابيل التي كانيت تيدعى بهيا المماليك
وفخيير الكلييدانيين علييى أن أجمييل مييا يعييري اليينفس المترقبيية خييالص ربنييا ...هييو هييذا
القضا ا له ف آخر كلمات اصححا أن "أيامها ال تيول".

فسليان الولمة وجبروت الخيية ويغيان الشييان الى ييين وإليى نهايية وأيامهيا

ال تيول.

ما أجمل قول الرب يسوع ساعة اليبض عليه ف البستان "هذه سياعتكم وسيليان

الولميية" فسييليان الولميية الييى سيياعة أمييا ملكييوت النييور فييإلى أبييد اابييدين .وهييذا يعييري

ّللا ف ريلتهم الت يجاهدون فيهيا
أوالد ا

يد كبرييا بابيل و ناهيا عيالمين أن أيامهيا ال
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تيول.
التنعم:
 +بنات آوي ف قصورهم ،والذئا ف هياك
ُّ

هييذه ه يى النهاييية المخيفيية و ار التيينعم والقصييور صولئييك الييذين قييال عيينهم الرسييول

أنهييم يحسييبون تيينعم يييوم لييذة ،فيييشييون في قصييور الملييوح ويتنعمييون بييالبر واصرج يوان
م ل الغن الذي استوفى خيراته ف يياته.

يجيب أن نتنبيه يييا اخيوة الييى وال المجيد العيالم وأن الييذئاب وبنيات آوم مختبئيية

و ار هيا منتويرة لحوية القضيا ا لهي  .ان الموهيير البهي والمجيد الخيارج سيرعان مييا

يرول.

بنييات آوم والييذئاب مشييهورة بييالمكر والحيليية وإفسيياد الكييروم ،لييذلك قيييل :خييذوا لنييا

ال عال ي يب الصي ييغيرة المفسي ييدة للكي ييروم ،هلي ييم نهلكهي ييا قبي ييل أن تهلكني ييا هلي ييم نتغلي ييب عليهي ييا
ونستأحلها قبل أن تخرب قصورنا ويياهلنا.

أيضا لنحذر أن تصير يياهلنا يياهيل للتينعم البشيري ،ليئال تصيير للخيراب بيل
ً +
لنجعلها للتنعم ا له وبخور الصلوات ورائحية القداسية ليئال تسيم حيوت اليرب "بيتي

بيت الصالة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص".
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األصـحـاح الرابـع عـشــر
مقلمة:

هان يديث اليرب في اصحيحا السيابق عين خيراب مملكية بابيل ونهايية سيليانها

وكسر تجبرها ،وقد تأملنا ف تحقيق كلمات الوي ا له التي كمليت في وقتهيا وكيذا

فيمييا و ار التحقيييق الرمن ي ميين سييقو مملكيية الشييييان وسييحقها وإنهييا

مييان الخيييية

ال ييذي يقق ييه ربن ييا يس ييوع المس يييح بمجيئ ييه وح ييلبه وقيامت ييه .اذ س ييحق الش ييييان وأنه ييى

ّللا".
ّللا "اقترب منكم ملكوت ا
مملكته وأعلن اقتراب ملكوت ا

والحديث ف هذا اصححا هو استرسال ف كشيف أسيرار الخيالص مين سيليان

الولمة وانهيار مملكتها.

وقد تركرت نبوات هذا اصححا يول ملك بابل ،كي

عويما.
ً

سقط وكي

كان سقويه

وإن كان سقو مملكة بابل كشف عن أسرار انهيار مملكة الشييان ،فإن سيقو

ملك بابل يحوي أسرار سقو ابليس عدو الخير وليس فقط سيقويه تحيت حيليب ربنيا

ير سييقويه
أيضييا كشييف لنييا أس يرار سييقويه اصول قبييل خلقيية ا نسييان ثييم أخيي ًا
يسييوع بييل ً
اصبييدي ييييث يييير ف ي بحي يرة النييار المتقييدة الييى أبييد اابييدين .وقييد بييدأ الييوي كلماتييه
هكذا.

" .1ألخم بلــر

م يعقــو
ســيَرحَ ُ

واتــا أيضًــا إســرب يل ،ويــريُ ُهم ف أ ضــهم،

فتقتَـرخم بـهـم بلغُرَبـاء وينضمُّوخم إىل بـيـت يعقـو .
هم شـــعو
 .2ويأخـ ـذُ ُ
ف أ ض بلـــر

ال

ويـــأتوخم بهـــم إىل موضِـ ـ ِعهم ،وميـــتلكُ ُهم بيـــت إســـرب يل
عبيـ ـدًب وإمـــاءً ،ويســـبوخم بلـــذين سَـ ـبَوهُم ويتســـلَّطوخم علـــى

ظـالِ ِمـيـهـم".

سا حم يعقو :

في بداييية البشييارة بييالخالص ميين قبضيية ابليييس وسييليانه يعليين الييرب ريمتييه نحييو

مختاريه وأيشا رأفتيه وقلبيه الحيان نحونيا ،واصفعيال هنيا يي حم ويختيار ويي يح تحتياج
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الى وقفة يويلة لنتأملها بعمق لك ندرح ما كان يجول بخاير ربنا نحو خالحنا قبل

اص منة.

فف المسيح يسوع نحن الذين كنا قيبالً غيير مرييومين حيرنا بنعميه مرييومين اذ

أعلن ريمته وليفه المتناه نحونا.

ففي المسيييح أعلنييت لنييا ميرايم داود الصييادقة واصمينيية التي وعيد بهييا الييرب جيينس

ّللا م يين نح ييو الكنيس يية "بمي يرايم عويم يية س يياجمعك"
البش يير ،وفي ي المس يييح تحق ييق وع ييد ا

(اش .)7 :54

ّللا
عوض فيضيان الغضيب اليذي يجيب وجيه ااب عنهيا .وفي المسييح اهتشيفنا ا

الذي هو غن ف الريمة الذي من أجل رأفته الك يرة ونحن أموات بالخيايا أييانا ف

المسيح ،وف المسيح قويت ريمة الرب على خائفيه م يل ارتفياع السيموات ،وم يل بعيد

المشرة عن المغيرب أبعيد عنيا معاحيينا ،وفي المسييح كميل وعيد اليرب لموسيى "أرييم
من أريم وأت ار

على من أت ار

" وأعلن الرب كل جودته أمامنا ونودي باسيم اليرب،

ويلّّ بيننا ورأينا مجده وامت نا نعمة فوة نعمة.
هييذا هييو الفعييل اصول للخييالص عنييدما بييدأ الييرب يحيييم العييدو الش يرير قييال "صن
الرب سيريم يعقوب" من العبودية القاسية ومن يد الذي ال يريم.

ويختار إس ائا :
(أ

يًقا لقد "اختارنا فيه قبل تأسيس العالم ،لنكون قديسين وبال لوم ق ادامه ف المحبة
.)4 :1
ولكيين هييذا االختيييار الييذي سييبق اص منيية "اذ عيننييا للتبني بيسييوع المسيييح" لييم يكيين

ّللا فقي ي ار الع ييالم والض ييعفا
لس ييبب ب يير أو تق ييوم أو فض يييلة ب ييل عل ييى العك ييس اخت ييار ا

والمييردرم وغييير الموجييود  ...لك ي ال يفتخيير كييل ذي جسييد واختييار حييهيون ور يييها

مسكنا له ،وقد دعانا أيبابه ومختاريه بمقتضى الريمة الت سبق فأعلنهيا في شيخص
ً
ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعرية.
هكييذا سييبقت وأدركتنييا ريمتييه فصييار اختيارنييا علييى سييبيل نعمتييه الغنييية وريمتييه

الفائقة بالليف علينا.
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وي يحهم ف أرضهم:

لقييد دعييا الشييعب القييديم ف ي العهييد اصول لك ي يييدخلوا رايتييه ولكيين لعييدم ا يم يان

وصنهم أغضبوه بأفعالهم وأسخيوه بقلة ايمانهم أقسم ف غضبه أنهم لن يدخلوا رايته.

ّللا لل اري يية م يين جه يية العتي ييدين أن يرثي يوا الخ ييالص ...كم ييا يق ييول
لك يين بق ييى وع ييد ا

ّللا" ...وهذه الراية هى في المسييح يسيوع اليذي
الرسول بولس" :ا ًذا بقيت راية لشعب ا

قال" :تعالوا ال ا  ...وأنا أريحكم".
فهي ييو وي ي ييده مي ي يريح التع ي ييابى ،وه ي ييو ال ارع ي ي الص ي ييالح وي ي ييده كم ي ييا يق ي ييول المرت ي ييل:
"الى مياه ال اريية ييوردن " (مير  .)2 :23وهيو اليذي عنيدما نتكيئ عليى حيدره نسيتيي

أن نقول" :أرجع يا نفس الى مو

رايتك" والرب معلن أنه سيريحهم في أر يهم،

صن ال يمكي ي ي ي ي ي ي يين أن تكي ي ي ي ي ي ي ييون ال اريي ي ي ي ي ي ي يية ف ي ي ي ي ي ي ي ي أرض الغربي ي ي ي ي ي ي يية أو أرض السي ي ي ي ي ي ي ييب ،
ولك يين "أرض الموع ييد" ول يييس بالعه ييد الق ييديم ،ولك يين بالعه ييد الجدي ييد بدم ييه .وهي يى كم ييا

ّللا
عابي ير عنه ييا ال ارئ ي ي "أر ً ييا جديي ييدة يس ييكن فيهي ييا الب يير" (أي المسي يييح) وهي يى مسي ييكن ا
م الناس.
ّللا ووارثون
ولكن هنا تدعى أر هم أي أرض المفديين ،أنها ميراثهم اذ هم ورثة ا

م المسيح.

يييا لغن ييى ريم يية المس يييح وي ييا لمج ييد اختييياره لن ييا وملك ييوت رايت ييه التي ي وع ييدنا به ييا

فلنشكر المسيح الهنا من أجل ك رة ايساناته لنفوسنا.

ولك يين ال يو يين أي ييد أن الموع ييد واالختي ييار والريم يية هم ييا سي يرائيل فق ييط ب ييل في ي

المسيح سيقترن بهم الغربا وينضمون الى بيت يعقوب ...صن اش ارة نور المسيح وإن

هان من اسرائيل اال أن جليل اصمم سيتمت به وكيل مين هيو جيالس في ظلمية الخييية

عويما".
نور
والموت "أبصر ًا
ً

حانعا
واقتران الغربا م بيت يعقوب هو بالمسيح الذي حالح االثنين ف نفسه
ً

سالما وقتل العيداوة بصيليبه ،ال ختيان وال غرلية ،ال عبيد وال يير ،وعنيدما ييدخل هي ال
ً
الغربا الى المسيح يقال لهم" :لستم ا ًذا بعد غربا ونيرالً ،بيل ر ايية مي القديسيين وأهيل
ّللا" (أ
بيت ا

.)19 :2

ويأخذهم شعوب ويأتون بهم الى مو عهم ويمتلكهم بيت اسرائيل ف أرض الرب
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عبيدا وإما ويسبون الذين سبوهم ويتسليون على ظالميهم.
ً
ه ي ييذه نب ي ييوة ع ي يين رج ي ييوع بني ي ي اسي ي يرائيل بع ي ييد الس ي ييب – ال ي ييى أرض ال ي ييرب – بع ي ييد
أن تدور الدائرة على مملكة بابل وملكها ،فالمخرب والوالم سيأخذ أجيره ودينونية ،متيى

جي ي ييا مي ي يين هي ي ييو أقي ي ييوم مني ي ييه وني ي ييرع سي ي يياليه المتكي ي ييل عليي ي ييه ،يينئي ي ييذ ينهي ي ييب أمتعتي ي ييه
ويي ييو ع غنائمي ييه هكي ييذا يكي ييون بن ي ي الملكي ييوت بعي ييد أن كاني ييت مملكي يية الولمي يية تسي ييبيهم

وني يياموس الخييي يية يسي ييود علي يييهم فبالمسي يييح المخلي ييص تتبي ييدل اصي ي يوال ويهي يياجموا بي ييه

مملكة الشييان ويخلصون من يده غنائم وسبايا ،ويكون لهم سليان وقوة باسم فياديهم

القدوس.

" .3ويكــــوخم ف يــــو يُريُــ ـمَ بلــــر

مــــن تَعَبــــم ومــــن بنزعاجِــ ـمَ ،ومــــن

بلعبوديـا بلقاسـيـا بلي بسـ ُتـعبـدت بـهـا.
 .4أنـــم تنطِـ ـق بهـــذب ب جـــو علـــى مَلِـ ـم بابـــل وتقـــول :كيـــف بـــاد بلظَّـ ـامل،
طرسَـاُ؟ قـد كَسَّـر بلـر
بـادَت بملُغَ ْ

ملتَسـلِّطِني".
عَـصَـا بألشـرب  ،قـضـيـب ب ُ

قديما ،ييد ربنيا الشيديدة وذ ارعيه
ف يوم عبور البحر اصيمر عندما رأم شعب ا
ّللا ً
الممدودة وكي أن فرعون وجنيوده وخييار فرسيانه ومركباتيه غرقيوا في البحير اصيمير،

ّللا بصييوت واي ييد ق ييائلين" :تعييالوا نس ييبح ال ييرب صنييه بالمج ييد ق ييد
انيلييق الش ييعب يمج ييد ا
تمجد ...وأخذت مريم أخت هارون الد

خالبة.

بيدها والنسيوة مين يولهيا في موياهرة روييية

هكذا يكون التسبيح نتيجة يتمية للخالص الذي حنعه الرب ،فالعمل الخالحي

دفعا الى الشكر والتسبيح والتأمل ف حني الهنا وانكسار العدو الشرير.
يدف ا نسان ً
على هذا اليياس تنبأ اشييا النبي هنيا لبني الخيالص ،واليذين سييتمتعون برويية

يليانا أن يدوسيوا
سييقو رئيييس هييذا العييالم م ييل البييرة ميين السييما  ،والييذين سيييأخذون سي ً
الحييياة والعقييارب وكييل قييوة العييدو .ويتحييررون ميين عبودييية ابليييس القاتليية في يييوم ي يريح

الرب أوالده من التعب واالنرعاج والعبوديية القاسيية وييتمم خالحيهم بيااالم والصيليب،

ّللا بهييذا الهجييو علييى الشييييان قييائلين" :كيييب بيياد الظييالم،
ف ي ذلييك اليييوم ينيييق أوالد ا
بادت المغط سة؟".
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" .6بلضَّ ـا

بلشــعو

بسَ ـخَ ٍ ،ضــرَبهً بــي فـت ــو  .بملُتسَ ـ ِّل بغضَ ـب علــى بألمــم،

باضطـهـاد بـي إمـسَـاكٍ".

ان علة الشييان اصولى هى الكبريا والغيرسية والوليم والتسيلط ينبعيان منهيا مي

هل قساوة وتجبر ،وقد كان ملك بابل الوثن مملوً ا من هذه الرو الشييانية .وسيقو
الشييييان المم ييل سيوا في فرعييون أو ملييك بابييل أو في الوييالمين المتسييلط عليييهم رو

ّللا باليمأنينية
ابليس ،هذا السقو ي ير الفر والسرور ف كل مان ويمي قليوب أوالد ا

وغالبييا
ير
وا يمييان أنييه مهمييا بلييغ الشييييان ميين ظلييم أو مهمييا بييدا الوييالم وقييف منتصي ًا
ً

ّللا ميذلين مهيانين مكيروبين معتيا ين وأن اال ييهاد ميين
يا ومهميا بيدا أن أوالد ا
ومتسيل ً

ّللا وثقية
العدو والشرير "بال امساح" ...ولكين هنياح رجيا ثابيت في داخيل نفيوس أوالد ا
بيقين شديد أنه ستأت أوقات الفيرج والنجياة مين قبيل اليرب ،وسييأت ييوم الخيالص ييوم

استعالن قوة رب الجنود ،يومها يباد الوالم والمغيرسة ،ويكسر الرب العصيا وقضييب
ّللا ،أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا جحيم؟
التسلط ،ويسحق الشييان ويقول أوالد ا
" .7بسـتـربحـت ،بطـمـأنـَّت كـل بأل ض .هـتـ ُـوب تـرنـُّمـًا.
 .8حتـــى بلسَّـــرو ي ـــرَل عليـــمَ ،وأ ز لبنـــاخم قـــا ي :منـــذ بضـــطَجَعتَ مل يَصْـــعَد
علينـا قـاطِـعٌ".

ونير ثقييالً عليى اصرض ،وقي ظليه ال قييل عليى كيل
هيبا ًا
لقد كان ملك بابل ثقالً ر ً
ال ويتيرح
أيد ولم ينج من بيشه وسيوته شعب ،بل أينما ذهب كيان ينفيث تهديي ًدا وقيت ً

يارا ،فصييار اسييمه ر ًبييا لكييل الشييعوب لييذلك عنييدما يبيياد ويسييقط
اصرض خلفييه خرًابييا ودمي ً
ف يإن اصرض تتيينفس الصييعدا والشييعوب ميين يولييه تيمييئن بييل وتهتييف بييالترنم والشييكر
أيضييا تسييتريح ميين دميياره
يتييى نبييات الحقييل السييرو وأر لبنييان الخليقيية غييير النايقيية ً
وفساده.
فإن كان يقال هذا عن ملك بابل فكيم بيالحري يقيال عين رئييس هيذا العيالم ،اليرو

يوعا ولكن بقسوته وجبروته وظلمه كان يجول
الذي حارت الخليقة مخضعة له ليس ً
ال للناس.
ف اصرض ويتمشى فيها
مشتكيا على أوالد ا
ّللا ،هذا من المبدأ كان قتا ً
ً
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فماذا يقال يوم تستريح الخليقة وتتحرر من عبوديته؟ يًقا أن اصرض تستريح من
معا.
عبودية الفساد وتعتق الى يرية أوالد ا
ّللا بعدما كانت تئن وتتمخض ً
حتى الس و يف ح وأرز لبنان:

هنييا السييرو وأر لبنييان يشيييران الييى الشييهدا والصييديقين "البييار م ييل النخليية يرهييو

وم يل أر لبنيان ينميو ...مغروسيين في بييت الهنيا" ...يفير اصبيرار بيالفر وكميا يقيول

المرتل" :الصديقون حرخوا والرب استجاب لهم ومن جمي شدائدهم نجاهم" (مر :34
...)17
خو

ولييم يعييد للشييييان سييليان أن يقي ي ويهلييك بييل حييار السييرو واصر ينميييان بييال
من قاي صن الفأس الت كانت ف يد القدير للتأديب افتخرت على القياي بهيا

وتكبرت على ملك الملوح لذلك يريها للهوان ولم يعد لها سليانها اصول...

دومِمَُ ،منهضَــاٌ لــم بألخيلَــاَ،
" .9ب اويــا مــن أســ ل مُهتَــزَّةٌ لــم ،الســتقبَال قُــ ُ
مجيـع عُظـمـاء بأل ض .أقـامَـت كـل ملـوك بألمـم عـن كربسـيِّهـم.
م :أأنـ ـتَ أيضًـ ـا قـــد ضَـ ـ ُع تَ نظِرَنـــا وصـــرتَ
 .10كلـــهم يُجيبُـ ـوخم ويقولـــوخم لـ ـ َ
م لنـا؟
 .11أُهــب إىل ب اويــا فَخْــ ُركَ ،نـــَّاُ أعــوبدِكَ .حتتَــم تُ ــرَ ُ بلـــرِّماُ ،وغطــا ك
بلـدُّود".

يا أه يير
ان سييقو ملييك بابييل ظاهرًيييا للمييوت الجسييدي ـ كييان يخف ي و ار ه سييقو ً
العذاب اصبدي.
بشاعة وهو انحداره الى الجحيم ييث مو
وإن كانت اصرض استرايت وايمأنت فالهاوية من أسفل اهترت الستيبال قدومه.

علييى أننييا نييرم أن سييقو الشييييان الييذي كييان م ييل البييرة يشييير الييى مقييدار القييوة

والقييدرة الت ي ايدرتييه الييى أسييفل الجحيييم ...واهت ي ار الهاوييية السييتيباله يييدلنا أن سييقويه

جدا ف جبروته.
هان
عويما ً
ً
وف هيذه النبيوة يشيير اشيييا النبي اليى أن أروا المليوح والعوميا اليذين سيبقوا
ملييك بابييل الييى الجحيييم والييذين كييانوا يخضييعون لييه في يييياتهم ويعومونييه ويخافونييه...
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ستستقبله هذه اصروا وهى واقفة عن ك ارسييها ولكين في هيذه الميرة لييس خوًفيا منيه وال
يدر الييى الجحيييم نويييرهم ف ي
تعويمييا لجاللييه ولكيين للهير والسييخرية عنييدما يجدونييه منحي ًا
ً
أيضا
عف وهوان وخري ويبادرونه قائلين :أأنت ً

عفت نويرنا وحرت م لنا؟

أي يين س ييليانك وقوت ييك وجبروت ييك؟ يي يا للخ ييري اصب ييدي ال ييذي للنف ييوس التي ي تق ييوت

بالشييان على اصرض وتمجدت بالكبريا ...

وهييذا الحييديث عينييه سيييواجهه ملييك الكبريييا الشييييان ميين جنييوده الييذين خييدعهم

وعودا كاذبة ،ف يوم خرييه العوييم
بحيله وأغواهم و ار ه ليصيروا مقاومين اّلل .ووعدهم
ً
سيسم تهكمات وسخريات تابييه فيغيوه الخري من كل جانب.

"أهبط إلى الهاوية فخ ك ،رَنة أ وادك .تحتك تف ش ال مة ،وغطاؤك ُّ
اللود" هذا

وح ي ييف الجح ي يييم يي ي ييث البك ي ييا وحي ي يرير اصس ي يينان – يي ي ييث ن ي ييارهم ال تيف ي ييأ ودوده ي ييم

ال يموت كما قال السيد المسيح له المجد.

طعْــتَ إىل
ت مـــن بلســـماء يـــا زُهَــرَةُ ،بنـــت بلصُّــبح؟ كيـــف قُ ِ
ط ِ
" .12كيـــف سَــقَ ْ
بأل ض يـا قـاهِـرَ بألُمَـم؟
 .13وأنـتَ قُلـتَ ف قَلبـمَ :أصــعد إىل بلســموبت .أ فــع كرسـيِّي فــو كوبكــب
بللـَّه ،وأجلـ

على جـبـل بالجتِمـاع ف أقـاصـي بلشـَّمـال.

ي".
 .14أصـعـد فَـو مُـرتـ َـعـات بلسَّـحـا  .أصـيـر مـ ـل بلعل ِّ

هن ييا يكش ييف ال ييرو الق ييدس بو ييو ش ييديد كيفي يية س ييقو الش ييييان ومكانت ييه قب ييل
السقو فهو هرة الصبح (لوسيتر) ويرقيال النب ف (ص )28ا
يتكلم بتفاحيل مذهلية
عي ي يين مي ي ييدم الجي ي ييالل الي ي ييذي كي ي ييان عليي ي ييه الشي ي ييييان ك ي ي يرئيس مالئكي ي يية قبي ي ييل السي ي ييقو

"أن ييت خ يياتم الكم ييال ،م ييآلن يكم يية وكام ييل الجم ييال .ألنيييت فييي

ّللا .ألييي
يييلن جنييية َ

ح"ييييي ألييييي يم سيييييتارتك ،عقي ي ييق أيم ي يير وي ي يياقوت أح ي ييفر ...أن ي ييت الك ي ييروب المنبس ي ييط
ّللا المقي ييدس كني ييت .بي ييين يجي ييارة الني ييار ا
تمش ي ييت .أني ييت
المولي ييل ،وأقمتي ييك .علي ييى جبي ييل ا
هام ييل في ي يرقي يك م يين ي ييوم خلق ييت يت ييى وج ييد في ييك اث ييم .بك ي يرة تجارت ييك مي ي وا جوف ييك

ّللا وأبي ي ييدح أيه ي ييا الك ي ييروب المولي ي يل م ي يين ب ي ييين
ظلم ي ييا فأخي ي ييأت .فأيريي ي يك م ي يين جب ي ييل ا
ً
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يجي ييارة الني ييار .قي ييد ارتف ي ي قلبي ييك لبهجتي ييك .أفسي ييدت يكمتي ييك صجي ييل بهائي ييك .سي ييأيريك

يار مي ي يين وسي ي يييك
الي ي ييى اصرض ،وأجعلي ي ييك أمي ي ييام الملي ي ييوح لينوي ي ييروا اليي ي ييك ...في ي ييأخرج ني ي ي ًا

يادا ...فيتحاي ي ير مني ييك جمي ي ي الي ييذين يعرفوني ييك بي ييين الشي ييعوب"...
فتأهلي ييك وأح ي ييرح رمي ي ً
(ير .)19-12 :28
ّللا ميين العاحييفة عيين أس يرار أعلييى منييه وكشييف لييه
وأيييوب الصييديق عنييدما كلمييه ا

معا ،وهتف جمي
مكنونات الدهور قال له" :أين كنت ...عندما ترانمت كواهب الصبح ً
ّللا" (أي  4 :38ـ .)7
بن ا
ال ودعي
فالمالئكة القديسون هم كواهب الصبح ،أما الشييان فكان
كاروبا مويال ً
ً
هرة بنت الصبح لكونه خاتم الكمال ومآلن يكمة وكامل الجالل.

ووا ح أن علة السقو هى كبريا القلب .قلت ف قلبك أحعد الى السما أرف

هرسي فييوة كواهييب العلي (أي المالئكيية) ...أحييير م ييل العلي  .مييا أجمييل قييول يهييوذا

الرسول" :المالئكة الذين لم يحفووا رئاستهم بل تركوا مسكنهم يفوهم الى دينونة اليوم

العويم بقيود أبدية تحت الوالم".

" .15لكـنـم بحنَــد تَ إىل ب اويــا ،إىل أسَـافـل بلُـبِّ.
 .16بلــذين يَرَونَ ـم يتطلَّعــوخم إليــم ،يتأمَّ ــلُوخم فيــم .أهــذب هــو بلرَّجُ ـل بلــذي
زلـزل بأل ض وزَعـزَع بملمَـالِـم.
دنَــــه ،بلــــذي مل يُطلِــــق أســــرَب ُه
 .17بلــ ــذي جَعَــــل بلعــ ـامل كقَ ْــــر ،وهَــ ـدَ مُ ُ
إىل بـ ُيـوتِـهـم؟
د ف بيـتـ ِه.
 .18كـل مـلـوكِ بألمــم بـأمجَ ِعـهـم بضـطَجَـعـوب بالكربمـا كـل وبحـ ٍ
 .19وأمــــا أنــــت فقـــد طُرحِــ ـتَ مــــن قَــ ـربك كغُصــــن أشــــنع ،كلبــــاس بلقتلــــى
بملضـروبني بالسـيـف ،ب ـابطِنيَ إىل حـجـا ة بلُـبِّ ،كجُـ ـَّـ ٍا مَدوسَــ ٍا".

 +قال ف قلبه ارتف  .أرف كرس  ...أحير م ل العل ولكنه انحدر الى الهاويية

الي ي ي ييى أسي ي ي ييفل الجي ي ي ييب ...هي ي ي ييذا قي ي ي ييانون روي ي ي ي ي ال يسي ي ي ييقط أبي ي ي ي ًيدا .ه ي ي ي يى كلمي ي ي يية قالهي ي ي ييا
أيضييا" :قبييل الكسيير
ربنييا يسييوع ميين يرفي نفسييه يتضي  ،وميين يضي نفسييه يرتفي  ،وقيييل ً

الكبريا  ،وقبل السقو تشامق الرو " (أم .)18 :16
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دائما
يا ليتنا نسلك بهذا القانون عينه وال نرتئ فوة ما ينبغ أن نرتئ بل ننقاد ً

الى المتضعين ولنبغض الكبريا الذي هو علة جمي الخيايا.

والحييديث بعييد ذلييك تكملييه لمييا قيييل عيين ملييك بابييل والمفارقيية العجيبيية بييين مييا كييان

عليه قبل السقو هو ف سليانه الرائل ثم ما بعد الموت واالنكسار.
ال:
فقب ً

 .1هو الرجل الذي لرل اصرض ...ثم ف سقويه الهاوية مهترة الستيباله.
 .2و عرع الملك ثم ف سقويه حار الملوح يستهرئون به.

 .3جعل العالم كقفر ثم ف سقويه حارت الرمة تحته والدود غيائه.
 .4هدم مدنه ثم ف سقويه حارت الهاوية مسكنه.

 .5لم ييلق أسراه ثم ف سقويه حار أسير الهاوية الى اصبد.

"هل ملوح اصمم بأجمعهم ا يجعوا بالكرامة كل وايد ف بيته" (ع .)18

هذا النصييب اليوافر مين الهيوان ييل بمليك بابيل فهيو دينونية كبريائيه وعومية قلبيه

فييالملوح اصخيير رغييم كييونهم وثنيييين ولكيينهم ميياتوا ميتييات هادئيية ف ي بيييوتهم ودفن يوا ميين
ذويهم بكرامة صنهم لم يبلغوا ميا بلغيه مليك بابيل مين االرتفياع والتعيال ليذلك كابيد ميتية

ّللا يقياوم المسيتكبرين
بشعة ودفن م ل الكلب ليكيون عبيرة لكيل بني الكبرييا ولييعلم أن ا
أما المتوا عين فيعييهم نعمة.

د بهــم ف بلقــرب ألنــم أخرَبْــتَ أ ضَــمَ ،قَتَلــتَ شَــعبَمَ .ال يُســمَّى
" .20ال تتَّحِــ ُ
إىل بألبـد نسـل فـاعلي بلشـر.
 .21هيِّئــــــوب لبنيــــــه قــــــتي بــــ ـإثم آبــــــا هم ،فــــــي يقُومُــــ ـوب وال يرثــــــوب بأل ض
وال يـمـألوب وجْـه بلعالـم ُمـدنـًا.
 .22فأقـــو ُ علـــيهم ،يقــولُ

بلُنــود .وأقـطـــَع مــن بابــل بمسًــا وبقيَّــا ونســي

وذ يَّـا ،يـقـول بلـر .
ذ ،وآجـــــا ميـــــاه ،وأُكَنـــــِّسها بمِكنَســـــا ب ـــــيكِ،
 .23وأجعلـــــها مربثـــــًا للقُنــــْـ ُ ِ
يـقـول

بلنـود".
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في ي ه ييذه اصع ييداد ،نبي يوات عل ييى م ييا يص يييب نس ييل مل ييك باب ييل وذريت ييه م يين جي ي ار

خيية مليك بابيل وكبريائيه ،حيحيح أنيه قييل "أفتقيد ذنيوب اابيا في اصبنيا في الجييل

ال الث والراب ".

أيضا أن "اابا يأهلون الحصرم وأسنان اصبنا
وقيل ً
فهناح يقال" :هيئوا لبنيه قتالً بآثم أبائهم" كم قتل ملك بابل وأفنى أوالد ملوح .ألم
رست".

يقتل نبوخذ نصر أوالد حدقيا ملك يهوذا أمام عينيه.

ألييم يقييل أدون ي بييا ة ف ي القييديم يينمييا وق ي تحييت القصيياص العييادل "همييا فعلييت

ّللا" (قض .)7 :1
هذلك جا ان ا

أيضا "ويل لك أيها المخرب وأنت لم تخرب ...يينما تنته من النهب
قال الرب ً
ينهبوح".
 +علييى أننييا ننبييه الييذهن الييى القضييا ا لهي ميين نحييو ملييك بابييل وكلميية الدينونيية

ا لهية "صنك أخربت أر ك قتلت شيبك".

يابط الكيل

جيدا أن العل متسيلط في مماليك النياس ،وأنيه يييقية هيو
لك يعلم ً
ييبا لمليك يتسيلط
وهو سيد كل اصرض وييده ...فيإذا سيلم مملكية نسيان يسوسيها أو ش ً
عليييه فييال يفتيير وال يييتعوم وال يقييول ف ي نفسييه هييذه بابييل العويميية الت ي اقتنيتهييا بقييوت

واقتداري ...بل ليعط الملك اّلل ويده.

أم ييا مل ييك باب ييل فق ييد أخ ييرب أر ييه وقت ييل ش يييبه ب ييدل أن يرع يياه بأمان يية ويه ييتم ب ييه

بييإخالص ،غرقييه في شييهوات نفسييه وارتفي في كبريييا قلبييه ونسييى شيييبه للمييوت وتييرح

أر ه للخراب.

أيضا الى التعبير الرهيب الذي قيل عن بابل كلها...
 +و ًا
أخير نلفت الذهن ً
"وأهنسها بمكنسة الهالح يقول رب الجنود".

ي ييا لش ييناعة الخيي يية وي ييا له ييول عقابه ييا ي ييين تف ييرخ الكبري ييا وي ييين تل ييد الخيي يية

دينار
مرة الت أ اعت ًا
والدتها فإن كان الرب يسوع قد شبه النعمة بالمكنسة ف يد اص ا
وهي ي ي يى تك ي ي يينس وتف ي ي ييتش يت ي ي ييى تج ي ي ييده ف ي ي ييإن الدينون ي ي يية هن ي ي ييا مش ي ي ييبهه بمكنس ي ي يية ولك ي ي يين
مكنسة هالح.
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ال وفرًعا.
يكنس بها بابل لك ال يبقى أح ً

م ي ييل ال ي يرفش ف ي ي يي ييد القي ييدير بعي ييدما ينق ي ي بيي ييدره ويي ييدف التي ييبن للحريي ييق لله ي يالح

اصبدي.

" .24قـــد حَلَـــفَ

ر ،وكمـــا نويـــت
بلنـــود قـــا ي :إنـــه كمـــا قَصَـــدت يَصِـــ ُ

يـ ـ ُبـت:
 .25أخم أُحطِّــم أشـــو ف أ ضــي وأدوسَــ ُه علـــى جبـــالي ،فيـــزول عـــنهم نــرُ ُه،
ويـزول عـن كَـ ِتـ ِـهـم حِـ ْمـلُـ ُه.
د
ي بــــه علـــى كـــل بأل ض ،وهــــذه هـــى بليَـــ ُ
 .26هـــذب هـــو بلقضــــاء بملقضـــ ُّ
دودَة علـى كــل بألمَــم.
بملَمــ ُ

 .27فــــإخم

بلُنــــود قــــد قَضَــــى ،فمَــــن يُبَطِّــــل؟ ويــــدُهُهــــى بملَمــــدُوة،

فمَـن يـ ُردُّهَــا؟".

هي ييذا الجي يير اصخيي يير مي يين اصحي ييحا يحتي ييوي عل ي يى نبي ييوتين فيهمي ييا قضي ييا الي ييرب

على مملكة أشيور وعليى فلسييين .ومين المعيرو

أن أشيور اعتيدم عليى اسيرائيل بعيد

هتابيية هييذه النب يوات بسيينين قليليية ،وقييد تحقييق كييالم هييذه النبييوة في أشييور .عنييدما أرسييل

جيش ي ي ييا وياح ي ي يير أورش ي ي ييليم بيي ي ي ييادة ربش ي ي يياق قائ ي ي ييد الج ي ي يييش
س ي ي يينحاريب مل ي ي ييك أش ي ي ييور ً
وق ي ييد انكس ي ييرت ه ي ييذه الجي ي ييوش بخ ي ييالص عو ي يييم عن ي ييدما أرس ي ييل ماله ي ييه بحس ي ييب ك ي ييالم
اش ييييا وقت ييل م يين ج يييش س يينحاريب  185أل ييف في ي ي ييوم واي ييد ،ولع ييل ه ييذه النبي يوات

ق ي ييد أورده ي ييا ال ي ييرو هن ي ييا وهي ي يى وش ي يييكة الوق ي ييوع لتك ي ييون
نموذج ي ييا لتحقي ي ييق ب ي يياق ك ي ييالم
ً
النبي يوات الس ييابقة ييد باب ييل ومملكته ييا وملكه ييا ولكي ي تك ييون للمي ي منين في ي ك ييل م ييان
س ي ييبب رج ي ييا ال يخ ي ييرم ونح ي يين ن ي ييرم هن ي ييا أن ال ي ييرب يب ي ييدأ بقس ي ييم ،ومعل ي ييوم أن القس ي ييم

ّللا صجي ييل الت بيي ييت وتوييي ييد ا يمي ييان ،كالقسي ييم الي ييذي يلي ييف بي ييه ب ي يراييم
يتوسي ييط بي ييه ا

ار للكنيسية وصوالده أن
أهيدا والمواعيد حادقة ال ترول ،وقد أقسم الرب ميرًا
فصار الوعد ً
أب ي ي ي ي يواب الجحي ي ي ي يييم ل ي ي ي ي يين تقي ي ي ي ييوم عليه ي ي ي ي ييا ،وأني ي ي ي ييه يخلي ي ي ي ييص أوالده ي ي ي ي ييا ،وأني ي ي ي ييه ييع ي ي ي ي ييم
ظالميها لحم أنفسهم.

وإن الجبال ترول وااهام تترعرع أما ايسانه فال يرول عنها وعهد سالمه فيها ال
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دائما وأنه يخاحيم أعيدا ها ويهليك
يترعرع ...أنه نقشها على كفه وجعل أسوارها أمامه ً
مبغضيها ويجا ي الذين يضايقونا يًقا ...الى أخر هذه المواعيد العومى وال مينة.
وكما يلف أنه يصن هكذا بأشور الذي ياحر أورشليم بال سبب واشتكى عليها

وجور هكذا يكون الرب الى جيل اصجيال.
ًا
ظلما
ً
وهكييذا ت بييت الييدهور حييدة مواعيييده وتكشييف اصيييام عيين قييوة ذراع مجييده .هكييذا
يلف الرب أنه كما قصد يصيرو كما نوم ي بيت ...هيذا معنياه أن هيذه المواعييد كائنية
ّللا وت ي ي ييدبيره اص لي ي ي ي للخ ي ي ييالص تكش ي ي ييف عن ي ي ييه اصي ي ي ييام فق ي ي ييط
من ي ي ييذ اص ل وأن قص ي ي ييد ا

ّللا "قبيل كيون
وال تستحدثه ...هذه المواعيد أ لية ألييس
مكتوبيا أن الملكيوت معيد صوالد ا
ً
العيالم" ألسينا مختيارين في المسييح ـ قبيل تأسييس العييالم ـ بييل أن ذبيحية المسييح ودمييه

المسفوح عنا "معروًفا سابًقا قبل تأسيس العالم".
ّللا وتييدبيره اص ل ي ميين نحونييا يتييى ال نفق ييد
ليتنييا كييل يييين نتعيير علييى قصييد ا
الصبر ونحن نسلك اليريق الضيق ويتى ال تنعدم الرويا فنسقط ف يأس أو فشل بل
هلمييا تحققنييا ميين مشيييئته الت ي قصييدها ف ي نفسييه يسييب تييدبير مييل الييدهور كلمييا اد

ايمئناننا وقوم رجاونا مهما غشيتنا الولمة الخارجية أو سرنا ف وادي ظل الموت.
أن تحطيم أشور سيكون:

أ .في ي أرض ال ييرب ي يياول أن يعت ييدي عليه ييا – في ي اصرض التي ي ق ييال في ي قلب ييه

يستفتحها لنفسه سو

تتحيم قوته.

ب .ف جبال الرب الت ياول أن يصعد عليها سيداس فيها وما نواه ف قلبه أن

يرتفي سيخفضييه الييرب ويدوسييه بجبييروت خييالص يمينييه هييذا القضييا ليييس علييى أشييور
فقط بل على كل اصمم الذين ييمعون ف ميراث الرب أو يمسون شيبه المقدس.
" .28ف ســنا وفــاةِ بمللــم آحَــاز كــاخم هــذب بلــوحي:

م بنكَسَــر ،فإنــه مــن
 .29ال ت رَحــي يــا مجيــع فلســطني ،ألخم بلقَضِــيبَ بلضَّــا بَ ِ
أصـل بحليَّـا يَخـ ُرج أفـعـوبخمٌ ،ومثرتُـ ُه تكـوخم ثـعبانـًا مُسـمـًا طـيَّـا ًب.
م
 .30وتَرعَـــى أبكـــا بملَســـاكني ،ويـــربضُ بلبا ســـوخم باألمـــاخم ،وأُ ِميـــتُ أصـــلَ ِ
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بالُـوع ،فيقـ ُتـل بقـيَّـتـم.
م ي ـا فلســطني،
 .31ولــول أيهــا بلبــا  .بصــرخي أيتهــا بملدينــا .قــد ذب َ جَ ِميعُ ـ ِ
ألنـه مـن بلشـمال يـأتـي دخـاخمٌ ،وليـ

شـاذٌّ فـي جُـيـوشِــ ِه".

هذا الفصل اصخير من هذا اصححا يشتمل على نبوات خاحة بأرض فلسيين

المتاخمة لمملكة يهوذا .وقد كانت فلسيين ف أيام كتابة هذه النبوات في فير ونصيرة

اذ أن الفلسيينيين كانوا قد كسروا آيا الملك ( 2أي .)18 :28

وعنييدما سييمعوا بمييوت ملييك أشييور ا داد فييريهم صن أشييور كييان يهييدد الفلسيييينيين

ار ك يرة.
وقد تعر ت أر هم لغروات ملوح أشور مرًا

هن ييا ال ييوي ا له ي ي يق ييول لفلسي يييين ال تفريي ي به ييذا النجي ييا الم ق ييت صن في يير

اصشيرار ال يييدوم .وال سييالم قييال الهي ل شيرار ..ف يإن كييان ملييك أشييور الييذي مييات هييو
يية فابنه الذي يملك بعده سيكون
فتكا
ساما ًا
أفعونا
ييار يفتك بأرض فلسيين ً
ً
ً
وثيبانا ً
مر ًبا.

ّللا ال ييذي ك ييان في ي نو يير الفلس يييينيين مس يياهين و ييعفا وبائس ييين
بينم ييا ش ييعب ا

يكونون ف سالم ف مراع خضر وما راية وكيأن التياريق المقيدس يتكيرر عنيدما كيان

قديما وكان الرب يمير بينهم وبين المصريين فيكون
شعب ا
ّللا يسكن ف أرض جاسان ً
يورا .وتكييون أوبييا وآفييات ف ي كييل
ظييالم علييى كييل اصرض أمييا أرض جاسييان فكانييت ني ً
اصرض ولكن خير وسالم ف أرض جاسان.

هكذا يقول النب أن فلسيين ستقاس مين مجاعية مهلكية تقتيل بيالجوع البييية في

أرض فلس ييين ،وأنهييا س ييتتعرض لهج يوم ويش ي م يين ملييك أشييور الجدي ييد يييأت عليه ييا
هالدخان بحرة كل ما هو أمامه فيصعد دخان اليبالد التي أيرقهيا فترتعيب منيه أبيواب

اخا .بينما أبواب حهيون وأسوارها يقيال عنهيا
مدن فلسيين وتولول وتصرخ المدن حر ً
يكنا ليه"
"الرب أيب أبواب حهيون" (مر " .)2 :87الرب اختار حهيون .ور يها مس ً

اس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا
(م ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يير  )13 :132عل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييى أسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يوارح أقم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييت ير ً

ال يسكتون كل النهار وال كل الليل.

ففي داخييل هييذا اصمييان والحفييظ ا لهي ترعييى أبكييار المسيياهين وييربض البائسييون

باصمان هذا هو ميراث عبيد الرب وبرهم من عنده.
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" .32فبمـــاذب يُجَـــا ُ ُسُـــل بألمـــم؟ إخم بلـــر

أسَّـــ

صِـــهيوخم ،وبهـــا يتَمـــي

بـا ِسـو شَـعـبـه".

ّللا اختتم اشييا نبوات هذا
بهذا الس ال وإجابته الت تشي الفر ف نفوس أوالد ا

اصححا .

فقد ورد الى أورشليم رسل ك يرون من كل اصمم ،فبعضهم جا يعرض مساعدته

ويقدم معونته صورشليم ،وآخرون جا وا يهددون ويتوعدون والبعض ااخر جا يعرض

حلحا م أورشليم.
ً
بماذا يجاب كل ه ال ؟؟

انها اجابة وايدة للجمي "أن الرب أسس حهيون وبها يحتم بائسو شيبه".

 +أما الذين يفتكرون ف أنفسهم أنهم بذراعهم وقوتهم يسندون حيهيون ويصيدون

تماميا صن اليرب ا ليه قيائم في وسييها وهيو
هجمات العدو عنها ،فهذا اصمر مرفوض ً
الذي أسسها وهو الذي يداف عنها ،وهو قوتها .والخير كل الخيير أن تتكيل حيهيون
على ذراع البشر أو تلتجئ الى معونتهم.

أيضييا
 +وأمييا الييذين يهييددونها ويتوعييدونها فا جابيية علييى ه ي ال الرسييل اصمميييين ً

ه يى ذات الكلمييات "أن الييرب أسييس حييهيون وبهييا يحتم ي بائسييو شيييبه" فليعبيير العييدو
حييهيون مييا شييا وليسيينن لسييانه مييا شييا وليتجبيير ويهجييم عليهييا مييا شييا ولكيين الييذي

أسسها قائم ف وسيها ويقول" :اليرب يقاتيل عينكم وأنيتم تصيمتون"" ،فقيط قفيوا وانويروا

أيضا" :أيام عن هذه المدينة من أجل اسيم ومين أجيل داود
خالص الرب" ،ويقول ً
عبدي"" ،وأبواب الجحيم لن تقوم عليها"" ،وكل لسان يقيوم علييك في القضيا تحكميين

عليه".

أيضيا
يلحا فمياذا يجياب هي ال
ً
 +أما الرسل الذين جا وا الى أورشليم يعر ون ح ً
اال بذات الكلمات "الرب أسس أورشليم وبها يحتم بائسو شيبه".
صنه أي خلية للبر م ا ثم؟ وأية شركة للنور م الولمة؟ وللمسيح م بليعال؟

مييا أيوجنييا الييى هييذه ا جابيية علييى رسييل اصمييم نضييعها ف ي أفواهنييا كييل يييوم ،عنييدما
نتعرض لرسل العالم الذين يرسلهم بكل خديعة الى الكنيسية يهيدد ميرة ويعيرض معونتيه

ـ  242ـ

يلحا م ي ي ي ي ي ي يرة ثال ي ي ي ي ي ي يية وهي ي ي ي ي ي ييذه اليب ي ي ي ي ي ي ييارة الم ي ي ي ي ي ي ييوجرة
م ي ي ي ي ي ي يرة أخ ي ي ي ي ي ي ييرم ويعي ي ي ي ي ي ييرض ح ي ي ي ي ي ي ي ً
تعليين حييميم ايماننييا بإلهنييا أنييه هييو الييذي أسسييها الييى اصبييد وهييو الييذي أيايهييا بسييياج
نعمتييه وبهييا يجييب أن يحتم ي المسيياهين بييالرو ف ي عمييق الحفييظ ا له ي بييين ذ ارع ي

الحبيب.
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