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  أنبياء إسرائيل

ة وصياغة المجتمع المعاصر   النبوُّ
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  يوئيل

  وانسكاب الروح
  

، وف��ى الس��بعينية "يھ��وه ھ��و هللا"ويعن��ى ) Yeel(ف��ى العبري��ة " يوئي��ل"اس��م 
والس��فر يحت��وى عل��ى كلم��ات ). Joel(أم��ا ف��ى ا!نجليزي��ة ) Toel(والفولجات��ا 

كارثة مزدوجة، ھى نكبة الجراد ثم موج�ة القح�ط الت�ى س�ادت  نبوية بمناسبة
ثم يتجه الفكر إلى وصف ا3زمن�ة ا3خي�رة . الب5د والناتجة عن النكبة ا3ولى

  .حيث انسكاب الروح ودينونة ا3مم" يوم الرب"والتى تسمى 
  

  النبى
  

! نع���رف ش���يئاً كثي���راً ع���ن كات���ب ھ���ذا 
السفر سوى أن�ه م�ن مملك�ة يھ�وذا، وم�ن 

أمث��ال  -ويظ��ن ال��بعض . س��كان أورش��ليم
Gunkel  وMowinckel   انط5ق��اً م��ن

أن�ه  -الجو الليتورجى الذى يح�يط بالس�فر
كان كاھناً، لكن ال�بعض اPخ�ر ي�رى أن�ه 
كان نبياً وليس كاھن�اً، وھ�و ال�رأى ا3دق 

ورغم أن�ه م�ن حي�ث ص�غر حج�م . تقريباً 
ھر كت�اب العھ�د الق�ديم ب�ل كتاباته وضع بين ا3نبياء الص�غار، إ! أن�ه م�ن أش�

إذ ك�ان رج�5ً مرھ�ف الش�عور، متق�د الغي�رة، ناف�ذ البص�يرة، . وأكثرھم إث�ارة
لغته العبرية فصيحة بليغة، أس�لوبه ا\نش�ائى س�ھل س�لس، مجل�و دقي�ق، حل�و 

م�ن الناحي�ة الوص�فية ! ي�دانى، اذ أن . الجرس، مزدان بأنواع المجاز ا3نيق
  .اضحة المعانىلغته تصويرية قوية النبرات، و

  

كم�ا أن عبرانيت�ه م�ن أعل�ى . قيل إنه من عائلة من العائ5ت اليھودية الب�ارزة
) ١:  ١(الطبقات، وھذا يتضح من درجه !سم وال�ده ف�ى الع�دد ا3ول لس�فره 
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لكنن�ا نج�د عل�ى الوج�ه اPخ�ر ". قول الرب الذى صار إلى يوئيل بن فنوئيل"
ا لحظ�ة، وھ�و أن�ه العبران�ى ا3خي�ر حقيقة مثيرة حول كتاباته تخط�ف انتباھن�

ن اسمه فى كتاب النبوة وبھذا أحدث تغييراً ھام�اً ف�ى الط�ابع ال�دينى . الذى دوَّ
  كيف؟ …لليھود 

  

ولمحاولة معرفة كيفي�ة ھ�ذا التغيي�ر، يج�ب أن ن�درك أن الحرك�ة النبوي�ة ب�ين 
م�ن ف. اليھود شىء فريد ف�ى مي�دان الحي�اة الديني�ة والفكري�ة ف�ى الش�رق الق�ديم

موسى حتى ارميا، كان ا3نبياء ھم السلطة الروحية العظمى بين الن�اس، لھ�م 
ولك�ن ف�ى . الكلمة العليا والقول الفصل والمرجع ا3ول وا3خير فى كل شىء

ح��دثت حرك��ة مض��ادة أرادت أن تخ�رج ا3نبي��اء م��ن س��لطتھم . م.ق ٦٢١ع�ام
  . ءومراكزھم، أما يوئيل فاستمر إلى نھاية المطاف آخر ا3نبيا

  

الس�ابق ال�ذكر، ُوج�د . م. ق ٦٢١ھذه الحركة المضادة تتمثل فى أنه ف�ى ع�ام 
وقب�ل أن . كتاب الشريعة فى ھيكل أورشليم، وأعلن يوش�يا أن�ه ن�اموس ا3م�ة

يُكتَشف كتاب الشريعة، كان ا!عتماد على التقليد الشفوى، والناموس المنقول 
وتفس�يرات ھ�ذا ) Reported Law of Moses(أو المحف�وظ لموس�ى المس�مى 

الناموس المختلفة، وقرارات وأحكام الملوك، ثم تعليم ا3نبياء الذين ھم بمثابة 
لكن عندما أكتشف كتاب الشريعة، بدأ صوت النبوة . إع5ن لفكر هللا وإراداته

طبق��اً  لم��وقفھم  -مث��ل المل��وك –ف��ى الض��عف، ووقع��وا تح��ت طائل��ة الن��اموس 
أى (ھك�ذا أص�بحت الكلم�ة المكتوب�ة . ائض�هواتفاقھم مع شرائع الن�اموس وفر

ھ���ى الس���ائدة ف���ى فك���ر الش���عب، ) أى النب���وة(! الكلم���ة الش���فوية ) الن���اموس
  .والمسيطرة عليه، والنافذة فيه، وأصبح الشعب شعب الشريعة

  

تعن�ى أن�ه !   Countermovemenntلكن ھل ھذه الحركة المض�ادة والمس�ماة 
كي�د يوج�د حبق�وق، وإرمي�ا، وحزقي�ال، بالتأ. م.ق ٦٢١يوجد أنبي�اء بع�د ع�ام 

ولكن كل م�ن ھ�ؤ!ء تكل�م . وإشعياء الثانى، وبعض ا3نوار البسيطة ا3خرى
إلى أمة ب�دأ فيھ�ا التبجي�ل وا!حت�رام وھيب�ة ا3نبي�اء ف�ى الض�عف، كم�ا ب�دأت 

وھك�ذا بالت�دريج ع�اد الش�عب . الثقة فى الكلمة المكتوبة فى ا!زدھار والثب�ات
الش��ريعة كنب��ع ا!رش��اد الروح��ى، وص��ار ص��وت النب��وة ف��ى  ش��يئاً فش��يئاً إل��ى
  .طريق ال5سمع
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ث��م ج��اء يوئي��ل يفخ��ر ب��اليھود الش��عب المخت��ار، ال��ذى ل��ه وح��ده ق��د أعط��ى هللا 
وأن التمس���ك بالش���ريعة . كت���اب الش���ريعة د!ل���ة التفض���يل وع5م���ة الرض���ى

. صوالطاعة لطقوسھا وفرائضھا وأحكامھا ھى ا3مل الوحيد ل5نق�اذ والخ�5

. لدرجة أنه عندما تكلم  عن خطايا ا3م�م، ك�ان مختلف�اً ع�ن ا3نبي�اء اPخ�رين

فمث5ً تكلم ع�اموس وميخ�ا وأش�عياء ع�ن الظل�م ا!جتم�اعى، وحج�ى وزكري�ا 
ع��ن الفش��ل ف��ى إع��ادة بن��اء الھيك��ل، وعزري��ا نحمي��ا انش��غ5 ب��أمور أكب��ر م��ن 

دة الخ�دمات سؤال النقاء العنص�رى، وم5خ�ى ك�ان ين�ذر بخ�ط الفش�ل ف�ى قي�ا
  .الوقورة للعبادة

  

أما يوئيل فكان له الضمير ا!جتماعى فى موض�وع الظل�م وا!س�تغ5ل، لكن�ه 
ترك الموضوع ب5 تركيز، وبد!ً من أن ينادى الشعب لكى يتوبوا نراه ي�تكلم 

 )١٧  - ١٢:  ٢(عن الفرائض والشرائع والطقوس كطريقة للتوبة والرجوع 

. وا إلىَّ بك5ل قل5وبكم وبالص5وم والبك5اء والن5وحولكن ا4ن يقول الرب أرجع"

اض5ربوا ب5البوق ف5ى  …ومزقوا قلوبكم > ثيابكم وارجع5وا إل5ى ال5رب إلھك5م 
اجمع55وا الش55عب قدس55وا الجماع55ة . ص55ھيون قدس55وا ص55وماً ن55ادوا باعتك55اف

احش55دوا الش55يوخ أجمع55وا اIطف55ال وراض55عى الث55دى ليخ55رج الع55ريس م55ن 
ك الكھنة خدام الرب بين الرواق والمذبح ليب. مخدعه والعروس من حجلتھا

ويقولوا أشفق يارب على شعبك و> تسلم ميراثك للع5ار حت5ى تجعلھ5م اIم5م 
 ًTم�ن ك�ل ھ�ذا يتض�ح أن يوئي�ل ". لماذا يقولون بين الشعوب أين إلھھم. مث

  .كان العبرانى ا3خير الذى قُبل كنبى يھوه الملھم
  

  

  الرسالة
  

ة الج���راد أم���ا رس���الته فق���د رأى أن نكب���
ع5م����ة غض����ب هللا وزج����ره للش����عب، 
وا3م��ل الوحي��د ف��ى ا\نق��اذ ھ��و ف��ى توب��ة 
الش���عب القلبي���ة والع���ودة إل���ى الش���ريعة، 
ويج����ب أن ي����دعو الكھن����ة الش����عب إل����ى 

). ١٣:  ١(الھيك��ل لتق��ديم ذب��ائح مبارك��ة 
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وھو على ثقة أن هللا سيسمع لصوت الشعب، وسيزيل القحط والجدب، ويعيد 
ل��يس ھ��ذا فحس��ب ب��ل إن روح هللا ينس��كب عل��ى ك��ل ). ٢٧ - ١٨:  ٢(الحي��اة 

وق�د س�ار ا3نبي�اء . جسد، ويجىء عص�ر تع�م في�ه القداس�ة ويس�ود في�ه الس�5م
بعده على نھجه، فكلھم با\جماع ترقب�وا م�ن خ�5ل نكب�ات الزم�ان الحاض�ر، 

  .مجد ا3زمنة ا3خيرة
  

ن��اً، وتنفص��ل وتمت�زج تص��ورات يوئي�ل النبوي��ة الرؤوي�ة بآرائ��ه التاريخي�ة حي
فق��د رأى بط��رس ف��ى المظ��اھر الس��يكولوجية والروحي��ة الت��ى . عنھ��ا أحيان��اً 

م�ع  ٢١ – ١٦:  ٢أعم�ال : (برزت للعيان يوم العنص�رة اتمام�اً لنب�وة يوئي�ل 
" لي5وم ال5رب"ونكبة الجراد لم تكن إ! مقدم الصورة  ). ٣٢ – ٢٨:  ٢يوئيل 

:  ٨، ١٨:  ٥ع��اموس (ونج��د ھ��ذه الفك��رة ف��ى ع��اموس ). ١٠:  ١، ١٥:  ١(

  ). ١٨ – ١٤:  ١صفنيا (وصفنيا ) ٢٢ – ٥:  ٢إشعياء (وإشعياء ) ٣
  

وق��د ح��دَّد يوئي��ل وادى يھوش��افاط كمك��ان لمحاكم��ة ك��ل ا3م��م عل��ى م��ا فعل��وه 
، )٣-١:  ٣(\س��رائيل م��ن تبدي��د للش��عب وتقس��يم ل��~رض وت��دنيس للحي��اة 

بي�دھم العب�رانيين وسيدان أھل صور وصيدون والفلس�طينيون 3نھ�م ب�اعوا ع
وكذلك المص�ريون و ا3دومي�ون ) ١٦ –  ٤:  ٣(لبنى الياوانيين أو لليونانين 
وي5ح���ظ ف���ى ك���ل الس���فر أن روح هللا ). ١٩:  ٣(3نھ���م س���فكوا دم���اً بريئ���اً 

أطبعوا س5كاتكم ) "١٠:  ٣(وكان يوئيل بدعوته للس5ح . مقصور على شعبه
، يشير إل�ى الح�رب ا3خي�رة "أنا ليقل الضعيف بطل. سيوفاً ومناجلكم رماحاً 

  .التى سبقت الدينونة

  

  التاريخ
  

ُوج��د س��فر يوئي��ل كوح��دة واح��دة ف��ى ك��ل المخطوط��ات العبري��ة والترجم��ات 
كما أن أسلوبه الواضح وطبيعة محتوياته، وانتظام خلفيته التاريخية، . القديمة

 ك��ل ھ��ذه ا3م��ور ترين��اً بع��ض ا!س��تنتاجات البس��يطة، ب��ل تؤك��د اتف��اق ك��ل

  .الباحثين على أن السفر ككل ُكتب بواسطة يوئيل النبى
  

لكنن��ا ! نج��د ف��ى الس��فر أم��وراً واض��حة تح��دد تاريخ��ه، ل��ذلك وض��ع الت��اريخ 
فحيث أنه ! ذكر Pش�ور وباب�ل، ل�ذلك يحتم�ل أن يك�ون . بنظرة تحليلية نقدية
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وحيث أنه ذك�ر اليون�ان ولك�ن ليس�ت . م. ق٥٣٩التاريخ بعد سقوط بابل عام 
ل��ذلك يك��ون الت��اريخ قب��ل عص��ر ا!س��كندر ) ٣:  ٣(ة عظم��ى ف��ى الع��الم كق��و

ف�ذكرھا م�ع ص�ور، ودائ�رة ) ٤:  ٣(وبما أن صيدون لم تخ�رب بع�د . ا3كبر
فلس��طين، ومص���ر، وأدوم، والي���اوانيين، والس��بائيين، دون ذك���ر اPرامي���ين، 

  . واPشوريين، والكلدانيين، ودون ذكر المملكة الشمالية
  

إلى التوب�ة دون ا\ش�ارة لخطي�ة معين�ة بخ�5ف م�ا ي�نھج علي�ه  وبما أنه يدعو
ا3نبي��اء ال��ذين عاش��وا قب��ل الس��بى، ث��م يح��ث ويح��ض الش��عب عل��ى الص��وم، 

ك��ذلك اعت��زاز اليھ��ود الواض��ح ). ٤:  ١نحمي��ا (، )١٢:  ٢(والبك��اء والن��وح 
ھ�ذه كلھ�ا أدل�ة . بقوميتھم وبتفوقھم على غيرھم، وبتمييز هللا لھم على غيرھم

  .م. ق ٤٥٠ل بنا إلى ا!عتقاد أن يوئيل عاش حوالى سنة تمي
  

، ثم ! يذكر عبادة ا3ص�نام، )١:  ٣(كذلك بما أن يھوذا وأورشليم فى السبى 
و! يتعرض للك5م عن الملكية والملوك، ب�ل ي�ذكر خدم�ة العب�ادة ف�ى الھيك�ل 

ة ويذكر كھنة وشيوخاً ك�أن الش�يوخ والكھن�ة ھ�م أص�حاب الكلم�. فى أورشليم
، ١٤، ١٣، ٢:  ١(وقادة الشعب، وأولو ا3مر، ! الملك كما ھ�و واض�ح ف�ى 

 ٣(كان يستخدم ليھوذا المملكة الجنوبي�ة " اسرائيل"وبما أن تعبير ). ١٧:  ٢
وال�ذى ك�ان م�ن نص�يب وص�ميم ) ٩:  ٢(، وثم بن�اء س�ور أورش�ليم )٢– ١: 

3فك�ار والت�ى وبما أن ھناك اعتبارات للغة وا. م.ق ٤٤٥عمل نحميا فى سنة 
) ٣٢:  ٢يوئي�ل (يظن أن بعضھا مقت�بس م�ن عوب�ديا وم5خ�ى مث�ل مقارن�ة  

اذن ). ٥:  ٢،٤:  ٣م5خ�ى (م�ع ) ١٣، ١١:  ٢ويوئي�ل (، )١٧عوب�ديا (مع 
 ٤٠٠يدعو ھذا كله إلى ا!عتقاد بأن الس�فر كت�ب بع�د نحمي�ا أى ح�والى س�نة 

  .م.ق
  

  التقسيم

  :يمكن تقسيم السفر إلى قسمين 

  :الكارثة الحقيقية  ٢٧:  ٢-١:  ١الجراد والجدب درس -١

  .٢٠-١:  ١دع الكل ينوحون -١     

  .١١ – ١:  ٢دع الكل يرتعبون -٢     

  .١٤ – ١٢:  ٢دع الكل يتوبون -٣     
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  .١٧ – ١٥:  ٢دع الكل يصومون ويصلون -٤     

  .٢٧ – ١٨:  ٢هللا يسمع الص5ة -٥     
  

  :٢١:   ٣ – ٢٨:  ٢اIيام اIخيرة -٢

  .٢١:  ٣ – ٢٨:  ٢موعد الروح -١    

  .١٦ – ١:  ٣الدينونة ا3خيرة ل~مم -٢    

  .٢١ – ١٧:  ٣النھاية  -٣    
  

ف���ى ال���نص )  ٣٢ – ٢٨:  ٢(ن5ح���ظ أن ا3ع���داد :  ملحوظ���ة عل���ى التقس���يم 
العب��رى تش��كل ا3ص��حاح الثال��ث، وأن ا3ص��حاح الثال��ث يش��كل ا3ص��حاح 

  .الرابع
  

  الجراد وتفسيره
  

ُوص��فت النكب��ة الت��ى س��ببھا الج��راد ف��ى حي��اة الش��عب الزراعي��ة وا!قتص��ادية 
والديني��ة، وص��فاً علمي��اً دقيق��اً 
كما يشھد كثي�رون م�ن ال�ذين 

 – ٤:  ١يوئي�ل (شھدوا مثلھا 

). ١:  ٧ع���اموس (م���ع ) ٢٠

ويذكر يوئيل النب�ى ف�ى الع�دد 
الراب��ع م��ن ا3ص��حاح ا3ول 
أربع��ة أن��واع م��ن الج��راد، أو 

احل من نمو الجراد كما يقول البعض، يذكرھا بتدرج من س�ىء إل�ى أربع مر
فضلة القمص أكلھا الزحاف وفضلة الزحاف أكلھا الغوغاء : "أسوأ إذ يقول 

  ".وفضلة الغوغاء أكلھا الطيار
  

اس�تطاعت أن تغ�ذى خي�ال النب�ى ) ٢٠:  ٢(والغارات التى ُشنَّت من الش�مال 
 ٢(غة أخاذة وصف بھا غزوة الج�راد ومكَّنته من صياغة عبارات شعرية بلي

وم5ن ال5دخان خ5رج ج5راد عل5ى : "فيق�ول ). ١١ – ٣:  ٩رؤيا (، )١١ – ٤: 
وقي55ل ل55ه أن > يض55ر . اIرض ف55أعطي س55لطاناً كم55ا لعق55ارب اIرض س55لطان

عشب اIرض و> شيئاً أخضر و> شجرة ما إ> الناس فقط ال5ذين ل5يس لھ5م 



	  

. ق55تلھم ب55ل أن يتع55ذبوا خمس55ة أش55ھروأعط55ي أن > ي. خ55تم هللا عل55ى جب55اھھم

وفي تلك اIيام سيطلب الن5اس الم5وت . وعذابه كعذاب عقرب إذا لدغ إنساناً 
وش5كل الج5راد ش5به . و> يجدونه ويرغبون أن يموتوا فيھرب الم5وت م5نھم

خيل مھيأة للح5رب وعل5ى رؤوس5ھا كأكالي5ل ش5به ال5ذھب ووجوھھ5ا كوج5وه 
وك5ان . انت أس5نانھا كأس5نان اIس5ودوكان لھا شعر كشعر النساء وك. الناس

لھا دروع كدروع م5ن حدي5د وص5وت أجنحتھ5ا كص5وت مركب5ات خي5ل كثي5رة 
ولھ555ا أذن55اب ش55به العق55ارب وكان555ت ف55ي أذنابھ55ا حم555ات . تج55ري إل55ى قت55ال

وس55لطانھا أن ت55ؤذي الن55اس خمس55ة أش55ھر ولھ55ا مT55ك الھاوي55ة ملك55اً عليھ55ا 
  ".وليوناسمه بالعبرانية أبدون وله باليونانية اسم أب

  

ھ��ذا الوص��ف أوق��ع المفس��رين والب��احثين ف��ى حي��رة أدت بھ��م إل��ى ا!خ��ت5ف 
  :حول طبيعة الجراد وتنحصر آراؤھم كاPتى

  

يعتق��د ال��بعض أن وص��ف يوئي��ل تعبي��ر رم��زى مج��ازى، وھ��ذا الوص��ف  -١
يظھر فى كتابات بعض المفسرين الق�دامى، اذ ق�الوا أن الج�راد رم�ز 

نجد على ھامش مخطوطة يوناني�ة ولھذا . إلى غزو الجيوش البشرية
) ٢٥:  ٢(ف����ى الق����رن الس����ادس أن الج����راد الم����ذكور ف����ى يوئي����ل 

وأع55وض لك55م ع55ن الس55نين الت55ى أكلھ55ا الج55راد الغوغ55اء والطي55ار "
، يرم��ز إل��ى جي��وش "والقم55ص جيش55ى العظ55يم ال55ذى أرس55لته عل55يكم

لكنن�ا ل�و أخ�ذنا . الغزاة م�ن مص�ريين وب�ابليين وآش�وريين ويون�انيين
ع��ن الرج��ال فيق��ول ) ٧:  ٢(ل المث��ال م��ا ج��اء ف��ى يوئي��ل عل��ى س��بي

يص55عدون الس55ور كرج55ال الح55رب ويمش55ون ك55ل . يج55رون كأبط55ال"
، ل��و !حظن��ا ذل��ك بأس��لوب "واح55د ف55ى طريق55ه و> يغي55رون س55بلھم

 .المقارنة بين الجراد والرجال ! يمكن أن نقول إنه تعبير مجازى

  
  




  

ف�الجراد . با3زمن�ة ا3خي�رةيعتقد البعض اPخر أن�ه تعبي�ر رؤوى يتعل�ق  -٢
يرمز إلى جيوش الغ�زو ف�ى النھاي�ة الرؤوي�ة العظيم�ة الم�ذكورة ف�ى 

ولكنن�ا أيض�اً إذا !حظن�ا ك�5م النب�ى نفس�ه . النصف الثانى من الس�فر
أم5ا انقط5ع الطع5ام "ع�ن الج�راد ونتيجت�ه عن�دما يق�ول ) ١٦:  ١(فى 

لن�ا أن الج�راد ، تأك�د "الفرح وا>بتھاج ع5ن بي5ت إلھن5ا. تجاه عيوننا
أمر حقيقى فعل�ى ينظ�ر إلي�ه النب�ى كع5م�ة ع�ن ع�دم رض�ى هللا ع�ن 

  .شعبه
  

غي���ر أن معظ���م الدارس���ين للعھ���د الق���ديم يعتب���رون غ���زوة الج���راد ح���دثاً  -٣
تاريخياً مفزعاً حدث فى عصر النبى، فنتج عنه انتعاش دينى ووعى 

وھ��ذا . رؤوى
التفس����������������ير 
الحرف���ى ھ���و 
الس�������������������ائد 

. وا3دق

وك����ان النب����ى 
ر إل������ى ينظ������

الج�����������������راد 
أم�ا وص�ف يوئي�ل للج�راد . كدينونة من هللا متعلق�ة با3زمن�ة ا3خي�رة

كجيوش أو جياد فيدل على شراسة الجراد وقوته وكثرته ال�ذى يمث�ل 
خطورة كبيرة لل�ب5د، وخاص�ة الص�حراوية والبركاني�ة منھ�ا، والت�ى 
تك��ون باس��تمرار تح��ت رحم��ة عوام��ل الطبيع��ة، ونزع��ات الفص��ول، 

  .شراتوھجمات الح
         

وھكذا ل�م يت�رك الج�راد إ! الج�دب والفق�ر الم�دقع كم�ا ھ�و واض�ح ف�ى         
– ١٥، ١٢ – ٢:  ١(تصوير ا3ل�م النفس�ى ال�ذى ك�اد يحط�م الش�عب 

لق��د خج��ل الف5ح��ون، ول��ول الكرام��ون، يبس��ت ). ١١ – ١:  ٢، ٢٠
ل���ذلك ك���ان !ب���د لرس���الة النب���ى أن تت���أثر . البھج���ة، ناح���ت ا3رض

لب5د، وأن تتخذ من ھذه الكارثة أعظم عبرة وأقوى عظة، بظروف ا
  .ويقولون إن نكبات كھذه فى الطبيعة تسمو با\نسان إلى الخالق
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ويوئيل كغيره من ُكتَّ�اب العھ�د الق�ديم، يع�زو الك�وارث وينس�ب الش�رور إل�ى 
 – ١٢: ٢(ابتعاد ا\نسان عن هللا، فيدعو الشعب إلى توبة جماعية فيقول ف�ى 

لك55ن ا4ن يق55ول ال55رب ارجع55وا إل55يَّ بك55ل قل55وبكم وبالص55وم والبك55اء و) "١٤
وارجع55وا إل55ى ال55رب إلھك55م Iن55ه رؤوف . والن55وح ومزق55وا قل55وبكم > ثي55ابكم

لعله يرجع ويندم فيبقي . رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر
ول��ذا يتح��دث ع��ن أث��ر الخطي��ة ". وراءه برك55ة تقدم55ة وس55كيباً لل55رب إلھك55م

تيجتھا فى حياة ا3فراد أو الكنيسة كمنظمة دينية، ھذا ا3ثر الذى يظھر فى ون
خراب ا3رض وف�ى ھ�در الكرام�ة ا\نس�انية وف�ى ذب�ول الف�رح والبھج�ة ف�ى 

  .بيت الرب
  

لقد تحطم المكان، والكيان النفسى ل~فراد، وا3ثر الروحى للعبادة، ھكذا أت�ى 
أ! نرى ذلك فى ذبول الص5ة العائلية؟ وذب�ول ال�و!ء . الجراد على كل شىء

بل ھل أكل الج�راد العش�ور؟ . الكنسى فى حياة الشعب؟ وفى ھروب الشباب؟
وغن��ى ونزاھ��ة  وھ��ل وص��ل إل��ى الق��يم الرائع��ة الت��ى لن��ا م��ن كف��اح وش��جاعة

  !وصداقة ومحبة ؟
  

فترة انتقالية رح�ل فيھ�ا الج�راد، فنم�ت )  ١٨:  ٢و  ١٧:  ٢(لكننا نرى بين  
المزروعات، وأزھرت وأينعت ا3شجار، وتوش�حت ا3رض بحل�ة سندس�ية، 

 … ٢٤ – ٢٠:  ٢(وعادت الطبيعة إلى ما كانت عليه من رواء وبھاء ومجد 

> تخ55افى ) "٢٦ – ٢١:  ٢(م��ن ذى قب��ل ، ورس��خ إيم��ان الت��ائبين أكث��ر )ال��خ
> تخ55افى ي55ا بھ55ائم . ابتھج55ى وأفرح55ى Iن ال55رب يعظ55م عمل55ه. أيتھ55ا اIرض

الصحراء فإن مراعى البرية تنبت Iن اIشجار تحمل ثمرھا التينة والكرمة 
وي55ا بن55ى ص55ھيون ابتھج55وا وافرح55وا ب55الرب إلھك55م Iن55ه . تعطي55ان قوتھم55ا

وينزل عليكم مط5راً مبك5راً ومت5أخراً ف5ى أول  يعطيكم المطر المبكر على حقه
وأع5وض . فتمv البيادر حنطة وتفيض حياض المعاصر خمراً وزيت5اً . الوقت

فتأكلون أكTً وتشبعون وتسبحون اس5م  …لكم عن السنين التى أكلھا الجراد
  ".…الرب إلھكم الذى صنع معكم عجباً و> يخزى شعبى إلى اIبد 
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   يوم الدينونة
  

ويأخ�ذ ھ�ذا . الس�فر ن�رى ف�ى فك�ر النب�ى تص�وراً معين�اً لي�وم الدينون�ةفى ھ�ذا 
فھو يؤمن ب�ا� . الموضوع جزءاً كبيراً من تفكيره، وحيزاً ضخماً من كتاباته

ويعاقب ا3م�م ال�ذين وقف�وا موق�ف الع�داء . الذى يسيطر على كل أمم ا3رض
رة وم55اذا أن555تن ل55ى ي555ا ص55ور وص555يدون وجمي55ع دائ555) "٤:  ٣(م��ن اليھ���ود 

ومن ھذا التعبير يبدو ". سريعاً بالعجل أرد عملكم على رؤوسكم …فلسطين 
لن��ا أن هللا ل��ن يتج��اوز ع��ن الحق��د والض��غينة ف��ى الش��عوب المج��اورة ال��ذين 

" أع55555555انوا الش55555555ر"

، )١٥:  ١زكري�����������ا(
وكان���ت لھ���م ي���د في���ه 

، )٢:  ٢٦حزقي������ال (
حسب "بل سيحاربھم 

" ش55555555555ر أفع55555555555الھم

  ). ٤:  ٢٨مزمور (
  

ب النب�ى بعد ذل�ك يطل�
الذى يعنى فى لغته ا3صلية " وادى يھوشافاط"أن يجتمع ا3مم للمحاكمة فى 

، أو "وادى القض��اء) "١٤:  ٣(أو كم��ا دع��اه يوئي��ل نفس��ه ف��ى " يھ��وه ي��دين"
مس��تمداً ھ��ذا التش��بيه م��ن " وادى ال��دراس"طبق��اً لھ��امش الترجم��ة ا!نجليزي��ة 

Iن الحص55يد ق55د  أرس55لوا المنج55ل) "١٣:  ٣(الحص��يد كم��ا ھ��و م��ذكور ف��ى 
فاض5ت الحي5اض Iن ش5رھم . ھلموا دوسوا Iنه قد ام5تvت المعص5رة. نضج
  .وھناك فى ھذا الوادى سيحاكمھم هللا". كثير

  

يلي�ق : "3نه كما يقول متى ھن�رى  …لماذا وادى يھوشافاط بالذات؟  …لكن 
 وعندئ�ذ". بالمجرمين أن يحاكموا فى نفس الب5د التى ارتكب�وا فيھ�ا ج�رائمھم

يتكرر ما عمله هللا ليھوشافاط عندما نص�ره عل�ى ال�ذين ھجم�وا علي�ه، وأم�ده 
 – ٢٠:  ٢٠أخب��ار  ٢(ھ��و وش��عبه بم��ادة للف��رح والتس��بيح ف��ى وادى البرك��ة 

أو ج��زء  –ك��ان ج��يش س��نحاريب  –وف��ى ھ��ذا ال��وادى وادى يھوش��افاط ). ٢٧
لج�يش لق�د ج�اء ذل�ك ا. حا!ً عندما أھلك�ه الم�5ك –منه حسب رأى المفسرين 
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و> يفھمون قصده إنه قد "ليخرب أورشليم، لكن الرب دعاھم معا ليخربھم  
لق��د أس��اءوا إل��ى هللا بعب��ادتھم ). ١٢:  ٤ميخ��ا " (جمعھ55م كح55زم إل55ى البي55در

الوثنية، لكن هللا أراد أن يحاكمھم من أجل إساءتھم لشعبه كما ھو واضح ف�ى 
:  ٣(طبيع�ة عملھ�م ل�ذلك ص�در عل�يھم الحك�م م�ن نف�س ). ٨ – ١:  ٣يوئيل (

  ).٨و٧
  

من كل ھذا نتعلم أن شعب هللا ھ�م ميراث�ه، خاص�ته، نص�يبه، كن�زه أكث�ر م�ن 
، ھم ملكه لذلك سيحاكم بشدة كل )٩: ٣٢، تثنية ٥: ١٩خروج (كل الشعوب 

فلل��ه النقم��ة وھ��و يج��ازى " Iن ال55رب ق55د تكل55م"م��ن يتج��رأ أن ي��دوس عل��يھم 
  ).١٩:  ١٢رومية (

ھنا م�ن أن�واع الخ�راب وال�دمار ق�د يش�ير إل�ى خ�راب قال البعض أن ما ذكر 
س��نحاريب، ونبوخ��ذ نص��ر، وأنتي��وخس ابيف��انس، وإل��ى ض��د المس��يح بص��فة 

لكن البعض من أفضل المفسرين . خاصة، وكل أعداء المسيحية المتغطرسين
قديماً وحديثاً يعتقدون أن ھذه اPيات تش�ير إل�ى ي�وم الدينون�ة ا3خي�رة، تح�ت 

وھ�ذان . للحرب ضد أعداء ملكوت�ه، وجمع�ه حص�اد ا3رض تشبيه إشھاد هللا
في�وم ال�رب ). ١٨:  ١٤، ١١:  ١٩رؤي�ا (التشبيھان نراھما ف�ى س�فر الرؤي�ا 

ي��وم "أو حس�ب الترجم�ة اليس�وعية " ي��وم القض�اء"ھ�و ي�وم الدينون�ة النھائي�ة 
ھناك ف�ى وادى . حسب الترجمة ا\نجليزية" يوم تقرير المصير"، أو "القطع

سينال كل واحد من�ا م�ا ك�ان بالجس�د بحس�ب م�ا ص�نع خي�راً ك�ان أم القضاء، 
  .شراً 

  

:  ٣(ويصحب ھذا اليوم، التغيير العجيب فى مملكة الطبيعة فيقول يوئيل ف�ى 

كم�ا أن لھ�ذا الي�وم ". الشمس والقمر يظلمان والنج5وم تحج5ز لمعانھ5ا) "١٥
زمجر ا3س��د الت��أثير الب��الغ، فبالنس��بة ل~ش��رار س��يكون يوم��اً مرعب��اً إذ س��ي

وال55رب م55ن ص55ھيون يزمج55ر وم55ن أورش55ليم يعطـ55ـى "الخ��ارج م��ن ص��ھيون 
  ). ١٦:  ٣" (صوتــه فترجف السماء واIرض

  

أم��ا بالنس��بة ل~ب��رار، فس��يكون يوم��اً مبھج��اً فتش��بع قل��وبھم، وتثب��ت س��عادتھم، 
ولكن الرب ملجأ لش5عبه وحص5ن "وتكمل قداستھم، ويتمجد هللا ويتعظم معھم 

فتعرفون أنى أنا الرب إلھكم س5اكناً ف5ى ص5ھيون جب5ل قدس5ى . لبنى إسرائيل
). ١٧و١٦:  ٣" (وتكون أورشليم مقدس5ة و>يجت5از فيھ5ا اIع5اجم فيم5ا بع5د
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إن هللا س��يظھر ف��ى ھ��ذا الي��وم بك��ل ج��5ل 3و!ده ولش��عبه فيعرف��وه المعرف��ة 
، والمعرف��ة ا!ختباري��ة إذ يك��ون "فتعرف55ون أن55ى أن55ا ال55رب إلھك55م"الشخص��ية 

وستتم قداسة الكنيسة التى بدأت ف�ى حال�ة جھادھ�ا بانتص�ارھا ".أ لشعبهملج"
> يجتاز فيھا اIعاجم فى "النھائى، بانعزالھا الكامل عن كل شرير أو شر إذ 

  ".ما بعد
  

بعد ذلك يعطى هللا المواعيد المباركة التى تتم جزئياً فى ملكوت النعم�ة وكلي�ا 
مصر تصير خراباً، وأدوم تص5ير " فى ملكوت المجد إذ يبيد ويخرب ا3عداء

" قفراً خرباً من أجل ظلمھم لبنى يھوذا الذين س5فكوا دم5اً بريئ5اً ف5ى أرض5ھم

ثم تدخل الكنيسة عھد الشبع وا!رت�واء المفع�م ب�الخيرات ال�وفيرة ). ١٩:  ٣(
ويكون فى ذلك اليوم أن الجبال تقط5ر عص5يراً وال5تTل تف5يض لبن5اً وجمي5ع "

" اًء ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقى وادى السنطينابيع يھوذا تفيض م

ولكن يھوذا تسكن إلى اIبد وأورشليم "المطلقة وعھد الديمومة ). ١٨:  ٣(
وأب5رئ دمھ5م ال5ذى ل5م "التام5ة ثم عھد الطھ�ارة ). ٢٠:  ٣" (إلى دور فدور

  ).٢١:  ٣" (والرب يسكن فى صھيون. أبرئه
  

  التعاليم المستفادة
  

فر يوئيل أن ن�درك ادارك�اً قاطع�اً حاجتن�ا إل�ى اعتب�ار هللا نحن نتعلم من س -١
مثل  –فالكوارث والملمات . أنه المسيطر والمتحكم فى مصيرنا البشرى

تذكرنا باستمرار أن هللا قريب  –ضربة الجراد وحالة القحط التى حدثت 
فھى دعوة صريحة لفحص النفس، ولتوب�ة . منا سواء للبركة أو الدينونة

:  ٢(إل���ى ج���وده ورحمت���ه كم���ا يب���دو م���ن . لع���ودة إل���ى هللا\نس���ان ول

ومزق55وا قل55وبكم > ثي55ابكم وارجع55وا إل55ى ال55رب إلھك55م Iن55ه ) "١٤و١٣
لعله يرج5ع . رؤوف رحيم بطىء الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر

وحال�ة الع�ودة ". ويندم فيبق5ى وراءه برك5ة تقدم5ة وس5كيباً لل5رب إلھك5م
أفض�ل م�ن الت�ذلل وا!نس�كاب ف�ى ص�5ة وس�ط ھذه ! نجد تعبيراً عنھ�ا 

جماعة المؤمنين فيكون الحزن على الخطية قلبي�اً ! مظھري�اً، وف�ى ھ�ذا 
اضربوا بالبوق ف5ى ص5ھيون قدس5وا ص5وماً ن5ادوا " :ينادى النبى قائ5ً 

  ).١٥:  ٢" (باعتكاف
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ك��ذلك ن��رى ف��ى ھ��ذا الس��فر أيض��اً أن غ��رض هللا الكل��ى ھ��و ا!نس��كاب  - ٢
ويكون بعد ذلك أنى أس5كب روح5ى عل5ى ك5ل "ه على شعبه العظيم لروح

. بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم ش5يوخكم أحTم5اً وي5رى ش5بابكم رؤى

:  ٢" (وعل55ى العبي55د أيض55اً وعل55ى ا|م55اء أس55كب روح55ى ف55ى تل55ك اIي55ام

إن عطية الروح ھى أعظم عطية بالنسبة لكل برك�ات الطع�ام ) ٢٩و٢٨
5ل ھذه العطية المباركة أعطى هللا نفس�ه 3نه من خ). ٢٦:  ٢(وا3مان 

وحق امت5ك ھذه العطية للجميع م�ن الكبي�ر إل�ى الص�غير، وم�ن . لشعبه
  . السيد إلى العبد، لكل من يُقبل ويَقبل

       

) ٣٩و١٨ – ١٦:  ٢أعم�ال (وھذا يتفق مع الحق الكتابى الواض�ح، فف�ى      

بع5د ك5ل م5ن ي55دعوه Iن الموع5د ھ5و لك5م وIو>دك5م ولك5ل ال55ذين عل5ى "
صوت صارخ ف5ى البري5ة ) "٥ – ٣:  ٤أشعياء (وكذلك فى " الرب إلھنا

كل وطاء يرتفع وك5ل . قوموا فى القفر سبيTً |لھنا. أعدوا طريق الرب
 ًTف5يعلن . جبل وأكمة ينخفض ويصير المعوج مستقيماً والعراقي5ب س5ھ

 ١٩خ�روج (وفى ". ويراه كل بشر جميعاً Iن فم الرب تكلم. مجد الرب

ي55ا  …) "٢٩:  ١١ع�دد ( وأخي�راً ف�ى ". ف5إن ل5ى ك5ل اIرض …") ٥: 
  ".ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذا جعل الرب روحه عليھم

       

قد . من ھنا تنطلق الفكرة الكتابية الجوھرية وھى كھنوت جميع المؤمنين     
ي�ار تختار السلطات الكنيسة أشخاصاً وقد تخطىء ف�ى ذل�ك، ولك�ن ا!خت

أن ).  ٨و٧:  ٤أفس�س (السليم يستند على المواھب التى يمنحھ�ا هللا لن�ا  
وعطية الروح القدس ھى . كل المؤمنين ككنيسة ھم كھنة وأنبياء وملوك

ولق�د ). ٣١و٣٠:  ٢(ا\عداد وا!ستعداد لشعب هللا تج�اه ا3ي�ام ا3خي�رة 
خمس�ين اقتبس الرسول بطرس ھ�ذا الج�زء \تم�ام ھ�ذه النب�وة ف�ى ي�وم ال

  ).٢١و١٧:  ٢أعمال (

  

بع��د دح��ر ك��ل ق��وات ا3ع��داء، س��يدين هللا ك��ل ا3م��م، وس��تجد جم��اھير  - ٣
) ١٤:  ٣(ا3رض نفس���ھا ف���ى وادى تقري���ر المص���ير أو وادى القض���اء 

وس��يتمم هللا ك��ل وع��وده وإع5نات��ه لش��عبه فيب��ارك ك��ل جماع��ة المف��ديين 
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بك�ل وض�وح ويعاقب كل من يقف ضد إرادته المقدس�ة، كم�ا أعلنھ�ا ھ�و 
)٢١ – ١٧:  ٣.(  

  

  

يبدو لنا فى معظم ا3حيان أن يوئيل النبى يتمتع بقومية صارخة مدقق�ة،   - ٤
ونح�ن !ب�د . 3نه لم يصور لنا تجمع غير اليھود فى ملك�وت هللا النھ�ائى

أن ن5حظ باستمرار أن ا3نبي�اء بمختل�ف شخص�ياتھم ووجھ�ات نظ�رھم 
إن يوئي�ل . ختل�ف وجوھ�ه أيض�اً يؤك�دون لن�ا خط�ة هللا والح�ق ا\لھ�ى بم

مھتم بارتباط الشعب ب�إع5ن هللا الت�اريخى لھ�م، أكث�ر م�ن اھتمام�ه ب�أى 
  .شىء آخر

  

لكننا نبصر ھنا، أن إتمام عھد هللا مع إسرائيل، سواء بانسكاب الروح أو      
فق��د أعل��ن هللا ذل��ك ب��5 . بدينون��ة ا3م��م، نتيج��ة منطقي��ة ل�ع��5ن ا\لھ��ى

عل�ى ك�ل "5 تجزئ�ة ممض�ة، وح�دث انس�كاب ال�روح حزبية جائرة، وب�
ث�م أي�د ذل�ك "  All  Flesh"أى ) ٢٨:  ٢(كما يقول يوئيل نفس�ه "  البشر

  ".…ويكون أن كل من يدعو باسم الرب ينجو ) "٣٢: ٢(بقوله فى 
  

لقد أعلن يوئيل ھ�ذا الح�ق ف�ى قرين�ة ض�يقة، ب�نفس الطريق�ة الت�ى حص�ر      
:  ١٥مت�ى " (بي5ت إس5رائيل الض5الة خراف"يسوع خدمته وقصرھا فى 

، لكن الحق أنه أعلن خدمته وإرساليته لكل الع�الم، كم�ا ھ�و واض�ح )٢٤
. فى كل القرائن الكتابية المختلفة ا3خرى خاصة فى فكر الرسول بولس

وھكذا كانت نبوة يوئيل عن انس�كاب ال�روح حق�اً مبارك�ة، وتم�ت ب�نفس 
ا رأين�ا كي�ف أن تعليم�ه ع�ن كم�ا أنن�. منطق العمومي�ة ف�ى ي�وم الخمس�ين

  .الدينونة موافق ومتفق تماماً مع كل ما جاء عنه فى العھد الجديد
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ويك55ون ك55ل م55ن " أن ھ��دف انس��كاب ال��روح الق��دس ھ��و خ��5ص البش��رية  -٥
وف���ى " يخل555ص) "٢١:  ٢أعم���ال (وف���ى " ي555دعو باس555م ال555رب يخل555ص

ل وق��د يتفاع��". لغف55ران الخطاي55ا …توب55وا وليعتم55د ) "٣٨:  ٢أعم��ال (
ال���روح ف���ى حياتن���ا بأس���لوب المل���ح ف���ى 
ھ��دوء ذوبان��ه، وق��د يظھ��ر عم��ل ال��روح 
أحيان���اً بأس���لوب الن���ور ف���ى ق���وة ط���رده 

لكنن���ا ف���ى ك���ل الح���ا!ت وبك���ل . للظ���5م
ا3س��اليب نج��د أن انس��كاب ال��روح نتيج��ة 

  .طبيعية للتوبة
  

أن انسكاب الروح يتطل�ب وح�دة الجماع�ة  -٦
) ٤٦:  ٢أعم����ال (وھ����ذا م����ا ن����راه ف����ى 

نوا ك55ل ي55وم يواظب55ون ف55ى الھيك55ل وك55ا"
ان روح الشركة م�ن . "…بنفس واحدة 

لق��د . أھ��م مظ��اھر وأب��رز ع5م��ات وس��مات الكنيس��ة الممتلئ��ة ب��الروح
وك5انوا ) "٤٢:  ٢أعم�ال (استمتعت الكنيسة ا3ولى بش�ركة ف�ى العب�ادة 

، "يواظب555ون عل555ى تعل555يم الرس555ل والش555ركة وكس555ر الخب555ز والص555لوات
وجميع الذين آمنوا كانوا ) "٤٥و٤٤:  ٢أعمال (وشركة فى الممتلكات 

واIمT555ك والمقتني555ات ك555انوا . مع555اً وك555ان عن555دھم ك555ل ش555ىء مش555تركاً 
وش�ركة " يبيعونھا ويقسمونھا بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج

وإذ ھ5م يكس5رون الخب5ز ف5ى البي5وت  …") ٤٦:  ٢أعم�ال (فى الطع�ام 
  ".قلب كانوا يتناولون الطعام بابتھاج وبساطة

       

يج��د أن ) ٤٧ – ٤٢:  ٢أعم��ال (إن م��ن ينظ��ر لھ��ذه الفق��رة الرائع��ة م��ن      
ا!جتم���اع لكس���ر الخب���ز يتس���اوى م���ع ا!جتم���اع للعب���ادة يتس���اوى م���ع 
ا!جتماع للطعام والش�ركة يتس�اوى م�ع ا!جتم�اع للتعل�يم ودراس�ة كلم�ة 

ن ج�و ا. الرب، الكل على مستوى واحد من القدسية وم�ن ا3ھمي�ة أيض�اً 
 shareالشركة الذى يسود الكنيسة، سواء الشركة ف�ى مفھومھ�ا ال�داخلى 

in  أى ش���ركة الم���ؤمنين  ف���ى ش���خص ال���رب يس���وع، أو ف���ى مفھومھ���ا
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أى مشاركة المؤمنين لبعضھم البعض كم�ا يك�ون   Share outالخارجى 
  .لكل واحد احتياج، ھو عنصر أصيل لتفاعل روح هللا بين جماعة الرب

  

إنن�ا ف�ى ش�ركتنا م�ع هللا . ھو الرؤية الروحي�ة البص�يرة المتفتح�ة ان التنبؤ -٧
فعن�دما نقب�ل هللا ف�ى . وتفاعل روح هللا فينا نجد كش�فا \رادة هللا وإع5ن�ه

حياتنا يسكن روح هللا داخلنا، وا!نس�كاب والم�لء ھ�و انفت�احى أن�ا عل�ى 
لمنف�ذة إن روح هللا فين�ا س�لطة تش�ريع، ونح�ن ا3داة ا. روح هللا الذى فى

أو السلطة التنفيذية، ولذا يمكن لنا أن نعطل سلطة الروح وس�يادته عل�ى 
  .حياتنا، بل ويمكن أيضاً أن نلغى أوامره تماماً بعصياننا وعدم طاعتنا

  

إن رس��الة يوئي��ل الص��ارخة ھ��ى التوب��ة القلبي��ة الص��ادقة، التوب��ة الفردي��ة  - ٨
ك���ه لواقع���ه إن الخ���راب ال���ذى ح���دث للش���عب، وع���دم إدرا. والجماعي���ة

إن . المرير، يرجع إلى جھله بمكان هللا الحقيقى فى ا3حداث وبين ش�عبه
وتعلمون أنى أنا "هللا وسط شعبه قوة ھائلة وھنا يقول هللا على فم يوئيل 

فى وسط إسرائيل وأنى أنا الرب إلھكم وليس غيرى و> يخ5زى ش5عبى 
  ).٢٧:  ٢" (إلى اIبد

ومزقوا قلوبكم "بى من الشعب العودة إلى هللا وأمام ھذه الحقيقة يطلب الن     
> ثي55ابكم وارجع55وا إل55ى ال55رب إلھك55م Iن55ه رؤوف رح55يم بط55ىء الغض55ب 

وإذا أدركن��ا أن القل��ب ق��د ). ١٣:  ٢" (وكثي55ر الرأف55ة وين55دم عل55ى الش55ر
يقصد به الفكر أو العواطف أو ا\رادة أو الشخصية ككل، فتكون التوب�ة 

. وا!رادة العني��دة والعواط��ف الجام��دةھن��ا ھ��ى تمزي��ق الفك��ر الش��رير 

وعن�دما ي�رى . تمزيق كل الربط التى تربطنا بالشر وبالخطية ف�ى الع�الم
هللا قلوبنا الممزقة كش�قوق مفتوح�ة ي�دخل فيھ�ا ھ�و بروح�ه ويس�كن فيھ�ا 

  .ويحيينا، منقذاً إيانا من أھوال يوم الرب
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ى ھ��ى مرك��ز ونتيج��ة لھ��ذه التوب��ة القلبي��ة ت��أتى اPي��ة الت��     

فيغ555ار ال555رب "في555ه الس���فر ب���ل نقط���ة التح���ول الرئيس���ة 
ويجيب الرب ويق5ول ) "١٨:  ٢" (Iرضه ويرق لشعبه

لشعبه ھأنذا  مرسل لكم قمحاً ومسطاراً وزيتاً لتش5بعوا 
 ١٩:  ٢" . (…منھا و> أجعلكم أيض5اً ع5اراً ب5ين اIم5م 

– ٢٧.(  
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 لو حمتاج كتاب، أطلبه


