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  مقـدمة السلسلة
ھناك احتياج دائم أن نواجه ظروفن�ا المتغي�رة عل�ى ض�وء كلم�ة هللا 

وبتعبير آخر، نحتاج دائم�ا أن نعي�د ق�راءة كلم�ة هللا المقدس�ة . الثابتة
والم��وحى بھ��ا، والنافع��ة لك��ـل العص��ـور للتعلي��ـم والتوبي��ـخ للتق��ويم 

، لكى تخاطب واقعن�ا )١٧ - ١٦:  ٣تي  ٢(والتأديب الذى فى البر 
لك��ى يس��مع ش��عب ال��رب كلم��ة ال��رب تتح��دث إل��يھم . لي��وموعالمن��ا ا

  .برسالة معاصرة، فتكون طاعتھم طاعة حقيقية
  

وھى معادلة ليست سھلة، تحتاج إلى استنارة ال�روح الق�دس بجان�ب 
اUس��تعداد الجي��د، وتحت��اج إل��ى اTمان��ة لل��نص المق��دس وق��درة عل��ى 

غيرات�ه فھمه الفھم الصحيح، وإلى الحساس�ية للمجتم�ع المعاص�ر بمت
وھموم���ه وأمواج����ه المتXطم���ة وق����درة عل���ى المتابع����ة والتحلي����ل 
ل]ح��داث واTفك��ار، حت��ى ي��تم التواص��ل والتفاع��ل الن��اجح والم��ؤثر 

وھذا ھو دور الرعاة والوعاظ والقي�ادات المھتم�ة ب�التعليم . والمغير
فنحن خدام للكلمة، وخدام للكنيس�ة ف�ى مجتمعھ�ا، . فى الكنيسة اليوم
ف�ى المس�يح يس�وع ) ناض�جاً (ضر ك�ل إنس�ان كام�ـXً ومھمتنا أن نح

، وأن نعمل على التجديد والتنوير المس�تمر لك�ل )٢٨ - ٢٣:  ١كو(
  . الجماعة

  

ولقد حاولت جھ�دى بإمكاني�اتي المح�دودة أن أق�دم بع�ض الدراس�ات 
للكنيسة المحلية فى أجزاء مختلفة م�ن كلم�ة هللا ، واس�تعنت بالعدي�د 

الكت��اب المق��دس يتح��دث "مجموع��ـة  م��ن الدراس��ات خاص��ة نم��وذج
وغيرھ����ا، وبالت����الى ش����جعنى الكثي����رون أن تظھ����ر ھ����ذه " الي����وم

أص�لى أن يك�ون ھ�ذا . الدراسات مطبوع�ة لتص�ل إل�ى دوائ�ر أوس�ع
  .الجھد المتواضع نافعاً ومثمراً لمجد المسيح وبناء الكنيسة

  القس مكرم نجيب
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  الفصل ا/ول

  حزقيال الرجل والرسالة

  ٣ – ١:  ١حزقيال 

  

كان في سنة الثVثين في الشھر الرابع في الخامس من الش>ھر   ١
وأن>>ا ب>>ين المس>>بيين عن>>د نھ>>ر خ>>ابور أن الس>>ماوات انفتح>>ت 

  .فرأيت رؤى هللا

ف>>>ي الخ>>>امس م>>>ن الش>>>ھر وھ>>>ي الس>>>نة الخامس>>>ة م>>>ن س>>>بي   ٢
  .يوياكين الملك

ب إلى حزقيال الكاھن ابن بوزي ف�ي أرض الكل�دانيين صار كXم الر  ٣
  .عند نھر خابور وكانت عليه ھناك يد الرب

  

  ٣:  ٣ – ٨:  ٢حزقيال 
وأن��ت ي��ا اب��ن آدم فاس��مع م��ا أن��ا مكلم��ك ب��ه U تك��ن متم��ردا كالبي��ت   ٨

  .المتمرد افتح فمك وكل ما أنا معطيكه

  .فنظرت وإذا بيد ممدودة إلي وإذا بدرج سفر فيھا  ٩

فنش��ره أم��امي وھ��و مكت��وب م��ن داخ��ل وم��ن قف��اه وكت��ب في��ه م��راث  ١٠
  .ونحيب وويل

فق��ال ل��ي ي��ا اب��ن آدم ك��ل م��ا تج��ده ك��ل ھ��ذا ال��درج واذھ��ب كل��م بي��ت   ١
  .إسرائيل

  .ففتحت فمي فأطعمني ذلك الدرج  ٢

وقال لي يا ابن آدم أطعم بطنك وام] جوفك م�ن ھ�ذا ال�درج ال�ذي أن�ا   ٣
  .مي كالعسل حXوةمعطيكه فأكلته فصار في ف

  

  

  ١٤ – ١٠:  ٣حزقيال 
وقال لي يا ابن آدم كل الكXم الذي أكلمك به أوعه في قلبك واسمعه   ١٠
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  .بأذنيك

وامض اذھب الى المسبيين إل�ى بن�ي ش�عبك وكلمھ�م وق�ل لھ�م ھك�ذا   ١١
  .قال السيد الرب أن سمعوا وأن امتنعوا

مجد ال�رب ثم حملني روح فسمعت خلفي صوت رعد عظيم مبارك   ١٢
  .من مكانه

وص���وت أجنح���ة الحيوان���ات المتXص���قة الواح���د بأخي���ه وص���وت   ١٣
  .البكرات معھا وصوت رعد عظيم

فحملني الروح وأخ�ذني ف�ذھبت م�راً ف�ي ح�رارة روح�ي وي�د ال�رب   ١٤
  .كانت شديدة علي

  

ھذا السفر من ا/سفار الرائعة فى الكتاب المقدس، لكنه أيضاً من 
. لتى كثيراً ما تُْھَمل فى دراستنا الشخصيّةا" المظلومة"ا/سفار 

وحتى على المستوى الكنسى، نادراً ما يتوقف خدام الكلمة أمام 
سفر حزقيال أثناء الوعظ أو الدراسة، وھكذا يتم مرة أخرى 

اترك جزءاً ولو : "التحذير الذى قدمه مرة أحد علماء الVھوت 
جزء قد تحول إلى بسيطاً من كلمة هللا جانباً، وسترى أن ھذا ال

  !".مشتل من الھرطقات

  

 ًUخ��ر م��ن الوع��اظ يقت��رب م��ن نبّ��وة حزقي��ال مح��اوtلك��ن ال��بعض ا
، وب��ين اTم��ور الخاص��ة )م��ع س��فر الرؤي��ا(ال��ربط ب��ين ھ��ذا الس��فر 

بالمجىء الثانى للمسيح من خXل نظرة تفس�يريّة خاص�ة تح�اول أن 
ل كلم�ات نبّ�وة حزقي�ال مع�اٍن وأفك�اراً أكث�ر م م�ا ورد ف�ى ذھ�ن تَُحمِّ

  !! حزقيال نفسه
  

م��ن خ��Xل التوق��ف أم��ام العدي��د م��ن أج��زاء ھ��ذا  –ل��ذا ف��إننى أح��اول 
أن أجمع فى ذھن القراء اTعزاء ك�ل رس�الة الس�فر، حت�ى  –السفر 

نصغى إلى صوت هللا من خXل ھ�ذه النبّ�وة، فن�تمكن م�ن طاع�ة هللا 
معامXت�ه كأفراد وكجماعة  إذ نخضع لمشيئة ال�رب لحياتن�ا ون�تفھم 

  .وطرقه معنا
  

م�ن . من الطبيعى أن نقف ھنا وقفة عامة عن شخص ورسالة النبى
ھو حزقيال؟ وما ھى سمات شخص�يته؟ وم�اذا ن�تعلم م�ن تعام�ل هللا 
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ما ھ�ى رس�الة س�فر حزقي�ال كك�ل؟ … مع شخصية ھذا الرجل؟ ثم 
س�نحاول أن . ماذا يري�د حزقي�ال أن يق�ول م�ن خ�Xل كلم�ات نبوت�ه؟

اي�ة بش�ىء م�ن ا�يج�از أم�ام الظ�روف الت�ى رأين�ا فيھ�ا نقف فى البد
  .حزقيال للمرة اTولى

  

نح��ن نعل��م م��ن دراس��تنا ل]س��فار التاريخي��ة أن يوش��يّا، ال��ذى حك��م 
مملك��ة يھ��وذا قب��ل الس��بّى الب��ابلّى بفت��رة ليس��ت طويل��ة، ك��ان ملك��اً 

 ً استخدم هللا ھذا الملك، خاص�ة م�ع اكتش�اف س�فر الش�ريعة، . صالحا
ف�ى ھ�ذه اTثن�اء ُولِ�َد . نھض�ة عظيم�ة وس�ط ش�عب ال�ربفى إحداث 

حزقيال النبّى، وتربى حزقيال فى زمن ھ�ذا المل�ك الص�الح، وتف�تح 
على نھضة كب�رى أح�دثھا يوش�يّا م�ن خ�Xل الرج�وع إل�ى كلم�ة هللا 

لك��ن ح��دث فج��أة م��ا ل��م يك��ن ف��ى . واUھتم��ام با�ص��Xحات الدينيّ��ة
ثن��اء معرك��ة حربيّ��ة ش��ھيرة الحس��بان، لق��د قُت��ل ھ��ذا المل��ك الص��الح أ
 -واجت�از حزقي�ال ". مج�ّدو"خاضھا مع فرعون مصر ھى معركة 

وك�ل الش�عب ف�ى ش�عور مري�ر  –مع إرميا ال�ذى ك�ان معاص�راً ل�ه 
لقد مات الرجل ال�ذى تعلق�ت ب�ه ك�ل . با�حباط والفشل وخيبة اTمل

الذى َخلَ�َف يوش�يا عل�ى " يھوياكين"وزاد الطين بلة أن . آمال اTمة
عرش كان ملكاً شريراً، أرجع العبادة الوثني�ة إل�ى الش�عب، وابتع�د ال

بالبXد عن الرب وعن العXقة الصحيحة مع�ه، وتم�ّرد عل�ى نبوخ�ذ 
، وقد كانت باب�ل وقتھ�ا إمبراطوريّ�ة )العراق حالياً (نصر ملك بابل 

وم�ن . كبيرة وقاسيّة ج�داً حكم�ت الع�الم واكتس�حت ال�بXد المج�اورة
وأُخ�ذ . اكتس�حتھا واس�تولت عليھ�ا كان�ت اورش�ليم ضمن البXد التى

يھوي���اكين أس���يراً م���ع عش���رة آUف م���واطن يھ���ودى م���ن اTم���راء 
وم��ن ب�ين ھ��ذه اUtف . والن�بXء واTغني�اء وذوى الش��أن، إل�ى باب�ل

الت��ى أُس��رت م��ع المل��ك وس��ارت ف��ى طري��ق اTس��ر والغرب��ة وال��ذل 
  .والعار كان حزقيال

  

س��ن الخامس��ة والعش��رين تقريب��اً،  ف��ى ذل��ك الوق��ت ك��ان حزقي��ال ف��ى
وك��ان ھ��و . ش�اباً متفتح��اً م��ن أس��رة متدينّ��ة ھ�ى أس��رة الك��اھن ب��وذى

وككاھن كان مطلوباً منه أن يق�وم ب�دور ). ٣:  ١(أيضاً كاھناً كأبيه 
ولك��ن فج��أة انھ��ارت ك��ل اTح��Xم . عظ��يم ومب��ارك ف��ى خدم��ة ب��Xده
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عبه ومعھ�م وفوجئ حزقيال أنه يؤخذ أسيراً وسط اUtف من بنى ش
وس�ار حزقي�ال طريق�اً ط�ويXً مري�راً عل�ى اTق�دام م�ن . الملك نفس�ه

أورشليم إلى باب�ل، رحل�ة قاس�ية مؤلم�ة ش�عر فيھ�ا حزقي�ال بالخيب�ة 
  .الكاملة وضياع الرجاء

  

، س��كن )أح��د ف��روع نھ��ر الف��رات(وف��ى باب��ل وعل��ى نھ��ر خ��ابور 
دعوة  وكما نقرأ فى ا�صحاح اTول، جاءت. حزقيال بين المسببين

دع��اه هللا لك��ى . هللا إل��ى ھ��ذا الش��اب بع��د خم��س س��نوات م��ن اTس��ر
وفع��Xً، . يحق��ق اTح��Xم الت��ى كان��ت تعتم��ل ف��ى ص��دره تج��اه ش��عبه

تفتّحت شخص�ية حزقي�ال ونض�جت واكتمل�ت وھ�و يفك�ر ف�ى ش�عبه 
وفى الرسالة التى يجب أن يقوم بھا نحو ھذا الش�عب واس�تخدمه هللا 

. يت�ه مقص�داً لك�ل ش�عب ال�رب ف�ى الس�بىّ استخداماً مباركاً، وك�ان ب

أو ملتق�ى روح�ى يج�دِّد آم�ال وطموح�ات " صالوناً للفك�ر"كان بيته 
ك�ان حزقي�ال يرس�ل م�ن . اTمة ويتحدث عن رؤى هللا لھ�ذا الش�عب

أرض الس��بّى رس���ائل مش��جعة إل���ى ش���عبه ف��ى أورش���ليم متض���امناً 
ليم ومس��انداً �رمي��ا النب��ى ال��ذى ك��ان يق��وم ب��نفس ال��دور ف��ى أورش��

لق�د نس�ّى ش�عُب إس�رائيل إلھ�ه وعھ�ده وطرق�ه، لك�ن هللا ف��ى . نفس�ھا
نعمته وأمانته استخدم كX من حزقيال وإرميا ف�ى توص�يل الرس�ائل 

  .المشجعة لشعبه
  

م���ا ھ���ى أدوات التك���وين : لك���ن الس���ؤال الھ���ام ال���ذى يواجھن���ا ھن���ا 
ي�ام والتشكيل التى استخدمھا هللا فى حياة ھذا الشاب حت�ى يجھَّ�َزه للق

بھ���ذا ال���دور الكبي���ر؟ ھن���اك ع���دة أدوات اس���تخدمھا هللا ف���ى حي���اة 
  :أذكر منھا على اTقل ثXث أدوات . حزقيال

  

  :رؤية هللا : ا/داة ا/ولى 
إن ا�صحاح اTول كله تقريب�اً يتح�دث ع�ن ھ�ذه الرؤي�ة الت�ى ظھ�ر 
فيھا مجد هللا بوضوح، وتحدث الرب من خXل ھذه الرؤية إلى ھذا 

ك>ان ف>ى . "متلئ بالغيرة والحماس والمھموم بقضايا شعبهالشاب الم
س>>نة الثVث>>ين، ف>>ى الش>>ھر الراب>>ع، ف>>ى الخ>>امس م>>ن الش>>ھر، وأن>>ا 
بين المسببين عن>د نھ>ر خ>ابور أن الس>موات انفتح>ت فرأي>ت رؤى 
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وكانت علي>ه ھن>اك … صار كVم الرب إلى حزقيال الكاھن … هللا 
يظھ�ر لھ�ذا الش�اب لك�ى  ھن�ا ن�رى هللا). ٣ – ١:  ١ح�ز " (يد الرب

يق��دم ل��ه دع��وة واض��حة للخدم��ة، وعل��ى إث��ر ھ��ذه ال��دعوة يمتل���ئ 
إنھا خطوة ھامة فى حياة ك�ل . حزقيال من فكر هللا وقصده ومشيئته

مؤمن يريد أن يكون له دور ورسالة، أن ي�رى دع�وة هللا بوض�وح، 
وم��ن خ��Xل الوج��ود ف��ى حض��رة هللا والتمت��ع بشخص��ه يص��غى إل��ى 

U يمك�ن . رسالة هللا التى يريد أن يحقّقھا من خXل�ه صوت هللا وإلى
لم��ؤمن U يس��تمتع ب��الوجود ف��ى محض��ر هللا أن يك��ون ھ��و الش��خص 

إن أراد م�ؤمن أن . الذى يُسَّر هللا أن يس�تخدمه ف�ى ك�ل عم�ل ص�الح
يستخدمه هللا وأن يتفتح للدور والرسالة الملق�اة علي�ه من�ه، ف�X ب�ديل 

هللا، وU غن��ى أمام��ه ع��ن العب��ادة  أمام��ه ع��ن الش��ركة الدائم��ة م��ع
الفاعل��ة المغي��رة للس��لوك، فيحي��ا الم��ؤمن ف��ى ك��ل ممارس��ات حيات��ه 

  .وكأنه فى حضرة إلھه باستمرار
  

  :عمل روح هللا : ا/داة الثانية 
فحملنى الروح "، )٢:  ٢حز " (فدخل فىَّ روح لما تكلم معى"

 وأخذنى فذھبت مرأ فى حرارة روحى ويد الرب كانت شديدة

. ھنا يسترشد حزقيال ويُقاد من الروح القدس). ١٤:  ٣حز " (علىّ 

إنه الروح القدس الذى يمتلئ به المؤمن فيستنير ذھنه، وتلتھب 
ه الحياة ويبارك الجھد ويثمر فى . مشاعره الروح القدس الذى يوجِّ
  .إن روح هللا ھو الطاقة الكبرى فى حياة المؤمن والكنيسة. الخدمة

  

بَِل الرب يسوع فى حياته يتمتع من لحظة قبوله إن كل مؤمن قّ 
للمسيح بسكنى الروح القدس، وكم>ا أن>ه مطل>وب م>ن الم>ؤمن 
أن ينم>>و ف>>ى معرف>>ة المس>>يح، بالت>>الى مطل>>وب من>>ه أن ينف>>تح 

  .على عمل روح هللا حتى ينمو فى معرفة المسيح

  

وU تس�كروا ب�الخمر : "ويؤكد الرسول بولس على ھذه الحقيق>ة فيق>ول 
إنه أمر إلھ>ى أن ). ١٨:  ٥أف " (فيه الخXعة، بل امتلئوا بالروح الذى

ننفتح على عمل روح هللا الساكن فينا، وأن نترك نوافذ قلوبن>ا وأذھانن>ا 
إنھ>>>ا . مفتوح>>>ة، ف>>>V نعان>>>د ال>>>روح وs نطفئ>>>ه وs نحزن>>>ه وs نقاوم>>>ه



	  

مس>>ئوليتنا نح>>ن أن ننف>>تح ف>>ى طواعي>>ة وليون>>ة ويُْس>>ر عل>>ى عم>>ل روح 
  .يست مسؤولية هللا بل مسئوليتنا نحن أن نمتلئ بالروحهللا، ل

  

  ھل تريد أن تكون صاحب خدمة مثمرة ناھضة؟

  ھل تريد بيتاً سعيداً مملوءاً بحضور هللا؟

  ھل تريد كنيسة ناھضة فعاّلة مؤثرة؟
  

sب>>د أن نت>>رك ل>>روح هللا الحريّ>>ة لك>>ى . s ب>>ديل إذن ع>>ن عم>>ل روح هللا
كن>>>ا ك>>>أفراد وجماع>>>ات،  وأكب>>>ر عقب>>>ة ف>>>ى تحري>>>ك روح هللا للف>>>رد يحرِّ

إن الم>ؤمن ". الروتيني>ة أو التقليدي>ة"والجماعة ھى الحي>اة المس>يحيّة 
الذى تعّود على سماع صوت هللا من خ>Vل منب>ر الكنيس>ة دون أن يفك>ر 
بعمق فيما سمع، ودون أن ينفتح مص>ليّاً م>ن خ>Vل روح هللا ف>ى داخل>ه 

وs ح>ل لھ>ذه . وح>ى والرتاب>ة المملِّ>ةsبد أن يصل إلى حالة الجف>اف الر
  .المشكلة إs عودة اsنفتاح وطلب فاعليّة الروح القدس

  

  :التعليم : ا/داة الثالثة 

U تك��ن متم��رداً كالبي��ت . وأن��ت ي��ا اب��ن آدم فاس��مع م��ا أن��ا مكلم��ك ب��ه"
افتح فمك وُك�ْل م�ا أن�ا معطيك�ه، فنظ�رت وإذا بي�د مم�دودة إل�ّى، . المتمرد

فنش��ره أم��امى وھ��و مكت��وب م��ن داخ��ل وم��ن قف��اه . ر فيھ��اوإذا ب��درج س��ف
وق�ال ل�ى ي�ا "… ) ١٠ – ٨:  ٢ح>ز" (وُكتََب فيه م�راث ونحي�ب ووي�ل

ابن آدم أطعم بطنك ام] جوفك من ھذا ال�درج ال�ذى أن�ا معطيك�ه، فأكلت�ه 
  ).٣:  ٣حز " (فصار فى فمى كالعسل حXوة

  

ھن>>اك خط>>ر ". ردU تك��ن متم��رداً كالبي��ت المتم��: "ق>>ال ال>>رب لحزقي>>ال 
عظيم يُحدق بالخادم الذى يُْھِمُل كلمة هللا وs ي>رتبط بھ>ا ارتباط>اً وثيق>اً، 

وُك��ْل م��ا أن��ا … اف��تح فم��ك : "والع>>Vج ال>>ذى يقدم>>ه ال>>رب للخ>>ادم ھ>>و 
يمكنن>ا أن . ھذا ھو الطريق للثبات والنضوج والنمو واEثم>ار" معطيكه

وھذا ". ار أكل الدرجاختب) "٣، ٢حز (نسمى ھذه الكلمات الواردة فى 
م>ثVً يق>ول إرمي>ا . اsختبار يتكرر فى أسفار أخ>رى م>ن الكت>اب المق>دس

:  ١٥إر " (ُوِج��د كXم��ك فأكلت��ه، فك��ان ل��ى للف��رح ولبھج��ة قلب��ى"النب>>ى 

إن معن>>ى ھ>>ذا اsختب>>ار أن خ>>ادم الكلم>>ة اEلھيّ>>ة يق>>رأ ھ>>ذه الكلم>>ة ). ١٦
يھ>ا وتحي>ا الكلم>ة في>ه، بنھم ويفكر فيھا بعمق ويھضمھا تمام>اً ويحي>ا ف

ھن>اك . حتى يصير الخادم والكلمة كأنھم>ا ش>خص واح>د أو ش>ىء واح>د



�
  

  .نوع من التوحد بين الخادم وبين كلمة هللا
  

ھذا ھو السبب الذى يجعلنا نركز على قراءة وشرح الكلمة المقدسة فى 
اً كنيستنا اEنجيلية المحليّة والعامة، s لشىء إs /ننا ن>ؤمن إيمان>اً واثق>
. أن ِسرَّ النھضة الحقيقيّة الدائمة ھو اsرتباط بالكلمة المقدسة والتعل>يم

إنن>ى ھن>ا أت>ذكر الق>ول . s خوف على مؤمن له ارتباط حّى مع كلم>ة هللا
يوج>د أعظ>م : "المأثور الذى طالما شّجعنا على دراسة الكت>اب المق>دس

ل>>ى رج>>اء /ش>>ر خ>>اطئ إذا ق>>رأ الكت>>اب المق>>دس، ويوج>>د أكب>>ر خط>>ر ع
إن اsجتھ>اد ف>ى دراس>ة كلم>ة هللا ". أعظم قديس يھمل الكت>اب المق>دس

أف (يدخلنا إلى عمق العVقة الصحيحة مع هللا فV نُحمل بكل ريح تعل>يم 
١٤:  ٤.(  
  

الھيك�ل : شكل العبادة، والكاھن عادة يُركز على كاھناً كان حزقيال 
، حباEص>>>V، والنب���ى يھ���تم نبي>>>اً ك���ذلك ك���ان . والطق���وس والش���ريعة

وي��دخل م��ن الش��كل إل��ى الج��وھر ويس��عى أU يك��ون مظھ��ر ال��دين 
غطاًء لجوھر يعتريه أخطاء أو أمراض، ب�ل أن يك�ون ش�كل ال�دين 

والرائ�ى U يتوق�ف عن�د . راءوك�ان حزقي�ال . إطاراً لمضمون ن�افع
ل�ذا . الرغبة فى إص�Xح الق�ديم الموج�ود، ب�ل يس�عى إل�ى بن�اء جدي�د

إن . عم�ل جدي�د وس�موات جدي�دةيتحدث حزقيال ع�ن ھيك�ل جدي�د و
  .ثورى ومستقبلىالرائى ھو شخص 

  

رغ>م أنن>ا (لذا فشخص>يّة حزقي>ال تعلّمن>ا أs نتوق>ف عن>د ح>دود الماض>ى 
، ب>ل أن نتق>دم )يجب أن نحتفظ ببعض م>ا في>ه م>ن غن>ى وث>راء وط>Vوة

إلى إصVح الحاضر وأن نعد للمستقبل وأن نقرأ عVم>ات ا/زمن>ة، وأن 
ت الشباب وطموحاته ونحاول بكل جھدنا أن نلب>ى ھ>ذه نفكر فى احتياجا

وأن نل>بس  –إذا ل>زم ا/م>ر  –نحتاج أن نغيّر ش>كل العب>ادة . اsحتياجات
ذات الرس>>الة القديم>>ة أثواب>>اً جدي>>دة تVئ>>م الحاض>>ر وتواك>>ب متغي>>رات 

  .إن شخصية حزقيال ككاھن ونبى وراء تعلّمنا كل ذلك. المستقبل
  

يبح>ث شخص�ية حزقي�ال أن�ه ك�ان مفك�راً  كذلك يظھر لنا من دراسة
ك���ان حزقي���ال معاص���راً �رمي���ا لك���ن الشخص���يتين . المعن���ى ع>>>ن

مختلفت��ان إل��ى ح��د كبي��ر، فإرمي��ا ك��ان يخ��دم ش��عبه ف��ى ال��داخل، ف��ى 
تمي�ز . الوطن، أما حزقيال فقد خدم الشعب ف�ى الخ�ارج، ف�ى الس�بىّ 
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نب>>ى ال"بالعاطف��ة الجياش��ة، ل��ذلك س��مى  –م��ع الفك��ر  –إرمي��ا النب��ى 
، وك��ان قلب��ه يغل��ى كمرج��ل باس��تمرار، لك��ن حزقي��ال ك��ان "الب>>اكى

لق�د أُِس�َر حزقي�ال بعي�داً ع�ن ال�وطن، , يتمتع ب�الفكر المتأم�ل العمي�ق
وم���ن أرض الس���بّى رأى حزقي���ال اTح���داث بش���كل أفض���ل، درس 

استطاع أن يس�تخلص . حزقيال ظواھر اTمور وانتھى إلى بواطنھا
إل�ى الخطي�ة وبُْع�د الش�عب ع�ن : لةالنتائج ووصل إلى جوھر المش�ك

وبع�د . إلھه مما دفع الرب إلى ترك الشعب ليؤدب فى أرض الس�بىّ 
الوصول إل�ى ھ�ذه النتيج�ة كت�ب حزقي�ال الرس�ائل الروحيّ�ة ليش�جع 

  .شعبه على العودة �
  

والكنيس>>>ة الي>>>وم محتاج>>>ة إل>>>ى العاطف>>>ة الجياش>>>ة الغي>>>ورة، 
عل>ى تحلي>ل الماض>ى  ومحتاجة كذلك إلى العق>ل المتأم>ل الق>ادر

  .وعلى التفكير فى المستقبل

  

واUغت��راب المك��انى يعن��ى أن ( مغترب>>اً ع>>ن وطن>>هع��اش حزقي��ال 
وي�ذھب ليحي�ا ف�ى بل�د  –بإرادته أو رغماً عنه  –يترك أحدھم بXده 

ع��اش ف��ى مجتم��ع مغ��ايٍر مختل��ٍف ف��ى مبادئ��ه وقيم��ه وتقالي��ده ) آخ��ر
عر الم�رء بالض�ياع وفى مثل ھذه الظروف قد يش�. وأسلوب معيشته

أم�ا حزقي�ال . وبالXنتماء وبالXجذور إلى أن يتأقلم المرء أو يتكي�ف
عاش ھناك . فقد عاش من أجل قضية شعبه، فارتبط بأرضه وشعبه

لكن قلبه كان فى أورشليم، وفتح حزقيال بيته صالوناً للفك�ر ومكان�اً 
وھك��ذا يمك��ن لل��بعض من��ا ال��ذى . لتجدي��د الرؤي��ا ولتش��جيع الش��عب

سبب أو tخر اضطر أن يترك وطنه ليعيش ف�ى ب�Xد المھج�ر، أن ل
يع��يش ھن��اك لك��ن وطن��ه يع��يش في��ه حيثم��ا وج��د، مش��غوUً بقض��اياه 

  .مھموماً بمسيرة تقدمه، فيصبح سفيراً لبXده، وامتداداً لكنيسته
  

  السفر والرسالة
  :تقسيم السفر 

  :ينقسم السفر إلى أربعة أقسام متمايزة كا�تى 
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  .٣ص  – ١فر  ص مقدمة الس ��

  .٢٤ص  – ٤نبوات عن دينونة أورشليم  ص  ��

  .٣٢ص  – ٢٥نبوات عن دينونة ا/مم  ص  ��

  .٤٨ص  – ٣٣نبوات الرجاء  ص  ��
  

إن حزقيال الذى َدّوَن فكره بشكل منتظم ينتقل من جزء إلى جزء 
انتقاs متدرجاً ھادئاً ناضجاً، وترتبط أفكاره بعضھا ببعض 

  . ارتباطاً عميقاً جداً 

  

يقدم لنا حزقيال ثVث ) ٣اصحاح  – ١اصحاح ( ى القسم اTولف
  :سمات لشخصية هللا تميِّز كل السفر

ل>>يس ف>>ى أقوال>>ه فق>>ط، ب>>ل أيض>>اً ف>>ى شخص>>ه  :هللا الق��دوس  ��
إنه s يُمالئ الشر وs يھ>ادن الخطي>ة أب>داً، حت>ى ل>و . وأعماله

ص>>درت الخطي>>ة ع>>ن ش>>عبه ال>>ذى أحب>>ه واخت>>اره، وحزقي>>ال 
هللا م>>ن خ>>Vل المواجھ>>ة الشخص>>ية والعVق>>ة  يكتش>>ف قداس>>ة
  .الشخصية معه

يكش>>ف  ١إن  اص>>حاح  :ل��ه " مثي��ل"هللا العظ��يم ال��ذى U يوج��د  ��
ص>>حيح أن ھ>>ذه الرؤي>>ة . لن>>ا ع>>ن الرؤي>>ة الت>>ى رآھ>>ا حزقي>>ال

مملوءة بالرموز والتشبيھات والتفصيVت التى يصعب تحدي>د 
علي>ه أن  معانيھا بدق>ة، لك>ن الش>ىء الواض>ح ال>ذى s يُختل>ف

ھذه الرؤي>ة تظھ>ر عظم>ة هللا الت>ى ب>V ح>دود، وھ>ذه الحقيق>ة 
  .اختبرھا حزقيال بشكل عملى

. إن>>ه س>>يد ك>>ل ا/رض ورب ك>>ل الش>>عوب  :هللا رب ك��ل اTم��م  ��

. إن>>ه يرع>>ى ش>>عبه ف>>ى باب>>ل كم>>ا ك>>ان يرع>>اھم ف>>ى أورش>>ليم

صحيح إنه ھو الذى سمح بالعق>اب والدينون>ة والتش>رد، لكن>ه 
على إرج>اعھم ال>ذى ي>أتى ب>الفجر الجدي>د وا/م>ل أيضاً القادر 

ل>م يفل>ت زم>ام ا/م>ور م>ن ي>ده ب>ل إن>ه ي>تحكم ف>ى ك>ل . الجديد
  .ا/حداث ويقود ا/مور بحكمته وقدرته
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يتحدث حزقيال عن ) ٢٤اصحاح  – ٤اصحاح (  فى القسم الثانى
دينونة أورشليم بسبب عصيانھا وشرھا، ويظھر هللا الذى كره 

" صف الرب شعب إسرائيل أنه أمة متمردة  خطية شعبه، وي

إنھم حقل صعب جداً ). ٦:  ٢حز " (قريس وسXء وعقارب
ياله من … يصعب التعامل معه وتصعب فVحته، بل إنھم عقارب 

  !! وصف 

  

 ًVتكونون قديسين : "أھذا ھو الشعب المختار الذى أمره الرب قائ
والشر، فبدsً لقد انعكس الوضع بسبب النجاسة " Tنى أنا قدوس

من أن يقوم الشعب بخدمة الرب ورسالته عبد ا�لھة الوثنية 
، لذلك استحق الشعب "قريس وسXء وعقارب"وتحول إلى 

  ).١٤:  ٥حز (الدينونة التى جلبھا الرب عليه 

  

ترد نبوات الدينونة ) ٣٢اصحاح  – ٢٥اصحاح ( فى القسم الثالث
م، والفلسطينيين بنى عمون، موآب، وسعير، آدو: ضد سبع أمم

إن هللا s يُعاقب خطية شعبه فقط، لكنه يُعاقب . وصور، ومصر
إنه يقف خلف أحداث التاريخ، يعزل . خطية ا/مم ا/خرى أيضاً 

ب آخرين، يبارك أمة ويعاقب أخرى العلى "إنه . ملوكاً ويُنَصِّ
). ٢٥:  ٤دا " (المتسلط فى مملكة الناس وھو يعطيھا لمن يشاء

U " سلطان المطلق فى السماء وعلى ا/رض، إنه صاحب ال
وحتى ). ٣٥:  ٤دا " ( يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل

  .فى السبّى مازال ھو ا/ب المحب لشعبه والراعى الصالح لھم

  

من الس�فر فيتط�رق ) ٤٨اصحاح  – ٣٣اصحاح ( أما القسم الرابع
ِھُر هللا عل�ى أن�ه إلى نبوات مجيدة خاّصة بالشعب مستقبXً، وھو يُظْ 

اTب المح��ب . إن��ه خل��ف ك��ل غيم��ة. إل��ه الرج��اء والب��اب المفت��وح
إن��ه يقب��ل توب��ة ش��عبه ويم��نحھم  . الحن��ون ص��احب التعزي��ة والرحم��ة

ومھم��ا كان��ت الحال��ة الت��ى . الفرص��ة الكامل��ة للب��دء مع��ه م��ن جدي��د
وص��ل إليھ��ا الش��عب فھ��و يس��تطيع أن يق��يم م��ن ب��ين اTنق��اض بن��اءاً 
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Xً جديداً ويُخ�ِرُج م�ن العظ�ام اليابس�ة جيش�اً عظيم�اً ج�داً جديداً وھيك
ويغيِّر حالة الجفاف الكامل إلى رى عظيم، من خXل نھر . جداً جداً 

. خارج من تح�ت عتب�ة البي�ت لك�ى يس�قى ال�وادى وي�روى ك�ل بعي�د

  ..وكل ھذه البركات العظيمة تنتظر الشعب التائب
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  الفصل الثانى

  الدين والحياة

  ٢١ – ١٤:  ١١حزقيال 
  

��  ًVم الرب قائVوكان إلي ك.  

ي>>ا اب>>ن آدم إخوت>>ك إخوت>>ك ذوو قرابت>>ك وك>>ل بي>>ت إس>>رائيل    ١٥ 
بأجمعه ھم الذين قال لھم سكان أورشليم ابتعدوا عن ال>رب 

  .لنا أعطيت ھذه ا/رض ميراثاً 

ق>>د أبع>>دتھم ب>>ين ل>>ذلك ق>>ل ھك>>ذا ق>>ال الس>>يد ال>>رب وإن كن>>ت    ١٦
ا/م>>م وإن كن>>ت ق>>د ب>>ددتھم ف>>ي ا/راض>>ي ف>>إني أك>>ون لھ>>م 

  .مقدساً صغيراً في ا/راضي التي يأتون إليھا

لذلك قل ھكذا قال السيد الرب إني أجمعكم م>ن ب>ين الش>عوب    ١٧
وأحش>ركم م>>ن ا/راض>>ي الت>>ي تب>>ددتم فيھ>>ا وأعط>>يكم أرض 

  .إسرائيل

مكرھاتھ>>>>ا وجمي>>>>ع في>>>>أتون إل>>>>ى ھن>>>>اك ويزيل>>>>ون جمي>>>>ع    ١٨
  .رجاساتھا منھا

وأعطيھم قلباً واحداً وأجعل ف>ي داخلك>م روح>اً جدي>داً وأن>زع    ١٩
  .قلب الحجر من لحمھم وأعطيھم قلب لحم

لك>>ي يس>>لكوا ف>>ي فرائض>>ي ويحفظ>>وا أحك>>امي ويعمل>>وا بھ>>ا    ٢٠
  .ويكونوا لي شعباً فأنا أكون لھم إلھا

ورجاس>>اتھم  ام>>ا ال>>ذين قل>>بھم ذاھ>>ب وراء قل>>ب مكرھ>>اتھم  ��
  .فأني أجلب طريقھم على رؤوسھم يقول السيد الرب

  

يتح��دث اUص��حاح الح��ادى عش��ر م��ن س��فر حزقي��ال ع��ن الدينون��ة 
والرجاء، ويمكننا أن نقسَّم ھذا اUصحاح إلى ثXثة أجزاء، كاtتى 

:  
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يتح���دث ع���ن الق���ادة اTش���رار،   ١٣ – ١:  ١١الج>>>زء ا/ول  *
أنھ�م ل�م يحمل�وا اTمان�ة كم�ا  وكيف أساءوا إلى شعبھم وأمتھم إذ

  .يجب

ويتح��دث ع��ن رس��الة رج��اء   ٢١ – ١٤:  ١١الج>>زء الث>>انى  *
  .للجماعة المسببّة  فى بابل

ويتح�دث ع�ن زوال أو رحي�ل   ٢٥ – ٢٢:  ١١الجزء الثال>ث  *
  .مجد الرب عن أورشليم

  

خلفي��ة ھ��ذا ال��نص الكت�ابى ھ��ى ح��دوث الس��ـبى الب��ابلى،  :الخلفي>ة 
  :على ثXث مراحل ھى ولقد حدث السبى 

 ٦٠٦حدثت فى أيام يھوياقيم مل�ك يھ�وذا ع�ام  : المرحلة ا/ولى *

  .م.ق

 ٥٩٧ح�دثت  زم�ن يھوي�اكين مل�ك يھ�وذا ع�ام  :المرحلة الثانية *

  .م.ق

وفيھ�ا تـ�ـم خ�راب أورش�ليم بالكام�ل إذ ھ�دمت  :المرحلة الثالث>ة *
أنب�أ المدينة ودمر الھيكل وأحرق بالنار وتحق�ق ك�ل م�ا س�يق أن 

به الرب على لسان أنبيائه، وحدث ذل�ك أي�ام ص�دقيّا مل�ك يھ�وذا 
  ).٢٠ – ١:  ٣٦أخ  ٢(م . ق  ٥٨٦عام 

  

وعن��دما س��بيت المدين��ة إل��ى باب��ل بق��ى بع��ض أھلھ��ا ف��ى أورش��ليم، 
ليقدم  –كما سبق القول  –ووسط جماعة أورشليم عاش إرميا النبى 

خ�رى، وب�ين رسائل روحية ويعيد الصحوة إل�ى ھ�ذا الش�عب م�رة  أ
ثم حدث أن الجماع�ة . جماعة المسببين فى بابل عاش النبى حزقيال

اTولى الباقية فى أورشليم نظ�رت إل�ى الجماع�ة الثاني�ة الت�ى س�بيت 
نظ��رة ازدراء  وتحقي��ر،  لق��د ظ��ن ھ��ؤUء أن بق��اءھم عل��ى اTرض 
المقدس��ة وتم��تعھم بالعب��ادة فيھ��ا تض��من بق��اء هللا لھ��م وح��دھم دون 

وه يس�كن ف�ى جبل�ه المق�دس وي�رتبط بأرض�ه وش�عبه، اtخرين، فيھ
 Uرض وTأما أولئ�ك ال�ذين ذھب�وا إل�ى باب�ل فل�م يع�د لھ�م ح�ق ف�ى ا

إن هللا U يوج���د ف���ى باب���ل اtن Tن . ح���ق لھ���م ف���ى العXق���ة م���ع هللا
  .الھيكل ليس فى بابل، ھكذا ظن الباقون فى أورشليم
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فتخ���روا لق���د افتخ���ر ھ���ؤUء ب���الوجود عل���ى اTرض المقدس���ة، وا
بالقومي���ة اليھودي���ة والحي���اة  ف���ى أورش���ليم، ب���ل إنھ���م توح���دوا م���ع 

لكن ال�رب ت�ولى ). ٣:  ١١(ھى القدر ونحن اللحم : أورشليم فقالوا 
بنفسه الدفاع عن شعبه  المسبى، وأوضح للبقية الباقية ف�ى أورش�ليم 

، )١٦:  ١١ح�ز(لھ�م ف�ى باب�ل " مقدس>اً ص>غيراً "أنه س�يكون بنفس�ه 
يرجع��ه معظ�م المفس��رين إل�ى م�دة الس��بىَّ وكي�ف أنھ��ا  وھ�ذا التعبي�ر

ستكون فت�رة قص�يرة، ول�يس ذل�ك فق�ط، ب�ل أن ال�رب يع�د ب�أن ي�رد 
وف��ى معظ��م (س��بى ش��عبه ويجمعھ��م م��ن ب��ين الش��عوب ويحش��رھم 

م��ن اTراض��ى ) الترجم��ات اTخ��رى ت��رد يحش��دھم ول��يس يحش��رھم
ى أم��ا المجموع��ة الت��. الت��ى تب��ددوا فيھ��ا ويعط��يھم أرض إس��رائيل

تع��يش فع��Xً عل��ى أرض إس��رائيل، ف��رغم أنھ��ا موج��ودة ب��اTرض 
" ف>إنى أجل>ب ط>ريقھم عل>ى رؤوس>ھم يق>ول الس>يد ال>رب"المقدسة 

  ).٢١:  ١١حز(
   

  :تقسيم النص 
  : يمكننا أن نقسم ھذا النص إلى قسمين رئيسيين 

  .١٨ – ١٤ويشمل اtيات من  :نوعان من الدين -أ

  .٢١ – ١٩من ويشمل اtيات  :إنجيل حزقيـال -ب
  

  :القضايا المثارة 
ھذا النص يقدم أكث�ر م�ن فك�رة ويثي�ر أكث�ر م�ن قض�ية، أذك�ر عل�ى 

  :اTقل ثXث قضايا رئيسية 

  

 ًsقة بين الدين والحياة : أوVالع:  

ھناك نوع من الدين يرتبط بالمكان وبالشكل الدينى وبأساليب 
بين قوالب معينّة فى العبادة، يربط أصحاب ھذا الدين بين هللا و

معينة، ويظنون أن هللا فى ھذه القوالب s يمكن أن يخرج منھا، 
وھذا النوع من الدين يرتبط بالماضى والتاريخ الطويل من العبادة 

والتدين الشعبى وممارسة الوجود فى الھيكل ويحتمى فى 
المؤسسات والمبانى التى شيدھا والنظم والتشريعات التى أرساھا 

  .كامبراطوريات
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ن>>ا ھن>>>ا نعت>>>رف بأھمي>>>ة المؤسس>>>ات الديني>>>ة وال>>>نظم اEداري>>>ة ُك>>>أطر  إن
للرس>>>الة الروحيّ>>>ة، ونع>>>رف ك>>>ذلك أن المب>>>انى وس>>>يلة لVمت>>>داد وأن 
التش>>ريعات المختلف>>ة وس>>يلة لحف>>ظ النظ>>ام، لك>>ن م>>ا ل>>م ت>>ؤد ك>>ل ھ>>ذه 

إلى نھضة روحيّة للكنيس>ة المحليّ>ة، للف>رد وللجماع>ة، ف>V " ا/دوات"
  .قيمة لھا

  

الجماع��ة اTول��ى، الجماع��ة الت��ى بقي��ت ف��ى فلس��طين، احتم��ت إن 
باTرض والھيكل وأشكال العبادة، لكنھا لم تقدس سيد اTرض، ول�م 

إن . تفھ���م ط���رق رب الھيك���ل، وU عرف���ت معن���ى العب���ادة الحقيق���ى
المشكلة ليست ف�ى الھيك�ل أو اTرض أو العب�ادة، فھ�ى أش�ياء ھام�ة 

، لك��ن المھ��م ھ��و الج��وھر، لك��ل م��ؤمن وU يمك��ن اUس��تغناء عنھ��ا
  .جوھر العبادة الحقيقية والتجربة الروحية

  

أم��ا الن��وع الث��انى م��ن ال��دين فيتمث��ل ف��ى جماع��ة الس��بّى الت��ى فق��دت 
، "الحقيق�ة الروحي�ة"اTرض والشكل الدينى لكنھا لم تفقد ما نس�ميه 

لق�د ظل�ت العXق�ة ". فأنا أكون لھم مقدساً ص>غيراً . "أى حضور هللا
لمباش��رة م���ع هللا قائم��ة، نع��م، لق���د فق��دت ھ��ذه الجماع���ة الروحيّ��ة ا

اUرتباط بالماضى وابتعدت ع�ن الغ�Xف الق�ديم ف�ى أورش�ليم لكنھ�ا 
أص��بحت أكث��ر مرون��ة للتف��تح عل��ى التجرب��ة الجدي��دة، لق��د أص��بحوا 
أكثر قدرة على التفھم لمعامXت هللا معھم فى السبّى، فانفتحوا عل�ى 

. م تأثيرات التغير والتجدي�د والتطھي�رخبرة جديدة مع هللا وبدأت فيھ

وأعطيھم قلباً جديداً وأجعل روحاً جدي>دة ف>ى داخلك>م وأن>زع قل>ب "
  ".الحجر من لحمھم وأعطيھم قلب لحم

  

لقد أدركت ھ�ذه الجماع�ة المس�بيّة أن ج�وھر اUختب�ار الروح�ى ھ�و 
لق�د نظ�ر هللا إل�ى الجم�اعتين ف�رأى فيھم�ا . العXقة الشخصية مع هللا

من الدين، وكشف �رميا النبى ع�ن رؤي�ا، رؤي�ا س�لتين م�ن  نوعين
التين، اTولى تمتلئ من التين الجيد ج�داً وترم�ز إل�ى الجماع�ة الت�ى 
ذھبت إلى السبّى Tنھا شعرت باU تضاع واUحتي�اج فارتم�ت عل�ى 
هللا وق���دمت اعتراف���اً وأظھ���رت توب���ة حقيقيّ���ة وتعرض���ت لري���اح 

ية تمتلئ من التين ال�ردىء ج�داً ال�ذى التطھير والتجديد، والسلة الثان
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U يؤك��ل م��ن رداءت��ه ويرم��ز إل��ى جماع��ة أورش��ليم الت��ى تحص��نت 
ب��اTرض والھيك��ل وبالت��الى تبل��دت ع��ن التج��اوب م��ع هللا، وج��اءت 
كلمات الرب لتوضح أنه U يمكن أن تقبل قداس�ة هللا ھ�ذا الن�وع م�ن 

  .الدين
  

ف���ى المظ���اھر  إن هللا يطل���ب دين���اً يب���دأ م���ن ال���داخل وU ينحص���ر
إن�ه يري�د نفوس�اً قابل�ة للت�أثر بكلم�ة نعمت�ه وبعم�ل روح�ه . الخارجيّة
إن��ه يس��ر . يري��د عب��ادة حقيقي��ة U عب��ادة طقس��يّة روتينيّ��ة. الق��دوس

بالدين العملى الذى يعيد تشكيل السلوك فى الحياة اليومية فى محيط 
م��ن ھن��ا ينبغ��ى أن تك��ون الحي��اة . اTس��رة وزم��Xء العم��ل والمجتم��ع

لقد مدح الرب يسوع ذلك السامرى الذى أظھ�ر . معبرة عن ا�يمان
 Xوى أو الك�اھن الل�ذين أھم�Xالرحمة لشخص محتاج، ولم يمدح ال�

، ويعلمن�ا )١٠ل�و . (واجب القريب تحت ستار أخرق ل�دين أجـ�ـوف
فھ�ل ). ١٧، ١٠:  ٣ي�و ١" (أوsد هللا ظ>اھرون"الرسول يوحنا أن 

  لنا ھذا النوع من الدين ؟
  

  :العVقة بين الكنيسة والمجتمع : ثانياً 
 U اعتقدت جماعة اليھود الباقية فى أورش�ليم أن باب�ل أرض غريب�ة
عXقة � بھا، Tنھا أرض نجسة، وھك�ذا اعتق�دت الجماع�ة المس�بيّة 
نفس���ھا أنھ���ا تع���يش ب���X وط���ن، فحزن���ت ج���داً، ورفض���ت أن ت���رنم 

ھادتھا، وانس��حبت وانكمش��ت داخ��ل نفس��ھا، وترك��ت رس��التھا وش��
وعاش��ت تنتظ��ر اTرض الجدي��دة والس��ماء الجدي��دة وحينم��ا طل��ب 

كي>ف ن>رنم ترنيم>ة ال>رب : "البعض منھم أن يرنموا كان�ت إج�ابتھم 
، لك��ن ال��رب أرس��ل إل��يھم )٤ – ١:  ١٣٧م��ز " (ف>>ى أرض غريب>>ة

ابن>وا بيوت>اً : "رسالة واضحة على لسان إرميا النبّى يقول لھم فيھ�ا 
خ>ذوا نس>اء ول>دوا بن>ين . وكل>وا ثمرھ>ا واسكنوا، واغرسوا جن>ات

وبن>>ات، وخ>>ذوا لبن>>يكم نس>>اء وأعط>>وا بن>>اتكم لرج>>ال فيل>>دن بن>>ين 
واطلب>>>وا س>>>Vم المدين>>>ة الت>>>ى . وبن>>>ات، وأكث>>>روا ھن>>>اك وs تقل>>>وا

س>>بيتكم إليھ>>ا وص>>لوا /جلھ>>ـا إل>>ى ال>>رب أن>>ه بس>>Vمھا يك>>ون لك>>م 
س�ه معھ�م وقد أك�د حزقي�ال وج�ود هللا بنف). ٧ – ٥:  ٢٩إر " (سVم

  ).١٦:  ١١حز(فى بابل 
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لق�د ". لل>رب ا/رض وملؤھ>ا، المس>كونة وك>ل الس>اكنين فيھ>ا"نعم 
اختار هللا إسرائيل ليكون قناة لبركة الشعوب اTخرى، لكن�ه رف�ض 

U ينبغ��ى " ك��Xب"التعام��ل م��ع أي��ة أم��ة معتب��راً غي��ر اليھ��ود أنھ��م 
إن ل>ى . "..: ونس�ى الش�عب اليھ�ودى أن ال�رب ق�ال . التعامل معھم
، ب�ل ولعل�ه ظ�ن أن ال�رب حص�ر نفس�ه )٥:  ١٩خ�ر " (كل ا/رض

لك�ن م�ن ق�ال إن ال�رب َس�َجَن نفس�ه ف�ى . فى التعامل مع اليھود فقط
  !أرض معينة للتعامل مع شعب واحد فقط ؟

  

أحياناً يسيطر علينا فكر مماثل، أننا نعيش على اTرض ف�ى غرب�ة، 
ش�ھادتنا ف�ى الع��الم وأنن�ا ف�ى أرض ليس�ت وطنن�ا، فننس��حب ونت�رك 

الكاذب��ة غي��ر الدقيق��ة ) وU أق��ول الروحاني��ة" (الروحن��ة"ب��دافع م��ن 
إن فك��رة الغرب��ة الت��ى أعتنقھ��ا أبط��ال ا�يم��ان وعاش��وا بھ��ا . كتابي��اً 

كانت متعلقة بانتظار اتھم وأش�واقھم الروحي�ة لمج�ىء المس�يا، لك�ن 
م��ا والرس��ول ب��ولس حين. المس��يح الي��وم ق��د أكم��ل العم��ل بالنس��بة لن��ا

ي��تكلم ع��ن تغربن��ا ك��أمم ع��ن ش��عب هللا ال��ذى ل��ه العھ��ود والمواعي��د 
م�ع اليھ�ود  –واUشتراع، يعلّمنا أننا الي�وم ف�ى المس�يح ق�د ص�ار لن�ا 

: ثم يضيف كذلك قائXً . الدخول إلى اTب –الذين يؤمنون بالمسيح 

فلستم إذاً بعد غرباء ونزsء، بل رعيّة م>ع القديس>ين وأھ>ل بي>ت "
  ).١٩و١٨:  ٢أف " (هللا

  

نجع�ل الس�ماء تب�دأ م�ن اTرض، " ل>تكن مش>يئتك: "وعندما نص�لى 
ونقر بأن إلھنا ھو إله الخليقة، كل الخليق�ة، ك�ل اTدي�ان واTجن�اس، 
ف����الوطن وطنن����ا، ونح����ن م����دعوون للش����ھادة بالحي����اة واUيجابيّ����ة 
وا�حساس بالمسؤولية، وأن نكون رسالة حب وس�Xم وق�يم فاض�لة 

  .ھم بدور فّعال فى تقدم بXدنا إلى الحياة اTفضلنبيلة، وأن نسا
  

  

  :العVقة بين الحياة والرسالة واEنجيل : ثالثاً 
 ٢٤:  ٣٦ح>ز(والت>ى تتك>رر ف>ى ) ٢٠ – ١٧ح>ز(إن النبوة الواردة ف>ى 

والخاصة بالوعد اEلھى بإرج>اع الش>عب اليھ>ودى المس>بى إل>ى ) ٢٨ –
ھ>>ذه النب>>وة ي>>دّعى . أرض>>ه ومنح>>ه فرص>>ة جدي>>دة ف>>ى العVق>>ة م>>ع إلھ>>ه
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أنھ>ا  –بحسب فكرن>ا اEنجيل>ى  –لكننا نؤمن . البعض أنھا لم تتحقق بعد
والي>وم . تحققت تاريخياً زمن كورش المل>ك وتحقق>ت نبوي>اً ف>ى المس>يح

حلّ>>ت الكنيس>>ة، جماع>>ة ال>>رب يس>>وع الم>>دعوة للش>>ھادة ل>>ه ف>>ى الع>>الم، 
:  ٢ب>ط  ١( محل إسرائيل القديم، لتص>بح ھ>ى إس>رائيل الروح>ى الجدي>د

١٠،  ٩ –  V<<<لق>>>د نف>>>ض هللا ي>>>ده م>>>ن إس>>>رائيل كش>>>عب ). ١٦:  ٦غ
ھ>>>ى الكنيس>>>ة الواح>>>دة  –وأعط>>>ى امتي>>>ازه /م>>>ة أخ>>>رى تعم>>>ل أثم>>>اره 

المكون>>ة م>>ن الم>>ؤمنين ال>>ذين ج>>اءوا  م>>ن أص>>ل يھ>>ودى م>>ع الم>>ؤمنين 
  .الذين جاءوا من أصل أممى

  

إنھ�ا ". ج�يXً إن"إن رسالة حزقيال إذن تحمل لنا م�ا يمك�ن أن نس�ميه 
، وتق�دم )القضية اTولى(تقدم لنا اTساس والطريق إلى تغيير الحياة 

" فلطيا بن بنايا"لقد مات ). القضية الثانية(لنا وسيلة تغيير المجتمع 

آه ي>ا س>يد ال>رب، "فأحس النبى بال�ذعر وخ�ر عل�ى وجھ�ه وص�رخ 
، لك��ن كلم��ات ھ��ذه )١٣:  ١١ح��ز" (ھ>>ل تفن>>ى أن>>ت بقي>>ة إس>>رائيل

ج�اءت لك��ى تعل�ن إنجي��ل الرج�اء ف�ى قل��ب الدينون�ة، ورس��الة  النب�وة
وھذا الرجاء وھ�ذه النعم�ة ل�ك ول�ى . النعمة والرحمة وسط الغضب

 ١٨(إن أدركن���ا أن ا�نجي���ل يف���تح الطري���ق إل���ى التوب���ة والتطھي���ر 

وبالتوب���ة الص���ادقة والحي���اة المتطھ���رة ت���نعم بھ���ذه الوع���ود ). ١٩و
شكل ال�دين U بج�وھره، وحرفيّ�ة أما إن لم تتب واحتمينا ب. المفرحة

أم>ا ال>ذين قل>بھم : "ا�يم�ان U بثم�ره ف�إن ص�وت ال�رب إلين�ا يق�ول 
ذاھب وراء قلب مكرھا تھم ورجاساتھم فإنى أجل>ب ط>ريقھم عل>ى 

  ).٢١" (رؤوسھم يقول السيد الرب
  

إن ا�نجيل يدعو إلى بناء جدي�د ف�ى دواخلن�ا، وإل�ى قب�ول قل�ب لح�م 
يتج��اوب، وإل��ى قل��ب واح��د لن��ا ف��ى وح��دة م��ن ي��د هللا، قل��ب يح��س و

  .صف وھدف
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  الفصل الثالث

  الرؤى الصحيحة والرؤى الباطلة
  ١٦:  ١٣ – ٢١:  ١٢حزقيال 

  

٢١   ًVم الرب قائVوكان إلي ك.  

يا ابن آدم ما ھذا المثل الذي لك>م عل>ى أرض إس>رائيل القائ>ل   ٢٢
  .قد طالت ا/يام وخابت كل رؤيا

لذلك قل لھم ھكذا قال السيد الرب أبطل ھذا المثل فV يمثل>ون   ٢٣
بع>د ف>ي إس>رائيل ب>ل ق>ل لھ>م ق>د اقترب>ت ا/ي>ام وك>Vم ك>ل به 

  .رؤيا

/نه s تكون بعد رؤيا باطلة وs عراف>ة ملق>ة ف>ي وس>ط بي>ت   ٢٤
  .إسرائيل

/ني أنا ال>رب أتكل>م و الكلم>ة الت>ي أتكل>م بھ>ا تك>ون s تط>ول   ٢٥
بعد /ني في أيامكم أيھا البيت المتمرد أق>ول الكلم>ة وأجريھ>ا 

  .ربيقول السيد ال

٢٦   ًVم الرب قائVوكان إلي ك.  

يا ابن آدم ھوذا بيت إسرائيل ق>ائلون الرؤي>ا الت>ي ھ>و رائيھ>ا   ٢٧
  .ھي إلى أيام كثيرة وھو متنبئ /زمنة بعيدة

لذلك قل لھم ھكذا قال السيد الرب U يطول بعد شيء من  ٢٨ 
  .كXمي الكلمة التي تكلمت بھا تكون يقول السيد الرب

  

  .ي كVم الرب قائVوكان ال    ١

يا ابن آدم تنبأ على أنبياء إسرائيل ال>ذين يتنب>أون وق>ل لل>ذين     ٢
  .ھم أنبياء من تلقاء ذواتھم اسمعوا كلمة الرب

ھك>>ذا ق>>ال الس>>يد ال>>رب وي>>ل ل�نبي>>اء الحمق>>ى ال>>ذاھبين وراء     ٣
  .روحھم ولم يروا شيئا

  .أنبياؤك يا إسرائيل صاروا كالثعالب في الخرب    ٤
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لم تصعدوا إلى الثغر ولم تبنوا جداراً لبي>ت إس>رائيل للوق>وف     ٥
  .في الحرب في يوم الرب

رأوا ب>>اطVً وعراف>>ة كاذب>>ة الق>>ائلون وح>>ي ال>>رب وال>>رب ل>>م     ٦
  .يرسلھم وانتظروا إثبات الكلمة

ألم تروا رؤيا باطلة وتكلمتم بعرافة كاذبة قائلين وح>ي ال>رب     ٧
  .وأنا لم أتكلم

ك ھكذا قال السيد ال>رب /نك>م تكلم>تم بالباط>ل ورأي>تم ك>ذباً لذل    ٨
  .فلذلك ھا أنا عليكم يقول السيد الرب

وتكون يدي على ا/نبياء الذين يرون الباطل وال>ذين يعرف>ون     ٩
بالكذب في مجلس شعبي s يكونون وفي كتاب بي>ت اس>رائيل 
s يكتب>>ون وإل>>ى أرض إس>>رائيل s ي>>دخلون فتعلم>>ون أن>>ي أن>>ا 

  .السيد الرب

من أجل أنھم أضلوا شعبي قائلين س>Vم ول>يس س>Vم وواح>د   ١٠
  .منھم يبني حائطاً وھا ھم يملطونه بالطفال

فق>>ل لل>>ذين يملطون>>ه بالطف>>ال إن>>ه يس>>قط يك>>ون مط>>ر ج>>ارف   ١١
  .وأنتن يا حجارة البرد تسقطن وريح عاصفة تشققه

ل>ذي طين>تم وھوذا إذا سقط الحائط أفV يق>ال لك>م أي>ن الط>ين ا  ١٢
  .به

ل>>ذلك ھك>>ذا ق>>ال الس>>يد ال>>رب إن>>ي أش>>ققه ب>>ريح عاص>>فة ف>>ي   ١٣
غض>>بي ويك>>ون مط>>ر ج>>ارف ف>>ي س>>خطي وحج>>ارة ب>>رد ف>>ي 

  .غيظي Eفنائه

فأھ>>>دم الح>>>ائط ال>>>ذي ملطتم>>>وه بالطف>>>ال وألص>>>قه ب>>>ا/رض   ١٤
وينكش>>ف أساس>>ه فيس>>قط وتفن>>ون أن>>تم ف>>ي وس>>طه فتعلم>>ون 

  .أني أنا الرب

حائط وعلى ال>ذين ملط>وه بالطف>ال وأق>ول فأتم غضبي على ال  ١٥
  .لكم ليس الحائط بموجود وs الذين ملطوه

أي أنبياء إسرائيل الذين يتنب>أون /ورش>ليم وي>رون لھ>ا رؤى       ١٦
  .سVم وs سVم يقول السيد الرب

  

حديثاً دار بين ) ٢٨ – ٢١:  ١٢حز(يقدم لنا النص الوارد فى 
نفھم من ھذا النص الخلفية التى ويمكننا أن . الرب ونبيه حزقيال
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دفعت هللا أن يقدم ھذا ا�عXن، فلقد جاءت كلمة الرب على لسان 
حزقيال  واضحة وصريحة بX لبس أو غموض، فما لم يعد 

الشعب إلى صوابه ويتوب إلى الرب إلھه، فإن القضاء والدينونة 
قعة لقد واجه إرميا النبى الشعب بوا. ا�لھية ستأتى عليه U محالة

وخطاياه فى الداخل، وقام حزقيال بنفس الدور بين جموع الشعب 
وكنا نتوقع أن الشعب يمتثل لصوت هللا  ويتوب ويعيد . فى السبىّ 

من جديد عXقته الصحيحة مع هللا، لكننا نفاجأ ھنا بأن الشعب 
لقد حاول الشعب أن يرفض . يجادل مع حزقيال جداUً غير متوقعاً 

والرؤيا ھنا تعنى النبوة أو الكلمة التى قالھا ( ھذه الرؤيا الصحيحة
، وسعى فى إيجاد طريق للھروب من )هللا للشعب على لسان نبيه

مواجھة النفس، وفى ھذه اTعداد  نكتشف أن الشعب قال شيئين 
  :مكذباً بھما نبوة حزقيال وإرميا 

  

 ًsيام وخابت كل رؤيا  :أوT٢٢(قد طالت ا.(  

تحقي�ق ك�Xم حزقي�ال، فإن�ه ل�ن يتحق�ق اtن ب�ل  حتى لو تأكد :ثانياً 
وعاد الرب لكى يؤك�د كXم�ه ال�ذى ). ٢٧(بعد أزمنة طويلة 

�هَ  سبق أن تنبأ به على لسان حزقيال، بل وأكثر م�ن ذل�ك َوجَّ
الرُب رس�الة ش�ديدة اللھج�ة بحتمي�ة الدينون�ة والعق�اب اtت�ى 

 ١ : ١٣ح�ز(على اTنبياء الكذبة الذين حاولوا خداع الش�عب 
، تماماً كما عاقب ال�رُب حنني�ا، النب�ى الك�اذب، ال�ذى )١٦ –

قاوم رسالة الرب على فم إرميا لش�عب إس�رائيل ف�ى ال�داخل 
  ).٢٨إر (

وھن��اك قاع��دتان أعطاھم��ا ال��رب لش��عبه ليتأك��د الش��عب م��ن ص��حة 
  :الرسالة الواردة إليه علم فم نبى ما

  

Vم ال>ذى ل>م وإذا قل>ت ف>ى قلب>ك كي>ف نع>رف الك>" :القاعدة ا/ولى 
يتكلم به الرب فما تكلم به النبى باس>م ال>رب ول>م يح>دث ول>م يص>ر 
 V<م الذى لم يتكلم به الرب، ب>ل بطغي>ان تكل>م ب>ه النب>ى، فVفھو الك

  ).٢٢و٢١:  ١٨تث " (تخف منه
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إذ ق>>ام ف>>ى وس>>طك نب>>ى أو ح>>الم حلم>>اً : "فھ��ى  القاع>>دة الثاني>>ةأم��ا 
أو ا/عجوب>ة الت>ى كلم>ك  وأعطاك آية أو أعجوبة ولو حدثت ا�ي>ة

عنھا قائVً لنذھب وراء آلھة أخرى لم تعرفھا ونعبدھا، ف>V تس>مع 
لكVم ذلك النبى أو الحالم ذلك الحلم /ن الرب إلھك>م يمتح>نكم لك>ى 

ت�ث "  (يعلم ھل تحبون الرب إلھكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم
ندرس��ھا  ، وھ��ذه القاع��دة U ت��رتبط بھ��ذه الحال��ة الت��ى)٣ – ١:  ١٣

  .اtن بل امتحان اUلتصاق بالرب وعبادته
  

موق��ف  فيتح��دث ع��ن) ١٦ – ١:  ١٣ح��ز(ال��نص ال��وارد ف��ى أم��ا 
ق�د نس�تغرب موق�ف الش�عب م�ن ال�رؤى . الشعب من الرؤى الباطلة

الصحيحة الواردة على لسان اTنبياء الصادقين، لكن اTكث�ر غراب�ة 
والذى يدعو إلى مزي�د م�ن الدھش�ة ھ�و موق�ف الش�عب م�ن اTنبي�اء 
الكذب��ة، فلق��د أعط��ى الش��عب أذن��ه إل��ى اTنبي��اء الكذب��ة وأص��غى إل��ى 

ونس���تطيع أن ن���رى تقي���يم ال���رب لھ���ؤUء . كلم���ات العراف���ة الكاذب���ة
  :اTنبياء الكذبة من خXل ثXث أفكار 

  

 ًUنبياء الكذبة: أوT٧ – ١:  ١٣. (من ھم ا.(  

  ).٨،٩:  ١٣(العقاب ا�لھى الذى ينتظرھم : ثانياً 

  ).١٦ – ١٠:  ١٣(اذا عملوا حتى يستحقوا الدينونة م: ثالثاً 
  

وأود أن أتوقف فقط عند النقطة الثالث�ة بش�ىء م�ن التفص�يل، ف�أقول 
  :إن خطية ھؤUء اTنبياء الكذبة تلخصت فى ثXثة مسالك خاطئة 

  

 ًsنبي��اء الكذب��ة رغب��اتھم الشخص��ية ول��يس  :أوTء اUلق��د ق��دم ھ��ؤ
) ٢" (أنبي>اء م>ن تلق>اء ذواتھ>م" رسالة الرب، فيصفھم الرب بأنھم

إنھم لم يستمعوا أب�داً إل�ى ). ٣" (ذاھبين وراء روحھم"وكذلك إنھم 
صوت الرب ولم يكلفھم الرب برسالة، ب�ل ذھب�وا م�ن تلق�اء أنفس�ھم 

  .وقدموا أشواقھم ورغباتھم ھم
  

إنھم لم يھتم�وا بالمب�ادئ ب�ل بمص�الحھم الخاص�ة، فاس�تحقوا  :ثانياً 
ل���م يكترث���وا ". كالثعال>>>ب ف>>>ى الخ>>>رب"نھم وص���ف ال���رب لھ���م ب���أ

ب��الخراب، ب��ل بحث��وا في��ه ع��ن م��رتعھم ومنفع��تھم الخاص��ة، تمام��اً 
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كالثعال��ب الت��ى تبح��ث ع��ن الجث��ث والجي��ف دون اھتم��ام ب��القيم أو 
  ).٤(بإنقاذ الناس أو بالخXص الحقيقى 

  

ل���م ي���دركوا المأس���اة، ول���م يش���اركوا المس���ؤولية بص���دق  :ثالث>>>اً 
وا ب�أن يص�نعوا تجم�يXً خارجي�اً ظاھري�اً دون أن وشجاعة، بل اكتف

  ).٥(يذھبوا إلى الثغر المفتوحة لترميمھا بشكل جيد 
  

وبا�جمال، لقد ق�دم ھ�ؤUء اTنبي�اء الكذب�ة رج�اءاً كاذب�اً للش�عب، إذ 
، وق��الوا إن هللا س��وف )الطين��ة العادي��ة الھش��ة(بن��وا حائط��اً بالطف��ال 

لح�اUت أمان�ة لعھ�ده معھ�م، ينصر شعبه ويھزم اTعداء ف�ى جمي�ع ا
وأن القض��اء والدينون��ة ل��ن ت��تم، لق��د أض��لوا الش��عب ب��رؤى كاذب��ة 

  ).١٠(قائلين سXُم وليس سXم 
  

كم���ا وولق���د تك���ررت نف���س المش���كلة أيض���اً أب���ان الكنيس���ة اTول���ى، 
واجھھا الرب بحس�م ف�ى العھ�د الق�ديم، ھك�ذا ص�نع أيض�اً ف�ى العھ�د 

  :التعليمية فى الجديد وتمثلت مشكلة العھد الجديد 
  

  ًالتع���اليم والنب���وات الخاطئ���ة الت���ى اتخ���ذت مظھ���راً كارزماتي���ا
روحي��اً مريح��اً للن��اس U ي��دعوھم إل��ى التفكي��ر أو النض��وج ف��ى 
فھم كلم�ة هللا، وU يتح�داھم أن يواجھ�وا الواق�ع والنظ�ر إل�ى م�ا 

لق�د دخ�ل الرس�ول ب�ولس وس�ائر الرس�ل ف�ى . ھو أبعد من اtن
والتعل�يم م��ع ھ��ؤUء المعلم��ين، ووق��ف  ن�زاع ش��ديد ح��ول الفك��ر

م��نھم أحيان��اً موق��ف الم��ؤدب ال��ذى يخ��اف عل��ى ش��عبه م��نھم، 
وأحيان��اً أخ��رى وق��ف م��نھم موق��ف الراع��ى اTم��ين ال��ذى يق��دم 

  .النصيحة المخلصة حتى وإن كانت مؤلمة

  ولى تعاليم خاطئ�ة ح�ول موض�وعTظھرت أيضاً فى الكنيسة ا
إن ال�رب يُبط�ىء قدوم�ه، ق�ال ال�بعض . المجىء الثانى للمس�يح

ربما يأتى ولكن بعد أزمن�ة بعي�دة، وكت�ب الرس�ول بط�رس ف�ى 
ك��ذلك ألق��ى . ليع��الج ھ��ذا الفك��ر الخ��اطئ) ١٣ – ٣:  ٣ب��ط  ٢(

ن�ذكر عل�ى . الرسول بولس بأضواء كثيرة حول ھذا الموضوع
  ).١٨ – ١٣:  ٤تس  ١( –U الحصر  –سبيل المثال 

 جدي�ـد ف�ى ھ�ذا الموض�وع ھ�ى والقاعـدة التى يقّدمھا العھــد ال :
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" امتحنوا كل ش>ىء، تمس>كوا بالحس>ن... s تحتقروا النبوات"

s تص>>>دقوا ك>>>ل "، )٣ – ١:  ٢ت���س  ٢، ٢١و٢٠:  ٥ت���س  ١(
ك>ل روح يعت>رف ... روح بل امتحنوا ا/رواح، ھل ھى من هللا

:  ٢ي�و ١" (بيسوع المسيح أنه قد جاء فى الجسد فھو من هللا

٣ – ١:  ٤، ٢٣ – ١٨(.  
  

ھذا الموقف الذى واجھه حزقيال فى العھد القديم، والذى حدث 
فى حياة الكنيسة ا/ولى مرة ومرات، أs يتكرر مع الكنيسة اليوم 
بشكل أو بآخر؟ كم من ا/صوات التى تقدم رؤى باطلة للكنيسة 
اليوم؟ وما ھو الموقف الصحيح من التجميل الخارجى السريع 

ا به بيئتنا الكنسيّة أو بيئتنا والوھمى والمدمر الذى تغرين
اsجتماعية التى حولنا؟ نحن معرضون لشىء من التشويش 

الفكرى بسبب تعارض ھذا الفكر الذى يرد إلينا من البيئة التى 
حولنا، مع الفكر الكتابى السليم الذى نستقيه من كلمة هللا 

وا�ن أود أن أذكر بعض المبادئ التى تطغى على . الموحى بھا
  .والتى s نجد لھا سنداً كتابياً  فكرنا

ويحدث حين يظن المرء أن ھن�اك ق�وى غيبي�ة  :اEيمان بالقدريّة -أ
ت��تحكم ف��ى حاض��ر ومس��تقبل ا�نس��ان، وبالت��الى ا�نس��ان غي��ر 

 –ھذا الفكر U أساس له من الصحة Tن هللا . مسؤول عن حياته

 ميَّ���ز ا�نس���ان بالق���درة عل���ى التفكي���ر –بحس���ب فھمن���ا الكت���ابى 

  .واتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية عن ھذه القرارات

والرغب���ة الجارف���ة ف���ى اUرتق���اء  :س>>>طوة المنافس>>>ة العالمي>>>ة -ب
بالمس��توى الم��ادى ول��و عل��ى حس��اب الق��يم والمب��ادئ الروحي��ة، 
وبدUً من أن يحدث المؤمن التوازن المطلوب لحياته م�ن خ�Xل 

Tس��اليب  ترتي��ب أولويات��ه عل��ى أس��س روحيّ��ة، ينحن��ى ويخض��ع
المنافس�ة العالمي�ة ف�ى ك�ل ش�ىء، ويظھ�ر ذل�ك ف�ى الموق�ف م�ن 

  .الخ.... المال، ومفھوم السعادة، وقيمه ا�نسان

" يصل"ما معنى أن  " :الوصول السريع"ما يسمونه بـ  -ج

اEنسان؟ أs زال النجاح بالنسبة لنا يحمل معنى بذل الوقت 
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أم أن تأثير والجھد والعرق /جل النمو  الطبيعى للنجاح، 
  .البيئة يدفعنا إلى النجاح فى أسرع وقت وبأقل تضحية؟

  

وعلى الجانب ا�خر، نجد أن تأثيرات مدمرة تأتى إلينا عن طريق 
البيئة الكنسية، وربما تكون ھذه التأثيرات أخطر وأفظع إذ أنھا 

  :من ھذه التأثيرات ما يلى . تتسلل إلينا وكثيرون s ينتبھون إليھا

  

ھ�ذه الفك�رة الخاطئ�ة جعل�ت  :ھو مجرد قب>ول المس>يح  الخVص-١
نع�م . من قبول نعمة هللا وعمل المس�يح الف�دائى مس�رحية س�خيفة

 U جلن�ا، لكن�هT ص يبدأ بقبول ما صنعه هللا فى المسيحXإن الخ
يتوقف عند ھذا الح�د، ف�الخXص أكب�ر وأغن�ى وأش�مل م�ن ذل�ك 

ياحة يومي��ة إن الحي��اة المس��يحية ھ��ى طري��ق كام��ل وس��. بكثي��ر
مقدسة تحتاج فيھا إلى جھاد النعمة فى وس�ائطھا المختلف�ة وإل�ى 

وإن ك���ان هللا ق���د اختارن���ا . اUلت���زام المس���ؤول بمقوم���ات النم���و
اجتھ>>>دوا أن : "للخ���Xص بنعمت���ه، لك���ن الكت���اب يعلّمن���ا أيض���اً 

وھك��ذا ). ١٠:  ١ب��ط ٢" (تجعل>>وا دع>>وتكم واختي>>اركم ث>>ابتين
  .قاطع من التھاون فى المسؤولية يحذرنا الكتاب المقدس بشكل

التى نحتاج إليھا لت�نھض الكنيس�ة م�ن ض�عفھا،  :قمة الروحانية -٢
ھذه اTصوات ت�رى  :الوقوف عند العصر المسيحى ا/ول ھى 

أن نھض��ة الكنيس��ة وانقاذھ��ا يكم��ن ف��ى المواھ��ب الروحي��ة الت��ى 
منحھا الروح القدس للكنيسة اTولى، مع العلم أن ھ�ذه المواھ�ب 

U إن . يمك���ن فص���لھا ع���ن الظ���روف الت���ى اس���تدعت وجودھ���ا
المطالبة بنفس المواھب وفى نفس القوالب رغم اختXف ال�زمن 
وتغيّر الظروف ھو شىء غير مبَّرر منطقياً، Tن الروح القدس 
غنى بالموارد ممتلئ باUمكاني�ات، U يم�ل ع�ن الخل�ق والتجدي�د 

هللا الق��ادر  إن��ه روح. وباس��تمرار يج��دد وج��ه اTرض والكنيس��ة
على كل ش�ىء والحك�يم ف�ى ك�ل ش�ىء، وال�ذى ي�وزع المواھ�ب 

ھ��ل الحاج��ة اtن إل��ى تجدي��د . حس��ب الحاج��ة وحس��ب المنفع��ة
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الذھن بالتعليم وإنھاضه بالتذكرة، أم إلى تغييب ال�ذھن وتخ�ديره 
  واغتيال العقل المسيحى؟

ھل الحاجة إلى الثقة فى ال�رب رغ�م  :بخصوص الشفاء اEلھى -٣
واTل��م، وھ��ل إختب��ار روح الش��كر وانتظ��ار ال��رب ھ��و  الم��رض

اTفض��ل، أم التركي��ز عل��ى حتمي��ة الش��فاء الف��ورى وإU تش��ككنا 
كاTطفال فى قدرة هللا وفى إيماننا كل�ه؟ أّى الم�وقفين يظھ�ر في�ه 
غنى النعمة أكثر؟ وأيھما يستند بوضوح أكث�ر إل�ى روح ون�ص 

  الكتاب المقدس؟

ة الس�لوك المس�يحى اTم�ين وس�ط ھ�ى معج�ز ھل المعجزة الي>وم-٤
ض���غوط عص���ر U مثي���ل ل���ه، ف���ى معرك���ة روحي���ة دائم���ة م���ع 
الشيطان، أم المعجزة ھ�ى إخ�راج ش�يطان م�ن ق�دم أح�دھم؟ ھ�ل 
المعرك��ة م��ع الش��يطان روحيّ��ة أم جس��ديّة؟ تش��ويش وانح��راف 

  الفكر أم إصابة الجسد؟ أيھما أشر وأقسى؟

ل��دائم واUس��تعداد ھ��ل الس��ھر ا :بالنس>>بة لمج>>ىء المس>>يح ثاني>>ة -٥
المستمر للمجىء الثانى أيّا كان وقت المجىء، حيث ليس لن�ا أن 
نعرف اTزمنة واTوق�ات الت�ى وض�عھا اTب ف�ى س�لطانه، كم�ا 
نتعلم من كلم�ة هللا؟ أم التفكي�ر ف�ى المج�ىء عل�ى أس�اس الرغب�ة 

مت��ى يك��ون؟ ث��م اUنش��غال ... ف��ى التحدي��د ال��دقيق لي��وم المج��ىء
ىء بش�كل زائ�د ع�ن الح�د؟ أم أن الح�ال عن�د بعXم�ات ھ�ذا المج�

أى ھذه المواقف . البعض ھو تجاھل حقيقة المجىء الثانى تماماً 
  ينبغى أن نتبنى استناداً على الفھم المستنير لكلمة هللا ؟

ھ��ل حاجتھ��ا أن تتوق��ف عن��د  م>>ا ھ>>ى حاج>>ة الكنيس>>ة الي>>وم؟-٦
اھ�ب الماضى فتعيش أسيرة له، ھل حاجتھا أن تلقى بنفسھا ف�ى غي

المس����تقبل، أم أن اUحتي����اج ھ����و مواجھ����ة الحاض����ر وإص����Xحه 
ومحاولة تصحيح المسار، واضعين ف�ى اعتبارن�ا دروس الماض�ى 

  والتحديات الجديدة التى سينجلى عنھا المستقبل المنتظر؟
  

الموقف الذى يجب أن نتخذه من الرؤى : ھذا ھو الجانب ا/ول
ف الذى ينبغى أن ما ھو الموق: لكن من ناحية أخرى . الخاطئة

) ١٢اصحاح (نظھره أمام الرؤى الصحيحة ؟ ھذا ھو موضوع 
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بمعنى كيف أربط بين الكلمة وبين حياتى . من سفر حزقيال
  .باستمرار

  

 ًsإن  :الموق>>ف الص>>حيح م>>ن كلم>>ة هللا يظھ>>ر طبيعتن>>ا نح>>ن : أو
. موقف أوUد هللا من كلمة هللا ھو ا�صغاء الحقيقى والطاعة القلبي�ة

ال>ذى م>ن هللا : "ھو المعنى الذى قصده الرب يس�وع ح�ين ق�ال ھذا 
إن واح���دة م���ن عXم���ات النب���وة ). ٤٧:  ٨ي���و " (يس>>>مع ك>>>Vم هللا

  .الحقيقية � وأصالة ا�يمان فينا ھى الطاعة لكلمة الرب
  

الموق>>ف الص>>حيح م>>ن كلم>>ة هللا يتب>>ع م>>ن طبيع>>ة الكلم>>ة : ثاني>>اً 
ن هللا ع�ن نفس�ه، Tج�ل ذل�ك إن الكلم�ة المقدس�ة ھ�ى إع�X  :نفسھا 

فكلمة هللا تحمل سلطان هللا، وھى U تخيب مطلقاً وU ترجع إلى هللا 
فارغ��ة، فإم��ا أن تك��ون كلم��ة هللا إعXن��اً للقض��اء والدينون��ة بس��بب 
تقس�ى البش�ر، أو أن تك�ون إعXن�اً ع�ن الحي�اة والرحم�ة الت�ى تش�مل 

ن Tنھ�ا ص�ادرة ع�ن إنھا الكلمة ذات الفاعلية والسلطا. التائبين منھم
/نى أنا الرب أتكلم والكلمة التى أتكل>م : "صاحب السلطان المطلق 

وھ��و وح��ده ال��ذى يس��تطيع أن يغ��رس ) ٢٥:  ١٢ح��ز " (بھ>>ا تك>>ون
رائح>>ة حي>>اة "ويبن��ى كم��ا يمكن��ه أن يقل��ع ويھ��دم، ل��ذا فكلمت��ه أيض��اً 

لق�د اس�تھانت معظ�م ). ١٦:  ٢ك�و  ٢" (لحياة ورائحة م>وت لم>وت
ف�زال معظمھ�ا  ٢، ص١سبع الوارد ذكرھا ف�ى رؤي�ا صالكنائس ال

  .ولم يعد له وجود اليوم
  

الموق>>ف الص>>حيح م>>ن كلم>>ة هللا يظھ>>ر ف>>ى طريق>>ة وكيفي>>ة : ثالث>>اً 
لك��ى تش��كِّل كلم��ة هللا قناعتن��ا العقلي��ة والعملي��ة،   :اsقت>>راب منھ>>ا 

  :ينبغى أن يحدث ذلك على مرحلتين 

عل��ى دراس��تھا بجدي��ة ا�ص��غاء المخل��ص لكلم��ة هللا والتركي��ز  -١
حتى نميز اTصوات الباطلة والعراف�ة الكاذب�ة ف�X نخ�دع فيھ�ا، 
 Uبل تستنير أفكارن�ا وتلتھ�ب قلوبن�ا، مث�ل التلمي�ذين الل�ذين ق�ا :

" ألم يكن قلبنا ملتھباً فينا حين كان يكلّمن>ا ويفس>ر لن>ا الكت>ب"

  ).٣٥ – ١٣:  ٢٤لو (

س��ائل ومع��ان، بم��ا التفكي��ر فيم��ا تحمل��ه الكلم��ة لن��ا الي��وم م��ن ر -٢
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إنن�ا . يقودنا إلى الطاعة العمليّة � ف�ى ظروفن�ا وواقعن�ا الح�الى
فى مرات كثيرة U نطبق كلمة هللا فى حياتنا Tننا لم نفھ�م كلم�ة 
هللا بع��د، ول��م نع��رف م��ا اUرتب��اط بينھ��ا وب��ين ظ��روف حياتن��ا 

إن التأم�ل العمي�ق لكلم�ة هللا وفھ�م أبعادھ�ا ومض�امينھا . العملية
فك>ل م>ن يس>مع أق>والى ھ>ذه ويعم>ل بھ>ا . "ج إيمان�اً وطاع�ةينت

أشبه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وج>اءت 
ا/نھار وھبت الرياح ووقعت على ذل>ك البي>ت فل>م يس>قط /ن>ه 

  ).٢٥و٢٤:  ٧مت " (كان مؤسساً على الصخر
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  الفصل الرابع

  المحبة المجروحة ودعوة للوفاء
  ٢٣ – ١٣: ١٦حزقيال 

  

فتحلي>>ت بال>>>ذھب والفض>>>ة ولباس>>>ك الكت>>>ان والب>>>ز والمط>>>رز   ١٣
وأكل>>ت الس>>ميذ والعس>>ل والزي>>ت وجمل>>ت ج>>داً ج>>داً فص>>لحت 

  .لمملكة

وخرج لك اسم في ا/مم لجمالك /نه كان كامVً ببھ>ائي ال>ذي   ١٤
  .الربجعلته عليك يقول السيد 

فاتكلت عل>ى جمال>ك وزني>ت عل>ى اس>مك وس>كبت زن>اك عل>ى   ١٥
  .كل عابر فكان له

وأخذت م>ن ثياب>ك وص>نعت لنفس>ك مرتفع>ات موش>اة وزني>ت   ١٦
  .عليھا أمر لم يات ولم يكن

وأخ>>ذت أمتع>>ة زينت>>ك م>>ن ذھب>>ي وم>>ن فض>>تي الت>>ي أعطيت>>ك   ١٧
  .وصنعت لنفسك صور ذكور وزنيت بھا

ة وغطيتھ>ا بھ>ا ووض>عت أمامھ>ا زيت>ي وأخذت ثيابك المطرز  ١٨
  .وبخوري

وخبزي الذي أعطيتك السميذ والزيت والعس>ل ال>ذي أطعمت>ك   ١٩
  .وضعتھا أمامھا رائحة سرور وھكذا كان يقول السيد الرب

أخذت بنيك وبناتك الذين ولدتھم لي وذبحتھم لھا طعام>ا أھ>و   ٢٠
  .قليل   من زناك

  .النار لھا أنك ذبحت بني وجعلتھم يجوزون في  ٢١

وف>>ي ك>>ل رجاس>>اتك وزن>>اك ل>>م ت>>ذكري أي>>ام ص>>باك إذ كن>>ت   ٢٢
  .عريانة وعارية وكنت مدوسة بدمك

  .وكان بعد كل شرك ويل ويل لك يقول السيد الرب  ٢٣
  

 U صحاحات فى سفر حزقيال، بل إنن�ىUھذه الكلمات من أصعب ا
أحسب نفسى مبالغ�اً إذا قل�ت إنھ�ا م�ن أص�عب النص�وص ل�يس فق�ط 

  وين�����در . س�����فر حزقي�����ال، ب�����ل ف�����ى ك�����ل الكت�����اب المق�����دسف�����ى 
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أن يق��رأ ھ��ذا اUص��حاح أو يش��رح ف��ى الكن��ائس، ويق��ال ف��ى التلم��ود 
اليھ��ودى إن بع��ض معلم��ى الش��ريعة ك��انوا يرفض��ون ق��راءة ھ��ذا 

  .فى المجمع) ٢٣وأصحاح مشابه له ھو حزقيال (اUصحاح 
  

  :لكننى تعمدت أن أقف أمام ھذا اUصحاح لسببين على اTقل 

 ًsن  :أوTجل تعليمنا، وT ن كل ما كتب فى الكتاب المقدس كتبT
كل الكتاب المقدس، بك�ل ج�زء في�ه ھ�و وح�ّى هللا إلين�ا ال�ذى 

  .يحمل لنا الفائدة والتعليم

حت��ى يتع��ود الق��ارئ عل��ى ق��راءة وتن��اول مث��ل ھ��ذه اTج��زاء  :ثاني>>اً 
الص��عبة، في��تمكن م��ن اس��تخراج الحق��ائق وال��دروس العميق��ة 

  .كلمة هللا من
  

ھناك مقطع مشابه أو ربما مماثل لھذا النص ف�ى العھ�د الق�ديم نج�ده 
، وفي��ه يش��ير ال��وحى إل��ى عXق��ة هللا م��ع )٢٠ – ١٤:  ٢ھ��و (ف��ى 

وكم�ا خان�ت زوج�ة . شعبه كالعھد ال�ذى يقطع�ه الرج�ل م�ع امرأت�ه 
وكم�ا اجت�از ھوش�ع . ھوشع زوجھا ھكذا خ�ان ش�عب إس�رائيل إلھ�ه

اعر قاس��يّة بس��بب ھ��ذه الخيان��ة، ك��ذلك يح��اول اختب��اراً م��راً ومش��
 –فى لغة بشرية قريبة م�ن افھامن�ا  –الوحّى تصوير مشاعر الرب 

. حتى ندرك كمية الحزن ومقدار اTلم الذى س�ببته ل�ه خيان�ة الش�عب

إن ھوش��ع يخ��رج م��ن خ��Xل ھ��ذه القص��ة م��ن ا�ط��ار ال��ذاتى إل��ى 
لى الح�ديث ا�طار الموضوعى، ومن الحديث عن عXقته بزوجته إ

  .عن عXقة الرب مع شعبه
  

يس��تخدم ال��وحى نف��س التش��بيه، تش��بيه  –ف��ى س��فر حزقي��ال  –وھن��ا 
عXقة هللا بالش�عب بالعXق�ة الت�ى ت�ربط ال�زوج والزوج�ة، لك�ن م�ن 

إن حزقي�ال يل�تقط قص�ة م�ن الت�راث الش�عبى . خXل م�دخل مختل�ف
 اليھ��ودى م��ع محاول��ة تس��ليط الض��وء عليھ��ا، ث��م يحك��ى م��ن خXلھ��ا

وبإرشاد الروح القدس كل تاريخ شعب إسرائيل وك�ل مع�امXت هللا 
إننا ھنا نكتشف الق�درة الحقيق�ة لحزقي�ال، ل�يس فق�ط . مع ھذا الشعب

كنبى، بل كمفكر وأديب يغوص فى التراث الشعبى ويس�تخرج من�ه 
  .ما يتناسب مع رسالته ا�لھية وأفكاره النبويّة
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اً وج>د طفل>ة ص>غيرة ملق>اة عل>ى والقصة تروى لنا كيف أن أميراً عظيم
قارع>>ة الطري>>ق أثن>>اء تجوال>>ه، ويب>>دو أن ھ>>ذه الطفل>>ة كان>>ت طفل>>ة غي>>ر 

رأتھ>ا العي>ون . شرعية، وبالتالى فھى طفل>ة غي>ر مرغ>وب ف>ى وجودھ>ا
َم>رَّ ھ>ذا ا/مي>ر . لكن عين>اً ل>م تتوق>ف عن>دھا ول>م تش>عر بالش>فقة عليھ>ا

ھ>>ا، وأم>>ر ب>>أن يتبناھ>>ا عليھ>>ا للم>>رة ا/ول>>ى، فأش>>فق عليھ>>ا، ورأف بحال
ثم م>رة أخ>رى اجت>از ). ٦ – ١. (ويرعاھا وتركھا فى رعاية شخص ما

فرآھا بعد سنين عديدة وكانت الطفلة قد كب>رت وص>ارت ش>ابة ف>ى س>ن 
الزواج، فأحبھا ا/مير وأراد أن يقترن بھا، وتزوجھا فع>Vً  وأق>ام معھ>ا 

الھ>دايا والزين>ة عھداً خاصاً وأغدق عليھا بركات ونعم s حصر لھا من 
  ).١٤ – ٨(والممتلكات والمال 

  

وكان من الممكن أن تنتھى القصة نھاية سعيدة عن�د ھ�ذا الح�د، لك�ن 
نسيت كيف ص�ارت . الزوجة بعد فترة نسيت من ھى، وكيف كانت

وزادت عل��ى ذل��ك ب��أن اس��تخدمت ك��ل م��ا أكرمھ��ا ب��ه . وبفض��ل َم��نْ 
ت وراء آخ�رين، زوجھا وس�يدھا اس�تخداماً س�يئاً، إذ انحرف�ت وذھب�

حتى أبنائھا الذين أنجبتھم م�ن ھ�ذا اTمي�ر الك�ريم ق�دمتھم ذب�ائح ف�ى 
  !النار

  

ھذه القصة المشھورة فى التراث الشعبى اليھودى، يستخدمھا النب�ى 
فى إظھار العXقة بين هللا وشعبه فى ھذا اUص�حاح بالت�درج الت�الى 

:  
  

 ًs٣٤ – ١:  ١٦الحالة : أو:  

  . ٧ – ١:  ١٦المرغوب فيھا  الطفلة غير  -أ    

  . ١٤ – ٨:  ١٦الزواج والتأھيل  -ب    

  . ٣٤ – ١٥:  ١٦اUنحراف والخيانة  -ج    
  

  . ٤٣ – ٣٥:  ١٦الدينونة : ثانياً 

  . ٥٨ – ٤٤:  ١٦السامرة وسدوم : ثالثاً 

  . ٦٣ – ٥٩:  ١٦العھد ا/بدى : رابعاً 
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وق�ف أم�ام اtي�ات ومن بين أعداد ھذا اUصحاح كل�ه، اخت�رت أن أت
  :، أذكر منھا على سبيل المثال رلنخرج بعدة أفكا ٢٣ – ١٣من 

  

سطوة وخطورة تأثير البيئة على شعب الرب : الفكرة ا/ولى 
:  

وھذه الفكرة سبق تناولھا فى الفصل السابق، لكنھا تتضح ھنا أيض�اً 
ھ��ذه الفت��اه بطل��ة الرواي��ة م��ن أي��ن تعلم��ت اUنح��راف؟ ف��ى . بج��Xء

موسى تعرض الشعب لتأثير الوثنية، وفى كنعان تس�للت مصر قبل 
إلى الشعب عبادة اtلھة الغريبة، وما بين مصر وكنعان َعبََد ش�عب 

  .إسرائيل العجل الذھبى نتيجة تأثرھم بحياة وعبادة المصريين
  

إن تأثير البيئة عل�ى فك�ر ش�عب ال�رب خطي�ُر وم�دِّمر، فق�د تتس�رب 
ة إل��ى المس��يحى كف��رد وإل��ى الكنيس��ة الق��يم الس��لبية والتع��اليم الخاطئ��

كجماعة، ويح�دث ذل�ك نتيج�ة البس�اطة الس�اذجة وع�دم الق�درة عل�ى 
التحليل والتمييز، وق�د تت�داخل الق�يم المجتمعي�ة م�ع اTفك�ار الكتابي�ة 
فيص��بح ل]ول��ى م��ع م��رور  الوق��ت ط��ابع دين��ى، ويص��عب عل��ى 

ق ب�ين م�ا ھ�و كت�ابى وم�ا ھ�و دخي�ل، و ي�زداد البعض أحيان�اً أن يف�رِّ
وھنا أذكر بعض ما يعتبره البعض من الدين . اللجوء إلى الخرافات

  :وھو فى الحقيقة غريب تماماً على الدين 

  .عادة صرف روح الميت فى اليوم الثالث من الوفاة -

عادة اTربعين الفرعونية الوثنية والتى يظن البعض أنھ�ا ع�ادة  -
  .مسيحية

ء م����ن ع����ادة اس����تخدام نص����وص ال����دين م����ن أج����ل اUستش����فا -
  .اTمراض

رغب��ة ف��ى ع��دم " مخ��دة الس��رير"وض��ع الكت��اب المق��دس تح��ت  -
  .التعرض ل]حXم المزعجة

  

وھنا نؤكد من جديد أن الشىء الذى يساعدنا أن نك�ون ف�ى المجتم�ع 
دون أن نت���أثر بالجوان���ب الس���لبية واTفك���ار الخاطئ���ة، ھ���و اUتج���اه 

 الحي��ة المتعم�ق ف�ى فھ�م إيمانن��ا المس�يحى ال�ذى يبن��ى عل�ى كلم�ة هللا
  ).٨ – ١:  ٢كو(والمكتوبة 
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  :الوعى بالتراث : الفكرة الثانية 

أs نشعر باsعجاب بحزقيال الذى استطاع أن ينفض الغبار عن 
تراثه الشعبى ثم التقاط ھذه القصة الرائعة لتكون مدخVً مناسباً 

للعظة التى أراد أن يقدمھا إلى الشعب؟ ھل يقدم لنا حزقيال نفسه 
وھل يشجعنا إلى العودة إلى تراثنا الشرقى والمصرى كنموذج؟ 

مرة أخرى؟ إن الوعى بالتراث ) بنوعيه القبطى واEسVمى(
ودراسته والبحث عن المناسب فيه واستخدامه لھو ضرورة من 
ضرورات حياتنا كمؤمنين وكخدام، لكننى أsحظ أننا اليوم نكرر 

ث ا/ممى تماماً خطأ الكنيسة فى القرن الرابع حينما رفضت الترا
فماذا نقول إذن ! والتفتت فقط إلى العھد القديم) اليونانى والوثنى(

اليونانى الذى طبقه الرسول يوحنا على " الكلمة"عن مصطلح 
المسيح؟ وماذا نقول عن ا/بيات الشعرية التى اقتبسھا الرسول 

 ١، تى ٢٨:  ١٧أع (بولس فى معرض وعظه أو كتابة رسائله؟ 
أتصور أن المسيحى الذى يرغب أن يكون ملحاً  إننى). ١٢: 

ونوراً لمجتمعه ينبغى أن يطلع على الثقافات والحضارات 
والتراث الكبير الغنى الذى تركه ا�باء وا/جداد، وبصرف النظر 

 s إن ھذه المعرفة تضىء . عما إذا كان ھذا التراث مسيحياً أم
  .الطريق إلى الخدمة وتدعم رسالتنا الروحية

  

  : ٢٣، حز ١٦العXقة بين حز : لفكرة الثالثة ا

يتكلم عن تاريخ الخطية فى أورشليم وعن  ١٦إن اصحاح
فيتحدث  ٢٣عبادتھا ل�وثان واختVطھا بالشعوب، أما اصحاح

ليس عن اsنحراف الدينى بل عن اsنحراف السياسى والذى 
يتمثل فى التحالف مع الشعوب ا/خرى مثل مصر وبابل وأشور 

كال على القوة الحربية لھذه الشعوب بدsً من اsتكال على واsت
  :وھنا نستطيع أن نرى ا�تى . الرب

  

إن العVق>>>ة وطي>>>دة ب>>>ين العVق>>>ة الروحي>>>ة وب>>>ين الحال>>>ة    -  أ
السياسية واsجتماعية، فإذا بدأ اsنحراف فى ا/ولى سرى 
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بكل تأكيد إلى الثاني>ة، ل>ذلك s يمك>ن ب>أى ح>ال فص>ل ال>دين 
هللا أو نحصره داخ>ل " نسجن"ع، وs يمكن أن عن المجتم

لق>>د ج>>اء المس>>يح م>>ن أج>>ل اEنس>>ان كك>>ل . بي>>وت العب>>ادة
واEنجيل ھدف>ه الحي>اة ا/فض>ل ل�نس>ان " الروح والجسد"

  .بكل جوانبھا

 –إن ھ>>ذه الم>>رأة : بط>Vن اsتك>>ال عل>>ى ا/ش>ياء الخارجي>>ة    - ب

اتكل>>>>ت عل>>>ى جمالھ>>>>ا وزينتھ>>>>ا ومالھ>>>>ا،  –بطل>>>ة قص>>>>تنا 
شعب اتك>ل عل>ى التح>الف م>ع ق>وى أخ>رى، فم>اذا كان>ت وال

إن هللا s يعط>>ى مج>>ده لش>>ىء . النتيج>>ة؟ الدينون>>ة والض>>ياع
أو لش>>خص آخ>>ر، ل>>ذا فالم>>ال والجم>>ال، والعب>>ادة الش>>كلية، 

كل ھؤsء s ينفع>وا بش>ىء؟ . والبشر الذين قد نعتمد عليھم
ع وحينم>ا ي>نفض الجمي>. إن هللا ھو الحصن الوحيد لن>ا. أبداً 

). ١٨ – ١٦:  ٤ت>ى  ٢(من حولنا لن يبقى معنا سوى هللا 

إن أى ش>>ىء نتك>>ل علي>>ه ب>>دsً م>>ن اتكالن>>ا عل>>ى ال>>رب ھ>>و 
ك>>أوراق الت>>ين الت>>ى يبس>>ت ف>>وق جس>>م آدم وس>>قطت فظھ>>ر 

  !خزى عريه 
  

لم تعد عVقتنا مع هللا عVقة السيد بالعبد، بل  :الفكرة الرابعة 
ا بالنسبة � تمثل صدمة عVقة الزوج بزوجته، لذا فإن خطيتن

وخيبة أمل شديدة، تماماً مثل صدمة الزوج أمام خيانة زوجته 
إننا نصدم هللا ونحزنه . التى أظھر لھا إمارات الحب واEخVص

حز (إن الخلفية والقرينة لكل ھذا اsصحاح . ونؤلمه عندما نخطئ
ھى محبة هللا العظيمة، وھذا أعظم ما فى النص، والتركيز ) ١٦
ى العھد بين الزوجين، بين هللا وشعبه، ھو أعظم بعد للعھد عل

إن إلھنا يتألم عندما يرى . إن خطايانا تكسر قلب هللا. الجديد
انحرافنا وسوء استخدامنا لعطاياه، التى ھى حياتنا بكل ما فيھا 

لكنه كزوج وأب ينتظر فى . إنه يوبخ ويعاقب فى غضب. أو لھا
ة، فيقيم معھا من جديد عھده حب ولھفة كل نفس نادمة وراجع

:  ٢ھو (مع ) ٦٣ – ٥٩:  ١٦(ا/بدى ويقدم غفرانه الكامل 
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أن تجيب بنفسك ولنفسك  –عزيزى القارئ  –لذا أرجو ). ١٤
  :على ھذه ا/سئلة 

  

  ھل العVقة مع هللا كأب ورأس لك ھى عVقة قوية عميقة؟ -

  ھل ھو وحده وليس سواه مصدر اتكالك وسندك؟ -

  ام عطاياه؟ھل تحسن استخد -

ھل ھذه العVقة الحية تدفعك إلى كل فھم روحى لكلمت>ه فتمي>ز  -
  كل ما ھو حق وجليل وطاھر من كل ا/فكار المحيطة بك؟

ھ>>ل تع>>ود إلي>>ه م>>ن حي>>ث أخط>>أت فيق>>يم عھ>>ده مع>>ك وت>>نعم  -
  بغفرانه؟

وھ>>ل تع>>يش أمين>>اً ووفي>>اً لعھ>>ده فتص>>ون محبت>>ه وتحي>>ا ف>>ى  -
  طاعته ولمجده؟
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  الفصل الخامس

  اEنسان والتفرد المسؤول

  ٢٠ – ١:  ١٨حزقيال 
  

١  Vم الرب قائVوكان إلّي ك .  

ما لك>م أن>تم تض>ربون ھ>ذا المث>ل عل>ى أرض إس>رائيل ق>ائلين ا�ب>اء   ٢
  .أكلوا الحصرم وأسنان ا/بناء ضرست

حي أنا يقول السيد الرب s يكون لكم من بعد أن تضربوا ھ>ذا المث>ل   ٣
  .ائيلفي إسر

ال>نفس . كVھم>ا ل>ي. نفس ا/ب ك>نفس اsب>ن. ھا كل النفوس ھي لي  ٤
  .التي تخطئ ھي تموت

٥   ًsنسان الذي كان باراً وفعل حقاً وعدEوا  .  

لم يأكل على الجب>ال ول>م يرف>ع عيني>ه إل>ى أص>نام بي>ت إس>رائيل ول>م   ٦
  .ينجس امرأة قريبه ولم يقرب امرأةً طامثاً 

بل رد للمديون رھنه ول>م يغتص>ب إغتص>اباً ب>ل ب>ذل  ولم يظلم إنساناً   ٧
  .خبزه للجوعان وكسا العريان ثوباً 

ولم يعط بالربا ولم ياخذ مرابحة وكف يده عن الجور وأجرى الع>دل   ٨
  .الحق بين اEنسان واEنسان

حي>اة يحي>ا . وسلك في فرائضي وحفظ أحكامي ليعمل بالحق فھو بار  ٩
  .يقول السيد الرب

  .لد ابناً معتنفاً سفاك دٍم ففعل شيئاً من ھذهفإن و  ١٠

  .ولم يفعل كل تلك بل أكل على الجبال ونجس امرأة قريبه  ١١

وظلم الفقير والمسكين واغتصب اغتصاباً ولم يرد ال>رھن وق>د رف>ع   ١٢
  .عينيه إلى ا/صنام وفعل الرجس

ق>>د عم>>ل ك>>ل ھ>>ذه . s يحي>>ا. وأعط>>ى بالرب>>ا وأخ>>ذ المرابح>>ة أفيحي>>ا  ١٣
  . دمه يكون على نفسه. الرجاسات فموتاً يموت

وإن ول>>د ابن>>اً رأى جمي>>ع خطاي>>ا أبي>>ه الت>>ي فعلھ>>ا فرآھ>>ا ول>>م يفع>>ل   ١٤
  .مثلھا
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١٥   sلم يأكل عل>ى الجب>ال ول>م يرف>ع عيني>ه إل>ى أص>نام بي>ت إس>رائيل و
  .نجس امرأة قريبه

خب>زه وs ظلم إنساناً وs ارتھن رھناً وs اغتص>ب اغتص>اباً ب>ل ب>ذل   ١٦
  .للجوعان وكسا العريان ثوباً 

. ورفع يده عن الفقير ولم يأخذ رباً وU مرابحةً بل أجرى أحكامي وسلك في فرائضي فإنه U يموت بإثم أبيه  ١٧

  .حياةً يحيا

أما أبوه ف�نه ظلم ظلماً واغتصب أخاه اغتصاباً وعمل غير الص>الح   ١٨
  .بين شعبه فھوذا يموت بإثمه

أم>ا اsب>ن فق>د فع>ل . ن لماذا s يحم>ل اsب>ن م>ن إث>م ا/بوأنتم تقولو  ١٩
  .حقاً وعدsً حفظ جميع فرائضي وعمل بھا فحياةً يحيا

اsب>ن s يحم>ل م>ن إث>م ا/ب وا/ب s . النفس التي تخطئ ھي تموت  ٢٠
  .بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. يحمل من إثم اsبن

   

زء من تعليم الكتاب المقدس ككل، إن المسؤولية الشخصيّة ھى ج
وھى الفكرة الرئيسيّة التى تتجلى فى ھذا اUصحاح بالذات من 

والمسؤولية الشخصية معناھا أن كل إنسان مسؤول عن . كلمة هللا
ا�نسان "نفسه أمام هللا، نحو هللا، ونحو أخيه ا�نسان، لذا فإن 

إظھار ھذا ھو العنوان الذى حاولت من خXله " والتفرد المسؤول
  .المعنى بوضوح

  

  :وسنحاول أن نتعامل مع ھذا النص بشىء من التنظيم كاtتى 
  

 ًsنظرة إلى النص: أو  
إن ھذا الجزء الكتابى يتسم بالوضوح الشديد، ربم�ا أكث�ر مم�ا يظ�ن 

يب�دأ اUص�حاح بمث�ل ش�عبى ك�ان ش�ائعاً زم�ن حزقي�ال . البعض من�ا
: ض إس>رائيل ق>>ائلين م>ا لك>م تض>ربون ھ>>ذا المث>ل عل>ى أر"النب�ى 

، ث�م )٢:  ١٨ح�ز( "ا�باء أكلوا الحصرم وأسنان ا/بناء ضرست؟
ح>>ّى أن>>ا يق>>ول الس>>يد ": التعلي��ق أو ال��رد ا�لھ��ى ح��ول ھ��ذا المث��ل 

" الرب، s يكون لك>م م>ن بع>د أن تض>ربوا ھ>ذا المث>ل ف>ى إس>رائيل

ھ>>ا ك>>ل ": ، ث��م يق��دم ال��رب مب��دأ إلھيّ��اً ف��ى تعامل��ه م��ع البش��ر٣:  ١٨
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كVھم>ا ل>ى، ال>نفس الت>ى . نفس ا/ب كنفس اsبن. فوس ھى لىالن
  ).٤:  ١٨حز( "تخطىء ھى تموت

  

ف>>ى القس>>م الث>>انى م>>ن ھ>>ذا الج>>زء يح>>اول النب>>ى أن يق>>دم ث>>Vث ح>>اsت 
ھ>>ذه الح>>اsت واردة ف>>ى . تش>>رح القض>>ية، وتفّس>>ر ھ>>ذا المب>>دأ اEلھ>>ى

  :، وھى كالتالى ١٨ – ٥ا�يات 

  .٩ – ٥:  ١٨البار الذى يفعل الحــق    -١

  .١٣ – ١٠:  ١٨اUبن الشرير ل]ب البـار   -٢

  .١٨ – ١٤:  ١٨اUبن البار ل]ب الشريـر   -٣
  

إنھا أجيال ثXثة فى عائلة واحدة، توّضح مسؤولية ا�نسان الفردي�ة 
ولعل ھ�ذه اTجي�ال الثXث�ة تظھ�ر بوض�وح ف�ى أس�رة مل�ك . أمام هللا

قيّا الملك بأمان�ة م�ع من ملوك يھوذا فى القرن السابع، فقد عاش حز
هللا، إU أن ابنه منسى كان ملكاً شريراً إلى أقصى ح�د، ث�م ج�اء بع�د 
منس�ى يوش�يا المل�ك الب�ار ال�ذى ص�نع المس�تقيم ف�ى عين�ّى هللا، ولق�د 

  .تعامل هللا مع كل منھم بشكل مختلف عن اtخر
  

إن ك��ل أس��رة يمك��ن أن تحت��وى عل��ى نم��اذج ش��بيھة بھ��ذا النم��وذج 
ح��دث م��ع حزقيّ��ا ومنس��ى ويوش��يّا ينطب��ق عل��ى ك��ل  الكت��ابى، وم��ا

النماذج اTخرى، إذ يص�دق نف�س المب�دأ ا�لھ�ى ال�ذى أعلن�ه هللا ف�ى 
  .ھذا الجزء

  

م النب�ى خاتم�ة للح�اUت ال�ثXث  فى القسم الثالث م�ن ھ�ذا الج�زء يق�دِّ
وتعتبر ھاتان اtيتان بداية النتائج التى يناقش�ھا ) ٢٠و١٩:  ١٨حز(

  .Uصحاحالنبى حتى آخر ا
  

  الشرح والتفسير: ثانياً 

وھو أسلوب استفھام  ..."مالكم "بكلمة ) ٢:  ١٨حز(يبدأ المثل فى 
يحم��ل ف��ى معن��اه نوع��اً م��ن التعج��ب واUن��دھاش وربم��ا اUس��تنكار 

أم�ا زل�تم تك�ررون ھ�ذا : "وك�أن هللا يري�د أن يق�ول للش�عب . والنفى
معان��اتھم لق��د ظ��ن الش��عب وق��ت حزقي��ال أن ! ". المث��ل الخ��اطئ ؟

وآUمھ��م الت��ى يقاس��ونھا ھ��ى ف��ى الواق��ع مرتبط��ة باTجي��ال الس��ابقة 
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فآب��اؤھم ق��د أكل��وا الحص��رم ... وثم��رة وحص��اد ل��زرعھم الش��رير 
، )والحصرم ھو نوع من العنب ال�Xذع الم�ر بس�بب ع�دم نض�وجه(

لق�د ظ�ن الش�عب أن مش�كXتھم !! وأسنانھم ھم ضرست واص�طكت 
حص��اد ج��يلھم، ب��ل م��ن حص��اد  وتعاس��تھم وس��بيھم ل��يس م��ن نتيج��ة

  :ولقد كانت ھذه الفكرة سائدة وشائعة لسبين . أجيال سابقة
  

: الفھم الناقص لما ورد فى الوصايا العشر، حيث يقول الكتاب  -١

أفتق>د ذن>وب ا�ب>اء ف>ى ا/بن>اء إل>ى الجي>ل ... أنا الرب إلھ>ك "
ر وتؤك��د الفك��رة ب��أن . "الراب>>ع لق��د ظن��وا أن ھ��ذه الكلم��ات تب��رِّ
  .ا اTجداد واtباء يحصدھا اTبناءخطاي

الت�ى ن�ادت ب�أن ) خاص�ة حزقي�ال نفس�ه(بعض تع�اليم اTنبي�اء   -٢
الس��بّى ق��د ح��دث بس��بب انح��راف اTج��داد  واtب��اء ع��ن عب��ادة 

  .الرب وتمردھم على إلھھم
  

  :كيف عالج حزقيال النبى ھذه الفكرة الخاطئة 
أك���ـد حزقي���ـال أن الش���عب ف���ى عين���ّى ال���رب ھ���و عب���ارة ع���ن  -١

مجموعة م�ن اTف�راد، وال�رب يھ�تم بك�ل ف�رد عل�ى ح�دة وس�ط 
، ص���حيح أن هللا يتعام���ل م���ع )٤:  ١٨ح���ز(زح���ام الجماع���ة 

حاشا ل>ه أن يھل>ك ". الشعب كأمة، لكنه يتعامل مع الفرد كفرد
إنه ديّ�ان ). ٢٥:  ١٨تك ( "البار مع ا/ثيم فيميت البار كا/ثيم

ال��ذى يص��نع ك��ل اTرض ال��ذى يقض��ى بالع��دل، ل��ذا ف��إن الب��ار 
الحق والعدل حي�اة يحي�ا، لك�ن ھ�ذا الش�خص الص�الح إن أنج�ب 
ولداً شريراً فصXح اTب U ينفع ابنه الشرير، Tن النفس الت�ى 

s يقت>>ل ا�ب>>اء ع>>ن ا/وsد، وs يقت>>ل ". تخط��ىء ھ��ى تم��وت
). ١٦:  ٢٤ت�ث " (كل إنسان بخطيته يقت>ل. ا/وsد عن ا�باء

 ١٨حز(خXل الحاUت الثXث فى من ھنا فإن تقديم الفكرة من 

  .يوضح المسؤوليّة الشخصية أو الفرديّة المسؤولة) ٢٠ – ٥: 

طلب حزقيال من الشعب أU يلقوا بالمسؤولية على اtباء أو  -٢
اTجداد، صحيح أنه نبَّر على دور خطية اTجيال السابقة فى 

إغاظة الرب بالشكل الذى جعل الرب يتركھم ليد نبوخذ 
أكد أن خطايا ) ٨خاصة فى اصحاح (ه فى رسالته نصر، لكن
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الجيل الحالى ھى أكثر وأشر من خطايا آبائھم، فلقد أخطأ 
الشعب فى حق إلھه، وبكل أسف صدرت أعظم الخطايا عن 

. الكھنة وشيوخ الشعب والقادة، لذا استحق الشعب أن يُسبى

لقد طلب حزقيال من الشعب أU يلقى التھمة على أجدادھم، 
 Uإن الشعب فى محاولته للتھرب . يتھربوا من المسؤوليةوأ

من تبعة ومسؤولية السبى ألقى التھمة ليس فقط على اTجيال 
، ويالھا من محاولة )٢٥:  ١٨حز(السابقة، بل أيضاً على هللا 

  !حمقاء لتبرير الذات 

٣-  U بَيَّّن حزقيال أن الفردية المسؤولة أو المسؤولية الشخصية
طار الجمعى ل]مة والشعب، وU تتناقض مع تتناقض مع ا�

إن هللا يريد أمة . وحدة اTسرة ووحدة الشعب فى العھد مع هللا
كل شخص فيھم له المسؤولية . مكونة من أفراد أبرار

لقد قدم . الشخصية لكنه جزء فى إطار الجماعة الكبيرة
حزقيال تعليماً متوازناً بين حقوق الشعب وحقوق الفرد، 

  .طلوباً منا كخدام لكلمة هللا أن نفعل نفس الشىءومازال م

قام حزقيال بدوره المزدوج كرقيب ومبشر، فالرقيب يرى  -٤
، أما المبشر فھو )٣اصحاح (الخطر مقبXً فينذر الشعب 

يتجاوز ا�نذار بالدينونة والموت إلى إعطاء الرجاء وفتح باب 
لوحيد للحياة لقد َعلَّم حزقيال أن الطريق ا. اTمل أمام الشعب

ھو اUعتراف بالخطأ والتوبة عنه وتغيير القلب، فمھما كانت 
خطايا الشخص الشرير أمام هللا، إU أن باب التوبة مفتوح 

باستمرار وقلب اTب المحب مازال ينتظر، وإمكانية التحول 
  .إن حزقيال ليس فقط رقيباً، بل مبشراً أيضاً . موجودة دائماً 

  

  التطبيق : ثالثاً 

القدرية والتواكلية إھدار لقيمة اEنسان وھروب من : sً أو
  : المواجھة 
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ولقد سبق لنا أن تعرضنا لھذه الفكرة عدة مرات، لكننى أؤمن أن 
تصدم مجتمعنا العربى والمصرى فى الصميم،  ١٨كلمات حزقيال 

. وذلك Tنھا تعالج قضية من أھم القضايا الفكرية من وجھة نظرى

إن التواكل . اس وسبب كل تخلف نعيش فيهإن القدريّة ھى أس
والXمسؤولية وا�يمان بقوى غيبية تتحكم فى حياتنا ھى أساس 

وبكل أسف . البXء وجوھر التأخر الذى تحيا فيه منطقتنا العربية
فإن ھذه المفاھيم غير الصحيحة تدعمھا أفكار دينية غير ناضجة 

  !ءة الدين وغير متوازنة وينادى بھا بعض الذين يرتدون عبا

  

لقد تميَّز ا�نسان فى خلقه بالتفرد، واستقXلية الكيان، والقدرة على 
التفكير، والقدرة على اتخاذ القرار باUختيار الحر فى كل ما يتعلق 
بحياته، وبالتالى فإن ھناك مسؤولية على ا�نسان نحو ربه ونحو 

X اTجداد أخيه ا�نسان، لذا فX مجال �لقاء التھم على اtخرين، ف
وU البيئة وU قوى الطبيعة وU الظروف وU هللا وU أى شىء آخر 

إن كXً منا يصنع قراره بنفسه، وبالتالى . مسؤول عما يحدث معنا
فإلقاء المسؤولية على اtخرين أو اUختفاء وسط ووراء الجماعة 
ھو نوع من الھروب من مسؤولية مواجھة النفس والواقع واتخاذ 

صحيح أن اTسرة والمجتمع المحيط إلى . تحمل المسؤوليةالقرار و
آخره عوامل تتدخل فى صنع الظروف، وألوان الحياة، لكنى 
مسئوول عن موقفى من الظروف واختيارى للون الحياة الذى 

  .أريده

  

إن الكتاب المقدس يعلّم بقيمة ا�نسان المطلقة وكرامته الكاملة Tنه 
وھكذا نرى أن كلمة هللا سبقت مخلوق على صورة هللا كشبھه، 

ھذه القيمة والكرامة . وثيقة حقوق ا�نسان وإعXن اTمم المتحدة
تتطلب حرية ا�نسان ومسؤوليته عن كل قرار يتخذه أمام هللا 

وكونى أدع اtخرين يفكرون لى وأقبل تفكيرھم بX . وا�نسان
وحة مناقشة وحوار، فأنا بذلك أھدر آدميتى وحقوقى وحريتى الممن

  .لى من قبل هللا
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  :الحياة مع هللا قرار شخصى : ثانياً 

كونى من أسرة مؤمنة . إن التجديد وقبول المسيح ھو شىء فردى
إننى أشكر هللا . أو عضو كنيسة معروفة فھذا U يعنى أننى مؤمن

Tجل اTسرة المؤمنة وTجل الكنيسة المفتوحة، لكن الكنيسة ھى 
لى كل فرد أن يواجه خطيته وحالته جماعة من أفراد مؤمنين، وع

ثم يرى حب هللا وجوده وغفرانه فى المسيح ثم عليه أن يتوب عن 
خطيته ويقبل عمل المسيح المصلوب المقام Tجله ويحيا مع هللا فى 

وھكذا يقبل بنفسه ولنفسه نعمة هللا . المسيح بأمانة ومثابرة
رث، لذا فعلى . المخلصة الشخص أن إن ا�يمان المسيحى U يوَّ

  .يقبل نعمة هللا بشكل شخصى

  

  :نعمة هللا ليست ضداً للمسؤولية اEنسانية : ثالثاً 

إن نعمة هللا المقدمة لنا ليست شيئاً رخيصاً، فقد كلفت هللا ابنه 
. المبارك على الصليب، لذا فھى نعمة غالية وليست نعمة رخيصة

وأن يصنع إنھا تحتم على المؤمن أن يحيا حياة الجھاد المسؤول 
لقد غمرتنى نعمة هللا وسترت كل ما فّى من . أثماراً تليق بالتوبة

سقطات وخطايا، لذا ينبغى علّى أن أتجاوب معھا وأن أجعل قلبى 
  .ويدّى مفتوحتين باستمرار لعمل النعمة المقدس

  

إن النعمة والمسؤولية صنوان U يفترقان فى حياة المؤمن 
از وترجمة عمل وثمر النعمة إلى والكنيسة، والمسؤولية تعنى إبر

  . واقع وأسلوب حياة

  

  :ا/لم وتجارب الحياة : رابعاً 

عادة ما يلقى ا�نسان بمسؤولية آUمه وظروفه الصعبة على هللا، 
لكن الحقيقة أن ). ٢٥:  ١٨حز(وھذا ما فعله شعب إسرائيل قديماً 
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لنا حياة هللا لم يَِعدنا أن تخلو حياتنا من اUtم، بل ربما تحمل 
  !ا�يمان آUماً إضافيّة فوق اUtم العاديّة التى يقاسيھا كل البشر

  

صحيح إنه قد يسمح به نتيجة ظروف . إن هللا ليس مصدر اTلم
: مختلفة وأسباب متعددة، لكن السؤال الذى يجب أن أسأله لنفسى 

إننى . ليست كل اUtم من صنع غيرى" ھل ھناك مسؤولية علّى؟"
. لجزء اTكبر  من التجارب والمشكXت التى تواجھنىشريك فى ا

  .لذا ينبغى أن آتى إلى هللا معترفاً بخطاياى التى تسبب اUtم لى

  

  :ُصْنع المستقبل قدُر أم دور؟: خامساً 

 بأى كلية التحق؟  

 بأى فتاة أرتبط؟  

 أى عمل أختار؟  

 أى خدمة أنجز؟  
  

جاح والفشل، كل ھذه اTسئلة وغيرھا مما يتعلق بالتقدم، والن
علمياً، : ونھضة الكنيسة وتحضر المجتمع ورقيه وازدھاره 

أھى قدر أم دور . الخ... وسياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وروحياً 
دون شك  –إنھا ! وعرق وتفكير واختيار وقرار وتحمل مسؤولية ؟

  .قرارات تُتخذ ونتائج تصدر عنھا –

  

  :إمكانية تصحيح ا/خطاء : سادساً 

ن المسؤولية الشخصيّة وتمجيد هللا فى قدرة ا�نسان وحريته فى إ
التفكير واختيار المصير تُحتم كلھا علينا محاولة تصحيح اTوضاع 

  :فمثXً . الخاطئة

  

ھناك خطورة أن يصبح مسؤول الجماعة  :على المستوى الكنسى 
فى دروس التلمذة أميراً للجماعة الذى يخطط لھا ويتخذ القرارات 
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رادھا، Tن القائد ينبغى عليه أن يخلق من التXميذ إخوة كبار Tف
لھم القدرة على التفكير واتخاذ القرارات بأنفسھم حتى لو اختلفوا 

  .معه ھو شخصياً 

  

ينبغى احترام المسؤولية ا�نسانية من  :على المستوى القومى 
خXل مناھضة أى ممارسة للتعصب أو الظلم أو التمييز بين أفراد 

ينبغى مقاومة محاوUت النيل . عب مھما كان أساس ھذا التمييزالش
من حقوق ا�نسان وحريته فى التفكير والعبادة والتعبير واUنتقال 

فى  –مع اTسف  –ھذه الممارسات  مازالت موجودة . الخ... 
  .بعض اTنظمة الحاكمة المستبدة

  

 –وغيرھا  فى ھذه المجاUت –إن إمكانية التغيير والتحول والتوبة 

وباب الرجاء مازال مفتوحاً لتغيير القلب واستنارة الذھن . موجودة
  .باستمرار
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  الفصل السادس

  دعوة إلى الحياة

  ٣٢ – ١٩:  ١٨حزقيال 
  

وأنتم تقول>ون لم>اذا s يحم>ل اsب>ن م>ن إث>م ا/ب أم>ا اsب>ن فق>د فع>ل   ١٩
  .حقاً وعدsً حفظ جميع فرائضي وعمل بھا فحياةً يحيا

٢٠   s يحم>ل م>ن إث>م ا/ب وا/ب s ب>نsالنفس التي تخطئ ھ>ي تم>وت ا
  .ار عليه يكون وشر الشرير عليه يكونبر الب. يحمل من إثم اsبن

فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه الت>ي فعلھ>ا وحف>ظ ك>ل فرائض>ي   ٢١
  .s يموت. وفعل حقاً وعدsً فحياة يحيا

  .كل معاصيه التي فعلھا s تذكر عليه في بره الذي عمل يحيا  ٢٢

ھ>ل مس>رة أس>ر بم>>وت الش>رير يق>ول الس>>يد ال>رب إs برجوع>ه ع>>ن   ٢٣
  .فيحيا طرقه

واذا رجع البار عن ب>ره وعم>ل إثم>ا وفع>ل مث>ل ك>ل الرجاس>ات الت>ي   ٢٤
يفعلھا الش>رير أفيحي>ا ك>ل ب>ره ال>ذي عمل>ه s ي>ذكر ف>ي خيانت>ه الت>ي 

  .خانھا وفي خطيته التي أخطا بھا يموت

وأن>>تم تقول>>ون ليس>>ت طري>>ق ال>>رب مس>>توية فاس>>معوا ا�ن ي>>ا بي>>ت   ٢٥
  .ليست طرقكم غير مستويةإسرائيل أطريقي ھي غير مستوية أ

إذا رج>>ع الب>>ار ع>>ن ب>>ره وعم>>ل إثم>>ا وم>>ات في>>ه فبإثم>>ه ال>>ذي عمل>>ه   ٢٦
  .يموت

وإذا رجع الشرير عن شره الذي فعل وعم>ل حق>اً وع>دsً فھ>و يحي>ي   ٢٧
  .نفسه

  .رأى فرجع عن كل معاصيه التي عملھا فحياة يحيا s يموت  ٢٨

ية أطرق>>>ي غي>>>ر وبي>>>ت اس>>>رائيل يق>>>ول ليس>>>ت طري>>>ق ال>>>رب مس>>>تو  ٢٩
  .مستقيمة يا بيت إسرائيل أليست طرقكم غير مستقيمة

من أجل ذلك أقض>ي عل>يكم ي>ا بي>ت إس>رائيل ك>ل واح>د كطرق>ه يق>ول   ٣٠
الس>>يد ال>>رب توب>>وا وارجع>>وا ع>>ن ك>>ل معاص>>يكم وs يك>>ون لك>>م اEث>>م 

  .مھلكة
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طرحوا عنكم كل معاص>يكم الت>ي عص>يتم بھ>ا واعمل>وا /نفس>كم قلب>اً   ٣١
  .وروحاُ جديدة فلماذا تموتون يا بيت إسرائيلجديداً 

  ./ني s أسر بموت من يموت يقول السيد الرب فارجعوا واحيوا  ٣٢
  

من المبدأ الرئيسى الذى يقره حزقيال فى الجزء ا/ول من 
، والذى يعرضه النبى فى مناقشة منطقية منظمة، ١٨إصحاح 

نحو أخيه ينتھى حزقيال إلى أن كل إنسان مسؤول نحو هللا و
اEنسان مسؤولية شخصية جداً، فا� s يحاسب اEنسان على 

خطايا ا�باء أو ا/جداد، لكنه يحاسب اEنسان على أعماله 
ھذا معناه أن هللا منح اEنسان القدرة على التفكير . الشخصيّة

واsختيار واتخاذ القرارات الحرة، و/جل ھذه اsمتيازات 
. هللا، فاEنسان مسؤول عن قراراتهالممنوحة ل�نسان من قبل 

  .وفى حاsت تطبيقية ثVث يشرح حزقيال ھذه الفكرة بالتفصيل

  

لكن ھ�ذه المس�ؤولية الفردي�ة U تتن�اقض م�ع ا�ط�ار الجمع�ى ل]م�ة 
كك��ل، ب��ل ھ��ى مس��ؤولية شخص��ية ف��ى إط��ار جمع��ى، ف��ى إط��ار 
مجموع��ة عXق��ات داخ��ل اTس��رة أو المدرس��ة أو الجامع��ة، أو م��ع 

العم��ل، أو أعض��اء الكنيس��ة الواح��دة، أو ف��ى إط��ار المجتم��ع  زم��Xء
ھن��ا Uب��د م��ن الت��وازن ب��ين ح��ق الش��خص وحريت��ه، وح��ق . الواس��ع

  .الجماعة ووحدتھا
  

من ھذه الحقائق انطلق النبى ف�ى ب�اقى اUص�حاح ليق�دم ث�Xث نت�ائج 
  : تصدر عنھا وتترتب عليھا 

  

  ).٢٤ – ١٩:  ١٨(  انىإمكانيّة التحول والتغيير اEنس  النتيجة ا/ولى

  ).٢٩ – ٢٥:  ١٨(  المسؤولية اEنسانية والعدل اEلھى   النتيجة الثانية

  ). ٣٢– ٣٠:  ١٨(  دعوة إلى الحياة   النتيجة الثالثة
  

وم��ن خ��Xل ھ��ذا ال��نص يتح��دث ال��رب إلين��ا ب��أكثر م��ن فك��رة ھام��ة 
  :لحياتنا 

. فھ>و ل>يس عب>داً للماض>ىTن ا�نسان حر وعاق�ل ومس�ؤول،  -١

ن���ه U يع���يش أس���يراً لظ���روف الماض���ى أو لط���رق وأنظم���ة إ
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الماضى وU يستعبد لخطايا أو خرافات الماضى، إن�ه U يس�كن 
. الماضى وU يُسجن فيه بل يحيا الحاضر ويتجه نحو المس�تقبل

لقد أصبح حراً م�ن الماض�ى، ل�ذا فھ�و يتخ�ذ م�ن ماض�يه موقف�اً 
  :مزدوجاً 

      ًUحترام للماضى، إذ في:  أوsيمك>ن ا s ه أجزاء كثيرة غالية وثمينة
  .تجاھلھا أو اsستھانة بھا

التحليل واsنتقاء، فھناك الكثي>ر مم>ا يص>لح للحاض>ر وينطل>ق : ثانياً      
يمكنن>ا أن نطب>ق ذل>ك المب>دأ عل>ى تراثن>ا . بنا نح>و المس>تقبل

. الُمصلح وتفكيرن>ا الVھ>وتى وأنظم>ة العب>ادة داخ>ل كنائس>نا

ل>>ك المب>>دأ عل>>ى مجتمعن>>ا الم>>دنى وھن>>اك ويمكنن>>ا أن نطب>>ق ذ
حوار طويل للمجتم>ع المص>رى ح>ول الح>دود الت>ى يج>ب أن 
تحك>>م عودتن>>ا إل>>ى الماض>>ى وحج>>م اsس>>تفادة والنق>>ل عن>>ه 

  .لمجتمعنا المعاصر

إن إمكاني��ة التح���ول والتغيي��ر ا�نس���انى معناھ��ا أن الب���اب            
ر مفت��وح أم��ام الخ��اطئ ليتح��ول إل��ى طري��ق الح��ق والب��

فيحيا، كذلك تتضمن إمكانية أن يتحول البار ع�ن طري�ق 
  .البر مما يستتبع المسؤولية أمام هللا عن ذلك

قفوا على الطريق واُنظروا واسألوا : ھكذا قال الرب "           
عن السبل القديمة، أين ھو الطريق الصالح وسيروا 

  ).١٦:  ٦إر ( "فيه، فتجدوا راحة لنفوسكم

فعلي>>ه مس>>ؤولية التغيي>>ر وعاق��ل ومس��ؤول،  ا�نس��ان Tن��ه ح��ر -٢
والحرك��ة والتجدي��د، U يمك��ن أن يظ��ل جام��داً م��دعيّا   المس>>تمر

إن����ه م����دعو للديناميكي����ة وللتح����رر . الXمس����ؤولية والقدري����ة
تؤك���د إمكاني���ة أن يتبن���ى   ٢٤و٢٢و٢١واtي���ات . ولXنط���Xق

ا�نس��ان موقف��اً جدي��داً بخ��Xف ذل��ك ال��ذى اعتنق��ه لم��دة طويل��ة 
إمكاني����ة المراجع����ة وتص����حيح المس����ار باس����تمرار،  .ماض����ية

  .وحتمية اUصXح الدائم

  .فإذا اتخذ ا�نسان طريق التوبة والعودة إلى هللا، يحيا     

  .وإذا سار المؤمن فى طريق النمو والنضوج، ينمو ويثمر     

  .أما من سار فى طريق الشر والبعد عن هللا، فموتاً يموت     
     s نس>>انEيس>>تطيع أن يق>>ف ف>>ى مكان>>ه، لكن>>ه يتح>>رك إم>>ا إل>>ى   إن ا
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  .إما نحو التأخر أو نحو التقدم... الموت أو فى طريق الحياة 
  

فل>>يس الح>>ل أن يتھ>>رب وTن ا�نس��ان ح��ر وعاق��ل ومس��ؤول،  -٣
أو ب�أن يس�قط ال�تھم  من مس>ؤوليته ب>أن يتعل>ق بأع>ذار واھي>ة،

ة نج�دھا ف�ى ھذه الفك�ر. على هللا فتتھمه بالظلم مع أنه إله عادل
... طرق هللا غي>ر مس>توية : وأنتم تقولون " ٢٩،  ٢٥عددى 

أطرق>>ى ! وبي>>ت إس>>رائيل يق>>ول ليس>>ت طري>>ق ال>>رب مس>>تقيمة
غي>>>>ر مس>>>>تقيمة ي>>>>ا بي>>>>ت إس>>>>رائيل ؟ أليس>>>>ت ط>>>>رقكم غي>>>>ر 

غي��ر مس��تقيمة وغي��ر مس��توية : إن ھ��ذه الكلم��ات . "مس>>تقيمة؟
، ھذا معن�اه  not just" غير عادلة"ترجمت إلى اUنجليزيــة بـ 

أن إس��رائيل ي��تھم هللا ب��الظلم، م��ع أن هللا كل��ّى الخي��ر والص��Xح 
ولك��ن . وكل��ى الع��دل والح��ق، U ج��ور في��ه البت��ة، ل��يس بظ��الم

  :المسؤولية ھى مسؤولية ا�نسان فى تقرير مصيره

  ٢٧(فإذا رجع الشرير عن شره فھو يُحى نفسه.(  

  توب�ة اس�تمر ف�ى (أما إذا عمل ا�نسان إثماً ومات فيه Xش�ره ب�
. ، Tن هللا إل��ه ع��ادل)٢٦(فبإثم��ه ال�ذى عمل��ه يم�وت ) أو ندام�ة

  !فإذا كان اTمر كذلك، فلماذا نلقى بالمسؤولية على هللا ؟

  ھ�ذه ھ�ى التوب�ة ف�ى معناھ�ا " رأى فرج>ع"نقرأ الجمل�ة  ٢٨فى
إن التوبة ھ�ى تغيي�ر . رأى أى فكر، ثم رجع أى تاب. الصحيح

  .اتجاه الحياة فى الفكر يعقبه تغيير فى
  

م�رات كثي�رة نحي�ا ف�ى  .الضمان اEلھى والمسؤولية البشرية -٤
أو بس�بب التركي�ز عل�ى فك�رة وإھم�ال الفك�رة ... بلبلة بين إما 

فالض�مان . لكن الكتاب المق�دس يعلّمن�ا الفك�رتين مع�اً . اTخرى
م>ن ": ا�لھى موجود لكل مؤمن فى المسيح يسوع الذى ق�ال 

ھ�ذا الض�مان نعم�ة ). ٣٧:  ٦يو( "رجاً يقبل إلّى s اخرجه خا
تشمل كل مؤمن وتضمن ل�ه البرك�ة واس�تقرار ا�يم�ان وم�لء 

  .الغنى فى المسيح
  

إن . لكن أيضاً ھناك مسؤولية إنسانية بجوار الضمان اEلھى      
ھاتين الفكرتين يسيران فى تواِز على طول الكتاب المقدس 
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لحساب ا/خرى، كله، لذا فلنحذر إھمال إحداھما لصالح أو 
إن المؤمن عليه . فالنعمة والجھاد صنوان s يفترقان

مسؤولية الجھاد المتواصل /جل النمو والتقدم والثمر، 
ھكذا يعلّمنا . وتقديراً لنعمة هللا العاملة فيه باستمرار

 ًVخوة أن تجعلوا ": الرسول بطرس قائTاجتھدوا أيھا ا
أن توجدوا عنده بX  اجتھدوا... دعوتكم واختياركم ثابتين 

). ١٤:  ٣،  ١٠:  ١بط  ٢( "دنس وU عيب فى سXم

 ًVنشتھى أن كل واحد منكم يظھر ": ويكتب الوحى أيضاً قائ
  ).١١:  ٦عب ( "ھذا اUجتھاد عينه ليقين الرجاء إلى النھاية

  

٥-  ًsم>>>ن  يح>>>رض النب>>>ى ش>>>عبه عل>>>ى اتخ>>>اذ مواق>>>ف عملي>>>ة ب>>>د
وأن>>تم "ى م��رتين عب��ارة يك��رر النب�� .التوق>>ف عن>>د ح>>د الك>>Vم

إن كثرة الكXم سمة م�ن س�مات ا�نس�ان ). ٢٥و١٩( "تقولون
ل���ذا فھ���ى تنطب���ق علين���ا كم���ا تنطب���ق عل���ى اليھ���ود (الش���رقى 

إن المج����ادUت ). باعتبارن����ا ش����رقيين م����ثلھم س����واء بس����واء
والمناقش��ات الكXمي��ة U تفي��د بش��ىء إU إذا حرك��ت أص��حابھا 

... كف��وا ع��ن الك��Xم : ب نح��و العم��ل، ل��ذا يق��ول حزقي��ال للش��ع

س�يروا نح�و الحي�اة ... أوجدوا لكم دوراً ... تحركوا نحو العمل 
  .اعملوا شيئاً ما... ابحثوا عن التوبة والرجوع ... 

  

ھن��اك بيت��ان م��ن الش��عر يوض��حان مي��ل ا�نس��ان الش��رقى نح��و 
كت���ب الش���اعر المص���رى عب���د . الك���Xم الكثي���ر م���ع قل���ة العم���ل

  :يقول ) تذكربقدر ما أ(المعطى حجازى 

  نامى جيـاع الشعـب نـامى  

  نامى فإن لم تشبعى من حنطة

  حرستك آلھة الظXم  

  !!فـمـن الـكXم 
       

إلى متى نتوقف عند حد الكVم ؟ لنأخذ قراراً عملياً بالحياة       
لنتحرك نحو النمو والشھادة والخدمة وبذل الذات فى . للرب

  .سبيل امتداد ملكوت الفادى
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ھ�ذا الرج�اء يتمث�ل ف�ى رغب�ة  .رجاء دائم للعودة والحياة ھناك -٦
ھ>>ل مس>>رة أس>>ر بم>>وت ". وإرادة هللا وغرض��ه نح��و ا�نس��ان

... الشرير يقول السيد الرب؟ أs برجوعه عن طريق>ه فيحي>ا؟ 

ف>>ارجعوا . /ن>>ى s أس>>ر بم>>وت م>>ن يم>>وت يق>>ول الس>>يد ال>>رب
 ھ���ذه ا�رادة ا�لھي���ة الص���الحة تتحق���ق). ٣٢و٢٣( "وأحي>>>وا

بتج��اوب ا�نس��ان واختي��اره، فھن��اك دور إلھ��ى واض��ح وكام��ل 
وs يك>ون لك>م .. توب>وا وارجع>وا"وھناك دور بشرى مطلوب 

اطرح>وا ع>نكم ك>ل معاص>يكم واعمل>وا /نفس>كم .. اEثم مھلكة 
  ).٣١و٣٠( "قلباً جديداً 

  

لقد سبق حزقيال أن وضح للش�عب أن هللا ھ�و ال�ذى يم�نح القل�ب 
، )٣٢ – ٢٥:  ٣٦و  ٢١ – ١٩:  ١١(ة الجدي�د وال�روح الجدي��د

:  ٣١ح�ز(وكذلك نادى إرميّا المعاص�ر لحزقي�ال ب�نفس الحقيق�ة 

لكن ھن�ا ي�أمر حزقي�ال ش�عبه أن يص�نع لنفس�ه قلب�اً ). ٣٤ – ٣١
  فھل ھناك تناقض؟. جديداً 

ك���X إن هللا يھ���دى ا�نس���ان القل���ب الجدي���د، وا�نس���ان يتج���اوب 
إن . مض��ى ف��ى س��بيلهويقب��ل ھ��ذه الھدي��ة أو ربم��ا يرفض��ھا وي

الھدي��ة U تف��رض فرض��اً لكنھ��ا تُم��نَح فتُقبَ��ل، ل��ذا يق��ول ال��رب 
/نى s أسر بموت م>ن يم>وت يق>ول الس>يد ... فلماذا تموتون "

s يش>اء أن يھل>ك أن>اس ب>ل "إن�ه  "ف>ارجعوا وأحي>وا... ال>ـرب 
فھ�ل نقب�ل الھدي�ة ). ٩:  ٣ب�ط  ٢( "أن يقبل الجميع إل>ى التوب>ة

  كريمتين؟بشكر من يديه ال
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  الفصل السابع

  المسيحى ورسالة التاريخ
  ٣٢ – ١:  ٢٠حزقيال 

  

وك>>ان ف>>ي الس>>نة الس>>ابعة ف>>ي الش>>ھر الخ>>امس ف>>ي العاش>>ر م>>ن   ١
الش>>>ھر ان أناس>>>ا م>>>ن ش>>>يوخ إس>>>رائيل ج>>>اءوا ليس>>>ألوا ال>>>رب 

  . فجلسوا أمامي

٢   ًVم الرب قائVفكان إلي ك.  

لسيد الرب ھل ھكذا قال ا. يا ابن آدم كلم شيوخ إسرائيل وقل لھم  ٣
  .أنتم آتون لتسألونى حي أنا s أسأل منكم يقول السيد الرب

  .ھل تدينھم ھل تدين يا ابن آدم عرفھم رجاسات آبائھم  ٤

وقل لھم ھكذا قال السيد ال>رب ف>ي ي>وم اخت>رت إس>رائيل ورفع>ت   ٥
يدي لنسل بيت يعقوب وعرفتھم نفس>ي ف>ي أرض مص>ر ورفع>ت 

  .كملھم يدي قائVً أنا الرب إلھ

ف>>ي ذل>>ك الي>>وم رفع>>ت لھ>>م ي>>دي /خ>>رجھم م>>ن أرض مص>>ر إل>>ى   ٦
ا/رض الت>>ي تجسس>>تھا لھ>>م تف>>يض لبن>>اً وعس>>Vً ھ>>ي فخ>>ر ك>>ل 

  .ا/راضي

وقلت لھمإ اطرحوا كل إنسان م>نكم أرج>اس عيني>ه وs تتنجس>وا   ٧
  .بأصنام مصر أنا الرب إلھكم

 فتم>>ردوا عل>>ي ول>>م يري>>دوا أن يس>>معوا ل>>ي ول>>م يط>>رح اEنس>>ان  ٨

منھم أرجاس عيني>ه ول>م يترك>وا أص>نام مص>ر فقل>ت إن>ي أس>كب 
  .رجزي عليھم /تم عليھم سخطي في وسط أرض مصر

لكن صنعت /جل اسمي لكيV يتنجس أمام عيون ا/مم ال>ذين ھ>م   ٩
ف>>ي وس>>طھم ال>>ذين ع>>رفتھم نفس>>ي أم>>ام عي>>ونھم ب>>إخراجھم م>>ن 

  .أرض مصر

  .ريةفأخرجتھم من أرض مصر وأتيت بھم إلى الب  ١٠

وأعطي>>تھم فرائض>>ي وع>>رفتھم أحك>>امي الت>>ي إن عملھ>>ا إنس>>ان   ١١
  .يحيا بھا

وأعطيتھم أيضا سبوتي لتكون عVم>ة بين>ي وبي>نھم ليعلم>وا أن>ي   ١٢
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  .أنا الرب مقدسھم

فتم>>رد عل>>ي بي>>ت إس>>رائيل ف>>ي البري>>ة ل>>م يس>>لكوا ف>>ي فرائض>>ي   ١٣
ورفض>>>وا أحك>>>امي الت>>>ي إن عملھ>>>ا إنس>>>ان يحي>>>ا بھ>>>ا ونجس>>>وا 

  .تي كثيراً فقلت إني أسكب رجزي عليھم في البرية Eفنائھمسبو

لك>>ن ص>>نعت /ج>>ل اس>>مي لك>>يV يت>>نجس أم>>ام عي>>ون ا/م>>م ال>>ذين   ١٤
  .أخرجتھم أمام عيونھم

ورفعت أيض>ا ي>دي لھ>م ف>ي البري>ة ب>أني s آت>ي بھ>م إل>ى ا/رض   ١٥
  .التي أعطيتھم إياھا تفيض لبناً وعسVً ھي فخر كل ا/راضي

م رفض>>>وا أحك>>امي ول>>>م يس>>لكوا ف>>>ي فرائض>>ي ب>>>ل نجس>>>وا /نھ>>  ١٦
  .سبوتي /ن قلبھم ذھب وراء أصنامھم

  .لكن عيني أشفقت عليھم عن إھVكھم فلم أفنھم في البرية  ١٧

١٨   sتس>>>لكوا ف>>>ي ف>>>رائض آب>>>ائكم و s وقل>>>ت /بن>>>ائھم ف>>>ي البري>>>ة
  .تحفظوا أحكامھم وs تتنجسوا بأصنامھم

ا في فرائض>ي واحفظ>وا أحك>امي واعمل>وا أنا الرب إلھكم فاسلكو  ١٩
  .بھا

وقدسوا سبوتي فتكون عVمة بيني وبينكم لتعلموا أن>ي أن>ا ال>رب   ٢٠
  .إلھكم

فتمرد ا/بناء علي لم يسلكوا ف>ي فرائض>ي ول>م يحفظ>وا أحك>امي   ٢١
ليعملوھا التي إن عملھا إنسان يحي>ا بھ>ا ونجس>وا س>بوتي فقل>ت 

  .ليھم في البريةإني أسكب رجزي عليھم /تم سخطي ع

ث>>م كفف>>ت ي>>دي وص>>نعت /ج>>ل إس>>مي لك>>يV يت>>نجس أم>>ام عي>>ون   ٢٢
  .ا/مم الذين أخرجتھم أمام عيونھم

ورفعت أيضا يدي لھم في البرية /فرقھم ف>ي ا/م>م وأذريھ>م ف>ي   ٢٣
  .ا/راضي

/نھم لم يصنعوا أحك>امي ب>ل رفض>وا فرائض>ي ونجس>وا س>بوتي   ٢٤
  .ئھموكانت عيونھم وراء أصنام آبا

  .وأعطيتھم أيضا فرائض غير صالحة وأحكاما s يحيون بھا  ٢٥

ونجس>>تھم بعطاي>>اھم إذ أج>>ازوا ف>>ي الن>>ار ك>>ل ف>>اتح رح>>م /بي>>دھم   ٢٦
  .حتى يعلموا أني أنا الرب

/جل ذلك كلم بيت إسرائيل ي>ا اب>ن آدم وق>ل لھ>م ھك>ذا ق>ال الس>يد   ٢٧
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  .الرب في ھذا أيضا جدف علي آباؤكم إذ خانوني خيانة

لم>>ا أتي>>ت بھ>>م إل>>ى ا/رض الت>>ي رفع>>ت لھ>>م ي>>دي /عط>>يھم إياھ>>ا   ٢٨
ف>>رأوا ك>>ل ت>>ل ع>>ال وك>>ل ش>>جرة غبي>>اء ف>>ذبحوا ھن>>اك ذب>>ائحھم 
وقرب>وا ھن>>اك ق>>رابينھم المغيظ>>ة وق>دموا ھن>>اك روائ>>ح س>>رورھم 

  .وسكبوا ھناك سكائبھم

فقل>>ت لھ>>م م>>ا ھ>>ذه المرتفع>>ة الت>>ي ت>>أتون إليھ>>ا ف>>دعي اس>>مھا   ٢٩
  .ذا اليوممرتفعة إلى ھ

لذلك قل لبيت إسرائيل ھكذا قال السيد الرب ھ>ل تنجس>تم بطري>ق   ٣٠
  .آبائكم وزنيتم وراء أرجاسھم

وبتق>>>ديم عطاي>>>اكم وإج>>>ازة أبن>>>ائكم ف>>>ي الن>>>ار تتنجس>>>ون بك>>>ل   ٣١
أصنامكم إلى اليوم فھل أسأل منكم يا بيت إسرائيل حي أن>ا يق>ول 

  .السيد الرب s أسأل منكم

الكم ل>>ن يك>>ون إذ تقول>>ون نك>>ون ك>>ا/مم كقبائ>>ل وال>>ذي يخط>>ر بب>>  ٣٢
  .ا/راضي فنعبد الخشب والحجر

  

من نبوة حزقيال أن رسالة الرب للشعب  ١٨رأينا فى أصحاح 
تركزت حول حقيقة واحدة ھامة ھى المسؤولية  الفردية 

ل�نسان، فكل إنسان مسؤول عن نفسه أمام هللا، s يأخذ الرب 
عدة تطبيقات وعدة نتائج لھذه إنساناً بذنب آخر، ورأينا 

  .الحقيقة

  

نقرأ قصيدة شعرية يرفعھا النبى كمرثاة على  ١٩فى أصحاح 
بعض ملوك إسرائيل، /نھم حادوا عن الطريق المستقيم 

وتركوا عبادة الرب مما أدى بھم إلى العقاب اEلھى والنھاية 
والنبى فى ھذه المرثاة يستخدم، كعادته الرمز . المأساوية

s  ٢٠ى أو اsستعارات التشبيھيه،  لكنه ھنا فى أصحاح اللغو
يلجأ إلى ا/سلوب الرمزى أو التشبيھات، بل يتحدث إلينا حديثاً 

  .مباشراً يمكن أن يلخص رسالة الماضى إلينا اليوم
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يبدأ ھذا اsصحاح بجماعة من شيوخ إسرائيل جاءوا إلى بيت 
تح بيته ليكون وقد عرفنا سابقاً أن حزقيال ف(حزقيال النبى 

صالوناً للفكر أو مركزاً ل�شعاع الروحى والثقافى للشعب فى 
جاءوا إليه لكى يسألوه سؤاs ًs نعرفه على ). أرض السبىّ 

وجه التحديد، لكنھا كانت عادة على ما يبدو أن يأتى شيوخ 
الشعب إلى حزقيال لكى يطرحوا عليه ا/سئلة التى تحيرھم 

إليه لتقصى ا/خبار ا�تية من الوطن وربما أتوا ). ١:  ١٤حز(
عن ا/ھل ھناك، أو لعلھم كانوا يسألون عن مدة السبّى التى 

وھناك احتمال رابع مرجح لسبب مجىء . سيقضونھا فى بابل
الشيوخ يمكننا أن نستشفه من خVل اEشارة الواردة فى عدد 

والذى يخطر ببالكم لن يكون، إذ ": ، إذ قال النبى للشيوخ ٣٢
. "ولون نكون كاTمم، كقبائل اTرض، فنعبد الخشب والحجرتق

ما : يبدو أن ھؤsء الشيوخ كانوا يتساءلون فى أعماقھم 
الضرر إذا تشكلنا بالبيئة التى حولنا فعبدنا آلھة الخشب 

والحجر كأھل بابل؟ وماذا يضيرنا إن فعلنا ذلك ؟ ألم يتركنا هللا 
  من عبادته؟ نعانى ويVت السبّى، فماذا ننتفع بعد

  

ويبدو أنھم جاءوا إلى حزقيال ليستقطبوه إلى جوارھم ليؤيد 
تخطيطھم، فإذا بالنبى، وھو يأخذ رسالة من هللا، يمتنع عن 

تقديم إجابة ھذا السؤال، ويدعوھم بدsً من ذلك إلى اsستماع 
لقد كشف . إلى حديث الماضى ورسالة التاريخ وصوت ا/يام

 ٢٠حز(ليھم عن رجاسات آبائھم فى حزقيال رياءھم، وحديثه إ

لقد قصد حزقيال فقط أن يدع . s يناقض مسؤولية جيلھم) ٤: 
  .التاريخ يتحدث إليھم

  

ص ا/فكار  ا/ساسية فى ھذا النص كا�تى    :ونستطيع أن نلخِّ

  ).٤ – ١:  ٢٠(  سؤال الشيوخ  -١

  ).٩ – ٥:  ٢٠(  النجاسة فى مصر  -٢
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التم>>>>>>>>رد ف>>>>>>>>ى البري>>>>>>>>ة                 -٣
  تمرد ا�باء 

  تمرد ا/بناء        

)٢٦ – ١٠:  ٢٠.(  

)١٧ – ١٠.(  

)٢٦ – ١٨.(  

  ).٢٩ – ٢٧:  ٢٠(  الخيانة فى كنعان  -٤

  ).٣٢ – ٣٠:  ٢٠(  رفض هللا لھم  -٥

  

لقد حدثھم النبى عن فترة وجود الشعب فى مصر، وكيف تنجسوا 
بأصنام المصريين وعبدوا آلھتھم، بعد أن رفع الرب ذراعه 
أراد . القديرة من أجلھم لكى يخلصھم من نير العبودية للمصريين

الرب أن يسكب غضبه عليھم، لكنه رجع عن رجزه فلم يفنھم، 
ولم تكن ھذه الرحمة لسبب ما فى إسرائيل بل من أجل نعمة الرب 

لقد صنعت من أجل اسمى لكيX يتنجس . "ورحمته غير المستحقَة
فسى بإخراج إسرائيل من أرض أمام عيون اTمم الذين عرفتھم ن

  ).٩". (مصر

  

ثم يؤرخ النبى لمرحلة أخرى فى حياة الشعب، مرحلة التمرد 
والتى أّرخ (ففى أثناء الرحلة من مصر إلى كنعان . فى البرية

، تذمر الشعب على كل شىء )لھا موسى النبى فى سفر العدد
على صنعه هللا معھم، تذمروا على طريقة هللا فى القيادة لھم، و

الطعام الذى قدمه هللا لھم، وعلى القائد الذى أقامه هللا عليھم، 
وعلى ا/رض التى وعدھم هللا بھا، وتذمروا على هللا بسبب 

تذمروا على كل شىء، ورفضوا أحكام الرب وكسروا ... العطش
ثم جاء الجيل الثانى، فلم يكن ا/بناء . وصاياه وعبدوا ا/صنام

ضب الرب مرة أخرى وأراد أن ، وغ)٢١(أفضل من آبائھم 
كففت يدى وصنعت Tجل اسمى لكيX يتنجس " يھلكھم، لكنه 

  ).٢٢( "أمام عيون اTمم
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وبعدما دخل الشعب إلى أرض كنعان، ا/رض التى تفيض لبناً 
وعسVً والتى منحھا هللا لھم نعمة وفضVً، لم يحفظ الشعب 

نية التى عبدتھا الجميل للرب، بل خانوه خيانة، فعبد ا�لھة الوث
شعوب ا/راضى، وأقاموا مذابح ا/وثان على المرتفعات وتحت 
كل شجرة خضراء، وقدموا أبناءھم ذبائح لنار ا�لھة الوثنية 

ونجّسوا اسم الرب إلھھم، فحمّى غضب الرب عليھم مرة أخرى 
وفرقَّھم بين الشعوب وأرسل عليھم نبوخذ نصر فأذاقھم مرارة 

  .ا/سر وذل السبىّ 

  

ھل ": ويختم الرب حديثه إليھم على لسان حزقيال قائVً لھم 
أُسال منكم يا بيت إسرائيل؟ حّى أنا يقول  السيد الرب U أسال 

لقد انقطع الحوار بينھم وبين هللا بسبب خطاياھم . "منكم
  .ونجاستھم وعبادتھم ل�وثان المحرمة

  

من  –م ولنا نحن اليو –ماذا يريد الرب أن يقول للشعب قديماً 
خVل ھذا السرد الطويل /حداث التاريخ؟ ما ھى دروس ھذا 

  الماضى لھم ولنا؟

  

ھناك ثVث أفكار ھامة جداً نستطيع أن نستخلصھا من خVل ھذا 
  :النص

 ًUطبيعة شعب الرب وخطورة تأثير البيئة : أو:  

لقد خضع شعب الرب فى القديم للمؤثرات البيئية التى كانت 
تعبده ل�لھة الوثنية التى عبدھا  ظھر ذلك فى. حوله

المصريون، وفى سيناء صنع ھارون العجل الذھبى ليعبده 
وفى البرية نقل . الشعب تماماً على نمط العبادة المصرية

إسرائيل عن الشعوب الكنعانية طرق عبادتھا وقدم ا�باء 
أبناءھم ذبائح للنار إرضاءاً ل�لھة الوثنية، وحينما دخلوا 
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رعان ما نسوا الرب إلھھم وأقاموا مذابح ا�لھة أرض كنعان س
  .الغريبة على المرتفعات وتحت كل شجرة خضراء

  

لقد كان تأثير البيئة المحيطة على شعب إسرائيل خطيراً جداً، 
وزاد الطين بلة أن الشعب لم يكن على درجة كافية من النضج 

كذا فى العVقة مع الرب، ولم يكن ثابتاً فى العھد مع إلھه، وھ
بدsً من أن يبنى الشعب عVقة قوية مع هللا تشكل فى فكره 

  .وعاداته وأسلوب معيشته بالشعوب الوثنية من حوله

  

  :نحن نعلم أن الكنيسة أو المؤمن الفرد له طبيعتان 

والقداسة معناھا اsختVف عن  :الطبيعة اTولى ھى القداسة 
ويدعونا الرب . العالم بمبادئه وقيمه المناوئة لمبادئ ملكوت هللا

  ."كونوا قديسين Tنى أنا قدوس"

  

بمعنى أن الكنيسة تحيا فى العالم  :الطبيعة الثانية ھى العالمية 
. وs تنسحب منه، وتقوم بدور الملح والنور كدعوة السيد لھا

كيف يمكن أن نحيا فى : والتحدى الذى يواجھنا كمؤمنين ھو 
كيف يمكن أن نكون . العالم دون أن نتشكل بأفكاره وقيمه

كيف يمكن أن نميز ا/فكار التى ". منه"دون أن نصبح " فيه"
تتزاحم حولنا فنقبل ما ھو كتابى ونرفض ما يخالف الكتاب 

  .المقدس

  

 ًVتشاكلوا ھذا الدھر، بل : "إن الرسول بولس يحرضنا قائ Uو
  ).٢:  ١٢رو" (تغيّروا عن شكلكم بتجديد أذھانكم

  

 –كنموذج وليس على سبيل الحصر  –اء أذكر ھنا بعض ا/شي

التى أعتقد أنھا دخيلة على فكر الكنيسة بسبب تأثرھا بالبيئة 
  :من حولھا 
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وق>د س>>بق مناقش>>ة ھ>ذه الفك>>رة ف>>ى : القدريّ>ة والVمس>>ؤولية  -١
  . فصول سابقة

اsھتمام بالمظاھر أكثر من الجوھر، وھو م>ا نع>انى من>ه ف>ى  -٢
  .مصر بشكل زائد

  .من كل شىء، والقلق على كل شىء روح التذمر والشكوى -٣

الفھم الخاطئ لمعنى الوحّى ف>ى المس>يحيّة إذ ص>ارت نظرتن>ا  -٤
فھ>>ل . للكت>>اب المق>>دس كنظ>>رة غيرن>>ا إل>>ى كت>>بھم المقدس>>ة

َّاب الكلمة بق>دراتھم  الوحى آلياً امVئياً؟ أم ان هللا استخدم ُكتـ
وأساليبھم المختلفة المتمي>زة لكن>ه حفظھ>م وق>ادھم ب>الروح 

  س؟القد

ھ>>ل الم>>ال غاي>>ة أم : الموق>>ف م>>ن الم>>ال ومفھ>>وم الس>>عادة  -٥
وسيلة؟ وھل الس>عادة ف>ى ا/ش>ياء أم ف>ى ا/ش>خاص؟ وھ>ل 

كما يدعّى البعض، أم أن قيمته ف>ى  –قيمة المرء فيما يملك 
شخصه ھو؟ وھل نظرتنا إلى المرأة نظرة مس>يحيّة أم غي>ر 

  !مسيحية ؟
  

فى ھذه ا/يام، فوسائل  لقد أصبح ضغط العالم علينا شديداً جداً 
اsتصال المختلفة والقنوات المرئية واEذاعات المسموعة تبث 

أفكاراً ومبادئ كثيرة ومتنوعة تختلف فى قليل أو كثير عن 
والسؤال الذى يواجه الكنيسة . مبادىء وفكر الكتاب المقدس

كيف تصبح للمسيحى القدرة على التمييز وتحليل : اليوم ھو 
إن ذلك يتطلب درجة . ة وانتقاء الصالح منھاا/فكار المحيط

كبيرة من النضج والوعى بكلمة هللا، فما أكثر ا/شياء التى 
بھا المجتمع إلينا فتنجسنا بأصنام البيئة من حولنا متى . َسرَّ

تعود الكنيسة إلى دورھا الريادى الخVق لتصبح بحق المنارة 
  التى تھدى التائھين فى ظلمات بحر الحياة؟

  

  :نظرتنا إلى هللا : ياً ثان
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فى ھذا السرد التاريخى يعلن هللا عن نفسه فى شريعته ومن 
خVل أحداث التاريخ، وھو يعلن ذلك فى مقابل رؤية شعبه 

وهللا يركز على جملتين يختم بھما حديثه عن كل . الخاطئة له
  :مرحلة 

  ).٢١، ٢٠، ١٩، ١٢، ٧، ٥(أنا الرب  :اTولى 

  ).٢٢، ١٤، ٩(ى من أجل اسم :الثانية 

  

لقد حاولت : ماذا يريد الرب أن يقول عن نفسه؟  يريد أن يقول 
أنا ... أن أعلن عن نفسى، من أنا، لكى تعلموا أنى أنا الرب 

  ...السيد رب كل التاريخ

  

ولقد رأيتم كيف أخرجتكم . أنا أتدخل فى التاريخ لصالح شعبى
قوتى  من مصر بيد قوية وذراع ممدودة لكى تروا بعيونكم

وفى البرية . مقابل ضعف فرعون وزيف آلھة المصريين
أخرجت لكم من الصخر ماًء وأعطيتكم المن والسلوى لتأكلوا، 

ملكاً  ٣١(وفى كنعان نصرتكم على كل الملوك الذين قاوموكم 
أنا "لقد عملت لكم كل ذلك لكى تعلموا أنى ). انتصرتم عليھم

  .السيد القوى" الرب

  

أمسكت نفسى عن إھVككم رغم خطاياكم وليس ذلك فقط، بل 
ونجاستكم، تركتم عبادتى وزنيتم وراء آلھة أخرى، وحمّى 

ليس /نكم . غضبى عليكم وكدت أنا أفنيكم، لكنى ام أصنع ذلك
من أجل شخصى " من أجل اسمى"تستحقون الرحمة بل 

نعم أنا السيد القدوس القوى، وأنا . وطبيعتى الُمحبة الرحيمة
منحت رحمتى ونعمتى لكم لكى . المحب الرحيمأيضاً اEله 

  .أتقدس فى أعين كل الشعوب
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تُرى ھل نفھم نحن هللا كما أعلن ھو عن نفسه؟ أم أننا صنعنا 
لنا إلھاً على صورتنا كشبھنا؟ ھل يرى فينا الناس صورة هللا 
القدوس من خVل نوعية حياة مختلفة نعيشھا أمامھم؟ وھل 

Vل محبتنا لھم؟ من ھو هللا بالنسبة يختبرون محبة هللا من خ
لك، ھل ھو السيد القدوس وا�ب المحب الرحيم، أم ھو شىء 

  .ليكن الرب ھو الرب! آخر ؟

  

  :الحديث المرفوض : ثالثاً 

 ًsلقد رفض هللا أن يعطى شعبه إجابة واضحة عن سؤالھم، وبد
: ثم قال لھم. من ذلك قدم لھم حديث الماضى وفلسفة التاريخ

إن سر رفض هللا ). ٣٢( "U أسأل منكم. نا يقول الربحّى أ"
للحديث مع شعبه ھو ھذه الفجوة الھائلة بين الدين والحياة، 

لقد عاش الشعب صورتين " اsزدواجية"وھو ما نسميه اليوم 
من الحياة، فھم فى الظاھر يعبدون هللا، لكنھم فى قلوبھم 

 –أى تياتروا  –ا لقد كانوا ككنيسة ثياتير. بعيدون عنه كل البعد

أو . التى ادعت أنھا كنيسة لكنھا فى الواقع لم تكن كنيسة للرب
لك اسم : "كانوا نظير كنيسة ساردس التى قال الرب لمVكھا 

  ".أنك حّى وأنت ميت

  

إن راعيت إثماً فى قلبى U "إن هللا يطلب القلب الموحد فـ 
أمامك لتكن أقوال فمى وفكر قلبى مرضيّة ...يستمع لى الرب 

ليكن ظاھرنا كباطننا، وليكن المظھر " يارب صخرتى وولىّ 
  .تعبيراً صادقاً عن الجوھر

  

وھى سر . ھذه اsزدواجية ھى سر فشل صلواتنا ورفض هللا لھا
فشل رسالتنا فيمن حولنا، سواء فى من نخدمھم فى الداخل أو 

إن المسيحيّة ليست نظريات . من نحيا بينھم فى المجتمع
، لكنھا قبل كل ذلك أسلوب حياة عمليّة، وقدوة وعقائد فقط

صالحة جاذبة تّعرف الناس طريق الخVص من خVل اsختVف 
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إن المحنة التى تمر بھا الكنيسة اليوم سببھا فى . عن العالم
لذا لنحترس من خطورة . الواقع اsزدواجية التى تحيا فيھا

ى أذھاننا، تأثير البيئة علينا، ولنحترس من تشويه صورة هللا ف
  .ولنحذر من اsزدواجية لئV يرفض هللا الحديث معنا
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  الفصل الثامن

ا/زمات المعاصرة وا/سئلة 
  الحائرة

  ١٦ – ١:  ٢٩حزقيال 
  

في السنة العاشرة في الث>اني عش>ر م>ن الش>ھر العاش>ر ك>ان إل>ي   ١
 ًVم الرب قائVك.  

يا ابن آدم اجعل وجھك نحو فرعون ملك مصر وتنبأ عليه وعل>ى   ٢
  .مصر كلھا

يا فرعون ملك مص>ر ھأنذا عليك . تكلم وقل ھكذا قال السيد الرب  ٣
التمس>>اح الكبي>>ر ال>>رابض ف>>ي وس>>ط أنھ>>اره ال>>ذي ق>>ال نھ>>ري ل>>ي 

  .وأنا عملته لنفسي

فأجع>ل خ>>زائم ف>ي فكي>>ك وأل>زق س>>مك أنھ>ارك بحرش>>فك وأطلع>>ك   ٤
  .من وسط أنھارك وكل سمك أنھارك ملزق بحرشفك

عل>ى وج>ه الحق>ل . وأتركك في البرية أن>ت وجمي>ع س>مك أنھ>ارك  ٥
sتجم>>ع و V<<ب>>ذلتك طعام>>اً لوح>>وش الب>>ر ولطي>>ور .  تل>>متس>>قط ف

  .السماء

ويعلم كل سكان مصر أني أنا الرب م>ن أج>ل ك>ونھم عك>از قص>ب   ٦
  .لبيت إسرائيل

عن>>د مس>>كھم ب>>ك ب>>الكف أنكس>>رت ومزق>>ت لھ>>م ك>>ل كت>>ف ولم>>ا   ٧
  .توكأوا عليك أنكسرت وقلقلت كل متونھم

ستأصل منك لذلك ھكذا قال السيد الرب ھأنذا أجلب عليك سيفاً وأ  ٨
  .اEنسان والحيوان

وتك>>ون أرض مص>>ر مقف>>رةً وخرب>>ةً فيعلم>>ون أن>>ي أن>>ا ال>>رب /ن>>ه   ٩
  .قال النھر لي وأنا عملته

لذلك ھأنذا عليك وعل>ى أنھ>ارك وأجع>ل أرض مص>ر خرب>اً خرب>ةً   ١٠
  .مقفرةً من مجدل إلى أسوان إلى تخم كوش

وs تس>>كن  s تم>>ر فيھ>>ا رج>>ل إنس>>اٍن وs تم>>ر فيھ>>ا رج>>ل بھيم>>ةٍ   ١١
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  .أربعين سنةً 

وأجع>>ل أرض مص>>ر مقف>>رةً ف>>ي وس>>ط ا/راض>>ي المقف>>رة وم>>دنھا   ١٢
ف>>>ي وس>>>ط الم>>>دن الخرب>>>ة تك>>>ون مقف>>>رةً أربع>>>ين س>>>نةً وأش>>>تت 

  .المصريين بين ا/مم وأبددھم في ا/راضي

/ن>>>ه ھك>>>ذا ق>>>ال الس>>>يد ال>>>رب عن>>>د نھاي>>>ة أربع>>>ين س>>>نةً أجم>>>ع   ١٣
  .ينھمالمصريين من الشعوب الذين تشتتوا ب

وأرُد سبي مصر وأرجعھم إلى أرض فتروس إلى أرض م>يVدھم   ١٤
  .ويكونون ھناك مملكةً حقيرةً 

١٥   Vترتف>>ع بع>>د عل>>ى ا/م>>م وأقللھ>>م لك>>ي V<<تك>>ون أحق>>ر الممال>>ك ف
  .يتسلطوا على ا/مم

ف>>V تك>>ون بع>>د معتم>>داً لبي>>ت إس>>رائيل م>>ذكرة اEث>>م بانص>>رافھم   ١٦
  .د الربوراءھم ويعلمون أني أنا السي

  

ھو جزء من :  فأوUً ھذا الجزء من كلمة هللا له قيمة مزدوجة، 
:  وثانياً . كلمة هللا الصالحة النافعة لخVصنا وبنياننا فى المسيح

من سفر حزقيال  ٣٢/ن ھذا الجزء وحتى نھاية اصحاح 
يتحدث عن بVدنا الغالية مصر، وھذه اsصحاحات ا/ربعة 

يراً جداً يظھر هللا من خVله اھتماماً تعتبر حيزاً كب) ٣٢ – ٢٩(
وتاريخ نبوة ھذا . ببلد آخر وشعب آخر غير شعب إسرائيل

، أى قبل عام واحد من .م.ق ٥٨٧الجزء كان تقريباً سنة 
حصار نبوخذ نصر /ورشليم واsستيVء عليھا وحدوث السبى 

ونستطيع أن نستنتـج ھذا التاريخ من مقارنتـه مع . البابلى
  ).١: ٢٤حز (خ الوارد فى التاريــ

  

َملََك صدقيا على . فى ذلك الوقت كان صدقيا ھو َملََك يھوذا
أورشليم بعد يوشيا الملك الصالح، لكن صدقيا لم يكن كيوشيا 

من  –وھنا جاءت كلمة الرب إلى صدقيا . فى اتجاھه نحو هللا
بأن يھدأ ويخضع لملك بابل وأن s  –خVل حزقيال وإرميا 

، لكن صدقيا رفض سماع صوت الرب وحاول أكثر يتمرد عليه
من مرة أن يتمرد على نبوخذ نصر بل وأقام تحالفاً مع ملوك 
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إن صدقيا لم . آخرين كانوا على عداء شديد مع مملكة بابل
لم يصغ لرسالة الرب ولم يتفھم إرادته . يتجه بكل قلبه إلى هللا

ان ولم يحاول أن يجد خVصه فى الرب، بل ارتمى فى أحض
كانت مصر . مصر ووجد فى فرعون ملجأ أو متكVً يستند إليه

فى ذلك الوقت قوة عظمى لكنھا انھزمت أمام بابل فى موقعة 
حربية شھيرة ھى موقعة كركميش أصبحت بعدھا بابل ھى 

سيدة العالم وتعيّن على الجميع أن يخضع لھا، إs أن صدقيا 
اوب معه حاول رغم ذلك أن يتحالف مع مصر التى لم تتج

  .بالقدر الكافى للمعونة والمساعدة

  

وفى ھذا الجزء من كلمة هللا نجد قدراً من التفاصيل عن ھذه 
الحادثة، وكيف أن الرب يتوعد مصر بالعقاب /نھا لم تسرع 
لنجدة يھوذا، وسيعاقب الرب بابل فى وقت sحق /نھا تكبرت 

  .وتجبرت بعد انتصاراتھا

  

دمه من خVل ھذا النص؟ نستطيع ما الذى يريد حزقيال أن يق
  :أن نقسم ھذه القصة فى ا/فكار ا�تية 

  ).٢و١:  ٢٩: (مقدمة القصة  -١

  ).٩ – ٣:  ٢٩: (استعارتان عن فرعون مصر  -٢

كتجسيد للغرور :  ٥ – ٣فرعون التمساح الكبير *
  .والكبرياء وعدم الحاجة إلى هللا

يخيب رجاء كل من يتكل :  ٩ – ٦فرعون عكاز القصب *
  .ليـهع

:  ٢٩: (عق>>اب هللا لمص>>ر الت>>ى ل>>م تس>>رع لنج>>دة إس>>رائيل  -٣

١٦ – ١٠.(  
  

ھناك اتجاھات فى شرح ھذا العقاب اEلھى لمصر، sسيما 
وأجعل أرض مصر : "التى يقول فيھا الرب  ١٢شرح ا�ية 
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مقفرة فى وسط اTراضى المقفرة ومدنھا فى وسط المدن الخربة 
  ".تكون مقفرة أربعين سنة

يقول إن ھناك أربعين بين معركة نبوخذ نصر  :اTول اUتجاه 
مع مصر وبين معركة فارس مع مصر، والتى 

  .حدث فيھا خراب آخر

يعلّم بأن ھذه ا/عداد رمزية، وھذه الفترة غير  :اUتجاه الثانى 
محدودة لكنھا تشير إلى وقت طويل كانت مصر 

ويتجلى . فيھا خربة ومقفرة سياسياً واقتصادياً 
خراب فى التشتت الذى سيحدث لسكان ھذا ال

مصر، بحيث s تعود مصر دولة كبيرة أو قوة 
  .عظيمة مرة أخرى

وھناك ثVث حقائق تتعلق بھذه القصة أود أن 
  :أطرحھا فى صورة ثVثة أسئلة 

  

وغيره من النصوص الكتابية  –ھل ھذا النص  :السؤال اTول 
تھت أم أنه يتحدث عن أمور تاريخية ان –التى تتحدث عن مصر

   .يتعلق بمستقبل ينتظر بVدنا اليوم؟

  

تربط بعض المذاھب المسيحيّة بين ھذه النبوات عن مصر 
وبين أمور مستقبلية لم تحدث بعد، ويحاول البعض تفسير 
كلمة هللا وتطبيقھا بشكل حرفى على أحداث تحدث ا�ن، 

ويظنون أن نيل مصر سوف يجف فى المستقبل بما يؤدى إلى 
كبرى وكوارث مدّمرة، وعليه فسوف تزدھر إسرائيل  مجاعات

على حساب مصر بما يُْمھِّد للمجىء الثانى للمسيح وإقامة 
  !الملك ا/لفى السعيد على ا/رض

  

لكن الواضح أن ھذا النص يرتبط ارتباطاً مباشراً وواضحاً 
 ٥٨٧بحدث تاريخى وقع عام  -كما أشرنا من قبل  -بالماضى
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وs يمكن إطVقاً أن . مھا قوة عظمىم إذ كانت مصر يو.ق
نستغل نصاً كتابياً يتحدث عن واقع تاريخى معين ثم نطبقه 

إن أقصى ما نستطيع اsستفادة به . على الحاضر أو المستقبل
من ھذه القصة التاريخية ھو التعاليم الروحيّة التى يمكن أن 

نتعلمھا، وإن اللعنات التى تتحدث عن جفاف النھر وغيرھا ھى 
  .أحداث مضت فى التاريخ وانتھى أمرھا

  

ھل يسود الشر فى العالم إلى المنتھى؟ ھل  :السؤال الثانى 
يترك هللا الشر يستفحل ھكذا؟ ھذا الظلم الطاغى لماذا يتركه هللا 

  ليسود؟ متى يتدخل هللا ويضع حداً لھذه ا/مور؟

  

ھل ھناك عVقة بين ما يحدث من أزمات  :السؤال الثالث 
وبين صليب ربنا يسوع المسيح؟ ھل ھناك رسالة  معاصرة

ل�قليات من خVل ھذا النص الذى يعالج أزمة تاريخية؟ ھل 
  يوجد ما يقال لتشجيع أقلية ما فى ظروف ا/زمات المعاصرة؟

  

سأحاول من خVل ھذا النص أن نتوقف أمام بعض ا/فكار 
  :كا�تى 

  

  :الشر قد يسود مؤقتاً : الفكرة اTولى 

ضع ھذا العالم فى الشرير، لذا نجد بين الحين وا�خر لقد وُ 
بل فى أكثر  –سيادة واضحة للشر، وفى فترات تاريخية كثيرة 

رأينا رجال هللا يصرخون من ا/عماق أمام  –فترات التاريخ
 s مات استفھام كثيرةVسيادة  الشر وسمعنا تأوھاتھم بسبب ع

الذى )  ٧٣مز(فى انظر إلى اختبار آساف . تجد إجابات لديھم
يتعجب فيه أمام نجاح ا/شرار الواضح للعيان أو اسمع حبقوق 

حتى متى يارب أدعو وأنت U تسمع، : "وھو يتسأل فى عجب 
أصرخ إليك من الظلم وأنت U تخلص، لم ترينى إثماً وتبصر 
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لم تنظر إلى الناھبين وتصمت حين يبلغ الشرير من ... جوراً 
ونفس ھذه الشكوى ). ١٣، ٣ ،٢:  ١حب " (ھو أبر منه

  .نجدھا فى كتابات إشعياء وإرميا وعاموس وأيوب وغيرھم

  

من سفره  ٢ولقد أجاب الرب على سؤال حبقوق فى اصحاح 
، وأوضح الرب أن ھناك وقتاً يتدخل هللا فيه )٤ – ١: ٢حز(

ليوقف نزيف ا/لم عند المؤمنين ويعاقب ا/شرار على شرھم 
أن ينتظر الرب بصبر ورجاء /نه  وتعدياتھم، وعلى المؤمن

 ًsلذا، ففى الوقت الذى يظھر . ديان كل ا/رض الذى يصنع عد
سيأتى ). ٤:  ٢حب " (البار بايمانه يحيا"فيه الشر عاتياً فإن 

الوقت الذى يتدخل فيه هللا ويحسم المعركة لصالح شعبه، لذا 
  .علينا أن نتمسك بالرب

  

وبين صليب يسوع؟ ھناك  ترى ھل نجد عVقة بين ھذه الفكرة
عVقة واضحة، ففى الصليب نجد كل اEجابات معاً عن ھذه 

كان الصليب قمة الظلم ومنتھى اللعنة، ولعل . ا/سئلة الحائرة
الناظر إليه يظن أن الشر انتصر على الخير إلى ا/بد، لكن 

إن . بالقيامة تحول الصليب إلى قمة البركة وملء الغنى
 المتنوعة التى تخرج من ا�كل أُكVً الصليب يؤكد حكمة هللا

ومن الجافى حVوة، والصليب يؤكد أن زمام ا/مور فى يد 
إن الرب يسخر . الرب دائماً، وs يمكن أن يخرج من بين يديه 

كل اTشياء تعمل معاً للخير " كل الظروف لصالح شعبه /ن 
:  ٨رو " ( للذين يحبون هللا الذين ھم مدعوون  حسب قصده

قد s نعرف دائماً كيف يصنع هللا ذلك، وقد s ندرك كل ). ٢٨
التفاصيل الدقيقة فى ھذا ا/مر، لكننا مؤمنون أن الرب يفعل 

  .وياله من رجاء رائع لنا كمؤمنين. ذلك لصالحنا ولمجده

  

  :سيادة الرب على اTحداث : الفكرة الثانية 
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دراسة نحن ندرس التاريخ من منظور سياسى غالباً، وھذه ال
إن التاريخ ھو . القاصرة s يمكن أن تُظھر عمل هللا فى التاريخ

تاريخ هللا قبل أن يكون تاريخ اEنسان ، ذلك /ن التاريخ يظھر 
إن . ا/فراد والممالك: بوضوح كيف يتدخل هللا فى حياة البشر

اUله العلى المتسلط  فى مملكة الناس وھو يعطيھا لمن "هللا ھو 
إنه . إنه يعزل ملوكاً وينصب آخرين). ١٧،٢٥:  ٤دا "  (يشاء

. يحكم ا/حداث ويوجه التاريخ ويقود الملوك ويحمى الشعوب

لذا فV . إنه فوق الظروف دائماً ويدير ا/حداث لصالح شعبه
يمكننا أن نعزل الدين عن السياسة /ننا s يمكن أن نعزل هللا 

  .عن التاريخ

  

لعقاب يھوذا التى عصت  إنه ھنا يوجه نبوخذ نصر ويستخدمه
وتمردت على عبادة الرب ، وھو كذلك يقود فرعون إلى اتخاذ 

إنه يسود على القوى . الموقف الذى يخدم مقاصده اEلھية
إنه سيد التاريخ الذى بيده مصائر . العظمى فى العالم ويحركھا

ا/فراد والشعوب، والممسك بكل خيوط اللعبة السياسية فى 
  .العالم

  

 Vتكال على شئ أو شخص آخرلذا فsلقد كان . فائدة من ا
صوت هللا لصدقيا أن مصر ھى كعكاز القصب الذى انكسر عند 

s يمكن أن تحميك  –رغم عظمتھا  –إن مصر . التوكؤ عليه
وs يمكن أن تنفعك بشىء، لذا فV تضع معتمدك أو رجاءك 

  " .ملعون من يتكل على ذراع البشر"عليھا /نه 

  

أs نتكل فى أوقات كثيرة على  –زى القارئ عزي –ونحن 
شخص أو شئ غير الرب؟ أs يضع البعض منا ثقته فى المال 

أو  المركز اsجتماعى أو فى الصحة والشباب أو فى العلم 
إن التاريخ وكلمة هللا يؤكدان معاً أن كل ھذه ! واsمكانيات ؟

ھو  ا/شياء s تجدى نفعاً، فالملجأ الحقيقى والحصن الوحيد
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الذى يعطى ويبارك ويستخدم كل ھذه ا/شياء عندما . الرب
  .نقبلھا كعطية من يده الصالحة

  

  :موقف اTقليات : الفكرة الثالثة 

فى ھذه القصة يظھر شعب إسرائيل على أنھم أمة مستضعفة 
لكن ھل كان ھذا العامل ھو . بين القوى الكبرى المتصارعة

ترجع الھزيمة التى لحقت  السبب الحقيقى للھزيمة، كV، إنما
بالشعب وجرتھم إلى السبّى إلى عدم اsتكال على الرب وعدم 

  .التمسك بعبادته

  

إن هللا ھو الملك الذى يحكم العالم ويتسلط على الحكام والقوى 
الكبرى، من ينتمى لھذا الملك العظيم، ھل يشعر بالضعف أو 

ض شعٌب ينتمى لحاكم ا/ر –صغر النفس؟ نحن المؤمنين 
وسيدھا ، وهللا أبونا ھو المسؤول عنا وھو يعتنى بنا عناية 

إن : "كاملة وواضحة، فكيف إذن نخاف؟ قال مارتن لوثر مرة 
إن يقين ". كنت وحدك وفى جانبك حق هللا، فأنت ا/غلبية

عناية الرب بنا s يتزعزع على اsطVق، /نه يمسك بنا ويقود 
إن صوت المسيح . مانحياتنا وسط أزمات الحياة إلى بر ا/

Uتخف أيھا القطيع الصغير Tن أباكم قد ُسرَّ بأن : "يؤكد لنا 
  ).٣٢:  ١٢لو " (يعطيكم الملكوت
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  الفصل التاسع

  الكنيسة أمام الخطر المقبل
  ٩ – ١:  ٣٣حزقيال 

  

١   ًVم الرب قائVوكان إلي ك.  

إذا جلبت السيف على أرض ف>إن . يا ابن آدم كلم بني شعبك وقل لھم  ٢
  .أخذ شعب ا/رض رجVً من بينھم وجعلوه رقيباً لھم

  .عبفإذا رأى السيف مقبVً على ا/رض نفخ في البوق وحذر الش  ٣

وسمع السامع صوت الب>وق ول>م يتح>ذر فج>اء الس>يف وأخ>ذه فدم>ه   ٤
  .يكون على رأسه

ل>>و تح>>ذر . س>>مع ص>>وت الب>>وق ول>>م يتح>>ذر فدم>>ه يك>>ون عل>>ى نفس>>ه  ٥
  .لخلص نفسه

ف>>ان رأى الرقي>>ب الس>>يف مق>>بVً ول>>م ي>>نفخ ف>>ي الب>>وق ول>>م يتح>>ذر   ٦
م>ه الشعب فج>اء الس>يف وأخ>ذ نفس>اً م>نھم فھ>و ق>د أخ>ذ بذنب>ه أم>ا د

  .فمن يد الرقيب أطلبه

وأنت يا ابن آدم فق>د جعلت>ك رقيب>اً لبي>ت إس>رائيل فتس>مع الك>Vم م>ن   ٧
  .فمي وتحذرھم من قبلي

ف>إن ل>م ت>تكلم لتح>ذر الش>رير . إذا قلت للشرير ي>ا ش>رير موت>اً تم>وت  ٨
  .أما دمه فمن يدك أطلبه. من طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه

ه ليرج>ع عن>ه ول>م يرج>ع ع>ن طريق>ه وإن حذرت الش>رير م>ن طريق>  ٩
  .أما أنت فقد خلصت نفسك. فھو يموت بذنبه

بھ��ذه الكلم��ات يُفت���تَح الج��زء الثال��ث واTخي���ر م��ن س��فر حزقي���ال، 
، والت��ى تتح��دث )٤٨ – ٣٣(ويش��مل ھ��ذا الج��زء ا�ص��حاحات م��ن 

عن المستقبل المفع�م بالرج�اء، وع�ن أرض جدي�دة وس�موات جدي�دة 
  .وبناء جديد وھيكل جديد

  

وف��ى ھ��ذا الج��زء بال��ذات نتوق��ف عن��د قض��ية جدي��دة م��ن القض��ايا 
إن حزقيال يتحدث ھن�ا ". الكنيسة أمام الخطر المقبل"الھامة، وھى 

عن مسؤولية شعب الرب فى القي�ام ب�دور الرقي�ب أو ال�دور النب�وى 
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�ذر الن�اس  م�ن الخط�ر المقب�ل ولق�د س�بق لحزقي�ال أن ق�دم . الذى يحِّ
اح الثالث من السفر، ولكنه ھنا يعيد نفس ھذه المسؤولية فى اTصح

وھ��ذه المس��ؤولية تس��ير جنب��اً إل��ى . المض��مون بش��ىء م��ن التفص��يل
جن��ب م��ع المس��ؤوليّة الفرديّ��ة الت��ى درس��ناھا ف��ى ا�ص��حاح الث��امن 

عل��ى أن النب��ى ف��ى ھ��ذا الج��زء يتح��دث ع��ن أورش��ليم ف��ى . عش��ر
 – ١المستقبل وما ستكون علي�ه م�ن ح�ال ، بينم�ا ف�ى ا�ص�حاحات 

  .كان يتحدث عن أورشليم فى الماضى ٢٤
  

ي��رتبط  – ٣٧ – ٣٣ض��من اUص��حاحات  –ث��م إن ھ��ذا ا�ص��حاح 
بس��قوط أورش��ليم ال��ذى يت��وازى رمزي��اً م��ع م��وت زوج��ة حزقي��ال ، 
كذلك يتضح بجXء كلمة الرب التى صارت إلى حزقيال ع�ن عمل�ه 
. ورس��الته كرقي��ب وع��ن موق��ف الش��عب عل��ى ض��وء ھ��ذه الرس��الة

  : رب إلى حزقيال يشمل اTفكار اtتية وحديث ال
  

  : ٦ – ١الخطر المقبل وواجب الرقيب : الفكرة ا/ولى              
والرقي��ب تص��وير عس��كرى م��أخوذ م��ن وق��ت الح��رب، إذ يص��عد 

عل>>>ى " "مرص���د"الرقي���ب إل���ى ب���رج ع���اِل يس���ميه حبق���وق النب���ى 
ھ�ذا ). ١: ٢ح�ب " (مرصدى أقف، وعلى الحصن انتصب وأراق>ب

 ٣(الذى يبرز مس�ؤولية وواج�ب الرقي�ب يتض�ح ف�ى اTع�داد الدور 
– ٦ ( ًXفإذا رأى الرقيب الس�يف مق�ب) ًXي�نفخ ف�ى )أى الخط�ر مق�ب ،

) Soparبالعبري�ة  (والب�وق . البوق ليحذِّر الشعب فيستعد للمواجھ�ة

كان يُستخدم فى الح�رب واUحتف�اUت الدينّي�ة، وم�ازال يس�تخدم ف�ى 
:  ٢ص��م  ٢(ف��ى احتف��اUت  رأس الس��نة المج��امع اليھوديّ��ة خاص��ة 

كان مطلوباً من الرقيب ). ٦:  ٣، عا ١٥:  ٢، يؤ ٣:  ٨١، مز ٢٨
أن يقوم بدوره بك�ل أمان�ة وأن يك�ون باس�تمرار يقظ�اً ومتنبھ�اً، ف�إذا 
سمع السامع صوت الب�وق ول�م يتح�ذر وج�اء الس�يف وأخ�ذه، يك�ون 

خ ف��ى الب��وق أم��ا إذا أھم��ل الرقي��ب واجب��ه ول��م ي��نف. دم��ه عل��ى نفس��ه
ليحّذر الشعب عندما أقبل الخطر، فجاء الخطر وأخذ شخص�اُ، فھ�ذا 
الشخص المقتول قد اخ�ذ بذنب�ه أو بغفلت�ه، أم�ا دم�ه فم�ن ي�د الرقي�ب 

  .يُطلب
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  : ٩ – ٧التطبيق المباشر والدور النبوى : الفكرة  الثانية  
 :ھن�ا ينتق�ل م�ن الفك��رة الرئيس�ية إل�ى التطبي��ق المباش�ر ل�دور النب��ى 

وأنت يا بن آدم فقد جعلتك رقيباً لبيت إسرائيل فتسمع الك>Vم م>ن "
بناء عل�ى ذل�ك ، م�ا ھ�و دور النب�ى؟ ) ٧" (فمى وتحذرھم من قبلى

إنه يسمع الكXم من فم الرب ثم يقوم بتح�ذير ش�عبه م�ن قب�ل ال�رب، 
لنجد دور النب�ى م�ع ) ٨،٩(ثم يضيف تفصيXً لھذا الدور فى عددّى 

لمXح��ظ أن ال��دور النب��وى ال��وارد ف��ى ال��نص م��ن ا. الش��رير فق��ط
U يوج��ه اUھتم��ام فق��ط إل��ى اTش��رار، ) ٢١ – ١٦:  ٣ح��ز(المقاب��ل 

وھ�و الش�خص   Saddiqوالب�ار ھن�ا  ھ�و  ". بالب�ار"بل يھ�تم أيض�اً 
ال��ذى يب���رھن  بأعمال��ه حرص���ه عل��ى عھ���د هللا مع��ه، وھ���و يقاب���ل 

من�ه النب�ى م�ا ھ�و الخط�ر ال�ذى يح�ّذر . ف�ى العھ�د الجدي�د" المؤمن"
  ھنا؟

  

إنه خطر عدم سماع كXم هللا على فم النبى وبالتالى الوقوع تح�ت 
وھ�ذا الخط��ر يتع�رض ل�ه الش��رير والم�ؤمن عل�ى ح��د . دينون�ة هللا

أم��ا النب��ى فعلي��ه أن يق��وم ب��دوره مح��ذراً ومعلن��اً ك��Xم هللا . س��واء
  .فيخلص نفسه، وإU إن لم يفعل يُطلب دُم السامع من يده

  

م��اذا يري��د . أم��ام بع��ض التطبيق��ات الھام��ة لھ��ذا ال��نصواtن نق��ف 
  الرب أن يقول لنا من خXله؟ 

  

  

  

  :مسؤولية الكنيسة 
إنھا مسؤولية كل ش�عب ال�رب، ك�أفراد وكجماع�ة، أن يق�وم بال�دور 
النب��وى للمجتم��ع كل��ه، فالكنيس��ة ھ��ى ض��مير المجتم��ع الت��ى ينبغ��ى 

نحو ال>رب سؤولية إنھا م. عليھا أن تقوم بمسؤولية التحذير وا�نذار
، وھذه المسؤولية تتضح فى الكلمات الغنيّ�ة الت�ى قالھ�ا ونحو البشر

" تس>>مع الك>>Vم م>>ن فم>>ى، وتح>>ذرھم م>>ن قبل>>ى: "ال��رب لحزقي��ال 

  :ونستطيع أن نXحظ فى ھذه الكلمات أكثر من شئ ) ١٠(
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 ًsفى سماع صوت ال�رب  اليقظة وا/مانةھذه الكلمات توجب  :أو
:  

ك�أفراد وكجماع�ة، أن تجتھ�د لس�ماع ص�وت ال�رب، فعلى الكنيس�ة، 
  .عليھا أن تفھم  كلمة الرب وتستوعبھا من خXل التعليم

ماذا قال الرب لحزقيال حينما  دع�اه  –عزيزى القارئ  –ھل تذكر 
  .للخدمة أول مرة؟

  

ي>>ا ب>>ن آدم أطع>>م بطن>>ك وام>>� جوف>>ك م>>ن ھ>>ذا : وق>>ال ل>>ى ال>>رب "
" فص>ار ف>ى فم>ى كالعس>ل ح>Vوةفأكلت>ه ... الدرج الذى أنا معطيكه

إن الحساس�����يّة لص�����وت ال�����رب واTمان�����ة لكلمت�����ه ). ٣:  ٣ح�����ز(
 U ،غن��ى عنھم��ا إن أردن��ا أن نق��وم بھ��ذه المس��ؤولية U ض��رورتان
نستطيع أن نمسك ب�البوق ونح�ذِّر الن�اس دون أن نأخ�ذ الرس�الة م�ن 

 ًUنم��ل م��ن التنبي��ر عل��ى أھمي��ة التعل��يم الكت��ابى . ف��م ال��رب أو U ل��ذا
لمتواص��ل بج��د ومث��ابرة حت��ى ت��تعلم الكنيس��ة تميي��ز ص��وت ال��رب ا

  .لظروفھا ومشكXتھا
  

البش�ر  الحساس>يّة لمواق>ف وظ>روفھذه الكلم�ات تس�تدعى  :ثانياً 
  : المعاصرة 

. إنھا تتطلب أن تتفھم الكنيسة عXمات اTزمن�ة واحتياج�ات العص�ر

تفھم ھ��ذا معن��اه أن��ه ك��ان ي��. لق��د س��كن حزقي��ال النب��ى ب��ين المس��بيين
ظروفھم ويتحسس مشاعرھم ويتلمس احتياجاتھم، وھذا ھو المعن�ى 

، فكما تجّسد المسيح لي�تمكن م�ن التواص�ل " التجسد"الحرفى لكلمة 
م��ع البش��ر والوص��ول إل��يھم ، ھك��ذا ينبغ��ى عل��ى الكنيس��ة أيض��اً أن 
تتجس����د لت����تمكن م����ن معرف����ة ودراس����ة ظ����روف البش����ر الراھن����ة 

ري�ة والثقافي�ة الت�ى تس�ود الع�الم ، واحتياجات اTس�ر والتي�ارات الفك
  .حتى تستطيع بحق خدمة الناس

  

إننى حينما أعظ أمسك بالكتاب المقدس ف�ى : "قال أحد الوعاظ مرة 
ھ��ذا ب��الطبع ل��يس معن��اه أن��ه ". ي��د، وبالجري��دة ف��ى اليـ��ـد اTخ��رى

يساوى الكت�اب المق�دس بالجري�دة اليومي�ة ف�ى القيم�ة واTھمي�ة، ب�ل 
ه إل�ى مس�تمعيه  يك�ون أمين�اً للكت�اب المق�دس ث�م معناه أن�ه ف�ى حديث�
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مح��اوUً أن ي��تفھم ظ��روف واحتياج��ات ومش��كXت ومعان��اة البش��ر 
عل>>ى مرص>>دى أق>>ف وعل>>ى : "ق��ال حبق��وق النب��ى . ال��ذين يخ��دمھم

  ).١:  ٢حب " (...الحصن انتصب وأراقب /رى
  

  :ل�خرين  توصيل رسالة الربھذه الكلمات تتضمن  :ثالثاً 

م��ة بأمان��ة وتفھ��م ظ��روف المجتم��ع والن��اس نس��تطيع أن بدراس��ة الكل
عن�دھا ينطب�ق . نلتقط من الكتاب م�ا يناس�ب النوعي�ات الت�ى نخ�دمھا

مستعدين دائماً لمجاوبة كل من يس>ألكم ع>ن س>بب "علينا الوصف 
إن ھ��ذه اTفك��ار ينبغ��ى أن ". الرج>>اء ال>>ذى ف>>يكم بوداع>>ة وخ>>وف

من يحيا باستمرار ف�ى تظھر فى المؤمن والكنيسة بشكل دائم، فالمؤ
أمان��ة للكلم��ة وف��ى حساس��يّة لظ��روف المجتم��ع وف��ى اس��تعداد دائ��م 

  .للمجاوبة
  

وأرج�و أن  –لق�ارئى العزي�ز  -ھذا يستدعى أن أقدم اTسئلة التالية  
  :يجيب عنھا بأمانة  أمام نفسه فى حضرة هللا 

ھل أنت أمين ف�ى قض�اء وق�ت مناس�ب يومي�اً ف�ى دراس�ة كلم�ة  -١
  هللا؟

ف��تح عين��ك باس��تمرار عل��ى مش��كXت وظ��روف الن��اس وھ��ل تن -٢
  لتتمكن من خدمتھم؟

ھ���ل تش���ھد بأمان���ة لل���رب ل]ش���رار، والمت���ألمين، والفق���راء،  -٣
  والمحرومين؟

  

  :ھذه المسؤولية مزدوجة 
للمح��رومين م��ن المس��يح،  أوsً مس>>ؤولية الش>>ھادة باEنجي>>لفھ��ى 

  : واTمر الكتابى فى ھذا الصدد واضح 
ما أكثر المحرومين " وعلموھم جميع  ما أوصيتكم به... ا جميع ا/مم وعمدوھمفاذھبوا وتلمذو"...

والبعيدين عن المسيح، لذا فإن كل مؤمن يجب أن يكون على  استعداد ودراية لمجاوبة كل من يسأله عن 
  .رجاء ا�نجيل، بوداعة وخوف، حتى نكسب الشخص السائل قبل أن نكسب الموقف

  

ج���وھر رس���الة الكنيس���ة، ل���ذا فالش���ھادة إن الك���رازة با�نجي���ل ھ���ى 
للمس��يح وتق��ديم ا�نجي��ل م��ن خ��Xل الكلم��ة والحي��اة، المل��ح والن��ور، 
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التغلغل فى المجتمع والتواجد فيه، ھما ضرورتان حتميتان U غن�ى 
  .عنھما

  

ككل جس�ّدياً ونفس�يّاً وروحيّ�اً، والكنيس�ة  خدمة اEنسانھى  ثانياً ثم 
أن تق�وم بأعم�ال المحب�ة والرحم�ة لكى تق�وم ب�دورھا النب�وى عليھ�ا 

إن ). ٤٥:  ٢٥م�ت (والعدالة واTمان�ة للفقي�ر والمظل�وم والمح�روم 
المس�يح يعتب�ر خ��دمتنا لھ�ذه القطاع�ات المھمش��ة ف�ى المجتم�ع كأنھ��ا 

  .خدمة له ھو شخصياً 

  م وا�خ����اء والمس����اواة والحري����ةXإن المس����يحى ين����ادى بالس����
  .والخير

 ل حيات��ه  المس��يحى يعم��ق الق��يم ا�يمانيّ��ةXف��ى المجتم��ع م��ن خ��
وعمله واشتراكه بإيجابيّة ف�ى ك�ل القض�ايا الت�ى تغيّ�ر مجتمع�ه 

  .إلى اTفضل
  

ھذا ھو الدور المزدوج للكنيسة والم�ؤمن، ف�نحن نق�دم الخب�ر الس�ار 
من خ�Xل أعم�ال الح�ب والرحم�ة  –بيد، ونقدم ترجمة الخبر السار 

ص��د تغيي��ر اTف��راد إن ا�نجي��ل يق. بالي��د اTخ��رى –وتعمي��ق الق��يم 
  .بمعنى خXص النفوس ثم تغيير المجتمع بتعميق القيم ا�يمانية

  

إن ا�يمان المسيحى يدعو إلى ا�صXح وإلى المصالحة معاً، ل�يس 
فقط بالحلول المؤقت�ة ب�ل والحل�ول الجذريّ�ة، ولتوض�يح ھ�ذه الفك�رة 
يف��رق ال��دكتور الق��س ج��ون س��توت  ب��ين العم��ل اUجتم��اعى والفع��ل 

تماعى، فالعمل اUجتماعى ھو محاولة إنقاذ ما يمكن إنق�اذه ف�ى اUج
موقف متأزم كما صنع الس�امرى الص�الح م�ع اليھ�ودى الج�ريح، إذ 
َصبَّ زيت�اً وخم�راً عل�ى جروح�ه وأركب�ه عل�ى دابت�ه وأت�ى ب�ه إل�ى 
فن��دق  واعتن��ى ب��ه ودف��ع اTج��رة لص��احب الفن��دق وأوص��اه عل��ى 

اتخ�اذ ا�ج�راءات الت�ى تح�ول  أم�ا الفع�ل اUجتم�اعى فھ�و. اليھودى
دون تكرار مثل ھذا الحادث مرة أخ�رى ك�أن يُن�ار الطري�ق وي�زود 

  .إلخ.... بقوة من رجال الشرطة لحماية المسافرين
  

إن���ه اUرتب���اط . وا�يم���ان المس���يحى ك���ذلك دع���وة لرس���الة ولمك���ان
ب���الوطن وقض���اياه  U اUغت���راب عن���ه، فك���م م���ن الم���رات  يش���عر 
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ب داخ��ل وط��نھم، ويتھ��رب الكثي��رون م��نھم م��ن المؤمن��ون ب��اUغترا
" مس��ؤوليتھم تج��اه وط��نھم ب��الھجرة إل��ى الخ��ارج أو ب��الھجرة إل��ى 

وقد تكررت ھذه التجربة حتى فى الكتاب المقدس، إذ علق " النفس 
كي>>ف ن>>رنم : " الش��عب أع��واده عل��ى الصفص��اف ف��ى باب��ل وق��الوا 

ال�رب  ، لكن رسالة)٤:  ١٣٧مز " (ترنيمة الرب فى أرض غريبة
ابن>>>وا بيوت>>>اً واس>>>كنوا، : "ج���اءت إل���يھم عل���ى لس���ان إرمي���ا النبّ���ى

... خذوا نساء ول>دوا بن>ين وبن>ات.... واغرسوا جنات وكلوا ثمرھا

واطلبوا سVم المدينة التى سبيتكم إليھ>ا وص>لّوا /جلھ>ا إل>ى ال>رب 
  ).٧ – ٥:  ٢٩إر " (فبسVمھا يكون لكم سVم

  

 –انب تكوين عXقة قوية م�ع هللا إلى ج -ويھدف ا�يمان المسيحى  

إلى تغيير المجتمع ل]فضل عن طري�ق ب�ث الق�يم اTفض�ل، وتربي�ة 
الشخص��يّة اTكث��ر نض��جاً، وإع��داد قي��ادات م��ن رج��ال ونس��اء أكث��ر 
إيجابيّة فى دورھم، وأكثر ثباتاً فى إعXن الحق الذى يمليه الض�مير 

ا تھم�ل الكنيس�ة أما عن�دم. المسيحى الحر الذى يحمل أمانة كلمة هللا
مس���ئوليتھا بالس���لبيّة والXمب���اUة، ل���يس فق���ط يم���وت الن���اس ب���ذنب 

ويضيع دورنا ورسالتنا فى المجتمع، ... غفلتھم، بل يطلب دمھم منا
  .وبعد فوات اTوان نبكى على اللبن المسكوب

إننى بكل أس�ف أعت�رف ھن�ا أن  دور  اTقب�اط ف�ى بXدن�ا  الي�وم ق�د 
الماض��ى ك��ان لن��ا ت��اريخ مجي��د ودور انكم��ش إل��ى ح��د مح��زن، ف��ى 

بارز وأسماء Uمعة فى كل المجاUت، أما الي�وم فل�م يع�د لن�ا ال�وزن 
فھ�ل آن اTوان  لنت�وب ع�ن ھ�ذه ! أو التأثير أو الثقل المطل�وب من�ا 

الخطي��ة ولن��دخل إل��ى معت��رك الحي��اة مش��اركين بإيجابي��ة ف��ى ص��نع 
  تاريخ ومستقبل بXدنا؟

  

نيسة كرقيب أن تح�ذر م�ن الخط�ر إذ ت�راه لنXحظ أيضاً أن دور الك
آتياً، أى قبل وقوع الخطر وحدوثه، ھ�ذا يعن�ى أن الكنيس�ة يج�ب أن 
تستش��رف المس��تقبل عل��ى ض��وء الحاض��ر، وأن ت��درس المق��دمات 
الظ��اھرة والخفي��ة ل]خط��ار الكامن��ة، وأن تتنب��أ بالنت��ائج المحتمل��ة 

ث�م بع�د ... ةوبدائل المواجھ�ة واUمكاني�ات المتاح�ة والخط�ط الXزم�
ينبغ�ى عل�ى . كل ذلك ترفع صوتھا لتحذر وتوقظ الغافلين والن�ائمين
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الكنيسة أن تسبق الزمن وأن تعبر بصدق عن دورھ�ا كرقي�ب، وان 
تستعد بخطط مستقبلية Uقتحام مجاUت جدي�دة ف�ى الك�رازة والعم�ل 

  .اUجتماعى
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  الفصل العاشر

  الخطر المقبل والدعوة إلى التوبة

  ١٦ – ١٠:  ٣٣حزقيال 
  

إن . أنتم تتكلمون ھكذا ق�ائلين. وأنت يا ابن آدم فكلم بيت إسرائيل وقل  ١٠
  .معاصينا وخطايانا علينا وبھا نحن فانون فكيف نحيا

حي أنا يقول السيد الرب إني s أُسر بم>وت الش>رير ب>ل ب>أن . قل لھم  ١١
ارجع>>>وا ارجع>>>وا ع>>>ن ط>>>رقكم . ع الش>>>رير ع>>>ن طريق>>>ه ويحي>>>ايرج>>>

  .فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل. الرديئة

إن ب>>ر الب>>ار s ينجي>>ه ف>>ي ي>>وم . وأن>>ت ي>>ا اب>>ن آدم فق>>ل لبن>>ي ش>>عبك  ١٢
 sيعث>>ر بش>>ره ف>>ي ي>>وم رجوع>>ه ع>>ن ش>>ره و s معص>>يته والش>>رير

  .يستطيع البار أن يحيا ببره في يوم خطيئته

فاتكل ھو على ب>ره وأث>م فب>ره كل>ه s ي>ذكر . لبار حياةً  تحياإذا قلت ل  ١٣
  .بل بإثمه الذي فعله يموت

ف>إن رج>ع ع>ن خطيت>ه وعم>ل بالع>دل . وإذا قلت للشرير موتاً تم>وت  ١٤
  .والحق

إن رد الش>>رير ال>>رھن وع>>وض ع>>ن المغتص>>ب وس>>لك ف>>ي ف>>رائض   ١٥
  .s يموت. الحياة بV عمل إثم فإنه حياةً يحيا

عم>ل بالع>دل والح>ق فيحي>ا . طيته الت>ي خط>أ بھ>ا s ت>ذكر علي>هكل خ  ١٦
  .حياةً 

  

ق��د  ٣٣إن فك��رة الرقي��ب ال��وارد ذكرھ��ا ف��ى ھ��ذا اUص��حاح ح��ز 
  :طُبقت  على مرحلتين 

الكنيسة ھ�ى الت�ى تق�وم ب�دور الرقي�ب المن�ذر  :المرحلة ا/ولى -١
  ).٩ – ٧:  ٣٣حز . (للمجتمع

ق��وم ب��دور الرقي��ب عل��ى ال��رب ھ��و ال��ذى ي :المرحل>>ة الثاني>>ة -٢
الكنيس���ة، وھ���و م���ن خ���Xل كلمت���ه يمس���ك 
ب����البوق لك����ى ي����وقظ كنيس����ته م����ن س����باتھا 

وھن�ا الكنيس��ة ھ�ى الت�ى تلع��ب دور . العمي�ق
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نق�رأ ) ١٦ – ١٠:  ٣٣ح�ز(لذا ففى . السامع
  !دعوة الرب للكنيسة  لكى تتوب 

  

عل�ى ف�م حزقي�ال  –وھذا الجزء الكتابى الذى يدعو هللا فيه كنيس�ته 
ن تتجاوب مع صوت الرقيب يتحدث ع�ن موض�وعين كبي�رين أ –
:  

  ).١٠،١١(المفھوم الVھوتى للخVص عند حزقيال : ا/ول 

  ).١٦ – ١٢(المفھوم الشامل للتوبة : الثانى
  

 ًsص عند حزقيال : أوVھوتى للخV١٠،١١(المفھوم ال: (  
ھذه ھى المرة اTولى التى فيھا نرى المسبيين يش�عرون بخطاي�اھم 

أن>>تم تتكلم>>ون . وأن>>ت ي>>ا اب>>ن آدم فكلّ>>م بي>>ت إس>>رائيل وق>>ل: "م ھ��
إن معاصينا وخطايانا علينا وبھا نحن فانون فكيف : ھكذا قائلين 

لق���د أح���س الش���عب بثق���ل خطاي���اه وش���عر بالي���أس ). ١٠( "نحي>>>ا؟
ا�ب>>اء ) "٢:  ١٨ح��ز(والفش��ل معھ��ا، وبالمقارن��ة م��ع م��وقفھم ف��ى 
نXح��ظ نج��اح وت��أثير " أكل>>وا الحص>>رم وأس>>نان ا/بن>>اء ضرس>>ت

تعل����يم وخدم����ة حزقي����ال النب����ى أخي����راً، فف����ى الماض����ى رفض����وا 
اUعت��راف بالخط��أ وألق��وا بمس��ؤولية الس��بّى عل��ى خطاي��ا اtب��اء 
وذن��وب اTج��داد، ب��ل ولق��د اتھم��وا هللا ب��الظلم Tن��ه ع��اقبھم عل��ى 
معاص���ى ل���م يرتكبوھ���ا، أم���ا ھن���ا فق���د أحس���وا بض���عف م���وقفھم 

  .طاياھمواضطروا إلى اUعتراف بخ

أليس ذلك تشجيعاً لكل خادم ولك�ل ص�احب رس�الة؟ أخي�راً أثم�رت 
ق�د نعل�م الش�عب ... ق�د نطل�ق الب�وق . كلمة ال�رب ف�ى حي�اة الش�عب

لك�ن U نفش�ل ف�ى . وU نجد الثمر فى وق�ت س�ريع... ونقدم الرسالة
ارم خب�زك عل�ى وج�ه المي�اه . عمل الخير Tنن�ا سنحص�د ف�ى وقت�ه

ت�نجح فيم�ا ... Tن كلمة هللا حي�ة وفعال�ة . يرةفإنك تجده بعد أيام كث
إن كلم��ة هللا تحم��ل س��لطان . أرس��لت إلي��ه وتعم��ل م��ا يس��ر ب��ه هللا

مرس��لھا، وحت��ى ل��و ت��أخرت الثم��ار فXب��د أن تظھ��ر ول��و بع��د أي��ام 
  .كثيرة
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ق>ل لھ>م . "وعندما أح�س الش�عب بخطاي�اه، أعل�ن النب�ى غف�ران هللا
ر بم>>وت الش>>رير ب>>ل ب>>أن ح>>ّى أن>>ا يق>>ول الس>>يد ال>>رب، إن>>ى s أس>>

ارجع>>وا ارجع>>وا ع>>ن ط>>رقكم . يرج>>ع الش>>رير ع>>ن طريق>>ه ويحي>>ا
ھن��ا نج��د ). ١١( "فلم>>اذا تموت>>ون ي>>ا بي>>ت إس>>رائيل؟... الرديئ>>ة 

العھ���دين الق���ديم والجدي���د ف���ى طري���ق واح���د للخ���Xص، إذ يق���ول 
s يتب>>اطىء ال>>رب ع>>ن وع>>ده كم>>ا يحس>>ب ق>>وم "الرس��ول بط��رس 

وھ>>و s يش>>اء أن يھل>>ك أن>>اس ب>>ل أن  التب>>اطؤ، لكن>>ه يت>>أنى علين>>ا
  ).٩:  ٣بط  ٢" (يقبل الجميع إلى التوبة

  

إن حزقي��ال ال��ذى ين��ادى برس��الة ق��د تب��دو قاس��يّة، وين��ذر بالوي��ل 
والدينونة اtتية على الشعب بسبب خطيت�ه، ھ�و بنفس�ه ال�ذى يعل�ن 
أيض��اً أن التھدي��د بالدينون��ة ھ��ى وس��يلة يھ��دف بھ��ا هللا إل��ى خ��Xص 

�له الذى U يُسر بدينونة وموت الخاطئ، بل يس�ر ب�أن إنه ا. شعبه
إنه يتمنى من أعم�اق قلب�ه . يعود الخاطئ عن طريقه الرديئة فيحيا

ال��بعض يظ��ن أن العھ��د . أن يرج��ع إلي��ه ك��ل خ��اطئ فيمنح��ه الحي��اة
القديم يصور هللا على أن�ه ا�ل�ه القاس�ى، بينم�ا يرس�م العھ�د الجدي�د 

ك��X إن هللا ف�ى العھ��د الق��ديم ھ��و  !� ص�ورة اTب المح��ب ال��رحيم 
إن��ه إل��ه الع��دل وإل��ه الرحم��ة ف��ى نف��س . ھ��و تمام��اً  كالعھ��د الجدي��د

وحزقي�ال حينم�ا يعل�ن غض�ب ودينون�ة هللا ف�ى ك�ل س�فره، . الوقت
  ).٥:  ٣٣،  ٢١:  ١٨حز(فإنما يھدف إلى التوبة والخXص 

  

  ) :١٦ – ١٢(المفھوم الشامل للتوبة : ثانياً  
فق حزقيال مع العھد الجديد، فينادى بأن التوبة ليست وھنا أيضاً يت

إن طري��ق . فق��ط للش��رير ب��ل أيض��اً للب��ار، للم��ؤمن، عن��دما يخط��ئ
التوب��ة يُع��رض عل��ى الخ��اطئ لك��ى يب��دأ حي��اة جدي��دة بقب��ول ال��رب 

ل�ذلك . يسوع، ويُقدم للمؤمن ليستمر فى حياة التوبة ك�ل أي�ام حيات�ه
وأن>ت ي>ا اب>ن آدم ) "١٢،١٣(يتحدث حزقيال عن التوبة للبار ف�ى 

فقل لبنى شعبك إن بر البار s ينجيه ف>ى ي>وم معص>يته، والش>رير 
s يعث>ر بش>ره ف>ى ي>وم رجوع>ه ع>ن ش>ره، وs يس>تطيع الب>>ار أن 

إذا قل>>ت للب>>ار حي>>اة تحي>>ا، فاتك>>ل ھ>>و . يحي>>ا بب>>ره ف>>ى ي>>وم خطيت>>ه
". على بره وأثم، فب>ره كل>ه s ي>ذكر، ب>ل بإثم>ه ال>ذى فعل>ه يم>وت



��  

إذ قل>ت ) "١٦ – ١٤(يقدم حزقيال طريق التوبة للشرير فى كذلك 
  ".حياة يحيا... للشرير 

  

الفكرة الواضحة ھنا، إذن، أن دعوة التوب�ة تق�دم للش�رير والم�ؤمن 
دع�وة . على السواء، تُعرض على البعيد كما تعرض عل�ى القري�ب

  .مقدمة للكنيسة والمجتمع سواء بسواء
  

U يتع�ارض م�ع فك�رة ع�دم ھ�Xك  لكن، لنXحظ ھنا أن ھذا الك�Xم
المؤمن التى ننادى بھا ك�إنجيليين كت�ابيين، فحزقي�ال U ين�اقش ھن�ا 
ھ��ذه الفك��رة ب��المرة، إU أنھ��ا فرص��ة ھن��ا لك��ى نوض��ح أن ال��دعوة 
ا�نجيلي��ة بيق��ين ع��دم ھ��Xك الم��ؤمن لك��ى تت��وازن كتابي��اً وUھوتي��اً 

" أن s يسقط من يظن أنه قائم فلينظر: "ينبغى أن يتبعھا التحذير 

وا�نس��ان . ف��إذا س��قط الم��ؤمن فعلي��ه أن يت��وب). ١٢:  ١٠ك��و  ١(
التائب سواء كان شريراً بعيداً عن الرب أو مؤمناً، عليه أن يصنع 
أثماراً تليق بحياة التوب�ة، فالتوب�ة يج�ب أن تظھ�ر ف�ى نوعي�ة حي�اة 

:  ٢٠ح�ز " (ف�رائض الحي�اة"الت�ى ھ�ى ) ١٥(تتميز بطاعة ال�رب 

  ).٥:  ١٨ مع U ١٣و١١

ل��ذلك حينم��ا ي��أتى إلين��ا ص��وت ال��رب، وعل��ى ض��وء رس��الته لن��ا، 
كرقيب، يصبح من المح�تم علين�ا القي�ام بمس�ؤولية واض�حة مح�ددة 

  :علينا كسامعين أن . وأن نقرر موقفنا طبقاً لكلمة الرب

يج��ب علين��ا أن نأخ��ذ ك��Xم هللا مأخ��ذ  :ن>>درك الخط>>ر المقب>>ل  -١
  ...يسقط أبداً  وأن ندرك أن كXم هللا U. الجد

فإنجي�ل المس�يح ھ�و إع�Xن للع�زاء وإع�Xن القض�اء والدينون�ة      
  .فى  نفس الوقت

  ...إنه إنجيل الغرس والزرع، كما إنه إنجيل الھدم والقلع    

  ...وإلھنا ھو إله المحبة والرحمة، كما إنه إله العدل والقانون     

  .وت لموتورسالة ا�نجيل رائحة حياة لحياة ورائحة م    
  

إن من يس�تھين بغن�ى لط�ف هللا، Uب�د أن يواج�ه عن�ف غض�به،     
فا� ھو ا�له الساكن فى نور Uيُدنى منه، وھو الذى قي�ل عن�ه 

مخيف ھ>و الوق>وع ف>ى ي>دى "ولذلك فـ " نار آكلة"بصدق إنه 
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، ول��ذلك فالكت��اب ي��دعونا أن ن��رى )٣١: ١٠ع��ب " (هللا الح>>ىّ 
درك الخط���ر المقب���ل وأن U هللا ف���ى ص���ورة متوازن���ة وأن ن���

إن واحدة من أعظم مشكXتنا أننا فى أحي�ان . نستھين بالفرصة
فى سفر الرؤيا يقول الرب . كثيرة U ندرك الخطر المحدق بنا

لست تعلم أنك أن>ت الش>قى والب>ائس : "لمXك كنيسة Uودكية 
وفى العھ�د الق�ديم ). ب ١٧:  ٣رؤ ". (وفقير وأعمى وعريان

عب الذى أصيب بالصمم وغياب اUدراك فيق�ول يحدث هللا الش
أك>>>ل الغرب>>>اء ثروت>>>ه وھ>>>و s "... : ل���ه عل���ى لس���ان ھوش���ع 

). ٩:  ٧ھ�و " (يعرف، وقد رش علي>ه الش>يب وھ>و s يع>رف

إن عدم أخذ كXم هللا مأخذ الجد ھى أكبر مشكلة تعط�ل التوب�ة 
ف�ى حي��اة ا�نس�ان، ل��ذا ف�الخطوة اTول��ى الھام�ة ھ��ى أن ن��درك 

  .لمقبلالخطر ا
  

وU فائ�دة م�ن انتح�ال  :نعلم أن>ه s ج>دوى م>ن ل>وم الظ>روف  -٢
لنك��ف ع��ن أن ننس��ب الظل��م �، ف��X فائ��دة م��ن الثق��ة . اTع��ذار

أخ�دع م�ن ك�ل ش�ىء "الزائدة الزائفة ف�ى الب�ر ال�ذاتى، فالقل�ب 
... "إن كنيس��ة Uودكي��ة الت��ى قال��ت ع��ن نفس��ھا ". وھ��و نج��يس

ھ�ى " لى إلى ش>ىء بع>دإنى أنا غنى وقد استغنيت وs حاجة 
ي�ا "...  ھاأنذا واق>ف عل>ى الب>اب: "ذاتھا التى قال لھا المسيح 

إنھ��ا كنيس��ة ب��X . هللا خ��ارج الكنيس��ة.. لھ��ا م��ن كلم��ة قاس��ية 
  مسيح، فھل تكون كنيسة على ا�طXق؟

ليس>ت "قالوا � . لقد نسب الشعب للرب الظلم وعدم اUستقامة     
فھ��ل ك��ان اTم��ر فع��Xً  ). ٢٠و١٧" (طري>>ق ال>>رب مس>>توية
إن>>>ى أحك>>>م عل>>>ى ك>>>ل واح>>>د م>>>نكم : "ك���ذلك؟ إU أن هللا يق���ول
  ".كطرقه يا بيت إسرائيل

  

ب�ل عل�ى ك�ل  :لنتيقن أنه s يوجد م>ا يب>رر الي>أس أو الفش>ل  -٣
س��امع مس��ؤولية التج��اوب م��ع ك��Xم هللا ب��إخXص، ومواجھ��ة 
ال��نفس بأمان��ة، واUعت���راف والتوب��ة بص���دق، وتغيي��ر الفك���ر 

عن�دھا فق�ط ... جاه، والطاعة العملية فى القول والس�لوك واUت
إن . نس��تطيع أن نختب��ر ونس��تمتع بغف��ران هللا الغن��ى والس��خى
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... الرب U يُسّر بموت الشرير بل أن يرجع عن طريقه ويحيا

U يشاء أن يھلك أناس، ب�ل أن يقب�ل الجمي�ع إل�ى التوب�ة، وھ�و 
فإن���ه يطل���ب  عن���دما يعل���ن الدينون���ة والقض���اء –كم���ا قلن���ا  –

الخXص والحياة، لذا فإن عدم التوب�ة معن�اه ف�ى الحقيق�ة تنك�ر 
للثقة فى رحم�ة هللا وغفران�ه المض�مونْين عن�د رجوعن�ا، ف�ا� 

ح موقفه مع هللا من جديد   .يدعو كل إنسان أن يصحِّ
  

...  إن التوب>>ة الحقيقي>>ة تتح>>ول ف>>ى حي>>اة الم>>ؤمن إل>>ى حي>>اة -٤

، بمعن�ى أن تص�بح التوب�ة ھ�ى حي�اة تائب�ة دائم�اً .. حياة التوب�ة 
ل��ذا يص��لى النب��ى ق��ائXً . م��نھج التفكي��ر ال��دائم ل��دى ا�نس��ان

أى باس��تمرار دعن��ى أك��ون ف��ى روح التوب��ة " ت>>وبنى ف>>أتوب"
س��اعدنى لك��ى أك��ون حساس��اً للخطي��ة م��دركاً لطبيعت��ك . ي��ارب

القدوسة التى U تطي�ق ا�ث�م والش�ر، وأعن�ى Tتخ�ذ باس�تمرار 
". ت��وبنى باس��تمرار ف��أتوب. "ج��وع إلي��كالخط��وة الXزم��ة للر

إن قلن>>ا إنن>>ا ب>>V خطي>>ة نض>>ل أنفس>>نا "فم��ن من��ا U يخط��ئ ؟ 
ي�و  ١" (وليس الحق فينا، ونجعله كاذباً، وكلمت>ه ليس>ت فين>ا

ل����ذلك عل����ى الم����ؤمن أن يك����ون حساس����اً نح����و ). ١٠و٨:  ١
الخطي��ة، ونح��و قداس��ة هللا الس��اكن في��ه، وأن يت��وب باس��تمرار 

: ه م�ن ض�غط الجس�د أو ت�أثير الع�الم، Tن عن كل ما يعل�ق ب�

إن " "من يكتم خطاياه s ينجح ومن يُقر بھا ويتركھا يُرحم"
اعترفن>>ا بخطايان>>ا فھ>>و أم>>ين وع>>ادل حت>>ى يغف>>ر لن>>ا خطايان>>ا 

إن ا�يم�ان الح�ّى ق�ادر ). ٧:  ١ي�و  ١" (ويطھرنا من كل إث>م
دأ باستمرار أن يعترف وأن يعتذر وأن يقبل غفران هللا وأن يب

  .من جديد دائماً 
  

إن حياة التوب>ة الحقيقي>ة المس>تمرة تعب>ر ع>ن اEيم>ان الح>ى  -٥
وھذا ا�يم�ان يظھ�ر ف�ى الس�لوك العمل�ى الي�ومى، أى  النامى،

فى نوعية حياة تتميز بالطاعة لكلمة الرب فى محيط اTس�رة، 
. ومحيط العمل، وفى المج�اUت الكنس�ية، وف�ى المجتم�ع كك�ل

  ...هللا والناس إنھا حياة اTمانة مع 
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لذلك نXحظ أن الموت والحياة يرتبط�ان ب�الموقف العمل�ى م�ن      
فعمل المس�يح Tجلن�ا ھ�و أس�اس ض�مان الحي�اة ... ھذه الدعوة 

اTبدية، لكن ھذا العمل ينبغى أن يثمر فينا حياة شاھدة �يماننا 
به، وتتجل�ى ھ�ذه الحي�اة الش�اھدة ف�ى ثم�ر التوب�ة وق�وة التق�وى 

يم��ان، فالش��رير مت��ى رج��ع ينبغ��ى أن يعم��ل ب��الحق وعم��ل ا�
والع��دل وأن ي��رد ال��رھن ويع��وض ع��ن المغتص��َب وأن يس��لك 

إن ال�رب يس�وع ف�ى دينونت�ه ). ١٦ – ١٣(فى فرائض الحي�اة 
تع>الوا ي>ا : "اTخيرة للبش�ر يوض�حِّ س�ر تب�رر الم�ؤمن فيق�ول 

... مباركى أبى رث>وا الملك>وت المع>د لك>م من>ذ تأس>يس الع>الم 

المل>>ك ويق>ول لھ>>م الح>ق أق>>ول لك>م بم>>ا أنك>م فعلتم>>وه  فيجي>ب
أعم>>>>ال الب>>>>ر والرحم>>>>ة (بأح>>>>د اخ>>>>وتى ھ>>>>ؤsء ا/ص>>>>اغر 

إنن�ا خلقن�ا ). ٤٠ – ٣١:  ٢٥م�ت " (فبى قد فعلتم) واEحسان
ثاني��ة ف��ى المس��يح يس��وع لنعم��ل أعم��اUً ص��الحة ق��د س��بق هللا 

 ل�ذا ن�درك أن الكنيس�ة الم�دعوة لتغيي�ر. فأعدھا لكى نسلك فيھا

المجتم��ع يج��ب أن تك��ون ھ��ى  نفس��ھا ف��ى حال��ة تغيي��ر مس��تمر 
  .وإصXح دائم
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  الفصل الحادى عشر

  وقفة مع أھل القمة
  ١٦ – ١:  ٣٤حز 

  

١     ًVم الرب قائVوكان إلي ك.  

ي>ا اب>>ن آدم تنب>>أ عل>>ى رع>>اة اس>>رائيل تنب>>أ وق>>ل لھ>>م ھك>>ذا ق>>ال     ٢
السيد الرب للرعاة ويل لرع>اة إس>رائيل ال>ذين ك>انوا يرع>ون 

  .أنفسھم أs يرعى الرعاة الغنم

لص>>>وف وت>>>ذبحون الس>>>مين وs ت>>>أكلون الش>>>حم وتلبس>>>ون ا    ٣
  .ترعون الغنم

الم>>ريض ل>>م تق>>ووه والمج>>روح ل>>م تعص>>بوه والمكس>>ور ل>>م     ٤
تجبروه والمطرود لم تستردوه والض>ال ل>م تطلب>وه ب>ل بش>دة 

  .وبعنف تسلطتم عليھم

فتش>>>تتت ب>>>V راع وص>>>ارت م>>>أكV لجمي>>>ع وح>>>وش الحق>>>ل     ٥
  .وتشتتت

عال وعل>ى ك>ل وج>ه ضلت غنمي في كل الجبال وعلى كل تل     ٦
  .ا/رض تشتتت غنمي ولم يكن من يسأل أو يفتش

  .فلذلك أيھا الرعاة اسمعوا كVم الرب    ٧

حي أنا يقول السيد ال>رب م>ن حي>ث أن غنم>ي ص>ارت غنيم>ة     ٨
 sلك>>ل وح>>ش الحق>>ل اذ ل>>م يك>>ن راع و Vوص>>ارت غنم>>ي م>>أك
س>>أل رع>>اتي ع>>ن غنم>>ي ورع>>ى الرع>>اة أنفس>>ھم ول>>م يرع>>وا 

  .غنمي

  .فلذلك أيھا الرعاة اسمعوا كVم الرب    ٩

ھكذا ق>ال الس>يد ال>رب ھأن>ذا عل>ى الرع>اة وأطل>ب غنم>ي م>ن   ١٠
يدھم وأكفھم عن رع>ي الغ>نم وs يرع>ى الرع>اة أنفس>ھم بع>د 

Vتكون لھم مأك Vفأخلص غنمي من أفواھھم ف.  

  ./نه ھكذا قال السيد الرب ھأنذا أسال عن غنمي وأفتقدھا  ١١
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فتقد الراعي قطيعه يوم يكون ف>ي وس>ط غنم>ه المش>تتة كما ي  ١٢
ھكذا أفتقد غنم>ي وأخلص>ھا م>ن جمي>ع ا/م>اكن الت>ي تش>تتت 

  .إليھا في يوم الغيم والضباب

وأخرجھا من الشعوب وأجمعھا من ا/راض>ي وآت>ي بھ>ا إل>ى   ١٣
أرضھا وأرعاھا على جبال إسرائيل وفي ا/ودية وفي جمي>ع 

  .مساكن ا/رض
ي مرعى جيد ويكون مراحھا على جبال إسرائيل العالية ھنالك تربض ف>ي م>راح حس>ن وف>ي أرعاھا ف ١٤

  .مرعى دسم يرعون على جبال إسرائيل

  .انا أرعى غنمي وأربضھا يقول السيد الرب ١٥

وأطل>>>ب الض>>>ال وأس>>>ترد المط>>>رود وأجب>>>ر الكس>>>ير وأعص>>>ب  ١٦
  .الجريح وأبيد السمين والقوي وأرعاھا بعدل

  

ن الس>فر يتح>دث حزقي>ال النب>ى وھ>و ف>ى باب>ل برس>ائل فى ھذا الجزء م>
. إلى شعبه نلمس فيھا اsنذار مرات ونلمح فيھا التش>جيع م>رات أخ>رى

  .الساسة.. القادة .. وفى ھذه ا/عداد وجه حديثه إلى الحكام 
  

قد يُفھم منھا ضمناً رعاة الكنائس Tنھ�ا مألوف�ة ف�ى " الرعاة"فكلمة 
ھا ھنا تعنى الحكام رع�اة الش�عب، الساس�ة أذھاننا بھذا المعنى، ولكن

  .أو الرؤساء، القادة، أو المسئولين فى البXد
  

وليس من الغريب فى الكتاب المق�دس وف�ى العھ�د الق�ديم عل�ى وج�ه 
التحدي��د، أن نج��د الحك��ام أو المل��وك الرع��اة، أى أن يك��ون الح��اكم 

اعي��اً، ف��داود م��ثXً ك��ان ملك��اً ور. راعي��اً للغ��نم قب��ل أن يُ��دعى للحك��م
لذلك من المألوف ف�ى . وقبله ُدعى موسى لقيادة الشعب وكان راعياً 

وف��ى ھ��ذا ال��نص يتح��دث إل��ى . العھ��د الق��ديم أن نج��د الحك��ام الرع��اة
ھؤUء الحكام بصورة واضحة، موجھاً إليھم رسالة قوية ومباش�رة، 
فھ���م ب���دUً م���ن أن يرع���وا الش���عب رع���وا أنفس���ھم، ورك���زوا عل���ى 

استغلوا قدرات وطاق�ات الش�عوب ب�دUً م�ن أن إھتمامھم بنفوسھم، و
يطوروھا، وابتعدوا تماماً ع�ن مش�يئة اUل�ه العظ�يم ال�ذى دع�اھم أن 

ول�ذلك واجھھ�م حزقي�ال النب�ى ب�أن . يحكموا بالعدل ويرعوا اUمان�ة
هللا س���وف يُخل���ص الش���عوب م���ن أي���ديھم بانھ���اء حكمھ���م، ويُعط���ى 

خ��Xل حك��ام الش��عوب تحري��راً وخXص��اً، ويع��ود ھ��و بنفس��ه م��ن 



	
  

صالحين لكى يحرر ويُخلص، ويجبر الكس�ير والمج�روح، ويُعط�ى 
  .المراعى الخضراء، ويفعل الصالح والخير لشعبه

  

ھذه الرسالة تدعونا إلى التفكير ونحن نعيش فى عالمنا اليوم عامة، 
وكم�ا أن هللا . وفى ظروف واحداث منطق�ة الش�رق اTوس�ط خاص�ة

أن تك�ون الكنيس�ة، يج�ب أن  وسط اTح�داث والسياس�ة، ھك�ذا يج�ب
تفك��ر ف��ى ھم��وم المنطق��ة الت��ى تع��يش فيھ��ا، وتق��ف أم��ام ال��دروس 
والعبر، وتح�اول أن تص�غى إل�ى ص�وت هللا وم�ا يري�د هللا أن يقول�ه 

  .فى ھذه اTحداث
  

  :لذا دعونا نركز فى ھذا الجزء لنرى على اTقل جانبين

  :ھا نرى وفي ١٠ – ١محاكمة الحكام فى اTعداد  :الجانب ا/ول 

 تھام>>اتsوفيھ��ا يتح��دث ع��ن فش��ل  ٦ – ١:  ا
ھؤUء الحكام ويوجه عدة اتھامات سوف ن�أتى 
لھ���ا بالتفص���يل عن���د الح���ديث ح���ول القض���ايا 

  .التطبيقية

 وھن���ا يص���در هللا عل���ى ف���م  ١٠ – ٧:  العق>>>اب
النبى حكمه ضد ھذه الفئة م�ن الحك�ام، فيوق�ف 

  .حكمھم ويخلص الشعب من يدھم
يوضح نموذج الحاكم الص>الح أو الراع>ى الص>الح ف>ى    :الجانب الثانى 

وھن>>>>ا يتح>>>>دث ع>>>>ن نم>>>>وذج . ١٦ – ١١ا/ع>>>>داد 
الرعاي>ة أو نم>>وذج الحك>م ف>>ى ش>خص هللا م>>ن خ>>Vل 

  .الملوك الصالحين
  

  قضايا عملية

  :ھذه اTعداد مزدحمة بالقضايا التى 

 يمان بالظروف المحيطةUتربط ا.  

 قة مع المXقة با� بالعXجتمعوتربط الع.  

 وسع للسياسةTوتربط الدين بالمفھوم ا.  

 فراد بالشعوب والحكام والقادةTوتربط ا.  
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س���يادة هللا عل���ى الحك���ام والرع���اة والساس���ة : القض��ية اTول���ى 
  :والقادة فى كل التاريخ

قضية ھامة نحتاج أن نتذكرھا ككنيسة وأف�راد ب�ين الح�ين واtخ�ر، 
القض�ايا المعق�دة لبيئتن�ا ونحن نعيش فى زحام المشكXت اليومي�ة، و

ووسط المعاناة واختXط اTمر وتسارع اTحداث تص�بح . ولمنطقتنا
الرؤي��ة غي��ر واض��حة، فنتحي��ر ونتس��اءل م��رات، وننظ��ر بإحب��اط 

  .ويأس مرات أخرى
  

ويأتى هللا من خXل ھذا النص ويؤكد ھذه الحقيقة أن إلھنا ف�وق ك�ل 
هللا ھ���و س���يد .. .أھ���ل القم���ة أو القم���م، ف���وق ك���ل الحك���ام والساس���ة

الت��اريخ، إلھن��ا ال��ذى ننتم��ى إل��ه ھ��و أبون��ا ومخلص��نا وس��يدنا، وھ��و 
  .أيضا الذى يحكم الشعوب والحكام معاً 

   

أى " رع��اتى" ٨ف��الرب ھ��و ال��ذى يُع��ين الحك��ام فيق��ول ف��ى ع��دد 
وهللا ھ��و ال��ذى يع��زل . حك��امى ال��ذين عين��تھم وأقم��تھم عل��ى ش��عبى

ا ق>ال الس>يد ال>رب ھأن>ذا ھك>ذ" ١٠الحكام والساسة فيق�ول ف�ى ع�دد 
 sعلى الرعاة وأطل>ب غنم>ي م>ن ي>دھم وأكفھ>م ع>ن رع>ي الغ>نم و
يرعى الرعاة أنفس>ھم بع>د ف>أخلص غنم>ي م>ن أف>واھھم ف>V تك>ون 

Vل ثورات الش�عوب، أو بنھاي�ة " لھم مأكXوھذا يعمله الرب من خ
العمر، أو بأية طريقة أخ�رى، فف�وق الع�الى عالي�اً واTعل�ى فوقھم�ا 

إن الرس���الة الت���ى يري���د هللا أن يوقفن���ا أمامھ���ا وس���ط ك���ل .  يXح���ظ
عواص��ف الحك��ام والساس��ة غي��ر اTمن��اء، وس��ط ك��ل الري��اح الت��ى 

U تضطرب قلوبكم وU ترھب، أن�ا أس�ود : يثيرونھا بعدم تعقل، ھى
على الجميع Tنن�ى ف�وق الك�ل، أن�ا ال�ذى أُع�يّن وأن�ا ق�ادر أن أع�زل 

  . ھؤUء وأخلص لشعوب من يدھم
  

كن��ا ق��د تعودن��ا أن ن��رى هللا ف��ى الكلم��ة المقدس��ة وف��ى العھ��د الق��ديم و
يقف ض�د الحك�ام اTجان�ب، لك�ن ھن�ا ف�ى ھ�ذا ال�نص ن�رى هللا يق�ف 

  ".رعاة اسرائيل"ضد الحكام الوطنين، حكام شعبه أيضاً 
  

أى أن هللا يعلن أن كل حاكم U يحكم بالع�دل س�وف يدين�ه U يھ�م أن 
ا� وحده المحرك للتاريخ ف�ى اتج�اه تحقي�ق ف. يكون أجنبياً أو وطنياً 
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أھداف����ه الص����الحة للبش����ر جميع����اً، وللش����عوب المش����تتة والمتألم����ة 
الشعوب التى تع�انى الج�وع والفق�ر . والمقھورة والمحاصرة خاصة

والم��رض س��واء بس��بب حص��ار الق��وى الكب��رى غي��ر العادل��ة ف��ى 
ين دم�روا العالم، أو بسبب عدم أمانة حكامھم وقادتھم فى الداخل الذ

شعوبھم وأھدروا مقدرات وموارد بXدھم، إما فى لھ�وھم وش�ئونھم 
  .الخاصة أو بسبب اندفاعھم ومغامراتھم غير المحسوبة

  

إنھ�ا رس��الة إن��ذار للح��ام الطغ�اة وللق��وى المتجب��رة، ورس��الة تش��جيع 
ورج��اء وتعزي��ة وس��Xم للش��عوب المغلوب��ة عل��ى أمرھ��ا، ول]قلي��ات 

الم الي��وم، ورس��الة ت��ذكير للجمي��ع أن المض��طھدة والمتألم��ة ف��ى ع��
  .نضع رجاءنا على هللا الذى ھو فوق الجميع

  

  :مسئولية الحكم والقيادة : القضية الثانية
مس��ئولية الحك��م والقي��ادة خطي��رة ج��داً، وأھ��ل القم��ة يحمل��ون قم��ة 

ليس��ت المس��ئولية ترف��اً أو وس��اماً، ب��ل ھ��ى س��يل م��ن . المس��ئوليات
ول��ذلك Uب��د للمس��ئول أي��اً ك��ان . ات والص��عاب غي��ر العادي��ةالتح��دي

لكن ھؤUء . موقفه أن يراعى اTمانة فى حياته ومسئولياته المتعددة
الحكام فشلوا فى إدراكھم لدورھم وفى أم�انتھم نح�و ش�عوبھم، وف�ى 

نرى بعض اTمور التى تبرز ھذا الفش�ل م�ن خ�Xل  ٦ – ١اTعداد 
  : نتيجة الحتمية لذلكاUتھامات الموجھة لھم وال

  

خيان��ة ال��دعوة واس��تغXل الش��عوب   ) :٣و٢(ا/م>>ر ا/ول أع>>داد 
وق��د ش��رح النب��ى ) ٢" (ك>>انوا يرع>>ون أنفس>>ھم. "بالجش��ع والطم��ع 

تأكلون الش>حم وتلبس>ون الص>وف وت>ذبحون "ذلك فى العدد الثالث 
لق���د أخ���ذوا ق���وت الش���عب لخ���زائنھم ". الس>>>مين وs ترع>>>ون الغ>>>نم

اخل والخ��ارج �ش��باع ن��زواتھم، وترك��وا الش��عوب الخاص��ة ف��ى ال��د
  .   تموت جوعاً 

 

ھ�ذه . ع�دم اUكت�راث وديكتاتوري�ة الحك�م ) :٤عدد (ا/مر الثانى 
الكلمات المقدسة تكشف التاريخ، فقد قيلت ھذه النبوات م�ا ب�ين س�نة 

م، لكنھ��ا مازال��ت تكش��ف م��ا يح��دث ف��ى نھاي��ة .ق ٥٨٦إل��ى  ٥٩٠
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ن الحادى والعشرين حت�ى نھاي�ة الع�الم، القرن العشرين وأوائل القر
  .إنھا كلمة هللا الصالحة للتطبيق فى كل عصر

  

نجد عدم اUكتراث فى حي�اة ھ�ؤUء الق�ادة ف�ى خم�س ) ٤عدد (وفى 
  :عبارات

 "المريض لم تقووه"  

 "والمجروح لم تعصبوه"  

 "والمكسور لم تجبروه"  

 "والمطرود لم تستردوه"  

 "والضال لم تطلبوه"  

". بل بشدة وبعنف تسلطتم علي>ه"رية الحكم فى القول ونجد دكتاتو

وھذه العبارة تفضح ممارسات الحكام الطغ�اة ف�ى ك�ل الت�اريخ وف�ى 
  .كل مكان

وھ�ى نتيج�ة حتمي�ة تش�تت الش�عوب  ) :٦و٥(النتيجة فى عددى 
  ".ولم يكن من يسأل أو يفتش... وضلَّت... تشتت "بX راع 

  

الُحك�م والعق�اب الواض�ح ف�ى  أمام ھذه اUتھامات واUنحرافات ج�اء
وھو حكم وعقاب باتر، فبعد الحيثيات التى يق�دمھا ) ١٠-٧(اTعداد 

" فى العددين السابع والثامن يقدم الحكم فى العددين التاسع والعاش�ر

ف��ا� U " وأخل>>ص غنم>>ى م>>ن أف>>واھھم... أكفّھ>>م ع>>ن رع>>ى الغ>>نم 
  .يشمخ عليه

  

  :الصالح نموذج الحاكم والراعى : القضية الثالثة
يق�دم النب�ى ص�ورة للراع�ى الص�الح، نخ�رج ) ١٦-١١(فى اTع�داد 

  :منھا بتطبيقين

  مفھوم الحكم ھو-١
 القيادة المسئولة  

 الرعاية المخلصة  

 كتراث الواعىUا  
  

ي��تكلم النب���ى ع��ن ال��رب كنم��وذج للراع���ى ) ١٦و١٥(وف��ى ع��ددى
. أن>>ا أرع>>ى غنم>>ي وأربض>>ھا يق>>ول الس>>يد ال>>رب"الص��الح فيق��ول 
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لضال وأس>ترد المط>رود وأجب>ر الكس>ير وأعص>ب الج>ريح وأطلب ا
، وھ�ى نف�س الص�ورة الت�ى "وأبيد السمين والق>وي وأرعاھ>ا بع>دل

إن إلھنا ليس فقط إله السلطان ). ١٥، لو ١٠، يو٢٣مز (نجدھا فى 
الذى ھو فوق الجميع، ب�ل ھ�و نم�وذج الراع�ى الص�الح ال�ذى يح�ب 

رد البعي�د، ويجب�ر وھ�و م�ازال يخل�ص ويُح�رر، وي�. ويھتم ب�الجميع
  .فھو اUله الراعى واTب المحب.  الكسير، ويعصب المجروح

  

  ھل مسئولية ھذه الكلمات على الحاكم فقط؟-٢
إن ك��ل واح��د فين��ا مس��ئول ف��ى مجال��ه الخ��اص، اTب مس��ئول، اTم 
مس��ئولة، الموظ��ف مس��ئول، الخ��ادم مس��ئول، الم��ؤمن ف��ى موقع��ه 

دم��ة أو العم��ل أو الحك��م، إن اTس��رة أو الخ. كش��يخ أو قائ��د مس��ئول
مجاUت أوكلھا الرب لنا لنحم�ل فيھ�ا المس�ئولية بأمان�ة، وإU يوق�ف 

  .هللا عملنا ويأخذ المسئولية منا

  :وفى مجال خدمتنا

 ھل تشتت الغنم؟  

 عداد؟Tھل ھناك تناقص ا  

 ھل ھناك ضعف ا�جتماعات؟  

  ھل ھناك أض�عاف النف�وس الت�ى ب�ين أي�دينا ل�م
  تصل إليھا الرسالة؟

   ف م�����ن المس�����يحيين ال�����ذينUھ�����ل ھن�����اك آ
  يتسربون كل سنة إلى اتجاھات أخرى؟

  ھ��ل ھن��اك كن��ائس محلي��ة تش��تت بالكام��ل؟ إنھ��ا
  مسئولية خطيرة؟

فھ���ل يرع���ى الرع���اة الغ���نم؟ أم يرع���وا أنفس���ھم؟ ك���ل من���ا مس���ئول، 
والمس��ئولية أثق��ل ش��ىء ف��ى الوج��ود، كم��ا انھ��ا أروع إمتي��از م��ن ي��د 

  .الرب
  

 يق>>>>وم بث>>>>ورة ض>>>>د الظل>>>>م لتص>>>>حيح هللا: القض>>>>ية الرابع>>>>ة 
  :ا/وضاع

  :وھنا نقف أمام تطبيقين

   :المحبة والعدل معاً -١
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يعن�ى ان�ه يق�وم ) ١٠ع�دد (عندما يعزل هللا الملوك كما يقول فى     
أبي>د ") ١٦عدد (لماذا ؟ يقول فى نھاية. بثورة اجتماعية روحية

 ويقص��د م��ن الحك��ام أو الش��عب، أى ان��ه ض��د" الس>>مين والق>>وى

  .الظلم من أى اتجاه
  

والمغ��زى م��ن ھ��ذا أنن��ا ف��ى ك��ل أس��فار الكت��اب نج��د أن العXق��ة     
 Xجتماعي��ة، ف��Uخ��ر للعدال��ة اtالروحي��ة الص��حيحة ھ��ى الوج��ه ا

  . يمكن الفصل بينھما على اUطXق

مثل " أبيد"بعض الترجمات وضعت كلمة أخرى بدUً من  كلمة     
مات أبقت على الترجمة لكن أغلب الترج" أحرس"أو " أراقب"

العربية التى بين أيدينا كما ھ�ى، Tنھ�ا تتمش�ى م�ع ب�اقى العب�ارة 
ب����الرغم م����ن أن كلمت����ى ). ٢٢– ١٧اTع����داد (وب����اقى الفق����رة 

  .أقرب لطبيعة عمل الراعى" أحرس" و " أراقب"
      

إن ص��وت ال��رب ھن��ا ي��ربط ب��ين محب��ة هللا وب��ين الب��ر والع��دل،     
أج��زاء كثي��رة م��ن كلم��ة ال��رب، ف��ى  وھ��ذه الحقيق��ة نج��دھا ف��ى

كلمات عاموس وكل أنبياء الق�رن الث�امن قب�ل الم�يXد، كم�ا ھ�ى 
. ف��ى إرس��الية ال��رب يس��وع ف��ى انجي��ل لوق��ا اUص��حاح الراب��ع

ول�����ذلك يعاق�����ب هللا الظل�����م والفس�����اد، ويق�����ف م�����ع الض�����عفاء 
وھ��ذه ھ��ى نف��س إرس��الية ورس��الة الكنيس��ة الي��وم . والمظل��ومين

  ".رسلكم أناكما أرسلنى ا�ب أ"
  

هللا ھو إل>ه المحب>ة والع>دل ف>ى العھ>د الق>ديم كم>ا ھ>و ف>ى العھ>د -٢
  ..الجديد

ھناك صوت يأتى بين الحين واtخر يقول إن إله الح�ب موج�ود     
لك��ن . ف��ى العھ��د الجدي��د ف��ى ش��خص ال��رب يس��وع، وھ��ذه حقيق��ة

الحقيقة أيضاً ان هللا أعلن عن نفسه فى كل الكلمة المقدس�ة كإل�ه 
ة وإل��ه الع��دل مع��اً، س��واء ف��ى العھ��د الق��ديم أو ف��ى العھ��د المحب��

انه ھو إله الحب ال�ذى نج�ده . الجديد عندما اكتملت ھذه الصورة
فى نب�وات ھوش�ع يتح�دث ع�ن أعظ�م ح�ب ب�ين زوج وزوجت�ه، 
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ف��ى حن��ان ) ٤٠اش (وھ��و ال��ذى يق��ول ف��ى . وب��ين ال��رب وش��عبه
  ."عزوا عزوا شعبى يقول الرب طيبوا قلب أورشليم"بالغ 

  

الخب�ر "إن إلھنا إله واحد، وكتابنا المقدس كتاب واح�د، وانجيلن�ا     
انجي�ل واح�د يحم�ل الخ��Xص الش�امل لك�ل إنس�ان ولك��ل " الس�ار

إنھ��ا الرس��الة الواح��دة الت��ى ..ا�نس��ان، ب��X فص��ل أو ازدواجي��ة
تش��مل قض��ايا اUنس��ان وقض��ايا المجتم��ع مع��اً، قض��ايا ال��روح 

Tرض وقضايا السماء مع�اً، وھك�ذا وقضايا الجسد معاً، قضايا ا
نستطيع أن نصلى فى الص�Xة الرباني�ة كم�ا علمن�ا ال�رب يس�وع 

  آمين   ..ليأت ملكوتك كما فى السماء كذلك على ا/رض"

  



	�  

  الفصل الثانى عشر

  العھد الجديد والقلب المتجدد
   ٣٢ - ٢٢:  ٣٦حزقيال 

  

لذلك فقل لبيت إسرائيل ھكذا قال السيد الرب ليس /جلكم أن>ا   ٢٢
ص>>>انع ي>>>ا بي>>>ت إس>>>رائيل ب>>>ل /ج>>>ل إس>>>مي الق>>>دوس ال>>>ذي 

  .نجستموه في ا/مم حيث جئتم
فأق>>دس إس>>مي العظ>>يم الم>>نجس ف>>ي ا/م>>م ال>>ذي نجس>>تموه ف>>ي   ٢٣

وسطھم فتعلم ا/مم اني أنا الرب يقول الس>يد ال>رب ح>ين أتق>دس ف>يكم 
  .قدام أعينھم

وآخذكم من بين ا/مم وأجمعكم من جميع ا/راضي وآتي بكم   ٢٤
  .إلى أرضكم

وأرش عليكم ماء طاھراً فتطھرون من كل نجاستكم ومن كل   ٢٥
  .أصنامكم أطھركم

ف>ي داخلك>م وأن>زع  وأعطيكم قلباً جدي>داً وأجع>ل روح>اً جدي>دة  ٢٦
  .قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم

وأجع>>ل روح>>ي ف>>ي داخلك>>م وأجعلك>>م تس>>لكون ف>>ي فرائض>>ي   ٢٧
  .وتحفظون أحكامي وتعملون بھا

وتسكنون ا/رض التي أعطي>ت آب>اءكم إياھ>ا وتكون>ون ل>ي ش>عبا   ٢٨
  .وأنا أكون لكم إلھا

وs اض>ع  وأخلصكم من كل نجاساتكم وأدعو الحنطة وأكثرھا  ٢٩
  .عليكم جوعاً 

وأكثر ثمر الشجر وغل>ة الحق>ل لك>يV تن>الوا بع>د ع>ار الج>وع   ٣٠
  .بين ا/مم

فت>ذكرون ط>>رقكم الرديئ>>ة وأعم>الكم غي>>ر الص>>الحة وتمقت>>ون   ٣١
  أنفسكم أمام وجوھكم من أجل آثامكم وعلى رجاساتكم

لوا s من أجلكم أنا صانع يقول السيد الرب فليكن معلوماً لكم فاخج  ٣٢
  .وأخزوا من طرقكم يا بيت اسرائيل
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لعل��ك ت��ذكر عزي��زى الق��ارىء أنن��ا قلن��ا أن الج��زء اTخي��ر م��ن نب��وة 
يتحدث عن نب�وات رج�اء  ٤٨ص  - ٣٣حزقيال وبالتحديد من ص 

مجيدة خاصة بمستقبل شعب إسرائيل، كما ويتح�دث ع�ن مع�امXت 
 نعمة هللا مع ھذا الشعب الذى عصى وأخطأ ض�د إلھ�ه، ب�ل وتوغ�ل

  .فى طريق الفساد واUرتداد إلى أبعد حد ممكن
  

وف��ى ھ��ذا المقط��ع م��ن كلم��ة هللا، يق��دم ال��رب عل��ى لس��ان حزقي��ال 
وع�وداً مبارك��ة لھ��ذا الش��عب، كم��ا ويتح��دث ع��ن دواف��ع قلب��ه الكبي��ر 

وقب��ل أن نسترس��ل ف��ى الح��ديث، أود أن . ال��ذى يظھ��ر ھ��ذه الرحم��ة
tتقسيماً أو مخططاً لھذا الجزء كا ًUتى أضع أو:  

  ):٢٣ - ٢٢(الدوافع Eظھار النعمة  -١
  ).٢٢(Tجل اسمى القدوس  -أ        

  ).٣٦، ٢٣(فتعلم اTمم إنى أنا الرب  -ب      

  ٢٣" (أتقدس فيكم: "كيف؟.(  

  ). ٢٣" (قدام أعينھم"                         
   

  ):٣٠- ٢٤(مضمون النعمة  -٢
  ) .٢٤(مقدمة عن العودة *      

  ).٢٥(وھو أكثر من مجرد الغفران : التطھير   -أ      

".                         الفك�����ر، المش�����اعر، ا�رادة"تغيي�����ر القل�����ب : التغيي�����ر -ب     

الن���بض ال���ذى يح���رك اTفك���ار "تغيي���ر ال���روح 
  ".والدوافع والسلوك

ب��روح هللا ال��ذى يق��دس ال��دوافع، ويكت��ب الش��ريعة :  التن��ـوير -ج    
  ).٢٧(القدرة على التطبيق  على القلب، ويھب

  ).٣٠ - ٢٨(خاتمة عن اTمانة فى العھد *
  

  ) :٢٨، ٣١،٣٢(الموقف الواجب  -٣
امتح��ان وتق��ويم وتوب��ة دائم��ة واختب��ار ح��ى ن��امى للمض��مون  -أ     

)٣٢، ٣١.(  

نض��وج مس���تمر ف��ى اUلت���زام والوف��اء وإدراك المس���ؤولية  -ب     
  ).٢٨(وترتيب اTولويات 

  



		  

  يلالشرح والتحل
 ًs٢٣و٢٢أعداد (الدوافع : أو: (  

  ) :٢٢(/جل اسمى القدوس  -١

يعل�م ال��رب ش��عبه ب��أن ب��اب الرج�اء ال��ذى يفتح��ه أم��امھم باس��تمرار، 
ليس معناه أبداً أن جدارتھم الشخص�ية أو اس�تحقاقھم ھ�و ال�ذى ي�دفع 
الرب لكى يتركه مفتوح�اً لھ�م، ب�ل إن ال�رب بحس�ب نعمت�ه الغ�امرة 

T إن جود ال�رب ومراحم�ه ورأفت�ه . جل اسمه ھويصنع ذلك لشعبه
وإحساناته الجزيلة ھى أشياء غير مسببَّة، بمعنى أنھا U تستند عل�ى 

نع��م، يق��ول . ش��ىء ف��ى المعط��ى ل��ه، ب��ل عل��ى رغب��ة الُمعطَ��ى فق��ط
  :المرنم بصدق معبراً عن ھذه الحقيقة 

  

هs شىَء منى                الكُل من فضـِل ...s شىَء فّى         .ُحبـِّ

  

والرس���ول ب���ولس نفس���ه، وھ���و الك���ارز العم���Xق ورس���ول الجھ���اد 
:  ١٥ك�و ١" (ولك>ن بنعم>ة هللا أن>ا م>ا أن>ا: "العظيم، قال ذات م�رة 

أU ي���دعونا ھ���ذا إل���ى اUم���تXء بمش���اعر الش���كر والعرف���ان ). ١٠
فم>>ن ھ>>و اsنس>>ان : "واUمتن��ان وا�حس��اس بالجمي��ل؟ ق��ال الم��رنم

وتنقص>>ه قل>>يV ع>>ن المVئك>>ة .تفتق>>دهحت>>ى ت>>ذكره واب>>ن ادم حت>>ى 
  ).٥و٤:  ٨مز " (وبمجد وبھاء تكلله

  

لكاتب�ه " ص�ليب المس�يح"وفى ھذا أود أن أقت�بس فق�رتين م�ن كت�اب 
يق��ول س��توت ح��ول ھ��ذه  ١٤٤،١٤٥ج��ون س��توت وم��ن ص��فحتى 

  :الفكرة 
  

ص�حيح أن ھ�ذا ل�يس المعي�ار . إن هللا يتصرف دوماً Tجل اس�مه  
يتعام�ل معن�ا حس�ب أعمالن�ا، ولك�ن ل�يس  الوحيد لنشاط هللا، فھ�و

s يص>نع معن>ا "فھ>و إذاً، . ول�و فع�ل ذل�ك لھلكن�ا. بصورة دائم�ة
Tن�ه )١٠: ١٠٣م�ز " (حسب خطايانا وs يجازين>ا حس>ب آثامن>ا

" هللا الرحيم الرؤوف بطىء الغض>ب وكثي>ر اEحس>ان والوف>اء"

 ، فإن�ه"حس�ب أعمالن�ا"ومع أن�ه U يعاملن�ا دوم�اً ). ٦:  ٣٤خر (
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، أى بكيفي���ة تنس���جم م���ع "اس���مه الق���دوس"دوم���اً يعاملن���ا Tج���ل 
ويب���ين هللا المفارق���ة بتعم���د ف���ى ) ٣:  ٢٣م���ز (طبيعت���ه المعلن���ة 

فتعلمون أنى أن>ا ال>رب إذا فعل>ت بك>م م>ن ) "٤٤:  ٢٠(حزقيال 
أجل اسمى، s كط>رقكم الش>ريرة وs كأعم>الكم الفاس>دة ي>ا بي>ت 

  ".إسرائيل، يقول السيد الرب
  

نجد  -والكXم مازال للدكتور جون ستوت  –) ٣٦(يال وفى حزق
توس��يعاً ف��ى  الموض��وع نفس��ه، فھن��ا وع��د هللا ش��عبه ب��العودة بع��د 
الدينونة، لكنه كان صريحاً بص�ورة مركب�ة بش�أن اTس�باب الت�ى 

ل>يس /جلك>م أن>ا ص>انع ي>ا بي>ت إس>رائيل، ب>ل : "دعته إل�ى ذل�ك 
ھ��ذا اUس��م لق��د دن��س إس��رائيل ). ٢٢" (/ج>>ل اس>>مى الق>>دوس

وجعلوا اTمم يحتقرونه ويجدفون عليه، لكن Uبد أن يرث�ى يھ�وه 
Tن . Uسمه العظيم ويبين من جديد قداس�ته، وتف�رده، أم�ام الع�الم

ح�ين يفع�ل ). ٢٢، ٢١(اTمم س�تعرف عندئ�ِذِ◌ أن�ه ال�رب الح�ّى 
هللا ھ��ذا Tج��ل اس��مه، U يحمي��ه م��ن أن تؤخ��ذ فك��رة خاطئ��ة عن��ه 

ا Tنه مصمم على أن يكون صادقاً نح�وه، فحسب، وإنما يفعل ھذ
  .فاھتمامه بسمعته أقل من اھتمامه بانسجامه مع ذاته

  

بعب��ارة أخ��رى، م��ع أنن��ا U نس��تطيع أن نتض��رع إل��ى هللا عل��ى 
أساس من نحن، فإنن�ا نس�تطيع أن نتض�رع إلي�ه عل�ى أس�اس م�ن 

  .ھو 

  

  ) : ٣٦و٢٣(فتعلم ا/مم أنى أنا الرب  -٢

نا الرب يقول السيد الرب حين أتقدس ف>يكم ق>دام فتعلم ا/مم أنى أ"
إن قل��ب هللا U يتوق��ف أب��داً عن��د محبت��ه للش��عب اليھ��ودى ". عي>>ونھم

فق�ط، لك��ن قل��ب هللا من��ذ اTزل ك�ان يري��د أن يك��ون ھ��ذا الش��عب أداة 
توص���يل للبرك���ة والنعم���ة ا�لھي���ة للش���عوب اTخ���رى م���ن ح���ولھم، 

واخت�ار . أخفق�وا وفش�لوا وبنعمته وحدھا اختارھم لھذا العمل، لكنھم
هللا اtن كنيسة المسيح لتقوم بھذا ال�دور، فكنيس�ة المس�يح الي�وم إذن 

  .ھى الشعب المختار Tجل ذات الدافع
  



�
�  

إن ال��رب يتوق��ع م��ن جماع��ة الملك��وت الجدي��دة أن تق��دس اس��مه ف��ى 
فھ��ل نح��ن فع��Xً قن��اة لبرك��ة م��ن نع��يش . أع��ين جمي��ع أم��م اTرض
الدور؟ لق�د م�ات المس�يح وق�ام وص�عد إل�ى  بينھم؟ ھل نحيا فعXً ھذا

السموات تارك�اً خلف�ه كنيس�ته الت�ى تس�عى لتتم�يم دعوت�ه وإرس�اليته 
اذھب>>وا إل>>ى الع>>الم أجم>>ع واك>>رزوا باEنجي>>>ل : "ق��ال لھ��م . للع��الم

: فھل نحن نس�بب البرك�ة لم�ن حولن�ا . ١٥:  ١٦مر  "للخليقة كلھا

نعيش فيه؟ قال ال�رب ل]سرة، لزمXء العمل، للمجتمع الواسع الذى 
لك>>ى ي>>روا أعم>>الكم الحس>>نة فيمج>>دوا أب>>اكم ال>>ذى ف>>ى "... يس��وع 

د هللا بسببنا حقاً ؟". السموات   !فھل يُمجَّ

  

  ) : ٣٠– ٢٤(المضمون أعداد : ثانياً 
يبدأ ھذا المض�مون بالوع�د ا�لھ�ى ع�ن الع�ودة المبارك�ة م�ن أرض 

م>>ن ب>>ين وآخ>>ذكم ) : "٢٤(الس��بّى إل��ى أرض ال��وطن، فيق��ول ف��ى 
ھ�ذه ". ا/مم وأجمعكم من جمي>ع ا/راض>ى، وآت>ى بك>م إل>ى أرض>كم

  .ھى مقدمة البركة
  

، يق>>دم ال>>رب وع>ده للش>>عب بأن>>ه )٣٠ - ٢٨(وف>ى ا/ع>>داد ا/خي>>رة م>ن 
س>>يكون ھ>>و بنفس>>ه المس>>ؤول ع>>نھم، س>>يرعاھم ويق>>ودھم ويش>>بعھم 

وتسكنون اTرض التي أعطي�ت آب�اءكم إياھ�ا وتكون�ون ل�ي ش�عباً وأن�ا :"
وأخلصكم من ك�ل نجاس�اتكم وأدع�و الحنط�ة وأكثرھ�ا وU . أكون لكم إلھاً 

وأكثر ثمر الشجر وغلة الحق�ل لك�يX تن�الوا بع�د ع�ار . أضع عليكم جوعاً 
  ".الجوع بين اTمم

  

وبين الوعد بالعودة فى المقدمة، والوعد بالرعاية والشبع فى خاتمة 
 - ٢٥(ى اTع�داد الحديث، تأتى العناصر الرئيسيّة لھذا المضمون ف

٢٧.(  
  

  ) :٢٥(التطھير : العنصر ا/ول 

م>>>ن ك>>>ل . وأرش عل>>>يكم م>>>اًء ط>>>اھراً فتطھ>>>رون: "يق���ول ال���رب 
إن ھ�ذه الكلم�ات تس�تدعى ". نجاساتكم وم>ن ك>ل أص>نامكم أطھ>ركم

مباشرة إلى أذھاننا النصوص التى تتحدث عن شريعة التطھي�ر ف�ى 
:  ١٩،ع�د ٥٢:  ١٤ ، ٢١U - ١٧:  ٣٠خر (ففى . العھد القديم كله
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نقرأ ع�ن تفاص�يل ش�ّرعھا ال�رب لش�عبه والت�ى ل�م يك�ن ) ١٩ – ١٧
ممكن��اً ق��ط أن يھملھ��ا الش��عب، ف��ا� الق��دوس يطل��ب م��ن ش��عبه أن 

  .يتطھر حتى يمكنه أن يتوافق مع طبيعته القدوسة
  

ھ�و أكث�ر م�ن ) ٢٥:  ٣٦ح�ز (لكن التطھير الذى نقرأ عنه ھن�ا ف�ى 
مرحض��ة دائم��اً . غتس�ال دائ��م ومس��تمرإن��ه ا. مج�رد غف��ران للخطي��ة

يغتسل فيھا المؤمن باستمرار، لذا فھى عملية اغتسال وتنقيّ�ة دائم�ة 
يومية تح�رر الم�ؤمن م�ن أق�ذار وأوس�اخ الخطي�ة الت�ى ق�د تعل�ق ب�ه 

  .ربما دون أن يشعر

  ) :٢٦(التغيير: العنصر الثانى 

ع قلب وأعطيكم قلباً جديداً، وأجعل روحاً جديدة فى داخلكم، وأنز"
  " .الحر من لحمكم، وأعطيكم قلب لحم

  

إن القلب الجديد الذى يعد هللا بمنحه ھنا يشير إلى الكيان ال>داخلى كك>ل، 
فف>>ى بع>>ض الم>>رات نق>>رأ ع>>ن القل>>ب ف>>ى كلم>>ة هللا مش>>يراً إل>>ى الفك>>ر أو 
العقل، وفى مرات أخرى يشير الكلم>ة إل>ى العواط>ف والمش>اعر ، وف>ى 

Eل>>ذا فالوع>>د ھن>>ا بإعط>>اء القل>>ب الجدي>>د . رادةأحي>>ان ثالث>>ة تش>>ير إل>>ى ا
إن>ه إذن وع>د بالتجدي>د . يشير إلى رغبة هللا فى تغيير كل الكيان الداخلى

  .الكامل والتغيير الكلى
  

فإن�ه U يقص�د " أجعل روحاً جديدة فى داخلك>م: "وحين يقول الرب 
ھنا ال�روح الق�دس، لكن�ه يقص�د الن�بض ال�داخلى ال�ذى يح�رك الفك�ر 

إن���ه يقص���د روح ا�نس���ان، فح���ين . ر وال���دوافع والس���لوكوالمش���اع
يج��رى هللا ھ��ذا العم��ل فإن��ه يج��رى تغيي��راً ك��امXً ش��امXً ف��ى ك��ل 
ا�نسان من فكر ومشاعر وإرادة وفى النبض الداخلى ال�ذى يح�رك 

  .كل ھذا
  

إنه يخلص بالكام�ل ويغيّ�ر تغيي�راً ش�امXً ب�الروح ! ما أكرم جود هللا
ا/ش>ياء : "ى يعط�ى المعن�ى للق�ول ا�لھ�ى �ن ھذا ھو ال�ذ. القدس

  ".العتيقة قد مضت ھوذا الكل قد صار جديداً 
  

أنزع قل�ب الحج�ر :"ثم يضيف الرب كلمة عن كيفيّة ھذا التغيير ويقول 
إن القل>>ب الحج>>ر يش>>ير إل>>ى التبل>>د ". م��ن لحمك��م وأعط��يكم قل��ب لح��م
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ر ال>>ذى s إن>>ه القل>ب العتي>>ق المتم>>رد الث>>ائ. والقس>وة وانع>>دام اEحس>>اس
  .يشعر وs يتجاوب وs ينفعل بمحبة هللا

  

لكن الرب يعد بتغيير ھذا القلب بآخر جديد يمكنه أن يتفاعل مع مش>اعر 
إن . هللا وقلب>>ه، يمكن>>ه أن يش>>عر ويتج>>اوب ب>>ل يمكن>>ه أن يخض>>ع ويطي>>ع

إن إرمي>ا يعب>ر . ھذا العمل الرائع يجريه الروح القدس فى قل>ب اEنس>ان
ف��ى تل��ك اTي��ام وذل��ك :"ن نف>>س الحقيق>>ة فيق>>ول بطريقت>>ه الخاص>>ه ع>>

الزمان يأتى بنو اسرائيل ھم وبنو يھوذا يسيرون سيراً ويبكون ويطلب�ون 
  ).٤:  ٥٠إر " (الرب إلھھم

  

ھ��ل ھن��اك معج��زة أعظ��م م��ن ھ��ذه المعج��زة؟ ھ��ذا ا�نس��ان الش��رير 
  .الذى يتفنن فى صنع الشر يصبح شخصاً جديداً بعمل روح هللا فيه

  

  ) :٢٧(التنوير : لثالث العنصر ا

وأجع>>>ل روح>>>ى ف>>>ى داخلك>>>م، وأجعلك>>>م تس>>>لكون ف>>>ى فرائض>>>ى "
  ".وتحفظون أحكامى وتعملون بھا

  

إن���ه ھ���و ال���ذى يح���دث . إن روح هللا ھ���و مص���در الن���ور ل�نس���ان
اUنقXب فى حياة ا�نسان ويغيًير قلبه من قلب حجر إلى قلب لح�م، 

إن ھ�ذا . محب�ة هللافيمكن ل�نسان عندئ�ِذِ◌ أن يتج�اوب م�ع طرق�ات 
ليس الغارس ش>يئاً وs الس>اقى "إذ . التغيير ھو عمل هللا مئة بالمئة

  .إنه هللا الذى يعمل فى القلب).  ٧:  ٣كو  ١" (لكن هللا
  

لكن كيف يتحول الخاطىء بين ليلة وضحاھا م>ن إنس>ان راف>ض متم>رد 
ص>>>لب الرقب>>>ة إل>>>ى إنس>>>ان يحف>>>ظ أحك>>>ام هللا ويس>>>لك ف>>>ى فرائض>>>ه؟ إن 

ابة نجدھا فى كلمات إرميا والتى اقتبسھا أيضاً كاتب العبرانيين ف>ى اEج
أجع��ل ش��ريعتى ف��ى داخلھ��م : "يق>>ول إرمي>>ا . حديث>>ه ع>>ن العھ>>د الجدي>>د

وأكتبھا على قلوبھم وأكون لھ�م إلھ�اً وھ�و يكون�ون ل�ى ش�عباً وU يعلم�ون 
بعد كل واحد ص�احبه وك�ل واح�د أخ�اه ق�ائلين أعرف�وا ال�رب Tنھ�م كلھ�م 

Tنٮأص�فح ع�ن إثمھ�م . وننى من صغيرھم إلى كبيرھم يقول ال�ربسيعرف
لق>د أض>اءت ش>مس الب>ر ).  ٣٣،٣٤:  ٣١إر " (وU أذكر خطي�تھم بع�د

فش>>>مل القل>>>ب والكي>>>ان اEنس>>>انى تن>>>وير حقيق>>>ى م>>>ن عم>>>ل روح هللا 
  .القدوس
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إن الروح الق�دس يكت�ب عل�ى قلوبن�ا ش�ريعة ال�رب، ويمنحن�ا الق�درة 
بش�كل طبيع�ى وتلق�ائى، دون ص�راع وU  على تطبيق ھذه الش�ريعة

فك��ل إن��اء بم��ا في��ه ينض��ح، وھيك��ل هللا الس��اكن في��ه روح هللا . معان��اة
إن���ه روح هللا ال��ذى يق���دس . يمكن��ه أن يس��لك ف���ى دائ��رة رض��ى هللا

الدوافع ا�نسانية، ويكتب شريعة هللا عل�ى قلوبن�ا، ث�م يمنحن�ا الق�درة 
فى حياة ك�ل ش�خص ق�د  ھذا ما يقوم به الروح القدس. على التطبيق

إنه يقدس دوافعنا وميولنا ويأخ�ذ كلم�ة هللا . قبل الرب يسوع المسيح
إن ا�نس��ان الع��ادى U يمكن��ه أن ينف��ذ وص��ايا . ويطبعھ��ا عل��ى قلوبن��ا

هللا بسبب ضغوط الجسد وإغراءات العالم وصراعات ع�دو الخي�ر، 
  .داخلهلكن هللا يعطى قدراته ا�لھية الكاملة لكل من يقبل روحه فى 

  

  أيھا اEنسـاُن ھيـّا  
  ھا ھو صوُت الحبيبْ 

  مستمِرِ◌كى تُجيـبْ   يَْطِرُق الباَب برفـِق◌ِ   

لْ      وتمـتـْع بالصليبْ   فافتْح القلب وَعجِّ

  واقبْل الروَح سكيبْ   وارتـِد البـرَّ رداءً   
  

  ) :٣٨و٣٢و٣١(الموقف العملى أعداد : ثالثاُ 
. ة واختب�ار ح�ّى ن�امى للمض�مونامتحان وتقويم وتوبة دائم� -أ      

فتذكرون طرقكم الردي>ة : "يقول الرب على لسان حزقيال 
وأعمالكم غير الص>الحة وتمقت>ون أنفس>كم أم>ام وج>وھكم 

لق��د ب��دأوا ف��ى ). ٣١(" م>>ن أج>>ل آث>>امكم وعل>>ى رجاس>>اتكم
التفكير فى الماضى وتذكروا عم�ل هللا معھ�م، ف�أدركوا ك�م 

دني���اء ت���ذكروا أمانت���ه ك���ان هللا عظيم���اً وك���م ك���انوا ھ���م أ
  وخيانتھم له، فماذا كانت النتيجة؟

  

لقد خجلوا من أنفس�ھم ب�ل وكرھ�وا ذواتھ�م بس�بب اTرج�اس          
ھذا ھو الموقف . التى تعبدوا لھا والنجاسات التى اقترفوھا

العملى اTول، ليمتحن كل واحد نفسه بصدق ثم يتوب إل�ى 
خط�اة أن نت�وب ع�ن إنھا دعوة لجميع الم�ؤمنين قب�ل ال. هللا
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طباعنا الس�يئة وس�لوكنا المش�ين وأن ن�رمم ثغ�رات  حياتن�ا 
فيتق��دس اس��م ال��رب فين��ا وأم��ام عي��ون اTم��م الت��ى نع��يش 

  .وسطھم
  

نض��وج مس���تمر ف��ى اUلت���زام والوف��اء وإدراك المس���ؤولية  -ب     
وتكونون لى شعباً، ... : "يقول الرب : وترتيب اTولويات
إنھ�ا نف�س الفك�رة الت�ى يق�ّدمھا ). ٢٨" (وأنا أكون لكم إلھ>اً 

إر " (ھلم فنلصق ب>الرب ف>ى عھ>د أب>دى s يُ>نس: "إرميا 
كلم��ات رائع��ة ت��ذكرنا بي��وم U يُنس��ى ھ��و ي��وم )  ٥:  ٥٠

" يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرات>ه: "الزفاف حين 

نلص>>ق ب>>الرب ف>>ى عھ>>د أب>>دى s " وب��نفس المعن��ى يق��ول
مثالى والشركة الدائمة الت�ى إنھا صورة اUرتباط ال" يُنسى

U تزعزعھ��ا ري��اح التج��ارب، إذ يك��ون اUلت��زام والوف��اء 
ھ�ذا م�ا . للشريك أقوى بكثير من أية ص�عوبات أو تح�ديات

يجع�ل ال��ربَّ أوUً ف��ى حياتن��ا، ف�ى الفك��ر والوق��ت والخدم��ة 
  .ويكون ھو متقدماً فى كل شىء
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  الفصل الثالث عشر

  عودة الحياة وقيامة أمة

    ١٤–١:  ٣٧حزقيال 
  

كانت علي يد ال>رب ف>أخرجني ب>روح ال>رب وأنزلن>ي ف>ي وس>ط   ١
  .البقعة وھي مVنة عظاماً 

وأمرني عليھا من حولھا وإذا ھي كثيرة جداً على وج>ه البقع>ة   ٢
  .وإذا ھي يابسة جداً 

م فقل>ت ي>ا س>يد ال>رب أن>ت فقال لي يا اب>ن آدم أتحي>ا ھ>ذه العظ>ا  ٣
  .تعلم

فق>ال ل>>ي تنب>أ عل>>ى ھ>ذه العظ>>ام وق>ل لھ>>ا أيتھ>ا العظ>>ام اليابس>>ة   ٤
  .اسمعي كلمة الرب

ھك>>ذا ق>>ال الس>>يد ال>>رب لھ>>ذه العظ>>ام ھأن>>ذا أُدخ>>ل ف>>يكم روح>>اً   ٥
  .فتحيون

وأضع عليكم عصباً وأكسيكم لحماً وأبس>ط عل>يكم جل>داً وأجع>ل   ٦
  .أني أنا الربفيكم روحاً فتحيون وتعلمون 

فتنب>>أت كم>>ا أم>>رت وبينم>>ا أن>>>ا أتنب>>ا ك>>ان ص>>وت وإذا رع>>>ٌش   ٧
  .فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه

ونظ>>رت وإذا بالعص>>ب واللح>>م كس>>اھا وبس>>ط الجل>>د عليھ>>ا م>>ن   ٨
  .فوق وليس فيھا روح

فقال لي تنبأ للروح تنبأ يا ابن آدم وقل للروح ھكذا قال الس>يد ال>رب   ٩
  .لرياح ا/ربع وھب على ھؤsء القتلى ليحيواھلم يا روح من ا

فتنب>>أت كم>>ا أمرن>>ي ف>>دخل ف>>يھم ال>>روح فحي>>وا وق>>اموا عل>>ى  ١٠
  .أقدامھم جيش عظيم جداً جداً 

ثم قال لي يا ابن آدم ھذه العظام ھي ك>ل بي>ت إس>رائيل ھ>ا ھ>م  ١١
  .يقولون يبست عظامنا وھلك رجاؤنا قد إنقطعنا

لس>>يد ال>>رب ھأن>>ذا أف>>تح قب>>وركم ل>>ذلك تنب>>أ وق>>ل لھ>>م ھك>>ذا ق>>ال ا ١٢
  .وأصعدكم من قبوركم يا شعبي وآتي بكم إلى أرض إسرائيل
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فتعلمون أني أنا الرب عند فتحي قبوركم وإص>عادي إي>اكم م>ن  ١٣
  .قبوركم يا شعبي

وأجعل روحي فيكم فتحيون وأجعلكم في أرضكم فتعلمون أن>ي  ١٤
  .أنا الرب تكلمت وأفعل يقول الرب

  

م�ن أش�ھر أج�زاء س�فر حزقي�ال إن ل�م يك�ن أش�ھرھا  يَُعد ھذا الجزء
  :ينقسم إلى قسمين واضحين  ٣٧وأصحاح . على ا�طXق

  .١٤ - ١رؤيا العظام اليابسة * 

  .٢٨ - ١٥نبوة العصوين * 
  

والواضح من خXل اTعداد اTولى أن ھذه الكلمات تعبر ع�ن رؤي�ا 
ي>د ال>رب  كان>ت عل>ىّ : "ف�ى الع�دد اTول يق�ول . رآھا حزقيال النب�ى

ف>>أخرجنى ب>>روح ال>>>رب وأنزلن>>ى ف>>ى وس>>>ط البقع>>ة وھ>>ى م�ن>>>ة 
: إذ يق��ول ) ٢٤ - ٢٢:  ٣ح��ز (ونج��د بقع��ة أخ��رى ف��ى ". عظام>>اً 

وكانت يد الرب علّى ھناك وقال ل>ى ق>م أخ>رج إل>ى البقع>ة وھن>اك "
فقم>>ت وخرج>>ت إل>>ى البقع>>ة وإذا بمج>>د ال>>رب واق>>ف ھن>>اك . أكلم>>ك

، فخررت على وجھھ>ى، ف>دخل كالمجد الذى رأيته عند نھر خابور
فّى روح وأقامنى على قدمّى ثم كلمنى وقال ل>ى اذھ>ب أغل>ق عل>ى 

يعل���ن ) ٣اص���حاح (ف���ى البقع���ة اTول���ى ". نفس>>>ك ف>>>ى وس>>>ط بيت>>>ك
ك�ان )  ٣٧اص�حاح(حزقيال دينونة شعب الرب، وفى البقعة الثاني�ة 

  .حزقيال يعلن عودة الحياة بعد الموت ويبشر بقيامة العظام اليابسة

  :خXل قراءتنا لھذا الجزء تبرز لنا فكرتان رئيسيتان  ومن

  

 ًsك الرجاء : أوVغيبة الوعّى وھ:  
م�ن من�ا ل�م ! من منا لم يقف يوماً على قبر رجائ�ه وأحXم�ه وآمال�ه؟

يش�عر يوم��اً ب��أن ق�ارب طموحات��ه ق��د انقل�ب واتج��ه نح��و الص��خور؟ 
 ربما ح�دث ذل�ك ل�ك عل�ى المس�توى الشخص�ى أو اTس�رى أو ربم�ا

: م��ن من��ا ل��م يص��رخ م��ن أعماق��ه م��ع أي��وب . عل��ى ص��عيد المجتم��ع

تھ>بط إل>ى مغ>اليق الھاوي>ة إذ . من يعاينھ>ا. آمالى. فأين إذاً آمالى"
أليس��ت ھ��ذه ھ��ى ). ١٦، ١٥:  ١٧أى ". (نرت>>اح مع>>اً ف>>ى الت>>راب

الحال التى كثيراً ما يصل إليھا ا�نسان؟ أU نشعر فى مرات كثي�رة 
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ياع الرجاء؟ أU نواجه مواقف ميئوس�اً منھ�ا أننا وصلنا إلى حافة ض
  !وU أمل فيھا؟

  

ھذا ما حدث مع حزقيال وھو ينظر إلى أمت�ه ف�ى الس�بّى بع�د عش�ر 
لق��د أص��بحت اTم��ة عظام��اً يابس��ة . س��نوات تقريب��اً م��ن بداي��ة س��بيّھا

ربما ت�ذكر حزقي�ال م�ا . كثيرة منتشرة تم] وجه البقعة الصحراوية
لكن�ه ي�رى ). ٢، ١(ھو ف�ى طريق�ه إل�ى باب�ل فعله البابليون بشعبه و

 Xم�ة أص�بحت عظام�اً يابس�ة وقب�وراً مغلق�ة ب�Tن أن كل اtرج>اء ا
). ١١" (ق>د انقطعن>ا. ھا ھم يقولون يبست عظامنا، ھل>ك رجاؤن>ا"

لقد ظن الشعب أن وريد الحياة قد انقطع، ول�م يع�د ھن�اك رج�اء ول�م 
  .يروا بصيصاً من النور

  

الشعب فعبّر عن حالة الموت والجمود التى لقد رأى حزقيال حال 
أصابت شعبه، وأول مظھر من مظاھر ھذا الموت ھو غياب الوعّى إذ 

  .أن الفارق بين الحّى والميت ھو وجود الوعّى أو غيابه

  

بص���ورة أخ���رى، رأى حزقي���ال أن الش���عب ل���م يع���د ق���ادراً عل���ى 
ي�ت وھ�ذا ھ�و م�ا يميّ�ز الش�خص الم. اUستجابة للمؤثرات الخارجية

أو الفاقد للوعّى، إنه U يستطيع التجاوب أو اUنفع�ال م�ع م�ا يح�دث 
إن غي��اب ال��وعّى مش��كلة كبي��رة Tن��ه إم��ا أن تك��ون اTم��ة أو . حول��ه

الجماعة فعالة أو متجاوبة أو أن تك�ون ب�X وع�ى فھ�ى قابل�ة تنتظ�ر 
إنھ�ا . ما يحدث معھا دون أن تستجيب أو تشعر أو تخط�ط للمس�تقبل

  .قابلة وكفى، U حيلة لھا وU حياة فيھاإزاء ھذا كله 
  

والم��وت الروح��ى ف��ى الف��رد أو الجماع��ة ھ��و غيب��ة ال��وعّى وع��دم 
وبغي��اب ال��وعّى يص��بح ا�نس��ان ف��ى حال��ة ... اUس��تجابة Tى م��ؤثر 

م��ن الغيبوب��ة فتخ��تلط علي��ه اTم��ور وي��رى الص��غير كبي��راً والكبي��ر 
المادي�ة كأنھ�ا ك�ل صغيراً، وتختلط عليه القيم فيرى اTم�ور الوقتي�ة 

بغي�اب ال�وعّى يفق�د . شىء ويرى اTمور الروحية اTبدية كX ش�ىء
ا�نسان التقدير الصائب للواقع وU يستطيع تمييز عXم�ات اTزمن�ة 
وروح العص��ر، وھك��ذا يع��يش ف��ى فق��ر وض��ياع فك��رى وروح��ى 

  .وغياب رؤية
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نف�س تعانى  -سواء ككنيسة أو كأمة  -والجماعة عندما تفتقد الوعّى 
مظاھر الجمود والغيبوبة، فتفقد استجابتھا للم�ؤثرات الخارجي�ة م�ن 
حولھا، وفى تاريخ الكنيسة نق�رأ كي�ف تعرض�ت الكنيس�ة لمث�ل ھ�ذه 
اTم��ور حيتم��ا غ��اب ال��وعّى الروح��ى وفق��د التقي��يم الحقيق��ى لح��ال 
 ًXالكنيسة وض�اعت النظ�رة الص�ائبة ل]م�ور، فف�ى العھ�د الق�ديم م�ث

ف عل�ى قم�ة ورأس الش�عب، المل�ك ال�ذى يمث�ل نرى الرجل الذى يق
هللا، نراه يقتل ويزنى ث�م تض�يع من�ه الرؤي�ة ويغ�ط ف�ى ن�وم عمي�ق، 
فX يتذكر شيئاً وU يذكره أحد م�ن الش�عب بش�ىء، حت�ى ي�أتى الي�وم 

فيوقظ�ه م�ن " أن�ت ھ�و الرج�ل"الذى يواجھه نبى هللا فيه ويقول ل�ه 
  .نومه الروحى

  

. م��ود والم��وت ھ��و فق��ر الفك��رھن��اك مظھ��ر آخ��ر م��ن مظ��اھر الج

فالكنيس��ة الت��ى تخ��تلط عليھ��ا اTم��ور تخ��تلط عليھ��ا التع��اليم أيض��اً، 
الذى ھ�و  -وتفقد القدرة على التمييز بين الغث والثمين Tن المقياس 

وما أكثر الكن�ائس الت�ى تُحم�ل بك�ل ري�ح تعل�يم . قد ضاع -كلمة هللا 
انى م���ن غيبوب���ة وتُخ���َدع بك���ل أن���واع الروحاني���ة الزائف���ة Tنھ���ا تع���

  .روحيّة

ض�ياع الرؤي�ة، فس�اد اTخ�Xق، : ھذه ھى مظاھر الم�وت والجم�ود 
ترى كم مرة أدركنا أننا نص�ارع م�ع ھ�ذه . عجز الحركة، فقد الفكر

الحالة الميئوس منھا ف�ى كنائس�نا وف�ى مجتمعن�ا أو منطقتن�ا العربيّ�ة 
ع�ة التى نعيش فيھا؟ ك�م م�رة نع�انى م�ن الوج�ود ف�ى ھ�ذه البقع�ة، بق

  !!غيبة الوعى؟
  

  :عودة الحياة ومعجزة المستحيل : ثانياً 
فق>ال ل>ى ي>ا اب>ن آدم أتحي>ا ھ>ذه العظ>ام ؟ : "يقول حزقي�ال ) ٣(فى 

أى ربم���ا يك���ون بحس���ب عقل���ى ". فقل>>ت ي>>>ا س>>>يد ال>>>رب أن>>>ت تعل>>>م
ھن�ا نج�د ". تسطيع كل شىء وs يعس>ر علي>ك أم>ر"مستحيل، لكنك 

إذ تتح�ول العظ�ام إل�ى ج�يش  هللا يحقق المعجزة ويصنع المس�تحيل،
  !كيف يحدث ھذا ؟... عظيم يخدم هللا الحىّ 
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إن حزقي��ال بع��د أن يق��ف بن��ا عل��ى الحاف��ة . ھ��ذا ھ��و إنجي��ل حزقي��ال
السوداء فى دراسته الصحيحة للواقع المؤلم، ينتق�ل بن�ا بس�رعة إل�ى 

إنھ�ا . إذ يرى الحياة تبعث من جدي�د ف�ى ھ�ذه العظ�ام. الجانب اtخر
ة أن يم�نح ال�رب الحي�اة لش�ىء ق�د م�ات وانتھ�ى، لك�ن معجزة حقيقي

إنه وحده القادر عل�ى إرج�اع الش�عب م�ن . إلھنا ھو إله المستحيXت
أU . السبّى، وھو وح�ده ال�ذى يعط�ى الم�يXد الجدي�د Tم�ة ق�د انتھ�ت

تتكرر ھذه المعجزة يومياً حينما يقيم هللا الخطاة من قب�ور خطاي�اھم 
بم�ؤمنين اس�تفاقوا م�ن ن�ومھم وب�دأوا ف�ى  أU يفرحنا هللا ك�ل ي�وم! ؟

نشر الرسالة والكرازة بيسوع الحّى المقام، لذا، فصوت هللا للكنيسة 
عودة الحياة وعودة النبض الروحّى الذى افتقدناه، ع�ودة مج�د : ھو 

أU نت��وق . الكنيس�ة والس�لوك ا�نجيل��ى والنش�اط الك�رازى م��ن جدي�د
  !لنوع ؟كلنا فعXً إلى قيامة جديدة من ھذا ا

  

  :لكن حزقيال يقدم لنا ھذه القيامة على مرحلتين 

وفيھ��ا تس��تجيب العظ��ام لخدم��ة  ) :٨ - ٤(المرحل>>ة ا/ول>>ى  -١
ك>ان ص>وت وإذا رع>ش فتقارب>ت العظ>ام، "ونبوة النبى فيقول 

ك>>ل عظ>>م إل>>ى عظم>>ه، ونظ>>رت وإذا بالعص>>ب واللح>>م كس>>اھا 
وھن�ا، تح�دث " وبسط الجلد عليھا من فوق ول>يس فيھ>ا روح

بداي��ة القيام��ة فيكتم��ل التئ��ام العظ��ام لك��ن ب��X روح، والعام��ل 
أى " تنب�أ"المھم فى ھ�ذه المرحل�ة ھ�ى تق�ديم كلم�ة هللا للم�وتى 

وھن��ا ن��رى إيم��ان وأمان��ة حزقي��ال . علِّ��م وع��ظ لھ��ؤUء الم��وتى
الذى يرى الواقع كم�ا ھ�و، لكن�ه ف�ى إيم�ان بوع�د ال�رب يطي�ع 

عظه بأمانة مطلقة صوت هللا رغم موت الواقع، ويستمر فى و
أU يعلّمن��ا حزقي��ال أن . وإيم��ان عني��د إل��ى أن تتحق��ق المعج��زة

نستمر كخدام فى خ�دمتنا حت�ى يح�ين الوق�ت المناس�ب فيص�نع 
يقول الرس�ول ب�ولس ! هللا المعجزة ويھب الحياة لمن نخدمھم؟

فV نفشل إذاً فى عمل الخير /ننا سنحصد فى وقته إن كنا : "
  ".s نكل

  

تنب��أ عل��ى : ا/ول>>ى إن المرحل��ة ) :١٠، ٩(الثاني>>ة  المرحل>>ة -٢
تنب���أ  :الثاني>>>ة ، أم���ا المرحل���ة )الكلم���ة المقدس���ة(ھ���ذه العظ���ام 



���  

وباTمانة الواثق�ة المث�ابرة ف�ى . وعمل الروح) الصXة(للروح 
الكلم��ة، وبالص��Xة الدائم���ة يعم��ل روح هللا فين���ا ويھ��ب الق���وة 

باً من ا/رض ونفخ جبل آدم ترا"إن هللا الذى . للحياة والخدمة
)  ٧:  ٢ت��ك " (ف>>ى أنف>>ه نس>>مة حي>>اة فص>>ار آدم نفس>>اً حي>>ة

مازال ھ�و ھ�و بقوت�ه الق�ادرة عل�ى م�نح الحي�اة بالكلم�ة فيحي�ى 
  .الموتى من جديد

  

إن روح هللا يغيّ��ر الواق��ع، ويص��نع الت��اريخ، ويعي��د الحي��اة وال��وعّى 
ة للغاف��ل والخام��ل، وھ��و يكت��ب الش��ريعة عل��ى القل��ب فتس��كن الكلم��

بغنى، فيستنير الذھن، وتتجدد الحياة، وتثمر الخدمة، ويع�ود مي�زان 
ما أقوى كلم�ة هللا . القيم إلى وضعه الصحيح وتلمع الرؤيا من جديد

عن��دما تقت��رن بالص��Xة إذ م��ن خXلھ��ا يعم��ل ال��روح الق��دس ويق��يم 
  .الموتى بالذنوب والخطايا

  

tن أن ھ��ل فق��دت ال��وعّى وعش��ت ف��ى غيبوب��ة وجم��ود؟ ھ��ل تري��د ا
ترجع إلى الحياة وتتحق�ق المعج�زة؟ انف�تح عل�ى عم�ل روح هللا م�ن 

وس��ترى كي��ف أن . خ��Xل دراس��ة الكلم��ة المقدس��ة ف��ى روح الص��Xة
  .الروح القدس يعيد إليك الحياة والحيوية من جديد

  

إن رسالة ھذا ا�صحاح ھى بشرى رجاء بأخبار سارة تؤكد إمكانية 
ھذا ما تم بعمل الرب يسوع المسيح و. الحياة من قلب الموت لكل إنسان

Tجلنا، فكل من يؤمن به ينتقل من الموت إلى الحياة، بل إلى ملء الحياة 
أتيت لتكون لھم : "إنه قال بصدق . الواعية الناميّة المثمرة والمستنيرة

  ).١٠:  ١٠يو " (حياة وليكون لھم أفضل

  

قظ م�ن إنھا رسالة الرجاء لكل اجتم�اع ولك�ل كنيس�ة لت�نھض وتس�تي
الغفل��ة والض��ياع والم��وت إل��ى حي��اة اUس��تيقاظ والھ��دف والش��ھادة 

  .والثمر
  

وھى رسالة رجاء ل]مة، بل للعالم كله الذى يعيش عل�ى ش�فا حف�رة 
من الھXك فى غيبة كاملة للوعّى، وللنظرة الص�ائبة ل]م�ور، وف�ى 
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إنھا بشرى رج�اء أن يج�د س�Xمه وحيات�ه . عدم إحساس بالمسؤولية
  .حفى المسي
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  الفصل الرابع عشر

  دعوة للم  الشمل

   ٢٨ -  ١٥:  ٣٧حزقيال 
  

١٥   ًVم الرب قائVوكان إلي ك.  
وأن>>ت ي>>ا اب>>ن آدم خ>>ذ لنفس>>ك عص>>ا واح>>دة واكت>>ب عليھ>>ا ليھ>>وذا   ١٦

ولبني إسرائيل رفقائه وخذ عص>ا أخ>رى واكت>ب عليھ>ا ليوس>ف عص>ا 
  .أفرايم وكل بيت إسرائيل رفقائه

/خرى كعصا واح>دة فتص>يرا واح>دة ف>ي واقرنھما الواحدة با  ١٧
  .يدك

  .فإذا كلمك أبناء شعبك قائلين أما تخبرنا ما لك وھذا  ١٨

فقل لھم ھكذا قال الس>يد ال>رب ھأن>ذا آخ>ذ عص>ا يوس>ف الت>ي   ١٩
ف>>ي ي>>د أف>>رايم وأس>>باط إس>>رائيل رفق>>اءه وأض>>م إليھ>>ا عص>>ا 

  .يھوذا وأجعلھم عصا واحدة فيصيرون واحدة في يدي

  .لعصوان اللتان كتبت عليھما في يدك أمام أعينھموتكون ا  ٢٠

وقل لھم ھك>ذا ق>ال الس>يد ال>رب ھأن>ذا آخ>ذ بن>ي إس>رائيل م>ن   ٢١
بين ا/مم التي ذھبوا إليھا وأجمعھم من كل ناحية وآت>ي بھ>م 

  .إلى أرضھم

وأصيرھم أمة واح>دة ف>ي ا/رض عل>ى جب>ال إس>رائيل ومل>ك   ٢٢
ون>>ون بع>>د أمت>>ين وs واح>>د يك>>ون ملك>>اً عل>>يھم كلھ>>م وs يك

  .ينقسمون بعد إلى مملكتين

وs يتنجسون بع>د بأص>نامھم وs برجاس>اتھم وs بش>يء م>ن   ٢٣
معاص>>يھم ب>>ل أخلص>>ھم م>>ن ك>>ل مس>>اكنھم الت>>ي فيھ>>ا أخط>>اوا 

  .وأاطھرھم فيكونون لي شعبا وأنا أكون لھم إلھا

وداود عب>>دي يك>>ون ملك>>اً عل>>يھم ويك>>ون لجم>>يعھم راع واح>>د   ٢٤
  .في أحكامي ويحفظون فرائضي ويعملون بھافيسلكون 
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ويسكنون في ا/رض التي أعطيت عب>دي يعق>وب إياھ>ا الت>ي   ٢٥
س>>كنھا أب>>اؤكم و يس>>كنون فيھ>>ا ھ>>م وبن>>وھم وبن>>و بن>>يھم إل>>ى 

  .ا/بد وعبدي داود رئيس عليھم إلى ا/بد

وأقط>>ع معھ>>م عھ>>د س>>Vم فيك>>ون معھ>>م عھ>>داً مؤب>>داً واق>>رھم   ٢٦
  .ي في وسطھم إلى ا/بدوأكثرھم وأجعل مقدس

  .ويكون مسكني فوقھم وأكون لھم إلھا ويكونون لي شعباً   ٢٧

فتعلم ا/مم أني أنا الرب مقدس إسرائيل إذ يكون مقدسي ف>ي   ٢٨
  .وسطھم إلى ا/بد

  

من نبوة حزقيال يتكون من رؤيا ونبوة، رؤيا  ٣٧رأينا أن أصحاح 
 - ١٥صوين فى اTعداد ، ونبوة الع١٤ - ١العظام اليابسة فى اTعداد 

عودة الحياة : ولقد وقفنا فى الفصل السابق أمام الرؤيا تحت عنوان . ٢٨
  .وفى ھذا الفصل نقف أمام النبوة. قيامة أمة

  

وھناك عXقة واضحة بين الرؤيا والنبوة، فمن خXل الفھم الصحيح 
لXتجاه الرئيسى لفكر حزقيال يتضح لنا أن ا�صحاح كله عبارة عن 

فلقد أصيب ... ة واحدة يزيد فھمنا لھا عند دراستنا للقرينة والخلفيّة رسال
الشعب بصدمة ھائلة بسقوط أورشليم وسبيھم إلى بابل، ھذه الصدمة 

ھا ھم يقولون يبست "كسرت إيمانھم وم]تھم باليأس والشك وا�حباط 
وھى نفس ) ( ١١:  ٣٧حز" (قد انقطعنا.. ھلك رجاؤنا .. عظامنا 

لسلبية التى سادت على قلوب وألسنة شعوبنا العربية بعد المشاعر ا
لقد أحسوا أن اTمة ماتت ). ١٩٦٧ھزيمتنا أمام إسرائيل فى يونيو 

أتحيا ھذه :"وكان السؤال المثار فى كل اTذھان . بسبب ما حدث
  .ھذا مستحيل... U: وكانت ا�جابة عند الكل " ؟العظام

  

نية عودة الحياة إلى العظام اليابسة، ھنا جاءھم النبى برسالة تحمل إمكا
عودة الحياة إلى اTمة المكسورة المھزومة Tن هللا يستطيع أن يعمل 

إنه السيد القادر أن يقيم من اTموات، وأن يخلق من العدم، Tنه ... ھذا
ھنا قدم لھم النبى بعض مXمح عصر . أصXً مصدر الحياة وخالقھا

، مدن يعاد تعميرھا، عبادة مرضية قيادة جديدة، أرض تعود: المسيا
  .إلخ... تقام، حياة شاھدة تعلن مجد هللا 
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والرؤيا والنبوة تقدمان نفس الرسالة مع اUختXف فى اTسلوب 
والتنبير، فالرؤيا استخدم فيھا النبى اTسلوب الرؤوى والتنبير على أن 

ل ھيك(روح هللا سوف يحيى اTمة من جديد ويحولھا من عظام يابسة 
أما النبوة فقد استخدم فيھا النبى . إلى جيش عظيم فعال للرب) عظمى

اTسلوب الرمزى، وھو أسلوب دأب حزقيال النبى على استخدامه 
، والتنبير ھنا أن اUنقسام القديم بين يھوذا )٥، صU٤حظ مثXً ص(

وإسرائيل والذى حدث عقب وفاة سليمان الملك مباشرة، ھذا اUنقسام 
وسوف ينصھر الكل فى اTمة الجديدة فى أرض واحدة سوف ينتھى 

ومملكة واحدة وتحت راية ملك واحد، وھو اTمر الذى نجد إشارة 
  ".كل بيت إسرائيل" ١١:  ٣٧خفيفة إليه فى 

  

إذن فالفكرة الرئيسيّة للنبوة ھى وحدة اTمة بعد أن عادت إليھا الحياة من 
. فى النبوة تتوحد اTمة المقامةجديد، فى الرؤيا عودة الحياة أو القيامة و

ھذه الفكرة الرئيسية، فكرة الوحدة كرجاء ل]مة، قدمھا النبى بتدرج  
  :جميل وجذاب إذ قدمھا من خXل الرمز ثم الشرح 

  

 ًs٢٠ - ١٥(الرمز فى ا/عداد : أو:(  
وفيھا يمسك النبى بعصوين ثم يضمھا معاً كعصا واحدة طويلة تُْمَسك 

  .عيون الشعب للتعبير عن فكرة الوحدة من منتصفھا أمام

  

  ) :٢٨ - ٢١(الشرح فى ا/عداد : ثانياً 
يكونون لى " ويتكون من فقرتين ممتلئتين بالوعود تُْختَم كل فقرة بعبارة

  : ٢٧، ٢٣فى " شعباً 

  

  :وتشمل ) ٢٣ - ٢١(الفقرة ا/ولى 

  .٢١الجمع والعودة إلى اTرض * 

  .٢٢الوحدة * 

  .٢٣التطھير * 
  

  :وتشمل ) ٢٧ - ٢٤(قرة الثانية الف

  .٢٤الطاعة * 

  .٢٥اUستقرار اTبدى * 
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أكثّ��رھم، : ويش��تمل عل��ى برك��ة مزدوج��ة  ٢٧، ٢٦عھ��د الس��Xم *
  .فوقھم.. أجعل مقدسى فى وسطھم إلى اTبد 

  

  ) :٢٨(الخاتمة 
وھذه الوعود بكل ما فيھا ھى ). ٣٦،  ٢٣:  ٣٦حز(فتعلم اTمم انظر 

  .٣٠ -  ٢٢: ٣٦، أصحاح ٣١ - ١١:  ٣٤حاح تكرار لما ورد فى أص

  

:  ١١وفكرة الوحدة ورمز العصوين يعودان بنا إلى سفر زكريا أصحاح 

لكن المعنى فى زكريا يختلف عن المعنى الوارد فى حزقيال،  ١٤ - ٧
ففى زكريا نجد فكرة العصوين للتقسيم وليس للجمع Tن هللا قد قرر أن 

، أما فى )١٤و١٠:  ١١زك (اھم ينقض عھده مع اTسباط بسبب خطاي
  .حزقيال فترد فكرة العصوين للضم ولم الشمل من جديد

  

وفى الكتاب المقدس ھناك باس�تمرار ش�وق ك�امن إل�ى الوح�دة، ھ�ذا 
مث�ل " النب�وات المبك�رة"الشوق نجده ف�ى ك�ل النب�وات الت�ى نس�ميھا 

وھ�ذا الش�وق موج�ود ). ١١:  ١، ھ�و ١٨:  ٣، وي�ؤ ١٣:  ١١إش (
إن الع�الم يتج�ه الي�وم إل�ى م�ا يس�مونه ب�ـ . ك�ل الع�الم الي�وم أيضاً فى

بعد انتھ�اء الح�رب الب�اردة ب�ين الق�وتين العظمي�ين " العصر الجديد"
كم��ا زال . وبداي��ة عص��ر الوف��اق والتنس��يق ف��ى الع��الم بنظ��ام جدي��د

أيضاً سور برلين الذى فص�ل ألماني�ا الش�رقية ع�ن الغربي�ة وع�ادت 
فى ألمانيا، كذلك توحدت العملة اTوربية الوحدة بين الشعب الواحد 

إن المؤشرات . وانفتحت حدود الدول اTوربية على بعضھا البعض
كلھ��ا ت��دل عل��ى أن الع��الم كل��ه يتوق��ف ويتج��ه إل��ى الوح��دة ف��ى نظ��ام 
عالمى جديد من التكامل والتعاون والمص�الح المش�تركة، مم�ا يؤك�د 

داث إل��ى اس��تقرار أن روح هللا يعم��ل الي��وم ف��ى الع��الم ويوج��ه اTح��
وھ�ا نح�ن ن�رى ب�وادر اTم�ل . البشر وتنمية حياتھم وبن�اء مس�تقبلھم

فى توحيد كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية مع�اً بع�د لق�اء القم�ة ب�ين 
  .رئيسى البلدين

  

لكنن��ا م��ن جھ��ة أخ��رى نج��د ج��ذور اUنقس��ام ا�نس��انى موج��ودة ف��ى 
كلم�ة الخطي�ة إل�ى الكلمة المقدسة ومَؤرخ لھا ھناك، فمنذ أن دخلت 

الق��اموس ا�نس��انى، نش��أت الغي��رة وض��ياع الثق��ة وتض��خم ال��ذات 
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إل��ى ... وح��ب الس��يطرة وع��دم فھ��م أو قب��ول اtخ��ر وع��دم الغف��ران 
أخر ما جرته علينا الخطي�ة من�ذ أي�ام ق�ايين وانقس�ام اTس�رة اTول�ى 

وفى عصرنا ھذا الذى نعيش فيه U ترى القتل فقط، ب�ل . حتى اليوم
ى القت��ل المعن��وى لش��ريك الحي��اة أو للوال��دين أو ل]طف��ال أيض��اً ن��ر

داخل اTسرة الواحدة، كما تج�ر اUنقس�امات الكنس�يّة أحزان�اً عميق�ة 
فى قلوبنا، ھذا فضXً ع�ن اUنقس�ام الط�ائفى ال�ذى يض�رب بج�ذوره 

إضف إلى ذلك ما نعانيه على المستوى ال�وطنى . فى تاريخ الكنيسة
  .والقومى من تشتت وفرقة

  

إن ص���وت هللا عل���ى ف���م حزقي���ال ي���دعو اTم���م وال���وطن والكنيس���ة 
واTسرة إلى الوح�دة ول�م الش�مل، ف�ا� يتمج�د ف�ى الجماع�ة المتح�دة 
المتماسكة، ولع�ل ھ�ذا ھ�و م�ا دف�ع يس�وع إل�ى الص�Xة Tج�ل وح�دة 

، ك���ذلك طل���ب )٢١:  ١٧ي���و " (ليك>>>ون الجمي>>>ع واح>>>داً "الكنيس���ة 
وحداني>>ة ال>>روح برب>>اط "ظ الرس��ول ب��ولس أن تجتھ��د الكنيس��ة ل��تحف

  ".السVم
  

من ھذا المنطلق وبنفس ا�حساس، يطالب النبى حزقيال فى العھد القديم 
يقدم لنا عدة ) ٢٨ – ٢١اTعداد(بضرورة اUجتھاد لصنع الوحدة، وفى 

  :أفكار حول ھذا الموضوع 

  

  ) :٢١،٢٢(طبيعة الوحدة -١
إس>رائيل م>ن ب>ين ھأنذا آخ>ذ بن>ى : ھكذا قال السيد الرب: قل لھم "

ا/م>>م الت>>ى ذھب>>وا إليھ>>ا وأجمعھ>>م م>>ن ك>>ل ناحي>>ة وآت>>ى بھ>>م إل>>ى 
أرض>>ھم، وأص>>يرھم أم>>ة واح>>دة ف>>ى ا/رض عل>>ى جب>>ال إس>>رائيل 
 sيكون>>ون بع>>د أمت>>ين و sومل>>ك واح>>د يك>>ون ملك>>اً عل>>يھم كلھ>>م و

  ".ينقسمون بعد إلى مملكتين
  

ل��ى ف��ى ھ��ذين الع��ددين يتح��دث النب��ى ع��ن جم��ع الش��عب وع��ودتھم إ
أرضھم ويعلن عن توحيدھم تحت راي�ة مل�ك واح�د، والس�ؤال ال�ذى 

ھ���ل ھ���ذه الكلم���ات حرفيّ���ة أم : يواجھن���ا بخص���وص ھ���ذه الكلم���ات 
روحيّة؟ ھل تؤخ�ذ ھ�ذه الكلم�ات بحرفيتھ�ا كم�ا ين�ادى ال�بعض اtن 
بوحدة الشعب اليھودى وعودتھم إلى اTرض، وإقامة ھيكلھم مك�ان 
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ة ال��رب يس��وع وإقام��ة ُمل��ك ألف��ى المس��جد اTقص��ى بم��ا يمھَّ��د لع��ود
  .سعيد على اTرض؟

  

أو الغالبي��ة منھ��ا  –إن ك��ل نب��وات الكت��اب المق��دس : ل�جاب��ة نق��ول 
اتج�اه ت�اريخى : يمكن أن ينحصر تحقيقھا فى اتجاھين  –على اTقل

واتجاه مستقبلى، وھذه القاعدة تنطبق أيضاً على الكلم�ات موض�وع 
اريخي�اً م�ن الس�بّى إل�ى أرض�ھم، فلق�د تم�ت ع�ودة اليھ�ود ت. دراستنا

ومن يقرأ أسفار حجى وزكريا ونحميا وعزرا U يمك�ن أن يس�اوره 
  .أى شك بإزاء ھذه  الحقيقة

  

أما عن التحقيق المستقبلى فقد تم أيضاً ب�النظر إل�ى تطل�ع النب�ى إل�ى 
عص�ر المس��يا ف�ى اTي��ام اTخي��رة حي�ث اTم��ة الجدي�دة ھ��ى الكنيس��ة 

إن النب��ى يأخ��ذ نم��وذج . خص ال��رب يس��وعوالقي��ادة الجدي��دة ھ��ى ش��
داود التاريخى فى الماضى ثم ينادى بداود الث�انى أو الروح�ى ال�ذى 

ھ�ل يمك�ن أن تنطب�ق ھ�ذه الكلم�ات ). ب ٢٥أ،  ٢٤(يملك إلى اTبد 
لق��د ج��اء المس��يح بينن��ا !! عل��ى ش��خص آخ��ر خ��Xف ال��رب يس��وع ؟

ت�ه بينن�ا، بمعن�ى نص�ب خيم" َح�لَّ بينن�ا ورأين�ا مج�ده: "كملك أبدى 
��د ش��عبه ونق��ض ح��ائط الس��ياج المتوس��ط أى الع��داوة  :  ٢أف (ووحَّ

ويشرح حزقيال النبى ھذا (وجعل اUثنين واحداً صانعاً سXماً ) ١٤
  ). ٤٨ – ٤٠المعنى بتوسع فى اTصحاحات 

  

إذن لق���د تم���ت النب���وة تاريخي���اً ف���ى إس���رائيل وتحقق���ت روحي���اً ف���ى 
رت فيھ���ا ك���ل اTجن���اس الكنيس���ة، إس���رائيل الجدي���د، الت���ى انص���ھ

والش��عوب واTلس��نة ف��ى وح��دة روحي��ة جدي��دة رائع��ة ھ��ى مملك��ة 
والنبى ھنا يتحدث عن وحدة شعب الرب روحياً فى المسيح . المسيا

 - ٩:  ٤م�ع رو ١٧قارن تك (الذى ھو مركز ھذه الوحدة وأساسھا 
يتحدث ع�ن إس�رائيل الجدي�د، والھيك�ل الجدي�د ش�خص ال�رب ). ١٣

ق�د نختل�ف .. جس�د واح�د نتغ�ذى علي�ه ونتق�وى ب�هيسوع، ونحن فيه 
فى المواقف والشخصيات واTفكار، لكنن�ا جس�د واح�د لمل�ك واح�د، 

فھ��ل نس��تمع إل��ى فك��ر ... تحص��رنا محب��ة المس��يح ويوجھن��ا فك��ره
فتمم>>وا : "الرس��ول كش��عب لل��رب وكع��املين ف��ى كرم��ه إذ يق��ول 
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اح>دة، فرحى حتى تفتكروا فكراً واحداً، ولكم محبة واحدة ب>نفس و
مفتك>>>رين ش>>>يئاً واح>>>داً، s ش>>>يئاً بتح>>>زب أو بعج>>>ب ب>>>ل بتواض>>>ع 

s تنظ>>روا ك>ل واح>>د . حاس>بين بعض>كم ال>>بعض أفض>ل م>>ن أنفس>ھم
فل>يكن . إلى ما ھو لنفسه، ب>ل ك>ل واح>د إل>ى م>ا ھ>و �خ>رين أيض>اً 

  ).٥ – ٢:  ٢فى ." (..فيكم ھذا الفكر الذى فى المسيح يسوع
  

  ) :٢٣،٢٤(صيانة الوحدة  -٢
s يتنجس>>>ون بع>>>د بأص>>>نامھم وs برجاس>>>اتھم وs بش>>>ىء م>>>ن و"

معاص>>يھم، ب>>ل أخلص>>ھم م>>ن ك>>ل مساكنھ>>ـم الت>>ى فيھ>>ا أخط>>ـأوا 
وداود عب>دى . وأطھرھـم فيكونون لى شعبـاً وأن>ا أك>ون لھ>ـم إلھ>ـاً 

يك>>ون ملك>>اً عل>>يھم ويك>>ـون لجميعھ>>ـم راع واح>>ـد، فيس>>لكون ف>>ى 
  ".أحكامى ويحفظون فرائضى ويعملون بھا

  

لمشكلة الحقيقية التى تواجھن�ا ليس�ت ف�ى إدراك حقيق�ة الوح�دة، ب�ل ا
اجتھ>دوا أن تحفظ>وا : "يق�ول الرس�ول . فى صيانة الوحدة وحفظھا

أنتم اtن تمتلكون الوح�دة والمھ�م ھ�و التفكي�ر : أى" وحدانية الروح
فى كيفيّة صيانتھا، فكلنا نعم�ل بص�ورة جي�دة عن�دما نك�ون ف�رادى، 

. عندما نعمل كفريق، Tننا ل�م نت�درب عل�ى ذل�كلكن المشكXت تبدأ 

لك��ن حزقي��ال ھن��ا يق��دم لن��ا بع��ض الط��رق الفعال��ة لص��يانة الوح��دة 
  :العملية 

  

  :التطھير  -أ

لقد تحدث النبى من قبل عن تأثير البيئة فيھم وكيف تنجسوا بأص�نام 
ورجاس��ات اTم��م م��ن ح��ولھم، لكن��ه ھن��ا ينف��ى ت��أثرھم بأخXقي��ات 

". س�أطھّرھم. "يغيّر البيئة؟ U، بل س�يغيرھم ھ�مكيف؟ ھل س. البيئة

. سأش��فيھم م��ن ال��داخل فتترب��ى ف��يھم مناع��ة ض��د العب��ادات الوثني��ة

سيصبحوا مختلفين عن البيئة من خXل قيم وأخXقيات جدي�دة تم�نح 
ع��ن ) ٢٦، ٢٥:  ٣٦(ھ��ذا م��ا يؤك��ده النب��ى ف��ى . لھ��م ف��ى المس��يح

إن الحي��اة . حياتن��االتغيي��ر والتطھي��ر ال��ذى يجري��ه ال��رب يس��وع ف��ى 
الجديدة فى المسيح تصون وحدة الجسد Tننا نعمل معاً كأبناء لل�رب 
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قلب>>اً نقي>>اً اخل>>ق ف>>ّى ي>>ا هللا وروح>>اً : "ف��ى طھ��ارة فك��ر ونق��اء قل��ب 
ْد فى داخلى   ).١٠:  ٥١مز" (مستقيماً َجدِّ

  

  :الطاعة العملية  -ب

وى إن حي��اة الطاع��ة المس��تمرة والس��لوك ف��ى ال��روح ھم��ا أكب��ر وأق��
سور لوحدة الجس�د، س�واء عل�ى الص�عيد اTس�رى أو عل�ى مس�توى 
الخدم���ة بالكنيس���ة، وع���دم الخض���وع لل���رب ينش���ىء ع���دم خض���وع 
لبعضنا ال�بعض، لك�ن القل�ب المتج�ه لص�نع مش�يئة ال�رب وممارس�ة 
حضوره، والسلوك ف�ى خوف�ه وعم�ل مرض�اته، ھ�ذا القل�ب الموح�د 

رى م�ن خ�Xل وھك�ذا فإنن�ا ن�. لخوف اسمه ھو ص�انع س�Xم حقيق�ى
خبرتنا وتجربتنا أن الفرقة واUنقسام يظھران دائماً من أفراد توق�ف 
نضوجھم الروحى وتعطل نموھم، فس�يطر عل�يھم التفكي�ر والس�لوك 

  .الجسدى، سلوك الذات
  

  ) :٢٧ - ٢٥(بركة الوحدة  -٣
ويس>>كنون ف>>ى ا/رض الت>>ى أعطي>>ت عب>>دى يعق>>وب إياھ>>ا الت>>ى "

ھ>م وبن>وھم وبن>و بن>يھم إل>ى ا/ب>د، سكنھا آباؤكم، ويسكنون فيھ>ا 
وأقط>>ع معھ>>م عھ>>د س>>Vم . وعب>>دى داود رئ>>يس عل>>يھم إل>>ى ا/ب>>د

فيك>>ون معھ>>م عھ>>داً مؤب>>داً، وأق>>رھم وأكثّ>>رھم وأجع>>ل مق>>دس ف>>ى 
وس>>>طھم إل>>>ى ا/ب>>>د، ويك>>>ون مس>>>كنى ف>>>وقھم وأك>>>ون لھ>>>م إلھ>>>اً 

  ".ويكونون لى شعباً 

  :فى ھذه اtيات نرى بركة مثلثة للوحدة 
  

  ) :أ٢٦، ٢٥(استقرار وسVم عھد  -أ

لن يكون ھناك تمزق بع�د، ل�ن ي�رى الش�عب انقس�اماً أو حروب�اً بع�د 
  .وبالتالى لن يكون ھناك وقت أو جھد ضائع. اtن

  

  ) :ب ٢٦(انتشار وامتداد  -ب

ھ��ذا معن��اه أن ك��ل الجھ��ود والطاق��ات ". وأكث>>رھم... "يق��ول ال��رب 
تتجم���د الكنيس���ة  ل���ن. س���وف تتج���ه إل���ى التنمي���ة والبن���اء ا�يج���ابى

وتتقلص وتنزوى، بل تمت�د وت�نھض وتمتل�ك ك�ل ي�وم أرض�اً جدي�دة 
م��ع اش  ٤٧:  ٢أع (ويض��م ال��رب إليھ��ا ك��ل ي��وم ال��ذين يخلص��ون 
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ص���حيح إن الزي���ادة العددي���ة ليس���ت المقي���اس الوحي���د، لكنھ���ا ). ٥٤
: ل��ذا يق��ول ال��رب للكنيس��ة . مؤش��ر كت��ابى واض��ح لXمت��داد الن��اجح

أطيل>ى . s تمس>كى. تبس>ط ش>قق مس>اكنكأوسعى مكان خيمت>ك ول"
/ن>>ك تمت>>دين إل>>ى اليم>>ين وإل>>ى اليس>>ار . أطناب>>ك وش>>ددى أوت>>ادك

  ).٣، ٢:  ٥٤إش " (ويرث نسلك أمماً ويعمر مدناً خربة
  

  ) :٢٧ج،  ٢٦(حضور الرب الدائم  -ج

يش��ير ال��رب ف��ى ھ��ذه الكلم��ات إل��ى اختي��اره لھ��م وحض��وره بي��نھم 
به ھ��و أكب��ر برك��ة وأثم��ن إن حض��ور ال��رب وس��ط ش��ع. باس��تمرار

فھ��ذا ھ��و م��ا يمي��ز ش��عب ال��رب ع��ن ) ١٧ - ١٢:  ٣٣خ��ر (مكاف��أة 
:  ٦٨م��ز (وكم��ا ك��ان الھيك��ل يعل��و ف��وق أورش��ليم . ب��اقى الش��عوب

، ھك���ذا ال���رب أيض���اً يعل���ن ع���ن حض���وره ف���وق )٣٥ - ٣٢، ٢٩
إنه بھذه الكلمات يعلن عن نفسه كحاِمٍ◌ وحافظ وراٍع لھ�م، . الشعب

لماض�ى وآث�اره، وينم�ى ويثم�ر وس�ط متاع�ب إنه يح�رر م�ن ذن�ب ا
الحاض����ر وتجارب����ه وض����غوطه، ويحم����ى م����ن خ����وف المس����تقبل 

  .وتحدياته
  

اUس���تقرار واUمت���داد وحض���ور هللا ب���ين : وھ���ذه البرك���ات ال���ثXث 
، وھك�ذا نس��تنتج أن )١٤ – ٦:  U٢٦ (ش�عبه، نج�دھا بوض��وح ف�ى 

 حزقي��ال يأخ��ذ ك��ل الوع��ود الت��ى كان��ت للش��عب ق��ديماً ويخض��عھا

  .للتحقيق الروحى للكنيسة فى المسيح
  

  ) :٢٨(رسالة الوحدة  -٤

فتعلم ا/مم أن>ى أن>ا ال>رب مق>دس إس>رائيل، إذ يك>ون مقدس>ى ف>ى "
  ".وسطھم إلى ا/بد

  

أن>ا ف>يھم وأن>ت ف>ّى : "أليس ھذا ھو ما صلى Tجله يسوع بوضوح 
:  ١٧ي�و " (ليكونوا مكملين إل>ى واح>د ول>يعلم الع>الم أن>ك أرس>لتنى

 ٣٦، ٢٢:  ٣٦" لتعلم ا/مم" وأليس ھذا ما نبّر عليه حزقيال ) ٢٣

لي>>ؤمن ... ليك>>ون الجمي>>ع واح>>داً : "إن ال��رب يس��وع ال��ذى ق��ال. ؟
يعل���م جي���داً أن وح���دة الكنيس���ة ھ���ى طري���ق " الع>>>الم أن>>>ك أرس>>>لتنى

وأس���اس قب���ول الع���الم لھ���ا ولرس���التھا، فالع���الم U يقب���ل وU يحت���رم 
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ويعم��ل حس��اباً ويس��مع لرس��الة  جماع��ة ض��عيفة مفكك��ة، لكن��ه يقب��ل
  .جماعة متحدة قوية لھا حضورھا المؤثر فى المجتمع
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  الفصل الخامس عشر

  قوى الظVم وأبناء النور

  ٣٩و٣٨حزقيال 
  : ٣٨أصحاح 

١     ًVم الرب قائVوكان إلي ك.  

ي>>ا اب>>ن آدم اجع>>ل وجھ>>ك عل>>ى ج>>وج أرض م>>اجوج رئ>>يس     ٢
  .روش ماشك وتوبال وتنبأ عليه

وقل ھكذا قال السيد الرب ھأن>ذا علي>ك ي>ا ج>وج رئ>يس روش     ٣
  .ماشك وتوبال

وأض>ع ش>كائم ف>ي فكي>ك وأخرج>ك أن>ت وك>ل جيش>ك  وأرجعك    ٤
خيVً وفرسانا كلھ>م sبس>ين أفخ>ر لب>اس جماع>ة عظيم>ة م>ع 

  .أتراس ومجان كلھم ممسكين السيوف

  .فارس وكوش وفوط معھم كلھم بمجن وخوذة    ٥

وجومر وكل جيوشه وبيت توجرم>ة م>ن أقاص>ي الش>مال م>ع     ٦
  .كل  جيشه شعوبا كثيرين معك

ھي>>>ئ لنفس>>>ك أن>>>ت وك>>>ل جماعات>>>ك المجتمع>>>ة إلي>>>ك اس>>>تعد و    ٧
  .فصرت لھم موقراً 

بع>>د أي>>ام كثي>>رة تفتق>>د ف>>ي الس>>نين ا/خي>>رة ت>>أتي ل>>ى ا/رض     ٨
المستردة من السيف المجموعة من شعوب كثيرة على جبال 
إسرائيل التي كانت دائمة خرب>ة لل>ذين أخرج>وا م>ن الش>عوب 

  .وسكنوا آمنين كلھم

ع>>ة وتك>>ون كس>>حابة تغش>>ي ا/رض أن>>ت وتص>>عد وت>>أتي كزوب   ٩
  .وكل جيوشك وشعوب كثيرون معك

ھكذا قال السيد الرب ويك>ون ف>ي ذل>ك الي>وم أن أم>ورا تخط>ر   ١٠
  .ببالك فتفكر فكراً رديئاً 



���  

آت>ي الھ>ادئين الس>اكنين . وتقول إني أصعد على أرض أعراء  ١١
 sف>>ي أم>>ن كلھ>>م س>>اكنون بغي>>ر س>>ور ول>>يس لھ>>م عارض>>ة و

  .مصاريع

لس>>لب الس>>لب ولغ>>نم الغنيم>>ة ل>>رد ي>>دك عل>>ى خ>>رب معم>>ورة   ١٢
وعلى شعب مجموع من ا/مم المقتني ماشية وقني>ة الس>اكن 

  .في اعالي ا/رض

ش>>با وددان وتج>>ار ترش>>يش وك>>ل أش>>بالھا يقول>>ون ل>>ك ھ>>ل   ١٣
لسلب سلب أنت جاء ھل لغ>نم غنيم>ة جمع>ت جماعت>ك لحم>ل 

  .ب عظيمالفضة والذھب /خذ الماشية والقنية لنھب نھ

ف>ي ذل>ك .لذلك تنبأ يا ابن آدم وقل لجوج ھكذا قال الس>يد ال>رب ١٤
  .اليوم عند سكنى شعبي إسرائيل آمنين أفV تعلم

وتأتي من موضعك من أقاصي الشمال أنت وشعوب كثي>رون   ١٥
  .معك كلھم راكبون خيVً جماعة عظيمة وجيش كثير

ف>>ي . وتص>>عد عل>>ى ش>>عبي إس>>رائيل كس>>حابة تغش>>ي ا/رض  ١٦
وآتي بك على أرضي لكي تعرفني ا/م>م . ا/يام ا/خيرة يكون

  .حين أتقدس فيك أمام أعينھم يا جوج

ھل أنت ھو الذي تكلمت عنه في ا/يام . ھكذا قال السيد الرب  ١٧
القديمة عن ي>د عبي>دي أنبي>اء إس>رائيل ال>ذين تنب>أوا ف>ي تل>ك 

  .ا/يام سنيناً أن آتي بك عليھم

ليوم ي>وم مج>يء ج>وج عل>ى أرض إس>رائيل ويكون في ذلك ا  ١٨
  .يقول السيد الرب أن غضبي يصعد في أنفي

وفي غيرتي في نار سخطي تكلمت أن>ه ف>ي ذل>ك الي>وم يك>ون   ١٩
  .رعش عظيم في أرض إسرائيل

فترعش أمامي سمك البحر و طيور السماء ووح>وش الحق>ل   ٢٠
وال>>دابات الت>>ي ت>>دب عل>>ى ا/رض و ك>>ل الن>>اس ال>>ذين عل>>ى 

ا/رض وتن>>>دك الجب>>>ال وتس>>>قط المعاق>>>ل وتس>>>قط ك>>>ل وج>>>ه 
  .ا/سوار إلى ا/رض

. وأس>>تدعي الس>>يف علي>>ه ف>>ي ك>>ل جب>>الي يق>>ول الس>>يد ال>>رب ٢١

  .فيكون سيف كل واحد على أخيه
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وأعاقب>>ه بالوب>>اء وبال>>دم وأمط>>ر علي>>ه وعل>>ى جيش>>ه وعل>>ى  ٢٢
الشعوب الكثيرة الذين معه مطراً جارفاً وحجارة برد عظيم>ة 

  .بريتاً وناراً وك
ف>>أتعظم وأتق>>دس أع>>رف ف>>ي عي>>ون أم>>م كثي>>رة فيعلم>>ون أن>>ي أن>>ا   ٢٣

  .الرب
  

  : ٣٩ا/صحاح 

. ھك>ذا ق>ال الس>يد ال>رب. وأنت يا ابن آدم تنبأ على جوج وق>ل    ١

  .ھأنذا عليك يا جوج رئيس روش ماشك وتوبال

وأردك وأقودك وأص>عدك م>ن أقاص>ي الش>مال وآت>ي ب>ك عل>ى     ٢
  .جبال إسرائيل

وأض>>رب قوس>>ك م>>ن ي>>دك اليس>>رى وأس>>قط س>>ھامك م>>ن ي>>دك     ٣
  .اليمنى

فتسقط على جبال إسرائيل أنت وك>ل جيش>ك والش>عوب ال>ذين     ٤
أب>>ذلك م>>أكVً للطي>>ور الكاس>>رة م>>ن ك>>ل ن>>وع ولوح>>وش . مع>>ك
  .الحقل

  .على وجه الحقل تسقط /ني تكلمت يقول السيد الرب    ٥

ن ف>ي الجزائ>ر آمن>ين وأرسل ناراً على ماجوج وعلى الساكني    ٦
  .فيعلمون أني أنا الرب

وأع>>رف باس>>مي المق>>دس ف>>ي وس>>ط ش>>عبي إس>>رائيل وs أدع     ٧
اسمي المقدس ينجس بع>د ف>تعلم ا/م>م آن>ي أن>ا ال>رب ق>دوس 

  .إسرائيل

ھ>ذا ھ>و الي>وم ال>ذي . ھا ھو قد أتى وصار يق>ول الس>يد ال>رب    ٨
  .تكلمت عنه

ن ويحرق>>ون الس>>Vح ويخ>>رج س>>كان م>>دن إس>>رائيل ويش>>علو    ٩
والمج>>>ان وا/ت>>>راس والقس>>>ي والس>>>ھام والح>>>راب والرم>>>اح 

  .ويوقدون بھا النار سبع سنين

فV ياخذون من الحقل عوداً وs يحتطبون من الوع>ور /نھ>م   ١٠
يحرق>>ون الس>>Vح بالن>>ار وينھب>>ون ال>>ذين نھب>>وھم ويس>>لبون 

  .الذين سلبوھم يقول السيد الرب
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ي أعط>ي جوج>اً موض>عاً ھن>اك للقب>ر ويكون في ذلك الي>وم أن>  ١١
ف>>>ي إس>>>رائيل ووادي عب>>>اريم بش>>>رقي البح>>>ر فيس>>>د نف>>>س 
الع>>ابرين وھن>>اك ي>>دفنون جوج>>اً وجمھ>>وره كل>>ه ويس>>مونه 

  .وادي جمھور جوج

  .ويقبرھم بيت إسرائيل ليطھروا ا/رض سبعة أشھر  ١٢

كل شعب ا/رض يقبرون ويكون لھ>م ي>وم تمجي>دي مش>ھوراً   ١٣
  .بيقول السيد الر

ويف>>رزون أناس>>ا مس>>تديمين ع>>ابرين ف>>ي ا/رض ق>>ابرين م>>ع   ١٤
العابرين أولئك الذين بقوا على وجه اsرض تطھيراً لھ>ا بع>د 

  .سبعة اشھر يفحصون

فيعبر العابرون ف>ي ا/رض وإذا رأى أح>د عظ>م إنس>ان يبن>ي   ١٥
  .بجانبه صوة حتى يقبره القابرون في وادي جمھور جوج

  .ھمونة فيطھرون ا/رض وأيضا إسم المدينة  ١٦

وأنت يا اب>ن آدم فھك>ذا ق>ال الس>يد ال>رب ق>ل لط>ائر ك>ل جن>اح   ١٧
ولك>>ل وح>>وش الب>>ر اجتمع>>وا وتع>>الوا احتش>>دوا م>>ن ك>>ل جھ>>ة 
ال>>ى ذبيحت>>ي الت>>ي أن>>ا ذابحھ>>ا لك>>م ذبيح>>ة عظيم>>ة عل>>ى جب>>ال 

  .إسرائيل لتاكلوا لحماً وتشربوا دماً 

ء ا/رض كب>>اش ت>>أكلون لح>>م الجب>>ابرة وتش>>ربون دم رؤس>>ا  ١٨
  .وحمVن وأعتدة وثيران كلھا من مسمنات باشان

وت>>أكلون الش>>حم إل>>ى الش>>بع وتش>>ربون ال>>دم إل>>ى الس>>كر م>>ن   ١٩
  .ذبيحتي التي ذبحتھا لكم

فتشبعون على مائدتي من الخي>ل والمركب>ات والجب>ابرة وك>ل   ٢٠
  .رجال الحرب يقول السيد الرب

ي>رون حكم>ي ال>ذي  وأجعل مجدي ف>ي ا/م>م و جمي>ع ا/sم>م  ٢١
  .أجريته ويدي التي جعلتھا عليھم

ف>>>يعلم بي>>>ت إس>>>رائيل أن>>>ي أن>>>ا ال>>>رب إلھھ>>>م م>>>ن ذل>>>ك الي>>>وم   ٢٢
  .فصاعداً 

وتعلم ا/مم أن بيت إسرائيل ق>د أجل>وا ب>إثمھم /نھ>م خ>انوني   ٢٣
فحجبت وجھي عنھم وسلمتھم ليد مض>ايقيھم فس>قطوا كلھ>م 

  .بالسيف
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  .عھم وحجبت وجھي عنھمكنجاستھم وكمعاصيھم فعلت م  ٢٤

لذلك ھكذا قال السيد ال>رب ا�ن أرد س>بي يعق>وب وأرح>م ك>ل   ٢٥
  .بيت إسرائيل وأغار على إسمي القدوس

فيحمل>>>ون خ>>>زيھم وك>>>ل خي>>>انتھم الت>>>ي خ>>>انوني إياھ>>>ا عن>>>د   ٢٦
  .سكنھم في أرضھم مطمئنين وs مخيف

عند إرجاعي إي>اھم م>ن الش>عوب وجمع>ي إي>اھم م>ن أراض>ي   ٢٧
  .م وتقديسي فيھم أمام عيون أمم كثيرينأعدائھ

يعلم>>ون أن>>ي أن>>ا ال>>رب إلھھ>>م ب>>إجVئي إي>>اھم إل>>ى ا/م>>م ث>>م   ٢٨
  .جمعھم إلى أرضھم وs أترك بعد ھناك أحداً منھم

وs أحج>>ب وجھ>>ي ع>>نھم بع>>د /ن>>ي س>>كبت روح>>ي عل>>ى بي>>ت   ٢٩
  .إسرائيل يقول السيد الرب

  

  الخلفية

يج��ب أن يُوَض��عا م��ع  ٣٩و٣٨يعتق��د بع��ض الش��ّراح أن أص��حاحّى 
، الت����ى تتح����دث ع����ن اTم����م، إذ أن ھ����ذين ٣٢ - ٢٥أص����حاحات 
ف��ى  -م��ن وجھ��ة نظ��ر ھ��ذا الفري��ق م��ن المفس��رين  -اTص��حاحين

مكانھم���ا الح����الى، يقطع����ان التواص����ل الموج����ود ف����ى الفك����ر ب����ين 
خاص��ة إن الص��ورة  ٤٨ -٤٠، واص��حاحات ٣٧ -٣٣اص��حاحات 

قي�ادة جدي�دة، : تركة التى ترسمھا ھذه اTصحاحات ھى صورة مش�
أرض تع��ود، ش��عب يُبع��ث م��ن جدي��د، وك��ل تفاص��يل ھ��ذه الص��ورة 

  .ترتبط برؤيا التصميم والتنظيم لھيكل العبادة لھذا المجتمع الجديد
  

موجودة من ق�ديم،   ٣٩و ٣٨ھذه المشكلة، مشكلة وضع أصحاحى 
نج��دھما بع��د   Papyri Scheideفم�ثXً ف��ى مخطوط��ة قديم��ة تس��مى 

ھل وضع ھذين اTصحاحين فى ھذا الوض�ع الح�الى ف. ٣٦أصحاح 
م��ا ق��ام بجم��ع ھ��ذه النب��وات مع��اً؟ خاص��ة وأنھ��ا U تحم��ل " ش��خص"

ح��ز ( ٤٨-٤٠تاريخ��اً مح��دداً كالت��اريخ ال��ذى يتص��در اTص��حاحات 
  !ربما)... ١:  ٤٠
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لك��ن م��ن الممك��ن لن��ا أن نكتش��ف س��بباً منطقي��اً يفس��ر لن��ا وج��ود ھ��ذا 
ھذا الجزء يحمل قصة س�قوط ق�وى الجزء فى ھذا الموضع ھو، إن 

الش��ر وم��ن الطبيع��ى أن يح��دث ھ��ذا بع��د ب��زوغ الفك��ر الجدي��د ف��ى 
وت���زداد ص���عوبة ھ���ذه المش���كلة إذ يع���ود . ول���يس قبل���ه ٣٧اص���حاح

البعض إلى رأى يوسيفوس المؤرخ اليھودى الذى عاش ف�ى الق�رن 
الميXدى اTول، نادى يوس�يفوس ب�أن حزقي�ال كتاب�ان ول�يس كت�اب 

الج���زء الرئيس���ى للنب���وة أم���ا  ٣٩ - ١ا�ص���حاحات  واح���د، تمث���ل
ويعتب��ر  appendixفتعتب��ر ت��زييXً مس��تقXً  ٤٨ - ٤٠اUص��حاحات 

  .خاتمة مناسبة للكتاب اTول ٣٨،٣٩يوسيفوس أن إصحاحى 
  

ج���زء  ٣٨،٣٩ويعتق���د فري���ق ثال���ث م���ن الدارس���ين أن اص���حاحى 
 - ١مس�تقل، ُكت��ب بأس�لوب أدب��ى مختل��ف، أض�يف إل��ى اص��حاحات 

فھ��ى مرف��ق أو  ٤٨ - ٤٠أم��ا اص��حاحات . كحاش��ية أو ملح��ق ٣٧
، وھ��ذا ٣٧ - ١ملح��ق آخ��ر يُبن��ى عل��ى الج��زء الرئيس��ى للنب��وة م��ن 
 ٢٨ - ٢٤:  ٣٧ال��رأى يؤي��ده التواص��ل ف��ى اTس��لوب والفك��ر ب��ين 

كما يؤيده ا�حس�اس بع�دم الت�رابط ب�ين . ٤٨ - ٤٠وبين اصحاحات 
  .أخرى من جھة وبين القرينة من جھة ٣٩، ٣٨اصحاحى 

  

يتكون من سبع نب�وات، تب�دأ ك�ل منھ�ا بعب�ارة  ٣٩، ٣٨وھذا الجزء 
و  ١٦ - ١٤و  ١٣ - ١٠و ٩ - ٣:  ٣٨" ھك>>ذا ق>>ال الس>>يد ال>>رب"

  .٢٩ - ٢٥و  ٢٤ - ١٧و  ١٦ - ١:  ٣٩و ٢٣ - ١٧
  

  القضية

قصة جوج من ب�Xد  -فى صورة رمزية  -تحكى ھذه اUصحاحات 
من الشمال ويغ�زو بقوات�ه  ماجوج رئيس ماشك وتوبال الذى سيأتى

أرض يھ��وذا، ويقل��ق الش��عب اtم��ن ال��ذى ع��اد إل��ى أرض��ه واس��تقر 
لكن الرب سيعلن قداس�ته وعظمت�ه بتحط�يم الغ�زاة، . فيھا بعد السبىّ 

فتنتش���ر جث���ثھم عل���ى جب���ال إس���رائيل كذبيح���ة للطي���ور الجارح���ة 
والوحوش، وما يتبقى م�ن عظ�امھم س�يأخذ س�بعة ش�ھور لي�دفن ف�ى 
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ج���وج أو وادى ھمون���ة ج���وج، أم���ا أس���لحة الغ���زاة وادى جمھ���ور 
  .فستكون وقوداً للشعب يكفيھم لسبع سنين قادمة

  

نستطيع إذن أن نستنتج أن فكرة المعركة اUسخاتولوجية بين ق�وات 
الشر أو الشمال، وبين اTمناء من شعب الرب ليست بالجدي�دة، فلق�د 

عنھ�ا  أشار حزقيال إلى أنه يتح�دث ع�ن تحقي�ق أح�داث س�بق وتكل�م
وأن كلمات�����ه تحم�����ل ص�����دى ) ٨:  ٣٩، ١٧:  ٣٨(أنبي�����اء ال�����رب 

  ).٢٠:  ٢، ويؤ ٢٦:  ٦ - ٥:  ٤إر (أصوات اtخرين خاصة 
  

إن حزقيال فى الواقع يتحدث عن اTيام اTخيرة كم�ا فھمھ�ا اTنبي�اء 
 ٢٨:  ٢ي�ؤ (مث�ل " يوم ال>رب"وعبّروا بھا عن المستقبل فى عبارة 

وبع����ض أج����زاء ) ١٨ -١٤:  ١، ص����ف ٢٠ - ١٨:  ٥، ع���ا ٣٢ -
، ٩ - ١:  ١٢زك (وزكري�ا ) ١٥:  ٦٦، ٨ - ٥:  ٢٩إش ( إشعياء 

مختلف���ة تمام���اً ع���ن فك���رة " ي>>>وم ال>>>رب"وفك���رة ). ١٥ - ١:  ١٤
التى تتحقق بعودة الشعب من الس�بّى إل�ى اTرض " العصر الذھبى"

الموعودة، بالرغم م�ن أن حزقي�ال اس�تخدم الص�ورتين أو الفك�رتين 
قض وبدون أن يعطى إيضاحاً واض�حاً ع�ن كيفيّ�ة الت�وازن بدون تنا

  .بينھما
  

  تحـذيـر

وينبغى علينا ھنا أن نقدم كلمة تحذير من محاولة تفسير ھذه 
فالبعض . اTصحاحات بأحداث سياسيّة معينة، فاTسلوب رؤوى رمزى

يفسر الشمال على أنه القوى اTوربية بقيادة روسيا، وماشك على أنھا 
وما يشير إليه ھذا الجزء U يختص . وھكذا... بال توبولسكموسكو، وتو

، بل مصير ٣٢ – ٢٥الجار القريب لحدود إسرائيل كما فى " مصر"بـ 
اTمم التى تقع فى أطراف العالم المعروف فى ذلك الوقت، أو أنھا رمز 

وھو نفس موضوع المعركة . ضد يھوه وشعبه) الشمال(لقوى الظXم 
والتى وجدت أيضاً ) ١٠ – ٧:  ٢٠، ١٤:  ١٦ؤ ر(اUسخاتولوجية فى 

سفر أخنوخ (فى بعض الكتابات اTخرى مثل مخطوطات البحر الميت 
بعنوان حرب أبناء النور ) ١١ – ٥:  ١٣، ازدراس الرابع ٨ – ٥:  ٥٦
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من ھنا ندرك انه بالرغم من غموض التفاصيل إU أن . وأبناء الظلمة
  .حاحين واضح ومعزىالمضمون الروحى الرئيسى لھذين اUص

  

  تقسيم وتفسير النص 

  :١٦ – ١:  ٣٨غزو جيوش جوج * 

  .٩ - ١:  ٣٨الحشود  -   

  .١٣ - ١٠:  ٣٨المؤامرة  -   

  .١٦ - ١٤:  ٣٨الغزو  -   

  :٢٤:  ٣٩ - ١٧:  ٣٨التحطيم للغزاة * 

  .٢٣ - ١٧:  ٣٨ثورة غضب هللا  -  

  .١٦ - ١:  ٣٩تحطيم الجيوش الغازية  -  

  .٢٤ - ١٧:  ٣٩ليمة الھائلة الو -  

  .٢٩ - ٢٥:  ٣٩أھداف هللا ا/خيرة لشعبه * 
  

 s١٦ – ١:  ٣٨(غزو جيوش جوج : أو: (  
 ،Gugu  مل�ك لي�ديا ال�ذى ُدع�ىَّ  Gygesيقول البعض إن ج�وج ھ�و 

الت�ى تش�ير  Gagaiaوقد ُوجد أيضاً فى خطاب�ات ت�ل العمارن�ة اس�م 
فق�د  Ras shamraامرا إلى أرض البرابرة، أما فى كتابات رأس ش�

ال��ذى رأى في��ه بع��ض الش��راح أن��ه اUس��كندر  Gagaُوج��د إل��ه باس��م 
وفى اعتقادنا أن الرأى اTول ھو اTكثر قبوUً، لكن . اTكبر تاريخياً 

المھم ليس اUس�م ب�ل م�ا يرم�ز إلي�ه اUس�م ك�رأس لق�وى الش�ر الت�ى 
  .تتآمر لتدمير شعب هللا

  

ة ف�ى العھ�د الق�ديم، إذ ل�م ي�رد أما ماجوج فھو اسم غير معروف بدق
) ٥:  ١أخ ١، ٢:  ١٠ت���ك (ورد اUس���م ف���ى . إU م���رات قليل���ة ج���داً 

. وكان يحمله ابن ليافث ابن نوح وقد أسس ھذا الشخص أم�ة كبي�رة

وف��ى س��فر الرؤي��ا ف��ى العھ��د الجدي��د يظھ��ر م��اجوج كش��ريك لج��وج 
، ولك��ن ف��ى حزقي��ال )٨:  ٢٠رؤ(وقوات��ه المنف��ذة لمش��يئة الش��يطان 

أم�ا وص�ف ج�وج . ير اUسم غالباً إلى البلد الذى ع�اش في�ه ج�وجيش
ھن��ا ذى " العب��رى"ك��رئيس لم��ا ش��ك وتوب��ال فھ��و محاول��ة لجع��ل 
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ف��إذا كان��ت روش مكان��اً كان�ت الترجم��ة معقول��ة، إذا ل��م تك��ن . معن�ى
 ١، ٢:  ١٠ت�ك (مكاناً خاص�ة أن ماش�ك وتوب�ال تأتي�ان دائم�اً مع�اً، 

مث����ل الش����عوب اTخ����رى  -) ٢٦:  ٣٢، ١٣:  ٢٧، ح����ز ٥:  ١أخ 
الم��ذكورة والت���ى تحرك��ت م���ن ف��وق البح���ر اTس��ود إل���ى مقاطع���ة 

فف�ى ھ�ذه الحال��ة  -كبدوكي�ة ف�ى آس�يا الص�غرى كالع�دو م�ن الش�مال 
كإش��ارة أو  head or chiefتك��ون روش بمعن��ى رأس أو رئ��يس 

  .أو أمير Princeشرح لكلمة رئيس 
  

  ) :٩ – ٣:  ٣٨(الحشود  -١
ى ترينا أن الغزو القادم َحّركه هللا ضد إسرائيل إن الكلمات اTول

ترسم لنا  ٤، كذلك فإن كلمات عدد )١٧أنظرعدد ( Tغراضه الخاصة 
). ٥ - ٣:  ٢٩حز(نفس صورة اTسر اTسطورى للتمساح الكبير فى 

من ھنا يتأكد لنا ما سبق أن قلناه، إن جوج يمثل تشخيصاً وتجسيداً لقوى 
  .الشر فى العالم

  

ج��اءت خم��س أم��م أخ��رى، ث��Xث أم��م منھ��ا ليس��ت م��ن  م��ع ج��وج
الش��مال، ك��وش وھ��ى أثيوبي��ا، وف��وط وھ��ى س��يرينايكا ف��ى ش��مال 

:  ٢٧ح��ز(، وبي��ت توجرم��ة وھ��ى أرميني��ا )١٠:  ٢٧ح��ز(أفريقي��ا 

  .الخ) ...١٤
  

اجتمعت ھذه الجيوش لتحارب الشعب اtمن ال�ذى ع�اد إل�ى أرض�ه 
 ٣٨ح�ز(ن اTخي�رة والمعركة ستدور فى الس�ني. على جبال إسرائيل

وھ�ذه إش��ارة آخروي��ة واض��حة، وق��رب الجي��وش الغازي��ة مث��ل ) ٨: 
  ).١١ - ١:  ٢يو (كما فى ) ٩:  ٣٨حز(سحابة عاصفة 

  

  ) :١٣ – ١٠:  ٣٨(المؤامرة  -٢

ھ��ذه النب��وة تص��ور الغ��زو كمب��ادأة م��ن ج��وج وتب��رز التن��اقض ب��ين 
ش���ھوة الغ���زو والتوس���ع والتس���لح لدي���ه وب���ين واق���ع مس���المة وأم���ن 

) ٤:  ٢زك (اUس��رائيليين، حت��ى انھ��م يس��كنون ب��X أس��وار تحم��يھم 

ويب�دو أن غ�زو ج�وج ش�جع أمم�اً أخ�رى . وبالتالى فھم فريسة سھلة
  ).١٣(وأثار جشعھا لكى يشاركوا فى اقتسام الغنائم 
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  ) :١٦ – ١٤:  ٣٨(الغزو  -٣

فى ھذه اTعداد نجد الدافع البشرى للغزو مع الغرض ا�لھ�ى ال�ذى 
وھو نفس مانراه فى تص�وير الغ�زو اtش�ورى ف�ى . ل شىءيحكم ك

، وف���ى موق���ف حبق���وق م���ن التھدي���د )١٩ - ٥:  ١٠إش (إش���عياء 
 - ١:  ٢٤ص�م ٢انظ�ر أيض�اً ) (١١ - ٥:  ١ح�ب (الكلدانى البابلى 

إن ج��وج يتح��رك ب��دافع ش��ره واختي��اره ). ٢٥:  ٣ص��م ١م��ع  ٢٥
الع��الم، وش��ھوته للغ��زو وال��دماء، لك��ن ي��د هللا خل��ف ك��ل ش��ىء ف��ى 

خاصة مع شعبه، لتحول كل اTش�ياء لتق�ديس وإع�Xن شخص�ه ب�ين 
اTمم، وما كان جوج يتخيل انه نصر له جعل�ه، هللا فرص�ة �ع�Xن 

  ).١٦(مجده 
  

  ) :٢٤:  ٣٩ - ١٧:  ٣٨(التحطيم للغزاة : ثانيا 

  ) :٢٣ - ١٧:  ٣٨(ثورة هللا وإعVنه عن غضبه  -١
يل ال>>ذى s يس>>تطيع ال>>دفاع ع>>ن ھن>>ا ي>>دافع هللا مباش>>رة ع>>ن إس>>رائ     

نفسه، وسيستخدم هللا ض>د ج>وج ك>ل الك>وارث الطبيعي>ة مث>ل ال>زsزال 
، الوب>أ وال>دم )٢١(، والس>يف )١٦:  ٣، يؤ ٢٠ - ٨:  ٢٤، إش ١٩(
والمطر الجارف وحج>ارة الن>ار والكبري>ت ) ٢٣:  ٢٨، ١٧:  ٥، ٢٢(

) ٩ : ٣٤، ٣٠:  ٣٠، إش ٦:  ١١، م>>ز ٢٤:  ١٩، ت>ك  ٢٢(والب>رد 

والواض>ح . ليست عوام>ل بش>رية -باستثناء السيف  -كل ھذه العوامل 
كتحقي>>ق لنب>>وات س>>ابقة ) ١٧(ھن>>ا أن حزقي>>ال يس>>تخدم لغ>>ة المس>>تقبل 
  .ذكر فيھا جوج كالخطر القادم من الشمال

  

  ) :١٦ - ١:  ٣٩(تحطيم الجيوش الغازية  -٢
فاص>يل ھنا نجد إعادة وصف تحطيم قوات جوج فى لغة مختلفة وت     

كاملة، فى إطار ش>عرى ف>ى اللغ>ة العبري>ة، وبع>ض اEض>افات كم>ا ف>ى 
لك>>ن بإض>>افات جدي>>دة ) ٤، ٣:  ٣٨(كتك>>رار ل>>ـما ج>>اء ف>>ى ) ٢:  ٣٩(

  :مثل

، الس��Xح ال��ذى يكف��ى )٤(، الجث��ث للوح��وش )٥ - ٣(التحط��يم       
والبقي��ة م��ن العظ��ام الت��ى ) ١٠و ٩(كوق��ود س��بع س��نين قادم��ة 

ف�ى س�بعة ) ش�رق البح�ر المي�ت(ج�وج  تدفن ف�ى وادى ھمون�ة
أش��ھر، وف��ى النھاي��ة البح��ث ع��ن أي��ة عظ��ام أو أج��زاء متبقي��ة 

وھك�ذا ن�رى أن تك�رار ال�رقم ). ١٥و ١٤(ودفنھا منعاً للتلوث 
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يؤك��د الرمزي��ة الرؤوي��ة لھ��ذا ال��نص U الحرفي��ة كم��ا يظ��ن  ٧
  .البعض

  

  :الھدف من ھذا الوصف للتحطيم       

  ).٨و٥(نبوية تحقيق الكلمة ال -      

  ).٧(إعXن اسم هللا القدوس الذى تألم إسرائيل بسببه  -      

  ).٧(تنوير اTمم  -
  

  : ٢٤ – ١٧:  ٣٩الوليمة النھائية  -٣
فى ھذه ا/عداد يدعو هللا الطيور والوحوش إلى وليمة مكونة م>ن      

 - ٧:  ١، ص>>ف ١٠:  ٤٦، إر ٦:  ٢٤إش (جث>>ث ودم>>اء المح>>اربين 
وكم>>>>ا أن برك>>>>ات مل>>>>ك هللا الب>>>>ار توص>>>>ف ). ٢١ - ١٧:  ١٩، رؤ ٩

  .بالعصر الذھبى، ھكذا الدينونة مخيفة ومرعبة
  

  :إن حزقيال يريد أن يقول       

عل���ى إس���رائيل أن يع���رف أن هللا م���ازال إلھھ���م، وأن الس���بّى       
، وعل�ى أم�م الع�الم أن تع�رف )٢٢(والرفض ليس حالة دائمة 

هللا، وليس��ت عXم��ة عل��ى أن عقوب��ة ش��عب هللا ھ��ى م��ن عم��ل 
، ٢٣(ض��عف هللا ب��ل عل��ى ب��ره وعدل��ه لك��ل ش��عوب اTرض 

م�ن . فا� القدوس يعاقب الشر فى شعبه كما فى اtخرين) ٢٤
  ).٢١(ھنا يعلن هللا نفسه للعالم 

  

  ) :٢٩ – ٢٥:  ٣٩(أھداف هللا ا/خيرة Eسرائيل : ثالثا 
ال�رب العائ�د  ھذا الجزء يعتبر تطبيقاً للكXم عن ماجوج على ش�عب

يخ��رج النب��ّى إل��ى ) ٢٣(م��ن الس��بّى، فم��ن الح��ديث ع��ن الس��بّى ف��ى 
وھ�ذه اtي�ات ھ�ى الخاتم�ة المناس�بة . الحديث عن مقاصد هللا لش�عبه

قب�ل نب�وة الھيك�ل الجدي�د ) ٣٩اص�حاح - ١اص�حاح(لكل الجزء من 
  .٤٠فى ص

  

برك�ة ... أرد سبّى يعقوب وأرحم ك�ل بي�ت إس�رائيل : ٢٥عــــدد  -
  .اTمةلكل 

  .التحرر من الذنب أو الندم على الماضى : ٢٧، ٢٦أعداد  -
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  .جمع كل الشعب وعودته وعمل روح هللا فيھم : ٢٩، ٢٨أعداد  -
  

  تطبيقـات

  :معنى النبوة  -١
ھ���و )  ٥ - ٣:  ٢٩ح���ز(كم���ا ف���ى  -ج���وج ف���ى وص���فه ھن���ا       

ج���وج يق���وده الش���يطان، ) ٢٠رؤ(وف���ى " التمس>>>اح الكبي>>>ر"
وأس��لوب الكتاب��ة ال��رؤوى، ك��ل ذل��ك يؤك��د ، ٧وتك��رار رق��م 

تمث�ل ك�ل ق�وى الش�ر " ج�وج"، ف المعنى الرمزى s الحرفى
إن حزقي��ال يق��دم . ف��ى الع��الم الكائن��ة ق��ديماً وف��ى ك��ل عص��ر

ص��ورة لمعرك��ة أخي��رة ف��ى سلس��لة قص��ص مع��ارك الت��اريخ 
ا�نسانى التى تتكرر فى ك�ل جي�ل، وھ�ى الص�راع ب�ين الن�ور 

وU توج��د إمكاني��ة ... هللا والش��يطانوالظ��Xم، الخي��ر والش��ر، 
لتفسير أن ھ�ذا الج�زء يش�ير إل�ى المعرك�ة اTخي�رة حرفي�اً ف�ى 
النھاي���ة، والكنيس���ة عل���ى اTرض أو بع���د اUختط���اف، أثن���اء 

، وأن روش ھ�ى روس�يا وماش�ك )٩دا (اTسبوع السبعين ف�ى 
إن م�اجوج ھ�ى . إلخ ھذه التفس�يرات المغلوط�ة... ھى موسكو

  .ج الذى يمثل قوى الظXمأرض أو بXد جو
  

  :معادلة الكتاب  -٢
، وف��ى نف��س )٩ - ٣:  ٣٨ح��ز(إن هللا ھ��و ال��ذى يح��رك الغ��زو       

 -١٠:  ٣٨ح�ز(الوقت الغزو مبادرة إنسانية شريرة من ج�وج 

، إنه الدافع البشرى الحر والقصد ا�لھى ال�ذى يحك�م ك�ل )١٣
ط�ول  ھذان العامXن يسيران معاً جنب�اً إل�ى جن�ب عل�ى. شىء

  : الكتاب المقدس، ويظھر ذلك فى مواقف كثيرة مثل 

  ).١٧:  ٩، رو ٣٢:  ٨خر (فرعون وقساوة قلبه  -      

  ).٢٤صم  ٢(إحصاء داود للشعب  -      

  ).١٩ – ٥:  ١٠إش (غزو آشور  -      

  ).١١– ٥:  ١حب . (تھديد بابل -      
  

  :بربرية اEنسان  -٣
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الكامن���ة فين���ا رغ���م ك���ل مح���اوUت  ھ���ذه البربري���ة والوحش���ية     
التحضر، إننا نراھا فى ك�ل ش�ىء وش�خص حولن�ا، ب�ل نراھ�ا 

والحل الوحيد لھذه المأساة ھو ف�ى مج�ىء المس�يح . فى نفوسنا
إن�ه ھ�و ال�ذى يقوين�ا ويمكنن�ا . إلينا وعم�ل روح�ه الق�دوس فين�ا

من اUنتصار الحقيقى عل�ى ال�نفس، U النص�ر الخ�ادع، فحي�ث 
  ).٢٠:  ٥رو (جب أن تزداد النعمة جداً تكثر الخطية ي

  :سVم العالم  -٤
إن س>>Vم الع>>الم ھ>>ش وأمن>>ه زائ>>ف وض>>عيف وغي>>ر ثاب>>ت، لك>>ن       

السVم الحقيقى ھ>و س>Vم هللا ال>ذى يحك>م فين>ا ويحف>ظ قلوبن>ا وأفكارن>ا 
إن إسرائيل ف>ى الق>ديم س>كنت أمن>ة ف>ى ق>رى ب>V أس>وار، . فى المسيح

وت>>وفرت لھ>>ا ك>>ل عوام>>ل اsس>>تقرار والراح>>ة، بع>>د الع>>ودة م>>ن الس>>بّى 
  :وما أصدق كلمات الشاعر الذى قال . وفجأة جاء الخطر

  

  وليس لھا على ا/يام خـل  ھى الدنيا فليس لھا أمـان  

  Vا/قـل  إذا أعطت فقد أعطت قلي sيبقى القليل و sو  
  

ا إن اTمان الحقيقى ھو فى شخص هللا الذى يضمن الحياة ويمنحھ     
  ).٢٩ -  ٢٥:  ٣٩حز(سXمھا الدائم 

  

  :إعVن هللا عن نفسه  -٥
فا� يعلن عن نفس�ه باس�تمرار لش�عبه وللع�الم، فبالنس�بة لش�عبه       

يدافع عنھم مباش�رة، ويؤك�د لھ�م أن�ه م�ازال إلھھ�م الح�ّى، وأن 
الس�����بّى أو العق�����اب ھ�����و رف�����ض لخطايان�����ا ول�����يس رفض�����اً 

ت��ى وإن كان��ت مؤلم��ة Tشخاص��نا، ل��ذلك ف��إن حقيق��ة الس��بّى ح
  .لكنھا مؤقتة، وهللا سوف يبارك شعبه حالما يرجع إليه

  

أما بالنس�بة للع�الم، ف�ا� يعل�ن أن عق�اب هللا لش�عبه ل�يس ض�عفاً       
منه، بل عدUً وبراً، فا� القدوس ھو إله كل العالم وھو يعاقب 

 ٣٨ح�ز(الشر والخطية سواء صدرت من شعبه أو م�ن الع�الم 

  ).٢٤ - ٢١و ٧:  ٣٩، ٢٣،  ١٦: 
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غ>>>رور الق>>>وة ي>>>دمر ص>>>احبه وروح الس>>>Vم يص>>>نع الغ>>>د  -٦
  :الجديد

إنه درس التاريخ كله، أين آشور بجبروتھا؟ وبابل بقوتھا؟ والفرس      
إن كل . بعظمتھم؟ واليونان بثقافتھم؟ والرومان بقبضتھم الحديدية؟

أجXً، أما  غطرسة للقوة قديماً وحديثاً تدمر أصحابھا إن عاجXً أو
روح السXم الحقيقى فيصنع للشعوب الغد الجديد روحياً وزمنياً، 

 . ويدفع بالوقت والجھد وا�مكانيات إلى التنمية والتقدم



 لو عندك كتاب، أرفعه
 لو حمتاج كتاب، أطلبه


