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  "نبوخذنصر " ل تحّو
  

  .اقرأ من فضلك األصحاح الرابع
؛ هو "ل نبوخذ نصرتحّو" آان السبب الذي من أجله أطلقت على هذا الفصل 

  .ل في مقدمة األصحاح وورد هذا التحّو،ل العظيم الذي حدث في حياة الملكالتحّو
  

  :قبل أحداث األصحاح الرابع" نبوخذ نصر"
عاب األسرى اليهود في خدمته ته الرائعة الستي عرفنا سياس،في األصحاح األول

ورأينا الفتيان األربعة الذين اختيروا  .يتهإمبراطور في مواقع قيادية في ة، ووضعهمّيالمدن
ألنه آان  ؛نه الملك لهم قد رفضوا أن يأآلوا من الطعام الذي عيَّ، التنشئة األساسيةإلعادة
 وأعطاهم معرفة ، األسلوب الذي أآرموه به بسببهللافأآرمهم  .ما من قبل لألوثانمقدَّ

  . بل وجعلهم أفضل من أساتذتهم، فاقت آل زمالئهم)17: 1(وعقال في آل آتابة وحكمة 
  

" دانيآل" فلم يجد بين الطالب جميعا مثل ،مهم الملك آلَّدة،وعند نهاية األيام المحدَّ  
 أربعة فتيان، في .بل ق ورآهم رجاال لم ير مثلهم من،"عزريا"و" ميشائيل"و" حننيا"و

  ).19: 1(السابعة عشر من عمرهم، وجدهم أحكم من أآبر مستشاريه  
  

 ال بد وأن هذا قد ".يهوه"ون ق ألنهم في الحقيقة يخافون ويتَّ،زوا عن غيرهملقد تميَّ
  ". نبوخذ نصر" في ذهن ،ترك أثرا عميقا

  
 وهذه . بالمؤمنينال يأتي بمجرد االتصالن تغيير أي شخص أ ،ال يوجد أدنى شك

 آما .نون جدا مثلما آان األربعة المذآورن آان أولئك المؤمنون متميزيإ حتى و،حقيقة
 في أسوأ لقد رأيناه. لم يزل وثنيا" نبوخذ نصر"ن إهو واضح في األصحاح الثاني، 

  . بال رأفة، غاضبا، رأيناه منزعجا.الحاالت
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 مما  أن يخبروه بُحلمه وبتعبيره؛لوا في الذين فش،آان غاضبا على أولئك الحكماء
 ال يصدر إال من  أمٌر.بإعدام آل الحكماء الذين في مملكته ،عا في اتخاذ قرارهجعله متسرِّ

  .إنسان غير تقي
  

 بأن مملكة ،ر له الحلم وفسَّ، أن الفضل يرجع آله إلى اهللا،معلنًا" دانيآل"ثم يأتي   
 وحينذاك ية الرابعة العظيمة،مبراطورود اإلألخرى، إلى أن تسفسح الطريق أرضية سُت

  .ستبدأ مملكة أخرى لن تنتهي أبدا
  

؛ استجابة لصالة التقي" دانيآل"ف لـِشما لم يستطع المستشارون الوثنيون أن يروه، ُآ  
، ويعلن ِهِني ِدوإفالسمدى عجز " نبوخذنصر"رأى . دة في صالتهاحالبقية التقّية المتَّ

موجود، وبهذا " يهوه"لقد اعترف بأن .  وتعجبهإعجابهى  مؤآدا مد)47: 2(اعترافه في 
  .م خطوات آثيرة نحو اإليماندَّقَت
  

 وأنه هو اإلله األعظم فوق الكل، لكنه ،إله حقيقي" يهوه"أن " نبوخذ نصر"اعترف   
  . بأنه هو اإلله الوحيد،اإلقرارلم يصل بعد إلى نقطة 

  
  !!  ىلكن العقل البشري سرعان ما ينَس

 ، وبمجرد مرور وقت قصير،مية هائلة ما يظهر لنا الشيء عظيما وذا أهكثيراف  
 في نهاية األصحاح –فهذا الملك الذي آان لديه  . وال يكون له مكان في عقولنا،ريتبخَّ

 ؛ مع بداية األصحاح الثالثاإلحساس يبدو وأنه فقد هذا ،إحساس عميق نحو اهللا –الثاني 
  .در أمره بعبادة هذا التمثال تراه ينصب تمثاال بشعا، ويصلذا
  

إنه يتصرف في تناقض ! نة أن اهللا هو اإلله األعظم من الكل؟علِِة الُمأين شهادته القويَّ  
 إرادته لم تخضع .آلمات فمه لم تمس قلبه. ل مع الحقائق التي اعترف بها منذ قلي،مباشر
  .لكلماته
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يد من الناس هناك العد ال، ف.هذا غير عادي" نبوخذ نصر"ف ال تعتقد أن تصرُّ  
 يسمعون حق اإلنجيل، ويكون له تأثير عميق في داخلهم، يستحوذ ما فعل،يفعلون مثل

 هناك شيء ما ، لكن،، ويصبحون في حذر بما يسمعون ويستأثرهم ويثيرهم،عليهم
 ، يحاولون أن يعيشوا. فينقلبون على أعقابهم؛ يريد أن يكون هذا األمر حقيقة ال،بداخلهم
  . فال يجعلون له مكانا في حياتهم، ليس حقيقة،لذي اعترفوا به مؤخراأن الحق اآما لو 

  
استأجره بجانب مطرقة بخار ل أن شخصا سافر في عطلة، فوجد المنزل الذي تخيَّ  

يلة األولى هرب النوم من عينيه؛ ففي الل عمل لمدة أربع وعشرين ساعة يوميا، ت،صناعية
ث نفس وحد .ة شديدة سريره هزَّ هزَّ،هعد أثناء نوملم يسبق له أن سمع صوتا آالرإذ 

 إال أنه بدأ يغفو ة، ومع أنه ال يختلف في شيء عن الليلة السابق، في الليلة التاليةاإلزعاج
وقبل نهاية العطلة أمكنه .  فنام معظم الليل، وفي خالل أسبوع اعتاد عليها.لبضع دقائق

  .في تلك القرية آل حياتهمالنوم بشكل عادي، مثل أولئك الذين يعيشون 
  

لو أنه  آما ،د له أي تأثير عليه بعد أسبوع لم يُع،إن ما أفزعه بشكل آبير في أول ليلة  
  .لم يكن هناك أي صوت البته

  
 ،عند سماعهم عنها ألول مرة ضون لألمور اإللهية، الذين يتعرَّناستلك هي حال ال  
 وبهذا فهم بما يسمعون، اإلطالقلى يتأثرون عال  يضطربون، لكنهم في النهاية فإنهم
  . ما آانوا قبال أقرب إلى السجود هللا ع اآلنليسوا

  
وبالتأآيد آان على اهللا أن يجعله . في األصحاح الثالث" نبوخذ نصر"تلك آانت حالة   
، لكن دةِق النار المتَّأتون في ، الثالثةينلقي المنشقِّى به إلى أن ُي أدَّ؛إن غضبه الشديد .يفيق
: 3( مقترنة بظهور ابن اهللا بصحبتهم أمام عينيه؛ جعلته يعترف،اتهم المعجزيةنج
ضح أآثر  يتَّ-بأنه اإلله األعظم-  من قبلنطق بهالذي " يهوه"إن اعترافه ب ).29و28
 اإلقرار اقترب من لقد. ص مثلما فعل هو يمكنه أن يخلِّ،اعترف بأن ال إله غيرهإذ  ،اآلن

لى حد السجود أمام اهللا  تفيد أنه قد وصل إ،إشارةذلك لم ترد أية له إال هو، مع إبأنه ال 
  . عنيدا آما آان من قبليق لقد َب.وعبادته
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 assensus وnotitia لقد آان له آال من .رةبعض المصطلحات المعبِّولنستخدم 

   .fiduciaولكن لم يحدث له 
    
ا قد لزم نفسه بملم ُي لكنه ،ه قد سمع الحق وأدرآه على حقيقتهوبكلمات أخرى، إن  
  . لم يعتمد عليه ولم يجعله أساس ثقته.عرف

  
 إليه بشكل غير مباشر  اهللالقد تكلم. تجعلنا نرى طول أناة اهللا" نبوخذ نصر"إن قصة   

ة عنيفة في ه هزَّفي األصحاح األول، وبشكل مباشر في األصحاح الثاني، ثم هزَّ
فتح هللا حتى وقرع ثالثة، إال أن قلبه لم ُي ،وقرع .لقد قرع الرب بابه .األصحاح الثالث

  .اآلن
  

  . الرابع سوف يقرع الرب مرة أخرىفي األصحاح  
 .التهالرب حتى ينزع الباب من مفّص سوف يقرع . نعمة لها سلطانها،إن نعمة اهللا  
  . لذا سيدخله حتما؛"نبوخذ نصر"رر اهللا أن يدخل قلب لقد ق

  
  بعبعد أحداث األصحاح الرا" نبوخذ نصر"

 غييرى نهايته، يمكننا أن نرى مدى التبنظرة فاحصة واعية إلى بداية األصحاح وإل  
  . بسبب األحداث التي وردت في هذا األصحاح؛"نبوخذ نصر"الذي حدث لـ

  
 الملوك أسلوبز إعالن يميِّ – "نبوخذ نصر"بإعالن من ) 3 -1أعداد(يبدأ األصحاح   

  .عالمك نفسه على آل اللَّ َملقد –البابليين 
    
  . أن الرب قد عمل في حياته،ك صراحةولكن العدد الثاني يأسرنا، ففيه يعلن المل  

  
عمل تعني " عجائب"عجزة، وآلمة  تعني حدوث ُم،"آيات"إن ترجمة الكلمة العبرية   
  . له تأثيرات عجيبةآانت ؛عجزي ُمءشي
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 إنه قد عمل شيئا .حياتيإن اهللا العلي قد عمل في ": ائهيقول لقرَّ" نبوخذ نصر"إن   
  ". له تأثيرات عظيمةتآانعجزيا، ُم
  

 ويهتف ،بعظمة المعجزات التي يعملها الربوالعدد الثالث ليس أقل سحرا، إنه يشيد   
  . لآلثار الرائعة التي تنتج عنها في حياة الناس،مبتهجا

  
 ، نلمس فيه تواضعا غريبا، نلمس فيه معنى العبادة الوقورة!ياله من اعتراف مهيب  

 إنه اآلن ال ."ورور فَدملكوته ملكوت أبدي وسلطانه إلى َد: "في آلمات هذا الرجل
 ،لكه على الجميع الذي يسود ُم، بل بصفته اهللا الواحد الحق الحي،يعترف به إلها وحسب

  .ويدوم إلى األبد
  

؛ فاعترف به             "notitia"الحق عرف " نبوخذ نصر"منا أن ِللقد َع  
"assensus"ى إلله السماء  وانحَن"fiducia ."في صفوف اآللهة إنه لم يعد يضعه 

  . إنه ال يعترف بآلهة أخرى.األخرى
  

 وما جاء في نهاية األصحاح يؤآد ذلك ،"نبوخذ نصر"د حدث تغيير عظيم لـ لق  
 وبارآت ، عقلي فرجع إليَّ، إلى السماء رفعت عينيَّ،"نبوخذ نصر"أنا  ":بأآثر وضوح
 وملكوته إلى دور ، الذي سلطانه سلطان أبدي،دت الحي إلى األبدحت وحَمالعلي وسبَّ

  ).34" (.فدور
  

 وأشمل قوىتتضمن أ" نبوخذ نصر" آلمات لـ35 ففي العدد ولكن هناك ما هو أآثر،  
 ،بت جميع سكان األرض آال شيءِسوُح: " عن سيادة اهللا في آل العهد القديم،تصريح

ل له ماذا  وال يوجد من يمنع يده أو يُق،ماء وسكان األرضوهو يفعل آما يشاء في جند الس
  ".تفعل
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 فالعدد األخير من األصحاح يحتوي على اعتراف شخصي ،وليست تلك النهاية بعد  
 الذي آل ،م وأحمد ملك السماءح وأعظِّفاآلن أنا نبوخذ نصر أسبِّ": "نبوخذ نصر"بإيمان 

  ".هء فهو قادر على أن يذلَّن يسلك بالكبريال، وَمْدرقه َعأعماله حق وُط
  

 نراه ينطرح أمام الرب ويعترف به أنه هو .لك العابدينتهي األصحاح الرابع بالَم  
ون  ربما يك.ليال على آل من الحماسة والخشوعمن عبادته نرى د. الحق والعدل معا

حقيقة إن ال.  ربما آانت معرفته ضئيلة، لكنها آانت حقيقية.إيمانه ضعيفا، لكنه آان صادقا
  .دل، اختلف تماما، لقد تجدَّ أن ذلك الملك تحوَّ:الهامة هي

  
 فالذي آان ذات مرة شيئا ، شكرا هللا أن هناك تجديدا!عجزيألمر الُمما أعجب هذا ا  
  .لك توجد اآلن حياة روحية في قلب الَم. أصبح اآلن شيئا آخر،ما
  

ما هو عليه اآلن؟ ما الذي  إلى ،رته مما آان عليهلكن ما هي تلك األحداث التي غيَّ  
  ؟"نبوخذ نصر"ل حال بدَّ
  

  "نبوخذ نصر"تجديد : أحداث األصحاح الرابع
 اهللا هو الذي األولى،:  نقطتين لهما أهمية خاصة نجدحين نتأمل األعداد التي أمامنا،

آانت آل األمور تسير ن أنه عندما يَّ نتب5و4ففي العددين  ".نبوخذ نصر"عمل لتجديد 
ري األحالم، ولم يمكن ألحد  فاستدعى مفسِّعا؛فِزلما ُمل اهللا، وأعطاه ُح تدخَّام،على ما ير

؟ إن دانيآللكن باعتبار خبرته السابقة، ما الذي منعه من استدعاء  .لممنهم تفسير الُح
ى لو أنه  قد فطن إلى ما عساه أن يكون معنى الحلم، وتمنَّ"نبوخذ نصر"، أن الجواب هو

  .خبره بما ال يريد أن يعرفهلك لم يطلب الشخص الذي سُي لذال يصبح حقيقة؛
  

يدا أن ج" نبوخذ نصر" وقد عرف ،ألدب البابلي، تمثيل الملك بشجرةمن الشائع في ا  
 ، والطيور في أوراقها الخضراء، والحيوانات التي تحتها،لمه آانت نفسهالشجرة في ُح

قطع، وتسقط دما رأى الشجرة ُتوعن. آانت حياة المواطنين الذين تحت سيادته وحمايته
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قد " نبوخذ نصر" أن 17واضح من عدد  .هان وُيلََّذألسفل، عرف أنه هو المقصود بأن ُي
  .أدرك أن اهللا هو الذي سيفعل ذلك به

  
 ال يريد ، فقد آانت حقيقة،بل تجديده أن يواجه حقيقة حالتهق" نبوخذ نصر"لم يستطع   

 ،لمحالم الوثنيين، آمال أن يأتوا له بتعبير للُحري األفسِّ لذلك طلب آل ُمأن يسمعها؛
لمه أنه سوف يخبره بما ال لِع" دانيآل" ولهذا السبب لم يطلب ؛يختلف عما يدور بداخله

  .د أن يعرفهيير
  

ن  ليبيِّ،ولما لم يأت أحد منهم .ه في الترابمع أن الرب سيضع أنَفإنه ال يريد أن يس  
  ذات الحقيقة التي قد بذل،ي اهللابن ليسمع من ؛"دانيآل"ر الستدعاء  اضطَّ،لمتعبير الُح
  . جهده أن يتجنبهاقصاَرى

  
  :لم عن الُح16 – 10وتخبرنا األعداد   
ينما يكون  فأ؛ها إلى السماء إلى أن بلغ علّو، آانت تنمو، وتنمو، وتنمو،هناك شجرة  

قضبوا اقطعوا الشجرة وا: " ويصرخ بشدة،وينزل مالك. اإلنسان يستطيع رؤيتها
  ).14" (أغصانها وانثروا أوراقها وبعثروا ثمرها

  
 ال شيء يبقى !الشجرة الجميلة سوف تتحطم!  الحيوانات والطيور تتمتع بظلهادلم تُع  
  .من نحاس وحديدبقيد دة ى ساق أصلها في األرض، مقيََّوفيها ِس

  
في " رنبوخذ نص"ترك  فسُي،س شيئا بالمقارنة بالشجرة نفسها لي،إن ساق أصلها  
ؤخذ منه  فسُي. بندى السماء، وليكن نصيبه مع الوحوش التي ترعى هناكلََّتْبلَي ،الحقل

 التي تعني سبع فترات ،لب حيوان، وتمضي عليه سبعة أزمنةى قعَطشده، وُيصوابه وُر
  . أم سنوات، ونحن ال نعلم إن آانت هذه شهورا.دةمحدَّ

  



 8

ه ره بمعونة ربِّ يفسِّ".نبوخذ نصر"لم ُحتعبير " دانيآل"ن  يبي27ِّ -19في األعداد   
 التي يوشك ، ويندهش من األحكام الثقيلة،لكى الخير للَمإنه يتمنَّ .الذي أعطاه تلك الموهبة

  .اهللا أن يوقعها عليه
  

الملك أيها :  باآلتيلمتفسيره للُح أطاع الملك، وبدأ ،لمتفسير الُحعلن أن ُيده ورغم ترّد  
 ليس .قطع لكنك سُت، عظيماَت وأصبْح، أنت الذي تنمو.شجرة أنت هو ال،"نبوخذ نصر"

  ).24 ( المالئكةتخدمه بل من اهللا الذي ، من مالئكةاهذا أمر
  

  ما الغرض من آل ذلك؟  
  ).25"      ( ويعطيها من يشاء،حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس: "واإلجابة

  
لك آل هذا، فإن ولكنك لن تفقد مملكتك، فبعد أن يحدث : "قائال" دانيآل"ويستمر   

  ".لكب أيها الَم لذلك ُت،مملكتك تثبت لك
طيل فترة اطمئنانك  لكنها سوف ُت،ف حدوث ما في الحلموِقإن مثل تلك التوبة لن ُت  

)27.(  
  

  ).28(الملك " نبوخذ نصر" هذا جاء على آل  
  

  ).33 – 28(بكل تفصيالته " انيآلد"ره  آما عبَّ،وحدث ما في الحلم  
  

 ، فعند نهاية اثني عشر شهرا،ج آبريائه هي لحظة أْو،لك الَمإذالللقد آانت لحظة   
أليست هذه ":  وقال لنفسه،ى على سطح قصرهلقي نظرة على مملكته وهو يتمشَّآان ُي

  ).30" (بقوة اقتداري، ولجالل مجدي؟ ،لكها لبيت الُمالعظيمة التي بنيُت" بابل"
    

 ربما ظن أن ذلك لن يحدث .وإذالله بعد التنبؤ بسقوطه ، اثنا عشر شهراىضلقد م  
 حتى وإن ن،عيَّ وفي الوقت الُم، اهللا تتم حسب آلمته التي أعلنهافي ذلك الوقت، لكن مشيئة

  .طأاحسبت التقاويم البشرية أنها تتب
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اريا عظيما؛ ففي آان معم" نبوخذ نصر" أن ، ومن علم اآلثار،نعرف من التاريخ  
د العديد  آما شيَّ، في جميع أنحاء مملكته،ئت المعابد العظيمةنِش ُأ،إشرافه وتحت ،عهده

قة، المعلَّ" بابل" حدائق ، أيضاإنجازاتهومن . هلِكعاصمة ُم" بابل"من المباني الرائعة في 
 مكانا "بابل"آانت .  لوقت طويل من الزمان،د من عجائب الدنيا السبعَعالتي آانت ُت

  .جميال
  

:  ولسان حاله يقول،لك، فمألت قلبه غرورا وآبرياءالَم أثارت دهشة اإلنجازاتهذه   
ع تلك  وقد آنت أنا الذي طوَّ،ة عظيمة لتكون هكذا لقد احتاجت لقوَّ.هاأنا الذي عملُت"

  "هل توجد عظمة مثل عظمتي؟. القوة
  

نا أن الهالك قد عِلوت من السماء ُم ص وآسر قلبه، وأتاُه،م اهللا آبرياء هذا الملكحطَّ  
كناك ويطردونك من بين الناس، وتكون ُس" نبوخذ نصر"لك قد زال عنك يا إن الُم: "حان

م أن  حتى تعَل، فتمضي عليك سبعة أزمنة، ويطعمونك العشب آالثيران،رمع حيوان الَب
  ).32و31" ( وأنه يعطيها من يشاء،ط في مملكة الناس متسلِّالعليَّ

  
د من بين ِر، فُط"نبوخذ نصر"في تلك الساعة تم األمر على : " حدث ذلك فعًالوقد  

 ، حتى طال شعره مثل النسور،ى السماء جسمه بنَد وابتلَّ،الناس، وأآل العشب آالثيران
  ).33" (وأظفاره مثل الطيور

    
 . وأعطاه عقل حيوان، أخذ اهللا عقله.ى لحالهارَث وصار أضحوآة ُي،لك عقلهفقد الَم  

عاش .  المخالب،صله ريش الطيور، وشابهت أظفاره الطويلةطال شعره حتى شابهت ُخ
  .ى الصباح، مثل الثيران تماما بنَدتّلْبفي الحقول يأآل العشب وَي

  
تاله في حروبه بعد قِِ"  نصرنبوخذ" أن ،ون من العالم القديماب وثنّيتَّيخبرنا ُآ  

 على سطح ،م ظهر لفترة وجيزة قبل موته ث، اختفى فجأة،"بابل" ورجوعه إلى ،الكبرى
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المرة األخيرة التي ظهر فيها لمدة هي وآانت تلك .  آي يرى مدينته بكاملهاقصره؛
  .طويلة، إلى أن ظهر مرة أخرى قبيل موته

  
 بينما . باأللوهيةإحساسى عليه  قد استوَلنه إ،ى آخرونداَماب وثنيون ُقتَّويقول ُآ  

  . بمرض غريبصيبق اآلخرون بأنه ُأعلُِّي
  

 وهو مرض يجعل "Lycanthropy"لك المغرور بمرض لقد ضرب اهللا الَم  
 إن .به حقيقة نفسه يتذآر ،ي آافْعم أنه ذئب، وفي الوقت ذاته يكون على َواإلنسان يتوهَّ

صدرون  وُي،فون مثل الحيواندهم يتصرَِّج َت،خيفةالذين يعانون من تلك اإلصابة الُم
  . زهالصوت الذي يميِّ

  
صيبت  ُأ، حدثت حاالت عديدة في الجزر البريطانية،خالل القرن التاسع عشر  

نفسهم أنهم وا أمثل هؤالء ظّن. Boanthropy طلق عليهوُيلمرض ا بإحدى صور هذا
  .تهم تماما ونسوا هويَّ،فوا مثلهم وتصرَّ،ثيران أو أبقار

  
 ؛ عقابا على زهوه وآبريائه؛ اهللا بها أقَوى رجل في العالم التي أذلَّ،إنها نفس الحالة  

  . ويكون سببا في تجديده، يقوده إلى التوبةم درسا روحيًاآي يتعلَّ
  

 تلَّلوه بدهشة وهو يأآل العشب آالثيران، وقد اْبلك من حاشيته، الذين تأمَّد الَمِرُط  
  .ى السماء، وطال شعره وطالت أظفارهجسمه بنَد

  
 الذي ، الرجل الذي لم يعرف المستحيل!؟"بابل"ر أن هذا يحدث لملك من آان يتصوَّ  
 في حاجة إلى شفقة ؛ل له وال قوةْو حتى أصبح ال َحلَِّذ ُأنَظر إليه بمهابة وخوف،آان ُي
  .دائمة

  
 نتائجه الروحية التي رأينا وقد ،آان هناك غرض رحيم من ذلك القضاء اإللهي  

 وأعاد إلى ،قله ورشدهع" نبوخذ نصر" اهللا لـعندما أعاد. 35و34ت في عددي َنوُِّد
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ية خالل مبراطور يحكمون اإل وعاد المستشارون الذين آانوا،مملكته مجدها السابق
إنسانا جديدا معترفا " نبوخذ نصر" عاد . عادوا يقدمون النصيحة واإلرشاد،غيابه
  .، في شرآة مع اهللافترة وجيزة آملك تقّي وحكم البالد ،)37عدد(بإيمانه

  
  .ةإن آل تجديد هو معجز

 اهللا وحده هو . وأصبح اآلن مختلفا تماما،شيئا ما قبل األصحاح الرابع" نصرنبوخذ "آان 
  .ر مثل هذا التغييرمن يغيِّ

  
 بل ، عمل هذا، ال برفع الرجل ألعلىاألمر الثاني الذي يجب أن نالحظه، هو أن اهللا  

  .د اهللا الناس وهكذا يجدِّبخفضه ألسفل،
  

 يكسر المتكبرين .له مؤمنا عاقالر، ويحّونسان المتكبِّاهللا يعمل عمله في نفس اإل  
لقد امتأل الملك بالكبرياء في يوم من األيام، عندما تأمل في بابل  .فيصيرون ودعاء

ه آان ينظر إلى الحدائق والمعابد ت وفي جالل.عة، وانتفخ بشعور الزهو بمنجزاتهالرائ
ذ، وما د، وآل ما يأمر به آان ينفَّوالمباني الضخمة من حوله، فيرى أنه ليس بحاجة ألح

  .يريده يحصل عليه
  

  . وأآل العشب آالثيران،ش في األرضَب عقله وَنَدَق َف،دةوفي ساعة محدَّ  
  

 وجسمه يبتل بندى  – مهما آانت مدتها – وتمر األسابيع والشهور، تمر سبعة أزمنة  
 اث صوتِحد وُيتماما، يتصرفمجنون  فهو في الظاهر :وابتدأ يدرك شيئا. السماء

نه من  يمكِّ،وعي داخلي آافقلبه في ، لكن مازال حيوانا يعتبر نفسه وقد آانالحيوان، آ
ق  األمور التي قد سمعها والتي صدَّ.قة مما قد أدرآه من حقائق في السنين الساب،التحقق
  . وأنه ملك السماء،و اإلله الوحيد فيتأآد أن اهللا ه؛، تعود إلى ذهنهاعليه

  
زم نفسه ل وُي،fiducia ويأتي أخيرا إلى .بح على يقين بأن ذلك حقيقةآلن أصا

ظن أنه  – هو أو غيره من البشر–لو أنه  أنه لن يعيش : أال وهي،بالحقيقة التي اقتنع بها
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ر أن يعيش  فقرَّ؛دور في فلكه هو ولن يسقط ثانية في فخ اعتقاده أن العالم ي.مرآز الكون
عانق اهللا آطفل صغير يعانق  ي،الوسِّه إلى عرش اهللا مَتيتوجَّأن  و،لك الحقيقيخاضعا للَم

 ى ملكوت السموات يمكنه أن يَر، على يقين أن اإلنسان حين يصبح طفال صغيرا؛أباه
  ).3: 18متى(

    
 . في المكان الذي يجب أن يكون فيه آل رجل وامرأة،أخيرا نجد هذا الملك العظيم

 فاستعاد عقله، وعادت ؛خل في شرآة أبدية مع ملك السماءد .ر قلبه تغيَّ. اهللامإنه يسجد أما
  .إليه رجولته الكاملة، ورجع إلى مجده السابق

  
 لم يرفعه إلى فوق، ولكن .ده اهللا هو الذي جدَّ. وهكذا تم تجديده،هَسم دْرها هو قد تعلَّ  

  . في اتضاع أمام اهللا الواحد الحق،أحنى رأسه إلى أسفل
  

  مادرسان علينا أن نتعلمه
 الذي ي،لك القو فمن آان يصدق أن الَم؛يجب أال نيأس من تجديد أي إنسان: األولالدرس 

شارآه البقية التقية في عبادة س ضغوطًا شديدة من أجل أن توماَر ،ى شعب اهللاسَب
وهو  – لكلقد آان من المستحيل أن الَم ، سيصبح هو نفسه في شرآة مع اهللا؟األوثان

وا ساجدين م، أن يخّر. ق605ي عامالذي أجبر من هم في السْب –ى رجل في العالم أقَو
  !ةة التقيَّ يصبح اآلن واحدا من شعب اهللا، واحدا من تلك البقيَّ،للوثن

  
  !!مع اهللا ليس هناك مستحيل 

  
عند أقدام اهللا، يضع نفسه  طفال صغيرا ،أليس عجيبا أن نراه في نهاية األصحاح

  !؟م ملك السماءد ويعظِّح ويحم يسبِّ،دا متعبِّ،المتوسِّ
ب  آثيرا ما نجرَّ.دا، فال نيأس من تجديد أي إنسانموجو" نبوخذ نصر"مادام إله   
ير  يبدون غ، إذ نرى أناسا آثيرين من حولنا؛ من االستمرار في عملنا المسيحيباليأس
. اهللاها أآثر من اهتمامهم بأمور  يهتمون ب،غريات الدنيا يلهثون وراء ُمين،قسِّت م،مبالين

  !! هاذرين علينا بأقوال خبيثة،خريةلونها أو يعارضونها بُسهِمُي ،وحين تقدم إليهم الرسالة
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لم نحن لليأس، ِسدون وآأن من المحال أن تصل إليهم نعمة التجديد، فنسَتْبهؤالء َي  

ى قدرة اهللا  وننَس، أآثر بعدا عن اهللا منهم،ل وجود شخص آخرويصعب علينا أن نتخيَّ
   فمن ذا الذي يصعب على اهللا أن يجتذبه؟".نبوخذ نصر" التي آسرت ،الفائقة

  
 ويستطيع ، أصبح للعيان حقيقة،بلن َقحاال ِم فما اعتبرناه ُم،اهللا ال يصعب عليه أمر  

  .اهللا أن يعمله ثانية
  

 واثقين في قوة الرب ، نستمر لربح النفوس.العمل دون يأسر في ِمواجبنا أن نسَت  
 أحد أولئك الذين يريد اهللا أن ، فلن يستطيع أن يقاومها في النهاية.دص وتجدِّالقادرة أن تخلِّ

   .علينا أن نعمل دون يأس. مه يستطيع هو أن يتمِّ،إن ما نعجز نحن عن عمله. صهميخلِّ
  

 .دوا بعدمه من هذا األصحاح، فهو ألولئك الذين لم يتجدَّأما الدرس الثاني الذي نتعلَّ
ع ِض هو أنك لم تتَّ-غم اهتمامك بقراءة الكتاب المقدسر-  لآلنالسبب في عدم خالصك

 أنه يجب أن ،ي تماماِعأنت َت .ختال في آبريائك َت،با بنفسكعَجلت ُم الِز.بعد بدرجة آافية
.  اإللهي خاضعا أمام العرش، إال أن آبرياءك تمنعك من أن تأتي،تأتي آطفل أمام الرب

  .لكال إلى الَم أن تأتي متوسِّ يمنعك من؛إن إحساسك بأنك شخص مهم
    

 ا لذاتك أنك مادمت محبًّ:لقد حان الوقت لتواجه حقيقة. آتب إليك بأآثر صراحةأإنني 
  ).أن تنكر نفسك(فقد اعتبارك لذاتك َتأن عليك  .لصكَخدون محبة اهللا، فاهللا لن ُي

  
م الله: "لم يكن للعشار قدرة على رفع عينيه إلى السماء، فقال صارخا من قلبه  

 جاء – شاول الطرسوسي –العظيم والمثقف  ).13: 18لو" (ارحمني أنا الخاطيء
" فيلبي"وسجان  ).6 : 9أعمال" (يا رب ماذا تريد أن أفعل؟: "عارا وضاِرتحيِّ ُم،تعداْرُم

  ).30: 16أعمال" (ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص: " وقال،سجد على رآبتيه
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 يجب أن يسلكوا نفس الطريق الذي ،من خالل المسيح ، إلى اهللاأتونإن آل الذين ي  
  .سلك فيه هؤالء

    
 . على اإلطالققامى م هو أن نكون في أدَن،ريق الوحيد لنقترب من اهللا العليإن الط

لم " .ص الناس الذين في هذا المقاميخلِّالرب يسوع ن لنا أن يبيِّ" نبوخذ نصر"إن تجديد 
  ).17: 2مرقس" (وبة بل خطاة إلى التًايأت ليدعو أبرار

  
 إذ يصبح ؛أن يخفضه، فيصبح في أمانهي  مها اهللا للخاطيءإن أعظم رحمة يقدِّ  

الوحيد  فالسماء هي المكان . هو إلى أعلى،ه إليه عينيهالطريق الوحيد الذي يجب أن يوجِّ
  .ل إليهالذي يمكنه أن يتوسَّ

  
  تحذير نهائي

اهللا قادر  . والتفتوا لتحذير نهائيهوا تنبَّ:ن يرفضون الرآوع عند أقدام اهللاألولئك الذي  
" يكسرك وال شفاء" .م رفضه لصوت اهللا وتحذيراتهودا  إذا ما،أن يأخذ عقل اإلنسان

  !إذا أخذ عقلك، فكيف تدعو اهللا وتطلب رحمة منه عندئذ؟. )1 : 29أمثال(
  

  ! فلماذا ال تطيع ما تدرك أنه الحق ؟،اليوم يعطيك العقل
 ناهيك عن ،درة على تمييز الحق وتصديقك عليهويترآك دون ُق!! ىلرب آَفغدا قد يقول ا

  .فقدان الثقة في هذا الحق
 فهو ال يحتقر ،إنه يجبر ما قد آسره. ال تخاف من أن تنكسر أمام الربيجب أن 

المتسلط  وال نخف من أن يكون الرب هو ).17: 51مزمور(المنكسر والمنسحق القلب 
  ).37( وطرقه عدل ،ه حق فكل أعمال؛ حياتنافي
  

عترفين بضآلة أنفسنا ع لجالله ُم أن نتضرَّ،أال يجدر بنا ونحن نختم هذا الفصل  
ب بذوي األيدي بين بأنفسهم، بل باألحرى يرحِّعَجب بأولئك الُمرحِّ إن الرب ال ُي.أمامه

  .أولئك لن يترآهم أبدا. دون ما يدافعون به عن أنفسهمِج الذين ال َي،الخاوية
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ذنه  بل يسمع ويعطي ُأ،ن اهللا ال تصغي للصلوات التي من المرتفعات البشريةُذُأ  
بل أن ع منا أن نعيش حياة آاملة إنه ال يتوقَّ.  التي تخرج من األعماق،لنداءات اليأس

 ألن المسيح، عاش هذه الحياة الكاملة بالنيابة -وبدون إيمان ال يمكن إرضاؤه– رضيهُن
  .الوحيد الذي أرسله قد حملها عنا فاالبن ؛يعاقبنا به خطايانا علىال يوجد قصاص . عنا

  
 لكن صرخات القلوب المنكسرة ،ائق العظيمةآل نداءات الكبرياء تناقض هذه الحق  

ن يدخل أن ينزل إلى الهوان؛ قبل أ" نبوخذ نصر"لهذا آان على  .المتواضعة يستمع إليها
  .في حياة الشرآة مع اهللا 

  
في العدد األخير من هذا األصحاح " نبوخذ نصر"ن تستبدل اسم هل يمكنك اآلن أ  
ء، الذي آل  السمالَكم وأحمد َمح وأعظِّأسبِّ... فاآلن أنا:  قائال،، معترفا بإيمانكباسمك

  .أعماله حق وطرقه عدل
  

  .همن يسلك بالكبرياء فهو قادر أن يذلَّ
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