الدرس الثامن

 ١٩-١٣أيار (مايو)

يسوع يف كتابات بطرس

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية١ :بطــرس ١٩ ،١٨ :١؛ كولــويس ١٤ ،١٣ :١؛ إشــعياء ١٢-١ :٥٣؛
يوحنــا ٢٥ :١١؛ مزمــور ٥٠ :١٨؛ ٢بطــرس .١ :١
ـوت
ـي نَ ُـ َ
آيــة الحفــظ« :الَّـ ِذي َح َمـ َـل ُهـ َو نَف ُْســهُ َخطَايَانَــا ِف َج َسـ ِد ِه َعـ َـى الْخَشَ ـ َب ِة ،لِـ َ ْ
ـر .الَّـ ِذي ِب َجلْدَ تِـ ِه شُ ـ ِفي ُت ْم» (١بطــرس .)٢٤ :٢
َعـ ِ
ـن الْ َخطَا َيــا َف َن ْح َيــا لِلْـ ِ ِّ
بعــد دراســتنا لرســالة بطــرس الرســول األوىل ،ينبغــي أن يكــون واضحــا اآلن أن تركيــز بطــرس
كان عــى املســيح .فبغــض النظــر عــن الســياق أو املواضيــع الخاصــة التــي تناولهــا بطــرس ،كان
يســوع يتغلغــل يف كل مــا يكتبــه ،وكان يســوع هــو الخيــط الذهبــي يف نســيج رســالته.
مــن بدايــة الســطر األول للرســالة ،حيــث يقــول بطــرس أنــه «رســول» أو « ُمرســل» مــن
«سـ َا ٌم لَ ُكـ ْم َج ِمي ِع ُكـ ُم ال َِّذيـ َن ِف الْ َم ِســي ِح
يســوع املســيح ،حتــى نهايــة الرســالة ،حــن يكتــبَ :
يَ ُســوعَ» (١بطــرس  ،)١٤ :٥يســوع هــو شــعار الرســالة األســايس .يف تلــك الرســالة يتحــدث
بطــرس عــن مــوت املســيح كفــارة عنــا .يتحــدث عــن اآلالم الهائلــة التــي تحملهــا ،ويقــدم آالم
املســيح كمثــال لنــا .يتكلــم عــن قيامــة يســوع ومــا تعنيــه بالنســبة لنــا .باإلضافــة إىل ذلــك
فهــو يتحــدث عــن املســيح ،ليــس كاملســيا «املمســوح مــن اللــه» فحســب ،بــل عــن «املســيا
اإللهــي» .نــرى يف رســالة بطــرس األوىل دالئــل أكــر عــن طبيعــة املســيح اإللهيــة .كان هــو اللــه
ذاتــه الــذي أىت يف صــورة إنســان ،وعــاش ومــات لــي يكــون لنــا رجــاء ووعــد بحيــاة أبديــة.
يف هــذا األســبوع ســنعود إىل رســالة بطــرس األوىل ونتأمــل أكــر عــا تكشــفه هــذه الرســالة
عــن يســوع.
* نرجو التعمق يف درس موضوع هذا الدرس استعدادا ملناقشته يوم السبت القادم املوافق  ٢٠أيار (مايو).
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األحد

 ١٤أيار (مايو)

املسيح ذبيحتنا
أحـد املوضوعـات الرئيسـية الشـاملة ،وقـد يكون هـو املوضـوع الرئييس يف الكتـاب املقدس،
هـو عمـل اللـه لفداء البرشية السـاقطة .منذ سـقوط آدم وحواء يف سـفر التكوين ،حتى سـقوط
كي يَطْل َُب
بابـل يف سـفر الرؤيـا ،فإن األسـفار املقدسـة تكشـف بطريقـة أو بأخرى سـعي الله «لِ َ ْ
ِّـص َمـا قَـ ْد َهل ََـك» (لوقـا  .)١٠ :١٩وهـذا املوضوع يظهر يف رسـائل بطـرس أيضا.
َويُ َخل َ

اقــرأ ١بطــرس ١٩ ،١٨ :١؛ كولــويس  .١٤ ،١٣ :١مــا معنــى الفــداء ومــا عالقــة الــدم
بالفــداء؟



تصــف اآليــات يف (١بطــرس األوىل  )١٩ ،١٨ :١أهميــة مــوت املســيح عــى هــذا الشــكل:
ـب ...بَـ ْـل ِبـ َد ٍم كَرِيـ ٍـم ،كَـ َـا ِمـ ْن َح َمــل
« َعالِ ِمـ َن أَنَّ ُكـ ُم افْتُ ِديتُـ ْم الَ ِبأَشْ ـ َيا َء تَ ْف َنــىِ ،ب ِفضَّ ـ ٍة أَ ْو َذ َهـ ٍ
ـب َوالَ َدنَـ ٍ
ـسَ ،د ِم الْ َم ِســي ِح» .هنــاك صورتــان أساســيتان يف هــذه الكلــات :الفــداء،
ِب ـ َا َعيْـ ٍ
وذبيحــة الحيــوان.
يظهــر الفــداء يف الكتــاب املقــدس بأشــكال مختلفــة ،مثــال ذلــك ،الحــار البكــر (الــذي ال
يجــوز تقدمتــه) ،واالبــن البكــر (خــروج  )٢٠ ،١٩ :٣٤كالهــا يفتديــا بتقدمــة البديــل وذلــك
بتقديــم حمــل .ميكــن اســتعامل املــال الســرداد (افتــداء) األغـراض التــي تــم بيعهــا قبــا بســبب
الفقــر (الويــن  .)٢٦ ،٢٥ :٢٥األكــر أهميــة ،أنــه ميكــن افتــداء العبــد (الويــن .)٤٩-٤٧ :٢٥
رســالة بطــرس الرســول األوىل تقــول لقرائــه أن مثــن اســردادهم (افتدائهــم) مــن ســرتهم
الباطلــة التــي تقلّدوهــا مــن اآلبــاء (١بطــرس  )١٨ :١مل تكــن بأقــل مــن « َد ٍم كَرِيـ ٍـم ،كَـ َـا ِمـ ْن
ـب» (١بطــرس  .)١٩ :١صــورة الحمــل هنــا تســتحرض مفهــوم حيــوان التقدمــة.
َح َمــل ِب ـاَ َعيْـ ٍ
يُشـبِّه بطــرس مــوت املســيح بتقدمــة الحيــوان املذكــورة يف كتــب العربانيــن املقدســة .يــأيت
الخاطــئ ِب َح َمــلٍ بــا عيــب وال دنــس إىل الهيــكل ،ثــم يضــع يــده عــى الحيــوان (الويــن ،٣٢ :٤
 .)٣٣بعــد ذلــك يُذبــح الحيــوان ويُــرش بعــض مــن دمــه عــى قــرون مذبــح املحرقــة ،ويُصــب
ســائر الــدم الباقــي إىل أســفل املذبــح (الويــن  .)٣٤ :٤إ َّن مــوت حيــوان التقدمــة يقــدم كفــارة
للشــخص الــذي قــدم الذبيحــة (الويــن  .)٣٥ :٤يقــول بطــرس أن املســيح مــات عوضــا عنــا ،وأن
موتــه افتدانــا مــن حياتنــا الســابقة ومــن املــوت الــذي ميكــن أن يكــون نهايتنــا.

مــاذا تعلمنــا حقيقــة أنَّ رجــاء خالصنــا يكمــن يف َمــن تــأمل عوضــاً عنــا ليكــون
اعتامدنــا عــى اللــه؟
60

االثنني

 ١٥أيار (مايو)

آالم املسيح
كثــرا مــا يتحــدث املســيحيون عــن «آالم املســيح» .تشــر عبــارة «آالم املســيح» إىل مــا
قاســاه املســيح مــن اآلالم يف فــرة نهايــة حياتــه عــى األرض ،بــ ًدأ مــن دخولــه منتــرا إىل
أورشــليم .يتنــاول بطــرس أيضــا آالم املســيح خــال فــرة نهايــة حياتــه عــى األرض.



اقــرأ ١بطــرس ٢٥-٢١ :٢؛ إشــعياء  .١٢-١ :٥٣مــاذا تُخربنــا هــذه الفقـرات عـ َّـا قاســاه
املســيح مــن أجلنــا؟

هنــاك مغــزى خــاص آلالم املســيح« .الَّـ ِـذي َح َمـ َـل ُه ـ َو نَف ُْس ـ ُه َخطَايَانَــا ِف َج َسـ ِـد ِه َعـ َـى
الْ َخشَ ـ َب ِة» (الخشــبة هــي إشــارة إىل الصليــب؛ قــارن مــا جــاء يف أعــال « ،)٣٠ :٥لِـ َ ْ
ـي نَ ُــوتَ
ـر» (١بطــرس  .)٢٤ :٢كخطــاة ،نحــن نســتحق املــوت .ومــع ذلــك فــإن
َعــنِ الْ َخطَايَــا فَ َن ْح َيــا لِلْـ ِ ِّ
املســيح «الَّـ ِـذي لَـ ْم يَ ْف َعـ ْـل َخ ِطيَّـةًَ ،والَ ُو ِجـ َد ِف فَ ِمـ ِه َم ْكـ ٌر» (١بطــرس  )٢٢ :٢مــات بــدال عنــا.
وبهــذه املبادلــة نلنــا خطــة الخــاص.



أ ِعــد قـراءة إشــعياء  .١٢-١ :٥٣مــاذا تقــول هــذه اآليــات عــن آالم املســيح إذ كان ينفــذ
خطــة الخــاص مــن أجلنــا؟ ومــاذا تُخربنــا عــن صفــات اللــه؟

«اعتــر الشــيطان بتجاربــه القاســية قلــب يســوع .ومل يســتطع امل ُخلِّــص أن يخــرق ببــره
أبــواب القــر .ومل يصــور لــه الرجــاء أنــه ســيخرج مــن القــر ظا ِفـرا ً ،وال أخــره عــن قبــول اآلب
لذبيحتــه .وكان يخــى أن تكــون الخطيــة كريهــة جــدا ً يف نظــر اللــه بحيــث يكــون انفصــل
ـس بــه الخاطــئ عندمــا ال
ـس املســيح بالعــذاب الــذي يحـ ّ
أحدهــا عــن اآلخــر أبديًــا .ولقــد أحـ ّ
تتوســل ألجــل الجنــس البــري األثيــم .إن إحساســه بالخطيــة وهــي تســتمطر
تعــود الرحمــة ّ
غضــب اآلب عــى يســوع بديــل الخطــاة هــو الــذي جعــل الــكأس التــي رشبهــا ُم ـ َّرة ج ـ ًدا
وســحق قلــب ابــن اللــه( ».روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)٧١٥-٧١٤

كيــف يجــب أن تكــون اســتجابتنا ملــا قاســاه يســوع مــن أجلنــا؟ كيــف لنــا أن نتبــع
مثالــه كــا ورد يف 1بطــرس 21 :2؟
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الثالثاء

 ١٦أيار (مايو)

قيامة املسيح


اقــرأ ١بطــرس ٢١ ،٤ ،٣ :١؛ ٢١ :٣؛ يوحنــا ٢٥ :١١؛ فيلبــي ١١ ،١٠ :٣؛ رؤيــا  .٦ :٢٠أي
رجــاء عظيــم تُشــر إليــه هــذه الفقـرات ومــاذا تعنيــه لنــا؟

كــا رأينــا ســابقا ،فــإن رســالة بطــرس األوىل موجهــة ألولئــك الذيــن يتأملــون بســبب إميانهــم
بيســوع .ولذلــك فإنــه مــن املالئــم جــدا أن يوجــه انتبــاه قرائــه منــذ بدايــة الرســالة إىل الرجــاء
الــذي ينتظرهــم .إذ يقــول إن رجــاء املســيحي هــو رجــاء حــي ،بالتحديــد أنــه رجــاء يرتكــز عــى
قيامــة املســيح (١بطــرس  .)٣ :١نتيجــة لقيامــة املســيح ،يســتطيع املســيحيون أن يتطلعــوا إىل
مـراث يف الســاء لــن يفنــى أو يضمحــل (١بطــرس  .)٤ :١مبعنــى آخــر مهــا ســاءت الظــروف،
نفكــر فيــا ينتظرنــا عندمــا ينتهــي كل يشء.
الحقيقــة أن قيامــة املســيح مــن األمــوات هــي ضامنــة لنــا ألن نقــوم نحــن أيضــا مــن
ــيح قَــ ْد قَــا َم،
األمــوات (١كورنثــوس  .)٢١ ،٢٠ :١٥كــا يقــول بطــرسَ « :وإِ ْن لَــ ْم يَكُــنِ الْ َم ِس ُ
فَبَ ِاطـ ٌـل إِميَانُ ُكـ ْم .أَنْتُـ ْم بَ ْعـ ُد ِف َخطَايَاكُـ ْم!» (١كورونثــوس  .)١٧ :١٥لكــن ألن املســيح قــد قــام
مــن األمــوات ،فقــد أعلــن أن لــه القــدرة عــى غلبــة املــوت ذاتــه .وهكــذا فــإن رجــاء املســيحي
مؤســس عــى الحــدث التاريخــي لقيامــة يســوع مــن األمــوات .فقيامتــه أســاس لقيامتنــا يف
نهايــة الزمــان.
كيــف يكــون حالنــا بــدون ذلــك الرجــاء وذلــك الوعــد؟ إن قيامــة املســيح هــي تتويــج لــكل
مــا فعلــه املســيح ألجلنــا .أي رجــاء يكــون لنــا بــدون وعــد القيامــة؛ خاصــة ونحــن نعلــم –
نقيضً ــا ملــا يعتقــده عامــة املســيحيني – أن األمــوات هــم يف حالــة عــدم الوعــي وينامــون يف
قبورهــم؟
«املــوت للمســيحي مــا هــو إال رقــاد ،فــرة ســكون وظــام .الحيــاة ُمســترتة مــع املســيح يف
اللــه« ،متــى ا ُظهــر املســيح حياتنــا فحينئــذ تُظهــرون أنتــم أيضـاً معــه يف املجــد» (يوحنــا ٥١ :٨
و٥٢؛ كولــويس  ...)٤ :٣يف مجيئــه الثــاين ،سيســمع صوتــه كل املــوىت األع ـزاء ويخرجــون لحيــاة
الخلــود املجيــدة» (روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)٧٤٥

تأ َّمــل يف كيــف أنَّ املــوت يبــدو وكأنــه هــو النهايــة .ذلــك يشء قــاس جــدً ا وهــو
واقعــي جــدً ا .فلــاذا إذاً يكــون وعــد القيامــة أمـراً هامـاً جــدً ا ألجــل إمياننــا ولــكل مــا
نؤمــن بــه ولــكل مــا نرجــوه؟
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املسيح – املس َّيا

كــا رأينــا ســابقا ،فــإن إحــدى نقــاط التحــول األساســية يف خدمــة يســوع عــى األرض كانــت
ـي!»
يف إجابــة بطــرس عــن َمــن يكــون املســيح .قــال بطــرس« :أَنْـ َ
ـت ُهـ َو الْ َم ِسـ ُ
ـيح ابْـ ُن اللـ ِه الْ َحـ ِّ
(متــى  .)١٦ :١٦كلمــة «املســيح» ( christosخريســتوس باليونانيــة) تعنــي أنــه « ُم ِســح» ،أو
«املس ـ َّيا» mashiyach( ،مشــياخ بالعربيــة) ،وقــد اس ـتُخدمت هــذه الكلمــة يف ســياقات عــدة
يف العهــد القديــم (بــل وقــد اســتخدمت يف أحــد املواقــع لتشــر إىل ملــك وثنــي ،كــورش (انظــر
إشــعياء  .)١ :٤٥وهكــذا فعندمــا يدعــو بطــرس يســوع بكلمــة «املســيح» ،فهــو يســتخدم كلمــة
مســتخلصة مــن األســفار العربيــة.

اقــرأ اآليــات التاليــة مــن العهــد القديــم التــي تســتخدم تعبــر «املســيا» ،أو «الــذي
ُم ِســح» .مــاذا تُخربنــا فحــوى هــذه اآليــات عــن معناهــا؟ كيــف ميكــن أن يكــون بطــرس
قــد فهــم معناهــا عندمــا دعــى يســوع باملسـ َّيا؟
مزمور ٢ :٢
مزمور ٥٠ :١٨
دانيال ٢٥ :٩
١صموئيل ٦ :٢٤
إشعياء ١ :٤٥
مــع أن اللــه هــو الــذي أوحــى لبطــرس أن يعلــن أ َّن يســوع هــو املســيا (متــى ،)١٧ ،١٦ :١٦
إال أنــه بــا شــك مل يفهــم معناهــا مليًــا .مل يفهــم متامــا مــن هــو املســيا ،ومــاذا عــى املســيا أن
يُنجــز ،ورمبــا واألهــم مــن ذلــك هــو كيــف كان عليــه أن ينجــزه.
مل يكــن بطــرس منفــردا يف عــدم الفهــم الكامــل ملعنــى «املســيا» .فقــد كانــت هنــاك آراء
مختلفــة عديــدة يف إرسائيــل عــن املســيا .اآليــات الــواردة أعــاه يف حـ ِّد ذاتهــا ال ت ُقـ ِّدم الصــورة
الكاملــة .إال أنهــا تقــدم ظـاً ملــا كان ســيفعله املســيا و َمــن هــو.
تكشــف اآليــة امل ُد َّونــة يف يوحنــا  42 :٧بعضــا ملــا كان متوقعــا مــن املســيا :أن يكــون مــن
نســل داود ،مــن قريــة بيــت لحــم (إشــعياء ١٦-١ :١١؛ ميخــا  .)٢ :٥فقــد أصابــوا يف هــذا الجــزء.
ووفقـاً لتو ُّهــم عا َّمــة الشــعب ،فــإن مســيا مــن نســل داود قــد يقــوم مبــا قــام بــه داود :يهــزم
أعــداء اليهــود .ومــا مل يتوقعــه أحــد هــو مســيا يُصلَــب عــى يــد الرومــان.
وبالطبــع ،يف الوقــت الــذي كتــب فيــه بطــرس رســالتيه ،أصبــح أكــر فهــا عــن يســوع
كمســيا (فقــد ُدعــي باســم يســوع املســيح خمســة عــر مــرة يف رســالتي بطــرس األوىل
والثانيــة) ،وكل مــا كان مــن شــأنه أن ينجــزه مــن أجــل البرشيــة.
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يسوع ،املس َّيا اإللهي

كان بطــرس يعلــم أن يســوع هــو املس ـيّا ،وكان يعلــم أيضــا أنــه هــو الــرب .معنــى ذلــك
أنــه يف وقــت كتابتــه لهــذه الرســالة ،كان بطــرس يــدرك أن املســيا هــو اللــه ذاتــه .ومــع أن
لقــب «الــرب» أو «الســيد» ميكــن أن يكــون لهــا معنــى علــاين ،ف ُيمكــن أيضــا أن يكــون هــذا
املصطلــح إشــارة واضحــة لالهــوت .يف ١بطــرس ٣ :١؛ ٢بطــرس  ،١٦ ،١٤ ،٨ :١يشــر بطــرس إىل
يســوع ،املســيا ،املســيح ،عــى أنــه الــرب ،اللــه ذاتــه.
يصـف بطـرس العالقـة بني يسـوع واللـه بكلمتـي «اآلب» و»االبن» كما فعل كُتّـاب آخرون يف
العهـد الجديـد .مثـال ذلكُ « :م َبا َر ٌك الل ُه أَبُو َربِّ َنا يَ ُسـو َع الْ َم ِسـي ِح» (١بطـرس ٣ :١؛ قارن ٢بطرس :١
 .)١٧يوصـف يسـوع بأنـه «االبـن الحبيب» (٢بطرس  ،)١٧ :١وأن بعضا من سـلطان يسـوع بصفته
الـرب ،وموقعـه السماوي ،تأيت مـن تلك العالقة الخاصـة التي تربطه مـع الله اآلب.



اقــرأ ٢بطــرس ١ :١؛ يوحنــا ١ :١؛ يوحنــا  .٢٨ :٢٠مــاذا تخربنــا هــذه اآليــات عــن إلوهيــة
املسيح؟

تقــول اآليــة يف ٢بطــرس « ،١ :١إِل ِه َنــا َوالْ ُم َخلِّـ ِ
ـص يَ ُســو َع الْ َم ِســي ِح» .يف األصــل اليونــاين توجــد
أداة التعريــف «الـــ» متَّصلــة بكلمتــي «إلــه» و «املخلّــص» .وبذلــك تكــون هــذه اآليــة مــن
ضمــن أكــر اآليــات وضو ًحــا يف اإلشــارة إىل ألوهيــة املســيح الكاملــة.
بينــا كان املســيحيون األوائــل يَجـ ّدون لفهمهــم ليســوع ،أخــذوا يجمعــون الدالئــل املدونــة
يف العهــد الجديــد تدريجيــا ويضمونهــا م ًعــا .يف كتابــات بطــرس ،اآلب ،واالبــن ،والــروح القــدس
هــم متميــزون كل عــن اآلخــر (مثــال ذلــك ،اآلب واالبــن١ :بطــرس ٣ :١؛ ٢بطــرس ١٧ :١؛ -الــروح
القــدس١ :بطــرس ١٢ :١؛ ٢بطــرس  ،)٢١ :١كــا هــم متميــزون بالفعــل يف ســائر العهــد الجديــد.
ومــع ذلــك ،ويف الوقــت ذاتــه ،يُصـ َّور املســيح عــى أنــه كامــل األلوهيــة كــا هــو الحــال مــع
الــروح القــدس .مبــرور الزمــن وبعــد نقاشــات ومــداوالت كثــرة ،أنشــأت الكنيســة مبــدأ الثالوث
لــرح رس الالهــوت قــدر املســتطاع ،كواحــد مــن الثــاين والعرشيــن مبــدأ مــن مبــادئ اإلميــان
األساســية .وهكــذا فإننــا نــرى مــن خــال بطــرس صــورة واضحــة للمســيح ليــس فقــط كمســيا
بــل عــى أنــه اللــه ذاتــه.

إذ تتأ َّمــل حيــاة املســيح وموتــه ،ثــم تــدرك أنــه اللــه فع ـاً ،مــاذا يخــرك ذلــك عــن
نــوع اإللــه الــذي تخدمــه؟ وملــاذا علينــا أن نحبــه ونثــق بــه؟ أحــر إجابتــك إىل
الصــف يــوم الســبت.
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ملزيـد مـن الـدرس« :يبـدو منطقيـا أن يبـدأ «باملسـيا» حيـث أن الكنيسـة املسـيحية
تدين باسـمها للفظ اليوناين املقابل «كريسـتوس»« ،املمسـوح» .الكلمة العربية تشير إىل شـخص
املخلـص الـذي انتظـره اليهـود ليكـون وكيـل اللـه لتدشين عصر جديـد لشـعب اللـه .الكلمتان
العربيـة واليونانيـة كلتاهما مأخوذتـان مـن أصـل «ميسـح» .مـن الواضـح أن دعوة املسـيح بهذا
اللقـب هـو اعتبـار كُتّـاب العهـد الجديـد أن يسـوع قـد أُفـرز خصيصا ملهمـة معينة.
يظهــر لقــب «كريســتوس» أكــر مــن  ٥٠٠مــرة يف العهــد الجديــد .عــى الرغــم مــن وجــود
أكــر مــن مفهــوم للقــب «املســيا» بــن املعارصيــن ليســوع ،إال إنــه مــن املعــرف بــه عمومــا أن
اليهــود بحلــول القــرن األول أصبحــوا يتطلعــون إىل املســيا عــى أنــه شــخص لــه عالقــة متميــزة
مــع اللــه ،ســوف يعلــن نهايــة العــر حــن تتأســس مملكــة اللــه .كان هــو الشــخص الــذي
مــن خاللــه ســيخرتق اللــه التاريــخ لخــاص النــاس .قَ ِبــل يســوع لقــب املســيا ولكنــه مل يحبــذ
اســتعامله ألنــه كان يحمــل إميــاءات سياســية ،مــا جعــل اســتخدام هــذا اللقــب صعبــا .ومــع
إنــه كان مــرددا يف االســتفادة الشــخصية مــن هــذا اللقــب ،إال أنــه مل يوبــخ أيــا مــن بطــرس
(متــى  )١٧ ،١٧ :١٦أو املــرأة الســامرية (يوحنــا  )٢٦ ،٢٥ :٤الســتخدامهام للقــب .لقــد عــرف يف
ذاتــه أنــه هــو املســيا ،كــا جــاء فيــا قالــه مرقــس عــن كلــات املســيح حــول تقديــم كأس مــاء
ألحــد تالميــذه« .ألنكــم تحملــون اســم املســيح» (مرقــس ( )٤١ :٩موســوعة تفســر الكتــاب
املقــدس مجلــد  ،١٢ص .)١٦٥

أسئلة للنقاش
 .1اقــرأ إشــعياء  .١٢-١ :٥٣بحســب هــذه اآليــات ،مــاذا فعــل يســوع مــن أجلنــا؟

أكتــب تفصيليــا مــاذا فعلــه مــن أجلنــا .بأيــة طــرق نســتطيع أن نــرى بوضــوح يف هذه
اآليــات فكــرة يســوع كبديــل عنــا؟ وملــاذا نحتــاج إليــه كبديــل؟
 .2يف مختلــف مراحــل التاريــخ ،اســتغل بعــض األشــخاص وعــد اإلنجيــل بحيــاة
أبديــة لــي يقهــروا اآلخريــن .نعــم ،إن حياتــك اآلن صعبــة ،ولكــن ركــز نظــرك فيــا
وعــد بــه املســيح عنــد عودتــه .ألن هــذا الحــق الــذي يعلمــه الكتــاب املقــدس والــذي
أيسء اســتخدامه ،جعــل الكثرييــن يرفضــون مفهــوم الحيــاة األبديــة ،بــل يظنونهــا
مجــرد خدعــة يســتغلها البعــض لقهــر اآلخريــن .كيــف تجيــب عــن هــذا االتهــام؟
 .3أثنــاء الصــف ،راجــع إجابتــك عــن الســؤال الــوارد يف فقــرة يــوم الخميــس عــن
ألوهيــة املســيح ومــا يخربنــا ذلــك عــن صفــات اللــه .ملــاذا تُعــد ألوهيتــه ومــا تكشــفه
عــن اللــه أخبــا ًرا ســارة؟
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