الدرس السابع

 *  ١٦-١٠آب (أغسطس)

يسوع والمعوزين (المحتاجين)

السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية :إنجيل لوقا ٥٥-٤٦ :١؛ إنجيل لوقا ٢١-١٦ :٤؛ إنجيل لوقا ٢٣-١٨ :٧؛
إنجيل متى ٢١-١٥ :١٢؛ إنجيل متى ١٦-١٢ :٢١؛ إنجيل مرقس ١٩-١٥ :١١؛ إشعياء .٦-٣ :٥٣
ـي ألنــه مســحني ألبشِّ ــر المســاكين ،أرســلني ألشــفي
آيــة الحفــظ« :روح الــرب علـ َّ
ال ُمنكســري القلــوب ،ألنــادي للمأســورين باإلطــاق ،وللعمــي بالبصــر ،وأرســل
المنســحقين فــي الحريــة ،وأكــرز بســنة الــرب المقبولــة» (إنجيــل لوقــا .)١٩ ،١٨ :٤
لتجســده ،جــاء يســوع ل ُيظ ِهــر لنــا صفــات هللا .وقــد تمــم ذلــك
مــن بيــن أســباب أخــرى ُّ
بواســطة تعاليمــه ،وبواســطة تضحيتــه ،وبواســطة حياتــه؛ أي ،بواســطة تفاعلــه مــع عا َّمــة
النــاس .الكثيــر مــن أفعالــه أحدثــت تغييـرات فوريــة وحقيقيــة وشــاملة فــي حيــاة اآلخريــن.
لقــد ت ـ َّم التنبــؤ عــن هــذا الجانــب مــن خدمــة المس ـ َّيا بواســطة أنبيــاء العهــد القديــم،
وتنبــأت عنــه مريــم أم يســوع ،وتنبــأ بــه حتــى يســوع نفســه عندمــا حــدد مرســليته فــي
أ َّول عظــة ُمس ـ َّجلة لــه (إنجيــل لوقــا  .)٤باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإ َّن كتَّــاب اإلنجيــل غالبًــا مــا
اســتخدموا لغــة أنبيــاء العهــد القديــم فــي شــرحهم لمــا كان يفعلــه يســوع عندمــا كانــوا
يســردون قصتــه .وبهــذه الطريقــة ،تــم رؤيــة حيــاة يســوع بــكل جــاء ووضــوح فــي ت ـراث
هــؤالء األنبيــاء ،متض ِّمنــة عاطفتهــم نحــو الفقــراء والمظلوميــن.
غير أ َّن القادة الدينيين ،رأوا في يسوع تهدي ًدا لهم .وفي مثال رهيب للظلم والوحشية ،أمروا
بالقبض على يسوع ،ومحاكمته ظل ًما ،وصلبه .في يسوع ،شعر وأحس هللا بالظلم — وفي موت
يسوع ،كشف أهوال الشر .وفي قيامة يسوع ،انتصر للحياة والصالح والخالص.
* نرجو التع َّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١٧آب (أغسطس).
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األحد



 ١١آب (أغسطس)

ترنيمة مريم
تخ َّيــل المشــهد :كانــت مريــم قــد تل َّقــت رســالة مــن المــاك جبرائيــل قبــل أيَّــام قليلــة
مضــت .وقــد قــال لهــا بأنهــا ســتكون أ ًّمــا ليســوع ،ابــن العلــي .لــم تكــن قــد أخبــرت أحـ ًدا بعد
يصابَــات ،قريبتهــا األكبــر سـ ًّنا ،التــي كانــت هــي أيضً ــا تترقَّــب طفــل
ولكنهــا تذهــب لزيــارة أَلِ َ
يصابَــات أخبــار مريــم قبــل أن تُتــاح الفرصــة لمريــم لقــول
ُمعجــزة .وببصيــرة روحيــة تُــدرك أَلِ َ
أي شــيء ،وتحتفــان كالهمــا م ًعــا بوعــود هللا وصالحــه.



اقــرأ إنجيــل لوقــا  .٥٥-٤٦ :١الحــظ المزيــج فــي التســبيح بيــن مــا كان يعنيهــا هــي
فقــط — «ألن القديــر صنــع بــي عظائــم» (لوقــا  — )٤٩ :١ومــا هــو األكثــر عموميــة.
لمــاذا يجــب أن يشــمل تســبيحنا وعبادتنــا هلل ً
كل مــن التركيــز الشــخصي والعــام؟

هــذه ترنيمــة ُمدهشــة تليــق بــأن تُضــم إلــى المزاميــر أو إلــى كتابات أنبيــاء العهــد القديم.
لقــد ُغ ِمـ َرت مريــم بإحســاس مــن التَّع ُّجــب والشــكر هلل .لقــد رأت بالتأكيــد أ َّن هللا يعمــل فــي
حياتهــا ،ولكنهــا ُمدركــة أيضً ــا للمفهــوم األوســع لخطــة هللا أل َّمتهــا وللجنــس البشــري.
ولكن حسب فهم مريم ،فإ َّن هللا ليس قاد ًرا ومستحقًا التسبيح فقط ،بل هو أيضً ا إله رحيم
خاصا بالمتواضعين ،والمنسحقين ،والفقراء .وما كاد المالك يُغادر
ويبدو أنه يهتم اهتما ًما ً
بعد إعالن «األخبار السارة» عن الوالدة الوشيكة لمريم حتى أنشدت اآلتي« :أنزل األعزاء عن
الكراسي ورفع المتَّضعين .أشبع الجياع خيرات وصرف األغنياء فارغين» (إنجيل لوقا .)٥٣ ،٥٢ :١
ُمباشــرة عنــد بــدء قصــة حيــاة يســوع علــى األرض ،ت ـ َّم تقديمــه كحاكــم (انظــر إنجيــل
لوقــا  — )٤٣ :١ولكــن كحاكــم لنــوع ُمختلــف مــن الممالــك .وكمــا وصفهــا العديــد مــن
رأســا
المعلقيــن ،فــإ َّن مملكــة هللا التــي جــاء يســوع ليدشِّ ــنها ويؤسســها كانــت لتكــون ‹منقلبــة ً
علــى عقــب› عندمــا ت ُقــارن مــع النظــام االجتماعــي ال ُمعتــاد فــي ممالــك هــذا العالــم .فــي
مواصفــات مملكــة يســوع ،فــإ َّن األقويــاء واألغنيــاء فــي هــذا العالــم هــم األدنــى ،والفق ـراء
والمقهوريــن يحــررون ،يُش ـ َبعون ويُرفَعــون.

إذا كان علــى الكنيســة أن تكــون تعبيـ ًرا عــن مملكــة هللا ،مــا مــدى نجــاح الكنيســة
«رأســا علــى عقــب» التــي وصفتهــا مريــم؟
فــي إتِّبــاع نمــوذج المملكــة المنقلبــة ً
رأســا علــى عقــب› الــذي وصفتــه
كيــف يمكــن إتِّبــاع نمــوذج ‹المملكــة المنقلبــة ً
مريــم؟ كيــف يُمكــن لشــيء كهــذا أن يُ َّتبــع ،ولكــن دون ظلــم أو اإلســاءة إلــى
األغنيــاء واألقويــاء ،الذيــن هــم أيضً ــا مــن متق ِّبلــي محبــة المســيح؟
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 ١٢آب (أغسطس)

بيان ُمرسل َّية يسوع

ســواء كانــت القـراءة ال ُمقــررة لذلــك اليــوم أو أ َّن يســوع قصــد العثــور علــى اآليــات ذات
الصلــة (إشــعياء  )٢ ،١ :٦١فــي الســفر الــذي ا ُعطــي لــه ليقــرأ ،لــم تكــن ُمصادفــة أ َّن هــذه
اآليــات كانــت النــص ألول عظــة علنيــة لــه .ولــم تكــن ُمصادفــة أيضً ــا أن تكــون عظــة يســوع
القصيــرة فــي إنجيــل لوقــا « ٢١-١٦ :٤اليــوم قــد تـ َّم هــذا المكتــوب فــي مســامعكم» (إنجيــل
لوقــا  — )٢١ :٤هــي بدايــة ســجل لوقــا عــن خدمــة يســوع العلنيــة.
رأسـا علـى
بـدا وكأن يسـوع قـد التقـط اللحـن مـن ترنيمـة مريـم عـن ‹المملكـة المنقلبـة ً
عقـب› وابتـدأ فـي تحقيقهـا فـي خدمتـه .يسـوع — وكذلـك لوقـا فـي سـرده لقصة يسـوع —
اسـتخدما نبوة إشـعياء لشـرح ما كان يفعله يسـوع وما كان يوشـك أن يفعله ،ولكنها كانت أيضً ا
طريقـة أخـرى للتعبيـر ع َّمـا وصفته مريم قبل  ٣٠سـنة خلـت .الفقراء والمتألمـون والمقهورون
هـم موضـع تركيـز خـاص والمتلق ُّون لألخبـار السـارة التي أحضرها يسـوع.
اعتمــد يســوع هــذه اآليــات مــن إشــعياء  ٦١كبيــان ل ُمرســليته .فخدمتــه ورســالته كانتــا
لتكــون روحيــة وعمليــة علــى حـ ٍّد ســواء ،وكان سـ ُيبرهن بــأ َّن األمــور الروحيــة والعملية ليســت
بعيــدة عــن بعضهــا البعــض كمــا نعتقــد نحــن فــي بعــض األحيــان .بالنســبة ليســوع وتالميــذه،
كان االهتمــام بالنــاس جســديًا وعمليًــا ،فــي أقــل تقديــر ،هــو ُجــزء مــن االهتمــام بهــم روحيًــا.

اقــرأ وقــارن إنجيــل لوقــا  ٢١-١٦ :٤وإنجيــل لوقــا  .٢٣-١٨ :٧لمــاذا فــي اعتقــادك أنَّ
يســوع أجــاب علــى هــذا النحــو؟ كيــف ســتكون اســتجابتك ألســئلة مشــابهة حــول
ألوهيــة يســوع وكونــه المســيا؟



عندمـا أرسـل يسـوع تالميـذه ،كان التفويـض الذي أعطاه لهم فـي توافُقٍ أيضً ا مع مرسـليته.
فبينمـا كان عليهـم أن يُعلنـوا« :أنـه قـد اقترب ملكـوت السـموات» (إنجيل متـى  ،)٧ :١٠كانت
برصـا .أقيموا موتـى .أخرجوا
تعليمـات يسـوع اإلضافيـة لتالميـذه هـي« :اشـفوا مرضى .ط ِّهـروا ً
شـياطين .مجانًـا أخذتـم ،مجانًـا أعطوا» (إنجيل متـى  .)٨ :١٠إ َّن خدمتهم باسـمه كانت لتعكس
ولتمثِّـل قيـم ومبـادئ خدمـة يسـوع والملكوت الذي دعـا الناس إليـه .كان على التالميـذ ،أيضً ا،
أن ينضمـوا مـع يسـوع في رسـالته لرفـع الذين في المؤخـرة ،واألدنـى ،والضالِّين.

كيــف نــوازن هــذا العمــل مــع الرســالة األساســية للكـرازة برســائل المالئكــة الثالثــة
إلــى عالــم ضائــع؟ لمــاذا ينبغــي أن يكــون كل مــا نعملــه ،بطريقــة أو بأخــرى ،علــى
عالقــة بإعــان «الحــق الحاضــر»؟
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 ١٣آب (أغسطس)

يسوع يشفي
تنتشــر فــي األناجيــل األربعــة قصــص معج ـزات يســوع ،وبوجــه خــاص قصــص الشــفاء.
وكمــا تنبــأ إشــعياء ،فقــد شــفى العمــي وأطلــق المأســورين مــن األمـراض ،أحيانًــا بعــد ســنوات
طويلــة مــن العــذاب (انظــر ،مثـ ًـا :إنجيــل مرقــس ٣٤-٢٤ :٥؛ إنجيــل يوحنــا  .)١٥-١ :٥ولكنــه
فعــل أكثــر مــن ذلــك :لقــد جعــل العــرج يمشــون ثانيــة؛ وط َّهــر البــرص — ليــس فقــط
بالكلمــة ولكنــه وضــع يــده عليهــم (لمســهم) ،مــع أنَّهــم كانــوا ‹نجســين›؛ واجــه الشــياطين
التــي تملَّكــت عقــول النــاس وأجســادهم؛ وحتــى أنــه أقــام الموتــى.
قد نتوقع أن يكون هدف هذه المعجزات هو جذب الجماهير وللتأكيد على قدرته أمام
بدل من
الكثيرين من منتقديه والمشككين به .ولكن هذا لم يكن هو الحال في جميع األوقاتً .
ذلك ،غال ًبا ما كان يسوع يُعطي تعليمات لألشخاص الذين شفاهم بأال يخبروا أح ًدا عن ذلك .في
حين يبدو أن األشخاص الذين شفوا في الحال لم يتبعوا هذه التعليمات ويحتفظوا بأخبارهم
العجيبة ألنفسهم ،فقد حاول يسوع أن يُب ِّين بأ َّن معجزاته كانت حول أمر أكثر أهمية من ُمج َّرد
عرض مشهد .فالهدف األسمى ،بالطبع ،هو أن ينال الناس الخالص في يسوع.
مــع ذلــك ،كانــت معجـزات شــفاء يســوع تعبيـ ًرا عــن عطفــه وشــفقته .مثـ ًـا ،فــي الحــدث
الــذي قــاد إلــى إطعــام الـــ  ،٥,٠٠٠يــروي متــى« :فلمــا خــرج يســوع أبصــر جم ًعــا كثيـ ًرا فتحنن
عليهــم وشــفى مرضاهــم» (إنجيــل متــى  .)١٤ :١٤لقــد شــعر يســوع بألــم أولئــك الذيــن كانــوا
يُقاســون وفعــل مــا اســتطاع أن يفعلــه مــع النــاس الذيــن احتـ َّـك بهــم ليعينهــم ويرفعهــم.

اقــرأ نبــوة إشــعياء فــي إنجيــل متــى  .٢١-١٥ :١٢بأيــة طــرق يحــدد إشــعياء ومتــى مــا
كان يفعلــه يســوع علــى أنــه شــيء أكبــر مــن كونــه شــفاء بضعــة — أو حتــى بضعــة
مئــات — مــن األشــخاص المرضــى؟



«إن كل معجــزة أجراهــا المســيح كانــت آيــة تشــهد أللوهيتــه .لقــد كان يعمــل نفــس
العمــل الــذي قــد أنبــئ بــه عــن مســيا .ولكــن أعمــال الرحمــة هــذه كانــت فــي نظــر
الفريســيين إســاءة مباشــرة إليهــم .كان رؤســاء اليهــود ينظــرون إلــى آالم النــاس بفتــور وعــدم
ُمبــاالة .وفــي كثيــر مــن الحــاالت كانــت أنانيتهــم وظلمهــم ســب ًبا فــي تلــك اآلالم التــي شــفاها
المســيح .وهكــذا كانــت عجائبــه توبي ًخــا لهــم» (روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)٣٨٣
كانــت معجــزات يســوع الشــفائية أعمــال عطــف ورحمــة وعــدل .ولكــن فــي جميــع
الحــاالت ،لــم تكــن فــي حـ ِّد ذاتهــا هــي الغايــة .فــي نهايــة األمــر فــإ َّن كل مــا فعلــه المســيح
كان لهــدف قيــادة النــاس إلــى الحيــاة األبديــة (انظــر إنجيــل يوحنــا .)٣ :١٧
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 ١٤آب (أغسطس)

تطهير الهيكل
عندمــا نقــرأ قصــص يســوع فــي األناجيــل ،غال ًبــا مــا تجذبنــا صــور وداعــة يســوع ولطفــه
— اهتمامــه بالمرضــى واألطفــال ،قصــص بحثــه وافتقــاده للضاليــن ،وكالمــه عــن ملكــوت هللا.
وقــد يكــون هــذا هــو الســبب فــي أ َّن بعــض القصــص األخــرى التــي نــرى فيهــا يســوع يتعامــل
بقســوة وبعنــف — خاصــة ضــد القــادة الدينييــن فــي زمانــه وفــي بعــض تصرفاتهــم — يمكــن
أن تفاجئنــا.



اقــرأ إنجيــل متــى ١٦-١٢ :٢١؛ إنجيــل مرقــس ١٩-١٥ :١١؛ إنجيــل لوقــا ٤٨-٤٥ :١٩؛
وإنجيــل يوحنــا  .١٧-١٣ :٢مــا هــو الشــيء المميــز لحقيقــة أنَّ هــذه القصص المتشــابهة
قــد وردت روايتهــا فــي كل مــن األناجيــل األربعــة؟

ليــس مــن ال ُمســتغرب أن تكــون هــذه الحادثــة مشــمولة فــي كل واحــد مــن األناجيــل.
إنهــا قصــة مليئــة باألحــداث ،والحركــة ،والعاطفــة .مــن الواضــح أ َّن يســوع كان قل ًقــا بشــأن
اســتخدام الهيــكل بهــذه الطريقــة وإزاء اســتبدال العبــادة الحقيقيــة ببيــع حيوانــات األضاحــي.
يــا لــه ِمــن تدنيــس لمــا تمثلــه كل هــذه الذبائــح ،الــذي كان موتــه البديــل عــن خطايــا العالــم!
هــذا الفعــل ال ُمباشــر يتناســب بشــكل جيــد مــع تقاليــد أنبيــاء العهــد القديــم .هــذه
النقطــة ا ُشــير إليهــا فــي كل األناجيــل إمــا بواســطة يســوع أو كتبــة األناجيــل مقتبســين مــن
إشــعياء ،أو إرميــا ،أو المزاميــر ليشــرحوا مــا كان يحــدث فــي هــذه القصــة .اعتــرف الشــعب
بيســوع كنبــي (انظــر إنجيــل متــى  )١١ :٢١وجــاءوا إليــه وهــو يشــفي ويُعلِّــم فــي فنــاء
الهيــكل بعــد أن طــرد التُّ َّجــار والصيارفــة .لقــد كان النــاس هــم الذيــن عثــروا علــى الشــفاء فــي
لمســته والرجــاء ينمــو فــي قلوبهــم وهــم يســتمعون إلــى تعاليمــه.
اعتـرف القـادة الدينيـون أيضً ا بيسـوع كنبي — كشـخص يهـدد نفوذهم واسـتقرار مكانتهم
االجتماعيـة — وانصرفـوا يُخططـون لقتـل يسـوع ،بنفـس الطريقة التـي تآمر بها أسلافهم على
األنبيـاء فـي القـرون السـابقة (انظر هـذه المفارقة فـي إنجيل لوقـا .)٤٨-٤٧ :١٩

كأعضـــاء الكنيســـة ،كيـــف يمكننـــا أن نقـــوم بواجبنـــا لنتأكـــد مـــن أنَّ كنائســـنا
المحلي ــة ل ــن تُصب ــح أب ــدً ا أماك ــن بحاج ــة إل ــى م ــا احت ــاج الهي ــكل إلي ــه ف ــي زم ــن
المس ــيح؟ كي ــف يمكنن ــا أن نتحاش ــى ه ــذه المخاط ــر الروحي ــة؟ م ــا ه ــي بع ــض
تل ــك المخاط ــر ،ف ــي الواق ــع؟
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 ١٥آب (أغسطس)

صليب المسيح
إن حقيقة أ َّن هللا هو اإلله الذي يرى ويسمع صرخات الفقراء والمظلومين أمر يبعث على
الراحة والعزاء .وأ َّن هللا هو اإلله الذي ،في يسوع ،قد اختبر وتح َّمل أبشع ما في العالم من
وحشية ،وقهر ،وظلم ،هو شيء ُمذهل .بالرغم من كل العطف والصالح اللذين أظهرهما يسوع
في حياته وخدمته ،فإ َّن موته جاء كنتيجة للبغض والكراهية والحسد والظلم.
بــد ًءا مــن صــاة ُمعانــاة يســوع فــي بســتان َجث َْســيْ َمانِي وحتــى إلقــاء القبــض عليــه،
ُمحاكماتــه ،تعذيبــه ،االســتهزاء بــه ،صلبــه ،وموتــه ،تح َّمــل محنــة قاســية مــن األلــم والوحشــية
والشــر والســلطة الظالمــة .وقــد تفاقــم كل هــذا بســبب ب ـراءة ،وطهــارة ،وصــاح ذاك الــذي
تح َّملهــا إذ« :أخلــى نفســه ،آخـذًا صــورة عبــد ،صائـ ًرا فــي شــبه النــاس .وإذ وجــد فــي الهيئــة
كإنســان ،وضــع نفســه ،وأطــاع حتــى المــوت ،مــوت الصليــب» (فيلبــي  .)٨ ،٧ :٢ومــن خــال
نظرنــا بواســطة عدســة قصــة الخــاص ،نســتطيع أن نــرى جمــال تضحيــة يســوع مــن أجلنــا،
ولكــن علينــا أال ننســى وحشــية ال ُمعانــاة والظلــم اللذيــن قاســاهما واختبرهمــا.

اقــرأ إشــعياء  .٦-٣ :٥٣مــا الــذي تُخبرنــا بــه هــذه اآليــات ع َّمــا حــدث ليســوع ،البــريء
يتألَّــم مــن أجــل ال ُمذنــب؟ كيــف ُيســاعدنا ذلــك علــى فهــم مــا تح َّملــه نيابــة ع َّنــا؟



فــي يســوعَ ،علِـ َم هللا شــعور ضحيــة الشــر والظلــم .إ َّن إعــدام شــخص بــريء هــو إنتهـ ٌ
ـاك
وإســاءة؛ وقتــل ابــن هللا ،أكثــر شــناعة وفظاعــة .لقــد شــبَّه هللا نفســه معنــا فــي حالتنــا
المحطَّمــة والســاقطة إلــى حــد أننــا ال نســتطيع الشــك فــي عطفــه ورأفتــه وأمانتــه« :أل َّن ليــس
لنــا رئيــس كهنــة [يســوع] غيــر قــادر أن يرثــي لضعفاتنــا ،بــل ُمجـ َّرب فــي كل شــيء مثلنــا ،بــا
خطيــة» (عبرانييــن  .)١٥ :٤يــا لهــا مــن إعــان (رؤيــا) عــن صفــة إلهنــا! كيــف يمكننــا حتــى أن
نبــدأ فــي تغليــف عقولنــا حــول األخبــار الســارة عــن هللا التــي يمثلهــا الصليــب؟

فــي كل مــا نفعلــه مــن أجــل الــرب ،خاصــة فــي مســاعدتنا للمحتاجيــن ،لمــاذا يجــب
علينــا دائ ًمــا أن نُبقــي مــوت يســوع ،كبديــل ع َّنــا — ليــس فقــط مــن أجلنــا بــل مــن
أجــل الذيــن نســاعدهم أيضً ــا — محــور مرســليتنا وهدفنــا؟

الجمعة
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لمزيد ِمن الدرس :اقرأ لروح النبوة من كتاب خدمة المجتمع ،من الفصل الذي بعنوان
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«في خطى السيد» ،صفحة ١٢٤-١١٧؛ من كتاب خدمة الشفاء ،من الفصل الذي بعنوان «أيام
الخدمة» ،صفحة ٢٩-١٦؛ من كتاب مشتهى األجيال ،الفصل الذي بعنوان «لصوص في الهيكل»،
صفحة ٥٦٥-٥٥٣؛ والفصل الذي بعنوان «هوذا اإلنسان» ،صفحة .٧١٢-٦٨٤
«لقــد ق ـ َّدم هللا فــي كتابــه البرهــان الناصــع الحاســم علــى أنــه ال بــد أن يُعاقــب كل مــن
يتعــدون شــريعته .فأولئــك الذيــن يخدعــون أنفســهم بالقــول أن هللا أرحــم مــن أن ينفــذ
عدالتــه فــي الخاطــئ عليهــم فقــط أن ينظــروا إلــى صليــب جلجثــة .إ َّن مــوت ابــن هللا الــذي
بــا عيــب هــو شــهادة صريحــة علــى أن «أجــرة الخطيــة هــي مــوت» ،وأن كل انتهــاك لشــريعة
هللا ال بــد أن يوقــع بالخاطــئ الجــزاء العــادل .إن المســيح الــذي بــا خطيــة صــار خطيئــة
ألجــل اإلنســان .لقــد حمــل جــرم الخطيــة واحتجــاب وجــه اآلب عنــه حتــى لقــد انســحق قلبــه
وأزهقــت روحــه .وقــد قُ ّدمــت كل هــذه التضحيــة لكــي يُفتــدى الخطــاة .ولــم تكــن هنالــك
طريقــة أخــرى يتحــرر بهــا اإلنســان مــن قصــاص الخطيئــة .فــكل نفــس ترفــض االســتفادة مــن
الكفــارة التــي قــد ا ُعــدت بهــذه الكلفــة العظيمــة ال بــد مــن أن يتحمــل صاحبهــا بنفســه
جريمــة التعــدي وقصاصــه» (روح النبــوة ،الص ـراع العظيــم ،صفحــة .)٥٨٧

أسئلة للنقاش
 .1اقــرأ الفقــرة أعــاه لــروح النبــوة .تكلــم عــن حقيقــة وواقعيــة العدالــة :المســيح،

البــريء ،يقاســي قصــاص و ِعقــاب الخاطــئ ال ُمذنــب! لمــاذا مــن المهــم جــدً ا أن
نحتفــظ بهــذه الحقيقــة األساســية أمامنــا؟
 .2لــم يؤيــد يســوع أبــدً ا اإلصــاح السياســي مــن أجــل تحقيق نــوع «المملكــة» التي
أشــار إليهــا .وعلــى كل حــال ،فالتاريــخ حافــل بقصــص محزنــة جــدً ا ألناس اســتخدموا
العنــف والقهــر ،بدعــوى وباســم مســاعدة المنســحقين والمظلوميــن .وفــي كثيــر من
األحيــان فــإنَّ كل مــا تحقــق هــو اســتبدال أحــد أنظمــة القمــع بنظــام آخــر .ومــع
أنَّ المســيحيين يمكنهــم ويجــب عليهــم أن يعملــوا مــع الســلطات القائمــة لكــي
ُيحاولــوا ُمســاعدة ال ُمنكســرين ،فلمــاذا يجــب علــى المســيحيين دائ ًمــا أن يكونــوا
حذريــن مــن اســتخدام السياســة لتحقيــق هــذه األهــداف؟
 .3تأمــل فيمــا تطلبتــه خطــة الخــاص .يســوع ،العــادل يتألــم مــن أجــل الظالميــن
— وذلــك يعنــي كل واحــد منــا .لمــاذا يجــب علــى هــذه التضحيــة العظمــة ،بـ ً
ـدل
عنــا ،أن تجعلنــا شــع ًبا جديــدً ا فــي المســيح؟
ملخــص :ق َّدمــت األناجيــل وشــرحت خدمــة يســوع ُمشــيرة إلــى أعمــال أنبيــاء العهــد
القديــم .أخبــار ســارة للفقـراء ،إطــاق للمأســورين ،وشــفاء للمنكســرين كلهــا ا ُعلِ َنــت كإشــارات
أو دالالت للمســيا — وهــو شــيء أظهــره يســوع طــوال خدمتــه .ومــع ذلــك ،ففــي موتــه عانــى
أيضً ــا مــن وطــأة الظلــم وانتصــر أخيـ ًرا علــى البشــرية الســاقطة والالإنســانية .وبفضــل موتــه
ظل ًمــا ألجلنــا ،يمكــن لخطايانــا أن تُغ َفــر ،وأًصبــح لدينــا الوعــد بالحيــاة األبديــة.
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