الدرس الخامس

 *  29-23كانون الثاين (يناير)

السالم ،ال َّن ِب ّيل
َملِك َّ

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :إِشَ ــ ْع َياء 5-1 :9؛ إِشَ ــ ْع َياء 7 ،6 :9؛ إِشَ ــ ْع َياء 34 :10-8 :9؛
إِشَ ــ ْع َياء 11؛ إِشَ ــ ْع َياء .6-1 :11
آيـة الحفـظ« :ألَنَّـهُ يُولَدُ لَ َنا َولَـدٌ َونُ ْعطَى ابْ ًنـاَ ،وتَكُونُ ال ِّريَ َاسـ ُة َعلَى كَ ِت ِف ِهَ ،ويُدْ َعى ْاسـ ُمهُ
السلا َِم» (إِشَ ـ ْع َياء .)6 :9
َعجِ ي ًبـاُ ،م ِشـي ًرا ،إِل ًهـا َق ِدي ًرا ،أَ ًبا أَ َب ِد ًّياَ ،رئِ َ
يس َّ

«وقــف الدكتــور روبــرت أوبنهيمــر ،الــذي أشــرف علــى صنــع أول قنبلــة ذريــة ،أمــام لجنــة
الكونكــرس فــي الواليــات المتحــدة حيــث ســألوه فيمــا إذا كان يوجــد أي دفــاع أو أيــة حمايــة
ِمــن هــذا الســاح الفتــاك .فأجــاب عالِــم الفيزيــاء العظيــم هــذا بالقــول‹ ،بالتأكيــد› .ولمــا
ســألوه‹ ،ومــا هــو الدفــاع؟› نظــر الدكتــور روبــرت إلــى الحاضريــن الذيــن ســادهم الصمــت
‹الســام› » [تجميــع بــول لــي تــان ،موســوعة  7.700رســم توضيحــي:
والترقــب ،وقــال بهــدوء ّ
عالمــات األزمنــة (روفايــل ،إم دي :أشــورانس ببليشــرز ،)1985 ،صفحــة .]989
السالم هو حلم مراوغ بالنسبة للجنس البشري .تذهب التقديرات إلى أن العالَم منذ نشأة
التاريخ المس ّجل ،كان في سالم تام بنسبة  8بالمائة فقط من الوقت .وخالل تلك السنوات
ا ُنتُهك ما ال يقل عن ثمانية آالف معاهدة( .بول لي تان ،صفحة  ،987بتص ّرف) .وخالل نصف
القرن الذي تال نهاية الحرب العالمية األولى والتي ا ُفترض فيها أن تكون الحرب التي تنهي كافة
الحروب ،لم توجد سوى دقيقتين فقط من السالم عن كل سنة حرب.
فــي ســنة  ،1895رصــد ألفريــد نوبــل ،مختــرع الديناميــت مبل ًغــا مــن المــال لتقديــم جائــزة
ســنوية لألشــخاص الذيــن يقدمــون مســاهمات بــارزة صــوب الســام .ولكــن فــي الســنوات
القليلــة الماضيــة ،فحتــى بعــض الذيــن ربحــوا جائــزة نوبــل هــذه ،كانــوا متورطيــن فــي
نزاعــات وصراعــات عنيفــة.
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يتنــاول درســنا هــذا األســبوع الحديــث عــن الشــخص الوحيــد الــذي يســتطيع أن يجلــب
الســام الحقيقــي الدائــم إلــى األبــد.
السبت القادم الموافق 30 ،كانون الثاني (يناير).
*نرجو ال ّتع ّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم ّ

األحد
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نهاية الظلمة واالكتئاب بالنسبة للجليل (إِشَ ْع َياء )5-1 :9



لمــاذا تبــدأ اآليــة فــي إِشَ ـ ْع َياء  1 :9بكلمــة «ولكــن» (أو «مــع ذلــك») التــي تــدل
علــى مقارنــة بيــن مــا ســبقها؟

يصـف مـا جـاء فـي إِشَ ـ ْعيَاء  22 ،21 :8حالـة َمـن يتحـول إلـى السـحر عـوض الثقـة بـاهلل.
فحيثمـا ينظـر أولئـك يرون « ِشـ َّدة َوظُلْ َمة ،قَتَام الضِّ يـقِ َ ،وإِلَى الظَّلا َِم ُه ْم َمطْ ُرو ُدونَ» (إِشَ ـ ْع َياء
يق»
 .)22 :8وبالمقارنـة المتباينـة مـع هـذه الحالة سـيأتي وقـت «الَ يَكُو ُن ظَلاَ ٌم لِلَّ ِتـي َعلَ ْي َها ِض ٌ
(إِشَ ـ ْع َياء  .)1 :9فسـكان منطقـة الجليـل هـم الذيـن تتحـدث عنهـم اآليـة هنا على أنهـم ينالون
بَركـة خاصـة ،وهـذه ال َبركـة هـي النور العظيـم (إِشَ ـ ْع َياء  .)2 :9فاألمة سـيتضاعف عدد سـكانها
وسـتهتف فر ًحـا ألن هللا كان سيكسـر عنهـا «ق َِضيب ُم َسـ ِّخ ِر ِها» (إِشَ ـ ْع َياء .)4 :9
أمــا لمــاذا جــاء الحديــث هنــا عــن منطقــة بحيــرة الجليــل ،فالســبب يرجــع إلــى أن
هــذه المنطقــة كانــت مــن بيــن أول المناطــق العبريــة التــي تُهــزم .فاســتجابة لطلــب آ َحــاز
للمســاعدة ،اســتولى ت َ ْغلَــث فَال َِســر الثالــث علــى منطقــة الجليــل وعبــر األردن وأخذهــا مــن
مملكــة إس ـرائيل الشــمالية .كمــا أنــه أســر بعــض الســكان وح ـ ّول تلــك المنطقــة كلهــا إلــى
ـي إِشَ ـ ْع َياء بــأن المنطقــة التــي
واليــات أشــورية (2ملــوك  .)29 :15وهكــذا جــاءت رســالة ال َّن ِبـ ّ
أول ســتكون أيضً ــا األولــى فــي الحصــول علــى اإلنقــاذ.
هزمــت ً

َمن الذي استخدمه هللا لينقذ شعبه؟ إِشَ ْع َياء .7 ،6 :9




متى وكيف تمت نبوة إِشَ ْع َياء 5-1 :9؟ متى .25-12 :4
ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن تكــون خدمــة المســيح المبكــرة فــي منطقــة الجليــل ،حيــث
ق ـ َّدم الرجــاء للنــاس بإعالنــه عــن األخبــار الســارة المتعلقــة بملكــوت هللا ،وبتقديــم الشــفاء
37

للنــاس ،بمــا فــي ذلــك تحريــر المجانيــن مــن عبوديــة الســحر والشــعوذة (متّــى .)24 :4
نســتطيع هنــا أن نــرى مثــالً كامـ ًـا ودقي ًقــا عــن طريقــة ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس في أخــذ أحداث
تمــت فــي زمــن العهــد القديــم واســتخدامها لإلشــارة المســبقة إلــى أحــداث كانــت ســتتم
فــي العهــد الجديــد .لقــد خلــط هللا فــي حكمتــه الصــور والرمــوز مــن حقبــة زمنيــة محــددة
بحقبــات زمنيــة أخــرى .كمــا يتضــح ممــا جــاء فــي متــى  24عندمــا دمــج المســيح خ ـراب
أورشــليم ســنة 70م بنهايــة العالــم.

إذا ســألك أحدهــم ،مــا الــذي أنقــذك المســيح منــه وحــررك ،فمــاذا يكــون جوابــك؟
وأيــة شــهادة شــخصية تســتطيع تقديمهــا فيمــا يختــص بقــوة المســيح فــي حياتــك؟

االثنني
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ُيول َُد لَ َنا َول ٌَد (إِشَ ْع َياء )7 ،6 :9

تلــك هــي الــوالدة الثالثــة الخاصــة المذكــورة فــي ســفر إِشَ ـ ْعيَاء ،بعــد ِذكــر ميــاد كل مــن
عمانوئيــل ومهيــر شــال حــاش بــز.



ما هو الشيء الخاص بخصوص االبن المذكور في إِشَ ْع َياء 7 ،6 :9؟

الحــظ أن المن ِقــذ لــه عــدة أســماء وألقــاب ت َِصفــه بطــرق مختلفــة .وكان للملــوك واآللهــة
فــي الشــرق األدنــى القديــم ،عــدة أســماء إلظهــار عظمتهــم.
ُدعــي اســمه «عجي ًبــا» ،مثلمــا وصــف مــاك ال ـ َّر ّب اإللهــي اســمه لمنــوح والــد شمشــون
علــى أنــه «عجيــب» (قضــاة  )۱۸ :۱۳نفــس األصــل العبــري للكلمــة ،ثــم صعــد باتجــاه الســماء
مــع نيـران الذبيحــة علــى المذبــح الــذي بنــاه (قضــاة  ،)20 :13وبهــذا أشــار إلــى ذبيحــة نفســه
التــي كان ســيق ّدمها بعــد ذلــك بمــا يزيــد عــن ألــف ســنة.
وقــد أُشــير إليــه أيضً ــا علــى أنــه طفــل إلهــي («إل ًهــا قديــ ًرا») والخالــق األبــدي («أبًــا
أبديًّــا»)؛ انظــر لوقــا « :38 :3آدم ابــن هللا» بمعنــى أن المســيح هــو الــذي خلقــه .قــارن يوحنــا
 .)14 ،3-1 :1هــو الملــك الــذي جــاء مــن ســالة داود ،وملكوتــه هــو ملكــوت الســام الــذي
يبقــى إلــى األبــد.


باإلشارة إلى كل تلك األوصاف والصفاتَ ،من يكون هذا االبن؟ راجع لوقا .14-8 :2
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حــاول بعضهــم تطبيــق هــذه الشــخصية علــى الملــك َح َز ِق َّيــا .ولكــن الوصــف الــذي جــاء
عنهــا يفــوق بكثيــر أي إنســان عــادي .وال يمكــن تطبيــق هــذه الشــخصية إلّ علــى واحــد فقــط
هــو ال ـ َّر ّب يســوع المســيح ابــن هللا والخالــق الكلــي القــوة (يوحنــا 14 ،3-1 :1؛ كولوســي :1
17-5؛ كولوســي 9 :2؛ عبرانييــن  ،)2 :1والــذي ُولــد لنــا لكــي يخلّصنــا ويمنحنــا الســام .لقــد
نــال كل الســلطان فــي الســماء وعلــى األرض ،وهــو معنــا علــى الــدوام (متــى .)20-18 :28
فبينمــا احتفــظ بألوهيتــه ،صــار أيضً ــا بشـ ًرا وســيحتفظ ببشــريته دائ ًمــا ،وهــو قــادر أن يرثــي
لضعفاتنــا فــي كل وقــت (عبرانييــن « .)15 :4ألنَّــه يُولَـ ُد لَ َنــا َولَـ ٌد « ...إلــى األبــد!
«عندمــا جــاء الـ َّر ّب يســوع إلــى عالمنــا هــذا ،الحقــه الشــيطان منــذ والدتــه فــي المــذود
وحتــى موتــه فــي جلجثــة .لقــد وجــه الشــيطان التهمــة إلــى هللا أنــه يطلــب إنــكار الــذات
مــن المالئكــة دون أن يعــرف هــو شــيئًا عــن معناهــا العملــي ألنــه لــم ينكــر ذاتــه مــن أجــل
اآلخريــن أو يضحــي فــي ســبيلهم .تلــك كانــت التهمــة التــي وجههــا الشــيطان ضــد هللا فــي
الســماء .وبعــد أن طُــرد الشــيطان مــن الســماء وواصــل اتهامــه هلل علــى أنــه يطلــب الخدمــة
مــن اآلخريــن دون أن يُقـ ِـدم هــو عليهــا .فجــاء المســيح إلــى العالــم ليواجــه هــذه االتهامــات
الباطلــة ،وليُظهــر صفــات اآلب الســماوي» (رســائل مختــارة ،المجلــد األول ،صفحــة .)406

ماذا يخبرنا االقتباس السابق عن صفات هللا؟

الثالثاء
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قضيب غضب هللا (إِشَ ْع َياء )34 :10-8 :9

يفســر مــا جــاء فــي إِشَ ـ ْعيَاء  5-1 :9والــذي يتنبــأ بإنقــاذ الشــعب اليائــس
هــذا الجــزء ّ
الجالــس فــي ظلمــة المــوت والعــذاب والــذي وثــق فــي الســحر والشــعوذة فســقط ضحيــة
ـب ُم َسـ ِّخ ِر ِه ك ََّسـ ْرت َ ُه َّن
الغــزو العســكري والقمــع والظلــم« :ألَ َّن نِيـ َر ثِ ْقلِـ ِهَ ،و َع َصــا كَ ِت ِفـ ِهَ ،وق َِضيـ َ
كَ َمــا ِفــي يَ ـ ْو ِم ِم ْديَــانَ» (إِشَ ـ ْع َياء .)4 :9

اقــرأ المزيــد عــن عذابــات شــعب هللا كمــا وردت فــي اآليــات الســابقة .قــارن ذلــك مــع
اللعنــات الــواردة فــي الوييــن  .39-14 :26لمــاذا عاقــب هللا شــعبه علــى مراحــل ِعــوض
معاقبتهــم دفعــة واحــدة؟ علــى مــاذا يــدل ذلــك فيمــا يختــص بصفاتــه وأهدافــه؟



لـو أن هللا أراد إهلاك شـعبه لـكان قد سـلمهم في يد األشـوريين علـى الفور .ولكنـه «يَتَأَنَّى
َـاس ،بَ ْـل أَ ْن يُ ْقب َِـل الْ َج ِميـ ُع إِلَـى التَّ ْوبَـ ِة» (2بطـرس  .)9 :3وكما
َعلَ ْي َنـاَ ،و ُهـ َو الَ يَشَ ـا ُء أَ ْن يَ ْهلِ َـك أُن ٌ
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حـدث فـي أيـام القضـاة ،فقـد سـمح هللا لرعايـا مملكتـي يهـوذا وإسـرائيل أن يعانـوا من بعض
نتائـج حماقتهـم ،لكـي يفهمـوا ويسـتفيقوا لمـا كانوا يفعلـون وتكون لهـم الفرصة ألن يحسـنوا
االختيـار .وعندمـا أصـروا علـى عنادهـم وواصلـوا السـير فـي طريق الشـر وقسـوا قلوبهم ضده
ولـم يذعنـوا لاللتماسـات التـي أرسـلها لهـم مـن خالل رسـله ،سـحب عنهـم حمايته .ومـع ذلك
لـم يرتعـدوا بـل تمـادوا فـي عصيانهـم وتمردهم .وقـد تكررت هـذه الحلقة من األحـداث حتى
وصلـوا إلـى الحضيـض ولـم يكـن مـن شـيء يسـتطيع هللا فعله لهـم أكثر مـن هذا.




اقــرأ إِشَ ـ ْع َياء  .2 :10-8 :9مــا هــي الخطايــا التــي أذنــب الشــعب بهــا؟ وفــي حــق َمــن
ارتكبوهــا؟ و َمــن الذيــن أذنبــوا بينهــم؟

مــا نـراه هنــا هــو مــا يتجلــى عبــر ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس كلــه أال وهــو مبــدأ حريــة اإلرادة .لقــد
خلــق هللا البشــر أحـرا ًرا (كان ال بــد مــن خلقهــم كذلــك ،وإال لمــا اســتطاعوا أن يحبــوه ح ًقــا)،
والحريــة تتضمــن إمكانيــة اختيــار الخطــأ والشــر .ومــع أن هللا يســعى المــرة بعــد األخــرى
الســتردادنا إلــى الصــواب بإعــان محبتــه وصفاتــه لنــا ،إال أنــه يســمح لنــا أيضً ــا بمواجهــة ثمــار
ونتائــج قراراتنــا الخاطئــة مــن ألــم وعــذاب وخــوف واضط ـراب ...إلــخ ،لكــي يســاعدنا علــى
إدراك المــدى الــذي ســنصل إليــه عندمــا نتحــول عنــه .ومــع ذلــك ،فكــم مــن مــرة ال تفلــح
حتــى هــذه المصائــب ،فــي جعــل النــاس يتخلــون عــن الْ َخ ِطيَّــة ويأتــون إلــى ال ـ َّر ّب .حريــة
اإلرادة رائعــة ،ولوالهــا لمــا كنــا بشــر بمعنــى الكلمــة .ولكــن ويــل للذيــن يســيئون اســتخدامها.

كيف استخدم هللا العذاب في حياتك الخاصة ليح ّولك بعيدً ا عن مسلك خاطئ؟

األربعاء



 27كانون الثاين (يناير)

« َي ْن ُب ُت ُغ ْص ٌن ِم ْن أُ ُصولِ ِه» [الجزع والغصن في
واحد] (إِشَ ْع َياء )11

َمــن هــو القضيــب الــذي يخــرج مــن جــذع يســى وال ُمشــار إليــه فــي إِشَ ـ ْع َياء 1 :11؟
راجــع أيضً ــا زكريــا 8 :3؛ .12 :6
يعيــد مــا جــاء فــي إِشَ ـ ْع َياء  1 :11تك ـرار الصــورة الــواردة فــي إِشَ ـ ْع َياء  34 ،33 :10عــن
الشــجرة المنتزعــة مــن األرض .و «جــذع يســى» يرمــز إلــى فكــرة أن ســالة داود (ابــن يســى)
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ســتفقد قوتهــا (دانيــال  .)26-20 ،17-10 :4ولكــن ســيخرج قضيــب مــن الجــذع الــذي يبــدو
أنــه مــات ،وهــذه إشــارة إلــى حاكــم يتحــدر ِمــن ســالة داود.

لمــاذا ُدعــى الحاكــم الجيــد الــذي مــن ســالة داود بـــ «أصــل يســى» أيضً ــا (إِشَ ـ ْع َياء :11
)10؟ ومــا معنــى هــذا؟ رؤيــا .16 :22
هــذا الوصــف ال ينطبــق إال علــى ربنــا يســوع المســيح الــذي هــو «أَ ْصـ ُـل َو ُذ ِّريَّ ـ ُة َدا ُو َد»
(رؤيــا  .)16 :22فقــد جــاء المســيح مــن نســل داود (لوقــا  ،)31-23 :2والــذي بــدوره انحــدر
مــن آدم «ابــن هللا» (لوقــا  )38 :3بمعنــى أن المســيح خلقــه (قــارن يوحنــا  .)14 ،3-1 :1وهكــذا
كان المســيح ســلفًا ( َجـ ّد أعلــى) لــداود كمــا كان أيضً ــا ذريتــه!

بأيــة طــرق يعكــس الحاكــم الجديــد مــن ذريــة داود التأثيــرات والنتائــج الشــريرة
للخطيــة واالرتــداد؟ إِشَ ــ ْع َياء .11

ذلــك الحاكــم يف ّكــر ويعمــل بانســجام وتآلــف مــع هللا ويقضــى بعــدل ويعاقــب األش ـرار
ويجلــب الســام .فعندمــا يتولــى الـ َّر ّب الحكــم فهــو ســيعيد ويو ّحــد البقيــة األمينة في إسـرائيل
ويهــوذا (قــارن إِشَ ـ ْع َياء  .)22-20 :10وســتكون هنــاك مملكــة متحــدة وقويــة كمــا فــي أيــام
الملــك داود الــذي هــزم الفلســطينيين وغيرهــم مــن األعــداء .ولكــن الحاكــم الجديــد ســيكون
أعظــم مــن داود مــن حيــث إنــه ســيعيد الســام حتــى إلــى الطبيعــة ذاتهــا فــي جوهرهــا.
والحيوانــات المفترســة ال تعــود تلتهــم غيرهــا مــن الحيوانــات األضعــف ،بــل ســتعيش كافــة
الحيوانــات م ًعــا فــي ســام (إِشَ ـ ْعيَاء .)9-6 :11

هــل النبــ ّوة الــواردة فــي إِشَ ــ ْع َياء  11تتحــدث عــن المجــيء األول للمســيح أَ ْم عــن
المجــيء الثانــي أَ ْم عــن االثنيــن م ًعــا؟ تم َّعــن فــي ال ُّن ُبـ َّوة .ضَ ــع اآليــات التــي تتحــدث
عــن المجــيء األول للمســيح فــي قائمــة؛ وفــي قائمــ ٍة أخــرى ،ضَ ــع اآليــات التــي
تتحــدث عــن المجــيء الثانــي للمســيح.
المجــيء األول والثانــي للمســيح يُعرضــان أمامنــا فــي إِشَ ـ ْع َياء  11فــي صــورة واحــدة .فهمــا
مرتبطــان م ًعــا ألنهمــا جــزءان مــن مجمــوع واحــد ،مثــل وجهيــن لعملــة واحــدة أو جنبيــن
لطائــرة واحــدة .ولكــي تتــم خطــة الفــداء يلــزم حــدوث المجيئيــن :المجــيء األول ،الــذي
حــدث بالفعــل ،والثانــي الــذي ننتظــره بوصفــه اإلتمــام النهائــي لكافــة مــا نرجــوه كمســيحيين.

م ــا ال ــذي أنج ــزه المس ــيح ف ــي مجيئ ــه األول مم ــا يمنحن ــا مث ــل ه ــذا اليقي ــن
بخص ــوص المج ــيء الثان ــي ،وأي معن ــى يك ــون للمج ــيء األول إذا ل ــم ينت ــج عن ــه
المج ــيء الثان ــي؟
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الخميس
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« َف ُت َع ِّزي ِني» (إِشَ ْع َياء )6-1 :12

األصحــاح الثانــي عشــر مــن إِشَ ـ ْعيَاء هــو بمثابــة مزمــور أو ترنيمــة قصيــرة مــن الحمــد
والتســبيح هلل مــن أجــل تعزيتــه الرحيمــة القويــة .وهــذا المزمــور الــذي جــاء علــى لســان
أحــد أعضــاء البقيــة ال ُمســتعادة ،يُقــارن بيــن اإلنقــاذ الــذي وعــد بــه الـ َّر ّب وبيــن ذلــك الــذي
اختبــره العبرانيــون بالخــروج مــن مصــر (راجــع إِشَ ـ ْع َياء  .)16 :11وهــو أشــبه بترنيمــة موســى
والعبرانييــن عندمــا أنقذهــم هللا مــن جيــش فرعــون عنــد البحــر األحمــر (راجــع خــروج .)15

قــارن ترنيمــة الحمــد فــي إِشَ ـ ْع َياء  12بمــا جــاء فــي رؤيــا  ،4-2 :15ترنيمــة موســى
وترنيمــة الخــروف .علــى أي شــيء تقــدم الترنيمتــان الحمــد هلل؟



مــا جــاء فــي إِشَ ـ ْع َياء  2 :12يــكاد يصــف المنقــذ القــادم علــى أنــه ربنــا ومخلّصنــا يســوع
هللا َخال َِصــي َ ...وقَ ـ ْد َصــا َر لِــي َخال ًَصــا» .واالســم «يســوع»
المســيح إذ تقــول اآليــةُ « ،ه ـ َوذَا ُ
يعنــي هللا خــاص (قــارن متــى .)21 :1


ما مغزى الفكرة المتضمنة في اسم يسوع على أنه الخالص؟

إ َّن ال ـ َّر ّب ال يهــب الخــاص وحســب (إِشَ ـ ْع َياء )6 :12؛ بــل هــو ذاتــه خــاص .إ َّن حضــور
قــدوس إس ـرائيل بيننــا (إشــعياء  )6 :12هــو كل شــيء بالنســبة لنــا .هللا معنــا! فالمســيح لــم
«صــا َر َج َس ـ ًدا َو َحـ َّـل بَ ْي َن َنــا» (يوحنــا  .)14 :1وهــو
يجــر المعج ـزات وحســب ،بــل هــو نفســه َ
لــم يحمــل خطايانــا وحســب علــى الصليــب ،بــل صــار خطيــة مــن أجلنــا (2كورنثــوس .)21 :5
وهــو ال يصنــع الســام وحســب ،بــل هــو ســامنا (أفســس .)14 :2
ال عجــب أن أصــل يســى ســيقف كرايــة (أو عالمــة) للشــعوب (إِشَ ـ ْعيَاء  .)10 :11عندمــا
ُر ِفــع ربنــا ومخلّصنــا يســوع المســيح علــى الصليــب جــذب كافــة الشــعوب إليــه (يوحنــا :12
 !)33 ،32ســترجع البقيــة إلــى «هللا القديــر» (إِشَ ـ ْع َياء « ،)21 :10رئيــس الســام» (إِشَ ـ ْع َياء .)6 :9

تأمــل أكثــر فــي فكــرة كــون المســيح هــو خالصنــا .اقــرأ روميــة  ...« 24 :3الْ ِفــدَ اء
ـم فــي ربنــا ومخلصنــا يســوع المســيح
الَّ ـ ِذي ِب َي ُســو َع الْ َم ِســي ِح» .فالخــاص أم ـ ٌر تـ َّ
لــه المجــد .ومــن خــال نعمــة هللا ورحمتــه يمكــن أن يكــون لنــا نصيــب فــي هــذا
الخــاص األبــدي أيضً ــا .وبمعنــى آخــر ،فهــذا الفــداء الــذي كان فــي المســيح يمكــن
أن يصيــر لنــا باإليمــان وليــس باألعمــال ،ألن أعمالنــا مهمــا كانــت صالحــة ال يمكــن
ـم لنــا إال مــن خــال أعمــال المســيح التــي يحســبها لنــا
أن تفدينــا ،ألن الفــداء ال يتـ ّ
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باإليمــان .كيــف تمنحــك هــذه الحقيقــة الرجــاء واليقيــن بالخــاص ،وخاصــة عندمــا
يــكاد الشــعور بعــدم اســتحقاقك أن يغمــرك ويطغــي عليــك؟

الجمعة



 29كانون الثاين (يناير)

لِ َمزِيــد ِمـ ْن الــدَّ رس« :إ َّن قلــب األب البشــري يحــن إلــى ابنــه .إنــه يتطلــع فــي وجهه
ويرتعــد ويــرى خوفًــا علــى صغيــره مــن خطــر الحيــاة .إنــه يتــوق لحمايــة ابنــه العزيــز مــن
قــوة الشــيطان وأن يباعــد بينــه وبيــن التجــارب والصراعــات .ولكــن هللا بــذل ابنــه الوحيــد
ـول حتــى تنكشــف معالــم طريــق
ليالقــي صرا ًعــا أقســى مـرارة ،وليُقـ ِـدم علــى مخاطــرة أشــد هـ ً
الس ـ َما َواتُ ،
ـي الْ َم َح َّب ـةُ› – 1يوحنــا ‹ .10:4ت َ َرنَّ ِمــي أَيَّتُ َهــا َّ
الحيــاة أمــام صغارنــاِ ‹ .فــي ه ـذَا ِهـ َ
َوابْتَ ِه ِجــي أَيَّتُ َهــا األَ ْر ُض› – إشــعياء ( »13 :49روح ال ُّن ُب ـ َّوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)39
«المسيح هو الذي قَبِل مواجهة الشروط الالزمة لخالص البشر .لم يمكن ألي مالك أو أي
مخلوق آخر أن يضطلع بهذا العمل العظيم .فلم يوجد َمن هو كفؤ له سوى ربنا ومخلِّصنا يسوع
المسيح ،له كل المجد .فليس غير ابن االنسان وحده أن يُرفع ألنه ذات طبيعة إلهية ،وليس غير
هللا يستطيع أن يتمم عملية الفداء .وقد وافق ربنا ومخلصنا يسوع المسيح أن يربط نفسه مع
البشر األثمة غير األمناء واالشتراك في الطبيعة البشرية ليسفك دمه من أجلهم ويقدم نفسه
ذبيحة كفارة عن خطاياهم .لقد ت ّم قياس فداحة الْ َخ ِطيَّة في المجلس السماوي ،وتم تقدير
العقاب اإللهي عليها وغضب هللا وسخطه حيالها ،ومع ذلك ،أعلن ربنا ومخلّصنا يسوع المسيح
قراره بأنه سيأخذ على عاتقه مسؤولية تتميم الشروط التي بموجبها يمكن منح الرجاء للجنس
البشري الساقط» (عالمات األزمنة5 ،آذار/مارس.)1896 ،

أسئلة للنقاش:
 .1رأينـا فـي إِشَ ـ ْع َياء  11كيـف قـدَّ م هللا أمامنـا المجـيء األول والثانـي للمسـيح فـي

صـورة واحـدة .وهـذا قـد يوضـح ،بشـكل مـا ،لمـاذا رفـض بعض اليهـود المسـيح في
مجيئـه األول .ف ُهـم قـد توقعـوا منـه أن يحقـق أشـياء كانت سـت ّتم في مجيئـه الثاني.
مـاذا يخبرنـا ذلـك حـول أهميـة أن يكـون لنـا المفهـوم الصحيـح حول طبيعـة مجيء
المسـيح؟ كيـف يمكـن للآراء الخاطئـةً ،
مثل ،عـن مجيئه الثانـي ،أن توقـع الناس في
خدعـة الشـيطان الكبـرى فـي نهايـة الزمـن؟ راجع كتـاب الصـراع العظيـم ،الفصل .39
ُملَخَّـص الـدَّ رس :فـي زمـن ال َّنبـي إِشَ ـ ْعيَاء ،الذي يعني اسـمه «خالص الـ َّر ّب» ،وعد
هللا بالخلاص واإلنقـاذ للبقيـة الباقية ِمن شـعبهِ ،مـن الضّ يق والظلم واالضطهـاد الذي كان
سـيأتي عليهـم نتيجـة لالرتـداد القومـي العـام .وتجـد نبـوة الرجـاء هـذه إتمامهـا النهائي
واألخيـر فـي ربنـا و ُمخلّصنا يسـوع المسـيح ،الذي اسـمه يعني «الـ َّر ّب خالص».
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