الدرس ال َّتاسع

 *  26-20شباط (فرباير)

ل َيخ ُْدم ويُ َخلِّص

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :إِشَ ـ ْع َياء 41؛ إِشَ ـ ْع َياء 7-1 :42؛ إِشَ ـ ْع َياء 6 :45-26 :44؛ إِشَ ـ ْع َياء
.12-1 :49
آيـة الحفـظُ « :هـ َو َذا َع ْبـ ِدي الَّـ ِذي أَ ْعضُ ـدُ هُُ ،م ْخ َتـارِي الَّ ِذي ُسـ َّر ْت بِـ ِه نَف ِْسـيَ .وضَ ْع ُت
ُرو ِحـي َعلَ ْيـ ِه َف ُيخْـر ُِج الْ َح َّق لِألُ َم ِـم» (إِشَ ـ ْع َياء .)1 :42
«كثي ــرون يحس ــون أن ــه يك ــون امتي ــازًا عظي ًم ــا له ــم ل ــو أتيح ــت له ــم الفرص ــة لزي ــارة
األماك ــن الت ــي ت ــر ّدد إليه ــا المس ــيح حي ــن كان عل ــى األرض ،والس ــير ف ــي الط ــرق الت ــي ق ــد
وطئته ــا قدم ــاه ،وأن يتطلع ــوا إل ــى البحي ــرة الت ــي أح ــب الس ــيد أن يعلِّ ــم الجم ــوع بالق ــرب
منهـــا ،والتـــال واألوديـــة التـــي كان يرنـــو ببصـــره إليهـــا .ولكـــن ال حاجـــة بنـــا للذهـــاب
إل ــى الناص ــرة وكفرناح ــوم وبي ــت عني ــا لنس ــير ف ــي إث ــر خط ــوات يس ــوع .فإنن ــا ن ــرى أث ــر
خطوات ــه أم ــام س ــرير رج ــل مري ــض وف ــي أك ــواخ الفقــراء وف ــي األزق ــة المزدحم ــة ف ــي
مدينـــة عظيمـــة وف ــي كل م ــكان توجـــد فيـــه قل ــوب بشـــرية بحاجـــة إل ــى العـــزاء .ف ــإ ْذ
نتص ــرف كم ــا كان يس ــوع يتصــ َّرف وه ــو عل ــى األرض نك ــون س ــائرين ف ــي إث ــر خطوات ــه»
(روح ال ُّن ُبــ َّوة ،مش ــتهى األجي ــال ،صفح ــة .)630
ِــي إِشَ ــ ْع َياء عــن عبــد الــ َّر ّب الــذي يحمــل رســالة رحمــة مشــابهة« :ق ََص َبــ ًة
تحــدث ال َّنب ّ
ـي ،لِتُ ْخـر َِج ِمـ َن الْ َح ْبـ ِ
ـس
ـح ُع ُيــو َن الْ ُع ْمـ ِ
َم ْرضُ وضَ ـ ًة الَ يَق ِْصـ ُـفَ ،وفَ ِتيلَـ ًة َخا ِمـ َد ًة الَ يُطْ ِفـ ُ
ـئ  ...لِتَ ْفتَـ َ
الْ َمأْ ُســورِي َنِ ،م ـ ْن بَيْـ ِ
الس ـ ْجنِ الْ َجالِ ِســي َن ِفــي الظُّلْ َم ـ ِة» (إِشَ ـ ْعيَاء .)7 ،3 :42
ـت ِّ
لنلقِ نظرة اآلن على هذا ال َعبدَ .من هو وماذا أنجز؟
السبت القادم ،الموافق  27شباط (فبراير).
*نرجو ال ّتع ّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم ّ
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األحد



 21شباط (فرباير)

أُ َّم ٌة خَادم ٌة (إشعياء )41



يتحــدث هللا فــي إِشَ ـ ْع َياء  8 :41عــن األُ َّمــة العبريــة بوصفهــا «عبــدي» أو خادمــي .وفــي
إِشَ ـ ْع َياء  1 :42يقــدّ م لنــا َعبــدهَ .مـ ْن المقصــود هنــا؟

هـل التعبيـر «عبدي» يشـير إلى إسـرائيل/يعقوب ،الجد األعلى لشـعب هللا قدي ًمـا؟ أَ ْم لألمة
العبريـة القديمـة؟ أَ ْم إلـى ال َم ِس َّيا/يسـوع الـذي يُع ّرفه العهد الجديد على أنّه المسـيح؟
نجـد فـي إِشَ ـ ْع َياء  53-41نوعيـن مـن اإلشـارة إلـى «عبـدي» .وفـي إحـدى اإلشـارات ا ُطلِـق
االسـم «إسـرائيل» أو «يعقـوب» علـى «عبـدي» (إِشَ ـ ْع َياء 8 :41؛ إِشَ ـ ْع َياء 21 ،2 ،1 :44؛ إِشَ ـ ْع َياء
هللا يخاطـب إسـرائيل/يعقوب فـي صيغـة المضـارع ،فهـذا
4 :45؛ إِشَ ـ ْع َياء  .)20 :48ونظـ ًرا أل َّن َ
يوضّ ـح بجلاء أن يعقـوب إنّمـا يرمـز إلـى األمـة التـي تحدرت منـه .وهذا مـا تؤكّـده حقيقة أن
الخلاص أو الفـداء بالنسـبة لعبـد الـ َّر ّب يعقـوب ،يت ّم عندمـا يخرج من بابـل (إِشَ ـ ْع َياء .)20 :48
وفــي مناســبات أخــرى ،لــم يُذكــر اســم عبــد الـ َّر ّب ،كمــا فــي إِشَ ـ ْعيَاء 1 :42؛ إِشَ ـ ْعيَاء :50
10؛ إِشَ ـ ْعيَاء 13 :52؛ إِشَ ـ ْعيَاء  .11 :53وعندمــا ذُكــر ألول مــرة فــي إِشَ ـ ْعيَاء  1 :42لــم تتضــح
هويتــه مــن الوهلــة األولــى .ولكــن إ ْذ يتقــدم إِشَ ـ ْع َياء فــي حديثــه عــن هــذا الموضــوع فــي
ـخصا سيســترجع أســباط يعقــوب
فقـرات الحقــة ،يتضــح لنــا أن َمــن أشــار إليــه إِشَ ـ ْع َياء كان شـ ً
(إســرائيل) للــرب (إِشَ ــ ْع َياء  ،)6 ،5 :49ثــم يمــوت موتًــا كفاريًّــا عــن الخطــاة (إِشَ ــ ْع َياء :52
12 :53-13؛ راجــع أيضً ــا إِشَ ـ ْع َياء  .)6 ،5 :49ولهــذا الســبب ال يمكــن أن يكــون ذلــك العبــد
هــو نفســه األُ ّمــة .ومــن هنــا يتضــح أن إِشَ ـ ْع َياء إنمــا تحـ ّدث عــن خادميــن أو عبديــن للــرب.
أحدهمــا جماعــي (األُمــة) والثانــي شــخصي.


ما هو دور األُ ّمة بوصفها العبد ال ُمشار إليه؟ إِشَ ْع َياء .20-8 :41

هللا إلسـرائيل أنهــم مــا زالــوا بمثابــة عبــده كأ ّمــة «اخترتــك ولــم أرفضــك» (إِشَ ـ ْع َياء
يؤكّــد ُ
 .)9 :41ثــم يقـ ّدم هللا إلسـرائيل وعـ ًدا هــو ِمــن بيــن أعظــم وعــود ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس« :الَ ت َ َخـ ْـف
ـت ألَنِّــي إِل ُهـ َـك .قَ ـ ْد أَيَّ ْدتُـ َـك َوأَ َع ْنتُـ َـك َو َعضَ ْدتُـ َـك ِبيَ ِميــنِ ِب ـ ِّري» (إِشَ ـ ْعيَاء
ألَنِّــي َم َعـ َـك .الَ تَتَلَ َّفـ ْ
 .)10 :41نجــد فــي هــذه اآليــة والتــي تليهــا أن أحــد األدوار األساســية إلس ـرائيل هــو الثقــة
باإللــه الحقيقــي ليخلّصهــم (وهــذا مــا لــم يفعلــه الملــك آ َحــاز)ِ ،عــوض الثقــة باآللهــة األخــرى
وبأوثانهــا كمــا تفعــل األمــم األخــرى (إِشَ ـ ْع َياء .)29 ،28 ،24-21 ،7 :41
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الحظ أن ُيطلق التعبير «دودة» على األمة (إِشَ ْع َياء  .)14 :41ما هي النقطة التي أراد
تعالى إبرازها بهذا التعبير؟ اقرأ اآلية كلها لتعرف الجواب الصحيح .ماذا ينبغي أن
نتعلم نحن أيضً ا من ذلك فيما يتعلق بحاجتنا إلى االعتماد الكلي على هللا؟

االثنني



 22شباط (فرباير)

العبد الذي لم ُيذكَر اسمه (إِشَ ْع َياء )7-1 :42

مــا هــو دور ومــا هــي صفــات عبــد الـ َّر ّب الــذي لــم يُذكَــر اســمه ،واختــاره هللا ووضــع
عليــه روحــه؟ إِشَ ـ ْع َياء .7-1 :42
اختر فيما يلي أفضل جواب أو مجموعة أجوبة م ًعا:
 .1يُق ِّدم العدالة لألمم.
 .2ينجز أهدافه بهدوء ووداعة ولكن بنجاح.
 .3هو معلِّم.
 .4هو بمثابة العهد أو الميثاق بين هللا والناس.
 .5يق ّدم النور والرجاء للناس بشفاء العمي وتحرير السجناء.
كل ما سبق.
ّ .6




مـا هـو وجـه المقارنـة بيـن دور وصفـات ذاك الذي قيل عنـه فـي إِشَ ـ ْع َياء َ « ،11و َي ْخ ُر ُج
وح ال َّر ّب»؟
يـب ِمـ ْن جِ ـ ْذعِ يَ َّسـىَ ،ويَ ْن ُب ُ
ـت غ ُْص ٌن ِمـ ْن أُ ُصولِ ِهَ ،ويَ ُح ُّـل َعلَ ْيـ ِه ُر ُ
َق ِض ٌ
هذا الحاكم المتحدر من ذريّة داود في إِشَ ْع َياء  11يتصرف على وفاق مع هللا مثلما هو
الحال بالنسبة للعبد المذكور في إِشَ ْع َياء  ،42إذ يأتي بالعدالة واإلنقاذ للمظلومين ،كما يوصل
حكمة هللا ومعرفته للبشر جمي ًعا .عرفنا أن ال ُمشار إليه بـ «قضيب من جذع يسى» و «الغصن
من أصوله» هو ال َم ِس َّيا ،االبن اإللهي المذكور في إِشَ ْع َياء  ،7 ،6 :9والذي يأتي أيضً ا بالسالم لعرش
داود وبالعدالة والب ِّر (إِشَ ْعيَاء  .)7 :9من الواضح أن العبد المذكور في إِشَ ْعيَاء  42هو ال َم ِسيَّا.

كيــف يعـ ِّرف العهــد الجديــد العبــد المذكــور فــي إِشَ ـ ْع َياء  7-1 :42الــذي يأتــي بالعدالة
للجميع؟ متــى .21-15 :12



يقتبـس متـى  12مـن إِشَ ـ ْعيَاء  42ويطبّقها على خدمة الشـفاء الهادئة التي قام بها المسـيح،
ابـن هللا الحبيـب الـذي به ُسـ ّرت نفسـه (إِشَ ـ ْعيَاء 1 :42؛ متى 27 ،16 :3؛ متّـى  .)5 :17وهو ذاته
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الـذي تعمـل خدمتـه على إعادة ترسـيخ صلة عهد هللا مع شـعبه (إِشَ ـ ْع َياء 6 :42؛ دانيال .)27 :9
لقـد أحـرز المسـيح وتالميذه العدالـة للناس بإنقاذهم مـن العذاب وجهلهـم هلل وعبوديتهم
للأرواح الشـريرة التـي تسـبب فيها ظلم الشـيطان واضطهاده (لوقـا  .)19 :10ثم مات المسـيح
ليصـادق علـى «العهـد الجديـد» (متـى  )28 :26وليحقّـق العدالـة للعالـم ويطرد الشـيطان ألنه
دخيـل وقـد اغتصب منصـب «رئيس هـذا العالم» (يوحنـا .)33-31 :12

خصص بعض الوقت للتأ ّمل في حياة
راجع إِشَ ْع َياء  4-1 :42حول أوصاف المسيح .ثم ِّ
المسيح .ما هي األوصاف المحدّ دة لخدمته التي تُت ِّمم هذه ال ُّن ُب َّوة؟ ما هي الدروس
التي نتعلمها حول الطريقة التي يتو ّجب علينا أن نخدم نحن بها أيضً ا اآلخرين؟

الثالثاء



 23شباط (فرباير)

«مسيا» فارسي (إِشَ ْع َياء )6 :45-26 :44
ما هي ال ُّن ُب َّوة المذهلة التي نجدها في إِشَ ْع َياء 6 :45-26 :44؟

ِـي مـن حوالي سـنة  745ق.م .إلـى  685ق .م .وبعد أن تح ّدث
اسـتمرت خدمـة إِشَ ـ ْع َياء ال َّنب ّ
إِشَ ـ ْع َياء عـن منتصـر يأتـي من المشـرق ومن الجنـوب (إِشَ ـ ْع َياء  ،)25 ،3 ،2 :41وبعـد أن أكّد أن
هـذا المنتصـر سـيكون سـبب فـرح ألروشـليم (إِشَ ـ ْع َياء  ،)27 :41تنبـأ بـكل دقـة عن اسـم ذلك
المنتصـر أال وهـو كـورش ووصـف نشـاطاته حتـى قبـل والدته .وبالفعـل جاء كـورش من جنوب
وشـرق بابـل وهزمهـا فـي سـنة  539ق.م ،.وح َّرر شـعب هللا من األَسـر البابلي وأجـاز لهم إعادة
بنـاء الهيـكل فـي أورشـليم ،وبذلك اعتبـر عبد الـ َّر ّب وخادمه (قارن عـزرا .)1
ضــع هــذه ال ُّن ُبـ َّوة فــي منظورهــا الصحيــح .مــا دام أنــه توجــد حوالــي  146ســنة مــن مــوت
إِشَ ـ ْع َياء وحتــى ســقوط بابــل ،فقــد جــاءت نبوتــه عــن كــورش وســقوط بابــل قبــل وقــوع تلــك
األحــداث بقــرن ونصــف القــرن مــن الزمــان.
ونظـ ًرا ألن مجـيء كورش ونشـاطاته المختلفـة مدعومة باألدلة والوثائـق األكيدة من مصادر
قديمـة عديـدة ،بمـا فيهـا سـجل أخبـار أيـام بابـل ،وسـجل كـورش نفسـه التاريخـي ،وال ِكتَـاب
ال ُمقَـ َّدس (2أخبـار 23 ،22 :36؛ عـزرا 1؛ دانيـال 5؛ دانيـال 28 :6؛ دانيـال  ،)1 :10فـإن دقـة نبوة
إِشَ ـ ْعيَاء ال يمكـن أن يرقـى إليهـا أدنـى شـك .وهذا بدوره يدعـم إيمان أولئك الذيـن يؤكدون أن
أنبيـاء هللا يتسـلّمون نبـوات دقيقـة مـن هللا الـذي يعلَم بالمسـتقبل قبـل أن يجيء.

لماذا قال هللا عن كورش أنه مسيحه؟ (إِشَ ْع َياء )1 :45؟

كلمــة «مســيح» هنــا فــي أصلهــا العبــري ،هــي الكلمــة ذاتهــا التــي منهــا يأتــي التعبيــر
« َمسـيّا» .وهــذه الكلمــة قــد تشــير فــي أماكــن أخــرى مــن ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس إلــى رئيــس كهنــة
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ممســوح (الوييــن 16 ،5 ،3 :4؛ الوييــن  ،)22 :6أو إلــى ملــك ممســوح علــى شــعب هللا قدي ًمــا
(1صموئيــل 6 :16؛ 1صموئيــل 10 ،6 :24؛ 2صموئيــل  ،)51 :22أو ال َم ِســ َّيا ،الملــك والمنقــذ
النموذجــي المقبــل مــن نســل داود [المســيح] (مزمــور 2 :2؛ دانيــال  .)26 ،25 :9وقــد كان
رســل مــن هللا إلنقــاذ شــعبه .ولك َّنــه
ـي ،الملــك القــادم ال ُم َ
كــورش مــن منظــور إِشَ ـ ْع َياء ال َّن ِبـ ّ
كان َمسـيَّا غيــر معتــاد ألنــه لــم يكــن مــن شــعب هللا .وكان ســيفعل بعــض األشــياء التــي كان
ســيفعلها ال َم ِس ـيَّا (يســوع) أيضً ــا ،مثــل هزيمــة ودحــر أعــداء هللا وتحريــر أس ـراه .ولكــن ال
يمكــن أن يكــون هــو نفســه المســيح ألنــه لــم يكــن مــن نســل داود.
إ ْذ ق ـ َّدم هللا ال ُّن ُب ـ َّوة الخاصــة بكــورش ،أثبــت قدرتــه اإللهيــة الفريــدة وبأنــه هــو وحــده
يعــرف المســتقبل وليــس ســواه (إِشَ ـ ْع َياء 28-26 ،23-21 ،4 :41؛ إِشَ ـ ْع َياء  .)26 :44كمــا حــاول
ـي
هللا أيضً ــا تخليــص كــورش نفســه إ ْذ قــال عنــه « َوأُ ْع ِطيـ َـك َذ َخائِـ َر الظُّلْ َمـ ِة َوكُ ُنــو َز الْ َم َخا ِبــئِ  ،لِ َكـ ْ
تَ ْعـر َِف أَنِّــي أَنَــا الـ َّر ّب الَّـ ِـذي يَ ْد ُعـ َ
ـوك ب ِْاسـ ِم َك» (إِشَ ـ ْع َياء .)3 :45

فكّــر فــي بعــض نبــوات ال ِك َتــاب ال ُم َقــدَّ س األخــرى التــي تمــت حســبما خُطــط لهــا
مســبقًا (مثــل اإلمبراطوريــات المذكــورة فــي دانيــال  ،2فيمــا عــدا األخيــرة ،ومثــل
دانيــال  ،7فيمــا يختــص بوقــت المجــيء األول للمســيح كمــا فــي دانيــال .)27-24 :9
أي نــوع مــن الرجــاء تقدّ مــه هــذه النبــوات لنــا كأفـراد؟

األربعاء

ال َّرجاء ال ُم ْس َبق
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ـي قــد تنبــأ بشــكل دقيــق ِجـ ًّدا عــن كــورش و َذكَــره باالســم،
إ َّن حقيقــة كــون إِشَ ـ ْع َياء ال َّن ِبـ ّ
تضايــق أولئــك الذيــن ال يعتقــدون أن األنبيــاء ينالــون تلــك النبــوات مــن هللا .ولِس ـ ِّد هــذه
الفجــوة بيــن اعتقادهــم هــذا وبيــن واقــع األمــر ،يقبلــون النظريــة الداعيــة إلــى أن الــذي كَتب
ـي الــذي عــاش ســنة  700ق.م .بــل هــو إِشَ ـ ْعيَاء
ِســفر إِشَ ـ ْعيَاء ال يمكــن أن يكــون إِشَ ـ ْعيَاء ال َّن ِبـ ّ
آخــر عــاش فــي وقــت كــورش وكتــب عنــه وبخاصــة األصحاحــات  66-40التــي تتنــاول أحداثًــا
كانــت ســتقع فــي المســتقبل البعيــد مــن الزمــن الــذي عــاش وكتــب فيــه إِشَ ـ ْع َياء .وهكــذا
ـي إِشَ ـ ْع َياء نفســه قــد ن ُِشــر
ّ
يقســمون ِســفر إِشَ ـ ْع َياء إلــى قســمين .ولألســف الشــديد أن ال َّن ِبـ ّ
جســمه إلــى قســمين أيضً ــا ومــات ميتــة رهيبــة (قــارن عبرانييــن .)37 :11
ولكــن ال يوجــد أي دليــل تاريخــي علــى وجــود إِشَ ـ ْع َياء آخــر .وحتــى لــو ُو ِجــد مثــل هــذا
ِــي اآلخــر فيكــون مــن الغريــب جِــ ًّدا أن ال يذكــره ال ِكتَــاب ال ُمقَــ َّدس ،ألن رســالته علــى
ال َّنب ّ
جانــب كبيــر مــن األهميــة ومقدرتــه األدبيــة فــي الكتابــة والتعبيــر فائقــة .وباإلضافــة إلــى
هــذا فحتــى أقــدم مخطوطــة لل ِكتــاب المقـ َّدس وهــي مخطوطــة إِشَ ـ ْعيَاء التــي ا ُكتشــفت فــي
خربــة قمـران ،ال يوجــد بهــا مثــل هــذا التقســيم وليــس فيهــا أي انقطــاع مــا بيــن أصحــاح 39
وأصحــاح  40ليــدل علــى أي تحويــل أو انتقــال مــن كاتــب آلخــر.
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السفر كله ومتماسكة إذ تدعو إلى الثقة باهلل ،ألنه
ورسالة إِشَ ْع َياء األساسية متناغمة َع ْبر ِّ
الحق ،بما في ذلك الثقة بالمنقذ ال َم ِس َّياني الذي يرسله ،دون الثقة بالقوى األخرى
وحده اإلله ّ
كل المبررات ليش ّددوا على التح ّول في التركيز من الفترة
مهما كان نوعها .والعلماء وإن كان لهم ّ
األشورية (إِشَ ْع َياء  )39-1إلى الفترة البابلية المذكورة في أصحاح  40وما يليه .ولكننا وجدنا أن
األصحاحات  39 ،14 ،13تتحدث عن األَسر البابلي .صحيح أن األصحاحات  39-1تش ّدد على
الدينونة و ،66-40على التعزية والمواساة .ولكن األصحاحات السابقة تتضمن أيضً ا الكثير من
التعزية اإللهية واليقين للشعب ،ومقاطع الحقة تتحدث عن دينونة هللا على شعب يهوذا لتركهم
إياه (إِشَ ْع َياء 25-18 :42؛ 28-22 :43؛ إِشَ ْع َياء  .)11-1 :48والحقيقة هي أن نبوات إِشَ ْع َياء عن
التعزية المقبلة تتضمن األلم والعذاب في هذه األثناء.

ومــع أن األمــة واجهــت كارثــة فظيعــة بســبب خطايــا الشــعب ،إال أن بعــض األشــخاص
تمســكوا بمواعيــد هللا مثــل تلــك
بينهــم لــم يستســلموا ويصيبهــم اإلحبــاط ،بــل َّ
الموجــودة فــي الوييــن  .45-40 :26اقــرأ هــذه اآليــات بحــرص وضــع نفســك فــي مــكان
أولئــك العبرانييــن الذيــن عاشــوا بعــد أن انهزمــت دولتهــم وانكســرت بواســطة بابــل.
مــا هــو الرجــاء الــذي تجــده فــي هــذه الكلمــات؟




اقـرأ مـرة أخـرى الوييـن  .45-40 :26أي مبدأ روحـي تجده يتفاعل فـي هذه اآليات؟
ومـا الـذي كان هللا يقولـه لهـم فيها؟ كيف يتفاعـل المبدأ ذاته فـي حياتنا؟

الخميس
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ال َعبد ال ُمع َّذب الذي يشعر مع اآلخرين (إِشَ ْع َياء
)12-1 :49
َمن هو َعبد ال َّر ّب في إِشَ ْع َياء 12-1 :49؟

لقــد دعــا هللا هــذا ال َعبــد وسـ ّماه قبــل أن يُولَــد ،وجعــل فمــه كســيف حــاد ليتم ّجــد بــه.
وقــد اســتخدمه هللا ليرجــع األمــة إليــه ،وليكــون نــور خــاص إلــى أقصــى األرض ،وليكــون عهـ ًدا
وليطلــق المأســورين فــي الحريــة .وهنــاك تداخــل كبيــر وتوافــق بيــن هــذا الوصــف وبيــن ذاك
الــوارد فــي إِشَ ـ ْع َياء  42حيــث عرفنــا أن العبــد المذكــور هنــاك هــو ال َم ِس ـ َّيا .ويُط ِّبــق العهــد
الجديــد صفــات العبــد علــى المســيح فــي مجيئــه األول والثانــي :متــى 21 :1؛ يوحنــا 12 :8؛
يوحنــا 5 :9؛ يوحنــا 5-1 :17؛ رؤيــا 16 :1؛ رؤيــا 16 :2؛ رؤيــا .15 :19
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إذا كان ذلك العبد هو ال َم ِس َّيا ،فلماذا دعاه هللا هنا بلقب «إسرائيل» (إِشَ ْع َياء .)3 :49

علمنــا فــي مرحلــة ســابقة أ َّن عبــد الـ َّر ّب «إسـرائيل/يعقوب» ،فــي هــذا الجــزء مــن ِســفر
إِشَ ـ ْع َياء يشــير إلــى األُ َّمــة .ولكــن اللقــب «إسـرائيل» هنــا (يشــير إلــى «يعقــوب» دون نظيــر)
ينطبــق بشــكل واضــح علــى العبــد الــذي يعيــد األُ َّمــة إلــى هللا (إِشَ ـ ْعيَاء  .)5 :49وهــذا العبــد
أصبــح التجســيد النموذجــي أو المنــدوب عــن األُ َّمــة التــي عمــل تقاعســها علــى المســاومة فــي
اســتخدامها لالســم «إسـرائيل» (إِشَ ـ ْعيَاء .)1 :48

أي عنصر جديد يظهر هنا؟ إِشَ ْع َياء .7 ،4 :49

نجــد هنــا أول تصريــح عــن الصعوبــة المتضمنــة فــي مهمــة العبــد .فهــو ينــوح وينتحــب
ـت قُ ْد َرتِــي» (إِشَ ـ ْعيَاء  .)4 :49وهــذه الفكــرة يتــردد
ـت .بَ ِاط ـاً َوفَا ِر ًغــا أَفْ َنيْـ ُ
قائـ ًـاَ « :عبَثًــا تَ ِعبْـ ُ
صداهــا فــي دانيــال  ،26 :9حيــث يقــول إن هــذا الشــخص الممســوح سـيُ ْقطَع ولــن يكــون لــه
يتمســك بإيمانــه قائـ ًـا «ل ِكـ َّن َح ِّقــي ِع ْنـ َد الـ َّر ّبَ ،و َع َملِــي
شــيء علــى اإلطــاق .ومــع ذلــك فهــو ّ
ـي ورأى المســيح الــذي أُطلــق عليــه
ِع ْنـ َد إِل ِهــي» (إِشَ ـ ْع َياء « .)4 :49وهكــذا ســبق إلشــعياء ال َّن ِبـ ّ
اللَّ َقــب « َع ْبــد» وهــو فــي طبيعــة جســديّة حقيقيــة .ورغــم أنــه ُج ـ ّرب فــي كل شــيء مثلنــا
فقــد أثبــت أنــه رئيــس طريــق اإليمــان ومك ّملــه ،وهــو إيمــان حقيقــي شــخصي يســتطيع مــن
خاللــه أن يتــكل علــى هللا ويدعــوه فــي وقــت يتهــاوى كل شــيء مــن حولــه» [ج ألــي موتيــر،
(نبــوة إِشَ ـ ْعيَاء ،)1993 ،صفحــة .]387
مــا جــاء فــي إِشَ ــ ْعيَاء  7 :49يثيــر الدهشــة والذهــول إذ يقــول عــن ذلــك العبــد أنــه
مهــان ال َّنفــس ومكــروه األمــة وعبــد المتســلطين .ومــع ذلــك يقــول هللا عنــه« :يَ ْنظُ ـ ُر ُملُـ ٌ
ـوك
فَ َيقُو ُمــونَُ .ر َؤ َســا ُء فَ َي ْس ـ ُج ُدونَ .ألَ ْجــلِ ال ـ َّر ّب الَّـ ِـذي ُه ـ َو أَ ِمي ـ ٌنَ ،وقُ ـ ُّد ِ
وس إِ ْس ـ َرائِ َيل الَّـ ِـذي قَـ ِـد
ا ْختَــا َر َك» (إِشَ ــ ْع َياء .)7 :49

راجــع خدمــة المســيح .أفلــم يكــن لــه مــن المبــررات مــا يجعلــه يشــعر باإلحبــاط
والفشــل؟ ومــع ذلــك فقــد ظـ ّـل أمي ًنــا برغــم المظاهــر الخارجيــة .مــا هــو الــدرس
الــذي نتعلمــه لكــي نقتفــي أثــر خطواتــه؟

الجمعة
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لِ َمزِيــد ِمـ ْن الــدَّ رس :اقــرأ مــا قالتــه روح ال ُّنبُـ َّوة فــي مشــتهى األجيــال ،فــي الفصــل
الــذي بعنــوان «فــي كفرناحــوم» ،صفحــة  ،239-229وذلــك فــي وصفهــا لخدمــة المســيح التــي
اتصفــت بالشــفاء والتعليــم.
«بالنســبة لعمــل ربــح النفــوس ،يحتــاج األمــر إلــى حصافــة كبيــرة وحكمــة واســعة .لــم
يحجــب المســيح الحــق أبـ ًدا ،ولكنــه نطــق بــه دائ ًمــا بمحبــة .وفــي اتصالــه باآلخريــن وتعاملــه
معهــم ،مــارس أعظــم حصافــة وحــرص واتصــف دائ ًمــا باللطــف و ُحســن التفكيــر واالنتبــاه .لــم
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تعــرف الخشــونة فــي المعاملــة طريقهــا إلــى ســلوكه .ولــم يتفــوه أبـ ًدا بكلمــة صارمــة دون أن
يكــون لهــا ضــرورة .ولــم يتســبب أبـ ًدا باأللــم غيــر الضــروري ألي شــخص .ولــم يَلُــم الضّ عــف
البشــري بــل باألحــرى شــجب الريــاء والجحــود واإلثــم .ولكنــه إذ ْكان ينطــق بعبــارات االنتهــار
كانــت عباراتــه تختلــط بدموعــه .لــم يجعــل أب ـ ًدا الحــق قاس ـ ًيا علــى النــاس ،باألحــرى ع ّبــر
دائ ًمــا عــن العطــف العميــق للبشــرية .كانــت كل نفــس عزيــزة وثمينــة فــي نظــره .ومــع أن
جــال شــخصه اإللهــي كان يالزمــه علــى الــدوام ،إال أنــه مــع ذلــك تواضــع وســار بيــن البشــر
ُمظْه ـ ًرا المحبــة العميقــة واالعتبــار لــكل عضــو فــي عائلــة هللا .لقــد رأى فــي كافــة البشــر
نفوســا يســعى ليخلِّصهــا» (روح ال ُّن ُب ـ َّوة ،خ ـ ّدام اإلنجيــل ،صفحــة .)117
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أسئلة للنقاش:
الصــف فــي مدرســة الســبت أن يقــرأوا ســويًّا اقتبــاس روح ال ُّن ُب ـ َّوة
 .1علــى أعضــاء َّ

الســابق حــول الطريقــة التــي خــدم بهــا المســيح اآلخريــن .ومــن ثــم ليناقــش
األعضــاء المبــادئ المتضمنــة فــي ذلــك االقتبــاس ،ومــا مــدى نجــاح الكنيســة فــي
إظهــار هــذه المبــادئ بشــكل عملــي وجماعــي.
 .2هــل تعــرف مــا هــي «القصبــة المرضوضــة» أو «الفتيلــة المدخنة» (إِشَ ـ ْع َياء :42
ـخصا ضعي ًفــا هكــذا دون أن «تكســره» أو «تطفئــه»؟
)3؟ كيــف لــك أن تســاعد شـ ً
كيــف لــك أن توج ّهــه إلــى المســيح؟ ومــاذا توصيــه أن يفعــل بشــكل عملــي لكــي
ينــال الشــفاء والعــون؟
 .3نشــأت المجادلــة الداعيــة إلــى أن ِســفر إِشَ ــ ْع َياء لــم يكتبــه شــخص واحــد
بــل عــدة أشــخاص ،مــن االفتــراض المنطقــي أن النــاس ال يمكنهــم أن يتكهنــوا
بالمســتقبل بتلــك الدقــة التــي فعلهــا إِشَ ـ ْع َياء .فمــا هــي المعضلــة األساســية لمثــل
هــذا االفتـراض؟ ولمــاذا علينــا كمســيحيين أن نرفــض ذلــك االفتـراض بشــكل صريــح
وواضــح؟
خــص الــدَّ رس :يحتــاج اإلنقــاذ إلــى ُمنقـ ٍـذ .وشــعب هللا الــذي هــو بمثابــة عبــده
ُملَ َّ
كانــوا ســينالون اإلنقــاذ بواســطة منقذيــن همــا كــورش الــذي كان ســيح ّرر المأســورين مــن
الســبي البابلــي ،وال َعبــد الــذي لــم يُذكــر اســمه والــذي تتضــح هويتــه تدريج ًّيــا علــى أنــه
ّ
ال َم ِسـ َّيا (يســوع المســيح ربنــا ومخلصنــا وفادينــا العظيــم) .ومهمــة هــذا العبــد كانت اســتعادة
العدالــة وإرجــاع ال ّناجيــن إلــى هللا.
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