الدرس العارش

 *  27شباط (فرباير) –  5آذار (مارس)

ِف ْعل المستحيل

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :إِشَ ـ ْع َياء 10-4 :50؛ إِشَ ـ ْع َياء 12 :53-13 :52؛ إِشَ ـ ْع َياء 9-3 :53؛
إِشَ ـ ْع َياء .12-10 :53
وح ألَ ْجلِ َم َع ِ
اصي َناَ ،م ْس ُح ٌ
يب َسالَ ِم َنا َعلَ ْي ِه،
آية الحفظَ « :و ُه َو َم ْج ُر ٌ
وق ألَ ْجلِ آثَا ِم َنا .تَأْ ِد ُ
َو ِب ُح ُب ِر ِه شُ ِفي َنا» (إِشَ ْع َياء .)5 :53

اعتمــل قلــب رجــل صينــي مســيحي يدعــى الف فــوك ،بالمحبــة والعطــف مــن أجــل
المواطنيــن رفاقــه الذيــن أصبحــوا عبي ـ ًدا فــي مناجــم أفريقيــا .أراد أن يوصــل إليهــم رجــاء
اإلنجيــل ولكنــه لــم يعــرف كيــف يصــل إليهــم .فــكان الحـ ّـل الــذي وجــده لهــذه العقبــة هــو أن
يبيــع نفســه لفتــرة خمــس ســنوات كعبــد .فأخــذوه كعبــد ور ّحلــوه إلــى ديميـرارا فــي أفريقيــا
حيــث عمــل فــي المناجــم وأخبــر رفاقــه فــي العمــل بالمناجــم عــن المســيح.
ولمــا مــات الف هــذا تــرك خلفــه  200مــن رفاقــه وقــد تحــ َّرروا مــن اليــأس بقبولهــم
المســيح يســوع ُمخل ًِّصــا شــخص ًّيا لهــم.
تح ـ َّدث عــن التضحيــة الذاتيــة مــن أجــل صالــح اآلخريــن .يــا لــه ِمــن مثــال رائــع تركــه
هــذا الرجــل الصينــي لنــا! لقــد فعــل المســيح مــا هــو من ّفــر وغيــر مرغــوب إذ تواضــع وأخــذ
صــورة عبــد علــى نفســه (فيلبــي  .)7 :2وهــو أيضً ــا قــد وصــل إلــى َمــن يســتحيل الوصــول
ـي وإليـ َـك وإلــى العالِــم أجمــع الــذي ضـ ّـل فــي متاهــات الْ َخ ِط َّيــة.
إليهــم – وصــل إلـ َّ
ســنتطرق هــذا األســبوع إلــى تلــك الواقعــة التــي ال تــكاد تصــدق والتــي أنبــأت بهــا ال ُّنبُـ َّوة
قبــل حدوثهــا بمئــات الســنين.
السبت القادم ،الموافق  6آذار (مارس).
*نرجو ال ّتع ّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم ّ
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األحد



 28شباط (فرباير)

الحق (إِشَ ْع َياء )10-4 :50
قدم َّ
إِشَ ْع َياء يُ ِّ

لــو أن إِشَ ـ ْعيَاء أراد أن يبلّــغ الحــق لــكان قــد بســط أمامنــا علــى الفــور كافــة التفاصيــل
المتعلقــة بال َم ِس ـيَّا .ولكنــه ِعوضً ــا عــن ذلــك ق ـ َّدم الحـ َّـق بشــكل متــد ّرج ومتواصــل وكأنــه
ســيمفونية موســيقية .والهــدف مــن ذلــك أن يعلّــم المســتمعين ويقنعهــم ويســاعدهم فــي
التع ـ ّرف علــى عبــد ال ـ َّر ّب (المســيح يســوع) .وهكــذا كشــف عــن رســالة هللا فــي خطــوات
بحيــث يفهــم القــارئ كل مظهــر فــي عالقتــه بالصــورة اإلجماليــة التــي يقدمهــا .وفــي هــذا
الشــأن يشــبه الفنــان الــذي يخــط ويرســم ويكتــب علــى قلــب الســامع ونفســه.

اقــرأ إِشَ ـ ْع َياء  .10-4 :50ل ّخــص مــا تقولــه هــذه اآليــات .كيــف تــرى المســيح متجلّ ًيــا فــي
هــذه اآليــات؟



نجــد فــي إِشَ ـ ْعيَاء  7 :49أن عبــد الـ َّر ّب مهــان النفــس ومكــروه األمــة وعبــد للمتســلطين.
ولكــن هــذا العبــد إذ يـراه الملــوك والرؤســاء يقفــون لــه بــل ويســجدون أمامــه .فهــو المعلّــم
اإللهــي الــذي يغيــث المعيــي بكالمــه (إِشَ ـ ْع َياء  .)4 :50إ َّن طريــق التزكيــة والتبريــر يمـ ّر مــن
خــال األلــم واإلســاءة الجســدية (إِشَ ـ ْع َياء .)6 :50
تبــدو مثــل هــذه اإلســاءة ســيئة للغايــة .ألن الكرامــة بالنســبة لحضــارة الشــرق األدنــى
قدي ًمــا وحتــى حديثًــا ،كانــت ومــا ت ـزال مســألة حيــاة أو مــوت بالنســبة للفــرد ولجماعتــه.
فــإذا أســأت لشــخص بهــذه الطريقــة فعليــك أخــذ الحــذر الشــديد وإيجــاد الحمايــة الالزمــة
ألن الشــخص الــذي أُســي إليــه ســينتقم حت ًمــا إذا أُتيحــت لــه أو لجماعتــه أو عشــيرته الفرصــة.
هاجـم الملـك داود العمونييـن وهزمهـم شـ َّر هزيمـة (2صموئيـل  .)12-1 :10ألن ملكهـم
ـاف لِ َحا ُهـ ْمَ ،وق ََّص ثِيَابَ ُهـ ْم ِم َن الْ َو َس ِ
اسـتهزأ برسـله « َو َحل ََـق أَن َْص َ
ـط إِلَى أَ ْسـتَا ِه ِه ْم ،ث ُـ َّم أَطْلَ َق ُه ْم»
(2صموئيـل  .)4 :10ولكننـا نجـد فـي إِشَ ـ ْع َياء  50أن النـاس يضربـون عبـد الـ َّر ّب علـى ظهـره
وينتفـون شـعر ذقنـه ويبصقون علـى وجهه .والـذي يجعل من هـذه التعديات وسـوء ال ُمعاملة
حدث ًـا كون ًّيـا هـو أن الضحيـة هـو رسـول َملـك الملـوك السـماوي ومندوبـه الخـاص .والحقيقـة
أننـا إذا قارنـا مـا جـاء فـي إِشَ ـ ْع َياء  7 ،6 :9ومـا جـاء فـي  16-1 :11مع بعـض المقاطـع الكتابية
األخـرى التـي تتحـدث عـن «العبـد» نجد ذلـك العبد ال ُمشـار إليـه هو ال َملـك وال ُمنقـذ اإللهي.
ولكنـه رغـم كل قوتـه وجبروتـه وكرامتـه واإلهانـة التي لحقت بـه ،ال ينقذ نفسـه وال ينتقم لها.
وهـذا أمـر غريـب للغاية وغيـر مألوف بحيـث أن الناس لم يصدقوه .لقد اسـتهزأ قادة الشـعب
ـيح
َّـص آ َخرِيـ َن ،فَلْيُ َخل ْ
بالمسـيح وهـو علـى الصليـب قائليـنَ « .خل َ
ِّـص نَف َْسـ ُه إِ ْن كَا َن ُهـ َو الْ َم ِس َ
ُم ْختَـا َر ِ
الصلِيـب فَ ُن ْؤ ِمـ َن بِـ ِه!» (متـى .)42 :27
هللا!» (لوقـا « ،)35 :23فَلْ َي ْنـ ِز ِل اآل َن َعـنِ َّ
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اقـرأ إِشَ ـ ْع َياء  10-4 :50ثـم اكتـب المبـادئ الروحيـة الـواردة فـي هـذه اآليـات والتي
ينبغـي تطبيقهـا علـى حياتنـا .تطلّع إلى نفسـك في ضـوء قائمة المبادئ التـي كتبتها.
مـا هـي المجـاالت التـي يمكنـك أن تتحسـن فيهـا؟ إذا كنـت تشـعر بالفشـل وتثبيط
العزيمـة ،فواصـل قراءتـك ودراسـتك لمـا تبقى مـن درس هذا األسـبوع.

االثنني



 1آذار (مارس)

نشيد ال َعبد المع َّذب (إِشَ ْع َياء )12 :53-13 :52

يُ ْعــرف مــا جــاء فــي إِشَ ـ ْع َياء  12 :53-13 :52بنشــيد العبــد ال ُمعـذَّب .وهــذا النشــيد يدعــم
ـي اإلنجيلــي .هــذا الشِّ ــعر المتناغــم مــع ســمو اإلنجيــل،
ـي بأنــه ال َّن ِبـ ّ
ويؤيــد شــهرة إِشَ ـ ْع َياء ال َّن ِبـ ّ
يتفــوق علــى كافــة األعمــال األدبيــة األخــرى .ومــع أنــه نشــيد قصيــر ،إال أن كل عبــارة فيــه
مثقلــة بالمعانــي العميقــة التــي تعلــن عــن جوهــر ســعي هللا الحثيــث لتخليــص الجنــس
البشــري الــذي غــاص عمي ًقــا وهلــك فــي حمــأة الْ َخ ِطيَّــة.
وكالم إِشَ ـ ْع َياء هـذا أبعـد مـا يكـون عـن «اللبـن» الـذي تحـ ّدث عنـه بولـس .فهـو قـد أعـ َّد
السـفْر الذي يحمل اسـمه أال
سـامعيه بتطويـر موضـوع ال َم ِسـ َّيا والتـد ّرج فيـه ابتداء مـن مطلع ِّ
وهـو ِسـفر إِشَ ـ ْع َياء .فبعد النظـرة العامـة واإلجمالية عن حياة ال َم ِسـ َّيا على األرض ،واصـل ال َّنب ِّي
حديثـه عـن والدتـه مـن العذراء (إِشَ ـ ْع َياء  ،)14 :7ثم ع َّرف القـ َّراء بهويته على أنـه ال َملك اإللهي
توسـع في الحديث عن عمل ال َم ِسـ َّيا بوصفه ُمخلّص شـعبه و ُمسـتعي َدهم
(إِشَ ـ ْع َياء  ،)7 ،6 :9ثم َّ
(إِشَ ـ ْعيَاء  ،)16-1 :11وعملـه الهـادئ بتحريـر النـاس مـن الظلـم واأللـم (إِشَ ـ ْعيَاء  .)7-1 :42ثـم
ِـي بعـد ذلـك عـن حقيقـة أن خدمـة ال َم ِسـيَّا علـى األرض تتضمـن األلم قبل
كشـف إِشَ ـ ْعيَاء ال َّنب ّ
التمجيـد (إِشَ ـ ْعيَاء 12-1 :49؛ إِشَ ـ ْعيَاء  .)10-6 :50وهـا نحـن نجـد اآلن أن نشـيد العبد ال ُمعذَّب
يصـل بنـا إلـى عمـق المأسـاة المؤلمة التي سـيمر بها ال َم ِسـ َّيا.

راجع األجزاء المدرجة في الفقرة السـابقة لتعرف ما تقوله عن ال َم ِسـ َّيا يسـوع المسـيح.
كيـف تسـاعدنا هـذه المقاطع في االسـتعداد لمـا يأتي بعد ذلك في إِشَ ـ ْع َياء 53 ،52؟ أَ ْم
أنهـا تجعـل فقـط ما جاء في هذيـن األصحاحين أكثر غرابة ودهشـة؟



مــا جــاء فــي إِشَ ـ ْعيَاء  1 :53-13 :52يعطينــا نظــرة عامــة مســبقة تتضمــن بعــض التبايــن
المذهــل :فــإ َّن العبــد ســينجح ويتم ّجــد ،ولكــن مظهــره ســيكون ُمشَ ـ ّو ًها بشــكل كبيــر بحيــث
ال يــكاد الناظــر إليــه يم ّيــزهَ .مــن ذا الــذي يُصـ ّدق هــذا؟
العددان  3 ،2من إِشَ ْع َياء  53يظهران الدرك السحيق الذي نزل إليه «عبد ال َّر ّب» من منزلته
األصلية إلى مرحلة األلم والرفض الذي واجهه .واألعداد  6-4تشرح لنا سبب آالمه وعذاباته
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وتوضّ ح أنها كانت هي العقاب الذي نستحقه نحن ف َح َمله هو ع ّنا ليوفر لنا الشفاء والخالص.
واألعداد  9-7تواصل الحديث عن الهوة السحيقة التي نزل إليها ،حتى إلى القبر.
ولكــن األعــداد  12-10مــن اإلصحــاح ِ 53مــن إِشَ ـ ْع َياء توضِّ ــح ارتفــاع العبــد (المســيح) إلــى
المرتبــة المجيــدة ،كمجــازاة لــه علــى ِبـ ِّره .وقــد ســبقت ال ُّن ُبـ َّوة وتحدثــت عــن تمجيــده هــذا،
ابتــداء مــن النشــيد الــوارد فــي إِشَ ـ ْعيَاء  ،13 :52وأضافــت البُعــد اآلخــر آلالمــه وأن ذبيحتــه
لتخليــص اآلخريــن كانــت وف ًقــا إلرادة هللا.
قارن هذا مع عمق االتضاع الذي وصل إليه المسيح كما ورد في فيلبي  11-5 :2حيث يوضّ ح
كيف أن المسيح إذ كان في صورة هللا ،أخلى نفسه آخذًا صورة عبد ووضع نفسه وأطاع حتى
الموت ،موت الصليب .لذلك رفعه هللا أيضً ا بحيث يعترف به الجميع ربًّا (قارن إِشَ ْع َياء .)7 :49

اقــرأ إِشَ ـ ْع َياء  .12 :53-13 :52اكتــب كل مــا فعلــه المســيح مــن أجلنــا ،وف ًقــا لمــا
يذكــره هــذا النشــيد .تأ َّمــل فيمــا تعنيــه أعمــال المســيح تلــك مــن أجلنــا؟

الثالثاء



 2آذار (مارس)

َمن َص ّدق خَبرنا (إِشَ ْع َياء )12 :53-13 :52

رغــم أن مــا جــاء فــي إِشَ ـ ْع َياء  13 :52يتحــدث عــن تمجيــد عبــد الـ َّر ّب ،إال أن العــدد التالــي
مباشــرة يصــف فــو ًرا منظــره الخارجــي علــى أنــه ُمشَ ـ َّو ٌه للغايــة بحيــث يصعــب تمييــزه علــى
أنــه بشــر علــى اإلطــاق .ويصــف العهــد الجديــد العوامــل التــي شـ َّوهت منظــر المســيح ،ومــن
والصلْــب ،ولكــن قبــل كل هــذا َح ْملَــه لكافــة خطايــا الجنــس
بينهــا ال َجلــد وإكليــل الشــوك َّ
البشــري .لــم يكــن القصــد أب ـ ًدا أن تكــون الْ َخ ِطيَّــة أم ـ ًرا طبيعيًّــا بالنســبة للبشــر .وهــي إذ
حملهــا ابــن اإلنســان جعلتــه يبــدو بَ ْريًّــا أو فــي صــورة غيــر إنســانية.
قارن ذلك مع قصة أيوب الذي تح ّول فجأة من رجل غني يتمتع بالكرامة والعظمة والقوة
والنفوذ ،إلى رجل تعيس بائس يجلس على الرماد المفروش فوق األرض ليحك جروحه األليمة
بشقفة خزف (أيوب  .)2-1كان الفرق بين أيوب في حالته األولى العظيمة وبينه في حالته
الثانية التعيسة ،كبي ًرا ِج ًّدا بحيث أن حتى أصدقاء أيوب المقربين إليه لم يستطيعوا أن يميزوه
في البداية (أيوب  .)12 :2ولكن السؤال الذي يفرض بنفسه علينا هو ،لماذا لَزم أن يتألم أيوب؟
ولماذا كان على عبد ال َّر ّب (ال َم ِس َّيا) أن يتألم؟ فكل منهما لم يستحق هذا الوجع واأللم والعذاب
ألنهما بريئان .فلماذا العذاب إذًا؟

اقــرأ اآليــات المتعلقــة بــدرس اليــوم واذكــر أيــن تجــد فيهــا موضــوع تألــم البــريء مــن
أجــل ال ُمذنــب .مــا هــي الرســالة األساســية لنــا مــن هــذه اآليــات؟
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اقــرأ الســؤالين الوارديــن فــي إِشَ ــ ْع َياء  .1 :53فهمــا يركــزان علــى التحــ ّدي الموضــوع
أمامنــا بــأن نص ـ ِّدق مــا ال يمكــن تصديقــه (قــارن يوحنــا  ،)41-37 :12كمــا أنهمــا يق ّدمــان
لنــا الدعــوة ألن نســتمع إلــى باقــي القصــة .وباإلضافــة إلــى هــذا وذاك ،نجــد فيهمــا أيضً ــا
التماســا .والتــوازي بيــن هذيــن الســؤالين ،فــي هــذا المضمــون يشــير إلــى أن ذراع الــ َّر ّب
ً
ِ
َ
القويــة للخــاص (إشَ ـ ْعيَاء  )10 :52تُ ْعلـ ُن ألولئــك الذيــن يؤمنــون ويص ّدقــون ال َخبــر .هــل تريــد
أن تختبــر قــوة هللا الخالصيــة؟ إذًا فص ـ ّدق ال َخبــر؟

تأمــل مل ًّيــا فيمــا جــاء فــي إِشَ ـ ْع َياء  .6 :53مــا هــي الرســالة األساســية المتضمنــة هنا؟
ومــا الــذي تخبــرك بــه هــذه اآليــة ،شــخص ًّيا ممــا يجلــب لــك الرجــاء بغــض النظــر عن
خطايــاك وســقطاتك الماضية؟

األربعاء
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الذين يصعب الوصول إليهم هم نحن! (إِشَ ْع َياء )9-3 :53

شُ ـ ِّبه َع ْبـد الـ َّر ّب ال ُمعـذَّب في إِشَ ـ ْع َياء  3 ،2 :53بالنبتـة التي تبدو ضعيفـة ومرفوضة وبدون
أيّـة قيمـة ت ُذكـر .ذلـك هـو الوصـف الـذي أُعطـي لنـا هنـا عـن عذابـات المسـيح .لقـد تـد ّرج
إِشَ ـ ْع َياء بسـرعة فـي حديثـه عـن صبا المسـيح وشـبابه البريء حتى وصـل بنا إلى حافـة الهاوية
التـي وصـل إليهـا المسـيح فـي عذاباتـه وآالمـه .وحتـى مـع الخلفية التـي أعطانـا إياها إِشَ ـ ْع َياء
سـابقًا فـإ َّن القـارئ يـكاد يكون غير مسـتعد لالطالع علـى النهايـة المؤلمة التي وصـل إليها َع ْبد
الـ َّر ّب .ولكـن علـى عكـس ذلـك تما ًمـا ،فـإن إِشَ ـ ْع َياء علّمنـا أن نعـ ّزز فكـرة أنـه «يولـد لنـا ابـن
السلام .ومـع أن اآلخرين قد يـزدرون به،
وتكـون الرياسـة علـى كتفـه» أل َّن هـذا االبـن هو َملك َّ
إال أننـا نعلـم تمـام المعرفـة َمـن هـو هـذا االبن .وقـد صدق َمن قـال« ،لقـد تقابلنا مـع العدو،
وهـذا العـدو هـو نحـن ».ولـم يكـن َع ْبـد الـ َّر ّب هذا هـو أول َمـن ُر ِفـض وا ْحتُ ِقر واضطهـد ،ولم
يكـن هـو َر ُج ُـل األَ ْو َجـاع األول .فقـد اختبـر الملـك داود كل هـذه األمـور عندما هـرب من وجه
ابنـه أبشـالوم (2صموئيـل  .)30 :15ولكـن العذابـات التي تح َّملهـا َع ْبد ال َّر ّب هذا (المسـيح) لم
تكـن نتيجـة أي خطـأ ارتكبـه ،ولـم يحملهـا عـن مجـرد فرد آخـر ،بـل باألحـرى َوضَ ـ َع هللا « َعلَ ْي ِه
إِث ْـ َم َج ِمي ِع َنا» (إِشَ ـ ْع َياء .)6 :53
ـي،
والجــواب عــن الســؤال القائــل «لمــاذا»؟ هــو الحـ ّـق الفاحــص الــذي يق ّدمــه إِشَ ـ ْع َياء ال َّن ِبـ ّ
فقــد تألّــم المســيح بســبب محبــة هللا .ولكــن لمــاذا؟ وهنــا يواصــل إِشَ ـ ْعيَاء جوابــه الــذي بــه
يكمــل ذلــك الحــق الفاحــص الــذي يفــوق تفكيــر البشــر :لقــد اختــار ال َم ِسـيَّا أن يتألــم ليصــل
إلــى الذيــن مــا كان يمكــن الوصــول إليهــم بطريقــة أخــرى وهــم نحــن.
والذيـن ال يفهمـون الحـق الفاحـص الذي أبرزه إِشَ ـ ْع َياء حول آالم المسـيح ينظـرون إلى َع ْبد
الـ َّر ّب ويعتبرونـه قـد ضُ ـرب ِمـن هللا (إِشَ ـ ْع َياء  .)4 :53فكمـا ظـ َّن أصدقاء أيـوب أن خطاياه هي
80

التـي جلبـت عليـه تلـك اآلالم ،وكمـا سـأل التالميـذ قائليـنَ « ،مـن أخطأ هـذا أ ْم أبـواه حتى ولد
أعمـي؟» (يوحنـا  ،)2 :9فكذلـك الذيـن رأوا يسـوع معلّقًـا علـى الصليـب ظنـوا أنّه أشـ ُّر الخطاة
جمي ًعـا .أفلـم يقـل موسـى «الْ ُم َعلَّق َملْ ُعـو ٌن ِم َن ِ
هللا» (تثنيـة 23 :21؛ قارن ِسـفر العدد )4 :25؟
ـكل مــا حــدث كان بــإرادة هللا (إِشَ ـ ْع َياء  .)10 :53لمــاذا؟ ألن «المســيح افتدانــا
ومــع ذلــك فـ ّ
مــن لعنــة النامــوس إذ صــار لعنــة ألجلنــا» (غالطيــة  ،)13 :3والــذي «لَـ ْم يَ ْعـر ِْف َخ ِطيَّـةًَ ،خ ِطيَّـ ًة
ألَ ْجلِ َنــا ،لِ َن ِصيـ َر نَ ْحـ ُن ِبـ َّر ِ
هللا ِفيـ ِه» (2كوونثــوس .)21 :5
«يـا لـه مـن ثمـن باهـظ ذاك الـذي ُد ِفـع مـن أجلنـا .انظـروا إلـى الصليـب وإلـى الذبيحـة
المرفوعـة فوقـه ،وإلـى تلـك اليدين اللتين اخترقتهما المسـامير القاسـية ،وإلـى القدمين اللتين
المسـيح َخطَايَانَا ِفي َج َس ِـد ِه .فذلـك العذاب والكـرب وتلك اآلالم
سـمرتا بالصليـب .لقـد َح َم َـل
ُ
كانـت هـي الثمـن الـذي ُد ِفـع لفدائـك» (روح ال ُّن ُبـ َّوة ،نعمـة هللا العجيبة ،صفحـة .)172

لقـد ُو ِضـع علـى المسـيح المصلـوب عـبء وجـزاء كافـة خطايـا العالَـم – كل الخطايا
والشـرور واآلثـام التـي ارتكبهـا الخطـاة علـى مـ ّر التاريـخ بأكملـه ُو ِضعـت عليه وهو
ُمعلـق علـى الصليـب بوصفه الوسـيلة الوحيدة لخالصنـا .ماذا يخبرنا ذلك عن شـناعة
الْخ َِط َّيـة ،بحيـث تحتـم دفـع مثل هـذا الثمـن الباهـظ لفدائنا وتخليصنـا منها؟

الخميس
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إصالح وترميم وتجديد من خالل ذبيحة فائقة
(إِشَ ْع َياء )12-10 :53

ما المقصود بالقول « َج َع َل نَف َْسهُ َذبِي َح َة إِثْ ٍم» (إِشَ ْع َياء )10 :53؟



يشــير األصــل العبــري هنــا إلــى ذبيحــة تعويضيــة (الوييــن 7 :6 -14 :5؛ الوييــن ،)7-1 :7
ـي مثــل
تك ّفــر عــن الْ َخ ِطيَّــة التعمديــة ض ـ ّد الغيــر (الوييــن  .)3 ،2 :6وقــد ح ـ ّدد إِشَ ـ ْعيَاء ال َّن ِبـ ّ
هــذه الخطايــا بشــكل وثيــق (إِشَ ـ ْعيَاء 3-1؛ إِشَ ـ ْعيَاء 2 ،1 :10؛ إِشَ ـ ْعيَاء  .)58وكان علــى الخاطــئ
أيضً ــا أ ْن يعيــد إلــى َمــن أخطــأ فــي حقــه مــا ســلبه ِمنــه مضافًــا إليــه غرامــة جزائيــة ،قبــل أن
يق ـ ّدم الذبيحــة لينــال الغف ـران ِمــن هللا (الوييــن 7-4 :6؛ قــارن متــى  .)24 ،23 :5وفــي حالــة
إســاءة اســتخدام شــيء يخــص الـ َّر ّب فــإ ّن التعويــض يرجــع للــرب (الوييــن .)16 :5
نســتطيع اآلن أن نفهــم مــا جــاء فــي إِشَ ــ ْع َياء  2 :40حيــث قــ ّدم هللا التعزيــة لشــعبه
الســبي بالكشــف عــن حقيقــة أنهــم قــد نالــوا الج ـزاء الكافــي عــن خطاياهــم.
المأســور فــي ّ
ولكــن بعــد تقديــم التعويــض كان يلــزم أيضً ــا تقديــم ذبيحــة .وهنــا نحــن نجــد هــذه
81

الصــورة الرائعــة فــي إِشَ ـ ْع َياء  53حيــث إن َع ْبــد الـ َّر ّب لــم يقـ ّدم حمـ ًـا أو كبشً ــا كذبيحــة ،بــل
اقتيــد هــو ،عوضً ــا عــن ذلــك كَشَ ــا ٍة ت َُسـ ُ
ـاق إِلَــى ال َّذبْـ ِحَ ،وكَ َن ْع َجـ ٍة َصا ِمتَـ ٍة أَ َمــا َم َجازِّي َهــا (إِشَ ـ ْع َياء
 ،)7 :53نيابــة عــن أولئــك الذيــن ضلّــوا (إِشَ ـ ْع َياء .)6 :53
رغــم أن َع ْبــد الـ َّر ّب (ال َم ِسـ َّيا) «قُطـ َع ِمـ ْن أرض األحيــاء» (إِشَ ـ ْع َياء 8 :53؛ قــارن دانيــال :9
 ،)26وق ـ َّدم نفســه ذبيحــة ليفتــح لنــا بــاب الرجــاء واس ـ ًعا ،إال أنــه قــام مــن المــوت وحطَّــم
مغاليــق القبــر لينــال التمجيــد و «يَـ َرى ن َْسـ ًـا تَطُـ ُ
ـول أَيَّا ُم ـ ُه» (إِشَ ـ ْعيَاء .)12-10 :53

راجع اآليات التالية .كيف تعكس كل منها الرسالة األساسية ذاتها كما في إِشَ ْع َياء 53؟
مزمور 2 ،1 :32
رومية 8 :5
غالطية 16 :2
فيلبي 9 :3
عبرانيين 9 :2
1بطرس 24 :2

الســارة الــواردة
إذا طلــب منــك أحدهــم أن تل ّخــص لــه فــي فقــرة واحــدة األخبــار ّ
فــي إِشَ ـ ْع َياء  12 :53-13 :52فمــاذا تكتــب لــه؟

الجمعة
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ـيح َخطَايَانَــا ِفــي َج َسـ ِـد ِه علــى الصليــب .يــا
لِ َمزِيــد ِمـ ْن الــدَّ رس« :لقــد َح َمـ َـل المسـ ُ
لفداحــة الْ َخ ِط َّيــة وشــناعتها ،فلــم يكــن فــي مقــدور أي مخلــوق أ ْن يُك ّفــر عنهــا .ويــا للّعنــة
المترتبــة عليهــا إذ لــم يكــن غيــر هللا يســتطيع إزالتهــا ومحــو تأثيرهــا .يشــهد صليــب المســيح
لــكل إنســان أن أجــرة الْ َخ ِطيَّــة هــي مــوت .لمــاذا ال تنفعــل عقولنــا وعواطفنــا بهــذه التضحيــة
البالغــة؟ وهــل مــن قــوة ســاحرة تطمــس مداركنــا األدبيــة فــا تتأثــر ببواعــث الـ ُّروح الْ ُقـ ُد ِس
الســامية ،صفحــة .)44
الــذي يحثنــا علــى تقديــر هــذه العطيــة الثمينــة؟» (روح ال ُّنبُـ َّوة ،دعوتنــا ّ
«كان نامــوس حكومــة هللا ســيتجمد بمــوت ابــن هللا الوحيــد .لقــد حمــل المســيح اثــم
تجســد ابــن هللا وموتــه .لقــد تح ّمــل المســيح
خطايــا العالــم كلــه .وكفايتنــا ال توجــد إال فــي ّ
اآلالم المبرحــة ألن ألوهيتــه ســندته وألنّــه كان بــا خطيــة .لقــد انتصــر المســيح يســوع ربنــا
نيابــة عــن البشــر إذ احتمــل جـزاء الْ َخ ِط َّيــة العــادل وعقابهــا .وقــد أحــرز بهــذا الحيــاة األبديــة
لإلنســان بينمــا أكــرم الشــريعة وم ّجدهــا» (روح ال ُّن ُب ـ َّوة ،رســائل مختــارة ،صفحــة .)302
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أسئلة للنقاش
 .1األعــداد  9-7مــن إِشَ ـ ْع َياء  53تهبــط بنــا إلــى أعمــاق الهاويــة فــي حــدث مــوت
ـم فــي نهايــة حيــاة
« َع ْبــد الـ َّر ّب» ودفنــه .كــم مظهــر مــن مظاهــر هــذه اآليــات تـ ّ
المســيح؟ متــى 60 :27 -57 :26؛ مرقــس 46 :15-53 :14؛ لوقــا 53 :23- 54 :22؛
يوحنــا .42 :19 -12 :18

 .2راجــع االقتبــاس األخيــر أعــاه مــن روح ال ُّن ُب ـ َّوة حــول كــون مــوت المســيح قــد
أكــرم الشــريعة و َم َّجدَ هــا .مــاذا يعنــي ذلــك؟ وكيــف لنــا أنْ نفهــم أنَّ موتــه هــو
الدليــل علــى بقــاء الشــريعة ودوامهــا؟
ـي َعـ ْن وِلَ َد ِة ال ُم ْن ِقـ ِـذ ا ِإللَ ِهــي َو ُه ِويَّتَـ ُه
ُملَ َّ
خــص الــدَّ رس :بَ ْعـ َد أَ ْن تَ َحـ َّدثَ إِشَ ـ ْع َياء ال َّن ِبـ ّ
َو َع َملَــه ،أعلــن أخيـ ًرا عــن المأســاة القصــوى التــي ِمــن خاللهــا نحصــل علــى الرجــاء .فالمســيح
الــذي يلقّبــه إِشَ ـ ْع َياء بـــ « َع ْبــد الـ َّر ّب» ،تطـ ّوع ألن يحمــل ع َّنــا جـزاء الْ َخ ِط َّيــة وآالمهــا ودينونتهــا
لكــي يتم َّكــن ِمــن الوصــول إلينــا نحــن الهالكيــن ويُخلِّصنــا.
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