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  ھذا الكتاب
   

  ٦٦-٤٠ى ا(صحاحات من توجد أربــــــع قصائــــد فى الجزء الثانى من إشعياء أى ف

 ".العبـــد المتألــــم " أو قصائد  ،"عبـــد الرب " تسمى قصائـــــــــد  

 ٥٢، ٩ - ٤:  ٦،٥٠ - ١:  ٤٩، ٧ - ٦و  ٤- ١:  ٤٢وھى ا&جـــــزاء الموجــودة فــى 

وھذه القصائد ا&ربع ترسم صورة كاملة لعبد الرب فى . ١٢:  ٥٣ - ١٣: 

يصف هللا عبده ويتحدث عن اختياره وإرساليته، وعن ى  القصيــــدة ا&ول

يتكلم القصيـــدة الثانيــــة وفى . طريقته فى إتمام ا(رسالية، ثم عن برنامج عمله
العبد نفسه عن المؤھ7ت التى أعطاھا له الرب وعن المكافأة التى يتيقن نوالھا، وان هللا 

القصيـــدة وفى . الشعوبقد دعاه وصانه وأرسله ليكون نوراً لeمم لكل 
وھى  القصيــــدة الرابعـــــة وفى .  يتكلم العبد نفسه مرة أخرى الثالثـــــة 

من أبرع وأروع المقطوعات الشعرية فى الكتاب المقدس، نجد هللا يعود للحديث عن 
أما باقى القصيدة فھى عبارة عن . عبده فى المقدمة وفى الخاتمة عن آ+مه وتمجيده

  .لى لسان ا&مم التى عرفته معرفة أكمل بعد موتهمرثاة ع

  .نقدم ھذه الدراسة الكتابية العميقة، لكى تفتح لك أيھا القارئ آفاقاً روحية وفكرية واسعة



٤ 

  ؟من ھـــو عبــد الــــرب
  

إصط7ح يعنى فى العھد القديم عامة، وفى سفر إشعياء خاصة  " عبـــــد الـــــــــرب"
"  يحّمله الرب رسالة فيتممھا ممث7ً الشخص الذى أرسله أصدق تمثيلالشخص الذى "

وعلى ا&نبياء ) ١:  ١٣٤مزمور ، ٣٦:  ٣٢تثنية (أُطلق مرة على إسرائيـــــل 
ولكن فى ).  ٦:  ١٠٥مزمور (ل إبراھيم وغيره ، وعلى شخصيات مث)٧:  ٣اموس ع(

تى يقيم الرب بھا ملكوته الواسطة ال"  ھذا الجزء من سفر إشعياء نجد له معنى آخر فھو
  ".فى شعبه

  

ويأتـى ا(صط7ح فى  أجزاء كثيرة من سفر إشعيــــــــــاء، ولكن علماء العھد القديم 
قوا بين مجموعتين من الشواھـــــد، المجموعـــة ا&ولى ھى إشعياء  ، ١٦ - ٨:  ٤١فرَّ

وھى التى .  ٢:  ٤٨، ٢٣ - ٢١:  ٤٤،  ٥ - ١:  ٤٤، ١٠ - ١:  ٤٣، ٢٥ - ١٨:  ٤٢
تتكلم عن إسرائيل، وتتميز بأنھا تصف الشعب بأنه عبد أعمى، خاطئ، جاھل، ولكن 

  .الرب يشفق عليه ويرحمه
  

 ٤٢وھى إشعياء  " قصائـــــــد عبد الرب " أما المجموعة الثانية فھى التى أُطلق عليھا 

وھى التى تتكلم .  ١٢:  ٥٣ - ١٣:  ٥٢، ٩ - ٤:  ٥٠، ٦ - ١:  ٤٩، ٧ - ٦،  ٤ - ١: 
عن شخص أو  مجموعة لم توصف أبداً بالخطية كما ُوصفت إسرائيل فى المجموعة 
ا&ولى، بل بالعكس، فالعبد يُوصف دائماً فى ھذه المجموعة بالبر والص7ح رغم الشقاء 

  .وأنه يحمل رسالة رد إسرائيل وا&مم إلى الرب. وا(تضاع وا&لم الذى يجوز فيه
  

ما نقف موقف الدراسة من ھذه القصائــــد نَُواجه بعدة أسئلة حولھـــــا ولكن وعند

من المقصـــود بعبـــــد : السؤال الكبير الذى شغل كل باحث فى العھد القديم ھو
ولقد تعددت اxراء والنظريات حول شخصية عبد الرب، ولكنھا تنحصر   ؟الــــــرب

تبر أن عبد الرب ھو إسرائيل أو البقية ا&مينة بين ا&ولى تع -فى مجموعتين كبيرتين 
وسوف نعرض ھذه اxراء لنصل لتصور . والثانية تنظر إلى عبد الرب كفرد. الشعب
  :شامل 

  

  :شعب الرب ھو إسرائيل - ١
. عندما سمع الشعب نبوات إشعياء قديماً أدركوا أنه يتكلم عن المسيا الذى ينتظرونه

نادى المسيحيون بأنه ھو عبد الرب الذى تحققت فيه نبوات ولكن عندما جاء المسيح و
ورفضوا ھذا التفسير ونادوا بأن عبد الرب المقصود ھو ا&مة . إشعياء غضب اليھود

ا(سرائيلية سواء ا&مة ككل أو المجموعة ا&مينة فيھا وركَّزوا على ذلك إبتداء من القرن 
السبى نتيجة خطيتھم وبعدھم عن هللا، التاسع عشر وبنوا تفسيرھم على آ+م الشعب فى 

ولكنھم من آ+م السبى عادوا إلى أرضھم وإلى إلھھم ووجدوا فى ذلك صورة لفداء هللا 
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ثم )  ٢:  ٤٠إشعياء ( لقد أخطأوا وإختبروا عقاب هللا نتيجة الخطية مضاعفاً . وخ7صه
  .عادوا إلى هللا مرة أخرى

  

كلمة المقدسة، التى تعلن أن الشعب فى السبى على أن ھذا التفسير + يتفق كثيراً وال
تحمل  ٥٣أما عبــــــــد الرب فى إشعياء )  ١٠ - ١:  ٢٥إرميا ( تحمل عقاب خطيته ھو 

اx+م + من أجل خطيته بل كذبيحـــــــة ب7 لــوم كما أن العقاب المضاعف للشعب + يعنى 
يار الرب لھم كشعب خاص يحمل أنه كان عقابا فدائيــــــا ولكنـــه كان بسبب إخت

:  ٩، دانيال ١٨ - ١٧:  ١٦، إرميا ٢:  ٣عاموس ( إرساليـــــة خاصــــة فشلــــوا فيھا 

١٢ - ١١ .(  
  

  :عبد الرب كفرد - ٢
ولقد تعددت اxراء حول ھذا الشخص، البعض يرى أنه إرميا، والبعض اxخر يرى أنه 

لكن ھذا . الخ... معاصر (شعياء النبى موسى أو يوشيّا أو حزقيا أو عزيّا أو شخص
التفسير الفردى + يستطيع أحد أن يقبله، &ن المشابھات الموجودة بينه وبين إسرائيل 

:  ٤٢إشعياء ( فا(ثنان قد اختارھما الرب . تمنع تفسيره تفسيراً فردياً على طول الخط

)  ٢٢و  ٤:  ٤٤ ،١:  ٤٩إشعياء ( وا+ثنان دعيا من البطــــــن )  ١٠:  ٤٣، ١

ى العبــــد إســـرائيـــــــــل فى إشعيـــــاء  :  ٤٩، ١٣ - ٨:  ٤٣،  ٨:  ٤١والــــرب يسمِّ

وعلى ھذا ف7 يمكن أن تُفسَّر ھـــــذه ا&جزاء على أنه يقصد شخصاً بالذات فى كل .  ٣
  .ا&ماكن ا&ربعة

  

  :العبد ھو المسيا - ٣
إلى شخص أكثر مما تشير إلى شعـــب إسرائيـــــل  والصورة التى رسمھا إشعياء تُشير

ومما يؤكد ھذا ا+تجاه أن إشعيــــــــاء + يتكلم عن ).  ١٢:  ٥٣ - ١٣:  ٥٢إشعياء (
و+ عن أى شخص جاء فى )  ١١:  ٥٣، ١٥و  ١٣:  ٥٢، ١:  ٤٢إشعياء ( نفسه 

)  ٩:  ٥٣إشعياء ( خطيــــــة  كما أنه يؤكد أن ھذا العبد لم يفعـــــل. التاريـــــخ اليھودى

با(ضافة إلى حجم الدور )  ١٠:  ٥٣إشعياء ( ويتحدث عن قيامتــــــه من ا&موات 
لة إليه والتى تُظھر أنه ليس شخصاً عادياً  ، ٥:  ٤٩، ٤:  ٤٢إشعياء ( وا(رسالية الُموكَّ

ر الـــــرب ھذه الصفـــــــــات كلھا + تنطبق على شخص آخر غي)  ١١و ٦ - ٤:  ٥٣
كما أن ا&جزاء التى استخدمــــــت ھذه ا&وصاف فى العھد الجديــــد . يســــوع

 ٢٢، لوقا ٢٨:  ١٥، مرقس ١٧:  ٨متى ( استخدمتھـــــا لتشير إلى الـــــرب يســــوع 

:  ٢بطرس ١، ١٦ -١٠رومية ، ٣٣ - ٣٢:  ٨، أعمال ٣٨ - ٣٧:  ١٢، يوحنا ٣٧: 

٢٥ - ٢٤.(  
  

ؤال ھنا كيــــــف نُعلل ا&جزاء التى أشرنــــــا إليھا سابقاً، والتى تشير إلى لكن الس
إسرائيل  كشعب ؟  لقد تعددت اxراء فى ھذا المجال، لكن الرأى الغالب الذى نادى به 



٦ 

 ,Rowley, Allis, Payne, Youngعدد كبير من دارسى العھد القديم مثل 

Delitzsch, Alexander   قالوا إن تعبير عبد الرب يشير إلى ھؤ+ء وغيرھم
وھو تعبير متحرك خ7ل القصائد كلھا، . ا(ثنين معاً ا&مة ورأسھا، إسرائيــــل والمسيــــا

( ومرة يشير إلى البقية ا&مينـــة )  ٤ - ١:  ٤٢إشعياء ( مــــرة يشير إلى إسرائيل 

:  ٤٩إشعياء ( المسيا لذى ھو ، وفى النھاية يشير إلى الرأس الُممثَّل ا) ٣:  ٤٩إشعياء 

فى ھذه   Developmentأى أن ھناك تقدماً فى فكر النبى  ). ١١:  ٥٣، ٥
القصائد ا&ربع، وھو يفكــــر فى عمل الرب وطرقه، ويقوده روح هللا + فى حلقة 

غـــــة بل فى خط مستقيم، كما يؤكــد ذلك  القس . انظر د( فى تفسيره  Rowleyمفرَّ
  ).١١٧ - ١١٢صفحات . ملكوت هللا. فھيم عزيز 

  

نستطيع أن نلمح من خ7ل عمل )  ٧ - ٦،  ٤ - ١:  ٤٢إشعياء ( ففى القصيدة ا&ولى 
لكن إسرائيل كشعب فشل فى رسالته، . عبد الرب أن النبى يشير إلى إسرائيل كشعب

( الثانية فاتجه النبى فى فكره إلى البقيــــة ا&مينة من الشعب كعبد الرب فى القصيدة 

وفيھا نرى )  ٩ - ٤:  ٥٠إشعياء ( ثم نصل إلى القصيدة الثالثة ).  ٦ - ١:  ٤٩إشعياء 
يه وفى . عبد الـــرب كشخص يواجه العار وا(ھانــــة، ولكن الرب يقف بجانبه ويقوِّ

:  ٥٢إشعياء ( النھايـــــة يصل النبى إلى قمة رؤياه لعبد الرب فى القصيدة الرابعــــة 

، فيرى رسالتــــه الكفَّارية المجيدة كمن يحمل إثـــــم الشعب، إنه ) ١٢:  ٥٣ - ١٣
 ٤:  ٥٠، ١:  ٤١إشعياء ( المسيا العبد، الذى يقوم بعمل مزدوج، التعليم .. المسيا اxتى

  ). ١٠:  ٥٣إشعياء (والفــــــداء )  ٦ -
  

فسه يرى ويشبع من تعب ن"ويقرن النبى العملية معاً فى تبرير الناس فيقول 
" ه يبرر كثيرين وآثامھم ھو يحملھاوعبدى البار بمعرفت

فھو فى تعليمه فاٍد، وھو فى فدائه ُمعلم، وھو با+ثنين معاً يبرر ).  ١١:  ٥٣إشعياء (
  .ويطھر الكثيرين ليكونوا شعباً مقدساً للرب
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  القصيدة ا&ولى 

  

  ا+ختيار وا(رسالية  



٨ 

  

أعضــــده مختارى ھوذا عبدى الذى "    
وضعت روحـــى . الذى سرت به نفسى

+ يصيح و+ . عليه فيخرج الحق لeمم
قصبة . يرفع و+ يسمع فى الشارع صوته

وفتيلة خامدة + . مرضوضة + يقصف
+ يكل و+ . إلى ا&مان يخرج الحق. يطفئ

ينكسر حتى يضــــع الحق فى ا&رض 
أنا ....   وتنتظـــــر الجزائـــــر شريعتــــه

الرب قد دعوتـــــك بالبر فأمسك بيدك 
وأحفظك وأجعلك عھداً للشعــــــب ونوراً 

لتفتح عيون العمى لتخرج من . لeمم
بيت السجــن  الحبس المأسورين من

  ".الجالسين فى الظلمة
   ٧ - ٦، ٤ - ١:  ٤٢إشعياء  
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  أو+ً 

  ا+ختيار وا(رسالية 
  

مختارى الذى  ھوذا عبدى الذى أعضده"    
وضعت روحى عليه . سرت به نفسى
+ يصيح و+ يرفع و+ . فيخرج الحق ا&مم

قصبة . يسمع فى الشارع صوته
مرضوضة + يقصف وفتيلة خامدة + 

+ يكل و+ . يطفئ إلى ا&مان يخرج الحق
فى ا&رض وتنتظر  ينكسر حتى يضع الحق

  ".الجزائر شريعته
     ٤ - ١:  ٤٢إشعياء  

  

:  ٤٢ إشعياءالقصيدة ھى أولى قصائد عبد الرب فى نبوة إشعياء وھى تنحصر فى ھذه 

وھى قصيدة نموذجية فى أسلوبھا ا&دبى خاصة الجزء الذى ندرسه . ٧ - ٦و  ٤ - ١
فكل كلمة منتقاة ُمؤثرة فعالة، وكل سطر فيھا يضيف شيئاً متميزاً . ٤ - ١اxن من 

أفكارھا تتتابع . ة موزون وغنى وأنيق وُمركَّزبناء القصيد. وجديداً لصورة عبد الرب
 ٤  - ٢تتكرر من عدد "  + " كلمة . بتدرج ھرمى إلى أن تصل إلى قمتھا فى النھاية

سبع مرات، وھى سمة من سمات اللغات السامية وتعطى لصيغة القصيدة قوة وتركيزاً 

فع و+ + يصيح و+ ير"   وتصل فيھا إلى ذروتھا فى إرسالية العبد مث7ً 
يسمع فى الشارع صوته، قصبة مرضوضة + يقصف وفتيلة 

نفس ا(طــــــار نجـــــده  ".+ يكل و+ ينكسر ...خامدة + يطفئ
وأنت لم تدعنى يا  " )  ٢٤ - ٢٢:  ٤٣ إشعياء(فى ا(صحاح التالى 

لم تحضر لى شاة . يعقوب حتى تتعب من أجلى يا إسرائيل
لم أستخدمـــــــك . تكرمنـــــــــــى محرقتك وبذبائحـــــك  لم
لم تشتر لى بفضــــــــة قصبـــــــاً . بتقدمة  و+ أتعبتك بلبان



١٠ 

لكن استخدمتنى بخطاياك وأتعبتني . وبشحم ذبائحك لم ترونى
أنا أنا ھو الماحـــــــى ذنوبك &جل نفسى وخطاياك . بآثامــــك

 - ٨:  ٤١فـــــــى إشعياء ونفـــس التــداعى نجــــده . "+ أذكرھا 
وأما أنت يا إسرائيل عبدى يا  يعقـــوب الذى اخترته "   ١٠

الذى أمسكته من أطراف ا&رض ومن . نسل إبراھيم خليلى
+ . أقطارھا دعوته وقلت لك أنت عبدى اخترتك ولم أرفضك

تخـــــف &نى معك  + تتلفت &نى  إلھك قد أيدتك وأعنتك 
  : فى ھذا الجزء نجد". وعضدتك بيمين برى
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  )١عدد (اختيار عبد الرب وا(رسالية  -١

ھوذا عبدى الذى أعضده مختارى الذى سرت به نفسى "
  ".وضعت روحى عليه فيخرج الحق ا&مم

عبدى، إستھ7ل بارع لجذب ا+نتباه " ھوذا  "واضح أن كلمة 
. جديداً (ع7ن جديد، إنه يقول التفتوا وانتبھوا، سوف أعلن شيئاً 

تأتـــى بعــد الحكم الثنائـــى الموجود " ھوذا عبدى " وھذه العبــارة 
ھا أنتم من + شئ وعملكم من "  ٢٩، ٢٤:  ٤١ إشعياءفـــــى 

ھا كلھـــم باطل وأعمالھم .... العدم رجس ھو الذى يختاركم 
ھا : ن7حظ الربط بين ا+ثنين ". عدم ومسبوكاتھم ريح وخ7ء

شئ ھا كلكم من الباطل، ثم ھوذا عبدى الذى أعضده أنتم من + 
وفى الصرخة الموجودة فى إشعياء . مختارى الذى سرت به نفسى

على جبل عال اصعدى يا  مبشرة صھيون ارفعى "  ٩:  ٤٠
تخافى قولى لمدن ارفعى + . صوتك بقوة يا  مبشرة أورشليم

قل ھوذا عبدى يع" ١٣:  ٥٢وفى إشعياء  ".يھوذا ھوذا إلھك
ُذكرت  "ھوذا " وھذه الكلمة ". يتعالى ويرتقى ويتسامى جداً 

وفى ھذه اxية أضافت . مرة فى الجزء الثانى من إشعياء فقط ١٧
ھوذا عبدى يعقوب "الترجمة السبعينية كلمات أخرى وقالت 

 إشعياءلقد رجعت إلى النص الموجــــود فى ". وإسرائيل مختارى

يل عبدى يا  يعقوب الذى اخترته وأما أنت يا إسرائ" ٨:  ٤١
تُذكرنا بموظف الملك "  عبدى"وكلمـــة  ". نسل ابراھيم خليلى

الذى يعلن قراراته والذى نسميه بلغة العصر الحاضر المتحدث 
وھنا يقول ھوذا عبدى الممثل لى الذى . الرسمى أو الممثل الشخصى

بالعھد  وھنا نرى اختيار العبد وصلة ذلك. يعلن فكرى وأحكامى
ونحن نجد فى العھد الجديد تطبيقاً . والدعوة (ع7ن حق هللا فى العالم

فلما "  ٢١ - ١٤:  ١٢لھذه الكلمات على الرب يســـــوع فى متى 



١٢ 

خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكى يھلكوه فعلم يسوع 
وانصرف من ھناك وتبعته جموع كثيرة فشفاھم جميعاً 

تم ما قيل باشعياء النبى القائل وأوصاھم أن + يظھروه لكى ي
أضع . ھوذا فتاى الذى اخترته حبيبى الذى سرت به نفسى

+ يخاصم و+ يصيح و+ . روحى عليه فيخبر ا&مم بالحق
قصبة مرضوضة + يقصف . يسمع أحد فى الشوارع صوته

وفتيلة مدخنة + يطفئ حتى يخرج الحق إلى النصرة وعلــى 
  ."اسمه يكون رجاء ا&مم

  

تعنى يمسك أو يقبض على كما فى " أعُضـــــــُده " كلمـــة 
قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين ... "   ١٠:  ٤١إشعيـــــاء 

ونجد لھا أكثر من مرادف، .  ھوذا عبدى الذى أمسك به". برى 
عندما أراد يعقوب أن يبارك أو+د  ١٧:  ٤٨ا&ول فى سفر التكوين 

س أفرايم الصغير ساء ذلك فى عينى يوسف ووضع يده اليمنى على رأ
يوسف فأمسك يوسف بيد أبيه لينقلھا عن رأس أفرايم إلى رأس 

ھى  "عن الحكمة  ١٨:  ٣جاءت الكلمة أيضاً فى أمثال . منسى
كذلك فى " ( شجرة حياة لممسكيھا والمتمسك  بھا مغبوط 

  ). ٥:  ١عاموس 
  

" ــك بهھــوذا عبدى الذى أعضــــــده والذى أمســــــ"

الذى " أقوده للھـــدف"ثانيـــاً "  أسنـــــده"والكلمـــة تفيـــد أو+ً 
 يا... "  ٨:  ٤١ إشعياءفى " مختارى"ولذلـــك يقول  . اخترته لــــه

يبدأ تاريخ الشعب . اخترتك ولم أرفضك..." يعقوب الذى اخترته
وا+ختيار . ھيةالقديم با+ختيار، باختيارھم، وھو عمل النعمة ا(ل
لذا اختار هللا . يرتبط بھدف، فعندما يختار هللا انساناً يختاره لعمل ما

الشعب القديم ليكون نوراً لeمم من حوله وا+ختيار يرتبط بمسئولية، 
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وعندما يكون هللا مشغو+ً بأھداف عظيمة يختار أناساً معينين لتحقيق 
ليكون أمة كبيرة، واختار من ھذا المنطلق اختار إبراھيم . ھذه ا&ھداف

يعقوب ليصبح إسرائيل، واختار لخروج الشعب من مصر قائداً مثل 
موسى وفى ا&يام العسكرية اختار قيادات مثل جدعون، وفى أيام 

 ١٢و  ١٠:  ٤٣، ٩ - ٨:  ٤١إشعيــاء .. ( الملوك اختار ملكاً مثل داود

وعندما اختار . فاختيار الرب ھو اختيار لھدف كبير).  ٢ -١:  ٤٤ب، 
هللا الكنيسة اختارھا لتُخبر بفضائل الذى دعاھا من الظلمة إلى نوره 

ولقد اختير الرب يسوع منذ ا&زل فى المقاصد ا+لھية ليقوم . العجيب
بعمل الفداء العظيم للبشرية وليكون الوسيط والطريق الوحيد بين 

مع الخدمة  وھكذا يسير ا+ختيار جنباً إلى جنب.  ا(نسان وهللا اxب
  .لتحقيق مشيئة هللا

  

وفى ھذه الكلمة محبة كبيرة . الذى به أُسر" الذى سرت به نفسى"
مختارى الذى اخترته لھدف كبير . الذى أعُضُده وأمسك به. ومودة

اxيات السابقـــــة . ولذلك به سررت أشبع برؤياه &نه يحقق مشيئتى
" ... م خليلى نسل إبراھي... " يقول يايعقوب  ٤١فى إشعياء 

"  على كفى نقشتك " ...  ١٦:  ٤٩ إشعياء وفـى . حبيبى وصديقى

وفى التجلى متى  ١١:  ١مرقس " به سررت"وفى معمودية يسوع 
:  ١٥ارجعوا ليوحنا . ، اختيار هللا اساسه المحبة والسرور٥:  ١٧

يوحنا . تجدوا أن أساس ا+ختيار المحبة  ٨ - ٦:  ٧، تثنية  ١٧ - ١٢
ھذه ھى وصيتى أن تحبوا بعضكم بعضاً كما " ١٧-١٢:  ١٥

أحببتكم ليس &حد حب أعظم من ھذا أن يضع أحد نفسه &جل 
+ أعود . أنتم أحبائى إن فعلتم ما أوصيكم به. أحبائه

أسميكــــــــــــم عبيداً &ن العبد + يعلم ما يعمل سيده لكنى قد 
ليس أنتم . ه من أبىسميتكم أحباء &نى أعلمتكم بكل ما سمعت

اخترتمونى بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذھبوا وتأتوا بثمر ويدوم 
بھذا أوصيكم . لكى يعطيكم اxب كل ما طلبتم باسمى. ثمركم



١٤ 

&نك أنت " ٨ - ٦:  ٧تثنية ". حتى تحبوا بعضكم بعضـــــاً 
إياك قد اختار الرب إلھك لتكون له . شعب مقدس للرب إلھك

ميع الشعوب الذين على وجه ا&رض ليس شعباً أخص من ج
من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم 

بل من محبة الرب إياكم وحفظه . &نكم أقل من سائر الشعوب
القسم الذى أقسم &بائكم أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من 

كثيراً ما نجعل من ". بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر
مختارى . تيار عقيدة نختلف حولھا، لكن ا+ختيار أساسه حب هللا+خ

ونرى ھذا . الذى سرت به نفسى أحببته، والرب اختار عبده &نه أحبه
المعموديــــــة : فى حياة يسوع فى حادثتين مھمتين جداً 
ھذا ھو ابنى " والتجلـــــــى، سمع نفس الصوت بنفس العبارة 

ن نشكر هللا &جل ھذا ا+متياز امتياز  نح" الحبيب الذى به سررت 
ھو يحبنا &جل ذلك اختارنا . ا+ختيار وامتياز الحب فى الرب يسوع

ھو يحب كل شخص فينا، ومن ھنا نجد . وقال لذاتى فى بنى آدم
احساسنا با&من وا&ھمية فى شخص الرب يسوع &ننا مختارون 

  .ومحبوبون
  

ت به نفسى و&نه عبدى عضدته و&نه مختارى الذى  وضعت "ُسرَّ
يتكلم عن  ٢:  ١١إشعياء وفى ". روحى عليه فيخرج الحق لeمم

روح السيـــــد  "  ١:  ٦١إشعياء وفى . الروح الذى أعطاه للملك
ونجد ھذا الك7م فى حياة "  ...الـــــرب علّى &ن الرب مسحنى 

ين الع7قة ب. ١٨:  ٤، ٢٢:  ٣، ٤٠:  ٢يسوع فى لوقـــــــــــا 
. مختارى وبين وضعت روحى عليه، ھو أن ا+ختيار يعقبه نوال القوة

  . عندما يختار هللا شخصاً (رسالية يمنحه القوة الكافية (تمامھا
  

ستنالون قوة متى حّل الروح "و&نه مختارى أعطيته روحى 
ھذا حـــــدث مع الملوك ". القدس عليكم وتكونون لى شھوداً 
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خدام الرب وشعب الرب فى كل تاريــــخ الكنيسة، وا&نبياء والكھنة و
. لقد نالوا قوة عن طريق سكيب الروح القـــدس &داء الھــــدف

الحق " تكررت كلمة  ". ليخرج الحق لeمم " والھــــــدف ھــــو 
ويبدو أنھا  ٤ - ١:  ٤٢إشعياء ثـــ7ت مــــرات فى ھذا الجـــــزء "  

. رة لذلك نجدھا فى ا&ول والمنتصف واxخرالھدف الذى يظلل كل العبا

الديانـــــة " بالعبرية جـــاءت بمعنى أوســــــع أى    Mishpatالحق 
أى الديانة الصحيحـــة لeمم " فيخـــــرج الحــــق  "  الصحيحــــــة 

ولكن كلمة الحق . التى تعطى للناس لكل البشرية حياة أفضل"   
ـاء والحكم والعدل فھو يخرج العــــــدل جاءت أيضاً بمعنى القضــ

ھو المسئـــــول عن اخراج الحق فى حياة الفرد . والحق لeمم
فالعبد ھو  -يخرج القبائل للمحاكمة  ١:  ٤١إشعياء وفى . والشعــــــوب

فكر  -وسيط القضاء فى أعلى صورة الذى يصدر ويعلن الحق ا(لھى 
  .لeمم -هللا 

  

  )٤ - ٢أعداد (تمام ا(رسالية طريقة عبد الرب ( -٢
نجد الطريقة . ھذه  الطرق سار بھا عبد الرب ليخرج الحق لeمم وتنتظر الجزائر شريعته

  : مثلثة 

   ٢الھدوء العامل  عدد   :الطريقة ا&ولى

البعض قال إنھا من الصياح، وقد تشير إلى فكرة "  يصيـــح " كلمة 
فى اxية التالية  من خ7ل القرينةقال إنھا كلمة يصيح . الحزن وا&سى

تجعل العبارة ككل تشير إلى تعبيرات تصويرية تصف الطرق غير 
والمعنى العام إنه يعمل فى ) .  ١٧:  ٤٣إشعياء ( العادية لعبد الرب  

بل أكثر . ھدوء، فھو + يعمل ضوضاء و+ يحدث ضجيجاً أثناء عمله
ففى . الصوت العالىمن مرة فى حياته فى العھد الجديد يبتعد عن 

 ٤:  ٨متى ( إنجيل متى  شفى أبرصاً وقال له أنظر أن + تقول &حد 
رد البصر &عميين فانتھرھما يسوع قائ7ً  أنظرا  ٣٠:  ٩وفى متى ). 

وفى . ينصرف إلى موضع خ7ء منفرداً  ١٣:  ١٤فى متى . + يعلم أحد
، + يرفع، + + يصيح. كان يعتزل فى البرية عن الجمع ١٣:  ٥يوحنا 



١٦ 

سررت . يُسِمُع فى الشارع صوته، يعمل بھدوء بدون جلبة وضجيج
عندما سمعت شخصاً يقول إن الترس فى اxلة لما ينتھى الزيت منه 
يجف وعندما تعمل الماكينة يحدث صوتاً عصبياً إلى أن يعاد تشحيمه 

والمؤمن الذى ليس فيه روح هللا + زيت فيه، . بالزيت فينتھى الصوت
وعندما يعمل فى الكنيسة يسبب انزعاجـــــــاً ومشك7ت ويتحرك 

لكن &ن عبد الـــرب م�ن . بعصبية ويتذمر على ا&وضاع المختلفـــــة
فھو + يصيح و+ يسبب ازعاجاً، بل ". وضعت روحى عليه " 

  .يؤدى عمله بھدوء كامل

  

ع  عدد   : الطريقة الثانية    ٣الصبر الُمشجِّ

قصبة "  ة + يقصف وفتيلة خامدة + يطفئقصبة مرضوض"
عندما اتكل الشعب  ٦:  ٣٦فى إشعياء . مرضوضة تعنى عصا ضعيفة وغير جدير بالثقة

على مصر قال النبى أن شعب الرب اتكل على قصبة مرضوضة يعنى على عصا ضعيفة 
ندھا من ھذه القصبة الضعيفة جداً + يقصفھا  بل يس. من يتكل عليھا تنكسر وتَثقُب يده

وا(شارة ھنا إلى المنكسر الروح الذى يعامله عبد الرب . كل جھة حتى تستقر وتثبت
بالرقة + بالعنف الفتيلة الخامدة أى الخافتة ربما &ن الفتيل احترق جدا  وتحتاج أن تُقص 

وھو + يتضايق منھا ولكنه يقُصھا ويمeھا بالزيت إلى . وتُشذب أو أن زيتھا نقص جداً 
ھو + يفقد صبره ويلقى العصا والفتيل ولكنه فى . عل النور ببريق جديد مرة أخرىأن يشت

فھو الفخارى الكبير ا&عظم الذى + يتخلص . صبر مشجع جداً صبر خ7ق وصبر عامل
إرميا ( من الوعاء الذى فسد بل يعود ويعمله كما حسن فى عينى الفخارى أن يصنعه 

كم من المرات التى فيھا أحزنا قلب الرب برغم  أنه  .وھو يصنع ذلك معنا).  ٤ - ١:  ١٨
ثم . اختارنا ووضع روحه علينا وأعطانا امتياز اختارنا لمسئولية أن نكون نوراً لeمم

ويقول إلى متى .. يرى فينا كل تذمر وضجيج وعدم تكريس والتزام بالمأمورية العظمى
ى وأنا مسئول عن حياتھم ولن لكنه يعود ويقول ھم أو+د. أكون معكم إلى متى أحتملكم

سوف أھتم . أقصف أى عصا ضعيفة ولن أخمد أى فتيلة خافتة إلى أن تضئ بنور جديد
. بكل شجرة غير مثمرة سأنقب حولھا وأضع زب7ً وأرويھا كل لحظة إلى أن تعود وتثمر

لكنه فى ھدوئه وصبره . الرب يريد بالصبر الُمشجع أن نأتى وأن نتجاوب مع عمل نعمته

 ٨فى  يوحنا ".  إلى ا&مان يخرج الحق" ينسى ھدفه الذى جاء &جله وھو  +
وكلمة أمانة تشير ". بأمانته يخرج الحق " وكثيراً ما تُذكر . نجد نفس الفكرة  ١١ - ٩: 

إلى أمانة عبد الرب فى الوصــــــول إلى الھدف الكبير وھو أنه يعطى للكنيســـــة أن 
ــــــا ويعطى لنا أن ننمو فى النعمة إلى أن يخــــرج الحق بأمانة تقوم بدورھا وإرساليتھ



17 

وتنسحب على الصبر  "+ يصيح"وكلمـــــة أمانـــــــة تنسحب على الھدوء . كاملة

أى فى ھدوئه وصبره تجده أميناً  "قصبة مرضوضة + يقصف" المشجع
يخلط بين التشجيع الصابر  +. لھدفه + يخلط بين الرقة والمحبة وبين ا&مانة والحق

يعرف متى يكون رقيقاً مع  ھو أب حكيم. وبين المواجھة التى تدفع بالشخص للھدف
نرى ھذا مع المجدلية، . ھو أمين فى إخراج الحق بكل الطرق. أمانة ومتى يواجه بأمانة

لذلك و. ومع توما كان رقيقــــاً كأب وكان مواجھاً كأب فى إتمام الھدف الذى أمامــــــه

سيخرج الحق والعدل بصورة "تُرجمت العبارة ترجمة أخرى تعنـــــــــــى 
  ". فعالــــة ومؤثــــــرة

  

   ٤الص7بة والمثابرة   عدد  :الطريقة الثالثة

+ يَكل ترجع لفكرة الفتيلة . ٣ھذه العبارة ترتبط بعدد " + يَِكلُّ و+ ينكسر"
و+ يكل تأتى من . وا&صل أن نوره ليس خافتاً . الخامدة وتعنى + يصبح ضوُءه خافتاً 

معنى التعب والفشل فھو + يفشل و+ يخور بل فى مثابرة يستخدم كل الطرق فى إتمام 
  .و+ ينكسر ترجع إلى فكرة القصبة المرضوضة فھو قصبة قوية + تنكسر. الحق

  

ولكن عبد . لةقد يطول الوقت، وقد تكون المعوقات كبيرة وكثيرة، وفرص النجاح ضئي
. الرب يمارس إرساليته فى ص7بة ومثابرة مدركاً اختياره ودعوته والقوة الممنوحة له

كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع : "يقول  ٣١، ١١:  ٤٠فى إشعياء 
وأما .. الحم7ن وفى حضنه يحملھا ويقود المرضعات

. يرفعون أجنحة كالنسور. منتظروا الرب فيجددون قوة

  ". يتعبون يمشون و+ يعيون يركضون و+

وعبد الرب ھنا مركز التاريخ ا(لھى، ولقد أُؤتُمن على العھد وعلى التعليم أى الشريعة 
  .وھو يخرج إلى ا&مان الحق

   ١فھــو يخـــرج الحق لeمم  عدد         ن7حظ ث7ثية الحق، 

  ٣وإلى ا&مان يخرج الحق  عدد                                  

  ٤ويضع الــحق فى ا&رض  عدد                                  

وكلمة تنتظر تدل على الرغبة القوية التى " تنتظر الجزائر شريعته  "وھنا 
  .تسرى فى كل الناس للوصول إلى شريعته وإلى فھمھا والعمل بھا

  



١٨ 

  ثانياً 

  البرنامج
  

    
أنا الرب قد دعوتك بالبر " 

فأمسك بيدك وأحفظك عھداً 
لتفتح . عب ونوراً لeممللش

عيون العمى لتخرج من الحبس 
المأسورين من بيت السجن 

  ".     الجالسين فى الظلمة 

   ٧ - ٦:  ٤٢إشعياء   

  

  

"  ٥فى ھذين العددين نرى تاريخ العھد بكل وضوح فى إطار الخليقة  كما يبدو فى عدد 

ھكذا يقول هللا الرب خالق السموات وناشرھا باسط ا&رض 
" ائجھا معطى الشعب عليھا نسمة  والساكنين فيھا روحا ونت

  .٧والعمل فى عدد  ٦ثم نرى الدعوة فى عدد 
  

  ) ٦عدد (الدعوة  - ١

ستتكرر فى ھذا " أنا الرب"كلمــــــة  ". أنا الرب قد دعوتك بالبر " 

أنا الرب ھذا أسمى ومجدي " من نفس ا(صحاح  ٨الجزء، نراھا فى عدد 
x وفى تكرار العبارة تأكيد لصاحب الدعوة، فالداعى ھو ". ... خر + أعطيه

 ٦وعبارة أنا الرب تنسحب على باقى أحداث تاريخ ھذا العھد التى تظھر فى عدد . الرب

أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك أنا أحفظك أنا  "يقول 
احب أنا الرب أنا ص". أجعلك عھــــــداً للشعب أنا أجعلك نوراً لeمم 

  .ھذه الدعوة
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فى العدد الخامس الذى يتوسط ھذه القصيدة نجد كلمات تعطى ضوءاً لشخصية الداعى 
وفيه يقوم الرب بدور الراوى، فالراوى ھنا + يدخل فى نص  ٥فيقول الرب فى عدد 

ھكذا يقول هللا الرب خالق السموات وناشرھا . "القصيدة ا&صلي
ليھا نسمة والساكنين باسط ا&رض ونتائجھا معطى الشعب ع

أى انتبھوا إلى الداعى أنا الرب الخالق إله ھذا الكون المعطى الحياة ". فيھا روحاً 
. والرب ھنا يقدم كلمات عھد لشعبه ولعبده ولكنيسته اليوم. آتى وأُقَّدم ھذه الدعوة

  ھـــــــل نسمــــــع ؟ 
  

:  ٤٨فى إشعياء . د الرب+حظوا الدعوة ھنا لعبــ". أنا الرب قد دعوتك بالبر"

. أنا ھو. اسمع لى يا  يعقوب وإسرائيل الذى دعوته"  ١٥ - ١٢

أنا ا&ول وأنا اxخر ويدى أسست ا&رض ويمينى نشرت 
اجتمعوا كلكم واسمعوا من . السموات أنا أدعوھن فيقفن معاً 

منھم اخبر بھذه قد أحبه الرب يصنع مسرته ببابل ويكون 
أنا أنا تكلمت ودعوته أتيت به فينجح  .ذراعه على الكلدانيين

أنا الرب العظيم خالق الكون، . ھنا نرى شخصية الداعى والعبد المدعو". طريقه 
  .ُمعطى الحياة فيھا  وأنا دعوت عبدى لعمل خاص

  

فى العدد ا&ول يتكلم عن . +حظوا ھنا الع7قة الحقيقية القائمة بين ا+ختيار والدعوة

". دعوتك"وھنا يقـــــــــول " ذى سرت به نفسىمختارى ال"ا+ختيار 

وھناك ع7قة وثيقة بين اختيار الرب لعبيده وبين دعوة . فالمختار ھو الشخص المدعو
ھذا يعنى أنه عندما يختار هللا شخصاً أو يدعوه دعوة ما يختاره . الرب لھؤ+ء العبيد

ختارك لدور وبرنامج وخدمة وعندما اختارك هللا ا. ويدعوه لعمل خاص لھدف و(رسالية
+ يمكن أن اxب يريد أن يملك عدداً من ا&بناء المشلولين لكنه اختار . وعمل عظيم

. وھذا ما نراه بوضوح فى كل القيادات التى اختارھا الرب لشعبه. أبناءه ليقوموا بعمله

عندما  ١:  ١٢ن مث7ً إذا نظرنا (براھيم، اختــــاره الرب ودعاه لدور كبير فـــــــى تكوي
أعطاه الرب . دعاه ليخرج من أرضه وعشيرته ليكون أمة وتتبارك فيه قبائل ا&رض

يدعوه الرب من الُعلَّيقة التى تلتھــــب  ١٦ - ١:  ٣وھكذا موسى فى خروج . الھدف
، ٩ - ١:  ٧وكذلك عاموس فى عامــــوس . بالنار ليعمل شيئاً ليخرج إسرائيل من مصر

باستمرار اختيار الرب . ٣:  ١وحزقيال  ١٠ - ٤:  ١وإرميا  ٣ - ١:  ٦إشعيــاء 
كل شعب الرب اختاره الرب . لeشخاص مرتبط بدعوة الرب لھؤ+ء ا&شخاص للخدمة

ن تكون فى أ كلمة بالبـــــــر يمكن "  أنا الرب قد دعوتك بالبر. "لھدف كبير
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كلمة البر ". البروأنا دعوتك ب" "أنا دعوتك فى البر"البر وبالــبر 
أنا دعوتك بالبر وا+ستقامة، أنا الرب ا&مين فى ". أمانة " تترجم مرات عديدة جداً 
أنا أمين لك ول�رساليـــــة التى . وأنا ساھر على كلمتى &جريھا. وعودى معك أيھا العبد

شير إلى ولكن يمكن أن تكون كلمــــة فى البر تُ . أنا صاحب الدعوة وضامنھا. أعطيتھا لك

إذاً . الذى ھو الھدف الثابت لى" أنا قد دعوتك للبر. "طبيعة العمل الذى يدعوه له
. كلمة البر إما وصف لع7قة الرب بھذا العبد وإما وصف للعمل الذى دعاه الرب &جله

  :و&نى دعوتك للبر، أقدم لك وعدين

  

  

  "فأمسك بيدك وأحفظك: "الوعد ا&ول

أمسك  ١٠:  ٤١، وإشعياء "أعضده "  ١:  ٤٢دة فى إشعياء ھى نفس الكلمة الوار
أحياناً نفھم أن كلمة الُممسك بيدك تُفھم الضامن لك ولكن ھناك معنى . به بشدة للھدف

.  " أرد نفسك إلى الھدف باستمرار. أعمق وھو أمسك بك بشدة &قودك للھدف المباشر

ب خالقك يا  واxن ھكذا يقول الر"  ٣ - ١:  ٤٣إشعياء " وأحفظك 
+ تخف &نى فديتك دعوتك باسمك . يعقوب وجابلك يا إسرائيل

إذا اجتزت فى المياه فأنا معك وفى ا&نھار ف7 تغمرك . أنت لى
إذا مشيت فى النار ف7 تلذع واللھيب + يحرقك &نى أنا الرب 

لننتبه إلى وعود الحفظ لعبد الرب ... ". إلھك قدوس إسرائيل مخلصك 
. ھذه الوعود لمن يدرك دعوة الرب له للخدمــة وللھدف. ب أثناء الخدمةولشعب الر

. وھو أثناء العمل يُعَّرض لمواجھات صعبة لذلك يُشدده الــــرب ويمسك بيده ويحفظــــــه

ـــــل " أحفظــــــك " البعض يقول إن كلمة  ر أو يُشكِّ  To formمن أصل يُصوِّ

or to fashion  كننا نستريح إلى المعنى السابقوھذا ممكن لغويا ل.  

  

  

  " أجعلك عھداً للشعب ونوراً لeمم: "الوعد الثانى
و  ١٠ - ٩:  ٥٤البعض يقول إنھا أساساً تعنى أجعلك عھداً أبدياً وھذا نـــراه فى إشعياء 

لتشرق وتكون بھاء للشعب والبعض اxخر يضيف . عن العھد ا&بدى  ٣:  ٥٥
ا&ساس فى ا&صل أن أجعلك وسيط العھد للشعب، ". م نوراً لeم" وھى توازى 
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أنا أجعلك وسيط ھذا العھد الذى أقمته بينى وبين ا(نسان . ويقصد بالشعب كل العالم
والرب أعطى ھذه البركة للشعب القديم بأن يكون وسيط عھد . والذى أريد تحقيقه

نى أنه أفضل من وظن أن ھذه الوعود تع. للشعوب لكن الشعب أغفل دوره ولم يدركه
وتدخل الرب فى التاريخ وجاء الرب يسوع . غيره، وانغلق على نفسه، وضاعت البركة

وقال له أجعلك . وسيط العھد المبارك، وأصبحت كل أمة تصنع البر مقبولة عند الرب
ھذه . لتدعوا الناس للتصالح مع هللا لتخدم ا(نسان روحياً وجسدياً . وسيط عھد للشعب

 - ٦:  ٧تثنية ( عطية النعمة ا(لھية وتُشكل أساس إرسالية عبد الرب  الكلمات تُشكل
التى فيھا يقول للكنيسة ويُذكِّرھا باختيارھا ودعوتھا،  ٩:  ٢بطرس ١وفى ).  ١١

وأما أنتم فجنس مختار وكھنوت ملوكى أمة مقدسة " وإرساليتھا 
شعب اقتناء لكى تخبروا بفضائل الذى دعاكم من الظلمة إلي 

ھنا نرى وسيط العھد ودور الكنيسة التى تنادى بھذا الوسيط، ". العجيب  نوره

نوراً . " لذلك  على الكنيسة أن تفتح كل النوافذ على المجتمع وتقـــدم النور لeمم
ة عن مجئ المسيح فى الجسد وقبل مجيئه  ٢:  ٩تذكرنا بإشعياء " لeمم  وھى نبوَّ

  . كان الظ7م حالكاً جداً 

  

.. ولكن + يكون ظ7م للتى عليھا ضيق"  ٢ - ١:  ٩ياء ولذلك فى إشع

. الشعب السالك فى الظلمــــــــة أبصر نوراً عظيماً .. 

" الجالسون فى أرض ظ7ل الموت أشرق عليھــــــــــــــم نور 

قومى استنيرى &نه "  ٣ - ١:   ٦٠وفى إشعياء )  ٤:  ٥١، ٦:  ٤٩إشعياء ( 
ق عليك &نه ھا ھى الظلمة قد جاء نورك ومجد الرب أشر

أما عليك فيشرق الرب . تغطى ا&رض والظ7م الدامس ا&مم
فى نورك والملوك فى ضياء  فتسيـــر ا&مم. ومجده عليك يرى

:  ٢ونفس المعنى فى كلمـــات سمعان الشيخ فى  لوقا  ".إشراقك

&ن . اxن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بس7م"  ٣٢ - ٢٩
الذى أعددته قدام وجه جميــــــع . رتا خ7صكعينى قد أبص

  ".نور إع7ن لeمم ومجداً لشعـــبـك إسرائيل. الشعوب
  

  ) ٧عدد (العمل  - ٢
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نـــــــــور له عمل وال. يقول إنه سيكون وسيــــط عھد للشعب ونـــوراً لeمـــــــم
  :مــــــزدوج

  

  لتفتح عيون العمى : أو+ً 
يفتح العين . صد معجزة شفاء العيون الجسدية، لكن يقصد معنى روحياً والك7م ھنا + يق

التى + تستطيع أن ترى محبة اxب والنعمة الغنية والتى تتخبط فى ظ7م وضياع وجھل 
فترى اxب المحب والفادى الذى مات وقام بتبريرھا، والروح القدس الذى يعمل فيھا 

وأسير العمى فى "  ١٦:  ٤٢والذى يمeھا، والسماء بأمجادھا، إشعياء 
أجعل . فى مسالك لم يدروھا أمشيھم. طريق لم يعرفوھا

 ھذه ا&مور أفعلھا. الظالمة أمامھم نوراً والمعوجات مستقيمة

  ."و+ أتركھم 

  

لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن : ثانياً 
  الجالسين فى الظلمة 

. بيت السجن الجالسين فى الظلمة أن تھب الحرية أن تخرج من الحبس المأسورين من

أن ترفع قيود . أن ترفع قيود الخطية وأغ7ل الشر فيرى ا(نسان ويتحرر وينطلق
ھذا ھو دور عبد الرب الذى . المرض والجوع والجھل فتعود ل�نسان صورته الحقيقية

على  والذى قرأه الرب يسوع فى مجمع الناصرة ُمطبِّقاً إياه ٣ - ١:  ٦١نراه فى إشعياء 

روح السيد الرب على &ن الرب مسحنى &بشر "نفسه 
المساكين أرسلنى &عصب منكسرى القلب &نادى للمسبين 
بالعتق وللمأسورين با(ط7ق &نادى بسنة مقبولة للرب 

&جعل لنائحى . وبيوم انتقام (لھنا &عزى كل النائحين
 صھيون &عطيھم جما+ً عوضاً عن الرماد ودھن فرح عوضاً 

عن النوح ورداء تسبيح عوضاً عن الروح اليائسة فيدعون 
وھذا ھو دور الكنيسة النبوى فى العالم ". أشجار البر غرس الرب للتمجيد

  .اxن ودور كل مؤمن فى البيئة المحيطة به

  



23 

  

  

  

  

  القصيدة الثانية 

  

  المؤھ7ت والمكافأة 
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أسمعي لى أيتھا الجزائر وأصغوا أيھا "  

.  الرب من البطن دعانى.  دا&مم من بعي

وجعل فمى .  من أحشاء أمى ذكر اسمى
فى ظل يده خبأنى وجعلنى .  كسيف حاد
وقال لى .  فى كنانته أخفانى.  سھماً مبرياً 

أما أنا .  أنت عبدى إسرائيل الذى به أتمجد
.  فقلت عبثا تعبت باط7ً وفارغاً أفنيت قدرتى

. لكن حقى عند الرب وعملى عند إلھى 

xن قال الرب جابلى من البطن عبداً له وا
(رجاع يعقوب إليه فينضم إليه إسرائيل 
.  فأتمجد فى عينى الرب وإلھى يصير قوتى

فقال قليل أن تكون لى عبداً (قامة أسباط 
فقد جعلتك .  يعقوب ورد محفوظى إسرائيل

نوراً لeمم لتكون خ7صى إلى أقصى 
         ".                          ا&رض

   ٦ - ١:  ٤٩إشعياء 
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  أو+ً 

  المؤھ7ت
  

اسمعى لى أيتھا الجزائر وأصغوا أيھا "    
.  الرب من البطن دعانى.  ا&مم من بعيد

جعل فمى .  من أحشاء أمى ذكر اسمى
فى ظل يده خبأنى وجعلنى .  كسيف حاد
وقال .  فى كنانته أخفانى.  سھماً مبرياً 

  ". ه أتمجدلى أنت عبدى إسرائيل الذى ب
   ٣ - ١:  ٤٩إشعياء    

  

  

فى ھذه القصيدة نرى العبد وھو .  قصيدة متكاملة لعبد الرب ٦ - ١تُشكل ا&عداد من 

اسمعى لى أيتھا الجزائر "فيقول ھنا .  يُعبر عن شخصيته وعن رسالته
الرب من البطن دعانى من أحشاء .  أصغوا أيھا ا&مم من بعيد

  ".أمى ذكر اسمى
  

نا افتتاحية ھذه القصيدة الثانية بافتتاحية القصيدة ا&ولى التى فيھا نجد محاكمة تذكر
فى ھذا المقطع يقدم العبد قصة حياته، ويشرح دعوته، .  ٤ - ١:  ٤٢ا&مم فى إشعياء 
 ١٠ - ٤:  ١، إرميا ١١ - ١:  ١على نمط ا&نبياء العظام مثل ھوشع .  ويصف إرساليته

فا+ثنان .  نجد عدة أوجه َشبَه بين عبد الرب ھنا وبين إرمياو.  ١٣ - ١:  ٦وإشعياء 
كانت رسالة ھذا الرجل إرميا .  ُعرفا من البطن، وشملت مجا+ت خدمتھما كل العالم

دعوة كل منھما . ٦:  ٤٩، إشعياء ٢١ - ١٩:  ١٦إرميا .  ورسالة العبد رسالة مصيرية
فى حياة ).   ٧:  ٢٠، ١٠:  ١٥، ١:  ١٢، ١٨:  ١١إرميا ( تقود إلى ا+ضطھاد وا&لم 

كما أن ك7 منھما .  ٩ - ٨:  ٥٠، إشعياء ٢٤ - ١:  ٢٦إرميا .  كل منھما نجد المحاكمة
وقُطعا من أرض   ٨ - ٧:  ٥٣، إشعياء ١٩:  ١١أُقتيد كخروف للذبح كما نرى فى إرميا 

.  لعبد ھو إرمياومن كثرة المشابھة بين إرميا وعبد الرب ظن البعض أن ھذا ا.  ا&حياء

لكننا رأينا سابقا أن عبد الرب المشار إليه ھنا ھو تاريخيا شعب الرب إسرائيل، الذى 
لكن إسرائيل .  دعاه الرب أساسا لرسالة تشمل كل العالم فيكون عھدا للشعب ونورا لeمم

أخفق فى تحقيق قصد الرب، ولم يحقق كل الھدف وإعتقد وزعم أن اختيار الرب له 
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لى استحقاقه ھو، فأغلق الباب وتقوقع على نفسه، وحصر الضوء بداخله، ولم يُؤسس ع
وإذا بعبد الرب الكامل الرب يسوع يأتى ليحقق الھدف .  يدع ضوء هللا يُشعَّ منه إلى ا&مم

الذى فشلت فيه إسرائيل، ويؤسس كنيسته إسرائيل الروحى، وفيه تتبارك جميع قبائل 
  .ا&مم

لدعوة وتقود ذات ا(رسالية فتصبح وسيط نور لeمم وللشعوب من وإذا بالكنيسة تتسلم ا
  :وفى ھذا الجزء لنا ا&فكار التالية.  حولھا

  

  )١عدد (الدعوة الخاصة  -١

يتحدث   ".أسمعي لى أيتھا الجزائر أصغوا أيھا ا&مم من بعيد"
ول إن كل العالم يتحدث إليھم كمرسل من الرب ويق.  العبد ھنا إلى ا&مم والجزر البعيدة

إن عبد الرب يتكلم وطوبى لeذن التى تسمع وتركز .  مدعو إلى سماع ھذه الرسالة
  ماذا يقــــول ؟.  وتفھم وتعى ما يريد عبد الرب أن يقوله

  

نجد عبارات متشابھة فى الكتاب الثانى من "  الرب من البطن دعانى"

إسمع يا يعقوب  واxن"  يتحدث عن عبد الرب ٢ - ١:  ٤٤إشعياء فى 
عبدى وإسرائيل الذى اخترته ھكذا يقول الرب صانعك وجابلك 
من الرحم معينك + تخف يا عبدى يعقوب ويا يشورون الذى 

اسمعوا لى يا بيت يعقوب وكل " ٤ - ٣:   ٤٦فى إشعياء   ".اخترته 
بقية بيت إسرائيل المحملين علّى من البطن المحمولين من 

قد فعلت .  نا ھو وإلى الشيبة أنا أحملالرحم إلى الشيخوخة أ
ھنا نجد شيئاً ما، نرى أن هللا يخلق مختاريه   ".وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجى

إنه يعين ويختار ويصنع من البطن ويخطط .  ويصور عبيده من بطون أمھاتھم لھدفه ھو
  .كبرى من البداءة وھو يدعو عبده وشعبه ومختاريه من البطن لخدمة عظيمة و(رسالية

  

وفى كل مرة رأينا هللا يدعو واحداً من أبنائه رأيناه يدعوه (رسالية واضحة، مث7 فى 

قبلما صورتك فى البطن " نرى هللا يدعو إرميا بذات الكلمات  ٥:  ١إرميا 
.  "عرفتك وقبلما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبياً للشعوب

كذلك فى المزمور الذى . الية الخدمة+حظوا الع7قة بين الدعوة من البطن وبين إرس

&نك أنت جذبتنى من البطن " ١٠ - ٩:  ٢٢يتحدث عن عبد الرب مزمور 
عليك ألقيت من الرحم من بطن .  جعلتنى مطئنا على ثديى أمى
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&نك أنت اقتنيت كليتى " ١٤ - ١٣:  ١٣٩وفى مزمور  "أمى أنت إلھى
ً نسجتنى فى بطن أمى أحمدك من أجل أنى امتزت  .  عجبا

ھنا نجد هللا يدعو من   ".عجيبة ھى أعمالك ونفسى تعرف ذلك يقينا
البطن قبل أن يصور ا(نسان فى الرحم يدعو عبده ويتدخل فى حياته وأحداثھا لكى 

إن اتفاقية عھد الفداء .  يصوغ ويشكل حياة عبده بالطريقة التى تؤھله ل�رسالية الكبرى
لقد .  ل كانت منذ ا&زل بين هللا وا+بن والروح القدسلم تكن وقت أن قبلنا المسيح، ب

خطط لفداء شعبه واختيار عبيده وأبنائه، ومن نعمته الغنية أننا صرنا ضمن ھذا الشعب 
يقول البعض إن ھذه الكلمات ربما تشير إلى .  واختارنا فى المسيح قبل تأسيس العالم

ل بولس فى كلمات مشابھة فى ويقول الرسو.  ٣ - ١:  ٥١دعوة إبراھيم فى إشعياء 

ولكن لما سر هللا الذى أفرزنى من بطن أمى " ١٥:  ١غ7طية 
  ".ودعانى بنعمته

  

  التكوين فى البطن والو+دة :كانت الخطوة ا&ولى

أى .  "من أحشاء أمى ذكر اسمى" فھى التَسميَّة : أما الخطوة الثانية
  . أعطى لى اسماً 

  

كذا يقول الرب خالقك يا يعقوب واxن ھ" ١:  ٤٣فى إشعياء 
+ تخف &نى فديتك دعوتك بإسمك أنت .  وجابلك يا إسرائيل

  .  أنا أعطيتك اسماً  "لى

أنا أسير قدامك والھضاب أمھد أكسر " ٤ - ٢:  ٤٥وفى إشعياء 
أعطيك ذخائر .  مصراعى النحاس ومغاليق الحديد أقصف

الذى يدعوك الظلمة وكنوز المخابئ لكى تعرف أنى أنا الرب 
&جل عبدى يعقوب وإسرائيل مختارى .  بإسمك إله إسرائيل

وا+سم يعبر عن الشخصية  ".دعوتك بإسمك لقبتك وأنت لست تعرفنى
ما ھو ھذا .  فمن أحشاء أمى أعطى لى اسما وھذا ا+سم يعبر عن شخصية عبد الرب

ذا ا+سم فھو مدعو من أيا كان ھ ؟)أنت عبد(ا+سم ؟ ھل ھو إسرائيل، أم ھو اسم عبد 

ربما نستمع إلى الكلمات التى .  لـــدور وعمــــلالبطن، وأخذ اسماً، وھو مدعو  

&ننا نحن عمله مخلوقين فى المسيح يسوع "فى العھد الجديد 
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:  ٢أفسس  "&عمال صالحة قد سبق هللا فأعدھا لكى نسلك فيھا

( خاصاً غيوراً فى أعمال حسنة   وعندما مات يسوع أراد أن يطھر لنفسه شعباً .  ١٠

  ). ٢:١٤تيطس 
  

  )٢عدد (الكلمة الفعَّالة  -٢
  )الفــــم الحـــاد(ھنا نجد الخطوة الثالثة المميزة لعبد الرب 

يستخدم .  وفى نفس العدد جعلنى سھما مبريا "جعــل فمى كسيف حاد"
 ١٥:  ٤١جدھا فى إشعياءا&وصاف الزراعية ت.  إشعياء كلمات حربية وأوصافاً زراعية

ھأنذا قد جعلتك نورجا محددا جديدا ذا أسنان تدرس " ١٦ -
تذريھا فالريح .  الجبال وتسحقھا وتجعل اxكام كالعصافة

تبتھج بالرب بقدوس اسرائيل تحملھا والعاصف تبددھا وأنت 
السيف الحاد   ".جعل فمى كسيف حاد"وھنا يقدم أوصافا حربية   ".تفتخر
القوة النافذة التي تتجه ) المصقول فى ا(نجليزية ( القاطعة والسھم المبرى القوة 
ولكى تؤدى رسالتك جعلت فمك .  فأنا دعوتك وأعطيتك اسما وأقمتك على رسالة.  للھدف

فى .  لك قوة الكلمة التى تقطع والتى تَنفُذ إلى الھدف.  كسيف حاد، جعلتك سھما مبريا

ة الرب حية وفعالة وأمضى من كل &ن  كلم" ١٢:  ٤عبرانيين 
سيف ذى حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل 

:  ١، رومية ١٧:  ٦أفسس (  "والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته

.  كان يكلم يسوع الجموع بسلطان وليس كالكتبة ٢٩:  ٧وفى متى ).  ١٥:  ١٩، ١٦

فى العالم أن نُمسك بالكلمة التى ھى نحن نحتاج ككنيسة أقامھا الرب على دور نبوى 
مرات نقدم .  والكلمة لھا القوة القاطعة والنافذة فى حياة الناس.  كسيف حاد وسھم مبرى

وكما أن .  للشعب كلمات لكننا نحتاج أن نقدم للشعب الكلمة التى لھا السلطة ا(لھية
ن نفھم المثل ونح.  ا+سم يعبر عن الشخصية ھكذا الكلمات تعبر عن شخص المتحدث

  .وكلمة هللا تعلن عن شخصية هللا. .  تحــــــدث لكى أراك:  القائل 
  

  

  )٢عدد (الحماية وا(عداد  -٣

 "فى ظل يده خبأنى فى كنانته أخفانى" ھناك عبارة أخرى فى ھذا العدد
فى العبرى .  ماذا يقصد بخبأنى وأخفانى ؟ + يظھر الفرق فى العربى.  تعود على السھم

ظھر الفرق، مرة تأتى بمعنى خبأ فى مكان أمين، وأخرى تعنى َستَر، فى ظل يده ي
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والمعنى المزدوج الرب يحمى عبده من ناحية، ومن ).   ١٦:  ٥١إشعياء ( يسترنى 
هُ فى مكان آمن إلى أن تأتى لحظة انط7ق الرسالة ھذا معنى جميل .  الناحية ا&خرى يعدَّ

مكث .  ق للخدمة كانت فرصة ا(عداد والتھيئة والتأھيلجدا ففى سنوات ما قبل ا+نط7
عندما .  وھنا نرى الحماية وا(عداد اليومى.  سنوات فى العربية يُؤھَّل ٣الرسول بولس 

يعين الرب عبده لرسالة ما، يحفظ حياته لھذه الرسالة، إلى أن يأتى الوقت الذى يضع 
  .يده فى الجعبة ويطلق السھم إلى ھدفه

  

عندما دعانا قدم لنا الضمان الكافى (تمام ا(رسالية، أيا كانت عوامل الفناء أو إن هللا 
  .ھو يُِعدَّ ويصون ويصنع ويبنى حياتنا لخدمته.  البقاء

  

دة  -٤   )٣عدد (الخدمة الُمَمجَّ

أنت "تصل العبارات إلى ذروتھا ھنا فى الحديث المباشر عندما قال يھوه لعبده 
كلمة إسرائيل قد تكون ا+سم الموجود فى .  "أتمجد عبدى إسرائيل الذى به

لكننا فى ھذا العدد نجد أن الوظيفة ا&ولى لعبد الرب ھى الخدمة وا(رسالية .  ١عدد 
  .الرب يتمجد من خ7ل إرسالية العبد ودوره النبوى.  والوظيفة الثانية ھى تمجيد الرب

  

وعندما تقوم الكنيسة بھذا الدور النبوى .  ن7حظ الع7قة بين أداء ا(رسالية ثم التمجيد
  .الكامـــــل لتكون للناس نورا لeمـــــم وعھدا للشعب ھنا يتمجد اxب

  

يوحنا ( جاء المسيح وأعلن عن مجد اxب السماوى .  أنت عبدى إسرائيل الذى به أتمجد
ا كان يطوف المدن كلھا والقرى يعلم فى مجامعھ.  جاء لدور وعمل كبير)  ١٤:  ١

).   ٣٥:  ٩متى ( ويشفى كل مرض وكل ضعف فى الشعب .  ويكرز ببشارة الملكوت

وھو يريد أن يتمجد فى .  وأكمل يســـوع ھذا العمل الشامل لحياة ا(نسان بكل جوانبھـــــا
الكنيسة اليوم عندما تقـــوم بذات الدور وتكمل نفــــس العمل فى التعليم والكرازة 

(  "أنت عبــــــدى إسرائيل الذى به أتمجد"يقول حينئــــذ .  والشفاء

  ). ٣:  ٦١، ٢١:  ٦٠، ٢٣:  ٤٤إشعياء 
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  ثانياً 

  الفشل والمكافأة 
  

أما أنا فقلت عبثا تعبت باط7 "    
لكن حقى عند .  وفارغا أفنيت قدرتى

واxن قال .  الرب وعملى عند إلھى
الرب جابلى من البطن عبدا له 

ينضم إليه (رجاع يعقوب إليه ف
إسرائيل فأتمجد فى عينى الرب 

فقال قليل أن .  وإلھى يصير قوتى
تكون لى عبدا (قامة أسباط يعقوب 
ورد محفوظى إسرائيل فقد جعلتك 

eمم لتكون خ7صى إلى أقصى نورا ل
  ".ا&رض

  ٦ - ٤:  ٤٩إشعياء  

  

  

ر يدور بين عبد فى ھذا المقطع نرى الفشل والمكافأة فى حياة عبد الرب على ھيئة حوا
الجزء ا&ول من ھذا الحوار ھو ك7م العبد والجزء الثانى إجابة الرب .  الرب وبين إلھه

  .لعبده
  

أما أنا فقلت عبثا تعبت باط7 وفارغا " ٤ففى ك7م العبد يقول فى عدد 
وفى نھاية   ."أفنيت قدرتى لكن حقى عند الرب وعملى عند إلھى

.  "فى عينى الرب وإلھى يصير قوتى فأتمجد" العدد الخامس يقول

  . ھذا ھو الجزء ا&ول وھو ك7م العبد وفيه نرى الفشل وفى نفس الوقت المكافأة
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واxن " ٦و  ٥الجانب الثانى من الحوار ھو إجابة الرب لعبده ونجدھا فى عددى 
قال الرب جابلى من البطن عبدا له (رجاع يعقوب إليه فينضم 

فقال قليل أن تكون لى عبدا (قامــــــة ...  ل إليه إسرائيــــــــ
فقد .  أسباط يعقـــــوب ورد محفوظــــــــى إسرائيـــــــل

.  "جعلتــــك نورا لeمم لتكون خ7صى إلى أقصى ا&رض
  :سوف ندرس كل جانب على حدة

  

  )٥ - ٤أعداد (الفشل والمكافأة فى كلمات العبد نفسه  - ١

ن7حظ   ".ا تعبت باط7 وفارغا أفنيت قدرتىأما أنا فقلت عبث"
 ٤فى عدد .  ھنا مقابلة قوية جدا بين كلمات العبد وبين كلمات الرب فى الكلمات السابقة

نرى هللا يقدم المؤھ7ت والعبد يتحدث عن المؤھ7ت العظيمة التى أھله بھا الرب، 

.  "ه أتمجدأنت عبدى إسرائيل الذى ب": للدرجة التى فيھا قال الرب له 

بعد ھذا مباشرة نرى العبد يقول أما أنا فقلت ردا على ك7م الرب إننى سوف أتمجد فيك 

7 تعبت، باط عبثا"  ثم يضيف العبد.  وبك ولكننى أشعر بشئ مختلف
ھنا يشعر العبد بالفشل با+حباط والضعف فى مواجھة  ".وفارغا أفنيت قدرتى

ينتظره ويبدو أن شكوكا قد ھجمت على عبد الرب، الدعوة والرسالة أمام المصير الذى 
نتجت من خ7ل  المقاومة العنيفة التى واجھھا، وشعر إنه قضى جھده بدون ثمر، وأنه 

وھى عبارة تعنى أن   ."عبثا تعبت"لذلك يقول .  برغم ا&يام الطويلة + يجد نتيجة
 ١٥:  ١١، متى  ١٢:  ٤، مرقس ١١ - ٩:  ٦إشعياء (كلماتى وقعت على آذان صماء 

- ١٧ .(  
  

فى ا(نجليزية تعنى ) ولكن ( لكنه عندما يصل إلى ھذه النقطة يحول اتجاه الك7م ويقول 

لكن حقى عند الرب وعملى عند و" بالتأكيد، وبالرغم من ذلك،
ھذه العبارة غيرت تشاؤم العبد وفشله الظاھر فى كلماته، وبدلت ا(حساس   ".إلھى

ولكن حقى عند الرب "دية فى ا+ستمرار فى الخدمة، بعدم الثمر، والج
.  ن7حظ أن كلمة الرب وا(له تتكرر طوي7 فى ھذه الكلمات.  "وعملى عند إلھى

والعبد ھنا يتحدث عن نفسه بكلمات قليلــــــة لكنه يركز تركيزا طوي7 على شخـــــص 
.  ـر على ا(حساس بالفشلوعندما يركز على شخـــــــص الرب ينتصــــــ.  الرب إلھه

.  وارتباط الحق بالرب، وارتباط العمل با(له" عملــى" و" حقــى"+حظ كلمتي 
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إنه ينظر إلى إله العدل ويقول إنى أعلم أنك إله عادل تنظر إلى جھدى وتعبى وإخ7صى 
.  لأنت + يھمك النتائج مھما كانت، بقدر ما يھمك أمانة الُمرس.  وأمانتى فى الخدمة

فأنت + تنظر فقط إلى الثمر، لكنك أنت ا(له العالى وا(له القوى الذى ينظر إلى الداخل 
قد أجد من .  أما النتائج فأنا أضعھا بين يديك.  فترى أمانة العبد وترى الصدق وا(خ7ص

.  الناس فش7 وتحطيما، وقد أجد أحيانا تعبيرا، لكن حقى عند الرب وعملى عند إلھى

  .وظ عندك وھذا العمل بين يديك يا إله قوتىوحقى محف
  

لنقرأ الكلمات فى .  إنه ينظر بعين ا(يمان فيرى حياته كلھا تحت سلطان هللا ورعايته

ھوذا السيد الرب بقوة يأتى وذراعه تحكم "  ١١ - ١٠:  ٤٠إشعياء 
.  كراع يرعى قطيعه.  له ھوذا أجرته معه وعملته قدامه

وفى حضنه يحملھا ويقود  بذراعه يجمــــع الحم7ن
لماذا تقول يا يعقـــــوب وتتكلم يا "  ٢٧ثم عدد   " المرضعات

.  ( "إسرائيل قد اختفت طريقى عن الرب وفات حقى إلھى 

  ). ٥ - ١:  ٤وأيضا كورنثوس ا&ولى 
  

كلمات قوية مؤثرة تُظھر لنا التصرف الروحى عندما نواجه مثل ھذه المواقف من 
الشك وا(حساس بعدم النجاح فى إرساليتنا نستطيع أن نجد فى إلھنا المشاكل والضعف و

  .أمانة وعد+ً 
  

فأتمجد فى عينى " يكمل العبد حديثه فى النھاية فى العدد الخامس فيقول 
.  "إلھى .. الرب" +حظ تكرار التركيز على  "الرب وإلھي يصير قوتى

لى، ولكن ھذا ا(له أكثر سخاء مما فھو ليس فقط إلھاً عاد+ً  يحفظ لى حقى وخدمتى وعم

أتمجد فى عينى الرب وھو يصبح " نظن، إنه يعطى لنا كرامة فى عينيه 
لذلك + أِكّل و+ أنكسر حتى أخرج الحق .  إنه يحيا فّى ومنه أستمد ھذه القوة  ."قوتى

.  يراً إن سر القوة والمثابرة إننى أجد فى عينى إلھى تقد.  لeمم وتنتظر الجزائر شريعتى

وا بى، + صورة لى و+ جمال و+ منظر  فقد أكون مرفوضاً من الناس، محتقراً ف7 يعتدُّ
وھو يصبح بشخصه قوتى .  لكننى أجد فى عينيه كرامة أعظم فأتمجد فى عينى الرب

( إنه إله العون وإله التقدير الكامل .  دعمى معونتى استمرارى ومثابرتى وص7بتى

ھذا العبد يحول أنظارنا ونحن فى أعمال حياتنا اليومية ونقف   ). ٩ - ٤:  ٥٠إشعياء 
أحيانا نقاوم الفشل والفتور والضعف وا(حباط وبأننا تعبنا باط7 سواء فى أسرنا أو مع 

وقد يشعر إنسان منا بالفشل فى دائرة من ھذه .  إلخ.. أبنائنا أو فى أعمالنا أو خدمتنا
صاب باليأس وتظلم الدنيا فى عيوننا ونصل إلى حد ون.  الدوائر، أو بالفشل فى جميعھا
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وقد نفشل فى ع7قتنا مع الناس فننتظر منھم تقديرا وإذا بھم .  القول عبثا تعبنا
وھنا يدعونا العبد إلى ا+رتفاع إلى إله ا&مانة والتقدير .  يستقبلوننا بالتعيير وا+حتقار

تى سواء فى مجال ا&سرة أو فإله ا&مانة يضمن حقى ويضمن عملى وخدم.  والعون
وإله التقدير يعطى لى شبعاً، فھو ينظر إلّى كإنسان وكمرسل .  العمل أو مجال الخدمة

وإلــــــه العون يعطى   ".من يخدمنى يكرمه اxب "  وعبد له، ولقد قال
إنه لم يعطنـــــا روح الفشــــــل بل روح القوة .  القوة بــــــل ويصبــــح ھو القوة

  ). ١٦ - ١٤:  ٤٩إشعياء .  ( المحبة والنصحو
  

  )٦ - ٥أعداد  (إجابة الرب   - ٢

واxن قال الـــــــرب جابلى من البطن عبدا له (رجــــاع "
الرب دعانى دعوة خاصة قال لى   ".. يعقوب إليه فينضم إليه إسرائيل

م ھنا استمراراً لحديث أنت لك مھمة وھى إرجاع يعقوب إليه فينضم إليه إسرائيــــل الك7
  ٥وفى عدد .  العبد والذى بدأه فى العدد ا&ول عن المھمة التى أوكلھـــــا الرب إليه

ه الرب ك7مه إلى ا&مم من خ7ل عبده وھنا نجد تساؤ+ وھو من الذى يرجع .  يُوجِّ
ل يعقوب إليه ومن ھو العبد المقصود ھنا ؟ ھل إسرائيل وھل من مھمته إرجاع إسرائي

فھو يتحدث ھنا عن المجموعة ا&مينة فى عھدھا .  إلى الرب ؟ قد تكون ا(جابة صحيحة
للرب من بين الشعب وھذه المجموعة ا&مينة التقية الخاصة من مھمتھا إرجاع بقية 

ولذلك نجد فى أحد .  وقد يكون المقصود با(رجاع ھو شخص يھوه.  إسرائيل إليه

ى جبلنى من البطن عبدا له إنه واxن يقول يھوه الذ"  التراجم
ترجمة " ( سيُرجع يعقوب إلى نفسه وإسرائيل ينضم إليه 

Bewer   .(هللا ھو الذى يعمل والعبد يتعب، وقد يغرس .  لست أجد فارقا بين ا+ثنين
فالرب أوكل المھمة إلى عبده وإلى الجماعة ا&مينة .  وقد يسقى لكن هللا ھو الذى ينمى

لكن الغريب أن هللا يقول له +  .  إسرائيل إليه فيتمجد فى عينى الربمن الشعب أن ترجع 

 -فقــــــال قليل أن تكون لى عبدا ". ، ھذه حدود ضيِّقة جدا٦فى عدد 

فقد .  ورد محفوظــــــى إسرائيل.  (قامة أسباط يعقوب -فقط 
".  جعلتك نوراً لeمم لتكـــــــون خ7صى إلى أقصى ا&رض

ھنا يعطى هللا إرسالية أوسع .  أوسع من حدود إسرائيل إن مھمتك
فدور العبد ليس فقط خ7ل إسرائيل بل .  لشعبه تمتد إلى كل دول العالم

ونحن نرى ھذا فى كل .  أن يكون نورا لeمم و&قصى ا&رض
فى  ٣ - ١:  ١٢فى سفر التكوين .  حيـــــــاة الشعب من بدء تاريخه
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تتبارك فيك جميع قبائل " ھيــــــم قـــــــال له الدعــــوة ا&ولى (برا
، ٢٦ -٢٥:  ٣، أعمال ١٤:  ٢٨، ١٨:  ٢٢، ١٨:  ١٨تكوين .  ( "ا&رض 

إن دور شعب الرب أن يكون القناة التى يصل ).   ١٦و  ٨:  ٣، غ7طية ١٣:  ٤رومية 
إلى  وكذلك دور الكنيسة أن تحمل النور من الداخل.  منھا النور إلى أقصى ا&رض

  .الخارج
  

وفى إنطاكية بيسيدية يخفف عنا عناء الجد عن من  ١٣ونجد الرسول بولس فى أعمال 
ويقتبس من ھذا الجزء نفس الكلمات عن الرب .  المقصود بھذا العبد الذى يكون نورا

وبعدما خرج اليھود من المجمع )  "  ٤٩ - ٤٢:  ١٣أعمال ( يسوع 
م بھذا الك7م فى السبت جعل ا&مم يطلبون إليھما أن يكلماھ

ولما انفضت الجماعة تبع كثيرون من اليھود .  القادم
والدخ7ء المتعبدين بولس وبرنابا اللذين كانا يكلمانھم 

وفى السبت التالى اجتمعت .  ويقنعانھم أن يثبتوا فى نعمة هللا
فلما رأى اليھود الجموع .  كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة هللا

وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقضين امتeوا غيرة 
فجاھر بولس وبرنابا وقا+ كان يجب أن تكلموا .  ومجدفين

أنتم أو+ بكلمة هللا ولكن إذ دفعتموھا عنكم وحكمتم أنكم غير 
&ن ھكذا .  مستحقين للحياة ا&بدية ھوذا نتوجه إلى ا&مم

أوصانا الرب قد أقمتك نورا لeمم لتكون أنت خ7صا إلى 
فلما سمع ا&مم ذلك كانوا يفرحـــــون .  قصى ا&رضأ

وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة .  ويمجدون كلمة الرب
أحبائى إنھا رسالة .  الرسول بولس يقتبس عن الرب يسوع وعن الكنيسة" . ا&بدية

ن عظيمة رائعة أن هللا استودعنا نحن على ھذه ا&مانة أن نحمل النور إلى اxخرين م
 ٦و  ٥ن7حظ فى عددى . حولنا فى كل مكان نذھب إليه وكل شخص نحتك به

  .مقابلة فى بعض ا&جزاء
    

 ٦يقابلھا فى عدد . إرجاع يعقوب وانضمام إسرائيل ٥فى عدد :  المقابـــــــــلة ا&ولـى 
  .إقامة أسباط يعقوب ورد محفوظى إسرائيل
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د فى عينى الرب يقابلھا قد جعلتك نورا لeمم فأتمج ٥فى عدد :  المقابلــــــــة الثانيـة 
وبھذه المقاب7ت نخرج بنتيجة أن شعب الرب وعبد .  لتكون خ7صى &قصى ا&رض

الرب وكنيسة الرب تتمجد فى عينى الرب عندما تكون نورا لeمم وخ7صا إلى أقصى 
7حظة أخرى م.  إن التمجيد وا(كرام ناتج عن إرسالية كبرى للعالم من حولنا.  ا&رض

بدأ العبد با(حساس بالفشل والضعف أمام مسئوليته ا&ولى، وأصيب بالشكوك، وقال 
ثم رفع عينيه إلى الرب الذى يرى حقه وعمله ويعطيه .  عبثا تعبت باط7 أفنيت قدرتى

:  ١٢إرميا ( كانت المكافأة إرسالية أكبر وعم7 أكبر  -المكافأة ويصبح ھو القوة التى له 

أنت شاعر أنك ضعيف أمام الحقل الصغير، وأنك تعبان أمام ).  ٢١ - ١٠:  ١٥ و ٦ - ١
نعم ألم تقل .  يعقوب وإسرائيل، خذ شيئا آخر ستكون نورا لeمم وخ7صا &قصى ا&رض

فمكافأة العبد ا&مين عمل أكبر، .  و&نك أمين فى القليل أقمتك على الكثير.  إن حقك عندى
  . ظمومكافأة المجاھد جھاد أع

  

+ تدع حدود رؤياك العادية .  إنى أدعوك ھنا دعوة كبرى و+ تخف &نى أنا سأصير قوتك
 ١٤:  ٤٩نجد نفس الفكرة فى إشعياء .  ضيِّقة، أنا أقمتك لتكون نورا إلى أقصى ا&رض

وقالت صھيون قد تركنى الرب وسيدى نسينى ھل "  ٢٣ -
ى ھؤ+ء حت.  تنسى المرأة رضيعھا ف7 ترحم ابن بطنھا

أسوارك أمامى .  ھوذا على كفى نقشتك.  ينسين وأنا + أنساك
.  ھادموك ومخربوك منك يخرجون.  قد أسرع بنوك.  دائما

وانظرى كلھم قد اجتمعوا أتوا إليك .  إرفعى عينيك حواليك
حى أنا يقول الرب إنك تلبسين كلھم كحلى وتنطقين بھم 

ك تكونين اxن إن خربك وبراريك وأرض خرابك إن.  كعروس
يقول أيضا فى أذنيك .  ضيقة على السكان ويتباعد مبتلعوك

فتقولين فى .  ضيق على المكان وسعى لى &سكن.  بنو ثكلك
.  قلبك من ولد لى ھؤ+ء وأنا ثكلى وعاقر منفية ومطرودة

ھؤ+ء أين .  وھؤ+ء من رباھم ھأنذا كنت متروكة وحدى
ى أرفع إلى ا&مم يدى وإلى ھكذا قال السيد الرب ھا إن.  كانوا

الشعوب أقيم رايتى فيأتون بأو+دك فى ا&حضان وبناتك على 
ويكون الملوك حاضنيك وسيداتھم .  ا&كتاف يحملن
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بالوجوه إلى ا&رض يسجدون لك ويلحسون غبار .  مرضعاتك
كلمات ".  رجليك فتعلمين أنى أنا الرب الذى + يخزى منتظروه

عن الرؤى المتسعة لجماعة الرب التى تشكو من الفشل فى ُمشبعة ھى وعود تتكلم 
وأن يكون لنا الفكر الخ7ق، .  أعطى هللا لنا أن نحلم أح7ما أن نرى رؤى.  المكان الضيق

إشعياء ( أن نستطيع أن نخدمه خدمة متسعة ونكون نورا لeمم وخ7صا &قصى ا&رض 
  ). ٨:  ٤٩، ١٤و  ٦:  ٤٥،  ٥:  ٤٤، ٦:  ٤٢

  سترى كيف نفكر فى مسئوليتنا على عمل الرب ؟؟  ھى أح7منا ھل ھذه

ھل نحن مسئولون عن ا&مم من حولنا ؟ عن مصر ؟ عن الب7د العربية وا(فريقية ؟ عن 
ھل تُفكر الكنائس القوية فى .. العالم ؟  ھل تعود كنيستنا إلى العمل الُمرسلى ؟ بل

ى داخل ب7دنا ؟  قليل أن تكون لى عبدا الكنائس الكثيرة الضعيفة جدا فى المدن والقر
(قامة أسباط يعقوب ورد محفوظى إسرائيـــــــل فقد جعلتك نورا لeمـــــم لتكون خ7صى 

  .                                إلى أقصى ا&رض
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  القصيدة الثالثة

  

  المعاناة والمعونة 



٣٨ 

  

أعطانى السيد الرب لسان المتعلمين "    
يوقظ كل .  أغيث المعيى بكلمة &عرف أن

.  يوقظ لى أذنا &سمع كالمتعلمين.  صباح

إلى .  السيد الرب فتح لى أذنا وأنا لم أعاند
بذلت ظھرى للضاربين .  الوراء لم أرتد

وخدى للناتفين وجھى لم أستر عن العار 
والسيد الرب يعيننى لذلك + .  والبصق

لذلك جعلت وجھى كالصوان .  أخجل
قريب ھو الذى .  نى + أخزىوعرفت أ
من .  لنتواقف.  من يخاصمنى.  يبررنى

ھوذا .  ليتقدم إلى.  ھو صاحب دعوى معى
من ھو الذى يحكم .  السيد الرب يعيننى

ھوذا كلھم كالثوب يبلون يأكلھم .  على
   ٩ - ٤:  ٥٠إشعياء ".                         العث

  
ولقد ظن البعض أنھا عبارة عن أبيات من   .ھذا ا(صحاح عبارة عن قصيدة طويلة

لكننا سوف نرى أن ھذا .  الشعر غير مترابطة فلم يجدوا فى بنائھا وحدة عضوية كاملة
أغلب .  ا(صحاح بجملته عبارة عن قصيدة طويلة ومترابطة يمكن أن نراھا وحدة واحدة

ياء أو فى القصيدة على ھيئة السؤال والجواب كما نرى فى مواضع مختلفة فى إشع
فمث7 أين كتاب ط7ق أّمكم ؟ من ھو من غرمائى .  أماكن أخرى من ا&سفار المقدسة

الذى بعته إياكم ؟ لماذا جئت وليس إنسان ؟ ناديت وليس مجيب ؟ ھل قصرت يدى عن 

"   ١٠ابتداء من عدد الفداء ؟ وھل ليس فىَّ قدرة ل�نقاذ ؟ وفى نھاية ا(صحاح 

من الذى يسلك فى . ع لصوت عبدهمن منكم خائف الرب سام
القصيدة فى صورتھا  الغالبة تبدو على ھيئة    "...الظلمات و+ نور له  

  :صحاح ككل إلى ث7ثة أقسام كاملةينقسم ا(.  أسئلة ثم إجابات لھذه ا&سئلة
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  حكم هللا وأمانة العھد   ٣ - ١أعداد  :القسم ا&ول 

التى طلقتھا أو من  أين كتاب ط7ق أمكم.  ھكذا قال الرب" 
ھوذا من أجل آثامكم قد بعتم .  ھو من غرمائى الذى بعته اياكم
.  لماذا جئت وليس إنسان.  ومن أجل ذنوبكم طلقت أمكم

ناديت وليس مجيب ھل قصرت يدى عن الفداء وھل ليس فى 
أجعل ا&نھار قفرا .  ھوذا بزجرتى أنشف البحر.  قدرة ل�نقاذ

ألبس السموات .  ء ويموت بالعطشينتن سمكھا من عدم الما
   ٣ - ١:  ٥٠إشعياء  ".   ظ7ما وأجعل المسح غطاءھا

  :فى ھذا الجزء نرى الشعب فى السبى وقد فكروا فى نفوسھم أمرين 

    

لقد أبطل العھد .  نحن جئنا إلى ھنا وقد تركنا هللا وطلقنا.  لقد طلقنا هللا:      ا&مر ا&ول 
  ). ٤ - ١:  ٢٤ية تثن( الذى نرتبط به معه 

    

ھم مرتبطون بإلھھم وقد آمنوا أن يھوه ا(له العظيم ھو . لقد باعنا هللا:     ا&مر الثانى 
لقد باعنا .  وعندما تركھم يذھبون إلى السبى ھذا يعنى أنه باعھم لبابل.  إلھھم ھم

  .واشترتنا بابل

.  ل من قال أنى طلقتكموالرب يجيب فى ھذه ا&عداد على ھذه ا&فكار التى راودتھم وقا

إن ناموس ).   ١٤و  ٨:  ٣إرميا ( إن كنت قد طلقـــــت ھذا الشعــب فأين كتاب الط7ق 
أرونى كتاب الط7ق إن كنت قد .  موسى يقول إن طلق رجل امرأته فليعطھا كتاب ط7ق

أو+دى وأنا لم أبعكم فأنا لست مديونا &حد و+ يوجد غريم كدائن لى أبيع .  طلقتكم كشعب
إذا ما المشكلة . أنتم مازلتم أو+دى وأنتم مازلتم شعبى أنا لم أطلق أحدا ولم أبع أحدا.  له

إن خطاياكم كما يقول فى موضع آخر صارت فاصلة بينى وبينكم، .  ؟  المشكلة تكمن فيكم
إن إشعياء مثل باقى ا&نبياء الكبار يصورون .  فالذى حدث بسبب الخطايا ھو انفصال

وھنا يقول أنا لم أطلق لكنكم .  قة بين هللا والشعب  بع7قة الزواج بين رجل وامرأةالع7
 ١:  ٥٢إشعياء ( أنتــــم فى حالـــة انفصال فقط، لكن لستـــــم فى حالة ط7ق .  انفصلتم

ھوذا من أجــــــــل ").  ٥:  ٥، نحميا ١:  ٤ملوك  ٢،  ٧:  ٢١، خروج ٦ -
"  ن أجــــــــــل ذنوبكم طلقت أمكمآثامكـــــم قد بعتم وم

ھذه ھى المشكلـــــــة، إنھا تكمن فى الخطية التى تفصل بين الشعب وهللا ) إسرائيل(
أنتم .  ھناك فجوة واضحة).   ١٢:  ٥، حزقيال ٤:  ٣، ھوشع ٢٥ - ٢٤:  ٤٢إشعياء (

د بعتم نفوسكم أخطأتم الھدف ونقضتم العھد من جانبكم وانفصلتم بسبب خطاياكم، وق



٤٠ 

وأما أنا فلم أتغير ا(له المحب ا&مين للعھد، ملك ھذا الشعب، وأنا فى .  للخطية وللناس
  .أنا لست مديونا &حد مازلت أذكركم.  انتظار عودتكم باستمرار ولم ولن أغلق الباب أبدا

  

عدت أنت بسبب خطاياك ابت: إن هللا يريد أن يقول لكل إنسان يشعر أن هللا بعيد عنه 
أما أنا كمثل اxب ل�بن .  وانفصلت، نقضت العھد وكسرت الوصية، أخطأت الھدف

الضال، ابتعد ا+بن وانفصل عن بيت أبيه، أخذ القسم الذى له وھناك فى الكورة البعيدة 
ھو الذى انفصل أما اxب فقلبه متمزق على .  استقر حيث بذَّر ماله فى عيش مسرف

إن هللا مازال .  وعندما أقبل ا+بن أخذه فرحا.  اه قادماابنه، يتطلع كل يوم لكى ير
مازال كأب يمسك على العھد .  ينتظرنا، و+ يقبل إط7قا بيعا &حد و+ ط7قا لشعب

  .وا&مانة ومازال ينتظر عودة كل ابن بعيد
  

لماذا جئت وليس إنسان ناديت " ثم يضيف فى العدد الثانى والثالث ويتساءل فى حيرة 
 - ٨:  ٤٠إشعياء ( ھل قصرت يدى عن الفداء وھل ليس فى قدرة ل�نقاذ .  جيبوليس م

ھو يتساءل مستنكرا ).  ٢٣:  ١١، عدد ١:  ٦١، ٢٤:  ٤٩،  ٥:  ٦٣، ١٦:  ٥٩، ١٠
بالرغم من كل ما صنعه ماذا يُصنع لكرمى وأنا لم أصنعه ؟ ولماذا تكون ھذه النھاية بعد 

" ... وقوته فى باقى العدد الثانى والثالث كل ھذا العطاء ؟ ثم يستعرض عظمته 

ينتن سمكھا .  ھوذا بزجرتى أنشف البحر أجعل ا&نھار قفرا
ألبس السموات ظ7ما وأجعل .  من عدم الماء ويموت بالعطش

.  أنا ھذا ا(له العظيم المقتدر الجبار أنا ھو ھو اليوم وإلى ا&بد.  "المسح غطاءھا

)  ٩:  ١٠٦و  ٣٣، ٧:  ١٠٤مزمور .  ( ابن انفصل عنىأنا ا(له المنتظر عودة كل 

اح يعتقدون أن ا(شارة ھنا لعجائب الخروج، أو إلى أسطورة التنين، ولكن  بعض الُشرَّ
فقوات الطبيعة تحت سلطانه .  كما أن هللا خلق العالم بكلمته كذلك يحفظه بكلمته

  .مواتوھنا ترى أعمال هللا فى البحار وفى الس.  وتستجيب لكلمته

  

  عن معاناة العبد ومعونة الرب  ٩ - ٤أعداد : القسم الثانى

ھذه القصيدة ربما تحمل إجابة واضحة لكل التساؤ+ت الموجودة فى كل ا(صحاح ولقد 
ھل ھى مرثاة أم مزمور أم ص7ة يرفعھا .  اختلف معظم الشراح حول طبيعة ھذه القصيدة
ئد أنھا + يمكن أن تكون مرثاة أو مزمور أو العبد ؟ ھل ھى اعتراف نبوى ؟ ا+تجاه السا

  .ص7ة ولكن ھى عبارة عن اعتراف، وقد يحمل ا+عتراف كل ھذه الجوانب

  :وفى ھذه القصيدة نرى مقطعين واضحين 

  معاناة عبد الرب كتلميذ  ٦ - ٤من عدد : المقطع ا&ول   

  معونة الرب وعدله  ٩ - ٧من عدد : المقطع الثانى   
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وفى ھذه القصيدة نرى العبد ".  السيــــد الرب " مقطع يبتدىء بعبارة ون7حظ أن كل 
وأنه ظل أمينا برغم ا+ضطھاد .  فى اتضاعه وعظمته الروحية كما فى باقى القصائد

ولكنه يثق فى محاميه وقاضيه الذى ھو قريب والذى يتمم عدله ويعلن .  وسوء المعاملة
  .ة حتماً ثم ينتھى بالثقة أن الدينونة آتي.  بره

  

   عن نور ا(يمان ١١ - ١٠أعداد  : القسم الثالث

من منكم " :وھو يحمل تشجيعا لكل مؤمن مھتز وضعيف إذ يقول  ١٠فى عدد 
خائف الرب سامع لصوت عبده من الذى يسلك فى الظلمات 

  ".و+ نور له فليتكل على اسم الرب ويستند إلي إلھه
عن  ١١ويتحدث النبى فى نفس القسم فى عـــدد .  ھنا دعوة للثقة وا+ستناد على الرب

يا " : نار الدينونــــة وھو يحمل تحذيـــــرا لكل متطــــــــاول معانــد فيقـــــول 
ھؤ+ء جميعكم القادحــــــين نارا المتنطيقن بشرار اسلكـــــــوا 

من يدى صار لكم ھذا .  بنور ناركم وبالشرار الذى أوقدتموه
  ."عونفى الوجع تضطج

إنه إله الحب والرحمة وھو إله .  ھذا ھو صوت الرب الذى يحمل وجھين للعملة الواحدة
ھو ا(له .  ھو الحمل وھو ا&سد الخارج من سبط يھوذا.  العدل وا&مانة فى نفس الوقت

م وب7 حدود كل الرحمة وھو ا(له صاحب الحق المطلق الديان الحاكم لكل بعيد .  الذى يقدِّ

يقة يقدمھا النبى حقا متكام7 للجميع لعل الضعيف يجد تشجيعاً ولعل الرافض أن ھذه الحق
  .يرتدع ويستطيع أن يعيد التفكير
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  أو+ً 

  المعاناة
  

أعطانى السيد الرب لسان "    
المتعلمين &عرف أن أغيث 

.  يوقظ كل صباح.  المعيى بكلمة

.  يوقظ لى أذنا &سمع كالمتعلمين

نا وأنا لم السيد الرب فتح لى أذ
بذلت .  إلى الوراء لم أرتد.  أعاند

ظھرى للضاربين وخدى 
وجھى لم أستر عن .  للناتفين

  ".العار والبصق
   ٦ - ٤:  ٥٠إشعياء 

  
من خ7ل قناتين أو وسيلتين " إع7ن الرب لعبده " يعالج ھذا المقطع حقيقة ا(ع7ن 

  . (ع7ن ثم (ذاعته ل�خرينالك7م  والسمع وھما لتلقى ا: ھما

  

  الك7م  - ١
أعطانى السيد الرب لسان المتعلمين &عرف أن أغيث "  ٤عدد 

العبد .  فى ھذا الجزء نرى لسان المتعلمين ودور ھذا اللسان.  "... المعيى بكلمة 
.  ھنا يركز على ھبة النعمة فى ع7قته با� والنعمة وھبته لسان المتعلم وطبيعة التلميذ

فى .  "أعطانى السيد الرب لسان الت7ميذ " وفى العبرية يقول 

:  ٨فى إشعياء   ."...وكل بنيك ت7ميــــــذ الرب "  ١٣:  ٥٤إشعيــــــاء 

لسان التلميذ ولسان   ."صر الشھادة أختم الشريعة بت7ميذى "  ١٦
.  سيد الربويقول العبد ليس لى فضل فى ھذه الموھبة فھى معطاة لى من ال.  المتعلم

كان موسى ثقيل الفم واللسان وأعطاه الرب .  ونحن نرى ھذا فى تاريخ كل المتكلمين



43 

ھرون ليتحدث بد+ عنه، ونحن نرى فى النھاية موھبة النعمة التى تعطى لرجل هللا، 
نرى نفس ).   ١٢ - ١٠:  ٤خروج ( فأصبح موسى الغير قادر على الك7م كليم الرب 

فأجابه الرب .  وقال إرميا للرب + أقدر أن أتكلم &نى ولد ١٠ - ٤ : ١الفكرة فى إرميا 

ھا قد جعلت  ك7مى " ...  بأنھا ليست مشكلة السن و+ القدرة على الك7م
وجعل فمى كسيف "  ٢:  ٤٩ونفس العبد يقول فى إشعياء   "فى فمك 

 ٢٠ - ١٦:  ١٠ونرى ھذا فى العھد الجديد فى اختبار كل الت7ميذ فى متى " ... حاد

فكونوا حكماء كالحيات .  ھا أنا أرسلكم كغنم فى وسط ذئاب" 
&نھم .  ولكن احذروا من الناس.  وبسطاء كالحمام

سيسلمونكم الى مجالس وفى مجامعھم يجلدونكم وتساقون 
أمام و+ة وملوك من أجلى شھادة لھم ولeمم فمتى أسلموكم 

ن فى تلك الساعة ف7 تھتموا كيف أو بما تتكلمون &نكم تعطو
ين بل روح أبيكم الذى &ن لستم أنتم المتكلم.  ما تتكلمون به

  ".  يتكلم فيكم
  

&عرف أن "والســــؤال اxن، ما ھو دور ھذا اللسان ؟ يجيب 
وفى ھذه الكلمـــــات نرى ث7ث صور ومن خ7لھا +  "أغيــــــث المعيى بكلمة

  .يظھر دور اللسان

  

  إنسان معيى    :الصورة ا&ولى

شخص .  قد يكون إعياء جسديا، أو نفسيا، أو فكريا أو روحيا.  شخص مصاب بإعياء
.  وقد يكون ھذا ا(نسان مصابا بكل ھذه  الجوانب معا.  انھار تماما تحت حمل اxثام

كلمة معيى جاءت بمعنى غريق فى البحر و+ يستطيع أن يتمالك نفسه، وكاد أن ينھار 

تعالوا "  ٢٨:  ١١ھى نفس الكلمة التى قالھا الرب يسوع فى متى و.  ويصل للقاع
.  ، أنا وحدى أريحكم &نى أملك لسان المتعلمين... "الى يا جميع المتعبين 

يعطى المعيى قدرة ولعديم القوة يكثر " ٣١ - ٢٩:  ٤٠وفى إشعياء 
وأما .  الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا.  شدة
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.  يرفعون أجنحة كالنسور.  الرب فيجددون قوة منتظروا

  ".يركضون و+ يتعبون يمشون و+ يعيون

  

  كلمة قيلت لھذا المعيى :  الصورة الثانية 

والكلمة عبارة عن تعبير صاف رائق لفكر .  وكانت الكلمة دواء نافعا لحالة الشخص
فكر المعيى وأعطت ھذه الكلمة عملت نورا لل.  حكيم وأداة سماوية وقوة لحياة جديدة

قال الرجل .  نشاطا ل�رادة، ومنحته نسمة حياة جديدة فقام وأخذ طريقه من جديد

وقد أرســـــل هللا " .. على كلمتك" وقال بطرس  .. "قل كلمة"ليســــــوع 
ھكذا كل كاتب متعلـــم فى ملكوت السموات يخرج .  كلمته فشفاھم ونجاھم من تھلكاتھم

  .قاءمن كنزه جددا وعت

  

  "ا(غاثة " ا&ثر الذى حدث :  الصورة الثالثة 

أمسك .  كلمة إغاثة ھنا مثل حبل ألقى للغريق، أعطت له السند والقوة والتعزية والفرح
.  أفراد مختلفون وأعطوا لھا معانى مختلفة  to sustain"  أغيث " بھذه الكلمة 

تعنى ".  مة أعرف أن أغيث المعيى بكل" ھى يعرف، : بعض ھذه المعانى 
أعطيه معرفة وفھما وإدراكا &نه فى حالة إعياء + يستطيع على التفكير الصحيح 

أعرف أن " قال البعض اxخر ھذه الكلمة تعود على الوقت، فقال .  والمعرفة
).  ١١:  ٢٥أمثال ( أى أقول له كلمة مناسبة فى وقتھا " أغيث المعيى بكلمة 

ص المرض ويعرف أن  قال .  يجد كلمة مناسبة ع7جا مناسبا للمرضھذا طبيب شخَّ
البعض اxخر إنھا تعود على ا&ثر الذى يحدث فى شخص المعيى، إنھا تعنى ا+نتعاش، 

ھذا شخص يبدو أنه وصل لحالة ا(غماء وانحنى عليه شخص آخر .  ا(حياء، اليقظة
اق واسترد وعيه وقدم له كلمة وبعد دقائق انتعش وفتح عينيه وقدم له كوب ماء بارد فأف

أعطانى السيد الرب لسان " ھذه ھى الوسيلة ا&ولى ل�ع7ن الك7م .  وقوته
لقد أعطى لنا هللا شخصه ".  المتعلمين &عرف أن أغيث المعيى بكلمة 

كلمته فأغاثنا وبھذه الكلمة يرعانا كل يوم وبذات الكلمة يمكن أن نقدم الغوث ل�خرين 
  :رنم ھذه الكلمات ما أحلى أن   ن.  المحتاجين

   

  لخ7صك انتظرت  ربى أنت الغوث أنت نصرتى

  لخ7صك انتظرت  ربى أنت فى حماك راحتى
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  السمع  - ٢
  التأھب وا+ستيقاظ:   الصورة ا&ولى

يوقظ كل صباح تشير إلى ا+ستيقاظ المبكر أى فى ابتداء . "يوقظ كل صباح"
العبد فى حالة من ا+ستعداد  والتأھب المبكر ليدخل فى شركة مع أبيه ھنا نرى . اليوم

السماوى و ليتلقى كلمة من إلھه إنه يصحو مبكراً، ويجلس معه ويدخل فى حوار، ويرفع 
كان الرب .  قلبه ويتحدث إليه، ويستمع منه إلى كلمة صالحة نافعة لحياته وإلى من حوله

.  ر القوة التى من خ7لھا يواجه كل ضغوط اليوميسوع يمارس ھذه العادة وكانت ھى س

.  كان يستيقظ مبكرا ويجلس مع اxب السماوى ومن خ7ل الخلوة العميقة يستمد المعونة

نرى كيف كان يسوع يمارس ھذه العادة الھامة  ٣٥:  ١عندما نقرأ إنجيل مرقس 

وفى الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خ7ء "
من يدرس ما جاء فى مرقس ا(صحاح ا&ول وا&عداد ".  اك وكان يصلى ھن

وا(صحاحات التى تليه يفاجأ بالعمل الكبير جدا خ7ل يوم واحد و+ أجد سرا للطاقة 
الكبيرة التى دفعته أن يواجه كل ا&عمال المختلفة إ+ ھذا السر كان فى الصبح الباكر جدا 

  . يذھب ويختلى مع أبيه ويأخذ قوة
  

واجتمع الرسل "  ٣٠نجد أكثر من إشارة إلى ذات العادة فى عدد  ٦ فى مرقس
.  الى يسوع وأخبروه بكل شئ بكل ما فعلوا وكل ما علموا

فقال لھم تعالوا أنتم منفردين الى موضع خ7ء واستريحوا 
كان يسوع قبل ھذا العدد يجرى معجزة إشباع  ٤٦، ٤٥وفى عددى ".  ...  قلي7 

وللوقت ألزم ت7ميذه أن يدخلوا " تھى منھا  الجماھير وبعد أن ان
ن7حظ كلمة ألزم يعنى أمر الت7ميذ أن يدخلوا السفينة &نه يريد أن يكون "  السفينة 

ھنا نرى سر ".  وبعدما ودعھم مضى إلى الجبل ليصلى".  وحده
  .القوة وروح ا+نتصار

  

لشعب يستيقظ مبكرا جدا كان ا  ٣٨ - ٣٧:  ٢١وفى حياة الشعب، نقرأ فى إنجيل لوقا 

وكان فى النھار يعلم فى الھيكل وفى الليل "ليسمع كلمات الرب يسوع 
يخرج ويبيت فى الجبل الذى يدعى جبل الزيتون وكان كل 



٤٦ 

ھنا العبد يمارس نفس ".  الشعب يبكرون إليه فى الھيكل ليسمعوه

بالذات بأن  أحبائى قد نجرب فى ھذه ا&يام".  يوقظ كل صباح " العادة ويقول 
فرصة ا+ستيقاظ  -وسط زحام الحياة ووسط ضغوط المشاكل المختلفة  -تفلت من أيدينا 

ونفاجأ خ7ل النھار بأننا + نجد .  المبكر لوقت قصير فى ھدوء نقضيه مع اxب السماوى
الطاقة لنكمل اليوم وبأن أعصابنا أُنھكت &كثر من مرة، وذھننا مشتت &نه لم يجدد 

كيف نمارس حياتنا .  السماوية، ونحيا تحت حمل ھموم العالم الذى نعيش فيهبالكلمة 
اليومية بالقدرة على التحمل والھدوء النفسى ومواجھة الضغوط اليومية بدون أن نلتزم 

فى الصباح الباكر يكون الذھن صافيا كصفحة !   بوقت نختلى فيه مع إلھنا كل صباح ؟ 
وغالبا ما .  كلمة الرب على ھذه الصفحة البيضاء بيضاء وما أجمل ما نسجل شيئا من

يسجل فى الصبح الباكر + يزول بل يشكل سلوك اليوم وينعكس على حياة ا(نسان ككل 
إن كان الرب يسوع وھو رب المجد لم يساوم على ھذه العادة .  خ7ل رحلة حياته اليومية

ونحن نضيع الوقت و+  كم من أيام مرت.  أ+ نرى أننا فى احتياج ماس للتمسك بھا
  نقضى فرصة مع الرب ؟  و+ نفتح كتابنا و+ نأخذ أوامرنا اليومية من قائدنا الحكيم ؟

  

  ا&ذن المفتوحة  الصورة  الثانية 

يستيقظ العبد مبكرا ويجلس مع الرب " يوقظ لى أذنا &سمع كالمتعلمين"
له يستجيب ا(نسان ل�ع7ن وا&ذن باب اللسان وھى العضو الذى من خ7.  بأذن مفتوحة

بكل وضوح إذا كانت ا&ذن مغلقة + يمكن .  وھى سر قوة اللسان وسر فاعليته.  ا(لھى
لما أتوا به الى الرب يسوع، ) أعقد اللسان ( نذكر الغ7م ا&بكم .  أن يكون اللسان قويا

ذن، فعند ما أى انفتح وربما كان يشير الى انفتاح ا&" إفثا  "نظر إليه يسوع وقال 
وعبد .  إذن الع7قة وثيقة بين ا&ذن واللسان.  يسمع ا&خرس تنحل عقد لسانه ويتكلم

الرب فتح لى أذنا وعندما بدأ .  الرب يقول يوقظ لى أذنا كل صباح &سمع كالمتعلمين
+ يمكن إط7قا لصاحب ا&ذن .  يستمع بأذن مفتوحة أعطاه السيد الرب لسان المتعلمين

نحن نأتى إلى .  ما أكثر المرات التى فيھا نأتى الى هللا بأذن مغلقة.  أن يتعلمالمغلقة 
الكنيسة ونجلس ونسمع ونخرج بدون شئ وحياتنا تستمر فترات طويلة ونفاجأ بحالة 

+بد أن تأتى .  والسر ھو أنك لم تأت إلى هللا بأذن مفتوحة.  من الجمود والفتور الروحى
يقول الرب فى .  المتعلم يصغى بكل إمكاناته وبتركيز.  لمينإلى الكنيسة لتسمع كالمتع

يسمعون بتركيز ".  وكل بنيك ت7ميذ الرب " إشعياء عن شعب الكنيسة 
  .وإصغاء كالمتعلمين

  

 - ٣١:  ٣١يتحدث إرميا عن شعب الرب المتعلم وھو  يتكلم عن العھد الجديد فى إرميا 

ت إسرائيل ومع ھا أيام تأتى يقول الرب وأقطع مع بي"  ٣٤
بيت يھوذا عھدا جديدا ليس كالعھد الذى قطعته مع آبائھم يوم 
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&خرجھم من أرض مصر حين نقضوا عھدى   أمسكتھم بيدھم
بل ھذا ھو العھد الذى أقطعه مع بيت .  فرفضتھم يقول الرب

إسرائيل بعد تلك ا&يام يقول الرب أجعل شريعتى فى داخلھم 
.  م إلھا وھم  يكونون لى شعباوأكتبھا على قلوبھم وأكون لھ

و+ يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين 
اعرفوا الرب &نھم كلھم سيعرفوننى من صغيرھم الى كبيرھم 

".  &نى أصفح عن إثمھم و+ أذكر خطيتھم بعد.  يقول الرب
كل شعب الرب فى العھد الجديد ت7ميذ يتعلمون ويعرفون الرب معرفة 

ا&ذن المفتوحة ھى الطريق والمقياس .  ية ويفتشون الكتباختبار
  .لحياة النمو

  

السيد الرب "  ٥:  ٥٠ا&ذن المفتوحة أذن مطيعة والطاعة نراھا فى إشعياء 
فتح لى أذنا أى  ".  فتح لى أذنا وأنا لم أعاند إلى الوراء لم أرتد

"  ١٥:  ٩صموئيل  ١فى    "to uncover the ear"كشف عن أذنى 

و&نھا مكشوفة ".  ... والرب كشف أذن صموئيل قبل مجئ شاول 
أصغيت وأطعت سمعت " لم أرتـــــــد"،  "لم أعانـــــــــد " تسمع وتطيع ويقول العبد 

:  ٢١، خروج  ٨ - ٦:  ٤٠مزمور ( وفى ).   ١٥و  ١٠:  ٣٦أيوب ( ولبيت الدعوة 

عبد العبرى الذى كان يخدم ست فى ھذه ا&ماكن يتحدث عن ال) ١٧:  ١٥، تثنية ٦
ولكن إذا رغب .  سنوات وفى السنة السابعة كما تقضى الشريعة يخرج ھذا العبد حرا

العبد أن يخدم سيده لeبد لمحبته له، يأتى السيد بمخرز ويضعه فى أذنه و فى الباب 

أذنى فتحت " يقول  ٤٠وفى مزمور .  ع7مة على أن ھذا الرجل يكون عبدا لeبد
مرات يحدثنا الرب عن أمور تلمس حياتنا الشخصية وأمور + تمجد الرب فھل نسمع ".  

أطاع الرب يسوع حتى الموت موت الصليب، وتعلم الطاعة فى كل  ٢فى فيلبى .  ونطيع
  .وكل من يتبع الرب ھو عبد للرب.  شئ حتى فى ا&لم

  

  ا&ذن ا&مينة : الصورة الثالثة

دى للناتفين وجھى لم أستر عن بذلت ظھرى للضاربين وخ"
.  ا&ذن المفتوحة أذن مطيعة فى السمع وفى تبليغ ما تسمعه.  "العار والبصق

وعبد الرب يقول إنه أمين فى توصيل الرسالة مھما كلفه ا&مر من جھد وعناء وسوء 



٤٨ 

إن عبد الرب يقدم الرسالة ويمارس .  فھم ومھما سبب له من اضطھاد ومن مقاومة
ام أعنف مقاومات قابلھا إنسان، لكنه إلى الوراء لم يرتد واستمر فى طاعة الدعوة أم

ھذا ما نراه فى إشعياء " بذلت ظھرى للضاربين " .  وسلَّم لمن يقضى بعدل

على "  ٣:  ١٢٩وفى سفر المزامير نجد كلمات تشير إلي الجلد مزمــــور  ٦:  ٥٠
ناتفين وخدى لل".  " ظھرى حـــرث الحراث طولوا أت7مھم 

ل ولم يرتد "   كانت أقصى أنواع المھانة نتـف شعر الذقن للرجل، وھم نتفوا وجھه وتحمَّ
 ٢، ٢:  ١٥، ٢٠:  ٧، إشعياء ٢٥:  ١٣، نحميا ٣٠:  ٣مراثى إرميا ( إلي الوراء 

وجھى لم أستر عن العار " ).   ٢٩:    ٧، إرميا ٤:  ١٠صموئيــل 
، تثنية ١٤:  ١٢عدد ( ي ولم ألتفت بعيدا لم أستر تعنى لم أغير اتجاھ" والبصق 

استمر فى أمانته فى توصيل الرسالة ).   ٦٧:  ٢٦، متى ١٠:  ٣٠، أيوب ٩:  ٢٥
ولذلك كان عمــــل هللا من خ7له واسعا جدا ليس فقــــط فى مجالـــــه .  بصورة واضحة

  ). ١٩:  ٤٥،  ١١ - ١٠:  ٥٥، ٨:  ٤٠إشعياء ( بل فى زمنه أيضا 
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  اً ثاني

  المعونة والعدل
  

السيد الرب يعيننى لذلك + أخجل "    
لذلك جعلت وجھى كالصوان وعرفت 

قريب ھو الذى يبررنى .  أنى + أخزى
من يخاصمنى لنتواقف من ھو 

ھوذا .  صاحب دعوى معى ليتقدم إليَّ 
السيد الرب يعيننى من ھو الذى يحكم 
على ھوذا كلھم كالثوب يبلون يأكلھم 

   ٩ - ٧:  ٥٠إشعياء     ".    العث
  

  

 والحقيقة نجدھا.  فى العدد السابع يتحدث عن ثقة العبد المطلقة فى معونة الرب  - ١

.   ھذا الجزء يربط المقطع ا&ول والثانى معا" السيد الرب يعيننى " فى القول 

وفى سبيل الرسالة يواجه .  إنه يقوم بدوره النبوى الكبير وبرسالة أعطاھا له الرب
معاناة قاسية وفى أمانته يتحمل ھذه المعاناة ولكن سر قوة تحمل ھذا العبد ھو معونة 

إنني اختبرت مرارا ".  السيد الرب يعيننى " فيقول إننى أثق ثقة كاملة .  الرب
و  ٥:  ٤٩، ٢:  ٤٤، ١٤ - ١٣و  ١٠:  ٤١إشعياء ( ھذه الحقيقة مارست معونة الرب 

كامل مارس ھذه الحقيقة فكان يستيقظ فى الصباح الباكر  والرب يسوع كعبد الرب ال).   ٨
نذكر فى وجوده فى بستان جثسيمانى حيث يستعد لمواجھة الصليب .  يتلقى ھذه المعونة

وظھر له م7ك من " يقول البشير لوقا .  وأحس بثقل الكأس وصارع مع اxب
.  وقوة هللا لقد اختبر عون الرب).   ٤٣:  ٢٢لوقا ( " السمـــــاء يقويـــه 

... "  مستھينا بالخزى " ... وكان ھذا ھو الســــر وراء القـــــول 
.  والكنيسة تمارس فى كل يوم معونــــة الــــرب وھى تؤدى دورھا).  ٢:  ١٢عبرانيين (

أرفع عينى إلي الجبال من " :  ٤ - ١:  ١٢١يقول المرنم فى مزمور 



٥٠ 

انع السموات حيث يأتى عونى معونتى من عند الرب ص
+ ينعس حافظك، إنه + ينعس .  + يدع رجلك تزل.  وا&رض

وكل فرد منا فى حياته الخاصة وفى ".  و+ ينام حافظ إسرائيل 
دوره كواحد من جماعة الرب وھو يؤدى أروع رسالة فى الكنيســـــة 

  .  والمجتمع يستنـــــد إلي ھذا الصخر الكبير، صخر معونة الرب
  

أى على ضوء ھذه " لذلك " لحقيقة نرى نتيجتين، وكل نتيجة تبدأ بكلمة أمام ھذه ا
  .الحقيقة

  

  "لذلك + أخجل" :النتيجة ا&ولى
 ٦:  ٥٠ھى فى أصلھا جاءت من كلمة عار الموجودة فى إشعياء  أخجـــــل وكلمة   

أى أننى أستند على معونة الرب " لم أستر وجھى عن العار والبصق " 
.  دورى وبرسالتى + أشعر بالعار والمھانة مھما قابلت ومھما كلفنى ا&مروأنا أقوم ب

لست أستحى بإنجيل المسيح &نه قوة هللا " يقول الرسول بولس 
عندما نقوم كجماعة للرب بدورنا باستناد حقيقى ".  للخ7ص لكل من يؤمن 

يرفعه ويقويه  وعبد الرب كتلميذ متعلم.  على معونة الرب + نخجل، + نشعر بالعار
  .إيمانه الثابت الذى + يتزعزع وھو يقوم برسالته وسط ا&مم

  

وجھى كالصوان وعرفت أنى +  لذلك جعلت" :النتيجة الثانية
  "أخجل

" جعلت وجھى كالصوان " الفعل ا&ول .  جعلـــــت وعرفــــت: ن7حظ فعلــين

تند على حقيقة معونة الرب لى، أنا &نى أس.  والصوان يفيد الثبات والقوة والص7بة
ن7حظ .  و&نى أثق بقوة هللا فى حياتى، جعلت وجھى وأنا أؤدى رسالتى كالصوان

إلى الوراء " العبارات التى تفيد ذات المعنى التى وردت فى المقطع ا&ول يــقول 
  ".وجھى لم أستر عن العار والبصق " ، "لم أرتد 

  

 ١٩ - ١٧:  ١ــم لواحد من رجال هللا (رميا فى إرميا نقرأ ذات ا+ختبار فى العھد القدي

أما أنت فمنطق حقويك وقم  وكلمھم بكل ما آمرك به + ترتع "
ھأنذا قد جعلتـــــك اليوم .  من وجوھھم لئ7 أريعك أمامھم



51 

مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس  على كل ا&رض 
&رض لملـــــوك يھوذا ولرؤسائھا ولكھنتھا ولشعب ا

فيحاربونــــــك و+ يقدرون عليـــك &نى أنا معك يقول الرب 
نحن ).   ٩ - ٨:  ٣مع حزقيال  ١١:  ٢٠، ٢٠:  ١٥أيضا إرميـــا (   " .&نقذك

نعلم قصة رسالة إرميا وقد مارس فع7 حقيقة ھذه الكلمات لقد كان مدينة حصينة 
أ+ نجد ذات ا+ختبار لعبد .  كان وجھه كالصوان وھو يعطى الرسالة.  وأسوار نحاس

وھو يتجــه &ورشليم وينتظر أن  ٥١:  ٩فى إنجيل لوقا .  الرب الكامل الرب يسوع

أى جعل وجھه كالصوان فى ثبات " ثبَّت وجَھهُ " يموت ھناك يكتب لوقا ويقول 
إنھا نتيجة طبيعية لجسد الرب الذى يختبر ويمارس حضور هللا .  وقوة (تمام الرسالة

امل فى حياته ويمنحه المعونة والقوة أن يحصل على الص7بة والمثابرة (تمام الك
كم من مرات نشعر أحيانا بالھزيمة لكننا ).   ٢٠:  ١وفيلبى  ٢٤:  ٢٠أعمال ( الرسالة 

حا+ نتذكر ھذه الحقيقة عندما دعانا الرب جميعا لنحمل رسالته فى ھذا العالم، قدم لنا 
ھو صاحب الدعوة .  ، قدم الرسالة وضمان قوة ونجاح الرسالةالدعوة والضمان لنجاحھا

  .وھو صاحب القوة ومصدر الضمان فى حياتنا
  

وكلمة عرفــــت تفيد ا+ختبار المتكرر " عرفت أنى + أخزى " والفعل الثانى 

حقيقة ".  &نه + يخزى  منتظروك يا رب " بمعرفة مارسھا باستمرار 
قيقة اختبرھا الرب يسوع واختبرھا الشعب القديم وتختبرھا ثم نتائج تُبنى على ھذه الح

  .الكنيسة اليوم
  

قريب " الثقة فى عدل الرب والحقيقة نجدھا فى القول   ٩ - ٨فى العددين  - ٢
وھذه الحقيقة .  كلمة يبررنى تعنى الذى يعلن براءتى وبرِّى" ھو الذى يبررنى 

ومات مختلفة ولكن &نه معينى فھو يعطى تبنى على الحقيقة ا&ولى نعم سوف أواجه بمقا
وكلمة قريب تشير إلي الشركة الشخصية فھو ليس إلھا بعيدا بل ھو حاضر .  لى براءتى

تشير إلى الزمن ووقت التبرئة وقريـــــب  .  دائما فىَّ ومعى ولى ع7قة خاصة به
كنه فى الوقت فھو + ينتظر طوي7 &نه القاضى العادل ل.  أى سوف يعلن براءتى سريعا

وأمام ھذه الحقيقة التى مارسھا الشعب ومارسھا عبد الرب .  القريب سوف يعلن براءتى

وتختبرھا الكنيسة وكل مؤمن فى قرب من هللا، نجد عدة نتائج "  يســــــــوع" 

َوَوضَع ا&سئلة فى  " َمـــــــنْ "وضعھا فى ث7ثة أسئلــــة يبدأ كل سؤال بكلمــــة  
  .التحدى إطار من
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  ؟"من يخاصمنى لنتواقف"  ٨عدد  :السؤال ا&ول
.  يخاصمنـــــــــى ھنا فى أصلھا جاءت فى معنى ليدخل فى مواجھة علنية معى

  .لنتواقـــــــــف أى ليقف اxن
  

  ؟"من ھو صاحب دعوة معى ليتقدم إلىَّ " ٨عدد  :السؤال الثانى
نى ِخْصم أو عدو أى من يقف منى موقف العداء صاحـــــب دعـــــــوة معى جاءت بمع

  .ليقترب منى
  

  ؟"من ھو الذى يحكم  علىَّ " ٩عدد  :السؤال الثالث
 - ١٤:  ٢٣، لوقا ٤:  ٢٧متى (أى من يريد أن يُظھرنى كمخطئ أو كمذنب ليأتى اxن  

  ). ٤٦:  ٨، يوحنا ٤١و  ١٥
  

ھا أسئلة قد تكون أحيانا فى صيغة ھذه ا&سئلة ھى عبارة عن نتائج فى صورة أسئلة إن
استنكار، تستند على حقيقة معونة الرب وعدله الذى يُظھر بِّر شعبه ويُظھر براءة أبنائه 

وتلذذ بالرب "  ٦ - ٤:  ٣٧فى مزمور .  ولذلك + يخشى العبد المواجھة
سلم للرب طريقك واتكل عليه وھو .  فيعطيك سؤل قلبك

فى ".   حقك مثل الظھيرة ويخرج مثل  النور برك و. يجرى
جميعنا اختبرنا ھذا مرارا فى .  الوقت المناسب فى القريب سريعا جدا

ولذلك نجد عبد الرب .  ظروفنا المختلفة نجد هللا القريب الذى يبرر
يدعو إلى المواجھة والتحدى وھو واثق فى النھاية التى تظھر فى 

  .وفيه نرى الخ7صة ٩الخاتمة فى عدد 
  

" تحوط السؤال ا&خير فى عبارتين تبدأ كل عبارة بكلمة  ٩ى عدد والخ7صة ف

ھوذا كلھم " و " ھوذا السيد الرب يعيننى " فيقول " ھـــــوذا 
إنھا حقيقة مترابطة فى إيماننا المسيحى، ".  كالثوب يبلون يأكلھم العث 

والعادل،  ولذلك &نه ا(له القريب والمعين.  معونة الرب تؤكد عدل الرب براءة الرب
كل من يعطل مسيرة شعــــــــب الرب، كل من .  ھوذا كلھـــــــم كالثوب يبلون يأكلھم العث

  ٨ - ٦:  ٥١فى إشعياء .  ينصب له الكمائن كلھم كالثـــوب والقطعة البالية يأكلھم العث

ارفعوا إلى السموات عيونكم وانظروا " يقول وھو يقـــــدم ذات الفكرة 
تحت فإن السموات كالدخان تضمحل وا&رض  إلى ا&رض من
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أما خ7صى فإلى .  كالثوب تبلى وسكانھا كالبعوض يموتون
اسمعوا لى يا عارفى البر الشعب .  ا&بد يكون وبرى + ينقض

الذى شريعتى فى قلبه  + تخافوا من تعيير الناس ومن 
شتائمھم + ترتاعوا &نه كالثوب يأكلھم العث وكالصوف 

سوس أما برى فإلى ا&بد يكون وخ7صى إلى دور يأكلھم ال
، ١٢:  ٥، ھوشع ١:  ٤٢، ٢٩و  ٢٤و  ١١:  ٤١أيضا إشعياء .  ( "ا&دوار 

  ). ٢٨:  ١٣، أيوب ٢٦:  ١٠٢، ١١:  ٣٩مزمور 

وھو يقــــدم صرخة مدوية  ٩:  ٥١أمــــــام ھذا ا+ختبـــــار يقول فى إشعياء 

ذراع الرب استيقظى كما  استيقظى، استيقظى ألبسي قوة يا"
  ... ".فى أيام القدم كما فى ا&دوار القديمة 

  

أحبائى عبد الرب ھنا يمارس ويختبر وھو فى كل المعاناة محاط بالضغوط والتعييرات 
نحن بذات الطريق فى غربة ھذا العالم .  يختبر معونة الرب وقربه وعدله وبره فى حياته

.  السبل ننير الطريق أمام الكثيرين فى عالم مظلمأرسلنا لنكون َحَملة المشاعل بكل 

ونحن نؤدى دورنا النبوى قد ن7قى الكثير ونواجه تحديات ومقاومات وضغوط وتعيير 

السيد الرب يعيننى " ولكننا نختبر ھذه الحقائق .  وسوء فھم ونُمات كل النھار
لذلك + أخجل لذلك جعلت وجھى كالصوان وعرفت أنى + 

من .  ھو الذى يبررنى من يخاصمنى لنتواقفقريب  . أخزى
.  ھوذا السيد الرب يعيننى.  ھو صاحب دعوى معى ليتقدم إلى

من ھو الذى يحكم على ھوذا كلھم كالثوب يبلون يأكلھم العث 
من سيشتكى على "  ٣٣:  ٨يقول الرسول فى روميـــة  ". 

ة ھذه ألسنـــا نرى فى خاتم".  هللا ھو الذى يبرر.  مختارى هللا
القصيدة المقارنة بين بر هللا الثابت ا&بدى وبين مصير ا&شرار 

  ).١٦ - ١٣:  ٣أعمال (المقاومين 
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  القصيدة الرابعة 

  

  ا&لم والمجد
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ھوذا عبدى يعقل يتعالى ويرتقى "    
كما اندھش منك كثيرون . ويتسامى جداً 

كان منظره كذا مفسداً أكثر من الرجل 
ھكذا ينضح . أكثر من بنى آدموصورته 

من أجله يسد ملوك أفواھھم . أمما كثيرين
&نھم  قد أبصروا ما لم يخبروا به وما لم 

من صدق خبرنا ولمن . يسمعوه فھموه
نبت قدامه كفرخ . أستعلنت ذراع الرب

وكعرق من أرض يابسة + صورة له و+ 
. جمال فننظر إليه و+ منظر فنشتھيه

لناس رجل أوجاع محتقر ومخذول من ا
ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوھنا 

لكن أحزاننا حملھا . محتقر فلم نعتد به
وأوجاعننا تحملھا ونحن حسبناه مصابا 

وھو مجروح . مضروبا من هللا ومذلو+ً 
&جل معاصينا مسحوق &جل آثامنا تأديب 

كلنا كغنم . س7منا عليه وبحبره شفينا
الرب ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه و

ظلم أما ھو فتذلل . وضع عليه إثم جميعنا
كشاة تساق إلى الذبح . ولم يفتح فاه

. وكنعجة صامتة أمام جازيھا فلم يفتح فاه

وفى جيله . من الضغطة ومن الدينونة أخذ
من كان يظن أنه قطع من أرض ا&حياء 
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وجعل مع . أنه ضرب من أجل ذنب شعبى
على . ا&شرار قبره ومع غنى عند موته

. نه لم يعمل ظلماً ولم يكن فى فمه غشأ

إن . أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن
جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نس7ً تطول 

من تعب . أيامه ومسرة الرب بيده تنجح
وعبدى البار بمعرفته . نفسه يرى ويشبع

لذلك . يبرر كثيرين وآثامھم ھو يحملھا
أقسم له بين ا&عزاء ومع العظماء يقسم 

أجل أنه سكب للمـــــــــــوت  غنيمة من
نفسه وأحصى مع أثمة وھو حمل خطيـــة 

.             "كثيرين وشفع فى الُمذنبين
  ١٢ - ١:  ٥٣، ١٣:  ٥٢إشعياء 

ھذه القصيدة ھى الرابعة من قصائد العبد المتألم وھى تبدأ من العدد الثالث عشر من 
وھذه القصيدة من . لثالث والخمسينا(صحاح الثانى والخمسين حتى نھاية ا(صحاح ا

وفى ھذا . أروع الكتابـــــات التى نجدھا فى الكتاب المقدس عامة وفى العھد القديم ككل
، إذ أنھا تتميز بقوة ) ٦٦ - ٤٠ا(صحاحات ( القسم من إشعياء المسمى كتاب التعزية 

ضاع وا&لم من فى القصيدة كلھا نرى ا+ت. دراما مؤثرة وبكلمات تصويرية باھرة جداً 
ففى كل أعداد القصيدة نرى التداخل . ناحية، ونرى ا+نتصار والمجد من ناحية أخرى

  .الواضح بين آ+م ومعاناة واتضاع ثم قوة ومجد وانتصار وتبرئة
  

أنھا أنشودة  -بالرغم أنھا تتحدث عن العبـــــد المتألم  -ويمكن أن نرى القصيـــــدة ككل 
:  ٥٢إشعياء ( ففى الفقرة ا&ولى . ندما نرى المقدمة والخاتمةغلبة وانتصار، خاصة ع

إشعياء ( نرى ھنا كلمات انتصار وتعبيرات غلبة وكذلك فى الفقرة ا&خيرة )  ١٥ - ١٣

أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن إن " إذ يقول )  ١٢ - ١٠:  ٥٣
جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نس7ً تطول أيامه ومسرة الرب بيده 

من تعب نفسه يرى ويشبع وعبدى البار بمعرفته يبرر  .تنجح
لذلك أقسم له بين ا&عزاء ومع  . كثيرين وآثامھم ھو يحملھا



57 

العظماء يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصى  
فى ". مع أثمة وھو حمل خطية كثيرين وشفع فى المذنبين 

بل أكثر من ذلك فنحن نرى ھذه . دھاتين الفقرتين نرى تعبيرات ا+نتصار والنجاح والمج
القصيدة كأنشودة ا+نتصار حتى من القرينة ا&كبر التى تحيط بھا من ا(صحاحات 

السابق لكلمات القصيدة  ٥٢فمث7 عندما ننظر (صحاح . السابقة  لھا وال7حقة عليھا

قد شمر الرب عن ذراع قدسه أمام " نسمعه يقول  ١٠وبالذات  عدد 
ھنا ". فترى كل أطراف ا&رض خ7ص إلھنا عيون كل ا&مم 

  .نرى قوة ذراع الرب وانتصار وتمجيد خ7ص الرب الشامل
  

أيتھا الذليلة المضطربة "  ١٥ - ١١كله وبالذات ا&عداد  ٥٤وفى إصحاح 
غير المتعزية ھأنذا أبنى با&ثمد حجارتك وبالياقوت ا&زرق 

نية وكل أوسسك وأجعل شرفك ياقوتاً وأبوابك حجارة بھرما
وكل بنيك ت7ميذ الرب وس7م بنيك . تخومك حجارة كريمة

بالبر تثبتين بعيدة عن الظلم ف7 تخافين وعن ا(رتعاب . كثيراً 
ھا أنھم يجتمھون اجتماعاً ليس  من عندى من . ف7 يدنو منك

ھذه الكلمات التى تشكـــل القرينة ا&كبر ". اجتمـــــع عليك فإليك يسقط  
ة تعطى انطباعا قويا أن ھذه القصيدة التى تعرف بقصيدة ا&لم ھى أيضـــــاً ال7حقـــــ

تبدأ ھذه القصيدة وتستمــــــر فى فقرات متساوية، . قصيدة ا+نتصار المجيد لعبد الرب
  .كل فقرة منھا تتكون من ث7ثـــــة أعداد كما سنرى

  

ونحن نستمع فيھا . ١٥عدد حتى  ١٣الفقرة ا&ولى التى تشكل المقدمة ابتداء من عدد 
إلى حديث الرب مباشرة وھو يقدم عبده ويتحدث فى ھذه المقدمة عن ظھور واتضاع 

و  ٦ - ٤و  ٣ - ١:  ٥٣الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والتى تشمل . وتمجيد ھذا العبد
امسة ثم تُختم القصيدة بالفقرة الخ. عبارة عن مرثاة تقدمھا ا&مم عن ھذا العبد ٩ - ٧

لقد بدأ القصيدة، وھو ينھى القصيدة . وا&خيرة بكلمات هللا يھوه العظيم مرة أخرى
بصوته عندما يقدم فى ھذه الخاتمة َضْعف العبد وإرساليته كوسيط، ثم البراءة الكاملة 

  .وا+نتصار الشامل
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  أو+ً 

د    المستقبل الناجح للعبد الُمَمجَّ
  

ھوذا عبدى يعقل يتعالى ويرتقى "    
كما اندھش منك . يتسامى جداً و

كثيرون كان منظره كذا مفسداً أكثر 
من الرجل وصورته أكثر من بنى 

من . آدم ھكذا ينضح أمما  كثيرين
أجله يسد ملوك أفواھھم &نھم قد 
أبصروا ما لم يخبروا به وما لم 

  ".يسمعوه فھموه
   ١٥ - ١٣:  ٥٢إشعياء 

  

  

صحاح الثانى والخمسين يرى الدارس لھا ث7ثة أفكار فى ھذه ا&عداد ا&خيرة من ا(
  :واضحة يقدمھا هللا عن عبده

  

  ) ١٣عدد ( حقيقة التمجيد   - ١
" ھوذا عبدى " : وفيه يقدم هللا عبده ويعلن ھذه الحقيقة العظمى ويقول 

والسؤال ھنا من ھو ھذا العبـــــد ؟  ومن ھو المقصود بھذه الكلمات ؟ أريد أن أقدم 
، يقول إشعياء النبى ١:  ٤٢نقرأ فى إشعياء . جابة من خ7ل كلمات الكتاب المقدسا(

ھوذا عبدى الذى أعضده " : ھنا عندما يبدأ نفس ا(صحاح بنفس ا(شارة 
 وضعت روحى عليه فيخرجمختارى الذى سرت به نفسى 

ة إصحاح ". الحق لeمم أنتم شھودى يقول "  ١٠:  ٤٣من نفس النبوَّ
دى الذى اخترتــــه لكى تعرفوا وتؤمنوا بى الرب وعب
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".  وتفھموا أنى أنا ھو قبلى لم يصور إله وبعدى + يكون
  . ھوذا عبدى الذى اخترته أنا. الحديث ھنا يكاد يفھم بلغة المفرد

  

وأما أنت يا  إسرائيــــــل " يقول إشعياء النبى  ٩ - ٨:  ٤١ثم نعــــود إلى 
ته نسل إبراھيم خليلى الذى عبدى يا  يعقوب الذى اختر

أمسكتـــــه من أطراف ا&رض ومن أقطارھا دعوته وقلت لك 
ھنا تتضح ا(شارة أن المقصود بالعبد ". أنت عبدى اخترتك ولم أرفضك 

  .ھو الشعب ا(سرائيلى الذى اختاره الرب لغرض سام
  

واxن يا  يعقوب عبدى وإسرائيل الذى اخترته "  ١:  ٤٤إشعياء 
اذكر ھذه يا  " يقول  ٢١:  ٤٤وفى نفس ا(صحاح . تأكيد لنفس ا+تجاهھذا ". 

يعقوب يا  إسرائيل فأنك أنت عبدى قد جبلتك عبد لى أنت يا  
  ". إسرائيل + تُنسى منى

  

اسمعى لى أيتھا الجزائر وأصغوا أيھا ا&مم " ٦ - ١:  ٤٩إشعياء 
. من بعيد الرب من البطن دعانى من أحشاء أمى ذكر اسمى

فى ظل يده خبأنى وجعلنى سھماً . وجعل فمى كسيف حاد
وقال لى أنت عبدى إسرائيل الذى به . فى كنانته أخفانى. مبرياً 
. أما أنا فقلت عبثاً تعبت باط7ً وفارغاً أفنيت قدرتى. أتمجد

واxن قال الرب جابلى . لكن حقى عند الرب وعملى عند إلھى
ه فينضم إليه إسرائيل من البطن عبداً له (رجاع يعقوب إلي

فقال قليل أن تكون . فأتمجد فى عينى الرب وإلھى يصير قوتى
فقد . لى عبداً (قامة أسباط يعقوب ورد محفوظى إسرائيل

  ".جعلتك نوراً لeمم لتكون خ7صى إلى أقصى ا&رض
  

ة إشعياء وأماكن أخرى نجد ھذه الكلمات قد كتبت أساساً  من خ7ل ھذه الجولة فى نبوَّ

  "ھوذا عبدى"لشعب الرب برغم ا+خت7فات المتعددة حول المقصود بھذه العبارة 
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للعھد القديم ھل ھو النبى نفسه أم ھو النبى إرميا أم الشعب وھو ا+تجاه  عن الدارسين
الذى . ھو شعب إسرائيل الذى يتحدث عنه كوحدة وكمجموع. الذى يكاد يكون سائداً 

eمم &قصى ا&رض، منه تعلن محبة هللا، ومن خ7له يتمجد هللا اختاره هللا ليكون نوراً ل
لكن ھذا الشعب بأفراده المحدودين، . بين الناس، وبواسطته تتبارك جميع قبائل ا&مم

ولذا نرى النبى عندما كتب . وبتاريخه المعروف، قد أخفق فى تحقيق ھذا الھدف السامى
ا&مم قد تطلع بعين النبوة إلى العبد ا&كمل ھذه الكلمات تاريخياً إلى إرسالية الشعب وسط 

إلى المسيا إلى عبد الرب المفرد . الذى فيه تتم ا(رسالية الكاملة وفيه يكمل المجد الكامل
ھنا، إلى نسل إبراھيم، إلى المسيح، إلى العبد الذى فيه وصل النور إلى كل مكان فى 

عندما يحيا ويموت ويقوم من . النوروفى ھذا العبد تتم ا(رسالية العظمى ويعلن . العالم
فھو بالمعنى التاريخى الشعب فى إرساليته وبالمعنى . أجلنا ويفتح باب الحياة لكل إنسان

  .النبوى المسيح الذى حقق ھذه الكلمات فى حياته وإرساليته
  

ھنا من الكلمات الصعبة فى " عقــــلي"كلمة :   ھوذا عبدى يعقـــل 
ولكن لننظر إلى . اخت7فات متعددة حول معناھا محاولة فھمھا وقد نجد

  Yaskilوبالعبرية  " يعقل " . المعانى المختلفة للكلمة ا&صلية

ترجمت بمعنــــى يتعقَّل، وبعض التراجم أخذت ا&صل وترجمته أنه 
البعض اxخر وجد أن الكلمة فى أصلھا تفيد ". يتصرف بحكمة"
، ينجح وخاصة فى ربطھا بالكلمات أى عبدى يعقـــــل" ينجح ويتقدم"

وأيضاً بنفس الكلمات التى جاءت فى ، "يتسامى جداً " التالية 
عندما يمسك بالشريعة ينجح ويتقدم وفى " تفلح "  ٨:  ١يشوع 

وكان داود يخرج إلى حيثما " ) أ (  ٥:  ١٨صموئيل ١
  -  ١٤:  ١٨صموئيل  ١أيضاً ( ... " أرسلــــــه شاول كان يفلح

  ). ٢١:  ١٠، إرميا ٧:  ١٨ملوك  ٢و  ٣:  ٢و ا ملوك  ١٥
  

الفكرة المقصودة ھنا ھى أن نجاح العبد فى إرساليته الكبرى مرتبط بحكمه العبد وبتعقله 

والفاھمون يضيئون كضياء الَجلَِد " فالنجاح مرتبط بالمعرفة . وبمعرفته
واxن يا أيھا " ويقول هللا لملــوك ا&رض وقضاتھا )  ٣:  ١٢دانيال ( ... " 

ھذا العبد الذى فى حكمته جاء إلى إلھه، ).  ١٠:  ٢مزمور ( ... " الملوك تعقلوا
وعاش معه، وارتبط به، وأخذ منه ا(رسالية، وتعلم طرقه وأھدافه، واستطاع أن يلم 

ھذا ھو العبد الحكيم الذى . واكتشف معنى آ+مه ومعاناته. بأبعاد وأسرار الرؤى التى له
ھذا ھو . نازلة من فوق ارتبط بإلھه واكتشف فيه معنى حياته وآ+مه وأمجاده فى حكمة
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النجاح الحقيقى الذى ارتبط بحكمـــــة العبد عندما أخذ من روح هللا روح الحكمة 

يتعالى ويرتقى ويتسامى " والمشورة، روح المعرفــــة والفھم ونتيجة لھذا 
 ١:  ١١اح والحكمة نجده أيضاً فى إشعياء ھذا ھو ا+تجاه فى الربط بين النج". جداً 

ويخرج قضيب  من جذع يسى ونبت غصن من أصوله "  ٢ -
ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفھم روح المشورة 

"  ٤:  ٥٠وإشعياء ". والقوة روح المعرفة ومخافــــة الرب 

أعطانى السيد الرب لسان المتعلمين &عرف أن أغيث المعيى 
". كل صباح يوقظ لى أذناً &سمع كالمتعلمين يوقظ . بكلمة

من تعب نفسه يرى ويشبع وعبدى البار "  ١١:  ٥٣وإشعياء 
  ".  بمعرفته يبرر كثيرين وآثامھم ھو يحملھا 

  

ألسنا نرى ذلك بوضوح عندما تحدث العھد الجديد عن الربط بين نجاح إرسالية الرب 
يرى الصليب أنه عثرة . رسالية الناجحةفيرى الناس ھذا العمل وا(. يسوع وھذه الحكمة

ا ( ويراه البعض أنه جھالة،  أما لنا نحن المدعوين فبالمسيح قوة هللا وحكمة هللا 
ھذه الحكمة ھى التى مھدت وقادت وأنجحت إرسالية الرب يسوع، ).  ٢٤:  ١كورنثوس 

ريد فإنى أ"  ٣ - ١:  ٢بل أكثر من ذلك نجد فى كلمات الرسول بولس فى كولوسى 
أن تعلموا أى جھاد لى &جلكم و&جل الذين فى +ودكية 
وجميع الذين  وجميع الذين لم يروا وجھى فى الجسد لكى 
تتعزى قلوبھم مقترنة فى المحبة لكل غنى يقين الفھم لمعرفة 
سر هللا اxب والمسيح المذخر فيه جميع كنوز الحكمة 

حكمة العبد ثم نجاح ا(رسالية ھذه الكلمات وغيرھا تربط بين معرفة و". والعلم
  .وتمجيد العبد

  

إن الكنيسة أُعِطَى لھا أن . ربط النجاح بالمعرفة والحكمة مھم جداً لنا فى ھذه ا&يام
تعرف أسرار ملكوت السماوات وكلما ازدادت تعرفاً على ملَِكھا، وكلما أمسكت بالحكمة 

ن الكلمة وأن تتعلم وأن تفھم، التى أقامت أعمدتھا السبعة، وكلما استطاعت أن تقترب م
وأن يكون لھا لسان المتعلمين وأذن المتعلمين، وامتeت من روح المشورة والفھم 
والمعرفة كلما استطاعت الكنيسة أن تمتلئ وأن يفيض ھذا الملء على اxخرين وأن 

رب إن الكنيسة اxن ھى جسد ال. تندفع فى رسالتھا الُمھدَّفة والحكيمة بروح هللا فتنجح
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المختار لحمل النور إلى اxخرين، وعلى الكنيسة أن تتعقل وتتعلم وتدرك وتكتشف 
ثم تخرج ويفيض ھذا الكنز كنز المعرفة، معرفة الرب يسوع على . وتستوعب وتفھم

واxن إن كان أحدنا تُعِوزه حكمــة فليطلب من هللا الذى يعطى الجميع بسخاء . اxخرين
  ).٥:  ١عقوب ي(و+ يُعيِّر فسيُعطى له 

  

  

  

  ) ١٤عدد ( عمق ا+تضاع   - ٢

كما اندھش منك كثيرون كان منظره كذا مفسداً أكثر من "  
اندھش منك أم منه ؟  المقصود منه ". الرجل وصورته أكثر من بنى آدم 

عـوا عندما رأوا " اندھــــش " . ا+ندھاش أمام العبد جاءت أحياناً بمعنى ُروِّ
. وكلمة مفسداً تعنى مشوھاً ممسوخاً . ثر من الرجل أكثر من بنى آدممنظراً ُمْفَسداً أك

وعندما رأوا ھذا المنظر المشوه لم يصدقوا وخافوا ولم يفھموا من ھو ھذا ؟  إن  

م عمق ا+تضاع الذى نجده فى كلمة مفسداً   ٦:   ٥٠الكلمات فى  إشعياء " .. تُجسِّ

أستر عن بذلت ظھرى للضاربين وخدى للناتفين، وجھى لم 
+ صورة له .. تخيلوا كيف يكون بعد ھذا حال وجھه ؟ مفسداً ". العار والبصق 

و+ جمال لقد حمل اللعنة كاملة على الصليب، أخلى نفسه آخذاً صورة عبد، صائراً فى 
.. شبه الناس، وإذ ُوجد فى الھيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب

تصف   ٩ - ١:  ٥٣والفقرات التالية فى إشعياء .. لبشروعلى الصليب حمل كل عار ا
وعندما رأوا وجھه مشوھا مفسداً، لم يدركوا . بوضوح وتُصور بج7ء عمق ھذا ا+تضاع

  .أنه &جلھم ومن أجلھم فاندھشوا ورّوعوا وتعجبوا
  

  

  

  

  )١٥عدد (ُعْظم البركة   - ٣
لعمق ا+تضاع، وتعبير عن فھى نتيجة . وعظم البركة مرتبطة بالخطوتين السابقتين

ھكذا ينضح " . حقيقـــة التمجيد، ومظھر لنجاح المأموريـــــــة ونجاح الرسالـــــة
عندما أخلى نفسه وأخذ ھذه الصورة من أجلنا فى عمق اتضاعـــه " أمما كثيرين 

. قد تعنى يَثِب مندھشاً " ينضح أمماً " كانت النتيجة الرائعة ينضح أمما كثيرين 

إذن ينضح تعنى يثب . ھى كلمة اندھش ١٤البعض أنھا نفس الكلمة فى عدد وقال 
الشخص الذى لم يفھموا طبيعته . مندھشاً احتراماً وإعجاباً وانبھاراً أمام المسيح
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وإرساليته فى البداءة، لكنھم رأوا فيه عم7ً  عظيماً، عمل الرب الفدائى &جلھم وھنا 
  .اندھشوا

  

وھى . مة ينضح فقد جاءت بمعنى يرش أو ينثر ماء أو دماً ولكن ھناك معنى آخر للكل
عند  ٦:  ٤نفس الكلمة ينضح التى أخذھا البعض وربطھا با(طار الكھنوتى فى +ويين 

والتعبير ھنا ارتبط . تقديم ذبيحة الخطية، إذ يتقدم الكاھن ويغمس إصبعه فى الدم ويرش 
وربطوا بين ذبيحة ا(ثم وذبيحة . من نفس القصيدة إذن جعل نفسه ذبيحة إثم ١٠بعدد 

والمعنى ھنا سوف يرش  وينضح وينثر دمه على  كثيرين ويطھر الكل من . الخطية
كل من يؤمن . وھنا ُعظم وغنى البركة  سوف ينضح على الكل ويرش من دمه. خطاياھم

ونحن نجدھا . تشير إلى غنى الحصاد" كثيرين "وكلمة . به ينال باسمه غفران الخطايا

الكثرة "  حمل خطية كثيرين وشفع فى المذنبين " كرر فى القصيدة تت

الذين ردوا كثيرين إلى معرفة "   ٣:  ١٢ھنا من الغنـــى ، وفى دانيال 
فالرسالة ليست مجرد أعداد قليلة، نكتفى بھا بل يجب أن يكون الحصاد وفيراً ".  الحق

يأت ليُْخَدم بل &ن ابن ا(نسان أيضاً لم "  ٤٥:  ١٠وفى مرقس . جداً 
كلمات  ١٩:  ٥وفى رومية ". ليَْخُدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين 

&نه كما بمعصية ا(نسان " الرسول بولس وھو يناقش عمل الرب 
الواحد جعل الكثيرون خطاة ھكذا أيضاً بإطاعة الواحد َسيُجعُل 

عن نجاح ھذه كلمات مشجعة . ھو سيبرر عدداً كثيراً جداً ". الكثيرون أبرار 

قدامه  -من أجله " والكثرة ليست فقط لeمم بل أيضاً لرؤساء ا&مم . ا(رسالية
كلمة يُسّد تعنى إما ا+قتناع الكامل أو ا+ندھاش ". يسد ملوك أفواھھم  -

فى . وا+نبھار من حقيقة ھذا العبد ونجاح  الرسالة الكبرى التى كانت بعيدة عن أفكارھم

ينظر ا&مم ويخجلون من كل بطشھم " معنى نجد نفس ال ١٦:  ٧ميخا 
حدث ھذا ا+قتناع ". يضعون أيديھم على أفواھھم وتصم آذنھم 

&نھم أبصروا ما لم يخبروا به "  الكامل أو ھذا ا+نبھار وا+ندھاش، ذلك
الحديث . ن7حظ ھنا الربط بين أبصروا وبين فھموا". وما لم يسمعوه فھموه 

م سمعوه، &نه لم يكن من الممكن أن يصدقوه لو سمعوه، أو الذى أقنعھم ليس مجرد أنھ
فھم الرؤية وفھم . أبصروا ثم فھموا. يقتنعوا به، لكنھم أبصروا، الذى رأيناه بعيوننا

ھل يوجد شخص مازال بعيداً عن فھم إرسالية . لذلك سدوا أفواھھم، لقد اقتنعوا. ا+ختبار
  اxن ؟ الرب يسوع ولم يستطيع أن يصدق أو يدرك حتى
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أصلى أن إلھنا الذى وعد أن ينضح أمماً كثيرين، وقد تم ھذا ومازال يتم، يصل إلى ھذا 
ويستطيع أن يبصر عندما يرى الجسد الممزق والدم والوجه المفسد يستطيع أن . ا(نسان

يرى من ھو ھذا ؟ ھو ملك المجد الذى بدمه ينضح أمماً كثيرين وأمامه يسد ملوك 
  .صروا ما لم يخبروا به وما لم يسمعوه فھموهأفواھھم &نھم أب
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  ثانياً 

  مرثاة ا&مم 
من صدق خبرنا ولمن أستعلنت ذراع "    

نبت قدمه كفرخ وكعرق من أرض . الرب
يابسة + صورة له و+ جمال فننظر اليه 

محتقر ومخذول . و+ منظــــر فنشتھيــه 
من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن 

ھنا محتقر فلم نعتد به وكمستٍَّر عنه وجو
لكن أحزاننا حملھا وأجواعنا تحملھا . 

ونحن حسباناه مصابا مضروبا من هللا 
وھو مجروح &جل معاصينا . ومذلو+

مسحوق &جل أثامنا تأديب س7منا عليه 
كلنا كغنم ضللنا ملنا كل . وبحبره شفينا 

واحد الى طريقه والرب وضع عليه أثم 
لل ولم يفتح فاه ظلم أما ھو فتذ. جميعنا 

كشاة تساق الى الذبح وكنعجــة صامتة 
من الضغطة . أمام جازيھا فلم يفتح فاه 

 وفى جيله من كان. ومن الدينونة أخذ 

يظن أنه قطع من أرض ا&حياء أنه 
وجعــــــل . ضرب من أجـــــل ذنب شعبى

مع ا&شرار قبره ومع غنى عنـــــد 
ولم  على أنه لم يعمل ظلمــــــاً . موته

  ."يكن فى فمه غش
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    ٩ - ١:  ٥٣إشعياء 

  
نجد مرثـــــــاة عميقة تقدمھا الشعوب  ٩ - ١:  ٥٣فى ھذه الفقـــــــرة إشعياء 

ھـــــذه المرثـــــاة . وا&مـــــــم، وتدخل مع يھوه فى الحوار حــــول عبد الــــــرب المتألم
ھولـــــــــر    Hallerفيقول . علمــــاء كثيريـــــن ُوِصفـــــت بطرق مختلفــــــة من

بجريك إنھا مزمور  Begrickإنھا ترنيمـــة خاصـــــة بتقديم الذبائــــــح ويقول 
ويرى البعض أن لھا ع7قة بمراثى العھد القديم مثل اعترافات إرميا، ومثل . إلخ... شكر

ومثل  ١٠٢،  ٨٨، ٦٩، ٣٣، ٣١، ٢٢، ٦بعض المراثى التى فى سفـــــر المزامير 
 ٣١ - ١:  ٢٩، ٢٢:  ١٠ - ٢٥:  ٩، ٢١و  ٧ - ٢:  ٦، ٢٦ - ٣:  ٣مراثى سفر أيوب 

، ١٠٢، ٩٦،  ٨٩،  ٨٨، ٤٩، ٢٢، ١٨كما أنھا قريبة من المزامير الملكية . ٢٧: 
وتنقسم ككل . فى ھذه المرثاة يأخذ ا&مم الك7م مباشرة، ويكون العبد مركز الحديث. ١١٨
  :ث7ث فقرات واضحة حتى فى ترجمتھا العربية كاxتى إلى

   

  حياة ا&لم  - ١
نبت قدامه . من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب"

كفرخ وكعرق من أرض يابسة، + صورة له و+ جمال فننظر 
إليه و+ منظر فنشتھيه محتقر ومخذول من الناس رجل 

ر فلم نعتد أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوھنا محتق
  ) ٣ - ١:  ٥٣إشعياء ( ".  به

  :فى ھذه الفقرة نتأمل معاً فى فكرتين 

  

  ) ١عدد ( السؤال المباشر  : الفكرة ا&ولى

ھنا نجد النبى يقدم  ".من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب"

من " . السؤال بدون مقدمات، ويدخل به على لسان الشعوب وا&مم بصورة مباشرة
وھنا نرى الدھشة والحيرة ! أى من يصدق ما سمعناه ؟  " رنا صدق خب

وقد نجد أمثلة كثيرة لھذا . وا(جابة المتوقعة الموجودة فى صيغة السؤال، + يوجد أحد

من كال بكفه "  ١٢:  ٤٠النوع من ا&سئلة فى نفـــــس النبوة مثل إشعياء 
المياه وقاس السموات بالشبر وكال بالكيل تراب ا&رض 
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"  ١٠:  ٥٠؟  وفى إشعياء  "ووزن الجبال بالقبان واxكام بالميزان 

؟  وربما يثور ھذا  " ...من منكم خائف الرب سامع لصوت عبده 
ما ھو الخبر وكيف سمعوه ؟ وھنا . ما الذى سمعوه ولم يصدقوه: التساؤل فى أذھاننا 

نبياء العظام الذين البعض يقول الذى سمعوه ھو رسائل ا&. تعددت ا(شارات وا(جابات
والبعض . أرسلھم الرب إليھم بكلمته وتنبأوا وقدموا عظات رائعة لكن الشعب لم يسمع

وربما تكون ا(شارة إلى . اxخر قال ربما تكون ا(شارة إلى أغنيات وقصائد العبد المتألم
لوبه عظات إشعياء التى قدمھا فى نبوته فى ھذا السفر الخالد الُمتسع والتى قدمھا بأس

ويشترك معى  -لكن ا(شارة قد تكون فى النھاية . البديع ھذا النبى المھم، ولم يستمع أحد
إلى كلمات يھوه السابقة مباشرة فى  -فى الرأى عدد كبير من دارسى الكلمة المقدسة 

  .١٥ - ١٣:  ٥٢إصحاح 
  

عن آ+م العبد وقد رأينا أن ھذه المقدمة تتكلم . ھذه الكلمات ھى بمثابة المقدمة للقصيدة

ھوذا "  من يصدق ھذا الك7م. قالھا الرب بلسانه ولم يصدق الشعب. وتمجيده
عبدى يعقل ويتعالى ويرتقى ويتسامى جداً كما اندھش منك 
كثيرون كان منظره كذا مفسداً أكثر من الرجل وصورته أكثر 

ينضح أمما كثيرين، ومن "  وبھذه الصورة المشوھة، ".من بنى آدم 
د ملوك أفواھھم &نھم قد أبصروا ما لم يخبروا به أجله يس

من صدق ھذا الخبر منھم ؟ ھناك إذن ترابط واضح  ".وما لم يسمعوه فھموه 
إن . وھذا الترابط يؤكد ھذا المعنى ا&خير. فى الفكر بين الفقرة السابقة وبين ھذه الفقرة
ختار هللا أدنياء العالم لم يصدقوا كيف ي. الخبر المقصود ھو ك7م يھوه السابق مباشرة
ھذه الكلمات + )  ٢٨:  ١كورنثوس ١( والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود ؟ 

وفى ذات النبوة . يصدقھا عقل، و+ يستوعبھا فكر ا(نسان بدون لمسة الروح القدس
 ٨:  ٣٠، ١٣ - ٩:  ٢٨إشعياء ( عبارات كثيرة تؤكد عدم تصديق الشعب وعدم إيمانه، 

يوحنا ( فى العھد الجديد نجدھا مفسرة بصورة يمكن للجميع أن يستوعبھا، و)  ١١ -

ومع أنه كان قد صنع أمامھم آيات ھذا عددھا ")  ٤٠ - ٣٧:  ١٢
لم يؤمنوا به ليتم قول إشعياء النبى الذى قاله يارب من صدق 
خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب لھذا لم يقدروا أن يؤمنوا 

قد أعمــــــى عيونھم وأغلظ قلوبھم لئ7  &ن إشعياء قال أيضاً 
  ".يبصروا بعيونھم ويشعروا بقلوبھم ويرجعـــوا فأشفيھم
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ألسنا نرى ذات الموقف حتى اxن، من بعض الذين لم يصدقوا عمل هللا من أجلھم ؟ ولم 
. يؤمنوا بالخبر السار ؟ ولم يفھموا كيف أن هللا يتجسد ويحيا بيننا ويتخذ جسم بشريتنا

نعم، اندھش من ھذا المنظر كثيرون ومازالوا فى . يكون منظره مفسداً أكثر من الرجل ثم
  من يصدق ھذا الخبر وكيف يكون ھذا ؟ . اندھاشھم

  

يقول البعض إنھا جاءت حرفياً فى العبرية فى  ".لمن استعلنت ذراع الرب"
 The arm ".فوق من أو على من استعلنت ذراع الرب " بعض الترجمات ا(نجليزية 

of Yahweh upon (over) whom has it been revealed   أى أن هللا أعلن
نفســـه بكيفية قوية وبذراع ممدودة فوق ھذا الشعب فى رعايته وقيادتــــــه لكن 

يـــت . الشعـــب لم يصــــــدق ولم يفھم ولكن ربمــــا نسمـــع عن مخطوطــــــات ُسمِّ

لمن "أى  "    To whom" ر الميــــت أتت بـ بمخطوطـــــات البحـــــ
نجد ذراع الـــرب  ٩،  ٥:  ٥١فى نبوة إشعياء ". استعلنــــت ذراع الرب

قريب برى قد برز خ7صى وذراعاى " ٥المعلنــــــة ھنا فى عـــــــدد 
فى ". إياى ترجو الجزائر وتنتظر ذراعى. يقضيان للشعوب
إستيقظى إلبسى قوة ياذراع  إستيقظى،"  ٩الصرخة فى عدد 

 ...الرب استيقظى كما فى أيام القدم كما فى ا&دوار القديمة 

"  ١٠:  ٥٢وفى إشعياء . عندما استيقظت واستعلنت قوة الرب وسلطانه لھؤ+ء ".

قد شمر الرب عن ذراع قدسه أمام عيون كل ا&مم فترى كل 
دسه فى تاريخ قد أعلن الرب عن ذراع ق ".أطراف ا&رض خ7ص إلھنا 

قلنا إن عبد الرب الُمشار إليه أساساً فى ھذه الكلمات تاريخياً ھو شعب إسرائيل  -الشعب 
ففى حياة الشعب أعلن الرب عن ذراع قدسه . ثم نبوياً شخص المسيا السيد المسيح -

مراراً فى كل تاريخھم منذ أخرجھم من أرض مصر بذراع ممدودة قوية ثم أخرجھم من 
حتى عندما زج بھم فى السبى . ھم فى البرية ثم أدخلھم إلى أرض كنعانالبحر وعال

استخدم كورش كآلة قوية فى يمينه لفتح الباب أمام الشعب للعودة فى كل التاريخ أعلن 
. لھم الرب عن ذراع قدسه كعبد الرب يحمل ھذا الخبر السار إلى  ا&مم من حولــــه

أى إله عظيم مثل . طريقكاللھم فى القدس "  ٢٠ - ١٣:  ٧٧مزمور 
. عرفت بين الشعوب قوتك. أنت ا(له الصانع العجائب. هللا

أبصرتك المياه . فككت بذراعك شعبك بنى يعقوب ويوسف
سكبت . ارتعدت أيضاً اللجج. ياهللا أبصرتك المياه ففزعت
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. أيضاً سھامك طارت. الغيوم مياھاً أعطت السحب صوتاً 

ضاءت المسكونة ارتعدت صوت رعدك فى الزوبعة البروق أ
فى البحر طريقك وسبلك فى المياه الكثيرة . ورجفت ا&رض
  ".ھديت شعبك كالغنم بيد موسى وھرون . وآثارك لم تعرف

  

وفشل إسرائيل لعدم إيمانه ، وتحير الرب ماذا يفعل ؟ فخلصت له يمينه، وأعلن عن ذراع 
وجاء إلينا وحل بيننا . ع7نقدسه بعمله الكامل فى شخص المسيح بأروع وأرفع وأكمل إ

. ورأينا مجده مجداً  كما لوحيد من اxب مملؤاً نعمة وحقاً وتجلى للجميع ولم يصدقوا

لمن استعلنت ذراع الرب إذاً ؟ فى القديم للشعب، . مات وعاش وقام وأقامنا معه وفيه
ياتھم، واxن لنا جميعاً كيف + نصدق وكيف + نؤمن ؟ لقد رأوا هللا فى كل أحداث ح

كم من . ونرى هللا وھو يعلن نفسه لنا فى الكلمة. ومازلنا نرى هللا فى كل أحداثنا اليومية
مرة فى حياتنا كأسرة أو فى الخدمة أو فى مجال العمل أعطى لنا هللا الخبر، شمر عن 

وھو اxن يحدثنا عن . ذراع قدسه وأتى ھو إلينا بنفسه ؟ أليس من الغريب أننا + نصدق
لفدائى وعن إع7نه الكامل لذاته ؟ فمن صدق خبرنا ؟ إن ھذا ا(له العظيم يتجسد دوره ا

  !ويتألم ويموت من أجلنا ؟ 
  

  ) ٣ - ٢أعداد ( قصة ا&لم : الفكرة الثانية
 - ١:  ٣ومرثية أورشليم فى المراثى  ٢٠ - ٧:  ١٩نرى شبيھـــاً لھا فى مرثية أيوب 

ة بوصف تفصيلى لعمق ا+تضاع الذى رأيناه فى وھنا تبدأ قصة ا&لم تبدأ القص. ٢٠
. ھناك أتى بصورة إجمالية عاجلة، وھنا يأتى بصورة تفصيلية واسعة ١٤:  ٥٢إشعياء 

النظرة ا&ولى من فوق والنظرة : وفى تفصيله قدم لنا قصة ا&لم من خ7ل نظرتين 
  .الثانية من أسفل

  ھى نظرة اxب إلى ھذا العبد: ا&ولى  

  ھى نظرة الناس لھذا العبد: الثانية  

نبت أى نما، والفرخ ھو الشجيرة  "نبت قدامه كفرخ" يقول: فى نظرة اxب 
وھو لم يكن فقط صغيراً غضاً ولكنه نبت فى تربة موحشة . الصغيرة أو الغصن الغض

لقد نبت صغيراً غضاً . أى جذر فى أرض يابسة يشق طريقه بصعوبة" كعرق"قاسية، 
)  ٥:  ٢٣مع إرميا  ١٠و  ١:  ١١إشعياء ( تربة قاسية  وعصر فاسد  يافعــاً وفى

ولكنھا فى ا&صل قدام اxب " قدامنا " البعـــــض يقول . تشير إلى اxب"  وقدامه"
أى أن اxب اعتنى به ورعاه فى محبته وركز عليه عينيه فى نموه وفى استمرار وأداء 

اكان فى نظرةاxب، واxن انظـــــروا النظـــرة ھكذ. إرساليته إلى أن حقق ھدفه  كام7ً 
  ماذا قال الناس ؟ : ا&خرى نظرة الناس 
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".  + صورة له و+ جمال فننظر إليه و+ منظر فنشتھيه"

كان مننظره "  ١٤:  ٥٢ھنا تعود بنـــا إلى الفقـــــرة السابقــة فى " الصورة"
لم يجدوا .+ صورة له و+ جاذبيةولذلك  ".كذا مفســــداً أكثر من بنى آدم 

وفى الك7م عن إسرائيل  لم يكن فى كل حياتھم فيھم  شئ صالح . يجذب عيونھم فيه شيئاً 

&نه ھكذا قال السيد الرب إلى " نجد كلمات قوية  ٤:  ٥٢فى إشعياء 
مصر نزل شعبى أو+ً ليتغرب ھناك ثم ظلمه آشور ب7 سبب 

ھذه .  البرية وفى  كنعان وفى السبى + صورة لھمكانوا باستمرار فى مصر وفى   ".
وإذا أتينا إلى . شھادة ا&مم عنھم واختبارھم ھم الخاص بنفوسھم + صورة لھم و+ جمال

التفسير النبوى عن  الرب يسوع، لقد عاش ھو بھذه النظرة من الناس + صورة له  و+ 
جمال أصبح محتقراً  فeن + صورة له و+ ٣:  ٥٣جمال ويتضح ھذا فى إشعياء 

ومخذو+ً من الناس، نتيجة لما رأوه فيه من منظر كريه يدعو إلى ا+شمئزاز، فاحتقروه 

 ٤٩نجدھا فى إشعياء  "محتقر ومخذول"ھذه العبـــــــــارة . ورفضوه بل خذلوه

ھكذا قال الرب فادى إسرائيل قدوسه للمھان النفس " ٧: 
لھذه الدرجة كان محتقراً من الجميع  " ...لمكروه ا&مة لعبد المتسلطين 

أما أنا فدودة + "  ٦:  ٢٢ونجد ھذه الكلمات فى مزمور . مھاناً من الناس
إلى "ويقول يوحنا عنه ". إنسان عار عند البشر ومحتقر الشعب 

محتقر ومخذول "ھذه العبارة  ".خاصته جاء وخاصته لم تقبله
وا&لم الحقيقى الذى اجتاز فيه السيد، تعطى معنى الوحشة والعزلة  "من الناس

ھذه الكلمات كتبت فى الجو الشرقى وفيه + يشعر  ا(نسان با&من إ+ . ا(حساس بالوحدة
وأقسى ما يمكن أن يعرض له إنسان ھو أن يكون وحيدا و يشعر بھذه . بين ا&حباء

ى هللا عقابه لقايين، ربما نراه حتى فى بدء الخليقة، عندما أعط. إنه اختيار مرير. الوحدة

 ..."  وھنا صرخ قايين + أتحمل العزلة. أنه سيصبح مطروداً من وجه كل ا&رض

وأن إحساس السيد فى إخ7ئه . ١٣:  ٤تكوين  "ذنبى أعظم من أن يحتمل 

الشعب لم يصدق، والت7ميذ الذين . ھو إحساس العزلة "أخلى نفسه " الكبير 
. وكلما قال كلمة فھموھا أحيانا بصورة أخرى. جاء اختارھم لم يفھموا من ھو ولماذا

ھكــذا شعر وعانى واختبر ا(حساس . يتحدث عن الصليب فيتشاجرون من ھو ا&عظم
  ).  ١٤:  ١٩أيوب ( بالوحدة 
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" جاءت بمعنى اx+م " أوجاع: " رجل أوجاع ومختبر الحزن

. الحزيــــــنفالمريض ھو )  ٧:  ٦إرميا ( بمعنى المــــــرض " والحزن

" مختبر . " والشخـــــــص الذى يختبر ا&وجــــاع من الطبيعــــى أن يختبر الحزن

. قال البعض إنه بھذه  العبارة يتحدث عن البََرص وا&برص. تعنى يعرف معرفة اختبارية

كان منظره "عندما يقول  ١٤:  ٥٢وربما تكون الصورة واضحــة فى إشعيــــــاء 
ولذلك تركوه الناس كا&برص فھو + يجب  .كا&برص" مشوھا"أى   "كذا مفسداً 

أن يختلط بالناس، لقد تركوه بعيداً محتقراً وحيداً، خذله الجميع، ولذلك أخفينا عنه 

أى لم نلتفت  ،"كمستر عنه وجوھنا محتقر فلم نعتد به"وجوھنا 
برص وتشوه كل شئ، ولذلك الخطية دائماً تشبه ال. إليه، لم نضعه فى مكانه، لم نفھمه

أحسوا أن هللا ھو الذى ضربه نتيجة خطيته . نحن حسبناه مصاباً مضروباً من هللا ومذلو+ً 
تركوه بعيداً نفروا منه ولم . ولذلك نظروا إليه كنجس وكمحتقر)  ٤:  ٥٣إشعياء ( 

&سئلة أمام ھذه الفقرة الرائعة التى تقدم لنا السؤال والقصة نختم ببعض ا. يعتدوا به
ما ھى نظرتك إليه ؟ وما ھو موقفك منه ؟ ھل موقف التصديق : التطبيقية على حياتنا 

وا(يمان، أم موقف الخذ+ن الحقيقى ؟ ھل اختبرت الذراع الممدودة أم أن كل يوم تخذل 
الرب يسوع وتتركه وحيداً ؟ لقد اختبر كل ا&لم من أجلى وأجلك، فھل عرفته كما ھو ؟  

وبدون اختباره للوجع لم يكن ممكناً . ومختبر الحزن ولذلك يعلم أوجاعنا ھو رجل أوجاع
أنا  أن يشعر بنا ولذلك ھو هللا معنا عمانوئيل المشارك لنا &نه رجل ا&وجاع وھو يقول

&نه فيما قد تألم مجرباً يقدر أن يعين ". أعلم أوجاعھم 
قف بجوارى وبجوارك ھو يعلم ا(حساس بالعزلة والرفض يشارك وي ".المجربين

  : فى عمق الضيق وعمق ا&لم، فى القاع ھو معى &نه اختبر القاع ولذلك أرنم 

  

  أبى يمشـــى معــــــــــى  أنا لست وحدى فى الطريــــــق

  يمســــح أدمعــــــــــــــى   يحفظنى من كـــل ضيــــــــــــــق

  يرثــى لــــى فى ضعفى   فھــو المعــــزى والرفيـــــــــــق

  ويبقـى دومـــــــــاً لـــى   يقـــوينـــــــــــــى يعيــننــــــــــى

  أبـى يمشى معـــــــــــــى  أنا لست وحــــدى فى الطريــق

  برغــم أدمعــــــــــــــــى  لن أرھــــب ولــــن أضيــــــــــق 

  ـــــــىأبـى يمشى معـــــ  لن أمشى وحدى فى الطريــــق 

  فھو دومـاً معـــــــــــــى  يا فرحتـــــــــــى يا بھجتــــــــــى

  أبـــــى دومــــــــاً مـعــــــــى

  ".ھا أنا معكم كل ا&يام إلى انقضاء الدھر"أنه يقول 
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  نيابية ا&لم  - ٢
لكن أحزاننا حملھا وأوجاعنا تحملھا ونحن حسبناه مصاباً "

وھو مجروح &جل معاصينا .  ومذلو+ً مضروباً من هللا
كلنا . مسحوق &جل آثامنا تأديب س7منا عليه وبحبره شفينا

كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثـــم 
  .  ٦ - ٤:  ٥٣إشعياء  " جميعنــــا

  

ما تشتمل ك. فى ھذه الفقرة نرى اعترافاً جماعياً يشتمل على مقارنة بين ا&مم وعبد الرب
وسوف ن7حظ أن ھذه . على تدرج فى ا&عتراف حتى نصل إلى القمة فى العدد السادس

  :ونجد فى ھذه الفقرة فكرتين رئيسيتين .  الفقرة تمتلئ بتعبيرات تدل على ا&لم العميق
  

  )٥-٤(الحساب الخاطئ والتفسير الصحيح : الفكرة ا&ولى

ونحن حسبناه " &خيرة من العدد الرابعنجد الحساب الخاطئ فى الفقرة ا
ھنا يتحدث عن حساب خاطئ لeمم التى قدمت ھذه  ".مصاباً مضروباً من هللا

محتقر " ٣وھذه العبارة صدى للعدد السابــــــــق عدد . المرثاة عن عبد الرب
ومخذول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه 

فعندما رأوه بھذه الصورة المشوھة بأمراضه  ".وجوھنا محتقر فلم نعتد به
وتأتى الكلمات التالية كأنھا ضربات ثقيلة نحن . وأوجاعه وتشوھه حسبوه مصاباً من هللا

ً "حسبناه  نحن حسبناه " مضروباً " "نحن حسبناه" "مصابا

 نحن". من هللا " والعبارة القوية التى تتبعكل صفة من ھذه الصفات ھى ". مذلو+ً "

ندرك جميعاً أن اعتقاداً كان يسود على الناس عامة فى ذلك الوقت وفى شعب إسرائيل 
. بالذات، وھو أن سبب ا&مراض التى تصيب شخصاً ما ھو خطية فى حياة ھذا الشخص

خطأ  -فعندما رأوا أمراضه وتشوھه حسبوا . فالخطية ھى سبب المرض وا&لم فى الحياة
  .بته وضربته وذلته من يد هللا نتيجة خطيته ھوأنه بسبب خطيته ھو، وأن مصي -
  

ونحن نرى مث7ً ھذا ا+عتقاد على لسان أصدقاء أيوب عندما ذكَّروه أن سر بليته تكمن 

أھذا أخطأ أم " وعندما رأى البعض المولود أعمى سألوا المسيح. فى خطيته ھو
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نبوة حبقوق،  لكننا نرى جانباً آخر من الفكر مث7ً فى ".أبواه حتى ولد أعمى
وھؤ+ء ا&شخاص يؤكدون على أنه برغم . وإرميا، وكلمات آساف، وكلمات أيوب نفسه

أننا أبناء هللا، ونعيش بحسب مشيئته وكماله، لكننا نتحير بسبب الظروف الصعبة التى 

&نى غرت من "، "لو+ قليل لزلقت خطواتى"نواجھھا 
نجد حواراً حياً حول ھذه  وھكذا ".المتكبرين إذ رأيت س7مة ا&شرار

وھذه الجماعة حسبت خطأ أن سر ا&وجاع وا&حزان ھى خطية . القضية فى كلمة هللا

على أن هللا يقدم لھم التفســير الصحيــــــح  فى ". نحن حسبناه " الشخص 

أما الرب فسر بأن يسحقه "العدد العاشر من نفس القصيدة فيقــول 
ثم يرى نس7ً تطول أيامه بالحزن إن جعل نفسه ذبيحة إ

  .ھذا ھو رد الرب على الحساب الخاطئ ".ومسرة الرب بيده تنجح
  

وھو ينحصر . على الحساب الخاطئالتفسير الصحيح على أننا فى ھذه الفقرة نرى 

  :والكلمتان تصنعان مقارنة ھامة )  وھـــــو -لكــــن  (فى كلمتين 

  ".جاعنا تحملھالكن أحزاننا حملھا وأ": الكلمة ا&ولى 

كان يجول . فى حياته وفى موته حمـــــل أحزاننـــا وتحمل أوجاعنا
والحمل والتحمل الذى قام به + يعنى . الحزين فيحمـــــل حزنهيرى . ويصنع خيراً 

المشاركة السطحية، لكنه كان يعيش نفس معاناة الحزين، يشاركه قلبياً ويحمل عنه 

ولما صار ".  منا أحزاننا وتحمل أوجاعناالحزن وعلى الصليب حمل عنا و
المساء قدموا إليه مجانين كثيرين فأخرج ا&رواح بكلمة 

لكى يتم ما قيل بإشعياء النبى القائل . وجميع المرضى شفاھم
ھنا نرى يسوع .  ١٧، ١٦:  ٨متى ". ھو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا

ويقدم التعزية والشفاء ھو أخذ فى حياته عندما كان يسير يصنع خيراً ويشفى المرضى 
نعم لقد نقلت إليه وعليه كل الخطايا واxثام بكل نتائجھا . أحزاننا وأسقامنا على نفسه

ة   .الُمرَّ

  

&جل معاصينا مسحوق &جل  وھو مجروح": الكلمة الثانية 
  ".آثامنا
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وھو مجروح &جل "نأتى ھنا إلى الكلمة الثانية التى تشير إلى الوصف الصحيح 
كلمات وصفية تشير إلى عمق ا&لم الذى " معاصينا مسحوق &جل آثامنا

. بمعنى مثقوب با&شواك والمسامير والحربة" مجروح. "عاناه السيد

وإن كانت الكلمة ا&ولى تصف . تعنى مطحون، فالسحق أى الطحن" مسحوق"
جسده ولكن  جرح فى. الجسد فالثانية تصف النفس وتشير إلى عمق وشدة ا&لم الحقيقى

كانت آ+م السيد النفسية عميقة ألم تروه فى البستان عندما . ا&قسى أنه طحن فى نفسه
لقد تحمل العقاب . كان عرقه يتصبب كقطرات دم ؟ لقد كانت آ+م السيد طحنا نفسياً رھيباً 

حاقت بى آثامى و+ . &ن شرواً + تحصى قد أكتنفتنى". نيابة عنا
أكثر من شعر رأسى وقلبى قد  كثرت. أستطيع أن أبصر

لكن ھذه اx+م النيابية التى عاناھا ).  ١٢:  ٤٠مزمور ( " تركنى
لقد أثمرت . ً◌ يانعةالرب يسوع، كانت فعالة فى نظر اxب وأثمرت ثمارا

الثمرة :   وفى ھذا النص يذكر ثمرتين كاملتين . خ7صاً شام7ً ل�نسان لروحه وجسده
  . عليه، والثمرة الثانية ھى بحبره شفينا س7منا ا&ولى ھى تأديب

؟    لقد تحمل عنا التأديب والعقاب "تأديب س7منا عليه"ما المقصود بعبارة 
الذى كان واقعاً علينا ونتيجة لھذا العمل النيابى كان تأديبه بد+ً منا وسيلة مصالحتنا 

ذ أن جاء إلى أرضنا ھو كان ھدف ا(رسالية التى بدأھا الرب يسوع من. وس7منا مع اxب

&نه " ١٧ - ١٤:  ٢لنقرأ ما جاء فى أفسس . أن يصالح ا(نسان مع هللا ويصنع س7ماً 
ھو س7منا الذى جعل ا+ثنين واحداً ونقض حائط السياج 
المتوسط أى العداوة مبطــــــ7ً بجسده ناموس الوصايــــا فى 

واحداً جديداً فرائض لكى يخلق ا+ثنين فى نفســــــه إنساناً 
 ً ً س7ما ويصالح ا+ثنين فى جسد واحد مــــع هللا . صانعا

فجاء وبشركم بس7م أنتم البعيدين . بالصليب قات7ً العداوة به
  ".والقريبين

  

أ+ نستمع . لقد أثمرت اx+م وأخرجت ثمارھا وكانت الثمرة الكبرى فى الس7م مع هللا
ا يتحدث عن ثمر التبرير من خ7ل عمل للرسول بولس فى رسالته إلى رومية عندم

:  ٥رومية ( " فإذ قد تبررنا با(يمان لنا س7م مع هللا " المسيــــــــح 

جاءت ھذه العبارة ). الســـ7م مع هللا ( أنھا العطية العظمى التى يتمتع بھا ا(نسان )  ١
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حمل  لقد. س7منا ھنا بمعنى صحتنا". تأديب س7منا عليه " فى ترجمة أخرى 
لذلك يقول تأديب س7منا عليه والكلمة تشمل س7م الروح، . أمراضنا وأحزاننا وأوجاعنا

أنظروا شمولية الخ7ص إنه + يشمل فقط التحرير من الخطية لكنه . والنفس، والجسد
  .إنه ضمن س7منا وس7متنا. يشمل التحرير من المرض وا&لم النفسى وا&وجاع

  

قدم لنا شفـــــــاء &نه أخذ " بحبره شفينا"ثمرة الثانية وھذا المعنــــى يؤكد ال

قد أنتنت قاحت حبر ضربى من جھة " أمراضنـــــا وتحمل أوجاعنا
الذى حمل ھو نفسه خطايانا فى "، ) ٥:  ٣٨مزمور ( " حماقتى

الذى . جسده على الخشبة لكى نموت عن الخطايا فنحيا للبر
حمل أحزاننا لكى نعيش فى فرح، وحمل )  ٢٤:  ٢بطرس ١( " بجلدته شفيتم

نحن نشكر هللا، لقد أتى بإرسالية كاملة للروح وللنفس . أسقامنا لكى نعيش فى صحة
وعلى الصليب حمل عقاب . ھل نفرح اليوم ؟ ھو رد س7منا وأعاد س7متنا. وللجسد

لقارئ العزيز ھل أيھا ا. خطايانا إلى ا&بد &نه بذبيحة واحدة قد أكمل إلى ا&بد المقدسين
  تمتعت بھذه الثمار اليانعة والرائعة ؟

  

  

  

كة  : الفكرة الثانية    )٦عدد (التطبيق الجماعى والنھاية الُمحرِّ

وتنتھى ) بكلنا ( ھذه الفكرة تبدأ وتنتھى بكلمة جماعية، فھى تبـــــــــــــدأ 

كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد طريقه والرب وضع "). بجميعنا(
آ+م السيد كلنا تسببنا فيھا، . ھذا تطبيق لما فات من القصيدة". يه إثم جميعناعل

ويعطى النبى عبارتين يصف بھما ما حدث . كلنا اشتركنا فى صلبه كلنا سبب ھذا العقاب
  .من جميعنا

    

الغنم + . أى بُعدنا عن هللا &ننا سرنا كغنم"    كغنم ضللنا " :  العبارة ا&ولى
ابتعدنا كلنا كغنم عن الھدف الذى . تعى، فھى توصف باستمرار بعدم الوعى تدرك و+

يجمح ويضل كغنم ".. ب7 رؤية يجمح الشعب" ألم يقل الحكيم. وضعه لنا هللا

  ".كحمامة رعناء ب7 قلب"
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تشير إلى وصف تفصيلى ".   ملنا كل واحد إلى طريقه":  العبارة الثانية
جاء الرب اxب وأخذ ض7لنا جميعا وأخذ تمركزنا . مرُكز حول الذاتوإلى كيفية الض7ل، تَ 

أنا ضللت، وتمركزت حول ذاتى، وأنت صنعت . حول نفوسنا ووضع عليه إثم جميعنا
ھل يمكن أن نمارس ھذا التطبيق . نفس الشئ كلنا، وجاء اxب ووضع كل خطايانا عليه
كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى . الجماعى ونقول إننا بالحق اشتركنا فى صلب المسيح

  طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا ؟
  

ھل +زلت فى ض7لك، وفى بعدك عن هللا، وحول ذاتك ؟ وھل وجدت السعادة فى ھذا 
الطريق ؟  أ+ نرى أن عصرنا أصبح أكبر عصر تُصرف فيه ا&دوية المھدئة ويصاب فيه 

فسية، &ننا ملنا كل واحد إلى طريقه ؟ جاء الرب ا+نسان بالقلق والتوتر وا&مراض الن
صديق شاب جلس معى يحكى . وحمل أوجاعنا وأخذ أحزاننا وأمراضنا وقدم لنا الس7م

الفراغ  -الغريب أن له قدرة على تحليل نفسه  -معاناته الكثيرة وسألته ما السر ؟ قال 
ة داخلية + تمتلئ أنتجت . الداخلى الذى كلما حاولت أمeه بأشياء اشتعل أكثر الخطية ُھوَّ

مع أن هللا منذ ألفى عام قدم الع7ج، وأضاء الطريق، ورد لنا . فنحيا فى صراع مرير
  .الس7م والس7مة، عندما يمe ھو أعماقنا ويصبح ھو ھدفنا، ونحيا فى شركة حية معه

حزانه كل منا وقد ودع أ يخرجإنى أصلى أن نستطيع أن نختبر بعمق ھذه الكلمات وأن 
  .وأوجاعه وخطاياه ووضعھا عند أقدام الصليب وينزل من ھضبة الجلجثة مبرراً 

  

  

  ؟ ھل ضاع الھدف من بين يديك وضللت الطريق -

  ؟عاناهھل تدرك بعمق وصــــدق من أننا اشتركنــــا فى آ+م السيــد وسبَّبنا كل ما  -

النفس والضمير وصحة  المصالحة والشفاء ؟ نقاء. ھل اختبرت الس7م والس7مة -
  النفس والبدن ؟

 ھل اختبرت التعزية والرجاء ؟  -

  

  صمت ا&لم - ٣
كشاه تساق إلى الذبح . ظلم أما ھو فتذلل ولم يفتح فاه"

من الضغطة ومن . وكنعجة صامتة أمام جازيھا فلم يفتح فاه
الدينونة أخذ وفى جيله من كان يظن أنه قطع من أرض 

ذنب شعبى وجعل مع ا&شرارقبره  ا&حياء أنه ضرب من أجل
على أنه لم يعمل ظلماً ولم يكن فى فمه . ومع غنى عند موته

  ) ٩ -٧:  ٥٣إشعياء ( "   غش
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فى ھذه الفقرة الثالثة من حديث ا&مم نرى صورة ترتسم فى تكامل واضح مع الفقرتين 
لھا ھذا العبد، أما  فى ھذه الفقرة فنرى كيفية السابقتين ففيھما رأينا وصفاً ل�+م التى تحمَّ

  :فدعنا نقف أمام ھذه الفقرة فى ث7ثة أفكار . تحمله لھذه اx+م فى صمت وصبر
  

  ) ٧عدد ( " لم يفتح فاه"صمت الحمل :    الفكر ا&ول

والعبارة " ظلم وتذلل"جاءت فى بعض الترجمات "ظلم أما ھو فتذلل "
عانى وأختبر ا(حســـاس بالذل . بار المذلةتشير إلى قسوة المعاملة والتألم ظلماً وإخت

أنى رأيت مذلة "قــــال الرب    ٧:  ٣وقد جاءت الكلمة فى خروج  . ظلماً 
كان الشعب مستعبداً فى مصر وكان يعانى ا(حساس " شعبى الذى فى مصر

لذلك "الكلمة بمعنى البؤس    ٢١:  ٥١فى نفس النبوة فى إشعياء .. بالمذلة والھوان
 وفى إشعياء". ى ھذا أيتھا البائسة والسكرى وليس بالخمرإسمع

أيتھا الذليلة المضطربة غير "جاءت الكلمة بمعنى الذل  ١١:  ٥٤
وت ا&زرق د حجارتك وبالياقالمتعزية ھآنذا أبنى با&ثم

لم يفتح فاه لم يطلب . إذن العبارة تعنى أنه إختبر المذلة والبؤس وا(ذ+ل"  أؤسسك
  .  يصرخ إحتجاجاً إلى هللا النقمة ولم

  

وكتطبيق للنبوة فى حياة الرب بسوع نرى المحاكمة أمام حنّان و قيافا، أمام بي7طس 
وربما لم يفتح فاه &نه كان . فى كل ھذه المرات ظلم تذلل ولم يفتح فاه. وأمام السنھدريم

يب بشئ، وفى وربما لم يُرد أن يتحدث ويج. ضعيف الجسد جداً من كثرة الھوان والمذلة
تَعرَّض أنبياء العھد القديم فى عدد من المرات لمواقف الذل .. صبر ووداعة وصمت

صرخ . والظلم لكنھم لم يصمتوا ويصبروا بل صارعوا وصرخوا وقالوا للرب أين أنت

أبر أنت يا رب من أن أخاصمك لكن أكلمك من جھة "أحدھم، 
ميا وأيوب نحن نستطيع أن نستمع إلى حبقوق وإر". أحكامك 
ھؤ+ء رأوا مذلة ورأوا ظلم البار، لكنھم صارعوا . الخ.. وآساف 

أما ". أصرخ إليك من الظلم " وتساءلوا وصرخوا بأعلى صوت 
:  ٤٢فى إشعيــاء . ، كان صبوراً صامتاً .الرب يســــوع فلم يفتح فاه

ھو ذا عبدى الذى أعضده مختارى الذى سرت به " ٤-١
فيخرج الحق لeمم + يصيح و+ نفسى وضعت روحى عليه 
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قصبة مرضوضة + . يرفع و+ يسمع فى الشارع صوته
+ . إلى ا&مان يخرج الحق. يقصف و فتيلة خامدة + يطفئ

يكل و+ ينكسر حتى يضع الحق فى ا&رض وتنتظر الجزائر 
عندما نقــــرن . ن7حظ ھنا الوداعة الكاملة والصمت والصبر القوى". شريعته

نرى أن صمته وصبره لم يكن خنوعاً أو ضعفاً أو  ٤٢و  ٥٣ين معاً فى إشعياء العبارت
كان . ِضعَّة بل ھو + يكل و+ ينكسر حتى يضع الحق فى ا&رض وتنتظر الجزائرشريعته

  .فى صمته قوياً جسوراً مھيباً عندما عانى ظلم وتذلل
  

 كشاه تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة  أمام جازيھا فلم يفتح"

الشاه تشير إلى الحمل الصغير الذى . يعطى لنا ھذا التعبير صـــــورة قوية جداً " فاه
كانوا يمسكون ھذا الحمل ويقيدونه ويأتى الجزازون ). ٣٦، ٢٩:  ١يوحنا ( يذبح 

وكانوا يعاملون الشاه  فى جزھا بقسوة ثم تقاد إلى .. ويأخذون الصوف ل�نتفاع به
ا عندما أمسكوا الرب يسوع كحمل وديع صغير وعاملوه ھذه الصورة ھى ذاتھ. الذبح

صمت  " يقول ٢:  ٣٩وفى مزمور .. بقسوة وإقتادوه إلى الموت وھو لم يفتح فاه
لقد كانت السمة الغالبة فى مواجھة ا&لم ھى الصمت الصابر ...". صمتاً  سكت 

ن يريد أن يعمل فى حياته تكلم وعمل بك7مه واx. لم يكن فى حاجة إلى الك7م. القوى
وكان صمته عام7ً . والجزء المتبقى من الرسالة يَؤدى بالصمت. بصمته، بالصمت العامل
  .قوياً فى تكملة رسالته

  

يقول الحكيم للك7م وقت للصمت وقت، وفى مواقف كثيرة جداً تكون الحاجة العظمى إلى 
جاءنى . اً عندما سكتناندمنا مراراً عندما تكلمنا ولم نندم أبد. الصمت أكثر من الك7م

ولم يستطع  أن يرد . صديق شعر بالھوان من إھانة شخص آخر له و إرتبك
. فتألم،وجاءنى متألما وطلب أن يجلس معى وشعرت بآ+مه &نه أھين لم يستطع أن يرد 

نحتاج إلى الصمت والصمت ھنا يؤدى . لو تحدثت لكانت ندامتك أعظم! قلت له أھنئك 

يصمت العاقل فى ذلك لذلك " يقول النبى عاموس . فى حياتنا دوراً كبيراً جداً 
فأمام رداءة الزمان والمواقف والظروف نحتاج ھنا . "الزمان &نه زمان ردئ

". احفظ لفمى  كمامة  فيما الشرير مقابلى .... " أن نتعلم متى نصمت

+ تكونوا  "يقول الرسول يعقوب عنه . كم من المرات ّجر اللسان علينا الوبال الكثير
&ننا . معلمين كثيرين يا إخوتى عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم

إن كان أحد + يعثر فى الك7م . فى أشياء كثيرة نعثر جميعنا
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ھوذا الخيل . فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضاً 
ھوذا . نضع اللجم فى أفواھھا لكى تطاوعنا فندير جسمھا كله

ة بھذا المقدار وتسوقھا رياح عاصفة السفن أيضا وھى عظيم
ھكذا .  تديرھا دفة صغيرة جداً الى حيثما شاء قصد المدير 

ھوذا نار .  اللسان أيضا ھو عضو صغير ويفتخر متعظما 
قليلة أى وقود تحرق فاللسان نار عالم ا(ثم ھكذا جعل فى 
أعضائنا اللسان الذى يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكــون 

ما أكثر الحاجة إلى الصمت والصبر .   ٦ - ١:  ٣يعقوب "  جھنم ويضرم من
&ن الضيق ينشئ صبرا، قناعة، وانتظارا لخ7ص الرب والصبر يؤدى الى . العامل 

أما الصبر فليكن له عمل تــــــام لكى "النضج كما يقول الرسول يعقوب 
.   ٤:  ١يعقوب " نكونوا تامـــــين وكاملين غير ناقصين فى شئ

والرسول بطرس يوجه أفكارنا الى .  فالصبر ھنا يعمل ويجمل ويكمل حياة ا(نسان 

&نكم لھذا دعيتم فإن المسيح " التشبه بالرب يسوع وھو يواجه ا&لم فيقول 
الذى لم .  أيضا تألم &جلنا تاركا لنا مثا+ لكى تتبعوا خطواته 
لم يكن يشتم يفعل خطيــــة و+ وجد فى فمه مكر الذى إذ شتم  

عوضا واذ تألم لم يكن يھدد بل كان يسلم لمن يقضى بعدل 
الذى حمـــــل ھو نفسه خطايانـــا فى جسده على الخشبة لكى 

.  الذى بجلدتـــــــه شفيتم .  نموت عن الخطايا فنحيـــــا للبر 

&نكم كنتم كخراف ضالة لكنكم رجعتـــم  اxن إلى راعى 
  ) .  ٢٥ - ٢١:  ٢بطرس١" ( ـــانفوسكــــــم وأسقفھــ

  

  )أ  ٩و  ٨أعداد ( وحدة العبد  : الفكر الثانى

من الضغطة ومن الدينونة أخذ وفى جيله من كان يظن أنه "
قطع من أرض ا&حياء أنه ضرب من أجل ذنب شعبى وجعل 

نجد فى ھذا الجزء الكثير من " .  مع ا&شرار قبره ومع غنى عند موته



٨٠ 

ما المقصود بھذه .  ة مثل كلمة الضغطـــة، وكلمة الدينونة، وكلمة جيــــل الكلمات الصعب
  الكلمات ؟

  

الظلم "   ظلم وتذلل "  ٧تشير الى الكلمات ا&ولى من عدد " الضغطة " كلمة 
 ١٧ملوك  ٢لكى يتضح المعنى نجد نفس الكلمة العبرية جاءت  فى . و المذلة والضغوط

وھى مذكورة عندما جاء ملك أشور وألقى . بط بالحبالبمعنى إلقاء القبض والر  ٤: 
  .القبض على ھوشع ملك إسرائيل وأوثقه وإقتاده إلى السجن

  

، ١٥:  ٣٩، ١:  ٣٣ونفس الكلمة قيلت عن إرميا عندما كان فى بيت الحبــس إرميا 

و ينحنون من ضغط  يقلونثم " ٣٩:  ١٠٧وجاءت نفس الكلمة فى مزمور 
الضغوط وإلقاء القبض والربط والوثاق والوضع فى السجن  إذن". الشر والحزن

كل ھذه المعانى قد تشير إلى المعاناة من وقت إلقاء القبض على يسوع وأوثقوه وإقتادوه 

جاءت بمعنى أمر القضــــاء أو الحكم كما فى " الدينونة " وكلمة . إلى دار الو+ية
وھى كلمة تستخدم فى   ٤٥:  ٢٣، حزقيال  ٤٠:  ٢٠ملوك  ١، ١١و  ٩:  ١٧تثنية 

  .فمن الضغطة عندما ألقى القبض عليه وأوثقوه وأصدروا أمراً وحكماً وقضاء. المحاكم
  

وجاءت نفس " فى تذللــه إنتزع قضاؤه"وفى موقع آخر نجد نفس المعنى 
العبارة فى ترجمة بمعنى اْقتُلع من السلطة من مكانه وأقتيد وربط وذھبوا به إلى دار 

فى سفر ا&مثال . والمعنى العام أنه أخذ من الحبس والقيد والقضاء إلى الموت. ةالو+ي

" ...أنقذ المنقادين إلى الموت والممدودين للقتل " ترد  ذات العبارة 

ھنا نجد العبارة تشير إلى ذل إلقاء القبض ومعاناة المحاكمة، ثم قسوة . ١١:  ٢٤أمثال 

فى جيله من كان يظن أنه ". لى الموتإصدار الحكم وفى النھاية ا(قتياد إ
ما المقصود من كلمة جيل ؟ الغريب أن ھذه الكلمة " قطع من ارض ا&حياء

. لكن يمكن فھمھا من القرينة، ومن المعانى المستخدمة بھا. غير واضحة أبداً فى معناھا

 أى فى حالته التى كان فيھا من كان يظن "حالـــــــــة " فھى جاءت بمعنى  

  .  بمعنى أنه لم يفكر أحد فى حالته. أنه قطع من أرض ا&حياء) فكري(

  

وبمعنى  "دور"وجاءت بمعنى ". ل من الناسمحتقر مخذو"

"..  ذرية أو نسل" وجاءت بمعنى . أى لم يفكر أحد فى مصيره". مصير"

بمعنى لم  "لو قلت أحدث ھكذا لغدرت بجيل بنيك"  ١٥:   ٧٣مزمور  
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من كان . فى رسالة ھذا الشخص الُمقيد فى ذريته ورسالته، فى حالته ومصيرهيفكر أحد 

ومن " أقتلع أو  أقتطف " أى : من أرض ا&حياء " قطع " يظن، يفكر أو يھتم أنه 
لقد جھلوا مصيره وحالته . كان يفكر أو يھتم أنه فى النھاية ضرب من أجل ذنب شعبى

جاءت " شعبى " كلمة . ا&لم بسبب ذنبه ھوظنوا أن كل ھذا . ورسالته وسبب معاناته
ھنا قمة . ٦:  ٤٢إشعياء " شعب أو شعوب " بالمفرد ولكن لھا معنى عام فقد تأتى 

إحساس الرب يسوع بالوحدة، اتھم وُحوكم بغير عدل ثم أقتيد للموت وقطع من أرض 
وا أن ضربته ا&حياء وفى كل ھذا لم يفكر فيه أحد ولم يھتم أحد به أو برسالته ولم يفھم

  .حتى الموت &جلھم
  

يرى بعض ". جعل مع ا&شرار قبره ومع غنى عند موته"و 
المفسرين أن ھذه الجملة فى أصلھا العبرى عبارة عن بيت شعر من شطرتين كل شطرة 

إذن، ا&شرار ترادف . فجعل مع ا&شرار قبره تعنى ومع غنى عند موته .تفسر ا&خرى
كما فى السبعينية وفى جزء " أحياناً بالمفرد وأحياناً بالجمع  غنى تأتى" ا&غنياء &ن 

 ٦وفى لوقا  ١٦:  ١١، أمثال ١٢:  ٦كبير من الكلمة المقدسة نجد ھذا المعنى فى ميخا 
ھنا . جاء ا&غنيـــاء بمعنى ا&شــــرار ٢٣:  ١٩، وفى متى ١٩:  ١٦، ٢١:  ١٢، ٢٤: 

ا&شرار اللصوص  . قبره ومع غنى عند موته) اللصوص ( جعـــــل مـــــــع ا&شــرار 
الذين كان من الممكن أن يدفن معھم لو+ تدخل ذلك الغنى يوسف الرامى الذى قدم قبراً 

فى كثير من . وفى ھذا أيضاً أحس بالوحدة المريرة. جديداً فى بستان جديد ليدفن فيه
غريبة عن مجتمعنا وعن  المرات نشعر أننا نتكلم لغة مختلفة عمن حولنا وننادى بمبادئ

ھذا ا(حساس بالغربة . ومرات كثيرة يشعر ا(نسان إنه وحده برغم الزحام حوله. بيئتنا
وفى مجال الرسالة الروحية كم . الفكرية أو الشعورية أو الروحية يجعل الحياة حم7ً ثقي7ً 

ة والمقاومة نعانى مرات من سوء الفھم أو سوء التعبير أو سوء التفسير أو  المعانــــد

إننا من أجلك نمات كل النھـــار قد ... "ونردد ما ھو مكتوب 
ولكننا فى ھذه جميعھا يعظم . حسبنـــــا مثل غنم للذبح

  ). ٣٧ - ٣٦:  ٨رومية " (إنتصارنا بالذى أحبنـــا

ولقد إحتمل الرب يسوع كل ھذا من أجل الجميع ليصبح للكل ومع الكل، لكى يختبر كل 

ھا أنا معكم كل ا&يام إلى و" بالوحدة عمق وصدق القول شخص يشعر 
  ".إنقضاء الدھر

  

  )ب  ٩عدد ( براءة وكمال العبد  : الفكر الثالث

ھنا نجد أقوى خاتمة " على أنه لم يعمل ظلماً ولم يكن فى فمه غش"
كقنبلة  فبعد أن رأينا وصفاً دقيقاً لكيفية تحمل العبد ل�+م، تأتى الخاتمة. لھذه الفقرة
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له شخص برئ لم . قوية جداً  إن كل ھذه المعاناة والصمت والوحدة والذل والھوان تحمَّ
ھذا يظھر من ناحية قسوة المعاناة فى نفس البار لكن . يعمل ظلماً ولم يكن فى فمه غش

ھذا الكمال الذى يأســــر يخلب عقول . فى نفس الوقت يظھر لنا كمال شخصية يسوع
( فالظلم يصف . والعبارة  تصف ا&عمـــال وا&قوال. مر العصور البشر وقلوبھم على

تركز رسالة العبرانيين على كفاية وكمال يسوع ). الكلمات ( والغش تصف ) السلوك 

&نه كان " نقرأ  ٢٨ - ٢٦:  ٧ففى العبرانيين . فوق الم7ئكة وموسى ويشوع
يليق بنا رئيس كھنة مثل ھذا قدوس ب7 شر و+ دنس قد 

الذى ليس له . فصل عن الخطاة وصار أعلى من السماواتإن
إضطرار كل يوم مثل رؤساء الكھنة أن يقدم ذبائح أو+ً عن 
خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب &نه فعل ھذا مرة واحدة إذ 

. فإن الناموس يقيم أناساً بھم ضعف رؤساء كھنة. قدم نفسه

". مكم7ً إلى ا&بد وأما كلمة القسم التى بعد الناموس فتقيم إبناً 

:  ٩أيضاً فى عبرانيين . ھذا ھو ا(بن الُمكمل الذى لم يعمل ظلماً ولم يكن فى فمه غش

فكم بالحرى يكون دم المسيح الذى بروح أزلى قدم نفسه " ١٤
� ب7 عيب يطھر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا هللا 

ة فإن كنت من منكم يبكتنى على خطي" ٤٦:  ٨وفى يوحنا " الحى
يقول  ٢٢:  ٢بطرس  ١وكذلك فى " أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بى

ويقول " الذى لم يفعل خطية و+ وجد فى فمه مكر"الرسول بطرس 

وتعلمون أن ذاك أظھر لكى يرفع خطايانا وليس "الرسول يوحنا 
  ). ٥:  ٣يوحــــــنا   ١( " فيه خطية

  

  ؟ ماھى رسالة كمال الرب يسوع لنا 

... "عندمـــــــا نتفــــق جميعنا أن ھـــــدف نمونا ھو أن نتشبـــــه بالــــرب يســــوع 

". " مشابھين صورة إبنه ليكون ھو بكراً بين أخوة كثيرين 

قدوس ب7 شر و+ ... ". "لم يعمل ظلماً لم يكن فى فمه غش
" دنس قد إنفصل عن الخطاة وصار أعلى من السموات

كونوا "وفى الموعظة على الجبل ". قديسين &نى انا قدوسكونوا "
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أ+ نشعر " أنتم كاملين كما أن أباكم الذى فى السموات ھو كامل
جميعاً بأن ھذا الكمال الذى نفخر ونسعد به ونتعبد قدامه يدفعنا للنمو فى طريق القداسة 

د إلى مجد كما من ؟  إن الغاية القصوى ھى أن نتغير إلى تلك الصورة عينھا من مج
  . الرب الروح ونحن نصعد إلى المدينة السماوية
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 ً   ثالثـا

  الغرض والمصير
  

أما الرب  فسر بأن يسحقه بالحزن "    
إن جعل نفسه ذبيحة إثم  يرى نس7ً 
تطول أيامه ومسرة الرب بيده 

من تعب نفسه يرى ويشبع .تنجح
وعبدى البار بمعرفته يبرر كثيرين .

لذلك أقسم له . اوآثامھم ھو يحملھ
بين ا&عزاء ومع العظماء يقسم 
غنيمة من أجل أنه سكب للموت 

مل نفسه وأحصى مع أثمة وھو ح
  "خطية كثيرين وشفع فى المذنبين

    ١٢ -١٠:   ٥٣إشعياء  

  

. إلى قمتھاھذه الفقرة ھى ا&خيرة فى ھذه القصيدة الرابعة والرائعة وھى تصل بھا 

فى الفكر و&نھا تأتى من فم الرب   ١٥ - ١٣:  ٥٢وترتبط بالفقرة ا&ولى فى إشعياء 
نرى فيھا . كما تضيف ھذه الفقرة سمات ھامة إلى القصيدة كلھا. أيضاً بعد مرثاة ا&مم

تدرجاً واضحاً فى الفكر، وتركيزاً وإضافات جديدة إلى ما سبق وھى تعطى لنا إجابة على 
إنھا تكشف لنا أن آ+م عبد الرب لم تكن . ت مختلفة أثيرت أثناء دراسة القصيدةتساؤ+

  .عبثاً، ولكن خلف ھذا كله يقف الغرض ا(لھى العظيم
  

ھنا يوضح النبى " أما الرب فسّر بأن يسحقه بالحزن":  ١٠فى عدد 
7حظ ن. أصل وطبيعة ونتيجة ھذه اx+م وفى نفس الوقت يوضح نشاط وعمل هللا فيھا

أما . والكلمة من المسرة أى المشيئة و ا(رادة" فســر " الكلمة التى تبدأ بھا الفقرة 
ويمكن ا(ستعاضة عنھا بكلمة غرض . الرب فكانت مسرته و مشيئته أن يسحقه بالحزن

. لقد كان غرض الرب أن يسحقه بالحزن، وھذا الغرض كان محل مسرة اxب. أو ھدف
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يرى نس7ً تطول أيامه "الكلمة عندما يقول  وفى نھاية العدد نجد نفس
إنه يبدأ بإع7ن المشيئة وا(رادة وينتھى بنجاح ". ومسرة الرب بيده تنجح

وبين ا(ع7ن والنجاح سار عبد الرب فى رحلة طويلة ھى رحلة . ھذه المشيئة بيده
فكرة " ياء ھذا ا(تجاه عنصر ھام فى +ھوت إشع. ا(خ7ء واx+م  التى عاشھا وعاناھا

الرب قد سر من أجل بره يعظم "يقول  ٢١:  ٤٢ففى إشعياء " غرض هللا 
  ".الشريعة ويكرمھا

القائل عن كورش راعّى فكل مسرتى يتمم " ٢٨:  ٤٤وفى إشعياء 
خلف كل ا&حداث ". ويقول عن أورشليم ستبنى وللھيكل ستؤسس

خبر منذ البدء م" ١٠:  ٤٦أيضاً فى إشعياء . ھناك مسرة ومشيئة الرب
با&خير ومنذ القديم  بما لم يفعل قائ7ً رأيى يقوم وأفعل كل 

إجتمعوا كلكم وإسمعوا من منھم "  ١٤:  ٤٨وفى إشعياء " مسرتى
أخبر بھذه قد أحبه الرب يصنع مسرته ببابل ويكون ذراعه 

  ".على الكلدانيين
  

ن فمى ھكذا تكون كلمتى التى تخرج م"  ١١:  ٥٥وأخيراً فى إشعياء 
+ ترجع إلى فارغة بل تعمل ماسررت به وتنجح فى ما 

أما الرب . " نعم ھناك غرض عظيــــم خلف كل ھذه الحوادث" أرسلتھا له
؟ كلمة قوية جاءت " يسحقه " ، لكن مامعنى "فسر بأن يسحقه بالحزن 

"  ٥:  ٥٣وفى إشعياء . أحياناً فى بعض التراجم بمعنى أسقطه بضربات أو يثقبه بالحزن

ھل تقول قو+ً أمام قاتلك "  ٩:  ٢٨وفى حزقيال " ... وھو مجروح
أحياناً تعنى " الحزن ".  " أنا إله وأنت إنسان + إله فى يد طاعنك 

فالمرض يُنتِج الحزن والحزن يُنتج المرض فى . المرض، وأنا أجد إرتباطاً بين الكلمتين
كيـــــف ذلــــك . قطه ويطعنه بالحزنلقد سر الرب بأن يسحقه وأن  يس. النفس والجســـد

  ؟ وما ھى الوسيلـــــــــة ؟
  

نفســـــه مرات تشير إلى النفس ". إن جعل نفسه ذبيحـــــة إثم"الوسيلة 

His Soul   ومرات تشير إلى الحياة ككلHis Life   . ب أنxكانت مشيئة ا
بن أن يتمم مشيئة وكان سرور ا(. يسحق ھذا العبد وأن يقدم تماماً ذبيحة إثم
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فمن أجل السرور الموضوع أمامه إحتمل الصليب ."اxب
كان سرور اxب وكان سرور ا(بن، وإلتقى  السروران ". مستھيناً بالخزى

ھنا " ذبيحـــة إثم" .ورضى عبد الرب أن يُسحق بالحزن إن جعل نفسه ذبيحة إثم
 ٦صموئيل  ١، ١٤،  ٧،  ٥ــــم فى + ويين تذكرنـــــا بكلمات أخرى فى العھــــــــد القديــ

&ن دم . تذكرنا بذبيحة ا(ثم التى كانت تقدم فى العھد القديم وبشريعة التطھير. ٣: 
لقد كانت . المسيح يطھر  من كل خطية ولكى يقوم بھذا التطھير قدم نفسه ذبيحة إثم

تأديب . وق &جل آثامناذبيحة العبد ھى الوسيلة الفعالة (تمام الفداء المبارك فھو مسح
وبھا نجد إتمام الغرض العظيم فى نوال الشبع، الشبع الذى . س7منا عليه وبحبره شفينا

من الضغطة ومن الدينونة " ٨:  ٥٣لم يره إط7قاً كما رأينا فى إشعياء  
لكنه ". وفى جيله من كان يظن أنه قطع من أرض ا&حياء. أخذ

ھذا " يرى نس7ً تطول أيامه":  إذ يقول  اxن سيفرح ويتعزى بأو+د كثيرين
الوحيد المحتقر المرذول الذى + يلتفت إليه أحد والذى خضع وصمت أمام ا(رادة، كانت 

لقد تقابل العدل مع . يرى نس7ً فيشبع ويتعزى ويفرح. النتيجة التعزية والفرح بالبنين
ضع لرب العھد،وفى النھاية الرحمة فى حياة ھذا العبد، عاش فى شركة عميقة مع هللا، خ

" تطول أيامه". تمتع ببركة غامرة بأن يحرر البعيدين ويرى نس7ً تطول أيامه
وقد . ولكن العبارة قد تشير إلى معنى آخر. كانت الحياة الطويلة ع7مة رضى هللا وبركته

 .ھذا النسل كان فى حكم الميت. تشير إلى العودة إلى الحياة و القيامة من ا&موات

وعندما قدم الرب نفسه ذبيحة إثم، وقام بشريعة التطھير والفداء، تحرر النسل وعاد إلى 
كان ھذا النسل ميتاً لكن . &ن أجرة الخطية ھى موت أما ھبة هللا فھى حياة أبدية. الحياة

نحن الذين . وفى المسيح أقامنا جميعاً . الغرض العظيم فى ذھن اxب السماوى أن يقوم
يرى نس7ً تطول أيامه تتم قيامته من . بالذنوب والخطايا أحيانا مع المسيحكنا أمواتاً 

تحيا أمواتك تقوم " ١٩:  ٢٦ھذا المعنى نراه بوضوح فى إشعياء . جديد
الجثث أستيقظوا ترنموا يا سكان التراب &ن طلك طل أعشاب 

وكثيرون من " ٢:  ١٢وفى دانيال   "وا&رض تسقط ا&خلية
تراب  ا&رض يستيقظون ھؤ+ء إلى الحياة الراقدين  فى 

نرى  ٣٧وفى حزقيال " ا&بدية وھو+ء إلى العار ل�زدراء ا&بدى
أقام . العظام اليابسة التى كانت فى الوادى وإذا بروح هللا يَُھبَّ عليھا فتحيا من جديد

شبع ھذا العبد سيفرح وي. العظام من قبورھا، ألبسھا حياة فصارت جيشاً عظيماً جداً 
عندما يرى نس7ً تطول أيامه من جديد، عندما يعطى بموته وقيامته الحياة لسكان 

  .وھنا تتم مشيئة الرب، ومسرة الرب بيده تنجح.القبور
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تعنى بسبب " من". "من تعب نفسه يري ويشبع" : ١١فى عدد 
نفسه و أى بعد تعب "  بعد " وأحياناً تأتى بعض التراجم بمعنى . ونتيجة لھذا العمل

أضافت الترجمة السبعينية ومخطوطات البحر . مكافأة ونھاية لتعب نفسه يرى ويشبع

&ن عندك ينبوع الحياة " "  يرى ويشبع نوراً " الميت  كلمة فأصبحت 
" ...  ١١:   ٥٣مع إشعياء )  ٩:  ٣٦مزمور ( ".. بنورك نرى نوراً 

  ". ا وعبدى البار بمعرفته يبرر كثيرين و آثامھم ھو يحملھ
  

ن7حظ . ھذا العبد بطبيعة حياته وخدمته، ونتيجة لحياته وخدمته، ھو بار ويبرر الكثيرين
جعل نفسه ذبيحة إثم يبرر كثيرين، : أن ا&فعال الموجودة فى الفقرة كلھا قوية ومتدرجة 

كلھا أفعال . سكب للموت نفسه، أحصى مع أثمة، حمل خطية كثيرين، شفع فى المذنبين

بمعرفته يبرر " ولذلك. ة سماوية موحى بھا ما قام به ھذا العبد البارتَرسم بريش
  ".كثيرين

  

لكنى أتمسك بالعبارة بمعرفته . بعض النسخ قالت بمحنته، بآ+مه وإتضاعه يبرر الكثيرين
. فقد نسبھا البعض إلى الفعل السابق، والبعض نسبھا إلى الفعــــل ال7حق. يبرر الكثيرين

وھنا أصبح شئ من " يرى و يشبع بمعرفته" ھا يشبع، فيكون المعنى الفعل السابق ل
" البعض أضاف المعرفة إلى الفعل ال7حق يبرر فيكون المعنى . الترابط فى كلمات اxية

وھو يبرر كثيرين بھذه . عندما يعرفه الكثيرون ينالون تبريراً ". يبرر الكثيرين بمعرفته 

ياة ا&بدية أن يعرفوك أنت ا(له وھذه ھى الح. " المعرفة معرفته ھو
بھذه المعرفة يتبرر . " الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الذى أرسلته

نجد ھذا  ٣:  ١٢فى دانيال . وبھذه المعرفة يشبع ھو ويشبع كل من تبرر. كل من آمن به

والفاھمون يضيئون كضياء الجلد والذين ردوا ": المعنى إذ يقول 
  ".إلى أبد الدھوركثيرين إلى البر كالكواكب 

  

لقد حمل أحزاننا وأوجاعنا وھنا ". آثامنا ھو حملھا" أحيانا ً نقرأ " ھو يحملھا"
ھل تريد . بمعرفته يبرر كثيرين  إذ يحررھم من آثامھم).  ٤:  ٥٣إشعياء ( يحمل آثامنا 

من أن تُشبع قلبه وتنال تبريراً من خطاياك ؟ ھل تريد أن تشبع بمعرفته ھو ؟ ھل تجد كمؤ
فى معرفتك المستمرة له شبعاً متجدداً على الدوام ؟ ھذه ھى المعرفة الحقيقية والشبع 

  .الحقيقى
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. وبعد كل كلمة عبارة ھامة" من أجل ذلك" "لذلك"فى ھذا العدد نجد :  ١٢عدد 

تعود إلى كل ما " لذلك " نتيجة لھذا العمل الكبير يتم الغرض الكامل فى العدد ا&خير 

". ذلك أقسم له بين ا&عزاء ومع العظماء أقسم غنيمةل"سبق 
  ما المقصود بھذه العبارة ؟

  

 ٥٢فى الفقرة  ا&ولى إشعياء . ا&عزاء، العظماء، الكثيرين: يمكن أن نجد صدى لكلمات 

فھناك إرتباط بين كلمات الرب فى الفقرة ا&ولى والفقرة ا&خيرة ؟  ففى . ب ١٥أ ،  ١٤: 
 ١٥والجزء ا&خير من عدد  ٥٢فى إصحاح  ١٤ى الجزء ا&ول من عدد الفقرة ا&ولى ف

من أجله يسد ملوك أفواھھم  ... كما أندھش منك كثيرون، "
ھؤ+ء الكثيرون بعض منھم ملوك، والملوك لما رأوا آ+م العبد ثم تمجيده وأن ..." 

&نھم قد  . وإيماناً  الصورة تغيرت تماماً بعد أن رأى وشبع وتمجد، سّدوا أفواھھم إندھاشاً 
بمعنى أن ھؤ+ء الملوك الكثيرين صاروا . أبصروا مالم يخبروا به ومالم يسمعوه فھموه

وا أفواھھم إيمانا به لذلك أعطى له ھؤ+ء قسما وغنيمة. من نصيبه وضمن غنيمته . فسدُّ

وت وإذا تطلعنا  إلى دول العالم  اxن نرى رعية الملك. العظماء سيصبحون ضمن غنيمته
بل ألم يحولنا الرب إلى ملوك وخدام له ؟ . إلخ..المباركين أمراء ووزراء وملوك وعلماء

ألم يخلق من منا  مملكة كھنـــــة ؟ أراد البعض أن يعطى معنى آخـــر لھذا الجزء وقال 
:  ١٥مع خروج  ١٠ - ٩:  ٤٠إشعياء ( " سأضعه بين عظمـــــــاء ا&رض"

العظمـــاء مائــــة " ھناك  كتاب . يكون صحيحاً  لكنه غير مشبع وھذا المعنـــــى قد). ٩
يمكن أن يكون شخص الرب مجرد واحد . ويذكر ضمن المائة شخص الرب يسوع" 

لكن ھؤ+ء العظماء سيصبحون من نصيبه وضمن غنيمته . عظيم من ضمن العظماء

أى " أجلمن ". إنه ملك الملوك ورب ا&رباب والكل جزء من نصيبه. وأسراه

ن7حظ غنى العبارة سكب . xخر قطرة" سكب للموت نفسه"كنتيجة لھذا العمل 
  .نفسه حتى الثمالة، أعطى نفسه محرقة كاملة

  

إلخ .. مع اللصوص المجرمين وإتھموه كمجدف ومخادع" وأحصى مع أثمة"
ھذه وھو لم يقترف إثماً حتى يصل إلى ). ٣٢:  ٢٣، لوقا ٦٣:  ٢٧، ٣٧:  ٢٦ متى(

وھو حمل خطية "النھاية، بل كان يقوم بدور آخر دور الشفيـــع ووسيط العھد 
إنه صلى &جل مضطھديه والمسيئين إليه، "  كثيرين وشفع فى المذنبين

، ١٤و  ١١:  ٣٢إقرأ  خروج . ومازال عن يمين اxب حتى اxن يتراءى ويشفع فينا
، ٢٠ - ١٤:  ١٤، حزقيال ١ : ١٥، ١٤:  ١١، ١٦:  ٧، إرميا ٦ - ١:  ٧عاموس 
أمام ھذا الدور الكبير والسجّل ).  ٢٥:  ٧، عبرانيين ٣٤و  ٢٧ - ٢٦:  ٨رومية 
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الحافل، أمام مشيئة الرب التى تمت فيه وفينا كنسله المبارك، قامت الكنيسة وتأسست 
على ھذا العمل وھى فى كرازتھا تربط بين صور العھد القديم وبين حقائق وواقعية العھد 
الجديد  وتُقدم شخص الرب يسوع الحمل المذبوح &جلنا، ذبيحة ا(ثم، الشفيع المبارك 

  .الذى مازال يدافع ويحامى عن شعبه
  

فى كرازة فيلبس عندما بشَّر الخصى الحبشى ووجده يقرأ  ٣٥ - ٣٠:  ٨ففى أ عمال 
بين حقيقة ، بدأ فيلبس يشرح له ھذا الك7م، ويربط بين صور العھد القديم و٥٣إشعياء 

وھذا ھو دور الكنيسة . ومن ھناك بشَّره بيسوع. العھد الجديد، بين النبوة والتحقيق
  .ودور كل من ينتمى للرب كما نراه  فى أماكن كثيرة أخرى

  

  

   

  

  
  

  


