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  ؟)53:5إشعياء " (تأديب سالمنا عليھن وبحبره شفينا: "ما معنى اآلية الواردة في سفر إشعياء والتي تقول : عنوان الدرس
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 دراسة اون الين : الكاتب

 

وھي تفيد أنه . إن ھذه الكلمات ھي جزء من نبوة وردت في سفر إشعياء النبي عن السيد المسيح وموته على الصليب فداء عن الخطاة

وأعتقد أنه من المناسب أن . ب وسفك دمه فداء عن الخطاة، يتبرر الخطاة من خطاياھمبواسطة آالم المسيح وموته الكفاري على الصلي

  .نرجع إلى نبوة إشعياء ھذه ونقرأ ما نحن بصدده تعميماً للفائدة

لكن أحزاننا حملھا، وأوجاعنا تحملھا، ونحن حسبناه مصاباً، مضروباً من هللا ومذلوالً وھو "تبدأ نبوة إشعياء عن المسيح بھذه الكلمات 

ثم يتابع إشعياء نبوته عن صلب المسيح نيابة عن البشر ". مجروح ألجل معاصينا، مسحوق ألجل آثامنا، تأديب سالمنا عليه وبحبره شفينا

كشاة ظُلم أما ھو فتذلل، ولم يفتح فاھن . إثم جميعنا) المسيح(كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه : "الخطاة فيقول

  ).7-53:4إشعياء " (تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جازيھا، فلم يفتح فاه

، بالرجوع إلى كتب التفسير نالحظ أن نبوة إشعياء ھذه تشير إلى المسيح، حمل هللا الرافع خطايا العالم، الذي حمل عنا أحزاننا وأوجاعنا

وھو مجروح ألجل معاصينا، .. لكن أحزاننا حملھا، وأوجاعنا تحملھا: "تقول النبوة. ليس نحن فقط، بل أحزان وأوجاع الجنس البشري

" تأديب سالمنا عليه"فعبارة ". تأديب سالمنا علينا، وبحبره شفينا"اد االستفسار عنھا وھي، ثم تأتي الكلمات التي ز" آثامنال مسحوق ألج

فإنھا تعني بأننا نحن " بحبره شفينا"أما عبارة . نا، تحمله المسيح عناتعني أن التأديب الذي كان مفروضاً أن يؤدبنا به هللا نتيجة خطايا

وھناك آيات عدة في الكتاب المقدس، وال سيما في العھد الجديد، تفسر بوضوح معنى ھذه . الخطاة، تبررنا بواسطة آالم المسيح نيابة عنا

ألن المسيح، إذ كنا بعد : "يلي ففي رسالة بولس الرسول إلى أھل رومية نقرا ما. اآلية وتشير إلى حدوثھا، نقتصر على ذكر بعض منھا

بل نفتخر . وليس ذلك فقط. ولكن هللا بين محبته لنا، ألنه ونحن بعد خطاة، مات المسيح ألجلنا.. ضعفاء، مات في الوقت المعين ألجل الفجار

، بربنا يسوع المسيح، الذي نلنا به اآلن المصالحة إن المسيح مات : "وفي الرسالة إلى أھل كورنثوس). 11و 8و 5:6رومية " (أيضاً با

باإلضافة إلى ذلك، ھناك آيات كثيرة في الكتاب المقدس تشير إلى أن المسيح مات عن ). 15:3كورنثوس 1" (من أجل خطايانا حسب الكتب

. وأود أن أذكر أن ھذه النبوة ھامة جداً في الحياة المسيحية، ألنه على موت المسيح وقيامته المجيدة ترتكز دعائم الديانة المسيحية. الخطاة

  .لقد قام المسيح من بين األموات منتصراً على الموت، ووھب لكل مؤمن به الشفاء من الخطية، والحياة األبدية

  

  


