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في هذه 
األيام األخيرة: 
الرسالة إلى 
العبرانيين

كان فـي الكنيسـة عندمـا رآهـا ألول 
مـا،  لشـخص  بخدمـة  يقـوم  كان  مـرة. 
عندمـا  التفكيـر،  فـي  مسـتغرقًا  وكان 
وقعـت عينـاه علـى ذلـك المشـهد. كان 
ارتفـاع اللوحـة أقـل بقليـل مـن متريـن 
وعرضهـا ثالثـة أمتـار، لكـن الفتـاة التـي 
كانت مرسـومة فيها شـدت انتباه الشاب 
لـم  لمـاذا  قويًـا.  انطباًعـا  فيـه  وتركـت 
يسـتطع أن يرفـع عينيـه عنهـا؟ مـا هـو 
السـبب؟ وبعـد قضـاء فتـرة فـي التأمـل 

والتفكيـر، أدرك أن السـر كان فـي عينيهـا. كانـت اللوحـة تُظِهـر وجـه الفتاة فقـط، وكانت تنظر 
باهتمـام شـديد إلـى شـيء مـا. ولكن ما هو الشـيء وما هو السـبب الذي جعلها تنظـر باهتمام 

بالـغ إليـه؟ لـم يسـتطع ذلـك الشـخص أن ينسـى اللوحـة أو يتوقـف عـن التفكيـر فيهـا.
وبعـد مـرور عـدة سـنوات، كشـف الرسـام أرنولـد خيمينيـز لـه عن بعـض األسـرار المتعلقة 
بتلـك اللوحـة. فأخبـره أنهـا رُسـِمت بطريقـة تجعـل الناظريـن إليهـا ينجذبـون لعينـي الفتـاة، 
وأخبـره أن السـر الحقيقـي يكمـن فـي حدقـة عينيها. فلـو نظرت عـن كثب، سـتجد أنها تعكس 

مـا كانـت تنظـر إليـه. لقـد كانـت عيناهـا شـاخصتين علـى الرب يسـوع وهـو علـى الصليب.
والطريقـة أيًضـا التـي ترسـم بها الرسـالة إلـى العبرانيين الرب يسـوع، يمكـن أن يكون لديها 
نفـس التأثيـر القـوي علينـا. ففـي بداية الرسـالة يُوَصف الرب يسـوع على أنه حاكـم الكون وأنه 
يجلـس علـى العـرش عن يمين هللا، وعـدد ال يُعد وال يُحصـى من المالئكة يسـبحونه ويخدمونه 
ويحتفلـون بـه )عبرانييـن 1: 5 – 14 وعبرانييـن 12: 22 – 24(. لقـد فـاز بالحـق فـي الحكـم، 
م،  وبموتـه اسـتطاع أن يبيـد إبليـس )عبرانييـن 2: 14 – 16(. وهـو أيًضـا رئيـس الكهنـة الُمعظَـّ
ونظـرًا لكونـه بـال خطيـة ويتمتع بقداسـة تامـة، فهو حي إلـى األبد يشـفع فينا ويخـدم بالنيابة 
م  عنـا فـي الَمقـِدس السـماوي )عبرانييـن 7: 26 – 8:5(. لقـد فاز بالحق في القيـام بذلك ألنه قدَّ
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نفسـه كذبيحـة كاملـة وواحـدة وذات فاعليـة للـكل وإلى األبـد )عبرانييـن 10: 1 – 14(. والرب 
يسـوع هـو أيًضـا وسـيط العهـد الجديـد الذي سـيبقى إلـى األبـد بيـن هللا وشـعبه )عبرانيين 8: 

.)13 – 6
وعلـى الرغـم مـن ذلـك فـإن الشـيء الـذي يتـرك انطباًعـا قويًـا علـى القـراء بشـأن الصـورة 
التـي تعرضهـا الرسـالة إلـى العبرانييـن عـن الـرب يسـوع ليـس هـو مجـرد مـا قـد فعلـه، لكـن 
ذلـك الشـيء يتعلـق بمـن هـو. لقـد ُولِـد من امـرأة كما نولـد نحـن أيًضا، وقـد تعـرَّض للتجربة 
والسـخرية كمـا يحـدث لنـا نحـن. ومـع ذلك، فهو ال يزال جالًسـا فـي مركز القوة والسـلطان في 
الكـون. وعندمـا ننظر إلى المشـهد السـماوي، بخالئقـه السـماوية المتنوعة والعجيبـة، تنجذب 
أعيننـا إلـى ذاك الـذي يوجـد فـي وسـط كل ذلـك، والـذي، بشـكل مثيـر للدهشـة، يشـبهنا ألنه 
أصبـح واحـًدا منـا. إنـه يسـوع، أخونـا، وهـو هنـاك فـي السـماء، يمثلنـا، علـى الرغـم مـن عـار 

وسـقوطنا.  خطايانا 
تلتقـي فـي شـخص الـرب يسـوع ثالثـة أبعـاد مـن قصـة الفـداء. األول وهـو البعـد المحلي 
والشـخصي. فالـرب يسـوع بالنسـبة لقارئـي الرسـالة الذيـن أتعبتهـم التعييرات والضيقـات التي 
لـه.  يمـرون بهـا فـي حياتهـم المسـيحية )عبرانييـن 10: 32 – 34(، هـو رئيـس اإليمـان وُمكمِّ
وهـم بحاجـة للنظـر إلـى ذاك الـذي تألـم أيًضا مـن الخطـاة )عبرانييـن 12: 1 – 4(. والثاني هو 
البعـد الجماعـي أو القومـي. فالـرب يسـوع بالنسـبة لشـعب هللا الذي يسـير صـوب األرض التي 
وعدهـم هللا بهـا )أي الوطـن السـماوي(، هو يشـوع الجديد. وهـم بحاجة التباعه والسـير وراءه 
)عبرانييـن 3 و4 و11 و12(. والثالـث هـو البعـد الكونـي. فالـرب يسـوع هـو آدم الجديـد، ابـن 
اإلنسـان، الـذي تتحقـق فيه مقاصد هللا لإلنسـان )عبرانييـن 2: 5 – 10 وعبرانيين 12: 22 – 28(.

موضـوع دراسـتنا هـذا الربـع هـو الصـورة التـي ترسـمها لنـا الرسـالة إلـى العبرانييـن عـن 
ت فيه عـرض وطول وعمـق وعلو محبـة هللا لنا. وكمـا أن صورة  شـخص الـرب يسـوع الـذي تجلَـّ
الـرب يسـوع المنعكسـة فـي عينـي اللوحـة اسـترعت انتبـاه الشـاب واهتمامـه، فصالتـي هـي 
أال ينجـذب انتباهنـا إلـى الصـورة التـي ترسـمها لنـا الرسـالة إلـى العبرانييـن عـن الـرب يسـوع 

فحسـب، بـل أيًضـا محبتنـا وإكرامنـا لـه – ليسـوع أخينـا الـذي في السـماء.

فيليكـس كورتيـز هـو أسـتاذ مشـارك فـي أدب العهـد الجديـد فـي كليـة الالهـوت 
األدفنتسـتية بجامعـة أنـدروز. وهـو متـزوج من ألمـا جلوريا ألفاريـز ولديه طفـالن: هديد وهو 

راعـي كنيسـة فـي نيوجيرسـي، وألمـا وهـي تـدرس علـم اآلثـار فـي جامعة أنـدروز.
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* 25 – 31 كانون األول )ديسمرب(    الدرس األول    

الرسالة للعبرانيين ولنا

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: عبرانييـن 2: 3 و4؛ بطـرس األولـى 4: 4	 و		؛ عبرانييـن 3	: 

	 – 9 و3	؛ ملـوك األول 9	: 	 – 8	؛ عبرانييـن 3: 2	 – 4	؛ سـفر العـدد 3	�

ْبِر، َحتَّى إَِذا َصَنْعُتْم َمِشـيَئَة هللِا تََنالُوَن الَْمْوِعَد«  آيـة الحفـظ: »ألَنَّكُْم تَْحَتاُجوَن إِلَى الصَّ
)عبرانيين 0	: 	3(�

هـل سـبق لـك وأن تخيلـت الرب يسـوع أو أحد الرُُسـل وهو يعـظ عظًة ما؟ صحيـح أن لدينا 
مقتطفـات وأجـزاء مكتوبـة مـن عظاتهـم، غيـر أنهـا ال تقـدم لنـا سـوى فكـرة محدودة عـن تلك 
العظـات التـي كانـوا يلقونهـا. ولكـن هللا فـي أسـفار الوحـي المقدسـة قد حفـظ لنا عظـة كاملة 

علـى األقـل، أال وهي رسـالة الرسـول بولـس إلـى العبرانيين.
أشـار بولـس، كاتـب الرسـالة إلـى العبرانييـن، إلـى الكلمـات التي كتبها فـي رسـالته على أنها 
»كلمـة الوعـظ« )عبرانييـن 13: 22(. وقـد اسـتعمل هـذا التعبير لإلشـارة إلى العظة فـي كٍل من 
المجمع )أعمال 13: 15( وفي العبادة المسـيحية )تيموثاوس األولى 4: 13(. ولهذا السـبب يُقال 
أن الرسـالة إلـى العبرانييـن هـي أول »عظة مسـيحية مكتملة«. كانت الرسـالة للعبرانيين موجهة 
إلـى المؤمنيـن الذيـن قبلـوا الـرب يسـوع، ولكنهـم واجهـوا صعوبـات بعـد ذلـك. فقـد تعـرَّض 
البعـض منهـم لإلهانـة واالضطهاد العلني )عبرانييـن 10: 32 – 34(، وواجه آخـرون ضيقات مالية 
)عبرانييـن 13: 5 و6(، والكثيـرون منهـم واجهـوا متاعـب أخـرى وبـدأوا يتشـككون فـي إيمانهـم 

)عبرانييـن 3: 12 و13(. هـل نتعـرَّض نحـن اليوم ألشـياء مماثلة؟
إال أن الرسـول فـي عظتـه المؤثـرة لهـم قـد حثَّهـم )وحثنا نحـن أيًضا( علـى ضـرورة المثابرة 
فـي إيمـان يسـوع وتثبيـت أنظارنا على شـخص المسـيح الموجـود اآلن فـي الَمقِدس السـماوي.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 1 كانون الثاني )يناير(..
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26 كانون األول )ديسمبر(         األحد        

بداية مجيدة
حتـى يتسـنى لنـا فهـم العظة وتطبيق رسـالتها علـى حياتنا، نحتـاج أوالً لفهم تاريخ كنيسـة 

العبرانييـن والوضـع الـذي كانـت فيـه عندما تلقى جمهورها الرسـالة من الرسـول.

اقرأ عبرانيين 2: 3 و4� ماذا كان اختبار جمهور كنيسة العبرانيين عندما قبلوا اإليمان في البداية؟

 

تشـير هـذه الفقـرة إلـى أن جمهـور كنيسـة العبرانيين لم يسـمعوا كلمة الوعظ من شـخص 
الـرب يسـوع نفسـه، لكنهم عوًضـا عن ذلك تعرَّفـوا على اإلنجيل بواسـطة كارزيـن آخرين كانوا 

قد بشـروهم بأخبـار »الخالص«.
ويخبرنـا الرسـول بولـس أن الرسـالة قـد »تثبتـت« لهم مـن قبل الرُُسـل الذين بشـروهم بها، 
وأن هللا نفسـه َشـِهد معهـم »بآيـات وعجائـب وقـوات متنوعة«. هـذا يعني أن هللا قـد ثبَّت لهم 
اإلنجيـل وأكـده مـن خـالل اآليـات وغيرها مـن األفعال القديـرة، بما فـي ذلك توزيـع المواهب 
الروحيـة. ويخبرنـا العهـد الجديـد أن معجـزات الشـفاء وإخـراج األرواح الشـريرة وانسـكاب 

المواهـب الروحيـة كانـت تصاحـب الكـرازة باإلنجيل فـي األماكـن الجديدة.
أورشـليم حتـى  فـي  الرُُسـل  علـى  المسـيحية، سـكب هللا روحـه  الكنيسـة  بـدأت  عندمـا 
يتمكنـوا مـن إعـالن اإلنجيـل بلغـات لـم تكـن معروفـة لهـم مـن قبـل وليكونـوا قادريـن علـى 
صنـع المعجـزات )أعمـال الرسـل 2 ، 3(. أجـرى فيلبـس عجائـب مماثلـة فـي السـامرة )أعمـال 
8(، وبطـرس فـي يافـا وقيصريـة )أعمـال 9 ، 10(، وبولـس طـوال خدمتـه فـي آسـيا الصغـرى 
وأوروبـا )أعمـال 13-28(. لقـد كانـت هـذه العجائـب والقـوات بمثابـة شـهادة حيَّـة علـى أن 
رسـالة »الخـالص« – المتمثلـة فـي تأسـيس ملكـوت هللا والخـالص مـن اإلدانة والتحـرر من قوى 

الشـر )عبرانييـن 12: 25-29( – قـد تثبَّتـت وتأيـدت.
لقـد أدخـل الـروح القـدس في قلـوب المؤمنين المسـيحيين األوائـل االقتناع بـأن خطاياهم 
قـد ُغفـرت، ولذلـك لـم يخافـوا مـن الدينونـة، وبالتالـي فقـد كانـت صلواتهـم تتسـم بالجـرأة 
والشـجاعة والثقـة، وكان اختبارهـم الروحي يتسـم بالفـرح )أعمال 2: 37 – 47(. والمسـتعبدون 
للشـيطان أسـلمهم أيًضـا الـروح لقـوى الشـر، وقـد برهـن ذلـك بقـوة علـى تفوق قـوة هللا على 

قـوى الشـر، وكشـف أن ملكـوت هللا قـد تأسـس فـي حياتهم.

مـا هـي قصـة اهتدائـك وقبولك لإليمـان؟ بأية طـرق تثبَّت اعتقـادك وإيمانـك بالرب 
يسـوع المسـيح كمخلصـك وربـك؟ لمـاذا مـن الجيـد أن تتذكـر فـي بعـض األوقـات 

الطريقـة التـي عمـل بهـا هللا أوالً فـي حياتـك ليجذبـك إليه؟
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27 كانون األول )ديسمبر(        االثنين        

آالم العبرانيين
عندمـا اعتـرف المؤمنـون بإيمانهـم فـي المسـيح وانضمـوا إلـى الكنيسـة، قامـوا بتمييـز 
أنفسـهم عـن بقيـة المجتمـع. إال أن ذلـك أدى إلـى حـدوث الخالفـات وذلـك بسـبب االعتقـاد 

أنهـم حكمـوا علـى مجتمعهـم وقيمـه حكًمـا سـلبيًا.

اقرأ عبرانيين 0	: 32 – 34 وعبرانيين 3	: 3� ماذا كان اختبار جمهور كنيسة العبرانيين 
بعد اهتدائهم؟

 

مـن المحتمـل جـًدا أن شـعب كنيسـة العبرانييـن تعرضوا لإلسـاءة الكالمية والجسـدية على 
أيـدي العصابـات التـي قـام المعارضـون بالتحريـض عليهـا ضدهـم )راجـع علـى سـبيل المثـال 
أعمـال 16: 19-22 ، أعمـال 17: 1-9(. كمـا أنهـم تعرضـوا للسـجن. ومـن المحتمـل أيًضـا أنهـم 
تعرضـوا للضـرب، ذلـك ألن المسـؤولين كانـت لديهـم السـلطة المتعلقـة بفـرض العقوبـات 
والسـجن، دون االلتـزام بالقواعـد القضائيـة والقانونيـة المناسـبة فـي كثيـر مـن األحيـان، وهـم 

يقومـون بجمـع األدلـة )أعمـال 16: 22 و23 علـى سـبيل المثـال(.

اقـرأ عبرانييـن 		: 24 – 	2 وبطـرس األولـى 4: 4	 و		� كيـف يسـاعدنا اختبـار موسـى 
واختبـار قارئـي رسـالة بطـرس الرسـول األولـى علـى فهـم السـبب المتعلـق باضطهـاد 

المؤمنيـن المسـيحيين؟

 

إن »تحمل عار المسيح« يعني ببساطة التشبه بالمسيح والتصرف مثله وتحمل الخزي واإلساءة 
اللذين ينطوي عليهما االرتباط به. لقد كانت العداوة العلنية بحق المسيحيين بسبب معتقداتهم 
الدينية المميزة. فالممارسات الدينية غير المفهومة يمكنها أن تؤدي إلى شعور اآلخرين باإلهانة، 
إذ يرون أن األشخاص الذين يلتزمون بأسلوب حياة ومبادئ مختلفة يجعلون اآلخرين يشعرون 
بالذنب أو الخزي. فعلى سبيل المثال اتهم تاسيتوس المسيحيين بكرههم للبشر وذلك بحلول 
الحديثة،  المكتبة  نيويورك،  برودريب،  وويليام  شيرش  )ألفريد  الميالدي  األول  القرن  منتصف 
1942(. آيًا كان سبب هذه التهمة فهي خالية تماًما من الصحة، إذ إن العديد من المسيحيين 
األوائل، كأولئك الذين كتب إليهم بولس هذه الرسالة، واجهوا اآلالم واالضطهادات بسبب إيمانهم.

اآلالم تصيـب أي إنسـان سـواء كان مسـيحًيا أم ال� ولكـن ماذا يعنـي أن نتألم من أجل 

	



المسـيح؟ ومـن بيـن اآلالم التـي نتعـرَّض إليها، ما مقـدار اآلالم التـي نواجهها من أجل 
المسـيح؟ وما مقـدار اآلالم الناتجة عن اختياراتنا الشـخصية؟

28 كانون األول )ديسمبر(        الثالثاء        

تعب العبرانيين
نجـح قـراء الرسـالة إلـى العبرانييـن فـي المحافظـة علـى إيمانهـم ووالئهـم للمسـيح رغـم 
الرفـض واالضطهـاد الـذي تعرَّضـوا إليـه. إال أن الخالفـات كان لها أثرها على المـدى الطويل. لقد 

جاهـدوا الجهـاد الحسـن ورغـم أنهـم خرجـوا منـه منتصريـن لكنهم كانـوا أيًضـا متعبين.

اقرأ عبرانيين 2: 8	؛ عبرانيين 3: 2	 و3	؛ عبرانيين 4: 5	؛ عبرانيين 0	: 25؛ عبرانيين 2	: 3 
و2	 و3	؛ وعبرانيين 3	: 	 – 9 و3	� ما هي بعض التحديات التي كان يواجهها المؤمنون؟

 

تخبرنـا الرسـالة إلـى العبرانييـن أن قارئيهـا اسـتمروا فـي اختبـار الضيقات والمشـقات. فقد 
اسـتمرت اإلسـاءات الكالميـة وغيرهـا مـن اإلسـاءات بحقهـم وفـي شـرفهم )عبرانييـن 13: 13(. 
وبعـض المؤمنيـن كانـوا ال يزالـون فـي السـجن )عبرانييـن 13: 3( – األمـر الـذي أنهك الكنيسـة 
مـن الناحيـة المادية والنفسـية. لقد كانـوا متعبين )عبرانيين 12: 12 و13(، وكان من السـهل أن 

يكلّـوا ويخـوروا في نفوسـهم )عبرانييـن 12: 3(.
بعـد انقضـاء فرحـة النصر، مـن الطبيعي أن تصبح الدفاعات النفسـية وغيرها من األسـاليب 
الدفاعيـة لـدى األشـخاص والمجتمعـات أقـل حـدة، فيصبحـون أكثـر عرضـة لهجمـات أعدائهم 
المضـادة. والقـوة التـي قام الشـخص أو المجتمع باللجوء إليهـا لمواجهة التهديـدات والمخاطر 

الداهمـة يصيـر من الصعـب اللجوء إليهـا مجدًدا. 

اقرأ ملوك األول 9	: 	 – 4� ماذا حدث إليليا؟

 

»ولكـن رّد فعـل كالـذي غالبًـا ما يتبع إيمانًا قويًـا ونجاًحا مجيًدا كان يضغـط على إيليا. كان 
يخشـى أال يـدوم اإلصـالُح الـذي بـدأ على جبـل الكرمل، فاسـتبّدت بقلبـه الكآبة. باألمـس ارتفع 
إلـى قمـة »الفسـجة« واآلن يهـوي إلى األعماق. عندمـا كان تحت إلهام هللا القديـر، ثبت إيمانه 
أمـام أقسـى امتحـان، ولكـن عندمـا دهمه الخـوف ورّن في أذنيه صـوت تهديد إيزابـل، وعندما 
كان يبدو أن الشـيطان انتصر بواسـطة مؤامرة إيزابل الشـريرة، كّف إيليا عن تمسـكه باهلل. كان 
قـد ارتفـع إلـى علـو شـاهق، فـكان رد الفعـل هائـالً مريًعا. إذ نسـي إيليـا هللا، هـرب حتى وجد 

نفسـه وحيـًدا فـي قفر موحـش« )إلن هوايـت، اآلباء والملـوك، صفحة 131(.
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الظروف  تفهم  أن  وحاول  الروحية  حياتك  في  فيها  فشلت  التي  األوقات  في  فكر 
والعوامل التي أدت إلى ذلك الفشل� ما الذي كان بإمكانك أن تفعله بشكل مختلف؟

29 كانون األول )ديسمبر(        األربعاء       

م مًعا نتقدَّ
بمـاذا نصـح الرسـول قارئـي الرسـالة فـي ضـوء الوضـع الذي كانـوا فيه؟ مـا الـذي يمكننا أن 
نتعلمـه مـن الرسـالة إلـى العبرانييـن من أجـل مصلحتنـا؟ دعونا نحلـل الطريقة التي سـاعد بها 

هللا إيليـا علـى التعافي مـن إحباطه.

اقرأ ملوك األول 9	: 5 – 8	� ما الذي فعله هللا ليعيد إيمان إيليا خادمه؟ 

 

قصة تعامل هللا مع إيليا بعد حادثة الكرمل مثيرة جًدا لالهتمام ألنها تُظهر عناية هللا الرحيمة 
وحكمته التي يخدم بها أولئك الذين يعانون من ضيقات وأوجاع ويكافحون الستعادة إيمانهم. 
فعل هللا أشياء عديدة إليليا. فقد اهتم أوالً باحتياجاته الجسدية حيث وفّر له الطعام وجعله 
يستريح. ثم وبّخه بلطف في المغارة قائالً: »َما لََك هُهَنا يَا إِيلِيَّا؟«، وساعده على فهم الكيفية 
التي يعمل بها ويحقق مقاصده بصورة أعمق. فاهلل لم يكن في الريح أو الزلزلة أو النار، بل في 

الصوت المنخفض الخفيف. ثم أعطى هللا إيليا عمالً ليقوم به وطمأنه أيًضا.

اقـرأ عبرانييـن 2: 	 وعبرانييـن 3: 2	 – 4	 وعبرانييـن 5: 		 – 	: 3 وعبرانيين 0	: 9	 – 
25� مـاذا اقتـرح بولس على المؤمنيـن أن يفعلوا؟

 

نجـد فـي الرسـالة إلـى العبرانييـن العديـد مـن التعليمـات التـي أعطاهـا الرسـول لقارئيهـا 
مـن أجـل مسـاعدتهم علـى اسـتعادة قوتهـم األصليـة وإيمانهـم. أحد الجوانـب التي أكـد عليها 
بولـس هـو االهتمـام باحتياجـات إخوتهـم فـي اإليمـان. فقـد اقتـرح عليهـم ضـرورة ممارسـة 
حسـن الضيافـة وزيـارة المسـجونين منهـم، وهـو األمـر الذي اقتضـى ضمًنـا تلبيـة احتياجاتهم. 
وقـد حـثَّ الرسـول قارئـي الرسـالة أن يكونـوا أسـخياء، مذكـرًا إياهـم أن هللا لـن يتخلـى عنهـم 
)عبرانييـن 13: 1 – 6(. كمـا نجـد أن بولـس وبّخهـم وشـّجعهم وحّذرهـم مـن خطـر االنحـراف 
عـن الـكالم الـذي سـمعوه منه )عبرانييـن 2: 1(، وأال يكون قلـب أي واحد منهم شـريرًا ال إيمان 
فيـه )عبرانييـن 3: 12(، وشـجعهم علـى النمـو فـي فهمهـم لإليمـان )عبرانييـن 5: 11 – 6: 3(. 
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كمـا أشـار إلـى أهمية المواظبة على حضـور اجتماعات الكنيسـة )عبرانييـن 10: 25(. باختصار، 
أشـار عليهـم أن يحاضـروا ويتقدمـوا مًعـا، وأن يشـجعوا بعضهـم بعًضـا، وأن يالحظـوا بعضهـم 
بعًضـا للتحريـض علـى المحبـة واألعمال الحسـنة، لكنـه رفع أيًضا يسـوع وخدمته فـي المقدس 

السـماوي بالنيابـة عنهـم )عبرانييـن 8: 1 و2؛ عبرانييـن 12: 1 – 4(.

30 كانون األول )ديسمبر(        الخميس        

ِفي هِذِه األَيَّاِم األَِخيرَِة

اقـرأ عبرانييـن 	: 2؛ عبرانييـن 9: 	2 – 28؛ عبرانييـن 0	: 25 و	3 – 38؛ وعبرانييـن 2	: 
25 – 28(� مـا هـي النقطـة التـي يركـز عليهـا بولس هنا، وال سـيما فيما يتعلـق بالوقت؟ 

 

لقـد شـدد الرسـول علـى عنصـر بالـغ األهمية فـي رسـالته، أال وهـو أن قارئيها يعيشـون في 
»األيـام األخيـرة« )عبرانييـن 1: 2(، وأن المواعيـد كادت تتحقـق )عبرانييـن 10: 36 – 38(. ومن 
المثيـر لالهتمـام، كمـا سـنرى، أن بولس في رسـالته يقارن جمهـوره بجيل الصحـراء الذي تمكن 
مـن الوصـول إلـى حـدود كنعـان، وكان على وشـك الدخول إلـى أرض الموعـد. ويذكرهـم »ألَنَُّه 
ا  ا َسـيَأْتِي اآلتِي َوالَ يُبِْطـُئ« )عبرانيين 10: 37(. وبعد ذلك يشـجعهم قائـالً: »َوأَمَّ بَْعـَد قَلِيـل ِجـدًّ
نَْحـُن فَلَْسـَنا ِمـَن االرْتِـَداِد لِلَْهـالَِك، بَـْل ِمـَن اإِليَماِن القِْتَنـاِء النَّْفـِس« )عبرانييـن 10: 39(. ذكّرت 
هـذه النصيحـة األخيـرة قارئـي الرسـالة، ونحن أيًضـا، بالمخاطر التـي قد تعرَّض إليها شـعب هللا 

تاريخيًـا قبـل أن تتحقـق وعود هللا. 
يتحـدث سـفر العـدد تحديـًدا عـن هـذا األمـر. يخبرنـا السـجل الكتابـي أن شـعب هللا كابـد 
خسـائر هامـة مرتيـن قبـل دخولهـم أرض الميعـاد. تخبرنـا المرة األولـى، الوارد ذكرها في سـفر 
العـدد 13 و14، عـن الشـكوك التـي بثهـا العديـد مـن القـادة فـي الجماعـة وأدت إلـى ضعـف 
إيمـان الشـعب. وبسـبب ذلـك قـررت الجماعـة تعييـن قائـد جديـد والعـودة إلى مصـر، وذلك 

فـي اللحظـة التـي فيهـا كانـوا على وشـك الدخـول إلـى كنعان.
وفـي المـرة الثانيـة، وقـع شـعب هللا فـي فـخ االنغماس فـي الشـهوات الجسـدانية والعبادة 
الباطلـة فـي بعـل فغـور )سـفر العـدد 24 و25(. وعلـى الرغـم مـن أن بلعـام لـم يتمكـن مـن 
جلب لعنة على شـعب هللا، اسـتخدم الشـيطان التجارب واإلغراءات الجنسـية القتياد شـعب هللا 

للعبـادة الباطلـة والخطيـة وإثـارة غضـب هللا عليهم.
يحـذر بولـس قارئـي الرسـالة إلـى العبرانييـن مـن كال الخطريـن. فهـو أوالً يحثهـم علـى 
التمسـك بإقـرار إيمانهـم وتثبيت أنظارهم على الرب يسـوع )عبرانييـن 4:14 ، عبرانيين 10: 23 
، عبرانييـن 12: 1-4(. وثانيًـا يحضهـم علـى االبتعـاد عـن العهـارة والطمـع )عبرانييـن 13: 6-4(. 

وأخيـرًا يحثهـم علـى احتـرام مرشـديهم )قادتهـم( وإطاعتهـم )عبرانييـن 13: 7 و17(. 
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بمـا إننـا نفهـم الحـق الكتابـي المتعلـق بحالـة الموتـى، وأننا بمجـرد أن نغلـق أعيننا 
فـي المـوت، فـإن الشـيء التالـي الـذي نعرفـه هـو المجـيء الثانـي – لمـاذا يمكننـا 

القـول بـإن جميـع النـاس قـد عاشـوا فـي »األيـام األخيرة«؟

31 كانون األول )ديسمبر(        الجمعة        

رس: يشـرح ديفيد ديسـلفا بوضوح سـبب تعـرض المسـيحيين األوائل  لَِمِزيـد ِمـْن الدَّ
لالضطهـاد، فيقـول: »تبّنـى المسـيحيون أسـلوب حيـاٍة .... كان مـن الممكـن اعتبـاره معاديًـا 
للمجتمـع وحتـى تخريبيًـا. وكان الـوالء لآللهـة، الـذي كان يُعبَّـر عنـه بالحضور الوفـي للطقوس 
المتعلقـة بتقديـم الذبائـح ومـا شـابها، كان يَُنظـر إليـه كرمـز والء للدولة والسـلطات واألصدقاء 
والعائلـة. كانـت عبـادة اآللهـة بمثابـة رمز إلخـالص الفـرد للعالقات التـي تحافظ على اسـتقرار 
المجتمـع وازدهـاره. وبسـبب امتناع المسـيحيين عـن عبادة هذه اآللهـة، فقـد كان يَُنظَر إليهم 
)مثـل اليهـود( بعيـون الشـك، وأنهم منتهكـون للشـرائع والقوانين، وعلى أسـاس كونهـم عناصر 

تخريبيـة داخـل اإلمبراطوريـة« )المثابـرة فـي الشـكر، صفحة 12(. 
فاإليمان  والعمل.  والصالة  اإليمان   - أكيد  عالج  يوجد  القلوب  ولضعاف  العزائم  »لخائري 
تستسلم  وتكاد  مجرّب  أنت  فهل  يوم.  بعد  يوماً  ويتزايدان  والرضى  اليقين  يمنحان  والنشاط 
انعدام  على  الظواهر  كّل  تدّل  عندما  األيّام  أحلك  في  فحتى  التام؟  واليأس  والجزع  للتوّجس 
األمل، ال تخش شيئاً. بل ليكن لك إيمان باهلل. إنّه يعرف حاجتك وله كّل سلطان. ومحبّته وحنانه 
السرمديان ال يكالّن قّط. ال تخَش أن يفشل في إتمام وعده، فهو الحّق السرمدي. ال يمكن أن 
ينكث عهده الذي قد أبرمه مع محبّيه. وسيمنح عبيده األمناء قدراً من الطاقة والفاعليّة يكفي 
ْعِف  تِي ِفي الضَّ لتلبية حاجاتهم. وقد شهد الرسول بولس قائالً: ›فََقاَل لِي تَْكِفيَك نِْعَمِتي ألَنَّ قُوَّ
أَنَا  ِحيَنَما  المسيح. ألَنِّي  بالضعفات والشتائم والضرورات والضيقات ألجل  أسر  لذلك   .. تُْكَمُل 

‹ /2كورنثوس 9:12 ، 10« )روح النبوة، الملوك واألنبياء، صفحة 112(.  َضِعيٌف فَِحيَنِئٍذ أَنَا قَِويٌّ

أسئلة للنقاش

	� هـل مـن الممكـن أن نكـون »مختلفيـن« بسـبب ارتباطنـا بالمسـيح، وأال نَُتَهُم في 
نفـس الوقـت بكوننـا »منفصليـن« عن اآلخريـن وغيـر مكترثين بهم؟

2� كلمـة »وعـظ« فـي الكتـاب المقـدس يمكنهـا أن تشـير إلـى التوبيخ أو التشـجيع� 
مـا هـي األشـياء التـي ينبغـي االنتبـاه إليها ونحـن نـؤدب اإلنسـان المحبط فاقـد الثقة؟

3� ما هي أوجه الشـبه بين اختبار قارئي الرسـالة إلى العبرانيين واختبار كنيسـة الوديكية 
فـي سـفر الرؤيـا 3: 4	 – 22؟ وبأيـة طـرق يتشـابه اختبـارك اليـوم، بعد مرور ألفـي عام، 

باختبارهـم، ومـا الذي يمكننا أن نتعلّمه من أوجه الشـبه؟
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* 1 – 7 كانون الثاين )يناير(    الدرس الثاين    

رسالة ِسْفر العبرانيين

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: عبرانييـن 1: 5 – 14، لوقـا 1: 30 – 33، مزمـور 132: 1 – 5، 

عبرانييـن 2: 14 – 16، عبرانييـن 5: 1 – 4، بطـرس األولـى 2: 9، عبرانييـن 8: 8 – 12.

ـا َرأُْس الْـكَالَِم َفُهـَو: أَنَّ لََنـا َرئِيـَس كََهَنـٍة ِمْثـَل هـَذا، َقـْد َجلَـَس ِفـي  آيـة الحفـظ: »َوأَمَّ
ـَماَواِت« )عبرانييـن 8: 	(� يَِميـِن َعـرِْش الَْعظََمـِة ِفـي السَّ

كُِتبَـت وثيقـة يهوديـة بعد الرسـالة إلـى العبرانيين ببضعـة عقود، حوالي سـنة 100 ميالدية، 
وتحتـوي هـذه الوثيقـة علـى الصـالة التاليـة: »كل هـذا قلتـه أمامك، يـا رب، ألنك قلـت إنه من 
أجلنـا ُخلـق هـذا العالـم . . . . واآلن يـا رب، هـوذا هـؤالء األمـم ذوو الصيت والسـمعة السـيئة، 
متسـلطون علينـا ويأكلوننـا. لكننـا نحـن شـعبك، وأنـت دعوتنـا بكـرك ووحيدك وشـعبك الغيور 
عليـك والمحبـوب جـًدا، لكنـك أسـلمتنا بيدهـم« )جيمـس إتـش تشـارلزوورث، كتابـات العهـد 

القديـم المنحولـة، المجلـد رقـم 1، سـنة 1983، صفحة 536(.
ربمـا شـعر قارئـو الرسـالة إلى العبرانيين بشـيء مماثـل. فإن كانـوا أبناء هللا، فلمـاذا يمرون 

بمثـل هـذه اآلالم والضيقات؟ 
مـن هـذا المنطلـق كتـب بولس الرسـالة إلـى العبرانيين لتشـديد إيمان المؤمنيـن وهم في 
وسـط كربهـم وضيقاتهـم. لقـد ذكّرهـم )ونحـن أيًضـا( بـأن وعود هللا سـتتحقق من خـالل الرب 
يسـوع، الجالـس عـن يميـن اآلب والـذي سـيأخذنا عـن قريـب إلـى موطننـا. والـرب يسـوع في 
الوقـت ذاتـه يتشـّفع أمـام اآلب كي يسـكب بركاتـه علينا، ولذلـك ينبغي لنا أن نتمسـك بإيماننا 

إلـى النهاية.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 8 كانون الثاني )يناير(.

		



2 كانون الثاني )يناير(        األحد       

يسوع ملكنا
النقطـة الرئيسـية مـن الرسـالة إلـى العبرانييـن هـي أن يسـوع هـو الُمتََسـلّط الجالـس عـن 
يميـن اآلب )عبرانييـن 8: 1(. وبصفتـه هللا، فالـرب يسـوع هو الـذي يحكم الكـون ويهيمن عليه 
علـى الـدوام. ولكـن عندما أخطـأ آدم وحواء، أصبح الشـيطان رئيس هذا العالـم )يوحنا 12: 31، 
يوحنـا 14: 30، يوحنـا 16: 11(. إال أن الـرب يسـوع أتى وهزم الشـيطان على الصليب، واسـتعاد 

الحـق فـي حكـم أولئك الذيـن يقبلونه كمخلص لهـم )كولوسـي 2: 13 – 15(.

األصحاحـان األوالن مـن الرسـالة إلـى العبرانيين يركزان بشـكل خاص علـى تنصيب الرب 
يسـوع وتعيينـه ملـكًا� اقـرأ عبرانيين 	: 5 – 4	� مـاذا يحدث هنا؟

 

تنقسم هذه اآليات إلى ثالثة أقسام، كل قسم منها يختص بجانب من جوانب حفل تنصيب 
االبن وجلوسه على العرش. أوالً، يقوم هللا بتنصيب االبن بصفته االبن الملكي )عبرانيين 1: 5(. 
م هللا االبن للجند السماويين فيسجدون له )عبرانيين 1: 6 و8(، واآلب في الوقت ذاته  ثانيًا، يقدِّ
يعلن قدرة االبن األزلية على الخلق وحكمه )عبرانيين 1: 8 – 12(. ثالثًا، يقوم هللا اآلب بتتويج 

االبن، أي إعطاؤه السلطة الفعلية على حكم األرض )عبرانيين 1: 13 و14(.
م وعوده لداود  أحد أهم المعتقدات الواردة في العهد الجديد هو أن هللا في يسوع قد تمَّ
)راجع صموئيل الثاني 7: 8 – 16 ولوقا 1: 30 – 33(. ُولِد يسوع من نسل داود في مدينة داود 
)متى 1: 1 – 16؛ لوقا 2: 10 و11(. وأثناء خدمته كثيرًا ما كان الناس يطلقون عليه لقب »ابن 
داود«. وقد تم قتله بتهمة أنه ادعى أنه »ملك اليهود« )متى 27: 37(. وبطرس وبولس كانا يكرزان 
بأن الرب يسوع قام من األموات إتماًما للوعود التي أبرمها لداود )أعمال 2: 22 – 36 وأعمال 13: 

22 – 37(. ويوحنا قال عن الرب يسوع أنه »األسد الذي من سبط يهوذا« )يوحنا 5: 5(. 
تتفـق الرسـالة إلـى العبرانييـن بالتأكيـد مـع هـذا الـكالم. فقـد أتمـم هللا وعـوده لـداود في 
شـخص الـرب يسـوع، وتخبرنـا الرسـالة أن هللا أعطـاه »اسـًما« )عبرانييـن 1: 4(، ونّصبـه )عيّنـه( 
ليكـون ابنـه )عبرانييـن 1: 5(، وأيـده إلـى األبـد باعتبـاره الخالـق والـرب )عبرانييـن 1: 8 – 12(، 
وأجلسـه عـن »يمينـه« )عبرانييـن 1: 13 و14(. وعالوة على ذلك، فالرب يسـوع، وفًقا لعبرانيين 

4، يُدِخـل النـاس إلـى راحـة هللا ويذكرنـا بأنـه هـو باني بيـت هللا )عبرانييـن 3: 3 و4(.
الـرب يسـوع، إذن، هـو الحاكـم الشـرعي لهـذه األرض ويخـوض فيهـا حربًـا مـع الشـيطان، 

المغتصـب، للحصـول علـى والئنـا. 

كيـف يمكننـا الحصـول علـى تعزيـة، وال سـيما وسـط التجـارب والضيقـات، عندمـا 
نـدرك أن الـرب يسـوع هـو حاكـم الكـون والسـيِّد عليـه؟
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3 كانون الثاني )يناير(        االثنين        

يسوع وسيطنا
مـن المفاهيـم المثيـرة لالهتمـام في الهـوت العهد القديـم أن الملك الموعود به من نسـل 

داود سـيمثل األمة أمام هللا. 

قـارن خـروج 4: 22 و23 بصموئيـل الثانـي 7: 2	 – 4	؛ وتثنيـة 2	: 8 – 0	 بصموئيـل 
الثانـي 7: 9 – 		؛ وتثنيـة 2	: 3	 و4	 بمزمـور 32	: 	 – 5، 		 – 4	� مـا هـي الوعـود 

التـي سـتتحقق مـن خـالل الملـك الموعـود بـه من نسـل داود لشـعب هللا؟ 

 

كان إسـرائيل ابـن هللا، وكان هللا سـيمنحهم مكانًـا يسـتريحون فيـه مـن أعدائهـم، وكان أيًضا 
سـيختار مكانًـا وسـطهم ليسـكن اسـمه فيـه. لقد كانت هـذه الوعـود التي أعطاها هللا إلسـرائيل 
سـتتحقق اآلن فـي الملـك الموعـود بـه، اآلتـي من نسـل داود. وهـو )أي الملك اآلتي من نسـل 
داود( سـيتبناه هللا كابنـه، وسـيمنحه راحـًة مـن أعدائـه، وسـيبني هيـكالً هلل فـي صهيـون حيـث 
يسـكن اسـم هللا. هذا يعني أن هللا سـيفي بوعوده إلسـرائيل من خالل الملك الموعود به اآلتي 

مـن نسـل داود، وأن هـذا الملك سـيمثل إسـرائيل أمام هللا.
إن إدخـال ممثـل فـي العالقـة بيـن هللا وإسـرائيل جعـل ديمومـة عالقـة العهـد بينهمـا أمـرًا 
ممكًنـا. كان العهـد الموسـوي يتطلب أمانة كل الشـعب لتلقي حماية هللا وبركاته )راجع يشـوع 
7: 1-13(. ومـع ذلـك، فـإن العهـد الـداوودي ضمـن بـركات العهـد اإللهيـة إلسـرائيل مـن خالل 

أمانـة شـخص واحـد، أال وهـو الملك الـذي من نسـل داود.
ولكـن لألسـف فالملـوك الذيـن جـاءوا مـن نسـل داود لـم يكونوا أمنـاء في معظـم األحيان، 
ولـم يسـتطع هللا أن يبـارك إسـرائيل بالشـكل الـذي كان يريـده. العهـد القديم فـي الواقع مليء 

بالقصـص التـي تخبرنـا عـن افتقـاد الكثيرين مـن أولئك الملـوك لألمانـة والوالء هلل.
األخبار السـارة هي أن هللا أرسـل ابنه ليولد كابن داود، وابنه هذا كان أميًنا. لذلك يسـتطيع 
هللا أن يفـي فيـه بجميـع الوعـود التـي أعطاهـا لشـعبه. فعندما يبـارك هللا الملك يشـترك جميع 
أبنـاء شـعبه فـي المزايـا والفوائد المصاحبـة لهذه البركة. وهذا هو السـبب في أن الرب يسـوع 
هـو وسـيط بركـة هللا لنـا، أي أنـه هـو القناة التـي تتدفق من خاللهـا بركة هللا لنـا، ورجاء خالصنا 

األخيـر يوجـد في شـخصه وما فعلـه ألجلنا.

فكّـر فـي عـدد المـرات التـي كنـت فيها غير أميـن لعالقة عهـدك مع هللا� مـاذا يعلمنا 
هـذا عـن أهميـة االعتمـاد التام على الرب يسـوع وحـده للخالص؟
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4 كانون الثاني )يناير(        الثالثاء        

يَُسوع الُمدافع عّنا

قـارن صموئيـل األول 8: 9	 و20 بعبرانييـن 2: 4	 – 		� مـا هـي صفـات الملـك التـي 
بحـث الشـعب عنهـا، وكيـف تحققـت هـذه األمنيـات فـي شـخص الـرب يسـوع؟

 

 

أراد اإلسـرائيليون ملـًكا يقضـي لهم ويخـرج أمامهم ويحارب حروبهم ألنهم نسـوا أن هللا هو 
ملكهـم. لقـد تحقـق ُملـك هللا الكامـل علـى شـعبه فـي شـخص الـرب يسـوع، فهو الـذي يخرج 

أمامنـا ويحـارب أعداءنا بصفتـه ملكنا.
تصـف اآليـات الـواردة فـي عبرانييـن 2: 14 – 16 الـرب يسـوع بصفتـه بطـل الضعفـاء مـن 
البشـر. فهـو الـذي يواجـه الشـيطان ويهزمه فـي معركة منفـردة ويخلصنـا من العبوديـة. يذكرنا 
هـذا الوصـف بالمعركـة التـي دارت بيـن داود وجليـات. فبعـد أن ُمِسـَح داود ملـًكا )صموئيـل 
األول 16(، أنقـذ إخوتـه مـن العبوديـة بهزيمـة جليـات. وكانـت شـروط المعركـة تنـص على أن 
الفائـز فـي المعركـة يأسـر شـعب الطـرف الخاسـر ويسـتعبدهم )صموئيـل األول 17: 8 – 10(. 

وبنـاًء علـى ذلـك أصبـح داود بطـل إسـرائيل، ألنـه كان يمثلهم.

اقرأ إشعياء 42: 3	 وإشعياء 59: 5	 – 20� كيف يصف يهوه نفسه في هذه الفقرات؟

 

سيخلّص  أن هللا  مفادها  التي  الفكرة  إلى   16  –  14  :2 عبرانيين  في  الواردة  اآليات  تلمح 
: َحتَّى َسبُْي  إسرائيل في معركة منفردة. الحظ الفقرة التالية من إشعياء: »فَِإنَُّه هَكَذا قَاَل الرَّبُّ
الَْجبَّاِر يُْسلَُب، َوَغِنيَمُة الَْعاتِي تُْفلُِت. َوأَنَا أَُخاِصُم ُمَخاِصَمِك َوأَُخلُِّص أَْوالََدِك« )إشعياء 49: 25(. 

نظـن فـي أحيـان كثيـرة بصفتنا مسـيحيين أننا نخوض معركـة منفردة مع الشـيطان. فعندما 
نقـرأ أفسـس 6: 10 – 18، نـرى بالفعـل أننـا فـي حالة من الصـراع والجهاد ضـد إبليس. لكن هللا 
هـو بطلنـا، وهـو يخـرج أمامنـا ويحـارب حروبنـا، ونحن جزء من جيشـه، ولهـذا السـبب يتعيّن 
علينـا اسـتخدام سـالحه. كمـا أننـا ال نقاتـل بمفردنـا، فاألمر الُمعطى لنا في أفسـس هـو بصيغة 

الجمـع، ونحـن ككنيسـة نأخذ السـالح ونجاهـد مًعا خلـف بطلنا، الذي هو هللا نفسـه.

ما الذي يعنيه أن نلبس سالح هللا؟ وكيف يمكننا االستفادة من القوة التي تمكننا من 
خالل قوة هللا أن نكون أمناء في صراعاتنا اليومية مع الذات والتجارب وما إلى ذلك؟

	4



5 كانون الثاني )يناير(        األربعاء        

يسوع رئيس كهنتنا
تعـرض عبرانييـن األصحاحـات 5 – 7 وظيفـة ثانية للرب يسـوع. فهو رئيـس كهنتنا. والكاتب 
يشـرح أن هـذه الوظيفـة تتمـم الوعد الـذي قطعه هللا للملك الـداوودي الموعود بـه، والمتمثل 
فـي أنـه سـيكون »كَاِهـٌن إِلَـى األَبَـِد َعلَـى رُتْبَـِة َملِْكـي َصـاَدَق« )مزمـور 110: 4 كمـا وردت في 

عبرانييـن 5: 5 و6(.

اقـرأ الوييـن 	: 	 – 9 ، الوييـن 0	: 8 – 		 ، مالخـي 2: 7 ، سـفر العـدد 	: 22 – 	2 
وعبرانييـن 5: 	 – 4� مـا هـي الوظائـف التـي قـام بهـا الكاهـن؟

 

لقـد كان الكهنـة يُعيَّنـون نيابـة عـن البشـر وذلـك لتمثيلهـم والتوسـط في عالقتهـم مع هللا 
واألمـور المختصـة بـه. فالكاهـن كان وسـيطًا. وهـذه الوظيفـة كانـت تنطبـق علـى أي نظـام 
كهنوتـي سـواء كان يهوديًـا، أو يونانيًـا، أو رومانيًـا، أو أي نظـام آخـر. فالكاهـن يمّكننـا مـن 

التواصـل مـع هللا، وكل مـا يفعلـه الكاهـن يهـدف إلـى تسـهيل العالقـة بيننـا وبيـن هللا.
والكاهن يقدم القرابين والذبائح نيابًة عن البشر إذ أن البشر ال يمكنهم تقديم هذه الذبائح 
بأنفسهم إلى هللا. والكاهن يعرف الطريقة التي نستطيع من خاللها أن نقدم ذبيحة »مقبولة« 

هلل كي ما تكون تقدماتنا وعطايانا مقبولة عند هللا، أو كيما تأتي بالتطهير والمغفرة المرجوة.
كمـا كان الكهنـة يقومـون بتعليم شـريعة هللا للشـعب. لقد كانوا خبراء فـي وصايا هللا وكانوا 

ُمكلَّفين بتفسـيرها وتطبيقها.
وأخيـرًا كانـت مسـؤولية منـح البركـة فـي اسـم يهـوه تقـع أيًضـا علـى عاتـق الكهنـة. فمـن 

خاللهـم كان يُعـرِّف هللا شـعبه برغبتـه المتمثلـة فـي خيرهـم ومقاصـده الرحيمـة نحوهـم.
إال أننـا فـي بطـرس األولـى 2: 9 نـرى شـيئًا مختلًفـا. فنحـن، المؤمنـون بالرب يسـوع، نُدعى 
»كهنـوت ملوكـي«. وهـذا الـدور ينطـوي علـى امتيـازات مدهشـة. فقـد كان بمقـدور الكهنـة 
االقتـراب مـن هللا فـي الهيـكل، أما اليـوم فإننا نسـتطيع االقتراب مـن هللا بالصالة ونحـن واثقون 
)عبرانييـن 4: 14 – 16؛ عبرانييـن 10: 19 – 23(. كمـا ينطـوي هذا الدور على مسـؤوليات هامة، 
فيجـب علينـا أن نتعـاون مـع هللا فـي عمله المتعلـق بإنقاذ العالم. وهـو يريدنـا أن نُعلّم وصايا 
هللا وشـرائعه وأن نشـرحها لآلخريـن. كمـا يريـد منـا أن نقدم ذبائح التسـبيح واألعمـال الصالحة 

التـي يقبلهـا ويرضـى عنهـا. يـا له مـن امتياز ويـا لها من مسـؤولية!

مـا هـو الفـرق الـذي ينبغـي لحقيقـة كوننـا بالفعـل »كهنـوت ملوكـي« أن تصنعه في 
حياتنـا؟ وكيـف يمكـن لهـذا الحـق أن يؤثـر علـى الطريقـة التي نحيـا بها؟
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6 كانون الثاني )يناير(        الخميس        

يَسوُع وسيَط َعهٍد أفضل
تركـز األصحاحـات 8 – 10 مـن الرسـالة إلى العبرانيين على عمل الرب يسـوع كوسـيط لعهد 
جديـد. لقـد كانـت مشـكلة العهـد القديـم تتمثـل فـي أنـه كان ببسـاطة ظـالً لألمـور العتيـدة، 
وقـد ُصممـت قوانينـه للتنبـؤ بالعمـل الـذي سـيقوم به الرب يسـوع فـي المسـتقبل وتوضيحه. 
وبالتالـي فالكهنـة كانـوا يرمـزون للرب يسـوع، لكنهم كانوا بشـرًا وخطاة. لم يتمكنـوا من توفير 
الكمـال الـذي اسـتطاع المسـيح أن يوفره، كما أنهم كانوا يخدمون في مقدس شـبه السـماويات 

وظلهـا )عبرانيين 8: 5(.
أمـا الـرب يسـوع فيخـدم فـي الَمقـِدس الحقيقي ويمكننـا من الوصـول إلى هللا. لقـد كانت 
الذبائـح الحيوانيـة ترمـز إلـى مـوت الـرب يسـوع كذبيحـة نيابـة عنـا، ولكـن لـم يكـن لدمهـا 
المقـدرة علـى تطهيـر الضميـر. أمـا دم يسـوع فيطّهـر ضمائرنا، ومن خاللـه واإليمان بـه وقبول 
عملـه الشـفاعي )كوسـيط( ألجلنـا، نسـتطيع أن نقتـرب من هللا بثقـة )عبرانييـن 10: 19 – 22(.

اقرأ عبرانيين 8: 8 – 2	� ما هو وعد هللا لنا في العهد الجديد؟

 

إن اآلب بتعيينـه الـرب يسـوع كرئيـس كهنتنـا قـد بـدأ عهـًدا جديـًدا سـيحقق مـا لـم يقـدر 
العهـد القديـم إال علـى توقعـه. والعهـد الجديـد يحقـق مـا ال يقـدر إال الكاهن الكامـل واألزلي 
الـذي لـه طبيعـة بشـرية وإلهيـة علـى تحقيقـه. إن رئيـس الكهنـة هـذا ال يشـرح نامـوس هللا 
م ذبيحـة تجلب مغفـرًة، ويطهرنا،  فحسـب، بـل يغـرس النامـوس فـي قلوبنا. وهـذا الكاهن يقـدِّ
ويغيّـر قلوبنـا ويحولهـا من قلوب حجريـة إلى قلوب لحمية )حزقيـال 36: 26(. وهو يخلقنا من 
جديـد بـكل معنـى الكلمـة )كورنثـوس الثانيـة 5: 17(. كما أنـه يباركنا بـأروع الطرق ويسـاعدنا 

علـى الدخـول إلـى محضر اآلب نفسـه. 
ـم هللا العهـد القديـم لإلشـارة إلـى المسـتقبل، إلـى عمـل الرب يسـوع. لقـد كان جميالً  َصمَّ
فـي تصميمـه والقصـد منـه، إال أن البعض أسـاءوا فهم الغـرض الذي ُصِنع ألجلـه. ولعدم رغبتهم 
فـي تـرك الرمـوز والظـالل وقبول الحقائق التي تشـير إليها الرمـوز، فقد أضاعـوا المزايا العظيمة 

التـي توجـد فـي خدمـة الرب يسـوع والتـي أراد أن يقدمها لهم.
»لقـد كان المسـيح هـو أسـاس الهيـكل وحياتـه. وكانـت الخدمـات التـي تقام فيه رمـزا إلى 
ذبيحـة ابـن هللا. وكان نظـام الكهنـوت قد أقيم كرمز لشـفاعة المسـيح وعمله. إن نظـام الذبائح 
المختـص بالعبـادة كلـه كان رمـزا لمـوت المخلـص ألجـل فـداء العالـم، ومتـى تمـت الحادثـة 
العظيمـة التـي كانـت تلـك الذبائح تشـير إليهـا منذ أجيـال طويلة فلن تكـون لها أيـة فاعلية أو 

تأثيـر.« )روح النبـوة، مشـتهى األجيـال، صفحة 148(.

		



7 كانون الثاني )يناير(        الجمعة        

رس: علـى الرغـم مـن كل الحقائـق الجيدة المبشـرة بالخير في سـفر  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
العبرانييـن، هنـاك أيًضـا سلسـلة مـن التحذيـرات التـي بلغـت ذروتها فـي األصحاحـات 12-10. 
وهـذه األصحاحـات تحتـوي علـى عنصرين مشـتركين على األقـل. أوالً، تقارن هـذه األصحاحات 
جيـل الصحـراء )أي شـعب هللا قديًمـا( بقارئـي الرسـالة إلـى العبرانييـن. ثانيًـا، تحـض هـذه 

األصحاحـات المؤمنيـن علـى اإليمان.
رأى جيـل الصحـراء قـوة هللا العجيبـة وهـي تتجلَّى في هيئـة آيات وعجائـب عندما خلَّصهم 
هللا وأخرجهـم مـن مصـر. لقـد سـمعوا هللا وهـو يتكلـم مـن جبل سـيناء بالوصايـا العشـر، ورأوا 
عمـود النـار فـي الليـل وعمـود السـحاب أثنـاء النهـار. كمـا أنهم أكلـوا المـن، الخبز النـازل من 
السـماء، وشـربوا أيًضـا المـاء الخـارج مـن الصخـرة أينمـا نصبـوا خيامهـم. لكنهـم عندمـا وصلوا 
إلـى حـدود أرض الموعـد، لـم يتمكنـوا من الوثوق بـاهلل. لقد كانـوا يفتقرون إلى اإليمـان، الذي 

هـو جوهـر مـا يطلبـه هللا. »َولِكْن ِبـُدوِن إِيَمـاٍن الَ يُْمِكُن إِرَْضـاُؤُه« )عبرانييـن 11: 6(. 
يقـول بولـس أننـا نحـن أيًضا، مثل جيـل الصحراء، نقف علـى حدود أرض الموعـد )عبرانيين 
10: 37-39(. إال أن االمتيـازات والمسـؤوليات الموكلـة إلينـا أكبـر وأعظـم. ربمـا لـم نسـمع هللا 
وهـو يتكلـم فـي جبـل سـيناء، لكننا رأينا من خالل أسـفار الوحـي المقدس إعالنًـا عن هللا أعظم 
مـن اإلعـالن الـذي فـي جبـل صهيـون، أال وهـو هللا الظاهـر فـي الجسـد، الرب يسـوع المسـيح 
)عبرانييـن 12: 18 – 24(. والسـؤال هـو: هـل لدينا إيمان؟ يشـجعنا كاتب الرسـالة على االقتداء 
ى فـي حياتهـم إيمانًـا عظيًمـا، وهـذه الشـخصيات تبلغ  بمجموعـة مـن الشـخصيات التـي تجلَـّ

منتهاهـا في شـخص الرب يسـوع نفسـه.

أسئلة للنقاش 
	� لقـد تعلمنـا أن الـرب يسـوع هو قائدنا البطـل الذي يخرج أمامنـا ويحارب حروبنا 
ضـد الشـيطان� كيـف يمكننا ككنيسـة أن نحارب ونجاهد مًعا، ونحـن متحدون، خلف 
قائدنـا البطـل؟ مـا هـي األشـياء التي مـن شـأنها أن تعرقل تحقـق هذه الوحـدة؟ وما 
هـي الطـرق التـي يسـتطيع الشـيطان مـن خاللهـا أن يُضِعف قوتنـا ككنيسـة؟ وكيف 

أضعـف قوة شـعب هللا فـي الماضي؟

2� نحـن كمؤمنيـن بمثابـة مجموعـة مـن الكهنـة تحـت قيـادة هللا وإرشـاده� مـا هـى 
الطـرق التـي يمكـن أن تقـدم بها كنيسـتك المحليـة ذبائح تسـبيح وأعمـال صالحة هلل؟ 

مـن فضلـك حـاول أن تكـون عملًيا ومحـدًدا�

3� كيـف يشـبه وضعنـا وضـع جيـل الصحـراء قبـل عبـوره إلـى أرض الموعـد؟ وما هي 
الـدروس التـي يمكننـا أن نتعلمهـا من أوجه التشـابه؟
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* 8 – 14 كانون الثاين )يناير(    الدرس الثالث    

االبُْن الَموعوُد بِْه

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسبوعية: إشعياء 2: 2 و3؛ عبرانيين 1: 1 – 4؛ خروج 24: 16 و17؛ إشعياء 

44: 24؛ عبرانيين 1: 10؛ لوقا 1: 31 و32؛ عبرانيين 1: 5

آية الحفظ: »كَلََّمَنا ِفي هِذِه األَيَّاِم األَِخيرَِة ِفي ابِْنِه، الَِّذي َجَعلَُه َوارِثًا لِكُلِّ َشْيٍء، الَِّذي ِبِه أَيًْضا 
َعِمَل الَْعالَِميَن، الَِّذي، َوُهَو بََهاُء َمْجِدِه، َورَْسُم َجْوَهرِِه، َوَحاِمٌل كُلَّ األَْشَياِء ِبكَلَِمِة ُقْدرَتِِه، بَْعَد َما 

َصَنَع ِبَنْفِسِه تَطِْهيرًا لَِخطَايَانَا، َجلََس ِفي يَِميِن الَْعظََمِة ِفي األََعالِي« )عبرانيين 	: 2 و3(�

بمجرد أن سقط آدم وحواء في الخطية، وعدهما هللا »بنسل« – ابٌن ينقذهم من العدو ويستعيد 
الميراث المفقود ويحقق الغرض الذي ُخلِقا من أجله )تكوين 3: 15(. وهذا االبن كان سيمثلهما 

وينوب عنهما ويفديهما ألنه كان سيأخذ مكانهما ويقضي على الحيَّة في نهاية المطاف.
»إن آدم وحـواء عندمـا سـمعا أوال هـذا الوعـد كانـا ينتظـران إتمامـه سـريعا. وبفـرح عظيم 
اسـتقبال ابنهمـا البكـر على أمـل أن يكون هو المخلـص. ولكن إنجاز الوعد تأخـر » )روح النبوة، 

مشـتهى األجيـال، صفحة 29(.
لقـد تـم تأكيـد الوعـد إلبراهيـم فيمـا بعـد. فقد أقسـم هللا له أنـه سـيكون له »نسـل«، ابٌن 
تتبـارك فيـه جميـع أمـم األرض )تكويـن 22: 16 – 18، غالطيـة 3: 16(. وفعـل هللا نفـس الشـيء 
مـع داود. فقـد وعـد هللا داود بأنـه سـيعيّن نسـله )أي نسـل داود( ويجعلـه ابًنـا لـه، وأن نسـله 
هـذا سـيُثَّبت ويحكـم بالحـق والبـر علـى جميـع ملـوك األرض )صموئيـل الثانـي 7: 12 – 14، 
مزمـور 89: 27 – 29(. لكـن مـا لـم يتخيلـه آدم وحواء وال إبراهيـم وال داود هو أن ابنهم الفادي 

سـيكون هو هللا نفسـه.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 15 كانون الثاني )يناير(.
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9 كانون الثاني )يناير(        األحد        

ِفي هِذِه األَيَّاِم األَِخيرَِة
تكشـف الفقـرة األولـى مـن الرسـالة إلـى العبرانييـن أن بولـس كان يعتقـد أنـه يعيـش فـي 
»األيـام األخيـرة«. يسـتخدم الكتـاب المقـدس تعبيرين عن المسـتقبل ويحمالن معـاٍن مختلفة. 
اسـتخدم األنبيـاء عبـارة »األيـام األخيـرة« أو »آخـر األيـام« للتحـدث عن المسـتقبل بشـكل عام 
)تثنيـة 4: 30 و31؛ إرميـا  23: 20(. أمـا دانيـال النبـي فقـد اسـتخدم تعبيرًا آخـر، أال وهو »وقت 
المنتهـى«، للتحـدث، وبصـورة أكثـر تحديـًدا، عن األيام األخيرة مـن تاريـخ األرض )دانيال 8: 17 

ودانيـال 12: 4(.

اقرأ سـفر العدد 24: 4	 – 9	 وإشـعياء 2: 2 و3� ماذا وعد هللا أن يفعل من أجل شـعبه 
في آخـر األيام؟

 

أعلـن العديـد مـن أنبيـاء العهـد القديـم أنـه فـي »األيـام األخيـرة« سـيقيم هللا ملـًكا يهلـك 
أعـداء شـعبه )عـدد 24: 14-19( وتجـري األمـم بسـببه إلـى إسـرائيل )إشـعياء 2: 2 و3(. وهذه 
الوعـود كمـا يخبرنـا الرسـول بولـس قـد تحققـت فـي الـرب يسـوع. فقـد هـزم الشـيطان، ومن 
خـالل البشـارة باإلنجيـل، تجـري جميـع األمـم إليـه )كولوسـي 2: 15 ويوحنـا 12: 32(. وبذلـك 

تكـون »األيـام األخيـرة« قـد بـدأت بالفعـل ألن الـرب يسـوع قـد تمـم وعـود هللا.
آباؤنـا الروحيـون ماتـوا فـي اإليمـان، وهـم لـم ينالـوا المواعيـد، بـل مـن بعيـد نظروهـا 
قوهـا وحيُّوهـا. أمـا نحـن فقـد رأينـا إتمـام هـذه المواعيـد فـي شـخص الـرب يسـوع. وصدَّ

دعونا نتأمل قليالً في وعود هللا والرب يسـوع. لقد َوَعَد اآلب أنه سـيقيم أوالده )تسـالونيكي 
األولـى 4: 15 و16(. األخبـار السـارة جـًدا هـي أن اآلب قد ابتدأ قيامة أبنائه بقيامة الرب يسـوع 
)كورنثـوس األولـى 15: 20 ومتـى 27: 51 – 53(. كمـا وعـد اآلب بخليقـة جديـدة )إشـعياء 65: 
17(، وقـد بـدأ بتحقيـق هـذا الوعـد بخلـق حيـاة روحيـة جديـدة فينا )كورنثـوس الثانيـة 5: 17 
وغالطيـة 6: 15(. ووعـد أنه سيؤسـس مملكته األخيـرة )دانيال 2: 44(. وقد ابتـدأ هذه المملكة 
بتحريرنـا مـن سـلطان الشـيطان وتعيين الرب يسـوع حاكًما علينا )متـى 12: 28 – 30 ولوقا 10: 
18 – 20(. إال أن هـذه ليسـت سـوى البدايـة. فمـا بـدأ اآلب بفعلـه فـي مجـيء المسـيح األول، 

سـيُكِمله في مجيئـه الثاني.

تأمـل فـي كل الوعـود التـي أتممهـا هللا فـي الماضـي� كيف يسـاعدنا ذلك علـى الثقة 
بـه فيمـا يتعلـق بالوعود التـي لم تتحقـق بعد؟
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10 كانون الثاني )يناير(        االثنين         

هللا كَلََّمَنا ِفي ابِْنِه

اقرأ عبرانيين 	: 	 – 4� ما هي الفكرة الرئيسية التي تدور حولها هذه اآليات؟

 

فـي األصـل اليونانـي، النـص الـوارد في عبرانييـن 1: 1 – 4 هـو عبارة واحدة فقـط، وقد قيل 
إنهـا أجمـل مـا كُِتـَب فـي العهـد الجديـد بسـبب روعتهـا البالغيـة. الفكرة الرئيسـية التـي تؤكد 

عليهـا هـذه اآليـات هـي أن هللا قـد كلمنا مـن خالل ابنه يسـوع.
لـم يسـمع اليهـود الذيـن كانوا يعيشـون فـي القـرن األول الميـالدي كلمة هللا لفتـرة طويلة. 
ونعلـم أن اإلعـالن )الوحـي( األخيـر الذي ورد ذكره فـي كلمة هللا المكتوبة جاء بواسـطة مالخي 
النبـي وخدمـة عـزرا ونحميـا النبييـن وذلك قبل والدة المسـيح بأربعـة قرون. أمـا اآلن فقد كان 

هللا يتحـدث إليهم مـرة أخرى.
إال أن إعـالن هللا فـي شـخص ابنـه يسـوع كان أعظـم مـن اإلعـالن الـذي أعلنـه مـن خـالل 
األنبيـاء، ذلـك ألن يسـوع هـو واسـطة أعظم لإلعـالن اإللهي. فهو هللا نفسـه، الذي خلق السـماء 
واألرض ويحكـم الكـون. وألوهيـة المسـيح بالنسـبة للرسـول بولـس ليسـت موضع تسـاؤل على 

اإلطـالق، بـل هـي أمر مسـلَّم بصحتـه وال يقبل الشـك.
وبالنسـبة لبولـس، فالعهـد القديـم كان هـو أيًضا كلمـة هللا. واإلله نفسـه الذي تكلّـم قديًما 

يواصـل كالمـه حاليًـا. لقـد نََقَل العهـد القديم معرفـة حقيقية عـن إرادة هللا.
ومع ذلك فلم يكن من الممكن فهم معناه الكامل إال عندما أتى االبن إلى األرض. وفي ذهن 
م لنا إعالن اآلب في االبن المفتاح لفهم العمق الحقيقي للعهد القديم، تماًما  الكاتب، فقد قدَّ
كما أن الصورة التي توجد على لعبة األلغاز تساعدنا على فك لغز اللعبة وتجميع األجزاء مًعا 

بالطريقة الصحيحة. لقد سلّط الرب يسوع الضوء على أجزاء كثيرة من العهد القديم.
في  مكاننا  وسيأخذ  ويخلصنا،  عنا  وينوب  ليمثلنا  يسوع  الرب  جاء  فقد  ذاته  الوقت  وفي 
الحرب ويهزم الحيَّة. والرب يسوع في الرسالة إلى العبرانيين هو أيًضا رئيس خالص المؤمنين 
عنا  يحارب  وهو   .)20  :6 وعبرانيين   10  :2 )عبرانيين  ألجلنا  كسابٍق  األقداس  إلى  دخل  وقد 
أيًضا  يفعله  أن  يريد اآلب  ليسوع، بصفته ممثلنا ونائبنا،  أن ما فعله هللا  يعني  ويمثلنا. وهذا 
ألجلنا. وذاك الذي رفَّع يسوع عن يمينه يريدنا أيًضا أن نجلس مع يسوع في عرشه )رؤيا 3: 21(. 
إن رسالة هللا التي أعلنها لنا في شخص الرب يسوع ال تتضمن فقط ما قاله الرب يسوع، بل أيًضا 

ما فعله اآلب به وله، وذلك برمته من أجل منفعتنا الوقتية واألبدية.

تأمـل فيمـا يعنيـه مجـيء الـرب يسـوع – الـذي هـو هللا نفسـه – إلـى هـذه األرض� 
لمـاذا يجـب أن يجلـب لنـا هـذا الحـق رجـاًء عظيًمـا؟
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11 كانون الثاني )يناير(        الثالثاء        

هو بَهاُء َمجِد هللا

اقرأ عبرانيين 	: 2 – 4� ما هي بعض األشياء التي تعلّمنا إياها هذه الفقرة عن الرب يسوع؟

 

 

ِذي، َوُهَو بََهـاُء َمْجِدِه، َورَْسـُم َجْوَهرِِه«  سـنركز فـي هذا القسـم علـى الجزئية التي تقول: »الَـّ
)عبرانيين 1: 3(.

اقـرأ خـروج 24: 		 و7	؛ مزمـور 4: 	؛ مزمـور 	3: 9؛ ومزمـور 89: 5	� كيـف تسـاعدنا 
هـذه النصـوص علـى فهـم طبيعـة مجد هللا؟

 

يشـير مجـد هللا فـي العهـد القديـم إلـى حضوره المرئي وسـط شـعبه )خـروج 16: 7؛ خروج 
24: 16 و17؛ الوييـن 9: 23؛ سـفر العـدد 14: 10(. وكثيـرًا مـا يكـون هذا الحضـور مرتبطًا بالنور 

أو البهـاء والبريق.
تخبرنـا أسـفار الوحـي المقـدس أن الرب يسـوع هو النـور الذي جاء إلى العالـم إلعالن مجد 
هللا )عبرانييـن 1: 3؛ يوحنـا 1: 6 – 9، 14 – 18؛ كورنثـوس الثانيـة 4: 6(. فّكـر علـى سـبيل المثال 
اَمُهْم، َوأََضـاَء َوْجُهُه  فـي الوقـت الـذي تجلّى فيه الرب يسـوع على الجبـل. »َوتََغيَّـرَْت َهيْئَتُـُه قُدَّ

ـْمِس، َوَصـارَْت ثِيَابُُه بَيَْضاَء كَالنُّـوِر« )متى 17: 2(. كَالشَّ
فكمـا أن الشـمس ال تُـدرك إال ببهـاء نورهـا، فـاهلل كذلـك يُعـرَف مـن خـالل يسـوع. واالثنان 
مـن وجهـة النظـر البشـرية واحـد. وحيـث أن مجـد هللا هـو النـور نفسـه، فـال فـرق بيـن هللا 

ويسـوع مـن حيـث وجودهمـا وصفاتهمـا، تماًمـا كمـا ال يوجـد فـرق بيـن النـور وبهائـه.
وتخبرنـا الرسـالة إلـى العبرانييـن أيًضـا أن الـرب يسـوع هـو »رسـم جوهـر« اآلب أو التعبير 
الدقيـق عـن جوهـره )عبرانييـن 1: 3(. الهـدف مـن التشـبيه هـو أن هنـاك تطابًقـا تاًمـا فـي 
الوجـود - أو فـي الجوهـر - بيـن اآلب واالبـن. فنالحـظ أن البشـر يحملـون صـورة هللا، لكنهـم 
ال يحملـون جوهـره )تكويـن 1: 26(. إال أن االبـن يتشـارك مـع اآلب فـي نفـس صفـات الجوهـر 

ِذي رَآنِـي فََقـْد َرأَى اآلَب« )يوحنـا 14: 9(.  اإللهـي. ال عجـب أن الـرب يسـوع قـال، »اَلَـّ

مـا السـبب الـذي يجعـل إعـالن الـرب يسـوع لصفـات اآلب ومجـده أخبـاًرا مفرحـة 
وسـارة جـًدا؟ ومـا الـذي يقولـه لنـا الـرب يسـوع عـن طبيعـة هللا وصفاتـه؟

2	



12 كانون الثاني )يناير(        األربعاء        

الَِّذي ِبِه َعِمَل الَْعالَِميَن
تؤكـد لنـا الرسـالة إلـى العبرانيين أن هللا خلق العالم بيسـوع أو من خالله، وأن الرب يسـوع 

يحمل العالـم بكلمة قدرته.

اقـرأ إشـعياء 44: 24، إشـعياء 45: 8	، ونحميـا 9: 	� بمـا أن الـرب قـد أكد لنـا في العهد 
القديـم أنـه خلـق العالـم »وحـده« وأنـه »اإللـه الوحيـد«، فكيـف يمكننـا التوفيـق بين 
هـذا التأكيـد واآليـات التـي وردت فـي العهـد الجديـد والتـي تؤكـد علـى أن هللا خلـق 

الكـون بالـرب يسـوع أو مـن خاللـه )عبرانييـن 	: 2 و3(؟

 

يظن البعض أن الرب يسوع لم يكن سوى األداة التي قام هللا من خاللها بالخلق، إال أن ذلك 
غير ممكن. أوالً، الرب يسوع بالنسبة لبولس هو الرب الذي خلق العالم، وليس مجرد معيًنا أو 
مساعًدا. وعبرانيين 1: 10 تؤكد أن يسوع هو الرب الذي خلق األرض والسماوات، وبولس ينسب 
إليه أيًضا اآلية الواردة في مزمور 102: 25 – 27 والتي تؤكد على أن الكون ُخلِق بواسطة اآلب 
أو من خالله. )نفس الصفات والتعبيرات المنسوبة للرب يسوع في عبرانيين 1: 2(. فاآلب َخلََق 
واالبن أيًضا َخلََق )عبرانيين 1: 2 و10؛ عبرانيين 2: 10(. فهناك وحدة تامة أو انسجام كامل بين 
اآلب واالبن من حيث القصد والخلق. وهذا جزٌء من سر الثالوث. فالرب يسوع َخلََق، وهللا َخلََق، 

لكن هناك خالق واحد فقط، أال وهو هللا – مما يعني أن الرب يسوع هو هللا.
وفـي نفـس الوقـت فاآليـة الـواردة فـي عبرانييـن 4: 14 تبيّـن لنـا أن الرب يسـوع هـو أيًضا 
ان. وقدرتـه علـى الحكـم والقضـاء مشـتقة مـن حقيقـة أن هللا قـد َخلََق كل األشـياء  قـاض أو ديَـّ

ويحمـل الكـون بقدرتـه )إشـعياء 44: 24 – 28(.
كما تؤكد لنا اآليات الواردة في عبرانيين 1: 3 وكولوسي 1: 17 أن الرب يسوع يحمل الكون 
بقدرته. ومن المحتمل أن قدرته على القيام بذلك )أي حمل الكون بقدرته( تتضمن أيًضا قدرته 
على التوجيه واإلرشاد أو اإلدارة والحكم. تُستخدم الكلمة اليونانية فيرون )التي تعني يعول أو 
يحمل( لوصف الريح التي تقود السفينة )أعمال الرسل 27: 15 و17( أو قيادة هللا لألنبياء )بطرس 
الثانية 1: 21(. وبالتالي فإن الرب يسوع، في حقيقة األمر، لم يخلقنا فحسب، لكنه أيًضا يعولنا 
ويحملنا بقدرته. وكل نفس نتنفسه، وكل نبضة تدق في قلوبنا، وكل لحظة من وجودنا توجد 

فيه، في يسوع، الذي هو أساس كل مخلوق وموجود في حيز الوجود.

راجـع أعمـال 7	: 28� مـا الـذي تقولـه لنـا عـن الرب يسـوع وسـلطانه؟ ثـم تأمل في 
اآلثـار المترتبـة علـى مـوت الـرب نفسـه علـى الصليـب مـن أجـل خطايانـا� مـا الذي 

يعلمنـا إيـاه هـذا الحـق عـن صفـة إنـكار الـذات التي يتصـف بهـا إلهنـا الحبيب؟ 
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13 كانون الثاني )يناير(        الخميس        

أَنَا الَْيْوَم َولَْدتَُك
في عبرانيين 1: 5 نقرأ الكلمات التالية التي يقولها اآلب للرب يسوع: »أَنَْت ابِْني أَنَا الْيَْوَم 
َولَْدتَُك«. ما الذي تعنيه حقيقة أن الرب يسوع قد ولَِد ومتى حدث ذلك؟ أال يبيّن ذلك أن الرب 

يسوع قد خلقه هللا بطريقة ما وفي وقت ما في الماضي البعيد، كما يظن الكثيرون؟

اقـرأ عبرانييـن 	: 5؛ صموئيـل الثانـي 7: 2	 – 4	؛ مزمـور 2: 7؛ ولوقـا 	: 	3 و32� ما هو 
الوعـد الـذي أُعطي لداود ونََسـَبه الرسـول بولس للرب يسـوع؟

 

المسـيح مولـود مـن اآلب بمعنـى أنـه تـم تنصيبـه أو »تبنيه« من قبـل هللا باعتبـاره الحاكم 
)الرئيـس( الموعـود بـه، ابـن داود. لقـد كان مفهـوم التبنـي اإللهـي للحاكـم شـائًعا فـي العالـم 
اليونانـي الرومانـي وفـي الشـرق، وقـد أعطـت فكرة التبنـي هذه للحاكم شـرعية وسـلطانًا على 

األرض التـي يحكمها.
وأنـه  لألمـم،  والحقيقـي  الشـرعي  الحاكـم  هـو  ابنـه  يكـون  أن  داود  وعـد  هللا  لكـن 
»سـيتبّنى« ابـن داود كابـن لـه. وبذلـك يصيـر للملـك الـداوودي حـق التبنـي والوراثـة. لقد 
تحقـق الوعـد فـي يسـوع باعتبـاره ابـن داود، وسـيهزم هللا أعدائـه ويعطيـه األمـم ميراثًا له 

)مزمـور 89: 27؛ مزمـور 2: 7 و8(. 
وكمـا نقـرأ فـي روميـة 1: 3 و4 وأعمـال الرسـل 13: 32 و33، فقـد تـم اإلعـالن عالنيـًة عـن 
الـرب يسـوع باعتبـاره ابـن هللا، وكانـت معموديتـه وتجليـه لحظـات حـدد فيهـا هللا هويـة ابنه 

وأعلنهـا )متـى 3: 17 ومتـى 17: 5(. 
إال أن الـرب يسـوع، وفًقـا للعهـد الجديد، صار »ابـن هللا بقوة« عندما قـام وجلس عن يمين 
هللا. فـي تلـك اللحظـة أتمـم هللا وعـده لـداود المتمثـل فـي أن ابنه )أي ابـن داود( سـيتم تبنيه 

كابـن هلل وأن كرسـيه يكـون ثابتًـا إلـى األبد على األمـم )صموئيل الثانـي 7: 12 – 14(. 
وبالتالـي، فـإن قيصـر )رمـز روما( لم يكن هـو »ابن هللا« الشـرعي، حاكم األمـم، وإنما الرب 
يسـوع المسـيح. ووالدة المسـيح تشـير إلـى بدايـة حكـم الـرب يسـوع علـى األمم، وليـس إلى 
بدايـة وجـوده، ذلـك ألن الـرب يسـوع موجـود منـذ األزل. لـم يكـن هنـاك وقـت لـم يكـن فيه 

السـيّد المسـيح موجـوًدا، ألنـه هو هللا. 
اٍم لَـُه َوالَ نَِهايَـَة َحيَـاٍة«  فـي الواقـع، تخبرنـا عبرانييـن 7: 3 أن الـرب يسـوع »الَ بَـَداَءَة أَيَـّ
)راجـع عبرانييـن 13: 8( ألنـه أزلـي أبـدي. وبالتالـي، فـإن فكـرة كون الرب يسـوع هـو »ابن هللا 
الوحيـد« ومولـود منـه ال تتعلـق بطبيعة المسـيح باعتباره إلًهـا، وإنما بدوره فـي خطة الخالص. 

وبتجسـده، أتمـم المسـيح جميـع وعـود العهد. 
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14 كانون الثاني )يناير(        الجمعة        

رس: لقد حقٌّق مجيء الرب يسوع إلى هذه األرض كابن هللا عدة وظائف في  لَِمِزيد ِمْن الدَّ
ذات الوقت. أوالً واألهم من كل شيء، جاء المسيح، بصفته ابن هللا، ليعلن لنا اآلب. ومن خالل أفعاله 

وكالمه، كشف لنا عن صفات اآلب الحقيقية وعن السبب الذي يجعلنا نثق به ونطيعه. 
وقـد جـاء المسـيح أيًضا بصفتـه ابـن داود وإبراهيم وآدم الموعـود به، والذي مـن خالله وعد 
هللا أنـه سـيهزم العـدو ويحكـم العالـم. وبالتالـي، فقد جـاء الرب يسـوع ليأخذ مـكان آدم كرئيس 
بنـي البشـر ويحقـق القصـد األصلـي الـذي أراده هللا لهـم )تكويـن 1: 26 – 28 ومزمـور 8: 3 – 8(. 

لقـد أتـى يسـوع ليكـون هـو الحاكم البـار الذي كان يريـده هللا دائًمـا أن يحكم هـذا العالم.
» هذا، وإن ذلك القول الذي خوطب به يسوع عند نهر األردن حين أُعلن قائال: › هَذا ُهَو ابِْني 
الَْحِبيُب الَِّذي ِبِه ُسِررُْت ‹ )متى 3: 17( يشمل البشريه كلها. لقد خاطب هللا يسوع على أنه نائبنا، 
إذ مع كل ما فينا من خطايا وضعفات لم نُطرَح خارجا بل تبنانا على رغم تفاهتنا بنعمته ›الَِّتي أَنَْعَم 
ِبَها َعلَيَْنا ِفي الَْمْحبُوِب‹ )أفسس 6:1(. إن المجد الذي استقر على المسيح هو ضمان لمحبة هللا لنا، 
وهو يبرهن لنا على قوة الصالة. وكيف يمكن للصوت البشري أن يصل إلى أذني هللا، وأن طلباتنا 
تجد قبوال في السماء. فبالخطية حصل جفاء وقطيعة بين األرض والسماء ونفيت األرض عن الشركة 
مع السماء. ولكن يسوع ربط بينهما بمحيط المجد. لقد حاصرت محبته اإلنسان ووصلت إلى أعالي 
السماء. إن النور الذي سطع من السماء من األبواب المفتوحة على رأس مخلصنا سيسطع على 
وجوهنا عندما نصلى في طلب المعونة لمقاومة التجربة، والصوت الذي خاطب يسوع يقول لكل 
نفس مؤمنة:  ›هَذا ُهَو ابِْني الَْحِبيُب الَِّذي ِبِه ُسِررُْت ‹.« )روح النبوة، مشتهى األجيال، صفحة 97(.

أسئلة للنقاش 
	� لقـد تعلمنـا أن الفهـم األفضـل لـكالم الـرب يسـوع وأفعالـه يسـاعدنا علـى فهم هللا 
اآلب بشـكل أفضـل� بأيـة طـرق عمليـة ينبغي أن يسـاعدنا فهمنـا األفضل للرب يسـوع 

علـى تقويـة عالقتنا بـاهلل اآلب؟

2�  تعلمنـا أن الطريقـة التـي كان يتحـدث بهـا هللا مـع الـرب يسـوع ويعاملـه بهـا هي 
الطريقـة التـي يريـد أن يتحـدث إلينـا ويعاملنـا بهـا� مـاذا ينبغـي أن يخبرنـا ذلـك عن 

الطريقـة التـي يجـب أن نعامـل بهـا اآلخرين؟

3� تأمـل بعنايـة فـي أهمية ألوهية المسـيح ووجوده األزلي� ما الذي سـنفقده لو ظننا 
أن الـرب يسـوع كان بشـكل مـا أو بطريقـة مـا، كائًنـا مخلوًقـا، مثلنا، ولكنـه ذهب إلى 
الصليـب؟ قـارن هـذه الفكـرة بحقيقة كون المسـيح هللا األزلـي األبدي، وأنه هو نفسـه 

الـذي ذهـب إلى الصليـب� ما هو الفـرق الكبير بيـن الفكرتين؟

4� تحـدث فـي فصلـك عـن إعطاء المجد هلل� اقـرأ رؤيا 4	: 7� ما هـي الصلة بين إعطاء 
المجد هلل والحق الحاضر ورسـائل المالئكة الثالثة؟

* 15 – 21 كانون الثاين )يناير(    الدرس الرابع    

يَُسوع، أَُخونَا اأْلَِمين

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: الوييـن 25: 25 – 27؛ عبرانييـن 2: 14 – 16؛ عبرانييـن 11: 24 

– 26؛ كورنثـوس األولـى 15: 50؛ عبرانييـن 5: 8 و9؛ عبرانييـن 12: 1 – 4.

ِم اْشَترََك ُهَو أَيًْضا كَذلَِك ِفيِهَما، لِكَْي يُِبيَد  آية الحفظ: »َفإِْذ َقْد تََشارََك األَْوالَُد ِفي اللَّْحِم َوالدَّ
ِبالَْمْوِت َذاَك الَِّذي لَُه ُسلْطَاُن الَْمْوِت، أَْي إِبْلِيَس« )عبرانيين 2: 4	(�

يتحـدث األصحـاح األول مـن الرسـالة إلـى العبرانييـن عـن الـرب يسـوع باعتبـاره ابـن هللا 
والرئيـس الـذي تخضـع لـه المالئكة، وأنـه هو »بهاء مجده ورسـم جوهره« )عبرانييـن 1: 3(. أما 
فـي عبرانييـن األصحـاح الثانـي فالـرب يسـوع هو ابـن اإلنسـان الذي ُوِضـع قليالً عـن المالئكة، 

والـذي تبنَّـى الطبيعـة البشـرية بكل ضعفهـا، حتى المـوت )عبرانييـن 2: 7(.
فـي عبرانييـن األصحـاح األول يقـول هللا عـن يسـوع »أنـت ابنـي« )عبرانييـن 1: 5(. وفـي 
عبرانييـن األصحـاح الثانـي، يشـير يسـوع إلـى بني البشـر بصفتهم »إخوتـه« )عبرانييـن 2: 12(.

فـي عبرانييـن األصحـاح األول، يعلن اآلب سـلطان االبـن اإللهي )عبرانييـن 1: 8 – 12(. وفي 
عبرانييـن األصحـاح الثانـي، يؤكـد االبن علـى والئه لـآلب وأمانته له )عبرانييـن 2: 13(.

فـي عبرانييـن األصحـاح األول، يسـوع هو الرب اإللـه، والخالق، وحامل جميع األشـياء بكلمة 
قدرتـه، وهـو السـيّد الـذي تخضـع لـه كل األشـياء. وفـي عبرانييـن األصحـاح الثاني، يسـوع هو 

رئيـس الكهنة اإلنسـان، وهـو أيًضا رحيـٌم وأميٌن.
باختصـار، إن الوصـف الـوارد عـن الـرب يسـوع بوصفـه أخينـا األميـن والرحيـم يظهـر فـي 

وصـف االبـن باعتبـاره اإلعـالن األخيـر لإللـه الخالـق السـرمدي )عبرانييـن 1: 1 – 4(.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 22 كانون الثاني )يناير(.
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* 15 – 21 كانون الثاين )يناير(    الدرس الرابع    

يَُسوع، أَُخونَا اأْلَِمين

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: الوييـن 25: 25 – 27؛ عبرانييـن 2: 14 – 16؛ عبرانييـن 11: 24 

– 26؛ كورنثـوس األولـى 15: 50؛ عبرانييـن 5: 8 و9؛ عبرانييـن 12: 1 – 4.

ِم اْشَترََك ُهَو أَيًْضا كَذلَِك ِفيِهَما، لِكَْي يُِبيَد  آية الحفظ: »َفإِْذ َقْد تََشارََك األَْوالَُد ِفي اللَّْحِم َوالدَّ
ِبالَْمْوِت َذاَك الَِّذي لَُه ُسلْطَاُن الَْمْوِت، أَْي إِبْلِيَس« )عبرانيين 2: 4	(�

يتحـدث األصحـاح األول مـن الرسـالة إلـى العبرانييـن عـن الـرب يسـوع باعتبـاره ابـن هللا 
والرئيـس الـذي تخضـع لـه المالئكة، وأنـه هو »بهاء مجده ورسـم جوهره« )عبرانييـن 1: 3(. أما 
فـي عبرانييـن األصحـاح الثانـي فالـرب يسـوع هو ابـن اإلنسـان الذي ُوِضـع قليالً عـن المالئكة، 

والـذي تبنَّـى الطبيعـة البشـرية بكل ضعفهـا، حتى المـوت )عبرانييـن 2: 7(.
فـي عبرانييـن األصحـاح األول يقـول هللا عـن يسـوع »أنـت ابنـي« )عبرانييـن 1: 5(. وفـي 
عبرانييـن األصحـاح الثانـي، يشـير يسـوع إلـى بني البشـر بصفتهم »إخوتـه« )عبرانييـن 2: 12(.

فـي عبرانييـن األصحـاح األول، يعلن اآلب سـلطان االبـن اإللهي )عبرانييـن 1: 8 – 12(. وفي 
عبرانييـن األصحـاح الثانـي، يؤكـد االبن علـى والئه لـآلب وأمانته له )عبرانييـن 2: 13(.

فـي عبرانييـن األصحـاح األول، يسـوع هو الرب اإللـه، والخالق، وحامل جميع األشـياء بكلمة 
قدرتـه، وهـو السـيّد الـذي تخضـع لـه كل األشـياء. وفـي عبرانييـن األصحـاح الثاني، يسـوع هو 

رئيـس الكهنة اإلنسـان، وهـو أيًضا رحيـٌم وأميٌن.
باختصـار، إن الوصـف الـوارد عـن الـرب يسـوع بوصفـه أخينـا األميـن والرحيـم يظهـر فـي 

وصـف االبـن باعتبـاره اإلعـالن األخيـر لإللـه الخالـق السـرمدي )عبرانييـن 1: 1 – 4(.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 22 كانون الثاني )يناير(.
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16 كانون الثاني )يناير(        األحد        

يسوع أخونا بصفته الفادي

اقـرأ الوييـن 25: 25 – 27 و47 – 49� َمـْن يسـتطيع أن يفدي اإلنسـان الذي َخِسـَر أرضه 
أو حريته بسـبب الفقر؟

 

لبيع  مضطرًا  يصير  أنه  بحيث  فقيرًا  الشخص  يكون  عندما  أنه  على  موسى  شريعة  نصت 
ممتلكاته - أو حتى نفسه - من أجل البقاء على قيد الحياة، فإن هذه الممتلكات أو هذه الحرية 
تُرَد إليه مجدًدا كل خمسين سنة، وهي السنة المعروفة بسنة اليوبيل. كانت سنة اليوبيل سنة 
سبتية كبرى، كان الدائنون يعفون فيها عن المديونين، واألرض المرهونة والممتلكات كانت تُرَد 

ألصحابها، وكانت أيًضا سنة ِعتق حيث كانت الحرية تُمنح للعبيد والمأسورين.
إال أن الخمسـين سـنة كانت تمثل فترة انتظار طويلة، ولهذا السـبب نصت شـريعة موسـى 
ـى مـن دين ذلك  بيـن للشـخص الُمـَدان يمكنـه القيـام بدفـع مـا تبقَّ أيًضـا علـى أن أقـرب المقرَّ

الشـخص، وبذلـك يحصـل الشـخص الُمـَدان علـى حريته فـي أقرب وقـت ممكن.
بين هو الشـخص الذي  ووفًقـا أيًضـا لمـا أقرته الشـريعة فـي العهد القديـم فإن أقـرب المقرَّ
د. فهو الشـخص الـذي ينتقم لدم  يتأكـد مـن أن العدالـة تأخـذ مجراهـا في حالـة القتـل الُمتعمَّ

قريبـه ويالحـق القاتل ويعاقبه )سـفر العـدد 35: 9 – 15(.

اقرأ عبرانيين 2: 4	 – 		� كيف يتم وصف الرب يسوع ووصفنا نحن في هذه الفقرة؟

 

تصفنـا هـذه الفقـرة بأننـا عبيـد إبليس، وأن الرب يسـوع هو فادينـا. عندما أخطـأ آدم، وقع 
البشـر فـي قبضـة الشـيطان. وقـد نتج عـن ذلك ضعـف قدرتنا علـى مقاومة الخطيـة )رومية 7: 
14 – 24(. واألسـوأ مـن ذلـك، هـو أن إثمنـا كان يتطلـب عقوبـة الموت، وهي العقوبـة التي لم 

نقـدر علـى دفعهـا )روميـة 6: 23(. وبالتالـي فقـد كان وضعنا في حالـة ميئوس منها. 
إال أن الـرب يسـوع تبنَّـى طبيعتنـا البشـرية وصـار جسـًدا ودًما مثلنـا، وصار قريبنـا المقرَّب 

وفدانـا، ولـم يسـتحي أن يدعونـا إخوًة )عبرانييـن 2: 11(. 
ومـن المفارقـة أن الـرب يسـوع، عندمـا أخـذ طبيعتنـا وفدانـا، فقـد أعلـن طبيعتـه اإللهيـة 
بيهـم، هـو يهـوه )راجـع  أيًضـا. والعهـد القديـم يخبرنـا أن فـادي إسـرائيل الحقيقـي، أقـرب مقرَّ
مزمور 19: 14؛ إشـعياء 41: 14؛ إشـعياء 43: 14؛ إشـعياء 44: 22؛ إرميا 31: 11؛ هوشـع 13: 14(.

ما هي الطرق التي يمكنك أن تتعلم من خاللها اختبار الحقيقة المتعلقة بمدى قرب 
السّيد المسيح منك اختباًرا أكثر عمًقا؟ ولماذا يعتبر هذا االختبار مهًما جًدا إليمانك؟
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17 كانون الثاني )يناير(        االثنين        

الَ يَْسَتِحي أَْن يَْدُعَوُهْم إِْخَوًة
تصرِّح الرسالة إلى العبرانيين أن الرب يسوع الَ يَْستَِحي أَْن يدعونا إخوته )عبرانيين 2: 11(. 
ومع أنه كان مساويًا لآلب، إال أنه قبلنا وجعلنا جزًءا من عائلته. يتناقض هذا التضامن مع االزدراء 

العلني الذي عانى منه قارئو الرسالة إلى العبرانيين في مجتمعاتهم )عبرانيين 10: 33(.

د قرارات موسى ما فعله الرب يسوع ألجلنا؟ اقرأ عبرانيين 		: 24 – 	2� بأية طريقة تُجسِّ

 

هـل تخيلـت مـا معنـى أن يُدعـى موسـى »ابـن ابنـة فرعـون«؟ لقـد كان شـخصية قوية في 
أقـوى إمبراطوريـة فـي زمنـه، وتلقـى أعظـم تدريب مدنـي وعسـكري وأصبح شـخصية عظيمة 
ومميـزة. يقـول إسـطفانوس أن موسـى كان »مقتـدًرا فـي األقـوال واألفعـال« )أعمـال 7: 22(. 
واألخـت إلـن وايـت أيًضـا تقـول »إن مقدرتـه كقائد حربـي حببته إلـى قلـوب كل جيش مصر« 
ـم علـى أن يجعـل حفيـده المتبنـى هـذا خليفتـه علـى العرش« )راجـع كتاب  وأن فرعـون »صمَّ
اآلبـاء واألنبيـاء، صفحـة 212(. ومـع ذلـك، تخلّـى موسـى عـن كافة هـذه االمتيـازات عندما قرَّر 

االنضمـام لبنـي شـعبه الذيـن كانـوا عبـارة عـن أمة مـن العبيد بـال تعليـم وال قوة.

اقـرأ متـى 0	: 32 و33؛ تيموثـاوس الثانـي 	: 8 و2	؛ وعبرانييـن 3	: 2	 – 5	� مـا الـذي 
يطلبـه هللا منا؟

 

كان هذا جزًءا من مشكلة قارئي الرسالة إلى العبرانيين. فبعد تعرضهم لالضطهاد والرفض، 
للخطر  بأفعالهم، عرضة  بعضهم،  الرب يسوع. وكان  باالستحاء من  منهم يشعرون  العديد  بدأ 
المتمثل في تعريض الرب يسوع للعار على المأل )عبرانيين 6: 6(. ولهذا السبب يدعو بولس 

قارئي الرسالة باستمرار إلى »التمسك« بإقرار إيمانهم )عبرانيين 4: 14 وعبرانيين 10: 23(. 
د يسـوع ديننـا. وكأخينا، أظهر  يريدنـا هللا أن نـدرك أن يسـوع هـو إلهنا وأخينا. كفادينا، سـدَّ
لنـا الطريقـة التـي يجـب أن نحيـا بها لكـي نكون »ُمَشـاِبِهيَن ُصـورََة ابِْنـِه، لِيَُكـوَن ُهَو ِبْكـرًا بَيَْن 

إِْخـَوٍة كَِثيِريـَن« )رومية 8: 29(.

تأمـل قليـالً فـي القـرار الـذي كان على الرب يسـوع إتخـاذه الحتوائنا وقبولنـا كإخوة� 
لمـاذا كان مـا فعلـه الرب يسـوع أكثـر تواضًعـا بكثير مما فعله موسـى، ومـاذا يعلمنا 

ذلـك عن محبـة هللا لنا؟
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18 كانون الثاني )يناير(        الثالثاء        

لحٌم ودٌم مثلنا
تصـرِّح الرسـالة إلـى العبرانييـن أن الـرب يسـوع تبّنـى طبيعتنـا البشـرية حتـى يتسـنى لـه 
تمثيلنـا والمـوت مـن أجلنـا )عبرانييـن 2: 9 و14 – 16؛ عبرانييـن 10: 5 – 10(. هـذا هو أسـاس 

خطـة الخـالص ورجاؤنـا الوحيـد للحيـاة األبدية.

اقـرأ متـى 		: 7	؛ غالطيـة 	: 		؛ كورنثـوس األولـى 5	: 50؛ وأفسـس 	: 2	� مـا هـي 
نقـاط الضعـف التـي توجـد فـي الطبيعة البشـرية والتـي تربط هـذه اآليات بينهـا وبين 

التعبيـر »لحًمـا ودًمـا« الـوارد فيها؟

 

تُبـِرز عبـارة »لحًمـا ودًمـا« هشاشـة حالـة اإلنسـان وضعفهـا )أفسـس 6: 12(، وقلـة الفهـم 
)متـى 16: 17 وغالطيـة 1: 16(، وخضـوع اإلنسـان للمـوت )كورنثـوس األولـى 15: 50(. تقـول 
الرسـالة إلـى العبرانييـن أن الـرب يسـوع ُجِعـل مثل إخوتـه »في كل شـيء« )عبرانييـن 2: 17(. 
وهـذا التعبيـر يوحـي بأن الرب يسـوع صار إنسـانًا كامالً، وأنه لم يكن ببسـاطة »يشـبه« إنسـانًا 

أو »يبـدو« وكأنـه إنسـانًا. لقـد كان بالحقيقـة إنسـانًا، وواحـًدا منا.
وتصـرِّح الرسـالة إلـى العبرانييـن أيًضـا أن الرب يسـوع يختلف عنا مـن جهة الخطية. فهـو، أوالً، 
لـم يرتكـب أي خطيـة )عبرانييـن 4: 15(. وثانيًـا، كانت لدى الرب يسـوع طبيعة بشـرية، إال أنه كان 
وٌس ِبـالَ َشـّر َوالَ َدنَـٍس، قَـِد انَْفَصـَل َعـِن الُْخطَـاِة« )عبرانييـن 7: 26(. أمـا البشـر أجمعيـن فقد  »قُـدُّ
أخطـأوا، ولدينـا جميًعـا ميـول للخطيـة وفعل الشـر. وعبوديتنا للخطيـة متاصلة جًدا فينـا وتبدأ في 
طبيعتنا البشـرية نفسـها، فنحن جسـديون وُمباعون كعبيٍد تحت الخطية )رومية 7: 14؛ راجع أيًضا 
س كبرياؤنـا وغيرهـا مـن الدوافـع الشـريرة أعمالنا الحسـنة. أما طبيعة  7: 15 – 20(. وكثيـرًا مـا تُدنِـّ
المسـيح فكانـت تخلـو مـن الخطيـة ولم تشـوبها شـائبًة، وكان ينبغـي أن تبقى بهـذه الطريقة. فلو 
كان المسـيح »جسـدٌي وُمباٌع تحت الخطية«، الحتاج هو أيًضا لمخلص. إال أن يسـوع جاء كمخلص 

م نفسـه ذبيحـًة »بـال دنس« هلل من أجلنـا )عبرانييـن 7: 26 – 28 وعبرانييـن 9: 14(. وقـدَّ
ثـم قضى يسـوع على سـلطان إبليس بموته كتقدمة بـال خطية عن خطايانـا، وبذلك جعل غفراننا 
ومصالحتنا مع هللا أمرًا ممكًنا )عبرانيين 2: 14 – 17(. كما كسر يسوع سلطان الخطية بمنحنا القوة لنحيا 
حيـاة بـارة ب إتمامـه وعـد العهد الجديد وقيامه بكتابـة الناموس في قلوبنا )عبرانييـن 8: 10(. وبالتالي 
فقـد هـزم الرب يسـوع العدو وحررنا تحريرًا حقيقيًا وعمليًا حتى نتمكن اآلن مـن أن »نخدم هللا الحي« 
)عبرانيين 9: 14(. أما هالك الشـيطان األخير فسـوف يحدث في الدينونة األخيرة )رؤيا 20: 1 – 3 و10(.

بمـا أننـا نتمتـع بوعـد الغلبـة واالنتصـار في شـخص الرب يسـوع، فلمـاذا ال يـزال الكثير منا 
يعانـي مـن الخطيـة؟ ومـا هـي الخطايـا التـي نفعلهـا؟ واألهـم مـن ذلك، كيـف يمكننـا العيش 

وفًقـا للدعـوة العليـا التـي لنا في المسـيح؟
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19 كانون الثاني )يناير(        األربعاء        

لون باآلالم ُمكَمَّ

اقرأ عبرانيين 2: 0	 و7	 و8	 وعبرانيين 5: 8 و9� ماذا كان الغرض من اآلالم في حياة الرب يسوع؟

 

 

ـل يسـوع »بـاآلالم«. يثيـر هـذا التعبير الدهشـة. فقد صـرَّح كاتب  يقـول الرسـول أن هللا كَمَّ
الرسـالة بالقـول أن يسـوع هـو »بهـاء مجـد هللا، ورسـم جوهـره« )عبرانييـن 1: 3(، وأنـه بـال 
خطيـة، وبـال عيـب وال دنـس، وقدوس )عبرانييـن 4: 15، عبرانييـن 7: 26 – 28، عبرانيين 9: 14، 
عبرانييـن 10: 5 – 10(. لـم يكـن الـرب يسـوع مضطـرًا للتغلب علـى أي نوع مـن النقص األدبي 

أو األخالقـي، ألنـه كان كامـالً مـن الناحيـة األدبيـة واألخالقية.
إال أن الرسـالة إلى العبرانيين تُصرِّح بأن الرب يسـوع خضع لعملية »تكميل« زودته بالوسـائل 

ل يسـوع فذلك يعني أنـه كان مؤهالً ومهيئًا ليكون مخلصنا. الالزمـة لخالصنـا. عندما تكمَّ
ـل يسـوع بـاآلالم حتـى يصيـر رئيـس خالصنـا )عبرانييـن 2: 10(. كان على يسـوع أن  1. تكمَّ
يمـوت علـى الصليـب كذبيحـة حتى يتمكـن اآلب مـن الحصول على الوسـائل القانونيـة لمنحنا 
الخـالص. وكان هـو )يسـوع( الذبيحـة الكاملـة الوحيـدة. لقـد كان باسـتطاعة الـرب يسـوع أن 

يديننـا بصفتـه هللا، ولكنـه يسـتطيع أيًضـا أن يخلصنـا بفضـل ذبيحته.  
2. تعلَّم يسوع الطاعة مما تألم به )عبرانيين 5: 8(. كانت الطاعة ضرورية لسببين. أوالً، 
الطاعة جعلت ذبيحته مقبولة )عبرانيين 9: 14 وعبرانيين 10: 5 – 10(. ثانيًا، آالمه مكنته من 
قبل،  اإلطالق من  يختبرها على  لم  الطاعة ألنه  تعلَّم يسوع   .)9  :5 )عبرانيين  مثالنا  يصير  أن 
فلَمْن ينبغي أن يقدم طاعته بصفته هللا؟ لكونه االبن السرمدي ومعادالً هلل، كان يُطَاع باعتباره 
رئيس الكون وحاكمه. ولذلك، لم ينتقل يسوع من العصيان إلى الطاعة، بل من الحكم والسيادة 
ل والُمعظَّم صار ابن اإلنسان المتواضع والمطيع. والسلطان إلى الطاعة والخضوع. وابن هللا الُمبجَّ

3. استطاع الرب يسوع باحتماله التجارب واالنتصار عليها أن يكون رئيس كهنة رحيًما وأميًنا 
ذلك،  من  العكس  على  وإنما  رحمًة،  أكثر  تجعله  لم  المسيح  وآالالم  و18(.   17  :2 )عبرانيين 
ع كي يموت على الصليب ليخلصنا )عبرانيين 10: 5 – 10؛ قارنها  فبسبب رحمة المسيح تطوَّ
أيًضا برومية 5: 7 و8(. ومع ذلك، فباآلالم تبيَّنت محبة المسيح األخوية وأُعلِنت إعالنًا حقيقيًا. 

إن كان يسـوع الـذي بـال خطيـة يتألـم، فإننـا، كخطـأة، نتألـم أيًضـا بدون شـك� كيف 
يمكننـا أن نتعلـم أن نحتمل مآسـي الحياة وأحزانها، ونسـتمد في نفـس الوقت الرجاء 

والطمأنينـة مـن الـرب، الـذي أعلـن لنا محبتـه بطرق عديـدة وقوية؟
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20 كانون الثاني )يناير(        الخميس        

أخونا كقدوة ومثال
السـبب اآلخـر الـذي جعـل يسـوع يتبنـى طبيعتنـا البشـرية ويعيـش بيننـا هـو لكـي يكون 
ـد لنـا مـا هـي الطريقـة  قدوتنـا ومثالنـا، فهـو الشـخص الوحيـد الـذي كان بمقـدوره أن يجسِّ

الصحيحـة للعيـش أمـام هللا.

اقـرأ عبرانييـن 2	: 	 – 4� كيـف يتوجـب علينـا أن نجاهـد ونركـض فـي سـباق حياتنـا 
الروحيـة وفًقـا لمـا قالـه الرسـول؟

 

الـرب يسـوع فـي هـذه الفقـرة هـو الـذروة لقائمـة طويلـة مـن الشـخصيات التـي يقدمهـا 
لنـا الرسـول كنمـاذج وأبطـال لإليمـان. فتقـول هـذه الفقـرة عـن الـرب يسـوع أنـه هـو »رئيس 
اإليمـان وُمكّملـه«. والكلمـة اليونانيـة »أرخيغـوس« )التي تعني مؤسـس( يمكن أيًضـا ترجمتها 
إلـى »رائـد«. فالـرب يسـوع هـو رائد السـباق بمعنى أنه يركـض أمـام المؤمنين، بل فـي الواقع 
م في  نجـد أن اآليـة الـواردة فـي عبرانييـن 6: 20 تصـف الـرب يسـوع بأنـه »سـابق« أي الُمتقـدِّ
ـل« توحـي بـأن اإليمـان الـذي أظهـره الـرب يسـوع كان في أنقـى صوره  السـباق. وكلمـة »ُمكمِّ
وأشـكاله. تعلمنـا هـذه الفقـرة أن الـرب يسـوع هـو أول من خـاض سـباقنا بنجاح وأنـه هو َمْن 

ـل وأتقـن فـن العيـش بإيمـان والمعنى الحقيقـي لحيـاة اإليمان. كمَّ
عبرانييـن 2: 13 تقـول: »َوأَيًْضـا: ›أَنَـا أَكُـوُن ُمتَـوَكِّاًل َعلَيْـِه‹. َوأَيًْضـا: ›َهـا أَنَـا َواألَْوالَُد الَِّذيـَن 
أَْعطَانِيِهـِم هللُا‹«. مـا يحـدث هنـا هـو أن الـرب يسـوع قـال إنـه سـيضع ثقته فـي هللا. ونجد في 

هـذه اآليـة إشـارة إلـى إشـعياء 8: 17 و18.
عندمـا قـال إشـعياء هـذه الكلمـات، كان هنـاك تهديد رهيب بالغزو موشـك علـى الحدوث من 
شـمال إسـرائيل وسـوريا )إشـعياء 7: 1 و2(. لقـد كان إيمانـه يختلـف عـن عـدم إيمـان الملـك آحاز 
)ملـوك الثانـي 16: 5 – 18( الـذي حثَّه هللا على الوثوق به، وأن يطلب منه آية ليثبت له أنه سـينقذه 
ويخلّصه )إشـعياء 7: 1 – 11(. لقد وعده هللا بالفعل، بصفته ابًنا لداود، أنه سـيحميه كابنه. وهللا في 
لطفـه عـرض علـى آحـاز تأكيد ذلـك الوعد بعالمة، لكـن آحاز رفـض أن يطلب عالمة، وأرسـل، عوًضا 
عـن ذلـك، رُُسـالً إلى تغلث فالسـر ملك أشـور قائـالً: »أَنَا َعبْـُدَك َوابُْنـَك« )ملوك الثاني 16: 7(. شـيٌء 

ـل آحـاز أن يكون »ابًنا« لتغلث فالسـر على أن يكـون ابًنا هلل. محـزٌن جـًدا! لقـد فضَّ
لكـن الـرب يسـوع وضع ثقتـه في هللا ووعده بأنه سـيضع أعـداءه موطئًا لقدميـه )عبرانيين 
1: 13؛ عبرانييـن 10: 12 و13(. وقـد أعطانـا هللا نفـس الوعـد، ويجـب علينـا أن نصدقـه، تماًمـا 

كمـا صدقـه الرب يسـوع )روميـة 16: 20(.
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كيف يمكننا وضع ثقتنا في هللا واتخاذ قرارات يومية تعكس هذه الثقة؟ وما هو القرار التالي 
ذو األهمية الذي يتعيَّن عليك اتخاذه، وكيف يمكنك التأكد من أنه يُظِهر ثقتك في هللا؟

21 كانون الثاني )يناير(        الجمعة        

لمزيـد مـن الدرس: تحتـوي عبرانيين 2: 13 على كلمات الرب يسـوع ألبيـه والتي يتحدث 
مـن خاللهـا عـن إخوته: »َهـا أَنَـا َواألَْوالَُد الَِّذيـَن أَْعطَانِيِهـِم هللُا« )عبرانيين 2: 13(. يشـير باتريك جراي 

إلـى أن الـرب يسـوع موصـوف هنـا بأنـه الوصـي المسـؤول عـن إخوتـه. وقـد نـصَّ قانـون الوصايـة 

الرومانـي )توتيـال إمبابيـرام( علـى أن الوصـي، والـذي غالبًـا مـا يكـون األخ األكبـر، هـو المسـؤول عـن 

رعايـة األطفـال القصـر وميراثهـم حتـى بلوغهـم سـن الرشـد، وهـذه المسـؤولية تزيد مـن واجب األخ 

األكبـر الطبيعـي لالعتنـاء بإخوتـه الصغـار«.  – الخوف اإللهي: الرسـالة إلـى العبرانيين والنقـد اليوناني 

الرومانـي للخرافـات )أتالنتـا: جمعيـة األدب التوراتي، 2003(، صفحة 126. وهذا يفسـر سـبب اإلشـارة 

إلينـا فـي الرسـالة إلـى العبرانيين كإخوة الرب يسـوع وكذلك أوالده. فالرب يسـوع بصفتـه أخينا األكبر 

هـو الوصـي علينا وولـي أمرنـا وحامينا.

»أتـى المسـيح إلـى األرض، وأخـذ طبيعتنا البشـرية ووقف كممثل لإلنسـان، ليُظهر فـي الصراع مع 

الشـيطان أن اإلنسـان، كمـا خلقـه هللا، ومـن خـالل ارتباطـه وصلتـه باآلب واالبـن، بمقـدوره إطاعة كل 

مطلـب مـن المطالـب اإللهيـة« – إلن وايت، رسـائل مختـارة، المجلـد األول، صفحة 253. 

»قـدم المسـيح بحياتـه وتعاليمـه أكمـل مثـال للخدمـة المنكـرة لذاتها التـي مصدرهـا هللا. فاهلل ال 

يعيـش لذاتـه. لقـد خلـق العالـم وفيـه يقـوم الـكل فهو علـى الـدوام يخـدم اآلخرين، ›يُْشـرُِق َشْمَسـُه 

الِِحيـَن، َويُْمِطـُر َعلَـى األَبْـرَاِر َوالظَّالِِميـَن‹ )متـى 5: 45(. لقـد سـلم هللا البنه مقياس  َعلَـى األَْشـرَاِر َوالصَّ

ونمـوذج الخدمـة هـذا وقـدم يسـوع لكي يكون رأسـاً للبشـرية حتى بمثالـه يعلّم الناس مـا هو معنى 

الخدمـة. » )روح النبـوة، مشـتهى األجيـال، صفحة 639(.

أسئلة للنقاش
	� تخبرنا الرسالة إلى العبرانيين أن الرب يسوع صار أًخا لنا كي يخلصنا� تأمل فيما يعنيه 
ذلك من حيث ما فعله هللا كي يخلصنا� لماذا، إذن، يعد تجاهل هذه الحقيقة المذهلة 

خطأً فادًحا؟  

2� لماذا كان من المهم بالنسبة لنا أال يولد الرب يسوع »ُمباًعا تحت الخطية« كما نحن 
)رومية 7: 4	(؟ تأمل في موسى، ولماذا كان من المهم بالنسبة لبني إسرائيل أال يكون 
)موسى( عبًدا كما كانوا هم� كيف تساعدنا قصة موسى، بطريقة بسيطة، على فهم ما 

فعله يسوع من أجلنا؟

3� تأمل أكثر في الدور الذي تلعبه اآلالم في حياتنا� لماذا ال يجب أن نفكر أبًدا في اآلالم، 
في حد ذاتها، على أنها أمرًا جيًدا، حتى ولو كانت بعض األشياء الجيدة تخرج منها أحيانًا؟
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*22 – 28 كانون الثاين )يناير(    الدرس الخامس    

يَسوُع، َمانُح الرَّاَحِة

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: تكويـن 5	: 3	 – 	2؛ عبرانييـن 3: 2	 – 9	؛ عبرانييـن 4: 	 – 

		؛ عبرانييـن 4: 	 و3 و5 و0	؛ تثنيـة 5: 2	 – 5	؛ عبرانييـن 4: 8 – 		�

آية الحفظ: »إًِذا بَِقَيْت َراَحٌة لَِشْعِب هللِا!« )عبرانيين 4: 9(� 

ــزان  ــي يرك ــن أن األصحاحــان األول والثان ــى العبرانيي ــا مــن دراســتنا للرســالة إل ــد عرفن لق
علــى تتويــج الــرب يســوع بصفتــه الرئيــس الــذي يحكــم شــعب هللا والُمحــرِّر الــذي يخلِّصهــم. 
ــح  ــه بمان ــم وصف ــرب يســوع يت ــالة نجــد أن ال ــن الرس ــع م ــث والراب ــن الثال ــي األصحاحي وف
ــأن هللا  ــَد ب ــداؤدي َوَع ــد ال ــر أن العه ــا نتذك ــى حالم ــه معن ــون ل ــور يك ــذا التط ــة. وه الراح
ســيعطي الملــك الموعــود بــه وشــعبه »راحــًة« مــن أعدائهــم )صموئيــل الثانــي 7: 10 و11(. 

ــا اآلن بعــد أن جلــس الــرب يســوع عــن يميــن هللا. وهــذه الراحــة متاحــة لن
ــبٍت  ــة س ــاهلل وكراح ــة ب ــة خاص ــا راح ــى أنه ــة عل ــن الراح ــى العبرانيي ــالة إل ــف الرس تص
)عبرانييــن 4: 1 – 11(. وقــد جعــل هللا هــذه الراحــة التــي كانــت خاصــة بــه فــي متنــاول آدم 
ــا.  ــار الكمــال مــع ذاك الــذي جعــل ذلــك الكمــال ممكًن وحــواء. كان الســبت األول هــو اختب
ــد الوعــد بــأن هللا ســيعيد  ويعــد هللا أيًضــا براحــة ســبٍت ألن االحتفــال الحقيقــي بالســبت يجسِّ

ذلــك الكمــال. 
عندمــا نحفــظ الســبت، نتذكــر أن هللا قــدم لنــا تدبيــرًا كامــالً عندمــا خلــق العالــم وعندمــا 
افتــداه علــى الصليــب. إال أن الحفــظ الحقيقــي للســبت، باإلضافــة إلــى توجيهنــا أوالً وقبــل كل 
شــيء إلــى الخلــق، فهــو يقــدم لنــا اختبــاًرا مبكــرًا، فــي هــذا العالــم غيــر الكامــل، للمســتقبل 

الــذي وعدنــا هللا بــه.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 29 كانون الثاني )يناير(.
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23 كانون الثاني )يناير(        األحد        

األرض بصفتها مكانًا للراحة

اقرأ تكوين 5	: 3	 – 	2� بماذا وعد هللا إبراهيم؟

 

عندمـا حـرَّر هللا شـعبه مـن العبوديـة فـي مصـر، كان قصـده هو إحضـار إسـرائيل إلى أرض 
كنعـان، كـي يتسـنى لهـم عبادتـه وطاعته بحريـة )خـروج 8: 1؛ مزمـور 105: 43 – 45(، بما في 
ذلـك االسـتمتاع براحـة السـبت التـي حرمهم منها فرعون )خـروج 5: 5(. كانـت أرض كنعان هي 
الميـراث الـذي وعـده هللا ألبيهـم إبراهيـم ألنـه أطاع صوت هللا وتـرك وطنه وأرضـه ليذهب إلى 

أرض الموعـد )تكويـن 11: 31 – 12: 4(.
لـم يكـن قصـد هللا فـي إعطـاء األرض إلسـرائيل هـو مجـرد امتالكهـا. لقـد كان هللا يحـاول 
إرجاعهـم إليـه )خـروج 19: 4(، وكان يريـد لهـم أن يعيشـوا فـي أرض يسـتطيعون التمتـع فيهـا 
بعالقـة وثيقـة معـه، دون أي عائـق، وأن يكونـوا شـهوًدا للعالـم عـن اإللـه الحقيقـي ومـا قّدمه 
لشـعبه. وكانـت كنعـان، كسـبت الخليقـة، إطاًرا يسـتطيعون من خالله تأسـيس عالقة شـخصية 

ووثيقـة مـع فاديهـم والتمتـع بجـوده وصالحه.
ونجـد فـي تثنيـة 12: 1 – 14 أن الـرب أخبـر الشـعب أنهـم سـيدخلون الراحـة، ليـس فقـط 
عندمـا يدخلـون األرض، ولكـن عندمـا يطهـرون األرض مـن عبـادة األصنـام. وبعد ذلك سـيُريهم 

هللا، أي شـعبه المختـار، مكانًـا ليسـكن في وسـطهم. 

اقرأ خروج 20: 8 – 		 وتثنية 5: 2	 – 5	� ما هما الشيئان اللذان تحيي راحة السبت 
ذكراهما؟ وما هي الصلة بينهما؟

 

لقـد ربـط هللا سـبت الخليقـة بالتحرر من عبوديـة مصر، وقد أوصى هللا إسـرائيل أن يحفظوا 
السـبت كتـذكار للخليقة وكتـذكار لخالصهم من مصـر. فالخلق والفداء كالهمـا منصوص عليهما 
فـي وصيـة السـبت. وكمـا أننا لـم نَخلِق أنفسـنا، فإننا ال نسـتطيع أن نفدي أنفسـنا. فهذا العمل 
ال يسـتطيع أحـد القيـام بـه سـوى هللا، وعندمـا نسـتريح نقـر ونعتـرف باعتمادنـا عليـه، ليـس 
للبقـاء علـى قيـد الحيـاة فحسـب بـل أيًضـا للخـالص. فحفـظ السـبت تعبيـر قوي عـن الخالص 

باإليمـان وحده.

كيـف يجـب أن يسـاعدنا حفـظ السـبت علـى فهـم اعتمادنـا الكامـل علـى هللا، ليـس 
للبقـاء علـى قيـد الحيـاة فحسـب بـل للخالص؟
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24 كانون الثاني )يناير(        االثنين        

بسبب عدم اإليمان

اقرأ عبرانيين 3: 	2 – 	9� لماذا لم يتمكن شعب هللا من الدخول في الراحة الموعود بها؟

 

القصـة المحزنـة هـي أن أولئـك الذيـن نجـوا مـن مصر لـم يتمكنوا مـن الدخول فـي الراحة 
التـي وعدهـم هللا بهـا. وعندمـا وصل بنو إسـرائيل إلـى قادش برنيـع، على حـدود أرض الموعد، 
كانـوا يفتقـرون إلـى اإليمـان الـذي كانـوا بحاجـة إليـه. واألصحاحـان 13 و14 مـن سـفر العـدد 
الَِّتـي  ـَة األَرِْض  َمَذمَّ الذيـن أرِسـلوا للتجسـس علـى األرض »أََشـاُعوا  لنـا أن األشـخاص  يبيّنـان 
ُسـوَها« )سـفر العدد 13: 32(، أي أنهم قدموا تقريرًا سـيئًا بشـأن األرض التي استكشـفوها.  تََجسَّ
لقـد أكـدوا علـى أن األرض جيـدة، لكنهـم ثبطـوا عزيمـة الشـعب بكالمهـم وقولهـم أن سـكان 

نـة ومنيعـة، وأنهـم لـن يقـدروا علـى غزوهـا وامتالكها. األرض أقويـاء، وأن مدنهـم ُمحصَّ
أمـا يشـوع وكالـب فقـد وافقا علـى أن األرض جيدة، ولـم يعترضا على حقيقة أن سـكانها أقوياء 
نـة ومنيعـة. لكنهمـا قـاال أن الـرب معهـم، وأنـه سـيعطيهم األرض ويمكِّنهـم مـن  وأن مدنهـم ُمحصَّ
الدخول إليها )سفر العدد 14: 7 – 9(. إال أن الشعب الذي رأى هللا وهو يقضي على مصر بالضربات 
)خـروج 7 – 12(، ويهلـك جيـش فرعـون في البحر األحمر )خروج 14(، ويوفر لهم الخبز من السـماء 
)خـروج 16( والمـاء مـن الصخـرة )خروج 17(، والذي أظهر لهم أيًضا حضوره المسـتمر وإرشـاده من 
خـالل عمـود السـحاب وعمـود النـار )خـروج 40: 36 – 38(، قـد فشـلوا فـي وضـع ثقتهم فيـه اآلن. 
ولألسـف الشـديد فقـد أصبـح الجيـل الـذي رأى بعينـه عجائب القـدرة اإللهيـة رمزًا للجحـود وعدم 

اإليمـان )نحميـا 9: 15 – 17، مزمـور 106: 24 – 26، كورنثـوس األولـى 10: 5 – 10(.
إن هللا يعـد أبنائـه بعطايـا تفـوق قـدرة البشـر، ولذلـك فهـذه العطايا مؤسسـة علـى النعمة وال 
يمكـن الحصـول عليهـا إال باإليمـان. تبيّن لنـا عبرانييـن 4: 2 أن الوعد الذي حصل بنو إسـرائيل عليه 
لـم ينفعهـم ولم يكن ذا قيمة بالنسـبة لهم، ألنهم لّما سـمعوه، لم يقبلوه باإليمان )عبرانييـن 4: 2(.

وصـل بنـو إسـرائيل إلـى حـدود أرض الموعـد كشـعب، وعندمـا اسـتلموا تقاريـر متناقضـة 
بشـأن األرض، اتخـذوا جانـب َمـْن يفتقـرون اإليمـان. فاإليمـان أو عدمـه ُمعـٍد. ولهـذا السـبب 
تنصـح الرسـالة إلـى العبرانيين قارئيها أن يعظوا أنفسـهم )عبرانييـن 3: 13(، وأن »ناُلَِحْظ بَْعُضَنا 
بَْعًضـا لِلتَّْحِريـِض َعلَـى الَْمَحبَّـِة َواألَْعَمـاِل الَْحَسـَنِة« )عبرانييـن 10: 24(، وأن نكـون »ُمالَِحِظيـَن 

لِئَـالَّ يَِخيـَب أََحـٌد ِمـْن نِْعَمـِة هللِا« )عبرانييـن 12: 15(.

بأية طرق يمكنك المساعدة في تعضيد إخوتك المؤمنين وتثبيت إيمانهم؟ وكيف يمكنك 
التأكد من عدم قول أو فعل أي شيء من شأنه أن يُضِعف إيمان أخيك في اإليمان؟
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25 كانون الثاني )يناير(        الثالثاء        

الَْيْوَم، إِْن َسِمْعُتْم َصْوتَُه

اقـرأ عبرانييـن 4: 4 – 8� مـا معنـى الدخـول إلـى الراحـة »اليـوم« وعالقـة ذلـك بحفـظ 
لسبت؟ ا

 

إن عـدم اإليمـان الـذي أصـاب جيل الصحراء منعهم مـن الدخول في الراحة التـي وعدهم بها 
هللا. لكـن هللا ظـل يحـث شـعبه على الدخـول إلى هـذه الراحة وأال يقّسـوا قلوبهـم. ويكرر بولس 
عـدة مـرات أن وعـد هللا »باقـي« )عبرانييـن 4: 1 و6 و9(، ويسـتعمل األفعـال اليونانيـة »كاتاليبو« 
و»أبوليبـو« للتأكيـد علـى أن الوعـد بالدخـول إلـى راحة هللا مـا زال قائًمـا وباقيًا )عبرانييـن 4: 1(. 
وحقيقـة أن الدعـوة لدخـول هذه الراحة تكـررت في زمن داود )عبرانيين 4: 6 و7 التي تشـير إلى 
مزمـور 95( تعنـي أن الوعـد لـم يُطلَـب وأنه ما زال متاًحا. وفي الواقع يشـير بولـس إلى أن اختبار 

راحـة السـبت الحقيقية قـد كان متاًحا منذ الخلق )عبرانييـن 4: 3 و4(. 
يدعونـا هللا »اليـوم« للدخـول إلـى راحتـه. وعندمـا يتحـدث الكتـاب المقـدس عـن »اليوم« 
د  د موسـى عهد إسـرائيل مـع هللا على حدود أرض الموعد، شـدَّ فلذلـك أهميـة بالغـة. عندما جدَّ
علـى أهميـة »اليـوم« )تثنيـة 5: 3، قارنهـا بتثنيـة 4: 8، تثنيـة 6: 6، إلـخ(. وهـذه كانـت فرصـة 
للتفكيـر والتأمـل والتعـرف علـى أمانـة هللا )تثنيـة 11: 2 – 7( وفرصة إلتخاذ القـرار وعقد العزم 
علـى إطاعـة الـربِّ )تثنيـة 5: 1 – 3(. وبالمثل، طلب يشـوع من الشـعب قديًما وقـال »فَاْختَاُروا 

ألَنُْفِسـُكُم الْيَـْوَم َمْن تَْعبُُدوَن« )يشـوع 24: 15(.
وبنفـس الطريقة، فإن »اليوم« هو وقت التخاذ القرار بالنسـبة لنـا، ووقت الغتنام الفرصة، وأيًضا 
وقـت خطٍر، كما كان دائًما بالنسـبة لشـعب هللا )راجـع كورنثوس الثانية 6: 2(. تتكـرر عبارة »اليوم« 
خمـس مـرات فـي عبرانييـن 3 و 4. وهـي تؤكد على أهمية االسـتماع إلى صـوت هللا )عبرانيين 3: 7 
و15؛ 4: 7( ألن عـدم اإلصغـاء إلـى كلمـة هللا واإليمان بها يؤدي إلى العصيان وتقسـية قلوبنا، كما أنه 

قـد يؤخـر دخولنـا إلى أرض كنعان السـماوية، تماًمـا كما منع جيل البرية من دخـول أرض كنعان.
لكـن المسـيح هـزم أعداءنـا )عبرانييـن 2: 14 – 16( وابتدأ عهًدا جديـًدا )عبرانيين 8 – 10(. 
وبالتالـي نسـتطيع أن »نتقـدم بثقـة إلـى عـرش النعمـة« )عبرانييـن 4: 14 – 16(. إن دعـوة هللا 
لنـا »اليـوم« تحثنـا علـى االعتـراف بأن هللا صالـح وأمين، وأنه قـد أعطانا األسـباب الكافية لقبول 

دعوتـه علـى الفور دون تأخيـر أو تأجيل.

ب عليك إتخاذها »اليوم« وعدم تأجيلها إلى وقت  ما هي القرارات الروحية التي يتوجَّ
آخر؟ وما هي اختباراتك السابقة عندما أخرت القيام باألشياء التي كنت تعلم أن هللا يريد 

منك أن تفعلها على الفور؟
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26 كانون الثاني )يناير(        األربعاء        

الدخول إلى راحته

اقـرأ عبرانييـن 3: 		 وعبرانييـن 4: 	 و3 و5 و0	� كيـف يصـف هللا الراحـة التـي يدعونا 
للدخـول إليها؟

 

إن وصيـة السـبت الـواردة فـي خـروج 20: 8 – 11 وتكرارهـا علـى فـم موسـى فـي تثنية 5: 
12 – 15 كالهمـا يدعواننـا لنذكـر مـا فعلـه هللا من أجلنـا. وكما رأينا، فإن ما كتبـه هللا على ألواح 
حجريـة يشـير إلـى إكمـال عمـل الخلـق )خـروج 31: 18؛ 34: 28(. لقد أوصى هللا بني إسـرائيل 
فـي سـفر التثنيـة أن يحفظـوا السـبت فـي ضـوء عمل الخـالص الذي قـام بـه هللا وتحريرهم من 
عبوديـة المصرييـن. كان الخـروج مـن مصـر يشـير إلى العمـل األخير الذي سـيقوم به المسـيح 
علـى الصليـب والمتعلـق بتحريرنـا مـن الخطيـة عندمـا قال: »قـد أُكِمـل« )يوحنـا 19: 30(. لذا 

فللسـبت بركـة مضاعفـة، وفـي الواقع لـه داللة خاصة بالنسـبة للمسـيحيين.

اقرأ عبرانيين 4: 9 – 		 و		� ماذا تطلب هذه اآليات منا أن نفعله؟

 

تسـاعدنا راحـة السـبت علـى تذكـر الحقيقـة المتمثلـة فـي أن هللا أنهـى أو أكمـل عمـل 
الخلـق )تكويـن 2: 1 – 3 وخـروج 20: 8 – 11( أو الفـداء )تثنيـة 5: 12 – 15( واالحتفـال بهـذه 
الحقيقـة. وبالمثـل، فـإن تنصيـب الـرب يسـوع وتتويجـه فـي الهيـكل السـماوي يسـاعدنا على 
تذكـر الحقيقـة المتمثلـة فـي أنـه قـد أكمـل تقديـم ذبيحة كاملـة من أجـل خالصنـا واالحتفال 

بذلـك )عبرانييـن 10: 12 – 14(.
الحـظ أن هللا ال يسـتريح إال عندمـا يطمئـن علينـا ويتأكـد من سـالمتنا. وعند الخلق اسـتراح 
هللا عندمـا انتهـى مـن خلـق العالـم. ولـم يسـترح هللا فـي الهيـكل فيمـا بعـد إال بعـد أن تـم 
االسـتيالء علـى األرض التـي وعـد بهـا إبراهيـم وهـو ما تحقـق من خـالل انتصـارات داود، وبعد 
ذلـك يقـول الكتـاب »َسـَكَن يَُهـوَذا َوإِْسـرَائِيُل آِمِنيـَن« )راجـع ملـوك األول 4 21 – 25 وقارنهـا 
بخـروج 15: 18 – 21، تثنيـة 11: 24، وصموئيـل الثانـي 8: 1 – 14(. لـم يطالـب هللا ببنـاء بيـٍت 

لنفسـه إال بعـد أن كان إسـرائيل والملـك لديهـم بيوتهـم الخاصـة بهـم.

كيـف يمكننـا الدخـول إلـى راحته فـي الوقت الحالـي؟ أي كيف يمكننـا، باإليمان، أن 
نسـتريح فـي يقيـن الخـالص الـذي لنا في المسـيح، وليس في أنفسـنا؟
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27 كانون الثاني )يناير(        الخميس        

اختباٌر مبكٌر للخليقة الجديدة

قـارن خـروج 20: 8 – 		 وتثنيـة 5: 2	 – 5	 وعبرانييـن 4: 8 – 		� مـا هـي االختالفـات 
التـي تجدهـا فيما يتعلـق بمعنى راحة السـبت؟

 

إن النصـوص الـوارد ذكرهـا فـي سـفر الخـروج وسـفر التثنيـة تدعونـا، كما سـبق وقلنـا، ألن 
ننظـر إلـى الماضـي. فهـي تحثنا على الراحـة في يوم السـبت وذلك لالحتفال بمـا أنجزه هللا في 
الخلـق والفـداء. أمـا عبرانييـن 4: 9 – 11 فتدعونـا للتطلـع إلـى المسـتقبل. فهـي تخبرنا بأن هللا 
قـد أعـد راحـة سـبٍت، وأنهـا سـتكون في المسـتقبل. وهذه الراحة تشـير إلـى بُعٍد جديٍد بشـأن 
د ذكـرى انتصـارات هللا فـي الماضي فحسـب، بـل تحتفل  حفـظ السـبت. فراحـة السـبت ال تُخلِـّ

أيًضـا بوعود هللا للمسـتقبل.
لقـد كان البعد المسـتقبلي المتعلق بحفظ السـبت موجوًدا في كل حيـن، ولكنه كثيرًا ما كان 
يُهَمـل. وجـاء هـذا البُعد بعد السـقوط ليشـير إلـى الوعد اإللهـي المتمثل في أن هللا فـي يوم من 
األيام سـوف يعيد الخليقة إلى بهائها ومجدها األصلي بواسـطة المسـيا. لقد أوصانا هللا باالحتفال 
بأعمـال الفـداء التـي قـام بهـا وذلـك بحفظ السـبت ألن السـبت كان يشـير إلـى ذروة الفـداء في 

الخليقـة الجديـدة. إن حفظ السـبت هو تَطَلٌّع وتَشـّوٌق للسـماء في هـذا العالم الخاطئ. 
لقـد كان ذلـك واضًحـا فـي التقاليـد اليهوديـة باسـتمرار. فنقـرأ فـي أحـد الكتـب التـي كُِتبَت 
بيـن سـنة 100 قبـل الميـالد و200 بعد الميـالد أن »اليوم السـابع هو عالمة القيامـة وراحة الدهر 
اآلتـي« )كتابـات العهـد القديـم الزائفـة، المجلـد الثانـي، صفحـة 18(. وقـال مصدر يهـودي قديم 
آخـر أن الدهـر اآلتـي هـو »اليـوم الـذي يكـون فيـه سـبت راحـة علـى مـدار األبديـة« )جاكـوب 
نيوسـنر، المشـناه، ترجمـة جديـدة، صفحة 873(. وصـرَّح مرجع آخـر بعنوان »الحـروف األبجدية 
وفًقـا للحاخـام أكيبـا« بمـا يلي: »قالت إسـرائيل قـدام الواحد القـدوس، طوبى لك يا سـيد العالم، 
إن حفظنـا الوصايـا، فمـا أجرنـا؟ قـال لهـم: حياة الدهـر اآلتي. فقالـوا له: أرنـا ماذا تشـبه. فأراهم 

السـبت« )ثيـودور فريدمـان، الفـداء وانتظـار السـبت، المجلد رقـم 16، صفحـة 443 و444(. 
إن السـبت هو لالحتفال وللفرح وللشـكر. عندما نحفظ السـبت، فإننا نبيّن ونُعلِن تصديقنا 
لوعـود هللا، وأننـا نقبـل عطية نعمته. فالسـبت هو اإليمان الحـي والَعاِمل والنشـط. ومن ناحية 
األعمـال، فحفـظ السـبت مـن المحتمل أنـه التعبيـر الكامل عن قناعتنـا بأننا ُمخلَّصـون بالنعمة 

مـن خـالل اإليمان به.

كيـف يمكنك حفظ السـبت بطريقـة تعكس، حًقا، فهمك لما هو الخـالص باإليمان بدون 
أعمـال النامـوس؟ كيف تكون الراحة في يوم السـبت تعبيـرًا عن الخالص بالنعمة؟
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28 كانون الثاني )يناير(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: إن اسـتعمال بولـس فـي الرسـالة إلـى العبرانييـن راحة السـبت، 
وليـس األحـد، كرمـز للخـالص بالنعمـة التـي يقدمهـا لنـا هللا، لـه أهمية بالغـة. فاسـتعمال راحة 
السـبت بهـذه الطريقـة يوحـي بـأن السـبت كان يحظـى باحتـرام المؤمنيـن وتقديرهـم وأنهـم 
كانـوا يحفظـوه. ولكـن منـذ القـرن الثاني الميـالدي فصاعًدا، نجـد أدلة على حـدوث تحول كبير 
فـي الكنيسـة. فحفـظ السـبت لـم يعـد رمـزًا للخـالص، وبـدالً مـن ذلـك كان يُعتَبَـر رمـزًا للـوالء 

لليهوديـة والعهـد القديـم، وهـو األمـر الـذي كان ينبغـي تجنبـه واالبتعـاد عنه.
وقـد أصبـح حفـظ السـبت معـاداًل للتهويـد. فعلى سـبيل المثال، قـال أغناطيـوس األنطاكي 
)حوالـي سـنة 110 م(: »إن أولئـك الذيـن عاشـوا وفًقا للنظـام القديم قد وجـدوا الرجاء الجديد. 
فهـم لـم يعـودوا يحفظون السـبت، بل يوم الرب – اليـوم الذي أقيمت فيه حياتنا مع المسـيح« 
)جـاك دوخـان، إسـرائيل والكنيسـة: صوتـان لنفـس اإللـه، صفحـة 42(. وبالمثـل، أمـر مرقيـون 
أتباعـه بالصـوم في يوم السـبت كعالمـة على رفض اليهـود وإلههم، وفيكتورينـوس لم يرغب أن 
تربطـه أيـة صلـة بحفـظ سـبت اليهـود )راجع كتـاب إسـرائيل والكنيسـة، صفحـة 41 – 45(. إن 
ضيـاع الفهـم المتعلـق بحفـظ السـبت على أسـاس كونه رمـزًا للخـالص بالنعمة هو مـا أدى إلى 

زواله من الكنيسـة المسـيحية. 
»السـبت هـو عالمـة أو رمـز لقدرة المسـيح على أن يجعلنا مقدسـين. والسـبت كرمز لقوته 

المقدسـة أعطـي لـكل من قد صاروا جزءا من شـعب هللا بواسـطة المسـيح...
» السـبت يوجـه أنظارهـم إلـى أعمال الخلق كبرهان علـى قدرته العظيمة فـي الفداء. ففي 
حيـن أنـه يعيـد إلـى األذهـان ذكرى السـالم المفقود في عـدن فهو يخبرنا عن السـالم المسـترد 
لنـا فـي المخلـص. وكل أعمـال الطبيعـة تـردد دعوتـه القائلـة: ›تََعالَـْوا إِلَـيَّ يَـا َجِميـَع الُْمتَْعِبيَن 
َوالثَِّقيلِـي األَْحَمـاِل، َوأَنَـا أُِريُحُكـْم‹  )متى 28:11(« )روح النبوة، مشـتهى االجيـال، صفحة 274(. 

أسئلة للنقاش
	� ما هي العالقة بين حفظ السبت والتبرير باإليمان؟

2� مـا هـو الفـرق بيـن الحفظ الحقيقـي ليوم السـبت والحفظ المتزمـت له؟ وكيف 
يتسـنى لنـا أن ال نعـرف الفـرق فقـط بـل أن نختبـر الفـرق فـي حفظنـا الشـخصي 

السـبت؟  ليوم 
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*29 كانون الثاين )يناير( – 4 شباط )فرباير(    الدرس السادس    

يَسوُع، الكاهُن األميُن

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: عبرانييـن 5: 	 – 0	؛ تكويـن 4	: 8	 – 20؛ بطـرس األولـى 2: 

9؛ عبرانييـن 7: 	 – 3؛ عبرانييـن 7: 		 – 		 و22 و	2�

وٌس ِبالَ َشـّر َوالَ َدنٍَس، َقِد  ُه َكاَن يَلِيـُق ِبَنـا َرئِيُس كََهَنـٍة ِمْثُل هَذا، ُقـدُّ آيـة الحفـظ: »ألَنَـّ
ـَماَواِت« )عبرانيين 7: 	2(� انَْفَصـَل َعـِن الُْخطَاِة َوَصـاَر أَْعلَى ِمَن السَّ

إن الهـوة التـي كانـت قائمـة بيننـا وبيـن هللا كان سـببها الخطية. وقـد تفاقمت المشـكلة ألن 
الخطيـة كانـت تعنـي أيًضـا فسـاد طبيعتنـا. لكـن هللا قـدوس، والخطيـة ال يمكـن أن توجـد فـي 
محضـره. لذلـك، فصلتنـا طبيعتنـا الفاسـدة عـن هللا، تماًمـا كمـا يتنافـر القرصـان المغناطيسـيان 
عـن بعضهمـا عندمـا يتـم وضعهمـا فـي االتجـاه المعاكس. كمـا أن طبيعتنـا الفاسـدة جعلت من 
المسـتحيل على البشـر أن يطيعوا شـريعة هللا، والخطية أيًضا تتضمن سـوء الفهم، فقد توارت عن 
أنظـار البشـر محبـة هللا ورحمتـه وبـدأوا ينظرون إليـه على أنه إلـه قاس ومنتقم وكثيـر المطالب.

سـوف نقـوم هـذا األسـبوع بدراسـة األشـياء المدهشـة التي قـام بهـا اآلب واالبن لـردم تلك 
م لنـا األصحاحـات 5 – 7 مـن الرسـالة إلـى العبرانييـن شـرًحا دقيًقـا لكهنـوت الـرب  ة. تقـدِّ الُهـوَّ
يسـوع. ففيهـا نجـد أن الكاتـب يشـرح أصـل ذلـك الكهنـوت والقصـد منـه )عبرانييـن 5: 1 – 
10( ثـم يحـض قارئـي الرسـالة علـى عـدم تجاهلـه واالسـتخفاف بـه )عبرانييـن 5: 11 – 6: 8( 
ويشـجعهم باألحـرى علـى التمسـك بيقين الرجاء الـذي يقدمه )عبرانييـن 6: 9 – 20(. كما يقوم 
الكاتـب بشـرح سـمات كهنـوت المسـيح وخصائصـه )عبرانييـن 7: 1 – 10( والطـرق التـي يؤثر 
مـن خاللهـا علـى عالقة هللا بالمؤمنين )عبرانيين 7: 11 – 28(. سـنركز في دراسـتنا هذا األسـبوع 

علـى عبرانييـن 5: 1 – 10 وعبرانييـن 7: 1 – 28 علـى وجـه التحديـد. 

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 5 شباط )فبراير(.
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30 كانون الثاني )يناير(        األحد        

كاهٌن يَنوُب َعْن الَبشِر

الدور  الرب يسوع هذا  م  يُتمِّ الكهنوت، وكيف  5: 	 – 0	� ما هو دور  اقرأ عبرانيين 
وفًقا لهذه الفقرة؟

 

لقد كان القصد األساسي من الكهنوت الالوي هو التوسط بين الخطاة وهللا. وكان الكهنة يُعيَّنون 
من ِقبَل هللا لخدمة البشر، ولذلك كانوا بحاجة ألن يكونوا رحماء، وأن يكونوا متفهمين لضعفات البشر.

م هذه المقاصد إتماًما تاًما  ح لنا بولس في عبرانيين 5: 5 – 10 أن الرب يسوع قد تمَّ يوضِّ
وكامالً، فتخبرنا كلمة هللا أن هللا قد عيَّنه )عبرانيين 5: 5 و6(، وأنه يفهمنا ألنه هو أيًضا قد تألم 

)عبرانيين 5: 7 و8(.
إال أن هنـاك بعـض االختالفـات المهمـة، فالسـيد المسـيح لـم يكـن »َمأُْخـوٍذ ِمـَن النَّـاِس« 
)عبرانييـن 5: 1(، لكنـه تبنَّـى الطبيعـة البشـرية لكـي يخـدم ككاهـن نيابـًة عنـا وذلـك من بين 
م الرب يسـوع ذبائـح عن خطاياه )عبرانييـن 5: 3( وإنما مـن أجل خطايانا  أمـور أخـرى. لـم يقدِّ

فحسـب، ألنـه كان بـال خطيـة )عبرانييـن 4: 15 وعبرانييـن 7: 26 – 28(.
ى »لِلَْقـاِدِر أَْن يَُخلَِّصـُه ِمـَن الَْمـْوِت،  وتخبرنـا الرسـالة إلـى العبرانييـن أن الـرب يسـوع صلَـّ
َوُسـِمَع لَـُه ِمـْن أَْجـِل تَْقـَواُه« )عبرانيين 5: 7(. وهذه اآلية تشـير إلى الموت الثانـي الذي خلّصه 
هللا منـه عندمـا أقامـه مـن المـوت )عبرانييـن 13: 20(. كمـا تخبرنـا الرسـالة إلـى العبرانييـن أن 
َم ِبـِه« )عبرانييـن 5: 8(. لقـد كانـت الطاعـة أمـرًا جديـًدا  ـا تَأَلَـّ َم الطَّاَعـَة ِممَّ الـرب يسـوع »تََعلَـّ
بالنسـبة للـرب يسـوع، ليـس ألنه كان غير مطيع، بـل نظرًا لكونه هللا. فبصفته الرئيس المتسـلط 

علـى الكـون، لـم يطـع الرب يسـوع أحـًدا، بـل كان الـكل يطيعه.
ل الرب  إن آالم المسيح وموته على الصليب جزء أساسي من خدمته الكهنوتية. واآلالم لم تُكمِّ
يسوع بمعنى أنها جعلته أفضل من الناحية األدبية أو األخالقية. كما أن اآلالم لم تجعله رحيًما، بل 
على العكس من ذلك، أتى الرب يسوع إلى هذه األرض ألنه كان رحيًما في كل حين، ولهذا السبب 
تحنَّن علينا ورحمنا )عبرانيين 2: 17(. ما تقصده الرسالة إلى العبرانيين هو أن حقيقة محبة يسوع 
األخوية وموثوقية طبيعته البشرية وعمق خضوعه إلرادة اآلب كممثٍل للبشر قد تجلَّت وأُعلِنت 
ل« يسوع بمعنى أن آالمه جعلته مؤهالً ليكون رئيس كهنتنا. وقد كانت حياة  إعالنًا حقيقيًا. لقد »تكمَّ

الطاعة التي عاشها وموته فيما بعد على الصليب هما الذبيحة التي قدمها أمام اآلب بصفته كاهننا.
تخبرنا اآلية الواردة في بطرس األولى 2: 9 أننا »كهنوت ملوكي«. ما الذي تخبرك إياه حياة الرب يسوع 

بالشـكل الـذي ينبغـي أن تكـون عليـه عالقتـك باآلخريـن بسـبب كوننا جـزًءا من هذا 
س؟ الـدور الُمقدَّ
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31 كانون الثاني )يناير(        االثنين        

َعلى ُرتبِة َملِكي َصاَدَق

اقـرأ تكويـن 4	: 8	 – 20 وعبرانييـن 7: 	 – 3� مـن هـو ملكـي صـادق وكيـف كان يرمز 
للرب يسـوع؟

 

م لـه  كان ملكـي صـادق ملـًكا وكاهًنـا، وكان أيًضـا أعظـم مـن إبراهيـم، ألن إبراهيـم قـدَّ
العشـور. وبالمثـل، فـإن الـرب يسـوع هـو ملـٌك وكاهـٌن )عبرانييـن 1: 3(، إال إنـه كان بال خطية 

علـى عكـس ملكـي صـادق )عبرانييـن 7: 26 – 28(.
ـح لنـا عبرانييـن 7: 15 أن الـرب يسـوع كان كاهًنـا »َعلَـى ِشـبِْه َملِْكي َصـاَدَق«. وهذا هو  توضِّ
مـا يعنيـه التعبيـر »علـى رتبة ملكي صـادق« الذي ورد ذكـره قبل ذلك في الرسـالة إلى العبرانيين 

)عبرانييـن 5: 6(. لـم يكـن الـرب يسـوع خليفة ملكي صـادق، لكن كهنوته كان مماثـالً لكهنوته.
علـى سـبيل المثـال، يقـول بولـس أن ملكـي صـادق كان بـال أب أو أم أو نسـب أو والدة أو 
مـوت. وقـد قـال البعـض أن ملكـي صـادق هـو تجسـيد للـرب يسـوع فـي زمـن إبراهيـم، لكن 
هـذا الفكـر ال يتفـق مـع ما تقوله الرسـالة إلـى العبرانيين. فبحسـب الرسـالة ملكـي صادق هو 
»علـى شـبه« الـرب يسـوع، وذلـك يوحـي بأنـه كان يختلف عـن الرب يسـوع )عبرانييـن 7: 3(. 
آخـرون يقولـون أن ملكـي صـادق كان  كائًنـا سـماويًا، لكـن هـذا مـن شـأنه أن يقضي على 
البرهـان الـذي تقدمـه لنـا الرسـالة إلى العبرانييـن. فلو كان ملكـي صادق بـال أب أو أم أو بداية 
أو نهايـة، لـكان هـو هللا نفسـه. لكـن المشـكلة فـي ذلـك هـي أنـه بذلـك يكـون كهنـوت ملكي 
صـادق السـماوي واإللهـي قد َسـبََق خدمة الرب يسـوع. ولو كان هـذا هو الحال، »فَمـاَذا كَانَِت 
الَْحاَجـُة بَْعـُد إِلَـى أَْن يَُقـوَم كَاِهـٌن آَخـُر؟« )عبرانييـن 7: 11( كما تقول الرسـالة إلـى العبرانيين.

عوًضـا عـن ذلـك، فإن الرسـالة إلى العبرانيين تسـتخدم صمت الكتاب مـن جهة والدة ملكي 
صـادق وموتـه ونسـبه لتكويـن صـورة تعبيريـة أو رمزيـة عـن خدمـة الـرب يسـوع الكهنوتيـة 
)تكويـن 14: 18 – 20( وتكشـف لنـا أن الـرب يسـوع نفسـه كان موجـوًدا منـذ األزل. باختصار، 

كان ملكـي صـادق ملـًكا وكاهًنـا كنعانيًـا وكان يرمز إلى السـيد المسـيح.
م مـن خالل ملكي صـادق كاهـن هللا العلي. لم يكـن ملكي صادق  »إن المسـيح هـو الـذي تكلَـّ
هـو المسـيح، لكنـه كان صـوت هللا فـي العالـم، وممثـل اآلب. وعلـى مـدار األجيـال الماضيـة تكلَّم 
المسـيح، وقاد شـعبه، وكان هو نور العالم« )روح النبوة، رسـائل مختارة، المجلد األول، صفحة 409(.

مـاذا يُعلِّمنـا اإلعـالن المختـص بملكـي صـادق عـن الطريقـة التـي يعمل بهـا هللا بين 
ـروا من قبـل كارزين بشـريين؟ أولئـك الذيـن لـم يسـبق لهـم البتـة وأن بُشِّ
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1 شباط )فبراير(        الثالثاء        

كاهٌن مفيٌد وصالٌح للخدمة
ـْعُب أََخَذ النَّاُموَس َعلَيِْه - َمـاذَا كَانَِت الَْحاَجُة بَْعُد  »فَلَـْو كَاَن ِبالَْكَهُنـوِت اللّـالَِويِّ كََمـاٌل - إِِذ الشَّ
إِلَـى أَْن يَُقـوَم كَاِهـٌن آَخـُر َعلَـى رُتْبَِة َملِْكي َصـاَدَق؟ َوالَ يَُقاُل َعلَى رُتْبَِة َهـاُروَن« )عبرانيين 7: 11(.

الكهنـة وسـطاء بيـن هللا والبشـر. إال أن الرسـالة إلى العبرانييـن تقول أن الكهنـة الالويين لم 
يكـن باسـتطاعتهم توفيـر القـدرة علـى الوصـول الكامـل والُمطمِئـن إلـى هللا ألنهـم لـم يقـدروا 
علـى توفيـر الكمـال )عبرانييـن 7: 11 و18 و19(. فهـم أنفسـهم برغـم كل شـيء لـم يكونـوا 

كامليـن، فكيـف يمكنهـم بطريقـة أو بأخـرى أن يمنحـوا الكمـال لآلخريـن؟
وال يمكـن أن تُطهـر الذبائـح الحيوانيـة ضميـر الخاطـئ. فهـي كانـت ترمز إلـى خدمة الرب 
يسـوع وذبيحتـه التـي وحدهـا توفـر التطهير الحقيقي مـن الخطيـة )عبرانييـن 9: 14؛ عبرانيين 
10: 1 – 3 و10 – 14(. لقـد كانـت وظيفـة الكهنـة الالوييـن وذبائحهـم وقتيـة وتوضيحيـة، 
ومـن خـالل خدماتهـم الطقسـية، أراد هللا أن يقـود النـاس ليضعـوا إيمانهـم في خدمة المسـيح 

ِذي يَرْفَـُع َخِطيَّـَة الَْعالَـِم!« )يوحنـا 1: 29(. المسـتقبلية، »َحَمـُل هللِا الَـّ

اقرأ عبرانيين 7: 		 – 		� لماذا كانت هناك حاجة لتغيير الشريعة؟

 

توضح لنا عبرانيين 7: 12 أن تغيير الكهنوت جعل تغيير الشريعة ضروريًا. لماذا؟ ألنه كان 
هناك قانون صارم للغاية يمنع أي شخص ليس من سبط الوي عن طريق هارون من الخدمة 
ككاهن )سفر العدد 3: 10؛ عدد 16: 39 و40(. واآلية الواردة في عبرانيين 7: 13 و14 تبيّن لنا 
أن الرب يسوع كان من سبط يهوذا، ولذا فقد منعه هذا القانون من أن يكون كاهًنا من الكهنة 

الالويين. ولهذا يقول بولس أن تعيين الرب يسوع كاهًنا يعني أن هللا قد غيَّر شريعة الكهنوت.
كمـا أن مجـيء الـرب يسـوع كان يتضمن أيًضـا تغييرًا في الشـريعة المتعلقـة بالذبائح. لقد 
كان الخطـاة المذنبـون مطالبيـن بتقديـم أنـواع مختلفـة مـن الذبائـح للتكفيـر عـن خطاياهـم 
م ذبيحـة كاملة،  )الوييـن 1 – 7(، ولكـن الوضـع اآلن قـد صـار مختلًفـا، فالـرب يسـوع أتى وقـدَّ
ولذلـك فـإن الشـريعة المتعلقـة بتقديـم الذبائـح الحيوانية قد توقفـت وأُبِطلـت )عبرانيين 10: 

17 و18( وذلـك كنتيجـة للعهـد الجديـد واكتمـال اإلعـالن المتعلق بخطـة الخالص. 

فكـر فـي عـدد الذبائح الحيوانية التـي ال حصر لها والتي ُقِدمت عبـر العصور القديمة 
وكانـت جميعهـا تشـير إلى الرب يسـوع، وبالرغـم من ذلك لم يكن باسـتطاعة واحدًة 
منهـا أو حتـى جميعهـا أن تسـدد ثمـن خطايانـا� لماذا كان موت المسـيح فقـط قادًرا 

على تسـديد ثمن هـذه الخطايا؟
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2 شباط )فبراير(        األربعاء        

كاهٌن أبدٌي

اقرأ عبرانيين 7: 		� على أي أساس صار الرب يسوع كاهًنا؟

 

لقـد نـال الـرب يسـوع الكهنـوت علـى أسـاس حياتـه غيـر القابلـة للفنـاء، ونظرًا ألنـه يملك 
خدمـة أبديـة. والنتائـج المترتبـة علـى هـذه الحقائـق مذهلـة للغايـة، فذلـك يعنـي أن خدمـة 
الـرب يسـوع ال يمكـن السـمو أو التفوق عليها. فالرب يسـوع يُخلِّص خالًصا كامـالً وأبديًا »وإلى 
التمـام« )عبرانييـن 7: 25(. والخـالص الذي يقدمه الرب يسـوع هو خالٌص تـاٌم وُمكتَِمل ونهائي، 
ويختـرق كيـان اإلنسـان وطبيعته البشـرية )عبرانييـن 4: 12، عبرانييـن 9: 14، عبرانيين 10: 1 – 
4(. والشـفاعة التـي يقـوم بهـا الـرب يسـوع أمـام هللا تتضمـن كافـة االسـتحقاقات الممنوحة لنا 
بموجـب العهـد الجديـد. كمـا أنهـا تتضمن ما هو أكثـر بكثير مـن مغفرة الخطايـا، فهي تنطوي 
علـى وضـع النامـوس فـي قلوبنـا، وجعلنـا خليقـة جديـدة فيـه، ودفعنـا علـى نشـر اإلنجيل في 
العالـم )عبرانييـن 8: 10 – 12(. إن الـرب يسـوع بصفتـه واحـًدا مـع هللا ومع البشـر، فهو يمثلنا 

م حياتـه كذبيحـة، فإنـه يجد نعمـة ثابتة ال تتزعـزع قدام هللا. أمـام اآلب. وألنـه قـدَّ

اقرأ عبرانيين 7: 22� من هو الرب يسوع بالنسبة إلى العهد الجديد؟

 

الـرب يسـوع هـو ضامـن العهـد الجديـد ألن هللا أقسـم أنـه )أي يسـوع( سـيكون كاهًنـا »إلى 
األبـد« )عبرانييـن 7: 21(. مـن السـهل جـًدا عدم فهم أهمية هذا القسـم. لقد أشـار بولس بالفعل 
إلـى األقسـام التي أقسـمها هللا لجيل الصحـراء وإبراهيم )عبرانيين 3: 7-11 ، عبرانييـن 6: 15-13(. 
الفـرق بيـن هـذه األقسـام وبيـن القسـم الذي أقسـمه هللا لالبـن هو أن تلك األقسـام كانت لبشـر 
فانييـن. واألقسـام يبقـى مفعولهـا سـاري طالمـا أن المنتفعيـن منهـا ال يزالـون علـى قيـد الحيـاة. 
وهكـذا فـإن القسـم الـذي أٌقسـمه هللا لجيـل الصحـراء وإلبراهيـم كان مفعولـه سـاريًا طالمـا كان 

هنـاك جيـل صحـراء وطالمـا كان نسـل إبراهيم وأحفـاده موجوديـن )راجع غالطيـة 3: 29(.
أمـا فـي حالـة االبـن الذي تتسـم حياتـه بكونها غيـر قابلـة للفناء، فإن الَقَسـم الذي أقسـمه 
لـه هللا سـيكون مفعولـه سـاريًا وُملزًِمـا إلـى األبـد. إن اإلنسـان الـذي يقـوم بـدور الضامـن عـن 
إنسـان آخـر يخضـع لنفـس العقوبـات التـي يخضـع لهـا اإلنسـان الـذي مـن أجلـه قـام بـدور 
الضامـن، بمـا فـي ذلـك عقوبـة المـوت. إال أن هللا عيَّـن يسـوع كضامـن لنـا حتـى ال يتأخـر عن 
إتمـام وعـوده لنـا. وبذلـك نكون متيقنين مـن الخالص الذي أُعطي لنا في شـخص الرب يسـوع.
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3 شباط )فبراير(        الخميس        

كاهٌن بال خطيَّة

اقرأ عبرانيين 7: 	2� ما هي الصفات الخمس التي تقدمها هذه الفقرة عن الرب يسوع؟

 

وٌس«، وهـذا يعني أنه كان بال شـر وال خطية في عالقتـه باهلل )عبرانيين  كان الـرب يسـوع »قُـدُّ
2: 18؛ عبرانييـن 4: 15؛ عبرانييـن 5: 7 و8(. اسـتخدمت الترجمـة اليونانيـة القديمة للعهد القديم 
نفـس التعبيـر اليوناني لتمييز أولئك الذين يحافظون على عالقتهـم العهدية مع هللا ومع اآلخرين.

بًا في كل  وكان الـرب يسـوع » ِبـالَ َدنَـٍس«. فقد ظل طاهرًا ولم يمّسـه شـرًا، رغم أنـه كان ُمجرَّ
شـيء )عبرانييـن 4: 15 وعبرانييـن 2: 18(. إن كمـال الـرب يسـوع وخلوه من الشـر والخطية مهم 
مـة ال بـد أن تكـون »بـال عيـب« حتى  لكهنوتـه. كان العهـد القديـم ينـص علـى أن الذبائـح الُمقدَّ
تكـون مقبولـة عنـد هللا )الوييـن 1: 3 و10، إلـخ(. لقـد كانـت طاعـة المسـيح الكاملة أثنـاء حياته 

علـى األرض السـبب الـذي مّكنـه مـن تقديم نفسـه كذبيحة مقبولة عنـد هللا )عبرانييـن 9: 14(.
اليونانـي  الفعـل  السـماء.  إلـى  الخطـاة« عندمـا صعـد  الـرب يسـوع عـن  وقـد »انفصـل 
الُمسـتعَمل للتعبيـر عـن ذلـك يشـير إلى أن هذه هـي حالة الرب يسـوع الحاضـرة والتي بدأت 
فـي فتـرة زمنيـة معينـة. فالـرب يسـوع احتمل شـر الخطـاة وحقدهم أثنـاء حياته علـى األرض، 
لكنـه انتصـر ثـم جلـس عن يميـن هللا )عبرانييـن 12: 2 و3(. وقد »انفصل الرب يسـوع أيًضا عن 

الخطـاة« ألنـه كان يخلـو تماًمـا من الشـر والخطيـة )عبرانييـن 4: 15(.
ـَماَواِت«، وهذا يعني أن الرب يسـوع صـار أعظم وأعلى  »َوَصـاَر الـرب يسـوع أَْعلَـى ِمَن السَّ
مـن كل مـا هـو كائـن وموجـود، وبالتالـي فهو واحد مـع هللا. نقرأ في سـفر المزاميـر أن هللا هو 

الـذي يعلـو ويرتفع على السـماوات )مزمـور 57: 5 و11؛ مزمور 108: 5(.
كان الـرب يسـوع إنسـانًا بكل معنـى الكلمة، لكنه لم يكن إنسـانًا خاطئًا مثلنـا )عبرانيين 2: 
14 – 16(. والـرب يسـوع كامـل، ليـس ألنـه لـم يفعـل خطيـة البتة، بـل ألن الخطية لم تفسـده 

كما أفسـدتنا نحن.
ولكـن ألنـه كان أيًضـا إنسـانًا بكل معنى الكلمـة، فهو أيًضا مثالنـا، ويرينا الطريقـة التي يجب 
أن نجـري بهـا فـي سـباق الحيـاة )عبرانييـن 12: 1 – 4(. وهـو القـدوة والمثـال الـذي يتعيَّن علينا 
وٌس ِبـالَ َشـّر َوالَ َدنَـٍس، قَـِد  التمثـل والتشـبه بـه )بطـرس األولـى 2: 21 – 23(. ونظـرًا لكونـه »قُـدُّ

انَْفَصـَل َعـِن الُْخطَـاِة« )عبرانييـن 7: 26(، فهـو مخلصنـا، ويمكننا نحـن أيًضـا أن نعكس صفاته.

علـى الرغـم مـن أن الـرب يسـوع كان إنسـانًا، مثلنـا، إال أنـه لـم يفعـل خطيـة البتـة� 
كيـف يمكـن لعقولنـا البشـرية أن تقبـل هـذا الفكـر العظيـم والمذهـل؟ تأمـل وفكر 
فـي مقـدار القداسـة التـي كان يتمتع بها! لماذا إذن ينبغي أن يسـاعدنا وعد قداسـته 

الممنـوح لنـا باإليمـان علـى التيقن مـن خالصنا؟
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4 شباط )فبراير(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: »إن المسـيح ينظـر ويشـاهد. وهـو يعلم كل شـيء عـن األثقال 
التـي ينـؤ بهـا كاهلـك والمخاطـر التي تتعـرَّض لها والشـدائد التي تواجههـا، ويدافـع عنا بحجج 
فمـه، ويجعـل شـفاعاته مناسـبة الحتياجـات كل نفس، كما فعـل في حالة بطرس ... إن شـفيعنا 
ليـن باألتعـاب أن يصمدوا أمـام تجارب  بيـن والُمثقَّ م أبنائـه الُمجرَّ يمـأل فمـه بالحجـج كـي يتعلَـّ
الشـيطان. فهـو يعلـم كل حركـة يقوم بها العدو، ويسـيطر علـى األحداث« )روح النبوة، تفسـير 

األدفنتسـت للكتـاب المقـدس، المجلـد السـابع، صفحـة 931، الخطاب رقم 90، سـنة 1906(.
»لقد كان الشـيطان يقصد أن يفصل بين هللا واإلنسـان فصال أبديا، ولكننا -في المسـيح- نصير 
متحديـن بـاهلل اتحـادا أوثـق ممـا لـو لم نكن قد سـقطنا. فـإذ اتخـذ المخلص طبيعتنا ربط نفسـه 
ُه هَكـَذا أََحبَّ هللُا  بالبشـرية بربـاط ال يمكـن أن ينفصـم. لقـد ارتبـط بنـا مـدى دهـور األبـد: › ألَنَـّ
ى بَـَذَل ابَْنـُه الَْوِحيـَد ‹ )يوحنـا 3: 16(. إنـه قد بذله ليس فقط ليحمـل خطايانا ويموت  الَْعالَـَم َحتَـّ
كفـارة عنـا، ولكنـه أعطـاه لجنسـنا السـاقط. ولكـي يؤكـد لنـا هللا عهد سـالمه الـذي ال ينقض فقد 
بـذل ابنـه الوحيـد ليصير واحدا من األسـرة البشـرية وليظل إلـى األبد محتفظا بطبيعته البشـرية. 
يَاَسـُة  ُه يُولَـُد لََنا َولَـٌد َونُْعطَـى ابًْنـا، َوتَُكوُن الرِّ هـذا هـو الضمـان علـى أن هللا سـينجز وعـده: › ألَنَـّ
َعلَـى كَِتِفـِه ‹  لقـد اتخذ هللا الطبيعة البشـرية في شـخص ابنـه الذي قد حملها إلى السـماء العليا. 
إن › ابْـُن اإلِنَْسـاِن ‹ هـو الـذي يجلـس مـع هللا فـي عـرش الكـون. وابـن اإلنسـان هـو الـذي يُدعى 
ـالَِم ‹ )إشـعياء9: 6(. إن › أَْهيَِه ‹ هو الوسـيط  اسـمه ›َعِجيبًا، ُمِشـيرًا، إِلًها قَِديرًا، أَبًا أَبَِديًّا، رَئِيَس السَّ
وٌس ِبـالَ َشـّر َوالَ َدنٍَس،  بيـن هللا والبشـرية الـذي يضـع يـده علـى كليهمـا. إن ذاك الـذي هـو › قُـدُّ
قَـِد انَْفَصـَل َعـِن الُْخطَـاِة ‹ وهـو › الَ يَْسـتَِحي أَْن يَْدُعَوُهـْم إِْخـَوًة ‹ )عبرانيين 11:2 (. في المسـيح 
ارتبطت األسـرة األرضية واألسـرة السـماوية معا. فالمسـيح الممجد هو أخونا. فلذلك تعتز السـماء 
بالبشـرية، والبشـرية تحتضنها المحبة غير المحدودة« )روح النبوة، مشـتهى األجيال، صفحة 23(. 

أسئلة للنقاش:
	� فـي االقتبـاس األول المذكـور أعـاله، نقـرأ أن الـرب يسـوع يمـأ فمـه بالحجـج 
دفاًعـا عـن أبنائـه� مـاذا يعنـي هـذا الوعـد لـك؟ فكـر فيمـا يعلمنـا إيـاه هـذا عـن 
محبـة هللا لنـا� لمـاذا تعـد هـذه الفكـرة مشـجعة ومعزية للغايـة؟ لمـاذا نحتاج إلى 

شـخص يتحاجـج ويدافـع عنَّـا؟

2� واالقتبـاس الثانـي المذكـور أعاله يقول أننا »في المسـيح نصير متحديـن باهلل اتحاًدا 
أوثـق ممـا لـو لـم نكـن قد سـقطنا«� مـا الـذي يعنيه ذلـك؟ وكيـف يمكننا اختبـار هذا 
االتحـاد وهـذه العالقـة الوثيقـة، ومـا هـي التعزيـة التي يمكننـا أن نسـتمدها من ذلك 
االختبـار؟ اشـرح فـي الفصل ما الذي تعنيه هذه العالقـة الوثيقة وكيف يمكن اختبارها� 

كيـف تسـاعدنا الحجـج التي يتحاجـج بها نيابة عنا علـى التمتع بهـذا االختبار؟
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5 – 11 شباط )فرباير(    الدرس السابع    

يَُسوُع، ِمرْساُة لِلنَّْفِس

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: عبرانييـن 6: 4 – 6، متـى 16: 24، روميـة 6: 6، عبرانييـن 10: 

26 – 29، عبرانييـن 6: 9 – 13، عبرانييـن 6: 17 – 20(.

آيـة الحفـظ: »الَِّذي ُهَو لََنا كَِمرَْسـاٍة لِلنَّْفـِس ُمْؤتََمَنٍة َوثَاِبَتـٍة، تَْدُخُل إِلَى َما َداِخـَل الِْحَجاِب، 
َحْيـُث َدَخـَل يَُسـوُع كََسـاِبق ألَْجلَِنـا، َصائِـًرا َعلَـى ُرتَْبـِة َملِْكـي َصـاَدَق، َرئِيـَس كََهَنـٍة إِلَـى األَبَِد« 

)عبرانييـن 	: 9	 و20(�

إن اآليـات الـواردة فـي الرسـالة إلـى العبرانييـن 5: 11 – 6: 20 ال توجد صلة بينها وبين الشـرح 
الالهوتـي الـذي يقدمـه لنـا الكاتـب عـن كهنوت الرب يسـوع نيابـًة عنـا. فنجد أن بولـس في هذه 

اآليـات يضـع تحذيـرًا قويًـا وصارًما حـول الخطر الكائن فـي االرتداد عن المسـيح.
ـر على الذات   فمن الواضح أن شـعب الكنيسـة كانوا عرضة لخطر السـقوط في منحدر التحسُّ
واالرتـداد عـن اإليمـان. ولذلـك يخشـى الرسـول بولـس أن الذيـن يقـرأون رسـالته ويسـمعونها قـد 
تبلـدت حواسـهم الروحيـة بسـبب التحديـات والظـروف الصعبة التي كانـوا يواجهونهـا، وأنهم لهذا 

السـبب قـد توقفـوا عن النمـو في فهمهـم لإلنجيـل واختباره فـي حياتهم.
ألسـنا نحـن أيًضـا معرَّضيـن لهذا الخطـر المتمثل في الشـعور باليأس والقنوط بسـبب التجارب 

والضيقـات التـي نمـر بها، مما يجعلنـا نرتد ونبتعد عـن إيماننا؟
إال أن هـذا التحذيـر الصـارم يبلغ ذروته برسـالة تعزية ممتلئـة بالمحبة والحنـان والرأفة. فنجد 
أن بولـس يعـرب عـن ثقته وإيمانه في قارئي رسـالته ويرفع شـخص الرب يسـوع باعتباره تجسـيًدا 
لوعـد الخـالص غيـر القابـل للكسـر الـذي أعطاه هللا لهـم )عبرانييـن 6: 9 – 20(. كما نرى أن رسـالة 

التحذيـر والتعزيـة هذه تتكـرر أيًضا في عبرانييـن 10: 26 – 39.
سـنركز في دراسـتنا هذا األسـبوع على هذه الرسـالة، وال سـيما على كلمات التعزية والتشـجيع 

القويـة التـي يقدمها لنا الرب يسـوع.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 12 شباط )فبراير(.
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6 شباط )فبراير(        األحد        

ق َصاَلح الْكَلَِمة تََذوُّ

اقرأ عبرانيين 	: 4 و5� ماذا أُعطي للمؤمنين في المسيح وهم أمناء له؟

 

 

إن االسـتنارة الروحيـة التي يتحدث عنها الرسـول تعنـي اختبار االهتـداء )عبرانيين 10: 32(، 
وهـي تعبـر عـن اختبـار أولئـك الذين تحولوا من ظلمات سـلطان الشـيطان إلى نـور هللا )أعمال 
26: 17 و18(، كمـا أنهـا تشـير إلـى التحـرر مـن الخطيـة )أفسـس 5: 11( والجهـل )تسـالونيكي 
األولـى 5: 4 و5(. واسـتخدام الكلمـة بصيغـة »الفعـل« يوحـي بـأن هذه االسـتنارة هـي عمل أو 

فعـل إلهـي حققـه الرب يسـوع الذي هـو »بهاء مجـده« )عبرانييـن 1: 3(.
ـَماِويََّة« و »َصاُروا ُشـرَكَاَء الرُّوِح الُْقـُدِس« تعبيران مترادفان  والتعبيـران »َذاقُـوا الَْمْوِهبَـَة السَّ
ويحمـالن نفـس المعنـى. والموهبـة أو العطيـة اإللهيـة قـد تشـير إلـى نعمتـه )روميـة 5: 15( 
أو إلـى الـروح القـدس الـذي يمنـح هللا بواسـطته هـذه النعمـة )أعمـال 2: 38(. وأولئـك الذيـن 
»ذاقـوا« الـروح القـدس )يوحنـا 7: 37 – 39 وكورنثـوس األولى 12: 13( قـد اختبروا »نعمة« هللا، 

بمـا فـي ذلـك القدرة علـى إتمام إرادتـه ومشـيئته )غالطيـة 5: 22 و23(.
الَِحـَة« فإنهـم يختبرون حـق اإلنجيل اختباًرا شـخصيًا  وأولئـك الذيـن »َذاقُـوا كَلَِمـَة هللِا الصَّ
ْهِر اآلتِي« تشـير إلـى اآليات والمعجـزات التي يجريها  اِت الدَّ )بطـرس األولـى 2: 2 و3(. و»قُـوَّ
ـن القيامـة )يوحنـا 5: 28 و29( وتغيُّـر أجسـادنا والحيـاة  هللا للمؤمـن فـي المسـتقبل وتتضمَّ
األبديـة. إال أن المؤمنيـن بـدأوا فـي تذوقهـا فـي الوقـت الحاضـر. فهـم قـد اختبـروا قيامـًة 
روحيـًة )كولوسـي 2: 12 و13( وأذهانًـا متجـددًة )روميـة 12: 2( وحيـاًة أبديـًة فـي المسـيح 

)يوحنـا 5: 24(.
ربمـا كان بولـس يفكـر فـي جيـل الصحـراء )أي شـعب هللا قديًمـا( الـذي اختبـر نعمـة هللا 
وخالصـه. لقـد اُسـتنِير جيل الصحـراء بعمود النار )نحميا 9: 12 و19؛ مزمـور 105: 39(، وتمتعوا 
بعطيـة المـن السـماوية )خـروج 16: 15(، واختبروا الـروح القدس )نحميـا 9: 20( وذاقوا »كلمة 
هللا الصالحـة« )يشـوع 21: 45(، و»قـوات الدهـر اآلتـي«، وذلـك فـي »اآليات والعجائـب« التي 
أُجريـت لخالصهـم مـن مصـر )أعمـال 7: 36(. ومـع ذلـك، فبولـس يبين لنـا أنه مثلمـا ارتد جيل 
الصحـراء عـن هللا قديًمـا بالرغـم مـن هـذه األدلـة والبراهيـن )سـفر العـدد 14: 1 – 35(، فقـد 
كان جمهـور العبرانييـن ُمعرضيـن لنفـس الخطـر وفعل الشـيء ذاتـه، على الرغم مـن كل األدلة 

والبراهيـن علـى نعمـة هللا وإحسـاناته التـي كانوا يتمتعـون بها.
مـا هـو اختبـارك مـن جهـة األمـور التـي تتحـدث عنهـا هـذه اآليـات الـواردة فـي عبرانييـن 

األصحـاح السـادس؟ هـل اختبـرت علـى سـبيل المثـال االسـتنارة التـي يتحـدث عنهـا النـص؟
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7 شباط )فبراير(        االثنين        

ال يمكن تجديدهم

قـارن عبرانييـن 	: 4 – 	 بمتـى 		: 24 وروميـة 	: 	 وغالطيـة 2: 20 وغالطيـة 5: 24 
وغالطيـة 	: 4	� مـا الـذي تظهـره هـذه المقارنـة مـن جهـة مـا يعنيـه صلـب المسـيح؟

 

يشـدد النـص األصلـي باللغة اليونانيـة على كلمة »ال يمكـن«. فأولئك الذين سـقطوا وارتدوا 
دهـم ثانيـًة ويرُدَّهـم إلـى التوبة »إِْذ ُهـْم يَْصلِبُوَن ألَنُْفِسـِهِم ابْـَن هللِا ثَانِيًَة«  ال يمكـن هلل أن يُجدِّ
)عبرانييـن 6: 6(. ويريـد بولـس التأكيـد علـى عـدم وجـود أي سـبيل آخر للخـالص إال من خالل 
المسـيح )أعمـال 4: 12(. فـال يمكـن للخـالص أن يتحقـق بأي ُسـبُل أخرى مثلمـا ال يُمكن أن هللا 

يكـذب )عبرانييـن 6: 18( أو محاولـة إرضـاء هللا بدون إيمـان )عبرانيين 11: 6(.
إن صلـب ابـن هللا ثانيـًة هـو تعبيـر مجـازي يسـعى لوصـف شـيء يحـدث فـي العالقـة 

الـرب يسـوع والمؤمـن. بيـن  الشـخصية 
عندمـا قـام القـادة الدينيـون بصلـب الرب يسـوع، فعلـوا ذلك ألن الرب يسـوع كان يُشـكِّل 
تهديـًدا لسـيادتهم وسـلطانهم وهيمنتهـم. ولذلـك كانـوا يأملـون فـي القضـاء على الرب يسـوع 
والتخلـص منـه بصفتـه عـدًوا قويًـا وخطيـرًا. وبالمثل فـإن اإلنجيل يتحدى سـيادة الفـرد وحرية 
إرادتـه. فجوهـر الحيـاة المسـيحية يتمثـل فـي حمـل الصليـب وإنـكار الـذات )متـى 16: 24(. 
وهـذا يعنـي صلب »العالم« )غالطية 6: 14( و»اإلنسـان العتيق« )رومية 6: 6( وصلب »الجسـد 
مـع األهـواء والشـهوات« )غالطيـة 5: 24(. إن الهـدف مـن الحيـاة المسـيحية هـو االجتيـاز في 
نـوٍع مـن المـوت، وإن لـم نختبر هذا المـوت اختباًرا شـخصيًا، فال يمكننا قبـول الحياة الجديدة 

التـي يريـد هللا أن يمنحنـا إياهـا )روميـة 6: 1 – 11(. 
إن الصـراع بيـن يسـوع والنفـس هـو صـراع حتـى المـوت )روميـة 8: 7 و8؛ غالطيـة 5: 17(. 
إنهـا معركـة صعبـة واالنتصـار فيهـا ال يتحقـق فـي الحـال. ال تشـير هـذه النصوص إلى اإلنسـان 
الـذي يفشـل أحيانًـا فـي صراعـه مـع »اإلنسـان العتيـق« و»الجسـد«. فهـذه الخطية تشـير إلى 
الشـخص الـذي بعـد أن اختبر الخالص الحقيقي واألشـياء التـي يعنيها ذلك )عبرانييـن 6: 4 و5(، 
يقـرر فـي نفسـه أن يسـوع يمثّـل تهديـًدا لنـوع الحياة التـي يريد أن يعيشـها ويشـرع في قتل 
عالقتـه معـه. أي أنـه طالمـا أن الشـخص ال يختار االرتـداد أو االبتعـاد ابتعاًدا تاًما عن المسـيح، 

فـال يـزال هنـاك رجاء فـي الخالص.

مـا الـذي يعنيـه المـوت عن النفـس وحمل الصليب؟ ومـا هو أكثر شـيء تجد صعوبة 
في تسـليمه لسـلطان المسيح وقوته؟
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8 شباط )فبراير(        الثالثاء        

الَ تَْبَقى بَْعُد َذِبيَحٌة َعِن الَْخطَايَا
يشـبه التحذيـر الـوارد فـي عبرانييـن 6: 4 – 6 التحذيـر الـوارد فـي عبرانييـن 10: 26 – 29. 
ويوضـح بولـس أن رفض ذبيحة يسـوع سـيترك قارئي الرسـالة بدون سـبيل في غفـران خطاياهم 

ألنـه ال يوجـد سـبيل آخـر لهذا الغفـران غير يسـوع )عبرانييـن 10: 1 – 14(. 

اقـرأ عبرانييـن 0	: 	2 – 29� مـا هـي الطـرق الثالثة التي يصف بها الكاتـب الخطية التي 
ال توجـد مغفرًة لها؟

 

 

ال يقـول الكاتـب أنـه ال توجد مغفـرة ألي ذنب يُرتَكـب بعد معرفة الحق وقبولـه. فقد عيَّن 
هللا يسـوع كوسـيط وشـفيع لنـا )يوحنـا األولـى 2: 1(، وبـه ننـال مغفـرة الخطايـا )يوحنـا األولى 
1: 9(. أمـا الخطيـة التـي ال توجـد ذبيحـة أو كفـارة لهـا فنجدهـا في األصحاح العاشـر من سـفر 
َس ِبِه َدنًِسـا،  ِذي قُـدِّ العبرانييـن، وهـي تنطبـق علـى مـن »َداَس ابْـَن هللِا، َوَحِسـَب َدَم الَْعْهـِد الَـّ

َوازَْدَرى ِبـُروِح النِّْعَمـِة« )عـدد 29(. دعونـا نسـتعرض معنى هـذه الكلمات.
عبـارة »داس ابـن هللا« )عبرانييـن 10: 29( تصـف رفـض اإلنسـان لحكـم الـرب يسـوع. ذكَّـر 
لقـب »ابـن هللا« جمهـور العبرانييـن بـأن هللا قـد عيَّـن يسـوع وأقامـه عـن يمينـه ووعـده بـأن 
يجعـل أعـداءه »موطئًـا لقدميه« )عبرانييـن 1: 13؛ راجع أيًضا عبرانييـن 1: 5 12 و14(. والدوس 
علـى الـرب يسـوع يوحـي بـأن اإلنسـان المرتـد يتعامـل مـع يسـوع باعتباره عـدًوا. وفي سـياق 
البرهـان أو الحجـة التـي تقدمهـا الرسـالة )عبرانييـن 1: 13(، يمكـن القـول بأنـه مـن جهة حياة 
اإلنسـان المرتد، فقد ُخلِع يسـوع عن العرش )الذي يشـغله اآلن اإلنسـان المرتد نفسـه( ووضعه 
اإلنسـان المرتـد موطئًـا لقدميـه. هـذا هـو مـا أراد لوسـيفر أن يفعلـه في السـماء )إشـعياء 14: 
12 – 14( ومـا سـيحاول »إنسـان الخطيـة« فعلـه في المسـتقبل )تسـالونيكي الثانيـة 2: 3 و4(.

س به َدنًسـا« تشـير إلى رفض ذبيحة المسـيح )عبرانيين  وعبارة »َحِسـَب دم العهد الذي قُدِّ
9: 15 – 22(، وتوحـي بـأن دم المسـيح يخلو من القوة علـى التطهير من الخطية. 

اليونانـي  فالمصطلـح  للغايـة.  ومؤثـرة  قويـة  عبـارة  هـي  النعمـة«  بـروح  »ازدرى  وعبـارة 
»إنيبريسـاس« )بمعنـى يـزدري أو يُغِضـب( ينطوي على مظهـر من مظاهر الغطرسـة والتي تصل 
إلـى حـد التطـاول والوقاحـة والتكبـر. وهـذه العبـارة تتعـارض بالكامل مـع وصف الـروح القدس 
بأنـه »روح النعمـة«. وهـي تشـير إلى أن اإلنسـان المرتد يسـتجيب لنعمـة هللا باإلهانـة واالزدراء. 
وبذلـك يكـون اإلنسـان المرتـد فـي وضـع يتعـذر الدفـاع عنـه، إذ إنـه يرفـض الـرب يسـوع 

ويرفـض ذبيحتـه ويرفـض الـروح القـدس.
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9 شباط )فبراير(        األربعاء        

أشياء أفضل
وبعـد التحذيـر القـوي والصـادق الـوارد ذكره في عبرانييـن 6: 4 – 8، يعـرب بولس عن ثقته 
فـي أن قارئـي الرسـالة لـم يرتـدوا عن االبـن، ولن يرتـدوا عنه في المسـتقبل. ويثق أن الشـعب 
الـذي يوجـه الرسـالة إليـه سـيقبل التحذيـر وينتـج الثمـار الضروريـة. فهـم مثـل »األرض« التـي 
يزرعهـا هللا وتنتـج الثمـار التـي يتوقعهـا. هؤالء الناس سـينالون البركـة من هللا )عبرانييـن 6: 7(، 

أال وهـي بركـة الخـالص )عبرانيين 6: 9(.

اقـرأ عبرانييـن 	: 9 – 2	� ضـع قائمـة باألشـياء الجيـدة التـي فعلهـا جمهور الرسـالة إلى 
العبرانييـن واألشـياء التـي مـا زالـوا يفعلونهـا واشـرح ما الـذي تعنيه هذه األشـياء�

 

يُظهر المؤمنون محبتهم تجاه »اسم« هللا، أي تجاه هللا نفسه، من خالل خدمتهم للقديسين. 
لم تكن هذه أفعاالً منعزلة في الماضي، بل أفعاالً مستمرًة امتدت إلى الحاضر. إن األفعال غير 
االعتيادية ال تكشف عن الصفات الحقيقية للشخص، والدليل األكبر على محبة هللا ال يوجد في 
األفعال »الدينية« في حد ذاتها، وإنما في أفعال المحبة تجاه إخوتنا وأخواتنا من البشر، وال 
سيما أولئك الذين يعانون من العوز واالحتياج )متى 10: 42 ومتى 25: 31 – 46(. ولهذا السبب 

يحث بولس المؤمنين أال ينسوا فعل الخير )عبرانيين 13: 2 و16(.
راجـع اآليـة الـواردة فـي عبرانييـن 6: 12. تحـذر هـذه اآليـة المؤمنيـن مـن أن يصيـروا 
»متباطئيـن« أو »كسـالى«، وهـو مـا يتصـف بـه أولئـك الذيـن يفشـلون فـي النضـوج وَمـْن هم 
عرضـة لخطـر السـقوط واالرتداد )عبرانييـن 5: 11 وعبرانيين 6: 12(. إن الرجـاء ال يمكن إبقاؤه 
حيًـا بواسـطة الممارسـات الفكريـة لإليمـان، وإنمـا بواسـطة اإليمـان الـذي يتـم التعبيـر عنـه 

بأعمـال المحبـة )روميـة 13: 8 – 10(. 
يريـد بولـس مـن قارئـي الرسـالة أن يتمثلـوا بالذيـن باإليمـان واألناة يرثـون المواعيـد. وقد 
م جيـل الصحـراء )أي شـعب هللا قديًمـا( كمثال سـلبي ألولئك  عرفنـا مـن خـالل دراسـتنا أنـه قدَّ
الذيـن، بسـبب قلـة إيمانهـم وعـدم أناتهـم وقدرتهـم علـى التحمـل، لـم يرثـوا مـا قـد ُوِعـدوا 
م إبراهيـم )عبرانييـن 6: 13 – 15( كنمـوذج لإلنسـان الـذي ورث المواعيـد  بـه. ثـم نجـده يقـدِّ
»باإليمـان والصبـر«. وفـي عبرانييـن 11 تطـول القائمـة المحتويـة علـى نمـاذج وأمثلـة إيجابية 
مـن أبطـال اإليمـان، وهـذه القائمـة تبلـغ ذروتهـا فـي شـخص الـرب يسـوع فـي عبرانييـن 12 
باعتبـاره أعظـم نمـوذج لإليمـان والصبـر )عبرانييـن 12: 1 – 4(. وفـي سـفر الرؤيـا 14: 12 نجد 

أن اإليمـان والصبـر وحفـظ الوصايـا هـي مـن صفـات القديسـين فـي األيـام األخيرة.
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فـي بعـض األحيـان يتعيَّـن علينـا تقديم كلمـات إنذار وتحذيـر ألولئك الذيـن نحبهم� 
مـاذا يمكننـا أن نتعلـم من الرسـول فيما يتعلـق بإنذار اآلخرين وتشـجيعهم؟

10 شباط )فبراير(        الخميس        

يسوع، مرساة للنفس
يختتـم الرسـول بولـس تحذيره عـن االرتداد وكالم التعزيـة من جهة المحبـة واإليمان بعرض 

جميـل وقـوي حول اليقيـن الذي لنا في المسـيح.

اقرأ عبرانيين 	: 7	 – 20� كيف ضمن هللا وعوده لنا؟

 

ضمـن هللا وعـوده لنـا بطـرق عديـدة. أوالً، ضمـن هللا وعـده بَقَسـٍم )عبرانييـن 6: 17(. وفًقـا 
ألسـفار الوحـي المقـدس، صـار القسـم الذي قطعـه هللا إلبراهيـم وداود األسـاس الـذي تقوم عليه 
الثقـة فـي نعمـة هللا المسـتمرة علـى إسـرائيل. عندما حـاول موسـى أن يضمـن أن هللا يصفح عن 
إسـرائيل بعـد ارتدادهـم بالعجـل الذهبـي، نجد أنه قام باإلشـارة إلى القسـم الذي قطعـه هللا إلى 
إبراهيـم )راجـع خـروج 32: 11 – 14 وتكويـن 22: 16 – 18(. والقـوة التـي كان يتضمنها التماسـه 

هـي أن هللا عندمـا يقطـع قسـًما، ال يمكنـه الرجـوع عنـه )روميـة 9: 4 وروميـة 11: 28 و29(.
وبالمثـل، فعندمـا تشـفع صاحـب المزمـور أمـام هللا مـن أجـل إسـرائيل، نجـد أنـه قـام بذكـر 
القسـم الـذي قطعـه هللا لـداود. فنقـرأ فـي ذلـك المزمـور أن هللا قـال: »الَ أَنُْقـُض َعْهـِدي، َوالَ أَُغيُِّر 
ْهِر يَُكوُن، وَكُرِْسـيُُّه  . َمـرًَّة َحلَْفُت ِبُقْدِسـي، أَنِّي الَ أَكِْذُب لِـَداُوَد: نَْسـلُُه إِلَى الدَّ َمـا َخـرََج ِمـْن َشـَفتَيَّ
ـَماِء أَِميٌن« )مزمـور 89: 34 –  ـاِهُد ِفي السَّ ْهِر. َوالشَّ ـْمِس أََماِمـي. ِمثْـَل الَْقَمـِر يُثَبَّـُت إِلَـى الدَّ كَالشَّ
37(. وفًقـا للعهـد الجديـد، تحقق كال القسـمين في يسـوع، الذي هو نسـل إبراهيم والـذي َصِعَد 

إلـى السـماء وجلـس علـى كرسـي داود )غالطيـة 3: 13 – 16 ولوقـا 1: 31 – 33 و54 و55(.
ثانيًـا، ضمـن هللا وعـوده لنـا بإجـالس يسـوع عـن يمينه. فصعـود المسـيح إلى السـماء يهدف 
إلـى تأكيـد الوعـد الُمبـرَم للمؤمنيـن ألن يسـوع َصِعد كسـابق ألجلنـا )عبرانييـن 6: 20(. وبالتالي 
فـإن الصعـود يكشـف لنـا اليقين بخالص هللا لنا. لقد اقتاد هللا يسـوع إلى المجد مـن خالل اختبار 
»المـوت ألجـل كل واحـد« لكـي يأتي »ِبأَبَْنـاٍء كَِثيِريَن إِلَـى الَْمْجِد« )عبرانييـن 2: 9 و10(. وحضور 
المسـيح أمـام اآلب هـو »مرسـاة للنفس« )عبرانييـن 6: 19(، مثبتَّة في عـرش هللا. والكرامة رجعت 

لحكـم هللا ألنـه اسـتطاع أن يتمـم وعده لنا بيسـوع. أنحتـاج إذن لمزيد مـن اليقين؟

بمـاذا تشـعر عندمـا تظـن أن هللا قـد قطع قسـًما لـك؟ ولمـاذا ينبغـي أن يمنحك هذا 
الفكـر بمفـرده يقيـن الخـالص، حتـى عندما تشـعر بعدم اسـتحقاقك له؟
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11 شباط )فبراير(        الجمعة        

لمزيـد من الـدرس: اقرأ لروح النبـوة، الفصل الـذي بعنوان »يوحنـا الحبيب«، صفحة 
383-388، فـي كتـاب أعمـال الرسـل، والفصـل الـذي بعنـوان »يهـوذا«، صفحـة 699-706، فـي 

كتـاب مشـتهى األجيال. 
»إن محاربـة األثـرة فينـا هـي أعظـم معركـة دارت رحاهـا إطالقًـا، ألن تسـليم النفـس هلل 
وإخضاع المشـيئة لمشـيئته يسـتلزمان حربًا عوانًا وصرًعا عنيًفا، والنفس ال تتجدد في القداسـة 

مـا لـم تخضـع لربهـا خضوًعـا مطلًقـا« )روح النبـوة، طريـق الحياة، صفحـة 37(.
»كان يوحنـا يتـوق ألن يكـون كالمسـيح، وتحـت قوة محبتـه المغيَّرة صار وديعـاً ومتواضعاً. 
لقـد اختفـت الـذات فـي يسـوع. وتفـوق يوحنـا علـى زمالئـه فـي كونه سـلم نفسـه لقـوة تلك 

الحيـاة العجيبة.
»إن تلـك المحبـة العميقـة التـي كان يوحنـا يكنهـا للمسـيح قادتـه إلـى أن يشـتهى القـرب 
منـه دائمـاً. لقـد أحـب المخلـص تالميذه االثني عشـر كلهم، ولكـن روح يوحنا كانـت أكثر قبوالً 
واسـتجابة مـن الجميـع. كان أصغـر سـناً مـن الباقين وقـد فتح قلبه ليسـوع بثقة كثقـة األطفال 
أكثـر مـن الباقيـن. وهكـذا صـار فـي حالـة عطـف وتقـارب مـع المسـيح، وبواسـطته أُبلغـت 

للشـعب أعمـق التعاليـم الروحيـة التي نطـق بهـا المخلص...
»وجمـال القداسـة الـذي قـد غيَّـره أضـاه ببهاء كبهاء المسـيح مـن وجهه. وفـي تعبد وحب 
رأى المخلـص إلـى أن صـار التشـبه بالمسـيح والشـركة معـه رغبتـه وشـوق قلبـه الوحيـد. وقـد 

انعكسـت صفـات سـيده فـي شـخصه.« )روح النبـوة، أعمال الرسـل، صفحـة 386، 387(. 

أسئلة للنقاش
	� تقـدم حيـاة يوحنـا، التلميـذ المحبـوب، وحيـاة يهـوذا اإلسـخريوطي تبايًنـا مهًمـا� 
عندمـا رأى يسـوع يوحنـا وأخيه، دعاهمـا بوانرجس، أو ابني الرعـد� كان يوحنا يعاني 
مـن عيـوب جسـيمة فـي شـخصيته، ويهـوذا أيًضـا كانـت بـه عيـوب، لكنهـا لـم تكـن 
بنفـس الجسـامة أو الجديـة التـي كانت تتسـم بها عيـوب يوحنا� ما هو السـبب الذي 
جعـل يوحنـا يتحـوَّل إلـى صورة يسـوع فـي حيـن أن يهوذا ارتكـب الخطيـة التي ضد 

الـروح القـدس؟ ومـا هو سـبب االختالف؟ 

2� يدعـو هللا المؤمنيـن أن يحملـوا صليبهـم ويتبعوه� ما هو الفـرق بين حمل الصليب 
والخضوع لإلسـاءة من اآلخرين؟

3� لمـاذا يطلـب هللا منـا أن نسـلمه حياتنا تسـليًما كامالً؟ وما هي العالقـة بين اإلرادة 
والخالص؟ الحرة 
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* 12 – 18 شباط )فرباير(    الدرس الثامن    

يَُسوُع، َوِسيُط الَْعْهِد الَْجِديِد

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسبوعية: عبرانيين 7: 11 – 19؛ عبرانيين 8: 10 – 12؛ إرميا 31: 31 – 34؛ 

عبرانيين 8: 1 – 6؛ خروج 24: 1 – 8؛ حزقيال 36: 26 و27.

آيـة الحفـظ: »َولِكنَّـُه اآلَن َقـْد َحَصـَل َعلَى ِخْدَمـٍة أَْفَضـَل ِبِمْقَداِر َمـا ُهَو َوِسـيٌط أَيًْضا 
لَِعْهـٍد أَْعظَـَم، َقـْد تََثبَّـَت َعلَى َمَواِعيـَد أَْفَضـَل« )عبرانيين 8: 	(�

إن الـرب يسـوع بحياتـه الكاملـة التي عاشـها ثـم بموته عوًضا عنا أصبح وسـيط عهـٍد جديٍد 
وأفضـل بيننـا وبيـن هللا. وأبطـل بموتـه عقوبـة الخطيـة التـي كانـت تتطلبهـا ذنوبنـا وخطايانا، 

وجعـل العهـد الجديد أمـرًا ممكًنا.
وهذا الحق نجد له شرًحا وتفسيرًا في عبرانيين 10: 5 – 10 إذ تخبرنا هذه اآليات أن الرب يسوع 
أظهر الطاعة الكاملة التي يتطلبها العهد. ونجد في هذه اآليات اقتباًسا من سفر المزامير األصحاح 
األربعين الذي يتحدث عن رغبة المسيا في فعل مشيئة هللا وإطاعته طاعًة كاملًة - »ِحيَنِئٍذ قُلُْت: 
هأَنََذا ِجئُْت. ِبَدْرجِ الِْكتَاِب َمْكتُوٌب َعنِّى: أَْن أَفَْعَل َمِشيئَتََك يَا إِلِهي ُسِررُْت، َوَشِريَعتَُك ِفي َوَسِط 
أَْحَشائِي« )مزمور 40: 7 و8(. ونقرأ في التفسير األدفنتستي للكتاب المقدس: »في السياق األصلي 
لهذه العبارة )أي عبارة »أن أفعل مشيئتك«( نجد أنها كانت تصف الطاعة األخالقية أو األدبية 
لمشيئة هللا. وكاتب الرسالة إلى العبرانيين يستعمل هذه العبارة ليبيّن لنا أن ذبيحة المسيح قد 
أتممت مشيئة هللا من جهة توفير الكفارة المقبولة والتي لم تقدر الذبائح الحيوانية على توفيرها« 

)تفسير األدفنتست للكتاب المقدس، المجلد السابع، صفحة 460(.
بالنسـبة لبولس، فقد اكتسـب هذا المزمور أهمية خاصة بتجسـد الرب يسـوع. فقد جّسـد 
الـرب يسـوع طاعـة العهـد الجديـد. وهـو مثالنـا. ولـم نَخلُـص بسـبب موتـه فحسـب، بـل أيًضا 

بسـبب طاعتـه الكاملة.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 19 شباط )فبراير(.
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13 شباط )فبراير(        األحد        

الحاجة لعهٍد جديٍد

اقرأ عبرانيين 7: 		 – 9	� لماذا كانت هناك حاجة لعهٍد جديٍد؟

 

وفًقـا للرسـالة إلـى العبرانييـن، فـإن حقيقـة تعييـن الـرب يسـوع كاهًنـا علـى رتبـة ملكـي 
صـادق كانـت تعنـي أن عهـًدا جديـًدا قد ابتـدأ. العهـد القديم قد أُعطـي على أسـاس الكهنوت 
الـالوي )عبرانييـن 7: 11(. والكهنـة الالويـون كانـوا يقومـون بـدور الوسـيط بيـن هللا والشـعب، 
وكانـت الشـريعة تمنـع )تُقصـي( أي شـخص آخر مـن القيام بوظيفـة الكهنوت. ولذلـك نجد أن 
الكاتـب يصـل فـي شـرحه إلى االسـتنتاج الذي مفـاده أن تغييـر الكهنوت يقتضي تغيير شـريعة 

الكهنـوت وكذلـك تغييـر العهـد )عبرانييـن 7: 12 و18 و19(.
مشـكلة العهـد القديـم تتمثـل فـي أنـه كان يعجـز عـن توفيـر الكمـال )عبرانييـن 7: 11(. 
يتحـدث بولـس عـن الكهنـوت الـالوي وخدمتـه )التـي كانت تتضمـن تقديـم ذبائـح واالحتفال 
م بواسـطة الكهنة الالوييـن لم تقدر  بأعيـاد معينـة، إلـخ(. والذبائـح الحيوانيـة التـي كانـت تُقـدَّ
م الوسـيلة للوصول إلـى هللا )عبرانيين  علـى توفيـر تطهيـر حقيقـي وكلـي من الخطيـة، ولم تُقـدِّ

10: 1 – 4؛ عبرانييـن 9: 13 و14؛ عبرانييـن 10: 19 – 23(.
وحقيقـة أن العهـد الجديـد كان ضروريًـا، ال تعنـي أن هللا كان ظالًِمـا بحـق شـعبه عندمـا 
أعطاهـم العهـد القديـم. فقـد ُصممـت خدمـة الالوييـن والخدمـات التـي كانت تتم فـي خيمة 
االجتمـاع لحمايتهـم مـن عبـادة األصنـام وأيًضـا لتوجيههم إلى خدمة الرب يسـوع المسـتقبلية. 
تؤكـد الرسـالة للعبرانييـن علـى أن الذبائـح كانـت »ِظـلُّ الَْخيْـرَاِت الَْعِتيـَدِة« )عبرانييـن 10: 1(.

ـه أنظار الشـعب إلى الرب يسـوع، فكان ينبغـي لها أن  وحيـث أن هـذه الذبائـح كانـت توجِّ
ِذي يَرْفَـُع َخِطيََّة الَْعالَـِم!« )يوحنا 1:  تسـاعدهم علـى وضـع رجائهـم وإيمانهم فـي »َحَمُل هللِا الَـّ
29(. وهـذه النقطـة هـي هـي نفسـها التـي أوضحهـا بولـس عندما قـال أنـه »قَـْد كَاَن النَّاُموُس 
َر ِباإِليَمـاِن« )غالطيـة 3: 24( وأن »َغايََة النَّاُموِس ِهَي: الَْمِسـيُح  ُمَؤدِّبََنـا إِلَـى الَْمِسـيِح، لَِكـْي نَتَبَـرَّ

لِلِْبـرِّ لُِكلِّ َمـْن يُْؤِمـُن« )رومية 10: 4(.
وحتـى الوصايـا العشـر نفسـها، رغـم أنهـا صالحـة وكاملـة، فـال يمكنهـا أن توفـر الخـالص 
)روميـة 3: 20 – 28 وروميـة 7: 12 – 14(. فهـي توفـر مقياًسـا كامـالً للبـر، لكنهـا ال توفـر البـر 
نفسـه، مثلمـا أن النظـر فـي المرآة ال يمكنـه أن يمحو التجاعيد التي يسـببها التقـدم في العمر. 

فالـرب يسـوع بصفتـه بديلنـا هـو وحـده القـادر على منحنـا البـر الكامل.

لمـاذا ال يسـتطيع النامـوس أن يخلصنـا؟ ولمـاذا ال يمكـن لحفـظ الوصايـا أن يخلصنـا 
حتـى ولـو حفظناهـا بحذافيرهـا ولـم نرتكـب خطًئـا فـي طريقة حفظنـا لها؟
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14 شباط )فبراير(        االثنين        

عهٌد جديٌد ومتجدٌد

قـارن عبرانييـن 8: 0	 – 2	 بتثنيـة 	: 4 – 	 وتثنيـة 30: 		 – 4	 وإرميـا 	3: 	3 – 34� 
مـاذا يعلمنـا هذا عـن طبيعة العهـد الجديد؟

 

إن الوعـد بالعهـد الجديـد الذي نقرأ عنه في الرسـالة إلى العبرانيين يشـير إلـى الوعد الوارد 
فـي سـفر إرميـا. ووفًقـا إلرميا، فـإن وعد العهد الجديد الـذي قطعه هللا كان، فـي الواقع، تجديًدا 
للعهـد الـذي قطعـه أوالً مـع بني إسـرائيل من خالل موسـى )إرميـا 31: 31 – 34(. يمكن القول، 
إذن، أن اآليـات الـواردة فـي إرميـا 31 لـم تكـن تتحـدث بالتحديد عن عهـٍد »جديـٍد« وإنما عن 
»تجديـد« للعهـد األصلـي الذي قطعـه هللا مع بني إسـرائيل. والكلمة العبرية »حداشـة« يمكنها 

فـي حقيقـة األمـر أن تحمل معنـى »التجديد« و»الجديد« على حٍد سـواء.
كانـت المسـألة المتعلقـة بالعهـد القديـم هي أن الشـعب نقضه ولـم يثبت فيـه )عبرانيين 
8: 8 و9(. لـم يكـن بالعهـد شـيئًا خاطئًـا، لكـن الشـعب هـم الذيـن أخطـأوا. ولـو اسـتطاعوا أن 
يفهمـوا الرمـوز التـي كانـت تشـير إلـى مجيء المسـيا ووضعـوا ثقتهـم وإيمانهم فيه، لما كُِسـر 
العهـد أو نُِقـَض. إال أننـا ينبغـي أن نكـون منصفيـن، فقـد كان هنـاك العديد مـن المؤمنين عبر 
تاريـخ إسـرائيل الذيـن تحققـت فيهـم مقاصد العهـد، وكان النامـوس يوجد في قلوبهـم )مزمور 

37: 31، مزمـور 40: 8، مزمـور 119: 11 وإشـعياء 51: 7(.
وفـي حيـن أن العهـد الجديـد هـو تجديـد للعهـد القديـم، إال أن هنـاك شـعور بأنـه جديـد 
بالفعـل. فوعـد إرميـا بــ »عهد جديد« لـم يكن يتوقـع مجرد عمليـة تجديد للظـروف واألوضاع 
التـي كانـت قائمـة قبـل السـبي، والتـي تعرضت للكسـر والتجديد عـدة مرات ألن الشـعب كان 
قـد وقـع عـدة مـرات فـي خطيـة االرتـداد. وذلـك ألن الشـعب لـم يكـن راغبًـا مـن ناحيتـه في 

االلتـزام بالعهـد مـع هللا )إرميـا 13: 23(. 
ولذلك وعد هللا أن يصنع »شيئًا حديثًا« )إرميا 31: 22(. وهذا العهد لن يكون مثل العهد الذي 
قطعه هللا مع »آبائهم« )إرميا 31: 32(. وبسبب عدم أمانة الشعب، فإن الوعود التي أبرمها هللا 
بموجب العهد الموسوي لم تتحقق أبًدا. أما اآلن وبفضل الضمان الذي قدمه االبن )عبرانيين 
أو يقلل من شأنها ولم يجعل  7: 22(، فإن هللا سيحقق مقاصد عهده، لكنه لم يغير شريعته 
المستوى المطلوب أقل، بل عوًضا عن ذلك أرسل ابنه كضامن لوعود العهد )عبرانيين 7: 22 
وعبرانيين 6: 18 – 20(. ولهذا السبب يخلو هذا العهد من اللعنات، ويحتوي فقط على بركات 

ألن الرب يسوع أتممه إتماًما كامالً، إذ صار لعنًة ألجلنا )غالطية 3: 13(.

اقـرأ تيموثـاوس الثانيـة 2: 3	� مـا الـذي يمكـن أن نتعلمـه مـن أمانة هللا تجاه شـعبه 
وتجـاه أفـكاره وخططـه عندمـا نتأمـل في عالقاتنـا مع اآلخريـن وأفكارنـا وخططنا؟ 
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15 شباط )فبراير(        الثالثاء        

العهد الجديد له وسيط أفضل

اقرأ عبرانيين 8: 	 – 	� لماذا يعتبر الرب يسوع وسيطًا أفضل للعهد؟

 

 

المصطلـح اليونانـي »مسـيتيس« )بمعنـى وسـيط( مشـتق مـن كلمـة »ميسـوس« )بمعنـى 
الوسـط( ويشـير إلـى الشـخص الـذي يسـير أو يقـف فـي الوسـط. وهـذا المصطلـح كان يشـير 
إلـى الشـخص الـذي يقـوم بوظيفـة أو أكثـر مـن الوظائـف التاليـة: )1( الشـخص الـذي يحكـم 
أو يقضـي بيـن طرفيـن أو أكثـر، )2( السمسـار أو الشـخص الـذي يقـوم بعمليـة التفـاوض فـي 
األعمـال التجاريـة، )3( الشـاهد بالمعنـى القانونـي للكلمـة، )4( الشـخص الـذي يقـف كضامن، 

وبالتالـي يضمـن تنفيـذ االتفاق.
محدودة  ترجمة  هي  العبرانيين  إلى  الرسالة  في  »وسيط«  تعني  التي  اإلنجليزية  الكلمة 
وضيقة لكلمة »مسيتس« ألنها تركز فقط على أول معنيين أو ثالثة معاني من المعاني التي 
لهذه  الرابع  المعنى  على  تركز  العبرانيين  إلى  الرسالة  أن  إال  اليوناني.  المصطلح  هذا  يحملها 
الكلمة، فالرب يسوع ال يُنظَر إليه على أنه »وسيط« بمعنى أنه يفض نزاًعا بين اآلب والبشر، 
أو على أنه صانع سالم يقوم بمصالحة األطراف المتنازعة، أو على أنه شاهد يشهد على وجود 
هو  العبرانيين  إلى  الرسالة  لنا  توضح  كما  يسوع  فالرب  إتمامه.  من  ويتأكد  بين طرفين  عهد 
تعادل  العبرانيين  إلى  الرسالة  7: 22(. وكلمة »وسيط« في  )عبرانيين  الجديد  العهد  »ضامن« 

كلمة »ضامن«. فالرب يسوع هو الذي يضمن تحقق مواعيد العهد وإتمامها.
ذ شـروط العهد القديم  لقـد جعـل موت المسـيح تأسـيس العهد الجديـد أمرًا ممكًنـا ألنه نفَّ
مـع بنـي إسـرائيل )وحتـى مـع أبوينـا األوليـن فـي عـدن( ولبَّى مطالبـه التـي كانت قد كُِسـرت 
ونُِقضـت )عبرانييـن 9: 15 – 22(. وبذلـك يكون الرب يسـوع هو الضامن الـذي أخذ على عاتقه 
جميـع االلتزامـات القانونيـة للعهـد الـذي تـم  كسـره ونقضـه. ومـن ناحيـة أخـرى فـإن تكريـم 
الـرب يسـوع فـي السـماء وتمجيـده يضمن أن وعود هللا للبشـر سـوف تتحقـق )عبرانيين 6: 19 
و20(. إن الـرب يسـوع هـو ضامـن العهـد ألنـه أظهـر أن وعـود هللا صادقـة، واآلب عندمـا أقـام 

المسـيح وأجلسـه عـن يمينـه، أظهـر أنه سـيقيمنا وأنه سـيُحِضرنا إليـه أيًضا.
والـرب يسـوع هـو وسـيط أعظـم من موسـى ألنـه يخدم فـي المقـدس السـماوي، وقد قدم 
نفسـه كذبيحـة كاملـة ألجلنـا )عبرانييـن 8: 1 – 5 وعبرانييـن 10: 5 – 10(. عكـس وجه موسـى 
مجـد هللا )خـروج 34: 29 – 35(، لكـن يسـوع هو مجد هللا )عبرانييـن 1: 3 ويوحنا 1: 14(. تكلم 
موسـى مـع هللا وجًهـا لوجـه )خروج 33: 11(، لكن يسـوع هـو كلمة هللا المتجسـد )عبرانيين 4: 

12 و13 ويوحنـا 1: 1 – 3 و14(.
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نعـم، لقـد لبَّـى المسـيح مطالـب العهـد ألجـل الطاعـة� فمـا هـو الـدور الـذي تلعبه 
الطاعـة فـي حياتنـا مـن جهـة هـذا النـور؟ ولمـاذا يظـل لهـا أهميـة بالغة؟ 

16 شباط )فبراير(        األربعاء        

للعهد الجديد مواعيد أفضل
قـد نُجـرَّب لالعتقـاد بـأن العهـد الجديـد يحتـوي علـى »مواعيد أفضـل« بمعنى أنـه يحتوي 
علـى مكافـآت أعظـم مـن المكآفات التـي كان يحتـوي عليها العهـد القديم )كالوطن السـماوي 
م لمؤمني العهـد القديم المكآفات نفسـها التي  والحيـاة األبديـة، إلـخ(. الحقيقـة هي أن هللا قـدَّ
قدمهـا لنـا )اقـرأ عبرانييـن 11: 10 و 13 – 16(. وعندمـا تتحـدث اآليـة الـواردة فـي عبرانيين 8: 

6 عـن »مواعيـد أفضـل«، فإنهـا تتحـدث عن أنـواع مختلفة مـن المواعيد.
كان العهـد الـذي أبرمـه هللا مع بني إسـرائيل وسـيلة رسـمية لتبـادل المواعيد بيـن هللا وبني 
إسـرائيل. وهللا هـو الـذي إتخـذ زمـام المبـادرة وأنقـذ بنـي إسـرائيل مـن مصـر ووعدهـم بأنـه 

سـيقودهم إلـى أرض الميعاد.

قـارن خـروج 24: 	 – 8 بعبرانييـن 0	: 5 – 0	� مـا هـي أوجـه الشـبه واالختـالف بيـن 
هذيـن الوعديـن؟

 

 

كان الـدم عالمـة وإقـراًرا علـى العهـد بيـن هللا وبنـي إسـرائيل. وهـذا الـدم كان يُـرَّش فـوق 
م بـه الـرب.  المذبـح وأسـفله، ووعـد شـعب إسـرائيل أنهـم سـيطيعون كل مـا تكلَـّ

»يتبيـن مـن هـذا أّن البـر الكامـل للنامـوس اإللهـي أو الطاعـة الكاملـة، ال تـزال هـي شـرط 
التمتّـع بالحيـاة األبديـة، كمـا كانـت دائمـا منـذ عهـد أبوينـا األوليـن، وهمـا في جنة عـدن قبل 
سـقوطهما فـي الخطيـة. ألنـه لـو كان شـرط آخـر للحصـول علـى الحيـاة األبديـة، دون الطاعـة 
الكاملـة هلل، لظـّل بـاب الخطيـة مفتوحـا علـى الـدوام تتدفـق منه سـيوُل البـؤس والشـقاء، مما 

يقضـي علـى سـعادة الكـون بأسـره« )روح النبـوة، طريـق الحيـاة، صفحـة 53(.
لقـد لبَّـى هللا مطالـب العهـد الجديـد الحتميـة ألجلنـا ألنه بـذل ابنـه الوحيد ليأتـي ويعيش 
حيـاة كاملـة حتـى تتحقـق فيه وعـود العهـد، وباإليمـان يمنحنا إياها فـي يسـوع. فطاعة الرب 
يسـوع تضمـن وعـود العهـد )عبرانييـن 7: 22(. وتتطلـب أن يعطيـه هللا بـركات العهـد، والتـي 
تُعطَـى بعـد ذلـك لنا. ومن هم حًقا »في المسـيح« سـوف يتمتعـون بهذه المواعيد معـه. ثانيًا، 

يمنحنـا هللا روحـه القـدوس ليمكننـا من إتمام ناموسـه.
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ـذ السـّيد المسـيح شـروط العهـد ولبَّـى مطالبـه، وبالتالـي فـال يوجد شـك في  لقـد نفَّ
إتمـام هللا لوعـوده لنـا� كيـف يسـاعدك ذلـك علـى فهـم معنـى اآليـات الـواردة فـي 

كورنثـوس الثانيـة 	: 20 – 22؟ ومـا هـو الرجـاء العظيـم الـذي نجـده هنـا لنـا؟

17 شباط )فبراير(        الخميس        

العهد الجديد حلَّ مشكلة القلب

قـارن بيـن وعـود العهـد الجديد الـواردة في إرميـا 	3: 33 والوعـود الواردة فـي حزقيال 
	3 	2 و27� مـا هـي العالقـة بينهم؟

 

كتـب هللا وثيقـة العهـد األولـى علـى ألـواح حجريـة وتـم إيداعها فـي تابوت العهد كشـاهد 
هـام علـى عهـد هللا مـع شـعبه )خـروج 31: 18 وتثنيـة 10: 1-4(. إال أن الوثائـق المكتوبـة 
علـى الحجـر يمكـن أن تتعرَّض للكسـر، والوثائـق الورقيـة )كالمخطوطات واللفائـف( يمكن أن 

تتعـرَّض للتمـزُّق والحـرق كمـا كان الحـال فـي زمـن إرميـا )إرميـا 36: 23(.
أمـا فـي العهـد الجديـد فـإن هللا سـيكتب ناموسـه فـي قلـوب النـاس. والقلـب يشـير إلـى 
العقـل، أي العضـو المسـؤول عـن الذاكـرة والفهم )إرميـا 3: 15 وتثنيـة 29: 4(، وتحديًدا المكان 

الـذي تتـم فيـه عمليـة إتخـاذ القـرارات الواعيـة )إرميـا 3: 10 وإرميـا 29: 13(.
هـذا الوعـد لـم يجعـل الناموس سـهل الوصـول إليـه والتعرف عليه فحسـب، بـل األهم من 
ذلـك هـو أنـه سـيُحِدث تغييـرًا فـي قلـوب المؤمنيـن في الشـعب. كانت مشـكلة بني إسـرائيل 
هـي أن خطيتهـم كانـت »َمْكتُوبَـٌة ِبَقلَـٍم ِمـْن َحِديـٍد، ِبـَرأٍْس ِمـَن الَْمـاِس َمْنُقوَشـٌة َعلَـى لَـْوِح 
قَلِْبِهـْم« )إرميـا 17: 1(. كان قلبهـم قلبًـا عنيـًدا )إرميـا 13: 10 وإرميـا 23: 17(، ولذلـك كان مـن 

المسـتحيل عليهـم أن يفعلـوا الشـيء الصحيـح )إرميـا 13: 23(.
لم يتكلم إرميا عن حدوث تغيير في الناموس، ألن مشكلة إسرائيل لم تكن هي الناموس بل 
القلب. أراد هللا أن تكون أمانة إسرائيل استجابة ممتلئة شكرًا وامتنانًا على ما فعله من أجلهم، 
ولهذا السبب أعطاهم الوصايا العشر ومعها مقدمة تاريخية عبَّر فيها عن محبته ورعايته لهم 
)خروج 20: 1 و2(. لقد أراد هللا من بني إسرائيل أن يطيعوا شرائعه ونواميسه اعترافًا منهم بأنه 
يريد خيرهم واألفضل لهم، وهي الحقيقة التي تجلَّت في تخليصهم من العبودية في مصر. كان 

ينبغي لطاعتهم أن تكون تعبيرًا عن الشكر واالمتنان، وأن تكون إظهاًرا لحقيقة عالقتهم باهلل.
والشـيء ذاتـه ينطبـق علينـا اليـوم. فمحبـة الـرب يسـوع وعنايتـه بنـا لدرجـة المـوت هـي 
مقدمـة العهـد الجديـد )لوقـا 22: 20(. تخـرج الطاعـة الحقيقية مـن القلب كتعبيـر عن المحبة 
)متـى 22: 34 – 40(. هـذه المحبـة هـي السـمة المميـزة لوجـود الـروح القـدس فـي حيـاة 
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اإلنسـان المؤمـن. يسـكب هللا محبتـه علينـا بروحـه )روميـة 5: 5(، والمحبـة هـي إحـدى ثمـار 
روحـه هـذا )غالطيـة 5: 22(.

إذا كان على بني إسرائيل قديًما أن يحبوا هللا، حتى بدون فهم لموت المسيح، فلماذا 
يتعّين علينا أن نحبه أكثر من محبتهم هم له؟ وكيف تُظِهر الطاعة حقيقة تلك المحبة؟

18 شباط )فبراير(        الجمعة        

رس:  » فإذا كانت قلوبنا قد تجددت على صورة هللا واستقرت المحبة  لَِمِزيد ِمْن الدَّ
القلب وتجدد  النفس، أفال يتمثل ناموسه في حياتنا؟ ومتى ساد مبدأ المحبة في  اإللّهية في 
اإلنسان حسب صورة خالقه فقد تم الوعد الذي جاء في الميثاق الجديد القائل: »أَْجَعُل نََواِميِسي 
ِفي قُلُوِبِهْم َوأَكْتُبَُها ِفي أَْذَهانِِهْم« عبرانيين 16:10. وإذا كان الناموس مسطورا على القلب أفال 
ينعكس ذلك على الحياة ويشكِّلها وفقاً لمتطلباته؟ فالطاعة المبنية على خدمة المحبّة والوالء، 
هي عالمة التلمذة الحقيقية الفارقة. لذلك يقول الكتاب »فَِإنَّ َهِذِه ِهَي َمَحبَُّة هللِا: أَْن نَْحَفَظ 
َوَصايَاُه.ُ« 1يوحنا 3:5. »َمْن قَاَل قَْد َعرَفْتُُه َوُهَو الَ يَْحَفُظ َوَصايَاُه، فَُهَو كَاِذٌب َولَيَْس الَْحقُّ ِفيِه« 
1يوحنا 4:2. فاإليمان إَِذن بدال من أن يحرر اإلنسان من واجب الطاعة، فإنه أي اإليمان وحده 

الذي يجعلنا شركاء في نعمة المسيح التي تقدرنا على تقديم الطاعة الكاملة.
»إننا، كلما دنونا من يسوع ازددنا شعورا بما فينا من نقائص وعيوب، إذ نرى أنفّسنا على 
حقيقتها في ضوء الكمال اإللهي. وما الشعور بالنقص إال الدليل على أن خدع الشيطان قد بدأت 
تفقد قوتها علينا، وأن الضمير قد بدا يستيقظ من سباته ويبعث من موته، بفعل الروح القدس.

»ولـن تتأصـل فـي قلوبنـا محبة يسـوع، مـا لـم نتحقق مـن إثمنـا ومعصيتنا ونـدرك خطأنا. 
ولـن نعجـب بكمـال هللا وجمالـه، مـا لـم تتجـدد قلوبنـا بنعمتـه. فـإن كنـا لـم نـّر بعـد نقَصنـا 
الروحـي، ولـم نـدرك ضعفنـا األدبـي، فمـا ذلـك إال الدليـل البيـن علـى أننـا لـم نعـرف المسـيح 

بعـد، ولـم نـر محاسـَنه ومزايـاه« )روح النبـوة، طريـق الحيـاة، صفحـة 52، 55، 56(. 

أسئلة للنقاش
	� تأمل في كلمات األخت إلن هوايت المذكورة أعاله� ماذا تخبرنا حقيقة إننا كلما 
السماح إلدراكنا  نقائص وعيوب، بعدم  فينا من  بما  ازدادنا شعوًرا  دنونا من يسوع، 

بنقائصنا وعيوبنا أن يجعلنا نتخلى عن إيماننا ونيأس؟

2� تأمـل أكثـر فـي الفكـرة التـي مفادهـا أن النامـوس مكتـوب فـي قلوبنـا� مـا الـذي 
يعنيـه ذلـك بالنسـبة لحيـاة اإلنسـان المسـيحي الروحيـة؟ وكيـف يمكن أن يسـاعدنا 
الفهـم المتعلـق بهـذه الحقيقـة واختبارهـا علـى تجنـب »الطاعـة« التـي هـي فـي 
الحقيقـة ليسـت سـوى تزمـت وتقيـد حرفـي بالنامـوس، والتـي تسـمّيها الرسـالة إلـى 

العبرانييـن »بأعمـال ميتـة« )عبرانييـن 9: 4	(؟ 
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* 19 – 25 شباط )فرباير(    الدرس التَّاسع    

يسوع، الذبيحة الكاملة

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسـبوعية: عبرانيين 9: 15، تكوين 15: 6 – 21، إرميا 34: 8 – 22، أفسـس 

3: 14 – 19، عبرانييـن 7: 27، عبرانييـن 10: 10، عبرانييـن 9: 22 – 28.

ِسيَن« )عبرانيين 0	: 4	(� آية الحفظ: »ألَنَُّه ِبُقْربَاٍن َواِحٍد َقْد أَكَْمَل إِلَى األَبَِد الُْمَقدَّ

كان الفكـر القديـم يبغـض الفكـرة التـي تقـول إن اإلنسـان الـذي َصـَدَر الحكـم بإدانته وتم 
إعدامـه علـى صليـب ينبغـي أن يُعبَـد باعتبـاره إلًهـا. والمراجع المتفرقـة الموجـودة في األدب 
الرومانـي والتـي تتحـدث عـن الصليـب تبيّـن نفورهم من هـذه الفكرة. وبالنسـبة لليهـود، فقد 

ق على شـجرة ملعونًا مـن هللا )تثنيـة 21: 23(. صرَّحـت الشـريعة بـأن اإلنسـان الُمعلَـّ
ولذلك فإن الزخارف والتصاميم الفنية األولى المنقوشـة على سـراديب الموتى المسـيحيين 
كانـت عبـارة عـن رسـومات للطـاووس )الـذي من المفتـرض أنـه يرمز إلـى الخلـود(، والحمامة، 
وكـف االنتصـار للشـخص الرياضـي، واألسـماك. وفيمـا بعـد تغيّـرت هـذه الرسـومات وظهـرت 
غيرهـا مـن الرسـومات كفلـك نـوح، وإبراهيـم وهـو يقـوم بذبـح الكبـش عوًضـا عـن إسـحاق، 
ودانيـال وهـو فـي جـب األسـود، ويونان وهو خـارج من فم الحـوت، والراعي الذي يحمل شـاة، 
أو رسـومات أخـرى لمعجـزات مثـل معجـزة شـفاء المفلـوج وإقامـة لعـازر مـن المـوت. كانت 
هـذه عبـارة عـن رمـوز للخـالص والنصـر والعنايـة. أمـا الصليب، مـن الناحيـة األخـرى، فقد كان 
يرمـز للهزيمـة والعـار، ومـع ذلـك فـإن الصليب هو مـا إتخذته المسـيحية شـعاًرا لها. والرسـول 

بولـس أشـار إلـى اإلنجيـل على أنـه »كلمة الصليـب« )كورنثـوس األولـى 1: 18(.
سوف نركز في دراستنا هذه األسبوع على الصليب كما تعرضه لنا الرسالة إلى العبرانيين.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 26 شباط )فبراير(.

	0



* 19 – 25 شباط )فرباير(    الدرس التَّاسع    
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ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسـبوعية: عبرانيين 9: 15، تكوين 15: 6 – 21، إرميا 34: 8 – 22، أفسـس 

3: 14 – 19، عبرانييـن 7: 27، عبرانييـن 10: 10، عبرانييـن 9: 22 – 28.
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إعدامـه علـى صليـب ينبغـي أن يُعبَـد باعتبـاره إلًهـا. والمراجع المتفرقـة الموجـودة في األدب 
الرومانـي والتـي تتحـدث عـن الصليـب تبيّـن نفورهم من هـذه الفكرة. وبالنسـبة لليهـود، فقد 

ق على شـجرة ملعونًا مـن هللا )تثنيـة 21: 23(. صرَّحـت الشـريعة بـأن اإلنسـان الُمعلَـّ
ولذلك فإن الزخارف والتصاميم الفنية األولى المنقوشـة على سـراديب الموتى المسـيحيين 
كانـت عبـارة عـن رسـومات للطـاووس )الـذي من المفتـرض أنـه يرمز إلـى الخلـود(، والحمامة، 
وكـف االنتصـار للشـخص الرياضـي، واألسـماك. وفيمـا بعـد تغيّـرت هـذه الرسـومات وظهـرت 
غيرهـا مـن الرسـومات كفلـك نـوح، وإبراهيـم وهـو يقـوم بذبـح الكبـش عوًضـا عـن إسـحاق، 
ودانيـال وهـو فـي جـب األسـود، ويونان وهو خـارج من فم الحـوت، والراعي الذي يحمل شـاة، 
أو رسـومات أخـرى لمعجـزات مثـل معجـزة شـفاء المفلـوج وإقامـة لعـازر مـن المـوت. كانت 
هـذه عبـارة عـن رمـوز للخـالص والنصـر والعنايـة. أمـا الصليب، مـن الناحيـة األخـرى، فقد كان 
يرمـز للهزيمـة والعـار، ومـع ذلـك فـإن الصليب هو مـا إتخذته المسـيحية شـعاًرا لها. والرسـول 

بولـس أشـار إلـى اإلنجيـل على أنـه »كلمة الصليـب« )كورنثـوس األولـى 1: 18(.
سوف نركز في دراستنا هذه األسبوع على الصليب كما تعرضه لنا الرسالة إلى العبرانيين.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 26 شباط )فبراير(.

20 شباط )فبراير(        األحد        

لماذا كانت هناك حاجة للذبائح؟
ح لنا اآلية الواردة في عبرانيين 9: 15 أن موت الرب يسوع كذبيحة كان الغرض منه هو  توضِّ
.» يَاِت الَِّتي ِفي الَْعْهِد األَوَِّل« كي يتسنى للمؤمنين أن »يََنالُوَن َوْعَد الِْميرَاِث األَبَِديِّ »ِفَداِء التََّعدِّ

فـي الشـرق األدنـى القديـم، كان العهـد الـذي يُقطَـع بيـن شـخصين أو أمتيـن أمـرًا يتسـم 
بالجديـة البالغـة، وكان طرفـا العهـد يتبـادالن الوعود والتعهـدات بموجب قََسـم. وكانت عملية 
إبـرام العهـد افتراًضـا ضمنيًـا بـأن اآللهـة سـتعاقب مـن يخالـف الوعـد ويحنـث باليميـن. وفي 

الكثيـر مـن األحيـان كانـت تتـم المصادقـة علـى هـذه التعهـدات بقتـل حيـوان كذبيحة.
علـى سـبيل المثـال، عندمـا قطـع هللا عهًدا مـع إبراهيـم، كانت تلك المناسـبة تشـتمل على 
شـق الحيوانـات مـن النصـف )تكويـن 15: 6 – 21(. وكان طرفـا العهـد يمشـيان بيـن األجـزاء 
الُمقطَّعـة اعترافًـا منهمـا بـأن تلـك الحيوانـات تمثـل مصيـر الطرف الـذي ينكث الوعـد وينقض 
العهـد. ومـن الجديـر بالذكـر أن هللا فقـط هـو الذي سـار بيـن الحيوانـات وذلك إلعـالم إبراهيم 

بأنـه لـن ينكـث بوعده. 

قارن تكوين 5	: 	 – 	2 بإرميا 34: 8 – 22� بماذا تخبرنا هذه النصوص عن الوعد؟

 

إن العهـد الـذي قطعـه بنـو إسـرائيل مع هللا منحهم الحـق في امتـالك أرض الموعد كميراث 
لهـم. إال أنـه كان يتضمـن مجموعـة مـن الوصايا ورش الدم علـى المذبح. والرش كان يشـير إلى 
مصيـر الطـرف الـذي ينقـض العهـد. لهـذا تؤكد الرسـالة إلـى العبرانيين أنه »ِبـُدوِن َسـْفِك َدٍم الَ 

تَْحُصـُل َمْغِفـرٌَة!« )عبرانيين 9: 22(.
عندمـا نقـض بنـو إسـرائيل الوعـد، واجـه هللا معضلة مؤلمـة. لقـد كان العهـد يتطلب موت 
المخالفيـن لـه، لكـن هللا أحـب شـعبه. لكنـه لـو قـرر أن يتجاهـل الوضـع أو أن يرفـض معاقبـة 
كاسـري العهـد المذنبيـن، لمـا كانـت وصايـاه قابلـة للتنفيـذ ولتحوَّل هـذا العالم إلـى حالة من 

واالضطراب. الفوضـى 
 » م نفسـه كبديـل ومـات عوًضـا عنا كي ننـال نحن »َوْعـَد الِْميـرَاِث األَبَِديِّ إال أن ابـن هللا قـدَّ
)عبرانييـن 9: 15 و26؛ روميـة 3: 21 – 26(. أي أنـه كان سـيحافظ علـى قدسـية شـريعته وفـي 
نفـس الوقـت سـيقوم بتخليـص مـن قامـوا بمخالفـة العهد. ولـم يكـن بمقـدوره أن يحقق ذلك 

إال بواسـطة الصليب.

كيـف يسـاعدنا ذلـك علـى فهـم السـبب الـذي يجعـل الشـريعة فـي صميـم رسـالة 
اإلنجيـل؟

		



21 شباط )فبراير(        االثنين        

أنواع مختلفة من الذبائح
لقد وفَّر موت الرب يسوع صفًحا أو غفرانًا لخطايانا. إال أن الصفح عن خطايانا ينطوي على 
أكثر بكثير من مجرد إلغاء عقوبة تعدينا على العهد. فهو ينطوي على عناصر أخرى مهمة. هذا 
هو السبب في أن نظام العهد القديم المتعلق بتقديم الذبائح كان يحتوي على خمسة أنواع 

مختلفة من الذبائح، وكل منها كان ضروريًا للتعبير عن غنى معنى صليب المسيح.

اقرأ أفسس 3: 4	 – 9	� ماذا كانت صالة بولس ألجل المؤمنين؟ 

 

 

كانـت المحرقـة تتطلـب أكل الحيـوان بأكملـه علـى المذبـح )الوييـن 1(. وكانـت ترمـز إلى 
الـرب يسـوع الـذي أُكِلـت حياتـه وأُفنيـت ألجلنـا. كانـت الكفـارة تتطلـب والء المسـيح الكامل 
لنـا. وعلـى الرغـم مـن أن الـرب يسـوع كان معـادالً هلل، أخلـى يسـوع نفسـه وأخـذ صـورة عبـٍد 

)فيلبـي 2: 5 – 8(.
كانت تقدمة الحبوب عطية شكر على توفير هللا القوت لشعبه )الويين 2(. كما أنها كانت 

ترمز للرب يسوع، »خبز الحياة« )يوحنا 6: 35 و48(، الذي بواسطته ننعم بالحياة األبدية.
أما ذبيحة السـالم والَشـركة فكانت تشـير إلى تناول الطعام المشـترك مع األصدقاء والعائلة 
لالحتفـال بالخيـر واالزدهـار اللذيـن يوفرهمـا هللا )الوييـن 3(. وهـي كانـت ترمـز إلى المسـيح 
الـذي جلبـت ذبيحتـه السـالم لنـا )إشـعياء 53: 5، روميـة 5: 1، أفسـس 2: 14(. كمـا أنهـا تؤكـد 
علـى أننـا بحاجـة للمشـاركة فـي ذبيحـة الـرب يسـوع وذلـك بـاألكل مـن جسـده وشـرب دمـه 

)يوحنـا 6: 51 – 56(.
م للتكفير عـن الخطايا )الوييـن 4: 1 – 5: 13(.  أمـا ذبيحـة التطهيـر أو الخطيـة فكانـت تُقـدَّ
وكانـت تؤكـد هـذه الذبيحـة علـى الدور الـذي يلعبـه دم الحيوان، الذي كان يشـير إلـى حياته، 
فـي توفيـر الفـداء مـن الخطايا )الوييـن 17: 11( وكانت ترمز إلى دم المسـيح الـذي يفدينا من 

خطايانـا )متـى 26: 28، روميـة 3: 25، عبرانيين 9: 14(.
أمـا ذبيحـة اإلثـم أو الذنـب )الوييـن 5: 14 – 6: 7( فكانـت تقـدم للتكفيـر عـن اإلثـم فـي 
الحـاالت التـي يكـون فيهـا تعويـض الضـرر أمـرًا ممكًنـا. وتخبرنـا بـأن غفـران هللا ال يعفينـا مـن 

مسـؤولية تعويـض أولئـك الذيـن أخطأنـا بحقهـم كلمـا أمكـن ذلك.
إن ذبائـح الَمقـِدس تعلمنـا أن اختبـار الخـالص هـو أكثـر مـن مجـرد قبـول الـرب يسـوع 
ى« منـه ونشـارك إحسـاناته مع اآلخريـن ونعوِّض  كمخلـص لنـا. فنحـن بحاجـة أيًضـا ألن »نتغـذَّ

أولئـك الذيـن أخطأنـا بحقهـم.
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22 شباط )فبراير(        الثالثاء        

ذبيحة الرب يسوع الكاملة

اقرأ عبرانيين 7: 27 وعبرانيين 0	: 0	� كيف توصف ذبيحة الرب يسوع في هذه الفقرات؟

 

 

الكهنـة الالويـون الذيـن قـد صـاروا »ُرَؤسـاُء كََهَنـٍة كَِثيْـُروَن. وَكُلَّما مـاَت أَحُدُهـْم، كاَن ال بُدَّ 
ِمـَن اسـِتبدالِِه« )عبرانييـن 7: 23 – الترجمـة الُمبسـطَّة( – يختلفـون عـن الرب يسـوع الذي هو 
حـٌي إلـى األبـد، وكهنوتـه كهنـوٌت أبـدٌي )عبرانييـن 7: 24 و25(. والكهنـة الالويـون كانـوا »كل 
مـون قرابيـن وذبائـح »الَ يُْمِكُن ِمْن  يـوم« )عبرانييـن 7: 27( و»كل سـنة« )عبرانييـن 9: 25( يقدِّ

ِذي يَْخـِدُم« )عبرانييـن 9: 9 وعبرانييـن 10: 1 – 4(. ـَل الَـّ ِميـِر أَْن تَُكمِّ ِجَهـِة الضَّ
م نفسـه »َمـرًَّة َواِحـَدًة« و»َذِبيَحـًة َواِحـَدًة« )عبرانييـن 10: 10  أمـا الـرب يسـوع فقـد قـدَّ
و12 – 14( يُطهِّـر بهـا ضمائرنـا )عبرانييـن 9: 14 وعبرانييـن 10: 1 – 10( ويُبِطـل بهـا الخطيـة 
)عبرانييـن 9: 26(. وذبيحـة الرب يسـوع أعظم وأسـمى مـن الذبيحة الحيوانية ألن الرب يسـوع 
هـو ابـن هللا )عبرانييـن 7: 26 – 28( الذي أتمم مشـيئة هللا إتماًمـا كامالً )عبرانيين 10: 5 – 10(. 
مت  وهنـاك العديـد مـن النتائـج المهمـة المترتبـة على وصـف ذبيحة المسـيح بأنها قـد قُدِّ

»مـرًة واحدًة«. 
الـة ومفيـدة تماًمـا، كمـا أنهـا تعلـو وال يعلـو فوقها. أمـا ذبائح  أوالً، ذبيحـة الـرب يسـوع فَعَّ
الكهنـة الالوييـن فقـد كانـت تتكرر ألنهـا لم تكن ذا تأثيـر أو فعالية، وإال »لَو كاَن ِفـي َمقُدورِها 
لَُهـْم، أفَمـا كانُـوا يَتََوقَُّفـوَن َعـْن تَقِديِمهـا؟ فَلَـو تَطَهَّـُروا ِبَشـكٍل نِهائِيٍّ ِمـْن َخطاياُهْم، لَما  أْن تَُكمِّ

ـطة(. َشـَعُروا ِبَذنـِب َخطاياُهـْم!« )عبرانيين 10: 2 – الترجمة الُمبسَّ
م فـي العهـد القديـم اكتملـت وتحققـت فـي  ثانيًـا، جميـع أنـواع الذبائـح التـي كانـت تُقـدَّ
الصليـب. وبالتالـي، فـإن الـرب يسـوع ال يطهرنـا مـن الخطيـة فحسـب )عبرانييـن 9: 14(، بـل 
سـنا )عبرانييـن 10: 10 – 14( وذلـك بإبطـال الخطيـة وإبعادهـا عـن حياتنـا )عبرانييـن 9:  يُقدِّ
26(. وقبـل أن تكـون باسـتطاعة الكهنـة االقتراب من هللا فـي الَمقِدس والخدمـة ألجل اآلخرين، 
سـوا أو يتكرَّسـوا )الويين 8 و9(. وهذا هو مـا تفعله ذبيحة  كان ال بـد عليهـم أن يتطهَّـروا ويتقدَّ
سـنا )عبرانيين 10: 10 – 14( كي نقترب بثقـة من هللا )عبرانيين 10:  المسـيح فهـي تُطهِّرنـا وتُقدِّ

19 – 23( ونخدمـه ككهنـوت ملوكـي )عبرانييـن 9: 14 وبطـرس األولـى 2: 9(. 
وأخيـرًا توفـر ذبيحـة المسـيح الغذاء الـذي تحتاج إليه حياتنـا الروحية، وهـي تعطينا المثال 
الـذي يتعيَّـن علينـا مراعاتـه واالقتـداء بـه. لذلـك، تدعونـا الرسـالة إلـى العبرانييـن ألن نثبِّـت 
أنظارنـا علـى المسـيح، وال سـيما على أحـداث الصليب وأن نتبعـه حيثما يذهـب )عبرانيين 12: 

1 – 4 وعبرانييـن 13: 12 و13(.
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الصليـب هـو أسـاس كل البـركات واإلحسـانات التـي ينعـم بهـا هللا علينـا� فهـو يوفـر 
تطهيـًرا مـن الخطيـة وتقديًسـا للخدمـة وغـذاًء للنمـو� كيـف يمكننا أن نختبر بشـكل 

أفضـل مـا قـد أعطي لنـا في يسـوع؟

23 شباط )فبراير(        األربعاء        

الصليب وثمن الغفران

اقرأ عبرانيين 9: 22 – 28� ماذا تقول هذه الفقرة عن عمل المسيح في الَمقِدس السماوي؟

 

 

تبـدو منطقيـة فـي سـياق  للتطهيـر  يحتـاج  السـماوي  الَمقـِدس  بـأن  القائلـة  الفكـرة  إن 
الَمقـِدس الـذي كان يوجـد فـي العهد القديـم. فالَمقِدس هـو رمز لحكم هللا )صموئيـل األول 4: 
4 وصموئيـل الثانـي 6: 2(، والطريقـة التـي يتعامـل بهـا هللا مـع خطية شـعبه تؤثر علـى النظرة 
العامـة المتعلقـة ببـر حكمـه )مزمـور 97: 2(. فـاهلل بصفتـه الحاكـم هـو ديّـان شـعبه، ويجـب 
عليـه أن يحكـم بالعـدل، أي أن يقـوم بتبرئـة األبريـاء وإدانـة المذنبيـن. ولذلـك، فعندما يصفح 
هللا عـن اإلنسـان الخاطـئ، فإن المسـؤولية القضائيـة للقيام بذلك تقـع عليـه. إن الَمقِدس الذي 
ـر السـبب فـي أن هللا يحمـل خطايانـا عندما  يرمـز إلـى صفـات هللا وإدارتـه، ملـوث، وهـذا يفسِّ
يعفـو ويصفـح عنـا )خروج 34: 7 وسـفر العـدد 14: 17 – 19، مالحظة: كلمـة »غافر« في األصل 

العبـري هـي »نوسـي« وتحمـل معنـى »حامـل« في هـذه اآليات(.
وقـد أوضـح النظـام العبرانـي المتعلـق بتقديـم الذبائح هـذه النقطة. فعندما كان الشـخص 
يسـعى للحصـول علـى الغفـران، كان يأتـي بحيـوان لتقديمـه كذبيحـة نيابـًة عنـه، وكان يقـر 
ويعتـرف بخطايـاه عليـه ويذبحـه. وكان دم الحيـوان المذبوح يؤخـد ويُوَضع علـى زوايا المذبح 
مـن كل الجهـات أو كان يتـم رشـه أمام الحجاب في الهيـكل في الحجرة األولـى. وبالتالي كانت 

الخطيـة تنتقـل بصـورة رمزيـة إلـى الَمقـِدس. وكان هللا يأخـذ خطايا الشـعب ويحملها بنفسـه.
فـي النظـام العبرانـي فـي العهـد القديـم، كانـت عمليـة التطهيـر أو التكفيـر عـن الخطايـا 
تتـم علـى مرحلتيـن. كان الخطـاة التائبـون يُحِضـرون فـي كل سـنة ذبائـح للَمقـِدس كانـت 
تطّهرهـم مـن خطاياهـم، لكنهـا كانـت تنقـل هـذه الخطايا إلـى الَمقـِدس، إلى هللا نفسـه. وفي 
نهايـة السـنة، فـي يـوم الكفـارة، أو يـوم الدينونـة، كان يقـوم هللا بتطهيـر الَمقـِدس، مبرئًا بذلك 
مسـؤوليته القضائيـة وذلـك بنقـل الخطايـا مـن الَمقِدس إلـى تيس عزازيـل الـذي كان يرمز إلى 

الشـيطان )الوييـن 16: 15 – 22(.
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ن مـن مرحلتيـن، الـذي كانـت تشـير لـه الحجرتـان الموجودتـان  إن هـذا النظـام المكـوَّ
فـي الَمقـِدس األرضـي، اللتـان كانتـا حسـب المثـال الـذي أظهـره هللا عـن الَمقِدس السـماوي 
الوقـت.  نفـس  فـي  والعـدل  الرحمـة  يظهـر  أن  أتـاح هلل   ،)5  :8 وعبرانييـن   9  :25 )خـروج 
وفـي يـوم الكفـارة كان أولئـك الذيـن يعترفـون بخطاياهـم خـالل العـام يُظِهـرون والءهـم 
وإخالصهـم هلل وكانـوا يمتنعـون فيـه عـن أي عمـل ويجتمعـون فـي احتفـال مقـدس ويذلِّلون 
أنفسـهم بالصـوم )الوييـن 16: 29 – 31(. أمـا أولئـك الذيـن لم يظهـروا والًءا وإخالًصـا فكانوا 

»يُقطَعـون« )الوييـن 23: 27 – 32(.

فكّر فيما كنت ستواجهه إذا كان عليك مواجهة العقوبة العادلة التي تستحقها خطاياك� 
كيف ينبغي أن يساعدك هذا الحق على فهم ما فعله المسيح من أجلك؟

24 شباط )فبراير(        الخميس        

الدينونة وصفات هللا

اقـرأ روميـة 3: 	2 – 	2؛ روميـة 	: 		 و7	؛ وروميـة 5: 8� مـا الـذي يعلنـه الفـداء عـن 
هللا فـي الصليـب لغفـران خطايانا؟

 

 

حجرتي  في  الشفاعي  يسوع  الرب  بعمل  يتعلق  فيما  مرحلتين  خطايانا  مغفرة  تتضمن 
الَمقِدس السماوي. أوالً، أزال الرب يسوع خطايانا وحملها بنفسه على الصليب ليقدم الغفران 
لكل من يؤمن به )أعمال 2: 38 وأعمال 5: 31(. وعلى الصليب ظَِفر يسوع بالحق في أن يصفح 
عن كل من يؤمن به ألنه حمل خطاياهم. كما أنه ابتدأ عهًدا جديًدا يسمح له بوضع شريعة 

هللا في قلوب المؤمنين بواسطة الروح القدس )عبرانيين 8: 10 – 12 وحزقيال 36: 25 – 27(.
أمـا المرحلـة الثانيـة من خدمة الرب يسـوع فتشـتمل علـى دينونة، أال وهـي دينونة ما قبل 
المجـيء، والتـي كانـت ال تـزال حدثًا مسـتقبليًا من منظور الرسـالة إلى العبرانييـن )عبرانيين 2: 
1 – 4؛ عبرانييـن 6: 2؛ عبرانييـن 9: 27 و28؛ عبرانييـن 10: 25(. تبـدأ هـذه الدينونة بشـعب هللا 
وقـد جـاء وصفهـا فـي دانيـال 7: 9 – 27 ومتـى 22: 1 – 14 ورؤيـا 14: 7. والقصـد منهـا إظهـار 
بـر هللا فـي الصفـح عن شـعبه وغفـران خطاياهـم. وفي هذه الدينونة سـتكون سـجالت حياتهم 
مفتوحـة ليراهـا الكـون، وسـيُظِهر هللا مـن خاللهـا مـاذا جـرى في قلـوب المؤمنين وكيـف آمنوا 

بالـرب يسـوع كمخلـٍص لهم وقبلـوا روحه فـي حياتهم.

	5



في الحديث عن هذه الدينونة، كتبت إلن ج. هوايت ما يلي: »أمـــا اإلنســـان فال يقـــِدُر 
أن يدفـــع هـــذه التـــهم عـــن نفســـه، بـــل فـــي ثيـــابه الُملَطََخـــة بالخطـــيَّة، يقـــف 
ـــاال ِمـــن  أمـــام اللــَّــه ُمعتـــرفا بإثمــه. غيـــر أن يســـوع شفيعـــنا يَُقـِّــدم التماســـا فَعَّ
يدافع عنهم  نفوِسِهم، فهو  ِحْفَظ  إليه  بالتـــوبة واإليمــان، قد وكَّلوا  الذيــن،  أجـــل جميــع 
الموت،  حتَّى  ه  اللَـّ لناموس  الكاملة  طاعته  إن  القويَّة.  جلجثة  بحجج  عليهم  الُمشتكي  ويهزم 
بالرحمة  اآلب  يُطــالِب  فهـــو  األرض،  وفـــي  مـــاء  السَّ في  القـُـَّوة  آتتــه  قد  الصليـب  موت 
حالتنـــا  نــُـْـِدرك  أن  لنـــا  ينبغــــي  بينمــــا  ولكــــن   ... الُمْذنِب  اإلنسان  والُمصالحة ألجل 
الخاِطئَة يجب أن نتكََّل على المسيح بِصَفة كونه ِبرِّنا وقداستنا وفداءنا. لسنا نقدر على دفع تَُهم 
اال ِمن أجلنا. إنه قادر على أن  َم التماسا فعَّ الشيطان عنَّا. إذ ليس ِسوى المسيح بإمكانِِه أن يُُقدِّ
يُْسِكَت الُمشتكي بحجج قائمة ال على استحقاقاتنا نحُن، بل على استحقاقاته ُهَو« )روح النبوة، 

إرشادات للكنيسة، صفحة 474، 475(.

لمـاذا يشـجعنا الصليـب وخدمـة يسـوع الشـفاعية ألجلنـا علـى أننـا ينبغـي أن ننظر 
إلـى الدينونـة بثقـة، ولكـن بتواضـع وتوبة؟

25 شباط )فبراير(        الجمعة        

رس: اقـرأ الفصـل الثامن والسـبعون من كتاب مشـتهى األجيـال الذي  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
بعنـوان »مـوت علـى قمة جبـل« والفصل التاسـع والسـبعون بعنوان »قـد أُكِمَل«.

أوضـح البرفسـور جيـري موسـكاال طبيعـة دينونـة ما قبـل المجيء هـذه. فيقـول أن هللا »ال 
يرغـب فـي إظهـار خطايـاي وعرضها كاألشـياء التي تُعرَض مـن نافذة المحل. لكنـه على العكس 
مـن ذلك سـوف يشـير أوالً وقبل كل شـيء إلـى نعمته القويـة والمغيِّرة والعجيبـة، وأمام الكون 
كله، بصفته الشـاهد الحقيقي لحياتي بأكملها، سـوف يشـرح أسـلوبي في معاملة هللا، ودوافعي 
الداخليـة، وتفكيـري، وأفعالـي وتوجهاتـي فـي الحياة. سـوف يُظِهر ويوضح كل شـيء. سيشـهد 
الـرب يسـوع أننـي ارتكبـت العديـد من األخطـاء، وأننـي تعديت على شـريعته المقدسـة، لكنه 
سيشـهد أيًضـا بأننـي قـد تبـت، وطلبـت المغفـرة، وتغيـرت بفضل نعمته. سـوف يعلـن: »دمي 
يكفـي الخاطـئ يـا موسـكاال، وتوجهـه فـي الحياة مسـؤوليتي، وأسـلوبه فـي معاملتـي ومعاملة 
اآلخريـن يتسـم بالـدفء وعـدم األنانيـة. إنـه جدير بالثقـة، وهو عبـدي الصالح واألميـن« )نحو 
الهـوت كتابـي لدينونـة هللا: االحتفـال بالصليـب فـي المراحـل السـبع المتعلقة بالحكـم اإللهي 

الكونـي، ُجرنـال الجمعيـة الالهوتيـة األدفنتسـتية )ربيع سـنة 4002(: صفحة 551(.
»إن كال الخالئـق المفديـة والخالئـق غيـر السـاقطة سـتجد فـي صليب المسـيح كنـز معرفة 
وحكمـة ال ينضـب وحافـزا للفـرح والتسـبيح. وسـيُرى أن المجـد المتأللـئ فـي وجه يسـوع هو 
مجـد محبتـه المضحيـة. وفـي النـور المنبعـث مـن جلجثـة سـيُرى أن نامـوس المحبـة المنكرة 

		



لذاتهـا هـو نامـوس الحيـاة لألرضيين والسـماويين، وأن المحبة التـي ›الَ تَطْلُُب َما لَِنْفِسـَها‹ تنبع 
مـن قلـب هللا، وأن ذاك الوديـع والمتواضـع القلـب قـد أُعلَنـت فيـه صفات هللا السـاكن في نور 

ال يدنـى منـه« )روح النبـوة، مشـتهى األجيـال، صفحة 81(. 

أسئلة للنقاش: 
	� لقـد كان البشـر فـي كل حيـن يميلـون إلـى تقديـم أنـواع مختلفـة مـن الذبائـح 
هلل مقابـل الحصـول علـى الغفـران أو الخـالص� فالبعـض يقدمـون هلل أعمـاالً بطوليـة 
للتكفيـر عـن ذنوبهـم )كالرحـالت الطويلـة، ومـا إلى ذلـك(، بينما يقدم آخـرون حياة 
الخدمـة أو يعرّضـون أنفسـهم للعوز واالحتيـاج والحرمان، وما إلى ذلـك� كيف ينبغي 
النظـر إلـى هـذه األعمال في ضـوء ذبيحة الرب يسـوع وتأكيد الكتـاب المقدس على 

أن الصليـب قـد وضـع حـًدا لكل الذبائـح؟ )دانيـال 9: 27 وعبرانييـن 0	: 8	(�

2� وفي الوقت ذاته، ما هو دور الذبيحة في حياة اإلنسان المؤمن؟ ما الذي كان 
يعنيه الرب يسوع عندما قال أننا بحاجة ألن نحمل صليبنا ونتبعه )متى 		: 24(، 
َسًة  ُمَقدَّ َحيًَّة  »َذِبيَحًة  أجسادنا  نقدم  أن  ينبغي  أننا  قال  عندما  بولس  الرسول  أو 
َمرِْضيًَّة ِعْنَد هللِا« )رومية 2	: 	(؟ ما هي العالقة بين اإلرشادات التي قدمها لنا الرب 

يسوع )متى 		: 24( وبولس )رومية 2	: 	( وعبرانيين 3	: 5	 و		؟
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* 26 شباط )فرباير( – 4 آذار )مارس(    الدرس العارش    

يسوع يفتح الطريق أمامنا عبر 
الحجاب

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: عبرانييـن 9: 24؛ خـروج 19: 3 و4؛ عبرانييـن 12: 18 – 21؛ 

الوييـن 16: 1 و2؛ عبرانييـن 10: 19 – 22؛ كولوسـي 3: 1.

آية الحفظ: »ألَنَّ الَْمِسيَح لَْم يَْدُخْل إِلَى أَْقَداٍس َمْصُنوَعٍة ِبَيٍد أَْشَباِه الَْحِقيِقيَِّة، بَْل إِلَى 
َماِء َعْيِنَها، لَِيظَْهَر اآلَن أََماَم َوْجِه هللِا ألَْجلَِنا« )عبرانيين 9: 24(� السَّ

عندمـا عـاد التالميـذ مـن جبـل الزيتـون، بعـد صعـود الـرب يسـوع إلـى السـماء مباشـرًة، 
كانـوا ممتلئيـن بـروح الفـرح واالنتصـار. فقـد صعـد سـيدهم وصديقهم إلـى مركز قوة وسـيادة 
علـى العالـم ودعاهـم إلـى االقتـراب مـن هللا باسـمه وأن تكـون لديهـم الثقـة التامة فـي أن هللا 
سـوف يسـتجيب بشـكل إيجابـي لصلواتهـم )يوحنـا 14: 13 و14(. وعلـى الرغم من أنهـم كانوا 
ال يزالـون فـي العالـم، وكانـوا يتعرَّضـون لهجمـات قـوى الشـر، إال أن رجاءهـم كان قويًـا. وكانوا 
يعلمـون أن الـرب يسـوع قـد صعـد ليعـد لهـم مكانًـا )يوحنـا 14: 1-3(. كمـا كانـوا يعلمـون أن 

الـرب يسـوع هـو رئيـس خالصهـم، وأنـه قـد أعـدَّ لهـم طريًقا فـي الوطـن السـماوي بدمه.
إن صعـود الـرب يسـوع إلى السـماء أمـر محوري بالنسـبة لالهوت الرسـالة إلـى العبرانيين، 
إذ إنـه يمثـل بدايـة حكـم الـرب يسـوع وبدايـة خدمتـه الشـفاعية ألجلنا كرئيـس كهنـة. أخيرًا، 
واألهـم مـن ذلـك، هـو أن صعود الرب يسـوع يمثـل اللحظة التي تـم فيها افتتاح وابتـداء العهد 
الجديـد، الـذي يوفـر الوسـيلة التـي نسـتطيع مـن خاللها أن نقتـرب بثقة مـن هللا باإليمـان. إنه 

المتيـاز لنـا اآلن أن نتقـدم إلـى هللا بثقـة مـن خالل شـخص الرب يسـوع واسـتحقاقات بره.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 5 آذار )مارس(.
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27 شباط )فبراير(        األحد        

يسوع أمام اآلب

اقرأ عبرانيين 9: 24� ما هو القصد من صعود المسيح إلى السماء وفًقا لهذه الفقرة؟

 

أورشليم »ليظهروا  إلى  السنة  أن يذهب ذكورهم ثالث مرات في  بني إسرائيل  أوصى هللا 
دة تتضمن عيد الفصح )الفطير(  أمام السيِّد الرب« ومعهم تقدمًة. كانت هذه األوقات الُمحدَّ
وعيد األسابيع )الخمسين( وعيد المظال )خروج 23: 14 – 17 وتثنية 16: 16(. في عيد الفصح 
كان يتم االحتفال بخروج بني إسرائيل من مصر، وفي عيد الخمسين كان يتم االحتفال بحصاد 
الشعير، وبحلول زمن العهد الجديد، كان مرتبطًا بإعطاء الشريعة في سيناء. وفي عيد المظال 
الصحراء. وبحسب  في  عليهم خالل مسيرتهم  للشعب وحفاظه  برعاية هللا  االحتفال  يتم  كان 

العهد الجديد، فإن كافة األعياد الواردة في العهد القديم لها أيًضا مغزى وأهمية نبوية.
عبرانيين 9: 24 تصف صعود الرب يسوع إلى حضرة اآلب. لقد دخل إلى الَمقِدس السماوي 

»الحقيقي« لكي »يظهر« أمام وجه هللا بذبيحة أفضل )عبرانيين 9: 23 و24( – دمه.
لقـد تحققـت األهميـة النبويـة لألعيـاد اليهودية بدقة مذهلة في شـخص الرب يسـوع. فقد 
أسـلم الـروح فـي يـوم اإلعداد لعيد الفصح في السـاعة التاسـعة، وهـي اللحظة التـي كان يُذبَح 
فيهـا خـروف الفصـح )يوحنـا 19: 14 ومتـى 27: 45 – 50(. والـرب يسـوع قام من بيـن األموات 
فـي اليـوم الثالـث وصعد إلى السـماء للتأكد من قبـول اآلب لذبيحته )يوحنـا 20: 17 وكورنثوس 
األولـى 15: 20(، وذلـك فـي الوقـت الـذي كان يقـوم فيـه الكاهـن بترديـد حزمـة أول الحصيـد 
وتقديمهـا هلل )الوييـن 23: 10 – 12(. وبعـد أربعيـن يوًمـا صعـد إلى السـماء وجلـس عن يمين 

هللا وابتـدأ )افتتـح( العهـد الجديد في يوم الخمسـين )أعمـال 1 و2(.
كان القصـد مـن االحتفـال بهـذه األعيـاد فـي إسـرائيل القديمـة هـو أن »يتـراءوا قـدام هللا« 
)مزمـور 42: 2(. وذلـك كان يعنـي اختبـار بركات الرب وفضله عليهم )مزمـور 17: 15(. وبالمثل، 
فـإن التعبيـر العبرانـي »أن نطلـب وجـه هللا« كان يعنـي طلـب المسـاعدة من هللا )أخبـار األيام 
الثانـي 7: 14 ومزمـور 27: 8 ومزمـور 105: 4(. وهـذا هـو المعنى المتعلق بصعود الرب يسـوع 
الـذي تعرضـه لنـا الرسـالة إلـى العبرانييـن. فقـد صعـد المسـيح إلـى هللا بذبيحته الكاملـة، كما 
صعـد المسـيح إلـى السـماء كسـابق ألجلنـا قـدام هللا )عبرانييـن 6: 19 و20(. وقـد تحقـق فيـه 
الوعـد الُمعطـى للمؤمنيـن الذيـن يَطْلُبُوَن َوطًَنـا« و»يَبْتَُغوَن َوطًَنـا أَفَْضَل« وينتظـرون »الَْمِديَنَة 

... الَِّتـي َصانُِعَهـا َوبَارِئَُهـا هللُا« )عبرانييـن 11: 10 و13 – 16(.

مـرة أخـرى، لمـاذا ينبغـي أن تمنحنـا حقيقـة مـا فعلـه المسـيح، ليـس فقـط علـى 
الصليـب ولكـن مـا يفعلـه اآلن فـي السـماء ، يقيـن الحصـول علـى الخـالص؟
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28 شباط )فبراير(         االثنين        

الدعوة اإللهية

اقرأ عبرانيين 2	: 8	 – 	2� ما هو اختبار الشعب في جبل سيناء بناًء على هذه اآليات؟

 

عندمـا طلـب هللا مـن شـعبه الخـروج مـن مصـر، كانـت خطتـه تتمثـل فـي تكويـن عالقـة 
ـا ُموَسـى فََصِعـَد إِلَـى هللِا. فََنـاَداُه الـرَّبُّ ِمـَن الَْجبَـِل قَائِـاًل:  شـخصية وثيقـة معهـم. فقـال: »َوأَمَّ
 » »أَنْتُـْم َرأَيْتُـْم َمـا َصَنْعـُت ِبالِْمْصِريِّيـَن. َوأَنَـا َحَملْتُُكـْم َعلَـى أَْجِنَحـِة النُُّسـوِر َوِجئْـُت ِبُكـْم إِلَـيَّ

)خـروج 19: 3 و4(.
وهكـذا، أعطـى هللا بواسـطة موسـى التعليمـات الالزمـة إلعـداد الشـعب للقائـه. وكان على 
سـوا أوالً )خـروج 19: 10 – 15(. وَمـْن كان يصعـد إلـى الجبـل أو يمـسُّ طرفـه  الشـعب أن يتقدَّ
دون أن يكـون مسـتعًدا كان يُعـرِّض نفسـه للمـوت. إال أن هللا أوصـى الشـعب أنـه بعـد قيامهم 
بإعـداد أنفسـهم لمـدة يوميـن، »فِعْنـَد َصـْوِت الْبُـوِق« فـي اليـوم الثالـث »فَُهـْم يَْصَعـُدوَن إِلَى 
الَْجبَـِل« )خـروج 19: 13(. لقـد كان يريدهـم أن يختبـروا مـا اختبـره موسـى وأشـراف الشـعب 
عندمـا صعـدوا إلـى الجبـل و»َرأَْوا هللَا َوأَكَلُوا َوَشـِربُوا« في حضرته )خـروج 24:  9 – 11(. وأدرك 
ُم اإلِنَْسـاَن َويَْحيَـا« )تثنيـة  الشـعب فيمـا بعـد أنهـم رأوا مجـد هللا ورأوا أن هللا بإمكانـه »أَنَّ يَُكلِـّ
5: 24(. ولكـن عندمـا أتـت اللحظـة، كانـوا يفتقـرون إلـى اإليمـان. وبعد مـرور سـنوات، أوضح 
موسـى قائـالً: »ألَنَُّكـْم ِخْفتُـْم ِمـْن أَْجـِل النَّـاِر، َولَـْم تَْصَعـُدوا إِلَـى الَْجبَـِل« )تثنيـة 5: 5(. لكنهـم 
عوًضـا عـن ذلـك طلبـوا من موسـى أن يكون الوسـيط بينهم وبيـن هللا )تثنيـة 5: 25 – 27، قارن 

هـذه اآليـات بخـروج 20: 18 – 21(. 
إن تجلـي قداسـة هللا فـي جبـل سـيناء كان الهـدف منه هـو أن يتعلَّم الشـعب »مخافة« هللا 
أو توقيـره. فمخافـة الـرب تقـود إلـى الحيـاة والحكمـة والكرامة )تثنيـة 4: 10، قارن هـذه اآلية 
بمزمـور 111: 10، أمثـال 1: 7، أمثـال 9: 10، وأمثـال 10: 27(، وكانـت تهـدف أيًضـا لتعريـف 
الشـعب أن هللا هـو إلـه رحيـم ورؤوف )خـروج 34: 4 – 8(. وبالتالي، ففي حيـن أن هللا أراد من 
شـعبه أن يأتـوا إليـه ويقتربـوا منـه، إال أنهـم خافوا وطلبوا من موسـى أن يتوسـط بينهـم وبينه. 
ونجـد أن الوصـف الـوارد في الرسـالة إلـى العبرانيين عن األحـداث التي وقعت في سـيناء يتبع 
فـي المقـام األول تذكيـر موسـى للشـعب بقلـة إيمانهـم وارتدادهـم بعبـادة العجـل الذهبـي، 
وكيـف أنـه كان خائًفـا مـن مقابلة هللا بسـبب خطيتهم )تثنية 9: 19(. أما اسـتجابة الشـعب فلم 

تكـن هـي خطـة هللا لهـم، لكنهـا عوًضـا عن ذلـك كانـت نتيجة عـدم إيمانهم.

لمـاذا ال ينبغـي لنـا أن نخـاف مـن االقتـراب من هللا القدوس بسـبب يسـوع؟ وما هي 
الشـروط الالزمـة برغـم ذلك حتى يتسـنى لنا االقتـراب منه؟
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1 آذار )مارس(        الثالثاء        

الحاجة إلى الحجاب
للحجـاب وظيفـة مزدوجـة. فالكلمة »كاتيبتاسـما« التي تسـتخدمها الرسـالة إلـى العبرانيين 
لإلشـارة إلـى الحجـاب يمكـن أن تشـير إلى سـتارة الدار )خـروج 38: 18( أو السـتارة الموضوعة 
عنـد مدخـل الحجـرة الخارجيـة للَمقـِدس )خـروج 36: 37( أو السـتارة الداخليـة التـي كانـت 
تفصـل بيـن القـدس وقـدس األقداس )خـروج 26: 31 – 35(. وهذه السـتائر الثـالث كانت عبارة 

عـن مداخـل وحـدود علـى حٍد سـواء، ولـم يسـتطع إال بعض األشـخاص المـرور خاللها.

اقرأ الويين 		: 	 و2 والويين 0	: 	 – 3� ما التحذير الذي نجده في هذه الفقرات؟ 

 

 

 

كان الحجاب حماية للكهنة وهم يخدمون أمام هللا القدوس. وبعد خطية العجل الذهبي، 
قال هللا لموسى أنه لن يصعد معهم إلى أرض الموعد لئال يهلكهم ألنه كانوا شعبًا »ُصلُْب الرَّقَبَِة« 
)خروج 33: 3(. ولذلك أخذ موسى الخيمة ونصبها خارج المحلة، بعيًدا عن المحلة )خروج 33: 
ع موسى ألجلهم، وافق هللا على الذهاب معهم والسير في وسطهم )خروج  7(. ولكن بعد أن تشفَّ

33: 12 – 20(، لكنه وضع عدة إجراءات لحماية الشعب أثناء حلوله وسطهم.
 فعلـى سـبيل المثـال، كان علـى بنـي إسـرائيل االلتـزام بقوانيـن صارمـة مـن جهـة التخييـم 
بحيـث أصبـح المـكان الـذي كانـت خيمـة االجتمـاع منصوبـة فيـه علـى هيئـة مربـع مجـوَّف. 
باإلضافـة إلـى ذلـك، فقـد كان الالويـون يخيِّمـون حـول خيمـة االجتمـاع لحمايـة الَمقـِدس من 
انتهـاك األجانـب وتعديهـم عليـه )سـفر العـدد 1: 51 وسـفر العـدد 3: 10(. وهـم فـي حقيقـة 
وَن فَيَْنزِلُـوَن )أي يخيِّمون(  ـا الالَِّويُـّ األمـر كانـوا عبـارة عـن حجاب بشـري لحماية الشـعب: »َوأَمَّ
وَن  ـَهاَدِة لَِكـْي الَ يَُكـوَن َسـَخٌط َعلَـى َجَماَعـِة بَِنـي إِْسـرَائِيَل، فَيَْحَفـُظ الالَِّويُـّ َحـْوَل َمْسـَكِن الشَّ

ـَهاَدِة« )سـفر العـدد 1: 53(. َشـَعائَِر َمْسـَكِن الشَّ
والـرب يسـوع بصفتـه كاهننـا هـو أيًضـا حجابنـا. فبتجسـده، نََصـَب هللا خيمتـه في وسـطنا 
وأتـاح لنـا الفرصـة ألن نـرى مجـده )يوحنـا 1: 14 – 18(. لقـد أتـاح الفرصـة لإللـه القـدوس أن 

ينـزل ويعيـش وسـط بشـر خطـاة غيـر كاملين.

فكـر فـي معنـى أن هللا الخالـق، الذي صنع الكون، يسـكن وسـط شـعبه، الذيـن كانوا 
آنـذاك أمـة مـن العبيـد الهاربيـن� مـاذا يعلمنا ذلك عـن مدى قـرب هللا منا؟
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2 آذار )مارس(        األربعاء        
الطريق الجديد والحي عبر الحجاب

مة لنا في هذه الفقرة؟ اقرأ عبرانيين 0	: 9	 – 22� ما هي الدعوة الُمقدَّ

 

تقـول الرسـالة إلـى العبرانييـن أن الـرب يسـوع دخـل إلـى الَمقـِدس السـماوي ويدعونا ألن 
نحـذو حـذوه. وهـذا الـكالم يتفـق مع الفكـرة السـابقة التـي علمنا مـن خاللها أن الرب يسـوع 
هـو »رئيـس« المؤمنيـن ودخـل إلى األقداس كسـابق ألجلهـم )عبرانييـن 2: 10؛ عبرانيين 6: 19 
و20؛ عبرانييـن 12: 2(. و»الطريـق الجديـد والحـي« هـو العهـد الجديـد الـذي ابتـدأه )افتتحه( 
الـرب يسـوع بذبيحتـه وصعـوده. والتعبيـر »جديـد وحـي« يخالـف الوصـف الـوارد عـن العهد 
القديـم الـذي تقـول الرسـالة إلـى العبرانيين عنه أنه »َعتََق َوشـاَخ« )عبرانييـن 8: 13(. إن العهد 
الجديـد، الـذي منحنـا غفرانًـا لخطاينـا ووضـع النامـوس فـي قلوبنـا، هـو الـذي أتـاح لنـا فرصة 
االقتـراب مـن هللا والتقـدم إليـه بثقـة، ليـس بسـبب أي صـالح فينـا أو بسـبب أي شـيء قمنـا 
بـه، وإنمـا بسـبب مـا فعلـه الـرب يسـوع ألجلنـا فحسـب وإتمامـه لكافـة االلتزمات والشـروط 

بالعهد. المرتبطـة 
أشـارت الرسـالة إلـى العبرانييـن إلـى أن ابتـداء العهـد القديـم كان يتضمن افتتـاح الَمقِدس 
وتدشـينه وتكريـس الكهنـة )عبرانييـن 9: 18 – 21؛ قـارن هـذه الفقـرة بخـروج 40 والوييـن 8 
و9(. كان الغـرض مـن العهـد هو خلق عالقة وثيقة بين هللا وشـعبه )خـروج 19: 4 – 6(. وعندما 
قَِبـل الشـعب الدخـول فـي هـذه العالقـة، أمر هللا علـى الفور ببنـاء َمقِدس حتـى يتمكن من أن 
يسـكن وسـطهم، وكان افتتـاح الَمقـِدس وتدشـينه وحضـور هللا وسـط شـعبه هـو اللحظـة التـي 

اكتمـل فيهـا العهد بيـن هللا وإسـرائيل القديمة.
وينطبـق الشـيء ذاتـه علـى العهـد الجديـد. فالعهـد الجديـد يتضمـن أيًضـا ابتـداء خدمـة 

الـرب يسـوع الكهنوتيـة ألجلنـا )عبرانييـن 5: 1 – 10 وعبرانييـن 7: 1 – 8: 13(.
وصعـود الـرب يسـوع قدام هللا قـد افتتح حقبة جديدة لشـعب هللا. يخبرنـا األصحاح الثالث 
مـن سـفر زكريـا أن الشـيطان كان فـي محضـر هللا للشـكوى على شـعب هللا الذيـن كان يمثلهم 
يهوشـع الكاهـن العظيـم. وهـذا المشـتكي هـو نفسـه الـذي شـكَّك في أمانـة أيـوب ووالئه هلل 
)أيـوب 1 و2(. إال أن الشـيطان طُـِرح مـن السـماء بفضل ذبيحة الرب يسـوع )رؤيـا 12: 7 – 12، 
قـارن هـذه الفقـرة بيوحنـا 12: 31 ويوحنـا 16: 11(. واآلن فيسـوع يشـفع فينـا ويضمن خالصنا 

باسـتحقاقات ذبيحته وأمانته. 

مـا هـي الشـكاوى واالتهامـات التـي يمكـن أن يوجههـا الشـيطان ضـدك أمـام هللا لـو 
ُسـِمح لـه القيـام بذلـك؟ وإلـى متـى سـيظل يسـتخدم الكـذب واالفتـراء عليـك حتـى 

يتيقـن مـن إدانتـك؟ مـا هـو رجـاؤك الوحيد؟ 

72



3 آذار )مارس(        الخميس        

سيرون وجهه

اقـرأ عبرانييـن 2	: 22 – 24� بـأي معنى نكون قد وصلنا إلى أورشـليم السـماوية ونوجد 
في محضر هللا؟

 

يُقـال أن المؤمنيـن »قـد أتـوا« إلـى جبـل صهيـون، أورشـليم السـماوية، باإليمـان. وبهـذا 
المعنـى فـإن اختبارهـم يتوقـع مـا سـيحدث فـي المسـتقبل وينتظـره. وبالتالـي فـإن أورشـليم 
السـماوية هـي مـن ضمـن األمـور التـي »تُرَجـى« والتـي »ال تُـَرى« لكننـا علـى الرغم مـن ذلك 

نقبلهـا ونتيقـن مـن حدوثهـا باإليمـان )عبرانييـن 11: 1(.
علـى الرغـم مـن صحة ذلـك، إال أن هذا ليس هـو المعنى الكامل لهذه الفقـرة. فنحن قد أتينا 
أيًضا إلى جبل صهيون، في محضر هللا نفسـه، من خالل ممثلنا يسـوع )أفسـس 2: 5 و6؛ كولوسـي 
3: 1(. وصعـود الرب يسـوع إلى السـماء ليس مسـالة إيمـان، لكنها حقيقة. وهـذا البعد التاريخي 
لصعـود الـرب يسـوع هو ما يعطي القـوة للنصيحة التي تقدمها لنا الرسـالة إلـى العبرانيين والتي 
تحثنـا علـى التمسـك بإقـرار الرجـاء )عبرانييـن 4: 14 وعبرانييـن 10: 23(. ويقـول بولس: »فَـإِذْ لََنا 

ْم ِبِثَقـٍة ...« )عبرانيين 4: 14 و16(. ـَماَواِت ... فَلَْنتََقدَّ رَئِيـُس كََهَنـٍة َعِظيٌم قَِد اْجتَاَز السَّ
قد  به  إلننا  لذلك.  وفًقا  نتصرف  أن  ينبغي  وذلك  ممثلنا،  بواسطة  أتينا  قد  فنحن  وبالتالي 
ْهِر  الَِحَة َوقُوَّاِت الدَّ َماِويَّة« وصرنا »ُشرَكَاَء الرُّوِح الُْقُدِس« وذقنا »كَلَِمَة هللِا الصَّ ذقنا »الَْمْوِهبََة السَّ
اآلتِي« )عبرانيين 6: 4 و5(. ولذا فإن حقيقة صعود الرب يسوع إلى السماء وخدمته في الَمقِدس 
السماوي هي »كَِمرَْساٍة لِلنَّْفِس ُمؤْتََمَنٍة َوثَاِبتٍَة« )عبرانيين 6: 19(، فهو الذي يضمن أن المواعيد لها 
معنى وأصل، وأنها تستحق الوثوق بها )عبرانيين 7: 22(. واإليمان بالنسبة لنا له مرساة تاريخية.

لـن يتحقـق قصـد هللا فـي شـخص الـرب يسـوع فحسـب، بـل فينا نحـن أيًضـا. لقـد أوضحنا 
أنـه فـي صعـود المسـيح قـد تحققـت الرمـوز المتعلقـة بـأول عيديـن سـنويين يهودييـن، أال 
وهمـا عيـد الفصـح ويـوم الخمسـين. أمـا عيـد المظـال، فوفًقـا للرسـالة إلـى العبرانييـن وسـفر 
الرؤيـا، فإنـه لـم يتحقـق بعـد. فهـذا العيد سـوف نحتفل بـه مع ربنا يسـوع عندمـا نذهب إلى 
»الَْمِديَنـَة ... الَِّتـي َصانُِعَهـا َوبَارِئَُهـا هللُا« في الوطن السـماوي )عبرانييـن 11: 10 و13 – 16(. لن 
نبنـي مظـاالً، لكـن مظلـة هللا أو خيمتـه سـتنزل مـن السـماء وسنسـكن معه إلـى األبـد )رؤيا 7: 

15 – 17؛ رؤيـا 21: 1 – 4؛ رؤيـا 22: 1 – 5؛ سـفر العـدد 6: 24 – 26(.

كيف يمكننا أن نحيا وعد الحياة األبدية اآلن رغم اآلالم والمعاناة المحيطة بنا والممتلئ 
بها العالم اليوم؟ وما هو الجواب الذي يمكنك أن تقدمه لمن يقولون أن هذا الكالم هو 

مجرد أوهام لمساعدتنا على الشعور بالراحة واالطمئنان بشأن حياتنا هذه؟
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4 آذار )مارس(        الجمعة        

رس: »إن صعـود المسـيح إلـى السـماء كان عالمـة علـى أن تابعيـه  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
سـيقبلون البركـة الموعـود بهـا. لهـذا كان عليهـم أن ينتظروا هـذه البركة قبل البـدء في عملهم. 
وعندمـا دخـل المسـيح من أبواب السـماء جلس على عرشـه وسـط تمجيد المالئكـة. وحالما تم 
د المسـيح حًقـا بالمجد الذي  كل هـذا نـزل الـروح القـدس علـى التالميذ في سـيول غامرة وتمجَّ
كان له عند اآلب منذ أيام األزل. إن انسـكاب الروح في يوم الخمسـين كان عالمة السـماء على 
أن عمليـة تتويـج الفـادي وتسـلمه للسـلطة قـد تمـت. فبنـاًء علـى وعـده أرسـل الـروح القدس 
مـن السـماء إلـى تابعيـه كعالمـة على أنه قد أخد كل سـلطان في السـماء وعلـى األرض ككاهن 

وملـك، وصار هو المسـيح )الممسـوح( على شـعبه ...
»لقــد أمكنهــم أن يذكــروا اســم يســوع بيقيــن، أَفَلـَـْم يكــن هــو صديقهــم وأخاهــم األكبــر؟ 
فــإذ صــارت لهــم شــركة وثيقــة مــع المســيح تيقنــوا مــن أنهــم سيجلســون معــه فــي الســماء. 
ــال  ــوة، أعم ــه!« )روح النب ــهدوا ل ــا ش ــم عندم ــن آرائه ــروا ع ــة عب ــة وملهب ــة ملتهب ــأي لغ فب

الرســل، صفحــة 13، 63(.

أسئلة للنقاش
� َمَتـى أَِجـيُء َوأَتَـَراَءى  	� قـال المرنـم: »َعِطَشـْت نَْفِسـي إِلَـى هللِا، إِلَـى اإِللـِه الَْحـيِّ
اَم هللِا؟« )مزمـور 42: 2(� كيـف يمكـن أن يكـون لدينـا نفـس التعطـش للمجـيء  ُقـدَّ
والتواجـد فـي محضـر هللا؟ وإن لـم نفـرح اآلن ونحـن فـي محضـر هللا عندمـا نسـجد 
امـه باإليمـان، فهل سـنفرح في المسـتقبل؟ مـا هـي العوامل التي  أمامـه ونتـراءى قدَّ

تقـود إلـى الفـرح ونحـن فـي محضر هللا؟

2� في كتاب يسـخر من اإليمان ويزدري به، ابتكر شـخص ما إنسـانًا آلًيا من المفترض 
أنـه يقـوم بـدور اإليمـان بالنيابـة عنـا� كيف يمكننـا رغم هـذه المحاكاة السـاخرة أن 
نتوخـى الحـذر وأال نفعـل مـا فعله بنو إسـرائيل في الصحـراء: أن نطلب من أشـخاص 
أو أشـياء أن يتوسـطوا بيننـا وبيـن هللا؟ فنحـن نميل لجعـل اآلخرين يدرسـون الكتاب 
بون  المقـدس ألجلنـا فيعثـرون علـى آللـئ الحـق الكتابـي، وبعض األشـخاص قـد يُجرَّ
لالعتقـاد بـأن صلـوات اآلخريـن ألجلهـم تحمـل ثقـالً أكبـر في نظـر هللا مـن صلواتهم 
هـم� لمـاذا يتوجـب علينـا تجنـب هـذا الفـخ الروحـي؟ لماذا، بسـبب يسـوع، يمكننا 

االقتـراب مـن هللا دون الحاجـة إلى أي شـخص آخر؟

3� يقيـن الخـالص هـو فحوى الرسـالة إلى العبرانييـن� فكيف ينبغي لنـا توخي الحذر 
مـن الخلط بين الظـن واليقين؟
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* 5 – 11 آذار )مارس(    الدرس الحادي عرش    

لُِه يَُسوع، َرئِيس إيَمانَُنا وُمكمِّ

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: عبرانييـن 10: 35 – 39، روميـة 1: 17، عبرانييـن 11، يشـوع 2: 

9 – 11، عبرانييـن 12: 1 – 3.

ـُروِر  لِـِه يَُسـوَع، الَِّذي ِمـْن أَْجِل السُّ آيـة الحفـظ: »نَاِظِريـَن إِلَـى َرئِيـِس اإِليَمـاِن َوُمكَمِّ
يَِميـِن َعـرِْش هللِا«  َفَجلَـَس ِفـي  ِبالِْخـْزِي،  لِيـَب ُمْسـَتِهيًنا  أََماَمـُه، اْحَتَمـَل الصَّ الَْمْوُضـوعِ 

)عبرانييـن 2	: 2(�

األصحاحات  أكثر  أنهما  األرجح  على  العبرانيين  إلى  الرسالة  من  و12   11 األصحاحان  إن 
المحبوبة في هذه الرسالة، فهما يصفان الحياة المسيحية كسباق نشترك فيه جميًعا ويحصل فيه 
كل من يبقى مخلًصا وأميًنا على المكافأة والمجازاة. كما أنهما يصفان أحداث الفداء كسباق كان 
يركض فيه أبطال اإليمان في الماضي بصبر ومثابرة، برغم اآلالم، لكنهم لم يتلقوا المجازاة بعد.

وذلك ألن القصة تنتهي بنا، وليس بهم فقط. فنحن العمل الختامي. واألحداث تصل لذروتها 
بدخولنا نحن إلى السباق واشتراكنا فيه وإنهاء الجزء األخير منه، والرب يسوع نراه جالًسا عند 
التي  الطريقة  يرينا  لنا اإلرشاد واإللهام، وبصفته قدوتنا فهو  م  يقدِّ النهاية عن يمين هللا،  خط 
نجري بها في السباق. وهو أيًضا الشاهد األكيد على أن المجازاة حقيقية، وأنه قد اشترك في 

السباق من قبل ألجلنا ويفتح لنا الطريق )عبرانيين 6: 19 و20؛ عبرانيين 10: 19 – 23(.
يوضـح لنـا األصحـاح 11 مـن الرسـالة إلـى العبرانييـن أن اإليمـان هـو الثقـة فـي وعـود هللا، 
حتـى لـو لـم نسـتطع رؤيتهـا بعد. سـوف يسـتعرض هـذا الدرس مـا هو اإليمـان وكيـف يمكننا 
نيلـه مـن النمـاذج الماضيـة التـي يعرضها لنا األصحـاح 11، وكيـف يمكننا الحصول عليه بشـكل 
خـاص ومركـزي مـن خـالل الـرب يسـوع مثالنا الذي تقـول عنه الرسـالة إلـى العبرانييـن أنه هو 

لُـُه« )عبرانيين 12: 2(. »رَئِيـُس إيَمانُنـا وُمكمِّ

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 12 آذار )مارس(.
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6 آذار )مارس(        األحد        

الَباُر ِباإليَماِن يَحيا

اقرأ عبرانيين 0	: 35 – 39� ما الذي يقوله هللا لنا في هذه اآليات؟

 

الصبـر هـو سـمة مـن سـمات شـعب هللا فـي األيـام األخيـرة، وبدونهـا لـن يقـدروا أن ينالوا 
المواعيـد )رؤيـا 13: 10 ورؤيـا 14: 12(. ولكـن حتـى يتمكنـوا مـن أن يصبـروا، فعليهـم أن 
يتمسـكوا بإيمانهـم )عبرانييـن 10: 23 وعبرانييـن 4: 14(. وقـد أوضـح بولـس أن جيـل الصحراء 
لـم يتمكنـوا مـن نيل الموعد ألنهـم كانوا يفتقرون إلى اإليمـان )عبرانيين 3: 19(. والرسـالة إلى 
العبرانييـن تُظِهـر المؤمنيـن علـى أنهم علـى أعتاب اختبـار تحقيـق المواعيـد )9: 28؛ عبرانيين 
10: 25 و36 – 38( وأنهـم يحتاجـون إلـى ممارسـة اإليمـان إذا كانـوا يريـدون نيـل المواعيـد 

)عبرانييـن 10: 39(.
يبـدأ بولـس شـرحه عـن اإليمـان باقتبـاس مـن سـفر حبقـوق 2: 2 – 4. يتسـاءل حبقـوق 
ارين األشـرار الذين  النبـي فـي هـذه اآليـات عن السـبب الذي يجعـل هللا يحتمل األشـخاص الغدَّ
يظلمـون األبـرار )حبقـوق 1: 12 – 17(. لقـد كان النبـي وشـعبه يتألمـون، ولذلـك أرادوا من هللا 
أن يفعـل شـيئًا. إال أن هللا أجـاب بالقـول أن هنـاك ميعـاد لتحقـق وعـده، وأنـه يجـب عليهـم 
االنتظـار )عبرانييـن 2: 2 – 4(. كان حبقـوق وشـعبه يعيشـون مثلنـا بيـن وقـت الوعـد ووقـت 
تحقيقـه. اسـتمرت رسـالة هللا في عبرانيين إذ نقرأ »َسـيَأْتِي اآلتِي َوالَ يُبِْطـُئ« )عبرانيين 10: 37، 

راجـع أيًضـا حبقـوق 2: 3(. 
ـد اإليمـان ويفعل مـا يرضي هللا  تشـير هـذه اآليـة إلـى الـرب يسـوع، فهـو البـار، الـذي جسَّ

ويمنـح الحيـاة )عبرانييـن 10: 5 – 10(.
فلمـاذا إًذا يُبطـئ؟ لـن يُبطـئ. لقـد أتـى بالفعل ليمـوت من أجلنـا )عبرانييـن 9: 15 – 26(، 
ومـن المؤكـد أنـه سـيأتي ثانيًة فـي الميعاد المحـدد )عبرانييـن 9: 27 و28؛ عبرانييـن 10: 25(.

ـا الْبَـارُّ فَِباإِليَمـاِن يَْحيَـا« )عبرانييـن 10: 38(. وبولـس  وقـد اسـتمرت رسـالة هللا إذ نقـرأ: »أَمَّ
يقـول الشـيء ذاتـه فـي روميـة 1: 17 وغالطيـة 3: 11. أما اآليـات الواردة في روميـة 1: 16 و17 
ففيهـا اسـتنارة ألذهاننـا ألنها توضـح أن بر هللا »ُمْعلَـٌن ... ِبِإيَماٍن، إِليَماٍن«. الشـيء الذي يقصده 

بولـس هـو أن أمانـة هللا لوعـوده تأتـي أوالً، والثمرة التـي تنتجها أمانتـه هي إيماننـا وأمانتنا. 
وحيـث أن هللا يبقـى أميًنـا لوعـوده )تيموثـاوس الثانيـة 2: 13(، فـإن البار سـيبقى أيًضا أميًنا 

كنتيجـة ألمانة هللا.

لمـاذا مـن المهـم أن نـدرك أن إيماننـا ينبـع مـن أمانـة هللا ويتغـذى عليهـا؟ وكيـف 
نتعلـم الثقـة أكثـر فـي أمانتـه لنـا وللوعـود التـي وعدنـا بهـا؟
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7 آذار )مارس(        االثنين        

باإليمان إبراهيم
تُعـرِّف الرسـالة إلـى العبرانييـن اإليمـان على أنه: »الثَِّقـُة ِبَما يُرَْجـى َواإِليَقاُن ِبأُُمـوٍر الَ تَُرى« 
ـدوا اإليمان في  م لنـا قائمة بأشـخاص أمنـاء من تاريخ إسـرائيل جسَّ )عبرانييـن 11: 1(. ثـم تقـدِّ

حياتهـم، وتبيّـن لنـا كيف أنهـم أظهروا هـذا اإليمان من خـالل أعمالهم.

اقـرأ عبرانييـن 		: 	 – 9	� مـا هـي األشـياء التـي فعلهـا »أبطـال« اإليمان هـؤالء الذين 
ـدوا اإليمـان فـي حياتهـم؟ ومـا هي الصلـة بيـن أعمالهم واإليقـان بأمـور ال تُرى؟ جسَّ

 

مـن المحتمـل أن إبراهيـم هـو أهـم شـخصية في هـذا األصحـاح. فالعمـل األخيـر المرتبط 
باإليمـان الـذي قـام بـه إبراهيـم يسـاعدنا على فهـم الطبيعـة الحقيقيـة لإليمان.

ـح الرسـالة إلـى العبرانييـن إلى وجود تناقض فـي الطلب الذي طلبه هللا مـن إبراهيم أن  تلمِّ
م ابنـه إسـحاق كذبيحـة. فإسـحاق لم يكن االبـن الوحيـد إلبراهيم، لكن إسـماعيل كان بكر  يقـدِّ
إبراهيـم، لكـن هللا أخبـر إبراهيـم أنـه ال بأس مـن قبوله لطلب سـارة وقيامه بطرد هاجـر وابنها 
إسـماعيل ألنـه سـيعتني بهمـا، وأيًضا ألن نسـل إبراهيم سـيخرج مـن ذرية إسـحاق )تكوين 21: 
12 و13(. إال أن هللا فـي األصحـاح التالـي يطلـب مـن إبراهيـم أن يقدم إسـحاق ُمحرقـًة. ولذلك 
فـإن التعليمـات التـي أعطاهـا هللا إلبراهيـم فـي تكويـن 22 تبـدو وكأنهـا تتعارض بشـكل قاطع 

مـع الوعـود التـي وعـده بها في تكويـن 12 – 21.
تخبرنـا الرسـالة إلـى العبرانييـن أن إبراهيم اسـتطاع أن يحـل اللغز وذلك بتوصله لالسـتنتاج 
الـذي مفـاده أن هللا سـيقيم إسـحاق بعـد تقديمـه كذبيحة. وهذا أمـر مذهل ألنه لـم يُقام أحد 
بعـد. ولكـن علـى ما يبـدو أن اختبار إبراهيم السـابق مع هللا قاده لهذا االسـتنتاج. واآلية الواردة 
فـي عبرانييـن 11: 12 تخبرنـا أن إسـحاق ُحِبل به بواسـطة قوة هللا من واحد »ُمَمـاٍت« )كاَن ِفي 
ُحكـِم األمـواِت(. وأشـار بولـس أيًضـا إلـى أن إبراهيم على الرغـم من كونه »في ُحكـم األموات« 
وكـون سـارة عاقـرًا، »فَُهـَو َعلَـى ِخـالَِف الرََّجـاِء، آَمـَن َعلَـى الرََّجـاِء، لَِكـْي يَِصيَر أَبًـا ألَُمـٍم كَِثيرٍَة« 
ِذي يُْحِيي الَْمْوتَـى، َويَْدُعو األَْشـيَاَء َغيَْر الَْمْوُجـوَدِة كَأَنََّها َمْوُجـوَدٌة« )رومية 4:  ألن آمـن بـاهلل »الَـّ
17 – 20(. فمـن المؤكـد أن إبراهيـم كان يظـن أنه بما أن هللا اسـتطاع أن يقيم إسـحاق من ذاك 
الـذي كان فـي ُحكـم األمـوات، فإنـه يسـتطيع أن يفعـل ذلـك مرة أخـرى. وقـد رأى إبراهيم في 

قيـادة هللا وإرشـاده لـه فـي الماضي إشـارة إلى ما يمكـن أن يفعله في المسـتقبل.

لمـاذا يعـد التأمـل فـي قيـادة هللا لنا فـي الماضي أمـًرا شـديد األهمية فـي المحافظة 
علـى إيماننـا بـه وثقتنا فيـه اليوم؟ 
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8 آذار )مارس(       الثالثاء        

موسى واإليمان بما ال يُرى

اقـرأ عبرانييـن 		: 20 – 28� مـا هـي األشـياء التـي فعلها أبطال اإليمان هـؤالء؟ وما هي 
الصلـة بيـن أفعالهـم والثقة بمـا يُرجى واإليقان بأمـوٍر ال تُرى؟

 

موسـى هـو النمـوذج الرئيسـي الثانـي الـذي يعرضـه لنا أصحـاح اإليمـان هذا. لقـد ابتدأت 
حيـاة موسـى واُختتمـت بفعليـن كانـا يتسـمان بتحـدي الملـك. فقـد أخفـاه أبـواه عندمـا ُولِد، 
ألنهمـا »َلَـْم يَْخَشـيَا أَْمـَر الَْملِـِك« )عبرانييـن 11: 23(، وتَـرََك مصـر »َغيْـَر َخائِـٍف ِمـْن َغَضـِب 
الَْملِـِك« )عبرانييـن 11: 27(. إال أن أبـرز األفعـال التـي قـام بهـا موسـى هو أنـه »أَبَـى أَْن يُْدَعى 
ابْـَن ابَْنـِة ِفْرَعـْوَن« )عبرانييـن 11: 24(. وعندمـا يشـير الكتـاب المقـدس إلـى والـدة موسـى 
المصريـة علـى أنهـا »ابنـة فرعون« فذلـك يوحي بأن موسـى كان من المقرر أن يكـون الفرعون 
التالـي لمصـر. ومـع ذلـك فقـد كان على اسـتعداد للتخلـي عن فرصتـه ليصير حاكم أقـوى دولة 
فـي العالـم فـي ذلـك الحيـن، وأن يصبـح عوًضـا عن ذلـك قائـد مجموعة مـن العبيـد الالجئين.

قـارن عبرانييـن 		: 24 – 27 بعبرانييـن 0	: 32 – 35� مـا هـي أوجـه الشـبه بيـن حالـة 
المتلقيـن األصلييـن للرسـالة إلـى العبرانييـن واختبار موسـى؟

 

لقـد كانـت عظمـة موسـى تتمثـل فـي كونـه قـادًرا علـى النظر إلـى ما هـو أبعد مـن وعود 
ملـك مصـر وأن ينظـر إلـى غيـر المنظور، أي وعـود هللا. تقول الرسـالة إلى العبرانيين أن موسـى 
كان ينظـر إلـى »المجـازاة« وليـس إلـى »خزائـن مصـر«. وهـذه المجازاة هـي نفسـها المجازاة 

المذكـورة فـي عبرانييـن 10: 35 والتـي وعـد بهـا هللا كل مـن يؤمن به.
ال بـد أن كلمـات بولـس بشـأن القـرار الذي إتخذه موسـى قد تـردد صداها بقـوة في قلوب 
قارئـي رسـالته األصلييـن. فقـد كانـوا يحتملـون اللوم واإلهانـات بسـبب إيمانهم بالمسـيح. كما 
أنهـم تعرضـوا للباليـا والضيقـات وفقـدوا ممتلكاتهـم )عبرانييـن 10: 32 – 34(. وتعرض بعضهم 
ل مع شـعب هللا، عـوض التمتع  للحبـس والسـجن )عبرانييـن 13: 3(. وموسـى أيًضـا اختـار أن يُذَّ
بخزائـن مصـر وغناهـا، وأن يحمـل عـار المسـيح واإلهانـات المرتبطـة بـه، ألنـه كان يؤمـن بأن 

مجـازاة المسـيح أعظـم مـن أي شـيء يمكن أن تقدمـه مصر.

مـا هـي بعـض المتاعـب واآلالم التـي واجهتها بسـبب إيمانـك؟ وما هي األشـياء التي 
كان عليـك التخلـي عنهـا بسـبب ذلك؟ ومـا هي المجازاة التي يسـتحقها هـذا اإليمان 

حتـى ولـو كنت ال تسـتطيع رؤيتها؟
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9 آذار )مارس(        األربعاء        

باإليمان راحاب والباقون
اقـرأ عبرانييـن 		: 	3 ويشـوع 2: 9 – 		� لمـاذا ُذِكـرت راحـاب الزانيـة الوثنيـة ضمـن 

سـة فـي هـذا األصحـاح؟ الشـخصيات الكتابيـة الُمقدَّ

 

ربما تكون راحاب أكثر شخصية لم نتوقع ورودها ضمن قائمة أبطال اإليمان في عبرانيين األصحاح 
11. فهي واحدة من امرأتين مذكورتين باالسم، والعاشرة في قائمة األبطال الواردة في هذا األصحاح، 
واألولى بعد القائمة التي وردت عن آباء إسرائيل وأجدادهم، الذين كانوا يعتبرون جميًعا أتقياء وأبرار. 

ولكن عندما نتأمل في شخصية راحاب، فنجد أنها ليست امرأة فحسب، بل أيًضا زانية وثنية.
ومـا هـو أكثـر إثـارة للدهشـة، هـو أنهـا توجـد فـي مركز موضـوع األصحـاح وذروتـه، ونجد 
أن القائمـة ُمرتَّبـة بطريقـة فريـدة. وكل جملـة مرتبطـة ببطـل مـن أبطـال اإليمـان تبـدأ بعبارة 
»باإليمـان«. والصيغـة األساسـية الُمسـتَعملة في األصحـاح هي »باإليمان فـالن الفالني فعل كذا 
وكـذا« أو »باإليمـان كـذا وكـذا حـدث لفالنـي الفالني«. وهـذه الصيغـة المتكررة تجهِّـز القارئ 

وتعـده لالسـتماع للتأكيـد القوي:»باإليمـان قاد يشـوع الشـعب إلـى أرض الميعاد«.
إال أن النص ال يذكر ذلك، وال نجد ذكرًا ليشوع في األصحاح، بل الزانية تأخذ مكانه. وبعد أن 
ورد ذكر راحاب، تنتهي الصيغة المتكررة بغتًة بالكلمات »َوَماَذا أَقُوُل أَيًْضا؟« )عبرانيين 11: 32(. 

وبعد ذلك يقوم بولس بسرد بعض األسماء واألحداث سرًدا سريًعا وال يقوم بشرحها بالتفصيل.
إن فعل اإليمان الذي قامت به راحاب هو أنها استمعت وآمنت وأطاعت على الرغم من 
أنها لم ترى. فهي لم ترى الضربات التي وقعت على مصر، أو الخالص العظيم عند البحر األحمر، 
أو تدفق الماء من الصخرة، أو نزول الخبز من السماء، لكنها آمنت بالرغم من ذلك. لقد كانت 
نموذًجا جيًدا لجمهور العبرانيين الذين لم يسمعوا الرب يسوع وهو يكرز ولم يروه وهو يجري 

معجزًة، ولنا، نحن الذين لم نرى هذه األشياء أيًضا.
»كانت راحاب عاهرة تعيش على سور أريحا. لقد أخفت الجاسوسين اإلسرائيليين اللذين 
أُرِسال للتجسس على تلك المدينة وتحصيناتها. وبسبب اإلحسان التي أظهرته تجاههما ومجاهرتها 
أريحا«  على  الهجوم  يقع  عندما  وعائلتها  هي  ستنجو  بأنها  الجاسوسان  وعدها  باهلل،  باإليمان 

)مقدمة عن راحاب في كتاب بنات هللا، صفحة 35(.
وبعد ذلك يواصل بولس حديثه ويذكر عدًدا من الصعوبات والضيقات التي واجهها الكثيرون. 
الفرصة كانت متاحة لديهم ألن  النََّجاَة« )عبرانيين 11: 35( تشير إلى أن  يَْقبَلُوا  وعبارة »َولَْم 
يهربوا، لكنهم اختاروا أال يفعلوا ذلك ألنهم كانوا ينظرون إلى المجازاة التي سيعطيهم إياها هللا.

علـى الرغـم مـن أننـا لـم نشـهد حـدوث أي مـن هـذه األشـياء )كالخليقة التـي تمت 
فـي سـتة أيـام، والخروج ، وصليب المسـيح(، فلمـاذا توجد لدينا العديد من األسـباب 

الوجيهـة لإليمـان بأنهـا قد حدثـت بالفعل؟
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10 آذار )مارس(        الخميس        

لِه يَسوع، َرئيُس إِيَمانِنا وُمكمِّ

اقرأ عبرانيين 2	: 	 – 3� ماذا تطلب منا هذه اآليات أن نفعل؟

 

فـي عبرانييـن األصحـاح 12 يصـل الحديث عـن اإليمان إلى ذروته في شـخص الرب يسـوع. 
لقـد بـدأ بولـس رسـالته بالـرب يسـوع »اآلتِـي َوالَ يُبِْطـُئ« )عبرانييـن 10: 37(، ويختـم كالمـه 
لـه«،  ـل« إيماننـا )عبرانييـن 12: 2(. إن يسـوع هـو »رئيـس اإليمـان وُمكمِّ بالـرب يسـوع »ُمكمِّ
ـد المعنـى الحقيقي  وهـذا يعنـي أنـه هو الـذي يجعل اإليمـان ممكًنا وهـو النموذج الذي يُجسِّ

لحيـاة اإليمـان. ففـي شـخص المسـيح يصل اإليمـان إلـى أقصى وأسـمى درجـات اكتماله.
الرب يسوع هو »مؤسس« )أو »رئيس« أو »رائد«( إيماننا بثالث معاٍن على األقل.

فهـو أوالً وقبـل كل شـيء الوحيـد الذي أنهى السـباق بكل مـا تحمله الكلمة مـن معنى. أما 
اآلخـرون الذيـن ورد ذكرهـم فـي األصحـاح السـابق لـم يصلـوا بعد إلـى هدفهـم )عبرانيين 11: 
39 و40(. أمـا الـرب يسـوع فقـد دخـل راحـة هللا فـي السـماء ويجلـس عـن يميـن اآلب. ونحن 

وهـؤالء اآلخـرون سـنحكم مع المسـيح في السـماء )رؤيـا 20: 4(.
واألمر الثاني هو أن حياة الرب يسوع الكاملة هي التي أتاحت الفرصة لهؤالء اآلخرين أن يجروا 

سباقهم )عبرانيين 10: 5 – 14(. لو لم يكن الرب يسوع قد أتى، لكان سباق الجميع بال جدوى. 
وأخيـرًا، فالـرب يسـوع هـو السـبب فـي اإليمـان الـذي لدينـا. وبصفته واحـًدا مـع هللا، فقد 
عبَّـر عـن أمانـة هللا نحونـا وأظهرهـا. فـاهلل لـم يفشـل أبـًدا فـي محاوالتـه لتخليصنـا، وهـذا هو 
السـبب فـي أننـا سـنصل إلـى المجازاة فـي النهايـة إذا لم نستسـلم للفشـل واليـأس. لقد ركض 
الـرب يسـوع السـباق بصبـر وظـل أميًنـا حتـى ونحـن غيـر أمنـاء )تيموثـاوس الثانيـة 2: 13(. 

فإيماننـا هـو مجـرد اسـتجابة إليمانـه وأمانتـه هو.
ـد بصورة كاملـة الطريقـة التي  ـل« اإليمـان ألنـه يجسِّ والـرب يسـوع فـي النهايـة هـو »ُمكمِّ
يمكننـا أن نجاهـد بهـا فـي سـباق اإليمـان. كيـف قام هـو بالجري؟ لقـد طرح كل ثقـل بالتخلي 
عـن كل شـيء مـن أجلنـا )فيلبـي 2: 5 – 8(. لـم يفعـل خطيـة البتة. لقـد وضع المجـازاة نصب 
عينيـه بثبـات وتصميـم من أجل السـرور الموضوع أمامه، أي سـروره برؤية بني البشـر مفديين 
ـل اإلهانـة واإلسـاءة وسـوء فهـم اآلخريـن لـه، واحتمـل الصليـب مسـتهيًنا  بنعمتـه. ولهـذا تحمَّ

بالخـزي )عبرانييـن 12: 2 و3(.
واآلن فقـد حـان دورنـا فـي الجـري والجهـاد. على الرغـم من أننا ال نسـتطيع أبـًدا أن نحقق 
مـا حققـه الـرب يسـوع بقوتنـا الخاصـة، إال إننـا لدينـا مثالـه الكامـل الـذي تركـه لنـا، ولذلـك 
م بإيمان،  فباإليمـان بـه وتثبيـت أنظارنـا عليـه )كمـا فعـل اآلخـرون مـن قبلنـا(، نُحاضـر ونتقـدَّ

واثقيـن فـي وعـود المجـازاة العظيمـة التـي أعطاهـا لنا.
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11 آذار )مارس(        الجمعة        

رس: »فباإليمان إذن صرت للمسيح، وباإليمان يتسّنى لك أن تثبت فيه.  لَِمِزيد ِمْن الدَّ
البركاِت  الكل: ملء  منه  وتأخذ  وإرادتك وخدمتك،  قلبك  الكل:  تعطيه  أنت  إنه ألخذ وعطاء، 
وحلوَل المسيِح في قلبك ليكون لك قوًة وبرّاً وعوناً أبدياً، فيهبك القدرة على الطاعة الكاملة« 

)روح النبوة، طريق الحياة، صفحة 60(.
»إّن هللا لم يطلب ِمنَّا أن نؤمن دون أن يقدم لنا بيِّنات كافية نبني عليها إيماننا. فالشواهد 
التي تدلنا على وجود هللا، وتظهر لنا صفاتِه وسجاياه، وتثبت صدق أقواله، متوافرة لدينا، وهي 
مستساغة للعقل أيضا. ومع ذلك فإنه تعالى لم يُزِل إمكانية الشك، إْذ يجب أن يقوم إيماننا على 
البيان، ال على العيان. ومن ثم يكون لنا أن نختار بين أن نؤمن أو نرتاب. فمن أراد أن يرتاب 

يجد ما يتعلل به، ومن أراد أن يؤمن فال تعوزه البينة وال ينقصه الدليل.
بيـد أنّـه يسـتحيل علـى عقولنـا أن تدرك كنه هللا، أو أن تسـتوعب أعماله، ألنـه تعالى محاط 
بأسـرار تحيـر حكمـة العالـم. فـإّن أذكـى األذهـان المثقفـة تعجـز عـن اسـتيعابها وإدراكهـا، بل 
يقـف العلمـاء منهـا موقـف مـن قـال »أَإِلَـى ُعْمـِق هللِا تَتَِّصـُل أَْم إِلَى نَِهايَـِة الَْقِديـِر تَْنتَِهـي؟ ُهَو 
ـَماَواِت فََمـاَذا َعَسـاَك أَْن تَْفَعـَل؟ أَْعَمُق ِمـَن الَْهاِويَـِة فََماَذا تَـْدِري« أيوب7:11و8. أَْعلَـى ِمـَن السَّ

وكتـب الرسـول بولـس فـي ذلـك هاتفـا بتعجـب »يَـا لَُعْمـِق ِغَنـى هللِا َوِحْكَمِتـِه َوِعلِْمـِه! َمـا 
ـَحاُب  أَبَْعـَد أَْحَكاَمـُه َعـِن الَْفْحـِص َوطُرُقَـُه َعـِن ااِلْسـِتْقَصاِء« روميـة33:11. لكـن، ولئن كان »السَّ
بَـاُب َحْولَـُه. الَْعـْدُل َوالَْحـقُّ قَاِعَدُة كُرِْسـيِِّه« مزمـور2:97. وفي اسـتطاعتنا أْن نفهم معاملته  َوالضَّ
للنـاس وأن نعـرف بواعثـه، فنـرى فيهـا محبـة أبديـة متحدة بقـوة فائقة الحـد. ونسـتطيع أيضاً 
أن نـدرك مـن مقاصـده مـا هـو لمنفعتنـا. وأمـا فيمـا عـدا ذلك فإننـا نثـق بمحبته ونتـكل على 

قوتـه.« )روح النبـوة، طريـق الحيـاة، صفحة 88(.

أسئلة للنقاش
	� كتب أحد العلماء المسيحيين األوائل ذات مرة قائالً: »كريدو أت إنتيليجام« وهي 
عبارة التينية تعني »أؤمن حتى أفهم«� وعبرانيين 		: 3 تقول »ِباإِليَماِن نَْفَهُم«� فما هي 
العالقة بين اإليمان والفهم؟ ولماذا يأتي اإليمان في أحيان كثيرة قبل الفهم؟ أي، لماذا 
ينبغي لنا أن نقبل باإليمان ما نعجز في البداية عن فهمه إلى أن يأتي المزيد من الفهم؟

2� الكلمـة اليونانيـة »بيسـتيس« تعنـي »إيمـان« و«أمانة« على حٍد سـواء� لماذا يعد 
هـذان المعنيـان مهميـن فـي السـعي لفهـم معنـى العيـش »باإليمـان«؟ كيـف أظهر 
المؤمنـون فـي عبرانييـن 		 حقيقـة إيمانهـم مـن خـالل أمانتهـم؟ وكيـف يمكننا أن 

نفعـل الشـيء ذاته؟

3� علـى الرغـم مـن أننـا نفهم أن اإليمان هـو عطية من عند هللا )روميـة 2	: 3(، فما 
هـو الـدور الـذي نلعبه )إن وجد( في نيـل هذه العطيـة والمحافظة عليها؟
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* 12 – 18 آذار )مارس(    الدرس الثاين عرش    

َقاِبلُوَن َملَكُوتًا الَ يََتَزْعَزُع

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: عبرانييـن 12: 18 – 29؛ خـروج 32: 32؛ دانيـال 7: 9 و10 و13 

– 22؛ حجـي 2: 6 – 9؛ مزمـور 16: 8؛ عبرانييـن 13: 15 و16.

آيـة الحفـظ:  »لِذلِـَك َونَْحُن َقاِبلُـوَن َملَكُوتًا الَ يََتَزْعَزُع لَِيكُْن ِعْنَدنَا ُشـكٌْر ِبـِه نَْخِدُم هللَا 
ِخْدَمًة َمرِْضيًَّة، ِبُخُشـوعٍ َوتَْقـَوى« )عبرانيين 2	: 28(�

تعتبـر الفقـرة الـواردة فـي عبرانييـن 12: 18 – 29 وهـي الفقـرة المتعلقـة بـدرس هـذا 
األسـبوع، ذروة هـذه الرسـالة، فهـي تلخـص الموضـوع الرئيسـي لهـذه الرسـالة وذلـك بتكـرار 
م إلينـا في شـخص ابنـه، وأننا بحاجة إلـى الحرص  الفكـرة التـي بـدأت بهـا، أال وهـي أن هللا تكلَـّ
علـى أال نرفـض سـماع مـن يكلمنـا )عبرانييـن 1: 1 و2 وعبرانييـن 12: 25(. والوصـف الوارد عن 
الـرب يسـوع فـي عبرانييـن 12: 22 – 24 يلخـص مـا تقـره الرسـالة وتؤكـده عنـه، فالرب يسـوع 
م خالًصا للمؤمنيـن، وخدمتـه الكهنوتيـة والملكية ألجلنا  هـو وسـيط العهـد الجديـد، ودمه يُقـدِّ
سـبب فـرح واحتفال الجند السـماويين. أخيـرًا تحتوي اآليات الواردة فـي عبرانيين 12: 25 – 29 
علـى النصيحـة األخيـرة شـديدة األهميـة، أال وهـي أن دينونـة هللا قادمـة، وأنهـا سـتجلب هالكًا 

علـى أعدائـه وتبريـرًا وملكوتًـا لشـعبه )عبرانييـن 12: 28 و29(.
تؤكـد الخاتمـة علـى األشـياء التـي حققهـا الـرب يسـوع علـى الصليـب وتوجـه المؤمنيـن 
إلـى اكتمـال انتصـاره عندمـا يأتـي في مجيئـه الثاني. اسـتعمل بولس بعـض الصـور والتعبيرات 
مـن دانيـال 7 لتذكيـر قارئـي الرسـالة بـأن الـرب يسـوع قد حصـل عى ملكـوت مـن هللا، الديَّان 
)دانيـال 7: 9 – 14(، وأنـه سيشـارك ملكوتـه مـع المؤمنين »قديسـي العلـي« الذيـن »يَْمتَلُِكوَن 

الَْمْملََكـَة إِلَـى األَبَـِد َوإِلَـى أَبَـِد اآلِبِديَن« )دانيـال 7: 18(.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 19 آذار )مارس(.
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13 آذار )مارس(        األحد        

َقْد أَتَْيُتْم إِلَى َجَبِل ِصْهَيْوَن

اقرأ عبرانيين 2	: 22 – 24� ما الذي يصفه بولس هنا؟

 

تؤكد الرسالة إلى العبرانيين على أننا قد أتينا إلى جبل صهيون ونشارك في احتفال عظيم. 
ُهْم  َربََواٍت  َوإِلَى  َماِويَِّة،  السَّ أُورَُشلِيَم   . الَْحيِّ هللِا  َمِديَنِة  َوإِلَى  ِصْهيَْوَن،  َجبَِل  إِلَى  أَتَيْتُْم  قَْد  »بَْل 
َمْحِفُل َمالَئَِكٍة« )عبرانيين 12: 22(. لقد أتينا باإليمان في شخص ممثلنا ونائبنا يسوع. وفي هذا 
المحفل نجد عدد ال يُحصى من المالئكة، ونرى أيًضا هللا نفسه والرب يسوع، مركز هذا المحفل 
َماَواِت« )عبرانيين 12: 23(. أسماؤنا  أَبَْكاٍر َمْكتُوِبيَن ِفي السَّ س. نأتي كجزء من »كَِنيَسُة  الُمقدَّ
مكتوبة في أسفار السماء التي توجد بها أيًضا قائمة بأسماء أبناء هللا المؤمنين به )خروج 32: 32، 

مزمور 56: 8، دانيال 12: 1، مالخي 3: 16، لوقا 10: 20، رؤيا 13: 8، رؤيا 17: 8(.
ونحـن »األبـكار« ألن لنـا نصيـب فـي ميـراث الـرب يسـوع، البكـر المتميِّز الذي ال يشـق له 
غبـار )عبرانييـن 1: 6(. ولذلـك فنحـن قـد أتينـا ليـس كضيـوف مدعويين بـل كمواطنيـن )قارن 
لِيـَن« )عبرانييـن 12: 23(. وهذا  ذلـك بفيلبـي 3: 20(. كمـا أننـا نوصـف بأننـا »أَْرَواِح أَبْـرَاٍر ُمَكمَّ
التعبيـر هـو مـن الصور البالغية ويشـير إلـى أن أحد أبعاد طبيعتنا البشـرية يمثـل باقي األبعاد. 
وهـو تعبيـر مشـابه للتعبيـر »أَِبـي األَْرَواِح« الـوارد فـي عبرانييـن 12: 9 والـذي يشـير إلـى هللا 

باعتبـاره أبـو جميع البشـر الروحييـن بطبيعتهم. 
ويحتفـل هـذا المحفـل المقـدس ببدايـة حكـم الـرب يسـوع الملوكـي وخدمتـه الكهنوتيـة 
وابتـداء العهـد الجديـد. وجبـل صهيـون وفًقا للرسـالة إلى العبرانييـن هو المكان الـذي تقع فيه 
جميـع هـذه األحـداث. وثالثـة من المزامير الـواردة في عبرانييـن 1: 5 – 14 تصف جلوس االبن 
علـى العـرش وتؤكـد علـى أن جبـل صهيون هو المـكان الذي حدث فيـه ذلك )مزمـور 2: 6 و7؛ 

مزمـور 110: 1 و2؛ مزمـور 102: 21 – 27(.
وجبـل صهيـون هـو أيًضـا المكان الـذي ُعيِّن فيـه االبن »كاهُن إلـى األبد« )عبرانييـن 5: 6(، 
وهـو اقتبـاس مـن مزمـور 110: 4. ووفًقـا لمزمـور 110، فـإن تعييـن االبـن كرئيـس كهنة يحدث 
أيًضـا فـي جبـل صهيـون )مزمـور 110: 2(. أخيرًا، تقول الرسـالة إلـى العبرانييـن أن ابتداء خدمة 
الـرب يسـوع الكهنوتيـة تشـير إلى ابتـداء العهـد الجديـد )عبرانييـن 7: 11 – 22(. وبالتالي فإن 
جبـل صهيـون هـو أيًضـا المكان الـذي تمـت المصادقة فيه علـى العهـد الجديـد. إذن عبرانيين 

س الـذي حـدث فـي السـماء عندما صعد الرب يسـوع. 12: 22 – 24 تصـف المحفـل الُمقـدَّ

بأية طرق عملية يمكننا االحتفال بحقيقة يسوع وخدمته الكهنوتية والعهد الجديد في 
حياتنا وفي عبادتنا؟ ولماذا يثبِّت الفرح بهذا الحق العظيم قلوبنا في اإليمان؟
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14 آذار )مارس(        االثنين        

قد أتينا إِلَى هللِا َديَّاِن الَْجِميعِ

اقرأ عبرانيين 2	: 23� إذا كان الحديث هنا عن محفٍل، فلماذا يوصف هللا بأنه ديَّان؟ 
وكيف يمكن للقاضي أو الديَّان أن يكون جزًءا أو سبًبا لالحتفال؟ اقرأ أيًضا دانيال 7: 9 

و0	 و3	 – 22�

 

يشـير االحتفـال الموصـوف فـي عبرانييـن 12: 22 – 24 إلـى دينونة مسـتقبلية يترأسـها هللا، 
ان، وتُفتَـح فيهـا األسـفار والسـجالت، ونتيجـة هـذه الدينونـة المسـتقبلية من األسـفار هي  الديَـّ

أن شـعب هللا ينـال الملكـوت )عبرانييـن 12: 28(.
وهـذا المشـهد يُحِضـر ألذهاننـا الدينونة التي تسـبق المجـيء والتي جاء وصفها فـي دانيال 7 
وجلـس فيهـا »القديـم األيام« على عرشـه الذي هـو »لهيب نار« وحولـه »ألوف ألـوف ... وربواُت 
ربـواٍت« مـن المالئكـة )عبرانييـن 7: 9 و10(. وفـي مشـهد الدينونة هـذا تُفتَح األسـفار )دانيال 7: 

10( ويتـم الحكـم ببـراءة »قديسـي العلي« الذين يمتلكون بعـد ذلك المملكة )دانيـال 7: 22(.
وبالمثـل، فـإن عبرانييـن 12: 22 – 29 يصـف مشـهد دينونـة فـي جبـل صهيـون، أورشـليم 
ان الجميـع« بألـوِف ألـوٍف وربواُت ربـواٍت من  السـماوية، وفـي هـذه الدينونـة يُحـاط هللا »ديَـّ
المالئكـة. وهـذا المشـهد هـو أيًضـا عبـارة عـن لهيـب نـار )عبرانييـن 12: 29(. كما أنه يشـتمل 
علـى أسـفار وسـجالت ألن القديسـيين »مكتوبيـن« فيهـا )عبرانيين 12: 23( وهذا يشـير إلى أن 

الدينونـة هـي لصالح القديسـيين.
والـرب يسـوع هـو مركـز المشـهد )عبرانييـن 12: 24(. فقـد وصـف بأنـه ابـن اإلنسـان فـي 
اًل ِبالَْمْجـِد َوالَْكرَاَمـِة« بعـد أن ذاق »المـوت« ألجلنـا )عبرانييـن 2: 9(. ووفًقـا  عبرانييـن 2 »ُمَكلَـّ
لعبرانييـن 2: 10، فـإن »ابـن اإلنسـان« )راجع عبرانيين 2: 6( تألم حتى يأتـي »ِبأَبَْناٍء كَِثيِريَن إِلَى 
الَْمْجـِد«، أي كـي يتسـنى للمؤمنيـن أن يُكلَّلـوا هـم أيًضـا »بالمجـد والكرامة«. لقد أتـى »االبن« 
اآلن بالمؤمنيـن إلـى صهيـون، أورشـليم السـماوية، باسـتحقاقات العهـد الجديـد )عبرانيين 12: 

22 – 24( الـذي وعـدوا فيـه بأنهـم سـينالون ويقبلـون ملكوتًا )عبرانييـن 12: 28(. 
هذه الدينونة هي، إذن، أخبار سارة للمؤمنين ألن الحكم الصادر منها هو في صالحهم، إذ 
التنين، الذي يقف وراء الوحوش الرهيبة التي  تحكم ببراءتهم، كما أنها دينونة تهزم عدوهم، 

اضطهدت المؤمنين في الماضي )دانيال 7( وستفعل الشيء ذاته في المستقبل )رؤيا 13(. 

كيـف يسـاعدنا مـا درسـناه اليوم علـى فهم أن دينونـة هللا في رسـائل المالئكة الثالثة 
هـي »أخبـار سـارة« لهـذا الوقت )رؤيـا 4	: 	 و7؛ قارنهـا بتثنيـة 32: 	3؛ أخبار األيام 

األول 		: 33 – 35(�
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15 آذار )مارس(       الثالثاء        

أزلزل األرض والسماء
ر بولس قارئي الرسـالة بأنهم  س الذي يحدث في السـماء، يحـذِّ بعـد وصفـه للمحفـل الُمقـدَّ
ـَماَء  بحاجـة لالنتبـاه إلـى صـوت هللا ألن هللا سـوف يزلـزل »َمـرًَّة أَيًْضـا ... الَ األَرَْض فََقـْط بَـِل السَّ
أَيًْضـا« )عبرانييـن 12: 26(. يقـول بولـس أنـه علـى الرغـم مـن جلوس الرب يسـوع علـى العرش 
فـي السـماء، فـإن خالصنـا لـم يكتمـل اكتمـاالً نهائيًـا، وأننـا بحاجـة إلـى الحـذر واالنتبـاه نظـرًا 

لوجـود حـدث مهم لـم يتحقـق بعد.

قم بمقارنة الفقرات التالية: حجي 2: 	 – 9 و20 – 22؛ مزمور 	9: 9 و0	؛ مزمور 99: 	؛ 
وعبرانيين 2	: 	2 و27� ما هو سبب قيام هللا بزلزلة السماء واألرض؟ وما الذي يعنيه ذلك؟

 

في العهد القديم كانت زلزلة األرض تعبيرًا شائًعا يدل على حضور هللا، الذي يقوم ليخلص 
شعبه. عندما حارب باراق ودبورا سيسرا، يخبرنا الكتاب المقدس أن هللا حارب من السماوات 
بسبب  والجبال  األرض  واهتزاز  قوية،  بزلزلة  ذلك  التعبير عن  تم  وقد   ،)20  :5 )قضاة  ألجلهم 
حضور هللا )قضاة 5: 4 و5(. وتتكرر هذه الصورة في كل مكان في العهد القديم وذلك عندما 
يقوم هللا إلنقاذ المظلومين )مزمور 68: 7 و8؛ مزمور 60: 2؛ مزمور 77: 17 و18(. ولذلك فإن 
الزلزلة كانت تشير إلى دينونة هللا وهو يفرض سلطانه على شعوب األرض. وقد تنبأ األنبياء بأن 

هذا سيحدث في يوم الرب )إشعياء 13: 13 وإشعياء 24: 18 – 23(.
أمـا زلزلـة السـماء واألرض فـي الرسـالة إلـى العبرانييـن فتشـير إلـى هـالك أعـداء هللا. هـذا 
هـو مـا وعـد بـه هللا عندمـا جلس الـرب يسـوع على العـرش. فقال لـه هللا: »اْجلِـْس َعـْن يَِميِني 
ى أََضـَع أَْعـَداَءَك َمْوِطئًـا لَِقَدَميْـَك« )عبرانييـن 1: 13(. وبالتالـي فـإن الـرب يسـوع قد انتصر  َحتَـّ
علـى العـدو )عبرانييـن 2: 14 – 16( وجلـس علـى العـرش )عبرانييـن 1: 5 – 14(، لكـن األعـداء 

لـم يهلكـوا بعـد )عبرانييـن 10: 11 – 14 وكورنثـوس األولـى 15: 23 – 25(.
لكـن هللا سـوف يهلـك هـؤالء األعـداء في المسـتقبل، عندمـا يزلـزل هللا السـماوات واألرض. 
وبالتالـي فـإن زلزلـة السـماوات واألرض تعنـي القضـاء على القـوى األرضية التي تضطهد شـعب 
هللا، واألهـم مـن ذلـك، القضـاء علـى قـوى الشـر )الشـيطان ومالئكتـه( الذيـن يدعمـون القـوى 

األرضيـة ويتحكمـون فيها. 

لمـاذا يعـد الوعـد المتمثـل فـي أن العدالـة سـتأخذ مجراهـا في يـوم من األيـام، وأن 
الشـر المستشـري فـي عالمنـا سـيزول فـي يـوم مـن األيـام، رجـاًءا عظيًما لنـا جميًعا، 

وال سـيما أولئـك الذيـن يختبـرون آالًمـا مباشـرة على أيدي الشـر؟
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16 آذار )مارس(        األربعاء        

ملكوٌت ال يتزعزع
لقـد أعلـن هللا أنه سـوف »يزلزل« السـماوات واألرض، أي أنه سـيهلك األمـم المعادية. إال أن 

هنـاك بعض األشـياء التـي لن تتزعزع ولـن تهلك.

قـم بمقارنـة الفقـرات التاليـة: مزمور 5	: 5، مزمـور 		: 8، مزمـور 	2: 7، مزمور 2	: 2، 
مزمـور 2		: 	 وعبرانييـن 2	: 27� مـا هـي األشـياء التي لـن تتزعزع؟

 

تشـير الكثيـر مـن الترجمـات الحديثـة لعبرانييـن 12: 27 إلـى أن زلزلـة السـماوات واألرض 
تعنـي أنهـا سـتختفي وتـزول إلـى األبد.

إال أن الكتـاب المقـدس واضـح ويخبرنـا أن هللا سـيصنع سـماوات جديـدة وأرًضـا جديـدة 
)إشـعياء 65: 17 ورؤيـا 21: 1 – 4(، وأننـا سـُنقام مـن المـوت، وسـيكون لدينـا جسـد جديـد 
)تسـالونيكي األولـى 4: 13 – 17 وفيلبـي 3: 20( علـى هذه األرض. وبالتالي فإن »الزلزلة« تشـير 
إلـى تطهيـر الخليقـة وتجديدهـا، وليس إلـى زوالها أو القضاء التـام عليها. وما يوجد هنا سـيُعاد 

صنعـه، وسـيكون هـو المـكان الذي يعيـش فيـه المفديون.
إال أن هناك بعض األشـياء التي لن وال يمكنها أن تتزعزع، وهذه األشـياء تشـمل األبرار. فهم 

لـن يتزعزعـوا ألنهم يضعـون ثقتهم في هللا، والخالق يعولهم ويعتنـي بهم ويضمن نجاتهم. 
الحـظ أن البقـاء والثبـات فـي الرسـالة إلـى العبرانييـن مرتبطـان بشـخص الـرب يسـوع. 
ْسـَت األَرَْض،  فعبرانييـن 1: 10 – 12 تقـول عـن الـرب يسـوع: »َوأَنْـَت يَـا رَبُّ ِفـي الْبَـْدِء أَسَّ
ـَماَواُت ِهـَي َعَمـُل يََديْـَك. ِهـَي تَِبيـُد َولِكْن أَنْـَت تَبَْقى، وَكُلَُّهـا كَثَـْوٍب تَبْلَى، وَكَـرَِداٍء تَطِْويَها  َوالسَّ
فَتَتََغيَّـُر. َولِكـْن أَنْـَت أَنْـَت، َوِسـُنوَك لَـْن تَْفَنى«. والرسـالة إلـى العبرانيين تقول أيًضـا أن كهنوت 
الـرب يسـوع يبقـى إلـى األبد )عبرانييـن 7: 3 و24( كما يبقـى أيًضا ميراث المفدييـن )عبرانيين 

10: 34(. وَمـْن يتمسـكون بيسـوع فـي الدينونـة األخيـرة لـن يتزعزعـوا )مزمـور 46: 5(.
وعبرانييـن 12: 28 تخبرنـا أيًضـا أننـا سـننال ونقبـل »ملكوتًـا ال يتزعـزع«. وهـذه اآليـة هي 
إشـارة إلـى دانيـال 7: 18 التي تقول أن القديسـين »يَأُْخـُذوَن الَْمْملََكـَة َويَْمتَلُِكـوَن الَْمْملََكَة إِلَى 
األَبَـِد َوإِلَـى أَبَـِد اآلِبِديـَن«. وهـي المملكـة التـي »لـن تنقـرض أبـًدا« المذكـورة فـي دانيـال 2: 
44. ورغـم أن هـذه المملكـة هـي ملـك االبـن، لكنـه سيشـاركها معنا، ورؤيـا 20: 4 تخبرنـا بأننا 

سـندين معـه قـوى الشـر التـي اضطهدتنا )كورنثـوس األولـى 6: 3(.

هـل تعرَّضـت للزعزعـة أو االضطـراب مـن قبـل؟ كيـف كان حالـك؟ إذا لـم تكـن على 
مـا يـرام، فمـا هي القـرارات التي يمكنـك اتخاذها للحصـول على المسـاعدة في هذه 

النقطـة الهامـة؟ )راجع أفسـس 4: 4	(�
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17 آذار )مارس(        الخميس        

لَِيكُْن ِعْنَدنَا ُشكٌْر
تختتـم الرسـالة إلـى العبرانييـن هـذا الجـزء باإلشـارة إلـى أن اسـتجابتنا المالئمـة هلل ولـكل 

األمـور العظيمـة التـي صنعهـا ألجلنـا تتمثـل فـي تقديـم الشـكر لـه والعبـادة التـي ترضيـه.

قارن عبرانيين 2	: 28 بعبرانيين 3	: 5	 و		� كيف نقدم هلل عبادة أو خدمة مرضية؟

 

كانـت الذبائـح الحيوانيـة فـي نظـام العهد القديـم هي الطريقـة التي يعبِّر بها الشـعب عن 
توبتهـم وشـكرهم، لكـن هـذه الذبائـح لم تكن إال عالمة شـكر وتوبـة في قلـب المتعبِّد. ولذلك 
فقـد أوضـح هللا فـي المزاميـر ومـن خـالل األنبيـاء أن ما يرضيـه حًقا لـم يكـن دم الحيوانات بل 

شـكر العباد وأعمالهم الحسـنة وبرهم )مزمور 50: 7 – 23 وإشـعياء 1: 11 – 17(.
وبنـاًء علـى ذلـك يدعونـا بولـس لعبـادة هللا فـي الَمقـِدس السـماوي وذلـك بتقديـم ذبائـح 
م  تسـبيح وشـكر واعتـراف وأعمال حسـنة، فتلك هي العبـادة الحقيقية التي ترضيه وتسـره. نقدِّ
هـذه الذبائـح هنـا علـى األرض، لكنهـا مقبولـة ومرضية عنـد هللا فـي السـماء. إن النصيحة التي 
مهـا في الرسـالة من قبـل من جهة  يقدمهـا كاتـب الرسـالة هنـا تشـمل كافـة الدعـوات التـي قدَّ
االعتـراف باسـم الـرب يسـوع )عبرانييـن 3: 1، عبرانييـن 4: 14، عبرانييـن 10: 23( ونصيحتـه لنا 

بالمواظبـة علـى األعمـال الحسـنة )عبرانييـن 6: 10 – 12؛ عبرانييـن 13: 1 و2 و16(. 
والدعـوة التـي قدمهـا بولـس لقارئـي رسـالته أن »نَْخـِدُم هللَا ِخْدَمـًة َمرِْضيَّـًة« )عبرانيين 12: 
سـوا بذبيحـة  لـوا وتقدَّ 28( تشـير إلـى أن المؤمنيـن هـم حًقـا اآلن أمـة مـن الكهنـة، وقـد تكمَّ
الـرب يسـوع )عبرانييـن 10: 10 – 14 و19 – 23(. وبذلـك يكـون الوعـد األصلـي الـذي أعطـاه 
ـق، أي أنهـم )أي المؤمنـون( سـيكونون أمـة مـن الكهنـة يعلـن مـن خاللهـم  إلسـرائيل قـد تحقَّ
بشـارة الخـالص إلـى العالـم )خـروج 19: 4 – 6؛ بطرس األولى 2: 9 و10؛ رؤيـا 1: 6؛ رؤيا 5: 10(.

أمـا اآليـات الـواردة فـي عبرانييـن 13: 1 – 6 فتصـف بطـرق عمليـة مـا يعنيـه فعـل الخيـر 
ومشـاركة مـا لدينـا مـع اآلخريـن. كما تحثنـا على إظهـار المحبـة األخوية نحـو اآلخريـن، تماًما 
كمـا أظهـر المسـيح المحبـة األخويـة نحونـا )عبرانييـن 2: 11 و12(. كمـا أنها تحثنـا على إضافة 
السـيئة(  للمعاملـة  تعرَّضـوا  الذيـن  )أي  والُمَذلِّيـن  )الُمقيَّديـن(  المحبوسـين  الغربـاء وزيـارة 

)عبرانييـن 13: 3(، ورفـض الزنـا والشـهوة.

لماذا من المهم اعتبار األعمال الحسنة ومشاركة ما لدينا مع اآلخرين جزًءا من عبادتنا 
هلل؟ وفي نفس الوقت، ما هي الطرق الحقيقية التي قد تُفَسد بها ذبائحنا الروحية هلل؟
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18 آذار )مارس(        الجمعة        

رس: »وفـي أثنـاء األلـف السـنة بيـن القيامـة األولـى والثانية سـيُدان  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
األشـرار. وبولـس الرسـول يشـير إلى هـذه الدينونة كحـادث يعقـب المجيء الثانـي حين يقول: 
الَِم َويُظِْهـُر  ِذي َسـيُِنيُر َخَفايَـا الظَـّ ى يَأْتِـَي الـرَّبُّ الَـّ ›إًِذا الَ تَْحُكُمـوا ِفـي َشـْيٍء قَبْـَل الَْوقْـِت، َحتَـّ
آَراَء الُْقلُـوِب‹ )1كورنثـوس 4: 5(. ودانيـال يعلـن أنـه عندمـا جـاء القديـم األيـام ›أعطـى الديـن 
لقديسـي العلـي‹ )دانيـال 7: 22(. وفـي هـذا الوقـت يملـك األبـرار كملـوك وكهنـة هلل. وفـي 
سـفر الرؤيـا يقـول يوحنـا: ›َوَرأَيْـُت ُعُروًشـا فََجلَُسـوا َعلَيَْهـا، َوأُْعطُـوا ُحْكًمـا‹ ›َسـيَُكونُوَن كََهَنًة هلِل 
َوالَْمِسـيِح، َوَسـيَْملُِكوَن َمَعـُه أَلْـَف َسـَنٍة‹ )رؤيـا 20: 4 و6(. وفـي هـذا الوقت كما قـد أنبأ بولس 
قائـال: ›إن القديسـين سـيدينون العالـم‹ )1كورنثـوس 6: 2( فـإذ يكونـون متحديـن مع المسـيح 
س، ويحكمون في  سـيدينون األشـرار إذ يقيسـون أعمالهـم على كتاب الشـريعة، اَلِْكتَـاب الُمَقـدَّ
كل قضيـة بموجـب األعمـال التـي عملوهـا وهـم فـي الجسـد. وحينئـذ يـكال لألشـرار النصيب 

الـذي يجـب أن يقاسـوه بحسـب أعمالهـم وهـو مسـجل أََمـام أسـمائهم فـي سـفر الموت.
»والشـيطان والمالئكة األشـرار أَيْضاً يدينهم المسـيح وشـعبه. يقول بولس: ›أَلَْسـتُْم تَْعلَُموَن 
أَنََّنـا َسـَنِديُن َمالَئَِكـًة؟‹. )1كورنثـوس 6: 3(. ويهـوذا يعلـن قائـال: ›َوالَْمالَئَِكـُة الَِّذيـَن لَـْم يَْحَفظُوا 
ِريَاَسـتَُهْم، بَـْل تَرَكُـوا َمْسـَكَنُهْم َحِفظَُهـْم إلـى َديُْنونَـِة الْيَـْوِم الَْعِظيـِم ِبُقيُـوٍد أَبَِديٍَّة تَْحـَت الظَّالَِم‹ 

)يهـوذا 6(.« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحة 599(.  

أسئلة للنقاش
	� مـاذا يخبرنا اشـتراك القديسـين في دينونة األشـرار )كورنثوس األولـى 	: 3 ويهوذا 
	( عـن هللا ومـدى شـفافيته فـي إظهـار صالحـه لنـا وعدله فـي الطريقة التـي يتعامل 

بهـا مع الخطية والشـر؟

2� اقرأ خروج 32: 32، مزمور 	5: 8، مزمور 9	: 28، مزمور 39	: 		، إشعياء 4: 3، 
دانيال 2	: 	، مالخي 3: 		، لوقا 0	: 20، رؤيا 3	: 8، ورؤيا 7	: 8� تتحدث هذه 
لة في هذه األسفار؟  الُمسجَّ السماء� ما هو نوع األشياء  الفقرات عن أسفار هللا في 
لماذا من المهم أن يحصي هللا دموعنا ويحتفظ بسجل لها )مزمور 	5: 8( على سبيل 

المثال؟ وإذا كان هللا يعلم كل شيء، فما هو الغرض من هذه السجالت أو األسفار؟

3� لمـاذا تعتقـد أنـه مـن المهـم أن تنهي الرسـالة إلـى العبرانيين حجتها بإشـارة إلى 
الوعـود الـواردة فـي دانيـال 7؟ ولمـاذا تعـد هـذه اإلشـارات مهمـة فـي سـياق خدمة 
الـرب يسـوع فـي السـماء؟ ومـا الـذي يعلمنـا إيـاه دانيـال 7 عـن نهايـة كل األشـياء 

والسـاقطة؟ األرضية 

* 19 – 25 آذار )مارس(    الدرس الثالث عرش    

لَِتْثُبِت الَْمَحبَُّة األََخِويَُّة

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: عبرانييـن 13، روميـة 12: 13، أفسـس 5: 3 – 5، بطـرس األولـى 

5: 1 – 4، عبرانييـن 2: 9، عبرانييـن 4: 16، غالطيـة 2: 20.

آية الحفظ: »لَِتْثُبِت الَْمَحبَُّة األََخِويَُّة« )عبرانيين 3	: 	(�

ُة« )عبرانيين 13:  تعـرض لنـا عبرانييـن 13 نصيحة الرسـول الختامية: »لِتَثْبُـِت الَْمَحبَُّة األََخِويَـّ
1(. لقـد أكـد فـي رسـالته برمتهـا أننـا ننتمـي لبيـت الملك ورئيـس الكهنة، يسـوع، وأننـا إخوته 
وأخواتـه. وال ينظـر الكاتـب إلـى قارئـي رسـالته على أنهـم فقط مجموعـة من األشـخاص الذين 
يسـعون لنيـل خالصهـم فـي عالقـة شـخصية مـع يسـوع، بـل ينظـر إليهـم كعائلـة أو أسـرة في 
بيـت واحـد، ُمخلَّصيـن مًعـا. وقـد وصـف بولـس عمـل الـرب يسـوع لنـا بأنـه »محبـة أخويـة«، 
فهـو لـم »يسـتحي أن يدعوهم إخـوة« )عبرانييـن 2: 11(. وبالتالـي، يتوجب علـى المؤمنين أن 

يفعلـوا ببعضهـم البعـض مـا فعلـه الرب يسـوع مـن أجلهم. 
وكانـت المحبـة األخويـة فـي الرسـالة كلها تتضمـن الحاجة ألن نعظ أنفسـنا حتـى ال يخيب 
أحـٌد مـن نعمـة هللا )عبرانييـن 3: 13؛ عبرانييـن 10: 24 و25؛ عبرانييـن 12: 15 – 17(. وفـي 
األصحـاح 13 تنطـوي هذه المحبة على جوانب متعـددة، أال وهي: إضافة الغرباء )عبرانيين 13: 
2(، وزيـارة المحبوسـين وتعضيدهـم، واالطمئنـان على من تعرَّضـوا للمعاملة السـيئة )عبرانيين 
13: 3(، واحتـرام العالقـة الزوجيـة وتوقيرهـا )عبرانييـن 13: 4(، وتجنـب الطمـع ومحبـة المـال 
)عبرانييـن 13: 5 و6(، وتقديـر قـادة الكنيسـة وإطاعتهم )عبرانييـن 13: 7 – 17(، والصالة ألجل 

الكاتب نفسـه )عبرانييـن 13: 18 و19(.

نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 26 آذار )مارس(.
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20 آذار )مارس(        األحد        

خطية موسى: الجزء األول
إسرائيل  بني  بأعجوبة  أعال هللا  البرية،  في  وتجوالهم  ارتدادهم  وتكراًرا، حتى وسط  مراًرا 
قديًما. معنى ذلك أنه برغم من عدم استحقاقهم )وغالبًا ما ظلوا على هذا النحو( أغدقت نعمة 
هللا عليهم.  ونحن أيًضا، اليوم، متلقون لنعمة هللا، على الرغم من أننا ال نستحقها أيًضا.  بعد كل 

شيء، لن تكون نعمة هللا نعمة إذا كنا نستحقها لشيء صالح فينا، أليس كذلك؟
ره لهـم الـرب بأعجوبـة فـي البريـة، كان توافـر المـاء  وإلـى جانـب وفـرة الطعـام الـذي وفَـّ
مظهـرًا آخـر لنعمتـه، فبـدون المـاء كانـوا سـيهلكون بسـرعة، خاصـة فـي صحـراء جافـة وحارة 
ومقفـرة. فـي حديثـه عـن تلـك التجربـة، كتب بولـس: »َوَجِميَعُهـْم َشـِربُوا َشـرَابًا َواِحـًدا ُروِحيًّا، 
ْخرَُة كَانَـِت الَْمِسـيَح.« )1كورنثوس 10:  ألَنَُّهـْم كَانُـوا يَْشـَربُوَن ِمـْن َصْخرٍَة ُروِحيَّـٍة تَاِبَعِتِهـْم، َوالصَّ
4(. وأضافـت روح النبـوة أيًضـا أنـه، »أينمـا احتاجوا إلـى الماء في رحالتهم كان يتدفق من شـق 

الصخـرة إلـى جـوار محلتهـم« )اآلبـاء واألنبياء، صفحـة 367(.

اقرأ ِسْفر العدد 20: 	- 3	�  ماذا حدث هنا، وكيف نفهم عقاب الرب لموسى بسبب ما فعله؟

 

علـى أحـد المسـتويات، ليـس مـن الصعـب رؤيـة وفهـم إحبـاط موسـى.  فإنـه بعـد كل مـا 
فعلـه الـرب ألجلهـم، اآليـات والعجائـب والخـالص العجيـب، هـا هـم، أخيـرًا، على حـدود أرض 
الموعـد.  ثـم مـاذا حـدث؟  وفجـأة، ينقصهـم المـاء، فيبـدأون في التآمـر على موسـى وهارون.  
هـل لـم يسـتطع الـرب توفير المـاء لهم، كما فعـل ذلك ألجلهم كثيـرًا من قبـل؟  بالطبع ال؛ كان 

بإمكانـه فعـل ذلـك مـرة أخـرى، وكان سـيفعل ذلك مـرة أخرى.
ومـع ذلـك، انظـر إلـى كلمات موسـى وهو يضـرب الصخـرة مرتيـن.  »اْسـَمُعوا أَيَُّها الَْمـرََدُة، 
ْخـرَِة نُْخـِرُج لَُكـْم َمـاًء؟« )ِسـفر العـدد 20: 10(.  يمكـن للمرء أن يسـمع الغضب  أَِمـْن هـِذِه الصَّ

فـي صوته، ألنـه بدأ بنعتهـم بـ »الَْمـرََدة«. 
لم تكن المشكلة هي غضبه بحد ذاته، والذي كان سيئًا بدرجة كافية، ولكنه مفهوم - ولكن 
ْخرَِة نُْخِرُج لَُكْم َماًء؟« فإنّه بدا كما لو كان بإمكانه أو أي إنسان إخراج  عندما قال »أَِمْن هِذِه الصَّ
الماء من صخرة.  بدا في غضبه وكأنه نسى حينها أن قوة هللا وحدها، التي تعمل فيما بينهم، هي 

التي يمكن أن تصنع مثل هذه المعجزة.  كان يجب أن يعرف موسى ذلك من بين كل الناس.

كـم مـرة نقـول أو حتـى نفعل أشـياء فـي نوبة غضب، حتـى لو كنا نعتقـد أن الغضب 
لـه مـا يبـرره؟  كيـف يمكننـا أن نتعلـم التوقف، والصالة، والسـعي فـي طلب قوة هللا 

لنقـول ونفعـل الصـواب قبـل أن نقـول ونفعل الخطأ بـداًل من ذلك؟
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21 آذار )مارس(        االثنين        

الطمع والعهارة

اقـرأ عبرانييـن 3	: 4 و5؛ لوقـا 		: 0	 – 8	؛ كورنثـوس األولـى 5: 	؛ أفسـس 5: 3 – 5؛ 
وكولوسـي 3: 5� مـا همـا الشـرَّان المتصـالن ببعضهمـا فـي هـذه اآليات؟

 

يحذر بولس قارئي الرسالة من الزنا والطمع ألنهما كانا بمثابة خطرين كبيرين يهددان ال محبة 
األخوية. في الواقع، الحظ كتبة العهد الجديد والفالسفة األخالقيون القدماء أنه توجد صلة بينهما. 
ودعوة بولس الحترام العالقة الزوجية وتوقيرها كانت تشير إلى تجنب أي شيء من شأنه 
التقليل من قيمة هذه العالقة. وكان ذلك يشتمل على تجنب انتهاك عهود الزواج وعدم اللجوء 
الرسول  ونصيحة   .)9  :19 بمتى  ذلك  )قارن  ذلك  إلى  تدعو  ال  التي  الحاالت  في  الطالق  إلى 
بشأن المحافظة على طهارة العالقة الزوجية تشير إلى تجنب تدنيس الزواج بالعالقات الجنسية 
الخارجة عن إطار الزواج. وعندما يتحدث العهد الجديد عن »الزناة« فهو يشير إلى كافة أشكال 
العهارة والفساد الجنسي )كورنثوس األولى 5: 9 – 11؛ كورنثوس األولى 6: 9 و10؛ أفسس 5: 5؛ 
تيموثاوس األولى 1: 9 و10؛ رؤيا 21: 9؛ رؤيا 22: 15(. باإلضافة إلى ذلك، كان المجتمع اليوناني 
الروماني متساهالً من جهة القيم واألخالقيات الجنسية. وكانت المعايير المزدوجة أمرًا شائًعا، 
وقد أعطى ذلك الرخصة للرجال في عالقاتهم الجنسية طالما أنهم كانوا يتوخون الحرص والحذر. 
ر قائالً أن هللا سيدين الزناة. يجب على المؤمنين أال يدعوا األعراف السائدة في  إال أن بولس يحذِّ

المجتمع أن تحدد معاييرهم األخالقية الخاصة.
كانت »محبة المال« تعتبر إحدى الرذائل الرئيسية في العالم اليوناني الروماني. وقد أشار الرسول 

بولس في رسالة أخرى إلى أن »محبة المال« هي أصل كل الشرور )تيموثاوس األولى 6: 10(. 
ومحاربـة هـذه الرذيلـة سـمة يدعـو إليهـا بولس فـي العديد من رسـائله. فالمسـيحيون أوالً 
ينبغـي أن يكونـوا »مكتفيـن« باألشـياء التـي لديهـم )راجـع أيًضا كورنثـوس الثانيـة 9: 8 وفيلبي 
4: 11 و12(. وعـالوة علـى ذلـك، يجـب عليهـم أن يصدقـوا ويقبلـوا وعـد هللا أنـه لـن يهملهـم 
ولـن يتركهـم )عبرانييـن 13: 5(. أُعطـي هـذا الوعد في عـدة أماكن ولحظات لشـعبه وهو متاح 
لنـا اليـوم )تكويـن 28: 15؛ تثنيـة 31: 6 و8؛ يشـوع 1: 5؛ أخبـار األيـام األول 28: 20(. المؤمنون 
مدعـوون، إذن، أن يسـتجيبوا لوعـد هللا بكلمـات المزمـور 118: 6 »الـرَّبُّ لِـي فَـالَ أََخـاُف. َمـاَذا 
يَْصَنـُع ِبـي اإلِنَْسـاُن؟«. واإلشـارة إلـى هذا المزمـور أمر مناسـب ومالئم ألن كاتـب المزمور يعبِّر 

فيـه عـن ثقتـه فـي هللا علـى الرغم مـن اآلالم والضيقـات التي أصابته بسـبب األشـرار.

مـا هـي الطـرق التي يقلل بهـا المجتمع المعاصر مـن قيمة الطهارة والعفة الجنسـية، 
ويُشـِبع فـي الوقـت ذاتـه محبـة اإلنسـان للمـال؟ ومـا هـي الطـرق العمليـة التـي 

ـن أنفسـنا مـن هاتيـن الرذيلتيـن الخطيرتيـن؟ نسـتطيع مـن خاللهـا أن نُحصِّ
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22 آذار )مارس(        الثالثاء        

اُْذكُُروا ُمرِْشِديكُُم

اقرأ عبرانيين 3	: 7 – 7	� ما الذي ينبغي أن تكون عليه عالقتنا بمرشدينا وقادتنا؟

 

 

توصينـا اآليـات الـواردة فـي عبرانيين 13: 7 – 17 بضـرورة احترام قادة الكنيسـة وإطاعتهم. 
تبـدأ هـذه اآليـات بالدعـوة المتمثلـة في »تذكـر« المرشـدين األسـبقين الذين كلموهـم بكلمة 
هللا، وتختتم بالدعوة إلى »طاعة« المرشـدين الحاليين )عبرانيين 13: 17(. المرشـدون األسـبقون 
مـة »لتذكرهم«  هـم علـى األرجـح أولئك الذين كرزوا بالكلمة وأسسـوا الكنيسـة. والدعوة الُمقدَّ
ال تشـير إلـى مجـرد التفكيـر العقلـي فيهـم أو تكريمهـم تكريًمـا خارجيًـا. فبولـس يوضـح أنهم 

ينبغـي أن »يذكروهـم« وذلـك بوضع ثمرة سـلوكهم فـي االعتبار والتمثـل بإيمانهم.
بالنسـبة لبولـس، فـإن أعظـم عمـل يتعلـق بالتذكـر والتسـبيح هـو التقليـد. وبذلـك يكـون 
بولـس قـد وضع القادة الذين سـاهموا في تأسـيس الكنيسـة ضمـن قائمة أبطـال اإليمان الذين 
يتوجـب علـى المؤمنيـن االقتـداء بهـم والتمثـل بإيمانهـم. تتضمن هـذه القائمة أبطـال اإليمان 
الـوارد ذكرهـم فـي عبرانييـن 11، والـرب يسـوع، النمـوذج األعلـى لإليمـان فـي عبرانييـن 12. 
والكاتـب يذكـر أيًضـا أن الـرب يسـوع هـو »يَُسـوُع الَْمِسـيُح ُهَو ُهـَو أَْمًسـا َوالْيَـْوَم َوإِلَـى األَبَِد« 
)عبرانييـن 13: 8(. وهـو يختلـف اختالفًـا تاًمـا عـن المعلميـن الكذبـة الذيـن يتغيـرون بمـرور 

الوقـت، والذيـن تصيـر تعاليمهـم »متنوعـة« و»غريبـة« )عبرانييـن 13: 9(. 
والدعوة لتذكر المرشدين في عبرانيين 13: 7 تتكرر مرة أخرى بالقرب من نهاية هذا الجزء، 
يذكروا مرشديهم  أن  للمؤمنين هي  مة  الُمقدَّ فالوصية  المرة.  أشد وأقوى هذه  بعبارات  ولكن 
عن  المسؤولون  القساوسة  هم  هنا  الموصوفون  والمرشدون  نفوسهم.  ألجل  يسهرون  ألنهم 
الروحية  حالتهم  عن  حسابًا  يعطون  وسوف  رعيتهم،  فهم  روحيًا،  المؤمنين  بجماعة  النهوض 
الفكرة ينبغي أن  أيًضا بطرس األولى 5: 1 – 4 وكورنثوس األولى 3: 10 – 15(. وهذه  )راجع 

تنطبق على جميع قادة كنيستنا، وأيًضا على كل مستويات القيادة في الكنيسة اليوم.
يشـير السـياق أيًضا إلى أن هؤالء القادة أو المرشـدين هم رعاة مسـاعدون يخدمون تحت 
قيـادة الـرب يسـوع »َراِعـَي الِْخرَاِف الَْعِظيـَم« )عبرانييـن 13: 20(. وعندما يتحـد اهتمام القادة 
وأمانتهـم مـع طاعـة األعضـاء وثقتهـم، فسـينتج عن ذلـك فرًحـا، وسـيكون القـادة قادرين على 

خدمـة الكنيسـة بفـرح، أو أنهم سـيعطون حسـابًا عن الكنيسـة هلل بفـرح وليس بحزن.

مـا الـذي يمكنك فعلـه لتقوية أو لتحسـين العالقة بين القادة واألعضاء في كنيسـتك، 
وأيًضـا مع القادة حـول العالم؟
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23 آذار )مارس(        األربعاء        

َعٍة َوَغِريَبٍة الَ تَُساُقوا ِبَتَعالِيَم ُمَتَنوِّ

قـم بمقارنـة اآليـات التاليـة: عبرانيين 3	: 9؛ عبرانييـن 2: 9؛ عبرانييـن 4: 		؛ وعبرانيين 
	: 9	 و20� مـن أيـن ننـال النعمـة؟ وكيف تتقـوَّى قلوبنا؟

 

العالقـة بيـن التعاليـم الكاذبـة واألطعمـة، الُمشـار إليهـا فـي عبرانييـن 13: 9، علـى األرجح 
أنهـا ال تشـير إلـى التفريـق بيـن األطعمـة الطاهـرة والنجسـة. لماذا؟

أوالً، بولس ال يبدو مهتًما في الرسالة بالتمييز بين األطعمة الطاهرة والنجسة. كما نعلم من 
دراستنا ألعمال الرسل األصحاح 15 أن الكنيسة المسيحية األولى قد أكدت على أن المؤمنين هم 
ُمخلَّصون بالنعمة )أعمال 15: 7 – 11(، وأن عليهم االلتزام ببعض القوانين المتعلقة بالطعام 
)أعمال 15: 19 و20(. والتمييز بين األطعمة الطاهرة والنجسة وغيرها من القوانين والتعليمات 
الكتابية ال يتعارض مع النعمة. في الواقع، يقول بولس أن العهد الجديد قد وضع الناموس في 
القلب )عبرانيين 8: 10 – 12(. إال أن الشيء الذي يؤكد عليه الكتاب هو أن الذبائح الحيوانية 
العظمى  المسيح  ذبيحة  محلها  وحلَّت  أُبِطلت  قد  الالوي  الكهنوت  بها  يقوم  التي  والوساطة 

ووساطته الكهنوتية )عبرانيين 8: 4 و5 وعبرانيين 10: 1 – 18(.
ثانيًـا، يشـير السـياق إلـى أن بولـس ينتقـد المؤمنيـن ليـس بسـبب امتناعهـم عـن تنـاول 
أطعمـة معينـة، ولكـن للمشـاركة فيهـا على أمل الحصـول على النعمـة أو االسـتحقاق )عرانيين 
13: 9(. علـى األرجـح أنـه يوصـي بالحـذر مـن المشـاركة فـي الطقـوس اليهوديـة أو األطعمـة 
الخاصـة بالشـعائر الدينيـة التـي كان يتـم االحتفـال بهـا باعتبارهـا امتـداًدا للذبائـح الحيوانيـة 
فـي الهيـكل والتـي كان مـن المفتـرض أن توفـر منافـع روحيـة أو نعمـة. لكـن النعمـة ال يمكن 
الحصـول عليهـا بواسـطة أطعمـة، لكنهـا تأتـي فقـط مـن خـالل ذبيحـة الـرب يسـوع المسـيح 
ووسـاطته الكهنوتيـة. فالمؤمنـون لديهم »مذبـح« )عبرانيين 13: 10(، أي صليب المسـيح، الذي 

يأكلـون منـه )يوحنـا 6: 47 – 58(.
في الرسالة إلى العبرانيين، تخرج »النعمة« من عرش هللا )عبرانيين 4: 16(. هذه النعمة التي 
يقوم الرب يسوع بدور الوسيط فيها هي لنا »كَِمرَْساٍة لِلنَّْفِس ُمؤْتََمَنٍة َوثَاِبتٍَة« )عبرانيين 6: 19 
و20؛ قارن ذلك بعبرانيين 4: 16(. والنعمة التي ننالها من خالل ذبيحة المسيح هي التي تزود 
قلوبنا بالثقة واالستقرار والطمأنينة. وعندما يؤسس القلب بهذه الطريقة، فلن »يُساق« بتعاليم 

غريبة أو جديدة )عبرانيين 13: 9(، ولن نحيد عن هللا أو نبتعد عنه )عبرانيين 2: 1(.

تأمل في ذبيحة المسيح الكاملة� لماذا، إذن، تعد إضافة أي شيء إلى هذه الذبيحة 
أمًرا مناقًضا أو مخالًفا لتعاليم اإلنجيل والنعمة التي توجد في شخص المسيح؟
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24 آذار )مارس(        الخميس        

فلَنخُرْج إلى يَُسوْع َخاِرَج الَمَحلَّة

قـم بمقارنـة اآليـات التالية: عبرانييـن 3	: 0	 – 4	، مرقس 8: 34، متى 0	: 38، لوقا 4	: 
27 وغالطيـة 2: 20� مـا الـذي يعنيه الخروج إلى يسـوع خارج المحلة؟

 

 

 

المـكان األكثـر نجاسـًة فـي المحلـة بأكملها هـو خارجهـا. فبقايـا الذبائـح الحيوانية كانت 
المحلـة  بالتواجـد داخـل  لهـم  لـم يكـن مسـموًحا  والبُـرُص   .)12  :4 تدفـن هنـاك )الوييـن 
فـون وغيرهـم مـن المذنبيـن يُقتلـون خارجهـا )الوييـن 24:  )الوييـن 13: 46(، وكان الُمجدِّ
10 – 16 و23؛ ملـوك األول 21: 13؛ أعمـال 7: 58(. وأي شـيء نجـس كان يُطـرح إلـى الخـارج 
ألن هللا لـم يكـن علـى اسـتعداد ألن يـرى شـيئًا »نجًسـا« أو »غيـر الئـق« داخل المحلة )سـفر 

العـدد 5: 3 وتثنيـة 23: 14(.
تألـم الـرب يسـوع علـى الصليـب خـارج أورشـليم )يوحنـا 19: 17 – 20(. وهـذا يؤكـد على 
ف  الخـزي الـذي أُلقـي عليـه )عبرانييـن 12: 2(. وقـد أُدين رسـميًا باعتباره الشـخص الـذي »جدَّ
علـى االسـم«، ولذلـك رفضـه الشـعب وقتلـوه خارج السـور )مرقـس 14: 63 و64؛ راجـع الويين 
24: 11 و16(. طُـِرح يسـوع خـارج المحلـة كشـيء »مخـزي« و«نجس« »وغير الئـق« )عبرانيين 
12: 2(. إال أن بولـس يوصـي المؤمنيـن أن يخرجـوا إليـه ويتبعـوه خـارج المحلـة، حاملين العار 
الـذي احتملـه )عبرانييـن 12: 2؛ راجـع عبرانييـن 13: 13(. هذا هو الطريق الذي اختاره موسـى 

ـل أن يحمـل عار المسـيح عن التمتـع بخزائن مصـر )عبرانييـن 11: 26(. أيًضـا الـذي فضَّ
ولكـن علـى الرغـم مـن ذلـك فالرسـالة إلـى العبرانييـن تشـير إلـى أن حضور هللا هـو خارج 
المحلـة اآلن. والعمـل المتمثـل فـي اتباع يسـوع خـارج المحلـة ال يعني الذهاب إليـه »حاملين 
عـاره« فحسـب، بـل أيًضـا »الخـروج« إليـه )عبرانييـن 13: 13(، تماًمـا كما كان يفعل األشـخاص 
الذيـن كانـوا يطلبـون الرب فـي الصحراء، فهـم كانوا يخرجون خـارج المحلة عندما أزال موسـى 
الخيمـة ووضعهـا خـارج المحلـة بعـد حادثـة االرتـداد – عبـادة العجـل الذهبـي – التـي وقـع 
فيهـا الشـعب )خـروج 33: 7(. يشـير ذلـك إلـى أن رفض غير المؤمنيـن للرب يسـوع يعني أيًضا 
رفضهـم هلل كمـا فعـل الشـعب فـي خطيـة االرتداد وعبـادة العجـل الذهبـي )خـروج 32 و33(. 

وبالتالـي، فـإن طريـق اآلالم والخـزي والعـار هـو أيًضـا الطريـق الذي يـؤدي إلى هللا.
له )عبرانيين  يدعـو بولـس قارئي الرسـالة إلى اتباع الرب يسـوع بصفته رئيس إيمانهـم وُمكمِّ
12: 2(، ويدعوهـم أيًضـا بصـورة غيـر مباشـرة إلـى أن ينظـروا إلـى آالمهـم وضيقاتهـم الحاليـة 
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ـالَِم« )عبرانييـن 12: 11(. وهم يتركـون خلفهم  علـى أنهـا تأديبًـا مؤقتًـا ينتـج عنه »ثََمـَر ِبـرٍّ لِلسَّ
مدينـة أو محلـة فاسـدة بحثًـا عـن »المدينـة العتيدة« الـذي صانعهـا وبارئها هـو هللا )عبرانيين 

13: 14 وعبرانييـن 11: 10 و16(.

مـا الـذي يعنيـه لـك أن تخـرج إلـى يسـوع »خـارج المحلـة«؟ ومـا هـي األشـياء التي 
كانـت تتسـم بهـا حيـاة إيمـان الرب يسـوع والتـي قد تجلـب »خزيًـا« أو »عـاًرا« من 

الذيـن حولك؟

25 آذار )مارس(        الجمعة        

رس: »وبعــد حلــول الــروح القــدس ... فرحــوا وتهللــوا ]أي التالميــذ[  لَِمِزيــد ِمــْن الــدَّ
بحــالوة الشــركة مــع القديســين. فكانــوا لطفــاء ومفكريــن ومنكريــن لذواتهــم وراغبيــن فــي 
ــة مــع بعضهــم البعــض  ــة فــي ســبيل الحــق. وفــي شــركتهم اليومي ــة تضحي ــى أي ــدام عل اإلق
ــن  ــة م ــم الخالي ــم وأقواله ــيح. وبأعماله ــا المس ــم به ــي أوصاه ــة الت ــروا المحب ــوا وأظه أعلن

ــوا أن يضرمــوا هــذه المحبــة فــي قلــوب اآلخريــن. األنانيــة حاول
»ولكـن حـدث تغييـر تدريجـي. فقـد بـدأ المؤمنـون يتطلعـون ليجـدوا نقائـص فـي حيـاة 
اآلخريـن. وإذ أمعنـوا النظـر طويـال فـي أخطـاء اآلخرين، وأفسـحوا المجـال لالنتقـاد المر، غاب 
عـن أنظارهـم المخلـص ومحبتـه. وصاروا أكثـر تدقيقـاً فيما يختـص بالطقوس الخارجيـة، وأكثر 
تدقيقـا فـي أمـر النظريـات أكثـر ممـا فـي ممارسـة اإليمـان. وفـي غيرتهم علـى إدانـة اآلخرين 
أغفلـوا أخطاءهـم. وأضاعـوا المحبـة األخويـة التـي أمر المسـيح بها، وما هو أسـوأ مـن كل ذلك 
أنهـم لـم يحسـوا بخسـارتهم، ولـم يفطنوا إلـى أن السـعادة والفرح أخذا يتسـربان مـن حياتهم 

وأنهـم لكونهـم قـد طـردوا محبـة هللا مـن قلوبهم فسـرعان مـا سـيكتنفهم الظالم.
حـث  فقـد  األخويـة،  المحبـة  تعوزهـا  كانـت  الكنيسـة  أن  مـن  يوحنـا  تحقـق  »فـإذ 
المؤمنيـن علـى حاجتهـم الدائمـة إلـى هـذه المحبـة. وقـد امتـألت رسـائله إلـى الكنائـس 
بهـذه الفكـرة. فكتـب يقـول: ›أَيَُّهـا األَِحبَّـاُء، لُِنِحـبَّ بَْعُضَنـا بَْعًضـا، ألَنَّ الَْمَحبَّـَة ِهـَي ِمَن هللِا، 
َوكُلُّ َمـْن يُِحـبُّ فََقـْد ُولِـَد ِمـَن هللِا َويَْعـرُِف هللَا. َوَمـْن الَ يُِحـبُّ لَـْم يَْعـرِِف هللَا، ألَنَّ هللَا َمَحبٌَّة. 
ِبهـَذا أُظِْهـرَْت َمَحبَّـُة هللِا ِفيَنـا أَنَّ هللَا قَـْد أَْرَسـَل ابَْنـُه الَْوِحيـَد إِلَـى الَْعالَـِم لَِكـْي نَْحيَـا ِبـِه. 
ـاَرًة  ُه ُهـَو أََحبََّنـا، َوأَْرَسـَل ابَْنـُه كَفَّ ِفـي هـَذا ِهـَي الَْمَحبَّـُة لَيْـَس أَنََّنـا نَْحـُن أَْحبَبَْنـا هللَا، بَـْل أَنَـّ
بَْعُضَنـا  يُِحـبَّ  أَْن  أَيًْضـا  لََنـا  يَْنبَِغـي  أََحبََّنـا هَكـَذا،  قَـْد  كَاَن هللُا  إِْن  األَِحبَّـاُء،  أَيَُّهـا  لَِخطَايَانَـا. 

4: 7 - 11(.« )روح النبـوة، أعمـال الرسـل، صفحـة 390(. بَْعًضـا‹ )1يوحنـا 
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أسئلة للنقاش

	� كثيًرا ما يُنظَر للحياة المسيحية على أنها عالقة شخصية وفردية بين شخص المسيح 
واإلنسان المؤمن� لكن هذا ليس سوى جانب واحد من جوانب الحياة المسيحية� لماذا 
من المهم أن نتذكر أن هللا يقودنا كمجموعة؟ وما هي مسؤولياتي تجاه المجموعة 

التي أوجد فيها؟ وما هي األشياء التي يمكنني توقعها من المجموعة؟

2� مـا هـي أفضـل المؤشـرات والدالئـل علـى أن المحبة األخويـة قوية في الكنيسـة؟ 
ـز قائمـة وشـاركها مـع اآلخرين في فصل مدرسـة السـبت� جهِّ

3� مـا هـي المحبـة األخويـة الحقيقيـة؟ ومـا هي صفاتهـا وأسـبابها والنتائـج المترتبة 
عليهـا؟ وكيـف يمكنـك التفريـق بينهـا وبين المحبـة األخويـة المزيفة؟
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