الدرس الثامن

 25 -18أيار (مايو)

ْاس ُج ُدوا للخالق

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :رؤيــا 7 ،6 :14؛ متــى 14 :24؛ غالطيــة 22 :3؛ لوقــا 43-32 :23؛
تكويــن 12 :22؛ رؤيــا .12-8 :14
ـت َمـاَكًا آ َخـ َر طَائِـ ًرا ِفــي َو َسـ ِ
السـ َما ِء َم َعــهُ بِشَ ــا َر ٌة َأ َب ِد َّيـ ٌة،
ـم َر َأ ْيـ ُ
آيــة الحفــظ« :ثُـ َّ
ـط َّ
الســا ِك ِني َن َعلَــى األَ ْر ِض َوك َُّل أُ َّمـ ٍة َو َقبِيلَـ ٍة َولِ َســانٍ َوشَ ـ ْع ٍب» (رؤيــا .)6 :14
لِ ُي َبشِّ ـ َر َّ
ــق
إننــا ،كمســيحيين وكأدفنتســت ســبتيين ،نؤمــن بالمفهــوم الكتابــي المتعلــق بـــ «الْ َح ِّ
الْ َح ِاضــرِ» (2بطــرس  .)12 :1وهــذا المفهــوم فــي األســاس هــو الفكــرة التــي مفادهــا أن هللا
يكشــف الحــق للبشــرية فــي وقــت الحاجــة إليــه ،مــع إضفــاء المزيــد والمزيــد مــن النــور
المعطــى مــن قبــل الــرب علــى مــر العصــور .فــإن أول وعــد بالبشــارة ،فــي تكويــن  ،15 :3قــد
أعلــن ألبوينــا األوليــن أن الرجــاء كان ســيأتي مــن خــال نســل المــرأة .والوعــد إلبراهيــم بأنــه
«يَ ُكــو ُن أُ َّمـ ًة كَبِيـ َر ًة َوقَ ِويَّـةًَ ،ويَتَبَــا َر ُك ِبـ ِه َج ِميـ ُع أُ َمـ ِـم األَ ْر ِض» (تكويــن  ،)18 :18هــو إعــان أكمــل
لوعــد البشــارة .ومجــيء المســيح ،الــذي أعلــن أن « ‹ابْـ َن ا ِإلن َْســانِ أَيْضً ــا لَـ ْم يَـأْ ِت لِ ُي ْخ ـ َد َم بَـ ْـل
لِ َي ْخـ ِـد َم َولِ َي ْبـ ِـذ َل نَف َْسـ ُه ِف ْديَـ ًة َعـ ْن كَ ِثيرِيـ َن› » (مرقــس  )45 :10هــو بالطبــع إعــان أعظــم للحــق
المتعلــق بالبشــارة.
واليـوم نحـن نؤمن أن رسـائل المالئكـة الثالثة في رؤيا  12-6 :14هـي «الحق الحاضر» ألولئك
الذين يعيشـون في األيام األخيرة السـابقة لعودة المسـيح وتحقيق جميع آمالنا كمسـيحيين.
هــذا األســبوع ،ســوف نركــز بشــكل خــاص علــى رســالة المــاك األول ألنهــا تحتــوي علــى
حقائــق هامــة بالنســبة ألولئــك الذيــن يســعون للبقــاء أمنــاء ومخلصيــن فــي خضــم أخطــار
ومهالــك نهايــة الزمــان.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  26أيار (مايو).

58

األحد

 20أيار (مايو)

شمولية البشارة
اقــرأ رؤيــا 6 :14؛ متــى  .19 :28 ،14 :24مــا هــو الموضــوع ال ُم َتشَ ــابِه الموجــود فــي
هــذه الفق ـرات الكتابيــة؟ كيــف تســاعدنا هــذه اآليــات مع ـاً علــى فهــم مــدى أهميــة
الك ـرازة والشــهادة بالنســبة لهدفنــا ككنيســة؟



بمعنــى آخــر ،يمكــن للمــرء أن يقــول أن رســالة المــاك األول هــي المأموريــة العظيمــة
(متــى  )19 :28المعطــاة اآلن فــي إطــار األيــام األخيــرة .إنهــا ،فــي الواقــع« ،الحــق الحاضــر».
الحــظ أن هــذه النصــوص الثالثــة جميعهــا تركــز علــى الك ـرازة للعالــم لـــ « َج ِمي ـ َع األُ َمـ ِـم» ،و
«ك َُّل أُ َّمـ ٍة َوقَبِيلَـ ٍة َولِ َســانٍ َوشَ ـ ْع ٍب» .وبعبــارة أخــرى ،هــذه الرســالة عالميــة فــي نطاقهــا ،وكل
شــخص يحتــاج إلــى ســماعها.



اقــرأ غالطيــة  .22 :3مــا الــذي تقولــه هــذه اآليــة ويســاعدنا علــى فهــم الســبب الــذي
يجعــل كل العالــم بحاجــة إلــى ســماع بشــارة اإلنجيــل؟

إن شــمولية الخطيــة توضــح شــمولية مرســليتنا ودعوتنــا .فــإن «كل أمــة وقبيلــة ولســان
وشــعب» قــد اخطــأوا ،قــد انتهكــوا شــريعة هللا ،وقــد «حوصــروا تحــت الخطيــة» .إن ســقوط
آدم فــي جنــة عــدن قــد أثــر فــي كل إنســان؛ فإنــه لــم تكــن هنــاك أمــة أو قبيلــة أو شــعب فــي
مأمــن .فإنــه علينــا جميعـاً مواجهــة العواقــب المباشــرة للخطيــة ،ومــا لــم يكــن هنــاك عــاج
قــد تــم توفيــره ،لكنــا جميعـاً نواجــه النتيجــة النهائيــة :المــوت األبــدي.
والعــاج ،بالطبــع ،قــد تــم توفيــره فــي حيــاة ومــوت وقيامــة المســيح وخدمتــه فــي
المقــدس الســماوي .فالمســيح هــو الحــل الوحيــد لمعضلــة الخطيــة .الجميــع بحاجــة إلــى
معرفــة الرجــاء العظيــم المتعلــق بمــا قدمــه هللا لهــم فــي يســوع المســيح .وهــذا هــو الســبب
فــي أن األدفنتســت الســبتيين قــد ذهبــوا إلــى كافــة أنحــاء العالــم وهــم يســعون إلــى توصيــل
رســالة المســيح إلــى أولئــك الذيــن لــم يســمعوها بعــد.

لمــاذا تعــد مشــاركة رســالة بشــارة اإلنجيــل مــع اآلخريــن مفيــدة روحيــة لمــن
يقومــون بذلــك؟ بمعنــى ،لمــاذا تعتبــر الك ـرازة إلــى اآلخريــن مــن أفضــل الطــرق
لتكــون مســتعداً لمجــيء المســيح؟
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االثنين

 21أيار (مايو)

اللص على الصليب و «البشارة األبدية»
نجــد فــي رؤيــا  6 :14أن الرســالة التــي يجــب إعالنهــا إلــى كل العالــم هــي «الرســالة
األبديــة» .إنهــا رســالة رجــاء للنــاس فــي عالــم ال يقــدم ،فــي حــد ذاتــه ،أي رجــاء بالمــرة.



اقــرأ لوقــا  .43-32 :23كيــف تعلــن هــذه القصــة الرجــاء العظيم الــذي تقدّ مه «البشــارة
األبديــة» لجميــع الخطاة؟

كتبــت روح النبــوة عــن اللــص تقــول بأنــه علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن مجرم ـاً عاتي ـاً
ـض عليــه
ّإل أنــه «إذ حــاول أن يكبــت اقتناعــه غــاص فــي الخطيــة أعمــق فأعمــق إلــى أن قُ ِبـ َ
و ُحوكِ ـ َم كمجــرم و ُح ِك ـ َم عليــه بالمــوت صلب ـاً» (مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)710
ومــع ذلــك ،مــا الــذي حــدث لــه؟ بينمــا كان اللــص معلق ـاً علــى الصليــب ،حصــل علــى
ـت ِفــي َملَكُوتِـ َـك› »
لمحــة عــن َمــن كان يســوع ،ولــذا صــرخ قائـاً‹ « :ا ْذكُ ْرنِــي يَــا َر ُّب َمتَــى ِجئْـ َ
(لوقــا .)42 :23
وكيــف اســتجاب المســيح؟ هــل قــال :حســناً ،يــا صديــق ،أود أن أســاعدك ،لكــن مــا كان
يجــب أن تخنــق قناعاتــك مــن خــال إغراقهــا أعمــق وأعمــق فــي الخطيــة؟ هــل اقتبــس
المســيح إحــدى عظاتــه الســابقة‹ « :إِنَّ ُك ـ ْم إِ ْن لَ ـ ْم يَ ـ ِز ْد ِب ُّركُ ـ ْم َعلَــى الْ َكتَ َب ـ ِة َوالْ َف ِّر ِ
يس ـ ِّيي َن لَ ـ ْن
الســما َو ِ
ات› » (متــى )20 :5؟ هــل قــام المســيح ،بــأي شــكل مــن األشــكال،
تَ ْد ُخلُــوا َملَ ُكــوتَ َّ
باســتحضار أخطــاء اللــص الماضيــة؟
ال ،بــدالً مــن ذلــك ،التفــت المســيح إلــى هــذا المجــرم ،هــذا اللــص ذات الشــخصية
المنحرفــة الــذي لــم يكــن لديــه شــيئاً ليقدمــه فــي الطريــق إلــى الخــاص والــذي كان فــي
وقــت ســابق يشــتم المســيح (متــى  .)44 :27لقــد نظــر إليــه المســيح باعتبــاره شــخصاً جديــدا ً
وقــال (أساســاً) :أنــا أقــول لــك ،اآلن ،أنــا أؤكــد لــك ،اآلن ،أن خطيتــك ،جرائمــك ،أخطــاءك،
مغفــورة ،وبالتالــي « ‹إِنَّـ َـك تَ ُكــو ُن َم ِعــي ِفــي الْ ِف ـ ْر َد ْو ِس› » (لوقــا .)43 :23
هــذه هــي «الرســالة األبديــة» ،أســاس رســالة المــاك األول .وبــدون هــذه الحقيقــة ،فــإن ال
شــيء آخــر نعلِّمــه بشــأن النامــوس ،الســبت ،أو حالــة الموتــى يعــد ذات أهميــة .مــا جــدوى
هــذه التعاليــم دون أن تكــون «البشــارة األبديــة» هــي فــي جوهــر هــذه األمــور كلهــا؟

ما هو الرجاء الذي يمكنك أن تستخلصه لنفسك من هذه القصة؟
60

الثالثاء

 22أيار (مايو)

هللا َوأَ ْعطُو ُه َم ْج ًدا
خَا ُفوا َ

بعــد الحديــث عــن إعــان «البشــارة األبديــة» لــكل العالــم ،تتوســع رســالة المــاك األول
بعــد ذلــك فــي هــذا اإلعــان .فــإذ نعلــن «البشــارة األبديــة» فإنــه يجــب إلعالننــا هــذا أن
يشــمل الحقائــق التــي هــي جــزء مــن هــذه البشــارة لهــذا الزمــان .وبعبــارة أخــرى« ،الحــق
الحاضــر» لأليــام األخيــرة يتضمــن أيض ـاً رؤيــا .7 :14



اقــرأ رؤيــا  .7 :14مــا الــذي يعنيــه أن نخــاف هللا وأن نعطيــه مجــداً؟ كيــف لنــا أن نفعــل
ذلــك؟ كيــف تتناســب هــذه المفاهيــم مع البشــارة؟
إن مخافــة هللا وإعطــاء المجــد لــه ليســا مفهوميــن ُم ْنف َِصليــن .فــإذا كنــا نخــاف هللا حق ـاً
بالمعنــى الكتابــي فإننــا ســنعطيه المجــد .فــإ َّن مخافــة هللا ينبغــي أن تــؤدي إلــى إعطائــه
المجــد ،كمــا أن إعطــاء المجــد هلل ال بــد وأن يــؤدي إلــى مخافتــه.

اقــرأ الفقـرات الكتابيــة التاليــة .كيــف تســاعدنا علــى فهــم مــا يعنيــه أن «تخــاف هللا»
وكيــف يرتبــط ذلــك بإعطائــه المجــد؟ تكويــن 12 :22؛ خــروج 20 :20؛ أيــوب 9 :1؛
جامعــة 13 :12؛ متــى .16 :5



فــي اآليــات أعــاه ،ارتبطــت فكــرة مخافتنــا هلل بإطاعتنــا لــه .فإننــا عندمــا نطيــع هللا فإننــا
ســنفعل مــا هــو صــواب ونجلــب المجــد هلل .وعلــى الرغــم مــن أنــه قيــل فــي كثيــر مــن األحيان
أن معنــى مخافــة هللا هــو أن تكــون فــي رهبــة مــن هللا وأن توقــره ،إال أنــه ينبغــي لألمــر أن
يذهــب إلــى مــا هــو أعمــق مــن ذلــك .لقــد طلــب منــا أن نخــاف هللا .إننــا ســاقطون .إننــا
خطــاة .نحــن كائنــات تســتحق المــوت .مــن منــا لــم يتواجــه فــي بعــض األوقــات بالواقــع
المريــر المتعلــق بمــدى شــر أعمالهــم ومــا يســتحقونه مــن عقــاب علــى هــذه األعمــال علــى
يــد هللا العــادل البــار؟ هــذه هــي مخافــة هللا .وهــي المخافــة التــي تدفعنــا أوالً إلــى الصليــب
لطلــب الصفــح والمغفــرة ،ومــن ثــم تقودنــا إلــى المطالبــة بقــوة هللا لتطهرنــا مــن الشــر الــذي
كان ســيؤدي بنــا إلــى خســارة أنفســنا ،إن لــم يكــن هنــاك الصليــب (انظــر متــى .)28 :10

ماذا كان اختبارك الخاص مع مخافة هللا؟ كيف يمكن لجرعة جيدة من هذه المخافة
أن تكون مفيدة لنا روحياً وتساعدنا على أن نأخذ إيماننا وما يطلبه ِم َّنا بأكثر جدية؟
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قد جاءت ساعة دينونته
فــي رســالة المــاك األول ،نجــد أن فكــرة مخافــة هللا وإعطائــه المجــد مرتبطــة بالدينونــة
( .)7 :14إ َّن تعاليــم الكتــاب ال ُم َق ـ َّدس واضحــة بــأن هللا هــو إلــه العــدل والدينونــة .فــي يــوم
مــن األيــام ،ســتأتي حتمـاً الدينونــة والعدالــة اللتيــن نفتقــر إليهمــا كثيـرا ً فــي هــذا العالــم.
ال عجب في أن الناس بحاجة إلى أن يخافوا هللا.
وهـذا هـو السـبب في أن «البشـارة األبديـة» تتضمن أيضـاً حقيقة الدينونة .مـا هي العالقة
بيـن هذيـن العنصريـن؟ إذا كانت البشـارة تعنى «أخبارا ً سـارة» ،فهي تعني أنـه على الرغم من
أننـا جميعـاً خطـاة ومنتهكيـن لشـريعة هللا ،فإنـه عندمـا تأتـي الدينونـة ،فإننـا ،مثـل اللص على
الصليـب ،لـن نواجـه ال ُعقُوبَـة التي نسـتحقها على خطايانـا وتعدياتنا علـى الناموس.



اقــرأ اآليــات التاليــة ومــن ثــم اســأل نفســك :هل مــا أقولــه وأعمله ســيحظى باستحســان
هللا عنــد الدينونــة؟ متــى 36 :12؛ جامعة 14 :12؛ روميــة 6 :2؛ 1كورنثوس.5 :4

إن هللا الــذي يعــرف عــدد شَ ـ ْعر رؤوســنا ســيدين العالــم .لكــن هــذا هــو بالضبــط الســبب
الــذي يجعــل «البشــارة األبديــة» أخبــارا ً ســارة بالفعــل .الدينونــة ســتأتي ،ولكــن ليــس «هنــاك
دينونــة» ألتبــاع المســيح المخلصيــن ،أولئــك المطهريــن والمقدســين والمبرريــن فــي اســم
الــرب يســوع (انظــر 1كورنثــوس  ،)11 :6ألن المســيح هــو ِب ّرهــم ،وبــره هــو الــذي يجعلهــم
يجتــازون هــذه الدينونــة.
«اإلنســان ال يمكنــه أن يجابــه هــذه االتهامــات بنفســه .وبثيابــه الملطخــة بالخطيــة ،يقــف
الخاطــئ أمــام هللا معترف ـاً بذنبــه .لكــن المســيح محامينــا يقــدم التماس ـاً فعــاالً نيابــة عــن
جميــع أولئــك الذيــن ،بالتوبــة واإليمــان ،قــد إلْتَ َزمــوا بحفــظ نفوســهم لــه .يدافــع المســيح
عــن قضيتهــم ويقهــر المشــتكي عليهــم بالبرهــان العظيــم فــي الجلجثــة .فــإ َّن طاعتــه الكاملــة
لشــريعة هللا ،حتــى إلــى حــد المــوت علــى الصليــب ،قــد أعطتــه كل الســلطة فــي الســماء
وعلــى األرض ،وهــو يطلــب مــن اآلب الرحمــة والمصالحــة لإلنســان المذنــب» (روح النبــوة،
شــهادات للكنيســة ،مجلــد .)471 ،5

مــاذا تعلمنــا حقيقــة الدينونــة عــن حاجتنــا المطلقــة إلــى الصفــح والمغفــرة؟ كيــف
يمكنــك أن تتعلــم أن تقــدم لآلخريــن الذيــن أخطــأوا فــي حقــك النعمــة والغف ـران
اللذيــن يقدمهمــا هللا لــك بواســطة يســوع المســيح؟
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الس َما ِء َواألَ ْر ِض
ْاس ُج ُدوا لِ َصانِعِ َّ



اقــرأ مجــدداً رؤيــا  .7 ،6 :14مــا هــي الجوانــب المحــددة الموجــودة فــي ُم ْج َمــل رســالة
المــاك األول ،وكيــف ترتبــط هــذه الجوانــب ببعضهــا البعــض؟

باإلضافــة إلــى البشــارة ،التــي تشــتمل علــى الدعــوة إلــى الشــهادة للعالــم والدعــوة إلــى
مخافــة هللا وإعطــاء المجــد لــه ،تأتــي الدعــوة إلــى عبــادة هللا بصفتــه الخالــق .وال عجــب
فــي ذلــك ،أل َّن كل هــذه الجوانــب األخــرى المتعلقــة بـــ «الحــق الحاضــر» – البشــارة األبديــة،
الدعــوة إلــى الشــهادة ،الدينونــة – ال تعنــي شــيئاً ِب َم ْعـ ِز ٍل عــن هللا بصفتــه خالقنــا .فــإ َّن هــذه
الحقائــق وســائر الحقائــق األخــرى تنشــأ عــن الحقيقــة الرئيســية المتعلقــة بــاهلل الــذي خلــق
كل األشــياء .إننــا عندمــا نســجد للــرب كخالقنــا ،فنحــن بذلــك نعــود إلــى األساســيات .إننــا
نعــود إلــى أســاس مــا يعنيــه أن نكــون بش ـرا ً ،وأن نكــون أحيــا ًء ،وأن نكــون مخلوقيــن علــى
صــورة هللا ،بخــاف أي المخلوقــات الدنيويــة األخــرى .مــن خــال عبادتنــا للــرب كخالقنــا ،نحــن
نعتــرف باعتمادنــا عليــه ألَ ْجــل وجودنــا وألَ ْجــل رجائنــا المســتقبلي .وهــذا هــو الســبب فــي
أن حفــظ الســبت غايــة فــي األهميــة .إنــه اعتـراف خــاص بــأن هللا وحــده هــو خالقنــا ،وبأننــا
نعبــده هــو وحــده .معنــى هــذا أن الدعــوة لعبــادة الــرب بصفتــه الخالــق تعطــى أهميــة
خاصــة هنــا ،جنب ـاً إلــى جنــب مــع البشــارة والدينونــة.

اقــرأ رؤيــا  .11-8 :14مــا الــذي تقولــه هــذه اآليــات ويمكــن أن يســاعدنا علــى فهــم
أهميــة الســجود للــرب بصفتــه خالقنــا؟



إنــه مــع تطــور األحــداث األخيــرة ،ســيزداد الضغــط علــى العالــم كلــه للســجود للوحــش
وصورتــه بــدالً مــن الســجود للخالــق .وإذا نظرنــا إلــى التحذيــر المخيــف بشــأن مصيــر أولئــك
الذيــن يســجدون للوحــش ولصورتــه ،فإنــه يمكننــا أن نفهــم علــى نحــو أفضــل ســبب التوكيــد
علــى الســجود هلل بصفتــه الخالــق وبصفتــه الوحيــد المســتحق لعبــادة البشــر .وفــي األزمــة
النهائيــة باأليــام األخيــرة ،ســتكون هــذه الحقيقــة أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مضــى.

امـ ِ
ـض بعــض الوقــت فــي الحديــث عــن العجائــب المذهلــة التــي للعالــم المخلــوق.
مــاذا يعلمنــا العالــم المخلــوق عــن الخالــق الــذي خلــق كل األشــياء ولمــاذا هــو
وحــده مســتحق لــكل ســجودنا وعبادتنــا؟
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لمزيد من الدرسِ :من لطالما رأى دارسو الكتاب ال ُم َق َّدس أن هناك عالقة بين الدعوة
الس َما ِء َواألَ ْر ِض َوالْ َب ْح ِر َويَ َنابِيعِ الْ ِم َيا ِه» في رؤيا  ،7 :14وبين الوصية الرابعة
إلى السجود «لِ َصانِعِ َّ
َ
الس َما َء َواألَ ْر َض
في خروج  ،11 :20حيث يشير السبت إلى حقيقة أنه « ِفي ِستَّ ِة أيَّ ٍام َص َن َع ال َّر ُّب َّ
َوالْ َب ْح َر َوك َُّل َما ِفي َها» .ومع ذلك ،فإنه بالرغم من االرتباط الوثيق في اللغة بين اآليتين ،إال أ َّن
هناك تغييرا ً ما ،إ ْذ يشير ال ّنص في رؤيا إلى الرب بوصفه هللا الذي خلق «يَ َنابِيعِ الْ ِم َيا ِه».
يقــول الكاتــب جــون بالدويــن مــا يلــي« :وباعتبــار القصــد اإللهــي وراء عبــارة ’ينابيــع
الميــاه‘ فلمــاذا جعــل المســيح الرســول يكســر الســرد المتــوازي لألشــياء المذكــورة فــي خــروج
11 :20؟ لمــاذا ذكــر المــاك «ينابيــع الميــاه» ولــم يذكــر بعض ـاً مــن الفئــات األخــرى مــن
الكائنــات المخلوقــة مثــل األشــجار أو الطيــور أو الســمك ،أو الجبــال؟
«لعــل اإلشــارة إلــى ’ينابيــع الميــاه‘ ،فــي ســياق اإلعــان اإللهــي عــن مجــيء وقــت فريــد
مــن الدينونــة اإللهيــة ،المقصــود منهــا هــو توجيــه انتبــاه القــارئ إلــى الفتــرة الســابقة مــن
الدينونــة اإللهيــة  ...ربمــا أراد هللا أن تكــون اإلشــارة ِب َقـ ْد ِر ال ُم ْسـتَطَا ِع إلــى الطوفــان مــن خــال
اســتخدام عبــارة ’ينابيــع الميــاه‘ بمثابــة تأكيــد علــى حقيقــة أنــه فــي الواقــع إلــه الدينونــة،
فض ـاً عــن كونــه إلــه األمانــة والرأفــة (اللتــان تجليتــا فــي قصــة الطوفــان بســفر التكويــن).
فــإذا كان األمــر كذلــك ،فــإن المعانــي الشــخصية والروحيــة المتضمنــة فــي مدلــول الطوفــان
ال ُمشــار إليــه بعبــارة «ينابيــع الميــاه» قــد يكــون المقصــود منــه هــو تشــجيع القــارئ علــى أن
يأخــذ علــى محمــل الجــد وصــول مرحلــة بالغــة األهميــة فــي زمــن النهايــة تتعلــق بالدينونــة
اإللهيــة لــكل فــرد ،وهــي الدينونــة التــي يتــم اإلعــان عنهــا مــن قبــل الرســول (المــاك) األول
فــي رؤيــا [ »14جــون بالدويــن ،الخلــق ،الكارثــة ،والجلجثــة :لمــاذا يعــد الطوفــان الكونــي أمـرا ً
حيويـاً لعقيــدة الدينونــة (هاغرســتون ،ماريالنــد :جمعيــة ريفيــو آنــد هيرالــد للطبــع والنشــر،
 ،)2000صفحــة .]27

أسئلة للنقاش
 .1نقــرأ فــي إشــعياء  6 :53مــا يلــي« :كُلُّ َنــا كَ َغ َنـ ٍـم ضَ لَلْ َنــا» .وفــي نفــس اآليــة يقــول

ـم َج ِمي ِع َنــا» .كيــف يبيــن ذلــك لنــا
إشــعياء أن الــرب قــد وضــع علــى المســيح «إِثْـ َ
أنــه مهمــا تعاظمــت معضلــة الخطيــة فــإن الحــل هــو أكثــر مــن كاف لحلهــا؟
 .2مـا هـي الـدروس األخـرى التـي نتعلمهـا مـن قصـة اللص علـى الصليـب؟ لنفترض
أن اللـص قـد حصـل علـى المغفـرة ونـزل مـن على الصليـب ونجـا .ما مدى مـا كانت
سـتكون عليـه حياتـه مـن اختلاف في اعتقـادك؟ مـاذا تخبرنا هـذه اإلجابة عـن قدرة
المسـيح على تغييـر حياتنا؟
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