الدرس الحادي عرش

 *  10-4أيلول (سبتمرب)

التوق إلى المزيد
الس ْبت بَ ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية1 :كورنثوس 11-1 :10؛ الوييـن 35-32 :4؛ يوحنا 29 :1؛ عبرانيين
11-1 :4؛ مزمور .11-8 :95
آية الحفظَ « :وه ِذ ِه األُ ُمو ُر َحدَ ثَ ْت ِمث ًَال لَ َناَ ،ح َّتى الَ نَكُونَ نَ ْح ُن ُمشْ َتهِي َن شُ ُرو ًرا كَ َما
اشْ َت َهى أُول ِئكَ » (1كورنثوس .)6 :10

متحف كوينز للفنون في نيويورك ،بالواليات المتحدة األمريكية ،يضم أكبر نموذج معماري
كل
في العالم لمدينة نيويورك ،حيث يص ّور جميع المباني فيها .وبمقياس من ( 1200 :1حيث َّ
 2.5سم أو  1بوصة على الرسم تقابل  33مت ًرا أو  100قد ًما في الواقع) يغطي النموذج المعماري
ما يقرب من  870مت ًرا مرب ًعا ( 9,335قد ًما مرب ًعا) .تم االنتهاء من تصميم هذا النموذج في
األصل في عام ِ 1964من ِقبل ِ 100حرفي عملوا ألكثر من ثالث سنوات إلكمال المشروع .ت َّم
تحديث النموذج المعماري في فترة التسعينيات ليعكس التطورات التي طرأت على المدينة.
وحال ًّيا ،ال يعكس النموذج الصورة الحاضرة للمدينة لعام  .2021وهكذا أصبح لدينا صورة مركّبة
ومفصلة بشكل مذهل للمدينة ،كما هي في األصل.
ّ
لكـن فـي نهايـة األمـر يبقـى هذا المجسـم مجـرد صـورة أو نمـوذج أو تمثيل لشـيء أعظم
أال وهـو األصـل ،الـذي هـو أكبـر وأعمق وأكثـر تعقي ًدا مـن النموذج نفسـه.
وهـذا ،فـي الواقـع ،هـو الحـال مـع جميـع الصـور والنمـاذج .إنهـا ليسـت أصليـة ،ولكنهـا
تعمـل فقـط كرمـوز ونمـاذج لألصـول .يسـاعدنا النمـوذج علـى فهـم جوهـر األصـل ،لكـن ال
يمكـن أبـ ًدا اسـتبدال األصـل بالنمـوذج .بـدلً من ذلـك ،توجـد النماذج فقـط لمسـاعدة الناس
علـى فهـم مـا يتعلـق باألصـل بشـكل أفضل.
ال ِكتَـاب ال ُمقَـ َّدس نفسـه مليء بنماذج مصغرة ألنشـطة وهياكل تشـير جميعهـا إلى حقائق
سـماوية أكبـر .تسـاعدنا رسـالة األصحاح الرابـع من ِسـفر العبرانيين على اكتشـاف إحدى هذه
الحقائـق من حيث صلتها بمسـألة الراحـة الكتابية.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  11أيلول (سبتمبر).
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األحد



 5أيلول (سبتمبر)

وسى
ا ْع َت َم ُدوا لِ ُم َ

اقـرأ ١كورنثـوس   .١١ -١ :١٠مـا الـذي أراد بولـس أن يبلّغـه لقرائه فـي كورنثوس عندما
ـت « ِمث ًَال»؟
أشـار إلـى األمور التـي َحدَ ثَ ْ




المصطلـح اليونانـي المسـتخدم فـي 1كورنثـوس ( 6 :10وال ُمقتبـس أيضً ـا بشـكل مماثل في
1كورنثـوس  ،)11 :10والـذي تُرجـم « ِمثَـالً » فـي معظـم الترجمـات ،هـو «تايبـوز» .والكلمـة
اإلنكليزيـة « »typeتأتـي مـن هـذا االسـم اليونانـي .إ ّن «المثـال» ليـس هـو األصل أبـ ًدا ،ولكنه
رمـز أو تمثيـل لألصـل .إنـه نمـوذج لشـيء آخر.
مثـال جي ًدا علـى هذا النوع مـن العالقة بين المثـال واألصل:
تقـدم اآليـة فـي عبرانييـن ً 5 :8
السـ َما ِويَّ ِ
ات َو ِظلَّ َهـا ،كَ َما
«ال َِّذيـ َن [أي كهنـة خدمـة الهيـكل فـي العهـد القديـم] يَ ْخ ِد ُمـو َن ِشـ ْب َه َّ
أُ ِ
ـب
ـي إِلَـى ُم َ
ـي ٍء َح َس َ
وسـى َو ُهـ َو ُم ْز ِمـ ٌع أَ ْن يَ ْص َن َع الْ َم ْسـ َك َن .ألَنَّـ ُه ق ََال‹ :انْظُ ْر أَ ْن ت َْص َن َع ك َُّل شَ ْ
وح َ
الْ ِمثَـا ِل ال َِّـذي أُظْهِـ َر ل ََـك ِفـي الْ َجبَـلِ › » .يسـلّط هـذا المقطـع فـي العبرانيين الضوء علـى الصلة
المباشـرة بيـن الحقائـق السـماوية واألرضيـة ،ثـم يقتبـس خـروج  ،9 :25حيـث طلـب هللا مـن
ـب الْ ِمثَا ِل» الـذي رآه علـى الجبل .النقطة المهمة هي
موسـى أن يبنـي َمسـك ًنا فـي الْ َب ِّريَّة « َح َس َ
أن الْ َم ْسـ َك َن األرضي ،بـكل طقوسـه وممارسـاته ،كان «أمثلـة» ورمـوزًا ونمـاذج لمـا يجـري فـي
السـماوي.
السـماء ،حيـث يخدم يسـوع باعتبـاره رئيـس كهنتنا فـي ال َمق ِْدس َّ
بوضـع هـذا فـي االعتبـار ،يمكننـا أن نفهـم بشـكل أفضـل مـا كان بولـس يتحـدث عنـه في
1كورنثـوس  .10فـي هـذه اآليات يسـتعرض بولـس بعض االختبارات الرئيسـية لشـعب هللا بينما
كانوا فـي الْ َب ِّريَّـة فـي طريقهـم إلـى أرض الموعد .يشـير مصطلـح «آباؤنا» إلى أسلافهم اليهود
السـ َحابَ ِة ،وا ْجتَازُوا ِفـي الْبَ ْحـرِ ،وبالتالـي ،ا ْعتَ َمـ ُدوا َج ِمي َع ُه ُم
الذيـن غـادروا مصـر ،وكانـوا ت َ ْح َ
ـت َّ
لحيـاة جديـدة ِمن التّحـ ُّرر ِمـن العبودية.
يَعتبِـ ُر بولـس هـذه المحطـات المهمة فـي رحلـة الْ َب ِّريَّة نو ًعا أو مثـالً للمعموديـة الفردية.
ووفقًـا لمنطـق بولـس ،فـإ َّن «الطعـام الروحي» ال بد أن يكون إشـارة إلى ال َمـ ِّن (قارن مع خروج
 .)35-31 :16شـرب بنـو إسـرائيل مـن الصخـرة ،التـي وصفهـا بولـس بأنها المسـيح (1كورنثوس
 .)4 :10علـى سـبيل المثـال ،فكِّـر فـي يسـوع باعتبـاره «خبـز الحيـاة» (يوحنـا  )48 :6و «الماء
الحـي» (يوحنـا  ،)10 :4فسـتجد أن هـذا كلـه منطقـي تما ًمـا .وبالتالـي ،فـإن مـا نـراه هنـا هو
اسـتخدام بولـس لتاريـخ العهـد القديـم كمثـال إلظهـار الحقائـق الروحيـة التـي يمكـن تطبيقها
علـى المسـيحيين اليوم.
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فكِّـر فـي اختبـار خـروج بنـي إسـرائيل مـن مصـر  .مـا هـي الـدروس الروحيـة التـي
يمكـن أن نتعلمهـا مـن «أمثلتهـم» ،الصالحـة والسـيئة التـي تركوهـا لنـا؟

االثنين
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طقوس وذبائح
يقـدم نظـام الطقـوس والذبائـح فـي العهـد القديـم ،كمـا هـو موجـود فـي سـفر الالوييـن،
المزيـد مـن األمثلـة علـى مـا رأينـاه باألمـس — رمـوز العهـد القديـم التـي تشـير إلـى حقائـق
العهـد الجديـد .علـى الرغـم ِمـن أن قُـ َّراء ال ِكتَـاب ال ُمقَـ َّدس المعاصريـن غال ًبـا ما يقـرأون هذه
الطقـوس قـراءة عابـرة ،إال أنهـا تحتـوي علـى العديد مـن الحقائـق الروحية المهمـة التي يمكن
أن تكـون ذات قيمـة كبيـرة ل َمـن يدرسـونها.

فـي الوييـن  ،35-32 :4اقـرأ التعليمـات الخاصـة بذبيحـة الخطيـة التـي كان يقدمهـا
اليهـودي العـادي  .مـا الـذي يمكـن أن نتعلمـه من هذه الطقـوس ،على الرغـم من عدم
وجـود مسـكن أو هيـكل بـه مذبـح حيـث يمكننـا تقديـم الذبائـح عـن خطايانـا؟ قـم
بإيجـاد الصلـة بيـن هـذه الطقـوس ومـا يَـرد فـي يوحنـا  29 :1و1بطـرس .21-18 :1



تعتبـر الطقـوس وسـيلة انتقـال ممتـازة لل ِق َيـم والمعلومـات المهمـة ،ويجـب فهمهـا فـي
وتسلسلا محـد ًدا مسـبقًا مـن
ً
مخصصـا وموق ًعـا معي ًنـا
سـياقها .وهـي عـادة مـا تتطلـب وقتًـا
ً
اإلجـراءات لتكـون ف ّعالـة .فـي الواقـع ،عندمـا نقرأ التعليمـات الكتابيـة في العهـد القديم فيما
يتعلـق بالذبيحـة ،يتضـح لنـا أن هللا قـد أعطى تفاصيـل محددة للغايـة حول ما يمكـن أن يُق َّدم
كذبيحـة ،ومتـى ،وأيـن ،ومـا هـي الطقـوس واإلجـراءات التـي يجـب اتباعها.
وبطبيعـة الحـال ،فـإ َّن عمليـة سفك الدم ورشَّ ـه كانـت مـن األمـور األساسـية فـي كثيـر مـن
جميلا ،ولـم يكـن مـن المفترض لـه أن يكـون كذلك،
ً
طقسـا
الطقـوس .بالطبـع ،لـم يكـن ذلـك ّ
ألنـه كان يتعلـق بأبشـع شـيء فـي الكـون ،وهـو الخطية.
مـا هـو الـدور المحـدد الـذي كان يقـوم بـه الـ َّدم ،ولمـاذا كان يجـب وضعـه علـى قـرون
المذبـح؟ فـي حيـن أن معظـم الطقـوس المرتبطـة بالمسـكن كانـت تأتـي في صيغـة توجيهية
(أي أنـه كانـت ت ُعطـي تعليمـات حـول كيفيـة القيـام بذلـك) ،فـإن ذبيحـة الخطيـة لـم تكـن
تتضمـن دائ ًمـا جميـع اإليضاحـات .ربمـا يكـون ذلـك ألن النـاس كانـوا قـد فهمـوا بالفعـل مـا
يعنيـه كل هـذا .فعلـى كل حـال ،لقـد فَهِـم النـاس فـي إسـرائيل قدي ًمـا مغـزى وداللـة الـ َّدم
(الوييـن.)11 :17 .
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لكـن المثـال المأخـوذ مـن الوييـن  35-32 :4يحتـوي علـى تفسـير مهـم في الوييـن :35 :4
َـح َع ْن ُه .وهكذا ،كان الدم أساسـ ًّيا بالنسـبة
« َويُ َكفِّـ ُر َع ْنـ ُه الْكَا ِهـ ُن ِمـ ْن َخ ِط َّي ِتـ ِه الَّ ِتـي أَ ْخطَأَ فَ ُي ْصف ُ
لعمليـة الكفـارة بأكملهـا ،وهـو الوسـيلة التـي يمكننـا مـن خاللهـا أن نتصالح مـع هللا القدوس.
إذًا ،مـا نـراه مـن هـذه الذبائـح هـو نمـوذج ومثـال لمـوت المسـيح وخدمته مـن أجلنا.

فكـر فـي كـم أن الخطيـة رديئـة وسـيئة حقًـا لدرجـة أنهـا اقتضـت أنَّ أقنو ًمـا ِمـن
أقانيـم األلوهة ،يَ ُسـوع الْ َم ِسـيح ،يبذل نَف َْسـهُ كـي يُكَفّر عنها  .ماذا ينبغـي أن يعلّمنا
هذا عـن السـبب الـذي يحتـم علينا أن نعتمد علـى النعمة فقط ،وليـس على األعمال
أبـدً ا؟ فعلـى كل حـال ،مـاذا يمكننـا أن نضيـف إلى مـا فعله المسـيح بالفعـل ألجلنا؟

الثالثاء
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« ِمثاَل» الراحة
إلى جانب األمثلة التي نظرنا إليها بالفعل ،يمكن أن تنطبق فكرة النماذج والرموز هذه على
مفهوم ال ِكتَاب ال ُم َق َّدس للراحة أيضً ا .لرؤية هذا ،نذهب إلى سفر العبرانيين في العهد الجديد.

اقـرأ عبرانييـن   .١١ -١ :٤مـا الـذي يشـير إليه « َبقَـا ِء َو ْعـ ٍد بِالدُّ ُخولِ إِلَـى َرا َح ِت ِه»؟ كيف
يقـدّ م لنـا اختبـار بنـي إسـرائيل أثنـاء الخـروج مـن مصـر والتجـوال فـي الْ َب ِّريَّـة ،أفـكا ًرا
إضافيـة حـول فكـرة الدخـول فـي راحة هللا؟



إن موضوع المثابرة واإلخالص مهم للغاية هنا .على الرغم من الحديث عن السبت سابع
أيام األسبوع ،فإن التركيز الرئيسي لهذه اآليات (وما ورد قبل ذلك؛ انظر عبرانيين  )19-7 :3هو
في الحقيقة دعوة لشعب هللا للمثابرة على اإليمان؛ أي البقاء مخلِصين للرب ولبشارة اإلنجيل.
تُذكّر هذه المقاطع القارئ ،بأخذ الدروس المستفادة من قيادة هللا في الماضي على محمل
الجد« ،لِئَالَّ يَ ْس ُق َط أَ َح ٌد ِفي ِع ْب َر ِة الْ ِع ْص َيانِ ِ
هذ ِه َع ْي ِن َها» (عبرانيين  .)11 :4هناك دعوة لالنتباه.
فهذه فرصة! يتابع النص باإلشارة إلى أن بني إسرائيل قدي ًما قد سمعوا البشارة ،لكن الكلمة
فبدل من أن يتقوى إيمانهم بالثقة والطاعة ،اختاروا التمرد والعصيان (قارن مع
ً
لم تنفعهم.
عبرانيين  ،)15-7 :3وبالتالي ،لم يختبروا الراحة التي أرادها هللا لهم.
تشـير رسـالة العبرانييـن  3 :4إلـى العالقة الوثيقـة بين اإليمان والراحـة .ال يمكننا أن ندخل
إلـى راحتـه إال عندمـا نؤمـن ونثـق فـي َمـ ْن وعـد بالراحـة ،والـذي يمكنـه أن يفي بهـذا الوعد،
وهو بالطبع يسـوع المسـيح.
84

اقـرأ عبرانييـن  3 :4مـرة أخـرى  .مـا هـي المشـكلة الرئيسـية مـع األشـخاص المشـار
إليهـم هنـا؟ أي درس يمكـن أن نتعلمـه مـن هـذا ألنفسـنا ،نحن الذين « َقـدْ بُشِّ ـ ْرنَا كَ َما
أُول ِئكَ »(عبرانييـن )2 :4؟



قبلـت الجماعـة المسـيحية األولـى إعلان هللا السـابق (ما نسـميه «العهد القديـم») وآمنت
أن يسـوع المسـيح هـو َح َمـل هللا ،الذبيحـة المق ّدمـة من أجـل خطاياهم .ومن خلال إيمانهم
بالذبيحـة ،أمكنهـم أن يختبـروا الخلاص بيسـوع والراحـة المقدمة لنـا جمي ًعا فيه.

كيف يمكن لفهم معنى الخالص بدم يسوع أن يساعدنا على الدخول في الراحة التي
يمكن أن نحصل عليها في يسوع ،مع ال ِعلْم بأن خالصنا هو بالنعمة وليس باألعمال؟

األربعاء
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الَ تُق َُّسوا ُقلُو َبك ُْم

اقـرأ عبرانييـن  ٧-٤ :٤ومزمـور   .١١-٨ :٩٥مـا هـو التحذيـر المعطـى هنـا ،سـواء فـي
المزاميـر أو فـي العبرانييـن ،ومـا الـذي يجـب أن يقولـه لنـا اليـوم؟



كل من قصة ال َخلق ومزمور  11 :95في سياق الحديث عن عدم
تقتبس عبرانيين ً 7-4 :4
أمانة بني إسرائيل ،وبالتالي ،فشلهم في الدخول إلى الراحة التي أرادها هللا لهم .في الواقع،
تربط اآليات في مزمور  11-8 :95اختبار بني إسرائيل في الْ َب ِّريَّة براحة هللا ،وتتضمن الق ََس َم
اإللهي بأن إسرائيل غير األمينة لن تدخل راحته ،وهي الراحة المرتبطة في األساس بأرض الموعد.
جيـل جديـد بعبـور الحدود واسـتولى
بالطبـع ،دخـل بنـو إسـرائيل أرض الموعد .فلقـد قـام ٌ
بمعونـة هللا علـى حصـون األرض واسـتقر فيها.
لكنهـم ،مـع ذلـك ،لـم يدخلـوا راحـة هللا .والفكـرة هـي أن الكثيريـن لـم يختبـروا حقيقـة
الخلاص فـي يسـوع ،ألن عـدم إيمانهـم تجلّـى في العصيـان الصارخ الـذي أعلنوه .علـى الرغم
مـن أن الراحـة كانـت مرتبطـة بـاألرض ،إال أنها شـملت أكثر من مجـرد مكان يعيش فيـه الناس.



تشير رسالة العبرانيين  6 :4إلى أن أولئك الذين سمعوا الوعد اإللهي بالراحة الحقيقية لم
يدخلوا تلك الراحة بسبب العصيان  .ما هي الصلة بين العصيان وعدم الدخول في راحة هللا؟
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إ َّن تعبيـر «الْ َيـ ْو َم» يع ّبـر عـن العجلـة واألهميـة .تعبيـر «الْ َيـ ْو َم» يعنـي أنـه لـم يعـد هناك
وقـت للتأرجـح والمراوغـة .تعبيـر «الْ َيـ ْو َم» يتطلـب اسـتجابة واتخـاذ قـرار فوري.
أكَّـد بولـس علـى كلمـة «اليـوم» ،وشـدد حقًـا علـى مـدى أهميتهـا في سـياق الراحـة .في
غضـون ذلـك ،فـإن الفقـرة فـي مزمـور  8 ،7 :95هـي تحذيـر ومناشـدة لشـعب هللا بـأال يكـرروا
أخطـاء أسلافهم ،ومـن ثـم يفشـلوا فـي الدخـول فـي الراحـة الحقيقيـة الموجـودة فقـط فـي
الخلاص الـذي يقدمـه لنـا هللا.

مـا الـذي يجـب أن يعنيه لنـا نحـن اآلن ،عندما نسـمع الكلمات« ،الْ َيـ ْو َم ،إِنْ َسـ ِم ْع ُت ْم
ُـم»؟ مـا هو المهم جـدّ ا في كلمـة «الْ َي ْو َم»؟ فعلـى كل حال،
َص ْوتَـهُ َفلاَ تُق َُّسـوا ُقلُوبَك ْ
اسـتخدم ِسـفر المزاميـر هـذه الكلمـة منذ آالف السـنين  .ومـع ذلك ،لمـاذا يجب أن
تظـل بنفـس األهميـة بالنسـبة لنـا نحـن «اليـوم» كمـا كانـت بالنسـبة ألولئـك الذين
سـمعوها منذ آالف السـنين؟

الخميس
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إخضاع مدينة سماوية
يتضـح التطـور المنطقـي لألفكار الرئيسـية في عبرانيين  4بشـكل خاص عند قـراءة عبرانيين
 .11-8 :4لـم يمنـح يشـوع بني إسـرائيل الراحـة .وبالتالي ،بما أنه حاشـا هلل أن يكون كاذبًا ،فال
بـد أن تكـون هنـاك «راحـة» أخرى لشـعب هللا .ال تتكون هـذه المجموعة (شـعب هللا) حصريًا
مـن المؤمنيـن اليهـود .إنها تشـمل كل أولئك الذين قبلوا يسـوع كمخلّص شـخصي لهم.



اقـرأ غالطيـة  29-26 :3والحـظ سـجايا شـعب عهـد هللا بعـد الصليـب  .مـاذا يعنـي أنـه
ال يوجـد فـرق بيـن يهـودي ،وال يونانـي ،وال عبـد وال حـر ،وال ذكـر وال أنثى في السـياق
الـذي يكتـب فيـه بولس؟

في بعض األحيان ،يتم استخدام عبرانيين  4للتأكيد على وجوب حفظ يوم السبت يو ًما
للراحة ،بينما يستخدمه آخرون لتحدي صحة راحة السبت هذه ،في ضوء حقيقة أن هناك
راحة أخرى في (نهاية الزمان) .ال يعكس أي من الموضعين النص الكتابي جي ًدا .بدلً من ذلك،
يشير النص إلى أن التركيز في زمن المنتهى على راحة هللا الخاصة كان موجو ًدا منذ ال َخلق،
ضئيل لراحة زمن المنتهى .في الواقع ،بالنسبة
وأن االحتفاء براحة السبت يق ّدم مذاقًا أسبوع ًيا ً
لليهود ،ت ّم فهم يوم السبت على أنه إشارة مصغرة للـ «أوالم هبا» أي «العالم اآلتي».
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إ َّن الراحـة التـي تشـبه راحـة السـبت الباقيـة لشـعب هللا ،مـردد ًة صـدى راحـة هللا فـي أول
يـوم سـبت فـي تاريـخ األرض ،تعنـي أنـه يمكننـا التوقـف عـن أعمالنـا والثقـة فـي هللا لتحقيق
وعـده بخالصنا.
علــى عكــس حجــج بعــض المفســرين ،فــإن الســياق ال يدعــم اإليحــاء بــأن وصيــة الســبت
ـت براحــة الخــاص التــي ق ّدمهــا المســيح ،ممــا يجعــل مــن غيــر الضــروري علــى
قــد أُبْ ِطلَـ ْ
المســيحيين إطاعــة وصيــة حفــظ الســبت .لكــن الراحــة النهائيــة التــي ُوعدنــا بهــا بواســطة
مــا فعلــه المســيح ألجلنــا ال تحــل محــل ســبت اليــوم الســابع الكتابــي؛ علــى العكــس مــن
وترســخه.
ذلــك ،هــي تعــززه ّ
فـي عالـم يضـع قيمـة كبيـرة فـي األشـخاص العصامييـن ،الذيـن يؤمنـون بالعمـل الشـاق
ويتسـمون بالطمـوح ،ت ُعـد فكـرة الراحـة فـي المسـيح ،والثقة فـي أن نعمته تكفـي ألن تخلّصنا
وتجددنـا ،فكـرة مضـادة حقًا.

كيـف يمكنـك مسـاعدة اآلخرين علـى أن يجدوا الراحة في المسـيح عندمـا يعتقدون
أن خطاياهـم فظيعـة للغايـة ،وأن قلوبهـم ال يمكـن أن تتغيـر ،وأن حاالتهـم ال رجـاء
فيهـا حقًـا؟ مـا هـو المرجع الكتابـي الـذي يمكنك مشـاركته معهم؟

الجمعة
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لِ َمزِيـد ِمـ ْن الـدَّ رس« :نحـن لسـنا على اسـتعداد دائ ًمـا للمجيء إلـى يسـوع بتجاربنا
وصعوباتنـا .أحيانًـا نسـكب متاعبنـا فـي آذان البشـر ،ونفصـح عـن آالمنـا ألولئـك الذيـن ال
يسـتطيعون مسـاعدتنا ،ونغفـل عـن تسـليم كل شـيء ليسـوع ،القـادر علـى تغييـر الطريـق
المحـزن إلـى دروب مـن الفـرح والسلام .إنـكار الـذات والتضحيـة بالنفـس يعطيـان المجـد
والنصـر للصليـب .إن مواعيـد هللا ثمينـة للغايـة .إذا كنـا نريد معرفة مشـيئته ،يجـب أن ندرس
كلمتـه .إن كلمـات الوحـي المقـدس ،إذا تـ ّم دراسـتها بعنايـة وأطيعـت بشـكل عملي ،سـتقود
أقدامنـا فـي طريـق سـهل ،حيـث يمكننـا السـير دون أن نعثـر .آه ،لـو أخـذ الجميـع ،الخـدام
والرعيـة ،أعبائهـم وحيرتهـم إلى يسـوع الـذي ينتظـر أن يسـتقبلهم ويمنحهم السلام والراحة!
إنّـه لـن يتخلـى عـن أولئـك الذيـن يضعـون ثقتهـم فيه».
«أيمكنكـم ،أيهـا الشـبيبة األعـزاء ،أن تتطلعـوا برجـاء فرح وترقّـب إلى الوقت الـذي يعترف
فيـه الـرب ،ديّانكـم البـا ّر ،باسـمكم أمـام اآلب وأمـام المالئكـة القديسـين؟ إن أفضل اسـتعداد
للمجـيء الثانـي ليسـوع هـو أن ترتاحـوا بإيمـان راسـخ فـي الخلاص العظيـم الـذي جلبـه لنـا
فـي مجيئـه األول .يجـب أن تؤمنـوا بيسـوع كمخلّص شـخصي» (روح النبـوة ،دعوتنا السـامية،
صفحـة .)368
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أسئلة للنقاش
 .1مـا هـو الشـيء الخـاص جـدَّ ا بشـأن اليـوم السـابع لدرجـة أنـه يمثّـل راحـة هللا

السـماوية لشـعبه؟ بمعنـى ،كيـف تمنحنـا راحـة السـبت لمحـة مسـبقة عـن األبديـة؟

 .2الكفـارة تعنـي المصالحـة وتشـير إلـى طريـق العـودة إلـى هللا  .فكـر فـي هـذه
ـس ذلِـكَ َفق ْ
َـط ،بَ ْـل نَ ْف َت ِخـ ُر أَيْضً ـا
العبـارة الهامـة الموجـودة فـي روميـة َ « :11 :5ولَ ْي َ
بِـا ِ
هللِ ،ب َربِّ َنـا يَ ُسـو َع الْ َم ِسـيحِ ،الَّـ ِذي نِلْ َنـا بِـ ِه اآلنَ الْ ُم َصالَ َحـ َة ».إذا سـألك أحدهـم« ،ما
معنـى أن تتصالـح مـع هللا ،ومـا الفـرق الـذي أحدثتـه هـذه المصالحـة فـي حياتك»،
فمـاذا يكـون جوابك؟

 .3كيـف نتجنـب االنشـغال بشـأن األمـور الثانويـة فـي حياتنـا المسـيحية؟ مـا الذي
يجعلنـا نركّـز علـى الصـورة الكبيـرة المقدّ مـة فـي كلمة هللا؟

 .4فكر مرة أخرى في كل األخطاء وقلة اإليمان التي أظهرها بنو إسـرائيل في الْ َب ِّريَّة .
علـى الرغـم مـن اختلاف تفاصيـل تحدياتهـم وصعوباتهـم عـن تحدياتنـا وصعوباتنـا
(فنحـن ال نرتحـل تائهيـن فـي صحـراء شاسـعة) ،ما هي المبـادئ المشـتركة؟ بمعنى،
كيـف يمكـن أن نواجه في مسـيرتنا المسـيحية نفـس التحديات التـي واجهوها وكيف
يمكننـا التعلّم مـن أخطائهم؟
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