الدرس الثاين

 *  7 – 1كانون الثاين (يناير)

رسالة ِس ْفر العبرانيين

الس ْبت َب ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :عبرانييـن  ،14 – 5 :1لوقـا  ،33 – 30 :1مزمـور ،5 – 1 :132
عبرانييـن  ،16 – 14 :2عبرانييـن  ،4 – 1 :5بطـرس األولـى  ،9 :2عبرانييـن .12 – 8 :8
َـس ِفـي
يـس كَ َه َنـ ٍة ِمث َْـل هـ َذاَ ،قـدْ َجل َ
آيـة الحفـظَ « :وأَ َّمـا َرأْ ُس الْـكَال َِم َف ُهـ َو :أَنَّ لَ َنـا َرئِ َ
السـ َما َو ِ
ات» (عبرانييـن .)1 :8
َي ِم ِ
يـن َعـ ْر ِش الْ َعظَ َمـ ِة ِفـي َّ
كُ ِتبَـت وثيقـة يهوديـة بعد الرسـالة إلـى العبرانيين ببضعـة عقود ،حوالي سـنة  100ميالدية،
وتحتـوي هـذه الوثيقـة علـى الصلاة 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 جـ ًدا ،لكنـك أسـلمتنا بيدهـم» (جيمـس إتـش تشـارلزوورث ،كتابـات العهـد
القديـم المنحولـة ،المجلـد رقـم  ،1سـنة  ،1983صفحة .)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 أيضً ـا) بـأن وعود هللا سـتتحقق من خلال الرب
يسـوع ،الجالـس عـن يميـن اآلب والـذي سـيأخذنا عـن قريـب إلـى موطننـا .والـرب يسـوع في
الوقـت ذاتـه يتشـفّع أمـام اآلب كي يسـكب بركاتـه علينا ،ولذلـك ينبغي لنا أن نتمسـك بإيماننا
إلـى النهاية.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  8كانون الثاني (يناير).
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األحد



 2كانون الثاني (يناير)

يسوع ملكنا
النقطـة الرئيسـية مـن الرسـالة إلـى العبرانييـن هـي أن يسـوع هـو ال ُمتَ َسـلّط الجالـس عـن
يميـن اآلب (عبرانييـن  .)1 :8وبصفتـه هللا ،فالـرب يسـوع هو الـذي يحكم الكـون ويهيمن عليه
علـى الـدوام .ولكـن عندما أخطـأ آدم وحواء ،أصبح الشـيطان رئيس هذا العالـم (يوحنا ،31 :12
يوحنـا  ،30 :14يوحنـا  .)11 :16إال أن الـرب يسـوع أتى وهزم الشـيطان على الصليب ،واسـتعاد
الحـق فـي حكـم أولئك الذيـن يقبلونه كمخلص لهـم (كولوسـي .)15 – 13 :2



األصحاحـان األوالن مـن الرسـالة إلـى العبرانيين يركزان بشـكل خاص علـى تنصيب الرب
يسـوع وتعيينـه ملـكًا .اقـرأ عبرانيين  .14 – 5 :1مـاذا 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 .)5 :1
ثان ًيا ،يق ِّدم هللا االبن للجند السماويين فيسجدون له (عبرانيين  6 :1و ،)8واآلب في الوقت ذاته
يعلن قدرة االبن األزلية على الخلق وحكمه (عبرانيين  .)12 – 8 :1ثالثًا ،يقوم هللا اآلب بتتويج
االبن ،أي إعطاؤه السلطة الفعلية على حكم األرض (عبرانيين  13 :1و.)14
أحد أهم المعتقدات الواردة في العهد الجديد هو أن هللا في يسوع قد ت َّمم وعوده لداود
(راجع صموئيل الثاني  16 – 8 :7ولوقا ُ .)33 – 30 :1ولِد يسوع من نسل داود في مدينة داود
(متى 16 – 1 :1؛ لوقا  10 :2و .)11وأثناء خدمته كثي ًرا ما كان الناس يطلقون عليه لقب «ابن
داود» .وقد تم قتله بتهمة أنه ادعى أنه «ملك اليهود» (متى  .)37 :27وبطرس وبولس كانا يكرزان
بأن الرب يسوع قام من األموات إتما ًما للوعود التي أبرمها لداود (أعمال  36 – 22 :2وأعمال :13
 .)37 – 22ويوحنا 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
ونصبـه (عيّنـه)
شـخص الـرب يسـوع ،وتخبرنـا الرسـالة أن هللا أعطـاه «اسـ ًما» (عبرانييـن ّ ،)4 :1
ليكـون ابنـه (عبرانييـن  ،)5 :1وأيـده إلـى األبـد باعتبـاره الخالـق والـرب (عبرانييـن ،)12 – 8 :1
وأجلسـه عـن «يمينـه» (عبرانييـن  13 :1و .)14وعالوة على ذلك ،فالرب يسـوع ،وفقًا لعبرانيين
 ،4يُ ِ
دخـل النـاس إلـى راحـة هللا ويذكرنـا بأنـه هـو باني بيـت هللا (عبرانييـن  3 :3و.)4
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 والسـ ِّيد عليـه؟
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 3كانون الثاني (يناير)

يسوع وسيطنا
مـن المفاهيـم المثيـرة لالهتمـام في الهـوت العهد القديـم أن الملك الموعود به من نسـل
داود سـيمثل األمة أمام هللا.



قـارن خـروج  22 :4و 23بصموئيـل الثانـي 14 – 12 :7؛ وتثنيـة  10 – 8 :12بصموئيـل
الثانـي 11 – 9 :7؛ وتثنيـة  13 :12و 14بمزمـور  .14 – 11 ،5 – 1 :132مـا هـي الوعـود
التـي سـتتحقق مـن خلال الملـك الموعـود بـه من نسـل داود لشـعب هللا؟

كان إسـرائيل ابـن هللا ،وكان هللا سـيمنحهم مكانًـا يسـتريحون فيـه مـن أعدائهـم ،وكان أيضً ا
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 راحـ ًة 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 أمـ ًرا
ممك ًنـا .كان العهـد الموسـوي يتطلب أمانة كل الشـعب لتلقي حماية هللا وبركاته (راجع يشـوع
 .)13-1 :7ومـع 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 أمي ًنا .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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 4كانون الثاني (يناير)

يَ ُسوع ال ُمدافع ع ّنا



قـارن صموئيـل األول  19 :8و 20بعبرانييـن  .16 – 14 :2مـا هـي صفـات الملـك التـي
بحـث الشـعب عنهـا ،وكيـف تحققـت هـذه األمنيـات فـي شـخص الـرب يسـوع؟

أراد اإلسـرائيليون ملـكًا 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  16 – 14 :2الـرب يسـوع بصفتـه بطـل الضعفـاء مـن
البشـر .فهـو الـذي يواجـه الشـيطان ويهزمه فـي معركة منفـردة ويخلصنـا من العبوديـة .يذكرنا
ـح داود ملـكًا (صموئيـل
هـذا الوصـف بالمعركـة التـي دارت بيـن داود وجليـات .فبعـد أن ُم ِس َ
األول  ،)16أنقـذ إخوتـه مـن العبوديـة بهزيمـة جليـات .وكانـت شـروط المعركـة تنـص على أن
الفائـز فـي المعركـة يأسـر شـعب الطـرف الخاسـر ويسـتعبدهم (صموئيـل األول .)10 – 8 :17
وبنـا ًء علـى ذلـك أصبـح داود بطـل إسـرائيل ،ألنـه كان يمثلهم.


اقرأ إشعياء  13 :42وإشعياء  .20 – 15 :59كيف يصف يهوه نفسه في هذه الفقرات؟

تلمح اآليات الواردة في عبرانيين  16 – 14 :2إلى الفكرة التي مفادها أن هللا سيخلّص
إسرائيل في معركة منفردة .الحظ الفقرة التالية من إشعياء« :فَ ِإنَّ ُه ه َكذَا ق ََال ال َّر ُّبَ :حتَّى َسبْ ُي
الْ َج َّبا ِر يُ ْسل َُبَ ،و َغ ِني َم ُة الْ َعاتِي تُ ْفلِ ُتَ .وأَنَا أُ َخ ِاص ُم ُم َخ ِاص َم ِك َوأُ َخل ُِّص أَ ْوالَ َد ِك» (إشعياء .)25 :49
نظـن فـي أحيـان كثيـرة بصفتنا مسـيحيين أننا نخوض معركـة منفردة مع الشـيطان .فعندما
نقـرأ أفسـس  ،18 – 10 :6نـرى بالفعـل أننـا فـي حالة من الصـراع والجهاد ضـد إبليس .لكن هللا
هـو بطلنـا ،وهـو يخـرج أمامنـا ويحـارب حروبنـا ،ونحن جزء من جيشـه ،ولهـذا السـبب يتع ّين
علينـا اسـتخدام سلاحه .كمـا أننـا ال نقاتـل بمفردنـا ،فاألمر ال ُمعطى لنا في أفسـس هـو بصيغة
الجمـع ،ونحـن ككنيسـة نأخذ السلاح ونجاهـد م ًعا 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؟
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 5كانون الثاني (يناير)

يسوع رئيس كهنتنا
تعـرض عبرانييـن األصحاحـات  7 – 5وظيفـة ثانية للرب يسـوع .فهو رئيـس كهنتنا .والكاتب
يشـرح أن هـذه الوظيفـة تتمـم الوعد الـذي قطعه هللا للملك الـداوودي الموعود بـه ،والمتمثل
فـي أنـه سـيكون «كَا ِهـ ٌن إِلَـى األَبَ ِـد َعلَـى ُرتْ َبـ ِة َملْ ِكـي َصـا َد َق» (مزمـور  4 :110كمـا وردت في
عبرانييـن  5 :5و.)6



اقـرأ الوييـن  ، 9 – 1 :1الوييـن  ، 11 – 8 :10مالخـي  ، 7 :2سـفر العـدد 26 – 22 :6
وعبرانييـن  .4 – 1 :5مـا هـي الوظائـف التـي قـام بهـا الكاهـن؟

لقـد كان الكهنـة يُع َّينـون 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 يمكّننـا مـن
التواصـل مـع هللا ،وكل مـا يفعلـه الكاهـن يهـدف إلـى تسـهيل العالقـة بيننـا وبيـن هللا.
والكاهن يقدم القرابين والذبائح نياب ًة 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.
وأخيـ ًرا كانـت مسـؤولية منـح البركـة فـي اسـم يهـوه تقـع أيضً ـا علـى عاتـق الكهنـة .فمـن
خاللهـم كان يُعـ ِّرف هللا شـعبه برغبتـه المتمثلـة فـي خيرهـم ومقاصـده الرحيمـة نحوهـم.
إال أننـا فـي بطـرس األولـى  9 :2نـرى شـيئًا مختلفًـا .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 16 – 14 :4؛ عبرانييـن  .)23 – 19 :10كمـا 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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 6كانون الثاني (يناير)

َ
وسيط َعه ٍد أفضل
يَسو ُع

تركـز األصحاحـات  10 – 8مـن الرسـالة إلى العبرانيين على عمل الرب يسـوع كوسـيط لعهد
جديـد .لقـد كانـت مشـكلة العهـد القديـم تتمثـل فـي أنـه كان ببسـاطة ظلاً لألمـور العتيـدة،
وقـد ُصممـت قوانينـه للتنبـؤ بالعمـل الـذي سـيقوم به الرب يسـوع فـي المسـتقبل وتوضيحه.
وبالتالـي فالكهنـة كانـوا يرمـزون للرب يسـوع ،لكنهم كانوا بشـ ًرا وخطاة .لم يتمكنـوا من توفير
الكمـال الـذي اسـتطاع المسـيح أن يوفره ،كما أنهم كانوا يخدمون في مقدس شـبه السـماويات
وظلهـا (عبرانيين .)5 :8
أمـا الـرب يسـوع فيخـدم فـي ال َم ِ
قـدس 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 فيط ّهـر ضمائرنا ،ومن خاللـه واإليمان بـه وقبول
عملـه الشـفاعي (كوسـيط) ألجلنـا ،نسـتطيع أن نقتـرب من هللا بثقـة (عبرانييـن .)22 – 19 :10



اقرأ عبرانيين  .12 – 8 :8ما هو وعد هللا لنا في العهد الجديد؟

إن اآلب بتعيينـه الـرب يسـوع كرئيـس كهنتنـا قـد بـدأ عهـ ًدا جديـ ًدا 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
فحسـب ،بـل يغـرس النامـوس فـي قلوبنا .وهـذا الكاهن يقـ ِّدم ذبيحـة تجلب مغفـرةً ،ويطهرنا،
ويغ ّيـر قلوبنـا ويحولهـا من قلوب حجريـة إلى قلوب لحمية (حزقيـال  .)26 :36وهو يخلقنا من
جديـد بـكل معنـى الكلمـة (كورنثـوس الثانيـة  .)17 :5كما أنـه يباركنا بـأروع الطرق ويسـاعدنا
علـى الدخـول إلـى محضر اآلب نفسـه.
َص َّمـم هللا العهـد القديـم لإلشـارة إلـى المسـتقبل ،إلـى عمـل الرب يسـوع .لقـد كان جميالً
فـي تصميمـه والقصـد منـه ،إال أن البعض أسـاءوا فهم الغـرض الذي ُص ِنع ألجلـه .ولعدم رغبتهم
فـي تـرك الرمـوز والظلال 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
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 7كانون الثاني (يناير)

لِ َمزِيـد ِمـ ْن الـدَّ رس :علـى الرغـم مـن كل الحقائـق الجيدة المبشـرة بالخير في سـفر
العبرانييـن ،هنـاك أيضً ـا 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 قدي ًمـا) بقارئـي الرسـالة إلـى العبرانييـن .ثان ًيـا ،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 أيضً ـا 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 هللاَ « .ول ِك ْن بِـ ُدونِ إِي َمـانٍ الَ يُ ْم ِك ُن إِ ْرضَ ـا ُؤ ُه» (عبرانييـن .)6 :11
يقـول بولـس أننـا نحـن أيضً ا ،مثل جيـل الصحراء ،نقف علـى حدود أرض الموعـد (عبرانيين
 .)39-37 :10إال 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 اإلعلان الـذي فـي جبـل صهيـون ،أال وهـو هللا الظاهـر فـي الجسـد ،الرب يسـوع المسـيح
(عبرانييـن  .)24 – 18 :12والسـؤال هـو :هـل لدينا إيمان؟ يشـجعنا كاتب الرسـالة على االقتداء
بمجموعـة مـن الشـخصيات التـي تجلَّـى فـي حياتهـم إيمانًـا عظي ًمـا ،وهـذه الشـخصيات تبلغ
منتهاهـا في شـخص الرب يسـوع نفسـه.

أسئلة للنقاش
 .1لقـد تعلمنـا أن الـرب يسـوع هو قائدنا البطـل الذي يخرج أمامنـا ويحارب حروبنا

ضـد الشـيطان .كيـف يمكننا ككنيسـة أن نحارب ونجاهد م ًعا ،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 ُيض ِعف قوتنـا ككنيسـة؟ وكيف
أضعـف قوة شـعب هللا فـي الماضي؟
 .2نحـن 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 عمل ًيا ومحـد ًدا.

 .3كيـف يشـبه وضعنـا وضـع جيـل الصحـراء قبـل عبـوره إلـى أرض الموعـد؟ وما هي
الـدروس التـي يمكننـا أن نتعلمهـا من أوجه التشـابه؟
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