الدرس الثالث



*  14 – 8كانون الثاين (يناير)

االبْ ُن ال َموعو ُد بْ ِه

الس ْبت بَ ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجع األسبوعية :إشعياء  2 :2و3؛ عبرانيين 4 – 1 :1؛ خروج  16 :24و17؛ إشعياء
24 :44؛ عبرانيين 10 :1؛ لوقا  31 :1و32؛ عبرانيين 5 :1

آية الحفظ« :كَلَّ َم َنا ِفي ه ِذ ِه األَ َّي ِام األَ ِخي َر ِة ِفي ا ْب ِن ِه ،الَّ ِذي َج َعلَهُ َوا ِرثًا لِك ُِّل شَ ْي ٍء ،الَّ ِذي ِب ِه أَ ْيضً ا
َع ِم َل الْ َعالَ ِمي َن ،الَّ ِذيَ ،و ُه َو بَ َها ُء َم ْج ِد ِهَ ،و َر ْس ُم َج ْو َه ِر ِهَ ،و َحا ِم ٌل ك َُّل األَشْ َيا ِء ِبكَلِ َم ِة ُقدْ َرتِ ِه ،بَ ْعدَ َما
ين الْ َعظَ َم ِة ِفي األَ َعالِي» (عبرانيين  2 :1و.)3
َص َن َع ِب َنف ِْس ِه تَطْهِي ًرا لِ َخطَا َيانَاَ ،جل ََس ِفي َي ِم ِ
بمجرد أن سقط آدم وحواء في الخطية ،وعدهما هللا «بنسل» – اب ٌن ينقذهم من العدو ويستعيد
الميراث المفقود ويحقق الغرض الذي ُخلِقا من أجله (تكوين  .)15 :3وهذا 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» ،اب ٌن
تتبـارك فيـه جميـع أمـم األرض (تكويـن  ،18 – 16 :22غالطيـة  .)16 :3وفعـل هللا نفـس الشـيء
مـع داود .فقـد وعـد هللا داود بأنـه سـيعيّن نسـله (أي نسـل داود) ويجعلـه اب ًنـا لـه ،وأن نسـله
هـذا سـيُثَّبت ويحكـم بالحـق والبـر علـى جميـع ملـوك األرض (صموئيـل الثانـي ،14 – 12 :7
مزمـور  .)29 – 27 :89لكـن مـا لـم يتخيلـه آدم وحواء وال إبراهيـم وال داود هو أن ابنهم الفادي
سـيكون هو هللا نفسـه.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  15كانون الثاني (يناير).

18

األحد



 9كانون الثاني (يناير)

ِفي ه ِذ ِه األَيَّ ِام األَ ِخي َر ِة

تكشـف الفقـرة األولـى مـن الرسـالة إلـى العبرانييـن أن بولـس كان يعتقـد أنـه يعيـش فـي
«األيـام األخيـرة» .يسـتخدم الكتـاب المقـدس تعبيرين عن المسـتقبل ويحمالن معـانٍ مختلفة.
اسـتخدم األنبيـاء عبـارة «األيـام األخيـرة» أو «آخـر األيـام» للتحـدث عن المسـتقبل بشـكل عام
(تثنيـة  30 :4و31؛ إرميـا  .)20 :23أمـا دانيـال النبـي فقـد اسـتخدم تعبي ًرا آخـر ،أال وهو «وقت
المنتهـى» ،للتحـدث ،وبصـورة أكثـر تحديـ ًدا ،عن األيام األخيرة مـن تاريـخ األرض (دانيال 17 :8
ودانيـال .)4 :12



اقرأ سـفر العدد  19 – 14 :24وإشـعياء  2 :2و .3ماذا وعد هللا أن يفعل من أجل شـعبه
في آخـر األيام؟

أعلـن العديـد مـن أنبيـاء العهـد القديـم أنـه فـي «األيـام األخيـرة» سـيقيم هللا ملـكًا يهلـك
أعـداء شـعبه (عـدد  )19-14 :24وتجـري األمـم بسـببه إلـى إسـرائيل (إشـعياء  2 :2و .)3وهذه
الوعـود كمـا يخبرنـا الرسـول بولـس قـد تحققـت فـي الـرب يسـوع .فقـد هـزم الشـيطان ،ومن
خلال البشـارة باإلنجيـل ،تجـري جميـع األمـم إليـه (كولوسـي  15 :2ويوحنـا  .)32 :12وبذلـك
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
وص َّدقوهـا وح ُّيوهـا .أمـا نحـن فقـد رأينـا إتمـام هـذه المواعيـد فـي شـخص الـرب يسـوع.
دعونا نتأمل قليالً في وعود هللا والرب يسـوع .لقد َو َع َد اآلب أنه سـيقيم أوالده (تسـالونيكي
األولـى  15 :4و .)16األخبـار السـارة جـ ًدا هـي أن اآلب قد ابتدأ قيامة أبنائه بقيامة الرب يسـوع
(كورنثـوس األولـى  20 :15ومتـى  .)53 – 51 :27كمـا وعـد اآلب بخليقـة جديـدة (إشـعياء :65
 ،)17وقـد بـدأ بتحقيـق هـذا الوعـد بخلـق حيـاة روحيـة جديـدة فينا (كورنثـوس الثانيـة 17 :5
وغالطيـة  .)15 :6ووعـد أنه سيؤسـس مملكته األخيـرة (دانيال  .)44 :2وقد ابتـدأ هذه المملكة
بتحريرنـا مـن سـلطان الشـيطان وتعيين الرب يسـوع حاك ًما علينا (متـى  30 – 28 :12ولوقا :10
 .)20 – 18إال أن هـذه ليسـت سـوى البدايـة .فمـا بـدأ اآلب بفعلـه فـي مجـيء المسـيح األول،
سـ ُيك ِمله 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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االثنين



 10كانون الثاني (يناير)

هللا كَلَّ َم َنا ِفي ابْ ِن ِه


اقرأ عبرانيين  .4 – 1 :1ما هي الفكرة الرئيسية التي تدور حولها هذه اآليات؟

فـي األصـل اليونانـي ،النـص الـوارد في عبرانييـن  4 – 1 :1هـو عبارة واحدة فقـط ،وقد قيل
ـب فـي العهـد الجديـد بسـبب روعتهـا البالغيـة .الفكرة الرئيسـية التـي تؤكد
إنهـا أجمـل مـا كُ ِت َ
عليهـا هـذه اآليـات هـي أن هللا قـد كلمنا مـن خالل ابنه يسـوع.
لـم يسـمع اليهـود الذيـن كانوا يعيشـون فـي القـرن األول الميلادي كلمة هللا لفتـرة طويلة.
ونعلـم أن اإلعلان (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 إعلان هللا فـي شـخص ابنـه يسـوع كان أعظـم مـن اإلعلان الـذي أعلنـه مـن خلال
األنبيـاء ،ذلـك ألن يسـوع هـو واسـطة أعظم لإلعلان اإللهي .فهو هللا نفسـه ،الذي خلق السـماء
واألرض ويحكـم الكـون .وألوهيـة المسـيح بالنسـبة للرسـول بولـس ليسـت موضع تسـاؤل على
اإلطلاق ،بـل هـي أمر مسـلَّم بصحتـه وال يقبل الشـك.
وبالنسـبة لبولـس ،فالعهـد القديـم كان هـو أيضً ا كلمـة هللا .واإلله نفسـه الذي تكلّـم قدي ًما
يواصـل كالمـه حاليًـا .لقـد نَق ََل العهـد القديم معرفـة حقيقية عـن إرادة هللا.
ومع ذلك فلم يكن من الممكن فهم معناه الكامل إال عندما أتى االبن إلى األرض .وفي ذهن
الكاتب ،فقد ق َّدم لنا إعالن اآلب في االبن المفتاح لفهم العمق الحقيقي للعهد القديم ،تما ًما
كما أن الصورة التي توجد على لعبة األلغاز تساعدنا على فك لغز اللعبة وتجميع األجزاء م ًعا
بالطريقة الصحيحة .لقد سلّط الرب يسوع الضوء على أجزاء كثيرة من العهد القديم.
وفي الوقت ذاته فقد جاء الرب يسوع ليمثلنا وينوب عنا ويخلصنا ،وسيأخذ مكاننا في
الحرب ويهزم الح َّية .والرب يسوع في الرسالة إلى العبرانيين هو أيضً ا رئيس خالص المؤمنين
وقد دخل إلى األقداس كسابقٍ ألجلنا (عبرانيين  10 :2وعبرانيين  .)20 :6وهو يحارب عنا
ويمثلنا .وهذا يعني أن ما فعله هللا ليسوع ،بصفته ممثلنا ونائبنا ،يريد اآلب أن يفعله أيضً ا
ألجلنا .وذاك الذي رفَّع يسوع عن يمينه يريدنا أيضً ا أن نجلس مع يسوع في عرشه (رؤيا .)21 :3
إن رسالة هللا التي أعلنها لنا في شخص الرب يسوع ال تتضمن فقط ما قاله الرب يسوع ،بل أيضً ا
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 رجـا ًء عظي ًمـا؟
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الثالثاء



 11كانون الثاني (يناير)

هو بَها ُء َمج ِد هللا




اقرأ عبرانيين  .4 – 2 :1ما هي بعض األشياء التي تعلّمنا إياها هذه الفقرة عن الرب يسوع؟

سـنركز فـي هذا القسـم علـى الجزئية التي تقول« :ال َِّـذيَ ،و ُه َو بَ َهـا ُء َم ْج ِد ِهَ ،و َر ْسـ ُم َج ْو َه ِر ِه»
(عبرانيين .)3 :1



اقـرأ خـروج  16 :24و17؛ مزمـور 6 :4؛ مزمـور 9 :36؛ ومزمـور  .15 :89كيـف تسـاعدنا
هـذه النصـوص علـى فهـم طبيعـة مجد هللا؟

يشـير مجـد هللا فـي العهـد القديـم إلـى حضوره المرئي وسـط شـعبه (خـروج 7 :16؛ خروج
 16 :24و17؛ الوييـن 23 :9؛ سـفر العـدد  .)10 :14وكثيـ ًرا 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 3 :1؛ يوحنـا 18 – 14 ،9 – 6 :1؛ كورنثـوس الثانيـة  .)6 :4فكّـر علـى سـبيل المثال
فـي الوقـت الـذي تجلّى فيه الرب يسـوع على الجبـلَ « .وتَ َغ َّيـ َرتْ َه ْيئَتُـ ُه قُ َّدا َم ُه ْمَ ،وأَضَ ـا َء َو ْج ُه ُه
كَالشَّ ـ ْم ِسَ ،و َصـا َرتْ ثِ َيابُ ُه بَ ْيضَ ا َء كَال ُّنـورِ» (متى .)2 :17
فكمـا أن الشـمس ال تُـدرك إال ببهـاء نورهـا ،فـاهلل كذلـك يُعـ َرف مـن خلال يسـوع .واالثنان
مـن وجهـة النظـر البشـرية واحـد .وحيـث أن مجـد هللا هـو النـور نفسـه ،فلا فـرق بيـن هللا
ويسـوع مـن حيـث وجودهمـا وصفاتهمـا ،تما ًمـا كمـا ال يوجـد فـرق بيـن النـور وبهائـه.
وتخبرنـا الرسـالة إلـى العبرانييـن أيضً ـا أن الـرب يسـوع هـو «رسـم جوهـر» اآلب أو التعبير
الدقيـق عـن جوهـره (عبرانييـن  .)3 :1الهـدف مـن التشـبيه هـو أن هنـاك تطابقًـا تا ًمـا فـي
الوجـود  -أو فـي الجوهـر  -بيـن اآلب واالبـن .فنالحـظ أن البشـر يحملـون صـورة هللا ،لكنهـم
ال يحملـون جوهـره (تكويـن  .)26 :1إال أن االبـن يتشـارك مـع اآلب فـي نفـس صفـات الجوهـر
اآلب» (يوحنـا .)9 :14
اإللهـي .ال عجـب أن الـرب يسـوع قـال« ،اَل َِّـذي َرآنِـي فَقَـ ْد َرأَى َ

مـا السـبب الـذي يجعـل إعلان الـرب يسـوع لصفـات اآلب ومجـده أخبـا ًرا مفرحـة
وسـارة جـدً ا؟ ومـا الـذي يقولـه لنـا الـرب يسـوع عـن طبيعـة هللا وصفاتـه؟
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األربعاء



 12كانون الثاني (يناير)

الَّ ِذي ِب ِه َع ِم َل الْ َعالَ ِمي َن

تؤكـد لنـا الرسـالة إلـى العبرانيين أن هللا خلق العالم بيسـوع أو من خالله ،وأن الرب يسـوع
يحمل العالـم بكلمة قدرته.



اقـرأ إشـعياء  ،24 :44إشـعياء  ،18 :45ونحميـا  .6 :9بمـا 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 :1و)3؟

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 معي ًنا أو
مساع ًدا .وعبرانيين  10 :1تؤكد أن يسوع هو الرب الذي خلق األرض والسماوات ،وبولس ينسب
إليه أيضً ا اآلية الواردة في مزمور  27 – 25 :102والتي تؤكد على أن الكون ُخلِق بواسطة اآلب
أو من خالله( .نفس الصفات والتعبيرات المنسوبة للرب يسوع في عبرانيين  .)2 :1فاآلب َخل ََق
واالبن أيضً ا َخل ََق (عبرانيين  2 :1و10؛ عبرانيين  .)10 :2فهناك وحدة تامة أو انسجام كامل بين
اآلب واالبن من حيث القصد والخلق .وهذا جز ٌء من سر الثالوث .فالرب يسوع َخل ََق ،وهللا َخل ََق،
لكن هناك خالق واحد فقط ،أال وهو هللا – مما يعني أن الرب يسوع هو هللا.
وفـي نفـس الوقـت فاآليـة الـواردة فـي عبرانييـن  14 :4تب ّيـن لنـا أن الرب يسـوع هـو أيضً ا
قـاض أو ديَّـان .وقدرتـه علـى الحكـم والقضـاء مشـتقة مـن حقيقـة أن هللا قـد َخل ََق كل األشـياء
ويحمـل الكـون بقدرتـه (إشـعياء .)28 – 24 :44
كما تؤكد لنا اآليات الواردة في عبرانيين  3 :1وكولوسي  17 :1أن الرب يسوع يحمل الكون
بقدرته .ومن المحتمل أن قدرته على القيام بذلك (أي حمل الكون بقدرته) تتضمن أيضً ا قدرته
على التوجيه واإلرشاد أو اإلدارة والحكم .تُستخدم الكلمة اليونانية فيرون (التي تعني يعول أو
يحمل) لوصف الريح التي تقود السفينة (أعمال الرسل  15 :27و )17أو قيادة هللا لألنبياء (بطرس
الثانية  .)21 :1وبالتالي فإن الرب يسوع ،في حقيقة األمر ،لم يخلقنا فحسب ،لكنه أيضً ا 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  .28 :17مـا 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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 13كانون الثاني (يناير)

أَنَا الْ َي ْو َم َول َْدت َُك

في عبرانيين  5 :1نقرأ الكلمات التالية التي يقولها اآلب للرب يسوع« :أَن َْت ابْ ِني أَنَا الْيَ ْو َم
َولَ ْدت َُك» .ما الذي تعنيه حقيقة أن الرب يسوع قد ولِ َد 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 :1؛ صموئيـل الثانـي 14 – 12 :7؛ مزمـور 7 :2؛ ولوقـا  31 :1و .32ما هو
الوعـد الـذي أُعطي لداود ون ََسـ َبه 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 شـائ ًعا فـي العالـم
اليونانـي الرومانـي وفـي الشـرق ،وقـد أعطـت فكرة التبنـي هذه للحاكم شـرعية وسـلطانًا على
األرض التـي يحكمها.
لكـن هللا وعـد داود أن يكـون ابنـه هـو الحاكـم الشـرعي والحقيقـي لألمـم ،وأنـه
«سـيتب ّنى» ابـن داود كابـن لـه .وبذلـك يصيـر للملـك الـداوودي حـق التبنـي والوراثـة .لقد
تحقـق الوعـد فـي يسـوع باعتبـاره ابـن داود ،وسـيهزم هللا أعدائـه ويعطيـه األمـم ميراث ًا له
(مزمـور 27 :89؛ مزمـور  7 :2و.)8
وكمـا نقـرأ فـي روميـة  3 :1و 4وأعمـال الرسـل  32 :13و ،33فقـد تـم اإلعلان عالنيـ ًة عـن
الـرب يسـوع باعتبـاره ابـن هللا ،وكانـت معموديتـه وتجليـه لحظـات حـدد فيهـا هللا هويـة ابنه
وأعلنهـا (متـى  17 :3ومتـى .)5 :17
إال أن الـرب يسـوع ،وفقًـا 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 .)14 – 12 :7
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
السـ ّيد المسـيح موجـو ًدا ،ألنـه هو هللا.
ـام لَـ ُه َوالَ نِ َهايَـ َة َح َيـا ٍة»
فـي الواقـع ،تخبرنـا عبرانييـن  3 :7أن الـرب يسـوع «الَ بَـ َدا َء َة أَيَّ ٍ
(راجـع عبرانييـن  )8 :13ألنـه أزلـي أبـدي .وبالتالـي ،فـإن فكـرة كون الرب يسـوع هـو «ابن هللا
الوحيـد» ومولـود منـه ال تتعلـق بطبيعة المسـيح باعتباره إل ًهـا ،وإنما بدوره فـي خطة الخالص.
وبتجسـده ،أتمـم المسـيح جميـع وعـود العهد.
23

الجمعة



 14كانون الثاني (يناير)

لِ َمزِيد ِم ْن الدَّرس :لقد حقٌّق مجيء الرب يسوع إلى هذه األرض كابن هللا عدة وظائف في
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 أيضً ا 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  28 – 26 :1ومزمـور .)8 – 3 :8
لقـد أتـى يسـوع ليكـون هـو الحاكم البـار الذي كان يريـده هللا دائ ًمـا أن يحكم هـذا العالم.
« هذا ،وإن ذلك القول الذي خوطب به يسوع عند نهر األردن حين أُعلن قائال ‹ :هذَا ُه َو ابْ ِني
ِيب ال َِّذي ِب ِه ُس ِر ْرتُ › (متى  )17 :3يشمل البشريه كلها .لقد خاطب هللا يسوع على أنه نائبنا،
الْ َحب ُ
إذ مع كل ما فينا من خطايا وضعفات لم نُط َرح خارجا بل تبنانا على رغم تفاهتنا بنعمته ‹الَّ ِتي أَنْ َع َم
وب› (أفسس  .)6:1إن المجد الذي استقر على المسيح هو ضمان لمحبة هللا لنا،
ِب َها َعلَ ْي َنا ِفي الْ َم ْح ُب ِ
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
ِيب ال َِّذي ِب ِه ُس ِر ْرتُ ›( ».روح النبوة ،مشتهى األجيال ،صفحة .)97
نفس مؤمنة‹ :هذَا ُه َو ابْ ِني الْ َحب ُ

أسئلة للنقاش
 .1لقـد 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؟
 .2تعلمنـا 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؟
 .3تأمـل بعنايـة فـي أهمية ألوهية المسـيح ووجوده األزلي .ما الذي سـنفقده لو ظننا
أن الـرب يسـوع كان بشـكل مـا أو بطريقـة مـا ،كائ ًنـا مخلو ًقـا ،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؟
 .4تحـدث فـي فصلـك عـن إعطاء المجد هلل .اقـرأ رؤيا  .7 :14ما هـي الصلة بين إعطاء
المجد هلل والحق الحاضر ورسـائل المالئكة الثالثة؟
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