الدرس السادس



* 29كانون الثاين (يناير) –  4شباط (فرباير)

يَسو ُع ،الكاه ُن األمي ُن

الس ْبت َب ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :عبرانييـن 10 – 1 :5؛ تكويـن 20 – 18 :14؛ بطـرس األولـى :2
9؛ عبرانييـن 3 – 1 :7؛ عبرانييـن  16 – 11 :7و 22و.26
وس ِبالَ شَ ـ ّر َوالَ َدن ٍَسَ ،ق ِد
آيـة الحفـظ« :ألَنَّـهُ كَانَ يَلِ ُ
يس كَ َه َنـ ٍة ِمث ُْل ه َذاُ ،قـدُّ ٌ
يـق ِب َنـا َرئِ ُ
السـ َما َو ِ
ات» (عبرانيين .)26 :7
انْف ََص َـل َع ِ
ـن الْ ُخطَا ِة َو َصـا َر أَ ْعلَى ِم َن َّ

إن الهـوة التـي كانـت قائمـة بيننـا وبيـن هللا كان سـببها الخطية .وقـد تفاقمت المشـكلة ألن
الخطيـة كانـت تعنـي أيضً ـا فسـاد طبيعتنـا .لكـن هللا قـدوس ،والخطيـة ال يمكـن أن توجـد فـي
محضـره .لذلـك ،فصلتنـا طبيعتنـا الفاسـدة عـن هللا ،تما ًمـا 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 أيضً ا 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
ال ُهـ َّوة .تقـ ِّدم لنـا األصحاحـات  7 – 5مـن الرسـالة إلـى العبرانييـن شـر ًحا دقيقًـا لكهنـوت الـرب
يسـوع .ففيهـا نجـد أن الكاتـب يشـرح أصـل ذلـك الكهنـوت والقصـد منـه (عبرانييـن – 1 :5
 )10ثـم يحـض قارئـي الرسـالة علـى عـدم تجاهلـه واالسـتخفاف بـه (عبرانييـن )8 :6 – 11 :5
ويشـجعهم باألحـرى علـى التمسـك بيقين الرجاء الـذي يقدمه (عبرانييـن  .)20 – 9 :6كما يقوم
الكاتـب بشـرح سـمات كهنـوت المسـيح وخصائصـه (عبرانييـن  )10 – 1 :7والطـرق التـي يؤثر
مـن خاللهـا علـى عالقة هللا بالمؤمنين (عبرانيين  .)28 – 11 :7سـنركز في دراسـتنا هذا األسـبوع
علـى عبرانييـن  10 – 1 :5وعبرانييـن  28 – 1 :7علـى وجـه التحديـد.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  5شباط (فبراير).
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األحد



 30كانون الثاني (يناير)

نوب َع ْن ال َبش ِر
كاه ٌن يَ ُ



اقرأ عبرانيين  .10 – 1 :5ما هو دور الكهنوت ،وكيف يُت ِّمم الرب يسوع هذا الدور
وفقًا لهذه الفقرة؟

لقد كان القصد األساسي من الكهنوت الالوي هو التوسط بين الخطاة وهللا .وكان الكهنة يُعيَّنون
من ِق َبل هللا لخدمة البشر ،ولذلك كانوا بحاجة ألن يكونوا رحماء ،وأن يكونوا متفهمين لضعفات البشر.
يوضِّ ح لنا بولس في عبرانيين  10 – 5 :5أن الرب يسوع قد ت َّمم هذه المقاصد إتما ًما تا ًما
وكامالً ،فتخبرنا كلمة هللا أن هللا قد ع َّينه (عبرانيين  5 :5و ،)6وأنه يفهمنا ألنه هو أيضً ا قد تألم
(عبرانيين  7 :5و.)8
إال أن هنـاك بعـض االختالفـات المهمـة ،فالسـيد المسـيح لـم يكـن « َمأْ ُخـو ٍذ ِمـ َن ال َّن ِ
ـاس»
(عبرانييـن  ،)1 :5لكنـه تب َّنـى الطبيعـة البشـرية لكـي يخـدم ككاهـن نيابـ ًة عنـا وذلـك من بين
أمـور أخـرى .لـم يق ِّدم الرب يسـوع ذبائـح عن خطاياه (عبرانييـن  )3 :5وإنما مـن أجل خطايانا
فحسـب ،ألنـه كان بلا خطيـة (عبرانييـن  15 :4وعبرانييـن .)28 – 26 :7
وتخبرنـا الرسـالة إلـى العبرانييـن أن الـرب يسـوع صلَّـى «لِلْقَـا ِد ِر أَ ْن يُ َخل َِّصـ ُه ِمـ َن الْ َمـ ْو ِت،
َو ُسـ ِم َع لَـ ُه ِمـ ْن أَ ْجـلِ تَقْـ َوا ُه» (عبرانيين  .)7 :5وهذه اآلية تشـير إلى الموت الثانـي الذي خلّصه
هللا منـه عندمـا أقامـه مـن المـوت (عبرانييـن  .)20 :13كمـا تخبرنـا الرسـالة إلـى العبرانييـن أن
الـرب يسـوع «تَ َعلَّـ َم الطَّا َعـ َة ِم َّمـا تَأَلَّـ َم بِـ ِه» (عبرانييـن  .)8 :5لقـد كانـت الطاعـة أمـ ًرا جديـ ًدا
بالنسـبة للـرب يسـوع ،ليـس ألنه كان غير مطيع ،بـل نظ ًرا لكونه هللا .فبصفته الرئيس المتسـلط
علـى الكـون ،لـم يطـع الرب يسـوع أحـ ًدا ،بـل كان الـكل يطيعه.
إن آالم المسيح وموته على الصليب جزء أساسي من خدمته الكهنوتية .واآلالم لم تُك ِّمل الرب
يسوع بمعنى أنها جعلته أفضل من الناحية األدبية أو األخالقية .كما أن اآلالم لم تجعله رحي ًما ،بل
على العكس من ذلك ،أتى الرب يسوع إلى هذه األرض ألنه كان رحي ًما في كل حين ،ولهذا السبب
تح َّنن علينا ورحمنا (عبرانيين  .)17 :2ما تقصده الرسالة إلى العبرانيين هو أن حقيقة محبة يسوع
األخوية وموثوقية طبيعته البشرية وعمق خضوعه إلرادة اآلب كممثلٍ للبشر قد تجلَّت وأُعلِنت
إعالنًا حقيق ًيا .لقد «تك َّمل» يسوع بمعنى أن آالمه جعلته مؤهالً ليكون رئيس كهنتنا .وقد كانت حياة
الطاعة التي عاشها وموته فيما بعد على الصليب هما الذبيحة التي قدمها أمام اآلب بصفته كاهننا.
تخبرنا اآلية الواردة في بطرس األولى  9 :2أننا «كهنوت ملوكي» .ما الذي تخبرك إياه حياة الرب يسوع

بالشـكل الـذي ينبغـي أن تكـون عليـه عالقتـك باآلخريـن بسـبب كوننا جـز ًءا من هذا
الـدور ال ُمقدَّ س؟
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االثنين



 31كانون الثاني (يناير)

َعلى ُرتب ِة َمل ِكي َصا َد َق
اقـرأ تكويـن  20 – 18 :14وعبرانييـن  .3 – 1 :7مـن هـو ملكـي صـادق وكيـف كان يرمز
للرب يسـوع؟



كان ملكـي صـادق ملـكًا وكاه ًنـا ،وكان أيضً ـا أعظـم مـن إبراهيـم ،ألن إبراهيـم قـ َّدم لـه
العشـور .وبالمثـل ،فـإن الـرب يسـوع هـو ٌ
ملـك وكاهـ ٌن (عبرانييـن  ،)3 :1إال إنـه كان بال خطية
علـى عكـس ملكـي صـادق (عبرانييـن .)28 – 26 :7
توضِّ ـح لنـا عبرانييـن  15 :7أن الـرب يسـوع كان كاه ًنـا « َعلَـى ِشـ ْب ِه َملْ ِكي َصـا َد َق» .وهذا هو
مـا يعنيـه التعبيـر «علـى رتبة ملكي صـادق» الذي ورد ذكـره قبل ذلك في الرسـالة إلى العبرانيين
(عبرانييـن  .)6 :5لـم يكـن الـرب يسـوع خليفة ملكي صـادق ،لكن كهنوته كان مماثلاً لكهنوته.
علـى سـبيل المثـال ،يقـول بولـس أن ملكـي صـادق كان بلا 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 .)3 :7
آخـرون يقولـون أن ملكـي صـادق كان كائ ًنـا سـماويًا ،لكـن هـذا مـن شـأنه أن يقضي على
البرهـان الـذي تقدمـه لنـا الرسـالة إلى العبرانييـن .فلو كان ملكـي صادق بلا 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 َسـ َب َق خدمة الرب يسـوع .ولو كان هـذا هو الحال« ،ف َمـاذَا كَان َِت
الْ َحا َجـ ُة بَ ْعـ ُد إِلَـى أَ ْن يَقُـو َم كَا ِهـ ٌن آ َخـ ُر؟» (عبرانييـن  )11 :7كما تقول الرسـالة إلـى العبرانيين.
عوضً ـا 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  )20 – 18 :14وتكشـف لنـا أن الـرب يسـوع نفسـه كان موجـو ًدا منـذ األزل .باختصار،
كان ملكـي صـادق ملـكًا وكاه ًنـا كنعان ًيـا وكان يرمز إلى السـيد المسـيح.
«إن المسـيح هـو الـذي تكلَّـم مـن خالل ملكي صـادق كاهـن هللا العلي .لم يكـن ملكي صادق
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 اإلعلان المختـص بملكـي صـادق عـن الطريقـة التـي يعمل بهـا هللا بين
أولئـك الذيـن لـم يسـبق لهـم البتـة وأن بُشِّ ـروا من قبـل كارزين بشـريين؟
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الثالثاء



 1شباط (فبراير)

وصالح للخدمة
مفيد
كاه ٌن ٌ
ٌ

«فَلَـ ْو كَا َن بِالْ َك َه ُن ِ
ـوت ا�لّلاَو ِِّي كَ َم ٌ
وس َعلَيْ ِه َ -مـاذَا كَان َِت الْ َحا َج ُة بَ ْع ُد
ـال  -إِ ِذ الشَّ ـ ْع ُب أَ َخ َذ ال َّنا ُم َ
إِلَـى أَ ْن يَقُـو َم كَا ِهـ ٌن آ َخـ ُر َعلَـى ُرتْبَ ِة َملْ ِكي َصـا َد َق؟ َوالَ يُق َُال َعلَى ُرتْبَ ِة َهـا ُرونَ» (عبرانيين .)11 :7
الكهنـة وسـطاء بيـن هللا والبشـر .إال أن الرسـالة إلى العبرانييـن تقول أن الكهنـة الالويين لم
يكـن باسـتطاعتهم توفيـر القـدرة علـى الوصـول الكامـل وال ُمطم ِئـن إلـى هللا ألنهـم لـم يقـدروا
علـى توفيـر الكمـال (عبرانييـن  11 :7و 18و .)19فهـم أنفسـهم برغـم كل شـيء لـم يكونـوا
كامليـن ،فكيـف يمكنهـم بطريقـة أو بأخـرى أن يمنحـوا الكمـال لآلخريـن؟
وال يمكـن أن ت ُطهـر الذبائـح الحيوانيـة ضميـر الخاطـئ .فهـي كانـت ترمز إلـى خدمة الرب
يسـوع وذبيحتـه التـي وحدهـا توفـر التطهير الحقيقي مـن الخطيـة (عبرانييـن 14 :9؛ عبرانيين
 3 – 1 :10و .)14 – 10لقـد كانـت وظيفـة الكهنـة الالوييـن وذبائحهـم وقتيـة وتوضيحيـة،
ومـن خلال خدماتهـم الطقسـية ،أراد هللا أن يقـود النـاس ليضعـوا إيمانهـم في خدمة المسـيح
المسـتقبليةَ « ،ح َم ُـل ِ
هللا ال َِّـذي يَ ْرفَـ ُع َخ ِط َّيـ َة الْ َعال َِـم!» (يوحنـا .)29 :1


اقرأ عبرانيين  .16 – 11 :7لماذا كانت هناك حاجة لتغيير الشريعة؟

توضح لنا عبرانيين  12 :7أن 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 10 :3؛ عدد  39 :16و .)40واآلية الواردة في عبرانيين  13 :7و 14تب ّين لنا
أن الرب يسوع كان من سبط يهوذا ،ولذا فقد منعه هذا القانون من أن يكون كاه ًنا من الكهنة
الالويين .ولهذا يقول بولس أن تعيين الرب يسوع كاه ًنا يعني أن هللا قد غيَّر شريعة الكهنوت.
كمـا أن مجـيء الـرب يسـوع كان يتضمن أيضً ـا تغيي ًرا في الشـريعة المتعلقـة بالذبائح .لقد
كان الخطـاة المذنبـون مطالبيـن بتقديـم أنـواع مختلفـة مـن الذبائـح للتكفيـر عـن خطاياهـم
(الوييـن  ،)7 – 1ولكـن الوضـع اآلن قـد صـار مختلفًـا ،فالـرب يسـوع أتى وقـ َّدم ذبيحـة كاملة،
ولذلـك فـإن الشـريعة المتعلقـة بتقديـم الذبائـح الحيوانية قد توقفـت وأُ ِ
بطلـت (عبرانيين :10
 17و )18وذلـك كنتيجـة للعهـد الجديـد واكتمـال اإلعلان المتعلق بخطـة الخالص.

فكـر فـي عـدد الذبائح الحيوانية التـي ال حصر لها والتي ُق ِدمت عبـر العصور القديمة
وكانـت جميعهـا تشـير إلى الرب يسـوع ،وبالرغـم من ذلك لم يكن باسـتطاعة واحد ًة
منهـا أو حتـى جميعهـا أن تسـدد ثمـن خطايانـا .لماذا كان موت المسـيح فقـط قاد ًرا
على تسـديد ثمن هـذه الخطايا؟
42

األربعاء



 2شباط (فبراير)

أبدي
كاه ٌن ٌ


اقرأ عبرانيين  .16 :7على أي أساس صار الرب يسوع كاه ًنا؟

لقـد نـال الـرب يسـوع الكهنـوت علـى أسـاس حياتـه غيـر القابلـة للفنـاء ،ونظ ًرا ألنـه يملك
خدمـة أبديـة .والنتائـج المترتبـة علـى هـذه الحقائـق مذهلـة للغايـة ،فذلـك يعنـي أن خدمـة
خالصا كاملاً وأبديًا «وإلى
الـرب يسـوع ال يمكـن السـمو أو التفوق عليها .فالرب يسـوع يُخلِّص ً
خالص تـا ٌم و ُمكتَ ِمل ونهائي،
التمـام» (عبرانييـن  .)25 :7والخلاص الذي يقدمه الرب يسـوع هو ٌ
ويختـرق كيـان اإلنسـان وطبيعته البشـرية (عبرانييـن  ،12 :4عبرانييـن  ،14 :9عبرانيين – 1 :10
 .)4والشـفاعة 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  .)12 – 10 :8إن الـرب يسـوع بصفتـه واحـ ًدا مـع هللا ومع البشـر ،فهو يمثلنا
أمـام اآلب .وألنـه قـ َّدم حياتـه كذبيحـة ،فإنـه يجد نعمـة ثابتة ال تتزعـزع قدام هللا.


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

الـرب يسـوع هـو ضامـن العهـد الجديـد ألن هللا أقسـم أنـه (أي يسـوع) سـيكون كاه ًنـا «إلى
األبـد» (عبرانييـن  .)21 :7مـن السـهل جـ ًدا عدم فهم أهمية هذا القسـم .لقد أشـار بولس بالفعل
إلـى األقسـام التي أقسـمها هللا لجيل الصحـراء وإبراهيم (عبرانيين  ، 11-7 :3عبرانييـن .)15-13 :6
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 .)29 :3
أمـا فـي حالـة االبـن الذي تتسـم حياتـه بكونها غيـر قابلـة للفناء ،فإن الق ََسـم الذي أقسـمه
لـه هللا سـيكون مفعولـه سـاريًا و ُمل ِز ًمـا 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 ع َّيـن 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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كاه ٌن بال خط َّية


اقرأ عبرانيين  .26 :7ما هي الصفات الخمس التي تقدمها هذه الفقرة عن الرب يسوع؟

وس» ،وهـذا يعني أنه كان بال شـر وال خطية في عالقتـه باهلل (عبرانيين
كان الـرب يسـوع «قُـ ُّد ٌ
18 :2؛ عبرانييـن 15 :4؛ عبرانييـن  7 :5و .)8اسـتخدمت الترجمـة اليونانيـة القديمة للعهد القديم
نفـس التعبيـر اليوناني لتمييز أولئك الذين يحافظون على عالقتهـم العهدية مع هللا ومع اآلخرين.
وكان الـرب يسـوع « ِبلاَ َدن ٍ
يمسـه شـ ًرا ،رغم أنـه كان ُمج َّربًا في كل
َـس» .فقد ظل طاه ًرا ولم ّ
شـيء (عبرانييـن  15 :4وعبرانييـن  .)18 :2إن كمـال الـرب يسـوع وخلوه من الشـر والخطية مهم
لكهنوتـه .كان العهـد القديـم ينـص علـى أن الذبائـح ال ُمق َّدمـة ال بـد أن تكـون «بلا عيـب» حتى
تكـون مقبولـة عنـد هللا (الوييـن  3 :1و ،10إلـخ) .لقـد كانـت طاعـة المسـيح الكاملة أثنـاء حياته
علـى األرض السـبب الـذي مكّنـه مـن تقديم نفسـه كذبيحة مقبولة عنـد هللا (عبرانييـن .)14 :9
وقـد «انفصـل الـرب يسـوع عـن الخطـاة» عندمـا صعـد إلـى السـماء .الفعـل اليونانـي
ال ُمسـتع َمل 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  2 :12و .)3وقد «انفصل الرب يسـوع أيضً ا عن
الخطـاة» ألنـه كان يخلـو تما ًمـا من الشـر والخطيـة (عبرانييـن .)15 :4
السـ َما َو ِ
ات» ،وهذا يعني أن الرب يسـوع صـار أعظم وأعلى
« َو َصـا َر الـرب يسـوع أَ ْعلَـى ِم َن َّ
مـن كل مـا هـو كائـن وموجـود ،وبالتالـي فهو واحد مـع هللا .نقرأ في سـفر المزاميـر أن هللا هو
الـذي يعلـو ويرتفع على السـماوات (مزمـور  5 :57و11؛ مزمور .)5 :108
كان الـرب يسـوع إنسـانًا بكل معنـى الكلمة ،لكنه لم يكن إنسـانًا خاطئًا مثلنـا (عبرانيين :2
 .)16 – 14والـرب يسـوع كامـل ،ليـس ألنـه لـم يفعـل خطيـة البتة ،بـل ألن الخطية لم تفسـده
كما أفسـدتنا نحن.
ولكـن ألنـه كان أيضً ـا إنسـانًا بكل معنى الكلمـة ،فهو أيضً ا مثالنـا ،ويرينا الطريقـة التي يجب
أن نجـري بهـا فـي سـباق الحيـاة (عبرانييـن  .)4 – 1 :12وهـو القـدوة والمثـال الـذي يتعيَّن علينا
وس ِبلاَ شَ ـ ّر َوالَ َدن ٍ
َـس ،ق َِـد
التمثـل والتشـبه بـه (بطـرس األولـى  .)23 – 21 :2ونظـ ًرا لكونـه «قُـ ُّد ٌ
انْف ََص َـل َعـنِ الْ ُخطَـا ِة» (عبرانييـن  ،)26 :7فهـو مخلصنـا ،ويمكننا نحـن أيضً ـا 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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 4شباط (فبراير)

لمزيـد مـن الـدرس« :إن المسـيح ينظـر ويشـاهد .وهـو يعلم كل شـيء عـن األثقال
التـي ينـؤ بهـا كاهلـك والمخاطـر التي تتعـ َّرض لها والشـدائد التي تواجههـا ،ويدافـع عنا بحجج
فمـه ،ويجعـل شـفاعاته مناسـبة الحتياجـات كل نفس ،كما فعـل في حالة بطرس  ...إن شـفيعنا
يملأ فمـه بالحجـج كـي يتعلَّـم أبنائـه ال ُمج َّربيـن وال ُمثقَّليـن باألتعـاب أن يصمدوا أمـام تجارب
الشـيطان .فهـو يعلـم كل حركـة يقوم بها العدو ،ويسـيطر علـى األحداث» (روح النبوة ،تفسـير
األدفنتسـت للكتـاب المقـدس ،المجلـد السـابع ،صفحـة  ،931الخطاب رقم  ،90سـنة .)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
هللا
بالبشـرية بربـاط ال يمكـن أن ينفصـم .لقـد ارتبـط بنـا مـدى دهـور األبـد ‹ :ألَنَّـ ُه هكَـذَا أَ َح َّب ُ
الْ َعالَـ َم َحتَّـى بَـذ ََل ابْ َنـ ُه الْ َو ِحيـ َد › (يوحنـا  .)16 :3إنـه قد بذله ليس فقط ليحمـل خطايانا ويموت
كفـارة عنـا ،ولكنـه أعطـاه لجنسـنا السـاقط .ولكـي يؤكـد لنـا هللا عهد سلامه الـذي ال ينقض فقد
بـذل ابنـه الوحيـد ليصير واحدا من األسـرة البشـرية وليظل إلـى األبد محتفظا بطبيعته البشـرية.
هـذا هـو الضمـان علـى أن هللا سـينجز وعـده ‹ :ألَنَّـ ُه يُولَـ ُد لَ َنا َولَـ ٌد َونُ ْعطَـى ابْ ًنـاَ ،وتَكُو ُن ال ِّريَ َاسـ ُة
َعلَـى كَ ِت ِفـ ِه › لقـد اتخذ هللا الطبيعة البشـرية في شـخص ابنـه الذي قد حملها إلى السـماء العليا.
إن ‹ ابْـ ُن ا ِإلن َْسـانِ › هـو الـذي يجلـس مـع هللا فـي عـرش الكـون .وابـن اإلنسـان هـو الـذي يُدعى
السلا َِم › (إشـعياء .)6 :9إن ‹ أَ ْهيَ ِه › هو الوسـيط
يس َّ
اسـمه ‹ َعجِيبًاُ ،م ِشـي ًرا ،إِل ًها ق َِدي ًرا ،أَبًا أَبَ ِديًّاَ ،رئِ َ
وس ِبلاَ شَ ـ ّر َوالَ َدن ٍَس،
بيـن هللا والبشـرية الـذي يضـع يـده علـى كليهمـا .إن ذاك الـذي هـو ‹ قُـ ُّد ٌ
ق َِـد انْف ََص َـل َعـنِ الْ ُخطَـا ِة › وهـو ‹ الَ يَ ْسـتَ ِحي أَ ْن يَ ْد ُع َو ُهـ ْم إِ ْخـ َو ًة › (عبرانيين  .) 11:2في 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:
 .1فـي االقتبـاس األول المذكـور أعلاه ،نقـرأ أن الـرب يسـوع يملأ فمـه بالحجـج

دفا ًعـا 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 ع َّنـا؟
 .2واالقتبـاس الثانـي المذكـور أعاله يقول أننا «في المسـيح نصير متحديـن باهلل اتحا ًدا
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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