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 11 – 5شباط (فرباير)

يَ ُسو ُعِ ،م ْرسا ُة لِل َّن ْف ِس

الس ْبت َب ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :عبرانييـن  ،6 – 4 :6متـى  ،24 :16روميـة  ،6 :6عبرانييـن :10
 ،29 – 26عبرانييـن  ،13 – 9 :6عبرانييـن .)20 – 17 :6

اب،
آيـة الحفـظ« :الَّ ِذي ُه َو لَ َنا كَ ِم ْر َسـا ٍة لِل َّنف ِ
ْـس ُم ْؤتَ َم َن ٍة َوثَا ِب َتـ ٍة ،تَدْ خ ُُل إِلَى َما َدا ِخ َـل الْ ِح َج ِ
َح ْي ُ
يـس كَ َه َنـ ٍة إِلَـى األَبَ ِد»
ـث َدخ ََـل يَ ُسـو ُع ك ََسـابِق ألَ ْجلِ َنـاَ ،صائِـ ًرا َعلَـى ُرتْ َبـ ِة َملْ ِكـي َصـا َد َقَ ،رئِ َ
(عبرانييـن  19 :6و.)20
إن اآليـات الـواردة فـي الرسـالة إلـى العبرانييـن  20 :6 – 11 :5ال توجد صلة بينها وبين الشـرح
الالهوتـي الـذي يقدمـه لنـا الكاتـب عـن كهنوت الرب يسـوع نيابـ ًة عنـا .فنجد أن بولـس في هذه
اآليـات يضـع تحذيـ ًرا قويًـا وصار ًما حـول الخطر الكائن فـي االرتداد عن المسـيح.
التحسـر على الذات
فمن الواضح أن شـعب الكنيسـة كانوا عرضة لخطر السـقوط في منحدر
ُّ
واالرتـداد عـن اإليمـان .ولذلـك يخشـى الرسـول بولـس أن الذيـن يقـرأون رسـالته ويسـمعونها قـد
تبلـدت حواسـهم الروحيـة بسـبب التحديـات والظـروف الصعبة التي كانـوا يواجهونهـا ،وأنهم لهذا
السـبب قـد توقفـوا عن النمـو في فهمهـم لإلنجيـل واختباره فـي حياتهم.
ألسـنا نحـن أيضً ـا مع َّرضيـن لهذا الخطـر المتمثل في الشـعور باليأس والقنوط بسـبب التجارب
والضيقـات التـي نمـر بها ،مما يجعلنـا نرتد ونبتعد عـن إيماننا؟
إال أن هـذا التحذيـر الصـارم يبلغ ذروته برسـالة تعزية ممتلئـة بالمحبة والحنـان والرأفة .فنجد
أن بولـس يعـرب عـن ثقته وإيمانه في قارئي رسـالته ويرفع شـخص الرب يسـوع باعتباره تجسـي ًدا
لوعـد الخلاص غيـر القابـل للكسـر الـذي أعطاه هللا لهـم (عبرانييـن  .)20 – 9 :6كما نرى أن رسـالة
التحذيـر والتعزيـة هذه تتكـرر أيضً ا في عبرانييـن .39 – 26 :10
سـنركز في دراسـتنا هذا األسـبوع على هذه الرسـالة ،وال سـيما على كلمات التعزية والتشـجيع
القويـة التـي يقدمها لنا الرب يسـوع.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  12شباط (فبراير).

46

األحد



 6شباط (فبراير)

تَ َذ ُّوق َص َلح الْكَلِ َمة




اقرأ عبرانيين  4 :6و .5ماذا أُعطي للمؤمنين في المسيح وهم أمناء له؟

إن االسـتنارة الروحيـة التي يتحدث عنها الرسـول تعنـي اختبار االهتـداء (عبرانيين ،)32 :10
وهـي تعبـر عـن اختبـار أولئـك الذين تحولوا من ظلمات سـلطان الشـيطان إلى نـور هللا (أعمال
 17 :26و ،)18كمـا أنهـا تشـير إلـى التحـرر مـن الخطيـة (أفسـس  )11 :5والجهـل (تسـالونيكي
األولـى  4 :5و .)5واسـتخدام الكلمـة بصيغـة «الفعـل» يوحـي بـأن هذه االسـتنارة هـي عمل أو
فعـل إلهـي حققـه الرب يسـوع الذي هـو «بهاء مجـده» (عبرانييـن .)3 :1
«صا ُروا شُ ـ َركَا َء ال ُّرو ِح الْقُـ ُد ِس» تعبيران مترادفان
السـ َما ِويَّةَ» و َ
والتعبيـران «ذَاقُـوا الْ َم ْو ِه َبـ َة َّ
ويحملان نفـس المعنـى .والموهبـة أو العطيـة اإللهيـة قـد تشـير إلـى نعمتـه (روميـة )15 :5
أو إلـى الـروح القـدس الـذي يمنـح هللا بواسـطته هـذه النعمـة (أعمـال  .)38 :2وأولئـك الذيـن
«ذاقـوا» الـروح القـدس (يوحنـا  39 – 37 :7وكورنثـوس األولى  )13 :12قـد اختبروا «نعمة» هللا،
بمـا فـي ذلـك القدرة علـى إتمام إرادتـه ومشـيئته (غالطيـة  22 :5و.)23
وأولئـك الذيـن «ذَاقُـوا كَلِ َمـ َة ِ
الصالِ َحـةَ» فإنهـم يختبرون حـق اإلنجيل اختبا ًرا شـخص ًيا
هللا َّ
(بطـرس األولـى  2 :2و .)3و«قُـ َّو ِ
ات ال َّد ْه ِر اآلتِي» تشـير إلـى اآليات والمعجـزات التي يجريها
هللا للمؤمـن فـي المسـتقبل وتتض َّمـن القيامـة (يوحنـا  28 :5و )29وتغيُّـر أجسـادنا والحيـاة
األبديـة .إال أن المؤمنيـن بـدأوا فـي تذوقهـا فـي الوقـت الحاضـر .فهـم قـد اختبـروا قيامـ ًة
روحيـ ًة (كولوسـي  12 :2و )13وأذهانًـا متجـدد ًة (روميـة  )2 :12وحيـا ًة أبديـ ًة فـي المسـيح
(يوحنـا .)24 :5
ربمـا كان بولـس يفكـر فـي جيـل الصحـراء (أي شـعب هللا قدي ًمـا) الـذي اختبـر نعمـة هللا
وخالصـه .لقـد ا ُسـتنيِر جيل الصحـراء بعمود النار (نحميا  12 :9و19؛ مزمـور  ،)39 :105وتمتعوا
بعطيـة المـن السـماوية (خـروج  ،)15 :16واختبروا الـروح القدس (نحميـا  )20 :9وذاقوا «كلمة
هللا الصالحـة» (يشـوع  ،)45 :21و«قـوات الدهـر اآلتـي» ،وذلـك فـي «اآليات والعجائـب» التي
أُجريـت لخالصهـم مـن مصـر (أعمـال  .)36 :7ومـع ذلـك ،فبولـس يبين لنـا أنه مثلمـا ارتد جيل
الصحـراء عـن هللا قدي ًمـا بالرغـم مـن هـذه األدلـة والبراهيـن (سـفر العـدد  ،)35 – 1 :14فقـد
كان جمهـور العبرانييـن ُمعرضيـن لنفـس الخطـر وفعل الشـيء ذاتـه ،على الرغم مـن كل األدلة
والبراهيـن علـى نعمـة هللا وإحسـاناته التـي كانوا يتمتعـون بها.
مـا هـو اختبـارك مـن جهـة األمـور التـي تتحـدث عنهـا هـذه اآليـات الـواردة فـي عبرانييـن
األصحـاح السـادس؟ هـل اختبـرت علـى سـبيل المثـال االسـتنارة التـي يتحـدث عنهـا النـص؟
47

االثنين



 7شباط (فبراير)

ال يمكن تجديدهم


قـارن عبرانييـن  6 – 4 :6بمتـى  24 :16وروميـة  6 :6وغالطيـة  20 :2وغالطيـة 24 :5
وغالطيـة  .14 :6مـا الـذي تظهـره هـذه المقارنـة مـن جهـة مـا يعنيـه صلـب المسـيح؟

يشـدد النـص األصلـي باللغة اليونانيـة على كلمة «ال يمكـن» .فأولئك الذين سـقطوا وارتدوا
ال يمكـن هلل أن يُج ِّددهـم ثانيـ ًة وي ُر َّدهـم إلـى التوبة «إِ ْذ ُهـ ْم يَ ْصلِ ُبو َن ألَنْف ُِسـه ِِم ابْـ َن ِ
هللا ث َانِ َيةً»
(عبرانييـن  .)6 :6ويريـد بولـس التأكيـد علـى عـدم وجـود أي سـبيل آخر للخلاص إال من خالل
المسـيح (أعمـال  .)12 :4فلا يمكـن للخلاص أن يتحقـق بأي ُسـ ُبل أخرى مثلمـا ال يُمكن أن هللا
يكـذب (عبرانييـن  )18 :6أو محاولـة إرضـاء هللا بدون إيمـان (عبرانيين .)6 :11
إن صلـب ابـن هللا ثانيـ ًة هـو تعبيـر مجـازي يسـعى لوصـف شـيء يحـدث فـي العالقـة
الشـخصية بيـن الـرب يسـوع والمؤمـن.
عندمـا قـام القـادة الدينيـون بصلـب الرب يسـوع ،فعلـوا ذلك ألن الرب يسـوع كان يُشـكِّل
تهديـ ًدا لسـيادتهم وسـلطانهم وهيمنتهـم .ولذلـك كانـوا يأملـون فـي القضـاء على الرب يسـوع
والتخلـص منـه بصفتـه عـد ًوا قويًـا وخطيـ ًرا .وبالمثل فـإن اإلنجيل يتحدى سـيادة الفـرد وحرية
إرادتـه .فجوهـر الحيـاة المسـيحية يتمثـل فـي حمـل الصليـب وإنـكار الـذات (متـى .)24 :16
وهـذا يعنـي صلب «العالم» (غالطية  )14 :6و«اإلنسـان العتيق» (رومية  )6 :6وصلب «الجسـد
مـع األهـواء والشـهوات» (غالطيـة  .)24 :5إن الهـدف مـن الحيـاة المسـيحية هـو االجتيـاز في
نـو ٍع مـن المـوت ،وإن لـم نختبر هذا المـوت اختبا ًرا شـخص ًيا ،فال يمكننا قبـول الحياة الجديدة
التـي يريـد هللا أن يمنحنـا إياهـا (روميـة .)11 – 1 :6
إن الصـراع بيـن يسـوع والنفـس هـو صـراع حتـى المـوت (روميـة  7 :8و8؛ غالطيـة .)17 :5
إنهـا معركـة صعبـة واالنتصـار فيهـا ال يتحقـق فـي الحـال .ال تشـير هـذه النصوص إلى اإلنسـان
الـذي يفشـل أحيانًـا فـي صراعـه مـع «اإلنسـان العتيـق» و«الجسـد» .فهـذه الخطية تشـير إلى
الشـخص الـذي بعـد أن اختبر الخالص الحقيقي واألشـياء التـي يعنيها ذلك (عبرانييـن  4 :6و،)5
يقـرر فـي نفسـه أن يسـوع يمثّـل تهديـ ًدا لنـوع الحياة التـي يريد أن يعيشـها ويشـرع في قتل
عالقتـه معـه .أي أنـه طالمـا أن الشـخص ال يختار االرتـداد أو االبتعـاد ابتعا ًدا تا ًما عن المسـيح،
فلا يـزال هنـاك رجاء فـي الخالص.

مـا الـذي يعنيـه المـوت عن النفـس وحمل الصليب؟ ومـا هو أكثر شـيء تجد صعوبة
في تسـليمه لسـلطان المسيح وقوته؟
48

الثالثاء



 8شباط (فبراير)

الَ تَ ْبقَى بَ ْع ُد َذبِي َح ٌة َع ِن الْ َخطَايَا

يشـبه التحذيـر الـوارد فـي عبرانييـن  6 – 4 :6التحذيـر الـوارد فـي عبرانييـن .29 – 26 :10
ويوضـح بولـس أن رفض ذبيحة يسـوع سـيترك قارئي الرسـالة بدون سـبيل في غفـران خطاياهم
ألنـه ال يوجـد سـبيل آخـر لهذا الغفـران غير يسـوع (عبرانييـن .)14 – 1 :10




اقـرأ عبرانييـن  .29 – 26 :10مـا هـي الطـرق الثالثة التي يصف بها الكاتـب الخطية التي
ال توجـد مغفر ًة لها؟

ال يقـول الكاتـب أنـه ال توجد مغفـرة ألي ذنب يُرتَكـب بعد معرفة الحق وقبولـه .فقد ع َّين
هللا يسـوع كوسـيط وشـفيع لنـا (يوحنـا األولـى  ،)1 :2وبـه ننـال مغفـرة الخطايـا (يوحنـا األولى
 .)9 :1أمـا الخطيـة التـي ال توجـد ذبيحـة أو كفـارة لهـا فنجدهـا في األصحاح العاشـر من سـفر
اس ابْـ َن ِ
ـب َد َم الْ َع ْه ِـد ال َِّـذي قُـ ِّد َس ِب ِه َدنِ ًسـا،
العبرانييـن ،وهـي تنطبـق علـى مـن « َد َ
هللاَ ،و َح ِس َ
َوا ْز َد َرى بِـ ُرو ِح ال ِّن ْع َمـ ِة» (عـدد  .)29دعونـا نسـتعرض معنى هـذه الكلمات.
عبـارة «داس ابـن هللا» (عبرانييـن  )29 :10تصـف رفـض اإلنسـان لحكـم الـرب يسـوع .ذكَّـر
لقـب «ابـن هللا» جمهـور العبرانييـن بـأن هللا قـد ع َّيـن يسـوع وأقامـه عـن يمينـه ووعـده بـأن
يجعـل أعـداءه «موطئًـا لقدميه» (عبرانييـن 13 :1؛ راجع أيضً ا عبرانييـن  12 5 :1و .)14والدوس
علـى الـرب يسـوع يوحـي بـأن اإلنسـان المرتـد يتعامـل مـع يسـوع باعتباره عـد ًوا .وفي سـياق
البرهـان أو الحجـة التـي تقدمهـا الرسـالة (عبرانييـن  ،)13 :1يمكـن القـول بأنـه مـن جهة حياة
اإلنسـان المرتد ،فقد ُخلِع يسـوع عن العرش (الذي يشـغله اآلن اإلنسـان المرتد نفسـه) ووضعه
اإلنسـان المرتـد موطئًـا لقدميـه .هـذا هـو مـا أراد لوسـيفر أن يفعلـه في السـماء (إشـعياء :14
 )14 – 12ومـا سـيحاول «إنسـان الخطيـة» فعلـه في المسـتقبل (تسـالونيكي الثانيـة  3 :2و.)4
نسـا» تشـير إلى رفض ذبيحة المسـيح (عبرانيين
ـب دم العهد الذي قُ ِّدس به َد ً
وعبارة « َح ِس َ
 ،)22 – 15 :9وتوحـي بـأن دم المسـيح يخلو من القوة علـى التطهير من الخطية.
وعبـارة «ازدرى بـروح النعمـة» هـي عبـارة قويـة ومؤثـرة للغايـة .فالمصطلـح اليونانـي
«إنيبريسـاس» (بمعنـى يـزدري أو يُ ِ
غضـب) ينطوي على مظهـر من مظاهر الغطرسـة والتي تصل
إلـى حـد التطـاول والوقاحـة والتكبـر .وهـذه العبـارة تتعـارض بالكامل مـع وصف الـروح القدس
بأنـه «روح النعمـة» .وهـي تشـير إلى أن اإلنسـان المرتد يسـتجيب لنعمـة هللا باإلهانـة واالزدراء.
وبذلـك يكـون اإلنسـان المرتـد فـي وضـع يتعـذر الدفـاع عنـه ،إذ إنـه يرفـض الـرب يسـوع
ويرفـض ذبيحتـه ويرفـض الـروح القـدس.
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األربعاء



 9شباط (فبراير)

أشياء أفضل
وبعـد التحذيـر القـوي والصـادق الـوارد ذكره في عبرانييـن  ،8 – 4 :6يعـرب بولس عن ثقته
فـي أن قارئـي الرسـالة لـم يرتـدوا عن االبـن ،ولن يرتـدوا عنه في المسـتقبل .ويثق أن الشـعب
الـذي يوجـه الرسـالة إليـه سـيقبل التحذيـر وينتـج الثمـار الضروريـة .فهـم مثـل «األرض» التـي
يزرعهـا هللا وتنتـج الثمـار التـي يتوقعهـا .هؤالء الناس سـينالون البركـة من هللا (عبرانييـن ،)7 :6
أال وهـي بركـة الخلاص (عبرانيين .)9 :6



اقـرأ عبرانييـن  .12 – 9 :6ضـع قائمـة باألشـياء الجيـدة التـي فعلهـا جمهور الرسـالة إلى
العبرانييـن واألشـياء التـي مـا زالـوا يفعلونهـا واشـرح ما الـذي تعنيه هذه األشـياء.

يُظهر المؤمنون محبتهم تجاه «اسم» هللا ،أي تجاه هللا نفسه ،من خالل خدمتهم للقديسين.
لم تكن هذه أفعاالً منعزلة في الماضي ،بل أفعاالً مستمر ًة امتدت إلى الحاضر .إن األفعال غير
االعتيادية ال تكشف عن الصفات الحقيقية للشخص ،والدليل األكبر على محبة هللا ال يوجد في
األفعال «الدينية» في حد ذاتها ،وإنما في أفعال المحبة تجاه إخوتنا وأخواتنا من البشر ،وال
سيما أولئك الذين يعانون من العوز واالحتياج (متى  42 :10ومتى  .)46 – 31 :25ولهذا السبب
يحث بولس المؤمنين أال ينسوا فعل الخير (عبرانيين  2 :13و.)16
راجـع اآليـة الـواردة فـي عبرانييـن  .12 :6تحـذر هـذه اآليـة المؤمنيـن مـن أن يصيـروا
«متباطئيـن» أو «كسـالى» ،وهـو مـا يتصـف بـه أولئـك الذيـن يفشـلون فـي النضـوج و َمـ ْن هم
عرضـة لخطـر السـقوط واالرتداد (عبرانييـن  11 :5وعبرانيين  .)12 :6إن الرجـاء ال يمكن إبقاؤه
حيًـا بواسـطة الممارسـات الفكريـة لإليمـان ،وإنمـا بواسـطة اإليمـان الـذي يتـم التعبيـر عنـه
بأعمـال المحبـة (روميـة .)10 – 8 :13
يريـد بولـس مـن قارئـي الرسـالة أن يتمثلـوا بالذيـن باإليمـان واألناة يرثـون المواعيـد .وقد
عرفنـا مـن خلال دراسـتنا أنـه ق َّدم جيـل الصحـراء (أي شـعب هللا قدي ًمـا) كمثال سـلبي ألولئك
الذيـن ،بسـبب قلـة إيمانهـم وعـدم أناتهـم وقدرتهـم علـى التحمـل ،لـم يرثـوا مـا قـد ُو ِعـدوا
بـه .ثـم نجـده يقـ ِّدم إبراهيـم (عبرانييـن  )15 – 13 :6كنمـوذج لإلنسـان الـذي ورث المواعيـد
«باإليمـان والصبـر» .وفـي عبرانييـن  11تطـول القائمـة المحتويـة علـى نمـاذج وأمثلـة إيجابية
مـن أبطـال اإليمـان ،وهـذه القائمـة تبلـغ ذروتهـا فـي شـخص الـرب يسـوع فـي عبرانييـن 12
باعتبـاره أعظـم نمـوذج لإليمـان والصبـر (عبرانييـن  .)4 – 1 :12وفـي سـفر الرؤيـا  12 :14نجد
أن اإليمـان والصبـر وحفـظ الوصايـا هـي مـن صفـات القديسـين فـي األيـام األخيرة.
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فـي بعـض األحيـان يتع َّيـن علينـا تقديم كلمـات إنذار وتحذيـر ألولئك الذيـن نحبهم.
مـاذا يمكننـا أن نتعلـم من الرسـول فيما يتعلـق بإنذار اآلخرين وتشـجيعهم؟

الخميس



 10شباط (فبراير)

يسوع ،مرساة للنفس
يختتـم الرسـول بولـس تحذيره عـن االرتداد وكالم التعزيـة من جهة المحبـة واإليمان بعرض
جميـل وقـوي حول اليقيـن الذي لنا في المسـيح.


اقرأ عبرانيين  .20 – 17 :6كيف ضمن هللا وعوده لنا؟

ضمـن هللا وعـوده لنـا بطـرق عديـدة .أوالً ،ضمـن هللا وعـده بق ََس ٍـم (عبرانييـن  .)17 :6وفقًـا
ألسـفار الوحـي المقـدس ،صـار القسـم الذي قطعـه هللا إلبراهيـم وداود األسـاس الـذي تقوم عليه
الثقـة فـي نعمـة هللا المسـتمرة علـى إسـرائيل .عندما حـاول موسـى أن يضمـن أن هللا يصفح عن
إسـرائيل بعـد ارتدادهـم بالعجـل الذهبـي ،نجد أنه قام باإلشـارة إلى القسـم الذي قطعـه هللا إلى
إبراهيـم (راجـع خـروج  14 – 11 :32وتكويـن  .)18 – 16 :22والقـوة التـي كان يتضمنها التماسـه
هـي أن هللا عندمـا يقطـع قسـ ًما ،ال يمكنـه الرجـوع عنـه (روميـة  4 :9وروميـة  28 :11و.)29
وبالمثـل ،فعندمـا تشـفع صاحـب المزمـور أمـام هللا مـن أجـل إسـرائيل ،نجـد أنـه قـام بذكـر
ُـض َع ْه ِـديَ ،والَ أُ َغيِّ ُر
القسـم الـذي قطعـه هللا لـداود .فنقـرأ فـي ذلـك المزمـور أن هللا قـال« :الَ أَنْق ُ
ْت ِب ُق ْد ِسـي ،أَنِّي الَ أَك ِْذ ُب لِـ َدا ُو َد :ن َْسـلُ ُه إِلَى ال َّد ْه ِر يَكُونَُ ،وكُ ْر ِسـ ُّي ُه
َمـا َخـ َر َج ِمـ ْن شَ ـ َفتَ َّيَ .مـ َّر ًة َحلَف ُ
َ
السـ َما ِء أ ِمي ٌن» (مزمـور – 34 :89
كَالشَّ ـ ْم ِس أَ َما ِمـيِ .مث َْـل الْ َق َمـ ِر يُثَ َّب ُ
ـت إِلَـى ال َّد ْهرَِ .والشَّ ـا ِه ُد ِفي َّ
 .)37وفقًـا للعهـد الجديـد ،تحقق كال القسـمين في يسـوع ،الذي هو نسـل إبراهيم والـذي َص ِع َد
إلـى السـماء وجلـس علـى كرسـي داود (غالطيـة  16 – 13 :3ولوقـا  33 – 31 :1و 54و.)55
ثان ًيـا ،ضمـن هللا وعـوده لنـا بإجلاس يسـوع عـن يمينه .فصعـود المسـيح إلى السـماء يهدف
إلـى تأكيـد الوعـد ال ُمبـ َرم للمؤمنيـن ألن يسـوع َص ِعد كسـابق ألجلنـا (عبرانييـن  .)20 :6وبالتالي
فـإن الصعـود يكشـف لنـا اليقين بخالص هللا لنا .لقد اقتاد هللا يسـوع إلى المجد مـن خالل اختبار
«المـوت ألجـل كل واحـد» لكـي يأتي « ِبأَبْ َنـا ٍء كَ ِثيرِي َن إِلَـى الْ َم ْج ِد» (عبرانييـن  9 :2و .)10وحضور
المسـيح أمـام اآلب هـو «مرسـاة للنفس» (عبرانييـن  ،)19 :6مثبتَّة في عـرش هللا .والكرامة رجعت
لحكـم هللا ألنـه اسـتطاع أن يتمـم وعده لنا بيسـوع .أنحتـاج إذن لمزيد مـن اليقين؟

بمـاذا تشـعر عندمـا تظـن أن هللا قـد قطع قسـ ًما لـك؟ ولمـاذا ينبغـي أن يمنحك هذا
الفكـر بمفـرده يقيـن الخلاص ،حتـى عندما تشـعر بعدم اسـتحقاقك له؟
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الجمعة



 11شباط (فبراير)

لمزيـد من الـدرس :اقرأ لروح النبـوة ،الفصل الـذي بعنوان «يوحنـا الحبيب» ،صفحة
 ،388-383فـي كتـاب أعمـال الرسـل ،والفصـل الـذي بعنـوان «يهـوذا» ،صفحـة  ،706-699فـي
كتـاب مشـتهى األجيال.
«إن محاربـة األثـرة فينـا هـي أعظـم معركـة دارت رحاهـا إطالقًـا ،ألن تسـليم النفـس هلل
وإخضاع المشـيئة لمشـيئته يسـتلزمان حربًا عوانًا وصر ًعا عنيفًا ،والنفس ال تتجدد في القداسـة
مـا لـم تخضـع لربهـا خضو ًعـا مطلقًـا» (روح النبـوة ،طريـق الحياة ،صفحـة .)37
«كان يوحنـا يتـوق ألن يكـون كالمسـيح ،وتحـت قوة محبتـه المغيَّرة صار وديعـاً ومتواضعاً.
لقـد اختفـت الـذات فـي يسـوع .وتفـوق يوحنـا علـى زمالئـه فـي كونه سـلم نفسـه لقـوة تلك
الحيـاة العجيبة.
«إن تلـك المحبـة العميقـة التـي كان يوحنـا يكنهـا للمسـيح قادتـه إلـى أن يشـتهى القـرب
منـه دائمـاً .لقـد أحـب المخلـص تالميذه االثني عشـر كلهم ،ولكـن روح يوحنا كانـت أكثر قبوالً
واسـتجابة مـن الجميـع .كان أصغـر سـناً مـن الباقين وقـد فتح قلبه ليسـوع بثقة كثقـة األطفال
أكثـر مـن الباقيـن .وهكـذا صـار فـي حالـة عطـف وتقـارب مـع المسـيح ،وبواسـطته أُبلغـت
للشـعب أعمـق التعاليـم الروحيـة التي نطـق بهـا المخلص...
«وجمـال القداسـة الـذي قـد غيَّـره أضـاه ببهاء كبهاء المسـيح مـن وجهه .وفـي تعبد وحب
رأى المخلـص إلـى أن صـار التشـبه بالمسـيح والشـركة معـه رغبتـه وشـوق قلبـه الوحيـد .وقـد
انعكسـت صفـات سـيده فـي شـخصه( ».روح النبـوة ،أعمال الرسـل ،صفحـة .)387 ،386

أسئلة للنقاش

 .1تقـدم حيـاة يوحنـا ،التلميـذ المحبـوب ،وحيـاة يهـوذا اإلسـخريوطي تباي ًنـا مه ًمـا.
عندمـا رأى يسـوع يوحنـا وأخيه ،دعاهمـا بوانرجس ،أو ابني الرعـد .كان يوحنا يعاني
مـن عيـوب جسـيمة فـي شـخصيته ،ويهـوذا أيضً ـا كانـت بـه عيـوب ،لكنهـا لـم تكـن
بنفـس الجسـامة أو الجديـة التـي كانت تتسـم بها عيـوب يوحنا .ما هو السـبب الذي
جعـل يوحنـا يتحـ َّول إلـى صورة يسـوع فـي حيـن أن يهوذا ارتكـب الخطيـة التي ضد
الـروح القـدس؟ ومـا هو سـبب االختالف؟
 .2يدعـو هللا المؤمنيـن أن يحملـوا صليبهـم ويتبعوه .ما هو الفـرق بين حمل الصليب
والخضوع لإلسـاءة من اآلخرين؟
 .3لمـاذا يطلـب هللا منـا أن نسـلمه حياتنا تسـلي ًما كامالً؟ وما هي العالقـة بين اإلرادة
الحرة والخالص؟
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