الدرس العارش

 *  26شباط (فرباير) –  4آذار (مارس)

يسوع يفتح الطريق أمامنا عبر
الحجاب

الس ْبت َب ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :عبرانييـن 24 :9؛ خـروج  3 :19و4؛ عبرانييـن 21 – 18 :12؛
الوييـن  1 :16و2؛ عبرانييـن 22 – 19 :10؛ كولوسـي .1 :3
اس َم ْص ُنو َع ٍة ِب َي ٍد أَشْ َبا ِه الْ َح ِقي ِق َّي ِة ،بَ ْل إِلَى
يح ل َْم يَدْ خ ُْل إِلَى أَ ْقدَ ٍ
آية الحفظ« :ألَنَّ الْ َم ِس َ
الس َما ِء َع ْي ِن َها ،لِ َيظْ َه َر اآلنَ أَ َما َم َو ْج ِه ِ
هللا ألَ ْجلِ َنا» (عبرانيين .)24 :9
َّ

عندمـا عـاد التالميـذ مـن جبـل الزيتـون ،بعـد صعـود الـرب يسـوع إلـى السـماء مباشـرةً،
كانـوا ممتلئيـن بـروح الفـرح واالنتصـار .فقـد صعـد سـيدهم وصديقهم إلـى مركز قوة وسـيادة
علـى العالـم ودعاهـم إلـى االقتـراب مـن هللا باسـمه وأن تكـون لديهـم الثقـة التامة فـي أن هللا
سـوف يسـتجيب بشـكل إيجابـي لصلواتهـم (يوحنـا  13 :14و .)14وعلـى الرغم من أنهـم كانوا
ال يزالـون فـي العالـم ،وكانـوا يتع َّرضـون لهجمـات قـوى الشـر ،إال أن رجاءهـم كان قويًـا .وكانوا
يعلمـون أن الـرب يسـوع قـد صعـد ليعـد لهـم مكانًـا (يوحنـا  .)3-1 :14كمـا كانـوا يعلمـون أن
الـرب يسـوع هـو رئيـس خالصهـم ،وأنـه قـد أعـ َّد لهـم طريقًا فـي الوطـن السـماوي بدمه.
إن صعـود الـرب يسـوع إلى السـماء أمـر محوري بالنسـبة لالهوت الرسـالة إلـى العبرانيين،
إذ إنـه يمثـل بدايـة حكـم الـرب يسـوع وبدايـة خدمتـه الشـفاعية ألجلنا كرئيـس كهنـة .أخي ًرا،
واألهـم مـن ذلـك ،هـو أن صعود الرب يسـوع يمثـل اللحظة التي تـم فيها افتتاح وابتـداء العهد
الجديـد ،الـذي يوفـر الوسـيلة التـي نسـتطيع مـن خاللها أن نقتـرب بثقة مـن هللا باإليمـان .إنه
المتيـاز لنـا اآلن أن نتقـدم إلـى هللا بثقـة مـن خالل شـخص الرب يسـوع واسـتحقاقات بره.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  5آذار (مارس).
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 27شباط (فبراير)

يسوع أمام اآلب


اقرأ عبرانيين  .24 :9ما هو القصد من صعود المسيح إلى السماء وفقًا لهذه الفقرة؟

أوصى هللا بني إسرائيل أن يذهب ذكورهم ثالث مرات في السنة إلى أورشليم «ليظهروا
أمام الس ِّيد الرب» ومعهم تقدمةً .كانت هذه األوقات ال ُمح َّددة تتضمن عيد الفصح (الفطير)
وعيد األسابيع (الخمسين) وعيد المظال (خروج  17 – 14 :23وتثنية  .)16 :16في عيد الفصح
كان يتم االحتفال بخروج بني إسرائيل من مصر ،وفي عيد الخمسين كان يتم االحتفال بحصاد
الشعير ،وبحلول زمن العهد الجديد ،كان مرتبطًا بإعطاء الشريعة في سيناء .وفي عيد المظال
كان يتم االحتفال برعاية هللا للشعب وحفاظه عليهم خالل مسيرتهم في الصحراء .وبحسب
العهد الجديد ،فإن كافة األعياد الواردة في العهد القديم لها أيضً ا مغزى وأهمية نبوية.
عبرانيين  24 :9تصف صعود الرب يسوع إلى حضرة اآلب .لقد دخل إلى ال َم ِ
قدس السماوي
«الحقيقي» لكي «يظهر» أمام وجه هللا بذبيحة أفضل (عبرانيين  23 :9و – )24دمه.
لقـد تحققـت األهميـة النبويـة لألعيـاد اليهودية بدقة مذهلة في شـخص الرب يسـوع .فقد
أسـلم الـروح فـي يـوم اإلعداد لعيد الفصح في السـاعة التاسـعة ،وهـي اللحظة التـي كان يُذبَح
فيهـا خـروف الفصـح (يوحنـا  14 :19ومتـى  .)50 – 45 :27والـرب يسـوع قام من بيـن األموات
فـي اليـوم الثالـث وصعد إلى السـماء للتأكد من قبـول اآلب لذبيحته (يوحنـا  17 :20وكورنثوس
األولـى  ،)20 :15وذلـك فـي الوقـت الـذي كان يقـوم فيـه الكاهـن بترديـد حزمـة أول الحصيـد
وتقديمهـا هلل (الوييـن  .)12 – 10 :23وبعـد أربعيـن يو ًمـا صعـد إلى السـماء وجلـس عن يمين
هللا وابتـدأ (افتتـح) العهـد الجديد في يوم الخمسـين (أعمـال  1و.)2
كان القصـد مـن االحتفـال بهـذه األعيـاد فـي إسـرائيل القديمـة هـو أن «يتـراءوا قـدام هللا»
(مزمـور  .)2 :42وذلـك كان يعنـي اختبـار بركات الرب وفضله عليهم (مزمـور  .)15 :17وبالمثل،
فـإن التعبيـر العبرانـي «أن نطلـب وجـه هللا» كان يعنـي طلـب المسـاعدة من هللا (أخبـار األيام
الثانـي  14 :7ومزمـور  8 :27ومزمـور  .)4 :105وهـذا هـو المعنى المتعلق بصعود الرب يسـوع
الـذي تعرضـه لنـا الرسـالة إلـى العبرانييـن .فقـد صعـد المسـيح إلـى هللا بذبيحته الكاملـة ،كما
صعـد المسـيح إلـى السـماء كسـابق ألجلنـا قـدام هللا (عبرانييـن  19 :6و .)20وقـد تحقـق فيـه
الوعـد ال ُمعطـى للمؤمنيـن الذيـن يَطْلُ ُبو َن َوطَ ًنـا» و«يَ ْبتَغُو َن َوطَ ًنـا أَفْضَ َل» وينتظـرون «الْ َم ِدي َن َة
هللا» (عبرانييـن  10 :11و.)16 – 13
 ...الَّ ِتـي َصانِ ُع َهـا َوبَا ِرئُ َهـا ُ

مـرة أخـرى ،لمـاذا ينبغـي أن تمنحنـا حقيقـة مـا فعلـه المسـيح ،ليـس فقـط علـى
الصليـب ولكـن مـا يفعلـه اآلن فـي السـماء  ،يقيـن الحصـول علـى الخلاص؟
69

االثنين



 28شباط (فبراير)

الدعوة اإللهية


اقرأ عبرانيين  .21 – 18 :12ما هو اختبار الشعب في جبل سيناء بنا ًء على هذه اآليات؟

عندمـا طلـب هللا مـن شـعبه الخـروج مـن مصـر ،كانـت خطتـه تتمثـل فـي تكويـن عالقـة
وسـى ف ََص ِعـ َد إِلَـى ِ
هللا .فَ َنـا َدا ُه الـ َّر ُّب ِمـ َن الْ َج َبـلِ قَائِ ًلا:
شـخصية وثيقـة معهـم .فقـالَ « :وأَ َّمـا ُم َ
َـي»
ـت بِالْ ِم ْص ِريِّيـ َنَ .وأَنَـا َح َملْتُكُـ ْم َعلَـى أَ ْج ِن َحـ ِة ال ُّن ُسـو ِر َو ِجئْ ُ
«أَنْتُـ ْم َرأَيْتُـ ْم َمـا َص َن ْع ُ
ـت ِبكُـ ْم إِل َّ
(خـروج  3 :19و.)4
وهكـذا ،أعطـى هللا بواسـطة موسـى التعليمـات الالزمـة إلعـداد الشـعب للقائـه .وكان على
يمـس طرفـه
الشـعب أن يتق َّدسـوا أوالً (خـروج  .)15 – 10 :19و َمـ ْن كان يصعـد إلـى الجبـل أو ُّ
دون أن يكـون مسـتع ًدا كان يُعـ ِّرض نفسـه للمـوت .إال أن هللا أوصـى الشـعب أنـه بعـد قيامهم
بإعـداد أنفسـهم لمـدة يوميـن« ،ف ِع ْنـ َد َصـ ْو ِت الْ ُبـوقِ » فـي اليـوم الثالـث «فَ ُهـ ْم يَ ْص َعـ ُدو َن إِلَى
الْ َج َبـلِ » (خـروج  .)13 :19لقـد كان يريدهـم أن يختبـروا مـا اختبـره موسـى وأشـراف الشـعب
هللا َوأَكَلُوا َوشَ ـ ِربُوا» في حضرته (خـروج  .)11 – 9 :24وأدرك
عندمـا صعـدوا إلـى الجبـل و« َرأَ ْوا َ
الشـعب فيمـا بعـد أنهـم رأوا مجـد هللا ورأوا أن هللا بإمكانـه «أَ َّن يُ َكلِّـ ُم ا ِإلن َْسـا َن َويَ ْح َيـا» (تثنيـة
 .)24 :5ولكـن عندمـا أتـت اللحظـة ،كانـوا يفتقـرون إلـى اإليمـان .وبعد مـرور سـنوات ،أوضح
موسـى قائلاً« :ألَنَّكُـ ْم ِخ ْفتُـ ْم ِمـ ْن أَ ْجـلِ ال َّنـارَِ ،ولَـ ْم ت َْص َعـ ُدوا إِلَـى الْ َجبَـلِ » (تثنيـة  .)5 :5لكنهـم
عوضً ـا عـن ذلـك طلبـوا من موسـى أن يكون الوسـيط بينهم وبيـن هللا (تثنيـة  ،27 – 25 :5قارن
هـذه اآليـات بخـروج .)21 – 18 :20
إن تجلـي قداسـة هللا فـي جبـل سـيناء كان الهـدف منه هـو أن يتعلَّم الشـعب «مخافة» هللا
أو توقيـره .فمخافـة الـرب تقـود إلـى الحيـاة والحكمـة والكرامة (تثنيـة  ،10 :4قارن هـذه اآلية
بمزمـور  ،10 :111أمثـال  ،7 :1أمثـال  ،10 :9وأمثـال  ،)27 :10وكانـت تهـدف أيضً ـا لتعريـف
الشـعب أن هللا هـو إلـه رحيـم ورؤوف (خـروج  .)8 – 4 :34وبالتالي ،ففي حيـن أن هللا أراد من
شـعبه أن يأتـوا إليـه ويقتربـوا منـه ،إال أنهـم خافوا وطلبوا من موسـى أن يتوسـط بينهـم وبينه.
ونجـد أن الوصـف الـوارد في الرسـالة إلـى العبرانيين عن األحـداث التي وقعت في سـيناء يتبع
فـي المقـام األول تذكيـر موسـى للشـعب بقلـة إيمانهـم وارتدادهـم بعبـادة العجـل الذهبـي،
وكيـف أنـه كان خائفًـا مـن مقابلة هللا بسـبب خطيتهم (تثنية  .)19 :9أما اسـتجابة الشـعب فلم
تكـن هـي خطـة هللا لهـم ،لكنهـا عوضً ـا عن ذلـك كانـت نتيجة عـدم إيمانهم.

لمـاذا ال ينبغـي لنـا أن نخـاف مـن االقتـراب من هللا القدوس بسـبب يسـوع؟ وما هي
الشـروط الالزمـة برغـم ذلك حتى يتسـنى لنا االقتـراب منه؟
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 1آذار (مارس)

الحاجة إلى الحجاب
للحجـاب وظيفـة مزدوجـة .فالكلمة «كاتيبتاسـما» التي تسـتخدمها الرسـالة إلـى العبرانيين
لإلشـارة إلـى الحجـاب يمكـن أن تشـير إلى سـتارة الدار (خـروج  )18 :38أو السـتارة الموضوعة
عنـد مدخـل الحجـرة الخارجيـة لل َم ِ
قـدس (خـروج  )37 :36أو السـتارة الداخليـة التـي كانـت
تفصـل بيـن القـدس وقـدس األقداس (خـروج  .)35 – 31 :26وهذه السـتائر الثلاث كانت عبارة
عـن مداخـل وحـدود علـى ٍ
حد سـواء ،ولـم يسـتطع إال بعض األشـخاص المـرور خاللها.




اقرأ الويين  1 :16و 2والويين  .3 – 1 :10ما التحذير الذي نجده في هذه الفقرات؟

كان الحجاب حماية للكهنة وهم يخدمون أمام هللا القدوس .وبعد خطية العجل الذهبي،
«صل ُْب ال َّرقَ َب ِة»
قال هللا لموسى أنه لن يصعد معهم إلى أرض الموعد لئال يهلكهم ألنه كانوا شع ًبا ُ
(خروج  .)3 :33ولذلك أخذ موسى الخيمة ونصبها خارج المحلة ،بعي ًدا عن المحلة (خروج :33
 .)7ولكن بعد أن تشفَّع موسى ألجلهم ،وافق هللا على الذهاب معهم والسير في وسطهم (خروج
 ،)20 – 12 :33لكنه وضع عدة إجراءات لحماية الشعب أثناء حلوله وسطهم.
فعلـى سـبيل المثـال ،كان علـى بنـي إسـرائيل االلتـزام بقوانيـن صارمـة مـن جهـة التخييـم
بحيـث أصبـح المـكان الـذي كانـت خيمـة االجتمـاع منصوبـة فيـه علـى هيئـة مربـع مجـ َّوف.
باإلضافـة إلـى ذلـك ،فقـد كان الالويـون يخ ِّيمـون حـول خيمـة االجتمـاع لحمايـة ال َم ِ
قـدس من
انتهـاك األجانـب وتعديهـم عليـه (سـفر العـدد  51 :1وسـفر العـدد  .)10 :3وهـم فـي حقيقـة
األمـر كانـوا عبـارة عـن حجاب بشـري لحماية الشـعبَ « :وأَ َّمـا الالَّ ِويُّـو َن فَ َي ْن ِزلُـو َن (أي يخ ِّيمون)
َـي الَ يَكُـو َن َسـ َخ ٌط َعلَـى َج َما َعـ ِة بَ ِنـي إِ ْسـ َرائِ َيل ،فَ َي ْحفَـ ُظ الالَّ ِويُّـو َن
َحـ ْو َل َم ْسـكَنِ الشَّ ـ َها َد ِة لِك ْ
شَ ـ َعائِ َر َم ْسـكَنِ الشَّ ـ َها َد ِة» (سـفر العـدد .)53 :1
ـب هللا خيمتـه في وسـطنا
والـرب يسـوع بصفتـه كاهننـا هـو أيضً ـا حجابنـا .فبتجسـده ،ن ََص َ
وأتـاح لنـا الفرصـة ألن نـرى مجـده (يوحنـا  .)18 – 14 :1لقـد أتـاح الفرصـة لإللـه القـدوس أن
ينـزل ويعيـش وسـط بشـر خطـاة غيـر كاملين.

فكـر فـي معنـى أن هللا الخالـق ،الذي صنع الكون ،يسـكن وسـط شـعبه ،الذيـن كانوا
آنـذاك أمـة مـن العبيـد الهاربيـن .مـاذا يعلمنا ذلك عـن مدى قـرب هللا منا؟
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 2آذار (مارس)

اقرأ عبرانيين  .22 – 19 :10ما هي الدعوة ال ُمقدَّ مة لنا في هذه الفقرة؟

تقـول الرسـالة إلـى العبرانييـن أن الـرب يسـوع دخـل إلـى ال َم ِ
قـدس السـماوي ويدعونا ألن
نحـذو حـذوه .وهـذا الـكالم يتفـق مع الفكـرة السـابقة التـي علمنا مـن خاللها أن الرب يسـوع
هـو «رئيـس» المؤمنيـن ودخـل إلى األقداس كسـابق ألجلهـم (عبرانييـن 10 :2؛ عبرانيين 19 :6
و20؛ عبرانييـن  .)2 :12و«الطريـق الجديـد والحـي» هـو العهـد الجديـد الـذي ابتـدأه (افتتحه)
الـرب يسـوع بذبيحتـه وصعـوده .والتعبيـر «جديـد وحـي» يخالـف الوصـف الـوارد عـن العهد
القديـم الـذي تقـول الرسـالة إلـى العبرانيين عنه أنه « َعتَ َق َوشـاخَ» (عبرانييـن  .)13 :8إن العهد
الجديـد ،الـذي منحنـا غفرانًـا لخطاينـا ووضـع النامـوس فـي قلوبنـا ،هـو الـذي أتـاح لنـا فرصة
االقتـراب مـن هللا والتقـدم إليـه بثقـة ،ليـس بسـبب أي صلاح فينـا أو بسـبب أي شـيء قمنـا
بـه ،وإنمـا بسـبب مـا فعلـه الـرب يسـوع ألجلنـا فحسـب وإتمامـه لكافـة االلتزمات والشـروط
المرتبطـة بالعهد.
أشـارت الرسـالة إلـى العبرانييـن إلـى أن ابتـداء العهـد القديـم كان يتضمن افتتـاح ال َم ِ
قدس
وتدشـينه وتكريـس الكهنـة (عبرانييـن 21 – 18 :9؛ قـارن هـذه الفقـرة بخـروج  40والوييـن 8
و .)9كان الغـرض مـن العهـد هو خلق عالقة وثيقة بين هللا وشـعبه (خـروج  .)6 – 4 :19وعندما
قَبِـل الشـعب الدخـول فـي هـذه العالقـة ،أمر هللا علـى الفور ببنـاء َم ِ
قدس حتـى يتمكن من أن
يسـكن وسـطهم ،وكان افتتـاح ال َم ِ
قـدس وتدشـينه وحضـور هللا وسـط شـعبه هـو اللحظـة التـي
اكتمـل فيهـا العهد بيـن هللا وإسـرائيل القديمة.
وينطبـق الشـيء ذاتـه علـى العهـد الجديـد .فالعهـد الجديـد يتضمـن أيضً ـا ابتـداء خدمـة
الـرب يسـوع الكهنوتيـة ألجلنـا (عبرانييـن  10 – 1 :5وعبرانييـن .)13 :8 – 1 :7
وصعـود الـرب يسـوع قدام هللا قـد افتتح حقبة جديدة لشـعب هللا .يخبرنـا األصحاح الثالث
مـن سـفر زكريـا أن الشـيطان كان فـي محضـر هللا للشـكوى على شـعب هللا الذيـن كان يمثلهم
يهوشـع الكاهـن العظيـم .وهـذا المشـتكي هـو نفسـه الـذي شـكَّك في أمانـة أيـوب ووالئه هلل
(أيـوب  1و .)2إال أن الشـيطان طُـرِح مـن السـماء بفضل ذبيحة الرب يسـوع (رؤيـا ،12 – 7 :12
قـارن هـذه الفقـرة بيوحنـا  31 :12ويوحنـا  .)11 :16واآلن فيسـوع يشـفع فينـا ويضمن خالصنا
باسـتحقاقات ذبيحته وأمانته.

مـا هـي الشـكاوى واالتهامـات التـي يمكـن أن يوجههـا الشـيطان ضـدك أمـام هللا لـو
ُسـ ِمح لـه القيـام بذلـك؟ وإلـى متـى سـيظل يسـتخدم الكـذب واالفتـراء عليـك حتـى
يتيقـن مـن إدانتـك؟ مـا هـو رجـاؤك الوحيد؟
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سيرون وجهه


اقـرأ عبرانييـن  .24 – 22 :12بـأي معنى نكون قد وصلنا إلى أورشـليم السـماوية ونوجد
في محضر هللا؟

يُقـال أن المؤمنيـن «قـد أتـوا» إلـى جبـل صهيـون ،أورشـليم السـماوية ،باإليمـان .وبهـذا
المعنـى فـإن اختبارهـم يتوقـع مـا سـيحدث فـي المسـتقبل وينتظـره .وبالتالـي فـإن أورشـليم
السـماوية هـي مـن ضمـن األمـور التـي «تُر َجـى» والتـي «ال تُـ َرى» لكننـا علـى الرغم مـن ذلك
نقبلهـا ونتيقـن مـن حدوثهـا باإليمـان (عبرانييـن .)1 :11
علـى الرغـم مـن صحة ذلـك ،إال أن هذا ليس هـو المعنى الكامل لهذه الفقـرة .فنحن قد أتينا
أيضً ا إلى جبل صهيون ،في محضر هللا نفسـه ،من خالل ممثلنا يسـوع (أفسـس  5 :2و6؛ كولوسـي
 .)1 :3وصعـود الرب يسـوع إلى السـماء ليس مسـالة إيمـان ،لكنها حقيقة .وهـذا البعد التاريخي
لصعـود الـرب يسـوع هو ما يعطي القـوة للنصيحة التي تقدمها لنا الرسـالة إلـى العبرانيين والتي
تحثنـا علـى التمسـك بإقـرار الرجـاء (عبرانييـن  14 :4وعبرانييـن  .)23 :10ويقـول بولس« :فَـ ِإ ْذ لَ َنا
السـ َما َو ِ
ات  ...فَلْ َنتَ َق َّد ْم ِب ِثقَـ ٍة ( »...عبرانيين  14 :4و.)16
يـس كَ َه َنـ ٍة َع ِظي ٌم ق َِد ا ْجتَا َز َّ
َرئِ ُ
وبالتالي فنحن قد أتينا بواسطة ممثلنا ،وذلك ينبغي أن نتصرف وفقًا لذلك .إلننا به قد
الس َما ِويَّة» وصرنا «شُ َركَا َء ال ُّرو ِح الْ ُق ُد ِس» وذقنا «كَلِ َم َة ِ
الصالِ َح َة َوقُ َّو ِ
ات ال َّد ْه ِر
هللا َّ
ذقنا «الْ َم ْو ِه َب َة َّ
اآلتِي» (عبرانيين  4 :6و .)5ولذا فإن حقيقة صعود الرب يسوع إلى السماء وخدمته في ال َم ِ
قدس
السماوي هي «كَ ِم ْر َسا ٍة لِل َّنف ِْس ُم ْؤت َ َم َن ٍة َوث َا ِبتَ ٍة» (عبرانيين  ،)19 :6فهو الذي يضمن أن المواعيد لها
معنى وأصل ،وأنها تستحق الوثوق بها (عبرانيين  .)22 :7واإليمان بالنسبة لنا له مرساة تاريخية.
لـن يتحقـق قصـد هللا فـي شـخص الـرب يسـوع فحسـب ،بـل فينا نحـن أيضً ـا .لقـد أوضحنا
أنـه فـي صعـود المسـيح قـد تحققـت الرمـوز المتعلقـة بـأول عيديـن سـنويين يهودييـن ،أال
وهمـا عيـد الفصـح ويـوم الخمسـين .أمـا عيـد المظـال ،فوفقًـا للرسـالة إلـى العبرانييـن وسـفر
الرؤيـا ،فإنـه لـم يتحقـق بعـد .فهـذا العيد سـوف نحتفل بـه مع ربنا يسـوع عندمـا نذهب إلى
هللا» في الوطن السـماوي (عبرانييـن  10 :11و .)16 – 13لن
«الْ َم ِدي َنـ َة  ...الَّ ِتـي َصانِ ُع َهـا َوبَا ِرئُ َهـا ُ
نبنـي مظـاالً ،لكـن مظلـة هللا أو خيمتـه سـتنزل مـن السـماء وسنسـكن معه إلـى األبـد (رؤيا :7
17 – 15؛ رؤيـا 4 – 1 :21؛ رؤيـا 5 – 1 :22؛ سـفر العـدد .)26 – 24 :6

كيف يمكننا أن نحيا وعد الحياة األبدية اآلن رغم اآلالم والمعاناة المحيطة بنا والممتلئ
بها العالم اليوم؟ وما هو الجواب الذي يمكنك أن تقدمه لمن يقولون أن هذا الكالم هو
مجرد أوهام لمساعدتنا على الشعور بالراحة واالطمئنان بشأن حياتنا هذه؟
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لِ َمزِيـد ِمـ ْن الـدَّ رس« :إن صعـود المسـيح إلـى السـماء كان عالمـة علـى أن تابعيـه
سـيقبلون البركـة الموعـود بهـا .لهـذا كان عليهـم أن ينتظروا هـذه البركة قبل البـدء في عملهم.
وعندمـا دخـل المسـيح من أبواب السـماء جلس على عرشـه وسـط تمجيد المالئكـة .وحالما تم
كل هـذا نـزل الـروح القـدس علـى التالميذ في سـيول غامرة وتم َّجد المسـيح حقًـا بالمجد الذي
كان له عند اآلب منذ أيام األزل .إن انسـكاب الروح في يوم الخمسـين كان عالمة السـماء على
أن عمليـة تتويـج الفـادي وتسـلمه للسـلطة قـد تمـت .فبنـا ًء علـى وعـده أرسـل الـروح القدس
مـن السـماء إلـى تابعيـه كعالمـة على أنه قد أخد كل سـلطان في السـماء وعلـى األرض ككاهن
وملـك ،وصار هو المسـيح (الممسـوح) على شـعبه ...
«لقــد أمكنهــم أن يذكــروا اســم يســوع بيقيــن ،أَفَلَـ ْم يكــن هــو صديقهــم وأخاهــم األكبــر؟
فــإذ صــارت لهــم شــركة وثيقــة مــع المســيح تيقنــوا مــن أنهــم سيجلســون معــه فــي الســماء.
فبــأي لغــة ملتهبــة وملهبــة عبــروا عــن آرائهــم عندمــا شــهدوا لــه!» (روح النبــوة ،أعمــال
الرســل ،صفحــة .)63 ،13

أسئلة للنقاش
ـت نَف ِْسـي إِلَـى ِ
ـيَ .م َتـى أَجِ ـي ُء َوأَتَـ َرا َءى
 .1قـال المرنـمَ « :ع ِطشَ ْ
هللا ،إِلَـى اإلِلـ ِه الْ َح ِّ

ُقـدَّ ا َم ِ
هللا؟» (مزمـور  .)2 :42كيـف يمكـن أن يكـون لدينـا نفـس التعطـش للمجـيء
والتواجـد فـي محضـر هللا؟ وإن لـم نفـرح اآلن ونحـن فـي محضـر هللا عندمـا نسـجد
أمامـه ونتـراءى قدَّ امـه باإليمـان ،فهل سـنفرح في المسـتقبل؟ مـا هـي العوامل التي
تقـود إلـى الفـرح ونحـن فـي محضر هللا؟
 .2في كتاب يسـخر من اإليمان ويزدري به ،ابتكر شـخص ما إنسـانًا آل ًيا من المفترض
أنـه يقـوم بـدور اإليمـان بالنيابـة عنـا .كيف يمكننـا رغم هـذه المحاكاة السـاخرة أن
نتوخـى الحـذر وأال نفعـل مـا فعله بنو إسـرائيل في الصحـراء :أن نطلب من أشـخاص
أو أشـياء أن يتوسـطوا بيننـا وبيـن هللا؟ فنحـن نميل لجعـل اآلخرين يدرسـون الكتاب
المقـدس ألجلنـا فيعثـرون علـى آللـئ الحـق الكتابـي ،وبعض األشـخاص قـد يُج َّربون
لالعتقـاد بـأن صلـوات اآلخريـن ألجلهـم تحمـل ثقلاً أكبـر في نظـر هللا مـن صلواتهم
هـم .لمـاذا يتوجـب علينـا تجنـب هـذا الفـخ الروحـي؟ لماذا ،بسـبب يسـوع ،يمكننا
االقتـراب مـن هللا دون الحاجـة إلى أي شـخص آخر؟
 .3يقيـن الخلاص هـو فحوى الرسـالة إلى العبرانييـن .فكيف ينبغي لنـا توخي الحذر
مـن الخلط بين الظـن واليقين؟
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