الدرس الخامس

 28نيسان (أبريل) – 4آيار (مايو)

المسيح في ال َم ْق ِدس السماوي

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :روميــة 3 :8؛ يوحنــا 29 :1؛ رؤيــا 12 :5؛ عبرانييــن 28 -1 :7؛ :9
15-11؛ الوييــن 13 :16؛ عبرانييــن .23 -20 :9
هللا َأ ْيضً اَ ،و َأ ْعطَا ُه ْاسـ ًما َف ْو َق ك ُِّل ْاس ٍـم لِك َْي تَ ْج ُث َو ب ِْاس ِـم َي ُسـو َع
آية الحفظ« :لِذلِكَ َر َّف َعهُ ُ
ـت األَ ْر ِض» (فيلبي .)10 ،9 :2
السـ َما ِء َو َم ْن َعلَى األَ ْر ِض َو َم ْن تَ ْح َ
ك ُُّل ُركْ َبـ ٍة ِم َّمـ ْن ِفي َّ
فــي الحديــث عــن المســيح فــي المقـ ِـدس الســماوي ،يقــول ســفر العبرانييــنَ « :ح ْيــثُ
ـس كَ َه َن ـ ٍة إِلَــى األَبَـ ِـد»
َد َخـ َـل يَ ُســو ُع ك ََســابِق ألَ ْجلِ َنــاَ ،صائِ ـ ًرا َعلَــى ُرت ْ َب ـ ِة َملْ ِكــي َصــا َد َقَ ،رئِيـ َ
(عبرانييــن .)20 :6
إن الكتــاب ال ُم َقـ َّدس ،وال ســيما العهــد الجديــد ،واضــح جــدا ً بشــأن دور المســيح كرئيــس
كهنتنــا فــي المقــدس الســماوي – وهــو الــدور الــذي أخــذه بعــد أن أتــم عملــه كذبيحتنــا هنــا
علــى األرض (انظــر عبرانييــن .)12 :10
وفي هذا األسـبوع سـوف ننظر إلى خدمة المسـيح في المقدس السماوي .إن عمله التشفعي
هـو أمـر حاسـم جـدا ً بالنسـبة إلعـداد شـعبه ألن يكونـوا مسـتعدين لزمن النهايـة .لذلـك ،أُعطينا
هـذا التحذيـر الحاسـم« :وينبغـي لشـعب هللا أن يفهمـوا موضوع القـدس والدينونة االسـتقصائية
فهمـا واضحـا .فالجميـع يحتاجـون إلـى أن يعرفوا ألنفسـهم مركز رئيـس كهنتهم العظيـم وعمله،
وإال فسـوف يسـتحيل عليهـم أن يدربـوا إيمانهم ،الـذي هو جوهري في هذا الوقـت ،أو أن يمألوا
المركـز الـذي يقصـد هللا أن يمألوه» (روح النبـوة ،الصراع العظيـم ،صفحة .)532
مــا هــو الــذي يفعلــه المســيح مــن أجلنــا فــي المقــدس الســماوي ،ولمــاذا مــن المهــم
جــدا ً بالنســبة لنــا أن نفهمــه فــي األيــام األخيــرة بصفــة خاصــة؟
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  5أيار (مايو).
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األحد

 29نيسان (أبريل)

األس َمى
التضحية ْ

إن التع ّمــق فــي دراســة التضحيــة األســمى للمســيح ،لــه تأثيــر كبيــر فــي إعــداد
المؤمنيــن لزمــن النهايــة .فــي كثيــر مــن األحيــان ،ينظــر النــاس إلــى الهــدف الــذي أمامهــم،
وهــذا يبــدو مفهوم ـاً ويقبلــه العقــل .لكــن مــن الجيــد للنــاس أيض ـاً أن يدركــوا أن الهــدف
وراءهــم .إننــا نتحــدث عــن صليــب الجلجثــة .فــإن الهــدف الــذي أحــرزه المســيح علــى
الصليــب مــن أجلنــا هــو هــدف ال ينقــض ،وهــو هــدف نهائــي ،كمــا أنــه يمنــح اليقيــن فــي
بلــوغ الهــدف المقبــل كذلــك.



اقــرأ روميــة 3 :8؛ 1تيموثــاوس 17 :1؛ 16 :6؛ 1كورنثــوس  .53 :15لمــاذا أرســل هللا ابنــه
إلــى العالم؟

أرســل هللا المســيح ليكــون ذبيحــة خطيــة لكــي يديــن الخطيــة فــي الجســد .مــاذا يعنــي
هــذا؟ إن المســيح ،بوصفــه كائــن ســرمدي ،ال يمكــن أن يمــوت .لذلــك ،كان عليــه أن يأخــذ
علــى عاتقــه الطبيعــة البشــرية ،فأصبــح إنســاناً حتــى يمكنــه أن يمــوت كبديــل عنــا.
وعلــى الرغــم مــن طبيعتــه اإللهيــة ،إال أن المســيح أخــذ «صــورة البشــر» و َوضَ ـ َع نَف َْس ـ ُه
بــأن «أَطَــا َع َحتَّــى الْ َمـ ْوتَ » علــى الصليــب (فيلبــي  .)8-6 :2وبطريقــة ال يعلمهــا إال هللا ،فــإن
ألوهيــة يســوع لــم تمــت عندمــا مــات المســيح علــى الصليــب .فإنــه بطريقــة مــا تفــوق
اإلدراك البشــري ،كانــت ألوهيــة المســيح ســاكِنة خــال األشــهر التســعة التــي ُحبــل بــه فــي
الرحــم وفــي األيــام التــي بقــي فيهــا فــي القبــر .ولــم يســتخدم المســيح ألوهيتــه أبدا ً لمســاندة
بشــريته خــال حياتــه وخدمتــه هنــا علــى األرض.

اقــرأ لوقــا  .22 :9مــاذا تخبرنــا هــذه اآليــة عــن كيــف أن مــوت المســيح علــى الصليــب
كانــت متع َّمــداً ومقصــوداً؟



ـيح ليمــوتَ  .يمكننــا أن نتصــور أنــه لــم تكــن هنــاك أبــدا ً لحظــة واحــدة فــي
ُولِ ـ َد المسـ ُ
األبديــة كان فيهــا المســيح ُم ْعتَ َق ـاً مــن أفــكار الســخرية والجلــد والضــرب والصلــب المــروع
الــذي كان ســيواجهه .هــذه محبــة فائقــة لــم يُشــهد لهــا مثيــل مــن قبــل ،وهــي محبــة غيــر
مفهومــة بشــكل كامــل.
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مــا الــذي يمكننــا كبشــر أن نقــوم بــه تجــاه مثــل هــذه المحبــة ،ســوى أن نجثــو
ونتعبــد بإيمــان وطاعــة؟ مــاذا تخبرنــا حقيقــة الصليــب عــن تفاهــة وعــدم جــدوى
اســتحقاقاتنا البشــرية؟

االثنين

 30نيسان (أبريل)

َح َم ُل ِ
هللا



اقــرأ يوحنــا 29 :1؛ رؤيــا 12 :5؛  .8 :13مــا هــي الصــورة المشــتركة التــي تقدمهــا هــذه
اآليــات ،ومــا هــي أهميــة تلــك الصــورة فــي مســاعدتنا علــى فهــم خطــة الخــاص؟

عندمــا دعــا يوحنــا المعمــدان يســو َع بلقــب « َح َمـ ُـل ِ
هللا» فإنــه كان يشــير إشــارة فــي غايــة
الوضــوح إلــى المقـ ِـدس .وبصــورة مباشــرة أكثــر ،كان يوحنــا يشــير إلــى مــوت المســيح عــن
الخطيــة باعتبــاره اإلتمــام الوحيــد لــكل ِ
الحمــان (وكل ذبيحــة حيوانيــة أخــرى فــي طقــوس
المقــدس العبرانــي) التــي ســبق نحرهــا كذبيحــة عــن الخطيــة .فــي الواقــع ،إن األناجيــل
األربعــة ،وباإلضافــة إلــى أي شــيء آخــر ت ُعلّمــه ،إنّمــا تخبرنــا فــي نهايــة األمــر بقصــة مــا قــام
بــه المســيح فــي دوره ك َح َمــلِ ِ
هللا الَّـ ِـذي يَ ْرفَ ـ ُع َخ ِط َّي ـ َة الْ َعالَـ ِـم.
لكن قصة المسيح وعمله لخالصنا ال تنتهي في األناجيل ،وال تنتهي حتى بموته وقيامته.
فإننــا نجــد أن ســفر العبرانييــن ،مــن البدايــة ،يتطــرق إلــى موضــوع المســيح بصفتــه
رئيــس الكهنــة فــي المقــدس الســماوي بعــد عملــه كَ َح َمــلِ الذبيحــة .ومــن أول ِذكْــر لــه فــي
هــذا الــدور بعــد الصليــب (عبرانييــن  ،)3 :1نجــد أن األصحاحــات التاليــة فــي ســفر العبرانييــن
تشــير إلــى المســيح باعتبــاره رئيــس كهنــة .ويتــم تصويــر عملــه فــي المقــدس الســماوي
بصــورة مفصلــة فــي عبرانييــن .28-1 :7



اقــرأ عبرانييــن  .28 -1 :7مــا الــذي يقولــه كاتــب ســفر العبرانييــن عــن المســيح فــي
هــذه اآليــات الكتابيــة؟
علــى رغــم مــن أن هــذه اآليــات عميقــة وغنيــة جــدا ً ،إال أن فحــوى مــا تقولــه هــو أن
كهنــوت المســيح أفضــل مــن الكهنــوت الــذي كان للكهنــة مــن نســل هــرون فــي خدمــات
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المقــدس األرضــي .ولكــن اآلن ،وبــدالً مــن أن يكــون هنــاك كهنــوت أرضــي فــي مقــدس أرضــي،
نحــن لدينــا رئيــس كهنــة ســماوي يخــدم مــن أجلنــا فــي المقــدس الســماوي .لذلــك ،فإننــا
عندمــا نركــز أعيننــا علــى المســيح اآلن ،فإنــه يمكننــا تركيزهــم عليــه بوصفــه رئيــس كهنتنــا
فــي المقــدس الســماوي.

الثالثاء

 1أيار (مايو)

رئيس كهنتنا


اقرأ عبرانيين 27-24 :7؛  .6 :8ما هو الرجاء العظيم المقدم لنا في هذه اآليات؟

إن المســيح قــادر علــى أن يخلــص بالتمــام نظـرا ً لعــدة مؤهــات ال يمكــن أن تكــون لــدى
أي كاهــن آخــر علــى اإلطــاق .فالمســيح هــو هللا الــذي لديــه الســلطة ليغفــر الخطايــا .كمــا أن
كهنــوت المســيح هــو كهنــوت دائــم .وخــال التاريــخ المســيحي ،يتشــفع المســيح كل الوقــت
مــن أجــل شــعبه ،بنفــس الشــفقة المحبــة التــي أبداهــا عندمــا شــفى المرضــى وواســى مــن
يعانــون مــن الوحــدة .كمــا أنــه كان بش ـرا ً ،ولكنــه ُولِـ َد بــا خطيــة وظــل علــى هــذا النحــو.
والمســيح ،الــذي كان بــا خطيــة ،مــات تحــت وطــأة ُمجمــل خطايــا البشــر.
إن مــا تظهــر هــذه النصــوص أيض ـاً هــو أن ذبيحــة المســيح كانــت ذبيحــة مــرة واحــدة
والــى األبــد .كانــت ذبيحتــه بحاجــة إلــى أن تحــدث مــرة واحــدة ،وكانــت كافيــة لجلــب
الخــاص لــكل إنســان عــاش علــى وجــه األرض.
فعلــى كل حــال ،فإنــه بالنظــر إلــى الــذي مــات علــى الصليــب ،كيــف يمكــن لمثــل هــذه
الذبيحــة أن تكــون غيــر كافيــة لخــاص كل إنســان؟




اقــرأ عبرانييــن  .15-11 :9مــا الــذي أحــرزه المســيح مــن أجلنــا مــن خــال موتــه علــى
الصليــب ،ومــن خــال خدمتــه اآلن فــي الســماء؟

تقــول اآليــة فــي عبرانييــن  12 :9أن المســيح « َو َجــ َد ِفــ َدا ًء أَبَ ِديًّــا» .والكلمــة اليونانيــة
المترجمــة « ِف ـ َدا ًء» تعنــى أيض ـاً «عتق ـاً»« ،إطــاق س ـراح» و «إنقــاذا ً» .وهــي نفــس الكلمــة
المســتخدمة فــي لوقــا  ،68 :1عندمــا أعلــن زكريــا أن الــرب قــد «افْتَ َقـ َد َو َص َنـ َع ِفـ َدا ًء لِشَ ـ ْع ِب ِه».
واإلشــارة إلــى دم المســيح – دم الذبيحــة الوحيــدة الكافيــة الوافيــة – تعنــي أن المســيح،
كحمــل التضحيــة ،هــو الــذي أحــرز هــذا الفــداء ،هــذا الخــاص .وأخبــار البشــارة الســارة هــي
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أن المســيح لــم يحــرز هــذا ألجــل نفســه وإنمــا ألجلنــا نحــن .ومــا احــرزه المســيح أصبــح
مؤث ـرا ً ومفيــدا ً لــكل مــن يقبلــون ذبيحــة المســيح مــن أجلهــم.

أســهب فــي الحديــث عــن فكــرة أن المســيح قــد «أحــرز» «فــدا ًء أبدي ـاً» ألجلنــا،
وأنــه فقــط بعــد أن أنجــز هــذا الفــداء ،باشــر عملــه فــي المقــدس الســماوي مــن
أجلنــا .مــا هــو الرجــاء الــذي يقدمــه هــذا لنــا فيمــا يتعلــق بمــا يقــوم المســيح بــه
مــن أجلنــا فــي المقــدس الســماوي؟

األربعاء

 2أيار (مايو)

شفيعنا

علــى الرغــم مــن أن الخطيــة قــد عملــت علــى وجــود انفصــال مخيــف بيــن هللا والبشــرية،
إال أنــه ومــن خــال مــوت المســيح الكفــاري ،يمكننــا ككائنــات بشــرية أن نأتــي إلــى هللا
ويمكننــا االســتمرار فــي االقت ـراب إليــه .انظــر أفســس 18 :2؛ 1بطــرس .18 :3

ـابَ ،ح ْي ُث
«الَّـ ِذي ُهـ َو لَ َنـا كَ ِم ْر َسـا ٍة لِل َّنف ِ
ْـس ُم ْؤتَ َم َنـ ٍة َوثَا ِب َتـ ٍة ،تَدْ خ ُُـل إِلَـى َما َدا ِخ َـل الْ ِح َج ِ
يـس كَ َه َنـ ٍة إِلَـى األَبَـ ِد»
َدخ ََـل يَ ُسـو ُع ك ََسـابِق ألَ ْجلِ َنـاَ ،صائِـ ًرا َعلَـى ُرتْ َبـ ِة َملْ ِكـي َصـا َد َقَ ،رئِ َ
(عبرانييـن  .)20 ،19 :6وفقـاً لهـذه اآليـات ،مـا الـذي قـام بـه المسـيح مـن أجلنـا؟






اقرأ عبرانيين  .24 :9ما الذي يتضمنه عمل المسيح وفقاً لما ورد في هذه اآلية؟

دخــل المســيح إلــى المقــدس الســماوي ،بــل دخــل إلــى حضــرة هللا ،كســابق ألجلنــا.
معنــى هــذا أن المســيح واقــف أمــام اآلب مقدمــاً اســتحقاقات كفارتــه« ،الفــداء األبــدي»
الــذي «أحــرزه» ألجلنــا.
نعــم ،عندمــا قبلنــا المســيح غفــرت لنــا ذنوبنــا ،ووقفنــا أمــام هللا معفــو ع ّنــا و ُمط ّهريــن.
ولكــن تبقــى الحقيقــة وهــي أنــه حتــى بعــد أن أصبحنــا مســيحيين ،نحــن ال زلنــا نخطــئ فــي
بعــض األحيــان ،علــى الرغــم مــن كل الوعــود الرائعــة بالنصــرة .وفــي مثــل هــذه الحــاالت،
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يتشــفع المســيح كرئيــس كهنتنــا فــي الســماء .إنــه يمثــل الخاطــئ التائــب ،وهــو ال يتوســل
ألجــل اســتحقاقاتنا (ألنــه ليــس لدينــا أيــة اســتحقاقات خاصــة بنــا) ولكنــه يتوســل ألجــل
ـام ال َِّذيـ َن
ـص أَيْضً ــا إِلَــى التَّ َمـ ِ
اســتحقاقاته هــو نيابــة عنــا أمــام اآلب« .فَ ِمـ ْن ث َـ َّم يَ ْقـ ِـد ُر أَ ْن يُ َخلِّـ َ
يَتَ َق َّد ُمــو َن ِب ـ ِه إِلَــى ِ
ـي ِفــي ك ُِّل ِحيــنٍ لِ َيشْ ـ َف َع ِفي ِه ـ ْم» (عبرانييــن .)25 :7
هللا ،إِ ْذ ُه ـ َو َحـ ٌّ

هــل مــن مســيحي ُو ِلــدَ مــن جديــد ال يشــعر بحاجتــه إلــى رحمــة ونعمــة المســيح
المســتمرتين؟ فإنــه بالرغــم مــن الحيــاة الجديــدة التــي لنــا فــي المســيح ،وعلــى
الرغــم مــن التغيي ـرات الرائعــة فــي وجودنــاَ ،مــن منــا ال يــدرك حاجتــه المســتمرة
للصفــح والمغفــرة؟ لمــاذا ،إذن ،تصبــح معرفتنــا بــأن يســوع المســيح هــو رئيــس
كهنتنــا أم ـراً ذات قيمــة كبيــرة بالنســبة لنــا؟

الخميس

 3أيار (مايو)

يوم الكفارة

يعلــم ســفر العبرانييــن أن خدمــات المقــدس العبرانــي األرضــي كانــت مثــال للمقــدس
الســماوي ،المقــدس الــذي دخلــه المســيح وافتتحــه كرئيــس كهنتنــا .إ َّن الخدمــة األرضيــة،
بشــقيها وطقــوس الذبائــح والتطهيــر الخاصــة بهــا كانــت ِ
الســ َما ِويَّ ِ
ات َو ِظلَّ َهــا ،كَ َمــا
«شــبْ َه َّ
أُ ِ
وســى َو ُهــ َو ُم ْز ِمــ ٌع أَ ْن يَ ْص َنــ َع الْ َم ْســ َك َن» (عبرانييــن .)5 :8
ــي إِلَــى ُم َ
وح َ
وكمــا أن طقــوس المقــدس األرضــي قــد تضمنــت الخدمــة فــي قســمين ،القــدس وقــدس
األقــداس ،هكــذا أيضـاً هــي خدمــة المســيح فــي المقــدس الســماوي .فــي المقــدس األرضــي،
كان مفهــوم الدينونــة يتمثــل فــي يــوم الكفــارة ،الــذي ينتــج عنــه تطهيــر الهيــكل كمــا هــو
مصــور فــي األصحــاح  16مــن ســفر الوييــن .كانــت هــذه هــي المــرة الواحــدة فــي الســنة
التــي يدخــل فيهــا رئيــس الكهنــة إلــى القســم الثانــي مــن المســكن ،قــدس األقــداس( ،الوييــن
 )14-12 :16ليقــوم بعمــل التطهيــر والتكفيــر نيابــة عــن النــاس.




اقــرأ عبرانييــن  .23-20 :9مــا الــذي يحتــاج إلــى التنقيــة والتطهيــر ،ولمــاذا يعــد هــذا
إشــارة واضحــة إلــى خدمــة يــوم الكفــارة الخاصــة بالمســيح؟

لقــد اندهــش علمــاء الالهــوت مــن عبــارة أن ال َمقـ ِـدس الســماوي نفســه كان بحاجــة إلــى
تطهيــر .لكــن بمجــرد فهــم ذلــك علــى أنــه إشــارة إلــى يــوم الكفــارة ،فــإن المشــكلة تختفــي.
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تظهــر اآليــة فــي عبرانييــن  23 :9أن العمــل الــذي يقــوم بــه المســيح فــي المقــدس الســماوي
هــو التعبيــر الحقيقــي عــن مــا كان رئيــس الكهنــة األرضــي يقــوم بــه فــي خدمــات يــوم
الكفــارة الســنوي فــي المقــدس اإلسـرائيلي .إن خدمــة الكاهــن األرضــي فــي تطهيــر المقــدس
األرضــي كانــت إشــارة إلــى العمــل الــذي كان ســيقوم بــه المســيح يوم ـاً مــا فــي المقــدس
الســماوي .ال تذكــر اآليــة هــذا التطهيــر الســماوي ســيحدث بعــد صعــود المســيح إلــى الســماء
مباشــرة .مــن خــال دراســتنا لســفر دانيــال ،يمكننــا أن نــرى أن هــذه المرحلــة مــن الخدمــة
قــد بــدأت فــي عــام 1844ميالديــة .لــذا ،فإننــا كمســيحيين يواجهــون األيــام األخيــرة ،نحتــاج
إلــى إدراك مهابــة الوقــت الذيــن نعيــش فيــه .لكــن علينــا أيض ـاً أن نســترح فــي ضمــان مــا
قــام بــه المســيح مــن أجلنــا فــي الماضــي ومــا يقــوم بــه مــن أجلنــا اآلن فــي قــدس األقــداس
بالمقــدس الســماوي.

هللا َوأَ ْعطُــو ُه َم ْجــدً ا ،ألَنَّــهُ َقــدْ َجــا َء ْت َســا َع ُة
تعلــن رســالة المــاك األول« :خَافُــوا َ
َديْ ُنونَ ِتــ ِه» (رؤيــا  .)7 :14إن حقيقــة الدينونــة تشــير إلــى اقتــراب النهايــة .كيــف
ينبغــي لهــذه الحقيقــة أن تؤثــر فــي كيفيــة عيشــنا؟

الجمعة

 4أيار (مايو)

لمزيــد مــن الــدرس :يشــير ســفر العبرانييــن إلــى المقــدس األرضــي باعتبــاره
نمــوذج أو ِمثَــال لمــا كان ســيقوم بــه المســيح مــن أجلنــا علــى األرض بوصفــه ذبيحتنــا ،ومــا
ســيقوم بــه فــي الســماء بوصفــه رئيــس كهنتنــا .لقــد قصــد للمقــدس اإلس ـرائيلي دائم ـاً أن
يكــون درسـاً عمليـاً للبشــارة .كان ينبغــي لــه أن يعلــم اليهــود خطــة الخــاص التــي تضمنــت
التضحيــة والشــفاعة والدينونــة والنهايــة الختاميــة للخطيــة .فــي الوقــت نفســه ،يضيــف ســفر
دانيــال مزيــدا ً مــن الضــوء بحيــث يســاعد القـراء علــى فهــم ال ُبعــد التنبــؤي (المتعلــق بزمــن
النهايــة) فــي العمــل الختامــي الــذي يقــوم بــه المســيح فــي المقـ ِـدس الســماوي« .فــي ضــوء
تركيزهــا علــى التطهيــر والدينونــة والتبريــر ،تبــرز رؤى ســفر دانيــال المتعلقــة بنهايــة الزمــان
صــورة يــوم الكفــارة حتــى آخــر لحظــة مــن تاريــخ األرض .إن التطهيــر متصــل بصــورة مباشــرة
بالمقــدس الســماوي وبعمــل المســيا كملــك وكاهــن .تقــدم الــرؤى عنصــر الزمــان وتجعــل مــن
الممكــن للقــارئ تحديــد لحظــة معينــة تقــع ضمــن إطــار تاريــخ الخــاص عندمــا يبــدأ المســيا
عملــه المتعلــق بالتطهيــر النهائــي والدينونــة والتبريــر فــي المســكن الســماوي هلل» [دليــل
الهــوت األدفنتســت الســبتيين (هاغرســتوون ،ماريالنــد :دار ريفيــو آنــد هيرالــد ® للنشــر،
 ،)2002صفحــة .]493
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أسئلة للنقاش
 .1انظــر إلــى هــذا االقتبــاس لــروح النبــوة« :وكمــا حــدث قديمــا أن خطايــا الشــعب

وضعــت باإليمــان علــى ذبيحــة الخطيئــة وبواســطة دمهــا انتقلــت الخطيئــة إلــى
القــدس األَ ْرضــي بطريقــة رمزيــة ،كذلــك فــي العهــد الجديــد تنتقــل خطايــا التائــب
وباإليمــان توضــع علــى المســيح وتنتقــل فع ـاً إلــى القــدس الســماوي .وكمــا تــم
التطهيــر الرمــزي للقــدْ س األَ ْرضــي بإزالــة الخطايــا التــي كان قــد تنجــس ،بهــا كذلــك
يتــم التطهيــر الفعلــي للقــدْ س الســماوي بإزالــة الخطايــا المســجلة هنــاك أو محوهــا.
ولكــن قبــل أن يتــم هــذا ينبغــي فحــص األســفار المســجلة فيهــا الخطايــا للحكــم فــي
مــن هــم ،الذيــن بواســطة التوبــة عــن الخطيئــة واإليمــان بالمســيح ،يؤهلــون لنــوال
بــركات كفارتــه» (الص ـراع العظيــم ،صفحــة  .)464مــا همــا الشــيئان اللــذان تقــول
روح النبــوة أنهمــا يظهـران أولئــك الذيــن لهــم الحــق فــي «بــركات كفارتــه»؟ لمــاذا
تعــد معرفــة هذيــن الشــيئين أم ـراً هام ـاً للغايــة وينبغــي لشــعب هللا اســتيعابهما،
خاصــة فــي ظــل شــدائد وضيقــات األيــام األخيــرة؟
 .2اقــرأ الوييــن  .16 ،15 :16مــا هــي أهميــة الــدم؟ مــا الــذي كان يمثلــه الــدم؟
لمــاذا كان الــدم ضَ ُرو ِر ّيـاً للغايــة بالنســبة لطقــوس يــوم الكفــارة فــي ذلــك الوقــت،
ومــا الــذي يعنيــه الــدم بالنســبة لنــا اليــوم؟
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