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©  2022املجمع العام لألدفنتست السبتيني® .جميع الحقوق محفوظة .ال يجوز تعديل أو تغيري أو تبديل أو تحويل أو ترجمة أو إعادة إصدار أو نرش
رصح
أي جزء من دليل مدرسة السبت لدراسة الكتاب امل ُقدَّس للكبار دون الحصول عىل إذْن خطي مسبق من املجمع العام لألدفنتست السبتيني® .ويُ ّ
ملكاتب األقسام التابعة للمجمع العام لألدفنتست السبتيني® العمل عىل التنسيق لرتجمة دليل مدرسة السبت لدراسة الكتاب امل ُقدَّس للكبار مبوجب
مبادئ توجيهية محددة .وتبقى ترجامت هذا الدليل ونرشه حقًا محفوظًا للمجمع العام .اصطالحات «األدفنتست السبتيون» ،و «األدفنتست» وشعار
الشعلة هي عالمات مسجلة للمجمع العام لألدفنتست السبتيني® ،وال يجوز استخدامها دون الحصول عىل إذن مسبق من املجمع العام.
دليل مدرسة السبت لدراسة الكتاب امل ُقدَّس للكبار هو من إعداد مكتب دليل دراسة الكتاب امل ُقدَّس للكبار التابع للمجمع العام لألدفنتست السبتيني.
ويخضع إعداد الدليل لإلرشاف العام من ِق َبل لجنة مدرسة السبت للنرش ،وهي إحدى اللجان التابعة للجنة اإلدارية للمجمع العام ،التي هي النارش
لدليل دراسة الكتاب املقدس .يعكس الدليل املنشور مساهامت لجنة عاملية تقوميية ،ويحظى مبوافقة لجنة مدرسة السبت للنرش ،وعليه فهو ال ميثل
بالرضورة وجهة نظر املؤلف (أو املؤلفني) منفردةً.
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في هذه
األيام األخيرة:
الرسالة إلى
العبرانيين

كان فـي الكنيسـة عندمـا رآهـا ألول
مـرة .كان يقـوم بخدمـة لشـخص مـا،
وكان مسـتغرقًا فـي التفكيـر ،عندمـا
وقعـت عينـاه علـى ذلـك المشـهد .كان
ارتفـاع اللوحـة أقـل بقليـل مـن متريـن
وعرضهـا ثالثـة أمتـار ،لكـن الفتـاة التـي
كانت مرسـومة فيها شـدت انتباه الشاب
وتركـت فيـه انطبا ًعـا قويًـا .لمـاذا لـم
يسـتطع أن يرفـع عينيـه عنهـا؟ مـا هـو
السـبب؟ وبعـد قضـاء فتـرة فـي التأمـل
والتفكيـر ،أدرك أن السـر كان فـي عينيهـا .كانـت اللوحـة تُظهِـر وجـه الفتاة فقـط ،وكانت تنظر
باهتمـام شـديد إلـى شـيء مـا .ولكن ما هو الشـيء وما هو السـبب الذي جعلها تنظـر باهتمام
بالـغ إليـه؟ لـم يسـتطع ذلـك الشـخص أن ينسـى اللوحـة أو يتوقـف عـن التفكيـر فيهـا.
وبعـد مـرور عـدة سـنوات ،كشـف الرسـام أرنولـد خيمينيـز لـه عن بعـض األسـرار المتعلقة
بتلـك اللوحـة .فأخبـره أنهـا ُرسـ ِمت بطريقـة تجعـل الناظريـن إليهـا ينجذبـون لعينـي الفتـاة،
وأخبـره أن السـر الحقيقـي يكمـن فـي حدقـة عينيها .فلـو نظرت عـن كثب ،سـتجد أنها تعكس
مـا كانـت تنظـر إليـه .لقـد كانـت عيناهـا شـاخصتين علـى الرب يسـوع وهـو علـى الصليب.
والطريقـة أيضً ـا التـي ترسـم بها الرسـالة إلـى العبرانيين الرب يسـوع ،يمكـن أن يكون لديها
وصف الرب يسـوع على أنه حاكـم الكون وأنه
نفـس التأثيـر القـوي علينـا .ففـي بداية الرسـالة يُ َ
يجلـس علـى العـرش عن يمين هللا ،وعـدد ال يُعد وال يُحصـى من المالئكة يسـبحونه ويخدمونه
ويحتفلـون بـه (عبرانييـن  14 – 5 :1وعبرانييـن  .)24 – 22 :12لقـد فـاز بالحـق فـي الحكـم،
وبموتـه اسـتطاع أن يبيـد إبليـس (عبرانييـن  .)16 – 14 :2وهـو أيضً ـا رئيـس الكهنـة ال ُمعظَّـم،
ونظـ ًرا لكونـه بلا خطيـة ويتمتع بقداسـة تامـة ،فهو حي إلـى األبد يشـفع فينا ويخـدم بالنيابة
عنـا فـي ال َم ِ
قـدس السـماوي (عبرانييـن  .)8:5 – 26 :7لقـد فاز بالحق في القيـام بذلك ألنه ق َّدم
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نفسـه كذبيحـة كاملـة وواحـدة وذات فاعليـة للـكل وإلى األبـد (عبرانييـن  .)14 – 1 :10والرب
يسـوع هـو أيضً ـا وسـيط العهـد الجديـد الذي سـيبقى إلـى األبـد بيـن هللا وشـعبه (عبرانيين :8
.)13 – 6
وعلـى الرغـم مـن ذلـك فـإن الشـيء الـذي يتـرك انطبا ًعـا قويًـا علـى القـراء بشـأن الصـورة
التـي تعرضهـا الرسـالة إلـى العبرانييـن عـن الـرب يسـوع ليـس هـو مجـرد مـا قـد فعلـه ،لكـن
ذلـك الشـيء يتعلـق بمـن هـو .لقـد ُولِـد من امـرأة كما نولـد نحـن أيضً ا ،وقـد تعـ َّرض للتجربة
جالسـا فـي مركز القوة والسـلطان في
والسـخرية كمـا يحـدث لنـا نحـن .ومـع ذلك ،فهو ال يزال ً
الكـون .وعندمـا ننظر إلى المشـهد السـماوي ،بخالئقـه السـماوية المتنوعة والعجيبـة ،تنجذب
أعيننـا إلـى ذاك الـذي يوجـد فـي وسـط كل ذلـك ،والـذي ،بشـكل مثيـر للدهشـة ،يشـبهنا ألنه
أصبـح واحـ ًدا منـا .إنـه يسـوع ،أخونـا ،وهـو هنـاك فـي السـماء ،يمثلنـا ،علـى الرغـم مـن عـار
خطايانا وسـقوطنا.
تلتقـي فـي شـخص الـرب يسـوع ثالثـة أبعـاد مـن قصـة الفـداء .األول وهـو البعـد المحلي
والشـخصي .فالـرب يسـوع بالنسـبة لقارئـي الرسـالة الذيـن أتعبتهـم التعييرات والضيقـات التي
يمـرون بهـا فـي حياتهـم المسـيحية (عبرانييـن  ،)34 – 32 :10هـو رئيـس اإليمـان و ُمك ِّملـه.
وهـم بحاجـة للنظـر إلـى ذاك الـذي تألـم أيضً ا مـن الخطـاة (عبرانييـن  .)4 – 1 :12والثاني هو
البعـد الجماعـي أو القومـي .فالـرب يسـوع بالنسـبة لشـعب هللا الذي يسـير صـوب األرض التي
وعدهـم هللا بهـا (أي الوطـن السـماوي) ،هو يشـوع الجديد .وهـم بحاجة التباعه والسـير وراءه
(عبرانييـن  3و 4و 11و .)12والثالـث هـو البعـد الكونـي .فالـرب يسـوع هـو آدم الجديـد ،ابـن
اإلنسـان ،الـذي تتحقـق فيه مقاصد هللا لإلنسـان (عبرانييـن  10 – 5 :2وعبرانيين .)28 – 22 :12
موضـوع دراسـتنا هـذا الربـع هـو الصـورة التـي ترسـمها لنـا الرسـالة إلـى العبرانييـن عـن
شـخص الـرب يسـوع الـذي تجلَّـت فيه عـرض وطول وعمـق وعلو محبـة هللا لنا .وكمـا أن صورة
الـرب يسـوع المنعكسـة فـي عينـي اللوحـة اسـترعت انتبـاه الشـاب واهتمامـه ،فصالتـي هـي
أال ينجـذب انتباهنـا إلـى الصـورة التـي ترسـمها لنـا الرسـالة إلـى العبرانييـن عـن الـرب يسـوع
فحسـب ،بـل أيضً ـا محبتنـا وإكرامنـا لـه – ليسـوع أخينـا الـذي في السـماء.
فيليكـس كورتيـز هـو أسـتاذ مشـارك فـي أدب العهـد الجديـد فـي كليـة الالهـوت
األدفنتسـتية بجامعـة أنـدروز .وهـو متـزوج من ألمـا جلوريا ألفاريـز ولديه طفلان :هديد وهو
راعـي كنيسـة فـي نيوجيرسـي ،وألمـا وهـي تـدرس علـم اآلثـار فـي جامعة أنـدروز.
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