الدرس الرابع



*  21 – 15كانون الثاين (يناير)

يَ ُسوع ،أَخُونَا ْالَ ِمين

الس ْبت بَ ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :الوييـن 27 – 25 :25؛ عبرانييـن 16 – 14 :2؛ عبرانييـن 24 :11
– 26؛ كورنثـوس األولـى 50 :15؛ عبرانييـن  8 :5و9؛ عبرانييـن .4 – 1 :12
الدَّم اشْ َت َركَ ُه َو َأ ْيضً ا كَذلِكَ ِفي ِه َما ،لِك َْي ُيبِيدَ
آية الحفظَ « :فإِ ْذ َقدْ تَشَ ا َركَ األَ ْوالَ ُد ِفي اللَّ ْح ِم َو ِ
يس» (عبرانيين .)14 :2
بِالْ َم ْو ِت َذاكَ الَّ ِذي لَهُ ُسلْطَانُ الْ َم ْو ِت ،أَ ْي إِبْلِ َ
يتحـدث األصحـاح األول مـن الرسـالة إلـى العبرانييـن عـن الـرب يسـوع باعتبـاره ابـن هللا
والرئيـس الـذي تخضـع لـه المالئكة ،وأنـه هو «بهاء مجده ورسـم جوهره» (عبرانييـن  .)3 :1أما
فـي عبرانييـن األصحـاح الثانـي فالـرب يسـوع هو ابـن اإلنسـان الذي ُو ِضـع قليالً عـن المالئكة،
والـذي تب َّنـى الطبيعـة البشـرية بكل ضعفهـا ،حتى المـوت (عبرانييـن .)7 :2
فـي عبرانييـن األصحـاح األول يقـول هللا عـن يسـوع «أنـت ابنـي» (عبرانييـن  .)5 :1وفـي
عبرانييـن األصحـاح الثانـي ،يشـير يسـوع إلـى بني البشـر بصفتهم «إخوتـه» (عبرانييـن .)12 :2
فـي عبرانييـن األصحـاح األول ،يعلن اآلب سـلطان االبـن اإللهي (عبرانييـن  .)12 – 8 :1وفي
عبرانييـن األصحـاح الثانـي ،يؤكـد االبن علـى والئه للآب وأمانته له (عبرانييـن .)13 :2
فـي عبرانييـن األصحـاح األول ،يسـوع هو الرب اإللـه ،والخالق ،وحامل جميع األشـياء بكلمة
قدرتـه ،وهـو السـ ّيد الـذي تخضـع لـه كل األشـياء .وفـي عبرانييـن األصحـاح الثاني ،يسـوع هو
رئيـس الكهنة اإلنسـان ،وهـو أيضً ا رحيـ ٌم وأمي ٌن.
باختصـار ،إن الوصـف الـوارد عـن الـرب يسـوع بوصفـه أخينـا األميـن والرحيـم يظهـر فـي
وصـف االبـن باعتبـاره اإلعلان األخيـر لإللـه الخالـق السـرمدي (عبرانييـن .)4 – 1 :1
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  22كانون الثاني (يناير).
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 16كانون الثاني (يناير)

يسوع أخونا بصفته الفادي


اقـرأ الوييـن  27 – 25 :25وَ .49 – 47مـ ْن يسـتطيع أن يفدي اإلنسـان الذي خ َِسـ َر أرضه
أو حريته بسـبب الفقر؟
نصت شريعة موسى على أنه عندما يكون الشخص فقي ًرا بحيث أنه يصير مضط ًرا لبيع
ممتلكاته  -أو حتى نفسه  -من أجل البقاء على قيد الحياة ،فإن هذه الممتلكات أو هذه الحرية
ت ُ َرد إليه مجد ًدا كل خمسين سنة ،وهي السنة المعروفة بسنة اليوبيل .كانت سنة اليوبيل سنة
سبتية كبرى ،كان الدائنون يعفون فيها عن المديونين ،واألرض المرهونة والممتلكات كانت تُ َرد
ألصحابها ،وكانت أيضً ا سنة ِعتق حيث كانت الحرية تُمنح للعبيد والمأسورين.
إال أن الخمسـين سـنة كانت تمثل فترة انتظار طويلة ،ولهذا السـبب نصت شـريعة موسـى
أيضً ـا علـى أن أقـرب المق َّربيـن للشـخص ال ُمـ َدان يمكنـه القيـام بدفـع مـا تبقَّـى مـن دين ذلك
الشـخص ،وبذلـك يحصـل الشـخص ال ُمـ َدان علـى حريته فـي أقرب وقـت ممكن.
ووفقًـا أيضً ـا لمـا أقرته الشـريعة فـي العهد القديـم فإن أقـرب المق َّربين هو الشـخص الذي
يتأكـد مـن أن العدالـة تأخـذ مجراهـا في حالـة القتـل ال ُمتع َّمد .فهو الشـخص الـذي ينتقم لدم
قريبـه ويالحـق القاتل ويعاقبه (سـفر العـدد .)15 – 9 :35



اقرأ عبرانيين  .16 – 14 :2كيف يتم وصف الرب يسوع ووصفنا نحن في هذه الفقرة؟

تصفنـا هـذه الفقـرة بأننـا عبيـد إبليس ،وأن الرب يسـوع هو فادينـا .عندما أخطـأ آدم ،وقع
البشـر فـي قبضـة الشـيطان .وقـد نتج عـن ذلك ضعـف قدرتنا علـى مقاومة الخطيـة (رومية :7
 .)24 – 14واألسـوأ مـن ذلـك ،هـو أن إثمنـا كان يتطلـب عقوبـة الموت ،وهي العقوبـة التي لم
نقـدر علـى دفعهـا (روميـة  .)23 :6وبالتالـي فقـد كان وضعنا في حالـة ميئوس منها.
إال أن الـرب يسـوع تب َّنـى طبيعتنـا البشـرية وصـار جسـ ًدا ود ًما مثلنـا ،وصار قريبنـا المق َّرب
وفدانـا ،ولـم يسـتحي أن يدعونـا إخو ًة (عبرانييـن .)11 :2
ومـن المفارقـة أن الـرب يسـوع ،عندمـا أخـذ طبيعتنـا وفدانـا ،فقـد أعلـن طبيعتـه اإللهيـة
أيضً ـا .والعهـد القديـم يخبرنـا أن فـادي إسـرائيل الحقيقـي ،أقـرب مق َّربيهـم ،هـو يهـوه (راجـع
مزمور 14 :19؛ إشـعياء 14 :41؛ إشـعياء 14 :43؛ إشـعياء 22 :44؛ إرميا 11 :31؛ هوشـع .)14 :13

ما هي الطرق التي يمكنك أن تتعلم من خاللها اختبار الحقيقة المتعلقة بمدى قرب
الس ّيد المسيح منك اختبا ًرا أكثر عمقًا؟ ولماذا يعتبر هذا االختبار مه ًما جدً ا إليمانك؟
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 17كانون الثاني (يناير)

الَ يَ ْس َت ِحي أَنْ يَ ْد ُع َو ُه ْم إِ ْخ َو ًة

تص ِّرح الرسالة إلى العبرانيين أن الرب يسوع الَ يَ ْستَ ِحي أَ ْن يدعونا إخوته (عبرانيين .)11 :2
ومع أنه كان مساويًا لآلب ،إال أنه قبلنا وجعلنا جز ًءا من عائلته .يتناقض هذا التضامن مع االزدراء
العلني الذي عانى منه قارئو الرسالة إلى العبرانيين في مجتمعاتهم (عبرانيين .)33 :10



ُجسد قرارات موسى ما فعله الرب يسوع ألجلنا؟
اقرأ عبرانيين  .26 – 24 :11بأية طريقة ت ِّ
هـل تخيلـت مـا معنـى أن يُدعـى موسـى «ابـن ابنـة فرعـون»؟ لقـد كان شـخصية قوية في
أقـوى إمبراطوريـة فـي زمنـه ،وتلقـى أعظـم تدريب مدنـي وعسـكري وأصبح شـخصية عظيمة
ومميـزة .يقـول إسـطفانوس أن موسـى كان «مقتـد ًرا فـي األقـوال واألفعـال» (أعمـال .)22 :7
واألخـت إلـن وايـت أيضً ـا تقـول «إن مقدرتـه كقائد حربـي حببته إلـى قلـوب كل جيش مصر»
وأن فرعـون «ص َّمـم علـى أن يجعـل حفيـده المتبنـى هـذا خليفتـه علـى العرش» (راجـع كتاب
اآلبـاء واألنبيـاء ،صفحـة  .)212ومـع ذلـك ،تخلّـى موسـى عـن كافة هـذه االمتيـازات عندما ق َّرر
االنضمـام لبنـي شـعبه الذيـن كانـوا عبـارة عـن أمة مـن العبيد بلا تعليـم وال قوة.

اقـرأ متـى  32 :10و33؛ تيموثـاوس الثانـي  8 :1و12؛ وعبرانييـن  .15 – 12 :13مـا الـذي
يطلبـه هللا منا؟



كان هذا جز ًءا من مشكلة قارئي الرسالة إلى العبرانيين .فبعد تعرضهم لالضطهاد والرفض،
بدأ العديد منهم يشعرون باالستحاء من الرب يسوع .وكان بعضهم ،بأفعالهم ،عرضة للخطر
المتمثل في تعريض الرب يسوع للعار على المأل (عبرانيين  .)6 :6ولهذا السبب يدعو بولس
قارئي الرسالة باستمرار إلى «التمسك» بإقرار إيمانهم (عبرانيين  14 :4وعبرانيين .)23 :10
يريدنـا هللا أن نـدرك أن يسـوع هـو إلهنا وأخينا .كفادينا ،سـ َّدد يسـوع ديننـا .وكأخينا ،أظهر
لنـا الطريقـة التـي يجـب أن نحيـا بها لكـي نكون « ُمشَ ـا ِبهِي َن ُصـو َر َة ابْ ِنـ ِه ،لِ َيكُـو َن ُه َو ِبكْـ ًرا بَ ْي َن
إِ ْخـ َو ٍة كَ ِثيرِيـ َن» (رومية .)29 :8

تأمـل قليلاً فـي القـرار الـذي كان على الرب يسـوع إتخـاذه الحتوائنا وقبولنـا كإخوة.
لمـاذا كان مـا فعلـه الرب يسـوع أكثـر تواض ًعـا بكثير مما فعله موسـى ،ومـاذا يعلمنا
ذلـك عن محبـة هللا لنا؟
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 18كانون الثاني (يناير)

لحم ود ٌم مثلنا
ٌ

تصـ ِّرح الرسـالة إلـى العبرانييـن أن الـرب يسـوع تب ّنـى طبيعتنـا البشـرية حتـى يتسـنى لـه
تمثيلنـا والمـوت مـن أجلنـا (عبرانييـن  9 :2و16 – 14؛ عبرانييـن  .)10 – 5 :10هـذا هو أسـاس
خطـة الخلاص ورجاؤنـا الوحيـد للحيـاة األبدية.

اقـرأ متـى 17 :16؛ غالطيـة 16 :1؛ كورنثـوس األولـى 50 :15؛ وأفسـس  .12 :6مـا هـي
نقـاط الضعـف التـي توجـد فـي الطبيعة البشـرية والتـي تربط هـذه اآليات بينهـا وبين
التعبيـر «لح ًمـا ود ًمـا» الـوارد فيها؟



ت ُبـرِز عبـارة «لح ًمـا ود ًمـا» هشاشـة حالـة اإلنسـان وضعفهـا (أفسـس  ،)12 :6وقلـة الفهـم
(متـى  17 :16وغالطيـة  ،)16 :1وخضـوع اإلنسـان للمـوت (كورنثـوس األولـى  .)50 :15تقـول
الرسـالة إلـى العبرانييـن أن الـرب يسـوع ُج ِعـل مثل إخوتـه «في كل شـيء» (عبرانييـن .)17 :2
وهـذا التعبيـر يوحـي بأن الرب يسـوع صار إنسـانًا كامالً ،وأنه لم يكن ببسـاطة «يشـبه» إنسـانًا
أو «يبـدو» وكأنـه إنسـانًا .لقـد كان بالحقيقـة إنسـانًا ،وواحـ ًدا منا.
وتصـ ِّرح الرسـالة إلـى العبرانييـن أيضً ـا أن الرب يسـوع يختلف عنا مـن جهة الخطية .فهـو ،أوالً،
لـم يرتكـب أي خطيـة (عبرانييـن  .)15 :4وثان ًيـا ،كانت لدى الرب يسـوع طبيعة بشـرية ،إال أنه كان
وس ِبلاَ شَ ـ ّر َوالَ َدن ٍ
َـس ،ق َِـد انْف ََص َـل َعـنِ الْ ُخطَـا ِة» (عبرانييـن  .)26 :7أمـا البشـر أجمعيـن فقد
«قُـ ُّد ٌ
أخطـأوا ،ولدينـا جمي ًعـا ميـول للخطيـة وفعل الشـر .وعبوديتنا للخطيـة متاصلة ج ًدا فينـا وتبدأ في
ٍ
كعبيد تحت الخطية (رومية 14 :7؛ راجع أيضً ا
طبيعتنا البشـرية نفسـها ،فنحن جسـديون و ُمباعون
 .)20 – 15 :7وكثيـ ًرا مـا ت ُدنِّـس كبرياؤنـا وغيرهـا مـن الدوافـع الشـريرة أعمالنا الحسـنة .أما طبيعة
المسـيح فكانـت تخلـو مـن الخطيـة ولم تشـوبها شـائبةً ،وكان ينبغـي أن تبقى بهـذه الطريقة .فلو
«جسـدي و ُمبا ٌع تحت الخطية» ،الحتاج هو أيضً ا لمخلص .إال أن يسـوع جاء كمخلص
كان المسـيح
ٌ
وقـ َّدم نفسـه ذبيحـ ًة «بلا دنس» هلل من أجلنـا (عبرانييـن  28 – 26 :7وعبرانييـن .)14 :9
ثـم قضى يسـوع على سـلطان إبليس بموته كتقدمة بلا خطية عن خطايانـا ،وبذلك جعل غفراننا
ومصالحتنا مع هللا أم ًرا ممك ًنا (عبرانيين  .)17 – 14 :2كما كسر يسوع سلطان الخطية بمنحنا القوة لنحيا
حيـاة بـارة ب إتمامـه وعـد العهد الجديد وقيامه بكتابـة الناموس في قلوبنا (عبرانييـن  .)10 :8وبالتالي
فقـد هـزم الرب يسـوع العدو وحررنا تحري ًرا حقيق ًيا وعمل ًيا حتى نتمكن اآلن مـن أن «نخدم هللا الحي»
(عبرانيين  .)14 :9أما هالك الشـيطان األخير فسـوف يحدث في الدينونة األخيرة (رؤيا  3 – 1 :20و.)10
بمـا أننـا نتمتـع بوعـد الغلبـة واالنتصـار في شـخص الرب يسـوع ،فلمـاذا ال يـزال الكثير منا
يعانـي مـن الخطيـة؟ ومـا هـي الخطايـا التـي نفعلهـا؟ واألهـم مـن ذلك ،كيـف يمكننـا العيش
وفقًـا للدعـوة العليـا التـي لنا في المسـيح؟
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األربعاء



 19كانون الثاني (يناير)

ُمكَ َّملون باآلالم



اقرأ عبرانيين  10 :2و 17و 18وعبرانيين  8 :5و .9ماذا كان الغرض من اآلالم في حياة الرب يسوع؟

يقـول الرسـول أن هللا كَ َّمـل يسـوع «بـاآلالم» .يثيـر هـذا التعبير الدهشـة .فقد صـ َّرح كاتب
الرسـالة بالقـول أن يسـوع هـو «بهـاء مجـد هللا ،ورسـم جوهـره» (عبرانييـن  ،)3 :1وأنـه بلا
خطيـة ،وبلا عيـب وال دنـس ،وقدوس (عبرانييـن  ،15 :4عبرانييـن  ،28 – 26 :7عبرانيين ،14 :9
عبرانييـن  .)10 – 5 :10لـم يكـن الـرب يسـوع مضطـ ًرا للتغلب علـى أي نوع مـن النقص األدبي
أو األخالقـي ،ألنـه كان كاملاً مـن الناحيـة األدبيـة واألخالقية.
إال أن الرسـالة إلى العبرانيين تُص ِّرح بأن الرب يسـوع خضع لعملية «تكميل» زودته بالوسـائل
الالزمـة لخالصنـا .عندما تك َّمل يسـوع فذلك يعني أنـه كان مؤهالً ومهيئًا ليكون مخلصنا.
 .1تك َّمـل يسـوع بـاآلالم حتـى يصيـر رئيـس خالصنـا (عبرانييـن  .)10 :2كان على يسـوع أن
يمـوت علـى الصليـب كذبيحـة حتى يتمكـن اآلب مـن الحصول على الوسـائل القانونيـة لمنحنا
الخلاص .وكان هـو (يسـوع) الذبيحـة الكاملـة الوحيـدة .لقـد كان باسـتطاعة الـرب يسـوع أن
يديننـا بصفتـه هللا ،ولكنـه يسـتطيع أيضً ـا أن يخلصنـا بفضـل ذبيحته.
 .2تعلَّم يسوع الطاعة مما تألم به (عبرانيين  .)8 :5كانت الطاعة ضرورية لسببين .أوالً،
الطاعة جعلت ذبيحته مقبولة (عبرانيين  14 :9وعبرانيين  .)10 – 5 :10ثانيًا ،آالمه مكنته من
أن يصير مثالنا (عبرانيين  .)9 :5تعلَّم يسوع الطاعة ألنه لم يختبرها على اإلطالق من قبل،
فل َم ْن ينبغي أن يقدم طاعته بصفته هللا؟ لكونه االبن السرمدي ومعادالً هلل ،كان يُطَاع باعتباره
رئيس الكون وحاكمه .ولذلك ،لم ينتقل يسوع من العصيان إلى الطاعة ،بل من الحكم والسيادة
والسلطان إلى الطاعة والخضوع .وابن هللا ال ُمب َّجل وال ُمعظَّم صار ابن اإلنسان المتواضع والمطيع.
 .3استطاع الرب يسوع باحتماله التجارب واالنتصار عليها أن يكون رئيس كهنة رحي ًما وأمي ًنا
(عبرانيين  17 :2و .)18وآالالم المسيح لم تجعله أكثر رحمةً ،وإنما على العكس من ذلك،
فبسبب رحمة المسيح تط َّوع كي يموت على الصليب ليخلصنا (عبرانيين 10 – 5 :10؛ قارنها
أيضً ا برومية  7 :5و .)8ومع ذلك ،فباآلالم تبيَّنت محبة المسيح األخوية وأُعلِنت إعالنًا حقيقيًا.

إن كان يسـوع الـذي بلا خطيـة يتألـم ،فإننـا ،كخطـأة ،نتألـم أيضً ـا بدون شـك .كيف
يمكننـا أن نتعلـم أن نحتمل مآسـي الحياة وأحزانها ،ونسـتمد في نفـس الوقت الرجاء
والطمأنينـة مـن الـرب ،الـذي أعلـن لنا محبتـه بطرق عديـدة وقوية؟
29
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أخونا كقدوة ومثال
السـبب اآلخـر الـذي جعـل يسـوع يتبنـى طبيعتنـا البشـرية ويعيـش بيننـا هـو لكـي يكون
يجسـد لنـا مـا هـي الطريقـة
قدوتنـا ومثالنـا ،فهـو الشـخص الوحيـد الـذي كان بمقـدوره أن ِّ
الصحيحـة للعيـش أمـام هللا.



اقـرأ عبرانييـن  .4 – 1 :12كيـف يتوجـب علينـا أن نجاهـد ونركـض فـي سـباق حياتنـا
الروحيـة وفقًـا لمـا قالـه الرسـول؟

الـرب يسـوع فـي هـذه الفقـرة هـو الـذروة لقائمـة طويلـة مـن الشـخصيات التـي يقدمهـا
لنـا الرسـول كنمـاذج وأبطـال لإليمـان .فتقـول هـذه الفقـرة عـن الـرب يسـوع أنـه هـو «رئيس
اإليمـان و ُمك ّملـه» .والكلمـة اليونانيـة «أرخيغـوس» (التي تعني مؤسـس) يمكن أيضً ـا ترجمتها
إلـى «رائـد» .فالـرب يسـوع هـو رائد السـباق بمعنى أنه يركـض أمـام المؤمنين ،بل فـي الواقع
نجـد أن اآليـة الـواردة فـي عبرانييـن  20 :6تصـف الـرب يسـوع بأنـه «سـابق» أي ال ُمتقـ ِّدم في
السـباق .وكلمـة « ُمك ِّمـل» توحـي بـأن اإليمـان الـذي أظهـره الـرب يسـوع كان في أنقـى صوره
وأشـكاله .تعلمنـا هـذه الفقـرة أن الـرب يسـوع هـو أول من خـاض سـباقنا بنجاح وأنـه هو َم ْن
ك َّمـل وأتقـن فـن العيـش بإيمـان والمعنى الحقيقـي لحيـاة اإليمان.
عبرانييـن  13 :2تقـولَ « :وأَيْضً ـا‹ :أَنَـا أَكُـو ُن ُمتَـ َوك ًِّل َعلَ ْيـ ِه›َ .وأَيْضً ـاَ ‹ :هـا أَنَـا َواألَ ْوالَ ُد ال َِّذيـ َن
هللا›» .مـا يحـدث هنـا هـو أن الـرب يسـوع قـال إنـه سـيضع ثقته فـي هللا .ونجد في
أَ ْعطَانِيه ِ
ِـم ُ
هـذه اآليـة إشـارة إلـى إشـعياء  17 :8و.18
عندمـا قـال إشـعياء هـذه الكلمـات ،كان هنـاك تهديد رهيب بالغزو موشـك علـى الحدوث من
شـمال إسـرائيل وسـوريا (إشـعياء  1 :7و .)2لقـد كان إيمانـه يختلـف عـن عـدم إيمـان الملـك آحاز
(ملـوك الثانـي  )18 – 5 :16الـذي حثَّه هللا على الوثوق به ،وأن يطلب منه آية ليثبت له أنه سـينقذه
ويخلّصه (إشـعياء  .)11 – 1 :7لقد وعده هللا بالفعل ،بصفته اب ًنا لداود ،أنه سـيحميه كابنه .وهللا في
لطفـه عـرض علـى آحـاز تأكيد ذلـك الوعد بعالمة ،لكـن آحاز رفـض أن يطلب عالمة ،وأرسـل ،عوضً ا
عـن ذلـكُ ،ر ُسلاً إلى تغلث فالسـر ملك أشـور قائلاً« :أَنَا َع ْبـ ُد َك َوابْ ُن َـك» (ملوك الثاني  .)7 :16شـي ٌء
محـز ٌن جـ ًدا! لقـد فضَّ ـل آحـاز أن يكون «اب ًنا» لتغلث فالسـر على أن يكـون اب ًنا هلل.
لكـن الـرب يسـوع وضع ثقتـه في هللا ووعده بأنه سـيضع أعـداءه موطئًا لقدميـه (عبرانيين
13 :1؛ عبرانييـن  12 :10و .)13وقـد أعطانـا هللا نفـس الوعـد ،ويجـب علينـا أن نصدقـه ،تما ًمـا
كمـا صدقـه الرب يسـوع (روميـة .)20 :16
30

كيف يمكننا وضع ثقتنا في هللا واتخاذ قرارات يومية تعكس هذه الثقة؟ وما هو القرار التالي
ذو األهمية الذي يتع َّين عليك اتخاذه ،وكيف يمكنك التأكد من أنه ُيظهِر ثقتك في هللا؟
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لمزيـد مـن الدرس :تحتـوي عبرانيين  13 :2على كلمات الرب يسـوع ألبيـه والتي يتحدث
هللا» (عبرانيين  .)13 :2يشـير باتريك جراي
مـن خاللهـا عـن إخوتهَ « :هـا أَنَـا َواألَ ْوالَ ُد ال َِّذيـ َن أَ ْعطَانِيهِـمِ ُ
نـص قانـون الوصايـة
إلـى أن الـرب يسـوع موصـوف هنـا بأنـه الوصـي المسـؤول عـن إخوتـه .وقـد َّ
الرومانـي (توتيلا إمبابيـرام) علـى أن الوصـي ،والـذي غالبًـا مـا يكـون األخ األكبـر ،هـو المسـؤول عـن
رعايـة األطفـال القصـر وميراثهـم حتـى بلوغهـم سـن الرشـد ،وهـذه المسـؤولية تزيد مـن واجب األخ
األكبـر الطبيعـي لالعتنـاء بإخوتـه الصغـار» – .الخوف اإللهي :الرسـالة إلـى العبرانيين والنقـد اليوناني
الرومانـي للخرافـات (أتالنتـا :جمعيـة األدب التوراتي ،)2003 ،صفحة  .126وهذا يفسـر سـبب اإلشـارة
إلينـا فـي الرسـالة إلـى العبرانيين كإخوة الرب يسـوع وكذلك أوالده .فالرب يسـوع بصفتـه أخينا األكبر
هـو الوصـي علينا وولـي أمرنـا وحامينا.
«أتـى المسـيح إلـى األرض ،وأخـذ طبيعتنا البشـرية ووقف كممثل لإلنسـان ،ل ُيظهر فـي الصراع مع
الشـيطان أن اإلنسـان ،كمـا خلقـه هللا ،ومـن خلال ارتباطـه وصلتـه باآلب واالبـن ،بمقـدوره إطاعة كل
مطلـب مـن المطالـب اإللهيـة» – إلن وايت ،رسـائل مختـارة ،المجلـد األول ،صفحة .253
«قـدم المسـيح بحياتـه وتعاليمـه أكمـل مثـال للخدمـة المنكـرة لذاتها التـي مصدرهـا هللا .فاهلل ال
يعيـش لذاتـه .لقـد خلـق العالـم وفيـه يقـوم الـكل فهو علـى الـدوام يخـدم اآلخرين‹ ،يُشْ ـر ُِق شَ ْم َسـ ُه
الصالِ ِحيـ َنَ ،ويُ ْم ِطـ ُر َعلَـى األَبْـ َرا ِر َوالظَّالِ ِميـ َن› (متـى  .)45 :5لقـد سـلم هللا البنه مقياس
َعلَـى األَشْ ـ َرا ِر َو َّ
ونمـوذج الخدمـة هـذا وقـدم يسـوع لكي يكون رأسـاً للبشـرية حتى بمثالـه يعلّم الناس مـا هو معنى
الخدمـة( « .روح النبـوة ،مشـتهى األجيـال ،صفحة .)639

أسئلة للنقاش
 .1تخبرنا الرسالة إلى العبرانيين أن الرب يسوع صار أخًا لنا كي يخلصنا .تأمل فيما يعنيه
ذلك من حيث ما فعله هللا كي يخلصنا .لماذا ،إذن ،يعد تجاهل هذه الحقيقة المذهلة
خطأً فاد ًحا؟
 .2لماذا كان من المهم بالنسبة لنا أال يولد الرب يسوع « ُمبا ًعا تحت الخطية» كما نحن
(رومية )14 :7؟ تأمل في موسى ،ولماذا كان من المهم بالنسبة لبني إسرائيل أال يكون
(موسى) عبدًا كما كانوا هم .كيف تساعدنا قصة موسى ،بطريقة بسيطة ،على فهم ما
فعله يسوع من أجلنا؟
 .3تأمل أكثر في الدور الذي تلعبه اآلالم في حياتنا .لماذا ال يجب أن نفكر أبدًا في اآلالم،
في حد ذاتها ،على أنها أم ًرا جيدًا ،حتى ولو كانت بعض األشياء الجيدة تخرج منها أحيانًا؟
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