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المسيح ونهاية األيام

ــذه  ــال لتالمي ــي الجســد، ق ــة وهــو ف ــة المســيح األرضي ــن إقام ــرة م ــي الســاعات األخي ف
ــْم تُْؤِمُنــوَن ِبــاهلِل فَآِمُنــوا ِبــي. ِفــي بَيْــِت  هــذه الكلمــات الُمطْمِئنــة: »الَ تَْضطَــرِْب قُلُوبُُكــْم. أَنْتُ
أَِبــي َمَنــازُِل كَِثيــرٌَة، َوإاِلَّ فَِإنِّــي كُْنــُت قـَـْد قُلـْـُت لَُكــْم. أَنـَـا أَْمِضــي ألُِعــدَّ لَُكــْم َمَكانـًـا، َوإِْن َمَضيْــُت 
ــْم أَيًْضــا،  ــوُن أَنَــا تَُكونُــوَن أَنْتُ ــُث أَكُ ، َحتَّــى َحيْ ــْم إِلَــيَّ َوأَْعــَدْدُت لَُكــْم َمَكانًــا آتِــي أَيًْضــا َوآُخُذكُ

ــا أَْذَهــُب َوتَْعلَُمــوَن الطَِّريــَق« )يوحنــا 14: 1 – 4(. ــُث أَنَ َوتَْعلَُمــوَن َحيْ
وعلــى الرغــم مــن أنهــم بالتأكيــد لــم يفهمــوا بشــكل كامــل معنــى مــا قالــه وال الوقــت 
ــكالم المســيح.  ــوا ب ــزّوا َواطَْمأَنُّ ــد تع ــك األشــخاص ق ــده، إال أن أولئ ــه وع ــيتحقق في ــذي س ال
فمــن المؤكــد أن حصولهــم علــى مــكان يعــده المســيح لهــم فــي بيــت أبيــه الســماوي ســيكون 

أفضــل مــن أي مــكان يجــدون أنفســهم فيــه فــي هــذا العالــم الحالــي. 
م  فــي الواقــع، إنَّ المســيح قبــل نطقــه بتلــك الكلمــات بفتــرة ليســت بالطويلــة كان قــد قــدَّ
لتالميــذه عرضــاً ســريعاً لمــا ســيحدث قبــل عودتــه. وكان ذلــك نوعــاً مــن االســتعراض »لتاريــخ 
ــار  ــال المســيح أن الحــروب وأخب ــا. فلقــد ق ــم يكــن مــا شــاركه معهــم جذاب المســتقبل«، ول
ــاِع«،  ــَدأُ األَْوَج ــزال مــا هــي إال مجــرد »ُمبْتَ ــام أمــة علــى أمــة والمجاعــات والزل الحــروب وقي

فــإنَّ االضطهــادات والخيانــات والضــالالت والمحاكمــات ســتلوح فــي األفــق كذلــك. 
ــاً، أن كل مــا  ــا مالحظــة، تقريب ــا البشــري فــي ســياق التاريــخ، يمكنن واليــوم، مــن منظورن
ــام  ــرى إتم ــا أن ن ــه يمكنن ــه أيضــاً. فإن ــأ ب ــا تنب ــاً كم ــد حــدث، وتمام ــه ق ر المســيح من ــذَّ ح
ــاٍن« )دانيــال 7: 25(  ــة َونِْصــِف زََم ــان َوأَزِْمَن نبوتيــن زمنيتيــن كذلــك. النبــوة األولــى هــي »زََم
)انظــر أيضــاً رؤيــا 12: 6، 14؛ 13: 5؛ ناحــوم 14: 34(، التــي بــدأت فــي القــرن الســادس عشــر 
ميالديــة )538 م( وانتهــت فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر )1798م(. وأيضــاً، وفيمــا يتعلــق 
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ــت فــي عــام 1844 م. بأطــول نبــوة زمنيــة، نبــوة الـــ 2300 يومــاً فــي دانيــال 8: 14، فقــد تمَّ
فمــن المؤكــد إذن أننــا نعيــش »ِفــي نَِهايـَـِة األَيَّــاِم« )دانيــال 12: 13(. لكننــا ال نعــرف متــى 
ســتأتي النهايــة التــي ســتبلغ ذروتهــا عنــد المجــيء الثانــي للمســيح. كمــا أننــا لســنا بحاجــة 
ــه عندمــا  ــة حتمــاً ســتأتي، وأن ــى معرفــة أن النهاي ــك. نحــن فقــط بحاجــة إل ــى معرفــة ذل إل

تأتــي يجــب أن نكــون مســتعدين.  
كيــف نكــون مســتعدين؟ ربمــا أفضــل إجابــة علــى هــذا الســؤال نجدهــا فــي هــذا النــص: 
»فََكَمــا قَِبلْتـُـُم الَْمِســيَح يَُســوَع الــرَّبَّ اْســلُُكوا ِفيــِه« )كولوســي 2: 6(. وبعبــارة أخــرى، فإنــه فــي 
ظــل الكثيــر مــن األحــداث العالميــة والكثيــر مــن العناويــن البــارزة والكثيــر مــن النظريــات 
حــول زمــن النهايــة، فإنــه مــن الســهل أن نتحــول ونركــز كثيــراً علــى األمــور التــي نعتقــد أنهــا 
ــذي هــو وحــده  ــى المســيح نفســه، ال ــدالً مــن أن تفضــي إل ــى مجــيء المســيح ب تفضــي إل

محــور اســتعدادنا. 
تركيــز هــذا الربــع هــو علــى زمــن النهايــة، ولكــن ليــس تمامــاً. فالتركيــز الحقيقــي هــو على 
المســيح، ولكــن فــي ســياق األيــام األخيــرة وكيــف نكــون مســتعدين لهــا. نعــم، نحتــاج إلــى 
س يتحــدث  النظــر إلــى األحــداث التاريخيــة الهامــة، وإلــى التاريــخ نفســه، ألن الكتــاب الُمَقــدَّ
عــن هــذه األمــور وعالقتهــا بزمــن النهايــة. ولكــن حتــى فــي هــذا الســياق يتحــدث الكتــاب 
ــا ســيفعله  ــا، وعمَّ ــه فين ــا ومــا يفعل ــا فعــل ألجلن ــُه، وعمَّ س عــن المســيح وعــن َهِويَّت ــدَّ الُمَق
عندمــا يعــود. إنَّ المســيح وإيــاه مصلوبــاً يجــب أن يكــون محــور إيماننــا؛ أو، كمــا قــال بولــس: 
ــا« )1كورنثــوس 2:  ــاُه َمْصلُوبً يَّ ــرَِف َشــيْئًا بَيَْنُكــْم إالَّ يَُســوَع الَْمِســيَح َوإِ ــزِْم أَْن أَْع ــْم أَْع ــي لَ »ألَنِّ
2(. فكلمــا ركَّزنــا عليــه أكثــر، أصبحنــا مشــابهين لــه أكثــر، أطعنــاه أكثــر، وكنــا أكثــر اســتعداداً 
لــكل مــا ينتظرنــا، فــي المســتقبل القريــب وفــي نهايــة الزمــان، فــي اليــوم الــذي فيــه ندخــل 

»المــكان« الــذي أعــده المســيح ألولئــك الذيــن يحبونــه. 

الدكتــور نورمــان ر. جالــي هــو أســتاذ بحــوث الالهــوت المنهجــي فــي جامعــة ســوذرن 
ــتية. األدفنتس



4www.RevivalandReformation.org

دليلـــك فـــي الطريـــق إلـــى وطنـــك الســـماوي

تواصل مع هللا بفعالية أكرث!

إن مبــادرة "آمنــوا بأنبيائــه" هــي برنامــج مدتــه خمــس ســنوات يأخــذك فــي رحلــة 
عبــر الكتــاب الُمَقــّدس وقــراءات مختــارة مــن مؤلفــات إلــن ج. هوايــت. قــم بالحصــول 
علــى قــراءات يوميــة مــن الكتــاب الُمَقــّدس، وقــراءات تفاعليــة مــع غيــرك مــن القــراء، 

وكذلــك بعــض المقاطــع مــن مؤلفــات روح النبــوة.

متحــدون فــي الصــالة: هــي مبــادرة نلتــزم فيهــا بالصــالة معــاً مــع اآلخرين باســتخدام 
طــرق تقليديــة أو مبتكــرة. احصــل علــى طلبــات أســبوعية وشــهادات أو أفــكار متعلقــة 

بالصــالة مــن أعضــاء كنيســتك حــول العالــم. 

قم باالشتراك في هاتين المبادرتين من خالل التسجيل على الموقع التالي: 
http://www.RevivalandReformation.org

وشارك أفكارك والشهادات الخاصة بك.

برنامج عاملي لدراسة الكلمة املقدسة حلقة عاملية للصالة

دراسة يومية لكلمة هللا ومؤلفات 
روح النبوة

صالة يومية مع إخوتنا وأخواتنا 
في المسيح حول العالم
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جمعيـــة الـــرشق األوســـط وشـــامل إفريقيـــا للنـــرش

+961 1 690290 | www.menapa.com
جديــدة  الســبتية،  الفــردوس،  شــارع 

12022040 لبنــان  بيــروت،  المتــن، 

قم بتحميل
نسختك اإللكترونية المجانية

من دليل دراسة الكتاب الُمَقّدس عبر الموقع التالي: 

اشترك في
رسالتنا اإلخبارية

المجانية
تزّود بآخر المعلومات المتعلقة بكل

 إصداراتنا الجديدة!

www.RevivalandReformation.org
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الّصراع الكوني

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: حزقيــال 28: 1، 2؛ 11- 17؛ تكويــن 3: 1- 7؛ رؤيــا 12: 1- 17؛ 

روميــة 8: 31- 39؛ رؤيــا 14: 12.

آيــة الحفــظ: »َفَغِضــَب التِّنِّيــُن َعلَــى الَْمــْرأَِة، َوَذَهــَب لَِيْصَنــَع َحْربًــا َمــَع بَاِقــي نَْســلَِها 
الَِّذيــَن يَْحَفظُــوَن َوَصايَــا هللِا، َوِعْنَدُهــْم َشــَهاَدُة يَُســوَع الَْمِســيحِ« )رؤيــا 12: 17(. 

إن الصــراع الكونــي، الــذي يدعــى أحيانــاً »الصــراع العظيــم«، هــو النظــرة الكتابيــة للعالــم. 
ــإن  ــه. ف ــون بأكمل ــى الك ــل وحت ــا ب ــا عالمن ــف درام ــا تتكش ــي فيه ــة الت ــكِّل الخلفي ــه يُش إن
الخطيــة والمعانــاة والمــوت وصعــود وهبــوط األمــم وانتشــار بشــارة اإلنجيــل وأحــداث زمــن 

النهايــة، كل هــذه األمــور تحــدث فــي ســياق الصــراع الكونــي.
فـي هـذا األسـبوع سـوف ننظر إلى عـدد قليل من األماكـن الهامة التي ترسـخ فيهـا الصراع، 
حيـث بـدأ بصـورة غامضـة إلـى حـد ما فـي قلب كائـن كامل، لوسـيفر، الـذي جلب تمـرده إلى 
األرض مـن خـالل سـقوط كائنين كاملين آخرين هما آدم وحواء. وانطالقـاً من هاتين »النقطتين 
المحوريتيـن«، سـقوط لوسـيفر ومـن ثـم سـقوط أبوينا األولين، ترسـخ الصـراع العظيـم وهو ال 

يـزال مسـتعراً منـذ ذلـك الحيـن. وكل واحد منـا هو جزء مـن تلك الدرامـا الكونية. 
أمــا األخبــار الســارة فهــي أن يومــاً مــا لــن ينتهــي هــذا الصــراع فحســب، ولكنــه ســينتهي 
بنصــرة المســيح التامــة علــى الشــيطان. واألخبــار األكثــر روعــة هــي أنــه يمكــن لــكل واحــد 
ــه يســوع علــى الصليــب.  ــا أن يشــارك فــي هــذه النصــرة بفضــل تمــام وكمــال مــا قــام ب من
وكجــزء مــن هــذه النصــرة، يدعونــا هللا إلــى اإليمــان والطاعــة اآلن بينمــا نحــن فــي انتظــار مــا 

وعدنــا بــه فــي المســيح الــذي مجيئــه مؤكــد. 

*نرجو التعمق في موضع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 7 نيسان )أبريل(.

21 آذار )مارس( – 6 نيسان )أبريل( الدرس األول
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الّصراع الكوني

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: حزقيــال 28: 1، 2؛ 11- 17؛ تكويــن 3: 1- 7؛ رؤيــا 12: 1- 17؛ 

روميــة 8: 31- 39؛ رؤيــا 14: 12.

آيــة الحفــظ: »َفَغِضــَب التِّنِّيــُن َعلَــى الَْمــْرأَِة، َوَذَهــَب لَِيْصَنــَع َحْربًــا َمــَع بَاِقــي نَْســلَِها 
الَِّذيــَن يَْحَفظُــوَن َوَصايَــا هللِا، َوِعْنَدُهــْم َشــَهاَدُة يَُســوَع الَْمِســيحِ« )رؤيــا 12: 17(. 

إن الصــراع الكونــي، الــذي يدعــى أحيانــاً »الصــراع العظيــم«، هــو النظــرة الكتابيــة للعالــم. 
ــإن  ــه. ف ــون بأكمل ــى الك ــل وحت ــا ب ــا عالمن ــف درام ــا تتكش ــي فيه ــة الت ــكِّل الخلفي ــه يُش إن
الخطيــة والمعانــاة والمــوت وصعــود وهبــوط األمــم وانتشــار بشــارة اإلنجيــل وأحــداث زمــن 

النهايــة، كل هــذه األمــور تحــدث فــي ســياق الصــراع الكونــي.
فـي هـذا األسـبوع سـوف ننظر إلى عـدد قليل من األماكـن الهامة التي ترسـخ فيهـا الصراع، 
حيـث بـدأ بصـورة غامضـة إلـى حـد ما فـي قلب كائـن كامل، لوسـيفر، الـذي جلب تمـرده إلى 
األرض مـن خـالل سـقوط كائنين كاملين آخرين هما آدم وحواء. وانطالقـاً من هاتين »النقطتين 
المحوريتيـن«، سـقوط لوسـيفر ومـن ثـم سـقوط أبوينا األولين، ترسـخ الصـراع العظيـم وهو ال 

يـزال مسـتعراً منـذ ذلـك الحيـن. وكل واحد منـا هو جزء مـن تلك الدرامـا الكونية. 
أمــا األخبــار الســارة فهــي أن يومــاً مــا لــن ينتهــي هــذا الصــراع فحســب، ولكنــه ســينتهي 
بنصــرة المســيح التامــة علــى الشــيطان. واألخبــار األكثــر روعــة هــي أنــه يمكــن لــكل واحــد 
ــه يســوع علــى الصليــب.  ــا أن يشــارك فــي هــذه النصــرة بفضــل تمــام وكمــال مــا قــام ب من
وكجــزء مــن هــذه النصــرة، يدعونــا هللا إلــى اإليمــان والطاعــة اآلن بينمــا نحــن فــي انتظــار مــا 

وعدنــا بــه فــي المســيح الــذي مجيئــه مؤكــد. 

*نرجو التعمق في موضع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 7 نيسان )أبريل(.

1 نيسان )أبريل( األحد

سقوط كائن كامل
إذا كان الصــراع الكونــي يشــكِّل الخلفيــة للنظــرة الكتابيــة لعالمنــا، فــإنِّ ذلــك يقودنــا إلــى 
عــدد مــن األســئلة. وأحــد أهــم هــذه األســئلة هــو، كيــف بــدأ ذلــك الصــراع؟ فحقيقــة أن هللا 
ــر والعنــف  ــل الشَّ ــن المعقــول أن نفتــرض أن أمــوراً مث الُمحــب قــد خلــق الكــون، تجعــل ِم
ــة. فالبــد وأن الصــراع قــد حــدث نتيجــة  ــذ البداي ــة فــي الخلــق من ــم تكــن متضمن ــزاع ل والن
ــراع  ــإنَّ الصِّ ــك، ف ــع ذل ــه. وم ــم يكــن بالضــرورة ناتجــاً عن ــي ول ــق األصل االنفصــال عــن الخل

ــراع.  متواجــد وهــو حقيقــة واقعــة، ونحــن جميعــاً منخرطــون فــي هــذا الصِّ

اقــرأ حزقيــال 28: 1، 2؛ 11-17وإشــعياء 14: 12- 14. مــاذا تعلّمنــا هــذه الفقــرات 
ــر؟ ــأة الش ــيفر ونش ــقوط لوس ــن س ــة ع الكتابي

 

 

 

كان لوســيفر كائنــاً كامــالً فــي الســماء. فكيــف أمكــن لإلثــم أن ينشــأ فيــه، خصوصــاً فــي 
بيئــة مــن هــذا القبيــل. نحــن ال نعــرف؟ وربمــا هــذا هــو أحــد األســباب لمــاذا يتحــدث الكتاب 

س عــن »ِســرَّ اإلِثـْـِم« )2 تســالونيكي 2: 7(. الُمَقــدَّ
إنـه باسـتثناء حقيقـة اإلرادة الحـرة التـي منحهـا هللا لكل مخلوقاتـه العاقلة، ال يوجد سـبب 
لسـقوط إبليـس. تقـدم روح النبـوة تعليقـاً قويـاً فـي هـذا الصـدد، حيـث كتبـت ما يلـي: »من 
المسـتحيل علينـا أن نوضـح أصـل الخطيئة بحيـث نقدم سـببا لوجودها. ... الخطيئـة دخيلة وال 
يمكـن تعليـل وجودهـا، وهـي سـر ال مبـرر لـه. فتبريرهـا هو دفـاع عنها. ولـو ُوجد عـذر لها أو 

سـبب لوجودهـا لمـا اعتُبـرت خطيئة« )الصـراع العظيم، صفحـة، 536(. 
ــن  ــى. م ــس المعن ــتعطي نف ــارة س ــتجد أن العب ــر وس ــة ش ــة بكلم ــة خطي ــتبدل كلم اس
ــل وال  ــدم ســببا لوجــوده. ... الشــر دخي ــث نق ــا أن نوضــح أصــل الشــر بحي المســتحيل علين
يمكــن تعليــل وجــوده، وهــو ســر ال مبــرر لــه. فتبريــره هــو دفــاع عنــه. ولــو ُوجــد عــذر لــه أو 

ــر شــراً. ســبب لوجــوده لمــا اعتُب

فكـر فـي االختبـارات الخاصـة بـك فيمـا يتعلـق بحقيقـة اإلرادة الحـرة. لمـاذا، إذن، 
يجـب علينـا أن نفكـر بخشـوع وحـرص فـي الخيـارات التـي نقـدم عليها مسـتخدمين 

الحرة؟  إرادتنـا 
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2 نيسان )أبريل( االثنين

أكثر من مجرد المعرفة الذهنية
علــى الرغــم مــن أنــه ال يمكننــا أن نفســر ســبب نشــأة الشــر )حيــث أن ليــس هنــاك مبــرر 
س يكشــف أن الشــر قــد بــدأ فــي قلــب لوســيفر فــي الســماء.  لوجــوده(، إال أن الكتــاب الُمَقــدَّ
فإنــه باإلضافــة إلــى المعلومــات الرائعــة التــي نحصــل عليهــا مــن كتابــات إلــن هوايــت، )انظــر 
ــم(،  ــاب الصــراع العظي ــوان »أصــل الشــر« فــي كت ــذي بعن ــال الفصــل 10 ال علــى ســبيل المث
س الكثيــر عــن كيــف بــدأ الشــر فــي الســماء. مــع ذلــك، فالكتــاب  ال يخبرنــا الكتــاب الُمَقــدَّ

س أكثــر وضوحــاً فيمــا يتعلــق بكيــف نشــأ الشــر علــى األرض.   الُمَقــدَّ

اقرأ تكوين 3: 1- 7. ما الذي حصل هنا ما يُظهر ذنب آدم وحواء فيما حدث؟

 

ــررت هــذه  ــد ك ــا. وق ــه هللا لهم ــا قال ــرف م ــت تع ــواء كان ــو أن ح ــا ه المحــزن جــداً هن
ــاُه لِئـَـالَّ تَُموتـَـا‹ « )تكويــن 3: 3(. وعلــى الرغــم مــن  الكلمــات: »قـَـاَل هللُا: ›الَ تـَـأْكُالَ ِمْنــُه َوالَ تََمسَّ
س لــم يخبرنــا أن هنــاك مــا قيــل عــن لمــس الشــجرة، إال أن حــواء كانــت  أن الكتــاب الُمَقــدَّ

تعــرف حقيقــة أن األكل مــن الشــجرة مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى المــوت. 
ــُة  ــِت الَْحيَّ ــات. »فََقالَ ــذه الكلم ــارخ ه ــي وص ــكل علن ــيطان بش ــض الش ــك، ناق ــد ذل بع

ــن 3: 3(. ــا« )تكوي ــْن تَُموتَ ــْرأَِة: لَ لِلَْم
وهــل يمكــن للتبايــن أن يكــون أكثــر وضوحــاً مــن ذلــك؟ فإنــه علــى الرغــم مــن األســلوب 
ــن  ــن م ــرد أن تمك ــه بمج ــة، إال أن ــي البداي ــواء ف ــع ح ــيطان م ــتخدمه الش ــذي اس ــر ال الماك
ــة.  ــة هللا بصــورة علني ــدأ بتحــدي وصي ــى ب ــاوم، حت ــن تق ــم تك ــا ل ــا ورأى أنه جــذب انتباهه
والشــيء المأســاوي هــو أن حــواء لــم تكــن تتصــرف مــن منطلــق الجهــل بالشــيء. فإنــه لــم 

يكــن بمقدورهــا أن تدعــي قائلــة، »أنــا لــم أكــن أعــرف، أنــا لــم أكــن أعــرف.«
إنها في الواقع كانت تعرف.

مـع ذلـك، وعلـى الرغـم من هـذه المعرفـة، فقد ارتكبت حـواء الخطـأ. فإذا كانـت المعرفة 
ذاتهـا، حتـى فـي بيئـة عـدن المثاليـة، لـم تكـن كافيـة لمنـع حـواء )ثـم آدم، الـذي كان يعـرف 
الحقيقـة أيضـاً( مـن ارتـكاب اإلثـم، فإنـه ال ينبغـي أن نخـدع أنفسـنا بالتفكيـر فـي أن المعرفة 
وحدهـا كافيـة لتخلصنـا اآلن. نعـم، نحـن بحاجـة إلـى أن نعـرف ما تخبرنـا به كلمـة هللا. ولكن 
إلـى جانـب معرفـة ذلـك، نحن بحاجة إلـى الخضوع كذلك بحيـث نطيع ما تقوله لنـا كلمة هللا. 

قـال هللا شـيئاً، وقـال الشـيطان شـيئاً آخر. وعلـى الرغم مـن المعرفة التـي كانت لدى 
آدم وحـواء، إال أنهمـا اختـارا أن يصغيـا إلـى الشـيطان. فكـر فـي كيـف أن األمـر لـم 
يتغيـر كثيـراً علـى مدى آالف السـنين. كيـف يمكننا تجنـب الوقوع في نفـس الخطأ؟ 



9

3 نيسان )أبريل( الثالثاء

الحرب في السماء واألرض
إن ســقوط أبوينــا األوليــن تســبب فــي إغــراق العالــم فــي الخطيــة والشــر والمــوت. قــد 
يختلــف النــاس حــول األســباب المباشــرة، أو َمــن هــو المخطــئ، لكــن َمــن يمكنــه أن ينكــر 
حقيقــة االضطــراب والعنــف والصــراع والنــزاع الــذي أصابنــا جميعــاً هنــا علــى هــذه األرض؟

ــح. لكــن  ــه وصحي ــأس ب ــر ال ب ــي؛ وهــذا أم ــزاع كون ــي، ن نحــن نتحــدث عــن صــراع كون
بغــض النظــر عــن األصــول الكونيــة لهــذا الصــراع، فالمؤكــد هــو أن هــذا الصــراع يــدور هنــا 
علــى األرض، كذلــك. فــي الواقــع، إن الكثيــر مــن التاريــخ الكتابــي – بــدءاً مــن الســقوط فــي 
عــدن وصــوالً إلــى األحــداث األخيــرة المؤديــة إلــى المجــيء الثانــي للمســيح – هــي، مــن نــواح 
كثيــرة، التصويــر الكتابــي للصــراع العظيــم. فإننــا نعيــش فــي خضــم هــذا الصــراع. وتوضــح لنــا 
كلمــة هللا حقيقــة مــا يجــري مــن أحــداث، ومــا هــي األســباب الكامنــة وراء حدوثهــا. واألهــم 

مــن ذلــك، تخبرنــا كلمــة هللا كيــف ســينتهي هــذا الصــراع. 

اقــرأ رؤيــا 12: 1- 17. مــا هــي المعــارك التــي يصّورهــا هــذا األصحــاح علــى أنهــا تــدور 
فــي الســماء وعلــى األرض؟ 

 

إننــا نــرى معركــة فــي الســماء، ومعــارك علــى األرض كذلــك. المعركــة األولــى بيــن التنيــن 
)الشــيطان، رؤيــا 12: 7-9( وميخائيــل )المعنــى العبــري لهــذه الكلمــة هــو »َمــن ِمثـْـل هللا؟«(. 
وأصبــح المتمــرد لوســيفر يُْعــرَُف باســم الشــيطان )الُمَخاِصــم(، الــذي هــو مجــرد كائــن مخلــوق 

يحــارب ضــد الخالــق األزلــي، يســوع المســيح )عبرانييــن 1: 1، 2؛ يوحنــا 1: 1- 4(.  
لقد كان لوسيفر يتمرد على خالقه. إِنَّ الصراع العظيم ال يدور حول آلهة متبارزة ومتناحرة، 

ولكنه يتعلق بمخلوق تمرد على خالقة معلناً ذلك التمرد من خالل مهاجمة الخليقة كذلك. 
ــى  ــيطان إل ــعى الش ــماء، س ــي الس ــيح ف ــد المس ــه ض ــي معركت ــيطان ف ــل الش ــد فش بع
ــا 12: 4(. وبعــد أن فشــل  مطــاردة المســيح علــى األرض بعــد ميــالده بالجســد مباشــرة )رؤي
ــة،  ــي البّري ــيح ف ــد المس ــله ض ــم فش ــه، ث ــد والدت ــيح عن ــد المس ــه ض ــي معركت ــيطان ف الش
ــة علــى الجلجثــة،  وفشــله ضــد المســيح علــى الصليــب، حيــث لقــي الشــيطان هزيمــة نَِهائِيّ
ذهــب الشــيطان ليصنــع حربــاً ضــد شــعب المســيح. وقــد احتدمــت هــذه الحــرب عبــر معظم 
التاريــخ المســيحي )رؤيــا 12: 6و 14- 16( وســوف تســتمر حتــى النهايــة )رؤيــا 12: 17(، إلــى 

أن يواجــه الشــيطان هزيمــة أخــرى، عنــد المجــيء الثانــي للمســيح. 

اقرأ رؤيا 12: 10- 12. ما هو الرجاء الذي نجده في هذه اآليات في خضم كل هذا الصراع 
والنزاع الذي نشهده في الفقرات الكتابية األخرى؟
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4 نيسان )أبريل( األربعاء

ْهِر َمَعكُْم كُلَّ األَيَّاِم إِلَى انِْقَضاِء الدَّ
تنبــأ ســفر الرؤيــا عــن االضطهــاد الــذي ســيواجه شــعب هللا خــالل حقبــة كبيــرة مــن تاريــخ 
الكنيســة. تشــير فتــرة الـــ 1260 يومــاً فــي رؤيــا 12: 6 )انظــر كذلك رؤيــا 12: 14( إلــى الـ 1260 

عامــاً مــن االضطهــاد ضد الكنيســة. 
»هـذه االضطهـادات التـي بـدأت في أثنـاء حكم نيـرون قُبَيل استشـهاد بولس ظلـت رحاها 
تـدور أمـدا طويـال، تشـتد أحيانـا وتخـف أخـرى، وقـد ظلـت نارهـا مشـتعلة قرونـا. لقـد اتهـم 
المسـيحيون كذبـا بجرائـم مخيفـة، وأعلن أنهم السـبب فـي كل الكوارث العظيمـة، كالمجاعات 
واألوبئـة والـزالزل. وإذ صـاروا هدفـا لكراهية الجماهير وارتيابهم فقد وقف الوشـاة مسـتعدين 
لتسـليم أولئـك األبريـاء للمـوت طمعاً فـي الربح القبيـح والحصول علـى المال الملـوث بالدماء 
الزكيـة. وقـد ُحكـم عليهـم بأنهـم متمـردون وثائـرون علـى حكـم اإلمبراطوريـة وانهـم أعـداء 
الديـن وآفـات المجتمـع. وقـد طُـرح عـدد غفيـر منهـم للوحـوش الكاسـرة أو أحرقـوا أحياء في 

مدرَّجـات األلعـاب العامـة وسـاحاتها.« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحة 45(. 
ــت  ــد ُوِصَف ــا 12: 6(. وق ــة )رؤي ــى البّري ــت المــرأة )الكنيســة( إل ــه، هرب ــي الوقــت ذات ف
ــث يمكــن  ــداً حي ــق بعي ــل النســر. وهــذا يعطــي صــورة التحلي ــاِن مث ــا َجَناَح ــأن له ــن ب مرتي
ــم تتمكــن  ــة، ول ــاء بالمــرأة )الكنيســة( فــي البري ــم االعتن ــى المســاعدة. وقــد ت الحصــول عل
الحيــة، أو الشــيطان، مــن النيــل منهــا )رؤيــا 12: 14(. لقــد حافــظ هللا دائمــاً علــى بقيــة حتــى 

خــالل االضطهــادات الكبــرى، وهــو ســيفعل ذلــك مــرة أخــرى فــي نهايــة الزمــان. 

فــي ســياق مخاطــر األيــام األخيــرة، قــال المســيح لشــعبه: » ›َوَهــا أَنـَـا َمَعكُــْم كُلَّ األَيَّــاِم 
ْهــِر‹ « )متــى 28: 20(. كيــف نفهــم هــذا الوعــد الرائــع، حتــى فــي ظــل  إِلَــى انِْقَضــاِء الدَّ
تعــرُّض أعــداد كبيــرة مــن أتباعــه لالستشــهاد؟ )انظــر روميــة 8: 31-39 ومتــى 10: 28(. 

 

ال شــيء – ال االضطهــاد، الجــوع، أو المــوت – يمكنــه أن يفصلنــا عــن محبــة هللا. إن حضــور 
المســيح معنــا، ســواء اآلن أو فــي أزمنــة النهايــة، ال يعنــي أننــا بمنــأى عــن األلــم والمعانــاة 
والتجــارب، أو حتــى المــوت. إننــا لــم نوَعــد أبــداً بمثــل هــذه اإلعفــاءات فــي هــذه الحيــاة. إن 
مــا يعنيــه هــو أنــه، مــن خــالل المســيح ومــا فعلــه مــن أجلنــا، يمكننــا العيــش علــى الرجــاء 
ــة فــي  ــاة األبدي ــا الوعــد بالحي ــأن لن ــا فــي هــذه التجــارب والمحــن وب ــأن هللا معن والوعــد ب
الســموات الجديــدة واألرض الجديــدة. يمكننــا العيــش علــى رجــاء أنــه، وبغــض النظــر عــن أي 
شــيء نمــر بــه هنــا، يمكننــا مثــل بولــس، أن نكــون متيقنيــن مــن أنــه »قـَـْد ُوِضــَع لـِـي إِكْلِيــُل 
يَّــاُن الَْعــاِدُل، َولَيْــَس لِــي فََقــْط، بَــْل لَِجِميــعِ  ــْوِم، الــرَّبُّ الدَّ ــُه لِــي ِفــي ذلِــَك الْيَ ، الَّــِذي يََهبُ الِْبــرِّ
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ــا  ــوره« يمكنن ــون ظه ــن »يحب ــاوس 4: 8(. نحــن الذي ــا« )2 تيموث ــورَُه أَيًْض ــوَن ظُُه ــَن يُِحبُّ الَِّذي
المطالبــة بهــذا الرجــاء والوعــد ألنفســنا كذلــك.

5 نيسان )أبريل( الخميس

الناموس والبشارة
كأدفنتســت ســبتيين، يحمــل اســمنا الكثيــر ممــا نمثِّلــه. فجزئيــة »الســبتيين« تمثِّــل ســبت 
اليــوم الســابع، الــذي يشــير إلــى إيماننــا، ليــس فقــط بهــذه الوصيــة الواحــدة فحســب، بــل 
بــكل الوصايــا العشــر. أمــا جزئيــة »األدفنتســت« أو »المجيئييــن« باللغــة العربيــة، فتشــير إلــى 
إيماننــا بالمجــيء الثانــي للمســيح، وهــي الحقيقــة التــي تشــير إلــى مــا فعلــه المســيح بموتــه 
الكفــاري عنــد مجيئــه األول إلــى عالمنــا. لذلــك، فــإن اســم كنيســتنا »األدفنتســت الســبتيين« 

يشــير إلــى ُمَكّونيــن رئيســيين مــن ُمَكّونــات الحــق الحاضــر: النامــوس والبشــارة. 

كيف تشير هذه النصوص إلى مدى االرتباط الوثيق بين الناموس والبشارة؟
إرميا 44: 23  

رومية 3: 20-2٦  
رومية 7: 7  

إن البشــارة هــي األخبــار الســارة بأنــه بالرغــم مــن أننــا قــد أخطأنــا مــن خــالل انتهاكنــا 
لشــريعة هللا، إال أنــه يمكــن لخطايانــا الناجمــة عــن تعدينــا علــى نامــوس هللا أن تُْغتََفــر وذلــك 
مــن خــالل اإليمــان بمــا فعلــه المســيح مــن أجلنــا علــى الصليــب. كمــا أننــا قــد أُعطينــا القــدرة 

علــى إطاعــة ذلــك النامــوس بصــورة تامــة وكاملــة. 
ال عجــب إذن أنــه، فــي ســياق األيــام األخيــرة وإذ يســتعر الصــراع العظيــم بوحشــية خاصة، 

يتــم تصويــر شــعب هللا بطريقــة محــددة وخاصــة جداً. 

اقرأ رؤيا 14: 12. كيف تكشف هذه اآلية الصلة بين الناموس والبشارة؟

 

كأدفنتســت ســبتيين، بوصفنــا شــعب يؤمــن بإطاعــة نامــوس هللا، كيــف يمكننــا أن 
نظهــر لآلخريــن أن إطاعتنــا للنامــوس ليســت تزمتــاً وإنمــا نتيجــة طبيعيــة لمحبتنــا 
ــة 11: 1  ــل تثني ــة مث ــف يمكــن لفقــرات كتابي ــه. كي ــن ِقَبل ــن ِم ــا ُمخلَّصي هلل ولكونن

و1يوحنــا 5: 3 أن تدعــم هــذه النقطــة؟ 
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6 نيسان )أبريل( الجمعة

ــذي  ــا 12: 9- 12، والفصــل ال ــرأ رؤي ــدرس: اق ــن ال ــد م ــدرس: لمزي ــن ال ــد ِم لمزي
بعنــوان »لمــاذا دخلــت الخطيــة«، صفحــة 13- 23، فــي كتــاب اآلبــاء واألنبيــاء إللــن هوايــت.

»لقـد كان هنالـك انسـجام تـام في كل المسـكونة طالمـا اعترفت كل الخالئق بـوالء المحبة 
هلل، وكانـت مسـرة الجنـد السـماويين أن يتممـوا قصـد خالقهـم، وابتهجـوا بـأن يعكسـوا بهـاء 
مجـده ويسـبحوا بحمـده. وفيمـا كانـت محبتهـم هلل تسـتحوذ علـى قلوبهـم كانـت محبتهـم 
بعضهـم لبعـض أمـرا يقينيـا، وال أثـر فيهـا لألنانيـة، ولـم يكـن هنالـك أي نشـاز فـي تسـبيحات 
السـماويين. ولكـن تغييـرا محزنـا طـرأ على تلك السـعادة، فقد وجد من أسـاء اسـتعمال الحرية 
التـي منحهـا هللا لخالئقـه، إذ بـدأت الخطيـة بالـذي، إذ لـم يفقـه سـوى المسـيح خالقـه، حصل 

علـى أعظـم كرامـة مـن هللا« )روح النبـوة، اآلبـاء واألنبيـاء، صفحـة 14(.
ــى، وهــي  ــة بالمعن ــة ومليئ ــارة قوي ــة.« هــذه عب ــوة »والء المحب الحــظ كلمــات روح النب
ــه  ــن يحــب شــريك حيات ــوالء واإلخــالص. إن م ــى ال ــود إل ــة تق ــة أن المحب ــى حقيق تشــير إل
ــك  ــر كذل ــد كان األم ــه. وق ــه وإخالص ــالل والئ ــن خ ــة م ــك المحب ــر تل ــوف يظه ــة س الزوجي
ــات فــي الســماء، وينبغــي أن يكــون األمــر علــى هــذا النحــو اآلن فــي  بالنســبة لهــذه الكائن

ــع هللا.  ــا م عالقتن

أسئلة للنقاش
1. مــا هــو الدليــل الكتابــي لدينــا والــذي يشــير ليــس إلــى حقيقة الشــيطان فحســب 
بــل وإلــى دوره فــي الصــراع العظيــم؟ كيــف يمكننــا أن نســاعد النــاس علــى فهــم 

حقيقــة الشــيطان ككائــن موجــود وليــس مجــرد رمــز للشــر فــي قلــب اإلنســان؟ 
2. كأدفنتسـت سـبتيين، نحـن قـد بوركنـا بقـدر كبيـر جـداً مـن المعرفة فيمـا يتعلق 
بالحقائـق الكتابيـة؟ مـع ذلـك، وبقـدر روعـة هـذا األمـر، لمـاذا تعتبـر هـذه المعرفة 
غيـر كافيـة لخالصنـا؟ مـا الـذي نحـن بحاجة إليـه أكثر مـن مجـرد المعرفـة الذهنية؟ 
3. مــا هــي الطــرق التــي اختبــرَت مــن خاللهــا حضــور المســيح فــي حياتــك، حتــى 
فــي الوقــت الراهــن؟ كيــف يمكــن لهــذه االختبــارات أن تســاعدك فــي أي وقــت مــن 

ة التــي عليــك مواجهتهــا؟ ــدَّ أوقــات الضيــق والشِّ
4. فــي الصــف، تحدثــوا أكثــر عــن عبــارة »والء المحبــة«. كيــف يمكــن لهــذه الفكرة 
ــن  ــن النامــوس والنعمــة وبي ــة بي ــى أن نفهــم بشــكل أفضــل العالق أن تســاعدنا عل
ــل  ــي مجم ــة ف ــة الكامن ــن الحري ــارة ع ــا هــذه العب ــاذا تعلمن ــة؟ م ــان والطاع اإليم
فكــرة المحبــة؟ مــا هــي بعــض الطــرق، حتــى فــي وقتنــا الحالــي، التــي يمكننــا بهــا 

إظهــار »والء المحبــة«؟



13

7-13 نيسان )أبريل(الدرس الثاني

دانيال وزمن النهاية

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: لوقــا 16: 10؛ دانيــال 1، 2؛ 3: 1-6؛ رؤيــا 13: 11-15؛ دانيــال 

3: 13-18؛ يوحنــا 3: 7؛ دانيــال 4، 6.

ــِة َوَربُّ  ــُه اآللَِه ــْم إِل ــا إِنَّ إِلَهكُ ــاَل: »َحقًّ ــآَل َوَق ــُك َدانِي ــاَب الَْملِ ــظ: »َفأََج ــة الحف آي
ــال 2: 47(. «« )داني ــرِّ ــَذا السِّ ــِف ه ــى كَْش ــَتطَْعَت َعلَ ــَراِر، إِِذ اْس ــُف األَْس ــوِك َوكَاِش الُْملُ

كانـت لـدى الـرب خطـط عظيمـة لبني إسـرائيل قديمـاً. »َوأَنْتُـْم تَُكونُـوَن لِـي َمْملََكـَة كََهَنٍة 
ُم ِبَها بَِنـي إِْسـرَائِيَل« )خـروج 19: 6(. كان ينبغي  َسـًة. هـِذِه ِهـَي الَْكلَِمـاُت الَِّتـي تَُكلِـّ ـًة ُمَقدَّ َوأُمَّ
لهـذه األمـة المقدسـة، ولهـذه المملكـة مـن الكهنة، أن تكـون شـاهداً للعالم بأن يهـَوه كان هو 
هللا الواحـد )انظـر إشـعياء 43: 10، 12(. لألسـف، لـم تـرق األمـة إلـى الدعـوة المقدسـة التـي 

ـبِْي فـي بابل.  منحهـا هللا إياهـا. وفـي نهايـة المطـاف، أُخـذت هـذه األمـة إِلَى السَّ
ومـن المثيـر لالهتمـام أن هللا كان ال يـزال قـادراً علـى اسـتخدام أفـراد مـن اليهـود ليكونـوا 
شـهوده، علـى الرغـم مـن كارثة األسـر. وبعبـارة أخـرى، وإلى حد ما، كان هللا سـيحقق بواسـطة 
دانيـال ورفقائـه األسـرى الثالثـة مـا لـم يحققه بواسـطة مملكتـي إسـرائيل ويهـوذا. وبمعنى ما، 

كان هـؤالء الرجـال نمـاذج لمـا كان يجـب إلسـرائيل كأمـة أن تكـون عليـه وتفعله. 
نعـم، لقـد وقعـت أحداث قصصهم فـي مكان وزمان بعيدين جـداً عن األيام األخيـرة. ومع ذلك، 
فإنـه يمكننـا أن نجـد صفات وسـجايا في هـؤالء الرجال يمكنهـا أن تكون بمثابة نماذج بالنسـبة لنا 
كأشـخاص ال يعيشـون في نهاية الزمان فحسـب ولكنهم مدعوون ألن يكونوا شـهوداً هلل لعالَم يشـبه 

الوثنييـن فـي بـالط بابل، عالم ال يعـرف هللا. ما الذي يمكننـا أن نتعلمه من قصصهم؟

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم، 14نيسان )أبريل(.
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8 نيسان )أبريل( األحد

أَِميٌن ِفي الَْقلِيِل
»اأَلَِميــُن ِفــي الَْقلِيــِل أَِميــٌن أَيًْضــا ِفــي الَْكِثيــِر، َوالظَّالـِـُم ِفــي الَْقلِيــِل ظَالـِـٌم أَيًْضــا ِفــي الَْكِثيِر« 

)لوقا 16: 10(. 

انظــر إلــى كلمــات المســيح هنــا. إنــه مــن الســهل جــداً، أن نســاوم ونقــدم التنــازالت  وأن 
نكــون »ظالميــن فــي القليــل«، أليــس كذلــك؟ المعضلــة ال تتعلــق كثيــراً بــأن هــذا »القليــل« 
هــو ذات أهميــة فــي حــد ذاتــه، ليــس هــذه هــي المعضلــة. وهــذا هــو الســبب فــي وصفــه 
بـــ »القليــل«. إنمــا المشــكلة، وكمــا يعــرف معظمنــا، ســواء عــن طريــق االختبــار الشــخصي أو 
عــن طريــق اختبــارات اآلخريــن )أو كليهمــا(، هــي أن أول تنــازل يــؤدي إلــى تنــازل آخــر، ثــم 

إلــى آخــر، إلــى أن نصبــح »ظالميــن أَيًْضــا ِفــي الَْكِثيــِر«.
ومــع وضــع هــذه الفكــرة فــي الذهــن، دعونــا ننظــر إلــى القصــة الموجــودة فــي األصحــاح 
األول مــن ســفر دانيــال، حيــث نقــرأ عــن اختبــارات أولئــك الفتيــة اليهــود فــي الســبي البابلــي. 

اقــرأ دانيــال 1. بأيــة طــرق كان الموقــف الذي اتخــذه كل مــن َدانِيــآَل َوَحَنْنَيا َوِميَشــائِيَل 
ــه بالنســبة لألمــم؟  ــاً أن تكون ــة اإلســرائيلية قديم ــا كان يجــب لألم ــا يعكــس م َوَعَزْريَ

انظــر أيضــاً تثنيــة 4: ٦-8؛ زكريــا 8: 23.

 

علــى الرغــم مــن أن النــص الكتابــي ال يربــط مباشــرة بيــن مــا كانــوا يأكلونــه وبيــن كونهــم 
ــال 1: 20(، إال أن  ــن )داني « اآلخري ــْوَق كُلِّ ــاٍف فَ ــرََة أَْضَع ــٍم.... َعَش ــِة فَْه ــِر ِحْكَم ــي كُلِّ أَْم »ِف
الرابطــة موجــودة.  نقــرأ فــي هــذا األصحــاح أيضــاً أن هللا أعطاهــم هــذه المعرفــة والحكمــة. 
معنــى هــذا أن الــرب كان قــادراً علــى أن يعمــل معهــم بســبب أمانتهــم لــه برفضهــم تنــاول 
ــارك هللا طاعتهــم. هــل كان هللا ســيفعل شــيئاً  ــل. لقــد أطاعــوا، وقــد ب األطعمــة النجســة لباب
ــة  ــم األســفار المقدســة بنفــس جدي ــوا لتعالي ــو أنهــم امتثل ــالً إلســرائيل القديمــة ككل ل مماث
ــا  ــك لن ــك. وهــل يفعــل هللا ذل ــع كان هللا ســيفعل ذل ــة األربعــة؟ بالطب وإخــالص أولئــك الفتي

نحــن أيضــاً فــي األيــام األخيــرة إذا كنــا مخلصيــن وأمنــاء؟ 

ــى أن  ــا ككنيســة بحاجــة إل ــور والحــق، فإنن ــر مــن الن ــا الكثي ــد أُعطين ــا ق ــا أنن وبم
نســأل أنفســنا: هــل نحــن أمنــاء ومطيعيــن لمــا أعطينــا إيــاه؟ فــي الوقــت نفســه، 
كيــف يمكــن لــكل واحــد منــا بصفــة شــخصية أن يتخــذ المواقــف التــي مــن شــأنها 

ــا مــن أن نكــون شــهوداً أقويــاء هلل؟  أن تمكنن
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9 نيسان )أبريل( االثنين

تواضع دانيال
ــن  ــداداً ال تحصــى م ــال أع ــفر داني ــم، وآلالف الســنين، ســاعد ِس ــع أنحــاء العال ــي جمي ف
س. يقــدم ســفر دانيــال أدلــة عقالنيــة قويــة ليــس  النــاس علــى اإليمــان بــاهلل وبالكتــاب الُمَقــدَّ
علــى وجــود هللا فحســب، ولكــن علــى علــم هللا المســبق أيضــاً. فــي الواقــع، إن اإلعــالن الــذي 

يقدمــه األصحــاح 2 عــن علــم هللا المســبق هــو الــذي يعطــي دليــالً علــى وجــود هللا.  

ــة عــن حقيقــة وجــود هللا؟  ــة مقنعــة للغاي ــال 2. كيــف يقــدم األصحــاح أدل ــرأ داني اق
انظــر أيضــاً إلــى أوروبــا اليــوم كمــا هــي مصــورة فــي ســفر دانيــال )دانيــال 2: 43-40(. 
كيــف أمكــن لشــخص عــاش منــذ حوالــي 2٦00ســنة مضــت أن يصــف الوضــع هنــاك 

بدقــة متناهيــة مــا لــم يكــن عــن طريــق الوحــي اإللهــي؟ 

 

وبصــورة عالنيــة وبــدون خجــل، أعطــى دانيــال كل الفضــل هلل علــى كل مــا قــد أُوحــي إليــه. 
كَــْم كان مــن الســهل بالنســبة لدانيــال أن يتفاخــر ويتباهــى بحكمتــه وفهمــه المعتــرف بهمــا 
ــه، ليــس علــى معرفــة ُحلــم الملــك فحســب بــل والقــدرة  بالفعــل علــى أنهمــا مصــدر قدرت
علــى تفســيره كذلــك! لكــن دانيــال كان يعــرف أفضــل مــن ذلــك. إن الصــالة التــي رفعهــا هــو 
ــام علــى هللا؛ وإال فإنهــم كانــوا  واآلخــرون )دانيــال 2: 17-23( تظهــر اعتمادهــم واتكالهــم الت

ســيموتون مــع بقيــة الحكمــاء. 
ــَحرَُة َوالَ الَْمُجــوُس  وفــي وقــت الحــق، قــام دانيــال بتذكيــر الملــك بأنــه ال الُْحَكَمــاُء َوالَ السَّ
ُمــوَن برهنــوا علــى أنهــم قــادرون علــى تعريــف الملــك بالحلــم وبتفســيره. وعلــى  َوالَ الُْمَنجِّ
النقيــض مــن ذلــك، فــإن هللا الــذي فــي الســماء يســتطيع كشــف األســرار ألنــه هــو وحــده اإللــه 
الحقيقــي. وهكــذا، فــإن دانيــال فــي تواضعــه واعتمــاده علــى هللا، كان قــادراً علــى أن يكــون 
شــاهداً قويــاً.  فــإذا كان دانيــال آنــذاك قــد أظهــر تواضعــاً فكــم بالحــري ينبغــي علينــا نحــن 
أيضــاً إظهــار تواضعــاً مماثــالً اليــوم؟ ففــي نهايــة األمــر، نحــن لدينــا إعالنــاً عــن خطــة الخــالص 
لــم يكــن لــدى دانيــال؛ وإذا كان مــن شــيء ينبغــي أن يبقينــا متواضعيــن، فــإّن هــذا الشــيء 

يجــب أن يكــون معرفتنــا لمــا قــام بــه المســيح علــى الصليــب. 

مـاذا ينبغـي للصليـب أن يعلمنـا عـن التواضـع؟ مـا الـذي يقولـه إلينـا، ليـس فقط عن 
إثمنـا ولكـن عـن اعتمادنـا التـام علـى هللا للخـالص؟ فكـر فيما كنـت سـتكون عليه من 
دون الصليـب. مـا هـو إذن الـذي لديك لتفتخر به سـوى الصليب؟ انظر غالطيـة ٦: 14. 
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10 نيسان )أبريل( الثالثاء

التمثال الذهبي
ــال،  ــفر داني ــن س ــاح 3 م ــن األصح ــة بي س الصل ــدَّ ــاب الُمَق ــو الكت ــظ دارس ــا الح لطالم
حيــث قصــة الفتيــة الثالثــة علــى ســهل دورا، وبيــن األصحــاح 13 مــن ســفر الرؤيــا. فقــد رأى 
الدارســون فــي هذيــن األصحاحيــن تصويــراً لالضطهــاد الــذي واجهــه شــعب هللا فــي الماضــي 

ــرة.  ــام األخي ــه فــي األي ــذي ســوف يواجهون وال

ــن  ــن هاتي ــابه بي ــه التش ــي أوج ــا ه ــا 13: 11-15. م ــع رؤي ــال 3: 1-٦ م ــارن داني ق
الفقرتيــن الكتابيتيــن؟ 

 

ــان  ــا تتحدث ــن كلتاهم ــة، لك ــادة هــي المســألة المحوري ــت العب ــن، كان ــا الحالتي ــي كلت ف
عــن عبــادة باإلكــراه. معنــى هــذا أن القــوى السياســية المســيطرة تتطلــب العبــادة التــي هــي 

ُمْســتََحَقة هلل وحــده. 

اقــرأ دانيــال 3: 13- 18. مــاذا يمكننــا أن نتعلــم مــن القصــة ومــن شــأنه أن يســاعدنا 
فــي فهــم، ليــس فقــط مــا ســنواجهه فــي األيــام األخيــرة فحســب، بــل كذلــك فــي فهــم 

كيــف ينبغــي مواجهــة مــا ســوف يأتــي؟ 

 

وألن نبوخذنصـر كان القائـد األقـوى علـى وجـه األرض، فقـد سـخر مـن هؤالء الرجـال ومن 
؟« )دانيـال 3: 15(. لكنه سـرعان ما عرف  ِذي يُْنِقُذكُـْم ِمْن يَـَديَّ إلههـم قائـالً، »َمـْن ُهـَو اإِللـُه الَـّ
ـر قائالً: »تَبَارََك إِلُه َشـْدَرَخ َوِميَشـَخ  لنفسـه َمـن هـو هللا حقاً. وفـي وقت الحق، صـّرح نَبُوَخْذنَصَّ
ِذي أَرَْسـَل َمالَكَـُه َوأَنَْقـَذ َعِبيـَدُه الَِّذيـَن اتََّكلُـوا َعلَيِْه َوَغيَّـُروا كَلَِمـَة الَْملِِك َوأَْسـلَُموا  َوَعبَْدنَُغـَو، الَـّ

أَْجَسـاَدُهْم لَِكيْـالَ يَْعبُـُدوا أَْو يَْسـُجُدوا إِللٍه َغيْـِر إِلِهِهـْم« )دانيال 3: 28(.
ال شــك فــي أن الملــك، بعــد رؤيــة معجــزة مــن هــذا القبيــل، قــد اقتنــع بــأن هنــاك شــيئاً 

مميــزاً بشــأن هللا الــذي كان هــؤالء الرجــال يخدمونــه. 
ــوا  ــار، وهــو شــيء كان ــون الن ــُذوا مــن أت ــم يُْنَق ــرض أن هــؤالء الشــباب ل ــك، لنفت مــع ذل
ــك  ــواب، وذل ــل الص ــيقومون بعم ــوا س ــاذا كان ــال 3: 18(. لم ــه )داني ــة حدوث ــون إمكاني يدرك
ــاء؟ إن  ــم أحي ــم حرقه ــك هــي أن يت ــت نتيجــة ذل ــى وإن كان ــك، حت ــر المل بعــدم إطاعــة أم
هــذه القصــة تمثِّــل شــهادة قويــة إليمانهــم والســتعدادهم للوقــوف لمــا كانــوا يؤمنــون بــه، 

بغــض النظــر عــن العواقــب.
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عندمــا تثــار مســألة العبــادة فــي األيــام األخيــرة، كيــف يمكننــا أن نكــون علــى يقيــن 
ــم  ــة؟ إذا ل ــة الثالث ــة وإخــالص كمــا فعــل الفتي ــا ســوف نقــف للحــق بأمان مــن أنن
نكــن أمنــاء اآلن فيمــا هــو »قليــل« فمــا الــذي يجعلنــا نعتقــد أننــا ســنكون أمنــاء 

فــي شــيء بنفــس هــول وضخامــة األزمــة األخيــرة؟ 

11 نيسان )أبريل( األربعاء

اهتداء األممين )الوثنيين(
ــه  ــدرة اإلل ــود وق ــر بوج ــراف نَبُوَخْذنَصَّ ــال باعت ــفر داني ــن س ــث م ــاح الثال ــى األصح انته
ــوالدة  ــار ال ــك اختب ــون ل ــيء كأن يك ــس الش ــت نف ــه ليس ــة هللا وقدرت ــن معرف ــي. لك الحقيق
ــا 3: 7(. فــي  ــه مســألة حاســمة للخــالص )انظــر يوحن ــه المســيح أن ــال عن ــذي ق ــدة ال الجدي

ــرة.  ــة بالم ــن نفســاً مهتدي ــم يك ــال 4: 30 ل ــي داني ــع، إن اإلنســان المصــوَّر ف الواق

اقــرأ دانيــال 4: 30. مــاذا كانــت مشــكلة هــذا الرجــل؟ انظــر أيضــاً يوحنــا 15: 5؛ أعمــال 
17: 28؛ دانيــال 5: 23.

 

مــع ذلــك، فإنــه مــع انتهــاء األصحــاح الرابــع مــن ســفر دانيــال، كان نبوخذنصــر قــد تعلـّـم، 
وإن يكــن بالطريقــة الصعبــة، أن كل القــدرة الحقيقيــة موجــودة فــي هللا، وأنــه مــن دون هللا 

فهــو ال شــيء علــى اإلطــالق. 
ــة  ــك الطاغي ــاً. والمل ــاً هلل متواضع ــى اآلن أبن ــراً أمس ــكاً متكب ــابقاً مل ــذي كان س »وذاك ال
المعتــّز بنفســه صــار ملــكاً حكيمــاً ورحيمــاً. وذاك الــذي كان يتحــدى إلــه الســماء ويجــدف 
عليــه، اعتــرف اآلن بســلطان العلــي وســعى بــكّل غيــرة فــي نشــر مخافــة الــرّب وعمــل علــى 
إســعاد رعايــاه. لقــد تعلّــم أخيــراً تحــت توبيــخ الــرّب الــذي هــو ملــك الملــوك ورّب األربــاب 
ــالح  ــي الص ــي ف ــة ه ــة الحقيقيّ ــو أّن العظم ــه - ه ــك أن يتعلّم ــى كّل مل ــذي عل ــدرس ال ال
ــم  الحقيقــي وقــد أعتــرف بــأّن الــرّب هــو اإللــه الحــي إذ قــال: ›أنــا نبوخذنصــر أُســبّح وأُعظّ
وأحمــد ملــك الســماء الــذي كّل أعمالــه حــّق وطرقــه عــدل ومــن يســلك بالكبريــاء فهــو قــادر 

ــوك، صفحــة 521(. ــاء والمل ــوة، األنبي ــه‹ « )روح النب ــى أن يذلّ عل

اقرأ دانيال 4: 35. ما هي الحقائق المتعلقة باهلل التي أعرب عنها نبوخذنصر هنا أيضاً؟ 
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ينتهــي األصحــاح الرابــع مــن ســفر دانيــال باعتــراف إنســان وثنــي بســلطان وســيادة وقــدرة 
ــي  ــدث ف ــا ح ــة لم ــهد مقدم ــذا المش ــد ه ــي، يع ــن المعان ــى م ــن. وبمعن ــه العبرانيي هللا، إل
الكنيســة األولــى، عندمــا تعلــم األمميــون الحــق عــن الــرب، مــن خــالل شــهادة اليهــود ومــن 

خــالل قــوة هللا، وبــدأوا بدورهــم إعــالن هــذا الحــق إلــى العالــم. 

ــا  ــرة ِفيَم ــام األخي ــي أحــداث األي ــر ف ــا نفك ــن أنن ــى الرغــم م ــا 3: 7. عل ــرأ يوحن اق
يََتَعلّــُق بمرســوم المــوت والعبــادة واالضطهــاد، مــا الــذي يقولــه المســيح هنــا ومــن 

شــأنه أن يعــد النــاس إلــى زمــن النهايــة، أكثــر مــن أي شــيء آخــر؟ 

12 نيسان )أبريل( الخميس

أمانة دانيال
اقرأ دانيال 6 ومن ثم أجب األسئلة التالية:

1. مــا الــذي تعلنــه الفقــرة فــي دانيــال ٦: 4، 5 عــن شــخصية دانيــال؟ مــا هــي الــدروس 
التــي يمكننــا اســتخالصها مــن هــذه الفقــرة حــول كيــف ينبغــي أن يجدنــا النــاس عليــه؟

 

 

2. مــا هــي أوجــه الشــبه بيــن األحــداث الــواردة فــي هــذا األصحــاح وبيــن األحــداث 
األخيــرة كمــا هــي مصــورة فــي ســفر الرؤيــا؟ انظــر رؤيــا 13: 4،8 و17-11.

 

 

3. ضـع نفسـك فـي مـكان دانيـال فـي هـذا الموقـف. ما هـو السـبب المنطقـي والعذر 
اللذيـن كانـا يمكنـه اسـتخدامهما كذريعة كي ال يصلـي؟ بمعنى، كيـف كان يمكنه تبرير 

عـدم القيـام بمـا قـام بـه وبالتالي يجنِّـب نفسـه كارثـة إلقائه في جب األسـود؟ 
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4. لمــاذا فــي اعتقــادك اســتمر دانيــال فــي الصــالة كمــا كان يفعــل دائمــاً، علــى الرغــم 
مــن أنــه لــم تكــن هنــاك ضــرورة للقيــام بذلــك؟ 

 

 

5. مــاذا قــال الملــك داريــوس )دانيــال ٦: 1٦( حتــى قبــل أن يطــرح دانيــال فــي جــب 
األســود ويظهــر أنــه كان يعــرف شــيئاً عــن قــدرة إلــه دانيــال؟ مــا الــذي تضمنــه كالم 
ــال  ــذي كان داني ــاهلل ال ــق ب ــا يتعل ــال نفســه للمــك فيم ــر شــهادة داني ــوس ويظه داري

ــده ويخدمــه؟  يعب

 

 

13 نيسان )أبريل( الجمعة

لمزيـد مـن الـدرس: »إنّنـا إذ نقترب مـن نهاية تاريـخ هذا العالـم، فإّن النبـوات التي 
دّونهـا دانيـال تسـترعى انتباهنـا الخـاص، حيـث أنّهـا تُشـير إلـى هـذا الزمـن الذي نعيـش فيه. 
وينبغـي أن نقـرن هـذه النبـوات بالتعاليـم المدونة في آخر سـفر في العهد الجديـد. لقد جعل 
الشـيطان كثيريـن مـن النـاس يعتقـدون بـأّن األقسـام النبويّـة المذكورة من سـفر دانيال وسـفر 
الرؤيـا الـذي دّونـه يوحنـا الرائي. ال يمكـن فهمهما. ولكن هنالـك وعد واضح  وصريـح بأّن بركًة 
خاّصـًة تصحـب دراسـة هـذه النبـّوات. وقد جاء هـذا القول عـن رؤى دانيال التي كانت سـتُفك 
ختومهـا فـي األيـام األخيـرة: ›والفاهمـون يفهمـون‹ )دانيـال 21:01(. أّمـا اإلعـالن الـذي أعطـاه 
المسـيح لعبـده يوحنـا ألجـل هداية شـعب هللا مدى العصور فقـد ورد عنه هذه الوعـد، ›طُوبَى 
ِة َويَْحَفظُوَن َما ُهـَو َمْكتُوٌب ِفيَها‹ )رؤيـا 1:3(.« )روح  ِذي يَْقـَرأُ َولِلَِّذيـَن يَْسـَمُعوَن أَقَْواَل النُّبُـوَّ لِلَـّ

النبـوة، األنبياء والملـوك، صفحة 745(. 
علـى الرغـم مـن أننـا نميـل إلـى النظـر إلى سـفر دانيـال في سـياق صعـود وسـقوط األمم، 
والدينونـة )دانيـال 7: 22، 62؛ 8: 41(، والخـالص النهائـي لشـعب هللا فـي زمـن الضيـق )دانيـال 
21: 1(، إال أننـا رأينـا فـي درس هـذا األسـبوع أن سـفر دانيـال يمكن أن يعطينا أمثلـة عما يعنيه 
بالنسـبة لنـا بصفـة فرديـة أن نكـون مسـتعدين للتجـارب واالضطهـادات حينمـا تأتـي. وبهـذا 
المعنـى، تقـدم لنـا هذه القصص رسـائل غايـة في األهمية، فـي األيام األخيرة مـن تاريخ األرض. 
فعلـى كل حـال، وعلـى الرغـم ممـا قد تكـون عليه معرفتنـا »لسـمة الوحش« و »زمـن الضيق« 
واالضطهـاد القـادم مـن أهميـة، فإنـه مـا لم يكـن لدينا االختبـار المطلـوب مع الرب، فـإنَّ هذه 
المعرفـة سـتكون فقـط مصـدر إدانـة لنـا. إنَّ مـا نحتاج إليـه أكثر من أي شـيء آخر هـو اختبار 

»الـوالدة الجديـدة« الـذي كان لدانيـال وآخريـن، بمـا في ذلـك نبوخذنصر. 
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أسئلة للنقاش
1. اقـرأ صـالة دانيـال فـي أصحـاح 9: 3- 19. كيـف تظهر هـذه الصـالة أن دانيال كان 
علـى درايـة بمفهـوم النعمـة، وبـأن هللا يحبنـا ويفدينـا بدافـع نعمتـه، وليـس علـى 
أسـاس أي اسـتحقاق أو صـالح مـن جانبنا؟ لمـاذا تعد هذه الحقيقة غايـة في األهمية 

بحيـث ال ينبغـي فهمهـا فحسـب بـل ويجـب كذلـك اختبارها فـي حياتنا؟
2. فــي الصــف، ناقشــوا التحديــات التــي واجههــا كٌل ِمــن الفتيــة العبرانييــن الثالثــة 
ــت  ــا كان ــود عندم ــات والصم ــق بالثب ــا يتعل ــال ٦( فيم ــال )داني ــال 3( وداني )داني
دة ِمــن ِقبــل الســلطات السياســية. مــا هــي أوجــه الشــبه  ممارســاتهم الدينيــة ُمَهــدَّ
بيــن مــا اختبــره دانيــال ومــا اختبــره الفتيــة الثالثــة؟ مــا هــي أوجــه االختــالف؟ ومــا 
الــذي يمكننــا أن نتعلمــه مــن القصتيــن حــول كيــف يمكننــا أن نكــون شــهوداً أقويــاء 

مــن خــالل كوننــا أمنــاء ومخلصيــن؟ 
3. مــا الــذي يعنيــه أن تكــون »مولــوداً جديــداً«؟ لمــاذا قــال المســيح »يَْنَبِغــي أَْن 

ــْوُق« )يوحنــا 3: 7(؟  ــْن َف ــُدوا ِم تُولَ
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المسيح وسفر الرؤيا

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: 1كورنثــوس 10: 1- 11؛ رؤيــا 12: 1-17، 19: 11-15؛ أفســس 

1: 20؛ رؤيــا 11: 19، 1: 18-10. 

آيــة الحفــظ: »َمــْن يَْغلِــُب َفَســأُْعِطيِه أَْن يَْجلِــَس َمِعــي ِفــي َعرِْشــي، كََمــا َغلَْبــُت أَنـَـا 
أَيًْضــا َوَجلَْســُت َمــَع أَِبــي ِفــي َعرِْشــِه« )رؤيــا 3: 21(. 

إنـه حتـى القـراءة السـريعة للعهـد الجديـد تكشـف حقيقة هامـة، أال وهي: العهـد الجديد 
مرتبـط ارتباطـاً مباشـراً بالعهـد القديـم. مراراً وتكـراراً، نجد أن األناجيل والرسـائل تشـير إما إلى 
أحـداث فـي العهـد القديـم أو تقتبـس منـه بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة. وعند اإلشـارة إلى 
نفسـه وإلـى خدمتـه، تحدث المسـيح كثيـراً عن كيف أنـه كان ينبغي أن »تُْكَمـَل الُْكتُُب« أو أن 

»يَِتـمَّ الِْكتَـاُب« )انظـر متـى 26: 54، 56؛ مرقس 14: 49؛ يوحنـا 13: 18؛ 17: 12(.
ويمكــن أن يُقــال الشــيء نفســه عــن ســفر الرؤيــا. فــي الواقــع، إنــه مــن المســتحيل فهــم 
ــباب  ــد أس ــو أح ــذا ه ــال. وه ــفر داني ــة س ــم، وخاص ــد القدي ــن العه ــزل ع ــا بمع ــفر الرؤي س

دراســتنا لــكال العهديــن معــاً فــي كثيــر مــن األحيــان. 
وثمــة جانــب بالــغ األهميــة لوجــود اقتباســات العهــد القديــم هــذه فــي ِســفر الرؤيــا أال 
ــفر نجــد أنهــا تعلــن المســيح. فــإن ِســفر الرؤيــا  وهــو أنــه بالنظــر إليهــا فــي ســياق باقــي السِّ
يتحــدث عــن المســيح وعــن هويتــه وعــن مــا قــام بــه مــن أجــل شــعبه وعــن مــا ســيفعله فــي 
زمــن النهايــة. ومــن الضــروري ألي تركيــز علــى أحــداث زمــن النهايــة أن يُبقــي المســيح محــور 

التركيــز، وهــذا بالتحديــد هــو مــا يفعلــه ســفر الرؤيــا. 
وسينظر درس هذا األسبوع إلى المسيح في ِسفر الرؤيا.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 12نيسان )أبريل(.

14-20 نيسان )أبريل(الدرس الثالث
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15 نيسان )أبريل( األحد

بنية سفر الرؤيا
من بين العديد من األمور المشـتركة بين سـفر دانيال وسـفر الرؤيا، نجد أن كالً منهما يتكون 
مـن قسـمين أساسـيين: قسـم تاريخـي، وقسـم يتعلق باألمـور المتعلقـة بأحـداث األيـام األخيرة. 
وسـنالحظ أن هذيـن المفهوميـن مرتبطيـن ببعضهمـا البعـض بشـكل محكـم فـي كال السـفرين. 
ويمكننـا النظـر إلـى األحداث التاريخية على أنها مؤشـرات أو أمثلـة، وإن كانت على نطاق أصغر، 
ألحـداث كبـرى وعالميـة سـتتم فـي األيـام األخيـرة. معنـى هذا أنـه من خـالل دراسـتنا لما حدث 
فـي تاريـخ العهـد القديـم يمكننا الحصول على بعض اللمحات بشـأن ما سـيحدث فـي عصرنا وما 

يتبعـه. مـع ذلـك، فإن هـذا المبدأ ال يقتصـر فقط على سـفري دانيـال والرؤيا. 

اقرأ 1كورنثوس 10: 1- 11. كيف نرى المبدأ الذي تحدثنا عنه أعاله متجلياً في هذه اآليات؟ 

 

كمــا تبيــن لنــا فــي درس األســبوع الماضــي، فــإن بعــض القصــص الــواردة فــي ســفر دانيــال 
)دانيــال 3: 6؛ 16، 27، 6: 6-9، 21، 22( كانــت أحداثــاً تاريخيــة محليــة تعكــس، إلــى حــد مــا، 
أحــداث نهايــة الزمــان المصــورة فــي ســفر الرؤيــا. ومــن خــالل دراســتنا لهــذه القصــص يمكننــا 
الحصــول علــى بعــض اللمحــات، علــى األقــل علــى نطــاق أوســع، حــول بعــض األمــور التــي 
ســيواجهها شــعب هللا فــي زمــن النهايــة. مــع ذلــك، فربمــا تكــون النقطــة األكثــر أهميــة هــي 
أنــه، بغــض النظــر عــن حالتنــا الراهنــة هنــا، فإننــا متيقنــون مــن الخــالص النهائــي. وأيــاً كانــت 

األمــور األخــرى التــي يعلمنــا إياهــا ســفر الرؤيــا، إال أنــه يقــدم للمْخلِصيــن ضمــان النصــرة. 
وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك بعــض االســتثناءات، إال أن القســم التاريخــي مــن ســفر الرؤيــا 

هــو األصحاحــات 1-11، تليهــا األصحاحــات التــي تتحــدث عــن نهايــة الزمــان 22-13.

اقــرأ رؤيــا 12: 1-17. إلــى أي قســم ينبغــي لهــذا األصحــاح أن ينتمــي: القســم التاريخي 
أَْم القســم المتعلــق بأحــداث زمــن النهايــة، ولماذا؟ 

 

كمــا نــرى، ينتمــي هــذا األصحــاح إلــى كال القســمين. لمــاذا؟ ألنــه يتحــدث عــن صراعــات 
تاريخيــة – طــرد الشــيطان مــن الســماء )رؤيــا 12: 7-9(، هجــوم الشــيطان علــى الطفــل يســوع 
)رؤيــا 12: 4(، واضطهــاد الكنيســة فــي تاريــخ الكنيســة الالحــق )رؤيــا 12: 14-16( – ثــم يتبــع 

ذلــك تصويــر لهجــوم الشــيطان علــى البقيــة فــي زمــن النهايــة )رؤيــا 12: 17(.
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لقـد قيـل أن أحـد الـدروس التـي نتعلمهـا من التاريـخ هو أننـا ال نتعلم مـن التاريخ. 
والفكـرة هـي أنـه بغـض النظر الزمن الـذي يعيش فيـه الناس، إال أنهم يسـتمرون في 
ارتـكاب نفـس األخطـاء. وفـي ظل الكثير مـن التاريخ الـذي وراء ظهورنـا لنتعلم منه، 

كيـف يمكننـا تجنـب ارتـكاب نفس األخطاء التـي ارتكبها من سـبقونا؟ 

16 نيسان )أبريل( االثنين

ُصَوٌر للمسيح

اقــرأ الفقــرات الكتابيــة التاليــة، والتــي تتضمــن أســماء مختلفــة للمســيح، وفــي بعــض 
ــاذا  ــيفعله. م ــا س ــه أو م ــا يفعل ــه وم ــا فعل ــاً لم ــه، وأوصاف ــاً ل ــدم أوصاف ــاالت تُق الح

ــا هــذه النصــوص عــن المســيح؟  تعلِّمن
رؤيا 1: 5  

رؤيا 1: 18  
رؤيا 5: 8  

رؤيا 19: 15-11  
رؤيا 21: ٦  

 

ــرز  ــي تصــور وتُب ــا والت ــي ســفر الرؤي ــن النصــوص ف ــة م ــه قليل هــذه ليســت ســوى أمثل
ــه األول،  ــى مجيئ ــذي يشــير إل المســيح فــي أدوار ووظائــف مختلفــة. فهــو الحمــل، األمــر ال
ــْي  ــَة، لَِك ــرََة الَْعِتيَق ــُم الَْخِمي ــوا ِمْنُك ــا. »إًِذا نَقُّ وفيــه قــدم المســيح نفســه ذبيحــة عــن خطايان
تَُكونـُـوا َعِجيًنــا َجِديــًدا كََمــا أَنْتـُـْم فَِطيــٌر. ألَنَّ ِفْصَحَنــا أَيًْضــا الَْمِســيَح قـَـْد ُذبــَح ألَْجلَِنا«1كورنثــوس 
ــا 1: 18(، وهــذه  ــَن« )رؤي ــِد اآلِبِدي ــى أَبَ ــيٌّ إِلَ ــا َح ــا أَنَ ــا، َوَه ــن كان »َميْتً 5: 7(. وهــو أيضــاً َم
إشــارة واضحــة إلــى موتــه وقيامتــه مــن األمــوات. »هَكــَذا ُهــَو َمْكتـُـوٌب، َوهَكــَذا كَاَن يَْنبَِغــي أَنَّ 
ــْوِم الثَّالِــِث« )لوقــا 24: 46(. وفــي رؤيــا 19: 11- الَْمِســيَح يَتَأَلَّــُم َويَُقــوُم ِمــَن األَْمــَواِت ِفــي الْيَ

ٍة َوَمْجــٍد  15، يصــور المســيح فــي دوره عنــد المجــيء الثانــي، عندمــا يعــود إلــى األرض  ِبُقــوَّ
ودينونــة. » ›فـَـِإنَّ ابـْـَن اإلِنَْســاِن َســْوَف يَأْتـِـي ِفــي َمْجــِد أَِبيــِه َمــَع َمالَئَِكِتــِه، َوِحيَنِئــٍذ يَُجــاِزي كُلَّ 

ــِه‹ « )متــى 16: 27(.  َواِحــٍد َحَســَب َعَملِ

كيــف يمكننــا أن نتعلــم يومــاً بعــد يــوم أن نجعــل مــن حيــاة ومــوت وقيامــة وعــودة 
المســيح محــور وجودنــا واألســاس للخيــارات األخالقيــة التــي نُْقــِدُم عليها؟ 
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17 نيسان )أبريل( الثالثاء

َمْوُضوع الَمْقِدس في سفر الرؤيا 
ــة  ــى طبق ــاً عل ــفر أيض ــوي الس ــا، يحت ــفر الرؤي ــيين لس ــمين الرئيس ــى القس ــة إل باإلضاف
ــي. إن موضــوع المقــدس ال يقتصــر  ــة تتمحــور حــول المقــدس العبران ــة أخــرى، طبق هيكلي

ــوياً.  ــا س ــا يتخللهم ــط وإنم ــيين فق ــمين الرئيس ــى القس عل
فــي الَمْقــِدس األرضــي، يبــدأ الشــخص بالــدار الخارجيــة عنــد مذبــح المحرقــة، حيــث كان 
يتــم ذبــح الحيوانــات. بعــد مــوت الحيــوان، الــذي يرمــز إلــى الصليــب، كان الكاهــن يدخل إلى 
الِقســم األول مــن الَمْقــِدس، الــذي كان نموذجــاً لمــا فعلــه المســيح فــي المقــدس الســماوي 

بعــد صعــوده. وقــد تمثــل ذلــك مــن خــالل ســير المســيح بيــن المنايــر )رؤيــا 1: 13(. 

اقـرأ رؤيـا 4: 1، 2. مـا الـذي يمّثلـه البـاب المفتـوح؟ أين يقع هذا المشـهد؟ انظـر أيضاً 
أعمـال 2: 33؛ 5: 31؛ أفسـس 1: 20؛ عبرانييـن 10: 12، 13؛ مزمـور 110: 1؛ رؤيـا 12: 5.

 

ــداس بالمقــدس  ــدس األق ــي ق ــب المســيح ف ــم تنصي ــر مــن صعــوده، ت ــت قصي بعــد وق
الســماوي مــن خــالل هــذا البــاب األول المفتــوح. وعنــد أول ظهــور للمســيح فــي ســفر الرؤيــا 
نجــده واقفــاً أمــام  الَْمَناِيــِر فــي القســم األول مــن المقــدس األرضــي )انظــر رؤيــا 1: 18-10(.

اقــرأ رؤيــا 11: 19. مــا هــو مغــزى حقيقــة أنــه عندمــا ُفِتــَح المقــِدس الســماوي اســتطاع 
يوحنــا أن يــرى تابــوت العهــد الــذي كان موضوعــاً فــي القســم الثانــي مــن المقــدس 

األرضــي )انظــر الوييــن 1٦: 12-14(؟ 

 

إن صـورة تابـوت العهـد فـي المقـدس السـماوي هـي إشـارة ال تقبـل الجـدل إلـى قـدس 
األقـدس، أو القسـم الثانـي مـن المقـدس السـماوي. فـي سـفر الرؤيـاً، نحـن ال يمكننـا أن نـرى 
خدمـة المسـيح فـي قسـمي المقدس فحسـب، ولكننـا نتعـرف على الحقيقـة الهامـة والمعزية 
بـأن األحـداث فـي السـماء وعلـى األرض مرتبطـة ببعضهـا البعـض. إنـه حتـى فـي خضـم محن 
التاريـخ واأليـام األخيـرة كمـا هي مصورة في سـفر الرؤيا يمكننـا الحصول علـى اليقين بأن »كل 
السـماء منخرطـة فـي عمـل إعـداد النـاس للوقـوف في يـوم إْسـِتْعداد الـرب. إن ارتباط السـماء 

بـاألرض يبـدو وثيـق الصلـة جـداً« )روح النبـوة، حياتـي اليوم، صفحـة 307(.



25

18 نيسان )أبريل( األربعاء

المسيح في سفر الرؤيا: الجزء األول
إن كل شيء في سفر الرؤيا، من البنية إلى المحتوى، له هدف واحد: أن يعلن يسوع المسيح.

ــوَع  ــالَُن يَُس ــول، »إِْع ــا تق ــفر الرؤي ــة لس ــات االفتتاحي ــي أن الكلم ــبب ف ــو الس ــذا ه وه
الَْمِســيِح«. وإْجمــاالً، تفهــم هــذه العبــارة علــى أنهــا تعنــي )1( »إعــالن مــن يســوع المســيح« 
ــن  ــى م ــرد عل ــالن« ت ــا »إع ــة أنه ــا 1: 2(. وحقيق ــيح« )رؤي ــوع المس ــن يس ــالن ع أو )2( إع
يعتقــدون أن ســفر الرؤيــا مــن الصعــب جــداً فهمــه. فلمــاذا أدرج هللا ســفر الرؤيــا فــي الكتــاب 

س إذا لــم يكــن يقصــد لــه أن يكــون مفهومــاً ِمــن ِقبــل أولئــك الذيــن يقرؤونــه؟ الُمَقــدَّ

اقرأ رؤيا 1: 1-8. ماذا تعلمنا هذه اآليات عن المسيح؟

 

فــي ســفر الرؤيــا، يقــدم المســيح علــى أنــه »رَئِيــِس ُملُــوِك األَرِْض« )رؤيــا 1: 5(. وبالقــرب 
ــي  ــه ف ــي أن ــا ه ــة هن ــار الرائع ــا 19: 16(. األخب ــه »« )رؤي ــف بأن ــفر، يوص ــة الس ــن نهاي م
خضــم كل الفوضــى واالرتبــاك علــى األرض، يمكننــا التيقــن مــن أن ربنــا ومخلِّصنــا الُمِحــب لــه 

الســيطرة النهائيــة والمطلقــة. 
ــارة  ــادي. وعب ــه الف ــى أن ــى المســيح عل ــا إشــارة واضحــة إل ــا 1: 5، نحــن أُعطين ــي رؤي ف
ــا ِبَدِمــِه« تشــير إلــى موتــه الكفــاري علــى الصليــب.  ــلََنا ِمــْن َخطَايَانَ ــْد َغسَّ ــا، َوقَ ــِذي أََحبََّن »الَّ
فإنــه لــم يبررنــا فحســب، لكنــه قّدســنا كذلــك )1كورنثــوس 6: 11(. فــي نصــوص مثــل هــذه 
ــا  ــل خطايان ــذي يغس ــو ال ــيح ه ــا أن المس ــر لن ــا تظه ــالص ألنه ــان الخ ــد ضم ــا أن نج يمكنن

ــك بأنفســنا. ــا أن نفعــل ذل ــد نحــن ال يمكنن ــم. وبالتأكي ــا مــن كل إث ويطهرن

اقرأ رومية 1: 7. ماذا يعلمنا هذا عن المسيح؟

 

إن الشــيء المركــزي بالنســبة لإليمــان بالمســيح، هــو الوعــد بعــودة المســيح »فــي ُســُحب 
الســماء«. إن المســيح ســيأتي ثانيــة، وســيكون مجيئــه حرفيــاً فــي حــدث يشــهده العالــم كلــه، 
وهــو حــدث ســيضع نهايــة تامــة للمعانــاة والفوضــى بهــذا العالــم، وســوف يعلــن مجيئــه عــن 

بــدء إتمــام كل وعــود األبديــة.  

ــا  ــذي يمكنن ــاء ال ــو الرج ــا ه ــيح؟ م ــن المس ــا 1: 8 ع ــي رؤي ــة ف ــا اآلي ــاذا تعلمن م
ــي خضــم المحــن  ــزاء ف ــا الراحــة والع ــن أن يمنحن ــة ويمك ــي هــذه اآلي ــاده ف إيج

ــت؟  ــاً كان ــا أي ــي نواجهه ــب الت والمصاع
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19 نيسان )أبريل( الخميس

المسيح في سفر الرؤيا )الجزء الثاني(

اقرأ رؤيا 1: 10-18. ماذا يقول المسيح عن نفسه في هذه الفقرة الكتابية؟

 

يظهــر المســيح فــي هــذه اآليــات واقفــاً فــي القســم األول مــن المقــدس الســماوي. وقــد 
ــه  ــد قدمي ــقط عن ــا س ــة أن يوحن ــة لدرج ــالً للغاي ــدور هائ ــذا ال ــي ه ــيح ف ــور المس كان ظُُه
ــار  ــاف، وأش ــا أن ال يخ ــن يوحن ــب م ــاً، طل ــن دائم ــزي ويطمئ ــذي يع ــيح، ال ــوف.  والمس بخ
المســيح إلــى نفســه علــى أنــه األلــف واليــاء، األول واآلخــر- وذلــك إشــارة إلــى وجــوده األزلــي 
ــذي  ــه، وعــن الرجــاء ال ــه وقيامت بوصفــه هللا. وفــي وقــت الحــق يتحــدث المســيح عــن موت
تجلبــه قيامتــه. فالمســيح لديــه »مفاتيــح المــوت والهاويــة.« وبعبــارة أخــرى، يقــول المســيح 
نــه يوحنــا أيضــاً » ›أَنـَـا ُهــَو الِْقيَاَمــُة َوالَْحيَــاُة. َمــْن آَمــَن ِبــي َولـَـْو َمــاَت فََســيَْحيَا، 26  هنــا مــا دوَّ
وَكُلُّ َمــْن كَاَن َحيًّــا وَآَمــَن ِبــي فَلـَـْن يَُمــوَت إِلـَـى األَبـَـِد. أَتُْؤِمِنيــَن ِبهــَذا؟‹ « )يوحنــا 11: 25، 26(. 
وكمــا فعــل مــع مرثــا ومــع يوحنــا، يوجهنــا المســيح إلــى رجــاء القيامــة الــذي هــو تتويــج 

وذروة اإليمــان المســيحي. وبــدون هــذا الرجــاء، هــل ســيكون هنــاك مــن رجــاء؟ 

اقرأ رؤيا 22: 7، 12، 13. ما الذي تعلنه هذه اآليات أيضاً عن المسيح؟ 

 

 

»يســوع المســيح هــو األلــف واليــاء، هــو التكويــن فــي العهــد القديــم والرؤيــا فــي العهــد 
ــان معــاً فــي المســيح. إن آدم وهللا قــد تصالحــا بواســطة طاعــة آدم  ــد. وكالهمــا يلتقي الجدي
ــض عــن  ــى تجــارب الشــيطان والتعوي ــب عل ــي التغل ــل ف ــذي أنجــز العمــل المتمث ــي ال الثان
فشــل آدم وســقوطه المخزييــن« )تعليقــات إلــن ج. هوايــت، موســوعة األدفنتســت لتفســير 
س، مجلــد 6، صفحــة 1092(. نعــم، المســيح هــو البدايــة والنهايــة. لقــد خلقنــا  الكتــاب الُمَقــدَّ

فــي البدايــة، وهــو ســوف يعيــد خلقنــا فــي النهايــة.
إن ســفر الرؤيــا، مــن البدايــة وحتــى النهايــة، رغــم أنــه يعلمنــا عــن التاريــخ وأحــداث زمــن 
النهايــة، هــو إعــالن يســوع المســيح. ومــرة أخــرى، أيــاً كانــت األمــور األخــرى التــي قــد ندرســها 

عــن أحــداث زمــن النهايــة، يجــب أن يكــون يســوع المســيح هــو محــور كل شــيء. 

ما هي الطرق التي يمكننا من خاللها أن نبقي المسيح محور حياتنا في كل يوم؟
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20 نيسان )أبريل( الجمعة

لمزيــد مــن الــدرس : »فــي الرؤيــا ُصــوِّرَت أســرار هللا. إن االســم الــذي أُطلــق علــى 
ــا  ــوم. فالرؤي ــاب مخت ــه كت ــن بأن ــم القائلي ــض مزاع ــا«، يناق ــه »الرؤي هــذا الســفر الموحــى ب
ــرى ويُعلــن. فالــرب نفســه أعلــن لعبــده األســرار المتضمنــة فــي هــذا الســفر، وهــو  شــيء يُ
يقصــد أنهــا تنكشــف أمــام عيــون كل دارســيه. وحقائقــه موجهــة إلــى َمــن يعيشــون فــي األيــام 
األخيــرة مــن تاريــخ هــذه األرض مثلمــا هــي موجهــة لمــن يعيشــون فــي أيــام يوحنــا. وبعــض 
ــم اآلن،  ــوة هــي فــي الزمــن الماضــي، والبعــض اآلخــر يت المشــاهد المصــورة فــي هــذه النب
ــر الســماء.  ــن هللا، أمي ــن اب ــة وبي ــوات الظلم ــن ق ــم بي ــة الصــراع العظي والبعــض يصــّور نهاي
ــي األرض  ــون ف ــا المفدي ــع به ــي يتمت ــراح الت ــارات واألف ــن االنتص ــا ع ــف لن ــض يكش والبع

ــال الرســل، صفحــة 507(. ــوة، أعم ــدة« )روح النب الجدي
ــى  ــات األول ــن األصحاح ــبوع، م ــذا األس ــي ه ــا ف ــا إليه ــي نظرن ــة الت ــوص الكتابي إن النص
واألصحاحــات األخيــرة مــن ســفر الرؤيــا، تظهــر كيــف أنَّ هــذا الســفر يتمحــور حــول المســيح. 
فحتــى فــي ظــل إشــارة االقتباســات المأخــوذة مــن العهــد القديــم لألحــداث التاريخيــة، يعلمنــا 
ــن  ــدث ع ــي تتح ــات الت ــن اآلي ــد م ــيح. ولمزي ــوع المس ــا يس ــن ربن ــد ع ــا المزي ــفر الرؤي س
المســيح فــي ســفر الرؤيــا، أنظــر أيضــاً رؤيــا 3: 14؛ 5: 5، 6؛ 7: 14؛ 19: 11-16. وعندمــا نضــع 
ــه  ــى تصــّور قــوي عــن المســيح وعمــا يجــب أن يعني ــا نحصــل عل هــذه النصــوص معــاً فإنن

ألولئــك الذيــن يزعمــون أنهــم أتباعــه. 

أسئلة للنقاش
1. مـا الـذي تعنيـه بالنسـبة لنـا حقيقة أن العهـد الجديد يشـير بصورة مسـتمرة إلى 
العهـد القديـم؟ مـا الـذي يجـب لهـذا األمـر أن يخبرنـا عـن مدى مـا ينبغـي أن يكون 
س مـن أهميـة بالنسـبة إليماننـا وعـن مـدى الجديـة التي يجب  عليـه الكتـاب الُمَقـدَّ
أن نتعامـل بهـا مـع كلمـة هللا؟ كيـف نحمـي أنفسـنا مـن كل المحـاوالت الراميـة إلى 

س فـي حياتنـا الشـخصية وفي حياة الكنيسـة؟  التقليـل مـن سـلطة الكتـاب الُمَقـدَّ
2. تصفــح ســفر الرؤيــا وقــم بتجميــع أكبــر عــدد ممكــن مــن اآليــات التــي يمكنــك 
إيجادهــا والتــي تتحــدث بشــكل محــدد عــن المســيح. فــي الصف، اقــرأ هــذه اآليات 
بصــوت عــاٍل. مــا هــي األمــور األخــرى التــي تعلنهــا لــك هــذه اآليــات عــن طبيعــة 
وعمــل وقــوة وصفــات ربنــا يســوع المســيح؟ مــا هــو العــزاء الــذي تســتخلصه ممــا 

تعلنــه هــذه النصــوص الكتابيــة؟ 
ــة  ــد بقيام ــي الوع ــزاء ف ــاء والع ــاد الرج ــم إيج ــف نتعل ــوت، كي ــم الم ــي عال 3. ف

ــوات؟  األم
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21-27 نيسان )أبريل(الدرس الرابع

الخالص وزمن النهاية

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: يوحنــا 14: 9؛ صفنيــا 3: 17؛ يوحنــا 1: 1-3؛ روميــة 8: 38، 39؛ 

مزمــور 91: 15، 16؛ رؤيــا 14: 6، 7؛ أفســس 1: 4، 5.

ــَو  ــُه ُه ــْل أَنَّ ــا هللَا، بَ ــُن أَْحَبْبَن ــا نَْح ــَس أَنََّن ــُة: لَْي ــَي الَْمَحبَّ ــي هــَذا ِه ــة الحفــظ: »ِف آي
ــا 4: 10(. ــا« )1يوحن ــاَرًة لَِخطَايَانَ ــُه كَفَّ ــَل ابَْن ــا، َوأَْرَس أََحبََّن

إحـدى االختالفـات الرائعة، بل والحاسـمة، بين الديانة المسـيحية والديانات غير المسـيحية 
هـي أنـه فـي حيـن يركِّز أصحـاب هـذه الديانات علـى ما علّمهـم مؤسسـوها إياه، غيـر أنهم ال 
يُركِّـزون علـى مـا قـام بـه المؤسسـون مـن أجلهم. والسـبب في ذلـك هو أنـه مهمـا كان ما قام 
بـه المؤسسـون مـن أجـل النـاس، فإنـه ال يمكنه أن يخلّـص أتباع هـذه الديانـات. وكل ما يمكن 

لهـؤالء القـادة أن يقومـوا بـه هـو أن يعلّموا النـاس كيف »يخلِّصوا« أنفسـهم.  
ــم  ــب، ولكنه ــاه فحس ــيح إي ــم المس ــا علّمه ــى م ــيحيون عل ــز المس ــل، ال يركّ ــي المقاب ف
يركّــزون أيضــاً علــى مــا قــام بــه، وذلــك ألن مــا عملــه المســيح يوفــر الســبيل الوحيــد الــذي بــه 
نخلــص. إن تجّســد المســيح فــي جســم بشــري )روميــة 8: 3(، وموتــه علــى الصليــب )روميــة 
ــال  ــذه األعم ــن 7: 25( – ه ــماء )عبرانيي ــي الس ــه ف ــرس 1: 3(، وخدمت ــه )1بط 5: 9(، وقيامت
وحدهــا هــي التــي تخلِّصنــا. مــن المؤكــد أن ليــس هنــاك مــا يمكننــا عملــه لنخلّــص أنفســنا. 
»فــإذا كنــت ســتجمع معــاً كل مــا هــو جيــد ومقــدس ونبيــل وجميــل فــي اإلنســان وتتقــدم بــه 
إلــى مالئكــة هللا ليكــون بمثابــة الجــزء الــذي يقــوم بــه اإلنســان لخــالص نفســه باســتحقاقاته، 

فســيتم رفــض المطلــب باعتبــاره مراوغــة« )روح النبــوة، اإليمــان واألعمــال، صفحــة 24(. 
ــر  ــم مخاط ــي خض ــا ف ــبة لن ــة بالنس ــة خاص ــي ذات أهمي ــة ه ــة الرائع ــذه الحقيق إن ه

ــرة.  ــام األخي ــالالت األي وض

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 28 نيسان )أبريل(.
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22 نيسان )أبريل( األحد

محبة اآلب
قبــل الصليــب بفتــرة ليســت بالطويلــة، تحــدث المســيح مــع أفــراد دائرتــه المقربــة حــول 
ــا  ــا َســيُِّد، أَرِنَ ــُس: » ›يَ كيــف يمكــن للنــاس أن يأتــوا إلــى اآلب مــن خاللــه. وحينهــا قــال ِفيلُبُّ

ــا‹ « )يوحنــا 14: 8(. اآلَب وَكََفانَ

كيــف رد المســيُح علــى ِفيلُبُّــَس؟ يوحنــا 14: 9. مــاذا يعلِّمنــا جوابــه عــن اآلب؟ مــا هــي 
المفاهيــم الخاطئــة عــن هللا والتــي ال بــد وأن يكــون جوابــه قــد ســاعد علــى إيضاحهــا؟

 

بعـض النـاس يقولـون إن إلـه العهـد القديم هو إلـه العدل مقارنـة بإله العهـد الجديد الذي 
هـو ملـيء بالرحمـة والنعمـة والمغفـرة. إنهـم يقيمـون فرقـاً غيـر صحيـح بيـن االثنيـن. إن إله 
العهـد القديـم هـو نفسـه إلـه العهـد الجديد. إنّـه هللا الذي له نفـس الصفات فـي كال العهدين. 
إن أحــد األســباب التــي مــن أجلهــا جــاء المســيح إلــى هــذا العالــم كان ليعلــن الحــق عــن 
هللا اآلب. علــى مــر القــرون، انتشــرت األفــكار الخاطئــة عــن هللا وعــن صفاتــه، ليــس فقــط بيــن 
الوثنييــن، ولكــن بيــن أمــة هللا المختــارة أيضــاً. »لقــد اكتنفــت الظلمــة العالــم بســبب ســوء 
فهــم النــاس هلل. فحتــى تتبــدد غياهــب الظلمــة ويشــرق النــور، وحتــى يعــود العالــم إلــى هللا 
كان البــد مــن ســحق ســلطة الشــيطان الخادعــة« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 19(. 

هــذه كانــت بعــض األســباب التــي مــن أجلهــا جــاء المســيح إلــى هــذه األرض. 
ــم،  ــد القدي ــي العه ــق المحيطــة باألحــداث ف ــا نعــرف كل الحقائ ــو كن ــر. ل إنَّ هللَا ال يتغي
لوجدنــا هللا رحيمــاً فــي العهــد القديــم كمــا هــو رحيــم فــي العهــد الجديــد. يعلــن الكتــاب 
ــا  ــَو أَْمًس ــَو ُه ــيُح ُه ــوُع الَْمِس ــر. »يَُس ــا 4: 8(، وهللا ال يتغي ــة« )1يوحن س أن »هللا محب ــدَّ الُمَق

ــن 13: 8(.  ــِد« )عبرانيي ــى األَبَ ــْوَم َوإِلَ َوالْيَ
تذكر أيضاً أن إله العهد القديم هو الذي ُعلَِق على الصليب.

إن هــذا اإللــه ]هللا[ هــو أيضــاً بَِطــيُء الَْغَضــِب َورحيــم وَكَِثيــُر اإلِْحَســاِن  وملــيء بالمحبــة 
)خــروج 34: 6، 7(. هللا لديــه محبــة ال تســقط )مزمــور 145: 8( وهــو يَرَْضــى ِبأَتِْقيَائـِـِه )مزمــور 
147: 11(. يخطــط هللا ألن يزدهــر شــعبه ويمنحهــم الرجــاء )إرميــا 29: 11(. وفــي محبتــه، لــن 
يعــود هللا يوبــخ ولكنــه يَبْتَِهــُج بشــعبه ِبتَرَنُّــٍم )صفنيــا 3: 17(. هــذا، وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر، 

هــو حقــاً مــا يتســم بــه هللا اآلب.

ــة  ــة رائع ــذه حقيق ــد ه ــاذا تع ــل هللا اآلب. لم ــيح يمث ــة أن المس ــي حقيق ــر ف فك
ومبعثــاً للرجــاء، خصوصــاً بالنســبة ألولئــك الذيــن قــد يكونــون فــي بعــض األحيــان 

ــن هللا؟  ــن م خائفي
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23 نيسان )أبريل( االثنين

محبة المسيح
فصلـت الخطيـة الجنـس البشـري عـن هللا؛ وقـد أحدثـت بينهمـا هـّوة شاسـعة، وما لـم يتم 
ردم هـذه الهـوة، لحكـم علـى البشـرية بالهالك األبـدي. لقد كانت الهـوة عميقـة وخطيرة. وقد 
تطلـب األمـر شـيئاً مذهـالً للغايـة لحل معضلـة الخطية وإعـادة توحيـد البشـرية اآلثمة مع هللا 
البـار والقـدوس. لقـد تطلـب األمـر قيـام الـذي هو سـرمدي مـع هللا نفسـه، الذي هو مسـاٍو هلل 

نفسـه، أن يصيـر بشـراً، وفـي بشـريته هذه، يقـدم نفسـه ذبيحة ألجـل خطايانا. 

ــن  ــة ع ــرات الكتابي ــذه الفق ــا ه ــاذا تعلمن ــي 2: 5-8. م ــا 1: 1-3، 14 وفيلب ــرأ يوحن اق
ــيح؟  ــة المس هوي

 

كان المســيح أزليــاً ولــم يكــن يعتمــد فــي وجــوده علــى أي شــخص أو أي شــيء. لقــد كان 
المســيح هــو هللا نفســه – وليــس مجــرد المظهــر الخارجــي هلل ولكنــه كان هللا نفســه. كانــت 
طبيعتــه الجوهريــة إلهيــة وأبديــة. وقــد احتفــظ المســيح بهــذه األلوهيــة لكنــه أصبــح إنســاناً 
ــك  ــن كل أولئ ــل ع ــوت كبدي ــي يم ــري وك ــد البش ــي الجس ــوس ف ــظ النام ــل أن يحف ــن أج م

الذيــن انتهكــوا النامــوس، وجميعنــا فعلنــا ذلــك )روميــة 3: 23(. 
لقــد أصبــح المســيح بشــراً، دون أي ميــزة علــى غيــره مــن البشــر. وقــد حفــظ نامــوس هللا، 
ليــس مــن خــالل قوتــه اإللهيــة الكامنــة فيــه، ولكــن مــن خــالل االعتمــاد علــى نفــس القــوة 

اإللهيــة الخارجيــة المتاحــة ألي إنســان آخــر. 
كان المسـيح إلهـاً كامـالً وإنسـاناً كامـالً. وهـذا يعنـي أن الـذي يحمـل »كُلَّ األَْشـيَاِء ِبَكلَِمـِة 
قُْدرَتِـِه« )عبرانييـن 1: 3( كان هـو نفسـه الـذي وجـد كطفـل »ُمْضَجًعـا ِفـي الِْمـْذَوِد« )لوقـا 2: 
« )كولوسـي 1: 17( هو نفسـه  ِذي ُهـَو قَبْـَل كُلِّ َشـْيٍء، َوِفيِه يَُقوُم الُْكلُّ 16(. وهـذا يعنـي أن »الَـّ
ُم ِفـي الِْحْكَمـِة َوالَْقاَمـِة« لوقـا 2: 52(. وهـذا يعنـي أنـه الـذي »ِبَغيْرِِه  الـذي كان كطفـل »يَتََقـدَّ
ـا كَاَن« )يوحنا 1: 3( كان هو نفسـه من ُعلِـَق »َعلَى َخَشـبٍَة« )أعمال 5: 30(. لَـْم يَُكـْن َشـْيٌء ِممَّ

فــإذا كان كل هــذا يعلــن محبــة المســيح لنــا، وإذا كانــت محبــة المســيح لنــا ليســت ســوى 
تعبيــر عــن محبــة اآلب لنــا، فــال عجــب إذاً فــي أن لدينــا الكثيــر مــن األســباب لنبتهــج ولنكــون 

شاكرين!

اقـرأ روميـة 8: 38، 39. كيـف يقـدم لنـا مـا درسـناه اليـوم أسـباباً قويـة للثقـة فيمـا 
يقولـه بولـس لنـا هنا؟
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24 نيسان )أبريل( الثالثاء

محبة الرُّوح الُْقُدِس
ــم اآلب.  ــه فه ــيء ب ــذي أس ــاً ال ــدر تقريب ــس الق ــُدِس، بنف ــرُّوح الُْق ــم ال ــيء فه ــد أس لق
وقــد أعتقــد بعــض الالهوتييــن أن الــرُّوح الُْقــُدِس هــو عبــارة عــن المحبــة بيــن اآلب واالبــن. 
ــن.  ــن اآلب واالب ــودة بي ــرد الم ــو مج ــُدِس ه ــرُّوح الُْق ــدون أن ال ــم يعتق ــرى، إنه ــارة أخ وبعب
وهــذا يعنــي أنهــم يقلصــون الــرُّوح الُْقــُدِس ويحولونــه إلــى مجــرد عالقــة بيــن أقنوميــن مــن 

ــة.  ــم األلوهي ــاً مــن أقاني ــة دون أن يكــون هــو نفســه أقنوم ــم األلوهي أقاني
س يثبــت أن الــرُّوح الُْقــُدِس هــو ذاتيــة شــخصية. ويعتمد المســيحيون  لكــن الكتــاب الُمَقــدَّ
ــُدِس يســوع  ــرُّوح الُْق ــد ال ــى 28: 19(. ويمجِّ ــن )مت ــع اآلب واالب ــب م ــى جن ــاً إل باســمه جنب
المســيح )يوحنــا 16: 14(. ويبكــت الــرُّوح الُْقــُدِس النــاس علــى الخطيــة )يوحنــا 16: 8(. كمــا 
إنــه يمكــن إحزانــه )أفســس 4: 30(. وهــو معــٍز ومعيــن وناصــح ومرشــد )يوحنــا 14: 16(. وهــو 
س )1بطــرس 1: 2(. وقــد قــال المســيح  ــُم )لوقــا 12: 12(، ويَْشــَفُع )روميــة 8: 26(، ويقــدِّ يَُعلِّ

أن الــروح يُرِْشــُد النــاس إِلَــى َجِميــعِ الَْحــقِّ )يوحنــا 16: 13(. 
ــُدِس هــو هللا، وكذلــك اآلب واالبــن. والثالثــة أقانيــم معــاً هــم  وباختصــار، فــإن الــرُّوح الُْق

إلــه واحــد، هللا الواحــد. 

ــض  ــي بع ــا ه ــة. م ــه اإللهي ــن محبت ــن ع ــُدِس يعل ــرُّوح الُْق ــه ال ــوم ب ــيء يق إن كل ش
األمــور التــي يقــوم بهــا الــرُّوح الُْقــُدِس؟ لوقــا 12: 12؛ يوحنــا 1٦: 8-13؛ أعمــال 13: 2.

 

إن تجســد المســيح هــو أعظــم دليــل علــى أن الــرُّوح الُْقــُدِس هــو هللا. فلقــد ُولـِـَد المســيُح 
ــق« بهــذه الطريقــة. لقــد  ــى 1: 20(. فقــط هللا هــو القــادر أن »يخل ــُدِس )مت ــرُّوح الُْق مــن ال
اســتطاع الــرُّوح الُْقــُدِس إجــراء معجزتيــن عكســيتين للمســيح. أوالً، قــام الــرُّوح الُْقــُدِس بجلــب 
المســيح كلــي الوجــود إلــى داخــل رحــم مريــم. وقــد صعــد المســيح بالجســد البشــري إلــى 
ــُدِس بالمســيح الــذي ُحــدَّ  الســماء، وهــو قــد ُحــدَّ فــي هــذا الجســد. ثانيــاً، يأتــي الــرُّوح الُْق
ِمــن ِقبــل بشــريته، وبمعجــزة أخــرى ال يمكــن تفســيرها، يجعــل المســيح حاضــراً للمســيحيين 

فــي جميــع أنحــاء العالــم.
وهكــذا، فــإن الــرُّوح الُْقــُدِس، جنبــاً إلــى جنــب مــع اآلب واالبــن، يعملــون ألجلنــا. »لقــد 
ــرُّوح  ــن وال ــن اآلب واالب ــرَّس كٌل م ــد كَ ــري. وق ــس البش ــى الجن ــة عل ــم األلوهي ــفق أقاني أش
الُْقــُدِس أنفســهم لتَدبيــر خطــة الفــداء« )روح النبــوة، إرشــادات حــول الصحــة، صفحــة 222(. 
إن اآلب واالبــن والــرُّوح الُْقــُدِس يحبوننــا بصــورة متســاوية، وهــم يعملــون ألجــل خالصنــا 

إلــى ملكــوت هللا األبــدي. كيــف لنــا، إذن، التفريــط فــي هــذا الخــالص العظيــم؟
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مـا مـدى الراحـة والعـزاء اللذيـن نحصـل عليهمـا مـن حقيقـة أن اآلب واالبـن والـرُّوح 
الُْقـُدِس جميعهـم يعملـون مـن أجـل خيرنـا األبـدي؟ 

25 نيسان )أبريل( األربعاء

ضمان الخالص
ــى  ــرون إل ــم يفتق ــيخلصون. إنه ــوا س ــا إذا كان ــبتيين عم ــت الس ــض األدفنتس ــاءل بع يتس
الضمــان ويتوقــون إلــى معرفــة مســتقبلهم. وهــم يعملــون بجــد مــن أجــل أن يكونــوا صالحيــن 
بمــا فيــه الكفايــة، ومــع ذلــك يدركــون أنهــم معوزيــن. إنهــم ينظــرون إلــى داخلهــم ويجــدون 

القليــل لتشــجيعهم فــي رحلتهــم عبــر الحيــاة.  
وعندمــا نــرى الفجــوة الهائلــة بيــن صفــات المســيح وصفاتنــا، أو عندمــا نقــرأ آيــة مثــل 
»َمــا أَْضيَــَق الْبَــاَب َوأَكْــرََب الطَِّريــَق الَّــِذي يـُـَؤدِّي إِلـَـى الَْحيَــاِة، َوقَلِيلـُـوَن ُهــُم الَِّذيــَن يَِجُدونـَـُه« 
)متــى 7: 14(، فمــن منــا ال يمــر بلحظــات حيــن نتســاءل مــا إذا كنــا ســننجح فــي الوصــول؟ 
حتــى يكــون النــاس مســتعدين لزمــن النهايــة، يجــب أن يكــون لديهــم ضمــان الخــالص فــي 
الوقــت الحاضــر. فإنــه يتعيــن عليهــم أن ينعمــوا بواقــع الخــالص كــي يواجهــوا المســتقبل دون 
خــوف. ومــع ذلــك، وكمــا رأينــا، فــإن كل أقانيــم األلوهيــة يعملــون مــن أجــل خالصنــا. وهكــذا، 

ينبغــي بــل ويجــب علينــا العيــش ونحــن علــى يقيــن مــن ضمــان الخــالص. 

اقــرأ اآليــات التاليــة. مــا هــو الرجــاء ومــا هــي التأكيــدات التــي نســتمدها مــن هــذه 
النصــوص فيمــا يتعلــق بالخــالص ومــا قــام بــه هللا مــن أجلنــا ومــا يَِعــد بالقيــام بــه؟  

مزمور 91: 15، 1٦  
يوئيل 2: 31، 32  

يوحنا 10: 28  
رومية 10: 13-9  

1يوحنا 5: 13-11  

إننــا مدعــوون، بــل حتــى مأمــورون، لعيــش حيــاة قداســة، لكــن هــذه الحيــاة هــي نتيجــة 
خالصنــا بيســوع وليــس وســيلة للحصــول علــى الخــالص. علــى الرغــم مــن أنــه يجــب علينــا 
أن نكــون أمينيــن، حتــى المــوت، إال أنــه يجــب علينــا دائمــاً أن نعتمــد علــى الهبــة باعتبارهــا 
رجائنــا الوحيــد للخــالص. إن شــعب هللا ســوف يُوَجــُدوَن أمينيــن ومطيعيــن فــي األيــام األخيــرة. 

واألمانــة والطاعــة هاتــان ســتكونان نتيجــة ضمــان مــا فعلــه المســيح مــن أجلهــم. 
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26 نيسان )أبريل( الخميس

البشارة األبدية

اقرأ رؤيا 14: ٦، 7. ما هي »البشارة األبدية«؟

 

يُشــار إلــى البشــارة علــى أنهــا »أبديــة.« وهــذا هــو دليــل إضافــي علــى أن هللا ال يتغيــر. 
فــإن هللا الــذي ال يتغيــر لديــه بشــارة ال تتغيــر. وهــذه البشــارة األبديــة تقــدم الضمــان إلــى 
كل مــن هــم علــى اســتعداد لقبولهــا. وتعلــن البشــارة محبــة هللا التــي ال تتغيــر، وهــذه هــي 
ــى فرصــة  ــاج إل ــم أجمــع. كل شــخص يحت ــى العال ــى أن تذهــب إل ــي بحاجــة إل الرســالة الت

لســماعها، وهــذا هــو الســبب فــي أن هللا دعــا شــعبه لنشــرها. 

اَمُه ِفـي الَْمَحبَِّة، إِْذ  يِسـيَن َوِبالَ لَـْوٍم ُقدَّ »كََمـا اْخَتاَرنَـا ِفيـِه َقْبـَل تَأِْسـيِس الَْعالَِم، لَِنكُوَن ِقدِّ
َسـَبَق َفَعيََّنَنا لِلتََّبنِّي ِبَيُسـوَع الَْمِسـيحِ لَِنْفِسـِه، َحَسـَب َمَسـرَِّة َمِشـيَئِتِه« )أفسس 1: 4، 5(. 

مـا هـو المزيـد الـذي تخبرنا هـذه الفقـرة الكتابية عنه حول مـدى »أبدية« البشـارة؟

 

ــق  ــل خل ــى قب ــه حت ــة! فإن ــاً بشــارة أبدي ــا حق ــِم«، إنه ــيِس الَْعالَ ــَل تَأِْس ــِه قَبْ ــا ِفي »اْختَارَنَ
ــالص؟  ــال الخ ــي أن نن ــا ه ــر هللا لن ــت تدابي ــم كان العال

ــبََق«،  ــا«، »َس ــن أعــاله: »اْختَارَنَ ــواردة باآليتي ــى بعــض الكلمــات ال ــا نلقــي نظــرة عل دعون
»لِلتَّبَنِّــي«. انظــر إلــى مــدى مــا تشــير إليــه هاتــان اآليتــان ِمــن تــوق ِمــن ِقبَــِل هللا ألن تكــون 
ــاً  ــر أيض ــذ األزل )انظ ــك من ــكل ذل ــام ب ــد ق ــة أن هللا ق ــه«. وحقيق ــة »في ــاة األبدي ــا الحي لن
2تســالونيكي 2: 13؛ 2تيموثــاوس 1: 9( تشــير بوضــوح إلــى نعمتــه، وتظهــر أن خالصنــا ال يأتــي 
مــن أي شــيء يمكننــا عملــه أو مــن أي اســتحقاق بشــري، وإنمــا الخــالص هــو عمــل ناتــج عــن 
ــة. فإنــه كيــف يمكــن أن يأتــي الخــالص مــن أي شــيء آخــر يمكننــا القيــام  طبيعــة هللا الُمِحبّ
بــه إذا كنــا قــد اخترنــا لننــال الخــالص فــي المســيح حتــى قبــل أن نوجــد؟ والخيــار بالنســبة 

لنــا هــو أن نقبــل الخــالص أو نرفضــه. 
اَمــُه  يِســيَن َوِبــالَ لـَـْوٍم قُدَّ وكيــف يتجلــى هــذا االختيــار فــي حيــاة المختاريــن؟ أن »نَُكــوَن ِقدِّ

ِفــي الَْمَحبَّــِة« )أفســس 1: 4(. هــذا هــو أيضــاً مــا تــم اختيارنــا ألجــل القيــام بــه.

نحــن مدعــوون لنشــر »البشــارة األبديــة« فــي العالــم أجمــع كجــزء مــن رســالة نهايــة 
الزمــان الســابقة لعــودة المســيح. لمــاذا يجــب أن نعــرف ونختبــر حقيقــة »البشــارة 

األبديــة« فــي حياتنــا نحــن الخاصــة قبــل أن نتمكــن مــن مشــاركتها مــع اآلخريــن؟
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26 كانون الثاني )يناير( الجمعة

نكون  أال  يجب  ولكن  الخالص،  ضمان  على  الحصول  يمكننا  الدرس:  من  لمزيد 
ُمتََغطْرسين بشأن هذا الموضوع. هل هناك ما يعرف بالضمان الكاذب للخالص؟ بالتأكيد. وقد 
َملَُكوَت  يَْدُخُل   ! يَارَبُّ  ، يَارَبُّ لِي:  يَُقوُل  َمْن  كُلُّ  »لَيَْس  قائال:  أيضاً،  ذلك،  حيال  المسيح  حذرنا 
َماَواِت. كَِثيُروَن َسيَُقولُوَن لِي ِفي ذلَِك الْيَْوِم:  َماَواِت. بَِل الَِّذي يَْفَعُل إَِراَدَة أَِبي الَِّذي ِفي السَّ السَّ
! أَلَيَْس ِباْسِمَك تََنبَّأْنَا، َوِباْسِمَك أَْخرَْجَنا َشيَاِطيَن، َوِباْسِمَك َصَنْعَنا قُوَّاٍت كَِثيرًَة؟ فَِحيَنِئٍذ  ، يَارَبُّ يَارَبُّ

! اْذَهبُوا َعنِّي يَا فَاِعلِي اإلِثِْم!« )متى 7: 23-21(.  أَُصرُِّح لَُهْم: إِنِّي لَْم أَْعرِفُْكْم قَطُّ
إن األشـخاص الُمشـار إليهـم فـي اآليـات أعـاله ارتكبـوا خطأين قاتليـن. أوالً، بالرغـم من كل 
األمـور العظيمـة التـي فعلوها باسـم الـرب، لم يكونـوا يفعلون مشـيئة الرب التـي كانت تقضي 
بـأن يطيعـوا ناموسـه. إنَّ المسـيح لـم يقـل »اْذَهبُـوا َعنِّـي« يا َمن كنتـم ليس »بال خطيـة« أو يا 
مـن كنتـم ليـس »بـال عيـب« أو يـا من كنتـم ليـس »كاملين«. بـدالً من ذلـك، وصفهم المسـيح 

بأنهـم »فَاِعلِـي اإلِثْـِم« أو »بـال نامـوس« كما تـرد في بعـض الترجمات.
ثانياً، الحظ تركيزهم على أنفسهم وعلى ما أنجزوه: ألم نفعل هذا باسمك؟ أو ألم نفعل 
ذاك باسمك؟ أو ألم نفعل هذا الشيء اآلخر، وكلها باسمك أيضاً؟ رجاء! ال بد وأنهم كانوا بعيدين 
جداً عن المسيح ليشيروا إلى أعمالهم الخاصة في محاولة لتبرير أنفسهم أمام هللا؟ إن األعمال 
باإليمان. هنا يوجد  إلينا  التي تنسب  المسيح  التي من شأنها أن تخلصنا هي أعمال  الوحيدة 
ضمان خالصنا – ليس في أعمالنا ولكن في ما فعله المسيح من أجلنا. أتريد ضماناً؟ أِطع ناموس 

هللا واعتمد فقط في استحقاقات بر المسيح، وستحصل على كل الضمانات التي تحتاج إليها.

أسئلة للنقاش
1. قــال مارتــن لوثــر: »عندمــا انظــر إلــى نفســي، ال أعــرف كيــف يمكــن أن أخلــص. 
وعندمــا انظــر إلــى المســيح، ال أعــرف كيــف يمكــن أن أهلــك.« مــا هــي الحكمــة 
العظيمــة الموجــودة فــي هــذه الكلمــات؟ لمــاذا مــن المستحســن أن نبقــي هــذا 

التصريــح نصــب أعيننــا دائمــاً؟
ــل تأســيس  ــى قب ــا للخــالص حت ــم اختيارن ــد ت ــه ق ــي فكــرة أن ــر ف 2. أمعــن التفكي
العالــم. لمــاذا ال يعنــي ذلــك أن الجميــع ســوف يخلصــون؟ وإذا لــم يخلــص بعــض 
ــوا  ــي أقدم ــارات الت ــم أم بســبب الخي ــم يَْخَترُْه ــك بســبب أن هللا ل ــل ذل ــاس فه الن

عليهــا؟ ناقشــوا هــذا الســؤال فــي الصــف؟
3. كيـف يمكـن لحقيقـة قصـة الصـراع العظيـم أن تسـاعدنا علـى أن نتعامل بشـكل 
أفضـل مـع واقـع الشـر حتى فـي عالـم يحظـى بمحبـة اآلب واالبن والـرُّوح الُْقـُدِس؟
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28 نيسان )أبريل( – 4آيار )مايو(الدرس الخامس

المسيح في الَمْقِدس السماوي

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: روميــة 8: 3؛ يوحنــا 1: 29؛ رؤيــا 5: 12؛ عبرانييــن 7: 1- 28؛ 9: 

11-15؛ الوييــن 16: 13؛ عبرانييــن 9: 20- 23.

آية الحفظ: »لِذلَِك رَفََّعُه هللُا أَيًْضا، َوأَْعطَاُه اْسـًما َفْوَق كُلِّ اْسـٍم  لِكَْي تَْجُثَو ِباْسـِم يَُسـوَع 
ـَماِء َوَمْن َعلَى األَرِْض َوَمْن تَْحـَت األَرِْض« )فيلبي 2: 9، 10(. ـْن ِفي السَّ كُلُّ ُركَْبـٍة ِممَّ

ــُث  ــن: »َحيْ ــفر العبرانيي ــول س ــماوي، يق ــِدس الس ــي المق ــيح ف ــن المس ــث ع ــي الحدي ف
ــِد«  ــى األَبَ ــٍة إِلَ ــَس كََهَن ــاَدَق، رَئِي ــي َص ــِة َملِْك ــى رُتْبَ ــرًا َعلَ ــا، َصائِ ــاِبق ألَْجلَِن ــوُع كََس ــَل يَُس َدَخ

)عبرانييــن 6: 20(. 
س، وال ســيما العهــد الجديــد، واضــح جــداً بشــأن دور المســيح كرئيــس  إن الكتــاب الُمَقــدَّ
كهنتنــا فــي المقــدس الســماوي – وهــو الــدور الــذي أخــذه بعــد أن أتــم عملــه كذبيحتنــا هنــا 

علــى األرض )انظــر عبرانييــن 10: 12(. 
وفي هذا األسـبوع سـوف ننظر إلى خدمة المسـيح في المقدس السماوي. إن عمله التشفعي 
هـو أمـر حاسـم جـداً 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(.
ــا فــي المقــدس الســماوي، ولمــاذا مــن المهــم  ــه المســيح مــن أجلن ــذي يفعل مــا هــو ال

ــرة بصفــة خاصــة؟ ــام األخي ــا أن نفهمــه فــي األي جــداً بالنســبة لن

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 5 أيار )مايو(.
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29 نيسان )أبريل( األحد

التضحية األْسَمى
إن التعّمــق 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 مفهومــاً ويقبلــه العقــل. لكــن مــن الجيــد للنــاس أيضــاً أن يدركــوا أن الهــدف 
ــى  ــذي أحــرزه المســيح عل ــدف ال ــإن اله ــة. ف ــب الجلجث ــن صلي ــا نتحــدث ع وراءهــم. إنن
الصليــب مــن أجلنــا هــو هــدف ال ينقــض، وهــو هــدف نهائــي، كمــا أنــه يمنــح اليقيــن فــي 

ــك. ــل كذل ــوغ الهــدف المقب بل

اقــرأ روميــة 8: 3؛ 1تيموثــاوس 1: 17؛ ٦: 1٦؛ 1كورنثــوس 15: 53. لمــاذا أرســل هللا ابنــه 
ــى العالم؟  إل

 

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 

ــا.  علــى عاتقــه الطبيعــة البشــرية، فأصبــح إنســاناً حتــى يمكنــه أن يمــوت كبديــل عن
وعلــى الرغــم مــن طبيعتــه اإللهيــة، إال أن المســيح أخــذ »صــورة البشــر« وَوَضــَع نَْفَســُه 
بــأن »أَطَــاَع َحتَّــى الَْمــْوَت« علــى الصليــب )فيلبــي 2: 6-8(. وبطريقــة ال يعلمهــا إال هللا، فــإن 
ــوق  ــا تف ــة م ــه بطريق ــب. فإن ــى الصلي ــات المســيح عل ــا م ــم تمــت عندم ــة يســوع ل ألوهي
اإلدراك البشــري، كانــت ألوهيــة المســيح ســاكِنة خــالل األشــهر التســعة التــي ُحبــل بــه فــي 
الرحــم وفــي األيــام التــي بقــي فيهــا فــي القبــر. ولــم يســتخدم المســيح ألوهيتــه أبداً لمســاندة 

بشــريته خــالل حياتــه وخدمتــه هنــا علــى األرض. 

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

 

ــَد المســيُح ليمــوَت. يمكننــا أن نتصــور أنــه لــم تكــن هنــاك أبــداً لحظــة واحــدة فــي  ُولِ
ــاً مــن أفــكار الســخرية والجلــد والضــرب والصلــب المــروع  األبديــة كان فيهــا المســيح ُمْعتََق
الــذي كان ســيواجهه. هــذه محبــة فائقــة لــم يُشــهد لهــا مثيــل مــن قبــل، وهــي محبــة غيــر 

مفهومــة بشــكل كامــل. 
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ــو  ــة، ســوى أن نجث ــل هــذه المحب ــه تجــاه مث ــوم ب ــا كبشــر أن نق ــذي يمكنن ــا ال م
ونتعبــد بإيمــان وطاعــة؟ مــاذا تخبرنــا حقيقــة الصليــب عــن تفاهــة وعــدم جــدوى 

اســتحقاقاتنا البشــرية؟ 

30 نيسان )أبريل( االثنين

َحَمُل هللِا

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

 

 

عندمــا دعــا يوحنــا المعمــدان يســوَع بلقــب »َحَمــُل هللِا« فإنــه كان يشــير إشــارة فــي غايــة 
الوضــوح إلــى المقــِدس. وبصــورة مباشــرة أكثــر، كان يوحنــا يشــير إلــى مــوت المســيح عــن 
الخطيــة باعتبــاره اإلتمــام الوحيــد لــكل الِحمــالن )وكل ذبيحــة حيوانيــة أخــرى فــي طقــوس 
ــل  ــع، إن األناجي ــي الواق ــة. ف ــن الخطي ــة ع ــا كذبيح ــبق نحره ــي س ــي( الت ــدس العبران المق
األربعــة، وباإلضافــة إلــى أي شــيء آخــر تُعلّمــه، إنّمــا تخبرنــا فــي نهايــة األمــر بقصــة مــا قــام 

ــِم.  ــَة الَْعالَ ــُع َخِطيَّ ــِذي يَرْفَ بــه المســيح فــي دوره كَحَمــِل هللِا الَّ
لكن قصة المسيح وعمله لخالصنا ال تنتهي في األناجيل، وال تنتهي حتى بموته وقيامته. 

ــه  ــيح بصفت ــوع المس ــى موض ــرق إل ــة، يتط ــن البداي ــن، م ــفر العبرانيي ــد أن س ــا نج فإنن
رئيــس الكهنــة فــي المقــدس الســماوي بعــد عملــه كََحَمــِل الذبيحــة. ومــن أول ِذكْــر لــه فــي 
هــذا الــدور بعــد الصليــب )عبرانييــن 1: 3(، نجــد أن األصحاحــات التاليــة فــي ســفر العبرانييــن 
ــماوي  ــدس الس ــي المق ــه ف ــر عمل ــم تصوي ــة. ويت ــس كهن ــاره رئي ــيح باعتب ــى المس ــير إل تش

ــن 7: 28-1. ــة فــي عبرانيي بصــورة مفصل

اقــرأ عبرانييــن 7: 1- 28. مــا الــذي يقولــه كاتــب ســفر العبرانييــن عــن المســيح فــي 
هــذه اآليــات الكتابيــة؟  

 

ــه هــو أن  ــا تقول ــة جــداً، إال أن فحــوى م ــة وغني ــات عميق ــن أن هــذه اآلي ــم م ــى رغ عل
ــة مــن نســل هــرون فــي خدمــات  ــذي كان للكهن ــوت ال ــوت المســيح أفضــل مــن الكهن كهن
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المقــدس األرضــي. ولكــن اآلن، وبــدالً مــن أن يكــون هنــاك كهنــوت أرضــي فــي مقــدس أرضــي، 
ــا  ــك، فإنن ــا فــي المقــدس الســماوي. لذل ــة ســماوي يخــدم مــن أجلن ــا رئيــس كهن نحــن لدين
عندمــا نركــز أعيننــا علــى المســيح اآلن، فإنــه يمكننــا تركيزهــم عليــه بوصفــه رئيــس كهنتنــا 

فــي المقــدس الســماوي. 

1 أيار )مايو( الثالثاء

رئيس كهنتنا

اقرأ عبرانيين 7: 24-27؛ 8: ٦. ما هو الرجاء العظيم المقدم لنا في هذه اآليات؟ 

 

إن المســيح قــادر علــى أن يخلــص بالتمــام نظــراً لعــدة مؤهــالت ال يمكــن أن تكــون لــدى 
أي كاهــن آخــر علــى اإلطــالق. فالمســيح هــو هللا الــذي لديــه الســلطة ليغفــر الخطايــا. كمــا أن 
كهنــوت المســيح هــو كهنــوت دائــم. وخــالل التاريــخ المســيحي، يتشــفع المســيح كل الوقــت 
مــن أجــل شــعبه، بنفــس الشــفقة المحبــة التــي أبداهــا عندمــا شــفى المرضــى وواســى مــن 
ــَد بــال خطيــة وظــل علــى هــذا النحــو.  يعانــون مــن الوحــدة. كمــا أنــه كان بشــراً، ولكنــه ُولِ

والمســيح، الــذي كان بــال خطيــة، مــات تحــت وطــأة ُمجمــل خطايــا البشــر. 
إن مــا تظهــر هــذه النصــوص أيضــاً هــو أن ذبيحــة المســيح كانــت ذبيحــة مــرة واحــدة 
ــب  ــة لجل ــت كافي ــدة، وكان ــرة واح ــدث م ــى أن تح ــة إل ــه بحاج ــت ذبيحت ــد. كان ــى األب وال

ــى وجــه األرض. ــاش عل ــكل إنســان ع الخــالص ل
فعلــى كل حــال، فإنــه بالنظــر إلــى الــذي مــات علــى الصليــب، كيــف يمكــن لمثــل هــذه 

الذبيحــة أن تكــون غيــر كافيــة لخــالص كل إنســان؟ 

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

 

 

ــة  ــة اليوناني ــا«. والكلم ــَداًء أَبَِديًّ ــَد ِف ــيح »َوَج ــن 9: 12 أن المس ــي عبرانيي ــة ف ــول اآلي تق
ــَداًء« تعنــى أيضــاً »عتقــاً«، »إطــالق ســراح« و »إنقــاذاً«. وهــي نفــس الكلمــة  المترجمــة »ِف
المســتخدمة فــي لوقــا 1: 68، عندمــا أعلــن زكريــا أن الــرب قــد »افْتََقــَد َوَصَنــَع ِفــَداًء لَِشــْعِبِه.« 
ــيح،  ــي أن المس ــة – تعن ــة الوافي ــدة الكافي ــة الوحي ــيح – دم الذبيح ــى دم المس ــارة إل واإلش
كحمــل التضحيــة، هــو الــذي أحــرز هــذا الفــداء، هــذا الخــالص. وأخبــار البشــارة الســارة هــي 
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ــح  ــا احــرزه المســيح أصب ــا نحــن. وم ــم يحــرز هــذا ألجــل نفســه وإنمــا ألجلن أن المســيح ل
مؤثــراً ومفيــداً لــكل مــن يقبلــون ذبيحــة المســيح مــن أجلهــم. 

ــا،  ــاً« ألجلن ــداًء أبدي ــد »أحــرز« »ف ــث عــن فكــرة أن المســيح ق ــي الحدي أســهب ف
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؟

2 أيار )مايو( األربعاء

شفيعنا
علــى الرغــم مــن أن الخطيــة قــد عملــت علــى وجــود انفصــال مخيــف بيــن هللا والبشــرية، 
ــى هللا  ــي إل ــرية أن نأت ــات بش ــا ككائن ــاري، يمكنن ــيح الكف ــوت المس ــالل م ــن خ ــه وم إال أن

ــه. انظــر أفســس 2: 18؛ 1بطــرس 3: 18. ــا االســتمرار فــي االقتــراب إلي ويمكنن

»الَّـِذي ُهـَو لََنـا كَِمرَْسـاٍة لِلنَّْفـِس ُمْؤتََمَنـٍة َوثَاِبَتـٍة، تَْدُخـُل إِلَـى َما َداِخـَل الِْحَجـاِب، َحْيُث 
َدَخـَل يَُسـوُع كََسـاِبق ألَْجلَِنـا، َصائِـًرا َعلَـى ُرتَْبـِة َملِْكـي َصـاَدَق، َرئِيـَس كََهَنـٍة إِلَـى األَبَـِد« 

)عبرانييـن ٦: 19، 20(. وفقـاً لهـذه اآليـات، مـا الـذي قـام بـه المسـيح مـن أجلنـا؟ 

 

 

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

 

 

ــا.  ــابق ألجلن ــرة هللا، كس ــى حض ــل إل ــل دخ ــماوي، ب ــدس الس ــى المق ــيح إل ــل المس دخ
ــدي«  ــداء األب ــه، »الف ــتحقاقات كفارت ــاً اس ــام اآلب مقدم ــف أم ــيح واق ــذا أن المس ــى ه معن

ــا.  ــرزه« ألجلن ــذي »أح ال
ــا وُمطّهريــن.  نعــم، عندمــا قبلنــا المســيح غفــرت لنــا ذنوبنــا، ووقفنــا أمــام هللا معفــو عّن
ولكــن تبقــى الحقيقــة وهــي أنــه حتــى بعــد أن أصبحنــا مســيحيين، نحــن ال زلنــا نخطــئ فــي 
ــل هــذه الحــاالت،  ــى الرغــم مــن كل الوعــود الرائعــة بالنصــرة. وفــي مث ــان، عل بعــض األحي
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ــا فــي الســماء. إنــه يمثــل الخاطــئ التائــب، وهــو ال يتوســل  يتشــفع المســيح كرئيــس كهنتن
ــل  ــل ألج ــه يتوس ــا( ولكن ــة بن ــتحقاقات خاص ــة اس ــا أي ــس لدين ــه لي ــتحقاقاتنا )ألن ــل اس ألج
اســتحقاقاته هــو نيابــة عنــا أمــام اآلب. »فَِمــْن ثـَـمَّ يَْقــِدُر أَْن يَُخلِّــَص أَيًْضــا إِلَــى التََّمــاِم الَِّذيــَن 

ــْم« )عبرانييــن 7: 25(.  ــي كُلِّ ِحيــٍن لِيَْشــَفَع ِفيِه ــَو َحــيٌّ ِف ــى هللِا، إِْذ ُه ــِه إِلَ ــوَن ِب ُم يَتََقدَّ

ــَد مــن جديــد ال يشــعر بحاجتــه إلــى رحمــة ونعمــة المســيح  هــل مــن مســيحي ُولِ
ــى  ــي المســيح، وعل ــا ف ــي لن ــدة الت ــاة الجدي ــه بالرغــم مــن الحي المســتمرتين؟ فإن
الرغــم مــن التغييــرات الرائعــة فــي وجودنــا، َمــن منــا ال يــدرك حاجتــه المســتمرة 
ــس  ــأن يســوع المســيح هــو رئي ــا ب ــح معرفتن ــرة؟ لمــاذا، إذن، تصب للصفــح والمغف

كهنتنــا أمــراً ذات قيمــة كبيــرة بالنســبة لنــا؟ 

3 أيار )مايو( الخميس

يوم الكفارة
ــدس  ــال للمق ــت مث ــي األرضــي كان ــدس العبران ــات المق ــن أن خدم ــم ســفر العبرانيي يعل
ــة،  ــة األرضي ــا. إنَّ الخدم ــس كهنتن ــه كرئي ــيح وافتتح ــه المس ــذي دخل ــدس ال ــماوي، المق الس
ــا  ــا، كََم ــَماِويَّاِت َوِظلََّه ــبَْه السَّ ــت »ِش ــا كان ــة به ــر الخاص ــح والتطهي ــوس الذبائ ــقيها وطق بش

ــن 8: 5(. ــَكَن« )عبرانيي ــَع الَْمْس ــٌع أَْن يَْصَن ــَو ُمزِْم ــى َوُه ــى ُموَس ــَي إِلَ أُوِح
وكمــا أن طقــوس المقــدس األرضــي قــد تضمنــت الخدمــة فــي قســمين، القــدس وقــدس 
األقــداس، هكــذا أيضــاً هــي خدمــة المســيح فــي المقــدس الســماوي. فــي المقــدس األرضــي، 
كان مفهــوم الدينونــة يتمثــل فــي يــوم الكفــارة، الــذي ينتــج عنــه تطهيــر الهيــكل كمــا هــو 
ــن. كانــت هــذه هــي المــرة الواحــدة فــي الســنة  مصــور فــي األصحــاح 16 مــن ســفر الويي
التــي يدخــل فيهــا رئيــس الكهنــة إلــى القســم الثانــي مــن المســكن، قــدس األقــداس، )الوييــن 

16: 12-14( ليقــوم بعمــل التطهيــر والتكفيــر نيابــة عــن النــاس. 

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

 

 

لقــد اندهــش علمــاء الالهــوت مــن عبــارة أن الَمقــِدس الســماوي نفســه كان بحاجــة إلــى 
تطهيــر. لكــن بمجــرد فهــم ذلــك علــى أنــه إشــارة إلــى يــوم الكفــارة، فــإن المشــكلة تختفــي. 



41

تظهــر اآليــة فــي عبرانييــن 9: 23 أن العمــل الــذي يقــوم بــه المســيح فــي المقــدس الســماوي 
ــوم  ــات ي ــي خدم ــه ف ــوم ب ــي يق ــة األرض ــس الكهن ــا كان رئي ــن م ــي ع ــر الحقيق ــو التعبي ه
الكفــارة الســنوي فــي المقــدس اإلســرائيلي. إن خدمــة الكاهــن األرضــي فــي تطهيــر المقــدس 
ــا فــي المقــدس  ــاً م ــه المســيح يوم ــذي كان ســيقوم ب ــى العمــل ال ــت إشــارة إل األرضــي كان
الســماوي. ال تذكــر اآليــة هــذا التطهيــر الســماوي ســيحدث بعــد صعــود المســيح إلــى الســماء 
مباشــرة. مــن خــالل دراســتنا لســفر دانيــال، يمكننــا أن نــرى أن هــذه المرحلــة مــن الخدمــة 
قــد بــدأت فــي عــام 1844ميالديــة. لــذا، فإننــا كمســيحيين يواجهــون األيــام األخيــرة، نحتــاج 
ــا أيضــاً أن نســترح فــي ضمــان مــا  إلــى إدراك مهابــة الوقــت الذيــن نعيــش فيــه. لكــن علين
قــام بــه المســيح مــن أجلنــا فــي الماضــي ومــا يقــوم بــه مــن أجلنــا اآلن فــي قــدس األقــداس 

بالمقــدس الســماوي. 

ــاَعُة  ــاَءْت َس ــْد َج ــُه َق ــًدا، ألَنَّ ــوُه َمْج ــوا هللَا َوأَْعطُ ــالك األول: »َخاُف ــالة الم ــن رس تعل
ــف  ــة. كي ــراب النهاي ــى اقت ــير إل ــة تش ــة الدينون ــا 14: 7(. إن حقيق ــِه« )رؤي َديُْنونَِت

ــة عيشــنا؟  ــي كيفي ــر ف ــة أن تؤث ــذه الحقيق ينبغــي له

4 أيار )مايو( الجمعة

ــاره   ــي باعتب ــدس األرض ــى المق ــن إل ــفر العبرانيي ــير س ــدرس: يش ــن ال ــد م لمزي
نمــوذج أو ِمثَــال لمــا كان ســيقوم بــه المســيح مــن أجلنــا علــى األرض بوصفــه ذبيحتنــا، ومــا 
ــاً أن  ــد قصــد للمقــدس اإلســرائيلي دائم ــا. لق ــس كهنتن ــه رئي ــي الســماء بوصف ــه ف ســيقوم ب
يكــون درســاً عمليــاً للبشــارة. كان ينبغــي لــه أن يعلــم اليهــود خطــة الخــالص التــي تضمنــت 
التضحيــة والشــفاعة والدينونــة والنهايــة الختاميــة للخطيــة. فــي الوقــت نفســه، يضيــف ســفر 
دانيــال مزيــداً مــن الضــوء بحيــث يســاعد القــراء علــى فهــم البُعــد التنبــؤي )المتعلــق بزمــن 
النهايــة( فــي العمــل الختامــي الــذي يقــوم بــه المســيح فــي المقــِدس 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 الخــالص عندمــا يبــدأ المســيا 
ــل  ــي المســكن الســماوي هلل« ]دلي ــر ف ــة والتبري ــي والدينون ــر النهائ ــق بالتطهي ــه المتعل عمل
ــر،  ــد ® للنش ــد هيرال ــو آن ــد: دار ريفي ــتوون، ماريالن ــبتيين )هاغرس ــت الس ــوت األدفنتس اله

ــة 493[. 2002(، صفح



42

أسئلة للنقاش
1. انظــر إلــى هــذا االقتبــاس لــروح النبــوة: »وكمــا حــدث قديمــا أن خطايــا الشــعب 
ــى  ــة إل ــت الخطيئ ــا انتقل ــة وبواســطة دمه ــى ذبيحــة الخطيئ ــان عل وضعــت باإليم
القــدس األَْرضــي بطريقــة رمزيــة، كذلــك فــي العهــد الجديــد تنتقــل خطايــا التائــب 
ــم  ــى القــدس الســماوي. وكمــا ت ــى المســيح وتنتقــل فعــالً إل وباإليمــان توضــع عل
التطهيــر الرمــزي للقــْدس األَْرضــي بإزالــة الخطايــا التــي كان قــد تنجــس، بهــا كذلــك 
يتــم التطهيــر الفعلــي للقــْدس 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 
ــذان تقــول  ــركات كفارتــه« )الصــراع العظيــم، صفحــة 4٦4(. مــا همــا الشــيئان الل ب
روح النبــوة أنهمــا يظهــران أولئــك الذيــن لهــم الحــق فــي »بــركات كفارتــه«؟ لمــاذا 
تعــد معرفــة هذيــن الشــيئين أمــراً هامــاً للغايــة وينبغــي لشــعب هللا اســتيعابهما، 

خاصــة فــي ظــل شــدائد وضيقــات األيــام األخيــرة؟
ــدم؟  ــه ال ــذي كان يمثل ــا ال ــدم؟ م ــة ال ــا هــي أهمي ــن 1٦: 15، 1٦. م ــرأ الويي 2. اق
لمــاذا كان الــدم َضُروِريّــاً للغايــة بالنســبة لطقــوس يــوم الكفــارة فــي ذلــك الوقــت، 

ومــا الــذي يعنيــه الــدم بالنســبة لنــا اليــوم؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»تغيير« الشريعة

السبت بعد الظهر
ــا 20: 19-23؛  ــة 7: 1-14؛ يوحن ــة 8: 1؛ 7: 15-25؛ رومي المراجــع األســبوعية: رومي

ــا 13: 17-1. ــال 7: 23-25؛ رؤي أعمــال 20: 6، 7؛ داني

، َويَظُــنُّ أَنَّــُه يَُغيِّــُر  يِســي الَْعلِــيِّ آيــة الحفــظ: »َويََتكَلَّــُم ِبــكَالٍَم ِضــدَّ الَْعلِــيِّ َويُْبلِــي ِقدِّ
ــنََّة، َويَُســلَُّموَن لَِيــِدِه إِلَــى زََمــاٍن َوأَزِْمَنــٍة َونِْصــِف زََمــاٍن« )دانيــال 7: 25(. األَْوَقــاَت َوالسُّ

إن مســألة شــريعة هللا هــي أمــر َضــُروِرّي بالنســبة لفهمنــا ألحــداث زمــن النهايــة. وبشــكل 
أكثــر تحديــداً، إنهــا مســألة الوصيــة الرابعــة المتعلقــة بســبت اليــوم الســابع. علــى الرغــم مــن 
أننــا نــدرك أن الخــالص باإليمــان وحــده وأن حفــظ النامــوس، بمــا فــي ذلــك وصيــة الســبت، 
ال يمكنــه أبــداً جلــب الخــالص، إال أننــا نــدرك أيضــاً أنــه فــي األيــام األخيــرة ســتكون إطاعــة 
نامــوس هللا، بمــا فــي ذلــك وصيــة ســبت اليــوم الســابع، ســوف تكــون مؤشــراً ظاهريــاً، عالمــة، 

تظهــر أيــن يكمــن والءنــا الحقيقــي. 
وســيصبح هــذا التمييــز واضحــاً علــى نحــو خــاص فــي ظــل أحــداث زمــن النهايــة الختاميــة 
المصــورة فــي رؤيــا 13 و 14، وذلــك عندمــا تتحــد جميــع تكتــالت القــوى الدينيــة والسياســية 
لفــرض شــكالً زائفــاً مــن العبــادة علــى ســكان العالــم. كل هــذا علــى النقيــض ممــا جــاء فــي 
ــَماِء َواألَرِْض َوالْبَْحــِر  رؤيــا 14: 7، حيــث يُدعــى شــعب هللا إلــى أن يســجدوا »لَِصانِــعِ السَّ

ــاِه«؛ معنــى هــذا هــو أن نعبــد الخالــق وحــده وليــس أي أحــد آخــر ســواه.  َويََناِبيــعِ الِْميَ
ــوف  ــبت، وس ــة الس ــاً وصي ــوس هللا، وخصوص ــى نام ــبوع إل ــذا األس ــي ه ــر ف ــوف ننظ س
ــا  ــه بالنســبة لن ــك النامــوس ومــا يعني ــر ذل ــى المســائل المتعلقــة بمحــاوالت تغيي نتطــرق إل

ــاً.  ــة قريب ــا النهاي ــن ســتأتي علين الذي

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 21 أيار )مايو(.
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5-11 أيار )مايو(الدرس السادس

»تغيير« الشريعة

السبت بعد الظهر
ــا 20: 19-23؛  ــة 7: 1-14؛ يوحن ــة 8: 1؛ 7: 15-25؛ رومي المراجــع األســبوعية: رومي

ــا 13: 17-1. ــال 7: 23-25؛ رؤي أعمــال 20: 6، 7؛ داني

، َويَظـُـنُّ أَنَّــُه يَُغيِّــُر  يِســي الَْعلِــيِّ آيــة الحفــظ: »َويََتكَلَّــُم ِبــكَالٍَم ِضــدَّ الَْعلِــيِّ َويُْبلِــي ِقدِّ
ــنََّة، َويَُســلَُّموَن لَِيــِدِه إِلَــى زََمــاٍن َوأَزِْمَنــٍة َونِْصــِف زََمــاٍن« )دانيــال 7: 25(. األَْوَقــاَت َوالسُّ

إن مســألة شــريعة هللا هــي أمــر َضــُروِرّي بالنســبة لفهمنــا ألحــداث زمــن النهايــة. وبشــكل 
أكثــر تحديــداً، إنهــا مســألة الوصيــة الرابعــة المتعلقــة بســبت اليــوم الســابع. علــى الرغــم مــن 
أننــا نــدرك أن الخــالص باإليمــان وحــده وأن حفــظ النامــوس، بمــا فــي ذلــك وصيــة الســبت، 
ال يمكنــه أبــداً جلــب الخــالص، إال أننــا نــدرك أيضــاً أنــه فــي األيــام األخيــرة ســتكون إطاعــة 
نامــوس هللا، بمــا فــي ذلــك وصيــة ســبت اليــوم الســابع، ســوف تكــون مؤشــراً ظاهريــاً، عالمــة، 

تظهــر أيــن يكمــن والءنــا الحقيقــي. 
وســيصبح هــذا التمييــز واضحــاً علــى نحــو خــاص فــي ظــل أحــداث زمــن النهايــة الختاميــة 
المصــورة فــي رؤيــا 13 و 14، وذلــك عندمــا تتحــد جميــع تكتــالت القــوى الدينيــة والسياســية 
لفــرض شــكالً زائفــاً مــن العبــادة علــى ســكان العالــم. كل هــذا علــى النقيــض ممــا جــاء فــي 
ــَماِء َواألَرِْض َوالْبَْحــِر  رؤيــا 14: 7، حيــث يُدعــى شــعب هللا إلــى أن يســجدوا »لَِصانِــعِ السَّ

ــاِه«؛ معنــى هــذا هــو أن نعبــد الخالــق وحــده وليــس أي أحــد آخــر ســواه.  َويََناِبيــعِ الِْميَ
ــوف  ــبت، وس ــة الس ــاً وصي ــوس هللا، وخصوص ــى نام ــبوع إل ــذا األس ــي ه ــر ف ــوف ننظ س
ــا  ــه بالنســبة لن ــك النامــوس ومــا يعني ــر ذل ــى المســائل المتعلقــة بمحــاوالت تغيي نتطــرق إل

ــاً.  ــة قريب ــا النهاي ــن ســتأتي علين الذي

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 21 أيار )مايو(.
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6 أيار )مايو( األحد

الوعد
يُْنونَِة  س نجده فـي رومية 8: 1: »إًِذا الَ َشـْيَء ِمـَن الدَّ أحـد أعظـم الوعـود في الكتـاب الُمَقدَّ
ـالِِكيَن لَيَْس َحَسـَب الَْجَسـِد بَْل َحَسـَب الرُّوِح.«  اآلَن َعلَـى الَِّذيـَن ُهـْم ِفـي الَْمِسـيِح يَُسـوَع، السَّ
تأتـي هـذه الكلمـات كنـوع مـن التتويـج، أو االسـتنتاج لسلسـلة من األفـكار التي جـاءت قبلها. 
وفقـط مـن خـالل دراسـتنا لمـا كان يتحـدث عنه بولس فـي المقاطع السـابقة لهـذه اآلية، نحن 

يمكننـا أن نسـتوعب بشـكل أفضل الرجـاء والوعـد الموجوَدين فيها. 

اقــرأ روميــة 7: 15-25. مــا هــو جوهــر مــا يقولــه بولــس فــي هــذه اآليــات ويجعــل ممــا 
يقولــه فــي روميــة 8: 1 ُمطَْمِئنــاً للغايــة؟

 

علـى الرغـم مـن الجـدل الكبيـر الـذي كان موجـوداً في المسـيحية حـول مـا إذا كان، أو لم 
يكـن، بولـس يتحـدث عـن نفسـه تحديـداً، كمؤمـن، إال أن هنـاك شـيئاً واحـداً واضـح وهـو أن 
بولـس فـي الواقـع يتحـدث عن واقـع وحقيقة الخطيـة. فكل شـخص، حتى المسـيحيين، يمكنه 
بطريقـة أو بأخـرى أن يتفهـم، مـن واقـع اختبـاره الشـخصي، الصـراع الـذي يشـير إليـه بولـس 
هنـا. فإنـه مـن منـا لـم يشـعر بجاذبيـة الجسـد و »الخطيـة التـي تسـكن فيـه«، والتي تتسـبب 
فـي جعلـه يفعـل مـا يعـرف أنـه ال ينبغي أن يفعلـه، أو ال يفعل مـا يعرف أنه يجـب أن يفعله؟ 

بالنسـبة لبولـس، لـم تكمـن المشـكلة في النامـوس، المشـكلة هي أجسـادنا. 
مــن منــا لــم يجــد نفســه يرغــب فــي فعــل مــا هــو صــواب، بينمــا ينتهــي بــه األمــر فيفعــل 
مــا هــو خطــأ؟ حتــى وإن كان بولــس ال يتحــدث عــن حتميــة الخطيــة فــي حيــاة المســيحي 
ــا، إال أن المؤكــد هــو أنــه يقــدم حجــة قويــة للصــراع الدائــم الــذي  المولــود مــن جديــد هن

يواجهــه أي شــخص يســعى إلــى طاعــة هللا. 
! َمــْن يُْنِقُذنِــي  ــِقيُّ لذلــك، يأتــي بولــس إلــى العبــارة المشــهورة: »َويِْحــي أَنَــا اإلِنَْســاُن الشَّ
ــد  ــي الوع ــيح وف ــي المس ــودة ف ــة موج ــة 7: 24(. واإلجاب ــْوِت؟« )رومي ــَذا الَْم ــِد ه ــْن َجَس ِم
ــم،  ــروح. نع ــاً لل ــير وفق ــة، يس ــذي، بالنعم ــيح ال ــن بالمس ــة« للمؤم ــه »ال دينون ــم بأن العظي
يصــارع المؤمنــون؛ نعــم، يواجهــون التجــارب؛ نعــم، الخطيــة هــي حقيقــة واقعــة. لكــن مــن 
ــي  ــوس؛ ف ــن بالنام ــودوا مداني ــون، ال يع ــن يؤمن ــك الذي ــإن أولئ ــيح، ف ــان بالمس ــالل اإليم خ
الواقــع، هــم يطيعونــه. وبالتالــي، هــم يتعلمــون أن يســلكوا بالــروح وليــس »حســب الجســد.«

اقرأ مجدداً اآليات الكتابية لدرس اليوم. بأية طرق يمكنك أن تتفهم ما يقوله بولس في 
هذه اآليات؟ لماذا، إذن، تعد اآلية في رومية 8: 1 وعداً رائعاً بالفعل؟
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7 أيار )مايو( االثنين

الناموس والخطية
فـي دراسـة األمـس نظرنـا إلـى اآليات التـي فـي روميـة 7: 15-25 التي تحدثت عـن حقيقة 
الخطيـة بالنسـبة للجميـع، بمـا في ذلك المسـيحيين. ومع ذلـك، فإنه في اآليات السـابقة لهذه، 

أشـار بولـس إلـى النامـوس الذي يظهر كـم أن الخطية سـائدة وكم هـي قاتلة.

ــا هــذه  ــة؟ مــاذا تخبرن ــن النامــوس والخطي ــة بي ــة 7: 1-14. مــا هــي العالق ــرأ رومي اق
ــص بالنامــوس؟ ــات أيضــاً عــن اســتحالة أن نخل اآلي

 

ــس  ــر بول ــا. أوالً، يُظه ــس هن ــه بول ــا يعلم ــتخلصهما مم ــمتان نس ــان حاس ــد نقطت توج
ــة،  ــة هــي الخطي ــح.« المعضل ــة. النامــوس »مقــدس وصال أن النامــوس ليــس هــو المعضل
ــظ  ــوت؛ المالح ــة والم ــي الخطي ــى معضلت ــوس إل ــير النام ــوت. يش ــى الم ــؤدي إل ــي ت الت
ــه ال يقــدم شــيئاً  ــر وضوحــاً، لكن ــة والمــوت أكث هــو أن النامــوس يجعــل معضلتــي الخطي

مــن شــأنه حــل المشــكلة. 
فقــط القــارئ الســطحي هــو الــذي يمكنــه اســتخدام هــذه اآليــات )مــع تجاهــل العديــد 
ــذا هــو  ــد أُبطــل. فه ــا العشــر، ق ــات األخــرى( ليجــادل بالقــول أن النامــوس، الوصاي مــن اآلي
ــو  ــى ل ــاً أو ذات معن ــس ســيكون منطقي ــه بول ــا كتب ــه ال شــيء مم ــس. فإن عكــس نقطــة بول
أن النامــوس قــد أبطــل. فــإن حجــة بولــس تصبــح ســارية علــى افتــراض أن النامــوس ال يــزال 
ملزمــاً، ألن النامــوس هــو الــذي يشــير إلــى حقيقــة الخطيــة ومــا نتــج عنهــا مــن حاجــة إلــى 
البشــارة. »فََمــاَذا نَُقــوُل؟ َهــِل النَّاُمــوُس َخِطيَّــٌة؟ َحاَشــا! بـَـْل لَــْم أَْعــرِِف الَْخِطيَّــَة إاِلَّ ِبالنَّاُمــوِس. 

ــِل النَّاُمــوُس: »الَ تَْشــتَِه«« )روميــة 7: 7(. ــْم يَُق ــْو لَ ــْهَوَة لَ ــرِِف الشَّ ــْم أَْع فَِإنَِّنــي لَ

اقــرأ روميــة 7: 13 بعنايــة. مــا الــذي يقولــه بولــس ليــس فقــط عــن النامــوس ولكــن 
عــن الســبب فــي أنــه ال يــزال ضروريــاً؟

 

ـــو  ـــوس ه ـــك. النام ـــل ذل ـــي تفع ـــي الت ـــة ه ـــا الخطي ـــوت؛ إنم ـــج الم ـــوس ال ينت إن النام
ـــة. لكـــن  ـــى الخطي ـــه يشـــير إل ـــي أن ـــح ف ـــوس صال ـــة. النام ـــة قاتل ـــم هـــي الخطي ـــر ك ـــا يظه م
ـــل.  ـــا الح ـــي لديه ـــي الت ـــارة ه ـــط البش ـــة. فق ـــة الخطي ـــالً لمعضل ـــه ح ـــس لدي ـــوس لي النام
ـــاج  ـــيح، نحت ـــي المس ـــالص ف ـــا الخ ـــن نلن ـــن الذي ـــيحيين، نح ـــا كمس ـــي أنن ـــس ه ـــة بول نقط
ـــة  ـــي عالق ـــش ف ـــو أن نعي ـــذا ه ـــى ه ـــة 7: 6(؛ معن ـــرُّوِح« )رومي ِة ال ـــدَّ ـــدم »ِبِج ـــى أن نخ إل
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ـــا  ـــر مم ـــعار الكثي ـــو ش ـــا )وه ـــره لخالصن ـــتحقاقاته وب ـــي اس ـــن ف ـــيح، واثقي ـــع المس ـــان م إيم
ـــة(. ـــفر رومي ـــي س ـــابقاً ف ـــره س ورد ذك

كيف أظهر لك اختبارك الشخصي في حفظ الناموس، حاجتك إلى نعمة هللا؟

8 أيار )مايو( الثالثاء

من السبت إلى األحد؟
ــا المســيحيين مــن  ــا وأخواتن ــان إخوتن ــر مــن األحي كأدفنتســت ســبتيين، نســمع فــي كثي
الطوائــف األخــرى يجادلــون بــأن النامــوس قــد أُبطــل، أو أننــا لســنا تحــت النامــوس بــل تحــت 
النعمــة. مــع ذلــك، فــإن مــا يقولونــه حقــاً هــو أن الوصيــة الرابعــة هــي التــي أُبطلــت. ولكــن 
الكثيريــن ال يقولــون حتــى ذلــك. إنهــم يقولــون بــدالً مــن ذلــك أن ســبت اليــوم الســابع قــد 

اســتُِعيض عنــه بيــوم األحــد، أول أيــام األســبوع، إكرامــاً لقيامــة المســيح. 
وهم يعتقدون أن لديهم النصوص الكتابية التي تثبت ذلك أيضاً.

وفيمـا يلـي بعـض النصوص الشـائعة التي يعتقـد العديد من المسـيحيين أنها تشـير إلى أن 
يـوم الراحـة، اليـوم السـابع في العهـد القديم، قـد تغير إلى اليـوم األول من األسـبوع في العهد 
الجديـد. وإذ نقـرأ هـذه النصوص الكتابية، نحن بحاجة إلى أن نسـأل أنفسـنا مـا إذا كانت هذه 
اآليـات تتكلـم حقـاً عـن تغييـر اليـوم، أَم أنها ببسـاطة تصف أحداثـاً قد وقعت في يوم السـبت 

أو يـوم األحـد، ولكـن دون أن يصـل األمر إلى مسـتوى تغيير يـوم العبادة. 

ــع التالميــذ  اقــرأ يوحنــا 20: 19-23. مــا هــو الســبب الــذي تعطيــه هــذه الفقــرة لَِتَجمُّ
ــاع  ــا إذا كان هــذا االجتم ــات بشــأن م ــه هــذه اآلي ــذي تقول ــا ال ــة؟ م ــك الغرف ــي تل ف

ــادة تكريمــاً لقيامــة المســيح، كمــا يزعــم البعــض؟  ــارة عــن خدمــة عب عب

 

اقــرأ أعمــال 20: ٦، 7. فــي هــذه اآليــات، هــل هنــاك مــا يُشــير إلــى أن الســبت قــد 
ــام األســبوع؟ انظــر أيضــاً أعمــال 2: 4٦. ــى األحــد، أول أي ــر إل تغي

 

اقـرأ 1كورنثـوس 1٦: 1-4. باإلضافـة إلـى حقيقة أنهم كانوا يخزنون العطـاءات في البيت في 
أول أيـام األسـبوع، هـل هنـاك ما تعلمه هذه اآليات بشـأن أي تغيير من السـبت إلى األحد؟
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ــام  ــد أن أول أي ــز معتق ــل« لتعزي ــتخدم »كدلي ــي تس ــة الت ــوص الكتابي ــي النص ــذه ه ه
ــَل ســبت اليــوم الســابع. فباســتثناء اإلشــارة إلــى مــرات قليلــة اجتمــع فيهــا  األســبوع قــد أَبْطَ
المؤمنــون، ألســباب مختلفــة، ال يشــير أي نــص مــن هــذه النصــوص إلــى أن اجتمــاع المؤمنيــن 
كان عبــارة عــن خدمــات عبــادة ُعِقــدت فــي اليــوم األول مــن األســبوع الســتبدال ســبت اليــوم 
ــدى  ــى م ــد المســيحية عل ــى نصــوص التقالي ــودة إل الســابع. إِنَّ هــذا الجــدال هــو مجــرد ع
القــرون الطويلــة مــن حفــظ األحــد. إنهــا محاولــة لجعــل هــذه اآليــات الكتابيــة تقــول شــيئاً 

لــم يكــن موجــوداً فيهــا مــن األســاس. 

9 أيار )مايو( األربعاء

اليوم السابع في العهد الجديد
كمـا رأينـا بـدرس األمس، فـإن النصوص المسـتخدمة عـادة للترويج لفكـرة أن األحد قد حل 
محـل السـبت ال تقـول شـيئاً من هـذا القبيل. في الواقع، إن كل إشـارة إلى سـبت اليوم السـابع 

فـي العهـد الجديـد تُظهـر أنـه كان ال يزال يحفـظ كوصية من وصايا هللا العشـرة. 

ــبت  ــن س ــة ع ــرات الكتابي ــذه الفق ــا ه ــاذا تخبرن ــا 4: 14-1٦؛ 23: 55، 5٦. م ــرأ لوق اق
ــل وبعــد مــوت المســيح؟  ــوم الســابع قب الي

 

ـبِْت اْسـتَرَْحَن َحَسـَب الَْوِصيَّـِة«  الحـظ كيـف أن النسـاء الالتـي كـن مـع المسـيح »ِفـي السَّ
)لوقـا 23: 56(. مـن الواضـح أن الوصيـة الُمشـار إليهـا هنـا كانـت الوصيـة الرابعـة التـي كتبـت 
علـى الحجـر فـي سـيناء. لذلـك، فـإنَّ كل مـا تعلَّمَنـه خـالل الوقـت الـذي قضينـه مع المسـيح، 
ليـس هنـاك إشـارة إلـى أنهن تعلمن شـيئاً يخالـف حفظ وصايا هللا العشـر التـي تضمنت وصية 
السـبت. فـي الواقـع، لقـد قـال المسـيح لتالميـذه، » ›إِْن كُْنتُـْم تُِحبُّونَِنـي فَاْحَفظُـوا َوَصايَـاَي‹ « 
)يوحنـا 14: 15(. ووصايـاه، التـي حفظهـا هـو نفسـه، تضمنـت سـبت اليـوم السـابع. فلـو قُِصد 

لألحـد أن يكـون بديـالً للسـبت، فـإن هـؤالء النسـوة لـم يعرفـن شـيئاً عن هـذا األمر.

اقـرأ أعمـال 13: 14، 42-44؛ أعمـال 1٦: 12، 13. مـا هـي األدلـة التـي تقدمهـا هـذه 
اآليـات علـى حفـظ السـبت؟ ما هـي األدلة التـي تقدمها على حفـظ أول أيام األسـبوع؟ 

 

ال نجــد فــي هــذه النصــوص أي دليــل علــى تغييــر الســبت إلــى األحــد. بــدالً مــن ذلــك، 
تشــير النصــوص بوضــوح إلــى أن المســيحيين األوائــل حفظــوا ســبت اليــوم الســابع. 
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واآليــة فــي أعمــال 16: 13 مثيــرة لالهتمــام بشــكل خــاص ألن الحــدث الُمشــار إليــه هنــا 
قــد حصــل خــارج نطــاق المجمــع اليهــودي. فقــد كان المؤمنــون يجتمعــون علــى عنــد النهــر 
ــاَدُة« أَْن يذهبــوا إلــى هنــاك ويصلــوا. وقــد فعلــوا ذلــك فــي ســبت اليــوم  ــُث َجــرَِت الَْع »َحيْ
الســابع، وذلــك بعــد مــوت المســيح بعــدة ســنوات، أيضــاً. فــإذا كان الســبت قــد تغيــر لألحــد، 

فإنــه ال شــيء فــي هــذه الفقــرة الكتابيــة يشــير إلــى هــذا التغييــر.

ــا  ــك مــن خالله ــي يمكن ــة، الت ــة مــن اإلدان ــا هــي بعــض الطــرق اللطيفــة، الخالي م
ــوم الســابع؟ ــوم األحــد بشــأن ســبت الي ــن يحفظــون ي ــى َم الشــهادة إل

10 أيار )مايو( الخميس

محاولة تغيير السبت

إن نامــوس هللا، الوصايــا العشــر، ال يــزال ملزمــاً )انظــر أيضــاً يعقــوب 2: 12-10(، 
وهــذا النامــوس يتضمــن وصيــة ســبت اليــوم الســابع. لمــاذا، إذن، يحفــظ كثيــر مــن 

ــي لحفظــه؟     ــرر كتاب ــاك مب ــس هن ــه لي ــن أن ــي حي المســيحيين األحــد ف

 

ــل،  ــات عظيمــة: باب ــع إمبراطوري ــال عــن صعــود أرب يتحــدث األصحــاح 7 مــن ســفر داني
ــة  ــي مرحل ــة. وف ــة أرضي ــر إمبراطوري ــع وآخ ــي راب ــي ه ــا الت ــان، وروم ــارس، اليون ــادي وف م
الحقــة مــن اإلمبراطوريــة الرومانيــة، يتــم تصويــر قــوة القــرن الصغيــر علــى أنهــا طالعــة مــن 
ــة  ــن اإلمبراطوري ــزءاً م ــزال ج ــوة ال ت ــذه الق ــت ه ــال 7: 8(. وكان ــة )داني ــذه اإلمبراطوري ه
الرومانيــة، كل مــا فــي األمــر هــو أنهــا ظهــرت فــي مرحلــة متأخــرة مــن تاريــخ اإلمبراطوريــة 
ــذا  ــى ه ــا، وإل ــن روم ــي نشــأت مباشــرة م ــة، الت ــوة ســوى البابوي ــا هــذه الق ــة. وم الروماني
ــَر  ــز فــي القــرن الســابع عشــر: »إذا فَكَّ ــزال جــزءاً منهــا. كتــب تومــاس هوب ــوم، هــي ال ت الي
اإلنســان فــي النســخة األصليــة لهــذه الســلطة اإلكْلِيرِكيّــة العظيمــة، فســوف يــدرك بســهولة أن 
البابويــة ليســت أكثــر مــن شــبح لإلمبراطوريــة الرومانيــة الراحلــة، يجلــس متوًجــا فــوق قبرها« 

ــان )أكســفورد: مطبعــة جامعــة أكســفورد، 1996(، صفحــة 463[.  ــر، ليفياث ]تومــاس هوب

اقرأ دانيال 7: 23-25. ماذا تعلِّمنا هذه اآليات ويساعدنا على فهم منشأ حفظ األحد؟

 

تظهــر اللغــة األصليــة، اآلراميــة، فــي اآليــة 25 أن القــرن الصغيــر »اعتــزم« تغييــر الشــريعة. 
أي قــوة أرضيــة يمكنهــا، فــي الواقــع، تغييــر شــريعة هللا؟ 
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علــى الرغــم مــن أن التفاصيــل الدقيقــة غيــر واضحــة فــي التاريــخ، إال أننــا نعــرف بالفعــل 
أنــه بمقتضــى الســلطة البابويــة قــد تــم اســتبدال ســبت اليــوم الســابع بتقليــد حفــظ األحــد، 
وهــو تقليــد مترســخ بقــوة لدرجــة أن اإلصــالح البروتســتانتي أبقــى علــى هــذا التقليــد حيــاً، 
ــزال معظــم البروتســتانت يحفظــون أول  ــوم، ال ي ــي القــرن الحــادي والعشــرين. والي ــى ف حت

أيــام األســبوع بــدالً مــن إتبــاع الوصيــة الكتابيــة التــي تنــادي بحفــظ اليــوم الســابع. 

اقــرأ رؤيــا 13: 1-17 وقارنهــا مــع دانيــال 7: 1-8، 21، 24، 25. مــا هــي الصــورة الوصفية 
ــم  ــى فه ــة ويســاعدنا عل ــرات الكتابي ــي هــذه الفق ــم اســتخدامها ف ــي يت ــة الت المماثل

أحــداث األيــام األخيــرة؟

 

تُشــير الرؤيــا إلــى االضطهــاد الــذي ســيحل علــى أولئــك الــذي ســيرفضون »العبــادة« وفقــاً 
لمــا تُمليــه القــوى الُمشــار إليهــا فــي ســفر الرؤيــا، وذلــك باســتخدام صــوراً مجازيــة مــن ســفر 
دانيــال مباشــرة. ومــن بيــن هــذه الصــور المجازيــة هنــاك صــورة للمرحلــة األخيــرة )مرحلــة 

الســيادة البابويــة( لرومــا. 

11 أيار )مايو( الجمعة

لمزيــد مــن الــدرس: إن نفــس التنيــن، الشــيطان، الــذي صنــع حربــاً ضــد هللا فــي 
ــن  ــك الذي ــى األرض، أولئ ــعب هللا عل ــع ش ــاً م ــع حرب ــذي يصن ــو ال ــا 12: 7( ه ــماء )رؤي الس
»يحفظــون وصايــا هللا« )رؤيــا 12: 17؛ انظــر أيضــاً 13: 2، 4(. فــي الواقــع، إن الشــيطان نفســه 
يصبــح هدفــاً للعبــادة أيضــاً )رؤيــا 13: 4(. لــذا، فــإن الحــرب ضــد هللا، التــي بدأهــا الشــيطان 
فــي الســماء، يســعى الشــيطان إلــى تواصلهــا علــى األرض. وســيكون هجــوم الشــيطان علــى 

شــريعة هللا هــو األمــر المحــوري فــي هجومــه علــى هللا.
»فالوصيـة الرابعـة تعلـن لنـا أن هللا هـو خالـق السـماوات واألَرْض، وبذلـك يمتـاز عـن كل 
اآللهـة الكاذبـة. ولكـي تذكرنـا هـذه الوصيـة بعمـل الخلـق علمتنـا أن اليـوم السـابع قـد قُدس 
كيـوم راحـة لإلنسـان. وكان القصـد منهـا جعـل اإللـه الحـي نصـب عيـون النـاس وعقولهم على 
الـدوام كأصـل الوجـود وموضـوع العبـادة والسـجود. إن الشـيطان يحـاول أن يحـول النـاس عن 
والئهـم هلل وتقديـم الطاعـة لشـريعته، ولذلك فهو يحـول كل جهوده لمحاربة تلـك الوصية التي 

تشـير إلـى هللا كالخالـق« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحـة 60(.
ــة  ــو العالم ــابع ه ــوم الس ــبت الي ــماء واألرض«، وس ــق »الس ــه خال ــرب ألن ــد ال ــا نعب إنن
المحوريــة التــي تبيّــن أن هللا هــو الخالــق، وهــي عالمــة يعــود تاريخهــا إلــى أســبوع الخليقــة 
)انظــر تكويــن 2: 1-3(. ال عجــب أن الشــيطان فــي هجومــه علــى ســلطة هللا يســتهدف العالمــة 

دة لتلــك الســطلة: ســبت اليــوم الســابع.   األساســية الُمحــدِّ
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متى 24 و 25

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: متــى 24: 1-25؛ رؤيــا 13: 11-17؛ متــى 7: 24-27؛ لوقــا 21: 

20؛ 2ملــوك 23: 13؛ متــى 25: 30-1.

آيــة الحفــظ: » ›ألَنَّــُه َســَيُقوُم ُمَســَحاُء كََذبَــٌة َوأَنِْبَيــاُء كََذبَــٌة َويُْعطُــوَن آيَــاٍت َعِظيَمــًة 
َوَعَجائِــَب، َحتَّــى يُِضلُّــوا لَــْو أَْمكَــَن الُْمْخَتاِريــَن أَيًْضــا‹ « )متــى 24: 24(.

فـي متـى 24 و25، يكشـف المسـيح حقائـق هامـة حـول أزمنـة النهايـة وحول كيـف نكون 
مسـتعدين. وبمعنـى مـن المعانـي، كانـت هـذه األصحاحـات عبـارة عـن تعاليـم المسـيح عـن 
أحـداث األيـام األخيـرة. في الوقت نفسـه، فإن المسـيح، وبالنظر إلى المسـتقبل القريب آنذاك، 
قد رأى دمار أورشـليم الوشـيك، وهي الكارثة التي كانت ذات أبعاد مأسـاوية بالنسـبة لشـعبه. 
لكـن المسـيح فـي حديثـه إلـى تالميـذه كان يتحـدث أيضـاً إلـى أتباعـه فـي األجيـال التـي 
كانـت سـتأتي، بمـا فـي ذلـك وخصوصـاً الجيـل األخيـر علـى األرض، الجيـل الذي سـيكون على 
قيـد الحيـاة عندمـا يعـود المسـيح. وال يرسـم المسـيح صـورة جميلة عنـد حديثه عـن األحداث 
المسـتقبلية. فـإن الحـروب وأخبـار الحروب، واألوبئة والمسـحاء الكذبة واالضطهاد سـتكون من 
نَِصيـب العالـم ونَِصيـب كنيسـة المسـيح. والمثيـر للدهشـة بمـا فيـه الكفاية هـو أننـا إذ ننظر 
إلـى الـوراء عبـر الزمـان، يمكننـا أن نـرى مدى مـا كانت عليـه تنبؤات المسـيح من دقـة. لذلك، 

يمكننـا أن نثـق بـه فيمـا يتعلـق بالتنبـؤات التـي لم تتحقـق بعد فـي حياتنا.
لكـن المسـيح لـم يكتـف بمجـرد تحذيرنـا ممـا هو آٍت. فقـد قام فـي متى 24 بسـرد أمثال، 
إذا تـم اإلصغـاء إليهـا، فإنهـا سـتعمل علـى إعـداد شـعب هللا للوقـت الـذي فيـه يعـود » ›ابـن 
اإلنسـان‹ «. نعـم، األوقـات العصيبـة سـتأتي، ولكـن المسـيح سـيعد شـعباً للقائـه عندمـا يعود.  

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق، 19 أيار )مايو(.

وفــي األيــام األخيــرة، ســيكون هلل علــى األرض شــعب ســوف يظلــون صامديــن فــي والئهــم 
لــه، والٌء يتجلــى مــن خــالل إطاعتهــم لــكل وصايــا هللا، بمــا فــي ذلــك الوصيــة الوحيــدة التــي 

تشــير بشــكل محــدد إلــى هللا كالخالــق الــذي وحــده يســتحق عبادتنــا.

أسئلة للنقاش
ــك  ــع ذل ــة وم ــة الخطي ــن حقيق ــون ع ــن يتحدث ــؤالء الذي ــكلة ه ــي مش ــا ه 1. م
ــك  ــذي يمكن ــر ال ــض الكبي ــو التناق ــا ه ــت؟ م ــد أبطل ــريعة هللا ق ــأن ش ــون ب يجادل

ــر؟  ــذا التفكي ــل ه ــي مث ــه ف مالحظت
ــأن األحــد قــد حــل  ــون ب ــارك الشــخصي مــع أولئــك الذيــن يجادل 2. مــا هــو اختب
محــل الســبت؟ مــا هــي الحجــج التــي يســتخدمونها، ومــا مــدى صحتهــا وصوابهــا؟ 
كيــف يمكــن التعامــل مــع الحجــج الشــائعة بــأن حفــظ ســبت اليــوم الســابع هــو 

ــة للحصــول علــى الخــالص بواســطة األعمــال؟ محاول
3. وبينمــا نحــن نتحــدث مــع اآلخريــن عــن الســبت وبينمــا نســتعد ألحــداث زمــن 
النهايــة، لمــاذا مــن المهــم توضيــح أن التحديــات المتعلقــة بـــ »ســمة الوحــش« لــم 

تحــدث بعــد؟
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12-18 أيار )مايو(الدرس السابع

متى 24 و 25

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: متــى 24: 1-25؛ رؤيــا 13: 11-17؛ متــى 7: 24-27؛ لوقــا 21: 

20؛ 2ملــوك 23: 13؛ متــى 25: 30-1.

آيــة الحفــظ: » ›ألَنَّــُه َســَيُقوُم ُمَســَحاُء كََذبَــٌة َوأَنِْبَيــاُء كََذبَــٌة َويُْعطُــوَن آيَــاٍت َعِظيَمــًة 
َوَعَجائِــَب، َحتَّــى يُِضلُّــوا لَــْو أَْمكَــَن الُْمْخَتاِريــَن أَيًْضــا‹ « )متــى 24: 24(.

فـي متـى 24 و25، يكشـف المسـيح حقائـق هامـة حـول أزمنـة النهايـة وحول كيـف نكون 
مسـتعدين. وبمعنـى مـن المعانـي، كانـت هـذه األصحاحـات عبـارة عـن تعاليـم المسـيح عـن 
أحـداث األيـام األخيـرة. في الوقت نفسـه، فإن المسـيح، وبالنظر إلى المسـتقبل القريب آنذاك، 
قد رأى دمار أورشـليم الوشـيك، وهي الكارثة التي كانت ذات أبعاد مأسـاوية بالنسـبة لشـعبه. 
لكـن المسـيح فـي حديثـه إلـى تالميـذه كان يتحـدث أيضـاً إلـى أتباعـه فـي األجيـال التـي 
كانـت سـتأتي، بمـا فـي ذلـك وخصوصـاً الجيـل األخيـر علـى األرض، الجيـل الذي سـيكون على 
قيـد الحيـاة عندمـا يعـود المسـيح. وال يرسـم المسـيح صـورة جميلة عنـد حديثه عـن األحداث 
المسـتقبلية. فـإن الحـروب وأخبـار الحروب، واألوبئة والمسـحاء الكذبة واالضطهاد سـتكون من 
نَِصيـب العالـم ونَِصيـب كنيسـة المسـيح. والمثيـر للدهشـة بمـا فيـه الكفاية هـو أننـا إذ ننظر 
إلـى الـوراء عبـر الزمـان، يمكننـا أن نـرى مدى مـا كانت عليـه تنبؤات المسـيح من دقـة. لذلك، 

يمكننـا أن نثـق بـه فيمـا يتعلـق بالتنبـؤات التـي لم تتحقـق بعد فـي حياتنا.
لكـن المسـيح لـم يكتـف بمجـرد تحذيرنـا ممـا هو آٍت. فقـد قام فـي متى 24 بسـرد أمثال، 
إذا تـم اإلصغـاء إليهـا، فإنهـا سـتعمل علـى إعـداد شـعب هللا للوقـت الـذي فيـه يعـود » ›ابـن 
اإلنسـان‹ «. نعـم، األوقـات العصيبـة سـتأتي، ولكـن المسـيح سـيعد شـعباً للقائـه عندمـا يعود.  

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق، 19 أيار )مايو(.
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13 أيار )مايو( األحد

تأكيد قوي للنبوة
ــون.  ــل الزيت ــى جب ــذ مــع المســيح عل ــب، تحــدث التالمي ــل الصلي ــرة قب ــام األخي ــي األي ف
ــط  ــا هــو بالضب ــر. مــن يعــرف م ــكل ســوف يدم ــك تســمع المســيح يقــول أن الهي ــل أن تخي
ــى أنهــم ربطــوا  ــك تشــير إل ــذي دار فــي أذهانهــم، لكــن األســئلة التــي طرحوهــا بعــد ذل ال

ْهــِر« )متــى 24: 3(. دمــار الهيــكل بـــ »انِْقَضــاِء الدَّ

اقرأ متى 24: 1-25. ما هي الرسالة الشاملة التي أعطاها المسيح ألتباعه حول األيام األخيرة؟ 

 

ــن أمــور أخــرى، أن المســيح كان  ــى 24: 1-25 توضــح، مــن بي ــة فــي مت الفقــرات الكتابي
منشــغالً بشــأن الضــالالت التــي ســوف تبلبــل شــعبه علــى مــر العصــور وإلــى زمــن النهايــة. من 
بيــن هــذه الضــالالت ســيكون هنــاك مســحاء كذبــة. ســيأتي البعــض زاعميــن أنهــم يمثلــون 
المســيح )أنبيــاء كذبــة(، والبعــض ســيأتون زاعميــن أنهــم المســيح. والشــيء الرهيــب هــو أن 

النــاس ســوف يصدقونهــم أيضــاً. 
وقــد رأينــا تأكيــداً حزينــاً ولكــن قويــاً لكلمــة هللا. فعلــى مــر التاريــخ، بــل وحتــى فــي أيامنــا 
هــذه، جــاء مضللــون يقــول كل واحــد منهــم »أنــا هــو المســيح.« يــا لهــا مــن نبــوءة رائعــة! 
وفــي زماننــا الحالــي، يمكننــا إْســِتْعراض القــرون الطويلــة مــن التاريــخ لنــرى )بطــرق تعــذرت 
علــى أولئــك الذيــن عاشــوا فــي زمــن المســيح( مــدى دقــة هــذه التنبــؤات. ومــع ذلــك، فإنــه 

ليــس علينــا أن نتفاجــأ إذا رأينــا هــذه الضــالالت فــي تزايــد إذ نقتــرب مــن األزمــة األخيــرة.  
أيضــاً، فــي ســياق تأكيــد وتثبيــت اإليمــان، الحــظ كيــف صــوَّر المســيح حالــة العالــم. ففــي 
أوقــات مختلفــة مــن تاريــخ األرض منــذ زمــن المســيح، َعلَّــَق أنــاس آمالهــم علــى أشــياء كانــوا 
يعتقــدون أنهــا ستالشــى أو علــى األقــل ســتقلل كثيــراً مــن معانــاة وويــالت البشــرية. ســواء كان 
ذلــك الحــركات السياســية أو التكنولوجيــا أو العلــوم أو المنطــق – فإنــه فــي وقــت أو فــي آخــر، 
كانــت آمــال النــاس كبيــرة فــي أن هــذه األمــور ســوف تقــود إلــى وجــود المدينــة الفاضلــة 
هنــا علــى األرض. وقــد أظهــرت شــهادة التاريــخ المؤلمــة مــراراً وتكــراراً أن هــذه اآلمــال كانــت 
ــة العالــم اليــوم هــي تمامــاً كمــا قــال المســيح أنهــا ســتكون  واهيــة علــى الــدوام. فــإن حال
عليــه. فكلمــات المســيح التــي نطــق بهــا منــذ مــا يقــرب مــن ألفــي ســنة، تظهــر كــم كانــت 

تلــك اآلمــال آمــاالً ُمَضلِّلـَـة حقــاً.

اقــرأ متــى 24: 25. مــا الــذي يمكننــا أن نســتخلصه مــن هــذه اآليــة ومــن شــأنه أن 
يســاعد علــى تثبيتنــا فــي إيماننــا؟ 
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14 أيار )مايو( االثنين

االحتمال حتى النهاية

اقــرأ متــى 24: 9 ورؤيــا 13: 11-17. مــا هــي أوجــه الشــبه بيــن مــا قالــه المســيح هنــا 
فــي إنجيــل متــى وبيــن مــا أوحــى بــه إلــى يوحنــا ليكتــب عنــه فــي ســفر الرؤيــا؟ 

 

ــة الزمــان تتضمــن قلقــه مــن التضليــل العالمــي  إن قلــق المســيح علــى شــعبه فــي نهاي
الــذي يتســبب فــي جعــل األمــم تعــارض اإليمــان الحقيقــي وتفــرض عبــادة زائفــة علــى العالــم. 
وأولئــك الذيــن يتمســكون بالحــق ســوف يواجهــون الكراهيــة والضيقــات بــل وحتــى المــوت. 

اقــرأ متــى 24: 13. مــا هــي وســيلة اإلنســان إلــى النجــاة والبقــاء مخلصــاً وأمينــاً، حتــى 
فــي ظــل مــا يلقــاه مــن معارضــة عالميــة؟ 

 

ــراع  ــذا الص ــي ه ــون ف ــاب يثبت ــق الكت ــم بحقائ ــوا عقوله ــد حصن ــن ق ــر الذي ــس غي »ولي
األخيــر العظيــم« )روح النبــوة، الصــراع العظيــم، صفحــة 642(. تعنــي هــذه العبــارة أن جميــع 
أولئــك الذيــن يحصنــون عقولهــم بالحقائــق الكتابيــة ســوف ال ينجرفــون فــي أي مــن ضــالالت 
ــإن  ــت؛ وإال ف ــي هــذا الوق ــي الحــق ف ــن ف ــوا متجذري ــم أن يكون ــة. يجــب عليه ــن النهاي زم

الضــالالت ســوف تطغــى عليهــم. 

اقرأ متى 7: 24-27. ما هو الشيء اآلخر، ذات األهمية البالغة، للبقاء أمناء وُمخلِصين هلل؟ 

 

ــه  ــا يقول ــاً لم ــك، وفق ــة، إال أن ذل ــن أهمي ــة هللا م ــي كلم ــي ف ــات الذهن ــا للثب ــدر م بق
المســيح، ال يــزال غيــر كافيــاً للصمــود فــي خضــم التجــارب والمحــن التــي ســنواجهها. فإنــه 
علينــا وضــع مــا تعلمنــاه حيــز التنفيــذ؛ معنــى هــذا أنــه علينــا أن نطيــع الحــق كمــا هــو فــي 
ــن  ــا، بي ــرق بينهم ــن الف ــوع. لك ــوال يس ــمعا أق ــن س ــاله، كال البناءي ــل أع ــي المث ــيح. ف المس

ــد علَّمــه المســيح.  ــا ق الصمــود وعــدم الصمــود، كان إطاعــة م

ــا  ــع؟ م ــذي ال يطي ــا يســقط الشــخص ال ــع، بينم ــذي يطي ــت الشــخص ال ــاذا يثب لم
الفــرق الــذي تحدثــه الطاعــة فــي اإلبقــاء علــى الشــخص ثابتــاً وراســخاً فــي اإليمــان؟ 
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15 أيار )مايو( الثالثاء
 

»ِرْجَسة الَْخَراِب«
فــي موعظتــه عــن نهايــة الزمــان، أشــار المســيح إلــى »ِرْجَســة الَْخــَراِب« )متــى 24: 15(، 

وهــي صــورة مجازيــة مأخــوذة مــن ســفر دانيــال )دانيــال 9: 27؛ 11: 31؛ 12: 11(.

ــريعته  ــراً لش ــاكاً خطي ــر انته ــذا األم ــا كان ه ــة« عندم ــو »رِْجَس ــا ه ــراً م ــن هللا أن أم أعل
)تثنيــة 27: 15( أو ممارســات جنســية غيــر أخالقيــة )الوييــن 18: 22(. وبالتالــي، فــإن  »رِْجَســة 

الَْخــرَاِب« هــذه تضمنــت نوعــاً مــن الــرِّدة الدينيــة.

اقــرأ متــى 24: 15 ولوقــا 21: 20. كيــف تســاعدنا هاتــان اآليتــان علــى أن نفهــم بشــكل 
أفضــل مــا الــذي كان يتحــدث عنــه المســيح فيمــا يتعلــق بـــ »ِرْجَســة الَْخــَراِب«؟ 

 

ــار  ــرة، الدم ــر مباش ــى أكث ــن، بمعن ــيح تتضم ــؤات المس ــان أن تنب ــان توضح ــان اآليت هات
ــا  ــت روم ــا كان ــك عندم ــة، وذل ــام 71 ميالدي ــي ع ــليم ف ــيلحق بأورش ــذي كان س ــب ال الرهي

ــك. س كذل ــدَّ ــكل المق ــل والهي ــب ب ــة فحس ــس المدين ــتدمر لي ــة س الوثني
ومــع ذلــك هنــاك إتمــام آخــر لهــذه النبــوة، بحيــث أن األحــداث األكثــر مباشــرة كتدميــر 
الهيــكل، كانــت ترمــز ألحــداث نهايــة الزمــان المســتقبلية. »لقــد رأى المســيح فــي أورشــليم 
رمــزًا للعالــم الــذي تقســى فــي عــدم اإليمــان والتمــرد والــذي يســرع ليلقــي بنفســه تحــت 

ــة دينونــة هللا وانتقامــه« )روح النبــوة، الصــراع العظيــم، صفحــة 22، 23(.  طائل
فـي دانيـال 12: 11 ودانيـال 11: 31، تظهـر »رجسـة الخـراب« علـى صلة بالمرحلـة األخيرة 
مـن رومـا، المرحلـة البابويـة، التـي فيهـا تم إنشـاء نظـام بديـل للوسـاطة والخالص، وهـو نظام 
يسـعى إلـى سـلب مـا قام بـه المسـيح ألجلنا وما يقـوم به ألجلنـا اآلن فـي المْقِدس السـماوي. 
التاريخي،  دانيال 8، وال سيما اآليات 9-13، تساعدنا على وضع هذه األحداث في سياقها 
حيث السلطة الرومانية ذات المرحلتين. المرحلة األولى، المتمثلة في التوسع األفقي السريع 
المرحلة  في  الوثنية.  لروما  األطراف  مترامية  اإلمبراطورية  تظهر   )9  :8 )دانيال  الصغير  للقرن 
األسفل  إلى  النجوم  بعض  بطرح  ويقوم  رأسياً  الصغير  القرن  ينمو   )12-10  :8 )دانيال  الثانية 
)ُمضطهداً شعب هللا( ومعظماً ذاته »َحتَّى إِلَى رَئِيِس الُْجْنِد« )دانيال 8: 11(، أي المسيح. هذا 
يمثل المرحلة البابوية، التي نشأت عن انهيار إمبراطورية روما الوثنية، لكنها ال تزال روما. )وهذا 
هو السبب في أن الرمز، القرن الصغير، يمثل كال المرحلتين اللتين لنفس السلطة.( فالدينونة 
َماَواِت في متى  في دانيال 7: 9، 10، وتطهير الُْقْدِس في دانيال 8: 14، والعالمات التي في السَّ

24: 29، هذه جميعها تُشير إلى تدّخل هللا ألجل شعبه في األيام األخيرة.  
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16 أيار )مايو( األربعاء

العذارى العشر
بعــد موعظتــه فــي متــى 24 حــول عالمــات مجيئــه، يتحــدث المســيح فــي متــى 25 عــن 

كيــف يجــب أن نكــون مســتعدين لهــذا المجــيء.

اقــرأ متــى مثــل العــذارى العشــر، فــي متــى 25: 1-13. مــا الــذي يقولــه المســيح هنــا 
وينبغــي أن يســاعدنا علــى فهــم كيــف يمكننــا أن نكــون علــى اســتعداد لمجيئــه؟ 

 

يبــدأ يســوع هــذه المرحلــة مــن وعظتــه بالحديــث عــن عشــر عــذارى. واللقــب »عــذارى« 
يشــير إلــى أن ذلــك يمثــل أولئــك الذيــن يعلنــون أنهــم مســيحيون، وبأنهــم لــم يكونــوا إلــى 
جانــب الشــيطان فــي الصــراع. إنهــم يشــبهون بملكــوت الســموات )متــى 25: 1(. لكــن فــي 
نهايــة الزمــان، جميعهــن نمــن )متــى 25: 5(. كان المســيح قــد حــذر بشــأن وجــوب الســهر 

)24: 42(، أو البقــاء ســاهرين بحيــث ال يكونــوا غيــر مســتعدين عندمــا يعــود. 
كان كل العذارى العشر لديهن مصابيح، وجميعهن ذهبن للقاء العريس، وهو ما يعني أنهن 
كن يتطلعن إلى مجيئه. لكن كان هناك تأخير، لذا فقد نام جميع أولئك الذين كانوا يؤمنون 
بمجيئه. وفجأة، وفي سكون الليل، استيقظوا جميعهم: فقد كان العريس قادماً )متى 25: 6-1(. 
العـذارى الجاهـالت أصبـن بالذهـول، إذ أنهـن كـن غيـر مسـتعدات. لمـاذا؟ تقـول إحـدى 
الترجمـات » ›فَـِإنَّ َمَصاِبيَحَنـا قـد انطفـأت‹ « )متـى 25: 8(. وتقـول ترجمـات أخـرى، ملتزمـة 
باألصـل اليونانـي، » ›فَـِإنَّ َمَصاِبيَحَنـا تَْنطَِفـُئ.‹ « بمعنى أنه كان ال يزال هنـاك وميض لهب. كان 
ال يـزال لديهـن القليـل مـن الزيـت، لكنـه لـم يكـن كافياً لجعلهـن مسـتعدات لمالقاة المسـيح. 

ماذا كانت المشكلة إذن؟
إن أولئـك العـذارى يمثلـن المسـيحيين الذين ينتظرون مجيء المسـيح ولكـن لديهم اختبار 
سـطحي معـه. صحيـح أن لديهـم بعـض الزيت، بعضاً مـن عمل الـروح في حياتهـم، لكنه مجرد 
وميـض خافـت علـى وشـك أن ينطفئ؛ إنهم قانعـون بالقليل في حيـن أنهم بحاجة إلـى الكثير. 
»إّن الــروح يعمــل فــي قلــب اإلنســان بحســب رغبــة اإلنســان ورضــاه غارســاً فيــه طبيعــة 
جديــدة. ولكــّن أفــراد الفريــق الذيــن ترمــز إليهــم العــذارى الجاهــالت اقتنعــوا بعمــل ســطحي. 
إنّهــم ال يعرفــون هللا، إنّهــم لــم يتأملــوا فــي صفاتــه وال كانــت لهــم شــركة معــه، ولذلــك فهــم 
ــون. إن خدمتهــم هلل تنحــط بحيــث  ــه ويحي ال يعرفــون كيــف يثقــون، وال كيــف ينظــرون إلي

تصيــر أمــراً شــكلياً« )روح النبــوة، المعلــم األعظــم، صفحــة 411(.

ما هي الطرق التي يمكننا من خاللها أن ننظر إلى أنفسنا ونتأكد من أننا ال نقع في نفس 
األخطاء التي وقع فيها هؤالء الناس؟ وإذا وجدنا أنفسنا نفعل ذلك، كيف يمكننا أن نتغير؟ 
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17 أيار )مايو( الخميس

استخدام مواهبك

ــي  ــا، ف ــتخدامنا لمواهبن ــه اس ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــو ال ــا ه ــى 25: 13-30. م ــرأ مت اق
ــيح؟  ــودة المس ــا لع إعدادن

 

علــى الرغــم مــن أن المســيح قــد قــام بســرد َمثَــل مختلــف هنــا عــن المثــل الســابق لــه 
مباشــرة، إال أن كالهمــا يتحدثــان عــن اســتعدادنا لعــودة المســيح. وكال المثليــن يتعامــالن مــع 
أولئــك الذيــن كانــوا مســتعدين وأولئــك الذيــن لــم يكونــوا مســتعدين. وكالهمــا أظهــر مصيــر 

أولئــك الذيــن، مــن خــالل إهمالهــم الروحــي، واجهــوا الخســارة األبديــة. 
ــة«  ــُدِس بالنســبة للعــذارى العشــر، كذلــك أيضــاً »الَْوزْنَ وكمــا أن الزيــت يمثــل الــرُّوح الُْق
أو »َوزْنـَـات الذهــب« )متــى 25: 15( تمثــل المواهــب، والكلمــة باليونانيــة فــي اللغــة األصليــة 
هــي »تالنتــا«. »المواهــب تمثــل العطايــا الخاصــة للــروح القــدس، جنبــاً إلــى جنــب مــع كل 
س لألدفنتســت الســبتيين، مجلــد 5، صحفــة 510(. الِمَنــْح الطبيعيــة« )موســوعة الكتــاب الُمَقــدَّ

ــيِِّد. الحــظ أيضــاً أنهــا كانــت وزنــات  جميــع العبيــد فــي المثــل تســلموا وزنــات مــن السَّ
ــى 25:  ــِه‹ « )مت ــْدِر طَاقَِت ــى قَ ــٍد َعلَ ــم » ›كُلَّ َواِح ــت له ــي أُْعِطي ــى 25: 14(، الت ــيِّد )مت السَّ
َمــت كأمانــة؛ فــإن هــؤالء العبيــد كانــوا، بالمعنــى  15(. إن الهبــات التــي أُعطيــت لهــم قــد قُدِّ
الحقيقــي للكلمــة، وكالء علــى مــا لــم يكونــوا يمتلكونــه ولكنهــم كانــوا مســؤولين عنــه. وهــذا 

ــبَُهْم‹ « عندمــا أتــى )متــى 25: 19(.  ــيَِّد » ›َحاَس هــو الســبب فــي أن السَّ
ــوس 12: 1-11؛ 28-31؛  ــر 1كورنث ــُدِس )انظ ــرُّوح الُْق ــن ال ــي م ــة تأت ــب الروحي إن المواه
ــإن  ــة. ف ــن يعتقــدون أن لديهــم أقــل موهب ــك الذي ــار ســارة ألولئ ــاك أخب أفســس 4: 11(. هن
المواهــب ال تعطــى أبــداً بــدون الواهــب. لذلــك، فــإنَّ هــؤالء النــاس يحصلــون علــى موهبتهــم 

مــن خــالل تســلِّمهم ألعظــم هبــة – الــرُّوح الُْقــُدِس.
إن هــذه المواهــب هــي بالفعــل لنــا فــي المســيح، ولكــن ملكيتنــا الفعليــة تعتمــد علــى 
تســلمنا للــروح القــدس والخضــوع لــه. وهنــا كان خطــأ العبــد البطــال. فهــو قــد أعطــي هبــة 
ــنة أو ُمْســتَثَْمرة. إنــه لــم يبــذل جهــداً  لكنــه لــم يفعــل بهــا شــيئاً. فقــد أبقــى وزنتــه غيــر ُمحسَّ
ــوه المســيُح  ــك، يدع ــه شــيئاً. ونتيجــة لذل ــل ب ــم يفع ــه بســخاء، ول ــد أُعطــي ل ــا ق ليأخــذ م

ير َوالَْكْســالَن‹ « )متــى 25: 26( – إنَّهــا إدانــة شــديدة. ــرِّ بالعبــد » ›الشِّ

ســرد المســيح هــذا المثــل فــي ســياق الحديــث عــن األيــام األخيــرة وعودتــه. مــاذا 
ــماً  ــراً حاس ــد أم ــا يع ــتخدامنا لمواهبن ــف أن اس ــول كي ــل إذن ح ــذا المث ــا ه يعلِّمن

ــرة؟   ــام األخي ــا مســتعدين لألي بالنســبة لكونن
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16 شباط )فبراير( الجمعة

لمزيــد مــن الــدرس: »إّن الرجــل الــذي أخــذ الوزنــة الواحــدة: ›مضــى وحفــر فــي 
ــى 25 : 18(. األرض وأخفــى فضــة ســيده‹ )مت

م إنــذار لــكل  »فالــذي أخــذ أصغــر عطيــة تــرك وزنتــه دون أن يســتثمرها. فــي هــذا يُقــدَّ
ــة الهبــات المعطــاة لهــم تعفيهــم مــن خدمــة المســيح. فلــو أمكنهــم  مــن يشــعرون بــاّن قلّ
أن يعملــوا عمــال عظيمــا فبــأي ســرور كانــوا يباشــرونه، ولكــن ألنهــم ال يســتطيعون أن يقومــوا 
إالّ بالخدمــات الصغيــرة فهــم يظنــون أّن لهــم الحــق فــي أالّ يفعلــوا شــيئا. ولكنهــم مخطئــون 
فــي هــذا. فالــرب وهــو يــوزع العطايــا إنمــا يختبــر الخلــق. فالرجــل الــذي أهمــل فــي تشــغيل 
وزنتــه برهــن علــى أنّــه عبــٌد غيــر أميــن. فلــو أخــذ خمــس وزنــات لــكان يخفيهــا كمــا فعــل 
بالوزنــة الواحــدة. فســوء اســتخدامه للوزنــة الواحــدة برهــن علــى أنـّـه يحتقــر هبــات الســماء.

» ›األميـن فـي القليـل أميـن أيضـا فـي الكثيـر‹ )لوقـا 16: 10(. إّن أهميـة األمـور الصغيـرة 
تُحتقـر غالبـا ألنهـا صغيـرة ولكنهـا تُقـدم كثيـرا مـن التدريـب الفعلـي فـي الحيـاة. وفـي الحق 
أنّـه ال توجـد أشـياء غيـر جوهريـة في الحيـاة المسـيحية. إّن بناء خلُقنـا يتعـرّض لمخاطر كثيرة 

حينمـا نبخـس األشـياء الصغيـرة أهميتَهـا« )روح النبـوة، المعلـم األعظـم، صفحـة 354، 355(.

أسئلة للنقاش
1. مــا هــي بعــض النظريــات والعقائــد واأليديولوجيــات والُمُثــل الُعليــا التــي اعتقــد 
النــاس أنهــا ســوف تــؤدي إلــى وجــود المدينــة الفاضلــة علــى األرض؟ مــاذا كانــت 

تلــك األفــكار، ولمــاذا فشــلت كلهــا دون اســتثناء؟
ــا؟  ــة إيمانن ــى تقوي ــه عل ــام ب ــا القي ــب هللُا منَّ ــا يطل ــا لَِم ــل امتثالن ــف يعم 2. كي
بمعنــى، لمــاذا يعتبــر اإليمــان، بــدون أعمــال مالئمــة لــه، »َميَِّتــاً« )يعقــوب 2: 2٦(؟ 
وبالنظــر إلــى المحــن والضيقــات التــي بانتظــار أولئــك الذيــن »يحفظــون وصايــا هللا« 
)رؤيــا 14: 12(، لمــاذا مــن المهــم جــداً بالنســبة لنــا أن نكــون مســتعدين لمــا ســوف 

يأتــي حيــن ال نتوقعــه علــى اإلطْــالق؟
3. أمعــن التفكيــر أكثــر فــي مثــل العــذارى العشــر. لمــاذا ينبغــي أن تكــون قصتهــن 
بمثابــة تحذيــر لنــا، حيــث أنهــن، مــن الوهلــة األولــى وبطــرق عديــدة ومختلفــة، قــد 
ظهــرن وتصرفــن بصــورة متشــابهة ومتماثلــة؟ كيــف يمكننــا أن نتأكــد مــن أننــا لســنا 

خادعيــن ألنفســنا وجاهليــن كالعــذارى الخمــس الجاهــالت؟
ــوا؟ مــا هــو  ــى »الُْمْخَتاِريــَن« يمكــن أْن يُِضلُّ ــَن فإنــه َحتَّ ــْو أَْمكَ 4. مــا معنــى أنــه لَ
ــة 8: 33؛ كولوســي 3: 12(.  ــى 24: 31؛ رومي ــن«؟ )انظــر مت ــك للـــ »مختاري مفهوم

ــا هــذا عــن مــدى مــا ســتكون عليــه الضــالالت مــن هــول وشــدة؟   مــاذا يخبرن
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18- 25 أيار )مايو(الدرس الثامن

اْسُجُدوا للخالق

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: رؤيــا 14: 6، 7؛ متــى 24: 14؛ غالطيــة 3: 22؛ لوقــا 23: 32-43؛ 

تكويــن 22: 12؛ رؤيــا 14: 12-8.

ــَماِء َمَعــُه ِبَشــاَرٌة أَبَِديَّــٌة،  آيــة الحفــظ: »ثـُـمَّ َرأَيْــُت َمــالَكًا آَخــَر طَائِــًرا ِفــي َوَســِط السَّ
ــٍة َوَقِبيلَــٍة َولَِســاٍن َوَشــْعٍب« )رؤيــا 14: ٦(. ــاِكِنيَن َعلَــى األَْرِض َوكُلَّ أُمَّ ــَر السَّ لُِيَبشِّ

ــقِّ  ــق بـــ »الَْح ــي المتعل ــوم الكتاب ــن بالمفه ــبتيين، نؤم ــت س ــيحيين وكأدفنتس ــا، كمس إنن
ــا أن هللا  ــي مفاده ــرة الت ــو الفك ــاس ه ــي األس ــوم ف ــذا المفه ــرس 1: 12(. وه ــِر« )2بط الَْحاِض
ــور  ــن الن ــد م ــد والمزي ــاء المزي ــع إضف ــه، م ــة إلي ــت الحاج ــي وق ــرية ف ــق للبش ــف الح يكش
المعطــى مــن قبــل الــرب علــى مــر العصــور. فــإن أول وعــد بالبشــارة، فــي تكويــن 3: 15، قــد 
أعلــن ألبوينــا األوليــن أن الرجــاء كان ســيأتي مــن خــالل نســل المــرأة. والوعــد إلبراهيــم بأنــه 
ــًة كَِبيــرًَة َوقَِويَّــًة، َويَتَبـَـارَُك ِبــِه َجِميــُع أَُمــِم األَرِْض« )تكويــن 18: 18(، هــو إعــالن أكمــل  »يَُكــوُن أُمَّ
ــْل  ــأِْت لِيُْخــَدَم بَ ــْم يَ ــَن اإلِنَْســاِن أَيًْضــا لَ لوعــد البشــارة. ومجــيء المســيح، الــذي أعلــن أن » ›ابْ
لِيَْخــِدَم َولِيَبْــِذَل نَْفَســُه ِفْديـَـًة َعــْن كَِثيِريــَن‹ « )مرقــس 10: 45( هــو بالطبــع إعــالن أعظــم للحــق 

المتعلــق بالبشــارة. 
واليـوم نحـن نؤمن أن رسـائل المالئكـة الثالثة في رؤيا 14: 6-12 هـي »الحق الحاضر« ألولئك 

الذين يعيشـون في األيام األخيرة السـابقة لعودة المسـيح وتحقيق جميع آمالنا كمسـيحيين.
هــذا األســبوع، ســوف نركــز بشــكل خــاص علــى رســالة المــالك األول ألنهــا تحتــوي علــى 
حقائــق هامــة بالنســبة ألولئــك الذيــن يســعون للبقــاء أمنــاء ومخلصيــن فــي خضــم أخطــار 

ومهالــك نهايــة الزمــان.  

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 26 أيار )مايو(. 
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20 أيار )مايو( األحد

شمولية البشارة

ــاِبه الموجــود فــي  ــى 24: 14، 28: 19. مــا هــو الموضــوع الُمَتَش ــا 14: ٦؛ مت ــرأ رؤي اق
هــذه الفقــرات الكتابيــة؟ كيــف تســاعدنا هــذه اآليــات معــاً علــى فهــم مــدى أهميــة 

الكــرازة والشــهادة بالنســبة لهدفنــا ككنيســة؟ 

 

ــة العظيمــة  بمعنــى آخــر، يمكــن للمــرء أن يقــول أن رســالة المــالك األول هــي المأموري
)متــى 28: 19( المعطــاة اآلن فــي إطــار األيــام األخيــرة. إنهــا، فــي الواقــع، »الحــق الحاضــر«. 
الحــظ أن هــذه النصــوص الثالثــة جميعهــا تركــز علــى الكــرازة للعالــم لـــ »َجِميــَع األَُمــِم«، و 
ــٍة َوقَِبيلَــٍة َولَِســاٍن َوَشــْعٍب«. وبعبــارة أخــرى، هــذه الرســالة عالميــة فــي نطاقهــا، وكل  »كُلَّ أُمَّ

شــخص يحتــاج إلــى ســماعها. 

اقــرأ غالطيــة 3: 22. مــا الــذي تقولــه هــذه اآليــة ويســاعدنا علــى فهــم الســبب الــذي 
يجعــل كل العالــم بحاجــة إلــى ســماع بشــارة اإلنجيــل؟ 

 

ــة ولســان  ــإن »كل أمــة وقبيل ــا. ف ــة توضــح شــمولية مرســليتنا ودعوتن إن شــمولية الخطي
وشــعب« قــد اخطــأوا، قــد انتهكــوا شــريعة هللا، وقــد »حوصــروا تحــت الخطيــة«. إن ســقوط 
آدم فــي جنــة عــدن قــد أثــر فــي كل إنســان؛ فإنــه لــم تكــن هنــاك أمــة أو قبيلــة أو شــعب فــي 
مأمــن. فإنــه علينــا جميعــاً مواجهــة العواقــب المباشــرة للخطيــة، ومــا لــم يكــن هنــاك عــالج 

قــد تــم توفيــره، لكنــا جميعــاً نواجــه النتيجــة النهائيــة: المــوت األبــدي. 
ــي  ــه ف ــيح وخدمت ــة المس ــوت وقيام ــاة وم ــي حي ــره ف ــم توفي ــد ت ــع، ق ــالج، بالطب والع
ــى  ــع بحاجــة إل ــة. الجمي ــة الخطي ــد لمعضل المقــدس الســماوي. فالمســيح هــو الحــل الوحي
معرفــة الرجــاء العظيــم المتعلــق بمــا قدمــه هللا لهــم فــي يســوع المســيح. وهــذا هــو الســبب 
فــي أن األدفنتســت الســبتيين قــد ذهبــوا إلــى كافــة أنحــاء العالــم وهــم يســعون إلــى توصيــل 

رســالة المســيح إلــى أولئــك الذيــن لــم يســمعوها بعــد. 

ــن  ــة لم ــدة روحي ــن مفي ــع اآلخري ــل م ــارة اإلنجي ــالة بش ــاركة رس ــد مش ــاذا تع لم
ــن مــن أفضــل الطــرق  ــى اآلخري ــر الكــرازة إل ــى، لمــاذا تعتب ــك؟ بمعن يقومــون بذل

ــيح؟  ــيء المس ــتعداً لمج ــون مس لتك
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21 أيار )مايو( االثنين

اللص على الصليب و »البشارة األبدية«
ــالة  ــي »الرس ــم ه ــى كل العال ــا إل ــب إعالنه ــي يج ــالة الت ــا 14: 6 أن الرس ــي رؤي ــد ف نج
ــرة.  ــاء بالم ــه، أي رج ــي حــد ذات ــدم، ف ــم ال يق ــي عال ــاس ف ــاء للن ــالة رج ــا رس ــة«. إنه األبدي

اقــرأ لوقــا 23: 32-43. كيــف تعلــن هــذه القصــة الرجــاء العظيم الــذي تقّدمه »البشــارة 
األبديــة« لجميــع الخطاة؟ 

 

كتبــت روح النبــوة عــن اللــص تقــول بأنــه علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن مجرمــاً عاتيــاً 
إاّل أنــه »إذ حــاول أن يكبــت اقتناعــه غــاص فــي الخطيــة أعمــق فأعمــق إلــى أن قُِبــَض عليــه 

ــَم كمجــرم وُحِكــَم عليــه بالمــوت صلبــاً« )مشــتهى األجيــال، صفحــة 710(. وُحوكِ
ــه؟ بينمــا كان اللــص معلقــاً علــى الصليــب، حصــل علــى  ومــع ذلــك، مــا الــذي حــدث ل
لمحــة عــن َمــن كان يســوع، ولــذا صــرخ قائــالً: » ›اذْكُرْنـِـي يـَـارَبُّ َمتـَـى ِجئـْـَت ِفــي َملَُكوتـِـَك‹ « 

)لوقــا 23: 42(. 
وكيــف اســتجاب المســيح؟ هــل قــال: حســناً، يــا صديــق، أود أن أســاعدك، لكــن مــا كان 
ــس  ــل اقتب ــة؟ ه ــي الخطي ــق ف ــق وأعم ــا أعم ــالل إغراقه ــن خ ــك م ــق قناعات ــب أن تخن يج
ــْن  يِســيِّيَن لَ ــِة َوالَْفرِّ ــى الَْكتَبَ ــْم َعلَ ــزِْد ِبرُّكُ ــْم يَ ــْم إِْن لَ المســيح إحــدى عظاتــه الســابقة: » ›إِنَُّك
ــماَواِت‹ « )متــى 5: 20(؟ هــل قــام المســيح، بــأي شــكل مــن األشــكال،  ــوا َملَُكــوَت السَّ تَْدُخلُ

ــة؟   باســتحضار أخطــاء اللــص الماضي
ــخصية  ــص ذات الش ــذا الل ــرم، ه ــذا المج ــى ه ــيح إل ــت المس ــك، التف ــن ذل ــدالً م ال، ب
ــذي كان فــي  ــى الخــالص وال ــه شــيئاً ليقدمــه فــي الطريــق إل ــم يكــن لدي ــذي ل المنحرفــة ال
وقــت ســابق يشــتم المســيح )متــى 27: 44(. لقــد نظــر إليــه المســيح باعتبــاره شــخصاً جديــداً 
ــاءك،  ــك، أخط ــك، جرائم ــك، اآلن، أن خطيت ــد ل ــا أؤك ــك، اآلن، أن ــول ل ــا أق ــاً(: أن ــال )أساس وق

ــا 23: 43(. ــرَْدْوِس‹ « )لوق ــي الِْف ــي ِف ــوُن َمِع ــَك تَُك ــي » ›إِنَّ ــورة، وبالتال مغف
هــذه هــي »الرســالة األبديــة«، أســاس رســالة المــالك األول. وبــدون هــذه الحقيقــة، فــإن ال 
شــيء آخــر نعلِّمــه بشــأن النامــوس، الســبت، أو حالــة الموتــى يعــد ذات أهميــة. مــا جــدوى 

هــذه التعاليــم دون أن تكــون »البشــارة األبديــة« هــي فــي جوهــر هــذه األمــور كلهــا؟

ما هو الرجاء الذي يمكنك أن تستخلصه لنفسك من هذه القصة؟
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22 أيار )مايو( الثالثاء

َخاُفوا هللَا َوأَْعطُوُه َمْجًدا
بعــد الحديــث عــن إعــالن »البشــارة األبديــة« لــكل العالــم، تتوســع رســالة المــالك األول 
ــا هــذا أن  ــه يجــب إلعالنن ــة« فإن ــن »البشــارة األبدي ــإذ نعل ــي هــذا اإلعــالن. ف ــك ف ــد ذل بع
يشــمل الحقائــق التــي هــي جــزء مــن هــذه البشــارة لهــذا الزمــان. وبعبــارة أخــرى، »الحــق 

ــا 14: 7.   ــرة يتضمــن أيضــاً رؤي ــام األخي الحاضــر« لألي

اقــرأ رؤيــا 14: 7. مــا الــذي يعنيــه أن نخــاف هللا وأن نعطيــه مجــداً؟ كيــف لنــا أن نفعــل 
ذلــك؟ كيــف تتناســب هــذه المفاهيــم مع البشــارة؟ 

 

إن مخافــة هللا وإعطــاء المجــد لــه ليســا مفهوميــن ُمْنَفِصليــن. فــإذا كنــا نخــاف هللا حقــاً 
ــه  ــى إعطائ ــؤدي إل ــي أن ت ــة هللا ينبغ ــإنَّ مخاف ــد. ف ــنعطيه المج ــا س ــي فإنن ــى الكتاب بالمعن

ــه. ــى مخافت ــؤدي إل ــد وأن ي ــا أن إعطــاء المجــد هلل ال ب المجــد، كم

اقــرأ الفقــرات الكتابيــة التاليــة. كيــف تســاعدنا علــى فهــم مــا يعنيــه أن »تخــاف هللا« 
ــوب 1: 9؛  ــروج 20: 20؛ أي ــن 22: 12؛ خ ــد؟ تكوي ــه المج ــك بإعطائ ــط ذل ــف يرتب وكي

ــى 5: 1٦.   ــة 12: 13؛ مت جامع

 

فــي اآليــات أعــاله، ارتبطــت فكــرة مخافتنــا هلل بإطاعتنــا لــه. فإننــا عندمــا نطيــع هللا فإننــا 
ســنفعل مــا هــو صــواب ونجلــب المجــد هلل. وعلــى الرغــم مــن أنــه قيــل فــي كثيــر مــن األحيان 
أن معنــى مخافــة هللا هــو أن تكــون فــي رهبــة مــن هللا وأن توقــره، إال أنــه ينبغــي لألمــر أن 
ــا  ــا ســاقطون. إنن ــا أن نخــاف هللا. إنن ــى مــا هــو أعمــق مــن ذلــك. لقــد طلــب من يذهــب إل
ــع  ــات بالواق ــي بعــض األوق ــم يتواجــه ف ــا ل ــات تســتحق المــوت. مــن من خطــاة. نحــن كائن
المريــر المتعلــق بمــدى شــر أعمالهــم ومــا يســتحقونه مــن عقــاب علــى هــذه األعمــال علــى 
يــد هللا العــادل البــار؟ هــذه هــي مخافــة هللا. وهــي المخافــة التــي تدفعنــا أوالً إلــى الصليــب 
لطلــب الصفــح والمغفــرة، ومــن ثــم تقودنــا إلــى المطالبــة بقــوة هللا لتطهرنــا مــن الشــر الــذي 

كان ســيؤدي بنــا إلــى خســارة أنفســنا، إن لــم يكــن هنــاك الصليــب )انظــر متــى 10: 28(. 

ماذا كان اختبارك الخاص مع مخافة هللا؟ كيف يمكن لجرعة جيدة من هذه المخافة 
أن تكون مفيدة لنا روحياً وتساعدنا على أن نأخذ إيماننا وما يطلبه ِمنَّا بأكثر جدية؟ 
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23 أيار )مايو( األربعاء

قد جاءت ساعة دينونته
فــي رســالة المــالك األول، نجــد أن فكــرة مخافــة هللا وإعطائــه المجــد مرتبطــة بالدينونــة 
س واضحــة بــأن هللا هــو إلــه العــدل والدينونــة. فــي يــوم  )14: 7(. إنَّ تعاليــم الكتــاب الُمَقــدَّ
مــن األيــام، ســتأتي حتمــاً الدينونــة والعدالــة اللتيــن نفتقــر إليهمــا كثيــراً فــي هــذا العالــم. 

ال عجب في أن الناس بحاجة إلى أن يخافوا هللا.
وهـذا هـو السـبب في أن »البشـارة األبديـة« تتضمن أيضـاً حقيقة الدينونة. مـا هي العالقة 
بيـن هذيـن العنصريـن؟ إذا كانت البشـارة تعنى »أخباراً سـارة«، فهي تعني أنـه على الرغم من 
أننـا جميعـاً خطـاة ومنتهكيـن لشـريعة هللا، فإنـه عندمـا تأتـي الدينونـة، فإننـا، مثـل اللص على 

الصليـب، لـن نواجـه الُعُقوبَـة التي نسـتحقها على خطايانـا وتعدياتنا علـى الناموس.

اقــرأ اآليــات التاليــة ومــن ثــم اســأل نفســك: هل مــا أقولــه وأعمله ســيحظى باستحســان 
هللا عنــد الدينونــة؟ متــى 12: 3٦؛ جامعة 12: 14؛ روميــة 2: ٦؛ 1كورنثوس4: 5.

 

إن هللا الــذي يعــرف عــدد َشــْعر رؤوســنا ســيدين العالــم. لكــن هــذا هــو بالضبــط الســبب 
الــذي يجعــل »البشــارة األبديــة« أخبــاراً ســارة بالفعــل. الدينونــة ســتأتي، ولكــن ليــس »هنــاك 
ــي اســم  ــن ف ــن والمقدســين والمبرري ــك المطهري ــن، أولئ ــاع المســيح المخلصي ــة« ألتب دينون
الــرب يســوع )انظــر 1كورنثــوس 6: 11(، ألن المســيح هــو ِبرّهــم، وبــره هــو الــذي يجعلهــم 

يجتــازون هــذه الدينونــة. 
»اإلنســان ال يمكنــه أن يجابــه هــذه االتهامــات بنفســه. وبثيابــه الملطخــة بالخطيــة، يقــف 
ــن  ــة ع ــاالً نياب ــاً فع ــدم التماس ــا يق ــن المســيح محامين ــه. لك ــاً بذنب ــام هللا معترف الخاطــئ أم
ــه. يدافــع المســيح  ــوا بحفــظ نفوســهم ل ــة واإليمــان، قــد إلْتَزَم ــن، بالتوب ــك الذي ــع أولئ جمي
عــن قضيتهــم ويقهــر المشــتكي عليهــم بالبرهــان العظيــم فــي الجلجثــة. فــإنَّ طاعتــه الكاملــة 
ــه كل الســلطة فــي الســماء  ــد أعطت ــب، ق ــى الصلي ــى حــد المــوت عل ــى إل لشــريعة هللا، حت
وعلــى األرض، وهــو يطلــب مــن اآلب الرحمــة والمصالحــة لإلنســان المذنــب« )روح النبــوة، 

ــد 5، 471(.  شــهادات للكنيســة، مجل

مــاذا تعلمنــا حقيقــة الدينونــة عــن حاجتنــا المطلقــة إلــى الصفــح والمغفــرة؟ كيــف 
ــن أخطــأوا فــي حقــك النعمــة والغفــران  ــن الذي ــم أن تقــدم لآلخري ــك أن تتعل يمكن

اللذيــن يقدمهمــا هللا لــك بواســطة يســوع المســيح؟ 



٦3

24 أيار )مايو( الخميس

َماِء َواألَْرِض اْسُجُدوا لَِصانِعِ السَّ

اقــرأ مجــدداً رؤيــا 14: ٦، 7. مــا هــي الجوانــب المحــددة الموجــودة فــي ُمْجَمــل رســالة 
المــالك األول، وكيــف ترتبــط هــذه الجوانــب ببعضهــا البعــض؟ 

 

باإلضافــة إلــى البشــارة، التــي تشــتمل علــى الدعــوة إلــى الشــهادة للعالــم والدعــوة إلــى 
ــب  ــق. وال عج ــه الخال ــادة هللا بصفت ــى عب ــوة إل ــي الدع ــه، تأت ــد ل ــاء المج ــة هللا وإعط مخاف
فــي ذلــك، ألنَّ كل هــذه الجوانــب األخــرى المتعلقــة بـــ »الحــق الحاضــر« – البشــارة األبديــة، 
الدعــوة إلــى الشــهادة، الدينونــة – ال تعنــي شــيئاً ِبَمْعــزٍِل عــن هللا بصفتــه خالقنــا. فــإنَّ هــذه 
الحقائــق وســائر الحقائــق األخــرى تنشــأ عــن الحقيقــة الرئيســية المتعلقــة بــاهلل الــذي خلــق 
ــا  ــى األساســيات. إنن ــك نعــود إل ــا، فنحــن بذل ــرب كخالقن ــا نســجد لل ــا عندم كل األشــياء. إنن
نعــود إلــى أســاس مــا يعنيــه أن نكــون بشــراً، وأن نكــون أحيــاًء، وأن نكــون مخلوقيــن علــى 
صــورة هللا، بخــالف أي المخلوقــات الدنيويــة األخــرى. مــن خــالل عبادتنــا للــرب كخالقنــا، نحــن 
نعتــرف باعتمادنــا عليــه ألَْجــل وجودنــا وألَْجــل رجائنــا المســتقبلي. وهــذا هــو الســبب فــي 
أن حفــظ الســبت غايــة فــي األهميــة. إنــه اعتــراف خــاص بــأن هللا وحــده هــو خالقنــا، وبأننــا 
ــة  ــق تعطــى أهمي ــه الخال ــرب بصفت ــادة ال ــوة لعب ــى هــذا أن الدع ــده هــو وحــده. معن نعب

خاصــة هنــا، جنبــاً إلــى جنــب مــع البشــارة والدينونــة. 

اقــرأ رؤيــا 14: 8-11. مــا الــذي تقولــه هــذه اآليــات ويمكــن أن يســاعدنا علــى فهــم 
أهميــة الســجود للــرب بصفتــه خالقنــا؟

 

إنــه مــع تطــور األحــداث األخيــرة، ســيزداد الضغــط علــى العالــم كلــه للســجود للوحــش 
وصورتــه بــدالً مــن الســجود للخالــق. وإذا نظرنــا إلــى التحذيــر المخيــف بشــأن مصيــر أولئــك 
الذيــن يســجدون للوحــش ولصورتــه، فإنــه يمكننــا أن نفهــم علــى نحــو أفضــل ســبب التوكيــد 
ــادة البشــر. وفــي األزمــة  ــه الوحيــد المســتحق لعب ــه الخالــق وبصفت علــى الســجود هلل بصفت

النهائيــة باأليــام األخيــرة، ســتكون هــذه الحقيقــة أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مضــى. 

امــِض بعــض الوقــت فــي الحديــث عــن العجائــب المذهلــة التــي للعالــم المخلــوق. 
ــاذا هــو  ــق كل األشــياء ولم ــذي خل ــق ال ــن الخال ــوق ع ــم المخل ــا العال ــاذا يعلمن م

وحــده مســتحق لــكل ســجودنا وعبادتنــا؟ 



٦4

25 أيار )مايو( الجمعة

س أن هناك عالقة بين الدعوة  لمزيد من الدرس: ِمن لطالما رأى دارسو الكتاب الُمَقدَّ
َماِء َواألَرِْض َوالْبَْحِر َويََناِبيعِ الِْميَاِه« في رؤيا 14: 7، وبين الوصية الرابعة  إلى السجود »لَِصانِعِ السَّ
َماَء َواألَرَْض  في خروج 20: 11، حيث يشير السبت إلى حقيقة أنه »ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم َصَنَع الرَّبُّ السَّ
َوالْبَْحَر وَكُلَّ َما ِفيَها«. ومع ذلك، فإنه بالرغم من االرتباط الوثيق في اللغة بين اآليتين، إال أنَّ 

هناك تغييراً ما، إْذ يشير الّنص في رؤيا إلى الرب بوصفه هللا الذي خلق »يََناِبيعِ الِْميَاِه«. 
ــع  ــارة ’ينابي ــي وراء عب ــد اإلله ــار القص ــي: »وباعتب ــا يل ــن م ــون بالدوي ــب ج ــول الكات يق
الميــاه‘ فلمــاذا جعــل المســيح الرســول يكســر الســرد المتــوازي لألشــياء المذكــورة فــي خــروج 
ــن  ــات األخــرى م ــن الفئ ــر بعضــاً م ــم يذك ــاه« ول ــع المي ــالك »ينابي ــر الم ــاذا ذك 20: 11؟ لم

ــال؟  ــور أو الســمك، أو الجب ــل األشــجار أو الطي ــة مث ــات المخلوق الكائن
»لعــل اإلشــارة إلــى ’ينابيــع الميــاه‘، فــي ســياق اإلعــالن اإللهــي عــن مجــيء وقــت فريــد 
مــن الدينونــة اإللهيــة، المقصــود منهــا هــو توجيــه انتبــاه القــارئ إلــى الفتــرة الســابقة مــن 
الدينونــة اإللهيــة ... ربمــا أراد هللا أن تكــون اإلشــارة ِبَقــْدِر الُمْســتَطَاِع إلــى الطوفــان مــن خــالل 
اســتخدام عبــارة ’ينابيــع الميــاه‘ بمثابــة تأكيــد علــى حقيقــة أنــه فــي الواقــع إلــه الدينونــة، 
فضــالً عــن كونــه إلــه األمانــة والرأفــة )اللتــان تجليتــا فــي قصــة الطوفــان بســفر التكويــن(. 
فــإذا كان األمــر كذلــك، فــإن المعانــي الشــخصية والروحيــة المتضمنــة فــي مدلــول الطوفــان 
الُمشــار إليــه بعبــارة »ينابيــع الميــاه« قــد يكــون المقصــود منــه هــو تشــجيع القــارئ علــى أن 
يأخــذ علــى محمــل الجــد وصــول مرحلــة بالغــة األهميــة فــي زمــن النهايــة تتعلــق بالدينونــة 
اإللهيــة لــكل فــرد، وهــي الدينونــة التــي يتــم اإلعــالن عنهــا مــن قبــل الرســول )المــالك( األول 
فــي رؤيــا 14« ]جــون بالدويــن، الخلــق، الكارثــة، والجلجثــة: لمــاذا يعــد الطوفــان الكونــي أمــراً 
حيويــاً لعقيــدة الدينونــة )هاغرســتون، ماريالنــد: جمعيــة ريفيــو آنــد هيرالــد للطبــع والنشــر، 

2000(، صفحــة 27[.

أسئلة للنقاش
1. نقــرأ فــي إشــعياء 53: ٦ مــا يلــي: »كُلَُّنــا كََغَنــٍم َضلَلَْنــا«. وفــي نفــس اآليــة يقــول 
ــا«. كيــف يبيــن ذلــك لنــا  ــَم َجِميِعَن إشــعياء أن الــرب قــد وضــع علــى المســيح »إِثْ

أنــه مهمــا تعاظمــت معضلــة الخطيــة فــإن الحــل هــو أكثــر مــن كاف لحلهــا؟ 
2. مـا هـي الـدروس األخـرى التـي نتعلمهـا مـن قصـة اللص علـى الصليـب؟ لنفترض 
أن اللـص قـد حصـل علـى المغفـرة ونـزل مـن على الصليـب ونجـا. ما مدى مـا كانت 
سـتكون عليـه حياتـه مـن اختـالف في اعتقـادك؟ مـاذا تخبرنا هـذه اإلجابة عـن قدرة 

المسـيح على تغييـر حياتنا؟ 

ضالالت زمن النهاية

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: رؤيــا 2: 13، 24؛ 2كورنثــوس 11: 13-15؛ مزمــور 146: 4؛ 

تكويــن 1-2: 3؛ رؤيــا 13: 17-1.

ــْيطَاَن،  آيــة الحفــظ: »َفطُــِرَح التِّنِّيــُن الَْعِظيــُم، الَْحيَّــُة الَْقِديَمــُة الَْمْدُعــوُّ إِبْلِيــَس َوالشَّ
الَّــِذي يُِضــلُّ الَْعالَــَم كُلَّــُه، طُــِرَح إِلَــى األَْرِض، َوطُرَِحــْت َمَعــُه َمالَئِكَُتــُه« )رؤيــا 12: 9(.

تــه فــي تضحيــة يســوع، »ألَنَّــُه هَكــَذا  إلهنــا إلــه عطــاء؛ يـُـرى هــذا الحــق العظيــم بــكل قوَّ
ــَك كُلُّ َمــْن يُْؤِمــُن ِبــِه، بَــْل تَُكــوُن لَــُه  أََحــبَّ هللُا الَْعالَــَم َحتَّــى بَــَذَل ابَْنــُه الَْوِحيــَد، لَِكــْي الَ يَْهلِ
ــم أشــرار تعرفــون أن  ــم وأنت ــإن كُنت ــة: »ف ــا 3: 16(. أو فــي هــذه اآلي ــُة« )يوحن ــاُة األَبَِديَّ الَْحيَ
ــماء يُعطــي الــرُّوِح الُْقــُدس  تُعطــوا أوالدكــم عطايــا جيِّــدة، فكــم بالحــري اآلب الــذي ِمــن السَّ

للذيــن يســألونه!« )لوقــا 11: 13(.
هللا يُعطــي ويُعطــي؛ إنَّهــا صفتــه. وهكــذا، فعلينــا نحــن الذيــن نســعى لَِعْكــِس هــذه الصفة 
ــل مــا هــو أكثــر تناقًَضــا ِمــن عبــارة »مســيحي  أن نُعطــي كمــا يُعطــي هللا. ِمــن الصعــب تخيُّ

أنانــي« مــع صفــة هللا الِمعطــاء.
إحــدى الطــرق التــي نـَـرُدُّ بهــا مــا أعطانــا هللا إيَّــاه هــو ِمــن خــالل التقدمــات. إنَّ تقدماتنــا 
تُتيــح لنــا فُرصــة للتعبيــر عــن شــكرنا وامتناننــا ومحبَّتنــا. فــي يــوم اســتقبال يســوع للَمفدييــن 
إلــى الســماء، ســنرى أولئــك الذيــن قَِبلــوا نعمتــه، وســندرك أنَّ هــذا القبــول أصبــح ممكًنــا مــن 

خــالل تقدمــات التَّضحيــة.
ــخاء فــي العطــاء، ســواء  ــة للتقدمــات. إنَّ السَّ هــذا األســبوع، ســوف نفحــص جوانــب مهمَّ
ــر  ــان، ولُِنظِْه ــاة اإليم ــش حي ــة لنعي ــيلة قويَّ ــو وس ــا ه ــا أو مواهبن ــا أو وقتن ــن مواردن كان ِم

ــده ونخدمــه. ــذي نعب صفــات هللا ال

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 2 حزيران )يونيو(.
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26 أيار )مايو(- 1 تموز )يونيو(الدرس التاسع

ضالالت زمن النهاية

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: رؤيــا 2: 13، 24؛ 2كورنثــوس 11: 13-15؛ مزمــور 146: 4؛ 

تكويــن 1-2: 3؛ رؤيــا 13: 17-1.

ــْيطَاَن،  آيــة الحفــظ: »َفطُــِرَح التِّنِّيــُن الَْعِظيــُم، الَْحيَّــُة الَْقِديَمــُة الَْمْدُعــوُّ إِبْلِيــَس َوالشَّ
الَّــِذي يُِضــلُّ الَْعالَــَم كُلَّــُه، طُــِرَح إِلَــى األَْرِض، َوطُرَِحــْت َمَعــُه َمالَئِكَُتــُه« )رؤيــا 12: 9(.

تــه فــي تضحيــة يســوع، »ألَنَّــُه هَكــَذا  إلهنــا إلــه عطــاء؛ يـُـرى هــذا الحــق العظيــم بــكل قوَّ
ــَك كُلُّ َمــْن يُْؤِمــُن ِبــِه، بَــْل تَُكــوُن لَــُه  أََحــبَّ هللُا الَْعالَــَم َحتَّــى بَــَذَل ابَْنــُه الَْوِحيــَد، لَِكــْي الَ يَْهلِ
ــم أشــرار تعرفــون أن  ــم وأنت ــإن كُنت ــة: »ف ــا 3: 16(. أو فــي هــذه اآلي ــُة« )يوحن ــاُة األَبَِديَّ الَْحيَ
ــماء يُعطــي الــرُّوِح الُْقــُدس  تُعطــوا أوالدكــم عطايــا جيِّــدة، فكــم بالحــري اآلب الــذي ِمــن السَّ

للذيــن يســألونه!« )لوقــا 11: 13(.
هللا يُعطــي ويُعطــي؛ إنَّهــا صفتــه. وهكــذا، فعلينــا نحــن الذيــن نســعى لَِعْكــِس هــذه الصفة 
ــل مــا هــو أكثــر تناقًَضــا ِمــن عبــارة »مســيحي  أن نُعطــي كمــا يُعطــي هللا. ِمــن الصعــب تخيُّ

أنانــي« مــع صفــة هللا الِمعطــاء.
إحــدى الطــرق التــي نـَـرُدُّ بهــا مــا أعطانــا هللا إيَّــاه هــو ِمــن خــالل التقدمــات. إنَّ تقدماتنــا 
تُتيــح لنــا فُرصــة للتعبيــر عــن شــكرنا وامتناننــا ومحبَّتنــا. فــي يــوم اســتقبال يســوع للَمفدييــن 
إلــى الســماء، ســنرى أولئــك الذيــن قَِبلــوا نعمتــه، وســندرك أنَّ هــذا القبــول أصبــح ممكًنــا مــن 

خــالل تقدمــات التَّضحيــة.
ــخاء فــي العطــاء، ســواء  ــة للتقدمــات. إنَّ السَّ هــذا األســبوع، ســوف نفحــص جوانــب مهمَّ
ــر  ــان، ولُِنظِْه ــاة اإليم ــش حي ــة لنعي ــيلة قويَّ ــو وس ــا ه ــا أو مواهبن ــا أو وقتن ــن مواردن كان ِم

ــده ونخدمــه. ــذي نعب صفــات هللا ال

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 2 حزيران )يونيو(.
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27 أيار )مايو( األحد

أعظم خدعة
تحــدث الــدرس األول مــن هــذا الربــع عــن »الصــراع الكونــي« الــذي، لألســف، قــد وصــل 

إلــى مــا هــو أبعــد مــن الكــون، حيــث وصــل إلــى أرضنــا ذاتهــا. 
مــع ذلــك، فالمشــكلة هــي أن الكثيــر مــن النــاس، بمــا فــي ذلــك المســيحيين، ال يعتقــدون 
فــي وجــود هــذا الصــراع العظيــم ألنهــم ال يؤمنــون بوجــود الشــيطان مــن األســاس. فبالنســبة 
س التــي تتحــدث عــن الشــيطان أو إبليــس هــي مجــرد تعبيــرات  لهــم، نصــوص الكتــاب الُمَقــدَّ
ــم.  ــي العال ــاة ف ــر والمعان ــير الش ــة لتفس ــي محاول ــث ف ــِم الَحِدي ــَل الِعلْ ــا قَبْ ــة م ــن ثقاف ع
وبالنســبة للكثيــر مــن النــاس، تعــد فكــرة وجــود كائــن حقيقــي خــارق للطبيعــة يضمــر ضغينًة 
وحقــداً علــى البشــرية هــي درب مــن دروب الخيــال العلمــي، شــبيهة بشــخصية »دارث فيــدر« 

الشــهيرة فــي ثالثيــة أفــالم »حــرب النجــوم« أو مــا شــابه ذلــك. 

اقــرأ الفقــرات الكتابيــة التاليــة مــن ســفر الرؤيــا. مــاذا تعلمنــا عــن حقيقــة الشــيطان 
وتحديــداً عــن دوره فــي أحــداث األيــام األخيــرة؟ رؤيــا 2: 13، 24؛ 12: 3، 7-9، 12، 17؛ 

13: 2؛ 20: 2، 7، 10. 

 

 

يظهــر لنــا ســفر الرؤيــا مــدى القــوة التــي سيمارســها الشــيطان علــى الكثيريــن مــن ســكان 
العالــم فــي األيــام األخيــرة، حيــث لــن يقودهــم بعيــداً عــن الخــالص فحســب، بــل ســيقودهم 

كذلــك إلــى اضطهــاد أولئــك الذيــن يبقــون أوفيــاء للمســيح. 
ومــن بيــن كل »أفــكار« الشــيطان )2كورنثــوس 2: 11( – وهــي الكلمــة المترجمــة 
ــي  ــة ه ــة أو ضالل ــم خدع ــا أن أعظ ــل« – ربم ــي »العق ــي تعن ــة الت ــة اليوناني ــن الكلم ع
جعــل النــاس يعتقــدون أنــه ليــس موجــوداً. فعلــى كل حــال، هــل مــن شــخص يســعى إلــى 
ــن  ــه م ــي؟ إن ــدو حقيق ــذا الع ــخص أن ه ــذا الش ــد ه ــة ال يعتق ــدو طاغي ــن ع ــاء م االحتم
المثيــر للدهشــة أن عــدداً كبيــراً ممــن يعترفــون بأنهــم مســيحيون ال يأخــذون فكــرة وجــود 
ــن  ــط م ــف فق ــذا الموق ــذون ه ــم يتخ ــك، ه ــع ذل ــد. م ــل الج ــى محم ــي عل ــيطان حرف ش
ــة  ــرب مــن نهاي ــم، خصوصــاً إذ نقت ــل الشــيطان فــي هــذا العال خــالل تجاهــل أعمــال وحي
الزمــان، أو إعــادة تفســير العديــد مــن النصــوص فــي كلمــة هللا ِبَشــْكل َجْوَهــِرّي. وحقيقــة 
ــل  ــي ظ ــى ف ــيطان، حت ــي للش ــود الحرف ــرة الوج ــيرفضون فك ــاس س ــن الن ــن م أن الكثيري
ــاً لنــا بمــدى  الكثيــر جــداً مــن األدلــة الكتابيــة علــى وجــوده، ينبغــي أن تكــون مذكــراً قوي

ــاً.  س حق ــدَّ ــاب الُمَق ــه الكت ــا يعلم ــم م ــة أن نفه أهمي
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ــي  ــيما ف ــيطان، وال س ــد الش ــن مكائ ــدث ع ــا يتح ــفر الرؤي ــن أن س ــم م ــى الرغ عل
األيــام األخيــرة، مــا هــو الرجــاء العظيــم الــذي يمكننــا اســتخالصه مــن رؤيــا 12: 11؟ 

مــا هــو مصــدر قوتنــا ضــد الشــيطان؟ 

28 أيار )مايو( االثنين

الخطأين العظيمين

اقرأ الفقرات الكتابية التالية. ماذا تخبرنا عن قدرة الشيطان على التضليل والخداع؟ 
2كورنثوس 11: 15-13  
2تسالونيكي 2: 9، 10  

رؤيا 12: 9  
رؤيا 20: 10  

ــة.  ــن النهاي ــالالت زم ــأن ض ــه بش ــيح أتباع ــذر المس ــابق، ح ــي درس س ــا ف ــا الحظن كم
ومــن بيــن هــذه الضــالالت كان ظهــور المســحاء واألنبيــاء الكذبــة الذيــن ســوف » ›يضلــون 

كثيريــن‹ « )متــى 24: 5(. 
مـع ذلـك، فالمسـحاء واألنبيـاء الكذبـة ليس هم ضاللـة األيام األخيـرة الوحيدة التـي ينبغي 
أن نتحـذر منهـا. فـإن عدونـا فـي الصـراع العظيـم لديـه العديد مـن الحيـل المصممـة لخداعنا 
وتضليـل كل مـن يمكنـه تضليلهـم. وكمسـيحيين، نحتـاج إلـى أن نكـون علـى بينـة مـن تلـك 

س وإطاعـة تعاليمه.  األالعيـب، ويمكننـا أن نفعـل ذلـك مـن خـالل معرفـة الكتـاب الُمَقـدَّ
توضـح روح النبـوة طبيعـة اثنتيـن من تلك الضـالالت الكبـرى: »عبر الضاللتيـن العظيمتين، 
وهمـا خلـود النفـس وتقديـس يـوم األحـد، سـيوقع الشـيطان النـاس تحـت سـلطان مخادعاته. 
وفيمـا ترسـي الضاللـة األولـى أسـس مناجـاة األرواح تربطهـم الضاللـة الثانيـة بعجلـة رومـا. 
وسـيكون البروتسـتانت فـي الواليـات المتحدة هم أول من يمـدون أيديهم عبر الهوة ليمسـكوا 
بيـد مناجـاة األرواح. وسـيمدون أيديهـم عبر الهوة لمصافحة السـلطة الكاثوليكيـة، وتحت تأثير 
هـذا االتحـاد الثالثـي ستسـير هـذه البـالد )الواليـات المتحـدة( فـي إثـر خطـوات رومـا وهـي 

تـدوس علـى حقـوق الضميـر.« )الصـراع العظيم، صفحـة 637(.
مـن المذهـل بالنسـبة لنـا، أنـه حتـى بعـد كل هـذه السـنوات الطويلـة مـن كتابتهـا لهـذه 
الكلمـات، أن نـرى مدى اسـتمرار انتشـار هاتين »الضاللتيـن العظيمتين« في العالم المسـيحي.

ــق  س واالســتعداد إلطاعــة هــذه الحقائ ــدَّ ــاب الُمَق ــق الكت لمــاذا تعــد معرفــة حقائ
ــام األخيــرة؟  أقــوى ســالح نملكــه ضــد ضــالالت الشــرير، خاصــة فــي األي
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29 أيار )مايو( الثالثاء

خلود النفس

التي  الكبرى  التالية عن »حالة الموتى؟« ما هي الحماية  الكتابية  الفقرات  ماذا تعلمنا 
يمكن لهذه الفقرات أن تعطينا إياها ضد واحدة من »الضاللتين العظيمتين«؟ جامعة 9: 

5، ٦، 10؛ مزمور 115: 17؛ مزمور 14٦: 4؛ 1كورنثوس 15: 1٦- 18؛ دانيال 12: 2.

 

فـي العقـود األخيـرة، كان هنـاك اهتمام كبيـر بالقصص المتعلقة باألشـخاص الذيـن »ماتوا« 
- بمعنـى أن قلوبهـم قـد توقفـت عـن الخفقـان وتوقفـوا عـن التنفـس – ثـم عـادوا بعـد ذلـك 
إلـى وعيهـم. وفـي العديـد مـن الحـاالت، سـرد هـؤالء األشـخاص اختبـارات ال تصـدق عن كيف 
كانـوا فـي حالـة وجـود واٍع بعـد مـا كان يفترض أنهـم »ماتوا«. وتحـدث البعض عـن كيف أنهم 
طافـوا فـي الهـواء ورأوا، مـن فـوق، أجسـادهم موجـودة باألسـفل. وذكـر آخـرون أنهـم خرجـوا 
مـن أجسـادهم والتقـوا بكائـن رائـع ملـيء بالنـور والـدفء، والـذي تبنـى حقائـق عـن اللطف 

والمحبـة. وروى آخـرون أنهـم التقـوا وتحدثـوا إلـى أقربائهـم الموتى. 
لقـد أصبحـت هـذه الظاهـرة شـائعة حتى لدرجـة أن لها اسـم علمـي، »اختبـارات االقتراب 
مـن المـوت« أو )NDEs(. وعلـى الرغـم من أن »اختبـارات االقتراب من المـوت« ال تزال مثيرة 
للجـدل، إال أن العديـد مـن المسـيحيين قد اسـتخدموها كدليل على خلود النفـس، وهي الفكرة 

التـي مفادهـا أن النفـس، عنـد المـوت، تنطلق إلى عالـم آخر من الوجـود الواعي.
ــن  ــدى »الضاللتي ــر إلح ــالن آخ ــع إع ــو بالطب ــوت« ه ــن الم ــراب م ــار االقت ــن »اختب ولك
العظيمتيــن«. فإنــه طالمــا اعتقــد الشــخص أن النفــس، عنــد المــوت، تواصــل العيــش بشــكل 
ــحر والتنجيــم، أو الضــالالت  أو بآخــر، فعندهــا يكــون هــذا الشــخص ُعرضــة ألقــوى أمــور السِّ
الروحانيــة، وهــي الضــالالت التــي يمكنهــا بســهولة، إمــا بشــكل صريــح أو ضمنــي، الترويــج 
لفكــرة أنــك ال تحتــاج إلــى يســوع المســيح. فــي الحقيقــة، إن معظــم النــاس الذيــن اختبــروا 
»تجــارب االقتــراب مــن المــوت« قالــوا أن الكائنــات الروحيــة التي قابلوهــا، أو حتــى أقرباءهم، 
ــروا شــيئاً عــن  ــم يذك ــم ل ــة، لكنه ــة والســالم والطيب ــن المحب ــة ع ــات تعزي ــم كلم ــوا له قدم
الخــالص فــي المســيح، ولــم يذكــروا شــيئاً عــن الخطيــة أو عــن الدينونــة اآلتيــة – التــي هــي 
وجهــات النظــر الكتابيــة األساســية. قــد يعتقــد المــرء أنــه إذا كان مــن المفتــرض أن الشــخص 
الــذي اختبــر »تجربــة االقتــراب مــن المــوت« قــد حصــل علــى لمحــة عــن حيــاة المســيحي 
ــيحية  ــم المس ــن التعالي ــة ع ــى لمح ــاً عل ــاك أيض ــل هن ــد حص ــون ق ــدر أن يك ــة، فاألج اآلتي
األساســية كذلــك. ومــع ذلــك، فــإن مــا يُقــال لهــم فــي كثيــر مــن األحيــان يبــدو إلــى حــد كبيــر 
مشــابه لعقيــدة »العصــر الجديــد«، وهــو مــا قــد يفســر الســبب فــي أن الكثيــر مــن أولئــك 

األشــخاص يعــودون وهــم أقــل ميــالً للمســيحية ممــا كانــوا عليــه قبــل »موتهــم«. 
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كمســيحيين، لمــاذا يجــب علينــا أن نتمســك بكلمــة هللا حتــى عندمــا تخبرنــا حواســنا 
شــيئاً مختلفــاً؟

30 أيار )مايو( األربعاء

السبت ونظرية النشوء والتطّور
ــود النفــس  ــم فيمــا يتعلــق بخل بقــدر النجــاح الــذي حققــه الشــيطان فــي خداعــة للعال
بقــدر مــا كان نجاحــه، وربمــا أكثــر، فــي اغتصــاب الســبت الكتابــي واســتبداله باألحــد )انظــر 

الــدرس الســادس والثامــن( وقــد فعــل ذلــك خــالل معظــم التاريــخ المســيحي. 
وفــي الســنوات األخيــرة، أتــى الشــيطان بضاللــة أخــرى مــن شــأنها التقليــل مــن التمســك 

بســبت اليــوم الســابع فــي أذهــان النــاس: إنهــا نظريــة النشــوء والتطــور. 

اقــرأ تكويــن 1- 2: 3. مــاذا تعلمنــا هــذه الفقــرات الكتابيــة حــول كيــف خلــق الــرب 
عالمنــا وحــول المــدة التــي اســُتغرقت للقيــام بذلــك؟

 

إنــه حتــى أوســع قــراءة لهــذه اآليــات تكشــف عــن النقطتيــن المتعلقتيــن بقصــة الكتــاب 
ــيء  ــاك ش ــن هن ــم يك ــوباً؛ ل ــرراً ومحس ــيء كان مق ــق. أوالً، كل ش ــة بالخل س المتعلق ــدَّ الُمَق
س مجــاالً ألي شــكل مــن  عشــوائي، اعتباطــي، أو عــن طريــق الصدفــة. ال يتــرك الكتــاب الُمَقــدَّ

أشــكال الصدفــة فــي عمليــة الخلــق.
ــق كجنســه؛  ــوق خل ــأن كل مخل ــه ب ــة بشــكل ال لبــس في ــاً، تكشــف الفقــرات الكتابي ثاني
بمعنــى أن كل مخلــوق قــد خلــق بصــورة منفصلــة ومتميــزة عــن المخلوقــات األخــرى. ال يعلــم 
س شــيئاً عــن أصــل طبيعــي مشــترك لجميــع أشــكال الحيــاة علــى األرض )مثــل  الكتــاب الُمَقــدَّ

النشــوء مــن خليــة بدائيــة بســيطة(.
إنــه حتــى مــن خــالل التفســير غيــر الحرفــي لســفر التكويــن، نجــد أن هاتيــن النقطتيــن 
واضحتيــن: ال شــيء كان عشــوائياً فــي عمــل الخلــق، ولــم يكــن هنــاك ســلف طبيعــي مشــترك 

لجميــع أنــواع المخلوقــات. 
ثــم جــاءت نظريــة النشــوء والتطــور لدارويــن، التــي تعلــم فــي أشــكالها المختلفــة أمريــن 

اثنيــن: العشــوائية والســلف الطبيعــي المشــترك لجميــع الكائنــات. 
ــة النشــوء  ــن مــن خــالل عدســة نظري ــاس ســفر التكوي ــر مــن الن لمــاذا إذن يفســر الكثي
ــي  ــي أبســط أساســياته؟ ف ــن ف ــي أبســط أساســياتها، تناقــض ســفر التكوي ــي، ف ــاء الت واالرتق
ــن فحســب، ولكــن  ــن مــن العلمانيي ــم تكتســح الماليي ــة النشــوء والتطــور ل الواقــع، إن ضالل
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ــع  ــة م ــذه النظري ــة ه ــن مالئم ــه يمك ــدون أن ــن يعتق ــيحيين المعترفي ــن المس ــن م الكثيري
ــو. ــرت للت ــي ذُك ــن التناقضــات الصارخــة الت ــم م ــى الرغ ــم المســيحي، عل إيمانه

ــياق األحــداث  ــي س ــاء ف ــة النشــوء واالرتق ــى نظري ــة عل ــار المترتب ــإن اآلث ــك، ف ــع ذل وم
األخيــرة تجعــل خطــر الضــالل أكثــر وضوحــاً. فوفقــاً لهــذه النظريــة، لمــاذا ينبغــي حفــظ يــوم 
الســبت كتــذكار – ليــس لخلــق اســتغرق ســتة أيــام، ولكــن لخلــق اســتغرق حوالــي 3 بليــون 
ــوء  ــة النش ــى األرض(؟ إن نظري ــه عل ــدأت في ــاة ب ــرض أن الحي ــخ يفت ــر تاري ــو آخ ــنة )وه س
ــام الخلــق إلــى  ــة ألنهــا تحــول ســتة أي ــة حقيقي والتطــور تجــرد اليــوم الســابع مــن أي أهمي
ال شــيء ســوى خرافــة مشــابهة لتلــك التــي تقــول أن »رومولــوس وريمــوس« قــد تــم االعتنــاء 
بهمــا مــن قبــل الذئــاب. أيضــاً، هــل يعــرُِّض الشــخص ذاتــه لخطــر االضطهــاد أو المــوت مــن 
ــق  ــد أن الخل ــك الشــخص يعتق ــن األحــد إذا كان ذل ــدالً م ــظ الســبت ب خــالل التمســك بحف

اســتغرق بالييــن الســنين بــدالً مــن ســتة أيــام؟ 

31 أيار )مايو( الخميس

الثالوث المزيف
س. ومــع ذلــك، فإنــه  إن مفهــوم طبيعــة هللا ثالثيــة األقانيــم نجــده فــي كل الكتــاب الُمَقــدَّ
ــوث مزيــف«  ــا عــن »ثال ــة واالضطهــاد، يكشــف ســفر الرؤي فــي ســياق ضــالالت زمــن النهاي
يتألــف مــن التنيــن، الوحــش الطالــع مــن البحــر، والوحــش الطالــع مــن األرض فــي رؤيــا 13. 

اقرأ رؤيا 12: 17؛ 13: 1، 2. ما الذي يتم وصفه هنا؟

 

 

ينظـر إلـى التنيـن هنـا علـى أنـه ُمنتحـل لشـخص هللا اآلب، إذ يتضـح أنـه هـو المسـيطر. 
وهـو أيضـاً الـذي يعطي قوة وسـلطة وعرشـاً للوحـش الطالع من البحـر، وهو الوحـش المنتحل 

لشـخص يسـوع المسـيح. لمـاذا يُنظـر إلـى هـذه القـوة الثانيـة على أنهـا المسـيح المزيف؟

اقرأ رؤيا 13: 2-5. ما هي صفات هذا الوحش الطالع من البحر؟

 

 

ــه المســيح عــن تســلم ســلطته مــن اآلب  ــا بمــا قال ــه الســلطة مــن التنيــن يذكرن إن تلقي
)انظــر متــى 28: 18(، كمــا أن هــذا الوحــش الطالــع مــن البحــر قــد واجــه، مثــل المســيح، موتــاً 
ثــم قيامــة )انظــر رؤيــا 13: 3(. أيضــاً، يُوصــف هــذا الوحــش علــى أنــه يمــارس ســلطته لمــدة 
»اثنيــن وأربعيــن شــهراً«، أو ثالثــة أعــوام ونصــف، وهــو تزييــف نبــوي للثالثــة أعــوام ونصــف 
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الحرفيــة لخدمــة المســيح، اســتناداً إلــى المبــدأ الكتابــي: كل يــوم فــي الزمــان النبــوي يســاوي 
ســنة شمســية كاملــة )عــدد 14: 34؛ حزقيــال 4: 6(.

اقرأ رؤيا 13: 11-17. كيف يوصف الوحش الطالع من األرض هنا؟

 

ــع مــن البحــر تمامــاً كمــا  ــح الوحــش الطال ــع مــن األرض يعــزز مصال هــذا الوحــش الطال
ــُدِس الــذي لــم يمجــد نفســه بــل مجــد يســوع )يوحنــا 16: 13، 14(. أيضــاً، وكمــا  الــرُّوح الُْق
أن الــرُّوح الُْقــُدِس أجــرى عمــالً قويــاً بإنــزال »نــار« مــن الســماء )أعمــال 2: 3(، فــإن الوحــش 

الطالــع مــن األرض يجــري شــيئاً مماثــالً )انظــر رؤيــا 13: 13(.
»فـي النهايـة، يجـري الوحـش الطالع من األرض يوم خمسـين مزيف! ألي سـبب؟ كي يثبت 
س عن  للعالـم أن الثالـوث المزيـف هـو هللا الحقيقـي« ]جـون بوليـن، مـا يقولـه الكتاب الُمَقـدَّ

زمـن النهايـة )هاجرسـتون، دار ماريالنـد: ريفيو آند هيرالـد للنشـر، 1998(، صفحة 111[.

مــا هــي ضــالالت زمــن النهايــة األخــرى التــي نحتــاج إلــى أن نكــون علــى بينــة منهــا، 
وكيــف يمكننــا أن نســاعد اآلخريــن علــى أن يدركــوا هــم أيضــاً أنهــا ضــالالت؟

1 حزيران )يونيو( الجمعة

ــة  ــى نظري ــة عل ــار المترتب ــي اآلث ــر ف ــن التفكي ــا نمع ــدرس: دعون ــن ال ــد م لمزي
النشــوء والتطــور فــي ســياق أحــداث زمــن النهايــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بــدور الســبت. أحــد 
ــي  ــاء – ف ــروج للنشــوء واالرتق ــة، ي ــن، مؤســس النظري ــت تشــارلز داروي ــي جعل األســباب الت
ــن الشــر  ــق بي ــة فــي التوفي ــه كان يجــد صعوب ــم – هــو أن ظــل عــدم إدراكــه للصــراع العظي
ــي  ــن ف ــر والمحــب. وبســبب هــذا الخطــأ، نظــر داروي ــق الَخيّ ــن فكــرة الخال ــاة وبي والمعان
االتجــاه اآلخــر للحصــول علــى إجابــات. ولــم يكــن مــن قبيــل المصادفــة كذلــك أنــه فــي أواخــر 
القــرن التاســع عشــر، وبينمــا كان دارويــن ينقــح ويعيــد النظــر فــي نظريــة النشــوء والتطــور، 
ــكل شــيء  ــي تصــّدت ل ــة، كنيســة األدفنتســت الســبتيين، وهــي الت ــة ديني ــام حرك أن هللا أق
كان نظريــة دارويــن تــروج لــه وتدافــع عنــه. كــم هــو مثيــر لالهتمــام أن كنيســة األدفنتســت 
الســبتيين، التــي يكشــف اســمها فــي حــد ذاتــه إيمانهــا بقصــة الخلــق فــي ســتة أيــام حرفيــة، 
قــد بــدأت تنمــو وتتوســع تقريبــاً فــي نفــس الوقــت الــذي بــدأت فيــه نظريــة دارويــن فــي 

الظهــور واالنتشــار كذلــك. 
مـــن يـــدري، لكـــن لـــو كان دارويـــن قـــد قـــرأ وصـــدق هـــذه الســـطور القليلـــة إللـــن 
هوايـــت، فلربمـــا كان العالـــم ســـينجو مـــن واحـــدة مـــن أعظـــم أخطـــاء الفكـــر اإلنســـاني 
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ــإنَّ  ــة فـ ــع أّن األرض ُضربـــت باللّعنـ ــي: »ومـ ــد التلقائـ ــة األرض والتولّـُ ــة مركزيـ ــذ نظريـ منـ
ـــا اآلن  ـــم يمكنه ـــا ل ـــان. إنّه ـــّدرس لإلنس ـــاب ال ـــون كت ـــك أن تك ـــع ذل ـــدَّ م ـــت ال بُ ـــة كان الطّبيع
أن تمثّـــل الخيـــر وحـــده ألنَّ الّشـــر كان حاضـــراً فـــي كلِّ مـــكان مشـــوِّهاً وُمفِســـداً األرض 
ـــات  ـــر صف ـــيء غي ـــالً ش ـــاً قب ـــن مكتوب ـــم يك ـــث ل ـــة. وحي س ـــته الُمنجِّ ـــماء بلمس ـــر والّس والبح
ـــر. ومـــن الطّبيعـــة التـــي  ـــيطان ومعرفـــة الّش ـــر فقـــد كُتبـــت اآلن صفـــات الّش هللا ومعرفـــة الخي
ـــج  ـــن نتائ ـــذاراً ع ـــاً إن ـــى دائم ـــان أن يتلّق ـــى اإلنس ـــر كان عل ـــر والّش ـــة الخي ـــت اآلن معرف أعلن

الخطيّـــة« )روح النبـــوة، التربيـــة الحقيقيـــة، صفحـــة 29، 30(.
وهــذا مــا حــدث. فقــد بنــى دارويــن فرضياتــه الخاصــة بالنشــوء والتطــور على فهــم خاطئ 
ــة  ــار المترتب ــه. لألســف، كانــت اآلث ــذي نعيــش في ــم الســاقط ال للطبيعــة وصفــات هللا والعال

علــى نظريتــه ســتعجل النــاس فريســة ألضاليــل الشــيطان، خاصــة فــي األزمــة النهائيــة.

أسئلة للنقاش
1. لمــاذا يرفــض الكثيــرون مــن المســيحيين فكــرة الوجــود الحرفــي للشــيطان؟ مــاذا 
تعلمنــا وجهــة النظــر هــذه حــول مــدى خطــورة رفــض التعاليــم الواضحــة للكتــاب 

المقــدس؟ 
ــوت«  ــن الم ــراب م ــة االقت ــر »تجرب ــخص اختب ــه لش ــك أن تقول ــذي يمكن ــا ال 2. م

ــه؟  ــد موت ــش بع ــل العي ــان يواص ــه أن اإلنس ــر ل ــار يظه ــذا االختب ــم أن ه ويزع
3. مــا هــو الســبب اآلخــر الــذي يمكنــك التفكيــر فيــه فيمــا يتعلــق بالســبب الــذي 
يجعــل أولئــك الذيــن يؤمنــون بنظريــة النشــوء والتطــور أكثــر عرضــة للضــالالت فــي 

األيــام األخيــرة؟ 
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2-8 حزيران )يونيو(الدرس العاشر

أمريكا وبابل

السبت بعد الظهر
ــا 51:  ــا 13: 1-12؛ 14: 9-11؛ 16: 2؛ 19: 20؛ 20: 4؛ إرمي المراجــع األســبوعية: رؤي

ــا 18: 4-1. 6، 7، 53، 57؛ رؤي

ــي  ــُم لَِبِن ــُم الَْقائِ ــُس الَْعِظي ــُل الرَّئِي ــوُم ِميَخائِي ــِت يَُق ــَك الَْوْق ــي ذلِ ــة الحفــظ: »َوِف آي
ــٌة إِلَــى ذلِــَك الَْوْقــِت. َوِفــي ذلِــَك  َشــْعِبَك، َويَكُــوُن زََمــاُن ِضيــق لَــْم يَكُــْن ُمْنــُذ كَانـَـْت أُمَّ

ــْفِر« )دانيــال 12: 1(. ــا ِفــي السِّ ــى َشــْعُبَك، كُلُّ َمــْن يُوَجــُد َمكُْتوبً الَْوْقــِت يَُنجَّ

ــان  ــن( وقوت ــيطان )التني ــف«، الش ــوث المزي ــى »الثال ــا إل ــي، نظرن ــبوع الماض ــي األس ف
ــعب هللا. ــد ش ــاد ض ــاً االضطه ــيجلبان مع ــان س أرضيت

إحــدى هاتيــن القوتيــن، الوحــش الطالــع مــن البحــر )رؤيــا 13: 1-10(، يصــور علــى أنــه 
مزيــج مــن النمــر والــدب واألســد )رؤيــا 13: 2( – صــور مأخــوذة مباشــرة مــن دانيــال 7: 6-4. 
رأينــا فــي الــدرس الســادس أنــه فــي دانيــال 7 – بعــد صعــود بابــل )األســد(، مــادي وفــارس 
)الــدب(، واليونــان )النمــر( – جــاءت القــوة األرضيــة األخيــرة، رومــا. بــدأت كرومــا الوثنيــة ثــم 
تحولــت إلــى رومــا البابويــة، قــوة القــرن الصغيــر فــي دانيــال 7: 7، 8؛ 19-21؛ 23-25؛ التــي 
صعــدت مــن الوحــش الرابــع مباشــرة. رأينــا، أيضــاً، أن الكثيــر مــن خصائــص رومــا البابويــة، 
كمــا هــي مصــورة فــي هــذه اآليــات فــي دانيــال 7، تظهــر مــرة أخــرى فــي الوحــش الطالــع 
س فــي رومــا واحــداً مــن  مــن البحــر فــي رؤيــا 13: 1-10. وبالتالــي، رأى علمــاء الكتــاب الُمَقــدَّ

الخصــوم الرئيســيين فــي ســيناريو زمــن النهايــة الــوارد فــي رؤيــا 13. 
مــع ذلــك، فــإن  رومــا ليــس وحدهــا. فهنــاك قــوة أخــرى يتــم تصويرهــا. فــي هذا األســبوع، 
ســوف نركــز فــي الغالــب علــى رؤيــا 13 واألحــداث والســلطات المصــورة فيــه. ودائمــاً نســأل: 

مــا الــذي تعنيــه هــذه األحــداث، وكيــف يمكننــا أن نكــون مســتعدين لهــا؟

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 9 حزيران )يونيو(.
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3 حزيران )يونيو( األحد

رح المميت يُشفى الجُّ

اقـرأ رؤيـا 13: 1-10 وقـم بسـرد األسـباب التـي تجعـل مـن هـذه األوصـاف إشـارة إلـى 
البابويـة ودورهـا فـي الماضـي وفـي المسـتقبل. الحـظ علـى وجـه التحديـد مـدى بروز 
الـدور الـذي أعطيـت البابوية إياه. مـاذا يعني هذا ِفيَمـا يََتَعلُّق بأحـداث األيام األخيرة؟

 

س يشير إلى الدور  على الرغم من أن هللا لديه أناساً أمناء في كل الكنائس، إال أن الكتاب الُمَقدَّ
المعين الذي قامت به هذه المؤسسة في التاريخ والدور الذي سوف تقوم به في أحداث زمن النهاية.

اقرأ رؤيا 13: 3. ما الذي يحدث هنا، وماذا يعلّمنا هذا عن بُُروز روما؟

 

لعـدة قـرون كانـت الكنيسـة الرومانيـة هـي الطائفـة الدينيـة المركزيـة. ومـن نـواٍح كثيرة، 
كانـت رومـا المركـز السياسـي للعالـم الغربـي. وخيـر مثـال علـى قـوة رومـا نجـده فـي قصـة 
اإلمبراطـور الرومانـي هنـري الرابـع الـذي، علـى أثـر إغضابـه للبابـا كريكوري السـابع، جـاء إلى 
قلعـة البابـا لصنـع السـالم ومصالحـة البابـا. وهنـاك، ُجِعـل اإلمبراطـور الرومانـي ينتظـر فـي 
السـاحة الخارجيـة لمـدة ثالثـة أيام في برد الشـتاء وذلـك قبل أن يمنحـه البابـا اإلذن بالدخول. 

وقـد تباهـى كريكـوري السـابع بانتصـاره وتفاخـر بـأن مـن واجبـه هـدم كبريـاء الملوك. 
ومـع ذلـك، فإنـه مـن خالل تأثير اإلصـالح، التنويـر، والثورة الفرنسـية تحطمـت هيمنة روما 
السياسـية والدينيـة بحلـول أواخـر القـرن الثامـن عشـر. فـي الواقـع، إن أحـد البابـوات، بيـوس 
السـادس، قـد اعتقـل مـن قبـل الجيـش الفرنسـي في عـام 1798 ومات فـي المنفى عـام 1799.

ــا عــن عــودة ظهــور لرومــا،  مــع ذلــك، يتحــدث األصحــاح الثالــث عشــر مــن ســفر الرؤي
وعــن شــفاء لجرحهــا المميــت. وعلــى الرغــم مــن أن رومــا اليــوم ليــس لديهــا نفــس الســلطة 
ــن جــاءوا  ــوات الذي ــه بفضــل الباب ــن كريكــوري الســابع، إال أن ــي زم ــت تمارســها ف ــي كان الت
مؤخــراً، أصبحــت البابويــة قــوة مؤثــرة دينيــاً وسياســياً )علــى ســبيل المثــال، كان حديــث البابــا 
ــاً هــو  ــاً تاريخي ــن فــي عــام 2015 حدث ــواب األمريكيي ــى مجلســي الشــيوخ والن فرانســيس إل

األول مــن نوعــه. ووفقــاً للنبــوءة، فــإن هــذا التأثيــر ســيتزايد مســتقبالً. 

ــا مــع مراعــاة  ــا للتبشــير به ــي ُدعين ــن للرســالة الت ــا أن نكــون مخلصي كيــف يمكنن
ــي  ــاذا ال ينبغ ــك، لم ــع ذل ــة؟ م ــاَءة ممكن ــل إَس ــبب أق ــة تس ــك بطريق ــام بذل القي

ــر؟  ــق الحاض ــن الح ــي« إذ نُْعلِ ــح السياس ــاء لـــ »التصحي االنحن



75

4 حزيران )يونيو( االثنين

الواليات المتحدة األمريكية في النبوءة
يسـأل النـاس، وسـؤالهم معقـول: كيـف يمكـن لروما اليـوم، أو فـي المسـتقبل، أن يكون لها 
النفـوذ الـذي يتـم تصويـره فـي رؤيـا 13؟ فإنـه قـد انقضـت األيام التـي كانـت تقوم فيهـا روما 

بحشـد الجيـوش وقيادتهـا كمـا كانـت تفعـل فـي الماضي. نجـد الجواب فـي رؤيـا 13 أيضاً. 

اقرأ رؤيا 13: 11، 12. ما هي العالمات التي تساعدنا في التعرف على هوية تلك القوة؟ 

 

إن الوحــش الــذي يســبق هــذا الوحــش المصــور هنــا، والــذي طالما نظــر إليه البروتســتانت 
علــى أنــه رومــا، يوصــف بأنــه قــد أُْعِطــي ســلطاناً لمــدة اثنيــن وأربعيــن شــهراً )رؤيــا 13: 5(. 
إن مــدة االثنيــن واألربعيــن أســبوعاً هــي ذاتهــا مــدة »« فــي دانيــال 7: 25، أو الثالثــة أعــوام 
ونصــف )رؤيــا 12: 14( أو 1260 يومــاً نبويــاً )رؤيــا 12: 6( – وخــالل هــذه المــدة قامــت رومــا 
ــة  ــدأت بهيمن ــام( ب ــوم – ع ــدأ الي ــة )باســتخدام مب ــدة النبوي ــا. هــذه الم ــاد خصومه باضطه
البابويــة فــي عــام 538 ميالديــة، وانتهــت فــي عــام 1798، فــي العــام الــذي أُخــذ فيــه البابــا 

أســيراً. فــي هــذا الوقــت، تلقــت البابويــة جرحهــا المميــت، وعندهــا تحققــت النبــوءة. 
وعند هذه النقطة في التاريخ، قرب نهاية مدة »االثنين واألربعين شهراً« )1798( ظهرت قوة أخرى 
)رؤيا 13: 11؛ رؤيا 13: 1(. وفي هذه المرة، طلعت هذه القوة من األرض، وهذا على النقيض من 
العديد من القوة السابقة التي طلعت من المياه )انظر دانيال 7: 2، 3( التي تمثل حشوداً من الناس. » 

›الِْميَاُه الَِّتي رَأَيَْت َحيُْث الزَّانِيَُة َجالَِسٌة، ِهَي ُشُعوٌب َوُجُموٌع َوأَُمٌم َوأَلِْسَنٌة.‹ « )رؤيا 17: 15(.
لهــذه األســباب، وغيرهــا، يجــب أن تكــون هــذه القــوة هــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
التــي نشــأت فــي جــزء مــن العالــم غيــر مأهــول نســبياً، ولــم تكــن بحاجــة إلــى اإلطاحــة بأيــة 

إمبراطوريــات كبــرى مــن أجــل القيــام بذلــك. 
على  وتحصل  تتقوى   1798 عام  في  أخذت  الجديدة  الدنيا  في  التي  األمة  تلك  »فما هي 
سلطان وتبشر بالقوة والعظمة وتجتذب انتباه العالم؟ إن تطبيق الرموز ال يعطي مجاال للتساؤل. 
إن أمة واحدة من دون سواها هي التي تنطبق عليها تحديدات هذه النبوة التي تشير إشارة 

صائبة ال تخطئ إلى الواليات المتحدة األمريكية« )روح النبوة، الصراع العظيم، صفحة 481(.
علــى الرغــم مــن أن هــذه القــوة ُوِصفــت ألول مــرة بــأن لهــا قرنيــن كالحمــل، ممــا يرمــز 
إلــى اللطــف والوداعــة، إال أنهــا ســتتكلم »كتنيــن« )رؤيــا 13: 11(، ممــا يشــير إلــى زمــن مــن 
ــا 13:  االضطهــاد مثــل الــذي وقــع فــي ظــل الســلطة الســابقة. ثــم نجــد أن الفقــرة فــي رؤي
11-17 تجيــب علــى الســؤال حــول كيــف يمكــن أن تمــارس رومــا النفــوذ الــذي تنبــأت بــه 
النبــوءة؟ واإلجابــة هــي أن رومــا ســتفعل ذلــك مدعومــة بقــوة الواليــات المتحــدة األمريكيــة.    
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5 حزيران )يونيو( الثالثاء

مسألة العبادة
خالل كل التاريخ المقدس، كان على الرب أن يتعامل باستمرار مع أولئك الذين سقطوا في 
النهائية كما هي  الوثنية وغيرها من أشكال العبادة الزائفة )انظر متى 4: 8-10(. وفي األزمة 
أن  على شعب هللا  سيكون  أيضاً  وعندها  مجدداً.  العبادة  مسألة  ستنشأ   ،13 رؤيا  في  مصورة 

يتخذوا خياراً فيما يتعلق بَمن َذا الَِّذي سوف يعبدون ويخدمون )انظر يشوع 24: 15(. 
فــي الــدرس الثانــي مــن هــذا الربــع، الــذي بعنــوان دانيــال وزمــن النهايــة، درســنا قصــة 
َهــِب« )دانيــال 3: 5(. ورأينــا أيضــاً كيــف  الفتيــة الثالثــة الذيــن أُمــروا بـــالسجود »لِِتْمثَــاِل الذَّ
أن رؤيــا 13 تســتخدم لغــة مــن هــذا األصحــاح فــي تصويــر االضطهــاد الــذي ســيواجهه شــعب 
هللا فــي زمــن النهايــة. معنــى هــذا أن مــا حــدث فــي دانيــال 3 كان تمهيــداً لمــا ســيحدث فــي 
األيــام األخيــرة، كمــا هــو مصــور فــي الســياق المباشــر لســلطات الوحــش فــي رؤيــا 13. فكمــا 
ــُجُدوَن  ــَن الَ يَْس ــَع الَِّذي ــإن »َجِمي ــال 3، ف ــي داني ــي ف ــال الذهب ــع بالســجود للتمث ــر الجمي أُِم

لُِصــورَِة الَْوْحــِش يُْقتَلُــوَن« )رؤيــا 13: 15(، علــى نحــو مماثــل.

اقــرأ رؤيــا 14: 9-11؛ 1٦: 2؛ 19: 20؛ 20: 4. مــاذا تخبرنــا هــذه اآليــات عــن مــدى مــا 
ســوف تصبــح عليــه مســألة العبــادة مــن أهميــة؟ 

 

كانـت بابـل دائمـاً عاصمـة العبـادة المزيفـة. فـإن بـرج بابـل يشـهد علـى رغبة َمن باشـروا 
« )إشـعياء  ـَحاِب. أَِصيـُر ِمثْـَل الَْعلِيِّ ببنائـه فـي أن يصعـدوا، مثـل لوسـيفر »فَـْوَق ُمرْتََفَعـاِت السَّ
14: 14(، فضـالً عـن الجهـود إلنقـاذ أنفسـهم فـي حـال حـدوث طوفـان عالمـي آخـر. وهكـذا، 
رفضـوا أن يؤمنـوا بوعـد هللا فـي أنـه لـن يجلـب طوفانـاً آخـر علـى األرض )تكويـن 9: 11-8(. 

ــة البابليــة الجديــدة قــد مّجــدت هــي أيضــاً عمــل األيــدي البشــرية.  كمــا أن اإلمبراطوري
فقــد تفاخــر نبوخذنصــر بـــ »بَاِبــَل الَْعِظيَمــَة الَِّتــي ]بََناهــا[« )دانيــال 4: 30(. وفــي وقــت الحق، 
أخــذ بلشــاصر الكــؤوس الذهبيــة الخاصــة بهيــكل ســليمان ليحتفــل هــو َوُعظََمــاُؤُه َوَزْوَجاتـُـُه 
ــِد  ــاِس َوالَْحِدي ــِة َوالنَُّح ــِب َوالِْفضَّ َه ــَة الذَّ ــبُِّحوَن آلَِه ــَر َويَُس ــَربُوَن الَْخْم ــوا يَْش ــرَاِريِه و »كَانُ َوَس
ــكل كانــت  ــة للهي ــة الفعلي ــي الَحِقيِقيّ ــال 5: 3، 4(. الحــظ أن األوان ــِر« )داني ــِب َوالَْحَج َوالَْخَش
ــك،  ــا. ونتيجــة لذل ــن شــربوا منه ــع الذي ــد أماتــت حساســية جمي ــِكر وق ــذ الُمْس ــة بالنبي مليئ
هلــك الكثيــرون فــي المدينــة عندمــا ســقطت بابــل. إن التظاهــر الخارجــي بالتمســك بالحــق 
يمكــن أن يضلنــا وذلــك مــن خــالل إْخفــاء »خمــر بابــل« المميــت فــي أعماقنــا. إن العبــادة 

ــة مملكــة الشــيطان.  الزائفــة واألفــكار الخاطئــة همــا َوْجَهــا ُعْملَ

كيف يمكننا التأكد من أننا ال نشارك في أية عبادة زائفة اآلن؟
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6 حزيران )يونيو( األربعاء

»بابل العظيمة«

اقــرأ الفقــرات الكتابيــة التاليــة. مــاذا تعلمنــا عــن بابــل؟ إرميــا 51: ٦، 7، 53، 57؛ زكريــا 
2: 7؛ رؤيــا 17: 5، ٦؛ 18: 2، 3.

 

كمــا رأينــا باألمــس، لــدى بابــل تاريــخ طويــل فــي كونهــا عاصمــة العبــادة الزائفــة؛ لذلــك، 
فهــي رمــز مناســب للســلطة التــي ســتظهر فــي زمــن النهايــة وتضــل األمــم. 

قــارن التنيــن، الوحــش الطالــع مــن البحــر، والوحــش الِقرِْمــِزّي )رؤيــا 12: 3؛ 13: 1-7؛ 
17: 3(. مــا هــي أوجــه التشــابه واالختــالف؟ 

 

كل هــذه الوحــوش الثالثــة لديهــا ســبعة رؤوس وعشــرة قــرون، وهــو مــا يمثــل المجمــوع 
الكلــي لــرؤوس وقــرون الوحــوش المذكــورة فــي دانيــال 7. فــإن كل إمبراطوريــة متعاقبــة قــد 
بُنيــت علــى اإلمبراطوريــات التــي كانــت قبلهــا. وبالمثــل، فــإن الوحــش القرمــزي يجمــع بيــن 
عناصــر كالً مــن التنيــن والوحــش الطالــع مــن البحــر )اللــذان يرمــزان إلــى رومــا الوثنيــة ورومــا 
البابويــة علــى التوالــي(، وكذلــك الوحــش الطالــع مــن األرض )رؤيــا 13: 11-14(، وهــو تجميــع 
»للقــوى الثــالث – كل أعــداء هللا- فــي تحالــف حقيقــي« ]جــاك ب. دوكان، أســرار ســفر الرؤيــا، 
ــر،  ــد للنش ــد هيرال ــو آن ــد: دار ريفي ــتون، ماريالن ــة )هاجرس ــون عبري ــر عي ــاء عب ــراع الفن ص
2002(، صفحــة 162. وثمــة عنصــر إضافــي فــي رؤيــا 17 أال وهــو المــرأة التــي تركــب علــى 
ــة والسياســية. وهــذه  ــر مشــروع للقــوى الديني ــى اتحــاد غي الوحــش القرمــزي، ممــا يرمــز إل

المــرأة تتناقــض بشــدة مــع المــرأة الطاهــرة فــي رؤيــا 12:

الزَّانَِية )رؤيا 17( المرأة الطاهرة )رؤيا 12( 

على المياه في السماء   

ترتدي ثياباً أرجوانية وقرمزية متسربلة بالشمس  

متزينة بالذهب، األحجار الكريمة، واللؤلؤ تاج ذات عشرة نجوم  

مدعومة من قبل التنين هوجمت من قبل التنين  

أم الزواني أم البقية الباقية  
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ــة األم  ــإن الكنيس ــها. ف ــاخ نفس ــل باستنس ــغلت باب ــد انش ــي«، فق ــا »أم الزوان وباعتباره
المرتــدة لديهــا الكثيــر مــن البنــات المرتــدات. لكــن هللا ليــس مســؤوالً عــن األخطــاء والفظائــع 
التــي ارتكبتهــا المســيحية المرتــدة. فــإن شــعبه الحقيقــي، علــى الرغــم مــن كونهــم يضطهــدون 

مــن قبــل الشــيطان، ينجــون علــى َمــرِّ القــرون. 
ــداد عــن  ــل، أو االرت ــاس بالفعــل مــن ســقوط باب ــد حــذرت الن ــا 14: 8 ق ــة فــي رؤي واآلي
ــمة  ــدار س ــة بإص ــة المتعلق ــة النهائي ــى الضالل ــاف إل ــة المط ــي نهاي ــؤدي ف ــذي ي ــق ال الح
الوحــش )رؤيــا 14: 9-11(. وســيتم تكــرار هــذا التحذيــر بقــوة أعظــم، وســيبلغ ذروتــه بنــداء 
ــا ويتحــدوا مــع كنيســة هللا  ــل كــي يخرجــوا منه ــي باب ــون ف ــن ال يزال ــر لشــعب هللا الذي أخي

ــا 18: 4-1(.  ــة )رؤي ــن النهاي ــي زم ــة ف الباقي

7 حزيران )يونيو( الخميس

اْخرُُجوا ِمْنَها يَا َشْعِبي
س أحــداث العالــم باهتمــام كبيــر،  علــى مــر الســنين، يتابــع طــالب نبــوءات الكتــاب الُمَقــدَّ
ال ســيما عندمــا تبــدو أنهــا تتعلــق بزمــن النهايــة. علــى ســبيل المثــال، فكــر فــي دور الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة. منــذ عــام 1851، كان بعــض األدفنتســت الســبتيين ينظــرون إلــى الواليــات 
ــداً  ــا ج ــزاً الفت ــك تَميي ــد كان ذل ــا 13: 11-15(، وق ــي )رؤي ــش الثان ــا الوح ــدة باعتباره المتح
نظــراً لحالــة الواليــات المتحــدة آنــذاك. فإنــه فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر، كانــت القــوى 
الكبــرى ال تــزال هــي دول العالــم القديــم، ومنهــا: بروســيا، فرنســا، النمســا-المجر، وإنكلتــرا. 
فــي ذلــك الوقــت، كان لــدى أمريــكا جيــش مســالم يتكــون مــن حوالــي عشــرين ألــف رجــل، 
ــام 1814،  ــي ع ــا. ف ــو« )1915( وحده ــة »واترل ــي معرك ــن ف ــدد المقاتلي ــي ُعشــر ع أي حوال
أي قبــل أربعيــن عامــاً فقــط، قــام البريطانيــون بغــزو وإحــراق واشــنطن العاصمــة. فــي عــام 
1867، قــام محاربــو القائــد »ســيتينغ بـُـْل« بإبــادة الكتيبــة الســابعة لســالح الفرســان األمريكيــة 
ــات المتحــدة  ــن الوالي ــض المعلقي ــز بع ــد أن ميَّ ــى بع ــه حت ــي، فإن ــتَْر«. وبالتال ــادة »كَْس بقي
آنــذاك باعتبارهــا القــوة التــي ســتقوم فــي يــوم مــا بفــرض »ســمة الوحــش« علــى العالــم، إال 
أنهــا كانــت ال تــزال تحــارب األمريكييــن األصلييــن علــى أرضهــا، ولــم تكــن تفــوز باســتمرار! 

ال شــك فــي أن األحــداث العالميــة تســير فــي االتجــاه الــذي اعتقدنــا أنهــا ستســير فيــه. 
لكــن ال يــزال هنــاك المزيــد مــن األمــور التــي تحتــاج إلــى أن تتكشــف قبــل أن نصــل إلــى 
النهايــة. لهــذا الســبب، يكــون مــن المهــم جــداً عنــد الحديــث عــن »ســمة الوحــش«، التأكيــد 
علــى أنــه ال أحــد فــي الوقــت الراهــن قــد حصــل علــى هــذه الســمة، بغــض النظــر عمــا إذا 

كانــوا يحفظــون الوصيــة الرابعــة أَْم ال.
وعالوة على ذلك، فإنه ال يزال هناك المزيد الذي سينكشف مع الوقت.
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اقــرأ رؤيــا 18: 1-4. مــا الــذي يحــدث هنــا، ولمــاذا مــن المهــم بالنســبة لنــا أن نتذكــر 
هــذا األمــر اآلن؟ مــاذا تخبرنــا هــذه اآليــات عــن مرســليتنا إلــى العالــم؟

 

 

ترســم هــذه اآليــات صــورة قاتمــة للعالــم سياســياً وأخالقيــاً وروحيــاً. إنهــا تظهــر التأثيــر 
ــي  ــدم، ف ــات تق ــذه اآلي ــإن ه ــك، ف ــع ذل ــم. م ــي العال ــة ف ــة الزائف ــم الديني ــث للتعالي الخبي
الوقــت ذاتــه، رجــاًء عظيمــاً ألن مــالكاً آخــر مــن الســماء يضــيء العالــم بمجــده. وعــالوة علــى 
ذلــك، فــإن شــعب هللا المؤمنيــن، أولئــك الذيــن لــم يعرفــوا بعــد مــا يحتاجــون إلــى معرفتــه، 
مدعــوون إلــى الخــروج مــن بابــل. وهــذا يعنــي، إَِذْن، أنــه حتــى نهايــة الزمــان ســيكون لــدى 

شــعب هللا الذيــن خرجــوا مــن بابــل عمــالً يقومــون بــه ألولئــك الذيــن ال يزالــون فيهــا.

مــا الــذي يجــب أن تعنيــه لنــا معرفــة أن الــرب يدعــو بعضــاً مــن أولئــك الذيــن ال 
يزالــون فــي بابــل »شــعبي«؟ لمــاذا تعــد هــذه نقطــة هامــة بالنســبة لنــا لنتذكرهــا 

إذ نتواصــل ونتعامــل مــع اآلخريــن؟

8 حزيران )يونيو( الجمعة

لمزيــد مــن الــدرس: إن هجــوم الشــيطان علــى شــريعة هللا هــو هجــوم علــى هللا 
نفســه، هجــوم علــى ســلطانه وُحكمــه. لــذا، فإنــه فــي األيــام األخيــرة، فــي األحــداث الختاميــة 
لألزمــة النهائيــة، ســوف يهاجــم الشــيطان أولئــك الذيــن يحفظــون »وصايــا هللا« )رؤيــا 12: 17؛ 
14: 12(، ألنهــم ســيكونون الوحيديــن علــى األرض الذيــن ســوف يرفضــون تقديــم الــوالء لــه 
مــن خــالل وكالئــه علــى األرض. إن المعركــة التــي شــنها ضــد هللا فــي الســماء منــذ زمــن بعيــد 
ــى األرض  ــا عل ــزم هن ــزم فــي الســماء ســوف يُه ــى األرض، وكمــا ُه ــاك عل ســوف تتواصــل هن
ــذ بــدء الصــراع الهائــل فــي الســماء أن يهــدم شــريعة  كذلــك. »لقــد كان قصــد الشــيطان من
هللا. فلكــي يحقــق هــذا، شــرع فــي العصيــان علــى الخالــق، ومــع إنــه طـُـرد مــن الســماء فقــد 
واصــل الحــرب نفســها علــى األَرْض. ولقــد جعــل خــداع النــاس وســوقهم إلــى التعــدي علــى 
شــريعة هللا الهــدف الــذي لــم يحــد عنــه. وســواء تــم لــه هــذا بطــرح الشــريعة بجملتهــا جانبــا 
أو برفــض إحــدى وصاياهــا فالنتيجــة أخيــرا واحــدة. فمــن عثــر فــي ›واحــدة‹ يظهــر احتقــاره 
للشــريعة كلهــا، وتأثيــره ومثالــه همــا إلــى جانــب التعــدي، وهكــذا يصيــر ›مجرمــا فــي الــكل‹ 

)يعقــوب 2: 10(.« )روح النبــوة، الصــراع العظيــم، صفحــة 631(.



80

أسئلة للنقاش
1. فـي الصـف، تحدثـوا عـن األحـداث العالميـة وبأيـة طرق تشـير إلى مـا نعتقد أنه 
يجـب أن يحـدث فـي األيـام األخيـرة. مـا هـي األحـداث التـي ال تـزال بحاجـة إلى أن 
تكشـف؟ كيـف يمكننـا أن نتعلـم توخـي اليقظـة بشـأن عالمـات األزمنـة مـع مراعاة 
تجنـب التعصـب، وتحديـد تواريـخ، والتفـّوه بتنبـؤات جريئـة حـول األشـياء واألمـور 

س وال كتابـات روح النبـوة، بشـكل واضح؟ التـي لـم يُعلِّـم بهـا الكتـاب الُمَقـدَّ
ــد أو  ــه أن تتعب ــذي يعني ــا ال ــادة والســجود. م ــي مســألة العب ــر ف ــن التفكي 2. أمع

ــه؟ ــد ل ــذي نتعب ــاً كان الشــيء ال ــد ألي ــف نتعب ــا؟ كي تســجد لشــيء م
3. تمعــن أكثــر فــي فكــرة أن هللا ال يــزال لديــه أناســاً فــي بابــل. مــا هــو مفهومنــا لما 
يعينــه المصطلــح »بابــل« )الــذي مــن الواضــح أنــه رمــز وليــس اســماً حرفيــاً(؟ مــاذا 
ــن،  ــة تبشــير رســالتنا لآلخري ــا بمواصل ــح عــن وجــوب التزامن ــا هــذا المصطل يعلمن

بغــض النظــر عــن معتقداتهــم السياســية أو الدينيــة؟
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9-15 حزيران )يونيو(الدرس الحادي عشر

َخْتم هللا أو سمة الوحش؟

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: تكويــن 17: 9-11؛ خــروج 31: 13، 17؛ رؤيــا 13: 17؛ أفســس 

1: 13، 14؛ عبرانييــن 4: 9، 10.

ــى كُلِّ  ــاِدُر َعلَ ــُه الَْق ــرَّبُّ اإِلل ــا ال ــَك أَيَُّه ــَي أَْعَمالُ ــٌة ِه ــٌة َوَعِجيَب ــة الحفــظ: »َعِظيَم آي
ــا 15: 3(. ــيَن« )رؤي يِس ــَك الِْقدِّ ــا َملِ ــَك يَ ــَي طُرُُق ــق ِه ــٌة َوَح ــْيٍء! َعاِدلَ َش

ـــبوع.  ـــذا األس ـــدرس ه ـــظ ل ـــة الحف ـــات آي ـــُروِف بكلم ـــة الَْخ ـــى َوتَرْنِيَم ـــة ُموَس ـــدأُ تَرْنِيَم تب
ـــَدِد  ـــَمِتِه َوَع ـــى ِس ـــِه َوَعلَ ـــِش َوُصورَتِ ـــى الَْوْح ـــَن َعلَ ـــك »الَْغالِِبي ـــل أولئ ـــن قب ـــا م ـــم ترتيله ويت
ـــون  ـــن أن نك ـــف يمك ـــا 15: 2(. كي ـــماء )رؤي ـــي الس ـــاج ف ـــر الزج ـــى بح ـــون عل ـــِمِه« إذ يقف اْس

ـــدد؟ ـــذا الع ـــن ه ـــا بي فيم
إن إحــدى أكثــر العالمــات بــروزاً لشــعب هللا الحقيقــي فــي نهايــة الزمــان هــي إعالنهــم 
لرســالة المــالك الثالــث، التــي تحــذر مــن تســلم ســمة الوحــش. ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن 
س، إال  عــدم وجــود تحذيــر أكثــر خطــورة مــن هــذا التحذيــر علــى اإلطــالق فــي الكتــاب الُمَقــدَّ
أن هنــاك العديــد مــن األفــكار المربكــة التــي تــم اقتراحهــا علــى مــر الســنين حــول مــا هــي 
هــذه العالمــة: هــل هــي كــود أشــرطة عموديــة علــى الجبيــن، هــل هــي رقــم بطاقــة ائتمــان، 

أو بطاقــة بيومتريــة لتحديــد الهويــة.
ال ينبغـي أن يدهشـنا كثـرة وانتشـار هـذه األفـكار المربكـة فـي بابـل. فعلى أي حال، اسـم 
بابـل  يعنـي »االرتبـاك والتشـويش«. لكـن البقيـة مـن شـعب هللا بحاجـة إلـى فهم واضـح لهذا 
الموضـوع كـي يعلنـوا رسـالة المـالك الثالـث بقوة. في هذا األسـبوع، سـنحاول أن نفهم بشـكل 

أفضـل مـا هـي سـمة الوحـش وكيـف نتجنبهـا – من خـالل تسـلمنا لختم هللا.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 16 حزيران )يونيو(.
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10 حزيران )يونيو( األحد

عالمة هللا تعرّف شعبه

فــي زمــن العهــد القديــم كان هنــاك عالمتــان خارجيتــان تميــزان شــعب هللا الحقيقــي. 
ــان إحــدى هاتيــن العالمتيــن. لمــن أعطيــت العالمــة أول مــرة؟ تكويــن 17:  كان الخت

ــروج 31: 13، 17. 9-11؛ خ

 

أمــر هللا إبراهيــم وذريتــه بــأن يختتنــوا كعالمــة علــى عهــد الخــالص. كان يجــب أن يختتــن 
كل ذكــر فــي اليــوم الثامــن مــن والدتــه )الوييــن 12: 3(. ومــع ذلــك، فقــد كان لهــذا الطقــس 
أهميــة أعمــق. لقــد قصــد لهــا أن تكــون رمــزاً للحاجــة إلــى »ختــان« أو تجديــد القلــب )انظــر 
تثنيــة 30: 6(. وهــذا هــو الســبب فــي أن بولــس كتــب اآلتــي: »ألَنَّ الْيَُهــوِديَّ ِفــي الظَّاِهــِر لَيْــَس 
ُهــَو يَُهوِديًّــا، َوالَ الِْختَــاُن الَّــِذي ِفــي الظَّاِهــِر ِفــي اللَّْحــِم ِختَانـًـا، بـَـِل الْيَُهــوِديُّ ِفــي الَْخَفــاِء ُهــَو 
، َوِختـَـاُن الَْقلـْـِب ِبالــرُّوِح الَ ِبالِْكتـَـاِب ُهــَو الِْختـَـاُن، الَّــِذي َمْدُحــُه لَيْــَس ِمــَن النَّــاِس بـَـْل  الْيَُهــوِديُّ

ِمــَن هللِا« )روميــة 2: 28، 29(.
ــي  ــان ف ــر أن الخت ــة 5: 6، و6: 15 تظه ــوس 7: 19، غالطي ــل 1كورنث ــة مث ــرات كتابي إن فق
ــى »خليقــة  ــر إل ــى التحــول والتغيي ــي ترمــز إل ــة، الت ــد اســتبدل بالمعمودي ــد ق العهــد الجدي
ــة 6: 3، 4(. لهــذا  ــاة )انظــر رومي ــى جــدة الحي ــة والقيامــة إل ــدة«، والمــوت عــن الخطي جدي
الســبب يقــول بولــس أن الختــان لــم يعــد مهمــاً وبــأن »اإليمــان العامــل بالمحبــة« و »حفــظ 

وصايــا هللا« هــو مــا يهــم حقــاً.

ــاذا  ــعبه، ولم ــف ش ــا هللا لتعري ــي أعطاه ــة الت ــة الثاني ــة الخارجي ــت العالم ــاذا كان م
أعطيــت؟ )خــروج 31: 13، 17؛ حزقيــال 20: 12، 20(.

 

الحــظ أن الســبت كعالمــة يعــود إلــى زمــن الخليقــة )انظــر أيضــاً تكويــن 2: 2، 3(، فــي 
حيــن أن الختــان قــد بــدأ مــع إبراهيــم. مــن ثــم، قــال المســيح، فــي إشــارة إلــى ســفر التكويــن 
ــبُْت إِنََّمــا ُجِعــَل ألَْجــِل اإلِنَْســاِن« )مرقــس 2: 27(. إن الســبت يــدل علــى أننــا ننتمــي إلــى  »السَّ
هللا، بالخلــق ألنــه صنعنــا وبالفــداء ألنــه يبررنــا ويقدســنا. وهكــذا، فإنــه علــى الرغــم مــن أن 
ــا هللا )التــي تتضمــن  ــه يقــول أن حفــظ وصاي ــم يعــد مهمــاً، إال أن ــان ل بولــس يقــول أن الخت

وصيــة الســبت( ال يــزال مهمــاً )انظــر عبرانييــن 4: 9(.

كيف تكشف أفكارك ونواياك عما إذا كنت حقاً قد اُْخُتِتَنَت في القلب؟
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11 حزيران )يونيو( االثنين

الوحش والعبادة المزيفة

اقــرأ الفقــرات الكتابيــة التاليــة. مــاذا تعلمنــا عــن مــدى أهمية تجنــب »ســمة الوحش«؟ 
رؤيا 13: 17؛ 14: 9، 10؛ 1٦: 2.

 

إن هنـاك تناقضـاً صارخـاً بيـن أولئـك الذيـن يتلقون َغَضـِب هللِا الَْمْصبُـوِب ِصرْفًـا، ويعاقبون 
بالضربـات السـبع األخيـرة، وفـي النهاية، يُلَْقْوَن في بحيـرة النار، وبين أولئك الذين رفضوا سـمة 
ِّلِيَن تسـابيح الحمـد هلل وللخروف! الوحـش ويقفـون علـى بحر الزجـاج منتصريـن ُمتَرَنِِّميَن َوُمرَت

مـا هـي السـمة التـي ال يرغـب أحـد فـي تسـلمها؟ مـن الواضـح أن اآليـات المذكـورة أعاله 
تربـط هـذه السـمة بالعبـادة الزائفـة. أيضاً، وكمـا رأينا في درس سـابق، فإنَّ قـوة الوحش الرابع 
فـي دانيـال 7، فـي مرحلتهـا األخيـرة )والمصـّورة علـى أنهـا الوحـش الطالـع من البحر فـي رؤيا 
ـنََّة« )دانيـال 7: 25(. إن أحـد القوانيـن التـي فّكرت  ُه يَُغيِّـُر األَْوقَـاَت َوالسُّ 13(، سـوف »يَظُـنُّ أَنَـّ
هـذه القـوة أن تغيرهـا كان الوصيـة الرابعـة- الوصيـة الوحيـدة مـن الوصايا العشـر التي تشـير 
ـَماَء َواألَرَْض َوالْبَْحَر  إلـى الزمـن وتشـير مباشـرة إلى هللا باعتباره الرب الخالق الـذي »َصَنَع ... السَّ

ـابعِ« )خـروج 20: 11(.  وَكُلَّ َمـا ِفيَهـا، َواْسـتَرَاَح ِفي الْيَْوِم السَّ
ومـن الواضـح أن رسـالة المـالك األول تقودنـا إلـى هـذه الوصية التـي حاولت قـوة الوحش 
أن تغيرهـا. كمـا توضـح هـذه الرسـالة أيضـاً أنـه ينبغـي أن نعبـد الرب وحـده باعتبـاره الخالق. 
فـي الواقـع، إنـه مـن بين اآليات السـبع التي تشـير إلـى العبادة فـي رؤيا 12-14، نجـد أن هذه 
اآليـة )رؤيـا 14: 7( هـي الوحيـدة التـي تتكلم عـن العبادة الحقيقـة؛ في حين أن اآليات السـت 
األخـرى تحـذر عبـادة الوحـش وصورتـه باعتبارهـا عبادة مزيفـة غير ُمْسـتَحَقة )رؤيـا 13: 4، 8، 
12، 15؛ 14: 9، 11(. ومباشـرة بعـد وصـف المـالك الثالـث لمصيـر أولئـك الذيـن ينخرطـون في 
يِسـيَن.  هـذه العبـادة الزائفـة، يوصف متعبـدو هللا الحقيقيون بالكلمات التاليـة: »ُهَنا َصبُْر الِْقدِّ

ُهَنـا الَِّذيـَن يَْحَفظُـوَن َوَصايَـا هللِا َوإِيَماَن يَُسـوَع« )رؤيا 14: 12(.
وبعبــارة أخــرى، إن القيــام بإعــالن هــذه الرســائل الخاصــة بالمالئكــة الثالثــة يعمــل علــى 
فصــل البشــرية جمعــاء إلــى مجموعتيــن اثنتيــن: أولئــك الذيــن يعبــدون الخالــق مــن خــالل 
حفــظ وصايــاه، بمــا فــي ذلــك وصيــة ســبت اليــوم الســابع، وأولئــك الذيــن يعبــدون الوحــش 
وصورتــه. بعــد ذلــك، يقــوم هــذا الشــكل الزائــف مــن العبــادة بتقديــم بديــل لعبــادة الخالــق 

مــن خــالل حفــظ الوصيــة الرابعــة.  

فكــر أكثــر فــي العالقــة بيــن العبــادة والــوالء. مــا هــي الجوانــب األساســية للعبــادة 
والتــي علينــا االلتــزام بهــا كــي نظهــر والءنــا هلل؟ 
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12 حزيران )يونيو( الثالثاء

ختم هللا
الختــم، مثــل التوقيــع، يُســتخدم للتحقــق مــن صحــة الوثيقــة. فــي العصــور القديمــة، كان 
الختــم عبــارة عــن طابــع يغــرس فــي الشــمع الليــن أو الطيــن إلظهــار الموثوقيــة أو الملكيــة، 

وكان الختــم يشــير إلــى ســلطة مالكــه. 

مــا هــو َخْتــُم هللا، وكيــف ومتــى يُْعطــى؟ أفســس 1: 13، 14؛ 2تيموثــاوس 2: 19؛ رؤيــا 
7: 1-4؛ 14: 1. 

 

إن َختْــم هللا هــو عالمــة ملكيــة هللا وحمايتــه لشــعبه. يصــف بولــس عمليــة الَختْــم 
ــة »وديعــة« أو  ــُدِس. وهــو يدعــو هــذه الِهبَ ــة الــرُّوح الُْق فيمــا يتعلــق باالهتــداء واســتالم ِهبَ
ــذي  ــراث المســتقبلي ال ــداء الشــامل والمي ــن كضمــان للف ــع المؤمني ــوُن« يُعطــى لجمي »ُعْربُ

ــي يســوع.  ــا يأت ــم عندم ــون عليه ســوف يحصل
يصــّور ســفر الرؤيــا عمليــة ختــم أخــرى قبــل المجــيء الثانــي مباشــرة. يُعطــى هــذا الختــم 
النهائــي للـــ 144.000 وقــت حلــول الــرُّوح الُْقــُدِس فــي المطــر المتأخــر. إّن لهــم اســم هللا )أو 
ــُدِس فــي حياتهــم ســيبدأون  ــرُّوح الُْق ــْم. فمــن خــالل عمــل ال ــى ِجبَاِهِه ــاً َعلَ توقيعــه( مكتوب

فــي عكــس صفــات هللا. 

قارن بين ختم هللا وسمة الوحش. ما هي االختالفات المذكورة بينهما؟ رؤيا 7: 3؛ 14: 9.

 

يعطـى الختـم للمتعبديـن الحقيقييـن هلل، فـي حيـن تعطـى السـمة للمتعبديـن للوحـش. 
يُعطـى الختـم علـى الجبيـن فقـط، ممـا يـدل علـى أن العقـل قـد اختـار بوضـوح أن يَعبـد هللا 
بالطريقـة التـي أمـَر هللُا أن يُْعبـَد بهـا. أمـا سـمة الوحـش، مـن ناحيـة أخـرى، فتعطـى إمـا على 
الجبيـن أو علـى اليـد. وهـذا يعنـي أن النـاس قـد يعبـدون الوحـش ألحـد سـببين: إمـا أنهم في 
عقولهـم يتفقـون معـه معتقديـن أنهـم حقـاً يعبـدون هللا، أو أنهـم ال يتفقـون معهـم ولكنهـم 
يقبلـون السـمة ألنهـم يخافـون مـن العواقـب الوخيمـة لعـدم اإلذعـان. وتتمثل هـذه العواقب 

فـي عـدم القـدرة علـى البيـع أو الشـراء، والقتـل فـي نهايـة المطـاف )رؤيـا 13: 17، 15(.
»أولئــك الذيــن يتحــدون مــع العالــم يقبلــون المظهــر الدنيــوي ويســتعدون لســمة الوحش. 
ــرون  ــام هللا ويطه ــون أم ــن يتواضع ــي أنفســهم، الذي ــم ف ــون ثقته ــن ال يضع ــك الذي ــا أولئ أم
نفوســهم بإطاعــة الحــق، فيتســلمون المظهــر الســماوي ويســتعدون لختــم هللا علــى جباههــم« 

)روح النبــوة، شــهادات للكنيســة، المجلــد 5، صفحــة 216(. 
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13 حزيران )يونيو( األربعاء

سمة الوحش
ما هي هذه السمة التي نحتاج إلى أن نتجنب الحصول عليها؟ وكما رأينا في درس سابق، 
فإنَّ قوة الوحش الرابع في دانيال 7، في مرحلتها األخيرة )والمصّورة على أنها الوحش الطالع 
َنن  نََّة« )دانيال 7: 25(. إن إحدى السُّ من البحر في رؤيا 13(، سوف »يَظُنُّ أَنَُّه يَُغيُِّر األَْوقَاَت َوالسُّ
العشر  الوصايا  الوحيدة من  الوصية  الرابعة-  الوصية  أن تغيرها كانت  القوة  التي فكرت هذه 
َماَء َواألَرَْض  التي تشير إلى الزمن وتشير مباشرة إلى هللا باعتباره الرب الخالق الذي »َصَنَع ... السَّ

ابعِ« )خروج 20: 11(.  َوالْبَْحَر وَكُلَّ َما ِفيَها، َواْستَرَاَح ِفي الْيَْوِم السَّ
وفـي الوقـت نفسـه، فـإن رسـالة المـالك األول تقود القـارئ مجدداً إلـى هـذه الوصية التي 
حاولـت قـوة الوحـش أن تغيرهـا. وتوضـح هـذه الرسـالة أيضـاً أنه ينبغـي أن نعبد الـرب وحده 
باعتبـاره الخالـق. ثـم وبعـد التحذيـر بشـأن مصيـر أولئـك الذيـن يعبـدون »الوحـش وصورتـه« 

)رؤيـا 14: 9( بـدالً مـن عبـادة هللا، يتـم تصويـر شـعب هللا المؤمنيـن فـي رؤيـا 14: 12.

اقــرأ رؤيــا 14: 12. وبالنظــر إلــى الســياق المباشــر، كيــف للوصــف المقــدم عــن شــعب 
ــياً  ــراً أساس ــبت أم ــل الس ــذي يجع ــبب ال ــم الس ــى فه ــاعدنا عل ــن أن يس هللا المؤمني

ــة؟ بالنســبة لألحــداث النهائي

 

ــوَع«  ــاَن يَُس ــا هللِا َوإِيَم ــوَن َوَصايَ ــَن يَْحَفظُ ــا الَِّذي ــيَن. ُهَن يِس ــُر الِْقدِّ ــا َصبْ ــة: »ُهَن تقــول اآلي
ــٌة فــي »وصايــا هللا«، وهــي وصيــة  ــا، فــإن الوصيــة الرابعــة متضمن ــا 14: 12(. وكمــا رأين )رؤي
ــد. ال  ــي يُْعبَ ــذي ينبغ ــد ال ــاره الوحي ــق، وباعتب ــاره الخال ــى هللا باعتب ــير إل ــي تش ــبت الت الس
عجــب إذن فــي أن ينظــر الكثيــرون إلــى مســألة »ســمة الوحــش« علــى أنهــا مرتبطــة ارتباطــاً 
س  مباشــراً بمســألة العبــادة فــي يــوم األحــد، الــذي هــو »ســبت« مزيــف«. فــإن الكتــاب الُمَقــدَّ

ال يأمــر بحفــظ األحــد، بــل باألحــرى يأمــر بحفــظ الوصيــة الرابعــة.
هـل هـذا يعنـي أن المسـيحيين الـذي يتعبـدون فـي يـوم األحـد قـد حصلـوا علـى سـمة 
الوحـش اآلن؟ اإلجابـة هـي ال. فإنـه وفقـاً لرؤيا 13: 15، أولئـك الذين يرفضـون االنضمام لعبادة 
الوحـش الزائفـة سـوف يُقتلـون. فـإن هـذه المسـألة سـوف تصبـح فـي نهايـة المطـاف مسـألة 
حيـاة أو مـوت. مـع ذلـك، فإنـه من الواضـح أن األحداث لم تصـل بعد إلى هذه النقطة، وسـمة 
الوحـش لـن تعطـى إلـى أن يأتـي هـذا االختبـار النهائـي المتعلـق باالختيـار بيـن يـوم العبـادة 
الحقيقـي ويـوم العبـادة المزيـف. لذلـك، فإنـه ليـس هنـاك أحد قد تسـلم سـمة الوحـش بعد. 

ــا الراهــن،  ــي وقتن ــى ف ــاذا تعــد هــذه الســمات، حت ــا هللا. إيمــان يســوع. لم وصاي
ــاً؟ ــون مســيحياً حقيقي ــه أن تك ــا يعني ــة بالنســبة لم ــب حاســمة ومصيري جوان
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14 حزيران )يونيو( الخميس

السبت باعتباره الختم
كمــا رأينــا، فــإن ســبت اليــوم الســابع كان عالمــة شــعب هللا الحقيقييــن علــى مــر التاريــخ، 
ــد  ــة العه ــرى أن كنيس ــا ن ــرائيل. كم ــن إس ــالل زم ــذا خ ــتمر هك ــواء واس ــن آدم وح ــة م بداي
الجديــد قــد داومــت علــى حفــظ الســبت، فهــذا هــو مــا فعلــه يســوع والرُّســل. وســيبقى حفظ 
وصيــة الســبت عالمــة مميــزة لشــعب هللا فــي زمــن النهايــة، أولئــك الذيــن »يحفظــون وصايــا 

هللا وإيمــان يســوع« )رؤيــا 14: 12(. 

ــيحيين؟  ــبة للمس ــة بالنس ــه الخاص ــي داللت ــا ه ــداً، وم ــاً ج ــبت مهم ــد الس ــاذا يع لم
)خــروج 20: 8-11؛ عبرانييــن 4: 9، 10.  

 

 

يظهــر الســبت فــي قلــب الوصايــا العشــر. لقــد أُعطــي مــن قبــل الخالــق كعالمــة أو ختــم 
يــدل علــى ســلطته. فــإن وصيــة الســبت تُعــرّف هللا باالســم، »الــرَّبُّ إِلُهــَك.« كمــا تحــدد

ــَماَء َواألَرَْض َوالْبَْحــَر وَكُلَّ َمــا ِفيَهــا« كمــا تحــدد أيضــاً أســاس ســلطته،  نطــاق ســلطانه »السَّ
ــابعِ.« ــَماَء َواألَرَْض، ... َواْســتَرَاَح ِفــي الْيَــْوِم السَّ »ألَْن ِفــي ِســتَِّة أَيَّــاٍم َصَنــَع الــرَّبُّ السَّ

ــَل هللَاُ الَْعالَِميــَن )يوحنــا 1: 1-3؛  ــِه َعِم ــُد المســيَح بأنــه هــو الــذي ِب ــرِّف العهــُد الجدي يُع
ــام  ــتة أي ــي س ــا ف ــق عالمن ــذي خل ــو ال ــيح ه ــن 1: 1، 2(. إنَّ المس ــي 1: 16؛ عبرانيي كولوس
واســتراح فــي اليــوم الســابع. لذلــك، فــإنَّ هنــاك داللــة كبيــرة فــي مــا فعلــه المســيح إذ كان 
معلقــاً علــى الصليــب فــي تلــك الجمعــة بعــد الظهــر، حيــث صــرخ قائــالً، » ›قــد أكمــل!‹ « 
)يوحنــا 19: 30(. فكمــا اســتراح المســيح فــي يــوم الســبت بعــد االنتهــاء مــن عمــل الخلــق، 
اســتراح أيضــاً فــي القبــر يــوم الســبت بعــد االنتهــاء مــن عملــه الكفــاري، مــن خــالل موتــه 
نيابــة عنــا ألجــل فدائنــا. لذلــك، فالســبت مبــارك بركــة مضاعفــة، أوالً عنــد الخلــق، ثــم علــى 
الصليــب. وهــذا هــو الســبب، وفقــاً لســفر العبرانييــن، فــي أنَّ المســيحي الــذي يســتريح فــي 
يــوم الســبت إنَّمــا يُظِهــر أنــه »اْســتَرَاَح ُهــَو أَيًْضــا ِمــْن أَْعَمالـِـِه، كََمــا هللُا ِمــْن أَْعَمالـِـِه« )عبرانيين 
4: 10(. إن الســبت هــو رمــز مثالــي لحقيقــة أنــه ال يمكننــا تخليــص أنفســنا، وبــأن مــا قــام بــه 

المســيح هــو مــا جعــل خالصنــا ممكنــاً مــن خــالل اإليمــان )قــارن عبرانييــن 12: 2(.

ــه حفــظ األحــد،  ــذي يمثل ــا ال ــا، فم ــى الراحــة مــن أعمالن ــز إل إذا كان الســبت يرم
ــل؟  ــزة األساســية لباب ــف يتناســب هــذا مــع المي وكي
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15 حزيران )يونيو( الجمعة

لمزيد من الدرس: »بمجرد أن يختم شعب هللا على جباههم – وهم ال يختمون بختم 
أو عالمة يمكن رؤيتها، وإنما من خالل الثبات في الحق فكرياً وروحياً بحيث ال يمكن زعزعتهم 
– فبمجرد أن يختم شعب هللا ويستعدوا للغربلة، فسوف تأتي. في الواقع، لقد بدأت بالفعل؛ 
إن أحكام هللا هي اآلن على األرض، ... كي ما نعرف ما هو قادم« )روح النبوة، اإليمان الذي به 

أحيا، صفحة 285(.  
»ســيكون الســبت االختبــار العظيــم للــوالء ألنــه نقطــة الحــق المختلــف والمتنــازع 
عليهــا بوجــه خــاص. فعندمــا يتضــح االختبــار األخيــر لــدى النــاس ويقولــون كلمتهــم حينئــذ 
ــه. ففــي حيــن أن حفــظ الســبت  ــن مــن يعبــدون هللا ومــن ال يعبدون يوضــع حــد فاصــل بي
الزائــف إطاعــة لشــريعة الدولــة خالفــا لمــا تأمــر بــه الوصيــة الرابعــة هــو مجاهــرة بالــوالء 
لســلطان مضــاد لســلطان هللا فــإن حفــظ الســبت الحقيقــي إطاعــة لشــريعة هللا هــو برهــان 
الــوالء للخالــق. وفــي حيــن أن فريقــا، بقبولــه رمــز الخضــوع للســلطات األَرْضيــة، يقبــل ســمة 
الوحــش، فالفريــق اآلخــر إذ يختــار عالمــة الــوالء لســلطان هللا يقبــل ختــم هللا« )روح النبــوة، 

ــم، صفحــة 656(. الصــراع العظي

أسئلة للنقاش
ــا  ــي يمكنن 1. مــا هــي الطــرق، طــرق ال تســبب صراعــاً وجــدالً ال لزومــا لهمــا، الت
مــن خاللهــا أن نظهــر لآلخريــن الحقيقــة فيمــا يتعلــق بســمة الوحــش وختــم هللا؟ 
علــى ســبيل المثــال، لمــاذا يجــب أن نؤكــد علــى حقيقــة أن ال أحــد اآلن قــد تلقــى 

ســمة الوحــش؟
2. ما هي العالقة التي تربط السبت بختم الرُّوح الُْقُدِس؟

3. امعــن التفكيــر فــي الفكــرة أعــاله حــول ختــم هللا باعتبــاره »الثبــات فــي الحــق 
فكريــاً وروحيــاً« مــا الــذي يعنيــه ذلــك؟ 

4. ناقـش األمـور التـي تميـز بابـل الروحية وقيمهـا وطرقهـا؟ كيف تختلـف قيم بابل 
عـن تلـك التـي لملكـوت هللا؟ كيف يمكـن لبعض من قيـم بابل أن تزحـف إلى داخل 
كنيسـتنا فـي الوقـت الراهـن؟ كيـف نتعلـم التعـرف علـى هـذه القيـم ونسـعى إلـى 

التعامـل معهـا، ولكـن بطريقـة مسـيحية، طريقـة تعكس قيـم ملكوت هللا؟
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16-22 حزيران )يونيو(الدرس الثاني عشر

ون« بابل و »َهرَْمَجدُّ

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: رؤيــا 14: 8؛ 16: 19؛ إشــعياء 52: 9؛ رؤيــا 18: 1-10؛ 16: 12-

16؛ 1ملــوك 18: 1-40؛ 1كورنثــوس 15: 1، 2.

ــي  َوانِ ــُة أُمُّ الزَّ ــُل الَْعِظيَم . بَاِب ــرٌّ ــوٌب: ِس ــٌم َمكُْت ــا اْس ــى َجْبَهِتَه ــظ: »َوَعلَ ــة الحف آي
.)5  :17 األَْرِض«)رؤيــا  َوَرَجاَســاِت 

ــم  ــيء برمــوز ولغــة مأخــوذة مــن العهــد القدي ــا، مل ــا، كمــا ســبق والحظن إن ســفر الرؤي
مباشــرة. علــى ســبيل المثــال، االســم »بابــل« يظهــر ســت مــرات فــي ســفر الرؤيــا. لكــن ســفر 
ــذ  ــم من ــخ العال ــن تاري ــت م ــي زال ــة، الت ــر القديم ــة نَبُوَخْذنَصَّ ــن مملك ــا ال يتحــدث ع الرؤي
مئــات الســنين. بــدالً مــن ذلــك، كان يوحنــا يســتخدم صــوراً مــن العهــد القديــم للتعبيــر عــن 
حــٍق مــا. وفــي هــذه الحالــة، فــإنَّ بابــل – القــوة السياســية والدينيــة الهائلــة التــي اضطهــدت 
شــعب هللا – هــي وصــف للقــوى الدينيــة والسياســية الهائلــة التــي تســعى إلــى القيــام بعمــل 

الشــيء ذاتــه فــي أزمنــة النهايــة.  
ون، التــي تظهــر فقــط فــي ســفر الرؤيــا ولكنهــا  شــيء مشــابه يحــدث مــع كلمــة َهرَْمَجــدُّ
ترتكــز علــى عبــارة عبريــة يبــدو أنهــا تعنــي »جبــل مجــدو«، إشــارة إلــى مــكان فــي إســرائيل 
ون، بينمــا يتوقع  القديمــة. وهنــاك الكثيــر مــن األفــكار والتخمينــات والفرضيــات حــول َهرَْمَجــدُّ
كثيــر مــن النــاس أن معركــة عســكرية حاشــدة ســوف تحــدث فــي مجــدو قــرب انتهــاء العالــم. 
ــه  ــا يقول ــة م ــى معرف ــعى إل ون، ونس ــدُّ ــل وَهرَْمَج ــى باب ــر إل ــوف ننظ ــبوع، س ــذا األس ه

ــن. ــن المجازيتي ــن الصورتي ــا بهاتي س لن ــدَّ ــاب الُمَق الكت

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 23 حزيران )يونيو(.



89

17 حزيران )يونيو( األحد

»َخْمِر َغَضِبَها«

ــي  ــتة الت ــع الس ــي المراج ــذه ه ــا 14: 8؛ 1٦: 19؛ 17: 5؛ 18: 2، 10، 21. ه ــرأ رؤي أق
تشــير إلــى بابــل فــي ســفر الرؤيــا. مــع اإلبقــاء بالذهــن علــى قصــة بابــل كمــا وردت 
فــي العهــد القديــم، مــاذا تعلمنــا هــذه الفقــرات الكتابيــة عــن بابــل كمــا هــي مصــورة 

فــي ســياق أحــداث زمــان النهايــة؟

 

س هـو حكايـة مدينتين، أورشـليم وبابـل. ففي حين ترمز أورشـليم  يُقـال أن الكتـاب الُمَقـدَّ
س )مزمـور 102: 21؛ إشـعياء 52: 9؛ 65:  إلـى مدينـة هللا وشـعب عهـده فـي كل الكتـاب الُمَقـدَّ
19؛ رؤيـا 3: 12(، ترمـز بابـل إلـى القمـع والعنـف والديانـة الزائفـة  والتمـرد الصريح ضد هللا. 

ــي  ــة الت ــة العبري ــن 11: 9(. إن الكلم ــل )تكوي ــرج باب ــي ب ــال، ف ــبيل المث ــى س ــر، عل فك
ــي 1بطــرس 5: 13،  ــل«. ف ــي مملكــة »باب ــل هــي نفــس الكلمــة المســتخدمة لتعن ــي باب تعن
يرســل بطــرس تحياتــه مــن الكنيســة فــي »بابــل«، وهــو مــا يُفهــم عامــة علــى أن بطــرس ال 
يرســل تحياتــه مــن أنقــاض المملكــة القديمــة الموجــودة فــي العــراق اليــوم، وإنمــا مــن رومــا 
نفســها، التــي كانــت قريبــاً ســتصبح ُمضطِهــدة للكنيســة. وهــذه تســمية مثيــرة لالهتمــام فــي 

ضــوء ســفر الرؤيــا والــدور الــذي تقــوم بــه رومــا كمــا هــو مصــور فــي الســفر. 

ــر  ــن التأثي ــان ع ــان الكتابيت ــان الفقرت ــه هات ــذي تعلن ــا ال ــا 14: 8 و18: 3. م ــرأ رؤي اق
ــعب هللا؟ ــى ش ــم وعل ــى العال ــل عل ــرير لباب الش

 

ليــس هنــاك شــك فــي أن القــوة التــي تمثلهــا بابــل، كمــا هــي مصــورة فــي ســفر الرؤيــا، 
هــي قــوة فاســدة جــداً جــرّاء هــذا التأثيــر الفاســد الممتــد فــي جميــع أنحــاء العالــم، إلــى َحــدٍّ 
مــا. إن عبــارة »َخْمــِر َغَضــِب زِنَاَهــا« )رؤيــا 14: 8( هــي إشــارة واضحــة إلــى العقيــدة الزائفــة، 
التعاليــم الزائفــة، والممارســات الفاســدة والنتائــج النهائيــة التــي تنجــم عــن كل هــذه األمــور. 
إن بابــل هــي قــوة الشــر الــذي انتشــر إلــى »جميــع األمــم« )رؤيــا 18: 3(. وبالتالــي، يحتــاج 

الجميــع إلــى الحــذر خشــية أن يفســدوا هــم أيضــاً. 

انظــر حولــك فــي العالــم اليــوم: الفســاد، االرتبــاك، االضطهــاد، الظلــم، والطغيــان. 
ــي المســيح  ــى أن نكــون راســخين ف ــا إل ــا هــذا عــن حاجتن ــاذا ينبغــي أن يعلمن م

ــه المقدســة؟  ــي كلمت وف
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18 حزيران )يونيو( االثنين

سقطت بابل
بغــض النظــر عــن مــدى فســاد وتأثيــر بابــل الواســع النطــاق علــى العالــم، يعلــم الكتــاب 

س أن هــذا كلــه ســوف ينتهــي فــي يــوم مــا.  الُمَقــدَّ

اقرأ رؤيا 18: 1-10. ماذا تخبرنا هذه اآليات عن »بابل العظيمة«؟

 

 

إن رســالة المــالك الثانــي )رؤيــا 14: 8( حــول ســقوط بابــل، يتــم تكرارهــا هنــا فــي رؤيــا 
18: 2. إنهــا تعبيــر عــن مــدى الفســاد الــذي أصبــح عليــه هــذا الكيــان. »يعلــن الكتــاب أنــه 
ــٍة، َوِبــُكلِّ َخِديَعــِة  ــَب كَاِذبَ ــاٍت َوَعَجائِ ٍة، َوِبآيَ ــوَّ قبــل مجــيء الــرب ســيعمل الشــيطان ›ِبــُكلِّ قُ
ــوا  ــم يقبل ــن ل ــوا‹. فالذي ــى يَْخلُُص ــقِّ َحتَّ ــَة الَْح ــوا َمَحبَّ ــْم يَْقبَلُ ــْم لَ ــَن، ألَنَُّه ــي الَْهالِِكي ــِم، ِف ْ اإلِث
قـُـوا الَْكــِذَب‹ )2تســالونيكي 2:  ــالَِل، َحتَّــى يَُصدِّ محبــة الحــق ســيُتركون حتــى يقبلــوا ›َعَمــَل الضَّ
9- 11(. ولــن يكــون ســقوط بابــل كامــالً حتــى يتــم الوصــول إلــى هــذه الحالــة ويتــم ويبــرم 
ــم المســيحي. إن التطــور تدريجــي،  ــع أنحــاء العال ــم فــي جمي ــن الكنيســة والعال االتحــاد بي
ــتقبل« )روح  ــي المس ــيكون ف ــل س ــو كام ــى نح ــا 14: 8 عل ــي رؤي ــواردة ف ــوة ال ــام النب وإتم

ــم، صفحــة 389، 390(. ــوة، الصــراع العظي النب
هللا وحــده يعلــم مــا إذا كان هــذا »اإلتمــام الكامــل« قــد حــان اآلن. لكــن مــا نعرفــه هــو 
أن بابــل الروحيــة، وفقــاً لهــذه الفقــرات الكتابيــة، ســتواجه فــي يــوم مــا دينونــة هللا بســبب 
ــَماَء، َوتََذكَّــَر هللُا آثَاَمَهــا« )رؤيــا 18: 5(. هــذا التعبيــر  شــرها العظيــم. »ألَنَّ َخطَايَاَهــا لَِحَقــِت السَّ
ــا 51: 9(، ويعنــي أن  يعكــس لغــة مــن العهــد القديــم عــن بابــل القديمــة أيضــاً )انظــر إرمي

زمــن الدينونــة ســيأتي حتمــاً. 
وبالطبــع، ال ينبغــي أن تكــون هــذه الدينونــة القادمــة أمــراً مفاجئــاً. فعلــى كل حــال، لقــد 
س،  واجهــت بابــل القديمــة الدينونــة )انظــر دانيــال 5(. فــي أماكــن عديــدة مــن الكتــاب الُمَقــدَّ
يتضــح جيــداً أن الجميــع ســوف يقدمــون حســاباً عــن أعمالهــم، بمــا فــي ذلــك بابــل. كــم هــو 
مطمئــن أن نعــرف أننــا، كمســيحيين، لدينــا شــفيع فــي تلــك الدينونــة وأنــه ســوف يدافــع عّنــا 

)1يوحنــا 2: 1؛ دانيــال 7: 22(. مــا عــدا ذلــك، قــد ال يكــون مصيرنــا أفضــل بكثيــر مــن بابــل. 

كيــف يمكنــك أن تحصــل علــى العــزاء فــي الوعــد بــأن كل الظلــم واإلثــم الــذي يبــدو 
أنــه يذهــب دون عقــاب ســوف يواجــه القصــاص النهائــي مــن قبــل هللا فــي يــوم مــا؟
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19 حزيران )يونيو( الثالثاء

ون َهرَْمَجدُّ
علــى الرغــم مــن أن معظــم النــاس، بمــا فــي ذلــك الكثيــر مــن المســيحيين، ال يعرفــون 
الكثيــر عــن ســفر الرؤيــا، إال أن هنــاك كلمــة أو صــورة مــن هــذا الســفر قــد وصلــت الثقافــة 
ون )انظــر رؤيــا 16: 16(.  الشــعبية وأصبحــت مألوفــة للكثيريــن، وهــذه الكلمــة هــي َهرَْمَجــدُّ
ــي يتوقــف  ــى صــراع نهائ ــة نجــد أن هــذه الكلمــة تشــير إل ــه حتــى فــي الثقافــة العلماني إن
ــول  ــدور ح ون ي ــدُّ ــوان َهرَْمَج ــم بعن ــاج فيل ــوود بإنت ــت هولي ــد قام ــر األرض. وق ــه مصي علي
عمــالق يســتعد لتدميــر الكوكــب. إلــى حــد مــا، نجــد أن فكــرة نهايــة العالــم تــدور فــي أذهــان 

األشــخاص العلمانييــن كذلــك.  
ــن هــم علــى معرفــة بســفر الرؤيــا ويؤمنــون بــه، ينظــرون إلــى  الكثيــر مــن المســيحيين ِممَّ
ون علــى أنهــا صــراع عســكري حرفــي ســيحدث فــي الشــرق األوســط قــرب  معركــة َهرَْمَجــدُّ
نهايــة العالــم. يــرى بعــض النــاس أنــه ســيكون هنــاك جيــش مكــون مــن 200مليــون جنــدي 
يأتــون مــن آســيا ويجتاحــون شــمال إســرائيل. وهنــاك أنــاس آخــرون مهووســون بالصراعــات 
العســكرية والسياســية فــي هــذا الجــزء مــن العالــم، ويعتقــدون أن ذلــك الصــراع مــن شــأنه أن 

ون النهائيــة فــي منطقــة »مجــدو«. ــد الطريــق لمعركــة َهرَْمَجــدُّ يمهِّ
ون  س يقــدم صــورة مختلفــة تمامــاً، حيــث يصــف َهرَْمَجــدُّ مــع ذلــك، فــإن الكتــاب الُمَقــدَّ
ــّي الصــراع  ــن جانب ــا بي ــة، وإنم ــن دول متنازع ــس بي ــزاع، لي ــة للن ــذروة الختامي ــا ال ــى أنه عل
ــد يكــون  ــا ق ــى الرغــم مم ــاً أو سياســياً، عل ــاً اقتصادي ــس نزاع ــي، ولي ــزاع دين ــه ن ــي. إن الكون

ــر.  ــة والسياســية مــن تأثي للعوامــل االقتصادي

ـــه  ـــا أن نَعرِف ـــذي يمكنن ـــا ال ـــا، م ـــات وحده ـــذه اآلي ـــن ه ـــا 1٦: 12-1٦. م ـــرأ رؤي اق
ون؟  عـــن َهْرَمَجـــدُّ

 

أوالً، الحــظ مــدى رمزيــة اللغــة هنــا. فهنــاك أرواح مثــل الضفــادع تخــرج مــن فــم التنيــن، 
وفــم النبــي الكــذاب، وفــم الوحــش )وهــي إشــارات إلــى القــوى المذكــورة فــي رؤيــا 13؛ وال 
بــد وأن »النبــي الكــذاب« هنــا يشــير إلــى الوحــش الطالــع مــن األرض فــي رؤيــا 13: 11(. كمــا 
أن الصــراع العظيــم واضــح هنــا أيضــاً، إذ تخــرج »أَْرَواُح َشــيَاِطيَن« )رؤيــا 16: 14( إلــى المعركــة 
فــي »يـَـْوِم هللِا الَْقــاِدِر َعلـَـى كُلِّ َشــْيٍء« )رؤيــا 16: 14(. وأيــاً كانــت الطريقــة التــي ســتظهر بهــا 
ــاً بيــن قــوى المســيح وقــوى الشــيطان. إنهــا ليســت  ون، فإنهــا ســتكون صراعــاً كوني َهرَْمَجــدُّ
معركــة محليــة فــي منطقــة »مجــدو«، تمامــاً كمــا أن بابــل فــي ســفر الرؤيــا ال تتحــدث عــن 

أحــداث تجــري فــي ركــن مــن العــراق فــي العصــر الحديــث. 
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اقــرأ رؤيــا 1٦: 15. كــم مــن الرائــع أنــه فــي خضــم هــذه األحداث، يشــجعنا المســيح 
برســالة اإلنجيــل المتمثلــة فــي الوعــد بمجيئــه والحاجــة إلــى أن نتغطــى ببــره. كيــف 

يســاعدنا هــذا علــى فهــم الطبيعــة الروحيــة للمعركــة التــي نحــن منخرطــون فيهــا؟ 

20حزيران )يونيو( األربعاء

ون وجبل الكرمل: الجزء 1 َهرَْمَجدُّ
ون العظيمـة؟ أوالً يبدو أن االسـم يعني »جبـل مجدو.«  ومـع ذلـك، مـا هـي معركة َهرَْمَجـدُّ
ومـع ذلـك، ال يوجـد فـي المنطقـة جبـل يعرف باسـم مجـدو، لكـن جبـل الكرمـل كان يقع في 

و« إشـارة إلى جبـل الكرمل.  المنطقـة المجـاورة، وقـد رأى العلمـاء  فـي عبـارة »جبـل َمِجدُّ
ــل  ــاء البع ــا وأنبي ــة إيلي ــي قص س ف ــدَّ ــاب الُمَق ــو الكت ــد رأى دارس ــك، فق ــى ذل ــة إل إضاف

ــا 13.  ــي رؤي ــف ف ــا سيكش ــاً لم ــزاً، أي نموذج ــل رم ــل الكرم ــى جب ــة عل الكذب
وكمــا رأينــا بــدرس األمــس، فــإن رؤيــا 16: 13 فــي إشــارتها إلــى التنيــن والوحــش والنبــي 
الكــذاب تأخذنــا إلــى األحــداث التــي ورد ذكرهــا فــي رؤيــا 13، حيــث الثالــوث المزيــف الــذي 

درســنا عنــه فــي الــدرس التاســع. 
ونجــد أن المســائل الــواردة فــي رؤيــا 13 تبلــغ ذروهــا فــي العدديــن 13 و14، وذلــك عندما 
ــَماِء َعلَــى  يقــوم الوحــش الثانــي بإجــراء أعمــال خارقــة »َحتَّــى إِنَّــُه يَْجَعــُل نـَـاًرا تَْنــزُِل ِمــَن السَّ
ــة مباشــرة  ــى مواجه ــؤدي هــذه األحــداث إل ــا 13: 13(. وســوف ت ــاِس« )رؤي اَم النَّ ــدَّ األَرِْض قُ
بيــن هللا والشــيطان، بيــن أولئــك الذيــن يعبــدون هللا الحقيقــي وأولئــك الذيــن يعبــدون »صــورة 

الوحــش« )رؤيــا 13: 14(. 

اقــرأ 1ملــوك 18: 1- 18. مــا الــذي يحــدث فــي هــذه القصــة ويعكــس بعــض المســائل 
التــي ستنكشــف فــي األحــداث النهائيــة، كمــا هــي مصــورة فــي ســفر الرؤيــا؟

 

 

 

ــا قــد  مــن نــواح كثيــرة، إن مــا نــراه هنــا هــو تصويــر صــارخ للصــراع العظيــم. فــإن إيلي
ــذوا  ــريعة هللا وأخ ــاس ش ــي الن ــد نس ــدد 18: فلق ــي ع ــداً ف ــح ج ــكل واض ــألة بش ــر المس ذك
يتبعــون آلهــة مزيفــة. أولــم تكــن هــذه هــي حالــة البشــر علــى مــر التاريــخ، بغــض النظــر عــن 
األشــكال والطــرق التــي ال نهايــة لهــا التــي تتجلــى مــن خاللهــا هــذه المســألة؟ فنحــن إمــا أننــا 
ــَماِء َواألَرِْض َوالْبَْحــِر َويََناِبيــعِ الِْميَــاِه« )رؤيــا 14: 7(، أو نســجد لشــخص مــا  نســجد »لَِصانـِـعِ السَّ
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أو لشــيء مــا ســوى هللا. وفــي حالــة رؤيــا 13 واألحــداث التــي تتكشــف فيهــا، فإنــه بــدالً مــن 
الســجود للــرب، نجــد النــاس يســجدون للوحــش ولصورتــه. ليــس هنــاك أرضيــة مشــتركة. فنحن 
إمــا أننــا نقــف علــى جانــب هللا أو علــى جانــب الشــيطان. هــذا هــو مــدى أهميــة القضيــة 
ون، حيــث، وكمــا ســنرى فــي القصــة علــى جبــل  المطروحــة اآلن، وخاصــة فــي معركــة َهرَْمَجــدُّ

الكرمــل، ســيصبح التمييــز واضحــاً جــداً.    

21 حزيران )يونيو( الخميس

ون وجبل الكرمل: الجزء 2 َهرَْمَجدُّ

اقــرأ 1ملــوك 18: 18-40. مــاذا يحــدث، كيــف تنتهــي القصــة، و »دون أن نتمــادى فــي 
كثيــراً فــي المتشــابهات( كيــف تعكــس هــذه القصــة مــا ســوف يحــدث- ولكــن علــى 

نطــاق أوســع- حيــن يبلــغ الصــراع العظيــم ذروتــه فــي زمــن النهايــة؟ 

 

 

 

 

ــة  ــن كهن ــاً م ــي هللا، و 450 كاهن ــا، نب ــن إيلي ــت بي ــل كان ــل الكرم ــى جب ــة عل إن المعرك
البعــل. )الحــظ كيــف أن الشــر كان يفــوق الخيــر مــن حيــث العــدد.( لقــد كان اختبــاراً إلثبــات 
ــذي هــو  ــل، ال ــق الســموات واألرض، أم البع ــذي خل ــي، هــل هــو هللا ال ــن هــو هللا الحقيق م
مجــرد هيئــة أخــرى للتنيــن ووســيلة أخــرى يســعى التنيــن مــن خاللهــا إلــى تضليــل العالــم 

ــا 12: 9(. )رؤي
ــاً. لقــد صاحــوا  ــذي قدمــوه قربان ــور ال ــاراً لتحــرق الث ــة للبعــل كــي يرســل ن ــى الكهن صل
مــن الصبــاح إلــى الظهيــرة. وقــد قــال لهــم إيليــا ســاخراً » ›اْدُعــوا ِبَصــْوٍت َعــال .... لََعلَّــُه نَائـِـٌم 
فَيَتََنبَّــَه!‹ « )1ملــوك 18: 27(. وقــد عمــل الكهنــة مــا بوســعهم بجنــون. فقــد جرحــوا أنفســهم 
بســيوف حتــى تدفــق الــدم بغــزارة. ومــن شــدة إنهاكهــم وإرهاقهــم، يئســوا واستســلموا عنــد 

حلــول تقديــم الذبيحــة المســائية. 
ــألت  ــاه وفاضــت وامت ــرات وتدفقــت المي ــة م ــاء ثالث ــا بالم ــم إغــراق ذبيحــة إيلي ــد ت وق
ــا صــالة بســيطة إلــى هللا. وعلــى الفــور  ــاة المحيطــة بالمذبــح بالمــاء أيضــاً. وصلــي إيلي القن
قــام هللا بإحــراق كل شــيء، بمــا فــي ذلــك المذبــح الحجــري واألرض التــي مــن تحتــه. وهكــذا 

ــة وال لبــس فيهــا.  ــه الحقيقــي، علــى نقيــض قــوة البعــل، َجليَّ أصبحــت قــوة اإلل
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اقــرأ رؤيــا 1٦: 13؛ 19: 20، 21 وقــارن هــذه الفقــرات مــع مصيــر أنبيــاء البعــل الكذبــة. 
مــا الــذي نــراه هنــا؟   

 

ــي الوقــت  ــل ف ــى األق ــا عل ون، إال أنن ــدُّ ــر معــروف عــن َهرَْمَج ــزال غي ــذي ال ي ــاً كان ال أي
ــيه.  ــاحة هللا وقديس ــة س ــداء هللا وتبرئ ــار أع ــة: دم ــرف النتيج ــن، نع الراه

ــن  ــف ع ــر يختل ــياق المباش ــن أن الس ــم م ــى الرغ ــوس 15: 1، 2. عل ــرأ 1كورنث اق
ون، مــا هــي النقطــة التــي يؤكــد عليهــا بولــس، ولمــاذا يُعــد ذلــك ذات صلــة  َهرَْمَجــدُّ
ــه المســتقبل؟  ــا يحمل ــي ضــوء م ــره، خصوصــاً ف ــث يجــب أن نتذك ــا بحي ــة بن وثيق
ون. مــا الــذي  انظــر أيضــاً رؤيــا 1٦: 15، حيــث المؤكــد أن الســياق هنــا هــو َهرَْمَجــدُّ

تخبرنــا بــه هــذه اآليــات مجتمعــة؟ 

22 حزيران )يونيو( الجمعة

ون، نجــد أن  لمزيــد مــن الــدرس: »فــي عــدة أماكــن مــن حكايــة معركــة َهرَْمَجــدُّ
ــر  ــم تظه ــوارى للحظــة ومــن ث ــا وتت ــات البشــعة واألحــداث القبيحــة تعــود أدراجه المخلوق
لمحــة عــن حقيقــة شــخصية أكثــر. وكمــا رأينــا، فــإن إحــدى هــذه اللمحــات هــي رؤيــا 16: 
! طُوبـَـى لَِمــْن يَْســَهُر َويَْحَفــُظ ثِيَابـَـُه لِئَّــالَ يَْمِشــَي ُعْريَانـًـا فَيَــَرْوا ُعْريَتَُه‹.«  15: ›َهــا أَنـَـا آتـِـي كَلِــصٍّ
ون بالفعــل،  إن هــذه اآليــة التــي تـَـرُِد فــي منتصــف الفقــرة الكتابيــة التــي تذكــر كلمــة َهرَْمَجــدُّ
ــتعداد  ــن االس ــدث ع ــي تتح ــد الت ــد الجدي ــوص العه ــن نص ــد م ــدى العدي ــد لص ــي تردي ه

الشــخصي لعــودة المســيح وأحــداث النهايــة. 
»هنــاك لمحــة أخــرى نجدهــا فــي رؤيــا 17: 14: ›هــؤاُلَِء َســيَُحاِربُوَن الَْخــُروَف، َوالَْخــُروُف 
وَن َوُمْختـَـاُروَن َوُمْؤِمُنــوَن.‹ هنــا  يَْغلِبُُهــْم، ألَنَّــُه رَبُّ األَْربـَـاِب َوَملِــُك الُْملـُـوِك، َوالَِّذيــَن َمَعــُه َمْدُعــوُّ
نجــد أن الحــرب العظيمــة فــي النهايــة ســوف تســتخدم جيشــاً مــن األشــخاص الذيــن غرضهــم 
ــة  ــن لدعوتهــم اإللهي ــوا مخلصي ــل أن يكون ــن باألســلحة، ب ــر اآلخري األساســي هــو ليــس تدمي
وانتخابهــم. هــذه معركــة مختلفــة جــداً عــن المعــارك التــي كانــت وال تــزال الــدول والقــوة 
ون هــي نــزاع  المتمــردة تخوضهــا اليــوم. كمــا ســبق وقلــت مــراراً وتكــراراً، إن معركــة َهرَْمَجــدُّ
لالســتحواذ علــى العقــل. كمــا أنهــا أيضــاً معركــة لالســتحواذ علــى القلــب – دعــوة إلــى الــوالء 
ــى  ون عل ــدُّ ــن، َهرَْمَج ــا 5: 9، 10، 12؛ 13: 8(« ]جــون بولي ــَح )رؤي ــذي ُذِب الصــادق للحمــل ال
ــد  ــو آن ــن أقســام دار ريفي ــد: أوتمــن هــاوس للنشــر، قســم م ــواب )هاجرســتون، ماريالن األب

هيرالــد للنشــر، 2008(، صفحــة 193[.
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أسئلة للنقاش 
1. كيــف يمكنــك مســاعدة شــخص مــا يعتقــد أن العديــد مــن األحــداث المصــورة 
فــي ســفر الرؤيــا ســوف تحــدث فــي األماكــن الحرفيــة المذكــورة؟ مــا هــي األســاليب 
ــير  ــة لتفس ــة خاطئ ــي طريق ــذه ه ــى إدراك أن ه ــاعدهم عل ــا أن تس ــي يمكنه الت

النصــوص الكتابيــة؟ 
ــا هــي بعــض  ــم. م ــع أنحــاء العال ــي جمي ــد ف ــل يمت ــر باب ــإن تأثي ــا، ف ــا رأين 2. كم

ــا؟ ــة تََجنُّبه ــم وكيفي ــك التعالي ــز تل ــم تميي ــا أن نتعل ــف يمكنن ــل، وكي ــم باب تعالي
3. فـي االقتبـاس المأخـوذ مـن روح النبوة بـدرس يوم االثنين تقول إلـن هوايت: »لن 
يكـون سـقوط بابـل كامـالً حتـى يتـم الوصـول إلـى هـذه الحالة ويتـم ويبـرم االتحاد 
بيـن الكنيسـة والعالـم فـي جميع أنحـاء العالم المسـيحي.« فكـر في عبـارة »االتحاد 

بيـن الكنيسـة والعالـم.« مـا هـو التحذير الشـِديد بالنسـبة لنا هنا؟ 
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23-29 حزيران )يونيو(الدرس الثالث عشر

عودة ربنا يسوع المسيح

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: إشــعياء 13: 6؛ متــى 24: 30، 31؛ دانيــال 2: 34؛ 2تيموثــاوس 

4: 6-8؛ 2تســالونيكي 1: 10-7.

ــارِِب،  ــى الَْمَغ ــُر إِلَ ــاِرِق َويَظَْه ــَن الَْمَش ــُرُج ِم ــْرَق يَْخ ــا أَنَّ الَْب ــُه كََم ــة الحفــظ: »ألَنَّ آي
ــى 24: 27(. ــاِن« )مت ــِن اإلِنَْس ــيُء ابْ ــا َمِج ــوُن أَيًْض ــَذا يَكُ هكَ

ــي.«  ــي نهايت ــي بدايت ــي: »ف ــت الشــعري التال ــه بالبي ــوت قصيدت ــدأ الشــاعر ت. س. إلي ب
ورغــم أن هــذه عبــارة مقتضبــة، إال أن كلماتهــا تحمــل حقيقــة قويــة. فإنَّــه فــي البدايــات توجد 
النهايــات. ونحــن نــردد صــدى هــذه الحقيقــة فــي اســم كنيســتنا، المجيئييــن ]األدفنتســت[ 
الســبتيين، الــذي يحمــل تعليميــن كتابييــن أساســيين: »الســبتيين«، إشــارة إلــى الســبت الــوارد 
ــام  ــاة علــى األرض فــي ســتة أي ــا العشــر، الــذي هــو تــذكار أســبوعي لخلــق الحي فــي الوصاي
حرفيــة؛ و »مجيئييــن«، إشــارة إلــى المجــيء الثانــي للمســيح، الــذي فيــه ســتتحقق كل األرجــاء 

والوعــود الكتابيــة، بمــا فــي ذلــك الوعــد بالحيــاة األبديــة. 
ــي  ــيء الثان ــن المج ــا( وبي ــم )بدايتن ــق العال ــن خل ــدة بي ــة البعي ــافة الزمني ــم المس ورغ
للمســيح )نهايتنــا، علــى األقــل نهايــة هــذا الوجــود اآلثــم(، إال أن هذيــن الحدثيــن مرتبطيــن. 
ــٍة ِفــي  ــي لَْحظَ ــا )يوحنــا 1: 1-3( هــو نفــس هللا الــذي ســوف يعــود، »ِف فــإن هللا الــذي خلقن
طَرْفَــِة َعيْــٍن، ِعْنــَد الْبُــوِق األَِخيــِر« )1كورنثــوس 15: 52(، وســوف يَحّقــق فدائنــا النهائــي. إننــا 

حقــاً نجــد نهايتنــا فــي بدايتنــا. 
ــة،  ــكل أحــداث زمــن النهاي فــي هــذا األســبوع، ســوف نتحــدث عــن الحــدث الختامــي ل

ــي للمســيح.  ــي: وهــذا الحــدث هــو المجــيء الثان ــا الحال ــق بعالمن ــى األقــل فيمــا يتعل عل

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 30 حزيران )يونيو(.
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24 حزيران )يونيو( األحد

يوم الرب
ــم  ــي للمســيح هــو تعلي ــي أن المجــيء الثان ــر ف ــى التفكي ــا الشــديد إل بالرغــم مــن ميلن
يختــص بالعهــد الجديــد وحــده، إال أن هــذا ليــس صحيحــاً. وبطبيعــة الحــال، نحــن لــم نعــَط 
إعالنــاً أكثــر شــموالً وتفصيــالً للحقائــق المحيطــة بالمجــيء الثانــي للمســيح إال بعــد مجيئــه 
األول، بعــد موتــه، قيامتــه، وصعــوده. لكــن، وكمــا هــو الحــال مــع الكثيــر مــن األمــور الــواردة 
ــة  ــور خاص ــات وص ــن تلميح ــف ع ــم يكش ــد القدي ــد أن العه ــا نج ــد، فإنّن ــد الجدي ــي العه ف
بهــذه الحــق الحاســم، المتعلــق بالمجــيء الثانــي للمســيح، وذلــك قبــل حدوثــه بزمــن بعيــد. 
وبحديثهــم عــن عقيــدة المجــيء الثانــي للمســيح، لــم يكشــف كتبــة أســفار العهــد الجديــد 
عــن حــق جديــد؛ بــدالً مــن ذلــك، ُهــْم أكــدوا بقــوة علــى حقيقــة ســبق وتــم إعالنهــا بالفعــل 
ــد  ــام، أمكــن للوع ــوب والُمق ــص المصل ــي ضــوء المخل ــط اآلن، ف س. فق ــدَّ ــاب الُمَق ــي الكت ف

المتعلــق بالمجــيء الثانــي أن يكــون مفهومــاً ومقــدراً بصــورة أكثــر شــموالً واكتمــاالً.

أقــرأ الفقــرات الكتابيــة التاليــة. مــاذا تعلّمنــا عــن المجــيء الثانــي للمســيح؟ إشــعياء 
ــال 12: 1.   ــا 14: 9؛ داني 13: ٦، 9؛ زكري

 

ــه  ــن. ولكن ــراب للهالكي ــزن واضط ــار وح ــوم دم ــيكون ي ــرب« س ــوم ال ــي أن »ي ــك ف ال ش
ــْفِر  ــي ِس ــة »ِف ــوم إنقــاذ لجميــع شــعب هللا، أولئــك الذيــن أســماؤهم مكتوب ســيكون أيضــاً ي
ــاِة« )انظــر أيضــاً فيلبــي 4: 3؛ رؤيــا 3: 5، 13: 8(. إن هــذا الموضــوع المتعلــق بـــ »يــوم  الَْحيَ
ــة  ــه حماي ــم في ــذي يت ــت ال ــه أيضــاً الوق ــة ضــد األشــرار، ولكن ــت دينون ــاره وق ــرب« باعتب ال
ــى الرغــم مــن  ــال، عل ــى ســبيل المث ــم. عل ــن هلل، يوجــد فــي العهــد القدي ــأة المخلصي ومكاف
«، إال أن أولئــك الذيــن يســتجيبون للدعــوة بــأن  أن البعــض ســيواجهون »ُحُمــوُّ َغَضــِب الــرَّبِّ

ــا 2: 3-1(. « )صفني ــرَّبِّ ــَخِط ال ــْوِم َس ــي يَ ــتَُروَن ِف ــَع« ســوف »يُْس « و »التََّواُض ــرَّ ــوا الِْب »يطْلُبُ

اقــرأ متــى 24: 30، 31. بأيــة طريقــة تظهــر هاتــان اآليتــان نفــس هــذا االنقســام العظيم 
إلــى قســمين بيــن الهالكيــن والمخلصيــن عنــد المجــيء الثاني للمســيح؟ 

 

إذ تتكشــف األحــداث النهائيــة، فــإن الجانــب الــذي نقــف عليــه ســوف يكــون أكثــر 
ــا اتخاذهــا اآلن للتأكــد  ــا بــل ويجــب علين وضوحــاً. مــا هــي الخيــارات التــي يمكنن

مــن أننــا نقــف علــى الجانــب الصحيــح؟ 
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25 حزيران )يونيو( االثنين

دانيال والمجيء الثاني للمسيح
علــى الرغــم مــن أن الكثيــر مــن اليهــود فــي زمــن المســيح قــد توقعــوا أن يقــوم المســيا 
بإطاحــة الرومــان وتأســيس إســرائيل لتكــون أقــوى أمــة علــى اإلطــالق، إال أن هــذا لــم يكــن 
ــي.  ــه الثان ــن يكــون القصــد مــن مجيئ ــه ل هــو القصــد مــن المجــيء األول للمســيح، كمــا أن
بــدالً مــن ذلــك، كان هللا يعــد ألتباعــه المخلصيــن شــيئاً أكبــر بكثيــر مــن مجــرد إعــادة تشــكيل 

العالــم القديــم الموســوم بالخطيــة والســقوط.
ربمـا ال يوجـد فـي العهـد القديـم أصحاحـاً يضاهـي األصحـاح الثانـي مـن سـفر دانيـال من 
حيـث وضوحـه فـي الكشـف عـن الحقيقـة المتعلقـة بـأن العالـم الجديـد سـوف ال ينبثـق عن 

العالـم القديـم، وإنمـا سـيكون، بـدالً مـن ذلـك، خليقـة جديـدة ومختلفـة بشـكل جذري. 
يظهــر األصحــاح الثانــي مــن ســفر دانيــال صعــود وســقوط أربعــة إمبراطوريــات عالميــة 
عظيمــة – بابــل، مــادي وفــارس، اليونــان، ومــن ثــم أخيــراً رومــا، التــي تنقســم بعــد ذلــك إلــى 
أمــم أوربــا الحديثــة. ومــع ذلــك، فــإن التمثــال الــذي رآه نبوخذنصــر فــي حلمــه )والــذي يرمــز 
إلــى تعاقــب هــذه القــوى العالميــة الُكبــرى( ينتهــي بطريــق مذهلــة تظهــر االنفصــال العظيــم 

بيــن هــذا العالــم والعالــم الــذي ســيأتي بعــد عــودة ربنــا يســوع المســيح. 

ــم  ــر هــذا العالَ ــات عــن مصي ــا هــذه اآلي ــال 2: 34، 35، 44، 45. مــاذا تعلمن اقــرأ داني
ــم اآلتــي؟  وعــن طبيعــة العالَ

 

إن هــذه اآليــات شــديدة الوضــوح فيمــا يتعلــق بمــا ســيحدث عندمــا يعــود المســيح. فــي 
لوقــا 20: 17، 18، أشــار المســيح إلــى نفســه علــى أنــه هــو هــذا الحجــر الــذي ســحق كل مــا 
ــه بعــد أن انســحق  ــم. فــي اللغــة األراميــة، نقــرأ فــي دانيــال 2: 35 أن تبقــى مــن هــذا العال
ــا  ــِف، فََحَملَتَْه يْ ــي الصَّ ــَدِر ِف ــِة الْبَيْ ــارَْت كَُعَصافَ ــد معــاً »َص الذهــب والفضــة والخــزف والحدي
ــا َمــَكاٌن.« معنــى هــذا أنــه لــن يبقــى شــيء مــن هــذا العالــم القديــم  ــْم يُوَجــْد لََه يــُح فَلَ الرِّ

بعــد أن يعــود المســيح. 
وفــي الوقــت نفســه، فــإن الحجــر الــذي دمــر كل أثــر لهــذا العالــم القديــم »أصبــح جبــالً 
عظيمــاً ومــأل العالــم كلــه.« هــذه المملكــة التــي تنشــأ نتيجــة للمجــيء الثانــي هــي مملكــة 

»لَــْن تَْنَقــرَِض أَبَــًدا« و »ِهــَي تَثْبُــُت إِلَــى األَبَــِد« )دانيــال 2: 44(. 
فقــط نهايــة واحــدة مــن نهايتيــن تنتظــر كل إنســان عــاش علــى هــذا الكوكــب. فإننــا إمــا 
ســنكون مــع يســوع إلــى األبــد، أو ســنختفي إلــى العــدم مــع عصافــة هــذا العالــم القديــم. 

وبطريقــة أو بأخــرى، فــإن األبديــة بانتظارنــا جميعــاً.
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26 حزيران )يونيو( الثالثاء

آفاق طويلة األجل

اقرأ تيطس 2: 13. ما هو الرجاء العظيم الذي لنا، ولماذا؟

 
 

عنــد وصــف معتقداتــه حــول أصــول الكــون الــذي نتواجــد فيــه، أوضــح أحــد المحاضريــن 
أنــه منــذ حوالــي 13 بليــون ســنة »انبثقــت مــن ال شــيء كتلــة صغيــرة شــديدة الكثافــة، ثــم 
انفجــرت هــذه الكتلــة، ومــن هــذا االنفجــار جــاء الكــون إلــى حيــز الوجــود.« لكــن المحاِضــر 
لــم يقــل كيــف أمكــن لهــذه »الكتلــة الصغيــرة شــديدة الكثافــة« أن تخــرج مــن ال شــيء. إن 
هــذا المحاِضــر قــد افتــرض، باإليمــان، أن الكــون قــد جــاء إلــى حيــز الوجــود بهــذه الطريقــة.   
وكمــا الحظنــا فــي مقدمــة درس هــذا األســبوع، فإننــا فــي بداياتنــا نجــد نهاياتنــا. وهــذا 
هــو الســبب فــي أن نهاياتنــا، وفقــاً لهــذا المحاضــر، ليســت واعــدة جــداً، علــى األقــل علــى 
المــدى البعيــد. فــإن الكــون المخلــوق مــن هــذه »الكتلــة الصغيــرة شــديدة الكثافــة« محكــوم 
ــذي يشــمل  ــر ال ــه، األم ــا كان في ــى كل م ــِة إل ــة المطــاف، باإلَضافَ ــي نهاي ــه باالنقــراض ف علي

الجنــس البشــري بطبيعــة الحــال. 
علــى النقيــض مــن ذلــك، فــإنَّ المفهــوم الكتابــي ألصولنــا ليــس أكثــر معقوليــة مــن هــذه 
ــل  ــي تجع ــا الت ــى أصولن ــك. نشــكر هللا عل ــاً للرجــاء كذل ــر بعث ــه أكث ــة فحســب، ولكن النظري
ــي المســتقبل،  ــر لنرجــوه ف ــا الكثي ــة. فنحــن لدين ــدة للغاي ــل جي ــى المــدى الطوي ــا عل آفاقن

ــى الوعــد المتعلــق بالمجــيء الثانــي للمســيح.  وهــذا الرجــاء يقــوم عل

اقــرأ 2تيموثــاوس 4: ٦-8. مــا الــذي يتحــدث عنــه بولــس هنــا، وفــي أي شــيء يضــع 
بولــس رجــاءه؟ 

 

 

ــن  ــى يقي ــش عل ــه كان يعي ــَدم، إال أن ــى وشــك أن يُْع ــس كان عل ــن أن بول ــى الرغــم م عل
ــورَُه«  ــس »ظُُه ــميه بول ــذي يس ــيء ال ــو المج ــيح، وه ــيء المس ــي مج ــاء ف ــالص والرج الخ
ــرّه الشــخصي  « ينتظــر بولــس، وبالتأكيــد هــذا ليــس ِب ــرِّ )2تيموثــاوس 4: 8(. فــإنَّ »إِكْلِيــل الِْب
ــي  ــس ف ــه رجــاء بول ــز علي ــذي يرتك ــّر ال ــّر المســيح، وهــو الِب ــه ِب ــاوس 1: 15( ولكن )1تيموث
المجــيء الثانــي. وبغــض النظــر عــن ظــروف بولــس المباشــرة، التــي كانــت ســيئة فــي أحســن 
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األحــوال )حيــث كان قابعــاً فــي الســجن بانتظــار اإلعــدام(، إاّل أن بولــس عــرف أن آفاقــه علــى 
ــز  المــدى الطويــل كانــت جيــدة للغايــة. وذلــك ألنــه كان ينظــر إلــى الصــورة األكبــر، وال يركِّ

علــى الوضــع الحالــي. 

ــك نفــس الرجــاء  ــف يمكــن أن يكــون لدي ــة، كي ــك الحالي بغــض النظــر عــن ظروف
الــذي كان لــدى بولــس؟ كيــف يمكننــا أن نتعلــم النظــر إلــى الصــورة األكبــر وإلــى 

الرجــاء الــذي تقدمــه لنــا؟ 

27 حزيران )يونيو( األربعاء

َماِء ِفي َسَحاِب السَّ
بقـدر مـا للمجـيء الثانـي مـن أهميـة كُبـرى، إال أنـه وفقـاً للكتـاب المقـدس ليـس كل 
المسـيحيين ينظـرون إلـى هـذا الحـدث على أنه رجوع حرفي وشـخصي ليسـوع نفسـه. يجادل 
البعـض، علـى سـبيل المثـال، بـأن المجيء الثاني للمسـيح سـيحدث، ليس عندما يعود المسـيح 
نفسـه إلـى األرض، ولكـن عندمـا يُْسـتَْعلََن روحـه في كنيسـته علـى األرض. وبعبـارة أخرى، يرى 
أولئـك األشـخاص أن المجيء الثاني للمسـيح سـيتم عندمـا تتجلى مبادئ المسـيحية في أتباعه. 
ومــع ذلــك، كــم ينبغــي أن يكــون امتنانــا عظيمــاً ألن هــذا التعليــم زائــف. فلــو كان تعليمــاً 

صحيحــاً، فــأي رجــاء علــى المــدى الطويــل كان ســيكون لدينــا حقــاً؟

اقــرأ نصــوص العهــد الجديــد التاليــة حــول المجــيء الثانــي. مــاذا تكشــف عــن طبيعــة 
عــودة المســيح؟  

متى 24: 30  
1تسالونيكي 4: 1٦  

متى 2٦: ٦4  
رؤيا 1: 7  

2تسالونيكي 1: 10-7  
 
 

»ويبــدو كأن الجلــد يُفتــح ويُغلــق، وكأن المجــد الخــارج مــن عــرش هللا يســطع مــن خاللــه. 
والجبــال تهتــز كالقصبــة أََمــام الريــح، والصخــور الوعــرة تتبعثــر فــي كل مــكان. ويُســمع زئيــر 
ــمع صرخــة إعصــار كصــوت  ــاج. وتُس ــور ويهت ــة. والبحــر يث ــة مقبل ــر عاصف ــو كان زئي ــا ل كم
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شــيطان ســاٍع لإلهــالك. واألَرْض تلهــث وتتمــدد كأمــواج البحــر وينشــق ســطحها وتبــدو 
أساســاتها كأنهــا تنهــار. وسالســل الجبــال تغــوص. والجزائــر المأهولــة بالســكان وموانــئ البحــر 
ــام هللا  الشــبيهة بســدوم فــي شــرها تبتلعهــا الميــاه الغاضبــة. لقــد ذُكــرت بابــل العظيمــة أََم

ــِه.‹ « )روح النبــوة، الصــراع العظيــم، صفحــة 689(. ــَخِط َغَضِب ــِر َس ــا كَأَْس َخْم ›لِيُْعِطيََه
إن عـودة المسـيح هـي حـدث عظيـم جلـل لدرجـة أنه يـؤدي إلى نهايـة العالم كمـا نعرفه 
نهايـة حرفيـة فعـالً. وعندما يحدث المجيء، فإن الجميع سـيعرفه، أيضاً. وكل ما أنجزه المسـيح 

مـن أجلنـا في المجيء األول سـوف يسـتعلن ويتضـح تماماً في المجـيء الثاني. 

كيــف ينبغــي لحقيقــة المجــيء الثانــي للمســيح أن تؤثــر فــي كيفيــة عيشــنا اآلن؟ 
ــور  ــاً األم ــي حق ــا ه ــر م ــى أن نتذك ــاعدنا عل ــة أن تس ــذه الحقيق ــي له ــف ينبغ كي

ــاة؟ الهامــة فــي الحي

28 حزيران )يونيو( الخميس

األحياء واألموات
قبــل إخــراج صديقــه لعــازر ِمــْن القبــر، نطــَق المســيُح بهــذه الكلمــات: » ›أَنـَـا ُهــَو الِْقيَاَمــُة 
َوالَْحيَــاُة. َمــْن آَمــَن ِبــي َولـَـْو َمــاَت فََســيَْحيَا‹ « )يوحنــا 11: 25(. ومــع ذلــك، فإنـّـه بــدالً مــن أن 
يطلــب مــن النــاس أن يصدقــوا قولــه بشــأن مثــل هــذا االدعــاء المذهــل، شــرع المســيُح بعــد 
ذلــك بإقامــة لعــازر مــن المــوت، وكان لعــازر ميتــاً منــذ فتــرة طويلــة بمــا يكفــي لَِجْعــِل الجثــة 

تبــدأ فــي أن تنتــن وتتعفــن )يوحنــا 11: 39(.
إن أولئـك الذيـن يؤمنـون بالمسـيح يموتـون حقـاً. ومـع ذلـك، وكمـا قـال المسـيح، فعلـى 
الرغـم مـن أنهـم قـد يموتـون، إال أنهم سـوف يحيون مـرة أخرى. هـذا هو كل ما يتعلـق بقيامة 

األمـوات. وهـذا هـو مـا يجعـل المجـيء الثاني للمسـيح محوريـاً جداً بالنسـبة لـكل آمالنا.   

وفقــاً للنصــوص الكتابيــة التاليــة، مــا الــذي يحــدث لألمــوات فــي المســيح عندمــا يعــود 
رب المجــد؟ روميــة ٦: 5؛ 1تســالونيكي 4: 1٦؛ 1كورنثــوس 15: 44-42، 55-53.

 

إن الرجــاء العظيــم المتعلــق بالمجــيء الثانــي هــو أن القيامــة مــن األمــوات التــي اختبرهــا 
ــيح  ــاع المس ــيختبرها أتب ــي س ــة الت ــاً القيام ــها أيض ــي نفس ــون ه ــوف تك ــه س ــيح نفس المس
ــاء  ــه الرج ــدى أتباع ــون ل ــوات يك ــن األم ــيح م ــة المس ــور. فبقيام ــر كل العص ــن عب المؤمني

ــم.  ــن بقيامته واليقي
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مــا الــذي يحــدث ألولئــك الذيــن يكونــون علــى قيــد الحيــاة عندمــا يعــود المســيح؟ 
ــالونيكي 4: 17. ــي 3: 21؛ 1تس فيلب

 

إن األشــخاص المؤمنيــن الذيــن ســيكونون علــى قيــد الحيــاة عندمــا يعــود المســيح 
ســوف يحتفظــون بأجســادهم، ولكــن ليــس فــي حالتهــا الراهنــة. فبطريقــة خارقــة ســتتحول 
ــن  ــك الذي ــاً ألولئ ــتكون أيض ــي س ــاد الت ــة الفس ــاد عديم ــوع األجس ــس ن ــى نف ــادهم إل أجس
ــد  ــٍن‹. لق ــِة َعيْ ــي طَرْفَ ــٍة ِف ــي لَْحظَ ــرون ›ِف ــرار يتغي ــاء األب ــوات. »واألحي ــن األم ــيُقامون م س
تمجــدوا لــدى ســماعهم صــوت هللا، أمــا اآلن فقــد صــاروا خالديــن، ومــع القديســين المقاميــن 

ــة 645(. ــم، صفح ــراع العظي ــوة، الص ــواء« )روح النب ــي اله ــرب ف ــاة ال ــون لمالق يُخطف

قــم بعمــل قائمــة بــكل أشــياء هــذا العالــم التــي تعتبــر هامــة جــداً بالنســبة لــك 
لدرجــة أنــك تفضــل التضحيــة بالحيــاة األبديــة مــن أجــل االحتفــاظ بهــذه األشــياء 

اآلن. مــا الــذي تشــتمل عليــه القائمــة؟ 

29 حزيران )يونيو( الجمعة

لمزيـد مـن الـدرس: إن المجيء الثاني للمسـيح ليس هـو الخاتمـة أو التذييل للقصة 
الحزينـة المتعلقـة بالخطية البشـرية والمعاناة في هذا العالم السـاقط. بـدالً من ذلك، المجيء 
الثانـي هـو الـذروة الُكبـرى، الرجـاء العظيـم، لإليمان المسـيحي. ومـن دون المجـيء الثاني، ما 
الـذي يحـدث؟ لـواله لكانـت القصـة البشـرية ستسـتمر بـدون توقف، مشـهد بائس تلـو اآلخر، 
مأسـاة تلـو األخـرى، إلـى أن ينتهـي كل شـيء بالمـوت. فإنه بمعزل عـن الرجاء الـذي يقدمه لنا 
المجـيء الثانـي للمسـيح، سـتكون الحيـاة، كمـا كتـب ويليـام شكسـبير، »حكاية رواهـا أحمق، 
مليئـة بالضجيـج والغضـب، وال تعنـي شـيئا.« ومـع ذلـك، نحـن لدينا هـذا الرجـاء ألن كلمة هللا 
تؤكـد ذلـك لنـا مـراراً وتكـراراً. نحـن لدينا هـذا الرجاء ألن المسـيح افتدانـا بحياتـه )مرقس 10: 
45(، والمسـيح آٍت حقـاً ليحصـل علـى مـا دفـع ثمنه. إن النجـوم في السـماوات ال تتحدث إلينا 
عـن المجـيء الثانـي. كمـا أن تغريد الطيور في األشـجار ال يبشـر بهذا المجيء. إن هذه األشـياء 
فـي حـد ذاتهـا قـد تشـير إلـى شـيء جيد، إلـى شـيء يبعث علـى الرجـاء بشـأن الواقع نفسـه. 
ُق، فَيَُقـاُم األَْمَواُت  ُه َسـيُبَوَّ ولكنهـا ال تعلّمنـا أنـه فـي يـوم مـن األيام، عندمـا يعود المسـيح »فَِإنَـّ
َعِديِمـي فََسـاٍد، َونَْحـُن نَتََغيَّـُر« )1كورنثـوس 15: 52(. إنها ال تعلمنا أنه في يوم من األيام سـوف 
ـَماِء‹. «  ِة، وَآتِيًا ِفي َسـَحاِب السَّ ننظـر إلـى أعلـى ونبصـر » ›ابَْن اإلِنَْسـاِن َجالًِسـا َعـْن يَِميِن الُْقـوَّ
)مرقـس 14: 62(. ال، نحـن نعـرف هـذه األمـور ألنهـا قـد قيلـت لنـا فـي كلمـة هللا، ونحـن نثـق 

فيمـا تعدنـا به هـذه الكلمة المقدسـة. 



103

أسئلة للنقاش
1. فكــر فيمــا يمكــن أن تكــون عليــه األمــور لــو أن المجــيء الثانــي للمســيح لــم 
يكــن شــيئاً ســوى اإلعــالن التــام عــن المبــادئ المســيحية فــي حيــاة أتبــاع المســيح، 
كمــا يعتقــد البعــض. وبالرغــم مــن روعــة مــا قــد يكــون عليــه هــذا اإلعــالن، لمــاذا 

تتركنــا هــذه األمــور بــدون أي رجــاء فــي نهايــة المطــاف؟ 
ــدم،  ــن ع ــأ م ــد نش ــون ق ــي أن الك ــاً، ف ــة حالي ــرة الرائج ــل الفك ــذي يجع ــا ال 2. م
قهــا البعــض؟  فكــرة ســخيفة؟ لمــاذا يــرّوج النــاس لمثــل هــذه الفكــرة، ولمــاذا يصدِّ
لمــاذا يُعــد اإليمــان بــاهلل الســرمدي الوجــود، الــذي خلــق كل األشــياء، تفســيراً أكثــر 

منطقيــة وعقالنيــة لوجــود الكــون؟
3. شــارك مــع أفــراد صفــك األمــور التــي وضعتهــا فــي قائمــة مــا تجــده هامــاً جــداً 
فــي هــذه الحيــاة لدرجــة أنــك تضحــي برجــاء األبديــة مــن أجــل االحتفــاظ بهــذه 
ــذي يمكنكــم أن تتعلمــوه مــن بعضكــم البعــض بشــأن مــا ورد  األمــور اآلن؟ مــا ال
فــي كل قائمــة مــن القوائــم؟ وإذا لــم يكتــب النــاس أي شــيء فــي القوائــم الخاصــة 
ــا التأكــد إذن مــن أنــه ليــس هنــاك شــيء فــي حياتنــا يمنعنــا  بهــم، فكيــف يمكنن

مــن نيــل الخــالص، كمــا ســيكون هــو الحــال بالنســبة لكثيــر مــن النــاس؟ 
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دليل دراسة الكتاب الُمَقّدس للربع الثالث 2018
يعتقد كثير من المؤرخين أن أكثر ثالثة عقود أهمية في تاريخ العالم هي تلك التي قامت أثناءها 

مجموعة صغيرة من الرجال، معظمهم من اليهود، بقوة الروح القدس، بحمل بشارة اإلنجيل إلى العالم. 

وما سفر أعمال الرسل سوى سرد لهذه العقود الثالثة الحاسمة التي امتدت من قيامة المسيح في عام 

31 ميالدية إلى نهاية المرة األولى من َسْجِن بولس في روما، في حوالي 62 ميالدية )أعمال 28: 30(. 

وحتى  بل  إدارياً  نمواً  تشهد  كانت  التي  األولى،  للكنيسة  التكوينية  الفترة  مع  األعمال  سفر  يتعامل 

الهوتياً كبيراً. يمكننا أن نرى هذا، على سبيل المثال، في الطريقة التي تعاملت بها الكنيسة مع المسائل 

بالنسبة للخالص.  اإليمان  األمم، ودور  المؤمنين من  للمسيح، وضع  الثاني  المجيء  المتعلقة بموعد 

ومع ذلك، فإن ما كان بمقدور الكنيسة األولى القيام به في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن هو 

شهادة دائمة على ما يمكن هلل أن يفعله من خالل أولئك الذين يتضعون في قلوبهم بالصالة، ويعيشون 

متخطين االختالفات الفردية، ويسمحون ألنفسهم بأن يُْستَْخَدموا ِمن ِقبل الروح القدس إلجالل ومجد 

هللا. إن دليل هذا الربع "ِسفر أعمال الرسل" لمؤلفه ويلسون باروشي هو قصة أولئك الذين تم دعوتهم 

ِمن ِقبل هللا لبدء العمل. لذا، فإننا سوف نفكر فيما يمكننا نحن الذين ُدعينا من قبل هللا لننهي العمل 

أن نتعلمه ِمن قصتهم.

ِسفر أعمال الرسل

1.   تَُكونُوَن لِي ُشُهوًدا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30حزيران )يونيو(-6 تموز )يوليو(

2.   يوم الخمسين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-13 تموز )يوليو(

3.   الحياة في الكنيسة األولى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-20 تموز )يوليو(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-27 تموز )يوليو( 4.   قادة الكنيسة األولى

28 تموز )يوليو(- 3 آب )أغسطس(  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.   اهتداء بولس

6.   الخدمة الكرازية لبطرس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10 آب )أغسطس(

7.   رحلة بولس التبشيرية األولى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-17 آب )أغسطس(

8.   مجمع أورشليم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-24 آب )أغسطس(

9.   الرحلة التبشيرية الثانية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-31 آب )أغسطس(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7 أيلول )سبتمبر( 10. الرحلة التبشيرية الثالثة

11. اعتقاٌل في أورشليم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-14 أيلول )سبتمبر(

12. حبٌس في قيسارية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-21 أيلول )سبتمبر(

13. رحلٌة إلى روما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-28 أيلول )سبتمبر(
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قسم أمريكا الشاملية

الخريطة واملعلومات يقدمها مكتب مرسلية األدفنتست

كلــا كان ذلــك ممكنــاً مــن الناحيــة القانونيــة، تذهــب األعطية إىل املشــاريع املخصصــة من أجلها؛ وإال فإنه ســيتم عمــل ترتيبات خاصة 
مــع املجمــع العــام لتوزيــع هــذه املبالغ اســتناداً إىل قوانني الدول التي يتــم جمع األعطية مــن أجلها يف كل ربع.




