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 رسائل
المالئكة 
الثالثة

فـي ١٥ تشـرين أول )أكتوبر( ١٨٤٤، 
األمـل  خيبـة  مـن  واحـد  أسـبوع  قبـل 
مـن  تقيَّـة  لِعائلـة  صبـي  ُولِـَد  الُكبـرى، 
ة في ألمانيا. كان اسـمه  الطائفـة اللوثريَـّ
سـيُصبح  كان  الـذي  نيتشـه،  فردريـك 
واحـًدا مـن أكثـر الملحديـن الُمحدثيـن 
تأثيـرًا. والعِتقـاده بـأنَّ إلـه المسـيحيين 
نيتشـه  انتََقـد  الغـرب،  فـي  يمـوت  كان 
الُمسـتَِمر  األخالقـي  التأثيـر  ة  وِبِشـدَّ
علـى  منهـا  سـاِخرًا  المسـيحية،  للديانـة 
)الُمسـتَْعبدين(«،  الرَّقيـق  »أخـالق  أنَّهـا 
أخـالق الُضَعفـاء، الذيـن فـي محاولتهـم 

لحمايـة أنفسـهم ِمـن األقويـاء – اختَلَقـوا مفاهيًمـا سـخيفة مثـل »أِحبُّـوا أعداءَكـم«. بالنسـبة 
ى المفاهيـم العتيقـة لــ »الخيـر والشـر«؛ وقـد أعلََنـت  لنيتشـه، الحداثـة ِبحاجـة ألن تتخطَـّ
م زارادشـت(: »َحطِّمـوا لَوَحـي القانـون القديـم!« )يقصد  شـخصية فـي أحـد كُتُِبـه )هكـذا تَكلَـّ

العشـر(. الوصايـا  بالطبـع، 
عـام ١٨٤٤، كان عاًمـا مهًمـا أيًضـا بالنسـبة لـكارل ماركـس، مؤسـس الشـيوعية. إنَّ مـا اُطلِق 
عليـه »المخطوطـات االقتصاديـة والفلسـفية ١٨٤٤« هـي من الكتابـات الُمبكِّـرة لِماركس خالل 
ذلـك العـام، حتـى وإن لم يتم نشـرها لغاية عـام ١٩32 ِمن ِقبَل اإلتحاد السـوفياتي. لقد أظَهرَت 
المخطوطـات التطـوُّر المبكـر أليديولوجيـة ماركس، التي جـادل فيها عن حقيقـة مادِّية بالكامل 
ـال العالـم مـع بعضهـم، ويُسـقطوا  مـرَّت خـالل مراِحـل اقتصاديـة ُمختلفـة، إلـى أن يتَّحـد ُعمَّ

ظالِميهـم أصحـاب األمـوال )الرأسـماليين(، ويخلقـوا مدينة فاضلـة على األرض. 
العـام ١٨٤٤ كان أيًضـا عاًمـا مهًمـا بالنسـبة لتشـارلز دارويـن. فَمـا أصبـح يُْعرَف بــ »مبادرة 
دارويـن لعـام ١٨٤٤« قـام دارويـن بإنتاج واحدة ِمن أقدم أسـاليب التعبير عـن نظريته للتطوُّر، 
ة آنـذاك. وفقط، في عـام ١٨٥٩، مع منشـور »أصل  حتـى وإن لـم يتـم اإلعـالن عنها بصـورة عامَّ
األنـواع«، أعلـن دارويـن عـن نظريتـه بصورة علنية وهـي أنَّ الحيـاة كلها على األرض قد نَشـأت 

ِمن َسـلٍَف ُمشـتَرَك وِمـن خالل عمليـات الطبيعة والصدفـة وحدها.
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لقـد كان عـام ١٨٤٤، علـى الرغـم مـن ذلـك، هو تتمة لنبـوءة الــ2300 يوم نبـوي المذكورة 
فـي دانيـال ٨: ١٤، وفـي نفـس العـام، ومـن بقايـا ما خلَّفتـه خيبة األمـل الكبرى، ُزرَِعـت البذور 
التـي مـن شـأنها أن تنمـو وتَزَدِهـر إلـى حركـة عالميـة مـن أساسـياتها رفـض أيديولوجيـات 

النيتشـوية والماركسـية والداروينيـة.
وعلـى تَضـادٍّ مـن الماركسـية، فـإن حركـة السـبتيين المجيئيـن أعلنـت أن الصـراع العظيم 
بيـن المسـيح والشـيطان، ليـس هـو انسـيابًا ماديًـا للتاريـخ، كمـا أنَّهـا أوضحـت بـأنَّ تاريـخ 
العالـم سـينتهي، ليـس بمدينـة فاِضلـة ِمـن ُصنـع اإلنسـان، بـل بالتأسـيس الخـارق للطبيعـة 

لملكـوت هللا األبـدي. 
وعلـى عكـس دارويـن، فقد علَّمـت حركة السـبتيين المجيئيين بـأنَّ الحياة قد نشـأت، ليس 
بالعمليـة الطبيعيـة والصدفـة للطفـرة العشـوائية واالنتقـاء الطبيعـي، ولكـن بواسـطة قُـوَّة هللا 

الخالـق، الـذي خلـق الحيـاة علـى األرض في سـتة أيام واسـتراح فـي اليوم السـابع.
وعلـى النقيـض مـن النيتشـوية، أعلنـت حركـة السـبتيين المجيئيـن، بـأن هللا ليـس موجـوًدا 
فحسـب، بـل أن قانونـه األخالقـي العالمـي )لَوَحـي القانـون القديـم(، الوصايا العشـر، يظل هو 

المعيـار النهائـي لدينونـة هللا وُملزًِمـا للبشـرية جمعاء. 
أن  للمـرء  ينبغـي  ١٨٤٤؟ ال  األحـداث حدثَـت عـام  أنَّ كل هـذه  الُمصاَدفـة  ِمـن  هـل 

ذلـك. يعتقـد 
رة تَسـبَّبت أعمالهم في ضرر لإلنسـانية  ماركـس، ونيتشـه، ودارويـن – ثالث شـخصيات ُمؤثِـّ
ه.  ر إصالحـه. ولكـن وسـط كل هـذه األخطـاء، لـم يتـرك هللا العالـم بـدون شـاهٍد عـن َحقِّ يتعـذَّ
امـة، أقـام هللا حركـة، ِمـن شـأنها علـى  ولهـذا السـبب، ففـي وسـط هـذه االيديولوجيـات الهدَّ
مـر الزمـن، أن تتحـوَّل إلـى كنيسـة السـبتيين المجيئييـن التـي سـتُعلِن حـقَّ هللا لأليـام األخيـرة 
للعالـم – رسـائل المالئكـة الثالثـة. هـذه الرسـائل، التي في أساسـها وجوهرها، تدحـض األخطاء 

والمفاهيـم الخاطئـة التـي َروَّج لهـا أولئـك الرجـال الثالثـة المخدوعيـن بشـكل فظيع.
م كنيسـة السـبتيين  إنَّ رسـائل المالئكـة الثالثـة، إلـى حـدٍّ مـا، هـي نظـام مسـيرة أو تَقـدُّ
م  المجيئييـن. وفـي جوهرهـا أو أساسـها، هـي اإلنجيـل، طاِهرًا وبسـيطًا، لكـنَّ اإلنجيل ُهنـا ُمقدَّ

فـي سـياق »الحـق الحاضـر« )2بطـرس ١: ١2(. 
وهذا هو موضوع دراستنا لهذا الربع، رسائل المالئكة الثالثة.

مـارك فينلـي، مواطـن ِمن واليـة كنيتكت، الواليـات المتحـدة األمريكية. هو كارز )قسـيس( 

معـروف عالمًيـا. كان نائًبـا لرئيـس المجمـع العـام منـذ عـام ٢٠٠٥ – ٢٠١٠. بعـد تقاعـده ِمـن 

وظيفتـه بـدوام كامـل، أصَبـح ُمسـاِعًدا لرئيـس المجمـع العـام. القس فينلـي وزوجته إرنسـتين، 

لديهمـا ثـاث أبنـاء وخمسـة أحفاد. 
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* ٢٥-٣١ آذار )مارس(    الدرس األول    

يسوع يربح – الشيطان يخسر

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسـبوعية: رؤيا 2	؛ أفسـس 5: 25-27، 32؛ فيلبي 3: 9؛ دانيال 7: 25؛ إشـعياء 

4	: 2	-4	؛ رؤيا 3	: 4	-7	� 

آيـة الحفـظ: »َفَغِضـَب التِّنِّيـُن َعلَـى الَْمـْرأَِة، َوَذَهـَب لَِيْصَنـَع َحْربًـا َمَع بَاِقـي نَْسـلَِها الَِّذيَن 
يَْحَفظُـوَن َوَصايَـا هللِا، َوِعْنَدُهـْم َشـَهاَدُة يَُسـوَع الَْمِسـيحِ« )رؤيـا 2	: 7	(�

فـي كتـاب: »التَّفـوُّق العـددي: قصـص ُمذِهلـة مـن التاريخ عـن أكثـر المواقـف الُمفاجئة في 
سـاحة المعركـة« يـروي كورمـاك أو. برايـان قصـص جيـوش، التـي رغم من أنهـا كانت األقـل عدًدا 
ة جيـش هانيبال، الُمكـوَّن ِمـن ٥٥,000 جنديًا من  بشـكل خطيـر، إال أنهـا َرِبَحـت. يحكـي عن ِقصَّ
قرطـاج، الـذي يَهـزم الجيـش الرومانـي الـذي »ال يُقَهر« الُمَكـوَّن ِمـن ٨0,000 جنديًـا قويًا. يحكي 
عـن القصـة الُمذهلـة للَِجيـش اليوناني لإلسـكندر األكبـر )الكبير( وهو يهـزم إمبراطوريـة فارس. 

نحـن أيًضـا فـي معركـة حيـاٍة أو مـوت مـع َعـدوٍّ ُمخـادع. نحـن األقـل عـدًدا، ونُحـارب ِضدَّ 
ق. تَظَهـر قـوى الشـر وكأنَّهـا ال تُْقَهـر. ويبـدو بأنَّنـا نُواجـه خسـارة ُمؤكَّـدة.  صعوبـات ال تَُصـدَّ
الهزيمـة تبـدو محتومـة. والنَّصـر يبـدو بعيًدا عـن األنظار. ِمـن منظور بَشـرّي َمحض، يبـدو بأنَّ 

ِقوى الشـيطان سـتقهرنا. 
ولكـن، شـكرًا هلل، علـى الرغـم مـن أننـا أقـل عـدًدا، وعلـى الرغـم مـن أن الّصعوبـات تتراكم 
ضدنـا )مـن الناحيـة اإلنسـانية(، ورغم أنَّ هجمات الشـيطان َشرَِسـة، فَمن خالل يسـوع َسـنربح 
س، سـفر الرؤيـا،  ـفر األخيـر مـن أسـفار الِكتـاب الُمقـدَّ وننتصـر فـي النهايـة. إنَّ موضـوع السِّ
هـو هـذا: يسـوع يربـح، الشـيطان يخسـر. إنَّ لُـبَّ هـذه المعركـة ُملخَّـص في األصحـاح ١2 من 
سـفر الرؤيـا، الـذي هـو محور دراسـتنا لهذا األسـبوع. سـتوفر هـذه الدراسـة إعداًدا جيـًدا لفهم 

األصحـاح ١٤ مـن ِسـفر الرؤيـا ورسـائل المالئكـة الثالثة. 

*نرجو التعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١ نيسان )أبريل(.
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٢٦ آذار)مارس(         األحد        

المعركة في السماء
يُقـدم األصحـاح ١2 مـن ِسـفر الرؤيـا سلسـلة مـن الحلقـات الدراميـة، لقطـات مـن الصـراع 
الطويـل األمـد، بين الخير والشـر، الذي ابتدأ في السـماء، ولكنه سـينتهي ُهنـا على األرض. هذه 
الحلقـات تأخذنـا عبـر مجـرى الزمان، ِمن المشـهد االفتتاحي لِتمرُّد الشـيطان في السـماء، وإلى 

رسـة علـى شـعب هللا في األيـام األخيرة.  هجماتـه الشَّ

اقـرأ رؤيـا 2	: 7–9 الـذي يَصـف هـذا الصـراع الكونـي بين الخير والشـر� كيف، يُمكن، لشـيء 
مثـل هـذا أن يحـدث فـي السـماء؟ مـا الـذي توحـي إليـه هـذه اآليـات بشـأن حقيقـة حريـة 

اإلرادة، وحريـة االختيـار أو القـرار؟

 

 

ة االختيـار أو القـرار هـو مبـدأ أساسـي لحكم هللا، سـواء في السـماء أو علـى األرض. لم  ُحريَـّ
يخلـق هللا أناًسـا آليّـون )روبوتـات(، سـواء فـي السـماء أو علـى األرض. نحـن كبشـر، مخلوقـون 

علـى صـورة هللا، نسـتطيع أن نتَّخـذ قـرارات واختيـارات أخالقية. 
إنَّ قـوة االختيـار مرتبطـة بشـكل وثيـق مـع الُقدرة علـى الُحب. فـإذا َسـلَبَت قُـوَّة االختيار، 
ـر الُقـدرة ألن تُِحـب، ألنَّ الُحـب ال يمكـن أبـًدا أن يكـون باإلكـراه أو عـن اضطـرار.  ك تُدمِّ فإنَـّ
الُحـب هـو تعبيـر عـن اإلرادة الُحـرَّة. كل مـالك فـي السـماء واَجـه االختيـار، إمـا أن يسـتجيب 
لِمحبَّـة هللا، أو أن ينحـرف بعيـًدا إلـى األنانيـة، والغطرسـة، والكبريـاء. وكمـا أن مالئكـة السـماء 
م لكل واحـد ِمنَّا اختيـارات أبدية في  تواجهـوا بالمحبـة مـع اختيـاٍر أبـدي، فإنَّ ِسـفر الرؤيا يُقـدِّ

صـراع األرض األخيـر.
ة فـي الصـراع العظيـم )انظـر لوقـا ١١: 23(، ولن يكـون هنالك  لـم يكـن هنـاك أبـًدا حياديَـّ
حياديـة فـي الحـرب النهائيـة لـألرض. فكمـا أنَّ كل مالك اختار جانب يسـوع أو جانب لوسـيفر، 
فـإنَّ البشـرية جمعـاء َسـتُقاد فـي نهايتهـا إلـى االختيـار الـذي ال رجعـة عنـه فـي نهايـة الزمان. 
َمـن الـذي سـيحوز علـى والئنـا، وعبادتنـا، وطاعتنـا؟ كانت هـذه دائًما هي المشـكلة البشـرية، 

وسـتبقى هكـذا، ولكـن بشـكل درامـي أكبـر في وقـت الضيـق األخير مـن تاريـخ العالم.
ولكـن، إليـك هـذه األخبـار السـارة والُمدهشـة: يصـف األصحاح ١2 من سـفر الرؤيـا انتصار 
المسـيح فـي الصـراع، وكل مـا علينـا أن نفعلـه، من خالل اسـتخدام إرادتنـا الُحرَّة، هـو أن نَختار 
أن نكـون إلـى جانبـه، الجانـب الراِبـح )الُمنتَصـر(. مـا أعظـم أن يكون فـي اسـتطاعتنا أن نختار 

جانـب المعركـة الـذي نعرف، ُمسـبًَقا، أنَّه سـيكون الجانـب الرابـح )الُمنتَصر( فـي الصراع.
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َفكِّـر فـي مـدى ُقدِسـيَّة اإلرادة الُحـرَّة وُحريَّـة االختيـار بالنسـبة ليسـوع، الـذي رغـم 
معرفتـه بأنَّهـا سـُتؤدِّي به إلـى الصليب )انظر 2تيموثـاوس 	: 9(، َوَهبنـا اإلرادة الُحرَّة 
علـى أي حـال� مـا الـذي يجـب أن يُخبرنـا ذلـك عـن مـدى الحـرص الـذي يجـب أن 

نتحلَّـى بـه عنـد اسـتخدامنا لهـذه الهبـة المقدسـة، ولكـن الباهظـة الثمن؟

 

٢7 آذار )مارس(        االثنين        

هجوم الشيطان
منـذ البدايـة، سـعى الشـيطان )انظـر رؤيـا ١2: ٤، ٥( لتدميـر المسـيح. مـع ذلـك، فَِشـل 
الشـيطان فـي كُل ُمحاولـة. عنـد والدة المسـيح، مثـاًل، أنـذر مـالك يوسـف ومريـم عـن خطـط 
هيـرودس الشرسـة، فََهَربـا إلـى مصـر. لقـد َواَجـه يسـوع، فـي البريـة، أكثـر تجـارب الشـيطان 
إغـواًء ِبَكلمـة: »مكتـوب«، وهكـذا َوَجـَد ِحمايـًة فـي كلمـة هللا. فـي موتِـه على الصليـب، أظهر 
ِعظَـم َمَحبَّتـه وأنَقَذنـا ِمـن عقوبـة دينونـة الخطيئـة. فـي قيامته، كرئيـس كََهنتنـا الَحـّي، يُنِقذنا 

ِمـن ُسـلطان الخطيئـة فـي حياتنـا. 

ر الرموز التالية:  اقرأ رؤيا 2	: 4–6، 9؛ أفسس 5: 25–27، 32؛ ومزمور 2: 7–9 وَفسِّ

التِّنين  

المرأة  

ابن َذكَر  

عصا من حديد  

ـيادة أو الحكـم. عصا ِمـن حديد، هي  س هـي رمز للسـلطة والسِّ العصـا، فـي الِكتـاب الُمقـدَّ
رمـز لُِحكـم غيـر قابـل للكسـر، ُحكـم كلـي القـوة، حكـم ال يُقهر. لقـد َواَجـه يسـوع كل واحدة 
مـن التجـارب التـي نختبرهـا نحـن، لكنَّـه خـرج غالِبًـا ُمنتَصـرًا. إنَّ الشـيطان عـدو َمهـزوم. لقـد 
انتََصـَر المسـيح عليـه فـي حياتـه، وموتـه، وقيامته. وألنَّ يسـوع قد َهـزََم الشـيطان بالفعل على 
صليـب الجلجثـة، يُمكننـا نحـن أيًضـا أن ننتصـر. إنَّ انتصـار المسـيح علـى الشـيطان كان كاماًل، 

لكـنَّ الصـراع العظيـم بيـن المسـيح والشـيطان لم ينتَـِه بعد.
مـع ذلـك، عندمـا نقبـل، باإليمـان، مـا فََعلَـه المسـيح ِمـن أجلنا، فـإنَّ َديْـَن خطايانـا يُمَحى، 
وخطايانـا تُغَفـر. فََنِقـف كامليـن أمـام هللا، َمْسـتُورين ِبِبـّر المسـيح. كمـا كتـب بولـس عـن أن: 
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ِذي ِمَن هللِا  »أُوَجـَد ِفيـِه، َولَيْـَس لِـي ِبـرِّي الَِّذي ِمـَن النَّاُموِس، بَـِل الَِّذي ِبِإيَمـاِن الَْمِسـيِح، الِْبرُّ الَـّ
ِباإِليَمـاِن« )فيلبـي 3: ٩(. إذا ُغِفـَر لنـا، فلـن يوجـد شـيء يُمكـن أن نُتَّهـم بـه. لقد غلَب يسـوع 
وانتصـر إلـى األبـد على أسـوأ مـا يُمكن للخطيئة والشـر أن يفعاله لـه. لقد قام بالهجـوم الكامل 
علـى الشـر وتََغلّـَب عليـه. عندمـا نقبل يسـوع المسـيح باإليمـان، فإنَّ انتصـاره يُصبـح انتصارنا. 

لمـاذا يُعَتَبـر يقين الخالص، بسـبب انتصار المسـيح على الشـيطان، أمـر بالغ األهمية 
بالنسـبة لنـا؟ كيـف يُمكـن لِما كََتبـه بولس في فيلبـي 3: 9 أن يكـون اختبارنا نحن؟

 

٢٨ آذار )مارس(        الثالثاء        

قبول انتصار يسوع
س، لـم يخسـر المسـيح قـط أيَّة معركـة مع الشـيطان.  ـح فـي الِكتـاب الُمقـدَّ كمـا هـو موضَّ
فالمسـيح هـو البَطَـل الجبـار، الُمْنتَصـر علـى قُـوَّات الشـر. الحـظ بـأنَّ اإليمـان بـأنَّ يسـوع قـد 
انتصـر علـى تجـارب الشـيطان هـو أمـر مختلـف تماًمـا عـن اإليمـان بـأنَّ انتصـار المسـيح هـو 

انتصارنـا نحـن أيًضا. 

اقـرأ رؤيـا 2	: 0	� أي تشـجيع يجـب أن تنالـه ِمـن حقيقـة أن الُمشـَتكي عليـك قـد »طُـِرَح« 
إلـى األرض؟ 

 

 

رغـم أنَّ المعركـة مـا زالـت ُمْحتَِدمـة علـى األرض، فالشـيطان قد خسـر. نقطة على السـطر. 
هـذا ال ينطبـق فقـط على االنتصار النهائي للمسـيح في ذروة تاريخ البشـرية، لكنه صحيح أيًضا 
بخصـوص معركتنـا مـع الرؤسـاء والسـالطين وقوات الشـر في حياتنـا الذاتية. بعض المسـيحيين 
يعيشـون فـي هزيمـة ُمْحِبطـة. إنَّهـم يأملـون فـي الَغلَبـة والنُّصـرة علـى بعـض السـلوكيات أو 
العـادات، لكنهـم ال يسـتوعبون أبـدا حقيقة غلبـة وانتصار المسـيح لهم في حياتهم الشـخصية. 

اقرأ رؤيا يوحنا 2	: 		� ما هو يقين الغلبة الذي يُعطيه لنا المسيح في هذه الفقرة؟ 
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سـبع مـرَّات فـي رسـائل الرؤيـا إلى الكنائس السـبع، نجـد عبارة »َمـن يَغلِب«. هنـا في رؤيا 
١2: ١١ نجـد هـذا المفهـوم عـن الَغلَبَـة مـرة أخـرى. كلمـة »يغلـب« فـي اللغـة األصليـة للنص 
يُمكـن ترجمتهـا حرفيًـا إلـى ›أن يقهـر، أن يسـود، أن ينتصـر، أو أن يخـرج ُمنتصـرًا.‹ الحظ كيف 

يمكننـا أن نكـون غالبيـن. رؤيـا ١2: ١١ تؤكِّـد أنه »بـدم الخروف«.
فـي رؤيـا ٥: ٦، ينظـر يوحنـا إلى السـماء في رؤيا نبويـة ويرى: »خروف قائـم كأنه مذبوح«. 
إنَّ تضحيـة المسـيح هـي مركـز االهتمام لكل َمن في السـماء. ال يوجد شـيء أكثر سـموًّا إلظهار 

محبـة هللا الالمحدودة والتي ال يُسـبر غورهـا أكثر من الصليب. 
عندمـا نقبـل، باإليمـان، مـا فعلـه المسـيح مـن أجلنـا، يُلغـى َديُْننا، ونَِقـُف كامليـن في نظر 
هللا. تُغَفـر خطايانـا )كولوسـي ١: ١٤؛ أفسـس ١: ٧؛ كولوسـي 2: ١٤(، و»الُمشـتَكي علـى إخوتنا« 
يُطُـَرح إلـى األرض )رؤيـا ١2: ١0(. لقـد افتُِدينـا، َغلَبَْنـا، وتـمَّ خالُصنـا، ليـَس بسـبب اسـتحقاِقنا 

نحـن، بل بسـبب نُْصـرَة المسـيح بالنيابـة عنَّا. 

٢٩ آذار )مارس(        األربعاء       

المرأة في البرية
اقـرأ رؤيـا 2	: 6 وقارنهـا مـع رؤيـا 2	: 4	–6	� الحـظ جيـًدا الفتـرة الزمنية، هجوم الشـيطان 

ث عنه هـذه اآليات؟  علـى »المـرأة« )كنيسـة هللا(، وتدبيـر هللا لشـعبه� مـا الـذي تتحـدَّ

 

 

إنَّ فتـرة الــ١,2٦0 يـوم فـي رؤيا ١2: ٦ تـوازي فترة الـ زمان، وزمانين، ونصـف زمان في رؤيا 
١2: ١٤. هـذه الفتـرة الزمنيـة النبويـة نفسـها تَِصـف نفس الفتـرة الزمنية الموجودة فـي دانيال 
٧: 2٥؛ رؤيـا ١١: 2، 3؛ ورؤيـا ١3: ٥. وألنَّ هـذه هـي رمـوز نبويـة )امـرأة ذات جناحـي النسـر - 
حرفيًـا - لـم تَِطـر إلـى البريـة( فنحـن نُطبِّـق األزمنـة النبويـة، مبـدأ اليـوم – ُمقاِبل سـنة )انظر، 
علـى سـبيل المثـال، سـفر العـدد ١٤: 3٤؛ حزقيـال ٤: ٤–٦( علـى هـذه النبـوات. هـذا يعنـي 
ا واحـًدا يسـاوي سـنة واحـدة. تعليًقـا علـى نفـس هـذه الفتـرة الزمنيـة  ببسـاطة، أنَّ يوًمـا نبويًـّ
النبويـة فـي رؤيـا ١١: 2، يذكـر كتـاب جامعة أندروز لتفسـير الكتـاب المقدس ما يلـي: »لذلك، 
فَِهـَم مفسـرو التاريـخ، بشـكل عام، أنَّ فترة الــ ١,2٦0 يوًما نبويًا تعني ١,2٦0 سـنة حرفية، تمتد 
مـن ٥3٨ بعـد الميـالد ولغاية ١٧٩٨« )صفحة ١,٦٧3 تعليقات على رؤيا ١١: 2(. كنيسـة فاسـدة 

- ومعهـا دولـة فاسـدة - قََمَعـْت، واضطََهـَدت، وفـي بعض األحيـان قَتَلَت شـعب هللا األمناء. 
س كان  إنَّ هـذا االضطهـاد الشـيطاني الشـرس علـى المسـيحيين المؤمنيـن بالِكتـاب الُمقـدَّ
امتـداًدا للصـراع العظيـم بيـن الخيـر والشـر. عنـد خروجهـم ِمـن ظـالم العصـور الوسـطى، فـي 
زمـن اإلصـالح، واجـه الرجـال والنسـاء القـرار واالختيار. هل سـيكونون أَمنـاء لَِكلمـة هللا، أو هل 
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َسـيَقبَلون تعاليـم الكهنـة واألسـاقفة؟ مـرة أخـرى، انتََصَر الحق، وبقي هلل شـعب امتـازوا باألمانة 
لـه فـي وجـه ُمعارَضـة هائلة. 

هنالـك بعـض التعابيـر الُمدِهشـة والُمشـجعة للغايـة عـن ِعناية هللا في هـذه اآليات. رؤيا 
١2: ٦ تسـتخدم عبـارة: »َموِضـع ُمَعـد ِمـن هللا«. رؤيـا ١2: ١٤ تُعلِن بأنَّ المـرأة كانت: »تُعال« 
فـي البريـة، واآليـة فـي رؤيـا ١2: ١٦ تقـول: »فأعانَـت األرض المـرأة«. فـي أوقـات االضطهـاد 
ر هللا لكنيسـته. وكمـا فََعـل حينـذاك، سـيفعل الشـيء ذاتـه لبقيَّتـه الباقيـة فـي  القاسـي، َدبَـّ

الزمان.  نهايـة 

ِصـف وقًتـا واَجهـَت فيـه تجربة أو صعوبة في حياتك الشـخصية حين كان من السـهل 
أن تُصـاب باإلحبـاط، لكـنَّ هللا دبَّـر لـك مكانًـا تلجـأ إليـه، واعتنـى بـك فـي مواجهـة 

التحديـات� كيـف وفَّـر هللا لـك الدعـم عندمـا كُنَت بأشـدِّ الحاجـة إليه؟

٣٠ آذار )مارس(        الخميس        

البقية الباقية هلل في نهاية الزمان
منـذ تمـرده فـي السـماء، كان الشـيطان وال يـزال فـي حـرب مـع المسـيح )رؤيـا ١2: ٧(. 
كان هـدف الشـيطان حينـذاك وهدفـه اآلن هـو فـرض سـيطرته على الكـون )انظر إشـعياء ١٤: 
١2–١٤(. إن مركـز اهتمامـه فـي األيـام األخيـرة مـن تاريـخ العالـم هـو علـى شـعب هللا. رؤيـا 
١2: ١٧ تُعلـن بتأكيـد قاطـع بـأنَّ التنيـن )الشـيطان( قد َغِضـَب على المـرأة )الكنيسـة( وَذَهَب 
لِيَصنـع حربًـا مـع باقـي نسـلها. إنَّ تعبير »باقي نسـلها« تُرِجَمت أيًضـا إلى »البقيَّـة الباقية« في 
ترجمـة »King James« اإلنجليزيـة. إن البقيـة الباقيـة مـن شـعب هللا والؤهـم للمسـيح، وهـم 

ـه، وأمناء لرسـالته.  مطيعـون لَِحقِّ

اقـرأ رؤيـا 2	: 7	� مـا هـي صفـات ومميـزات البقيـة الباقيـة هلل، كنيسـته فـي آخـر الزمـان، 
الموجـودة فـي هـذه اآليـة؟ 

 

 

فـي رؤيـا ١٤: ١٧، َغِضـَب الشـيطان )التنيـن( علـى المـرأة، كنيسـة هللا. إبليـس غاِضب على 
شـعب يحفظـون وصايـا هللا، وسـيفعل كل ما يسـتطيع فعلـه إلهالكهم. 

فـي النهايـة، سـيُحرِّض على إصـدار قرار ال يُمكنهم بموجبه أن يبيعوا أو يشـتروا، وَسيُسـَجنون 
ويواجهـون المـوت )انظـر رؤيـا ١3: ١٤–١٧(. إذا لم يسـتطع الشـيطان إهالك المسـيح، سـيُحاول 
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إهـالك هـدف وغايـة أعمـق عواطفـه - كنيسـة المسـيح. إنَّ حـرب األرض األخيـرة ال تَرتَِكـز علـى 
الشـرق األوسـط والصراعـات الُمختَلِفـة ُهنـاك؛ إنها تركـز على عقول شـعب هللا الُمْنتَشـرين حول 
العالـم. إنَّهـا معركـة بين قُوَّتين ُمتعارضتين، المسـيح والشـيطان. مرة أخرى، ال يوجـد أحد ُمحايد. 
السـؤال المركـزي فـي هـذه الحـرب األخيرة هـو: »من يحـوز علـى والئنا؟ أيـن إخالصنا؟« 
إنَّ السـماء تُنـادي مـن أجـل مؤمنيـن َمفتُونِيـن بمحبـة المسـيح، َمفدييـن ِبِنعَمِتـه، ُمَكرَّسـين 
أنَّهـم علـى اسـتعداد  ِقبَـِل روحـه، وُمطيعيـن لوصايـاه إلـى َدَرجـة  ألهدافـه، ُمَمكَّنيـن ِمـن 

لمواجهـة المـوت ألجلـه. 
يَتَّجـه عالمنـا نحـو كارثة كُبرى. لكن في المسـيح، وبالمسـيح، وِمن خالل المسـيح، وِبَسـبب 
المسـيح، انتصارنـا مضمـون - طالمـا بَقينـا علـى اتصـال معـه، وهـذا ما نفعلـه باإليمـان، إيمان 

يقودنـا إلـى الطاعـة. وكل هـذا يعود بنـا إلى اختيارنا الشـخصي.

كيـف تـرى حقيقـة رؤيـا 2	: 7	 تتمثل في حياتك الشـخصية، في اختبارك المسـيحي 
الخـاص؟ أي، بأيـة طُـُرق تجد الصـراع العظيم دائًرا في حياتك الشـخصية؟ 

 

٣١ آذار )مارس(        الجمعة        

رس: بمعنـى مـا، يُمكننـا أن نُجادل بـأنَّ هللا لم يكـن لديه اختيـار: إذا  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
أراَد هـو أنَّ يخلـق كائنـات تُِحبَّـه وتُِحـب اآلخريـن، كان عليـه أن يخلقهـم أحراًرا. إذا لـم يكونوا 
وا، وكيـف كان عالمنـا سـيكون بـدون محبـة؟ كان سـيكون كمـا  أحـراًرا، لـن يسـتطيعوا أن يُِحبُـّ
إدَّعـى بعـض النـاس: ليـس سـوى آالت عديمة العقـل، تَْعَمل وفًقـا لمجموعة مـن قوانين الفعل 
ية االختيار، لسـنا سـوى ُرزَم ِمن َدٍم  يـة اإلرادة، وال ُحرِّ ارمـة، ليـس لدينـا فيهـا ُحرِّ وردَّ الفعـل الصَّ
َولحـم لجسـيمات صغيـرة تتبـع القوانيـن الفيزيائية فقط. هذه ليسـت صورة جميلـة تماًما، إذا 
ل مـا نعرفـه في أنفسـنا وعن أنفسـنا. َمن بيننـا يَُفكِّر، مثـاًل، أنَّ محبتنا  أردتـم الصراحـة، وال تَُمثِـّ

لوالدينـا، وأبنائنا، وأزواجنا ليسـت سـوى ترتيـب ذرَّات؟
»وبمـا أن شـريعة المحبـة هي أسـاس حكـم هللا، فسـعادة كل الخالئق العاقلـة تتوقف على 
التوافـق الكامـل بيـن إرادتهـم ومبـادئ برهـا العظيمـة. وهللا يطلـب مـن كل خالئقـه خدمـة 
المحبـة النابعـة مـن تقديرهـم لصفاتـه. إنـه ال يسـر بالطاعـة التي يُكـره عليها النـاس، بل يقدم 

للجميـع إرادة حـرة حتـى يقدمـوا لـه خدمـة طوعية.
»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« )روح النبـوة، اآلبـاء واألنبيـاء، صفحـة ١٤(.
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أسئلة للنقاش

مة ُمناسـبة لرسـائل المالئكـة الثالثة،  	� لمـاذا يَُعـدُّ األصحـاح 2	 من سـفر الرؤيا ُمقدِّ
خاصـة فـي ضـوء الصراع القـادم في وقـت النهاية؟

2� كيـف يُطمئنـك األصحـاح 2	 مـن سـفر الرؤيا شـخصًيا فـي التجـارب والِمَحن التي 
تواجههـا يومًيا؟

د بشـكل كبيـر من خـالل الوراثة  3� هنالـك بعـض الـذي يعتقـدون بـأنَّ أفعالنـا تتحدَّ
والبيئـة� هـل تُوافـق أو ال توافـق؟ مـا الدور الـذي يلعبـه اختيارنا في تحديد سـلوكنا؟ 

ناقـش العالقـة بيـن اختيارنـا وُقـوَّة هللا العاِملة فـي حياتنا�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
		



* ١–7 نيسان )أبريل(    الدرس الثاين    

لحظة مصيرية

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسـبوعية: متى ٢4: ١4؛ رؤيا ١4: ١4-٢٠؛ متى ١٦: ٢7؛ أعمال الرسـل ١: ٩-١١؛ 

مرقـس 4: ٢٦-٢٩؛ رؤيا ١٦: ١. 

ـَحابَِة َجالٌِس ِشـْبُه ابِْن إِنَْسـاٍن، لَُه  آيـة الحفـظ: »ثُـمَّ نَظَـرُْت َوإَِذا َسـَحابٌَة بَْيَضـاُء، َوَعلَى السَّ
�  َوَخَرَج َمـالٌَك آَخُر ِمـَن الَْهْيـكَِل، يَْصُرُخ  َعلَـى َرأِْسـِه إِكْلِيـٌل ِمـْن َذَهـٍب، َوِفـي يَـِدِه ِمْنَجـٌل َحـادٌّ
ـاَعُة  ُه َقْد َجاَءِت السَّ ـَحابَِة: ›أَْرِسـْل ِمْنَجلَـَك َواْحُصـْد، ألَنَـّ ِبَصـْوٍت َعِظيـٍم إِلَـى الَْجالِـِس َعلَـى السَّ

لِلَْحَصـاِد، إِْذ َقـْد يَِبـَس َحِصيـُد األَْرِض‹ « )رؤيـا 4	: 4	، 5	(�

لقد تكلم هللا دائًما إلى شعبه، ُمعطيًا إيّاهم كل الحقائق المالئمة التي كانوا بحاجة لسماعها 

في وقتها. منذ التحذير حول الطوفان )تكوين ٦: ٧( إلى المجيء األول ليسوع المسيح )دانيال ٩: 

2٤–2٧( إلى دينونة ما قبل المجيء )دانيال ٧: ٩، ١0؛ دانيال ٨: ١٤( إلى األحداث األخيرة قبل عودة 

المسيح )رؤيا ١2-١٤(، تَكلَّم هللا معنا. في هذه األيام األخيرة من تاريخ البشرية، أرسل هللا رسالة 

َمة لتلبية حاجة واحتياج الساعة. إنَّه يُصوِّر هذه الرسالة كأنها  خاصة إلى العالم وإلى شعبه، ُمَصمَّ

محمولة بواسطة ثالثة مالئكة طائرة في وسط السماء، حاملة الرسائل العاجلة، رسالة نهاية الزمان إلى 

كل العالم.

إن رسائل المالئكة الثالثة هي رسالة الرحمة األخيرة ليسوع المسيح. إنَّها نداء يقودنا ِمن الثِّقة 

دنا. سنا، وفي نهاية الزمان، لِيُمجِّ ِبِبرِّنا الذاتي إلى الثِّقة ِبِبّر المسيح لِيُبَرِّرنا، ويَُقدِّ

وكما هو الحال دائما، يجب علينا أن نختار المسيح، ونخضع له ونُطيعه، والقرارات التي نَتَّخذها اآلن، 

سيكون لها، بالفعل، تأثير على االختيارات والقرارات التي سنتَّخذها في األزمة األخيرة التي ستواجهنا.

وبالتالي، اآلن هو الوقت لالسِتعداد. 

*نرجو التعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٨ نيسان )أبريل(.
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٢ نيسان )أبريل(        األحد       

اختيارات أبدية
األصحـاح ١٤ ِمـن ِسـفر الرؤيـا هـو رسـالة الرَّحمة األخيرة ليسـوع المسـيح إلى عالٍَم سـاقط 
وُمتَمـرِّد، عالـٍم انَغَمـس في الخطيئة والشـر على مدى سـتة آالف سـنة. سـيأتي يـوم، حين يقوم 
فيـه كل إنسـان علـى كوكـب األرض باتِّخـاذ قَـراره األخيـر، قـرار ال رجـوع فيـه، إمـا مـع يسـوع 
المسـيح أو ِضـّده. إنَّ رسـالة الرؤيـا عن ِبرِّ المسـيح، الـذي يُنِقذنا ِمن دينونـة الخطيئة، كما وأنَّه 

يُحرِّرنـا ِمـن قبضـة الخطيئة فـي حياتنا، َسـتتَردَّد ويتـردَّد صداها في كل أرجـاء األرض. 

اقـرأ متـى 24: 4	 وقـارن اآليـة مـع مـا ورد فـي رؤيـا 4	: 6� ما هـو الوعد الذي أعطاه يسـوع 
المسـيح لتالميـذه بخصوص االنتشـار العالمـي لإلنجيل قبل عودته مباشـرة؟ 

 

 

إنَّ َوَعـْد يسـوع بـأن: »يُكـَرز ِبِبشـارة الملكوت هـذه في كل الَمسـكونَة«، الـوارد في إنجيل 
متـى 2٤: ١٤، يجـد تحقيقـه النهائـي في رسـالة المسـيح، في رؤيـا ١٤: ٦، التي تقول بأنَّ بشـارة 

اإلنجيـل سـيُكَرز بها لـ »كل أمة وقبيلة ولسـان وشـعب«. 
ه آٍت سـريًعا  ثـالث مـرَّات فـي ِسـفر الرؤيـا األصحـاح 22، نسـمع يسـوع المسـيح يقـول بأنَـّ
)رؤيـا 22: ٧، ١2، 20(. وضمـن ِسـياق عودتـه قريبًـا، يُضيف ربُّنـا قائاًل: »َمن يَظلِـم فَليَظلِم بعد. 
س بعد«  س فليتقـدَّ ـس بعـد. وَمـن هو بـار فليَتَبرَّر بعـد. وَمن هـو ُمقدَّ وَمـن ُهـَو نَِجـس فَليَتَنجَّ
)رؤيـا 22: ١١(. تنطلـق الرؤيـا إلـى ذروة مجيـدة حيـث يُقـاد كل شـخص التِّخـاذ قـرار إمـا مع، 

أو ِضّد المسـيح. 
طبًعـا، فـي كل يـوم، وِمـن خـالل اختياراتنـا اليوميـة - حتـى تِلـك التـي يُطلق عليها تسـمية 
»األشـياء الصغيـرة«، نحـن نَختـار إمـا أن نكـون مـع المسـيح أو ضـده. ليـَس ِمـن الُمْحتََمـل أنَّ 
شـخًصا يَتَّخـذ القـرارات الخاطئة باسـتمرار في حياتـه اآلن، َسـيَتَحوَّل فجأة، عند األزمـة األخيرة، 
ه. اآلن،  ة العالـم الشـرير بأكملـه ِضـدَّ ـة عندمـا تكـون قُـوَّ ليأخـذ جانـب يسـوع المسـيح، خاصَّ
اليـوم، وكل يـوم، علينـا أن نختـار ونُقـرِّر أن نكـون اَُمَنـاء للمسـيح ولَِوصايـاه. »فـإنَّ هـذِه هـي 
محبـة هللا: أن نَحَفـَظ وصايـاه« )١يوحنـا ٥: 3(. وكمـا كتبـت إلـن ج. هوايـت: »يسـوع ال يُغيِّـر 
د  الصفـات عنـد مجيئـه. َعَمـل التجديـد يجـب أن يتـم اآلن. حياتنـا اليوميـة هـي التـي تُحـدِّ

مصيرنـا« )السـت داي إيفينتـس، صفحـة 2٩٥(.

كيـف يَُشـكِّل هللا صفاتنـا؟ مـا هي الوسـائل التي يسـتخدمها معنـا لَِننمو فـي النعمة؟ 
مـا الـذي يُمكننـا أن نفعله لنسـمح بصـورة أكبر للروح القـدس أن يُغيِّرنـا لُِنْصِبَح أكثر 
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َشَبًها بيسـوع المسيح؟ 

 

٣ نيسان )أبريل(        االثنين        

ابن اإلنسان يعود
يحتـوي األصحـاح ١٤ مـن سـفر الرؤيا علـى النصوص الرئيسـية الخاصة برسـالة الـرب لنهاية 
الزمـان إلـى شـعبه والعالـم. والمركـز الرئيسـي فيهـا هـو عودة يسـوع المسـيح، تحقيًقـا لِوعده 
ـَماِء«  ِة، وَآتِيًـا ِفـي َسـَحاِب السَّ القائـل: »َوَسـْوَف تُبِْصـُروَن ابْـَن اإلِنَْسـاِن َجالًِسـا َعـْن يَِميـِن الُْقـوَّ

)مرقـس ١٤: ٦2(. 

اقـرأ رؤيـا 4	: 4	� مـا هـو اللقب الُمْسـَتخدم لوصف يسـوع المسـيح عند عودتـه إلى األرض؟ 
لمـاذا في اعتقـادك اسـتخدم يوحنا هذا اللقب ليسـوع؟

 

 

لقـد اسـتخدم يسـوع ُمصطلح »ابن اإلنسـان« لإلشـارة إلى نفسـه ٨2 َمرَّة فـي األناجيل. لقد 
لـة لديه. اسـتخدمه كتعبيـر تَُحبُّب وليَرتَِبط بشـكلٍّ  كان هـذا اللقـب واحـًدا مـن األلقاب الُمفضَّ
ه ُمخلِّص يَْفَهُمنـا، اْختَبََر تجاربنا، واجتـاز خالل مصائبنا. إنه »ابن اإلنسـان« الذي  أوثَـق معنـا. إنَـّ
سـيعود ليأخذنـا إلـى منزلنـا. إنَّ يسـوع المسـيح القـادم ألجلنـا هو نفس يسـوع المسـيح الذي 
ه أصبـَح واحـًدا ِمنَّـا، ومـع ذلـك،  ـل ألن يَفتَدينـا ألنَـّ ه ُمؤهَّ عـاش وَسـَكن فـي وسـطنا وبيننـا. إنَـّ

ـراوة الكاملة لِتَجارب الشـيطان، ونََعـم، كان الُمَنتصـر الغالب. كواحـٍد ِمنَّـا، واَجـه الضَّ

س التاليـة الـواردة فـي إنجيـل متـى عـن يسـوع  مـا الـذي نََتعلَّمـه مـن آيـات الِكتـاب الُمقـدَّ
المسـيح، ابـن اإلنسـان؟ 

متى ١٦: ٢7  

 

متى ٢4: ٢7، ٣٠  

 

متى ٢٥: ٣١، ٣٢  
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الحظ بعض العناصر في هذه الفقرات: 
)١( يسـوع، ابـن اإلنسـان، سـيأتي فـي مجد مع مالئكتـه. )2( َسـيَُفرِّق بين الِخـراف والِجَداء 

)مبدئيًـا دينونـة(. )3( مصيـر األمم وكل البشـرية َسـيَتقرَّر إلى األبد.

فكـر فـي ُمصطلـح »ابن اإلنسـان« وما الذي يقوله عن بشـرية المسـيح� رغـم أنه هللا، 
أصَبـَح واحـًدا منـا، يشـبهنا تماًمـا، لكنـه علـى العكـس منَّـا لـم يُخطـئ ابـًدا� أي رجاء 
عجيـب تقدمـه لـك هـذه الحقيقة من ناحيـة )	( معرفة محبة هللا لنـا؛ )2( معرفة أنه 

يسـتطيع أن يتعامـل مع صراعاتـك ويُعطيك النصـرة عليها؟

4 نيسان )أبريل(        الثالثاء        

الدينونة السماوية
اقرأ رؤيا 4	: 4	 وأعمال الرسل 	: 9–		� ما هي أوجه التشابه التي تكتشفها؟ 

 

 

يقول يوحنا: »ثم نظرُت وإذا سـحابة بيضاء، وعلى السـحابة جالِس ِشـبه ابن إنسـان« )رؤيا 
ن لوقا في سـفر أعمال الرسـل ١: ٩ بـأنَّ التالميذ  ١٤: ١٤(. عندمـا َصِعـَد يسـوع إلـى السـماء، دوَّ
وقفـوا شـاخصين إلـى السـماء، و »ارتََفـع وُهـم ينظرون. وأَخَذتُه ]يسـوع المسـيح[ سـحابة عن 
أعينهـم«. لقـد َصِعـَد يسـوع وسـط سـحابة مـن المالئكـة، وسـيعود مـع سـحابة مـن المالئكـة. 
: » يسـوع هـذا، الذي  لقـد أعلَـَن المالئكـة، فـي أعمـال الرسـل ١: ١١، للتالميذ الُمندهشـين، بأنَّ
ارتََفـع عنكـم إلى السـماء، سـيأتي هكذا كمـا رأيتموه منطلقا إلى السـماء«. هنـاك حقيقة إلهية 
ـدة فـي هـذا المقطـع، قد ال تكون ظاهرة. إن »يسـوع هـذا«، »ابن اإلنسـان«، ذاك الذي  ُمتجسِّ
مشـى فـي شـوارع الناصـرة المتربـة، كَـَرَز فـي شـوارع أورشـليم الُمزَدِحَمـة، شـفى المرضى في 

م ووعـظ على تـالل الجليـل الخضراء، سـيأتِي ثانية. قـرى إسـرائيل، وَعلَـّ
ابن اإلنسان ذُكَِر أيضا في ضوء الدينونة الواردة في األصحاح ٧ من سفر دانيال. 

ى دانيال يسـوع بـ »ابن اإلنسـان« فـي موقف خطير  اقـرأ دانيـال 7: 9، 0	، 3	، 4	� لمـاذا سـمَّ
مثـل الدينونـة؟ مـا الـذي يجـب أن يمنحنـا التعزيـة، فـي ضـوء مـا الحظنـاه بالفعـل، نتيجـة 

معرفتنـا أن »ابـن اإلنسـان» أساسـي جـًدا فـي الدينونة؟
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فـي دانيـال ٧: ٩، ١0، يـرى دانيـال جلسـة المحكمـة السـماوية، وألـوف ألـوف، وربـوات 
ربـوات مـن المالئكـة السـماويين يجتمعـون حـول العرش. بـدأت الدينونـة، وفُِتَحت األسـفار – 
السـجالت السـماوية الخاصـة بحياتنـا – فُتحـت أمـام الكـون. فـي دانيـال ٧: ١3، ١٤ يَْقتَرب ابن 
اإلنسـان ِمـن قديـم األيـام، اآلب، ويَْسـتَلِم ملكوتـه األبدي. تَْكِشـف الدينونـة أماَم الكون بأسـره 
بـأنَّ اآلب، َواالبْـِن، َوالـرُّوِح الُْقـُدِس قـد فعلـوا كل شـيء ُممكـن لخـالص البشـرية جمعـاء. هذه 
يسـين فقـط بـل أيًضـا صفـات هللا ذاته ضـد اتِّهامـات الشـيطان الكاذبة  الدينونـة ال تُبـريء القدِّ

والُمضلِّلـة )انظـر أيـوب ١–2؛ مزمـور ٥١: ١–٤(. 

تأمـل فـي حقيقـة أن حياتـك بأكملها سـتخضع للتحقيق أمـام هللا� ما هـو إذن رجاؤك 
الوحيـد عندمـا يحـدث ذلك؟ )انظـر رومية 8: 	(

٥ نيسان )أبريل(        األربعاء        

إكليل الُمْنَتِصر
يصـف يوحنـا يسـوع بأنـه »ابْـِن إِنَْسـاٍن، لَُه َعلَـى َرأِْسـِه إِكْلِيٌل ِمـْن َذَهـٍب، َوِفي يَـِدِه ِمْنَجٌل 
َحـادٌّ« )رؤيـا ١٤: ١٤(. الكلمـة المترجمـة »إكليـل« هـي »stephanos« أو »سـتيفانوس«. إنـه 
إكليـل الُمنتَِصـر. عندمـا يفـوز أحـد الرياضييـن فـي إحـدى المسـابقات المهمـة، فإنـه يُمَنح الـ 

»سـتيفانوس«، تـاج الشـرف أو إكليـل الشـرف، إكليـل المجـد، إكليـل النُّصرَة. 
ـخرية. كان ذات مـرة ُمحتََقـرًا  لَِبـَس يسـوع ذات مـرة إكليـاًل ِمـن الشـوك، رمـزًا للعـار والسُّ
ومخـذواًل ِمـن النـاس. كان منبوًذا، ُسـِخَر منـه، بُِصَق عليـه، وُجلِد. لكنَّه اآلن يلبـس إكليل المجد 

وسـيأتي ثانيـة، لكنـه اآلن سـيأتي كََملِـك الملـوك َورَب األرباب. 

اقـرأ رؤيـا 4	: 5	 ومرقـس 4: 26–29� مـا هـي أوجه التشـابه التـي تراها بين هـذه اآليات؟ ما 
ث عنها هـذه اآليات؟ الـذي تتحدَّ

 

 

 

يخـرج المـالك مـن محضـر هللا فـي مجـد الهيـكل ويقول: »قـد حلَّت سـاعة الحصـاد ونضج 
حصـاد األرض« )ترجمـة كتـاب الحياة(.. 

يسـتخدم يسـوع وسـائل إيضاح من الزراعة ِمرارًا وتِكرارًا في العهد الجديد. في أكثر ِمن ُمناسبة، 
يَسـتخدم يسـوع رَمز المحصول الناضج لِيُوِضح نُُمّو بذرة اإلنجيل )الِبشارة( في حياة شعبه.
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»إنَّ اسـتنبات البـذار يرمـز إلـى بَـدء الحيـاة الروحيـة. ونُُمـو النبـات هـو رمـز جميـل للنمو 
المسـيحي. فكمـا فـي الطبيعـة كذلـك فـي النعمـة، فـال يُمكـن أن تكـون هنالـك حيـاة مـا لـم 
يكـن نمـو. فالنبـات إمـا أن ينمـو أو يَـذوي ويمـوت. وكمـا أنَّ نمـوه سـاكن وال يُـرى بالعين بل 
هـو ُمْسـتَِمر، كذلـك الحـال فـي نمـو الحيـاة المسـيحية. وفـي كل طور ِمن أطـوار النمـو يُمكن 
م  أن تكـون حياتنـا كاملـة، ولكـن إذا تَـمَّ قصـد هللا ِمـن جهتنا، فسـيكون هنـاك نُُموُّ ُمطـرد وتَقدُّ
مة لنا،  ُمسـتمر. إن التقديـس هـو عمـل يـدوم مـدى الحيـاة. فبقدر مـا تتضاعـف الُفـرَص الُمقدَّ

يتَّسـع اختبارنـا وتـزداد معرفتنـا« )إلـن هوايـت، المعلـم األعظم، صفحـة ٥٦ و٥٧(.
ـزوا  دوا بالنعمـة، وتُحفَّ إن نضـوج حبَّـات القمـح الذهبيـة يرُمـز إلـى كل أولئـك الذيـن تََجـدَّ
بالمحبـة، ويعيشـون حيـاة الطاعـة لَِمجـد اسـم المسـيح. فقلوبهـم ُمتَِّحـدة مـع قلـب يسـوع 

المسـيح، وكل مـا يُريدونـه هـو مـا يُريـده ُهـَو.

: »كُل طـور ِمن أطـوار النمو يُمكـن أن تكون  كيـف تفهـم عبـارة إلـن ج� هوايـت بـأنَّ
حياتنـا كاملـة«؟ مـا الـذي يعنيـه ذلـك، خاصـة عندمـا نسـتطيع اآلن أن نـرى أخطاءنا 

الُمعيبة؟  وصفاتنـا 

٦ نيسان )أبريل(        الخميس        

كل بذرة تُْنِتج َحصاًدا
فـي األصحـاح ١٤ مـن سـفر الرؤيـا، يوجد َحصـادان. حصاد حبـوب الحنطـة الذهبية الذي 
يَرمـز إلـى األبـرار أو الُمخلَّصيـن، وحصـاد عناقيـد الِعَنب )ِعَنب الـدم( الذي يَرِمز إلى األشـرار 
أو الَهالِكيـن. الحـظ بـأنَّ كُاًل مـن الَحَصاَديْـن ناِضَجيـن تماًمـا. كل بـذرة ُزرَِعـت، قـد نََضَجـت 

إلـى التَّمام. 

اقـرأ رؤيـا 4	: 7	–20� مـا هـو معنـى تعبيـر »معصرة غضـب هللا العظيمـة«؟ انظـر أيضا رؤيا 
4	: 0	؛ رؤيـا 5	: 	؛ ورؤيـا 6	: 	�

 

 

»وخـرج مـالك آخـر ِمـن المذبـح لـه ُسـلطان علـى النـار« )رؤيـا ١٤: ١٨(. هـذا هـو المالك 
الـذي يأمـر نيـران دينونـة هللا األخيـرة. نضـج الحصـاد. لقـد بَلََغـت الخطيئـة حدودهـا. وتجاوز 
التَّمـرُّد الخـط الفاِصـل لِرَحمـة هللا. علـى الرغـم ِمـن أنَّ األمـور كانـت شـريرة وسـيئة، إال أنَّهـا 
سـتزداد سـوًءا قبـل أن ينتهـي كل شـيء. لقد فََعـَل هللا الُمِحب كل ما يُمِكـن أن يفعله من أجلنا، 
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ـن بَـذَل نفسـه علـى الصليب كََذبيحة بسـبب خطايانـا. »أِلَنَُّه َجَعـَل ٱلَِّذي لَـْم يَْعرِْف  وذلـك تَضمَّ
َخِطيَّـًة، َخِطيَّـًة أِلَْجلَِنـا، لَِنِصيـَر نَْحـُن ِبـرَّ ٱهلِل ِفيِه« )2كورنثـوس ٥: 2١؛ انظر أيضـا غالطية 3: ١3(.

مـا الـذي كان يُمكـن هلل أن يفعلـه أكثر ِمن ذاك الصليب؟ ال يوجد شـيء أكثـر يُمكن للنعمة 
أن تفعلـه لِِفـداء أولئـك الذين رفضوا الروح القدس ِمـراًرا وتِكراًرا. 

ـة والعاجلـة لألصحـاح ١٤ مـن سـفر الرؤيـا. كل بـذرة وصلـت  إليـك الرسـالة النبويـة الُملِحَّ
إلـى الحصـاد. حبـوب الحنطـة قـد نََضَجـت تماًمـا، وعناقيـد الِعَنـب نََضجـت تماًمـا. شـعب هللا 
يُظِهـر صـورة هللا فـي النِّعمـة، والحنـان، والرَّحمـة، والمحبة أمـام الكـون. أبناء الشـرير يُظهرون 
ـهوة، والغيـرة )الَحَسـد(، والكراهيـة. صفات يسـوع المسـيح تظهر علـى واحٍد من  الطََّمـع، والشَّ

الفريقيـن، وِصفـات الشـيطان تظهـر علـى الفريـق اآلخر.
، الـذي، ربمـا، لـم يشـهده أي جيـلٍّ ِمـن قَبل.  سـيرى الكـون فـي شـعب هللا إعالنًـا عـن البـرِّ
علـى النقيـض من برِّ المسـيح الُمعلّن عنه في شـعبه، سـيرى الكـون النتائج الكاملـة للتَمرُّد ِضدَّ 
هللا. الُخبـث، والشـر، والخطيئـة، والفوضـى )التمرُّد على القانون( سـتظهر وتُعـرَض بالكامل أمام 
النـاس والمالئكـة. إنَّ التَّبايـن والُمقارنـة بين الخير والشـر، الصـواب والخطأ، الطاعـة والِعصيان، 

سـتكون واضحـة للكـون أجمع، لـكل ِمن البشـر والمالئكة. 

إلـى أي مـدى يُمكنـك التمييـز بيـن الخيـر والشـر؟ لمـاذا ِمـن الُمهـم أن نفعـل ذلك؟ 
)انظـر عبرانييـن 5: 4	�( 

 

7 نيسان )أبريل(        الجمعة        

رس: »إن قانـون الطبيعة العقليـة والروحية كلتيهما أن اإلنسـان يتغير  لَِمِزيـد ِمـْن الدَّ
بالرؤيـة. والعقـل يكيِّـف نفسـه بالتدريج مع المواضيع التي يُسـمح له بالتأمـل فيها. وهو يصير 
مشـاكال لمـا يعتـاد أن يحبـه ويوقـره. واإلنسـان لـن يسـتطيع أن يرتفع أو يسـمو فـوق النموذج 
الـذي اتخـذه لنفسـه للطهـارة أو الصـالح أو الحق. فاذا كانـت الذات هي مثلـه األعلى فلن يبلغ 
إلـى مـا هـو أسـمى من ذلـك. بل سـينحدر بالحـري إلى الدرك األسـفل. لكـّن نعمـة هللا وحدها 
هـي التـي تسـتطيع أن تسـمو باإلنسـان. إمـا إذا تـرك وشـأنه فـال بـد مـن أن ينحدر إلـى الدرك 

األسـفل« )روح النبوة، الصـراع العظيم، ٥0٦(. 
ببراعـة، وبطريقـة تدريجية، تكاد تكـون غير ملحوظة في البداية، تتغيَّر صفاتنا وشـخصياتنا 
بنـاًء علـى البـذار التـي نزرعهـا فـي عقولنـا. ازَرع بـذاًرا جيـدة، َسـتُنِتج ثِمـاًرا جيـدة. ازرع بذار 
الشـر لهـذا العالـم َسـتُنِتج ثِمـاَر هـذا العالـم فـي شـخصيتك. إذا زرعنا عـدم الالمبـاالة تجاه هللا 
والقيـم واألولويـات الروحيـة، فإننـا نحصـد ثمـار الالمبـاالة – البَـالَدة )الفتـور(، الرضـا الذاتـي 
الروحـي، واإلحبـاط فـي حياتنـا الروحيـة. هـذا هو السـبب الـذي يجعـل أولئك الذيـن يفكرون 
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مـع أنفسـهم قائليـن: ›حسـًنا، أنـا أعلـم بـأنَّ االضطهـاد األخير سـيأتي يوًما مـا، »ِسـَمة الوحش« 
ومـا إلـى ذلـك، ولكـن عندمـا يحـدث ذلـك سـأتهيأ لـكل شـيء‹، يختـارون طريًقـا خطيـرًا جًدا. 
ـر الفـرد في االسـتجابة  إنَّ هللا يدعونـا اآلن، فـي هـذه اللحظـة، ألن نُكـرِّس حياتنـا لـه. كلمـا تأخَّ
للـروح القـدس، كلمـا أصبحـت روحـه أقسـى وأكثـر ِعنـاًدا تجـاه تلميحـات هللا، كما أنَّهـا تصبح 

أكثـر ُعرَضـة للوقـوع فـي أكاذيـب وأضاليل الشـرير واإليمـان بها.

أسئلة للنقاش 
	� مـا هـي العالقـة بيـن أن نكـون ُمَخلَّصين بالنعمـة وأن ننمو في النعمة، في سـياق 

النـص الـوارد في رؤيـا 4	: 4	–20 ومبدأ الحصاد؟

نـا الروحـي� مـا  2� ناقـش العناصـر الضروريـة لنمـو النباتـات، وقـارن ذلـك مـع نموِّ
هـي أوجـه التَّشـابه؟ أي، مـا الـذي يمكـن أن نتعلمه ِمن كيفيـة نمو النباتـات، والذي 

يمكننـا تطبيقـه علـى حياتنـا الخاصة؟ 

ة اإلرادة؟  3� هـل هنالـك فـرق بيـن القـدرة الموهوبـة لنا ِمـن هللا لالختيـار وبين ُقـوَّ
مـا أهميـة فهـم هـذا االختـالف بالنسـبة للمسـيحيين في حالـة النمو؟

4� لمـاذا يَُعـّد لَقـب »ابـن اإلنسـان« تشـجيًعا لنا في سـاعة الدينونـة إذ ننتظر مجيء 
ـد[، هو  المسـيح ثانيـة؟ لمـاذا مـن الُمعـزِّي أن نُـدرك بأنَّ إنسـانًا، بشـريًا ]هللا المتجسِّ

هنـاك فـي السـماء يُمثِّلنا فـي الدينونة؟ 
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* ٨–١4 نيسان )أبريل(    الدرس الثالث    

البشارة األبدية

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسبوعية: رؤيا ١4: ٦-١٢؛ ١كورنثوس ١٥: ١-4؛ رومية ٣: ٢4-٢٦؛ ١بطرس ١: 

١٨-٢٠؛ متى ٢٨: ١٩، ٢٠؛ أعمال الرسل ١: ٨. 

اِكِنيَن َعلَى  َر السَّ َماِء َمَعُه ِبَشارٌَة أَبَِديٌَّة، لُِيَبشِّ آية الحفظ: »ثُمَّ َرأَيُْت َمالَكًا آَخَر طَائِرًا ِفي َوَسِط السَّ
ٍة َوَقِبيلٍَة َولَِساٍن َوَشْعٍب« )رؤيا 4	: 6(� األَرِْض وَكُلَّ أُمَّ

دة،  فـي إسـرائيل القديمـة، عندمـا كان الوثنيون من حولهم ُمشـركين، يعبدون »آلهـًة« ُمتعدِّ
مصنوعـة مـن الخشـب والحجـر، كان بيـان مبـادئ إيمـان إسـرائيل الواضـح، والُمميَّـز، والقـوي 

موجـوًدا فـي تثنيـة ٦: ٤، وهـو يقـول: »اِْسـَمْع يَا إِْسـرَائِيُل: الـرَّبُّ إِلُهَنـا رَبٌّ َواِحٌد«.
علـى َمـر القـرون، كان ترديـد الــ Shema )اسـم الصـالة، اعتمـاًدا علـى الكلمـة العبريـة 
ـخت عزمهـم للمحافظة  دتهـم كشـعب ورسَّ »اِْسـَمْع«( يُذكِّـر اليهـود بالرؤيـة الروحيـة التـي َوحَّ

علـى هويتهـم الفريـدة كعابديـن لإللـه الحقيقـي الواحـد.
بالنسـبة للسـبتيين المجيئييـن، تُعتبـر رسـائل المالئكـة الثالثـة الموجـودة فـي سـفر الرؤيـا 
بمثابـة الــ »Shema« أو صـالة »اِْسـَمْع» بالنسـبة لنـا نحـن. إنها بيـان تعريفنا عن اإليمـان. إنها 
توضـح َمـن نحـن كشـعب، وتَِصـف ُمرسـليتنا إلـى العالـم. باختصـار، هويتنـا النبويـة الفريـدة 

ُملخَّصـة فـي رؤيـا ١٤: ٦–١2، وُهنـا نعثـر علـى َشـَغِفنا لَِنشـر وإعـالن اإلنجيـل للعالم. 
فـي درس هـذا األسـبوع، سـنبدأ دراسـة تفصيليـة لسـفر الرؤيـا ١٤، األعـداد ٦–١2، ولكـن 

سـنقوم بذلـك مـن خـالل عيـون النعمـة، إذ نسـتمع إلـى هللا وهـو يُخاطـب قلوبنـا. 

*نرجو التعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١٥ نيسان )أبريل(.
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٩ نيسان )أبريل(        األحد        

ِسفر رجاء مليء بالنعمة
عندمـا يُفكِّـر معظـم النـاس فـي السـفر األخيـر للكتـاب المقـدس، الرؤيـا، فهـم ال يُفكِّـرون 
عـن نعمـة هللا. عندمـا يتأملـون فـي رسـالة هللا لنهايـة الزمـان، غالبًـا مـا تتحـوَّل أفكارهـم فـي 
الحـال إلـى الوحـوش الُمخيفـة، والرمـوز الغامضـة، والصـور واألشـكال الغريبـة. إنَّ سـفر الرؤيـا 
يتسـبب فـي إخافـة نفـس العـدد من النـاس الذين يشـعرون بالطمأنينـة بعد قراءتـه، وهذا أمر 
مؤسـف، ألنـه فـي الحقيقة ُمشـبَع بالنعمـة ومليء بالرجـاء. أي أنه، حتى وسـط وجود الوحوش 
الُمخيفـة، وإنـذارات االضطهـاد، واألزمنـة الصعبـة القادمـة، ال يـزال هللا يُعطينـا أسـبابًا للفـرح 

واالبتهـاج فـي خالصه. 

اقـرأ رؤيـا 	: 	–3 ورؤيـا 4	: 6� كيـف لهـذه اآليـات ُمْجَتِمعـة أن تُخبرنـا ليـس فقط عن سـفر 
الرؤيـا ولكـن أيضا عـن »البشـارة األبدية«؟ 

 

 

كل شـيء فـي سـفر الرؤيـا هـو عـن يسـوع. إنـه رسـالته لشـعبه، وهـي تَْنطَبق خاصـة على 
كنيسـته فـي األيـام األخيرة. إنه رسـالة مليئة بالنعمـة لرجائنا في نهاية الزمان. يُوَصف المسـيح، 
ه الخـروف المذبـوح، وُهنـاك بَرَكـة موعـودة لَِمـن يَقـرأ، ويَفهـم، ويعمل  عبـر سـفر الرؤيـا، بأنَـّ

حسـب الحقائـق الُمعلَنة فيه. 
بحسـب رؤيـا ١: ٥، ٦، يسـوع هـو »الـذي أحبَّنـا، وقـد َغسـلنا ِمـن خطايانـا بدمـه، وجعلنـا 
ملـوكًا وكهنـة هلل أبيـه«. فـي المسـيح قد ُغِفـرَت خطايانـا. النعمة تعفو عـن ماضينـا، تُمكِّننا في 
ر لنـا رجاء لمسـتقبلنا. أي أنَّه، في المسـيح تـمَّ إنقاذنا من عقوبـة وقوة الخطيئة،  حاضرنـا، وتوفِـّ
ويوًمـا مـا، قريبًـا جـًدا، سـيتم إنقاذنـا وخالصنـا مـن وجـود الخطيئـة. هـذه هـي رسـالة السـفر 

س، سـفر الرؤيا.  األخيـر مـن الِكتاب الُمقـدَّ
رَت أواًل كمـالك طائـر فـي وسـط السـماء معـه  ـة، ُصـوِّ وهـذه أيًضـا رسـالة عاجلـة وُملِحَّ

»بشـارة أبديـة«.
البشـارة؟ الخـالص باإليمـان في المسـيح؟ موت المسـيح الكفـاري من أجلنا؟ الوعـد بالحياة 
األبديـة، ليـس بسـبب مـا يمكننا نحـن أن نفعله، ولكن بسـبب ما فََعلَه المسـيح مـن أجلنا؟ كل 

هـذا فـي بداية رسـائل المالئكة الثالثـة؟ بالضبط!
كبشـر  أجلنـا  مـن  والوعـد  بالرجـاء  مليئـة  بالنعمـة،  مليئـة  رسـائل  أنهـا  إذن،  ال عجـب 

ومتألميـن.  ُمحطَّميـن 
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رغـم أنـه ِمـن السـهل التركيـز علـى الوحـوش وإنـذارات نهايـة الزمـان، كمـا ُصـوِّرت 
وُوِصَفـت فـي سـفر الرؤيـا، كيف يُمكننـا أن نََتعلَّـم ُموازنة كل هذه مع مـا هو، بدون 

أدنـى شـك، أهـم رسـالة فـي سـفر الرؤيـا: تضحية المسـيح بنفسـه مـن أجلنا؟

 

١٠ نيسان )أبريل(        االثنين         

البشارة »األبدية« 
الحـظ مـا تُشـير إليه اآلية في رؤيا ١٤: ٦، بداية رسـائل المالئكة الثالثـة، التي تبدأ بمصطلح 
»بشـارة أبديـة« أو ›دائمـة‹. إذا أخفقنـا فـي فهـم ُعمـق البشـارة، َسـَنغفل عن المغزى األسـاس 
لرسـائل المالئكـة الثالثـة. ال يُمكننـا أبـًدا أن نفهم كليًا المسـائل الواردة في رسـالة هللا المتعلقة 

بسـاعة الدينونة، أو سـقوط بابل، أو ِسـَمة الوحش إذا فَِشـلنا في فَهم البشـارة. 

اقـرأ 	كورنثـوس 5	: 	–4؛ روميـة 3: 24–26؛ وروميـة 5: 6–8� كيـف يتـم تقديـم »البشـارة 
م لنـا ُهنا؟ األبديـة« فـي هـذه اآليـات؟ أي رجـاء عظيـم يُقـدَّ

 

 

 

البشـارة هـي أخبـار سـارة ُمذهلـة عن موت المسـيح ِمـن أجل خطايانـا، وقيامتـه المجيدة، 
ومحبتـه وعنايتـه الدائمتيـن ِمـن أجلنـا. مـن خالل اإليمـان ِبَدمه المسـفوك وقُـوَّة قيامته، ننجو 
تهـا. لقـد َشـَغل المسـيح أفـكار الرسـول بولـس، وأصبـح المسـيح هو  ِمـن عقوبـة الخطيئـة وقوَّ
ِمحـور تعاليمـه وكِرازتـه. فالمسـيح المصلـوب افتـداه ِمـن دينونـة وذنـب ماضيـه. والمسـيح 

الُمقـام َمَنحـه قُـوَّة للحاضـر، والمسـيح العائـد أعطـاه رجاًء للُمسـتَقبل. 
الحظ أربعة نُقاط في هذه الفقرات من رومية:

نحن ُمبَرَّرون مجانًا بالنعمة. . ١
النعمة هي إعالن عن بّر هللا. . 2
النعمة تُبريء أولئك الذين يقبلون المسيح باإليمان. . 3
محبة هللا ظهرت لنا ونحن بعد ُخطاة.. ٤

ة، وغيـر ُمكتََسـبة، ولسـنا ُمؤهليـن لِنيلهـا. لقد كابد يسـوع  إنَّ نعمـة المسـيح غيـر ُمسـتَحقَّ
المسـيح المـوت القاسـي والمؤلـم الذي يسـتحقه الُخطـاة الهالكيـن. واختَبَر مـلء غضب اآلب، 
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أو الدينونـة، ضـد الخطيئـة. لقـد رُِفـض لُِنصبـح نحـن مقبوليـن. مات هـو الموت الـذي كان لنا، 
لَِنحيـا نحـن الحيـاة التـي كانت له.

هـل ِمـن تَسـاؤل إذن لماذا يجب أن يكون الخـالص باإليمان وبدون أعمـال الناموس؟ ما الذي 
يمكننـا أن نُضيفـه، مـا الـذي يُمكـن ألعمالنـا؛ حتـى تلـك التي نقـوم بها بأحسـن النيـات، المليئة 

بالـروح القـدس، مـا الـذي يُمكـن أن تُضيفـه إلى مـا فََعله المسـيح من أجلنا علـى الصليب؟ 
وهـذه الخطـة، خطـة الفـداء )الخـالص(، قـد ُوِضَعـت حتـى قبـل بـدء الزمـان )2تيموثاوس 
١: ٩؛ تيطـس ١: 2؛ أفسـس ١: ٤(، وهـذا يسـاعد فـي إيضـاح لمـاذا يُطلَـق عليهـا اسـم »أبدية«، 
»بشـارة أبديـة«. قبـل أن يُخلَـق العالـم، َعلِـَم هللا ما الذي سـيحدث، ولذلك أّسـس خطـة الفداء 

)الخـالص( لمواجهـة األزمـة عندمـا تأتي فـي النهاية.

١١ نيسان )أبريل(        الثالثاء        

قصة عن النعمة
ص غير محـدودة –  رسـائل المالئكـة الثالثـة هـي قصـة عـن النِّعمـة. هـي قصـة َمَحبَّة ُمخلِـّ
ل تجربـة الجحيـم ذاته عـن أن يُْفَقـد واحد  قصـة عـن يسـوع الـذي يحبنـا إلـى درجـة أنـه يَُفضِّ
منـا. إنهـا قصـة محبـة غيـر محـدودة، ال يمكـن إدراكهـا، ال يمكن اسـتيعابها، محبـة ال تموت، ال 

نهايـة لهـا، محبَّـة ُمطْلََقة.
ال يُمكـن هلل أن يؤَخـذ علـى حيـن غـرة. فهو ال يخضـع لرياح تغييـر القرارات البشـرية. وكما 
كنـا قـد رأينـا سـابًقا، فـإنَّ خطتـه لخالصنـا ِمـن سـلطة الخطيئة لـم تكن أمـرًا اُضيـف الحًقا بعد 

ت الخطيئـة برأسـها القبيـح. هللا لم يُفاجأ بالمأسـاة المروعـة للخطيئة.  أن أطلَـّ

اقرأ رؤيا 3	: 8 و	بطرس 	: 8	–20� ماذا تُعلِّمنا هذه اآليات عن خطة الفداء )الخالص(؟ 

 

 

عبـارة »بشـارة أبديـة« فـي رؤيـا ٤: ٦ تتحـّدث عـن: الماضي، والحاضـر، والمسـتقبل. عندما 
َخلَـق هللا البشـرية مـع قُـدرة تُمكِّنهـم مـن اتخـاذ قـرارات أخالقيـة، توقـع هللا أنهم قـد يتخذون 
اختيـارات أو قـرارات خاطئـة. وبمجـرد أن يمتلـك خالئقـه الُقدرة علـى االختيار، سـيكون لديهم 
الُقـدرة علـى التَّمـرُّد ضـدَّ طبيعتـه الُمِحبَّـة. السـبيل الوحيـد لتجنُّـب هـذا الواقـع هـو أن يخلق 
كائنـات آليـة – روبوتـات – يتـم التحكـم والتالُعـب بهـا ِمـن ِقبـل خطـة كونيـة إلهيـة. إنَّ الوالء 
اإلجبـاري ُمناِقـض لطبيعـة هللا ذاتـه. فالمحبـة تتطلـب القـدرة علـى االختيـار، وحالمـا تُمَنـح 
المخلوقـات قـوة االختيـار، فـإن إمكانيـة اتخـاذ القـرارات الخاطئـة واردة وموجـودة. لذلـك، تمَّ 

تأسـيس خطـة الفـداء )الخـالص( فـي ذهـن هللا قبـل تََمـرُّد أبوينـا األوليـن في جنـة عدن.
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»إن تدبيـر فدائنـا لـم يكـن فكـرة طارئـة وال خطـة تقـررت بعـد سـقوط آدم. ولكنهـا كانت 
ِذي كَاَن َمْكتُوًمـا ِفـي األَزِْمَنِة األَزَلِيَّـِة‹ ]رومية ١٦: 2٥[. لقد كانت كشـًفا  ـرِّ الَـّ ›َحَسـَب إِْعـالَِن السِّ
وإعالنًـا للمبـادئ التـي كانـت مند دهور األزل أسـاس عـرش هللا« )روح النبوة، مشـتهى األجيال، 

.)22 صفحة 
»البشـارة األبديـة« ال تتحـدث فقـط عـن الماضـي والحاضـر – إنهـا األسـاس لُِمسـتَقبل مـع 
رجـاء. إنَّهـا تتحـدث عـن العيـش إلـى األبـد مـع ذاك الـذي يرهـف قلبه ليكـون معنا إلـى األبد. 

أقـرأ أفسـس 	: 4� تأمـل فـي مـا يعنيـه أنه »قبل تأسـيس العالـم«، قد تـمَّ »اختيارك« 
فـي المسـيح ليكـون لـك خالص فيـه� لماذا تجـد هذا الحق مشـجًعا بالنسـبة لك؟ 

١٢ نيسان )أبريل(        األربعاء        

إلى العالم أجمع
اقـرأ رؤيـا 4	: 6 مـرة أخـرى� مـا هو امتـداد إعالن البشـارة األبدية، ولمـاذا تَُعـّد اإلجابة مهمة 

بالنسـبة لنا ولُمرسـليتنا ولدعوتنا ككنيسـة؟ 

 

 

ـة عـن نهايـة الزمان للمـالك األول من المالئكـة الثالثة، يجب  وفقـا للرسـالة العاِجلـة والُملِحَّ
ة، وقبيلة، ولسـان، وشـعب. هـذه مهمة )ُمرسـلية( هائلة جًدا،  إعـالن »البشـارة األبديـة» لكل أمَّ
كبيـرة جـًدا، عظيمـة جًدا، وشـاملة جـًدا إلى درجة أنها تسـتنفذ كل شـيء. إنهـا تَتَطلَّب قُصارى 
جهودنـا، وتتطلـب التزامنـا الكامـل. إنها تقودنـا من االنشـغال بأمورنا الذاتية إلى َشـَغف ِخدَمة 
المسـيح. إنهـا تُلهمنـا بشـيء أكبـر مـن أنفسـنا، وتقودنـا للخروج مـن الحـدود الضيِّقـة لعقولنا 

إلى رؤيـة أعظم. 

اقرأ متى 28: 9	، 20� كيف تتناسب هذه اآليات مع رسالة المالك األول؟ 

 

 

ـعي إلـى المزيـد: العيـش لشـيء أكبـر منـك‹، يُناقـش بـول ديفيـد تريـب  فـي كتابـه، ›السَّ
الحاجـة النفسـية لـكل كائـن بشـري ألن يكونـوا ُجـزًءا ِمن شـيء أكبر من أنفسـهم: »لقـد ُخلَِق 
ص حياتنا إلى  البشـر ليكونـوا جـزءا مـن شـيء أكبر من حياتهم الشـخصية. الخطيئـة تجعلنا نُقلِـّ
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حجـم حياتنـا. نعمـة المسـيح قـد ُمِنَحـت لِتُنقذنا من الحـدود الُمخيفـة النغالقنا علـى مملكتنا 
الصغيـرة ذات التركيـز الذاتـي، ولتحريرنا لِنعيش من أجـل األهداف األبدية والَمَسـرَّات الُمرِْضيَة 

لملكـوت هللا« )بـي آنـد بـي ميديا غـروب، »ليفينغ فـور سـمثينغ بيغر ذان يورسـيلف«(.  
ال يوجـد شـيء أكبـر إلهاًمـا، وأكثـر إرضاء، وأكثر ُمجازاة مـن أن نكون جزًءا ِمـن حركة إلهية، 
أقامهـا هللا بعنايتـه إلنجـاز مهمـة أضخـم بكثيـر، وأكبـر بكثيـر مما يُمكـن ألي شـخص أن ينجزه 
بمفـرده. إنَّ التفويـض )المأموريـة( التـي أعطاهـا هللا، والموصوفـة فـي األصحـاح ١٤ مـن سـفر 
الرؤيـا هـي أعظـم مهمـة أوكلـت إلـى كنيسـته علـى اإلطـالق. إنهـا التمـاس ُمْخلِص لكـي نَهب 
حياتنـا ألسـمى مهمـة سـماوية، لُنظهـر للعالم محبة هللا، محبته التي ال يُسـبَر غورهـا، قبل عودة 

يسـوع مباشرة. 

كيـف كان اختبـارك الخـاص عندمـا كُنـَت منخرطا في شـيء أكبر منك؟ كيف سـاعدك 
أو يُسـاعدك هـذا االختبـار فـي فهـم موضوع دراسـة اليـوم؟ أيًضا، أي شـيء يمكن أن 

يكـون أكبـر مـن أن يسـتخدمك خالق الكـون لُتحـِدَث فرًقا أبديًا فـي الكون؟ 

١٣ نيسان )أبريل(        الخميس        

حركة ُمرسلية
ِمـن خـالل دراسـة دقيقـة وعميقـة للكتـاب المقـدس، كان للمجيئيين األوائـل فهًمـا ُمتناميًا 
لـة وُمصممة - علـى قياس هذا  عـن أهميـة هـذه الرسـائل. لقد شـعروا بأنَّ هللا لديه رسـالة ُمفصَّ
ـة لنهايـة الزمـان، رسـالة يجـب إعالنهـا لكل أمـة، وقبيلة، ولسـان،  الجيـل – رسـالة عاجلـة وُملِحَّ
وشـعب، لِغـرض إعـداد عالـم مـن أجـل عـودة المسـيح. كانـت رسـائل المالئكـة الثالثـة هـي 

ـز لُِمرسـليات المجيئييـن منـذ البدايات.  الُمَحفِّ
فـي عـام ١٨٧٤، أرسـل المجمـع العام الُمرَْسـل األول إلى أوربا. أطلََقت إلـن ج. هوايت على 
جـون أنـدروز لقـب: »أقـَدر رجـل فـي صفوفنـا«. تََكلَّم أندروز سـبع لغـات على األقـل، وتمكَّن 
مـن ترديـد العهـد الجديـد ِمن الذاكـرة، وكان يعرف ُمعظم العهـد القديم. لقـد كان عالًما المًعا، 

وكاتبًـا غزيـر اإلنتـاج، وواعظًا قويًـا، والهوتيا كفؤا. 
لمـاذا يُرَْسـل رجـل كهـذا إلـى مكان يوجد فيه عـدد قليل ِمـن المؤمنين؟ لماذا يُرَسـل »أقَدر 
رجـل« لديكـم إلـى حقـل ُمرسـلية مجهـول؟ ولمـاذا كان هـو مسـتعًدا للذهـاب؟ كانـت زوجته 
قـد توفيـت قبـل بضعـة سـنوات. لمـاذا كان علـى اسـتعداٍد ألن يتـرك خلفه فـي أمريـكا العائلة 

واألصدقـاء ويُبِحـر مـع ولديـه إلـى أرٍض مجهولـة، ُمخاطرًا بكل شـيء في سـبيل المسـيح؟ 
هنالـك سـبب واحـد فقـط. لقـد آمـَن بـأنَّ يسـوع آٍت عـن قريـب، وأنَّ رسـالة الحـق لنهاية 

الزمـان يجـب أن تذهـب إلـى العالـم أجمع. 
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علـى َمـر تاريخنـا، سـافر ألمـع وأفضل َمـن لدينا إلـى أصقـاع األرض إلعالن رسـالة هللا لأليام 
ارين،  األخيـرة. كانـوا ُمعلِّميـن، عامليـن في المجـال الطبي، قساوسـة، ُمزارعين، ميكانيكييـن، نجَّ
وأصحـاب تجـارة مـن كل نـوع. كان بعضهـم موظفيـن فـي الطائفـة، لكـن الكثيريـن لـم يكونوا 

كذلـك. لقـد كانـوا أشـخاًصا عادييـن )علمانيين( آمنـوا بقرب مجيء المسـيح. 

اقـرأ رؤيـا 4	: 6؛ أعمـال الرسـل 	: 8؛ ومتـى 24: 4	� مـا هـي أوجـه التشـابه التـي تراهـا فـي 
اآليات؟  هـذه 

 

 

إن الكـرازة بالبشـارة األبديـة تتخطـى الحـدود الجغرافية. إنهـا تخترق أبعد المناطـق النائية 
علـى األرض. وتَِصـل إلـى النـاس بـكل لغـة وكل ثقافـة. وفـي النهايـة، سـيكون لهـا تأثيـر علـى 
العالـم أجمـع. مـا أروع أن نعـرف بـأنَّ رسـالتنا قـد وصلت ، حتـى اآلن، إلى أكثر مـن 2١0 دولة 

ِمـن أصـل 23٥ دولـة ُمعتَـرف بهـا من ِقبَـل األمـم المتحدة. 

مـا الـدور الـذي يُمكنـك أن تلعبه، وكيـف يمكنك أن تلعبه بشـكل أفضل، للمسـاعدة 
فـي نشـر رسـائل المالئكة الثالثـة لكل أمة، »وقبيلة، ولسـان، وشـعب»؟ 

١4 نيسان )أبريل(        الجمعة        

رس: تأّمـل أكثـر فـي الفكرة الـواردة فـي درس يـوم األربعـاء الخاصة  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
بحاجتنـا ألن نكـون جـزءا مـن شـيء أكبـر مـن أنفسـنا، وحياتنـا المحـدودة، قصيـرة العمـر، 
الفاسـدة فـي كثيـر مـن األحيـان، الُمتضررة، واليائسـة )َمـن ال يُعاني من بعض هذه األشـياء في 
وجـوده؟( إنَّ هـذه الرغبـة لهـا معنـى كبير أيًضا. فجسـديًا، لسـنا سـوى حزًما صغيـرة من اللحم 
نحمـل معنـا عقولنـا – بضعـة غرامـات مـن مـادة عضوية أساسـها الكاربـون، أقرب فـي تكوينها 

إلـى دلـو مـن الدجـاج المقلـي ممـا هي إلـى القـرص الصلـب للكومبيوتر. 
مـا الـذي يُمكـن لهـذه الحزم اللحميـة الصغيرة القائمة بذاتهـا أن تعنيه مقارنة مـع الالنهاية 
المحيطـة بهـا؟ أن تعيـش فقـط مـن أجـل نفسـك، أن تعيـش مـن أجـل شـيء ليـس أكبـر مـن 
ذاتـك، عندمـا يكـون هنـاك الكثيـر مـن حولنـا وأبعـد منـا، يكـون األمـر وكأنـك محبـوس مـدى 
الحيـاة فـي حبٍس انفرادي وسـط مدينة كبيرة تشـعر فيهـا باالهتزازات عبر الجدران. وأي شـيء 
هـو أكبـر، وأعظـم، وأكثـر مجـًدا وأهميـة يمكـن أن نعيـش ِمـن أجلـه ِمـن إعـالن وعـد الحيـاة 

األبديـة الـذي أعطـاه لنا يسـوع المسـيح؟ 
»إنَّ عبيـد هللا بوجوههـم المشـرقة والمتألقـة بنـور التكريس المقدس سيسـرعون من مكان 
إلـى مـكان ليذيعـوا رسـالة السـماء. ففـي كل األَرْض سـتقدم اإلنـذار آالف األصـوات. وسـتجرى 
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عجائـب فيشـفى المرضـى، واآليـات والعجائب سـتتبع المؤمنين. ثم إن الشـيطان سـيعمل أَيْضاً 
بآيـات كاذبـة حتـى ينـزل نـارا مـن السـماء أََمـام عيـون النـاس. ]رؤيـا ١3: ١3[. وهكذا سـيؤتى 

بسـكان األَرْض ليقفـوا موقفهـم« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحة ٥٥٨(.

أسئلة للنقاش 
	� »كثيريـن كتبـوا إلـّي سـائلين مـا إذا كانت رسـالة البـرِّ باإليمان هي رسـالة المالك 
الثالـث، وقـد أجبـت: إنها رسـالة المالك الثالث بحـق» )روح النبـوة، ذا أدفنت ريفيو 
آنـد سـاباث هيرالد، 	نيسـان/أبريل، 890	(� ما هـي العالقة التي تربـط البّر باإليمان 

مع رسـائل المالئكـة الثالثة؟ 

ل أكثر في عبارة »البشارة األبدية»� ما هو األبدي في البشارة؟  2� تأمَّ

3� مـا معنـى أنَّ السـبتيين المجيئييـن موجـودون في دول كثيرة ِمـن العالم؟ ما الذي 
يقولـه هـذا عـن الكيفيـة التي بارك هللا بهـا جهودنا حتى اآلن؟ فـي ذات الوقت، كيف 
يمكـن لكنيسـتك المحليـة، وحتـى مدرسـة السـبت المحليـة، أن تلعبـا دوًرا أكبـر في 

»إنهـاء العمل»؟ 
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* ١٥–٢١ نيسان )أبريل(    الدرس الرابع    

َخاُفوا هللَا َوأَْعطُوُه َمْجًدا

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: رؤيـا ١4؛ تكويـن ٢٢: ١٢؛ جامعـة ١٢: ١٣، ١4؛ كولوسـي ٣: ١، ٢؛ 

عبرانييـن ١٢: ١، ٢؛ ١كورنثـوس ٣: ١٦، ١7.

يِسيَن� ُهَنا الَِّذيَن يَْحَفظُوَن َوَصايَا هللِا َوإِيَماَن يَُسوَع« )رؤيا 4	: 2	(�   آية الحفظ: »ُهَنا َصْبُر الِْقدِّ

روى المؤلف الدانماركي سورين كيركيغارد َمثاًَل عن نهاية الزمان. وكان شيئًا من هذا القبيل: 

شـبَّ حريـق وراء الكواليـس فـي مسـرٍح كبيـر. فََخَرج أحـد الُمهرِّجيـن، الذي كان ُجـزًءا من 
العـرض المسـرحي، لِيُنـذر جمهور المسـرح وصـرخ: اخرجوا؛ المـكان يحترق! ظـنَّ الجمهور أنَّها 
قـوا فقـط. كـرَّر الُمهـرِّج  ُمجـرَّد مزحـة كبيـرة، وُجـزًءا مـن العـرض، هـذا كل مـا فـي األمـر، وصفَّ
د فـي إنـذاره لهـم، كلمـا زاد تصفيقهـم. بالنسـبة لــ  اإلنـذار: اخرجـوا! اخرجـوا! لكـن كُلَّمـا شـدَّ
كيركيغـارد، تلـك هـي الطريقـة التـي سـينتهي بهـا العالـم؛ أي بالتصفيق العـام ِمن ِقبَـل األذكياء 

الذيـن يعتقـدون بأنَّهـا ُمجـرَّد مزحة.
إنَّ نهايـة العالـم، واألحـداث المفضيـة إليهـا، كمـا نعـرف، ليسـت مزحـة. فالعالـم يواجـه 
أخطـر أزمـة منـذ الطوفـان. فـي الحقيقـة، بطرس نفسـه اسـتخدم قصة الطوفـان كرمـز للنهاية، 
ًرا أنـه كمـا َهلَـَك العالـم القديـم بالمـاء، ففـي نهايـة الزمـان: »تـزول السـماوات بضجيج،  ُمَحـذِّ
وتَنَحـلُّ العناصـر ُمْحتَرِقَـة، وتَْحتَـرِق األرض والمصنوعـات التـي فيهـا« )2بطـرس 3: ١0(. وإذ قد 

تـمَّ إنذارنـا ممـا هـو قـادم، نحتـاج اآلن أن نكـون ُمسـتعدين لـه أيًضا. 

*نرجو التعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢٢ نيسان )أبريل(..
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١٦ نيسان )أبريل(        األحد        

خافوا هللا
الهدف ِمن سفر الرؤيا بالنسبة لجيلنا هو إعداد شعب ُمستعد لِعودة المسيح القريبة، ولالتحاد 
معـه فـي نَشـر رسـالته عن نهايـة الزمـان للعالم. يُظهر سـفر الرؤيا خطـط هللا، ويَكشـف الِقناع عن 
م التماس هللا األخير، ورسـالته العاجلة واألبدية والعالمية للبشـرية جمعاء.  خطط الشـيطان. إنه يُقدِّ

اقـرأ التمـاس الرسـول يوحنـا العاجـل والُملِح لنهاية الزمان فـي رؤيا 4	: 7� )انظـر أيضا تكوين 
22: 2	؛ مزمـور 89: 7؛ أمثـال 2: 5؛ الجامعـة 2	: 3	، 4	؛ أفسـس 5: 	2�( أي إرشـادات خاصة 

يُعطيهـا لنا؟ 

 

 

الكلمـة اليونانيـة فـي العهـد الجديـد لــ »خـوف« أو »خافـوا« فـي سـفر الرؤيـا ١٤: ٧ هـي 
»فوبيـو«. وقـد اسـتُخِدَمت ُهنـا ليس بمعنى اإلحسـاس بالخوف ِمن هللا، ولكـن بمعنى التبجيل، 
واإلجـالل، واالحتـرام، والخشـوع. إنهـا تحمـل فكـرة الـوالء الُمطلَـق هلل والتكريـس واالنصيـاع 
ـه فكـري أو موقـف العقـل الـذي يتمحـور حـول هللا بـداًل ِمـن أن  الكامـل لمشـيئته. إنـه تََوجُّ
يتمحـور حـول النفـس. إنـه عكـس موقف لوسـيفر فـي إشـعياء ١٤: ١3، ١٤ حين قال فـي قلبه: 
ـَماَواِت. أَرْفَـُع كُرِْسـيِّي فَـْوَق كََواكِـِب هللِا، َوأَْجلِـُس َعلَـى َجبَـِل االْجِتَمـاِع ِفـي  »أَْصَعـُد إِلَـى السَّ

  ». ـَحاِب. أَِصيـُر ِمثْـَل الَْعلِيِّ ـَماِل. أَْصَعـُد فَـْوَق ُمرْتََفَعـاِت السَّ أَقَاِصـي الشَّ
ِذي إِْذ كَاَن ِفي ُصورَِة  بـداًل مـن ذلـك، إنـه موقف المسـيح: »الَِّذي إِْذ كَاَن ِفي ُصـورَِة هللِا ... الَـّ

هللِا« )فيلبي 2: ٦، ٨(.
إن جوهـر الصـراع العظيـم يتمحـور حـول الخضـوع هلل. كان لوسـيفر أنانيًـا. لقـد رَفَـض أن 
يخضـع ألي ُسـلطة غيـر سـلطته هـو. وبـداًل ِمن أن يخضـع لَِمن ُهَو علـى العرش، َرِغَب لوسـيفر 
أن يَحُكـم ِمـن العـرش. ِببسـاطة، أن نَخاَف هللا هـو أن نَُضَع هللا أواًل في تفكيرنـا. أن نُنِكر أنانيتنا 

وكبرياءنـا، وأن نَحيـا حيـاة كاملة مـن أجله. 
وِمـن الواضـح أنـه أمـر مهـم، ألنهـا الكلمـات األولـى الخارجـة ِمـن فَـم المـالك األول مـن 

المالئكـة الثالثـة. 
بالتالي، علينا االهتمام واالنتباه. 

مـا هـي تجربتـك الشـخصية فـي مخافـة هللا؟ كيـف تشـرح لشـخص مـا، وبطريقـة 
إيجابيـة، لمـاذا تُعَتبـر »َمخاَفـة هللا« شـيًئا جيـًدا؟ 
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١7 نيسان )أبريل(        االثنين        

َمخافة وطاعة هللا
س عن معنى أن نخاف هللا؟  ما هو الشيء اآلخر الذي يُعلِّمنا إيَّاه الِكتاب الُمقدَّ

اقـرأ تثنيـة 6: 2؛ مزمـور 9		: 73، 74؛ والجامعـة 2	: 3	، 4	� مـا الـذي تكشـفه هـذه اآليـات 
عـن نتيجـة »مخافة هللا«؟ 

 

 

تُظهـر هـذه اآليـات ترابطًـا بيـن مخافـة هللا وحفـظ وصايـاه. مخافـة هللا هـي سـلوك توقيـٍر 
وإجـالل واحتـرام يقودنـا إلـى الطاعـة. إن التمـاس السـماء العاجـل والُملِـح هـو ألولئـك الذين 
خلصـوا بالنعمـة حتـى يكونـوا مطيعيـن لوصايـا هللا )أفسـس 2: ٨–١0(. النعمـة ال تُحرِّرنـا ِمـن 

طاعـة وصايـا هللا. اإلنجيـل يُحرِّرنـا مـن دينونـة النامـوس، وليـس ِمـن مسـؤوليتنا فـي طاعتـه.
إنَّ النِّعمـة ال تُخلصنـا فقـط مـن ذنـوب ماضينـا، ولكنهـا تُمكننـا ِمـن عيـش حيـاة التَّقـوى 
والطاعـة هلل فـي الزمـن الحاضر. يُعلن الرسـول بولس بأننا: »قَِبلَْنـا نِْعَمًة َورَِسـالًَة، إلِطَاَعِة اإِليَماِن 

ِفـي َجِميـعِ األَُمِم« )روميـة ١: ٥(. 
هنـاك بعـض األشـخاص لديهـم الفكرة الغريبـة بأنَّ الخـالص بالنعمة يَنفي ِبشـكلٍّ ما ناموس 
ـت )تقيُّد  ل ِمـن أهميـة الطاعـة. إنَّهـم يعتقـدون بـأنَّ أيَّ حديٍث عـن الطاعة هو تزمُّ هللا أو يُقلِـّ
ُمفـرط بالنامـوس(. وقـد أعلنوا: ›كل ما أريد هو يسـوع‹. السـؤال هو: »أي يسـوع؟« يسـوع ِمن 
س لن يدعونا  س؟ إنَّ يسـوع الِكتـاب الُمقدَّ صنعنـا الذاتـي، أو يسـوع المذكـور في الِكتاب الُمقدَّ
س لن  ُمطلًقـا للتقليـل ِمـن شـأن شـريعته، التـي هي نسـخة عـن صفاتـه. يسـوع الِكتاب الُمقـدَّ
س، التـي تُظهـر بوضـوح أكثـر َمـن ُهَو يسـوع  يدعونـا قـط للتقليـل مـن مبـادئ الِكتـاب الُمقـدَّ
س لـن يقودنـا ابـًدا لتقليـص تعاليمـه إلى  ومـا هـي خطتـه لهـذا العالـم. يسـوع الِكتـاب الُمقـدَّ
كليشـيهات وشـعارات دينية مبتذلة. إنَّ يسـوع المسـيح هو التجسـيد لكل مبادئ الحق. يسـوع 

ـد. يسـوع هـو العقيدة الُمعاشـة.  هو الحق الُمتَجسِّ
االلتمـاس األخيـر لسـفر الرؤيـا يدعونـا، مـن خالل اإليمـان بيسـوع المسـيح، ألن نَقبل ملء 
مـه هـو. يدعونـا ألن »نخـاف هللا«، وهـو الخـوف الـذي يُعبَّـر عنه من خـالل اإليمان  كل مـا يُقدِّ

ِبُقـوَّة هللا الخالصيـة لتُمكننـا ِمـن عيـش حياة التقـوى والطاعة. 

كيف لكلمات يسـوع المسـيح هنـا: »الَ تََخاُفوا ِمَن الَِّذيـَن يَْقُتلُوَن الَْجَسـَد َولِكنَّ النَّْفَس 
الَ يَْقـِدُروَن أَْن يَْقُتلُوَهـا، بَـْل َخاُفـوا ِبالَْحـِريِّ ِمـَن الَّـِذي يَْقـِدُر أَْن يُْهلِـَك النَّْفَس َوالَْجَسـَد 
ِكلَْيِهَمـا ِفـي َجَهنَّـَم« )متـى 0	: 28( - أن تُسـاعدنا فـي فهـم معنى عبـارة »خافوا هللا«؟
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١٨ نيسان )أبريل(        الثالثاء        

عيش حياة مركزها هللا
فـي عصـر االسـتهالك، حيث قاَمت القيـم الدنيوية بجعل الذات هي المركز، تُناِشـد السـماء 
باالبتعـاد عـن طُغيـان التمركز حـول الذات وعبوديـة األهميـة المتضخمة للـذات، لَِنَضع هللا في 
مركـز حياتنـا. بالنسـبة للبعـض، المـال هـو مركـز حياتهم. بالنسـبة آلخريـن، الَمَسـرَّات أو القوة 
هـي المركـز. وآلخريـن، قـد تكون الرياضة، أو الموسـيقى، أو الترفيه. إنَّ رسـالة سـفر الرؤيا هي 

ر ونُْكـرم هللا باعتباره مركز الحيـاة الحقيقي. دعـوة واضحـة ألن نُخـاف ونوقِـّ

اقـرأ متـى 6: 33؛ كولوسـي 3: 	، 2 وعبرانييـن 2	: 	، 2� مـاذا تُخبرنـا هـذه الفقـرات عن َجْعل 
هللا المركـز الحقيقـي لحياتنا؟ 

 

 

القضيـة المركزيـة فـي صـراع األرض األخير هـي معركة العقـل. إنها في الحقيقـة معركة من 
ـلطة، وااللتزام بمشـيئة هللا.  أجل الوالء، والسُّ

المعركـة األخيـرة فـي الصـراع العظيـم هـي بيـن الخيـر والشـر للتََحكُّـم بأفكارنـا. يُعطينـا 
الرسـول بولـس هـذا اإلنـذار: »فليكـن فيكم هذا الفكر الذي في المسـيح يسـوع أيًضـا« )فيلبي 
2: ٥(. العقـل هـو قلعـة وِحصـن كياننـا. إنَّه منبـع ومصدر أفعالنـا. إنَّ كلمة »لِيَُكـن» معناها أن 
ث عن عمل أو فعل اختيـاري لإلرادة. فاختيـار أن يكون لنا ِفْكر  نَسـَمح أو أن نَختـار. إنهـا تتحـدَّ
المسـيح هـو اختيـار أن نَسـَمح ليسـوع أن يَُشـكِّل تفكيرنا من خـالل ملء عقولنا بأمـور األبدية. 
وأعمالنـا تَكِشـف مـكان تواجـد عمليات تفكيرنـا. أن نخاف هللا هـو أن نجعله األوَّل فـي حياتنا. 
فَكِّـر فـي مـدى سـهولة التَّحكُّـم بأفكارك، علـى األقل عندمـا تُدرك أنـك بحاجـة للتَّحكُّم بها. 
غالبًـا مـا تكمـن المشـكلة فـي أننـا إذا لـم نبـذل ُجهـًدا واعيًا للتفكيـر باألمـور الصحيحـة: »بما 
فـوق ال بمـا علـى األرض«، فـإنَّ عقولنـا، السـاقطة والخاطئـة كمـا هـي، سـتميل بطبيعتهـا نحـو 
ة، األشـياء التـي للعالـم. مـن ثـم، نحـن بحاجـة، كما قـال بولـس، ألن نختار عن  األشـياء الُمْنَحطَـّ

قصـٍد وعـن عمـد، باسـتخدام عطيـة حريـة اإلرادة المقدسـة، أن نَُفكِّر باألشـياء السـماوية. 

»أخيـًرا أيُّهـا اإلخـوة، كُلُّ مـا هـَو حـق، كُلُّ مـا هَو جليـل، كُلُّ ما هـَو عـادل، كُلُّ ما هَو 
، كُلُّ مـا ِصيُتـُه َحَسـٌن، إْن كانَْت فِضيلـٌة وإْن كان َمـْدٌح، فِفي  طاِهـر، كُلُّ مـا هـَو ُمِسـرٌّ

هـذِه اْفَتِكـُروا« )فيلبـي 4: 8(� كيـف نتعلَّـم أن نفعـل مـا يُخبرنا بـه بولس ُهنا؟ 
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١٩ نيسان )أبريل(        األربعاء        

أعطوه )هللا( مجًدا
فـي دراسـة عـن اسـتخدام عبـارة »أَْعطُـوُه َمْجًدا« )رؤيـا ١٤: ٧( فـي العهد القديـم، أظهرت 
النتائـج، وبشـكل ُمثيـر لالهتمـام، بأنهـا غالبًـا )لكنها ال تقتصـر على ذلك فقط( تظهر في سـياق 
الدينونـة اإللهيـة )يشـوع ٧: ١٩؛ ١صموئيـل ٦: ٥؛ إرميـا ١3: ١٥، ١٦؛ مالخـي 2: 2(، تماًمـا كمـا 
تظهـر فـي رسـالة المـالك األول كذلـك )رؤيـا ١٤: ٧(. تظهـر هـذه الفكـرة أيًضا في رؤيـا ١٩: ١، 

2 — »َهلِّلُويَـا! الَْخـالَُص َوالَْمْجـُد َوالَْكرَاَمـُة َوالُْقـْدرَُة لِلـرَّبِّ إِلِهَنـا، 2 ألَنَّ أَْحَكاَمُه َحـٌق َوَعاِدلٌَة.«

اقـرأ 	كورنثـوس 3: 6	، 7	؛ 	كورنثـوس 6: 9	، 20؛ و	كورنثـوس 0	: 	3� كيف تسـاعدنا هذه 
الفقـرات علـى فهـم إحـدى الطرق التـي بها يُمكننـا أن نمجد هللا؟ 

 

 

ًسـا  بحسـب الرسـول بولـس، أجسـادنا هـي هيكل، محـل ُسـكنى روح هللا، هيـكل ُجِعل ُمقدَّ
د هللا فـي كل ناحية  س بمنتهى الوضـوح ألن نُمجِّ مـن خـالل حضـور هللا. يدعونـا الِكتـاب الُمقـدَّ
مـن نواحـي حياتنـا. عندمـا يكـون هللا هـو مركـز حياتنـا، تكـون رغبتنـا الوحيـدة هـي أن نعطي 
المجـد لـه، سـواء بنظامنـا الغذائـي، أو بملبسـنا، أو بمجـال تسـليتنا، أو بتعاملنـا مـع اآلخريـن. 
نحـن نُعطـي المجـد هلل عندمـا نُظِهـر صفـة هللا الُمحـب للعالـم ِمـن خـالل التزامنـا وتكريسـنا 

لعمـل إرادتـه. وهـذا أكثـر أهميـة فـي ضـوء دينونة نهايـة الزمـان لألرض. 

اقرأ رومية 2	: 	، 2� أي نداء يُطلقه الرسول بولس بخصوص شمولية اختيارات حياتنا؟ 

 

 

إنَّ كلمـة أجسـاد باللغـة اليونانيـة والُمسـتخدمة فـي هـذه الفقـرة مـن العهـد الجديد هي 
»سـوماتا«، والتـي تُترجـم بشـكل أفضـل كــ المجمـوع الشـامل لَِمـن ُهـَو أنت – جسـد، وعقل، 
ومشـاعر. ترجمـة »Phillips« اإلنجليزيـة للكتـاب المقـدس تُتَرِجـم عبـارة »عبادتكـم العقلية« 
علـى أنهـا »ِفْعـل عبـادة عقالنيـة«. بمعنـى آخـر، عندمـا تلتـزم التزاًمـا كامـاًل بــ »خـوف هللا« 
اه عقلـك، وجسـدك، وعواطفك، فهـذا هو ِفعل  و»إعطائـه المجـد« فـي كل مـا تفعـل، مانًحـا إيَـّ

عبـادة عقالنيـة. وأيًضـا، فـي ضـوء دينونـة هللا، ُمراعـاة الطاعـة، هـو بالتأكيـد، فكـرة جيدة. 
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د  فكِّـر فيمـا تفعلـه بجسـدك� مـاذا يمكنـك أن تفعـل لتتأكـد مـن أنـك، بالفعـل، تُمجِّ
هللا فـي جسـدك؟ 

 

٢٠ نيسان )أبريل(        الخميس        

الغالبون في سفر الرؤيا
»هنـا الذيـن يحفظـون وصايـا هللا وإيمـان يسـوع« )رؤيـا ١٤: ١2(. هـذا وصـف شـعب هللا 
األمنـاء فـي األيـام األخيـرة. مـع ذلك، فـإن الطريقـة الوحيدة التـي يمكن ألي شـخص أن يحفظ 
بهـا وصايـا هللا، حينـذاك أو اآلن، هـي مـن خـالل إيمـان يسـوع. الحـظ بـأنَّ اآليـة ال تقـول: 
»اإليمـان بيسـوع«، مـع أن ذلـك فـي غايـة األهميـة، لكـنَّ هـذا التعبيـر، »إيمـان يسـوع«، هـو 
شـيء أكثـر. إنـه جـودة )نوعيَّـة( اإليمـان الـذي َمكَّن المسـيح من االنتصـار على أعَنـف تجارب 
الشـيطان. اإليمـان هـو عطيـة تُعطـى لِـُكل ُمؤمـن. وعندما نُمـارِس اإليمـان الذي يََضعـه الروح 
ة إرادتنـا الذاتية، ولكن  القـدس فـي قلوبنـا، فـإنَّ ذلك اإليمان ينمـو. نحن نغلب وننتصـر، ال ِبُقوَّ

ِبُقـوَّة المسـيح الحـي العامـل فينـا. إننـا نغلـب ليـس بسـبب َمـن نحن ولكن بسـبب َمـن هو.
نسـتطيع أن نَغلِـب ألنـه ُهـَو َغلَـَب. يمكننـا أن ننتصر ألنه هـو انتََصر. يمكننـا االنتصار على 

التجربـة ألنه هـو انتصر علـى التجربة. 

اقـرأ عبرانييـن 4: 4	–6	 وعبرانييـن 7: 25� مـا هي وسـائل التَّغلُّب وعيـش حياة »خوف هللا»، 
حيـاة »تُعطيه المجد»؟ 

 

 

ب علـى مكائد إبليـس وِحيَلِه. لقد واجه يسـوع التجـارب واثًقا  إنَّ يسـوع، ابـن هللا، قـد تََغلَـّ
فـي مواعيـد هللا، ُمَسـلًِّما إرادتـه إلرادة اآلب، وُمعتَِمـًدا علـى قـوَّة اآلب. إنَّ الوثوق بـاهلل، والنَّظر 
اليـه، واإليمـان بـه، يمكِّننـا نحـن أيًضـا مـن أن نكـون ُمنتصريـن. يسـوع هـو الـكل فـي الـكل 
بالنسـبة لنا، ورسـائل المالئكة الثالثة كلها عنه. إنَّ رسـالة سـفر الرؤيا هي رسـالة نصر وليسـت 

تِـه، يَْنتَصر.  ث عـن شـعب، الذي ِمـن خالل نعمـة المسـيح وقُوَّ رسـالة هزيمـة. إنهـا تتحـدَّ
إنَّ كلمـة »يغلـب» قـد اسـتُْخِدَمت ١١ مـرة، ِبشـكٍل أو بآخـر، فـي سـفر الرؤيـا. فـي رؤيـا 
السـبع الكنائـس التـي ترمز إلى الكنيسـة المسـيحية ِمن القـرن األول حتى وقتنـا الحاضر، يوجد 
مؤمنـون فـي كل جيـل، يقـول عنهـم يوحنـا بأنَّهـم: »َغلَبـوا«. فـي نهايـة الزمـان، أولئـك الذيـن 
تًـا )تَقيُّـد ُمفـرط بالنامـوس(. إنهـا َغلَبـة  »غلبـوا« يَرثـون كل شـيء )رؤيـا 2١: ٧(. هـذا ليـس تزمُّ
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مـن خـالل يسـوع المسـيح، الـذي حياتـه الكاملـة وبـرِّه الكاِمـل، وذلك وحـده، هو مـا يَمنحهم 
دة، الُمَغيِّـرة، والُمعجزيـة في  الوعـد بالحيـاة األبديـة. إنـه اإليمـان الفاِعـل. إنهـا النِّعمـة الُمجـدِّ

المؤمن.  حيـاة 

هـل هنالك أشـياء فـي حياتك ترغب فـي التَّغلُّب عليهـا؟ كيف يُمكننا ترجمـة رغباتنا 
إلـى أفعـال؟ مـا هـي الخطوات العمليـة التي يُمكننـا اتِّخاذهـا لَِنكون ِمـن »الغالبين« 

الُمشـار إليهم في سـفر الرؤيا؟

 

٢١ نيسان )أبريل(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: تأمـل فـي كلمـات بولـس الُمذهلـة فـي عبرانييـن ٧: 2٥، التـي 
ص أيًضا إلى  ث عـن يسـوع المسـيح كــ رئيـس كهنتنـا، إذ يقـول: »فمن ثَـمَّ يَقـِدر أن يَُخلِـّ تتحـدَّ
ص إلـى التمـام. الكلمـة اليونانيـة لـ »التمـام« تعني  مـون بـه إلـى هللا«. يُخلِـّ التمـام الذيـن يَتَقدَّ
›الوافـي، الكامـل، التـام.‹ إنـه يسـوع هـو الـذي يُخلِّصنـا؛ وواجبنـا هـو أن نَُسـلِّم أنفسـنا لـه، 

ُمطالبيـن ِبَنصـره لنـا. ثَِقتنـا يجـب أن تكـون فيـه هـو، وليسـت فـي أنفسـنا.
ـص قُـوَّة عبـارة »خافـوا هللا« فـي سـفر الرؤيـا علـى أنَّهـا دعـوة هللا األخيـرة  »يُمكننـا أن نُلَخِّ
ـد والمهيـب... الـذي َسـينتصر علـى قـوى الشـر التـي تُعارضه  للبشـرية الختيـاره كإلههـم الُمَمجَّ
وتُعـارض خطتـه للجنـس البشـري )رؤيـا ١٤: ٩–١١(. هـذا الخـوف ال يُظهـر نفسـه، ليـس اآلن 
علـى األقـل )رؤيـا ٦: ١٤–١٧(، علـى شـكل رعب وارتعاد، بـل في خضوع ُمبهج وُمحب لشـريعة 
هللا ولِعبادتـه الحصريـة. ال ينبغـي االعتـراف بأيـة قـوة أخـرى علـى أنَّهـا جديـرة بإخـالص ووالء 
كهـذا. فـي الواقـع، ال توجـد هنـاك أيـة اختيـارات أخرى، ألن مـا يَظهر فـي أفق الصـراع الكوني 
كاحتمـاالت هـي أفعـال قـوى شـيطانية مصيرهـا االنقـراض )رؤيـا ١٦: ١3، ١٤؛ رؤيـا ١٧: ١٤؛ 
رؤيـا 20: ١١–١٥(. مخافـة الـرب إذن هـي دعـوة إلهيـة إيجابيـة… للوقوف إلـى جانب هللا في 
الصـراع الكونـي، حتـى نقـف أمـام حضـوره المجيـد، مملوئين بالسـعادة فـي شـركة أبدية معه 
)رؤيـا 2١: 3–٤؛ رؤيـا 22: 3–٥(.« )أنجيـل مانويـل رودريجيـز، »انتهـاء الصـراع الكونـي: دور 

رسـائل المالئكـة الثالثـة«، مخطوطـة غيـر منشـورة،  صفحـة 2٧(.

أسئلة للنقاش
ـل فـي قـوة هللا الُمذِهلـة، هللا الـذي َخلَـق الكـون ويُحافـظ علـى كل مـا فيـه�  	� تأمَّ
إننـا بالـكاد نسـتطيع اسـتيعاب ِفكرة الكـون؛ كيف يمكننـا إذن أن نبدأ في اسـتيعاب 
ة ِمنَّـا نحـن� وهـذا اإلله  خالـق الكـون؟ فكِّـر فـي كـم هـو أعظـم، وأوسـع، وأكثـر قـوَّ
نفسـه سـيديننا فـي يـوٍم مـن األيـام؟ كيـف تسـاعدنا هـذه الحقائـق على فهـم فكرة 

»مخافـة هللا« ومـا تعنيـه؟ 
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ـت )التَّقيُّـد المفرط بالنامـوس( عندما نُناقـش مفاهيم  2� كيـف يمكننـا تََجنُّـب التزمُّ
س عـن القداسـة، الَغلََبـة، والنُّْصـرَة؟ لمـاذا يجـب علينا دائًمـا أن نفهم  الِكتـاب الُمقـدَّ
بـأنَّ انتصـار المسـيح ِمـن أجلنـا، علـى الصليـب، هـو وحـده يبقـى أسـاس رجائنـا 

بالخـالص، ِبَغـضِّ النظـر عـن انتصاراتنـا )أو حتـى إخفاقاتنـا( هنـا اآلن؟ 

3� لمـاذا، حتـى مـع كل وعـود الَغلََبـة علـى الخطيئـة، غالًبـا مـا نجد أنفسـنا فاشـلين 
وال نرتقـي إلـى مسـتوى البـر الذي َرَسـمه لنا المسـيح بنفسـه، ووعدنا بأنـه يمكن أن 
يكـون لنـا كذلـك؟ مـا هـي األخطاء التـي نرتكبها فـي عدم السـماح هلل أن يعمـل فينا 

ما قـد َوَعـد به؟ 
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* ٢٢–٢٨ نيسان )أبريل(    الدرس الخامس    

األخبار السارة بشأن الدينونة

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: رؤيـا ١4: 7؛ مزمـور ٥١: ١-4؛ رؤيـا ٢٠: ١٢؛ دانيـال 7: ٩، ١4، ٢٦؛ 

رؤيـا 4: ٢-4؛ رؤيـا ٥: ١-١٢.

ُه َقـْد َجـاَءْت َسـاَعُة  آيـة الحفـظ: »َقائِـاًل ِبَصـْوٍت َعِظيـٍم: ›َخاُفـوا هللَا َوأَْعطُـوُه َمْجـًدا، ألَنَـّ
ـَماِء َواألَْرِض َوالَْبْحـِر َويََناِبيـعِ الِْمَيـاِه‹« )رؤيـا 4	: 7(� َديُْنونَِتـِه، َواْسـُجُدوا لَِصانِـعِ السَّ

س واضًحـا بشـأن أي شـيء، فهـو واضح بـأنَّ هللا هو إله دينونـة، وأنَّه  إذا كان الِكتـاب الُمقـدَّ
آجـاًل أو عاجـاًل، بطريقـة أو بأخرى، سـتأتي الدينونـة – الدينونة المفقودة هنا اآلن - وسـيُديرها 
ان كل األرض» )تكويـن ١٨: 2٥؛ انظـر أيضـا مزمـور ٥٨: ١١؛ مزمـور ٩٤: 2؛ مزمور  هللا ذاتـه: »َديَـّ
٩٨: ٩(. أو كمـا كتـب الرسـول بولـس نفسـه: »فـإًذا، كل واحـد منـا سـيُعطي عـن نفسـه حسـابًا 

هلل« )روميـة ١٤: ١2(. 
ِفْكـرة ُمخيفـة، أليـس كذلـك؟ أن يكـون علينـا أن نُعطـي حسـابًا عـن أنفسـنا أمـام هللا، اإلله 
يُْنونَـِة، َعلَى كُلِّ  الـذي يَْعـرِف أعمـق األشـياء، اإلله الذي سـوف »ألنَّ هللَا يُْحِضُر كُلَّ َعَمـل إِلَى الدَّ

، إِْن كَاَن َخيْـرًا أَْو َشـرًّا« )الجامعـة ١2: ١٤(؟ َخِفـيٍّ
مـع ذلـك، فالدينونـة في النهاية، تكشـف صـالح هللا ونعمتـه، وبأنَّه عادل ورحيـم في كيفية 

تعاملـه مـع الُمَخلَّصين، وحتى مـع الهالكين. 
سنكتشـف فـي هـذا األسـبوع المواضيـع األعمـق عـن الدينونـة وعالقتهـا بالصـراع العظيـم 
الُمحتَـدم فـي الكـون، وسـننظر بشـكل خـاص إلـى مـا يحـدث عندمـا يواجـه شـعب هللا األمناء 

يُْنونَـة الَْعِتيـَدِة« )أعمـال 2٤: 2٥( التـي ال مفـرَّ منهـا. ذاتهـم »الدَّ

*نرجو التعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢٩ نيسان )أبريل(
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٢٣ نيسان )أبريل(        األحد        

أهمية ساعة الدينونة
س، ِسـفر الرؤيا، يُركِّز علـى ذروة الصراع األبـدي بين الخير  ـفر األخيـر مـن الِكتـاب الُمقدَّ السِّ
ى لوسـيفر، مـالك ُمتمـرِّد، عدالـة ونزاهـة وحكمـة هللا. وإدَّعـى بـأن هللا لـم يكـن  والشـر. تحـدَّ
عـاداًل، وال نزيًهـا فـي الطريقـة التـي أدار بهـا الكـون. الدينونـة األخيـرة لسـفر الرؤيـا هـي فـي 

جوهـر هـذا الصـراع حول صفـات هللا. 

تقـول اآليـة فـي رؤيـا 4	: 7 »خافـوا هللا واعطـوه مجـًدا، ألنـه قـد جـاءت سـاعة دينونتـه، 
واسـجدوا لصانـع السـماء واألرض والبحـر وينابيـع المياه«� لمـاذا ِمن المهم أنه مباشـرة وبعد 
لة  ث رسـالة المـالك األول عن دينونـة هللا؟ ما هـي الصِّ إخبارنـا عـن »البشـارة األبديـة«، تتحـدَّ

بيـن »البشـارة األبديـة» ودينونـة هللا؟ 

 

 

البشـارة والدينونة، كلتاهما جزء من رسـالة المالك األول، وكلتاهما متشـابكتان ومتداخلتان 
بشـكل ال ينفصـل. لـوال »البشـارة األبديـة«، لما كان لدينا رجـاء في الدينونة. فـي الحقيقة، وكما 
سـنرى، »البشـارة األبديـة« هـي بالتأكيـد رجاؤنـا الوحيـد فـي الدينونـة. ال شـك أن جـزًءا مـن 

محتـوى البشـارة هو إعـالن الدينونة. 
خـالل هـذه الدينونـة، سـترى العوالـم غير السـاقطة بأنَّ هللا قـد فََعل كل شـيء يُمكن فعله 
ص كل كائـن بشـري. تُظهـر هـذه الدينونة عدالـة هللا ورحمتـه. إنها تقول شـيئًا عن محبته  لِيَُخلِـّ

وشـريعته. إنهـا تتحدث عـن نعمته للخـالص وقوته للفـداء واإلنقاذ. 
الدينونـة هـي جـزء مـن حـلِّ هللا النهائي لمشـكلة الخطيئـة. في الصـراع العظيم بيـن الخير 
والشـر فـي الكـون، جابـه هللا اتهامات الشـيطان علـى الصليب، ولكـن في الدينونة، يكشـف هللا 

بأنـه قـام بكل مـا يُمكن عملـه لِيُخلِّصنـا وليقودنا إلـى الصليب. 
لـة َسـتُفتَح )انظـر دانيـال ٧: ١0(.  إن سـجالت السـماء غيـر المحـدودة، والدقيقـة، والُمَفصَّ
إننـا أِعـزاء جـًدا علـى هللا، إلـى حـدِّ أن الكـون بأسـره يتوقـف لينظـر باهتمـام إلـى االختيـارات 
مـه لنـا  انـي الـذي قدَّ والقـرارات التـي اتَّخذناهـا فـي ضـوء حـثِّ الـروح القـدس، والفـداء المجَّ

المسـيح علـى صليـب الجلجثـة.

اقـرأ بعنايـة مزمـور 	5: 	-4، خاصـة عـدد 4� كيـف تسـاعد هـذه اآليـات فـي إلقـاء 
الضـوء علـى معنـى وقصـد الدينونـة؟ 
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٢4 نيسان )أبريل(        االثنين        

رحمة هللا ودينونته
الصليـب والدينونـة كالهمـا يُظِهـران بـأنَّ هللا عـادل ورحيـم. الشـريعة المكسـورة تتطلّـب 
: »اُجـرة الخطيـة هـي مـوت«. والرحمـة تُجيـب: »ِهبَـُة هللِا  مـوت الخاطـئ. العدالـة تُعلـن بـأنَّ
ٌة ِبالَْمِسـيِح يَُسـوَع َربَِّنا« )روميـة ٦: 23(. إذا كان باإلمكان تغيير شـريعة هللا أو  فَِهـَي َحيَـاٌة أَبَِديَـّ
إبطالهـا، فسـيكون ِمـن غيـر الضـروري علـى اإلطالق أن يموت المسـيح. موت المسـيح يؤسـس 

الطبيعـة األبديـة للشـريعة، والشـريعة هـي أسـاس الدينونة. 

أقرأ رؤيا 20: 2	� كيف تتم إدانتنا؟ ما عالقة أعمالنا الصالحة بخالصنا؟ 

 

 

إنَّ أعمالنـا تُظِهـر اختياراتنـا ووالئنا هلل. وبحسـب أفسـس 2: ٨، ٩ »ألنَّكـم بالنعمة مخلصون، 
باإليمـان... ليـس مـن أعمـال، كيـال يَْفتَِخـر أحـد«. ولكـن عندمـا يَُخلِّصنـا المسـيح، فهـو يُغيِّرنا. 

»ألننـا نحـن عملـه، مخلوقيـن في المسـيح يسـوع ألعمـال صالحة« )أفسـس 2: ١0(. 
أعمالنـا الصالحـة، بتمكيـٍن مـن الـروح القـدس، ال تَُخلِّصنـا، لكنَّهـا تَشـهد بصـدق إيماننـا. 
يـاء، وكل األباطيـل، وتختـرق إلـى عمـق أعماق  دينونـة هللا األخيـرة تنـزع كل المظاهـر، وكل الرِّ
م إلـن ج. هوايت هذه الرؤيـا القوية في  كياننـا. فـي وصـف موقفنـا أمام هللا فـي الدينونة، تَُقـدِّ

كيفيـة تـالزم البشـارة مـع الدينونة. 
ـه ممثليـن بكونهـم واقفيـن أمام الـرَّبِّ بثياب قَـِذرَة ينبغي أن  »إن إظهـاَر المدُعويـن أوالد اللَـّ
يقـود جميع الذين يدُعون أنفَسـُهم مسـيحيين إلـى التواُضع وفحص القلِب فحًصـا عميًقا. والذين 
ُهـْم بالفعل يعملون على تطهير نفوسـهم بإطاعتهم الحقَّ سـينظرون إلـى ذواتهم نظرة ُمتواضعة 
جـًدا. وكلَّمـا ازدادوا تأُمـاًل فـي ِصفـات المسـيح الطاِهرَة ازدادوا اشـتياقًا إلى التشبـُّـــه بصورتــــه 
وقـَـَّل مـــا يرونـــه مـِـْـن طهـــارة وقداسـَــة فـــي ذواتــــهم. ولكــــن بينمــــا ينبغــــي لنـــا 
أن نــُـْـِـدرك حالتنــــا الخاِطئَـة يجـب أن نتـكََّل على المسـيح بِصَفة كونـه ِبرِّنا وقداسـتنا وفداءنا. 
اال  َم التماًسـا فعَّ لسـنا نقـدر علـى دفـع تَُهم الشـيطان عنَّا. إذ ليس ِسـوى المسـيح بإمكانِـِه أن يُُقدِّ
ِمـن أجلنـا. إنـه قـادر على أن يُْسـِكَت الُمشـتكي بحجج قائمة ال على اسـتحقاقاتنا نحـُن، بل على 

اسـتحقاقاته ُهـَو« )روح النبوة، شـهادات للكنيسـة، مجلد ٥، صفحـة ٤٧١، ٤٧2(. 

كيـف تـرى فـي كلماتهـا العالقة غير القابلـة للفصل بين البشـارة والدينونـة؟ أي رجاء 
يُمكنـك أن تأخـذه لنفسـك أنت شـخصًيا مـن هذا الترابط مـا بين البشـارة والدينونة؟ 
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٢٥ نيسان )أبريل(        الثالثاء        

مشهد رائع
هاننـا إلـى األحـداث التـي  دان ُمتَرافقـان يُوجِّ األسـفار النبويـة لدانيـال والرؤيـا همـا ُمجلَـّ
ستُكشـف فـي األيـام األخيـرة مـن تاريـخ العالـم. ِسـفر الرؤيـا يُعلِـن بـأنَّ سـاعة دينونـة هللا قد 

جـاءت. سـفر دانيـال يكشـف متـى بـدأت الدينونـة.
فـي األصحـاح ٧ من سـفر دانيال، كََشـَف هللا للنبي دانيـال تاريخ العالم. أمم تقوم وتسـقط. 
قـوى االضطهـاد تضطهـد شـعب هللا. بعد وصف بابـل، ومادي وفـارس، واليونـان، وروما، وتفكك 
اإلمبراطوريـة الرومانيـة، واضطهـاد الكنيسـة لمـدة ١,2٦0 سـنة الموصوفة والُمصـوَّرة في النص 
)دانيـال ٧: 2٥؛ انظـر أيضـا رؤيـا ١2: ٦، ١٤(، يُركِّـز هللا ذهـن دانيـال علـى َحَدٍث سـماوي مجيد 
ح كل شـيء. يلفت هللا انتباه النبي من قيام وسـقوط األمم وقوات االضطهاد  من شـأنه أن يُصحِّ
ـس  ح كل خطأ وسيؤسِّ فـي األرض إلـى قاعـة عـرش الكـون ودينونـة هللا األخيـرة، عندمـا سـيُصحِّ

ملكوت البـر األبدي.
أخـذ هللا دانيـال فـي رؤيـا نبوية من فوضى وصراع األرض إلى أمجاد هيكل السـماء وجلسـة 
المحكمـة العليـا للكـون، حيـث المسـيح يسـوع، الحاكم الشـرعي لهذا العالـم، يتسـلَّم ِمن أبيه 

ه.  المملكـة التي كانـت ِمن حقِّ

اقـرأ دانيـال 7: 9، 0	، 3	 وُقـم بوصـف مـا رآه دانيال في هـذه اآليات� وأيًضا، مـا هي النتيجة 
النهائيـة لهذه الدينونة؟ انظـر دانيال 7: 4	، 26، 27�

 

 

إنَّ مصيـر البشـرية جمعـاء يُحَسـم فـي محكمـة السـماء. االسـتقامة تسـود. الحـق ينتصـر. 
العـدل يحكـم. هـذا هـو أحـد المشـاهد األكثـر روعـة، واألكثـر اسـتثنائية، األكثـر إثـارة في كل 
س. واألخبـار السـارة هـي أن المشـهد يُختَتَـم بشـكل جيد جًدا بالنسـبة لشـعب  الِكتـاب الُمقـدَّ

هللا األمنـاء، أولئـك الُمتَسـربلين ِببـرِّ المسـيح. 
يقتـرب يسـوع المسـيح مـن اآلب السـماوي فـي حضـور الكـون كلـه. الكائنـات السـماوية 
عـة حـول عـرش هللا. الخالئـق غيـر السـاقطة فـي الكـون تقـف فـي رهبـة ِمـن مشـهد  ُمتجمِّ
الدينونـة هـذا. الصـراع الطويـل الـذي اندلـع منـذ آالف السـنين سـينتهي قريبًـا. المعركـة علـى 

عـرش الكـون قـد ُحِسـَمت بالكامـل. 

كان دانيـال ُمِحًقـا بشـأن اإلمبراطوريـات التـي جـاءت وذهبـت، تماًمـا كمـا صوَّرهـا 
ووصفهـا� لمـاذا إذن، ِمـن المنطقـي جـًدا أن نَِثـَق بكلمـة هللا حول مـا تقوله بخصوص 
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الحـدث األخيـر: »ملكـوت أبـدي«، »ال ينقـرض« أبًدا؟ 

 

٢٦ نيسان )أبريل(        األربعاء        

لمحة عن السماء
فـي األصحـاح ٤ مـن سـفر الرؤيـا، يُشـاهد يوحنـا بابًـا مفتوًحـا فـي السـماء، ويَتَسـلَّم دعوة 
تقـول: »اصعـد إلـى ُهنـا فاُريـك مـا ال بُـّد أن يصيـر بعـد هـذا« )رؤيـا ٤: ١(. لقـد دعـا يسـوع 
التلميـذ لينظـر مـن خـالل البـاب المفتـوح فـي الهيـكل السـماوي لِيشـهد مشـاهد أبديـة فـي 
الصـراع العظيـم بيـن الخيـر والشـر. نحـن أيًضـا يُمكننـا النَّظـر من خـالل ذلـك البـاب المفتوح 
مـع يوحنـا ونسـتلم لمحـة خاطفة عـن خطة الخـالص األبدية. نحن شـهود عن قضايـا يتم البتُّ 
فيهـا فـي المحكمـة السـماوية. قضايـا أساسـية فـي الصـراع العظيـم بيـن الخيـر والشـر تتطـور 

أعيننا.  أمـام 

اقـرأ رؤيـا 4: 2–4� مـا هـي أوجـه التشـابه التـي يمكنـك أن تراها ُهنـا مع مشـهد الدينونة في 
األصحـاح 7 من سـفر دانيال؟ 

 

 

ِمـن الواضـح أن هـذا هـو مشـهد قاعة عـرش. هللا اآلب يجلس علـى العرش، ُمحاطًـا بكائنات 
سـماوية. وجـود الرعـود والبـروق يرمـز إلـى دينونـة هللا. نالحـظ أيًضا فـي رؤيـا ٤: ٤ »أنَّ أَْربََعًة 
َوِعْشـِريَن َشـيًْخا َجالِِسـيَن« حـول العـرش. َمـن هـم أولئك الـ 2٤ شـيًخا؟ فـي إسـرائيل القديمة، 
كان هنالـك 2٤ قسـًما فـي الكهنـوت الالوي. هـؤالء الكهنة، كانـوا يُمثِّلون الشـعب أمام هللا. في 
١بطـرس 2: ٩، يُعلـن الرسـول بطـرس بـأنَّ مؤمني العهـد الجديد هـم »جنس ُمختـار«، »كهنوت 
ملوكـي«. هـؤالء الــ 2٤ شـيًخا، قد يُمثِّلـون ربما، جميـع المفديين الذين َسـيَبتهجون حول عرش 
هللا، فـي يـوٍم مـا؛ أو ربمـا يَُمثِّلـون األشـخاص الذيـن أقيمـوا عند قيامة المسـيح والذيـن صعدوا 

إلـى السـماء معـه )متى 2٧: ٥2؛ أفسـس ٤: ٧، ٨(. 
فـي كلتـا الحالتيـن، هـذه أخبـار سـارة. هنالـك بعـض المفديين مـن األرض حـول عرش هللا. 
لقـد واجهـوا التجـارب تماًمـا كما نواجههـا نحن. ومن خالل نعمة المسـيح وقوة الـروح القدس، 
َغلبـوا. إنَّهـم يتسـربلون بــ »ثيـاب بيـض« ترمز إلـى ِبرِّ المسـيح الذي يسـتر ويُطهِّـر خطاياهم. 
وعلـى رؤوسـهم أكاليـل مـن ذهـب ترمز إلى أنهـم منتصرون فـي المعركة ضد الشـر وأنَّهم جزء 

من ُسـاللة السـماء الملكيـة للمؤمنين المملوئيـن باإليمان. 
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نحـن نـرى عرًشـا موضوًعـا فـي السـماء، وهللا جالـس علـى العـرش. هنالـك كائنات سـماوية 
حول العرش، وُسـرعان ما تبدأ السـماء بأسـرها في الترنيم، وتتصاعد أصوات التسـبيح والهتاف، 
وترتفـع األصـوات حمـًدا وتسـبيًحا وهـي تقـول: »أنـَت ُمسـتَحق أيهـا الـرب أن تأُخـذ المجـد 
والكرامـة والُقـدرة؛ ألنـك أنـَت َخلَقَت كل األشـياء، وهي بإرادتـك كائِنة وُخلَِقـت« )رؤيا ٤: ١١(. 

٢7 نيسان )أبريل(        الخميس        

يسوع ُمسَتِحق
فـي رؤيـا ٥: ١–٥، نـرى العـرش َمرة أخـرى. يتم تقديم ِسـفر مكتوبًا علـى كال الجانبين. وهو 
مختـوم بالختـم اإللهـي، وال يسـتطيع أحـد فـي السـماء أو علـى األرض أن يفتـح السـفر. تَرتعـد 
الكائنـات السـماوية. فاألمـر خطيـر. ال يسـتطيع أي كائـن مالئكـي أن يُمثِّل البشـرية في دينونة 
األرض األخيـرة. يبكـي يوحنـا إذ ال يسـتطيع أحـد أن يفتـح السـفر. عندئـذ، يتكلم أحد الشـيوخ، 
عة لَِقلـب يوحنـا. يسـوع، َحَمـل هللا، هـو  أحـد الذيـن افتـدوا ِمـن األرض، ويقـول كلمـاٍت ُمشـجِّ

ُمْسـتَحق أن يفتح السـفر. 
يُشـاهد يوحنـا الحـل النِّهائـي لمشـكلة الخطيئة فـي رؤيـا ٥: ٥. هنا، يرى النبـي الطاعن في 
السـن الطريقـة الوحيـدة التـي يُمكـن ألي شـخص أن يجتـاز بنجـاح الدينونة األخيـرة عند عرش 
هللا. »فقـال لـي واحـد مـن الشـيوخ: ›ال تبـك. هوذا قد َغلََب األسـد الذي ِمن ِسـبط يهـوذا، أصل 

داود، لِيَفِتـح السـفر.‹… ورأيـت فـإذا... خروف قائـم كأنه مذبوح« )رؤيـا ٥: ٥، ٦(. 

اقـرأ رؤيـا 5: 8–2	� كيـف تتجـاوب السـماء بأسـرها مـع اإلعالن بأنَّ يسـوع ُمسـَتحق أن يَفتح 
ِسـفر الدينونة ويفتدينا؟ 

 

 

ـى بحياتـه مـن أجل خـالص كل البشـرية، يأخذ ِسـفر الدينونة  يسـوع، َحَمـل هللا، الـذي ضحَّ
ويفتحـه. السـماء كلهـا تنفجـر في تسـبيح حماسـي. إنَّ انتصـاره على تجـارب الشـيطان، وموته 
علـى صليـب الجلجثـة، وقيامتـه، وخدمتـه كرئيس كهنـة، تُوفِّر الخـالص لجميع الذيـن يختارون 
باإليمـان أن يسـتجيبوا لِنعمتـه. الدينونـة هـي أخبـار سـارة للغايـة بالنسـبة لشـعب هللا. فهـي 

ث عـن نهايـة ُحكـم الخطيئـة وخالص شـعب هللا.  تتحـدَّ
هـل يمكـن ألي شـيء أن يكـون أكثـر تشـجيًعا مـن هـذا؟ يسـوع يقـف إلـى جانبنـا فـي 
دنـا. نِعمتـه تعفـو عنـا، تُغيِّرنـا  الدينونـة. حياتـه البـارة الكاملـة تَُغطِّينـا. ِبـرُّه يعمـل فينـا لِيُجدِّ

وتُمكننـا ِمـن عيـش حيـاة التقـوى. 
ـر قـد انَهزََمـت. لقد  ال حاجـة لنـا ألن نَخـاف. فَيَسـوع يقـف معنـا فـي الدينونـة، وِقوى الشَّ
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اُعِطيَـت الدينونـة لصالـح شـعب هللا )دانيـال ٧: 22(. إنَّ الغرض ِمن الدينونة ليس للكشـف عن 
مـدى سـوء وفسـاد حالنا، بـل لِتُظِهر مـدى صالح هللا. 

ـل بالرجـاء العظيـم الـذي لنا فـي الدينونـة: يسـوع كبديل عنـا� لماذا  مـرة أخـرى، تأمَّ
يَُعـدُّ هذا هـو رجاؤنـا الوحيد؟ 

٢٨ نيسان )أبريل(         الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: تأمـل المالحظـات القويـة التـي تقّدمهـا لنـا روح النبـوة فيمـا 
يتعلـق بحالـة شـعب هللا فـي األيـام األخيـرة، فـي زمـن الدينونـة ونهايـة العالـم. 

ــــه، وســـتكون الصــــالة هـــي ِحصـــن  »رجــــاؤُهم الوحــــيد هـــو فــــي رْحـَــمة اللَـّ
ع أمـــام المـــالك، هكذا الكنيسة الباقيَّة،  دفـــاعهم الوحـــيد. وكمـــا كـــان يهوشـــع يتضـــرَّ
ع طالبـة العفـو والَنجـاة بواسـطة المسيـــــح شـفيعها.  بانسـحاق قلـب وإيمـان حـار، سـتتضرَّ
بإثميـة حياتِِهـم. يـرون ضعفهـم وعـدم اسـتحقاقهم، وإذ ينظـرون  تـام  ِعلْـٍم  أعضاؤهـا علـى 
إلـى ذواتهـم يُوشـكون علـى الوقـوع فـي اليـأس. ويِقـُف الُمَجـرِّب ليشـتكي عليهـم، كمـا وقـف 
ثَـة. يعـرِض ضعفهـم وحماقتهـم،  ليُقـاوم يهوشـع. يُشـير إلـى ثِيابهـم الَقـِذرَة، أي صفاتهـم الملوَّ
وخطايا الُجحود فيهم، وعدم تشـبُِهِهم بالمسـيح ِمَما أهان فاديهم.... لقــــد كان شعـــب اللـَّـــه 
ُمخطـــئين جـِــًدا مـِــن وجـــوه عديـــدة. والشيطـــان ُمحيـــط تمـــام اإلحاطــَـة بالخطـــايا 
 ، م هـذه الخطايا، ُمبالًِغـا في تضخيمها إلـى أبعد َحدٍّ التـــي جربَُّهــــم ليرتكبــــوها، وهـــو يَُقـدِّ
قائـاًل: هـل ينفينـي اللـَّـه ومالئكتـي ِمـن حضرتـه، ومع ذلـك يُكافـئ الذين قـد أذنبـوا بارتكاِبِهم 
، بعدل. عرشـك ال يثبُـت في الِبـرِّ والدينونة.  الخطايـا نفسـها؟ لسـت تقـدر أن تفعـَل هـذا، يا رَّبُّ
إن العـدَل يقضـي بـأن تُصـدر الُحكم عليهم. غيـر أن اتباع المسـيح، مع أنَّهم أخطأوا، لم يُسـلِّموا 
. لقـد تركـوا خطاياهـم وطلبـوا الـرَّبَّ فـي تواُضـع وانسـحاق، والشـفيع  ـرِّ نفوَسـُهم لُسـلطان الشَّ
ع فيهـم. إن ذاك الذي تلّقَّى أعظم اإلهانة ِبُنكرانِِهـم للجميل، الذي يعرف خطيَّتهم،  اإللهـي يتشـفَّ
وأيًضـا توبتهـم، يقـول: ليَْنتَِهـرَك الرَّبُّ يا شـيطان، لقد بذلـَت حياتي ألجِل هؤالء. إنهم منقوشـون 

ـي« )روح النبـوة، شـهادات للكنيسـة، مجلـد ٥، صفحـة ٤٧3، ٤٧٤(.  علـى كفِّ

أسئلة للنقاش
ر علـى حياتنـا اليومية؟  	� كيـف لمعرفتنـا بأنّـه »قـد جـاءت سـاعة دينونتـه« أن يُؤثِـّ
ر، أليـس  إذا كان أغلبنـا صادقيـن مـع أنفسـنا، فمـن األرجـح أننـا سـنقول بأنَّهـا ال تُؤثِـّ

كذلـك؟ كيـف يمكننـا أن نتغيَّر؟ 

2� لمـاذا تَُعـدُّ الدينونة أخباًرا سـارة وليسـت أخباًرا سـيئة؟ في الصـف، تكلم عن دور 
زنا علـى أن نكون  يسـوع المسـيح الداعـم لنا فـي الدينونة� كيـف يُمِكن لهـذا أن يَُحفِّ

42



أمنـاء لـه، عالميـن أنـه فقـط وبسـبب مـا َفَعله يسـوع مـن أجلنـا يمكن أن يكـون لنا 
رجاء فـي الخالص؟ 

ـن أكثـر فـي فكـرة الدينونـة وإظهارهـا صفـات هللا أمـام الكـون� كيـف لهـذه  3� تََمعَّ
الفكـرة أن تتناسـب جيـًدا مـع المشـهد الكامـل للصـراع العظيـم؟
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* ٢٩ نيسان )أبريل( – ٥ أيار )مايو(    الدرس السادس    

قد جاءت ساعة دينونته

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: دانيـال ٨؛ دانيال ٩؛ عـزرا 7؛ متى ٣: ١٣- ١7؛ روميـة ٥: ٦-٩؛ مرقس 

١٥: ٣٨؛ الويين ١٦: ١٦.

آيـة الحفـظ: »هـَذا َوإِنَّكُـْم َعارُِفـوَن الَْوْقـَت، أَنََّهـا اآلَن َسـاَعٌة لَِنْسـَتْيِقَظ ِمـَن النَّـْوِم، َفـإِنَّ 
ـا كَاَن ِحيَن آَمنَّا� َقـْد تََناَهى اللَّْيُل َوتََقاَرَب النََّهـاُر« )رومية 3	: 		، 2	(�  َخالََصَنـا اآلَن أَْقـرَُب ِممَّ

قبـل عـدة سـنوات، كَتَبـت َمجلـة ناشـيونال جيوغرافيـك عـن حريـق غابـات فـي ُمنتَـزه 
يللوسـتون الوطنـي فـي الواليـات المتحـدة. بعـد انتهـاء الحريـق، قـام ُحـرَّاس الغابـات ِبشـقِّ 
طريقهـم بصعوبـة إلـى أعلـى أحـد الجبـال لتقييـم األضـرار. فََوَجـد أحـد الُحـرَّاس طيـرًا ُمْحتَرِقا 
بالكامـل، عنـد قاعـدة إحـدى األشـجار، وقـد تحـوَّل جسـده إلـى هيـكٍل ِمـن رمـاد. وإذ َشـَعَر 

بالغثيـان ِمـن هـذا المشـهد الُمخيـف، ضـرب هيـكل هـذا الطائـر بعصـا. 
ـم، انطلقـت مـن تحتـه ثالثـة طيـور صغيـرة كانـت ُمختبئـة  عندمـا ضـرب الطائـر الُمتَفحِّ
تحـت جناحـي أمهـم الميتـة. إذ َعلَِمـت األم الُمِحبَّـة بالكارثـة الوشـيكة، َحَملَـت ِصغارهـا إلـى 
قاعـدة الشـجرة وَجَمَعتهـم تحت جناحيهـا. كان بإمكانها الطيـران إلى مكان آمـن، لكنَّها رَفََضت 

ي عـن صغارهـا. يـا لهـا مـن صـورة للمؤمن اآلمـن في المسـيح!  التَّخلِـّ
إنَّ نيـران دينونـة هللا أُخمـدت علـى المسـيح، عنـد صليـب الجلجثـة، وكل الذيـن هـم فـي 
المسـيح، آمنـون إلـى األبـد تحت جناحيـه. على الصليـب، ُحوكِم المسـيح كخاطئ ُمـدان، حتى 
نُحاكـم نحـن كمواطنيـن أبـرار للملكـوت السـماوي. لقد اُديـن وُحوكِـم كَُمجرم، حتـى يُمكن لنا 

ـرة للضيـاع األبـدي، مجازيًـا، ونعم، وحرفيًـا أيًضا.  أن نتحـرَّر مـن النيـران الُمدمِّ

*نرجو التعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٦ أيار )مايو(.
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٣٠ نيسان )أبريل(        األحد        

تبرئة الُْقْدس
كمـا رأينـا سـابًقا، يجـب أن تكـون هنـاك دينونة قبـل مجيء المسـيح. المـالك يُعلِن بصوت 
عظيـم أنـه: » قَـْد َجاَءْت َسـاَعُة َديُْنونَِتِه « )رؤيا ١٤: ٧(. يعطينا سـفر دانيال الوقت الذي سـتبدأ 

فيه هـذه الدينونة. 

د الذي يعطيه لنا دانيال بخصوص تبرئة الُْقْدس؟ إقراء دانيال 8: 4	� ما هو الجدول الزمني الُمَحدَّ

 

 

كل يهـودي كان يفهـم تماًمـا معنـى تَبرئـة الُْقـْدس )الهيـكل( األرضي. لقـد كان ذلك يحدث 
ـارة، الـذي كان يـوم الدينونـة. ورغـم أنَّ دانيـال قـد أدرك مفهـوم تبرئـة الُْقـْدس  فـي يـوم الكفَّ

والدينونـة، إال أنـه تحيَّـر حـول الــ 2,300 يوم. 

اقـرأ دانيـال 8: 27 ودانيـال 9: 	2، 22� كيـف كانـت اسـتجابة دانيـال حـول الرؤيـا الخاصة بالـ 
2,300 يـوم، ومـاذا كانـت اسـتجابة هللا له؟ 

 

 

فـي نهايـة األصحـاح ٨ من سـفر دانيـال، َضُعف دانيـال وأُغمي عليـه وصرخ: »كنـُت ُمتحيٍّرًا 
مـن الرؤيـا، وال فاهـم« )دانيـال ٨: 2٧(. أي أن رؤيـا الــ 2,300 يـوم )بقيـة الرؤيـا كانـت قـد تم 
تفسـيرها سـابقا؛ انظـر دانيـال ٨: ١٩–22(. األصحـاح التالـي، دانيـال ٩، يذكـر مجـيء المـالك 
جبرائيـل ليُفسـر لدانيـال نبـوة الــ 2,300 يـوم. »يـا دانيـال، إنـي خرجـت اآلن ألعلمـك الفهـم« 

)دانيـال ٩: 22(. 
المـالك جبرائيـل يُذِهـل دانيـال، إذ يكشـف لـه اسـتجابة لصالتـه بأوسـع ممـا كان يُمكـن 
أن يتخيلـه. اصطحـب المـالك جبرائيـل النبـي دانيـال عبـر العصـور/ التاريـخ وكشـف لـه الحق 
دة لبداية خدمته وموته القاسـي، تلك األحداث  الخـاص بمجـيء المسـيا، ُمعطيًا التواريخ الُمَحـدَّ
التـي ارتبطـت ُمباشـرة مـع تبرئـة الُقْدس، فـي دانيـال ٨. بمعنى آخر، مـوت المسـيح والدينونة 

مرتبطـان ال يمكـن فصلهما. 

لمـاذا ِمـن المهـم أن موت المسـيح، كما اُعلِن عنه في دانيـال 9: 24–27، مرتبط بصورة 
مباشـرة مـع الدينونـة، فـي دانيال 8: 4	؟ أي حق عظيم نتعلمه هنـا من هذا االرتباط؟ 
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١ أيار )مايو(        االثنين        

الـ 2,300 يوم ونهاية الزمان
اقـرأ دانيـال ٨: ١٧، ١٩، 2٦. مـا هـي الفتـرة الزمنيـة التي يُعلنهـا المالك والتـي تنطبق عليها 

الرؤيـا فـي دانيـال ٨ والــ 2,300 يـوم، ولماذا من المهـم فهم ذلك؟ 

 

 

يُجـادل البعـض بـأنَّ الــ 2,300 يـوم هـي أيـام حرفيـة. ويعتقـدون أيًضـا بـأنَّ القـرن الصغير 
المذكـور فـي األصحـاح ٨ من سـفر دانيال يَنطبـق على القائد العسـكري السـلوقي، أنطيوخوس 
س معبد اليهود، رغم أنَّ الـ 2,300  الرابـع )2١٦ ق. م. – ١٦٤ ق. م.(، الـذي هاجم أورشـليم ودنَـّ
يـوم ال تتوافـق مـع إطـاره الزمني. إال أنَّ هذا التفسـير، مـع ذلك، ُمناقض إلرشـاد المالك الواضح 
بـأنَّ الرؤيـا تتعلـق بــ »وقت المنتهـى«. وبكل تأكيـد أنطيوخوس لـم يَِعش في وقـت الُمنتهى. 
فـي األصحـاح ٨ مـن سـفر دانيـال، يبـدأ المـالك جبرائيل تفسـيره لنبوة الــ 2,300 يـوم. إنَّه 
ل اليونـان )دانيال  ه يُمثِـّ ل مـادي وفـارس، والتَّيس العافـي على أنَـّ د الكبـش علـى أنـه يُمثِـّ يُحـدِّ
٨: 20، 2١(. علـى الرَّغـم مـن عـدم تسـميته، كمـا تـمَّ مـع الُقوَّتين السـابقتين، فَِمـن الواضح أنَّ 
الكيـان التالـي، القـرن الصغيـر، هـو رومـا )دانيـال ٨: ٩، 23، 2٤(. بعـد ذلـك، يصـف نوًعـا مـن 
مرحلـة الدين-السياسـي )سياسـة دينيـة( لرومـا، التـي مـن شـأنها »طَـْرح الحـق علـى األرض« 
ـل فـي خدمة المسـيح السـماوية )دانيـال ٨: ١0–١2(. إنَّ تبرئة  )دانيـال ٨: ١0–١2، 2٥(، والتدخُّ
ي القوى  الُقـْدس )الهيـكل( فـي دانيـال ٨: ١٤، التـي هي ذروة األصحـاح، تُعتَبَر رَّد هللا علـى تََحدِّ
األرضيـة والدينيـة التـي حاَولَـت اغتصـاب ُسـلطة هللا. إنـه جـزء مـن الحـّل اإللهـي الـذي يقّدمه 

هللا لمعضلـة الخطيئة. 
المـالك جبرائيـل ُمسـتَعد لَِشـرح التفاصيـل فـي الجـدول الزمنـي لنبـوءات هللا. فـي ختـام 
األصحـاح ٨ مـن سـفر دانيـال، يمكننـا أن نـرى بوضوح بـأنَّ دانيال لم يفهـم الجـزء الُمتعلِّق بالـ 
2,300 يـوم مـن الرؤيـا )دانيـال ٨: 2٧(. الجزء السـابق الذي كان بشـأن الكبـش، والتَّيس، والقرن 
تيـن، األولـى والثانيـة، اللتيـن  الصغيـر كُلـه تـمَّ شـرحه، حتـى مـع التحديـد الصريـح لهويـة القوَّ

تم تحديد اسميهما )دانيال ٨: 20، 2١(. إال أن مسألة تبرئة الُقْدس لم يتم تفسيرها.  
المـالك جبرائيـل، الـذي ظهـر فـي األصحـاح ٨ من سـفر دانيـال، يظهـر اآلن في األصحـاح ٩ من 
سـفر دانيـال ويقـول لـه: »فـي ابتـداء تََضرُّعاتـك َخـَرج األمـر، وأنـا ِجئـت ألخبـرك، ألنـك أنـت 
ة رؤيـا؟ كمـا سـنرى فـي درس الغد،  ـل الـكالم وافهـم الرؤيـا« )دانيـال ٩: 23(. أيُـّ محبـوب. فَتَأمَّ
رؤيـا الــ 2,300 يوًمـا، الجـزء الوحيـد مـن الرؤيا السـابقة، في األصحاح ٨ من سـفر دانيـال، التي 

ـرها المـالك بعـد لدانيال.  لـم يُفسِّ
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دعـا المـالك جبرائيـل دانيـال بالــ »َمحبـوب«� مـاذا يخبرنـا ذلك عـن العالقـة الوثيقة 
بيـن السـماء واألرض؟ 

٢ أيار )مايو(        الثالثاء        

إرشاد المالك لدانيال
د الـذي يُعطيـه المـالك لدانيـال؟ لمـاذا يُعـدُّ هـذا  اقـرأ دانيـال 9: 23� مـا هـو اإلرشـاد الُمَحـدَّ

ُمهًمـا فـي فهـم معنـى تَبرئـة الُقـْدس الـوارد فـي دانيـال 8: 4	؟ 

 

 

ـل الكالم ويَفهـم الرؤيا )دانيـال ٩: 23(. أي  قـام المـالك بإرشـاد دانيـال بكل وضـوح ألن يتأمَّ
ه ال توجـد رؤيـا فـي األصحـاح ٩ مـن سـفر دانيال، فال بُـدَّ أن يكـون المالك  كالم وأيـة رؤيـا؟ ألنَـّ
ث عـن جـزء الرؤيـا الـوارد فـي دانيال ٨ الـذي لم يفهمـه النبي - رؤيـا الـ 2,300  جبرائيـل يتحـدَّ

يوم )دانيـال ٨: 2٧(.

ث عنهـا هـذه  يواصـل المـالك جبرائيـل فـي دانيـال 9: 24–27� مـا هـي األحـداث التـي تتحـدَّ
اآليـات فـي حيـاة وخدمة يسـوع المسـيح؟ 

 

 

ق بشـعب هللا، اليهـود. »سـبعون أسـبوًعا قُضيـت على  الجـزء األول مـن هـذه النبـوءة يتعلَـّ
س، اليوم النبـوي الواحد  شـعبك« – األمـة اليهوديـة )دانيـال ٩: 2٤(. فـي نبـوءات الِكتاب الُمقـدَّ
يُسـاوي سـنة نبويـة حرفيـة واحـدة )حزقيـال ٤: ٦؛ سـفر العـدد ١٤: 3٤(. فـي دانيـال والرؤيـا 
عندمـا يكـون لديـك ُصـَور رمزيـة، عـادة مـا يكون لديـك زمن رمـزي نبـوي أيًضا. إحـدى الطرق 
التـي يمكـن أن نتأكَّـد بهـا ِمـن أنَّ المبـدأ النبـوي لليـوم – سـنة ينطبـق ُهنـا، هـو أننـا عندمـا 
نسـتخدمه فـي نبـوءة دانيـال، فـإنَّ كل َحـَدث يتَّفـق تماًمـا مـع التسلسـل الزمنـي )انظـر درس 
الغـد(. إذا طبَّقنـا هـذا المبـدأ، ٧0 أسـبوًعا تتكـون ِمـن ٤٩0 يوًما. وبمـا أنَّ اليوم النبـوي الواحد 

يُسـاوي سـنة حرفيـة واحـدة، إذن، ٤٩0 يوًمـا هـي ٤٩0 سـنة حرفيـة. 
يُخبـر المـالك جبرائيـل النبـي دانيـال بـأن ٤٩0 سـنة »قُِضيَـت« )المعنـى الحرفـي للكلمـة 
دت« أو »تَقـرَّرت«(. قُِطَعـت  العبريـة »تشـاذاك«، تُترَجـم فـي بعـض األحيـان علـى أنَّهـا »تحـدَّ
ِمـن مـاذا؟ يُمِكـن أن تكـون النبـوءة الزمنية الوحيدة الُمشـار إليهـا ُهنا: فترة الــ 2,300 يوم في 
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دانيـال ٨: ١٤. هـذه السـنوات الــ ٤٩0، الفتـرة النبويـة، ُمرتبطة ُمباشـرة مـع الفتـرة النبوية في 
دانيـال ٨: ١٤، الجـزء الوحيـد مـن الرؤيـا الذي بَِقَي بدون تفسـير فـي دانيال ٨، والفتـرة النبوية 
الوحيـدة فـي دانيـال ٨ أيًضـا. وبالتالـي، يمكننـا أن نـرى بـأنَّ المـالك جبرائيل مع هـذه النبوءة، 

يأتـي لُِمسـاعدة دانيـال علـى فهـم مـا لـم يفهمه في األصحـاح السـابق: الــ 2,300 يوم. 

٣ أيار )مايو(        األربعاء        

»يُْقطَُع الَْمِسيُح«
ابتـدأ المـالك جبرائيـل تفسـير نبـوءة الــ ٤٩0 سـنة بحادثة كانـت عظيمة األهمية بالنسـبة 
دة التـي َصَدرت بخصوص  لدانيـال ولليهـود – األمـر بتجديد وبناء أورشـليم. رغـم األوامر الُمتعدِّ
أورشـليم، ففـي األصحـاح ٧ مـن عزرا، نكتشـف بـأنَّ األمر الذي َصَدر سـنة ٤٥٧ ق. م. قد َسـَمح 
لليهـود ليـس فقـط بالعـودة إلـى أرضهـم، ولكن أيضـا بتأسـيس أنفسـهم كمجتَمع دينـي )انظر 

عـزرا ٧: ١3، 2٧(.
مـن المهـم مالحظـة أنَّ أمـر ارتحشسـتا قـد صـدر فـي خريـف سـنة ٤٥٧ ق. م. منـذ ذلـك 
األمـر، فـي ٤٥٧ ق. م.، حتـى المسـيح، بحسـب دانيـال، سـيكون ٦٩ أسـبوًعا، أو ٤٨3 سـنة. فإذا 

منـا إلـى األمـام فـي الجـدول الزمنـي، سـنصل إلـى 2٧ م.  ابتدأنـا عنـد سـنة ٤٥٧ ق. م. وتقدَّ
كلمة المسـيح أو المسـيّا تعني »الممسـوح«. في سـنة 2٧ م. اعتََمد يسوع المسيح )المسيا( 
دة لمعمودية  )انظـر متـى 3: ١3–١٧(. تنبأ دانيال ُمسـبًقا وقبل مئات السـنين عن السـنة الُمحدَّ

المسـيح، الوقت الذي سـيبدأ فيه يسـوع خدمته التي اسـتمرت ثالث سـنوات ونصف. 

اقرأ رومية 5: 6–9 إلى جانب دانيال 9: 26� ما هي الحقائق العظيمة الُمْعلَنة هنا؟ 

 

 

»وبعـد اثنيـن وسـتين أسـبوعا يُْقطَُع الَْمِسـيُح، وليس لـه« )دانيـال ٩: 2٦( أو »ليس ِمن أجل 
نفسـه« )ترجمـة كتـاب الحيـاة(. »يُقطَـع المسـيح« أو يُصلَـب. وتضيـف اآليـة »وليـس لـه« أو 
»ليـس ِمـن أجـل نفسـه«. بمعنـى آخـر، إن موت المسـيح على صليـب الجلجثة كان مـن أجلنا، 
وليـس مـن أجـل نفسـه، ولهـذا كتـب  بولـس قائاًل: »ولكـنَّ هللا بَيَّـَن َمَحبَّتـه لنا، ألنـه ونحُن بعد 

ُخطـاة، مـات المسـيح ألجلنا« )روميـة ٥: ٨(. 
فـي دانيـال ٩: 2٧، نقـرأ بـأنَّ المسـيح »يُبِْطـل الذبيحـة والتقدمـة« فـي ُمنتََصـف األسـبوع، 
السـنوات السـبعة األخيـرة. فـي ُمنتَصف هذا األسـبوع السـبعين، في عـام 3١ م. يُثبِّت المسـيح 
عهـًدا أبديًـا بدمـه مـن خـالل المـوت علـى الصليـب، ويفقـد نظـام الذبائـح أي وكل رمـز نبوي 
فيمـا بعـد. هـذه النبوءات تُظهر بأنَّ المسـيح، المسـيا، كان َسـيُصلَب وسـيُبطل األهميـة النبوية 
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ـت بحذافيرها. وفي عيـد الفصح بالضبط،  لنظـام الذبائـح فـي ربيـع 3١ م. هذه التنبـؤات قد تَمَّ
م المسـيح ذبيحًة مـن أجلنا.  عندمـا كان رئيـس الكهنـة يقـوم بتقدمـة خـروف الفصـح، قُدِّ

مـع مراعاتنـا مـا كُِتـَب أعاله، اقرأ مرقـس 5	: 38 متى 3: 5	، 6	� كيف تسـاعدنا هذه 
اآليـات علـى فهم النبوءة فـي دانيال 9: 24–27؟

4 أيار )مايو(        الخميس        

العام 844	
دة بشـكل خاص لألمـة اليهودية  الــ ٤٩0 سـنة األولـى مـن الـ 2,300 سـنة نبوية كانـت ُمَحدَّ
القديمـة ومجـيء المسـيا )المسـيح(. الجزء األخير من سـنوات الـ 2,300 لها عالقة بشـعب هللا، 
سـواء اليهـود أو األمـم، إلـى جانـب تبرئة الُقْدس السـماوي، وانتهـاًء بالمجيء الثاني للمسـيح. 

تنطبـق الــ ٤٩0 سـنة األولـى علـى المجيء األول للمسـيا، وتنتهي فـي 3٤ م. من خالل طَرح 
ـى لنا ١٨١0 سـنوات. هذه السـنوات الــ ١٨١0 التالية  ٤٩0 سـنة ِمـن مجمـوع 2,300 سـنة، يتبقَّ
تَنطَبـق علـى شـعب هللا. إذا ابتدأنـا ِمن سـنة 3٤ م. وجمعنـا معها أو أضفنا إليها ١٨١0 سـنوات، 

سـنصل إلى ١٨٤٤ م.
فـي ضـوء تبرئـة الُقْدس أو اسـتعادة الحق الخاص بالُقـْدس ودينونة نهاية الزمان السـماوية، 
م هللا دعوتـه األخيـرة للبشـرية جمعـاء فـي رؤيـا ١٤: ٦، ٧ ليتجاوبـوا مـع محبتـه، ولِيَقبلـوا  يَُقـدِّ

نعمتـه، ولِيَعيشـوا حياة التقـوى والطاعة.

اقـرأ الوييـن 6	: 6	� مـاذا كان سـبب التكفيـر عن الُقـْدس أو تبرئة الُقْدس، ومـاذا يُعلِّمنا ذلك 
البشارة؟  عن 

 

 

بسـبب خطايـا الشـعب وآثامهـم، كان يجـب تطهيـر الُقـْدس، األمـر الـذي كان يحـدث فقـط 
ص، الذي يُرَمـز إلى حياته  ه نفس الشـيء بالنسـبة لنا. نحـن بحاجة إلى ُمَخلِـّ بـدم الحيوانـات. إنَـّ
ارة، على أنَّه السـبيل الوحيد للتبرئة فـي الدينونة.  مـن خـالل الحيوانـات المذبوحـة في يـوم الكفَّ

اقـرأ الوييـن 23: 26–29� مـا الـذي أمـر هللا شـعبه أن يفعلـوه فـي ذلك اليـوم، يـوم الدينونة، 
ومـا الـذي يجـب أن يعنيـه ذلك بالنسـبة لنـا اليوم؟ 
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كان علـى اإلسـرائيليين أن ›يُذلِّلـوا أنفسـهم‹. تُشـير هـذه العبـارة إلـى أنـه كان عليهـم أن 
صـوا قلوبهـم، ويعترفوا بخطاياهـم، ويتوبوا، ويطلبوا ِمـن هللا أن يُطهِّرهم بينما  يتواضعـوا ويتفحَّ

يُطهِّـر رئيـس الكهنـة الهيـكل األرضي. 

األصحاحـات النبويـة فـي دانيال 7–9 ورؤيا 4	 تُركز بشـكل خاص علـى النداء العاجل 
والُملِـح لالسـتعداد لسـاعة الدينونة� منذ عـام 844	، نحن نعيش في سـاعة الدينونة، 
ورسـالة الرؤيـا للمـالك األول تُعلـن: »قد جاءت سـاعة دينونته« )رؤيـا 4	: 7(� كيف، 

إذن ›نُذلِّـل أنفسـنا‹ نحن اليوم؟ 

٥ أيار )مايو(        الجمعة        

لمزيـد مـن الدرس: إليكم طريقة سـريعة وسـهلة للنظر إلى نبوءة السـبعين أسـبوًعا 
فـي دانيال ٩: 2٤–2٧. 

أواًل، السبعين أسبوًعا )دانيال ٩: 2٤(. 
ثانيا، السبعة أسابيع والـ ٦2 أسبوًعا، أو الـ ٦٩ أسبوًعا )دانيال ٩: 2٥( ِمن السبعين أسبوًعا. 

هناك األسبوع األخير، األسبوع السبعين )دانيال ٩: 2٧(. 
وأخيـرًا، األسـبوع األخيـر ينقسـم – »ِمـن ُمنتصف األسـبوع« )دانيـال ٩: 2٧( – إلى مقطعين 

ِمـن: ثالث سـنوات ونصف. 
هذا كل شـيء. سـبعون أسـبوًعا، تتألف ِمن تسـعة وسـتين أسـبوًعا، وأسـبوًعا واحًدا. وهذا 
األسـبوع الواحـد ينقسـم في المنتصـف. قُْم بإدخال التاريـخ، ٤٥٧ ق. م. في بدايـة هذه الفترة، 

وباسـتخدام عمليـة حسـابية بسـيطة – نعم، نصل إلـى ١٨٤٤ على الجـدول الزمني.
وأيًضـا، فـي الحديـث عـن الــ 2,300 يوم، لم يذكـر األصحاح ٨ من سـفر دانيـال مطلًقا متى 
تبـدأ فتـرة الــ 2,300 يـوم. »إلـى الفين وثالث مئة صباح ومسـاء )يـوم( فيتبرأ الُقـْدس« )دانيال 
٨: ١٤(. إلـى ألفيـن وثـالث مئـة يـوم – ِمـن متـى؟ لمـاذا ال يكـون ِمن وقـت رؤيا دانيـال ذاتها، 

َر الملك« )دانيـال ٨: ١(؟  »فـي السـنة الثالثة مـن ُملك بَيْلَْشـاصَّ
هـذا ال يحـل المسـألة. الرؤيـا فـي دانيـال ٨ لـم تشـمل بابـل. لقـد ابتـدأت مـع أحـداث 
تأريـخ  لوضـع  اعـي  الدَّ مـا  »النهايـة«.  وإلـى  رومـا،  اليونـان،  وفـارس،  مـادي  أي،  بابـل،  بعـد 
لَِحـَدث، الـذي هـو تَبرِئـة الُقـْدس الموجـود فـي الرؤيـا، ابتـداًء ِمـن أحـداث مملكة بابـل، التي 
ليسـت فـي الرؤيـا؟ إنَّ بدايـة تاريـخ ذروة الرؤيـا يجـب أن يأتـي مـن داخـل الرؤيـا نفسـها، 
 التـي ابتـدأت مـع مـادي وفـارس، وتمتـد إلـى وقـت النهايـة. وهـذا عـدد كبيـر مـن السـنين. 

أية واحدة بدأتها؟ لم يتم إخبارنا في األصحاح ٨ من سفر دانيال. ولكن اُخِبرنا في دانيال ٩ 

أسئلة للنقاش

	� ناقـش، فـي الصـف )الفصـل(، العالقة الوثيقـة بين البشـارة والدينونة كمـا ظََهرَت 
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فـي هذيـن القسـمين اللذيـن همـا فـي الحقيقـة نبـوءة واحـدة� لمـاذا يُعَتبـر الرباط 
بيـن اإلثنيـن أخبـاًرا سـارة بالنسـبة لنـا؟ كيـف يجـب لهـذا الترابـط أن يسـاعد فـي 

تخفيـف الخـوف الـذي يتملـك الكثيريـن فيمـا يتعلَّـق ِبِفكـرَة الدينونـة؟ 

2� تأمـل أكثـر فـي الحـق الـذي تـمَّ الكشـف عنـه فـي دانيـال 9: 26، أنَّ المسـيا أو 
المسـيح ُقِطـع، ولكـن »ليـس لـه« أو »ليس من أجـل نفسـه« )ترجمة كتـاب الحياة(� 

عـن مـاذا يتحـدث هـذا؟ ِمن أجـل َمـن ُقطـع المسـيح )المسـيا(، ولماذا؟ 

3� اقـرأ مـرة أخـرى الوييـن 6	: 6	 والوييـن 23: 26–29� تكلَّـم عـن سـبب تبرئـة 
الُقـْدس )الوييـن 6	: 6	( وكيـف يجـب علـى الشـعب أن يَتصرَّفـوا عند حـدوث ذلك 
)الوييـن 23: 26–29(� مـا هـي العالقـة بين ما يحـدث هنا، وما الذي يجـب أن يعنيه 

ذلـك بالنسـبة لنـا اليوم؟ 
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* ٦-١٢ أيار )مايو(    الدرس السابع    

السجود للخالق

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسـبوعية: رؤيا ١: ٩؛ إشـعياء 4٠: ٢٦؛ ٢كورنثوس ٥: ١7؛ كولوسـي ١: ١7؛ رؤيا 

4: ١١؛ يوحنـا ١٩: ١٦-٣٠.

َك أَنَْت  آيـة الحفـظ: » ›أَنْـَت ُمْسـَتِحٌق أَيَُّهـا الـرَّبُّ أَْن تَأُْخـَذ الَْمْجـَد َوالْكََراَمـَة َوالُْقـْدَرَة، ألَنَـّ
َخلَْقـَت كُلَّ األَْشـَياِء، َوِهـَي ِبإَِراَدتِـَك كَائَِنـٌة َوُخلَِقـْت‹ « )رؤيـا 4: 		(� 

ة األشـياء التـي عرفناهـا أو اختبرناهـا دائًما.  مـن السـهل أخـذ األشـياء كأمـر ُمَسـلَّم به، خاصَّ
كـم مـن السـهل مثـاًل على األطفال أن يأخـذوا والديهم كأمر ُمَسـلَّم به، والديهـم الذين عرفوهم 
طـوال حياتهـم القصيـرة؟ كـم مـن السـهل علينا، نحـن أيًضـا، أن نأخذ الشـمس كأمر ُمَسـلَّم به، 

السـماء، الهـواء، أو األرض التـي هي تحـت أقدامنا. 
مـع ذلـك، هـل توقَّفنـا لحظـة لنتأمـل القـدر الـذي نعتَبـر فيه الوجـود نفسـه أمرًا ُمسـلًما 
بـه؟ بمعنـى، كـم مـن مـرة توقَّفنـا وسـألنا السـؤال الفلسـفي الشـهير: لمـاذا يوجد شـيء بداًل 

ِمن ال شـيء؟ 
لمـاذا الكـون نفسـه، وكل ما فيه ِمن جالل وعظمة واألشـياء المدهشـة، لمـاذا هي موجودة 
أصـاًل؟ مـا هـو التناقـض المنطقـي الكبير الذي كان سـيحدث لـو أنَّ كَونََنا، ونحن الذيـن فيه، لم 
نكـن موجوديـن؟ وفقـا ألْحـَدث نظرية علميـة )التي يُزمعون علـى تغييرها(، فـإنَّ كوننا لم يكن 
موجـوًدا. بمعنـى آخـر، وجودنـا نحـن هـو وجـود عرضـي أو مجـرَّد صدفـة، وإنهـا لمعجـزة أننا 
موجـودون علـى اإلطـالق. وعلـى الرغـم من كل أنـواع الُخرافات واألسـاطير بشـأن نشـأة الكون 
مـن ال شـيء علـى اإلطـالق، أو نتيجة نوع مـن المعادالت الحسـابية، فإنَّ كوننـا موجود ألنَّ هللا، 

الخالق، َسـوَّاه، وَسـوَّى كّل شـيء فيه. 

*نرجو التعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١٣ أيار )مايو(.
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7 أيار )مايو(        األحد        

رفيق في الضيقات
بعد صعود المسـيح إلى السـماء )أعمال الرسـل ١: ٩(، قام يسـوع بزيارة آخر الرُّسـل األحياء، 
يوحنا، في جزيرة بطمس، حيث كان يوحنا َمنفيًا من ِقبَل اإلمبراطور الروماني القاسـي دوميتيان.

اقـرأ رؤيـا 	: 9� أنظـر أيضـا متـى 3	: 	2؛ أعمـال الرسـل 4	: 22؛ ويوحنـا 6	: 33� مـا هـي 
الرسـالة ُهنـا لـكل َمـن يسـعى أن يَتبـع يسـوع المسـيح فـي هـذا العالـم؟ 

 

 

إْذ كان ُمنَفِصـاًل عـن دعـم عائلتـه، وأصدقائـه، والمجتمع المسـيحي، لـم يُتْرَك يوحنـا وحيًدا 
فـي الضيقـات والمصاعـب التي واجهها كتاِبع ليسـوع المسـيح. فَِخْدَمته لم تنتِه بعد. وشـهادته 
لـم تكتمـل بعـد. لقـد قام زائـر مالئكي، يسـطع بانبهار، بزيـارة يوحنا فـي تلك الجزيـرة النائية، 
وجلـب لـه رسـالة ِمـن عـرش هللا ُمباشـرة. هـذه الرسـالة ِمـن يسـوع تَـرَدَّد صداهـا عبـر دهاليز 
أزمنـة العصـور. لقـد كانـت رسـالة رجاء لكل األجيـال، لكنها رسـالة خاصة إلعداد شـعب هللا في 
نهايـة الزمـان لمجيء يسـوع المسـيح. إنها رسـالة إنـذار خطيرة، كما أنها رسـالة تشـجيع لنهاية 

الزمـان إذ نسـتعد لُِمواجهـة تجـارب األيـام األخيرة )أو أيـة تجارب يمكـن أن نواجهها اآلن(. 
إذا كان لـك أن تدخـل الكهـف، حيـث يزَُعم أنَّ المالك السـماوي زار يوحنا فيـه ومعه الرؤيا 
النبويـة لسـفر الرؤيـا، سـتاُلحظ علـى الفـور هـذه الكلمـات مثبتـة علـى لوحـة عنـد المدخـل، 
ـص ِسـفر الرؤيـا بكامله: »َخافُـوا هللَا َوأَْعطُوُه َمْجًدا، ألَنَُّه قَْد َجاَءْت َسـاَعُة ... َواْسـُجُدوا  وهـي تُلخِّ

ـَماِء َواألَرِْض َوالْبَْحـِر َويََناِبيعِ الِْميَـاِه« )رؤيا ١٤: ٧(.  لَِصانِـعِ السَّ
الموضـوع المركـزي فـي سـفر الرؤيـا هو العبـادة )السـجود(. لقد ُخلِقنـا ككائنـات ُمتََعبِّدة. 
كل واحـد ِمنَّـا يَْعبُد شـيئًا ما أو شـخًصا ما. العبـادة الحقيقية، عبادة الخالق تُمكِّننا ِمن اكتشـاف 
هـدف الحيـاة الحقيقـي. إنهـا تُعطينا سـببًا للعيش. وتمنحنا شـيئًا، ليس لنموت مـن أجله فقط، 
بـل حتـى أكثـر أهميـة مـن هـذا، شـيئًا لنعيـش مـن أجلـه، وإذا َدَعـت الحاجـة، تمنحنـا شـيئًا 
ـل الضيقـات ِمـن أجلـه. وفـي الواقـع، حيـن تبـدأ الضيقـة األخيرة فـي الحدوث، سـنفهم  لنتحمَّ
بشـكل أفضـل الكلمـات التـي تقـول: »بضيقـات كثيـرة ينبغـي أن ندخـل ملكـوت هللا« )أعمـال 

الرسـل ١٤: 22(. 

ام هللا األمنـاء، مثـل يوحنـا، يواجهون الضيقات والمعانـاة، ما الذي يجعلنا  إذا كان ُخـدَّ
نُفكِّـر بأننـا، نحن أنفسـنا، لن نواجـه الضيقات أيضا؟ )انظر 	بطـرس 4: 2	–5	(� 
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٨ أيار )مايو(        االثنين        

اعبدوا الخالق )اسجدوا للخالق( 
مه رسـالة  اقـرأ رؤيـا 4	: 7� كيـف تُْخَتَتـم رسـالة المـالك األول؟ مـا هو النـداء األخير الذي تَُقدِّ

سـاعة الدينونـة هـذه؟ )انظـر أيضا إشـعياء 40: 26؛ يوحنـا 	: 	–3؛ ورومية 	: 20(� 

 

 

رؤيـا ١٤: ٧ تنتهـي بنـداء اُطلِـَق بصـوٍت عظيـم يدعو للسـجود للخالق؛ هـذا النـداء مهم جًدا 
اآلن، إذ أنَّ أغلـب الُمجتََمـع الِعلمـي وحتـى المسـيحي قد قَِبـل نظرية التَّطوُّر، هـذا التعليم الذي 
س والمسـيحية. إذا كانت نظرية  يضـرب بقـوة فـي صميم كل األشـياء المذكورة في الِكتـاب الُمقدَّ

التَّطـوُّر صحيحـة، فـإنَّ إيماننا سـيكون كذبـة، ِبُحكم الضرورة. هذا هو مدى قسـوة المسـائل.
س، سـفر  ر فـي السـفر األول مـن الِكتـاب الُمقـدَّ نـداء الرؤيـا األخيـر إذن، هـو نـداء ُمتََجـذِّ
التكويـن. لـن نتمكـن أبًدا ِمـن فَهم القضايا فـي هذه المعركـة الكونية حول العبادة )السـجود( 
مـا لـم نَْفَهـم أهمية الخليقة. »فـي البدء َخلَق هللا السـماوات واألرض« )تكوين ١: ١(. هذه اآلية 
س. »في البـدء َخلَق هللا.« الكلمة العبرية الُمسـتخدمة لـ »خلق«  هـي أسـاس كل الِكتـاب الُمقدَّ
فـي هـذه الفقـرة هـي »بَـاَرا«، وهو ِفْعل يُسـتخدم فَقـط وحصريًا لإلشـارة إلى هللا ذاتـه كفاِعل. 
لَِنحصـل علـى ُمَجـرَّد فكـرة صغيـرة عـن مـدى قـوة هللا الالمحـدودة، دعونا نتأمل في شـيء 
واحـد ِمـن خليقتـه – الشـمس. إنَّ ِمقـدار مـا تُنتجـه الشـمس مـن طاقة فـي ثانية واحـدة، هو 

أكثـر ممـا أنتجتـه البشـرية مـن خالل البتـرول، الغـاز، الفحـم، أو النـار منذ بدايـة الزمان. 
قُطـر الشـمس يسـاوي تقريبًـا ٨٦٥,000 ميـاًل )١,3٩2,000 كيلو مترًا( ويمكنها أن تسـتوعب 
مليـون كوكـب ِبَحجـم األرض. لكنَّ الشـمس هي ُمَجـرَّد واحدة ِمن ١00 بليـون نجمة على األقل 
 Pistol« ى فـي المجـرة التابعـة لنـا، َمَجـرَّة درب التَّبانـة )أو الطريـق اللبنـي(. نجـم واحد يَسـمَّ
Star« يُطلِـق طاقـًة أكبـر مـن الشـمس بعشـرة مالييـن مـرة. مليون نجـم بحجم شمسـنا يُمكن 
احتواءهـم بـكل بسـهولة ضمـن ُمحيـط »Pistol Star« هذا. كيـف يمكننا أصاًل أن نبـدأ بإيجاد 

طريقـة لمجرد فهـم الخليقة؟ 
قة لـم تُوِجد  الخليقـة تكشـف عـن إلـه ذي قُـدرة هائلـة وقـوَّة غير محـدودة. إلـه قُوَّتـه الخالَّ
السـماوات واألرض فحسـب، لكنها َعِملَت في سـبيل شـعبه عبر العصور. إنه اإلله الذي ابتدأ هذا 
العالـم، وهـو الحاضـر دائًمـا فـي هـذا العالـم، وهو الـذي لن يتخلى عن شـعبه في هـذا العالم. 

كيـف يـؤدي الحجـم الهائـل للخليقـة إلـى تعزيـز حقيقـة محبـة هللا، ألنها تُظِهـر أنه، 
رغـم صغـر حجمنـا ُمقارنـة مـع الخليقـة، فقد مـات المسـيح ألجلنا؟ 
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٩ أيار )مايو(        الثالثاء        

إله قريب 
تـه  إلـه الخليقـة، الـذي أحضـر الشـمس، والقمـر، والنجـوم إلـى الوجـود، والـذي َخلََقـت قُوَّ
ه اإلله  المهيبـة هـذا الكوكـب ومألتـه بـكل شـيء حـي، هـو أيًضـا إلـه يهتـم بـكل واحد منـا. إنَـّ
ص َشـْعبَه ِمـن العبوديـة المصريـة، هـو الـذي أرَشـَدهم في ترحالهـم فـي البرية، هو  الـذي َخلَـّ
الـذي أمطَـَر عليهـم الَمـنَّ ِمـن السـماء، هـو الـذي َجَعل أسـوار أريحـا تَسـُقط، وهو الـذي َهزَم 
أعـداء بنـي إسـرائيل قديًمـا. إنَّ نفس اإلله الـذي أطلق قُوَّته غيـر المحدودة لِيَخلـق الكون، هو 
ة الالمحـدودة لِيَهـزِم قوى الشـر التي تخـوض المعارك من أجـل أرواحنا.  الـذي أطلَـق تِلـك الُقـوَّ

اقرأ 2كورنثوس 5: 7	؛ مزمور 39	: 5	–8	؛ أعمال الرسـل 7	: 27؛ وكولوسـي 	: 7	� ما الذي 
تُعلِّمنـا إياه هـذه اآليات عن ُقـرب هللا منا؟ 

 

 

ث الالهوتيـون عـن تَعالـي هللا )رِفعـة هللا(. هي ِفكـرة أنَّ هللا موجود في مكانة أسـمى  يتحـدَّ
وأعلـى مـن كل الخليقـة. لكنهـم يتحدثـون أيًضـا عـن حلـول هللا )ُمالزمـة هللا(. وهـذه ِفكـرة أنَّ 
س، وهـو أيضا  هللا أيًضـا، وبطريقـة مـا، موجـود داخـل عالمنـا، كمـا يُظِهـر تاريـخ الِكتـاب الُمقدَّ
ُمشـارِك فيـه بشـكل وثيـق وُمتََشـعِّب وقريـب. ومـع أن الـرب سـاكن: »فـي الموضـع الُمرْتَِفـع 
س«، فهـو أيًضـا: »مـع الُمْنَسـِحق والُمتَواِضـع الروح« )إشـعياء ٥٧: ١٥(. وكما قال يسـوع  الُمَقـدَّ
لِيـن إلى واحـد، ولِيَعلَم  ، ليكونـوا ُمَكمَّ نفسـه، متحدثًـا عـن أتباعـه األمنـاء: »أنا فيهم، وأنـَت فيَّ
العالـم أنـك أرَسـلتني، وأحبَبْتَهـم كمـا أحبَبتَنـي« )يوحنـا ١٧: 23(. ال يمكـن أن يصبـح أكثـر 

حميميـة وأكثـر قُربًـا ِمـن ذلك. 
تـه واسـعتين جـًدا، حتـى أنهمـا تصـالن  األخبـار العظيمـة عـن إلهنـا هـي أنَّ عظمتـه وقُوَّ
عبـر الكـون وإلـى داخـل حيـاة كل واحـٍد منـا. لقد َوَعـَد هللا بأن يُعيـد ُصْنَعنـا، ويُعيد تَشـكيلنا، 
دنـا إلـى شـبه صورتـه. تأمـل فيمـا يعنيـه ذلـك. اإللـه الـذي َخلَـق، والـذي يحفـظ ويرعى  ويُجدِّ
بالييـن الَمَجـرَّات، هـو نفـس اإللـه، الذي ليـس فقط »بـه نحيـا، ونَتََحـرَّك، ونُوَجـد« )أعمال ١٧: 
2٨(، بـل أيًضـا الـذي يَعَمل فـي قلوبنـا، لِيُعطينا قلوبًـا جديـدة، ولِيُطهِّرنا من الخطيئـة، ولِيَصنع 
ِمنَّـا خليقـة جديـدة فـي المسـيح. إنَّ إدراكنـا بـأنَّ هللا، إلهنـا، هـو إلـه يمتلـك مثل هـذه القوة، 

ويحبنـا ويعتنـي بنـا إلـى هـذه الدرجة، هـي فكـرة ُمطمئنـة للغاية. 

كيـف يمكننـا أن نتعلَّـم اسـتخالص الرجـاء واالطمئنان ِمـن فهم حلـول أو ُمالزمة هللا؟ 
أو هـل هـذا يخيفـك، ألن هللا يعـرف أعمق أسـرارك؟ كيـف يجب للبشـارة أن تمنحك 
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السـالم في هذا السـياق؟ 

 

١٠ أيار )مايو(        األربعاء        

البشارة، الدينونة، الخليقة
انظـر إلـى رسـالة المـالك األول. البشـارة األبديـة. سـاعة الدينونـة. السـجود للخالـق )عبادة 
الخالـق(. انظـر إلـى مـدى الترابـط بيـن هـذه األفـكار. عندمـا نقف أمـام خالقنـا فـي الدينونة، 
إنهـا البشـارة فقـط هـي التـي تعطينـا أي رجـاء علـى اإلطـالق. »إًذا، ال شـيء مـن الدينونة اآلن 
على الذين هم في المسـيح يسـوع، السـالكين ليس حسـب الجسـد بل حسـب الروح« )رومية 

٨: ١(. ال شـيء مـن الدينونـة اآلن - وبالتأكيـد ليـس فـي الدينونة. 
رسـالة هللا كخالـق هـي رسـالة جوهريـة للحق الحاضـر، خاصة عندمـا تهدد نظريـة التطور، 

حتـى عنـد ارتدائهـا ثوب »المسـيحية«، بهـدم األسـاس الكامل لإليمان المسـيحي. 
مـع ذلـك، فـي خضـم هجـوم الِفكـر التَّطـوُّري، أقـام هللا كنيسـًة، أقام شـعبًا، اسـمه فـي حدِّ 
ذاتـه هـو شـهادة ضـد فكـرة التَّطـوُّر – شـعٌب عليـه أن يُعلِـن الحـق األسـاس بشـأن هللا كخالق 

)ُمخلِّص(.  وكفـادي 

اقـرأ افسـس 3: 9؛ كولوسـي 	: 3	–7	؛ رؤيـا 4: 		؛ وروميـة 5: 7	–9	� مـا الـذي تُعلِّمه هذه 
اآليـات عن يسـوع كخالق وكفـادي )ُمخلِّص(؟ 

 

 

ص(. فـي  انظـر إلـى مـدى الترابـط الوثيـق بيـن يسـوع كخالـق وبيـن يسـوع كفـادي )ُمخلِـّ
ص فيهـا دور المسـيح كخالـق، وهـو حتًمـا مـا تفعلـه نظريـة التطـور، فـإنَّ  اللحظـة التـي يَتَقلَـّ
ص( يدخـل مرحلـة التسـاؤل أيًضـا. يأتي يسـوع المسـيح ليفتدينـا ويُخلِّصنا  دوره كفـادي )ُمخلِـّ
ِمـن الخطيئـة، ِمـن المـوت، ِمـن الُمعانـاة، وِمن الُعنـف – هذا في حيـن أن الخطيئـة، والموت، 
والُمعانـاة، والُعنـف، وفًقـا لمـا تعلّمـه نظرية التطور، هي وسـائل الخلق نفسـها؟ وبهذا فإنَّ هللا 
يفتدينـا ِمـن نفـس العمليـة التـي اسـتَخَدمها ليخلقنـا في بـادئ األمر؟ يـا لها من كذبـة خطيرة!

ومـا يزيـد األمـر سـوًءا هـو أنَّ نظريـة التطـور تسـخر مـن ِفكـرة موت يسـوع المسـيح على 
الصليـب. لمـاذا؟ )انظـر روميـة ٥: ١٧–١٩( يربط بولس، بشـكل ال ينفصم، بيـن دخول الخطيئة 
بواسـطة آدم وموت يسـوع المسـيح. هناك ارتباط مباشـر إذن، بين آدم ويسـوع. مع ذلك، في 
أي نمـوذج تَطَـوُّري، لـم يكـن بإمـكان آدم الخالـي ِمـن الخطيئـة أن يُْدِخـل الموت إلـى العالم، 
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ألن المفتـرض حسـب نظريـة التطـور هـو أن المـوت - مالييـن السـنين ِمـن المـوت – كان هـو 
الِقـَوى والطاقـة الالزمة لَِخلـق آدم أصاًل. 

ومـن ثـم، منـذ البدايـة، تدمـر نظريـة التطـور األسـاس الكتابـي للصليـب. على عكـس ذلك، 
فـإن السـبتيين المجيئييـن، ومـن خـالل دعوتهم العالـم ليسـجدوا للخالق، يقفون كشـهادة َحيَّة 

ضـد هـذا الخطأ. 

١١ أيار )مايو(        الخميس        

الخالق على الصليب
ا كان مقـدار مـا يمكننـا أن نفعلـه لُِنظهـر إعجابنـا بـاهلل ولِنسـجد لـه كخالقنـا، فهنالـك  أيًـّ
ًدا، إلى فكـرة أنَّ خالقنـا هو أيًضا  المزيـد. لقـد نظرنـا سـابًقا، لكـنَّ األمـر يسـتحق أن ننظر ُمجـدَّ
فادينـا وُمخلِّصنـا. اإللـه الـذي َخلََقنـا، هـو ذاتـه الـذي فََدانـا وخلَّصنـا. اإللـه الـذي قـال: »نَعَمل 
اإلنسـان علـى ُصورَتنـا كََشـبَهنا« )تكويـن ١: 2٦(، هـو ذات اإللـه، الـذي َصـَرخ علـى الصليـب: 
ث عن  »إيلـي، إيلـي، لمـا شـبقتني« )أي: إلهـي، إلهـي، لمـاذا تركتنـي؟(« )متـى 2٧: ٤٦(. نتََحـدَّ
السـبَّب الـذي يدعونـا للخـوف ِمـن هللا، بـل باألكثـر، السـبب الـذي يدعونـا ألن نُعطيـه المجـد 

وكذلـك الِعبـادة )السـجود له(! 
كيـف يُمكننـا، كجنـٍس بشـري سـاقط، أن نسـتجيب بشـكل واٍف لهـذا الحق الُمذِهـل؟ ماذا 
بإمكاننـا فعلـه كاسـتجابة؟ لقد تمَّ إخبارنا في رسـالة المـالك األول، ماذا علينـا أن نفعل: »خافوا 
هللا واعطـوه مجـًدا، ألنـه قـد جـاءت سـاعة دينونتـه، واسـجدوا لصانـع السـماء واألرض، وينابيع 

الميـاه« )رؤيا ١٤: ٧(. 

اقـرأ يوحنـا 9	: 6	–30، َوْصـف يوحنـا ليسـوع علـى الصليـب� بينمـا تقـرأ، َفكِّـر فـي آيـات 
س التـي قرأناها سـابًقا عن يسـوع باعتباره الخالـق، كونه ذاك الـذي فيه »ُخلَِق  الِكتـاب الُمقـدَّ
الـكُل: مـا فـي السـماوات ومـا علـى األرض، مـا يُرى وما ال يُرى، سـواء كان عروشـا أم سـيادات 
أم رياسـات أم سـالطين� الـكل بـه وله قـد ُخلِق« )كولوسـي 	: 6	(� كيف لنا أن نسـتجيب مع 

هـذا التعبيـر الُمذِهل عـن محبة هللا؟ 

 

 

إنَّ رسـالة المـالك األول للسـجود للخالـق جاَءت بعـد الصليب، بعد أن أصبَـَح من المعروف 
للكـون المراقـب وألتبـاع يسـوع المسـيح بأنَّ ذاك الـذي َصَنع »السـماء واألرض والبحـر وينابيع 
الميـاه« هـو ذاتـه الـذي، رغم كونـه هللا: »أَخَذ صورة عبـد، صائِرًا في شـبه النـاس. وإذ ُوِجَد في 

الهيئـة كإنسـان، َوَضـَع نفسـه وأطاع حتى الموت، مـوت الصليب« )فيلبـي 2: ٧، ٨(.
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يـا لـه من مشـهد مذهل ذاك الذي كان بالنسـبة للذين عرفوا يسـوع قبـل مجيئه إلى األرض 
كإنسـان. فـال عجـب أنَّ الكائنـات السـماوية أيًضـا تَسـجد له. بالنسـبة لنـا، إذ قد افتُدينـا بدمه، 

مـاذا عسـانا أن نفعل سـوى أن نعبد ونَسـجد لخالقنـا وفادينا؟ 

فـي ضـوء الصليـب، لمـاذا تُْعَتَبـر فكرة ُقـدرة البشـر السـاقطين على إضافة أي شـيء 
إلـى مـا فعلـه المسـيح علـى الصليب هـي ضرب مـن الهرطقـة؟ أي عمل مـن أعمالنا 

يُمِكـن أي يُضيـف إلـى مـا فعلـه الخالـق بالفعل مـن أجلنا؟ 

١٢ أيار )مايو(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس:  إنَّ عبـادة هللا هـي مركـز األسـفار المقدسـة، وقـد كانـت دائًمـا 
موضـوع خـالف ونـزاع بيـن البشـر وشـعب هللا. عبـر كل العهـد القديـم، وبَّخ األنبياء شـعب هللا 
علـى عبادتهـم آللهـة أخـرى أو علـى عبادتهـم هلل من خـالل اسـتخدام مُمارسـات ِعبـادة العالم 
الوثنـي. الصـراع بيـن عبـادة هللا أو عبـادة آلهـة أخـرى ينتمـي إلـى مركز الصـراع الكونـي، وجاء 

مصحوبًـا ِبتَجاُهل شـريعة هللا. 
ق بما يجب  »الِعبـادة تتنـاول أهـم الجوانب األساسـية للوجود البشـري، مـن حيث أنها تتعلَـّ
علـى البشـر، ككائنـات حيَّـة، أن يفعلـوه عندمـا يواجههم حضـور الخالـق ... فقط أولئـك الذين 
هـم علـى قيـد الحيـاة يمكنهـم أن يعبـدوا الـرب؛ األمـوات ال يسـتطيعون أن يسـبِّحوا هللا وال أن 
يعبـدوه... ذاك الـذي َخلََقنـا، يدعونا ألن نَُسـلِّم له حياتنـا في َعَمل الِعبادة لكي نسـتعيدها منه 
أكثـر غنـًى، السـتخدامها مـن أجل منفعـة اآلخرين. العبـادة لها عالقـة بطبيعة وجودنـا والهدف 
منـه، وبالحاجـة إلـى وجـود مركـز خـارج أنفسـنا يحررنـا مـن األنانيـة. إنَّ عـدم عبـادة هللا هـو 
فقـدان سـبب وجودنـا؛ هو أن نعيش فـي حالة من التشـتُّت واالرتباك، وبالتالـي نحتضر، ونَتَّجه 
إلـى االنقـراض الكامـل ألننـا منفصلـون عـن مصـدر الحياة ذاتـه« - )أنجيـل مانويـل رودريجيز، 

»انتهـاء الصـراع الكونـي: دور رسـائل المالئكـة الثالثة«، مخطوطـة غير منشـورة، صفحة ٤2(. 

أسئلة للنقاش
	� تأمـل أكثـر فـي هـذه الفكرة: لمـاذا، في عالـٍم سـاقط، ال يكفي أن نكـون مخلوقين 

ِمـن ِقبـل هللا� لمـاذا نحتاج إلـى وعد الفـداء أيًضا؟ 

2� فكَّـر فـي بعـض االختبـارات التـي رأيَت فيها، بشـكلٍّ ال يقبل الشـك، ُقـوَّة هللا تَعمل 
ل في  فـي حياتـك؛ أي بطريقـة أظَهـرَت لـَك محبَّـة هللا من أجلـك أنَت شـخصًيا� ثُـمَّ تأمَّ
حقيقـة أنَّ هـذا هـو هللا الـذي َخلَـَق الكـون بأكملـه! وهذا اإللـه يُحبُّك أنـت بما يكفي 
لَِيعتنـي ويهتـم بحياتك� لماذا يجب لهذه الحقيقة أال تكون ُمطمِئنة فحسـب، بل سـبًبا 

للتواضـع أيًضا؟
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3� لـو أنَّ نظريـة التطـور كانـت صحيحـة، َفكِّـر بشـأن الكيفيـة التـي سـتتم دعوتنـا بها 
مـار، والُمعانـاة،  لعبـادة خالـق اسـتخدم بالييـن السـنين مـن المـوت، والُعنـف، والدَّ
واالنقـراض الجماعـي لكـي يخلقنـا، بينما فـي نفس الوقـت يُعطينا قصة مختلفـة تماًما 
فـي سـفر التكويـن عـن كيفية خلقه لنـا� ومع ذلك، يُفَتـرَض بنا أن نعبـده؟ نعبده ألجل 

مـاذا؟ ألنـه كـذب علينـا لمـدى آالف السـنين عـن كيفيـة مجيئنا إلـى ُهنا في األسـاس؟ 
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* ١٣–١٩ أيار )مايو(    الدرس الثامن    

السبت والنهاية

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
٩؛ رؤيـا   ،٦ المراجـع األسـبوعية: يعقـوب ٢: ٨-١٣؛ تثنيـة ٥: ١٢-١٥؛ مزمـور ٣4: 

١4؛ ٢بطـرس ٣: ١٣؛ رؤيـا ٢١: ٢. 

ُهـوِر ِفـي هللِا َخالِِق  ـرِّ الَْمكُْتوِم ُمْنـُذ الدُّ آيـة الحفـظ: »َوأُنِيـَر الَْجِميـَع ِفـي َمـا ُهـَو َشـرِكَُة السِّ
الَْجِميـعِ ِبَيُسـوَع الَْمِسـيحِ« )أفسـس 3: 9(�  

إنَّ جوهـر كرامـة اإلنسـانية هو خلقهـم بطريقة معروفة. وحقيقة أن هللا خلقنا بشـكل فريد 
يضـع قيمـة لـكل إنسـان. الجنيـن الـذي لم يُولَـد بعد في رحـم أمـه، المراهق الُمصاب بالشـلل 
ة الُمبْتَلِيـة بمـرض الزهايمـر، جميعهـم لديهم  الرباعـي، الشـاب الُمصـاب ِبُمتالزمـة داون، الَجـدَّ
قيمـة كبيـرة عنـد هللا. هللا هـو أبوهـم. وُهـم أبنـاؤه وبناتـه. »اإللـه الـذي خلـق العالـم وكل مـا 
فيـه، هـذا، إذ هو رب السـماء واألرض، ال يسـكن فـي هياكل مصنوعة باأليـادي ... وصنع من دم 

واحـد كل أمـة مـن الناس يسـكنون علـى كل وجـه األرض« )أعمال الرسـل ١٧: 2٤–2٦(. 
إنَّ إرثنـا هـو إرث ُمشـتَرَك. نحـن ننتمي إلى نفـس العائلة. نحن إخوة وأخـوات، ُصِنعنا، وتمَّ 
ر الخليقة إحساًسـا حقيقيًـا بالقيمة الذاتيـة. عندما  تشـكيلنا، وُجِبلنـا ِمـن ِقبَـل نفـس اإللـه. تَُوفِـّ
اجتََمَعـت الجينـات والكروموزومات مًعا لتشـكيل البنيـة البيولوجية الفريدة لشـخصيتك، حطَّم 
هللا القالـب مـن بعـدك. ال يوجـد أحـد آخر مثلك فـي الكون كله. أنت شـخص فريـد، مخلوق ال 
نظيـر لـه، كائـن ذو قيمـة هائلـة إلى درجـة أن هللا الذي خلق الكون، أخذ على نفسـه أجسـادنا 

م نفسـه كذبيحـة ِمن أجلـك أنت وِمن أجـل خطاياك!  البشـرية وقَـدَّ

*نرجو التعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢٠ أيار )مايو(. 
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       األحد         ١4 أيار )مايو(

الدينونة، الخليقة، والُمَسائَلة
دفَة، وِقرد أفريقي  إذا كُّنـا، ُمَجرَّد مجموعة ِمن الخاليا الُمشـكَّلة بشـكل عشـوائي، ونِتَـاج الصُّ
ُمتَطـوِّر، ال شـيء أكثـر مـن ذلـك، فلـن يكـون للحياة الكثيـر مـن المعنـى. إذا كُنَّا ُمَجرّد شـخٍص 
ر عددهـم بثمانيـة مليـار شـخص يُمزِّقـون بعضهـم البعـض مـن أجـل مسـاحٍة  ِمـن الذيـن يَُقـدَّ
للعيـش علـى كوكـب يدعـى األرض، فـإنَّ الحيـاة تفقـد َهَدفهـا، بخـالف مجـرد البقـاء علـى قيد 
س سـببًا للعيـش وواجبًا  ر الخليقة بحسـب الِكتـاب الُمقدَّ الحيـاة. علـى العكـس مـن ذلـك، توفِـّ
لنا  أخالقيًـا للعيـش. لقـد َخلََقنـا هللا، ونحـن مسـؤولون أمامه عـن أفعالنا. ذاك الـذي َخلََقنـا يُحمِّ

ـس ثواِبـت، حتى فـي عالـم »النِّسـبيَّة األخالقية«.  المسـؤولية. لقـد أسَّ

اقـرأ رؤيـا 4	: 7، روميـة 4	: 0	، ويعقـوب 2: 8-3	� ما الذي تُشـير إليـه الدينونة حول قضايا 
مثـل الُمَسـائَلة والمسـؤولية؟ كيف تترابط مًعـا كل ِمن الدينونة، ووصايـا هللا، والعبادة؟ 

 

 

رسـائل المالئكـة الثالثـة الطائريـن فـي وسـط السـماء فـي األصحـاح ١٤ مـن سـفر الرؤيـا، 
تُعلِـن أنـه: »قـد جـاءت سـاعة دينونتـه« )رؤيـا ١٤: ٧(. وبمـا أنَّ هللا قـد َخلََقنـا مـع قُـْدرَة علـى 
اتِّخـاذ اختيـارات أخالقيـة، فنحن مسـؤولون عـن القرارات التـي نَتَّخذها. إذا كُنَّـا ُمجرَّد مجموعة 
عشـوائية مـن الخاليـا، نِتَـاج صفاتنـا الموروثـة وبيئتنـا فقـط، فـإنَّ أفعالنـا َسـتَتقرَّر، وإلـى حـدٍّ 

بعيـد، ِمـن ِقبَـل ِقـَوى ال نسـتطيع أن نَتََحكَّـم بها. 
لكـنَّ الدينونـة تفتَـرض ضمًنـا مسـؤولية أخالقية. في سـاعة المحنـة هذه من تاريـخ األرض، 
سـاعة الدينونـة، يدعونـا هللا لَِنتَِّخـذ قرارات في ضوء األبديـة. إنَّ الدعوة الُمخلصـة للمالك األول 
التـي تقـول: »اسـجدوا لصانـع السـماء واألرض وينابيـع المياه« )رؤيـا ١٤: ٧( تَْعتَرف بأنَّ أسـاس 

كل الِعبـادة هـو حقيقـة أننا قـد ُخلَِقنا ِمـن ِقبَل هللا. 
فـي غضـون ذلـك، فـإنَّ ِحفظنـا لَِسـبْت اليـوم السـابع، يُظِهـر إيماننـا بـأنَّ يسـوع ُمسـتحق 
للعبـادة كخالقنـا. ويُظِهـُر حفظنـا للسـبت قبولنـا لشـريعة الوصايا العشـر كمبـادئ إلهية موحى 
بهـا لعيـش حيـاة إلـى ملئهـا. وألنَّ الشـريعة هـي أسـاس ُحكم هللا وهـي إعالن عـن صفاته، فهي 
تُصبـح مقيـاس الدينونـة. إنَّ أمانتنا لوصية السـبت هي اعتراف بالتزامنـا ألن نعيش حياة الطاعة. 

ر فهمنـا للخليقـة علـى تصرفاتنا؟ مـا عالقـة الوراثـة والبيئة بالقـرارات التي  كيـف يؤثِـّ
نَتَّخذهـا يومًيـا؟ كيـف يمكننـا، بنعمـة هللا، أن نََتغلَّـب علـى عيوب شـخصيتنا التي لم 

نختـر أن تكـون فينـا أصاًل؟ 
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١٥ أيار )مايو(        االثنين        

السبت والخليقة
ألنَّ عالمنـا ِبأَمـّس الحاجـة إلى رسـالة الَخلق الُمطمئنة، أعطانا هللا يوم السـبت. في منتصف 
القـرن التاسـع عشـر )منتصـف الــ ١٨00(، عندمـا اجتاحـت فرضيَّـة التطـور العالـم الثقافـي 
كاإلعصـار، أرسـل هللا رسـالة رجـاٍء مذهلـة. كُنَّـا ندرس هذه الرسـالة، الـواردة في رؤيـا ١٤: ٦، ٧. 
ه يُبِْغض يسـوع المسـيح، وال  لقـد بـذل الشـيطان كل محاوالتـه لتشـويه فكـرة الخليقـة، ألنَـّ
يريـده أن ينـال العبـادة التـي يسـتحقها كخالقنـا وفادينا. السـبت هو في محور الصـراع العظيم 
حـول اسـتحقاق المسـيح لنيـل الِعبـادة كخالقنـا. رسـالة هللا لنهايـة الزمـان هي تلـك التي تدعو 
البشـرية جمعـاء للعـودة إلـى عبادة المسـيح كخالق السـماء واألرض. إنَّ أسـاس كل العبادة هو 

حقيقـة أنَّه هـو َخلَقنا. 

اقـرأ تكويـن 2: 	–3؛ خـروج 20: 8–		؛ وتثنيـة 5: 2	–5	 في سـياق رؤيا 4	: 6، 7� كيف نرى 
فـي وصية السـبت الترابط بين الخليقـة والفداء أيًضا؟ 

 

 

السـبت هـو رمـز أبـدي لراحتنا في المسـيح. إنه عالمـة خاصة لوالئنـا للخالق )حزقيـال 20: ١2، 
20(. وبـداًل مـن أي مطلَـب قانونـي اعتباطي، يُظِهر السـبت بـأنَّ الراحة الحقيقية ِمن الِبـرِّ باألعمال 
َق لنا ما لم يكن من الممكن أن نفعله ألنفسـنا.  م عن هللا، الـذي َحقَّ موجـودة فـي هللا. السـبت يتكلَـّ
س ألن نسـتريح فـي محبـة هللا وعنايتـه فـي كل يوم سـبت. السـبت  يدعونـا الِكتـاب الُمقـدَّ
ـت )التقيـد المفـرط بالنامـوس(؛ رمز  هـو رمـز للراحـة وليـس للعمـل؛ رمـز للنعمـة وليس للتزمُّ
كال على هللا وليس لالتكال على أنفسـنا. في كل يوم سـبت نفرح  للطمأنينـة وليـس لإلدانـة؛ لالتِـّ

ِبَصـالح هللا، ونَُسـبِّحه ِمـن أجـل الخـالص الذي يوجـد في المسـيح فقط.
السـبت هـو أيضـا الرَّابـط األبـدي مـا بيـن كََمـال جنـة عـدن فـي الماضـي ومجـد السـماء 

الجديـدة واألرض الجديـدة فـي المسـتقبل )إشـعياء ٦٥: ١٧؛ رؤيـا 2١: ١(. 
ه رابـط وصـٍل مـع عائلتنـا األصليـة. لقـد ُحِفـَظ  السـبت يدعونـا للرجـوع إلـى جذورنـا. إنَـّ
السـبت بصفـة متواصلـة منـذ بدايـة الزمـان. إنـه اتَّصـال غير ُمنقطـع يعود بنـا عبر الزمـان إلى 
َخلقنـا. إنـه يجعلنـا ُمركِّزيـن دائًمـا علـى الحقيقـة المجيـدة بأننـا أبنـاء هللا. وهـو يدعونـا إلـى 

عالقـة حميمـة وقريبـة معـه. 

كيـف ألَمَحـت وصيـة السـبت إلـى اآليـات فـي رؤيـا 4	: 6، 7، ولمـاذا هـي مهمـة 
لرسـالة نهايـة الزمـان التـي ننـادي بهـا؟ )انظـر خـروج 20: 8–		�( 
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       الثالثاء         ١٦ أيار )مايو(

تزييًفا ليس بارًعا
فـي محاولـة لتدميـر تفرُّد وتميُّـز خليقتنا، أَدخل الشـيطان تزييًفـا ولكن ليس بتلـك البراعة. 
التزييـف الـذي قَِبلَـه حتـى بعض الذين بينا، هو على هذا النحو: هللا هو السـبب األول واألسـاس 
للخليقـة، لكنـه اسـتَغرَق عصـوًرا طويلة ليأتي بالحيـاة إلى الوجود. وقد كان التَّطـوُّر هو العملية 
التـي اسـتَْخَدَمها هللا فـي عمليـة الَخلـق. إن هذا النَّهج يُحـاول أن يُوفِّق بين »البيانـات العلمية« 
ام الخليقـة طويلة،  وقصـة الَخلـق الـوارد ذكرهـا فـي ِسـفر التكوين. وهـو نهج يؤكـد على أنَّ أيَـّ

دة، وأن الحياة علـى األرض عمرها باليين السـنين.  وهـي عبـارة عـن فتـرات زمنية غير ُمحـدَّ

اقـرأ مزمـور 33: 6، 9 وعبرانييـن 		: 3� مـا الـذي تُخبرنـا بـه هـذه الفقـرات الواضحـة عـن 
الكيفيـة التـي َخلـق هللُا العالـم بهـا؟

 

 

س واضحة. هللا »قـاَل، فَـَكان. ُهَو أَمـَر، فََصـار« )مزمور 33:  قصـة الَخلـق فـي الِكتـاب الُمقـدَّ
٩(. »باإليمـان نَْفَهـم أنَّ العالميـن اُتِقَنـت بكلمـة هللا« )عبرانييـن ١١: 3(. األصحـاح األول مـن 
سـفر التكويـن يؤكِّـد بـأنَّ هللا َخلَـق األرض فـي ِسـتَّة أيـام حرفيـة، كل يـوم منهـا مكـوَّن ِمـن 2٤ 
سـاعة، واسـتراح فـي اليـوم السـابع. إنَّ التركيـب اللغوي لألصحاحيـن ١ و2 من سـفر التكوين ال 
يسـمح بـأي شـيء آخر. حتـى العلمـاء الذين ال يؤمنـون ِبَحرِْفيَّة السـتة أيـام للخليقـة، يَْعتَرِفون 
ـت في سـتة أيـام حرفية. ـفر كان التأكيـد علـى أن عمليـة الَخلـق قـد تمَّ بـأنَّ َهـَدف كاتـب السِّ

 »yom« الكلمـة العبريـة لــ »يـوم« والـواردة فـي األصحـاح األول مـن سـفر التكويـن هـي
س، فـي كل مـرة يضـاف رقم إلى كلمـة »يوم«  )ذاتهـا باللغـة العربيـة(. عبـر كل الِكتـاب الُمقـدَّ
د الفترة الزمنية الُمشـار  محـواًل إياهـا إلـى ِصفـة )اليـوم األول، اليوم الثالـث، أيًّا كان(، فإنـه يَُحدِّ

إليهـا بــ 2٤ سـاعة. بـدون اسـتثناء، إنهـا دائًما فتـرة تتألف من 2٤ سـاعة. 
كذلـك، وإلـى النقطـة مباشـرة، إذا لـم يخلـق هللا العالم في سـتة أيـام حرفية، فمـا هي أهمية 
سـبت اليـوم السـابع؟ لمـاذا يأمـر هللا بحفظـه؟ لـن يكـون مـن المنطقـي أبًدا تـرك السـبت كإرث 
أبدى ألسـبوع َخلٍق ُمؤلَّف ِمن سـتة أيام، إذا لم يكن أسـبوع الَخلق هذا موجوًدا من األسـاس. إنَّ 
ـت عبـر عصـور طويلة من الزمـن هو في حـد ذاته إنـكار لضرورة  قبـول فكـرة أن الَخليقـة قـد تمَّ
س.  حفـظ سـبت اليـوم السـابع. إنَّها أيًضا تُثير أسـئلة خطيـرة فيما يتعلـق بنزاهة الِكتـاب الُمقدَّ

ى الشـيطان صميـم ُسـلطة هللا، وأي شـيء يُمكـن أن يكـون أكثـر  بمهاجمتـه السـبت، يتحـدَّ
فاعليـة فـي تدميـر ِذكـرى الخليقـة فـي سـتّة أيـام ِمـن إنـكار حقيقـة إتمـام عمليـة الخلـق في 
سـتة أيـام؟ ال عجـب أن كثيريـن مـن النـاس، بما فـي ذلـك المسـيحيين، يتجاهلون َسـبْت اليوم 

السـابع. يـا لـه مـن مخطـط للخديعـة النهائية. 
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١7 أيار )مايو(        األربعاء        

الخليقة، السبت، ونهاية الزمان
الصـراع العظيـم، الـذي ابتـدأ فـي السـماء، كان حـول مسـألة ُسـلطة هللا. ويبقـى التَّحـّدي 

نفسـه اليـوم أيًضـا.

اقرأ رؤيا 4	: 7، 9، 2	� لخِّص هذه اآليات من خالل إكمال الُجَمل أدناه:

رؤيا ١٤: ٧ هي دعوة لـ  

 

رؤيا ١٤: ٩ هو نداء ُمْخلِص لكي ال  

 

رؤيا ١٤: ١2 تَِصف َشعبًا يمتازون بأنَّهم  

 

ـراع فـي األيـام األخيـرة بيـن الخيـر  هـذه الفقـرات تُوِضـح بـأنَّ األمـر الجوهـري بشـأن الصِّ
والشـر، المسـيح والشـيطان، هـو العبـادة )السـجود(. هل نحـن نَعبُـد الخالِق أو الوحـش؟ وألنَّ 
الخليقـة تَُشـكِّل األرضيـة لـكل معتقداتنـا )فـي نهايـة األمـر، مـا الـذي نعتقد بـأنَّ لـه أي معنى 
ن في سـرد أحـداث الَخلْق  بعيـًدا عـن هللا كخالقنـا؟(، فـإنَّ سـبت اليـوم السـابع نفسـه، الُمتَضمَّ
فـي سـفر التكويـن )تكويـن 2: ١-3( يَِقـُف كعالمة أبدية ثابتـة ال تتغير لتلك الخليقـة. إنه الرمز 
األساسـي ألكثـر تعليـم أساسـي. األمـر الوحيـد األكثـر أساسـية وأهمية بالنسـبة له هـو هللا ذاته. 
بالتالـي، فـإنَّ انتـزاع سـبت اليوم السـابع هو انتزاع لسـلطة الرب على أعلى مسـتوى ممكن، 
ـعي  أي ُسـلطته كَخالـق. إنـه للوقـوف وراء كل شـيء واسـتئصاله مـن الصميـم. إنـه بالفعـل السَّ

الحتـالل مكان هللا نفسـه )2تسـالونيكي 2: ٤(. 
بالطبـع، األمـر الحقيقـي فـي األيـام األخيـرة هـو محبتنـا ووالؤنـا ليسـوع المسـيح. ولكـن 
س، هـذه المحبـة يَُعبَّـر عنهـا بالطاعـة للوصايـا )١يوحنـا ٥: 3؛ رؤيا ١٤:  بحسـب الِكتـاب الُمقـدَّ
١2( – والسـبت وحـده بيـن الوصايـا يقـف وراء كل شـيء ألنـه وحـده يُشـير إلـى هللا كخالـق 
)خـروج 20: ٨-١١(. فـال عجـب أنـه سـيكون الرمز الخارجـي لالنقسـام األخير بين أولئـك الذين 
يعبـدون الـرب وأولئـك الذيـن يعبـدون الوحـش )رؤيـا ١٤: ١١، ١2(. بالنظـر إلـى مدى أساسـية 
وجوهريـة السـبت بالنسـبة لـكل شـيء آخر، ِمن الصعـب أن نرى كيـف يُمكن للقضيـة األخيرة 

المتعلقـة بعبـادة الخالـق أن تكـون حـول أي شـيء آخر. 

ه ال يوجـد أي فـرق في اليـوم الذي يحفظه الشـخص  الكثيـر مـن النـاس يُجادلـون بأنَـّ
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كيـوم سـبت للراحـة، طالمـا أننـا نحفـظ يوًمـا ما� كيـف نُجيب علـى هـذه الحجة ِمن 
س؟  الِكتـاب الُمقدَّ

 

١٨ أيار )مايو(        الخميس        

السبت والراحة األبدية
السـبت هـو ملجـأ فـي عالم ُمرَهـق. كل أسـبوع، نترك هموم هـذا العالم وندخـل في ُخلوة 
مـع هللا )مركـز للرياضـة الروحية مع هللا( - السـبت. المؤلف اليهودي الشـهير، أبراهام هيشـيل، 
يدعـو السـبت: »قَْصـٌر فـي الزمـن« )ذا سـاباث: إتـس ميينـغ فور مـودرن مان، صفحـة ١2(. في 
اليوم السـابع من كل أسـبوع، ينزل القصر السـماوي من السـماء إلى األرض، ويدعونا الرب إلى 

مجـد حضـوره، لفتـرة الـ 2٤ سـاعة هـذه، لقضاء وقـت من الشـركة الوثيقة معه. 
فـي المقدمـة الخاصـة بكتاب هيشـيل عن جمال وقُدسـية السـبت، كتبت ابنة هيشـيل عن 
أهميـة السـبت مسـتخدمة الكلمات التالية: »السـبت هو تعبيـر مجازي عن الفـردوس )الجنَّة(، 
وهـو شـهادة لحضـور هللا؛ إننـا نتوقَّع حقبة مسـيانية سـتكون سـبتًا للراحـة ]أي عندمـا نبدأ في 
نا لذلـك االختبار: ما لـم يَتََعلَّم الفرد  عيـش الحيـاة األبديـة مع يسـوع المسـيح[، وكل سـبت يُِعدُّ
ه لـن يكـون قـادًرا علـى أن يَسـتَْمِتع ِبطَعـم األبديـة فـي  التَّلـّذذ ِبطَعـم ومـذاق السـبت ... فإنَـّ

.)XV العالـم اآلتـي« )صفحة
عنـد الخليقـة، بنـى يسـوع مسـكًنا خاصـا لنـا ]أي راحـة السـبت التـي بـدأت فـي عـدن[. 
يمكننـا أن نجـد ملجـأ لنـا فـي السـبت. ويُمكننـا أن نكـون آمنين فيه. لقـد اكتََمل عمـل هللا. قد 
اُكِمـل. عندمـا نسـتريح في السـبت، فنحن نسـتريح فـي عناية هللا الُمِحبَّة. نسـتريح فـي انتظار 

ع راحتنـا األبديـة فـي السـماء الجديـدة واألرض الجديـدة اآلتية سـريًعا.  وتوقُـّ

هنـا ِحْفـظ  اقـرأ إشـعياء 65: 7	؛ إشـعياء 66: 22؛ 2بطـرس 3: 3	؛ ورؤيـا 	2: 	� كيـف يُوجِّ
السـبت إلـى األبديـة؟ 

 

 

هللا ذاتـه الـذي خلـق األرض في المرة األولى، سـيخلقها مـرة ثانية، ويبقى السـبت رمزًا أبديًا 
لـه باعتبـاره الخالـق )انظـر إشـعياء ٦٦: 23(. فـي الحقيقـة، لقد نَظَـر اليهود إلى السـبت كرمز، 

كنمـوذج لمـا هو ُمنتَظـر، وما كان يُدَعـى بالعبريـة »haba olam« أي »العالم اآلتي«. 
إنَّ رسـالة المالئكـة الثالثـة الطائريـن فـي وسـط السـماء، تدعونـا ألن نعبـد الخالـق، هـي 
اسـتجابة السـماء لليـأس البائـس للكثيـر مـن النـاس في القـرن الحادي والعشـرين. إنهـا توجهنا 
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إلـى خالقنـا، ذاك الـذي فـي البدء خلق كل شـيء، وتوجهنا نحو فادينا، ذاك الـذي، بعد الدينونة 
وبعـد اسـتئصال الخطيئـة، سـيصنع كل شـيٍء جديًدا. »وقال الجالـس على العرش: ›هـا أنا أصَنُع 

كُلَّ شـيء جديـًدا.‹ وقـال لـي: ›اكتـب: فإنَّ هذه األقـوال صاِدقـة وأمينة‹« )رؤيـا 2١: ٥(. 

كيـف يمكنـك أنت شـخصًيا أن تجعل السـبت مذاًقا مسـبًقا )نموذًجا لما هـو ُمنَتظر( 
للسـماء فـي حياتك الخاصة وحيـاة عائلتك؟ 

 

١٩ أيار )مايو(        الجمعة        

ه الَخالِـق. فـي الطقـوس  م... لِِعبـادة هللا هـو أنَـّ رس: »السـبب الُمَقـدَّ لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
السـماوية، َعبَّـرت الكائنـات السـماوية عـن الفكـرة بشـكل بليـغ ومختصـر: »أنت ُمْسـتَِحق أيها 
الـرب أن تأُخـذ المجـد والكرامـة والُقـدرة، ألنـك أنـَت َخلَقـَت كل األشـياء« )رؤيـا ٤: ١١(. علـى 
األرض، يجـب التأكيـد علـى ِسـَمة هللا كخالـق قـدر الُمسـتَطاع، لذلـك يقـول المـالك: »اسـجدوا 
ت اإلشـارة بشـكل صحيح  لصانـع السـماء واألرض والبحـر وينابيـع الميـاه« )رؤيا ١٤: ٧(. لقد تَمَّ

إلـى أن المـالك يسـتخدم لغـة الوصيـة الرابعـة لِيُبـرِّر الدعـوة لعبـادة هللا )خـروج 20: ١١(…
د  »مـن بيـن الوصايـا العشـر، تبـرز وصيـة السـبت كََختـم لهـذه الوصايا مـن حيث أنهـا تَُحدِّ
ـه فـي الُحْكـم –  هويـة هللا - الخالـق؛ تَُؤكِّـد نطـاق نفـوذه – وهـو كل شـيء خلقـه؛ وتُْعلِـن َحقَّ
ه ُهـَو َخلَـق كل شـيء. ولكـي ينجح التِّنيـن، كان عليه، بطريقة مـا، أن يُزيح جانِبًـا هذا الرمز  ألنَـّ
)الُمذكِّـر بالخليقـة(.« )أنجيـل مانويـل رودريجيـز، »انتهاء الصـراع الكوني: دور رسـائل المالئكة 

الثالثـة«، مخطوطـة غير منشـورة، صفحـة ٤0، ٤١(.

أسئلة للنقاش
	� كيـف لِرسـالة السـبت أن تتجـاوب مـع األسـئلة الكبيـرة للحيـاة، مثـل: ِمـن أيـن 

أتيـت أنـا، لمـاذا أنـا ُهنـا، ومـا هـو مصيـري األبـدي؟ 

ـل فـي ُمعجـزة وجودنـا الشـخصي فـي هـذا الكون  ـل فـي رائعـة الخليقـة� تأمَّ 2� تأمَّ
الشاسـع� لمـاذا يجـب علـى حقيقـة أنَّ الذكرى الرئيسـية لهـذه الخليقة، يوم السـبت، 
التـي تأتـي كل أسـبوع بدون اسـتثناء )علـى عكس ذهابنا نحـن إليهـا(، أن تُعلِّمنا عن 

مـدى أهمية مبـدأ وعقيـدة الَخلق؟

3� فـي األصحاحيـن 3 و 6 من ِسـفر دانيال، كيف ترى مسـألة العبـادة تظهر في هذه 
سـة؟ كيـف يمكـن لِمـا هـو موجـود فـي هـذه األحـداث أن يُسـاعدنا  الفقـرات الُمقدَّ
ي الذي سـيواجهه شـعب هللا األمين خـالل األزمة حول  علـى االسـتعداد وتَرقُّـب التَّحدِّ

»ِسـَمة الوحش«؟ 
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ر  4� كيـف نُظِهـر لشـخص يؤمـن بـأن عمليـة الخلق هـي عبارة عـن عملية مـن التَّطوُّ
قـد تمـت علـى امتـداد ماليين أو حتى باليين السـنين، أنه سـيكون من غيـر المنطقي 

حفـظ اليوم السـابع من كل أسـبوع كذكرى لتلـك الخليقة؟ 
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* ٢٠–٢٦ أيار )مايو(    الدرس التَّاسع    

مدينة تُدعى االرتباك )التشويش(

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: رؤيـا ١7: ١، ٢، ١٥؛ رؤيا ١٨: ١-4؛ رؤيـا ١7: 4-٦؛ متى ١٦: ١٨؛ إرميا 

٥٠: ٣٣-٣٨؛ مزمور ١١٥: 4-٨. 

ُه َربُّ األَْربَـاِب َوَملُِك  آيـة الحفـظ: » ›هـُؤالَِء َسـُيَحاِربُوَن الَْخـُروَف، َوالَْخـُروُف يَْغلُِبُهـْم، ألَنَـّ
وَن َوُمْخَتـاُروَن َوُمْؤِمُنـوَن‹ « )رؤيـا 7	: 4	(�  الُْملُـوِك، َوالَِّذيـَن َمَعـُه َمْدُعـوُّ

ُمتََسـرِبلَة  امرأتيـن: واحـدة  ِبرَمـز  الرؤيـا  فـي سـفر  ـص  يَتَلخَّ العظيـم  الصـراع  إنَّ شـعار 
بالشـمس، فـي األصحـاح ١2 مـن سـفر الرؤيـا، وواحدة ُمتََسـرِبلة بثـوٍب ِقرِمزي، فـي األصحاح 

١٧ مـن سـفر الرؤيـا. 
الرَّمـز الُمذهـل للمـرأة الُمتَسـرِبلة بالشـمس، ِبَمجـد المسـيح الُمبهـر، موجود فـي رؤيا ١2. 
ـس بفسـاد المبـادئ والعقائـد  إنَّهـا أمينـة لمحبوبهـا الحقيقـي، يسـوع المسـيح. إنهـا لـم تتنجَّ
س، ترمـز المـرأة الطاهـرة إلـى عروس يسـوع المسـيح، أو إلى  الكاذبـة. عبـر كل الِكتـاب الُمقـدَّ
الكنيسـة الحقيقيـة. فـي إرميـا ٦: 2، يقـول النبـي: »الجميلـة اللطيفـة ابنـة صهيون«. يسـتخدم 
النبـي تعبيـر: »ابنـة صهيـون« أو امـرأة أمينـة لِيَصف شـعب هللا. )انظر أيضا أفسـس ٥: 2٥–32؛ 

وهوشـع 2: 20(.
س االرتداد بالزنـا أو الفسـق )يعقـوب ٤: ٤(. يرثي  علـى نقيـض ذلـك، يُشـبِّه الِكتـاب الُمقـدَّ
حزقيـال إسـرائيل، واصفـا تََمرُّدهـا، وخيانتهـا أو عـدم والئهـا، بهـذه الكلمـات: »أيَّتُهـا الزوجـة 

الفاسـقة، تأُخـذ أجنبييـن مـكان زوجهـا« )حزقيـال ١٦: 32(. 
فـي درس هـذا األسـبوع، سـوف نـدرس هاتيـن المرأتيـن في سـفر الرؤيـا، ونَتَفحَّص بشـكل 

أعمـق الصـراع بيـن الحـق والباطل. 

*نرجو التعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢7 أيار )مايو(.  
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٢١ أيار )مايو(        األحد        

نظامان متناقضان
اقـرأ رؤيـا 2	: 7	 ورؤيـا 7	: 4	� كيـف تُوَصـف كنيسـة هللا، ومـا هـو رد فعـل الشـيطان تجاه 

ذلك؟ 

 

 

كان هلل دائًمـا، وعلـى مـر العصـور، شـعب أميـن لـه. يصـف رؤيـا ١2: ١٧ أمانتهـم بأنَّهـم: 
»يحفظـون وصايـا هللا«، والذيـن يُوَصفـون أيًضـا في موضـع آخر بأنَّهـم: »َمدُعـوون، وُمختَارون، 

وُمؤِمنـون« )رؤيـا ١٧: ١٤(. 

اقـرأ رؤيـا 4	: 8؛ ورؤيـا 7	: 	، 2� مـا هـو اإلعـالن المهيـب الـذي يُطلِقـه المـالك، ومـا الـذي 
فعلتـه بابـل لَِتسـَتحقَّ مثـل هـذا اإلعالن ؟ 

 

 

لقـد كَتَـَب يوحنـا سـفر الرؤيا في نهايـة القرن األول. بحلـول ذلك الوقت، كانـت مدينة بابل 
كومـة ُغبـار. عندمـا كَتَـَب يوحنا الرسـائل في سـفر الرؤيا، كانت مدينـة بابل الحرفيـة )األصلية( 

ـرت منذ عدة قـرون َمَضت.  قـد ُدمِّ
فـي سـفر الرؤيـا، تُعتَبَـر مدينـة بابـل ِمثـااًل، أو رمـزًا لِبابـل فـي نهايـة الزمـان. ترمز بابـل، في 
نبـوءات سـفر الرؤيـا، إلـى نظـاٍم دينـي كاذب سـيكون لـه خصائـص تتشـابه مـع بابـل فـي العهد 
هت بابل القديمة سـتكون هي البُنية األساسـية لبابل الروحية الحديثة.  القديم. والمبادئ التي وجَّ
فـي رؤيـا ١٧: ١-٦، امـرأة ُمتََسـْرِبلًَة ِبأُرُْجـواٍن َوِقرِْمـٍز تخطو عبـر الزمن. هذه المرأة جالسـة 
س بالزانيـة. لقـد تَرَكَت حبيبهـا الحقيقي، يسـوع  علـى وحـش قرمـزي. يدعوهـا الِكتـاب الُمقـدَّ
المسـح. يعطينـا الرسـول يوحنـا ُهنـا وصًفـا تصويريًـا لنظـاٍم ديني ُمرتَـد يَمتلـك تأثيـرًا قويًا في 
العالـم. انظـر إلـى الصياغـة وإلـى اختيـار الكلمـات. هـذه الُقـوَّة كانـت هـي: »التي زنـى معها 
ملـوك األرض، وَسـَكر ُسـكَّان األرض ِمـن خمـر زناهـا« )رؤيـا ١٧: 2(. َسـِكر؟ إنهـا كلمـة سـلبية 
س. والزِّنا؟ يرمـز إلى التعاليم الكاذبـة، والمبادئ والممارسـات الزائفة.  دائًمـا فـي الِكتاب الُمقـدَّ

ة�  ـة الناس، على حدٍّ سـواء، ِبشـكلٍّ سـلبي ِمـن ِخالل هـذه الُقوَّ ر القـادة وعامَّ لقـد تأثَـّ
مـا هـي حمايتنـا الوحيدة؟ )اقرأ أفسـس 6: 0	–8	(� 
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٢٢ أيار )مايو(        االثنين        

خمر الغضب
اقرأ رؤيا 7	: 	، 2، 5	 ورؤيا 8	: 	–4� ما مدى اتساع وشمولية تأثير بابل؟ 

 

 

إنَّ نظـام الكنيسـة السـاقطة لـه تأثيـر دولـي، يصـل الـى النـاس فـي جميـع أنحـاء العالـم 
ة، وقبيلة، ولِسـان، وشـعب« وأنَّه  بضاللتهـا. الشـيطان غاضـب ألن اإلنجيل َسـيُكَرز بـه لـ »كل أمَّ
»يُكـَرز ببشـارة الملكـوت هذه في كل المسـكونة«، لذلـك فإنَّه يَُوظِّف كل َخديعة ُممِكنة ألَْسـر 

عقـول »ُسـكَّان األرض« )رؤيـا ١٤: ٦؛ متـى 2٤: ١٤؛ رؤيـا ١٧: 2(. 
تُكمـل اآليـة فـي رؤيـا ١٧: 2 شـرحها لِِسـرِّ بابـل العظيمـة باإلشـارة إليهـا علـى أنَّهـا »التـي 
ه اتّحاد غيـر مشـروع )ُمَحـرَّم(. في نظام الكنيسـة  زنـى معهـا ملـوك األرض«. مـا هـو الزِّنـى؟ إنَـّ
ه اإلتِّحـاد مـع الدولـة. فـي نظـام الكنيسـة الحقيقيـة، الكنيسـة تتَّحـد مـع يسـوع  السـاقطة، إنَـّ
ع إلى القادة السياسـيين األرضييـن من أجل الُقوَّة والسـلطة.  المسـيح. الكنيسـة السـاقطة تتطلَـّ
إنهـا تسـعى إلـى الدولـة مـن أجـل تنفيـذ قراراتهـا. وبـداًل ِمـن أن تَْسـتَِمدَّ قُوَّتهـا مـن يسـوع 

عم.  المسـيح الـذي هـو رأسـها الحقيقـي، فهـي تسـعى إلـى الدولـة للحصـول علـى الدَّ
تسـتكمل رؤيـا ١٧: 2 تصويرهـا الدرامـي بهـذه الكلمـات: »وَسـكر ُسـكَّان األرض ِمـن َخْمـر 
زِناهـا«. يُسـتَخَدم رمـز عصير العنب الصافـي َعبَْر صفحات العهد الجديد لِيَرمز إلى دم المسـيح 
الطاهـر، غيـر الُملَـوَّث، الـذي ُسـِكَب علـى الصليـب مـن أجـل خالصنـا )متـى 2٦: 2٧–2٩(. في 
لوقـا 22: 20، يقـول يسـوع: »هـذه الـكأس هـي العهـد الجديـد بدمـي«. عندمـا يتـم تحريـف 
وتشـويه الخمـر الجديـد والطاهـر لإلنجيـل، ويتـم اسـتبدال تعاليـم كلمـة هللا بتعاليـم القـادة 

الدنييـن ِمـن البشـر، يُصِبـح الخمـر هـو ›خمـر بابـل‹ )انظر متـى ١٥: ٩(.
الحـظ أيًضـا، بـأنَّ هللا يدعو شـعبه للخـروج ِمن بابـل. بمعنى آخر: أيًّا كان مدى فَسـاد وَشـر 
النظـام، فـإنَّ انتشـاره واِسـع جـًدا حتـى أنه يشـمل، لمـدة محـدودة على األقـل، أبنـاءه األمناء، 
أو »شـعبي« )رؤيـا ١٨: ٤( كمـا يدعوهـم. ومـع ذلـك، سـيأتي الوقـت الـذي سـيدعوهم فيه هللا 
للخـروج ِمـن ذلـك النظام الفاسـد والشـرير، الذي يوشـك على االنهيار بسـبب طبيعته الفاسـدة 
والشـريرة، الـذي هو »مسـكًنا لشـياطين، وَمْحرًَسـا لـكل روح نجـس«، وأيًضا »َمحرًَسـا لكل طائر 

نجـس وممقوت« )رؤيـا ١٨: 2(. 

مـا هـو الـدور الـذي يلعبـه أولئـك الذيـن يُعلنـون رسـائل المالئكـة الثالثـة فـي أن 
يسـتخدمهم هللا ليقومـوا بدعـوة »شـعبي«، شـعب هللا، للخـروج مـن بابـل؟ 
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       الثالثاء         ٢٣ أيار )مايو(

� بَاِبُل الَْعِظيَمُة  ِسرٌّ
اقرأ رؤيا 7	: 4-6� ما الذي تُعلّمنا إيَّاه هذه اآليات عن طبيعة هذا النظام الشرير؟ 

 

 

ا يُْدِخـل إلى المسـيحية  كمـا رأينـا، يصـف األصحـاح ١٧ مـن سـفر الرؤيـا نظاًمـا دينيًـا ُمرتـدًّ
الكثيـر ِمـن تعاليـم بابـل فـي العهـد القديم.

»مـن أجـل البَحـث عـن فهـم لطبيعـة بابـل، نحـن ِبحاجة للعـودة إلـى المرجـع األوَّل الذي 
س، فـي سـفر التكويـن. لقـد ابتـدأ كل شـيء علـى  ذُكِـرَت فيـه ضمـن سـجالت الِكتـاب الُمقـدَّ
سـهول أرض شـنعار، منطقـة تََقـع فـي الجـزء الجنوبي من بـالد ما بيـن النهرين، جنـوب العراق 
حاليًـا، تُدعـى بابـل. ُهنـاك، تـمَّ ِبناء بُـرج بابل، رَمـز االكتفاء الذاتي للبشـرية، رمـز الحفاظ على 
الـذات، ورمز االسـتقالل عـن هللا )تكويـن ١١: ١-٤(«. )أنجيل مانويل رودريجيـز، »انتهاء الصراع 

الكونـي: دور رسـائل المالئكـة الثالثـة«، ورقـة بحثية غيـر منشـورة، صفحة ٤3(.
إنَّ بُـرج بابـل، وموقـع بابـل القديمة، قـد بُِني في تََحدٍّ ُمباشـر لكلمة هللا. لقد بَنـى بُناة برج 
س يصف  اتـي، وقـد أربَـَك )شـوَّش( هللا لغاتهـم. الِكتاب الُمقـدَّ بابـل هـذا النصـب لَِمجِدهـم الذَّ
الموقـف علـى هـذا النحـو: »لذلـك ُدِعَي اسـمها ›بابـل‹ ألنَّ الرب ُهنـاك بَلبَل لسـان كل األرض« 

)تكوين ١١: ٩(. 
إنَّ هـذا النظـام شـرير جـًدا إلـى َدرَجـة أنـه ُصـوِّر كأنَّه َسـِكَر: »ِمـن َدم القديسـين، وِمن َدم 
ُشـهداء يسـوع« )رؤيـا ١٧: ٦(. صـور مرعبـة عن مدى فسـاد بابل )انظـر أيًضا إشـعياء ٤٩: 2٦(.

ل ديانة قائمـة على تعاليم بشـرية، ومؤسسـة على أفكار  بابـل الروحيـة، فـي جوهرهـا، تَُمثِـّ
بشـرية، ومدعمـة بتقاليـد بشـرية. إنهـا َشـكل مـن أشـكال الدين الـذي هو ِمـن ُصنع اإلنسـان، 
ربمـا قـام ببنائهـا قـادة دينيين المعيـن، لكنها تَِقف ُمعارضـة لُِقوَّة اإلنجيل والكنيسـة التي بناها 

يسـوع، كنيسـة مبنيَّـة علـى المحبة، ال علـى العنف. 
يصـف سـفر الرؤيـا هذيـن النظامين مـن الديانة. النظـام األول يُظهـر الثِّقة الكاملة بيسـوع 
ـلطة البشـرية واالعتماد على  المسـيح ويعتمـد علـى كلمتـه. النظام الثانـي يُظهر الثِّقـة في السُّ
كال كامل على  المعلميـن الدينييـن مـن البشـر. أحدهمـا يتمركـز إيمانـه حـول المسـيح مـع اتِـّ
ارتـه مـن أجـل الخـالص. أمـا اآلخـر فهو منهـاج بشـري لإليمان،  نعمـة المسـيح، وتضحيتـه، وكفَّ
يقـوم بإبـدال االعتمـاد الكامل على المسـيح مـن أجل الخـالص، باالعتماد على تقاليد الكنيسـة. 

كيـف يمكننـا أن نحمـي أنفسـنا مـن التأثيـر الخفـي الماكـر الـذي لبابـل، مثـل الميل 
لالعتمـاد علـى أنفسـنا وليـس االعتمـاد الكامـل علـى هللا، ومـا أبسـطها مـن ضاللة؟
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٢4 أيار )مايو(        األربعاء        

دعوة للتكريس وااللتزام
ـة للتكريـس، ُملَخَّصة فـي رَمـزي االمرأتين  إن التمـاس سـفر الرؤيـا هـو دعـوة عاجلـة وُملِحَّ
فـي ِسـفر الرؤيـا. علـى الرغم من أنه سـيظهر، في بعض األوقات، بأنَّ شـعب هللا َسـيُْقَهر ويَنَهزم 
فـي هـذا الصـراع الكونـي بيـن الحق والباطـل، إال أنَّ هللا يَِعد بأنَّ كنيسـته َسـتَْنتَِصر فـي النهاية. 

قارن متى 6	: 8	 ورؤيا 7	: 4	� ما هو الوعد الذي أعطاه يسوع لتالميذه بشأن كنيسته؟ 

 

 

المسـيح هـو األسـاس الراسـخ الـذي بُِنيَـت عليـه كنيسـته. كنيسـته قائمـة علـى التعاليـم 
الموجـودة فـي كلمـة هللا، وُمرَْشـَدة مـن خـالل روحـه القـدوس. علـى نقيـض ذلـك، بابـل، كمـا 
لـة فـي تعاليـم وتقاليـد ِمـن ُصنع البشـر. إنَّ أي قائد دينـي يقوم بإحالل آراء البشـر  رأينـا، ُمتأصِّ
س هو بكل  أو تقاليدهـم ليضعهـا بـداًل ِمـن، أو فـوق إرادة هللا الموحـى بهـا فـي الِكتـاب الُمقـدَّ

بسـاطة يتبنـى تشـويش أو بلبلـة بابل. 
ـًدا. عندما َجلَـَس الملك  فـي أيـام بابـل القديمة، كانـت الكنيسـة والدولة كيانًـا واحًدا وموحَّ
م بالنِّيابـة عـن  ه يتكلَـّ نبوخـذ نصـر فـي هيكلـه وعلـى عرشـه الملكـي، كان مـن الُمفتَـرَض أنَـّ
ى بـه اإللـه الحقيقـي، أصـَدَر الملك البابلـي أمرًا  اآللهـة. فـي إحـدى المناسـبات، وكَعَمـٍل يتحـدَّ
ـا وشـاماًل ِبَفـرض العبـادة، وأَمـَر كل رعايـاه أن يسـجدوا لمرسـومه، رمـز قوي لما سـيواجهه  عامًّ
شـعب هللا األمنـاء، الذيـن يرفضـون عبادة التمثـال الكاذب، في األيـام األخيرة. )انظـر دانيال 3(. 
فـي األيـام األخيـرة لتاريـخ هـذا العالم، سينشـأ نظام الكنيسـة – الدولـة، بابـل الروحية، مع 
ه هـو كالم هللا، وأوامره  م مثـل هللا. َسـيُعلَن كالمـه علـى أنَـّ عـي أنـه يتكلَـّ وجـود قائـد روحـي يدَّ
علـى أنهـا هـي أوامـر هللا. كان البابـاوات الرومـان، عبـر العصـور، يُعلِنـون بأنَّهـم يَقفـون فـي 
موضـع هللا علـى األرض. في منشـوره البابـوي لـ 20 حزيران )يونيو(، ١٨٩٤، أقَـرَّ البابا ليو الثالث 
عشـر: »نحـن علـى هذه األرض نحـل مكان هللا القديـر.« ويضيف المؤلف فيـراري في القاموس 
الكنسـي: »يتمتـع البابـا بكرامـة عظيمة ومنزلـة ُمتعالية جًدا إلـى درجة أنه ليس ُمَجرَّد إنسـان، 
لكـن كمـا لـو أنـه هـو هللا ونائـب عـن هللا.« يُضيـف الرسـول بولس هـذه الكلمـات كاشـًفا تلك 
القـوة: »... المقـاوم والُمرتَِفـع علـى كل مـا يُدَعـى إلًهـا أو معبـوًدا، حتـى أنه يجلـس في هيكل 

هللا كإلـه، ُمظِهـرًا نفسـه أنه إلـه« )2تسـالونيكي 2: ٤(. 

ألننـا قـد رأينـا بالفعل أنَّ هلل شـعًبا أميًنا في »بابل«، لماذا يجب علينـا أن نكون حذرين 
فـي كيفيـة الحديـث حـول هـذا الموضـوع، ولمـاذا يجب علينـا أن نكـون حريصين في 
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عـدم الُحكـم علـى الناس كأشـخاص، بداًل ِمـن الحكم على النظام نفسـه؟

 

٢٥ أيار )مايو(        الخميس        

بابل: مركز الوثنية
هنـا دليـل آخـر فـي تحديـد »سـّر بابل العظيمـة« بوضـوح. عبـادة األصنـام )الزِّنـا( كان في 

صميـم الِعبـادة البابلية.

اقـرأ إرميـا 50: 33–38 وإرميـا 	5: 7	، 47� مـا الـذي تكتشـفه في هذه اآليات عـن عبادة بابل 
لألصنـام وردُّ هللا على ذلك؟ 

 

 

األصحاحـان ٥0 و٥١ مـن ِسـفر إرميـا يتنبّـآن عـن هـالك بابـل علـى يـد مـادي وفـارس. أحد 
أسـباب سـقوط بابـل كان وثنيَّتهـم. لقـد آَمـن البابليـون بـأنَّ تلك األصنـام كانت تمثيـاًل آللهتهم 
المعبـودة. فـي الديانـة البابليـة، كان االهتمـام بالطقوس وعبـادة أصنام اآللهة تُعتَبَـر من األمور 
سـة؛ فاآللهـة كانـت تسـكن، فـي نفـس الوقـت، داخـل التماثيل فـي المعابد وفـي القوى  الُمَقدَّ
ـدها. وكانـت نهـب أو تحطيـم التماثيـل يعتبـر فُقدانًـا للرعايـة اإللهيـة.  الطبيعيـة التـي تَُجسِّ
علـى سـبيل المثـال، هـرب األميـر الكلدانـي مردوخ آبـال إدينـا الثاني إلـى األهـوار الجنوبية في 
بـالد مـا بيـن النهريـن مصطحبًـا معه تماثيـل اآللهـة البابليـة لِيُنِقَذها ِمـن الجيوش اآلشـورية لـ 

سـنحاريب. )جيـن ر. مكنتـوش، بـالد مـا بيـن النهريـن القديمـة: آفـاق جديدة، صفحـة 203(.
س بيـن عبـادة هـذه األصنـام العديمـة الحيـاة وبيـن هللا  لقـد قـارن أنبيـاء الِكتـاب الُمقـدَّ

الخالـق، الـذي هـو حـي وواهـب للحيـاة )إرميـا ٥١: ١٥، ١٦، ١٩(. 

اقرا خروج 20: 4–6 ومزمور 5		: 4-8� ماذا تُعلم هذه اآليات عن األصنام؟ 

 

 

ق أكثر ِمـن ُمَجرَّد السـجود أمام تماثيـل مصنوعة  رغـم أن قضايـا وثنيـة بابـل الروحيـة تتعمَّ
مـن الخشـب والحجـر، فإن بابل الروحيـة تُوازي بابل القديمـة بالصور أو التماثيـل التي اُدِخلَت 
في خدمات العبادة. إن اسـتخدام التماثيل والصور كأشـياء للعبادة، أو ما يسـمى بـ »التبجيل«، 
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هـو انتهـاك للوصيـة الثانيـة، ألنـه يَِحد ِمن قـدرة الـروح القدس للتأثيـر على عقولنا بشـأن أمور 
ـد فـي هيئـة تمثـال عديـم الحيـاة. لقد تمَّ إدخـال هذه  ل ِمـن مهابـة هللا إْذ تُجسَّ األبديـة، ويُقلِـّ
ة  الصـور والتماثيـل إلى المسـيحية فـي القرن الرابـع لَِجعل المسـيحية أكثر قبـواًل وجاذبية لعامَّ
النـاس الوثنييـن. المؤسـف هـو أنـه غالِبًـا مـا تُمَنـح هـذه الُصـَور قداسـة وإكراًمـا يليقـان بـاهلل 

وحـده، ممـا يجعل األمـر كله ُمهيًنـا روحيًا. 

٢٦ أيار )مايو(        الجمعة        

رس: »وإن الرسـالة الواردة في رؤيـا، األصحاح الرابع عشـر، التي تعلن  لَِمِزيـد ِمـْن الدَّ
عـن سـقوط بابـل ال بـد أن تنطبـق علـى كل الهيئـات الدينيـة التـي كانـت قبـال طاهـرة، ولكنها 
فسـدت. وبمـا أن هـذه الرسـالة تتبـع اإلنـذار بالدينونـة فال بـد من تقديمهـا في األيـام األخيرة، 
ولذلـك فـال يمكـن أن تكـون اإلشـارة إلـى كنيسـة رومـا وحدهـا، ألن الكنيسـة ظلـت فـي حالة 

السـقوط قرونـا طويلـة« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحة 3٥١(. 
األصحـاح 3 مـن سـفر دانيـال - قصـة العبرانييـن الثالثـة الذيـن اُِمروا بـأن »يسـجدوا لتمثال 
ـُر الملـك« )دانيـال 3: ٥( فـي بابـل القديمـة - تَِقـُف كرمـٍز، أو  الذهـب الـذي نَصبَـه نَبُوَخْذنَصَّ
كََنمـوذج لَِمـا سـوف يحـدث عندمـا تَفـرِض بابـل الروحية، فـي األيام األخيـرة، ِعبـادة »الصورة« 
الكاذبـة كذلـك )انظـر رؤيـا ١3: ١٥؛ رؤيـا ١٤: ٩، ١١؛ رؤيـا ١٦: 2،؛ رؤيـا ١٩: 20؛ رؤيـا 20: ٤(. 
كـم هـو ُمثيـر لالهتمـام أنَّ تكـون الوصية التـي كان من الممكـن أن يخالفها العبرانيـون الثالثة، 
ة،  أي الوصيـة الثانيـة )خـروج 20: ٤، ٥(، هـي واحـدة مـن الوصيَّتيـن اللتيـن حاَولـت هـذه القوَّ
التـي تـمَّ تصويرهـا فـي مـكاٍن آخـر علـى أنَّهـا تسـعى ألن »تَُغيِّـر األوقـات والسـنة« )دانيال ٧: 

2٥(، الَعبَـَث بهما. 
مـاذا كانـت الوصيـة األخـرى التي قاَمت هـذه القـوة بالَعبَث بهـا؟ بالطبع، الوصيـة الرابعة، 
التـي، كمـا سـبق ورأينا وسـنرى مجـدًدا، تقبع في قلب مسـألة العبـادة ككل، وسـتكون ِمْحَورية 
فـي المحنـة األخيـرة عندمـا نُواجـه مسـألة مـا إذا كُنَّـا َسـَنُعبد ذاك الـذي: »َصَنـع… السـماء 
واألرض والبحـر وكل مـا فيهـا. واسـتراح فـي اليوم السـابع« )خـروج 20: ١١؛ انظر أيضـا رؤيا ١٤: 

٧(، أو الوحـش وصورته. 

أسئلة للنقاش: 
	� ما عالقة برج بابل، ببابل الروحية الُمعاِصرة؟ ما هي أوجه التشابه بين االثنين؟ 

ـق بيـن فكرتيـن ُمتعارَضتيـن؟ لقـد أعطـى يسـوع ُسـلطًة لكنيسـته،  2� كيـف تُنسِّ
لكـن ِمـن الخطـر أن نضـع اختبارنـا الروحيـة فـي أيـدي قائـد روحي! ما هـي حدود 

سـلطة الكنيسـة؟ 

3� كيـف يمكننـا أن نتعلَّـم بـأنَّ الوثنيـة، إحـدى خطايـا بابـل، ليسـت ُمَجرَّد السـجود 
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لتمثـال؟ بأيـة طـرق يمكـن حتـى للبروتسـتانت )اإلنجيليين( أن يقعـوا في َفـخ الوثنية؟ 

4� مـا هـي بعـض الُمتشـابهات األخرى التـي يمكنك إيجادهـا بين دانيـال 3 والعبادة 
المفروضـة هنـاك، وبيـن الذي تـمَّ تحذيرنـا منه في األيـام األخيرة؟
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* ٢7 أيار )مايو( – ٢ حزيران )يونيو(    الدرس العارش    

ضالالت الشيطان األخيرة

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: رؤيـا ١٢: ٩؛ رؤيـا ٦: ١٣، ١4؛ ١تسـالونيكي 4: ١٦، ١7؛ حزقيـال ٨: 

١٦؛ حزقيـال ٢٠: ١-٢٠؛ رؤيـا ١٨: 4، ٥. 

َك� كاَلَُمَك ُهَو َحٌق‹« )يوحنا 7	: 7	(�  ْسُهْم ِفي َحقِّ آية الحفظ: »›َقدِّ

فـي صبـاح أحـد األيـام البديعـة مـن شـهر أيلـول )سـبتمبر( فـي والية شـيكاغو، إذ أشـرقت 
الشـمس فوق بحيرة ميشـيغان، وتَصارع سـائقو السـيارات مع زحمة حركة المواصالت الخانقة، 
فـي طريقـي كينيـدي وآيزنهـاور السـريعين، وشـقَّ األطفـال طريقهـم إلـى مدارسـهم، ابتـدأت 
قصـة، تقَشـعر لهـا األبـدان، فـي الظهـور، قصـًة أثارت الرعـب في نفوس ُسـكَّان شـيكاغو. أصبح 
النـاس يمرضـون بطريقـة مأسـاوية، والبعـض يموتـون بعـد سـاعات قليلـة فقـط مـن تناولهـم 
كبسـوالت دواء التايلينـول. عنـد إجـراء االختبار، ثبـت بأنَّ كل واحدة من تلك الكبسـوالت كانت 
تحتوي على سـيانيد البوتاسـيوم، وهو سـمٌّ مميت. لقد َعبََث شـخص ُمْختَل عقليًا بذلك الدواء. 

وإلـى هـذا اليـوم، ال نعـرف َمن فََعـَل ذلك.
رنـا ِسـفر الرؤيـا ِمـن أنَّ »السـاكنين علـى األرض« سيشـربون ُجرَعـة مميتـة  كمـا رأينـا، يُحذِّ
تُدعـى »خمـر بابـل«. هنـاك مبـادئ كاذبة وتعاليـم كاذبة، التي سـتؤدي في النهايـة إلى الموت 
فقـط. مـع ذلـك، لـم يُترَك العالـم بدون تريـاق أو ُمضاٍد للسـم، التريـاق الذي هـو الحماية ِضدَّ 

ـم الروحـي: أال وهو رسـائل المالئكـة الثالثة.  السُّ
فـي درس هـذا األسـبوع، سـنواصل البحـث، ليـس فقـط حـول خـدع وضـالالت بابـل، ولكن 
حـول خطـة يسـوع إلنقاذنـا مـن تلـك الخـدع والضـالالت، ومـن المـوت الـذي يمكـن أن يلحق 

بنـا لـوال تدبيـر الخالص.

*نرجو التعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٣ حزيران )يونيو(.
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٢٨ أيار )مايو(        األحد        

الطريق التي تبدو ُمستقيمة في عيني اإلنسان
فـي سـياق األيـام األخيـرة، أطلـق يسـوع تحذيـرًا قويًا: »ألنـه َسـيَقوم ُمَسـحاء كََذبـة وأنبياء 
كذبـة، ويُعطـون آيـات وعجائـب لكـي يضلـوا - لـو أمكـن - الُمختَاريـن أيًضـا« )مرقـس ١3: 
22(. َمـن هـم »المختـارون«؟ يقـول الحًقـا: »فَيُرسـل مالئكتـه ببوق عظيـم الصـوت، فَيَجَمعون 
ُمختاريـه ِمـن األربـع الريـاح، مـن أقصـاء السـماوات إلـى أقصائهـا« )متـى 2٤: 3١(. يبـدو األمر 
مرعبًـا بعـض الشـيء، أليـس كذلـك، عندما سـتكون الخديعـة والضاللة فـي األيام األخيـرة كبيرة 

إلـى درجـة بحيـث أنَّ المؤمنيـن سـيكونون فـي خطـر أن يُخَدعـوا؟

اقرأ رؤيا 2	: 9� َمن الذي يُْخَدع ِمن ِقَبل الشيطان؟ كيف نفهم هذه الكلمات؟ 

 

 

مـن الواضـح بـأنَّ هللا سـيكون لديه بعض الناس األمناء فـي األيام األخيرة، كمـا كان لديه عبر 
كل العصـور. مـع ذلـك، فالكلمات ُهنا تُظِهر مدى انتشـار ضالل الشـيطان على أرض الواقع. 

م ُهنا؟  اقرأ أمثال 4	: 2	� ما هو اإلنذار القوي الُمَقدَّ

 

 

كثيـرًا مـا يُقـال للنـاس أن يتبعـوا ضمائرهم لكـي يَُقرِّروا ألنفسـهم ما هو الصـواب أو الخطأ، 
س يقول بأننـا جميًعا  مـا هـو الصالـح أو الشـرير، وثُـمَّ العيـش وفًقـا لذلك. لكـنَّ الِكتـاب الُمقـدَّ
ُخطـاة، والـكل فََسـدوا )إرميـا ١٧: ٩؛ روميـة 3: ٩–١٨(، لذلـك فالثقـة بمشـاعرنا الخاصـة هـي 
طريقـة مضمونـة تقريبًـا لِفهـم األمـور بشـكل خاطـئ وِفعـل األشـياء بطريقـة خاطئـة، إْن آجاًل 
أو عاجـاًل. لقـد ارتُكـب الكثيـر من الشـر عبـر العصور بواسـطة أشـخاٍص ُمْقتَِنعين بشـكل كامل 

بصـواب قضيَّتهـم وهدفهـم. أي أنَّهـم، اتَّبعـوا »الطريق التـي تبدو ُمسـتَقيمة«. 
بـداًل مـن ذلـك، يجـب علينـا أن نغمـر أنفسـنا فـي كلمـة هللا، ونمألهـا ِمـن كلمتـه، وإذ 
م الحـق ِمـن الباطـل، الصـواب ِمـن الخطـأ، الخيـر ِمـن  نَُسـلِّم أنفسـنا للـروح القـدس، نَتَعلَـّ
الشـر. إذا تُركنـا لوسـائلنا الخاصـة، أو حتى ألحاسيسـنا الخاصـة، يُمكن أن نُصِبح فرائس سـهلة 

لِِخـَدع وضـالالت الشـيطان. 

فكِّـر بأمثلـة أشـخاص تََصرَّفـوا وفًقـا لما اعتقدوا هم أنفسـهم بأنـه كان صائًبا، أو حتى 
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اعتقـدوا بأنهـا كانـت إرادة هللا، لكنهـم قامـوا بأعماٍل شـريرة� مـا الذي يمكننـا تَعلُّمه 
من هـذه األحـداث المؤلمة؟

 

٢٩ أيار )مايو(        االثنين        

الكذبة القديمة لخلود النفس
اقـرأ رؤيـا 6	: 3	، 4	 ورؤيـا 8	: 2، 23� أية إشـارات أو تلميحـات للُروحانِيَّة )مناجاة األرواح( 

تجدهـا في هـذه اآليات؟ 

 

 

مثل إن تعبيرات مثل »مسـكن الشـياطين« أو »أرواح الشـياطين« و »السحر« و »الشعوذة« 
تشـير جميعهـا إلى نشـاط شـيطاني. ال عجب أننا ُحذرنا مـن أنه من بين الضاللتيـن العظيمتين 
فـي األيـام األخيـرة، سـتكون إحداهمـا ضاللـة »خلـود النفـس« )انظر إلـن ج. هوايـت ، الصراع 

العظيـم، صفحة ٥٨٨(.
بالطبـع، مـن السـهل جـًدا أن نـرى ذلـك اليـوم. حتـى فـي العالـم المسـيحي، تُعتَبـر فكرة 
الـروح الخالـدة عقيـدة مسـيحية أساسـية. كثيـرون مـن المسـيحيين يؤمنـون بـأنَّ الُمخلَّصيـن 
ينطلقـون إلـى السـماء، عنـد المـوت، والهالكيـن ينزلـون إلـى الجحيـم. كـم مـن مـرة، علـى 
سـبيل المثـال، بعـد مـوت الكارز الشـهير بيلـي جراهام، َسـِمعنا بـأنَّ »بيلي جراهـام في أمان 
اآلن فـي السـماء، بيـن ذراعـي يسـوع المحـب«، أو شـيئًا مـن هـذا القبيـل؟ هـذا النـوع مـن 
األشـياء يتـم تعليمـه فـي كل األوقـات مـن علـى المنابـر، وفـي الصفـوف الدراسـية، وبشـكل 

خـاص، عنـد الجنازات. 

اقـرأ الجامعـة 9: 5؛ أيـوب 9	: 25-27؛ 	تسـالونيكي 4: 6	، 7	 ورؤيـا 4	: 3	� ما هو اإلرشـاد 
الواضـح الـذي أعطـاه هللا لشـعبه حـول الحياة بعد المـوت، وأين نجـد رجاءنا؟

 

 

أحـد أعمـدة الضـالل البابلـي هـو الفهـم الخاطـئ للمـوت، الـذي يرتكـز علـى فكـرة خلـود 
النفـس، التـي تَُمهِّـد الطريـق للتأثيـر الخادع للروحانيـة. إذا كُنـَت تُؤمن بأن الموتى، بشـكل ما، 
ة حماية تكون لديـك عندها  يواصلـون الحيـاة وربمـا يكونـون قادريـن علـى التواصل معنـا، فأيَـّ
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ِمـن أيٍّ مـن ِخـَدع وضـالالت الشـيطان، التي ال تُحَصـى؟ إذا ظََهـَر أمامك فجأة، شـخص اعتَقدتَّ 
بأنـه والدتـك الُمتوفـاة، أو طفلـك المتوفـى، أو شـخص آخـر أْحبَبْتَـه وفََقدتَـه، إذا ظََهـَر فجـأة 
ـهل أن تنخدع بواسـطة َحواِسـك؟ لقد َحـَدث هذا فـي الماضي، وهو  م معـك، كـم ِمن السَّ وتكلَـّ
يحـدث اآلن، وبالتأكيـد إْذ نَقتَـرب مـن األيـام األخيرة، َسـيَحدث مرة أخـرى. إنَّ حمايتنا الوحيدة 
س  ـك بتعاليم الِكتـاب الُمقدَّ س والتَّمسُّ هـي الوقـوف بثبات راسـخ على ما يَُعلِّمـه الِكتاب الُمقدَّ

فيمـا يتعلـق بالمـوت باعتبـاره »رقـاد« أو نـوم إلى حيـن المجيء الثاني للمسـيح. 

مـا هـي األمثلة عـن الروحانية الحديثـة الموجودة في ثقافتك اليـوم؟ لماذا يُعَتَبر اإليمان الراسـخ 

بكلمة هللا هـو حمايتنا الوحيدة؟ 

٣٠ أيار )مايو(        الثالثاء        

بابل: مركز عبادة الشمس
لقـد كانـت ِعبـادة الشـمس منتشـرة ورائجـة فـي مصـر، وآشـور، وبـالد الفـرس، وبالتأكيـد 
فـي بابـل. فـي كتابـه ›عبـادة الطبيعـة‹ يكتـب جيمـس ج. فريـزر هـذه المالحظـة: »فـي بابـل 
القديمـة، كانـت الشـمس تُعبَـد منذ العصور القديمـة الغاِبرة« ) ]لندن: ماكميـالن آند كومباني، 
١٩2٦[، المجلـد ١، صفحـة ٥2٩(. قـد يبـدو األمـر ُمفاجئًا، ولكـن في أوقات ُمعيَّنـة، أثَّرَت عبادة 

الشـمس ِمـن ِقبَـل البابلييـن علـى عبادة شـعب هللا فـي العهـد القديم. 

اقـرأ حزقيـال ٨: ١٦ و2ملـوك 23: ٥، ١١. مـا الـذي كتبه األنبياء عن تأثير ِعبادة الشـمس في 
إسـرائيل واليهودية؟ )انظـر أيضا رومية ١: 2٥.(

 

 

النبـي حزقيـال، الُمعاِصـر لدانيـال، َصـوَّر البعـض مـن شـعب هللا ِبظُهورِِهـم نحـو هيـكل هللا 
ـمس.  وُهـم يعبـدون الشـمس فـي اتجـاه الشـرق. فَبَـداًل من عبـادة خالـق الشـمس، َعبَدوا الشَّ
فـي األصحـاح ١٧ مـن سـفر الرؤيـا، يصـف يوحنـا وقتًـا عندمـا تَدُخل فيـه مبادئ بابـل، ِمن 
ضمنهـا عبـادة الشـمس، إلـى الكنيسـة المسـيحية خالل عصـٍر اتَّسـم بالُمسـاَومات. إنَّ االهتداء 
العفـوي لقسـطنطين، فـي الجـزء األول مـن القـرن الرابـع، أثـار فرًحـا عظيًمـا فـي اإلمبراطورية 
الرومانيـة. كان لقسـطنطين عالقـة اُلفـة وجاذبيـة قويـة تجـاه عبـادة الشـمس. كَتَـب إدوارد 
جيبـون، المـؤرخ الشـهير: »كان يتـم االحتفـال عالميًا بالشـمس علـى اعتبارها الُمرِشـد والحامي 
الـذي ال يُقَهـر« )تاريـخ تدهـور وسـقوط إمبراطوريـة رومـا، صفحـة ١2(. فـي 32١ م. أصـدر 
ل  قسـطنطين أيًضـا »قانـون األحـد« األوَّل. ينـص هـذا المرسـوم علـى ما يلي: »فـي اليـوم الُمبَجَّ
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للشـمس، على القضاة والشـعب السـاكن في المدن أن يسـتريحوا، وعلى كل محالت العمل أن 
تُغلَـق« )مرسـوم قسـطنطين، 32١ م.( لـم يكـن هـذا قانونًـا لَِفـرض ِحفظ يـوم األحد لِـُكل رعايا 

قسـطنطين، لكنَّـه دعـم وقـوَّى ِحفـظ يـوم األحد فـي عقـول الشـعب الروماني. 
فـي العقـود الالحقـة، واَصـل األباطـرة والبابـاوات، مـن خـالل مراسـيم الدولـة ومجالـس 
الكنسـية، بتحديـد يـوم األحـد علـى اعتبـاره اليـوم الوحيـد للعبـادة، الـذي ال يـزال حتـى اليـوم 
أيًضـا، بالنسـبة للغالبيـة العظمـى مـن المسـيحيين. يا لـه من مثال قـوي عن الحقيقية القاسـية 
وهـي أنـه لمجـرد أن غالبيـة النـاس يؤمنون بشـيء مـا ، أو يمارسـونه، فهـذا ال يجعلـه صحيًحا. 

انظـر حولـك إلـى مـدى انتشـار عبـادة يـوم األحـد فـي العالـم المسـيحي والكنائـس 
المسـيحية� مـاذا تُعلِّمنـا هـذه الحقيقـة عـن مدى انتشـار ِخـَدع وضالالت الشـيطان؟ 

مـرة أخـرى، كمـا هـو الحـال مـع حالـة الموتى، مـا هـو حصننـا الوحيد؟ 

٣١ أيار )مايو(        األربعاء        

دعوة لإليمان واألمانة
رسـالة المـالك الثانـي فـي األصحـاح ١٤ من سـفر الرؤيا هي: »َسـَقطَت، َسـَقطَت بابل«. في 
األصحـاح ١٧ مـن سـفر الرؤيـا، المـرأة التـي تـمَّ تحديدها علـى أنَّهـا بابل الروحيـة، الُمتََسـرِبلة 
بأرجـوان وقرمـز، وتجلـس علـى وحـش قرمـزي، تُمـرِّر كأس خمرهـا، وتجعـل العالـم يْسـكر 
فـي الخطـأ. الكنيسـة والدولـة تتَِّحـدان. يسـود الباطـل. يُجـري الشـياطين معجزاتهـم للتضليـل 

والخـداع. ويهـرع العالـم إلـى صراعـه األخير. 
فـي ذات الوقـت، تتم الوشـاية بشـعب هللا، يُسـَخر منهم، يُظلَمـون، ويُضطََهـدون، لكن، في 
المسـيح ومـن خـالل قـوَّة الروح القـدس يبقون راسـخين في تكريسـهم. كل ِقـوى الجحيم وكل 
قـوَّات الشـر ال تسـتطيع أن تكسـر والءهـم للمسـيح. فهـم آمنـون فـي المسـيح. فالمسـيح هو: 

»ملجـأ وقُـوَّة. عونا فـي الضيقات« )مزمـور ٤٦: ١(. 
إنَّ هللا يدعـو شـعب نهايـة الزمـان للعـودة إلى اإليمـان بكلمته وإلـى البقاء اَُمنـاء لها. صلى 
ـك. كالمك هو حـق« )يوحنـا ١٧: ١٧(. إنَّ حق كلمـة هللا، ال آراء  سـهم فـي َحقِّ يسـوع قائـاًل: »قدِّ
أو تقاليـد البشـر، هـو النجـم الشـمالي )الـذي يبقـى ثابتًا فـي موقعـه كل ليلة من الغسـق إلى 

الفجـر( الـذي سيُرشـدنا في هـذه السـاعة الحرجة من تاريـخ العالم. 
للكنائـس  العـام  الدليـل  مؤلـف  هيسـكوكس،  ت.  إدوارد  للدكتـور  رائعـة  عبـارة  إليكـم 
المعمدانيـة. فـي سـنة ١٨٩3، خاطـب مجموعـة مؤلَّفـة مـن مئـات القساوسـة المعمدانييـن، 

وَصَدَمهـم إذ َشـَرح لهـم كيـف َدَخـَل يـوم األحـد إلـى الكنيسـة المسـيحية. 
»يـا لـه مـن أمـر يدعـو لألسـى أن يأتـي ]يـوم األحـد[ موسـوًما ِبِسـَمة الوثنيـة، واعتََمـد 
ة، وتـمَّ  ُمتَّخـًذا اسـم إلـه الشـمس، ثـم تـمَّ تَبنِّيـه والُموافقـة عليـه ِمـن ِقبَـل البابويـة الُمرتَـدَّ
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س للبروتسـتانتية!« )إدوارد هيسـكوكس، أمـام مؤتمـر قساوسـة نيويـورك،  توريثـه كإرث ُمقـدَّ
.)١٨٩3 الثاني/نوفمبـر،  تشـرين   ١3

أقـرأ حزقيـال 20: 0	–20� مـا هـو جوهـر رسـالة حزقيال ُهنا، وكيـف يتوافق السـبت مع هذه 
الدعوة لإليمـان واألمانة؟ 

 

 

األصحـاح 20 مـن سـفر حزقيـال هـو دعـوة ُمخلِصـة لبني إسـرائيل لكـي يتركوا الممارسـات 
الوثنيـة ولِيَعبـدوا الخالـق بـداًل مـن آلهتهم الكاذبـة، في هذه الحالـة »أَْصَنام ِمْصَر«. في رسـائل 
ـه هللا دعـوة ُمماثلة تقـول: »اعبدوا الخالـق«، ألن بابل: »َسـَقطَت.« وأيًضا  المالئكـة الثالثـة، يُوجِّ

كمـا نعـرف، فالسـبت واألمانـة له سـيلعبان دوًرا كبيـرًا في األحـداث األخيرة. 

مـا هـي الـدروس التي يمكن أن نأخذها ألنفسـنا ممـا كُِتَب في حزقيـال 20: 0	–20؟ 
)انظر أيًضـا 	كورنثوس 0	: 		�( 

 

١ حزيران )يونيو(        الخميس        

نعمة للطاعة
المـرأة المتسـربلة باألرجـوان والقرمـز، والجالسـة علـى وحش قرمـزي، مـرَّرت كأس خمرها، 
وَسـِكَر العالـم بمبـادئ بابـل الكاذبـة. تتحـدث إلـن ج. هوايـت عـن »خمـر بابـل« وتقـول هذا 
التعليـق الواضـح: »مـا هـو هذا الخمر؟ مبادئهـا الكاذبة. لقد أعطـت للعالم سـبتًا زائًفا بداًل من 
سـبت الوصيـة الرابعـة، وكـرَّرت الكذبة التي قالها الشـيطان لحـواء أواًل في جنة عـدن، - الخلود 
الطبيعـي للنفـس« )إلـن ج. هوايـت، مجلـة الريفيـو آنـد هيرالـد، ٦ كانـون األول )ديسـمبر(، 
م هللا لشـعبه،  ١٨٩2(. هـذه التعاليـم الخاطئـة َخَدَعـت وضلَّلـت المالييـن. وكنتيجـة لذلـك، يُقدِّ

ـخين فـي الضالل واإلثـم، دعـوًة أخيرة لأليـام األخيرة.  الذيـن مازالـوا مترسِّ

اقـرأ رؤيـا 8	: 4، 5� مـا هـو نـداء هللا للجموع التي مـا زالت في الهيئات الدينية التي سـاَوَمت 
س؟  على تعاليـم الِكتاب الُمقدَّ
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كمـا رأينـا سـابًقا )لكـن األمـر يسـتحق التِّكـرار(، فـإنَّ الكثيريـن مـن شـعب هللا هـم فـي 
س.  س. إنهـم ال يفهمون حقائـق الِكتـاب الُمقدَّ ُمؤسسـات سـاومت علـى تعاليـم الِكتـاب الُمقـدَّ
دعـوة هللا الُمِحبَّـة صريحـة جـًدا: »اْخرُُجـوا ِمْنَهـا يَـا َشـْعِبي لِئَـالَّ تَْشـتَرِكُوا ِفـي َخطَايَاَهـا، َولِئَـالَّ 

تَأُْخـُذوا ِمـْن َضَربَاتَِهـا« )رؤيـا ١٨: ٤(. 

س الخطيئة؟  ـرف الِكتـاب الُمقـدَّ اقـرأ 	يوحنـا 3: 4 وقـارن اآليـة مـع روميـة 4	: 23� كيـف يُعِّ
س؟ كيـف تتوافـق هـذه المقاطـع مـن الِكتـاب الُمقدَّ

 

 

ي أو كَْسـر ناموس )شـريعة( هللا. الطريقة الوحيدة التـي يُمكن بها ألي  الخطيئـة هـي التَّعـدِّ
شـخص أن يطيـع النامـوس )الشـريعة( هـي ِمـن خـالل اإليمـان ِبُقـوَّة المسـيح الحي. إننا بشـر 
رون، وُخطـاة. عندمـا نَقبَـل المسـيح باإليمـان، تقـوم نعمتـه بالتَّكفيـر  ُضعفـاء، عاجـزون، ُمتَعثِـّ
عـن ماضينـا، وتمنحنـا القـوة لِحاضرنـا. إنَّ المسـيح يمنحنـا: »نِعمـة ورسـالة إلطاعـة اإليمـان« 
)روميـة ١: ٥(. إنَّ نـداء السـماء لشـعبه فـي الكنائـس التـي ال تراعـي وال تُطيـع نامـوس هللا هو: 
الخـروج باإليمـان. ونـداؤه للمجيئييـن األدفنتسـت فـي المجتمعـات التـي تحفـظ يوم السـبت 
ي عـن كل المحـاوالت البشـرية المتمركزة حول الـذات للطاعة، وعيـش حياة التقوى  هـو: التَّخلِـّ
مـن خـالل اإليمـان بنعمة المسـيح التي تَُخلِّصنـا من دينونة وُسـلطة الخطيئة. وكمـا كان يُمِكن 
ألمانـة شـعب إسـرائيل فـي حفـظ النامـوس )تثنيـة ٤: ٦( أن تكـون شـاهًدا قويًـا للعالـم، فـإنَّ 
أمانتنـا، نحـن أيًضـا، يمكـن أن تكون شـهادة قوية، ويُمكن أن تُسـاِعد في إرشـاد النـاس للخروج 

مـن بابل. 

٢ حزيران )يونيو(        الجمعة        

رس: » ›بابـل العظيمـة‹ فـي سـفر الرؤيـا تشـير بمعنـى خـاص إلـى  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
ة فـي نهايـة الزمان… ›بابـل العظيمة‹ هو االسـم الذي يُشـير به الوحي  يانـات الُمرتـدَّ اتِّحـاد الدِّ
ة، والروحانيـة... مصطلح  إلـى اإلتحـاد الدينـي الثاُلثـي العظيم للبابويـة، والبروتسـتانتية الُمرتـدَّ
›بابـل‹ يشـير إلـى المنظمـات والمؤسسـات نفسـها وإلـى قادتهـا، ليـس بالقـدر الكبيـر إلـى 
األعضاء. بالنسـبة لألعضاء، تتم اإلشـارة إليهم بـ »المياه الكثيرة«. )رؤيا ١٧: ١، ١٥(.« )موسـوعة 

س، المجلـد ٧، صفحـة ٨٥١، ٨٥2(. األدفنتسـت لتفسـير الِكتـاب الُمقـدَّ
»عبـر الضاللتيـن العظيمتيـن، وهمـا خلـود النفـس وتقديـس يـوم األحد، سـيوقع الشـيطان 
النـاس تحـت سـلطان مخادعاتـه. وفيمـا ترسـي الضاللـة األولـى أسـس مناجـاة األرواح تربطهم 

الضاللـة الثانيـة بعجلـة رومـا » )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحـة ٥3٦(.
فـي العهـد القديـم، لَِعبَـت أرواح الموتـى دوًرا رئيسـيا فـي الديانـة البابليـة. كان للبابلييـن 
إيمانًـا قويًـا بمبـدأ خلـود الـروح. لقـد آمنـوا أنه عنـد المـوت، تدخل النفـس إلى عالـم األرواح. 
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س. الموسـوعة اليهودية  إنَّ مفهـوم خلـود النفـس هـو مفهوم غريـب على تعاليم الِكتـاب الُمقدَّ
تواصـل  النفـس  بـأنَّ  النفـس. »االعتقـاد  لخلـود  الخاطئـة  الفكـرة  أصـل  بـكل وضـوح  د  تُحـدِّ
وجودهـا بعـد انحـالل الجسـد هـو مفهـوم... لم يتـم تعليمه بصراحة فـي أي مكان مـن الِكتاب 
س… االعتقـاد بخلـود النفـس دخـل إلـى اليهود عـن طريق اتِّصالهـم مع الفكـر اليوناني  الُمقـدَّ
اعم األساسـي لعقيـدة خلود النفـس، التي  وبشـكل رئيسـي مـن خـالل الفيلسـوف أفالطـون، الدَّ
اقتيـد لهـا مـن خـالل الديانـة األورفيَّـة وأسـرار إليوسـيس التـي اختلطـت فيهـا األفـكار البابليـة 

والمصريـة بشـكل غريـب« )كوفمـان كولـر، الموسـوعة اليهودية، »خلـود الـروح«، ١٩0٦(.

أسئلة للنقاش
	� لمـاذا يُعتبـر فهـم حقيقـة المـوت أمر مهـم للغاية؟ ما الذي سـنحمي أنفسـنا منه إذا 

فهمنـا هذه الحقيقـة؟ لماذا هـو أمر ُمَعـزٍّ أيًضا؟ 

2� بعض ِخدع وضالالت الشـيطان واضحة جًدا، والبعض اآلخر أكثر دهاًء� كيف نسـتطيع 
تََجنُّـب االنخداع من ِقَبل أي واحدة منهما؟ 

3� فـي الصـف، تكلـم عـن السـؤال الـذي ورد فـي درس يـوم األحـد، حـول أولئـك الذين 
س�  يفعلـون الشـر، ُمعَتقديـن بأنهـم يتبعـون إرادة هللا، كما هي معلنة في الِكتـاب الُمقدَّ
ور الذي يجب أن تلعبه شـريعة هللا )نامـوس هللا( في هذا  كيـف نشـرح ذلـك؟ مـا هو الـدَّ

الشرح؟ 
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* ٣–٩ حزيران )يونيو(    الدرس الحادي عرش    

ختم هللا وسمة الوحش: الجزء األول

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: رؤيـا ١4: ١٢؛ أفسـس ٢: ٨-١٠؛ متـى ٢7: 4٥-٥٠؛ رؤيـا ١٣: ١٥-١7؛ 

رؤيـا ١4: 4؛ لوقـا ٥: ١٨-٢٦. 

، َفَناَدى  ـْمِس َمَعُه َخْتـُم هللِا الَْحـيِّ آيـة الحفـظ: »َوَرأَيْـُت َمـالَكًا آَخَر طَالًِعـا ِمْن َمْشـرِِق الشَّ
وا  وا األَْرَض َوالَْبْحَر،  َقائِـاًل: ›الَ تَُضرُّ ِبَصـْوٍت َعِظيـٍم إِلَـى الَْمالَئِكَـِة األَْربََعِة، الَِّذيـَن أُْعطُوا أَْن يَُضـرُّ

األَْرَض َوالَ الَْبْحـَر َوالَ األَْشـَجاَر، َحتَّـى نَْخِتـَم َعِبيـَد إِلِهَنـا َعلَى ِجَباِهِهـْم‹ « )رؤيا 7: 2، 3(� 

بينمـا نـدرس أحـداث نهايـة الزمـان فيمـا يتعلـق ِبِسـَمة الوحش، هنـاك نقطة فاصلـة تظهر 
بوضـوح، أال وهـي الفـرق بيـن طريقـة َعَمـل هللا، وطريقـة َعَمل َعـدوُّ النفوس. 

كمـا كنـا نـدرس، فـإن القضايـا المركزيـة فـي الصـراع العظيم بيـن المسـيح والشـيطان تُركِّز 
ـلطة، والِعبـادة. النبـوءات التـي تَِصف قُـوَّة الوحش في األصحاح ١3 من سـفر  علـى الـوالء، والسُّ
الرؤيـا، القـرن الصغيـر فـي األصحـاح ٧ مـن سـفر دانيـال، و »ابـن الهالك« فـي 2تسـالونيكي 2، 
م نِظـاَم عبـادٍة زائـف.  ة تَغتَصـب ُسـلطة هللا، وقيادتـه، والـوالء لـه، وتُقـدِّ كُلهـا تتحـدث عـن قُـوَّ
هـذه القـوة تقـوم ِبِفعـل ذلـك عن طريق اسـتخدام الُقـوَّة، والقمـع، وفي بعض األحيان الرشـوة 

والمكافـآت - كل هـذا مـن أجـل فـرض العبـادة بالقوَّة. 
ـزة العظمـى لملكـوت هللا. فبـداًل ِمـن عبـادة  علـى عكـس ذلـك، المحبـة هـي القـوة الُمَحفِّ
الوحـش، يجـد شـعب هللا أكبـر فرحهم وأقصى سـعادتهم في عبادة هللا. إنهم ُمكرسـون هلل ألنهم 
يعلمـون مـدى تكريسـه هـو لهم. هنالك شـيء واحد فقط سـيمنعنا ِمـن نيل ِسـَمة الوحش في 

نهايـة الزمـان – محبـة عميقـة جـًدا ليسـوع بحيث ال يمكن ألي شـيء أن يكسـر تمسـّكنا به. 
في هذا الدرس، سنكتشف هذه المواضيع باستفاضة أكثر. 

*نرجو التعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١٠ حزيران )يونيو(.
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4 حزيران )يونيو(        األحد        

ٌل )َصْبٌر( راسٌخ تَحمُّ
كمـا كنـا قـد رأينـا فـي رؤيـا ١٤: ٧، يدعـو هللا كل شـعبه لِِعبـادة الخالـق. هـذه هـي رسـالة 
ر هللا النـاس ِمـن »بابـل«، نظـام ديني خاطئ تعـود جذوره  المـالك األول. فـي رؤيـا ١٤: ٨، يَُحـذِّ

إلـى بابـل القديمـة. هذه هـي رسـالة المـالك الثاني. 
ر المـالك الثالـث ِمن ِعبـادة الوحش. يُعلِن المـالك بصوٍت عظيم:  فـي رؤيـا ١٤: ٩، ١0، يُحـذِّ
»إن كان أحـد يسـجد للوحـش ولصورتـه، ويقبـل سـمته علـى جبهتـه أو علـى يـده، فهـو أيضـا 

سيشـرب مـن خمر غضـب هللا«. 

ـمتان اللتـان نكتشـفهما فـي هـذه الفقـرة عـن شـعب هللا في  اقـرأ رؤيـا 4	: 2	� مـا همـا السِّ
األيـام األخيـرة؟ ومـا أهميـة كل منهما؟ 

 

 

الكلمـة اليونانيـة لــ »َصبـر« هـي »هوبومونـي«، التـي يُمِكـن ترجمتهـا بشـكل أفضـل إلـى 
ـل راسـخ«. سـيكون هلل فـي نهاية الزمان شـعب ُمخلِص لـه في وجه الُمعارضـة واالضطهاد  »تَحمُّ
ل راسـخ(، يعيشـون حيـاة تتمركـز حول هللا،  الشـرس. مـن خـالل نِعَمِتـه، َسـيَقفون ِبَصبـر )بتََحمُّ

مملوئيـن بالنِّعمـة، ويعيشـون حيـاة الطاعة.
إنَّ ِعبـادة الخالـق )رؤيـا ١٤: ٧( تَِقـف فـي ُمواجهة ُمباشـرة مع ِعبادة الوحـش )رؤيا ١٤: ٩( 
وتجـد التَّعبيـر عنهـا فـي شـعٍب يحفـظ وصايـا هللا وإيمـان يسـوع )رؤيـا ١٤: ١2(. هـذا الصراع 
األخيـر حـول الـوالء للمسـيح أو الـوالء لُِقـوَّة الوحش يـدور حول العبادة، والسـبت سـيكون في 

قلـب وصميـم هذا الصـراع العظيـم بين الخير والشـر. 

اقـرأ روميـة 8: 	–4؛ افسـس 2: 8–0	؛ وكولوسـي 	: 29� مـا الـذي تُعلِّمنـا إيـاه هـذه الفقرات 
حول نتيجـة العيـش باإليمان؟ 

 

 

أن نعيـش باإليمـان، هـو أن ننـال نعمته، وتتغيَّـر حياتنا. إنَّ األتبـاع الُمكرَّسـين للُمخلِّص لن 
يكـون لديهـم فقـط إيمان »بـ« يسـوع، لكن سـيكون لديهم أيًضا »إيمان يسـوع«. سـيكون لهم 

ى الَْمْوَت، كما فََعل يسـوع.  نوعيـة إيمـان يسـوع لنهايـة الزمان، وسـيظلون أمناء، َحتَـّ
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مـا هـو مـدى أمانتـك فـي األشـياء الصغيـرة؟ مـاذا يُمكـن أن يُخبـرك ذلـك عـن كيف 
سـتكون عندمـا تأتـي التجـارب الحقيقيـة؟ )انظـر لوقـا 6	: 0	�(

 

٥ حزيران )يونيو(        االثنين        

النِّزاع الكوني
ا اختبره يسـوع المسـيح على الصليـب؟ ما  الذي  اقـرأ متـى 27: 45–50� مـاذا يُعلِّمنـا هـذا عمَّ
كان يعنيـه يسـوع عندمـا سـأل هللَا لمـاذا تََركَـه، وكيف يسـاعدنا هذا المشـهد فـي فهم معنى 

أن يكـون لدينا »إيمان يسـوع«؟ 

 

 

ُمعلًَّقـا علـى الصليـب، ُمكتََنًفـا بالظـالم، حاِمـاًل اإلثـم والعار ودينونـة خطايا العالـم، وُمنفصاًل 
عـن الشـعور بمحبـة أبيـه، اعتََمـد يسـوع علـى العالقـة التـي كانـت لـه مـع اآلب طـوال حياتـه. 
ه، خـالل حيـاٍة من االعتماد الكامل على اآلب، حتى في األوقات السـعيدة، كان يسـوع  بمعنـى أنَـّ
ص، حتى عندما كانـت كل الظروف من  ُمسـتعًدا ألسـوأ األوقـات، حتـى الصليـب. لقد وثق الُمخلِـّ

اه للشـك. حتـى عندما بـدا وكأنَّ هللا قد تركه، لم يستسـلم يسـوع.  حولـه تصـرخ داعيـة إيَـّ
ع المسـيح الثمالـة األخيرة من كأس  »وسـط الظـالم الدامـس، وفيمـا بدا أن هللا قد تركه، تجرَّ
الويـل البشـري. فـي تلـك السـاعات المخيفـة كان يتَّكل علـى دالئل قبـول أبيه له فيما سـبق.... 

باإليمـان، انتصر يسـوع« )إلن ج. هوايت، كرايسـت ترايمفانـت، صفحة 2٧٧(.
إيمـان يسـوع هـو إيمـان عميق جـًدا، واثق جـًدا، وُمكرَّس جـًدا، حتى أنَّ كل الشـياطين في 
الكـون وكل التجـارب علـى األرض ال تسـتطيع أن تّهـزه. إنـه إيمـان يَِثـق عندمـا ال يسـتطيع أن 
ـك عندما ال يوجد إال القليل للتمّسـك به. »إيمان  يـرى، يُؤمـن عندمـا ال يسـتطيع أن يفهم، يتمسَّ
يسـوع« هـذا هـو بحّد ذاتـه ِهبَة ننالها باإليمان، وَسـيَحملنا خـالل األزمات العتيـدة. إن »إيمان 
يسـوع« السـاكن فـي قلوبنـا هو الذي يُمكننـا ِمن ِعبادة المسـيح باحتمال راسـخ )بصبر( عندما 

تُفـرَض ِسـَمة الوحـش بالقوَّة كمـا َورَد في سـفر الرؤيا. 
م اآلن، أن  ومـع ذلـك، فـإن هـذا ليـس شـيئًا يظهـر فجـأة ِمـن العـدم. إنَّ شـعب هللا يتعلَـّ
يعيـش باإليمـان، يوًمـا بعـد يـوم. في األوقـات الجيـدة، واألوقات العصيبـة، عند الشـعور ِبُقرب 
هللا، وعندمـا يبـدو بـأنَّ هللا بعيـد َعنـا - ال يهم. »البار باإليمـان يحيا« )غالطيـة 3: ١١؛ انظر أيضا 
لهـا )ِبَصبـٍر( باإليمان،  حبقـوق 2: ٤(. إنَّ وقـت االسـتعداد هـو اآلن. كل تجربـة اآلن، إذ تـمَّ تحمُّ

يُمكـن أن تحمـل ثمـرًا ثميًنا فـي حياتنا.
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فكِّـر فـي وقـت عندمـا بَـَدت فيـه الحيـاة تنهـار ِمـن حولـك، وكل مـا كان لديـك هـو 
إيمانـك� كيـف تََدبّـرَت أمرك حينهـا؟ ما هي الدروس التـي تعلَّمتها؟ ما الـذي اخَتَبرتَه 

والـذي يُمِكـن أن يُسـاعد اآلخريـن الذيـن ربمـا يجتـازون يمّرون بشـيء ُمماثل؟ 

٦ حزيران )يونيو(       الثالثاء        

السلسلة الشريرة
ب الدينـي، ُمقاطعة اقتصاديـة، اضطهاد،  النبـوءة المتعلقـة ِبِسـَمة الوحش هي حـول التَّعصُّ
وفـي النهايـة حكـم باإلعـدام. ومـن الُمثيـر للدهشـة، أنَّهـا أيضا رسـالة تشـجيع. حتى في أسـوأ 
األوقـات، سـيدعم هللا شـعبه الذيـن »يَْحَفظُـوَن َوَصايَـا هللِا َوإِيَماَن يَُسـوَع« )رؤيـا ١٤: ١2(. وِمن 

بيـن تلـك الوصايـا، بطبيعـة الحـال، الوصية الرابعة – سـبت اليوم السـابع. 
إنَّ نبـوءة ِسـَمة الوحـش الـواردة فـي األصحـاح ١3 مـن سـفر الرؤيـا، تُخبرنا عن األسـوأ، عن 
أوج حـرب الشـيطان المشـتعلة ضـدَّ هللا. إنَّ خطّتـه أو اسـتراتيجيّته األولـى فـي هـذه الَحملـة 
هـي الخـداع. األصحـاح ١3 مـن سـفر الرؤيـا يُخبرنـا عـن وقـت فـي الُمسـتقبل، عندما سـيعمل 

الشـيطان مـن خـالل قُـوَّة أرضيـة، دينية-سياسـية، تُدعـى الَوحـش، وتَلجـأ إلـى الُقوَّة. 
إنَّ االضطهـاد الدينـي، بالتأكيـد، ليـس جديـًدا. لقـد كان موجـوًدا منـذ أن قَتََل قاييـن هابيل 
بسـبب عبادتـه وفًقـا للطريقـة التـي أوصاهـم هللا أن يعبـدوه بهـا )انظـر تكويـن ٤: ١–٨(. قـال 
رنا  يسـوع بـأنَّ االضطهـاد سـيحدث حتى للمؤمنيـن في القـرن األول وعلى مر العصـور. فقد حذَّ
م ِخدمـة هلل« )يوحنـا ١٦: 2؛ انظر أيضا  قائـاًل: »تأتـي سـاعة فيهـا يظـنُّ كل َمـن يقتلكـم أنه يُقـدِّ

متـى ١0: 22؛ ١بطـرس ٤: ١2(.
إنَّ نبـوءة ِسـَمة الوحـش هـي عـن حلقـة الوصـل )الحلقـة( األخيـرة فـي هـذه السلسـلة 
الشـريرة. وِمثـل االضطهـادات فـي الماضـي، فاالضطهـاد ُمعـدٌّ إلجبـار الجميـع علـى االمتثـال 

ـت الموافقـة عليـه.  وااللتـزام بمجموعـة ُمعيَّنـة ِمـن الُمعتقـدات وِبِنظـام عبـادة تمَّ

اقرأ رؤيا 3	: 5	–7	� ما الذي سيواجهه شعب هللا في المحنة األخيرة؟

 

 

تقـول النبـوءة بـأن االضطهاد سـيبدأ بعقوبات اقتصاديـة: »ال يقدر أحد أن يشـتري أو يبيع« 
ـَمة«. عندمـا يحـدث هـذا، َستَستَسـلم )َسـتُذِعن( الغالبيـة العظمى. أي  مـا لـم تكـن لديـه »السِّ

شـخص يرفـض، َسـيَخضع فـي النهاية لُِحكـم الموت. 
الشـيطان يقـوم بإعـداد مسـيحيين مزعوميـن )باالسـم فقـط( مـن خـالل ُمسـاَومات فـي 
حياتهـم لينالـوا ِسـَمة الوحـش عندمـا يأتـي االختبـار األخيـر علينا فـي المسـتقبل. إنَّ محبة هللا 

ينا وتحفظنـا خـالل األوقـات العصيبـة الُمقبلـة. لـكل واحـد منـا َسـتَُقوِّ

87



اقـرأ غالطيـة 6: 7–9� علـى الرغـم مـن أنَّ هـذا لـم يُكَتـب فـي سـياق أحـداث األيـام 
األخيـرة، لمـاذا يَُعـدُّ المبـدأ الـوارد هنـاك وثيـق الصلـة بالمسـائل الُمَتعلِّقـة ِبِسـَمة 

الوحـش، وكيـف يمكننـا أن نقـف أمنـاء؟ 

 

7 حزيران )يونيو(        األربعاء        

أولئك الذين يتبعون الخروف
اقرأ رؤيا 3	: 	، 2� ِمن أين يأتي الوحش، وَمن الذي يُعطي الوحَش ُسلطانه؟ 

 

 

الوحـش األول فـي األصحـاح ١3 مـن سـفر الرؤيا يأخـذ قُدرَتَه، وَعرشـه، وُسـلطانًا عظيًما ِمن 
التّنيـن. رؤيـا ١2: ٩ ورؤيـا 20: 2 تَِصفا التّنين بأنَّه الشـيطان. إنَّ الشـيطان َعـُدوٌّ ماكٌر وهو يَعَمل 
ِمـن خـالل قُـّوات أرضيـة. رؤيـا ١2: 3–٥ تقـول بأنَّ هـذا »التنين« – الشـيطان - حـاَوَل أن يهلك 
»االبـن الذكـر« العتيـد أن يُولَـد. هـذا »االبن الذكـر«، »اختُِطَف… إلـى هللا وإلى عرشـه« الحًقا. 
يشـير هـذا بالطبـع إلـى المسـيح. ورغبة منه إلهـالك المسـيح االبن، َعِمـَل الشـيطان ِمن خالل 
هيـرودس واالمبراطوريـة الرومانيـة. فـي نهايـة حيـاة يسـوع، أصـَدَر حاكـم رومانـي، بيالطـس، 
ـذ أحـكاٍم رومانـي ِبتَسـمير المسـيح على صليـب اآلالم،  ُحكًمـا بالمـوت علـى يسـوع، وقـام ُمَنفِّ
ا رومانيًـا طعـن المسـيح ِبَحربَة، والجنـود الرومانيون َحرَسـوا قبره. وبحسـب رؤيا  كمـا أنَّ جنديًـّ
١3: 2، سـيقوم التنيـن، الشـيطان، بالعمـل من خـالل روما الوثنيـة، بإعطاء عـرش حكومتها لقوَّة 

هـذا الوحـش الطالِع. 
ل اإلمبراطورية الرومانية  »رغـم أنـه مبدئيًا يُمثِّل الشـيطاَن، إال أنَّ التنين، بمعنى ثانوي، يُمثِـّ
.... القـوة الالحقـة لإلمبراطوريـة الرومانيـة، التـي أخـذت مـن التنين ›قُوَّته، وعرشـه، والسـلطان 
العظيـم‹ هـي بوضوح روما البابوية.« )موسـوعة األدفنتسـت لتفسـير الكتـاب المقدس، المجلد 
ه: »ِمـن بيـن أنقاض روما السياسـية، نشـأت  ٧، صفحـة ٨١٧(. المـؤرخ أ. سـي. فليـك يشـرح بأنَـّ
اإلمبراطوريـة الدينيـة العظمـى فـي ›هيئـة عمـالق‹ الكنيسـة الرومانية« )أ. سـي. فليـك، صعود 
كنيسـة القـرون الوسـطى، صفحـة ١٥0 كمـا تـمَّ اقتباسـه فـي موسـوعة األدفنتسـت لتفسـير 

الكتـاب المقـدس، المجلـد ٧، صفحة ٨١٧(.

اقرأ رؤيا 3	: 3 ورؤيا 4	: 4� ما هو وجه االختالف الذي تراه في هذه اآليات؟ 
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علـى عكـس »كُلُّ األَرِْض« الذيـن يتبعـون الوحـش، سـيكون هلل شـعب »يَتْبَُعـوَن الَْخـُروَف«. 
وكمـا هـو الحـال دائًمـا، سـيكون األمـر إمـا هـذا الجانـب أو الجانب اآلخـر، مع المسـيح أو ضد 
المسـيح. لـن يكـون هنـاك حينئذ، مثلمـا هو الحـال اآلن، أرًضا ُمحايـدة، وال موضًعـا محايًدا. إنَّ 
عـدم التكريـس القاطـع ليسـوع المسـيح، بوعـي أو بدون وعـي، هـو التكريس للجانـب اآلخر. 

»َوتَكُونُـوَن ُمْبَغِضيـَن ِمـَن الَْجِميـعِ ِمـْن أَْجـِل اْسـِمي� َولِكـِن الَِّذي يَْصِبـُر إِلَـى الُْمْنَتَهى 
َفهـَذا يَْخلُـُص« )متـى 0	: 22(� مـا مـدى اسـتعدادك للصبـر إلـى الُمنتهى؟ 

٨ حزيران )يونيو(        الخميس        

يسوع: شفيعنا الوحيد
ة الوحش في هذه اآليات؟  مات الُمَميِّزة التي نكتشفها لُِقوَّ اقرأ رؤيا 3	: 4، 5� ما هي السِّ

 

 

ة تنشـأ ِمن رومـا الوثنيـة وتسـتفحل لِتُصِبح  الوحـش فـي سـفر الرؤيـا هـو قوة دينيـة ُمرتَـدَّ
نظاًمـا عالميًـا للِعبـادة. وبحسـب رؤيـا ١3: ٥، هـي قُـوَّة تتكلَّم بتجاديـف. التجديف فـي العهد 

الجديـد، هـو ادعـاء امتـالك امتيازات واسـتحقاقات هللا كُمعـادٍل هلل. 

دهما هذه اآليات؟  اقرأ لوقا 5: 8	–26 ويوحنا 0	: 33� أي َمظَهَرين للتجديف تَُحدِّ

 

 

اتُِّهـَم يسـوع بالتجديـف ِمن ِقبَـل القادة. في حالة يسـوع، كانت االتهامـات ظالمة ألنه كان 
يمتلـك كل ِقـوى وامتيـازات هللا - بمـا فـي ذلـك حـق مغفرة خطايانـا، وذلك ألنَّ يسـوع هو هللا. 
تُـُه َولَـْم تَْعرِفِْني يَـا ِفيلُبُّـُس! اَلَِّذي  أو كمـا َعبَّـر ُهـَو بـكل قُـوَّة قائـاًل: »أَنَـا َمَعُكـْم زََمانًـا هـِذِه ُمدَّ

رَآنِـي فََقـْد َرأَى اآلَب، فََكيْـَف تَُقوُل أَنْـَت: أَرِنَـا اآلَب؟« )يوحنا ١٤: ٩(. 
ه يوجد شـفيع واحد بين هللا واإلنسـان،  م اآليـة ١تيموثـاوس 2: ٥ بأنَـّ فـي غضـون ذلـك، تُعلِـّ
م الكنيسـة الرومانية بـأنَّ الكاِهن هو الشـفيع  اإلنسـان يسـوع المسـيح. علـى عكس ذلـك، تَُعلِـّ
بيـن هللا والبشـرية الخاطئـة. ولكـن، بسـبب أنَّ الكاهـن نفسـه هـو إنسـان بشـري خاطـئ، فهو 
ه هـو أيًضـا يحتـاج إلـى شـفيع. التجديـف يَُعـرَّف أيًضـا علـى  ال يسـتطيع أن يكـون شـفيعنا ألنَـّ
ه ادِّعـاء أي انسـان بأنـه هـو هللا أو أن يحـل محـل هللا. فيمـا يلـي تصريحان فقط مـن مصادر  أنَـّ

موثوقـة مـن الكنيسـة الرومانية: 
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ع البابـا ِبكرامـة عظيمـة جـًدا وهـو جليـل جـًدا إلى درجـة أنَّه ليـس ُمَجرَّد إنسـان ...  »يتمتَـّ
ه كمـا لـو كان هللا علـى األرض« )لوشـيوس فيراريـز، ›البابـا‹، المقالـة 2 فـي منشـوره ›برومبتا  إنَـّ

بيبليوثيـكا‹، المجـد ٦، صفحـة 2٥-2٩(. 
البابـا ليـو الثالـث عشـر تباهـى قائـاًل: »نحـن ]البابـاوات[ نشـغل علـى هـذه األرض مـكان 
هللا القديـر« )الرسـائل البابويـة ]الخطابـات التـي أرسـلها إلى جميع أسـاقفة الكنيسـة الرومانية 

الكاثوليكيـة[ الُعظمـى للبابـا ليـو الثالث عشـر، صفحـة ١٩3(.
هـذه االدعـاءات تُصبـح ذات ِصلـة أكبـر عندمـا نَفَهـم بـأنَّ كلمـة »ضـد« كمـا فـي »ضـد 
المسـيح«، ال تعنـي دائًمـا »ُمعـارِض لــ«، ولكـن يُمكـن أن تعنـي أيًضـا »فـي مـكان« أو »يَِحـل 
ث  َمَحـل« أو »بـداًل ِمـن«. طالمـا أنَّ »ضـد المسـيح« تعنـي أيًضـا »فـي مـكان المسـيح«، لَِنتَحدَّ

عـن التجديـف! 

٩ حزيران )يونيو(        الجمعة        

رس: »لقـد كان قصـد الشـيطان منـذ بـدء الصـراع الهائل في السـماء  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
أن يهـدم شـريعة هللا. فلكـي يحقـق هـذا، شـرع فـي العصيـان علـى الخالـق، ومع إنـه طُرد من 
السـماء فقـد واصـل الحـرب نفسـها علـى األَرْض. ولقد جعل خداع الناس وسـوقهم إلـى التعدي 
علـى شـريعة هللا الهـدف الـذي لـم يحـد عنـه. وسـواء تـم لـه هـذا بطـرح الشـريعة بجملتهـا 
جانبـا أو برفـض إحـدى وصاياهـا فالنتيجـة أخيرا واحـدة. ... إن الشـيطان في محاولتـه أن يلقي 
االحتقـار علـى وصايـا هللا أفسـد تعاليـم الكتـاب وحرّفهـا، وهكـذا اندسـت الضالالت فـي إيمان 
آالف ممـن يعترفـون بإيمانهـم بالكتب المقدسـة. والحرب األخيرة العظيمة بيـن الحق والضالل 
إنمـا هـي النضـال األخيـر للصـراع الطويـل األمـد حـول شـريعة هللا. وإننـا اآلن داخلـون هـذه 
المعركـة بيـن وصايـا النـاس ووصايـا هللا، بين ديانـة الكتـاب وديانة الخرافـات والتقاليـد« )روح 

النبـوة، الصـراع العظيم، صفحـة ٥٨2(. 
فـي كافـة أجزاء ِسـفر الرؤيا، ترتبط العبـادة والخليقة ارتباطًا وثيًقا ال ينفصـم. إن جوهر الصراع 

بين الخير والشـر، والقضايا الُمحيطة ِبِسـَمة الوحش، تدور حول ما إذا كان هللا يسـتحق الِعبادة. 
د المسـيح  كمـا رأينـا، مفهـوم المسـيح كخالـق هـو فـي صميـم الِعبـادة يـوم السـبت. يَُشـدِّ
بصفـة مسـتمرة علـى أهميـة وداللـة اليـوم الـذي يدعـو فيـه نفسـه ›ربًـا‹ )متـى ١2: ٨؛ مرقس 
ه يُذكِّرنـا ِبَمـن نحـن ككائنـات بشـرية.  2: 2٨؛ لوقـا ٦: ٥(. السـبت هـو ُمذكِّـر أبـدي بهويتنـا. إنَـّ
إنـه يضـع قيمـة وأهميـة لِـُكلِّ إنسـان. وهـو يُعـزِّز وباسـتمرار ِفكـرة أننا كائنـات مخلوقـة، وأنَّ 
خالقنـا ُمسـتَحق لوالئنـا ولعبادتنـا. هـذا هـو السـبب الـذي يجعـل الشـيطان يكره يوم السـبت 
بهـذا القـدر. إن السـبت هـو الرَّابـط الذهبي الـذي يربطنا مـع خالقنا، وهذا هو السـبب في أن 

السـبت سـيلعب دوًرا حاسـًما فـي المحنـة األخيـرة فـي زمـن المنتهى. 

أسئلة للنقاش
	� مـا هـي المبـادئ األساسـية وراء ُمطالبـة الوحـش، الطالـع مـن البحـر، بالسـلطة؟ 
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بأيـة طـرق يمكـن لنفـس هـذه المواقـف أو السـلوكيات أن تسـتقر فـي قلوبنـا دون 
بها؟  علمنـا 

2� كيـف تجـاوب أولئـك الذيـن يُجاِدلـون بأنَّ ِفكـرة وجود شـيطان بالمعنـى الحرفي 
هـي فكـرة ُخرافيـة بدائيـة، ال يمكـن لألشـخاص الُمتعلِّميـن، أو علـى األقل األشـخاص 
األذكيـاء أن يأخذوهـا علـى محمـل الجـد؟ مـا هـي الحجـج واألدلـة التـي يمكنـك 

اسـتخدامها فـي إجابتـك؟ 
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* ١٠–١٦ حزيران )يونيو(    الدرس الثاين عرش    

ختم هللا وِسَمة الوحش: الجزء الثاني

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: رؤيـا ١٢: ٦، ١4؛ دانيـال 7: ٢٥؛ ٢تسـالونيكي ٢: ٣، 4؛ تثنيـة ٦: ٨؛ 

تثنيـة ١١: ١٨؛ خـروج ٢٠: ٨-١١.

ـْيِف،  ـْبِي يَْذَهُب� َوإِْن كَاَن أََحٌد يَْقُتُل ِبالسَّ آية الحفظ: »إِْن كَاَن أََحٌد يَْجَمُع َسـْبًيا، َفإِلَى السَّ
يِسـيَن َوإِيَمانُُهْم« )رؤيا 3	: 0	(� ـْيِف� ُهَنا َصْبُر الِْقدِّ َفَيْنَبِغي أَْن يُْقَتَل ِبالسَّ

في القرن الخامس عشر، كانت وديان بيدمونت في أعالي جبال األلب، شمال إيطاليا، مسكًنا 

س. ونتيجة لوالئهم الراسخ  للولدنسيين، وهو شعب قرَّر أن يبقى أميًنا لمفاهيمه عن الِكتاب الُمقدَّ

طَهدون بشراسة. في سنة ١٨٤٤، وقد قُِتَل الولدنسيون في وادي لويز بوحشية ِمن  للمسيح، كانوا يُضَّ

ِقبل الكنيسة الرومانية بسبب إيمانهم. 

موجة اُخرى ِمن االضطهاد َحَدثت في القرن السابع عشر، عندما أرَسل الدوق سافوي جيًشا ُمؤلًفا 

اتِه في منازلهم.  من ٨,000 جندي إلى داخل منطقة الولدنسيين، وطالب السكان المحليين بإيواء قُوَّ

ففعلوا كما طَلََب منهم، لكنَّ هذه كانت خطة لمنح الجنود وصواًل سهاًل لضحاياهم. في 2٤ نيسان 

)أبريل(، ١٦٥٥، الساعة الرابعة فجرًا، اُعِطيَت إشارة لبدء الَمذبََحة. هذه المرَّة، كان عدد القتلى أكثر 

من ٤,000 شخص.

المؤسف هو أن التاريخ غالبًا ما يُعيد نفسه. إن نبوءة »ِسَمة الوحش« هي عن الحلقة أو الوصلة 

األخيرة في السلسلة الشريرة لالضطهاد الديني الذي حدث على مرِّ العصور السالفة. ومثل االضطهادات 

مة ألن تُجبر الجميع لالمتثال إلى مجموعة ُمعيَّنة من المعتقدات  في الماضي، فـ »سمة الوحش« ُمصمَّ

وإلى نظام ِعبادة ُمعتََمد )ُمقرَّر(. رغم ذلك، وكما هو الحال دائًما، سيكون هلل شعب لن يستسلم. 

*نرجو التعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١7 حزيران )يونيو(. 
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١١ حزيران )يونيو(        األحد        

الجرح الُمميت
كمـا درسـنا سـابًقا، فـإنَّ قوات الوحش فـي األصحاحين ١3 و١٤ من سـفر الرؤيـا تَُمثِّل نظاًما 

عالميًـا لِِعبـادة كاذبة. ولكـن هناك المزيد. 

ة َسـُتَهيمن  اقـرأ رؤيـا 3	: 5؛ رؤيـا 2	: 6، 4	؛ ودانيـال 7: 25� كَـْم مـن الوقـت كانت هذه الُقوَّ
علـى المشـهد الديني في القرون السـابقة؟ 

 

 

دة مـن التاريخ. في سـنوات الزمن الرمزية، اليـوم النبوي  يسـتمر الوحـش لفتـرة زمنيـة ُمحدَّ
يسـاوي سـنة حرفيـة. فـي سـفر العـدد ١٤: 3٤، نقـرأ: »للسـنة يـوم« - تطبيًقـا لمبـدأ الِكتـاب 
س الحتسـاب يـوم للسـنة. مـرة أخـرى، يقـول هللا: »َجَعلـُت لَك كل يـوم ِعَوًضا عن سـنة«  الُمقـدَّ
)حزقيـال ٤: ٦(. لقـد أثبـَت هذا المبـدأ دقَّته مراًرا وتكراًرا في تفسـير النبـوءات الزمنية للكتاب 
المقـدس، كمـا فـي احتسـاب السـبعين أسـبوًعا فـي دانيـال ٩: 2٤–2٧(. إنَّ احِتسـاب الفتـرة 
المذكـورة فـي رؤيـا ١3: ٥ الخاصـة بالــ ٤2 شـهرًا، بواقـع 30 يوًمـا للشـهر، نحصـل علـى 2٦0,١ 
يومـا نبويًـا أو سـنوات حرفيـة. والتقويـم القديـم كان يعتمـد علـى نظـام الــ 3٦0 يومـا للسـنة 

مسـتمرة.  بصفة 
ع االمبراطـور الرومانـي قسـطنطين الديانة المسـيحية فـي كل أنحاء  فـي القـرن الرابـع، شـرَّ
د األجزاء الشـرقية  اإلمبراطوريـة. وعندمـا نََقـَل عاصمتـه من روما إلى بيزنطة سـنة 330 م.، لِيُوحِّ
والغربيـة إلمبراطوريتـه، تَـرََك فراغـا قياديًـا فـي رومـا. حينها، مـأل البابا ذلـك الفراغ. ولـم يُصِبح 
البابـا قائـًدا دينيًـا قويًـا فقـط، بـل أصبـح أيضا قُوَّة سياسـية ال يُسـتهان بهـا في أوربا. سـنة ٥3٨ 
م.، قـام اإلمبراطـور الرومانـي جسـتنيان، ِبَمنـح األسـقف الرومانـي، وبصـورة رسـمية، منصـب 
الُمداِفـع عـن اإليمـان. لقـد مارََسـت كنائـس العصـور الوسـطى تأثيـرًا كبيـرًا ِمـن سـنة ٥3٨ م. 
مـة الدرس. قـام القائد  إلـى سـنة ١٧٩٨ م.، بمـا فـي ذلـك االضطهـاد الرهيـب المذكور فـي ُمقدِّ

العسـكري لنابليـون، الجنـرال برتييـه، بأسـر البابـا سـنة ١٧٩٨ م.، فـي إتماٍم تـام للنبوءة. 
قـام الجنـرال برتييه وجيشـه بأسـر البابـا بيوس السـادس وأزاحوه عن العرش البابوي بشـكل 
ـه إلـى البابويـة خطيـرًا، ولكـن بحسـب رؤيـا ١3: ١2،  غيـر رسـمي. لقـد كان الهجـوم الـذي َوجِّ

الجـرح الُمميـت َسيُشـفى، والعالـم سيسـمع الكثيـر من هذه القـوَّة – أكثـر بكثير. 

س وكيـف أنهـا تُظهـر لنـا معرفـة هللا  فكِّـر فـي مـدى روعـة نبـوءة الِكتـاب الُمقـدَّ
ألحـداث المسـتقبل� مـاذا يجـب أن تعلمنـا هـذه الحقيقـة عن لمـاذا يمكننـا الوثوق 
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بوعـود الـرب، حتـى تلـك التـي لـم نـَر تحقيقـا لهـا بعـد؟ 

 

١٢ حزيران )يونيو(        االثنين        

االرتداد
اقـرأ 2تسـالونيكي 2: 3، 4، 9–2	� مـا الـذي يتنبـأ بـه بولـس عـن األيـام األخيـرة؟ مـا هـي 

دة التـي يَِصـف بهـا الوحـش، وقـوة ضـد المسـيح؟  العالمـات الُمحـدَّ

 

 

يحـذر الرسـول بولـس المجتمع المسـيحي من »االرتـداد« عن حق كلمة هللا. إنه قَلِق بشـأن 
بـذور االرتـداد الموجـودة بالفعـل في كنيسـة العهد الجديد، التي سـتزدهر في القـرون الالحقة 

قبل مجيء المسـيح ثانية. إنجيل زائف سـيدخل الكنيسـة يَُشـوِّه كلمة هللا. 
ه هـو »إنسـان الخطية« و»ابـن الهـالك« الحقيقي، هو  الشـيطان هـو وراء هـذا االرتـداد. إنَـّ
»الُمقـاوم والمرتفـع علـى كل مـا يدعـى إلًهـا أو معبـوًدا« وهـو »يجلـس فـي هيـكل هللا كإلـه« 
ـق أغراضه.  )2تسـالونيكي 2: ٤(. لكـن الُمخـادع األكبـر يَعَمـل ِمـن خالل العناصر البشـرية لِيُحقِّ
الخصائـص المحـددة فـي دانيـال والرؤيـا تُظِهـر بـأنَّ القـرن الصغير فـي دانيـال ٧، والوحش في 

ل نفس الشـخصية.  رؤيـا ١3، ١٤، و»إنسـان الخطيـة« فـي 2تسـالونيكي 2 تَُمثِـّ
س عن هذا، كمـا يلي: »مقارنـة نبوءات  تعبِّـر موسـوعة األدفنتسـت لتفسـير الِكتـاب الُمقـدَّ
فـة التي تعقـب روما الوثنية…، ومـع الصورة الكالمية للوحش الشـبيه  دانيـال عـن القـوة الُمجدِّ
بالنمـر... تظهـر الكثيـر مـن أوجـه التشـابه بيـن األوصاف الثالثـة ]القـرن الصغير، قـوة الوحش، 
وإنسـان الخطيـة[. هـذا يقودنـا لالسـتنتاج بـأن دانيـال، وبولـس، ويوحنـا يتكلمـون عـن نفـس 

القـوة، … البابويـة.« )المجلـد ٧، صفحة 2٧١(.
س تَِصـف نظامـا دينيًـا َحـرّف كلمـة  مـن المهـم جـًدا أن نتذكَّـر بـأنَّ نبـوءة الِكتـاب الُمقـدَّ
س. لقـد أعطيـت  هللا، واسـتَبَْدل اإلنجيـل بالتقاليـد البشـرية، وابتعـد عـن حـق الِكتـاب الُمقـدَّ
هـذه النبـوءات بواسـطة إلـه محـب لِيُِعدَّ شـعبًا لمجـيء المسـيح. إنها توبيـخ لألنظمـة الدينية 
ة التـي انفصلـت عـن كلمـة هللا، رغـم أنهـا ليسـت بالضـرورة للنـاس الذين هـم في تلك  الُمرتَـدَّ
األنظمـة )انظـر رؤيـا ١٨: ٤(. رسـالتنا هي عن نظام َخـَدَع الماليين. ورغم أنهـم ُخِدُعوا، إال أنَّهم 

محبوبـون جـًدا ِمـن ِقبَـل المسـيح. لذلـك، يجـب علينـا ُمعاملتهم وفًقـا لذلك.

»فـكل مـا تريـدون أن يفعـل النـاس بكـم، افعلـوا هكـذا أنتـم أيضـا بهـم، ألن هـذا 
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هـو النامـوس واألنبيـاء« )متـى 7: 2	(� كيـف يجـب علينـا أن نُطبِّـق هـذا المبدأ في 
تعاملنـا مـع موضـوع قـوى الوحـش فـي رؤيـا 3	: 4	؟ 

 

١٣ حزيران )يونيو(       الثالثاء        

خطة الشيطان النهائية
تُظهـر االسـتطالعات افتقـاًرا عميًقـا للثقـة فـي المؤسسـات والحكومـات. يتسـاءل الماليين: 
د نبوءات سـفر الرؤيا قُـوَّة الوحش على  »أيـن يوجـد شـخص الئـق أخالقيًا ليقـود العالم؟« تُحـدِّ

ة التي سـتلعب دور رعايـة اإلتحاد الديني/السياسـي. أنَّهـا القـوَّ

اقـرأ رؤيـا 7	: 2	–4	� كيـف يَِصـف يوحنـا هذه المشـاهد األخيـرة في تاريخ العالـم؟ ما هي 
المفارقـات القوية التـي تظهر هنا؟ 

 

 

هنـاك ثـالث نقـاط مهمـة يُبَيِّنهـا يوحنـا فـي هـذه الفقـرة. أوال، الِقـَوى السياسـية لديهـا 
ل مـن الضـالل يصنع  »رأي واحـد« و »يُعطـون الوحـش قُدرَتهـم وُسـلطانهم«. ثانيًـا، هـذا التَّكتُـّ
حربًـا ضـد يسـوع الخـروف. ثالثـا، فـي حـرب األرض األخيـرة، ينتصر المسـيح وأتباعـه. لن يربح 

الوحـش؛ يسـوع هـو الذي سـيربح. 
هـل فكَّـرت يوًمـا، مـا هي الخطة التـي يمكن للشـيطان أن يسـتخدمها لتوحيد األمـم؟ غالبا 
مـا يُعيـد التاريخ نفسـه. نحن نكتشـف دروًسـا قَيِّمة مـن انهيـار اإلمبراطورية الرومانيـة. عندما 
دت الغـزوات الجرمانيـة، القادمة من الشـمال، أوروبـا الغربية، التجأ اإلمبراطور قسـطنطين  هـدَّ
ة الدولـة، هـي األداة التـي احتاجها  إلـى الديـن. فأصبحـت ُسـلطة الكنيسـة، الُمندمجـة مـع قُـوَّ
قسـطنطين. إنَّ التعزيـز المتواصـل لتقديـس يـوم األحـد فـي القـرن الرابـع، كان تََحـرُّكًا سياسـيًا 
ودينيًـا محسـوبًا لتوحيـد اإلمبراطوريـة فـي وقـت األزمـة. أراد قسـطنطين توحيـد إمبراطوريته، 
دة. يوضح المؤرخ الشـهير أرثـر ويجل بوضوح  والكنيسـة الرومانيـة أرادتهـا »ُمهتديـة« أو ُمتَجـدِّ
ه كان المهرجـان  ًسـا... إلـى حـد كبيـر، ألنَـّ : »الكنيسـة َجَعلَـت ِمـن يـوم األحـد يوًمـا ُمقدَّ أنَّ
األسـبوعي للشـمس؛ ألنَّ ذلك كان سياسـة مسـيحية صريحة وُمقرَّرة، وهو أن تسـتولي الكنيسـة 
أو تتبنَّـى االحتفـاالت الوثنيـة الُمحببَـة لدى الشـعب حسـب التقليـد لِتَمَنحها أهمية مسـيحية« 

)الوثنيـة في مسـيحيتنا، صفحـة ١٤٥(.
فـي زمـن المحنـة العظيمـة، عندمـا يكـون العالـم كلـه فزًعـا، ومتألًمـا، وخائًفـا، سـيكون 
النـاس فـي أَمـسِّ الحاجـة لشـخص يجلب لهـم بعـض االسـتقرار والحماية. هكـذا نشـأ الطُغيان 
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ًدا.  واالسـتبداد فـي الماضـي، وال يوجـد سـبب لالعتقـاد بـأنَّ ذلـك ال يمكـن أن يحـدث ُمجـدَّ
بحسـب النبـوءة، شـيئا مـا َسيَتسـبَّب بحـدوث هـذه األحـداث النهائيـة. 

ـف كل ذلك، فقد َشـِهد العالـم بالفعل  رغـم أنـه مـن الصعـب معرفـة كيف يمكـن أن يتكشَّ
كيـف يمكـن للتغييـرات العظيمـة أن تحـدث وبسـرعة كبيـرة أيًضا. رغـم أننا ال نعـرف تفاصيل 

عمـا سـيأتي، يجـب علينـا أن نكون مسـتعدين لكل مـا يأتي. 

١4 حزيران )يونيو(        األربعاء        

ِسَمة الوحش
اقـرأ رؤيـا ١٤: ٩ وقارنهـا مـع رؤيا ١٤: ١2. اين توضع سـمة الوحش؟ )انظـر تثنية ٦: ٨؛ تثنية 

١١: ١٨.( مـا هـي الصفتـان اللتان تُميِّزان شـعب هللا عن أولئك الذين يأخذون سـمة الوحش؟

 

 

جماعـة تعبـد الوحـش، وجماعـة تحفـظ وصايـا هللا )التـي تشـمل الوصيـة الرابعـة، الوصيـة 
التـي فكَّـرت قُـوَّة الوحـش في تغييرها( وعندها إيمان يسـوع. هـذا هو الَفرق. يعمل الشـيطان 
مـن خـالل وحـوش البحـر والبَـر ليحـاول تقويـض ُسـلطة هللا مـن خـالل هجومـه علـى ِمحـَور 
العبـادة؛ باألخـص، يـوم السـبت. توضـع سـمة الوحـش إمـا علـى الجبهـة أو علـى اليـد. الجبهة 
ترمـز إلـى العقـل، حيـث يوجـد الضميـر، والفكـر )المنطـق(، واتخـاذ القـرار؛ واليـد، بالمقارنـة 

ترمـز إلـى األعمـال واألفعال. 
يتنا  اليـوم آٍت، وربمـا أسـرع ممـا نعتقـد، اليـوم الذي سـتصُدر فيـه القوانين التـي تُقيِّـد ُحرِّ
الدينيـة. أولئـك الذيـن يتبعـون كلمـة هللا بضميـر واٍع، ويحفظون السـبت الحقيقي، َسـيُصنَّفون 

علـى أنَّهـم مقاومين لوحـدة المجتمـع ومصلحته.
س سـيعيَّرون كأعـداء للقانـون  »إن َمـن يكرمـون السـبت كمـا هـو وارد فـي الِكتـاب الُمقـدَّ
والنظـام، وكمـن يهدمـون الـروادع األدبيـة للمجتمـع ويسـببون الفوضـى والفسـاد، وينزلـون 
ظهـم المنبعـث مـن ضميـر حـي عنـادا وصالبـة رأي  دينونـة هللا علـى األَرْض. وسـيُعتبَر تحفُّ
واحتقـارا للسـلطات. وسـيتهمون بإضمـار الكراهيـة للحكومـة« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، 

صفحـة ٥3٩(. 
عي الكنيسـة  عي كنيسـة روما بأنَّ يوم األحد هو »ِسـَمة« سـلطتها الكنسـيَّة. »بالطبع، تدَّ تدَّ
تِها وُسـلطَِتها الكنسـيَّة في  الكاثوليكيـة بـأنَّ التغييـر كان ِمـن ِفعلهـا... وأنَّ الِفعـل هـو ِسـَمة لُِقوَّ

األمـور الدينيـة« )المجلـة األمريكيـة الكاثوليكية الفصليـة، كانون الثانـي )يناير( ١٨٨3(.
يتنبـأ سـفر الرؤيـا أنـه فـي المسـتقبل، فـي وقـت أزمـة دوليـة، سـيواجه عالمنـا نوعـا مـن 
التَّحـوُّل السياسـي، واالجتماعـي، والدينـي، واألخالقـي األصولـي )الُمتطـرِّف(، حيث سـيتم فَرض 
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ـف ذلـك كله، ال علم  حفـظ يـوم األحـد، وثم َسـيُصِبح »سـمة الوحش«. مرة أخرى، كيف سيتكشَّ
س يُعطينـا خطوطًـا عريضـة فقـط، ولكـن مـا يكفـي مـن المعلومات  لنـا بذلـك. الِكتـاب الُمقـدَّ
لِيُظهـر لنـا بـأنَّ الصراع العظيم سـيبلغ ذروته حول مسـألة عبـادة الوحش أو الخالق، وأن سـبت 

اليـوم السـابع سـيلعب دوًرا محوريًا. 

مـا هـي الطـرق التـي انقسـمت بهـا البشـرية إمـا إلـى جانـب هللا، أو إلـى جانـب 
الشـيطان؟ لمـاذا ال يُمكـن أن يكـون هنـاك أرض محايـدة؟ كيـف يمكننـا أن نعـرف، 

بالتأكيـد، أننـا إلـى جانـب َمـن بالفعـل؟ 

١٥ حزيران )يونيو(        الخميس        

امتحان السبت
حتـى فـي هـذه اللحظـة، ربمـا يتـم إعـداد األحـداث لالضطهـاد الوشـيك. فـي ٦ حزيـران 
)يونيـو( 20١2، أصـدر البابـا بـِنـِـديكت السـادس عشـر هـذا النـداء العاجـل ألكثر مـن 000,١٥ 
عـوا فـي سـاحة القديـس بطـرس فـي رومـا، ذلك األحـد الذي يجـب أن يكـون يوًما  شـخص تََجمَّ
للراحـة لـكل شـخص، حتـى يكـون النـاس أحـراًرا وُمتفرِّغيـن ليكونـوا مـع عائالتهـم ومـع هللا. 
»بالدفـاع عـن يـوم األحـد، يُدافـع المـرء عـن حرية االنسـان.« هـذا بالطبـع، ليس نفس الشـيء 
س، لكنـه يُظِهـر  مثـل ُمطالبـة اآلخريـن ِبِحفـظ هـذا اليـوم، علـى عكـس سـبت الِكتـاب الُمقـدَّ
بـأنَّ ِفكـرة يـوم األحـد كــ »يوم الراحـة« هـي بالتأكيد مسـألة حقيقيـة. عاجال أم آجال، سـتصدر 
القوانيـن، وأولئـك الذيـن يتبعون كلمـة هللا بضمير حي ويحفظون السـبت الحقيقي َسـيُصنَّفون 

علـى أنَّهـم ُمعارضـون للمصالـح الُفضلـى للمجتمع. 
فـي وقـت المحنـة هـذا، سـيقف شـعب هللا األمنـاء، من خـالل نعمتـه وقوته، راسـخين في 

قناعاتهـم إلتِّباعـه. ولـن ينصاعـوا للضغوط. 
علـى النقيـض مـن سـمة الوحـش، سـيأخذون ختـم هللا. كانـت األختام تُسـتَخدم، فـي الزمن 
ـة الوثائـق الرسـمية. إذن نتوقـع أن نجـد ختـم هللا ُمسـتقرًا فـي شـريعته.  القديـم، إلثبـات ِصحَّ
كانـت األختـام القديمـة عبـارة عـن عالمـة فرديـة خاصـة وُمميـزة. يقـول النبـي إشـعياء: »ُصـرَّ 

ـِريَعَة ِبتاَلَِميـِذي« )إشـعياء ٨: ١٦(.  ـَهاَدَة. اْخِتـِم الشَّ الشِّ

س التي تجدها في وصية السـبت؟  اقـرأ خـروج 20: 8–		� مـا هـي عناصر ختم الِكتـاب الُمقدَّ
كيـف تختلف وصية السـبت عن باقـي الوصايا األخرى؟
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تحتـوي الوصيـة الرابعـة علـى ثالثـة عناصـر للختـم الموثـوق. أوال، اسـم صاحـب الختـم: 
»الـرب إلهـك« )خـروج 20: ١0(. ثانيـا، لقـب صاحـب الختـم: الـرب الـذي »َصَنَع« )خـروج 20: 
١١( أو الخالـق. وثالثـا، نطـاق ُملـك صاحـب الختـم: »السـماء واألرض والبحـر وكل مـا فيهـا« 
)تكويـن 20: ١١(. وبحسـب رؤيـا ٧: ١-3، يوضـع ختـم هللا فقـط علـى جباهنـا، التـي هـي رمـز 
لِعقولنا. إنَّ يسـوع المسـيح يحترم حرية اختيارنا. إنَّه يدعونا لنسـمح له بأن يَُشـكِّل عقولنا من 
خـالل روحـه القـدوس حتـى ال ننفصـل عن مرسـاة إيماننـا بكلمـة هللا )أفسـس ٤: 30(. وهكذا، 
نفهـم بـأنَّ األمنـاء ُهم أولئك الذيـن »يحفظون وصايـا هللا«، وعندهم »إيمان يسـوع« )رؤيا ١٤: 
١2(، ومـن ضمـن هـذه الوصايـا، الوصيـة الرابعـة، الوصية التي فكـرت قوة الوحش فـي تغييرها 

)دانيـال ٧: 2٥(. 

مـا هـي األحـوال التـي تراهـا تتطـوَّر حالًيـا والتـي مـن المحتمـل أن تؤدي إلـى تقييد 
حريتنـا الدينيـة؟ مـا هـي الَعَقبـات المتبقيـة كذلك؟ 

١٦ حزيران )يونيو(        الجمعة        

رس: »عندمـا تمد البروتسـتانتية يدهـا عبر الغور لتمسـك بيـد القوة  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
الرومانيـة، عندمـا تعبـر الهـوة لتصافـح يـد مناجـاة األرواح، عندمـا تتنكـر دولتنـا )الواليـات 
المتحـدة( تحـت تأثيـر هـذا االتحـاد الثالثـي، لـكل مبـادئ الدسـتور كحكومـة بروتسـتانتية 
وجمهوريـة، وتتخـذ تدابيـر لنشـر أكاذيـب وأوهـام البابوية، حينئـذ يمكننا أن نعـرف أن الوقت 
قـد حـان لعمـل الشـيطان الخـارق وأن النهايـة أصبحـت قريبـة« )إلـن ج. هوايـت، شـهادات 

للكنيسـة، المجلـد ٥، صفحـة ٤٥١(. 
»كنـا نميـل إلـى غـضِّ النظـر عـن حقيقـة أنَّ يـوم األحد هـو يوم عبـادة القـوى الُمضـادَّة... 
فـي تسلسـل قصـة سـفر الرؤيـا. يوم األحـد هو رمز مهـم للغاية، يكشـف عن دهـاء وُمغالطة ال 
ق للتنيـن... هـذا... التغييـر لشـريعة هللا، يَُعبِّـر فـي ِفْعـٍل بسـيٍط واحد عن جوهـر كراهية  تَُصـدَّ
التنيـن ضـد هللا فـي الصـراع الكونـي. إنَّ بسـاطته خاِدعـة للغايـة. لقـد َسـعى التنيـن الغِتصـاب 
ه الُمْسـتَِحق الحقيقي للعبـادة، ُمحاِجًجا  مكانـة هللا فـي الكـون من خـالل تصوير نفسـه على أنَـّ
بـأنَّ شـريعة هللا غيـر عادلـة - وأنـه يجـب تغيرهـا. لقـد غيَّر التنيـن الشـريعة عند نقطـة ُمعيَّنة 
داخـل الوصايـا العشـر، عنـد النقطة التي تـمَّ فيها تعريـف هللا بأنه هو الخالق والفـادي، الوحيد 
المسـتحق للعبادة )خروج 20: ٨–١١؛ تثنية ٥؛ رؤيا ٤: ١١؛ رؤيا ٥: ٩، ١3، ١٤(. تغيير الشـريعة 
ال يُظهـر فقـط كراهيـة التنيـن لمشـيئة الـرب )الشـريعة(، لكنـه يُظهر أيضـا محاولتـه الغتصاب 
مكانـة هللا مـن خـالل احتاللـه مركـز العبـادة... إنَّ عولمـة هـذا التغيير في الشـريعة سـيؤكد له 
هـذا النصـر« )أنجيـل مانويـل رودريجيز، »انتهـاء الصراع الكوني: دور رسـائل المالئكـة الثالثة« 

مخطوطـة غير منشـورة، صفحـة ٥3، ٥٤(.
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أسئلة للنقاش
	� علـى الرغـم مـن أننـا نعيـش في انتظـار، وحتى في تَوقُّـع األحداث األخيـرة، لماذا 
ـب، أو تحديـد التواريخ، أو  يجـب أن نكـون حذريـن بشـأن عـدم الدخـول فـي التَّعصُّ
التَّكهُّـن بمـا هـو أبعـد ممـا تـم كشـفه لنـا مـن خـالل الوحـي؟ مـا هـي أخطـار فعـل 
ذلـك، ومـاذا كانت النتائج عندما لم تنكشـف األحـداث المتوقعـة بالطريقة والكيفية 

التـي قال النـاس بأنها سـتحدث؟ 

ـب علينـا أن نتجنـب األخطـار الموضحـة فـي سـؤال النقـاش السـابق،  2� بينمـا يتوجَّ
كيـف نـرد علـى أولئـك الذيـن يقولـون بأنَّ تسلسـل األحـداث الخـاص ِبِسـَمة الوحش 
واالضطهـاد ال يمكـن أن يحـدث ألنـه يبـدو غيـر ممكـن، فـي ضـوء الحالـة الراهنـة 
للعالـم؟ لمـاذا يُعتبـر هـذا الخط مـن التفكيـر غير معقول علـى اإلطالق، علـى الرغم 
مـن أنـه يبـدو منطقيـا مـن الوهلـة األولـى؟ )علـى أي حـال، انظر إلـى السـرعة التي 

يمكـن أن تحـدث بهـا تغييـرات عظيمـة فـي العالم!(
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* ١7–٢٣ حزيران )يونيو(    الدرس الثالث عرش    

االْسَتَنارَُة ِمن بََهاء هللا

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: ١تسـالونيكي ٥: ١-٦؛ يوحنـا ٨: ٣٢؛ رؤيـا ١٨: ١؛ رؤيـا 4: ١١؛ خروج 

٣٣: ١٨، ١٩؛ رؤيـا ٥: ٦، ١٢؛ رؤيـا ١٣: ٨. 

ـَماِء، لَـُه ُسـلْطَاٌن َعِظيـٌم�  آيـة الحفـظ: »ثُـمَّ بَْعـَد هـَذا َرأَيْـُت َمـالَكًا آَخـَر نَـازاًِل ِمـَن السَّ
 �)	  :	8 )رؤيـا  بََهائِـِه«  ِمـْن  األَْرُض  َواْسـَتَناَرِت 

ستنكشـف األحـداث األخيـرة إْن عاجـاًل أَم آجاًل. متـى يتم ذلك بالضبط، وكيـف يتم بالضبط 
- لـم يتـم إخبارنـا بذلـك. لكـن قـد تـمَّ إخبارنـا بمـا هـو كاٍف. نوًعـا ما من تشـريع فـرض حفظ 
يـوم األحـد، علـى النقيـض من حفظ يوم السـبت، َسـيَحدث. لقد أظهر لنا سـفر الرؤيا المسـائل 
الحاسـمة التـي هـي على الَمَحك، والالعبين األساسـين الُمشـاركين، وفي عمليات مسـح واسـعة 
النطـاق، أخبرنـا مـا سـيحدث عندما الناس - كُّل » الذين ليسـت أسـماؤهم مكتوبة منذ تأسـيس 
العالـم فـي سـفر حيـاة الخـروف الـذي ُذِبـح« )رؤيـا ١3: ٨( - سيسـجدون للوحـش ولصورتـه، 
بالمقارنـة مـع أولئـك الذيـن سيسـجدون )يعبـدون( ذاك الـذي َصَنـع »السـماء واألرض والبحـر 
وينابيـع الميـاه« )رؤيـا ١٤: ٧(. بمعنـى آخـر، كل أولئـك الذيـن اختـاروا أن يتبعـوا الرب يسـوع 
المسـيح ويطيعـوا وصايـاه - تبقى أسـماؤهم في سـفر الحيـاة. ما أجمل أن نكون في سـجل هللا 

ِمـن أن نكون في سـجالت اإلنسـان. 
لقـد أقام هللا كنيسـة السـبتيين المجيئيـن ليكرز أعضاؤها بهذه الرسـالة للعالـم. لذلك، نحن 
د للحـق كما هو في المسـيح يسـوع، وأن نكون قـد تغيَّرنا  بحاجـة ألن نتغيَّـر بأنفسـنا، أن نتجـدَّ
وتجددنـا ثانيـة بواسـطة »البشـارة األبديـة« فـي رؤيـا ١٤: ٦، التـي تتمحور حول موت المسـيح 

مـن أجلنا، الـذي ضمـان خالصنا فيه. 

*نرجو التعّمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢4 حزيران )يونيو(. 
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١٨ حزيران )يونيو(        األحد        

االستعداد للمحنة األخيرة
اقـرأ تسـالونيكي 5: 	–6� مـا هـي النصيحـة التـي يُعطيهـا لنـا الرسـول بولـس بخصـوص األيام 

األخيـرة لتاريخ البشـرية؟

 

 

لقـد َحـثَّ الرسـول بولـس المؤمنين في تسـالونيكي ›للَسـَهر‹ و  ›اليقظة‹ في سـياق المجئ 
الثانـي للمسـيح. وإذا كان بولـس قـد قال ذلـك للمؤمنين حينـذاك، فما الذي سـيقوله لنا اليوم؟ 
وأعلـن أيضـا بأنَّهم » أَبَْناء نُوٍر« )١تسـالونيكي ٥: ٥( وأنهم ليسـوا فـي »ظُلمة، حتى يدرككم 
ذلك اليوم« ]عودة المسـيٍح[ )١تسـالونيكي ٥: ٤( »كلص« )١تسـالونيكي ٥: ٤(. اسـتخدم يسوع 
ق بالصـالة الُمْخلَِصـة، الجـادَّة، والنَّاِبعـة ِمـن القلـب )متـى 2٤: ٤2؛  تعبيـر »اسـهروا« فيمـا يتعلَـّ
متـى 2٦: ٤0، ٤١(. أن تَْسـَهر، هـو أن تكـون َحـذًرا ويَِقظًـا روحيًـا. أن تكـون صاحيًـا ذهنيًـا، هو 

أن تكـون جـادًّا بشـأن األوقـات التي تعيشـها، وأن تكـون ُمركِّزًا على األشـياء المهمـة بالفعل. 
تضيـف إلـن ج. هوايـت: »نحـن الذين نعرف الحق يجب أن نسـتعد لما سـيحدث قريبًا في 

العالم كمفاجأة سـاحقة« )شـهادات للكنيسـة، المجلد ٨، صفحة 2٨(. 
فـي حيـن أنَّهـا قد تكـون مفاجئة للعالـم، ال يجب أن تكـون مفاجئة لنا. ورغـم أننا ال نعرف 
متـى سـيحدث ذلـك، يمكننـا أن نـرى مـا فيـه الكفايـة لَِنعلـم بأنـه قـادم، وأنَّ اآلن، اليـوم، هـو 

اليـوم الـذي يجب أن نسـتعد فيه. 

راجـع األصحـاح 2 مـن سـفر دانيال، والحظ تسلسـل الممالك التـي جاءت وَذَهَبـت، تماما كما 
تـمَّ التنبـؤ عنهـا� مـاذا يجـب أن يُعلِّمنـا هـذا عـن كيـف أنه يمكننـا الثقة فـي أن كل مـا يقول 

هللا بأنَّه سـيحدث، سـوف يحـدث بالِفعل؟ 

 

 

ا سـيأتي،  لقـد أعطانـا المسـيح هـذه الرسـائل الُمتعلِّقـة بنهايـة الزمـان، حتـى بمعرفتنـا عمَّ
يمكننـا االسـتعداد لـه. إنَّ نبوءات دانيـال والرؤيا، مجتمعة مـع موهبة النبـوءة الحديثة، تمنحنا 
د مسـبًقا تاريـخ الخالص،  رؤيـة إلهيـة لمـا هـو آٍت علـى هـذا العالـم. إنَّ كلمـة هللا النبويـة تَُحدِّ

ة قويـة وعقالنية تمكننـا من الوثـوق باهلل.  م أدلَـّ واألصحـاح 2 مـن سـفر دانيـال يَُقـدِّ

يقـول بولـس »ال نََنـم« كالباقيـن� مـاذا يعنـي ذلـك، وكيف يُمكننـا أن نعـرف فيما إذا 
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ُكنَّـا فـي الواقـع نائميـن� وإذا كنَّـا نائمين، مـا الـذي يتطلبه األمـر إليقاظنا؟ 

 

١٩ حزيران )يونيو(        االثنين        

معرفة الحق
اقـرأ يوحنـا 8: 32؛ يوحنـا 7: 7	، ويوحنـا 7	: 7	� مـا هـي الوعـود التـي يعطيهـا المسـيح 

بخصـوص معرفـة الحـق وأيـن يوجـد؟ 

 

 

نـداء هللا األخيـر لشـعبه هـو أن يهربـوا مـن خطايـا بابـل ويسـلكوا فـي نـور الحـق األبـدي 
ـك النـاس بالِكتاب  س. طالما يتمسَّ الموجـود فـي كلمتـه. إنَّ مفتاح كل شـيء هو الِكتـاب الُمقدَّ
س ويتبعـون مـا يَُعلّمـه، لـن يَنَخِدعوا فـي المحنة األخيـرة، خاصة بخصوص يوم السـبت.  الُمقـدَّ
س  إنَّ رسـالة المـالك الثانـي تدعونـا ألن نَْقبَـل الحـق بـداًل مـن الباطل، نقبـل الِكتـاب الُمقدَّ
بـداًل مـن التقاليـد، ونَقبَـل تعليـم كلمة هللا بداًل مـن أخطاء المبـادئ والعقائد الزائفـة والكاذبة. 
م تحذيرًا ِضـد ِسـَمة الوحش. عبر  رسـالة المـالك الثالـث، التـي تتبـع المالكيـن األوليـن، تُقـدِّ
س، يرمـز الوحـش إلـى قُوَّة سياسـية أو دينيـة. والوحـش الطالع من  كل نبـوءات الِكتـاب الُمقـدَّ
البحـر فـي األصحاحيـن ١3 و١٤ مـن سـفر الرؤيـا يخـرج ِمـن رومـا كنظـام عبـادة عالمـي. فـي 
نهايـة المطـاف، تَبسـط هـذه القـوة الرومانيـة نفوذهـا علـى كل العالـم، وسـتقود فـي حركـة 
لِتَوحـد الكنيسـة والدولـة. والهدف سـيكون لِتَحقيق وحدة عالمية في وقـت الثَّوران االقتصادي، 
والكـوارث الطبيعيـة، واالضطرابـات االجتماعيـة، واألزمات السياسـية الدولية، والصـراع العالمي. 
وسـتتولى الواليـات المتحـدة فـي النهايـة زمـام المبـادرة فـي هـذا االتحـاد العالمـي. »عبـر 
الضاللتيـن العظيمتيـن، وهمـا خلـود النفـس وتقديـس يـوم األحـد، سـيوقع الشـيطان النـاس 
تحـت سـلطان مخادعاتـه. وفيمـا ترسـي الضاللة األولى أسـس مناجـاة األرواح تربطهـم الضاللة 
الثانيـة بعجلـة روما. وسـيكون البروتسـتانت في الواليـات المتحدة هم أول مـن يمدون أيديهم 
عبـر الهـوة ليمسـكوا بيـد مناجـاة األرواح. وسـيمدون أيديهـم عبـر الهـوة لمصافحـة السـلطة 
الكاثوليكيـة، وتحـت تأثيـر هـذا االتحاد الثالثي ستسـير هذه البـالد )الواليات المتحـدة( في إثر 
خطـوات رومـا وهـي تـدوس على حقوق الضميـر« )روح النبـوة، الصراع العظيـم، صفحة ٥3٦(. 
تُْختَتَـم هـذه الرسـائل ِبِنـداٍء عاِجـل التبـاع المسـيح األمنـاء لِيَحفظـوا وصايـا هللا مـن خـالل 

إيمـان يسـوع الحـي السـاكِن فـي قلوبهـم )رؤيـا ١٤: ١2(.
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رَك  كيـف تفهـم كلمـات يسـوع بـأنَّ »الحـق يحرركـم«؟ مـاذا يعنـي ذلـك؟ كيـف َحـرَّ
الحـق؟ مـا معنـى أن تكـون ›ُحـرًّا‹ فـي هـذا السـياق؟ 

 

٢٠ حزيران )يونيو(       الثالثاء        

اإلصالح ُمسَتِمر
أقـام هللا شـعبًا فـي نهايـة الزمـان لِيَِقـَف علـى أكتـاف الُعظماء مـن الُمصلِحين فـي الماضي 
س كأسـاس َعقيَدتهـم الوحيـد، والمسـيح وحـده كََمصـدر خالصهـم الوحيد،  مـع الِكتـاب الُمقـدَّ
والـروح القـدس كالمصـدر الوحيـد لُقوَّتهـم، وعـودة ربِّنا هي تحقيـق كل آمالهـم. الحقائق التي 
س الحقيقي، سـيتم  طالمـا حجبتهـا ظُلمـة األخطـاء والتقاليد، بما في ذلك َسـبْت الِكتـاب الُمقدَّ

اإلعـالن عنـه للعالـم ُمباشـرة قبل عـودة ربنا. 
إنَّ رسـائل المالئكـة الثالثـة أنَجبَـت )َولَـَدت( حركـة نهايـة الزمـان هـذه إلكمـال اإلصـالح 
ولالشـتراك مـع المسـيح فـي إنهـاء َعَملِـه علـى األرض. إن النبـوءات العظيمة في السـفر األخير 
س تكشـف عن حركة مصيرية إلهية، تنشـأ بسـبب خيبـة أمل، لِتُعلِن رسـالة  مـن الِكتـاب الُمقـدَّ
هللا النهائيـة للعالـم. يَصـف األصحـاح ١٤ مـن سـفر الرؤيـا كنيسـة عالميـة تمتـدُّ حـول العالـم، 

حاملـة األخبـار السـارة عـن البشـارة األبدية. 
ينضـم إلـى المالئكـة الثالثـة، المذكوريـن فـي األصحـاح ١٤ مـن سـفر الرؤيـا، مـالك رابـع 
يُذكـر فـي األصحـاح ١٨ من سـفر الرؤيـا. هذا المـالك يُعطي قوة إلعـالن المالئكـة الثالثة حتى: 
»اسـتنارت األرض مـن بهائـه« )رؤيـا ١٨: ١(. يُركِّـز األصحـاح ١٨ علـى األحـداث الرئيسـية التـي 

تـؤدي إلـى ذروة تاريـخ البشـرية، واالنتصـار النهائـي واألخيـر لإلنجيل. 

اقـرأ رؤيـا 8	: 	� مـا هـي األشـياء الثالثـة التي يُخبرنا بهـا يوحنا عن هـذا المـالك؟ )انظر أيضا 
حبقوق 2: 4	(� 

 

 

المـالك الـذي ينـزل ِمـن الحضـور المجيـد هلل مـن غرفة العـرش التـي للهيكل السـماوي، قد 
ر السـاكنين علـى األرض بمـا هو آٍت  تَـمَّ تكليفـه إلعـالن رسـالة الرحمـة األخيـرة مـن هللا ولِيُحذِّ

على كوكـب األرض. 
تقـول اآليـة بـأنَّ المـالك نازل وله »ُسـلْطَاٌن َعِظيٌم« )رؤيـا ١٨: ١(. كلمة »سـلطان« في اللغة 
اليونانيـة للعهـد الجديـد هـي  ]»إجزوزيا« »exousia«[. لقد اسـتخدم يسـوع هـذه الكلمة في 
انجيل متى في تناسـب مع إرسـاله لتالميذه. في متى ١0: ١، يُعطى يسـوع »سـلطانًا« لتالميذه 
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علـى رؤسـاء وقُـوَّات الشـر. إنه يُرسـلهم مع قُوة إلهيـة لِيَنتصروا فـي المعركة بين الخير والشـر. 
فـي متـى 2٨: ١٨، ١٩، يرسـل المسـيح تالميـذه، مـرة أخـرى، ولكن هـذه المرة مع »كل سـلطان 

فـي السـماء وعلـى األرض«، ليذَهبوا ويُتلمـذوا جميع األمم. 

ـلطة فـي األيـام األخيـرة  فـي نهايـة األمـر، كيـف تـؤول كل القضايـا إلـى موضـوع السُّ
)كمـا هـو الحـال فـي كل يـوم(؟ ُسـلطة َمـن نَتَبع: سـلطة هللا، ُسـلطتنا الذاتية، ُسـلطة 

قـوة الوحـش، أو سـلطة شـخص آخـر؟ ُسـلطة َمـن تتبع أنـت اآلن؟ 

٢١ حزيران )يونيو(        األربعاء        

مجد هللا يمأل األرض 
اقـرأ رؤيـا 4: 		؛ رؤيـا 5: 2	، ورؤيـا 9	: 	� مـا هـي الكلمـات الُمرتَبطـة ِبَمجـد هللا الذي يمأل 

األرض كمـا ُوِصـَف في رؤيـا 8	: 	؟ 

 

 

الصـراع العظيـم بيـن الخيـر والشـر فـي الكـون هـو أيًضـا حـول كرامـة هللا وصفاتـه. أعلـن 
الشـيطان، الـذي هـو مـالك ُمتََمـرِّد، بـأنَّ هللا ظالـم وغيـر عـادل، وبأنَّه يُطالـب بالعبـادة لكنه ال 

يتنـا وتحـّد مـن فرحنا.  يَمَنـح شـيئًا بالمقابـل. أعلَـن الشـرير بـأنَّ شـريعة هللا تَُقيِّـد ُحرِّ
لقـد نسـفت حياة يسـوع المسـيح، وموتـه، وقيامته هذه الخرافـة. فذاك الـذي َخلََقنا، َدَخل 
فـي ُجحـر ثُعبـان هـذا العالـم لِيَفتَدينـا. علـى الصليـب، أجـاب يسـوع علـى اتِّهامات الشـيطان 
وأثبَـَت بـأنَّ هللا ُمِحـب وعـادل. ونتيجـة الفِتتانِهـم ِبمحبّتـه، واهتمامهـم بكرامتـه، يُظهر شـعب 
هللا، فـي األيـام األخيـرة، َمْجـَده – ِصفـة محبَّتـه وتضحيتـه بالنفـس مـن أجـل عالَـٍم أنانـي، غيـر 

مؤمـن، وقـد اسـتَنارَت األرض ِبِصَفات هللا. 

اقرأ خروج 33: 8	، 9	� كيف يُظهر هللا َمجَده لموسى؟ ما هو مجد هللا؟

 

 

إنَّ مجـد هللا هـو صفاتـه. سـتمتلئ األرض بمجـد هللا عندمـا نمتلـئ نحـن ِبَمحبـة هللا وتَتَغيّر 
صفاتنـا من خـالل المحبَّـة الفادية.

إنَّ إظهـار محبتـه فـي حياتنـا الشـخصية يُظهر َمجـَده وصفاته للعالـم. الرسـالة األخيرة التي 
يجـب أن تُعلَـن لعالَـٍم مغمـور بالظلمـة الروحية، يحِملها ثالثة مالئكة في وسـط السـماء، وهي 

تقـول: »خافـوا هللا واعطوه مجـًدا« )رؤيا ١٤: ٧(. 
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ليـس هنالـك مجـد ألنفسـنا فـي أعمالنـا الحسـنة )الصالحـة(، أو في ِبرِّنـا الذاتـي، أو أعمال 
الخيـر التـي نقـوم بهـا. »إن رسـالة ِبـّر المسـيح يجـب أن يُـرَدَّد صداهـا مـن أقصـى األرض إلـى 
أقصاهـا... هـذا هـو مجـد هللا الـذي يختـم َعَمـل المـالك الثالـث« )إلـن ج. هوايـت، شـهادات 
للكنيسـة، المجلـد ٦، صفحـة ١٩(. وهـي تكتـب أيًضـا: »مـا هـو التبريـر باإليمان؟ إنـه َعَمل هللا 
فـي إلقـاء مجد اإلنسـان فـي التُّراب، وفـي ِفعل ما ليس في مقدور اإلنسـان أن يفعله لنفسـه.« 

ام والكارزيـن، صفحة ٤٥٦(.  )شـهادات للُخـدَّ
ليس ِمن مجٍد ألنفسنا، ولكن، نعم، المجد هلل بداًل من ذلك. 

٢٢ حزيران )يونيو(        الخميس        

الخروف، الخروف المذبوح
هنـاك رمـوز كثيـرة فـي سـفر الرؤيا، رمـوز كتابيـة ذات أهمية؛ التي هـي، التنين في السـماء 
)رؤيـا ١2: 3، ٤، ٧(، المالئكـة الطائـرة فـي وسـط السـماء )رؤيا ١٤: ٦(، امرأة جالسـة على وحش 
قرمـزي )رؤيـا ١٧: 3(، ومـا إلـى ذلـك. إنهـا موجـودة في كلمـة هللا؛ أوحـى الروح القـدس بها إلى 
ة في كشـف الحـق ألولئك الذيـن يقرأون  س، ولهـا أدوار ُمهمَّ يوحنـا ليضعهـا فـي الِكتـاب الُمقـدَّ
ـفر ويحفظون ما هـو مكتوب فيه، إذ وفًقـا لما هو مكتوب: »طوبـى للذي يقرأ  كلمـات هـذا السِّ
وللذيـن يسـمعون أقـوال النبوة، ويحفظون ما هـو مكتوب فيها، ألن الوقت قريـب« )رؤيا ١: 3(. 
غيـر أنـه توجـد صـورة أخرى تَظهـر ِمراًرا وتِكـراًرا عبر كل سـفر الرؤيا. ما هي هـذه الصورة، 

وإلى مـاذا ترمز؟

أقـرأ رؤيـا 5: 6، 8، 2	؛ رؤيـا 7: 7	؛ رؤيـا 4	: 	؛ رؤيـا 5	: 3؛ رؤيـا 9	: 7؛ رؤيـا 	2: 22، 23؛ 
ورؤيـا 22: 	، 3� مـا هـو معنـى رمـز الخـروف، ولمـاذا يَظهـر َمـرَّات عديـدة في سـفر الرؤيا؟ 

 

 

بالطبـع، كمـا تقـول الكلمـات االفتتاحيـة للسـفر بأنَّه: »إعالن يسـوع المسـيح.« وليس فقط 
خـروف، لكـن »خـروف مذبوح« )رؤيا ٥: ٦، ١2؛ رؤيا ١3: ٨(. أي أنه يسـوع المسـيح المصلوب. 
س فحسـب، لكـن كُل سـفر الرؤيـا ورسـائل  هنـا يكمـن قلـب وروح، ليـس كل الِكتـاب الُمقـدَّ
المالئكـة الثالثـة. ال يمكننـا أن نكـون أمناء لدعـوة هللا لنا، وال يمكننا أن نقـوم بالعمل الذي أقام 
هللا هـذه الكنيسـة مـن أجلـه، مـا لـم يكن لدينـا الخـروف، الخـروف المذبوح، يسـوع المسـيح 

المصلـوب، الذبيحـة التي ُسـِفَكت ألجـل خطايانا، كالنقطة األساسـية لرسـالتنا.
»يجـب علينـا أن نضـع الخـروف المذبوح، عمـًدا وعن قَصد، فـي صميم مبادئنا، ومرسـليتنا، 
م بهـا، وفي كل مقالـة نكتبها، وفي كل صـالة نتلوها، وفـي كل ترنيمة  وفـي قلـب كل عظـة نُعلِـّ
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س التـي نقدمهـا، وفـي كل شـيء نقـوم بـه.   نُرنِّمهـا، وفـي كل درس مـن دروس الِكتـاب الُمقـدَّ
لِتَُقـم المحبـة التـي أظهرهـا الخـروف علـى الصليـب، بتغييـر الطريقـة التـي نتعامل بهـا بعضنا 
مـع بعـض، ولِتَحثّنـا أيًضـا لرعايـة العالـم« )أنجيـل مانويـل رودريجيز، »انتهـاء الصـراع الكوني: 

دور رسـائل المالئكـة الثالثـة«، مخطوطـة غيـر منشـورة، صفحة ٧0(. 
أي أنـه، فـي خضـم الصور المجازية للوحوش الخطرة، وللتنين الـذي يصنع حربًا، وللضربات، 
ولالضطهـاد، ولِِسـَمة الوحـش، يبقـى الخـروف، الخـروف المذبـوح فـي الواجهـة والمركـز. هـو 
وحـده، ومـا فََعلَـه مـن أجلنـا، وما يـزال يفعله، وما سـوف يفعله قبـل أن ينتهي كل شـيء – إنه 

ُهـَو مـا تدور حولـه رسـائل المالئكة الثالثـة في نهايـة المطاف. 

لمـاذا يُعـدُّ إبقـاء الخـروف المذبـوح فـي مركـز رسـالتنا هـو أمر بالـغ األهميـة، ليس 
فقـط مـن أجـل إرشـاد اآلخريـن، ولكـن أيًضـا مـن أجـل حياتـك الروحيـة الخاصة؟ 

٢٣ حزيران )يونيو(        الجمعة        

رس: »إنَّ عبيـد هللا بوجوههـم المشـرقة والمتألقـة بنـور التكريـس  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
المقدس سيسـرعون من مكان إلى مكان ليذيعوا رسـالة السـماء. ففي كل األَرْض سـتقدم اإلنذار 
آالف األصـوات. وسـتجرى عجائـب فيشـفى المرضـى، واآليـات والعجائـب سـتتبع المؤمنين. ثم 
إن الشـيطان سـيعمل أَيًْضـا بآيـات كاذبـة حتـى ينـزل نـاًرا مـن السـماء أََمـام عيون النـاس )رؤيا 

١3: ١3(. وهكـذا سـيؤتى بسـكان األَرْض ليقفـوا موقفهـم.
»ثـم إن الرسـالة ال تُحمـل بالحجـة بقـدر ما تحمـل بإقنـاع روح هللا العميق فـي القلب. لقد 
قُدمـت الحجـج. وألقـى البـذار واآلن هـو سـينبت ويحمل ثمـرًا. إن المنشـورات التي قـد وزعها 
الـكارزون قـد ظهـر تأثيرهـا، ومـع ذلـك فكثيـرون ممـن قـد تأثـرت عقولهـم ُمنعـوا مـن إدراك 
الحـق كامـاًل ومـن تقديـم الطاعـة. أمـا اآلن فها أشـعة النور تختـرق كل مكان، والحـق يُرى بكل 
وضوحـه، وأوالد هللا المؤمنـون يفصمـون الربـط التـي كانـت تقيدهـم. فصـالت القرابـة العائلية 
والكنسـية تعجـز اآلن عـن إبقائهـم إذ أن الحـق أثمـن مـن كل ما عـداه. وعلى رغـم كل القوات 
المتحـدة ضـد الحـق فـإن عدًدا غفيرًا يتخـذون موقفهم إلـى جانب الرب« )روح النبـوة، الصراع 

العظيـم، صفحة ٥٥٨(. 

أسئلة للنقاش
: »رسـالة البرِّ باإليمان هي رسـالة المـالك الثالث ��� في  	� تذكـر إلـن ج� هوايـت بأنَّ
حقيقتهـا«� )إيفانجليـزم، صفحـة 90	(� مـاذا يعنـي ذلـك؟ ما هي العالقة بيـن التبرير 

باإليمـان ورسـائل المالئكة الثالثة؟ 

ب  2� اقـرأ رؤيـا 4	: 2	 مـرة أخـرى� مـا هـو الفرق بين ِحفـظ وصايا هللا وبيـن التَّعصُّ
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ًتـا(؟ بأيـة طـرق يمكن للشـخص الذي ال  ًبـا )تزمُّ ـت(؟ متـى تُصبـح الطاعـة تَعصُّ )التَّزمُّ
ًتا(؟  ًبـا )ُمتزمِّ يحفـظ وصايـا هللا أن يكـون ُمَتعصِّ

3� مـا هـو الجـواب الـذي يمكنـك تقديمـه ألولئـك الذيـن ينتقدوننـا عندمـا نتكلَّـم 
رسـة والتحذيـرات المرعبـة الموجـودة في سـفر الرؤيـا؟ إلى جانب  عـن الوحـوش الشَّ
ث عنهـا ألنهـا موجـودة ومكتوبـة فـي السـفر، ما  اإلجابـة الواضحـة، تلـك التـي نتحـدَّ

هـي اإلجابـات األخـرى التـي يمكـن أن تقدمها؟ 

4� ناقـش، فـي الصـف، أحـداث العالـم الحاليـة� مـا هـي األشـياء التي رأيتهـا تحدث 
ـق توازنًـا فـي أن نكـون  والتـي يُمكـن أن تـؤدي إلـى األحـداث النهائيـة؟ كيـف نُحقِّ
واعيـن ومنتبهيـن لألوقـات التـي نعيشـها، مـن دون أن نقلـق وننهمك بشـأن تَكَهُّنات 

عديمـة الجـدوى حـول أمـور لـم يُكشـف لنـا عنهـا بعد؟ 
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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.

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.
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