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ٌ
ملكاتب األقسام الكنسية التابعة للمجمع العام لألدفنتست السبتيني ® العمل عىل الرتتيب لرتجمة دليل مدرسة السبت لدراسة الكتاب امل ُ َقدّس للكبار
مبوجب مبادئ توجيهية محددة .وتبقى ترجمة ونرش هذا الدليل حقاً محفوظاً للمجمع العام .إن اصطالح "األدفنتست السبتيون" وشعار الشعلة هام
عالمتان تجاريتان للمجمع العامل لألدفنتست السبتيني ® وال يجوز استخدامها دون الحصول عىل إذن مسبق من املجمع العام.
إن دليل مدرسة السبت لدراسة الكتاب امل ُ َقدّس هو من إعداد مكتب دليل دراسة الكتاب امل ُ َقدّس للكبار التابع للمجمع العام لألدفنتست السبتيني.
والنارش واملرشف العام عىل إعداد هذا الدليل هو لجنة مدرسة السبت ،وهي إحدى اللجان الفرعية املنبثقة عن اللجنة اإلدارية للمجمع العام
لألدفنتست السبتيني .إن دليل مدرسة السبت لدراسة الكتاب امل ُ َقدّس هو انعكاس ملساهامت اللجنة العاملية للتقييم ،ويحظى مبوافقة لجنة مدرسة
السبت للنرش ،وبالتايل فهو ال يعكس بالرضورة وجهة النظر املنفردة للمؤلف (أو املؤلفني).
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المسيح ونهاية األيام
فــي الســاعات األخيــرة مــن إقامــة المســيح األرضيــة وهــو فــي الجســد ،قــال لتالميــذه
هــذه الكلمــات ال ُمط ْم ِئنــة« :الَ ت َضْ طَـر ِْب قُلُوبُ ُكـ ْم .أَنْتُـ ْم ت ُ ْؤ ِم ُنــو َن ِبــا ِ
هلل فَآ ِم ُنــوا ِبــيِ .فــي بَيْـ ِ
ـت
ـت
ـت لَ ُكـ ْم .أَنَــا أَ ْم ِضــي ألُ ِعـ َّد لَ ُكـ ْم َمكَانًــاَ ،وإِ ْن َمضَ ْيـ ُ
ـت قَـ ْد قُلْـ ُ
أَ ِبــي َم َنــاز ُِل كَ ِثيـ َرةٌَ ،وإِالَّ فَ ِإنِّــي كُ ْنـ ُ
ـيَ ،حتَّــى َح ْيــثُ أَكُــو ُن أَنَــا تَكُونُــو َن أَنْتُـ ْم أَيْضً ــا،
َوأَ ْع ـ َددْتُ لَ ُك ـ ْم َمكَانًــا آتِــي أَيْضً ــا َوآ ُخ ُذكُ ـ ْم إِلَـ َّ
ـب َوتَ ْعلَ ُمــو َن الطَّرِيـ َـق» (يوحنــا .)4 – 1 :14
َوتَ ْعلَ ُمــو َن َح ْيــثُ أَنَــا أَ ْذ َهـ ُ
وعلــى الرغــم مــن أنهــم بالتأكيــد لــم يفهمــوا بشــكل كامــل معنــى مــا قالــه وال الوقــت
الــذي ســيتحقق فيــه وعــده ،إال أن أولئــك األشــخاص قــد تع ـ ّزوا َواطْ َمأَنُّــوا بــكالم المســيح.
فمــن المؤكــد أن حصولهــم علــى مــكان يعــده المســيح لهــم فــي بيــت أبيــه الســماوي ســيكون
أفضــل مــن أي مــكان يجــدون أنفســهم فيــه فــي هــذا العالــم الحالــي.
فــي الواقــع ،إ َّن المســيح قبــل نطقــه بتلــك الكلمــات بفتــرة ليســت بالطويلــة كان قــد قـ َّدم
لتالميــذه عرضـاً ســريعاً لمــا ســيحدث قبــل عودتــه .وكان ذلــك نوعـاً مــن االســتعراض «لتاريــخ
المســتقبل» ،ولــم يكــن مــا شــاركه معهــم جذابــا .فلقــد قــال المســيح أن الحــروب وأخبــار
الحــروب وقيــام أمــة علــى أمــة والمجاعــات والزل ـزال مــا هــي إال مجــرد « ُم ْبتَ ـ َدأُ األَ ْو َجــاعِ»،
فــإ َّن االضطهــادات والخيانــات والضــاالت والمحاكمــات ســتلوح فــي األفــق كذلــك.
واليــوم ،مــن منظورنــا البشــري فــي ســياق التاريــخ ،يمكننــا مالحظــة ،تقريب ـاً ،أن كل مــا
ح ـذَّر المســيح منــه قــد حــدث ،وتمام ـاً كمــا تنبــأ بــه أيض ـاً .فإنــه يمكننــا أن نــرى إتمــام
نبوتيــن زمنيتيــن كذلــك .النبــوة األولــى هــي « َز َمــان َوأَ ْز ِم َنــة َونِ ْصـ ِ
ـف َز َمــانٍ » (دانيــال )25 :7
(انظــر أيضـاً رؤيــا 14 ،6 :12؛ 5 :13؛ ناحــوم  ،)34 :14التــي بــدأت فــي القــرن الســادس عشــر
ميالديــة ( 538م) وانتهــت فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر (1798م) .وأيض ـاً ،وفيمــا يتعلــق
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بأطــول نبــوة زمنيــة ،نبــوة الـــ  2300يوم ـاً فــي دانيــال  ،14 :8فقــد ت َّمــت فــي عــام  1844م.
ـام» (دانيــال  .)13 :12لكننــا ال نعــرف متــى
فمــن المؤكــد إذن أننــا نعيــش « ِفــي نِ َهايَـ ِة األَيَّـ ِ
ســتأتي النهايــة التــي ســتبلغ ذروتهــا عنــد المجــيء الثانــي للمســيح .كمــا أننــا لســنا بحاجــة
إلــى معرفــة ذلــك .نحــن فقــط بحاجــة إلــى معرفــة أن النهايــة حتم ـاً ســتأتي ،وأنــه عندمــا
تأتــي يجــب أن نكــون مســتعدين.
كيــف نكــون مســتعدين؟ ربمــا أفضــل إجابــة علــى هــذا الســؤال نجدهــا فــي هــذا النــص:
ـيح يَ ُســو َع الـ َّر َّب ْاسـلُكُوا ِفيـ ِه» (كولوســي  .)6 :2وبعبــارة أخــرى ،فإنــه فــي
«فَ َك َمــا قَ ِبلْتُـ ُم الْ َم ِسـ َ
ظــل الكثيــر مــن األحــداث العالميــة والكثيــر مــن العناويــن البــارزة والكثيــر مــن النظريــات
حــول زمــن النهايــة ،فإنــه مــن الســهل أن نتحــول ونركــز كثيـرا ً علــى األمــور التــي نعتقــد أنهــا
تفضــي إلــى مجــيء المســيح بــدالً مــن أن تفضــي إلــى المســيح نفســه ،الــذي هــو وحــده
محــور اســتعدادنا.
تركيــز هــذا الربــع هــو علــى زمــن النهايــة ،ولكــن ليــس تمامـاً .فالتركيــز الحقيقــي هــو على
المســيح ،ولكــن فــي ســياق األيــام األخيــرة وكيــف نكــون مســتعدين لهــا .نعــم ،نحتــاج إلــى
النظــر إلــى األحــداث التاريخيــة الهامــة ،وإلــى التاريــخ نفســه ،ألن الكتــاب ال ُم َقـ َّدس يتحــدث
عــن هــذه األمــور وعالقتهــا بزمــن النهايــة .ولكــن حتــى فــي هــذا الســياق يتحــدث الكتــاب
ال ُم َق ـ َّدس عــن المســيح وعــن َه ِويَّت ـ ُه ،وع َّمــا فعــل ألجلنــا ومــا يفعلــه فينــا ،وع َّمــا ســيفعله
عندمــا يعــود .إ َّن المســيح وإيــاه مصلوبـاً يجــب أن يكــون محــور إيماننــا؛ أو ،كمــا قــال بولــس:
ـيح َوإِيَّــا ُه َم ْصلُوبًــا» (1كورنثــوس :2
«ألَنِّــي لَ ـ ْم أَ ْع ـ ِز ْم أَ ْن أَ ْع ـر َِف شَ ـ ْيئًا بَ ْي َن ُك ـ ْم إالَّ يَ ُســو َع الْ َم ِسـ َ
 .)2فكلمــا ركَّزنــا عليــه أكثــر ،أصبحنــا مشــابهين لــه أكثــر ،أطعنــاه أكثــر ،وكنــا أكثــر اســتعدادا ً
لــكل مــا ينتظرنــا ،فــي المســتقبل القريــب وفــي نهايــة الزمــان ،فــي اليــوم الــذي فيــه ندخــل
«المــكان» الــذي أعــده المســيح ألولئــك الذيــن يحبونــه.
الدكتــور نورمــان ر .جالــي هــو أســتاذ بحــوث الالهــوت المنهجــي فــي جامعــة ســوذرن
األدفنتســتية.
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