الدرس األول

 21آذار (مارس) –  6نيسان (أبريل)

الصراع الكوني
ّ

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :حزقيــال 2 ،1 :28؛ 17 -11؛ تكويــن 7 -1 :3؛ رؤيــا 17 -1 :12؛
روميــة 39 -31 :8؛ رؤيــا .12 :14
ـب لِ َي ْص َنـ َـع َح ْربًــا َمـ َـع بَا ِقــي ن َْسـلِ َها
ـب ال ِّت ِّنيـ ُن َعلَــى الْ َمـ ْرأَ ِةَ ،و َذ َهـ َ
آيــة الحفــظَ « :فغ َِضـ َ
الَّ ِذيـ َن َي ْح َفظُــونَ َو َصا َيــا ِ
ـم شَ ـ َها َد ُة َي ُســو َع الْ َم ِســي ِح» (رؤيــا .)17 :12
هللاَ ،و ِع ْندَ ُهـ ْ
إن الصـراع الكونــي ،الــذي يدعــى أحيانـاً «الصـراع العظيــم» ،هــو النظــرة الكتابيــة للعالــم.
إنــه يُشــكِّل الخلفيــة التــي فيهــا تتكشــف درامــا عالمنــا بــل وحتــى الكــون بأكملــه .فــإن
الخطيــة والمعانــاة والمــوت وصعــود وهبــوط األمــم وانتشــار بشــارة اإلنجيــل وأحــداث زمــن
النهايــة ،كل هــذه األمــور تحــدث فــي ســياق الص ـراع الكونــي.
فـي هـذا األسـبوع سـوف ننظر إلى عـدد قليل من األماكـن الهامة التي ترسـخ فيهـا الصراع،
حيـث بـدأ بصـورة غامضـة إلـى حـد ما فـي قلب كائـن كامل ،لوسـيفر ،الـذي جلب تمـرده إلى
األرض مـن خلال سـقوط كائنين كاملين آخرين هما آدم وحواء .وانطالقـاً من هاتين «النقطتين
المحوريتيـن» ،سـقوط لوسـيفر ومـن ثـم سـقوط أبوينا األولين ،ترسـخ الصـراع العظيـم وهو ال
يـزال مسـتعرا ً منـذ ذلـك الحيـن .وكل واحد منـا هو جزء مـن تلك الدرامـا الكونية.
أمــا األخبــار الســارة فهــي أن يومـاً مــا لــن ينتهــي هــذا الصـراع فحســب ،ولكنــه ســينتهي
بنصــرة المســيح التامــة علــى الشــيطان .واألخبــار األكثــر روعــة هــي أنــه يمكــن لــكل واحــد
منــا أن يشــارك فــي هــذه النصــرة بفضــل تمــام وكمــال مــا قــام بــه يســوع علــى الصليــب.
وكجــزء مــن هــذه النصــرة ،يدعونــا هللا إلــى اإليمــان والطاعــة اآلن بينمــا نحــن فــي انتظــار مــا
وعدنــا بــه فــي المســيح الــذي مجيئــه مؤكــد.
*نرجو التعمق في موضع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  7نيسان (أبريل).
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األحد

 1نيسان (أبريل)

سقوط كائن كامل
إذا كان الصـراع الكونــي يشـكِّل الخلفيــة للنظــرة الكتابيــة لعالمنــا ،فــإ ِّن ذلــك يقودنــا إلــى
عــدد مــن األســئلة .وأحــد أهــم هــذه األســئلة هــو ،كيــف بــدأ ذلــك الصـراع؟ فحقيقــة أن هللا
ال ُمحــب قــد خلــق الكــون ،تجعــل ِمــن المعقــول أن نفتــرض أن أمــورا ً مثــل الشَّ ــر والعنــف
والن ـزاع لــم تكــن متضمنــة فــي الخلــق منــذ البدايــة .فالبــد وأن الص ـراع قــد حــدث نتيجــة
الص ـراع
االنفصــال عــن الخلــق األصلــي ولــم يكــن بالضــرورة ناتج ـاً عنــه .ومــع ذلــك ،فــإ َّن ِّ
الص ـراع.
متواجــد وهــو حقيقــة واقعــة ،ونحــن جميع ـاً منخرطــون فــي هــذا ِّ

اقــرأ حزقيــال 2 ،1 :28؛ 17-11وإشــعياء  .14 -12 :14مــاذا تعلّمنــا هــذه الفقــرات
الكتابيــة عــن ســقوط لوســيفر ونشــأة الشــر؟





كان لوســيفر كائن ـاً كام ـاً فــي الســماء .فكيــف أمكــن لإلثــم أن ينشــأ فيــه ،خصوص ـاً فــي
بيئــة مــن هــذا القبيــل .نحــن ال نعــرف؟ وربمــا هــذا هــو أحــد األســباب لمــاذا يتحــدث الكتاب
ال ُم َقـ َّدس عــن ِ
«سـ َّر ا ِإلثْـ ِـم» ( 2تســالونيكي .)7 :2
إنـه باسـتثناء حقيقـة اإلرادة الحـرة التـي منحهـا هللا لكل مخلوقاتـه العاقلة ،ال يوجد سـبب
لسـقوط إبليـس .تقـدم روح النبـوة تعليقـاً قويـاً فـي هـذا الصـدد ،حيـث كتبـت ما يلـي« :من
المسـتحيل علينـا أن نوضـح أصـل الخطيئة بحيـث نقدم سـببا لوجودها ... .الخطيئـة دخيلة وال
يمكـن تعليـل وجودهـا ،وهـي سـر ال مبـرر لـه .فتبريرهـا هو دفـاع عنها .ولـو ُوجد عـذر لها أو
سـبب لوجودهـا لمـا اعتُبـرت خطيئة» (الصـراع العظيم ،صفحـة.)536 ،
اســتبدل كلمــة خطيــة بكلمــة شــر وســتجد أن العبــارة ســتعطي نفــس المعنــى .مــن
المســتحيل علينــا أن نوضــح أصــل الشــر بحيــث نقــدم ســببا لوجــوده ... .الشــر دخيــل وال
يمكــن تعليــل وجــوده ،وهــو ســر ال مبــرر لــه .فتبريــره هــو دفــاع عنــه .ولــو ُوجــد عــذر لــه أو
ســبب لوجــوده لمــا اعتُبــر ش ـرا ً.

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

 2نيسان (أبريل)

أكثر من مجرد المعرفة الذهنية
علــى الرغــم مــن أنــه ال يمكننــا أن نفســر ســبب نشــأة الشــر (حيــث أن ليــس هنــاك مبــرر
لوجــوده) ،إال أن الكتــاب ال ُم َقـ َّدس يكشــف أن الشــر قــد بــدأ فــي قلــب لوســيفر فــي الســماء.
فإنــه باإلضافــة إلــى المعلومــات الرائعــة التــي نحصــل عليهــا مــن كتابــات إلــن هوايــت( ،انظــر
علــى ســبيل المثــال الفصــل  10الــذي بعنــوان «أصــل الشــر» فــي كتــاب الص ـراع العظيــم)،
ال يخبرنــا الكتــاب ال ُم َق ـ َّدس الكثيــر عــن كيــف بــدأ الشــر فــي الســماء .مــع ذلــك ،فالكتــاب
ال ُم َقـ َّدس أكثــر وضوحـاً فيمــا يتعلــق بكيــف نشــأ الشــر علــى األرض.


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

المحــزن جــدا ً هنــا هــو أن حــواء كانــت تعــرف مــا قالــه هللا لهمــا .وقــد كــررت هــذه
الكلمــات« :قَـ َ
هللا‹ :الَ تَـأْكُالَ ِم ْنـ ُه َوالَ ت َ َم َّســا ُه لِئَـاَّ تَ ُموتَــا› » (تكويــن  .)3 :3وعلــى الرغــم مــن
ـال ُ
أن الكتــاب ال ُم َق ـ َّدس لــم يخبرنــا أن هنــاك مــا قيــل عــن لمــس الشــجرة ،إال أن حــواء كانــت
تعــرف حقيقــة أن األكل مــن الشــجرة مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى المــوت.
بعــد ذلــك ،ناقــض الشــيطان بشــكل علنــي وصــارخ هــذه الكلمــات« .فَقَال ِ
َــت الْ َح َّيــ ُة
لِلْ َمــ ْرأَ ِة :لَــ ْن تَ ُموتَــا» (تكويــن .)3 :3
وهــل يمكــن للتبايــن أن يكــون أكثــر وضوحـاً مــن ذلــك؟ فإنــه علــى الرغــم مــن األســلوب
الماكــر الــذي اســتخدمه الشــيطان مــع حــواء فــي البدايــة ،إال أنــه بمجــرد أن تمكــن مــن
جــذب انتباههــا ورأى أنهــا لــم تكــن تقــاوم ،حتــى بــدأ بتحــدي وصيــة هللا بصــورة علنيــة.
والشــيء المأســاوي هــو أن حــواء لــم تكــن تتصــرف مــن منطلــق الجهــل بالشــيء .فإنــه لــم
يكــن بمقدورهــا أن تدعــي قائلــة« ،أنــا لــم أكــن أعــرف ،أنــا لــم أكــن أعــرف».
إنها في الواقع كانت تعرف.
مـع ذلـك ،وعلـى الرغـم من هـذه المعرفـة ،فقد ارتكبت حـواء الخطـأ .فإذا كانـت المعرفة
ذاتهـا ،حتـى فـي بيئـة عـدن المثاليـة ،لـم تكـن كافيـة لمنـع حـواء (ثـم آدم ،الـذي كان يعـرف
الحقيقـة أيضـاً) مـن ارتـكاب اإلثـم ،فإنـه ال ينبغـي أن نخـدع أنفسـنا بالتفكيـر فـي أن المعرفة
وحدهـا كافيـة لتخلصنـا اآلن .نعـم ،نحـن بحاجـة إلـى أن نعـرف ما تخبرنـا به كلمـة هللا .ولكن
إلـى جانـب معرفـة ذلـك ،نحن بحاجة إلـى الخضوع كذلك بحيـث نطيع ما تقوله لنـا كلمة هللا.

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

 3نيسان (أبريل)

الحرب في السماء واألرض
إن ســقوط أبوينــا األوليــن تســبب فــي إغ ـراق العالــم فــي الخطيــة والشــر والمــوت .قــد
يختلــف النــاس حــول األســباب المباشــرة ،أو َمــن هــو المخطــئ ،لكــن َمــن يمكنــه أن ينكــر
حقيقــة االضط ـراب والعنــف والص ـراع والن ـزاع الــذي أصابنــا جميع ـاً هنــا علــى هــذه األرض؟
نحــن نتحــدث عــن ص ـراع كونــي ،ن ـزاع كونــي؛ وهــذا أمــر ال بــأس بــه وصحيــح .لكــن
بغــض النظــر عــن األصــول الكونيــة لهــذا الص ـراع ،فالمؤكــد هــو أن هــذا الص ـراع يــدور هنــا
علــى األرض ،كذلــك .فــي الواقــع ،إن الكثيــر مــن التاريــخ الكتابــي – بــدءا ً مــن الســقوط فــي
عــدن وصــوالً إلــى األحــداث األخيــرة المؤديــة إلــى المجــيء الثانــي للمســيح – هــي ،مــن نــواح
كثيــرة ،التصويــر الكتابــي للصـراع العظيــم .فإننــا نعيــش فــي خضــم هــذا الصـراع .وتوضــح لنــا
كلمــة هللا حقيقــة مــا يجــري مــن أحــداث ،ومــا هــي األســباب الكامنــة وراء حدوثهــا .واألهــم
مــن ذلــك ،تخبرنــا كلمــة هللا كيــف ســينتهي هــذا الصـراع.



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

إننــا نــرى معركــة فــي الســماء ،ومعــارك علــى األرض كذلــك .المعركــة األولــى بيــن التنيــن
(الشــيطان ،رؤيــا  )9-7 :12وميخائيــل (المعنــى العبــري لهــذه الكلمــة هــو « َمــن ِمثْــل هللا؟»).
وأصبــح المتمــرد لوســيفر يُ ْعـ َر ُف باســم الشــيطان (ال ُم َخ ِاصــم) ،الــذي هــو مجــرد كائــن مخلــوق
يحــارب ضــد الخالــق األزلــي ،يســوع المســيح (عبرانييــن 2 ،1 :1؛ يوحنــا .)4 -1 :1
لقد كان لوسيفر يتمرد على خالقه .إِ َّن الصراع العظيم ال يدور حول آلهة متبارزة ومتناحرة،
ولكنه يتعلق بمخلوق تمرد على خالقة معلناً ذلك التمرد من خالل مهاجمة الخليقة كذلك.
بعــد فشــل الشــيطان فــي معركتــه ضــد المســيح فــي الســماء ،ســعى الشــيطان إلــى
مطــاردة المســيح علــى األرض بعــد ميــاده بالجســد مباشــرة (رؤيــا  .)4 :12وبعــد أن فشــل
الشــيطان فــي معركتــه ضــد المســيح عنــد والدتــه ،ثــم فشــله ضــد المســيح فــي الب ّريــة،
وفشــله ضــد المســيح علــى الصليــب ،حيــث لقــي الشــيطان هزيمــة نِ َهائِ ّيــة علــى الجلجثــة،
ذهــب الشــيطان ليصنــع حربـاً ضــد شــعب المســيح .وقــد احتدمــت هــذه الحــرب عبــر معظم
التاريــخ المســيحي (رؤيــا 6 :12و  )16 -14وســوف تســتمر حتــى النهايــة (رؤيــا  ،)17 :12إلــى
أن يواجــه الشــيطان هزيمــة أخــرى ،عنــد المجــيء الثانــي للمســيح.

اقرأ رؤيا  .12 -10 :12ما هو الرجاء الذي نجده في هذه اآليات في خضم كل هذا الصراع
والنزاع الذي نشهده في الفقرات الكتابية األخرى؟
9

األربعاء

 4نيسان (أبريل)

الد ْه ِر
َم َعك ُْم ك َُّل األَيَّ ِام إِلَى انْ ِقضَ ا ِء َّ

تنبــأ ســفر الرؤيــا عــن االضطهــاد الــذي ســيواجه شــعب هللا خــال حقبــة كبيــرة مــن تاريــخ
الكنيســة .تشــير فتــرة الـــ  1260يومـاً فــي رؤيــا ( 6 :12انظــر كذلك رؤيــا  )14 :12إلــى الـ 1260
عامـاً مــن االضطهــاد ضد الكنيســة.
«هـذه االضطهـادات التـي بـدأت في أثنـاء حكم نيـرون قُ َبيل استشـهاد بولس ظلـت رحاها
تـدور أمـدا طويلا ،تشـتد أحيانـا وتخـف أخـرى ،وقـد ظلـت نارهـا مشـتعلة قرونـا .لقـد اتهـم
المسـيحيون كذبـا بجرائـم مخيفـة ،وأعلن أنهم السـبب فـي كل الكوارث العظيمـة ،كالمجاعات
واألوبئـة والـزالزل .وإذ صـاروا هدفـا لكراهية الجماهير وارتيابهم فقد وقف الوشـاة مسـتعدين
لتسـليم أولئـك األبريـاء للمـوت طمعاً فـي الربح القبيـح والحصول علـى المال الملـوث بالدماء
الزكيـة .وقـد ُحكـم عليهـم بأنهـم متمـردون وثائـرون علـى حكـم اإلمبراطوريـة وانهـم أعـداء
الديـن وآفـات المجتمـع .وقـد طُـرح عـدد غفيـر منهـم للوحـوش الكاسـرة أو أحرقـوا أحياء في
مد َّرجـات األلعـاب العامـة وسـاحاتها( ».روح النبـوة ،الصـراع العظيـم ،صفحة .)45
فــي الوقــت ذاتــه ،هربــت المــرأة (الكنيســة) إلــى الب ّريــة (رؤيــا  .)6 :12وقــد ُو ِص َفــت
مرتيــن بــأن لهــا َج َنا َحــانِ مثــل النســر .وهــذا يعطــي صــورة التحليــق بعيــدا ً حيــث يمكــن
الحصــول علــى المســاعدة .وقــد تــم االعتنــاء بالمــرأة (الكنيســة) فــي البريــة ،ولــم تتمكــن
الحيــة ،أو الشــيطان ،مــن النيــل منهــا (رؤيــا  .)14 :12لقــد حافــظ هللا دائمـاً علــى بقيــة حتــى
خــال االضطهــادات الكبــرى ،وهــو ســيفعل ذلــك مــرة أخــرى فــي نهايــة الزمــان.

ـام
ـم ك َُّل األَيَّـ ِ
فــي ســياق مخاطــر األيــام األخيــرة ،قــال المســيح لشــعبهَ ‹ « :و َهــا أَنَــا َم َعكُـ ْ
إِلَــى انْ ِقضَ ــا ِء الدَّ ْهـرِ› » (متــى  .)20 :28كيــف نفهــم هــذا الوعــد الرائــع ،حتــى فــي ظــل
تعـ ُّرض أعــداد كبيــرة مــن أتباعــه لالستشــهاد؟ (انظــر روميــة  39-31 :8ومتــى .)28 :10



ال شــيء – ال االضطهــاد ،الجــوع ،أو المــوت – يمكنــه أن يفصلنــا عــن محبــة هللا .إن حضــور
المســيح معنــا ،ســواء اآلن أو فــي أزمنــة النهايــة ،ال يعنــي أننــا بمنــأى عــن األلــم والمعانــاة
والتجــارب ،أو حتــى المــوت .إننــا لــم نو َعــد أبــدا ً بمثــل هــذه اإلعفــاءات فــي هــذه الحيــاة .إن
مــا يعنيــه هــو أنــه ،مــن خــال المســيح ومــا فعلــه مــن أجلنــا ،يمكننــا العيــش علــى الرجــاء
والوعــد بــأن هللا معنــا فــي هــذه التجــارب والمحــن وبــأن لنــا الوعــد بالحيــاة األبديــة فــي
الســموات الجديــدة واألرض الجديــدة .يمكننــا العيــش علــى رجــاء أنــه ،وبغــض النظــر عــن أي
شــيء نمــر بــه هنــا ،يمكننــا مثــل بولــس ،أن نكــون متيقنيــن مــن أنــه «قَـ ْد ُو ِضـ َع لِــي إِكْلِيـ ُـل
ـس لِــي فَ َقـطْ ،بَـ ْـل لِ َج ِميـعِ
الْ ِبـ ِّر ،الَّـ ِـذي يَ َه ُبـ ُه لِــي ِفــي ذلِـ َـك الْ َيـ ْو ِم ،الـ َّر ُّب ال َّديَّــا ُن الْ َعــا ِد ُلَ ،ولَ ْيـ َ
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ال َِّذي ـ َن يُ ِح ُّبــو َن ظُ ُهــو َر ُه أَيْضً ــا» ( 2تيموثــاوس  .)8 :4نحــن الذيــن «يحبــون ظهــوره» يمكننــا
المطالبــة بهــذا الرجــاء والوعــد ألنفســنا كذلــك.

الخميس

 5نيسان (أبريل)

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

كيف تشير هذه النصوص إلى مدى االرتباط الوثيق بين الناموس والبشارة؟
إرميا 23 :44
رومية 26-20 :3
رومية 7 :7
إن البشــارة هــي األخبــار الســارة بأنــه بالرغــم مــن أننــا قــد أخطأنــا مــن خــال انتهاكنــا
لشــريعة هللا ،إال أنــه يمكــن لخطايانــا الناجمــة عــن تعدينــا علــى نامــوس هللا أن تُ ْغتَ َفــر وذلــك
مــن خــال اإليمــان بمــا فعلــه المســيح مــن أجلنــا علــى الصليــب .كمــا أننــا قــد أُعطينــا القــدرة
علــى إطاعــة ذلــك النامــوس بصــورة تامــة وكاملــة.
ال عجــب إذن أنــه ،فــي ســياق األيــام األخيــرة وإذ يســتعر الصـراع العظيــم بوحشــية خاصة،
يتــم تصويــر شــعب هللا بطريقــة محــددة وخاصــة جدا ً.


اقرأ رؤيا  .12 :14كيف تكشف هذه اآلية الصلة بين الناموس والبشارة؟
كأدفنتســت ســبتيين ،بوصفنــا شــعب يؤمــن بإطاعــة نامــوس هللا ،كيــف يمكننــا أن
نظهــر لآلخريــن أن إطاعتنــا للنامــوس ليســت تزمتـاً وإنمــا نتيجــة طبيعيــة لمحبتنــا
هلل ولكوننــا ُمخلَّصيــن ِمــن ِق َبلــه .كيــف يمكــن لفق ـرات كتابيــة مثــل تثنيــة 1 :11
و1يوحنــا  3 :5أن تدعــم هــذه النقطــة؟
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الجمعة

 6نيسان (أبريل)

لمزيــد ِمــن الــدرس :لمزيــد مــن الــدرس :اقــرأ رؤيــا  ،12 -9 :12والفصــل الــذي
بعنــوان «لمــاذا دخلــت الخطيــة» ،صفحــة  ،23 -13فــي كتــاب اآلبــاء واألنبيــاء إللــن هوايــت.
«لقـد كان هنالـك انسـجام تـام في كل المسـكونة طالمـا اعترفت كل الخالئق بـوالء المحبة
هلل ،وكانـت مسـرة الجنـد السـماويين أن يتممـوا قصـد خالقهـم ،وابتهجـوا بـأن يعكسـوا بهـاء
مجـده ويسـبحوا بحمـده .وفيمـا كانـت محبتهـم هلل تسـتحوذ علـى قلوبهـم كانـت محبتهـم
بعضهـم لبعـض أمـرا يقينيـا ،وال أثـر فيهـا لألنانيـة ،ولـم يكـن هنالـك أي نشـاز فـي تسـبيحات
السـماويين .ولكـن تغييـرا محزنـا طـرأ على تلك السـعادة ،فقد وجد من أسـاء اسـتعمال الحرية
التـي منحهـا هللا لخالئقـه ،إذ بـدأت الخطيـة بالـذي ،إذ لـم يفقـه سـوى المسـيح خالقـه ،حصل
علـى أعظـم كرامـة مـن هللا» (روح النبـوة ،اآلبـاء واألنبيـاء ،صفحـة .)14
الحــظ كلمــات روح النبــوة «والء المحبــة ».هــذه عبــارة قويــة ومليئــة بالمعنــى ،وهــي
تشــير إلــى حقيقــة أن المحبــة تقــود إلــى الــوالء واإلخــاص .إن مــن يحــب شــريك حياتــه
الزوجيــة ســوف يظهــر تلــك المحبــة مــن خــال والئــه وإخالصــه .وقــد كان األمــر كذلــك
بالنســبة لهــذه الكائنــات فــي الســماء ،وينبغــي أن يكــون األمــر علــى هــذا النحــو اآلن فــي
عالقتنــا مــع هللا.

أسئلة للنقاش
 .1مــا هــو الدليــل الكتابــي لدينــا والــذي يشــير ليــس إلــى حقيقة الشــيطان فحســب

بــل وإلــى دوره فــي الص ـراع العظيــم؟ كيــف يمكننــا أن نســاعد النــاس علــى فهــم
حقيقــة الشــيطان ككائــن موجــود وليــس مجــرد رمــز للشــر فــي قلــب اإلنســان؟
 .2كأدفنتسـت سـبتيين ،نحـن قـد بوركنـا بقـدر كبيـر جـداً مـن المعرفة فيمـا يتعلق
بالحقائـق الكتابيـة؟ مـع ذلـك ،وبقـدر روعـة هـذا األمـر ،لمـاذا تعتبـر هـذه المعرفة
غيـر كافيـة لخالصنـا؟ مـا الـذي نحـن بحاجة إليـه أكثر مـن مجـرد المعرفـة الذهنية؟
ـرت مــن خاللهــا حضــور المســيح فــي حياتــك ،حتــى
 .3مــا هــي الطــرق التــي اختبـ َ
فــي الوقــت الراهــن؟ كيــف يمكــن لهــذه االختبــارات أن تســاعدك فــي أي وقــت مــن
أوقــات الضيــق والشِّ ــدَّ ة التــي عليــك مواجهتهــا؟
 .4فــي الصــف ،تحدثــوا أكثــر عــن عبــارة «والء المحبــة» .كيــف يمكــن لهــذه الفكرة
أن تســاعدنا علــى أن نفهــم بشــكل أفضــل العالقــة بيــن النامــوس والنعمــة وبيــن
اإليمــان والطاعــة؟ مــاذا تعلمنــا هــذه العبــارة عــن الحريــة الكامنــة فــي مجمــل
فكــرة المحبــة؟ مــا هــي بعــض الطــرق ،حتــى فــي وقتنــا الحالــي ،التــي يمكننــا بهــا
إظهــار «والء المحبــة»؟
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