الدرس التاسع

 26أيار (مايو) 1 -تموز (يونيو)

ضالالت زمن النهاية

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :رؤيــا 24 ،13 :2؛ 2كورنثــوس 15-13 :11؛ مزمــور 4 :146؛
تكويــن 3 :2-1؛ رؤيــا .17-1 :13

ـس َوالشَّ ـ ْيطَانَ ،
آيــة الحفــظَ « :فطُـر َِح ال ِّت ِّنيـ ُن الْ َع ِظيـ ُ
ـم ،الْ َح َّيـ ُة الْ َق ِدي َمـ ُة الْ َمدْ ُعـ ُّو إِبْلِيـ َ
ـت َم َعــهُ َمالَئِكَ ُتــهُ » (رؤيــا .)9 :12
ـم كُلَّــهُ  ،طُـر َِح إِلَــى األَ ْر ِضَ ،وطُ ِر َحـ ْ
الَّـ ِذي يُ ِضـ ُّـل الْ َعالَـ َ

إلهنــا إلــه عطــاء؛ يُــرى هــذا الحــق العظيــم بــكل ق َّوتــه فــي تضحيــة يســوع« ،ألَنَّـ ُه ه َكـذَا
ـي الَ يَ ْهلِـ َـك ك ُُّل َمـ ْن يُ ْؤ ِمـ ُن ِبـ ِه ،بَـ ْـل ت َ ُكــو ُن لَـ ُه
ـب ُ
أَ َحـ َّ
هللا الْ َعالَـ َم َحتَّــى بَـذ ََل ابْ َنـ ُه الْ َو ِحيـ َد ،لِ َكـ ْ
الْ َح َيــا ُة األَبَ ِديَّ ـةُ» (يوحنــا  .)١٦ :٣أو فــي هــذه اآليــة« :فــإن كُنتــم وأنتــم أش ـرار تعرفــون أن
الســماء يُعطــي الـ ُّرو ِح الْ ُقـ ُدس
تُعطــوا أوالدكــم عطايــا ج ِّيــدة ،فكــم بالحــري اآلب الــذي ِمــن َّ
للذيــن يســألونه!» (لوقــا .)١٣ :١١
هللا يُعطــي ويُعطــي؛ إنَّهــا صفتــه .وهكــذا ،فعلينــا نحــن الذيــن نســعى لِ َع ْكـ ِ
ـس هــذه الصفة
أن نُعطــي كمــا يُعطــي هللاِ .مــن الصعــب تخيُّــل مــا هــو أكثــر تناقَضً ــا ِمــن عبــارة «مســيحي
أنانــي» مــع صفــة هللا ال ِمعطــاء.
إحــدى الطــرق التــي نَـ ُر ُّد بهــا مــا أعطانــا هللا إيَّــاه هــو ِمــن خــال التقدمــات .إ َّن تقدماتنــا
تُتيــح لنــا فُرصــة للتعبيــر عــن شــكرنا وامتناننــا ومح َّبتنــا .فــي يــوم اســتقبال يســوع لل َمفدييــن
إلــى الســماء ،ســنرى أولئــك الذيــن قَبِلــوا نعمتــه ،وســندرك أ َّن هــذا القبــول أصبــح ممك ًنــا مــن
خــال تقدمــات التَّضحيــة.
الســخاء فــي العطــاء ،ســواء
هــذا األســبوع ،ســوف نفحــص جوانــب مه َّمــة للتقدمــات .إ َّن َّ
كان ِمــن مواردنــا أو وقتنــا أو مواهبنــا هــو وســيلة قويَّــة لنعيــش حيــاة اإليمــان ،ولِ ُنظْهِــر
صفــات هللا الــذي نعبــده ونخدمــه.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  2حزيران (يونيو).
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األحد

 27أيار (مايو)

أعظم خدعة
تحــدث الــدرس األول مــن هــذا الربــع عــن «الصـراع الكونــي» الــذي ،لألســف ،قــد وصــل
إلــى مــا هــو أبعــد مــن الكــون ،حيــث وصــل إلــى أرضنــا ذاتهــا.
مــع ذلــك ،فالمشــكلة هــي أن الكثيــر مــن النــاس ،بمــا فــي ذلــك المســيحيين ،ال يعتقــدون
فــي وجــود هــذا الصـراع العظيــم ألنهــم ال يؤمنــون بوجــود الشــيطان مــن األســاس .فبالنســبة
لهــم ،نصــوص الكتــاب ال ُم َقـ َّدس التــي تتحــدث عــن الشــيطان أو إبليــس هــي مجــرد تعبيـرات
ْــم ال َح ِديــث فــي محاولــة لتفســير الشــر والمعانــاة فــي العالــم.
عــن ثقافــة مــا قَ ْب َ
ــل ال ِعل ِ
وبالنســبة للكثيــر مــن النــاس ،تعــد فكــرة وجــود كائــن حقيقــي خــارق للطبيعــة يضمــر ضغين ًة
وحقــدا ً علــى البشــرية هــي درب مــن دروب الخيــال العلمــي ،شــبيهة بشــخصية «دارث فيــدر»
الشــهيرة فــي ثالثيــة أفــام «حــرب النجــوم» أو مــا شــابه ذلــك.

اقــرأ الفق ـرات الكتابيــة التاليــة مــن ســفر الرؤيــا .مــاذا تعلمنــا عــن حقيقــة الشــيطان
وتحديــداً عــن دوره فــي أحــداث األيــام األخيــرة؟ رؤيــا 24 ،13 :2؛ 17 ،12 ،9-7 ،3 :12؛
2 :13؛ .10 ،7 ،2 :20




يظهــر لنــا ســفر الرؤيــا مــدى القــوة التــي سيمارســها الشــيطان علــى الكثيريــن مــن ســكان
العالــم فــي األيــام األخيــرة ،حيــث لــن يقودهــم بعيــدا ً عــن الخــاص فحســب ،بــل ســيقودهم
كذلــك إلــى اضطهــاد أولئــك الذيــن يبقــون أوفيــاء للمســيح.
ومــن بيــن كل «أفــكار» الشــيطان (2كورنثــوس  – )11 :2وهــي الكلمــة المترجمــة
عــن الكلمــة اليونانيــة التــي تعنــي «العقــل» – ربمــا أن أعظــم خدعــة أو ضاللــة هــي
جعــل النــاس يعتقــدون أنــه ليــس موجــودا ً .فعلــى كل حــال ،هــل مــن شــخص يســعى إلــى
االحتمــاء مــن عــدو طاغيــة ال يعتقــد هــذا الشــخص أن هــذا العــدو حقيقــي؟ إنــه مــن
المثيــر للدهشــة أن عــددا ً كبيـرا ً ممــن يعترفــون بأنهــم مســيحيون ال يأخــذون فكــرة وجــود
شــيطان حرفــي علــى محمــل الجــد .مــع ذلــك ،هــم يتخــذون هــذا الموقــف فقــط مــن
خــال تجاهــل أعمــال وحيــل الشــيطان فــي هــذا العالــم ،خصوص ـاً إذ نقتــرب مــن نهايــة
الزمــان ،أو إعــادة تفســير العديــد مــن النصــوص فــي كلمــة هللا بِشَ ـكْل َج ْو َه ـر ِّي .وحقيقــة
أن الكثيريــن مــن النــاس ســيرفضون فكــرة الوجــود الحرفــي للشــيطان ،حتــى فــي ظــل
الكثيــر جــدا ً مــن األدلــة الكتابيــة علــى وجــوده ،ينبغــي أن تكــون مذك ـرا ً قوي ـاً لنــا بمــدى
أهميــة أن نفهــم مــا يعلمــه الكتــاب ال ُم َق ـ َّدس حق ـاً.
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علــى الرغــم مــن أن ســفر الرؤيــا يتحــدث عــن مكائــد الشــيطان ،وال ســيما فــي
األيــام األخيــرة ،مــا هــو الرجــاء العظيــم الــذي يمكننــا اســتخالصه مــن رؤيــا 11 :12؟
مــا هــو مصــدر قوتنــا ضــد الشــيطان؟

االثنين

 28أيار (مايو)

الخطأين العظيمين
اقرأ الفقرات الكتابية التالية .ماذا تخبرنا عن قدرة الشيطان على التضليل والخداع؟
2كورنثوس 15-13 :11
2تسالونيكي 10 ،9 :2
رؤيا 9 :12
رؤيا 10 :20
كمــا الحظنــا فــي درس ســابق ،حــذر المســيح أتباعــه بشــأن ضــاالت زمــن النهايــة.
ومــن بيــن هــذه الضــاالت كان ظهــور المســحاء واألنبيــاء الكذبــة الذيــن ســوف « ‹يضلــون
كثيريــن› » (متــى .)5 :24
مـع ذلـك ،فالمسـحاء واألنبيـاء الكذبـة ليس هم ضاللـة األيام األخيـرة الوحيدة التـي ينبغي
أن نتحـذر منهـا .فـإن عدونـا فـي الصـراع العظيـم لديـه العديد مـن الحيـل المصممـة لخداعنا
وتضليـل كل مـن يمكنـه تضليلهـم .وكمسـيحيين ،نحتـاج إلـى أن نكـون علـى بينـة مـن تلـك
األالعيـب ،ويمكننـا أن نفعـل ذلـك مـن خلال معرفـة الكتـاب ال ُمقَـ َّدس وإطاعـة تعاليمه.
توضـح روح النبـوة طبيعـة اثنتيـن من تلك الضلاالت الكبـرى« :عبر الضاللتيـن العظيمتين،
وهمـا خلـود النفـس وتقديـس يـوم األحـد ،سـيوقع الشـيطان النـاس تحـت سـلطان مخادعاته.
وفيمـا ترسـي الضاللـة األولـى أسـس مناجـاة األرواح تربطهـم الضاللـة الثانيـة بعجلـة رومـا.
وسـيكون البروتسـتانت فـي الواليـات المتحدة هم أول من يمـدون أيديهم عبر الهوة ليمسـكوا
بيـد مناجـاة األرواح .وسـيمدون أيديهـم عبر الهوة لمصافحة السـلطة الكاثوليكيـة ،وتحت تأثير
هـذا االتحـاد الثالثـي ستسـير هـذه البلاد (الواليـات المتحـدة) فـي إثـر خطـوات رومـا وهـي
تـدوس علـى حقـوق الضميـر( ».الصـراع العظيم ،صفحـة .)637
مـن المذهـل بالنسـبة لنـا ،أنـه حتـى بعـد كل هـذه السـنوات الطويلـة مـن كتابتهـا لهـذه
الكلمـات ،أن نـرى مدى اسـتمرار انتشـار هاتين «الضاللتيـن العظيمتين» في العالم المسـيحي.

لمــاذا تعــد معرفــة حقائــق الكتــاب ال ُم َقــدَّ س واالســتعداد إلطاعــة هــذه الحقائــق
أقــوى ســاح نملكــه ضــد ضــاالت الشــرير ،خاصــة فــي األيــام األخيــرة؟
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الثالثاء

 29أيار (مايو)

خلود النفس

ماذا تعلمنا الفقرات الكتابية التالية عن «حالة الموتى؟» ما هي الحماية الكبرى التي
يمكن لهذه الفقرات أن تعطينا إياها ضد واحدة من «الضاللتين العظيمتين»؟ جامعة :9
10 ،6 ،5؛ مزمور 17 :115؛ مزمور 4 :146؛ 1كورنثوس 18 -16 :15؛ دانيال .2 :12



فـي العقـود األخيـرة ،كان هنـاك اهتمام كبيـر بالقصص المتعلقة باألشـخاص الذيـن «ماتوا»
 بمعنـى أن قلوبهـم قـد توقفـت عـن الخفقـان وتوقفـوا عـن التنفـس – ثـم عـادوا بعـد ذلـكإلـى وعيهـم .وفـي العديـد مـن الحـاالت ،سـرد هـؤالء األشـخاص اختبـارات ال تصـدق عن كيف
كانـوا فـي حالـة وجـود وا ٍع بعـد مـا كان يفترض أنهـم «ماتوا» .وتحـدث البعض عـن كيف أنهم
طافـوا فـي الهـواء ورأوا ،مـن فـوق ،أجسـادهم موجـودة باألسـفل .وذكـر آخـرون أنهـم خرجـوا
مـن أجسـادهم والتقـوا بكائـن رائـع ملـيء بالنـور والـدفء ،والـذي تبنـى حقائـق عـن اللطف
والمحبـة .وروى آخـرون أنهـم التقـوا وتحدثـوا إلـى أقربائهـم الموتى.
لقـد أصبحـت هـذه الظاهـرة شـائعة حتى لدرجـة أن لها اسـم علمـي« ،اختبـارات االقتراب
مـن المـوت» أو ( .)NDEsوعلـى الرغـم من أن «اختبـارات االقتراب من المـوت» ال تزال مثيرة
للجـدل ،إال أن العديـد مـن المسـيحيين قد اسـتخدموها كدليل على خلود النفـس ،وهي الفكرة
التـي مفادهـا أن النفـس ،عنـد المـوت ،تنطلق إلى عالـم آخر من الوجـود الواعي.
ولكــن «اختبــار االقتــراب مــن المــوت» هــو بالطبــع إعــان آخــر إلحــدى «الضاللتيــن
العظيمتيــن» .فإنــه طالمــا اعتقــد الشــخص أن النفــس ،عنــد المــوت ،تواصــل العيــش بشــكل
الســحر والتنجيــم ،أو الضــاالت
أو بآخــر ،فعندهــا يكــون هــذا الشــخص ُعرضــة ألقــوى أمــور ِّ
الروحانيــة ،وهــي الضــاالت التــي يمكنهــا بســهولة ،إمــا بشــكل صريــح أو ضمنــي ،الترويــج
لفكــرة أنــك ال تحتــاج إلــى يســوع المســيح .فــي الحقيقــة ،إن معظــم النــاس الذيــن اختبــروا
«تجــارب االقتـراب مــن المــوت» قالــوا أن الكائنــات الروحيــة التي قابلوهــا ،أو حتــى أقرباءهم،
قدمــوا لهــم كلمــات تعزيــة عــن المحبــة والســام والطيبــة ،لكنهــم لــم يذكــروا شــيئاً عــن
الخــاص فــي المســيح ،ولــم يذكــروا شــيئاً عــن الخطيــة أو عــن الدينونــة اآلتيــة – التــي هــي
وجهــات النظــر الكتابيــة األساســية .قــد يعتقــد المــرء أنــه إذا كان مــن المفتــرض أن الشــخص
الــذي اختبــر «تجربــة االقت ـراب مــن المــوت» قــد حصــل علــى لمحــة عــن حيــاة المســيحي
اآلتيــة ،فاألجــدر أن يكــون قــد حصــل هنــاك أيضــاً علــى لمحــة عــن التعاليــم المســيحية
األساســية كذلــك .ومــع ذلــك ،فــإن مــا يُقــال لهــم فــي كثيــر مــن األحيــان يبــدو إلــى حــد كبيــر
مشــابه لعقيــدة «العصــر الجديــد» ،وهــو مــا قــد يفســر الســبب فــي أن الكثيــر مــن أولئــك
األشــخاص يعــودون وهــم أقــل مي ـاً للمســيحية ممــا كانــوا عليــه قبــل «موتهــم».
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كمســيحيين ،لمــاذا يجــب علينــا أن نتمســك بكلمــة هللا حتــى عندمــا تخبرنــا حواســنا
شــيئاً مختلفـاً؟

األربعاء

 30أيار (مايو)

السبت ونظرية النشوء والتط ّور

بقــدر النجــاح الــذي حققــه الشــيطان فــي خداعــة للعالــم فيمــا يتعلــق بخلــود النفــس
بقــدر مــا كان نجاحــه ،وربمــا أكثــر ،فــي اغتصــاب الســبت الكتابــي واســتبداله باألحــد (انظــر
الــدرس الســادس والثامــن) وقــد فعــل ذلــك خــال معظــم التاريــخ المســيحي.
وفــي الســنوات األخيــرة ،أتــى الشــيطان بضاللــة أخــرى مــن شــأنها التقليــل مــن التمســك
بســبت اليــوم الســابع فــي أذهــان النــاس :إنهــا نظريــة النشــوء والتطــور.



اقــرأ تكويــن  .3 :2 -1مــاذا تعلمنــا هــذه الفق ـرات الكتابيــة حــول كيــف خلــق الــرب
عالمنــا وحــول المــدة التــي اس ـ ُتغرقت للقيــام بذلــك؟

إنــه حتــى أوســع قـراءة لهــذه اآليــات تكشــف عــن النقطتيــن المتعلقتيــن بقصــة الكتــاب
ال ُمقَــ َّدس المتعلقــة بالخلــق .أوالً ،كل شــيء كان مقــررا ً ومحســوباً؛ لــم يكــن هنــاك شــيء
عشــوائي ،اعتباطــي ،أو عــن طريــق الصدفــة .ال يتــرك الكتــاب ال ُم َقـ َّدس مجــاالً ألي شــكل مــن
أشــكال الصدفــة فــي عمليــة الخلــق.
ثاني ـاً ،تكشــف الفق ـرات الكتابيــة بشــكل ال لبــس فيــه بــأن كل مخلــوق خلــق كجنســه؛
بمعنــى أن كل مخلــوق قــد خلــق بصــورة منفصلــة ومتميــزة عــن المخلوقــات األخــرى .ال يعلــم
الكتــاب ال ُم َقـ َّدس شــيئاً عــن أصــل طبيعــي مشــترك لجميــع أشــكال الحيــاة علــى األرض (مثــل
النشــوء مــن خليــة بدائيــة بســيطة).
إنــه حتــى مــن خــال التفســير غيــر الحرفــي لســفر التكويــن ،نجــد أن هاتيــن النقطتيــن
واضحتيــن :ال شــيء كان عشــوائياً فــي عمــل الخلــق ،ولــم يكــن هنــاك ســلف طبيعــي مشــترك
لجميــع أنــواع المخلوقــات.
ثــم جــاءت نظريــة النشــوء والتطــور لدارويــن ،التــي تعلــم فــي أشــكالها المختلفــة أمريــن
اثنيــن :العشــوائية والســلف الطبيعــي المشــترك لجميــع الكائنــات.
لمــاذا إذن يفســر الكثيــر مــن النــاس ســفر التكويــن مــن خــال عدســة نظريــة النشــوء
واالرتقــاء التــي ،فــي أبســط أساســياتها ،تناقــض ســفر التكويــن فــي أبســط أساســياته؟ فــي
الواقــع ،إن ضاللــة النشــوء والتطــور لــم تكتســح المالييــن مــن العلمانييــن فحســب ،ولكــن
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الكثيريــن مــن المســيحيين المعترفيــن يعتقــدون أنــه يمكــن مالئمــة هــذه النظريــة مــع
إيمانهــم المســيحي ،علــى الرغــم مــن التناقضــات الصارخــة التــي ذُكــرت للتــو.
ومــع ذلــك ،فــإن اآلثــار المترتبــة علــى نظريــة النشــوء واالرتقــاء فــي ســياق األحــداث
األخيــرة تجعــل خطــر الضــال أكثــر وضوحـاً .فوفقـاً لهــذه النظريــة ،لمــاذا ينبغــي حفــظ يــوم
الســبت كتــذكار – ليــس لخلــق اســتغرق ســتة أيــام ،ولكــن لخلــق اســتغرق حوالــي  3بليــون
ســنة (وهــو آخــر تاريــخ يفتــرض أن الحيــاة بــدأت فيــه علــى األرض)؟ إن نظريــة النشــوء
والتطــور تجــرد اليــوم الســابع مــن أي أهميــة حقيقيــة ألنهــا تحــول ســتة أيــام الخلــق إلــى
ال شــيء ســوى خرافــة مشــابهة لتلــك التــي تقــول أن «رومولــوس وريمــوس» قــد تــم االعتنــاء
بهمــا مــن قبــل الذئــاب .أيضـاً ،هــل يعـ ِّر ُض الشــخص ذاتــه لخطــر االضطهــاد أو المــوت مــن
خــال التمســك بحفــظ الســبت بــدالً مــن األحــد إذا كان ذلــك الشــخص يعتقــد أن الخلــق
اســتغرق بالييــن الســنين بــدالً مــن ســتة أيــام؟

الخميس

 31أيار (مايو)

الثالوث المزيف
إن مفهــوم طبيعــة هللا ثالثيــة األقانيــم نجــده فــي كل الكتــاب ال ُم َقـ َّدس .ومــع ذلــك ،فإنــه
فــي ســياق ضــاالت زمــن النهايــة واالضطهــاد ،يكشــف ســفر الرؤيــا عــن «ثالــوث مزيــف»
يتألــف مــن التنيــن ،الوحــش الطالــع مــن البحــر ،والوحــش الطالــع مــن األرض فــي رؤيــا .13



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

ينظـر إلـى التنيـن هنـا علـى أنـه ُمنتحـل لشـخص هللا اآلب ،إذ يتضـح أنـه هـو المسـيطر.
وهـو أيضـاً الـذي يعطي قوة وسـلطة وعرشـاً للوحـش الطالع من البحـر ،وهو الوحـش المنتحل
لشـخص يسـوع المسـيح .لمـاذا يُنظـر إلـى هـذه القـوة الثانيـة على أنهـا المسـيح المزيف؟



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

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


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

هــذا الوحــش الطالــع مــن األرض يعــزز مصالــح الوحــش الطالــع مــن البحــر تمام ـاً كمــا
ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُد ِس الــذي لــم يمجــد نفســه بــل مجــد يســوع (يوحنــا  .)14 ،13 :16أيض ـاً ،وكمــا
أن الـ ُّروح الْ ُقـ ُد ِس أجــرى عمـاً قويـاً بإنـزال «نــار» مــن الســماء (أعمــال  ،)3 :2فــإن الوحــش
الطالــع مــن األرض يجــري شــيئاً مماث ـاً (انظــر رؤيــا .)13 :13
«فـي النهايـة ،يجـري الوحـش الطالع من األرض يوم خمسـين مزيف! ألي سـبب؟ كي يثبت
للعالـم أن الثالـوث المزيـف هـو هللا الحقيقـي» [جـون بوليـن ،مـا يقولـه الكتاب ال ُمقَـ َّدس عن
زمـن النهايـة (هاجرسـتون ،دار ماريالنـد :ريفيو آند هيرالـد للنشـر ،)1998 ،صفحة .]111

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

الجمعة

 1حزيران (يونيو)

لمزيــد مــن الــدرس :دعونــا نمعــن التفكيــر فــي اآلثــار المترتبــة علــى نظريــة
النشــوء والتطــور فــي ســياق أحــداث زمــن النهايــة ،خاصــة فيمــا يتعلــق بــدور الســبت .أحــد
األســباب التــي جعلــت تشــارلز دارويــن ،مؤســس النظريــة ،يــروج للنشــوء واالرتقــاء – فــي
ظــل عــدم إدراكــه للص ـراع العظيــم – هــو أنــه كان يجــد صعوبــة فــي التوفيــق بيــن الشــر
والمعانــاة وبيــن فكــرة الخالــق ال َخ ّيــر والمحــب .وبســبب هــذا الخطــأ ،نظــر دارويــن فــي
االتجــاه اآلخــر للحصــول علــى إجابــات .ولــم يكــن مــن قبيــل المصادفــة كذلــك أنــه فــي أواخــر
القــرن التاســع عشــر ،وبينمــا كان دارويــن ينقــح ويعيــد النظــر فــي نظريــة النشــوء والتطــور،
أن هللا أقــام حركــة دينيــة ،كنيســة األدفنتســت الســبتيين ،وهــي التــي تص ـ ّدت لــكل شــيء
كان نظريــة دارويــن تــروج لــه وتدافــع عنــه .كــم هــو مثيــر لالهتمــام أن كنيســة األدفنتســت
الســبتيين ،التــي يكشــف اســمها فــي حــد ذاتــه إيمانهــا بقصــة الخلــق فــي ســتة أيــام حرفيــة،
قــد بــدأت تنمــو وتتوســع تقريب ـاً فــي نفــس الوقــت الــذي بــدأت فيــه نظريــة دارويــن فــي
الظهــور واالنتشــار كذلــك.
مـــن يـــدري ،لكـــن لـــو كان دارويـــن قـــد قـــرأ وصـــدق هـــذه الســـطور القليلـــة إللـــن
هواي ــت ،فلربم ــا كان العال ــم س ــينجو م ــن واح ــدة م ــن أعظ ــم أخط ــاء الفك ــر اإلنس ــاني
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منـــذ نظريـــة مركزيـــة األرض والتولُّـــد التلقائـــي« :ومـــع أ ّن األرض ضُ ربـــت باللّعنـــة فـــإ َّن
الطّبيع ــة كان ــت ال بُــ َّد م ــع ذل ــك أن تك ــون كت ــاب الــ ّدرس لإلنس ــان .إنّه ــا ل ــم يمكنه ــا اآلن
كل مـــكان مشـــ ِّوهاً و ُم ِ
فســـدا ً األرض
أن تمثّـــل الخيـــر وحـــده أل َّن الشّ ـــر كان حاضـــرا ً فـــي ِّ
والس ــماء بلمس ــته ال ُمن ِّجس ــة .وحي ــث ل ــم يك ــن مكتوبــاً قبــاً ش ــيء غي ــر صف ــات
والبح ــر ّ
هللا ومعرف ــة الخي ــر فق ــد كُتب ــت اآلن صف ــات الشّ ــيطان ومعرف ــة الشّ ــر .وم ــن الطّبيع ــة الت ــي
أعلن ــت اآلن معرف ــة الخي ــر والشّ ــر كان عل ــى اإلنس ــان أن يتل ّق ــى دائمــاً إن ــذارا ً ع ــن نتائ ــج
الخطيّ ــة» (روح النب ــوة ،التربي ــة الحقيقي ــة ،صفح ــة .)30 ،29
وهــذا مــا حــدث .فقــد بنــى دارويــن فرضياتــه الخاصــة بالنشــوء والتطــور على فهــم خاطئ
للطبيعــة وصفــات هللا والعالــم الســاقط الــذي نعيــش فيــه .لألســف ،كانــت اآلثــار المترتبــة
علــى نظريتــه ســتعجل النــاس فريســة ألضاليــل الشــيطان ،خاصــة فــي األزمــة النهائيــة.

أسئلة للنقاش
 .1لمــاذا يرفــض الكثيــرون مــن المســيحيين فكــرة الوجــود الحرفــي للشــيطان؟ مــاذا
تعلمنــا وجهــة النظــر هــذه حــول مــدى خطــورة رفــض التعاليــم الواضحــة للكتــاب
المقــدس؟
 .2مــا الــذي يمكنــك أن تقولــه لشــخص اختبــر «تجربــة االقتــراب مــن المــوت»
ويزعــم أن هــذا االختبــار يظهــر لــه أن اإلنســان يواصــل العيــش بعــد موتــه؟
 .3مــا هــو الســبب اآلخــر الــذي يمكنــك التفكيــر فيــه فيمــا يتعلــق بالســبب الــذي
يجعــل أولئــك الذيــن يؤمنــون بنظريــة النشــوء والتطــور أكثــر عرضــة للضــاالت فــي
األيــام األخيــرة؟
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