الدرس العاشر

 8-2حزيران (يونيو)

أمريكا وبابل

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :رؤيــا 12-1 :13؛ 11-9 :14؛ 2 :16؛ 20 :19؛ 4 :20؛ إرميــا :51
57 ،53 ،7 ،6؛ رؤيــا .4-1 :18
آيــة الحفــظَ « :و ِفــي ذ ِلــكَ الْ َو ْقـ ِ
ـم لِ َب ِنــي
ـم الْقَائِـ ُ
ـس الْ َع ِظيـ ُ
ـت َي ُقــو ُم ِميخَائِيـ ُـل ال َّرئِيـ ُ
ـت أُ َّمـ ٌة إِلَــى ذلِــكَ الْ َو ْقـ ِ
ـم يَكُـ ْن ُم ْنـ ُذ كَانَـ ْ
ـتَ .و ِفــي ذلِــكَ
شَ ـ ْعبِكَ َ ،ويَكُــونُ َز َمــانُ ِضيــق لَـ ْ
الْ َو ْقـ ِ
الس ـ ْفرِ» (دانيــال .)1 :12
ـت ُي َن َّجــى شَ ـ ْع ُبكَ  ،ك ُُّل َم ـ ْن ُيو َجــدُ َمكْ ُتو ًبــا ِفــي ِّ

فــي األســبوع الماضــي ،نظرنــا إلــى «الثالــوث المزيــف» ،الشــيطان (التنيــن) وقوتــان
أرضيتــان ســيجلبان معــاً االضطهــاد ضــد شــعب هللا.
إحــدى هاتيــن القوتيــن ،الوحــش الطالــع مــن البحــر (رؤيــا  ،)10-1 :13يصــور علــى أنــه
مزيــج مــن النمــر والــدب واألســد (رؤيــا  – )2 :13صــور مأخــوذة مباشــرة مــن دانيــال .6-4 :7
رأينــا فــي الــدرس الســادس أنــه فــي دانيــال  – 7بعــد صعــود بابــل (األســد) ،مــادي وفــارس
(الــدب) ،واليونــان (النمــر) – جــاءت القــوة األرضيــة األخيــرة ،رومــا .بــدأت كرومــا الوثنيــة ثــم
تحولــت إلــى رومــا البابويــة ،قــوة القــرن الصغيــر فــي دانيــال 8 ،7 :7؛ 21-19؛ 25-23؛ التــي
صعــدت مــن الوحــش الرابــع مباشــرة .رأينــا ،أيض ـاً ،أن الكثيــر مــن خصائــص رومــا البابويــة،
كمــا هــي مصــورة فــي هــذه اآليــات فــي دانيــال  ،7تظهــر مــرة أخــرى فــي الوحــش الطالــع
مــن البحــر فــي رؤيــا  .10-1 :13وبالتالــي ،رأى علمــاء الكتــاب ال ُم َقـ َّدس فــي رومــا واحــدا ً مــن
الخصــوم الرئيســيين فــي ســيناريو زمــن النهايــة الــوارد فــي رؤيــا .13
مــع ذلــك ،فــإن رومــا ليــس وحدهــا .فهنــاك قــوة أخــرى يتــم تصويرهــا .فــي هذا األســبوع،
ســوف نركــز فــي الغالــب علــى رؤيــا  13واألحــداث والســلطات المصــورة فيــه .ودائمـاً نســأل:
مــا الــذي تعنيــه هــذه األحــداث ،وكيــف يمكننــا أن نكــون مســتعدين لهــا؟
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  9حزيران (يونيو).
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األحد

 3حزيران (يونيو)

ال ُّجرح المميت يُشفى
اقـرأ رؤيـا  10-1 :13وقـم بسـرد األسـباب التـي تجعـل مـن هـذه األوصـاف إشـارة إلـى
البابويـة ودورهـا فـي الماضـي وفـي المسـتقبل .الحـظ علـى وجـه التحديـد مـدى بروز
الـدور الـذي أعطيـت البابوية إياه .مـاذا يعني هذا ِفي َمـا يَ َت َعل ُّق بأحـداث األيام األخيرة؟



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


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

لعـدة قـرون كانـت الكنيسـة الرومانيـة هـي الطائفـة الدينيـة المركزيـة .ومـن نـوا ٍح كثيرة،
كانـت رومـا المركـز السياسـي للعالـم الغربـي .وخيـر مثـال علـى قـوة رومـا نجـده فـي قصـة
اإلمبراطـور الرومانـي هنـري الرابـع الـذي ،علـى أثـر إغضابـه للبابـا كريكوري السـابع ،جـاء إلى
قلعـة البابـا لصنـع السلام ومصالحـة البابـا .وهنـاكُ ،ج ِعـل اإلمبراطـور الرومانـي ينتظـر فـي
السـاحة الخارجيـة لمـدة ثالثـة أيام في برد الشـتاء وذلـك قبل أن يمنحـه البابـا اإلذن بالدخول.
وقـد تباهـى كريكـوري السـابع بانتصـاره وتفاخـر بـأن مـن واجبـه هـدم كبريـاء الملوك.
ومـع ذلـك ،فإنـه مـن خالل تأثير اإلصلاح ،التنويـر ،والثورة الفرنسـية تحطمـت هيمنة روما
السياسـية والدينيـة بحلـول أواخـر القـرن الثامـن عشـر .فـي الواقـع ،إن أحـد البابـوات ،بيـوس
السـادس ،قـد اعتقـل مـن قبـل الجيـش الفرنسـي في عـام  1798ومات فـي المنفى عـام .1799
مــع ذلــك ،يتحــدث األصحــاح الثالــث عشــر مــن ســفر الرؤيــا عــن عــودة ظهــور لرومــا،
وعــن شــفاء لجرحهــا المميــت .وعلــى الرغــم مــن أن رومــا اليــوم ليــس لديهــا نفــس الســلطة
التــي كانــت تمارســها فــي زمــن كريكــوري الســابع ،إال أنــه بفضــل البابــوات الذيــن جــاءوا
مؤخـرا ً ،أصبحــت البابويــة قــوة مؤثــرة دينيـاً وسياســياً (علــى ســبيل المثــال ،كان حديــث البابــا
فرانســيس إلــى مجلســي الشــيوخ والنــواب األمريكييــن فــي عــام  2015حدث ـاً تاريخي ـاً هــو
األول مــن نوعــه .ووفق ـاً للنبــوءة ،فــإن هــذا التأثيــر ســيتزايد مســتقبالً.

كيــف يمكننــا أن نكــون مخلصيــن للرســالة التــي ُدعينــا للتبشــير بهــا مــع مراعــاة
إســا َءة ممكنــة؟ مــع ذلــك ،لمــاذا ال ينبغــي
القيــام بذلــك بطريقــة تســبب أقــل َ
االنحنــاء لـــ «التصحيــح السياســي» إذ نُ ْعلِــن الحــق الحاضــر؟
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االثنين
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الواليات المتحدة األمريكية في النبوءة
يسـأل النـاس ،وسـؤالهم معقـول :كيـف يمكـن لروما اليـوم ،أو فـي المسـتقبل ،أن يكون لها
النفـوذ الـذي يتـم تصويـره فـي رؤيـا 13؟ فإنـه قـد انقضـت األيام التـي كانـت تقوم فيهـا روما
بحشـد الجيـوش وقيادتهـا كمـا كانـت تفعـل فـي الماضي .نجـد الجواب فـي رؤيـا  13أيضاً.


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

إن الوحــش الــذي يســبق هــذا الوحــش المصــور هنــا ،والــذي طالما نظــر إليه البروتســتانت
علــى أنــه رومــا ،يوصــف بأنــه قــد أُ ْع ِطــي ســلطاناً لمــدة اثنيــن وأربعيــن شــهرا ً (رؤيــا .)5 :13
إن مــدة االثنيــن واألربعيــن أســبوعاً هــي ذاتهــا مــدة «» فــي دانيــال  ،25 :7أو الثالثــة أعــوام
ونصــف (رؤيــا  )14 :12أو  1260يومـاً نبويـاً (رؤيــا  – )6 :12وخــال هــذه المــدة قامــت رومــا
باضطهــاد خصومهــا .هــذه المــدة النبويــة (باســتخدام مبــدأ اليــوم – عــام) بــدأت بهيمنــة
البابويــة فــي عــام  538ميالديــة ،وانتهــت فــي عــام  ،1798فــي العــام الــذي أُخــذ فيــه البابــا
أســيرا ً .فــي هــذا الوقــت ،تلقــت البابويــة جرحهــا المميــت ،وعندهــا تحققــت النبــوءة.
وعند هذه النقطة في التاريخ ،قرب نهاية مدة «االثنين واألربعين شهرا ً» ( )1798ظهرت قوة أخرى
(رؤيا 11 :13؛ رؤيا  .)1 :13وفي هذه المرة ،طلعت هذه القوة من األرض ،وهذا على النقيض من
العديد من القوة السابقة التي طلعت من المياه (انظر دانيال  )3 ،2 :7التي تمثل حشودا ً من الناس« .
وب َو ُج ُمو ٌع َوأُ َم ٌم َوأَل ِْس َنةٌ( » ›.رؤيا .)15 :17
‹الْ ِم َيا ُه الَّ ِتي َرأَيْ َت َح ْيثُ ال َّزانِ َي ُة َجالِ َسةٌِ ،ه َي شُ ُع ٌ
لهــذه األســباب ،وغيرهــا ،يجــب أن تكــون هــذه القــوة هــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة،
التــي نشــأت فــي جــزء مــن العالــم غيــر مأهــول نســبياً ،ولــم تكــن بحاجــة إلــى اإلطاحــة بأيــة
إمبراطوريــات كبــرى مــن أجــل القيــام بذلــك.
«فما هي تلك األمة التي في الدنيا الجديدة أخذت في عام  1798تتقوى وتحصل على
سلطان وتبشر بالقوة والعظمة وتجتذب انتباه العالم؟ إن تطبيق الرموز ال يعطي مجاال للتساؤل.
إن أمة واحدة من دون سواها هي التي تنطبق عليها تحديدات هذه النبوة التي تشير إشارة
صائبة ال تخطئ إلى الواليات المتحدة األمريكية» (روح النبوة ،الصراع العظيم ،صفحة .)481
علــى الرغــم مــن أن هــذه القــوة ُو ِصفــت ألول مــرة بــأن لهــا قرنيــن كالحمــل ،ممــا يرمــز
إلــى اللطــف والوداعــة ،إال أنهــا ســتتكلم «كتنيــن» (رؤيــا  ،)11 :13ممــا يشــير إلــى زمــن مــن
االضطهــاد مثــل الــذي وقــع فــي ظــل الســلطة الســابقة .ثــم نجــد أن الفقــرة فــي رؤيــا :13
 17-11تجيــب علــى الســؤال حــول كيــف يمكــن أن تمــارس رومــا النفــوذ الــذي تنبــأت بــه
النبــوءة؟ واإلجابــة هــي أن رومــا ســتفعل ذلــك مدعومــة بقــوة الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
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الثالثاء
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مسألة العبادة
خالل كل التاريخ المقدس ،كان على الرب أن يتعامل باستمرار مع أولئك الذين سقطوا في
الوثنية وغيرها من أشكال العبادة الزائفة (انظر متى  .)10-8 :4وفي األزمة النهائية كما هي
مصورة في رؤيا  ،13ستنشأ مسألة العبادة مجددا ً .وعندها أيضاً سيكون على شعب هللا أن
يتخذوا خيارا ً فيما يتعلق ب َمن ذَا ال َِّذي سوف يعبدون ويخدمون (انظر يشوع .)15 :24
فــي الــدرس الثانــي مــن هــذا الربــع ،الــذي بعنــوان دانيــال وزمــن النهايــة ،درســنا قصــة
ـب» (دانيــال  .)5 :3ورأينــا أيضـاً كيــف
الفتيــة الثالثــة الذيــن أُمــروا بـــالسجود «لِ ِت ْمثَــا ِل ال َّذ َهـ ِ
أن رؤيــا  13تســتخدم لغــة مــن هــذا األصحــاح فــي تصويــر االضطهــاد الــذي ســيواجهه شــعب
هللا فــي زمــن النهايــة .معنــى هــذا أن مــا حــدث فــي دانيــال  3كان تمهيــدا ً لمــا ســيحدث فــي
األيــام األخيــرة ،كمــا هــو مصــور فــي الســياق المباشــر لســلطات الوحــش فــي رؤيــا  .13فكمــا
أُ ِمــر الجميــع بالســجود للتمثــال الذهبــي فــي دانيــال  ،3فــإن « َج ِمي ـ َع ال َِّذي ـ َن الَ يَ ْس ـ ُج ُدو َن
لِ ُصــو َر ِة الْ َو ْحـ ِ
ـش يُ ْقتَلُــونَ» (رؤيــا  ،)15 :13علــى نحــو مماثــل.



اقــرأ رؤيــا 11-9 :14؛ 2 :16؛ 20 :19؛  .4 :20مــاذا تخبرنــا هــذه اآليــات عــن مــدى مــا
ســوف تصبــح عليــه مســألة العبــادة مــن أهميــة؟

كانـت بابـل دائمـاً عاصمـة العبـادة المزيفـة .فـإن بـرج بابـل يشـهد علـى رغبة َمن باشـروا
ببنائـه فـي أن يصعـدوا ،مثـل لوسـيفر «فَـ ْو َق ُم ْرتَ َف َع ِ
اب .أَ ِصيـ ُر ِمث َْـل الْ َعلِ ِّي» (إشـعياء
السـ َح ِ
ـات َّ
 ،)14 :14فضلاً عـن الجهـود إلنقـاذ أنفسـهم فـي حـال حـدوث طوفـان عالمـي آخـر .وهكـذا،
رفضـوا أن يؤمنـوا بوعـد هللا فـي أنـه لـن يجلـب طوفانـاً آخـر علـى األرض (تكويـن .)11-8 :9
كمــا أن اإلمبراطوريــة البابليــة الجديــدة قــد م ّجــدت هــي أيض ـاً عمــل األيــدي البشــرية.
فقــد تفاخــر نبوخذنصــر بـــ «بَا ِبـ َـل الْ َع ِظي َمـ َة الَّ ِتــي [بَ َناهــا]» (دانيــال  .)30 :4وفــي وقــت الحق،
أخــذ بلشــاصر الكــؤوس الذهبيــة الخاصــة بهيــكل ســليمان ليحتفــل هــو َو ُعظَ َمــا ُؤ ُه َو َز ْو َجات ُـ ُه
ـب َوالْ ِفضَّ ـ ِة َوال ُّن َحـ ِ
ـاس َوالْ َح ِديـ ِـد
َو َس ـ َرارِي ِه و «كَانُــوا يَشْ ـ َربُو َن الْ َخ ْم ـ َر َويُ َس ـ ِّب ُحو َن آلِ َه ـ َة ال َّذ َهـ ِ
ـب َوالْ َح َج ـرِ» (دانيــال  .)4 ،3 :5الحــظ أن األوانــي ال َح ِقي ِق ّيــة الفعليــة للهيــكل كانــت
َوالْ َخشَ ـ ِ
مليئــة بالنبيــذ ال ُم ْس ـ ِكر وقــد أماتــت حساســية جميــع الذيــن شــربوا منهــا .ونتيجــة لذلــك،
هلــك الكثيــرون فــي المدينــة عندمــا ســقطت بابــل .إن التظاهــر الخارجــي بالتمســك بالحــق
يمكــن أن يضلنــا وذلــك مــن خــال إ ْخفــاء «خمــر بابــل» المميــت فــي أعماقنــا .إن العبــادة
الزائفــة واألفــكار الخاطئــة همــا َو ْج َهــا ُع ْملَــة مملكــة الشــيطان.

كيف يمكننا التأكد من أننا ال نشارك في أية عبادة زائفة اآلن؟
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األربعاء

 6حزيران (يونيو)

«بابل العظيمة»
اقــرأ الفقـرات الكتابيــة التاليــة .مــاذا تعلمنــا عــن بابــل؟ إرميــا 57 ،53 ،7 ،6 :51؛ زكريــا
7 :2؛ رؤيــا 6 ،5 :17؛ .3 ،2 :18



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

قــارن التنيــن ،الوحــش الطالــع مــن البحــر ،والوحــش ال ِق ْر ِم ـز ِّي (رؤيــا 3 :12؛ 7-1 :13؛
 .)3 :17مــا هــي أوجــه التشــابه واالختــاف؟



كل هــذه الوحــوش الثالثــة لديهــا ســبعة رؤوس وعشــرة قــرون ،وهــو مــا يمثــل المجمــوع
الكلــي لــرؤوس وقــرون الوحــوش المذكــورة فــي دانيــال  .7فــإن كل إمبراطوريــة متعاقبــة قــد
بُنيــت علــى اإلمبراطوريــات التــي كانــت قبلهــا .وبالمثــل ،فــإن الوحــش القرمــزي يجمــع بيــن
عناصــر كالً مــن التنيــن والوحــش الطالــع مــن البحــر (اللــذان يرمـزان إلــى رومــا الوثنيــة ورومــا
البابويــة علــى التوالــي) ،وكذلــك الوحــش الطالــع مــن األرض (رؤيــا  ،)14-11 :13وهــو تجميــع
«للقــوى الثــاث – كل أعــداء هللا -فــي تحالــف حقيقــي» [جــاك ب .دوكان ،أسـرار ســفر الرؤيــا،
صــراع الفنــاء عبــر عيــون عبريــة (هاجرســتون ،ماريالنــد :دار ريفيــو آنــد هيرالــد للنشــر،
 ،)2002صفحــة  .162وثمــة عنصــر إضافــي فــي رؤيــا  17أال وهــو المــرأة التــي تركــب علــى
الوحــش القرمــزي ،ممــا يرمــز إلــى اتحــاد غيــر مشــروع للقــوى الدينيــة والسياســية .وهــذه
المــرأة تتناقــض بشــدة مــع المــرأة الطاهــرة فــي رؤيــا :12
المرأة الطاهرة (رؤيا )12
			
في السماء
		
متسربلة بالشمس
		
تاج ذات عشرة نجوم
		
هوجمت من قبل التنين
أم البقية الباقية		

ال َّزانِ َية (رؤيا )17
على المياه
ترتدي ثياباً أرجوانية وقرمزية
متزينة بالذهب ،األحجار الكريمة ،واللؤلؤ
مدعومة من قبل التنين
أم الزواني
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وباعتبارهــا «أم الزوانــي» ،فقــد انشــغلت بابــل باستنســاخ نفســها .فــإن الكنيســة األم
المرتــدة لديهــا الكثيــر مــن البنــات المرتــدات .لكــن هللا ليــس مســؤوالً عــن األخطــاء والفظائــع
التــي ارتكبتهــا المســيحية المرتــدة .فــإن شــعبه الحقيقــي ،علــى الرغــم مــن كونهــم يضطهــدون
مــن قبــل الشــيطان ،ينجــون علــى َمـ ِّر القــرون.
واآليــة فــي رؤيــا  8 :14قــد حــذرت النــاس بالفعــل مــن ســقوط بابــل ،أو االرتــداد عــن
الحــق الــذي يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى الضاللــة النهائيــة المتعلقــة بإصــدار ســمة
الوحــش (رؤيــا  .)11-9 :14وســيتم تكـرار هــذا التحذيــر بقــوة أعظــم ،وســيبلغ ذروتــه بنــداء
أخيــر لشــعب هللا الذيــن ال يزالــون فــي بابــل كــي يخرجــوا منهــا ويتحــدوا مــع كنيســة هللا
الباقيــة فــي زمــن النهايــة (رؤيــا .)4-1 :18

الخميس

ا ْخ ُر ُجوا ِم ْن َها َيا شَ ْعبِي

 7حزيران (يونيو)

علــى مــر الســنين ،يتابــع طــاب نبــوءات الكتــاب ال ُم َقـ َّدس أحــداث العالــم باهتمــام كبيــر،
ال ســيما عندمــا تبــدو أنهــا تتعلــق بزمــن النهايــة .علــى ســبيل المثــال ،فكــر فــي دور الواليــات
المتحــدة األمريكيــة .منــذ عــام  ،1851كان بعــض األدفنتســت الســبتيين ينظــرون إلــى الواليــات
المتحــدة باعتبارهــا الوحــش الثانــي (رؤيــا  ،)15-11 :13وقــد كان ذلــك ت َمييــزا ً الفتــا جــدا ً
نظـرا ً لحالــة الواليــات المتحــدة آنــذاك .فإنــه فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر ،كانــت القــوى
الكبــرى ال ت ـزال هــي دول العالــم القديــم ،ومنهــا :بروســيا ،فرنســا ،النمســا-المجر ،وإنكلت ـرا.
فــي ذلــك الوقــت ،كان لــدى أمريــكا جيــش مســالم يتكــون مــن حوالــي عشــرين ألــف رجــل،
أي حوالــي ُعشــر عــدد المقاتليــن فــي معركــة «واترلــو» ( )1915وحدهــا .فــي عــام ،1814
أي قبــل أربعيــن عامـاً فقــط ،قــام البريطانيــون بغــزو وإحـراق واشــنطن العاصمــة .فــي عــام
 ،1867قــام محاربــو القائــد «ســيتينغ بُـ ْـل» بإبــادة الكتيبــة الســابعة لســاح الفرســان األمريكيــة
بقيــادة «ك َْس ـتَ ْر» .وبالتالــي ،فإنــه حتــى بعــد أن م َّيــز بعــض المعلقيــن الواليــات المتحــدة
آنــذاك باعتبارهــا القــوة التــي ســتقوم فــي يــوم مــا بفــرض «ســمة الوحــش» علــى العالــم ،إال
أنهــا كانــت ال تـزال تحــارب األمريكييــن األصلييــن علــى أرضهــا ،ولــم تكــن تفــوز باســتمرار!
ال شــك فــي أن األحــداث العالميــة تســير فــي االتجــاه الــذي اعتقدنــا أنهــا ستســير فيــه.
لكــن ال ي ـزال هنــاك المزيــد مــن األمــور التــي تحتــاج إلــى أن تتكشــف قبــل أن نصــل إلــى
النهايــة .لهــذا الســبب ،يكــون مــن المهــم جــدا ً عنــد الحديــث عــن «ســمة الوحــش» ،التأكيــد
علــى أنــه ال أحــد فــي الوقــت الراهــن قــد حصــل علــى هــذه الســمة ،بغــض النظــر عمــا إذا
كانــوا يحفظــون الوصيــة الرابعــة أَ ْم ال.
وعالوة على ذلك ،فإنه ال يزال هناك المزيد الذي سينكشف مع الوقت.
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اقــرأ رؤيــا  .4-1 :18مــا الــذي يحــدث هنــا ،ولمــاذا مــن المهــم بالنســبة لنــا أن نتذكــر
هــذا األمــر اآلن؟ مــاذا تخبرنــا هــذه اآليــات عــن مرســليتنا إلــى العالــم؟

ترســم هــذه اآليــات صــورة قاتمــة للعالــم سياســياً وأخالقي ـاً وروحي ـاً .إنهــا تظهــر التأثيــر
الخبيــث للتعاليــم الدينيــة الزائفــة فــي العالــم .مــع ذلــك ،فــإن هــذه اآليــات تقــدم ،فــي
الوقــت ذاتــه ،رجــا ًء عظيمـاً ألن مــاكاً آخــر مــن الســماء يضــيء العالــم بمجــده .وعــاوة علــى
ذلــك ،فــإن شــعب هللا المؤمنيــن ،أولئــك الذيــن لــم يعرفــوا بعــد مــا يحتاجــون إلــى معرفتــه،
مدعــوون إلــى الخــروج مــن بابــل .وهــذا يعنــي ،إِ َذنْ ،أنــه حتــى نهايــة الزمــان ســيكون لــدى
شــعب هللا الذيــن خرجــوا مــن بابــل عم ـاً يقومــون بــه ألولئــك الذيــن ال يزالــون فيهــا.

مــا الــذي يجــب أن تعنيــه لنــا معرفــة أن الــرب يدعــو بعض ـاً مــن أولئــك الذيــن ال
يزالــون فــي بابــل «شــعبي»؟ لمــاذا تعــد هــذه نقطــة هامــة بالنســبة لنــا لنتذكرهــا
إذ نتواصــل ونتعامــل مــع اآلخريــن؟

الجمعة

 8حزيران (يونيو)

لمزيــد مــن الــدرس :إن هجــوم الشــيطان علــى شــريعة هللا هــو هجــوم علــى هللا
نفســه ،هجــوم علــى ســلطانه و ُحكمــه .لــذا ،فإنــه فــي األيــام األخيــرة ،فــي األحــداث الختاميــة
لألزمــة النهائيــة ،ســوف يهاجــم الشــيطان أولئــك الذيــن يحفظــون «وصايــا هللا» (رؤيــا 17 :12؛
 ،)12 :14ألنهــم ســيكونون الوحيديــن علــى األرض الذيــن ســوف يرفضــون تقديــم الــوالء لــه
مــن خــال وكالئــه علــى األرض .إن المعركــة التــي شــنها ضــد هللا فــي الســماء منــذ زمــن بعيــد
ســوف تتواصــل هنــاك علــى األرض ،وكمــا ُهــزم فــي الســماء ســوف يُهــزم هنــا علــى األرض
كذلــك« .لقــد كان قصــد الشــيطان منــذ بــدء الص ـراع الهائــل فــي الســماء أن يهــدم شــريعة
هللا .فلكــي يحقــق هــذا ،شــرع فــي العصيــان علــى الخالــق ،ومــع إنــه طُــرد مــن الســماء فقــد
واصــل الحــرب نفســها علــى األَ ْرض .ولقــد جعــل خــداع النــاس وســوقهم إلــى التعــدي علــى
شــريعة هللا الهــدف الــذي لــم يحــد عنــه .وســواء تــم لــه هــذا بطــرح الشــريعة بجملتهــا جانبــا
أو برفــض إحــدى وصاياهــا فالنتيجــة أخيـرا واحــدة .فمــن عثــر فــي ‹واحــدة› يظهــر احتقــاره
للشــريعة كلهــا ،وتأثيــره ومثالــه همــا إلــى جانــب التعــدي ،وهكــذا يصيــر ‹مجرمــا فــي الــكل›
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أسئلة للنقاش
 .1فـي الصـف ،تحدثـوا عـن األحـداث العالميـة وبأيـة طرق تشـير إلى مـا نعتقد أنه

يجـب أن يحـدث فـي األيـام األخيـرة .مـا هـي األحـداث التـي ال تـزال بحاجـة إلى أن
تكشـف؟ كيـف يمكننـا أن نتعلـم توخـي اليقظـة بشـأن عالمـات األزمنـة مـع مراعاة
تجنـب التعصـب ،وتحديـد تواريـخ ،والتفـ ّوه بتنبـؤات جريئـة حـول األشـياء واألمـور
التـي لـم يُعلِّـم بهـا الكتـاب ال ُم َقـدَّ س وال كتابـات روح النبـوة ،بشـكل واضح؟
 .2أمعــن التفكيــر فــي مســألة العبــادة والســجود .مــا الــذي يعنيــه أن تتعبــد أو
تســجد لشــيء مــا؟ كيــف نتعبــد ألي ـاً كان الشــيء الــذي نتعبــد لــه؟
 .3تمعــن أكثــر فــي فكــرة أن هللا ال يـزال لديــه أناسـاً فــي بابــل .مــا هــو مفهومنــا لما
يعينــه المصطلــح «بابــل» (الــذي مــن الواضــح أنــه رمــز وليــس اســماً حرفيـاً)؟ مــاذا
يعلمنــا هــذا المصطلــح عــن وجــوب التزامنــا بمواصلــة تبشــير رســالتنا لآلخريــن،
بغــض النظــر عــن معتقداتهــم السياســية أو الدينيــة؟
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