الدرس الحادي عشر

 15-9حزيران (يونيو)

َخ ْتم هللا أو سمة الوحش؟

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :تكويــن 11-9 :17؛ خــروج 17 ،13 :31؛ رؤيــا 17 :13؛ أفســس
14 ،13 :1؛ عبرانييــن .10 ،9 :4
ـي َأ ْع َمالُــكَ َأ ُّي َهــا ال ـ َّر ُّب اإلِلــهُ الْ َقــا ِد ُر َعلَــى ك ُِّل
آيــة الحفــظَ « :ع ِظي َم ـ ٌة َو َعجِ ي َب ـ ٌة ِهـ َ
ـي طُ ُر ُقــكَ يَــا َملِــكَ الْ ِقدِّ ِ
يســي َن» (رؤيــا .)3 :15
ـي ٍء! َعا ِدلَ ـ ٌة َو َحــق ِهـ َ
شَ ـ ْ
وس ــى َوت َ ْرنِي َم ــة الْ َخــ ُر ِ
وف بكلم ــات آي ــة الحف ــظ ل ــدرس ه ــذا األس ــبوع.
تب ــدأُ ت َ ْرنِي َم ــة ُم َ
ويت ــم ترتيله ــا م ــن قب ــل أولئ ــك «الْغَالِبِيــ َن َعلَ ــى الْ َو ْح ـ ِ
ـش َو ُصو َرتِــ ِه َو َعلَ ــى ِســ َم ِت ِه َو َعــ َد ِد
ْاســ ِم ِه» إذ يقف ــون عل ــى بح ــر الزج ــاج ف ــي الس ــماء (رؤي ــا  .)2 :15كي ــف يمك ــن أن نك ــون
فيم ــا بي ــن ه ــذا الع ــدد؟
إن إحــدى أكثــر العالمــات بــروزا ً لشــعب هللا الحقيقــي فــي نهايــة الزمــان هــي إعالنهــم
لرســالة المــاك الثالــث ،التــي تحــذر مــن تســلم ســمة الوحــش .ومــع ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن
عــدم وجــود تحذيــر أكثــر خطــورة مــن هــذا التحذيــر علــى اإلطــاق فــي الكتــاب ال ُم َقـ َّدس ،إال
أن هنــاك العديــد مــن األفــكار المربكــة التــي تــم اقتراحهــا علــى مــر الســنين حــول مــا هــي
هــذه العالمــة :هــل هــي كــود أشــرطة عموديــة علــى الجبيــن ،هــل هــي رقــم بطاقــة ائتمــان،
أو بطاقــة بيومتريــة لتحديــد الهويــة.
ال ينبغـي أن يدهشـنا كثـرة وانتشـار هـذه األفـكار المربكـة فـي بابـل .فعلى أي حال ،اسـم
بابـل يعنـي «االرتبـاك والتشـويش» .لكـن البقيـة مـن شـعب هللا بحاجـة إلـى فهم واضـح لهذا
الموضـوع كـي يعلنـوا رسـالة الملاك الثالـث بقوة .في هذا األسـبوع ،سـنحاول أن نفهم بشـكل
أفضـل مـا هـي سـمة الوحـش وكيـف نتجنبهـا – من خلال تسـلمنا لختم هللا.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  16حزيران (يونيو).
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األحد

 10حزيران (يونيو)

عالمة هللا تع ّرف شعبه

فــي زمــن العهــد القديــم كان هنــاك عالمتــان خارجيتــان تميـزان شــعب هللا الحقيقــي.
كان الختــان إحــدى هاتيــن العالمتيــن .لمــن أعطيــت العالمــة أول مــرة؟ تكويــن :17
11-9؛ خــروج .17 ،13 :31



أمــر هللا إبراهيــم وذريتــه بــأن يختتنــوا كعالمــة علــى عهــد الخــاص .كان يجــب أن يختتــن
كل ذكــر فــي اليــوم الثامــن مــن والدتــه (الوييــن  .)3 :12ومــع ذلــك ،فقــد كان لهــذا الطقــس
أهميــة أعمــق .لقــد قصــد لهــا أن تكــون رمـزا ً للحاجــة إلــى «ختــان» أو تجديــد القلــب (انظــر
ـس
تثنيــة  .)6 :30وهــذا هــو الســبب فــي أن بولــس كتــب اآلتــي« :ألَ َّن الْ َي ُهــو ِد َّي ِفــي الظَّا ِهـ ِر لَ ْيـ َ
ُهـ َو يَ ُهو ِديًّــاَ ،والَ ال ِْختَــا ُن الَّـ ِـذي ِفــي الظَّا ِهـ ِر ِفــي اللَّ ْحـ ِـم ِختَانًــا ،بَــلِ الْيَ ُهــو ِد ُّي ِفــي الْ َخ َفــا ِء ُهـ َو
ـس ِمـ َن ال َّنـ ِ
ـاس بَـ ْـل
الْيَ ُهــو ِد ُّيَ ،و ِختَــا ُن الْ َقلْـ ِ
ـب بِالـ ُّرو ِح الَ بِالْ ِكتَـ ِ
ـاب ُهـ َو ال ِْختَــانُ ،الَّـ ِـذي َم ْد ُحـ ُه لَيْـ َ
ِمـ َن ِ
هللا» (روميــة .)29 ،28 :2
إن فق ـرات كتابيــة مثــل 1كورنثــوس  ،19 :7غالطيــة  ،6 :5و 15 :6تظهــر أن الختــان فــي
العهــد الجديــد قــد اســتبدل بالمعموديــة ،التــي ترمــز إلــى التحــول والتغييــر إلــى «خليقــة
جديــدة» ،والمــوت عــن الخطيــة والقيامــة إلــى جــدة الحيــاة (انظــر روميــة  .)4 ،3 :6لهــذا
الســبب يقــول بولــس أن الختــان لــم يعــد مهمـاً وبــأن «اإليمــان العامــل بالمحبــة» و «حفــظ
وصايــا هللا» هــو مــا يهــم حق ـاً.

مــاذا كانــت العالمــة الخارجيــة الثانيــة التــي أعطاهــا هللا لتعريــف شــعبه ،ولمــاذا
أعطيــت؟ (خــروج 17 ،13 :31؛ حزقيــال .)20 ،12 :20



الحــظ أن الســبت كعالمــة يعــود إلــى زمــن الخليقــة (انظــر أيض ـاً تكويــن  ،)3 ،2 :2فــي
حيــن أن الختــان قــد بــدأ مــع إبراهيــم .مــن ثــم ،قــال المســيح ،فــي إشــارة إلــى ســفر التكويــن
«السـ ْب ُت إِنَّ َمــا ُج ِعـ َـل ألَ ْجــلِ ا ِإلن َْســانِ » (مرقــس  .)27 :2إن الســبت يــدل علــى أننــا ننتمــي إلــى
َّ
هللا ،بالخلــق ألنــه صنعنــا وبالفــداء ألنــه يبررنــا ويقدســنا .وهكــذا ،فإنــه علــى الرغــم مــن أن
بولــس يقــول أن الختــان لــم يعــد مهم ـاً ،إال أنــه يقــول أن حفــظ وصايــا هللا (التــي تتضمــن
وصيــة الســبت) ال يـزال مهمـاً (انظــر عبرانييــن .)9 :4

كيف تكشف أفكارك ونواياك عما إذا كنت حقاً قد اُ ْخ ُت ِت َن َت في القلب؟
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االثنين

 11حزيران (يونيو)

الوحش والعبادة المزيفة
اقــرأ الفقـرات الكتابيــة التاليــة .مــاذا تعلمنــا عــن مــدى أهمية تجنــب «ســمة الوحش»؟
رؤيا 17 :13؛ 10 ،9 :14؛ .2 :16



ـب ِ
ـوب ِص ْرفًـا ،ويعاقبون
إن هنـاك تناقضـاً صارخـاً بيـن أولئـك الذيـن يتلقون غَضَ ِ
هللا الْ َم ْصبُ ِ
بالضربـات السـبع األخيـرة ،وفـي النهاية ،يُلْ َق ْو َن في بحيـرة النار ،وبين أولئك الذين رفضوا سـمة
الوحـش ويقفـون علـى بحر الزجـاج منتصريـن ُمتَ َرنِّ ِمي َن َو ُم َرتِّلِي َن تسـابيح الحمـد هلل وللخروف!
مـا هـي السـمة التـي ال يرغـب أحـد فـي تسـلمها؟ مـن الواضـح أن اآليـات المذكـورة أعاله
تربـط هـذه السـمة بالعبـادة الزائفـة .أيضاً ،وكمـا رأينا في درس سـابق ،فإ َّن قـوة الوحش الرابع
فـي دانيـال  ،7فـي مرحلتهـا األخيـرة (والمصـ ّورة علـى أنهـا الوحـش الطالـع من البحر فـي رؤيا
السـ َّنةَ» (دانيـال  .)25 :7إن أحـد القوانيـن التـي فكّرت
 ،)13سـوف «يَظُـ ُّن أَنَّـ ُه يُ َغ ِّيـ ُر األَ ْوقَـاتَ َو ُّ
هـذه القـوة أن تغيرهـا كان الوصيـة الرابعـة -الوصيـة الوحيـدة مـن الوصايا العشـر التي تشـير
السـ َما َء َواألَ ْر َض َوالْبَ ْح َر
إلـى الزمـن وتشـير مباشـرة إلى هللا باعتباره الرب الخالق الـذي َ
«ص َن َع َّ ...
السـابعِ» (خـروج .)11 :20
اح ِفي الْيَ ْو ِم َّ
َوك َُّل َمـا ِفي َهـاَ ،و ْاسـتَ َر َ
ومـن الواضـح أن رسـالة الملاك األول تقودنـا إلـى هـذه الوصية التـي حاولت قـوة الوحش
أن تغيرهـا .كمـا توضـح هـذه الرسـالة أيضـاً أنـه ينبغـي أن نعبـد الرب وحـده باعتبـاره الخالق.
فـي الواقـع ،إنـه مـن بين اآليات السـبع التي تشـير إلـى العبادة فـي رؤيا  ،14-12نجـد أن هذه
اآليـة (رؤيـا  )7 :14هـي الوحيـدة التـي تتكلم عـن العبادة الحقيقـة؛ في حين أن اآليات السـت
األخـرى تحـذر عبـادة الوحـش وصورتـه باعتبارهـا عبادة مزيفـة غير ُم ْسـتَحقَة (رؤيـا ،8 ،4 :13
15 ،12؛  .)11 ،9 :14ومباشـرة بعـد وصـف الملاك الثالـث لمصيـر أولئـك الذيـن ينخرطـون في
هـذه العبـادة الزائفـة ،يوصف متعبـدو هللا الحقيقيون بالكلمات التاليـةُ « :ه َنا َصبْ ُر الْ ِق ِّد ِ
يسـي َن.
ُه َنـا ال َِّذيـ َن يَ ْح َفظُـو َن َو َصايَـا ِ
هللا َوإِي َما َن يَ ُسـوعَ» (رؤيا .)12 :14
وبعبــارة أخــرى ،إن القيــام بإعــان هــذه الرســائل الخاصــة بالمالئكــة الثالثــة يعمــل علــى
فصــل البشــرية جمعــاء إلــى مجموعتيــن اثنتيــن :أولئــك الذيــن يعبــدون الخالــق مــن خــال
حفــظ وصايــاه ،بمــا فــي ذلــك وصيــة ســبت اليــوم الســابع ،وأولئــك الذيــن يعبــدون الوحــش
وصورتــه .بعــد ذلــك ،يقــوم هــذا الشــكل الزائــف مــن العبــادة بتقديــم بديــل لعبــادة الخالــق
مــن خــال حفــظ الوصيــة الرابعــة.

فكــر أكثــر فــي العالقــة بيــن العبــادة والــوالء .مــا هــي الجوانــب األساســية للعبــادة
والتــي علينــا االلتـزام بهــا كــي نظهــر والءنــا هلل؟
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الثالثاء

 12حزيران (يونيو)

ختم هللا

الختــم ،مثــل التوقيــع ،يُســتخدم للتحقــق مــن صحــة الوثيقــة .فــي العصــور القديمــة ،كان
الختــم عبــارة عــن طابــع يغــرس فــي الشــمع الليــن أو الطيــن إلظهــار الموثوقيــة أو الملكيــة،
وكان الختــم يشــير إلــى ســلطة مالكــه.

ـم هللا ،وكيــف ومتــى ُي ْعطــى؟ أفســس 14 ،13 :1؛ 2تيموثــاوس 19 :2؛ رؤيــا
مــا هــو َخ ْتـ ُ
4-1 :7؛ .1 :14



إن َختْــم هللا هــو عالمــة ملكيــة هللا وحمايتــه لشــعبه .يصــف بولــس عمليــة ال َختْــم
فيمــا يتعلــق باالهتــداء واســتالم ِه َبــة ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُد ِس .وهــو يدعــو هــذه ال ِه َبــة «وديعــة» أو
« ُع ْربُــونُ» يُعطــى لجميــع المؤمنيــن كضمــان للفــداء الشــامل والمي ـراث المســتقبلي الــذي
ســوف يحصلــون عليهــم عندمــا يأتــي يســوع.
يصـ ّور ســفر الرؤيــا عمليــة ختــم أخــرى قبــل المجــيء الثانــي مباشــرة .يُعطــى هــذا الختــم
النهائــي للـــ  144.000وقــت حلــول الـ ُّروح الْ ُقـ ُد ِس فــي المطــر المتأخــر .إ ّن لهــم اســم هللا (أو
توقيعــه) مكتوب ـاً َعلَــى ِج َبا ِه ِه ـ ْم .فمــن خــال عمــل ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُد ِس فــي حياتهــم ســيبدأون
فــي عكــس صفــات هللا.

قارن بين ختم هللا وسمة الوحش .ما هي االختالفات المذكورة بينهما؟ رؤيا 3 :7؛ .9 :14



يعطـى الختـم للمتعبديـن الحقيقييـن هلل ،فـي حيـن تعطـى السـمة للمتعبديـن للوحـش.
يُعطـى الختـم علـى الجبيـن فقـط ،ممـا يـدل علـى أن العقـل قـد اختـار بوضـوح أن يَعبـد هللا
هللا أن يُ ْعبـ َد بهـا .أمـا سـمة الوحـش ،مـن ناحيـة أخـرى ،فتعطـى إمـا على
بالطريقـة التـي أمـ َر ُ
الجبيـن أو علـى اليـد .وهـذا يعنـي أن النـاس قـد يعبـدون الوحـش ألحـد سـببين :إمـا أنهم في
عقولهـم يتفقـون معـه معتقديـن أنهـم حقـاً يعبـدون هللا ،أو أنهـم ال يتفقـون معهـم ولكنهـم
يقبلـون السـمة ألنهـم يخافـون مـن العواقـب الوخيمـة لعـدم اإلذعـان .وتتمثل هـذه العواقب
فـي عـدم القـدرة علـى البيـع أو الشـراء ،والقتـل فـي نهايـة المطـاف (رؤيـا .)15 ،17 :13
«أولئــك الذيــن يتحــدون مــع العالــم يقبلــون المظهــر الدنيــوي ويســتعدون لســمة الوحش.
أمــا أولئــك الذيــن ال يضعــون ثقتهــم فــي أنفســهم ،الذيــن يتواضعــون أمــام هللا ويطهــرون
نفوســهم بإطاعــة الحــق ،فيتســلمون المظهــر الســماوي ويســتعدون لختــم هللا علــى جباههــم»
(روح النبــوة ،شــهادات للكنيســة ،المجلــد  ،5صفحــة .)216
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األربعاء

 13حزيران (يونيو)

سمة الوحش

ما هي هذه السمة التي نحتاج إلى أن نتجنب الحصول عليها؟ وكما رأينا في درس سابق،
فإ َّن قوة الوحش الرابع في دانيال  ،7في مرحلتها األخيرة (والمص ّورة على أنها الوحش الطالع
الس َنن
الس َّنةَ» (دانيال  .)25 :7إن إحدى ُّ
من البحر في رؤيا  ،)13سوف «يَظُ ُّن أَنَّ ُه يُ َغ ِّي ُر األَ ْوقَاتَ َو ُّ
التي فكرت هذه القوة أن تغيرها كانت الوصية الرابعة -الوصية الوحيدة من الوصايا العشر
الس َما َء َواألَ ْر َض
التي تشير إلى الزمن وتشير مباشرة إلى هللا باعتباره الرب الخالق الذي َ
«ص َن َع َّ ...
السابعِ» (خروج .)11 :20
اح ِفي الْ َي ْو ِم َّ
َوالْ َب ْح َر َوك َُّل َما ِفي َهاَ ،و ْاستَ َر َ
وفـي الوقـت نفسـه ،فـإن رسـالة الملاك األول تقود القـارئ مجددا ً إلـى هـذه الوصية التي
حاولـت قـوة الوحـش أن تغيرهـا .وتوضـح هـذه الرسـالة أيضـاً أنه ينبغـي أن نعبد الـرب وحده
باعتبـاره الخالـق .ثـم وبعـد التحذيـر بشـأن مصيـر أولئـك الذيـن يعبـدون «الوحـش وصورتـه»
(رؤيـا  )9 :14بـدالً مـن عبـادة هللا ،يتـم تصويـر شـعب هللا المؤمنيـن فـي رؤيـا .12 :14

اقــرأ رؤيــا  .12 :14وبالنظــر إلــى الســياق المباشــر ،كيــف للوصــف المقــدم عــن شــعب
هللا المؤمنيــن أن يســاعدنا علــى فهــم الســبب الــذي يجعــل الســبت أمــراً أساســياً
بالنســبة لألحــداث النهائيــة؟



تقــول اآليــةُ « :ه َنــا َص ْب ـ ُر الْ ِق ِّد ِ
يســي َنُ .ه َنــا ال َِّذي ـ َن يَ ْح َفظُــو َن َو َصايَــا ِ
هللا َوإِي َمــا َن يَ ُســوعَ»
(رؤيــا  .)12 :14وكمــا رأينــا ،فــإن الوصيــة الرابعــة متضمن ـ ٌة فــي «وصايــا هللا» ،وهــي وصيــة
الســبت التــي تشــير إلــى هللا باعتبــاره الخالــق ،وباعتبــاره الوحيــد الــذي ينبغــي يُ ْعبَــد .ال
عجــب إذن فــي أن ينظــر الكثيــرون إلــى مســألة «ســمة الوحــش» علــى أنهــا مرتبطــة ارتباطـاً
مباشـرا ً بمســألة العبــادة فــي يــوم األحــد ،الــذي هــو «ســبت» مزيــف» .فــإن الكتــاب ال ُم َقـ َّدس
ال يأمــر بحفــظ األحــد ،بــل باألحــرى يأمــر بحفــظ الوصيــة الرابعــة.
هـل هـذا يعنـي أن المسـيحيين الـذي يتعبـدون فـي يـوم األحـد قـد حصلـوا علـى سـمة
الوحـش اآلن؟ اإلجابـة هـي ال .فإنـه وفقـاً لرؤيا  ،15 :13أولئـك الذين يرفضـون االنضمام لعبادة
الوحـش الزائفـة سـوف يُقتلـون .فـإن هـذه المسـألة سـوف تصبـح فـي نهايـة المطـاف مسـألة
حيـاة أو مـوت .مـع ذلـك ،فإنـه من الواضـح أن األحداث لم تصـل بعد إلى هذه النقطة ،وسـمة
الوحـش لـن تعطـى إلـى أن يأتـي هـذا االختبـار النهائـي المتعلـق باالختيـار بيـن يـوم العبـادة
الحقيقـي ويـوم العبـادة المزيـف .لذلـك ،فإنـه ليـس هنـاك أحد قد تسـلم سـمة الوحـش بعد.

وصايــا هللا .إيمــان يســوع .لمــاذا تعــد هــذه الســمات ،حتــى فــي وقتنــا الراهــن،
جوانــب حاســمة ومصيريــة بالنســبة لمــا يعنيــه أن تكــون مســيحياً حقيقي ـاً؟
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الخميس

 14حزيران (يونيو)

السبت باعتباره الختم
كمــا رأينــا ،فــإن ســبت اليــوم الســابع كان عالمــة شــعب هللا الحقيقييــن علــى مــر التاريــخ،
بدايــة مــن آدم وحــواء واســتمر هكــذا خــال زمــن إســرائيل .كمــا نــرى أن كنيســة العهــد
الجديــد قــد داومــت علــى حفــظ الســبت ،فهــذا هــو مــا فعلــه يســوع وال ُّرســل .وســيبقى حفظ
وصيــة الســبت عالمــة مميــزة لشــعب هللا فــي زمــن النهايــة ،أولئــك الذيــن «يحفظــون وصايــا
هللا وإيمــان يســوع» (رؤيــا .)12 :14

لمــاذا يعــد الســبت مهمــاً جــداً ،ومــا هــي داللتــه الخاصــة بالنســبة للمســيحيين؟
(خــروج 11-8 :20؛ عبرانييــن .10 ،9 :4




يظهــر الســبت فــي قلــب الوصايــا العشــر .لقــد أُعطــي مــن قبــل الخالــق كعالمــة أو ختــم
يــدل علــى ســلطته .فــإن وصيــة الســبت تُعـ ّرف هللا باالســم« ،الـ َّر ُّب إِل ُهـ َـك ».كمــا تحــدد
«السـ َما َء َواألَ ْر َض َوالْبَ ْحـ َر َوك َُّل َمــا ِفي َهــا» كمــا تحــدد أيضـاً أســاس ســلطته،
نطــاق ســلطانه َّ
َ
الســابعِ».
«ألَ ْن ِفــي ِسـتَّ ِة أَيَّـ ٍ
اح ِفــي الْ َيـ ْو ِم َّ
ـام َص َنـ َع الـ َّر ُّب َّ
السـ َما َء َواأل ْر َضَ ... ،و ْاسـتَ َر َ
ا الْ َعالَ ِمي ـ َن (يوحنــا 3-1 :1؛
ـيح بأنــه هــو الــذي ِب ـ ِه َع ِمـ َـل َ ُ
يُع ـ ِّرف العه ـ ُد الجدي ـ ُد المسـ َ
كولوســي 16 :1؛ عبرانييــن  .)2 ،1 :1إ َّن المســيح هــو الــذي خلــق عالمنــا فــي ســتة أيــام
واســتراح فــي اليــوم الســابع .لذلــك ،فــإ َّن هنــاك داللــة كبيــرة فــي مــا فعلــه المســيح إذ كان
معلق ـاً علــى الصليــب فــي تلــك الجمعــة بعــد الظهــر ،حيــث صــرخ قائ ـاً‹ « ،قــد أكمــل!› »
(يوحنــا  .)30 :19فكمــا اســتراح المســيح فــي يــوم الســبت بعــد االنتهــاء مــن عمــل الخلــق،
اســتراح أيض ـاً فــي القبــر يــوم الســبت بعــد االنتهــاء مــن عملــه الكفــاري ،مــن خــال موتــه
نيابــة عنــا ألجــل فدائنــا .لذلــك ،فالســبت مبــارك بركــة مضاعفــة ،أوالً عنــد الخلــق ،ثــم علــى
الصليــب .وهــذا هــو الســبب ،وفقـاً لســفر العبرانييــن ،فــي أ َّن المســيحي الــذي يســتريح فــي
هللا ِمـ ْن أَ ْع َمالِـ ِه» (عبرانيين
اح ُهـ َو أَيْضً ــا ِمـ ْن أَ ْع َمالِـ ِه ،كَ َمــا ُ
يــوم الســبت إنَّمــا يُظ ِهــر أنــه ْ
«اسـتَ َر َ
 .)10 :4إن الســبت هــو رمــز مثالــي لحقيقــة أنــه ال يمكننــا تخليــص أنفســنا ،وبــأن مــا قــام بــه
المســيح هــو مــا جعــل خالصنــا ممكن ـاً مــن خــال اإليمــان (قــارن عبرانييــن .)2 :12

إذا كان الســبت يرمــز إلــى الراحــة مــن أعمالنــا ،فمــا الــذي يمثلــه حفــظ األحــد،
وكيــف يتناســب هــذا مــع الميــزة األساســية لبابــل؟
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الجمعة

 15حزيران (يونيو)

لمزيد من الدرس« :بمجرد أن يختم شعب هللا على جباههم – وهم ال يختمون بختم
أو عالمة يمكن رؤيتها ،وإنما من خالل الثبات في الحق فكرياً وروحياً بحيث ال يمكن زعزعتهم
– فبمجرد أن يختم شعب هللا ويستعدوا للغربلة ،فسوف تأتي .في الواقع ،لقد بدأت بالفعل؛
إن أحكام هللا هي اآلن على األرض ... ،كي ما نعرف ما هو قادم» (روح النبوة ،اإليمان الذي به
أحيا ،صفحة .)285
«ســيكون الســبت االختبــار العظيــم للــوالء ألنــه نقطــة الحــق المختلــف والمتنــازع
عليهــا بوجــه خــاص .فعندمــا يتضــح االختبــار األخيــر لــدى النــاس ويقولــون كلمتهــم حينئــذ
يوضــع حــد فاصــل بيــن مــن يعبــدون هللا ومــن ال يعبدونــه .ففــي حيــن أن حفــظ الســبت
الزائــف إطاعــة لشــريعة الدولــة خالفــا لمــا تأمــر بــه الوصيــة الرابعــة هــو مجاهــرة بالــوالء
لســلطان مضــاد لســلطان هللا فــإن حفــظ الســبت الحقيقــي إطاعــة لشــريعة هللا هــو برهــان
الــوالء للخالــق .وفــي حيــن أن فريقــا ،بقبولــه رمــز الخضــوع للســلطات األَ ْرضيــة ،يقبــل ســمة
الوحــش ،فالفريــق اآلخــر إذ يختــار عالمــة الــوالء لســلطان هللا يقبــل ختــم هللا» (روح النبــوة،
الص ـراع العظيــم ،صفحــة .)656

أسئلة للنقاش
 .1مــا هــي الطــرق ،طــرق ال تســبب صراع ـاً وجــدالً ال لزومــا لهمــا ،التــي يمكننــا

مــن خاللهــا أن نظهــر لآلخريــن الحقيقــة فيمــا يتعلــق بســمة الوحــش وختــم هللا؟
علــى ســبيل المثــال ،لمــاذا يجــب أن نؤكــد علــى حقيقــة أن ال أحــد اآلن قــد تلقــى
ســمة الوحــش؟
 .2ما هي العالقة التي تربط السبت بختم ال ُّروح الْ ُقدُ ِس؟
 .3امعــن التفكيــر فــي الفكــرة أعــاه حــول ختــم هللا باعتبــاره «الثبــات فــي الحــق
فكريـاً وروحيـاً» مــا الــذي يعنيــه ذلــك؟
 .4ناقـش األمـور التـي تميـز بابـل الروحية وقيمهـا وطرقهـا؟ كيف تختلـف قيم بابل
عـن تلـك التـي لملكـوت هللا؟ كيف يمكـن لبعض من قيـم بابل أن تزحـف إلى داخل
كنيسـتنا فـي الوقـت الراهـن؟ كيـف نتعلـم التعـرف علـى هـذه القيـم ونسـعى إلـى
التعامـل معهـا ،ولكـن بطريقـة مسـيحية ،طريقـة تعكس قيـم ملكوت هللا؟
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