الدرس الثاني عشر

 22-16حزيران (يونيو)

بابل و « َه ْر َم َج ُّدون»

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :رؤيــا 8 :14؛ 19 :16؛ إشــعياء 9 :52؛ رؤيــا 10-1 :18؛ -12 :16
16؛ 1ملــوك 40-1 :18؛ 1كورنثــوس .2 ،1 :15
ِــل الْ َع ِظي َمــ ُة أُ ُّم ال َّز َوانِــي
ــوبِ :ســ ٌّر .بَاب ُ
آيــة الحفــظَ « :و َعلَــى َج ْب َه ِت َهــا ْاس ٌ
ــم َمكْ ُت ٌ
َو َر َج َاس ِ
ــات األَ ْر ِض»(رؤيــا .)5 :17
إن ســفر الرؤيــا ،كمــا ســبق والحظنــا ،ملــيء برمــوز ولغــة مأخــوذة مــن العهــد القديــم
مباشــرة .علــى ســبيل المثــال ،االســم «بابــل» يظهــر ســت مـرات فــي ســفر الرؤيــا .لكــن ســفر
الرؤيــا ال يتحــدث عــن مملكــة نَبُو َخ ْذن ََّصــر القديمــة ،التــي زالــت مــن تاريــخ العالــم منــذ
مئــات الســنين .بــدالً مــن ذلــك ،كان يوحنــا يســتخدم صــورا ً مــن العهــد القديــم للتعبيــر عــن
حــقٍ مــا .وفــي هــذه الحالــة ،فــإ َّن بابــل – القــوة السياســية والدينيــة الهائلــة التــي اضطهــدت
شــعب هللا – هــي وصــف للقــوى الدينيــة والسياســية الهائلــة التــي تســعى إلــى القيــام بعمــل
الشــيء ذاتــه فــي أزمنــة النهايــة.
شــيء مشــابه يحــدث مــع كلمــة َه ْر َم َجـ ُّدون ،التــي تظهــر فقــط فــي ســفر الرؤيــا ولكنهــا
ترتكــز علــى عبــارة عبريــة يبــدو أنهــا تعنــي «جبــل مجــدو» ،إشــارة إلــى مــكان فــي إسـرائيل
القديمــة .وهنــاك الكثيــر مــن األفــكار والتخمينــات والفرضيــات حــول َه ْر َم َجـ ُّدون ،بينمــا يتوقع
كثيــر مــن النــاس أن معركــة عســكرية حاشــدة ســوف تحــدث فــي مجــدو قــرب انتهــاء العالــم.
هــذا األســبوع ،ســوف ننظــر إلــى بابــل و َه ْر َم َجــ ُّدون ،ونســعى إلــى معرفــة مــا يقولــه
الكتــاب ال ُمقَــ َّدس لنــا بهاتيــن الصورتيــن المجازيتيــن.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  23حزيران (يونيو).
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األحد

 17حزيران (يونيو)

« َخ ْم ِر َغضَ ِب َها»

أقــرأ رؤيــا 8 :14؛ 19 :16؛ 5 :17؛  .21 ،10 ،2 :18هــذه هــي المراجــع الســتة التــي
تشــير إلــى بابــل فــي ســفر الرؤيــا .مــع اإلبقــاء بالذهــن علــى قصــة بابــل كمــا وردت
فــي العهــد القديــم ،مــاذا تعلمنــا هــذه الفقـرات الكتابيــة عــن بابــل كمــا هــي مصــورة
فــي ســياق أحــداث زمــان النهايــة؟



يُقـال أن الكتـاب ال ُمقَـ َّدس هـو حكايـة مدينتين ،أورشـليم وبابـل .ففي حين ترمز أورشـليم
إلـى مدينـة هللا وشـعب عهـده فـي كل الكتـاب ال ُمقَـ َّدس (مزمـور 21 :102؛ إشـعياء 9 :52؛ :65
19؛ رؤيـا  ،)12 :3ترمـز بابـل إلـى القمـع والعنـف والديانـة الزائفـة والتمـرد الصريح ضد هللا.
فكــر ،علــى ســبيل المثــال ،فــي بــرج بابــل (تكويــن  .)9 :11إن الكلمــة العبريــة التــي
تعنــي بابــل هــي نفــس الكلمــة المســتخدمة لتعنــي مملكــة «بابــل» .فــي 1بطــرس ،13 :5
يرســل بطــرس تحياتــه مــن الكنيســة فــي «بابــل» ،وهــو مــا يُفهــم عامــة علــى أن بطــرس ال
يرســل تحياتــه مــن أنقــاض المملكــة القديمــة الموجــودة فــي العـراق اليــوم ،وإنمــا مــن رومــا
نفســها ،التــي كانــت قريبـاً ســتصبح ُمضط ِهــدة للكنيســة .وهــذه تســمية مثيــرة لالهتمــام فــي
ضــوء ســفر الرؤيــا والــدور الــذي تقــوم بــه رومــا كمــا هــو مصــور فــي الســفر.



اقــرأ رؤيــا  8 :14و .3 :18مــا الــذي تعلنــه هاتــان الفقرتــان الكتابيتــان عــن التأثيــر
الشــرير لبابــل علــى العالــم وعلــى شــعب هللا؟
ليــس هنــاك شــك فــي أن القــوة التــي تمثلهــا بابــل ،كمــا هــي مصــورة فــي ســفر الرؤيــا،
هــي قــوة فاســدة جــدا ً جـ ّراء هــذا التأثيــر الفاســد الممتــد فــي جميــع أنحــاء العالــم ،إلــى َحـ ٍّد
ـب ِزنَا َهــا» (رؤيــا  )8 :14هــي إشــارة واضحــة إلــى العقيــدة الزائفــة،
مــا .إن عبــارة « َخ ْمـ ِر غَضَ ـ ِ
التعاليــم الزائفــة ،والممارســات الفاســدة والنتائــج النهائيــة التــي تنجــم عــن كل هــذه األمــور.
إن بابــل هــي قــوة الشــر الــذي انتشــر إلــى «جميــع األمــم» (رؤيــا  .)3 :18وبالتالــي ،يحتــاج
الجميــع إلــى الحــذر خشــية أن يفســدوا هــم أيضـاً.

انظــر حولــك فــي العالــم اليــوم :الفســاد ،االرتبــاك ،االضطهــاد ،الظلــم ،والطغيــان.
مــاذا ينبغــي أن يعلمنــا هــذا عــن حاجتنــا إلــى أن نكــون راســخين فــي المســيح
وفــي كلمتــه المقدســة؟
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االثنين

 18حزيران (يونيو)

سقطت بابل
بغــض النظــر عــن مــدى فســاد وتأثيــر بابــل الواســع النطــاق علــى العالــم ،يعلــم الكتــاب
ال ُم َقـ َّدس أن هــذا كلــه ســوف ينتهــي فــي يــوم مــا.



اقرأ رؤيا  .10-1 :18ماذا تخبرنا هذه اآليات عن «بابل العظيمة»؟

إن رســالة المــاك الثانــي (رؤيــا  )8 :14حــول ســقوط بابــل ،يتــم تكرارهــا هنــا فــي رؤيــا
 .2 :18إنهــا تعبيــر عــن مــدى الفســاد الــذي أصبــح عليــه هــذا الكيــان« .يعلــن الكتــاب أنــه
قبــل مجــيء الــرب ســيعمل الشــيطان ‹ ِب ـك ُِّل قُـ َّو ٍةَ ،وبِآيَـ ٍ
ـب كَا ِذبَـ ٍةَ ،و ِب ـك ُِّل َخ ِدي َع ـ ِة
ـات َو َع َجائِـ َ
ا ِإلثْـ ِـمِ ،فــي الْ َهالِ ِكي ـ َن ،ألَنَّ ُه ـ ْم لَ ـ ْم يَ ْق َبلُــوا َم َح َّب ـ َة الْ َحـ ِّـق َحتَّــى يَ ْخل ُُصــوا› .فالذيــن لــم يقبلــوا
محبــة الحــق سـ ُيتركون حتــى يقبلــوا ‹ َع َمـ َـل الضَّ ـاَ ِلَ ،حتَّــى يُ َص ِّدقُــوا الْ َكـ ِـذ َب› (2تســالونيكي :2
 .)11 -9ولــن يكــون ســقوط بابــل كامـاً حتــى يتــم الوصــول إلــى هــذه الحالــة ويتــم ويبــرم
االتحــاد بيــن الكنيســة والعالــم فــي جميــع أنحــاء العالــم المســيحي .إن التطــور تدريجــي،
وإتمــام النبــوة الــواردة فــي رؤيــا  8 :14علــى نحــو كامــل ســيكون فــي المســتقبل» (روح
النبــوة ،الص ـراع العظيــم ،صفحــة .)390 ،389
هللا وحــده يعلــم مــا إذا كان هــذا «اإلتمــام الكامــل» قــد حــان اآلن .لكــن مــا نعرفــه هــو
أن بابــل الروحيــة ،وفق ـاً لهــذه الفق ـرات الكتابيــة ،ســتواجه فــي يــوم مــا دينونــة هللا بســبب
شــرها العظيــم« .ألَ َّن َخطَايَا َهــا ل َِح َقـ ِ
هللا آث َا َم َهــا» (رؤيــا  .)5 :18هــذا التعبيــر
السـ َما َءَ ،وتَ َذكَّـ َر ُ
ـت َّ
يعكــس لغــة مــن العهــد القديــم عــن بابــل القديمــة أيض ـاً (انظــر إرميــا  ،)9 :51ويعنــي أن
زمــن الدينونــة ســيأتي حتمـاً.
وبالطبــع ،ال ينبغــي أن تكــون هــذه الدينونــة القادمــة أمـرا ً مفاجئـاً .فعلــى كل حــال ،لقــد
واجهــت بابــل القديمــة الدينونــة (انظــر دانيــال  .)5فــي أماكــن عديــدة مــن الكتــاب ال ُم َقـ َّدس،
يتضــح جيــدا ً أن الجميــع ســوف يقدمــون حســاباً عــن أعمالهــم ،بمــا فــي ذلــك بابــل .كــم هــو
مطمئــن أن نعــرف أننــا ،كمســيحيين ،لدينــا شــفيع فــي تلــك الدينونــة وأنــه ســوف يدافــع ع ّنــا
(1يوحنــا 1 :2؛ دانيــال  .)22 :7مــا عــدا ذلــك ،قــد ال يكــون مصيرنــا أفضــل بكثيــر مــن بابــل.

كيــف يمكنــك أن تحصــل علــى العـزاء فــي الوعــد بــأن كل الظلــم واإلثــم الــذي يبــدو
أنــه يذهــب دون عقــاب ســوف يواجــه القصــاص النهائــي مــن قبــل هللا فــي يــوم مــا؟
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الثالثاء

 19حزيران (يونيو)

َه ْر َم َج ُّدون

علــى الرغــم مــن أن معظــم النــاس ،بمــا فــي ذلــك الكثيــر مــن المســيحيين ،ال يعرفــون
الكثيــر عــن ســفر الرؤيــا ،إال أن هنــاك كلمــة أو صــورة مــن هــذا الســفر قــد وصلــت الثقافــة
الشــعبية وأصبحــت مألوفــة للكثيريــن ،وهــذه الكلمــة هــي َه ْر َم َجـ ُّدون (انظــر رؤيــا .)16 :16
إنــه حتــى فــي الثقافــة العلمانيــة نجــد أن هــذه الكلمــة تشــير إلــى ص ـراع نهائــي يتوقــف
عليــه مصيــر األرض .وقــد قامــت هوليــوود بإنتــاج فيلــم بعنــوان َه ْر َم َجــ ُّدون يــدور حــول
عمــاق يســتعد لتدميــر الكوكــب .إلــى حــد مــا ،نجــد أن فكــرة نهايــة العالــم تــدور فــي أذهــان
األشــخاص العلمانييــن كذلــك.
الكثيــر مــن المســيحيين ِم َّمــن هــم علــى معرفــة بســفر الرؤيــا ويؤمنــون بــه ،ينظــرون إلــى
معركــة َه ْر َم َج ـ ُّدون علــى أنهــا ص ـراع عســكري حرفــي ســيحدث فــي الشــرق األوســط قــرب
نهايــة العالــم .يــرى بعــض النــاس أنــه ســيكون هنــاك جيــش مكــون مــن 200مليــون جنــدي
يأتــون مــن آســيا ويجتاحــون شــمال إس ـرائيل .وهنــاك أنــاس آخــرون مهووســون بالصراعــات
العســكرية والسياســية فــي هــذا الجــزء مــن العالــم ،ويعتقــدون أن ذلــك الصـراع مــن شــأنه أن
يم ِّهــد الطريــق لمعركــة َه ْر َم َجـ ُّدون النهائيــة فــي منطقــة «مجــدو».
مــع ذلــك ،فــإن الكتــاب ال ُم َقـ َّدس يقــدم صــورة مختلفــة تمامـاً ،حيــث يصــف َه ْر َم َجـ ُّدون
ـي الص ـراع
علــى أنهــا الــذروة الختاميــة للن ـزاع ،ليــس بيــن دول متنازعــة ،وإنمــا بيــن جانبـ ّ
الكونــي .إنــه ن ـزاع دينــي ،وليــس نزاع ـاً اقتصادي ـاً أو سياســياً ،علــى الرغــم ممــا قــد يكــون
للعوامــل االقتصاديــة والسياســية مــن تأثيــر.



اق ــرأ رؤي ــا  .16-12 :16م ــن ه ــذه اآلي ــات وحده ــا ،م ــا ال ــذي يمكنن ــا أن نَعرِف ــه
ع ــن َه ْر َم َج ــدُّ ون؟

أوالً ،الحــظ مــدى رمزيــة اللغــة هنــا .فهنــاك أرواح مثــل الضفــادع تخــرج مــن فــم التنيــن،
وفــم النبــي الكــذاب ،وفــم الوحــش (وهــي إشــارات إلــى القــوى المذكــورة فــي رؤيــا 13؛ وال
بــد وأن «النبــي الكــذاب» هنــا يشــير إلــى الوحــش الطالــع مــن األرض فــي رؤيــا  .)11 :13كمــا
اح شَ ـ َي ِاطي َن» (رؤيــا  )14 :16إلــى المعركــة
أن الصـراع العظيــم واضــح هنــا أيضـاً ،إذ تخــرج «أَ ْر َو ُ
فــي «يَـ ْو ِم ِ
ـي ٍء» (رؤيــا  .)14 :16وأيـاً كانــت الطريقــة التــي ســتظهر بهــا
هللا الْ َقــا ِد ِر َعلَــى ك ُِّل شَ ـ ْ
َه ْر َم َج ـ ُّدون ،فإنهــا ســتكون صراع ـاً كوني ـاً بيــن قــوى المســيح وقــوى الشــيطان .إنهــا ليســت
معركــة محليــة فــي منطقــة «مجــدو» ،تمامـاً كمــا أن بابــل فــي ســفر الرؤيــا ال تتحــدث عــن
أحــداث تجــري فــي ركــن مــن العـراق فــي العصــر الحديــث.
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اقــرأ رؤيــا  .15 :16كــم مــن الرائــع أنــه فــي خضــم هــذه األحداث ،يشــجعنا المســيح
برســالة اإلنجيــل المتمثلــة فــي الوعــد بمجيئــه والحاجــة إلــى أن نتغطــى ببــره .كيــف
يســاعدنا هــذا علــى فهــم الطبيعــة الروحيــة للمعركــة التــي نحــن منخرطــون فيهــا؟

األربعاء

20حزيران (يونيو)

َه ْر َم َج ُّدون وجبل الكرمل :الجزء 1

ومـع ذلـك ،مـا هـي معركة َه ْر َم َجـ ُّدون العظيمـة؟ أوالً يبدو أن االسـم يعني «جبـل مجدو».
ومـع ذلـك ،ال يوجـد فـي المنطقـة جبـل يعرف باسـم مجـدو ،لكـن جبـل الكرمـل كان يقع في
المنطقـة المجـاورة ،وقـد رأى العلمـاء فـي عبـارة «جبـل َم ِج ُّدو» إشـارة إلى جبـل الكرمل.
إضافــة إلــى ذلــك ،فقــد رأى دارســو الكتــاب ال ُمقَــ َّدس فــي قصــة إيليــا وأنبيــاء البعــل
الكذبــة علــى جبــل الكرمــل رمــزا ً ،أي نموذجــاً لمــا سيكشــف فــي رؤيــا .13
وكمــا رأينــا بــدرس األمــس ،فــإن رؤيــا  13 :16فــي إشــارتها إلــى التنيــن والوحــش والنبــي
الكــذاب تأخذنــا إلــى األحــداث التــي ورد ذكرهــا فــي رؤيــا  ،13حيــث الثالــوث المزيــف الــذي
درســنا عنــه فــي الــدرس التاســع.
ونجــد أن المســائل الــواردة فــي رؤيــا  13تبلــغ ذروهــا فــي العدديــن  13و ،14وذلــك عندما
السـ َما ِء َعلَــى
يقــوم الوحــش الثانــي بإجـراء أعمــال خارقــة « َحتَّــى إِنَّـ ُه يَ ْج َعـ ُـل نَــا ًرا ت َ ْنـز ُِل ِمـ َن َّ
األَ ْر ِض قُ ـ َّدا َم ال َّنـ ِ
ـاس» (رؤيــا  .)13 :13وســوف تــؤدي هــذه األحــداث إلــى مواجهــة مباشــرة
بيــن هللا والشــيطان ،بيــن أولئــك الذيــن يعبــدون هللا الحقيقــي وأولئــك الذيــن يعبــدون «صــورة
الوحــش» (رؤيــا .)14 :13





اقــرأ 1ملــوك  .18 -1 :18مــا الــذي يحــدث فــي هــذه القصــة ويعكــس بعــض المســائل
التــي ستنكشــف فــي األحــداث النهائيــة ،كمــا هــي مصــورة فــي ســفر الرؤيــا؟

مــن نــواح كثيــرة ،إن مــا ن ـراه هنــا هــو تصويــر صــارخ للص ـراع العظيــم .فــإن إيليــا قــد
ذكــر المســألة بشــكل واضــح جــدا ً فــي عــدد  :18فلقــد نســي النــاس شــريعة هللا وأخــذوا
يتبعــون آلهــة مزيفــة .أولــم تكــن هــذه هــي حالــة البشــر علــى مــر التاريــخ ،بغــض النظــر عــن
األشــكال والطــرق التــي ال نهايــة لهــا التــي تتجلــى مــن خاللهــا هــذه المســألة؟ فنحــن إمــا أننــا
السـ َما ِء َواألَ ْر ِض َوالْ َب ْحـ ِر َويَ َنابِيـعِ الْ ِم َيــا ِه» (رؤيــا  ،)7 :14أو نســجد لشــخص مــا
نســجد «لِ َصانِـعِ َّ
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أو لشــيء مــا ســوى هللا .وفــي حالــة رؤيــا  13واألحــداث التــي تتكشــف فيهــا ،فإنــه بــدالً مــن
الســجود للــرب ،نجــد النــاس يســجدون للوحــش ولصورتــه .ليــس هنــاك أرضيــة مشــتركة .فنحن
إمــا أننــا نقــف علــى جانــب هللا أو علــى جانــب الشــيطان .هــذا هــو مــدى أهميــة القضيــة
المطروحــة اآلن ،وخاصــة فــي معركــة َه ْر َم َجـ ُّدون ،حيــث ،وكمــا ســنرى فــي القصــة علــى جبــل
الكرمــل ،ســيصبح التمييــز واضحـاً جــدا ً.

الخميس

 21حزيران (يونيو)

َه ْر َم َج ُّدون وجبل الكرمل :الجزء 2

اقــرأ 1ملــوك  .40-18 :18مــاذا يحــدث ،كيــف تنتهــي القصــة ،و «دون أن نتمــادى فــي
كثي ـراً فــي المتشــابهات) كيــف تعكــس هــذه القصــة مــا ســوف يحــدث -ولكــن علــى
نطــاق أوســع -حيــن يبلــغ الص ـراع العظيــم ذروتــه فــي زمــن النهايــة؟






إن المعركــة علــى جبــل الكرمــل كانــت بيــن إيليــا ،نبــي هللا ،و  450كاهنــاً مــن كهنــة
البعــل( .الحــظ كيــف أن الشــر كان يفــوق الخيــر مــن حيــث العــدد ).لقــد كان اختبــارا ً إلثبــات
مــن هــو هللا الحقيقــي ،هــل هــو هللا الــذي خلــق الســموات واألرض ،أم البعــل ،الــذي هــو
مجــرد هيئــة أخــرى للتنيــن ووســيلة أخــرى يســعى التنيــن مــن خاللهــا إلــى تضليــل العالــم
(رؤيــا .)9 :12
صلــى الكهنــة للبعــل كــي يرســل نــارا ً لتحــرق الثــور الــذي قدمــوه قربان ـاً .لقــد صاحــوا
مــن الصبــاح إلــى الظهيــرة .وقــد قــال لهــم إيليــا ســاخرا ً « ‹ا ْد ُعــوا ب َِصـ ْو ٍت َعــال  ....لَ َعلَّـ ُه نَائِـ ٌم
فَ َيتَ َن َّبـ َه!› » (1ملــوك  .)27 :18وقــد عمــل الكهنــة مــا بوســعهم بجنــون .فقــد جرحــوا أنفســهم
بســيوف حتــى تدفــق الــدم بغـزارة .ومــن شــدة إنهاكهــم وإرهاقهــم ،يئســوا واستســلموا عنــد
حلــول تقديــم الذبيحــة المســائية.
وقــد تــم إغ ـراق ذبيحــة إيليــا بالمــاء ثالثــة م ـرات وتدفقــت الميــاه وفاضــت وامتــأت
القنــاة المحيطــة بالمذبــح بالمــاء أيض ـاً .وصلــي إيليــا صــاة بســيطة إلــى هللا .وعلــى الفــور
قــام هللا بإحـراق كل شــيء ،بمــا فــي ذلــك المذبــح الحجــري واألرض التــي مــن تحتــه .وهكــذا
أصبحــت قــوة اإللــه الحقيقــي ،علــى نقيــض قــوة البعــلَ ،جليَّــة وال لبــس فيهــا.
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اقــرأ رؤيــا 13 :16؛  21 ،20 :19وقــارن هــذه الفقـرات مــع مصيــر أنبيــاء البعــل الكذبــة.
مــا الــذي نـراه هنــا؟
أي ـاً كان الــذي ال ي ـزال غيــر معــروف عــن َه ْر َم َج ـ ُّدون ،إال أننــا علــى األقــل فــي الوقــت
الراهــن ،نعــرف النتيجــة :دمــار أعــداء هللا وتبرئــة ســاحة هللا وقديســيه.

اقــرأ 1كورنثــوس  .2 ،1 :15علــى الرغــم مــن أن الســياق المباشــر يختلــف عــن
َه ْر َم َجــدُّ ون ،مــا هــي النقطــة التــي يؤكــد عليهــا بولــس ،ولمــاذا يُعــد ذلــك ذات صلــة
وثيقــة بنــا بحيــث يجــب أن نتذكــره ،خصوص ـاً فــي ضــوء مــا يحملــه المســتقبل؟
انظــر أيضـاً رؤيــا  ،15 :16حيــث المؤكــد أن الســياق هنــا هــو َه ْر َم َجــدُّ ون .مــا الــذي
تخبرنــا بــه هــذه اآليــات مجتمعــة؟

الجمعة

 22حزيران (يونيو)

لمزيــد مــن الــدرس« :فــي عــدة أماكــن مــن حكايــة معركــة َه ْر َم َج ـ ُّدون ،نجــد أن
المخلوقــات البشــعة واألحــداث القبيحــة تعــود أدراجهــا وتتــوارى للحظــة ومــن ثــم تظهــر
لمحــة عــن حقيقــة شــخصية أكثــر .وكمــا رأينــا ،فــإن إحــدى هــذه اللمحــات هــي رؤيــا :16
ـي ُع ْريَانًــا فَيَـ َر ْوا ُع ْريَتَ ُه›».
َ ‹ :15هــا أَنَــا آتِــي كَلِـ ٍّ
ـص! طُوبَــى لِ َمـ ْن يَ ْسـ َه ُر َويَ ْح َفـ ُظ ثِيَابَـ ُه لِئَّـاَ يَ ْم ِشـ َ
إن هــذه اآليــة التــي ت َـ ِر ُد فــي منتصــف الفقــرة الكتابيــة التــي تذكــر كلمــة َه ْر َم َجـ ُّدون بالفعــل،
هــي ترديــد لصــدى العديــد مــن نصــوص العهــد الجديــد التــي تتحــدث عــن االســتعداد
الشــخصي لعــودة المســيح وأحــداث النهايــة.
وفَ ،والْ َخـ ُر ُ
«هنــاك لمحــة أخــرى نجدهــا فــي رؤيــا ‹ :14 :17هـ ُؤالَ ِء َسـ ُي َحا ِربُو َن الْ َخـ ُر َ
وف
ـاب َو َملِـ ُـك الْ ُملُـ ِ
ـوكَ ،وال َِّذيـ َن َم َعـ ُه َم ْد ُعـ ُّوو َن َو ُم ْختَــا ُرو َن َو ُم ْؤ ِم ُنــونَ ›.هنــا
يَ ْغلِ ُب ُهـ ْم ،ألَنَّـ ُه َر ُّب األَ ْربَـ ِ
نجــد أن الحــرب العظيمــة فــي النهايــة ســوف تســتخدم جيشـاً مــن األشــخاص الذيــن غرضهــم
األساســي هــو ليــس تدميــر اآلخريــن باألســلحة ،بــل أن يكونــوا مخلصيــن لدعوتهــم اإللهيــة
وانتخابهــم .هــذه معركــة مختلفــة جــدا ً عــن المعــارك التــي كانــت وال ت ـزال الــدول والقــوة
المتمــردة تخوضهــا اليــوم .كمــا ســبق وقلــت مـرارا ً وتكـرارا ً ،إن معركــة َه ْر َم َجـ ُّدون هــي نـزاع
لالســتحواذ علــى العقــل .كمــا أنهــا أيضـاً معركــة لالســتحواذ علــى القلــب – دعــوة إلــى الــوالء
ـح (رؤيــا 12 ،10 ،9 :5؛ [ »)8 :13جــون بوليــنَ ،ه ْر َم َج ـ ُّدون علــى
الصــادق للحمــل الــذي ُذ ِبـ َ
األبــواب (هاجرســتون ،ماريالنــد :أوتمــن هــاوس للنشــر ،قســم مــن أقســام دار ريفيــو آنــد
هيرالــد للنشــر ،)2008 ،صفحــة .]193
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أسئلة للنقاش
 .1كيــف يمكنــك مســاعدة شــخص مــا يعتقــد أن العديــد مــن األحــداث المصــورة
فــي ســفر الرؤيــا ســوف تحــدث فــي األماكــن الحرفيــة المذكــورة؟ مــا هــي األســاليب
التــي يمكنهــا أن تســاعدهم علــى إدراك أن هــذه هــي طريقــة خاطئــة لتفســير
النصــوص الكتابيــة؟
 .2كمــا رأينــا ،فــإن تأثيــر بابــل يمتــد فــي جميــع أنحــاء العالــم .مــا هــي بعــض
تعاليــم بابــل ،وكيــف يمكننــا أن نتعلــم تمييــز تلــك التعاليــم وكيفيــة تَ َج ُّنبهــا؟
 .3فـي االقتبـاس المأخـوذ مـن روح النبوة بـدرس يوم االثنين تقول إلـن هوايت« :لن
يكـون سـقوط بابـل كاملاً حتـى يتـم الوصـول إلـى هـذه الحالة ويتـم ويبـرم االتحاد
بيـن الكنيسـة والعالـم فـي جميع أنحـاء العالم المسـيحي ».فكـر في عبـارة «االتحاد
بيـن الكنيسـة والعالـم ».مـا هـو التحذير الشـ ِديد بالنسـبة لنا هنا؟
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