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 29-23حزيران (يونيو)

عودة ربنا يسوع المسيح

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :إشــعياء 6 :13؛ متــى 31 ،30 :24؛ دانيــال 34 :2؛ 2تيموثــاوس
8-6 :4؛ 2تســالونيكي .10-7 :1
آيــة الحفــظ« :ألَنَّــهُ كَ َمــا أَنَّ الْ َب ـ ْر َق يَ ْخ ـ ُر ُج ِم ـ َن الْ َمشَ ــارِقِ َويَظْ َه ـ ُر إِلَــى الْ َم َغــار ِِب،
ـن ا ِإلن َْســانِ » (متــى .)27 :24
هكَ ـ َذا َيكُــونُ أَ ْيضً ــا َمجِ ــي ُء ا ْبـ ِ
بــدأ الشــاعر ت .س .إليــوت قصيدتــه بالبيــت الشــعري التالــي« :فــي بدايتــي نهايتــي».
ورغــم أن هــذه عبــارة مقتضبــة ،إال أن كلماتهــا تحمــل حقيقــة قويــة .فإنَّــه فــي البدايــات توجد
النهايــات .ونحــن نــردد صــدى هــذه الحقيقــة فــي اســم كنيســتنا ،المجيئييــن [األدفنتســت]
الســبتيين ،الــذي يحمــل تعليميــن كتابييــن أساســيين« :الســبتيين» ،إشــارة إلــى الســبت الــوارد
فــي الوصايــا العشــر ،الــذي هــو تــذكار أســبوعي لخلــق الحيــاة علــى األرض فــي ســتة أيــام
حرفيــة؛ و «مجيئييــن» ،إشــارة إلــى المجــيء الثانــي للمســيح ،الــذي فيــه ســتتحقق كل األرجــاء
والوعــود الكتابيــة ،بمــا فــي ذلــك الوعــد بالحيــاة األبديــة.
ورغــم المســافة الزمنيــة البعيــدة بيــن خلــق العالــم (بدايتنــا) وبيــن المجــيء الثانــي
للمســيح (نهايتنــا ،علــى األقــل نهايــة هــذا الوجــود اآلثــم) ،إال أن هذيــن الحدثيــن مرتبطيــن.
فــإن هللا الــذي خلقنــا (يوحنــا  )3-1 :1هــو نفــس هللا الــذي ســوف يعــودِ « ،فــي لَ ْحظَ ـ ٍة ِفــي
طَ ْرفَـ ِة َع ْيــنٍ ِ ،ع ْنـ َد الْ ُبــوقِ األَ ِخيـرِ» (1كورنثــوس  ،)52 :15وســوف ي َح ّقــق فدائنــا النهائــي .إننــا
حق ـاً نجــد نهايتنــا فــي بدايتنــا.
فــي هــذا األســبوع ،ســوف نتحــدث عــن الحــدث الختامــي لــكل أحــداث زمــن النهايــة،
علــى األقــل فيمــا يتعلــق بعالمنــا الحالــي :وهــذا الحــدث هــو المجــيء الثانــي للمســيح.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  30حزيران (يونيو).
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يوم الرب

بالرغــم مــن ميلنــا الشــديد إلــى التفكيــر فــي أن المجــيء الثانــي للمســيح هــو تعليــم
يختــص بالعهــد الجديــد وحــده ،إال أن هــذا ليــس صحيحـاً .وبطبيعــة الحــال ،نحــن لــم نعـ َط
إعالن ـاً أكثــر شــموالً وتفصي ـاً للحقائــق المحيطــة بالمجــيء الثانــي للمســيح إال بعــد مجيئــه
األول ،بعــد موتــه ،قيامتــه ،وصعــوده .لكــن ،وكمــا هــو الحــال مــع الكثيــر مــن األمــور الــواردة
فــي العهــد الجديــد ،فإنّنــا نجــد أن العهــد القديــم يكشــف عــن تلميحــات وصــور خاصــة
بهــذه الحــق الحاســم ،المتعلــق بالمجــيء الثانــي للمســيح ،وذلــك قبــل حدوثــه بزمــن بعيــد.
وبحديثهــم عــن عقيــدة المجــيء الثانــي للمســيح ،لــم يكشــف كتبــة أســفار العهــد الجديــد
عــن حــق جديــد؛ بــدالً مــن ذلــكُ ،هـ ْم أكــدوا بقــوة علــى حقيقــة ســبق وتــم إعالنهــا بالفعــل
فــي الكتــاب ال ُم َق ـ َّدس .فقــط اآلن ،فــي ضــوء المخلــص المصلــوب وال ُمقــام ،أمكــن للوعــد
المتعلــق بالمجــيء الثانــي أن يكــون مفهوم ـاً ومقــدرا ً بصــورة أكثــر شــموالً واكتمــاالً.

أقــرأ الفق ـرات الكتابيــة التاليــة .مــاذا تعلّمنــا عــن المجــيء الثانــي للمســيح؟ إشــعياء
9 ،6 :13؛ زكريــا 9 :14؛ دانيــال .1 :12



ال شــك فــي أن «يــوم الــرب» ســيكون يــوم دمــار وحــزن واضطــراب للهالكيــن .ولكنــه
ســيكون أيض ـاً يــوم إنقــاذ لجميــع شــعب هللا ،أولئــك الذيــن أســماؤهم مكتوبــة « ِفــي ِس ـ ْف ِر
الْ َح َيــا ِة» (انظــر أيض ـاً فيلبــي 3 :4؛ رؤيــا  .)8 :13 ،5 :3إن هــذا الموضــوع المتعلــق بـــ «يــوم
الــرب» باعتبــاره وقــت دينونــة ضــد األش ـرار ،ولكنــه أيض ـاً الوقــت الــذي يتــم فيــه حمايــة
ومكافــأة المخلصيــن هلل ،يوجــد فــي العهــد القديــم .علــى ســبيل المثــال ،علــى الرغــم مــن
ـب ال ـ َّر ِّب» ،إال أن أولئــك الذيــن يســتجيبون للدعــوة بــأن
أن البعــض ســيواجهون « ُح ُم ـ ُّو غَضَ ـ ِ
ِ
ِ
«يطْلُبُــوا الْ ِب ـ َّر» و «التَّ َواضُ ـ َع» ســوف «يُ ْس ـتَ ُرو َن فــي يَ ـ ْو ِم َس ـ َخط ال ـ َّر ِّب» (صفنيــا .)3-1 :2



اقــرأ متــى  .31 ،30 :24بأيــة طريقــة تظهــر هاتــان اآليتــان نفــس هــذا االنقســام العظيم
إلــى قســمين بيــن الهالكيــن والمخلصيــن عنــد المجــيء الثاني للمســيح؟
إذ تتكشــف األحــداث النهائيــة ،فــإن الجانــب الــذي نقــف عليــه ســوف يكــون أكثــر
وضوح ـاً .مــا هــي الخيــارات التــي يمكننــا بــل ويجــب علينــا اتخاذهــا اآلن للتأكــد
مــن أننــا نقــف علــى الجانــب الصحيــح؟
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دانيال والمجيء الثاني للمسيح
علــى الرغــم مــن أن الكثيــر مــن اليهــود فــي زمــن المســيح قــد توقعــوا أن يقــوم المســيا
بإطاحــة الرومــان وتأســيس إس ـرائيل لتكــون أقــوى أمــة علــى اإلطــاق ،إال أن هــذا لــم يكــن
هــو القصــد مــن المجــيء األول للمســيح ،كمــا أنــه لــن يكــون القصــد مــن مجيئــه الثانــي.
بــدالً مــن ذلــك ،كان هللا يعــد ألتباعــه المخلصيــن شــيئاً أكبــر بكثيــر مــن مجــرد إعــادة تشــكيل
العالــم القديــم الموســوم بالخطيــة والســقوط.
ربمـا ال يوجـد فـي العهـد القديـم أصحاحـاً يضاهـي األصحـاح الثانـي مـن سـفر دانيـال من
حيـث وضوحـه فـي الكشـف عـن الحقيقـة المتعلقـة بـأن العالـم الجديـد سـوف ال ينبثـق عن
العالـم القديـم ،وإنمـا سـيكون ،بـدالً مـن ذلـك ،خليقـة جديـدة ومختلفـة بشـكل جذري.
يظهــر األصحــاح الثانــي مــن ســفر دانيــال صعــود وســقوط أربعــة إمبراطوريــات عالميــة
عظيمــة – بابــل ،مــادي وفــارس ،اليونــان ،ومــن ثــم أخيـرا ً رومــا ،التــي تنقســم بعــد ذلــك إلــى
أمــم أوربــا الحديثــة .ومــع ذلــك ،فــإن التمثــال الــذي رآه نبوخذنصــر فــي حلمــه (والــذي يرمــز
إلــى تعاقــب هــذه القــوى العالميــة الكُبــرى) ينتهــي بطريــق مذهلــة تظهــر االنفصــال العظيــم
بيــن هــذا العالــم والعالــم الــذي ســيأتي بعــد عــودة ربنــا يســوع المســيح.

اقــرأ دانيــال  .45 ،44 ،35 ،34 :2مــاذا تعلمنــا هــذه اآليــات عــن مصيــر هــذا العالَــم
وعــن طبيعــة العالَــم اآلتــي؟



إن هــذه اآليــات شــديدة الوضــوح فيمــا يتعلــق بمــا ســيحدث عندمــا يعــود المســيح .فــي
لوقــا  ،18 ،17 :20أشــار المســيح إلــى نفســه علــى أنــه هــو هــذا الحجــر الــذي ســحق كل مــا
تبقــى مــن هــذا العالــم .فــي اللغــة األراميــة ،نقــرأ فــي دانيــال  35 :2أنــه بعــد أن انســحق
الص ْيـ ِ
ـف ،فَ َح َملَتْ َهــا
«صــا َرتْ كَ ُع َصافَ ـ ِة الْ َب ْي ـ َد ِر ِفــي َّ
الذهــب والفضــة والخــزف والحديــد مع ـاً َ
ـح فَلَ ـ ْم يُو َج ـ ْد لَ َهــا َم ـكَانٌ ».معنــى هــذا أنــه لــن يبقــى شــيء مــن هــذا العالــم القديــم
ال ِّريـ ُ
بعــد أن يعــود المســيح.
وفــي الوقــت نفســه ،فــإن الحجــر الــذي دمــر كل أثــر لهــذا العالــم القديــم «أصبــح جبـاً
عظيمـاً ومــأ العالــم كلــه ».هــذه المملكــة التــي تنشــأ نتيجــة للمجــيء الثانــي هــي مملكــة
ـت إِلَــى األَبَـ ِـد» (دانيــال .)44 :2
ـي تَثْ ُبـ ُ
«لَـ ْن تَ ْن َقـر َِض أَبَـ ًدا» و « ِهـ َ
فقــط نهايــة واحــدة مــن نهايتيــن تنتظــر كل إنســان عــاش علــى هــذا الكوكــب .فإننــا إمــا
ســنكون مــع يســوع إلــى األبــد ،أو ســنختفي إلــى العــدم مــع عصافــة هــذا العالــم القديــم.
وبطريقــة أو بأخــرى ،فــإن األبديــة بانتظارنــا جميع ـاً.
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آفاق طويلة األجل



اقرأ تيطس  .13 :2ما هو الرجاء العظيم الذي لنا ،ولماذا؟

عنــد وصــف معتقداتــه حــول أصــول الكــون الــذي نتواجــد فيــه ،أوضــح أحــد المحاضريــن
أنــه منــذ حوالــي  13بليــون ســنة «انبثقــت مــن ال شــيء كتلــة صغيــرة شــديدة الكثافــة ،ثــم
ِ
المحاضــر
انفجــرت هــذه الكتلــة ،ومــن هــذا االنفجــار جــاء الكــون إلــى حيــز الوجــود ».لكــن
لــم يقــل كيــف أمكــن لهــذه «الكتلــة الصغيــرة شــديدة الكثافــة» أن تخــرج مــن ال شــيء .إن
ِ
المحاضــر قــد افتــرض ،باإليمــان ،أن الكــون قــد جــاء إلــى حيــز الوجــود بهــذه الطريقــة.
هــذا
وكمــا الحظنــا فــي مقدمــة درس هــذا األســبوع ،فإننــا فــي بداياتنــا نجــد نهاياتنــا .وهــذا
هــو الســبب فــي أن نهاياتنــا ،وفق ـاً لهــذا المحاضــر ،ليســت واعــدة جــدا ً ،علــى األقــل علــى
المــدى البعيــد .فــإن الكــون المخلــوق مــن هــذه «الكتلــة الصغيــرة شــديدة الكثافــة» محكــوم
عليــه باالنق ـراض فــي نهايــة المطــاف ،باإلضَ افَ ـ ِة إلــى كل مــا كان فيــه ،األمــر الــذي يشــمل
الجنــس البشــري بطبيعــة الحــال.
علــى النقيــض مــن ذلــك ،فــإ َّن المفهــوم الكتابــي ألصولنــا ليــس أكثــر معقوليــة مــن هــذه
النظريــة فحســب ،ولكنــه أكثــر بعث ـاً للرجــاء كذلــك .نشــكر هللا علــى أصولنــا التــي تجعــل
آفاقنــا علــى المــدى الطويــل جيــدة للغايــة .فنحــن لدينــا الكثيــر لنرجــوه فــي المســتقبل،
وهــذا الرجــاء يقــوم علــى الوعــد المتعلــق بالمجــيء الثانــي للمســيح.




اقــرأ 2تيموثــاوس  .8-6 :4مــا الــذي يتحــدث عنــه بولــس هنــا ،وفــي أي شــيء يضــع
بولــس رجــاءه؟

علــى الرغــم مــن أن بولــس كان علــى وشــك أن يُ ْع ـ َدم ،إال أنــه كان يعيــش علــى يقيــن
الخــاص والرجــاء فــي مجــيء المســيح ،وهــو المجــيء الــذي يســميه بولــس «ظُ ُهــو َر ُه»
(2تيموثــاوس  .)8 :4فــإ َّن «إِكْلِيــل الْ ِب ـ ِّر» ينتظــر بولــس ،وبالتأكيــد هــذا ليــس ِب ـ ّره الشــخصي
(1تيموثــاوس  )15 :1ولكنــه ِب ـ ّر المســيح ،وهــو ال ِب ـ ّر الــذي يرتكــز عليــه رجــاء بولــس فــي
المجــيء الثانــي .وبغــض النظــر عــن ظــروف بولــس المباشــرة ،التــي كانــت ســيئة فــي أحســن
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األحــوال (حيــث كان قابعـاً فــي الســجن بانتظــار اإلعــدام)ّ ،إل أن بولــس عــرف أن آفاقــه علــى
المــدى الطويــل كانــت جيــدة للغايــة .وذلــك ألنــه كان ينظــر إلــى الصــورة األكبــر ،وال يركِّــز
علــى الوضــع الحالــي.

بغــض النظــر عــن ظروفــك الحاليــة ،كيــف يمكــن أن يكــون لديــك نفــس الرجــاء
الــذي كان لــدى بولــس؟ كيــف يمكننــا أن نتعلــم النظــر إلــى الصــورة األكبــر وإلــى
الرجــاء الــذي تقدمــه لنــا؟

األربعاء

 27حزيران (يونيو)

الس َما ِء
ِفي َس َح ِ
اب َّ

بقـدر مـا للمجـيء الثانـي مـن أهميـة كُبـرى ،إال أنـه وفقـاً للكتـاب المقـدس ليـس كل
المسـيحيين ينظـرون إلـى هـذا الحـدث على أنه رجوع حرفي وشـخصي ليسـوع نفسـه .يجادل
البعـض ،علـى سـبيل المثـال ،بـأن المجيء الثاني للمسـيح سـيحدث ،ليس عندما يعود المسـيح
نفسـه إلـى األرض ،ولكـن عندمـا يُ ْسـتَ ْعلَ َن روحـه في كنيسـته علـى األرض .وبعبـارة أخرى ،يرى
أولئـك األشـخاص أن المجيء الثاني للمسـيح سـيتم عندمـا تتجلى مبادئ المسـيحية في أتباعه.
ومــع ذلــك ،كــم ينبغــي أن يكــون امتنانــا عظيمـاً ألن هــذا التعليــم زائــف .فلــو كان تعليمـاً
صحيحـاً ،فــأي رجــاء علــى المــدى الطويــل كان ســيكون لدينــا حقـاً؟

اقــرأ نصــوص العهــد الجديــد التاليــة حــول المجــيء الثانــي .مــاذا تكشــف عــن طبيعــة
عــودة المســيح؟
متى 30 :24
1تسالونيكي 16 :4
متى 64 :26
رؤيا 7 :1
2تسالونيكي 10-7 :1


«ويبــدو كأن الجلــد يُفتــح ويُغلــق ،وكأن المجــد الخــارج مــن عــرش هللا يســطع مــن خاللــه.
والجبــال تهتــز كالقصبــة أَ َمــام الريــح ،والصخــور الوعــرة تتبعثــر فــي كل مــكان .ويُســمع زئيــر
كمــا لــو كان زئيــر عاصفــة مقبلــة .والبحــر يثــور ويهتــاج .وتُســمع صرخــة إعصــار كصــوت
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شــيطان ســا ٍع لإلهــاك .واألَ ْرض تلهــث وتتمــدد كأمــواج البحــر وينشــق ســطحها وتبــدو
أساســاتها كأنهــا تنهــار .وسالســل الجبــال تغــوص .والجزائــر المأهولــة بالســكان وموانــئ البحــر
الشــبيهة بســدوم فــي شــرها تبتلعهــا الميــاه الغاضبــة .لقــد ذُكــرت بابــل العظيمــة أَ َمــام هللا
‹لِ ُي ْع ِط َي َهــا كَأْ َس َخ ْم ـ ِر َس ـ َخ ِط غَضَ ِب ـ ِه( » ›.روح النبــوة ،الص ـراع العظيــم ،صفحــة .)689
إن عـودة المسـيح هـي حـدث عظيـم جلـل لدرجـة أنه يـؤدي إلى نهايـة العالم كمـا نعرفه
نهايـة حرفيـة فعلاً .وعندما يحدث المجيء ،فإن الجميع سـيعرفه ،أيضاً .وكل ما أنجزه المسـيح
مـن أجلنـا في المجيء األول سـوف يسـتعلن ويتضـح تماماً في المجـيء الثاني.

كيــف ينبغــي لحقيقــة المجــيء الثانــي للمســيح أن تؤثــر فــي كيفيــة عيشــنا اآلن؟
كيــف ينبغــي لهــذه الحقيقــة أن تســاعدنا علــى أن نتذكــر مــا هــي حقــاً األمــور
الهامــة فــي الحيــاة؟

الخميس

 28حزيران (يونيو)

األحياء واألموات

ـيح بهــذه الكلمــات‹ « :أَنَــا ُهـ َو الْ ِقيَا َمـ ُة
قبــل إخـراج صديقــه لعــازر ِمـ ْن القبــر ،نطـ َـق المسـ ُ
َوالْ َح َيــاةَُ .مـ ْن آ َمـ َن ِبــي َولَـ ْو َمــاتَ ف ََسـ َي ْح َيا› » (يوحنــا  .)25 :11ومــع ذلــك ،فإنّــه بــدالً مــن أن
ـيح بعــد
يطلــب مــن النــاس أن يصدقــوا قولــه بشــأن مثــل هــذا االدعــاء المذهــل ،شــرع المسـ ُ
ذلــك بإقامــة لعــازر مــن المــوت ،وكان لعــازر ميتـاً منــذ فتــرة طويلــة بمــا يكفــي لِ َج ْعــلِ الجثــة
تبــدأ فــي أن تنتــن وتتعفــن (يوحنــا .)39 :11
إن أولئـك الذيـن يؤمنـون بالمسـيح يموتـون حقـاً .ومـع ذلـك ،وكمـا قـال المسـيح ،فعلـى
الرغـم مـن أنهـم قـد يموتـون ،إال أنهم سـوف يحيون مـرة أخرى .هـذا هو كل ما يتعلـق بقيامة
األمـوات .وهـذا هـو مـا يجعـل المجـيء الثاني للمسـيح محوريـاً جدا ً بالنسـبة لـكل آمالنا.

وفقـاً للنصــوص الكتابيــة التاليــة ،مــا الــذي يحــدث لألمــوات فــي المســيح عندمــا يعــود
رب المجــد؟ روميــة 5 :6؛ 1تســالونيكي 16 :4؛ 1كورنثــوس .55-53 ،44-42 :15



إن الرجــاء العظيــم المتعلــق بالمجــيء الثانــي هــو أن القيامــة مــن األمــوات التــي اختبرهــا
المســيح نفســه ســوف تكــون هــي نفســها أيضــاً القيامــة التــي ســيختبرها أتبــاع المســيح
المؤمنيــن عبــر كل العصــور .فبقيامــة المســيح مــن األمــوات يكــون لــدى أتباعــه الرجــاء
واليقيــن بقيامتهــم.
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مــا الــذي يحــدث ألولئــك الذيــن يكونــون علــى قيــد الحيــاة عندمــا يعــود المســيح؟
فيلبــي 21 :3؛ 1تســالونيكي .17 :4



إن األشــخاص المؤمنيــن الذيــن ســيكونون علــى قيــد الحيــاة عندمــا يعــود المســيح
ســوف يحتفظــون بأجســادهم ،ولكــن ليــس فــي حالتهــا الراهنــة .فبطريقــة خارقــة ســتتحول
أجســادهم إلــى نفــس نــوع األجســاد عديمــة الفســاد التــي ســتكون أيضــاً ألولئــك الذيــن
ســ ُيقامون مــن األمــوات« .واألحيــاء األبــرار يتغيــرون ‹ ِفــي لَ ْحظَــ ٍة ِفــي طَ ْرفَــ ِة َع ْيــنٍ › .لقــد
تمجــدوا لــدى ســماعهم صــوت هللا ،أمــا اآلن فقــد صــاروا خالديــن ،ومــع القديســين المقاميــن
يُخطفــون لمالقــاة الــرب فــي الهــواء» (روح النبــوة ،الصــراع العظيــم ،صفحــة .)645

قــم بعمــل قائمــة بــكل أشــياء هــذا العالــم التــي تعتبــر هامــة جــداً بالنســبة لــك
لدرجــة أنــك تفضــل التضحيــة بالحيــاة األبديــة مــن أجــل االحتفــاظ بهــذه األشــياء
اآلن .مــا الــذي تشــتمل عليــه القائمــة؟

الجمعة

 29حزيران (يونيو)

لمزيـد مـن الـدرس :إن المجيء الثاني للمسـيح ليس هـو الخاتمـة أو التذييل للقصة
الحزينـة المتعلقـة بالخطية البشـرية والمعاناة في هذا العالم السـاقط .بـدالً من ذلك ،المجيء
الثانـي هـو الـذروة الكُبـرى ،الرجـاء العظيـم ،لإليمان المسـيحي .ومـن دون المجـيء الثاني ،ما
الـذي يحـدث؟ لـواله لكانـت القصـة البشـرية ستسـتمر بـدون توقف ،مشـهد بائس تلـو اآلخر،
مأسـاة تلـو األخـرى ،إلـى أن ينتهـي كل شـيء بالمـوت .فإنه بمعزل عـن الرجاء الـذي يقدمه لنا
المجـيء الثانـي للمسـيح ،سـتكون الحيـاة ،كمـا كتـب ويليـام شكسـبير« ،حكاية رواهـا أحمق،
مليئـة بالضجيـج والغضـب ،وال تعنـي شـيئا ».ومـع ذلـك ،نحـن لدينا هـذا الرجـاء ألن كلمة هللا
تؤكـد ذلـك لنـا مـرارا ً وتكـرارا ً .نحـن لدينا هـذا الرجاء ألن المسـيح افتدانـا بحياتـه (مرقس :10
 ،)45والمسـيح ٍ
آت حقـاً ليحصـل علـى مـا دفـع ثمنه .إن النجـوم في السـماوات ال تتحدث إلينا
عـن المجـيء الثانـي .كمـا أن تغريد الطيور في األشـجار ال يبشـر بهذا المجيء .إن هذه األشـياء
فـي حـد ذاتهـا قـد تشـير إلـى شـيء جيد ،إلـى شـيء يبعث علـى الرجـاء بشـأن الواقع نفسـه.
ولكنهـا ال تعلّمنـا أنـه فـي يـوم مـن األيام ،عندمـا يعود المسـيح «فَ ِإنَّـ ُه َسـ ُي َب َّو ُق ،فَ ُيقَـا ُم األَ ْم َواتُ
َع ِدي ِمـي ف ََسـا ٍدَ ،ونَ ْحـ ُن نَتَ َغ َّيـ ُر» (1كورنثـوس  .)52 :15إنها ال تعلمنا أنه في يوم من األيام سـوف
السـ َما ِء›» .
ننظـر إلـى أعلـى ونبصـر « ‹ابْ َن ا ِإلن َْسـانِ َجالِ ًسـا َعـ ْن يَ ِمينِ الْقُـ َّو ِةَ ،وآتِ ًيا ِفي َسـ َح ِ
اب َّ
(مرقـس  .)62 :14ال ،نحـن نعـرف هـذه األمـور ألنهـا قـد قيلـت لنـا فـي كلمـة هللا ،ونحـن نثـق
فيمـا تعدنـا به هـذه الكلمة المقدسـة.
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أسئلة للنقاش
 .1فكــر فيمــا يمكــن أن تكــون عليــه األمــور لــو أن المجــيء الثانــي للمســيح لــم

يكــن شــيئاً ســوى اإلعــان التــام عــن المبــادئ المســيحية فــي حيــاة أتبــاع المســيح،
كمــا يعتقــد البعــض .وبالرغــم مــن روعــة مــا قــد يكــون عليــه هــذا اإلعــان ،لمــاذا
تتركنــا هــذه األمــور بــدون أي رجــاء فــي نهايــة المطــاف؟
 .2مــا الــذي يجعــل الفكــرة الرائجــة حالي ـاً ،فــي أن الكــون قــد نشــأ مــن عــدم،
فكــرة ســخيفة؟ لمــاذا يــر ّوج النــاس لمثــل هــذه الفكــرة ،ولمــاذا يصدِّ قهــا البعــض؟
لمــاذا يُعــد اإليمــان بــاهلل الســرمدي الوجــود ،الــذي خلــق كل األشــياء ،تفســيراً أكثــر
منطقيــة وعقالنيــة لوجــود الكــون؟
 .3شــارك مــع أفـراد صفــك األمــور التــي وضعتهــا فــي قائمــة مــا تجــده هامـاً جــداً
فــي هــذه الحيــاة لدرجــة أنــك تضحــي برجــاء األبديــة مــن أجــل االحتفــاظ بهــذه
األمــور اآلن؟ مــا الــذي يمكنكــم أن تتعلمــوه مــن بعضكــم البعــض بشــأن مــا ورد
فــي كل قائمــة مــن القوائــم؟ وإذا لــم يكتــب النــاس أي شــيء فــي القوائــم الخاصــة
بهــم ،فكيــف يمكننــا التأكــد إذن مــن أنــه ليــس هنــاك شــيء فــي حياتنــا يمنعنــا
مــن نيــل الخــاص ،كمــا ســيكون هــو الحــال بالنســبة لكثيــر مــن النــاس؟
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