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 ٢٨-٢٢كانون األول (ديسمرب)

االسترداد ال ِّنهائي للوحدة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :إنجيــل يوحنــا ٣-١ :١٤؛ إشــعياء ١٠-١ :١١؛ رؤيــا يوحنــا :٢١
٥-١؛ ١تســالونيكي ١٨-١٣ :٤؛ رؤيــا يوحنــا ٥-١ :٢٢؛ إشــعياء .١٠-٤ :٣٥
آيــة الحفــظ« :ولكننــا بحســب وعــده ،ننتظــر ســماوات جديــدة وأرضً ــا جديــدة،
يســكن فيهــا البِــر» (٢بطــرس .)١٣ :٣

إ َّن أحــد أعظــم مواعيــد الكتــاب المقـ َّدس هــو وعــد المســيح أن يأتــي ثانيــة .فبدونــه ،ال
شــيء لنــا ،أل َّن آمالنــا ُمركَّــزة و ُمرت ِكــزة فــي هــذا الوعــد ومــا يعنيــه بالنســبة لنــا .عندمــا يعــود
الســماء ،ك ُُّل مــا هــو أرضــي وبشــري — ِمــن ُصنــع اإلنســان وبالتالــي
المســيح علــى ُس ـ ُحب َّ
الســماء ،فــإ َّن هــذه األرض بــكل
وقتــي وأحيانًــا بــا معنــى ،ســيزول .وبعــد األلــف ســنة فــي َّ
مــا فيهــا مــن حــروب ،ومجاعــات ،وأوبئــة ،وكــوارث ،س ـتُخلق ِمــن جديــد ،وت ُصبــح مســكن
المفدييــنُ ،متَّحديــن أخي ـ ًرا مــع ربِّهــم ومــع بعضهــم البعــض.
ال َّرجــاء بمجــيء المســيح الثانــي هــو شــعار رئيســي فــي العهــد الجديــد ،وعلــى مــدى
قــرون ،تــاق المســيحيون إلتمــام وتحقيــق هــذا الوعــد .ونحــن أيضً ــا كأدفنتســت ســبتيين
نشــتاق لعــودة المســيح .إ َّن إســمنا ذاتــه يُعلِــن هــذا ال َّرجــاء بالفعــل.
فــي هــذا الــدرس األخيــر ،ســننظر فــي هــذا الوعــد ومــا يعنيــه بالنســبة للوحدة المســيحية.
إ َّن اتحادنــا فــي المســيح كثيـ ًرا مــا تعتريــه التَّح ِّديــات بســبب محدودياتنــا البشــرية وضعفاتنــا.
ولكننــا لــن نحتــاج فيمــا بعــد أن نســعى إليجــاد حلــو ٍل النقســاماتنا ،ألنَّــه لــن يكــون ُهنــاك
انقســامات فيمــا بعــد .فعنــد مجــيء المســيح الثانــي ،ســنكون واح ـ ًدا مــع ال ـ َّربُ ،متَّحديــن
أخيـ ًرا و ُمشـكِّلين عائلــة واحــدة اســتعادت وحدتهــا.
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ٨٢كانون األ َّول (ديسبمر).
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 ٢٣كانون األول (ديسمرب)

يقين َّية عودة المسيح

إنجي ــل يوحن ــا  ٣-١ :١٤ه ــو أش ــهر وعــ ٍد مع ــروف ع ــن مج ــيء المس ــيح الثان ــي .م ــا
ال ــذي ُيخبرن ــا ب ــه ه ــذا الوع ــد ع ــن طبيع ــة الحي ــاة الت ــي س ــيحياها المفد ِّي ــون ف ــي
األرض الجدي ــدة؟



اعتَ َبــر المســيحيون األوائــل عــودة المســيح «ال َّرجــاء ال ُمبــارك» (تيطــس  .)١٣ :٢لقــد
توقعــوا إتمــام كل النبــوءات والوعــود الــواردة فــي األســفار المق َّدســة عنــد المجــيء الثانــي،
ألنَّــه الغايــة الحقيق َّيــة لرحلــة المســيحي .فــكل الذيــن يُ ِحبــون المســيح يتطلَّعــون إلــى اليــوم
الــذي فيــه يمكنهــم أن يكونــوا فــي شــركة معــه — وج ًهــا لوجــه .إ َّن كلماتــه فــي هــذه اآليــات
تُلمــح إلــى االقت ـراب واأللفــة التــي سنشــاركها ،ليــس فقــط مــع يســوع المســيح ،بــل مــع
بعضنــا البعــض أيضً ــا.
يؤ ِمــن المســيحيون بهــذا الوعــد أل َّن الكتــاب المقــدس يؤكِّــد لنــا عــن حتم َّيــة إتمامــه.
ونحــن لدينــا هــذا الضَّ مــان ألننــا نؤ ِمــن بكلمــات يســوع «آتــي أيضً ــا» (إنجيــل يوحنــا .)٣ :١٤
فكمــا أ َّن مجــيء المســيح األ َّول تـ َّم التنبــؤ بــه ،هكــذا أيضً ــا أنبــئ عــن مجيئــه الثانــي ،حتــى
فــي العهــد القديــم .قبــل الطوفــان ،أخبــر هللا أخنــوخ بــأ َّن مجــيء المسـ َّيا فــي المجــد ســيضع
نهايــة للخط َّيــة .تن َّبــأ أخنــوخ« :هــوذا قــد جــاء ال ـ َّر ُّب فــي ربــوات ق ِّديســيه ،ليصنــع دينونــة
علــى الجميــع ،ويُعا ِقــب جميــع فُ َّجارهــم علــى جميــع أعمــال فجورهــم التــي فجــروا بهــا،
وعلــى جميــع الكلمــات الصعبــة التــي تكلَّــم بهــا عليــه ُخطــاة ف َّجــار» (يهــوذا .)١٥ ،١٤
قبــل ألــف عــام ِمــن مجــيء المســيح إلــى هــذا العالــم ،تن َّبــأ الملــك داود أيضً ــا عــن مجــيء
ـت .نَــا ٌر قُ َّدا َمـ ُه ت َـأْك ُُلَ ،و َح ْولَـ ُه َع ِاصـ ٌـف
المسـ َّيا ليجمــع شــعب هللا م ًعــا« :يَأْتِــي إِل ُه َنــا َوالَ يَ ْص ُمـ ُ
الس ـ َما َو ِ
ـي أَتْ ِق َيائِــي،
ِج ـ ًّدا 4 .يَ ْد ُعــو َّ
ات ِم ـ ْن فَـ ْو ُقَ ،واألَ ْر َض إِلَــى ُم َدايَ َن ـ ِة شَ ـ ْع ِب ِه« 5 :ا ْج َم ُعــوا إِلَـ َّ
الْق ِ
َاط ِعيـ َن َع ْهـ ِـدي َعلَــى َذبِي َحـ ٍة» (مزمــور .)٥-٣ :٥٠
إ َّن مجــيء المســيح الثانــي ُمرتبــط ارتباطًــا وثي ًقــا مــع مجيئــه األ َّول .فالنبــوات التــي أنبــأت
بميــاده وخدمتــه (مثـ ًـا :تكويــن ١٥ :٣؛ ميخــا ٢ :٥؛ إشــعياء ١ :١١؛ دانيــال  )٢٦ ،٢٥ :٩هــي
أســاس رجائنــا وثقتنــا فــي وعــود مجيئــه الثانــي .المســيح «أظهــر ...ليُ ِ
بطــل الخطيــة بذبيحــة
نفســه ...هكــذا المســيح أيضً ــا ،بعدمــا قُـ ِّدم مـ َّرة لكــي يحمــل خطايــا كثيريــن ،ســيظهر ثانيــة
بــا خط َّيــة للخــاص للذيــن ينتظرونــه» (عبرانييــن .)٢٨ ،٢٦ :٩

مــا هــي الطــرق التــي يمكنــك اآلن ِمــن خاللهــا أن تتل َّقــى ال َّرجــاء وال َّتعزيــة ِمــن وعــد
المجــيء الثاني؟
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وعد االسترداد
اقــرأ إشــعياء  .١٠-١ :١١مــا هــو الوعــد ال ُمعطــى إلســرائيل ،ومــا الــذي يقولــه عــن
المســكن األبــدي للمفدييــن؟



بقصــة خليقــة األرض (تكويــن  .)٢ ،١إنَّهــا وصــف لعالــم جميــل
يبــدأ الكتــاب المقــدس َّ
و ُمتنا ِغــم و ُم ِ
تناســق ،عالــم ُع ِهــد بــه ألبوينــا األ َّوليــن ،آدم وحـ َّواء .عالـ ٌم كامـ ٌـل ومســك ٌن للجنــس
البشــري ،الــذي خلقــه هللا .األصحاحــان األخي ـران فــي الكتــاب المق ـ َّدس يتح َّدثــان أيضً ــا عــن
خلــق هللا لعالَــم كا ِمــل و ُمتنا ِغــم للمفدييــن (رؤيــا يوحنــا  ،)٢٢ ،٢١ولكــن فــي هــذه المـ َّرة ،مــن
األ َدق أن نقــول إعــادة خلــق ،اســترداد األرض ِمــن ويــات الخطيئــة.
يُعلِــن الكتــاب المقــدس فــي أماكِــن عديــدة بــأ َّن المســكن األبــدي هــذا للمفدييــن
ســيكون مكانًــا حقيق ًيــا ،ليــس تصــ ُّو ًرا خيال ًيــا أو ُحل ًمــا .ســيكون باســتطاعة المفدييــن أن
يــروا ،ويســمعوا ،ويش ـ ُّموا ،ويلمســوا ،ويشــعروا باختبــار جديــد ،وحيــاة جديــدة .إ َّن النب ـ َّوة
الــواردة فــي ســفر إشــعياء  ١١هــي فقــرة جميلــة تتنبــأ عــن مجــيء المس ـيَّا ،الــذي ســيخلق
عصـ ًرا جديـ ًدا .ســينهي كل ُعنــف ،ويُدخلنــا فــي ســام أبــدي .إ َّن ُحكــم هللا علــى هــذه األرض
الجديــدة س ـ ُيحقِّق انســجا ًما وتوافُ ًقــا كون ًيــا.



اقــرأ رؤيــا يوحنــا  .٥-١ :٢١مــا الــذي ســيختفي إلــى األبــد نتيجــة لهــذا اإلنســجام
وال َّتناغُــم الجديــد؟

كتبــت إلــن هوايــت ع َّمــا ينتظــر المفدييــن« :بينمــا تــدور ســنين األبديــة ،ســتحمل رؤى
ـى وأســمى تمجيـ ًدا هلل وللمســيح .وإذ تتزايــد المعرفــة ،ســتزداد المحبــة ،والخشــوع،
أكثــر غنـ ً
والســعادة .كلَّمــا ازدادت معرفــة اإلنســان عــن هللا ،ســيزداد ويعظــم إعجابهــم بــه وبصفاتــه.
َّ
وإذ يفتــح يســوع أمامهــم غنــى الفــداء واإلنجــازات الهائلــة فــي الصـراع العظيــم مع الشــيطان،
ســتنبض قلــوب المفدييــن بتكريــس أقــوى ،وسيشــدون علــى أوتــار قيثاراتهــم الذَّهبيــة بأيـ ٍـد
أشــد :وتَتَّ ِحــد أصــوات ربــوات ربــوات وألــوف ألــوف لِتَ ْصــ َدح بنشــيد التســبيح العظيــم»
(هوايــت ،كتــاب ‹ ،›The Story of Redemptionصفحــة .)٤٣٣-٤٣٢

بأ َّيــة طــرق يمكننــا أن نفهــم صفــات هللا؟ كيــف يمكــن لحياتنــا بانســجام ووحــدة
مــع اآلخريــن أن تُظهــر ،حتــى فــي وقتنــا اآلن ،شــي ًئا عــن صفــات وطبيعــة هللا؟
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القيامة وإسترداد العالقات
منــذ األيــام األولــى للكنيســة ،كان وعــد المســيح بالعــودة ،ربمــا أكثــر ِمــن أي شــيء
خاصــة خــال التَّجــارب
آخــر ،هــو الــذي ثبّــت وســاند قلــوب شــعب هللا األمنــاء وال ُمخلصيــنَّ ،
وال ِم َحــن .فمهمــا كانــت صراعاتهــم ُمخيفــة ،وأيًّــا كانــت آالمهــم وأحزانهــم ،كان لديهــم ال َّرجــاء
بعــودة المســيح وكل الوعــود الرائعــة التــي يشــملها المجــيء الثانــي.

اقــرأ ١تســالونيكي  .١٨-١٣ :٤مــا هــي الوعــود التــي تشــملها هــذه الفقــرة؟ مــا الــذي
تقولــه هــذه الفقــرة عــن رجــاء إســترداد العالقــات؟



إ َّن مجــيء المســيح الثانــي ســيؤث ِّر علــى كل البشــرية بشــكل عميــق .أحــد الجوانــب
المهمــة فــي تأســيس ملكــوت هللا هــو جمــع ال ُمختاريــن« .ف ُي ِ
رســل مالئكتــه ببــوق عظيــم
الصــوت ،فيجمعــون ُمختاريــه مــن األربــع الريــاح ،مــن أقصــاء الســماوات ،إلــى أقصائهــا»
(إنجيــل متــى  .)٣١ :٢٤فــي لحظــة هــذا الجمــع ،ســتتم قيامــة األب ـرار ليلبســوا عــدم مــوت
أول» (١تســالونيكي  .)١٦ :٤هــذه
(١كورنثــوس « .)٥٣ ،٥٢ :١٥األمــوات فــي المســيح ســيقومون ً
هــي اللحظــة التــي ننتظرهــا جمي ًعــا .ســينضم ال ُمقامــون مــن األمــوات مــع أولئــك الذيــن هــم
فــي اشــتياقٍ لحضورهــم ومحبتهــم .هكــذا يبتهــج بولــس بهــذا ال َح ـ َدث« :أيــن شــوكتك يــا
مــوت .أيــن غلبتــك يــا هاويــة؟» (١كورنثــوس .)٥٥ :١٥
إنَّهـا ليسـت األجسـاد السـقيمة ،ال َهرِمـة ،ال ُمشـ َّوهة التي نزلت إلـى القبر هي التي سـتخرج
فـي القيامـة ،بـل هـي أجسـاد جديـدة ،خالِـدة ،أجسـاد كا ِملة ،لـم تعد ُمشـ َّوهة بالخطيـة التي
تسـ َّببت فـي فسـادها .يختبـر القديسـون ال ُمقامـون إتمـام عمـل المسـيح لإلسـترداد ،عاكسـين
الصـورة الكاملـة لمـا قصـده هللا عنـد الخليقـة (تكويـن ٢٦ :١؛ ١كورنثـوس .)٤٩-٤٦ :١٥
فــي لحظــة مجــيء المســيح الثانــي ،عنــد قيامــة المفدييــن ِمــن األمــوات ،ســيتغيَّر األبـرار
األحيــاء علــى األرض ،ويُعطــون أيضً ــا أجســا ًدا جديــدة وكا ِملــة« :أل َّن هــذا ِ
الفاســد ال بُ ـ َّد أن
يلبــس عــدم فســاد ،وهــذا المائِــت يلبــس عــدم مــوت» (١كورنثــوس  .)٥٣ :١٥وهكــذا فــإ َّن
هذيــن الفريقيــن ِمــن المفدييــن ،األبــرار ال ُمقاميــن واألبــرار األحيــاء الباقيــن «ســ ُنخطَف
جمي ًعــا معهــم ...فــي الهــواء ،وهكــذا نكــون كل حيــن مــع ال ـ َّرب» (١تســالونيكي .)١٧ :٤

فــي عصرنــا العلمــي ،حتــى البعــض مــن المســيحيين ُيحاولــون أن يجــدوا تفســي ًرا
طبيع ًيــا لــكل شــيء ،حتــى «المعجـزات» .مــاذا يُعلِّمنــا وعــد القيامــة عــن أنَّ أعمــال
هللا — الفائقــة للطبيعــة ،وحدهــا يُمكــن أن تُنقذنــا وتُخلِّصنــا؟
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أرض جديدة للمفديين

«ألَنِّــي هأَنَـذَا َخالِـ ٌـق َسـ َما َو ٍ
ات َج ِديـ َد ًة َوأَ ْرضً ــا َج ِديـ َدةً ،فَـاَ تُ ْذكَـ ُر األُولَــى َوالَ ت َ ْخطُـ ُر َعلَــى
كل ِمــن إشــعياء ويوح َّنــا (رؤيــا  )١ :٢١رؤيــا عــن األرض الجديــدة.
بَــال» (إشــعياء  .)١٧ :٦٥رأى ٌ

تأ َّمــل فــي وصــف يوح َّنــا لمدينــة المفدييــن الرائعــة ،أورشــليم الجديــدة ،فــي رؤيــا
يوحنــا  .٢٧-٩ ،٢ :٢١إلــى مــاذا تُل ِّمــح هــذه اآليــات عــن الوحــدة واإلنســجام وال َّتناغــم
الــذي سيســود فــي تلــك المدينــة؟



اقــرأ رؤيــا يوحنــا  .٥-١ :٢٢إنَّ نهــر الحيــاة الــذي يخــرج ِمــن عــرش هللا مــع شــجرة
الحيــاة التــي تمتــد علــى جانبيــه همــا ميزتــان مه َّمتــان أيضً ــا فــي المدينــة الجديــدة.
مــاذا ســيكون الغــرض منهمــا فــي األرض الجديــدة؟



إ َّن شـجرة الحياة ،التي خسـر آدم الوصول إليها بسـبب معصيته (تكوين  ،)٢٤-٢٢ :٣سـيتم
إسـتردادها بواسـطة المسـيح في أورشـليم الجديدة .الوصول إلى شـجرة الحياة هذه هو واحد
ِمـن المواعيـد لـكل « َمـن يغلـب» (رؤيـا  .)٧ :٢إ َّن حملهـا إلثنتـي عشـر نو ًعـا ِمـن الثِّمـار ،نو ًعا
جديـ ًدا فـي كل شـهر (رؤيـا  ،)2 :22ربمـا قـد يوحـي إلـى أنَّـه فـي األرض الجديـدةِ « :من هالل
إلـى ِهلال ،و ِمـن سـبت إلى سـبت أ َّن كل ذي جسـد يأتي ليسـجد أمامـي ،قال ال َّرب» (إشـعياء
 .)٢٣ :٦٦واإلشـارة إلـى «شـفاء األمـم» تؤكِّـد أيضً ـا قصـد هللا إلزالـة كل الحواجـز بيـن النـاس
والسـترداد البشـرية إلـى هدفها األصلي :إسـترداد كل النـاس ،والقبائل ،واألمم إلـى عائلة واحدة
قسـمة ،تعيش في انسـجام وسلامُ ،متَّحـدة لِتُعطـي المجد هلل.
ُمتَّ ِحـدة غيـر ُم َّ
«يُشير «شفاء األمم» رمزيًا إلى إزالة كل الحواجز الوطنية واللغوية واإلنفصال ...أوراق شجرة
الحياة تشفي وتُر ِّمم الثغرات بين األمم .فاألمم ليسوا غرباء فيما بعد ،لك َّنهم ُمتَّحدون في عائلة
واحدة كشعب هللا الحقيقي (قارن رؤيا يوحنا  .)٢٦-٢٤ :٢١إ َّن ما توقَّعه ميخا منذ قرونٍ خلت،
يتحقق اآلن« :فيقضي بين شعوب كثيرين .ينصف ألمم قوية بعيدة ،فيطبعون سيوفهم سككًا،
ورماحهم مناجِل .ال ترفع أ َّمة على أ َّمة سيفًا ،وال يتعلَّمون الحرب فيما بعد .بل يجلسون كل واحد
تحت كرمته وتحت تينته ،وال يكون من يرعب ،أل َّن فم رب الجنود تكلَّم» (ميخا ٤ ،٣ :٤؛ قارن
إشعياء  .)٤ :٢هناك على ضفَّتي نهر الحياة« ،يُنادي كل إنسان قريبه» (زكريا  )١٠ :٣ليجلس
معه تحت شجرة الحياة .إ َّن الخاصيَّة الشِّ فائية ألوراق الشجرة ستشفى كل ال ِّجراح — ال ِعر ِقيَّة،
العنصريَّة ،القبل َّية ،أو اللغوية — التي م َّزقت وج َّزأت البشرية لعصو ٍر طويلة» (رانكو ستيفانوفيك،
‹ ،›Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelationصفحة .)٥٩٣
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الحياة في األرض الجديدة
اقــرأ إشــعياء ١٠-٤ :٣٥؛ إشــعياء  .٢٥-٢١ :٦٥مــا مــدى اختــاف الحيــاة التــي ســتكون
فيمــا بعــد ع َّمــا نعيشــه اآلن؟



نقــرأ فــي ســفر إشــعياء عـ َّدة مـ َّرات عن شــيء جديــد« :حديثــات» (إشــعياء ٩ :٤٢؛ إشــعياء
« ،)٦ :٤٨أغنيــة جديــدة» (إشــعياء « ،)١٠ :٤٢أمـ ًرا جديـ ًدا» (إشــعياء « ،)١٩ :٤٣إســم جديــد»
(إشــعياء  .)٢ :٦٢الجديــد فــي أصحــاح  ٦٥هــو نظــام جديــد لألشــياء .هنــاك ســام وانســجام
بيــن كل خالئِــق هللا .فلعنــات العهــد علــى األرض بســبب العصيــان والتَّمـ ُّرد (انظــر الوييــن :٢٦
ـدل ِمــن ذلــك،
١٧-١٤؛ تثنيــة  )٣٠ :٢٨سـتُلغى إلــى األبــد ،أل َّن الخطيــة لــن توجــد فيمــا بعــد .بـ ً
للســكنى ،والطعــام للتلـذُّذ بــه.
ســيكون هنالــك فائِضً ــا ِمــن البــركات ،والمنــازل ُ
كيــف ســتكون الحيــاة فــي مثــل هــذا المــكان الجميــل؟ بعــض النــاس يتســاءلون إذا كُ َّنــا
ســنتمكَّن ِمــن التَّعـ ُّرف علــى أصدقائنــا وأفـراد عائلتنــا ،بعــد أن تنــال أجســا ُدنا الخلــود وت ُسـتَ َرد
علــى صــورة هللا .بعــد قيامــة المســيح ،اســتطاع تالميــذه التَّعـ ُّرف عليــه .تع َّرفــت مريــم علــى
صوتــه (إنجيــل يوحنــا  .)١٦-١١ :٢٠تع ـ َّرف تومــا وم َّيــز الظهــور الجســدي ليســوع (إنجيــل
يوحنــا  .)٢٨ ،٢٧ :٢٠التلميــذان فــي الطريــق إلــى عمــواس تع َّرفــا علــى وم َّي ـزا عاداتــه علــى
مائــدة الطعــام (إنجيــل لوقــا  .)٣٥ ،٣١ ،٣٠ :٢٤بالتالــي ،إذا كانــت أجســادنا سـتُصبح ُمشــابهة
لجســد يســوع ال ُمقــام ،فسنســتطيع قط ًعــا أن نتعــ َّرف علــى بعضنــا البعــض ،ويمكننــا أن
نتطلَّــع بشــوق إلــى أبديــة ِمــن العالقــات ال ُمســتر َّدة .يمكننــا أن نفتــرض ،آمنيــن ،أننــا سـ ِ
ـنواصل
عالقاتنــا مــع الذيــن نعرفهــم ون ُِح ُّبهــم والذيــن ســيكونون هنــاك معنــا.
«وهنــاك ســيعرف ال ُمفتَــدون كمــا قــد ُعرِفــوا (١كورنثــوس  .)١٢ :١٣وســتجد المحبَّــة
والعطــف اللذيــن غرســهما هللا نفســه فــي القلــب أصــدق تدريــب وأعذبــه ،والشَّ ــركة الطا ِهــرة
مــع الخالئــق ال ُمق َّدســة والحيــاة اإلجتماع َّيــة ال ُم ِ
تناســقة مــع المالئِكــة المغبوطيــن ومــع
ال ِّرجــال األُمنــاء فــي كل العصــور ،الذيــن غســلوا ثيابهــم وب َّيضوهــا فــي دم الخــروف ،والروابــط
ال ُمق َّدســة التــي تو ِّحــد بيــن «كل عشــيرة فــي الســماوات وعلــى األرض» (أفســس  .)١٥ :٣هنــاك
‹الصـراع العظيــم› ،صفحــة .)٧٣١
ســتتأ َّمل العقــول الخالــدة ،بســرور ال يــكل» (هوايــت ،كتــاب ِّ

«لذلك ال نفشل ...ألنَّ خفة ضيقتنا الوقت َّية تُنشيء لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبد ًيا.
ونحن غير ناظرين إلى األشياء التي تُرى ،بل إلى التي ال تُرى .ألنَّ التي تُرى وقت َّية ،وأما
التي ال تُرى فأبديَّة» (٢كورنثوس  .)١٨-١٦ :٤كيف لنا ،ونحن نعيش في عالم مؤ َّقت،
مسك باألشياء التي ال تُرى واألمور األبدية؟
عابِر ،وزائل ،أن نتعلَّم الوصول وال َّت ُّ
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لمزيــد ِمــن الــدرس« :إ َّن قيامــة وصعــود ربَّنــا دليــل أكيــد علــى انتصــار ق ِّديســي هللا
علــى المــوت والقبــر ،وهــو عهــد بــأ َّن الســماء مفتوحــة ألولئــك الذيــن يغســلون ثيــاب صفاتهم
ويُب ِّيضونهــا بــدم الخــروفَ .ص ِعـ َد يســوع إلــى اآلب ك ُممثِّــل عــن الجنس البشــري ،وسـ ُي ِ
حضر هللا
أولئــك الذيــن يعكســون صورتــه لينظــروا ويُشــتركوا معــه فــي مجــده.
« ُهنــاك بيــوت للمرتحليــن علــى األرض .هنــاك ثيــاب لألب ـرار ،بأكاليــل المجــد وســعوف
الغلبــة وال ُّنصــرة .كل مــا ح َّيرنــا وأربكنــا ِمــن تدابيــر هللا ،ســينجلي فــي العالــم اآلتي وســيتوضّ ح.
ـب فهمهــا ســتجد تفســي ًرا لهــا .ستنكشــف أسـرار ال ِّنعمــة أمامنــا .وحيــث ال
واألشــياء التــي َص ُعـ َ
تســتطيع عقولنــا المحــدودة أن تكتشــف غيــر التشــويش واإلرتبــاك والوعــود ال ُمحطَّمة ،ســنرى
ناســق الكا ِمــل والتَّناغــم الجميــل فــي أحلــى صــوره .ســنعرف بــأ َّن المحبــة الالمحــدودة هــي
التَّ ُ
التــي أمــرت االختبــارات التــي بــدت ِمــن أكثــر التجــارب قســوة .وإذ نُــدرك عنايــة وحنــان ذاك
الــذي يجعــل كل األشــياء تعمــل م ًعــا لخيرنــا ،ســنبتهج بفــرح ال يُع َّبــر عنــه ،مليئًــا بالمجــد»
(هوايــت ،مــن كتــاب ‹ ،›Counsels for the Churchصفحــة .)٣٥٨

أسئلة للنقاش
 .1مـع أنَّ مسـيحيين آخرين (ليـس جميعهم) يؤمنون بمجيء المسـيح الثاني حرف ًّيا،

مـا هـو الشـيء الذي ينفـرد به رجاء األدفنتسـت في مجيء المسـيح الثاني؟
 .2ســمكتان كانتــا تســبحان فقالــت إحداهمــا لألخــرى« :كيــف حــال المــاء؟» أجابــت
الســمكة األخــرى« :مــا هــو المــاء؟» القصــد هنــا هــو أننــا قــد نعتــاد علــى بعــض
ً
فمثــا :كيــف يمكننــا؛
األشــياء إلــى درجــة أننــا ال نُــدرك تما ًمــا مــدى انتشــارها.
كوننــا مولــودون بالخط َّيــة ،تملؤنــا الخطيــة ،ونعيــش فــي عالــم خاطــيء ،كيــف
يمكننــا أن نحصــل علــى فهــم حقيقــي لمــا هــو جديــد ورائــع ممــا ســيكون لنــا فــي
الســماء الجديــدة واألرض الجديــدة؟ لمــاذا ،رغــم القيــود والتحديــات ،يتو َّجــب علينــا
ال ُمحاولــة لتخ ُّيــل كيــف ســتكون الحيــاة ُهنــاك؟
 .3بــدون أدنــى شــك ،وكيفمــا ســيكون شــكل وجودنا علــى األرض الجديدة ،ســنعيش
فــي وحــدة مــع الجميــع .فمــا الــذي يمكننــا أن نفعلــه ،اآلن ،لِ ُن ِعــدَّ أنفســنا إلــى وقت
حــدوث ذلك؟
خــص :يتحـ َّدث الكتــاب المقـ َّدس بثقــة عــن زمــان إعــادة خلــق هــذه األرض ،ومحــو
ُمل َّ
ويــات الخط َّيــة إلــى األبــد .ستُس ـتَ َر ُّد البشــرية أخي ـ ًرا إلــى هدفهــا األصلــي ،وســيعيش البشــر
جمي ًعــا فــي انســجام ووئــام .إ َّن وحدتنــا الروحيــة الحاليــة بالمســيح ،وإن لــم تتحقــق اآلن
بالكامــل ،ســتكون عندئــذ حقيقــة ح َّيــة وأبديَّــة.
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