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األخبار
السارة من
َبطْ ُمس
منــذ حوالــي ألفــي ســنة ،نُفــي الرســول يوحنــا إلــى جزيــرة صخريــة صغيــرة فــي بحــر إيجة
بســبب شــهادته األمينة لإلنجيل .فعانى الرســول ال ُم ّســن من جميع مشــقات االعتقال الروماني.
وفي أحد الســبوت ،جاءه يســوع المســيح في زيارة خاصة؛ جاءه ليشــجع خادمه أثناء معاناته.
وفــي سلســلة مــن الــرؤى ،أراه يســوع بانورامــا تاريــخ الكنيســة ومــا ســيختبره شــعب هللا
بينمــا ينتظــرون عــودة ســيدهم.
فس ـ ّجل يوحنــا مــا رآه فــي الــرؤى بأمانــة فــي مخطوطــة عن َونَهــا باســم «إعــان يســوع
المســيح» (رؤيــا  .)1:1ويعلــن الســفر الــذي كتبــهَ ،ع َمـ ْـل يســوع فــي الســماء وعملــه علــى
األرض منــذ صعــوده ومــا ســيفعله عندمــا يجــيء .وكان الهــدف منــه أن يؤكــد للمســيحيين عبــر
األجيــال علــى وجــود المســيح وأنــه يحفظهــم إذ يختبــرون تجــارب الحيــاة اليوميــة فــي عالـ ٍـم
سـ ٍ
ـاقط ومنغمــس فــي الصـراع العظيــم.
الســفر .وســنركز بصفــة عامــة علــى أج ـزاء الســفر
هــذا الربــع ســوف نتعمــق فــي هــذا ّ
ومواضيعــه الرئيســة .فالفكــرة هــي أن نتعــرف علــى مواضيــع الســفر الرئيســة ونــدرك أنــه
بالفعــل يعلــن يســوع المســيح ،وحياتــه ،وموتــه ،وقيامتــه ،وخدمتــه الكهنوتيــة ال ُعظمــى ألجــل
شــعبه.
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وإذ نفعل ذلك ،سنمضي قُد ًما بالطرق التالية:
 .1تعتمــد دراســتنا لســفر الرؤيــا علــى مفهــوم الوحــي الكتابــي :ففــي حيــن أن رســائل
الســفر هــي مــن هللا ،إال أن اللغــة التــي نُ ِقلــت بهــا تلــك الرســائل هــي بشــرية .واســتخدا ًما
للغـ ٍة وصــو ٍر مســتوحاة مــن تاريــخ شــعب هللا فــي العهــد القديــم ،سنكتشــف الكيفيــة التــي
نقــل بهــا يوحنــا تلــك الرســائل.
 .2ت ُظ ِهــر الق ـراءة الدقيقــة لنبــوات ســفر الرؤيــا (مثــل تلــك التــي فــي ســفر دانيــال) أن
النهــج التاريخــي للتفســير النبــوي هــو النهــج الصحيــح لفهــم تحقيــق النبــوات المقصــود ،ألنهــا
تتبــع مجــرى التاريــخ ،منــذ زمــن النبــي وحتــى نهايــة العالــم .ويوضــح هــذا النهــج كيــف يجب
أن نبــذل قصــارى جهدنــا لكــي نســتنبط المعنــى مــن النــص ذاتــه ،عوضً ــا عــن فــرض تفســير
ُحـ ّدد للنــص ســلفًا.
ـري بطــرق عــدة للتطبيــق المســؤول لنبــوات
 .3الهيــكل التنظيمــي لســفر الرؤيــا هــو جوهـ ٌ
الســفر .ولذلــك ســيعتمد تحليلنــا لســفر الرؤيــا علــى هيكليــة رباعيــة الجوانــب:
أ .رؤيــا  22 :3 -1 :1توضّ ــح وضــع الكنائــس فــي زمــن يوحنــا لتتنــاول وضــع الكنيســة
تنــاول نبويًــا.
ً
فــي حقــب مختلفــة مــن التاريــخ
ب .رؤيــا  19 :11 - 1 :4تعيــد (أو تل ِّخــص) تاريــخ الكنيســة هــذا وتبنــي عليــه اســتخدا ًما
لرمــو ٍز تخــص ســفر الرؤيــا تدريج ًيــا تضفــي تفاصيــل أكثــر.
ج .رؤيــا  20 :14 - 1 :12هــي المحــور الموضوعــي للســفر وتمتــد عبــر تاريــخ الص ـراع
العظيــم منــذ قبــل زمــن يســوع وحتــى المجــيء الثانــي.
د .رؤيا  21 :22 – 1 :15تركز حصريًا على نهاية الزمان.
 .4التفســير المعقــول لنبــوات الرؤيــا يجــب يكــون المســيح محــوره .حيــث كُ ِتــب الســفر
بأكملــه مــن منظــور المســيح .وعليــه ،فمــن خــال المســيح وحــده تلقــى رمــوز ســفر الرؤيــا
وصــوره معناهــا وأهميتهــا.
يَ ِع ـ ُد ســفر الرؤيــا بالبــركات أولئــك الذيــن يقــرأون كلماتــه ويســمعونها و َمــن يحفظــون
تحذيراتــه .يفتتــح ســفر الرؤيــا بتحذيــر مقــدم لنــا لنفهــم التعليمــات التــي يحتويهــا .حيــث
يقــول الــرب« :طُوبَــى لِل ِ
َّــذي يَقْــ َرأُ َولِل َِّذيــ َن يَ ْســ َم ُعو َن أَقْــ َو َال ال ُّنبُــ َّو ِةَ ،ويَ ْح َفظُــو َن َمــا ُهــ َو
الســفر
ــوب ِفي َهــا ،ألَ َّن الْ َوق َ
ِيــب ».عندمــا نفهــم نحــن كأنــاس مــا يعنيــه هــذا ِّ
َم ْكتُ ٌ
ْــت قَر ٌ
لنــا ،ســنرى فــي وســطنا نهضــة عظيمــة .ولكننــا ال نفهــم الــدروس التــي يجــب أن نفهمهــا
فه ًمــا كامـ ًـا ،غيــر ُمدركيــن تما ًمــا التحذيــر ال ُمعطــى لنــا لتفتيشــه ودراســته» – روح النبــوة،
 .)Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 113بينمــا نحلــل هــذا الســفر،
ندعوكــم ألن تكتشــفوا ألنفســكم األمــور التــي أنتــم بحاجــة لســماعها واالنتبــاه إذ ننتظــر
مجــيء ربنــا يســوع المســيح.
رانكــو ســتيفانوفك ،الحاصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي الفلســفة ،هــو أســتاذ العهد
الجديــد فــي معهــد الالهــوت األدفنتســتي بجامعــة آنــدروز .وتخصصــه هــو ســفر الرؤيا.
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