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األخبار السارة من بَطْ ُمس

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :رؤيــا 8-1 :1؛ يوحنــا 3-1 :14؛ تثنيــة 29:29؛ يوحنــا 29 :14؛
روميــة 7 :1؛ فيلبــي 20 :3؛ دانيــال .14 ،13 :7
آيــة الحفــظ« :طُوبَــى لِلَّ ـ ِذي يَ ْق ـ َرأُ َولِلَّ ِذي ـ َن يَ ْس ـ َم ُعونَ أَ ْق ـ َو َال ال ُّن ُب ـ َّو ِةَ ،ويَ ْح َفظُــونَ َمــا
ـب» (رؤيــا.)3 :1
ـوب ِفي َهــا ،ألَنَّ الْ َو ْقـ َ
ُه ـ َو َمكْ ُتـ ٌ
ـت َقرِيـ ٌ
أُعلنــت نبــوات ســفر الرؤيــا ،مــن خــال رؤى للرســول يوحنــا ،ألكثــر مــن تســعة عشــر
قــرن مضــى أثنــاء منفــاه علــى جزيــرة صخريــة صغيــرة فــي بحــر إيجــه ت ُعـ َرف باســم بَطْ ُمــس
(رؤيــا  .)9 :1تبــارك اآليــة فــي (رؤيــا  )3 :1أولئــك الذيــن يقــرأون الســفر ويســمعونه ويطيعــون
تعاليمــه (قــارن لوقــا  .)48 ،47 :6ويشــير هــذا العــدد إلــى جماعــة المؤمنيــن المجتمعــة فــي
الكنيســة لســماع الرســائل .ورغــم ذلــك ،فهــم ليســوا مباركيــن ألنهــم يقــرأون أو يســمعون
فقــط ،بــل ألنهــم يطيعــون كلمــات الســفر أيضً ــا (انظــر رؤيــا .)7 :22
نبــوات ســفر الرؤيــا هــي تعبيــر عــن عنايــة هللا بشــعبه .فهــي تشــير إلــى ِق َصــر هــذه
الحيــاة وهشاشــتها ،وتوجهنــا إلــى الخــاص بيســوع وإلــى عملــه ،بوصفــه رئيــس كهنتنــا
الســماوي و َملِ ُك َنــا ،وتوجهنــا كذلــك لدعوتنــا لنشــر اإلنجيــل.
فالنبــوات الكتابيــة تشــبه ســراج مضــيء فــي مــكان مظلــم (2بطــرس  .)19 :1وهدفهــا
هــو أن تعطينــا إرشــاد لحياتنــا اليــوم ورجــاء لمســتقبلنا .ونحــن ســنظل بحاجــة لهــذا اإلرشــاد
النبــوي حتــى مجــيء المســيح وتأســيس ملكــوت هللا األبــدي.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  5كانون الثاني (يناير).
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 30كانون األول (ديسمرب)

عنوان السفر



اقــرأ رؤيــا  .2 ،1 :1مــا هــي أهميــة العنــوان الكامــل للســفر؟ مــاذا يعلمنــا العنــوان عــن
َمــن هــو المحــور الرئيــس للســفر؟

تذكــر رؤيــا  1 :1أن عنــوان الســفر هــو «إعــان يســوع المســيح» .وتأتــي كلمــة «إعــان»
مــن الكلمــة اليونانيــة «( »apokalupsisرؤيــا) ،والتــي تعنــي « َجلَيــان» أو «كشــف» .حيــث
تكشــف الرؤيــا شــخص يســوع المســيح؛ فهــي منــه وعنــه .ومــع أنهــا جــاءت مــن هللا خــال
يســوع المســيح (انظــر رؤيــا  ،)16 :22يشــهد الســفر أن يســوع هــو محــور محتواهــا .فالرؤيــا
هــي إعــان ذاتــه لشــعبه وتعبيـ ٌر عــن اهتمامــه بهــم.
يســوع هــو الشــخصية الرئيســة فــي ســفر الرؤيــا .فيبــدأ الســفر بــه (رؤيــا )8-5 :1
ويُختــم بــه (رؤيــا « .)16-12 :22دع دانيــال يتحــدث ،ودع الرؤيــا تتحــدث ،ليخبــرا
بالحــق .ولكــن فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الموضــوع ال ُمقدمــة ارفــع اســم يســوع
الصبْ ـ ِح الْ ُم ِني ـ ُر› » (روح النبــوة،
ـب ُّ
واجعلــه محــور كل رجــاء‹ ،أَ ْصـ ُـل َو ُذ ِّريَّ ـ ُة َدا ُو َد .كَ ْوكَـ ُ
 ،Testimonies to Ministers and Gospel Workersصفحــة .)118
أيضً ــا ،يســوع فــي الرؤيــا هــو ذاتــه يســوع فــي األناجيــل األربعــة .حيــث يواصــل ســفر
الرؤيــا وصــف يســوع وعملــه الخالصــي بالنيابــة عــن شــعبه كمــا ُصـ ِورا فــي األناجيــل .إال أن
ســفر ال ُرؤيــا يركــز علــى نــواح مختلفــة مــن حياتــه وخدمتــه .إذ يبــدأ بصفــة رئيســية مــن
حيــث انتهــت األناجيــل — بقيامــة يســوع وصعــوده للســماء.
علــى غ ـرار الرســالة إلــى العبرانييــن ،يركــز ســفر الرؤيــا علــى خدمــة يســوع الســماوية.
ويوضــح أنــه بعــد صعــوده تولــى يســوع خدمتــه ال َملَكيــة والكهنوتيــة فــي المقدس الســماوي.
لــوال ســفر الرؤيــا أو العبرانييــن ،لكانــت معرفتنــا عــن خدمــة المســيح الكهنوتيــة ال ُعظمــى فــي
الســماء ألجــل شــعبه ،محــدودة جــ ًدا .ومــع ذلــك ،حتــى باإلضافــة إلــى ســفر العبرانييــن،
يزودنــا ســفر الرؤيــا بصــورة فريــدة عــن خدمــة يســوع المســيح ألجلنــا.

وســع الموجــود هنــا علــى فهــم مــا
اقــرأ يوحنــا  .3-1 :14كيــف يســاعدنا الوعــد ال ُم ّ
يفعلــه يســوع اآلن مــن أجلنــا فــي الســماء فه ًمــا أفضــل؟ أي رجــاء يمكننا اســتخالصه
مــن هــذا الوعــد الرائــع؟
7

االثنني



 31كانون األول (ديسمرب)

غاية السفر
تخبرنــا اآليــة أيضً ــا فــي رؤيــا  1:1أن غايــة الســفر هــي توضيــح أحــداث المســتقبل ،بدايــة
مــن زمــن كتابــة الســفر ذاتــه .وســيالحظ َمــن هــو علــى درايــة بســفر الرؤيــا أن تنبــؤات
األحــداث — ســواء تلــك التــي تحققــت بالفعــل (علــى األقــل مــن منظورنــا اليــوم) أو تلــك
األحــداث التــي ال ت ـزال مســتقبلية (أيضً ــا ،مــن منظورنــا اليــوم) — تشــغل معظــم محتــوى
الســفر.
الغايــة الرئيســة للنبــوات الكتابيــة هــي أن تؤكــد لنــا أنــه بغــض النظــر عمــا يجلبــه
المســتقبل ،تظــل الســيادة فــي يــد هللا .وهــذا مــا يفعلــه ســفر الرؤيــا بالضبــط :فهــو يؤكــد لنــا
أن يســوع المســيح واقـ ٌـف مــع شــعبه خــال تاريــخ هــذا العالــم وأحداثــه األخيــرة ال ُمنــذرة.
وعليه ،فإ ّن لسفر الرؤيا غايتان عمليتان :ليعلمنا كيفية عيش الحاضر وليُ ِع ُّدنا للمستقبل.





اقــرأ تثنيــة  .29 :29كيــف يســاعدنا هــذا النــص علــى أن نفهــم ســبب كــون بعــض
األمــور غيــر ُمعلنــة لنــا؟ ووف ًقــا لهــذا النــص ،مــا هــي الغايــة مــن األمــور المعلنــة لنــا؟
بمعنــى أخــر ،مــا هــو ســبب إخبارنــا بهــا؟ انظــر أيضً ــا رؤيــا .7 :22

لــم ت ُعلــن نبــوات زمــن النهايــة فــي ســفر الرؤيــا بغــرض إشــباع فضولنــا المفــرط عــن
المســتقبل .فــا يكشــف الســفر إال تلــك األمــور المســتقبلية التــي تهمنــا معرفتهــا .وكُشــفت
هــذه لتقنعنــا بجديــة مــا ســيحدث كــي نعتمــد علــى هللا ،ونطيعــه نتيجــة لذلــك.
لقــرونٍ  ،فــإ ّن التخميــن واإلثــارة الزمــت الكثيــر مــن التعاليــم الخاصــة بأحــداث زمــن
وصنعــت الثــروات مــن وراء أولئــك الذيــن ،فــي توقعهــم للنهايــة العاجلــة ،أرهبــوا
النهايــةُ .
النــاس بهــدف دفـ�ع األمــوال لخدمتهــم ،ألن النهايــة كانــت وشــيكة .ولكــن فــي كل مــرة لــم
تـ ِ
ـأت النهايــة ،وتُركــت النــاس محبطــة ويائســة .ففــي وجــود جميــع األمــور الصالحــة التــي
أعطاهــا هللا إيانــا ،قــد يُســاء اســتخدام وتفســير النبــوة.

اقــرأ يوحنــا  .29 :14مــا هــو المبــدأ ذات األهميــة الجوهريــة الــذي يمكننــا أن نجــده
فــي هــذه اآليــة فيمــا يتعلــق بالقصــد مــن النبــوة؟
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 1كانون الثاين (يناير)

لغة الرموز في الرؤيا
اقــرأ رؤيــا  ،1 :13ودانيــال  ،3-1 :7وحزقيــال  .14-1 :1مــا هــو األمــر الــذي تشــترك فيــه
جميــع هــذه الــرؤى؟




يواصــل رؤيــا  1:1ويقــولَ « :وبَيَّ َن ـ ُه ُم ْر ِس ـاً ِبيَـ ِـد َمالَكِ ـ ِه لِ َعبْـ ِـد ِه يُو َح َّنــا» .نجــد هنــا كلمــة
هامــة جـ ًدا بالســفر .كلمــة «بَ َّي َنـ ُه» هــي ترجمــة للكلمــة اليونانيــة « »semainōالتــي تعنــي
«التوضيــح بعالمــات رمزيــة» .وتســتخدم هــذه الكلمــة فــي الترجمــة اليونانيــة للعهــد القديــم
(الترجمــة الســبعينية) ،حيــث يفســر دانيــال للملــك نبوخذنصــر أنــه بالتمثــال المصنــوع مــن
هللا الْ َملِـ َـك « َمــا َسـ َيأْتِي بَ ْعـ َد هـذَا» (دانيــال .)45 :2
الذهــب والفضــة والنحــاس والحديــد َعـ َّر َف ُ
وتوظي ًفــا للكلمــة ذاتهــا ،يخبرنــا يوحنــا أن مشــاهد وأحــداث الرؤيــا أُظهــرت لــه فــي رؤيــة
بِشــكل عــروض رمزيــة .وبقيــادة الــروح القــدس ،سـ ّجل يوحنــا بأمانــة هــذه العــروض الرمزيــة
التــي رآهــا فــي الــرؤى (رؤيــا .)2 :1
وعليــه ،ال يجــب أن تُف ََّســر اللغــة التــي كُ ِتبــت بهــا أغلــب نبــوات الرؤيــا حرفيًــا .وكقاعــدة،
تفتــرض قـراءة الكتــاب المقــدس ،علــى وجــه العمــوم ،فهــم النصــوص حرف ًيــا (إال إذا كان النــص
يشــير إلــى رمــز مقصــود) .ولكــن عندمــا نقــرأ ســفر الرؤيــا علينــا أن نفهمــه رمزيًــا — إال إذا
كان النــص يشــير إلــى معنــى حرفــي .ففــي حيــن أن المشــاهد واألحــداث ال ُمتَ َن َّبــأ بهــا فــي حــد
ذاتهــا حقيقيــة ،إال أنهــا ُوصفــت غال ًبــا بلغــة رمزيــة.
ولذلــك فــإن األخــذ بعيــن االعتبــار الصفــة الرمزيــة المتجليــة فــي ســفر الرؤيــا ســيقينا مــن
تحريــف الرســالة النبويــة .وفــي محاولــة تحديــد معانــي الرمــوز المســتخدمة فــي الســفر ،البــد
مــن توخــي الحــذر لئــا نفــرض علــى النــص مع ًنــى نابــع مــن مخيلــة بشــرية أو مــن المعانــي
الدارجــة لتلــك الرمــوز فــي ثقافتنــا .بــل عوضً ــا ،البــد أن نتجــه إلــى الكتــاب المقــدس وللرمــوز
الموجــودة فــي صفحاتــه حتــى نفهــم الرمــوز الموجــودة فــي ســفر الرؤيــا.
فــي الواقــع ،فــي أثنــاء محاولــة الوصــول لمعانــي تلــك الرمــوز الموجــودة فــي الرؤيــا ،البــد
أن نتذكــر أن معظمهــا مســتمدة مــن العهــد القديــم .إذ فــي تصويــر المســتقبل اســتخدا ًما
للغــة الماضــي ،أراد هللا أن يبرهــن لنــا علــى أن أعمالــه الخالصيــة فــي المســتقبل ســتكون
شــبيهة جـ ًدا بأعمالــه الخالصيــة فــي الماضــي .فمــا فعلــه ألجــل شــعبه فــي الماضــي ،ســيفعله
ألجلهــم مجــد ًدا فــي المســتقبل .فــي ســعينا لفــك شــفرات رمــوز وتشــبيهات الرؤيــا البــد مــن
أن نبــدأ بإعطــاء االهتمــام إلــى العهــد القديــم.
9

األربعاء



 2كانون الثاين (يناير)

الذات اإللهية
يبــدأ ِســفر الرؤيــا بتحيــة شــبيهة بتلــك المذكــورة فــي رســائل بولــس .فظاهريًــا يبــدو أن
الســفر أُرسـ َـل كرســالة للكنائــس الســبع فــي آســيا الصغــرى فــي زمــن يوحنــا (انظــر رؤيــا .)11 :1
ّ
إال أن ســفر الرؤيــا لــم يُكتــب لهــم فقــط ،بــل لجميــع األجيــال المســيحية عبــر التاريــخ أيضً ــا.



اقــرأ رؤيــا  5 ،4 :1وروميــة  .7 :1مــا هــي التحيــة المشــتركة الموجــودة فــي النصيــن،
وممــن التحيــة مرســلة؟

يقــدم كال النصيــن تحيــة خطابيــة« :نِ ْع َمــ ٌة لَكُــ ْم َو َســاَ ٌم» .تحتــوي هــذه العبــارة علــى
التحيــة اليونانيــة ( charisنعمــة) والتحيــة العبريــة ( shalomســام أو عافيــة) .وكمــا نــرى مــن
هذيــن النصيــن ،معطــو النعمــة والســام هــم األقانيــم الثالثــة للــذات اإللهيــة.
فيُعــرف اآلب باألقنــوم «الْكَائِ ـ ُن َوالَّـ ِـذي كَا َن َوالَّـ ِـذي يَأْتِــي» (انظــر رؤيــا 8 :1؛ ورؤيــا .)8 :4
ويشــير هــذا لالســم اإللهــي يهــوه «أَ ْهيَـ ِه الَّـ ِـذي أَ ْهيَـ ْه» (خــروج  )14 :3مشــي ًرا لوجــود هللا األبدي.
ويشــار للــروح القــدس «بالســبعة أرواح» (قــارن مــع رؤيــا 5 :4؛ ورؤيــا  .)6 :5وســبعة هــو
رقــم الكمــال .وتعنــي «الســبعة أرواح» أن الــروح القــدس نشــي ٌط فــي جميــع الكنائــس الســبع.
وتشــير هــذه الصــورة إلــى الــروح القــدس ال ُكلّــي القــدرة وعملــه الــدؤوب بيــن شــعب هللا عبــر
التاريــخ ممك ًنــا إياهــم مــن إتمــام دعوتهــم.
أمــا يســوع المســيح فيعــرف بثالثــة ألقــاب« :الشَّ ــا ِه ِد األَ ِميــنِ  ،الْ ِب ْكـ ِر ِمـ َن األَ ْمـ َو ِ
اتَ ،و َرئِيـ ِ
ـس
ُملُـ ِ
ـوك األَ ْر ِض» (رؤيــا  .)5 :1وهــي تشــير لموتــه علــى الصليــب وقيامتــه وعرشــه فــي الســماء.
ثــم يذكــر يوحنــا مــا فعلــه يســوع« :الَّـ ِـذي أَ َحبَّ َنــاَ ،وقَـ ْد غ ََّس ـلَ َنا ِم ـ ْن َخطَايَانَــا ِب َد ِم ـ ِهَ ،و َج َعلَ َنــا
ُملُــوكًا َوكَ َه َنـ ًة ِ
هلل أَبِيـ ِه» (رؤيــا .)6 ،5 :1
تشــير كلمــة «أحبنــا» فــي اللغــة اليونانيــة األصليــة إلــى محبــة المســيح المســتمرة التــي
تشــمل الماضــي والحاضــر والمســتقبل .مــن أحبنــا قــد غســلنا مــن خطايانــا بدمــه .وفــي
اليونانيــة ،يشــير الفعــل «ح ـ َّرر» إلــى فعــل ماضــي تــام :عندمــا مــات يســوع علــى الصليــب
قــدم عــن خطايانــا كفــارة كاملــة متكاملــة.

تصــف اآليــات فــي أفســس  6 :2وفيلبــي  20 :3المفدييــن بكونهم ُمقامين وجالســين مع
يســوع فــي الســماويات .مــاذا يعنــي ذلــك؟ وكيــف لنــا أن نســتمتع حال ًيــا بهــذه المنزلة
المجيــدة فــي المســيح «كملــوك وكهنــة» (رؤيــا  )6 :1فــي حيــن أننــا ال نـزال فــي هــذا
العالــم الــذي جلبــت لــه الخطيــة اللعنــة؟ كيــف لهــذه الحقيقــة أن تؤثــر علــى حياتنا؟
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الخميس



 3كانون الثاين (يناير)

الكلمة الرئيسة في ِسفْر ال ُرؤيا

تشــير خالصــة مقدمــة ســفر الرؤيــا إلــى المحــور الحقيقــي للســفر بأكملــه :عــودة المســيح
فــي قــو ٍة ومجـ ٍـد .حيــث ت َكـ َّرر وعــد المســيح بمجيئــه الثانــي ثالثــة مـرات فــي ختــام الســفر
(رؤيــا .)20 ،12 ،7 :22

اقــرأ رؤيــا  .8 ،7 :1كلمــات هــذا النــص مســتمدة مــن نصــوص نبويــة عديــدة :دانيــال ،13 :7
14؛ زكريــا 10 :12؛ متــى  .30 :24مــاذا تخبرنــا هــذه النصــوص عــن يقينيــة المجــيء الثاني؟



فــي الرؤيــا ،يمثــل المجــيء الثانــي ليســوع نقطــة النهايــة التــي يتجــه إليهــا التاريــخ.
وســيكون المجــيء الثانــي عالمــة انقضــاء تاريــخ العالــم وبدايــة ملكــوت هللا األبــدي ،وكذلــك
عالمــة التحــرر مــن كل شــر وحــزن وألــم ومــوت.
علــى غــرار بقيــة العهــد الجديــد ،تشــير رؤيــا  7 :1إلــى المجــيء الحرفــي والمرئــي
والشــخصي للمســيح فــي عظمــة ومجــد .وسيشــهد مجيئــه كل إنســان ســيكون علــى قيــد
الحيــاة فــي ذلــك الوقــت ،بمــا فــي ذلــك «ال َِّذيــ َن طَ َع ُنــو ُه» .وتشــير هــذه الكلمــات إلــى
حــدوث قيامــة خاصــة ألنــاس معينــة قبيــل مجــيء المســيح ،والتــي تشــمل أولئــك الذيــن
صلبــوه .ففــي حيــن أن يســوع ســوف يأتــي ،فــي مجيئــه ،بالخــاص ألولئــك الذيــن ينتظرونــه،
إال أنــه ســيجلب أيضً ــا الدينونــة ألولئــك األحيــاء علــى األرض الذيــن إزدروا برحمتــه ومحبتــه.
يقينيــة مجــيء المســيح تؤكدهــا هــذه الكلمــات« :نَ َعـ ْم آ ِميـ َن» (رؤيــا  .)7 :1إذ أن كلمــة نعــم
هــي ترجمــة الكلمــة اليونانيــة « ،»naiوكلمــة « »amenهــي تأكيــد عبــري .وم ًعــا ،تعبـران هاتــان
الكلمتــان عــن اليقينيــة .وهمــا أيضً ــا يختمان الســفر بتأكيدين شــبيهين (انظر أيضً ــا رؤيــا .)20 :22
عــام مضــى منــذ أعطــى المخلــص الوعــد بمجيئــه .وعبــر القــرون
« أكثــر مــن ٍ 1800
مــأت كلماتــه قلــوب عبيــده األمنــاء بالشــجاعة .لــم يتحقــق الوعــد بعــد :صــوت مانــح
الحيــاة لــم يــد ُع القديســين الراقديــن مــن قبورهــم بعــد؛ ولكــن ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك،
أكيــد ٌة هــي الكلمــة التــي قيلــت .ففــي وقتــه ســيفي هللا بكلمتــه .هــل يجــب أن يشــعر أحـ ٌد
بالملــل اآلن؟ هــل يجــب أن نفقــد ثباتنــا فــي اإليمــان فــي حيــن أننــا قريبــون ج ـ ًدا للعالــم
األبــدي؟ هــل يجــب أن يقــول أح ـ ٌد أن المدينــة مفهــوم بعيــد ج ـ ًدا؟ — كال ،كال .بعــد فتــرة
وجيــزة ســوف نــرى الملــك فــي جمالــه .بعــد فتــرة وجيــزة ســوف يمســح هــو كل الدمــوع
ـب ِفــي االبْ ِت َهــا ِج› » —
مــن عيوننــا .بعــد فتــرة وجيــزة ســوف يقدمنــا ‹أَ َمــا َم َم ْجـ ِـد ِه ِب ـاَ َع ْيـ ٍ
.Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, Nov. 13, 1913

ال تعتمــد قــوة أي وعــد ُمقــدم إال علــى قــوة نزاهــة ُمعطــي الوعــد وقدرتــه أو قدرتهــا
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علــى اإليفــاء بــه .كيــف تؤكــد لــك حقيقــة كــون هللا ،الــذي حفــظ كافــة وعــوده فــي
الماضــي ،هــو مــن أعطــى الوعــد بالمجــيء الثانــي ،علــى أن المســيح ســيعود كمــا وعــد؟

الجمعة



 4ترشين األول (أكتوبر)

لمزيــد مــن الــدرس :اقــرأ مــن روح النبــوة الفصــل الــذي عنوانــه
« ،»The Study of the Books of Daniel and the Revelationصفحــة -112
 ،119مــن كتــاب .Testimonies to Ministers and Gospel Workers
«لقــد أعطيــت هــذه الرؤيــة ألجــل إرشــاد الكنيســة وتعزيتهــا خــال العهد المســيحي كلــه....
فالرؤيــا شــي ٌء يــرى ويعلــن .فالــرب نفســه أعلــن لعبــده األس ـرار المتضمنــة فــي هــذا الســفر،
وهــو يقصــد أنهــا تنكشــف أمــام عيــون كل دارســيه .وحقائقــه موجهــة إلــى َمــن يعيشــون فــي
األيــام األخيــرة مــن تاريــخ هــذه األرض ،مثلمــا هــي موجهــة ل َمــن يعيشــون فــي أيــام يوحنــا.
وبعــض المشــاهد المصــورة فــي هــذه النبــوة هــي فــي الزمــن الماضــي ،والبعــض اآلخــر يتــم
اآلن ،والبعــض يصــور نهايــة الصـراع العظيــم بيــن قــوات الظلمــة وبيــن ابــن هللا ،أميــر الســماء.
والبعــض يكشــف لنــا عــن االنتصــارات واألفـراح التــي يتمتــع بهــا المفديــون فــي األرض الجديدة.
«ال يَظُ َّنــن أحــد أنــه لكونــه ال يســتطيع أن يوضــح معنــى كل رمــز فــي الرؤيــا فإنــه مــن
العبــث لــه أن يفتــش هــذا الســفر محــاولً معرفــة معنــى الحــق المتضمــن فيــه .فــذاك الــذي
كشــف هــذه األس ـرار ليوحنــا ســيعطي لمــن يفتــش عــن الحــق باجتهــاد أن يتــذوق شــيئًا
مــن األمــور الســماوية .وأولئــك الذيــن قلوبهــم مفتوحــة لقبــول الحــق ســتمنح لهــم القــدرة
علــى إدراك تعاليمــه وســينالون البركــة الموعــود بهــا أولئــك الذيــن ›يَ ْسـ َم ُعو َن أَقْـ َو َال ال ُّن ُبـ َّو ِة،
ـوب ِفي َهــا› » (روح النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة .)530-529
َويَ ْح َفظُــو َن َمــا ُه ـ َو َم ْكتُـ ٌ

أسئلة للنقاش
 .1إذا كانــت الرؤيــا إعــان يســوع المســيح ،لمــاذا تحمــل كلمــة apocalypse

(الرؤيــا) اليــوم معنــى ســلبي؟ مــاذا يخبرنــا هــذا عــن الصــورة الشــائعة عــن ســفر
الرؤيــا بيــن المســيحيين؟ لمــاذا ترتبــط غال ًبــا كلمــة «خــوف» بنبــوات الرؤيــا؟
 .2فكّــر فــي بعــض التنبــؤات الفاشــلة التــي تنبــأ بهــا بعــض النــاس فــي العشــرين عا ًمــا
الماضيــة فقــط عــن أحــداث نهايــة الزمــان والمجــيء الثانــي ليســوع .بغــض النظــر عــن
نيــة قلــوب أولئــك الذين يتنبأون بتلك التنبــؤات أو دوافعهم (التي ال نســتطيع أن نعلمها
علــى أيــة حــال) ،مــا هــي النتائــج الســلبية لهــذه التنبــؤات الفاشــلة؟ ومــا هــو الشــعور
الــذي تتركــه تلــك التنبــؤات فــي أولئــك الذيــن آمنــوا بهــا؟ وكيــف تجعــل المســيحيين
بصفــة عامــة يبــدون ألولئــك ممــن فــي الخــارج الذيــن يــرون هــذه التنبــؤات الفاشــلة؟
كيــف لنــا ،بصفتنــا شــعب يؤمــن بالنبــوات ويبحــث عن أحــداث نهايــة الزمــان كعالمات
فــي الطريــق ،نحقــق التــوازن بيــن كيفيــة فهمنــا للنبــوات وكيفيــة نعلّمهــا لآلخريــن؟
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