الدرس الثالث



* 18-12كانون الثاين (يناير)

رسائل يسوع للكنائس السبع

السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية :رؤيا 11-8 :2؛ 17-12 :2؛ 29-18 :2؛ 6-1 :3؛ 22-14 :3؛ إشعياء
.10 :61
ـت أَنَا أَيْضً ا
آيـة الحفـظَ ‹ « :مـ ْن يَ ْغلِ ُب ف ََسـأُ ْع ِطي ِه أَنْ يَ ْجلِ َس َم ِعي ِفي َع ْر ِشـي ،كَ َما َغلَ ْب ُ
ـت َم َع أَبِي ِفي َع ْر ِشـ ِه› » (رؤيا .)21 :3
َو َجل َْس ُ

أرســل يســوع خطابًــا بــه ســبع رســائل إلــى شــعبه مــن خــال يوحنــا فــي بطمــس .فــي
حيــن أن تلــك الرســائل كانــت تخــص الكنائــس فــي آســيا فــي زمــن يوحنــا ،إال أنهــا تمثــل أيضً ــا
رمــوز الكنيســة وحالتهــا عبــر التاريــخ بأكملــه.
توضــح لنــا مقارنــة هــذه الرســائل جنبًــا إلــى جنــب أن لهــا التكويــن نفســه ذات الســتة
أجـزاء .فتبــدأ كل منهــا بمخاطبــة يســوع للكنيســة المعنيــة باســمها .ويبــدأ الجزء الثانــي بجملة:
« ‹هـذَا يَقُولُـ ُه الَّـ ِـذي ،» ›...وفيهــا يعـ ّرف يســوع نفســه لــكل كنيســة اســتخدا ًما ألوصــاف ورمــوز
موجــودة فــي إصحــاح  .1وصفــات يســوع تلــك توافقــت مــع االحتياجــات الخاصــة بكل كنيســة.
ومــن ثــم أشــار يســوع إلــى قدرتــه علــى ســد حاجاتهــم فــي كفاحهــم وأحوالهــم المختلفــة.
ثــم يقــدم يســوع مدي ًحــا للكنيســة وينصــح الكنيســة بعــد ذلــك بكيفيــة الخــروج مــن مآزقهــا.
وأخيـ ًرا ،تختتــم كل رســالة بدعــوة لســماع رســالة الــروح ،وبوعــو ِد لمــن يغلــب.
وكمــا رأينــا فــي درس األســبوع الماضــي فــي تحليلنــا للرســالة إلــى الكنيســة األولــى فــي
أفســس ،وكمــا ســنرى هــذا األســبوع فــي دراســتنا للرســائل الســت المتبقيــة ،ســوف نــرى أن
يســوع يقــدم رجــا ًء ويلبّــي احتياجــات كل كنيســة فــي كل ظــرف .وعليــه ،فهــو بالتأكيــد يقــدر
أيضً ــا أن يل ّبــي حاجاتنــا اليــوم.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  91كانون الثاني (يناير).
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األحد



 13كانون الثاين (يناير)

رسائل المسيح لسميرنا وبرغامس
كانــت ســميرنا مدينــة جميلــة وثريــة ولكــن مركـ ًزا لعبــادة اإلمبراطــور الفرضيــة أيضً ــا .وقــد
يــؤدي رفــض اإلذعــان لهــذا األمــر إلــى فقــدان الوضــع القانونــي ،واالضطهــاد ،وحتــى االستشــهاد.

اقــرأ رؤيــا  .11-8 :2مــا هــي الصلــة بيــن الطريقــة التــي يقــدم يســوع بهــا نفســه
لهــذه الكنيســة وحالــة الكنيســة؟ مــاذا كان وضــع الكنيســة؟ أي تحذيــر يعطيــه يســوع
للكنيســة بشــأن مــا ســيحدث؟



تنطبــق الرســالة إلــى ســميرنا علــى الكنيســة فــي حقبــة ما بعــد الرســل انطباقًــا نبويًــا ،عندما
اضطهــد اإلمبراطــور الرومانــي المســيحيين بضـراوة .فأشــارت عبــارة «عشــرة أيــام» المذكــورة في
رؤيــا  10 :2إلــى عشــر ســنوات مــن االضطهــاد ِ
الديُوقليتــي مــن  303ب.م وحتــى  313ب.م،
عندمــا أصــدر قســطنطين الكبيــر مرســوم ميــان الــذي منــح المســيحيين حريــة دينيــة.
كانــت برغامــس مرك ـ ًزا لعبــادات وثنيــة مختلفــة ،بمــا فــي ذلــك عبــادة اســكليبيوس ،إلــه
الشــفاء اليونانــي ،الــذي ُدعــي باســم «المخلــص» و ُر ِمــز لــه بالحيــة .فجــاءت النــاس مــن جميــع
األماكــن إلــى مقــام اســكليبيوس كــي يشــفوا .وكان لبرغامــس دور قيــادي فــي ترويــج عبــادة
اإلمبراطــور التــي كانــت قســرية ،علــى غـرار ســميرنا .فال عجــب من قول يســوع أن المســيحيين
فــي برغامــس عاشــوا فــي المدينــة «حيــث كرســي الشــيطان» وحيــث يوجــد عرشــه.

اقــرأ رؤيــا  .15-12 :2كيــف يع ـ ّرف يســوع نفســه لهــذه الكنيســة؟ مــاذا كان تقييمــه
لحالتهــا الروحيــة؟



واجــه المســيحيون فــي برغامــس تجاربًــا مــن داخــل الكنيســة وخارجهــا .وفــي حيــن أن
مخلصــا ،أيــد البعــض« ،النقوالويــون» ،المســاومة مــع الوثنيــة مــن أجــل تجنــب
معظمهــم ظــل
ً
االضطهــاد .ومثــل بلعــام ،الــذي ارتـ ّد وغــرر باإلسـرائليين ليخطئــوا إلــى هللا فــي طريقهــم إلــى
أرض الموعــد (عــدد  ،)16 :31وجــدوا أن المســاومة علــى إيمانهــم أكثــر مالئمـ ًة بــل ومجزيــة.
ـح لِألَ ْص َنــام» وكذلــك «الزنــا» (أعمــال
ومــع أن مجلــس أورشــليم قــد أوصــى باالمتنــاع «ع َّمــا ذُبـ َ
 ،)29 :15علمــت عقيــدة بلعــام أعضــاء الكنيســة رفــض هــذا الق ـرار .فــكان الحــل الوحيــد
ـب › » (رؤيــا .)16 :2
الــذي يمكــن أن يقدمــه يســوع لبرغامــس هــو ‹ « :تُـ ْ
21

كنيســة برغامــس هــي صــورة نبوية للكنيســة مــن حوالــي  313ب.م –  538ب .م .وعلى الرغم
مــن أن بعضً ــا فــي الكنيســة ظــل أمي ًنــا لإلنجيــل ،زاد االنحــدار واالرتــداد الروحي زيادة ســريعة.

مــا معنــى لــم تنكــر « ‹ إيمانــي › » (رؤيــا 13 :2؛ انظــر أيضً ــا رؤيــا )12 :14؟
كيــف يســاعدنا رفضنــا إلنــكار إيماننــا ،علــى مقاومــة المســاومة وعلــى البقــاء
أمنــاء « ‹ إِلَــى الْ َم ـ ْو ِت › » (رؤيــا .)10 :2

االثنني



 14كانون الثاين (يناير)

رسالة المسيح إلى ثياتيرا
مقارنـ ًة بالمــدن األخــرى ،لــم يكــن لثياتيـرا أيــة أهميــة سياســية أو ثقافيــة معروفــة لنــا فــي
التاريــخ القديــم ،وكانــت الكنيســة غيــر معروفــة .وإلدارة عمــل مــا أو الحصــول علــى وظيفــة
مــا ،تعيــن علــى الشــعب فــي اإلمبراطوريــة الرومانيــة االنتمــاء لنقابــة التجــار .فكانــت ثياتيـرا
ت ُعــرف تحديـ ًدا بالتشــديد علــى هــذا الشــرط .ويتعيّــن علــى أعضــاء النقابــة حضــور مهرجانات
النقابــة واالشــتراك فــي طقــوس المعبــد ،التــي تضمنــت فــي أغلــب األحيــان أنشــطة ال أخالقية.
ـت عضويتهــم وفُـرِض عليهــم عقوبــات اقتصاديــة .فــكان
وأولئــك الذيــن لــم يتبعــوا ذلــك ُح ِذفَـ ْ
هــذا يعنــي للمســيحيين فــي ذلــك الوقــت االختيــار بيــن المســاومة تما ًمــا أو الحــذف تما ًمــا
مــن أجــل اإلنجيــل.

اقــرأ رؤيــا  .29-18 :2كيــف يُ َع ـ ِّرف يســوع نفســه لهــؤالء النــاس (انظــر أيضً ــا دانيــال
)6 :10؟ مــا هــي الصفــات التــي مــدح يســوع الكنيســة ألجلهــا ،وأيــة مشــكلة جابهتهــا؟



علــى غ ـرار الكنيســة فــي برغامــسُ ،د ِفعــت الكنيســة فــي ثياتي ـرا علــى المســاومة مــع
المحيــط الوثنــي .ويشــير اســم «إيزابــل» إلــى زوجــة الملــك آخــاب ،الــذي قــاد إسـرائيل إلــى
االرتــداد (1ملــوك  .)33-31 :16ويصورهــا يســوع كأنهــا فاســقة روح ًيــا ،وأولئــك الذيــن ســاوموا
علــى الحــق وتبنــوا أفــكار وممارســات وثنيــة «غيــر طاهــرة» كانــوا يزنــون معهــا روح ًيــا.
ترمــز الكنيســة فــي ثياتي ـرا إلــى حالــة المســيحية مــن  538ب .م –  1565ب .م .حيــث
لــم يصــدر الخطــر مــن خــارج الكنيســة بــل مــن الداخــل .وحلــت التقاليــد محــل الكتــاب
المقــدس ،وحــل الكهنــوت البشــري والذخائــر المقدســة محــل كهنــوت المســيح ،واعتبــرت
األعمــال وكأنهــا وســيلة الخــاص .أمــا أولئــك الذيــن لــم يقبلــوا التأثيـرات ال ُم ِ
فســدة ا ُضطهــدوا
بــل وقتلــوا .ولقــرونٍ وجــدت الكنيســة الحقيقيــة مل ًجــا لهــا فــي الب ـراري (انظــر رؤيــا ،6 :12
22

 .)14 ،13ولكــن يمــدح يســوع أيضً ــا الكنيســة فــي ثياتي ـرا علــى إيمانهــا ومحبتهــا ،أعمالهــا
وخدماتهــا ال ُموجِهــة لإلصــاح والرجــوع مجــد ًدا إلــى الكتــاب المقــدس.

ـم تَ َم َّسـكُوا ِبـ ِه إِلَى أَنْ أَجِ ــي َء› ».
فكّــر فــي كلمــات رؤيــا َ ‹ « :25 :2وإِنَّ َمــا الَّـ ِذي ِع ْندَ كُـ ْ
مــاذا تعنــي تلــك الكلمــات لنــا ،كأفــراد وكمجموعــة؟ ومــاذا حصلنــا مــن يســوع
ويجــب علينــا التمســك بــه؟

الثالثاء



 15ترشين األول (أكتوبر)

رسالة المسيح إلى ساردس
كان لســاردس ٍ
مــاض مجيــد .ولكــن مــع حلــول الحقبــة الرومانيــة كانــت المدينــة قــد
فقــدت مكانتهــا .عندمــا كانــت المدينــة ال ت ـزال تســتمتع بالث ـراء ،كان مجدهــا مترس ـ ًخا فــي
تاريخهــا الماضــي ،بــدلً مــن الواقــع الحاضــر .وكانــت المدينــة القديمــة قــد بُنيــت علــى قمــة
تلــة منحــدرة ،فكانــت شــبه حصينــة .وألن الســكان شــعروا بقــدر كبيــر مــن األمــان ،أُه ِملــت
حراســة أســوار المدينــة.



اقــرأ رؤيــا  6-1: 3فــي ظــل متــى  ،44-42 :24و1تســالونيكي  .8-1 :5مــا هــي األمــور
الثالثــة التــي يحــث يســوع المســيحيين فــي ســاردس علــى فعلهــا لكونهــا عــاج لحالتهم
الروحيــة؟ كيــف يتوافــق تحذيــر يســوع «كــن ســاه ًرا» وتاريــخ المدينــة؟

فــي حيــن أن يســوع يُعـ ِّرف مســيحيين قالئــل فــي ســاردس بأنهــم أمنــاء ،إال أن أغلبيتهــم
أمــوات روح ًيــا .فالكنيســة ليســت مدانــة بــأي خطيــة جهاريــة أو إرتــداد (مثــل أولئــك فــي
برغامــس وثياتي ـرا) ،بــل بالخمــول الروحــي.
وتنطبــق الرســالة إلــى الكنيســة فــي ســاردس انطباقًــا نبويًــا علــى الوضــع الروحــي
للبروتســتانت فــي حقبــة مــا بعــد اإلصــاح ،مــن حوالــي  ،1740 – 1565حيــث انحــدرت
الكنيســة إلــى شــكلية ال حيــاة فيهــا وحالــة مــن القناعــة الروحيــة .وتحــت تأثيــر التيــار
المتصاعــد للعقالنيــة والعلمانيــة ،تالشــى التشــديد علــى النعمــة ال ُم َخلِ َّصــة لإلنجيــل والتكريس
ال ُكلّــي ليســوع ،ممــا فتــح البــاب أمــام مجــادالت فلســفية مذهبيــة ومضنيــة .فكانــت الكنيســة
فــي الواقــع فــي هــذه الفتــرة ميتــة روح ًيــا ،مــع أنهــا حيــة ظاهريًــا.
كمــا تنطبــق الرســالة علــى كل جيــل مــن المســيحيين .فهنــاك مســيحيون يتحدثــون
دو ًمــا بكلمــات جليلــة عــن أمانتهــم الســابقة للمســيح .ولكــن لألســف ،ليــس ألمثالهــم الكثيــر
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ليشــاركوه عــن تجربتهــم الحاليــة مــع المســيح .فديانتهــم اســمية ،وهــم يفتقــرون لديانــة
القلــب الحقيقيــة والتكريــس الصــادق لإلنجيــل.

واضعيــن أمامنــا دائ ًمــا الحقيقــة العظيمــة للخــاص باإليمــان فــي المســيح وحــده،
بأيــة طــرق يمكننــا القــول أن أعمالنــا لــم تُوجــد «كاملــة» أمــام هللا؟ مــاذا يعنــي
ذلــك ،وكيــف لنــا أن نجعــل أعمالنــا «كاملــة» أمامــه؟ انظــر متــى .48-44 :5

األربعاء
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رسالة المسيح إلى فيالدلفيا
كانــت الكنيســة السادســة التــي خاطبهــا يســوع هــي فيالدلفيــا («المحبــة األخويــة») .كانت
المدينــة تقــع علــى طريــق تجــاري عظيــم وكانــت بمثابــة البوابــة «بابًــا مفتو ًحــا» لصعيـ ٍـد
واســع وخصــب .وتوضــح الحفريــات أنهــا كانــت مركـ ًزا أتــى النــاس إليــه طل ًبــا للتعافي والشــفاء.
ولكونهــا ضُ ربــت مـرا ًرا بــزالز ٍل ،انتقــل ســكان المدينــة إلــى الريــف ونزلــوا فــي أكــواخ متواضعة.



اقــرأ رؤيــا  .9-7 :3مــا هــي الصلــة بيــن الطريقــة التــي يقــدم يســوع بهــا نفســه وحالــة
الكنيســة؟ مــاذا يخبرنــا قــول يســوع «ألَنَّ لَكَ ُقـ َّو ًة َي ِســي َر ًة» (رؤيا  )8 :3عن حالة الكنيســة؟

تنطبــق الرســالة لهــذه الكنيســة انطباقًــا نبويًــا علــى النهضــة البروتســتانتية العظيمــة
خــال الصحوتيــن األولــى والثانيــة اللتيــن حدثتــا فــي بريطانيــا العظمــى وأمريــكا تقريبًــا فــي
الفتــرة  .1844 – 1740حيــث ســعى شــعب هللا ح ًقــا لحفــظ «كلِ َمتــي» (رؤيــا  )8 :3فــي ذلــك
الوقــت ،حســب النــور ال ُمعطــى لهــم .وكان هنــاك تشــديد متزايــد علــى إطاعــة وصايــا هللا
والحيــاة الطاهــرة .فمــن الواضــح أن «البــاب المفتــوح» هــو الطريــق للمقــدس الســماوي ،ألن
« َه ْيـكَلِ إِل ِهــي» مذكــو ٌر أيضً ــا (رؤيــا  ،12 :3قــارن رؤيــا  .)2 ،1 :4ويشــير البــاب المغلــق واآلخــر
المفتــوح إلــى التغييــر الــذي ســيطرأ علــى خدمــة المســيح الكهنوتيــة العظمــى فــي .1844



اقــرأ رؤيــا  .13-10 :3أي مؤش ـرات مقدمــة تشــير ألن الوقــت قصيــر وأن مجــيء يســوع
يقتــرب؟ مــا هــي أهميــة كتابة اســم هللا علــى شــعبه؟ (2تيموثــاوس )19 :2؟ إذا كان االســم
يمثــل شــخصية صاحبــه ،مــاذا يخبرنــا خــروج  6 :34عــن أولئــك اللذيــن يحملون اســم هللا؟
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ح َدثــت نهضــات عظيمــة فــي الكنائــس فــي جانبــي المحيــط األطلســي .ففــي األعــوام
الســابقة لعــام  ،1844أُعلنــت رســالة مجــيء المســيح الوشــيك فــي أماكــن عديــدة مــن العالــم.
ويشــير الوعــد بكتابــة اســم هللا علــى أولئــك الذيــن يغلبــون إلــى أن شــخص هللا ســوف يُــرى
فــي شــعبه .وبمثــل مقــدار أهميــة الرســالة الخاصــة بمجــيء المســيح الوشــيك هكــذا الرســالة
الخاصــة بوعــود المســيح لتهيئــة شــعبه لذلــك الحــدث العظيــم عــن طريــق غفـران خطاياهــم
وكتابــة ناموســه علــى قلوبهــم (انظــر فيلبــي 6 :1؛ عبرانييــن .)17 ،16 :10

مــاذا يعنــي لــك رجــاء المجــيء الثانــي للمســيح؟ كيــف يمنحنــا وعــد المســيح،
الثقــة ،بتكملــة عملــه الــذي بــدأه فينــا؟

الخميس



 17كانون الثاين (يناير)

المسيحيون في الودكية
كانــت آخــر كنيســة خاطبهــا يســوع تقــع فــي الودكيــة ،مدينــة ثريــة واقعــة علــى طريــق
تجــاري رئيســي .واشــتهرت بصناعــة الصــوف ،وبضفافهــا (التــي احتــوت علــى كميــة ضخمــة
مــن الذهــب) ،ومدرســة للطــب المنتجــة لكحــل العيــون .فمــأ ازدهــار الودكيــة نفــوس
الســكان باالكتفــاء الذاتــي .وحوالــي  60ب.م عندمــا ضــرب زل ـز ٌال المدينــة ،رفــض الســكان
عرضً ــا للمســاعدة مــن رومــا ،مدعيــن أمتالكهــم لــكل مــا احتاجــوه إلنهــاء المهمة .ولمــا افتقرت
المدينــة للمــاءُ ،زوِدت بــه مــن خــال قنــاة مصدرهــا الينابيــع الســاخنة فــي هيرابولــس .ولكــن
ألن المصــدر كان بعي ـ ًدا عــن الودكيــة ،صــار المــاء فات ـ ًرا بمجــرد وصولــه إلــى هنــاك.



ـم روح االكتفــاء الذاتــي للمدينــة
اقــرأ رؤيــا  17-14 :3فــي ظــل هوشــع  .8 :12كيــف َعـ َّ
المســيحيين الالودكيين؟

لــم يوبــخ يســوع المســيحيين فــي الودكيــة علــى خطيــة خطيــرة أو هرطقــة أو ارتــداد.
بــل كانــت مشــكلتهم هــي االكتفــاء الذاتــي الــذي أدى إلــى خمــول روحــي .فعلــى غـرار المــاء
الــذي وصــل إلــى المدينــة ،لــم يكونــوا منتعشــين كونهــم بارديــن أو حاريــن ،بــل فاتريــن .كمــا
ا ّدعــوا الثـراء وعــدم احتياجهــم ألي شــيء ،مــع أنهــم كانــوا فقـراء وعـراة وعمــي روح ًيــا.
ترمــز الكنيســة فــي الودكيــة إلــى الحالــة الروحيــة لكنيســة هللا قــرب نهايــة تاريــخ هــذه
األرض كمــا تُظْ ِهــر روابـ ٌط معينـ ٌة مــع األجـزاء الخاصــة بزمــن النهايــة مــن ســفر الرؤيــا .أحــد
تلــك الروابــط ،المقدمــة فــي تحذيــر يســوع االعتراضــي فــي رؤيــا  ،15 :16تشــير إلــى « ‹
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الثيــاب البيــض › » — بــر المســيح الــذي تحتاجــه الودكيــة العاريــة روح ًيــا (رؤيــا  .)18 :3وهــذا
ـأل نمشــي عـراة ،يظهــر فــي وســط اإلشــارة إلــى معركــة
التحذيــر بحراســة كل واحــد لثيابــه وبـ ّ
هرمجــدون الروحيــة .قــد يبــدو توقيــت تحذيــر يســوع فــي البدايــة غري ًبــا إلــى حـ ٍـد مــا ،ألن
اســتالم هــذه الثيــاب ليــس ممك ًنــا بعــد .ففــي النهايــة ،ســتكون فتــرة اإلنــذار قــد ا ٌغلقــت
بالفعــل للجميــع .ولكــن يظهــر تحذيــر حراســة كل واحــد لثيابــه متصـ ًـا بالضربــة السادســة
وهرمجــدون ألن يســوع يريــد أن يذكِّــر الودكيــة باالســتعداد اآلن قبــل وقــوع ذلــك الص ـراع
المهــول — قبــل أن يفــوت اآلوان إلــى األبــد .ولهــذا ،تحــذر رؤيــا  15 :16الالودكييــن بأنهــم
إذا فشــلوا فــي اإلصغــاء إلرشــاد يســوع وعوضً ــا اختــاروا أن يظلــوا ع ـراة (رؤيــا ،)18 ،17 :3
ســيهلكون ويُ ْخ ـ َز ْون عنــد مجيئــه (انظــر 1يوحنــا .)3 :3 – 28 :2
أكــد يســوع لالودكييــن أنــه يحبهــم ،ويتوســل إليهــم ليتوبــوا (رؤيــا  .)19 :3ويختم التماســه
بتشــبيه ذاتــه بالحبيــب فــي نشــيد األنشــاد  ،6-2 :5الواقــف علــى البــاب قار ًعــا ومتوسـ ًـا كــي
يُســمح لــه بالدخــول (رؤيــا  .)20 :3وهــو يَ ِعـ ْد كل مــن يفتــح البــاب ويدعــوه للدخــول بتنــاول
عشــاء ِو ِّدي معــه ،وفــي النهايــة ،بــأن يملــك معــه علــى عرشــه (انظــر رؤيــا .)4 :20

اقــرأ رؤيــا  .22-18 :3أي نصيحــة يقدمهــا يســوع لالودكييــن؟ إالم يَرمــ ْز الذهــب
والثيــاب البيــض وكحــل العيــن (انظــر 1بطــرس 7 :1؛ إشــعياء 10 :61؛ أفســس ،17 :1
)18؟ مــاذا تخبرنــا هــذه النصيحــة بصفتنــا أدفنتســت ســبتيين ونــرى أنفســنا مثــل
كنيســة الالودكييــن؟

الجمعة
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لمزيــد مــن الــدرس :اقــرأ مــن روح النبــوة فصــل «الرؤيــا» ،صفحــة  ،735-525مــن
كتــاب أعمــال الرســل.
توضــح رســائل الكنائــس الســبعة انحــدار الكنائــس الســبعة روح ًيــا .حيــث إن الكنيســة فــي
أفســس ال زالــت مخلصــة ،مــع أنهــا خســرت محبتهــا األولــى .وكانــت الكنائــس فــي ســميرنا
وفيالدلفيــا م ْخلصــة بوجــه عــام .أمــا برغامــس وثياتي ـرا فســاومتا أكثــر فأكثــر حتــى ارتــدت
األغلبيــة ال ُعظمــى تما ًمــا عــن إيمــان الرســل الكامــل .وكانــت الكنيســة فــي ســاردس فــي حالــة
خطيــرة جـ ًدا .إذ كانــت األغلبيــة فــي هــذه الكنيســة غيــر متوافقــة مــع اإلنجيــل ،بينمــا َمثَّلــت
فيالدلفيــا األقليــة األمينــة .أمــا الكنيســة فــي الودكيــة فكانــت فــي حالــة مــن الخمــول الروحــي
والرضــا الذاتــي لدرجــة لــم تجعــل هنــاك أي شــيء صالــح يُذكــر عــن تلــك الكنيســة.
ختا ًمــا لــكل رســالة يقــدم يســوع وعــو ًدا ألولئــك الذيــن فــي الكنائــس أن يقبلــوا إرشــاده.
وقــد نالحــظ ،علــى الرغــم مــن ذلــك ،أنــه فــي ظــل االنحــدار الروحــي الملحــوظ فــي الكنائــس،
هنــاك زيــادة طرديــة فــي عــدد الوعــود المقدمــة .أفســس ،التــي يقــدم لهــا يســوع الرســالة
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األولــى ،تتلقــى وع ـ ًدا واح ـ ًدا فقــط .وإذ تتبــع كل كنيســة اإلتجــاه الروحــي المنحــدر ،تتلقــى
كل كنيســة وعــو ًدا أكثــر مــن ســابقتها .وأخيـ ًرا ،كنيســة الودكيــة ،فــي حيــن أنهــا أعطيــت وعـ ًدا
واحـ ًدا فقــط ،إال أنــه أعظمهــم :مشــاركة يســوع فــي عرشــه (رؤيــا .)21 :3

أسئلة للنقاش
 .1كيـف تعكـس هـذه الزيـادة فـي الوعود ،فـي ظل االنحـدار الروحي فـي الكنائس،

المقولـة بأنـه متـى كثـرت الخطية ازدادت النعمـة جدً ا (روميـة )20 :5؟ فكّر في ذلك
فـي ضـوء المقولـة بأن «كنيسـة المسـيح رغـم ضعفهـا ونقائصها ،هي الهـدف الوحيد
علـى األرض الـذي يغـدق عليـه المسـيح اعتباره األسـمى .وهو يحرسـها دائ ًمـا بعناية
شـديدة ،ويقويهـا بروحـه القـدوس» (روح النبـوة ،Selected Messages ،مجلـد ،2
صفحة .)396
 .2يقـول المسـيحيون غال ًبـا أنه من الصعب أن نكون مسـيحيين فـي المدن الصناعية
أو التجاريـة أو الحضريـة .فـي المـدن المزدهـرة فـي آسـيا ُوجِ ـد مسـيحيون ظلـوا
مخلصيـن لإلنجيـل وثابتيـن فـي أمانتهـم هلل وسـط الضغوطـات الواقعـة عليهـم مـن
بيئتهـم الوثنيـة .ماذا يمكننـا أن نتعلم من هذه الحقيقة؟ فكّر في أولئك المسـيحيين
فـي آسـيا فـي ظل صالة يسـوع فـي يوحنـا  .19-15 :17كيف ينطبق مفهـوم «الوجود
فـي العالـم ولكـن ليـس من العالـم» ،علـى المسـيحيين اليـوم ،وخاصة أولئـك الذين
يعيشـون فـي مـدنٍ حضرية؟
 .3كيـف لنـا بصفتنـا أدفنتسـت سـبتيين أن ننتبه أكثر إلـى الكلمات المعطـاة لنا في
الرسـالة إلى الالودكيين؟

27

