الدرس السادس

 * 8-2شباط (فرباير)

عبيد هللا المختومين

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :رؤيــا 7؛ 2بطــرس 14-9 :3؛ تثنيــة 17-11 :8؛ رؤيــا ،5 ،4 :14
12؛ 5 :17؛ روميــة .24-19 :3
ـم
ـم الَّ ِذيـ َن أَتَـ ْوا ِمـ َن الضِّ يقَـ ِة الْ َع ِظي َمـ ِةَ ،و َقـدْ غ ََّسـلُوا ثِ َيابَ ُه ْ
آيـة الحفـظ‹ « :هـ ُؤالَ ِء ُه ُ
ـم ِفـي َد ِم الْخَـ ُر ِ
وف› » (رؤيـا .)14 :7
َو َب َّيضُ ـوا ثِ َيا َب ُه ْ
توضــح رســالة فتــح األختــام الســبعة أن كل مــن يدعــي أنــه يؤمــن بالمســيح ينــال بــركات
الــوالء أو لعنــات الخيانــة .وتصــف األختــام األربعــة األولــى وســائل هللا التأديبيــة إليقــاظ شــعبه
مــن خمولهــم الروحــي ولينصرهــم .ومــع ذلــك ،يعانــي شــعب هللا أيضً ــا مــن جــور وظلــم فــي
عالــم معــا ٍد لإلنجيــل .ولكــن مــع فتــح الختــم الســادس نــرى هللا علــى اســتعداد للتعامــل مــع
أولئــك الذيــن أســاءوا إلــى شــعبه.
اإلصحــاح  7هــو فصــل أُ ْد ِخــل اعتراضً ــا بيــن الختميــن الســادس والســابع .حيــث يأتي بنــا الختم
الســادس إلــى المجــيء الثانــي للمســيح .فبينمــا يواجه األشـرار الدينونة ،يجيــب رؤيا  7عن ســؤالهم
ع ّمــن ســيقف فــي يــوم مجيء المســيح :أولئــك الذيــن ُخ ِتموا ،المئــة واألربعــة واألربعــون ألفًا.
والصفــات األخــرى للمئــة واألربعــة واألربعيــن أل ًفــا محــددة فــي رؤيــا  .5-1 :14ويوجــد
أيضً ــا فصــل أُ ْد ِخــل بيــن البــوق الســادس والســابع (رؤيــا  .)14 :11 - 1 :10وهــذا الفصــل،
الــذي يبــدأ بالصحــوة العظيمــة الثانيــة وميــاد الحركــة األدفنتســتية ،يتزامــن هــذا الفصــل مــع
الحقبــة الزمنيــة ذاتهــا الخاصــة بالمشــاهد االفتتاحيــة لإلصحــاح  ،7ويصــف تجربــة شــعب هللا
فــي األيــام األخيــرة ومهمتهــم.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  9شباط (فبراير).
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األحد



 3شباط (فرباير)

اإلمساك بالرياح


اقــرأ رؤيــا  3-1 :7فــي ظــل 2بطــرس  .14-9 :3مــاذا يــرى يوحنــا؟ إلــى متــى يتعيــن
علــى المالئكــة اإلمســاك بالريــاح؟ مــاذا ســيحدث عندمــا تتــم عمليــة الختــم؟

ترمــز الريــاح فــي العهــد القديــم لقــوات مدمــرة مــن خاللهــا ينفــذ هللا أحكامــه علــى
األشــرار (إرميــا 20 ،19 :23؛ دانيــال ».)2 :7وإذ يكــف مالئكــة هللا عــن صــد ريــاح شــهوات
النــاس العنيفــة وغضبهــم الشــديد فــكل عناصــر الخصومــة والن ـزاع ســتنطلق» (روح النبــوة،
مســكة مــن خــال تدخــل إلهــي بينمــا
الص ـراع العظيــم ،صفحــة  .)560وهــذه الضربــات ُم َ
يُختــم شــعب هللا.
كان المعنــى األولــي للختــم فــي األزمنــة القديمــة هــو ال ِملكيــة .ومعنــى الختــم الرمــزي
فــي العهــد الجديــد هــو « ‹يَ ْعلَـ ُم الـ َّر ُّب ال َِّذيـ َن ُهـ ْم لَـ ُه› » (2تيموثــاوس  .)19 :2حيــث يعــرف
الــرب خاصتــه ويختمهــم بالــروح القــدس (أفســس 14 ،13 :1؛  .)30 :4وفــي نهايــة الزمــان
يُعطــى ختــم الجبهــة لشــعب هللا األميــن ،الذيــن يحفظــون وصايــاه (رؤيــا  .)12 ،1 :14وهــو
«الترســخ فــي
ليــس عالمــة مرئيــة توضــع علــى الجبهــة ،ولكنــه يعنــي كمــا تذكــر روح النبــوة:
ُّ
الحــق ،ذهن ًيــا وروح ًيــا ،لئــا يتزعــزع (شــعب هللا)» ( ،Last Day Eventsصفحــة  .)220وعلــى
النقيــض ،أولئــك الذيــن يقفــون أخيـ ًرا إلــى جانــب الوحــش ،يســتلمون عالمــة الوحــش (رؤيــا
.)17 ،16 :13
ا ُ ْختُ ِبــرت أمانــة شــعب هللا المختوميــن فــي كل جيــل .ولكــن اختبــار األمانــة فــي األزمــة
األخيــرة ســيكون حــول حفــظ وصايــا هللا (انظــر رؤيــا 17 :12؛  .)12 :14وســتكون الوصيــة
الرابعــة باألخــص اختبــار الطاعــة هلل (رؤيــا  .)7 :14فكمــا كان الســبت عالمــة شــعب هللا فــي
األزمنــة الكتابيــة (حزقيــال 20 ،12 :20؛ عبرانييــن  ،)10 ،9 :4ســيكون هــو أيضً ــا عالمــة والئنــا
هلل فــي األزمــة األخيــرة.
يعمــل الختــم فــي زمــن النهايــة أيضً ــا بصفتــه عالمــة للحمايــة مــن القــوات المدمــرة
للضربــات الســبعة األخيــرة (انظــر حزقيــال  11 -1 :9لتصــور خلفيــة رؤيــا  .)3-1 :7وعليــه،
يُجــاب علــى الســؤال المطــروح فــي رؤيــا  17 :6إجاب ـ ًة نهائي ـةً :أولئــك الذيــن سيســتطيعون
الوقــوف محمييــن فــي يــوم غضــب هللا هــم شــعب هللا المختوميــن.

يحذرنــا بولــس الرســول كيــا نُحــزن الــروح القــدوس الــذي بــه خُتمنــا (أفســس :4
 .)30مــاذا يعنــي ذلــك؟ كيــف نُحــزن الــروح القــدس؟ بمجــرد اإلجابــة ،أي ق ـرارات
يمكنــك اتخاذهــا لتســاعدك علــى ّأل تُحزنــه؟
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االثنني



 4شباط (فرباير)

عبيد هللا المختومين


اقــرأ رؤيــا  .8-4 :7مــا هــو عــدد عبيــد هللا المختوميــن؟ مــا هــو معنــى هــذا العــدد
المحــدد؟

يشــير إعــان عــدد أولئــك الذيــن ختمــوا إلــى اكتمــال الختــام .ويســمع يوحنــا أن عددهــم
 144,000اختيــروا مــن أســباط إسـرائيل االثنــي عشــر .اإلشــارة هنــا ليســت لعــدد حرفــي بــل
لمــا يعنيــه العــدد .حيــث يتكــون العــدد  144,000مــن  12مضروبًــا فــي  12مضروبًــا فــي
 .1000والرقــم اثنــا عشــر هــو رمــز لشــعب هللا :أســباط إسـرائيل وعــدد الكنائــس المبنيــة علــى
ـول (أفســس  .)20 :2وعليــه ،فالعــدد  144,000يرمــز إلــى إجمالــي
أســاس االثنــي عشــر رسـ ً
شــعب هللا فــي نهايــة الزمــان« ،جميــع إســرائيل» (اليهــود واألمــم) المســتعدون لمجــيء
المســيح والذيــن ســيتغيرون دون أن يــروا موت ًــا (روميــة 26 :11؛ 1كورنثــوس )53–51 :15
.
مــن الواضــح أن االثنــي عشــر ســبطًا المدرجيــن فــي رؤيــا  7ليســوا حرفييــن ،ألن أســباط
إسـرائيل االثنــي عشــر ،التــي تشــمل المملكتيــن الشــمالية والجنوبيــة ،ليــس لهــا وجــود اليــوم.
حيــث ِأســرت أســباط المملكــة الشــمالية العشــرة خــال الغــزو األشــوري (2ملــوك ،)23-6 :17
وهنــاك اختلطــوا بأمــم أخــرى .ولــذا ،ال تشــكل األســباط االثنــا عشــر اليهوديــة اليــوم.
كمــا أن قائمــة األســباط االثنــي عشــر فــي رؤيــا  7ال تشــبه أي قائمــة أخــرى موجــودة
أول
فــي الكتــاب المقــدس (قــارن عــدد 15-5 :1؛ حزقيــال  .)29-1 :48حيــث أن يهــوذا مــدرج ً
(رؤيــا  ،)5 :7عوضً ــا عــن رأوبيــن (قــارن مــع عــدد  .)5 :1وكذلــك ُحــذف ســبطا دان وإفرايــم
ال ُمدرجــان فــي قائمتــي عــدد  1وحزقيــال  ،48مــن القائمــة الموجــودة فــي رؤيــا  ،7بينمــا ضُ ـ ّم
يوســف والوي عوضً ــا عنهمــا (رؤيــا  .)8 ،7 :7والســبب الواضــح الســتثناء إفرايــم ،ودان علــى
مــا يبــدو ،مــن القائمــة الموجــودة فــي رؤيــا  ،7هــو ألن فــي العهــد القديــم هذيــن الســبطين
متمــردان وعابــدا أوثــان (1ملــوك 29 :12؛ هوشــع .)17 :4
قائمــة األســباط فــي رؤيــا  7هــي ليســت تاريخيــة بــل روحيــة .حيــث يشــير غيــاب دان
وإفرايــم مــن القائمــة إلــى أن عــدم أمانــة هذيــن الســبطين لــن يكــون لهــا مكانـ ًة بيــن عبيــد
هللا المختوميــن .وكذلــك يشــار للكنيســة فــي العهــد الجديــد باســم أســباط إس ـرائيل االثنــي
عشــر (يعقــوب  .)1 :1وعليــه فــإن االثنــي عشــر ســبطًا فــي رؤيــا  7يرمــزوا لــكل شــعب هللا،
الذيــن ســيصبرون للنهايــة ،يهــو ًدا وأم ًمــا.

أي تأكيدات كتابية يعطيها هللا ألولئك الذين سيعيشون في وقت الضيقة؟
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 5شباط (فرباير)

الجمع الكثير
اقــرأ رؤيــا  .10 ،9 :7أي مجموعــة مــن القديســين يراهــا يوحنــا عنــد هنــا؟ كيــف
يوصفــون؟ ومــن أيــن يأتــون؟ مــاذا يصرخــون أمــام عــرش هللا؟



يــرى يوحنــا َج ْم ًعــا كَ ِثيـ ًرا «لَـ ْم يَ ْسـتَ ِط ْع أَ َحـ ٌد أَ ْن يَ ُعـ َّد ُه» ،أولئــك الذيــن أتــوا « ‹ ِمـ َن الضِّ ي َقـ ِة
الْ َع ِظي َم ـ ِةَ ،وقَ ـ ْد غ ََّس ـلُوا ثِ َيابَ ُه ـ ْم َوبَ َّيضُ ــوا ثِ َيابَ ُه ـ ْم ِفــي َد ِم الْ َخ ـ ُر ِ
وف› » (رؤيــا  .)14 :7ويعنــي
هــذا أنهــم مجموعــة مميــزة مــن النــاس ظلــوا أمنــاء ليســوع علــى الرغــم مــن الضيقــة التــي
مــروا فيهــا ،و ُر ِمــز ألمانتهــم باكتســائهم بثيــاب بــره الكامــل .تســتخدم كلمــة «ضيقــة» م ـرا ًرا
فــي الكتــاب المقــدس لإلشــارة إلــى األمــور التــي يعانــي منهــا المؤمنــون بســبب إيمانهــم
(انظــر مثـ ًـا ،خــروج 31 :4؛ مزمــور 9 :9؛ متــى 9 :24؛ يوحنــا 33 :16؛ روميــة  .)3 :5ولذلــك ،مــع
أن بعــض المفســرين األدفنتســت ينظــرون إلــى هــذه المجموعــة كأنهــا تمثيــل آخــر للمئــة
واألربعــة واألربعيــن ألــف ،يمكننــا فهــم «الجمــع الكثيــر» كأنهــا إشــارة إلــى جميــع المفدييــن
الذيــن عانــوا بســبب إيمانهــم خــال العصــور.
َ
َ
ونــرى هنــا أيضً ــا فــي وصــف يوحنــا « َج ْمـ ٌع كَ ِثيـ ٌر لَـ ْم يَ ْسـتَ ِط ْع أ َحـ ٌد أ ْن يَ ُعـ َّد ُه» ،كمــا نــرى
فــي كل الكتــاب المقــدس ،موضــوع «الخــاص بالنعمــة» العظيــم .فدعــوى المفدييــن الوحيــدة
للحصــول علــى الخــاص وعلــى الحيــاة األبديــة وعلــى الســموات الجديــدة واألرض الجديــدة
هــو بــر المســيح الــذي أُعطــي لهــم مــن خــال النعمــة.
«وأقــرب النــاس إلــى العــرش هــم أولئــك الذيــن كانــوا قبـ ًـا متحمســين للشــيطان ،ولكــن
إذ كانــوا كشــعالت منتشــلة مــن الحريــق فقــد اتبعــوا مخلصهــم فــي تكريــس عميــق قــوي.
ويلــي هــؤالء أولئــك الذيــن قــد كملــوا الصفــات المســيحية واحتفظــوا بهــا فــي وســط الكــذب
واإللحــاد ،أولئــك الذيــن أكرمــوا شــريعة هللا فــي وقــت اعتبرهــا العالــم المســيحي باطلــة،
ومالييــن مــن كل األجيــال الذيــن استشــهدوا ألجــل إيمانهــم .وخلــف هــؤالء يوجــد « َج ْم ـ ٌع
وب َواألَل ِْســ َن ِة ... ،أَ َمــا َم
ــم َوالْ َق َبائِــلِ َوالشُّ ــ ُع ِ
كَ ِثيــ ٌر لَــ ْم يَ ْســتَ ِط ْع أَ َحــ ٌد أَ ْن يَ ُعــ َّد ُهِ ،مــ ْن ك ُِّل األُ َم ِ
الْ َعـ ْر ِش َوأَ َمــا َم الْ َخـ ُر ِ
ـاب بِيـ ٍ
ـض َو ِفــي أَيْ ِدي ِهـ ْم َسـ َع ُف ال َّن ْخــلِ » (رؤيــا .)9 :7
وفُ ،متَ َسـ ْر ِبلِي َن ِب ِث َيـ ٍ
لقــد انتهــت حربهــم وأحــرزوا االنتصــار .لقــد أكملــوا الســعي وأخــذوا الجعالــة .وســعف النخــل
التــي فــي أيديهــم هــي رمــز االنتصــار ،والثيــاب البيــض هــي رمــز لبــر المســيح الخالــي مــن
العيــب الــذي صــار لهــم اآلن» (روح النبــوة ،الص ـراع العظيــم ،صفحــة .)718

نعــم ،نحــن مكســوون ببــر المســيح ،عطيــة اإليمــان .ولكــن كيــف يمكننــا الثبــات
فــي ذلــك اإليمــان والبقــاء علــى أمانتنــا فــي وســط التجــارب والضيقــات؟ أو ،واألهم،
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كيــف يمكننــا الثبــات فــي ذلــك اإليمــان واألمانــة فــي أوقــات الراحــة واالزدهــار؟
(انظــر تثنيــة .)17-11 :8

األربعاء



 6شباط (فرباير)

الذين يتبعون الخروف


اقــرأ رؤيــا  .5-1 :14مــا هــي الصفــات الثالثــة األساســية للمئــة واألربعــة واألربعيــن ألــف
قديســا؟ كيــف ترتبــط هــذه الصفــات بوصــف قديســي نهايــة الزمــان فــي رؤيــا 12 :14؟
ً

رؤيــا  5 ،4 :14هــو وصــف للمئــة واألربعــة واألربعيــن أل ًفــا يتفــق مــع شــعب هللا فــي نهاية
األيــام الذيــن « يَ ْح َفظُــو َن َو َصايَــا ِ
هللا َوإِي َمــا َن يَ ُســوعَ» (رؤيــا  .)12 :14فمــع أنهــم اختبــروا مــلء
غضــب الشــيطان فــي األزمــة األخيــرة ،إال أنهــم بقــوا ثابتيــن بســبب عالقتهــم الوثيقة بيســوع.



فــي ضــوء رؤيــا  ،5 :17بــأي شــكلٍ لــم يتنجــس المئة واألربعــة واألربعــون ألفًا مع النســاء؟ كيف
تتعلق طهارة شــخصيتهم بحقيقة كونهم اشـ ُتروا من األرض « َباكــور ًة هلل» (رؤيــا )4 :14؟

الفســاد الجنســي هــو رمــز لعــدم األمانــة هلل .تتحــدث رؤيــا  5 :17عــن زانيــة األيــام األخيــرة
بابــل وبناتهــا ،التــي معهــا زنــت جميــع قبائــل األرض (انظــر رؤيــا  .)3 :18علــى الرغــم مــن
ذلــك ،ســيبقى المئــة األربعــة واألربعــون أل ًفــا أمنــاء للمســيح وســيقاومون العالقــات النجســة
مــع بابــل وكذلــك الكنائــس المرتــدة .وبذلــك ،المئــة واألربعــة واألربعــون ألفًــا «يَتْبَ ُعــو َن
الْ َخ ـ ُر َ
ـب» (.)4 :14
وف َح ْيثُ َمــا َذ َهـ َ
يســتكمل وصــف المئــة واألربعــة واألربعيــن أل ًفــا بأنهــم الذيــن «اشْ ـتُ ُروا ِمـ ْن بَ ْيــنِ ال َّنـ ِ
ـاس
بَاكُــو َر ًة ِ
هلل َولِلْ َخــ ُر ِ
وف» ( .)4 :14كانــت باكــورة الثمــار فــي إســرائيل القديمــة أفضــل ثمــار
المحصــول المقدمــة هلل (عــدد  .)12 :18وقــد تشــير كلمــة «باكــورة» إلــى المخلصيــن لكونهــم
مميزيــن عــن أولئــك الذيــن فــي العالــم (يعقــوب  ،)18 :1ولكــن فــي ســفر الرؤيــا ،المئــة
واألربعــة واألربعــون أل ًفــا هــم مجموعــة خاصــة ج ـ ًدا ألنهــم ســيتغيرون دون أن يــر ْوا موتًــا
(1كورنثــوس  .)52-50 :15وعليــه ،فهــم باكــورة الحصــاد األكبــر للمخلصيــن فــي جميــع العصور
(انظــر رؤيــا .)16-14 :14

مــا هــي الطــرق التــي يمكــن أن تعرضنــا ،حتــى علــى غيــر علـ ٍـم ،لخطــر اقتـراف الزنــا
الروحــي؟ لمــاذا يُعــد االعتقــاد بأننــا لســنا فــي ذلــك الخطــر خدا ًعــا ألنفســنا؟
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الخميس



 7شباط (فرباير)

الخالص إللهنا وللخروف
اقــرأ رؤيــا  5 :14فــي ظــل 2بطــرس  14 :3ويهــوذا  .25 ،24يصــف الرؤيــا شــعب هللا فــي
ـب» .كيــف يمكــن الوصــول لهــذا الحال؟
نهايــة الزمــان بكونهــم « ِبـاَ َع ْيـ ٍ



الصفــة األخيــرة للمئــة واألربعــة واألربعيــن أل ًفــا هــي أنهــم « ِفــي أَفْ َوا ِه ِه ـ ْم لَ ـ ْم يُو َج ـ ْد
ـب قُـ َّدا َم َعـ ْر ِش ِ
هللا» (رؤيــا  .)5 :14ففــي حيــن أن أنــاس العالــم يختــارون
ِغـ ٌّ
ـش ،ألَنَّ ُهـ ْم ِبـاَ َع ْيـ ٍ
تصديــق أكاذيبــه ،ســينال شــعب هللا فــي األزمنــة األخيــرة محبــة الحــق بغيــة خالصهــم
(2تســالونيكي .)11 ،10 :2
تشــير عبــارة «بــا عيــب» ( amōmosفــي اليونانيــة) إلــى والء المئــة واألربعــة واألربعيــن
مقدســا (الوييــن 2 :19؛ 12بطــرس :2
أل ًفــا للمســيح .ففــي الكتــاب المقــدس يُدعــى شــعب هللا
ً
 .)9وكان إبراهيــم (تكويــن  )1 :17وأيــوب (أيــوب  )1 :1رجــان بــا عيــب .كمــا أن المســيحيين
ـب (أفســس 27 :5؛ فليبــي .)15 :2
مدعــوون ليكونــوا مقدســين وبــا عيـ ٍ



اقــرأ روميــة  .24-19 :3لمــاذا يجــب علينــا دو ًمــا إبقــاء هــذه الحقيقــة الحاســمة
نصــب أعيننــا؟

ـخص
فــي أواخــر أيــام تاريــخ هــذا العالــم ســوف يعكــس المئــة واألربعــة واألربعــون ألفًا شـ َ
المســيح .وســيعكس خالصهــم مــا فعلــه المســيح ألجلهــم عوضً ــا عــن قدســيتهم وأعمالهــم
غســل المئــة واألربعــة واألربعــون أل ًفــا ثيابهــم وبيضوهــا بــدم
(انظــر أفســس  .)10-8 :2حيــث ّ
الخــروف (رؤيــا  ،)14 :7وبذلــك ُو ِجــدوا « ِبـاَ َدنَـ ٍ
ـب» أمــام هللا (2بطــرس .)14 :3
ـس َوالَ َع ْيـ ٍ
ُغســل مــن كل مــا هــو أرضــي إلــى أن نعكــس صــورة مخلصنــا
«نحــن بحاجــة ألن نُ َنقــى ون ّ
ونصبــح ‹شُ ـ َركَا َء الطَّبِي َعـ ِة ا ِإلل ِهيَّـ ِة›....

«لــن يكــون قــول أننــا مخلّصــون وبــا خطيــة آم ًنــا إال فقــط عندمــا ينتهــي ص ـراع
الحيــاة ،عندمــا يوضــع الســاح عنــد قدمــي يســوع ،عندمــا يُ َم َّجــد قديســي هللا»
(روح النبــوة ،Selected Messages ،مجلــد  ،3صفحــة  .)356 ،355كيــف يمكننــا
أن نحيــا حيــاة القداســة مــع االســتعداد الفعلــي لألبديــة ولكــن دون المعانــاة مــن
ســقطات المثاليــة والقداســة المتطرفــة؟
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الجمعة



 8شباط (فرباير)

لمزيـد مـن الدرس :هوية المئة واألربعة واألربعين ألفًا هو موضوع مناقشـات سـاخنة.
مـا يتضـح فـي الرؤيـا هو أن المئـة واألربعة واألربعين ألفًـا هم آخر جيل من شـعب هللا في األيام
األخيـرة مـن تاريـخ هـذه األرض .ونحن نعلم أنهم سـيجوزون في زمن ضيقٍ ولكنهم سـينجون من
الضربات السـبعة األخيرة (انظر مزمور  )16-7 :91وأن أمانتهم سـتُختبر أكثر من أي جيلٍ مضى.
لــم يُكشــف لنــا َمــن بالتحديــد ســيكون فــي تلــك المجموعــة .فهويتهــم أح ـ ُد األس ـرار
التــي احتفــظ بهــا الــرب لنفســه (تثنيــة  .)29 :29ولــن يَكْشــف لنــا ع َّمــن ســيكون جــز ًءا مــن
هــذه المجموعــة الخاصــة بالقديســين المخلصيــن إال المســتقبل .وفيمــا يتعلــق بهــذا الســر،
ُحذرنــا بالتحذيــر اآلتــي:
«يقــول المســيح أنــه ســيكون فــي الكنيســة أولئــك الذيــن ســيأتون بخرافــات ومزاعــم ،فــي
حيــن أن هللا قــدم حقائــق عظيمــة مهذّبــة ومشـ ّرفة يجــب أن تحفــظ أبـ ًدا فــي ذاكرتنــا .وعندمــا
يتبــع النــاس هــذه النظريــة وتلــك النظريــة ،عندمــا يقودهــم فضولهــم لمعرفــة أمــ ًرا ليــس
ضروريًــا لهــم معرفتــه ،ال يقودهــم هللا فــي ذلــك .فخطتــه ليســت فــي أن يأتــي شــعبه بأم ـ ٍر
عليهــم افتراضــي ،أمــر ال ت ُعلّمــه الكلمــة .وإرادتــه ليســت فــي أن يدخلــوا فــي صـراع حول أســئلة
لــن تســاعدهم روحيًــا ،نحــو :م ّمــن ســيتكون المئــة واألربعــة واألربعيــن أل ًفــا؟ فهــذه ســيعرفها
مختــارو هللا وشــيكًا دون تســاؤل» (روح النبــوة ،Selected Messages ،مجلــد  ،1صفحــة .)174

أسئلة للنقاش:
 .1فكّــر فــي النصيحــة التاليــة« :دعنــا نكافــح بــكل مــا أتانــا هللا مــن قــوة كــي نكــون
مــن ضمــن المئــة واألربعــة واألربعيــن أل ًفــا» (تعليقــات روح النبــوةSDA Bible ،
 ،Commentaryمجلــد  ،7صفحــة  .)970كيــف لنــا أن نطبــق هــذه الكلمــات؟ كيــف
يؤثــر هــذا الكفــاح علــى قراراتــك اليوميــة؟
قديســا
 .2أحــد الصفــات المهمــة المميــزة للمئــة واألربعــة واألربعيــن ألــف ً
فــي نهايــة الزمــان هــي الترنــم بالترنيمــة الجديــدة .وهــي ترنيمــة ال يســتطيع أن
يرنمهــا إال المئــة واألربعــة واألربعــون أل ًفــا ألنهــا ترنيمــة االختبــار – اختبــار لــم
تختبــره أي مجموعــة أخــرى قــط فــي التاريــخ (رؤيــا 4 ،3 :14؛ رؤيــا .)3 ،2 :15
إذ تفكــر فــي حياتــك الخاصــة ،كيــف تعكــس مســيرتك الروحيــة الحاليــة ترنيمــة
اختبــار جديــد مــع هللا؟ أم هــل تعكــس حياتــك قصصــك الماضيــة التافهــة عــن
أعمــال هللا فــي حياتــك ،مفتقــر ًة إلــى براهيــن التكريــس الحاضــر؟ أي تغييــرات
يمكنــك صنعهــا اآلن لتســاعدك علــى إعــادة تكريــس حياتــك لــه؟
 .3مــا هــو الفــرق بيــن المعرفــة عــن المســيح ومعرفتــه الحقيقيــة؟ إذا ســألك
أحدهــم« :كيــف تصــف المســيح؟» ،مــاذا ســتكون إجابتــك ،ولمــاذا؟
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