الدرس السابع

 * 15-9شباط (فرباير)

األبواق السبعة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :رؤيــا 13-1 :8؛ عــدد 10-8 :10؛ حزقيــال 2 :10؛ رؤيــا :10
11-1؛ دانيــال 7 ،6 :12؛ رؤيــا 13-1 :11؛ الوييــن .16
ـم أَ ْيضً ــا
آيــة الحفــظَ « :بـ ْـل ِفــي أَ َّيـ ِ
الســاب ِع َم َتــى أَ ْز َمـ َـع أَنْ ُي َبـ ِّو َقَ ،ي ِتـ ُّ
ـام َصـ ْو ِت الْ َمـا َِك َّ
ِسـ ُّر ِ
هللا ،كَ َمــا بَشَّ ـ َر َعبِيــدَ ُه األَنْ ِب َيــا َء» (رؤيــا .)7 :10
رأينــا فــي مشــهد الختــم الخامــس أن صـراخ شــعب هللا المضطَ َهـ ْد يعكــس صـراخ المؤمنين
وص ـ ّور هــؤالء المؤمنيــن بنفــوس تحــت المذبــح صارخــة هلل مــن أجــل
فــي جميــع األجيــالُ .
الس ـ ِّي ُد› » (رؤيــا  .)10 :6فحثهــم صــوتٌ مــن
العدالــة والتبريــر ،قائلــةَ ‹ « :حتَّــى َمتَــى أَيُّ َهــا َّ
الســماء علــى االنتظــار ،ألنــه ســيأتي اليــوم الــذي يديــن هللا فيــه أولئــك الذيــن أســاؤوا إليهــم.
وتصــور رؤيــا  17-15 :6يســوع آتيًــا إلــى هــذه األرض ليديــن أولئــك الذيــن أســاؤوا إلــى أتباعــه
المؤمنيــن.
كمــا يمثــل مشــهد الختــم الخامــس اختبــار شــعب هللا المتألــم عبــر التاريــخ ،منــذ زمــن
هابيــل وحتــى الزمــن الــذي ســيدين فيــه هللا أخي ـ ًرا وينتقــم «لِ ـ َد ِم َعبِيـ ِـد ِه» (رؤيــا .)2 :19
ولكــن علــى شــعب هللا المتألــم أن يظــل ثابتًــا وأن يؤمــن بــأن هللا يســمع صلــوات شــعبه.
توضــح رؤيــة األبــواق الســبعة أن هللا قــد تدخــل بالفعــل عبــر التاريــخ بالنيابــة عــن شــعبه
المضطهــد وأدان أولئــك الذيــن أســاءوا إليهــم .والهــدف مــن األبــواق الســبعة هــو التأكيــد
لشــعب هللا علــى أن الســماء ال تتجاهــل معاناتهــم.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  61شباط (فبراير).
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األحد



 10شباط (فرباير)

صلوات القديسين
يســتهل رؤيــا  8بمشــهد ســبعة مالئكــة واقفيــن أمــام هللا ومســتعدين ألن يبوقــوا بأبواقهــم.
ولكــن قبــل أن تبـ َّوق األبــواق ،يُــدرج مشــه ًدا آخــر هدفــه توضيــح المعنــى الالهوتــي لألبــواق.
اقــرأ رؤيــا  4 ،3 :8فــي ظــل وصــف الخدمــات اليوميــة فــي هيــكل أورشــليم
الموضحــة أدنــاه:
يشــرح تفســير يهــودي للكتــاب المقــدس أنــه عنــد إصعــاد تقدمــة المســاء كان ال َح َمــل
يُوضَ ــع علــى مذبــح المحرقــة ،وكان الــدم يُســكب فــي أســفل المذبــح .وكان كاه ـ ٌن مــوك ٌّل
يأخــذ مبخــرة الذهــب إلــى داخــل الهيــكل ويقــدم بخــو ًرا علــى مذبــح الذهــب فــي القــدس.
ومتــى خــرج الكاهــن يلقــي المبخــرة إلــى األرض ،فتصــدر صوتًــا مزع ًجــا .وعنــد تلــك النقطــة،
يبــوق الكهنــة الســبعة بأبواقهــم معلنيــن نهايــة خدمــات الهيــكل لذلــك اليــوم.
يمكننــا رؤيــة الكيفيــة التــي تُســتخ َدم بهــا لغــة خدمــة المســاء فــي رؤيــا  .5-3 :8مــن
ـب الَّـ ِـذي أَ َمــا َم الْ َعـ ْر ِش» (رؤيــا
الجديــر بالمالحظــة أن المــاك يســتلم بخــو ًرا عنــد « َم ْذبَـ ِح ال َّذ َهـ ِ
 .)3 :8وتمثــل البخــور صلــوات شــعب هللا (رؤيــا  .)8 :5ويســتجيب هللا صلواتهــم اآلن.
قدمت رؤيا  5-3 :8معلومات مهمة بشأن األبواق في الرؤيا:
أ .األبــواق الســبعة هــي أحــكام هللا علــى البشــرية المتمــردة اســتجاب ًة لصلــوات شــعبه
ال ُمضطَ َهــ ْد.
ب .تتبــع األبــواق مــوت يســوع بصفتــه الحمــل وتبــوق بالتعاقــب عبــر التاريــخ حتــى
المجــيء الثانــي (انظــر رؤيــا .)18-15 :11




اقــرأ رؤيــا  5 :8فــي ظــل حزقيــال  .2 :10كيــف توضــح رؤيــة حزقيــال للنــار المقذوفــة
علــى أورشــليم المرتــدة ،طبيعــة األبــواق فــي الرؤيــا؟

يمــأ المــاك المبخــرة بنــار مــن المذبــح ويذرهــا علــى األرض .مــن المالحــظ أن هــذه
النــار مأخــوذة مــن المذبــح ذاتــه الــذي قدمــت عليــه صلــوات القديســين .وحقيقــة كــون النــار
مأخــوذة مــن ذات المذبــح تبيــن أن أحــكام األبــواق الســبعة تقــع علــى ســكان األرض اســتجاب ًة
لصلــوات شــعب هللا ،وســوف يتدخــل هللا فــي وقتــه المع ّيــن بالنيابــة عنهــم .كمــا قــد يكــون
إلقــاء المبخــرة تحذيـ ًرا بــأن شــفاعة المســيح لــن تــدوم لألبــد ،ألن فتــرة االختبــار ســوف تنتهــي
(انظــر رؤيــا .)12 ،11 :22
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 11شباط (فرباير)

معنى األبواق
تصويـ ًرا لتدخــل هللا بالنيابــة عــن شــعبه ،يســتخدم ســفر الرؤيــا صــورة األبــواق فــي العهــد
القديــم .كانــت األبــواق جــز ًءا مه ًمــا مــن الحيــاة اليوميــة فــي إسـرائيل القديمــة (انظــر عــدد
 10-8 :10و2أخبــار األيــام  .)15 ،14 :13حيــث ذكـ َّرت أصواتهــا الشــعب بأوقــات العبــادة فــي
الهيــكل؛ وكذلــك بُ ِّوقَــت األبــواق فــي المعــارك وفــي وقــت الحصــاد وفــي أثنــاء االحتفــاالت.
وارتبــط تبويــق األبــواق ارتباطًــا وثي ًقــا بالصــاة .ففــي أثنــاء العبــادة فــي الهيــكل أو فــي
أثنــاء االحتفــاالت «ذكـ َّرت» األبــواق هللا بميثاقــه مــع شــعبه .وذكـ َّرت النــاس أيضً ــا باالســتعداد
مــن أجــل «يَـ ْو َم ال ـ َّر ِّب» (يوئيــل  .)1 :2وفــي أثنــاء المعــارك ،صــوت البــوق قــدم التعليمــات
والتحذي ـرات الرئيســية و ُد ِعــي هللا ليخلــص شــعبه .هــذه الفكــرة هــي خلفيــة األبــواق فــي
ســفر الرؤيــا.


اقرأ رؤيا 13 :8؛  .21 ،20 ،4 :9من هم المعنيون بأحكام األبواق السبعة؟

تشــير األحــداث التــي تُ َف ِّجرهــا األبــواق فــي ســفر الرؤيــا إلــى تدخــل هللا عبــر التاريــخ
اســتجاب ًة لصلــوات شــعبه .فــي حيــن أن األختــام تخــص بصفــة أساســية أولئــك الذيــن ي ّدعــون
إنهــم شــعب هللا ،تذيــع األبــواق األحــكام الصــادرة ضــد ســكان األرض (رؤيــا  .)13 :8وهــي ،فــي
ذات الوقــت ،تحذي ـرات ألولئــك الســاكنين علــى األرض لكــي يتوبــوا قبــل فــوات األوان.
تغطــي األبــواق الســبعة فتــرة مــن األحــداث تمتــد مــن زمــن يوحنــا وحتــى نهايــة تاريــخ
هــذه األرض (رؤيــا  .)18-15 :11وهــي تُضْ ـ َرب بينمــا تجــري الشــفاعة فــي الســماء (رؤيــا :8
 )6-3ويُكــ َرز باإلنجيــل علــى األرض (رؤيــا  .)14 :11 - 8 :10وأحــكام األبــواق جزئيــة؛ فهــي
تؤثــر علــى ثلــث الخليقــة فقــط .يعلــن البــوق الســابع أن الوقــت قــد حــان ليجــري هللا حكمــه
العــادل .وتنطبــق األبــواق الســبعة ،تقري ًبــا ،علــى الحقــب ذاتهــا التــي ُو ِجــدت فيهــا الكنائــس
الســبعة واألختــام الســبعة:
(أ) يذيــع البوقــان األوالن أحكا ًمــا ضــد األمــم التــي صلبــت المســيح واضطهــدت الكنيســة
األولــى :أورشــليم المتمــردة ،واالمبراطوريــة الرومانيــة.
(ب) يصــور البوقــان الثالــث والرابــع حكــم الســماء علــى ارتــداد الكنيســة المســيحية فــي
فتــرة العصــور الوســطى.
(ج) يصــف البوقــان الخامــس والســادس األط ـراف المتحاربــة فــي العالــم الدينــي خــال
أواخــر العصــور الوســطى وفتــرة مــا بعــد اإلصــاح .وتتميــز هــذه الفت ـرات بنشــاط شــيطاني
متزايــد الــذي يجــذب العالــم فــي النهايــة إلــى معركــة هرمجــدون.
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بــا شــك التاريــخ دامــي وملــيء باأللــم واألســف .كيــف يجــب أن تســاعدنا هــذه
الحقيقــة المحزنــة علــى أن نــدرك مــدى روعــة مــا ُوعدنــا بــه فــي يســوع؟

الثالثاء
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مفتوح
المالك وسف ٌر
ٌ

يأتــي بنــا البــوق الســادس إلــى زمــن النهايــة .مــا هــو األمــر الــذي ُدعــي شــعب هللا لفعلــه
خــال هــذا الزمــن؟ قبــل إعــان البــوق الســابع ،يُــدرج فتــرة فاصلــة تشــرح مهمــة شــعب هللا
وتجربتهــم فــي زمــن النهايــة.


اقرأ رؤيا  .4-1 :10ماذا يحدث هنا؟

«إن المــاك القــادر الــذي و ّجــه يوحنــا هــو شــخص يســوع المســيح» (تعليقــات روح
النبــوة ،The SDA Bible Commentary ،مجلــد  ،7صفحــة  .)971وهــو يضــع قدميــه علــى
البحـ�ر واألرض ،ممـ�ا يشيــر إلــى حكمــه الكونــي ،وأن مــا هــو علــى وشــك إعالنــه لــه أهميــة
عالميــة .ويصــرخ صرا ًخــا كزمجــرة األســد .وزمجــرة األســد ترمــز لصــوت هللا (انظــر هوشــع :11
10؛ رؤيــا .)5 :5
ال يُســمح ليوحنــا بكتابــة مــا قالتــه الرعــود .حيــث هنــاك أمــور تخــص المســتقبل لــم
يعلنهــا هللا لنــا مــن خــال يوحنــا.

اقــرأ رؤيــا  .7-5 :10وقــارن هــذا النــص مــع دانيــال  .7 ،6 :12أي كلمـ ٍ
ـات يشــترك
فيهــا النصيــن؟



عندمــا يذكــر «المــاك» أنــه «الَ يَ ُكــو َن َز َمــا ٌن بَ ْعـ ُد» (رؤيــا  ،)6 :10توضــح الكلمــة اليونانيــة
 chronosأنــه يشــير إلــى فتــرة مــن الزمــن .وهــذا يشــير إلــى دانيــال  7 ،6 :12حيــث يذكــر
المــاك أن اضطهــاد القديســين سيســتمر لزمــان وزمانيــن ونصــف زمــان ،أو  1260ســنة (- 538
 1798ب.م) التــي خاللهــا اضطهــدت البابويــة الكنيســة (قــارن دانيــال  .)25 :7وألن فــي ســفري
دانيــال والرؤيــا يرمــز «اليــوم» النبــوي إلــى ســنة (عــدد 34 :14؛ حزقيــال  ،)6 :4إذن 360
«يــوم» تســاوي  360ســنة ،وثالثــة أزمنــة ونصــف تســاوي « 1260يــوم» أو ســنة .ثــم ســتأتي
النهايــة فــي وقــت مــا بعــد هــذه الحقبــة النبويــة.
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تشــير عبــارة «الَ يَ ُكــو َن َز َمــا ٌن بَ ْعـ ُد» إلــى نبــوات دانيــال الزمنيــة ،وباألخــص نبــوة األلفيــن
وثالثمائــة يو ًمــا نبويًــا فــي دانيــال  457( 14 :8ق.م  1844 -ب.م) .وبعــد هــذه الحقبــة لــن
يكــون هنــاك أي حقــب زمنيــة نبويــة .إذ تقــول روح النبــوة« :هــذا الزمــن ،الــذي يعلنــه
المــاك بق ََسـ ٍـم ،هــو  . . .زمــن نبــوي ،الــذي يجــب أن يســبق مجــيء ربنــا .أي لــن تتلقــى
النــاس رســالة أخــرى عــن زمــن معيــن .وبعــد هــذه الحقبــة الزمنيــة ،التــي تمتــد مــن 1842
وحتــى  ،1844لــن يكــون هنــاك اقتفــاء مؤكَّــد للزمــن النبــوي .ويصــل أطــول تقديــر زمنــي
إلــى خريــف ،Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary( »1844
مجلــد  ،7صفحــة .)971

مــاذا تخبرنــا مقولــه روح النبــوة هــذه عــن ضــرورة تجنــب جميــع التكهنــات الزمنيــة
المستقبلية؟

األربعاء
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أكْل السفر
اقــرأ رؤيــا  .11-8 :10يُســتخدم األكل فــي الكتــاب المقــدس لوصــف قبــول رســالة مــا مــن
هللا إلعالنهــا للشــعب( .انظــر حزقيــال 11 :3 - 8 :2؛ إرميــا  .)16 :15تقــدم الرســالة أخبــا ًرا
ســارة عنــد اســتالمها؛ ولكــن عندمــا تُعلَــن ،ينجــم عنهــا أحيانًــا م ـرارة إذ يقاومهــا الكثيــرون
ويرفضونهــا.
لتجربــة يوحنــا فــي أكل الســفر (الــذي يمثــل ســفر دانيــال) بمزيجهــا الحلــو والمــر عالقـ ٌة
بإعــان نبــوات دانيــال عــن نهايــة الزمــان .حيــث يمثــل يوحنــا هنــا الكنيســة الباقيــة ال ُمكلفــة
بإعــان اإلنجيــل األبــدي (انظــر رؤيــا  )7 ،6 :14عنــد نهايــة نبــوة دانيــال الزمنيــة (دانيــال :7
 )25أو األلــف ومئتيــن وســتين يو ًمــا /ســنةً.
ويوضــح الســياق أن رؤيــة يوحنــا تشــير إلــى تجربــة أخــرى ،يمتــزج فيهــا طعــم الم ـرارة
والحــاوة ،حدثــت عنــد نهايــة الفتــرة النبويــة المكونــة مــن ألفيــن وثــاث مئــة ســنة .حيــث
عندمــا ظــن أتبــاع ميلــر ،اســتنا ًدا إلــى نبــوات دانيــال ،أن المســيح ســيعود فــي عــام ،1844
كانــت الرســالة ُحلــو ًة لهــم .ولكــن عندمــا لــم يظهــر المســيح حســبما توقعــوا ،أُحبطــوا إحباطًــا
ُمـ ًرا وفتشــوا الكتــاب المقــدس بحثًــا عــن فه ًمــا أوضــح.
تشــير مهمــة يوحنــا بــأن «يتنبــأ أيضً ــا» علــى العالــم ،إلــى األدفنتســت حفظــة الســبت
الذي أُقيمـ�وا لغــرض إعــان رســالة المجــيء الثانــي وف ًقــا لنبــوات دانيــال والرؤيــا.


اقرأ رؤيا  .2 ،1 :11ما المطلوب من يوحنا فعله؟
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تواصــل هــذه الفقــرة المشــهد فــي رؤيــا  .10وفيهــا أُمــر يوحنــا بقيــاس الهيــكل والمذبــح
والســاجدين .يشــير مفهــوم القيــاس فــي الكتــاب المقــدس مجــازًا إلــى الدينونــة (انظــر متــى :7
 .)2ويوجــد الهيــكل المطلــوب قياســه فــي الســماء ،حيــث يكهــن يســوع لنــا .ويشــير ذكــر الهيــكل
والمذبــح والســاجدين إلــى يــوم الكفــارة (انظــر الوييــن  .)19-16 :16حيــث كان هــذا اليــوم يــوم
«كيْــلٍ» ،فيــه قضــى هللا فــي خطايــا شــعبه .وعليــه ،تشــير رؤيــا  1 :11إلــى الدينونــة التــي تحــدث
قبــل المجــيء الثانــي .وتخــص هــذه الدينونــة حصريًــا شــعب هللا الســاجدين فــي الهيــكل.
كمــا توضــح رؤيــا  1 :11أن رســالة المقــدس الســماوي هــي لُــب اإلعــان األخيــر لإلنجيــل،
التــي تشــمل تبرئــة شــخصية الــرب .حيــث تقــدم فــي حــد ذاتهــا كامــل أبعــاد رســالة اإلنجيــل
المتعلقــة بعمــل المســيح الكفــاري وبــره بصفتــه الوســيلة الوحيــدة لخــاص البشــر.

آخذيــن فــي االعتبــار مــدى أهميــة الــدم لطقــس يــوم الكفــارة (انظــر الوييــن ،)16
كيــف يمكننــا أن نضــع دو ًمــا نصــب أعيننــا حقيقــة كــون الدينونــة بمثابــة أخبــا ًرا
ســارة؟ ولمــاذا تعــد هــذه الحقيقــة فــي غايــة األهميــة؟

الخميس
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الشاهدان


اقــرأ رؤيــا  .6-3 :11بأيــة طــرق يعكــس الشــاهدان زربابــل ويشــوع فــي دورهمــا
الملكــي والكهنوتــي؟ انظــر زكريــا .14-11 ،3 ،2 :4
تأتــي فكــرة الشــاهدين مــن النظــام القانونــي اليهــودي الــذي يتطلــب شــاهدين علــى
األقــل إلثبــات صحــة أمــر مــا (يوحنــا  .)17 :8ويمثــل الشــاهدان الكتــاب المقــدس بعهديــه
القديــم والجديــد .واالثنــان ال يمكــن فصلهمــا .وشــعب هللا مدعــ ٌو للكــرازة للعالــم برســالة
الكتــاب المقــدس كاملــ ًة — «بِــك ُِّل َمشُ ــو َر ِة ِ
هللا» (أعمــال الرســل .)27 :20
يص ـ َّور الشــاهدين وهمــا يتنبــآن فــي مســو ٍح خــال الفتــرة النبويــة المكونــة مــن 1260
يوم/ســنة ( 1798 - 538ب.م) .والمســح هــو لبــاس النــوح (تكويــن )34 :37؛ فهــو يشــير إلــى
األوقــات الصعبــة عندمــا ُد ِفنــت الحقائــق الكتابيــة و ُر ِدمــت بالتقاليــد البشــرية.



اقــرأ رؤيــا  .13-7 :11صــف بكلماتــك مــا حــدث للشــاهدين عنــد نهايــة األلــف ومئتيــن
وســتين يو ًما نبويًا/ســن ًة؟
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يصعــد الوحــش الــذي يقتــل الشــاهدين مــن مســكن الشــيطان ذاتــه .وينطبــق قتــل
الشــاهدين هــذا تاريخ ًيــا علــى الهجــوم اإللحــادي علــى الكتــاب المقــدس وإســقاط الديــن
بســبب أحــداث الثــورة الفرنســية .فــأدى النظــام المناهــض للديــن الــذي تأســس فــي فرنســا
إلــى االنحــدار األخالقــي فــي ســدوم ،والغــرور الملحــد فــي مصــر ،وحــال التمــرد فــي أورشــليم.
فمــا حــدث ليســوع فــي أورشــليم يحــدث اآلن للكتــاب المقــدس مــن خــال هــذا النظــام
المناهــض للديــن.
تشــير قيامــة الشــاهدين إلــى االنتعــاش العظيــم الحاصــل فــي االهتمــام بالكتــاب المقــدس
فــي أعقــاب الثــورة الفرنســية ،األمــر الــذي أدى إلــى قيــام حركــة المجــيء الثانــي واســتعادتها
للحــق الكتابــي ،وتأســيس مجتمعــات كتابيــة ،ونشــر الكتــاب المقــدس حــول العالــم.
كمــا سيشــهد العالــم قبيــل النهايــة إعــان عالمــي أخيــر لإلنجيــل (رؤيــا  .)4-1 :18وســتهيج
هــذه الرســالة معارضــة مد َع َمــة مــن ِق َبــل هيئــات شــيطانية وتصنــع معجـزات لتُ ِضــل العالــم
وتجــذب عبــدة الوحــش إلــى معركــة أخيــرة ضــد شــهود هللا األمنــاء (انظــر رؤيــا .)16-13 :16

الجمعة
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لمزيــد ِمــن الــدرس :يشــير البــوق الســابع (رؤيــا  )18-15 :11إلــى ختــام تاريــخ
هــذه األرض .إذ قــد حــان الوقــت ليعلــن هللا عــن قوتــه وملكــه .وأوشــك هــذا الكوكــب
المتمــرد ،الــذي ال يــزال يخضــع لســيادة إبليــس منــذ آالف الســنين ،علــى الخضــوع
مجــد ًدا لســيادة هللا وحكمــه .فبعــد مــوت المســيح علــى الصليــب وصعــوده إلــى
الســماء ،أُعلِــن المســيح حاك ًمــا شــرع ًيا لــأرض (رؤيــا  .)11 ،10 :12فيســتمر الشــيطان
فــي تدميــر كل مــا فــي اســتطاعته ،عال ًمــا أن زمانــه قصيــر (رؤيــا  .)12 :12ومــن ثــم،
يبشــر البــوق الســابع بــأن القــوات المغتصبــة تــم التعامــل معهــا وأن هــذا العالــم يخضع
أخي ـ ًرا لحكــم المســيح العــادل.
يرســم البــوق الســابع المعالــم الرئيســة لمحتــوى بقيــة الســفر )1( :كانــت األمــم غاضبــة:
تصــف رؤيــا  14-12الشــيطان بأنــه مملــو ٌء غض ًبــا (رؤيــا  ،)17 :12وأنــه بمســاعدة محالفيــه
االثنيــن — وحــش البحــر ووحــش األرض — يعــد أمــم العالــم لمقاتلــة شــعب هللا)2( .
أُك ِمــل غضبــك :إن جــواب هللا علــى غضــب األمــم هــو الضربــات الســبعة األخيــرة ،والتــي
يشــار إليهــا بأنهــا غضــب هللا (انظــر رؤيــا  )3( .)1 :15وقــت دينونــة األمــوات يوصــف فــي
رؤيــا  )4( .15-11 :20مكافــأة عبيــد هللا مصــورة فــي رؤيــا  )5( .22-21تدميــر أولئــك الذيــن
دمــروا األرض :تذكُــر رؤيــا  2 :19أن بابــل األخيــرة دينــت ألنهــا أفســدت األرض .وســيكون
تدميــر الشــيطان وجنــوده وحليفيــه االثنيــن المشــهد األخيــر مــن مســرحية الصـراع العظيــم
(رؤيــا .)15 :20 - 11 :19
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أسئلة للنقاش
 .1نجــد أحيانًــا أن كـرازة اإلنجيــل قــد تكــون تجربــة ُمــرة (رؤيــا )10 :10؛ إذ ترفــض

كلماتنــا و ُيس ـخَر منهــا ،وقــد نُر َفــض نحــن و ُيس ـخَر منــا .وقــد تثيــر الك ـرازة أحيانًــا
المعارضــة .أي الشــخصيات الكتابيــة التــي تفتكــر بهــا واجهــت هــذه التجــارب؟
ومــاذا يمكننــا التعلــم مــن خبراتهــا مــن أجــل فائدتنــا نحــن أيضً ــا؟
 .2تأمــل فــي العبــارات اآلتيــة « :حذرتــك مـرا ًرا وتكـرا ًرا بشــأن تحديــد الزمــن .لــن
يكــون هنــاك أبــدً ا رســالة أخــرى لشــعب هللا تســتند إلــى الزمــن .إذ ليــس لنــا أن
نعــرف الوقــت المحــدد ســواء النســكاب الــروح القــدس أو لمجــيء المســيح» (روح
النبــوة ،Selected Messages ،مجلــد  ،1صفحــة  .)188أي مشــاكل تجدهــا فــي رســم
مفصلــة تفصيـ ًـا دقي ًقــا عــن األحــداث األخيــرة بعــد 1844؟ كيــف
مخططــات نبويــة ّ
يمكننــا وقايــة أنفســنا مــن المخاطــر الكامنــة التــي تجلبهــا المخططــات؟
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