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* 22-16شباط (فرباير)

الشيطان عد ٌو مهزو ٌم

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :رؤيــا 12؛ تكويــن 15 :3؛ إشــعياء 15-12 :14؛ دانيــال -23 :7
25؛ 2تســالونيكي 12-8 :2؛ رؤيــا 14 ،13 :13؛ .20 :19
ـم َغلَ ُبــو ُه ِبــدَ ِم الْ َخـ ُر ِ
ـم
ـم يُ ِح ُّبــوا َح َياتَ ُهـ ْ
وف َو ِبكَلِ َمـ ِة شَ ـ َها َدتِه ِْمَ ،ولَـ ْ
آيــة الحفــظَ ‹ « :و ُهـ ْ
َح َّتــى الْ َمـ ْو ِت› » (رؤيــا .)11 :12
ت ُ ِع ُّدنــا األصحاحــات رؤيــا  14-12ألحــداث اليــوم األخيــر مــن الســفر (رؤيــا :22 – 1 :15
الســفر (رؤيــا ِ )19 :11 – 1 :1
يصــف الصراعــات الروحيــة
 .)21بينمــا النصــف األول مــن ّ
ـداث رئيس ـةٍ
للكنيســة فــي عالــم عدوانــي خــال العصــر المســيحي ،ويركِّــز الباقــي علــى أحـ ٍ
تســبق المجــيء الثانــي ومملكــة هللا.
والغــرض مــن اإلصحــاح الثانــي عشــر هــو إعطاؤنــا صــورة مكبــرة لألزمــة األخيــرة مــن
تاريــخ العالــم .فهــو يبيــن لنــا التطــور خــال تاريــخ الصـراع العظيــم بيــن المســيح والشــيطان.
والشــيطان فــي ســفر الرؤيــا هــو رئيــس أعــداء هللا وشــعبه .فوجــوده حقيقــي ،وهــو
المســئول عــن كل الشــرور والتمــرد فــي الكــون .وهــو يعلــم أن فرصتــه األخيــرة فــي االنتصــار
علــى هللا قبــل المجــيء الثانــي هــي فــي ربــح معركــة هرمجــدون .ولذلــك ،فهــو يوجــه كافــة
جهــوده نحــو اإلعــداد لذلــك الحــدث.
قصــد مــن رؤيــا  12التأكيــد لشــعب هللا علــى أن الشــيطان لــن ينتصــر .وهــو أيضً ــا تحذيـ ٌر
يُ َ
بــأن الشــيطان كلــه عزيمــة ،وبأنــه ســوف يشــن حربًــا شــامل ًة علــى كنيســة هللا الباقيــة فــي
األيــام األخيــرة وأن رجاءهــم الوحيــد وقوتهــم الوحيــدة للغلبــة همــا فــي المســيح.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  23شباط (فبراير).
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األحد



 17شباط (فرباير)

المرأة والتنين


اقــرأ رؤيــا  .5-1 :12رأى يوحنــا آيتيــن عظيمتيــن :األولــى هــي امــرأة حبلــى بطفــل،
والثانيــة هــي تنيــنَ .مــن الذيــن تمثّلهــم هاتــان اآليتــان (أو الرم ـزان)؟ ومــاذا تعلّمــه
هــذه اآليــات الكتابيــة؟

ت ُســتخدم المــرأة فــي الكتــاب المقــدس رم ـ ًزا لشــعب هللا (2كورنثــوس  :)2 :11إذ ترمــز
العــذراء العفيفــة للمؤمنيــن المخلصيــن ،بينمــا ترمــز الزانيــة للمســيحيين المرتديــن .وترمــز
أول فــي رؤيــا  12إلــى إسـرائيل ،التــي جــاء المســيا إليهــا (رؤيــا )5-1 :12؛ بينمــا ترمــز
المــرأة ً
فــي األعــداد  17-13إلــى الكنيســة الحقيقيــة التــي تلــد البقيــة.
ت ُصـ َّور هــذه المــرأة بأنهــا متســربلة بالشــمس والقمــر تحــت قدميهــا .تمثــل الشــمس فــي
الكتــاب المقــدس مجــد شــخص المســيح ،وبــره (مالخــي  .)2 :4فهــو «نُــو ُر الْ َعالَـ ِـم» (يوحنــا
 ،)12 :8ويتعيــن علــى شــعبه أن يعكســوا للعالــم نــور شــخص هللا المحــب (متــى .)16-14 :5
ويشــير القمــر بصفتــه «ال ُّنــو َر األَ ْص َغ ـ َر» (تكويــن  )16 :1إلــى وعــود العهــد القديــم المنبئــة
بعمــل المســيح فــي عهــد البشــارة.
الشــيء التالــي الــذي رآه يوحنــا فــي الرؤيــة هــو «تِ ِّني ـ ٌن َع ِظي ـ ٌم أَ ْح َم ـ ُر ،لَ ـ ُه َس ـ ْب َع ُة ُر ُؤ ٍ
وس
َو َعشَ ـ َر ُة قُ ـ ُرونٍ » (رؤيــا  .)3 :12ويع ـ َّرف التنيــن فيمــا بعــد بأنــه إبليــس والشــيطان ،الحيــة
القديمــة (رؤيــا  .)9 :12و « َذنَبُــ ُه» الــذي يرمــز إلــى الوســائل التــي يســتخدمها الشــيطان
للخــداع (إشــعياء 15 ،14 :9؛ رؤيــا  ،)10 :9جـ َّر ثلــث نجــوم الســماء وطرحهــا إلــى األرض (رؤيــا
 .)4 :12ويُظْ ِهــر هــذا الســلوك إنَّــه بمجــرد ســقوطه مــن مكانتــه الســامية فــي الســماء (إشــعياء
 )15 -12 :14اســتطاع الشــيطان أن يخــدع ثلــث المالئكــة .وهــذه المالئكــة الســاقطة هــي
الشــياطين التــي تســاعد إبليــس فــي معارضــة هللا وعملــه الخالصــي( .انظــر 1تيموثــاوس .)1 :4
كمــا يســتخدم ســفر الرؤيــا التنيــن ،الموصــوف بــأن « لَـ ُه َس ـ ْب َع ُة ُر ُؤ ٍ
وس َو َعشَ ـ َر ُة قُـ ُرونٍ »،
رمــ ًزا لتلــك الوســائل فــي العالــم التــي تســتخدمها رومــا الوثنيــة الشــيطانية (رؤيــا )4 :12
والروحانيــة (رؤيــا « .)13 :16والتنيــن يقــال عنــه أنــه الشــيطان (رؤيــا  .)9 :12فهــو الــذي
حـ ّرض هيــرودس علــى قتــل المخلّــص .لكـ ّن وســيلة الشــيطان العظمــى فــي محاربتــه للمســيح
وشــعبه فــي غضــون القــرون األولــى مــن التاريــخ المســيحي كانــت هــي اإلمبراطوريــة
الرومانيــة التــي كانــت الوثنيــة فيهــا هــي الديانــة الســادة .وهكــذا ففــي حيــن أن التنيــن يرمــز
مبدئ ًيــا إلــى الشــيطان فإنــه بالمعنــى الثانــي رمــز إلــى رومــا الوثنيــة» (روح النبــوة ،الص ـراع
العظيــم ،صفحــة .)399
59

اقــرأ رؤيــا ُ .9 :12يدعــى الشــيطان «الْ َح َّيـ ُة الْ َق ِدي َمـ ُة» .أي ارتبــاط يوجــد بيــن تكويــن :3
 15ومحاولــة التنيــن إلهــاك نســل المــرأة « َم َتــى َولَــدَ ْت» (رؤيــا )4 :12؟



منــذ البــدء كان الشــيطان ينتظــر المســيا — الطفــل المولــود — حتى يهلكــه .ول ّما ولد المســيا
أخي ـ ًرا ،اســتخدم الشــيطان رومــا الوثنيــة (المرمــوز إليهــا أيضً ــا بالتنيــن فــي رؤيــا  )4 :12محاول ـ ًة
إلهالكــه (انظــر متــى  .)16-13 :2ولكــن «ا ْختُ ِطـ َـف» الطفــل «إِلَــى ِ
هللا َوإِلَــى َع ْر ِشـ ِه» (رؤيــا .)5 :12

االثنني



 18شباط (فرباير)

سقوط الشيطان إلى األرض



ـرب فــي الســماء .مــا هــي طبيعــة تلــك الحــرب
اقــرأ رؤيــا  ،9-7 :12التــي تتكلــم عــن حـ ٍ
التــي نجمــت عــن طــرد الشــيطان مــن الســماء؟

طُـ ِر َد الشــيطان مــن الســماء فــي بدايــة الصـراع العظيــم عندمــا تمــرد علــى حكــم هللا .إذ
ـي» (إشــعياء .)15-12 :14
أراد أن يســتولي علــى العــرش فــي الســماء وأن يصيــر « ِمثْـ َـل الْ َعلِـ ِّ
فوقــف فــي ثــورة علنيــة ضــد هللا ،ولكنــه ُه ـزِم ونُ ِفــي إلــى األرض .ومــع ذلــك ،بخداعــه آلدم
وحــواء اغتصــب الشــيطان ســلطة آدم علــى هــذا العالــم (لوقــا  .)6 :4وبصفتــه حاكــم هــذا
نصــب نفســه بنفســه (يوحنــا  ،)31 :12اكتســب حــق الدخــول إلــى الســماء
العالــم الــذي ّ
لحضــور المجلــس الســماوي بصفتــه ممثـ ًـا عــن األرض (أيــوب  .)12-6 :1ومــع ذلــك ،منــذ
هزيمتــه عنــد الصليــب ،ال يـزال الشــيطان ومالئكتــه الســاقطة محجوزيــن فــي األرض كســجن،
إلــى أن ينالــوا عقابهــم (2بطــرس 4 :2؛ يهــوذا .)6
بموتــه اســترد يســوع مــا قــد فُ ِقــد ،فانكشــفت شــخصية الشــيطان الحقيقيــة أمــام
المســكونة« .رأى الشــيطان أن القنــاع الــذي كان يخفــي تحتــه حقيقتــه قــد تمــزق ،فانكشــفت
سياســته الخادعــة أمــام المالئكــة غيــر الســاقطين وأمــام مســكونة الســماء ،وأعلــن عــن نفســه
كقاتــل .فــإذ أهــرق دم ابــن هللا فقــد حــرم نفســه مــن عطــف الكائنــات الســماوية ومحبتهــم.
ومنــذ ذلــك الحيــن صــار عملــه محصــو ًرا» (روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)723
فانتقــل حكــم األرض أمــام المســكونة كلهــا مــن الشــيطان إلــى يســوع وأُعلِــن حاك ًمــا شــرع ًيا
لــأرض (أفســس 22-20 :1؛ فيلبــي .)11-9 :2
ِ
ـس هـذَا
تنبــأ يســوع عــن هــذا الحــدث قائـ ًـا« :ا َآل َن َديْ ُنونَـ ُة هـذَا الْ َعالَـ ِـم .ا َآل َن يُطْـ َر ُح َرئيـ ُ
الْ َعالَـ ِـم َخا ِر ًجــا» (يوحنــا .)31 :12
60

‹صــا َر َخ ـا َُص إِل ِه َنــا َوقُ ْد َرت ُ ـ ُه َو ُملْ ُك ـ ُه َو ُس ـلْطَا ُن
وبصــدور هــذا الحكــم علــى الشــيطانَ « ،
َم ِسـ ِ
ـيح ِه› » (رؤيــا  .)10 :12ولكــن ال ي ـزال للشــيطان قــوة محــدودة ليــؤذي شــعب هللا علــى
األرض ولكــن ُمــدركًا أن «لَ ـ ُه َز َمانًــا قَلِي ـاً» (رؤيــا  .)12 :12ولكــن علــى الرغــم مــن أن زمانــه
«قليــل» ح ًقــا ،فهــو يفعــل كل مــا فــي وســعه ليســبب أل ًمــا ومعانــا ًة وفســا ًدا هنــا.

ماذا تعلمنا رؤيا  11 :12عن كيفية هزيمة إبليس؟ (انظر أيضً ا أفسس .)18-10 :6

الثالثاء
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الحرب على األرض
اقــرأ رؤيــا  .14 ،13 :12بعدمــا ُح ِظـ َر عليــه دخــول الســماء ،يواصــل الشــيطان هجومــه
علــى الكنيســة خــال األلــف ومئتيــن وســتين يو ًمــا نبو ًيا/ســن ًة .كيــف تد َّخــل هللا فــي
شــؤون الكنيســة خــال تلــك الفتــرة؟



«تحقــق طــرح الشــيطان بصفتــه المشــتكي علــى األخــوة فــي الســماء عــن طريــق عمــل
المســيح الفدائــي العظيــم .فبالرغــم مــن معارضــة الشــيطان ال ُملحــة ،نُ ّفـ ِـذت خطــة الخــاص....
عال ًمــا أن اإلمبراطوريــة التــي اغتصبهــا س ـتُنتزع منــه فــي النهايــة ،صمــم الشــيطان ألّ يدخــر
أي جهــد فــي تدميــر أكبــر عــدد ممكــن مــن المخلوقــات التــي خلقهــا هللا علــى صورتــه .ف َكـ ِر َه
اإلنســان ألن المســيح أظهــر لــه محبــة وشــفقة غافــرة كهــذه ،وتهيــأ اآلن ليمــارس عليــه كل
نــوع مــن أنــواع الخــداع التــي يمكــن أن تضلــه؛ وواصــل ســعيه ِبهِمــة أشــد بســبب حالتــه
اليائســة» (روح النبــوة ،The Spirit of Prophecy ،مجلــد  ،3صفحــة .)195 ،194
بــا شــك ،يســتمر الشــيطان فــي ممارســة أنشــطته علــى األرض عن طريق ســكب ســخطه على
الموضــوع العظيــم لمحبــة المســيح علــى األرض ،الــذي هــو الكنيســة .ومــع ذلــك ،تجــد الكنيســة
حمايــة إلهيــة فــي بـراري األرض الخاليــة خــال الفتــرة النبويــة المكونة مــن  1260يو ًما/ســنةً.
ُذكِــرت فتــرة اضطهــاد الشــيطان للكنيســة مرتيــن فــي رؤيــا  12اســتخدا ًما لعبــارة ألــف
ومئتيــن وســتين يو ًما/ســن ًة (رؤيــا  )6 :12وعبــارة « َز َمانًــا َو َز َمانَ ْيــنِ َونِ ْصـ َـف َز َمــانٍ » (رؤيــا :12
 .)14وتشــير كال الفترتــان الزمنيتــان لفتــرة اضطهــاد القــرن الصغيــر المذكــورة فــي دانيــال :7
 .25-23وترمــز األيــام النبويــة فــي الكتــاب المقــدس لســنينٍ  .وعليــه فــإن الحقبــة التاريخيــة
التــي تناســب هــذه الفتــرة النبويــة هــي  1798-538ب.م ،التــي ســيطرت خاللهــا كنيســة رومــا
الكاثوليكيــة ،بصفتهــا ســلطة كنســية دوليــة ،علــى العالــم الغربــي حتــى عــام  1798عندمــا
وضــع برشــيه قائــد جيــش نابليــون ح ـ ًدا لســلطة رومــا الطاغيــة ،علــى األقــل مؤقتًــا.
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وخــال فتــرة االضطهــاد الطويلــة هــذه ،ينفــث التنيــن مــن فمــه ميــاه غامــرة حتــى يهلــك
المــرأة .وتمثــل الميــاه شــعوب وأمــم (رؤيــا  .)15 :17حيــث أرســلت رومــا جيوشً ــا وأم ًمــا
لمحاربــة شــعب هللا األميــن خــال هــذه الفتــرة .وقُــرب نهايــة هــذه الفتــرة النبويــة تبتلــع
أرض ودودة الميــاه وتنقــذ المــرأة ،مقدمــة لهــا مــاذًا .ويشــير هــذا العــون إلــى الملجــأ الــذي
ٌ
قدمتــه أمريــكا بحريتهــا الدينيــة (رؤيــا .)16 :12

فكّــر فــي طــول فتــرة االضطهــاد هنــا 1260 :عا ًمــا .مــاذا يجــب أن يخبرنــا هــذا عــن
مــدى محدوديــة فهمنــا لســبب تباطــؤ األمــور كمــا تبــدو ،مثــل مجــيء المســيح ،وإن
كان ذلــك مــن منظورنــا نحــن؟

األربعاء



 20شباط (فرباير)

حرب ضد البقية
ٌ



اقرأ رؤيا  .17 :12في نهاية الزمانَ ،م ْن سيحاربه الشيطانُ حر ًبا شاملة؟

تصــف كلمــة «بقيــة» أولئــك الذيــن ظلــوا أمنــاء هلل بينمــا ترتــد األغلبيــة (1ملــوك :19
18؛ رؤيــا  .)24 :2فبينمــا تعضــد أغلبيــة ســكان العالــم الشــيطان فــي نهايــة الزمــان ،ســتبقى
مجموعــة مــن النــاس أقامهــا هللا بعــد  1798أمين ـ ًة للمســيح مواجِه ـ ًة ســخط الشــيطان.

مــا همــا صفتــا البقيــة فــي رؤيــا 17 :12؟ كيــف يمكــن أن تتأكــد أنــكَ أو إنـ ِ
ـك تنتمــي
لبقيــة هللا األخيــرة؟




تحفــظ البقيــة األخيــرة وصايــا هللا .ويوضــح رؤيــا  13أن اللــوح األول مــن الوصايــا ســيكون
محــور صــراع نهايــة الزمــان ،وأن العبــادة هــي أســاس الوصايــا األربعــة األولــى .والقضيــة
الرئيســة فــي األزمــة األخيــرة هــي َمــن يجــب أن يُعبــد .ففي حيــن أن ســكان العالم ســيختارون
الســجود لصــورة الوحــش ،ستســجد البقيــة هلل الخالــق (رؤيــا  .)7 :14وتشــير الوصيــة الرابعــة،
وصيــة الســبت ،إشــارة خاصــة هلل بصفتــه خالقنــا ،وهــذا هــو أحــد األســباب وراء أنهــا ســتلعب
دو ًرا حيويًــا جـ ًدا فــي األزمــة األخيــرة فــي النهايــة.
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عــاوة علــى ذلــك ،الصفــة الثانيــة للبقيــة األخيــرة هــي أن « ِع ْن َد ُهــ ْم شَ ــ َها َد ُة يَ ُســوعَ»،
‹روح ال ُّن ُب ـ َّو ِة› » .بمقارنــة هــذا العــدد مــع رؤيــا ،9 :22
التــي تفســرها رؤيــا  10 :19بأنهــا « ُ
نــرى أن «اخــوة» يوحنــا الذيــن لهــم شــهادة يســوع هــم أنبيــاء .وهكــذا ،فــإن عبــارة «شــهادة
يســوع» تشــير إلــى إدالء يســوع بشــهادة للحــق مــن خــال أنبيائــه ،كمــا فعــل بالمثــل مــن
خــال يوحنــا (رؤيــا  .)2 :1حيــث يعلــن ســفر الرؤيــا أنــه فــي زمــن النهايــة ســوف تســكن
«روح النبــوة» فــي وســط شــعب هللا ،لترشــدهم فــي أثنــاء تلــك األوقــات الصعبــة ،إذ ســيبذل
الشــيطان قصــارى جهــده ليخدعهــم ويهلكهــم .ونحــن ،األدفنتســتُ ،و ِهــب لنــا عطيــة الوحــي
النبــوي تلــك مــن خــال خدمــة الــن ج .هوايــت وكتاباتهــا.

برأيــك ،مــا هــي بعــض أكثــر الــرؤى قــو ًة التــي أعطيت لنــا مــن خــال «روح النبوة»؟
أي التزامــات تضــع هــذه العطيــة على عاتقنــا ،كأفراد وككنيســة؟

الخميس



 21شباط (فرباير)

استراتيجية الشيطان األخيرة
تبــرز رؤيــا  17 :12تغيـ ًرا فــي اســتراتيجية الشــيطان إذ يحــاول أن يربــح شــعوب األرض بــل
ويســعى إلــى أن يخــدع حتــى أتبــاع المســيح األمنــاء .ففــي عبــر التاريــخ المســيحي عــارض
عمـ َـل هللا الخالصــي مســتخد ًما بصــورة أساســية وســيلة المســاومة داخــل الكنيســة ،وأيضً ــا مــن
خــال اإلك ـراه واالضطهــاد مــن الخــارج .وبينمــا نجحــت هــذه االســتراتيجية لقــرون عديــدة،
يكشــف التاريــخ أن اإلصــاح تصــدى لهــا وأعــاد اكتشــاف شــعب هللا للحــق الكتابــي تدريج ًيــا.
علــى الرغــم مــن ذلــك ،وإذ يــدرك الشــيطان أن وقتــه ســينتهي ،يكثــف مجهوداتــه ويذهــب
« لِيَ ْص َن ـ َع َح ْربًــا» ضــد بقيــة هللا فــي نهايــة الزمــان (رؤيــا  .)17 :12وستشــمل هجماتــه علــى
البقيــة عامــل خــداع كبيــر ،حيــث ســتظهر شــياطين صانعــة معجـزات وإعالنــات روحيــة (رؤيــا
 .)14 :16وهــذا التغييــر فــي اســتراتيجية الشــيطان يتماشــى مــع االنتقــال مــن منظــور تاريخــي
إلــى منظــور نهايــة الزمــان (انظــر متــى .)24 :24
مــن المالحــظ أن كلمــة «يضــل» مســتخدمة بانتظــام فــي رؤيــا  20-12لوصــف أنشــطة
الشــيطان فــي نهايــة الزمــان .حيــث تســتهل كلمــة «يضــل» (رؤيــا  )9 :12وتختــم وصــف
أنشــطة الشــيطان األخيــرة الموجــودة فــي ســفر الرؤيــا (رؤيــا .)10-7 :20



اقــرأ 2تســالونيكي  12-8 :2فــي ظــل رؤيــا  14 ،13 :13و .20 :19مــا هــي طبيعــة خــداع
الشــيطان فــي نهايــة الزمان؟
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تصــور رؤيــا  20-12الشــيطان ســاع ًيا لخــداع العالــم .فيســتخدم ،بــدوره ،قــوى سياســية
ودينيــة لتنفيــذ عملــه :رومــا الوثنيــة ،ويُر َمــز لهــا بالتنيــن (رؤيــا )5 ،4 :12؛ يتبعهــا قــو ٌة يُرمــز
لهــا بوحــش البحــر (رؤيــا 15 ،6 :12؛ رؤيــا )8-1 :13؛ وأخي ـ ًرا ،قــو ٌة يُر َمــز لهــا بوحــش األرض
(رؤيــا  .)11 :13وخــال بقيــة الســفر ،يتحــد أعضــاء هــذا الثالثــي الشــيطاني – الوثنيــة/
الروحانيــة كمــا يُرمــز لهــا بالتنيــن؛ الكاثوليكيــة الرومانيــة ،المرمــوز لهــا بوحــش البحــر؛
والبروتســتانتية المرتــدة ،المرمــوز لهــا بشــبه الخــروف ،أو وحــش األرض – اتحــا ًدا ال تنفصــم
ُعـراه مــن أجــل معارضــة أعمــال هللا فــي العالــم .ويعملــون م ًعــا لخــداع النــاس كــي يبعدوهــم
عــن هللا ويقنعوهــم باالنحيــاز إلــى الشــيطان فــي «ِ ِقتَــا ِل ذلِـ َـك الْ َيـ ْو ِم الْ َع ِظيـ ِـم ،يَـ ْو ِم ِ
هللا الْ َقــا ِد ِر
ـي ٍء» (رؤيــا  .)14 :13 :16هــذه األنظمــة الدينيــة الكاذبــة ســتد ّمر عنــد المجــيء
َعلَــى ك ُِّل شَ ـ ْ
الثانــي (رؤيــا  ،)20 :19بينمــا س ـ ُيد َمر التنيــن ،الــذي يرمــز إلبليــس الــذي عمــل مــن خــال
هــذه القــوات األرضيــة (رؤيــا  ،)9 :12عنــد نهايــة األلــف ســنة (رؤيــا  .)10 :20ويوضــح ســفر
الرؤيــا أن الضاللــة فــي زمــن النهايــة ســتكون عظيمــة جـ ًدا لدرجــة أن معظــم النــاس سـتُقاد
إلــى اختيــار طريــق الهــاك (متــى .)13 :7

مرتيــن تُقــدَ م دعــو ًة فــي ســفر الرؤيــا لطلــب الحكمــة والتمييــز الروحــي مــن
أجــل معرفــة طبيعــة أعمــال الشــيطان األخيــرة المضللــة وصدّ هــا (رؤيــا 18 :13؛
 .)9 :17أي نــوع مــن الحكمــة مقصــود هنــا؟ وف ًقــا ليعقــوب  ،5 :1كيــف يمكننــا
اكتســاب تلــك الحكمــة؟

الجمعة



 22شباط (فرباير)

لمزيــد مــن الــدرس :اقــرأ مــن روح النبــوة «مكايــد العــدو» ،صفحــة ،577-564
مــن كتــاب الصـراع العظيــم.
الهــدف مــن رؤيــا  12هــو ،أولً  ،إخبــار شــعب هللا أن أحــداث النهايــة هــي جــزء مــن
الســفر شــعب هللا بشــأن مــا يواجهونــه
الصـراع العظيــم بيــن المســيح والشــيطان .كمــا يحــذر ِّ
اليــوم ومــا هــم عتيــدون أن يواجهونــه فــي المســتقبل بشــكل أكثــر خطــورة — عــدو محنــك
وســاخط .ويحذرنــا بولــس مــن عمــل الشــيطان فــي نهايــة الزمــان «بِــك ُِّل قُــ َّو ٍةَ ،وبِآيَ ٍ
ــات
ـب كَا ِذبَـ ٍةَ ،و ِبـك ُِّل َخ ِدي َعـ ِة ا ِإلثْـ ِـمِ ،فــي الْ َهالِ ِكيـ َن ،ألَنَّ ُهـ ْم لَـ ْم يَ ْق َبلُــوا َم َح َّبـ َة الْ َحـ ِّـق َحتَّــى
َو َع َجائِـ َ
يَ ْخل ُُصــوا» (2تســالونيكي .)10 ،9 :2
كم��ا يحثنــا سفــر الرؤيــا علــى أن نأخــذ المســتقبل علــى محمــل الجــد وأن نجعــل
اتكالنــا علــى هللا أولويتنــا .ومــن ناحيــة أخــرى ،يؤكــد لنــا ِســفر الرؤيــا أنــه علــى الرغــم مــن
أن الشــيطان عــدو قــوي ومحنــك ،فهــو ال يقــوى علــى هزيمــة المســيح (انظــر رؤيــا .)8 :12
فــا رجــاء لشــعب هللا إال فــي الواحــد الــذي ظفــر بهزيمــة الشــيطان وقواتــه الشــريرة فــي
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ـام إِلَــى انْ ِقضَ ــا ِء
الماضــي ظفــر ًة باهــرةً .وهــو وعــد بــأن يكــون مــع أتباعــه األمنــاء « ‹ك َُّل األَيَّـ ِ
ال َّد ْه ـرِ› » (متــى .)20 :28

أسئلة للنقاش
 .1نحـن نـرى سـمات البقيـة األخيـرة مسـتوفاة فينـا لكوننا أدفنتسـت سـبتيين .يا له
مـن امتيـاز! وكذلـك ،يالهـا مـن مسـئولية أيضً ا (انظـر لوقـا  .)48 :12ومع ذلـك ،لماذا
يتعيـن علينـا الحـذر مـن التفكيـر فـي أن هذا الـدور يضمـن لنا خالصنا الشـخصي؟

ٌ
مخلوق قوي؛
« .2نتحـدث جمي ًعـا كثيـ ًرا جدً ا عن قوة الشـيطان .صحيح أن الشـيطان
ولكننـي أشـكر هللا مـن أجـل مخلـص قـادر ،الـذي طـرح الشـرير مـن السـماء .نحـن
نتكلـم عـن عدونـا ،ونصلـي بشـأنه ،ونفكـر فيـه؛ فيبـدو أضخـم وأضخم فـي مخيلتنا.
ولكـن لِمـا ال نتكلـم عـن يسـوع؟ لِمـا ال نفكر فـي قوته ومحبته؟ فالشـيطان مسـرور
ألنـه يجعلنا نضخم قوته .تمسـك بيسـوع ،تأمـل فيه ،وبمعاينته سـتتغير إلى صورته»
(روح النبـوة ،Andvent Review and Sabbath Herald ،مـارس  .)1889 ،19بأيـة
طـرق يضخـم المسـيحيون قـوة الشـيطان؟ ومـن الناحيـة األخـرى ،أية مخاطـر تكمن
فـي عـدم إنـكار حقيقـة قوة الشـيطان وحسـب بـل وحقيقة وجـوده الفعلـي أيضً ا؟
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