الدرس التاسع

 * 23شباط (فرباير)  1 -آذار (مارس)

الشيطان وحليفاه

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :رؤيــا 13؛ رؤيــا 8 :17؛ دانيــال 24 :7؛ 2تســالونيكي 12-2 :2؛
رؤيــا 16-14 :12؛ 1ملــوك .38 :18
آيــة الحفــظ« :فَا ْغ َتـ َ
ـاظ ال ِّت ِّنيـ ُن ِمـ َن الْ َمـ ْرأَ ِة َوشَ ـ َّن َح ْربـاً َعلَــى بَا ِقــي أَ ْوالَ ِد َهــا الَّ ِذيـ َن
َي ْع َملُــونَ ِب َو َصا َيــا ِ
ـم الشَّ ـ َها َد ُة لِ َي ُســو َع» (رؤيــا 17 :12؛ ترجمــة كتــاب الحياة).
هللا َو ِع ْندَ ُهـ ُ
يصــف رؤيــا  12هجمــات الشــيطان علــى شــعب المســيح األميــن — التــي تشــمل اضطهــاد
رومــا الوثنيــة ومــن ثــم رومــا البابويــة خــال األلــف ومئتيــن وســتين يــوم /ســنة (1798 – 538
ق .م؛ انظــر رؤيــا  ،14 ،13 ،6 :12ويــوم الثالثــاء مــن الــدرس الســابع) .ويصــف اإلصحــاح 13
بتفصيــل أكثــر هجمــات الشــيطان خــال التاريــخ المســيحي ،بمســاعدة حليفيــن ،كالهمــا
مصــوران كأنهمــا وحشــين .وبتوجيــه مــن الشــيطان ،ســوف يتحــد التنيــن وهــذان الوحشــان
عنــد نهايــة الزمــان لمعارضــة أعمــال هللا الفدائيــة وللســعي لكســب والء العالــم.
يجــدر بنــا االحتــراس ،إذ يســهل تفســير نبــوات تمــت بالفعــل فــي الماضــي ،ولكــن
عندمــا نتعامــل مــع نبــوات لــم تتــم بعــد ،كمــا فــي دراســة يــوم الثالثــاء ،يجــب أن نحتــرس
أكثــر .يبيــن لنــا هللا مــا ســيحدث عنــد زمــن النهايــة كــي ال نفاجــأ ،ولكنــه ال يخبرنــا بــكل
تفصيــل نــود معرفتــه.
البــد أن نتذكــر دائ ًمــا أنــه فــي حيــن أن هــذه النبــوات تخبرنــا مــا ســيحدث فــي النهايــة،
إال أنهــا ال تخبرنــا متــى وكيــف ستنكشــف األحــداث األخيــرة بالتحديــد .وعليــه ،البــد مــن
االحتـراس كيــا نُ َخ ِّمـ ْن أبعــد ممــا تخبرنــا بــه النبــوة .ليتنــا ال ننســى أن لنبــوات الرؤيــا أهــداف
عمليــة :لتعلمنــا كيفيــة العيــش فــي الحاضــر ولتعدنــا للمســتقبل.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 2آذار(مارس).
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األحد



 24شباط (فرباير)

وحش البحر



اقــرأ رؤيــا  8 ،4-1 :13ورؤيــا  .8 :17مــا هــي صفــات هــذا الوحــش؟ ومــا هــي
مراحــل وجــوده؟

ـاري يصعــد مــن البحــر .فــي حيــن أن الوحــوش تمثــل القــوى
يشــاهد يوحنــا وإذ وحـ ٌ
ـش ضـ ٌ
السياســية ،إال أن وصــف وحــش البحــر يشــير إلــى قــوة سياســية ذات طابــع دينــي ُمســيطر.
ويرمــز البحــر إلــى المنطقــة األوربيــة ذات الكثافــة الســكانية العاليــة التــي يخــرج منهــا وحــش
البحــر لتولــي الســلطة بعــد ســقوط إمبراطوريــة رومــا (انظــر رؤيــا .)15 :17
ويصــف يوحنــا الوحــش وهــو خار ًجــا مــن الميــاه .للوحش ســبعة رؤوس وعشــرة قــرون ،على
غـرار التنيــن فــي رؤيــا  ،4 ،3 :12ممــا يوضــح العالقــة الوثيقــة مــع رومــا الوثنيــة .وعلــى رؤوس
الوحــش اســم تجديــف ،وعلــى قرونــه تيجــان ملكيــة .رؤوس الوحــش هــي ممالــك اســتخدمها
الشــيطان لكــي يضطهــد شــعب هللا عبــر التاريــخ (انظــر رؤيــا  .)11-9 :17ويشــير اســم التجديــف
إلــى اللقــب اإللهــي الــذي ي ّدعيــه الوحــش .وتشــير القــرون العشــرة إلــى دانيــال  ،24 :7التــي
ترمــز إلــى األمــم التــي نشــأت عــن اإلمبراطوريــة الرومانيــة بعــد ســقوطها .وعليــه ،تشــير جميــع
صفــات وحــش البحــر هــذه إلــى البابويــة التــي نشــأت مــن اإلمبراطوريــة الرومانيــة.
يشــبه الوحــش الخــارج مــن البحــر نمــر ولــه قوائــم دب وفــم أســد .وبذلــك ،يجمــع الوحش
صفــات الوحــوش األربعــة (رمــوز إلمبراطوريــات العالــم) فــي دانيــال  :7-2 :7بابــل ،ومــادي
وفــارس ،واليونــان ،ورومــا .إال أن يوحنــا يدرجهــم فــي ترتيــب معاكــس ممــا يبرهــن ،حســب
منظــوره (منظــور القــرن األول) ،علــى أن وحــش البحــر مرتبــط بالوحــش الرابــع المذكــور فــي
دانيــال  — 7اإلمبراطوريــة الرومانيــة.
أعطــى التنيــن للوحــش قدرتــه وعرشــه وســلطانًا عظي ًمــا .مثلمــا أعطى اآلب عرشــه وســلطانه
للمســيح (رؤيــا  ،)27 :2فــوض الشــيطان الوحــش ليكــون شــريكه وممثلــه علــى األرض.
تذكــر رؤيــا  7 - 5 :13أن فتــرة أعمــال الوحــش االضطهاديــة خــال التاريــخ المســيحي
هــي « 42شــه ًرا» .وكمــا رأينــا أن اضطهــاد المــرأة الطاهــرة اســتمر « َز َمانًــا َو َز َمانَ ْيــنِ َونِ ْصـ َـف
َز َمــانٍ » ،أي ثالثــة «أزمنــة» ونصــف أو «ســنوات» نبويــة (رؤيــا 14 ،1 :12؛ قــارن دانيــال :7
 .)25واثنــان وأربعــون «شــه ًرا» نبويًــا تســاوي  30يو ًمــا مضروبًــا فــي  ،42أو  1260يو ًمــا /ســنة
(رؤيــا  .)6 :12وهكــذا« ،زمــان وزمانيــن ونصــف زمــان» و« 42شــهر» و « 1260يــوم» تشــير
جميعهــا إلــى الفتــرة الزمنيــة ذاتهــا المكونــة مــن  1260ســنة .وتنتهــي هــذه المرحلــة عندمــا
يــرى يوحنــا « َو ِ
اح ـ ًدا ِم ـ ْن ُر ُؤ ِ
ـوح لِلْ َم ـ ْو ِت ».والشــفا ُء الــذي
وس ـ ِه [رؤوس الوحــش] كَأَنَّ ـ ُه َم ْذبُـ ٌ
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تلــى هــذا «الجــرح المميــت» يشــير إلــى الفتــرة الزمنيــة الالحقــة للعــام 1798حيــن يتــم
انتعــاش الوحــش وت ُْسـتَرد قوتــه .ويعمــل شــفاء ال ُجــرح المميــت علــى جــذب إعجــاب العالــم،
فيســجدون لــكلٍ ِمــن التنيــن والوحــش.

االثنني



 25شباط (فرباير)

أعمال وحش البحر
تحــدد رؤيــا  5 :13فتــرة زمنيــة معينــة مــن االضطهــاد كمــا تحدثنــا فــي درس البارحــة.
االثنــان وأربعــون شــه ًرا مــن أعمــال الوحــش هــي ذات الفتــرة الزمنيــة المكونــة مــن 1260
يو ًما/ســن ًة مــن اضطهــاد المرأة/الكنيســة فــي رؤيــا  .14 ،6 :12ويرمــز اليــوم النبــوي إلــى ســنة
[عــدد 34 :14؛ حزقيــال  .]6 :4انظ��ر دراس��ة ي��وم الثالث��اء م��ن ال�دـرس الســابع .ويُب ـرِز عــام
 538ب.م بدايــة هــذه الفتــرة النبويــة إب ـرازًا مناس ـ ًبا ،حينمــا وطــدت الكنيســة الرومانيــة،
والبابــا لكونــه رأســها ،دعائمهــا بصفتهــا ســلطة كنســية دوليــة ســادت العالــم الغربــي خــال
العصــور الوســطى .ثــم أصابــت أحــداث الثــورة الفرنســية الوحــش بجــرح مميــت فــي عــام
 1789ب.م ،ممــا أنهــى ،بصــورة مؤقتــة ،حكــم الكنيســة القمعــي وكذلــك ال ّديانــة المخ ّولــة
ِمــن قَ َبــل الدولــة.

قــارن رؤيــا  8-5: 13ودانيــال  ،25 ،24 :7و2تســالونيكي  .12-2 :2بــأي طريقــة تعكــس
أعمــال وحــش البحــر أوصــاف القــرن الصغيــر وإنســان الخطيــة؟




توصــف أعمــال وحــش البحــر خــال فتــرة األلــف ومئتيــن وســتين يو ًمــا نبويًا/ســن ًة بأنهــا
تجاديــف .وقــد يــدل التجديــف فــي العهــد الجديــد علــى ا ّدعــاء المســاواة مــع هللا (يوحنــا :10
33؛ متــى  )65-63 : 26واغتصــاب ســلطته (مرقــس  .)7 :2حيــث يج ـ ّدف وحــش البحــر علــى
« ِ
الس ـ َما ِء» (رؤيــا .)6 :13
الســاكِ ِني َن ِفــي َّ
هللا ،لِيُ َج ـ ِّد َف َعلَــى ْاس ـ ِم ِهَ ،و َعلَــى َم ْس ـ َك ِن ِهَ ،و َعلَــى َّ
ومســكن هللا هــو المقــدس الســماوي حيــث يخــدم المســيح مــن أجــل خالصنــا .يســعى وحــش
البحــر إلــى إبطــال عمــل المســيح الشــفاعي مــن خــال محاولــة اســتبداله بكهنــوت بشــري
ي ّدعــي تقديــم الخــاص وغفـران الخطايــا .وتولــي مقاليــد هــذه الســلطات ،التــي هــي خاصــة
هللا وحــده ،هــو روح التجديــف.
تشــير رؤيــا  13إلــى زمــن ارتــداد عظيــم فــي المســيحية ،وهــو األمــر الــذي تحقــق عندمــا
ا ّدعــت الكاثوليكيــة الرومانيــة ،والبابــا علــى رأســها ،منصــب هللا وســلطانه .فواجــه أولئــك الذين
رفضــوا اإلنصيــاع لرومــا االضطهــاد واالستشــهاد .مــع أن اليــوم تعتبــر مثــل هــذه التصريحــات
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قاســية ،بــل ومتزمتــه ،ال يســتطيع الحاضــر أن يمحــي المســتقبل ،بغــض النظــر عــن مــدى
رغبــة بعــض النــاس فــي حــدوث ذلــك.

كيــف يمكننــا البقــاء علــى أمانتنــا للنبــوة عــن تاريــخ الكنيســة ،ولكــن فــي ذات
الوقــت نكــون لطفــاء وحذريــن عنــد تقديــم هــذه الحقائــق لآلخريــن؟

الثالثاء



 26شباط (فرباير)

الوحش الصاعد من األرض
يصــف النصــف األول مــن رؤيــا  13نشــاط الســلطة الكاثوليكيــة الرومانيــة خــال الفتــرة
النبويــة المكونــة مــن ألــف ومئتيــن وســتين يو ًما/ســنة .وبوقــوع أحــداث الثــورة الفرنســية
أصيــب هــذا النظــام الدينــي السياســي بجــر ٍح مميــت .ومــع ذلــك ســيلتئم الجــرح المميــت
فــي النهايــة ،معي ـ ًدا هــذا النظــام للحيــاة .ويصــف النصــف الثانــي مــن اإلصحــاح الكيفيــة
الفعليــة اللتئــام جــرح الوحــش المميــت.




اقــرأ رؤيــا  .11 :13مــا هــي ســمات الوحــش الثانــي؟ فــي ضــوء رؤيــا  ،16-14 :12مــا
هــي أهميــة حقيقــة صعــود هــذا الوحــش مــن األرض؟

يــرى يوحنــا طلــوع وحــش آخــر .وعلــى النقيــض مــن الوحــش األول ،يصعــد الوحــش الثانــي
مــن األرض .وهــذا الوحــش الثانــي هــو قــوة عالميــة ذات تأثيــر يســاوي فــي نفــوذه تأثيــر
الوحــش األول .ومــع ذلــك ،علــى نقيــض وحــش البحــر الــذي كان لــه مظه ـ ًرا مخي ًفــا ،يبــدو
وحــش األرض مســال ًما ،علــى األقــل فــي البدايــة .فلــه «قَ ْرنَــانِ ِش ـ ْب ُه َخ ـ ُر ٍ
وف» (رؤيــا .)11 :13
هــذا الخــروف هــو رمــز للمســيح .وعليــه ،فهــذه الســلطة األخيــرة تبــدو كالمســيح.
وتنشــأ هــذه الســلطة فــي ٍ
أرض حمــت المــرأة ،التــي هــي رمز لكنيســة هللا الحقيقية ،مــن فيضان
التنيــن االضطهــادي فــي نهاية األلف ومئتين وســتين يو ًمــا نبويًا/ســن ًة (رؤيــا  .)16-14 :12مــن الواضح
أنــه العــب جديــد علــى المســرح ،ظهــر كســلطة عالميــة بعدمــا أصيــب وحــش البحــر بجــر ٍح مميت
فــي أثنــاء أحــداث الثــورة الفرنســية ،ممــا يعنــي أن وحــش األرض ،حصريًــا ،أحد العبــي النهاية.
«فمــا هــي تلــك األمــة التــي فــي الدنيــا الجديــدة أخــذت فــي عــام  1798تتقــوى وتحصــل
علــى ســلطان وتبشــر بالقــوة والعظمــة وتجتــذب انتبــاه العالــم؟ إن تطبيــق الرمــوز ال يعطــي
مجــالً للتســاؤل .إن أمــة واحــدة مــن دون ســواها هــي التــي تنطبــق عليهــا تحديــدات هــذه
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النبــوة التــي تشــير إشــارة صائبــة ال تخطــئ إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة» (روح النبــوة،
الصـراع العظيــم ،صفحــة .)401
ومــع ذلــك ،يوضــح رؤيــا  11 :13أن أمريــكا ،بأغلبيتهــا البروتســتانتية ،تدريج ًيــا ســتتحدث في
النهايــة مثــل التنيــن ،مثــل الشــرير نفســه ،وبنفــوذ عالمــي مشــابه إلمبراطوريــة رومــا .وســتكون
ســلطة النهايــة هــذه فعالــة فــي جعــل العالــم أجمــع يعبــد الوحــش األول ،الــذي أصيــب بجــرح
مميــت .وبكلمــات أخــرى ،الواليــات المتحــدة ،التــي فــي وقــت مــا وفــرت الحمايــة والمأمــن
للكنيســة ،ســتلعب دور االضطهــاد عنــد نقطــة مــا خــال أحــداث األيــام األخيــرة.

ـت ألول مــرة أن الوحــش الثانــي فــي رؤيــا  13هــو الواليــات المتحــدة،
عندمــا ثَ ُبـ َ
لــم يكــن لهــا علــى اإلطــاق أي شــيء مــن القــوة والنفــوذ اللذيــن لهــا اآلن .كيــف
تســاهم هــذه الحقيقــة فــي تأكيــد إثبــات أن الواليــات المتحــدة هــي الســلطة
المصــورة فــي هــذه النبــوة؟

األربعاء
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صورة الوحش



اقــرأ رؤيــا  .13 ،12 :13كيــف تســاعدنا 1ملــوك  38 :18وأعمــال  3 :2علــى فهــم طبيعــة
األعمــال المضللــة للوحــش الشــبيه بالخــروف — التــي أعظمهــا إنـزال نــا ًرا من الســماء؟

بعمــل المعج ـزات ،س ـ ُيقنع الوحــش الشــبيه بالخــروف العديديــن بــأن كلماتــه هــي حــق
بغــض النظــر عــن كونهــا غيــر منســجمة تما ًمــا مــع الكتــاب المقــدس« .وعــن طريــق وســيلة
مناجــاة األرواح ســتجرى آيــات ،فالمرضــى س ُيشــفون وســتجرى عجائــب ال مجــال إلنكارهــا»
(روح النبــوة ،الص ـراع العظيــم ،صفحــة  .)536وهــذه المعج ـزات ستســاعد الوحــش الشــبيه
بالخــروف علــى إقنــاع ســكان األرض بصنــع صــورة لوحــش البحــر الــذي ُج ـرِح جر ًحــا مميتًــا.
يشــير شــفاء جــرح وحــش البحــر المميــت إلــى اســتعادة البابويــة الرومانيــة بصفتهــا
قــوة دينيــة سياســية .كمــا ســيبدأ الوحــش الشــبيه بالخــروف بالتكلُّــم مثــل تنيــن
وممارســة صالحيــات وحــش البحــر ،ممــا يبيــن أنــه ســيصبح متعص ًبــا مثــل األمــم الممثلــة
فــي هــذه الرمــوز.
«مثــل هــذا العمــل ســيناقض مناقضــة مباشــرة هــذه الحكومــة ،ويتناقــض مــع عبقريــة
نظُمهــا الحــرة ومــع اعترافــات إعــان االســتقالل المباشــرة الحازمــة ومــع الدســتور أيضً ــا. . . .
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لكـ ّن تناقــض عمــل كهــذا ليــس أعظــم ممــا هــو مصــور فــي الرمــز .إن الوحــش الــذي لــه قرنــا
خــروف مــع مجاهرتــه بإيمــان طاهــر ورقيــق وعديــم األذى – هــو الــذي يتكلــم كتنيــن. . . .
‹قائــا للســاكنين علــى األرض أن يصنعــوا صــورة للوحــش› .هنــا ت َُصــ َّور بــكل وضــوح
ً
«
هيئــة حكومــة فيهــا تســتند الســلطة التشــريعية علــى الشــعب ،وهــذا برهــان مدهــش على أن
الواليــات المتحــدة هــي األمــة المقصــودة بالــذات فــي النبــوة.
«ولكــن مــا هــي ‹صــورة الوحــش› وكيــف تُص ـ َّور؟ الصــورة يصنعهــا الوحــش ذو القرنيــن
وهــي صــورة للوحــش األول .وتدعــى أيضً ــا صــورة الوحــش .لكــي نعلــم مــاذا تشــبه الصــورة
وكيــف تص ـ َّور ،علينــا أن نــدرس صفــات الوحــش نفســه :البابويــة.
«عندمــا فســدت الكنيســة األولــى بانحرافهــا عــن بســاطة اإلنجيــل وقبولهــا الطقــوس
والعــادات الوثنيــة خســرت وأضاعــت روح هللا وقوتــه .فلكــي تتحكــم فــي ضمائــر النــاس
طلبــت مســاندة الســلطة الدنيويــة .فنتــج عــن ذلــك البابويــة ،أي كنيســة تحــت يدهــا ســلطة
الدولــة التــي تســتخدمها لتنفيــذ أغراضهــا وتحقيــق أهدافهــا وعلــى الخصــوص إيقــاع القصــاص
بمعتنقــي ‹الهرطقــة›. . . .
«عندمــا تتحــد أمهــات الكنائــس فــي الواليــات المتحــدة فــي اتفاقهــا علــى مــواد العقيــدة
التــي تشــترك كلهــا فيهــا فهــي تؤثرعلــى الدولــة لتنفــذ قراراتهــا وتســند وتدعــم أنظمتهــا
وقوانينهــا فتكــون أمريــكا البروتســتانتية قــد عملــت بذلــك صــورة لحكومــة رومــا البابويــة،
وســيكون مــن نتائــج ذلــك حت ًمــا أنهــا توقــع عقوبــات دنيويــة علــى المنشــقين. . . .
« ‹صــورة الوحــش› ترمــز إلــى صــورة البروتســتانتية المرتــدة التــي ســتتكون عندمــا تطلــب
الكنائــس البروتســتانتية معونــة الســلطة المدنيــة ألجــل إك ـراه النــاس علــى قبــول عقائدهــا»
(روح النبــوة ،الصـراع العظيــم ،صفحــة .)405-402

الخميس
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سمة الوحش
يوضــح رؤيــا  13أن الوحــش الشــبيه بالخــروف ســيكون لــه الــدور الرائــد فــي األزمــة
األخيــرة .وستؤســس هــذه الســلطة العالميــة نظا ًمــا عالم ًيــا محاول ـ ًة التحكــم فــي معتقــدات
النــاس .وهــذا النظــام ســيعكس المســيحية فــي العصــور الوســطى تحــت الســيطرة البابويــة.

اقــرأ رؤيــا  17 ،16 :13فــي ظــل تثنيــة  .8-4 :6مــا هــي عالقــة وضــع الســمة علــى اليــد
اليمنــى أو الجبهــة بوصايــا هللا؟
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ســوف يُضْ َغـ ْط علــى النــاس مــن جميــع الطبقــات اإلجتماعيــة لتلقــي ســمة الوحــش علــى
أيديهــم اليمنــى أو جباههــم .ومثلمــا يميــز الختــم علــى الجبهــة أولئــك الذيــن يتعبرهــم هللا
خاصتــه (رؤيــا 4 ،3 :7؛  ،)1 :14تميــز ســمة الوحــش الســاجدين للوحــش.
وســمة الوحــش هــي ليســت أي نــوع مــن أنــواع العالمــات المرئيــة .ولكــن وضعهــا علــى
اليــد اليمنــى أو علــى الجبهــة هــو تزييــف للتعليمــات التــي أعطاها موســى لإلسـرائيليين بربط
نامــوس الــرب علــى أيديهــم وعلــى جباههــم (تثنيــة  .)8 :6تتعلــق اليــد اليمنــى بالتصرفــات،
بينمــا تتعلــق الجبهــة بالذهــن أو الموافقــة الذهنيــة .حيــث ســيختار البعــض تس ـلٌّم ســمة
الوحــش للهــروب مــن خطــر المــوت ،بينمــا ســيكون آخــرون مكرســين تما ًمــا ذهن ًيــا وروح ّيــا
لنظــام العبــادة المرتــد هــذا.
ســيكون المحــك فــي األزمــة األخيــرة الســجود هلل وطاعتــه مــن خــال حفــظ وصايــاه (رؤيــا
 .)12 :14وســتكون وصيــة الســبت باألخــص بمثابــة اختبــار الــوالء هلل وطاعتــه .وكمــا أن الســبت
هــو عالمــة مميــزة لطاعــة شــعب هللا األميــن (حزقيــال  ،)20 ،12 :20هكــذا ســتكون ســمة
الوحــش هــي عالمــة الــوالء للوحــش.
وتتضمــن ســمة الوحــش اســتبدال وصيــة هللا بوصيــة البشــر .والدليــل القاطــع علــى هــذه
الحقيقــة هــو التأســيس البشــري ليــوم األحــد (انظــر دانيــال  )25 :7يو ًمــا للعبــادة عوضً ــا عــن
ســبت اليــوم الســابع — اليــوم الــذي يوصــي بــه خالقنــا فــي الكتــاب المقــدس .ومحاولــة تغيير
ـوم آخــر هــي محاولــة الغتصــاب دور هللا نفســه وســلطته« .عالمــة
عالمــة ســلطة هللا إلــى يـ ٍ
الوحــش هــي الســبت البابــوي ... .عندمــا يُص ـ َدر المرســوم فارضً ــا الســبت المزيــف ،وتحــذر
صرخــة المــاك الثالــث مــن عبــادة الوحــش وصورتــه ... ،حينئــذ أولئــك الذيــن ال يزالــون فــي
المعصيــة ســيتلقون ســمة الوحــش» (روح النبــوة ،Evangelism ،صفحـ�ة .)235 ،234
ـب َع ـ َد َد الْ َو ْحـ ِ
ـش ،فَ ِإنَّ ـ ُه َع ـ َد ُد
تقــول رؤيــا ُ « :18 :13ه َنــا ال ِْح ْك َم ـةُ! َم ـ ْن لَ ـ ُه فَ ْه ـ ٌم فَلْيَ ْح ُسـ ْ
إِن َْســانٍ َ ،و َعـ َد ُد ُهِ :سـتُّ ِمئَ ٍة َو ِسـتَّ ٌة َو ِسـتُّونَ» .مــن هــو هــذا الرجــل؟ يصفــه بولــس بأنــه «إِن َْســا ُن
الْ َخ ِطيَّـ ِة» (2تســالونيكي  .)3 :2يشــير هــذا الوصــف إلــى القــوة البابويــة المرمــوز لهــا بوحــش
البحــر ،الــذي يشــير اســمه التجديفــي الــذي علــى رؤوســه إلــى اللقــب اإللهــي الــذي يدعيــه
لنفســه ،مفترضً ــا الوقــوف فــي مــكان ابــن هللا علــى األرض.

الجمعة



 1آذار (مارس)

لمزيد من الدرس :يوضح سفر الرؤيا أن السبت سيكون عالمة الطاعة في نهاية
التاريخ .إال أننا البد أن نتذكر أن حفظ ٍ
شخص ما ليوم األحد اآلن ال يعني في حد ذاته أن له/
لها سمة الوحش .حيث لن يصبح حفظ يوم األحد «سمة الوحش» إال عندما يقرر الناس ،على
الرغم من الضالالت الموجودة ،ومن فهمهم المتعمق للمشاكل المتض َمنة في اختيار يوم
العبادة ،الوقوف في صف هللا أو ضده .ولكن لن يأتي هذا الوقت إال في المستقبل.

«لــم يتلـ َـق أح ـ ٌد ســمة الوحــش بعــد .ولــم يـ ِ
ـأت زمــن االختبــار بعــد .هنــاك مســيحيون
حقيقيــون فــي كل كنيســة ،دون اســتثناء الكنيســة الكاثوليكيــة الرومانيــة .لــن يُــدن أحــد
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حتــى يــرى النــور ويــدرك إلزاميــة الوصيــة الرابعــة .ولكــن عندمــا يُصــدر المرســوم بفــرض
الســبت الزائــف ،وتحــذر النــاس صرخــة المــاك الثالــث المدويــة النــاس مــن الســجود للوحــش
رســم خطًــا واض ًحــا بيــن الحــق والباطــل .ثــم يتلقــى أولئــك الذيــن يواصلــون
وصورتــه ،س ُي َ
تعديهــم ســم َة الوحــش» (روح النبــوة ،Evangelism ،صفحــة .)235 ،234
ليتنــا نتذكــر أن حفــظ يــوم األحــد اآلن ال يجعــل أي شــخص هالــكًا ،مثلمــا ال يجعــل
مخلصــا .ومــع ذلــك ،ســوف يأتــي الوقــت الــذي ســتصبح فيــه
حفــظ الســبت أي شــخص
ً
«ســمة الوحــش» القضيــة الرئيســة وفيــه ســيصبح اختيــار يــوم العبــادة اختبــا ًرا للــوالء.
يترجــى ســفر الرؤيــا شــعب هللا ليــدرس الكلمــة النبويــة فــي الكتــاب المقــدس لنفســه
بــروح فاحصــة للقلــوب ،وأن يبــذل قصــارى جهــده فــي الكـرازة باإلنجيــل ألولئــك الذيــن ال
يعرفــون المســيح اليــوم.

أسئلة للنقاش:
 .1إذ تالحــظ األوضــاع فــي العالــم اليــوم ،أي وجهــات تراهــا فــي الصعيديــن الدينــي
والسياســي تبــدو وكأنهــا تــؤدي إلــى إتمــام النبــوة فــي رؤيــا 13؟
 .2إذ ننتظــر النهايــة ،كيــف ينبغــي أن نتصــرف إزاء المســيحيين فــي الطوائــف
األخــرى؟ فكّــر فــي النصيحــة التاليــة« :يجــب علــى خدامنــا أن يســعوا فــي التقـ ّرب
مــن خــدام الطوائــف األخــرى .صلــوا مــن أجــل هــؤالء الرجــال والذيــن معهــم،
الذيــن يشــفع المســيح ألجلهــم .مســئوليتهم مســئولية جــادة .فلكوننــا رســل
المســيح يتعيــن علينــا أن نبــدي اهتما ًمــا عميقًــا وجــا ًدا بهــؤالء الرعــاة» (روح
النبــوة ،Testimonies for the Church ،مجلــد  ،6صفحــة  .)78كيــف يمكننــا
تجنــب إبــداء طب ًعــا متعال ًيــا أو رو ًحــا غيــر مســيحية فــي أثنــاء تصرفنــا حيــال
المســيحيين فــي الطوائــف األخــرى؟ كيــف يمكننــا إبــداء االحتـرام لهــم وإليمانهــم
الشــخصي دون المســاومة بمعتقداتنــا؟
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