الدرس العارش

 * 8-2آذار (مارس)

بشارة هللا األبدية

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :رؤيــا 12-6 :14؛ متــى 14 :24؛ جامعــة 14 ،13 :12؛ خــروج :20
11-2؛ إشــعياء 9 :21؛ .10-8 :34
يســي َنُ .ه َنــا الَّ ِذيــ َن يَ ْح َفظُــونَ َو َصايَــا ِ
آيــة الحفــظُ « :ه َنــا َص ْبــ ُر الْ ِقدِّ ِ
هللا َوإِي َمــانَ
يَ ُســو َع» (رؤيــا .)12 :14
يوضــح ســفر الرؤيــا أن خديعــة الشــيطان األخيــرة ســتكون ناجحــة نجا ًحــا باهـ ًرا لدرجــة أن
العالــم ســيختار الســجود للوحــش وتلقــي ســمته .ومــع ذلــك ،تخبرنــا رؤيــا  5-1 :14بأنــه ســيكون
هلل بقيتــه — أولئــك الذيــن ســيقفون فــي صــف هللا عندمــا لــم يقــف فــي صفــه معظــم العالــم.
وفــي النهايــة َسـيُ ْعطى النــاس االختيــار ،ليــس بيــن العبــادة وعدمهــا (فالــكل يتعبــد دو ًمــا
لشــي ٍء مــا) ،بــل اختيــار َمــن يعبــدون .فســيتلقى الســاجدون للوحــش الســمة علــى أيديهــم
اليمنــى أو جباههــم ،رم ـ ًزا الختيارهــم لخدمــة النظــام المرتــد بأعمالهــم و/أو أفكارهــم.
وفــي ذات الوقــت ،سيشــهد العالــم كــرازة عظيمــة للبشــارة ،لــم ت ُــ َر قــط منــذ يــوم
الخمســين .وقبــل انســكاب دينونــة هللا علــى البشــرية المتمــردة ،سيرســل هللا رســائله المنــذرة
إلــى «ك َُّل أُ َّم ـ ٍة َوقَبِيلَ ـ ٍة َولِ َســانٍ َوشَ ـ ْع ٍب» (رؤيــا  .)6 :14فــاهلل ال يريــد أن يهلــك أحــد بــل أن
يخلــص الجميــع ،ولهــذا الســبب كان مــوت المســيح مــن أجــل البشــرية جمعــاء .فالقضيــة
هــي :مــن ســيقبل هــذه العطيــة ومــن لــن يقبلهــا؟
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  9آذار (مارس).
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رسائل المالئكة الثالثة
يرســل هللا قبيــل النهايــة رســائله المنــذرة مصــور ًة رمزيًــا فــي هيئــة ثالثــة مالئكــة طائــرة
فــي الســماء ُمناديــة .والكلمــة اليونانيــة للمــاك ( )angelosتعنــي رســول .وتوضــح األدلــة مــن
ســفر الرؤيــا أن المالئكــة الثالثــة تمثــل شــعب هللا الــذي أؤتمــن علــى رســالة نهايــة الزمــان
كــي يشــاركها مــع العالــم.



اقــرأ رؤيــا  6 :14فــي ظــل متــى  .14 :24يشــار إلــى رســالة المــاك األولــى بأنهــا
«بشــارة أبديــة» (رؤيــا  .)6 :14مــاذا يخبرنــا وصــف هــذا اإلعــان بأنــه «بشــارة أبديــة»
عــن محتــوى رســالة المــاك األول وغايتهــا؟ لمــاذا تعتبــر هــذه الرســالة محــور إيماننــا؟

رســالة نهايــة الزمــان األولــى هــذه هــي إعــان للبشــارة يتعلــق بســاعة دينونــة هللا التــي
حلــت علــى العالــم .والبشــارة هــي أخبــار ســارة عــن هللا الــذي يخلّــص البشــر ،اســتنا ًدا إلــى
اإليمــان بيســوع المســيح ومــا فعلــه ألجلهــم .والبشــارة «أبديــة» ،ألن هللا ال يتغيــر أبــ ًدا.
ووضعــت خطتــه قبلمــا ُوجدنــا (2تيموثــاوس 9 :1؛ تيطــس .)2 :1وتحتــوي رســالة المــاك
األول علــى كل مــن الخــاص والدينونــة .فهــي أخبــار ســارة ألولئــك الذيــن يعطــون مجــ ًدا
هلل ويســجدون لــه لكونــه خالقهــم ،ولكنهــا أيضً ــا تحذيــر بالدينونــة ألولئــك الذيــن يرفضــون
الخالــق وعالمــة الســجود الحقيقــي الــذي أعطاهــا :ســبت اليــوم الســابع.
يُوصــف المالئكــة الثالثــة بأنهــم يعلنــون الرســائل «ب َِصـ ْو ٍت َع ِظيـ ٍـم» (رؤيــا  .)9 ،7 :14حيــث
أن هــذه الرســائل هــي ُمل ّحــة ومهمــة؛ والبــد أن يســمعها الجميــع ألنهــا تخــص مصيرهــم األبدي.
وعليــه ،فيجــب أن تُعلَــن لــكل أمــة وقبيلــة ولســان وشــعب .ولهــذا اإلعــان أهميــة خاصــة ألن
فــي زمــن النهايــة ســوف يتســلط الوحش علــى «ك ُِّل قَبِيلَـ ٍة َولِ َســانٍ َوأُ َّم ٍة» (رؤيــا  .)7 :13وسـ ُيقابلِ
ـي لبشــارة نهايــة الزمــان.
أعمــال الشــيطان المضللــة ذات النطــاق العالمــي إعــا ٌن عالمـ ٌ
يعلــن شــعب هللا رســائل المالئكــة الثالثــة ليتصــدى للشــيطان وحليفيــه فــي نهايــة الزمــان
– التنيــن ،رمــز الوثنية/الروحانيــة؛ وحــش البحــر ،الــذي يشــير إلــى الكاثوليكيــة الرومانيــة؛
والنبــي الكــذاب ،أو الوحــش الشــبيه بالخــروف ،الــذي يمثّــل البروتســتانتية المرتــدة (رؤيــا
 .)13وســتعمل هــذه القــوى خــال فتــرة الضربــة السادســة (رؤيــا  .)14 ،13 :16وعليــه ،يتلقــى
العالــم رســالتين متضادتيــن ،هــدف كل منهمــا ربــح والء شــعوب األرض.

نحــن مدعــون بصفتنــا أدفنتســت ســبتيين ألن نكــرز للعالــم بحقائــق زمــن النهايــة
المتضمنــة فــي رســائل المالئكــة الثالثــة .مــاذا تفعــل لتســاعد فــي عمــل ذلــك؟ مــاذا
يمكنــك أيضً ــا فعلــه أكثــر مــن ذلــك؟
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رسالة المالك األول ،الجزء األول


اقــرأ رؤيــا  7 :14فــي ظــل الجامعــة  .14 ،13 :12مــا معنــى «خافــوا هللا»؟ مــا هــي
عالقــة مبــدأ مخافــة هللا بالبشــارة؟ ومــا عالقــة البشــارة بحفــظ وصايــا هللا؟ (انظــر أيضً ــا
روميــة  .)13-7 :7مــا هــي العالقــة بيــن مخافــة هللا وتمجيــده؟

هللا َوأَ ْعطُــو ُه َم ْجـ ًدا› » (رؤيــا  )7 :14فــي ســياق «البشــارة األبديــة».
تُعلَــن الدعــوة « ‹ َخافُــوا َ
حيــث ينتــج عــن إدراك مــا فعلــه المســيح ألجــل خالصنــا اســتجاب ًة إيجابيــة له.
مخافــة هللا وإعطــاء المجــد لــه همــا فعــان مرتبطــان ارتباطًــا وثي ًقــا فــي الكتــاب المقــدس
(مزمــور 23 :22؛ رؤيــا  .)4 :15وم ًعــا يشــكالن العالقــة الصحيحــة مــع هللا (أيــوب  ،)8 :1وطاعته.
ومخافــة هللا ال تعنــي الخــوف منــه ،بــل أن نأخــذه علــى محمــل الجــد ونســمح بحضــوره
فــي حياتنــا .وشــعب هللا فــي نهايــة الزمــان هــم َمــن يخافــون هللا (انظــر رؤيــا 18 :11؛ :19
 .)5فــاهلل يرغــب فــي أن يحبــه شــعبه (تثنيــه 13 :11؛ متــى  ،)37 :22ويطيعــوه (تثنيــة 29 :5؛
الجامعــة  )13 :12ويعكســون شــخصيته (تكويــن .)12 :22
هللا شــع ُبه ألن « ‹قَــ ْد َجــا َءتْ َســا َع ُة َديْ ُنونَ ِتــ ِه› » (رؤيــا .)7 :14
مــن المهــم أن يخــاف َ
والدينونــة المعروضــة هنــا هــي دينونــة مــا قبــل المجــيء التحقيقيــة ،والتــي تحــدث قبــل
المجــيء الثانــي .والهــدف مــن هــذه الدينونــة هــو كشــف ســواء كنــا نخــدم هللا ح ًقــا أم ال،
وهــو قـرا ٌر يتجلــى فــي أعمالنــا (انظــر 2كورنثــوس  .)10 :5وفــي نهايــة هــذه الدينونــة يُحســم
مصيــر كل شــخص (رؤيــا  ،)11 :22وســيأتي يســوع ليحضــر أجرتــه لــكل شــخص حســب أعمالــه
أو أعمالهــا (رؤيــا .)12 :22
والدينونــة فــي رؤيــا  14هــي جــز ٌء مــن البشــارة .فالدينونــة هــي بمثابــة أخبــار ســارة
ألولئــك الذيــن هــم فــي عالقــة صحيحــة بــاهلل؛ فهــي تعنــي تبريــر ،وخــاص ،وحريــة ،وحيــاة
أبديــة .إال أنهــا أخبــار ســيئة للعصــاة ،مــا لــم يتوبــوا ويرجعــوا هلل عــن طريــق قبــول رســالة
نهايــة الزمــان وســاعة الدينونــة .فــاهلل ال يشــاء أن يهلــك أحـ ٌد بــل أن يقبــل الجميــع إلــى التوبــة
(2بطــرس .)9 :3

كيــف يمكنــك أن تقــف بمفــردك فــي يــوم الدينونــة؟ أي ُحكْــم تكشــفه حياتــك؟
مــاذا تخبــرك إجابتــك عــن الحاجــة للبشــارة وعــن ســبب ارتباطهــا الوثيــق بالدينونــة
فــي رســالة المــاك األول؟
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رسالة المالك األول ،الجزء الثاني
يوضــح ســفر الرؤيــا أن المســألتين الرئيســيتين فــي األزمــة األخيــرة مــن تاريــخ األرض
ســتكونان الســجود هلل وطاعتــه ،كمــا هــو معلــن فــي حفــظ وصايــاه (رؤيــا  .)12 :14وستنقســم
شــعوب العالــم إلــى مجموعتيــن :أولئــك الذيــن يخافــوا هللا ويســجدون لــه ،وأولئــك الذيــن
يخافــوا الوحــش ويســجدون لــه.

ـق نظــرة
راجــع الوصايــا األربعــة األولــى مــن الوصايــا العشــر (خــروج  .)11-2 :20ثــم إلـ ِ
عابــرة علــى رؤيــا  .13كيــف يشــير أمــر الوحــش بالســجود (رؤيــا  ،)8 ،7 :13وبصنــع
صــور ًة للوحــش للســجود لهــا (رؤيــا  ،)15 ،14 :13وبالتجديــف علــى هللا واســمه (رؤيــا
 ،)6 ،5 :13وبتلقــي ســمة الوحــش (رؤيــا  )17 ،16 :13إلــى هجمــات الشــيطان علــى
الوصايــا األربعــة األولــى مــن الوصايــا العشــر خــال األزمــة األخيــرة؟



المبــدأ الرئيــس للوصايــا األربعــة األولــى مــن الوصايــا العشــر هــو الســجود .ويوضــح ســفر
الرؤيــا أن هــذه الوصايــا ســتكون معيــار الــوالء هلل فــي األزمــة األخيــرة .وعليــه ســيدور الصـراع
األخيــر بيــن المســيح والشــيطان بوضــوح حــول الســجود والوصايــا األربعــة األولــى.
ويؤكــد التحذيــر الثانــي فــي رســالة المــاك األول علــى القضيــة الرئيســة لألزمــة األخيــرة.
الس ـ َما ِء َواألَ ْر ِض َوالْ َب ْح ـ ِر َويَ َنابِي ـعِ الْ ِم َيــا ِه› » (رؤيــا  )7 :14هــي
‹اس ـ ُج ُدوا لِ َصانِ ـعِ َّ
فالدعــوة « ْ
اقتبــاس طبــق األصــل تقري ًبــا مــن الوصيــة الرابعــة مــن الوصايــا العشــر (خــروج .)11 :20
وهــذه الحقيقــة توضــح أن الدعــوة إلــى عبــادة هللا الخالــق هــي دعــوة لحفــظ يــوم الســبت.
الراحــة والعبــادة فــي اليــوم الســابع – يــوم الســبت – همــا بمثابــة عالمــة مميــزة لعالقتنــا
بــاهلل (خــروج 13 :31؛ حزقيــال  .)12 :20ورســالة المــاك األول هــي دعــوة لعبــادة الخالــق.
«ففــي حيــن أن حفــظ الســبت الزائــف إطاعــة لشــريعة الدولــة خالفًــا لمــا تأمــر بــه
الوصيــة الرابعــة هــو مجاهــرة بالــوالء لســلطان مضــاد لســلطان هللا ،فــإن حفــظ الســبت
الحقيقــي إطاعــة لشــريعة هللا هــو برهــان الــوالء للخالــق .وفــي حيــن أن فري ًقــا بقبولــه رمــز
الخضــوع للســلطات األرضيــة يقبــل ســمة الوحــش ،فالفريــق اآلخــر إذ يختــار عالمــة الــوالء
لســلطان هللا يقبــل ختــم هللا» (روح النبــوة ،الصــراع العظيــم ،صفحــة .)656

مــا هــي عالقــة الخلــق والفــداء حســب وجهــة نظرنــا؟ لمــاذا تُغيــر َعــدْ الراحــة فــي
يــوم الســبت مثلمــا فعــل هللا أمـ ًرا مه ًمــا؟
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األربعاء



 6آذار (مارس)

رسالة المالك الثاني
تعلــن رســالة المــاك الثانــي ســقوط بابــل أو ارتدادهــا ،وتعرفهــا بأنهــا نظــام دينــي زائــف.
وفــي رؤيــا « 5 :17قيــل عــن بابــل أنهــا ‹أم الزوانــي› .وبناتهــا ترمــز إلــى الكنائــس التــي
تتمســك بتعاليمهــا وتقاليدهــا وتتبــع مثالهــا فــي التضحيــة بالحــق ورضــى هللا واستحســانه فــي
ســبيل إبـرام تحالــف غيــر مشــروع مــع العــام» (روح النبــوة ،الصـراع العظيــم ،صفحــة .)351

اقــرأ رؤيــا  18: 14فــي ظــل رؤيــا  ،2 :18وإشــعياء  .9 :21يشــير التكـرار الثنائــي لكلمــة
«ســقطت» إلــى ارتــداد بابــل التدريجــي ويشــير إلــى حتميــة انهيارهــا األخالقــي الشــامل.
ُو ِص َفــت بابــل بأنهــا ســقطت بالفعــل ،لكــن ســقوطها ُو ِصــف أيضً ــا بأنّــه مســتقبلي .لماذا؟



«بابــل نهايــة الزمــان» فــي ســفر الرؤيــا هــو اتحــاد بيــن أنظمــة دينيــة زائفــة يضــم
أنفســهم فــي خدمــة الشــيطان
الكاثوليكيــة الرومانيــة والبروســتانتينية المرتــدة .ســيضع هــؤالء َ
لمحاربــة شــعب هللا (انظــر رؤيــا 18-11 :13؛ رؤيــا 13 :16؛ رؤيــا  .)5 :17وســ ُيظْهِر هــذا
االتحــاد الدينــي المرتــد تك ُّبــر بابــل القديمــة مــن خــال تعاليــه علــى هللا وســعيه ألخــذ مكانتــه
فــي هــذا العالــم .وتحــذر رســالة المــاك الثانــي شــعب هللا بــأن هــذا النظــام الشــرير ســوف
يبتعــد عــن الحــق أكثــر وأكثــر نتيجــة رفضهــا لنــور رســالة البشــارة فــي زمــن النهايــة« .ولــن
يكــون ســقوط بابــل كامـ ًـا حتــى يتــم الوصــول إلــى هــذه الحالــة ويتــم ويبــرم االتحــاد بيــن
الكنيســة والعالــم» (روح النبــوة ،الص ـراع العظيــم ،صفحــة .)358



اقــرأ مجــد ًدا رؤيــا  8 :14فــي ظــل رؤيــا  2 :17ورؤيــا  .3 :18كيــف تجعــل بابــل العالــم
يشــرب مــن خمــر زناهــا؟ إال َم يرمــز هــذا الخمــر؟
يصـور رؤيـا  14بابـل األخيـرة وكأنهـا زانيـة تجعـل شـعوب األرض تسـكر بخمـر زناهـا (انظـر
رؤيـا  .)2 :17ويشـير خمـر بابـل إلى التعاليم الكاذبة والبشـارة الكاذبة التي يقدمهمـا هذا النظام
الدينـي المرتـد .واليـوم ،إذ تمحـي العديـد مـن الكنائـس البروتسـتانتينية ،تحقيقًـا لنبـوة الكتاب
المقـدس ،االختالفـات التـي فصلتهـم مـر ًة عـن الكنيسـة الكاثوليكيـة الرومانيـة مح ًيـا سـري ًعا وإذ
تلتفت بعي ًدا عن الحق الكتابي ،نشـهد تأثير خمر بابل ال ُم ِ
فسـد بين المدعوين بجسـد المسـيح:
التطـور اإللهـي ،الـذي يناهض تما ًما إشـارة المالك األول إلى الخليقة؛ حـل التقاليد الالهوتية محل
عقيـدة سـوال اسـكربتورا؛ هجـر القيـم ال ُمنقحـة للتعاريـف الكتابية عن الجنـس والـزواج وما إلى
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ذل�ك .والس�كران ال يس�تطيع التفكي�ر بذه�ن ٍ
صاف .ولذلـك عندما تصبح الشـعوب ثملـة روح ًيا
بخمـر بابـل ،سـتغرر بهـم بابل إلـى السـجود لوحش البحـر وتلقّي سـمة الوحش.

الخميس



 7آذار (مارس)

رسالة المالك الثالث
كيف تصور رؤيا  12 :14شعب هللا األمين؟



علــى النقيــض مــن شــعب هللا األميــن ،تنــذر رؤيــا  10 ،9 :14بمصيــر أولئــك الذيــن يواجهون
وصــف انســكاب غضــب هللا فــي العهــد القديــم وص ًفــا رمزيًــا وكأنــه شــرب مــن
غضــب هللا .ويُ َ
كأس خمـ ٍر (إرميــا .)16 ،15 :25
وتشـبَّه حــدة الدينونــة الواقعــة علــى الســاجدين للوحــش بشــرب خمــر غضــب هللا الــذي
هــو يصــب ِ
«ص ْرفًــا ِفــي كَأْ ِس غَضَ ِب ـ ِه» (رؤيــا  .)10 :14فــي العصــور القديمــة ،غالبًــا مــا كان
النــاس يخففــون الخمــر بالمــاء للتقليــل مــن قوتــه ال ُم ْسـ ِكرة .لكــن خمــر غضــب هللا يوصــف
بأنّــه ِ
«صـ ْر ٌف» أي غيــر ممــزوج .يمثّــل الخمــر غيــر الممــزوج وغيــر المخ ّفــف انســكاب مــلء
غضــب هللا فــي كامــل شــدته ،بــا رحمــة.

اقــرأ رؤيــا  11 ،10 :14فــي ظــل رؤيــا  .15-10 :20كيــف يلقــي إشــعياء 10-8 :34
ِــم إِلَــى أَ َبــ ِد اآل ِب ِديــ َن› »؟
ويهــوذا  7ضــو ًء علــى العبــارةَ ‹ « :و َي ْص َعــدُ ُدخَــانُ َع َذا ِبه ْ



تشــير عبــارة العــذاب بالنــار والكبريــت إلــى الدمــار الشــامل .والنــار والكبريــت هــي وســيلة
الدينونــة (تكويــن 24 :19؛ إشــعياء  .)10-8 :34وصــورة صعــود دخــان الدمــار هــي صــورة معروفة
فــي الكتــاب المقــدس .حيــث تنبــأ إشــعياء عــن هــاك أدوم المســتقبلي بالنــار والكبريــت:
ـئ .إِلَــى األَبَـ ِـد يَ ْص َع ـ ُد ُد َخانُ َهــا» (إشــعياء .)10 :34
ســتصير زفتًــا مشـ ً
ـتعل؛ «لَ ْي ـاً َونَ َهــا ًرا الَ تَ ْنطَ ِفـ ُ
وكذلــك يصــف يهــوذا مصيــر ســدوم وعمــورة بأنــه عقــاب «نــار أبديــة» (يهــوذا  .)7ال تتحــدث
هــذه النصــوص عــن احتـراق ال نهايــة لــه ،إذ أن وال واحــدة مــن هــذه المــدن مشــتعلة اليــوم.
فالعواقــب أبديــة ،وليــس االحتـراق فــي حــد ذاتــه .وعليــه تشــير «النــار األبديــة» فــي الرؤيــا إلــى
اإلبــادة؛ إذ ســيكون االحتـراق طويـ ًـا بالقــدر الكافــي إلتمــام التــآكل حتــى ال يبقــى شــيئًا ليحترق.

مــع أنــه يمكننــا أن نكــون شــاكرين مــن أجــل الحقيقــة العظيمــة التــي مفادهــا أن
ني ـران الهاويــة لــن تعــذب الضــال إلــى األبــد ،إال أن العقــاب ال ي ـزال فظيــع جــدً ا.
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ـب لــدوام وشــدة العقوبــة ،أن يخبرانــا عــن المهمــة المقدســة التــي أعطيــت
مــاذا يجـ ُ
لنــا لكــي نحــذر اآلخريــن بشــأن مــا هــو ٍ
آت؟

الجمعة



 8كانون األول (ديسمرب)

لمزيـد مـن الـدرس :اقـرأ مـن روح النبـوة «اإلنـذار األخيـر» ،صفحـة  ،663-654مـن
كتـاب الصـراع العظيم.
يوضــح الرؤيــا أنــه فــي زمــن النهايــة يُكلــف شــعب هللا بإعــان بشــارة نهايــة الزمــان إلــى
العالــم .يبــدو العمــل أمامنــا أنــه مرهــق ،إال أنــه غيــر مســتحيل بالمــرة .وعلــى الرغــم مــن
ذلــك ،فنحــن لنــا الوعــد بنــوال قــوة مــن هللا.
«لن تظهر بشارة اإلنجيل العظيمة في ختامها قدرة هللا على نحو أقل مما أظهرته في بدايتها... .
«ثــم أن الرســالة ال تُحمــل بالحجــة بقــدر مــا تحمــل بإقنــاع روح هللا العميــق فــي القلــب.
لقــد قُدمــت الحجــج .وألقــي البــذار واآلن هــو ســينبت ويحمــل ثمـ ًرا» (روح النبــوة ،الصـراع
العظيــم ،صفحــة .)663-662
ـال عظي ًمــا يُق َِّســم شــعوب العالــم
ســوف ينتــج عــن ختــام إعــان رســالة هللا األخيــرة انفصـ ً
إلــى مجموعتيــن :أولئــك الذيــن يحبــون هللا ويطيعــوه وأولئــك الذيــن يتبعــون الوحــش
ويطيعــوه .ويص ـ َّور هــذا االنفصــال فــي شــكل حصاديــن :جمــع القمــح إلــى المخــازن (رؤيــا
 )16-14 :14وعناقيــد العنــب لتلقــى فــي المعاصــر (رؤيــا  .)20-17 :14وهــذا االنفصــال
النهائــي هــو موضــوع رؤيــا .18-17

أسئلة للنقاش
 .1تأمــل فــي هــذا ال ِفكْــر :مــن يكــرز برســائل المالئكــة الثالثــة غيــر األدفنتســت

الســبتيين؟ مــاذا يجــب أن تخبرنــا هــذه الحقيقــة عــن مــدى أهميــة عملنــا ومــدى
الجديــة التــي يجــب أن نأخــذه بهــا؟
 .2لمــاذا تفكــر فــي أن الدينونــة هــي مبــدأ غيــر معــروف لــدى الكثيــر مــن
المســيحيين؟ مــا هــي أهميــة مفهــوم دينونــة مــا قبــل المجــيء للمســيحيين اليــوم؟
كيــف يمكنــك مســاعدة إخوتــك المؤمنيــن علــى أن يفهمــوا المعنــى الحقيقــي
لدينونــة مــا قبــل المجــيء فه ًمــا أفضــل؟
 .3فكــر فــي قضيــة الســبت فــي ســياق األحــداث األخيــرة .القضيــة هــيَ :مــن
«الس ـ َما ِء َواألَ ْر ِض» (رؤيــا  )7 :14أَ ْم قــوة الوحــش؟ ُيعلِّــم الكتــاب
ســنعبد ،خالــق َّ
المقــدس أنّ ســبت اليــوم الســابع هــو العالمــة األقــدم (تكويــن  ،)3 ،2 :2العالمــة
«السـ َما ِء َواألَ ْر ِض ».مــاذا تعلمنــا
األكثــر تأكيــدً ا وترســيخًا لحقيقــة أنَّ هللا هــو خالــق َّ
الســبت ،بوصفــه أحــد وصايــا هللا( ،رؤيــا )12 :14
تلــك الحقيقــة عــن الســبب فــي أنّ ّ
رئيســا فــي األزمــة األخيــرة؟
يلعــب الســبت دو ًرا ً
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