الدرس الحادي عرش

 * 15-9آذار (مارس)

الضربات السبعة األخيرة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :رؤيــا 1 :15؛ 3-1 :7؛ 10 ،9 :14؛ 12-1 :16؛ 1 :17؛ دانيــال 5؛
رؤيــا 16 :16؛ 2تســالونيكي .12-9 :2
وس ،ألَنَّ
آيــة الحفــظَ ‹ « :م ـ ْن الَ يَخَا ُفــكَ يَــا َر ُّب َويُ َم ِّجــدُ ْاس ـ َمكَ ؟ ألَنَّــكَ َو ْحــدَكَ ُقــدُّ ٌ
َج ِميـ َـع األُ َمـ ِـم َسـ َيأْتُونَ َويَ ْسـ ُجدُ ونَ أَ َما َمــكَ  ،ألَنَّ أَ ْحكَا َمــكَ َقــدْ أُظْ ِهـ َر ْت› » (رؤيــا .)4 :15
هكــذا تلخــص رؤيــا  18 :11األحــداث التــي ســتدور علــى األرض قبيــل معركــة هرمجــدون
األخيــرة‹ « :كانــت األمــم غاضبــة› » .يتوافــق هــذا الوضــع علــى األرض مــع وصــف يســوع
لأليــام األخيــرة (لوقــا  )25 :21ويتبعــه ســخط هللا ،الــذي هــو دينونتــه فــي شــكل الضربــات
الســبعة األخيــرة علــى غيــر التائبيــن (رؤيــا .)1 :15
يفتتــح رؤيــا  15بصــورة ســبعة مالئكــة معهــم ســبع جامــات مملــوءة بهــذا الغضــب
اإللهــي .ولكــن قبــل أن ت ُســكب ،نــرى لمحــة مســتقبلية عــن شــعب هللا األميــن (رؤيــا 15
 .)4-1:فيوصفــون بأنهــم منتصريــن « َعلَــى الْ َو ْح ِ
ــش َو ُصو َرتِــ ِه َو َعلَــى ِســ َم ِت ِه َو َعــ َد ِد ْاســ ِم ِه»
(رؤيــا  ،)2 :15بينمــا هــم يقفــون علــى شــي ٍء أشــبه ببحــر مــن زجــاج ،ويرتلــون ترنيمــة
موســى وترنيمــة الخــروف — تُ َذكِّرنــا جميــع الصــور ،بالعبرانييــن علــى شــواطئ البحــر األحمــر
محتفليــن بنصرتهــم اإللهيــة علــى المصرييــن (خــروج .)15
هــؤالء القديســون المنتصــرون هــم ذاتهــم المشــار لهــم بالمئــة وأربعــة وأربعيــن أل ًفــا فــي
رؤيــا  .5-1 :14بعــد رفضهــم لســمة الوحــش ،نالــوا الحمايــة مــن الضربــات الســبعة األخيــرة .ثم،
عنــد المجــيء الثانــي ،تتغيــر أجســادهم المائتــة وتلبــس عــدم مــوت (1كورنثــوس ،)54-51 :15
وســينضمون للقديســين المقاميــن عندمــا يأتــي يســوع فــي قــو ٍة ومجـ ٍـد (1تســالونيكي .)17 :4
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  16آذار (مارس).
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معنى الضربات السبعة األخيرة
ســتكون النــاس قــد اختــارت بالفعــل إمــا هللا أو بابــل .ومــع ذلــك ،قبــل أن يجــيء المســيح،
ممســكة (رؤيــا  ،)3-1 :7ويتلوهــا
يُطلَــق العنــان لريــاح ســخط الشــيطان المدمــرة التــي كانــت َ
الضربــات الســبعة األخيرة.



اقــرأ رؤيــا  1: 15فــي ظــل خــروج  .11 - 7مــا مــدى الفائــدة التــي نتعلمهــا مــن ضربــات
المصرييــن ،هد ًفــا ومع ًنــى ،باعتبارهــا الخلفيــة للضربــات الســبعة األخيرة؟
يُشــار للضربــات الســبعة األخيــرة باســم «الضربــات األخيــرة» ألنهــا تأتــي فــي أقصــى
نهايــة تاريــخ األرض .وعلــى النقيــض ،تســتغرق ضربــات األبــواق الســبعة الفتــرة الزمنيــة التــي
تتضمــن العصــر المســيحي بأكملــه ،وهــي محــدودة النطــاق .وت ُبــوق فــي الوقــت الــذي ال
يـزال يُكــرز فيــه باإلنجيــل (رؤيــا  )14 :11 - 8 :10وت ُجـ َرى فيــه الشــفاعة (رؤيــا  .)5-2 :8وهــي
ممزوجــة بالرحمــة ،وهدفهــا هــو أن تأتــي بأعــداء شــعب هللا إلــى التوبــة.
مــن الناحيــة األخــرى ،تســكب الضربــات الســبعة األخيــرة قُبيْل المجــيء الثاني .وهي تســكب
قســوا قلوبهــم كــي ال يقبلــوا محبــة هللا الفاديــة ،ورفضــوا التوبة
علــى أولئــك الذيــن ،مثــل فرعــونّ ،
(انظــر رؤيــا  .)11 :16فالغضــب اإللهــي هــو دينونــة هللا الصائبــة علــى الق ـرارات التــي اتخذهــا
النــاس (انظــر روميــة  ،)28-26 :1فيحصــد الضالــون اآلن عواقــب اختياراتهــم الشــخصية.

اقــرأ رؤيــا  8-5: 15فــي ظــل خــروج  ،35 ،34 :40و1ملــوك  .11 ،10 :8مــاذا تقتــرح
ُــل الْ َه ْيــك ََل» (رؤيــا  )8 :15بشــأن توقيــت
َــم يَكُــ ْن أَ َحــدٌ يَقْــ ِد ُر أَنْ يَدْ خ َ
عبــارة « َول ْ
الضربــات الســبعة األخيــرة؟



يشــير التعبيــر « َولَـ ْم يَ ُكـ ْن أَ َحـ ٌد يَ ْقـ ِـد ُر أَ ْن يَ ْد ُخـ َـل الْ َه ْيـك ََل» إلــى انتهــاء فتــرة االختبــار .إذ
عندمــا تنتهــي خدمــة المســيح الشــفاعية فــي الســماء ،يُغلــق بــاب التوبــة إلــى األبــد .ولذلــك،
لــن تأتِــي الضربــات األخيــرة بــأي شــخص إلــى التوبــة ،بــل ستكشــف فقــط عــن قســاوة قلــوب
أولئــك الذيــن اختــاروا تعضيــد بابــل ،ممــا يدفعهــم ليكرهــوا الــرب أكثــر (رؤيــا .)11 ،9 :16

أنظــر حولــك إلــى العالــم اليــوم ،الــذي ســيكون أســوأ .مــاذا تعلمنــا حقيقــة تأخــر
الضربــات كل هــذا الوقــت ،عــن رحمــة هللا وصبــره؟
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انسكاب الضربات األخيرة
بعــد توقــف شــفاعة المســيح فــي المقــدس الســماوي يُحـ ِّدد مصيــر كل فــرد إلــى األبــد.
حــان الوقــت الــذي يختبــر فيــه أولئــك الذيــن احتقــروا البشــارة ،مــلء غضــب هللا.
تعكــس الضربــات الســبعة األخيــرة الضربــات التــي انســكبت علــى مصــر (خــروج .)11-7
مثلمــا أصابــت ضربــات مصــر المصرييــن ،بينمــا ا ُنقــذوا اإلسـرائيليين ،هكــذا ســيحظى شــعب
هللا بالحمايــة خــال وقــت الضيقــة هــذا (مزمــور 10-3 :91؛ انظــر الص ـراع العظيــم صفحــة
 .)573 ،572كشــفت ضربــات مصــر عــن قســاوة قلــب فرعــون وكشــفت للمصرييــن عــن عــدم
قــدرة آلهتهــم عــن حمايتهــم .وبالمثــل ،تقســي الضربــات األخيــرة قلــوب الســاجدين لوحــش
البحــر أكثــر وأكثــر وتكشــف عــن عــدم قــدرة بابــل علــى حمايتهــم مــن الدينونــة اإللهيــة.



اقرأ رؤيا  .11-1 :16ماذا يحدث هنا وكيف تُص َّور األحداث؟

األربــع ضربــات األولــى «ال تشــمل العالــم بأســره وإال لــكان كل ســكان األرض يبــادون
تما ًمــا» (الص ـراع العظيــم ،صفحــة  .)572حيــث تُ ْن ـزِل األولــى بدمامــل مؤلمــة ورديــة علــى
الســاجدين للوحــش حصريًــا .وتصيــب الثانيــة والثالثــة البحــر واألنهــار وينابيــع الميــاه ،فتتحول
دم .وبــدون توافــر مــاء الشــرب ،ال تســتطيع البشــرية المتمــردة البقــاء علــى قيــد الحيــاة.
إلــى ٍ
وتصيــب الضربــة الرابعــة الشــمس حتــى تحــرق النــاس ،مســببة لهــم ألــم ال يُحتمــل.
ولكــن األلــم غيــر المحتمــل الــذي تحــل بــه الضربــات ال يُليــن قلــوب البشــرية اآلثمــة
بغيــة تغييــر طباعهــم المتمــردة .بــل يلعنــوا هللا ،الــذي يجــري هــذه الضربــات ،ويجدفــوا عليــه.
أي منهــم.
وال يتــوب ٌ
يمكننــا أن نــرى فــي رؤيــا ( 11 ،10 :16انظــر أيضً ــا خــروج  )23-21 :10أن الضربة الخامســة
تضــرب عــرش الوحــش .إن الشــيطان هــو مــن أوكل العــرش للوحــش (رؤيــا  .)2: 13ولكــن ،اآلن،
حتــى كرســي ُحكــم الشــيطان ال يســتطيع تحمــل قــوة هــذه الضربــات .وإذ يعانــون النــاس فــي
إلـ ٍـم يدركــون عــدم قــدرة بابــل عــن حمايتهــم .إال أنهــم عزمــوا علــى محاربــة هللا؛ حتــى رهبــة
الضربــات ال تُغيِّــر قلوبهم.

كيــف يمكننــا المواظبــة علــى الســير عــن كثــب مــع الــرب ،حتــى متــى
أصابتنــا مأســا ٌة يكــون لنــا معرفــة كافيــة عــن محبــة هللا كــي نثــق فيــه حتــى
فــي وســط المعانــاة؟
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جفاف نهر الفرات
اقــرأ رؤيــا  12: 16فــي ظــل رؤيــا  1 :17و  .15إالم يرمــز نهــر الفـرات؟ مــا هــي أهميــة
جفــاف الفـرات فــي ســياق الضربــات الســبعة األخيــرة؟




كان الفـرات فــي العهــد القديــم وســيلة دعــم مهمــة جـ ًدا ألعــداء إسـرائيل — أشــور وبابل.
حيــث جــرى النهــر عبــر بابــل وكان مه ًمــا للمدينــة ألنــه غــذى المحاصيــل وروى الشــعب.
ولــوال الفـرات لمــا بقيــت بابــل علــى قيــد الحيــاة.
تصــف رؤيــا  1 :17بابــل األخيــرة بأنهــا جالســة علــى ميــاه كثيــرة ،التــي قــد تشــير إلــى
الفــرات (انظــر إرميــا  .)13 :51وتوضــح رؤيــا  15 :17أن الميــاه التــي تجلــس عليهــا بابــل
األخيــرة تمثــل الشــعوب التــي تعضدهــا :القــوات العالميــة المدنيــة والعلمانيــة والسياســية
التــي هــي وراء النظــام .ومــع ذلــك ،ســوف تســحب هــذه القــوات دعمهــا فــي النهايــة.
يعكــس مشــهد الضربــة السادســة اســتيالء كــورش الفارســي علــى بابــل القديمــة (انظــر
دانيــال  .)5فوف ًقــا للمــؤرخ القديــم هيرودتــس ،فــي الليلــة التــي أقــام فيهــا الملــك بيلشــاصر
ورؤســاؤه وليمـةً ،حـ ّول ال ُفــرس مجــرى الفـرات ودخلــوا بابــل بطــول مجــرى النهــر ،مســتولين
علــى المدينــة بغتـةً.
ينجــم عــن الجفــاف الرمــزي للفـرات فــي رؤيــا  12 :16انهيــار بابــل فــي نهايــة الزمــان .ألن
الف ـرات فــي الرؤيــا يمثــل تدعيــم القــوات العالميــة المدنيــة والعلمانيــة والسياســية لبابــل،
يرمــز جفــاف الفـرات لســحب دعمهــم ثــم هجومهــم علــى بابــل ،ممــا أدى إلــى ســقوطها.
عندمــا يشــهد ســكان العالــم ثــورة الطبيعــة (انظــر رؤيــا  ،)9-3 :16يتجهــون إلــى بابــل
لالحتمــاء بهــا .ولكــن عندمــا تصيــب الضربــة الخامســة كرســي ُحكــم بابــل ،يدركــون عــدم
جــدوى طلــب المســاعدة هنــاك .ولشــعورهم بالخيانــة يحاربــون بابــل ،ممــا يــؤدي إلــى
ســقوطها (انظــر رؤيــا  .)16 :17ومــع ذلــك ،وكمــا رأينــا ،تظــل قلوبهــم قاســية نحــو هللا وشــعبه.
وهكــذا يصبحــون تربــة خصبــة للضاللــة األخيــرة التــي يجــذب بهــا الشــيطان العالــم لالتحــاد
ضــد شــعب هللا بهــدف محوهــم مــن علــى وجــه األرض.

بأيــة طــرق تعلمــت مــدى خطــورة وضــع ثقتــك فــي البشــر أو فــي المؤسســات
البشــرية؟
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ضاللة الشيطان األخيرة العظيمة
تخبرنــا رؤيــا  12 :16أن الهــدف مــن تجفيــف الفــرات هــو إعــداد طريــق «الْ ُمل ِ
ُــوك
ال َِّذيـ َن ِمـ ْن َمشْ ـرِقِ الشَّ ـ ْم ِس» .وفــي العهــد القديــم« ،الْ ُملُـ ِ
ـوك ال َِّذيـ َن ِمـ ْن َمشْ ـرِقِ الشَّ ـ ْم ِس»
هــم كــورش وقواتــه القادميــن مــن الشــمال ومقتربيــن إلــى بابــل مــن الشــرق (إشــعياء :41
 ،)25الــذي جعــل غزوهــم لبابــل عــودة شــعب هللا لوطنــه ممك ًنــا (إشــعياء .)28 ،27 :44
وبالمثــل ،يُ ِعــد الجفــاف الرمــزي للفــرات الطريــق لمجــيء الملــوك الذيــن مــن الشــرق
ليخلصــوا شــعب هللا األخيــر.
والملــوك الذيــن مــن الشــرق فــي رؤيــا  12 :16هــم المســيح وجيشــه مــن المالئكــة
الســماوية .فعنــد مجيئــه الثانــي ،ســوف يظهــر يســوع مــع جنــود المالئكــة «الَب ِِســي َن بَـ ًّزا أَبْ َي َض
َونَ ِقيًّــا» (رؤيــا  ،)14 :19الــذي هــو لبــاس المالئكــة عديمــي الخطيــة (رؤيــا  .)6 :15و ُمصطحبًــا
بجنــد الســماء ،ســيغلب المســيح ،كمــا توضــح رؤيــا  ،14 :17القــوات الشــيطانية التــي تضطهــد
شــعبه (قــارن متــى  .)31 ،30 :24إ َّن هــذه المعركــة األخيــرة ضــد المســيح وشــعبه ،والتــي
تســبق المجــيء الثانــي ،ت ُ ْعــرف بمعركــة َهر َم َج ـ ّدون.

اقــرأ رؤيــا  .14 ،13 :16مــا هــو دور األرواح النجســة الثــاث فــي اإلعــداد لمعركــة
هرمجــدون؟ لمــاذا تُ َعــد هــذه نســخة شــيطانية مزيفــة لرســائل المالئكــة الثالثــة فــي
رؤيــا 14؟ (انظــر 1تيموثــاوس )1 :4



خــال األحــداث األخيــرة التــي تســبق نهايــة فتــرة االختبــار ،ســيكون لــكل إنســان حريــة
اختيــار علــى أي ناحيــة مــن الناحيتيــن ســيقف أو ســتقف فــي معركــة هرمجــدون .وتمهي ـ ًدا
لهــذه الحــرب الروحيــة ،يــرى يوحنــا ثالثــة أرواح شــيطانية شــبه ضفــادع .حيــث تشــمل محاولة
الشــيطان المضللــة األخيــرة أروا ًحــا شــيطانية كاذبــة.
ويتحــد التنيــن (الوثنيــة والروحانيــة) ،ووحــش البحــر (الكاثوليكيــة الرومانيــة) ،والنبــي
الك�ذـاب (البروتس�تـانتية المرت��دة) بأم��ر الشـ�يطان (انظــر رؤيــا  .)12 ،11 :13ويمكَّن الشــيطا ُن
ـش الشّ ــبيه بالخــروف مــن عمــل آيــات معجزيــة (انظــر رؤيــا  ،)17 -13 :13والتــي تشــمل
الوحـ َ
الروحانيــة .واآليــات المعجزيــة هــي جــزء مــن إســتراتيجية الشــيطان األخيــرة المضللــة ليقنــع
ـدل مــن اإللــه الحقيقــي.
العالــم باتباعــه هــو بـ ً
مخدوعيــن بكراهيتهــم هلل وحقــه ،يصــدق قــادة العالــم عــن طيــب خاطــر أكاذيــب
الشــيطان المتســربلة بــزي دينــي ُم ْر ِضــي (2تســالونيكي  .)19-2 :2وأخيــ ًرا ســيتحدون فــي
المعركــة األخيــرة التــي ســتؤدي إلــى نهايــة العالــم.
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التجمع لمعركة هرمجدون
اقــرأ رؤيــا  .16 :16إلــى أي مــدى ســتنجح خدعــة الشــيطان فــي نهايــة الزمــان فــي
جمــع ســكان العالــم إلــى معركــة هرمجــدون؟



ســوف تحقــق المعجـزات الشــيطانية المضللــة نجا ًحــا عالميًــا .إذ فــي احتقارهــم لتعاليــم
الكتــاب المقــدس ،ســيصدق النــاس أكذوبــة ســيصحبها معجـزات مضللــة (انظــر 2تســالونيكي
 .)12-9 :2وســيتحدون م ًعــا قصــ ًدا ،ويرمــز لذلــك باالجتمــاع فــي «موضــع» ،الــذي يدعــى
جبــا ،بــل مدينــة
بالعبريــة هرمجــدون ،والــذي معنــاه «جبــل َمجــ ّدو» .لــم تكــن مجــدو ً
حصينــة تقــع فــي وادي يزرعيــل (أو ســهل يزرعيــل) عنــد ســفح أخــدود جبــل الكرمــل ،وكانــت
موق ًعــا اســتراتيج ًيا مه ًمــا .و ُعـرِف ســهل يزرعيــل (المترجــم :المعــروف حال ًيــا باســم مــرج ابــن
عامــر) بمعــارك حاســمة عديــدة وقعــت فــي تاريــخ إســرائيل (انظــر قضــاة 19 :5؛ 33 :6؛
2ملــوك 27 :9؛ 2ملــوك .)30 ،29 :23
يســتخدم ســفر الرؤيــا هــذه الخلفيــة التاريخيــة ليصــ ّور صــراع عظيــم أخيــر ،يســمى
هرمجــدون ،بيــن المســيح وقــوات الشــر .وت َُص ـ َّور شــعوب العالــم بأنهــا جيــش متحــد تحــت
قيــادة الحلــف الشــيطاني.
و»جبــل مجــدو» هــو تلميــح واضــح لجبــل الكرمــل ،الــذي فــاق ارتفاعــه الــوادي حيــث
كانــت مدينــة مجــدو القديمــة .وكان جبــل الكرمــل موق ًعــا ألحــد أكثــر النزاعــات أهميــة فــي
تاريــخ إسـرائيل بيــن نبــي هللا الحقيقــي (إيليــا) وأنبيــاء البعــل الكذبــة (1ملــوك  .)18وأجابــت
هــذه المواجهــة عــن الســؤال« :مــن هــو اإللــه الحقيقــي؟» .حيــث برهنــت النــار التــي نزلــت
مــن الســماء علــى أن الــرب هــو اإللــه الحقيقــي والوحيــد الــذي يســتحق الســجود .بينمــا
تُحســم القضيــة الروحيــة فــي معركــة هرمجــدون – هــل ســنطيع هللا أم اإلنســان؟ — قبــل
ســقوط الضربــات ،ســوف يقــع أولئــك الذيــن ينحــازون إلــى التنيــن ،والوحــش ،والنبــي الكذاب
(رؤيــا  ،)13 :16تح��ت س��يطرة الش��يطان تما ًمــا (كم��ا كان يهوــذا قبـ�ل صلبــ المس�يـح ]لوقــا
 .) [3 :22والختيارهــم الجانــب الخاســر ،ســيكونون ضمــن أولئــك الذيــن يصرخــون للجبــال
لتخبأهــم (رؤيــا 16 :6؛ اقــرأ أيضً ــا 2تســالونيكي .)8 ،7 :1
ومــع ذلــك ،قبــل ســقوط الضربــات ،تصــور رؤيــا  14 ،13 :13وحــش البحــر وهــو يُنـزِل نــا ًرا
مــن الســماء ليخــدع العالــم ويجعلــه يظــن أن زيــف الشــيطان ،الــذي ســيضم نهضــات كاذبــة
تقودهــا روح أخــرى ،هــو عمــل هللا.
هرمجــدون ليســت معركــة حربيــة بيــن أمـ ٍـم ســتقع فــي مــكان مــا فــي الشــرق األوســط،
بــل هــي مبــارزة روحيــة عالميــة يواجــه المســيح فيهــا قــوات الظــام مواجهــة حاســمة (انظــر
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2كورنثــوس  .)4 :10وســتكون النتيجــة مماثلــة لتلــك التــي كانــت عنــد الكرمــل ،ولكــن علــى
الصعيــد العالمــي :انتصــار هللا النهائــي علــى قــوات الظــام.

لســنوات عديــدة اعتبــر النــاس االضطرابــات السياســية والعســكرية فــي الشــرق
األوســط أنهــا عالمــات النهايــة وعالمــات هرمجــدون .ولكــن علــى الرغــم مــن
تنبــؤات وتكهنــات زمنيــة عديــدة ،لــم تقــع هرمجــدون مثلمــا تخيلــوا .كيــف يمكننــا
أن نقــي أنفســنا مــن الوقــوع فــي أخطــاء شــبيهة تتعلــق بتفســير هــذه األحــداث
المحليــة وكأنهــا إتمــام للنبــوات الكتابيــة؟

الجمعة
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لمزيــد ِمــن الــدرس« :وليــس غيــر الذيــن قــد حصنــوا عقولهــم بحقائــق الكتــاب
يثبتــون فــي هــذا الصـراع األخيــر العظيــم .هــذا االختبــار الفاحــص ســتمر بــه كل نفــس:
هــل أطيــع هللا أكثــر مــن النــاس؟  . . .فالرســول بولــس وهــو ينظــر إلــى األمــام ،إلــى
ـت ال يحتملــون فيــه التعليــم الصحيــح›
األيــام األخيــرة ،يعلــن قائـ ًـا‹ :ألنــه ســيكون وقـ ٌ
(2تيموثــاوس  .)3 :4وهــا قــد جــاء ذلــك الوقــت .فجماهيــر النــاس ال يريــدون الحــق
الكتابــي ألنــه يتدخــل فــي رغبــات القلــب الخاطــئ المحــب للعالــم ،والشــيطان يقــدم
إليهــم المخاتــات والمخادعــات التــي يحبونهــا.

« لكـن هللا سـيكون لـه علـى األرض شـعب يحفظـون الكتـاب المقـدس والكتـاب المقـدس
وحـده ،كمقيـاس لـكل التعاليم وأسـاس كل اإلصالحات .فال آراء العلماء أو اسـتنتاجات العلم وال
عقائـد المجامـع الكنسـية أو قراراتهـا ،التـي هـي كثيـرة ومختلفة بنسـبة الكنائس التـي تمثلها،
وصـوت األغلبيـة – كل هـذه ال ينبغـي اعتبارهـا ،منفردة أو مجتمعة ،برهانًا فـي جانب أي فقرة
مـن العقيـدة الدينيـة أو ضدهـا .فقبـل قبـول أي تعليـم أو وصيـة ينبغـي أن نسـأل مـا إذا كان
مسـتن ًدا إلـى قـول الـرب أم ال .وهـل هـو يتفق مـع‹ :هكذا قال الـرب› ».
«وآخــر فصــل مــن فصــول روايــة الخــداع هــو أن الشــيطان نفســه ســيظهر فــي شــكل
المســيح .لقــد اعترفــت الكنيســة طويـ ًـا بأنهــا تنتظــر مجــيء المخلــص كنهايــة آمالهــا .فــاآلن
ســيجعل المخــادع العظيــم األمــر يبــدو كمــا لــو أن المســيح قــد جــاء .ففــي جهــات مختلفــة
مــن العالــم ســيظهر الشــيطان نفســه بيــن النــاس ككائــن مهيــب ينبعــث منــه نــور يبهــر
األبصــار يشــبه الوصــف الــذي أورده يوحنــا فــي ســفر الرؤيــا عــن ابــن هللا (رؤيــا .)15-13 :1
والمجــد الــذي يحيــط بالشــيطان لــن يفوقــه مجــد ممــا قــد رأتــه عيــن بشــر .وســيدوي فــي
الهــواء هتــاف االنتصــار قائـ ًـا‹ :قــد أتــى المســيح! قــد أتــى المســيح!› والنــاس ســينطرحون
ســاجدين أمامــه . . . .وبنغمــات رقيقــة مشــفقة يقــدم بعضً ــا مــن الحقائــق الجميلــة الســماوية
نفســها التــي نطــق بهــا المخلــص ،فهــو يشــفي أم ـراض النــاس ،وبمــا أنــه قــد اتخــذ صفــة
المســيح وهيئتــه ي َّدعــي أنــه قــد أبــدل الســبت باألحــد ويأمــر الجميــع بتقديــس اليــوم الــذي
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باركــه .ثــم يعلــن أن كل مــن يصــرون علــى تقديــس اليــوم الســابع يجدفــون علــى اســمه
برفضهــم اإلصغــاء إلــى مالئكتــه الذيــن أرســلهم إليهــم بالنــور والحــق .هــذا هــو الخــداع القوي
الــذي يــكاد يكــون مســيط ًرا» (روح النبــوة ،الص ـراع العظيــم ،صفحــة .)676 ،675 ،543 ،542

أسئلة للنقاش
 .1اقــرأ إنــذار يســوع فــي رؤيــا  15 :16ال ُمــد َرج فــي وصــف اإلعــداد لمعركــة

هرمجــدون .والحــظ تشــابه الكلمــات مــع التمــاس المســيح المقــدم ســابقًا لكنيســة
الودكيــة (رؤيــا  .)18 :3كيــف تُظْ ِهــر كلمــات المســيح أهميــة رســالة الودكية لشــعب
هللا الذيــن يعيشــون فــي زمــن اإلعــداد للن ـزاع األخيــر؟ بأيــة طريقــة تنطبــق هــذه
الرســالة عليــك شــخص ًيا؟
 .2ترمــز الثيــاب البيضــاء فــي الرؤيــا إلــى بــر المســيح (رؤيــا 5 ،4 :3؛ .)9-7 :19
ولــن يصمــد فــي األزمــة األخيــرة إال أولئــك الذيــن يســربلون أنفســهم بثيــاب بــر
المســيح .كيــف يُب ِّيــض أحدهــم ثوبــه ويغســله بــدم الحمــل (رؤيــا )14 :7؟
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