الدرس الثاين عرش

 * 22-16آذار (مارس)

الدينونة على بابل

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :رؤيــا 17؛ إرميــا 13 :51؛ خــروج 38-36 :28؛ رؤيــا 8-1 :13؛
رؤيــا 18 :13؛ رؤيــا .12 – 2 :16

السـ َما ِء َقائِـاً‹ :ا ْخ ُر ُجــوا ِم ْن َهــا يَــا شَ ـ ْعبِي
آيــة الحفــظ« :ثُـ َّ
ـم َسـ ِم ْع ُت َص ْوتًــا آ َخـ َر ِمـ َن َّ
لِ َئـاَّ تَشْ ـ َت ِركُوا ِفــي َخطَا َيا َهــاَ ،ولِ َئـاَّ تَأْ ُخـ ُذوا ِمـ ْن ضَ َر َباتِ َهــا .ألَنَّ َخطَا َيا َهــا لَ ِح َقـ ِ
السـ َما َء،
ـت َّ
هللا آثَا َم َهــا›» (رؤيــا .)5 ،4 :18
َوتَ َذكَّـ َر ُ
تســبب الضربــة السادســة الجفــاف الرمــزي لنهــر الف ـرات عندمــا يســحب ســكان العالــم
المخذولــون دعمهــم المعتــاد مــن بابــل األخيــرة .وكمــا رأينــا فــي درس األســبوع الماضــي،
ســوف يســبق تحطيــم ســلطتها أنشــطة شــيطانية مكثفــة مزيِّفــة ألعمــال هللا (رؤيــا ،13 :16
 .)14فينجــح النشــاط الشــيطاني فــي توحيــد األش ـرار اســتعدا ًدا لمعركــة هرمجــدون.
فــي بدايــة المعركــة األخيــرة يقــع زلـزال عظيــم بصفتــه جزء مــن الضربة الســابعة ،فيهشــم
الزل ـزال وحــدة بابــل ويقســمها إلــى ثالثــة أج ـزاء (رؤيــا  .)19 ،18 :16وتص ـ َّور بابــل األخيــرة
وكأنهــا مدينــة ،ممــا يشــير إلــى االتحــاد قصيــر األجــل بيــن القــوات السياســية والدينيــة فــي
العالــم ضــد شــعب هللا .فتتالشــى هــذه الوحــدة ،ممــا يــؤدي إلــى تفــكك بابــل األخيــرة.
البــد مــن أن نأخــذ بعيــن االعتبــار أن رؤيــا  19 :16ال تعلــن إال الســقوط السياســي لبابــل األخيــرة.
ولكــن يُخبرنــا اإلصحاحيــن 17و  18عــن الكيفيــة الفعلية لحدوث هذا الســقوط .وقبل وصف ســقوط
بابــل األخيــرة وأســباب ســقوطها (رؤيــا  ،)24 :18 - 12 :17يصــف رؤيــا  17هــذا النظــام الدينــي األخيــر
المرتــد ،مشــبهه هــذه المــرة بزانيــة راكبة علــى الوحــش القرمزي .وباالشــتراك مــع بناتها ،تقــوم الزانية
بابــل ،الراكبــة على الوحــش ال ِق ْر ِمــزي ،بإغـواء العالَم لمحاربــة هللا (رؤيــا .)11-1 :17
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  23آذار(مارس).
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األحد



 17آذار (مارس

الزانية بابل


اقــرأ رؤيــا  .1 :17يوضــح إرميــا  13 :51أن «الميــاه الكثيــرة» التــي تجلــس عليهــا بابــل
هــي نهــر الفـرات .إلــى مــا ترمــز الميــاه الكثيــرة وف ًقــا لرؤيــا 15 :17؟

تســتخدم المــرأة فــي الكتــاب المقــدس للرمــز إلــى شــعب هللا .وتصــور كنيســة هللا
الحقيقيــة فــي ســفر الرؤيــا بأنهــا عــذراء طاهــرة (رؤيــا 1 :12؛  .)17 :22وعليــه تمثــل الزانيــة
الكنيســة الكاذبــة والمرتــدة .وفــي رؤيــا  5 :17تع ـ ّرف هــذه الزانيــة بأنهــا بابــل العظيمــة.
ومثلمــا اعتمــد بقــاء بابــل القديمــة علــى نهــر الف ـرات ،هكــذا ســتعتمد بابــل األخيــرة علــى
دعــم عامــة النــاس لتنفيــذ خططهــا.



اقــرأ رؤيــا  2: 17فــي ظــل رؤيــا  ،18 :14ورؤيــا  .3 ،2 :18أي مجموعتيــن مــن النــاس
أُ ِشــير لتورطهمــا فــي عالقــة محرمــة مــع بابــل األخيــرة وإغوائهمــا بهــا؟
المجموعــة األولــى هــي ملــوك األرض — القــوات السياســية الحاكمــة .ويصــورون كأنهــم
متورطيــن فــي عالقــة نجســة مــع الزانيــة بابــل .تســتخدم تعبي ـرات الزنــا م ـرا ًرا وتك ـرا ًرا فــي
العهــد القديــم لوصــف كيــف تحولــت إسـرائيل المرتــدة عــن عبــادة هللا إلــى األديــان المزيفــة
(إشــعياء 21 :1؛ إرميــا  .)10-1 :3وترمــز العالقــة النجســة بيــن ملــوك األرض والزانيــة إلــى اتحــاد
محــرم بيــن بابــل األخيــرة والقــوات السياســية الحاكمــة — اتحــاد الكنيســة والدولــة.
أمــا المجموعــة الثانيــة المتورطــة فــي عالقــة محرمــة مــع الزانيــة بابــل هــي ســكان األرض
الخاضعيــن للحكــم .حيــث َس ـ َك َر هــؤالء روح ًيــا مــن خمــر زنــا بابــل .فعلــى النقيــض مــن
القــوات السياســية الحاكمــة ،ســكرت عامــة الشــعب بتعاليــم وممارســات بابــل الكاذبــة ،مغــرر
بهــم إلــى الظــن أنهــا تقــدر علــى حمايتهــم ،حيــث ال يفكــر الســكران بذهــنٍ صـ ٍ
ـاف ويســهل
التحكــم فيــه (انظــر إشــعياء  .)7 :28فس ـتُ ِضل بابـ ُـل العالــم أجمــع باســتثناء بقيــة أمينــة.

فــي النهايــة ســوف تســيء عامــة النــاس الفهــم ،كمــا هــو الحــال اليــوم وكل يــوم.
مــاذا يجــب أن يخبرنــا ذلــك عــن خطــر اتبــاع اآلراء الشــائعة ،بغــض النظــر عــن مــدى
شــيوعها؟
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االثنني



 18آذار (مارس)

الزانية الراكبة على الوحش القرمزي



اقــرأ رؤيــا  .3 :17واحــدٌ مــن المالئكــة الســبعة الذيــن معهــم الســبع جامــات المملــوءة
بالضربــات الســبع األخيــرة ُيــري يوحنــا دينونــة الزانيــة التــي جلســت علــى ميــاه كثيــرة.
عندمــا يراهــا يوحنــا ،يراهــا راكبــة علــى الوحــش القرمــزي .مــا مــدى مناســبة اســتخدام
رمـ َز ْي المــاء والوحــش وص ًفــا لمؤيــدي بابــل؟

إذ يُحمــل يوحنــا فــي الرؤيــة إلــى بري ـ ٍة ،يــرى إمــرأة جالســة علــى وحــش قرمــزي .فــي
حيــن أن الزانيــة تمثــل كيــان دينــي ،يرمــز الوحــش لقــوة سياســية .وتشــير صــورة الديــن
الجالــس علــى القــوات العلمانيــة والسياســية إلــى كيانيــن منفصليــن ،علــى خــاف مــا كان
عليــه الحــال فــي الماضــي عندمــا كان الديــن مندم ًجــا بالسياســة .ومــع ذلــك ،توضــح النبــوة
أن هذيــن الكيانيــن ســيتحدان م ًعــا فــي نهايــة الزمــان .ومفهــوم الركــوب علــى وحــش يــدل
علــى الســيادة؛ ومثــل راكــب الوحــش ،ســوف يســود هــذا النظــام الدينــي األخيــر علــى القــوات
العلمانيــة والسياســية.

أي مــن ســمات الزانيــة تشــير إلــى التنيــن ووحــش البحــر والوحــش الصاعــد مــن األرض
فــي رؤيــا  12و 13؟



تُصـ َّور الزانيــة بأنهــا متســربلة بأرجــوانٍ وقرمـ ٍز ُم َبالَــغ فيهمــا و ُمتَ ّحلِّيــة بحلــي مــن ذهــب
وأحجــار كريمــة ولؤلــؤ؛ حيــث كان هــذا التزيــن عــادة الزوانــي فــي القديــم بغــرض تعزيــز
قدرتهــم علــى اإلغــواء (إرميــا  .)30 :4نظيـ ًرا للــون الــدم ،يشــير القرمــز إلــى الصفة االســتبدادية
لهــذا النظــام الدينــي.
أمــا ثــوب الزانيــة فهــو تقليــد لــزي رئيــس الكهنــة فــي العهــد القديــم ،الــذي شــمل
علــى لــون األرجــوان والقرمــز والذهــب (خــروج  .)6 ،5 :28وكلمــات التجديــف التــي علــى
جبيــن الزانيــة هــي بديــل للكتابــة الكهنوتيــة «قُ ـ ْد ٌس لل ـ َّرب» علــى عمامــة رئيــس الكهنــة
(خــروج  .)38-36 :28وتذكرنــا الــكأس التــي فــي يدهــا بآنيــة الهيــكل التــي شــرب فيهــا
خم ـ ًرا بيلشــاصر ،ملــك بابــل ،وضيوفــه (دانيــال  .)4-2 :5وتلبــس الــكأس التــي بيــد الزانيــة
مظهــر الحــق بهــدف إخفــاء الخمــر — أكاذيــب نظــام الشــيطان الدينــي فــي نهايــة الزمــان
— إلغــواء العالــم بعي ـ ًدا عــن هللا.
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كذلــك توصــف الزانيــة بابــل بأنهــا ســكرى مــن دم القديســين وشــهداء يســوع الذيــن ماتــوا
جـ ّراء شــهادتهم للمســيح .وذنــب الــدم هــذا يربــط بابــل األخيــرة بمســيحية العصــور الوســطى
المرتــدة التــي ترأســتها البابويــة وكانــت المســئولة عــن مــوت المالييــن مــن المســيحيين
الذيــن ظلــوا أمنــاء لإلنجيــل.

يعكــس وصــف بابــل الزانيــة صــورة إيزابــل فــي كنيســة ثياتيـرا (انظــر رؤيــا -20 :2
 .)23كيــف توضــح أوجــه الشــبه بيــن هاتيــن الســيدتين شــخصية بابــل األخيــرة؟

الثالثاء



 19آذار (مارس)

الحفاظ على وحدة الكنيسة



اقـرأ ٢تيموثـاوس  ١٥ :٢وتيطـس  .٩ :١حسـب نصائـح بولـس إلـى تيموثـاوس وتيطـس،
مـا المهـام األساسـية التـي هـي مـن مسـؤولية قائد وشـيخ أميـن و ُمخلِص في الكنيسـة؟

الحــظ مــدى التشــديد الــذي يوليــه بولــس للحفــاظ علــى نقــاء وطهــارة المبــاديء
والتعاليــم .هــذا أمــر ِ
حاســم ِمــن أجــل الوحــدة ،خاصــة أل َّن أي شــخص يمكنــه أن يُجــا ِدل
ويحاجــج ،أكثــر مــن أي شــيء آخــر ،بــأ َّن تعاليمنــا هــي التــي تو ِّحــد كنيســتناُ .مجـ َّد ًدا ،نحــن
كأدفنتســت ،كشــعب ِمــن ُمختلــف نواحــي الحيــاة ،والحضــارات ،والخلفيــات ،فــإ َّن وحدتنــا
فــي المســيح ُمؤسســة فــي فهمنــا للحــق الــذي أعطــاه المســيح لنــا .إذا اختلفنــا حــول هــذه
التعاليــم ،عنــد ذلــك ســيحل االنقســام والفوضــى ،خاصــة ونحــن نقتــرب ِمــن النهايــة.
«أنــا أناشــدك إذًا أمــام هللا والــرب يســوع المســيح ،العتيــد أن يديــن األحيــاء واألمــوات ،عند
ناســب وغيــر ُم ِ
ظهــوره وملكوتــه :اكــرز بالكلمــة .اعكــف علــى ذلــك فــي وقــت ُم ِ
ناســب .وبِّــخ،
انتهــرِ ،عــظ بــكل أنــاة وتعليــم .ألنَّــه ســيكون وقــت ال يحتملــون فيــه التعليــم الصحيــح ،بــل
الخاصــة يجمعــون لهــم ُمعلِّميــن ُمســتحكة مســامعهم ،فيصرفــون مســامعهم
حســب شــهواتهم َّ
عــن الحــق ،وينحرفــون إلــى ال ُخرافــات» (٢تيموثــاوس .)٤-١ :٤
بهذه الكلمات ،يُركِّز بولس أفكاره ال ُمستوحاة على مجيء يسوع الثاني وعلى يوم الدينونة.
يستخدم الرسول بولس كل ُسلطته ال ُمعطاة له ِمن هللا (انظر ١تيموثاوس  )١ :١إلسداء هذه
النصيحة الها َّمة إلى تيموثاوس .في سياق األيام األخيرة ،مع كل التعاليم الكاذبة ال ُمنتشرة
وازدياد الفجور ،على تيموثاوس أن يَ ِع َظ بكلمة هللا .هذه هي الخدمة التي ُدعي إليها.
كجــزء مــن خدمتــه التعليم َّيــة ،كان علــى تيموثــاوس أن يوبِّــخ ،وينتهــر ،ويعــظ .هــذه
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األفعــال هــي تــذكار لِمــا جــاء فــي اإلنجيــل (٢تيموثــاوس  .)١٦ :٣مــن الواضــح بــأ َّن عمــل
تيموثــاوس كان ُمتابَعــة ،وتعليــم ،وتطبيــق مــا يجــده فــي اإلنجيــل ،وأن يفعــل ذلــك بصبــر
وأنــاة .إ َّن التوبيــخ القاســي والعنيــف نــا ِد ًرا مــا يأتــي بالخاطــئ إلــى المســيحِ .مــن خــال اتِّبــاع
مــا كتبــه بولــس ،وات ِّباعــه تحــت إرشــاد الــروح القــدس ،وبســلوك صفــة القائــد — الخــا ِدم،
س ـيُصبِح تيموثــاوس ق ـ َّوة للوحــدة فــي الكنيســة.

أيَّــة طــرق عمليــة يمكننــا مــن خاللهــا أن نُســاعد قــادة كنيســتنا ل ُيحافظــوا علــى
الوحــدة فــي الكنيســة؟ كيــف يُمكننــا أن نكــون دائ ًمــا ق ـ َّوة للوحــدة بـ ً
ـدل ِمــن أن
نكــون قــوة لالنقســام ،حتــى وســط الخالفــات؟

األربعاء
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رؤوس الوحش السبعة
اقــرأ رؤيــا  11-9 :17فــي ظــل رؤيــا  18 :13فهــم الــرؤوس الســبعة يتطلــب حكم ـ ًة.
أي نــوع مــن الحكمــة مقصــود هنــا؟ كيــف لنــا أن نحصــل علــى هــذه الحكمــة اإللهيــة
(انظــر يعقــوب )5 :1؟



يفســر المــاك أن الــرؤوس الســبعة هــي ســبعة جبــال .ويعتقــد بعــض المترجميــن أن
هــذه الجبــال ت ُشــير إلــى التــال الســبعة التــي ترتكــز عليهــا مدينــة رومــا ،ولهــذا الســبب
يســتخدمون كلمــة «تــال» كترجمــة للكلمــة اليونانيــة  ،oroiالتــي تعنــي جبــال .ولكــن هنــاك
ســبعة ملــوك يُرمــز لهــم أيضً ــا بســبعة جبــال .وهــذه الجبــال متعاقبــة وليســت متزامنــة.
ال ترمــز هــذه الجبــال إلــى ســبعة ملــوك كأفـراد ،ألن ســفر الرؤيــا ال يتعامــل مــع أفـراد
بــل مــع أنظمــة .وفــي الكتــاب المقــدس غال ًبــا مــا ترمــز الجبــال إلــى قــوات العالــم أو
إمبراطورياتــه (إرميــا 25 :51؛ حزقيــال  .)3 ،2 :35وتمثــل كلمــة «ملــوك» فــي النبــوات
الكتابيــة ممالــك (انظــر دانيــال 39-37 :2؛  .)17 :7وعليــه ،ترمــز الجبــال الســبعة إلــى ســبعة
إمبراطوريــات عظيمــة متعاقبــة هيمنــت علــى العالــم عبــر التاريــخ ،عــارض الشــيطان هللا
مــن خاللهــا وأســاء إلــى شــعبه.
ومــن وجهــة نظــر يوحنــا الزمنيــة ،خمــس مــن هــذه االمبراطوريــات ســقطت ،وواحــدة
موجــودة ،واألخــرى لــم تـ ِ
ـأت بعــد .وفــي حيــن أنــه ليــس هنــاك رأي واحــد يتفــق عليــه جميــع
المفســرين األدفنتســت ،يعتقــد العديــدون أن الخمــس التــي ســقطت هــي الممالــك العظيمــة
التــي هيمنــت خــال أزمنــة العهــد القديــم علــى شــعب هللا وأســاءت إليــه (أحيانًــا) :مصــر،
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وأشــور ،وبابــل ،ومــادي وفــارس ،واليونــان .والمملكــة الموجــودة هــي اإلمبراطوريــة الرومانيــة
التــي ُوجــدت فــي زمــن يوحنــا.
أمــا المملكــة الســابعة التــي لــم تـ ِ
ـأت بعــد هــي الوحــش الطالــع ِمــن البحــر فــي رؤيــا
 – 13البابويــة ،التــي ســيطرت علــى شــعب هللا وأســاءت إليــه ،والتــي أتــت بعــد زمــن يوحنــا
وبعــد ســقوط اإلمبراطوريــة الرومانيــة الوثنيــة .ولقــد شــهد التاريــخ وبقــوة للحــق الموجــود
فــي هــذه النبــوة التــي كُ ِتبــت قبــل تجلــي االحــداث بقــرون عديــدة.
ثــم يُخبَــر يوحنــا أن الوحــش القرمــزي هــو قــوة عالميــة ثامنــة ،مــع أنــه واحــ ٌد مــن
أي مــن الســبعة؟ ألن الــرؤوس متعاقبــة زمن ًيــا ،فالــرأس الثامنــة
الســبعة رؤوس (قــوات العالــم)ٌ .
البــد وأن تكــون الــرأس الســابعة التــي أصيبــت بالجــرح المميــت .إن فــي زمــن هــذه القــوة
العالميــة الثامنــة يظهــر الوحــش القرمــزي حامـ ًـا الزانيــة بابــل ومت ّم ًمــا ألهدافهــا .واليــوم،
نحــن نعاصــر زمــن التئــام الجــرح المميــت .ســوف تظهــر القــوة العالميــة الثامنــة علــى مســرح
األحــداث قُبيــل النهايــة ،ثــم ســتمضي للهــاك.

الخميس
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دينونة بابل


اقــرأ رؤيــا  15-12 :17فــي ظــل رؤيــا  .16-14 :16مــاذا تعلمــت مــن هــذه اآليــات عــن
«العشــرة ملــوك»؟
ق ُِد َمــت تفســيرات مختلفــة لهويــة الملــوك العشــرة .إال أن ســفر الرؤيــا ال يخبرنا من هــم .ولكن
ـي قصيــر األجــل يظهــر قُبيــل النهايــة
كل مــا يمكننــا اســتخالصه مــن النــص هــو أنهــم حلـ ٌـف سياسـ ٌ
ويدعــم الزانيــة .ويشــير عددهــم إلــى أن القــوات العالميــة ســوف تقــدم كامــل والئهــا للوحش.
يكــرر رؤيــا  14 ،13 :17بإيجــاز معركــة هرمجــدون التــي ق ُِدمــت فــي رؤيــا .16-12 :16
بداف ـعٍ مــن القــوات الشــيطانية الصانعــة المعج ـزات ومــع التنيــن ،ووحــش البحــر ،والنبــي
الكــذاب م ًعــأ ،ســيصنع ِ
الحلــف السياســي العالمــي حربًــا مــع الخــروف .وبمعنــى آخــر ،معركــة
هرمجــدون هــي ليســت معركــة حربيــة فــي الشــرق األوســط ،بــل صـراع أخيــر يســبق المجــيء
الثانــي فيــه يحــارب الشــيطان وحلفــه ضــد المســيح وجنــوده المالئكــة.



اقــرأ رؤيــا  .18-16 :17ممــا رأينــا فــي رؤيــا  ،12-2 :16مــاذا يكمــن وراء تغيــر موقــف
الملــوك العشــرة إزاء بابــل؟ مــن يقــف وراء مــا يحــدث لبابــل؟
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فجــأ ًة تتحــول القــرون العشــرة ،التــي هــي القــوات الخليفــة ألمــم أوربــا المنقســمة،
مملــوء ًة ببغض ـ ٍة ،ضــد الزانيــة بابــل (عالمــة الباوبويــة فــي زمــن النهايــة) ،وجعلوهــا خربــة
وعاريــة؛ ورمزيًــا ســيأكلون لحمهــا ويحرقونهــا بنــارٍ .وفــي كتابتــه ع ّمــا ســيحدث للزانيــة بابــل،
يوظــف يوحنــا لغـ ًة شــبيهة لمــا قــال هللا أنــه ســيحدث للزانيــة أورشــليم (إرميــا  .)30 :4فــكان
الحــرق بالنــار عقابًــا لبنــت الكاهــن متــى تورطــت فــي الزنــى (الوييــن  .)9 :21و ُخ ِذلَــت
القــوات السياســية المخدوعــة بســبب عــدم قــدرة بابــل علــى حمايتهــا مــن الضربات .فشــعرت
باالنخــداع ،وبعدوانيــة هاجمتهــا .فيختبــر هــذا النظــام الدينــي المرتــد األخيــر ،وكذلــك كل
أولئــك الذيــن اختــاروا االقت ـران بــه ،مــلء الدينونــة اإللهيــة.

ال ي ـزال هنــاك كثيــر مــن األســئلة بــدون أجوبــة عــن أحــداث النهايــة ،وعليــه ،قــد
تبــدو ُمحيــرة لنــا اآلن .مــا هــو الوعــد المحــدد الــذي ُيعطــى فــي رؤيــا 14 :17؟ ومــا
أهميــة هــذا الوعــد بالنســبة لنــا؟

الجمعة
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لمزيد ِمن الدرس :قبل االنهيار األخالقي الكامل لبابل ،يحث صوتٌ من السماء
قائل‹ « :ا ْخ ُر ُجوا ِم ْن َها يَا شَ ْعبِي› » (رؤيا  .)4 :18هناك العديد
شعب هللا الباقين في بابل ً
من الساجدين هلل الذين ال يزالوا في بابل ألسباب مختلفة .ولذلك يستخدم هللا كنيسته
األخيرة ليدعو هؤالء الناس خارج هذا النظام الديني المرتد لئال يشتركوا في خطاياه .البد
من أن يخرجوا منه كي يهربوا من مصيره .ال يشاء هللا أن يهلك أي شخص (2بطرس .)9 :3
وتوضح رؤيا  10-1 :19أن العديد ممن يخافون هللا في بابل سوف يستجيبون للدعوة.
فكَر ،إذًا ،في المسئولية الضخمة التي تقع على عاتقنا نحن بصفتنا كنيسة هللا الباقية .ماذا
يجب أن يخبرنا هذا عن حاجتنا لحق هللا في قلوبنا وانسكاب الروح القدس في حياتنا؟

أسئلة للنقاش
 .1كمـا توضـح رؤيـا  ،14 :18هنـاك العديـد ممـن يخافـون هللا فـي بابـل الذيـن

يدعوهـم هللا «شـعبي» .تأمـل فـي العبـارات اآلتيـة« :البد من مشـاركة هذه الرسـالة،
ولكـن فـي حيـن أنـه البد مـن مشـاركتها ،يجب توخـي الحذر لئلا نهاجـم أو نزعج أو
نديـن أولئـك الذيـن ليـس لهم النور الـذي لنا .فال ينبغـي أن نبذل جهـدً ا في مهاجمة
الكاثوليـك .حيـث يوجـد فـي وسـط الكاثوليـك العديـد مـن المسـيحين المجتهديـن
جـدً ا ،الذيـن يسـيرون فـي كامـل النـور الـذي يشـرق عليهـم ،وسـيعمل هللا بالنيابـة
وفرصـا عظيمـ ًة ،والذيـن فشـلوا فـي تعزيـز
عنهـم .أمـا أولئـك الذيـن نالـوا امتيـازات ً
قواهـم الجسـدية والفكريـة واألخالقيـة . . . ،هـم في خطر أفظع ودينونـة أعظم أمام
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هللا مـن أولئـك الذيـن أسـاءوا فهم المفاهيـم العقائدية ،ومع ذلك يسـعون لإلحسـان
باآلخريـن» (روح النبـوة ،Evangelism ،صفحـة  .)575مـاذا يجـب أن يخبرنـا هـذا
الفكـر عـن كيفيـة معاملتنـا لآلخرين؟
 .2يصــف رؤيــا  17زانيــة جالســة علــى وحــش قرمــزي .فــي حيــن أن المــرأة فــي
إصحــاح  12ترمــز إلــى كنيســة هللا األمينــة ،تشــير تلــك التــي فــي إصحــاح  17إلــى
كنيســة مرتــدة تغــوي العالــم بعيــدً ا عــن هللا .فــي رأيــك ،مــا هــي أوجــه الشــبه
والخــاف بينهمــا؟ واألهــم ،مــاذا يمكننــا أن نتعلــم مــن هــذه المقارنــة؟
 .3تصــور نصــوص هــذا األســبوع حالــة كئيبــة جــدً ا للعالــم الدينــي والسياســي
فــي أثنــاء المراحــل األخيــرة قبــل عــودة المســيح االنتصاريــة .مــاذا يجــب أن
يخبرنــا هــذا عــن ســبب األهميــة القصــوى لبقائنــا اآلن أمنــاء وأوفيــاء للرســالة
التــي أعطاهــا لنــا هللا ،ولهــا وحدهــا؟ اقــرأ رؤيــا  — 15 :16دعــوة للــوالء فــي
وســط صــورة الرتــداد عالمــي .كيــف نتعــظ نحــن اآلن مــن هــذا النــص؟
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