الدرس الحادي عرش

 *  ١٣-٧أيلول (سبتمرب)

عيش حياة الرجاء في المجيء

السبت بعد الظهر

المراجـع األسـبوعية :إنجيـل لوقا ٨-١ :١٨؛ إنجيـل متى ٢٥-٢٤؛ ١كورنثـوس -١٢ :١٥
١٩؛ الجامعـة ١٤ :٨؛ الجامعـة ١٤ ،١٣ :١٢؛ رؤيـا يوحنـا ٥-١ :٢١؛ رؤيـا يوحنـا .٥-١ :٢٢
آيـة الحفـظ« :إ ًذا يـا إخوتـي األحبـاء ،كونـوا راسـخين ،غيـر متزعزعيـن ،مكثريـن في
عمـل الـرب كل حيـن ،عالميـن أن تعبكـم ليس ً
باطلا في الـرب» (١كورنثـوس .)٥٨ :١٥
أعلــن يســوع ملكــوت هللا كحقيقــة حاليــة نســتطيع أن نكــون جــز ًءا منهــا اليــوم .وقد أرســل
تالميــذه إلذاعــة نفــس ذلــك اإلعــان ولتثبيــت مملكتــه مــن خــال ك ـرازة اإلنجيــل واألخبــار
الســارة ومــن خــال خدمــة اآلخريــن؛ أي ،بالعطــاء بســخاء كمــا أخــذوا هــم مجانًــا (انظــر
إنجيــل متــى .)٨-٥ :١٠
ولكـن يسـوع كان واض ًحـا أيضً ـا بـأن مملكتـه كانـت نو ًعـا مختلفًا مـن الممالك — «ليسـت
مـن هـذا العالـم» (إنجيـل يوحنـا  — )٣٦ :١٨ومـع ذلـك سـتأتي بالكامـل .ومن خالل تجسـده،
وخدمتـه ،وموتـه ،وقيامتـه ،افتُ ِت َحـت مملكـة هللا ،ولكـن يسـوع كان يتطلَّع أيضً ا إلـى األمام إلى
كامل.
وقـت عندمـا سـتحل مملكتـه محـل ممالك هـذا العالـم ،ويُصبح ُحكـم هللا ً
وفقًــا للتعريــف ،يُعتبــر األدفنتســت — أولئــك الذيــن ينتظــرون هــذا المجــيء وهــذه
المملكــة — هــم شــعب رجــاء .ولكــن هــذا الرجــاء ال يتعلَّــق فقــط بعالــم جديــد فــي
المســتقبل .فبينمــا يتطلَّــع الرجــاء إلــى المســتقبل ،فالرجــاء يُحـ ِّول ويُغيَّــر الحاضــر اآلن .برجــا ٍء
كهــذا ،فإننــا نعيــش فــي الحاضــر كمــا نتوقــع أن نعيــش فــي المســتقبل ،ونبــدأ فــي العمــل
إلحــداث تغييــر اآلن فــي مجــاالت تتناســب مــع مــا نتوقَّــع أن يكــون عليــه العالــم يو ًمــا مــا.
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١٤أيلول (سبتمبر).
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 ٨أيلول (سبتمرب)

«حتى متى يا رب؟»
عبـر كل قصـة الكتـاب المقـدس ،هناك دعوة متكررة من شـعب هللا — خاصـة أولئك الذين
يقاسـون مـن العبوديـة ،والنفـي أو السـبي ،والظلـم ،والفقـر ،أو مظالـم أخرى أو مآسـي — ألن
يتدخـل هللا .العبيـد فـي مصـر ،اإلسـرائيليون في بابـل ،وآخرون كثيـرون صرخوا إلى هللا ليسـمع
وينظـر إلـى معاناتهـم ويُص ِّحح هـذه األخطـاء .ويُق ِّدم الكتـاب المقدس أمثلة مهمـة ألفعال هللا
لينقـذ ويسـترد شـعبه ،تصـل أحيانًا إلـى حد االنتقـام من ظالميهـم وأعدائهم.
ولكــن حــاالت اإلنقــاذ تلــك عــادة مــا كانــت قصيــرة المــدى ،واســتمر األنبيــاء علــى
اختالفهــم يشــيرون قُ َد ًمــا إلــى التدخــل النهائــي ،عندمــا ســيضع هللا نهايــة للشــر ويرفــع
المنســحقين .فــي نفــس الوقــت ،اســتمر هــؤالء األنبيــاء فــي رفــع صرخــة« :حتــى متــى يــا
رب؟» فمثـ ًـا ،ســأل مــاك الــرب عــن ســبي اإلسـرائيليين« :يــا رب الجنــود ،إلــى متــى أنــت ال
ترحــم» (زكريــا )١٢ :١؟
تمتلــئ المزاميــر بالمراثــي عــن االزدهــار والثـراء الظاهــر على األشـرار بينمــا األبـرار يُذلُّون،
ويُســاء إليهــم ،ويُظلمــون .ويدعــو صاحــب المزاميــر هللا بشــكل متكــرر ألن يتدخــل ،واث ًقــا بــأ َّن
العالــم حاليًــا ال يســير حســب النظــام الــذي خلقــه هللا وف ًقــا لــه أو صممــه ،ويســتأنف صرخــة
األنبيــاء والمظلوميــن« .حتــى متــى… يــا رب» (انظــر ،مثـ ًـا مزمــور .)٧-٣ :٩٤
بمعنــى مــا ،إ َّن تح ُّمــل الظلــم هــو أكثــر صعوبــة وســط أولئــك الذيــن يؤمنــون بإلــه عــادل
يرغــب فــي العــدل لــكل شــعبه .ســيظل لــدى شــعب هللا دائ ًمــا إحســاس بنفــاذ الصبــر تجــاه
الشــر فــي العالــم — وعــدم تد ُّخــل هللا الظاهــر يضيــف عنص ـ ًرا آخــر لنفــاذ الصبــر .وهكــذا،
تأتــي األســئلة القاســية أحيانًــا لألنبيــاء« :حتــى متــى يــا رب أدعــو وأنــت ال تســمع؟ أصــرخ
إليــك مــن الظلــم وأنــت ال ت ُخلِّــص؟» (حبقــوق .)٢ :١
صرخــة مماثلــة وردت فــي العهــد الجديــد ،حيــث أ َّن الخليقــة نفســها تُص ـ َّور كأنهــا تئــن
وتصــرخ إلــى هللا لينقذهــا ويجددهــا (انظــر روميــة  .)٢٢-١٩ :٨فــي رؤيــا يوحنــا  ،١٠ :٦يتــم
تنــاول هــذه الصرخــة «حتــى متــى يــا رب» — بالنيابــة عــن أولئــك الذيــن استشــهدوا مــن
أجــل إيمانهــم بــاهلل .ولكنهــا هــي نفــس الصرخــة ،تدعــو هللا ألن يتد َّخــل بالنيابــة عــن شــعبه
المظلــوم والمضطهــد.

اقــرأ إنجيــل لوقــا  .٨-١ :١٨مــا الــذي يقولــه يســوع حــول اســتجابة هللا لصرخــات
وصلــوات شــعبه المتكــررة ليتصــ َّرف ويفعــل مــن أجلهــم ونيابــة عنهــم؟ كيــف
يرتبــط هــذا مــع الحاجــة إلــى اإليمــان؟
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 ٩أيلول (سبتمرب)

نوع معين من الرجاء
غال ًبـا مـا كانـت الديانـة موضـع انتقـاد بسـبب نزعتهـا لجـذب المؤمنيـن بعيـ ًدا عـن الحياة
الحاضـرة واآلنيـة نحـو نـوع أفضل مـن الحياة بعـد المـوت .واالنتقاد يأتـي مـن أ َّن التركيز على
شـكل من أشـكال الهـروب ال ُمبـ ّرر ويجعل المؤمـن أقل نف ًعا
عالـم آخـر أو مملكـة أخرى يصبح ً
للعالـم وللمجتمـع .أحيانًـا ،كان المؤمنـون يتق َّبلـون مثـل هـذه االنتقـادات ،وفي بعـض األحيان
وصلـوا إلـى حـ ِّد تشـجيعها ،والمناداة بها ،وممارسـة تلـك التوجهـات والتصرفات.
وكذلـك أيضً ـا لدينـا أمثلـة رهيبـة لمـن هـم فـي السـلطة يخبـرون الفقـراء والمظلوميـن أن
يقبلـوا نصيبهـم المـزري فـي الوقـت الحاضـر ألنه ،عندما يعود يسـوع ،سـوف يصلح كل شـيء.
نعــم ،إ َّن عالمنــا ســاقط و ُمحطَّــم ومأســاوي — وليــس هنــاك مــن خطــأ أن نشــتاق ونتــوق
إلــى الوقــت الــذي ســيضع هللا العالــم فــي نصابــه؛ حيــن يضــع نهايــة للظلــم واأللــم والحــزن؛
وعندمــا ســتحل مملكتــه المجيــدة والبــا َّرة محــل الفوضــى الحاليــة .وعلــى أي حــال ،فبــدون
ذلــك الرجــاء ،وبــدون ذلــك الوعــد ،ليــس لنــا رجــاء علــى اإلطــاق.
فــي عظتــه عــن نهايــة العالــم (انظــر إنجيــل متــى  ٢٤و ،)٢٥أمضــى يســوع النصــف األول
مــن طرحــه مفصـ ًـا الحاجــة إلــى الهــروب ،إلــى درجــة وصولــه إلــى حــد قولــه« :ولــو لــم
تقصــر تلــك األيــام ،لــم يخلــص جســد» (إنجيــل متــى  .)٢٢ :٢٤ولكــن هــذا كان كمقدمــة
لتفســيره عــن أهميــة وعــود هللا تلــك .فالتركيــز فقــط — أو حتــى مبدئيًــا — علــى جانــب
‹الهــروب› لرجــاء المســيحي مــن أجــل المســتقبل سـ ُيف ِّوت علينــا النقــاط األكثــر عم ًقــا التــي
كان يســوع يتكلــم عنهــا ويُشــير إليهــا.

اقــرأ إنجيــل متــى  .٢٥ ،٢٤مــا أهــم النقــاط التــي اســتخلصتها مــن قراءتــك لموعظــة
يســوع هــذه؟ كيــف تلخــص توصيــات يســوع عــن كيــف ينبغــي لنــا أن نعيــش ونحــن
ننتظــر عودتــه؟



إ َّن مــا نؤمــن بــه بخصــوص المســتقبل لــه تأثي ـرات مهمــة علــى كيفيــة عيشــنا وحياتنــا
اآلن .فاتكالنــا الصحيــح والكلــي علــى وعــود هللا وعــن المســتقبل الــذي أعـ َّده لعالمنــا يجــب أن
يكــون الحافــز لالنخـراط بنشــاط ،والشـرارة لحيــاة غنيــة وعميقــة تحــدث فرقًــا لــدى اآلخريــن.

كيــف يمكــن ويجــب أن يؤثــر الرجــاء والوعــد بمجــيء المســيح علــى طريقــة عيشــنا
وحياتنــا اآلن ،خاصــة فــي ســياق مســاعدة المحتاجيــن؟
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 ١٠أيلول (سبتمرب)

رجاء القيامة
إن رجــاء المســيحي فــي مجــيء المســيح الثانــي ليــس لمجــرد التطلُّــع إلــى مســتقبل
مشــرق .بالنســبة للمســيحيين األوائــل ،أعطــت القيامــة الجســدية ليســوع حقيقــة راســخة
ومتينــة لوعــده بالعــودة .فــإذا كان فــي قدرتــه أن يعــود مــن المــوت — وذلــك مــا شــهدوه
بأنفســهم — فمــن المؤكــد بأنــه ســيعود ليكمــل مشــروع نــزع وإزالــة الخطيــة وآثارهــا
وتجديــد العالــم (انظــر ١كورنثــوس .)٢٣ ،٢٢ :١٥
بالنســبة للرســول بولــس ،كانــت القيامــة هــي العنصــر الرئيســي لرجــاء المجــيء .لقــد كان
علــى اســتعداد ألن يُراهــن بمصداقيــة كل شــيء بشَّ ــر بــه مقابــل تلــك المعجــزة التتويجيــة
فــي قصــة يســوع« :وإن لــم يكــن المســيح قــد قــام ،فباطــل إيمانكــم» (١كورنثــوس .)١٧ :١٥
تأمــل فــي كلماتــه هنــا وبمــدى أهميــة قيامــة المســيح بالنســبة لــكل مــا نصبــو إليــه ونرجــوه.

اقــرأ ١كورنثــوس  .١٩-١٢ :١٥كيــف تســتطيع أن تشــرح لشــخص غيــر مؤمــن ولكنــه
ُمهتــم ،لمــاذا تُعــد حقيقــة القيامــة أم ـ ًرا محوريًــا للرجــاء المســيحي؟




إ َّن مشـاهدتهم ليسـوع ال ُمقـام غ َّيـرت التالميـذ األوائـل .وكمـا رأينا ،كان يسـوع قد أرسـلهم
سـابقًا ليعلنـوا ويثبتـوا ملكـوت هللا (انظـر إنجيـل متـى  ،)٨-٥ :١٠ولكـن مـوت يسـوع حطَّـم
شـجاعتهم وسـحق آمالهـم .لكـن مأموريتهـم األخيـرة (انظـر إنجيـل متـى  ،)٢٠-١٨ :٢٨التـي
أعطاهـا لهـم يسـوع ال ُمقـام والتي تق َّوت بواسـطة حلـول الروح القـدس (انظر أعمال الرسـل :٢
 ،)٤-١وضعتهـم علـى طريـق تغييـر العالـم وعيـش حيـاة الملكـوت التي أسسـها يسـوع.
وإذ تحــرروا مــن الخــوف مــن المــوت وق َّوتــه ،عــاش المؤمنــون األوائــل وشــاركوا بشــجاعة
مثــا١ ،كورنثــوس  .)٣١ ،٣٠ :١٥إ َّن الشــر الــذي يجلــب المــوت هــو
باســم يســوع (انظــرً ،
نفــس الشــر الــذي يجلــب األلــم ،والظلــم ،والفقــر ،والقهــر بجميــع صــوره وأشــكاله .ومــع ذلك،
بســبب يســوع وانتصــاره علــى المــوت ،فــإ َّن كل هــذا ســينتهي يو ًمــا مــا« .آخــر عــدو يبطــل
هــو المــوت» (١كورنثــوس .)٢٦ :١٥

فـي نهايـة المطـاف ،بغـض النظـر ع َّمـن نسـاعد اآلن ،فإنَّهـم جمي ًعـا سـيموتون أخي ًرا
علـى أي حـال .مـا الـذي تُعلِّمنـا إيـاه هـذه الحقيقـة القاسـية عـن أهميـة أن نجعـل
اآلخريـن يعرفـون عـن الرجـاء الـذي يمكنهـم أن يجـدوه فـي مـوت وقيامـة يسـوع؟
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األربعاء



 ١١أيلول (سبتمرب)

رجاء الدينونة


اقرأ الجامعة  .١٤ :٨بأ َّية طرق ترى الحقيقة الصارخة والقوية لما هو مكتوب هنا؟

فــي حيــن أ َّن احتمــال األلــم والظلــم والمآســي صعــب فــي حــ ِّد ذاتــه ،إال أ ّن احتمــال
األذى أو اإلهانــة أكثــر صعوبــة إذا بــدت أنهــا بــا معنــى أو غيــر ملحوظــة .وإ َّن احتمــال عــدم
جــدوى الحــزن هــو أثقــل مــن عبئــه الفعلــي .عالــم بــدون ســجل أو عدالــة نهائيــة هــو قمــة
الوحشــية الســخيفة .فــا عجــب أن يتباكــى ال ُكتَّــاب الملحــدون ،فــي القــرن العشــرين ،ويرثــون
لحالــة البشــر عمــا اعتقــدوا أنهــا ‹ســخافة› .فبــدون رجــاء فــي عدالــة ،وبــدون رجــاء فــي
دينونــة ،وبــدون رجــاء فــي إصــاح ،ســيكون عالمنــا بالفعــل عال ًمــا ســخيفًا.
ولكــن الصرخــة فــي الجامعــة  ١٤ :٨ليســت نهايــة القصــة .ففــي نهايــة اعتراضاتــه ،يأخــذ
ـى مفاجئًــا .وفــي وســط مراثيــه حــول عــدم جــدوى شــيء والالمعنــى ،يقــول،
ســيلمان منحـ ً
أساســا :توقَّــف لحظــة ،هللا س ـيُقاضي ويديــن ،إذًا كل شــيء ليــس بــا معنــى؛ وفــي حقيقــة
ً
األمــر ،اآلن كل شــيء وكل شــخص لــه أهميــة.



اقــرأ الجامعــة  .١٤ ،١٣ :١٢مــا الــذي تقولــه لنــا هــذه اآليــات عــن مــدى أهميــة كل مــا
نفعلــه هنــا؟

إ َّن رجــاء الدينونــة يتل َّخــص فيمــا يؤمــن بــه الشــخص عــن جوهــر طبيعــة هللا ،والحيــاة،
والعالــم الــذي نعيــش فيــه .وكمــا رأينــا ،فــإ َّن الكتــاب المقــدس يؤكــد بإصـرار علــى أننــا نعيــش
فــي عالــم خلقــه هللا ويحبــه ،ولكنــه عالــم ســلك مســلكًا خاطئًــا والــذي يعمــل هللا حســب
خطتــه إلعــادة خلقــه ،مــن خــال حيــاة ومــوت يســوع .إ َّن دينونــة هللا هــي جــزء أساســي فــي
إصــاح هللا لعالمنــا .بالنســبة ألولئــك الذيــن يســتلمون ويتلقــون الكثيــر مــن أخطــاء العالــم —
أولئــك الذيــن تــم تهميشــهم ،وعوملــوا بوحشــية ،وظلمــوا ،واســتغلوا — فــإ َّن وعــد الدينونــة
بالنســبة لهــم هــو بالتأكيــد أخبــار ســارة.

مــا الــذي يعنيــه لــك أن تعــرف ،أنــه فــي يــوم مــا ،وبطــرق ال نســتطيع تخيلهــا ،أنَّ
العــدل الــذي نشــتاق إليــه كثي ـ ًرا اآلن ســيحل أخي ـ ًرا؟ كيــف يمكننــا أن نســتخلص
رجــا ًء مــن هــذا الوعــد؟
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الخميس



 ١٢أيلول (سبتمرب)

ال حزن وال وجع فيما بعد
ً
ِ
محــاول أن
واقــض بعــض الوقــت
اقــرأ رؤيــا يوحنــا ٥-١ :٢١؛ رؤيــا يوحنــا ٥-١ :٢٢
تتخ َّيــل مــا ســتكون عليــه الحيــاة وف ًقــا لمــا ُو ِص َفــت عليــه هنــا .لمــاذا يصعــب تخ ُّيــل
حيــاة بــدون خطيــة ،وال مــوت ،وال وجــع ،وال دمــوع؟



إ َّن وصـف الكتـاب المقـدس لحياتنـا بعد الخطية هو بلا جدال أمر رائـع ومجيد ومن دون
أدنـى شـك ال يـكاد يُمثِّـل مـا ينتظرنـا .وحتـى في هـذه اآليات ،فـإ َّن األوصـاف هي تقريبًـا أكثر
حـول مـا لـن يكـون هنـاك ع َّمـا سـيكون هنـاك .عندمـا يكـون هـذا العالـم هـو كل مـا عرفناه،
يكـون مـن الصعـب أن نتخ َّيـل حيا ًة بدون ألـم ومعاناة ،بـدون موت وخوف ،بـدون ظلم وفقر.
ليس فقط أنه لن توجد هذه األشياء فيما بعد ،بل أن هذا الوصف يضيف لمسة شخصية:
«وسيمسح هللا كل دمعة من عيونهم» (رؤيا يوحنا  .)٤ :٢١وفي حالة أولئك الذين خلصوا ،فإ َّن
عطف ورأفة هللا ألولئك الذين قاسوا ال ُمعاناة عبر التاريخ البشري يصل إلى ذروته في هذه
العبارة الواحدة .فهو ال يضع فقط نهاية لمعاناتهم ،ولكنه شخص ًيا يمسح دموعهم.
مضروبــون ومجروحــون مــن حيــاة الخطيــة وعالــم مــن الظلــم والمآســي ،يمكننــا أن نــرى
فــي ســفر الرؤيــا تلميحــات إلــى عمليــة الشــفاء لنــا جمي ًعــا نحــن الذيــن كنــا ضحايــا الخطيــة
يفســر يوحنــا أ َّن «ورق الشــجرة لشــفاء األمــم»
بطــرق مختلفــة .فــي وصفــه لشــجرة الحيــاةِّ ،
(رؤيــا يوحنــا  .)٢ :٢٢مــرة أخــرى ،يظهــر هللا تفهمــه وتعاطفــه مــع مــا يعنيــه أن تكــون إنســانًا،
يشــعر ويختبــر ويَشْ ـ َهد ،بــل حتــى ويشــترك فــي شــرور هــذا العالــم .إن خطتــه إلعــادة خلــق
عالمنــا تتضمــن اســترداد وشــفاء كل واحــد منــا.
وإلـى ذلـك الوقـت ،نسـعى نحـن ألن نكـون كل مـا نسـتطيعه فـي المسـيح ،نقـوم بدورنـا،
ضئيلا ،لخدمـة أولئـك الذيـن هـم حولنـا الذيـن يحتاجـون إلى مـا يمكننا
ً
مهمـا كان متعثـ ًرا أو
أن نوفـره لهـم .أيًّـا كان ذلـك — كلمـات طيبة ،وجبة سـاخنة ،مسـاعدة طبيةُ ،معالجة األسـنان،
مالبـس ،أو تقديـم مشـورة — أيًّـا كان ما يمكننـا القيام به علينـا أن نؤديه بمحبـة ناكرة للذات،
متواضعـة ،مضحيـة ،تلـك المحبـة التـي أظهرها يسـوع عندمـا كان هنا علـى األرض.
بالطبع ،سيزداد العالم سو ًءا أكثر وأكثر ،رغم أقصى مجهوداتنا .كان يسوع يعلم ذلك؛ ولكن
بالرغم من ذلك ،لم تمنعه هذه الحقيقة من خدمة اآلخرين ،وال يجب أن توقفنا نحن أيضً ا.

الجمعة



 ١٣أيلول (سبتمرب)

لمزيـد ِمـن الـدرس :اقرأ لـروح النبـوة ،من كتـاب أعمال الرسـل ،الفصل الـذي يحمل
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عنـوان «مدعـوون لبلوغ مقياس أسـمى» ،صفحـة ٢٧٥-٢٦٤؛ ومن الصراع العظيـم ،الفصل الذي
يحمـل عنوان «خـراب األرض» ،صفحة .٧١٤-٧٠٦
«وعندمــا يــرد صــوت هللا ســبي شــعبه ســتكون يقظــة مخيفــة للذيــن قــد خســروا كل
شــيء فــي معركــة الحيــاة العظيمــة .ففــي أثنــاء زمــن النعمــة أعمتهــم مخادعــات الشــيطان
وبــرروا مســلكهم وهــم ســائرون فــي الخطيئــة .فاألغنيــاء تفاخــروا بتفوقهــم علــى مــن كانــوا
أقــل منهــم فــي الغنــى ،لكنهــم كانــوا قــد حصلــوا علــى ثروتهــم بانتهــاك شــريعة هللا .لقــد
أهملــوا إطعــام الجيــاع وتقديــم كســاء للعـراة والســلوك بالعــدل ومحبــة الرحمــة… لقــد باعــوا
نفوســهم بغنــى األرض وتنعماتهــا ولــم يطلبــوا أن يكونــوا أغنيــاء فيمــا هــو هلل .والنتيجــة هــو
أن حياتهــم كانــت فشـ ًـا ومسـراتهم اســتحالت اآلن إلــى مـرارة وكنوزهــم صــارت فســا ًدا» (روح
النبــوة ،الص ـراع العظيــم ،صفحــة .)٧٠٧-٧٠٦
«لقــد انتهــى الصـراع العظيــم .ومــا عــاد للخطيئــة أو للخطاة وجــود .وقد صارت المســكونة
كلهــا طاهــرة .وفــي عاطفــة واحــدة مــن الوفــاق والفــرح يشــترك كل الخالئــق .ومــن ذاك الــذي
قــد خلــق الجميــع تفيــض الحيــاة والنــور والبهجــة فــي كل األقاليــم فــي الفضــاء الــذي ال
حــدود لــه .فمــن أصغــر ذرة إلــى أعظــم كوكــب ،مــن حــي إلــى جمــاد ،بجمالهــا وكمالهــا —
كلهــا تشــهد شــهادة واحــدة قائلــة :هللا محبــة» (روح النبــوة ،الصـراع العظيــم ،صفحــة .)٧٣٢

أسئلة للنقاش
 .1اشــرح كيــف أنَّ مــا درســته هــذا األســبوع يظهــر أنَّ الحيــاةُ ،هنــا وفــي الوقــت

يتمســك بــه البعــض بأنــه ال يجــب
الحاضــر ،مهمــة .قــارن هــذا مــع االعتقــاد الــذي َّ
أن نقلــق بشــأن هــذه الحيــاة وهــذا العالــم ألن هللا ســيهلكه كلــه ويبــدأ مــن جديــد.
كيــف يمكننــا أن نكــون حذريــن ،أيضً ــا ،مــن أال نســتخدم هــذا الحــق الخــاص بوعــد
الوجــود الجديــد إلهمــال الذيــن هــم فــي احتيــاج (علــى كل حــال ،فــي النهايــة،
ســيضع هللا كل شــيء فــي نصابــه)؟ واألســوأ مــن ذلــك ،كيــف يمكننــا التأكُّــد مــن أننــا
لــن نُصبــح مــن ضمــن أولئــك الذيــن يســتخدمون هــذا الحــق الســتغالل اآلخريــن؟
 .2إنَّ فهــم األدفنتســت الســبتيين لنبــوة الكتــاب المقــدس تتو َّقــع ازديــاد الشــر،
والمشــاكل ،واأللــم إذ نقتــرب أكثــر مــن عــودة يســوع .عندمــا تحــدث مثــل هــذه
األشــياء ،غال ًبــا مــا نُشــير إلــى إنجيــل متــى  .٢٤كيــف علينــا أن ننظــر إلــى هــذه
المآســي فــي ضــوء إنجيــل يوحنــا ٢٥؟

ملخــص :لــن يســمح إلهنــا بــأن يســتمر الشــر إلــى األبــد .إ َّن رجــاء الكتــاب المقــدس
العظيــم هــو عــودة يســوع ليضــع نهايــة للشــر ،وليعالــج الظلــم ،وليخلــق عال ًمــا جديـ ًدا كمــا
كان قصــد هللا لــه أن يكــون .وبنــا ًء علــى قيامــة يســوع ،فــإ َّن هــذا الرجــاء يُغ ِّيرنــا اليــوم ويُعطينا
شــجاعة فــي خدمتنــا هلل ولآلخريــن إذ ننتظــر عــودة المســيح.
85

5/29/19 11:33 AM

ABSG Arabic 2019-3Q Body.indd 85

