الدرس الثالث عرش

 *  ٢٧-٢١آذار (مارس)

من التراب إلى الكواكب

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :دانيــال ١٢؛ روميــة ٣٤ :٨؛ إنجيــل لوقــا ٢٠ :١٠؛ روميــة ١٨ :٨؛
عبرانييــن ١٥ ،١٤ :٢؛ إنجيــل يوحنــا ٢٩ :١٤؛ رؤيــا يوحنــا .٣ :١١
آيــة الحفــظ« :والفاهمــون يُضيئــون كضيــاء الجلــد ،والذيــن ردوا كثيريــن إلــى البــر
كالكواكــب إلــى أبــد الدهــور» (دانيــال .)٣ :١٢
يبــدأ ســفر دانيــال بغــزو نَبُو َخ ْذن ََّصــر ليهــوذا وأخــذه مســبيين إلــى بابــل؛ بالمقابــل ،يُختَــم
ســفر دانيــال بميخائيــل قائ ًمــا ليُن ّجــي شــعب هللا مــن بابــل وقــت النهايــة .أي أنــه ،كمــا ظهــر
خــال كل ســفر دانيــال ،فــي نهايــة الزمــن ،فــي النهايــة ،ســيفعل هللا كل مــا هــو لصالــح شــعبه.
كمــا رأينــا أيضً ــا ،ظـ َّـل دانيــال ورفاقــه أمنــاء هلل وأظهــروا ِحكم ـ ًة ال ت ُضاهــى فــي خضــم
تجــارب وتح ِّديــات الســبي .وعلــى نحــ ٍو مماثِــل ،ســيظل شــعب هللا أمنــاء فــي مواجهتهــم
للمحــن فــي نهايــة الزمــن ،خاصــة خــال «زمــان ضيــق لــم يكــن منــذ كانــت أمــة» (دانيــال
 .)١ :١٢ومثــل دانيــال ورفاقــه فــي بابــل ،سـ ُيظهِرون ِح ْك َمــة وفه ًمــا .لــن يختبــروا ِحكمــة فقــط
كفضيلــة شــخصية لك َّنهــم ســيلتزمون ،نتيجــة لتلــك الحكمــة ،لقيــادة آخريــن إلــى البــر .البعــض
ســيموتون أو يُقتَلــون ،وهكــذا ســيعودون إلــى التـراب ،ولكنهــم سـيُقامون إلــى حيــا ٍة أبديــة.
وكمــا تقــول اآليــة الكتابيــة« :كثيــرون مــن الراقديــن فــي تـراب األرض يســتيقظون هــؤالء إلــى
الحيــاة األبديــة» (دانيــال .)٢ :١٢
* نرجو التع َّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢٨آذار (مارس).
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 ٢٢آذار (مارس)

ميخائيل ،الرئيس


اقــرأ دانيــال َ .١ :١٢مــن يُغ ِّيــر مجــرى التاريــخ فــي نهايــة الزمــن؟ كيــف تســاعدنا
اآليــات فــي روميــة  ٣٤ :٨وعبرانييــن  ٢٥ :٧فــي فهــم معنــى هــذا النــص؟

حتــى اآلن كل أصحــاح ِمــن ســفر دانيــال كان يبــدأ ب ِِذكْ ـ ِر رئيــس إحــدى األمــم الوثنيــة.
األصحــاح  ١٢مــن دانيــال يبــدأ كذلــك ب ِِذكْ ـ ِر رئيــس ،ولكــن خالفًــا لــكل األصحاحــات األخــرى
الرئيــس ُهنــا هــو رئيــس إلهــي ،يقــوم لِ ُيخلِّــص شــعب هللا ِمــن أيــدي أعدائهــم.
وكمــا تف َّحصنــا فــي دراســتنا لدانيــال األصحــاح  ،١٠فــإ َّن ميخائيــل هــو نفــس الكائــن
الســماوي القــوي الــذي يظهــر لدانيــال عنــد نهــر دجلــة .فهــو يظهــر ُهنــاك كال ُممثِّــل الســماوي
عــن شــعب هللا .ويظهــر أيضً ــا فــي أماكــن أخــرى مــن ســفر دانيــال كابــن اإلنســان (دانيــال ،)٧
رئيــس الجنــد (دانيــال  ،)٨والمســيح الرئيــس (دانيــال  .)٩وهكــذا فــإ َّن ميخائيــل  -الــذي اســمه
يعنــي « َمــن هــو مثــل هللا؟»  -ال بــد أنــه هــو يســوع المســيح نفســه.
ِمــن ال ُم ِهــم أن نالحــظ توقيــت تد ُّخــل ميخائيــل .وبحســب دانيــال  ،١ :١٢فهــو يحــدث
«فــي ذلــك الوقــت» (دانيــال  .)١ :١٢يُشــير هــذا التعبيــر إلــى الوقــت المذكــور فــي دانيــال
 ٤٥-٤٠ :١١مباشــرة .هــذه هــي الفتــرة الزمنيــة التــي تمتــد مــن ســقوط البابويــة فــي ١٧٩٨
حتــى القيامــة فــي نهايــة الزمــن (دانيــال .)٢ :١٢
وجهــان مهمــان لعمــل ميخائيــل يمكــن اســتنتاجهما واالســتدالل عليهمــا ِمــن الفعــل
«يقــوم» ال ُمســتخدم فــي دانيــال  ١ :١٢لوصــف عملــه .أولً  ،إ َّن الفعــل «يقــوم» يُشــير إلــى
قيــام الملــوك للغــزو والحكــم .والفعــل أيضً ــا يتض َّمــن فــي المقــام األ َّول المعنــى العســكري.
إنَّــه يُظهــر بــأ َّن ميخائيــل يتص ـ َّرف كقائــد عســكري يقــوم بحمايــة شــعبه وقيادتهــم بشــكل
خــاص خــال المراحــل النهائيــة للص ـراع العظيــم.
ثان ًيــا ،يشــير الفعــل «يقــوم» أيضً ــا إلــى مشــهد دينونــة« .يقــوم» فيــه ميخائيــل ليعمــل
حام فــي المحكمــة الســماوية .وكابــن اإلنســان ،يتقـ َّدم أمــام قديــم األيــام ل ُيمثِّل شــعب هللا
كــ ُم ٍ
خــال الدينونــة التحقيقيــة (دانيــال  .)١٤-٩ :٧وهكــذا فــإ َّن قيــام ميخائيــل أو وقوفــه يســتدعي
ك ًُل ِمــن الجانــب القضائــي والعســكري لعملــه .بمعنــى آخــر ،فهــو قــد ُوهــب القــوة ليهــزم
أعــداء هللا والســلطة ليمثــل شــعب هللا فــي المحكمــة اإللهيــة.

فكِّــر فــي معنــى معرفــة أنَّ ميخائيــل يقــف نائ ًبــا ع َّنــا ،حتــى فــي الوقــت الحاضــر.
أي رجــاء يجــب أن يُعطينــا ذلــك كخطــاة؟
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مكتوب في السفر
يتحدَّ ث دانيال  ١ :١٢عن «كل َمن يوجد مكتوبًا في السفر»؟ ماذا يعني ذلك؟



إ َّن الوقـت الـذي يتد َّخـل فيـه ميخائيـل ،يوصـف أيضً ـا بزمان ضيـق ال نظير لـه .يتوافق هذا
مـع الوقـت الذي سينسـحب فيـه روح هللا ِمن البشـرية المتمردة .سـيتبع ذلك الضربات السـبع
األخيـرة التـي ستنسـكب علـى بابل نهاية الزمـن ،كتعبير عن غضـب هللا على األمـم (رؤيا يوحنا
١٦؛ رؤيـا يوحنـا  )٢٤-٢٠ :١٨وسـيُطلَق العنـان لقـوى الظلام على العالم .كتبت إلـن ج .هوايت
عـن هـذا الوقـت« :حينئذ يوقع الشـيطان كل سـكان األرض في ضيقة نهائيـة عظيمة .وإذ يكف
مالئكـة هللا عـن صـ ِّد ريـاح شـهوات النـاس العنيفـة وغضبهـم الشـديد ،فـكل عناصـر الخصومة
حـل بأورشـليم في
هـول ِمـن ذاك الذي َّ
والنـزاع سـتنطلق .وسـيكتنف العالـم كلـه خـراب أشـد ً
القديـم» (روح النبـوة ،الصراع العظيـم ،صفحة .)٦٦٥
ولكــن شــعب هللا ســوف ينجــو خــال هــذا الوقــت العصيــب ألنهــم تبــرأوا ،فــي الدينونــة
التحقيقيــة ال ُمنعقــدة فــي المحكمــة الســماوية ،بواســطة يســوع المســيح ،رئيــس الكهنــة
الســماوي ،وقــد كُ ِت َبــت أســماؤهم فــي الســفر.
لكــي نفهــم معنــى هــذا الســفر ،علينــا أن نُبقــي فــي أذهاننــا بــأ َّن ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس يأتــي
علــى ِذكــر نوعيــن مــن األســفار الســماوية .أحدهمــا يحتــوي علــى أســماء أولئــك الذيــن
ينتمــون إلــى الــرب والــذي يُعـ َرف أحيانًــا بســفر الحيــاة (خــروج ٣٢ :٣٢؛ إنجيــل لوقــا ٢٠ :١٠؛
مزمــور ٢٨ :٦٩؛ فيلبــي ٣ :٤؛ رؤيــا يوحنــا .)٨ :١٧
باإلضاف ــة إل ــى س ــفر الحي ــاة ،يذك ــر ال ِكتَ ــاب ال ُم َقــ َّدس أس ــفا ًرا تحت ــوي عل ــى س ــجالت
ألعمـــال البشـــر (مزمـــور ٨ :٥٦؛ مالخـــي ١٦ :٣؛ إشـــعياء  .)٦ :٥٦هـــذه هـــي األســـفار
ال ُمس ــتخدمة ف ــي المحكم ــة الس ــماوية لتحدي ــد تكري ــس كل ش ــخص إل ــى ال ــرب .ه ــذه
ســـجالت ســـماوية« ،قاعـــدة بيانـــات» ،تشـــمل أســـماء وأعمـــال كل كائـــن بشـــري .بعـــض
الن ــاس يغضب ــون ِم ــن ِفك ــرة كتاب ــة أس ــمائهم ،وخاص ــة أفعاله ــم ،ف ــي الس ــماء .ولك ــن حالم ــا
نك ــرس حياتن ــا للمس ــيح ،ف ــإ َّن أس ــماءنا تُكتَ ــب ف ــي س ــفر الحي ــاة ،وت ُمح ــى أفعالن ــا الخاطئ ــة
ف ــي الدينون ــة .ه ــذا الس ــجل الس ــماوي يوفِّ ــر برهانً ــا قضائ ًي ــا للك ــون بأس ــره أنن ــا ننتم ــي
ليس ــوع وعلي ــه لدين ــا الح ــق بالحماي ــة خ ــال وق ــت الضي ــق.

لمــاذا ُيعــدّ بــر المســيح وحــده ،الموهــوب لنــا ،هــو رجاؤنــا الوحيــد لنوجــد
‹مكتوبيــن فــي الســفر‹؟ أحضــر إجابتــك إلــى الصــف يــوم الســبت.
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القيامة


اقــرأ دانيــال  .٣ ،٢ :١٢مــا هــو الحــدث الــذي يتكلــم عنــه ُهنــا ،ولمــاذا ،علــى اعتبــار مــا
ندركــه عــن المــوتُ ،يع َت َبــر هــذا الحــدث ذو أهميــة كبيــرة بالنســبة لنــا؟

يُق ـ ِّدم دانيــال علــى األرجــح أوضــح إشــارة فــي العهــد القديــم عــن القيامــة اآلتيــة .وإذ
نتأمــل فــي هــذه الفقــرة ،يمكننــا أن نتعلَّــم بعــض الحقائــق الهامــة ج ـ ًدا .أولً  ،كمــا يشــير
التعبيــر المجــازي لـــ «الرقــاد» ،ليــس هنالــك رو ًحــا خالدة تســكن األجســاد البشــرية .فاإلنســان
هــو وحــدة غيــر قابلــة لالنقســام ،هــو وحــدة ال تتجــزأ مــن جســد وعقــل وروح .عنــد المــوت،
ينقطــع الشــخص عــن الوجــود ويظــل فــي حالــة الالوعــي إلــى يــوم القيامــة .ثان ًيــا ،ت ُشــير
اآليــات إلــى القيامــة اآلتيــة علــى أنهــا نقيــض لمــا حــدث نتيجــة للخطيــة .وبالحقيقــة ،فالعبارة
المترجمــة إلــى «تـراب األرض» فــي دانيــال  ،٢ :١٢تُقــرأ فــي اللغــة األصليــة ‹أرض التـراب‹ .إ َّن
هــذا التتابــع غيــر العــادي للكلمــات يُشــير بالعــودة إلــى تكويــن  ،١٩ :٣حيــث الفقــرة الكتابيــة
الوحيــدة التــي تســبق فيهــا كلمــة ‹أرض› كلمــة ‹تـراب› .يوحــي هــذا بــأ َّن ُحكــم المــوت الــذي
صــدر عنــد ســقوط آدم ســوف يتــم عكســه وإبطالــه ولــن يكــون هنــاك مــوت فيمــا بعــد .كمــا
يقــول بولــس« :ابتلــع المــوت إلــى غلبــة» (١كورنثــوس .)٥٤ :١٥


اقرأ رومية  ١٨ :٨وعبرانيين  .١٥-١٤ :٢لماذا لسنا بحاجة ألن نخاف الموت؟

إ َّن المــوت يُد ِّمــر ويُنهــي كل شــيء ُهنــا .ولكـ َّن هللا منحنــا الوعــد بــأ َّن المــوت لــن تكــون
لــه الكلمــة األخيــرة بالنســبة للمؤمنيــن األمنــاء .المــوت عــدو مهــزوم .عندمــا يكســر المســيح
قيــود المــوت ويُقــام الموتــى ِمــن القبــور ،يوجــه المســيح الضربــة القاضيــة للمــوت .اآلن
يمكننــا أن نــرى إلــى مــا بعــد الواقــع الوقتــي للمــوت إلــى الواقــع النهائــي للحيــاة التــي
ســنحصل عليهــا ِمــن هللا فــي المســيح .وألن ميخائيــل «يقــوم» (انظــر دانيــال  ،)١ :١٢فأولئــك
الذيــن ينتمــون هلل ســيقومون أيضً ــا .إنَّهــم ســيقومون مــن «أرض التـراب» ليضيئــوا كالكواكــب
إلــى أبــد اآلبديــن.

في خضم آالم وصراعات الحياة ،كيف يمكننا أن نحصل على الرجاء والعزاء من وعد
القيامة في وقت النهاية؟ لماذا ،في حقيقة واقع األمر ،أن ال شيء يهم غير ذلك؟
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السفر المختوم
اقــرأ دانيــال  ٤ :١٢وإنجيــل يوحنــا  .٢٩ :١٤لمــاذا يُخ َتــم ســفر دانيــال إلــى وقــت
النهايــة؟



فــي ختــام الجــزء الرئيســي األخيــر مــن الســفر (دانيــال  ،)٤ :١٢-١ :١٠يتل َّقــى النبــي األمــر
بختــم الســفر إلــى وقــت النهايــة .وفــي نفــس الوقــت ،ينبــئ المــاك بــأ َّن «كثيــرون يتصفحونــه
والمعرفــة تــزداد» (دانيــال  .)٤ :١٢ورغــم أ َّن بعــض دارســي ســفر دانيــال قــد فهمــوا هــذه
الكلمــات علــى أنهــا نبــوة تخــص التقــدم العلمــي ،والتــي يمكــن إجمالهــا أيضً ــا ضمــن المعنــى،
إال أن الســياق يـ ُّ
ـدل علــى اإلشــارة إلــى ‹كثيــرون يتصفحونــه› (كمــا فــي اللغــة العربيــة) تُشــير
إلــى البحــث أو تص ُّفــح ســفر دانيــال ذاتــه .وفعـ ًـا ،إذ نتطلــع إلــى الماضــي ،نالحــظ بــأ َّن ســفر
دانيــال ظــل رســالة أدبيــة ُمبهمــة لعـ َّدة قــرون .ربمــا كان معروفًــا وت َّمــت دراســته فــي بعــض
األماكــن ،ولكــن بعــض تعاليمــه ونبوءاتــه األساســية بقيــت غامضــة وســرية .مثـ ًـا ،الرســائل
النبويــة الخاصــة بتبــرأة ال َم ْقـ ِـدس الســماوي ،والدينونــة ،وهويــة وعمــل القــرن الصغيــر ،إلــى
جانــب اإلطــار الزمنــي المتعلــق بهــذه النبــوات ،كلهــا كانــت بعيــدة عــن الوضــوح.
ولكــن منــذ بــدء اإلصــاح البروتســتانتي ومــا بعــده ،ابتــدأت أعــداد متزايــدة مــن النــاس
بدراســة ســفر دانيــال .ومــع ذلــك ،ففــي وقــت النهايــة فقــط فُتــح الســفر أخيـ ًرا وتـ َّم الكشــف
عــن محتوياتــه بصــورة أكمــل .وكمــا تُشــير إلــن هوايــت« :منــذ عــام  ١٧٩٨لــم يعــد ســفر
دانيــال ســف ًرا مختو ًمــا ،فلقــد ازدادت المعرفــة بالنبــوات ،وأذاع كثيــرون أ َّن رســالة الدينونــة
الخطيــرة قريبــة» (روح النبــوة ،الصـراع العظيــم ،صفحــة « .)٣٩٤فــي نهايــة القــرن  ١٨وبدايــة
القــرن  ١٩بــدأ ينهــض اهتمــام جديــد بنبــوات دانيــال والرؤيــا فــي أماكــن متفرقــة ومتســعة في
العالــم .وقــادت دراســة هــذه النبــوات إلــى االعتقــاد الســائد بــأ َّن مجــيء المســيح الثانــي صــار
فســرين فــي بريطانيــا ،جوزيــف وولــف فــي الشــرق األوســط ،مانويــل
قري ًبــا .كثيــرون مــن ال ُم ِّ
لوكانـزا فــي جنــوب أمريــكا ،وليــم مليــر فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،إلــى جانــب جمـعٍ
غفيــر مــن دارســي النبــوات ،جميعهــم أعلنــوا ،اعتمــا ًدا علــى دراســتهم لنبــوات دانيــال ،بــأن
المجــيء الثانــي كان علــى األبــواب .هــذا االقتنــاع أصبــح اليــوم هــو القــوة الدافعــة لحركــة
عالميــة» ( ،SDA Bible Commentaryالجــزء  ،٤صفحــة .)٨٧٩

فكِّــر فــي االمتيــاز العظيــم الــذي لنــا اليــوم فــي أن ننظــر إلــى التاريــخ فــي الماضــي
ونــرى كيــف تحققــت تلــك النبــوات التاريخيــة فــي دانيــال .كيــف يجــب أن يســاعدنا
هــذا فــي الثقــة بــكل مواعيــد هللا؟
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وقت االنتظار


اقرأ دانيال  .١٣-٥ :١٢كيف يختتم السفر؟

مــن المثيــر لالهتمــام أ َّن هــذا المشــهد األخيــر يحــدث عنــد «شــاطئ النهــر» أو نهــر
دجلــة ،المــكان الــذي رأى فيــه دانيــال الرؤيــا الرئيســية األخيــرة (دانيــال  .)٤ :١٠ومــع ذلــك،
فالكلمــة ال ُمســتخدمة ُهنــا ليســت هــي الكلمــة العبريــة الشــائعة لكلمــة ‹نهــر‹ ،ولكــن الكلمة
العبريــة التــي عــادة مــا ت ُشــير إلــى ‹نهــر النيــل‹ .هــذا يُذكِّرنــا بالخــروج ويُظ ِهــر بأنَّــه كمــا
خلَّــص الــرب إس ـرائيل ِمــن مصــر ،فهــو س ـيُخلِّص شــعبه فــي نهايــة الزمــن.
هنــاك ثالثــة جــداول زمنيــة ُمعطــاة هنــا .األول « -زمــان ،وزمانيــن ،ونصــف» إجابــة
للســؤال «إلــى متــى انتهــاء العجائــب؟» (دانيــال « .)٦ :١٢العجائــب» تشــير إلــى أشــياء أُنبــئ
عنهــا فــي الرؤيــا فــي دانيــال  ،١١التــي هــي اســتفاضة لدانيــال  ٧و .٨وبتحديــد أكثــرُ ،ذكِـ َرت
هــذه الفتــرة الزمنيــة فــي دانيــال  ٢٥ :٧والح ًقــا فــي رؤيــا يوحنــا ٣ :١١؛ رؤيــا يوحنــا ،٦ :١٢
١٤؛ ورؤيــا يوحنــا  .٥ :١٣وتتوافــق أيضً ــا مــع فتــرة الـــ  ١,٢٦٠ســنة مــن الســيادة البابويــة ،التــي
امتـ َّدت مــن ٥٣٨م .إلــى ١٧٩٨م .وتشــير اآليــات فــي دانيــال  ٣٥-٣٢ :١١إلــى نفــس االضطهــاد
دون ذكــر أمــده.
الفترتــان الزمنيتــان األخريــان ١,٢٩٠ ،و ١,٣٣٥يو ًمــا ،تجيبــان عــن الســؤال « -مــا هــي آخــر
هــذه؟» (دانيــال  - )٨ :١٢الــذي وجهــه دانيــال نفســه إلــى الرجــل الالبــس الكتــان .وتبــدأ
كلتاهمــا بإبطــال المحرقــة «الدائمــة» وإقامــة «خ ـراب المعصيــة ».لقــد تعلَّمنــا مــن دراســة
دانيــال  ٨أ ّن المحرقــة الدائمــة تُشــير إلــى شــفاعة المســيح المســتمرة ،والتــي تــم اســتبدالها
بنظــام عبــادة مزيــف .وبذلــك ،فــا بــد أن تبــدأ هــذه الفتــرة النبويــة ســنة ٥٠٨م ،عندمــا
تح ـ َّول كلوفيــس ،ملــك فرنســا ،إلــى الكاثوليكيــة .هــذا الحــدث الهــام م َّهــد الطريــق لالتحــاد
بيــن الكنيســة والدولــة ،الــذي امتــد طــوال العصــور الوســطى .وعلــى ذلــك تكــون فتــرة الـــ
 ١,٢٩٠يو ًمــا قــد انتهــت ســنة ١٧٩٨م ،عندمــا اعتُ ِقـ َـل البابــا تحــت ســلطة اإلمبراطــور الفرنســي
نابليــون .والـــ  ١,٣٣٥يو ًمــا ،آخــر فتــرة زمنيــة ذكــرت فــي دانيــال ،انتهــت ســنة ١٨٤٣م .كانــت
هــذه هــي فتــرة الحركــة الميالريــة (وليــم ميلــر) والعــودة مــن جديــد لدراســة النبــوات
الكتابيــة .لقــد كانــت فتــرة انتظــار ورجــاء العــودة القريبــة لمجــيء يســوع.

عبــر كل ســفر دانيــال نــرى شــيئين :شــعب هللا ُيضطَ َهــد ،وشــعب هللا يتبـ َّرر ويخلــص
فــي النهايــة .كيــف تســاعدنا هــذه الحقيقــة علــى الســعي للبقــاء أمنــاء ،بغــض
النظــر عــن تجاربنــا اآلن َّيــة؟
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لمزيــد ِمــن الــدرس« :النبــوات تُقـ ِّدم بعــض الحــوادث المتتابعــة التــي تنتهــي كلهــا
ببــدء الدينونــة .ويصــدق هــذا القــول علــى ســفر دانيــال بنــوع خــاص .لكــن ذلــك الجــزء مــن
النبــوة الــذي لــه صلــة باأليــام األخيــرة قــد ا ُ ِم ـ َر دانيــال بــأن يخفيــه ويختمــه ‹إلــى وقــت
النهايــة‹ .فإلــى أن نصــل إلــى هــذا الوقــت ليــس فــي المســتطاع إذاعــة رســالة عــن الدينونــة
مبنيــة علــى إتمــام هــذه النبــوات .ولكــن فــي وقــت النهايــة كمــا يقــول النبــي‹ :كثيــرون
يتصفحونــه (كثيــرون يركضــون هنــا وهنــاك) والمعرفــة تــزداد‹ (دانيــال .)٤ :١٢
«ولقـد حـذر بولس الرسـول الكنيسـة مـن انتظار مجيء المسـيح فـي أيامه .فقـال‹ :ال يأتي
إن لـم ِ
أول ويسـتعلن إنسـان الخطيئـة› (٢تسـالونيكي  .)٣ :٢ال يأتـي إال بعـد
يـأت االرتـداد ً
االرتـداد العظيـم وبعـد المـدة الطويلـة ،مـدى حكـم ‹إنسـان الخطيـة›؛ بعد هـذا لنـا أن ننتظر
مجـيء الـرب .إ َّن ‹إنسـان الخطيـة› ال ُملقَّـب أيضً ـا بــ ‹سـر اإلثـم› و‹ابن الهلاك› و‹األثيـم› يرمز
إلـى البابويـة التـي أنبـئ عنهـا فـي النبوة ،وكانت سـتحتفظ بسـيطرتها لمـدة  ١٢٦٠سـنة .هذه
المـدة انقضـت فـي عـام ١٧٩٨م .ولـم يكن ممك ًنـا أن يأتي المسـيح قبل ذلك الحيـن .إ َّن بولس
يتنـاول بتحذيـره كل النظـام المسـيحي حتـى إلـى عـام  .١٧٩٨فبعـد سـنة  ١٧٩٨سـتذاع رسـالة
مجـيء المسـيح الثانـي» (روح النبـوة ،الصـراع العظيم ،صفحـة .)٣٩٤

أسئلة للنقاش
 .1مـا هـي األخطـار التـي نواجههـا عـن طريـق تحديـد تواريخ ألحـداث نهايـة الزمن

فـي المسـتقبل؟ مـاذا يحـدث إليمـان الكثيرين عندمـا ال يتم تحقيق هـذه األحداث؟
مـا هـو المبـدأ النبـوي األساسـي الموجود في كلمات المسـيح فـي إنجيـل يوحنا :١٤
 ٢٩والـذي يجـب أن ُيسـاعدنا فـي فهـم كيفيـة اسـتخدامنا النبـوة لصالحنـا الروحـي
وتجنـب السـقوط فـي فخ البِـدَع أو وضـع تك ُّهنـات كاذبة؟
 .2مــاذا عــن الوقــت الــذي نعيــش فيــه اآلن ،بــكل وســائل االتصــاالت الســريعة
والتقــدم العلمــي ال ُمدهــش الــذي قــد ال يكــون دائ ًمــا فــي صالحنــا ،والــذي يجعــل
مــن فكــرة «زمــان ضيــق لــم يكــن منــذ كانــت أمــة» شــي ًئا ال يصعــب تصــور حدوثــه؟
 .3ناقـش إجابتـك عـن السـؤال األخيـر لـدرس يـوم اإلثنين عـن ،لمـاذا ُي َعـدْ اإلنجيل،
الحـق العظيـم عـن بـر المسـيح ،هـو رجاؤنـا الوحيـد لنكـون «مكتوبين في السـفر».
بـدون ذلـك ،أي رجـاء يكـون لنا؟
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