الدرس الثاين عرش

 * ١٨-١٢أيلول (سبتمرب)

رسالة تستحق ال ُمشاركة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية٢ :بطــرس ٢١-١٦ ،١٢ :١؛ رؤيــا يوحنــا ١٨-١١ :١٩؛ رؤيــا يوحنــا
٢٠-١٤ :١٤؛ الجامعــة ١٤ ،١٣ :١٢؛ رؤيــا يوحنــا .١٢-٦ :١٤

ـم رأيــت مــاكًا آخــر طائـ ًرا فــي وســط الســماء معــه بِشــارة أبديــة،
آيــة الحفــظ« :ثُـ َّ
الســاكنين علــى األرض وكل أ َّمــة وقبيلــة ولســان وشــعب ،قائـ ًـا بصــوت عظيــم:
ل ُيبشِّ ــر َّ
’خافــوا هللا وأعطــوه مجِ ــدًّ ا ألنــه قــد جــاءت ســاعة دينونتــه ،واســجدوا لصانــع الســماء
واألرض والبحــر وينابيــع الميــاه‘ » (رؤيــا يوحنــا .)٧ ،٦ :١٤

كان مـوت المسـيح الكفَّـاري عا ًّما وشـا ِم ًل العالـم كلَّه؛ أي أنَّه كان يخص الناس الذين عاشـوا
بغـض النظر عـن المـكان أو ال َّزمان .لهـذا ،يُ ِ
خاطب ال ِكتَـاب ال ُم َق َّدس
علـى األرض منـذ الخليقـةِّ ،
كل الشـعوب بـكل اللغـات والثَّقافـات والخلفيـات .إنَّه يبني جسـو ًرا بيـن االنقسـامات العرقية.
إنَّـه األخبـار السـارة ال ُمدهشـة بأ َّن يسـوع ،في حياتـه وموته وقيامتـه قد انتصر على السلاطين
حـي اآلن ألجلنـا.
وقـ َّوات الجحيـم .اإلنجيـل كلـه هـو عـن يسـوع .لقـد مـات ِمـن أجلنـا ،وهـو ّ
لقـد جـاء مـ َّرة ليفتدينـا ِمـن قصـاص الخطيـة وسـلطانها ،وهو سـيأتي ثانيـة لينقذنا ِمـن حضور
الخطيـة .لقـد مـات المـوت الـذي نسـتحقه نحـن حتـى نعيش الحيـاة التي يسـتحقها هـو .في
المسـيح نحـن ُمبـررون ،و ُمق َّدسـون ،ويو ًما مـا ممجدون.
يُركِّـز ال ِكتَـاب ال ُمقَـ َّدس علـى المجـيء األول والمجيء الثاني ليسـوع .لقد جاء مـ َّرة ليفتدينا
وسـيأتي ثانيـة ليأخذنـا إلـى الوطـن الـذي اشـتراه بدمـه الثميـن .السـفر األخيـر فـي ال ِكتَـاب
خصيصـا إلعـداد العالـم لعـودة يسـوع .إنَّه رسـالة
ـب
ً
ال ُمقَـ َّدس ،سـفر الرؤيـا (رؤيـا يوحنـا) ،كُ ِت َ
عاجلـة و ُمل َّحـة لهـذا الجيـل .في درس هذا األسـبوع ،سـندرس ُمالئمة سـفر الرؤيا مـع المجتمع
ال ُمعاصـر فـي القـرن الواحـد والعشـرين .وم ًعا سنكتشـف ِمـن جديد طلب والتماس يسـوع من
كنيسـته فـي األيـام األخيـرة لِ ُمشـاركة ونشـر هـذه الرسـالة الخاصة بنهايـة الزمن.

* نرجو التعمق في دراسة موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٩١أيلول
(سبتمبر).
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١٣أيلول (سبتمرب)

رسالة بطرس عن الحق الحاضر
خاصـة مـن خلال الكلمـة
علـى مـدى تاريـخ الخلاص ،أرسـل هللا ،بتتابُـعٍ ُمنتظـم ،رسـالة َّ
النبويـة لِيُ ِعـ َّد النـاس لمـا كان سـيأتي .إ َّن هللا ال يخضـع للمفاجئـات وال يؤخـذ علـى حيـن غـ ّرة
(إشـعياء  .)١٠ ،٩ :٤٦فهـو يعـ ّد شـعبه لل ُمسـتقبل بإرسـاله أنبيـاء لِ ُيظْهِـروا رسـالته قبـل حلـول
الدينونـة (عامـوس  .)٧ :٣فـي أيَّـام مـا قبـل الطوفان ،أرسـل هللا رسـال ًة إلى العالم بواسـطة نوح
بـأ َّن الطوفـان ٍ
آت .فـي مصـر ،أقـام هللا يوسـف لِ ُي ِعـ َّد للمجاعـة خلال السـبع سـنين من الشـبع
وال َّرخـاء .أنـذر األنبيـاء اليهـود القادة اإلسـرائيليين ِمن ال َّدمـار والهالك اآلتي على أورشـليم على
يـد أعدائهـم البابلييـن .رسـالة يوحنـا المعمـدان عـن التوبة أعـ َّدت األ َّمـة لمجيء يسـوع األ َّول.




اقـرأ ٢بطـرس  .١٢ :١مـا هـو التعبير الذي اسـتخدمه بطرس ليصف رسـالة هللا إلى الجيل
الـذي انتمـى هو إليه؟
اقرأ ٢بطرس  .٢١-١٦ :١ماذا كانت رسالة «الحق الحاضر» التي أعلنها بطرس والتالميذ؟

الرسـالة ذات الداللـة األبديـة للقـرن األول كانـت أ َّن المسـيح قـد جـاء .لقـد ظهـرت محبـة
اآلب ِمـن خلال تضحيـة المسـيح علـى الصليـب .وبالرغـم مـن أ ّن «أجـرة الخطية هـي موت»،
فبواسـطة المسـيح تأمنـت الحيـاة األبديـة للجميـع .إ َّن القـرار هـو لنـا إذا قبلنـا ذلـك باإليمـان
(روميـة ٢٣ :٣؛ روميـة ٢٣ :٦؛ أفسـس  .)٨ :٢إ َّن رسـالة الخلاص هـذه فـي يسـوع لـن تنتـ ِه
حـق حاضـر لـكل األجيـال.
صالحيتهـا .إنهـا ٌ
السـفر األخيـر فـي ال ِكتَـاب ال ُمقَـ َّدس ،سـفر الرؤيا ،يُقـ ِّدم يسـوع وخالصه األبدي في سـياق
آخـر الزمـن ليعـ َّد شـع ًبا لعودتـه القريبـة .إنَّه يفضح كـذب التقاليـد البشـرية والتقـوى الذات َّية.
ِمـن البدايـة وحتـى النهايـة ،يُظهـر سـفر الرؤيا يسـوع وعملـه نيابة عن البشـرية.
إ َّن يسـوع هـو الشـاهد الحقيقـي لصفـات أبيـه .إنَّـه «رئيـس ملـوك األرض» .وهـو «الـذي
أح َّبنـا ،وقـد غسـلنا ِمـن خطايانـا بدمه ،وجعلنـا ملـوكًا وكهنة هلل أبيـه» (انظر رؤيـا  .)٦-١ :١كل
سـفر الرؤيـا عـن يسـوع وعن رسـالته لوقت نهايـة الزمن لِ ُي ِع َّد شـعبه من أجل عودته السـريعة.

عندمــا تفكِّــر بســفر الرؤيــا (رؤيــا يوحنــا) ،مــا الــذي يتبــادر إلــى ذهنــك؟ هــل ت َّتجــه
أفــكارك إلــى الحيوانــات والرمــوز النبويــة أكثــر ِمــن التفكيــر بيســوع؟ لمــاذا حســب
اعتقــادك أعطانــا يســوع النبــوات فــي ســفر الرؤيــا؟ كيــف تكشــف هــذه النبــوات
تدابيــر مح َّبــة هللا للجنــس البشــري؟
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١٤أيلول (سبتمرب)

تركيز سفر الرؤيا على وقت المنتهى
تتمحــور األناجيــل بصفــة مبدئيــة حــول مجــيء المســيح األول .إنَّهــا تســرد قصــة مولــده،
وحياتــه ،وخدمتــه ،وموتــه ،وقيامتــه .ومــع أنهــا تتحـ َّدث عــن مجيئــه الثانــي ،فــإ َّن ذلــك ليــس
هــو تركيزهــا األســاس .أمــا ســفر الرؤيــا ،فتركيــزه المبدئــي واألســاس هــو ذروة صـراع األجيــال
الــذي امتـ َّد لعـ َّدة قــرون .كل نبــوة ِمــن نبواتــه الرئيســية تُ ْختَتَــم بالعــودة المجيــدة لربِّنــا.

اقــرأ رؤيــا يوحنــا ٧ :١؛ رؤيــا يوحنــا ١٥ :١١؛ رؤيــا يوحنــا ٢٠-١٤ :١٤؛ ورؤيــا يوحنــا :١٩
كل ِمــن هــذه الفقـرات؟
 .١٨-١١أي اســتنتا ٍج أو خُالصـ ٍة ُمتشــابهة تجدهــا فــي ٍّ



مــن أ َّول أصحــاح وإلــى األخيــر ِمــن ســفر الرؤيــا ،نجــد بــأ َّن ذروة كل نبــوة هــي مجــيء
يســوع« .الخــروف المذبــوح» (رؤيــا يوحنــا  )١٢ :٥آت ًيــا مــرة أخــرى ـ«كملــك الملــوك ورب
األربــاب» (رؤيــا يوحنــا  .)١٦ :١٩إنَّــه ســيغلب كل األعــداء الذيــن ظلمــوا واضطهــدوا شــعبه
(رؤيــا يوحنــا  .)١٤ :١٧وســينقذهم ويُخلِّصهــم ِمــن كابــوس الخطيــة ويحضرهــم إلــى وطــن
المجــد .ســينتهي الصـراع العظيــم بيــن الخيــر والشــر .واألرض سـتُ ْخلَق ِمــن جديــد ،والمفديــون
سيعيشــون مــع الــرب إلــى األبــد (رؤيــا يوحنــا .)٤-١ :٢١
فــي رؤيــا يوحنــا ( ٧ :٢٢انظــر أيضً ــا األعــداد  ،١٧ ،١٢و ،)٢٠يقــول يســوع« :هــا أنــا آتــي
ســري ًعا .طوبــى لِ َمــن يحفــظ أقــوال نبــوة هــذا الكتــاب» .وهكــذا ،فــإ َّن نــداء يســوع األخيــر
لــكل الجنــس البشــري هــو أن يســتجيبوا لمحبتــه ،ويقبلــوا نعمتــه ،ويتبعــوا ح َّقــه ليكونــوا
ُم ْس ـتَ ِع ِّدين لعودتــه قري ًبــا .يُ ْختَتَــم ســفر الرؤيــا بدعــوة يســوع« :والــروح والعــروس يقــوالن:
’تعــال!’ و َمــن يَ ْس ـ َم ْع فَلْ َي ُقــل’ :تعــال!’» (رؤيــا يوحنــا .)١٧ :٢٢
الــرب يدعــو كل الذيــن يســعون ويبحثــون عــن الحيــاة األبديــة أن يأتــوا إليــه .ثــم يدعونــا
نحــن الذيــن قَبِلــوا رســالة الخــاص ويتطلَّعــون بشــوقٍ لعودتــه لِ َن ْنضَ ـ َّم إليــه في دعــوة اآلخرين
ليقبلــوا رســالة َم َحبَّتــه .إنَّــه يُ ْر ِسـلُنا فــي ُم ِه َّمتــه ومأموريتــه لِ ُمشــاركة رســالته فــي إعــداد العالم
لعودتــه القريبــة .ال يوجــد شــيء أكثــر إشــبا ًعا وإرضــا ًء ِمــن مشــاركة يســوع فــي ُمه َّمتــه
ورســالته إلــى العالــم .وليــس ِمــن شــي ٍء أكثــر إرضــا ًء للنفــس مــن التَّعــاون مــع المســيح فــي
خطَّــة نهايــة ال َّزمــان للخــاص.

المســيحٍ ،
ـب يوحنــا هــذه الكلمــات منــذ حوالــي  ٢٠٠٠ســنة
آت ســري ًعا؟ لقــد كَ َتـ َ
مضــت .مــع ذلــك ،وبفهمنــا لحالــة الموتــى ،لمــاذا يُعــدُّ مجــيء المســيح الثانــي،
ـكل واحـ ٍد ِم َّنــا فــي اختبــاره الشــخصي ،ليــس أكثــر ِمــن ُمجـ َّرد لحظــة بعــد
بالنســبة لـ ِّ
موتنــا؟ كيــف تســاعدنا هــذه الحقيقــة فــي فهــم مــدى ســرعة مجــيء المســيح؟
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١٥أيلول (سبتمرب)

رسالة سفر الرؤيا لوقت ال ُم ْن َتهى

إ َّن مركــز ســفر الرؤيــا هــو األصحــاح  .١٤هــذا األصحــاح لــه أهميــة بالغــة لشــعب هللا
الذيــن يعيشــون فــي األيــام األخيــرة مــن تاريــخ البشــرية .إنَّــه يكشــف رســالة هللا فــي األيــام
األخيــرة للبشــرية .رســالة آخــر األيــام هــذه جوهريــة لشــعب هللا وللبشــرية كلهــا.



اقرأ رؤيا يوحنا  .٢٠-١٤ :١٤ما هي الرمزية ال ُمستخدمة ُهنا لتصور عودة إلهنا؟

اسـتُ ِ
ف عودة المسـيح (إنجيـل متى :١٣
خد َمت رمزيـة الحصـاد عبـر ال ِكتَـاب ال ُمقَـ َّدس لِتَ ِص َ
٤٣-٣٧؛ إنجيـل مرقـس  .)٢٩ :٤فـي رؤيـا يوحنـا  ،١٤الحصـاد اليابـس يرمـز إلـى فـداء األبـرار،
وحصـاد (قطـف) عناقيـد كـرم األرض الناضـج ترمـز إلـى هلاك األشـرار .رؤيـا يوحنـا ١٢-٦ :١٤
تحتـوي علـى رسـالة عاجلـة و ُمل َّحـة لأليام األخيـرة لِتُ ِعـ َّد الرجال والنسـاء لحصـاد األرض األخير.



اقــرأ رؤيــا يوحنــا  .٧ ،٦ :١٤مــا هــو جوهــر الرســالة الموجــودة فــي هاتيــن اآليتيــن؟
كيــف تُســاعدنا علــى فهــم َمــن نحــن كأدفنتســت ســبتيين؟

رســالة المــاك األول فــي رؤيــا يوحنــا  ١٤ت ِ
ُناشــد جيــل القــرن الواحــد والعشــرين الذيــن
يتوقــون ألن يكــون لهــم ق َْصــد أو هــدف فــي حياتهــم .إنَّهــا تُق ـ ِّدم إنجيــل نعمــة هللا الــذي
يوفِّــر الغُفـران للجميــع .إنَّهــا تطهرنــا ِمــن ذنــب الخطيــة وتمنحنــا قـ َّوة للغلبــة .هــذه الرســالة
توفِّــر األســاس للجميــع بالقيمــة الذاتيــة المؤسســة علــى حقيقــة أ َّن المســيح خلقنــا وافتدانــا.
ـوم مــا ســينتهي كل الظلــم فــي دينونــة هللا األخيــرة .إنهــا أخبــار
إنَّهــا تُشــير إلــى أنَّــه وفــي يـ ٍ
ســارة و ُمدهشــة ألنهــا تكشــف بــأ َّن اإلثــم لــن يــدوم إلــى األبــد.
«بمفهــوم خــاص ،لقــد أقيــم األدفنتســت الســبتيون فــي العالــم ك ُحـ َّر ٍاس وكحاملــي النــور.
ا ُســند إليهــم اإلنــذار األخيــر لعالــم هالِــك .وعليهــم يشـ ُّع نــور عجيــب مــن كلمــة هللا .لقــد
ا ُعطــوا عمـ ًـا هــو أكثــر األعمــال أهميــة ،اإلعــان عــن الرســائل :األولــى والثانيــة والثالثــة.
للمالئكــة .ليــس هنــاك ِمــن عمــلٍ آخــر بهــذه األهميــة العظيمــة .عليهــم أال يســمحوا لشــيء
آخــر أن يســتوعب اهتمامهــم» (روح النبــوة ،الك ـرازة ،صفحــة  .)١٢٠ ،١١٩ككنيســة ،ولكــن
األكثــر أهميــة ،كأف ـراد ،كيــف يمكننــا أن نأخــذ هــذه الكلمــات إلــى القلــب؟

كيـف تحقـق توازنـا صحي ًحـا بيـن التواضع واليقيـن؟ على سـبيل المثـال ،كيف تجيب
علـى تهمـة ،كيـف يمكنكـم أنتـم األدفنتسـت السـبتيون أن تكونـوا علـى يقيـن مـن
أنكـم علـى صـواب فيمـا يخـص يـوم السـبت وأن معظـم اآلخريـن مخطئون؟
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١٦أيلول (سبتمرب)

فهم رسالة هللا بصورة أكمل
إ َّن رســالة رؤيــا يوحنــا لأليــام األخيــرة تُق ـ ِّدم يســوع فــي كمــال نعمتــه ال ُمخلِّصــة لــكل
البشــرية (رؤيــا يوحنــا  .)٦ :١٤إنَّهــا دعــوة ُم ْخلِصــة لـــ ’الخــوف‘ أو الخشــوع وتوقيــر هللا فــي
كل مــا نعملــه  -أن نحتــرم وصايــاه ونُطيــع شــريعته فــي ضــوء دينونــة هللا (رؤيــا يوحنــا .)٧ :١٤
أن «خافــوا هللا» لهــا عالقــة بطريقــة تفكيرنــا .إنَّهــا دعــوة لنعيــش بطريقــة تُرضــي هللا ولنجعلــه
األ َّول فــي كل أفكارنــا .إنَّهــا ســلوك يُع ِّبــر عــن الطاعــة يقودنــا إلــى أن نحيــا حيــاة التقــوى
(أمثــال ٧ :٣؛ أعمــال الرســل ٣١ :٩؛ ١بطــرس  .)١٧ :٢هــذه الرســالة تدعونــا أيضً ــا ألن نُعطــي
« م ِجـ ًّدا» هلل .إ َّن إعطــاء المجــد هلل يرتبــط مــع مــا نفعلــه فــي كل ناحيــة مــن نواحــي حياتنــا.



اقــرأ الجامعــة ١٤ ،١٣ :١٢؛ ١كورنثــوس  .٢٠ ،١٩ :٦كيــف تُســاعدنا هــذه اآليــات علــى
َف ْهـ ِـم مــا يعنيــه كل ِمــن أن نخــاف هللا وأن نُعطيــه مجِ ــدًّ ا؟

فـي عصـ ٍر مـن عـدم المسـؤولية األخالقيـة ،فـي ٍ
وقت يشـعر فيه المالييـن من النـاس بأنهم
غير مسـؤولين أمام أحد سـوى أنفسـهم ،فإ َّن رسـالة سـاعة الدينونة هذه تذكِّرنا بأننا مسـؤولون
عـن أفعالنـا .هنـاك عالقـة بين سـلوك أو موقف الخشـوع هلل ،الطاعة هلل والدينونـة .الطاعة هي
ثمـرة عالقـة الخلاص مـع يسـوع .وبـ ُّره فقـط هـو الكافـي والوافـي ليجتـاز الدينونة ،وفـي ِب ِّره،
نكـون آمنيـن .بواسـطة ب ِّره نعيـش لِ ُنم ِّجد اسـمه في كل مـا نفعل.

اقــرأ رؤيــا يوحنــا ٧ :١٤؛ رؤيــا يوحنــا ١١ :٤؛ تكويــن ٣-١ :٢؛ وخــروج  .١١-٨ :٢٠مــا هــو
األســاس لــكل العبــادة الحقيقيــة هلل ،وكيــف يعكــس الســبت هــذا المفهوم؟



لقــد هاجــم الشــيطان الســبت ألنــه يعلــم بــأ َّن الســبت هــو قلــب العبــادة .إنَّــه يُم ِّجــد
المســيح كخالــق ويدعــو جميــع الرجــال والنســاء فــي كل مــكان ألن «اســجدوا لصانــع الســماء
واألرض» (رؤيــا يوحنــا  .)٧ :٤١والســبت يتكلَّــم عــن عالقــة هللا بالخليقــة فــي عصــر نظريــة
النشــوء واالرتقــاء .إنَّــه يدعونــا للعــودة إلــى عبــادة يســوع الــذي خلقنــا والــذي يعطينــا
إحساســا وإدراكًا بقيمتنــا الحقيقيــة فيــه.
ً

فكِّر في مدى أهمية السبت ك ُمذكِّر لنا بأنَّ هللا هو خالقنا ،وإذ ذاك ،فهو وحده الذي
تعليم آخر له تلك األهمية بحيث أنَّ هللا يأمر بجزء
يستحق عبادتنا .على أي حال ،أي ٍ
كخالق لنا؟
من سبعة من حياتنا في كل أسبوع لكي يُساعدنا على أن نتذكَّره
ٍ
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١٧أيلول (سبتمرب)

دعوة هللا األخيرة


اقــرأ رؤيــا يوحنــا ٨ :١٤؛ رؤيــا يوحنــا ٦-٣ :١٧؛ ورؤيــا يوحنــا  .٤-١ :١٨مــا الــذي نتعلَّمــه
عــن بابــل الروحيــة مــن هــذه اآليات؟

فــي ســفر رؤيــا يوحنــا ،يرمــز ُمصطلــح «بابــل» إلــى نظــام ال ِّديانــة الكاذبــة التــي ترتكــز
علــى أعمــال البشــر ،وتقاليــد مــن صنــع البشــر ،وتعاليــم ومبــادئ كاذبــة .إنَّهــا ترفــع ِمــن
شــأن البشــر و ِمــن ِب ِّرهــم الذاتــي فــوق يســوع وفــوق حياتــه الطاهــرة .إنَّهــا تضــع وصايــا
ُمعلِّمــي الديــن مــن البشــر فــوق وصايــا هللا .كانــت بابــل مرك ـ ًزا للوثنيــة ،وعبــادة الشــمس،
والتعليــم الخاطــئ لخلــود النفــس .هــذا النظــام الدينــي الــكاذب قــد أدخــل بشــكل ماكــر
الكثيــر ِمــن الممارســات الدينيــة لبابــل القديمــة ضمــن نظــام عبادتــه .رســالة األيــام األخيــرة
التــي أعطاهــا هللا لكوكبنــا الهالــك هــي رســالة يســوع وبــره .إنَّهــا تُــردد صــدى دعــوة الســماء:
«ســقطت! ســقطت بابــل العظيمــة!… اخرجــوا منهــا يــا شــعبي» (رؤيــا يوحنــا  .)٤ ،٢ :١٨لقــد
أقــام هللا بطريقــة إلهيــة كنيســة األدفنتســت الســبتيين إلعــاء رســالة المســيح بــكل كمالهــا.
وإلعــاء وتمجيــد يســوع هــو أن نرفــع كل مــا علَّــم هــو بــه .إنَّــه إعــان ذاك الــذي هــو
«الطريــق والحــق والحيــاة» (إنجيــل يوحنــا  .)٦ :١٤إنَّــه فضــح األخطــاء فــي بابــل ُمقارنــة
بالحــق والحقيقــة فــي يســوع.



اقــرأ رؤيــا يوحنــا  .١١-٩ ،٧ :١٤مــا هــي مواضيــع العبــادة ال ُمتناقضــة البــارزة فــي هــذه
اآليات؟

يصـف رؤيـا يوحنـا  ١٤نوعيـن ُمختلفيـن مـن العبـادة  -عبـادة الخالِـق ،وعبـادة ال َو ْحـش.
هـذان النوعـان ِمـن العبادة يتمحوران حول يوم هللا للعبادة ،السـبت الحقيقي ،والسـبت البديل
أو ال ُمزيَّـف .السـبت يُمثِّـل الراحـة ،والضَّ مـان ،واألمـان الـذي لنـا فـي المسـيح خالقنـا ،وفادينا،
وبديلا كاذبًـا باالرتـكاز علـى التفكيـر والمنطـق
ً
شـخصا
والملـك اآلتـي .اليـوم ال ُمزيَّـف يُمثِّـل
ً
البشـري وأحكا ًمـا ومراسـيم مـن ُصنع البشـر.

اقــرأ رؤيــا يوحنــا  .١٢ :١٤مــا الــذي تقولــه هــذه اآليــة ،خاصــة فــي ســياق مــا جــاء
قبـ ًـا؟ كيــف يظهــر النامــوس والنعمــة كالهمــا فــي هــذه اآليــة ،ومــا الــذي يجــب
أن ُيعلِّمنــا هــذا عــن كيــف أنَّ النامــوس والنعمــة همــا جانبــان ال ينفصــان فــي
اإلنجيــل؟
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الجمعة
لمزيـد ِمـن الـدرس« :لقد دعا هللا كنيسـته في هـذا اليوم ،كمـا دعا إسـرائيل القديم،
١٨أيلول (سبتمرب)

لتقـف كنـو ٍر فـي األرض .وبسـيف (سـاطور  )cleaverالحـق الج َّبـار  -رسـائل المالئكـة األول
والثانـي والثالـث  -فصلهـم عـن الكنائـس وعـن العالـم ليضعهـم في قرابة مقدسـة إلى نفسـه.
لقـد جعلهـم مسـتودعات لشـريعته وأوكل لهم حقائـق النبوة العظيمـة لهذا الزمـن .مثل أقوال
هللا المقدسـة التـي أودعهـا هللا إلسـرائيل القديـم ،هـذه أمانـة ُمق َّدسـة لتوصيلها إلـى العالم.
«إ َّن المالئكـة الثالثـة فـي رؤيـا يوحنـا  ١٤يُمثِّلـون النـاس الذيـن يقبلـون نـور رسـائل هللا
ويذهبـون ك ُعملاء هلل إلذاعـة اإلنـذار عبـر طـول األرض وعرضهـا .يعلـن المسـيح ألتباعـه’ :أنتم
نـور العالـم’ (إنجيـل متـى  .)١٤ :٥إلـى ك ُِّل ٍ
نفـس تقبـل يسـوع ،يتحـ َّدث إليها صليـب الجلجثة
ليقـول :انظـروا قيمـة النفس’ .اذهبـوا إلى العالم أجمـع واكرزوا باإلنجيل للخليقـة كلها’ (إنجيل
مرقـس  .)١5 :١6ال يجـب أن يُسـمح ألي شـيء أن يُعيـق هـذا العمـل .إنَّه العمل األهـم لزماننا؛
يجـب أن يصـل إلـى أبعـد مـدى كاألبديـة .إ َّن المحبـة التـي أظهرهـا يسـوع لنفـوس البشـر في
التضحيـة التـي ق َّدمهـا من أجـل ِفدائِهـم ،سـتُح ِّرك كل تابعيه.
«المسـيح يقبـل ،نعـم ،وبـكل بسـرور! كل إنسـان يخضـع له .وهـو يضم البشـري في وحدة
صـل عنها ،ترنَّـم بها ،امأل
جسـمة .تحـ َّدث بهاِّ ،
مـع اإللهـي ،لكـي يوصـل للعالم أسـرار محبته ال ُم َّ
العالـم برسـالة حقِّـه ،واسـتمر بالتَّقـ ُّدم إلـى المناطـق البعيـدة» (روح النبـوة ،نصائح للكنيسـة،
صفحـة .)٥٩ ،٥٨

أسئلة للنقاش
 .1كيـف تُحـدِّ د رسـائل المالئكـة الثلاث المذكـورة في رؤيـا يوحنا  ١٤جوهر كنيسـة
األدفنتسـت السبتيين؟

 .2لمـاذا يجـب أال نتفاجـأ عندمـا نجـد أشـياء فـي ال ِك َتـاب ال ُم َقـدَّ س صعبة التفسـير
والفهـم؟ وعليـه ،كم من أشـياء فـي العالم الطبيعي يصعب فهمهـا في بعض األحيان؟
حتـى يومنـا هذا ،على سـبيل المثـال ،تمتلئ الميـاه (المياه!) باألسـرار.

 .3فكِّــر فــي الســبت وفــي أهميــة مــا يُمثِّلــه .كمــا رأينــا فــي هــذا األســبوع ،فــإنَّ
الرســالة التــي يحتويهــا هــي ها َّمــة جِ ــدًّ ا حتــى أنَّ هللا يأمــر بــأن نُخصــص ُســ ْب ًعا
مــن حياتنــا لكــي نتذكَّــره كخالقنــا وكفادينــا .أيضً ــا ،ليــس كجبــلٍ ُمقــدَّ س أو مدينــة
ُمقدَّ ســة ،ليــس علينــا أن نذهــب إليهــا للتعبــد .فــي كل أســبوع ،بســرعة حوالــي
ألــف ميــل فــي الســاعة (علــى األقــل ،قــرب خــط االســتواء) ،يأتــي الســبت إلينــا.
كيــف يُســاعدنا هــذا الحــق أيضً ــا فــي فهــم أهميــة هــذا اليــوم ومــا يُشــير إليــه؟
 .4لمـاذا يجـب أال نتفاجـأ عندمـا نجـد أشـياء فـي ال ِك َتـاب ال ُم َقـدَّ س صعبة التفسـير
والفهـم؟ وعليـه ،كم من أشـياء فـي العالم الطبيعي يصعب فهمهـا في بعض األحيان؟
حتـى يومنـا هذا ،على سـبيل المثـال ،تمتلئ الميـاه (المياه!) باألسـرار.
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