الدرس الثالث عرش

 *  24-18أيلول (سبتمرب)

الراحة النهائية

الس ْبت َب ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :رؤيـا 19-9 :1؛ متى 31-23 ،8-4 :24؛ رؤيـا 12-6 :14؛ عبرانيين
16-13 :11؛ فيلبـي .6-4 :4
َـم يَ ْخطُ ْر
َـم ت َْسـ َم ْع أُ ُذنٌ َ ،ول ْ
َـم تَـ َر َع ْيـ ٌنَ ،ول ْ
ـوبَ › :مـا ل ْ
آيـة الحفـظ« :بَ ْـل كَ َمـا ُهـ َو َمكْ ُت ٌ
هللا لِلَّ ِذيـ َن يُ ِح ُّبونَـهُ 1( »›.كورنثـوس .)9 :2
َعلَـى بَـالِ إِن َْسـانٍ َ :مـا أَعَـدَّ ُه ُ
هل شعرت يو ًما أنك في خضم معركة كبيرة ،نوع من الصراع بين الخير والشر؟ لقد شعر
الكثيرون ،حتى الدنيويون ،بهذه الحقيقة .ونحن نشعر هكذا ألن هذا هو ما يحدث في واقع
األمر .فنحن في معركة مهولة بين الخير والشر ،بين المسيح (القدوس) والشيطان (الشرير).
فالحيـاة إذن تـدور علـى مسـتويين .الصـراع العظيـم بيـن المسـيح والشـيطان يحـدث على
نطـاق عالمـي — فـي الواقـع ،إنّمـا هو يحـدث على المسـتوى الكوني ،ألن السـماء هي المكان
ظـل األحـداث المضطربة،
الـذي بـدأ فيـه الصـراع أ ّول مـرة (رؤيـا  .)7 :12ومـع ذلـك ،فإنـه في ِّ
يمكننـا بسـهولة أن نفقـد الصـورة الكبيـرة المتعلقـة بتدبيـر هللا إلنقـاذ هـذا العالـم .الحـروب
واالضطرابـات السياسـية والكـوارث الطبيعيـة يمكـن أن تجعلنـا فـي حالـة رعـب شـديد .لكـن
إرشـادات هللا مـن خلال أنبيائـه يمكـن أن تسـاعدنا علـى أن نتذكـر الصـورة الكبيـرة المتعلقـة
بأيـن نحـن ذاهبـون ،وكيفيـة وصولنا إلـى هناك.
الصـراع العظيـم أيضً ـا يـدور علـى المسـتوى الشـخصي بدرجة أكبر .فـكل واحد م ّنـا يواجه
تحديـات تتعلـق باإليمـان بشـكل فردي فـي حياتنا اليوميـة ،وإذا لم نَ ِع ْش حتـى المجيء الثاني
ليسـوع ،فسـنواجه المـوت أيضً ا .في هذا األسـبوع ،سـننظر فـي كيف يمكننا إيجـاد الراحة في
يسـوع لمواجهـة االضطرابـات العالمية ومسـتقبلنا الشـخصي المجهول ،على األقـل على المدى
القصيـر .أمـا علـى المـدى الطويل ،فتبـدو األمور واعـدة ج ًدا ،فـي حقيقة األمر!
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  25أيلول (سبتمبر).

97

األحد
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رؤيا تتعلق بزمن المنتهى
كان يوحنـا ،أقـدم تالميـذ يسـوع الذيـن كانـوا ال يزالـون علـى قيد الحيـاة ،قاب ًعا فـي جزيرة
منفـاه الصخريـة البعيـدة عـن كل مـا كان مق ّربًـا وعزيـ ًزا علـى قلبـه .مـا الـذي كان يـدور فـي
ذهـن يوحنـا عندمـا وجـد نفسـه ُمحاصـ ًرا فـي هـذه الجزيـرة المقفـرة؟ كيـف انتهـى بـه األمر
إلـى هنـا ،وبمثـل هـذه الطريقـة أيضً ـا؟ فعلـى كل حـال ،كان يوحنا قـد رأى يسـوع يصعد إلى
السـماء ،ورأى المالكَيـن واقفَيـن هنـاك ،قائلَيـن« :أَيُّ َهـا ال ِّر َج ُ
ـال الْ َجلِيلِ ُّيـونََ ،مـا بَالُكُـ ْم َوا ِق ِفيـ َن
السـ َما ِء َسـ َيأْتِي ه َكذَا كَ َمـا َرأَيْتُ ُمو ُه
السـ َما ِء؟ إِ َّن يَ ُسـو َع هذَا ال َِّذي ا ْرتَ َف َع َع ْن ُك ْم إِلَى َّ
تَ ْنظُـ ُرو َن إِلَـى َّ
السـ َما ِء»(أعمال .)11 :1
ُم ْنطَلِقًـا إِلَـى َّ
مـع ذلـك ،فقـد حـدث ذلك منذ سـنوات وسـنوات ،ولم يكن يسـوع قـد عاد بعـد .في تلك
األثنـاء ،كان الرسـل اآلخـرون الحاضـرون فـي اليـوم الذي صعد فيه يسـوع إلى السـماء قد ماتوا
بالفعـل ،واستشـهد معظمهـم بسـبب شـهادتهم ليسـوع .خضعـت الكنيسـة الفتيـة لتغييـر في
األجيـال ،وواجهـت اضطهـا ًدا رهي ًبـا مـن الخارج وحـركات هرطقيـة غريبة من الداخـل .البد أن
يوحنـا شـعر بالوحـدة والتعـب والقلق .وفجـأة تسـلّم يوحنا رؤيا.

مـا هـي الراحـة التـي يمكنك أن تتصـور أن يوحنا قد حصـل عليها من هـذه الرؤيا؟ اقرأ
رؤيا .١٩-٩ :١



ـام إِلَـى انْ ِقضَ ـا ِء ال َّد ْهـرِ» (متـى  ،)20 :28وهـي
قـال يسـوع ألتباعـهَ « ،و َهاأَنَـا َم َعكُـ ْم ك َُّل األَيَّ ِ
كلمـات ال شـك أنهـا شـجعت يوحنـا عندمـا واجـه منفـاه الوحيد .مـن المؤكـد أن هـذه الرؤيا،
«إعلان» يسـوع ،كانـت مصـدر تعزية كبيـرة ليوحنا ،إذ َعرف أن يسـوع «األَلِ ُـف َوالْيَـا ُء ،الْ ِب َدايَ ُة
َوال ِّن َهايَـةُ» ،يعلـن نفسـه بطريقـة خاصة لرسـوله المنفي.
مـا أعقـب هـذه اآليـات هـو رؤى حول مسـتقبل هـذا العالم .فقد كان سـيتم عرض مشـهد
أساسـا لتاريخ الكنيسـة المسـيحية ،ولكنه كان
ـي رائـع للتاريـخ أمامـه ،وهو مـا يمثّل لنا ً
بانُو َرا ِم ّ
مسـتقبل الكنيسـة .ومـع ذلـك ،ففـي خضـم التجـارب والضيقـات التـي كانـت
َ
بالنسـبة ليوحنـا
سـتأتي ،أُظهـر ليوحنـا كيـف سـتكون نهاية كل شـيء« .ث ُ َّم َرأَيْ ُت َسـ َما ًء َج ِديـ َد ًة َوأَ ْرضً ـا َج ِدي َدةً،
السـ َما َء األُولَـى َواألَ ْر َض األُولَـى َمضَ تَـاَ ،والْ َب ْح ُر الَ يُو َج ُد ِفـي َما بَ ْع ُدَ .وأَنَا يُو َح َّنـا َرأَيْ ُت الْ َم ِدي َن َة
ألَ َّن َّ
السـ َما ِء ِمـ ْن ِع ْن ِـد ِ
هللا ُم َه َّيـأَ ًة كَ َعـ ُر ٍ
وس ُم َزيَّ َنـ ٍة لِ َر ُجلِ َهـا»
الْ ُم َق َّد َسـ َة أُو ُرشَ ـلِي َم الْ َج ِديـ َد َة نَا ِزلَـ ًة ِمـ َن َّ
(رؤيـا .)2 ،1 :21
ِ
إن الرؤيـا النبويـة المتعلقـة بزمـن المنتهـى ،التـي د ّونها يوحنا في سـفر الرؤيا ،قد سـاعدت
يوحنـا علـى أن يطمئـن بثقة في تدابيـر هللا ووعوده.
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يمكـن أن تكـون الحيـاة اآلن صعبـة ،بـل ومخيفـة فـي بعـض األحيـان .ولكـن كيـف
يمكـن لمعرفـة أن هللا يعـرف المسـتقبل ،وأن المسـتقبل علـى المدى الطويل َحسـ ٌن،
أن يمنحنـا التعزيـة والطمأنينـة اآلن؟

االثنين
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العد التنازلي
ّ
علـى جبـل الزيتون ،رسـم يسـوع التاريـخ بخطوط عريضة وهـو يجيب على أسـئلة التالميذ:
«ق ُْـل لَ َنـا َمتَـى يَكُو ُن هـذَا؟ َو َما ِه َي َعالَ َمـ ُة َمجِي ِئ َك َوانْ ِقضَ ـا ِء ال َّد ْهرِ؟»(متى .)3 :24
تغطـي عظـة يسـوع الشـهيرة ،المدونـة فـي متـى  ،24الجـدول الزمنـي التاريخـي غيـر
المنقطـع ،منـذ كان علـى األرض بالجسـد وصـولً إلـى المجـيء الثانـي ومـا بعـده.
أراد يسـوع أن يعطـي شـعبه علـى مـ ّر العصور مخططًـا تقريبيًا لنبـوءات نهاية الزمـان وفقًا
للجـدول الزمنـي اإللهـي ،حتـى يتمكـن أولئـك الذين يعيشـون فـي نهايـة الزمان من االسـتعداد
للحـدث النهائـي .لقـد أراد أن نكـون قادريـن علـى االطمئنـان بثقة فـي محبته ،حتـى وإن كان
كل شـيء مـن حولنـا ينهار.
يعـرف األدفنتسـت السـبتيون جيـ ًدا الوصف الـذي يقدمه دانيال بأنه سـيكون هنـاك « َز َما ُن
َـت أُ َّمـ ٌة إِلَـى ذلِ َـك الْ َوق ِ
ْـت» (دانيـال  .)1 :12يريدنـا يسـوع أن نكـون
ِضيـق لَـ ْم يَكُـ ْن ُم ْنـ ُذ كَان ْ
مسـتعدين لهـذا الحـدث الذي يسـبق مجيئـه الثاني.

كيـف سـيكون مجيئـه؟ كيـف يمكننـا تج ّنـب أن يتـم تضليلنـا ِمـن ِقبل أي مصـدر كان؟
اقـرأ متـى .٣١-٢٣ ،٨ -٤ :٢٤



سيكون مجيء يسوع حدث ًا واقعيًّا وفعليًا في نهاية الزمان .بالنظر إلى الحيّز ال ُمعطى في النبوة
للحديث عن عودته ،بل وحتى في عظات يسوع ،ندرك أنه سيكون حدث ًا عظي ًما بكل المقاييس.
في المرة األخيرة التي حدثت فيها كارثة عالمية شاملة (الطوفان) ،كان ثمانية أشخاص فقط
في جميع أنحاء العالم هم المستعدون لها .وقد قارن يسوع فجائية المجيء الثاني بذلك الحدث
في الماضي (متى  .)39-37 :24ولكن بالرغم من أن ال أحد يعرف يوم أو ساعة المجيء الثاني
(متى  ،)36 :24فقد أعطانا هللا ع ًدا تنازل ًيا نبويًّا يمكننا مشاهدة حدوثه في العالم من حولنا.

لقـد أُعطينـا دو ًرا نقـوم بـه فـي هـذه األحـداث النبويـة .مـا هو دورنـا؟ ركّـز على متى
.14-9 :24
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فـي هـذا الصـراع الكونـي ،نحن أكثر من مجـرد مراقبين .يجـب أن نكون مشـاركين فاعلين
فـي نشـر بشـارة اإلنجيـل إلـى أقاصي العالم ،ممـا يعني أننا نحـن أيضً ا سـنواجه االضطهاد.

مـاذا يعنـي «الصبـر إلـى ال ُمنتهـى»؟ كيـف نفعـل ذلـك؟ مـا هـي الخيـارات التـي
يتعيـن علينـا القيـام بهـا كل يـوم حتـى ال نتقهقر ،كمـا فعـل الكثيرون ،وكما سـيفعل
الكثيـرون؟

الثالثاء
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أوامر بال ُمضي ُق ُد ًما

ال تسـمح لنـا الصـورة النبويـة الكبيرة للتاريخ بمجـرد الجلوس وعدم القيام بأي شـيء عندما
تتكشـف األحـداث ،وهـي أحـداث ال يمكننـا السـيطرة عليها حقًا .فـي كثير مـن األحيان يمكن
أن يكـون موقفنـا كالتالـي« ،حسـ ًنا ،سـتجري األحـداث النهائيـة كما هـو متنبأ به ،فمـاذا يمكننا
أن نفعـل حيـال ذلـك بخلاف مجاراتهـا؟ فعلى كل حال ،مـاذا يمكننـي أن أفعل وحدي؟»
لكـن هـذه ليسـت الطريقـة التي يجـب أن يتعامل بهـا المسـيحيون مع العالَم مـن حولهم،
وخاصـة فيمـا يتعلـق باألحـداث المتعلقـة بنهايـة الزمـان .يخبرنا األصحـاح  14من ِسـفر الرؤيا
أن هدفنـا فـي هـذا الوقـت من التاريـخ هو إخبار اآلخرين عـن دينونة هللا العادلة ومسـاعدتهم
علـى االسـتعداد للمجيء الثاني ليسـوع.



اقـرأ رؤيـا  .١٢ -٦ :١٤مـا الـذي يتـم التوجيـه إليه هنـا ،وما الـذي نعلنه للعالَـم؟ لماذا
تعـد هذه الرسـالة مل ّحـة للغاية؟

بصفتنـا أدفنتسـت سـبتيين ،نحن نؤمن أن «الْ َح ّـق الْ َح ِاضرِ» ( ٢بطـرس  )١٢ :١موجود ،على
وجـه التحديـد ،فـي هـذه اآليـات التـي نشـير إليهـا باسـم «رسـائل المالئكـة الثالثة» .هنـا نجد
جوهـر وفحـوى دعوتنـا فـي هذا الوقـت من تاريـخ األرض.
الحـظ أنهـا تبـدأ بــ «البِشَ ـا َرة األَبَ ِديَّـة» ،األخبـار الرائعة عـن موت المسـيح وقيامتـه ،والتي
يُبنـى عليهـا رجاؤنـا الوحيد بالخالص .هناك أيضً ا رسـالة مفادهـا أنه «قَ ْد َجا َءتْ َسـا َع ُة َديْ ُنونَ ِت ِه»
(رؤيـا  ،)7 :14وهـي «عالمـة طريـق» قويـة تشـير إلـى زمـن المنتهـى .ثـم هنـاك أيضً ـا الدعوة
السـ َما ِء َواألَ ْر ِض» ،علـى عكـس التحذيـر المخيـف بشـأن أولئـك الذيـن يقيمون
لعبـادة َ
«صانِـعِ َّ
فـي بابـل ،والذيـن يَ ْسـ ُجدون «لِلْ َو ْح ِ
ـش َولِ ُصو َرتِـ ِه» .أخيـ ًرا هنـاك وصـف لشـعب هللا فـي آخـر
الزمـانُ « :ه َنـا َصبْـ ُر الْ ِق ِّد ِ
يسـي َنُ .ه َنـا ال َِّذي َن يَ ْح َفظُـو َن َو َصايَـا ِ
هللا َوإِي َما َن يَ ُسـوعَ».
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اقـرأ رؤيـا  .١١ :١٤مـا الـذي تقولـه هذه اآليـة عن انعـدام راحة أولئك الذين يسـجدون
للوحـش ولصورته؟



ليل للذين يَ ْسـ ُج ُدو َن لِلْ َو ْح ِ
ـش َولِ ُصو َرتِ ِه؟! علـى الرغم من وجود
ليـس هنـاك راحـة نهـا ًرا أو ً
آراء مختلفـة بخصـوص مـا يعنيـه هـذا بالضبط ،يتفق الجميـع على أن هؤالء النـاس ال يختبرون
نـوع الراحة التـي يقدمها هللا ألولئـك المخلِصين له.

لمـاذا تعتقـد أن الجـزء األول مـن رسـائل المالئكة الثالثـة هو «بِشَ ـا َر ٌة أَ َب ِد َّيـ ٌة»؟ لماذا
يجـب أن نُبقـي هـذه الحقيقـة الرائعـة دائ ًمـا نُصـب أعيننا بينمـا نعلن هذه الرسـائل
للعالـم؟ كيـف يُ َعـدّ فهم البشـارة أمـ ًرا جوهريًّا جـدً ا لمفهـوم الراحة؟

األربعاء
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الرقاد بسالم
لقـرون طويلـة ،ينتظـر المسـيحيون عـودة المسـيح .فهـي حقًا تتويـج لكل آمالنـا — وليس
آمالنـا وحسـب ،بـل آمال جميـع ال ُمخلِصيـن واألمناء هلل عبـر التاريخ.



اقـرأ عبرانييـن  .١٦-١٣ :١١مـا هـو الوعـد العظيـم الـذي نجـده في هذه اآليـات ،ليس
فقـط بالنسـبة ل َمـن عاشـوا قبلنـا ،ولكن بالنسـبة لنا نحـن أيضً ا؟

مـن نـوا ٍح عديـدة ،ال معنـى لهـذه اآليـات إذا كان مـا يُشـاع عـن فكـرة الموت صحي ًحـا .ما
الـذي تتحـدث عنـه الفقـرة؟ إنهـا تتحـدث عن أولئـك الناس الذيـن «لَـ ْم يَ َنالُـوا الْ َم َوا ِعيـ َد» .لقد
ماتـوا ،ومـن المفتـرض ،وفقًـا لمزاعـم البعـض ،أنهـم صعـدوا إلـى السـماء وأنهـم فـي الوقـت
الحالـي مـع يسـوع يسـتمتعون بمكافأتهـم العظيمـة .عندمـا مـات بيلـي جراهـام ،علـى سـبيل
المثـال ،سـمعنا مـرا ًرا وتكـرا ًرا مـن يقولـون إنّـه اآلن فـي السـماء مع يسـوع.
هنـاك مناقضـة أيضً ـا فـي وجهـة النظـر هـذه ،ألنـه فـي كثيـر مـن األحيـان عندمـا يمـوت
شـخص مـا ،نسـمع عبـارة« ،ليرقـد بسلام» .لكـن مـا الـذي يحـدث هنـا؟ هـل هـؤالء النـاس
يرقـدون بسلام ،أَ ْم أنهـم ،بحسـب تلـك المزاعم ،في السـماء يفعلون ما يًفترض بهـم أن يفعلوه
(مثـل مشـاهدة كل «المـرح» الـذي يحـدث هنـا علـى األرض)؟
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كيف وصف يسوع الموت؟ اقرأ يوحنا .١١:١١



فـي الواقـع ،فكـرة الرقـاد «بسلام» هـي ،بالطبـع ،حقيقـة مـا يحـدث عنـد المـوت ،أليـس
كذلـك؟ الموتـى ،حقًـا ،راقـدون« .إن المـوت بالنسـبة إلـى المؤمـن هـو أمـر زهيـد .والمسـيح
يتكلـم عنـه كمـا لـو كان أمـ ًرا قليل الخطـورة‹ .إِ ْن كَا َن أَ َحـ ٌد يَ ْح َف ُظ كَالَ ِمـي فَلَ ْن يَ َرى الْ َمـ ْوتَ إِلَى
األَبَ ِـد›‹ .لَـ ْن يَـذ َ
ُوق الْ َمـ ْوتَ › والمـوت للمسـيحي مـا هـو إالّ رقـاد ،فتـرة سـكون وظلام .الحيـاة
ـيح َح َياتُ َنـا ،ف َِحي َن ِئ ٍـذ تُظْ َهـ ُرو َن أَنْتُـ ْم أَيْضً ـا َم َع ُه
مسـتترة مـع المسـيح فـي هللاَ ‹ .متَـى أُظْهِـ َر الْ َم ِس ُ
ِفـي الْ َم ْج ِـد› [يوحنـا 52، 51 :8؛ كولوسـى ( » ]4 :3روح النبـوة ،مشـتهى األجيـال ،صفحة .)766
يشـ ّبه يسـوع حالـة الشـخص فـي الفتـرة الزمنية بين موت الشـخص وصبـاح القيامـة بالنوم
كل مـن
الـذي يكـون فيـه اإلنسـان غائ ًبـا عـن الوعـي (يوحنـا  ،)١٤ ،١١:١١لكنـه يؤكـد أيضً ـا أن ًّ
ال ُمخلّصيـن والهالكيـن سـيحصلون علـى مكافأتهـم بعـد القيامـة (يوحنـا  .)29 ،28 :5وقـد لفت
إلـى ضـرورة االسـتعداد للمـوت فـي أي وقت.

ما هو العزاء الذي تحصل عليه من معرفة أن أحباءك المتوفين هم اآلن في حالة رقاد؟

الخميس
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ين
اِ ْف َر ُحوا ِفي ال َّر ِّب ك َُّل ِح ٍ

تعـد خرائـط «غوغـل» مـن أكثـر التطبيقـات اسـتخدا ًما علـى هواتفنـا الذكيـة .ال يسـتطيع
معظمنـا تذكّـر مـا كنـا نفعلـه قبـل ظهور الخرائـط القائمـة على نظـام تحديد المواقـع العالمي
(جـي بـي إس) علـى هواتفنـا .قـد نكـون مضطربيـن ونحـن فـي طريقنا إلـى مكان لـم نذهب
إليـه مـن قبـل ،ولكـن مـع خرائـط غوغـل علـى هواتفنـا ،يمكننا بثقـة الخـروج وإيجـاد طريقنا
فـي أي مدينـة غريبـة علينـا .هـل يمكـن أن تكون هـذه الثقة توضي ًحـا لنوع الراحـة التي يريد
هللا أن يمنحنـا إياهـا فـي جدولـه الزمنـي النبوي؟
ومع ذلك ،في بعض األحيان ،قد ن ِ
ُدخل العنوان الخطأ في تطبيقاتنا ،أو قد نقرر عدم اتباع
اإلرشادات ألننا نعتقد أننا نعرف طرقًا مختصرة .في كلتا الحالتين ،قد ينتهي بنا األمر في مكان
لم نكن نريد أن نكون فيه — وبالتأكيد لن نكون في حالة ذهنية هادئة عندما يحدث ذلك.



اقـرأ فيلبـي  .٦-٤ :٤مـاذا يقول لنـا بولس هنا عن كيفية الحصول علـى الراحة الحقيقية،
السلام الحقيقي ،حتى في وسـط عالم ُمجهِد و ُمؤلِم؟
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بدل من
فـي هـذا المقطـع ،ال يقـول بولـس أن نفـرح دائ ًمـا فـي كل المحن التـي تواجهنـاً .
ذلـك يقـول« ،اِفْ َر ُحـوا ِفـي الـ َّر ِّب ك َُّل ِحينٍ  ».بغـض النظر عن وضعنـا الحالي ،وبغـض النظر عن
التجـارب التـي نواجههـا ،إذا ركزنـا علـى هللاَ ،وعلى ُجـو ِده ،ومحبته ،وتضحيته علـى الصليب من
أجلنـا ،يمكننـا أن نفـرح فيه وننعم بالسلام لنفوسـنا المتع َبة.
إن أسـلوب النـص الكتابـي فـي حـد ذاته يشـير إلـى الراحـة والسلام والرجاء الـذي يتخطى
هـذا العالم.
تخيـل ،أيضً ـا ،نوع الراحة لنفوسـنا التي سـنحصل عليهـا إذا نحن ،حقًا ،أمكننـا أن «الَ [نهتم]
ـي ٍء» .ال يبـدو هـذا واقع ًيـا ألي شـخص في هذا العالـم (حتى أن بولـس كان لديه الكثير من
بِشَ ْ
المخـاوف) ،ومـرة أخـري نقـول إ ّن معرفة أن هللا ال ُم ِحب هو الممسـك بزمام األمـور في النهاية،
وبأنـه سـيخلّصنا ويأخذنـا إلـى ملكوتـه ،يمكنهـا بالتأكيـد أن تسـاعدنا فـي أن نضع األمـور التي
تشـعرنا بالقلق في منظورهـا الصحيح.
«الـرب قريـب»! أي أنـه قريـب م َّنـا دائ ًمـا ،وبمجـرد أن نغمـض أعيننـا ونـروح فـي رقـاد
المـوت ،فـإن الشـيء التالـي الـذي سـندركه عنـد القيامـة هـو عـودة يسـوع.
ال شك أن الحياة مليئة بالتوترات والتجارب والصراعات .ال أحد م َّنا يمكنه التملّص من هذه
كلها .والمؤكد أن الرسول بولس أيضً ا لم يستطع التَ َخلّص منها (راجع 2كورنثوس  .)11ومع ذلك،
فإن هدفه هو أن يخبرنا أنه حتى في ظل كل ما نحتمله اآلن ،يمكننا أن نفرح بما أُعطينا إياه
في يسوع؛ وفي الحقيقة ،نحن يمكننا أن نجد الراحة لنفوسنا ،حتى في وقتنا الراهن.

اق ــرأ فيلب ــي  6-4 :4م ــرة أخ ــرى .بأي ــة ط ــرق يمكن ــك تطبي ــق ه ــذه الكلم ــات
الرائع ــة عل ــى اختب ــارك الحال ــي ف ــي ظ ـ ّـل التج ــارب والمح ــن الت ــي تواجهه ــا اآلن،
أيًّ ــا كان ــت؟

الجمعة
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لِ َمزِيـــد ِمـــ ْن الـــدَّ رس« :نحـــن جمي ًعـــا نرغـــب فـــي إجابـــات فوريـــة ومباشـــرة
لصلواتن ــا ،ونمي ــل إل ــى الش ــعور باإلحب ــاط عندم ــا يتأخ ــر ال ــرد أو يأت ــي ف ــي ش ــكل غي ــر
ـي الحكم ــة وصال ــح للغاي ــة بحي ــث ال يس ــتجيب لصلواتن ــا دائ ًم ــا ف ــي
متوق ــع .لك ــن هللا كُلّ ـ ّ
الوق ــت ال ــذي نح ــدده وبالطريق ــة الت ــي نرغ ــب فيه ــا .فه ــو س ــيفعل ألجلن ــا أكث ــر وأفض ــل
كل أمانين ــا .وألنن ــا نث ــق ف ــي حكمت ــه ومحبت ــه ،ف ــا ينبغ ــي أن نطل ــب من ــه
م ــن تحقي ــق ّ
أن ينص ــاع إلرادتن ــا ،ب ــل يج ــب أن نس ــعى إل ــى قب ــول وتحقي ــق قص ــده ألجلن ــا .يج ــب أن
ترض ــخ رغباتن ــا واهتماماتن ــا إلرادت ــه» (روح النب ــوة ،خ ــدام اإلنجي ــل ،صفح ــة .)219
الرب يسـوع ليخلّـص أبنـاءه ويمنحهم اللمسـة
«لـن تمـر سـوى فتـرة وجيـزة قبـل أن يأتـي ّ
األخيـرة للخلـود وعـدم المـوت  ...والقبـور سـوف تُفتَـح ،وسـوف يَخـرج األمـوات منتصريـن
ويهتفـون قائليـن« :أَيْـ َن شَ ـ ْوكَتُ َك يَـا َمـ ْوتُ ؟ أَيْـ َن َغلَبَتُ ِ
ـك يَـا َها ِويَـةُ؟» (1كورنثـوس .)55 :15
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وأحباؤنـا الذيـن يرقـدون فـي يسـوع سـوف يخرجـون ِمـن قبورهـم وهـم متسـربلون بالخلـود
وعـدم المـوت» (روح النبـوة ،إرشـادات حـول الوكالـة ،صفحـة .)361

أسئلة للنقاش
 .1فكـــر فـــي حقيقـــة الصـــراع العظيـــم.

متجســـدة فـــي العالَـــم؟
كيـــف تراهـــا
ّ
م ــاذا ع ــن حيات ــك الش ــخصية؟ الصــراع العظي ــم فيه ــا ه ــو حقيق ــة فعلي ــة ،ألي ــس
كذل ــك؟ ف ــي الواق ــع ،ه ــو حقيقي ــة فعلي ــة أكث ــر مم ــا يعتق ــده الكثي ــرون م ــن
النـــاس ،ألن الكثيريـــن ال يؤمنـــون بوجـــود شـــيطان حقيقـــي .لمـــاذا يعـــد فهـــم
حقيقـــة الصـــراع العظيـــم أمـــ ًرا مه ًّمـــا جـــدً ا فـــي مســـاعدتنا علـــى فهـــم حالـــة
عالمن ــا؟ إضاف ــة إل ــى ذل ــك ،لم ــاذا يعتب ــر إدراكن ــا لكيفي ــة انته ــاء ه ــذا الصــراع
العظي ــم مص ــدر ارتي ــاح كبي ــر للغاي ــة بالنس ــبة لن ــا؟
 .2يمك ــن أن تك ــون النب ــوة مص ــدر تش ــويش وإرب ــاك إذا تجاوزن ــا ف ــي تفس ــيرنا
له ــا م ــا ه ــو ُمعل ــن فيه ــا بوض ــوح .ك ــم ع ــدد المــرات الت ــي وق ــع فيه ــا أعض ــاء
الكنيس ــة ف ــي المش ــاكل ،لترقبه ــم ألح ــداث ل ــم تتحق ــق أو لتصديقه ــم لتنب ــؤات
اآلخري ــن الت ــي ل ــم تتحق ــق؟ كي ــف نحم ــي أنفس ــنا م ــن الوق ــوع ف ــي ه ــذا الن ــوع
م ــن الشــراك؟
 .3فـي الصـف ،راجعـوا اآليـات فـي رؤيـا  11-9 :14والسـؤال المتعلـق بـأن أولئـك
الذيـن يعبـدون الوحـش وصورتـه ال يسـتريحون .مـا الـذي قـد يعنيـه ذلـك؟

 .4هن ــاك موض ــوع مثي ــر للج ــدل ف ــي الكنيس ــة ل ــه عالق ــة بال ــدور ال ــذي نق ــوم
ب ــه أو ال نق ــوم ب ــه فيم ــا يتعل ــق بتوقي ــت ع ــودة يس ــوع .أي ـاً كان الموق ــف ال ــذي
يتخ ــذه الم ــرء ف ــي ه ــذا الش ــأن ،فلم ــاذا ال ي ـزال م ــن المه ــم ج ــدً ا أن نق ــوم ب ــدور
نش ــط يتمث ــل ف ــي تبش ــير العال ــم أجم ــع برس ــالة ع ــودة يس ــوع؟
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