الدرس الثالث

 20-14نيسان (أبريل)

المسيح وسفر الرؤيا

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية1 :كورنثــوس 11 -1 :10؛ رؤيــا 15-11 :19 ،17-1 :12؛ أفســس
20 :1؛ رؤيــا .18-10 :1 ،19 :11
ـت َأنَــا
ـس َم ِعــي ِفــي َع ْر ِشــي ،كَ َمــا َغلَ ْبـ ُ
ـب ف ََسـأُ ْع ِطي ِه َأنْ َي ْجلِـ َ
آيــة الحفــظَ « :مـ ْن َي ْغلِـ ُ
ـت َمـ َـع أَ ِبــي ِفــي َع ْر ِشـ ِه» (رؤيــا .)21 :3
أَيْضً ــا َو َجل َْسـ ُ
إنـه حتـى القـراءة السـريعة للعهـد الجديـد تكشـف حقيقة هامـة ،أال وهي :العهـد الجديد
مرتبـط ارتباطـاً مباشـرا ً بالعهـد القديـم .مرارا ً وتكـرارا ً ،نجد أن األناجيل والرسـائل تشـير إما إلى
أحـداث فـي العهـد القديـم أو تقتبـس منـه بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة .وعند اإلشـارة إلى
نفسـه وإلـى خدمتـه ،تحدث المسـيح كثيـرا ً عن كيف أنـه كان ينبغي أن «ت ُ ْك َم َـل الْ ُكتُ ُب» أو أن
ـاب» (انظـر متـى 56 ،54 :26؛ مرقس 49 :14؛ يوحنـا 18 :13؛ .)12 :17
«يَ ِتـ َّم الْ ِكتَ ُ
ويمكــن أن يُقــال الشــيء نفســه عــن ســفر الرؤيــا .فــي الواقــع ،إنــه مــن المســتحيل فهــم
ســفر الرؤيــا بمعــزل عــن العهــد القديــم ،وخاصــة ســفر دانيــال .وهــذا هــو أحــد أســباب
دراســتنا لــكال العهديــن مع ـاً فــي كثيــر مــن األحيــان.
وثمــة جانــب بالــغ األهميــة لوجــود اقتباســات العهــد القديــم هــذه فــي ِســفر الرؤيــا أال
الســفر نجــد أنهــا تعلــن المســيح .فــإن ِســفر الرؤيــا
وهــو أنــه بالنظــر إليهــا فــي ســياق باقــي ِّ
يتحــدث عــن المســيح وعــن هويتــه وعــن مــا قــام بــه مــن أجــل شــعبه وعــن مــا ســيفعله فــي
زمــن النهايــة .ومــن الضــروري ألي تركيــز علــى أحــداث زمــن النهايــة أن يُبقــي المســيح محــور
التركيــز ،وهــذا بالتحديــد هــو مــا يفعلــه ســفر الرؤيــا.
وسينظر درس هذا األسبوع إلى المسيح في ِسفر الرؤيا.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 12نيسان (أبريل).
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األحد

 15نيسان (أبريل)

بنية سفر الرؤيا
من بين العديد من األمور المشـتركة بين سـفر دانيال وسـفر الرؤيا ،نجد أن كالً منهما يتكون
مـن قسـمين أساسـيين :قسـم تاريخـي ،وقسـم يتعلق باألمـور المتعلقـة بأحـداث األيـام األخيرة.
وسـنالحظ أن هذيـن المفهوميـن مرتبطيـن ببعضهمـا البعـض بشـكل محكـم فـي كال السـفرين.
ويمكننـا النظـر إلـى األحداث التاريخية على أنها مؤشـرات أو أمثلـة ،وإن كانت على نطاق أصغر،
ألحـداث كبـرى وعالميـة سـتتم فـي األيـام األخيـرة .معنـى هذا أنـه من خلال دراسـتنا لما حدث
فـي تاريـخ العهـد القديـم يمكننا الحصول على بعض اللمحات بشـأن ما سـيحدث فـي عصرنا وما
يتبعـه .مـع ذلـك ،فإن هـذا المبدأ ال يقتصـر فقط على سـفري دانيـال والرؤيا.


اقرأ 1كورنثوس  .11 -1 :10كيف نرى المبدأ الذي تحدثنا عنه أعاله متجلياً في هذه اآليات؟
كمــا تبيــن لنــا فــي درس األســبوع الماضــي ،فــإن بعــض القصــص الــواردة فــي ســفر دانيــال
(دانيــال 6 :3؛  )22 ،21 ،9-6 :6 ،27 ،16كانــت أحداثـاً تاريخيــة محليــة تعكــس ،إلــى حــد مــا،
أحــداث نهايــة الزمــان المصــورة فــي ســفر الرؤيــا .ومــن خــال دراســتنا لهــذه القصــص يمكننــا
الحصــول علــى بعــض اللمحــات ،علــى األقــل علــى نطــاق أوســع ،حــول بعــض األمــور التــي
ســيواجهها شــعب هللا فــي زمــن النهايــة .مــع ذلــك ،فربمــا تكــون النقطــة األكثــر أهميــة هــي
أنــه ،بغــض النظــر عــن حالتنــا الراهنــة هنــا ،فإننــا متيقنــون مــن الخــاص النهائــي .وأيـاً كانــت
األمــور األخــرى التــي يعلمنــا إياهــا ســفر الرؤيــا ،إال أنــه يقــدم للم ْخلِصيــن ضمــان النصــرة.
وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك بعــض االســتثناءات ،إال أن القســم التاريخــي مــن ســفر الرؤيــا
هــو األصحاحــات  ،11-1تليهــا األصحاحــات التــي تتحــدث عــن نهايــة الزمــان .22-13



اقــرأ رؤيــا  .17-1 :12إلــى أي قســم ينبغــي لهــذا األصحــاح أن ينتمــي :القســم التاريخي
أَ ْم القســم المتعلــق بأحــداث زمــن النهايــة ،ولماذا؟
كمــا نــرى ،ينتمــي هــذا األصحــاح إلــى كال القســمين .لمــاذا؟ ألنــه يتحــدث عــن صراعــات
تاريخيــة – طــرد الشــيطان مــن الســماء (رؤيــا  ،)9-7 :12هجــوم الشــيطان علــى الطفــل يســوع
(رؤيــا  ،)4 :12واضطهــاد الكنيســة فــي تاريــخ الكنيســة الالحــق (رؤيــا  – )16-14 :12ثــم يتبــع
ذلــك تصويــر لهجــوم الشــيطان علــى البقيــة فــي زمــن النهايــة (رؤيــا .)17 :12
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لقـد قيـل أن أحـد الـدروس التـي نتعلمهـا من التاريـخ هو أننـا ال نتعلم مـن التاريخ.
والفكـرة هـي أنـه بغـض النظر الزمن الـذي يعيش فيـه الناس ،إال أنهم يسـتمرون في
ارتـكاب نفـس األخطـاء .وفـي ظل الكثير مـن التاريخ الـذي وراء ظهورنـا لنتعلم منه،
كيـف يمكننـا تجنـب ارتـكاب نفس األخطاء التـي ارتكبها من سـبقونا؟

االثنين

 16نيسان (أبريل)

ُص َو ٌر للمسيح

اقــرأ الفقـرات الكتابيــة التاليــة ،والتــي تتضمــن أســماء مختلفــة للمســيح ،وفــي بعــض
الحــاالت تُقــدم أوصافــاً لــه ،وأوصافــاً لمــا فعلــه ومــا يفعلــه أو مــا ســيفعله .مــاذا
تعلِّمنــا هــذه النصــوص عــن المســيح؟
رؤيا 5 :1
رؤيا 18 :1
رؤيا 8 :5
رؤيا 15-11 :19
رؤيا 6 :21

هــذه ليســت ســوى أمثلــه قليلــة مــن النصــوص فــي ســفر الرؤيــا والتــي تصــور وتُبــرز
المســيح فــي أدوار ووظائــف مختلفــة .فهــو الحمــل ،األمــر الــذي يشــير إلــى مجيئــه األول،
ـي
وفيــه قــدم المســيح نفســه ذبيحــة عــن خطايانــا« .إِذًا نَ ُّقــوا ِم ْن ُك ـ ُم الْ َخ ِمي ـ َر َة الْ َع ِتي َق ـةَ ،لِ َكـ ْ
ـح ألَ ْجلِ َنا»1كورنثــوس
ـيح قَـ ْد ذُبـ َ
تَكُونُــوا َعجِي ًنــا َج ِديـ ًدا كَ َمــا أَنْتُـ ْم ف َِطيـ ٌر .ألَ َّن ِف ْص َح َنــا أَيْضً ــا الْ َم ِسـ َ
ـي إِلَــى أَبَـ ِـد اآلب ِِدي ـ َن» (رؤيــا  ،)18 :1وهــذه
 .)7 :5وهــو أيض ـاً َمــن كان « َم ْيتًــاَ ،و َهــا أَنَــا َحـ ٌّ
ـوبَ ،وه َكـذَا كَا َن يَ ْن َب ِغــي أَ َّن
إشــارة واضحــة إلــى موتــه وقيامتــه مــن األمــوات« .ه َكـذَا ُهـ َو َم ْكتُـ ٌ
ـيح يَتَأَلَّـ ُم َويَ ُقــو ُم ِمـ َن األَ ْمـ َو ِ
ات ِفــي الْيَـ ْو ِم الثَّالِـ ِ
ـث» (لوقــا  .)46 :24وفــي رؤيــا -11 :19
الْ َم ِسـ َ
 ،15يصــور المســيح فــي دوره عنــد المجــيء الثانــي ،عندمــا يعــود إلــى األرض ِب ُق ـ َّو ٍة َو َم ْجـ ٍـد
ودينونــة‹ « .فَـ ِإ َّن ابْـ َن ا ِإلن َْســانِ َسـ ْو َف يَأْتِــي ِفــي َم ْجـ ِـد أَبِيـ ِه َمـ َع َمالَئِ َك ِتـ ِهَ ،و ِحي َن ِئـ ٍـذ يُ َجــازِي ك َُّل
َو ِ
ـب َع َملِ ـ ِه› » (متــى .)27 :16
احـ ٍـد َح َسـ َ

كيــف يمكننــا أن نتعلــم يومـاً بعــد يــوم أن نجعــل مــن حيــاة ومــوت وقيامــة وعــودة
المســيح محــور وجودنــا واألســاس للخيــارات األخالقيــة التــي نُ ْقـ ِد ُم عليها؟
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الثالثاء

 17نيسان (أبريل)

َم ْوضُ وع ال َم ْق ِدس في سفر الرؤيا

باإلضافــة إلــى القســمين الرئيســيين لســفر الرؤيــا ،يحتــوي الســفر أيضــاً علــى طبقــة
هيكليــة أخــرى ،طبقــة تتمحــور حــول المقــدس العبرانــي .إن موضــوع المقــدس ال يقتصــر
علــى القســمين الرئيســيين فقــط وإنمــا يتخللهمــا ســوياً.
فــي ال َم ْقـ ِـدس األرضــي ،يبــدأ الشــخص بالــدار الخارجيــة عنــد مذبــح المحرقــة ،حيــث كان
يتــم ذبــح الحيوانــات .بعــد مــوت الحيــوان ،الــذي يرمــز إلــى الصليــب ،كان الكاهــن يدخل إلى
ال ِقســم األول مــن ال َم ْقـ ِـدس ،الــذي كان نموذجـاً لمــا فعلــه المســيح فــي المقــدس الســماوي
بعــد صعــوده .وقــد تمثــل ذلــك مــن خــال ســير المســيح بيــن المنايــر (رؤيــا .)13 :1

اقـرأ رؤيـا  .2 ،1 :4مـا الـذي يمثّلـه البـاب المفتـوح؟ أين يقع هذا المشـهد؟ انظـر أيضاً
أعمـال 33 :2؛ 31 :5؛ أفسـس 20 :1؛ عبرانييـن 13 ،12 :10؛ مزمـور 1 :110؛ رؤيـا .5 :12



بعــد وقــت قصيــر مــن صعــوده ،تــم تنصيــب المســيح فــي قــدس األقــداس بالمقــدس
الســماوي مــن خــال هــذا البــاب األول المفتــوح .وعنــد أول ظهــور للمســيح فــي ســفر الرؤيــا
نجــده واقفـاً أمــام الْ َم َنا ِيـ ِر فــي القســم األول مــن المقــدس األرضــي (انظــر رؤيــا .)18-10 :1

ـح المقـ ِدس الســماوي اســتطاع
اقــرأ رؤيــا  .19 :11مــا هــو مغــزى حقيقــة أنــه عندمــا ُف ِتـ َ
يوحنــا أن يــرى تابــوت العهــد الــذي كان موضوع ـاً فــي القســم الثانــي مــن المقــدس
األرضــي (انظــر الوييــن )14-12 :16؟



إن صـورة تابـوت العهـد فـي المقـدس السـماوي هـي إشـارة ال تقبـل الجـدل إلـى قـدس
األقـدس ،أو القسـم الثانـي مـن المقـدس السـماوي .فـي سـفر الرؤيـاً ،نحـن ال يمكننـا أن نـرى
خدمـة المسـيح فـي قسـمي المقدس فحسـب ،ولكننـا نتعـرف على الحقيقـة الهامـة والمعزية
بـأن األحـداث فـي السـماء وعلـى األرض مرتبطـة ببعضهـا البعـض .إنـه حتـى فـي خضـم محن
التاريـخ واأليـام األخيـرة كمـا هي مصورة في سـفر الرؤيا يمكننـا الحصول علـى اليقين بأن «كل
السـماء منخرطـة فـي عمـل إعـداد النـاس للوقـوف في يـوم ْإسـ ِت ْعداد الـرب .إن ارتباط السـماء
بـاألرض يبـدو وثيـق الصلـة جـدا ً» (روح النبـوة ،حياتـي اليوم ،صفحـة .)307
24

األربعاء

 18نيسان (أبريل)

المسيح في سفر الرؤيا :الجزء األول
إن كل شيء في سفر الرؤيا ،من البنية إلى المحتوى ،له هدف واحد :أن يعلن يسوع المسيح.
وهــذا هــو الســبب فــي أن الكلمــات االفتتاحيــة لســفر الرؤيــا تقــول« ،إِ ْعــاَ ُن يَ ُســو َع
الْ َم ِســي ِح» .وإ ْجمــاالً ،تفهــم هــذه العبــارة علــى أنهــا تعنــي (« )1إعــان مــن يســوع المســيح»
أو ( )2إعــان عــن يســوع المســيح» (رؤيــا  .)2 :1وحقيقــة أنهــا «إعــان» تــرد علــى مــن
يعتقــدون أن ســفر الرؤيــا مــن الصعــب جــدا ً فهمــه .فلمــاذا أدرج هللا ســفر الرؤيــا فــي الكتــاب
ال ُم َق ـ َّدس إذا لــم يكــن يقصــد لــه أن يكــون مفهوم ـاً ِمــن ِقبــل أولئــك الذيــن يقرؤونــه؟


اقرأ رؤيا  .8-1 :1ماذا تعلمنا هذه اآليات عن المسيح؟

ـس ُملُـ ِ
فــي ســفر الرؤيــا ،يقــدم المســيح علــى أنــه « َرئِيـ ِ
ـوك األَ ْر ِض» (رؤيــا  .)5 :1وبالقــرب
مــن نهايــة الســفر ،يوصــف بأنــه «» (رؤيــا  .)16 :19األخبــار الرائعــة هنــا هــي أنــه فــي
خضــم كل الفوضــى واالرتبــاك علــى األرض ،يمكننــا التيقــن مــن أن ربنــا ومخلِّصنــا ال ُم ِحــب لــه
الســيطرة النهائيــة والمطلقــة.
فــي رؤيــا  ،5 :1نحــن أُعطينــا إشــارة واضحــة إلــى المســيح علــى أنــه الفــادي .وعبــارة
«الَّـ ِـذي أَ َح َّب َنــاَ ،وقَ ـ ْد غ ََّس ـلَ َنا ِم ـ ْن َخطَايَانَــا ِب َد ِم ـ ِه» تشــير إلــى موتــه الكفــاري علــى الصليــب.
فإنــه لــم يبررنــا فحســب ،لكنــه ق ّدســنا كذلــك (1كورنثــوس  .)11 :6فــي نصــوص مثــل هــذه
يمكننــا أن نجــد ضمــان الخــاص ألنهــا تظهــر لنــا أن المســيح هــو الــذي يغســل خطايانــا
ويطهرنــا مــن كل إثــم .وبالتأكيــد نحــن ال يمكننــا أن نفعــل ذلــك بأنفســنا.


اقرأ رومية  .7 :1ماذا يعلمنا هذا عن المسيح؟

إن الشــيء المركــزي بالنســبة لإليمــان بالمســيح ،هــو الوعــد بعــودة المســيح «فــي ُسـ ُحب
الســماء» .إن المســيح ســيأتي ثانيــة ،وســيكون مجيئــه حرفيـاً فــي حــدث يشــهده العالــم كلــه،
وهــو حــدث ســيضع نهايــة تامــة للمعانــاة والفوضــى بهــذا العالــم ،وســوف يعلــن مجيئــه عــن
بــدء إتمــام كل وعــود األبديــة.

مــاذا تعلمنــا اآليــة فــي رؤيــا  8 :1عــن المســيح؟ مــا هــو الرجــاء الــذي يمكننــا
إيجــاده فــي هــذه اآليــة ويمكــن أن يمنحنــا الراحــة والع ـزاء فــي خضــم المحــن
والمصاعــب التــي نواجههــا أيــاً كانــت؟
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الخميس
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المسيح في سفر الرؤيا (الجزء الثاني)


اقرأ رؤيا  .18-10 :1ماذا يقول المسيح عن نفسه في هذه الفقرة الكتابية؟

يظهــر المســيح فــي هــذه اآليــات واقفـاً فــي القســم األول مــن المقــدس الســماوي .وقــد
كان ظُ ُهــور المســيح فــي هــذا الــدور هائــاً للغايــة لدرجــة أن يوحنــا ســقط عنــد قدميــه
بخــوف .والمســيح ،الــذي يعــزي ويطمئــن دائمــاً ،طلــب مــن يوحنــا أن ال يخــاف ،وأشــار
المســيح إلــى نفســه علــى أنــه األلــف واليــاء ،األول واآلخــر -وذلــك إشــارة إلــى وجــوده األزلــي
بوصفــه هللا .وفــي وقــت الحــق يتحــدث المســيح عــن موتــه وقيامتــه ،وعــن الرجــاء الــذي
تجلبــه قيامتــه .فالمســيح لديــه «مفاتيــح المــوت والهاويــة ».وبعبــارة أخــرى ،يقــول المســيح
هنــا مــا د َّونــه يوحنــا أيضـاً « ‹أَنَــا ُهـ َو الْ ِق َيا َمـ ُة َوالْ َح َيــاةَُ .مـ ْن آ َمـ َن ِبــي َولَـ ْو َمــاتَ ف ََسـ َي ْح َيا26 ،
َوك ُُّل َمـ ْن كَا َن َح ًّيــا َوآ َمـ َن ِبــي فَلَـ ْن يَ ُمــوتَ إِلَــى األَبَـ ِـد .أَت ُ ْؤ ِم ِنيـ َن بِهـذَا؟› » (يوحنــا .)26 ،25 :11
وكمــا فعــل مــع مرثــا ومــع يوحنــا ،يوجهنــا المســيح إلــى رجــاء القيامــة الــذي هــو تتويــج
وذروة اإليمــان المســيحي .وبــدون هــذا الرجــاء ،هــل ســيكون هنــاك مــن رجــاء؟



اقرأ رؤيا  .13 ،12 ،7 :22ما الذي تعلنه هذه اآليات أيضاً عن المسيح؟

«يســوع المســيح هــو األلــف واليــاء ،هــو التكويــن فــي العهــد القديــم والرؤيــا فــي العهــد
الجديــد .وكالهمــا يلتقيــان مع ـاً فــي المســيح .إن آدم وهللا قــد تصالحــا بواســطة طاعــة آدم
الثانــي الــذي أنجــز العمــل المتمثــل فــي التغلــب علــى تجــارب الشــيطان والتعويــض عــن
فشــل آدم وســقوطه المخزييــن» (تعليقــات إلــن ج .هوايــت ،موســوعة األدفنتســت لتفســير
الكتــاب ال ُم َقـ َّدس ،مجلــد  ،6صفحــة  .)1092نعــم ،المســيح هــو البدايــة والنهايــة .لقــد خلقنــا
فــي البدايــة ،وهــو ســوف يعيــد خلقنــا فــي النهايــة.
إن ســفر الرؤيــا ،مــن البدايــة وحتــى النهايــة ،رغــم أنــه يعلمنــا عــن التاريــخ وأحــداث زمــن
النهايــة ،هــو إعــان يســوع المســيح .ومــرة أخــرى ،أيـاً كانــت األمــور األخــرى التــي قــد ندرســها
عــن أحــداث زمــن النهايــة ،يجــب أن يكــون يســوع المســيح هــو محــور كل شــيء.

ما هي الطرق التي يمكننا من خاللها أن نبقي المسيح محور حياتنا في كل يوم؟
26

الجمعة

 20نيسان (أبريل)

لمزيــد مــن الــدرس « :فــي الرؤيــا ُص ـ ِّو َرت أس ـرار هللا .إن االســم الــذي أُطلــق علــى
هــذا الســفر الموحــى بــه «الرؤيــا» ،يناقــض مزاعــم القائليــن بأنــه كتــاب مختــوم .فالرؤيــا
شــيء يُــرى ويُعلــن .فالــرب نفســه أعلــن لعبــده األس ـرار المتضمنــة فــي هــذا الســفر ،وهــو
يقصــد أنهــا تنكشــف أمــام عيــون كل دارســيه .وحقائقــه موجهــة إلــى َمــن يعيشــون فــي األيــام
األخيــرة مــن تاريــخ هــذه األرض مثلمــا هــي موجهــة لمــن يعيشــون فــي أيــام يوحنــا .وبعــض
المشــاهد المصــورة فــي هــذه النبــوة هــي فــي الزمــن الماضــي ،والبعــض اآلخــر يتــم اآلن،
والبعــض يص ـ ّور نهايــة الص ـراع العظيــم بيــن قــوات الظلمــة وبيــن ابــن هللا ،أميــر الســماء.
والبعــض يكشــف لنــا عــن االنتصــارات واألفــراح التــي يتمتــع بهــا المفديــون فــي األرض
الجديــدة» (روح النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة .)507
إن النصــوص الكتابيــة التــي نظرنــا إليهــا فــي هــذا األســبوع ،مــن األصحاحــات األولــى
واألصحاحــات األخيــرة مــن ســفر الرؤيــا ،تظهــر كيــف أ َّن هــذا الســفر يتمحــور حــول المســيح.
فحتــى فــي ظــل إشــارة االقتباســات المأخــوذة مــن العهــد القديــم لألحــداث التاريخيــة ،يعلمنــا
ســفر الرؤيــا المزيــد عــن ربنــا يســوع المســيح .ولمزيــد مــن اآليــات التــي تتحــدث عــن
المســيح فــي ســفر الرؤيــا ،أنظــر أيضـاً رؤيــا 14 :3؛ 6 ،5 :5؛ 14 :7؛  .16-11 :19وعندمــا نضــع
هــذه النصــوص مع ـاً فإننــا نحصــل علــى تص ـ ّور قــوي عــن المســيح وعمــا يجــب أن يعنيــه
ألولئــك الذيــن يزعمــون أنهــم أتباعــه.

أسئلة للنقاش
 .1مـا الـذي تعنيـه بالنسـبة لنـا حقيقة أن العهـد الجديد يشـير بصورة مسـتمرة إلى
العهـد القديـم؟ مـا الـذي يجـب لهـذا األمـر أن يخبرنـا عـن مدى مـا ينبغـي أن يكون
عليـه الكتـاب ال ُم َقـدَّ س مـن أهميـة بالنسـبة إليماننـا وعـن مـدى الجديـة التي يجب
أن نتعامـل بهـا مـع كلمـة هللا؟ كيـف نحمـي أنفسـنا مـن كل المحـاوالت الراميـة إلى
التقليـل مـن سـلطة الكتـاب ال ُم َقـدَّ س فـي حياتنـا الشـخصية وفي حياة الكنيسـة؟
 .2تصفــح ســفر الرؤيــا وقــم بتجميــع أكبــر عــدد ممكــن مــن اآليــات التــي يمكنــك
إيجادهــا والتــي تتحــدث بشــكل محــدد عــن المســيح .فــي الصف ،اقــرأ هــذه اآليات
بصــوت عــالٍ  .مــا هــي األمــور األخــرى التــي تعلنهــا لــك هــذه اآليــات عــن طبيعــة
وعمــل وقــوة وصفــات ربنــا يســوع المســيح؟ مــا هــو العـزاء الــذي تســتخلصه ممــا
تعلنــه هــذه النصــوص الكتابيــة؟
 .3فــي عالــم المــوت ،كيــف نتعلــم إيجــاد الرجــاء والعــزاء فــي الوعــد بقيامــة
األمــوات؟
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