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* 25-19كانون الثاين (يناير)

ستحق هو الخروف
ُم ٌ

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :رؤيــا 4؛ حزقيــال 14-5 :1؛ رؤيــا 5؛ أفســس 23-20 :1؛ عبرانيين
12 :10؛ أعمال .36-32 :2
آيــة الحفــظ‹ « :الَ تَ ْبـ ِ
ـب األَ َســدُ الَّـ ِذي ِمـ ْن ِسـ ْب ِط َي ُهــو َذا ،أَ ْصـ ُـل َدا ُو َد،
ـكُ .هـ َو َذا َقــدْ َغلَـ َ
السـ ْب َع َة› » (رؤيــا .)5 :5
لِ َي ْف َتـ َ
السـ ْف َر َويَ ُفــكَّ ُخ ُتو َمــهُ َّ
ـح ِّ
فــي األســبوع الماضــي درســنا رســائل المســيح إلــى شــعبه علــى األرض .واآلن تنتقــل رؤيــة
يوحنــا مــن األرض إلــى الســماء وتركــز علــى « ‹ َمــا الَ بُـ َّد أَ ْن يَ ِصيـ َر بَ ْعـ َد هـذَا› » (رؤيــا — )1 :4
المستقبل.
تحــدث الرؤيــة فــي اإلصحاحيــن  4و  5فــي موضــع العــرش الســماوي .ويصــور المشــهد في
اإلصحاحيــن  4و  5تحكــم هللا فــي التاريــخ وخطــة الخــاص تصوي ـ ًرا رمزيًــا .ومــع ذلــك ،قبــل
أن يُكشَ ــف المســتقبل تســتعلن لنــا محوريــة خدمــة يســوع الكهنوتيــة العظمــى فــي الســماء
ثــم ســيادته علــى شــؤون األرض وفــداء الجنــس البشــري .وهكــذا ،يقدمــان اإلصحاحيــن  4و 5
وجهــة نظــر الســماء عــن معنــى األحــداث المســتقبلية المســجلة فــي باقــي الســفر.
قــد تالحــظ أنــه فــي حيــن أن رســائل الكنائــس الســبعة كُ ِت َبــت بلغــة مباشــرة نو ًعــا مــا ،إال
أن الســفر يوظــف مــن اآلن فصاعـ ًدا لغــة أكثــر رمزيــة ال يســهل فهمهــا فــي أغلــب األحيــان.
وهــذه اللغــة مأخــوذة مــن تاريــخ شــعب هللا ،كمــا ُس ـجِل فــي العهــد القديــم .وعليــه ،فــإن
الفهــم الصحيــح للرؤيــا يتطلــب فه ًمــا صحي ًحــا للغتــه الرمزيــة فــي ضــوء العهــد القديــم.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  62كانون الثاني (يناير).

28

األحد



 20كانون الثاين (يناير)

في موضع العرش السماوي
بدايــة مــن رؤيــا  ،1 :4يدعــو يســوع يوحنــا ألن يصعــد إلــى الســماء حتــى يُعــرض عليــه
عرضً ــا بانوراميًــا للتاريــخ منــذ زمنــه وحتــى مجــيء المســيح.



تصــف رؤيــا  ،8-1 :4وحزقيــال  ،28-26 :1ورؤيــا  14-11 :5موضــع العــرش الســماوي.
مــاذا تعلمنــا هــذه األعــداد عــن طبيعــة موضــع العــرش الســماوي؟

نظــر الرســول مــن خــال البــاب المفتــوح إلــى الهيــكل الســماوي وعــرش هللا .يمثــل العــرش
حكــم هللا وســلطته الحاكمــة علــى الخليقــة ،بينمــا يشــير قــوس قــزح حــول العــرش إلــى أمانــة
هللا لوعــوده (تكويــن 16-13 :9؛ إشــعياء  .)10 ،9 :54ولكــن الشــيطان ،الــذي اغتصــب ســيادة
هــذه األرض والــذي هــو عــدو هللا ،شــكك فــي الســلطة اإللهيــة .حيــث إن القضيــة المركزيــة
فــي الصـراع العظيــم بيــن هللا والشــيطان هــي عــن َمــن لــه أحقيــة الحكــم .وكان الهــدف مــن
المجلــس الســماوي ،الــذي رآه يوحنــا مجتم ًعــا فــي موضــع العــرش الســماوي ،هــو تأكيــد
حكــم هللا العــادل للكــون (رؤيــا 8-1 :4؛ ريــا .)14-11 :5



اقــرأ رؤيــا  11-8 :4ورؤيــا  .14-9 :5مــاذا يمكنــك أن تتعلــم عــن العبــادة الحقــة فــي
هــذه الفقـرات؟ وفــي إصحــاح  ،4لمــاذا يســتحق الــرب اإللــه العبــادة ،ومــا هــو ســبب
اســتحقاق الخــروف؟

يقــدم رؤيــا  4وص ًفــا عا ًمــا لموضــع العــرش فــي الهيــكل الســماوي وللعبــادة التــي تحــدث
هنــاك مـرا ًرا وتكـرا ًرا .مــع أن العبــادة فــي إصحــاح  4تمجــد قــوة هللا الخالقــة ،يحتفــل اإلصحاح
 5بالفــداء الــذي قدمــه الخــروف المذبــوح .وهــذه األصحاحــات توضــح أن العبــادة الحقــة
تســرد عملــي هللا العظيميــن — الخليقــة والفــداء — وتحتفــل بهمــا .فــاهلل ،الــذي خلــق العالــم
فــي ســتة أيــام ،لــه القــوة والقــدرة علــى أن يعيــد العالــم أيضً ــا إلــى حالتــه األصليــة وأن يجعلــه
موط ًنــا أبديًــا لشــعبه ،وجميعهــا وعــد بفعلهــا.

فكّــر فيمــا يعلِّمــه اإلنجيــل :مــن خلقنــا نحــن وعالمنــا بــل والكــون كلــه أيضً ــا ،كان
ـوح» ع ّنــا (رؤيــا  .)12 :5أي رجــاء عظيــم يقدمــه هــذا
هــو أيضً ــا «الْ َخــر ُو ُ
ف الْ َم ْذبُـ ُ
التعليــم وسـ َ
ـط عالـ ٍـم ملــيء باأللــم واالضط ـراب؟
29

االثنني



 21كانون الثاين (يناير)

المجلس السماوي في موضع العرش
يوضــح وصــف الشــيوخ فــي رؤيــا  4:4أنهــم ليســوا كائنــات مالئكيــة .حيــث يُســتخدم
المصطلــح «شــيوخ» فــي الكتــاب المقــدس دائ ًمــا مــع البشــر .علــى نقيــض المالئكــة الذيــن
يقفــون دو ًمــا فــي محضــر هللا ،يجلــس هــؤالء الشــيوخ علــى عـ ٍ
ـروش .وثيابهــم البيــض التــي
يرتدونهــا هــي زي شــعب هللا األميــن (رؤيــا  .)5 ،4 :3و ُح ِ
فظــت تيجــان النصــرة (مــن اليونانيــة
 ،stephanosرؤيــا  )4 :4علــى رؤوســهم حصريًــا مــن أجــل القديســين المنتصريــن (يعقــوب :1
 .)12توضــح كل هــذه التفاصيــل أن األربعــة عشــر شــي ًخا هــم القديســون الممجــدون.
العــدد  24هــو عــدد رمــزي يتكــون مــن مجموعتيــن مــن  ،12والعــدد  12فــي الكتــاب
المقــدس رمـ ٌز لشــعب هللا .قــد يمثــل األربعــة وعشــرون شــي ًخا شــعب هللا فــي مجملهــم ،مــن
كل مــن زمنــي العهــد القديــم والجديــد .كمــا يعكــس العــدد  24رؤســاء أقســام الكهنــة األربعــة
والعشــرين الذيــن تبادلــوا األدوار فــي خدمــات الهيــكل األرضــي (1أخبــار .)19-1 :24
تشــير حقيقــة كــون األربعــة وعشــرين شــي ًخا لــم يذكــروا قبـ ًـا فــي الكتــاب المقــدس ،إلــى
أنهــم مجموعــة جديــدة فــي موضــع العــرش الســماوي .مــن المحتمــل أنهــم َمــن قامــوا مــن
األمــوات فــي وقــت مــوت يســوع (متــى .)53-51 :27
إن صــح ذلــك ،هــؤالء الشــيوخ األربعــة وعشــرون الذيــن صعــدوا إلــى الســماء مــع يســوع
أصبحــوا ممثليــن عــن البشــرية ،ليشــهدوا عدالــة أعمــال هللا فــي تنفيــذ خطــة الخــاص .وفــي
رؤيــا  9 :5خـ ّر األربعــة والعشــرون شــي ًخا والحيوانــات األربعــة (عــدد  )8ســجو ًدا أمــام الحمــل
حــي .وم ًعــا يرنمــون ترنيمــة جديــدةً ،ممجديــن الحمــل بصفتــه
الــذي ُذبِــح وهــو بعــ ٌد ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ـت َواشْ ــتَ َريْتَ َنا هلل ِب َدمـ َـك مــ ْن ك ُِّل قَبِيلَــة َول َســانٍ َوشَ ــ ْع ٍب
المســتحق الوحيــد ‹ « :ألَنَّـ َـك ُذ ِب ْحـ َ
َوأُ َّم ـ ٍةَ ،و َج َعلْتَ َنــا ِإلل ِه َنــا ُملُــوكًا َوكَ َه َن ـةً ،ف ََس ـ َن ْملِ ُك َعلَــى األَ ْر ِض › » (رؤيــا .)10 ،9 :5




تذكــر رؤيــا  8-6 :4أيضً ــا الحيوانــات ،أو الكائنــات الحيــة ،األربعــة .قارن وصفهــم بالحيوانات
األربعــة فــي حزقيــال  14-5 :1وحزقيــال  22-20 :10والسـرافيم في إشــعياء .3 ،2 :6

ترمــز الحيوانــات األربعــة إلــى الكائنــات الســامية التــي تخــدم هللا بصفتهــم وكالءه وحـراس
عرشــه (مزمــور  .)1 :99وتشــير أجنحتهــم إشــارة رمزيــة إلــى خفتهــم فــي تنفيــذ أوامــر هللا،
وتشــير عيونهــم إلــى بصيرتهــم .وحضورهــم ،مــع األربعــة والعشــرين شــي ًخا وعــدد المالئكــة
الــذي ال يُحصــى الموجــودة حــول العــرش (رؤيــا  )11 :5يبيــن أن كال مــن األرض والســماء
ممثل ـ ٌة فــي موضــع العــرش.
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 22كانون الثاين (يناير)

السفر المختوم


اقــرأ رؤيــا  .1 :5فــي ضــوء إشــعياء  ،12 ،11 :29مــا معنــى الســفر المختــوم ،ولمــاذا
بكــى يوحنــا؟

يشــير النــص اليونانــي إلــى أن الســفر كان موضو ًعــا علــى العــرش عــن يميــن اآلب ،حيــث
كان بانتظــار َمــن كان مســتحقًا ليأخــذه « ‹ َويَ ُفـ َّـك ُختُو َمـ ُه› » (رؤيــا .)2 :5
فــي كلمــات روح النبــوة ،يحتــوي الســفر المختــوم علــى «تاريــخ تدابيــر هللا والتاريــخ
النبــوي لألمــم والكنيســة .وفيــه ُح ِفظــت كلمــات اإللــه ،وســلطانه ،ووصايــاه ،ونواميســه،
وكامــل رمــوز إرشــاده األبــدي ،وتاريــخ كافــة القــوى الحاكمــة لألمــم .وبلغــة رمزيــة كتــب فــي
هــذا الســفر ســلطان كل أمــة ولســان وشــعب منــذ بدايــة تاريــخ األرض وحتــى نهايتــه» (روح
النبــوة ،Manuscript Releases ،مجلــد  ،9صفحــة .)7
باختصــار ،يحتــوي الســفر المختــوم علــى أسـرار هللا بشــأن خططــه لحــل مشــكلة الخطيــة
وإلنقــاذ البشــر الســاقطينَ .و َسيُكْشّ ــف ذلــك الســر تما ًمــا عنــد المجــيء الثانــي ليســوع (انظــر
رؤيــا .)7 :10



اقــرأ رؤيــا  .7-5 :5لمــاذا ُي َعــدْ يســوع الشــخص الوحيــد فــي الكــون كلــه المســتحق ألن
يأخــذ الســفر المختــوم ويفتحــه؟

تتعلــق األزمــة الحاصلــة فــي موضــع العــرش بتمــرد الشــيطان .حيــث مــا دام الكــون ،مــع
ِ
المغتصــب ،الشــيطان .وع ّبــر بــكاء يوحنــا عــن دمــوع شــعب
أن هللا هــو خالقــه ،تحــت ســيادة
هللا منــذ آدم مــن أجــل الخــاص مــن قيــود الخطيــة .واحتــوى الســفر المختــوم علــى خطــة
هللا لحــل مشــكلة الخطيــة .بــا شــك أن هللا بقوتــه غيــر المحــدودة يقــدر علــى تنفيــذ تلــك
الخطــة .ومــع ذلــك ،تطلــب فــداء الجنــس البشــري الســاقط شــيئًا مميـ ًزا ،وكان ذلــك يســوع،
الــذي «غلــب» وبالتالــي كان مســتحقًا ليفتــح الســفر وألن يتولــى الســيادة علــى هــذه األرض،
وألن يصبــح وســيطنا فــي المقــدس الســماوي.

كيف لنا أن نتعلم أن نجعل يسوع األول واألهم في تجربتنا المسيحية؟
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ستحق هو الخروف
ُم ٌ
اقــرأ رؤيــا  14-8: 5فــي ظــل أفســس  23-20 :1وعبرانييــن  .12 :10مــاذا الــذي تجمــع
عليــه اآليــات ويجــب أن يعطينــا أمـ ًـا وعـزاء عظيميــن وســط عالـ ٍـم ال يقــدم مــن ذاتــه
إال القليــل مــن أي منهمــا؟




إذ يقتــرب المســيح الخــروف مــن العــرش ،يأخــذ الســفر .ويوضــح هــذا الفعــل أن له كل ســلطة
وســيادة (انظــر متــى  ،18 :28أفســس  .)22-20 :1وفــي تلــك اللحظــة ،يعتــرف العالــم أجمــع ب ُحكم
المســيح العــادل علــى األرض .فمــا فُ ِقــد مــن خــال آدم اســتعيد مــن خالل المســيح.
عندمــا يأخــذ المســيح الســفر ،يبيــن ذلــك أن فــي يديــه مصيــر كل البشــرية .فتســقط
أمامــه الحيوانــات األربعــة واألربعــة والعشــرون شــي ًخا ويســجدون ،كمــا فعلــوا فــي رؤيــا :5
ــح ُختُو َمــ ُه ،ألَن َ
ــت› » .وبهــذا التمجيــد
َّــك ُذ ِب ْح َ
ُ ‹ « :9م ْســتَ ِحق أَن َ
ْــت أَ ْن تَأْ ُخــ َذ ِّ
الســ ْف َر َوتَ ْفتَ َ
تؤكــد المالئكــة الســامية والممثلــون عــن البشــرية المفديــة ذبيحــة المســيح بالنيابــة عــن
البشــرية .وبدمــه دفــع الفديــة عــن بشـ ٍر ســاقطين ويقــدم لهــم كل رجــا ٍء فــي الفــداء وكل ٍ
وعد
بمســتقبل يفــوق الخيــال.
انضــم اآلن إلــى الحيوانــات األربعــة والشــيوخ جنــو ُد المالئكــة المحيطــة بالعــرش التــي
ـي» ليشــفع فــي الجنــس الســاقط (عبرانييــن :7
توجــه تســبيحها للحمــل الــذي ذُبــح واآلن «حـ ٌّ
 .)25وبانســجام تــام يعلــن الســاكنون فــي موضــع العــرش بصــوت عظيــمُ ‹ « :م ْس ـتَ ِح ٌّق ُه ـ َو
ـوح أَ ْن يَأْ ُخـ َذ الْ ُقـ ْد َر َة َوالْ ِغ َنــى َوال ِْح ْك َمـ َة َوالْ ُقـ َّو َة َوالْ َك َرا َمـ َة َوالْ َم ْجـ َد َوالْبَ َركَـةَ!› »
الْ َخــر ُو ُف الْ َم ْذبُـ ُ
(رؤيــا .)12 :5
عنــد هــذه النقطــة تتحــد م ًعــا كافــة الخالئــق فــي الســماء وعلــى األرض فــي تقديــم
ــس َعلَــى الْ َعــ ْر ِش َولِلْ َخــ ُر ِ
العبــادة لــكل مــن اآلب والمســيح‹ « :لِلْ َجالِ ِ
وف الْ َب َركَــ ُة َوالْ َك َرا َمــ ُة
السـلْطَا ُن إِلَــى أَبَـ ِـد اآلب ِِديـ َن!› » (رؤيــا  .)13 :5فتــرد علــى المديــح بكلمــة «آميــن»
َوالْ َم ْجـ ُد َو ُّ
كل مــن الحيوانــات األربعــة واألربعــة والعشــرون شــي ًخا الســاجدين ،ومــن ثــم خاتميــن هــذا
التبجيــل البهيــج فــي موضــع العــرش الســماوي.

يتكهــن الفيزيائيــون بأنــه يو ًمــا مــا إمــا ســيحترق الكــون أو ينهــار ذات ًيــا أو يُدَ مــر.
يــا لــه مــن تناقــض مــع صــورة المســتقبل المقدمــة فــي كلمــة هللا! كيــف يمكننــا أن
نبــدأ اآلن االحتفــال بالمســتقبل الــذي ينتظرنــا؟
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أهمية يوم الخمسين
مــن خــال انســكاب الــروح القــدس فــي يــوم الخمســين ،يؤكــد أعمــال  4-1 :2أحــد أهــم
األحــداث الحاســمة فــي تاريــخ خطــة الخــاص :تولي المســيح خدمته فيمــا بعد الجلجثــة بصفته
رئيــس كهنــة وملـكًا فــي المقــدس الســماوي (انظــر أيضً ــا أعمــال 8-4 :1؛ أعمــال  .)33 :2ومــن
خــال خدمتــه الكهنوتيــة العظمــى عــن يميــن اآلب (رؤيــا  ،)7 ،6 :5يقــدر المســيح علــى تنفيــذ
خطــة الخــاص تنفيـذًا تا ًمــا .وبصفتــه شــفيعنا فــي المقــدس الســماوي ،يعمــل يســوع ليخلصنــا.
ومــن خاللــه ،يحصــل المؤمنــون علــى دخــول مجانــي إلــى اآلب ،وينالــون غفرانًــا لخطاياهــم.



اقــرأ أعمــال الرســل  36-32 :2فــي ظــل يوحنــا  .39 :7أي رجــاء وتشــجيع تجدهمــا فــي
حقيقــة أن يســوع يقــف فــي الســماء بصفتــه كاه ًنــا وملـكًا لنــا؟

تبــع تمجيــد المســيح فــي المقــدس الســماوي نــزول الــروح القــدس علــى التالميــذ .وتذكــر
رؤيــا  6 :5األرواح الســبعة «الْ ُم ْر َسـلَ ُة إِلَــى ك ُِّل األَ ْر ِض» .وكمــا رأينــا فــي ٍ
درس ســابقٍ  ،تدل األرواح
رسـ ْـل الــروح إلــى الكنيســة عنــد
الســبعة علــى مــلء نشــاط الــروح القــدس فــي العالــم .حيــث يُ َ
تتويــج يســوع .وإرســال الــروح القــدس هــذا هــو أول عمــل للمســيح بصفتــه كاهننــا األعظــم
فــي المقـ ِـدس الســماوي .ويعنــى إرســال الــروح القــدس هــذا أن يســوع كان قــد تـراءى أمــام
اآلب وأن هللا كان قــد ق ِبــل ذبيحتــه نيابــة عــن البشــرية.
«إن صعــود المســيح إلــى الســماء كان عالمــة علــى أن تابعيــه ســيقبلون البركــة الموعــود
بهــا ....وعندمــا دخــل المســيح مــن أبــواب الســماء جلــس علــى عرشــه وســط تمجيــد المالئكة.
وحالمــا تــم كل هــذا نــزل الــروح القــدس علــى التالميــذ فــي ســيول غامــرة وتمجــد المســيح
ح ًقــا بالمجــد الــذي كان لــه عنــد اآلب منــذ أيــام األزل .إن انســكاب الــروح فــي يــوم الخمســين
كان عالمــة الســماء علــى أن عمليــة تتويــج الفــادي وتســلمه للســلطة قــد تمــت .فبنــا ًء علــى
وعــده أرســل الــروح القــدس مــن الســماء إلــى تابعيــه كعالمــة علــى أنــه قــد أخــذ كل ســلطان
فــي الســماء وعلــى األرض بصفتــه كاهــن وملــك ،وصــار هــو المســيح (الممســوح) علــى
شــعبه» (روح النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة .)26

اقــرأ عبرانييــن  16 :4وعبرانييــن  .1 :8أي رجــاء وتشــجيع تجدهمــا فــي التأكيــد علــى
أن يســوع بصفتــه كاهننــا وملكنــا اســتلم كل ســلطان فــي الســماء وعلــى األرض؟
كيــف يســاعدك تصديــق هــذه الحقيقــة فــي تعاملــك مــع المواقــف اليوميــة فــي
حياتــك ،وكذلــك عــدم يقينيــة المســتقبل؟
33

الجمعة



 25كانون الثاين (يناير)

لمزيــد مــن الــدرس :اقــرأ مــن روح النبــوة « ‹مــاكان ووعــد› » صفحــة
 ،789-784مــن كتــاب مشــتهى األجيــال؛ و»عطيــة الــروح» ،صفحــة  43-35مــن
كتــاب أعمــال الرســل.
رســالة الرؤيــا فــي اإلصحاحيــن 4و 5مهمــة بصفــة خاصــة لشــعب هللا الذيــن يعيشــون
فــي نهايــة تاريــخ األرض .أوضــح حلــول الــروح القــدس فــي يــوم الخمســين بدايــة الك ـرازة
باإلنجيــل للعالــم أجمــع ،وكانــت الرســالة الرئيســة هــي عــن يســوع الــذي ُم ِّجــد بصفتــه
كاه ًنــا وملـكًا عــن يميــن اآلب .وكانــت هــذه الحقيقــة عــن يســوع محــور إيمــان المســيحيين
األوائــل (عبرانييــن  )1 :8وأســاس كرازتهــم (أعمــال 33-32 :2؛ أعمــال  ،)31 ،30 :5وكانــت
أيضً ــا دافعهــم ومصــدر إيمانهــم وشــجاعتهم فــي وجــه االضطهــاد ومواقــف الحيــاة الصعبــة
(أعمــال الرســل 56 ،55 :7؛ روميــة  .)34 :8ونتيجــة لذلــك ،اســتجاب العديــد مــن النــاس
لكرازتهــم .ومنــذ ذلــك الوقــت فصاعـ ًدا ،أعلنــت وال تـزال تعلــن مملكــة هللا عــن ذاتهــا مــن
خــال خدمــة الــروح القــدس.
ال يجــب أن ننســى أبـ ًدا أنــه ليــس هنــاك إال األخبــار الســارة بشــأن الخــاص فــي المســيح
التــي يمكنهــا الوصــول إلــى قلــوب البشــر وتغييرهــا وقيــادة النــاس إلــى االســتجابة لدعــوة
البشــارة األبديــة كــي يخافــوا هللا ويعطــوه مجـ ًدا ويســجدوا لــه (رؤيــا  .)7 :14فرجاؤنــا الوحيــد
هــو فــي مخلصنــا ،الــذي هــو كاهننــا وملكنــا فــي المقــدس الســماوي .وهــو مــع شــعبه،
وســيبقى معهــم دائ ًمــا وأب ـ ًدا (متــى  .)20 :28فهــو بيــده المســتقبل.
ـس أب ـ ًدا أن االحتفــاظ بــروح اإلنجيــل فــي عقولنــا ســيحقق نجا ًحــا باه ـ ًرا فــي
ليتنــا ال ننـ َ
الكـرازة بالرســالة األخيــرة إلــى بشـ ٍر ضــا ٍل ومتألـ ٍـم .ليــس هنــاك مــا نكــرز بــه ذات أهميــة أكثــر
مــن الصليــب ومــا يعلمنــا إيــاه عــن هللا.

أسئلة للنقاش
 .1يو ًمــا مــا ســنكون فــي الســماء نســبح الــرب ونعبــده مــن أجــل صالحــه وقوتــه

(وباألخــص) نعمتــه .مــا هــي الطــرق التــي يمكننــا بهــا االســتعداد اآلن مــن أجــل
وقــت مجــيء ذلــك اليــوم العظيــم؟ أي كيــف لنــا أن نعبــد هللا ونســبحه اآلن بقلــوب
شــاكرة مــن أجــل كل مــا فعلــه وســيفعله؟
 .2اقــرأ رؤيــا 11 :4؛  .9 :5فــي أي دوريــن نــرى اآلب واالبــن هنــا ،وكيــف ال ُي َعــدْ كال
الدوريــن جوهرييــن فــي خطــة الخــاص وحســب بــل أيضً ــا فــي ســبب اســتحقاق هللا
الكامــل لعبادتنــا؟ كيــف يُ َعــدْ الســبت ومــا يعلمــه لنــا تعبيـ ًرا عــن هاتيــن الحقيقتين
الرائعتيــن عــن إلهنا؟
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