الدرس الخامس



* 26كانون الثاين (يناير) 1 -شباط (فرباير)

األختام السبعة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :رؤيــا 17-1 :6؛ الوييــن 26-21 :26؛ حزقيــال 16 :4؛ تثنيــة :32
43؛ 2تســالونيكي .10-7 :1
السـ ْف َر َوتَ ْف َت َح ُخ ُتو َمـهُ ،ألَنَّـكَ ُذ ِب ْح َت َواشْ ـ َت َر ْي َت َنا
آيـة الحفـظُ ‹ « :م ْسـ َت ِحق َأن َ
ْـت َأنْ تَأْخُـ َذ ِّ
ِ
هلل بِدَ ِمـكَ ِمـ ْن ك ُِّل َقبِيلَـ ٍة َولِ َسـانٍ َوشَ ـ ْع ٍب َوأُ َّم ٍةَ ،و َج َعلْ َت َنـا إلِل ِه َنا ُملُوكًا َوكَ َه َن ًة ،ف ََسـ َن ْملِكُ َعلَى
األَ ْر ِض› » (رؤيـا .)10 ،9 :5
يحتــوي رؤيــا  6علــى مشــهد اإلصحاحيــن  4و ،5الــذي يصــف المســيح بصفتــه مســتحقًا
لفتــح الســفر المختــوم ألنــه ،مــن خــال حياتــه وموتــه االنتصــاري ،اســتعاد مــا فقدنــاه مــن
خــال آدم .وهــو اآلن مســتع ٌد مــن خــال فتــح األختــام التــي علــى الســفر لتحقيــق خطــة
الخــاص علــى أكمــل وجــه.
وتم َّيـ َز يــوم الخمســين ببدايــة انتشــار اإلنجيــل ،الــذي مــن خاللــه يوســع المســيح مملكتــه.
وعليــه ،يشــير فتــح األختــام إلــى الك ـرازة باإلنجيــل ،ونتائــج رفضهــا .ويأخذنــا فتــح الختــم
الســابع واألخيــر إلــى ختــام تاريــخ هــذا العالــم.
ــب ف ََســأُ ْع ِطي ِه أَ ْن
تقــدم لنــا رؤيــا  21 :3المفتــاح لمعنــى األختــام الســبعةَ ‹ « :مــ ْن يَ ْغلِ ُ
ـت َم ـ َع أَ ِبــي ِفــي َع ْر ِش ـ ِه› ».
ـت أَنَــا أَيْضً ــا َو َجل َْسـ ُ
ـس َم ِعــي ِفــي َع ْر ِشــي ،كَ َمــا َغلَبْـ ُ
يَ ْجلِـ َ
ويخبرانــا اإلصحاحــان  4و  5عــن غلبــة المســيح واســتحقاقه ،كنتيجــة لتضحيتــه علــى
الســفرِ .
وتصـ ُـف األعــداد األخيــرة مــن
الجلجثــة ،ألن ْيكــون رئيــس كهنتنــا الســماوي وأل ْن يفتــح ّ
اإلصحــاح  7المنتصريــن أمــام عــرش المســيح .وهكــذا ،فاإلصحــاح  6هــو عــن شــعب هللا فــي
أثنــاء االنتصــار مــن أجــل أن يشــتركوا فــي عــرش يســوع.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  2شباط (فبراير).
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األحد



 27كانون الثاين (يناير)

فتح الختم األول


اقــرأ رؤيــا  8-1: 6فــي ظــل الوييــن  ،26-21 :26ومتــى  .14-1 :24الحــظ الكلمــات
الرئيســة المشــتركة فــي هــذه النصــوص .مــاذا تتعلــم عــن معنــى أول أربعــة أختــام
اســتنا ًدا إلــى هــذه المقارنــات؟

البــد أن ت ُفهــم أحــداث األختــام الســبعة فــي ســياق ضربــات ميثــاق العهــد القديــم،
الموصوفــة بالكلمــات :ســيف ،ومجاعــة ،ووبــاء ،ووحــوش بريــة (الوييــن  .)26-21 :26ويدعوها
حزقيــال «أحكامــي (هللا) الرديئــة» (حزقيــال  .)21 :14فقــد كانــت األحــكام التأديبيــة التــي
مخلصــا
عاقــب بهــا هللا شــعبه ســع ًيا لفتــح أعينــه إلــى حالتــه الروحيــة عندمــا أصبــح غيــر
ً
للعهــد .وبالمثــل ،الفرســان األربعــة هــم الوســائل التــي يســتخدمها هللا ليبقــي شــعبه يقظًــا
فــي أثنــاء انتظــاره لعــودة يســوع.
هنــاك أيضً ــا أوجــه تشــابه قويــة بيــن األختــام األربعــة األولــى ومتــى  14-4 :24حيــث يشــرح
يســوع مــا ســوف يحــدث فــي العالــم .فالفرســان األربعــة هــم الوســائل التــي يُبقي بها هللا شــعبه
علــى الطريــق الصحيــح عــن طريــق تذكيرهــم بــأن هــذا العالــم ،بحالتــه الراهنــة ،ليــس موطنهم.
مــع أنهــا رمزيــة ،فاآليــات فــي رؤيــا  ،2 ،1 :6تــدور حــول الغلبــة أيضً ــا .وهــي تذكّرنــا برؤيا :19
جالســا علــى فــرس أبيــض وقائـ ًدا جيوش مالئكتــه الســماوية ليحرر
 ،16-11التــي تصــور المســيح ً
شــعبه عنــد مجيئــه الثانــي .يرتبــط اللــون األبيــض باســتمرار بالمســيح وأتباعــه ،رمـ ًزا للنقــاء .كمــا
يمســك راكــب الفــرس بقـ ٍ
ـوس ويُعطــى تا ًجــا (رؤيــا  ،)2 :6ممــا يســتحضر صــورة هللا فــي العهــد
قوســا فــي يــده بينمــا يقهــر أعــداء شــعبه (حبقــوق 13-8 :3؛ مزمور
فرســا وماسـكًا ً
القديــم راكبًــا ً
 .)5 ،4 :45والكلمــة اليونانيــة للتــاج (رؤيــا  )2 :6علــى رأس الراكــب هــي  ،stephanosالتــي تعنــي
ـب ومتقــدم لإلمــام غال ًبــا وليغلــب.
تــاج النصــرة (رؤيــا 10 :2؛ رؤيــا  .)11 :3فهــذا الراكــب هــو غالـ ٌ
يصــف مشــهد الختــم األول انتشــار اإلنجيــل ،الــذي بــدأ بقــوة فــي يــوم الخمســين ،والــذي
بــدأ المســيح مــن خاللــه توســيع نطــاق مملكتــه .ولكــن كان ،وال يـزال ،هنــاك أراضــي عديــدة
للظفــر بهــا ،وأنــاس كثيــرون ليصبحــوا أتبــاع يســوع ،قبــل أن تتحقــق الغلبــة الكبــرى مــن
خــال مجــيء المســيح فــي مجـ ٍـد.
يشــبه مشــهد الختــم األول الرســالة إلــى الكنيســة فــي أفســس تشــاب ًها نبويًــا؛ إذ أنــه يصــف الحقبة
الرســولية مــن القــرن األول التــي انتشــر فيهــا اإلنجيل ســري ًعا إلى جميع أنحــاء العالــم (كولوســي .)23 :1

لمــاذا يجــب علينــا أن نتذكــر دائ ًمــا أننــا منتصــرون فــي المســيح بغــض النظــر عــن
ظروفنــا المحيطــة؟
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االثنني



 28كانون الثاين (يناير)

الختمان الثاني والثالث


اقــرأ رؤيــا  .4 ،3 :6اســتنا ًدا إلــى وصــف الفــرس األحمــر والراكــب ،مــا هــو موضــوع
اآليــات هنــا فيمــا يتعلــق باإلنجيــل؟
ـوض لنــزع
اللــون األحمــر هــو لــون الــدم .حيــث يمســك الراكــب بســيف عظيــم وهــو مفـ ٌ
الســام مــن األرض ،ممــا يفتــح الطريــق للنــاس ليقتلــوا بعضهــم بعضً ــا (متــى .)6 :24
يصــف الختــم الثانــي عواقــب رفــض اإلنجيــل ،ابتــدا ًء مــن القــرن الثانــي .بينمــا يشــعل
يســوع حربًــا روحيــة مــن خــال الكـرازة باإلنجيــل ،تبــدي قــوى الشــر مقاومــة شرســة .فيأتــي
االضطهــاد حت ًمــا .والراكــب ال يقاتــل .عوضً ــا ،ينــزع الســام مــن األرض ،فيأتــي االضطهــاد حت ًمــا
(انظــر متــى .)34 :10

اقــرأ رؤيــا  6 ،5 :6فــي ظــل الوييــن  ،26 :26وحزقيــال  .16 :4اســتنا ًدا إلــى وصــف
الفــرس األســود والراكــب ،أي حقيقــة مرتبطــة بالكــرازة باإلنجيــل يشــار إليهــا؟



يمســك الجالــس علــى الفــرس األســود ميزانًــا لــوزن الطعــام .ويعلــن‹ « :ث ُ ْم ِنيَّـ ُة قَ ْمـ ٍح ب ِِدي َنارٍ،
ـي شَ ـ ِعي ٍر ب ِِدي َنــارٍ› » (رؤيــا  .)6 :6كان القمــح والزيــت والشــعير فــي ذلــك الجــزء
َو�ث َـاَثُ ث َ َمانِـ ِّ
مــن العالــم هــم احتياجــات الحيــاة األساســية (تثنيــة  .)14 :11لذلــك يــدل تنــاول الخبــز بعــد
وزن القمــح بحــرص علــى وجــود شــح عظيــم أو مجاعــة (الوييــن 26 :26؛ حزقيــال  .)16 :4كان
ـوم فــي الظــروف االعتياديــة
ـوم (متــى  .)2 :20وكانــت أجــرة يـ ٍ
الدينــار فــي زمــن يوحنــا أجــر َة يـ ٍ
تكفــي لشــراء جميــع احتياجــات العائلــة لذلــك اليــوم .علــى الرغــم مــن ذلــك تجعــل أي
ـب شـراء
مجاعــة األســعار االعتياديــة تتضخــم تضخ ًمــا هائـ ًـا .ففــي مشــهد الختــم الثالــث ،تَطلَّـ َ
طعــام كافيًــا لشــخص واحــد فقــط عمــل يــوم كامــل .وإلطعــام عائلــة صغيــرة اســتخدمت أجــرة
يــوم لشـراء ثــاث أثمــان شــعير ،وهــو طعــام أرخــص وأردأ للفقـراء.
كمــا يشــير مشــهد الختــم الثالــث إلــى نتائــج أخــرى لرفــض اإلنجيــل ،بدايــة مــن القــرن
الرابــع حينمــا اكتســبت الكنيســة قــوة سياســية .ففــي حيــن أن الفــرس األبيــض يمثــل الكـرازة
باإلنجيــل ،فالفــرس األســود يمثــل غيــاب اإلنجيــل واالعتمــاد علــى التقاليــد البشــرية .ويرمــز
القمــح فــي الكتــاب المقــدس إلــى كلمــة هللا (لوقــا  .)11 :8وعليــه ،فــإن رفــض اإلنجيــل ينتــج
عنــه جو ًعــا لكلمــة هللا شــبي ًها بذلــك الــذي تنبــأ عنــه عامــوس (عامــوس .)13-11 :8
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الثالثاء



 29كانون الثاين (يناير)

مشهد الختم الرابع



اقــرأ رؤيــا  .8 ،7 :6مــا هــو المشــهد ال ُمصـ ّور هنــا؟ كيــف يرتبــط هذا المشــهد بالمشــهد
الذي يســبقه؟

الكلمــة اليونانيــة  chlorosتعبــر عــن لــون الفــرس فــي الختــم الرابــع ،التــي هــي لــون
الرمــادي الشــاحب لجثــة متحللــة .واســم الراكــب عليــه «المــوت»؛ والهاويــة ،مقــام الموتــى،
تتبعــه فــي ذات الوقــت .وأُعطــي هــذان االثنــان الســلطة علــى ربــع األرض ليدم ـرا النــاس
بالســيف والمجاعــة والمــوت والوحــوش البريــة (متــى .)8 ،7 :24
ولكــن الخبــر الســار هــو أن قــوة المــوت والهاويــة محــدودة؛ إذ ليــس لهمــا ســلطان إال
علــى جــز ٍء مــن األرض (ربــع األرض) .كمــا يؤكــد لنــا يســوع أنــه يمســك بمفاتيــح الهاويــة
والمــوت (انظــر رؤيــا .)18 :1

راجــع مجــد ًدا محتــوى الرســائل إلــى الكنائــس فــي أفســس ِسـ ِمي ْرنَا وبرغامــس وثياتيـرا
فــي رؤيــا  .2وقــارن حالــة تلــك الكنائــس بمشــاهد فتــح األختــام األربعــة األولــى .أي
أوجــه شــبه تالحظهــا بينهمــا؟




تُصــور مشــاهد األختــام الســبعة مســتقبل الكنيســة .وكمــا كان الحــال فــي الكنائــس الســبعة،
ترتبــط األختــام بحقــب مختلفــة مــن التاريــخ المســيحي .ففــي األزمنــة الرســولية انتشــر اإلنجيــل
ســري ًعا فــي جميــع أنحــاء العالــم .ثــم تبــع ذلــك حقبــة مــن االضطهــاد فــي المملكــة الرومانيــة،
منــذ نهايــة القــرن األول وحتــى بدايــة القــرن الرابــع ،كمــا ُصــور في مشــهد الختــم الثاني .ويشــير
الختــم الثالــث إلــى حقبــة المســاومة فــي القرنيــن الرابــع والخامــس اللذيــن تميـزا بجــوع روحي
للكتــاب المقــدس ،الــذي أدى إلــى «العصــور المظلمــة» .ويصــف الختــم الرابــع المــوت الروحــي
الــذي اتســمت بــه المســيحية لمــا يقــرب مــن األلــف ســنة وص ًفــا مناسـ ًبا.

ـت َوالْ َخ ْمـ ُر» لــن يتأثـرا بالمجاعــة جـراء ضربــة الختــم الثالث.
تذكــر رؤيــا  6:6أن «ال َّز ْيـ ُ
حيــث يمثــل الزيــت الــروح القــدس (1صموئيــل 13 :16؛ أعمــال  ،)38 :10وتمثّــل
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الخمــر الجديــدة الخــاص بيســوع المســيح (مرقــس  .)22 :2مــاذا تخبرنــا معانــي هــذه
الرمــوز عــن حقيقــة كــون الــروح القــدس دائ ًبــا علــى العمــل وأن الخــاص ال يـزال متاح
لــكل مــن يســعى إلــى الحــق حتــى ولــو كانــت كلمــة هللا شــحيحة؟

األربعاء



 30كانون الثاين (يناير)

فتح الختم الخامس



اقرأ رؤيا  .10 ،9 :6ماذا يحدث هنا؟

تــدل كلمــة «نفــس» فــي الكتــاب المقــدس علــى الشــخص كامـ ًـا (تكويــن  .)7 :2ويُصـ َّور
هنــا استشــهاد شــعب هللا األميــن والمضطهــد فــي شــكل دم الذبائــح المصبــوب إلــى أســفل
مذبــح المقــدس األرضــي (خــروج 12 :29؛ الوييــن  .)7 :4حيــث قاســى شــعب هللا مــن الجــور
والمــوت بســبب والئهــم لإلنجيــل .فهــم يصرخــون هلل طالبيــن منــه أن يتدخــل ويبرئهــم .تتعلق
هــذه النصــوص بالجــور الحاصــل هنــا علــى األرض؛ وهــي ال تذكــر شــيئًا عــن حالــة الموتــى.
ففــي النهايــة ،هــؤالء النــاس ال يبــدون وكأنهــم يســتمتعون بأفـراح الســماء.




اقــرأ رؤيــا  11 :6فــي ظــل تثنيــة  ،43 :32ومزمــور  .10 :79مــاذا كانــت اســتجابة
الســماء لصلــوات شــهداء هللا؟

أعطــي للقديســين الشــهداء ثيابًــا بيضً ــا ترمــز لبــر المســيح ،الــذي يقــود إلــى التبريــر،
الــذي هــو عطيتــه ألولئــك الذيــن يقبلــون هبــة نعمتــه (رؤيــا 5 :3؛  .)8 :19ثــم قيــل لهــم أنــه
عليهــم أن يســتريحوا حتــى يَك َمــل أخوتهــم الذيــن ســيخضعون للتجربــة ذاتهــا .مــن الجديــر
مالحظــة أن النــص اليونانــي فــي رؤيــا  11 :6ال يحتــوي علــى كلمــة «عــدد» .حيــث ال تشــير
الرؤيــا إلــى اكتمــال عــدد القديســين الشــهداء قبــل عــودة المســيح ،ولكــن إلــى اكتمــال
شــخصيتهم .ويكتمــل شــعب هللا بثــوب بــر المســيح ،وليــس بجدارتهــم الخاصــة بهــم (رؤيــا :7
 .)10 ،9وعليــه فــإن القديســين الشــهداء لــن يُقامــوا ويبــرروا حتــى المجــيء الثانــي للمســيح
وبدايــة األلفيــة (رؤيــا .)4 :20
ينطبــق مشــهد الختــم الخامــس انطباقًــا تاريخيًــا علــى الفتــرة الســابقة لإلصــاح والفتــرة
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التــي تلتــه ،التــي استشــهد خاللهــا المالييــن بســبب أمانتهــم (متــى  .)21 :24وهــو يذكرنــا
أيضً ــا بتجربــة شــعب هللا المتألــم عبــر التاريــخ ،منــذ هابيــل (تكويــن  )10 :4حتــى الزمــن
الــذي ســينتقم هللا فيــه أخي ـ ًرا « ‹لِ ـ َد ِم َعبِيـ ِـد ِه› » (رؤيــا .)2 :19

الس ـ ِّيدُ ؟› » صرخــة شــعب هللا المتألــم
طالمــا كانــت الصرخــةَ ‹ « :ح َّتــى َم َتــى أَيُّ َهــا َّ
عبــر التاريــخ .مــن لــم يقاســي قــط مــن الظلــم فــي هــذه الحيــاة؟ أي عـزاء تجــده
فــي مشــهد الختــم الخامــس ،مــع العلــم أنــه يو ًمــا مــا ســوف يُ ْج ـ َرى العــدل فعـ ًـا؟

الخميس



 31كانون الثاين (يناير)

فتح الختم السادس
فــي الختــم الخامــس نــرى شــعب هللا يقاســي مــن الجــور فــي عالـ ٍـم عدوانــي ،صار ًخــا مــن
أجــل تدخــل هللا نيابــة عنــه .وقــد حــان وقــت تدخــل هللا اســتجاب ًة لصلــوات شــعبه.





اقــرأ رؤيــا  14-12 :6فــي ظــل متــى  30 ،29 :24و2تســالونيكي  .10-7 :1مــا الــذي
يُكشــف عنــه هنــا؟

كانــت العالمــات الثــاث األخيــرة للختــم الســادس هــي تلــك التــي ســبق وأخبــر يســوع
عنهــا فــي متــى  .30 ،29 :24وهــي ُخطــط لهــا أن تحــدث قــرب نهايــة «الضِّ ي َق ـ ِة الْ َع ِظي َم ـ ِة»
(رؤيــا  )14 :7فــي  ،1798بصفتهــا إنــذار بالمجــيء الثانــي .وعلــى غ ـرار نبــوءة المســيح فــي
متــى  ،24الشــمس والقمــر «والنجــوم» (النيــازك) والســماء هــي كلمــات حرفيــة هنــا .ويرســم
اســتخدام حرفــي التشــبيه «الــكاف» أو «كمــا» لوح ـ ًة لشــيء أو حــدث حقيقــي :والشــمس
صــارت ســوداء كمســح شــعر ،والقمــر صــار كالــدم ،ونجــوم الســماء ســقطت إلــى األرض كمــا
تطــرح شــجرة التيــن ســقاطها .حيــث رأى مســيحيو العالــم الغربــي إتمــام كلمــات يســوع
بالترتيــب الخــاص بــكل واحــدة مــن هــذه العالمــات :زلــزال لشــبونة فــي 1755؛ واليــوم
المظلــم فــي  19أيــار (مايــو)  1780الــذي حــل علــى شــرق نيويــورك وجنــوب نيــو إنكالنــد؛
وســقوط النيــازك المثيــر فــوق المحيــط األطلنطــي فــي  13تشــرين الثانــي (نوفمبــر) .1833
أدى إتمــام هــذه النبــوءة فــي رؤيــا  14 -12 :6إلــى سلســلة مــن النهضــات وإلــى إدراك أن
مجــيء المســيح صــار قري ًبــا.
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اقــرأ رؤيــا  .17-15 :6اقــرأ أيضً ــا إشــعياء  ،19 :2وهوشــع  ،8 :10ولوقــا  .30 :23تُصــور
أناســا مــن جميــع مجــاالت الحيــاة فــي هلـعٍ محاوليــن االختبــاء مــن رهبــة االنقــاب
المشــاهد ً
الحــادث عنــد مجــيء المســيح .فيســألون الصخــور والجبــال أن تغطيهــم كــي تحميهــم مــن
ـب الْ َخ ـ ُر ِ
« ‹ َو ْج ـ ِه الْ َجالِـ ِ
وف› » (رؤيــا  .)16 :6حــان الوقــت
ـس َعلَــى الْ َع ـ ْر ِش› » ومــن « ‹غَضَ ـ ِ
إلقامــة العــدل متــى جــاء المســيح « لِيَتَ َم َّجــ َد ِفــي ِق ِّد ِ
يســي ِه » (2تســالونيكي  .)10 :1كمــا
ُوصـ ْـف نهايــة األش ـرار فــي رؤيــا .21-17 :19
ت َ
َ
ثــم ينتهــي المشــهد بســؤال بالغــي يطرحــه األشـرار الذيــن ضربتهــم الرهبــة‹ « :ألنَّـ ُه قَـ ْد
َجــا َء يَـ ْو ُم غَضَ ِب ـ ِه الْ َع ِظي ـ ُمَ .و َم ـ ْن يَ ْس ـتَ ِطي ُع الْ ُوقُـ َ
ـوف؟› » (رؤيــا 17 :6؛ اقــرأ أيضً ــا نحميــا 6 :1؛
مالخــي  .)2 :3وت ُ َقـ َّدم االجابــة عــن ذلــك الســؤال فــي رؤيــا  :4 :7أولئــك الذيــن ســيقفون فــي
ذلــك اليــوم هــم شــعب هللا المختــوم.

« ‹ َو َمـ ْن َي ْح َت ِمـ ُـل َيـ ْو َم َمجِ ي ِئـ ِه؟› » (مالخــي  .)2 :3بمــاذا تجيــب عــن ذلــك الســؤال،
وأي أســباب كتابيــة يمكنــك أن تعطــي تعليـ ًـا إلجابتــك؟ شــارك إجابتــك فــي الفصــل
فــي يــوم الســبت.

الجمعة



 1شباط (فرباير)

لمزيــد مــن الدرس:تشــير رؤيــة فتــح األختــام الســبعة إشــارة رمزيــة إلــى عنايــة هللا
بشــعبه علــى األرض وتأديبــه إيــاه .كمــا أشــار كينــث أ .ســتراند:
«هنــاك تأكي ـ ًدا فــي الكتــاب المقــدس بــأن هللا ال ي ـزال يعتنــي بشــعبه :إذ فــي التاريــخ
ذاتــه هــو حاض ـ ٌر دو ًمــا ليحفظهــم ،وفــي الخاتمــة العظيمــة لألحــداث األخيــرة ســيعطيهم
كامــا ومجــازا ًة كريمــ ًة كر ًمــا ال يمكــن تصــ ّوره فــي الحيــاة األبديــة .يتابــع ســفر
ً
تبريــ ًرا
جميــا ،وعليــه فســفر
ً
الرؤيــا الحديــث عــن هــذا الموضــوع ذاتــه ويتوســع فيــه توســ ًعا
الرؤيــا ليــس ،بأيــة حــال ،نو ًعــا مــن أنــواع الــرؤى الشــاذة غيــر المنســجمة مــع النصــوص
الكتابيــة بوجــه عــام؛ بــل يعكــس ســفر الرؤيــا جوهــر الرســالة الكتابيــة ومادتهــا .ح ًقــا ،علــى
ـي»— مــن غلــب المــوت والقبــر ()18 :1
غ ـرار مــا يشــير إليــه ســفر الرؤيــا بتأكيـ ٍـد« ،الْ َحـ ُّ
— لــن يتــرك أتباعــه األمنــاء أب ـ ًدا ،وحتــى عندمــا يواجهــون االستشــهاد فهــم منتصــرون (:12
يــل الْ َح َيــا ِة» (انظــر 10 :2؛ و4-1 :21؛ و( — )4 :22كينيــث أ .ســتراند،
 ،)11وينتظرهــم «إِكْلِ َ
« ?The Seven Heads: Do They Represent Roman Emperors؟») in Symposium on
( Revelation — Book 2, Daniel and Revelation Committee Seriesســيلفر ســبرينغ،
ميريالنــد :معهــد بحــوث الكتــاب المقــدس ،)1992 ،مجلــد  ،7صفحــة .206
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أسئلة للنقاش:
 .1مــا هــي الــدروس الق ّيمــة التــي تعلمتهــا مــن مشــهد فتــح األختــام الســبعة؟

وكيــف يبيــن لــك أنــه بغــض النظــر عــن مــدى ســوء األمــور علــى األرض ال يـزال هللا
صاحــب الســيادة ،وأن جميــع الوعــود التــي لنــا فــي المســيح ســتتم فــي النهايــة؟
 .2تأمــل فــي العبــارات اآلتيــة« :إن الكنيســة هــي وســيلة هللا التــي يســتخدمها ألجل
خــاص النــاس .لقــد ن ُِظمــت ألجــل الخدمــة ،ورســالتها هــي حمــل اإلنجيــل للعالــم»
(روح النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة  .)3فكّــر فــي كنيســتك المحليــة .كيــف لهــا أن
تصبــح أكثــر أمانــة حتــى تكــرز للنــاس برســالة اإلنجيــل؟
 .3شــارك مــع الفصــل إجابتــك علــى آخــر ســؤال فــي يــوم الخميــس .مــن يحتمــل
يــوم مجيئــه؟ ولمــاذا يحتملــوه؟ ناقــش مدلــوالت إجابتــك مــن حيــث الكيفيــة التــي
يجــب أن نعيــش بهــا اليــوم كــي نتهيــأ ليــوم مجيئــه.
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