الدرس الثالث عرش

 * 29-23آذار (مارس)

يدا»
«ها أنَا أَ ْص َن ُع ك َُّل شَ ْي ٍء َج ِد ً

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :رؤيــا 9-6 :19؛ يوحنــا 3-1 :14؛ رؤيــا 16-11 :19؛ رؤيــا :20
3-1؛ إرميــا 26-23 :4؛ رؤيــا 6 -4 :20؛ رؤيــا .8-2 :21
ـي ٍء َج ِديــدً ا!› َو َقـ َ
آيــة الحفــظَ « :و َقـ َ
ـال
ـال الْ َجالِـ ُ
ـس َعلَــى الْ َعـ ْر ِشَ ‹ :هــا أَنَــا أَ ْص َنـ ُـع ك َُّل شَ ـ ْ
ـبَ :فـإِنَّ هـ ِذ ِه األَ ْقـ َو َال َصا ِد َقـ ٌة َوأَ ِمي َنـ ٌة› » (رؤيــا .)5 :21
ـي› :اكْ ُتـ ْ
لِـ َ
دمــار بابــل األخيــرة هــو أخبــار ســيئة ألولئــك الذيــن تحالفــوا مــع هــذا النظــام الدينــي
المرتــد ،أمــا لشــعب هللا ،فهــو أخبــا ٌر مفرحـ ٌة (رؤيــا  .)7-1 :19حيــث كانــت بابــل مســئولة عــن
حــث القــوات العلمانيــة السياســية الضطهادهــم واإلســاءة إليهــم (رؤيــا  .)24 :18وعليــه ،فــإن
دمــار هــذا العــدو الجبــار يعنــي نجــاة وخــاص لشــعب هللا األميــن.
ومــن خــال دمــار بابــل تُســتجاب أخي ـ ًرا صــاة شــعب هللا ،التــي هــي فــي مشــهد الختــم
السـيِّ ُد؟» صـراخ شــعب هللا ال ُمســتبَد والمتألــم
الخامــس .إذ تمثــل صرختهــم « َحتَّــى َمتَــى أَيُّ َهــا َّ
منــذ هابيــل وحتــى الوقــت الــذي ســيبررهم هللا فيــه أخيـ ًرا (مزمــور 5 :79؛ حبقــوق 2 :1؛ دانيال
 .)7 ،6 :12يؤكــد ســفر الرؤيــا لشــعب هللا علــى أن الشــر واالضطهــاد والمعانــاة ســوف ينتهــون.
لقــد حــان الوقــت ليعلــن المســيح قــدوم مملكتــه األبديــة .اإلصحاحــات المتبقيــة مــن
ســفر الرؤيــا ال تصــف دمــار بابــل األخيــرة وحســب ،بــل ودمــار الشــيطان وجميــع قــوى الشــر
أيضً ــا .ونــرى أيضً ــا بعــض اللمحــات عــن تأســيس مملكــة هللا األبديــة.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  30آذار(مارس).
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عشاء عرس الخروف


اقــرأ رؤيــا  9-6 :19فــي ظــل يوحنــا  .3-1 :14مــا مــدى مناســبة اســتخدام عشــاء العــرس
توضي ًحــا لالتحــاد الــذي طــال انتظــاره بين المســيح وشــعبه؟

منــذ ألفــي ســنةً ،تــرك المســيح منزلــه الســماوي ليدعــو أتباعــه إلــى عشــاء الخــروف
(متــى  )14- 1 :22الــذي ســيقام بعــد زواجــه مــن عروســه« .الــزواج يرمــز إلــى قبــول المســيح
ملكوتــه .المدينــة المقدســة ،أورشــليم الجديــدة . . .تســمى ‹العــروس امــرأة الخــروف›. . .
يقــول الكتــاب فــي الرؤيــا أ ّن شــعب هللا هــم المدعــوون إلــى عشــاء العــرس (رؤيــا  .)9 :19فــإن
كانــوا ضيوفًــا مدعويــن فــا يمكــن أن يكونــوا رم ـ ًزا إلــى العــروس كذلــك. . . .
«وفــي المثــل الــوارد فــي متــى  22تمثِّــل صــورة العــرس نفســها الدينونــة االســتقصائية
(التحقيقيــة) بــكل وضــوح علــى أنهــا تحــدث قبــل العــرس .فقبــل الزفــاف يدخــل الملــك
لينظــر المدعويــن وليــرى هــل كلهــم البســون ثــوب العــرس ،ثــوب ال ُخلــق الــذي بــا عيــب
المغتســل والمبيــض فــي دم الخــروف (متــى 11 :22؛ رؤيــا  — »)14 :7روح النبــوة ،الص ـراع
العظيــم ،صفحــة  .391 ،390وبعــد موتــه وقيامتــه ،عــاد العريــس لبيــت أبيــه ليعــد «مكانًــا»
لشــعبه ،ضيــوف ال ُعــرس (انظــر يوحنــا  .)3 ،2 :14وهــم ظلــوا علــى األرض اســتعدا ًدا لعودتــه.
وفــي نهايــة العالــم ،ســيعود ويأخذهــم لبيــت أبيــه.
يصــرح رؤيــا  8 :19أن المســيح أعطــى العــروس ثيابًــا نقيـ ًة بهيـةً .ويوضــح هــذا أن ضيــوف
العــرس الذيــن يدخلــون المدينــة ال ي َّدعــون أي فضــل ألعمالهــم .إذن ،يمثــل البــز النقــي البهــي
«ت َ َبــ ُّر َراتُ الْ ِق ِّد ِ
يســي َن» ،تبــررات نتجــت عــن اتحادهــم مــع المســيح ،الــذي يعيــش فيهــم.
وعليــه ،فترمــز هــذه الثيــاب إلــى بــره وأن شــعبه «يَ ْح َفظُــو َن َو َصايَــا ِ
هللا َوإِي َمــا َن يَ ُســوعَ» (رؤيــا
 .)12 :14ولمــا كان علــى األرض ،روى يســوع مثـ ًـا عــن عـ ٍ
ـرس ،حيــث فضــل أحــد الضيــوف
ُ
ارتــداء زيــه الخــاص بــه عوضً ــا عــن ثيــاب العــرس التــي وفرهــا الملــك ،فألقــي خــارج العــرس
(متــى .)14-1 :22
توضــح رؤيــا  18 :3أن ثــوب بــ ّر المســيح ،وذهــب اإليمــان والمحبــة ،ومســحة الــروح
القــدس هــي أعظــم االحتياجــات لشــعب هللا الذيــن يعيشــون فــي زمــن النهايــةَ .عـ ْر ْض يســوع
لالودكييــن «بش ـراء» هــذه الهبــات منــه ،يوضــح لنــا أنــه يطلــب شــيئًا مــا فــي مقابــل مــا
يعرضــه عليهــم .حيــث نتخلــى عــن االكتفــاء الذاتــي والثقــة بأنفســنا ونســتعيض عنهمــا بحيــاة
الطاعــة األمينــة للمســيح والثقــة فيــه بصفتــه رجاءنــا الوحيــد للخــاص.

نحن لسنا ُم َخل َِّصين بأعمالنا ،ولكن أي «تبررات» تعملها تُع ِّرف الحياة التي تحياها؟
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نهاية هرمجدون
اقــرأ رؤيــا  .16-11 :19مــا هــو اســم الراكــب علــى الفــرس األبيــض ،ومــا معنــى الســيف
الماضــي الــذي يخــرج مــن فمــه؟ ومــاذا يخبرنــا ذلــك عــن كيفيــة االنحيــاز للجانــب
المنتصــر فــي النهايــة؟

مــا نـراه هنــا هــو صــورة للمجــيء الثانــي للمســيح ،الــذي هــو إتمــام للوعــد الــذي طالمــا
اشــتاق إليــه المؤمنــون فــي جميــع العصــور .وعلــى غـرار يســوع ،أســس شــعبه إيمانهــم علــى
كلمــة هللا .رؤيــا  16-11 :19هــي ذروة انتصــارات يســوع العديــدة :حيث غلب يســوع الشــيطان
فــي الســماء؛ وغلــب الشــيطان فــي البريــة؛ وغلبــه علــى الصليــب؛ وســيغلبه عنــد مجيئــه.
«وســرعان مــا تظهــر فــي الشــرق ســحابة صغيــرة ســوداء بقــدر نصــف كــف إنســان .وهــي
الســحابة التــي تحيــط بالمخلــص وتبــدو مــن بُعــد كأنهــا مســتترة فــي الظــام .وشــعب هللا
يعرفــون أن هــذه هــي عالمــة ابــن اإلنســان .فينظــرون إليهــا فــي صمــت مقــدس وهــي تقتــرب
مــن األرض وتزيــد نــو ًرا ومج ـ ًدا حتــى تصيــر ســحابة عظيمــة بيضــاء ويكــون أســفلها مجي ـ ًدا
كنــار آكلــة ومــن فوقهــا قــوس قــزح الوعــد ،وفوقهــا يســوع كفاتــح عظيــم ،فليــس هــو اآلن
«رجــل أوجــاع» ليشــرب كأس العــار واأللــم المريــر ،إنــه يأتــي كمنتصــر فــي الســماء وعلــى
األرض ليديــن األحيــاء و األمــوات« ،أمي ًنــا وصادقًــا»« ،بالعــدل يحكــم ويحــارب»« ،واألجنــاد
الذيــن فــي الســماء كانــوا يتبعونــه» (رؤيــا  11 :19و .)14فيحــف بــه جمــع كبيــر مــن المالئكــة
القديســين وهــم ينشــدون أناشــيد الفــرح الســماوي ويكتنفونــه فــي الطريــق .ويبــدو كأن
جلَــد الســماء قــد غــص بجمــوع ال تحصــى مــن الخالئــق النورانيــة« :ربــوات ربــوات وألــوف
ألــوف» .وال يســتطيع قلــم إنســان أن يصــور ذلــك المشــهد ،وال يمكــن لعقــل بشــري أن يــدرك
بهــاءه وروعتــه» (روح النبــوة ،الص ـراع العظيــم ،صفحــة .)694 ،692
وفــي 2تســالونيكي  ،10-8 :1يقــدم بولــس صــورة أخــرى لنصــرة المســيح النهائيــة عنــد
المجــيء الثانــي ،عندمــا ت ُد َمــر جميــع القــوات العلمانيــة والدينيــة التــي تآمــرت ضــده ،ويُ َحـ ِّرر
شــعبه إلــى اآلبــد.

يصــف رؤيــا  19عشــا َءيْن :واحــد فــي عــدد  9وآخــر فــي عــددي  17و .18تَـأْكُل فــي
واحــد أو تُـ ْؤكَل فــي آخــر .مــن الصعــب التفكيــر فــي تشــبيه أوضــح مــن ذلــك لمــا
هــو علــى المحــك لــكل بش ـ ٍر فــي الص ـراع العظيــم بأكملــه .مــاذا يجــب أن تعلمنــا
هــذه الصــورة عــن مــدى الجديــة التــي نحتــاج أن نأخــذ بهــا إيماننــا والمهمــة التــي
يدعونــا إيماننــا لالشــتراك فيهــا؟
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األلفية
اقــرأ رؤيــا  3-1 :20فــي ظــل إرميــا  .26-23 :4مــا هــي حالــة األرض أثنــاء األلفيــة؟ بأيــة
طريقــة ســيكون الشــيطان ً
مكبل بسالســلٍ ؟



تبــدأ األلــف ســنة (أو األلفيــة) بالمجــيء الثانــي للمســيح ،وخاللهــا يكــون الشــيطان
ومالئكتــه الســاقطون مق ّيديــن .ولكــن قيــود الشــيطان رمزيــة ،ألن الكائنــات الروحيــة ال يمكــن
أن ت ُق َيــد جســديًا .فيقيــد الشــيطان بظـ ٍ
ـروف .حيــث جــردت الضربــات األرض وقتلــت ســكانَها
األش ـرار ،جاعلــة إياهــا فــي حالــة فوضويــة تشــبه حالــة األرض قبــل الخلــق (تكويــن .)2 :1
وفــي هــذه الحالــة ،تعمــل األرض بمثابــة ســج ًنا للشــيطان خــال األلفيــة .وألنــه لــن يكــون
هنــاك بشــر ليجربهــم أو يؤذيهــم ،ســيكون كل مــا للشــيطان وشــركائه األش ـرار فعلــه ،هــو
التأمــل فــي عواقــب تمردهــم علــى هللا.


اقرأ رؤيا  .6 -4 :20أين يكون المفديون خالل األلفية؟

يوضــح ســفر الرؤيــا أن شــعب هللا ســيقضي األلفيــة فــي أماكــن ســماوية أعدهــا المســيح
ـروش كملـ ٍ
لهــم (انظــر يوحنــا  .)3 -1 :14ويراهــم يوحنــا جالســين علــى عـ ٍ
ـوك وكهن ـ ٍة تديــن
ـي َعشَ ـ َر
العالــم .وكذلــك وعــد يســوع تالميــذه بمــا يأتــي‹ « :تَ ْجلِ ُســو َن أَنْتُ ـ ْم أَيْضً ــا َعلَــى اث ْ َنـ ْ
ـي َعشَ ــر› » (متــى  .)28 :19كمــا ذكــر بولس أن القديســين
كُ ْر ِسـيًّا ت َِدي ُنــو َن أَ ْسـبَا َط إِ ْسـ َرائِ َيل االث ْ َنـ ْ
ســيدينون العالــم (1كورنثــوس .)3 ،2 :6
تتعلــق هــذه الدينونــة بعدالــة أعمــال هللا .إذ طالمــا أثــار الشــيطان عبــر التاريــخ شــكوكًا
تتعلــق بشــخصية هللا وتعامالتــه مــع الكائنــات التــي خلقهــا .ولكــن خــال األلفيــة يســمح هللا
للمفدييــن بفتــح ســجالت التاريــخ كــي يجــدوا أجوبـ ًة لجميــع األســئلة المتعلقــة بعدالــة قراراته
الخاصــة بأولئــك الذيــن ضلــوا ،وكذلــك لألســئلة المتعلقــة بقيادتــه فــي حياتهــم الشــخصية .ومع
حلــول نهايــة األلفيــة يُ َبــت إلــى األبــد فــي كل ســؤال شــكك فــي عــدل هللا .ويتمكــن شــعب هللا
مــن أن يتيقنــوا دون أدنــى شــك مــن أن اتهامــات الشــيطان لــم يكــن لهــا أســاس مــن الصحــة.
وهــم اآلن جاهــزون ليشــهدوا هلل وهــو يجــري عدلــه خــال دينونــة الهالكيــن األخيــرة.

مــن منــا ليــس لديــه أســئلة ،أســئلة صعبــة ،تبــدو اآلن وكأن ليــس لهــا أجوبــة؟ مــاذا
يخبرنــا إعطــاء هللا األجوبــة لنــا يو ًمــا مــا عــن صفاتــه؟
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يد ًة»
يد ًة َوأَ ْرضً ا َج ِد َ
«س َما ًء َج ِد َ
َ

بعد إبادة الخطية ستتحول األرض لتصبح وط ًنا للمفديين .كيف ستبدو؟
«سـ َما ًء َج ِديـ َد ًة َوأَ ْرضً ــا َج ِديـ َدةً» .يشــير الكتــاب المقــدس إلــى
رأى يوحنــا فــي رؤيــا َ 1 :21
ثــاث ســماوات :ال َجلَــد ،وســماء النجــوم ،وســماء عــرش هللا (انظــر 2كورنثــوس  .)2 :12ولكــن
تشــير رؤيــا  1 :21إلــى غــاف األرض الجــوي .حيــث ال تســتطيع األرض والســماء الملوثتــان
احتمــال حضــور هللا (رؤيــا  .)11 :20وتشــير كلمــة «جديــدة» فــي اليونانيــة ( )Kainosإلــى
شــي ٍء جديـ ٍـد مــن حيــث النــوع ،وليــس مــن حيــث األصــل أو الزمــن .إذ ســيط َّهر هــذا الكوكــب
بالنــار ويُســتعاد لحالتــه األصليــة (2بطــرس .)13-10 :3
مــن المثيــر لالهتمــام بصفــة خاصــة هــو أن أول مــا الحظــه يوحنــا علــى األرض الجديــدة
هــو عــدم وجــود البحــر .وحقيقــة إشــارة يوحنــا للبحــر (اســتخدا ًما ألداة التعريــف) توضــح أنــه
ربمــا كان يقصــد البحــر الــذي أحــاط بــه فــي بطمــس ،الــذي أصبــح رمـ ًزا للعزلــة والمعانــاة.
وبالنســبة لــه ،كان غيــاب ذلــك البحــر مــن األرض الجديــدة يعنــي غيــاب األلــم الــذي نجــم
عــن انفصالــه عــن أولئــك الذيــن أحبهــم.



اقــرأ رؤيــا 8-2 :21؛ و .17-15 :7مــا هــي أوجــه التشــابه التــي توجــد بيــن وصــف األرض
الجديــدة وجنــة عــدن فــي تكوين 2؟

الحيــاة علــى األرض المتجــددة التــي تخلــو مــن األلــم والمــوت هــي مضمونــة مــن
خــال وجــود هللا وســط شــعبه .ويســتعلن هــذا الوجــود فــي أورشــليم الجديــدة و» َم ْسـ َك ُن
ِ
هللا» (رؤيــا  ،)3 :21حيــث سيســكن هللا وســط شــعبه .ويجعــل وجــود هللا الحيــاة فــي األرض
المتجــددة جن ـ ًة حقيقي ـةً.
كمــا يضمــن وجــود هللا الحريــة مــن المعانــاة؛ فلــن يوجــد دمــوع ،وال مــوت ،وال حــزن،
وال صـراخ ،وال وجــع ،التــي هــي جمي ًعــا عواقــب الخطيــة .وبإبــادة الخطيــة ،تكــون « ‹األُ ُمــو َر
ـت› » (رؤيــا .)4 :21
األُولَــى قَ ـ ْد َمضَ ـ ْ
ع َّبــرت مريــم ومرثــا عــن هــذه الفكــرة أفضــل تعبيــر عنــد مــوت أخيهمــا لعــازر‹ « :يَــا
ــت أَ ِخــي› » (يوحنــا  .)23 ،21 :11حيــث علمتــا األختــان أن
ــت ه ُه َنــا لَــ ْم يَ ُم ْ
َســ ِّي ُد ،لَــ ْو كُ ْن َ
المــوت ال يســتطيع الوقــوف فــي حضــور المســيح .وبالمثــل ،ســيضمن وجــود هللا الدائــم علــى
األرض الجديــدة الحريــة مــن األلــم والمعانــاة اللذيــن نختبرهمــا اآلن فــي هــذه الحيــاة .وهــذا
هــو الرجــاء العظيــم الــذي ُو ِعدنــا بــه فــي المســيح ،رجــاء مختــوم بدمــه.
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أساســا لــكل معتقداتنــا؟
لمــاذا يعــد هــذا الوعــد بوجــو ٍد جدي ـ ٍد فــي عالــم جديــد ً
ومــا منفعــة إيماننــا بدونــه؟

الخميس



 28آذار (مارس)

أورشليم الجديدة
يصــف يوحنــا اآلن عاصمــة األرض الجديــدة ،أورشــليم الجديــدة .فــي حيــن أنهــا مــكان
حقيقــي يســكنه أنــاس حقيقيــون ،أورشــليم الجديــدة والحيــاة فيهــا همــا أبعــد مــا يكونــا مــن
أي وصـ ٍ
ـف أرضــي (انظــر 1كورنثــوس .)9 :2


اقرأ رؤيا  .21-9 :21ما هي المعالم الخارجية ألورشليم الجديدة؟

يشــار ألورشــليم الجديــدة بالعــروس ،زوجــة الحمــل .فأورشــليم الجديــدة هــي المــكان
الــذي يعــده المســيح لشــعبه (يوحنــا .)3-1 :14
تحــاط المدينــة بســور عــا ٍل لــه اثنــا عشــر بابًــا — ثالثــة أبــواب علــى كل جهــة مــن
الجهــات األربعــة ،ممــا يســمح بدخولهــا مــن أي اتجــاه .وتشــير هــذه الصفــة للمــدى العالمــي
لهــذه المدينــة .وفــي أورشــليم الجديــدة ســينعم كل واحــد بحريــة االقتـراب مــن حضــرة هللا.
كذلــك ت َُص ـ َّور المدينــة بأنهــا مكعــب مثالــي؛ فهــي  12,000غلــوة ،أو قصبــة ،فــي الطــول
والعــرض واالرتفــاع .والمكعــب يتكــون مــن  12وجــه .وعليــه ،يصــل إجمالــي حجــم المدينــة
إلــى  144,000قصبــة ،الــذي يعكــس المئــة واألربعــة واألربعيــن أل ًفــا الذيــن تغيــروا دون أن
يــروا المــوت عنــد المجــيء الثانــي ليســوع .وكذلــك فــي هيــكل العهــد القديــم ،كان قــدس
األقــداس مكعــب مثالــي (1ملــوك  .)20 :6وعليــه ،تعمــل أورشــليم الجديــدة مركـ ًزا لعبــادة هللا.



اقــرأ رؤيــا  .5 :22 – 21 :21أي صفــات داخليــة أخــرى للمدينــة تذكــرك بجنــة عــدن؟ مــا
هــي أهميــة الوعــد بأنــه لــن تكــون هنالــك لعنــة فــي المدينــة فيمــا بعــد (رؤيــا )3 :22؟
أكثــر المعالــم بــروزًا فــي أورشــليم الجديــدة هــو نهــر مــاء الحيــاة النابــع مــن عــرش هللا
(انظــر تكويــن  .)10 :2علــى نقيــض النهــر فــي بابــل ،حيــث جلــس شــعب هللا أســي ًرا متشــوقًا
ألورشــليم (مزمــور  ،)137وجــد شــعب هللا المتشــرد مــن جميــع العصــور وطنهــم علــى ضفــاف
نهــر الحيــاة فــي أورشــليم الجديــدة.
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وعلــى كلٍ مــن ضفتــي النهــر شــجر ُة الحيــاة التــي أوراقهــا هــي «لشــفاء األمــم» (رؤيــا :22
 .)2وال يشــير هــذا الشــفاء ألي مـ ٍ
ـرض ،حيــث لــن يكــون هنــاك أمـراض فــي األرض الجديــدة.
بــل يشــير إلــى شــفاء كافــة الجــروح التــي ســببتها الحواجــز التــي قطعــت أوصــال البشــر عبــر
التاريــخ .واآلن ينتمــي المفدييــن مــن جميــع العصــور ومــن جميــع األمــم لعائلــة هللا الواحــدة.
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لمزيــد ِمــن الــدرس :اقــرأ مــن روح النبــوة «»Without a Wedding Garment
صفحــة  ،319 – 307مــن كتــاب «»Christ's Object Lessons؛ وكذلــك «النصــرة النهائيــة»،
صفحــة  ،732-715مــن كتــاب الص ـراع العظيــم.
يُختَتَــم ســفر الرؤيــا بمــا تقــدم فــي البدايــة :المجيء الثاني للمســيح في قــو ٍة ٍ
ومجد وتأســيس
مملكــة هللا األبديــة .وعــودة المســيح ،عندما ســيتحد أخي ًرا بعروســه ،هي أ َّوج أحداث الســفر.
ومــع ذلــك ،ال يشــاء الســفر أن يضــع هــذه األحــداث فــي ســياق غيــر منطقــي .إن مجــيء
يســوع الوشــيك هــو أول حقيقــة .والحقيقــة الثانيــة هــي أننــا ال نـزال هنــا ننتظــر مجيئــه .وبينما
ننتظــر ،البــد مــن أن نســتوعب رســائل ســفر الرؤيــا أفضــل اســتيعاب ،ويمكننــا تحقيــق ذلــك من
خــال ق ـراءة الســفر م ـرا ًرا وتك ـرا ًرا حتــى تأتــي نهايــة كل شــيء .بينمــا ننتظــر ،تذكرنــا رســائل
ســفر الرؤيــا دو ًمــا ،بــأن ال ننظــر لألمــور العالميــة ،وأن نثبــت أنظارنــا علــى الســماء وعليــه الــذي
هــو رجاؤنــا الوحيــد .ففــي مســيح ســفر الرؤيــا تحقيـ ٌـق لــكل آمــال البشــر وأشــواقهم فــي وســط
ألغــاز الحيــاة وشــكوكها .وبيــده مســتقبل هــذا العالــم ومســتقبلنا نحــن أيضً ــا.
كمــا يذكرنــا الســفر بأنــه قبــل النهايــة يــوكل إلينــا مهمــة إعــان رســالة مجيئــه الوشــيك إلى
جميــع أنحــاء العالــم .فانتظارنــا لمجيئــه ليــس خامـ ًـا ،بــل نشــيطًا .كال مــن الــروح والعــروس
يدعــوان‹ « :تعــال!› » (رؤيــا  .)71 :22والبــد مــن أن نســتجيب للدعــوة .إنهــا األخبــار الســارة،
وألنهــا ســارة البــد مــن أن تُعلــن لشــعوب العالــم.

أسئلة للنقاش
 .1فكّـر فـي األلفيـة ودينونـة األشـرار األموات التي تجـرى فقط بعد األلفية .سـ ُيمنح

المخلصـون ألـف سـن ٍة لإلجابـة علـى جميـع أسـئلتهم .وحينئذ فقط سـوف يجلب هللا
العقـاب األخيـر علـى الضاليـن .مـاذا يعلن لنا ذلـك عن هللا؟
 .2تَ ِعــدُ رؤيــا  3 :1بالبــركات أولئــك الذيــن يســمعون كلمــات نبــوات ســفر الرؤيــا
ويقرأوهــا ويحفظوهــا وينتبهــوا إليهــا .إذ نختــم دراســتنا لهــذا الســفر ،مــا هــي
ـفت أنــك بحاجــة ألن تنتبــه لهــا وتحفظهــا؟
األمــور التــي اكتشـ َ
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