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  القدیسون یرنمون والخطاة یحیِون
  
  ١٨الفصل 

  ٩٠العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  لنتعلم عن مفاتیح جدیدة لفھم سفر الرؤیا: الھدف

َة اْلِحْكَمةَ واْلِغنَى وَ اْلقُْدَرةَ وَ اْلَمْذبُوُح أَْن یَأُْخَذ اْلَحَمُل اُمْستَِحقٌّ ھَُو «: َن بَِصْوٍت َعِظیمٍ قَائِلِی١٢ ْلقُوَّ
  )١٢:٥رؤیا(                        .»ْلبََرَكةَ اْلَمْجَد وَ اْلَكَراَمةَ وَ اوَ 
ِة ھََذا . ھَا أََنا آتِي َسِریعاً «٧   )٧:٢٢رؤیا(        .»ِكتَابِ لْ اطُوبَى لَِمْن یَْحفَظُ أَْقَواَل نُبُوَّ
ألَْقَواَل َصاِدقَةٌ ااْكتُْب، فَإِنَّ ھَِذِه «: َوقَاَل لِيَ . »َھا أَنَا أَْصَنُع ُكلَّ َشْيٍء َجِدیداً «: ْلَعْرشِ اْلَجالُِس َعلَى اَوقَاَل ٥

ْلَعْطَشاَن ِمْن یَْنبُوعِ َماِء اأَنَا أُْعِطي . لنِّھَایَةُ اْلبَِدایَةُ وَ اْلیَاُء، األَلُِف وَ اأَنَا ھَُو ! قَْد تَمَّ «: ثُمَّ قَاَل لِي٦. »َوأَِمینَةٌ 
اناً ا   )٦-٥:٢١رؤیا(                         .ْلَحیَاِة َمجَّ

  
نحن نصلي من أجل أن، بعد االنتھاء من ھذه . ھذا ھو الفصل األخیر في مدرسة الكتاب المقدس المصغرة

لقد غطینا أربعة . ن یعلمھ لكالدراسة، تدرس الكتاب المقدس بنفسك وتستمع إلى ما یریده الروح القدس أ
  . ١٩-٦الروح القدس، عالمات ورموز، أقسام السفر، والتسلسل الزمني لإلصحاحات : مفاتیح وھم

كن متواضعا وأنت تفسر التسلسل الزمني لألحداث وتعلیق یوحنا على : اآلن، بالنسبة للمفتاح الخامس
سیعود، لذلك نحن أیضا بالتأكید ال نستطیع أن قال یسوع في إنجیل متى أنھ حتى ھو ال یعرف متى . السفر

  .لذلك یجب أن نقترب من ھذا السفر بكل تواضع. نعرف على وجھ الیقین
یمكننا أن . سادسا، یجب أن یكون ھدفنا الرئیسي ھو عبادة هللا، ولیس فھم أو تفسیر كل شيء في الرؤیا

ء، یجب أن دراستنا لھذا السفر النبوي أن ولكن قبل كل شي. نفھم أشیاء كثیرة في السفر ویجب أن نطیعھا
  .تدفعنا إلى عبادة ملك الملوك ورب األرباب

هللا غیر ملزم باإلجابة وال بحاجة أن نجعل . المفتاح السابع ھو أن نسأل لماذا هللا قد كشف عن ھذه األمور
  .  حیاة تمجده فقد رفع الحجاب حتى نعیش. بدال من ذلك، ھو یرید أن كلمتھ تؤثر فینا. خططھ مثمرة

ففي العالم الكثیر . یخبرنا ھذا السفر عن أمور ینبغي أن تحدث. ثامنا، یجب علینا أن نحذر من التمنیات
  .من الظلم، لذلك یجب  أن یكون ھناك دینونة لوضع كل شيء في مساره

ل ركبة یخبرنا بأن ك ٢فیلیبي . تاسعا، علینا أن نتذكر أنھ لیس الجمیع سوف یجلسون على عرش هللا
سوف تنحني وسوف یعترف كل لسان أن یسوع المسیح ھو الرب، ولكن ھذا ال یعني أن الجمیع 

  . ولكن ھذا یعني أن كل مخلوق، حتى أولئك الذین في الجحیم سوف یعترفون بالمسیح رب. سیخلصون
غنیة القدیسون سیغنون أ. عاشرا، عندما نرى هللا في كل مجده، سوف نحتاج أن نعبر عما ال یوصف

  .  جدیدة، وحتى الخطاة سوف یحیون یسوع من الجحیم
دراما السماء والدنیا، الدراما التي تحدث في نفس : مفاتیح أخرى تساعدنا على فھم الرموز في سفر الرؤیا

الوقت، والتعلیق بین األحكام لیست في الترتیب الزمني، ویمكن أخیرا، مقارنة ھذا السفر مع غیره من 
  .تحدث عن الوقت األخیر لمساعدتك على فھمھ على نحو أفضلاألسفار التي ت
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 أفضل إجابة اختر

 . إذا عرفت رموز سفر الرؤیا، فلدیك الحق في أن تفخر: صحیح أم خطأ -١
 . ال احد ولكن اآلب یعلم متى سوف یعود یسوع: صحیح أم خطأ -٢
 . ، ولیس لفھم كل رمز من الرموزالسبب األكثر أھمیة لدراسة الرؤیا ھو عبادة هللا: صحیح أم خطأ -٣
التمنیات حول أوقات النھایة یمكن أن یؤدي بنا إلى خداع أنفسنا واآلخرین حول ما : صحیح أم خطأ -٤

 . سیحدث
  . اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق

 
 ما ھو قصد هللا من النبوة؟ -٥
 .لجعلنا نعرف ما یعنیھ -أ

 .لیجعلنا ندرس الكلمة -ب
 . لحقیقة من بعض الناسإلخفاء ا -ج
 . لتخبرنا عن یسوع -د 

 
 لماذا التواضع مفتاح لفھم رموز الرؤیا؟ -٦
 . التواضع یسمح لنا باالستجابة لتعلیم الروح القدس -أ
 . التواضع یغلق عقولنا لتفسیرات أخرى -ب 

 . التواضع یساعدنا فقط على أن نعتقد أننا قد نكون مخطئین -ج
  .نفھم أننا ال نستطیع أن نعرف كیف أو متى سینكشف كل شيء التواضع یظھر أننا -د

 
 ما ھي االستجابة الصحیحة للرؤیا؟ -٧
 القلق حول التفاصیل -أ

 مناظرات مع المسیحیین اآلخرین عن آرائھم - ب
 تجاھل أجزاء أخرى من الكتاب المقدس لدراسة الرؤیا فقط -ج
  عبادة هللا -د 
  
 یوحنا وسجد لھ؟ ماذا یقول المالك عندما سقط -٨
 " أنا أستحق العبادة" -أ

 . "أنا خادم هللا  . ال تسجد لي -ب
 ." أنت على حق لیعبدون -ج
  " . ال تسجد لي اآلن - د
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 لماذا هللا یخبرنا عن أوقات النھایة؟ -٩
 . ألنھ یریدنا أن نعرف ذلك وسوف نتابع خطتھ لحیاتنا -أ

 . ى صورتھانھ مدین لنا بالتفسیر، ألنھ خلقنا عل - ب
 . ألنھ یعلم أن العلم في یوم من األیام سیكشف األمر - ج
  . یریدنا أن نعیش حیاة كریمة ونحن ننتظر خططھ لتنكشف - د

 
 ووفقا للدراسة، ماذا سوف یعطینا هللا لنا حتى نتمكن من عبادتھ بطریقة أفضل؟ - ١٠

 جوقة سماویة -أ
 قائد العبادة السماویة -ب
 أغنیة جدیدة -ج
  أصوات مثل المالئكة - د

 
 ما ھي القصص التي تتكشف في الرؤیا؟ -١١

 قصة الكنائس -أ
 القصة الدنیویة -ب
 قصة الخلق -ج
  القصة السماویة - د

 
 ونحن نقرأ األشیاء الرھیبة، والفقرات الصعبة في الرؤیا، ماذا ینبغي لنا أن نأخذ في االعتبار؟ - ١٢

 . ابیسوع المسیح ھو ملك الملوك ورب األرب -أ
 . اللغة الرمزیة لذلك تلك األشیاء الفظیعة لن تحدث حقا -ب
 .وهللا سوف یغیر رأیھ في اللحظة األخیرة ولن ینفذ الدینونة -ج
  .لیس لدینا ما یدعو للقلق ألنھ األمر بعید المنال في المستقبل -د

 

هللا أن تفعل بتلك  ما ھي بعض األشیاء التي وضعتھا في قلبك أثناء دراستك للرؤیا؟ ماذا یریدك
 األشیاء ؟

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

ھل كشف لك الروح القدس أي أمنیات خاصة بك أثناء ھذه الدراسة لسفر الرؤیا؟ أعترف بتلك األشیاء 
 . إلیھ اآلن، و اسألھ أن یغیر تفكیرك و یساعدك على الثقة بھ وبخطتھ

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

أطلب منھ أن یذكرك دائما بما  .أشكر هللا على ما أظھره لك و علمھ لك من خالل ھذه الدراسة
أطلب منھ أن یذكرك بأن  . تصبح الشخص الذي یعیش ویحب مثل یسوعأطلب منھ أن یشكلك ل .علمھ لك

أشكر هللا الذي، على الرغم من  .ھو الذي على العرش، وأنھ قد انتصر بالفعل على الحرب ضد الشیطان
السماء واألرض في یوم من األیام یزول، إال أنك سوف تكون معھ إلى األبد ألنھ دفع دیون ذنبك بدم حمل 

 ! مجدا  .لمسیح ، الذي ذبحهللا یسوع ا
  مالحظات
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، ٩- ٨:٢٢و١٠:١٩كیف یمكنك أن تطبق شخصیا وتعلم اآلخرین أھمیة واقع أنھ، في مناسبتین في   -١

عندما أراد یوحنا أن یسجد للمالك الذي جعلھ یفھم كل شيء في ھذه الرؤیا، وبخھ و قال لھ ال تعبدني 
 كن أعبد هللا؟ ول

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
یمكنك أن تطبق شخصیا وتعلم اآلخرین عن أھمیة عدم االسترشاد بالتمني وأنت تنظر وراء  كیف -٢

 الحجاب في ھذه الرؤیا التي أعطانا إیاھا هللا؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
كیف یمكنك أن تطبق شخصیا وتعلم اآلخرین أھمیة الحقیقة أن بعضا من كل قبیلة و أمة سیكونون  -٣

 )كیف وصلوا إلى ھناك ؟(ھناك حول العرش في السماء؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
 أغنیة جدیدة عندما یجتمعون حول الحمل على عرشھ في لماذا من الضروري إعطاء شعب هللا  -٤

 السماء ؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
ما ھو تطبیقك الشخصي و إستراتیجیتك للتعلیم عندما یقف الكل أمام العرش إال الخطاة الذین یحیون  -٥

 الخروف في حین أن جمھور كثیر من المؤمنین یتغنون أغنیة جدیدة حول العرش؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
وینتھي " أین أنت؟ " : كیف یمكنك أن تطبق شخصیا وتعلم اآلخرین أن الكتاب المقدس یبدأ بالسؤال -٦

 بواقع أنھ حیثما ستكون بعد ذلك یعتمد على أین أنت اآلن؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
كیف یمكنك أن تطبق شخصیا وتعلم اآلخرین أنھ من الممكن أن نفعل شیئا حیال آخرتنا ونحن ما زلنا  -٧

 في ھذه الحیاة؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

  الذھاب إلى العمق


