 Aالرؤيا .رؤيا ٣-١ :١
❖ َمن :يسوع المسيح١ :١ .أ
— اسم السفر – الرؤيا -هو ترجمة اول كلمة في اليونانية األصلية :ابوكالبسيس (والتي تعني "ان تعلن"" ،ان تكتشف"" ،ان
تُظهر") في الرؤيا ،يسوع المسيح يُظهر ذاته ويكشف عن المستقبل.
— يسوع هو موجود من خالل كل السفر كالشخصية الرئيسية.
❖ لماذا :كي يظهر المستقبل١ :١ .ب
— ماذا أظهر هللا في سفر الرؤيا؟ لماذا؟
( )1حتى نستطيع فهم ان هللا يتحكم بكل االحداث التي في هذا العالم.
( )2حتى نكون متأكدين انه سيكون معنا لألبد ،حتى في األوقات الصعبة.
( )3حتى نستطيع ان نجهز لمجيئه.
( )4حتى نطيعه ونحن نعلم بأننا نعتمد عليه.
( )5حتى نؤمن .يوحنا ٢٩ :١٤
❖ كيف :عن طريق الرموز١ :١ .ج
— الكلمة اليونانية المترجمة هنا "بَيَّنَهُ"  -سيماينو -تعني "ان تشرح بالرموز ".ماذا يتضمن ذلك؟
— عندما ندرس الكتاب المقدس ،علينا ان ننظر للمعنى الحرفي للنص ،إال عندما يكون هناك حس رمزي له .في سفر الرؤيا،
علينا ان ننظر للمعنى الرمزي ،إال اذا كان هناك معنى حرفي واضح.
— الرموز في سفر الرؤيا تمثل احداث حقيقية في التاريخ او احداث ستحدث قريباً .اغلبها رموز من العهد القديم ،لذا علينا ان
ندرس العهد القديم كي نفهم هذه الرموز بطريقة صحيحة.
❖ الفائدة :كي نتبارك٣ :١ .
— سفر الرؤيا هو رسالة .عندما تستقبل كنيسة محلية رسالة في ذلك الوقت ،كان شخص ما يقرأها امام كل الكنيسة .كان الكل
يصغي بكل حذر.
— اول السبعة بركات في سفر الرؤيا تتضمن ثالثة نواحي من الحياة المسيحية:
( )1ان تقرأ .مشاركة رؤيا يسوع المسيح.
( )2ان تسمع .دراسة رؤيا يسوع المسيح.
( )3ان تحفظ .طاعة التعليمات في رؤيا يسوع المسيح.
 Bتحيات الكاتب :هللا .رؤيا ٦-٤ :١
❖ يشارك يوحنا الرغبة للنعمة والسالم من الكاتب الحقيقي للسفر ،مثل بولس وبطرس في ترحيبهم (رو ٧ :١؛ اف ٢ :١؛  ١بط :١
)٢
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❖ يختم يوحنا ترحيبه بتذكر عمل يسوع .هو يحبنا ،هو يفدينا ،ويجعلنا ملوك كهنة معه.
 Cالموضوع الرئيسي :المجيء الثاني .رؤيا ٨-٧ :١
❖ يسوع آ ٍ
ت على السحب (متى  .)٣٠ :٢٤سنراه آتياً ،كل من المقامين واالحياء عند مجيئه (دانيال  .)٢ :١٢الذين طعنوه سينوحون
عليه (زكريا )١٠ :١٢
❖ يشار باستمرار لمجيء المسيح الثاني في كل سفر الرؤيا .سيأتي بالحرية للذين ينتظرونه ،والدينونة للذين يحتقرونه.

