 Aرسالة المالك األول .رؤيا ٧-٦ :١٤
❖ البشارة األبدية
َارة ٌ أَبَ ِديَّةٌ" وهذا يعني ،الخبر السار عن الخالص بالنعمة من خالل ذبيحة يسوع.
— الرسالة هي " بِش َ
َ
َ
— هي ابدية ألنها تم تخطيطها " قَ ْب َل األ ْز ِمنَ ِة األزَ ِليَّ ِة" (تيطس  ،)٢ :١لم تتغير أبدًا ولن تتغير ،والحياة األبدية تعتمد
على قبولها او رفضها.
❖ الخوف والدينونة
— ماذا يعني "خافوا هللا"؟
( )1عبادته (تكوين )٥٣ :٣١
( )2التعامل معه بجدّية (خروج )٢٠ :٩
( )3حفظ ناموسه (تثنية )٢ :٦
( )4خدمته (تثنية )٢٠ :١٠
— ما هي "دينونته"؟
— تبدأ الدينونة بينما يُب ّ
شر باإلنجيل .هذا يُعرف بدينونة ما قبل المجيء (قبل المجيء الثاني) .المصير النهائي لكل
شخص هو يُحدد في هذه الدينونة (رؤيا )١١ :٢٢
❖ دعوة للعبادة
معرفة في الوصايا األربعة األولى:
— يهاجم الصراع األخير العبادة الحقيقية كما هي ّ
( )1اعبد هللا وحده (خر  )٣-٢ :٢٠اعبد الشيطان (رؤيا )٤ :١٣
( )2ال تصنع صورة لتعبدها (خر  )٦-٤ :٢٠اعبد صورة الوحش (رؤيا )١٥-١٤ :١٣
( )3ال تجدّف على اسم هللا (خر  ) ٧ :٢٠جدف على هللا واسمه (رؤيا )٦ :١٣
( )4اعبد الخالق في السبت (خر  )١١-٨ :٢٠األحد هو يوم العبادة (رؤيا )١٧ :١٣
 Bرسالة المالك الثاني .رؤيا ٨ :١٤
❖ سقطت بابل
— تأسست بابل عن طريق اشخاص لم يؤمنوا بوعود هللا (تكوين  .)٩-١ :١١جعل نبوخذنصر بابل "عظيمة"
(دانيال  )٣٠ :٤وتنبأ اشعياء بسقوطها بسبب زناها (اشعياء .)٩ :٢١
— بابل األخيرة تتكون من أنظمة دينية رفضت الحق وقبلت عقائد باطلة مثل:
مخمورا ،حتى ال يفكروا بطريقة صحيحة ويقبلوا الحق.
— هذا هو "الخمر" الذي جعل كل العالم
ً
 Cرسالة المالك الثالث .رؤيا ١٣-٩ :١٤
❖ المصير األخير
— الذين شربوا من خمر بابل سيشربون من خمر غضب هللا .يُسكب الخمر في سبعة ضربات (رؤيا ٧ :١٥؛ :١٦
.)٢١-١
— يُستخدم النار والكبريت لتمثيل الدينونة اإللهية (تكوين ٢٤ :١٩؛ اشعياء ١٠-٨ :٣٤؛ يهوذا )٧
— يصعد دخان عذابهم لألبد .هذا يعني ان النتائج أبدية.
— في المجيء الثاني ،الذين قبلوا الدعوة النهائية للبشارة األبدية سيعيشون لألبد (رؤيا ١٦-١٤ :١٤؛ متى :١٣
 .)٣٠الذين لم يقبلوا البشارة سيموتون (رؤيا .)٢٠-١٧ :١٤

