االصحاح الثالث عشر من سفر الرؤيا
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درسنا سباعية الكواكب وسباعية الختوم التي كان في اخر ختم فيها سباعية االبواق التي نحن
فيها وبدانا في البوق السابع والذي سيكون فيه السبع جامات غضب هللا.
ففي االصحاح االول كان تعريف بالكاتب وهو يوحنا ثم تعريف بالمتكلم وهو الرب يسوع المسيح
ثم في الثاني والثالث عن السبع مناير وهي السبع كنائس وهي السباعية االولي وهم افسس
المحبوبة وسميرنا المرة وبرغامس المرتبطة وثياتي ار المدعية وساردس رياء التقوى وفالدلفيا
المحبة االخوية الكاذبة والوكدية المرتدة والكنائس هي تمثل تاريخ الكنيسة في االرض بداية من
صعود رب المجد حتى الضيقة من الداخل
ثم في االصحاح الرابع نجد المنظر يتغير وإذا باب مفتوح فى السماء ويرى يوحنا عرش هللا
والمنظر المعزي جدا للنتيجة

ثم تكلمنا في االصحاح الخامس عن السفر المختوم ثم صفات فاتح الختوم وسبب استحقاقه وهو
المسيح بالطبع
واالصحاح السادس وفيه الختوم .االربع االولي واالربع افراس بما فيهم من االول المسيح
والكنيسة االولي وثالث ضربات
ضربة االضطهاد وهو الفرس االحمر الناري ثم الهرطقات والفرس االسود ثم الفرس االخضر باهت
ميت واالسالم
ثم أكملنا معا الختم الخامس وكنيسة الفردوس ومجيئ العبيد ويتحولون الي رفقاء واخوة وهو
زمن العابرين واتعابهم
والسادس وانتظار العريس والزلزلة وبداية زمن االتعاب األرضية وبداية البعد عن المسيح وضعف
الكنيسة وتحولها الي دم وتساقط نجوم اي رجال دين وانفالق السماء كدرج
وبعده انتقلنا الي المنظر السماوي الرائع في االصحاح السابع ليرينا النتيجة قبل ان يتكلم عن
الوسيلة التي قادت هؤالء الجمع الذي ال يحصي الي الملكوت
وبدا االصحاح الثامن يتكلم عن الختم السابع وفيه االبواق السبعة وهي ثالث سباعية في أربع
سباعيات سفر الرؤيا
واالصحاح الثامن بدا يتكلم عن االبواق في الختم السابع ويتكلم عن ستة ابواق اربعه منهم في
االصحاح الثامن واثنين في االصحاح التاسع ثم يتوقف في االصحاح  10و 11الي االية 14
وبعدها يبوق البوق السابع ويتكلم عن النهاية الترتيب التاريخي
وانواع االبواق السبعة هي

اول أربعة انذارات نراها متعلقة بالطبيعة وظروف المعيشة
واالبواق األربعة في االصحاح الثامن
البوق األول :إلقاء برد ونار مخلوطين بدم .وغالبا بدأ زمن النقاد وبداية االسمية
البوق الثاني :إلقاء جبل عظيم متقد .وغالبا زمن الحروب العالمية
البوق الثالث :سقوط كوكب عظيم .وهو تحكم المادة في العلم
البوق الرابع :ظلمة ثلث الكواكب المنيرة .وهي سقوط بعض القادة الدينيين والمبشرين األقوياء
وبعد األربع ابواق تبدأ الثالث ويالت وهم البوق الخامس والسادس والسابع
واالصحاح التاسع فيه البوق الخامس والسادس
والبوق الخامس باختصار غالبا يتكلم عن حرب فكرية الحاديه على مستوي لم يعرفه أحد من قبل
وهو غالبا زمن االرتداد العام او االعداد له
والبوق السادس هو صراعات مادية عنيفة تتسبب في حروب مدمرة وفيها يظهر ابن الهالك في
نهايتها
وبين البوق السادس والبوق السابع فاصل مثلما رأينا بين الختم السادس والختم السابع ايضا.
ففي االصحاح العاشر هو البوق السادس والويل الثاني الي 14 :11
صغير
ًا
سفر
ممسكا في يده ًا
العاشر تكلم عن المالك القوي وهو المسيح كمالك متسربل بالسحاب
ً
تخصصا في فترة
البشرية ،خاصة في فترات الضيق ،وعلى وجه أكثر
مفتوحا يعلن مقاصده تجاه
ً
ّ
ً

ضد المسيح الشديدة الظلمة .وايضا تكلم عن سباعية غير معلنة وهي سباعية الرعود السبعة
التي تكلمت ولم نعرف ماذا قالت ،فاهلل منع يوحنا من أن يذكر أو يسجل ما قالته هذه الرعود.
واالصحاح  11فيه الهيكل وقياس هيكل هللا والدار الخارجية المدوسة وشهادة النبيين الزيتونتان
والمنارتان ونبوتهما وقتلهما وعن الوحش الصاعد من الهاوية باختصار وقيامتهما باختصار
ونهاية الويل الثاني بحدوث الزلزلة وبداية البوق السابع
ولكن سنعود من االصحاح  12ونري نظره اخري تعطينا تفاصيل أكثر ويتكلم عن المسيح والبشرية
الطفل والمرآه وهي الكنيسة والتنين وهو الشيطان وهذا يجعلنا نفهم لماذا يوجد وحوش تضطهد
الكنيسة في أواخر االيام ثم  13والوحش البحري العالمي والوحش االرضي الخاضعين للتنين ثم
 14والتمجيدات والتحذيرات والمناجل ثم في  15و 16الجامات وهي جامات غضب هللا ويتكلم عن
ستة جامات ثم مقطع اعتراضي في  16عدد  15ويكمل الجامه السابعة بعد ذلك ثم يتكلم عن
هالك بابل  17و 18واصحاح  19نزول الرب وبعد هذا نهاية االحداث في  20ثم  21السماء
الجديدة واألرض الجديدة واورشليم الجديدة ثم  22والختام على اقوال هللا
واالبواق والجامات بينهم ترابط ففي البوق هللا ينذر بضربة وفي الجام هللا ينفذ عقاب اشد لمن لم
يسمع لصوت البوق.
وأيضا الجامات مثل االبواق تنقسم الي  4ثم  3القسم األول خاص بالناس الثاني خاص بالويالت
التي ليست في منطقة محدودة ولكن غالبا على العالم.

ونبدأ هنا في اإلصحاح الثالث عشر وسنجده يتكلم عن وحشين وحش من البحر ووحش من
األرض واالثنين يحاربون الكنيسة واالثنين من أسلحة التنين الذي تكلم عنه االصحاح  12الذي
من البدء يكره المرأة
ويتكلم من عدد  1الى  10عن الوحش البحري العالمي الن البحر إشارة للعالم المضطرب بأمواجه
ويتكلم من عدد  11الى  18عن الوحش األرضي وهو ابن الهالك الذي أيضا يعمل مع الوحش
األول وهو ارضي او قد يكون من األرض أي إسرائيل
وبهذا يكمل الثالوث الشيطاني التنين والوحش والنبي الكذاب

3: 13

و رايت واحدا من رؤوسه كانه مذبوح للموت و جرحه المميت قد شفي و تعجبت كل

االرض وراء الوحش
ال زلنا نتكلم عن الوحش البحري او العالمي .الذي وصفه العدد السابق بوصف الممالك القوية
السابقة والمؤيد بقوة التنين أي الشيطان وعرفنا ما أعطاه الشيطان لهذا الوحش العالمي ولهذا له
وصف التنين .وعرفنا أن وحشية هذا الوحش اجتمع فيها وحشية النمر والدب واألسد .وهذه
أشرس الحيوانات البرية .ألنه الوحش االخير ومقصود بها تجتمع فيه كل الصفات الشريرة التي
كانت في الممالك السابقة من مملكة الرومان السريعة القاسية ومادي وفارس الباطشة وبابل
المتكبرة القوية .فوصف هذا الوحش هو انه سريع بال رحمة وعنيف جدا وقاسي ومفترس كل هذا
ألال نستهين به فهو خطير ومواجهته هي قاتلة .هنا سفر الرؤيا استخدم أسلوب بالغي في
توضيح خطورة العدو لهذا نفهم ان الذي يغلبه هو اقوى منه

وعرفنا ان له سلطان عظيم ألنه غالبا سيكون اتحاد عالمي قوي او سلطة عالمية عظيمة.
في هذا العدد يبدأ يركز على أحد رؤوسه من السبع رؤوس التي تكلم عنها في العدد األول والتي
عليها اسم تجديف.
 1: 13ثم وقفت على رمل البحر فرايت وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون
وعلى قرونه عشرة تيجان وعلى رؤوسه اسم تجديف
وكما قلت السبعة رؤوس غالبا هذا رمز لسبع رؤساء لسبع ممالك يتملك الشيطان على قوادها
وغالبا هو ما سياتي بتفصيل أكثر في االصحاح 17
سفر الرؤيا 17
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فالسبعة رؤوس او السبعة جبال والجبل رمز للمملكة القوية والثبات بالقوة االرضية.
او سبع أنواع قوى سواء قوى عسكرية ومعها قوة سياسية ومعها قوة مادية وقوة علمية وقوة
دينية وقوة شعبية وغيرها من أنواع القوى العالمية.
وهذا الرأس كما قال عن كل الرؤوس ان على رؤوسه اسم تجديف وكما وضحت هذا لم يذكر في
أسلوب محاربة التنين طوال التاريخ أي ان اثناء اضطهاد الشيطان للكنيسة سيكون هناك محاوالت
كثيرة يخفي التجديف وال يظهره لكي يخدع فاالضطهاد تجديف على المسيح ولكن بحجة انهم
يسببون قالقل والهرطقات ايضا تجديف على المسيح ولكن غير معلن بادعاء تفسير الكالم
بطريقة أخرى واإلسالم أيضا يجدف على المسيح ولكن بطريقة ملتوية شيطانية يقول شعار ويفعل
عكسه وأيضا حب العالم فكلهم تجديف خفي بطريقة غير مباشرة ولكن في أواخر األيام والشيطان
يعلم ان له زمان يسير سيكون التجديف على الرب ظاهر ومعلن ولن يحاول ان يخفيه فهو على
الرؤوس أي توجهه وتركيزه فهو ال يفكر سوى في التجديف على المسيح وإنكاره والرأس يشير
للفكر واالتجاه .فهذا الوحش يخترع التجديف ضد هللا في العلن والهجوم على المؤمنين ويألف أي
طريقة مهما كانت ضالل ،كذب ،علم كاذب ،شذوذ ،ديانات أخرى ،تكنولوجيا مضلة ،تشتيت،
حقوق وحريات خادعة ،وغيره فقط للتجديف على الرب بوضوح
واحد الرؤوس هي سيكون مميز وهو الذي سيكون شبه متسلط ومن األسباب التي يتدفع لهذا انه
كأنه مذبوح للموت وهذا الجرح شفي فهو يتكلم عن حادثة او حرب او كارثة اقتصادية أو موقف
كاد يقضي عليه ولكنه عاد مرة أخرى مما يثير إعجاب العالم وراءه ،معجبين بقوته ويرون هذا
شديدا ثم يشفى بقوة غريبة
كأنه معجزة .وقد تفهم أن أحد الملوك الذين يتبعونه يجرح جرحا
ً

فيدهش الناس ،وهو بهذا يحاول أن يقلد المسيح الذي قام بعد موته .فالشيطان الذي دائما يقلد
فرغم انه متكبر ولكن رأى ان الناس مجدت الرب لتواضعه حتى الجروح والصليب فيظهر هذا
الوحش العالمي كأنه جرح للموت وشفي حتى ينساق الناس وراؤه وفعال هذه الخطة ستكون
ناجحة الى حد ما لقلة االيمان الحقيقي فسنرى في العدد التالي ان هذا سيدفعهم للسجود للتنين
أي الشيطان الذي سيظنون انه قام بهذه المعجزة الخادعة.

ندرس كلمات العدد
ورأيت = و وهي كاي فالواو يشير للتابع الموقف فغالبا موقف اكتشاف انه كان كأنه مذبوح سيتم
بعد ان يعطيه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما.
وكلمة رأيت ايدون من ايدو وشرحتها سابقا وهي رؤية عينية أي الشهادة هنا لشيء مؤكد وليس
توقع او تشبيه فيوحنا رأي رؤية ولكنه هو يقول ما شهده بعينه في الرؤيا
أحد = وهي في اليوناني  μιανوتعني أحد او تعني أيضا األول في الترتيب فيوم االحد يقال عنه
اول األسبوع ميا تو ساباتون  μια των σαββατωνفلو يعني أحد هو سيكون أحد الممالك
او الرؤساء السبعة ولكن لو األول تعني المتقدم وأول السبع رؤساء والممالك أي المتصدر والذي
يبدأ.
من رؤوسه = في النص اليوناني ال يقول من رؤوسه ولكن يقول الرؤوس των κεφαλων
تون كيفالون فهو يقول نصا ورأيت اول الرؤوس او ورأيت أحد الرؤوس.

وشرحت رأس سابقا تعني التوجه الن الرأس دائما رمز للقيادة والتفكير والتوجه ولألسف عرفنا ان
الشيطان يتحكم في هؤالء الذين يملك عليهم ويوجههم حسب ما يشاء ألنهم سلموا أنفسهم له
بإرادتهم .وبمعنى عام انه سيتملك على مراكز التفكير والقيادة على االرض فلألسف كثير من
القادة والمسؤولين وحتى كثير من العلماء والمفكرين والفالسفة سيكون مسيطر عليهم الشيطان
ويوجه تفكيرهم ومجهودهم لكمال الشر واضطهاد المسيحية والتجديف على الرب حتى لو انهم ال
يؤمنوا بوجوده .فاحترز من الذين في الظاهر يبدوا لهم احترام وهيبة او مدافعين عن مبادئ وغيره
ولكن هدفهم الحقيقي هو ضد الرب يسوع فدائما ركز على الهدف واالتجاه وال يخدعك األسلوب.
(اول رؤوسه) كأنه مذبوح = كلمة اوس  ωςوهي كأنه وتعني أيضا لما وعندما وحين
G5613
ὡς
hōs
hoce
Probably adverb of compound from G3739; which how, that is, in that
manner (very variously used as shown): - about, after (that), (according) as
(it had been, it were), as soon (as), even as (like), for, how (greatly), like (as,
unto), since, so (that), that, to wit, unto, when ([-soever]), while, X with all
speed.
كيف لما بهذه الطريقة نحو بعد هذا حين اقتراب كان ....
أي انه ليس مظهر كأنه مذبوح ولكن موقف حقيقي شبه ذبح فيه .اول رؤوسه حينما كان مذبوح
وكلمة مذبوح = من كلمة سفازو

G4969
σφάζω
̄sphazo
sfad'-zo
A primary verb; to butcher (especially an animal for food or in sacrifice) or
(generally) to slaughter, or (specifically) to maim (violently): - kill, slay,
wound.
مذبوح وبخاصة للحيوانات مذبوح او تعرض لعنف شديد قتل ذبح جرح
ولكن يؤكد انه ليس فقط جرح تعبير
للموت = ايث ثاناتوس أي حالة مثل الموت او حالة مميتة
فهو يتكلم عن اول راس كرئيس (شخص) او مملكة او قوة تعرضت لموقف مثل ذبح ووصل لحالة
مميتة قد يكون موقف مشابه لما حدث لروسيا التي نعرف انها جرحت اقتصاديا للشبه الموت في
انهيار االتحاد السوفيتي وجرحها شفي وعادة روسيا بقوة مرة ثانية .او عن شخص سيتعرض
فعال لموقف شبه يذبح فيه للموت ويشفى
وجرحه = وهي بيليجي  πληγηالتي تعني ضربة قوية وأيضا جرح
G4127
́πληγη
̄plēge
'play-gay
 From G4141; a stroke; by implication a wound; figuratively a calamity:plague, stripe, wound (-ed).

ضربة بتطبيق جرح ومجازيا طاعون ضربة جرح
(ضربته) المميت = أي هذه الضربة او الجرح الذي كان مثل الذبح يقود للموت
شفي = هي في اليوناني تم عالجه من كلمة ثيرابيو
G2323
θεραπεύω
̄therapeuo
Thayer Definition:
1) to serve, do service
2) to heal, cure, restore to health
Part of Speech: verb
ثيرابيو يخدم يشفى يعالج يستعيد صحة .فهو شفي عن طريق ان تم عالجه ورغم هذا سيعتبرونه
عجيبة .فقد يبدوا للناس انه شفي بمعجزة خادعة ولكن هو شفي من عالج.
وتعجبت =
G2296
θαυμάζω
̄thaumazo
thou-mad'-zo
From G2295; to wonder; by implication to admire: - admire, have in
admiration, marvel, wonder.
من ثاومازو وتعني تعجب بتطبيق اعجاب وانبهار ودهشة وتعجب

أي انبهروا بما حدث له من شفاء فهؤالء الذين تركوا الرب أصبحوا ينخدعوا بسهولة ألنهم ال
يمتلكوا ارشاد الروح القدس الذي يعطي روح االفراز.
كل األرض = اليوناني به كلمة اين  ενفهو في كل األرض .بمعنى ان سيكون له كثيرين جدا
يتبعوه ولكن ليس كل األرض ولكن له اتباع في كل مكان في األرض وغالبا في كل مكان قيادي
سواء سياسي او علمي او غيره .وبخاصة بسبب ضعف االيمان
إنجيل لوقا 8 :18
ِ
ان َعَلى األَْر ِ
َّ ِ ِ
ِ ِ
ض؟».
يم َ
َولك ْن َم َتى َج َ
اء ْاب ُن اإل ْن َسان ،أََل َعل ُه َيجُد اإل َ
إنجيل متى 12 :24
َوِل َك ْثَرِة ِ
اإل ْثمِ َتْبُرُد َم َحَّب ُة اْل َك ِث ِ
ين.
ير َ
أي لألسف الذين رفضوا المسيح بأشكال مختلفة سيكونون األغلبية
اما كلمة األرض وشرحتها سابقا لها معنيين اما تعني االرضيين سكان الكرة األرضية كلها او تعني
األرض كإشارة لليهودية عندما يقول البحر واألرض كالعالم واليهود .فلو كان يقصد االرضيين فهو
إشارة الى ان كل من ترك الرب الحقيقي هذا سينخدع بالوحش البحري .ولو يقصد اليهودية فهو
يقصد ان اليهود سينخدعون بهذا الوحش العالمي ألنه بعد ان شبه اتفق العالم عليهم وبخاصة
في القضية الفلسطينية او موضوع خالف الغاز الطبيعي أو غيرها بسبب هذا الرئيس سيحول
الكفة في صالحهم بعد شفاؤه .ولكن هنا غالبا يقصد كل األرض.

وراء = أي اتبعوه وهذا من معانيها اللغوية .سواء اتبعوه سياسيا او فكريا او حتى دينيا او أي
توحيد يقوم به.
الوحش = وشرحت سابقا كلمة وحش ثيريون تعني حيوان خطير صفاته وحشية
فهنا رغم ان أسلوبه العالمي وقتها سيخدع الكثيرين بالنظام العالمي والتقدم والشهوات اال ان
الكتاب المقدس يعلن بوضوح ان طبيعته وحقيقة جوهره هو وحشي وتطلق كلمة وحش على القوى
التي من شأنها التخريب والتدمير واالستبداد بالشر والتسلط عليهم.
فرمز الوحش دائما يعبر عن القوة والبطش وقد يشير إلى أداة من أدوات الشيطان .وقد يكون هو
القوة العالمية التي تساعد ابن الهالك
ووصف الشيطان ومن يتبعه بالوحش الن صفاته وحشيه يهلك حتى من يتبعه ويستسلم له
فتسميته بهذا هو نصيحة وتحذير
فسواء هو رئيس او اتحاد عالمي او غيره المهم انه من الشيطان وضد أبناء هللا ويخدع ويهلك

المعنى الروحي
هذا العدد يوضح لنا ان في أواخر األيام ستحدث أشياء تثير التعجب ولكن ال يجب علينا ان
ننخدع بها فلو حدث ان مملكة او قوة او شخص كرئيس مرموق حدث له موقف مميت وشفي او
شفيت هذه القوة بشيء يبدوا في الظاهر اعجازي يثير التعجب ال يجب ان ننخدع ونذهب وراؤه بل
نسير بإرشاد الروح القدس وعلى نور كلمة الرب .ال تنخدعوا بأي شيء مبهر لو ال يمجد المسيح

ألنه غالبا سيكون خداع .وأيضا العدد يوضح ان الذين يتركون الرب ويلحدوا او يتجهوا ألي عبادة
أخرى هؤالء ألنهم ال يوجد فيهم استنارة الروح القدس فهؤالء سيخدعون بسهولة .فحتى من
يرفض هللا هو بدون ان يدري يسلم نفسه للوحش ألنه ال حماية من الوحش اال بقبول هللا ربا
ومخلصا الذي ال يستطيع أحد ان يخطف من يديه .وأيضا من يبتعد عن الرب ويفتر روحا هذا
ممكن ينخدع ألنه يخسر روح االفراز داخله.
وحتى لو رأينا اغلب البشر اتفقوا على شيء فاألغلبية ليست بدليل فكثي ار كانت األغلبية خطأ.
المهم هو الخبرة الروحية العميقة مع الرب التي تكسب كل مؤمن روح االفراز لكيال ينخدع باي
شيء في العالم.
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 14 :5
ِ
الطعام اْلَقو ُّ ِ ِ ِ
وأ َّ َّ
الت ْمِي ِ
اس ُم َدَّرَب ًة َعَلى َّ
ين ِب َسَب ِب َّ
يز
الت َمُّر ِن َق ْد َص َار ْت َل ُه ُم اْل َح َو ُّ
ينَّ ،الذ َ
ِي َفلْلَبالغ َ
َ
َما َ ُ
َبْي َن اْل َخْي ِر َو َّ
الشِّر.
فالمنقذ من هذه الخديعة الصعبة هو أن تتمرنوا روحيا لتصير حواسكم الروحية مدربة لكيال
تنخدعوا مع العالم

4: 13

وسجدوا للتنين الذي اعطى السلطان للوحش وسجدوا للوحش قائلين من هو مثل

الوحش من يستطيع ان يحاربه

عرفنا في االعداد السابقة ان الوحش البحري او العالمي والممالك القوية السابقة والمؤيد بقوة
التنين أي الشيطان وعرفنا ما أعطاه الشيطان لهذا الوحش العالمي ولهذا له وصف التنين .وعرفنا
أن وحشية هذا الوحش اجتمع فيها وحشية النمر والدب واألسد كلهم مجتمعين .وفي العدد السابق
ركز على أحد رؤوسه من السبع رؤوس او الرأس األول التي تكلم عنها في العدد األول والتي
عليها اسم تجديف .فهو األول أو أحد السبع رؤساء لسبع ممالك يتملك الشيطان على قوادها
وغالبا هو ما سياتي بتفصيل أكثر في االصحاح  17فالسبعة رؤوس او السبعة جبال والجبل رمز
للمملكة القوية والثبات بالقوة االرضية .او سبع أنواع قوى
وهذا الرأس كما قال عن كل الرؤوس ان على رؤوسه اسم تجديف وكما وضحت أن هدف وأسلوب
هذا الوحش هو اختراع التجديف ضد هللا في العلن والهجوم على المؤمنين ويألف أي طريقة مهما
كانت ضالل ،كذب ،علم كاذب ،شذوذ ،ديانات أخرى ،تكنولوجيا مضلة ،تشتيت ،حقوق وحريات
خادعة ،وغيره فقط للتجديف على الرب بوضوح
واحد الرؤوس هي سيكون مميز وهو الذي سيكون شبه متسلط ومن األسباب التي يتدفع لهذا انه
كأنه مذبوح للموت وهذا الجرح شفي فهو يتكلم عن حادثة او حرب او كارثة اقتصادية أو موقف
كاد يقضي عليه ولكنه عاد مرة أخرى مما يثير إعجاب العالم وراءه ،معجبين بقوته ويرون هذا
شديدا ثم يشفى بقوة
كأنه معجزة .وقد تفهم أن أحد الملوك الذين يتبعون الشيطان يجرح جرحا
ً
غريبة فيدهش الناس وراؤه وفعال هذه الخطة ستكون ناجحة الى حد ما فسنرى في هذا العدد ان
هذا سيدفعهم للسجود للتنين أي الشيطان الذي سيظنون انه قام بهذه المعجزة الخادعة لهذا
الرأس.

وتعبير سجدوا للتنين قد يكون بمعناه الحرفي سجود حقيقي في شكل عبادة مثل عبادة الشيطان
قد تكون ستنتشر أكثر التي سيتخيلون ان له القدرة على صنع معجزات وقوات شفاء .او يكون
سجود بمعنى خضوع وانسياق وتسليم بالكامل إلرادة واهداف وقيادة الشيطان لهم وتملك عليهم
حتى لو ال يدركوا انهم يتبعونه من أي طريق اخر غير المسيح .وهذا في حد ذاته عبادة للشيطان
وبنوة للشيطان
انجيل يوحنا 8
 34: 8اجابهم يسوع الحق الحق اقول لكم ان كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية
 44: 8انتم من اب هو ابليس و شهوات ابيكم تريدون ان تعملوا ذاك كان قتاال للناس من البدء
و لم يثبت في الحق النه ليس فيه حق متى تكلم بالكذب فانما يتكلم مما له النه كذاب و ابو
الكذاب
رسالة يوحنا الرسول األولى 10 :3
اهرو َن وأَوالَد ِإبلِيس ُ :ك ُّل من الَ ي ْفعل اْل ِبَّر َفَليس ِمن ِ
هللا َ ِ
ِبه َذا أَوالَد ِ
هللاَ ،وَك َذا َم ْن الَ ُي ِح ُّب
ْ ُ
َْ َ
َْ ُ ْ َ
ظ ُ
َْ َ َُ
اه.
أَ
َخ ُ
فأي شيء يخالف وصايا هللا من شذوذ وتشجيعه او حتى اعتباره حقوق وأيضا الحاد وانكار وجود
هللا أو عبادات أخرى مثل اإلسالم او غيره كلها هي بنوة إلبليس وعبادة له ألنه كلها في الشر
والظلمة .ألنه يوجد طريق واحد هو الرب يسوع المسيح
إنجيل يوحنا 6 :14

َّ
َحٌد َيأ ِْتي ِإَلى ِ
اآلب ِإالَّ ِبي.
يق َواْل َح ُّ
س أَ
ال َل ُه َي ُسو ُع« :أََنا ُه َو الط ِر ُ
ق َواْل َحَيا ُةَ .لْي َ
َق َ
أي طريق اخر هو من الشيطان مهما كان يبدوا مرموقا بطريقة خادعة
وقد يكون االثنين بمعنى عبادة شيطانية موحدة بأي صورة وأيضا خضوع للشيطان بالكامل .وأيضا
بنفس المعنى سجدوا للوحش أي خضعوا لنظامه وقوانينه واسلوبه وسلموا له تماما وأصبحوا يتكلوا
عليه في أمور حياتهم ألنهم ظنوا انه من مثله ومن يقدر ان يضع لهم نظام موحد مثل هذا
الوحش العالمي .وتعبير من مثل الوحش هو نفس فكر وإرادة الشيطان وسبب سقوطه وهو التكبر
حينما قال أصير مثل العلى (أش )14:14وبهذه الحيلة أسقط إبليس آدم وحواء إذ قال لهما إن
أكلتما تكونان كاهلل (تك( )5:3مثل هللا)
ومن يستطيع ان يحاربه ألنه سيكون مسيطر على كل شيء تقريبا وكل الوسائل العالمية تؤيده
وفي يده قوى عسكرية ومعها قوة سياسية ومعها قوة مادية وقوة علمية وقوة دينية وقوة شعبية
وغيرها .وأيضا قد يكون هذا بعد قتل الزيتونتان والمنارتان كما رأينا في االصحاح السابق فهذا
يجعله يفتخر أكثر انه ال يوجد أي انسان يقدر ان يحاربه حتى لو كان له القدرة على صنع
معجزات مثل الزيتونتان .فبعد موتهما كثيرين سيخضعون له أكثر من غير المؤمنين حتى رغم
استعالن شره وانه مؤيد من الشيطان.
وسنعرف الحقا ان هذا سيحدث في زمن االثنين وأربعين شه ار وانه بالفعل سيتغلب على القديسين
والمؤمنين ويغلبهم.

وندرس كلمات العدد معا
وسجدوا = كلمة واو وهي كاي نتيجة للتتابع أي بسبب ما حدث سابقا مثل قتل الزيتونتان وأيضا
الذي جرحه المميت الذي شفي هذا سيجعلهم يسجدوا للتنين
وكلمة سجدوا وهي  προσεκυνησανبروسيكونيسان من بروسكونيو
G4352
προσκυνέω
̄proskuneo
pros-koo-neh'-o
From G4314 and probably a derivative of G2965 (meaning to kiss, like a
dog licking his master’s hand); to fawn or crouch to, that is, (literally or
 figuratively) prostrate oneself in homage (do reverence to, adore):worship.
وهي غالبا من كلمة كون التي تعني كلب وتعني التقبيل مثل الكلب ليد سيده أي هو وصف
للسجود حرفيا ومجازيا خر في خضوع كاحترام وعبادة
فمعناه المباشرة سجود بمعنى عبادة وأيضا مجازيا خضوع كامل واحترام.
للتنين = وعرفنا سابقا ان التنين هو الشيطان وهذا اسم من اسماؤه األربعة التنين الحية القديمة
ابليس والشيطان .وهذا االسم يعبر عن قسوة الشيطان وجبروته

الذي أعطى = وشرحتها سابقا دفع بقوة وهذا تأكيد ان التنين او الشيطان اعطى كل هذه الصفات
والقدرات للوحش العالمي ليس بدون مقابل ولكن لهدف ان الوحش العالمي بوسائله المختلفة
يستغل كل هذه القدرات لكي يضل الناس ويجعلهم يسجدوا للشيطان ويخضعوا له.
السلطان = وشرحتها سابقا فهي اكسوسيان وبمعنى مقدرة صالحية قوة قدرة حرية سلطة سلطان
تسلط قوة تحكم سلطة حرية
فسلطان الشيطان الذي يمتلكه على كل أبناء المعصية
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 2 :2
ِ
ِ
يها َقْبالً َح َس َب َد ْه ِر ه َذا اْل َعاَلمَِ ،ح َس َب َرِئ ِ
طِ
وح َّال ِذي َي ْع َم ُل
الر ِ
ان اْل َه َو ِاءُّ ،
يس ُسْل َ
َّالتي َسَل ْك ُت ْم ف َ
اآلن ِفي أَبَن ِ
اء اْل َم ْع ِصَي ِة،
َ
ْ
فلألسف أبناء المعصية الغير مسيحيين او حتى االسميين سيكون خاضعين للوحش العالمي
وسيؤيدونه بقوة وبعنف ضد المسيح وابناؤه حتى لو كان واضح ان اعماله وحشية وشريرة ،وهو
يعمل فيهم ويستخدمهم بقوة لتحقيق اغراضه سواء يعبدوه او ينفذون ارادته بدون ان يدركوا.
للوحش = شرحتها سابقا كلمة وحش ثيريون تعني حيوان خطير صفاته وحشية فرمز الوحش
دائما يعبر عن القوة والبطش فهنا رغم ان أسلوبه العالمي وقتها سيخدع الكثيرين بالنظام العالمي
والتقدم والشهوات اال ان الكتاب المقدس يعلن بوضوح ان طبيعته وحقيقة جوهره هو وحشي
وتطلق كلمة وحش على القوى التي من شأنها التخريب والتدمير واالستبداد بالشر والتسلط
عليهم .وهو على عكس ما يدعي انه يريد حريات هو يريد اقماع وتسلط وابادة من يخالفه في

الرأي .ونرى مقدمات هذا في الزمن الذي نعيشه .فمن يدافعون عن حقوق الشواذ تحت شعار
الحرية هم نفسهم ال يقبلون من يعبر عن رأيه بحرية ويقول ان الشذوذ خطية ويطاردوهم
ويسجنوهم ويرفعوا عليهم قضايا تعويض ضخمة ليدمروا مستقبلهم ويقطعوا لسانهم .وأيضا
الملحدين الذين ينادوا بحرية العلم ال يقبوا األدلة العلمية االخرى على الخلق بل يطردوا من يخالفه
في الرأي من الجامعات ويمنعوهم من المنح والتدريس وال ينجحوا أي طالب ال يقتنع بفرضياتهم.
ومن ينادون بحرية وجود مسلمين في الغرب هم نفسهم يسجنون مخالفيهم في الرأي تحت
اتهامهم بالكراهية لمن يظهر شرور اإلسالم .وأيضا الليبرال الذين ينادوا بالحرية والتعبير هم
نفسهم يحرقون ويدمرون عندما يخسرون انتخابات .دائما الشيطان واتباعه ينادوا بشعار وينفذوا
عكسه مثلما نرى في اإلسالم الذي يقول شعار وينفذ عكسه.
وسجدوا للوحش = هو نفس التعبير السابق عن السجود للشيطان أي الشيطان عندما يتملك على
نظام يعطيه مجد فيه ادعاء حرية كاذب ولكن الحقيقة فيه اجبار والهدف ان يكون سجود وخضوع
للشيطان من خالل هذا الوحش .مثلما اعطى الشيطان جبريل لرسول اإلسالم ان يقول انا سيد
الخلق ويتكبر وان الناس تصلي لرسول االسالم باستمرار في كل مرة يذكر اسم الالت األكبر.
ومثلما يمجد العلماء الملحدين االن كما لو كانوا معصومين ،ونفس االمر يتكرر لكل من يؤيد
الشيطان يكون في الظاهر ممجد وال نجد فيه أي صفة تواضع حقيقية حتى لو تظاهر بهذا.
قائلين =  λεγοντεςليجونيتيس قائلين وليس وقالوا أي ان يستمروا يمجدوه
وهذه الكلمة من مصدر ليجو التي تعني يقول هي تعني أيضا تأكيد وتعليم
G3004

λέγω
̄lego
Thayer Definition:
1) to say, to speak
1a) affirm over, maintain
1b) to teach
1c) to exhort, advise, to command, direct
1d) to point out with words, intend, mean, mean to say
1e) to call by name, to call, name
1f) to speak out, speak of, mention
يقول يؤكد يستمر قائال يعلم ينصح يأمر يوجه يشير بكلمات يدعو
ففيها تأكيد على الشيء الذي يقال وتعليم واعتراف وغيره
فهم يقولوا التعبيرات التالية ويؤكدوها ويشهدوا على صدقها ويعترفوا بها وأيضا يعلموها ويحاولوا
اجبار الكل على اتباعها .فهؤالء من اساليبهم االستمرار في تكرار كالمهم حتى يصدق ويصبح
حقيقة رغم انهم كذب .فانتبهوا من الشعارات والمبادئ التي يكرروها ولألسف يصدقها البسطاء
كما لو كانت حقائق من كثرة تكرارها رغم انها خداع شيطاني
من هو مثل الوحش = من مثل تيس هومويوس

من يشبه او من هو مثله على الوحش .وهو أسلوب ليس تساؤل ولكن هو اعالن انه ال يوجد
مثل الوحش أي الوحش هذا بالمقاييس األرضية ال يوجد من يضاهيه او يقدر ان يقف امامه او
له قوته او نظامه .هذا يوضح ان لن يمكن إلنسان ارضي ان يتخلى عن الوحش العالمي
ونظامه .فيجب ان نستعد جيدا روحيا ألنه بالفعل سيكون صعب.
من يستطيع = من له القدرة
ان يحاربه = بوليميساي ميت اوتو أي "يتحارب معه"
وكلمة حرب
G4170
πολεμέω
̄polemeo
pol-em-eh'-o
From G4171; to be (engaged) in warfare, that is, to battle (literally or
figuratively): - fight, (make) war.
يكون في حرب معركة لفظيا او مجازيا صراع حرب.
فأي يحاربه او يصارعه .أي هذا النظام العالمي سيكون له قدرة رهيبة يخاف أي أحد او مجموعة
أو دولة ان تقف امامه في حرب .او حتى ال يستطيع ان يغلبه في حوار او مناظرة كالمية او
غيره ألنه مخادع وذو سلطان ويستخدم سواء اعالم او غيره ليفوز.
أي كل انسان ارضي سواء باقتناع او بخوف سيكون خاضع للوحش ولكن االغلب سيكون بخوف

فحتى من يرفض هللا هو بدون ان يدري يسلم نفسه للوحش ألنه ال حماية من الوحش اال بقبول
هللا ربا ومخلصا الذي ال يستطيع أحد ان يخطف من يديه
فسواء هو رئيس او اتحاد عالمي او غيره المهم االن انه من الشيطان وضد أبناء هللا ويسيطر
ولن يستطيع ان يقف امامه أحد ارضي.

المعنى الروحي
العدد يخبرنا مسبقا انه ال نتعجب عندما نجد البشر الذين رفضوا الرب سواء مسلمين بوزيين
ملحدين او غيرهم رغم اصرارهم على رفض وجود إله اال انهم سينخدعون وسينساقون سريعا وراء
هذا الوحش العالمي وهذا يوضح ان البعد عن الرب هو بعد عن الحماية وبعد عن الحكمة واالفراز
وتجعل االنسان يتأثر باي رياح فكرية واي خديعة.
ولهذا أبناء الرب يجب ان ننتبه لكل تعليم وال نستطيع ان نميز اال من خالل روح هللا القدوس
فيجب علينا باستمرار ان نكون ممتلئين من روح الرب .وأيضا توعية لصغار النفوس يجب ان ال
نخاف الن العالم سيحاول ان يجعلنا نتحاشى الكالم عن الحق وهم يكرروا مبادئهم الكاذبة اعدادا
لمجيء الوحش فيكون الكل خاضع له .فال تخاف من ان تقول على الخطية انها خطية وال تخاف
ان تقول على الحق انه حق وال تخاف ان تقول على اإلسالم انه من الشيطان وال تخاف ان تقول
بعض مبادئ السياسة هي خطأ وال تخاف ان تقول على أي شيء ال يمجد الرب انه خطا
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َما أَْن َت َفاصح ِفي ُك ِل َشي ٍءِ .
اع َم ْل َع َم َل اْل ُمَب ِّش ِرَ .ت ِّم ْم ِخ ْد َم َت َك.
َ 5وأ َّ
اح َتم ِل اْل َم َشَّقاتْ .
ْ
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ألنك لو تنازلت وأصبحت تكتم الحق ألنه ضد االتجاه العام وضد األغلبية ولكيال تكون منبوذ ليس
فقط ستكون سبب غير مباشر في عدم معرفة البسطاء وهالكهم ودمهم سيكون على رأسك ألنهم
سيكونون يسمعون لتكرار شعارات االرضيين المتكررة الكاذبة فقط وال يسمعوا للحق الكتابي منك
بل أيضا ستجد نفسك تخضع للشيطان وتصبح من الهالكين دون ان تدري
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ِِ
لك ْن ِإ ْن َكان ِإْن ِجيُلَنا م ْك ُتوماَ ،فِإَّنما هو م ْك ُت ِ
وِ
ين،
وم في اْل َهالك َ
َ
َ
َ َُ َ ٌ
َ ً
أيضا حاول ان ال تخضع ألي شيء تشعر انه ليس من هللا او ضد طرق الرب الن عاقبته تكون
خضوع وقيد للشيطان.
تمسك بالحق مهما كلفك وتذكر ان الغلبة بدم المسيح وليس بالخضوع لنظم العالم ضد المسيح

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 11 :12
وهم َغَلبوه ِب َد ِم اْل َخر ِ
وف َوب َِكلِ َم ِة َش َه َاد ِت ِه ْمَ ،وَل ْم ُي ِحُّبوا َحَي َات ُه ْم َح َّتى اْل َم ْو ِت.
َ ُْ ُ ُ
ُ
الرب يعطيكم روح االفراز والغلبة واليقظة الروحية باستمرار

والمجد هلل دائما

