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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.
ووصلنا الى 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
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وأ ِ
ِ
َن يصَنع حربا مع اْل ِق ِد ِ
ان َوأُ ةم ٍة.
ُع ِط َي ُسْل َ
طاًنا َعَلى ُك ِل َق ِبيَل ٍة َولِ َس ٍ
يس َ
ين َوَي ْغلَب ُه ْمَ ،وأ ْ
َ ْ
ُعط َي أ ْ َ ْ َ َ ْ ً َ َ

ال زلنا نتكلم عن الوحش البحري او العالمي .الذي وصفه االعداد السابقة 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 .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 .كل هذا لكيال نستهين به فهو خطير ومواجهته هي قاتلة.
وعرفنا ان له سلطان عظيم ألنه غالبا سيكون اتحاد عالمي قوي او سلطة عالمية عظيمة .وهو بالفعل
اعطي فما ليتكلم بعظائم وتجاديف أي ان تجديفه سيكون بشع جدا وشرس جدا وفي غاية القسوة في
نهاية الزمان.
وسيكون له ان يجعل بسلطان أي ان يفعل ويغير مجري ات األمور لمدة اثنين وأربعين شهرا أي بعد
استعالن ابن الهالك وحدوث رجسة الخراب
وهنا سيخبرنا بشيء مهم قد يبدوا للبعض انه محزن جدا وهو انه سيصنع حرب مع القديسين ويغلبهم.
فكيف الشر يغلب الخير وكيف الشرير يغلب أبناء النور؟ وهذا سؤال يتكرر كثيرا عندما ينهزم أي من أبناء
الرب امام الشر .ولكن أبناء الرب العارفين كلمته ال يتعجبوا من هذا الن المسيح سبق وأخبرنا ان الهزيمة
هنا فقط جسدية
إنجيل متى 28 :10

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وهاَ ،ب ْل َخا ُفوا ِباْل َحرِ
َن
ِي ِم َن اةلذي َي ْقدُر أ ْ
س َال َي ْقدُرو َن أ ْ
َن َي ْق ُتُل َ
َو َال َت َخا ُفوا م َن اةلذ َ
ين َي ْق ُتُلو َن اْل َج َس َد َولك ةن الةن ْف َ
ِ
س َواْل َج َس َد ِكَل ْي ِه َما ِفي َج َهةن َم.
ُي ْهل َك الةن ْف َ
إنجيل لوقا 4 :12
ِ ِ
لكن أَقُول َل ُكم يا أ ِ ِ
ِ
س َل ُه ْم َما َي ْف َعُلو َن أَ ْك َثَر.
َو ِ ْ
َحةبائيَ :ال َت َخا ُفوا م َن اةلذ َ
ين َي ْق ُتُلو َن اْل َج َس َدَ ،وَب ْع َد ذل َك َل ْي َ
ُ ْ َ
أي يضهدهم ويقتلهم .وأنواع انتصاره يخبرنا بها دانيال النبي
سفر دانيال 11
ِ
السي ِ
ة ِ
ف َوبِالةل ِه ِ
اهمو َن ِم َن ة
الش ْع ِب ُي َعلِ ُمو َن َك ِث ِ
اما.
يب َوب ة
ير َ
ينَ .وَي ْعثُُرو َن ِب ة ْ
ِالس ْب ِي َوبِالن ْهب أَةي ً
َ 33واْل َف ُ
يال ،وي ةت ِصل ِب ِهم َك ِثيرو َن ِبال ةتمُّلَق ِ
ِ
ات.
َ 34فِإ َذا َع َثُروا ُي َعا ُنو َن َع ْوًنا َقل ً َ َ ُ ْ ُ
َ
أي بالقتل وبنيران بأنواع مختلفة من االضطهادات وبالسبي والسجن وبسرقة ما يمتلكون بل وتستمر
العثرات التي يقول عنها التملقات .فهو سيضهدهم بأنواع مختلفة وسينتصر ويسقط القديسين ولكن
سيكون لهم عون ليفوزوا بالحياة األبدية
كما حدث مع المسيح نفسه ،لمن يقيس بمقياس ارضي فقد نجحت مؤامرة الشيطان ضده وصلب ومات
إنجيل يوحنا 20 :15
اُ ْذ ُكروا اْل َك َ ِ
ِن َكا ُنوا
اض َ
َع َ
ظ َم ِم ْن َسِي ِد ِهِ .إ ْن َكا ُنوا َق ِد ْ
ط َه ُدوِني َف َسَي ْض َط ِه ُدوَن ُك ْمَ ،وِ ْ
س َع ْبٌد أ ْ
ال َم اةلذي ُقْل ُت ُه َل ُك ْمَ :ل ْي َ
ُ
ال َم ُك ْم.
ال ِمي َف َسَي ْح َفظُو َن َك َ
َق ْد َح ِفظُوا َك َ

لكن المسيح هو الذي انتصر على إبليس في معركة الصليب فبالمقياس األرضي هو ينتصر وينجح كما
أخبرنا دانيال النبي
سفر دانيال 8
افي اْلوج ِه وَف ِ
اصي ي ُقوم ملِ ٌك ج ِ
آخ ِر ممَل َك ِت ِهم ِع ْن َد َتما ِم اْلمع ِ
 23وِفي ِ
اه ُم اْل ِحَي ِل.
َ ُ َ َ
َْ َ
ََ
َ
ْ
َْ
َ
ِ
ِ
ظماء و َشعب اْل ِق ِد ِ
ين.
س ِب ُق ةوِتهُ .ي ْهلِ ُك َع َجًبا َوَي ْن َج ُح َوَي ْف َع ُل َوُي ِب ُ
يس َ
َ 24وَت ْعظُ ُم قُ ةوتُ ُهَ ،ولك ْن َل ْي َ
يد اْل ُع َ َ َ َ ْ َ
ِح َذا َق ِت ِه ي ْن َج ُح أ َْي ًضا اْلم ْكر ِفي ي ِد ِه ،وي َتع ة
يري َنَ ،وَي ُقوم َعَلى َرِئ ِ
ظ ُم ِبَقْل ِب ِهَ .وِفي اال ْط ِمْئَن ِ
ان ُي ْهلِ ُك َك ِث ِ
يس
َ 25وب َ
َ ََ َ
َ ُ
َ
ُ
الرَؤس ِ
ال َي ٍد َي ْن َك ِسُر.
اءَ ،وبِ َ
ُّ َ
َ 26فر ْؤيا اْلمس ِ
ام َك ِث َيرٍة».
الصَب ِ
اح اةل ِتي ِقيَل ْت ِه َي َح ٌّق .أَ ةما أَ ْن َت َفا ْكتُمِ ُّ
اء َو ة
الر ْؤَيا ألَ ةن َها ِإَلى أَةي ٍ
ُ َ ََ
وأيضا
سفر دانيال 11
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ير َولِل ةت ْبِي ِ
ام ِت َحاًنا َل ُه ْم لِل ةت ْط ِه ِ
يع ِاد.
َ 35وَب ْع ُ
ض اْل َفاه ِم َ
يض ِإَلى َو ْقت الن َه َاية .ألَ ةن ُه َب ْع ُد ِإَلى اْلم َ
ين َي ْعثُُرو َن ْ
ور ع ِجيب ٍة عَلى ِإ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ة
ة ِ
ِ ِ
له الآلِ َه ِةَ ،وَي ْن َج ُح ِإَلى
ُم ٍ َ َ َ
َ 36وَي ْف َع ُل اْل َمل ُك َكإَر َادتهَ ،وَيْرَتف ُع َوَي َت َعظ ُم َعَلى ُكل إلهٍَ ،وَي َت َكل ُم بأ ُ
َن اْل َم ْق ِض ةي ِب ِه ُي ْجَرى.
ِإ ْت َما ِم اْل َغ َض ِب ،أل ة
بل سيتعقبهم في كل بلد وكل أمة فهو يقول اعطي سلطان على كل قبيلة ولسان وامة.
فهذا سيكون اختبار أل والد العالم هم سيفرحون بانه يغلب القديسين بل سيستخدمون هذا كدليل على انه
حق والقديسين خطأ بل العدد التالي سيشرح لنا نتيجة هزيمته للقديسين ان االرضيين سيسجدون له
وندرس معا باختصار كلمات العدد

واعطي = هو في اليوناني لفظيا واعطي له او ك اي ايدوثى ايتو وكلمة ايدوثي من ديدومي التي شرحتها
سابقا بمعنى أي دفع اليه وسلم فهو ليس من ذاته بل دفع له وعرفنا من يدفع له هذا أي يعطيه السلطان
وهو التنين أي الشيطان.
ان يصنع = في اليوناني يصنع (ال يوجد ان بل يصنع فقط) وشرحتها في االصحاح  12وباختصار تعني
يجعل شخص يعمل شيء يحمل شخص على فعل شيء  .فالشيطان يسير هذا الوحش العالمي الذي خضع
له واعطاه او امره ان يصنع حرب.
حرب = كما شرحت في عدد  4يكون في حرب معركة لفظيا او مجازيا صراع حرب .أي يتصارع بأشكال
مختلفة جسديا وماديا وأيضا فكريا مع القديسين
مع = هي كلمة ميتا وشرحتها سابقا تعني اتجاه .فهي تعني اتجاه فالشيطان أعطى لهذا االتحاد العالمي
ان يكون تركيزه وتوجهه هو حرب القديسين
قديسين = كما شرحتها سابقا هم مؤمنين العهد الجديد
يسين ِ :نعم ٌة َل ُكم وسالَم ِمن ِ
َحةباء ِ
ود َ ِ
ِ
هللا ،م ْدع ِو َ ِ ِ ِ
ِ
يع اْلم ْو ُج ِ
ِ
هللا أَ ِبيَنا
ْ ََ ٌ َ
َ ُ
ين في ُرو ِمَيةَ ،أ َ
ين قد َ ْ َ
رومية  7 :1إَلى َجم ِ َ
يح .
الر ِب َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
َو ة
المؤمنين الحقيقيين الذين يحبون الرب بالحقيقة .فاالتحاد العالمي سيحاول ان يحارب هؤالء بأشكال
مختلفة
وكما ذكر في عدد  4ان االرضيين يقولوا "من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟" فاألرضيين
يتوقعوا انه سينتصر وبالفعل يغلبهم = نيكيساي ايتوس من نيكاو وكما شرحت في االصحاح  12تعني

وهي أتت من كلمة التي تعني نجاح وانتصار وهي تعني يخضع حرفيا او مجازيا يقهر يتغلب يسود يحصل
على انتصار او يخضعهم
فيوجد فعال مؤامرة ضد المؤمنين ولكن المتآمر هو الشيطان وليس البشر فالبشر الذين خضعوا للشيطان
هو يسيرهم حتى لو ال يدركوا ليحاربوا القديسين بكل االشكال
مع مالحظة ان في الظاهر هو غلبهم ولكن سبق وأخبرنا سفر الرؤيا انهم هم الذين يغلبوا في األبدية
 11: 12وهم غلبوه ب دم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت
طاًنا
ُع ِط َي ُسْل َ
أي يغلبوا حتى باستشهادهم ألنهم يفوزوا بالملكوت .ثم لكي يوضح لماذا غلبهم يقول " َوأ ْ
ان َوأُ ةم ٍة "
َعَلى ُك ِل َق ِبيَل ٍة َولِ َس ٍ
يكرر كلمة اعطي أي دفع له من الشيطان
سلطانا = وشرحتها سابقا في عدد  2مقدرة صالحية قوة قدرة حرية سلطة سلطان تسلط قوة تحكم سلطة
حرية قوة حق قوة فسلطان الشيطان الذي يمتلكه على كل أبناء المعصية
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 2 :2
الر ِ ِ
ِ
ِ
ال َح َس َب َد ْه ِر ه َذا اْل َعاَلمَِ ،ح َس َب َرِئ ِ
ط ِ
الآن ِفي
ان اْل َه َو ِاءُّ ،
يس ُسْل َ
يها َق ْب ً
وح اةلذي َي ْع َم ُل َ
اةلتي َسَل ْك ُت ْم ف َ
أَبَن ِ
اء اْل َم ْع ِصَي ِة،
ْ
فلألسف أبناء المعصية الغير مسيحيين او حتى االسميين الخاضعين للشيطان سيكونون خاضعين للوحش
العالمي وسيؤيدونه بقوة وبعنف حتى لو كان واضح ان اعماله وحشية وشريرة ،وهو يعمل فيهم

ويستخدمهم بقوة لتحقيق اغراضه فهم سمحوا للشيطان ان يتملك عليهم والشيطان اعطاهم للوحش
العالمي ان يستخدمهم فهم سيؤيدون هذا العالمي في كل قرار ضد المسيحيين.
قبيلة ولسان وامة = وشرحتها في رؤيا  9 :5ولكن هنا تنقص كلمة شعب التي استخدمت مرتين في رؤيا
 9 :5و 6 :14عن التبشير أي هو تسلط على كل البشر اال شعب الن شعب من معانيها شعب المسيح
قبيلة = اي مجموعه متجمعين بفكر ولكن هدف هذا الفكر سيخضع للوحش العالمي
ولسان = أي لغة او تعبير أي مجموعة ورغم اختالفاتهم سيؤيدونه وهذا يصلح في الزمن الذي نحن فيه
الذي الترجمة متاحة بهذا المنظر التي تتيح للعالم ان يكون ما يشبه لغة واحدة مثل بابل
وأمة = كيان او سلطان او حكومة وأيضا ستكون خاضعة بحسب اعراقها للوحش العالمي
المعنى الروحي باختصار
كما قلت قلب االنسان هو عرش لن يكون شاغر طويال فان لم يجلس فيه الرب سيتربع عليه الشيطان
باي طريقة سواء عبادة شيطان او اسالم او الحاد او غيرها فكل شخص في هذه القبائل واأللسنة واألمم
الذين رفضوا الرب سيكون الشيطان متحكم فيهم ألنهم بإرادتهم رفضوا الرب فرفع حمايته عنهم
وفي المقابل القديسين ال نتعجب اننا ننهزم في المواقف األرضية فعندما تقول رأيك عن شيء خطأ وهو
واضح انه خطا فتجد ان العالم ينتقدك انت وليس الشيء الخطأ ويوصموك ويجدفوا عليك ويهزموك ال
تتفاجأ فهذا ما سبق وأخبرنا به الكتاب .ولكن كل هذا سيكون مؤقتا والغلبة في النهاية للقديسين في
األبدية
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فسيسجد له جميع الساكنين على األرض ،الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر

حياة الخروف الذي ذبح.
ال زلنا نتكلم عن الوحش البحري او العالمي.
وفي هذا العدد يخبرنا بنتيجة انتصاره على المؤمنين جسديا وانه قدر ان يظهر في اعين العالم منتصر
سواء بسبب تجديفه أي مقاومته او بسبب سيطرته او مناظراته او غيره من األشياء األرضية التي يحكم
من خاللها االرضيين انه انتصار .فالنتيجة ان يسجد له االرضيين وهذا يعني الخضوع له الن السجود
عالمة خضوع واحترام وِعالن سلطان للوحش
إنجيل لوقا 7 :4
ِ
َفِإ ْن سج ْد َت أ ِ
يع».
َمامي َي ُكو ُن َل َك اْل َجم ُ
َ َ
َ
ولكن هذا السجود الثاني ألننا عرفنا في عدد  4انهم سجدوا للتنين وأيضا سجدوا للوحش
 4وسجدوا لِ ِلت ِن ِ ِ
ِ ِِ
ِ
طَ ِ
ين« :م ْن ُه َو ِم ْث ُل اْل َو ْح ِ
ِ
ش؟ َم ْن
السْل َ
َع َطى ُّ
َ َ َُ
ين اةلذي أ ْ
ان لْل َو ْحشَ ،و َس َج ُدوا لْل َو ْحش َقائل َ َ
ِ
َن ُي َح ِارَب ُه؟»
يع أ ْ
َي ْس َتط ُ
فكما عرفنا ان السجود للتنين قد يكون بمعناه الحرفي سجود حقيقي في شكل عبادة مثل عبادة الشيطان
قد تكون ستنتشر أكثر التي سيتخيلون ان له القدرة ع لى 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

فأي شيء يخالف وصايا هللا من شذوذ وتشجيعه او حتى اعتباره حقوق وأيضا الحاد وانكار وجود هللا
الخالق 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
ة
َحٌد َيأ ِْتي ِإَلى ِ
الآب ِإ ةال ِبي.
ال َل ُه َي ُسو ُ
س أَ
يق َواْل َح ُّق َواْل َحَياةَُ .ل ْي َ
ع« :أََنا ُه َو الط ِر ُ
َق َ
أي طريق اخر هو من الشيطان مهما كان يبدوا مرموقا بطريقة خادعة
سفر األمثال 12 :14
ان مس َت ِقيمةً ،وع ِ
يق َت ْظ َهُر لِ ِ
ق اْل َم ْو ِت.
وج ُد َ
اقَبتُ َها طُُر ُ
إل ْن َس ِ ُ ْ َ َ َ
ط ِر ٌ
تُ َ
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 يتبعوا أوامر النظام
بما يشبه العبادة وأصبحوا يتكلوا عليه في أمور حياتهم ألنهم ظنوا انه من مثله ومن يقدر ان يضع لهم
نظام موحد وحياة مريحة مثل هذا الوحش العالمي .ولكن هنا تكرار السجود فاعتقد عالمة استسالم كامل
للمبادئ العالمية الشيطانية وباعوا نفسهم له بالكامل وتملك عليهم بالكامل .وأيضا يوضح من هم الن في
عدد  4لم يحدد ولكن هنا في عدد  8يوضح تماد ي سلطان الوحش العالمي وسلطانه ألنه يقول جميع
الساكنين على األرض .أي لألسف كل االرضيين أي كل انسان غير قديس سيخضعون له أي الكل حتى
من يقولوا عنهم ال يؤمنون بالمسيح ولكن محترمين وغيرها هؤالء سيظهر طبيعتهم الشريرة الحقيقية التي
يخفونها بتظاهر بأعمال محترمة فهنا سيظهرون انهم أيضا خاضعين للشيطان.

ويقول بوضوح أسمائهم ليست مكتوبة منذ تأسيس العالم أي ان الرب في علمه المسبق يعرف كل شخص
بحريته من سيقبل ومن سيرفض
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 29 :8
أل ة ِ
ِ
ورَة ْاب ِن ِه ،لَِي ُكو َن ُه َو ِب ْكًار َب ْي َن ِإ ْخ َوٍة َك ِث ِ
ين.
ير َ
ين َسَب َق َف َعَرَف ُه ْم َسَب َق َف َعةيَن ُه ْم لَي ُكوُنوا ُم َشا ِب ِه َ
َن اةلذ َ
ص َ
ين ُ
وكل من قبل الرب وتمسك ولم يسقط
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين :6
َن اةل ِذين ِ
ِ
وح اْل ُق ُد ِ
السم ِ
س،
 4أل ة
الر ِ
اء ُّ
َ ْ
اوةي َة َو َص ُاروا ُشَرَك َ
اس ُتن ُيروا َمةرًةَ ،وَذاقُوا اْل َم ْوهَب َة ة َ
ِ
ات الدةه ِر ِ
الصالِح َة وقُ ةو ِ
ِ
الآتي،
ْ
َ 5وَذاقُوا َكل َم َة هللا ة َ َ
طواَ ،ال يم ِكن َتج ِديدهم أَي ًضا لِل ةتوب ِةِ ،إ ْذ هم يصلِبو َن ألَ ْن ُف ِس ِهمِ ابن ِ
هللا َث ِانَي ًة َوُي َش ِهُروَن ُه.
َ 6و َسَق ُ
َْ
ُ ْ ُ ْ ُ ُْ ْ
ُْ َ ْ ُ
َْ
هذا الرب من البداية كتب اسمه في السفر ولن يمحو اسمه
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 5 :3
ِ
ِ
ِ
ِ
اس ِم ِه أَم ِ
ام
س ِثَي ًابا ِب ً
َع َت ِر ُ
اس َم ُه م ْن ِس ْف ِر اْل َحَياةَ ،و َسأ ْ
َم ْن َي ْغل ُب َفذل َك َسَيْلَب ُ
ف ِب ْ
َم ُح َو ْ
َم َ
َ َ
يضاَ ،وَل ْن أ ْ
ام َأبي َوأ َ
ال ِئ َك ِت ِه.
َم َ
وسفر الحياة هو اسمه سفر حياة ا لخروف الذي ذبح اي الرب يسوع المسيح الن هو معطي الحياة
انجيل يوحنا 1

ِ
ِ
ان.
انَ ،وبِ َغ ْي ِرِه َل ْم َي ُك ْن َش ْي ٌء م ةما َك َ
ُ 3ك ُّل َش ْي ٍء ِبه َك َ
ِ ِ ِ
ور الةن ِ
اس،
 4فيه َكاَنت اْل َحَيا ُةَ ،واْل َحَيا ُة َكاَن ْت ُن َ
إنجيل يوحنا 48 :6
أََنا هو ُخب ُز اْلحي ِ
اة.
َُ ْ
ََ
إنجيل يوحنا 25 :11
ِ
ات َف َسَي ْحَيا،
آم َن ِبي َوَل ْو َم َ
ال َل َها َي ُسو ُ
َق َ
ام ُة َواْل َحَيا ُةَ .م ْن َ
ع« :أََنا ُه َو اْلقَي َ
فهو بالنسبة لألرضيين هدف للهجوم ولكن للقديسين مصدر للحياة .ولكن كما سنعرف في رؤيا  17ان
الموقف سينقلب
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 8 :17
اْلوح ُ ِ
َن َي ْص َع َد ِم َن اْل َه ِ
ال ِكَ .و َسَي َت َع ةج ُب
اوَي ِة َوَي ْم ِض َي ِإَلى اْل َه َ
الآنَ ،و ُه َو َع ِت ٌ
يد أ ْ
س َ
ش اةلذي َأر َْي َتَ ،ك َ
َْ
ان َوَل ْي َ
ِ
اك ُنو َن عَلى األَر ِ ِ
الس ِ
اؤ ُهم م ْك ُت ِ ِ
اة م ْن ُذ َتأ ِْس ِ
يس اْل َعاَلمِِ ،حيَن َما َيَر ْو َن
ة
ض ،اةلذ َ
َ
ْ
َس َم ُ ْ َ َ
ين َل ْي َس ْت أ ْ
وب ًة في س ْف ِر اْل َحَي ُ
الآنَ ،م َع َأةن ُه َك ِائ ٌن.
اْل َو ْح َ
س َ
ش أَةن ُه َك َ
ان َوَل ْي َ
وندرس كلمات العدد بسرعة
فسيسجد = كاي و بروسكينيسويسين من بروسكينو ودرسناها في عدد  3فمعناه المباشرة سجود بمعنى
عبادة وأيضا مجازيا خضوع كامل واحترام.

جميع الساكنين = بانتيس اوي كاتويكوينتيس وشرحتها في رؤ  12 :12وتعني يسكن دائما ويستقر ويقيم
ويستوطن
فهذه الكلمة يقصد بها المتمسكين باألرضيات فقط من غير المؤمنين واالسميين
األرض = األرض كما قلت في سفر الرؤيا تعبر عن االرضيين والمتمسكين باألرضيات وأيضا تعني
اليهودية عندما يقسم األرض والبحر ولكن هنا يتكلم عن الوحش العالمي فهم االرضيين
الذين ليست أسماؤهم مكتوبة = في اليوناني الترتيب الذين ليس محفورة أسماؤهم
كلمة مكتوبة او محفورة = جيجرابتاي من جرافو أي نقش او حفر
G1125
γράφω
̄grapho

graf'-o
A primary verb; to “grave”, especially to write; figuratively to describe: - describe,
write (-ing, -ten).
Total KJV occurrences: 194
يحفر او يكتب بحفر ومجازيا يصف ويكتب
واسم كما شرحت في رؤيا  11اسم لفظيا او رمزيا وتعني سلطة وصفة ويدعى واسم

فأسماء القديسين ليس مكتوبة فقط كشيء عابر واحصاء أسماء فقط بل اسم كل مؤمن محفور في كتاب
الحياة وكتب بدم المسيح بل هذا المؤمن موصوف عند الرب ويعرفه معرفة شخصية باسمه كما يقول
سفر اشعياء 43
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اس ِم َك .أَ ْن َت
ول ة
الآن َ
َ 1و َ
الر ُّبَ ،خال ُق َك َيا َي ْع ُق ُ
يل« :الَ َت َخ ْف ألَني َف َد ْي ُت َكَ .د َع ْوُت َك ِب ْ
وب َو َجابُل َك َيا إ ْسَرائ ُ
هك َذا َي ُق ُ
لِي.
فمعرفة ربنا البد ان تكون مثل عالقته معنا ان يكون اسمه منقوش في قلوبنا ومعرفة وعالقة شخصية.
ألنه يعرف كل مننا معرفة شخصية.
الذين أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح = في اليوناني الترتيب مختلف
فهي في اليوناني الذين أسماؤهم في سفر حياة الخروف المذبوح منذ تأسيس العالم .ولكن لتوضيح انه
ليس مذبوح منذ تأسيس العالم بل أسماؤهم هي المكتوبة منذ تأسيس العالم (والبعض يفهمها الذي ذبح
منذ تأسيس العالم أي خطة هللا للخالص)
السفر معرفة ان او بيبلو من كتاب بيبلوس (وليس رق بيبليو) وهي من صفحة او لفافة للكتابة وتعني
كتاب
والسفر في الرؤيا انواع
سفر الحياة وهو الخالص وهو مفتوح وحبره دم المسيح وهذا الذي يتكلم عنه هنا
سفر االعمال هو يوضح اهمية االعمال التي تثبت ان االيمان حي واستحقاقية ان يكتب االسم في السفر
االول

وسفر اعالنات هللا الذي يكمل ثالوث االسفار بمقاصد هللا ومشورته المستقبلية واعالناته
منذ تأسيس العالم = كاتابوليس
G2602
́καταβολη
̄katabole

'kat-ab-ol-ay
From G2598; a deposition, that is, founding; figuratively conception: - conceive,
foundation.
Total KJV occurrences: 11
تأسيس إيجاد مجازيا قواعد حمل واساسات.
أي من وقت البدء عندما بدا الوقت والسماء واألرض
سفر التكوين 1 :1
السماو ِ
ِ
ِ
ض.
ات َواألَْر َ
هللا ة َ َ
في اْلَب ْدء َخَل َق ُ
العالم = كوزموي من كوزموس وكما شرحتها في رؤ 11
ترتيب منتظم وديكور وتعني ضمنا العالم بالمعنى الواسع او الضيق بنا فيها سكانها حرفيا او مجازيا
أخالقيا وتعني تزيين والعالم فيقصد بها كل مكان منظم به السكان أي االرض

والمعنى الروحي
العدد يوضح أشياء مهمة .ان ال نتأثر مثل أوالد العالم باالنتصارات األرضية فالرب سبق وأخبرنا ان
الوحش العالم سيغلب القديسين ارضيا بل وأيضا سبق وأخبرنا برد فعل االرضيين انهم سيفرحون بانتصاره
بل ويستغلوا هذا ليطفئوا ضميرهم أكثر ويخضعوا لهذا النظام العالمي الشرير الشيطاني استسالم كامل
(سجود ثاني) بما فيه من خطايا بشعة وتجديف على الرب الخالق .ولكن على أوالد الرب ان ال يتأثروا
بالهزائم األرضية ولكن باستمرار يكون عينهم على االنتصار السماوي االبدي.
أيضا العدد يوضح ان هؤالء االرضيين كلهم أسماؤهم ليست مكتوبة أي انهم لن يخلصوا ولن يدخلوا
الملكوت وهذا يوضح شيئين األول ان ال يوجد شيء اسمه شخص رفض المسيح ولكن محترم سيخلص
الن كل من ليس مع المسيح هذا اسمه ليس في سفر حياة الخروف الذي ذبح وأيضا الشيء الثاني أي
شخص مسيحي ال يجب ان يحتار ويقول ان قد يقبل الوسائل العالمية مثل سمة الوحش ألنه ال يوجد في
الوسط فإما مع المسيح ومضطهد ومهزوم من الوحش او مع الوحش ولن يدخل الملكوت
فاطلب باستمرار روح افراز لكيال تقبل أي شيء عالمي يخالف الرب وتمسك بالرب للنفس األخير لتفوز
بالحياة األبدية .وثق في الرب الذي سبق أخبرنا بتفاصيل االضطهادات وأيضا الغلبة.

والمجد هلل دائما

