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 القدس، والروح واالبن اآلب بسم
 .آمین الواحد، اإلله

 

  مقدمة

السفر  أهمیة
 تجاه الالنهائي اهللا حب أعلن الذي التكوین بسفر المقدس الكتاب بدأ
 لكن !قدرها هذه كرامة ووهبه سلطاًنا وأودعه شيء كل ألجله خلق إذ اإلنسان،
 الفردوس من الخارج اإلنسان وظهر الصورة وتشوهت المنظر تبدل ما سرعان

 اهللا، لقاء من یخاف مرة، عصیان جریمة كتفیه على یحمل مهاًنا، مطروًدا،
 .اإللهیة العدالة وجه من ویهرب

 بعثتها التي الصورة هذه في یعیش اإلنسان یترك لم الذي هللا شكًرا لكن
 السماء في باًبا :مبهجة صورة لنا مقدًما الرؤیا بسفر كتابه ختم بل الخطیة،
 البشر، تجاه مسرعة تركض إلهّیة وأحضاًنا البشریة، ینتظر أبدًیا وفردوًسا مفتوًحا،

 !اإلنسان أجل من سماوًیا وُعرًسا فرًحا و سماوّیة قیثارات و

 قلبه، في ویحفظه به یمسك أن مؤمن بكل یلیق ولذیذ، مبهج سفر من له یا
 سفر النصرة، سفر الرجاء، سفر فهو ونهاًرا، لیالً  فیه ویلهج أحشائه في ویسطِّره
 !السماء سفر التسبیح،

 الرجاء سفر .1
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 مجرد لیست إنها المسیحیة، العبادة حقیقة یتكشف الرؤیا سفر في یلهج من
 كله هذا خالل یرى لكنه تراعى، ونواه أوامر أو تؤدى، طقوس أو تنفذ واجبات

 السماویات نحو به وترتفع وتنشله، وتحوطه لتستقبله نحوه تسرع خفّیة إلهّیة أیدٍ 
 !األبدي المجد في شریًكا لیعیش

 طالت، مهما وصلواته كثرت، مهما أصوامه تتحول الرؤیا سفر یتذوق من
 وبهجة فرح إلى یوم، كل وصلبه وآالمه وتركه وحرمانه وزهده زاد، مهما وسجوده
 الخالق یربط الذي الحب في یهیم السفر هذا خالل إذ .به ینطق ال وسرور
 ألم كل ینسى عندئذ بالبشریین، والسمائیین بالمجاهدین، والمنتصرین بخلیقته،

 !الخالد الحب هذا أجل من ضیق وكل

 النصرة سفر .2
 فیه ترى عریسها جنة تزور كعروس الرؤیا سفر في النفس تدخل وحینما

 وتصطحب عریسها، تصادق هناك .ألجلها معد�ا مذهالً  ومجًدا مبدًعا فردوًسا
 تخاف ال عندئذ .وحالوة عذوبة في السماویات جو في وتهیم السمائیین، خدامه
 وتدابیره وتخطیطاته عریسها قوة تدرك إذ منه، تضطرب وال ،"إبلیس" عدوها دهاء

  .تجاهها ومقاصده

 . سفر التسبیح3

وٕاذ یختلس القلب وقًتا هارًبا من األصوات الداخلیة والخارجیة، لیدخل مع 
العریس في داخل السفر في هدوء وصمت، هناك یسمع أصوات تسبیح وترنیم! 

فیتعلم لغة السماء: لغة الحب والفرح، لغة التسبیح غیر المنقطع. 

والجمیل أنه ال یسمع تسابیح غریبة، بل یحس أنه سبق أن تعلمها في بیت 
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أمه "الكنیسة" إذ یسمع "تسبحة موسى، وتسبحة الحمل، وتسبحه الثالث تقدیسات". 
وهذه وغیرها ال تكف الكنیسة عن أن تدرب كل قلب على اللهج بها كما سنرى. 

. سفر السماء 4
وعندما ینسى القلب كل ما یدور حوله وینسحب من بین كنوز العالم لیدخل 
إلى سفر الرؤیا ُیبهر مما یرى فیه من كنوز. یرى أمجاًدا سماوّیة قدر ما تحتمل 
األلفاظ أن تعبِّر: یرى حجارة كریمة وأكالیل ذهب وثیاب بیضاء. فیربض القلب 
هناك، وال یقبل أن ینحط مرة أخرى إلى األرضّیات. یبیع كل آللئه لیقتني اللؤلؤة 

الكثیرة الثمن.  

كاتب السفر 
أجمعت الكنیسة األولى على أن كاتب السفر هو القدیس یوحنا الحبیب 

اإلنجیلي، ویظهر صحة ذلك من اآلتي: 
 .إلیه السفر نسبت إذ األولى الكنیسة كتابات في ورد ما .1
 في المذكورة الصغرى آسیا كنائس في معتبًرا كان الذي الرسول هو أنه .2

 .السفر
 جزیرة إلى دومتیانوس اإلمبراطور نفاه الحبیب یوحنا أن التاریخ لنا یؤكد .3

 .(9 :1) رؤیاه الرسول فیها شاهد التي بطمس
 وردت لكن یوحنا، إنجیل عن السفر هذا موضوع اختالف من بالرغم .4

 وتكررت "...الغلبة الحمل، الكلمة،" مثل غیرهما دون بالسفرین خاصة ألفاظ
 ."الحق" كلمة فیهما

 اسمه، یخفِ  ولم السفر هذا في مرات أربع صراحة اسمه الرسول ذكر .5
 أوحى الذي الكاتب معرفة یلزم فیها الثقة أجل فمن .نبوات عن یتحدث ألنه وذلك
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 .تواضًعا فیها اسمه یذكر فلم الثالث والرسائل اإلنجیل أما اهللا، بها إلیه

 كتابته مكان
 الصغرى آسیا شواطيء من میالً  25 حوالي بعد على صغیرة جزیرة في

 وهو الرسول كتبها ،"بتینو" حالًیا وتدعى بتمو، أو بطمس ُتسمى (الحدیثة تركیا)
 .(9 :1) منفي

 إلى عاد عندما المنفي في رآها التي رؤیاه سجل أنه العلماء من قلة وترى
 بغیر یراه ما بكتابة أمر وأنه خاصة دلیل، على یستند ال الرأي هذا أن إالّ  .أفسس
 .(11-10 :1) تأخیر

 .نفیه أثناء الرسول مسكن أنه سكانه عنه یقول كهف الجزیرة هذه في ویوجد

 كتابته زمان
 ویقول م،95 سنة حوالي أورشلیم خراب بعد ُكتبت أنها األغلبیة ترى

 .دومتیانوس حكم نهایة في ُأعلنت أنها الرؤیا هذه عن إیریناؤس القدیس

 به الكنیسة اهتمام
 السفر، هذا قانونیة جهة من مرقیون مثل الهراطقة بعض أثاره مما بالرغم

 اآلباء بعض قام لذلك خاًصا، اهتماًما تعطیه األولى القرون منذ الكنیسة نجد لكننا
 أیبولیطس، إیریناؤس، یوستینوس الشهید :منهم عنه مقاالت بكتابة أو بتفسیره
 الكبیر، باسیلیوس میثودیوس، اإلسكندري، دیوناسیوس فیكتوریانوس، میلتون،

 .جنادیوس الكبیر، كیرلس النزینزي، غریغوریوس

 صعوبته
 :لألسباب عسیًرا أمًرا الرؤیا سفر تفسیر یعتبر
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 العهد في الوحید النبوي السفر وهو (7 :22 رؤ) نبوي سفر بكونه .1
 .الجدید

 جاءت لهذا بشرّیة، بلغة عنها یعبر ال سماوّیة، روحّیة حقائق عن یتنبأ .2 
 .وتشبیهات وألوان ورموز أعداد في

 له غنى وال أسرارها، دقائق یدرك أن للمؤمن شأن ال أمور عن تحدث .3 
 ولو الیأس، أو الخمول ألصابه األوقات أو األزمنة عرف فلو علیها التعرف عن
 یقدم لهذا .وقنوط یأس ألصابه جهاده أثناء ضیقات من له سیتعرض ما یعرف لم
 أن دون رجاء ویمتليء غیرة القلب یلتهب به الذي بالقدر األحداث الرؤیا سفر لنا

 .المقبلة للحوادث االستطالع حب بمجرد یهتم أو أوقات أو أزمنة عن یبحث
 فقد !أمامها دهشةٍ  في الكنیسة آباء وقف عمیقة، معانٍ  كلماته حملت .4

 سفر أسرار إن] یقول: نوال أسقف بولینوس األب  إلىإیرونیموس القدیس كتب
 لسمو بالنسبة قلیل وهذا .سًرا طیَّاته في یحمل لفظ فكل .ألفاظها قدر كثیرة الرؤیا
 معانٍ  تحمل فیه كلمة كل ألن .قلیالً  له مدیح كل لیحسب حتى السفر، هذا شرف
 [.أفهمه ال وما أفهمه ما فیه أمتدح وٕانني .كثیرة

 إدراكي یفوق فكًرا یحمل أنه مع] السكندري: دیوناسیوس البابا عنه ویقول
 عجزي من وبالرغم ...كثیرة أمور في عجیب سري لفهم الحاوي فیه أجد إنني إال
 ال فإنني .كلماته وراء عمیقة معانٍ  هناك أن أؤمن أزال ال إنني غیر فهمه عن

 .وببساطة باإلیمان أتقبلها بل إدراكي قدرة حسب علیها أحكم وال عباراته أقیس
 أقف باألكثر بل أفهمه ال ما أرفض فال .لفهمي ولذیذة حلوة أنها إلیها أنظر

 [.أمامه مندهًشا

 السفر مفتاح
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 كاشًفا األبدیة، طریق في البشریة النفس القدس الروح یرافق السفر هذا في
 !الخالد العرس إلى تبلغ حتى وتتقوى وتتالمس وتسمع ترى أن الداخلیة لحواسها

 الحمل یسوع بالرب إلیه لنصعد ،"السماء في مفتوح باب" بإظهار فیبدأ .1
 نرى؟ وماذا .مذبوح كأنه القائم

 البشري الضعف مقدار عن تكشف التي "السبع الكنائس حال" أوالً  نرى .2
 الوحید العالج هو أنه لُیعلن یسوع ربنا یتقدم وهنا .الكنیسة في النعمة عمل وقوة
 .فینا ضعف لكل

 الصلیب، طریق في األبدیة تجاه حمامة بجناحيّ  كما بها یرتفع ثم .3
 بین دائمة حرب حالة عن معلًنا ،"السبع الختوم" یفتح الخروف لترى األلم، طریق

 .اهللا أوالد محاربة عن یكف ال الذي والشیطان بأوالده المهتم اهللا
 یقبلوا ال حتى البشر تجاه اهللا إنذارات معلنة "السبعة األبواق" ونسمع .4

 الملتحفة المرأة قوة عن تعلن كما بالرب، مرتبطین یكونوا بل إبلیس، أضالیل
 ."البري والوحش البحري الوحش" یثیره ومن التنین عدّوها ضد بالشمس

 عن كاشًفا یتوبون، لعلهم األشرار لتأدیب "السبع الضربات" وترى .5
 تعم مرارة على النفس تتكشف مرة كل وفي .وُعشَّاقها بالزانیة یحدق الذي الخراب

 صورة في یسوع الرب شخص یظهر للحال المؤمنین، ینتاب ضیق أو البشریة،
 .بسالم جهادهم یتمموا حتى أوالده ویقوي ویعزي یشجع أخرى أو

 ال مما وتُبهر لترى "السماویة أورشلیم" إلى بالنفس الروح یدخل وأخیًرا .6
 البشریة عدو إبلیس بعینیها ترى كما للبشر، اهللا أعده ما أجلها، من یكون أن بد

 .بالنار المتقدة البحیرة في منطرًحا

أقسام السفر 
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   .3 -1 أوالً : الكنائس السبع
   .20 - 4 النبویة الرؤى :ثانًیا
   .22 - 21 السماویة أورشلیم مجد :ثالثًا

 

 عن البحث إلى تفسیره بتحویل الرؤیا سفر شوَّهوا كثیرون :هامة مالحظة
 الروحیة المعاني تاركین فیها، نبحث أن لنا لیس وأمور مقبلة، حوادث تفاصیل
 أنفسنا من نقیم أن ال روحًیا، وننمو بها لنحیا لنا ُیعلنها أن الرب یرید التي السامیة،
 ذلك نسمع ال حتى وخالصه، اإلنسان حیاة یمس ال ما نعلن أو لنرى أنبیاء،
 إش) "آلهة أنكم فنعرف بعد فیما باآلتیات أخبروا المستقبالت، أعِلمونا" التوبیخ

41: 22-23). 
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األصحاح األول رؤیا-

  األولالباب
 
 

  السبعالكنائس
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 األصحاح            المعلن شخص .
 2 األصحاح    إلى أربع كنائسرسائل .
 3 األصحاح    إلى ثالث كنائسرسائل .
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األصحاح األول رؤیا-

  األولاألصحاح

 الُمعلن شخص
شخص "عن ن كنت تراه بین الحین واآلخر یكشف لك إالسفر هو "سفر السماء" لهذا ال تعجب مادام هذا 

"تعال أیها الرب یسوع".  :" في صوٍر متعددٍة، حتى یلتهب قلبك شوًقا إلیه فتناجیه مع كل الكنیسة قائالً الرب السماوي
 .3 – 1    مقدمة.1
 .6 – 4  للكنائسي السالم الرسول.2
 .8 – 7    مجيء المعلن.3
.  20 - 9    شخص المعلن.4

 المقدمة. 1
  ،"إعالن یسوع المسیح
  ،الذي أعطاه إیاه اهللا

  ،لُیرى عبیده ما البد أن یكون عن قریب
 ].1[" وبینه مرسًال بید مالكه لعبده یوحنا

فإن كان اهللا لم یشأ أن   أّي كشف األسرار اإللهّیة للبشر.، أو في الیونانیة "أبو كالبسیس"،لقد دعاه "إعالن"
ن لدانیال الرجل المحبوب لدیه ما ن یعل أالّ  ذلك لخلیله إبراهیم، كما لم یرد إیعلنیصنع شیًئا بسدوم وعمورة إال بعدما 

 لیكشف لها ،اإلعالن" بهذا "،سیحدث، لهذا یلیق باألولى أن یتقدم إلى كنیسته، العروس التي دفع مهرها على الصلیب
 ".ما ال بد أن یكون عن قریب"

كلما أحب العریس عروسه فتح قلبه لها لترى فیه أسراره خاصة ما یتعلق بحبه تجاهها، وما یعده ألجلها في 
یوم زفافها. 

" حتى یعطى للمالئكة هذه بیَّنه مرسًال بید مالكه لكنه "،كان یمكن للرب أن یرسل "إعالنه" لیوحنا مباشرة
نه یقدم لهم على الدوام كل فرصة لخدمة العتیدین أن یرثوا إالبركة أن تشترك مع ربها في لذته بكشف أسراره لعروسه. 

) لیعلن أیًضا حبهم تجاه عروسه. 14: 10 (عب الخالص
ه وهو بدوره قد سجل الرؤیا للكنیسة.  يلإاشترك أیًضا یوحنا الحبیب في الخدمة إذ ُأرسل المالك وقد 

ولكن من هو یوحنا هذا؟ 
  ،الذي شهد بكلمة اهللا"

 ].2[!" وبشهادة یسوع المسیح بكل ما رآه
 لي. لیس )3: 1  (مر"صوت صارخ في البریة"مجرد شاهد ینقل ما یراه أو یسمعه، كأنه یقول إنني مجرد 

فضل في ذاتي، بل وهبني الرب هذه النعمة أن أشهد له! 

 فائدة اإلعالن
  ، یقرأللذي"طوبى 
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األصحاح األول رؤیا-

  

  ،وللذین یسمعون أقوال النبوة
  ،ویحفظون ما هو مكتوب فیها

 ].3[" ألن الوقت قریب
. ألنه إذ إخوتهمبارك هو ذاك الذي یقرأ هذه النبوة في مخدعه، وللذي یقرأها في الكنیسة أو یسمعها مع 

 "ألن الیوناني أو كما جاء في النص  ألن الوقت قریب"،ما هو مكتوب فیها في قلبه یلتهب قلبه نحو تحقیق "هایحفظ
الفرصة سانحة وقریبة". 

 حتى أن من یثابر على ،یبدأ السفر بالوعد بتطویب من یقرأه ویسمعه ویحفظه[: األسقف فیكتورینوسیقول 
.] Ïالقراءة یتعلم تنفیذ األعمال وحفظ الوصایا

 السالم الرسولي للكنائس .2
  في آسیا. التي"یوحنا إلى السبع الكنائس 

نعمة لكم وسالم من الكائن والذي كان والذي یأتي". 
التي هي "النعمة" یهدي الرسول السالم اإللهي إلى الكنائس السبع التي سیِرد الحدیث عنها، ویتضمن سالمة 

أساس السالم الحقیقي، وهي موضوع كرازتنا وفرحنا. 
نه كانت العادة القدیمة بین الشعب إ سّر منح النعمة الرسولیة قبل السالم بقوله العالمة ترتلیانوكشف لنا 

 أن یفتتحوا مالقاتهم بالسالم، وقد استخدم السید المسیح نفس األمر مع تالمیذه، لكن بعد صعوده أضافوا علیها
  إذ هي موضوع كرازتهم التي ینالونها بالسید المسیح."السالم"وقدموها عن "النعمة" 

 في أكثر من موضوع في هذا السفر لیؤكد "الكائن والذي كان والذي یأتي"ویهتم الرسول بوصف الرب ب 
 عمل ویعمل وسیعمل من ،أن واهب النعمة وینبوعها هو الرب الحال في الكنیسة التي رعاها ویرعاها ویبقى راعًیا لها

أجلها. 
ب خلق اآل أّي أنه مع "الذي كان" و،" ألنه یحتمل ألجلنا على الدوام"كائنهو [ :األسقف فیكتورینوسیقول 

 .]" ألنه سیأتي حتًما للدینونةالذي یأتيو" كل شيء، كما أخذ له بدایة (بالجسد) من العذراء.
 ].4[ ""ومن السبعة األرواح التي أمام عرشه

 اآلراء في تفسیر حقیقة السبعة أرواح التي أمام عرشه: اختلفت
ن لخدمة الكنائس السبع المذكورین في سفر الرؤیا، إذ هم و أنهم السبعة المالئكة المخصصالرأي األول:

ویشهد الكتاب المقدس وكتابات اآلباء عن إرسال اهللا مالئكته لكل إنسان  أرواح خادمة للعتیدین أن یرثوا الخالص.
 أّي الرؤساء ،" هم السبع طغمات المالئكیةالسبعة األرواح أن "Ð ابن العسالویرى لیقوموا بخدمته وحراسته.

والسالطین والربوبیات والقوات ورؤساء المالئكة والمالئكة.  

Ï  م وهو أسقف 304من رجال القرن الثالث، استشهد سنةPateu  وقد كتب تفسیًرا لهذا السفر جاءت بعض نصوصه في مجموعة A.N. Fathers Vol. 

7..  
Ð أي ابن كاتب قیصر وهو من رجال القرن الثالث عشر. 
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 كما یظهر من Ï أنهم السبعة رؤساء المالئكةالقدیسان إكلیمنضس اإلسكندري والشهید كبریانوسویرى 
). 15: 12 نه أحد المالئكة السبعة الواقفین أمام اهللا (طوإقول رافائیل عن نفسه 

 أما عن سبب تقدیمهم على شخص الرب یسوع الشاهد األمین فذلك الستطالة الحدیث عنه بعد ذلك.
  أنه وصف الروح القدس الذي یعمل في الكنیسة خالل مواهبه الكاملة في األسرار السبعة.الرأي الثاني:

 ].5 ["ومن یسوع المسیح الشاهد األمین"
يء روح القارئ للتالمس مع غایة هذا السفر، ي یسوع بألقاب تهنافي هذه االفتتاحیة یلقب الرسول شخص رب

فیلقبه: 
 على األرض لیشهد لنا الرب أمام أبیه ومالئكته. نا یدور السفر كله حول شهادتنا لربالشاهد األمین: .1

" لهذا قد أتیت إلى العالم ألشهد للحق إذ یقول عن نفسه "،"الشاهد األمینبالرب یسوع " وكیف نكون شهوًدا أمناء؟
 ونقشها على ، شهادة عملیة باذلة أوضحها بالتجسد قدم. هذه الشهادة لم تقف عند حد الكالم بل)37: 18(یو 

 وأكدها بموته وأعلنها بقیامته! ،الصلیب
لقد قدم شهادة في العالم بأخذه ناسوًتا حتى تألم فیه أیًضا، محرًرا إیانا من [ :نوسيفیكتوريیقول األسقف 

 بل بملكه هدم مملكة )9: 6د (رو الخطیة بدمه، منتصًرا على الهاویة، قائًما من الموت بكًرا، ال یسود علیه الموت بع
 .]العالم

أن الرب بكرنا، وكما قام الرأس هكذا تقوم معه وبه كل هو  ما یؤكده لنا هذا السفر البكر من األموات: .2
). 23: 15 كو 1" (المسیح باكورة ثم الذین في المسیحاألعضاء، "

 هو قد فإذلم ُیدَع هكذا ألنه مات قبلنا بل ألنه كابد عنا الموت وأبطله... [ :البابا أثناسیوس الرسوليیقول 
  .]Ð وبسببه نقوم حتًما من األموات،قام نستمد قیامتنا منه
 فصارت برضا،ن الرب بكرنا ألنه قدم ذاته ذبیحة مقبولة بال عیب، تسلمها اآلب إ Ñذهبّي الفمال وكما یقول

البشریة مقبولة فیه ومقدسة فیه. 
 ونتمتع بالمجد السماوي الموصوف في الرؤیا. ،فخالل البكر نرث في "كنیسة األبكار"

الذي أحبنا وقد غسلنا من خطایانا بدمه. وجعلنا ملوًكا وكهنة هللا أبیه له المجد والسلطان إلى أبد " .3
 ].6-5[ "اآلبدین. آمین

" صرنا منتسبین لملك الملوك ورب األرباب رئیس  یسوعناربننا إذ لبسنا "إوهنا نستطیع بكل جرأة أن نقول  

Ï  .(كما في مجمع اإلبصلمودیة) تهتم الكنیسة برؤساء المالئكة وتطلب على الدوام شفاعتهم بعد شفاعة العذراء مریم والدة اإلله مباشرة
عة عن لغات با نویلقب رؤساء المالئكة بأسماء من أجلنا نحن البشر حتى نتعرف علیهم وننتفع بعملهم، أما في السماء فیتعارفون على بعضهم بغیر أسماء

 بشریة. وأما أسماؤهم فهي:
 من كل 12). وتعید له الكنیسة في 7: 12 أو مثل اهللا ألنه یحب البشر ویِغیر علیهم، ویهبه اهللا سلطاًنا أن یحارب التنین عنهم (رؤاهللا  میخ ي میخائیل أ.أ

شهر قبطي. 
دانیال النبي.   جبروت اهللا ألنه یخبرنا بجبروت اهللا وعظم أعماله معنا كما أخبر السیدة العذراء وي جبرائیل أ.ب
  رافائیل أي رأفات اهللا إذ شفى عیني طوبیا..ج

.  أنانیال. سراثیال.         ز. سداكیال.         و. سولایر.      ه.د
2 Apology 1:6. 

Ñ مقال الحب اإللهي والصعود1967، المؤلف: الحب اإللهي -  .
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نحن كال شيء نخور  فنحن ضعفاء بذواتنا جًدا لكننا به أقویاء للغایة. ".جعلنا ملوًكا وكهنة وبهذا "،الكهنة األعظم
 في ضعف أمامه، لكننا بسلطان نال مطروحيأمام أقل الخطایا، وبه ندوس على الحیات والعقارب وكل قوات العدو.

لیس لنا ما نقدمه، لكننا به نرفع تقدمات روحیة مقبولة أمام اهللا.  روحي نترجى ونفرح.
" بمعنى روحي فال نخلط بین السلطان العام الموهوب للمسیحي، وبین الذین عینوا ملوًكا وكهنةلقد صرنا "

ویجدر بنا  من قبل اهللا أو بسماح منه ملوًكا ورؤساء. نخضع لهم ونقدم لهم الكرامة التي تلیق بهم كما أوصانا الكتاب.
القدیس أّال نخلط بین الذین تقدسوا وتكرسوا مفروزین للخدمة والكرازة بسّر الكهنوت وبین الكهنوت العام الذي یسمیه 

  الذي یناله المؤمن بسر المعمودّیة.)Laic Priesthood العلماني تالكهنو( Îإیرونیموس

 مجيء المعلن عنه .3
، "هوذا یأتي مع السحاب

، وستنظره كل عین
  ،والذین طعنوه

 وینوح علیه جمیع قبائل األرض. 
 ].7[" نعم آمین

  مجيء العریس! إنه حتًما آٍت فتأملي!"اقتربكأن الرسول یبوق للكنیسة قائًال "لقد 
 والسحاب یشیر إلى بهاء مجده كما في التجلي. ویشیر السحاب إلى غضبه ضد الشر "یأتي مع السحاب"

 ).3، 2: 97 (مز "السحاب والضباب حوله... قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله ":وفاعلیه، كقول المرنم
 أن السحاب یشیر إلى المالئكة المحیطین به في مجیئه. اإلسكندريالبابا دیوناسیوس ویرى 
 أن السحاب رمز لناسوته الذي یخفي الالهوت. ویعلل القدیسون كیرلس وأغسطینوس وجیرومویرى 

 ذلك بأن الرب یخفي عن األشرار مجد الهوته فال یرونه، أما األبرار فیتمتعون بأمجاد اإلله أغسطینوس القدیس
المتأنس ویتكشف لهم بهاءه وینعمون به وحدهم. 

یرى األشرار جراحاته فییأسون. ویراها األبرار - كما یقول   ویراه األبرار فیبتهجون.،یراه األشرار فینوحون
أّي  "نعم آمین!" لهذا ال یكّفون عن القول  - ظاهرة ومنیرة!وكبریانوس  وذهبّي الفمالنوراني أغناطیوس ینالقدیس

  فإننا منتظرون مجیئك للتمتع بك!،لیكن یا رب
  أنه یقول عن نفسه: ومن هو الذي یأتي لیدین!

 "أنا هو األلف والیاء، 
 البدایة والنهایة، 

 الرب الكائن والذي كان والذي یأتي، 
 ].8[" القادر على كل شيء

 ].4["الكائن والذي كان والذي یأتيوقد سبق لنا فهم قوله "
  أّي اإلله الدیان الذي له أن یحكم."الرب"وهو 

1 The Dialogue against Luciferians. 
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 فال یلیق بنا أن نشك في مجیئه أو إمكانیاته! "القادر على كل شيء"وهو 
نه لو وجدت لغة إلهیة لقراءة السمائیات فإننا نجد [إ :العالمة أوریجینوس وكما یقول "األلف والیاء"وهو 

 .]Ïتسابیح السماویةال هو أول حروفها وآخرها... فبدونه ال ندرك شیًئا عن السماء، وبغیره ال یقدر الفم أن ینطق باالبن
 ، هو البدایة الذي فیه خلقت السماء واألرض[االبن :القدیس أغسطینوس وكما یقول "البدایة والنهایة"وهو 

 (أّي في بحكمة "كلها :"، ویقول المرتلكل شيءكان به "، إذ " واألرضتالسماواخلق اهللا  (البدایة) في البدءإذ قیل "
 ).]24: 104 " (مزÏُصنعتالمسیح الحكمة) 
 أّي ،أنه البدایة إذ كان منذ البدایة حاًال مع آدم في الفردوس وقد صار النهایة[ العالمة أوریجینوسویقول 

 .]Ñ الدهرانقضاء"، محتضًنا بهذا كل البشریة منذ البدایة إلى نهایة الدهور، مهتًما بالجمیع إلى آدم األخیر"
 ناظرین إلى أنه هو فعًال البدایة، ولیس له نهایة ذاك ، بدایةیةلیس البن اهللا أ[ :القدیس أمبروسیوسویقول 
 .]"Òالذي هو "النهایة

إذ هو  ،موجودفبكونه البدایة كیف یمكن أن یتقبل أو یأخذ له ما هو علیه (بدایة وجود مادام هو فعًال 
البدایة). وكیف تكون له نهایة ذاك الذي هو نهایة كل األمور حتى أننا في هذا "النهایة" نجد لنا مسكًنا نستقر فیه بال 

نهایة. 
: 1 " (أفلیجمع كل شيء في المسیحأن هذا یطابق قول الرسول " القدیس جیروم والعالمة ترتلیانویقول 

)، أّي نجد فیه كل احتیاجاتنا، یجمع فیه كنیسته ویحفظها ویصونها ویقدم لها كل مطالبها. 10

 شخص المعلن .4
یشرق اهللا على اإلنسان بالصورة التي تناسب ظروفه واحتیاجاته لیعطیه شبًعا خاًصا، لهذا قبل أن یصف 

الرب نفسه أظهر الرسول ظروفه وأحوال الكنیسة فقال: 
 "أنا یوحنا أخوكم وشریككم في الضیقة وفي ملكوت یسوع المسیح وصبره. 

، كنت في الجزیرة التي تدعى بطمس
 ].9["  ومن أجل شهادة یسوع المسیح،من أجل كلمة اهللا

إذ اعتقل اإلمبراطور دومتیانوس الرسول وهو في سن الشیخوخة لیحرمه من أوالده وخدمته ویوقف لسانه عن 
الكرازة حدث ما هو على العكس: 

 واألبوة بینه وبین شعبه، ألن هذا الرباط ال یقوم على أسس جسدیة بل على األخوة لم ینقطع رباط .1
"، والتي من خاللها تكون آالم المسیحوهاهو یعلن لهم أنه مرتبط معهم بالشركة مًعا في الضیقة " الشركة في الرب. 

" حتى یبلغوه في األبدیة. صبره منتظرین مًعا في شركة "، الذي ینالون عربونه،"في ملكوت یسوع المسیحلهم شركة "
 وجوده في بطمس لم یطمس ذهنه باألحزان، بل كان فرصة لیكون منطلًقا في الروح. وفي الوقت الذي .2

فیه توقف لسانه عن الكرازة أعلن له الرب نبوة یعلنها للكنیسة كاشًفا له حقائق خفیة تخص نهایة الدهور وأسرار فرح 

1 A.N. Fathers Vol. 10. P. 314/6.           
2 City of God  11 b 32.                            

Ñ مقال الحب اإللهي والصعود1967، المؤلف: الحب اإللهي -  .
4 Of the Christian Faith 4: 108.   
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العرس السماوي. 
 استفانوس السموات مفتوحة وابن ىفي وسط اآلالم تعزیات اهللا تلذذ نفس المؤمن، ففي وسط حفرة الرجم رأو
 أیوب الرب، وفي وسط الضیق أعلن لیعقوب الهارب السلم ى إلعانته، وفي وسط التجربة المرة رأااإلنسان قائمً 

السمائي، وفي السبّي نظر حزقیال النبي اهللا الجالس على المركبة الشاروبیمّیة. 
 بل ،" لم تتوقف رسالته ومن أجل شهادة یسوع المسیح،من أجل كلمة اهللانعود لنرى أن الرسول الذي نفي "

. ]10[" . وسمعُت ورائي صوًتا عظیًما كصوت بوقٍ Ï"كنُت في الروح في یوم الرب یقول: إذآلت إلى تقدم أكثر 
" ألنها فترة ابتهاج ومسرة ِلما رآه خاًصا یوم الرب ":بال شك لم یدِر الرسول بالزمن أثناء تمتعه بالرؤیا، فقال

بیوم الرب أو یوم الدینونة المجید. 
 مع أنه یعلن عن أمور مستقبلة وحاضرة وماضیة، ولعل السبب في "خلفه"وقد سمع الرسول صوًتا عظیًما 

ذلك أن اإلنسان ال یقدر على معاینة أمجاد السموات أمامه إال بعدما یلبس هذا الفاسد (الجسد) عدم فساد. لهذا طلب 
اهللا من موسى أال یعاینه إال من وراء ألنه ال یقدر أن یرى اهللا ویعیش. 

وسماعه صوًتا عظیًما من وراء ُیعلن أنه سیتحدث عن أمور محجوبة عن األعین البشریة. 
 كما یظهر أیًضا أنها تحمل إنذاًرا، لیتوقف اإلنسان عن اندفاعه تجاه األرضیات منصًتا للصوت اإللهي.

 ألنه صوت إلهي عظیم في طبعه وسلطانه ومجده وموضوعه! كصوت البوق"والصوت "

شخص المعلن: 
 األلف والیاء: .1
 قائًال أنا هو األلف والیاء، "

 األول واآلخر، 
، والذي تراه ُأكتب في كتاب

، وأرسل إلى السبع كنائس التي في آسیا
 ].11[" إلى أفسس وٕالى سمیرنا وٕالى برغامس وٕالى ثیاتیرا وٕالى ساردس وٕالى فیالدلفیا وٕالى الدوكیة

وكما یقول  "."األول واآلخر"، وهنا أیًضا یعلن لكنائسه أنه هو Ð والیاءفاأللسبق أن قدم لنا الرب نفسه أنه "
 الكلمة هو أول الخلیقة أي رأسها ومدبرها، وٕاذ تنازل لم یصر الثاني أو الثالث أو االبنأن  Ðالعالمة أوریجینوس

وبهذا احتضن الخلیقة كلها من أولها  ."، إذ صار إنساًنا ولم یصر واحًدا من الطغمات السمائیةرخاآلالرابع بل احتل "
إلى آخرها. 

 وهي ال ترید ، فتتعلق به، ألنها في حضنه، ال یتركها،هذا هو الوصف الجمیل الذي تراه فیه الكنائس
مفارقته. 

نه مع وجودها إ فیكتورینوس األسقففهي كنائس كانت قائمة فعًال، وكما یقول الكنائس السبع أما عن 
فعًال ومع توجیه الرسائل إلیها لكنها أیًضا تمثل حال الكنیسة كلها. 

Ï النص القبطي ترجمته "كنت بالروح في یوم األحد" .
Ð  8راجع تفسیر عدد .

3 A.N. Fathers, Vol. 10. P. 314/6. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح األول رؤیا-

  

 ألنه یشیر إلى الكمال، ویعلل األسقف السابق الذكر هذا بأن الرسول بولس أیًضا كتب "7"وقد اختار رقم  
فَتْمسك سبع نساء شعیاء النبي عن ذلك بقوله "إإلى سبع كنائس، أما بقیة رسائله فوجهها بأسماء أشخاص. وقد تنبأ 

هكذا  ).1: 4إش ( نأكل خبزنا ونلبس ثیابنا. لُیدع فقط اسمك علینا. انزع عارنا" : قائالت،برجٍل واحٍد في ذلك الیوم
 بالرب یسوع وتتعلق به وال ترید أن تفارقه لیدع اسمه علیها وینزع عارها منها، لهذا "السبع النساء"تمِسك الكنیسة 
]. 12[" نظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأیت سبع منایر من ذهبأل"فالتفتُّ  یقول الرسول:

 كمنائر تستنیر منه وتُنیر العالم، یضیئها زیت )1: 4 شإ" (النساء السبعحیث یوجد الرجل تلتف حوله "
، )2: 4زك (" منارة كلها ذهب .. وسبعة سرج علیهالقد رآها زكریا النبي "  روح عریسها النور الحقیقي.،الروح القدس

 فتسیر األمم في نورك والملوك ... ومجد الرب أشرق علیكقد جاء نورك  ألنه،یريقومي استن ":وخاطبها النبي قائالً 
).  3، 1: 60 إش(" في ضیاء إشراقك

 عالمة التنوع في المواهب مع وحدة العمل والغایة، وعالمة المیثاق بین اهللا واإلنسان كما فعل "سبع"وهي 
 یشیر إلى الكمال لهذا یتكرر 7)، وألن رقم 31-27 : 21 " (تكبئر سبعإبراهیم مع أبیمالك عندما قطعا عهًدا عند "

 مرة. 54في هذا السفر 
 ها أنت ":" ألنها سماوّیة، ومن أجل نقاوتها ومجدها وعظمتها في عینّي عریسها القائل لها"ذهبیةوهي 

. )15: 1 (نش "حمامتان. عیناك  ها أنت جمیلةجمیلة یا حبیبتي
  "وفي وسط السبع المنایر شبه ابن إنسان،.2

 متسربًال بثوب إلى الرجلین، 
 .]13[ "ومتمنطًقا عند ثدییه بمنطقة من ذهب

 متسربًال ،تكمن عظمة الكنائس ووحدتها في حلول عریسها في وسطها. إنه وهو في السماء مهتم بكنیسته
 فُیزفَّان في عرس أبدي ال ینتهي... والجمیل أن ،إلى الرجلین)8: 19بثوٍب إلى الرجلین، حتى تلتحف عروسه بثوٍب (

 أیًضا البسین ثیاًبا بیضاء، وكل ما في السماء ُمعد لیوم العرس. )4: 4القسوس حوله (
 إذ ال یتوقف الرب عن عمله الكهنوتي حتى تكمیل خالصنا. إنه ،Ïوالثوب إلى الرجلین هو ثوب الكهنوت

). 10-5: 5، عب 4: 110ز قائم على الدوام لمعاونة البشریة وانتشال الجمیع (م
في هذه الكلمات یعرض لنا شیًئا من المجد الذي یتقبله من أبیه الذي أشار إلیه  Ðالقدیس إیریناوسیقول 

). 14: 1بالرأس (
كما أشار إلى وظیفته الكهنوتیة أیًضا بالثوب الطویل البالغ إلى القدمین. وهذا هو السبب الذي ألجله ألبس 

 موسى رئیس الكهنة على هذا الطقس.

 یرضعون من العهدین ،فتشیر إلى التفاف الشعب حول صدر اهللالمنطقة الذهبیة التي عند الثدیین وأما 
ثدیاه هما العهدان، والمنطقة الذهبیة هي جماعة القدیسین الذین كالذهب  األسقف فیكتورینوسیقول  یقتاتون بهما.و

. یجربون...
وتشیر المنطقة  ن للكنائس.يلموهوبلأو أن المنطقة الذهبّیة تشیر إلى الضمیر النیِّر والفهم الروحي النقي 

Ï  14راجع أقوال ترتلیان: الرد على الیهود .
2 Irenaeus against heresies 20:10. 
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كما تظهره معلًما للشریعة، إذ كان الَحبر األعظم  الذهبّیة أیًضا إلى الحب الخالص النابع من صدر اهللا تجاه أوالده.
 یلبس منطقة عند تقدیمه الذبیحة.

 أنه متمنطق على حقویه إشارة إلى شریعة العهد القدیم، وعند الثدیین حیث الحب والعدل ذهبّي الفمال ویرى
إشارة إلى العهد الجدید. 

 "وأما رأسه وشعره أبیضان كالصوف األبیض كالثلج". .3
القدیس أغسطینوس ویرى  .)9: 7دا " ( وشعر رأسه كالصوف النقي،لباسه أبیض كالثلجقیل عنه أیًضا "

 وهم أنقیاء .ذنهإأن الشعر األبیض یشیر إلى جماعة القدیسین الذین هم بمثابة شعر الرب ال تسقط منه شعرة بدون 
 متَّحدون مًعا في جمال وتناسق. ،وطاهرون

في الشعر األبیض تظهر جماعات اآلباء كالصوف إذ هم غنمه البسیطة، [ :األسقف فیكتورینوسویقول 
 .]وهم كالثلج من حیث كونهم أعداًدا بال حصر متعلمین من السماء

. )9: 7  كما تشیر إلى األزلّیة (دا،تشیر الشیبة أیًضا إلى الحكمة الفائقة والجمال البارع
 ].14[" "وعیناه كلهیب نار.4 

ونرى فیه الدیان فاحص  "، ال یقدر أحد أن یخطفنا من یده.الذي ال ینعس وال ینامنرى فیه العریس الساهر "
 لتعطي كل واحد حسب طرقه ،آدم عیناَك مفتوحتان على كل طرق بني ":الخفیات والظاهرات، قائلین مع النبي

. )19: 32 رإ" (وحسب ثمر أعماله
األسقف تشیر عیناه المتقدتان إلى قوة الكلمة اإللهیة، إذ تنیران الطریق وتبددان الظلمة من القلب، أو كقول 

 .]وصایا اهللا تنیر المؤمنین وتحرق الجاحدین[ :فیكتورینوس
 "ورجاله شبه النحاس النقي كأنهما محمیتان". .5

وتشیران إلى  رجال الرب هما الرحمة والعدل، بهما یسیر الرب بین شعبه لتحقیق خالصهم وٕابادة ُقوى الشر.
ویقدم الرب رجلیه شبه النحاس حتى یلبسهما   إذ هما كلمة اهللا النقّیة المصفاة.،العهدین اللذین یسیر بهما وسط شعبه

المؤمن، فیسیر في طریق اآلالم غیر مباٍل بما یالقیه من عثرات، ألن رجلیه تدكَّان كل ما یقف في طریقه. 
 أنهما یشیران إلى ناسوت الرب المتقد بالالهوت الذي به حّل بیننا القدیس غریغوریوس النزنیزيویرى 

 وصار كواحد منا فتالقت معه البشریة.
 ].15[ " "وصوته كصوت میاه كثیرة.6
روح اهللا یشبه [: القدیس إیریناؤس). وكما یقول 2: 43  كما في (حزمجده بهذا یكشف لنا الرب عن أ.

" یعبر خالل هؤالء الناس مقدًما عطایا مجانّیة لتابعیه، مقدًما صوته وعظیم، والكلمة "يمیاًها كثیرة، إذ أن اهللا غن
 هكذا یقدم اآلب ابنه كمیاه كثیرة تروي األراضي القاحلة لكّي تأتي بثمر .]Ïالوصّیة حسبما تتناسب وتفید كل فئة

كثیر.  
 ، وعن دیمومته، ألن صوت المیاه (البحار) مرهب)12: 4عب  ویكشف لنا عن رهبته وقوته وفاعلیته (ب.

وهو ال ینقطع لیًال ونهاًرا. 
تفهم المیاه الكثیرة على أنها شعوب متعددة جاءت خالل العماد، إذ أرسل [ :نوسباألسقف فیكتوري یقول ج.

1 Irenaeus against heresies 14: 20. 
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 .]..اذهبوا وتلمذوا جمیع األمم وعمدوهم ":تالمیذه قائالً 
 "ومعه في یده الیمنى سبعة كواكب". .7

أنهم السبعة مالئكة أو أساقفة للكنائس، وهم في یده رمز على أنهم في طاعته وتحت أمره ابن العسال یرى 
كشيء في قبضته. 

 ویعكسون نوره على بقیة الكواكب، یسیرون في ،جمیل أن یتشبه األساقفة بالكواكب، یستنیرون بشمس البرّ 
 محفوظین في یده الیمنى إذ یحبهم ، لكنهم في نظر اهللا عظماء، لمن یراهمامداراتهم بدقة وٕاال هلكوا، یظهرون صغارً 

وال یفرط فیهم. 
 "وسیف ماٍض ذو حدین یخرج من فمه". .8

یظهر الرب لكنیسته كمحارب یحمل سیًفا ماضًیا خارًجا من فمه، أّي كلمته القوّیة: 
 بها یؤدب وبها یعزي، بها ینمو اإلنسان الداخلي وتتبدد الظلمة. أ.

  وهو ذو حدین یقطع بعنف في داخل المتكلم والسامع أیًضا..ب.
من  من رذلني ولم یقبل كالمي فله بها یحصن المؤمن ویذكیه وبها یقطع الشر ویدین األشرار كقوله "ج.

). 48: 12 " (یویدینه. الكالم الذي تكلمت به هو یدینه في الیوم األخیر
] .Ïهذا التفسیر الذي لنا ولیس للهراطقة یهبنا ثباًتا، إذ یظهر السید المسیح محارًبا[ :العالمة ترتلیانویقول 

أبرع  "أنت ولكن ماذا نقرأ قبل ذلك عن السید المسیح؟ ).3: 45 " (مزتقلد سیفك على فخذكیقول داود "
. )2: 45 " (مزجماًال من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتیك

فكیف تنسب رقة الجمال البارع والنعمة المنسكبة على الشفتین لمن تقلد سیفه للحرب! 
"، فكیف یبلغ هذه من أجل الحق والدعة والبرّ " وذلك ،"ملك... في عدلكأانجح و ":كذلك یضیف قوله

النتائج باستخدام السیف الذي یعرف عنه أنه یستخدم في الخداع والتهور والضرر! 
 له حدان هما الشریعة واإلنجیل، به یمزق الشیطان إرًبا، وبه  الذي"الكلمة اإللهیة"إذن یمكننا أن نفهمه أنه 

 هذا .یحصننا من األعداء الروحیین كلي الشر والخبث، وبه یقطعنا عن األمور العزیزة لدینا من أجل اسم اهللا القدوس
). 34: 10 السیف جاء الرب یلقیه على األرض ولیس لیلقي سالًما (مت

إذن براعة الجمال ونعمة الشفتین تتناسبان مع هذا السیف الذي یتقلده الرب كقول داود. 
]. 16[ " "ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها.9

في  ساكن "كاألبلم یجد الرسول ما یعبر به عن بهاء مجد الرب سوى أن یشبه وجهه بالشمس، إذ هو 
ملكوت  فیضیئون كالشمس في یشرق على قدیسیه ")،16: 6 تي 1" (النور الذي ال یقدر أحد على الدنو منه

. )43: 13مت ("أبیهم

خاتمة 
 فیه تجد كل ،نستطیع أن نلخص كل الرؤیا في أن الكنیسة تجد في الرب عریًسا وكاهًنا وأًبا وقائًدا

احتیاجاتها، یحتضنها ویطهِّرها ویحفظها ویقودها لیقدمها ألبیه طاهرة عفیفة. 

1 Against Marcion 4. 
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 وال تكون إال ،ویرى البعض في األوصاف السابقة أننا نجد فیه الكنیسة - جسد المسیح - بتمامها متحدة فیه
 أّي یجتمع فیه كل األبرار. ،فیه، فهو األول واآلخر

. الطوفان متسربل بثوٍب إلى القدمین إشارة إلى األبرار من آدم حتى أ.
 المنطقة عند الثدیین إشارة إلى األبرار من الطوفان حتى موسى. ب.
 شیبة الرأس والشعر إشارة إلى األبرار في ظل شریعة العهد القدیم. ج.
 العینان المتقدتان إشارة إلى األنبیاء الذین یرون بروح النبوة. د.
 الرجالن النحاسیتان إشارة إلى الرسل والتالمیذ الذین جالوا كارزین بالحق. ه.
 صوت المیاه الكثیرة إشارة إلى األمم التي قبلت اإلیمان. و.
. ضد المسیح السیف الحاد الخارج من فمه إشارة إلى الذین یخلصون بالكاد في أیام ز.
 الوجه المضيء كالشمس إشارة إلى القدیسین في الفردوس. ح.

أثر المنظر على یوحنا 
، فلما رأیته سقطُت عند رجلیه كمیت"

: فوضع یده الیمنى علّي قائًال لي
 ال تخف أنا هو األول واآلخر. 

  ،والحي وكنت میًتا
. وها أنا حي إلى أبد اآلبدین آمین

 ].18-17[" ولي مفاتیح الجحیم والموت
، )6 :17مت ما أن رأى الرسول الرب في مجده حتى سقط عند رجلیه، كما سقط التالمیذ عند تجلیه (

 لكن الرب في حنانه وضع علیه یده الیمنى وأقامه. ).5: 10دا ودانیال عند دجلة (
 إذ هو ، فنقوم بعدما ندفن موت الخطیة تحت قدمیه،لننحني مع الزانیة عند قدمیه حتى یضع یده علینا

قوم فیه ویشفع فینا أمام اآلب شفاعة كفاریة. ن وها هو حي "كان میًتا"الذي بسبب خطایانا "الحي" 
 فال یكون للموت األبدي وال ، مغلًقا في وجوهنا أبوابهما،" یقیمناله مفاتیح الجحیم والموتوحده الذي "
للجحیم سلطان علینا. 

 في الجحیم فكسر أبوابه وأخرجنا ىلحیاة الذي اختفا أنه دواء .Ïمن قبل الصلیبلقد نزل الرب إلى الجحیم "
منتصرین. 

" دون أن كنت میًتا ": كما یقول،"أنا هو األول واألخر ": فیقول،والجمیل أن المتحدث هو اإلله المتجسد
 ألنه شخص واحد له طبیعة ،"أنا بالطبیعة الناسوتیة كنُت میًتا" أو "أنا بالطبیعة الالهوتیة األول واآلخر ":یقول

واحدة من طبیعتین ال نفصلهما عن بعضهما قط. 
 "فاكتب ما رأیت وما هو كائن وما هو عتید أن یكون بعد هذا. 

، سّر السبعة كواكب التي رأیت على یمیني

Ï القداس الباسیلي .
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 والسبع المنایر الذهبیة. 
، السبعة الكواكب هي مالئكة السبع كنائس

. ]20-19[" والمنایر السبع التي رأیتها هي السبع الكنائس
". "الرب وسط كنیستهلقد أمره أن یكتب ما رآه: المنظر السابق ذكره 

. )3، 2 " (صأحوال الكنائس السبعوما یراه: "
". أحوال الكنیسة إلى مجيء یوم الرب ومجدها السمائيوما سیراه: "

 ال یقدر اإلنسان أن یتفهمه ویتالمس معه إّال بعمل الروح القدس الذي یعلم ویكشف ،وقد دعي هذا كله "سًرا"
 .Ïأسرار اهللا لعبیده

Ï 23 المؤلف (ترجمة): میامر لمارآفرام السریاني ص .
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 الثانيصحاح ألا

  إلى أربع كنائسرسائل
صحاح یوجه الرب رسائل خاصة إلى أربع كنائس: ألفي هذا ا

 . 7 - 1  إلى مالك كنیسة أفسس.1
 .11 – 8  إلى مالك كنیسة سمیرنا.2
 .17 – 12  إلى مالك كنیسة برغامس.3
 .29 – 18  إلى مالك كنیسة ثیاتیرا.4

 مقدمة عن رسائل الكنائس السبع
یلیق بنا أن نعرف: 

نوس ياألسقف فیكتوريكانت هذه الكنائس قائمة فعًال والحدیث موجه إلیها. غیر أنه كما یقول أوالً : 
وغیرهما أن ما ورد بهذه الرسائل یخص حالة الكنیسة في كل عصر ویخص حالة المؤمن من والقدیس أغسطینوس 

 فهي رسائل موجهة إلى كل مؤمن. ،حین إلى حین
 ملزًما إیاهم ،یخاطب الرب الكنائس في شخص مالئكتها أي أساقفتها، محمًال إیاهم مسئولیة الرعایةثانًیا: 

أن یحملوا ضعفات شعبهم كما یتكفلون بنمو أوالدهم. وفي نفس الوقت یوحي إلى الشعب أن یتقبل توجیهات اهللا 
ووصایاه خالل أساقفته وكهنته. 

فیما یلي ضعف كل كنیسة والعالج المقدم لها: ثالثًا: 
 . أفسس    : الفتور في الحب    : التأمل في شجرة الحیاة (األبدیة).1
 سمیرنا   : معاناة األلم         : انتظار إكلیل الحیاة. .2
 . برغامس : العثرة في الكنیسة  : ممارسة األسرار المقدسة.3
 .ر الشرت ثیاتیرا    : الشهوات الشریرة  : ب.4
 .)الداخلي : االهتمام بالمجد السماوي (   ساردس  : الریاء            .5
 . في العمل   : إدراك حقیقة مركزنا السماويالتراخي فیالدلفیا  : .6
 .ثابرة برجاءم الودكیة   : الفتور الروحي      : ال.7

 Î إلى مالك كنیسة أفسس.1

 من هو؟. 1
ن مالك الكنیسة كان تیموثاوس تلمیذ الرسول بولس. وقد أسسها إیقال "اكتب إلى مالك كنیسة أفسس" 
 )،3: 1تى 1 وكتب إلیها رسالة، كما خدم فیها تیموثاوس ()31: 20 الرسول بولس وخدم فیها ثالث سنوات (أع

Ï أفسس مدینة عظیمة تقع غرب األناضول، كانت لها شهرتها في أیام الرومان، وقد اشتهرت بمعبد أرطامیس الذي ُعد أحد عجائب الدنیا السبع وقد بني في 
 عاًما. ولم تعد المدینة اآلن إّال أطالالً . 20
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ذهب إلیها یوحنا الرسول بعد اإلفراج عنه. و

 وصف الرب .2
 ،"هذا یقوله الممسك السبعة الكواكب بیمینه

 ].1[" الماشي في وسط المنایر الذهبّیة
وٕاذ  ها وشفاءها من كل ضعف.بعیتجلى الرب لكل كنیسة حسب ما یناسبها، حسب احتیاجاتها، لترى فیه ش

لهذا یعلن لها أنه الممسك السبعة الكواكب (األساقفة) في یمینه، أي  ،"في الحب"الفتور تعاني هذه الكنیسة من 
  والمحیط بهم.حافظهم والمعتني بهم
 ال یهدأ عن العمل من أجل ، أي یجول في كنیسته،""الماشي في وسط المنایر الذهبّیة ه أنلهاكما یعلن 

خالص كل نفس. وكأنه یقول: إنني أحبك فكیف تفترین في محبتك لي! 
"، البر شمسهذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الكواكب في ذاتها مظلمة، نورها مستمد من الممسك بها "

تنا بل من اهللا الممسك بنا في یمینه. ذوامؤكًدا لنا أننا ال نستطیع أن نقتني الحب من 

 حال الكنیسة .3
 ،أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك"

 ،أنك ال تقدر أن تحتمل األشرار
 ،وقد جرَّبت القائلین أنهم رسل ولیسوا رسالً 

 ].2[" فوجدتهم كاذبین
 ال أنسى أعمال محبتك القدیمة وال أنا عارف أعمالك..."قبل أن یحدثها عن ضعفها یطمئنها الرب قائالً : "

أتجاهل تعبك حتى الذي ال تذكرینه. 
: 1(لو  لكن الرب كافأه عنها في الوقت المعین ، صلواته التي قدمها لیهبه الرب ابًنا الكاهن زكریايلقد نس

، ونحن في وقت فتورنا نظن أن اهللا قد نسى األعمال القدیمة واألتعاب والصبر الذي احتملناه من أجله، لكن الل�ه )13
نه ال ینسى أتعاب هذه الكنیسة خاصة ما احتملته  إُیطمئن كل إنسان أنه ال ینسى حتى كأس ماء بارد قدمه باسمه.

 بعیدون عن روحها ورسالتها ووداعتها وحبها. لهذا ، وهم كاذبون،من الذین اّدعوا أنهم خدام وقد مألوا األرض كالًما
 .]3["  ولك صبر وتعب من أجل اسمي ولم تكل،"وقد احتملتیخاطب الرب أسقف أفسس قائالً : 

"عندي علیِك أنِك تركِت بعد هذا التشجیع عاد لیعاتب الكنیسة في رقة بالغة دون أن یجرح مشاعرها قائالً : 
 ].4[" محبتك األولى

، وفي حزٍم بال خداع أو )20: 12 في عذوبة یسند الرب القصبة المرضوضة ویلهب الفتیلة المدخنة (مت
مواربة یعلن الضعف لكي تتوب وتعود إلى كمال صحتها. 

 العالج .4
 ،ذكر من أین سقطت وتبأ"ف

 ،واعمل األعمال األولى
 ].5[" مكانها إن لم تتب ال فإني أتیك عن قریب وأزحزح منارتك منإو
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 تب واعمل...هذا هو طریق العالج: 
أننا جمیعنا معرضون للسقوط. وال یكون السقوط عالمة أننا لم نكن یوًما : [القدیس إیرونیموسوكما یقول 

 .]Ïما قائمین أو معتمدین بالروح كما یّدعى البعض، كما أن السقوط ال یستدعى إعادة المعمودیة بل أن نتوب ونعمل
ا بشدة إذ ال یحتمل أن یرى منارة أوالده تتزحزح من فً وبدون التوبة تنهار منارتنا لهذا یسرع الرب فینذر معن

 مكانها.
 أعمال صالحة للكنیسة قائالً : بإظهاروینتقل الرب من التوبیخ إلى المالطفة 

 ].6["  التي أبغضها أنا أیًضا،ویینالقوي"ولكن عندك هذا أنك تبغض أعمال الن
 مقتفیة ، عروسه تبغض ما یبغضه هو، وتحب ما یحبه، تشاركه تصرفاته ومشاعره وفكرهةنه یفرح برؤيإ

 آثار خطواته.
:  فهيقوالوییننيأما بدعة ال

، وهؤالء یسلكون )5: 6 قوالویون هم أتباع نیقوال أحد الشمامسة السبع (أعنال[ :القدیس إیریناؤس یقول أ.
 .]Ð الزنا وأكل المذبوح لألوثانكإباحة ویعلِّمون بأمور مختلفة ،في الملذات بال ضابط

من البدعة وینسبانها ألتباعه. وس نیقوال وأغسطینوس السكندريالقدیسان إكلیمنضس  یبرئ ب.
أنه لما ُأختیر للشموسیة امتنع عن االتصال بزوجته، وبسبب جمالها وایرونیموس العالمة ترتلیان  یرى ج.

عاد إلیها. ولما وبَّخوه على ذلك انحرف في البدعة إذ أباح الزنا. 
 فلما ذمَّه البعض بسبب شدة تعلقه بها أراد أن ، یرى آخرون أنه كان یغیر على زوجته جًدا بسبب جمالهاد.

 فسقط في هذه البدعة. ، فأباح لمن یرید أن یأخذها،یظهر العكس

 نصیحة لالستماع إلى قول الروح .5
د اإلنصات لصوت اهللا فلیسمع للروح القدس ي أي من یر،"من له إذن فلیسمع ما یقوله الروح للكنائس"

هللا یقول [ا: العالمة ترتلیانوماذا یقول؟ یجیب  المتحدث للكنائس جمیًعا، ألن ما یقوله لكنیسة ما یحدث به الكل.
 ].Ñدوما توبوا

 المكافأة .6
 ].7[" "من یغلب فسأعطیه أن یأكل من شجرة الحیاة التي في وسط فردوس اهللا

 فهو المشبع للقلب ،"شجرة الحیاةالقلب الفاتر في حبه قلب جائع، لذلك یحتاج إلى الشبع من الرب "
 وهو المكافأة المقدمة للغالبین. )2: 22 والشافي له (رؤ

س السماوي زاهًدا كل ما هو يكلما اختلى القلب بالرب وتأمل في األبدّیة الخالدة التهب القلب حًبا وشوًقا للعر
 أرضي وزمني!

إلى مالك كنیسة سمیرنا . 2

1 Cf. Jerome  against Jovinianus 2:3 &  against  Luficerians  24.  
2 St. Irenaeus against heresies, 26:2. 
3 Repentance,  8. 
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 من هو؟ .1
 أنه األسقف ابن العسال. ویرى Ïنه األسقف بولیكربسإ وقد قیل كتب إلى مالك كنیسة سمیرنا".ا"و

 اریوس تلمیذ الرسول یوحنا.غفلي

 وصف الرب .2
 ].8[" یًتا فعاشم الذي كان ،"هذا یقوله األول واآلخر

إذ یكتب إلى كنیسة سمیرنا المتألمة والتي كانت على أُهب�ة اضطهاد مّر للغایة، أراد الرب أن یطمئنها أنه 
  ما هو لخیرهم.الّ هو األول واآلخر الذي یضم خلیقته فیه فال یصیبها شيء بغیر سماح منه، وال یسمح لهم بشيء إ

ل الموت ِب نه قَ إ كیف ال تحتمل الموت من أجله؟ ،ن كان قد مات من أجلهاإ ف،"كان میًتا فعاشكما یذكرها أنه "
 واهًبا الحیاة لمن یموت معه! ،لیدوس الموت

 حال الكنیسة .3
 لهذا یصفها قائالً : ،إذ اتسمت الكنیسة بشدة الضیق الذي حّل بها

ل عینیه عن اآلنیة التي في داخل إ"، أنا أعرف أعمالك "أ. ن عیني ال تفارقانك وذلك كالفخاري الذي ال ُیحوِّ
. فكلما اشتّد األلم أعلن لنا آالمه وكاألب الذي یترك كل عمله لكي یالزم ابنه المتألم ساعة ،الفرن حتى ال تحترق

 الرب فیض اهتمامه بنا.
 بالقدر الذي یناسبك ألجل الّ  فال أسمح بالضیقة إ، إنني أعرف درجة الحرارة التي تناسبك:"وضیقتك "ب.

 خالصك وبنیانك.
 وربما كان الفقر بسبب مصادرة الدولة الرومانّیة ممتلكات المسیحیین. فالرب یعلم ما یحدث :"وفقرك "ج.

ألوالده حتى ولو صاروا في أشد حاالت الفقر. 
ابن  وكما یقول ].9["  بل هم مجمع شیطان،"مع أنك غني. وتجدیف القائلین أنهم یهود ولیسوا یهوًدا د.

من یفتقر مع [ :القدیس إیرونیموسویقول .] أنه یعرف غناه بسبب ثروته بالفضائل وثباته في الشدائد: [العسال
 أن الِغنى هنا یكمن في وجود أوالد لألسقف یرفضون "تجدیف األسقف فیكتورینوسویرى .] المسیح یصیر غنًیا

نهم یهود"... فِغنى األسقف هو استقامة إیمان أوالده واستقامة حیاتهم، هذا الِغنى یرید الشیطان أن یسلبه عن إالقائلین 
طریق جماعة الیهود األشرار الذین هم "مجمع الشیطان". 

رشادات إل النصائح وا.4
"ال تخف مما أنت عتید أن تتألم به.  

 ،هوذا إبلیس مزمع أن یلقي بعًضا منكم في السجن لكي تجربوا
 ].10[" ویكون لكم ضیق عشرة أیام

 تجتازه الكنیسة الضیق الذيحرب إبلیس التي آثارها خالل الیهود األشرار، یشجعهم الرب لقبول في إذ غلبوا 
 یشیر إلى الكثرة وعدم 10كما أن رقم  .Ð" أي العشرة اضطهادات الرومانّیة التي سجلها لنا التاریخعشرة أیام"

Ï .سبق نشر سیرته مع القدیس أغناطیوس 
Ð ،47ص  القمص شنودة السریاني (األنبا یؤانس): االستشهاد في المسیحیة .
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 .)3: 19 أي( "عشر مرات أخزیتموني وهذه ": كقول أیوب البار،التحدید
ل المؤمن قبمن أجل إكلیل الحیاة ي]. 10[" ة فسأعطیك إكلیل الحیا،كن أمیًنا إلى الموتبماذا یشجعهم؟ "

 " حیث ال یكون هناك موت!الحیاة األبدیةكل ألم وضیق محتمًال أن یموت كل النهار لیبلغ "
"من له أذن فلیسمع ما یقوله الروح للكنائس.  

 ].11[" من یغلب فال یؤذیه الموت الثاني
هذه هي وصیة الروح أن یقبل اإلنسان موت الجسد لكي ال یغلبه الموت الثاني، ألن موت الجسد فیه حیاة 

الروح التي ستأخذ جسدها ممجًدا إلى األبد. 
 المملوء بكاء وصریر األسنان )14: 20 نه یحق لنا أن نخشى الموت الثاني (رؤ[إ :اتحفراأاألب یقول 
 ، األمور التي تخص الظلمة الخارجیة.] وتنهدات وبؤًسا

لكن طوبى للمؤمنین واألبرار في تلك القیامة إذ هم یتوقعون أن یستیقظوا ویتقبلوا المواعید الصالحة التي 
 جعلت لهم.

 Î إلى مالك كنیسة برغامس.3

 من هو؟ .1
قیل أنه كریوس الذي ذكره یوسابیوس المؤرخ، وقد كان قوًیا كتب إلى مالك الكنیسة التي في برغامس". ا"و

في اإلیمان، وختم حیاته باالستشهاد. 

 صفات الرب .2
 ].12[" "هذا یقوله الذي له السیف الماضي ذو الحدین

سیف حاد من ب بالعثرات في داخلها، یظهر الرب كدّیان غیور یعزل وامتألتإذ تركت الكنیسة بابها للغرباء 
هم له ومن هم غرباء حتى وٕان دعوا أنفسهم مسیحیین. 

إنه رب الكنیسة یبعث بكلمته كسیف ماض یعزل ما هو حق مما هو باطل، یبتر ما هو من الشیطان 
 وهذه هي فاعلیة كلمة اهللا دائًما! ،ویقطعه

 حال الكنیسة .3
 ،"أنا عارف أعمالك وأین تسكن حیث كرسي الشیطان

وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إیماني 
 ،حتى في األیام التي فیها كان أنتیباس شهیدي األمین

 .]13["  حیث كرسي الشیطان یسكن،الذي ٌقتل عندكم
إذ توجد حیث یقیم "الروح الشیطاني"، لهذا فإن ،الرب الظروف القاسیة التي تجتازها هذه الكنیسة یعرف

 الرعایة فیها صعبة ومؤلمة.

Ïوقد اشتهرت بالطب، وكان شعبها یتعبد لإلله ،مام األطباءإع العرس" وهي مسقط رأس جالینوس ض التزال كقریة صغیرة في تركیا. واسمها یعني "مو 
 ورمزه "الحیة". ،"إسكلیبوس" إله الصحة
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شاهًدا أنه یمكن للمؤمن أن یثبت إلى الموت من أجل ،"أنتیباس الشهید األمین"لكن أذكروا أن عندكم 
معروف لدیه وأنه استشهد حرًقا، وقد  قد حدثنا المؤرخ أندریا عن هذا الشهید كشخصٍ  اإلیمان مهما تكن الظروف.
 عرض علیه أن ینقذوه فأبى.

شهد لهم عن أمانتهم.  أإذن في وسط الظروف القاسیة یوجد من بینكم شهداء
"لكن عندي علیك قلیل.  

 متمسكین بتعلیم بلعام  اأن عندك هناك قومً 
الذي كان یعلم باالق أن یلقي معثرة أمام بني إسرائیل  

أن یأكلوا ما ذبح لألوثان ویزنوا.  
 ].15-14[ "قوالویین الذي أبغضهيهكذا عندك أنت أیًضا قوم متمسكون بتعالیم الن

قوالویین فقد سبق التعرض له. غیر أنه يأما تعلیم الن ".عندي علیك قلیل لكن في لطف "،كعادته یوبخ بحزم
في هذه الكنیسة بدأت جماعة تتقبل هذه التعالیم الغریبة دون أن تبلغ إلى تنفیذ المبادئ، وهؤالء یعثرون الكنیسة كما 

 .)16: 31؛ 3، 2، 1: 25 أعثر باالق الشعب قدیًما (عد
 : اآلتيوهنا نالحظ

أن خطیة النهم یتبعها  Ï. ألنه كما یقول لنا اآلباء]14[. یبدأ بالتوبیخ على أكل ما ذبح لألوثان قبل الزنا أ
 حتًما سقوط في الزنا.

ن القوم متمسكون بما یبغضه. وهذا إقوالویین یكفیه أن یقول لها يب كنیسته على تعالیم الندب. عندما یؤ
یكفي دون حاجة إلى مجادلة أو مباحثة ألنه یلزم أال یتمسك بما یبغضه وال تتراخى عما یحبه. 

إننا (كأساقفة) نوبَّخ بسبب [ :القدیس أغسطینوسج. یوبِّخ الرب الراعي بسبب القلة المّنحرفة، وكما یقول 
 .]Ð ولیس بسبب جرائمنا، بالرغم من أن بعًضا منهم ال یعرفوننا،جرائم األشرار

 العالج والمكافأة .4
ّال فإني آتیك سریًعا وأحاربهم بسیف فمي.  إ"فتب و

من له أذن فلیسمع ما یقوله الروح للكنائس.  
 ،من یغلب فسأعطیه أن یأكل من المّن المخفي

 ،وأعطیه حصاة بیضاء
 ].17-16[" وعلى الحصاة اسم جدید مكتوب ال یعرفه أحد غیر الذي یأخذ

 ، ألنهم أوالده وهو مسئول عنهم أمام اهللا.همیلتزم األسقف أن یتوب سریًعا من أجل خطایا هؤالء القلة وانحراف
أما مكافأة الغلبة على هذه العثرات فهي أكل المّن المخفي! 

نه إ، لنتناوله عربوًنا. )51-49: 6 یا للعجب أن اهللا یقدم لنا جسده ودمه األقدسین، المّن السماوي (یو
یمتعنا ونحن على األرض بغذاء الغالبین السماوي. 

 لها من مكافأة عظیمة ینالها الكاهن والشعب عندما یتقدمون بعد جهاد طویل وأتعاب في الحیاة ومثابرة اي

Ïرابیون عن األخطاء الثمانیة. ي المؤلف (ترجمة): مناظرات یوحنا كاسیان، مناظرة لألب س
Ð22: 43  رسالة .
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 في وحدة الحب للشركة والثبوت في اهللا! ، وكأس الخالص،يائرفي العبادة لینعموا بجسد الرب السر
باحیات كتعلیم إف كل تعلیم غریب یقدم لذات أرضّیة وووفي نفس الوقت بتناول هذا المّن تبتهج النفس فتع

قوالویین. لهذا تحرص الكنیسة أن تغذي أوالدها منذ طفولتهم بالمّن المخفي كمكافأة لهم وكدواء. نيال
نها جوهرة تضيء لیًال كضیاء إ القدیس إیرونیموس فكما یقول الحصاة البیضاءهذا عن المّن المخفي. أما 

النهار، وهو بهذا یشیر إلى الكلمة المتجسد. هذا هو مكافأتنا ال نقبل عنها بدیالً . 
 أن الحصاة أو الفص األبیض یشیر إلى الملكوت المكتوب علیه بلغة روحّیة جدیدة ال ابن العسالویرى  

ویرى البعض أنها الحصاة البیضاء التي كان یستخدمها القضاة الرومان والیونان إلعالن  یعرفها إال أبناء الملكوت.
 ).8 ال ؛28 وظن البعض أنها أحد الحجارة الكریمة الموضوعة على صدر الحبر األعظم (خر براءة المتهم.
)، 10: 14(أم " ال یشاركه غریبفال یعرفه إال الذي یأخذ، ألن الفرح الداخلي السماوي "االسم الجدید أما 

وال یدركه إّال من یحیا فیه ویتذوقه. 
إذن المّن المخفي والحصاة البیضاء واالسم الجدید هي إعالنات عن تمتع الغالب بالرب یسوع خبزنا السري 

وغنانا وفرحنا الذي فیه یستریح قلبنا. 
المّن المخفي هو الخلود، والحصاة البیضاء هي التبني هللا، واالسم الجدید [ : أناألسقف فیكتوریانوسویرى 

 .]المكتوب على الحصاة هو "مسیحي"

 Î إلى مالك كنیسة ثیاتیرا.4

 من هو؟  .1
وهو القدیس إیریناؤس تلمیذ القدیس بولیكاربوس وثاني من فسر  ،كتب إلى مالك الكنیسة التي في ثیاتیرا"ا"و

السفر. كان حاًرا بالروح وقد أساءت إلیه إیزابل كما سنرى. 

 وصف الرب .2
 ،"هذا یقوله ابن اهللا الذي له عینان كلهیب نار

 .]18[" ورجاله مثل النحاس النقي
 لهذا یقدم الرب نفسه عینین ملتهبتین حتى یتفطن الراعي لكل ،إذ تسللت إیزابل بین الشعب تبث سمومها

صغیرة وكبیرة تمس حیاة أوالده، وكرجلین من نحاٍس حتى یحطم بكل حزم كل شر. 
غیر یلزم أن یكون األسقف حذًرا، له ألف من األعین حوله، سریع النظر، أعین فكره [ :ذهبي الفمیقول 

یلزمه أن یكون متیقًظا جًدا، حاًرا في الروح، كما لو كان یستنشق ناًرا. یلزمه أن یكون حریًصا على الكل .] Ðمظلمة
ومهتًما بالجمیع. 

 .] یكون أسًدا وال نعجةالّ من یرعى الخراف یلزمه أ[ :القدیس الدرجيأما عن الحزم فیقول 

 حال الكنیسة .3

Ï" 14: 16 لو إله الشمس. شهرتها تجارة األرجوان، ومن نسائها لیدیا التي آمنت على ید الرسول بولس (أعولكهار". كانت تشتهر بعبادة أبا تدعى حالًیا( .
Ð724 ، ص1966،  المؤلف: الحب الرعوي .
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"أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وٕایمانك وصبرك  
 ].19[" وأن أعمالك األخیرة أكثر من األولى

هنا أیًضا یعرض محاسن الكنیسة الكثیرة وفضائلها ویكشف أنه ال ینسى أعمالها ومحبتها وخدمتها وٕایمانها 
 ألن اهللا ال یقبل اإلیمان النظري ،وصبرها ونموها المستمر. والعجیب أنه یضع األعمال والمحبة والخدمة قبل اإلیمان

العكس.   وال یمیز اإلیمان عن األعمال أو،الجاف
"أنك تسیب المرأة وما هو هذا القلیل؟ "لكن عندي علیك قلیل" یعود الرب كعادته فیكشف الضعف قائالً : 

  .]20["  أن یزنوا ویأكلوا ما ذبح لألوثان، عبیدي وتغوي حتى تعلم،نها نبّیةإإیزابل التي تقول 

ومن هي إیزابل هذه؟ 
 إذ اقتفت آثار ،""تسیب امرأتك إیزابلنها زوجة األسقف كما جاء في النص الیوناني والسریاني إ قیل .أ

قوالویین. ي مدعیة أنها خادمة وهي تبث فكر الن)19: 18  مل1إیزابل (
 مما جعل األسقف یستأمنها على بعض ، وأظهرت غیرة في العبادة،دعت المسیحیةا أنها سیدة وثنیة .ب

ل. لالخدمات في الكنیسة فصارت تفسد وتض
 استخدمت غناها ونفوذها في التضلیل. ،نها سیدة مسیحیة غنیةإ .ج
ال وكنتیال. یم أنها إشارة إلى تلمیذات للمبتدع فنتانیوس وأسماؤهن: بریسكال ومكسأبیفانیوسالقدیس  یرى .د

:  اآلتيعین وقد ُدعَیت إیزابل لمشابهتهم لها فيدنها إشارة إلى جماعة من المبتإ ه.
 كما أفسدت إیزابل حكم آخاب، یفسد هؤالء األعمال الرعویة ببث األفكار الغریبة. أوالً :
 أنها كافرة ووثنیة في فكرها الداخلي تدفع اآلخرین تجاه الشر. ثانًیا:
أنها قاتلة لألنبیاء وباغضة لهم. ثالثًا: 
 إذ تفسد أذهان البسطاء وتدفعهم للزنا الروحي. ،تبث روح الزنارابًعا: 

 العالج .4
 ].21["  بالنسبة إلیزابل وعشاقها: "وأعطیتها زماًنا لكي تتوب عن زناها ولم تتب.أ

یا لطول أناة اهللا! رغم ما صنعته من شرور في داخل الكنیسة مفسدة أذهان الكثیرین، لكنه كأب یهبها 
مصرة على الشر. كانت  وربما أطال في عمرها لعلها في شیخوختها تتفطن للحق لكنها ،فرًصا للتوبة

 إن كانوا ال ، والذین یزنون معها في ضیقة عظیمة،"ها أنا ألقیها في فراشلهذا یؤدبها بالمرض قائالً : 
"وأوالدها اقتلهم  :لیس ألجلها هي وأوالدها بل وألجل الباقین حتى ال ینحرفوا معها إذ یقول. "یتوبون عن أعمالهم

-22["  وسأعطي كل واحد حسب أعماله،س إني أنا هو الفاحص الكلى والقلوبئناك فستعرف جمیع ال،بالموت
23.[ 

أن  أم تستهین بغنى لطفه وطول أناته غیر عالم ":وهذا عربون ما ینالونه في یوم الدینونة كقول الرسول
لطف اهللا إنما یقتادك إلى التوبة. ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غیر التائب تذخر لنفسك غضًبا في یوم الغضب 

 ).6-4: 2(رو  أعماله" واستعالن دینونة اهللا العادلة. الذي سیجازي كل واحد حسب
 بالنسبة للباقین: "ولكنني أقول لكم وللباقین في ثیاتیرا". .ب

"الواو" قبل "للباقین" لیست للعطف بل لالختصاص، فكأنه یقول "أقول لكم أنتم الباقین في ثیاتیرا الذین لیس 
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یم" أي لم یسیروا وراء إیزابل. للهم هذا التع
عین ادعوا معرفة األمور د" فسببه أن الغنوسیین المبتوالذین لم یعرفوا أعماق الشیطان كما یقولونأما قوله "

 ار حیاة الشر والخیر حتى یتعرف اإلنسان على أعماق الشیطان.باإللهیة أكثر من غیرهم، كما نادوا بضرورة اخت
" "إني ال ألقي علیكم ثقًال آخر. وٕانما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيءهؤالء الباقون یحدثهم قائالً : 

نه ال یقدم لهم شرائع أخرى وواجبات كحمل أثقل. یكفیهم أن یتمسكوا إاألسقف فیكتورینوس وكما یقول  ].24-25[
إنه بهذا یعلن لهم حبه أنه ال یرید اإلثقال علیهم، كما یحثهم على المثابرة إلى النهایة.  بها عندهم حتى یجيء الرب.

 المكافأة .5
إن مقاومة األسقف إلیزابل وأتباعها قد یسبب إزعاًجا في الكنیسة، وربما یظن البعض أن مركز األسقف 

 فیرعاهم ، فسأعطیه سلطاًنا على األمم،"ومن یغلب ویحفظ أعمالي إلى النهایةیهتز، لكن الرب یؤكد العكس قائالً : 
 ].27-26["  كما أخذت أنا أیًضا من عند أبي،بقضیٍب من حدیٍد كما تكسر آنیة من خزف

لترعاهم   فأعطیك األمم میراثك،"اسألنيهذا السلطان یوهب لألسقف بالرب یسوع الذي خاطبه اآلب قائالً : 
 ).9- 8: 2مز("  آنیة الفخار تسحقهمل ومث/بقضیب من حدید

"وأعطیه كوكب وٕاذ یقاوم أعمال إیزابل إلى النهایة بغیر كلل وال خوف، یتمتع بالرب یسوع نفسه كوعد الرب 
 الذي یبدد أعمال إیزابل المظلمة. ]28[" الصبح

  .]لقد وعد بكوكب الصبح الذي ینزع اللیل ویعلن النور، أي بدایة النهار[: األسقف فیكتورینوسوكما یقول 
 ).16: 22 كوكب المنیر (رؤالسوع نا يیكفي لمن یبتر الشر أن یتمتع برب
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 رؤیا- األصحاح الثالث

 صحاح الثالثألا

  كنائسثالث إلى رسائل
صحاح یوجه رسائل:  أل هذا افي
 .6 – 1  إلى مالك كنیسة ساردس.5
 .12 – 7  إلى مالك كنیسة فیالدلفیا.6
 .22 – 14  إلى مالك كنیسة الودكیة.7

 إلى مالك كنیسة ساردس .5
 من هو؟ .1

نه القدیس میلیتون. إیقال  ،]1 [ ساردس"في التيكتب إلى مالك الكنیسة ا"و
 وصف الرب .2

]. 1 [ له سبعة أرواح اهللا والسبعة الكواكب"الرب الذيهذا یقوله و"
الروح  أي ،"له سبعة أرواح اهللا هذه الكنیسة خطیة "الریاء" لهذا یقدم لها نفسه "فيلما كان الرب یعالج 

". له... السبعة الكواكب أعماله هو روحه، كما یقدم نفسه أن "في الكامل القدس
. به ننال السماوي إلهیة للبلوغ به نحو العرس بإمكانیات فیبكته ویقدسه ویهیئه باإلنسانروح یمسك ال هذا أ.

. وبه نوهب بركات تقویة من السري جسد الرب في، وبه ننال الغفران. وبه نتمتع بالشركة مع الرب، وبه نتطعم التبني
 والعشرة الخفي بجذب النفس الختالس المجد ،. هذا كله یفسد الریاء)22: 5ل محبة وفرح وسالم ووداعة وتعفف (غ

السریة مع اهللا وحده. 
 األسقف هذا الشعور بملكیة اهللا له لیقول في "له كل األساقفة" وكأنه یحرك أي ،"له السبعة الكواكب "ب.

"! لي وحبیبي لحبیبيهو أیًضا "األساقفة كلهم لك. وأنت لنا یا اهللا"... "أنا 
 حال الكنیسة .3

 ].1["  وأنت میتحيسًما أنك ا"أنا عارف أعمالك أن لك 
 الحقیقة میتة، ألنها تهتم في وصیت لكنها اسمیا للخطورة! عندما یشهد الناس لكنیسة ما أنها حیة ذات 

 یسوع". نا أال وهي "تمتع أوالدها برب،بأمور كثیرة بعیدة كل البعد عن رسالتها
 العالج .4

]، "كن ساهًرا وشدد ما بق
،  هو عتید أن یموتالذي
]. 2["  لم أجد أعمالك كاملة أمام اهللاألني
 القیام به. ینبغين الفئة الخامسة تمثل أناًسا مهملین یقومون بأعمال غیر ما [إ :األسقف فیكتورینوسل یقو

.]  یخلصوالكينهم مسیحیون باالسم، لهذا یحثهم بكل وسیلة أن یرتدوا عن أعمالهم إ
همال؟ إلوكیف یتركون ا
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 رؤیا- األصحاح الثالث

لناس بل یسهر لمالقاته. ا بمدیح ي الرب ال یباليءذ ینتظر مجإ فبالسهر: .أ
نسان في إلك للحیاة الروحیة، متى سرى ه". فالریاء هو العدو الم هو عتید أن یموتالذي ،شدد ما بقى ".ب

.. األعمال الذاتيأفسد كل عبادته. لهذا یلیق بالشخص أن یسرع لینقذ نفسه المحتضرة العتیدة أن تموت بأعمال البّر 
 نظر الناس ال اهللا. فيالكاملة 

 عالمین أن كل ، حافظین له حقه وتب"،وأحفظ"وأذكر كیف أخذت وسمعت  :حسانات اهللا علیناا تذكر .ج
 بل هو منه، تائبین عن حبنا لتكریم الناس لنا. ،صالح فینا لیس لنا فضل فیه

ن لم تسهر إ فإني" فمن ال ینجذب بتذكر بركات الرب الموهوبة له یرتدع بالتهدید تذكر یوم الدینونة: .د
]. 3["  ساعة أقدم علیكأي وال تعلم ،ُأقدم علیك كلصٍ 

 فیه یقدم یوم الرب على المرائین كلٍص، یكون بالنسبة لمن لم ینجسوا عواطفهم ومشاعرهم الذيوفي الوقت 
 في معي ساردس لم ینجسوا ثیابهم فسیمشون في"عندك أسماء  :وحواسهم وغایاتهم بالریاء كیوم زفاف، إذ یقول له

سمه من سفر الحیاة، وسأعترف افذلك سیلبس ثیاًبا بیًضا، ولن أمحو یتب  ألنهم مستحقون. من ،ثیاب بیض
]. 6-4[ " فلیسمع ما یقوله الروح للكنائس،باسمه أمام أبى وأمام مالئكته. من له أذن

 سفر الحیاة.. یعترف بهم الرب أمام مالئكته. یلبسون ثیاًبا بیًضا. أما في محفوظین ،نه یعرفهم بأسمائهمإ
  هذا العالم!في نرفض كل مجٍد باطٍل لكيیكفینا هذا كله 

 إلى مالك كنیسة فیالدلفیا .6
 من هو؟ .1

 القدیس إیرونیموس غیر أن ،نه األسقف كوذرانوسإقیل  ، فیالدلفیا"في التيكتب إلى مالك الكنیسة ا"و
یقول بأن هذا األب كان أسقًفا على أثینا ولیس على فیالدلفیا. 

 وصف الرب .2
 ].7[" "هذا یقوله القدوس : لهذا یقدم الرب نفسه لها قائالً ، العملفي بالتراخي هذه الكنیسة اتسمت إذ .أ

 الرب أنه قدوس لتسجد له على الدوام لیًال ونهاًرا بال ملل. في) أن تدرك 4وأنه یكفي للمخلوقات الحیة األربعة (رؤ 
" حتى  قدوس، قدوس،قدوسوما أن یسمع األربعة والعشرون قسیًسا السمائیون األربعة مخلوقات الحیة یقولون "

 ویلقونها عند رجلیه ساجدین. وهم یصنعون هذا منذ خلقتهم إلى یومنا هذا ،یقوموا من على كراسیهم ویخلعوا أكالیلهم
.  شوق وهیام نحو هذا القدوس ال یعرفون ماذا یقدمون لهفيویبقون هكذا إلى األبد 

له  هكذا عندما یدرك اإلنسان حقیقة قداسة اهللا یلتهب بنیران الحب المتأججة نحو عبادة الرب والسجود
وخدمته بال ملل! 

 حتى تترك هذه الكنیسة تراخیها لتسلك طریق الحق. ،"الحق" یقدم نفسه على أنه .ب
 الذي هذا الوصف  ویغلق وال أحد یفتح".، یفتح وال أحد یغلقالذي ، له مفتاح داودالذي" یقدم لها نفسه .ج

 العمل فين الرب یشجع كنیسته قائالً : لماذا تتراخین أوك .)21: 22لیاقیم رمز المسیح (أ في إشعیاءسبق أن أعلنه 
 به یفتح فهو: الذي فال یقترب منك إبلیس. أما المفتاح ، وأغلق علیكِ ، أفتح لِك أبواب السماءوحديوأنا 
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 وهبه الرب لعروسه خالل الذيأنه سلطان الحل والربط القدیسان كیرلس الكبیر وٕایرونیموس  یرى .أ
. )19: 16 تالمیذه (مت
 ویدخلنا الملكوت كما ، به یفتح لنا الرب باب الفردوسالذي أنه الصلیب  الفمالذهبي  یوحناالقدیس یرى .ب

 وجوهنا الجحیم وجهنم. فيیغلق به 
 أن هذا المفتاح هو فهم الكتاب المقدس وخاصة النبوات، Ïالقدیس غریغوریوس صانع العجائب یرى .ج

 كتب النبوات هو وحده القادر أن یوضحها ویكشفها. الذيألن روح المسیح 
 حال الكنیسة .3

  ،"أنا عارف أعمالك
، وهأنذا قد جعلت أمامك باًبا مفتوًحا

  ،وال یستطیع أحد أن یغلقه
، ألن لك قوة یسیرة

 ].8[ "يسما ولم تنكر كلمتيوقد حفظت 
ن كل صالة إ لكنه یعرف أعمالها القلیلة وال ینساها. ، العملفي به هذه الكنیسة من تراٍخ اتسمتبالرغم مما 

 جاعًال باب الخالص مفتوًحا أمامنا. من ،كل مثابرة مهما بدت هینة ال یتجاهلها اهللاوكل صدقة، ومهما بدت فاترة، 
أجل القلیل یقدم اهللا الكثیر. 

 الكرازة والرعایة في، فإذ كانت له قوة یسیرة )9: 16 كو 1ولعل الباب المفتوح هنا هو باب الخدمة الفعال (
 من أجل هذا یقول له: ،سمهایهبه اهللا قوة للخدمة غیر ناٍس أنه حفظ كلمته ولم ینكر 

، "هنذا أجعل الذین من مجمع الشیطان
  بل یكذبون. ،لیسوا یهوًداومن القائلین أنهم یهود 

، نذا أصیرهم یأتون ویسجدون أمام رجلیكِ اه
  أنا أحببتك. يویعرفون أن

صبري، ألنك حفظت كلمة 
 أنا أیًضا سأحفظك من ساعة التجربة العتیدة أن تأتى على العالم كله

]. 10-9[ لتجرب الساكنین على األرض
 الشیطان ةل هذا یعطیه الرب نعمة فیحطم قوأجضعف الجهاد لكن اهللا ال ینسى هذا التعب. من من رغم بال

 یده. وهنا یقدم لنا الرب مبدأین: في لبست مجمع الیهود كآلة التي
ننا بنعمة اهللا إ ).5: 3 كو 2 المبدأ األول أننا لسنا كفاة من أنفسنا للعبادة أو للخدمة لكن كفایتنا من اهللا (.أ

ال نكون   حكم الموت لكي أنفسنافين لنا أ"ك ذواتنا في الشر بكل شجاعة وثقة. نحن ةأكفاء وقادرون على تحطیم قو
 2 (هللا ال منا"  أواٍن خزفیٍة لیكون فضل القوةفيلنا هذا الكنز ،  یقیم األمواتالذيبل على اهللا متكلین على أنفسنا 

). 7: 4؛ 9: 1 كو

1 Oration and Panegyric addressed to Origen. 
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 أننا نكون أمناء فیما بین أیدینا یهبنا اهللا األمانة فیما یفوق طبیعتنا. نتحفظ من الثاني الروحي المبدأ .ب
 أشد لحظات فيألمانة ایهبنا اهللا ف ،. نعمل بأمانة اآلنبإرادتنا فیحفظنا الرب مما هو لیس استطاعتنا،الشر قدر 

الظلمة المقبلة. 
  العالج والمكافأة.4

 ئ الحیاة األبدیة بهذا یمتلفي إدراك حقیقة مركز اإلنسان وما أعده اهللا له في العمل في التراخيیتركز عالج 
 غیر یأس. لهذا یقول له الرب:  في فیعمل بفرح وثقة ،رجاءً 

، "ها أنا آتى سریًعا
، تمسك بما عندك
 . إكلیلكلئال یأخذ أحد 

إلهي،  هیكل فيمن یغلب فسأجعله عموًدا 
، خرج إلى خارجيوال یعود 

إلهي،  اسمكتب علیه أو
  ، أورشلیم الجدیدةإلهي،واسم مدینة 

  الجدید. ي واسمإلهي،النازلة من السماء من عند 
]. 13-11["  للكنائسحمن له أذن فلیسمع ما یقوله الرو

  كلفي وكل من یجاهد یضبط نفسه ، تنالوالكيركضوا اهكذا بهذا الرجاء یحمس الرسول أوالده قائًال "
). 25-24: 9 كو 1" ( وأما نحن فإكلیًال ال یفنى، یأخذوا إكلیًال یفنىفلكيء. أما أولئك يش

 سالكین ، نلناهاالتي فیلیق بنا أن نتمسك بما عندنا من البركات .""ها أنا آتى سریًعا :ءنا بقولهاإنه یعین رج
كما یلیق كأبناء اهللا بالمعمودیة وكهیاكل مقدسة للروح القدس. 

  كما أخذ البشر إكلیل المالئكة الساقطین، وأخذ یعقوب بركة عیسو (تك،"لئال یأخذ أحد إكلیلككما یحذرنا "
لبركة مم ا)، وأخذ داود إكلیل شاول، وأخذ متیاس إكلیل یهوذا، وأخذت األ49 )، وأخذ یهوذا بركة رأوبین (تك25

 برفض الیهود.
وما هو إكلیلنا أو رجاؤنا؟ 

" مكرًرا ذلك أربع مرات، مبیًنا إلهي یدعو اآلب "ه". والعجیب أن هیكل اآلبفيعموًدا  یصیر الغالب ".أ
". إلهي حتى یدعو أباه معنا قائًال عنه "الالنهائي أبهي صورها، مظهًرا وحدة الحب فيعالقة المسیح بالمؤمن الغالب 

 ال نستحقها وال یقدر الفكر أن یتصورها! التي هذه الوحدة .وهذا یكفي أن یكون إكلیلنا
 السماء، واألعمدة تشیر إلى النصرة كما أقام المكابیون أعمدة على قبورهم وهم فيمدة حیة ع یقیمنا أ.ب

 زینة البناء، لهذا یكون الرعاة هيأن األعمدة األسقف فیكتورینوس ویرى ). 29: 13 مك 1ینقشون علیها أسماءهم (
 الرسول بولس یعقوب ویوحنا وبطرس أعمدة ا یوم الرب العظیم. وقد دعفي السماء فيالغالبون هم زینة المؤمنین 

. )15: 3ي ت 1 عمود الحق وقاعدته" (الحي "كنیسة اهللا اودع) 9: 2 الكنیسة (غال
، هكذا )35: 8 (یوكابن یبقى إلى األبد  یرتكز علیه البناء، والذي ال یعود یخرج إلى خارج. كالعمود .ج

 األبدیة. فيیكون حال الغالبین 
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 ]من ال یشتاق إلى المدینة التي ال یخرج منها صدیق وال یدخلها عدو![ :القدیس أغسطینوسوكما یقول 
 أسماء هم المنتصرون المخفیون: ة ینقش على العمود ثالث.د

 فإن كل نصرة تسندها محبة اهللا وتدبیره الخفي. ،اسم اآلبأوالً : 
  وهي تبقى، اسم مدینة اهللا، أورشلیم الجدیدة النازلة من السماء. المدینة المنتصرة على كل قوى الشرثانًیا:

صیبها عوامل زمنیة وال یهاجمنا عدو بعد. تمنتصرة إلى األبد ال 
  لكن، مرة28 حواليتكرر في سفر الرؤیا ي" إذ الحمل وربما یكون االسم "، السید المسیح الجدیداسم ثالثا:

 بیننا وبینه األبدي  بل بالوحدة الخفیة والرباط، لیس بلغة بشریة، الرباسم األوضاع سیسجل على كل مؤمن أيعلى 
كأعضاء في جسده. 

 ال یشیخ وال یمل المؤمن من التلذذ بنطقه واالستمتاع ، الرب جدیًدا في تذوقنا له في األبدیةاسمویبقى 
 بحالوة عذوبته.

 Î إلى مالك كنیسة الودكیة.7
من هو؟ . 1

. Ð یوسابیوسامتدحه وهو أوریلیوس أو الشهید سفاریوس الذي ]،14 [كیین"دكتب إلى مالك كنیسة الالوا"
 وصف الرب .2

 اتسمتیقدم الرب نفسه للكنیسة التي  ].14["  بداءة خلیقة اهللا، الصادق،"هذا یقوله األمین الشاهد األمین
 بهذه الصفات لیسندها: "الروحي"الفتور  ـب

ن في الرب إ )16: 65(إش  وقد ُوصف اهللا بذلك كما في ،عنى "الحق"ت: وهي غیر "األمین"، واآلمین .أ
 فیكون ،ن الكنیسة المتحدة بمسیحها تعمل بهإ، لهذا ف)20: 1 و ك2( "ا لمجد اهللا بواسطتن، وفیه اآلمین،النعمیسوع "

 شاهدة له بال فتور، لمجد اهللا. ، متسمة بالحقأي ،فیها أیًضا النعم وفیها اآلمین
: وفي الیونانیة تعنى "الشهید". وكما شهد الرب لآلب شهادة صادقة أمینة عملیة الشاهد األمین الصادق .ب

 بذل نفسه على وبالحب إذ "،"أبرع جماًال من بنى البشر وبالسلوك إذ هو "،"الحقیقيالمعلم فشهد بالكالم إذ هو "
 . بنفس الشهادة الصادقة التي له.)8: 1 " (أع شهوًداليوتكونون  ":"، هكذا أرسل تالمیذه قائالً الصلیب

 والشاهد األمین ال یدخر جهًدا في إبراز الحق وٕاعالن ما رآه وسمعه مهما كلفته شهادته.
 فال یكف ، والتدبیر والعملاإلدارةلها حق أي  ،والترجمة للكلمة الیونانیة تعنى "رأس"بداءة خلیقة اهللا:  .ج

 ، للكنیسة التي هي جسدهيءوٕایاه جعل رأًسا فوق كل ش ": إذ قیل عنه،نها رئاسة حب عاملإعن االهتمام بخلیقته. 
 كله ویبقى ) یَهب لجسده نمًوا في كل شيء. فكیف یعمل الرأس هذا23-22: 1 " (أفالذي یمأل الكل في الكل ملء

!  هو إهانة موجهة للرأس مباشرةروحيالجسد أو أحد أعضائه خامالً ! إذن كل فتور 
  حال الكنیسة.3

، "أنا عارف أعمالك

Ïسكى حصار". ا الذي قام ببنائها. وتسمى حالیا بالتركیة "الثاني میًال، سمیت باسم زوجة أنطیخوس 40 ي شرق أفسس بحوال
Ð 24 ف 5 ك .
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 أنك لست بارًدا وال حاًرا. 
 لیتك كنت بارًدا أو حارٌا. 

 هكذا ألنك فاتر ولست بارًدا وال حاًرا 
]. 16-15[" فمي من كأنا مزمع أن أتقیأ

وماذا یعنى بالبارد والحار والفاتر؟ 
 وأما ، البارد هو غیر المؤمن الغارق في الشر، والحار هو المؤمن الملتهب بنیران محبة اهللا األول:الرأي

 یحیا بال مبدأ .] لكل أحديء بل هو كل ش،نه لیس بغیر مؤمن وال مؤمن[إ :األسقف فیكتورینوسالفاتر فكما یقول 
 وحار مع الحارین. ،بارد مع الباردین
 البارد هو من یمتنع عن الخطیة بدافع الخوف من العقاب، والحار هو من یمتنع عنها من :الثاني الرأي

أجل محبته للرب، وأما الفاتر فهو خاٍل من الخوف ومن الحب. 
 أن الفاتر هو المتردد بین الفضیلة والرذیلة، یرید الفضیلة لكن یجبن عن Ïكاسیان یرى  الثالث:الرأي

 ویكره التعب من أجلها. ،الجهاد
أن البارد هو من یدرك في أعماق نفسه ضعفه وسقطاته كالمرأة الزانیة والعشار واللص وأنبا  الرابع: الرأي

أما الفاتر فیغط  "، ویصیر إنساًنا حاًرا بالروح.النار اآلكلةموسى األسود ومریم المصریة. هذا سرعان ما یلتهب باهللا "
في نوم عمیق یظن في نفسه أنه بار وتلمیذ للرب ومخلص وال حاجة له بعد إّال أن یكرز ویبشر لآلخرین دون أن 

 مسكین ألنه مخدوع! یا له من لیسمع ویتعظ ویوبخ. يینحن
رأینا كثیرین من الباردین رهباًنا وعلمانیین تحولوا إلى حرارة روحیة، لكننا لم نرى [ :یوحنا كاسیانیقول 

.] Ðفاترین صاروا حارین
 أتجاسر فأقول أنه خیر للمتكبرین أن یسقطوا في عصیان واضح مشهور حتى [أنني :أغسطینوسویقول 

ا في نفوسهم ألن سقوطهم هو بسبب فرحهم بذواتهم. فبطرس كان في حال أفضل حین بكى وهو غیر مكتٍف ویحزن
مأل وجوههم خزًیا فیطلبون ا ": بقولهيهذا ما أكده المرتل الطوباو بذاته عما كان علیه حین كان متجاسًرا معتًدا بذاته.

 .]Ñ)16: 83 " (مز یا رباسمك
 البربر مدینة روما ألن هؤالء كن قد اقتحم أن اهللا سمح بفضیحة العذارى المؤمنات حین أغسطینوسویرى 

 ویبكین فینزع عنهن فتورهن ینریاء فنزع الرب عنهن مدیح الناس وسمح لهن بفقدان بتولیتهن لینحنبُأصبن بالك
. Ò غیر المنظورالسماويویغتصبن المدیح 

" من الروحي وقد كتب مناظرته یوحنا كاسیان معالًجا موضوع "الفتور  لألب دانیالوهو الخامس: الرأي
اح من اهللا لخیرنا، أو بسبب حرب شیطانیة، أو بسبب مجمیع نواحیه، موضًحا كیف أن الفتور یمكن أن یكون بس

. Ï ومنًعا للتكرار أرجو الرجوع إلیه،. كما عالج كل نوع على حدةالتدریجيإهمالنا 

Ï 19، 12: 4 مذكرات عن الرهبان .
Ð .المرجع السابق 
Ñ 13: 14 مدینة اللَّه .
Ò 28: 1 مدینة اللَّه .
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نسان الفاتر ال یستریح في إلا ".فميأما عن خطورة الفتور فیظهر من قول الرب "أنا مزمع أن أتقیأك من 
فاتًرا. ا فم اهللا، وال یطیق أن یسمع كلمته، كما ال یطیق اهللا أن یرى أحدً 

. (half and half) أن المخلِّص ال یحب شیًئا بین بین Ðالقدیس إیرونیموسلهذا یقول 
 .]نه یبغض الفاترین ویسببون له قیًئا سریًعاإبینما ال یشاء اهللا موت الخاطئ بل أن یتوب ویحیا ف[كما یقول 

 ولست تعلم يء، إلى شلي وال حاجة استغنیت، وقد ي أنا غنيولماذا یتقیأ اهللا الفاترین؟ "ألنك تقول أن
]. 17[" ائس وفقیر وأعمى وعریانب والالشقيأنك أنت 

 االستغناء عن اهللا. إذ ال یدرك الفاتر ضعفه فال یشعر بحاجته إلى بّر اهللا وبالتالي الشعور بالغنى .1
 المتكبر ال یدرى ماذا یحتاج من اهللا! يونعمته فیصیر كالفریس

 فهو بائس إذ تزول یوًما ما كل عبادته وبالتالي ، یظن أنه سعید مع أنه خاٍل من الشركة السریة مع اهللا.2
ه. ؤالمظهریة ویتكشف عریه وعماه وفقره وشقا

ة  العالج والمكافأ.4
. ]18 ["ي تستغني ذهًبا مصفي بالنار لكي منيأوال: "أشیر علیك أن تشتر

 لیركز ، من ذاته التي یدور حولهااإلنسان ینتزع أيال عالج للفتور إال بالعودة إلى الرب للشراء منه... 
 عن ذاته لیتقدم كمحتاج إلى اإلنسانوصعوبة هذا العالج أن یتخلى  .احتیاجاته منه بنظراته وقلبه تجاه اهللا لیشتر

 بنعمته بالفداء الذي بیسوع ا "متبررین مجانً )1: 55 أش(" بال فضة وبال ثمنوالصعوبة الثانیة أن الشراء " الرب.
 .)24: 3 رو(المسیح" 

؟ يوماذا یشتر
 نحن به نستغني لكي يفتقر وهو غنا اإلله المتجسد، ذاك الذي ي یقتنأي ، بالنارى الذهب المصفي یشتر.أ

حتمل نار األلم على الصلیب لیغنینا بكل الفضائل الخفیة. ا، ذاك الذي )9: 8و ك 2(
 نا الباذل الذي نناله بربالحقیقي أن الذهب هو الصبر الُمقتنى باآلالم، كما أنه الحب بن العسالاویرى 

 یسوع.
ونحن في المعمودیة لبسنا الرب یسوع. وهو ، ]18 [ عریتك"خزي فال یظهر ، تلبسلكي"وثیاًبا بیًضا  .ب

" التي هي من أن تلبس بًزا نقًیا ألن البز هو تبررات القدیسین إذ یهب الكنیسة "،زع عارنا ویسترنا ببرهنوحده الذي ي
عمل نعمته. 
 وماذا یكون الكحل الذي یفتح العینین لترى أعماق كلمة اهللا ].18["  تبصرلكي"وكحل عینیك بكحل  .ج

 أنه هو التأمل Ñ)الكبیر(غریغوریوس ویرى األب   الروح القدس الذي فتح أذهان التالمیذ لیفهموا الكتب!الّ وحكمته إ
 التي تنیر العینین. اإللهیةفي الوصایا 

 فالفاتر متى تقبل تأدیبات اهللا وتوبیخاته ].19["  فكن غیوًرا وتب، كل من أحبه أوبخه وأؤدبهإنيثانیا: "
 إن سمع أحد .نذا واقف على الباب وأقرعا"ه إذ یقول ، وینفتح أمام اهللا الذي یرجو الدخول فیه،ینسحق قلبه بالتوبة

Ï 122-107 ص 1968 المؤلف (ترجمة): مناظرات یوحنا كاسیان طبعة .
Ð 31 رسالة .
Ñ .بابا روما بعد االنشقاق وقد رفض فكرة الباباویة الرومانّیة ورئاستها 
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وكأن الفاتر في لیل مظلم یرید اهللا أن یدخل لینیر قلبه ]. 20[  وهو معي أدخل وأتعشى معه، وفتح البابصوتي،
 .)16: 4 ویجعله مثمًرا فیجد فیه ثمًرا نفیًسا (نش

 وٕاذ ألزماه أن یمكث معهما ألن النهار ، فكان یحدثهما، عمواسيقترب من تلمیذانه یقترب من القلب كما إ
). 24  أعینهما وعرفاه (لووانفتحت معهما اتكأقد مال 

نه یختفي وراء باب وصیته حتى كل من یفتح قلبه للوصیة یتجلى الرب فیه. وكما یقول إیا لحب اهللا ف
 .]Ïیختفي الرب في وصایاه فمن یطلبه یجده فیها[ :القدیس مرقس الناسك
 ] .Ðسمعه یتحدث مع الكنیسةا ،السید المسیح واقف على باب نفسك[ :أمبروسیوسالقدیس وكما یقول 

 (نش " من ندى اللیلي وقصص، من الطلامتأل رأسي ألن كاملتي، یا حبیبتي، یا أختي یا لي افتحينه یقول "إ
 :یقول في موضع آخر  أبواب؟یة األبواب أیها الملوك" وأارفعواوهو ال یقف وحده بل تسبقه المالئكة تقول "). 2: 5
 لنفتح له أبواب البّر، أبواب الطهارة، أبواب الشجاعة والحكمة.). 19: 118 مز (" أبواب البرّ ليفتح ا"

وما هي مكافأة فتح الباب للرب؟ 
عرشي،  في معي"من یغلب فسأعطیه أن یجلس 

 .  في عرشهيكما غلبت أنا أیًضا وجلست مع أب
]. 22-21[" من له أذن فلیسمع ما یقوله الروح للكنائس

رتباطنا به، إذ ا، أما جلوسنا نحن فمن أجل وحدتنا بالرب وطبیعيوجلوس االبن في العرش اإللهي هو أمر 
نلنا به كل ما یشتهي اآلب أن یقدمه لنا. 

 ننال نحن به لكينحن ال نقدر أن نحتمل هذا المجد، لكن االبن له هذا المجد. تخلى عنه ثم عاد فأخذه 
غایة المجد الذي ال تحتمله البشریة. 

د لكي به یصیر لنا ا حارب إبلیس و، وصار كواحٍد منايءشكًرا لالبن الذي ترك كل ش نتصر وتكلَّل وَتمجَّ
هذا كله فیه. 

 

Ï 130 المؤلف (ترجمة) الفیلوكالیا ص .
2 Of the Christian Faith 14: 19.  
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 رؤیا- األصحاح الرابع

 مقدمة
حتیاجاتها. ثم تعرض ألحوال الكنائس ارأینا في القسم األول الرب یسوع یكشف ذاته للكنیسة لتجد فیه كل 

 ومقدًما النصائح والوصایا حتى ال ، وحال المؤمن من حین إلى حین،السبع موضًحا حال الكنائس في كل عصر
یتعثر أحد في الطریق. 

من رغم بال یرفع الروح أنظار یوحنا إلى السماء لیرى مشورات اهللا وتدابیره تجاه أوالده وفي هذا القسم
 لفترة بهاء الكنیسة على ةمقاومات الشیطان وجنوده لهم. لهذا یرى ثالث سالسل من الرؤى تكشف عن جوانب ثالث

 الرب للدینونة: يءاألرض إلى یوم مج
تتم هذه الختوم خ وهى تتحدث عن الكنیسة المتألمة موضع عنایة الحمل. وي،السبعة ختوم السلسلة األولى:

السلسلة  الّله بالكنیسة على األرض كما في السماء.  عن اهتمام لیعلن، وبمنظر الكنیسة في األبدیة،ینمبالمختو
إنذارات اهللا للعالم للتوبة، وتختتم بظهور المرأة الملتحفة بالشمس وأعدائها عن  وهى تعلن ،الثانیة: السبعة أبواق

 مطالًبا البشریة أن یكون لها نصیب مع المرأة الملتحفة بالشمس. ، معلًنا بطالن مقاومة إبلیس للكنیسةة،الثالث
 حیث یسكب اهللا جامات غضبه لیتوبوا. ویختتمها بالكشف عن حقیقة المرأة ،السلسلة الثالثة: السبع جامات

الزانیة المتزینة المملوءة خداًعا وغًشا، حتى یهرب الناس منها. 

  هامةةمالحظ
وتنا البروتستانت أن ما جاء في هذا القسم هو إعالن غضب اهللا على العالم، إذ یكون الرب خرأى بعض إ

 مرة ثالثة فیملك على لیأتي األرض بالتأدیبات یئ) حتى یهالثاني يء الكنیسة إلى السماء (المجواختطفقد جاء 
 للمرة الرابعة لیملك في الدینونة ملًكا أبدًیا. وكأن للرب أكثر من مجیئین: فیأتياألرض مع كنیسته ألف سنة. ثم یعود 

: تجسد مخلًیا ذاته حتى الصلیب.  مجیئه األول .1
) لیختطف 20-4 قبل أن تتم الحوادث المعلنة في سفر الرؤیا (سیأتي: یرى بعضهم أنه الثانيمجیئه  .2

الكنیسة. 
ف سنة ملًكا أرضًیا مادًیا. ل لیملك على األرض مع كنیسته أسیأتي: یرى بعضهم أنه مجیئه الثالث .3
 ویجازى كل واحد حسب أعماله. ، لیدین األحیاء واألمواتیأتي: مجیئه الرابع .4

 قبل حلول الضیقة العظیمة وحالة االرتداد. ومنهم االختطاف فیما بینهم فمنهم من ینتظر آراءهم اختلفتوقد 
من نادى بأن بعض الكنیسة تختطف والبعض یبقى معاصًرا للضیقة، ومنهم من یرفض الفكرة نهائًیا حتى أن القس 

 يدخل الضیقة العظیمة ومرات عدیدة یكون التمننننا نحن المؤمنون نتمنى أن ال أوما من شك [إبراهیم سعید یقول 
] .يباعثًا على إیجاد الحقائق التي توافق األمان

" للحدیث عنه بأكثر تفصیل في حینه أثناء الثاني المسیح يء أظن أنه یلیق أن نترك موضوع "مجوٕانني
یئین فقط هما: جالتفسیر. ولكن ما نؤكده أن إیمان الكنیسة أن للرب م

 مخلًیا ذاته لیفتدینا.  األول:جيء الم.1
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 حیث یجازى كل واحٍد حسب )،3-2: 14  مَمجًدا لنكون معه حیث هو كائن (یو الثانى:يء المج.2
  لنملك معه إلى األبد ملًكا روحًیا.)46-31: 25؛ 27: 16ت أعماله (م

:  یهم الكنیسة ألنه یخصها)20 إلى رؤ 4 إذن ما جاء في هذا القسم (رؤ
 األلفي، فلماذا ُكتبت هذه المادي لو أن الكنیسة خالل هذه الحوادث مختطفة إلى السماء تنتظر الملك أوال:

 النبوة؟
 الكنیسة وكان هذا ألَیق لیطمئن النفس اختطاف فلماذا لم یسجل لنا السفر ، لو أن الكنیسة مختطفةثانیا:

 عندما تسمع وترى ما سیحل من ضیقات ومرارة في هذا الوقت؟
) أن هذا القسم من 629  (صي: یقول صاحب "الكنز الجلیل في تفسیر اإلنجیل" للدكتور ولیم آدثالثا

سیحل بها من نوازل وبالیا.   تنجو الكنیسة رغم مالكي السماء بها واهتمامالرؤیا یكشف عن جهاد الكنیسة 
 من أجل الكنیسة ویتحدث عن نصرته في س كحمٍل مذبوحناوالحق أن هذا السفر یدور حول شخص رب

كنیسته. ونصرة الكنیسة لیس باختطافها بل بجهادها بالرغم من اآلالم التي ستجتازها خاصة في أیام الدجال أو 
 المسیح الكذاب كما سنرى.

 مالحظة أخرى
 القلب تجاه إلشعال من كلمة حیة محییة ه فحولوا غایات، خاطًئااستخداًما البعض نبوات سفر الرؤیا استخدم
 الرب لیرث ویملك إلى األبد ما لم تره ولم تسمع به أذن ولم یخطر على قلب بشر، وكوسیلة يءاألبدیة منتظًرا مج

 حتى حدد البعض ،لتعلیم القلب حیاة الصالة والتسبیح إلى وسیلة لمحاولة معرفة األحداث المقبلة واألزمنة باألرقام
 األمر المحزن للنفس ، المسیح للملك األلفييء ضد للمسیح وتاریخ مجي الرب لیخطف الكنیسة ومتى یأتيمتى یأت

 والمفسد لغایة الكلمة وقوتها.
) 20: 17 لو(؟ تالسماوا ملكوت یأتيمتى لقد سأل الفریسیون الرب: 

 ،"داخلكم  ألن ها ملكوت اهللا، وال یقولون هوذا ههنا أو هوذا هناك، ملكوت اهللا بمراقبةیأتيال فأجابهم "
ه أنظارهم إلى حیاتهم الداخلیة التي أي  بدًال من حساب الزمن لمجیئه. األبدي، عربون الملكوت هي وجَّ

. وكأنه یوجه )25: 17 (لو " أوًال أن یتألم كثیًراینبغيلوا باألزمنة إنما "غثم عاد الرب فأكد لهم أال ینش
 أنظارنا إلى الصلیب.

 ، لنكون كالنسور محلقین في السماویاتأي ،"جتمع النسورتحیث تكون الجثة هناك  ": حدیثه بقولهواختتم
 ومتى جاء الرب نجتمع نحن به وحوله وفیه.
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  4المشهد السماوي ص .
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 صحاح الرابعألا

 المشهد السماوي
 أو تشعر به من ،صحاح بمثابة "مشهد سماوي" یلهب قلب الكنیسة. فبالرغم مما تعانیه من أتعابألهذا ا
 لهذا رأى الرسول: ،س الممجد من السمائیینو أن نصیبها هو الثالوث القدالّ  إ،ضعف وهوان
 .1  السماء المفتوحة.1
 .3 – 2  العرش اإللهي.2
 .11 – 4  ما هو حول العرش اإللهي.3

  السماء المفتوحة.1
  ،"بعد هذا نظرت وٕاذا باب مفتوح في السماء

: والصوت األول سمعته یتكلم معي قائالً 
] 1 [" فأریك ما ال بد أن یصیر بعد هذا!،صعد إلى هناا

ننا نجد إ إلى رؤیة جدیدة. وانتقل وٕانما تعنى أنه قد ، وهي ال تعنى تعاقًبا في الزمن،"بعد هذاكثیًرا ما یكرر "
بعض الرؤى المتعاقبة تتحدث عن فترة زمنیة واحدة في رؤى متعددة للتأكید أو التوضیح أو الكشف عن جانب مغایر 

 للجانب األول.
فإذ ختم وصف حال الكنائس بالباب المغلق في وجه الرب، والرب مصمم على عدم مفارقته یسأل ُملًحا 

ویقرع متوسًال أن تفتح له النفس قلبها لیدخل ویتعشى معها. تجد الرب یكشف لنا أن باب السماء "مفتوح" على الدوام 
 ویدرك مقدار المجد الُمَعد له، فتتوق نفسه ، لیعرف أسرار حب اهللا للبشر، یدخل منه،في وجوهنا. كل من یصعد إلیه

 لیبقى على الدوام في السماویات. ،أن یخلى ذاته عن كل ما هو أرضى
  مفتوحة؟تالسماواولكن من الذي یرى 

: 1 (حزل المسبي ، وحزقیا)13-12: 28 یوحنا المنفي في بطمس، ویعقوب الهارب من وجه عیسو (تك
 كشف اهللا للنفس تعزیاته لتتلذذ نفسه مبتهجة!ي). في وسط الضیقات والمتاعب 7  وٕاسطفانوس المطروح للرجم (أع)1

نها العهد الجدید الذي هو الباب المفتوح في [إ : المفتوحة؟ یقول األسقف فیكتورینوستالسماواوما هي 
 .] ألن السید المسیح صعد بناسوته إلى اآلب في السماء،نه مفتوح بما فیه الكفایةإالسماء... 

 صعد متزیًنا بغنائم مدهشة، Ïالقدیس أمبروسیوسلقد صعد الرب إلى السماء كغالب ومنتصر، وكما یقول 
 ألن الداخل فیها لیس إنساًنا واحًدا بل دخل المؤمنون جمیًعا في شخص المخلص.

  "اصعد"...:لهذا ال یكف الرب عن التبویق بصوٍت عاٍل قائالً 

  العرش اإللهي.2
، "للوقت صرت في الروح

Ï729-727 ص ،1967،  الحب اإللهي .
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 رؤیا- األصحاح الرابع

، وٕاذا عرش موضوع في السماء
.] 2 ["وعلى العرش جالس

" حتى صار الرسول "في الروح". وهكذا كل نفس تستمع للرب وهو ینادیها صعداما أن نطق الرب بكلمة "
 تصعد في الحال مهما تكن رباطاتها وثقل جسدها.

 ومن بهاء جالله لم یعرف ماذا یلقب اهللا ، رأى عرًشا وعلیه یجلس "العظمة اإللهّیة"وماذا رأى الرسول؟
. إذ لم یقدر أحد أن یلقب اهللا باسم ما ألنه مبهر )3: 7 ودانیال ()1: 6شعیاء (إ"، وهكذا فعل ما فعله جالسالفدعاه "
 للغایة.

وقبل أن ندخل في تفاصیل ما رآه الرسول یجدر بنا أن نتوقف قلیًال لنتأمل وندهش من صنیع الرب 
ا ن ما رآه نجد له ظالًال ورموًزا وأشباًها في العهد القدیم في خیمة االجتماع وهیكل سلیمان. ونجد له مإالعجیب. ف

  في كنیسة العهد الجدید بكونها عربون السماء!هطابقي
 وعلى العرش جالس، وكان لهذا رسم في القدیم حیث كان تابوت العهد ، رأى الرسول عرًشا في السماء.1

 ألنه قائم وسطنا مذبح یتربع علیه الرب ،ننا نتمتع بالعربونإالذي في قدس األقداس یشیر إلى حلول اهللا.. أما الیوم ف
 المصلوب هنا، نأكل جسده ونشرب دمه!

 هیكل م منائر ذهبّیة تقابل السبع سرج للمنارة في القدیم، والیوم نستخدم السرج (القنادیل) أما7 رأى .2
  ألنه حال في وسطنا فعالً !،الرب

 والیوم نجد المعمودیة التي بدونها )،23: 7 مل 1 یقابله بحر النحاس (]6[ في السماء رأى بحًرا زجاجًیا .3
 ال یقدر إنسان أن ینال التبني ویرث الملكوت أو یعاینه!

قسیًسا من فئة كهنوتیة سماویة. والیوم یفرز اهللا له كهنة یقدمون له بخوًرا وصلوات  24 نرى في السماء .4
 باسمه!

 مخلوقات حیة، یقابلها الكاروبین المظللین للتابوت، والیوم تحمل األناجیل األربعة ة یحمل العرش أربع.5
الكنیسة وتصعد بها إلى حیث عرشه، تقدمها له عروًسا مقدسة. 

 في السماء سمع الرسول تسبحة الحمل والثالث تقدیسات وتسابیح متعددة، والكنیسة ال تكف عن الترنم .6
 بل منها تسابیح تترنم بها كل ساعة من ساعات صلواتها كتسبحة الثالث ،بهذه التسابیح جمیعها في كل یوم

 تقدیسات، ألنها ال تكف عن االشتراك مع السمائیین في التسبیح!
. أقول بحق من یحیا في الكنیسة  الخ وماذا نقول عن المجامر الذهبّیة والثیاب البیض والهیكل والمذبح.7

 كما عاش فیها اآلباء لن تكون السماء وال تسابیحها وال من بها وال ما فیها غریًبا ،الحقیقیة، كنیسة المسیح الرسولیة
عنهم، ألنهم ذاقوا هنا واختبروا ورأوا وسمعوا وتمتعوا بعربون ما سیكون وقتئذ. 

 على العرش لنرى: إلى الجالس نعود مرة أخرى
 ن الجالس في المنظر شبه الیشب والعقیق ا"وك

]. 3 [وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه زمرد"
نها تشبیهات إ لهذا أكثر من قوله "شبه" أو "كما" أو "مثل". ،إذ ُبهر الرائي لم یعرف بماذا یصف أو یعبر

 لتعبر عما یختلج في نفس الرائي ما استطاع.
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 رأى الرب في المنظر شبه الیشب والعقیق، وهما الحجران الكریمان (آخر وأول حجرین) اللذان یرصعان .أ
ن اهللا یضع على صدره أصغر أ وهذه الحجارة كانت تشیر إلى األسباط. وك)17، 20: 28 (خر صدرة رئیس الكهنة
. البشریة محفوظة في قلبه، ألنها عمل یدیه  كل،إنسان وأكبر إنسان

 ویشیر إلى بهاء قداسته، وبساطة محبته )،11: 21  حجر الیشب غایة الشفافیة یرمز لمجد اهللا (رؤ.ب
 للبشر فلن یحمل ضغینة ضد إنسان وال یود االنتقام.

 إلى رهبته وعدله. یشیر وحجر العقیق أحمر اللون كالنار
  (تكاإلنسانوقوس القزح یحیط بالعرش من كل جانب. أینما تقابلنا مع اهللا رأینا العهد الذي ارتبط به مع 

". ع اهللامن الرب یعظ بنا: تصالحوا أك ": إذ یود على الدوام أن یتصالح الكل معه. لهذا یقول الرسول،)9
 اهللا ومواهبه المتعددة التي یمنحها ألوالده. وهو كقوس یشیر إلى إحسانهذا القوس له ألوان كثیرة تعلن عن 

غلب الخطیة وندوس على نالقوس الذي یستخدم في الحرب مدافًعا عنا، لكن بغیر سهم ألنه ال یحب سفك الدم، به 
 الشیطان.

شیر إلى سبط الوي، أي یشیر هذا القوس المحیط توهذا القوس شبه الزمرد. وهي في صدریة الحبر األعظم 
 بالرب إلى عمله الكهنوتي یشفع فینا بالدم الكریم.

الظل، وخضرته تبعث في النفس هدوًءا وسروًرا حتى أن  والزمرد یمیل إلى الخضرة ال یتأثر بالشمس أو
نیرون كان یضعه قدامه عند تعذیبه للمسیحیین حتى ال تتأثر مشاعره، وهكذا كلما ارتفعت أنظارنا إلى العرش هدأت 

 ضرته في عمله معنا. خنفوسنا وامتألت سالًما وأدركنا دوام

 ما هو حول العرش اإللهي .3
، "وحول العرش أربعة وعشرون عرًشا

، ن قسیًسا (شیًخا)وورأیت على العروش أربعة وعشر
، جالسین متسربلین بثیاب بیض

 وعلى رؤوسهم أكالیل من ذهب. 
 ومن العرش یخرج بروق ورعود وأصوات. 

 وأمام العرش سبعة مصابیح نار متقدة هي سبعة أرواح اهللا. 
 ].6-4 [وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور"

 رأى الرسول یوحنا:
  األربعة وعشرین قسیًسا:أ.

" في النص الیوناني تحمل معنى العمل الكهنوتي. لهذا منذ القرون األولى لم تختلف "شیخ" أو قسیسكلمة "
الكنیسة في أمر هؤالء بل أدركت سمو مركزهم كطغمة سمائیة كهنوتیة، لهذا رتبت لهم عیًدا تذكارًیا ورتبت لهم 

ذكصولوجیة خاصة بهم، وتضعهم في مقدمة السمائیین بعد األربعة مخلوقات الحیة. 
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 ،ولكن في وقت متأخر جًدا لما بدأت تظهر فكرة اختطاف الكنیسة قبل وقت االرتداد وظهور ضد المسیح
بدأ البعض یحاول تثبیت هذا الفكر بتأكید أن األربعة وعشرین شیًخا هم الكنیسة المختطفة وأن ما یصنعونه في 

 .Ï األلف سنة على األرضهنما هو عمل الكنیسة وقت اختطافها إلى حین عودتها مع الرب لتملك معإالسماء 
ن البعض یراهم إ Ðخوتنا البروتستانت أنفسهم ال یهضمون هذا الفكر كقول القس إبراهیم سعیدإلكننا نجد أن 

 "یا :مالئكة من طغمة ممتازة یقودون العبادة في األقداس السماویة، خاصة وأن یوحنا الرسول یخاطب أحدهم قائالً 
. )23: 24 شإ، وقد ُدعي المالئكة شیوًخا كما في ()14: 7 سید" (رؤ

لقد أمرنا اآلباء [ :القدیس كیرلس األورشلیميویمكننا أن نلمس مكانتهم في الكنیسة األولى مما قاله عنهم 
أن یهتم كل المسیحیین بتذكارهم لما شاهدوه من كرامتهم وعلو مجدهم، هؤالء غیر المتجسدین، ألنهم قریبون من اهللا 

ضابط الكل، وهم أمامه في كل حین یشفعون في الخلیقة جمیعها، صارخین مع األربعة مخلوقات الحیة قائلین: 
  قدوس.، قدوس،قدوس

 جمیعهم أولئك ألن ،عظیم هو مجدهم أمام الرب أكثر من اآلباء واألنبیاء والرسل والشهداء والقدیسین
  تتدنس بالخطایا كالبشر. یمكن أنن، لیس لهم أجسادو، أما هؤالء الكهنة الروحانیین فسمائييمولودون من زرع بشر

ستحقوها! ألن المالئكة وكل بقیة الطغمات السمائّیة واقفون أمام الدیان العادل، اما أشرف هذه المكانة التي 
وهؤالء جلوس على كراسي نورانّیة البسون حلًال ملوكّیة، وعلى رؤوسهم أكالیل مكرَّمة، وفي أیدیهم مجامر ذهبّیة 

  یسألونه غفران ذنوب البشر!الحقیقي،مملوءة صلوات القدیسین، وفي أحضانهم جامات ذهبّیة، ویسجدون أمام الحمل 
 نهم ال یفترون عن التسبیح والتهلیل أمام رب الصباؤوت (الجنود) مع األربعة المخلوقات الحیة.إ

تخیل العروش أو الجلوس علیها بصورة مادیة، ألن هذه ن أّال Ñأمبروسیوسالقدیس غیر أنه یلزمنا كقول 
 مجرد تعبیرات عن مقدار سمّو الكرامة والسعادة!

 تشیر إلى بهائهم ومجدهم وبّرهم وقداستهم. بن العسالاأما الثیاب البیض فكما یقول 
 وفي نفس الوقت یرمزون ألنبیاء العهد ، أن هؤالء القسوس هم كائنات سماویةاألسقف فیكتورینوسویرى 

 القدیم الذین یحیطون بالرب معلنین بروح النبوة عن تجسده وآالمه وقیامته وصعوده.
واآلن نترك الحدیث عنهم إلى أن نعود إلیهم أكثر من مرة خالل هذا السفر. 

  البروق والرعود واألصوات الخارجة من العرش:.ب
 بل یبرق اهللا علینا بمواعیده السماوّیة التي هي غایة ،إذ تخرج من العرش اإللهي ال نفهمها بصورة مادیة

كلمته بل وجوهرها. المواعید العظمى التي یعلنها بالروح القدس في داخل النفس طوًال وعرًضا، فیتبعها دموع التوبة 
 ورعد انسحاق القلب.

ومواعید اهللا أو كلمته كالبرق الذي یراه الناس في حیاة الكارز قبل أن یرعد به لسانه. 
أّما الرعود فهي تشیر إلى عمل الروح في قلب المؤمن، إذ یبكته فیتزلزل جحوده وینكسر كبریاؤه. 

Ï 87، 86خوة ص إلب بینز الجتماع ا الرؤیا" تألیف ت." راجع .
Ð 27، 26  ص2ج  تفسیره الرؤیا .

3 Of the Christian Faith 5: 73. 
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 حنان اهللا ومحبته أصوات" خارجة من العرش، هي بأصوات "إذاب صارًخا نحو الرب قلأّما وقد رعد ال
 !"الرب قد نقل عنك خطیتك ":المعلنة على فم كاهنه

وأمام العرش سبعة مصابیح نار متقدة هي سبعة وهذا كله یتم في الكنیسة بالروح القدس، لهذا رأى الرسول 
نه روح اهللا الذي ینیر الكنیسة ویعمل فیها خالل األسرار السبعة من أجل مصالحتهم مع اهللا ونوالهم إ]. 5 [أرواح اهللا"

 ، لذلك قال:بالمعمودیة الّ المجد األبدي. هذا كله لن یتحقق إ

 "وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور" ج.
 مل 1؛ 20-18: 30 " (خرللمرحضة النحاسیة والبحر النحاسي فلم یعد "،لقد انتهي الرمز وزالت الظالل

 وصار لنا "المعمودّیة" التي بها ننال التبّني، وبدونها ال نعبر إلى العرش اإللهي ألنها قدامه كبحر ، وجود)39: 7
). 5: 3 زجاجي شبه البلور، وبغیرها ال یعاین أحد ملكوت اهللا (یو

ن هذا البحر یشیر إلى المعمودّیة، إذ یلزم لكل من یرغب في االلتقاء بالجالس إ األسقف فیكتورینوسیقول 
 ویتهیأ للملكوت. أما كونه شبه البلور فألنه یلیق بالمعتمدین ، فتخترق نعمة اهللا داخل نفسه،على العرش أن یخوضه

 أن یكونوا صارمین ثابتین.
 فیستنیر ،نها كبحر زجاجي ألن من یدخلها تنعكس علیه إشعاعات الجالس على العرش المضيء كالشمسإ

 بالرب ویلبس المسیح.
 واهًبا للمعتمدین ألواًنا متعددة ، أعطى ألوان الطیف،وهي كالبلور التي متى سقطت علیه أشعة شمس البرّ 

من المواهب والفضائل. تتجمع مًعا لتكون لوًنا شفاًفا هو لون أشعة الشمس. هكذا یجتمع المؤمنون المعتمدون مًعا مع 
 !ي معطین صورة جمیلة لمسیح واحد قدوس نق،اختالف مواهبهم وفضائلهم

وأكثر األلوان ظهوًرا في ألوان الطیف التي تظهر بسبب البلور هي: 
، إذ بالمعمودیة نتطهر بدم المسیح من كل خطایانا. اللون األحمر .أ

، إذ بها نأتي بثمار خضراء كثیرة وبركات متعددة. اللون األخضر .ب
یرسل الرب إلى هنا روحه [: اریوس الكبیرقالقدیس م بها نصیر سماوّیین كقول نا، ألناللون األزرق .ج

رج النفس التي غطست في میاه اإلثم ویصیرها خفیفة ویرفعها على خالخفیف النشیط الصالح السماوي وبواسطته ي
 .]Ïجناحه تجاه أعالي السماء

  المخلوقات الحیة األربعة:.4
 ."Ð"وحول العرش أربعة مخلوقات حیة

 للعرش ة ألنه حدیث عن المركبة اإللهّیة، الحامل،والحدیث عن هذه الطغمة السمائّیة حلو ولذیذ للنفس
 هاتور كعید 8اإللهي. وهم طغمتا الشاروبیم والسیرافیم اللتان تطلب الكنیسة شفاعتهما على الدوام وتعید لهما في 

 ".Ï"الغیر متجسدین حاملي مركبة اهللا، وتدعوهما يتذكار

Ï850 ص ،1967،  المؤلف: الحب اإللهي .
Ðفي الترجمة البیروتیة "حیوانات" وكلمة حیوان "تعنى كائن حي" لكن خشیة أن یظن البعض أنها حیوانات عجماوات استحسنت ترجمتها بمخلوقات حیة ، 

. Living Creaturesس وأثناسیوس وفیكتورینوس... وفي كثیر من الترجمات جاءت هكذا: یؤخاصة أن جمیع اآلباء مثل إیرین
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نه لیس من یشبههم في إأقول لكم یا أوالدي األحباء [ : الفمقدیس یوحنا الذهبيال یقول عنهم كرامتهم: .أ
كرامتهم ال في السماء وال على األرض، ألنهم حاملون عرش اهللا، وال یستطیعون النظر إلى وجه الحي األزلي: 

شعیاء النبي رأى  إمخلوقون من نور ونار، أقویاء، أشداء جًدا یسألون اهللا أن یغفر خطایا البشر ویتحنن علیهم...
وداود العظیم في  .)28-4: 1وحزقیال النبي نظر مجدهم ونطق بكرامتهم ( .)3-1: 6(مجدهم ونطق بكرامتهم 

طأطأ أب األنبیاء، أب المسیح بالجسد، رأى كرامة هؤالء الروحانّیین ونطق بمجدهم قائًال في المزمور " األنبیاء،
 ].)10-9: 18 " (مزأجنحة الریاح وطار وهف على ركب على كروب السموات ونزل وضباب تحت رجلیه،

  ألن الرب إكلیلهم وهم مركبته!، مثل القسوسبال عروش وال أكالیل .ب
نها تشیر إلى إدراكهم األسرار إابن العسال وكما یقول  ]،6 ["مملوءة عیوًنا من قدام ومن وراء" .ج

 الحاضرة والمقبلة التي یكشفها الرب.
أنت هو القیام حولك الشاروبیم والسیرافیم،  [:Ð وكما نسبح الرب قائلین له،"لكل واحٍد منها ستة أجنحة" .د

ین یغطون أرجلهم، ویطیرون باثنین. نستة أجنحة للواحد وستة أجنحة لآلخر. فبجناحین یغطون وجوههم وباث
 ]ویصرخون واحد قبالة واحد منهم. یرسلون تسبحة الغلبة والخالص الذي لنا بصوت ممتلئ مجًدا.

هكذا یلیق بالكاهن أن یتشبه بهم فیغطى وجهه بالحیاء والرعدة، ویستر رجلیه بالرجاء والثقة، ویطیر قلبه 
 بالحب والترنم أمام الرب المذبوح عنا!

أنا أبوكم یوحنا المسكین. أسألكم یا أوالدي األحباء القسوس [ :قائالً  الفم يذهبقدیس یوحنا الالوینصحنا 
 بل احفظوا أجسادكم ونفوسكم أنقیاء إذا أردتم التقدم إلى الخدمة ،والشمامسة أّال تتقدموا إلى المذبح وأنتم غیر أطهار

 بل هم قیام ووجوههم إلى أسفل ،فیم السمائّیین، ألنهم ال یجسرون التطلع إلى وجه اهللا الحيارينكم مثال السإ ف،الطاهرة
 الموضوعین أمامكم على المذبح الطاهر يبن اهللا ودمه الزكانكم تنظرون جسد إأیها الخدام  مغطاة بأجنحتهم!

 علیكم أن تقفوا بوجوه فرحة وقلوب خائفة وأعین يوتلمسونه وتأكلونه وأنتم عارفون بعظم الكرامة الالئقة بهما، فینبغ
 .] العظمةيمطرقة إلى األرض ورؤوس منكسة ألنكم مثال الشاروبیم والساروفیم الحاملین كرس

عندما تسمع عن السیرافیم أنهم یطیرون حول العرش في سموه ورفعته، وُیغّطون وجوههم [ :ویقول أیًضا
 فهي قوات ،بجناحین، ویسترون أرجلهم باثنین، ویصیحون بصوت مملوء رعدة، ال تظن أن لهم ریًشا وأرجل وأجنحة

 وال یقدرون على الدنو منه، لهذا یتنازل بالطریقة ،ن اهللا حتى بالنسبة لهذه الطغمات غیر مدركإحًقا  غیر منظورة...
حاطته بالقوات االتي جاءت في الرؤیا، ألن اهللا ال یحده مكان وال یجلس على عرش... وٕانما جلوسه على العرش و

 رؤیته  منوٕاذا ظهر جالًسا على العرش وقد أحاطت به هذه القوات لم تتمكن السمائّیة إنما هو من قبیل حبه لهم...
وال احتملت التطلع إلى نوره الباهر، فغّطت أعینها بجناحین ولم یكن لها إال أن تسبح وتترنم بتسابیح مملوءة رعدة 

ال تقدر التي فحري بذلك الذي یتجاسر لیفحص عنایة له  مقدسة، وأناشید عجیبة تشهد لقداسة الجالس على العرش.
 ]!Ñالقوات السمائّیة على لمسها أو التعبیر عنها أن یختبئ مختفًیا تحت اآلكام

Ï .(الحیوانات غیر المتجسدین) ذكصولوجیة األربعة مخلوقات الحیة 
Ð .القداس االغریغورى 
Ñترجمة عایدة حنا بسطا. 3  العنایة اإللهیة ف 
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نهم قوات غیر جسدانّیة وال منظورة، لكنها ظهرت لیوحنا الحبیب كما لحزقیال النبي هكذا: إ شكلهم: .ه
"المخلوق الحي األول شبه أسد، والمخلوق الحي الثاني شبه عجل، والمخلوق الحي الثالث له وجه مثل وجه 

]. 7 [إنسان، والمخلوق الحي الرابع شبه نسر طائر"
 ترى الكنیسة أن األول یشفع في حیوانات البریة، والثاني في حیوانات الحقل، والثالث في البشر والرابع أوالً :

 ألن منها الحیة التي لعنها الرب، وال الحیوانات البحریة ألن البحر ،في الطیور. أما الزواحف فلیس لها ما یشبهها
 یشیر إلى القالقل، والسماء كلها هدوء وسالم!

نهم روحانّیون، خلقهم اهللا وأقامهم وتوجهم بالبهاء والنور ثم جعلهم [إ :القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
یطلبون في جنس البشر وسائر الخلیقة من وحوش وبهائم وطیور السماء، ألنهم قریبون منه له المجد أكثر من سائر 

 ]الروحانّیین السمائّیین.
 أن هذه الخلیقة الحاملة للعرش تحمل معنى نوسيالقدیس غریغوریوس النزینزى والعالمة أوریج یرى ثانًیا:

 قوى النفس األربعة التي تتقدس بحمل اهللا فیها وهي:
  القوى الغضبیة ویشار إلیها بشبه األسد..أ

  الشهوانیة ویشار إلیها بشبه العجل..ب
  النطقیة ویشار إلیها بمن له كوجه إنسان..ج
  الروحیة ویشار إلیها بشبه نسر طائر..د

  للرب.الفدائي أنها تحمل أیًضا إشارة إلى العمل القدیس إیرونیموس ویرى ثالثًا:
  .من له كوجه إنسان یشیر إلى التجسدأ. ف

  ومن مثل العجل یشیر إلى الذبح على الصلیب..ب
  ومن مثل األسد یشیر إلى القیامة. .ج
  ومن مثل نسر طائر یشیر إلى الصعود..د

أنها تحمل أیًضا رمًزا إلى العمل الفدائي من جهة:  Ïالقدیس إیریناؤس ویرى رابًعا:
  من له كوجه إنسان یشیر إلى التجسد..أ

 إذ هو یشفع فینا. ، من مثل العجل یشیر إلى طقس الذبیحة والكهنوت.ب
كي وقیادته. و من مثل األسد یشیر إلى قوة عمله وسلطانه المل.ج
 من مثل نسر طائر یشیر إلى إرساله الروح القدس لیرفرف على كنیسته. .د

 : إذ یقولاألسقف فیكتورینوس أنها تشیر إلى األناجیل األربعة. كذلك القدیس إیریناؤس ویرى ا:ًس خام
والذي ). 3: 1 المخلوق الحي الذي یشبه األسد یشیر إلى مرقس الذي نسمع فیه صوت األسد یصرخ في البریة (مر[

ولوقا یروى  في شكل إنسان هو متى الذي یجتهد في إعالن نسب العذراء مریم التي أخذ منها السید المسیح جسًدا.
ویوحنا اإلنجیلي كمثل نسر طائر یرفرف بجناحیه مرتفعین  كهنوت زكریا مقدًما ذبیحة عن الشعب.. یحمل العجل.

 ]إلى األعالي العظمى متحدثًا عن كلمة اهللا.

1 St. Irenaeus against Heresies, 11: 8.  
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وتمتاز هذه المخلوقات باألجنحة. هكذا تحمل األناجیل األربعة أجنحة كثیرة إذ تحمل البشریة وتطیر بها 
 أمام العرش اإللهي مقدمة إیاها كعروس مرتفعة نحو السماوّیات.

 ،ن القسوس حول العرش، أما المخلوقات الحیة فحاملة العرش، هكذا ُكتب األنبیاء حولنا تخبرنا عن الفداءإ
. Ïیات إلى العرش اإللهي. وال غنى لنا عن هؤالء أو أولئكو وتنقلنا إلى جو السما،لكن األناجیل ترتفع بنا

 يءٍ  الرب اإلله القادر على كل ش، قدوس، قدوس، تسبیحهم الدائم "وال تزال نهاًرا ولیًال قائلة: قدوس.و
 الذي كان والكائن والذي یأتي.

 وحینما تعطى المخلوقات الحیة مجًدا وكرامة وشكًرا للجالس على العرش الحي إلى أبد اآلبدین.
 ویطرحون ، ویسجدون للحى إلى أبد اآلبدین،یخر األربعة وعشرون قسیًسا قدام الجالس على العرش

 أكالیلهم أمام العرش قائلین: 
 وهي بإرادتك كائنة ، ألنك أنت خلقت كل األشیاء،أنت مستحق أیها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة

]. 11-8" [وُخلقت
 یا له من منظر مبدع متى یا رب ننعم به ونراه!

یصرخون اللیل والنهار بال فتور یسبحون الحي [ القدیس یوحنا الذهبي الفمالمخلوقات الحیة كما یقول 
 خاصة البشر. ، ومع كل خلیقته، ویمجدونه من أجل قدرته ومن أجل صنیعه معهم.]الدائم قائلین قدوس قدوس قدوس

 وینزعوا أكالیلهم ویطرحونها ،وال یحتمل األربعة وعشرون قسیًسا هذا المنظر حتى یقوموا من على كراسیهم
 قدامه من أجل عظمة استحقاقه وقداسته ومحبته وعنایته! ا ویخرو،عند أقدام الرب

بد تهیم كل األ بل یبقى هكذا إلى ، وال عشرات الربوات، وال ألف وال ألفین،ویتكرر المنظر ال مرة وال مرتین
الخلیقة في حب اهللا وال تعلم ماذا تقدم له من أجل عظم بهائه ومن أجل كثرة صنیعه وحبه لنا. 

لقد كشف لنا سفر الرؤیا  یا للعجب!. "Ðوالعجیب أن موضوع تسبیح السمائّیین هو "الغلبة والخالص الذي لنا
مقدار حب السمائّیین لنا، ألنهم یسبحونه عنا، أو یسبحونه ألجل عمله معنا! 

 ،"حیاة التسبیح"هو تعلیم أوالدها وكما فتح سفر الرؤیا للكنیسة باًبا جدیًدا أخفي كل أعمالها في هذا الباب 
  لغة السماء كلها.،ألن هذه هي نغمة سفر الرؤیا

 "تعلموا لغة السماء... تهیأوا للشركة مع السمائّیین : وكأنه یبوق لنا، تسبحة20 يلقد ذكر سفر الرؤیا حوال
 في عملهم".

:  ال أكون مبالًغا إن قلت أن ما في الكنیسة هو حمد وشكر وتسبیحوٕانني
 فال تسمح بعمل القداس اإللهي الذي هو مكافأة اهللا لنا ونحن على األرض، إّال بعد تقدیم تسابیح طویلة .أ

 اللیل وفي رفع بخور باكر كمدخل للشركة والثبوت في الرب بالتناول من جسده المحیى وشرب كأس الخالص.ب
 لنثبت فیه ، بل واهب النعمة، یقام القداس اإللهي تسبحة شكر إذ هو "سّر الشكر" نقبل فیه نعمة إلهّیة.ب

 "یا مالك هذه الذبیحة الصاعد إلى :وهو فینا. وكل القداس تسابیح متنوعة. لهذا یصرخ الكاهن في نهایة القداس قائالً 
 العلو بهذه التسبحة أذكرنا أمام الرب".

Ï .راجع تفسیر فیكتورینوس لهذا النص 
Ð  .القداس اإلغریغورى 
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 "سبحوا اهللا یا جمیع قدیسیه". :بمزمور التسبیح یختتم الشعب القداس بالترنم .ج
 ولساننا تهلیًال من جهة تناولنا من أسرارك ، فرًحاامتأل "فمنا : بعد التناول یقول الشعب مترنًما سًرا.د
 المقدسة".

صفقوا  ": قائالً ه وّیقبل المذبح في قرونه األربع، بعدما یصرف الكاهن الشعب یدخل الكاهن إلى الهیكل.ه
 من أجل صنیع الرب مع كل ، وكأنه یدخل مصفًقا بیدیه مسبًحا بقلبه." لتباركه كافة الشعوب،للرب یا جمیع األمم

 البشریة.
 إذ نرنم قائلین مثًال "تسبحة ،نما نقدم تسبحة تهلیل للرب وحمد وشكر لهإ فیها ي في كل ساعة نصل.و

"... وماذا نجد في مزامیر ي خطایاي وٕالهي وأرجوه أن یغفر ليقدمها للمسیح ملكأالساعة... من النهار المبارك، 
 ! إال تهالیل وفرح وتصفیق وحمد وترنمياألجبیة أو السواع

 تقدم الكنیسة ألحاًنا غایة في ، حتى في طقوس المناسبات الحزینة كأسبوع اآلالم والصالة على المنتقلین.ز
 وتمألها عزاء وسالًما رغم حزن نغمتها! ، وتسابیح تبهج النفس الداخلیة،الروعة

 وماذا تقدم الكنیسة المنتصرة في الفردوس إال صلوات وتسابیح الحمد والشكر هللا مع طلبات من أجلنا .س
 ومن أجل األجیال القادمة!

إذن لنسلك بروح كنیستنا ولنرفع كل حین تسابیح الحمد التي علمتنا إیاها الكنیسة والتي استقتها من الكتاب 
" أو من تسابیح السماء الواردة في سفر الرؤیا أو من وضع اآلباء المزامیرالمقدس بعهدیه أو من سفر التهلیل والترنیم "

 الخ. بهذا ال تكون السماء وتسابیحها غریبة عنا بل نكون قد تدربنا على لغتها ولمسنا روحها Ïبإرشاد روح الرب
 وعشنا في جوها.

Ï 3 نرجو الرجوع إلى كتاب "التسبحة الیومیة ومزامیر السواعى" لبیت التكریس باب .
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 صحاح الخامسألا

 السفر المختوم
"بالسفر المختوم": هتمام السماء ابعدما كشف لنا عن المشهد السماوي یوضح لنا 

 .4 – 1  السفر المختوم.1
 .14 – 5  فاتح السفر.2

 السفر المختوم .1
 "ورأیت على یمین الجالس على العرش 

، سفًرا مكتوًبا من داخل ومن وراء
]. 1[" مختوًما بسبعة ختوم

 أي في مكان ُمكرم ال یقدر مخلوق ما مهما بلغ سموه أن یفتحه ، یمین العظمة اإللهّیةنرآه الرسول ع
 أو حتى یلمسه. فماذا یكون هذا السفر؟

حاطة العلم اإللهي بما في مضمونه، وثباته انه الدرج... والرمز بالسفر على [إ: ابن العسال یقول .1
 .]على ما سیأتي

هذا السفر یعني العهد القدیم الذي تسلمته أیدي ربنا یسوع المسیح  [:األسقف فیكتورینوس ول ویق.2
 أي لیحقق النبوات الواردة فیه منذ تجسده إلى یوم مجیئه على السحاب للدینونة ]،الذي أخذ الحكم من اآلب

ومكافأته لألبرار وٕادانته لألشرار. 
 أن السفر المختوم هو الكتاب وطیخون اإلفریقي Ðوالقدیس جیروم Ïنوسيالعالمة أوریج ویرى .3

المقدس بعهدیه، إذ هو سفر واحد یعلن مقاصد اهللا ومحبته للبشر وتأدیباته لهم. 
وهو مكتوب من داخل ومن وراء، ألن معانیه الظاهرة تحمل في طیاتها معاٍن عمیقة. 

والكتابة من داخل تشیر إلى العهد الجدید الذي یدخل بالنفس إلى أعماق الشركة مع اهللا، والكتابة من 
 رموًزا وظالًال ونبوات ال یفسرها إّال ى إذ یحو،وراء تشیر إلى العهد القدیم الذي هو بمثابة غشاء للعهد الجدید

العهد الجدید. 
 فهو بسبب احتجاب معانیه ومفاهیمه عن فهم البشر بسبب اعتمادهم على ،أما سّر ختمه بسبعة ختوم
  تلذذوا واعموا... وصارت لكم رؤیا الكل مثل كالم السفر،توانوا وابهتوا ":حكمتهم البشریة، وكما یقول النبي

). 11-9: 29(إش "  فیقول ال أستطیع ألنه مختوم، اقرأ هذا: قائلین،المختوم الذي یدفعونه لعارف الكتابة
ظهر في سفر الرؤیا [ : بقولهÑPaulinus هذه الختوم في رسالته إلى األسقف القدیس جیروموقد فّسر 

 ال أستطیع ألنه ": یجیبك،"اقرأ هذا ":كتاب مختوم بسبعة ختوم، هذا الذي متى سلمته لواحٍد متعلٍم قائًال له
 مختوم!"

كم من كثیرین الیوم یظنون في أنفسهم أنهم متعلمون، لكن الكتاب المقدس بالنسبة لهم مختوم وال 
 " ویغلق وال أحد یفتح،الذي یفتح وال أحد یغلق "،یستطیع أحد أن یفتحه إّال بواسطة ذاك الذي له مفتاح داود

Ï  12صحاح أل، وتفسیر الخروج ا348 ص 10مجموعة آباء نیقیة مجلد .
Ð  22شعیاء لجیروم ص إتفسیر .
Ñ  53رسالة .
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  ).7: 3 رؤ(
"ورأیت مالًكا قوًیا ینادي بصوت  :هذا السفر هو الموضوع الشاغل للسماء كلها، إذ یقول الرسول

 ].2[ عظیم: من هو مستحق أن یفتح السفر ویفك ختومه؟"
 أي یكشف ،لقد أخذ مالك من طغمة سماویة عالیة بالمناداة لعله یجد من یفتح السفر ویفك ختومه

أسراره معلًنا مقاصده. إنه بال شك یعلم أن هذا السفر یخص البشریة وخالصهم ومیراثهم مع تأدیبهم، فمع أنه 
 وال یخاف أحداثًا تتم في السماء أو على األرض لكن بروح سیده، ،مالك ال یطمع في مجد أعظم مما هو فیه

 یصرخ مشغوًال بنا مهتًما بما یحدث لنا! ،روح الحب
 یةكأنهم قطع حجرو ،عجًبا من أولئك الذین یجعلون من المالئكة أرواًحا جامدة بال مشاعر وال محبة

 عاملون بروح الرب. ،الحق محبونب هم لكن،تخدم اهللا بال حب
ولعلنا ندرك محبة المالئكة لنا إذ نحس في نبرات هذا المالك األلم، ألنه یتوق إلى أمر خالصهم إذ 

بادة لموت البشر وبالتالي ا كما یدرك أن في فتح السفر )،12: 1 بط 1" ( علیهاع"تشتهي المالئكة أن تتطَّل
األسقف فیكتورینوس. خلودهم في عدم فساد كقول 

 مشتاًقا أن نبلغ ما یكّنه قلب اهللا من حب إلهي، لكنه لألسف لم یجد من ،نادى المالك من أجلنا
السمائّیین أو البشریین أو المنتقلین من هو مستحق أن یقرأ السفر أو حتى یطلع علیه. وهنا ُغلب یوحنا الحبیب 

 مظهًرا ضعف الطبیعة البشریة. ،ًرام فأخذ یبكي بكاء ،على أمره

 فاتح السفر .2
  واحد من القسوس (الشیوخ) ال تبكِ .ي"فقال ل

 هوذا قد غلب األسد الذي من سبط یهوذا أصل داود 
  ویفك ختومه السبعة. ،لیفتح السفر

 ورأیت فإذا في وسط العرش والمخلوقات الحیة األربعة في وسط الشیوخ 
  ،خروف قائم كأنه مذبوح

  ،له سبعة قرون
 وسبعة أعین هي سبعة أرواح اهللا المرسلة إلى كل األرض. 

]. 7-5[" فأتى وأخذ السفر عن یمین الجالس على العرش
 بل وجهنا ،قدم أحد السمائّیین المحبین تعزیة لنفوسنا الخائرة التي ال تعرف سوى العجز والبكاء الكثیر

ة ومحطمة من الیأس والبكاء. فهنا ینبوع تعزیة كل نفس مره هوذا قد غلب األسد". ":قائالً "المعزي الحقیقي" إلى
 المعلن في تقدیم نفسه حمًال لُیذبح عنا. ، إنه الغالب بحبه األبدي!إنه األسد الغالب الذي وحده یفتح لنا السفر

لم یوجد من هو مستحق أن یفعل هذا بین مالئكة السماء أو البشرّیین [ :األسقف فیكتورینوسیقول 
نه رآه حمًال إ ذاك الذي قال عنه ،على األرض أو أرواح القدیسین في الراحة، سوى السید المسیح ابن اهللا وحده

 .]قائًما كأنه مذبوح له سبعة قرون
 أما صفات فاتح السفر فهي:

لقد أشار البطریرك یعقوب إلى [ :ذهبي الفمیوحنا الالقدیس وسّر دعوته أسًدا ما یقوله أسد:  .1
  فحسب مرِعب ال في یقظته) فكما أن األسد9: 49!" (تك ، وكلبوة من ینهضهوربض كأسد جثا قائًال "،الصلیب

بل وعلى الصلیب أیًضا. في لحظة الموت عینها فقط بل وفي نومه، هكذا السید المسیح مخوف ال قبل الصلیب 
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 .]Ïكان مهوًبا... إذ صار الموت كال شيء مبیًدا سلطانه
ُیدعى أسًدا ال لكونه مفترًسا للبشر بل عالمة ملكه وثباته والثقة [ :القدیس كیرلس األورشلیميویقول 

لقد ُدعي أسًدا مقابل األسد خصمنا الذي یزأر مفترًسا المنخدعین منه... فبكونه األسد القوي الخارج من  فیه.
 .]Ðسبط یهوذا ینقذ المؤمنین محطًما العدو

: 49 نه ذاك "الذي كتب عنه موسى واألنبیاء" أنه من سبط یهوذا (تكإ  من سبط یهوذا أصل داود..2
بًنا بالجسد. األنه خالق داود وصار له )، 16: 22 رؤ ("أنا أصل وذریة داود ": نفسها وأصل داود. وقد دع)9

 مرة في هذا السفر، ألنه سفر األبدیة، فیه نهیم في 29 وقد ُدعي بالَحَمل  حمل قائم كأنه مذبوح،.3
وكلمة  حضان اهللا نفسه!أ بل إلى ،ائّیین فحسبم مصاف السلىحبه كفاٍد مندهشین من قوة الدم الذي رفعنا ال إ

: 12  أي حمل الذبیحة الكفاریة (خر،" الواردة هنا جاءت في الیونانّیة تحمل معنى "حمل صغیر حولي""حمل
 الذي حمل خطایانا في جسده على الصلیب. )،7

میم خالص كل أوالده، كاألب الذي ال ینام وال یكف عن الحركة ت" ال یكف عن العمل لت"قائموهو 
نقاذ ابنه الوحید المریض! إلالمستمرة عامًال كل ما في وسعه 

" أیًضا یستعد قائم"  یقدم دمه كّفارة لخطایانا حتى ال نموت بعد فیها.،" كشفیٍع كفارٍي أمام اآلبقائم"
 وٕالقاء إبلیس وجنوده في مسكنهم األبدي! ، ویرسل مالئكته لحصاد األشرار،للقاء عروسه المجیدة یوم الدینونة

فذلك ألنه حي قائم ولیس بمطروٍح وفي نفس الوقت مذبوح یفیض بدمه لتطهیر  ،نه مذبوح"كأ":أما قوله 
مؤمنیه. 

یشیر القرن إلى القوة، والسبعة عالمة كمال القوة في ذاته وكمال القوة فینا  له سبعة قرون: .4
كأعضاء جسده. 

وهي سبعة أرواح اهللا المرسلة إلى كل األرض، له الروح القدس روحه الذي أرسله  ، له سبعة أعین.5
 واستنارتها بفیض نور إلهي في ، بالفضائل اإللهّیة وتزیینها فیعمل بكمال قوته لتنقیتها وتقدیسها،للكنیسة لیقودها

. Ñطریق الخالص حتى تعبر هذا العالم من غیر أن تتدنس بالفساد
 كأسود حاملین سمات به لیس من أجل نفسه بل من أجلنا، إذ نصیر ،هذه األوصاف جمیعها التي للرب

 وأقویاء بعمل روحه فینا. ،محبته فینا
" بالتعبیر الیوناني تحمل معنى األخذ بصفة مطلقة مع عدم رده مرة أخذ " السفر، وكلمة:أخذتقدم و

 أخرى.
وما أن أخذ السفر حتى تقدم الكل شاكًرا الرب بالفرح والتسبیح، معبرین عن تسبیحهم بصوٍر متعددة من 

 . الختقدیم سجود "مطانیات" وصلوات وعزف على القیثارات وتقدیم بخور وترنم بتسابیح جدیدة
 المخلوقات األربعة تسبحه بالسجود .أ

  ."ولما أخذ السفر خرَّت األربعة مخلوقات الحیة واألربعة وعشرون قسیًسا أمام الخروف"
 بالسجود. ها هم السمائّیون یشكرون اهللا من أجل عظم صنیعه معنا معبرین عن شكرهم وتسبیحهم له

ما أجمل روحانّیة الكنیسة التي تدرب أوالدها على السجود بالمطانیات، حتى یخضع الجسد وتخضع 
ك الذي أحبنا وأسلم نفسه ألجلنا. لمعه النفس بكل طاقاتها ورغباتها في استسالم وحب هللا مع ابتهال وشكر لذ

Ï 371 ص ،1967، لهيإلالمؤلف: الحب ا .
2 Lect, 10: 3. 
3 St. Ambrose: Of the Holy Spirit 2, 129. 
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 عشرون قسیًسا یترنمون.ال األربعة و.ب
ولهم كل واحد قیثارات وجامات عشرون قسیًسا عند السجود أمام الحمل، بل "الوال یقف تسبیح األربعة و

  بخوًرا هي صلوات القدیسین. مملوءةمن ذهب 
  : قائلین،وهم یترنمون ترنیمة جدیدة

  ، تأخذ السفرنمستحق أنت أ
  ،وتفتح ختومه
  من كل قبیلة ولسان وشعب وُأمة. ، هللا بدمكواشتریتناألنك ذبحت 

، وجعلتنا ملوًكا وكهنة
]. 10-8[" فسنملك على األرض

ة وء القیثارات تشیر إلى األلحان الكنسّیة، وجامات الذهب ممل!ما أكثر وسائل التعبد عن طریق التسبیح
والكنیسة تستخدم هذه الوسائل وغیرها مما ورد في سفر الرؤیا وسفر التهلیل  نیم بتسابیح جدیدة.لتربخوًرا، وا

 من أسفار الكتاب المقدس للتسبیح للرب مثل: اموغیره(المزامیر) 

 2: 141 الصالة كقول المرتل "لیكن رفع یدي كذبیحة مسائّیة" (مز رفع الیدین في .(

 13: 18 قرع الصدر كما فعل العشار (لو .(

 5: 55 الوقوف بخشوع ورعدة (مز .(

 لیت قلبنا یضطرم بنار، وحیاتنا تضيء كنور أمام الرب [ :إیقاد الشموع كقول األب صاروفیم صاروفسكي
 .Ïاإلله كشمعة موقدة أمام أیقونته المقدسة

 10: 84مز نطراح عند عتبة بیت الرب وأمام هیكله (اال .(
 ویقدمون ، یصلون عناي،نعود إلى القسوس لنراهم یسبحون للرب على ألسنتنا ألنهم ككهنة اهللا العل

 صلواتنا أمام العرش اإللهي.
 تسجد بانسحاق و أ، أو تترنم بلحن سماوي،له من منظر سماوي مفرح حینما تنطق بكلمة تسبیح یا

. هذا كله بما یحمله من تسبیح روحي في داخل القلب تحمله المالئكة لتضعه تواضع أو تقرع صدرك في ،قلب
 العرش اإللهي بتسابیح البشریة كلها من ئعشرون قسیًسا، فیمتلال ویقدمها األربعة و،في جامات الذهب السماویة

 ممتزجة مع تسابیح الطغمات السمائیة في وحدة الحب الحقیقي. ،مجاهدین ومنتقلین
 لتستقم صالتي ":لهذا نترنم جمیًعا ویسبح معنا المنتقلون قائلین ككنیسة واحدة أو كشخص واحد

). 2: 141 " (مزكالبخور قدامك
ن كل ما فیهم هو بمثابة آلة موسیقیة إأما من جهة القیثارات فیبدو أن لكل قسیس قیثارات روحیة كثیرة. 

تخرج لحًنا عذًبا یسبح اهللا! 
 "ألنك ذبحت واشتریت الناس هللا بدمك :ن النص األصلي لها هوإأما الترنیمة الجدیدة فیقول البعض 

... وجعلتهم ملوًكا ...". 
نه "ال أنانّیة في أعلى أي األوضاع فإن من یتذوق الحیاة مع الرب یسوع یدرك هذه الحقیقة الخالدة، 

Ï  722 ص 2حیاة الصالة طبعة .
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 بلساننا ا فینطقون بالتسبیح عن،السماء"، فالقسوس غیر المتجسدین بحبهم لنا ال یمیزون بین أنفسهم وبیننا
 ،د الحمل بین السماء واألرضحَّ  ویشعرون أننا إخوتهم وشركاءهم في الحیاة السماویة. وهكذا و،ویفرحون لفرحنا
فصارتا واحًدا. 
. Ïعرفناها من العهد القدیم"الترنیمة الجدیدة" وفكرة 

 ال من جهة األلفاظ والحروف وال بتجدید ،ونسبح نحن أیًضا في كل یوم بترنیمة جدیدة ومزامیر جدیدة
 شاكرین إیاه. ، كأنه ألول مرة نتنعم بها،بتذوٍق جدیٍد وحالوٍة جدیدةٍ العبارات، لكن في كل یوم نقدمها 

ن األم العاشقة لطفلها الوحید ترى في مالغاته ونبراته كأنها جدیدة في كل لحظة. وذلك من فرط حبها إ
 القلب حًبا یرى أنه یقدم للرب شیًئا جدیًدا. التهبله. هكذا كلما 
من یحب  اإلنسان العتیق تسبحته قدیمة، واإلنسان الجدید تسبحته جدیدة.[ القدیس أغسطینوس:یقول 

 إذ ال تشیخ فتبقى دوًما ،ن المحبة أبدیة إاألرض تسبحته عتیقة، ومن یحب السماویات یسبح ترنیمة جدیدة.
 .]جدیدة

، موضوعها تجسد الرب وآالمه وقیامته وٕاحساناته الجدیدة علینا Ðالعالمة ترتلیانهي تسبحة شكر كقول 
في كل لحظة. ألن هذه األمور كلها فوق حدود الزمن نرتبط بها ونعیش فیها وندركها إلى األبد. 

نسبحه ألنه ربطنا به كأعضاء في جسده وأعطانا كل ما له، فكملك الملوك صرنا به ملوًكا، كأسقف 
  نملك معه وارثین أرض األحیاء الجدیدة التي هي السموات بعینها.،نفوسنا صرنا كهنة

  تسبیح المالئكة.ج
 "ونظرت وسمعت صوت مالئكة كثیرین 

، حول العرش والمخلوقات الحیة والقسوس
 وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف. 

  :قائلین بصوت عظیم
 مستحق هو الخروف المذبوح 

]. 12-11[" مة والمجد والبركةاأن یأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكر
یماني، ساشتركت المالئكة بتسابیحهم یوم میالده، وجاءت لیلة صلبه تقدم له المجد في بستان جث

 وظهرت في القبر الفارغ والصعود. وها هي في السماء تسبح الخروف القائم كأنه مذبوح من أجل خالص البشر!
 وعندئذ ینطلقون قائلین ،" معنا ألن ما نناله كأنهم ینالونه هم بسبب حبهمالخروف المذبوحأنهم یرونه "

": مستحق هو الخروف المذبوح أن یأخذ ":بصوت عظیم
. ، وواهب الغلبة القدرة... إذ هو وحده الغالب الذي یغلب.1
 لكي نغتني نحن أوالده بفقره. افتقر الغنى... ألنه .2
 الحكمة... سار كجاهٍل بین البشر لكي یفدي بجهالة الصلیب البسطاء والودعاء. .3
 القوة... صار كضعیٍف لیسند ضعفنا. .4
 لیشرك الترابّیین في كرامته السماویة. ، الكرامة... أخلى ذاته عن الكرامة.5
 لكي نتمجد به ومنه. ، المجد... حمل خزینا حامًال خطایانا في جسده.6

Ï  1: 149، 1: 96، 3: 40، 3: 33مز .
2 Tert: On the Resurrection of the flesh 26.  
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 لكي نكون به مباركین. ، لیحمل لعنتناانحني البركة... .7
هذه هي تسبحة المالئكة السباعّیة، جوهرها عمل اهللا معنا لنصیر سمائّیین. 

الملك  ألن لكهذه التسبحة تدربنا علیها الكنیسة في صلواتنا فنترنم بها في ختام الصالة الربانیة قائلین "
، وفي ختام تسبحة الشكر "الذي من ِقبله المجد والكرامة والعز والسجود". وفي أغلب الصلوات والقوة والمجد

هكذا یتدرب اللسان ومعه القلب والروح على تسبیح   الروح القدس في كل المناسبات.بإرشادوالتسابیح الموضوعة 
المالئكة السماوي. 

. كل الخلیقة تمجده د
، "وكل خلیقة مما في السماء وعلى األرض وتحت األرض وما على البحر

: كل ما فیها سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف
 البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد األبدین. 

.  آمین:وكانت المخلوقات الحیة األربعة تقول
]. 14-13[" والقسوس األربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد اآلبدین

كل الخلیقة تشهد للرب الفادي وتمجده في كل عمل. 
هوذا كل الخلیقة صارت أفواًها تنطق عنه: المجوس بتقدماتهم، والعاقر بطفلها، [ :مآفرأمار وكما یقول 

نفتحت، والمیاه هدأت، والحمامة مجدته... المالئكة ا له تالسماوا ..بن الملكاهوذا  والنجم المنیر في الهواء!
هذه األصوات جمیعها من األعالي ومن أسفل، الكل یصرخ شاهًدا  ".أوصناأعلنت عنه، واألطفال صرخوا إلیه "

] !Ïله
 هكذا تبقى شاهدة )2: 1إش  على غالظة قلب الیهود (توالسماواوكما سبق أن أشهد األرض الجامدة 

ألعمال محبته مع البشریة. 

Ï 41فرآم ص  اأمیامر المیالد للقدیس مار .
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 مقدمة عن السالسل الثالث
صحاح العشرین نجد التنفیذ العملي لعمل اهللا مع شعبه، ومناهضة إبلیس ألوالد ألصحاح حتى األفي هذا ا

  متعاقبة تتحدث عن:ثالث سالسل سباعیةلهذا یذكر الرسول  اهللا، وتأدیبات اهللا لألشرار من أجل توبتهم.
 سبعة ختوم: الكنیسة المتألمة منذ نشأتها إلى یوم لقائها مع الحَمل. .1
 سبعة أبواق: إنذارات اهللا منذ نشأة الكنیسة إلى یوم الدینونة. .2
 إلى یوم الدینونة. ضد المسیح سبعة جامات: غضب اهللا لتأدیب البشر في فترة .3
 في السلسلة األولى یفتتح الحمل بنفسه الختوم حتى تطمئن عروسه المتألمة أنه لن یصیبها إّال ما هو .1

 اهتمامه لیكشف لها عن ،ویلحق الختم السادس بالمختومین ومنظر الكنیسة في األبدّیة بسماح منه قدر ما تحتمل.
بها على األرض إذ هي محصیة ومحفوظة، وفي األبدّیة تتمتع بأمجاد تبتلع ذكریات اآلالم التي حلت بها. 

 وقد بدأت بالسكوت لكي ُیبكم كل ضوضاء حتى ُینصتوا ، في السلسلة الثانیة نجد إنذارات اهللا للبشر.2
  المبّوقة على فم مالئكته.إلنذاراته

 یعقب هذه السلسلة الثانیة ظهور المرأة العظیمة وأعدائها الثالثة معلًنا شدة العداوة بین الكنیسة وٕابلیس .3
 كآخر مرحلة یبث فیها إبلیس كل سمومه في ضد المسیح وتبقى حتى ، في الكنیسةوالتي بدأت منذ آدم كأول عض

. ضد المسیحالعالم خالل 
 حتى یتوبوا وال ینخدعوا بأضالیل ضد المسیح وفي السلسلة الثالثة یسكب اهللا جامات غضبه في فترة .4

 إبلیس.
 الثالثة بالكشف عن عظَمة المرأة الزانیة الفارغة التي تنتهي بهالكها مع عشاقها السلسلة وأخیًرا یلحق .5
األشرار. 

 بهذا ینتهي هذا القسم لیكشف لنا عن "مجد أورشلیم السماویة".
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 األصحاح السادس

 عمل اهللا في كنیسته المتألمة
ة. الختوم األربع  الكنیسة المتألمة (تحت رعایة الفارس).1
. الختم الخامس  الكنیسة في الفردوس (تحت المذبح).2
. الختم السادس  عریس الكنیسة كدّیان لألشرارءمجي .3

 الكنیسة المتألمة. 1
  ة،"ونظرت لما فتح الخروف واحًدا من الختوم السبع

 .وانظر هلم :وسمعت واحًدا من األربعة المخلوقات الحیة قائًال كصوت رعد
  ،"فنظرت وٕاذا فرس أبیض
  ،والجالس علیه معه قوس

]. 2-1["  وخرج غالًبا ولكي یغلب،وقد أعطي إكلیالً 
 لهذا ظهر ذلك الحمل الودیع واألسد ،رأى الرب، عریس الكنیسة، أن فرساًنا ثالثة خارجون لمقاومة عروسه

رج إلیه كأسد، وٕاذ یراه كفارٍس یخرج إلیه كفارس یقاتله. خعندما یراه كأسٍد ي الغالب فارًسا غالًبا ولكي یغلب.
 :فتح العریس الختم األول، وسمع الرسول المخلوق الحي األول الذي على شبه أسد یزأر بصوت رعد قائالً 

 . إذ لیس فیه هزیمة قط،" بطبعه"غالًبا وقد خرج ،". وخرج الحمل نفسه فارًسا یجلس على فرس أبیضÏهلم وأنظر"
سب ُتن فكل ُنصرة لنا .، أي یغلب بنفسه في كنیسته، في أوالده، ألننا به نغلب إبلیس، وهو یغلب فینا"ولكي یغلب"
 ألنها تتحقق به ولحسابه. مسیحنال

سیوس يالشهیدان أغناطیوس وبولیكربوس والبابا دیونخرج الرب جالًسا على فرس أبیض، وقد أجمع 
 بأن الفرس األبیض هو جماعة الرسل والمبشرین بكلمة اإلنجیل، حاملین شخص الرب، منتصرین به على وٕایریناؤس

قوات الظلمة. 
 وبسرعة حركتهم تخرج أصواتهم إلى كل )،3: 10 یشبهون الفَرس بشجاعتهم وعدم مهابتهم الموت (زك

 وطاعتهم بكل كیانهم لفارسهم. )،6: 18 األرض (مز
 فرًحا وسروًرا. ُیدعون مملوءون ألنهم ،یشبهون بفرس أبیض ألنه ُمبهج للنظر. هكذا هم مبهجون للنظر

 یمألهم السالم الداخلي في فترات ،للفرح بالمخلِّص في أشد لحظات ضعفهم، ویرافقهم بسروٍر حتى مع دموع توبتهم
". غلبت العالم  أنا قدافرحوا واألصل الیوناني ترجمته "."ثقوا أنا قد غلبت العالم ":المحن. وسّر هذا كله وعد الرب لنا

 فتحطم قوى الشر ، الذي هو كلمة الكرازة التي یصوبها الكارز في قلب السامعین"قوس"هذا الغالب معه 
وتبتر منه كل ما هو من إبلیس. 

 ویهب أكالیل للبشریة المنتصرة  قلب،، إذ هو ملك الملوك ال یكف عن أن یملك في كل"وقد أعطي إكلیالً "
به. 

Ïشارة للفارس لكي یخرج. إ "هلم" ك: في النسخة السینائیة "هلم وأنظر"، موجهة الحدیث لیوحنا لكي یرى ویدرك ما سیحدث، وفي النسخة اإلسكندرانیة
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 رؤیا- األصحاح السادس

  

 الفرسان الثالثة
 "ولما فتح الختم الثاني 

 سمعت المخلوق الحي الثاني قائالً : هلم وأنظر. 
، فخرج فرس آخر أحمر

  ، والجالس علیه ُأعطي أن ینزع السالم من األرض
، وأن یقتل بعضهم بعًضا

. وأعطي سیًفا عظیًما
 ولما فتح الختم الثالث 

.  قائالً : هلم وأنظرالحي الثالثسمعت المخلوق 
  والجالس علیه معه میزان. ،فنظرت وٕاذا فرس أسود

:  قائالً ،وسمعت صوًتا من وسط األربعة المخلوقات الحیة
،  قمح بدینار وثلثُثمنیة

، وثماني شعیر بدینار
وأما الزیت والخمر فال تضرَّهما. 

.  هلم وأنظر: قائالً ،ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت المخلوق الحي الرابع
  ، وٕاذا فرس أخضر،فنظرت

  ، الموتاسمهوالجالس علیه 
، والجحیم یتبعه

 وُأعطیا سلطاًنا على ربع األرض 
]. 8-3[" أن یقتال بالسیف والجوع والموت وبوحوش األرض

نها كالعاصفة التي تهز الكرمة حتى تبدو كأنها إهذه هي اآلالم التي یسمح اهللا بها لكنیسته وسط العالم. 
مرتبطة بها فقط، بینما یزداد الساق صالبة والجذور ال الصفراء غیر األوراقتساقط منها تكادت تجف، لكن الحقیقة أنه 

عمًقا. 
). 13؛ مر 24 وترتیب الفرسان الثالثة یتفق بما أنبأنا به الرب عن حدوثه في (مت

وفیما یلي ملخص لتفسیر بعض اآلباء لهذه الفرسان الثالثة. 
 الیهود اضطهاد كما یشیر إلى سفك الدم ()،14-9: 21 لو ؛7: 24  الحروب (متالفرس األحمر:

والوثنیین للكنیسة). 
 وحدوث مجاعة في المعرفة. ، كما یشیر إلى ظهور المبتدعین)،8: 13  المجاعات (مرالفرس األسود:
 وما یسببه من موت لألرواح. ضد المسیح، كما یشیر إلى ظهور )5: 24 : الموت (متÏالفرس األخضر

   الفرس األحمر:.1

Ïالفرس األصفر". : في بعض النسخ" 
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 نه یشیر إلى حدوث قالقل وحروب یسبقها إهانات وطرد الكارزین بالحق (لوإ األسقف فیكتورینوسیقول 
 الكنیسة األمرین من الیهود ومن الدولة الرومانّیة. وفي هذا كله لم تفقد سالمها الداخلي احتملتوقد ). 9-14: 21

 بل ُأعطى للشیطان أن ینزع السالم الخارجي فقط وأن یقتل كثیرین من أوالدها عن طریق ،وال خسرت بهجتها ورجاءها
  وكان بحق سیًفا عظیًما!،نسانّیةإلخوتهم في اإ

  الفرس األسود:.2
وهو المجاعات التي یسمح بها اهللا وتشیر إلى فترة البدع والهرطقات التي تسبب مجاعة في معرفة الحق 

 أن هذه المجاعة هي حقیقة واقعة تحدث في أیام "ضد المسیح" ألجل التأدیب. األسقف فیكتورینوسویرى  وتذوقه.
 هأنذا أكسر قوام الخبز في ":ونالحظ أن الفارس یمسك بمیزان، وهذا یشیر إلى شدة القحط كقول الكتاب

). 16: 4 " (حزیرةح ویشربون الماء بالكیل وال،مغ فیأكلون الخبز بالوزن وبال،أورشلیم
 ثمنها دینار وهو كل أجرته ، خبز یومهاإلنسان القمح وهي أقل من كیلو (وحدة یونانیة) ال تكفي وثمنیة
!  فكیف یأكل ویعول زوجته وأوالده)،2: 20 طوال الیوم (مت

. وهذا )5: 23 " فال یضرهما، وهما یشیران إلى البهجة التي تعم في أیام األعیاد (مزمرخال والزیتأما "
ما تعانیه من مرارة من الهراطقة أو ما تعانیه من مجاعة مرغم بالإشارة إلى حفظ السالم الداخلي للكنیسة وبهجتها 

حط حتى في قوت یومها. قألمور عادیة و
 المملوءین یعمل فیهم روح الرب ن" إلى الحب. وكأن أوالد اهللا الذيالخمر" إلى الروح القدس، و"الزیتویشیر "

 !اشتدحًبا ال یؤذیهم ضیق أو جوع مهما 

  الفرس األخضر:.3
نه مالك دولة ضد المسیح، وهو مالك الموت، وراكبه الموت والجحیم الذي ُیوهب إ  العسالابنوكما یقول 

 كل نفس إلماتة كل وسیلة استخدامسلطاًنا للقتل بالسیف وبالجوع وبالموت وبوحوش األرض. فهو ال یكف عن 
 إذ یتعقبها ،باستقصائها عن اهللا مصدر حیاتها. وستهرب الكنیسة إلى الجبال والبراري، وهناك تلتقي بوحوش البریة

 :أتباع ضد المسیح حتى في الجبال والبراري. وكأني بها ترتمي منبطحة على األرض معاتبة عریسها مع إیلیا القائل
 مل 1" (یطلبون نفسي لیأخذوها  وهم، فبقیت أنا وحدي، وقتلوا أنبیاءك بالسیف، ونقضوا مذابحك،قد تركوا عهدك"

19 :10( .
  حتى یضلوا، ویعطون آیات عظیمة وعجائب،ألنه سیقوم مسحاء كذبة وأنبیاء كذبة ":ویقول الرب نفسه
. )24: 24  (متلو أمكن المختارین أیًضا"

صحاحات كثیرة تكشف عن خطورة ضد المسیح وعمله وخداعه وحربه ضد أوسیعود سفر الرؤیا لیكرس 
. الخالكنیسة 

 الكنیسة في الفردوس .2
، "ولما فتح الختم الخامس

 رأیت تحت المذبح نفوس الذین ُقِتلوا من أجل كلمة اهللا 
 ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم. 
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 وصرخوا بصوت عظیم قائلین: 
 حتى متى أیها السید القدوس والحق 

 ال تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنین على األرض؟
، ُأعطوا كل واحد ثیاًبا بیًضاف

، وقیل لهم أن یستریحوا زماًنا یسیًرا أیًضا
]. 11-9["  العتیدون أن ُیقَتلوا مثلهم أیضاخوتهم وإ حتى یكمل العبید رفقاؤهم

بعد ما كشف الرب لكنیسته خالل األختام األربعة ما یسمح لها به من مرارة من الیهود والوثنیین والهراطقة 
.  كان ال بد أن یكشف لها حال المنتقلین طوال فترة غربتنا على األرض،وضد المسیح

 من هم؟ .1
یكفیهم أن ُیحسبوا شهوًدا لكلمة   ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم".،"الذین ُقِتلوا من أجل كلمة اهللا

وٕان كنا ال نعرفهم بأسمائهم، لكنهم هم یعرفون بعضهم بعًضا  اهللا.. حملوا آالمه وقبلوا سماته في حیاتهم شاهدین له.
 إذ كان یوحنا في الروح رأى بوضوح أرواح الشهداء، مؤكدا أنها تتعرف Ïترتلیان العالمةفي الفردوس، وكما یقول 

على بعضها البعض في الفردوس. 

 أین هم؟ "تحت المذبح"! .2
ُأعطوا  لكنهم نالوا نصیًبا مبارًكا إذ "،هم في الفردوس لم یذهبوا بعد إلى األمجاد األبدّیة في كمالها وتمامها

نهم تحت المذبح یستریحون. وكأن المذبح ال یفارق القدیسین وهم  إ". وقیل لهم أن یستریحوا زماًنا یسیًرا،ثیاًبا بیًضا
ال یفارقونه. 

 إذ یتمتعون بالمسیح المصلوب، ویقدمون له ذبائح حمد وتسبیح كقول ،یرون الذبیحة الحقیقیة خالل الفردوس
. )17: 116 " (مزلك أذبح ذبیحة التسبیح، ")14: 50 " (مزأذبح لك حمًدا ":المرتل

 وال بدخولنا العرس األبدي، مقدمین له تسبیحا أبدًیا وكما یقول ،لن تنقطع الذبائح ال بانتقالنا إلى الفردوس
ني أعتبر الصلوات وتقدیم الحمد حینما یقدمها أشخاص معتبرون تكون هي وحدها الذبائح [إ :الشهید یوستینوس

 .]Ðالكاملة والمقبولة لدى اهللا

 ما حالهم؟ .3
یطلبون االنتقام لدمائهم وذلك كما صرخ دم هابیل قدام الرب، لیس حقًدا وغیًظا بل تسلیًما للدینونة العادلة 

وٕاذ طلب  .)3: 18 نهم كاألرملة التي طلبت من القاضي أن ینتقم منصًفا إیاها (لو إفي ید اهللا، وشوًقا لمجئ الرب.
نه یلیق بالمجاهدین على األرض أیًضا أن إ Ñالشهید كبریانوسمنهم أن یستریحوا قلیًال إلى یوم الدینونة لذلك یقول 

 .األشرار حتى یوم الدینونةیصبروا على 

  عریس الكنیسة كدیان لألشرارءمجي .3

1 A Treatise on the Soul 8. 
2 Dialogue 117. 
3 On the Advantage of Patience. 
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 مستریحون تحت المذبح إلى یوم ابعدما طمأننا الرب من جهة المتألمین الراقدین أنهم البسون ثیاب بیًض 
لیدین ة  أنه آٍت ال محالضد المسیحالدینونة للتمتع باألكالیل األبدیة، عاد لیطمئن الذین على األرض وخاصة في أیام 

: األشرار. وتظهر شدة غضبه من ثورة الطبیعة ذاتها قبیل مجیئه إذ قال الرسول
 وٕاذا زلزلة عظیمة حدثت، ،"ونظرت لما فتح الختم السادس

والشمس صارت سوداء كمسٍح من شعر، 
والقمر صار كالدم. 

 ونجوم السماء سقطت إلى األرض 
. كما تطرح شجرة التین سقاطها إذا هزتها ریح عظیمة

 كدرج ملتف، انفلقتوالسماء 
وكل جبل وجزیرة تزحزحا من موضعهما. 

 وملوك األرض والعظماء واألغنیاء واألمراء واألقویاء 
، وكل عبد وكل حر

  .أخفوا أنفسهم في المغایر وفي صخور الجبال
 سقطي علینا  اوهم یقولون للجبال والصخور

 وأخفینا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف. 
 ]17-12[" ألنه قد جاء یوم غضبه العظیم ومن یستطیع الوقوف؟

 من إنجیل متى أن نجد هذه األحداث مطابقة للعالمات التي أوضحها الرب 24صحاح ألویمكننا بدراسة ا
 الدهر. وانقضاءعن مجیئه للدینونة 

ن هذه األحداث إ القدیس أغسطینوس ویشاركه في ذلك كثیر من اآلباء األولین مثل بن العسالاوكما یقول 
 سنة) وبعده مباشرة. وهذا كله ألجل التأدیب حتى ال ینحرف 3ر5 وأثناء تضلیله (ضد المسیحتتم في فترة ما قبل 

 المؤمنون.
ا الكتاب المقدس في أكثر من موضع وهي: هفهي أحداث حقیقیة واقعّیة تنبأ عن

وحمو  هوذا یوم الرب قادم قاسًیا بسخط ":، وكما یقول النبي)7: 24 " (متتكون... زالزل في أماكن ".1
-9: 13 شإ ( وتتزعزع األرض من مكانها في سخط رب الجنود وفي یوم غضبه"تالسماواغضب... لذلك أزلزل 

13(. 
 تظلم الشمس والقمر ال یعطي ": والقمر یصیر كالدم والنجوم تتساقط، إذ یقول الربالشمس تسود .2

. )29: 24 " (مت تتزعزعتالسماوا وقوات ،ضوءه والنجوم تسقط من السماء
 : أن هذه األحداث تتم قبیل مجیئه للدینونة مباشرًة إذ یكمل قائالً 24وقد أوضح الرب بجالء في مت 

  فیرسل مالئكته، اإلنسان آتًیا على السحاب بقوة ومجد كثیرابن ویبصرون ،"وحینئذ تنوح جمیع قبائل األرض
  الدهر.وانقضاء وكان الحدیث كله إجابة بخصوص عالمات مجیئه ببوٍق عظیٍم فیجمعون مختاریه..."

(أع  دم قبل أن یجىء یوم الرب الغظیم الشهیر"ى ظلمة والقمر إلى"تتحول الشمس إلویؤكد الرسول بقوله 
2 :20( 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 رؤیا- األصحاح السادس

  

 مع األرض نفسها يءنها تصیر كال ش[إ : قائالً العالمة ترتلیان السماء كدرج ملتف، ویفسر ذلك انغالق .3
 "مضتا ألن السماء واألرض األولى ")35: 24 مت(" السماء واألرض تزوالن ":التي خلقت معها في البدء إذ قیل

 .]Ïإذ هما ینتهیان) 11: 20 (رؤ ولم یوجد لهما موضع ")،1: 21(رؤ 

 تفسیر لألسقف فیكتورینوس
 بل مكمل لألول دون ،وغیرهما تفسیًرا آخر، هو لیس آخر Ðالقدیس أغسطینوسیرى هذا األسقف ویشاركه 

أن یحل محله. وهو أن هذه األحداث ستتم فعًال في فترة ما قبل مجئ الرب لكنها ستتم بصورة رمزیة أیًضا في فترة 
 الرب مثال ذلك: يءالدّجال قبل مج
 یر بهاء التعلیم غامًضا بسبب غیر المؤمنین.ص أي ي،تسود الشمس كمسحٍ [ :األسقف فیكتورینوسقول 

 .]والنجوم تتساقط أي ینفصل البعض عن الكنیسة من شدة الضیق
 بأن القمر أي الكنیسة تصیر كالدم من كثرة سفك الدماء الذي یحل بأوالدها على القدیس أغسطینوسوقول 

  وأتباعه.ضد المسیحیدي 
  وسقوط مؤمنین كانوا ككواكب في الكنیسة.اإلیمانوالنجوم تتساقط على األرض إشارة إلى كثرة االرتداد عن 

تفسیر للقدیس أغسطینوس 
 ة لكنه مرافق للتفسیرین السابقین إذ أخذ هذا القدیس بالثالث،تفسیًرا ثالثًا لیس بثالث القدیس أغسطینوس یرى

 من ضد المسیحهذا التفسیر ینادي بأن هذه األحداث واقعیة فعًال لكنها أیًضا تحمل في طیاتها ما سیحل بدولة  مًعا.
ضد  دولة وانهیاریقابل الزلزلة تزعزع مملكة إبلیس   الرب ألجل حث الناس على التوبة، فمثالً ءمجيخراب قبیل 

 وأبید قوة ، وأقلب كرسي الممالك، واألرضتالسماواني أزلزل إ" : ورعب في قلوب أتباعه، وذلك كقول الربالمسیح
. )21: 2ي " (حجممالك األمم

ویقابل تزحزح كل جبل وجزیرة من موضعها إلى سقوط الجبابرة والعظماء وفقدانهم سلطانهم وجاههم وغناهم. 
سقطي ا  وللتالل،یقولون للجبال غطینا ولكن أین یهربون من وجه الحمل؟ ینوحون أمام هیبته و"،أنهم سیهربون

أمام سخطه؟ ومن  من یقف ").2: 3ال  (ممن یحتمل مجیئه؟ ومن یثبت عند ظهوره؟". لكن ")8: 10 " (هوعلینا
. )6: 1 " (نایقوم في حمو غضبه؟ غیظه ینسكب كالنار والصخور تتهدم منه

 

1 Against Hermogenes  34. 
Ð سیكیوس. اب إلى 80 رسالة
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 صحاح السابعاأل

  الحمل بالكنیسة المتألمةاهتمام
 الرب للدینونة لهذا رأى الرب أن يء األولى عن أتعاب الكنیسة وآالمها إلى یوم مجةإذ تعلن الختوم الست
یشجعها بالكشف عن جانبین: 

 .8 – 1ا  بالكنیسة في جهادهاهتمامه .1
 .17 – 9  بالكنیسة في راحتهااهتمامه .2

  بالكنیسة في جهادها. اهتمامه1
 بها واهتمامه بل یكشف عن حفظه لكنیسته ،صحاح ال یتعرض لفترة زمنیة معینةألفي الجزء األول من ا

نه ال یكف عن أن یحفظ مؤمنیه غیر إ ككنیسة أو كأعضاء فیها كل واحٍد باسمه خالل جهادهم على األرض.
: 1 بط 1 لخالص مستعد أن یعلن في الزمان األخیر" (بإیمان إذ هم "بقوة اهللا محروسون )،27: 12 متزعزعین (عب

). 15: 17  بل أن تحفظهم من الشریر" (یو، "لست أسأل أن تأخذهم من العالم: ومن أجلهم طلب االبن قائالً ).5
 أنا أیًضا سأحفظك من ساعة صبريهذه هي لغة سفر الرؤیا بل لهجة كلمة اهللا كلها "ألنك حفظت كلمة 

. )10: 3 التجربة العتیدة أن تأتى على العالم كله لتجرب الساكنین على األرض" (رؤ
أما المنظر الذي رآه الرسول فهو: 

األرض، "بعد هذا رأیت أربعة مالئكة واقفین على أربع زوایا 
، ممسكین أربع ریاح األرض

 لكي ال یهب ریح على األرض 
]. 1[" وال على البحر وال على شجرٍة ما

 مالئكة یحفظون األرض من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، هكذا یهتم اهللا ةرأى أربع
ولعل اهللا قد أرسل مالئكته لتهدئ الطبیعة  بالبشریة فیحفظهم من كل جانب حتى ال تهب ریاح تطفئ سراجهم المنیر.

)، 20: 49 (مز Ïقد صار أكثر غباء من الحیوانات غیر العاقلةأنه   الفمذهبينسان ألنه كما یقول إلالثائرة على ا
بًنا ا حتى صار یدعى )5: 58مز  (باألفاعي وأكثر جموًدا من الحجارة، متشبًها )،7: 8إر  الطیور ( منوأقل تعقالً 
. )44: 8 إلبلیس (یو

، "ورأیت مالًكا آخر طالًعا من مشرق الشمس
الحي، معه ختم اهللا 

 فنادى بصوت عظیم إلى المالئكة األربعة 
 الذین ُأعطوا أن یضروا األرض والبحر. 

،  ال تضروا األرض وال البحر وال األشجار:قائالً 
]. 3-2["  جباههمعلىحتى نختم عبید إلهنا 

Ï 740-728 ،1967، راجع مقال "عید الصعود والحب اإللهي" في كتاب الحب اإللهي .
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: 9 في العهد القدیم كان اهللا یهتم بأوالده ویرسل من یختمهم في لحظة التجربة لكي یبقوا محفوظین له (حز
 فیسكن روح الرب ، إذ ُنختم على جباهنا بسّر المیروني، أبدسماوي روحيوفي كنیسة العهد الجدید یقدم لنا ختم ). 4

: 1 كو 2 "قد مسحنا هو اهللا الذي ختمنا أیًضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا" (: حافًظا ومقدًسا إیانا لنقولنا،في
21-22( .

 ذهن المالك الذي طلع من مشرق الشمس هو السید المسیح الذي أشرق علینا ویهبنا في سّر المیرون هإ
العالمة الفّعالة التي تحفظنا كوارثین للرب، لهذا یوصینا الرسول "ال تحزنوا روح اهللا القدوس الذي به ختمتم لیوم 

. )30: 4 الفداء" (أف
 أعداء إبلیس. ، وأننا به صرنا في ملكیة الروح القدسÏتمخوقد سبق لنا الحدیث عن هذا ال

 یقَبل المسحة لیس فقط صار شریًكا مسیحي المسیح من المسحة. فكل اسمن [إ :القدیس أغسطینوسیقول 
 .]في الملكوت بل ومحارًبا للشیطان أیًضا

 روح المشورة والقوة، روح ،روح الحكمة والفهم"تذكروا أنكم قبلتم ختم الروح: [ :أمبروسیوسالقدیس ویقول 
 ).]2: 11إش المعرفة ومخافة الرب" (

 كما تلقنتم من تعلیم )5: 5 كو2 اآلب ختمكم. المسیح الرب قواكم، وأعطى عربون الروح في قلوبكم (اهللا
الرسول. 

 كخاتٍم على اجعلني ": حتى نقول للرب، لكنه یحمل فیه حًبا وتكریًسا،هذا الختم لیس مجرد عالمة للتمییز
). 6: 8  (نش"على ساعدككخاتم  ،قلبك

الذین ال و نفوسهم (األرض) استقرت ضرر الذین أي ال یصیب أي ،وهو یحفظ األرض والبحر واألشجار
 زالوا مضطربین (البحر) والمثمرین (األشجار).

أما عن المختومین فقال: 
 "وسمعت عدد المختومین مئة أربعة وأربعین ألًفا مختومین 

. من كل سبط من بنى إسرائیل
  عشر ألف مختوم. اثنامن سبط یهوذا 
 ].4 ["الخ.من سبط رأوبین 

واألسئلة التي تدور في ذهن القارئ هي: 
ى إسرائیل"؟ ن: ماذا یعنى بقوله "بالً أو

 كما یدعون إلى یومنا الیهودي" لیس هو الشعب الحقیقيإسرائیل أن " Ðنجیب بما أوضحه كل اآلباء األولین
 .هذا، إنما هي صفة تنسب للكنیسة وحدها. فیوم كان الیهود مؤمنین وعاملین في الكرم كان الرب یدعوهم "إسرائیل"

بیتهم السید ن الیهود بعدما ترك إ لهذا نقول ،"دمه علینا وعلى أوالدنا" :أّما وقد نزعوا أنفسهم بأنفسهم عن الكرم قائلین
 للشعب القدیم، ألن كنیسة ًداهم أن یدعوا أنفسهم إسرائیل حتى وٕان كانوا حسب الجسد أواللخراًبا وحملوا اللعنة لیس 

العهد الجدید هي امتداد كنیسة العهد القدیم ولها كل المواعید والبركات. 

Ï 872-863  ص ،1967، الحب اإللهي .
Ð  ألوریجینوس وأقوال العالمة ترتلیان ویوستینوس الشهید7/298 ص 10راجع مجموعة آباء قبل نیقیة مجلد  .
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 في هذا إشارة إلى أن بعض الیهود في آخر األیام سیقبلون اإلیمان بالمسیح، ىري القدیس إیریناؤسن إحًقا 
 وأن یتخلوا عن ،أن بقبولهم اإلیمان یلزمهم عدم البقاء في تعصبهم وتكتلهم Ïولكن كما أوضح قداسة البابا شنودة

ي تنتف وال یتكتلوا مًعا كشعٍب مختاٍر متمیز (كما یدعون الیوم)... وهنا ال یعود لهم كیان مستقل متمایز و،فكرهم القدیم
 بل ینسحقوا باكین من أجل ، ویزول الفكر الصهیوني المادي المملوء سموًما القائم على الكبریاء،عصبیتهم الُمّرة
بهذا یرفض الفكر المسیحي   دون أن یفكروا في أن تكون لهم دولة مستقلة بها أغراض دنیویة.،رفضهم اإلیمان

 الروحي السلیم فكرة وجود "إسرائیل" كدولة تدعى أنها شعب مختار.
إسرائیل  صحاح تحت كلمة "إسرائیل" یشیر ال إلى دولة إسرائیل بل إلىألنعود فنؤكد أن ما جاء في هذا ا

أیًضا.  Ðوغیرها  أي إلى الكنیسة بغض النظر عن الجنسیة أو اللغة. وهذا ما نادت به الكنائس الرسولیة،الروحي
ثانًیا: وماذا یقصد باألسباط؟ 

، خاصة ونحن نعلم أن روحي مدلول یوجد بل ،بال شك أنه ال یقصد باألسباط أسباط بنى إسرائیل فعالً 
 المسیحّیة بإیمان غالًبا ما یتزاوجون من أجناس ن وأنه حتى الیهود الذین یقبلو،الشعب الیهودي قد ُرفض كشعب

 األنساب واألسباط ولم یعودوا بعد محافظین على ترابط كل سبط وامتزجتأخرى، بل والیهود أنفسهم اختلطت بینهم 
على حدة، بل كانوا هكذا قبًال إلى أن جاء الرب یسوع متجسًدا من سبط یهوذا وتأكد بذلك أنه المسیا المنتظر، وعندئذ 

 لزوم. أيلم یعد لوجود األسباط 
 فهو: الروحيأما المدلول 

 سبًطا) 12 تلمیًذا) × رجال العهد القدیم (12د الجدید (ه رجال العأي ، ألًفا144 أن عدد المختومین .1
 یشیر إلى السماء. 1000ألن رقم ،  صار الكل بالمسیح سماوًیاأيمضروًبا في ألف 

)، خاصة وأن رقم 10  یشیر إلى أن أوالد اهللا محصیون ومعروفون بأسمائهم (یورمزي 12000 أن رقم .2
 سبًطا وفي العهد الجدید 12 في القدیم اختار أو للشخص، لهذا ءللشي في الكتاب المقدس یشیر إلى ملكیة اهللا 12
 تلمیًذا. 12

 ارتبط یسوع، هكذا یتقدم في الملكوت من نا لكن ألنه خرج منه رب،سبط یهوذا مع أنه لیس أكبرهمب بدأ .3
 به. والتصقبشخص الرب 

 إنسان أو أي وقد حذر الرب )31-1: 18  ألنه باع نفسه لعبادة األوثان (قض، لم یذكر سبط دان.4
 هكذا ُیحرم من سفر الحیاة ).25-18: 29  من تحت السماء (تثاسمهعشیرة أو سبط من عبادتها وٕاال یمحو الرب 

 صنف یتعبدون لها. بأيالمقیمون في قلوبهم تماثیل 
، إش 2: 80  ألن سبط أفرایم كان مشهوًرا بمقاومته لیهوذا األمین (مز، ُذكر سبط یوسف عوض أفرایم.5

. )30-25: 12 مل 1 األوثان (عابدي وكان في مقدمة )،15: 7، إر 17: 7
، 27-1: 48 جاءت األسباط بترتیب خاص، لیس حسب أعمارهم وال حسب ما ورد في نبوات حزقیال (.6

  تكشف عن السمات التي یلزم أن یختم بها المتسمون بالروح القدس.روحي لكن جاءت تحمل مدلول )31-34

Ï راجع "إسرائیل في نظر المسیحیة" لقداسة البابا شنودة .
Ð  نجیل" هذا بأدلة إل ویؤكد صاحب كتاب "الكنز الجلیل في تفسیر ا.)122-1 ص 2ذكر القس إبراهیم سعید أن الدكتور ملیجان وآخرون نادوا بهذا (جزء

. )640 المؤمنون بالرب المحفوظون له دون تخصیص جنٍس معیٍن (ص ي أ،قویة موضًحا أن المختومین هنا هم الكنیسة كلها
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 واالعتراف بالرب. اإلیمان فال نفع من الحیاة بغیر ،االعتراف أي یهوذا أ.
 بالعمل والجهاد. واعترافه ویلزم أن ُیرى إیمانه ، الرؤیاابن أي رأوبین ب.
 ومن یعمل یلزمه أن یتشدد مثابًرا حتى النهایة. ،متشدد أي جاد ج.
نیأس بل نفرح متهللین بالرب.   وفي مثابرتنا ال،سعید أي أشیر د.
 والقلب الفرح السعید یتسع لیحب بال حدود. ،متسع أي نفتالي ه.
.  زمني ومن یحب ینسى ذاته وكل ما هو ،ینسى ي أمنسي و.
. السماوي ومن ینسى ذاته یسمع ویفهم الصوت ،مستمع أي شمعون ز.
 غریب. أي ومن یسمع للسماء یدرك أنه ُمستعار هنا ،مستعار أي الوي ح.
 والغریب ال یطلب جزاء أرضًیا بل سماوًیا. ،الجزاء أي یساكر ط.
. يءٍ  ومن یطلب السماویات یسكن فیها متحرًرا قلبه من كل ش،مسكن أي زبولون ى.
 ومن یتحرر قلبه ساكًنا في السماویات ینمو في كل عمل صالح. ، یزیدأي یوسف ك.
  ومن ینمو یبلغ نصیبه عن یمین اهللا.، الیمینابن أي بنیامین ل.

 اهتمامه بالكنیسة في راحتها .2
ل اهللا بعروسه؟ ستجتمع حوله كنیسة اآلباء من ع أما في السماء فماذا یف،هذا عن حفظه للكنیسة في األرض

 آدم إلى آخر الدهور. یجتمع الكل فوق كل حدود الزمن وكل حدود الجنسیة. سیكون الكل واحًدا في الرب.
 لكنهم هنا غیر محصّیین. ألنه على األرض ،Ï ألًفا السابق ذكرهم في منظر سماوي مجید144 ـنهم نفس الإ

 لم یذكر عدده لتمتلئ القدیس أغسطینوسیلزم أن نطمئن أن اهللا یهتم بكل فرٍد، أما المنظر السماوي هذا فكما یقول 
النفوس رجاء أن السماء ستكون عامرة فال نرتجف وال نیأس من كثرة األشرار على األرض. 

 "بعد هذا نظرت 
 وٕاذا جمع كثیر لم یستطع أحد أن یعده 
، من كل األمم والقبائل والشعوب واأللسنة

، أمام الخروفوواقفون أمام العرش 
 متسربلین بثیاب بیض وفي أیدیهم سعف النخل. 

: وهم یصرخون بصوت عظیم قائلین
]. 10-9[" الخالص إللهنا الجالس على العرش وللخروف

والثیاب البیض هي ثوب القداسة الذي یناله رجال العهد القدیم بسبب رجائهم في دم حمل اهللا الذي یطهر 
تطهروا بالمعمودیة في دم [ :نهمإ األسقف فیكتورینوس. أما بالنسبة للعهد الجدید فیقول )7: 1 یو 1من كل خطیة (

 .] حافظین النعمة التي تقبلوها، فصارت ثیابهم بیضاء،الحمل
: 17 مت( إذ في تجلیه "صارت ثیابه بیضاء كالنور" ،وبیاضها هو انعكاس إشراقات المجد اإللهي علیها

). 12: 20 یو( إذ رأت مریم "مالكین بثیاب بیض جالسین" ، فنكون كالمالئكة السمائیین)،2

Ï  222-1، تفسیر القس إبراهیم سعید ص 644أخذ بهذا الرأي حتى غیر الكنائس الرسولیة (راجع كتاب الكنز الجلیل ص( .
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ن كان یلزم أن یطلبوا لوًنا إف[ ، لون الحق الطبیعيو هالقدیس إكلیمنضس السكندريوهذا اللون كما یقول 
 إذ یلبسون الحق ویكون مجدهم! ]آخر فإن اللون الطبیعي للحق یكفیهم

. لهذا تزین الكنیسة أوالدها )5: 3 وتحمل الثیاب البیض عالمة الطهارة والنقاوة كما تحمل سمة الغلبة (رؤ
بالثیاب البیض بعد عمادهم مباشرةً . 

 وال یقدر أن یجد ، إذ ال یدخل السماء غیر المنتصرین، فیحمل عالمة الغلبة والنصرةسعف النخلأّما 
 إذ كانوا یحملونه في عید المظال الذي كانوا یحفظونه ،ن لهم فیها موضًعا. كما یشیر إلى حیاة االبتهاجوالمتراخ

كما استخدم سعف النخل عندما اهتزت قلوب الشعب بالفرحة عند دخول الرب  تذكاًرا للدخول إلى األرض المقدسة.
أورشلیم. 

"الخالص إللهنا  : في غیرة مقدسة متقدةأي ،وتظهر فرحتهم من التسبیح المستمر قائلین بصوت عظیم
الجالس على العرش وللخروف". 

ن الخالص الذي لنا هو إللهنا، ألن ال فضل لنا فیه بل یرجع الفضل لمحبة اآلب ونعمة االبن وشركة إ
الروح القدس. 

وال یقف المالئكة جامدي العواطف تجاه خالصنا بل یشاركوننا بهجتنا إذ یقول: 
 "وجمیع المالئكة كانوا واقفین حول العرش

، والقسوس والمخلوقات الحیة األربعة
 وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا هللا. 

 قائلین أمین. 
 البركة والمجد والحكمة والشكر 

]. 12-11[" والكرامة والقدرة والقوة إللهنا إلى أبد اآلبدین. آمین
في وسط هذا الحب السماوي یختلط علینا األمر، هل یشاركنا السمائیون سرورنا بالخالص فیترنمون معنا 

على   فنشترك معهم في تسابیحهم السماویة؟، مقدمین معنا ذبیحة الشكر، أم نحن الذین نشاركهم عملهم،بهذه التسبحة
.  حال فالكل في شركة حب وشركة عمل واحد هو "التسبیح هللا"أي

 ویحول كل مخلوق إلى ، ویفتح القلب لتخرج التشكرات،ن الوجود مع اهللا یحرر اللسان لكي ینطلق بالتسبیحإ
. نهائيقیثارة تتغنى وتترنم بتسابیٍح وحمٍد وشكٍر ال 

ن شئت تسبیح اهللا إكما أن عظمته غیر متناهیة هكذا تسبحته غیر متناهیة. ف[ :القدیس أغسطینوسیقول 
 .]دائًما َفِغر من سیرة المالئكة وتسبیحهم

یاتها وكیانها حن خلت من عنصر التسبیح تفقد إكل عبادة مهما كبرت أو صغرت إن ننا نجسر فنقول إو
. Ïووجودها، وما عمل الكنیسة إال التسبیح الدائم

وكان دانیال  .)164: 119 مز( سبحتك" سبع مرات في النهار یقول المرتل "ففي كنیسة العهد القدیم
. )10: 6دا اهللا (وحامًدا یجثو ثالث مرات في النهار مصلًیا 

Ï 11: 4 راجع تفسیر رؤ .
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 وذلك ، لم نَر شیًئا سوى تسابیح یومیة في كل صنوف العبادة وفي كل المناسباتالعهد الجدیدوفي كنیسة 
  لهذا تدرب أوالدها على التسبیح.، عملها هو عمل مالئكي سماويأن و،إلیمانها أن اإلنجیل هو "بشارة مفرحة"

 يسغریغوریوس الني ولهذا یرى .]ن التسبیح هللا هو عمل خاص بالمالئكة[إ :القدیس باسیلیوسفكما یقول 
الروح المستقرة تنسى [ :ابا أثناسیوس الرسوليبالویقول  أننا بالتسابیح نصیر متساوین مع المالئكة من جهة الكرامة.

 .]Ïآالمها، وبترتیل الكلمات المقدسة تتطّلع بفرح إلى المسیح وحده
نعود مرة أخرى إلى ما رآه الرسول وسمعه: 

: "فأجاب واحد من القسوس قائًال لي
 هؤالء المتسربلون بالثیاب البیض من هم؟

  ومن أین أتوا؟
 ].13 [ یا سید أنت تعلم":فقلت له

  البحث والسؤال عنهم وتفهم أحوالهم.إلثارة وٕانما ،د طلب إجابةصهذا السؤال الذي أثاره أحد القسوس ال بق
" طالًبا منه أن یخبره عنهم بطریقة یا سیدإذ یعلم الرسول یوحنا مكانة هؤالء الكهنة غیر المتجسدین أجابه "و

 یا سید أنت تعلم!"مملوءة لطًفا "
: "فقال لي

، هؤالء هم الذین أتوا من الضیقة العظیمة
 وقد غسلوا ثیابهم وبیضوا ثیابهم في دم الخروف. 

  ،ًرا ولیًال في هیكلهامن أجل ذلك هم أمام عرش اهللا ویخدمونه نه
 والجالس على العرش یحل فوقهم. 

  ،لن یجوعوا بعد
  ،ولن یعطشوا بعد

  من الحرّ . يءوال تقع علیهم الشمس وال ش
  ،ألن الخروف الذي في وسطهم یرعاهم

  ،ویقتادهم إلى ینابیع ماء حیة
]. 17-14[" ویمسح اهللا كل دمعة من عیونهم

 الذین صبروا للنهایة فخلصوا ،إنهم الكنیسة المنتصرة  بدم المسیح.اغتسلوا من الضیقة العظیمة واتوأنهم إ
 ، هو هرق دم الحمل عنهم وعن غیرهم. بهذا صار لهم شرف عظیمابن العسال وسبب قبولهم كقول ).22: 10 (مت

 وتألألت بدم الحمل. فقد قیل عن كل واحد منهم ، إذ ابیضت ثیابهم، طاهرة مقبولة لدى اآلبزكیةوصاروا كذبائح 
). 11: 49(تك  وبدم العنب ثوبه" ، "غسل بالخمر لباسه: باألسد الخارج من سبط یهوذاارتبطواوهم الذین 

 أمام العرش اإللهي یخدمونه لیًال ونهاًرا في هیكله. وما هیكل انهم یصیروأهذا ما یناله المجاهدون، یكفیهم 
 هو والخروف شيء ألن الرب اهللا القادر على كل ، "لم أر فیها هیكالً :تالسماوا إذ یقول الرسول عن ،اهللا إّال اهللا نفسه

. )22: 21 رؤ(هیكلها" 

1 Athanasius. to Marcel on Psalms. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 رؤیا- األصحاح السابع

 .)138 مز( "أمام المالئكة أرتل لك" : قائلین مع المرتل،وما هي خدمتهم وعملهم إّال التسبیح الدائم
یا للمجد! یحل الجالس على العرش فوقهم، أو كما جاء في الیونانّیة "یظللهم". إنه یسترهم ویحفظهم ویخفیهم 

 فیه!
 ألن الذي یرحمهم یهدیهم وٕالى ینابیع ، وال شمس، وال یضربهم حر، وال یعطشون،وٕاذ هم فیه "ال یجوعون

. )10: 49(إش میاه یوردهم" 
 یقدم ، بعد، إذ هو العریس المبهج المفرحيء فال یحتاجون إلى ش،"الخروف الذي في وسط العرشیرون "

 وعلى میاه ، في مراٍع خضٍر یربضنييء،الرب راعى فال یعوزني ش" :ذاته خبًزا وشراًبا وراحة وسالًما. فنقول بحق
. )1: 23 مز(الراحة یوردني" 

 وفي الناموس وامتدت رعایته خالل ،عجیب هو الحمل الودیع الذي قام برعایتنا منذ خلقنا وقبل الناموس
لها من قوة حب وروعة في الرعایة واهتمام یفوق   ویبقى راعًیا یدللنا في الفردوس وفي األبدیة أیًضا. یا،عهد النعمة

 كل زمان لیبقى أبدًیا!
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]3 [
 
 
 

األبواق السبعة 
 
 

 
 
 

 .8 ص : إنذارات طبیعیة للبشریة ة األبواق األربع.1
 .9ص ضد المسیح لتهیئة ال البوق الخامس: .2
  .9ص  البوق السادس: ظهور ضد المسیح  .3
. 1. ص أوالً : ظهور السفر المختوم موقف اهللا منه .4
 .11 ص   ثانًیا: إرسال النبیین   
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 صحاح الثامنألا

 :ةاألبواق األربع
 إنذارات طبیعیة للبشریة

بعدما تحدث عن شفاعة الحمل الكفاریة من أجل البشریة إنذارات اهللا للبشر صحاح عن ألیتحدث هذا ا
ذبه بالتجارب تعلنة على الصلیب باللطف والرقة یجلموٕارسال الروح القدس لتبكیتهم، ومن ال یتقبل محبة اهللا ا

والتأدیبات. 
 .2- 1  السماء "الراحة األبدّیة"في سكوت .1
 .5 – 3  شفاعة الحمل الكفاریة.2
. 13 – 6  األبواق األربعة.3

البوق األول: إلقاء برد ونار مخلوطین بدم. 
: إلقاء جبل عظیم متقد. الثانيالبوق 

البوق الثالث: سقوط كوكب عظیم. 
البوق الرابع: ظلمة ثلث الكواكب المنیرة. 

 السماء "الراحة األبدیة" في سكوت .1
 ].1["  السماء نحو نصف ساعةفيولما فتح الختم السابع حدث سكوت "

تشیر إلى بدایة الراحة األبدّیة... لكنه عاد فأخل بالصمت [ أن فترة السكوت هذه األسقف فیكتورینوسیرى 
.] إذ ال یهتم بترتیب الحوادث زمنًیا

 طالبین من الجبال انزعاج، الختم السادس أعلن اهللا حوادث الدینونة وما سیكون علیه األشرار من ففي
 في أعلن الذي دون أن یتحدث عن موقف أوالد اهللا ،والصخور أن تسقط علیهم وتخفیهم من وجه الجالس على العرش

  ناله اإلنسان!الذي الخلیقة السمائیة من المجد انتابت التي" بفعل الدهشة  السماءفيحدث سكوت الختم السابع لكن "
نه عاد ك لنا إلى األبد، له إلى زمن قلیل ندهش معجبین مما أعد،"نصف ساعة"نحو هكذا یتركنا سفر الرؤیا 
فنزل بنا لنتتبع السلسلة الثانیة. 

 "ورأیت السبعة المالئكة الذین یقفون أمام اهللا 
]. 2[" وقد أعطوا سبعة أبواق

نه أحدهم. إوالسبعة المالئكة هم السبعة رؤساء المالئكة الذین قال رافائیل 
وتستخدم  واق هنا تشیر إلى أوامر صادرة من قبل اهللا، والتبویق یشیر إلى تنفیذها.بأن األابن العسال یرى 

: في اآلتياألبواق 
 لكي وصیة من اهللا وٕانذار للتوبة والرجوع هي، وٕانذارات اهللا المعلنة )19، 16: 19خر  إعطاء الشریعة (.1

یحیوا ویرتبطوا بالرب وال یهلكوا. 
 ق المالئكة هو إعالن عن حالة حرب روحیة قائمة بین اهللا وٕابلیس!ي وتبو)،27: 3قض  الدعوة للحرب (.2
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 تس 1( ء السید المسیحي األبواق بمجي وتنته)،9: 25، 24: 23ال  باألعیاد والیوبیل (االحتفال في .3
 ال ینقطع. ي الذينه هو عیدنا األبدإي أثناسیوس الرسول القدیس ، وكما یقول)16: 4

 "ملك الملوك" تصحبه المالئكة بأصوات بمجيء األبواق ي وتنته)،13: 9 مل 2 المناداة بالملوك (في .4
 أبدى! سماويأبواق سمائّیة تهتف بملكوت 

  شفاعة الحمل الكفارّیة.2
،  مالك آخر ووقف عند المذبحء"وجا

، وأعطى بخوًرا كثیًرا، ومعه مبخرة من ذهب
  یقدمه مع صلوات القدیسین جمیعهم لكي

  أمام العرش. الذيعلى مذبح الذهب 
 فصعد دخان البخور مع صلوات القدیسین 

 ].4-3[" من ید المالك أمام اهللا
:  اآلتيهذا المالك اآلخر غیر السبعة یشیر إلى

 الفردوس أو المجاهدین على في ال تكف عن تقدیم البخور سواء من أعضائها المنتصرین التي الكنیسة .1
األرض، الكل یود رجوع الخطاة إلیه. 

: 6 قض( نقدمها هللا التي إذ هم یهتمون بالذبائح ، من طغمة الكاروبیمحقیقيه مالك نأابن العسال  یرى .2
. )11: 22، تك 21

) أن اإللهيوفى نهایة القداس یطلب الكاهن من مالك الذبیحة الصاعد إلى العلو بهذه التسبحة (القداس 
 ...Ïیذكرنا أمام اهللا

) 1: 18؛ 1: 10رؤ  (في سفر الرؤیا بالمالك كما في رمز له الذي األرجح أنه هو "الرب یسوع" والرأي
نه أسقف . إ كل حین یشفع في كثیرین"في ي هو "حي الذينه الشفیع الكفار. إ)2-1: 3مال ( فيالعهد مالك  يوُدع

 هو صلیبه حیث قدم ذاته ذبیحة عنا، ومعه مبخرة من ذهب، الذي یقف عند المذبح ،نفوسنا ورئیس الكهنة األعظم
وفى محبته یتقبل   مدافًعا ومحامًیا عن أوالده.،"تعطى بخوًرا كثیًرا "التي شفاعته الكفاریة هي مبخرة روحیة أي

 وثبت في"صلوات القدیسین" المنتقلین والمجاهدین لیقدمها فیه لآلب كذبیحة طاهرة مرضیة ومقبولة كوعده "إن ثبتم 
). 7: 15 یو( تطلبون ما تریدون فیكون لكم" ، فیكمكالمي

  ومألها من نار المذبح،"ثم أخذ المالك المبخرة
، لى األرضإلقاها أو

]. 5["  ورعود وبروق وزلزلةصواتفحدثت أ
 یبكت ویتوب ویهب شركة مع الثالوث الذي الروح القدس هي فإن نار المذبح ،إن كان المذبح هو الصلیب

بذول عنا على الصلیب. مباستحقاق دم المسیح ال

Ï .راجع نبذة "شفاعة القدیسین" للكنیسة  
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(یو  روح الحق" اآلب سأرسله أنا إلیكم من الذي إذ یقول "متى جاء المعزى ، الروح القدساالبن أرسللقد 
 أما على خطیة .ن ذهبت أرسله إلیكم. ومتى جاء ذلك یبكت العالم على خطیة وعلى بّر وعلى دینونةإ ")26: 15

 أیًضا. وأّما على دینونة فألن رئیس هذا العالم قد ترونني وال ي ذاهب إلى أبي. وأما على بّر فألنبيفألنهم ال یؤمنون 
). 11-7: 16 یو(دین" 

وهذا هو عمل الروح القدس: 
 ألسنة الرسل والمبشرین بالروح القدس تكرز بال خوف. انطلقت إذ :حدثت أصوات .1
. وكما یقول الكتاب المقدس عن إلهيویرعد الكارزون بالروح القدس كأسود یزأرون بسلطان ورعود:  .2

 فیلكس" ارتعبیدة أن تكون ت وهو یحاكم بولس األسیر "وبینما كان یتكلم عن البّر والتعفف والدینونة العالواليفیلكس 
  ومتى حصلت على وقت أستدعیك".فاذهب، ولم یستطع أن یحتمل كلماته قائًال له "أما اآلن )،25: 24 أع(

 لكي مزیًنا كنیسته بمواهب إلهیة ،شرق بأعمال مجیدة وعجیبة أمام الناسيإذ ال یزال روح الرب  :وبروق .3
خاللها تبرق بنور عریسها على كل أحد. 

 یبكت القلب فیتزلزل ویتحطم كبریاؤه خالًعا عن نفسه كبریاءه أن غایة الروح القدس هي وهذه :وزلزلة .4
 خوة له.إ وبقبوله الرب یقبل البشریة كلها ك،ویتقبل الرب یسوع عریًسا له

األبواق األربعة . 3
]. 6["  یبوقوالكي"ثم أن السبعة المالئكة الذین معهم السبعة األبواق تهیأوا 

 ،تنقلنا هذه الرؤیة إلى مشهد قدیم حین كان الكهنة السبعة یحملون أبواق الهتاف السبعة أمام التابوت
). 6 ویضربون باألبواق فینهدم السور (یش ،ویدورون حول مدینة أریحا

 وٕارساله الروح القدس للتبكیت عاد لینقلنا إلى عمل ، الحمل بالعالم كلهاهتمامهكذا بعدما كشف لنا الرب عن 
اهللا خالل التاریخ كله، إذ وهب لآلباء واألنبیاء والتالمیذ والرسل أن یحملوا كمالئكة اهللا أبواق اإلنذار المستمر لإلنسان 

 السَماوّیات. فينسان مع اهللا إلحتى یتفطن أنه بكلمة اهللا (التبویق) تنهدم قوَى إبلیس ویتحطم ویسكن ا
نسان، لهذا ال إل إنذاره یستخدم كل ما أمكن من اللطف والحنو لكن بحزٍم ألجل خالص افيننا نجد اهللا إو

 ومن ال یقبل ، معطًیا فرصة للذین یقبلون الرب المحب بلطفه، بل یترك المالئكة یتهیأون للتبویقاإلنذار، فيیتسرع 
 تشتد حتى یلین القلب أمام اهللا. التي اإلنذاراتیسمع 

 التفسیر: في اتجاهان
: ان بل متالزمان معً ي غیر متضارباتجاهان تفسیر األبواق، وهما في اتجاهانیوجد 

 وأثناء ضد المسیح ءمجي التالیة تحل بالعالم بصورة حرفیة قبل اإلنذارات أن القدیس إیریناؤس یرى .1
 یتوبوا. لكي ال یقبلوه ولتأدیب الذین قبلوه لكيوجوده وذلك بقصد إرهاب المؤمنین 

 ، عصر من العصورأي في لإلنسان هو أن األبواق األربعة تشیر إلى إنذارات اهللا الثاني، االتجاه .2
ستعارّیة تصورّیة فمثالً : ا لغة في ضد المسیح فترة ما قبل وأثناء فيخاصة 

 فاحترق ثلث ، وأُلقیا إلى األرض،نار مخلوطان بدم و البوق األول "فبوق المالك األول فحدث برد.أ
]. 7["  كل عشب أخضرواحترق ،األشجار
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هكذا یستخدم اهللا  ، كما تعلن النار عن شدة غضب اهللا.)17، 2: 28إش ( یشیر البرد إلى قوة التأدیب
 ألنه غضب... وارتجت ارتعدت أسس الجبال، وارتعشتفارتجت األرض " : كالقولاإلنذارالضدان مًعا إشارة إلى شدة 

. )12- 7: 18مز(برد وجمر نار"
 ثلث األشجار وكل عشب أخضر إلى أنه بهذا التأدیب یذل اهللا بعض المتعجرفین المتكبرین احتراقیشیر 

 ویسحق زهو الحیاة الزمنّیة. وبهذا، إذ یرى البعض كیف سقط جبابرة )13-12: 2 شإ ؛1: 4؛ مال 22: 32 تث(
وكیف ضاق العالم بالمشاكل والمتاعب واآلالم، یعودون إلى اهللا بقلب تائب منكسر. 

 فصار ثلث ، ألقى إلى البحر، فكان جبًال عظیًما متقًدا بالنارالثاني،: "ثم بوق المالك الثاني البوق .ب
 ].9-8["  وأهلك ثلث السفن، لها حیاةالتي ، البحرفي التيومات ثلث الخالئق  البحر دًما.

: 7 الثاني بما ورد في حز  یذكِّرنا البوق، هكذا25، 23: 9 في خر كما یذكِّرنا البوق األول بالضربة الواردة
 حضن اهللا ملك في لم تستقر التيبالتأدیب للنفوس المضطربة كالبحر . ولعله یشیر بهذا إلى أن اهللا یسمح 20-21

 هذا الجبل المتقد . لیصیر ثلثهم مقتولین ومذبوحین، وسطهمفيالسالم بأن یسمح لهم بجبل عظیم متقد بالنار یلقى 
 أو أدبي أو دیني قیادي مركز في إنسان بإقامة ومن إنسان إلى آخر. كأن یسمح اهللا ،یختلف من عصر إلى عصر

نسان بالعنف والشدة بال رحمة ألجل تأدیب شعب عنیف متمرد، وقد سجل لنا التاریخ أمثلة بال إل، یتسم هذا ازمني
حصر من هذا القبیل. 

 عمله فيوقد یحدث ذلك بصور مبسطة متكررة ویومّیة كأن یسمح اهللا إلنسان متعجرف أن یقیم علیه رئیًسا 
 العاق یفقد االبن العمل أو الصدیق أو األخ أو في عاًقا یتسم بالعنف. وبسبب هذا الرئیس ابنً ا أو اأو صدیًقا أو أخً 

 وتنسحق نفسه أمام اهللا. ، فیتحطم كبریاؤه،ماتااإلنسان األول الكثیر من األمور الزمنّیة أو الكر
 الحاالت في یترك لألكثرّیة فرًصا للتوبة. أو یسمح لكيهالك الثلث إ بالّ  حب اهللا أنه ال یسمح إفيوالجمیل 
ذالل  إلال یكف اهللا عن أن یستخدم كل وسیلة ووسیلة ال  یربح أموًرا سماوّیة.لكينسان أموًرا زمنّیة إلالفردّیة بأن یفقد ا
 توبتهم ورجوعهم إلیه. فيالناس بل رغبة 

 ووقع على ، فسقط من السماء كوكب عظیم متقد كمصباح الثالث، البوق الثالث: "ثم بوق المالك.ج 
 ومات كثیرون من ، فصارت ثلث المیاه أفسنتیًنا، الكوكب یدعى األفسنتینواسمثلث األنهار وعلى ینابیع المیاه. 

]. 11-10["  ألنها صارت ُمّرة،الناس من المیاه
 هذا إشارة إلى صنف ثالث من التأدیب فين إإذ یسقط هذا الكوكب العظیم المتقد كالمصباح من السماء، ف

 عظیم فیسقطوا من سماء العبادة الروحّیة السماوّیة وروحي دینيالُمّر، كأن یسمح اهللا بانحراف شخصیات ذات مركز 
ببدع أو هرطقات على میاه األنهار الحیة فیسمموها ویمرروها وخاللها تموت نفوس كثیرة. 

 وأهلكوا كثیرین، ، وأفسدوا التعالیم الروحیة،وقد سجل لنا التاریخ كواكب عظام سقطوا ومّرروا حیاة أوالد اهللا
ونیوس وبیالجیوس وكثیرین غیرهم. قدنذكر منهم أریوس ونسطور وم
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 الكتاب المقدس ویفلحوا فیه في یبحث المؤمنون لكي مؤلم للغایة، لكن اهللا یسمح به اإلنذارهذا النوع من 
ویشبعوا منه للرد على الهراطقة، وفى نفس الوقت خالل مرارة الهراطقة ال تتوقف الكنیسة عن رسالتها الكرازیة، إذ 

. Ï نوم عمیقفي ویغطون ،ل محبة العالم إلى أوالدهاخ وتد،بدونهم قد تستكین للراحة
 ، حتى یظلم ثلثهن، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم،ق الرابع: ثم بّوق المالك الرابعو الب.د

 ].12[ " واللیل كذلك" ثلثهيءوالنهار ال یض
نسان، خاصة إن إل ألننا كما نعلم أن الظلمة تشل حركة الإلنذار، هشد صورأ في الضیق لتحمل معنى شك
 اإلنسان الموت ي حتى یشتهمختلفة وتحِرمه من نمو النباتات، وهكذا یستخدم اهللا وسائل ،تزاید وقتها، وتفقده حیویته

ونحن نعلم الیوم  .الحقیقي وبحثهم عن النور ، لكن ألجل رجوعهم إلى الحق،وال یجده، وذلك لیس بقصد تعذیب البشر
. لإلنذار فترة ما قبل ضد المسیح في شمسیة، هذا یتزاید بشدة انفجاراتعن تساقط بعض النجوم وعن حدوث 

إنذار آخر: 
 للساكنین على ، ویل، ویل: قائًال بصوت عظیم، وسط السماءفي"ثم نظرت وسمعت مالًكا (نسًرا) طائًرا 

]. 13["  المالئكة المزمعین أن یبقواةالثالثاألرض من أجل بقیة أصوات أبواق 
 ا النبیین بأن غضبً في یحمل الشهادة الذيیرمز للروح القدس [ أن النسر الطائر األسقف فیكتورینوسیرى 

 أواخر الدهور - أن یتوب فين كان إحتى و - نسانإن أراد إوعذابات شدیدة قد صارت على األبواب، لهذا ف
] فسیخلص.
 إنذارات اهللا بكل الطرق للبشر قبل فترة ضد المسیح، وهذه هيخلص من هذا أن األبواق األربعة السابقة ن

 لیملك وینصِّب ي یأتالذي فترة ضد المسیح في ستحل التي هّینة وخفیفة أمام الویالت فهيمهما بدت صعبة وقاسیة 
 نفسه إلًها.

Ï ،من "عظات على فصول منتخبة من العهد الجدید". 1 عظته رقم في راجع أقوال القدیس أغسطینوس عن فائدة الهراطقة 
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 صحاح التاسعألا

 السادسو الخامس انالبوق
 هظهور وضد المسیحلتهیئة ال

 صحاح السابق رأینا اهللا ینذر البشرّیة بطرق متنوعة عبر األجیال وفى حیاة كل إنسان ألجل توبته:أل افي
 یمس موارد معیشته. اإلنذار كان 1البوق  ففي
 یذلونه. ا یخص أناًس اإلنذار كان 2البوق  يوف
 عن طریق ظهور مبتدعین. اإلنذار كان 3البوق  يوف
 نظره. ي غایة الشدة والضیق إذ تظلم الحیاة ففي اإلنذار كان 4البوق  يوف

صحاح یحدثنا عن البوقین الخامس والسادس: ألوفى هذا ا
 .12 – 1 البوق الخامس: التأدیب خالل أفكار شیطانیة .1
 .21 – 13  البوق السادس: التأدیب خالل حروب بشریة .2

 البوق الخامس: التأدیب خالل أفكار شیطانیة. 1
 فترة ما قبل في خاصة ، كل عصرفياألبواق األربعة السابقة تتحدث عن إنذارات عامة یوجهها اهللا للبشر 

فقبل أن یلبس إبلیس  ضد المسیح، لكن هذا البوق الخامس أو الویل األول هو إنذار یخص فترة ما قبل ضد المسیح.
 ا ویجرف العالم نحو الدنس یطلب إبلیس سماحً ، ویدعو للتعبد لألصناما،نسان ُیَنصِّب نفسه إلهً إلكل سلطانه وطاقاته 

 البعض لیهیئهم لمعاونة ضد المسیح عند قیامه. في  ومیوله یبث أفكارهلكي
 یسمح به اهللا هو نفسه سیكون فیه تعذیب وتأنیب وضیق ومرارة لمعتنقیه الذي الشیطانيوهذا العمل 

ل اهللا الشر إلى خیر   للظلمة أن تشهد بنفسها عن ظلمتها.ا إذ یخرج من اآلكل ُأكًال، تاركً ،والمنادین به. وهكذا یحوِّ
یقول الرسول: 

  ،ثم بوق المالك الخامس"
  ، قد سقط من السماء إلى األرضافرأیت كوكبً 

  .وُأعطى مفاتیح بئر الجحیم
، ففتح بئر الجحیم

 فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظیم. 
 ].2-1[" ظلمَّت الشمس والجو من دخان البئراف

 دیني تصیب إنسانًا ذا مركز انتكاس عن حالة يیرى البعض أن سقوط كوكب من السماء إلى األرض یكن
 قلوب الكثیرین. في على أثرها یعمل الشیطان ،كبیر

 ضدنا أمام اهللا تأخذ سلطاًنا لتفتح أبواب ي تشتكالتياسات المظلمة الشریرة رئویرى البعض أن إحدى ال
 لغة استعاریة تَصورّیة للكشف عن سیادة فهي حال أيعلى   أفكارهم.أي ،الجحیم وتمأل جو العالم بدخان الشیاطین
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 یمأل العالم شرقه وغربه، حتى ینحجب عن قلوب الكثیرین نور المعرفة السماویة، ویسود الجو وٕالحادي ماديفكر 
. روحي مع جفاف ا وشكوكً ا وحیرة وقلقً اظالمً 

: لكن اهللا استخدم هذا العمل ذاته لیفضح اآلتي ضد المسیح الجو لیهیئ الذيإنه یقصد التنین (إبلیس) 
إبلیس نفسه بنفسه. 

 مدى سلطان هذا العمل وآثاره. یليوفیما 

ن على المؤمنین: طا لیس له سل.1
، لدخان خرج جراد على األرض اومن"

  كما لعقارب األرض سلطان.  سلطانافأعطى
، وقیل له أن ال یضر عشب األرض

، وال شیئًا أخضر
، وال شجرة ما

]. 4-3[" إّال الناس الذین لیس لهم ختم اهللا على جباههم
هذا المهلك   أخضر إلى المنتهى.شيء التخریب الكامل لكل ه سفر یوئیل، عملفيیذكِّرنا هذا بالجراد الوارد 

  أخضر وال شجرة ما.ًئاأو المخرب لیس له سلطان أن یضر عشب األرض وال شي

األطفال   وهذا قبل الشجر. إنه یحفظ، األخضرالشيء یترفق بالعشب الضعیف قبل الذيیا لعذوبة حنان اهللا 
 للترفق والحنو. احتیاجً ا ألن هؤالء أكثر ، بالنفوس الضعیفةي ویعتن، ویهتم بالصغار، اإلیمانفي

 أخضر أو صارت ا سواء كانت ال تزال عشبً ، وتحیا نامیة فیه،لتطمئن كل نفس تمتعت بمیاه الروح القدس
 ، أن ندوس على الحیات والعقارب وكل قوة العدو. وال یقدر ضد المسیحا أو شجرة عالیة، فقد وهبنا سلطانً ا صغیرً انباتً 

تحت ستار المسیحیة أن یسیطروا  Ïربیةغ داخل الكنیسة الفي بدأت تظهر التي والبدع كاإللحادوال األفكار المهینة له 
علیها. 

هذا بالنسبة للذین لهم ختم اهللا الممسوحین بروح الرب على جباههم، أما بالنسبة لآلخرین فیقول: 

 یعذبوا دون أن یقتلوا: .2
، "وأعطى أن ال یقتلهم

، بل أن یتعذبوا خمسة أشهر
  ا.وعذابه كعذاب عقرب إذا لدغ إنسانً 

، وفى تلك األیام سیطلب الناس الموت وال یجدونه
]. 6-5["  فیهرب الموت منهم،ویرغبون أن یموتوا

 وال سعادة. فیتعذب األشرار ایتعذب الذین قبلوا هذا الفكر، ألن ما لیس هو من الحق ال یمكن أن یهب سالمً 
 من الخارج بل من داخل ا فیه ومناداتهم به وٕاغوائهم الغیر الرتكابه معهم، وال یكون العذاب نابعً انغماسهمبشرهم رغم 

Ï ء أخالقیة إجتماعیة خارج دائرة اإلیمان، وسنتكلم عنها بمشیئة الرب. ي تطالب بمبادالتي وهى البدع
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 في لكن اهللا ال یسمح لهم به حتى ال یموتوا ،ومن فرط المرارة یشتهى اإلنسان الموت فكر اإلنسان وتصرفاته.
 .ا طالبین منه عونً ، ضجرهم وحیرتهم لعلهم یرجعون إلى اهللافي بل یتركهم هكذا انحرافهم،

 . ُیقاتلون وُیخادعون:3
، "وشكل الجراد شبه خیل مهیأة للحرب

 .وعلى رؤوسها كأكالیل شبه ذهب ووجوهها كوجوه الناس
، ساءنوكان لها شعر كشعر ال

وكانت أسنانها كأسنان األسود. 
، من حدیدكدروع وكان لها دروع 

  إلى قتال.يوصوت أجنحتها كصوت مركبات خیل كثیرة تجر
، ولها أذناب ِشبه العقارب

، ماتح أذنابها فيوكانت 
 وسلطانها تؤذى الناس خمسة أشهر.

،  علیها اسمه بالعبرانّیة أبدوناولها مالك الجحیم ملكً 
 ].11-7 [وله بالیونانیة اسم أبولیون

 القلب والعقل، وكما في" عملها التخریب المستمر شبه خیل مهیأة للحرب "هي إذ :ال تكف عن القتال أ.
 ،.. كمنظر الخیل منظرهخرب.ر ف وخلفه ق، األرض قدامه كجنة عدن. وخلفه لهیب یحرق، "قدامه نار تأكلالنبيیقول 

. )4-3: 2 ومثل األفراس یركضون" (یؤ
 فیه ومدى التيفمتى هدأ اإلنسان لنفسه وانحنت نفسه فیه أمام اهللا أدرك اإلنسان المنخدع شدة الحرب 

 حدث داخله. الذيالدمار 
 هي حقیقتها أكالیل وال في لكنها لیست ،"كأكالیل شبه الذهب إذ تبدو لناظریها كملوك، لها ":مخادعة ب.

 لها. ا ویصیر اإلنسان عبدً علیه،ذهبّیة، بل تصنع لذاتها هالة من العظمة لتسیطر على القلب وتملك 
" لكن قلبها مفترس. وجوه الناسكوجوهها  إذ ":لها مظهر التعقل والوداعة ج.
 لكي كأسنان األسود، تجذب بنعومتها وداللها ا" لكنها تخفى أسنانً لها شعر كشعر النساء ":جمیلة المنظر د.

تسفك وتفترس! 
. انتشارهاعن عنف عملها وسرعة ى  یكن، وصوت أجنحتها مفزع:ع قویةولها در ه.
 المخرب أيبدون" أو "أبولیون" أ!" وملكها اسمه "خمسة أشهر كالعقارب تعذب ولكن إلى حین ":مهلكة و.
أو المهلك. 

 في بدأت تنتشر التيویرى البعض أن هذه األوصاف وتلك اآلثار تنطبق على البدع والفلسفات الحدیثة 
 االجتماعّیة  واآلدابالخلقيالعالم تحت اسم "المسیحیة أو الدین" بمقتضاها یتحول الدین إلى مجموعة من السلوك 
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 الكتاب المقدس أو فيجزات عبعدم الحاجة إلى ذكر المخارج اإلیمان باهللا والعمل الفدائي وانتظار األبدّیة. فینادون 
. Ïالتحدث عن األبدّیة أو الصلیب والقیامة

. وهم  وأیًضا غیر مسیحیین یأخذ أكثر من اسم مدافعون یلقبون أنفسهم مسیحیینالذيوقد صار لهذا الفكر 
من عینات هؤالء نسمع عن   حقیقته مؤٍذ للنفس.في، هذا كله ا عذبً ایقدمون فلسفات منمقة وعبارات ناعمة وأسلوبً 

بعض القادة الدینیین (لألسف) یحاولون الرد على الملحدین بأن یثبتوا أن اهللا ال عالقة له باإلنسان وأن اإلنسان إنما 
 إلحاد مستتر مریر. في شئونه. وهكذا بعزل اهللا المحب عن اإلنسان المحبوب فیسقط فيیعبد اهللا دون أن یتدخل اهللا 

 ].12["  ویالن أیًضا بعد هذاي هوذا یأت،الویل الواحد مضى"

البوق السادس: التأدیب خالل حروب بشرّیة 
ق المالك السادس"   ،ثم بوَّ

  أمام اهللا. الذي من أربعة قرون مذبح الذهب ا واحدً افسمعت صوتً 
 البوق:  معهالذيقائًال للمالك السادس 

 فك األربعة المالئكة المقیدین عند النهر العظیم الفرات.
  األربعة المالئكة الُمَعدون للساعة والیوم والشهر والسنة فأنفك
  یقتلوا ثلث الناس. لكي

 ألف، وعدد جیوش الفرسان مئتا ألف
]. 16-13[" وأنا سمعت عددهم
 أیام في قدم فیه "المالك البخور الكثیر" خرج األمر بالسماح لقیام حرب عنیفة تحدث الذيمن قرون المذبح 

 بسماح من اهللا ضابط الكل یسمح بالحرب، ویسمح شيء ساعة محددة ویوم وشهر وسنة معینة. كل  فيضد المسیح.
بعدد معین من المحاربین. وذلك كله ألجل تأدیب الناس لعلهم یرجعون ویتوبون. 

 فقده اإلنسان بحسد إبلیس، ونذكر بابل الذي ،ستكون عند نهر الفرات حیث نذكر "الفردوس الضائع"
كما یقول  -  إلى الكبریاء على اهللا والتشامخ علیه. هناك یكون مركز ضد المسیح حیثا تشیر دومً التيالمتشامخة 

 مدینة أورشلیم المقدسة في" لألسف سیكون الشیطاني "الروحيالبعض- سیجدد بابل القدیمة مرة أخرى على أن مركزه 
كما سنرى. 

وهكذا  فیقول "ي، بل الدافع الخفالخارجيوحینما یتكلم سفر الرؤیا عن هذه الحرب یتحدث ال عن منظرها 
 ، ورؤوس الخیل كرؤوس األسود،سمانجونّیة وكبریتّیةأ والجالسین علیها لهم دروع نارّیة و، الرؤیافيرأیت الخیل 

ومن أفواهها یخرج نار ودخان وكبریت. من هذه الثالثة قتل ثلث الناس من النار والدخان والكبریت الخارجة من 
 ].19-17["  ألن أذنابها شبه الحیات ولها رؤوس وبها تضر، أفواهها وفى أذنابهافيأفواهها. فإن سلطانها هو 

 أعمال شیطانیة، فالمحاربون: ي أن الحرب تخفي االستعارالتصوريیظهر من هذا الوصف 
 لهم دروع ناریة مرهبة یفترسون بقوة إبلیسّیة. أ.

 وهى بسماح من اهللا. ، دروع تبدو كأنها سماوّیةأيسمانجونّیة أ وب.

Ï ًلخ.  ا الكتاب المقدس من معجزاتفي"المسیحیة العلمیة" یطالبون بحذف كل ما ا  من أصحاب هذه البدع جماعة تسمى حالي
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 واإلهالك. لالنتقام أي وكبریتّیة ج.
: فهيوأما الخیل نفسها 

. االفتراس ال تكف عن ، لها رؤوس كرؤوس األسد.1
 غایتها الحرق والتبدید. ، من أفواهها یخرج نار ودخان وكبریت.2
 أفقدت اإلنسان األول كل ما له. التي أذنابها شبه الحیات .3

: الوحيسمح بها اهللا لیقتل البعض لعل البقیة تتوب لكن یقول يهذه الحروب 
 وأما بقیة الناس الذین لم ُیقَتلوا بهذه الضربات "

  ال أیدیهمفلم یتوبوا عن أعم
 حتى ال یسجدوا للشیاطین وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب 

 . شى ال تستطیع أن تبصر وال تسمع وال تمالتي
 بوا عن قتلهم اوال ت

 سحرهم ال عن و
]. 21-20[" وال عن زناهم وال عن سرقتهم

تب عن: ت الحرب لم في بعد هالك البعض ةهذه البقّیة من أتباع ضد المسیح الباقي
، إذ یقیم ضد المسیح لنفسه تمثاًال ویطلب العبادة له. ادتهم لألصنامبع .1
. البراري في ویتعقبونها حتى ، بالقتل المستمرمناهضتهم للكنیسة .2
هم روح التوبة ان خوف اهللا من القلب وفقدانتزاع صنع األعاجیب للخداع، وهذا یكشف مدى في: سحرهم .3
 الزنا وكل دنس سالبین الناس حیاتهم.  فيبهم، منهمكین مأر تحقیق فيمون السحر د، فیستخواالنسحاق
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 صحاح العاشرألا

 ظهور السفر المختوم
 فإننا نتساءل وما هو موقف ، قیام حروب للتأدیب خاللإذ جاء بنا إنذار اهللا المعلن في فترة ضد المسیح

  الحمل منه وخاصة من أجل عروسه؟
سفًرا الذي بین أیدینا یوضح لنا شخص الرب كمالك متسربل بالسحاب ممسًكا في یده صحاح العاشر ألافي 

 وعلى وجه أكثر تخصًصا في فترة ضد المسیح ، خاصة في فترات الضیق،یعلن مقاصده تجاه البشرّیةصغیًرا مفتوًحا 
الشدیدة الظلمة. 
 الكنیسة على الهروب ن- كشاهدین یعینا - إیلیا وأخنوخ یوضح إرساله نبیین عشر الحاديصحاح ألاوفي 

أمام ضد المسیح لمقاومته. ن إلى البراري ما أمكن ویقفا
صحاح: ألنعود إلى المالك الممسك بالسفر لنجد في هذا ا

 .4 – 1  المالك المتسربل بالسحاب.1
 .7 – 5    قسم المالك.2
 .11 – 8    ابتالع السفر.3

 المالك المتسربل بالسحاب .1
، خًرا قوًیا نازًال من السماءأ"ثم رأیت مالًكا 
،  وعلى رأسه قوس قزح،متسربًال بسحابة
  ورجاله كعمودي نار. ،ووجهه كالشمس

  ،ومعه في یده سفر صغیر مفتوح
 فوضع رجله الیمنى على البحر والیسرى على األرض. 

، وصرخ بصوت عظیم كما ُیزمجر األسد
]. 3-1["  تكلمت الرعود السبعة بأصواتها،وبعدما صرخ

یؤكد  و".أنا هو ال تخافوا": قائًال لمؤمنیه اضطرابها، یطمئن ،" الذي یتجلى في القلوبدإنه "مالك العه
أنه ربنا یسوع المسیح وهو: األسقف فیكتورینوس 

سماوي یهتم ال برفع الضیق أو األتعاب عن مؤمنیه بل ببلوغهم السماء.  نازل من السماء: .1
ن المؤمنین یدركون أنهم لیسوا إحًقا  یشددها حتى ال یخور من یرتبط به.لیتجلى أمام عروسه قوًیا  قوي: .2

المؤمن بذاته ضعیف وبالرب قوي. بنفسه  ف.)5: 3 كو 2كفاة من أنفسهم أن یحتملوا الضیق لكنهم بالرب القوي كفاة (
الذي یغلب. و لكنه یلبس الرب الغالب ،یخور

مجده وجالله. ى لإ كما ترمز ،تشیر السحابة إلى حلول اهللا وحضوره متسربل بسحابة: .3
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 له بل انتظارهم وقت مجیئه الثاني لیملك إلى األبد یتجلى للمؤمنین بمجده حتى ال یفترون في اقتربفإذا 
، وال )20: 22  تعال أیها الرب یسوع" (رؤ، "آمین: فال یكفوا عن مناداته. "نعم. أنا آتي سریًعا": قائالً ،یسمعونه

یه قائلین  "لیأت ملكوتك". :یهدأون عن ترجِّ
وللسحابة قصة قدیمة، فعندما قاد اهللا الشعب القدیم في البریة كان یظلل علیهم بسحابة، وكانت سحابة 

 وفي هیكل سلیمان. لكنه إذ تنبأ حزقیال النبي عن رفض الیهود بسبب االجتماعالمجد تحل بین الكروبین في خیمة 
 وأخیًرا صعدت إلى ، ثم تزحزحت إلى سور المدینة،شرِّهم، رأى السحابة تغادر قدس األقداس إلى الدار الخارجیة

 الرب یسوع عند تجلیه رأى التالمیذ "سحابة نیرة" تظللهم. وها هي الكنیسة اآلن تعیش تحت السحابة وبمجيءالسماء. 
 السماء بقوة ومجد عظیم" (مت  منتظرة كل المجد إذ یأتي عریسها "على سحاب،في مجد سماوي، لكن في عربون

24 :30( .
. هذه  اآلبمجده الذي یتوج به رأسه هو المصالحة التي وهبنا إیاها مع اهللا على رأسه قوس قزح: .4

 إذ یقفوا إلى األبد مندهشین أمام هذا الحب العظیم! ،المصالحة هي موضوع تسبیح السمائّیین والبشرّیین
أن هذا الوصف االستعاري یشیر إلى بهجة القیامة، األسقف فیكتورینوس ویرى  وجهه كالشمس: .5

 هكذا ینیر الرب ألوالده الطریق، مبدًدا الظلمة أمام وجوههم واهًبا لهم حیاة الغلبة والقیامة هي الغلبة على الموت.
 والنصرة حتى الموت.

 فال نتعثر في ، كما بعمودي نار، به ندك العثراتفإنناإذ نلبس الرب یسوع  ورجاله كعمودي نار: .6
 الطریق مهما اشتدت الضیقة. 

هذا هو كلمة اهللا الحیة المفتوحة لكل من یرید الدخول فیها واالستمتاع بها  وفي یده سفر صغیر مفتوح: .7
هو سفر یعلن مقاصد اهللا تجاه البشر، به تطمئن النفوس وتستریح متأكدة من سلطان اهللا وٕامكانیاته في  باللهج فیها.

وهو سفر صغیر ألن الدینونة صارت على األبواب وبقیت نبوات قلیلة لم تتحقق بعد،  حفظ أوالده في أشد الضیقات.
وصار ما یحتمله المؤمنون هو إلى زمن یسیر. 

 ن رجلیه هماإ األسقف فیكتورینوسیقول  والیسرى على األرض: ، وضع رجلیه الیمنى على البحر.8
ففي فترة ضد المسیح یظن كثیرون أن الكل قد انحرف ولم  الذین یمألون البر والبحر شاهدین له وكارزین.تالمیذه 
لرب. هذا الشعور كفیل ببث روح الیأس لتحطیم المؤمنین أو الذین یریدون الرجوع عن بامؤمنون یوجد یعد بعد 

األرض وملؤها. المسكونة وكل الساكنین فیها" فال یعدم شهوًدا له في "انحرافهم. لهذا یؤكد لهم الملك الحقیقي أن له 
إنه حاضر على األرض لحفظ كنیسته، وعامل بأوالده الغیورین من أجل الضعفاء.  البر أو البحر.

 األرض بتجدیفات ضد المسیح وأتباعه على تمتلئللعجب! في الوقت الذي فیه  یا صرخ مزمجًرا كاألسد: .9
اهللا ب إذا ،الرب، ویظن الكثیرون أنه لم یعد للرب بقیة من أعضائه ككنیسة مجاهدة اللهم إال حفنة خائرة هاربة ضعیفة

 "یرعد بصوته عجًبا. یصنع )5: 19(مز  "كالجبار یسرع في طریقه" به إذ ،یصرخ على فم أوالده مزمجًرا كاألسد
). 5: 37(أي عظائم ال ندركها" 

 "وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبعة بأصواتها. 
 وبعدما تكلمت الرعود السبعة بأصواتها 

  :كان مزمًعا أن أكتب فسمعت صوًتا من السماء قائًال لي
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 ].4" [ وال تكتبه،ختم على ما تكلمت به الرعود السبعةا
 : إذ یقول الكتاب، أّي رعدت الطبیعة مستجیبة لندائه حتى ننتبه لندائه، الرعود السبعةاستجابتإذ صرخ 

 مز( " والعلّي أعطى صوتهتالسماوا "أرعد الرب من )2: 37(أي  سماًعا رعد صوته... یرعد بصوت جالله" اسمعوا"
ختم على ما تكلمت به" لیوقف فینا كل تساؤل. ا" : فیكفینا قول الرب،أما ماذا قالت الرعود). 13: 18

إننا متأكدون أنه ألجل خالصنا وخیرنا طلب الرب هذا، فربما عن طریق هذه األصوات عرف الرسول من 
ر مو عن أعوربما تكلمت الرعود بتوس ف هذا األمر بوضوح له خطورته.اهو ضد المسیح واسمه بالكامل ومولده وانكش

إذن لنصمت مادام الرب  محزنة ُمّرة تحُدث في أیام ضد المسیح. ذكرها بالتفصیل یدفع بالمعاصرین له إلى الیأس...
یرید هذا! 

 َقَسْم المالك .2
 "والمالك الذي رأیته واقًفا على البحر وعلى األرض 

  .رفع یده إلى السماء
  ،وأقسم بالحي إلى أبد اآلبدین
  . والبحر وما فیه أن ال یكون زمان بعد، واألرض وما فیها،الذي خلق السماء وما فیها

، بل في أیام صوت المالك السابع متى أزمع أن یبوق یتم أیًضا سّر اهللا
 ].7-5 [كما بشر عبیده األنبیاء"

رفع یده إلى السماء، ورْفْع الید هو تأكید للمؤمنین عن خطورة ما یعلنه، موجًها أنظارهم إلى السماء مصدر 
التعزیة. 

 وقت ضد المسیح. ، أّي قد انتهي وقت الضیقة العظمى،"أن ال یكون زمان بعدوماذا أعلن؟ إنه یعلن بقسم "
 "ولو لم تقصر تلك األیام لم :هذا القسم یكشف لنا مدى المرارة التي یعانیها المؤمنون، وكما یقول الرب

. )22: 24 مت(األیام"  یخلص جسد. ولكن ألجل المختارین تقصر تلك
إنه یوجه األنظار إلى البوق السابع الذي یعلن سّر اهللا الذي بشر به عبیده األنبیاء. وما هذا السرّ إال 

 كما سبق أن أنبأ به األنبیاء. ،انقضاء الدهر ومجيء الرب للدینونة

 ابتالع السفر .3
، "والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني أیًضا

  خذ السفر الصغیر المفتوح ، اذهب:وقال
  .في ید المالك الواقف على البحر وعلى األرض

:  قائًال له،فذهبت إلى المالك
. اعطني السفر الصغیر

،  فسیجعل جوفك ُمًرا،فقال لي خذه وكله
. ولكنه في فمك یكون حلًوا كالعسل

   وأكلته،فأخذت السفر الصغیر من ید المالك
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، فكان في فمي حلًوا كالعسل
  .وبعدما أكلته صار جوفي ُمًرا

  یجب أنك تتنبأ أیًضا لي:فقال 
]. 11-8[" على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثیرین

 المرة التي ستعانیها خاصة في فترة اآلالمیحمل هذا السفر الذي یعلن مقاصد اهللا تجاه كنیسته في طیاته 
 ولم یطلب منه أن یختم على ما یقرأه فیه كما طلب منه بخصوص ما ،هذا السفر الصغیر رآه مفتوًحا ضد المسیح.

 أّي یدركه ویعلنه للبشر. ، أمر أن یأخذه ویأكله حیث]4[تكلمت به الرعود السبعة 
 ألنه یتحدث عن الشاهدین اآلتیین في فترة ضد المسیح كما سنرى في األصحاح ،في فمهوكان السفر حلًوا 

حالوته بسبب مكافأته التي ینالها األسقف فیكتورینوس ویعلل  ألنه یحمل فترة شدیدة المرارة.ُمًرا التالي. وفي جوفه 
الم ُمّرة. آلكرازته به. أما مرارته في جوفه فبسبب ما احتواه من 

 للفرح ولبهجة قلب" لي "وجدت كالمك فأكلته فكان كالمك :" فقالكلمة اهللالقد طلب من إرمیا أن یأكل "
-8: 2 ونحیب وویل (حزرة . وحزقیال أیًضا لما أكل السفر كان في فمه حلًوا كالعسل لكن في داخله مرا)16: 15(
. )10-1: 3؛ 9

 وهو ُمّر من أجل ما یعانوه من ،حلو من أجل إدراكنا قصد اهللا أوالده، وتزكیة الكثیرین في شدة الضیقة
 "الكآبة ملكتني من أجل الخطاة الذین حادوا : إذ یقولون كما قال المرتل، ومن أجل حزنهم على المنحرفین،ضیقات

 عن ناموسك".
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 صحاح الحادى عشرألا

 إرسال النبیین
صحاح اهتمام اهللا بإرسال الشاهدین لمقاومة ضد المسیح ألبرز في هذا ا

.  2 – 1  إحصاء المؤمنین.1
.  14 - 3  إرسال النبیین.2
 .19 - 15  البوق السابع.3

 إحصاء المؤمنین .1
، ثم ُأعطیت قصبة شبه عصا

  :ووقف المالك قائًال لي
 قم وقس هیكل اهللا والمذبح والساجدین فیه.

، وأما الدار التي هي خارج الهیكل فاطرحها خارًجا وال تقسها
، ألنها قد أعطیت لألمم

 ].2-1[" ربعین شهًراأ واثنینوسیدوسون المدینة المقدسة 
 )،4: 2 تس 2(مظهًرا نفسه أنه إله"  كإله، سینادي ضد المسیح بنفسه إلًها "حتى أنه یجلس في هیكل اهللا

الیهود  أن Ïالقدیس كیرلس األورشلیميویرى  وسیأخذ مدینة أورشلیم "المدینة المقدسة" مركًزا لبث أفكاره الشیطانیة.
 ظانین أنه یقدر أن یبني لهم هیكل سلیمان ویعید إلیهم مجدهم القدیم، ، ویتعبدون له،األشرار یتقبلونه مسیًحا لهم

منخدعین وراءه بسبب اآلیات والعجائب التي یصنعها. 
 المسیح جاء لیملك  السیدوسینخدع وراءه أیًضا بعض المسیحیین الذین ینتظرون ملكوًتا أرضًیا، فیحسبونه

 (مت على األرض المادّیة. لهذا یحذرنا الرب قائالً : "حینئذ إن قال لكم أحد هوذا المسیح هنا أو هناك فال تصدقوا"
24 :23 .(

وهنا یطمئنا الرب یسوع أن أوالد اهللا الحقیقیین الذین تعلقت نفوسهم بالرب منتظرین ملكوًتا أبدًیا سماوًیا، 
ن لدیه. ون ومعروفوهؤالء محفوظ

 وهنا أخذ الرائي قصبة شبه عصا، أّي قصبة قوّیة )،5: 40 لقد سبق أن أعطى لحزقیال قصبة قیاس (حز
 بل حیاة أبدّیة ، هؤالء الذین یسجدون بالروح والحق لیس ابتغاء مجد زمني مادي،وثابتة لیقیس أوالد اهللا "هیكل اهللا"

 ألن برفضهم السكنى مع اهللا ال ،أما الذین هم خارج الهیكل، أّي غیر المؤمنین، فال یقسهم  یسوع.ناخالدة مع رب
 یعرفهم الرب كأبناء أخصاء.

 م أن الهیكل یشیر إلى المؤمنین الثابتین في الكنیسة، والدار الخارجیة هاألسقف فیكتورینوسویرى 
  الُمخادع "ضد المسیح". فیها واألربعین شهًرا فهي المدة التي یضللاالثنینالخارجون عن الكنیسة. أما مدة 

1 Lect, 15: 15. 
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 إرسال النبیین .2
 ].3 [ن ألًفا ومائتین وستین یوًما البسین مسوًحا"آ"وسأعطي لشاهدَي فیتنب

"إیلیا لها شاهدیه افي الوقت الذي فیه یظلم العالم بسبب مجيء ضد المسیح وانتشار أضالیله، یرسل 
  مع أتباعه.مترفه لُیقاوما ذاك الذي ُیَنصِّب نفسه ملًكا وهو ، مسوًحا، الزاهدین في أمور هذا الزمانالالبسین وأخنوخ"

یوستینوس الشهید وهیبولیتس وأغناطیوس  إیلیا وأخنوخ وفي مقدمتهم اوقد نادى اآلباء األولون بأن الشاهدین هم
 .Ï" ترتلیان وأغسطینوس ومار أفرام السریاني واألب یوحنا الدمشقىالنوراني والعالمة

نه ألمر طبیعي أن یظهر أوًال (قبل الدینونة) سابقاه كما قال على لسان [إ :Ðاألسقف هیبولیتسیقول 
رسل إلیكم إیلیا النبي قبل مجيء یوم الرب الیوم العظیم والمخوف، فیرد قلب اآلباء على األبناء وقلب أٌ  ":مالخي

 ].)6-5: 4 (األبناء على آبائهم لئال آتي وأضرب األرض بلعن"
  دون أن)11: 2 مل 2 وأیًضا إیلیا ()5: 11، عب 24: 5 "لقد انتقل أخنوخ (تك Ñالعالمة ترتلیانیقول 

: 11 یذوقا الموت. لقد ُأرجئ موتهما إذ هما محفوظان لیحتمال الموت حتى أنه بدمهما یسحقا ضد المسیح" (رؤ
13( .

 وتكون لهما القدرة على صنع المعجزات والوعظ ومحاورة ضد فیتنبآن"هكذا یهب لهما الرب روح النبوة "
 شهًرا أو 42 یوًما إلى یوم إستشهادهما. أما فترة ضد المسیح فهي 1260أما فترة شهادتهما فهي  المسیح وشیعته.

 وانتهاء یوًما بین إستشهادهما وموت ضد المسیح 19 أو 18 یوًما، فیبقى 1279 أو 1278ثالث سنین ونصف أّي 
مملكته. 

أما النبیان فیصفهما الوحّي هكذا: 
 ال إلى التخریب ،إذ یشیر الزیتون إلى السالم والبناء ]،Ò "]4 صانعا السالم: "هذان هما الزیتونتان.1

فكما جاءت حمامة نوح معلنة بغصن الزیتون نهایة الطوفان هكذا یعلن الروح القدس خالل الشاهدین عن  والهدم.
وكما حمل الشعب أغصان الزیتون متهللین بالرب  حفظه للكنیسة وفرحها الداخلي وسالمها الذي لن ُینزع من قلبها.

 هكذا یتقدم إیلیا وأخنوخ كُغصني زیتون تتهلل بهما الكنیسة المنتصرة التي ُتذبح من ،داخل أورشلیم لُیذبح عن عروسه
أجل عریسها. 

 ال یفارقهما الرب  لهفي شهادتهما]. 4["  شاهدان للنور الحقیقي: "المنارتان القائمتان أمام رب األرض.2
یكونان كمنارتین، ونحن نعلم أن  . وهذا یعطیهما الشجاعة والحكمة في خدمتیهما.هبل یكونان على الدوام قائمین أمام

 بل ینیر ،المنارة كانت في الهیكل ُتضاء بالزیت الذي یشیر إلى الروح القدس. هكذا ال یشهد إیلیا وأخنوخ من ذاتهما
 ،أنهما بروح الرب ُیعینان الكنیسة في عملها اإللهي). 20: 10 فیهما الروح القدس روح أبیهم الذي یتكلم فیهما (مت

) تشهد له. 6: 4 أّي الشهادة للرب. فنتأكد من وعد الرب أنه لیس بالقدرة وال بالقوة لكن بروحه (زك

1 Exposition of the Orthodox Faith, 26. 
Ð "21 راجع أیًضا مقالة عن: "نهایة العالم و مجيء ضد المسیح ومجيء ربنا یسوع المسیح الثاني" 47-46 ،"المسیح وضد المسیح. 

3 A treatise on the Soul, 50.  
Ò  وهما زربابل ویشوع رئیس الكهنة المعینین لتجدید بناء الهیكل وٕاعادة عبادة اهللا في أورشلیم، )14-11: 4ك ز(نقرأ عن الزیتونتین القائمتین أمام الرب في 

.  لمعاونة أوالد اهللا وهیكله ورد النفوس المنحرفة نحو ضد المسیحیِّناوهذا رمز للزیتونتین "إیلیا وأخنوخ إذ عُ 
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 وٕان كان أحد یرید ، وتأكل أعداءهما، تخرج نار من فمهما، "وٕان كان أحد یرید أن یؤذیهما: غیوران.3
]. 5[" أن یؤذیهما فهكذا البد أنه ُیقتل

: 1 مل2هذا یذكرنا بما صنعه إیلیا مع قائدّي الخمسین وجنودهما حین طلب ناًرا من السماء فأحرقتهم (
سیتكلم الشاهدان بكلمة اهللا الناریة التي تحرق قش البدع والهرطقات التي یبثها ضد المسیح وأتباعه، وذلك  .)10-12

 "هأنذا )،29: 23 إر( "ألیست هكذا كلمتي كنار یقول الرب وكمطرقة تحطم الصخرة؟" :كوعد الرب إلرمیا النبي
هكذا تتسلح الكنیسة دوًما بكلمة اهللا النارّیة التي ). 14: 5 إر(أجعل كالمي في فمك نارا وهذا الشعب حطًبا فتأكلهم" 

تحرق في داخلنا قش الخطّیة وتبدد أیًضا كل قوات إبلیس وتالشي كل ظلمة. 
  تمطر مطًرا في أیام نبوتهما. ولهماال حتى ، لهما السلطان أن یغلقا السماءن یصنعان معجزات: "هذا.4

]. 6[" ا وأن یضربا األرض ضربة كلما أراد، أن ُیحوِّالها إلى دم،سلطان على المیاه
 لكن ألجل رد النفوس وخالص الذین انحرفوا وراء ضد ،یهبهما اهللا سلطاًنا واسًعا ال كإبراز قوة أو سلطان

 وما صنعه موسى بسبب )18-17 مل 1إنهما یصنعان ما فعله إیلیا مع الشعب المرتد إلى عبادة األصنام ( المسیح.
 قسوة فرعون.

 شهادتهما
]. 7["  ویعذبهما ویقتلهما، فالوحش الصاعد من الجحیم سیصنع معهما حرًبا،"ومتى تمما شهادتهما

 والرب حافظهما. وفي الوقت المحدد الذي یرى فیه أنهما قد تمما ،الحرب قائمة طوال مدة شهادتهما
أن یغلبهما ویقتلهما.   الصاعد من الجحیم إذ یسكنه إبلیسضد المسیح یسمح ل، وبقي أن یثبتاها باالستشهاد،رسالتهما

وفى قتلهما تستكین نفوس   ألنهما شهدا للحق حتى الموت.،أكثرفوفى قتلهما ال تموت شهادتهما بل تتأكد أكثر 
 المجدِّفین ظانین أنه قد مات اللذان كانا یعذبان ضمائرهم وقلوبهم بكلمة الحق.

، "وتكون جثتاهما على شارع المدینة العظیمة
 التي تدعى روحًیا سدوم ومصر 

]. 8[" حیث صلب ربنا أیًضا
وجاء  یستخدم ضد المسیح حیًال شیطانّیة للتنكیل بهما فیترك جثتهما في الشارع لمدة ثالثة أیام ونصف.

" بصیغة المفرد، إشارة إلى أن ما یحدث بجثتیهما لیس عن عداء شخصي بل هو عداء ضد همااجثتالنص الیوناني "
  هو نصیب الشاهد األمین للحق أن ُیهان وُیرذل من األشرار.، فإذ عمال بروح واحد ناال نصیًبا واحًدا،الكنیسة الواحدة

ل الشر إلى خیر، فیجعل من هذا التصرف الصبیاني فرصة إلعالن شهادتهما حتى یتمجد فیهما بعد  لكن اهللا یحوِّ
قلیل. 

 في أورشلیم التي تمتعت بوجود الرب بالجسد، فإنها: نوالعجیب أن شهادتیهما تكونا
 لكن في الشر الذي یبثه ضد المسیح هناك. ، ال في قداستهاعظیمةُتدعى  .١
 بسبب القسوة التي ومصر )،10: 1  إشارة إلى شدة انحطاطها وفسادها (إش،روحًیا سدومُتدعى  .٢

أظهرها فرعون. 
، فإذ سبق أن احتقرت الرب، ها هي تحتقر أوالده. صلب فیها ربناوهي التي  .٣
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 "وینظر أناس من الشعب والقبائل واأللسنة واألمم جثتیهما 
 ضعان في قبور. و ال یدعون جثتیهما ت،ثالثة أیام ونصف

، ویشمت بهما الساكنون على األرض
، ویتهللون ویرسلون هدایا بعضهم لبعض

]. 10-9[" ألن هذین النبیین كانا قد عذَّبا الساكنین على األرض
إنهم یهینون جثتیهما بتركهما منظًرا للشماتة. وٕاذ یكون في مملكة ضد المسیح مندوبون من كل الشعوب 

 قلب ویمتلئوالقبائل واأللسنة واألمم في مدینة أورشلیم مركز بث أفكاره الشیطانیة، یسرعون بالتطلع إلیهما في شماتة، 
 ولكن إلى حین! ،بهم ویتبادلون الهدایا والتهانيوستكین قلتس األشرار تهلیًال وتشفًیا ألنه كان معذًبا بتوبیخهما.

 إقامتهما وصعودهما
،  أیام والنصف دخل فیهما روح حیاة من اهللاةالثالثثم بعد "

  ،فوقفا على أرجلهما
 ].11[" وقع خوف عظیم على الذین ینظرونهما

 ولیس كاإلله المتجسد الذي له سلطان أن یضع ، ألنهما مخلوقان عادیان،ال یقوما بسلطانهما الشخصي
ل هذا لتأكید رسالتیهما،نفسه وأن یقیمها  إذ وهب ، بل ذاك الذي سمح باستشهادهما وترك الناس یشمتون فیهما حوَّ

 روح حیاة".لهما "
 تس1هذا العمل أعاد الرجاء في النفوس التي خارت وانحرفت، ألن رجاء الكنیسة المفرح یتركز في القیامة (

 "وننتظر قیامة األموات وحیاة الدهر اآلتي". : إذ تختم دستور إیمانها بالقول)16-18: 4
). 5: 30(مز بهذا العمل تترنم الكنیسة قائلة "عند المساء یبیت البكاء وفي الصباح الترنم" 

"صوًتا عظیًما من السماء قائًال  ال یجترئ أحد فیظن أنهما یقومان بفعل شیطاني، سمع الواقفون  لكيلكن
]. 12[ "ة ونظرهما أعداؤهما، فصعدا إلى السماء في السحاب. اصعدا إلى ههنا:لهما

 وٌقتل بالزلزلة أسماء من ، فسقط ُعشر المدینة،في تلك الساعة حدثت زلزلة عظیمةوزاد التأكید بأنه "
سمائّیة رسالتهما، ویشهد  تؤكد الزلزلة]. 13["  وصار الباقون في رعبٍة وأعطوا مجًدا إلله السماءآالف،الناس سبعة 

" دون أن إلله السماء بل یرهبون ویعطون مجًدا "،بذلك بقیة الناس الذین لم ُیقَتلوا بالزلزلة، لكنهم لألسف ال یتوبون
 لكنهم ال یختبرونها، یرهبونه لكنهم ال ، لكنهم ال یریدون االنتساب إلیه، یعرفون قوته،هم". سیشهدون لهل ا"إلهً ه یقبلو

یحبونه. 
بهذا یختتم الشاهدان رسالتیهما، وقد بقي لنا أن نعرف عنهما: 

 ألنه "على فم شاهدین تقوم كل حجة". اثنان أنهما أوالً :
 متمثلین به في أمور كثیرة: ، بروح السید المسیح فادیهماا جاءثانًیا:

 وهي مدة خدمة السید المسیح العلنیة. ،أن مدة خدمتهما حوالي ثالث سنین ونصف. 1
ب لهما أن یستشهدا في نفس المدینة. وهصلب الرب من أجل الحق، و. 2
" لتأكید رسالتهما. روح حیاةقام الرب بسلطانه ووهب لهما ". 3
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ان نبي ألنه حیث یكون الرأس تكون األعضاء أیًضا، أما ال،صعد الرب أمام الكنیسة لیعلق قلبها بالسماء. 4
 صعدهما أمام أتباع ضد المسیح والمنحرفین لكي یبكتهم.يصعدهما الرب والكنیسة كلها مشتتة في البراري، لكنه يف

صعاد إ فقام قدیسون في المدینة فرحین متهللین بالخالص. وعند ،عند صلب الرب حدثت زلزلة. 5
الشاهدین تحدث زلزلة یموت فیها ُعشر الناس المعروفین بغالظتهم لتقدیم فرصة لتوبة البقیة. 

]. 14["  وهوذا الویل الثالث یأتي سریًعا،وهكذا یكون "الویل الثاني مضى

 مجيء الرب للدینونة: البوق السابع. 3
  أّي بعد ضد المسیح، یسوع على السحابناُیعلن البوق األخیر عن األحداث األخیرة الخاصة بمجيء رب

 .باشرةم
، "ثم بوق المالك السابع

  ، قائلة،فحدثت أصوات عظیمة في السماء
  فسیملك إلى أبد اآلبدین. ،قد صارت ممالك العالم لربنا ومسیحه

 واألربعة والعشرون قسیًسا الجالسون أمام اهللا على عروشهم 
: قائلین، خروا على وجوههم وسجدوا له

، نشكرك أیها الرب اإلله القادر على كل شيء
، الكائن والذي كان والذي یأتي

 ألنك أخذت قدرتك العظیمة وملكت. 
  ، فأتى غضبك وزمان األموات لیدانوا،وغضبت األمم

، ولتعطى األجرة لعبیدك األنبیاء والقدیسین والخائفین اسمك
]. 18-15["  ولیهلك الذین كانوا ُیهلكون األرض، والكبارالصغار

ما أن ارتفع إیلیا وأخنوخ حتى سادت السماء أناشید النصرة التي ال یكف األربعة وعشرون قسیًسا وكل 
لقد بلغت مقاصد اهللا غایتها، وكل شيء قد تم لكي یظهر الرب منتصًرا بعد ما تزول  السمائّیین عن التسبیح بها.

السماء واألرض المادیتان، لهذا نطق األربعة والعشرون قسیًسا بتسبحة الشكر، كما ینطق األربعة المخلوقات الحیة 
). 9: 4 بالشكر أیًضا (رؤ

 فنصلي بصالة الشكر ،" في كل وقت وفى كل مناسبةتسبحة الشكرلهذا ال تكف الكنیسة عن أن تعلمنا "
 وبهذا نتدرب على لغة السماء ،في صلواتنا الفردیة والعائلیة والَكَنَ◌سّیة، في القداسات، وفى األفراح وفى األحزان

"التسبیح والشكر"! 
والعجیب في التسبحة المذكورة أنها تنسب للرب على ما یهبنا إیاه، فإذ ننال نحن القدرة العظیمة ونملك معه 

 "ألنك أخذت قدرتك العظیمة وملكت". :إلى األبد، تسبحه المالئكة
 إذ هو ال ینسى )،13: 115  مبتدًئا بالصغار (مز،"الصغار والكباروالجمیل أیًضا أن اهللا یجازي خائفیه "

أحًدا! 
 كانوا یهلكونأما غضبه على األشرار وٕاهالكه لهم فلیس إّال ثمرة طبیعیة لفعلهم الذي یرتد علیهم إذ "
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". لیس في اهللا بغضة وال حب انتقام بانفعاالت بشرّیة، لكنه في عدله یترك األشرار فیهلكهم شرهم الذي ألرضا
اختاروه وأحبوه وارتبطوا به. 

 منظر آخر
" وانفتح هیكل اهللا في السماء وظهر تابوت عهده في هیكله"

 الموضع الذي ال یدخله إّال رئیس الكهنة مرة واحدة في ،"قدس األقداس" في الیونانیة تعني هنا ""هیكلكلمة 
السنة. 

 ویرى تابوت ،ألول مرة ینفتح بیت العرس ویدخل اإلنسان لیرى اهللا وجًها لوجه في كمال أمجاده وعظمته
 أّي یدرك وجود اهللا في أروع صورة. ویبقى هناك متأمًال هائًما من لحظة إلى لحظة - إن صح التعبیر - ،عهد الرب

كأنه ألول مرة یراه ویبقى هكذا إلى األبد. 
لیقف القلم ولیبكم اللسان ولتنتِه التعبیرات، ولنتأمل وعد اهللا األمین، أن ندخل إلى فرح سیدنا ویكون لنا اهللا 

 ونحن نكون له أبناء. ،إلًها
أصوات ورعود وزلزلة ووحدثت بروق " : أما بالنسبة لدینونة األشرار فیقول،هذا هو الجانب الُمفرح للدینونة

إنها ثورة عارمة یراها األشرار ویلمسونها بسبب شرِّهم وٕاثمهم فال یطیقونها.  ]. 19[" وبرد عظیم
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]4 [
 
 
 

 المرأة المتسربلة بالشمس
 

 
 
 
 
 

  12  ص مقاومة التنین للكنیسة. 
 13  ص مقاومة ضد المسیح للكنیسة. 
  14  ص الجانب المفرح للكنیسة. 
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 مقدمة
 ومقدمة للجامات ة كملحق لألبواق السبع"المرأة الملتحفة بالشمس وأعداؤها الثالثجاءت هذه الرؤیا "

 السبع.
 وفي الجامات السبع عن الضربات التي یؤدب ، عن عدم مباالة الناس لصوت اهللاةفإذ تكشف األبواق السبع

بها، لهذا أعلن بینهما هذه الرؤیا كاشًفا: 
 حال الكنیسة المنیرة وجهادها ضد الشیطان منذ ُوجد اإلنسان خارج الفردوس، وخاصة في الفترة األخیرة .1

التي سیأتي فیها ضد المسیح حیث یصوب إبلیس آخر سهم له قبل طرحه في البحیرة المتقدة بالنار. 
 هذه الحرب في حقیقتها هي بین "اهللا والشیطان" لهذا یستخدم العدو كل خداع للتضلیل فیظهر في ثالوث .2

 دنس:
: التنین یحاول أن یتشبه باآلب! أوالً 
بن. ال: الوحش األول (ضد المسیح) یحاول أن یتشبه باثانًیا
 : الوحش الثاني (النبي الكذاب) یحاول أن یتشبه بالروح القدس.ثالثًا

 وكدیان إلبلیس ومن استعبد نفسه له. ، الجانب المبهج للمؤمنین أن الرب آٍت كعریس للكنیسة.3
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 صحاح الثاني عشرألا

 مقاومة التنین للكنیسة
صحاح تظهر الكنیسة المجاهدة: ألفي هذا ا

 .6 – 1  مقاومة إبلیس للكنیسة.1
 .12 – 7   مساندة السماء للكنیسة.2
 .17 – 13  اشتداد المقاومة.3

 مقاومة إبلیس للكنیسة. 1
،  السماءفي"وظهرت آیة عظیمة 

،  والقمر تحت رجلیها،امرأة متسربلة بالشمس
  . عشر كوكًبااثنيوعلى رأسها إكلیل من 

]. 2-1[ " لتلدوهى ُحبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة
بن؟ والتي قاومها إبلیس وقد هربت منه؟ والتي ال المن هي هذه المرأة التي لها هذا الوصف؟ والتي ولدت ا
 المرأة التي ولدت  هذهأقرَّ آباء الكنیسة األولى أن یزال یقاومها ویقاوم نسلها إلى أن ُیطرح في البحیرة المتقدة بالنار؟

لنا الرب یسوع هي الكنیسة التي هي جماعة المؤمنین منذ عهد اآلباء، أي منذ آدم إلى نهایة الدهور. 
نها كنیسة اآلباء واألنبیاء والقدیسین والرسل التي كانت تتسم بالتنهدات واآلالم [إ :األسقف فیكتورینوسل وقي

والتحافها   السید المسیح، ثمرة شعبها بالجسد الذي وعدوا به زمًنا طویًال، آخًذا الجسد من نفس الشعب.ة رؤيحتى
) یشیر إلى سقوط أجساد القدیسین تحت إلزامّیة اوالقمر (تحت رجلیه .في ظلمتهمبالشمس یشیر إلى رجاء القیامة 

 من اإلثنى عشر كوكًبا هو جوقة اآلباء الذین منهم  واألكالیلالموت غیر المنتهي... وهم منیرون كالقمر في ظلمتهم.
 .]أخذ السید المسیح جسًدا

لكن لألسف أخذ بعض المحدثین الغربیین ونقل عنهم بعض الشرقیین مثل هذا التفسیر بصورة مشوهة فنادوا 
لكن  ) إنما یخص الشعب الیهودي.14-12صحاحات (إلبأن هذه المرأة هي الشعب الیهودي وأن ما یتبع هذا خالل ا

 السلیم من نفس التفسیر السابق أنها كنیسة اآلباء واألنبیاء والقدیسین يیلیق بنا أن نفهم "الكنیسة" في المفهوم اآلبائ
 والرسل.

سحق ویعقوب وأخنوخ... وفي وقت الناموس ابدأت الكنیسة بآدم ودخل في عضویتها اآلباء مثل إبراهیم و
 یسوع متجسًدا من ناانضم إلى عضویتها الشعب الیهودي ومعه بعض األممین الداخلین اإلیمان. في هذه الفترة جاء رب

 إذ انحرفوا عن اإلیمان ،الكنیسة، كنیسة العهد القدیم، من الیهود، لكن خرج الیهود كیهوٍد من العضویة في الكنیسة
ا لم یغلقوا باب ذ بل صاروا غیر مؤمنین، وهم به،رافضین الخالص، وبهذا لم یعودوا شعًبا مؤمًنا أو كنیسة أو إسرائیل

الكنیسة وال ماتت بموتهم وال انحرفت، لكن دخل األمم كامتداد للكنیسة. وبهذا فإن الحدیث عن المرأة یخص الكنیسة 
صحاح یخص الكنیسة منذ نشأتها إلى نهایة األجیال. ألالحدیث في هذا ا ف فوق حدود الزمن والجنس. التيالواحدة

 المسیح  السیدالتي ارتبطنا بها في شخصالعذراء مریم وحینما نقول "الكنیسة" ال نستطیع أن نفصلها عن 
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 إذ سكنها ،هاي. فهي أیًضا كما یقول اآلباء األولون هي المرأة الملتحفة بالشمس والقمر تحت رجلÏكأم جمیع األحیاء
. Ðبن البكرال ونالت مجًدا سماوًیا... التي ولدت ا، یسوع شمس البرّ نارب

 ألنها ،ن ما رآه الرسول في هذا اإلصحاح یخص كنیسة العهد الجدیدإوبنفس الروح وبغیر أي تعریج نقول 
  بل ینسب لها آباء العهد القدیم واألنبیاء والناموس والمواعید.، وال مستقلة عنها،غیر منفصلة عن كنیسة العهد القدیم

نه جاء متجسًدا من الكنیسة التي أ أن نقول نا یمكنه یسوع متجسًدا من العذراء مریم أو من الیهود، إال أننافإذ جاء رب
 تعتز بعضویة العذراء مریم، والتي امتدت إلى الوراء حتى حملت في عضویتها جمیع الذین جاء الرب منهم متجسًدا.

 الكنیسة التي أمدها بكلمة اآلب إذ بالمرأة المتسربلة بالشمسواضح جًدا أنه قصد [ ویقول األب هیبولیتس:
 .]Ñبهاؤها یفوق الشمس

وعلى كما تشیر العبارة " " إلى كونها قد تجلت بمجد سماوي یفوق القمر.القمر تحت رجلیهاویشیر بقوله "
تصرخ وأما القول بأنه من أجل ابنها " " إلى اإلثنى عشر رسوًال الذین أقاموا الكنیسة. عشر كوكًبااثنيرأسها إكلیل من 

" الذي یضطهده غیر المؤمنین لكلمة" فیعني أن الكنیسة لن تكف عن أن تحمل في قلبها "امتمخضة ومتوجعة لتلد
 قائالً : "من هي المشرقة مثل الصباح جمیلة كالقمر. طاهرة كالشمس. ناهذه هي الكنیسة التي وصفها رب في العالم.

). 10: 6 مرهبة كجیش بألویة" (نش
  هوذا تنین عظیم أحمر له سبعة،وظهرت آیة أخرى في السماء"  إذ یقول:،هذه الكنیسة یقاومها إبلیس

]. 3["  وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تیجانرؤوس
األسقف وكما یقول "أحمر" هذا التنین العظیم  " عن حسده له.التنینإنه منذ خلقة اإلنسان وال یكف إبلیس "

 فهو ال یكف عن التخریب )،44: 8 یو(ن هذا اللون بسبب عمله، ألنه "كان قتَّاًال للناس من البدء" إ فیكتورینوس
وله عشرة قرون، أي  وله سبعة رؤوس، أي دائم التفكیر في هذا القتال. والتدمیر بین البشریة محاوًال إهالك أوالد اهللا.

وعلى رؤوسه سبعة تیجان، إذ ینصب نفسه ملًكا  یستخدم كل شدة قوته وسلطانه الممتد على األرض إلفساد اإلیمان.
في قلوب األشرار مسیطًرا على أفكارهم ونیَّاتهم وحواسهم وتصرفاتهم ... 

 قرون) 10 ملوك (10أنه عندما یأتي ضد المسیح في أواخر األزمنة سیخدع األسقف فیكتورینوس ویرى 
 في تحطیم اإلیمان. همیستخدم

، "وذنبه یجر ُثلث نجوم السماء
، فطرحها إلى األرض

]. 4["  حتى یبتلع ولدها متى ولدت،والتنین وقف أمام المرأة العتیدة أن تلد
األسقف ي البعض أن في هذا إشارة إلى أن ضد المسیح یخدع ثلث المؤمنین ویضللهم، لكن یر

ُیرجح أن التفسیر األصوب هو أن الشیطان في سقوطه جذب إلیه عدًدا كبیًرا من المالئكة فسقطوا معه فیكتورینوس 
). وفي هذا ینكشف لنا خطورته وتحفزه لإلهالك واإلفساد. 6 یهمن السماء (

ولم یقف عند إسقاطه لبعض المالئكة وتضلیله للبشر، بل ظن أنه ُیمیت الرب یسوع، لكنه إذ هو لیس من 

Ï الُربع الخامس. 3 ثیؤطوكیة الثالثاء قطع ،
Ð 355 ص 6 راجع مجموعة آباء قبل نیقیة مجلد .

3 A treatise on Christ and Antichrist, 60, 61. 
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 مقیًما إیانا من قبر الخطیة، ُمصعًدا مؤمنیه ،زرع البشر لم یغلبه الموت، بل قام الرب من األموات في الیوم الثالث
إلى حیث هو قائم. لهذا یقول الرائي: 

، فولدت ابًنا ذكًرا عتیًدا أن یرعى جمیع األمم بعصا من حدید
 ].5[" واختطف ولدها إلى اهللا وٕالى عرشه

 هو راع یضم في حظیرته جمیع األمم، یسحق قوى الشر بعصا من حدید. وها ،فتراسهاهذا الذي أراد إبلیس 
حال الكنیسة في عن هذا بالنسبة للسید المسیح أما  .األعالياقطة إلى س یرفع فیه البشریة الاإللهيهو في العرش 
:  الرائيغربتها فیقول 

،  حیث لها موضع معد من اهللا،"والمرأة هربت إلى البریة
 ].6[" لكي یعولها هناك ألًفا ومئتین وستین یوًما

 تنتظر مسكنها الجدید، أورشلیم ،إنها الكنیسة الهاربة دوًما من وجه إبلیس لتعیش متقشفة في بریة هذا العالم
 وستین یوًما أي حوالي ثالث سنین ونصف ترمز إلى كل أیام الغربة نومائتيومدة األلف  السمائیة، المعد لها من اهللا.

  التي یقضیها المؤمنون على األرض.
وفي كنیسة العهد الجدید نجد  یزابل ثالث سنین ونصف.افي كنیسة العهد القدیم نجد إیلیا هارًبا من وجه 

 ثالث بقوا یسوع یرافقهما یوسف النجار هاربین من وجه هیرودس الذي أثاره إبلیس (وقد قیل أنهم ناالعذراء مریم مع رب
وفي فترة ضد المسیح أیًضا تعاني الكنیسة منه حوالي ثالث سنین ونصف هاربة في البراري والجبال  سنین ونصف).

 من شدة الضیق.

 مساندة السماء للكنیسة. 2
: "وحدثت حرب في السماء

  . وحارب التنین ومالئكته،میخائیل ومالئكته حاربوا التنین
]. 8-7["  فلم یوجد مكانهم بعد ذلك في السماء،ولم یقووا

 ،أن هذه هي بدایة فترة "ضد المسیح" إذ یحارب رئیس المالئكة میخائیل إبلیساألسقف فیكتورینوس یرى 
وهنا یجدر بالمؤمنین أن یقفوا قلیًال یتأملون في محبة  فیقوى علیه وُیسقطه من السماء حتى ال یشتكي ضد المؤمنین.

 اني). إذ هو كمالك نور9 یه ؛16: 4 تس 1 ؛1: 12  الذي یحامي عن أوالد اهللا (داالجلیل" المالك الرب"رئیس جند 
  مقاتًال عنا مالئكة الظلمة!،یشتهي أن نصیر نورانیین

محتضًرا لهذا یبث كل سمومه، باذًال كل طاقاته لالنتقام فیما تبقى له من إبلیس على أثر هذه الحرب یسقط 
 إلى األبد. وبهذا تبدأ فترة ضد المسیح ویأتي الشاهدان. موقت یسیر لكي ُیطرح في جهن

، "فطرح التنین العظیم الحیَّة القدیمة المدعو إبلیس
، والشیطان الذي یضل العالم كله ُطرح إلى األرض

 ].9[" وُطرحت معه مالئكته
 نصرة عظیمة أن یسقط إبلیس من السماء لكي ال یشتكي علینا، لكنه في اللحظات األخیرة له ال  منهایا ل

 یكف عن التضلیل وهو ُیدعى:
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 أي ضخًما قاسًیا مرعًبا. ،التنین العظیم .1
. )15، 2: 3 ، له خبرة طویلة في الخداع، وعداوته لنا منذ وجدت البشریة (تكالحیة القدیمة .2
 إذ یفتري على الكنیسة دوًما. ،المفتري ظلًما"" أي إبلیس .3
  أي الُمعاند.،الشیطان .4
"... وهذه هي طبیعة عمله. "الذي یضل العالم كله .5

إذ سقط العدو في أنفاسه األخیرة یقول الرسول: 
  :"وسمعت صوًتا عظیًماً  في السماء

، اآلن صار خالص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسیحه
، خوتناإألنه قد ُطرح المشتكي على 

 الذي كان یشتكي علیهم أمام إلهنا نهاًرا ولیالٌ . 
  ،وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم

 لم یحبوا حیاتهم حتى الموت. و
  والساكنون فیها. تالسماوامن أجل ذلك افرحي أیتها 

  ،ساكني األرض والبحر للوي
  ،ألن إبلیس نزل إلیكم

]. 12-10["  عالًما أن له زماًنا قلیالً ،وبه غضب عظیم
إعالن اقتراب ن ضعف إبلیس وظهرت هزیمته عندما ُألقَي من السماء. لقد ابتهجوا بولقد تكشف للسمائي

زال في ت وذلك بالدم الثمین. وفي بهجتهم وحبهم للبشر دعوا الكنیسة التي ال ،نصرة اإلنسان في یوم الدینونة المجید
 إذ سیصیرون مثلهم تقریًبا كمالئكة اهللا. ،"إخوتهماألرض مجاهدة "

 من إبلیس بنزوله إلیها لمحاربتها ةم والفرح باإلشفاق من أجل ما ستعانیه الكنیسيلقد امتزجت مشاعر الترن
 ، ولتستعد األبدیة للعرس األبدي، ولیفرح أیًضا الذین في الفردوس،لكن لتترنم السماء في شخص ضد المسیح وأتباعه.

 ألنه قد اقتربت الساعة للغایة وبقي زمان قلیل!

 اشتداد المقاومة. 3
  ،"ولما رأي التنین أنه طرح إلى األرض

 بن الذكر. الاضطهد المرأة التي ولدت ا
  ،فُأعطیت المرأة جناحي النسر العظیم

، لكي تطیر إلى البریة إلى موضعها
].  14-13[" حیث ُتعال زماًنا وزمانین ونصف زمان من وجه الحیَّة

 فتكون كالنسر هاربة من ضد ،إذ یشن التنین هجوًما شیطانًیا ضد الكنیسة، یهب اهللا لها "جناحّي نسر"
 "وأما منتظرو الرب فیجددون :المسیح ال في خزي وعار بل بقوة هائمة في البریة بعیًدا عن أدناسه. وكما یقول النبي

). 31: 40(إش  یمشون وال یعیون" ،نسور. یركضون وال یتعبونلاكقوة. یرفعون أجنحة 
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ویرى  لى البراري.إ أن جناحي النسر هما النبیان اللذان ینذران المؤمنین بالذهاب األسقف فیكتورینوسویرى 
 شبه نفسه بالدجاجة التي تجمع أوالدها تحت جناحیها.يأنهما اإلیمان بالسید المسیح، الذي األب هیبولیتس 

 لكي یطیر هائًما ، وفي حیاة كل مؤمن،ویتأمل كثیرون في هذین الجناحین لیروهما الزمین في كل عصر
في السماویات بعیًدا عن شهوات العالم. فمنهم من نادى أنهما اإلیمان واألعمال، أو محبة السماویات واالستهانة 

باألرضیات، أو محبة اهللا ومحبة القریب، أو الرغبة في مجد اهللا والرغبة في خالص الناس. 
لكن الحیَّة القدیمة   یسوع لنجلس معه في السماویات.ناعلى أي األحوال لننتفع بهذین الجناحین ولنصعد برب

: اومقاومتنلن تتوقف عن الزحف وراءنا 
 ].15" [ لتجعلها ُتحمل بالنهر،"فألقت الحیَّة من فمها وراء المرأة كنهر

یشیر إلى الجموع التي یسیطر علیها ضد المسیح وتضطهد [ أن هذا الماء األسقف فیكتوریانوسیرى 
 ]الكنیسة.

) على هذه 35-31: 11ویبدو أن المقاومة ستكون في منتهى الشدة، فإذا طبقنا ما جاء في دانیال النبي (
 وُیخرب وال ُتقدم الذبیحة، ویستخدم كل  الهیاكل ویفسدالفترة، فإننا نعلم أن ضد المسیح یدخل إلى الكنائس وُیدنس

أما لكن اهللا ال یترك أوالده هكذا یهلكون، بل " وسائل التملق إلغواء المؤمنین، حتى أن بعض الفاهمین یتعثرون.
). 33- 32: 11 (دا الفاهمون من الشعب یعلمون كثیرین"یعملون ویْقوون وفالشعب الذین یعرفون إلههم 

 وابتلعت النهر الذي ألقاه التنین من فمه. ، وفتحت األرض فمها،فأعانت األرض المرأة ":یقول الرائي
 وعندهم شهادة یسوع ، الذین یحفظون وصایا اهللا، نسلهاباقي وذهب لیصنع حرًبا مع ،فغضب التنین على المرأة

 ].17-16[" المسیح
 ك مما یفسد قوة ضد المسیح ویهز كیانه (راجع تفسیر رؤالممولعل اإلعانة تكون بإثارة الحرب بین بعض ال

9.( 
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األصحاح الثالث عشر 

مقاومة ضد المسیح للكنیسة 
في هذا اإلصحاح یرى الرسول كیف یحارب التنین الكنیسة خالل الوحشین. 

 .10 - 1. الوحش األول  1
. 18 - 11 الثانى الوحش .2

 األول الوحش .1
 البحر، رمل على وقفت ثم"

 البحر، من طالًعا وحًشا فرأیت
 قرون، وعشرة رؤوس سبعة له

 تیجان، عشرة قرونه وعلى
 .[1]تجدي"  اسم رؤوسه وعلى
 أي البحر، من طالًعا وحًشا محزًنا، منظًرا لیرى الرمل على الرسول وقف

 الذي الوحش هذا (3 :12) التنین أوصاف نفس له مضطربة، شعوب بین من
 المسیح ضد هذا رسالة .به ویعمل الشیطان یلبسه حقیقته في المسیح ضد هو

 استعاریة صورة عن عبارة فهي أوصافه وأما ،"اهللا على التجدیف" هما وٕاكلیله
 :هو إذ والكنیسة للحق عدائه شدة تعلن

 بالرذائل، مشوه اللون أرقط إنه ."نمر شبه كان رأیته الذي الوحش" .1
 !رحمة أو حنان قلبه في لیس غاِدر الكنیسة، اضطهاد في الحركة سریع

 ضد حربه في یلین ال وعنیفة، قویة قوائمه أي ،"دب كقوائم وقوائمه".2
 .الكنیسة
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 فمه، تسلح قد] فیكتورینوس: األسقف یقول وكما ."أسد كفم وفمه" .3
 [.االفتراس سوى شیًئا لسانه یخرج وال الدم، سفك فیه یقطن

 .[2]عظیًما"  وسلطانه وعرشه قدرته التنین وأعطاه" .4
 قدرته كل لیقدم به التنین یتمثل هكذا لالبن، سلطان كل اآلب أعطى فكما
 ویخدعهم، الناس یأسر حتى المسیح ضد وسلطانه الشریر وعرشه الشیطانیة
 .الحي اهللا عبادة تاركین له فیتعبدون

 قد الممیت وجرحه للموت، مذبوح كأنه رؤوسه، من واحًدا ورأیت" .5
 .[3]الوحش"  وراء األرض كل وتعجبت شفي،

 الحمل جراحات یرى فإذ .للخداع وسیلة كل یستخدم أن الشیطان یلبث ال
 والفردوس السماء .والمجاهدین المنتقلین والقدیسین المالئكة تسبیح موضوع
 یتعبد حتى لیشفیه مجروح كأنه المسیح ضد یظهر لهذا .له مترنمة تهتز واألرض

 كقول المسیح ضد خالل للتنین سجدوا إذ الكثیرون، به انخدع وفعالً  .الناس له
  :الرائي

 للوحش، السلطان أعطى الذي للتنین وسجدوا"
  الوحش؟ مثل هو من قائلین للوحش وسجدوا

 "یحاربه؟ أن یستطیع من
 في بالتجادیف للحدیث قدرة من الشیطان یهبه ما خالل من ذلك ویتحقق

 وأعطى" .ونصف سنین ثالث أي عمله، مدة طول سلطان ومن وعجرفة، كبریاء
 شهًرا. وأربعین إثنین یفعل أن سلطاًنا وأعطى وتجادیف، بعظائم یتكلم فًما

 أي ]،6-5 ["مسكنه وعلى إسمه على لیجدف اهللا، على بالتجدیف ففتح
 .ویدنسها الكنائس یدخل إذ اهللا، بیت الكنیسة على ُیجدف
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 .اهللا مالئكة على یجدف أي ،[6]السماء"  في الساكنین وعلى"

 سلطاًنا وأعطى ویغلبهم، القدیسین، مع حرًبا یصنع أن وأعطى" .6
 وفي بلد، كل في ویتعقبهم المؤمنین یصارع أي .[7]وأمة"  ولسان قبیلة كل على
 یغلبونه لكنهم .فیه یسقطهم الذي الجسدي الضیق جهة من یغلبهم وهو أمة، كل

 .ُذبح الذي الخروف حیاة سفر في مكتوبة أسماءهم أن عالمین وثباتهم، بإیمانهم
 منذ مكتوبة أسماؤهم لیست الذین األرض، على الساكنین جمیع له فسیسجد"

 .[8 ]ُذبح"  الذي الخروف حیاة سفر في العالم تأسیس

 إله، كل على ویتعاظم ویرتفع كإرادته ...ویفعل" :النبي قول علیه وینطبق
 به المقضي ألن الغضب إتمام إلى وینجح اآللهة، إله على عجیبة بأمور ویتكلم
 .(37-36 :11        دا) "الكل على یتعظم ألنه یبالى، ال إله وبكل ...یجري

 لهذا سیحدث، ما هول من إنسان یصدقها ال یكاد للغایة مؤلمة أخبار هي وٕاذ
 ال حتى البشریة لكل النداء موجًها ،[9]فلیسمع"  للسمع أذنان له من" :یقول

 .وراءه تنجرف

 عمله یرتد إذ المسیح، ضد یفعله مما تخاف أال المتألمة الكنیسة یشجع كما
 یقتل أحد كان وٕان یذهب، السبى فإلى سبًیا یجمع أحد كان إن" ألنه .إلیه

 .[10]وٕایمانهم"  القدیسین صبر هنا .بالسیف ُیقتل أن فینبغي بالسیف،

 النبي وٕارمیا (2 :7 مت) الرب كقول عمله نفس من الشخص جزاء سیكون
 صدق مظهرین یتكلَّلوا أن المجاهدین للصابرین ممتعة فرصة وهي .(2 :15)

 .فیه وثباتهم إیمانهم

 الثاني الوحش .2
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 األرض، من طالًعا آخر وحًشا رأیت ثم"
كتنین.  یتكلم وكان خروف، شبه قرنان له وكان

 أمامه، األول الوحش سلطان بكل ویعمل
 األول للوحش یسجدون فیها والساكنین األرض ویجعل
 .[12-11]الممیت"  جرحه شفي الذي
 النبي أنه وغیرهم العسال وابن ترتلیان والعالمة إیریناؤس القدیس ویرى

 القدیس یسمیه لهذا یرافقه، أو المسیح ضد یتقدم الذي (24 :24 مت) الكذاب
 ."المسیح ضد سالح حامل" :إیریناؤس

 یقلد هذا في .وبسلطانه اسمه وتحت لحسابه یعمل واحد المسیح وضد وهو
لقد عني بالوحش [ هیبولیتس: األب ویفسر .المسیح لضد فیشهد القدس الروح

الطالع من األرض مملكة الضد للمسیح، والقرنان یرمزان إلى ضد المسیح ومن 
" فیعني أنه مخادع، ال یقول كان یتكلم كتنین. أما قوله: "]معه أي النبي الكذاب

الحق. 

ویتسم هذا الكذاب باآلتي: 
(شبه خروف)، إذ یحاول أن یتشبه بالحمل الحقیقي . یتظاهر بالوداعة 1

في لطفه ومحبته، لكن لغته تظهره، إذ یتكلم بلغة شیطانیة مخادعة ومفترسة. 

ویؤكد هذا باآلیات والغرائب . یحث الناس على عبادة ضد المسیح 2
"یصنع آیات عظیمة حتى أنه یجعل ناًرا تنزل من السماء على الشیطانیة إذ 

األرض قدام الناس. ویضل الساكنین على األرض باآلیات التي أعطى أن 
یصنعها أمام الوحش، قائًال للساكنین على األرض أن یصنعوا صورة للوحش 

الذي كان به جرح السیف وعاش. وأعطى أن یعطى روًحا لصورة الوحش حتى 
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تتكلم صورة الوحش، ویجعل جمیع الذین ال یسجدون لصورة الوحش یقتلون" 
[13-15]. 

ال یظن أحد أنه یصنع هذه األعاجیب بقوة إلهیة [ :إیریناؤس القدیس ویقول
بل بفعل السحر. ال تتعجب من هذا مادامت الشیاطین واألرواح المقاومة في 
 خدمته، إذ یصنع بواسطتهم العظائم التي یقود بها سكان األرض إلى الضالل.

[ 
یفعل السحرة هذه األمور في أیامنا هذه [ األسقف فیكتوریانوس:ویقول 

 ] بمساعدة مالئكة مقاومین.

إنه سیجعل صورة "ضد المسیح" الرهیبة تبقى في الهیكل في أورشلیم، 
ویدخلها المالك المقاوم، ویحدث فیها أصواًتا وعجائب. عالوة على هذا فإنه 

سیقترح على خدامه وأوالده أن یتقبلوا عالمة على جباهم وعلى أیدیهم الیمنى علیها 
عدد اسمه. 

وقد سبق أن تنبأ دانیال عن استخفافه باهللا وهیاجه ضده، إذ یقول عنه أنه 
سیقیم هیكله في السامرة. ویقیم صورة (تمثاالً ) على الجبل المقدس في أورشلیم كما 

فعل نبوخذنّصر. 

أما بخصوص رجسة الخراب هذه، فینصح الرب كنائسه عن آخر األزمنة 
ومخاطرها قائالً : "فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانیال النبي قائمة في 

). إنها تدعى رجسة 27: 9؛ راجع دا 15: 24المكان المقدس لیفهم القارىء" (مت 
خراب بسبب إثارته بالحث على عبادة األصنام بدًال من اهللا، أو بسبب دخول 

جماعات من الهراطقة في الكنائس، وستوجد انحرافات، إذ ینخدع البعض 
بالعالمات الكاذبة والتوعدات فیتركون خالصهم. 
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 واألحرار والفقراء، واألغنیاء والكبار، الصغار :الجمیع ویجعل" .5
 أحد یقدر ال وأن .جبهتهم على أو الیمنى یدهم على سمة لهم تصنع والعبید،

اسمه"  عدد أو الوحش اسم أو السمة له من إال یبیع أو یشتري أن
 القدس، بالروح بها ُنختم التي یسوع الرب بسمات اهللا أوالد یفتخر كما .[16-17]

 قیل وقد بها، لیختموا الثاني الوحش یروِّجها سمة لنفسه المسیح ضد یجعل هكذا
 :عنها

 على توضع لهذا اهللا، على والتجدیف بالشر االعتزاز عالمة إنها .أ
 .الیمنى الید على توضع لهذا اهللا أوالد ومقاومة الشر في العنف وعالمة الجبهة،

 على سمته یطبع المسیح ضد أن السریانى افرآم مار القدیس یرى .ب
 الصلیب عالمة رشم في یفكرون یعودوا ال حتى یمینهم في أو أتباعه جبهة

 .فیهم الشریرة قوته بقاء یضمن وبهذا جبهتهم، على بیمینهم

إن هذا یكون بسبب امتالئهم من الخداع، [هیبولیتس:  القدیس یقول .ج
فهم یمجدونه بهذه السمة إمعاًنا في مضایقة خدام اهللا واضطهادهم في العالم، 
هؤالء الذین ال یمجدونه وال یقدمون له بخوًرا... فال یقدر أحد من القدیسین أن 
 یشتري أو یبیع ما لم یقدم ذبیحة له، وهذا ما یقصده بالعالمة على الید الیمنى.

[ 
خاتمة عن عدد الوحش 

"هنا الحكمة، من له فْهم فلیحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان.  
 .[18 ]وعدده ست مئة وستة وستون" 

 حكمة تزال ال إذ خاصة، حكمة إلى یحتاج األمر أن أي "الحكمة هنا"
 :اآلراء بعض یلي وفیما االسم، معرفة عن قاصرة البشر
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 أو الملوك أحد ینتحله ال حتى االسم اهللا أخفي :العسال ابن رأي .1
 .النبوات فیشوِّش البدع أصحاب

 تأكید لمجرد وذلك عدده، ذكر أنه اآلباء من كثیر یرى :الثاني الرأي .2
 في) 666 فیجده اسمه یعد أن لإلنسان ویمكن اسم وله فعالً  إنساًنا كونه حقیقة

 معین رقم له حرف كل .أرقامّیة مدلوالت لها والقبطّیة والالتینّیة الیونانّیة الحروف
 .(666 هو باألرقام الحاصل نجد االسم حروف كل مدلوالت جمعنا فإذا

 هو باألرقام مدلوله "یسوع" ربنا اسم أن أحدهم لقا :الثالث الرأى .3
 إذ الدهریة، الحیاة إلى یشیر كلیماكوس یوحنا القدیس یقول كما 8 ورقم .888

 لهذا ."8" هو التالى األسبوع في الجدید والیوم الزمنیة، الحیاة إلى یشیر 7 رقم
 فجر في الرب قیامة تمَّت كما الثامن، الیوم في الختان یتم أن القدیم في اهللا طلب
 سماوي أي 888 "یسوع" الرب فعدد .الجدید األسبوع أول الثامن، الیوم أي األحد
 الوحش أن إلى إشارة ناقص، رقم أي ،7 من أقل 6 ورقم .التمام إلى تأكید بكل
 .النقص تمام ناقص بل زمنًیا فقط لیس

 كل یحمل الوحش أن إلى یشیر 666 رقم  أنإیریناؤس القدیس رأي .4
 :في له رمز أن سبق وقد فیه محبوسة المقاومة قوى وكل والخداع، الشر صنوف

 .والشر الفساد بسبب العالم الطوفان دمَّر عندما نوح عمر كل سنة 600
 وعرضه ،(1 :3 دا) للعبادة نبوخذنّصر أقامه الذي التمثال طول ذراًعا 60

 معنى یحمل 666 فالرقم .(النار أتون في فتیة الثالثة ألقى وبسببه) أذرع 6
 .الحق أجل من ضیقة كل الكنیسة وتحتمل أغرقها، حتى البشریة على اهللا غضب

 عدد هو 666 عدد ربما أنه إیریناؤس للقدیس آخر رأي وهناك
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 مجموعها في وهي الرب، مجيء یوم إلى البشریة ظهور منذ تثور التي الهرطقات
 .للمسیح الضد تمثل

 في بأسماء وجاءوا بحثوا كثیرین أن القدیس هذا نفس مع نرى لكننا
 لیس ألنه هذه، أفكارهم عن یرجعوا أن بهم یلیق لكن 666 عددها الیونانیة
 ثابتین منه یحذروا أن علیهم وٕانما ظهوره، عند ینكشف إذ یتنبأوا أن عملهم

 .الرب في

 بهذا یأخذوا أن وغیرهما فیكتورینوس هیبولیتس واألسقف األب ویكاد
 أنا" كلمة لكن ،666 مجموعها الیونانیة في كثیرة أسماء أن األول یقول إذ .الرأي

 وداحًضا ناكًرا سیأتي أنه نعرف أن یكفینا أي ،666 مجموعها بالیونانیة "أدحض
 .إلًها نفسه منصًبا المسیح بالسید اإلیمان
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 رؤیا-األصحاح الرابع عشر

 صحاح الرابع عشراأل

 الجانب المفرح للكنیسة
صحاح ألصحاحین السابقین مقاومة إبلیس للكنیسة بكل وسیلة، لهذا یعلن اهللا للكنیسة في هذا األرأینا في ا

وقد تمثل هذا الجانب في  وفرًحا في وسط الضیق.سالًما ب المؤمنین و قلئمتلتكعادته - جانًبا مفرًحا مبهًجا حتى  -
ثالث رؤى: 
 .5 – 1  الحمل والمؤمنین حوله.1
 .13 – 6  ظهور ثالثة مالئكة.2
 .20 – 14   الحصاد.3

ن حوله و الحمل والمؤمن.1
 ،"ثم نظرت وٕاذا خروف واقف على جبل صهیون : إذ یقول الرسول،له من منظر مبهج للغایة ومفرح یا

]. 1["  لهم اسم أبیه مكتوًبا على جباههم،ومعه مئة وأربعة وأربعون ألًفا
 وقفوا معه على .ه "الحب الحقیقي"بكونیقف الحمل وحوله من ارتبطوا به واتحدوا به بالحب األبدي أي به 

تحقق النبوة ت وعلیهم، وهو یملك ،، یملكون به)2: 48(مز ا "مدینة الملك العظیم" ي أي في السماء العل،جبل صهیون
. )6: 2 (مز "ي "أما أنا فقد مسحت ملكي على صهیون جبل قدس:القائلة

 ویقبل كل ألم من أجل أن یكون له هذا النصیب، أن یحیط ،یا له من منظر شهي! من ال یبذل كل جهد
 بالرب ویالزمه ویتحد به وال یفارقه إلى األبد؟

، "وسمعت صوًتا من السماء كصوت میاه كثیرة
، وكصوت رعد عظیم

 وسمعت صوًتا كصوت ضاربین بالقیثارة یضربون بقیثاراتهم. 
، وهم یترنمون ترنیمة جدیدة أمام العرش

، وأمام األربعة المخلوقات الحیَّة والقسوس
، ولم یستطع أحد أن یتعلم الترنیمة

. إال المئة واألربعة واألربعون ألفا الذین ُاشتروا من األرض
  ألنهم أطهار. ،هؤالء هم الذین لهم یتنجسوا مع النساء

. الذین یتبعون الخروف حیثما ذهبهم هؤالء 
 هؤالء ُاشتروا من بین الناس باكورة هللا وللخروف. 

  ،وفي أفواههم لم یوجد غش
 ].5-2[" اهللا ألنهم بال عیب قدام عرش
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 رؤیا-األصحاح الرابع عشر

  

 أنهم جماعة األبكار الذین خصوا Ïىآباء الكنیسة األول بعض یرى من هم هؤالء الملتفون حول الحمل؟
أنفسهم من أجل الملكوت، مقدمین بالرب یسوع البتول حیاة البتولیة السمائیة. 

لكنیسة في وسط ضیقتها بسبب ضد المسیح عن هؤالء األبكار الذین ینعمون بهذا المجد ل ناوهنا یكشف رب
هذا وال ننسى أن الكنیسة كلها تدعى  حتى تطمئن نفوس المتألمین أن اهللا لیس بظالم حتى ینسى تعب المحبة.

، ألن من ال ینعم ببتولیة الجسد أو بكوریته مع بتولیة النفس ال یحرم من كونه بكًرا، )23: 12 (عب "كنیسة أبكار"
 كعضٍو حٍي في جسده. ،بسبب ارتباطه واتحاده بالرب البكر

إننا جمیًعا، بتولیین أو متزوجین، أعضاء حیَّة في جسد الرب رأسنا السري، لهذا نوجد قدامه أبكاًرا وأطهاًرا 
وبال عیب في نظره ولیس فینا غش. 

 الكل . فیقدم بالرب نفًسا بتوًال وقلًبا وفكًرا وحواًسا،یلیق بالمؤمن الحقیقي أن یذوق ویختبر البتولیة الروحیة
 وال تطلب إال الرب یسوع العریس الوحید. ، وال تنشغل،كعذارى متبتلة ال تشتهي

 یقدر أن یصف أو یعبر عن هذا الحال المالئكي؟  ال ألن من،لست بهذا ُأقلل من شأن البتولیة والبتولیین
! لكننى في هذا Ð یسوعناوتلك الدرجة السمائیة التي ال یمكن لإلنسان الطبیعي أن یقتنیها بفرح وبهجة قلب إال برب

 )،2: 11 كو 2(لمسیح" ل  فالكل "عذراء عفیفة،د أن أوضح أهمیة بتولیة الكنیسة كلها أیا كان أعضاؤهاوالمجال أ
كقول )، و هى التي لها أن تسكن في مسكن الرب، 18: 1"باكورة من خالئقه" (یع  )23: 12 عب("كنیسة أبكار" 

 ،والمتكلم بالحق في قلبه  إال السالك بال عیب...، أو یحل في جبل قدسك، "یا رب من یسكن في مسكنك:المرتل
). 15ز م(الذي ال یغش بلسانه" 

إنها الكنیسة التي رآها الرسول تصدر منها  نعود إلى الرؤیا لنسمع من الرسول أصواًتا كثیرة مفرحة ومنعشة.
 أصوات عذبة متناسقة كسیمفونیة مبدعة للغایة إذ سمع:

 ، الذین قبلوا اإلیمان بالفادي، أًیا كان جنسهم، وهي أصوات األمم واأللسنة،صوًتا كصوت میاه كثیرة .1
وصار كل ما فیهم یسبح مبتهًجا به. 

لقد سمع   المبتهج بعروسه، الذي ال یكف عن مناجاتها بعد طول فترة اشتیاق متبادل.صوت العریس .2
 حتى إذا ما تطلعت الكنیسة في ضیقتها إلى هذا المنظر وخاصة في فترة ضد ،"كصوت رعد عظیمالرسول صوته "

المسیح تدرك قوة عریسها وٕامكانیاته الفائقة. 
 وهو صوت البتولیین. إنه نغم موسیقي مالئكي له عذوبة خاصة وحالوة صوت كصوت ضاربین بالقیثارة .3

من أجل بتولیتهم في الرب. 

 ظهور ثالثة مالئكة .2
 عاد لیظهر لهم أنه ال ،بعدما كشف للكنیسة عن المجد المعد لها خاصة للبتولیین لتشجیعهم على المثابرة

 إذ یقول الرسول: ، بل یهتم بهم،یتركهم وهم على األرض
، "فرأیت مالًكا آخر طائًرا في وسط السماء

Ïالخ.  ، وأقوال القدیس أغسطینوس عن البتولیة130 ورسالة رقم ،4: 1  راجع أقوال القدیس إیرونیموس ضد جوفنیانوس
Ð .أترك الحدیث عن البتولیة وعظمتها ومفهومها للحدیث عنها بمشیئة الرب في كتاب "حیاة البتولیة" تحت الطبع 
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 وقبیلة ولسان وشعب. ل أمة  بشارة أبدیة لیبشر الساكنین على األرض وكمعه
  :قائًال بصوت عظیم

، خافوا اهللا وأعطوه مجًدا
، ألنه قد جاءت ساعة دینونته

]. 7-6[" سجدوا لصانع السماء واألرض والبحر وینابیع المیاهاو
 أن هذا المالك هو إیلیا النبي الذي یأتي إلعانة الكنیسة، فیكرز ویبشر بین األسقف فیكتورینوسیقول 

 ، لیعطوا مجًدا لهلربنه یثبت في المؤمنین مخافة ا إاألمم والقبائل مشجًعا الكنیسة في كل أمة أن تصمد للنهایة.
ولما كان هذا العمل ضخًما والوقت ضیق للغایة لهذا یقول الرائي:  رافضین السجود للتنین وضد المسیح.
  :"ثم یتبعه مالك آخر قائالً 

،  بابل المدینة العظیمة، سقطتسقطت
]. 8[" ألنها سقت جمیع األمم من خمر غضب زناها

 "بابل كأس ذهب بید الرب تسكر كل :" المرافق إلیلیا، كأنه یقول مع النبيأخنوخهذا المالك اآلخر هو "
 ).8-7: 51 إر (األرض. من خمرها شربت الشعوب. من أجل ذلك جنت الشعوب. سقطت بابل بغتة وتحطمت"

 وهنا بابل تعني روح ضد المسیح المتعجرف .Ïوأن لنا في بابل صورة الكبریاء البشري الشیطاني على اهللا
على الرب، فستنهزم قطًعا. 

المالك األول یشجع المؤمنین ویثبتهم، والمالك الثاني یرهب األشرار والمنحرفین. 
 وال أن یقف أخنوخ عند ،هذا ال یعني أن یقف إیلیا عند الحدیث عن الرجاء والتثبیت دون أن یوبخ األشرار

روٍح واحٍد وفكٍر واحٍد وغایٍة واحدةٍ . لكن الرؤیا بالحدیث بالعنف والتوبیخ دون أن یمزج حدیثه بالرجاء. ألنهما یعمالن 
تود أن تكشف جانبین من جوانب كلمة اهللا: الجانب المبهج المفرح للنفس التائبة، والجانب العنیف القاسي للنفوس 

المستهترة. 
 إن كان أحد یسجد للوحش : قائًال بصوت عظیم،"ثم تبعهما مالك ثالثویرافق هذان المالكان مالك ثالث: 

وب صرًفا في كأس بولصورته ویقبل سمته على جبهته أو على یده. فهو أیًضا سیشرب من خمر غضب اهللا المص
 وال ،ویصعد دخان عذابهم إلى أبد اآلبدین.  ویعذب بنار وكبریت أمام المالئكة القدیسین وأمام الخروف،غضبه

]. 11-9["  ولكل من یقبل سمة اسمه، للذین یسجدون للوحش ولصورته،تكون راحة نهاًرا ولیالً 
 فستكون كارزة للحق، ، خاصة النبوات الواردة فیه عن ضد المسیح،هذا المالك الثالث هو الكتاب المقدس

 .Ðمنذرة ومحذرة من السجود للوحش أو صورته أو قبول سمته بالنار األبدیة التي سنعود للحدیث عنها
وبالتأكید ال یقف النبیان وحدهما في الشهادة للحق لكن اهللا یستخدم كثیرین یعلنون الحق ویظهرونه وینطقون 

بما جاء في الكتاب المقدس مهما یكن الثمن!  
 إلى ثالثة جوانب لرسالة الكنیسة المتألمة في عهد ضد ونشیريعلى أي حال نجد أن المالئكة الثالثة 

 المسیح هي:

Ï19 صحاحأل سنعود للحدیث عن بابل بتوسع في تفسیر ا .
Ð19صحاح أل منًعا لتكرار الشرح سنترك الحدیث عن كأس غضب اهللا وما یتبعه من حدیث عن جهنم في تفسیر ا .

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 رؤیا-األصحاح الرابع عشر

  

". الحیاة األبدیة ":المالك األول یتحدث عن المجد المعد للساجدین للرب. 1
 ".زوال العالم ":المالك الثاني یتحدث عن انهیار مملكة ضد المسیح. 2
. "النار األبدیة ": وأتباعهضد المسیحالمالك الثالث یتحدث عن العذاب الُمعد ل. 3

یوحنا الحبیب القدیس  وٕاذ رأى هذه الجوانب أو الرسائل الثالث یعلنها النبیان ویوضحها الكتاب المقدس،
بهم قائالً :  "هنا صبر القدیسین. هنا الذین المالئكة الثالثة أدرك ما سیعانیه النبیان وتالمیذهما من ضیق، فطوَّ

]. 12[" یحفظون وصایا اهللا وٕایمان یسوع
یا لسعادة هؤالء الذین یعاصرون ضد المسیح، ألنهم یحتملون آالًما أشد مما احتمله المؤمنون في أي عصر 

 ویحسب حفظهم للوصیة أعمق وٕایمانهم بالرب أثبت... فیتأهلون ألكالیل مجد ، یكون صبرهم أعظميآخر، وبالتال
عظیمة فائقة من یقدر أن یصفها؟ 

لكننا ال نحسدهم، إذ یستطیع كل مؤمن في أي عصر وفي أي مكان وتحت أي ظرف من ظروف الحیاة أن 
 قائًال لي: أكتب طوبى لألموات الذین یموتون في الرب ،"وسمعت صوًتا من السماءینال التطویب، إذ یقول الرائي: 

]. 13[" تبعهمتم یقول الروح لكي یستریحوا من أتعابهم وأعمالهم نعمنذ اآلن. 
یا لغبطة المثابرین في احتمال األلم والصلیب ال في  " لفظ سریاني یعني "یا لسعادة أو یا لغبطة..."طوبى"

 ولكن في أي وقت. ألن األلم وتعب الطریق والصلیب هذه كلها سمات المؤمن الحقیقي ،عهد ضد المسیح فحسب
 حتى وٕان كان متوحًدا ال یرى وجه إنسان.

وهو یترنم بمزامیر التوبة بقلب منسحق ودموعه تسیل من عینیه. طوباه!  القدیس أغسطینوسلقد انتقل 
  أوالده وتدبیر حیاتهم رغم اشتداد المرض علیه. طوباه!ئون وهو ال یكف عن االهتمام بشالقدیس باخومیوس وانتقل

وفي كل یوم تنتقل شموع منیرة تذوب یوًما فیوًما محترقة بمحبة اهللا حتى تنتهي! 

 الحصاد .3
 وكشف لها اهتمامه بإرسال المالئكة الثالثة، عاد لیطمئنها أن ،مجدها السماويعن بعدما أعلن للكنیسة 

 له ، وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان، وٕاذا سحابة بیضاء،"ثم نظرت : إذ یقول الرسول،وقت الحصاد قد اقترب
]. 14["  وفي یده منجل حاد،على رأسه إكلیل من ذهب

ف الكنیسة ألن عریسها آت في سحابة بیضاء، أي في مجد عظیم ناصع، بین ألوف ألوف وربوات اال تخ
هوذا قادم بالثوب األبیض حتى الِرجلین على سحابة بیضاء لیستقبل . Ïربوات المالئكة محیطین به كسحابة بیضاء

 إذ هي في عینیه طاهرة ونقیة ومبهجة، ألنها تحمل انعكاسات جماله الفائق وفضائله ،بسة الثوب األبیضالالعروسه 
 بل هي عروس الحمل السماویة.  نجس، وال یشوبها دنس أو شيء،السماویة. لم تعد بعد أرضیة

 بل استراحت نفسه من جهة استفانوس، إنه لم یعد بعد "قائًما" كما رآه الشهید "على السحابة جالًسا"یأتیها 
 فجلس لُیجلسها بجواره، بل تشاركه مجده! ، ألن زمان جهادها قد انتهي،كنیسته

Ï1:7  راجع تفسیر رؤ .
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 لكنه شبه ابن إنسان، ألنه من أجل الكنیسة صار إنساًنا ، حًقا هو "ابن اإلنسان"؛"شبه ابن إنسان"تراه 
لیرافقها وترافقه، لیعلن حبه لها على الصلیب وتقبل محبته فیها. لكن في المجد اإللهي تراه "شبه ابن إنسان" بسبب 

 بل تراها الكنیسة وتتمتع بها في كمالها. ،أمجاد الالهوت وبهاء عظمته. هذه األمور التي لم تعد كما في مرآة أو لغز
إذ هو ملك سماوي، ملك الملوك ورب األرباب، یأتي لیملك بأوالده إلى األبد  ،"له على رأسه إكلیل من ذهب"

ملًكا سماوًیا! 
 إذ حان وقت الحصاد، یجمع بیدیه العنب الجید ویفرح وُیسر بالثمر. ال تنحرف ،"وفي یده منجل حاد"

 أي الكنیسة، لكن المنجل الحاد هو من أجل األغصان الجافة غیر الثابتة التي ُتجمع لتحرق هنظراته عن ثمار كرم
. يءنب الردعفي النار األبدیة مع ال

 ألنه في ید عریسها، أما األشرار والمجدفون الذین ، فال ترتعب منه،ترى الكنیسة الحقیقیة المنجل الحاد
عاشوا عبیًدا إلبلیس والخطیة فال یحتملون رؤیته. 

 حتى تستریح فیه، أما ،تالسماوا ویتقدم لیأخذ بید عروسه حتى إلى سماء ،یا للعجب! الرب یأتي بنفسه
بالنسبة لألشرار فیقول: 

، وخرج مالك آخر من الهیكل"
: یصرخ بصوت عظیم إلى الجالس على السحابة

،  منجلك واحصدأرسل
، ألنه قد جاءت الساعة للحصاد

. إذ قد یبس حصید األرض
 ].16-15[" فألقى الجالس على السحابة منجله على األرض

: 6  إذ هذه هي شهوة المالئكة وشوق الذین في الفردوس (رؤ،" منجلكأرسللقد خرج یسأل السید مترجًیا "
 "لیأت ملكوتك"، "وننتظر قیامة األموات وحیاة الدهر : قائلین، وغایة المجاهدین الذین یترجونه في كل صالة،)10

اآلتي". 
، "ثم خرج مالك آخر من الهیكل الذي في السماء

  . معه أیًضا منجل حاد
، وخرج مالك آخر من المذبح له سلطان على النار

 قائالً : الحاد، وصرخ صراًخا عظیًما إلى الذي معه المنجل 
،  منجلك الحاد واقطف عناقید كرم األرضأرسل

  .ألن عنبها قد نضج
، فألقى المالك منجله إلى األرض

  ،وقطف كرم األرض
  .فألقاه إلى معصرة غضب اهللا العظیمة

  ،ودیست المعصرة خارج المدینة
]. 20-17[" فخرج دم حتى ُلجم الخیل مسافة ألف وستمائة غلوة

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 رؤیا-األصحاح الرابع عشر

 یروا األبرار قد تمجدوا وتكللوا، واألشرار وقد انسكب .خرج المالئكة الثالثة مشتاقین لیروا یوم الدینونة المجید
ن هذه الرؤى الخاصة بالثالثة مالئكة تشیر إلى إ األسقف فیكتورینوسوكما یقول   ارتدت إلیهم ظلمتهم.،علیهم شرهم

یوم الدینونة حیث یهلك األشرار عند مجيء الرب. 
 یعلنان شوق المالئكة وكل الطغمات ،وٕاننا نجد المالكین األولین خارجین من الهیكل الذي في السماء

 حیث تستریح نفوس المنتقلین تحت ، أي من الفردوس،السمائیة لیوم الدینونة. أما المالك الثالث فخرج من المذبح
 وجاء الوقت لحصاد ،خرج لُیعلن أنه قد تم جهاد المؤمنین جمیًعاف أي على إبلیس. ،المذبح، وله سلطان على النار

 عناقید العنب التي تمایلت ترنًحا مضطهدة القدیسین والمؤمنین سافكة دم الشهداء.
 وُیداسون خارج المدینة (السماء). ،إنهم ُیلقون في معصرة غضب اهللا[ :األسقف فیكتورینوسوكما یقول 

] وهذا هو جزاء األشرار.
 ).6: 5  "في الدم أخطأت والدم یتبعك" (راجع حز:سینتقم منهم بسفك الدم كما سبق أن أعلن النبي

 وبلغ ،نو ویبقون هناك كأنهم مذبوح، یلقون في معصرة جهنم األبدیة خارج السماءالبريء الدم سافكوهكذا 
الدم إلى رقابهم. ال یهدأون وال یستریحون، یشتهون الموت والفناء وال یجدانهما! 

خاتمة 
 یعلن اهللا تأدیبه للبشر خالل التاریخ عامة وفي فترة ضد "ةسكب الجامات السبعفي السلسلة الثالثة التالیة "

 ا صادر من إله محب تجاه قلوب بشریة قاسیة. غایته توبة اإلنسان، لهذا نجده متدرجً ،المسیح خاصة. هذا التأدیب
سكب دفعة واحدة. يُ في الشدة. وال 

صحاح الخامس عشر كاشًفا عن رؤیتین للرسول حتى یطمئن المؤمنون تجاه إلوفي نفس الوقت یمهد لها با
 محبة اهللا لهم.
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 ةالجامات السبع
 

 
 
 
 
 
 

 15ص   منظران تمهیدیان. 
 16ص ة  الجامات السبع. 
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 صحاح الخامس عشرألا

 منظران تمهیدیان
 صحاح التمهیدى نرى:ألفي هذا ا

  .4 – 1  الكنیسة الممجدة في السماء.1
  .8 – 5ة   مصدر الجامات السبع.2

الكنیسة الممجدة في السماء .1
 "ثم رأیت آیة أخرى في السماء عظیمة وعجیبة. 

، سبعة مالئكة معهم السبع الضربات األخیرة
 .]1[ "ألن بها ُأكمل غضب اهللا

هذا هو موضوع السلسلة الثالثة، أن اهللا یرینا آیة أخرى في السماء، هذه اآلیة العظیمة هي مقاصد اهللا 
 ا، التساهل أو التأدیب، هذمالعجیبة تجاه البشر الذي ال یكف عن أن یستخدم معهم اللطف أو الشدة، الترفق أو الحز

 ألجل خیرهم وخالصهم إن عادوا إلیه تائبین. هكل
 وتكشف المرارة التي یشربها العالم بسبب ،ن هذه اآلیة التي تحمل غضب اهللا إلي تمامهإ األوضاع  أييعل

 بل صادرة من السماء. ، أي ال تحدث جزاًفا أو بال تدبیر،"في السماءنها "إالشر، ف
 فینقل المؤمنین في شخص الرسول لیروا ماذا یكون حال الكنیسة یوم عزها ومجدها حتى ال نایسرع رب

تضطرب حین ترى التأدیبات المرة، لهذا یقول: 
، "ورأیت كبحر من زجاج مختلط بنار

 سمه اعلى سمته وعدد ووالغالبین على الوحش وصورته 
 واقفین على البحر الزجاجي معهم قیثارات اهللا. 

  قائلین: ، وترنیمة الخروف،وهم یرتلون ترنیمة موسى عبد اهللا
  ،عظیمة وعجیبة هي أعمالك أیها الرب اإلله

 على  كل شيء.  القادر
  .عادلة وحق هي طرقك. یا ملك القدیسین

،  ویمجد اسمك،من ال یخافك یا رب
، ألنك وحدك قدوس

، ون أمامكدألن جمیع األمم سیأتون ویسج
 .]4-2[" ألن أحكامك قد أظهرت

ینتقل بهم لیروا أنفسهم كغالبین على الشیطان، خاصة الذین یعاصرون اضطهاد ضد المسیح یرون أنفسهم 
كغالبین الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه... ماذا یكون حالهم؟ 
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 رؤیا- األصحاح الخامس عشر

 كبحر من زجاج مختلط بنار. وقد سبق أن رأینا أن البحر الزجاجي  إنهم واقفون على البحر الزجاجي،.1
لما  والذي هو أمام العرش یشیر إلى المعمودیة التي بدونها ال یعبر أحد إلى الجالس على العرش لیكون في حضنه.

 "یكون في تلك األیام :فترة ضد المسیح كقول الربفي كان الحدیث هنا موجًها باألكثر إلى ُأناس یذوقون مرارة المر 
 لهذا أظهر البحر مختلًطا )،19: 13 (مر ضیق لم یكن مثله منذ ابتداء الخلیقة التي خلقها اهللا إلى اآلن ولن یكون"

بنار التجارب التي یجتازونها. 
 إنهم غالبون اجتازوا كل أیام غربتهم. ذهب وقت الهروب واأللم والحزن وصاروا  معهم قیثارات اهللا:.2
"، هبة من اهللا تجاه الغالبین قیثارات اهللا" علًنا، حاملین قیثارات النصرة والفرح. هي لیست منهم بل "واقفینظاهرین "

یجدر بنا أن نالحظ أن   وتسبیح سماوي روحي من وحیه!، تسبحه بنغم إلهي،لحسابه، یجعل من النفس والجسد قیثارة
 بكونهم آخر فئة من جماعة المجاهدین على األرض. وبهذا یوضح لنا ،"الغالبون الوحشالغالبین المذكورین هنا هم "

 ال یناله المؤمنون إال بعد أن یكمل كل المؤمنین جهادهم. ،هذا المجد األبدي في كماله وجالله
یا له من منظر مبدع سبق أن رأیناه خالل الرمز :  وهم یرتلون ترنیمة موسى عبد اهللا وترنیمة الخروف.3

 ترنیمة الخالص، )،15 (خر "ترنیمة موسى یترنمون "ئحین اجتاز موسى والشعب البحر األحمر وخرجوا إلى الشاط
هذه الترنیمة تتغنى بها الكنیسة كلما سبحت الرب، إذ تذكر كیف عبرت مع الرب بالمعمودیة  ترنیمة النصرة الرمزیة.

ودفنت إبلیس وقواته وطرحتهم في البحر قائلة: 
"أرنم للرب فإنه قد تعظم! 

الفرس وراكبه طرحهما في البحر! 
الرب قوتي ونشیدي. وقد صار خالصي! 

هذا هو إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه! 
یمینك یا رب معتزة بالقدرة. 

 یمینك یا رب تحطم العدو..."
نهما ترنیمة ا فهي ذاتها ترنیمة موسى، األولى هي األصل والثانیة هي ظالل ورمز. ترنیمة الحملأما 

عظیمة وعجیبة هي أعمالك أیها الرب القادر " أما دوافع التسبیح فهي كما نقول مترنمین: النصرة على الشیطان.
". على كل شيء

؟ وما سر عظمته
 قداسة خارًجا عنه. ك لیست هنا، ألنه وحده القدوس.1
 یلیق بنا أن نترنم بهذه ه ألن جمیع األمم سیأتون ویسجدون أمامك. وهنا یتحدث بصیغة المستقبل. ألن.2

 ونتعود علیها ههنا ونحن على األرض، فنرى أن األشرار ال یستطیعوا الهروب من االمتثال أمام العدل ،التسبحة
 - إن صح هذا التعبیر - یجتذب نفوًسا إلیه. حزمهونرى أنه خالل تأدیبات اهللا و وا جواًبا عما ارتكبوه.طاإللهي لیع

إال   فهو ال یصنع هنا أمًرا ما لم یعلنه ویكشف مقاصده خالل كتابه.، ألن أحكامه قد أظهرت أو أعلنت.3
 فنعجب مندهشین أمام كل أعماله التي صنعها ،أنه في یوم الرب العظیم ندرك أحكام اهللا في أعماقها ظاهرة ومكشوفة

مع البشریة! 
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ة  مصدر الجامات السبع.2
 إلى مشهد جدید، رؤیا ثانیة. ائيأي انتقل الر ،"ثم بعد هذا نظرت"

 وهو الهیكل الذي كان ُیحفظ فیه التابوت ولوحا الشریعة. "،"وٕاذا قد انفتح هیكل خیمة الشهادة في السماء
وانفتاح هذا الهیكل في السماء یعني. 

 كانا یشیران إلى  اللذین ولوحي الشریعة،أن تابوت العهد الذي كان دائًما یشیر إلى حلول اهللا وسط شعبه. 1
 حزمٍ  وخروج الضربات من هناك یكشف لنا أنها رغم ما اتسمت به من شدة و،عدله ورحمته الالنهائیین تجاه البشریة

إال أنها في منبعها تحمل مراحم اهللا ورأفاته واشتیاقاته تجاه خالص البشر. 
 ومنه تخرج التأدیبات والضربات. ،یجد المؤمنون في هذا الهیكل لذتهم وسعادتهم. 2
لم تأت هذه الضربات بغیر إنذار بل سبق أن أنبأنا عنها خالل األنبیاء. . 3

  ، ومعهم السبع الضربات من الهیكل،"وخرجت السبعة المالئكة
، وهم متسربلون بكتان نقي وبهي

 ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب. 
 وواحد من األربعة المخلوقات الحیَّة 

  جامات من ذهب  المالئكة سبعةسبعةالأعطى 
 من غضب اهللا الحي إلى أبد اآلبدین.  مملوءة

 وامتأل الهیكل دخاًنا من مجد اهللا ومن قدرته.
 ولم یكن أحد یقدر أن یدخل الهیكل 

.] 8-6[" حتى كملت سبع ضربات السبعة المالئكة
بس الثوب إلى الرجلین والمتمنطق عند ثدییه بمنطقة ال یسوع الناهذا المنظر المالئكي یتناسب مع شخص رب

 ومتمنطقین للخدمة. من هذا یظهر أن عملهم كعمل كهنوتي، لهذا ، البسین ثیاًبا كتانیة نقیة وبهیة)13: 1(من ذهب 
فإن ما یقومون به من قبل اهللا هو للتأدیب أكثر منه لالنتقام. 

 لقد خرج السبعة المالئكة متهیئین للمهمة التي ُیرسلون إلیها. .1
  سلمهم أحد األربعة المخلوقات الحیَّة سبعة جامات..2
 ومع هذا ال یسكبوا الجامات إال بعد صدور األمر اإللهي. وهكذا یتأنى اهللا جًدا في تأدیباته وفي .3

الضربات التي یسمح بها. 
نها أواٍن لكل منها فم ضیق حتى ال ینسكب الغضب دفعة أالقدیس إیرونیموس أما الجامات فیقول عنها 

لكن األصل الیوناني یوضح أنها أوان مسلطحة وواسعة.   قطرة.،واحدة بل یفرغ منها قطرة
 ، فهو لیس باألمر الجدید،من مجد اهللا وقدرته حتى لم یقدر أحد أن یدخل الهیكلدخاًنا  الهیكل امتالءما أو

بل رأیناه مراًرا في الكتاب المقدس، وهو یشیر إلى: 
 فلیس لخلیقة ما أن تعترض على عمله، لهذا عند استالم الشریعة عندما نزل الرب ، عظمة اهللا وجالله.1

). 18: 19 (خر  صار الجبل یدخن كله كدخان األتون،لى جبل سیناءع
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 یشیر الدخان إلى عدم إدراك الخلیقة األحكام اإللهیة، وبهذا نرى أن هذه الضربات هي رموز إلهیة ال .2
 نقدر أن نكتشفها كما هي إال عند حدوثها، ألن مقاصد اهللا تعلو كل حكمة البشر.

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 رؤیا- األصحاح السادس عشر

  

 األصحاح السادس عشر

 لسبعةاالجامات 
التنفیذ العملي لسكب الجامات: صحاح نجد ألفي هذا ا

 .1  صدور األمر بالتنفیذ.1
 .21 – 2  التنفیذ العملي.2

 صدور األمر بالتنفیذ .1
: مالئكةال"وسمعت صوًتا عظیًما من الهیكل قائًال للسبعة 

 ].1" [امضوا واسكبوا جامات غضب اهللا
لسبعة مالئكة أن یمضوا ویسكبوا الجامات، هذه التي تتمیز باآلتي: لخرج األمر 

تتفق هذه الجامات مع الضربات التي حدثت في مصر، إال أن األولى تمتاز بأنها رمزیة تتمشى مع أوالً : 
ونحن لسنا بهذا نستعصب حدوث ما  ، أما الضربات التي حدثت قدیًما فكانت حقیقیة كما هي.اروح السفر بكونه رمزيً 

 لكن یجب أن نفهمه بروح السفر. ،یرد في الجامات أن یتحقق
الجام األول یطابق الضربة السادسة. 
الجام الثاني یطابق الضربة األولى. 

  الخامسة.الجام الثالث یطابق الضربة
الجام الرابع یطابق الضربة التاسعة. 

 لثانیة.الجام الخامس یطابق الضربة ا
 .الجام السادس یطابق الضربة السابعة
الجام السابع یطابق الضربة السابعة. 

أنها تتفق مع األبواق السبعة غیر أنها أكثر منها شدة وعنًفا. ثانًیا: 
 بل كما سبق أن رأینا أن غضب ،" ال یعني بالغضب االنتقام بغیر رحمةجامات غضب اهللان قوله "إثالثًا: 

 ألن اهللا ال یضیره شيء حتى ینتقم لنفسه بالمفهوم العام ،اهللا هو في حقیقته حب... حب كامل من اهللا تجاه البشر
 .Ï بل من قبیل محبته یسمح بالتأدیب أو التخلي عنا ألجل توبتنا، أو توبة اآلخرین،الذي ندركه

التنفیذ العملي .2

الجام األول 
،  على األرضه"فمضى األول وسكب جام

  ،وردّیة على الناس الذین بهم سمة الوحش خبیثة دمامل فحدثت

Ï 1963 راجع هذا المفهوم بصورة أكثر توسًعا في كتاب الحب األخوي طبعة .
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]. 2" [والذین یسجدون لصورته
ُسكب الجام األول على األرض، والثاني على البحر، والثالث على األنهار، والرابع یخص الشمس، والخامس 

 التي تحل ات اهللا أن هذه رموز لتأدیب البعضیرى  والسابع في الجو.،مملكة ضد المسیح، والسادس على نهر الفرات
خالل التاریخ: 

 إذ كانوا شعًبا مستقًرا في معرفة اهللا). ،األرضتوعد اهللا للیهود األشرار (. 1
 یعرف اهللا). لم إذ كانوا شعًبا مضطرًبا ،البحرتوعد اهللا لألمم الوثنیین (. 2
 إذ كان یلیق بهم أن یفیضوا بمیاه الحیاة). ،األنهارتوعد اهللا للمبتدعین في المسیحیة (. 3
یلیق بهم أن ینیروا العالم). كان  إذ ،الشمستوعد اهللا للمسیحیین األشرار (. 4
. ضد المسیحتوعد اهللا ل. 5
نها ستقوم إ إذ في هذه المنطقة كانت بابل القدیمة المقاومة هللا، ویقال ،نهر الفراتتوعد اهللا للتابعین له (. 6

وتناضل مع ضد المسیح). 
 إذ یعقبه مجيء الرب على السحاب مباشرة). ،الجوتوعد اهللا قبیل الدینونة مباشرة (. 7

 بثور وقروح. هذه  من إذ تحدث على أثر سكب الجام،نعود إلى الجام األول لنجد ضربة مملوءة نتانة
ن األرض تشیر إلى جماعة الیهود، إفإن قلنا ). 9، 6: 5 مل 1الضربة التي یسمح بها اهللا لمقاومیه ومختلسي حقه (

ن اهللا الذي زینهم بإعطائهم الشریعة والمواعید ووهبهم بركات بال حصر، عاد فأنتن رائحتهم بسبب شرهم إنقول 
ن هذه الضربة تحل في أیام ضد المسیح، یمكننا أن نتبین أن اهللا سیسمح إوٕان قلنا  ورفضهم المخلص المسیا.

بتأدیبات حتى تظهر نتانة تعالیم ضد المسیح وفساد دعوته. 

الجام الثاني 
، "ثم سكب المالك الثاني جامه على البحر

  كدم میت. افصار دمً 
 ].3[ "وكل نفس حیَّة ماتت في البحر

والبحر  هذا الجام ینسكب على األمم الوثنیین الذین كانوا ال یعرفون اهللا، بل كانوا مضطربین في معرفته.
وٕان أخذنا أیًضا بالمبدأ القائل بأن هذه الجامات تخص  كثیًرا ما یرد في الكتاب المقدس لیشیر إلى العالم واضطراباته.

 ، أنهم یموتون روحًیا.ن هذه الضربة تحل بالشعوب التي صارت خاضعة له تتعبد له كإلهإفترة ضد المسیح، نقول 
 هكذا یة؛تصیر كدم میت، وهذا أبشع منظر ال تطیقه البشرو بل ،لیس فقط تصیر رائحتهم كریهة كالضربة األولى

یكون حالهم! 

الجام الثالث 
، "ثم سكب المالك الثالث جامه على األنهار وعلى ینابیع المیاه

 فصارت دًما. 
: وسمعت مالك المیاه یقول

. عادل أنت أیها الكائن والذي یكون ألنك حكمت هكذا
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  ،ألنهم سفكوا دم قدیسین وأنبیاء
  ألنهم مستحقون. ،فأعطیتهم دًما لیشربوا

  :وسمعت آخر من المذبح قائالً 
  ،نعم أیها الرب اإلله القادر على كل شيء

]. 7-4[ "حق وعادلة هي أحكامك
 وكان یلیق بهم أن یقدموا ماًء حًیا سماوًیا ، استودعهم اهللا ینابیع الحیاةإذرة وممیتة، ي فئة خط یمثلونهؤالء

شربوا من ینابیعه وتسلموا مراكز خدمة وكرازة وعمل في  ولتشرب منه البشریة الظمآنة، لكنهم بعدما عرفوا الرب
الكنیسة انحرفوا. هؤالء هم جماعة المبتدعین الذین صارت ینابیعهم دًما. لهذا تشتاق المالئكة المملوءة حًبا ورحمة أن 

 إنما من أجل النفوس البسیطة التي تشرب من أیدیهم دًما مهلًكا. ، لیس رغبة في االنتقام،یؤدبهم الرب ویضیق علیهم
 مراكز قیادیة للخدمة  ضد المسیحتحل على الذین سلمهم، وهى أیًضا ضربة تحل في فترة ضد المسیح

 ومبشرین بالكلمة الصادقة غیر المغشوشة. ،والكرازة، هؤالء من بینهم من كانوا یوًما ما كارزین بالحق

الجام الرابع 
  ، على الشمسه"ثم سكب المالك الرابع جام

  .فأعطیت أن تحرق الناس بنار
، فاحترق الناس احتراًقا عظیًما

 وجدفوا على اسم اهللا الذي له سلطان على هذه الضربات 
 ].9-8" [ولم یتوبوا لیعطوه مجًدا

فاإلنسان  .)14: 5 (مت "، وقیل أننا في ملكوت أبینا نضيء كالشمسأنتم نور العالم ":الربلنا لقد قال 
حوله، ناسًیا رسالته، هو هم  بل في حیاته، معثًرا من ، خاصة الراعي الذي ینحرف لیس من جهة اإلیمان،المسیحي

موضوع هذا التأدیب، حیث یسكب علیه الجام الرابع. 
 ، فلو أنهم احترقوا بصورة حرفیة"فاحترق الناس احتراًقا عظیًماوتظهر رمزیة هذه الجامات من أنه یقول "

لكنه هنا یصور لنا شدة   ولما كان هناك محل لضربات تالیة مادام الناس قد احترقوا.وجدفوا على اسم اهللا"لما أكمل "
التأدیب الذي یحل باإلنسان الذي یعرف كثیًرا ویؤتمن كسفیر للمسیح فیسيء إلى موكله! 

ن ضد المسیح یمكن أن نفهم الشمس بالسلطة الحاكمة العلیا. حیث یقیم ضد  عومتى أخذنا هذا الجام
 ولكن إلى حین قلیل كما سبق أن رأینا. ، عنیفي ویكون له سلطان زمن،المسیح لنفسه مملكة أرضیة

الجام الخامس 
  ،"ثم سكب المالك الخامس جامه على عرش الوحش

  ،فصارت مملكته مظلمة
 وكانوا یعضون على ألسنتهم من الوجع. 

، ومن قروحهم، وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم
 ].11-10" [ أعمالهمنولم یتوبوا ع
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صب على ضد المسیح ذاته. فتصیر مملكته مظلمة روحًیا وأدبًیا، ویمتليء الناس شكوًكا وحیرة يُ هنا الجام 
 بل جدفوا على إله السماء. ا عن أعمالهممن جهته. لكنهم لألسف لم یتوبو

 یكشف لنا اهللا عن غایة سكب هذه الجامات حتى في فترة ضد المسیح ،"لم یتوبوا عن أعمالهموفي قوله "
المظلمة... إنه یرید توبة! 

 "؟"من هو مثل الوحش؟ من یستطیع أن یحاربه :في هذا الجام تتحدى السماء ضد المسیح وأتباعه القائلین
 ومع هذا لم یتوبوا. )،4: 13 رؤ(

الجام السادس 
، "ثم سكب المالك السادس جامه على النهر الكبیر الفرات

 ].12[ "فنشف ماؤه لكي یعد طریق الملوك الذین من مشرق الشمس
في هذا الموضع - بابل - التي تشیر إلى المعاندة هللا، تقوم مملكة ضد المسیح ومساعدیه الذین یجعلون 

ویشیر تجفیف نهر الفرات إلى جفاف مملكة ضد المسیح المدنیة  من بابل مركًزا لسیطرتهم وتخطیطاتهم وتدابیرهم.
انها العنیف. لطوس

 إلیه أن هذا التجفیف یسمح به اهللا للملوك أتباع ضد المسیح القاطنین هناك لكي یأتوااألب أبیولیطس ویرى 
 أن هؤالء الملوك هم ضده فیسهل الرب وصولهم إلیه ابن العسالویرى   لمعاونته لكنهم ینقلبون ضده.لیجتمعوا

إلهالكه. 

منظر اعتراضي 
 "ورأیت من فم التنین ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب

 ثالثة أرواح نجسة شبه ضفادع. 
، فإنهم أرواح شیاطین صانعة آیات

،  وكل المسكونة،تخرج على ملوك العالم
 ..لتجمعهم لقتال ذلك الیوم العظیم یوم اهللا القادر على كل شيء.

 ].16-13[ "فجمعهم إلى موضع هرمجدون
في الجام السادس كما في البوق السادس نجد اشتداد الحرب األخیرة بین الثالوث النجس - أي التنین 

یتفق ثالثتهم في شن حرب شعواء ضد  الكنیسة.بین والوحش البحري (ضد المسیح) والوحش البري (النبي الكذاب) و
أما كونه شبه ضفادع فذلك لألسباب:  الكنیسة، بروح واحدة إذ یخرج من أفواههم ثالثة أرواح نجسة شبه ضفادع.

 ال یطیق روح اهللا القدوس العامل في الكنیسة. ،أنه روح شر نجس. 1
أنه یخرج في الظالم، ال یطیق النور. . 2
 یقوم على الخداع بالشهوات الدنسة. اذلیعیش في األماكن الوحلة، . 3
 یحث الجمیع على معاندة اهللا. ،مأل آذان الناس ضجیًجا. ي4

هذه األرواح الشریرة هي: 
 تعمل متخفیة مستخدمة آالت بشریة كثیرة. ،أرواح شیاطین. 1
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تستخدم اآلیات والمعجزات الشیطانیة للتضلیل والخداع. . 2
 یجمعهم لمحاربة اهللا، وستكون هذه الحرب في ،تستخدم العنف، إذ یخدع ضد المسیح ملوًكا كثیرین. 3

: 12 (زك وهو موقع رمزي، إذ هو من میادین القتال الشهیرة التي یرتبط اسمها بسفك الدماء والحزن ".هرمجدون"
في هذا المیدان غلب جدعون المدیانیین، والفلسطینیون شاول، وباالق ودبورة الملك الكنعاني یابین، وقتل یاهو  .)11

أخزیا بسهمٍ . 
 جبل اللصوص، ألن ضد المسیح وشیعته هم لصوص "وندهرمج"أن معنى القدیس إیرینیموس ویرى 

 أنها تعني "الموضع الدنيء". ابن العسالویرى  یغتصبون حق اهللا ومجده.
 فیروا ، لئال یمشي عریاًنا، طوبى لمن یسهر ویحفظ ثیابه."ها أنا آتي كلصنعود لنسمع تحذیر الرب: 

 ].15[ "عورته
ولعل   أنه سیأتي فجأة إذ ملكوت اهللا ال یأتي بمراقبة..هذا التحذیر موجه من الرب لكل إنسان في كل عصر

 ومن خالل هذه الجامات الست یظنون أن وقت ضد المسیح ، أن یهتموا بالبحث عن األوقات والمواعیديالرب قد خش
لم یحن بعد فیهملون، لهذا أعلن أنه آٍت كلٍص بال موعد معروف لنا، لذا یلیق بنا: 

أن ننال تطویب السهر والمثابرة. . 1
 "أنا نائمة وقلبي : قائلین،خلعه أثناء النوم لكي نبقى مستیقظین حتى في نومنان ال أي ،أن نحفظ ثیابنا. 2

رة توالثوب یشیر إلى نعمة اهللا السا فضح.ند نفسه عارًیا فيیج ف غفلة،بهذا ال یقوم اإلنسان). 2: 5(نش مستیقظ" 
ا. ن وننمو فتسترنا وتزین،علینا، وفضائل الرب التي نعیش فیها

الجام السابع 
،  على الهواءه"ثم سكب المالك السابع جام

 فخرج صوت عظیم من هیكل السماء
 ].17[ "ًا قد تم:من العرش قائل

 في هذا الجام األخیر كما في البوق األخیر یستخدم أحداث ما قبیل القیامة مباشرة كفرصة أخیرة للتأدیب.
إن آخر  ف".قد تم":  قائالً ، من العرش،لقد جاء وقت الدینونة لهذا سمع الرسول صوًتا عظیًما خارًجا من هیكل السماء

ما یمكن أن یقدم للبشر ألجل خالصهم قد تم. 
وقد لخص الرسول الجام السابع في قوله: 

"فحدثت أصوات ورعود وبروق. 
، وحدثت زلزلة عظیمة لم یحدث مثلها منذ صار الناس على األرض

ذا. هك زلزلة بمقدارها عظیمة
، وصارت المدینة العظیمة ثالثة أقسام

، ومدن األمم سقطت
اهللا لیعطیها كأس خمر سخط غضبه. أمام وبابل العظیمة ذكرت 

 ].20-18[ " وجبال لم توجد،وكل جزیرة هربت
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أما سقوط المدینة  0)17-12: 6 هذه األحداث جمیعها سبق شرحها في الحدیث عن الختم السادس (رؤ
 بسبب استخدام ضد المسیح لها كمركز شیطاني ، فتشیر إلى المدینة المقدسة أورشلیم التي لم تعد مقدسة،العظیمة

. 18 و17صحاحین إلوأما سقوط بابل العظیمة ومدن األمم فسیأتي الحدیث عنها في ا لبث أضالیله.
 ضربة  فجدف الناس على اهللا من،"وبرد عظیم نحو ثقل وزنة نزل من السماء على الناس :وأخیًرا یقول

 ].21[ " جًدا ضربته عظیمةالبرد، ألن
  النازل من السماء إنما هو صورة استعاریة للكشف عن شدة غضب اهللا التي تجتاح العالم.ثقیلهذا البرد ال

 وهوذا قد بث ضد المسیح التجدیف في أوسع )،16: 24(ال فكما كانت الشریعة تأمر برجم من یجدف على اسم اهللا 
 بالغضب اإللهي. ومع هذا لم یتوبوا حتى في لحظات احتضارهم بل ازدادوا تجدیًفا وعناًدا. ، رجمتهم السماءنطاق
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 سقوط بابل
 

 
 
 
 
 

 17 ص  بابل والوحش. 
 18ص   سقوط بابل. 
 19 ص  نصرة السماء. 
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 مقدمة
 بدمار بابل مركز تدابیر ةإذ كان هذا السفر سفًرا مفرًحا ومبهًجا، لهذا أعقب الحدیث عن الجامات السبع

أما عن "بابل" فلها قصة خاصة بها في الكتاب المقدس   معلًنا نصرة الرب علیه وتهلیل السمائیین لذلك.،الوحش
 تتلخص فیما یلي:

 أوالً : قصة بابل التاریخیة
 قاد كثیرین إلى عصیان ، عاصير مدینة بابل، وهو رجل جبائ أن نمرود هو منش)9: 10 تك(جاء في 

 منذ نشأتها إذ ُدعیت  مع اهللا ویظهر عنادها.دخو خاصة إلهها األعظم مر،تشتهر هذه المدینة بعبادة األصنام اهللا.
حینما أرادوا أن یقیموا ألنفسهم برًجا یحتمون فیه من اهللا ) 9: 11" (تك  "ألن الرب هناك بلبل لسان كل األرض:بابل

 متى أراد االنتقام منهم.
وقد كانت بابل بالنسبة لكنیسة العهد القدیم موضوع رعب. وكان الرب یستخدمها لتأدیب الیهود فسبتهم 

  البشر.علىلعالم والقسوة ا بةحممن هنا صارت كلمة "بابل" تشیر إلى معاندة اهللا و وأذلتهم في مراحل كثیرة.

 ثانًیا: سّر بابل
والمرأة في الكتاب المقدس تشیر إلى نظام معین  مرأة زانیة وكمدینة عظیمة.اظهرت "بابل" في سفر الرؤیا ك

 مقدسة بال دنس وال امرأة إنها ).32-23: 5 أو جماعة معینة. فالمسیح له المجد له عروس حقیقیة هي الكنیسة (أف
غضن. وضد المسیح أیًضا له عروس هي "بابل"، هي جماعته التي تعمل ضد اإلیمان وتعاند اهللا وتحث على 

النجاسات. 
والمدینة تشیر إلى السكنى، فأورشلیم المقدسة تشیر إلى سكنى اهللا بین البشر لذلك دعیت مقدسة. ویمكن أن 

وبابل العظیمة تشیر إلى سكنى "ضد   ألن اهللا یسكن في داخلها.،نقول أن كل نفس أیًضا هي أورشلیم المقدسة
المسیح" بین البشر، لذلك ُدعیت "عظیمة" إذ هو عنیف. ویمكن أن یسمح لهذا الضد أن یستخدم أیة مدینة سواء 

ن كل نفس معاندة للرب هي بابل إ ولكن یمكننا أن نقول أیًضا ، فال یهمنا التفصیل،أكانت هذه بابل فعًال أو غیرها
ألنها مسكن إبلیس. 

إذن من هي بابل؟ 
 أي ترمز إلى محبي ، أنها تشیر إلى جماعة األشرار وطیخون اإلفریقيÎالقدیس أغسطینوسیجیب . 1

ناه ولذاته، المتعلقین به. غالعالم ومجده و
الشیطاني، إذ ُیعاد بناء بابل وتكون   أنها تشیر إلى مملكة ضد المسیح وعمله ویرى أغلب اآلباء األولین.2

مركًزا إدارًیا للتخطیط الشیطاني المعاند. غیر أنه لیس من الضروري أن تكون بابل في نفس الموقع القدیم، وال حاجة 
ألن تدعى "بابل" حرفًیا . وٕان كان البعض یرى أنها تدعى حرفًیا، وتقوم في نفس مكان بابل القدیمة. 

 یرى البعض أن بابل هذه صورة استعاریة للشكل الذي یقوم علیه نظام ضد المسیح الدیني والسیاسي بما .3

1 Augustine: Homilies on Psalms: p. 26. 
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. Ïیحمله من كل آالت للشر یمكن أن یستخدمها إبلیس في مقاومة الرب
التفاصیل   فيث دون أن نبح،فهى مجرد تعبیر للكشف عن حالة العداوة القائمة ضد اهللا بصورة أو بأخرى

 ولیس لكي ، ونفقد مفاهیمه وغایاته التي یرید أن یقدمها لنا ألجل خالصنا، لنعیش بها، حتى ال نشوه السفر،والكیفیات
  كمن یریدون أن یقیموا أنفسهم أنبیاء ألمور لیس لنا أن نبحث عنها.،نهتم بمعرفة دقائق الحوادث المقبلة

Ï لكن كثیًرا منهم نفوا هذا الفكر. ونحن ال نجد ،ضد المسیح مركزسیوجد  هناك هحاولت بعض الطوائف تأكید أن بابل الزانیة هي الباباویة الرومانّیة وأن 

. لهذا الفكر مكاًنا

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 رؤیا- األصحاح السابع عشر

 األصحاح السابع عشر

 بابل والوحش
صحاح عن بابل الزانیة وعالقتها بالوحش: ألیتحدث هذا ا

 .6 – 1    سماتها.1
 .18 – 7  سر المرأة والوحش.2

 سماتها .1
، ثم جاء واحد من السبعة المالئكة الذین معهم السبعة جامات"

 وتكلم معي قائالً : 
]. 1[" یاه الكثیرةمهلم فأریك دینونة الزانیة العظیمة الجالسة على ال

ومجيء   جامات.ةانتقل الرب بیوحنا إلى رؤیة جدیدة، إذ جاء واحد من السبعة المالئكة الذین معه السبع
 خاصة ضد المسیح نفسه ،رأة الزانیة، إنما لیكشف لنا مدى قسوة قلب اإلنسان الشریرمهذا المالك بالذات لیریه هذه ال

تهمهم بالعنف أو القسوة عن ن حتى ال ةوأتباعه. ویلیق أن یقوم بهذا الدور أحد المالئكة الذین یسكبون الجامات السبع
غیرهم. 

أما سمات بابل فهي: 
إذ یقدم اهللا نفسه عریًسا للنفس البشریة، لهذا یطلب القلب . "الزانیة العظیمة الجالسة على المیاه الكثیرة". 1

لهذا یسمى الكتاب المقدس   وبالتالي یدعى "زنا روحي".یة. وكل انحراف للقلب خارج الرب ُیحسب خیانة زوجكله
عبادة األصنام ومحبة المال زنا. 

 روح ضد ،أما جلوسها على میاه كثیرة فكما نعلم أن المیاه تشیر إلى الشعوب، أي یسیطر روح العداوة
 إذ نقرأ عنها "أیتها الساكنة ،تبهذا الوصف سبق أن اتسمت به بابل القدیمة التي خر المسیح، على شعوب كثیرة.

). 13: 51 (إر على میاه كثیرة"
 أي تشترك بالد وممالك ].2["  زناهاخمر وسكر سكان األرض من ،"التي زنى معها ملوك األرض. 2

 ،وبسقوط الملوك تستهوي أفكارهم شعوبهم  ویكون ذلك خالل انحراف ملوكها.،أخرى معها في شرها وتجدیفها
فینجذبون معهم في تجدیفهم بال تعقل وال تفكیر كالسكرى. 

 ،مرأة جالسة على وحش قرمزيا فرأیت ،"فمضى بي بالروح إلى بریة: جلوسها على وحش قرمزي. 3
" فهي تعیش في قحل إلى بریةنقله الروح إلى موضعها "]. 3["  له سبعة رؤوس وعشرة قرون،سماء تجدیفأمملوء 

شبع النفس وال یرویها. ي بریة قاحلة ال هوفالعالم الذي یحتضنها مهما بدا بخیراته ولذاته ، روحي وجفاف
 هو الشیطان العامل فیها، الذي تتربع علیه كل معاداة اهللا، كعرش یحتضن ،هذه المرأة تخفي تحتها وحًشا

 أن هذا الوحش هو جیش ضد المسیح الذي یستند علیه في مقاومة الكنیسة، ابن العسالیرى  اإلثم وفاعلي اإلثم.
وامتالؤه بأسماء تجدیف یشیر إلى ما یفكر فیه  أما لونه القرمزي فیشیر إلى سفك الدماء. والذي یعمل بروح الشیطان.
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، وسیأتي الحدیث عنهما في Ï سبق الحدیث عنهماةوالرؤوس السبع والقرون العشر سماء) من التجدیف.أوهو أنواع (
نفس اإلصحاح. 

 ومعها ، ومتحلیة بذهب وحجارة كریمة ولؤلؤ،"والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز تزینها وتجملها:. 4
 كیف ال تتزین حتى تخدع ،إنها عروس الوحش]. 4["  مملوءة رجاسات ونجاسات زناها،كأس من ذهب في یدها

 بل صناعي مخادع. ما أبعد هذه ا أي أن جمالها لیس طبیعيً ،إنها "متحلیة بذهب" الناس وتجذبهم إلى سمومها؟!
)! 12 العروس عن عروس المسیح الكنیسة المتزینة (رؤ

 فتتسربل بالشمس والقمر تحت رجلیها وعلى رأسها إكلیل ،هذه تتزین بالزمنیات للخداع، وتلك تزینها السماء
هذه تمسك في یدها كأًسا مملوء رجاسات ونجاسات زناها، وتلك حبلى تصرخ متمخضة  من إثنى عشر كوكًبا.

، فیعد اهللا لها هذه تقدم كل لذات العالم ألبنائها، وتلك ال تجد لها موضًعا  إنها تسیر في طریق الصلیب..ومتوجعة
هذه تتربع على عرش إبلیس، وتلك یقف منها التنین موقف الحاسد الذي یرید  .)6: 12 لكي یعولها (موضعا
. افتراسها

یقول ]. 5[" رّ . بابل العظیمة أم الزواني ورجاسات األرض اسم مكتوب: س"وعلى جبهتها: وقاحتها. 5
وعلى هذا فإن  ن الزانیات في القدیم كن یكتبن أسماءهن على أبوابهن حتى یأتي إلیهن من یهواهن.إ العالمة ترتلیان

 هذه المرأة بلغت بها وقاحتها ال أن تكتب اسمها على بابها بل على جبهتها افتخاًرا بالشر وتجاسًرا وتشبثًا بأعمالها.
 تعني أن لها معنى رمزًیا، هذا المعنى اعتراضیة إلیه، بل هي كلمة ا" فلم تأت مضاًفا و"بابل" مضافً ◌ّ سرأما كلمة "

 إنها مأوى األشرار المقاومین هللا. .معاندة اهللا" أي بابل" هو:
فكما أن الكنیسة تدعى "أورشلیم" و"صهیون" بكونها صارت مقدسة للرب، هكذا مملكة ضد المسیح تدعى 

 رمز للزنا الروحي والعناد. ،"بابل" مدینة إبلیس
 فتعجبت لما رأیتها ، ومن دم شهداء یسوع،"ورأیت المرأة سكرى من دم القدیسین: مقاومتها للرب. 6

تعجب أن هذه المرأة المتزینة والمتحلیة التي ُتظهر كل رقة وعذوبة في حقیقتها سافكة دم األبریاء ]. 6[ "عظیًماتعجًبا 
 یسوع بقتل شهدائه. ناالقدیسین، ال یلذ لها إال مقاومة رب

سر المرأة والوحش . 2
  لماذا تعجبت؟ : المالكي"ثم قال ل

 لها، أنا أقول لك سّر المرأة والوحش الحامل
 له السبعة الرؤوس والعشرة قرون. الذي

 الوحش الذي رأیت كان ولیس اآلن 
  ،وهو عتید أن یصعد من الجحیم

]. 8-7[" ویمضي إلى الهالك

 أي كان له سلطان على البشر ویشتكي علیهم ویأسرهم، ،كانواضح أن هذا الوحش هو الشیطان الذي 

Ï  1: 13راجع تفسیر رؤ .
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 إذ بالصلیب صار ملكوت اهللا في داخلنا، وصرنا نتمتع بحریة أوالد اهللا ، ألنه لم یعد له سلطان علینا"،ولیس اآلن"
یا رب "رجع السبعون بفرح قائلین:  أنه الغالبین الذین ال سلطان إلبلیس أو جنوده أو أعماله علیهم، لهذا یقول الكتاب

من السماء. ها أنا أعطیكم سلطاًنا   رأیت الشیطان ساقًطا مثل البرق:حتى الشیاطین تخضع لنا باسمك. فقال لهم
"إذ محا الصك الذي علینا في ). وقیل: 19-17: 10 (لو لتدوسوا الحیات والعقارب وكل قوة العدو وال یضركم شيء"

اًرا ه وقد رفعه من الوسط مسمًرا إیاه بالصلیب. إذ جّرد الریاسات والسالطین أشهرهم ج،الفرائض الذي كان ضًدا لنا
 الكل مشحون بما یؤكد انهیار قوة ، وسیر القدیسینÏ الكتاب المقدس وأقوال اآلباء).15-14: 2(كو ظافًرا بهم فیه" 

 ألنه قد تحطمت قوته ودخلنا بالرب معه في ،"كان ولیس اآلنالشیطان بالنسبة للمؤمن. لهذا یقول عنه سفر الرؤیا "
الملكوت األلفي كعربون للملكوت األبدي الذي هو امتداد للملكوت األلفي لكن لیس في هذا العالم وال كمن هم في لغز 

بل في أمجاد علنّیة أبدّیة. 

ومع الصالة ارشم نفسك بالصلیب على جبهتك وحینئذ ال تقترب [: ذهبي الفمالقدیس یوحنا الوكما یقول 
 .]Ð ألنك تكون متسلًحا ضدهم،إلیك الشیاطین

" فهو إعالن عن صعود سلطانه مرة أخرى  ویمضي إلى الهالك،وهو عتید أن یصعد من الجحیم" :أما قوله
وسیتعجب  ":لهذا یقول  لكنه سرعان ما یمضي إلى الهالك األبدي إلى جهنم.،في شخص ضد المسیح كما رأینا

 حینما یرون الوحش أنه ، الذین لیست أسماؤهم مكتوبة في سفر الحیاة منذ تأسیس العالم،الساكنون على األرض
 ، إذ یرون الوحش،سیتعجب أتباع ضد المسیح األرضیون المادیون في تفكیرهم]. 8[ " مع أنه كائن،كان ولیس اآلن

أي إبلیس الذي كان له سلطان وقد انتزع منه قد صار كائًنا، عادت إلیه قوته وصار كأنه ال ُیقهر ومملكته ال تزول، 
یسكب من األرضیات بسخاء على أتباعه. 

"هنا الذهن الذي له حكمة. 
  .السبعة الرؤوس هي سبعة جبال علیها المرأة جالسة

 وسبعة ملوك خمسة سقطوا وواحد موجود 
. وآخر لم یأت بعد ومتى أتى ینبغي أن یبقى قلیالً 

 والوحش الذي كان ولیس اآلن فهو ثامن 
]. 11-9[" وهو من السبعة ویمضي إلى الهالك

 أن الخمسة رؤوس الذین سقطوا هم خمسة ملوك وهم یمثلون دوًال عظیمة ملكت ولیطسیباألب أیرى 
وسیطرت على العالم: 

 .يبختنصر الكلدان. 1

 ي.دقورش الما. 2

. ىدارا الفارس. 3
 سكندر الیوناني.. إ4

Ï وحیاة الصالة األرثوذكسیة3راجع أقوال اآلباء عن سلطاننا على إبلیس بواسطة الصلیب في كتاب "اهللا مخلصي ج " .
2 Homilies on St. Matt., 60. 
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  األربعة الذین ملكوا بعده.. 5
مملكة الرومانیین وهى الدولة التي كانت أثناء كتابة السفر.  . 6
مملكة ضد المسیح التي ستأتي في آخر األزمنة. . 7

 K أنهم یمثلون جمهوًرا من الملوك الظالمین الذین اضطهدوا المؤمنین عبر القرونیریناؤساالقدیس ویرى 
انوس المضطهد للكنیسة واآلتي تيدون التقید بأسماء معینة أو عدد معین، وأن الموجود حالًیا (أثناء الكتابة) هو دوم

 والكل قد سیطر على قلبهم الشیطان. Kهو ضد المسیح.
 أي له نفس الروح العدائّیة التي للملوك الظالمین السابقین. فقد K أي الوحش، وهو من السبعةالثامنأما 

 ما مر على الكنیسة منذ آدم إلى یوم مجيء ضد المسیح من اضطهادات ل كأنه یقول إن كKذكره بمفرده
هذا ما یكشفه لنا الوحي عن ضد  ومضایقات، هذا كله یوضع في كفة وما یثیره ضد المسیح یوضع في كفة أخرى.

المسیح فسیكون في شره یفوق مجموع كل الشرور التي أثیرت ضد اهللا منذ نشأة البشریة. 
 والعشرة القرون التي رأیت هي عشرة ملوك "

 ،لم یأخذوا ملًكا بعد

 لكنهم یأخذون سلطاًنا كملوك ساعة واحدة مع الوحش. 
 هؤالء لهم رأي واحد ویعطون الوحش قدراتهم وسلطانهم. 

،  والخروف یغلبهم،هؤالء سیحاربون الخروف
 ألنه رب األرباب وملك الملوك والذین معه 

 ].14-12[" مدعوون ومختارون مؤمنون
 ضد المسیحنه یخضع لأصحاح السابع لدانیال ما یقوله ابن العسال أل في تفسیر االقدیس إیرونیموسیقول 

وأن العشرة منهم سبعة یقبلونه ویرضون به، وأما الثالثة  عشرة ملوك یسلمونه كل إمكانیتهم وطاقاتهم لمحاربة الحمل.
فیقاومونه أوًال فیغلبهم. وبهذا یسیطر ضد المسیح على الجمیع. 

 إذ هم ، بل من أجل الذین معه، لیس من أجل نفسه، هكذا بل یغلبهم،والعجیب أن الحمل ال یتركهم
" فال یتركهم إلى النهایة. مدعوون ومختارون ومؤمنون"

وكیف یغلب الحمل؟ 
 وسیجعلونها خربة ،ون الزانیةضغب فهؤالء سي،الوحش وأما العشرة القرون التي رأیت على ":یقول الرائي

 ویعطوا الوحش ملكهم ،ألن اهللا وضع في قلوبهم أن یصنعوا رأًیا واحًدا  ویأكلون لحمها ویحرقونها بالنار.،وعریانة
]. 18-16[" والمرأة التي رأیت هي المدینة العظیمة التي لها ملك على ملوك األرض حتى تكمل أقوال اهللا.

 فربما ینقلب الملوك . فال نعرف ماذا یحدث،هذه بدایة الغلبة للحمل وأتباعه أنه یترك الشر یفسد نفسه بنفسه
 أي مركز عمل الوحش الشیطاني، أي یحدث انشقاق بین السلطانین الزمني والروحي ،العشرة لیبغضوا بابل الزانیة

 فال یطیق البشر ، أي یجردونها من كل حیویة، فیقوم الملوك علیها ویجعلونها خربة، وأتباعهضد المسیح(الشیطاني) ل
، ویأكلون لحمها داء لها.ع، فتصیر في خزي وعار ألن من كانوا یسندونها صاروا أوعریانة التطلع إلیها وال یقبلونها.

 حتى ال یتركوا لها أثًرا، وهذه هي عادة ویحرقونها بالنار وهنا یكشف مقدار الُسعر الذي یحل بهم في الفتك بها.
الملوك عند افتتاح مدن عظیمة. 
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وكل ما یفعلونه یصنعونه لحساب المسیح، حتى وٕان كانوا یفعلونه بدافعهم الشخصي، لكنهم من غیر أن 
 أولئك القائمین بالتخطیطات ،ة الشیطانیةنيالمدالتخطیطات " أن تقاِوم اهللا وضع في قلوبهم أن یصنعوا رأیهیدروا "

.  وینتهي األمر إلى تحطیم بعضها البعض،الروحیة الدنسة
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 صحاح الثامن عشراأل

 سقوط بابل
 عروس الوحش: ،سقوط بابلصحاح عن ألیتحدث هذا ا

 .3-1  إعالن سقوط بابل.1
  .8- 4  دعوة المؤمنین العتزالها.2
. 10-9  ملوك األرض أ. الراثون لها.3
. 16-11  تجار األرضب. 
 .20-17  الوسطاءج. 
 .24-21  تأكید سقوطها.4

 إعالن سقوط بابل. 1
 أي بعدما نظر المرأة الزانیة، بابل، أي الشعب المنحرف وراء ضد المسیح مع رعاته الذئاب ،"ثم بعد هذا"

 الخاطفة المعاندین هللا، وما اتسمت به هذه المرأة الجالسة على الوحش من إغراءات وأضالیل یعود فیتحدث عن حالها.
 هو مالك مملكة ضد المسیح وانحطاط ، یكشف عن فكر روحي معین، الحدیث أیًضا رمزي استعاريناوه

 ویشوه معانیه السامیة. ، إذ یفقد غایة السفر، من یأخذ ما ورد بمعنى حرفيئ لذلك یخط،عمله
 رأیت مالًكا آخر نازًال من السماء و"

، له سلطان عظیم
]. 1[" بهائهواستنارت األرض من 

ال نستطیع القول بأنه في أیام ضد المسیح یظهر فعًال مالك وینادي بما سنسمعه فیما بعد، وٕانما هو إشارة 
 أن یروا هالك بابل الشریرة. ، حتى أصحاب الدرجات السامیة ذوي السلطان العظیم،إلى اهتمام السماء

 بابل ، سقطت "سقطت: الذي سبق فأعلن بروح النبوة السماوي قائالً إشعیاء النبيوربما یقصد بهذا المالك 
 بیدري ما سمعته من رب الجنود إله إسرائیل يدیاستى وبن  كسرها إلى األرض. یا،وجمیع تماثیل آلهتها المنحوتة

 إشعیاء النبي، وها هو یسمعه الرائي هفإن ما یعلنه إله الكنیسة رب الجنود سمع). 10-9: 21 (إش أخبرتكم به"
صادًرا أیًضا عن مالٍك سماوٍي من طغمة عالیة، وهو یصرخ بما قاله الرب نفسه: 

:  قائالً ،"وصرخ بشدة بصوت عظیم
،  سقطت بابل العظیمة،سقطت

، وصارت مسكًنا للشیاطین
، ومحرًسا لكل روح نجس

 ومحرًسا لكل طائر نجس وممقوت. 
 ألنه من خمر غضب زناها قد شرب جمیع األمم، 

 وملوك األرض زنوا معها، 
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]. 3-2[" وتجار األرض استغنوا من وفرة نعیمها
لقد صارت خراًبا... سقطت، سواء في هذه الحیاة أو في الحیاة األخرى. 

إنه یقدم لنا صورة مؤلمة لتلك المتعجرفة وما بلغت إلیه، إذ صارت خراًبا ال یسكنها البشر بل الشیاطین، وال 
 هذه هي نهایة كل شر، وهذه نهایة مملكة یقبلها روح مقدس بل تصیر محرًسا لكل روح نجس وطائر نجس وممقوت.

ضد المسیح. 
وما یقوله هنا عن ضد المسیح وعروسه إنما هو حادث لكل إنسان یسلك متعجرًفا ویسكر من خمر غضب 

 األرض، هكذا ُیدعى على وهم بعد ، ویتمتعون بالسماویات"أورشلیم السماویة"الزنا الروحي. ألنه كما ُیدعى المؤمنون 
 النفوس  هذه ال یسكنهم سوى إبلیس الذي یستریح في، فیصیرون خراًبا، ویصیبهم الدمار"بابل"المعاندون في كل جیل 

 النفوس المجدبة التي بال حیاة وال ثمر مأوى للطیور هالقفرة، مرسًال كل آالته الشیطانیة إلى هناك. كما تصیر هذ
 لها موضًعا بینهم. جدها األحیاء وال تكن ال یسيلتاالنجسة الممقوتة 

-10: 34 كما قال بنفس المعنى عن آدوم ()22-21: 13وقد سبق أن تنبأ بذلك إشعیاء النبي عن بابل (
من وفرة نعیمها.  یهم وتلذذهم وتغن،ما اتسمت به من أن تسكر اآلخرینمرغم بالإنها مجدبة ). 15

 دعوة المؤمنین العتزالها .2
: "ثم سمعت صوًتا آخر من السماء قائالً 

، اخرجوا منها یا شعبي
  ولئال تأخذوا من ضرباتها. ،لئال تشتركوا في خطایاها

]. 5-4["  وتذكَّر اهللا آثامها،ألن خطایاها لحقت السماء
 وطالبهم  یحذر شعبه أال یشتركوا معهم في شرهم.أآخر نهایة األشرار بدببعدما كشف اهللا بطریق أو 

الخروج یحمل معنیین:  بالخروج منها. هذا 
 "لست أسأل أن : مهما تكن الظروف، لهذا یقول الرب، أي رفض مبادئهم وسلوكهم، خروج روحي.1

). 15: 17(یو تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشریر" 
 وذلك كما سیطلب النبیان من الكنیسة في العالم أن تهرب إلى الجبال ،والخروج المادي الفعلي ما أمكن. 2

 حتى ال یصطدم الضعفاء بضد المسیح وأتباعه ویتعثرون بهم. ،والبراري
، "جازوها كما هي أیًضا جازتكم

 وضاعفوا لها ضعًفا نظیر أعمالها. 
]. 6[" مزجوا لها ضعًفاافي الكأس التي مزجت فیها 

، لكن المقصود هو رفض المؤمنین لفكر األشرار، ة" أن تحاربها الكنیسة حرًبا ماديّ جازوهاال یعني بقوله "
 إذ تصیر الكنیسة دیَّانة لها وشاهدة ،ونبذ الكنیسة أفكار بابل بالهروب منها روحًیا ومادًیا یجعل دینونتها مضاعفة

ولعل سر مجازاتها ضعًفا هو أن خطیتها مضاعفة.  علیها یوم الدین.
 ال مجد اهللا. ،نها تطلب مجدها الذاتي. أل1
  وال تبحث عن السعادة األبدیة.،ألنها تطلب النعیم األرضي واللذة الزمنیة . 2

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 رؤیا- األصحاح الثامن عشر

  

لهذا یقول الكتاب: 
َدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذاًبا وحزًنا ، "بقدر ما مجَّ

  :ألنها تقول في قلبها
  ولن أرى حزًنا. ، ولست أرملة،أنا جالسة ملكة

: من أجل ذلك في یوٍم واحٍد ستأتي ضرباتها
، موت وحزن وجوع وتحترق بالنار
]. 8-7["ألن الرب اإلله الذي یدینها قوي

د ذاتها یتخلى عنها الرب إنكأنه یقول  فتعود إلى ، ما تناله من جزاء هو ثمرة طبیعیة لعملها. بقدر ما ُتمجِّ
القدیس أغسطینوس وقد أدرك اآلباء ذلك واختبروه، ففي الفترة التي عاش فیها  موتها وحزنها وجوعها وفسادها.

: ممِجًدا ذاته كان عدًما، میًتا، لیس فیه فرح وال شبع وال راحة إذ یقول
 نعم... إنني في كل مرة ابتعد فیها عنَك أسقط في العدم والفساد. [

 .]Ï أنا الذي لیس له وجود،یا لشقائي، فإنه لم یكن لي معرفة أن فیك غناي
أیها الطریق والحق والحیاة... یا مبدد الظلمة والشر والضالل والموت... [

 الذي بدونك یصیر الكل في لیل دامس. ،أیها النور
 الذي بدونك ال یوجد سوى الضالل. ،أیها الطریق

 .]Ð بدونك یخیم الموت على الجمیع،أیها الحق الذي
في أكثر من موضع أن لالعتراف جانبین هما أن نعترف بخطایانا  Ñالقدیس أغسطینوسوكما یقول 

 متالزمان. أما من یمجد ذاته واالثنانوضعفنا فیتمجد اهللا، وأن نعترف بمجد اهللا وعمله معنا فنعرف ضعفنا الذاتي. 
فهو یهین اهللا والعكس بالعكس. 

 أي الكبریاء وتمجید ذاته، والتي بها حارب آدم وأسقطه ،هذه هي الخطیة األولى التي سقط فیها الشیطان
 لكنه وهو واآلب واحد، قبل الصلیب واالآلم متخلًیا ، یسوع الذي له المجد الحقیقيناوأسقط معه أوالده، وحارب بها رب

عن أمجاده لیأخذها من ید اآلب فتأخذها البشریة في شخصه. 
 ذات األرضیة. مل اللذة الجسدیة أو ال، أوأمَّا الخطیة الثانیة فهي خطیة التنعم

لذات األرضیة من أجل السعادة م فتبقى رافضة ال،یلیق بالنفس أن تعرف أنها أرملة، عریسها في السماء
  متجاهلة سعادة السماء فتموت وهى حیَّة.،األبدیة. أما من تقول أنها ملكة لها حق التنعم والتلذذ في العالم كیفما ترید

 ، أنا ولیس غیري، ال أقعد أرملة: القائلة في قلبها، أیتها المتنعمة الجالسة بالطمأنینةایقول الكتاب موبًخا "اسمعي هذ
 وتقع علیك مصیبة ال تقدرین أن ه،... یأتي علیك شر ال تعرفین فجراالثنانوال أعرف الثكل. فیأتي علیك هذان 

 1(وأما المتنعمة فقد ماتت وهى حیَّة" "ویقول ). 11-8: 47(إش  وتأتي علیك بغتة تهلكة ال تعرفین بها" ،تصدیها
). 6: 5تي 

Ï171 ص ، 1967،  الحب اإللهي .
Ð168 ص ، 1967،  الحب اإللهي .
Ñالمزامیر. على  راجع عظاته على العهد الجدید و
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 الراثون لها .3

ملوك األرض أ. 
، "وسیبكي وینوح علیها ملوك األرض

، تنعموا معها زنوا والذین
  حریقها.  دخانحینما ینظرون

:  قائلین، عذابها خوفواقفین من بعید ألجل
،  بابل المدینة القویة، ویل. المدینة العظیمة،ویل

]. 10-9[" ألنه في ساعة واحدة جاءت دینونتك
 ألنه بالحقیقة یوم هالك بابل یهلك معها الذین تنعموا معها. لكنه هنا یتصور ماذا !صورة استعارّیة رمزّیة

 ،كانت تعتمد علیهم  فإذ بها قد هوت في ساعة واحدة.،یكون علیه حال هؤالء أیًضا. إنهم كانوا یظنونها قویة وراسخة
إذ جذبتهم بلذاتها وشهواتها لكي خاللهم تغلب وتنتصر. اآلن وقفوا كأطفاٍل خائبین بال سلطان وال قوة. اتكل كالهما 

 كالهما یسقطان في حفرة. ،ىم ألن أعمى یقود أع، مًعااالثنانعلى اآلخر وهوى 
لذات العالم قد ضعفوا جًدا أمامهم فینوحون مزمان الدینونة قریب، وسیقف كثیرون یتأملون من خدعوهم ب

!  بل ألنهم قد انجرفوا معهم في تیارهم وصاروا شركاءهم في النصیب المؤلم،لیس من أجلهم

تجار األرض ب. 
،  وینوحون علیها،"ویبكي تجار األرض

]. 11[" ا بعدمألن بضائعهم ال یشتریها أحد في
لذات، أما هؤالء فخدعتهم بمحبة الفضة. إذ اغتنوا ماألولى، فاألولى انخدعت بالشهوات والكهذه الفئة لیست 

 یغتنون یوًما فیوًما، ، الشر والتضلیل. وكانوا یظنون أنهم یخلدون إلى األبد على األرض طرقفي هذا العالم باستخدام
  في طرفة عین كسدت بضائعهم ولم یعد هناك من یشتریها.،لكن في لحظة

وبكاء هؤالء أیًضا هو من أجل أنفسهم ولیس على أموالهم. إنهم ینوحون ألنهم خرجوا صفر الیدین. 
ن هذه إ Ïالقدیس أغسطینوسولكن كما یقول  ویعدد سفر الرؤیا التجارة التي كانت تروجها بابل أیام شرها.

األمور (أي مواد التجارة) لیست في ذاتها شریرة وال هي صالحة. إنما هي صالحة بالنسبة للصالحین الذین یحسنون 
 ... أساءوا جمیًعا استخدامها.وبابللقد أساء التجار   وشریرة بالنسبة لألشرار الذین یسیئون استخدامها.،استخدامها

یبدأ بالذهب وینتهي بنفوس البشر كتجارة، معطًیا للذهب قیمة أكثر مما لنفوس البشر. أي شر أعظم من 
هذا؟ 

  "بضائع من الذهب والفضة والحجر الكریم واللؤلؤ والبز واألرجوان والحریر والقرمز".:ليأدوات للتجم. 1
 بل للخداع والتضلیل. ،وقد رأینا أنها كانت متحلیة بهذه األمور ومتنعمة بها. ال تستخدمها فیما هو للخیر

 وكل إناء من أثمن الخشب والنحاس والحدید ، وكل إناء من العاج، "كل عود ثیني:ألثاثات الفاخرة. ا2
 أن العود الثیني هو أنواع معینة ثمینة من الخشب مثل األبنوس والعناب والصندل. ابن العسالویرى ]. 12[" والمرمر

Ï .عظات على فصول منتخبة من العهد الجدید، قام بترجمتها المؤلف 
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 "وقرفه وبخوًرا وطیًبا ولباًنا وخمًرا وزیًتا وسمیًذا وحنطة وبهائم :مواد للتنعم في األكل والشرب والشم. 3
وغنًما". 

 "وخیًال ومركبات". :ما هو لألُّبهة والعظمة. 4
  ].13["  "وأجساد ونفوس الناس:وأخیًرا ما هو في نظرها بال قیمة أي استعباد الناس. 5

 جمیعها كسدت، ففقد التجار كل شيء، إذ یقفون یوم خرابها مندهشین كیف زالت هذه التجارة، ةهذه التجار
ویصیر هؤالء التجار مبكتین لها عندما تراهم، وهم ُیبكتون عندما یرونها. وهكذا . وأین هي طاقة األشرار الشرائیة

یصیر الكل في عذاب أبدي، إذ یقول: 
، "وذهب عنك جني شهوة نفسك

  ].14["  ولن تجدیه فیما بعد،وذهب عنك كل ما هو مشحم وبهي
یتأمل التجار األشرار الذین كانوا یتاجرون لیس بأمانة كأناس عاملین فیما للرب، بل یثیرون األشرار لصنع 
الشر من أجل رواج تجارتهم، هؤالء سیقفون مندهشین قائلین: "أین ذهب عنك جني شهوة نفسك؟ لقد قضیتي عمرك 

 ثمنه من أجل التنعم لكي تكوني في تخمة من بلغشهواتك، ولم تحرمي نفسِك من أمر ما مهما إشباع كله من أجل 
" تیه!يجهة إشباع تنعمك. لكنني أراك اآلن فارغة وخاویة من كل ما اشتر

 "تجار هذه األشیاء الذین استغنوا منها 
 سیقفون من بعید من أجل خوف عذابها یبكون وینوحون.

،  ویل للمدینة العظیمة، ویل:ویقولون
، المتسربلة ببز وأرجوان وقرمز

 ].16-15[المتحلیة بذهب وحجر كریم ولؤلؤ. 
یعید إلینا هذا المنظر ما قد حدث في صورة مبسطة یوم التقى یهوذا الخائن مع الكهنة في الهیكل. هو ال 

 ألنه أدرك أنه قد خسر كل شيء، وهم ال یطیقون أن یلمسوها ألنها ثمن الرب ،یطیق أن یحمل الفضة في یدیه
ولكن في یوم  هذه وقفة انتهت بانتحار یهوذا وزوال الكهنوت الیهودي.  في عذاب ولكن بال جدوى!واكل كانالء. يالبر

الهالك األبدي ال یستطیع الذي أثار الشر أو الذي قبله أن ینتحر أو یهرب بالموت من الموت األبدي! إنه عذاب ما 
  وینوحون بال رجاء وال أمل! ویبكون إذ یتأملون تصرفاتهم القدیمة،بعده عذاب

الوسطاء ج. 
  ألنه في ساعة واحدة خرب غنى مثل هذا

 "وكل ربان وكل الجماعة في السفن والمالحون وجمیع عمال البحر
 وقفوا من بعید. 

:  قائلین،وصرخوا إذ نظروا دخان حریقها
 أیة مدینة مثل المدینة العظیمة.

، لقوا تراًبا على رؤوسهمأو
:  قائلین،نائحینووصرخوا باكین 

  ویل. ،ویل
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، المدینة العظیمة التي فیها استغنى جمیع الذین لهم سفن في البحر من نفائسها
 ألنها في ساعة واحدة خربت. 

، أفرحي لها أیتها السماء والرسل القدیسون واألنبیاء
]. 20-17[" ألن الرب قد دانها دینونتكم

یكشف هذا المنظر المؤلم عن جماعة الوسطاء الذین یساعدون الناس على شرهم. هؤالء یقفون یوم الهالك 
 حزنهم - وقد عبر عن ذلك بإلقاء التراب على رؤوسهم - ویصرخون نائحین كیف ازداداألبدي من بعید، وكلما رأوهم 

أن ما كانوا یحسبونه مصدر غنى لهم وسعادة صار موضوع شقاء وهالك! 

 :النتیجة
 ،صحاح هو أنه بقدر ما یزداد اتحاد المؤمنین كأعضاء في جسد الربإلما یرید أن یؤكده الرب في هذا ا

 وتكون السماء كلها في فرٍح ،وقدر ما تكون الشركة غایة في القوة بین العریس وعروسه وبین العروس والسمائیین
المتنعمون یقفون من بعید. الكل ال جد في البحیرة المتقدة نفوًرا وضیًقا وهروًبا... ن ،وبهجٍة ووحدٍة ما بعدها وحدة

یطیق أحدهم اآلخر! 
هكذا یرى كل  یسوع - البّر الحقیقي - في كل عضو من أعضاء الكنیسة، ماوكما یرى الكل شخص رب

فینفر منه وال یطیقه.  األبدي، عضو من األشرار خطیته في زمیله في الهالك 
 لكن كل واحٍد یقف منفرًدا في بكائه، منقسًما على زمالئه، ،وبالرغم مما اشترك فیه الكل من حزن ونحیب

فرحي لها أیتها االعًنا الیوم الذي فیه تعرف على بابل العنیدة. أما األبرار فیفرحون مًعا بروح واحد بال انقسام "
 مدركین أن الدینونة هي من عمل اهللا المحب الذي یهبهم األبدّیة ویدین بابل في ،"السماء والرسل القدیسون واألنبیاء

شرها. 

 تأكید السقوط .4
 تم سقوطها قال الرسول:  أنهوٕاذ أراد الرب أن یؤكد لنا

 "ورفع مالك واحد قوي حجًرا كرحى عظیمة
 ورماه في البحر قائالً : 

، هكذا بدفع سُترمى بابل المدینة العظیمة
]. 21[" ولن توجد فیما بعد

 وكما سقط الحجر هكذا )،64-63: 51هذا العمل الرمزي الذي قام به المالك صنعه إرمیا النبي قبًال (
غیر أنه یعلن أن سقوطها یكون بَدفعة قوّیة مرة )، 15:10 فرعون وجنوده في البحر األحمر (خرسقط سبق أن 

صورة استعاریة سبق أن استخدمها العهد في أما صورة الخراب فجاء به  واحدة. هكذا ُتلقى بابل العنیدة في نار جهنم.
القدیم، فأظهر في خرابها: 

 لن ُیسمع فیك فیما  بالبوق "وصوت الضاربین بالقیثارة والمغنین والمزمرین والنافخین:انتزاع أهل اللهو. 1
). 13: 26  حز،11: 14إش  راجع(بعد" 

 "وكل صانع صناعة لن یوجد فیك فیما بعد". :انعدام أصحاب الصناعات. 2
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). 10: 25إر راجع ( ]22["  "صوت رحى لن ُیسمع فیك فیما بعد:انعدام األعمال الضروریة للحیاة. 3
.  "ونور سراج لن یضيء فیك فیما بعد":ظلمة تامة. 4
: 16، 34: 7 راجع إر("  لن یسمع فیك فیما بعد، "وصوت عریس وعروس:انعدام الفرح واإلنجاب. 5

9.(  
أما سبب خرابها فهو: 

 "ألن تجارك كانوا عظماء األرض. 
 إذ بسحرك ضلَّت جمیع األمم. 
 وفیها وجد دم أنبیاء وقدیسین 

]. 24-23[" وجمیع من ُقتل على األرض
 بل كل المعاندین الذین احتقروا دم األنبیاء ،هذا یكشف لنا أنه ال یقصد ببابل بلد معین وال فترة معینة

إنه حدیث یمیل إلى التعمیم أكثر منه تخصیص فترة ضد المسیح وحدها. وهذا ما  والقدیسین وسفكوا دم شهود الرب.
 .Ïأخذت به حتى الكنائس غیر الرسولّیة

Ï ردمان في كتابه: اي أخذ بذلكThe Revelation of John, p.144. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 رؤیا- األصحاح التاسع عشر

 صحاح التاسع عشرألا

 نصرة السماء
صحاح تعلن نصرة السماء. ألفي هذا ا

 .10 – 1  األربعة هللویا.1
 .16 – 11  المسیح المنتصر.2
 .21 – 17  هالك ضد المسیح وأتباعه.3

 األربعة "هللویا" .1
 عاد لیحدثنا عن فرحة ،بعدما أعلن السفر عن سقوط بابل وحزن الساقطین معها وبها في الهالك األبدي

قدر ما یتسم سكان الهالك األبدي باالنقسام، تتسم السماء بالوحدة بو السمائیین بنصرة البشریة الغالبة بالمسیح یسوع.
إذ یقول: 

"من بعد هذا سمعت صوًتا عظیًما من جمع كثیر في السماء قائالً : هللویا". 
حمدوا ا أي "،"هللویا ": ینشدون مًعا قائلین،یمثل السمائیون جوقة واحدة بنغم روحي من وحي الروح أوالً :

 ،عشرین قسیًساال" هي تسبحة هذا الجمع الكثیر، وتسبحة األربعة وهللویاوالتهلیل أو " الرب" أو "لك الحمد یا رب".
وهذه التسبحة تتغنى بها الكنیسة خاصة في ]. 6[، وتسبحة كل السمائیین مًعا ]4[وتسبحة األربعة مخلوقات الحیَّة 

أثناء القداس اإللهي وختامه. كما یسبح بها الشعب في مردات قسمة األعیاد مرددین "آمین. اللیلویا". 
 "الخالص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا.

، ألن أحكامه حق وعادلة
، إذ قد دان الزانیة العظیمة التي أفسدت األرض بزناها

 ].2-1[ "نتقم لدم عبیده من یدهااو
 بل ،وهم في هذا ال یشمتون باألشرار، سّر تهلیل السماء األول أن اهللا أعلن عدله بإدانة بابل الزانیة العظیمة

یسرون من أجل انتزاع الشر. تلك الصورة المؤلمة التي بسببها كان یئن القدیسون. 
]. 3["  هللویا ودخانها یصعد إلى أبد اآلبدین:"قالوا ثانیة إذ ،ة تهلیلهاوق تكرار تلك الجثانًیا:

 ولن یمثلوا بعد خطًرا على ،نهم لن یعودوا یخرجون من البحیرة المتقدة أوصعود الدخان یطمئن السماء
یشیر إلى عدم إخماد النار فیها أیًضا صعود الدخان  الكنیسة المنتصرة التي نالت في نفس اللحظة أبدیتها الخالدة.

 كوقود ال یفنى بل یبقى هكذا مدخًنا! ، وأن من بها كمن هو یحترق،قط
 سیرى السمائیون في وقت واحد منظرین:

انتزاع الشر وٕادانته إلى األبد في البحیرة المتقدة بالنار بال نهایة! أ. 
تمجید الخیر وتكلیل القدیسین في العرس األبدي بال رجوع! ب. 
"وخر  : إذ یقول، یشترك مع تلك الطغمات السمائیة جماعة القسوس والمخلوقات الحیة في الفرحثالثًا:

 ].4["  آمین هللویا: قائلین، وسجدوا هللا الجالس على العرش،األربعة والعشرون قسیًسا واألربعة المخلوقات الحیة
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هنا یكشف لنا هؤالء السمائیون أن السجود  لم یقف الفرح هنا عند التسبیح بالكالم بل وبالخضوع والسجود.
ویقول  یشترك بها معهم السمائیون في الفرح والبهجة.و بل ،والمطانیات لیست فقط للبشر من أجل االنسحاق والتوبة

المداومة على السهر مع ضرب المطانیات بین الحین واآلخر ال  [ عن ارتباط السجود بالفرح:مار اسحق السریاني
 لذة المطانیات.. أعط نفسك للصالة وأنت تحصل على .فرحة الصالةتتأخر كثیًرا عن أن تكسب العابد المجتهد 

وتداوم فیها بسرور.] 
  أي هللویا الرابعة.رابًعا:

 "وخرج من العرش صوت قائالً : 
  الصغار والكبار. ،سبحوا إلهنا یا جمیع عبیده الخائفین

 وسمعت كصوت جمع كثیر وكصوت میاه كثیرة 
:  قائلة،وكصوت رعود شدیدة

]. 6-5[" له القادر على كل شيءإلنه قد ملك الرب اإفهللویا، 
 لقد صدر األمر بالتهلیل من العرش. وكأن كل ما یدیر تهلیالت السماء هو بوحي من الجالس على العرش.

الروح القدس الذي هیأ العروس وقدسها یطلب من السمائیین أن یبتهجوا مستقبلین العروس. وفعًال انطلقت ألسنتهم 
". كصوت جمع كثیر وكصوت میاه كثیرة وكصوت رعود كثیرة"

:  لكنها متحدة مًعا، قائلة، أصوات متعددة لطغمات كثیرةتوجدكأنه یقول 
، "لنفرح ونتهلل ونعطه المجد
، ألن عرس الخروف قد جاء

 ].7["  هیأت نفسهاوامرأته
وصار خالصهم ، هذا هو الموضوع الثاني لتهلیلهم أن القدیسین جاءوا إلى العرس، وتكللوا مع الرب عریسهم

كامًال أبدًیا. وهم یتهللون كأصدقاء للعریس والعروس. 
هذا العرس هو اتحاد حقیقي للحمل مع عروسه في كماله. هذا العرس سبق أن أخبرنا به: 

 "كل مجد إبنة الملك في خدرها". :45 في المزمور تلالمر. 1
وحزقیال النبي  .)5:54( "ألن بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه" : مثل إشعیاء النبي القائلاألنبیاء. 2

ُجلي وال ر "أنك تدعینني :وهوشع النبي یقول). 14-7: 16یصف ما قدمه الرب من بركات للمؤمنین كعروس له (
). 16: 2(تدعینني بعلي" 

). 10-1: 25، 10-2: 22، 15: 9( مت  نفسه في أمثاله السید المسیح. 3
). 29: 3 یو( "من له العروس فهو العریس" : یقولیوحنا المعمدان. 4
"هذا السّر (الزواج) ). 2: 11 كو 2( "ألني خطبتكم لرجل واحد ألقدم عذراء عفیفة للمسیح" :الرسل. 5

). 32: 5(أف  " ولكنني أنا أقول من نحو المسیح والكنیسة،عظیم
ین للولیمة وال ضیوًفا  وٕانما ندخل إلى فرح  فى السماء،من هنا نعرف مكاننا في األبدیة أننا لسنا مجرد مدعوِّ

 هذا جماله ومجده! ،سیدنا عروًسا لعریس
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 ألن العرس قد تم، واالتحاد قد تحقق وكمل لكنه ،" ولیس "عروسه"امرأتهنا "دعوویجدر بنا أن نالحظ أنه ي
ال یشیخ وال ینتهي لهذا تدعى الكنیسة في ذلك الوقت "عروًسا" كما تدعى زوجة، ألنها صارت في حضن عریسها 

الخالد الذي لن تفارقه أبًدا! 
وكیف تقبلنا السماء عروًسا لها كل هذا البهاء؟ 

]. 8[" ألن البّز هو تبررات القدیسیننقًیا بهًیا، "وأعطیت أن تلبس بًزا یقول الكتاب: 
 لكنها رغم مثابرتها وجهادها، ورغم انتساب التهیئة إلیها إال أنها لم تأِت بهذه التهیئة من ،لقد هیأت نفسها

 وكما یقول )11: 21 إنها تتزین بكل فضائل عریسها، لها مجده ولمعانه (رؤ  بل تأخذ مما للمسیح وتتزین.،عندها
: 16 حز( الذي جعلته علیك یقول السید الرب" ، ألنه كان كامًال ببهائي،الكتاب "وخرج لِك اسم في األمم لجمالك

14( .
 ناسبین ما ]،6 [""قد ملك الرب اإلله القادر على كل شيءنعود إلى أصدقاء العروسین لنجدهم یقولون 

لهذا أیًضا عندما یدخل   عاكًسا مجده وجماله علیها.،إذ ملك على كنیسته ملكیة كاملة،تتمتع به العروس إلى اهللا 
الكاهن الهیكل ویلبس الثوب الكتاني األبیض لخدمة األسرار المقدسة یذكر دخول الكنیسة كلها السماء كعروٍس متزینة 

 الرب قد ملك ولبس الجالل"."فیترنم بالمزمور 
ل له: ي إذ ق،وأخیًرا یشترك المالك المرافق للرسول في البهجة السماویة

ین إلى عشاء عرس الخروف.ا" .. كتب طوبى للمدعوِّ
 ].9[" وقال هذه هي أقوال اهللا الصادقة

بون. فماذا یكون حال العروس صاحبة العرس التي من أجلها المدعوون  لحضور عشاء العروس مطوَّ
! ارتجت السماء كلها متهللة

 وصار عشاء مع الرب یبقى إلى األبد بعد طول ،" فربما ألن نهار الحیاة الزمنیة قد مالعشاءأما قوله "
) نجد لهن مصابیح ألنهن مدعوات إلى عرس 25وفي مثل العذارى الحكیمات والجاهالت (مت  نهار مملوء بالتعب.

 مسائي.
أمام محبة هذا المالك لم یتمالك الرسول نفسه فقال: 

 "فخررت أمام رجلیه ألسجد له. 
 فقال لي أنظر ال تفعل! 

 خوتك الذین عندهم شهادة یسوع. إأنا عبد معك ومع 
]. 10[" سجد هللا. فإن شهادة یسوع هي روح النبوةا

له، یتعبد له إ أراد السجود له كا لهذ،ظن الرسول في المالك أنه المسیح[ :البابا أثناسیوس الرسوليیقول 
 .]Ïوذلك لما رأى فیه من جالل وبهاء وجبروت

Ï 3 ضد األریوسیة مقال .
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 كسجود یعقوب لعیسو ،والكتاب یأمرنا بعدم السجود للعبادة لغیر اهللا، إّال أنه یقدم لنا سجوًدا لغیر العبادة
)، وسجود بني یعقوب لیوسف أخیهم عالمة الوالء، وسجود 33 سبع مرات إلى األرض لصرف روح الغضب (تك

 ).23 ْث عالمة حب واعتراف بالجمیل (تكحإبراهیم أب اآلباء لبني 
 خوته الذین عندهم شهادة یسوع.إ معلًنا أنه عبد معه ومع ،وبهذا رفض المالك أن یسجد له الرسول للعبادة

هذه الشهادة للرب أنه جاء متجسًدا ومات وقام، وأنه سیأتي لیدین األحیاء واألموات هي روح النبوة وغایتها 
ومركزها. 

 المسیح المنتصر .2
رافق اإلعالن عن العرس السماوي والولیمة األبدیة أمران: 

أولهما: الحدیث عن شخص المسیح. 
ثانیهما: الحدیث عن هزیمة ضد المسیح وأتباعه. 

 وعمله تجاه عروسه ،فال یمكن الحدیث عن العرس السماوي دون الحدیث عن صاحب العرس المنتصر
ألجل زفافها، لهذا یقول: 

  ،"ثم رأیت السماء مفتوحة
 والجالس علیه یدعى أمیًنا وصادًقا ، وٕاذا فرس أبیض

  ].11 [وبالعدل یحكم ویحارب
، وعلى رأسه تیجان كثیرة، وعیناه كلهیب نار

]. 12-11["  لیس أحد یعرفه إال هو مكتوبسماوله 
سّر الحفل األبدي هو ما سبق أن أعلنه في الختم األول أنه محارب عنها ضد إبلیس وكل حیله. یركب 

، صادًقا وأمیًنا فیما وعد به Ð"، عیناه ال تنعسان وال تغفالن عن عروسهÏفرًسا أبیض محارًبا بسیف فمه "كلمة السالم
واسمه المكتوب الذي ال یعرفه أحد یعني أن جوهره ال  البشریة، یأتي كملك الملوك حامًال على رأسه تیجاًنا كثیرة.

 ألنه ال یعرف اهللا إال روح اهللا. ، ال مالئكًیا وال بشرًیا،یمكن إدراكه
 سمات ،، ویشیر الثوب إلى جسد الرب الممجد الذي یحمل آثار الصلیبهو متسربل بثوب مغموس بدم"و"

ویشیر الثوب إلى الكنیسة المتطهرة بدم عریسها.  الحب اإللهي، معلًنا أنه المتكفل بثمن الحفل كله: دمه األقدس.
 أي "اللوغوس" أو النطق اإللهي. أما سّر ذكر اسمه هكذا هنا فلكي یشجع ]،13[" سمه كلمة اهللا"ویدعى 

 تتمسك بالكلمة وتلهج فیها. نكنیسته أ
  ،"واألجناد الذین في السماء كانوا یتبعونه على خیل بیض

]. 14[" البسین بًزا أبیض ونقًیا

Ï1:16  تفسیر رؤ .
Ð14: 1  راجع تفسیر رؤ .
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أما   أي ال یعملون شیًئا خارًجا عنه أو منفصلین عنه.،"یتبعونه إرادته. "ونمیتمیتبع الكلمة جنود السماء 
: 1 ویجولون لخدمتنا (زك)، 12: 1زك ون عّنا (لُّ ركوبهم خیًال بیض فُیظهر عدم سلبیتهم في محبتهم لنا، إذ ُیص

). 7: 12  ویحاربون إبلیس عدونا (رؤ)،11
، "ومن فمه یخرج سیف ماِض لكي یضرب به األمم

  وهو سیرعاهم بعصا من حدید. 
]. 15[" وهو یدوس معصرة خمر سخط وغضب اهللا القادر على كل شيء

سبق أن رأینا أن السیف هو كلمة اهللا التي أرسلها تجاه األمم فحطمت الشر فصاروا (األمم) رعیة له، 
وهو یدوس معصرة خمر سخط اهللا، إذ هو وحده القادر أن  وأعضاء أحیاء في جسده السري أي الكنیسة عروسه.

یحتمل أجرة الخطیة في جسده فیموت عنا ویقوم بنا من موتنا. 
بقیامته أقامنا معه منتصًرا وناصًرا لنا وعلى الصلیب حمل خطایانا التي تحجب وجه اآلب إذ ال یطیقها. 

لهذا یقول: 
]. 16["  ملك الملوك ورب األرباب:"وله على ثوبه وعلى فخده اسم مكتوب
 سم فادیها "ملك الملوك"، وأما فخذه فیعني ناسوته المتحد بالهوته.ابقیامته صار لكنیسته أن یكتب علیها 

  هالك ضد المسیح وأتباعه.3
  ،"ورأیت مالًكا واحًدا واقًفا في الشمس

: ماءوسط السفصرخ بصوت عظیم قائًال لجمیع الطیور الطائرة في 
 له العظیم. إلهلم اجتمعي إلى عشاء ا

،  ولحوم قواد،لكي تأكلي لحوم ملوك
  ، ولحوم خیل والجالسین علیها،ولحوم أقویاء
]. 18-17["  حًرا وعبًدا صغیًرا وكبیًرا:ولحوم الكل

 مقابل ولیمة العرس األبدي نجد عشاء اإلله العظیم، ولیمة طیور جارحة دنسة أبدّیة شاملة لكل األسرار.
هذه الصورة االستعاریة تكشف عن شدة الهالك الذي یلحق بهم. وقد سبق استخدام نفس التصویر في العهد القدیم 

  وقد بدأ بإهالك العظماء المتكبرین.)،18-17: 39 (حز
 "ورأیت الوحش وملوك األرض وأجنادهم مجتمعین 

. لیصنعوا حرًبا مع الجالس على الفرس وجنده
 فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه 

 الصانع قدامه اآلیات التي بها أضل الذین قبلوا سمة الوحش 
، والذین سجدوا لصورته

  حیین إلى بحیرة النار المتقدة بالكبریت. االثنانوُطرح 
  ،والباقون قتلوا بسیف على الفرس الخارج من فمه

]. 21-19[" وجمیع الطیور شبعت من لحومهم
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ن ين اللذي هذ،بعد حدیثه عن الدینونة المرعبة عاد لیتحدث عن إدانة الوحش (ضد المسیح) والنبي الكذاب
 ویكون نصیبهما في یوم الدینونة مع ،سیظهران مرعبین للكنیسة في أیامهما، لكن اهللا یتمهل علیهما وأخیًرا یهلكهما

الباقین. 
 .14-12 صحاحاتألوقد سبق الحدیث عن هذا األمر بأكثر توسع في ا
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ثالث  الالباب
 

 

 مجد أورشلیم السماویة
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 20 ص  تالسماواید الشیطان وتمتعنا بملكوت يتق. 
 21 ص   وصف أورشلیم السماویة. 
 22 ص    تطویب الساكنین فیها .
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 مقدمة
بعدما تحدث سفر الرؤیا في أسلوب رمزي عن حال الكنیسة خالل جهادها على األرض إلى یوم لقائها 

 المعد لنا منذ تأسیس العالم. ، أي الملكوت األبدي،ة السماويوجيبالرب یسوع عریسها بدأ یحدثنا عن بیت الز
 بل هو امتداد لما یتمتع به هنا على األرض ،هذا الملكوت بالنسبة للمؤمن الحقیقي لیس غریًبا عنه

 والسلطان ،عربوًنا، وما یحیا به في الفردوس لحظة انتقاله. لهذا بدأ السفر بالحدیث عن الملكوت الذي نعیشه هنا
 أبدي ولقاء سماوي مع أبینا السماوي وجًها لوجه. المتداد كبدایة ،الذي لنا على إبلیس وجنوده
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 صحاح العشرونألا

 ید الشیطان يتق
 تالسماواوتمتعنا بملكوت 

"ملكوت اهللا الذي في  ففیه یحدثنا عن ،صحاحین التالیینلألصحاح مقدمة أو تمهیًدا ألیعتبر هذا ا
). 21: 17(لو داخلنا" 

  .3 – 1   تقیید الشیطان.1
  .6 – 4    القیامة األولى.2
  .10 – 7   حل الشیطان في آخر الزمان.3
  .15 – 11   الدینونة.4

 تقیید الشیطان. 1
  ،"ورأیت مالًكا نازًال من السماء معه مفتاح الجحیم

 وسلسلة عظیمة على یده. 
، فقبض على التنین الحیَّة القدیمة الذي هو إبلیس والشیطان

. وقیده ألف سنة
  ، وأغلق علیه،وطرحه في الجحیم

 وختم علیه لكي ال یضل األمم فیما بعد 
]. 3-1[" ال بد أن ُیحل زماًنا یسیًراذلك  وبعد ،حتى تتم األلف سنة

هذا المالك الذي نزل من السماء وله سلطان على الجحیم وقادر أن یربط الشیطان ویقیده رمز لمالك 
 ، حتى ُیمزق صك الخطیة، وُسمر على الصلیب من أجل البشر، الذي نزل من السماء، الرب یسوع،العهد

وكما یقول الكتاب   وبهذا یقدر المؤمن أن یدوس على إبلیس وقوته.،وبالتالي ال یكون إلبلیس مكان أو حق فیهم
 :Ïالمقدس

). 31: 12 "اآلن یطرح رئیس هذا العالم خارًجا" (یو
 مسمًرا إیاه ، وقد رفعه من الوسط، الذي كان ضًدا لنا،"إذ محا الصك الذي علینا في الفرائض

). 15، 14: 2 (كو"  ظافًرا بهم فیه (أي في الصلیب)، إذ جرد الریاسات والسالطین أشهرهم جهاًرا،بالصلیب
). 11: 16  فألن رئیس هذا العالم قد دین" (یو،"وأما عن دینونة

"رأیت الشیطان ساقًطا مثل البرق من السماء. ها أنا أعطیكم سلطاًنا لتدوسوا الحیات والعقارب وكل قوة 
). 19: 10 العدو وال یضركم شيء" (لو

 بل سلطانه، فلم یعد قادًرا أن ،نجد في العهد الجدید شواهد كثیرة تطمئن نفوسنا ال أن طبع إبلیس قد ُقیِّد
یملك على اإلنسان مادام لیس له في قلبه شيء. أما إذا اختار اإلنسان أن ُیدخل في قلبه شیًئا مما إلبلیس، 

بات الكنیسة األولى التي تهب للمؤمن رجاء وشجاعة لیحارب اوما أكثر كت فیكون قد سلم نفسه بنفسه للعدو.

Ï  3راجع القمص بیشوى كامل: "ُملك األلف سنة" سلسلة إیمان كنیستنا القبطیة األرثوذكسیة رقم .
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 مطمئًنا أنه بصلیب الرب یقیده ویحطمه. ،إبلیس بال خوف وال اضطراب
المالك النازل من السماء هو السید المسیح الذي أخرج الذین كانوا في  [إ:القدیس أغسطینوسیقول 

الجحیم على رجاء الفداء، كما ُقیَّد سلطان إبلیس حتى ال یكون له سلطان على مؤمنیه المجاهدین مدة جهادهم 
 .]Ïعلى األرض

 سنة فیمكن أن تفهم بطریقتین: 1000أما كون الزمن 
" هذا الذي Sabbathن الكنیسة في جهادها على األرض تعیش في یوم "الرب" أي سبت الراحة ". إ1

 من جهادهم. وأخیًرا نبتدأ بقیامة الرب وال یغرب أبًدا حیث یبقى هكذا راحة ال نهائیة بالنسبة للقدیسین، إذ یعبروا
 لذلك حسب زمنه بألف سنة! ،والیوم عند الرب كألف سنة یعیشوا في األبدیة كامتداد لحیاتهم ههنا.

  إذ تشیر األلف إلى كمال الزمن وكثرته.،إنه یشیر إلى كل زمان هذا العالم (منذ الصلب أو القیامة). 2
 واهًبا ألوالده أن یجاهدوا وال )،27: 3 إنها الفترة منذ دخول الرب "بیت القوي ونهب أمتعته بعد ما ربطه" (مر

 ویحل إبلیس حتى لو أمكن أن یضل المختارین أیًضا. ،یكون إلبلیس سلطان إلى أن یأتي ضد المسیح
ن الشیطان إوٕان كان قلة من الطوائف البروتستانتیة تزدري بهذا التفسیر قائلة في تهكم كیف تقولون 

 البروتستانت وخاصة اللوثریین یجیبون نالكني أترك إخوان .Ðمربوط ونحن نراه یعمل ویعمل؟ وٕانما سیقیَّد فیما بعده
على ذلك: 

وا أثر صفیردمان أن ربنا وتالمیذه استخدموا كلمات أقوى من الربط والسجن ليافمثًال یقول شارلس 
في   Joseph S. Exellوأورد  العمل الخالصي للمسیح على الشیطان. إذ قال "رئیس هذا العالم قد دین"...

رون بكل شدة ي آراء لمفسرین كثThe Biblical Illustratorمجموعة  ال أن إرین من إخواننا البروتستانت ُیصِّ
  وهو أن الشیطان مقید حالًیا بالنسبة للمؤمن الحقیقي.،یقبلوا هذا التفسیر

 القیامة األولى. 2
،  وأعطوا حكًما،"ورأیت عروًشا فجلسوا علیها

،  ومن أجل كلمة اهللا،ورأیت نفوس الذین قتلوا من أجل شهادة یسوع
، والذین لم یسجدوا للوحش وال لصورته

، ولم یقبلوا السمة على جباههم وعلي أیدیهم
 فعاشوا وملكوا مع المسیح ألف سنة. 

 وأما بقیة األموات فلم تعش حتى تتم األلف سنة. 
. هذه هي القیامة األولى

 مبارك ومقدس من له نصیب في القیامة األولى. 
، هؤالء لیس للموت الثاني سلطان علیهم

]. 6-4["  وسیملكون معه ألف سنة،بل سیكونون كهنة هللا والمسیح
 فماذا ،هنا یحدثنا عن القیامة األولى دون أن یذكر الكتاب المقدس في كل أسفاره عبارة "القیامة الثانیة"

؟ تعني القیامة األولى
 فملك الموت على كل النفوس، وصرنا نعیش بالجسد لكن نفوسنا ،إننا نعلم أن الخطیة دخلت إلى العالم

Ï  (بتصرف قلیل) 7: 20راجع مدینة اهللا .
Ð سنعود إلى فكرتهم هذه في الحدیث عن الملك األلفي .
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میتة بانفصالها عن مصدر حیاتها "اهللا".إًذا جاء الرب لیقدم لنا قیامة روحیة ألنفسنا قبل أن تتمتع أجسادنا مع 
نه تأتي ساعة وهي اآلن حین یسمع إیقول الرب "الحق الحق أقول لكم  أنفسنا بالقیامة العامة یوم الدینونة.

هذه القیامة لیست أمًرا ننتظره بل كما یقول ). 25: 5 بن اهللا والسامعون یحیون" (یوااألموات (بالروح) صوت 
: 2  الذي أقامه من األموات" (كو، التي فیها أقمتم أیًضا معه بإیمان عمل اهللا،مدفونین معه بالمعمودیة" :الرسول

12 .(
وبالتوبة أیًضا نتذوق القیامة ونحن بعد على األرض مجاهدین "استیقظ أیها النائم وقم من األموات 

 : فالرسول القائل.وهي موضوع اختبار مستمر في حیاة المؤمن الیومیة). 14: 5 فیضيء لك المسیح" (أف
ستمرار "ألعرفه وقوة قیامته وشركة ال یقول في صیغة ا)6-4: 2 "وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماویات" (أف

). 10: 3 مه" (فيآال
 إال أنها تعیش في الملك األلفي، آالمما تعانیه من مرغم بالن الكنیسة في جهادها إفبكل تأكید نقول 

القیامة األولى، متذوقة عربون السماویات. 
دم قكان اإلنسان آخر المخلوقات العاقلة، لكن هوذا قد صار ال[: القدیس یوحنا ذهبي الفموكما یقول 

 بولس ح لذلك یصر،لقد أحضر طبیعتنا إلى العرش اإللهي رأًسا. وبواسطة الباكورة صرنا إلى العرش الملكي...
 في المسیح یسوع. لیظهر في آخر الدهور اآلتیة غنى نعمته ،السماویات أقامنا معه وأجلسنا معه فيقائالً : "

لقد ظهر ؟ كیف نقول لیظهر في آخر الدهور اآلتیة؟ ألم یظهر اآلن). 7-6: 2أف " (الفائق باللطف علینا
فعالً . ولكن لیس لكل الناس بل لي أنا المؤمن، أما غیر المؤمن فلم یظهر له بعد هذا العجب. لكن في ذلك الیوم 

 .]Ïتتقدم كل البشریة لترى وتتعجب مما حدث. أما بالنسبة لي فیزداد األمر وضوًحا
 یسوع شاهدین له حتى الموت یتمتعون هنا بالقیامة األولى، ناإذن هؤالء الذین یحملون الصلیب مع رب

 ویسقطون تحت الموت الثاني ،أما بقیة األموات بالروح الذین ال یقبلون اإلیمان فال یتمتعون بالقیامة األولى
). 8: 21ؤ األبدي (ر

 ،لن یكون هناك مجيء للمسیح قبل ظهوره األخیر للدینونة[ :القدیس أغسطینوسنعود فنؤكد ما یقوله 
ألن مجیئه حاصل بالفعل اآلن في الكنیسة وفي أعضائنا. أما القیامة األولى في سفر الرؤیا فهي مجازیة تشیر 

 .]Ðإلى التفسیر الذي یحدث في حالة الناس عندما یموتون بالخطیة ویقومون لحیاة جدیدة
 نفسه في الكنیسة والقدیسون یحكمون  المسیحفالحكم األلفي للمسیح على األرض قد بدأ فعًال بیسوع

 اآلن فیها.

فكرة "الملك األلفي المادي" 
بعدما تعرضنا لتفسیر النص السابق الذي یتحدث عن الملك األلفي أو القیامة األولى نود أن نبین 

رون الثالثة األولى وجاء بصورة عنیفة ومغایرة في ق هناك فكًرا جاء عرًضا بین كتابات اآلباء في النللقارئ أ
بعض كتابات المحدثین. وهو تفسیر النص بصورة حرفیة أن الرب یملك على األرض مع مؤمنیه ُملًكا زمنًیا لمدة 

ألف سنة. غیر أنه یلیق بنا أن نفصل بین ما جاء في الكتابات األولى وكتابات المحدثین. 

فكرة األلف سنة الحرفیة في الكنیسة األولى 

Ï  1راجع للمؤلف: "هل للشیطان سلطان علیك؟ للقدیس یوحنا ذهبي الفم" مقال .
Ð  6، 7: 20 (عن مدینة اهللا 68مجلة مرقس عدد ینایر( .
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نحن نعلم أن الیهود لهم فكرهم المادي، لذلك رفضوا الرب یسوع بسبب رفضه الملك الزمني. وهم ال 
یزالون إلى یومنا هذا لألسف ینتظرون المسیح الذي یملك ملًكا زمنًیا ویعطیهم سیطرة على العالم كله. 

هذا الفكر دخل إلى الكنیسة في بدء نشأتها عن طریقین: 
 فبثوا هذه األفكار عرًضا وسط ،Ï دخول الیهود إلى المسیحیة ومعهم بعض تصوراتهم المادیة.1

 من رجال القرن األول یتصور ملًكا زمنًیا مادًیا لمدة ألف سنة األب بابیاسالكتابات والعظات لهذا نجد مثًال 
ف آالیحدث في بدایة القیامة فیه تنمو كروم العنب كل كرم یحمل عشرة اآلف فرع وكل فرع یحمل عشرة 

غصن... وٕالى غیر ذلك من األمور التي تقبلها من الفكر الیهودي المادي في سذاجة. 
ن بابیاس وصل إلى هذه الكیفیة المادیة بسبب قصور فهمه للكتابات الرسولیة غیر إ Ðیوسابیوسویقول 

 اعتنقوا نفس هُمدرك أن أقوالهم كانت مجازیة (روحیة) وٕالیه یرجع السبب في أن كثیرین من آباء الكنیسة من بعد
ویسمي یوسابیوس هذا األمر "خرافة".  اآلراء.

 في بابیاس إیریناؤس وترتلیان وكلتنسیوس وفیكتورینوس ویوستینوس وأغسطینوسوقد انحرف وراء 
البدایة، لكنه عاد وأدرك الخطأ. 

 ندرك أن یوستین أخذته الحماسة والغیرة لتأكید أن Ñمع تریفو الیهوديوس نیوستي في قراءة محاورة .2
كل ما كان للیهود من وعود وبركات قد صارت بكاملها وتمامها لكنیسة العهد الجدید، وبهذا حاول أن یثبت أن ما 

 سیتحقق للمسیحیین وحدهم. )7-1: 4، مي 25-17: 65ش جاء في (إ
 في محاوراته مع الیهود إذ بعدما أكد نفس الفكرة أن كل ما بالعهد ترتلیانوٕاننا نجد نفس األمر مع 

القدیم صار للكنیسة وحرم الیهود من كل بركة عاد لألسف فحول الفكر الیهودي المادي وجعله للكنیسة. 

یقظة الكنیسة 
 وال أعطى لها اهتمام كبیر، لكن مدرسة اإلسكندریة ،ف سنة عقیدة قائمة بذاتهاللم تكن عقیدة األ

سرعان ما تنبهت لخطورة األمر. وكأنها قد تطلعت بنظرة بعیدة المدى لترى في أیامنا هذه كیف مثلت هذه العقیدة 
وقاوم هذا الفكر، وتاله  أوریجینوس الخاطئة فكًرا خطیًرا رئیسًیا في بعض الطوائف مثل األدفنتست. لهذا انبرى

وقبل أن ینتهي القرن   في القرن الثالث وأدحض فكرة التفسیر الحرفي لسفر الرؤیا.السكندريالبابا دیوناسیوس 
الرابع كاد هذا الفكر أن یزول تماًما في كنیسة اإلسكندریة. 

 بعدما أدرك خطأه، وأوضح خطورة التفسیر الحرفي لأللف القدیس أغسطینوس،أما في الخارج فقد قام 
سنة ُمفنًدا ذلك بقوة حجة ال تقاوم واعتبر من یقول بها مهرطًقا. 

فكرة األلف سنة عند بعض الطوائف البروتستانتیة: 
 وبدأت تضع لها ، وجعلت منها عقیدة أساسیة،ظهرت هذه الفكرة عند بعض الطوائف البروتستانتیة

مواعید محددة لمجيء المسیح لیملك ألف سنة. وهنا نجد اختالًفا للفكرة في الكتابات األولى وبعض المحدثین. 
في الكتابات األولى جاءت عرًضا وكان دافعها الرئیسي تأكید أن الیهود األشرار غیر المؤمنین . 1

 (إن كثیًرا من المسیحیین المعتبرین ال یأخذون :الشهید یوستینوسبالرب قد انتزعت عنهم كل المواعید ویقول 
 بهذا التعلیم وال یقرونه).

1 St. Justin: Dialogue with Trypho, 80 - 81.  
Ð راجع القمص بیشوى كامل: ُملك األلف سنة، مقاالت "الحكم األلفي" لمجلة مرقس .
Ñ  39 ف 3یوسابیوس ك .
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إن بعض الطوائف البروتستانتیة نادت بهذه الفكرة على هذه األسس.  .2
قبل أن یأتي "إنسان الخطیة" وتحل الضیقة العظمى، ثم  Ï یأتي السید المسیح لیملك على قدیسیهأوالً :

 یعود فیظهر مرة أخرى لیبید ضد المسیح. 
 وٕان أورشلیم تتسع وتتزین وتصیر مركًزا ،Ð إن إسرائیل تتوب ولكنها تبقى جسًدا متمیًزا عن الكنیسةثانًیا:

 للشعب الیهودي الذي یحكم العالم.
 : إعادة بناء الهیكل و تقدیم ذبائح حیوانیة... ثالثا

 البروتستانت یردون على هذه يإخوتوٕاننى في هذا المجال ال أود الدخول في مناقشات لكنني أترك 
 الطوائف:

 أن هذه المبادئ التي تقوم علیها فكرة الُملك األلفي المادي تتناقض مع بعضها Ñیردمانایرى . 1
البعض وتبتعد عن روح الكتاب المقدس. 

 صاحب كتاب "مستحق هو الخروف" أنه ال یلیق أن تُبنى أنظمة شاملة تخص Òراى سمرزیرى . 2
 ) بتفسیر حرفي غیر مستقر.20 من األصحاح 6-4األمور األخیرة والالهوت وفلسفة التاریخ على ثالث آیات (

3. H. MonodÓ (بتصرف): باآلتي یرفض التفسیر الحرفي للملك األلفي معلًال ذلك 
ن التفسیر الروحي والرمزي یتفقان مع اتجاه األنبیاء عامة وخاصة في سفر الرؤیا. فنجد فیها أ أوالً :

الكنیسة منارة والخدام كواكب فال نقبلها بحرفیتها. 
 أي لم یقل ، تنتعش وتملك مع المسیح]4[ س) القدیس یوحنا یتحدث فقط عن (نفوأن الحظ أیًضا ثانًیا:

 "نفوس وأجساد".
ن التفسیر الحرفي ال یتفق مع النصوص األخرى الواردة في الكتاب المقدس التي تتحدث عن أ ثالثًا:

: 12 القیامة العامة. فلم یحدثنا قط عن قیامة تحدث مرتین أو في فترتین مختلفتین. إنما یظهر بوضوح من (إش
 أن قیامة األموات - بالنسبة لألبرار واألشرار - یتبعها فوًرا الدینونة والحیاة )17، 16: 4 تس1، 28: 5، یو 2

 األبدّیة.
جتمعوا ا یستحیل أن نفهم كیف تهب العودة إلى األرض سعادة لألبرار الذین ماتوا في اإلیمان وقد رابًعا:

إن خطأ الیهود متمثل في رغبتهم أن یملك المسیا ُملًكا زمنًیا، ویختلف األلفّیون عنهم  في الراحة التي لشعب اهللا؟!
في ذلك. 

حالًیا بالموت  حال الذي یولدون أثناء الحكم األلفي؟ون كماذا ي لو أخذنا بالتفسیر الحرفي، خامًسا:
(جسدًیا) یخلص المؤمنون: إذ یموتون في سالم تاركین التجارب والبؤس لیرحلوا إلى الرب، لكن هذا ال یحدث 

  قائالً : كیف یحمل المولودون أثناء الُملك األلفي - ما دام هو ُملك زمني حدیثهللمولودین في الُملك األلفي. أكمل
  وكیف یسیرون في الطریق الضیق؟؟یه یزوِّجون ویتزوَّجون - الصلیب مع الرب یسوعمادي ف

 هذا النص هو العبارة الوحیدة في الكتاب المقدس التي فیها یقال أن القیامة األولى تكون قبل سادًسا:

Ï  ترى لورة ب. هیملتون في كتابها "كشف المستقبل" أن الذین یملكون مع المسیح أناس خاضعین له لكن منهم من یخضعون له بأجسادهم دون

. قلوبهم... فعندما یأتي ضد المسیح ینكشف الخاضعون الحقیقیون من المرائین
Ð  156یردمان لسفر الرؤیا ص اراجع تفسیر .
Ñ نفس المرجع السابق .
Ò المنشورات المعمدانیة .

5 The Biblical Illustrator by Rev. Joseph S. Exell M.A. 
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نهایة العالم، بینما عدد كثیر من النبوات تتحدث عن القیامة دون أن تتحدث عن قیامة لألجساد بالصورة المادیة 
أیهما أصح أن نفسر الكتاب كله وخاصة هذه النبوات على ضوء هذا النص الغامض، أم نشرح النص  الحرفیة.

 الغامض على ضوء نبوات الكتاب الكثیرة الواضحة؟
 "لیته یدرك ذلك العدد الضخم من النفوس في كنیسة أنفسهم :وأخیًرا یختتم معاتًبا األلفّیین المادّیین فیقول

 "!أن هذا الملكوت المسیحي هو هكذا سلطان وهكذا لطیف وعذب ومجید 
أن المسیح یسوع یستمر في أن یملك بأن یجلس إنجیله على  [بهذه النتیجة:  H. Monodویخرج 
 عندئذ ال تكون الدیانة المسیحیة أداة للسیاسة في ید ،الذي یقبل اإلیمان المسیحياإلنسان العرش في داخل 

 .]إنها ستكون تعبیًرا مخلًصا لطریقة الحیاة Ïالحكومات
فكرة الملك األلفي الزمني، ُمدحًضا فكرة قیامة األجساد لیملكوا ُملًكا جسدًیا  J. Gible Ð یرفض .4

منظوًرا. كما یقول أن نفوس الشهداء حیة وهي تمارس نوًعا من القیامة إذ یذوقون نوًعا من الراحة وحالة من 
م واألتعاب التي احتملوها في فترة جهادهم، الالسلطان والحیویة. وهم یمارسون نوًعا من الِملكّیة مع الرب قدر اآل

 يوهو ُیسم وأن قدیسي الرب یسوع یملكون معه بطریقة مجیدة غیر مادیة تفوق إدراكنا الحالي. من أجل الرب.
إنه أفضل  كما یطالبنا أن یكون لنا رجاء محدد ال رجاًء مادًیا في أمور باطلة. األلفّیون بالمادّیین والمتشّككین.

لإلنسان أن یطلب كل شيء للمسیح لیربح المسیح ویوجد فیه لینتفع بالملكوت السماوي... عالمین أن الصلیب 
... ال أن نطلب أمور مادیة. اإلكلیلهو طریق 

 حینما یخلعون خیمتهم ،أن عدم قبول الُملك األلفي الزمني یبعث في المؤمنین تعزیةبوأخیًرا یقول 
 بینما تكون أجسادهم في التراب، بل ،نهم یعرفون أن نفوسهم ال تنام في حالة من الظلمة بال إحساسإ .األرضیة

 ن الموت بالنسبة لهم ربًحا.ویك
  بعنف.الزمنيهذه بعض آراء لقلیل من إخوتنا البرتستانت، إذ یهاجمون فكرة الُملك األلفي 

 حل الشیطان في آخر األزمنة .3
 ].7["  ُیحل الشیطان من سجنه،ثم متى تمت األلف سنة"

أي متى جاء الزمان الذي فیه یأتي ضد المسیح الذي ُیوهب له سلطان إبلیس وقوته لیقوم ویخرب، حتى 
ن الشیطان یحل من الجحیم سجنه لیظهر عامًال بقوة لم نَر مثلها من إولو أمكن أن یضل المختارین. لهذا ُیقال 

قبل. 

، "ویخرج لیضل األمم الذین في أربع زوایا العالم
 جوج وماجوج لیجمعهم للحرب الذین عددهم مثل رمل البحر. 

، فصعدوا على عرض األرض
، وأحاطوا بمعسكر القدیسین وبالمدینة المحبوبة

  السماء وأكلتهم.  عند اهللا منفنزلت نار من
، ُطرح في بحیرة النار والكبریتهم وٕابلیس الذي كان یضل

، حیث الوحش والنبي الكذاب
]. 10-8[" وسیعذبون نهاًرا ولیًال إلى أبد اآلبدین

Ï  دة لها دوافع سیاسیة یستخدمها بعض الغربیین المتأثرین بالیهود األشرارين هذه العقإنلخص من قوله .
2 The Biblical Illustrator P. 275\6. 
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وهنا نجد تفسیرین لهذا النص: 
 بمدینة ن التي تعاصر ضد المسیح یجتمعوةأن قبائل معینة خاضعة ألحد الملوك العشرالتفسیر األول: 

ویرى البعض أن "جوج  أورشلیم لمقاتلة إیلیا وأخنوخ والباقین من الكنیسة في أورشلیم ولكن اهللا یرسل ناًرا لیحرقهم.
وماجوج" ال تعني قبائل معینة بل كل الشعوب المنحرفة التي یجتمع جنودها لمقاومة الكنیسة لكن اهللا یؤدبهم بنار 

 سماویة.

یستخدم ضد  یرى أن الحرب هنا حرب روحیة ولیست مادیة. .Îالتفسیر الثاني: للقدیس أغسطینوس
المسیح وأنصاره "جوج وماجوج" كل طرق القسوة والعنف والخداع والتضلیل للفتك بالقدیسین لكي ینحرفوا عن 

اإلیمان، لكن اهللا یسند الشاهدین األمینین إیلیا وأخنوخ بنار الروح القدس السماویة التي تحرق األضالیل وتنزع 
الخوف وتسند اإلیمان. 

 إذ یبكت ،ن في أیام الشاهدین، وباألكثر بعد استشهادهما وقتل ضد المسیحوبهذه النار یثبت المؤمن
 لكي یتوبوا ویرجعوا عن ، وقاوموا الكنیسة،الروح القدس كثیرین من األمم والیهود الذین انحرفوا وراء ضد المسیح

  األشرار في البحیرة المتقدة بالنار.ُیلقىأما بالنسبة إلبلیس فإن نهایته ستكون مع الوحش والنبي الكذاب إذ  شرهم.

 الدینونة .4
، "ثم رأیت عرًشا عظیًما أبیض

، والجالس علیه والذي من وجهه هربت األرض والسماء
]. 11[" ولم یوجد لهما موضع

بعدما حدثنا عن ملكوت اهللا الذي في داخلنا ونتمتع به، والسلطان الذي لنا، وما سیحل بالكنیسة من 
ضیق من جراء حّل الشیطان في آخر األزمنة دون أن یتركنا الرب بل یعمل بروحه في الكنیسة، عاد لیطمئن 

أوالده أنه یعقب هذا بقلیل مجيء الرب للدینونة. 
 ألن الكنیسة ،وهنا یظهر الرب جالًسا على عرش أبیض إشارة إلى السالم، أو ال یعود یحارب وال یدافع

كلها صارت في أمان، ویأتي عدوها "إبلیس" مقیًدا لُیطرح في النار، وقد هربت من أمامه األرض والسماء 
 بل جالًسا على ،ال یأتي في فمه سیف، ال یظهر هنا كفارس لیحارب، وال كأسد لیطمئن نفوًسا خائرة المادیتان!

العرش لكي یهب للغالبین شركة األمجاد السماویة. 
ئننا م فذلك لكي یط،" ولم یوجد لهما موضع،الذي من وجهه هربت األرض والسماءأما وصفه بأنه "

نعود بعد إلى الحیاة المادیة القدیمة، فال نكون في حاجة إلى أرض بما علیها من بحار ومواد طبیعیة ال أننا 
 وغیر طبیعیة، وال نحتاج إلى كواكب وأفالك.

إنه بهذا ینزع من أمامنا كل ذكریات قدیمة لحیاة امتألت بالتجارب واألتعاب. معارك كانت بیننا وبین 
إبلیس، بل هي بین اهللا وٕابلیس. فأمجاد األبدیة تبتلع الصور القدیمة وتنزعها من ذاكرتنا! 

، "ورأیت األموات صغاًرا وكباًرا
، واقفین أمام اهللا

، وانفتحت أسفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحیاة
 ودین األموات مما هو مكتوب في األسفار بحسب أعمالهم. 

1 City of God, 20: 12.  
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، وسلم البحر األموات الذین فیه
 الذین فیهما، وسلم الموت والجحیم األموات
 ].13-12[" ودینوا كل واحد بحسب أعماله

في لحظة واحدة ُیدان األبرار صغاًرا مع كبار المكتوبین في سفر الحیاة بحسب أعمالهم، وُیدان األشرار 
 ألنه لیس عند اهللا محاباة. ،لهماعمأ األموات روحًیا أیًضا حسب ،ساكنو الجحیم

 وهنا نجد:
 أي قلوبهم ،أنها رمز إلى فتح سرائر كل البشریة Îالقدیس أغسطینوسفتح أسفار... ویرى . 1
  حتى یدرك الكل عدل اهللا.،وضمائرهم

أكلها في أیام ي من ،انفتاح سفر الحیاة... الذي هو كشف شخص الرب یسوع وعمله كشجرة حیاة. 2
 بل في ،لهم من ذاتهملیس  فیه یقرأ المؤمنون برهم الذي ،إنه السفر المفتوح جهاده على األرض یعیش إلى األبد.

 ، "إًذا ال شيء من الدینونة اآلن على الذین هم في المسیح یسوع:شخص الرب یسوع، عندئذ یتهللون قائلین
عتقني من ناموس أالسالكین لیس حسب الجسد بل حسب الروح. ألن ناموس روح الحیاة في المسیح یسوع قد 

). 2، 1: 8 رو(الخطیة والموت" 
أن اإلشارة هنا القدیس أغسطینوس سلم البحر األموات الذین فیه، وٕاذ یرمز البحر للعالم لهذا یرى . 3

إلى األشرار الذین یأتي علیهم یوم الرب ولم یكونوا قد ماتوا وانتقلوا إلى الجحیم. البحر الذي غرقوا فیه وفي ملذاته 
 سیسلمهم للدینونة األبدّیة.

 فدینوا أیًضا على أساس عادل حسب أعمالهم الشریرة. ،سلم موت الروح والجحیم من بهما. 4
 "وطرح الموت والجحیم في بحیرة النار. 

  .هذا هو الموت الثاني
 وكل من لم یوجد مكتوًبا في سفر الحیاة 

]. 15-14[" طرح في بحیرة النار
 أي نهایة السالكین حسب الجسد، حسب موت أرواحهم والذین ،هذه هي نهایة موت الروح والجحیم

صار نصیبهم بعد موتهم بالجسد الجحیم ینقلون إلى الموت الثاني، النار األبدّیة. 
 وزعیم سكان ،أن هذا إشارة إلى الشیطان الذي هو رئیس الموتى بالروحالقدیس أغسطینوس ویرى 

  لقد طرح في البحیرة المتقدة.،الجحیم
صحاحین التالیین الصورة المبهجة لبیت إلبهذا انتزعت صورة الشر تماًما لیسجل لنا الرسول في ا

ة السماوي المملوء أماًنا واطمئناًنا، إذ طرح الشریر إلى األبد بعیًدا. يجوالز

1 City of God, 20. 14. 
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 صحاح الحادى والعشرونألا

 وصف أورشلیم السماویة
الكنیسة [ :القدیس أغسطینوسأو كما یقول  ،"الوطن السماوي"صحاح عن ألیحدثنا في هذا ا

.] Îالسماویة
 .8 – 1   كنیسة واحدة.1
 .11 – 9   كنیسة مقدسة.2
 .14 – 12  كنیسة جامعة رسولیة.3
 .17 – 15   مقاییسها.4
 .27 – 18    بناؤها.5

 كنیسة واحدة. 1
كثیرون من الفالسفة واألدباء والشعراء أمثال أفالطون أخذوا یرسمون لنا مدًنا مثالیة حسبما تتصورها 
أذهانهم، یسّنون لها قوانین ونظًما ومبادئ حسبما تملیه علیهم فلسفتهم وفكرهم. لكن سرعان ما تندس في وسط 

 ، فتخرج المدینة ناقصة مملوءة ضعفات. أما الرسول یوحنا فلم یحذو حذوهم،تخیالتهم مبادئ خاطئة أو خیالیة
 هي في حقیقتها "لقاء اهللا مع المؤمنین" أو قل هي "وحدة ، فرأى كنیسة حقیقیة مثالیة خالدة،بل صعد بالروح

ولما كان هذا األمر یصعب رسمه أو التعبیر عنه، لهذا سجل لنا ما رآه فعًال لكن في رموز بسیطة  سماویة".
تارًكا لنا أن نتعمق فیها لندرك ونتذوق ما علیه هذه المدینة السماویة على قدر ما تستطیع قامتنا الروحیة أن 

تدرك بإرشاد الروح. 
، "ثم رأیت سماء جدیدة وأرًضا جدیدة

ألن السماء األولى واألرض األولى مضتا". 
 بل في زقاق جدید، هكذا نحن ،لقد أوضح لنا الرب یسوع أن الخمر الجدیدة ال توضع في زقاق قدیمة

خمر ملكوته إذ نخلع هذا الجسد الفاسد لنلبسه في عدم فساد، وهذا المائت في عدم موت. نقوم في مجد وقوة، لنا 
 لهذا یضعنا الرب في سماء جدیدة. )44-42: 15و ك 1أجسام روحانیة (

السماء " : یسوعنایلیق بنا كأبناء ملكوت جدید أال نعود بعد إلى هذه األرض، ألنه كما أكد لنا رب
وات ملتهبة والعناصر محترقة اواألرض تزوالن". وقد طمأننا الرسول بطرس أنه بمجيء یوم الرب "تنحل السم

نسكن في ). 13-12: 3  بط2(تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جدیدة وأرًضا جدیدة یسكن فیها البرّ " 
"أرض األحیاء" مع كافة القدیسین األحیاء بالروح. 

ل كل ما هو قائم حالًیا ا زو مع هو أنه،" یحمل معنى آخر أیًضاسماء جدیدة وأرض جدیدةولعل قوله "
 ومع السمائیین في شركة مبدعة جدیدة في كمالها ، أي نلتقي مع "الرب إله السماء"،سنعود إلى سماء جدیدة

 وتمامها.
 أي في لقاء حب من صنف ،"أرض جدیدةخوتنا الذین كانوا معنا على األرض في "إونلتقي أیًضا مع 

إنه لقاء كنیسة واحدة تذوق الوحدة األبدیة في صورة لیس   في وحدة تامة وكاملة في شخص الرب یسوع.،جدید

1 City of God, 22: 27. 
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لیس للبحر موضع هناك، إذ یشیر البحر إلى االنقسام ]. 1" ["والبحر ال یوجد فیما بعد لهذا یقول ،لها مثیل
 أما في السماء فالكنیسة لیس فیها ما یفصل أعضاءها عن ،واالنشقاق حیث یفصل البلدان أو الدول أو القارات

 "أما األشرار فكالبحر المضطرب ألنه ال : إذ یقول الكتاب،والبحر یشیر إلى االضطراب والقلق بعضهم البعض.
 بل مع كمال ،فالكنیسة السماویة ال یختفي فیها شریر واحد). 20: 57(إش یستطیع أن یهدأ ویقذف حمأة وطیًنا" 

وحدتها یسودها سالم داخلي وخارجي. 

اسم الكنیسة 
، "أنا یوحنا رأیت المدینة المقدسة أورشلیم الجدیدة

، نازلة من السماء من عند اهللا
]. 2[" مهیأة كعروس مزینة لرجلها

 وٕاذ عاد لیخبرنا بما رأى لم ،رأى یوحنا الرسول ما أعده اهللا لنا أو رآنا بروح النبوة ونحن في المجد
 وفي نفس الوقت یرید الروح القدس أن نعرف، لهذا سجل لنا ،تسعفه اللغة البشریة، إذ یعلم مدى اشتیاقاتنا للمعرفة

إنني أظنه كطفل بالكاد یعرف اللغة، لم یَر طائرات من قبل،  "المدینة".نه رأى إما رآه خالل رموز بسیطة فقال 
هكذا یقول الرسول عن   فعاد لیقول "رأیت حماًما كبیًرا على األرض".،دخل مطاًرا ضخًما فرأى مئات الطائرات

 األبدّیة إنها "المدینة". هي في حقیقتها مسكن اهللا مع الناس، لهذا سماها "المدینة".
إنها امتداد  "المدینة المقدسة". ذلك اللقاء ا دع،وٕاذ أدرك أحضان قدوس القدیسین المفتوحة للقاء قدیسیه

 إذ أنه حال فیها قدوس القدیسین. ،للكنیسة المقدسة
 ألن ما هو ، أي مدینة اهللا الجدیدة، وتبقى جدیدة،"أورشلیم الجدیدةوحینما أراد أن یعطیها اسًما دعاها "

 ألنه ال یكون زمان وال عوامل فناء وال فیها ما یفقدها جمالها ، ویبقى جدیًدا ال یصیبه الِقَدم، جدیدÏأخروي
وضیاءها المتقد بنور الرب. 

ومع إنها هي السموات بعینها لكنها  "نازلة من السماء من عند اهللا".أما سّر قداستها وجدتها فهو إنها 
هكذا  نها وتركض لتحتضن طفلتها التي طالما اشتاقت إلیها.ا" كاألم الحنون التي تفتح أحضنازلة من السماء"

بنزولها من السماء من عند اهللا، تقدم لنا رجاء في أننا  تتوق األبدیة إلینا ألننا لسنا غرباء عنها بل أعضاء فیها.
  فال یراودنا الیأس بحجة ضعفنا أننا ال نصلح لها.،أبناء لها وأعضاء أحیاء فیها

 بالحب. وهو ادر فهو دائًما المب،همء معلقاال تعلن حب اهللا للبشر واشتیاقه إلى من عند اهللافي نزولها 
وقد لمس إبراهیم ). 16: 11 عب( ألنه أعد لهم مدینة" ،همهأن اهللا ال یستحي أن ُیدعى إل"الذي یهتم بهم، إذ 

 فقیل عنه أنه كان "ینتظر المدینة التي لها األساسات التي صانعها وبارئها ،أب اآلباء في األبدّیة عمل اهللا تجاهه
). 10: 11 عب(اهللا" 

"مهیأة كعروٍس  :وأخیًرا إذ رأى الرسول أن كل ما في المدینة یتألأل جماًال لم یعرف بماذا یصفها فقال
زینة عریسها التي أهداها لها. ب. إنها عروس واحدة مزینة مزینة لرُجِلها"

هكذا عبر الرسول عن اللقاء األبدي حین رآه، فبماذا عبر الصوت السمائي عنه؟ 
: "وسمعت صوًتا عظیًما من السماء قائالً 

  ،هوذا مسكن اهللا مع الناس، وهو سیسكن معهم
]. 3["  واهللا نفسه یكون معهم إلًها لهم،وهم یكونون له شعًبا

Ï أي یخص الحیاة اآلخرة .
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لم تجد السماء اسًما لهذه المدینة الجدیدة واألرض الجدیدة والسماء الجدیدة یلیق بها سوى أن تدعوها 
 ألن اشتیاق الناس للسكنى ،"مسكن الّله مع الناسلم تقل "مسكن الناس مع اهللا" بل " "مسكن اهللا مع الناس".

ن اهللا ینتظر األبدّیة لیستریح أیا لعظم محبة الّله الفائقة! ك معه ال یقاس وال یقارن باشتیاق اهللا للسكنى معنا.
. Ïبالسكنى معنا، مع أننا نعلم أنه لیس محتاًجا إلى عبودیتنا بل نحن المحتاجون إلى ربوبیته

 اهللا إذ "، وهو یسكب حبه علیهم، أي أنهم هم المحتاجون إلیه،""وهم یكونون له شعًبالهذا یبدأ بالقول 
إنه إله كل البشر، وٕاله المؤمنین. لكن في األبدیة ینعم أبناء الملكوت بمفاهیم أعمق  نفسه یكون معهم إلًها لهم".

وعذوبة أكثر في ربوبیة اهللا لهم. 
 أن نفهم ماذا تعنیه الكنیسة السماویة الواحدة 22و 21صحاحین لألوأخیًرا یمكننا من خالل قراءتنا 

 وهو:
 وقد قدمه لنا الرسول ، "أنا أمضي ألعد لكم مكاًنا":الذي یقول عنه الربنها المسكن األبدي إ .1

واصًفا لنا أبعاده ومواد بنائه في أسلوب رمزي بسیط. 
 إذ هي "مسكن اهللا مع الناس" لهذا ، واللقاء الدائم معه إنها الوجود في حضرة العریس السماوي.2

حدثنا عن شخص العریس وعمله مع شعبه. 
 بل وهم على ، لیس في الحیاة األبدیة فحسب، "الذین یحسبون سماء" إنها جماعة المؤمنین الغالبین.3

اإلنسان الروحاني في الكنیسة هو السماء... الكنیسة هي السماء... [ القدیس أغسطینوس إذ یقول .األرض
] .Ðوالسماء هي الكنیسة

حال الكنیسة الواحدة 
 أن اهللا یمسح كل دمعة سكبتها Ñالعالمة ترتلیان: وكما یقول  "وسیمسح اهللا كل دمعة من عیونهم".1

 ألن اهللا ،طوبى ألصحاب العیون الباكیة العیون قبًال، إذ ما كان لها أن تجف ما لم تمسحها الرأفات اإللهیة.
بنفسه یمسحها ویطیِّبها! 

: وكما یقول النبي "یبلغ الموت إلى األبد ویمسح السید الرب الدموع عن  "والموت ال یكون فیما بعد".2
). 8: 25 إش(كل الوجوه" 
لقد مضى العالم ]. 4["  "وال یكون حزن وال صراخ وال وجع فیما بعد. ألن األمور األولى قد مضت.3

 وصار كل ما في األبدیة جدیًدا مفرًحا ومبهًجا للكل. ،القدیم بما یحمله معه من سمة للنقصان وقابلیة للفناء
في العالم اآلخر ال نجد ما تسأمه   "وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جدیًدا"..4

 وال ما تمّل منه، إذ لیس فیها شيء یعتق ویشیخ بل لحظة فلحظة - إن صح هذا التعبیر - نجد كل ،النفس
القدیس غریغوریوس وكما یقول  شيء جدیًدا. إذ نحن ماثلون أمام اهللا الذي ال تشبع النفس من اشتهائه.

والنفس ذاهبة من بدء إلى بدء أن رؤیة اهللا بالضبط ال َتشبع النفس من اشتهائه. وهذا یتم إلى األبد [ :يسالني
 فیزداد شوًقا إلى السجود له ،ما تأمل اإلنسان اهللا رآه كأنه ألول مرة یراه جدیًدا في نظرهلك.]  Òببداءات ال تنتهي

 ویستمر هكذا بال نهایة. ،والنظر إلیه

Ï عن القداس اإلغریغوري بتصرف .
Ð  17أغسطینوس، الصالة الربانیة ص .

3 Tertullian: On the Resurrection of the Flesh, 58. 
Ò  1968 لسنة 8مجلة النور عدد .

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 رؤیا- األصحاح الحادي والعشرون

: لرسوللل يفق ولما كان هذا األمر مجیًدا حتى لیستعصب الكثیرون نواله، أراد الرب أن یبعث فیهم رجاء
إنها أمور حقیقیة واقعیة قد أتم اهللا ]. 5[" قد تم:  ثم قال لي،كتب فإن هذه األقوال صادقة وأمینةا :وقال لي"

ة وبقي أن يجو "اهللا بالحق قد أعد بیت الز:وكأنه یقول لعروسه  ولم یبَق سوى أن ندخل ونرث.،تهیئتها للبشر
تأتي صاحبة البیت". 

 :نه یقولإ. وقد سبق لنا شرح هذا القول. "أنا هو األلف والیاء. البدایة والنهایة" :أما مقدم الدعوة فیقول
  إنني لغة السماء أعلمكم التسبحة الجدیدة، وأنا رأس الكل أتیت أخیًرا لكي أحتضن الجمیع وأجمعهم معي.

أنا أعطي العطشان من ینبوع " بل أقدم ذاتي ینبوع ماء حیاة مجاني لكل طالب ،إنني ال أبخل على أحد
یل إلى جداول أل "كما یشتاق ا:یقدم نفسه لكل ظمآن یشعر بالحاجة إلیه، القائل مع المرنم]. 6[" ماء الحیاة مجاًنا

 متى أجيء وأتراءى قدام اهللا. ،له الحيإلالمیاه هكذا تشتاق نفسي إلیك یا اهللا. عطشت نفسي إلى اهللا إلى ا
 :لهذا ینادي الرب قائالً ). 3-1: 42 مز( " أین إلهك؟: إذ قیل لي كل یوم،صارت لي دموعي خبًزا نهاًرا ولیالً 
وحتى ال یسيء أحد إلى فهم مجانیة الماء الحي عاد لیؤكد لنا ). 37: 7 یو( ""إن عطش أحد فلیقبل إلىَّ ویشرب

"من یغلب یرث كل شيء وأكون له إلًها وهو  :أن المیراث األبدي ال یناله إال المجاهدون المثابرون، لهذا یقول
]. 7[" یكون لي ابنا

إنه یعطي للغالبین... فماذا یأخذون؟ 
 وقد صار اآلن ناضًجا، ،إنه كأب رأى األیام التي كان فیها ابنه قاصًرا قد انتهت یرث كل شيء!""

فیقدم له كل أمواله وممتلكاته ویسلمه كل شئونه وأسراره، وٕان استطاع أن یقدم له كل قلبه. إنه یوّرثه كل شيء 
حًقا  ". وهو یكون لي ابًنا،وأكون له إلًها ": لهذا یكمل قائالً ."یرث كل شيء ":هذا ما یعنیه بقوله وهو بعد حي!

بالمعمودیة صرنا أبناء ولكننا ندرك كمال بنوتنا حین نتسلم المیراث األبدي! 
أما غیر المجاهدین وغیر المؤمنین فلیس لهم نصیب معه إذ یقول: 

"وأما الخائفون وغیر المؤمنین والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة األوثان وجمیع الكذبة 
]. 8[" فنصیبهم في البحیرة المتقدة بنار وكبریت الذي هو الموت الثاني

 وهؤالء ، أي الجبناء الذین ینكرون اإلیمان خوًفا على حیاتهم الزمنیة،بالخائفین مرةلقد بدأ هذه القائمة ال
الرجسون ویلیهم صانعو الشر أي " ه.ؤ" ألنه بدون إیمان ال یمكن أرضاغیر المؤمنینویلیهم " أشر الفئات.

وٕاننا نجده یركز على الكذب فیقول "وجمیع  ..." أي المؤمنون اسًما لكن أعمالهم ال تتناسب مع اإلیمان.والقاتلون
الكذبة"، ولعله یقصد بالكذب أولئك الذین یستخدمون الغش والخداع في معامالتهم وأحادیثهم. 

 كنیسة مقدسة .2
 "ثم جاء إلى واحد من السبعة المالئكة 

، ضربات األخیرةالالذین معهم السبعة الجامات المملوءة من السبع 
]. 9["  هلم فأریك العروس امرأة الخروف:وتكلم معي قائالً 

"، العروس امرأة الخروفاختار الرب أن یرسل مالًكا من الذین معهم السبعة الجامات لیرى الرسول "
وذلك لیظهر لنا حب هؤالء المالئكة لنا وحنانهم تجاه البشر، فمع كونهم یسكبون الجامات لكنهم یتوقون إلى رؤیة 

البشر في حالة تقدیس كامل، لیس فقط هكذا بل ویریدون أن یعلنوا ذلك لكل أحد. 
جعلت الملكة عن " :ستكون الكنیسة في قداستها موضوع إعجاب المالئكة، فیترنمون مع المرتل قائلین

ها أنت جمیلة یا "ویناجیها العریس نفسه إذ یرى فیها جماًال، فیقول ) 9: 45(مزیمینك بذهب أوفیر..."
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هذا الجمال السماوي الذي هو القداسة المشعة من اهللا تجاه أوالده. ). 15: 1 (نش "حبیبتي...
أما سر قداستها فهو: 

 وأراني المدینة العظیمة أورشلیم ،"وذهب بي الروح إلى جبٍل عظیٍم عالٍ : "علّوها وسمّوها". 1
 ألنهم ملقون في البحیرة ،إنها مرتفعة جًدا، سماویة، ال یقدر أن یقترب إلیها إبلیس أو جنوده]. 10[" المقدسة
 المتقدة.

"نازلة من السماء من عند نها إسّر قداستها إنها مرتفعة كما رأینا، و]. 10[ ""نازلة من عند اهللا. 2
القدیس یقول  . ففي علوِّها ال یقدر أحد أن یصعد إلیها، وبنزولها من السماء یعلن أن اهللا ُیصعدنا إلیه.اهللا"

نه ال یستطیع أحد أن یصعد إلى شركة أورشلیم السمائیة ما لم یؤمن أن صعوده ال یتم بقوته إ Ïأغسطینوس
وبنزولها أیًضا یعلن لنا أنه یجب علینا أن نختبر الحیاة السماویة ونحن هنا على األرض  الذاتیة بل بعمل اهللا.

 إننا نستعیض عن األرض بالسماء، یقول القدیس إكلیمنضس اإلسكندري قبلما یأتي یوم الرب لنرتفع معه وبه.
... وبسلوكنا في السماویات نصیر كمن هم في السماء! Ðإذ باألعمال الصالحة نصیر آلهة

 بل مجد اهللا ،مجدها لیس من ذاتها]. 11[" "لها مجد اهللا شبه أكرم حجر كحجر یشب بلوري. 3
 )،3: 4 رؤ(في المنظر شبه حجر یشب" "الُمشرق علیها. وهي كالبّلور تستقبل األمجاد اإللهّیة. فكما أنه هو 
هو شمس البّر یتألأل جماًال، ونحن كالبلور  هكذا باتحادنا به وتقبلنا إشعاعات مجده نصیر كحجر یشب بلوري.

 الذي یحیط به من كل جانب حتى تختفي فینا مالمح البّلور وال یظهر إال اإلضاءات القویة من شمس البّر علینا.
 اهللا الكل في الكل. یرإن كل واحد منا كالبّلور یرى في أخیه مجد اهللا، وأخوه یرى فیه مجد اهللا. هكذا یص

  كنیسة جامعة رسولیة.3
"وكان لها سور عظیم وعال" 

اهللا هو حصن الكنیسة السماویة ). 2: 43 مز(یقول المرتل "ألنك أنَت إله حصني"  من هو السور؟
هذا السور یجمع شمل الكنیسة الجامعة في وحدة كاملة ال  ).91 وملجأها، في ستره نسكن وفي ظله نبیت (مز

طوبى للذي [ :القدیس أغسطینوس أي إبلیس وأعماله لكي یقسمها أو یفرق أعضاءها. وكما یقول ،یدخلها عدو
] یسكن في المدینة التي ال یخرج منها صدیق وال یقتحمها عدو!

هذه الكنیسة أو المدینة جامعة یجمع سورها شمل الكنیسة كلها. كنیسة العهد القدیم وكنیسة العهد الجدید 
وهى رسولیة على أساس سورها أسماء رسل المسیح إذ یقول: 

، بواب إثنا عشر مالًكااأل"وكان لها إثنا عشر باًبا وعلى 
. وأسماء مكتوبة هي أسماء أسباط بني إسرائیل اإلثنى عشر

  ، ومن الغرب ثالثة أبواب،ومن الشرق ثالثة أبواب
.  ومن الجنوب ثالثة أبواب،ومن الشمال ثالثة أبواب

  ،وسور المدینة كان له إثنا عشر أساًسا
 ].14-12[" االثنى عشروعلیها أسماء رسل الخروف 

 أي رجال ، أي رجال العهد القدیم وأسماء رسل المسیح،لقد جمعت بین أسماء األسباط اإلثنى عشر
 فلم یعد لهم مكان إذ انتزع عنهم ،العهد الجدید ألنها كنیسة واحدة، أما الیهود المنشقون عنها برفضهم اإلیمان

Ï  31المذاهب .
Ð  شراقاته علینا فنستنیر بنورهإأي ترتسم فینا صورة اهللا... ال أن نصیر موضوع عبادة، بل یعكس اهللا .
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وتشیر األبواب اإلثنا عشر إلى افتتاح األبواب من كل جانب لكل  نسبهم الروحي لألسباط وصاروا غیر مؤمنین.
أما توزیع األبواب في كل الجهات فذلك لكي ال یضل أحد من الراغبین في المیراث األبدي عن  .Ïأبناء الملكوت

 البلوغ إلى داخله.

مقاییسها . 4
  ،"والذي كان یتكلم معي كان معه قصبة من ذهب

]. 15[" لكي یقیس بها المدینة وأبوابها وسورها
حدة القیاس فهي قصبة من وأما  ن أبناء الملكوت معروفون ومقاسون من قبل اهللا ومحفوظون لدیه.إ

ذهب أي سماویة، ألن األمور الروحیة والسماویة ال تقاس إال بما هو روحي سماوي. 
 "والمدینة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض، 
 فقاس المدینة بالقصبة مسافة إثنى عشر ألف غلوة 

]. 16[" للطول والعرض واالرتفاع متساویة
هي مربعة لها أربعة زوایا متساویة، إشارة إلى أن حاملها األناجیل األربعة التي ترتفع بالمؤمنین تجاه 

 یشیر إلى 12 غلوة فذلك ألن رقم 12000أما قیاسها  السماویات وتهیئهم لیكونوا عروًسا سماویة بقوة الكلمة.
 أي تتسع لكل أبناء الملكوت السمائیین. ، یشیر إلى السماء1000أبناء الملكوت، 

]. 17["  أي المالك،"وقاس سورها مئة وأربعة وأربعین ذراع إنسان
) التي هي 12× كنیسة العهد الجدید 12 إلى الكنیسة الجامعة (كنیسة العهد القدیم 144یشیر رقم 

أما الذي قاس فهو مالك ال إنسان أرضي حتى ال نتخیل في السماء مادیات  مسورة بسور واحد لتنعم بإله واحد.
وأرضیات. 

 بناؤها .5

السور . 1
]. 18["  والمدینة ذهب نقي شبه زجاج نقي،"وكان بناء سورها من یشب

إنها مسورة باهللا ذاته حافظها، وهي من ذهب نقي شبه زجاج نقي أي سمائیة طاهرة. 
"وأساسات سور المدینة مزینة بكل حجر كریم". 

 األساس األول یشب. الثاني یاقوت أزرق. 
 الثالث عقیق أبیض. الرابع زمرد ذبابي. 

 الخامس جزع عقیقي. السادس عقیق أحمر. 
 السسابع زبرجد. الثامن زمرد سلقي. 

 التاسع یاقوت أصفر. العاشر عقیق أخضر. 
]. 20-19[" الحادي عشر أسمانجوني. الثاني عشر جمشت

مبنیین " : إذ هي كنیسة رسولیة، كما یقول الكتاب،تشیر هذه الحجارة الكریمة إلى رسل المسیحأوال: 
). 20: 2 أف( "على أساس الرسل واألنبیاء والمسیح نفسه حجر الزاویة

 تشیر الحجارة الكریمة إلى الفضائل اإللهیة التي یهبنا اهللا إیاها ألجل تزیینا. فاألساس الذي نبني ثانًیا:

Ï  یشیر إلى ملكوت اهللا12إذ رأینا في أكثر من موضع أن رقم  .
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علیه في األبدّیة هو الفضائل اإللهیة التي یهبنا عربونها في هذه الحیاة خالل جهادنا. وهناك تتألأل فینا في مجد 
ثمد إلتعزیة. هأنذا أبني بامأیتها الذلیلة المضطربة غیر ال" : لهائالً  الرب الكنیسة المجاهدة قايلهذا ُیعز سماوي.

. حجارتك. وبالیاقوت األزرق أؤسسك. وأجعل شرفك یاقوًتا وأبوابك حجارة بهرمانیة وكل تخومك حجارة كریمة...
). 17-11: 54 إش(" هذا هو میراث عبید الرب وبرهم من عندي یقول الرب

 إلى أبناء الملكوت، فكأن كل ابن للملكوت یتزین بزینة إلهیة مختلفة عن أخیه، 12 إذ یشیر رقم ثالثًا:
لكنها ثمینة وجمیلة. وهكذا تكمل الكنیسة بعضها البعض في وحدة بالغة. 

األبواب . 2
،  لؤلؤةةا عشرت"واإلثنا عشر باًبا إثن

كل واحد من األبواب كان من لؤلؤة واحدة". 
. فأبناء )46: 13  (متا" كثیرة الثمن من أجلها یبیع اإلنسان كل ماله لیقتنیهاللؤلؤةالرب یسوع هو "

ومن ناحیة أخرى نجد أنه من كل جانب  .اللؤلؤة واشتروا العالمالملكوت جمیعهم الداخلون من األبواب باعوا 
س من كل جانب یبهج نظر الشعوب لتبیع ما تملكه وقدلن الثالوث اأس. فكوقدل أبواب أي الثالوث اةیظهر ثالث

 فتدخل إلى المیراث المعد لها.ویرى البعض أن اإلثني عشر باًبا أیًضا تشیر إلى اإلثنى عشر ،وتقتني األبدیة
 أي الرب یسوع أبواًبا، عن طریق كرازتهم تدخل الشعوب إلى اإلیمان به. "الباب الفرید"هؤالء الذین جعلهم 

 السوق (الساحة). 3
]. 21[" "وسوق المدینة ذهب نقي كزجاج شفاف

 لیس ة أي سماوي،وسوق المدینة یشیر إلى صنف ما من األبرار. على أي األمور كل المدینة ذهب نقي
فیها أمر أرضي، وزجاج شفاف لیس فیها دنس أو تعقید بل بساطة ونقاوة قلب. 

 الهیكل. 4
، "ولم أر فیها هیكالً 

]. 22["  القادر على كل شيء هو والخروف هیكلهااهللاألن الرب 
 خالل الرموز ، یجتمع فیها اهللا مع الناس،لقد طالب اهللا الشعب القدیم أن یقیموا خیمة اجتماعأ. 

 والظالل. ثم عاد فطلب بناء هیكل یحمل معنى وجود اهللا وسط البشر.
، )19: 2ا (یو وٕاذ انحرف الیهود ورفضوا الرب خرب الهیكل بعدما قدم لنا الرب جسده هیكًال جدیدً ب. 

 وأصبحنا بناء اهللا )،17-16: 3 كو1 صرنا به هیكًال مقدًسا ()،30: 5وٕاذ صرنا نحن من لحمه وعظامه (أف 
. )9: 3 كو 1(

وفي نفس الوقت سّلمنا الذبیحة غیر الدموّیة في خمیس العهد وطالبنا أن ُتقدم في هیكل العهد ج. 
الجدید، عربون الهیكل األبدي. 

 القادر على كل شيء هللا بل ألن "الرب ا، ال ألنه غیر موجود،أما في األبدیة فلم یَر الرسول هیكالً د. 
 هیكل ال نهائي سرمدي! ،هو الخروف هیكلها". إنه هیكل هذا اتساعه وهذه إمكانیاته

اإلضاءة . 5
  ، وال إلى القمر،"والمدینة ال تحتاج إلى الشمس

]. 23["  والخروف سراجها،لیضیئا فیها ألن مجد اهللا قد أنارها
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انعدمت وسائل اإلضاءة المادیة ألنه قد صار لنا الرب شمًسا وسراًجا. 

مجدها . 6
، "وتمشي شعوب المخلصین بنورها

 وملوك األرض یجیئون بمجدهم وكرامتهم إلیها. 
  ألن لیًال ال یكون هناك.،وأبوابها لن تغلق نهاًرا

 و یجیئون بمجد األمم وكرامتهم إلیها.
، ولن یدخلها شيء دنس

]. 27-24["  إال المكتوبین في سفر حیاة الخروف،وال ما یصنع رجًسا وكذًبا
ن كثیرین سیأتون من المشارق والمغارب إ" :على ضیائها وبنورها یسیر كثیرون تجاهها، إذ یقول الرب

یأتون بمجدهم وكرامتهم، أي نازعین  .)11: 8 مت(ویتكئون مع إبراهیم واسحق ویعقوب في ملكوت السموات" 
  .كل مجد أرضي وكرامة زمنیة من أجلها

یأتون بإرادتهم ال قسًرا أو إلزاًما، فاألبواب مفتوحة للكل والدعوة للجمیع إذ یرید اهللا أن الكل یخلصون 
ذ تستقبل الكل بال محاباة بین غني أو فقیر، عبد أو إ ،یأتون لیجدوا أبوابها لن تغلق وٕالى معرفة الحق یقبلون.

 یدخلها في الظلمة وال یتسلل إلیها من یصنع دنًسا أو رجًسا أو كذًبا.ال یأتون نهاًرا، ألنه . حر
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 صحاح الثانى والعشرونألا

 تطویب الساكنین فیها
صحاح أیًضا یحدثنا عن أمجاد الكنیسة السماویة وتطویبها: ألفي هذا ا

 .7 – 1  شجرة الحیاة.1
 .21 – 8  ختام.2

 شجرة الحیاة. 1
،  المًعا كبّلور، نهًرا صافًیا من ماء حیاةي"وأران

 روف.خخارًجا من عرش اهللا وال
 في وسط سوقها (ساحتها) وعلى النهر من هنا ومن هناك 

  وتعطي كل شهر ثمرها. ، ثمرةةشجرة حیاة تصنع إثنتى عشر
 وورق الشجرة لشفاء األمم. 

]. 3-1 [وال تكون لعنة فیما بعد"
ففي الحیاة األبدیة ال توجد أنهار وال   إنه ال یمكننا تفسیر هذا النص تفسیًرا حرفًیا.العالمة ترتلیانیقول 

في و ،وتظهر رمزیة هذه األوصاف في حدیثه عن شجرة الحیاة أنها قائمة وسط ساحة المدینة ساحات وال أشجار.
 نفس الوقت هي بذاتها قائمة على شاطئ النهر من الجانبین. فكیف یكون هذا لو كان ذلك بتفسیر حرفي؟

نهر الحیاة أ. 
 أن النهر هو شخص السید المسیح الذي یروي كل نفسٍ . وهو بنفسه الحمل الذي فدانا.  العالمة ترتلیانیرى

وهو شجرة الحیاة الذي یشبع أوالده. إنه كل شيء بالنسبة للمخلصین. 
 "إن : القائل،نه الروح القدس الذي ال یشرب منه إّال الذي یؤمن بالسید المسیحأ Ïمبروسیوسأالقدیس ویرى 

 قال هذا عن الروح ."عطش أحد فلیقبل إلي ویشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي
ن منبثق من اآلب مستقر في بهذا هو روح اآلب واال). 39-37: 7 یو(الذي كان المؤمنون به مزمعین أن یقبلوه 

هذا هو النهر الخالد الذي روى  ن من عند اآلب لیبكتنا ویقدسنا ویقودنا حتى نبلغ العرس السماوي.بن، أرسله االباال
 ویروي العروس.

 والتي هي في حقیقتها لیست شیًئا خارًجا عنه بل ،في األبدیةفیض نعم اهللا المبهجة وهو أیًضا یشیر إلى 
"نهر سواقیه ُتفرح مدینة اهللا مقدس مساكن العلي. اهللا في وسطها فلن تل: یعطینا ذاته ننعم به ونبتهج. وكما یقول المر

). 5-4: 64ز م(تتزعزع" 
هأنذا أدیر علیها سالًما كنهر... كإنسان " : إذ قیل،الذي تنعم به أورشلیم السماویةالسالم یشیر أیًضا إلى 

 ).14-12: 66 إش( فترون وتفرح قلوبكم" ،تعزیه أمه هكذا أعزیكم أنا، وفي أورشلیم تعزون

1 The Holy Spirit 3: 21. 
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شجرة الحیاة . 2
قتطف كل ثمر ت أن شجرة الحیاة تشیر إلى الصلیب المقدس الذي إلیه إمتدت أیدینا لطیخون األفریقيیرى 
یلّقبون الصلیب بشجرة الحیاة.  Ïأفرام السریاني مار  مثلشهي. كثیرون

بناء بركة أفبالصلیب أمات الرب الموت وفتح لنا الفردوس، وأعطانا جسده ودمه المبذولین عنا، وجعلنا 
 هذه األسرار التي ،الصلیب یتمم الروح القدس األسرار المقدسة على یدي الكهنة في الكنیسة بووارثین للحیاة األبدیة.

والصلیب كما نعلم امتد عمله لیقتطف رجال العهد الجدید منه كل یوم ثماًرا. ونبقى في األبدیة  هي غذاء الكنیسة.
نتأمل جراحات الحمل القائم كأنه مذبوح لنجد فیها شبًعا. 

ثمار جدید بالنسبة لنا نأكل منه فنشبع وفي نفس الوقت یلتهب القلب إ ومستمر، يشهرثمار إللهذا نجد ا
شوًقا إلیه، فنعود لنأكل منه لنجد فیه ثماًرا جدیدة بالنسبة لنا فنأكل ونشبع، ویصاحب الشبع زیادة في الجوع إلیه. 

ًنا. آن من یأكل منه یعود إلیه جائًعا ومن یشرب منه یعود إلیه ظمإوهكذا كما یقول ابن سیراخ 
 یشیر إلى 12 إثنتى عشرة، فذلك ألن رقم إثمارهاأما  بهذا نقف دوًما أمام الشجرة في دهش وعجب بال ملل!

 كل یجد فیه احتیاجه وشبعه. ،أبناء الملكوت، وكأن الثمر مخصص لهم
 في حالة یوحنا الدمشقياآلب  وÐباسیلیوس الكبیر وأغسطینوس القدیسینلقد أسهب اآلباء األولون مثل 

ني أ "أنا أؤمن :قال فوقد أدرك النبي ذلك زدهار التي تكون علیها األبدّیة، وحالة الشبع التي یكون فیها اإلنسان.إلا
). 13: 27 مز(أعاین خیرات الرب في أرض األحیاء" 

  سعادة دائمة.3
 ،... لنا خبرة مرة تسلمناها من أبینا آدم الذي تنعم بفردوس أرضي ولكن إلى حین"وال تكون لعنة فیما بعد"

إذ خرج مطروًدا یئن من ثقل اللعنة التي یحملها على كتفیه بعصیانه، لكن في األبدیة ال یكون للخطیة والعصیان 
موضع، بل الكل یخدمون اهللا في طاعة كاملة إذ یقول: 

]. 3["عبیده یخدمونهو ،"وعرش اهللا والخروف یكون فیها
" جباهم سمه علىوا"سینظرون وجهه  إذ أنهم ، ویفتخرون باسمه،یخدمونه في حب ویتوقون إلى رؤیته

]4.[ 

  نور دائم.4
،  وال یحتاجون إلى سراج أو نور شمس،وال یكون لیل هناك"

،  ألن الرب اإلله ینیر علیهم
]. 5[" لكون إلى األبدموهم سي

 أبناء الملكوت، أال وهو وجود اهللا استضاءةالمنیر لیعلن لنا سّر  ما أكثر العبارات التي جاء بها سفر الرؤیا
 " حولهم وفوقهم ومحیًطا بهم.◌ّ شمس الِبر"

Ï السریاني فرامأمیامر المیالد لمار .
Ð  26راجع في ذلك كتاب "التأمالت" للقدیس أغسطینوس فصل .
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: Ïيلقد اختبر اآلباء نور اهللا المشرق علیهم وهم بعد هنا في الجسد التراب
 أبتهج روحًیا، إذ في ؟مصباًحا واحًدا أنظر، وبنوره أستضيء، واآلن أنا في ذهول[ :الشیخ الروحانيیقول 

 ]داخلي ینبوع الحیاة، ذاك الذي هو غایة العالم غیر المحسوس!
إلهي... أنت نوري، أفتح عیناي فتعاینا بهاءك اإللهي ألستطیع أن أسیر في [ :القدیس أغسطینوسویقول 

! طریقي بغیر تعثر في فخاخ العدو
وما هو النور إال أنت یا إلهي! 

أنت هو النور ألوالد النور! نهارك ال یعرف الغروب! نهارك یضيء ألوالدك حتى ال یتعثروا! 
 لنلتصق بك یا من أنت هو نور ،أما الذین هم خارًجا عنك، فإنهم یسلكون في الظالم ویعیشون فیه! إذن

 العالم!
ما حاجتنا أن نجرب كل یوم االبتعاد عنك؟! ألن كل من یبتعد عنك أیها النور الحقیقي یتوغل في ظالم 

] الخطیة، وٕاذ تحیط به الظلمة ال یقدر أن یمیز الفخاخ المنصوبة له على طول الطریق!
أخیًرا اختتم وصفه للمجد األبدي بالقول: 

، "ثم قال لي هذه األقوال أمینة وصادقة
،  والرب إله األنبیاء القدیسین أرسل مالكه

 لُیري عبیده ما ینبغي أن یكون سریًعا. 
 ها أنا آتي سریًعا. 

 ].7-6[" طوبى لمن یحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب
 ألن مرسلها هو إله األنبیاء الذي سبق فأنبأنا بأمور كثیرة خاصة ،ا أقوال صادقة یلزمنا أن نهتم بهاهنإ

، واآلن ینبئنا بإرسال مالكه لُیري عبیده ما سیكون سریًعا. ابخالصنا وتحققت نبواته
"ها أنا آتي سریًعا. طوبى فیجیب  زال متسًعا وبعیًدا؟يربما یتساءل البعض: لماذا نقرأ هذه النبوة والوقت ال 

 ."لمن یحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب
ع الوقت في التشكك، إنما بإیمان نقبل النبوة ونحفظ أقوالها أي وصایاها ونسهر منتظرین يإنه یحذرنا أال نض

ها هوذا العریس یأتي في نصف اللیل. طوبى للعبد الذي یجده مستیقًظا. أما الذي یجده  [مجیئه لهذا نصلي قائلین:
خارج الملكوت بل إسهري وٕاصرخي   فتلقي، یا نفسي لئال تثقلي نوًمافانظري .نه غیر مستحق الُمضي معهإمتغافًال ف

م لك بعرس مجده اإللهي نعسهري متضرعة لكي تلتقى المسیح الرب بدهٍن دسٍم، وي. ا قدوس..، قدوس، قدوس:قائلة
] .Ðالحقیقي

 ختام. 2
 "وأنا یوحنا الذي كان ینظر ویسمع هذا. 

 وحین سمعت ونظرت خررت ألسجد أمام رجلي المالك الذي كان یریني هذا. 

Ï. 78-63  راجع للمؤلف: الحب اإللهي... اهللا نور النفس ص 
Ð األجبیة - قطع تسبحة نصف اللیل - الخدمة األولى .
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 فقال لي أنظر ال تفعل. 
 خوتك األنبیاء والذین یحفظون أقوال هذا الكتاب. إألني عبد معك ومع 

]. 9-8[" سجد هللا
وها هو یظهر لنا  یؤكد لنا الرسول أن ما هو بین أیدینا قد رآه وسمعه بنفسه، لم یكتب شیًئا من عنده.

رافق له أنه المسیح وأراد أن یسجد له متعبًدا فرفض مضعفه، فإنه للمرة الثانیة ینسى نفسه ویظن في المالك ال
وٕان ما كتبه أیًضا بأمر اهللا إذ یقول:   .Ïالمالك

]. 10[" "وقال لي ال تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب ألن الوقت قریب
 أيعلى   الذي سیكمل الحدیث كما سنرى.نا یسوعلعل الذي حدَّثه هو نفس المالك، وربما یكون شخص رب

 فیلزم أن ینتفع بها كل ، بل یكتب وینشر، ألن الوقت قد اقترب لتحقیقهايحال صدر له أمر سماوي أال یختم وال یخف
ولكن اهللا ال یلزم أحًدا بالسلوك حسب وصایاه النبوة إذ یقول:  مؤمن.

 "من یظلم فلُیظلم بعد. 
 ومن هو نجس فلیتنجس بعد. 

 ومن هو بار فلیتبرر بعد. 
]. 11[" ومن هو مقدس فلیتقدس بعد

كأنه یخبرنا أن لكل إنسان أن یفعل ما یشاء بكامل حریته إلى أن یأتي یوم الرب العظیم. وكأنه یوبخنا قائًال 
 وبمرأى ،سلك في طرق قلبكا و، ولیسرك قلبك في أیام شبابك،فرح أیها الشاب في حداثتكا "سلیمان الحكیم:مع 

). 9: 11 جا(علم أن على هذه األمور كلها یأتي بك اهللا إلى الدینونة" ا و،عینیك
ن ما یقتنیه اإلنسان هنا یبقى معه إلى األبد في صورة أتم أ Ðاریوس الكبیرقالقدیس مأو لعله یقصد ما قاله 

 إذ یجد ،وأكمل. فمن یزرع فساًدا یرتمي حیث یوجد رئیس الفساد، ومن یجاهد في البّر یجد نصیبه في الرب بّرنا
 ،"ها أنا آتي سریًعا إذ ینادي الرب قائالً : ،فما یزرعه اإلنسان إّیاه یحصد. وقد اقترب وقت الحصاد عندئذ لذة فیه.

]. 12[" وأجرتي معي ألجازي كل واحد كما یكون عمله
ولئال یضطرب المؤمنون خوًفا من الدینونة یقول: 

، إننا نجد فیه Ñأي محتضن الجمیع ومهتم بالكل ]،13[" البدایة والنهایة. األول واآلخر،"أنا األلف والیاء
رجاءنا فال نخاف. 

"لكي یكون سلطانهم  فبالوصایا التي بین أیدیهم یدخلون إلى الفرح األبدي ،"Ò"طوبى للذین یصنعون وصایاه
"ألن  : فیقول عنهم،أما منكرو اإلیمان وصانعو الشر]. 14["  ویدخلوا من األبواب إلى المدینة،على شجرة الحیاة

]. 15["  وكل من یحب ویصنع كذًبا،خارًجا الكالب والسحرة والزناة والقتلة وعبدة األوثان

مناجاة بین العروسین: 

Ï 10: 19 راجع تفسیر رؤ .
Ð اریوسقعظات القدیس م .
Ñ 11، 17: 1 راجع تفسیر هذا النص في رؤیا .
Ò "جاءت في بعض النسخ "طوبى للذین یغسلون ثیابهم بدم الحمل .
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 رؤیا- األصحاح الثاني والعشرون

لما كان هذا السفر هو سفر الُعرس السماوي، لهذا یتقدم العریس ویكشف لعروسه عن شخصه قائالً : 
 ألشهد لكم بهذه األمور ،"أرسلت مالكي أي أنا مخلصك وفادیك المهتم بك على الدوام، وها أنا ،"أنا یسوع"

عن الكنائس". 
 إنني خالقه وقد صرت من ذریته حتى أصیر واحًدا منكم لیس غریًبا عنكم. ."أنا أصل وذریة داود"
 وال من ، وال من لیل ملذات العالم وضیقاته،ال تخافي من ظلمة الخطیة ]16[" "كوكب الصبح المنیر

  هواجس الفكر الخفیة، فإنني أشرق علیك فأنیرك.
إننا خالل . "والروح والعروس یقوالن تعال" وٕاذ تسمع الكنیسة صوت عریسها خالل الروح القدس تناجیه:

 وغیرهما من اآلباء إنه ال القدیس أغسطینوس والشهید كبریانوس ألنه كما یقول ،الكنیسة (العروس) نناجي المسیح
خالص خارج الكنیسة. 

"ومن یسمع فلیقل تعال. 
، ومن یعطش فلیأِت 

 ].17[" ومن یرد فلیأخذ ماء حیاة مجاًنا
  :بإن الشركة مع الر

 تكون بالروح داخل الكنیسة. .1
شتهي مجیئه. ن لسماع صوت الرب ف.2
  بالعطش إلیه فنذهب أي نقترب إلیه بالصالة والسلوك في وصایاه..3
 أي لتكن إرادته عاملة ال خاملة. ، من یرد فلیأخذ.4

تحذیر: 
، "ألني أشهد لكل من یسمع أقوال نبوة هذا الكتاب

 إن كان أحد یزید على هذا 
 یزید اهللا علیه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. 

 وٕان كان أحد یحذف من أقوال هذه النبوة 
 یحذف اهللا نصیبه من سفر الحیاة 

]. 19-18[" ومن المدینة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب
 قائًال ، المسیح إلى المجيء إلى عروسه سریًعا السیدوأخیًرا یختتم السفر المبهج بمناجاة عذبة فیها یشتاق

"یقول الشاهد بهذا نعم. أنا آتي سریًعا". 
 "آمین تعال أیها الرب یسوع. :وتترجاه العروس أیًضا أن یسرع في تحقیق وعده قائلة

]. 21-20[ " آمین،"نعمة ربنا یسوع المسیح مع جمیعكم
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