
 

 

 

 
 

ا  ُرْؤَيا ُيوَحنَّ
 الالَُّهوِتىِّ 

 
 



γ٢٦٩γ 

ا الالَُّهوتِىِّ   ُرْؤَيا ُيوَحنَّ
RδγϕηκΧκηϕγδ 
 مقدمـة

Rι 
 :كاتبها   : أوال

 :بدليل تلميًذا هو يوحنا الحبيب تلميذ المسيح، أحد اإلثنى عشر 
 .إجماع القديسين والمؤرخين فى القرون األولى -١

 .ع مرات فى السفربذكر اسمه أر  -٢

 .ئل السبع فى الِسْفرإليها الرسا ُأرِسَلتبشَّر فى كنائس آسيا الصغرى التى  -٣

 .نفاه اإلمبراطور دوميتيان إلى جزيرة بطمس -٤

 .التشابه فى أسلوب وألفاظ السفر مع إنجيل يوحنا ورسائله -٥

 
 :لمن كتبت   : ثانيا 

وهـى أهــم الكنــائس فيهــا ولــيس  ،أى تركيــا الحاليــة ،إلـى الكنــائس الســبع فــى آسـيا الصــغرى
الكنائس تمثل العالم كله فـى حاالتـه الروحيـة د بعدد سبعة هو الكمال فهذه و كلها، والمقص

 .المختلفة لذا فالرؤيا موجهة للعالم كله
 

 :زمن كتابتها   : ثالًثا
 .م فى أواخر حياة القديس٩٥عام 

 
  :مكان كتابتها :  رابًعا

وتقع جنوب غرب تركيا وأهم معالمها هـى  ميالً  ٢٥وهى جزيرة محيطها نحو  ،جزيرة بطمس
 .فيها القديس يوحنا الحبيب المغارة التى عاش

 



γ٢٧٠γ 

  :أغراضها  : خامًسا
 .محاسبة النفس لمعرفة أسباب الضعف الروحى والتوبة والرجوع إلى اهللا -١

 .الروحى لنتمتع بالوجود مع اهللا وأمجاد السماء جمال السماء فنتشجع فى الجهاد -٢

النصـــرة، فمهمـــا قابلنـــا مـــن ضـــيقات ال ننـــزعج عـــالمين أنهـــا مؤقتـــة وقـــوة الشـــيطان وكـــل  -٣

حروبه ستنتهى وكل مباهج العالم ستزول، فال نتعلق بهـا ونثـق فـى قـوة اهللا التـى تسـندنا 

 .لننتصر فى النهاية ونصل إلى السماء

 
  :أقسامها : سادًسا

 )٣-١ص(الكنائس السبع  -أ

 ).١ص(نائس المقدمة والمسيح وسط الك -١

 .)٣، ٢ص( الرسائل إلى الكنائس السبع -٢

 )٢٠-٤ص(الرؤى النبوية  -ب

 ).٤ص(اهللا وسط عرشه  -١

 ).٧-٥ص(السفر وختومه السبعة وختم عبيد اهللا  -٢

 ).١١-٨ص(األبواق السبعة وظهور النبيين  -٣

 ).١٢ص(المرأة المتسربلة بالشمس والتنين  -٤

 ).١٣ص(الوحش البحرى والبرى  -٥

 ).١٤ص(ن وٕاعالن سقوط بابل المسيح وسط المؤمني -٦

 ).١٦، ١٥ص(الجامات السبع  -٧

 ).١٩-١٧ص(دينونة وخراب بابل  -٨

 ).٢٠ص(تقييد الشيطان والملك األلفى ثم حّل الشيطان ودينونته  -٩

 .الرؤى المذكورة متداخلة فى الزمن وليست متعاقبة: ملحوظة 

 ).٢٢، ٢١ص(مجد أورشليم السمائية  -ج



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ٢٧١γ 

 

ا الالَُّهوتِىِّ   ُرْؤَيا ُيوَحنَّ
RδγϕηκΧκηϕγδ 

 
لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

 مقدمة الرؤيا وظهور اهللا وسط كنيسته
Rη Ε η 
 

 ):۳-۱ ع(المقدمة )  ۱(

 ،، َوبـَيـََّنهُ َعِبيَدُه َما َال ُبدَّ َأْن َيُكوَن َعْن َقرِيبٍ  ِرىَ ِإْعَالُن َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذى َأْعطَاُه ِإيَّاُه اهللاُ، ِليُ ١
. ِبُكلِّ َما َرآهُ  ،َوِبَشَهاَدِة َيُسوَع اْلَمِسيحِ  ،الَِّذى َشِهَد ِبَكِلَمِة اهللاِ ٢ِلَعْبِدِه ُيوَحنَّا،  ،ُمْرِسًال بَِيِد َمالَِكهِ 

ِة، َوَيْحَفُظوَن َما ُهَو َمكْ  ،ُطوَبى ِللَِّذى يـَْقَرأُ ٣ َواَل النُّبُـوَّ  .ُتوٌب ِفيَها، َألنَّ اْلَوْقَت َقرِيبٌ َولِلَِّذيَن َيْسَمُعوَن َأقـْ
 

 .أو إظهار إلرادة اهللا رؤيا أو كشف لسرّ : إعالن : ۱ع
 .أى أن الرب يسوع هو مصدر هذا اإلعالن وليس غيره: يسوع المسيح 

اآلب يحب البشر وأرسل ابنه لفدائهم، وهو له كل ما لآلب كاإلعالن : أعطاه اهللا إياه 
 .للبشر ودينونتهم أيًضا

" فيوم واحد كألف سنة فى عينيه"ليس مقصوًدا زمًنا بعينه كما فهم البعض؛ : عن قريب 
 .)٨: ٣بط٢(

وهو وسيلة اإلبالغ، وفى الواقع هم أكثر من مالك تبادلوا اإلعالنات خالل : بيد مالكه 
 . السفر

تيقظ وليس يبدأ القديس يوحنا فى نقل رؤياه لنا بتأكيد أن ما رآه هو رؤيا نبوية رآها وهو مس
أى أن " أن يرى عبيده"حلًما أثناء نومه، ويؤكد أن مصدر هذه الرؤيا هو الرب يسوع وغرضها 

إلبالغ القديس يوحنا بهذا ) المالئكة(ُيبلِّغ اهللا إرادته ألبنائه األحباء واستخدم اهللا أحد خدامه 
 .اإلعالن



ا الالَُّهوتِىِّ ُرْؤَيا ُيوحَ    نَّ

γ٢٧٢γ 

كرازتـه وٕانجيلـه ورسـائله الكالم هنا يعـود كلـه علـى القـديس يوحنـا الـذى شـهد للمسـيح ب :۲ع
نه فى هذا السفر أيًضا  .الثالث باإلضافة إلى ما رآه ودوَّ

 
 .أى يا سعادة:  طوبى :۳ع

يحث القديس يوحنا ويشجع المؤمنين للقـراءة واإلسـتماع لمضـمون هـذه النبـوة والتأمـل وتـذكر 
ه ســابًقا بــأن الوقــت ر المــؤمنين بمــا قالــوفــى تشــجيعه ُيــذكِّ  ،معانيهــا بحفظهــا فــى القلــب والعمــل بهــا

 .قريب
  ليتــك تظهــر لآلخــرين أهميــة كــالم اهللا فــى الكتــاب المقــدس وأهميــة حضــور الكنيســة والتمتــع

بتعاليمهـــا وأســـرارها، ألن زحـــام الحيـــاة الماديـــة يشـــغلهم عنهـــا؛ وثـــق أنـــك عنـــدما تشـــجع اآلخـــرين 
 .تنتعش أنت أوًال وتتشجع ويزداد ارتباطك بالكنيسة

 
 ):۸-٤ ع(كنائس  مخاطبة السبع)  ۲(

ِمَن اْلَكاِئِن َوالَِّذى َكاَن َوالَِّذى  ،نِْعَمٌة َلُكْم َوَسَالمٌ : يُوَحنَّا، ِإَلى السَّْبِع اْلَكَناِئِس الَِّتى ِفى َأِسيَّا٤
َعِة اَألْرَواِح الَِّتى َأَماَم َعْرِشِه،  ِميِن، اْلِبْكِر ِمَن اَألْمَواِت، َوِمْن َيُسوَع اْلَمِسيِح الشَّاِهِد األَ ٥يَْأِتى، َوِمَن السَّبـْ

َلَنا ِمْن َخطَايَانَا ِبَدِمِه، . َورَئِيِس ُمُلوِك اَألْرضِ  َنا، َوَقْد َغسَّ َوَجَعَلَنا ُمُلوًكا وََكَهَنًة لِلَِّه أَبِيِه، َلُه ٦الَِّذى َأَحبـَّ
 .اْلَمْجُد َوالسُّْلطَاُن ِإَلى أََبِد اآلِبِديَن، آِمينَ 

َباِئِل اَألْرضِ ُهَوَذا يَْأتِ ٧ . ى َمَع السََّحاِب، َوَستَـْنُظُرُه ُكلُّ َعْيٍن، َوالَِّذيَن طََعُنوُه، َويـَُنوُح َعَلْيِه َجِميُع قـَ
ِتى، يـَُقوُل الرَّبُّ اْلَكاِئُن َوالَِّذى َكاَن َوالَِّذى يَأْ » .أَنَا ُهَو األَِلُف َواْلَياُء، اْلَبِ◌َدايَُة َوالنـَِّهايَةُ «٨. آِمينَ ، نـََعمْ 

 .اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ َشْىءٍ 

 
َأت واستقرت فى ذلك الزمان فى منطقـة هى أشهر الكنائس التى ُأنشِ : السبع كنائس  :٤ع

وترمز أيًضا للكنيسة كلها فى كل  ،تركيا الحالية وسيأتى ذكرها بالتفصيل فى األصحاحات التالية
 .زمان ومكان



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ٢٧٣γ 

بيـر ألول مـرة فـى إعـالن اهللا عـن ذاتـه لموسـى النبـى َم هـذا التعخدِ سـتُ أُ : الكائن والـذى كـان 
ة فهو إعالن يوألن هذا التعبير يرمز للذات اإلله" الذى أهيه ..يههأ"عندما قال ) ١٤: ٣خر(فى 

 .عن اهللا اآلب
ا، أمــا تعبيــر ســبعة فــال يعنــى ًضــوهــذا اإلعــالن مــن الــروح القــدس الواحــد أي: الســبعة أرواح 

 .واهب وعطايا الروح القدسالتعدد بل يعنى كمال تنوع م
وهــى " النعمــة والســالم"يبــدأ القــديس يوحنــا حديثــه للســبعة كنــائس بالتحيــة المســيحية المعتــادة 

طلبة وصالة أكثر منها تحيـة، ويوضـح أن مصـدر كـل نعمـة وسـالم هـو اهللا اآلب األبـدى األزلـى 
 .والروح القدس

 
ًضـا كمـا اآلب والـروح القـدس أى أنـه مصـدر للنعمـة والسـالم أي: مـن يسـوع المسـيح  :٥ع

 ).أى الثالوث األقدس كله(
) ٣٧: ١٨يـو(أى بحياتـه علـى األرض، كـان المسـيح شـاهًدا لـآلب بأمانـة :  الشاهد األمـين

 .وشهد بقيامته على الهوته الذى ال يغلبه الموت
 . أى أول من أقام نفسه بنفسه وقيامته كانت بال موت ثانٍ : البكر من األموات 

اسـتكمال لمـا جـاء فـى العـدد السـابق فـى أن المسـيح هـو مصـدر النعمـة والسـالم،  هذا العـدد
ولكــن يوحنــا يســتطرد هنــا فــى إبــراز بعــض صــفات المســيح فــى أنــه بحياتــه وموتــه وقيامتــه صــار 

ومـن صـفاته أيًضـا أنـه فـوق . شاهًدا أميًنا لكل ما تكلم به عن نفسه وعن أبيـه وعـن الـروح القـدس
، والذى عبَّر عن حبه، بتجسده وفدائه لنا بدمـه األقـدس الـذى )ك األرضملو (كل رياسة وسلطان 

وكلمـة بكـر . فيه مغفرة خطايانا وننـال قوتـه فـى أسـرار الكنيسـة التـى أولهـا الغسـل بمـاء المعموديـة
بكـر بـين إخـوة "أيًضا تعنى أنـه بكـر لكـل البشـر الـذين يـدخلهم معـه إلـى الفـردوس والملكـوت فهـو 

 .)٢٩: ٨رو" (كثيرين
 



ا الالَُّهوتِىِّ ُرْؤَيا ُيوحَ    نَّ

γ٢٧٤γ 

ا مغلوبـــة، قً روحيـــين نملـــك علـــى إرادتنـــا التـــى كانـــت ســـاب ملوًكـــا -المســـيح  -وجعلنـــا  :٦ع
ه أنفســـنا ذبـــائح حيـــة مرضـــية أمامـــه بالجهـــاد فـــى الوصـــية وتقـــديم ذبـــائح الصـــالة ـنقـــدم لـــوكهنـــة 

 .والتسبيح أيًضا هللا صاحب كل مجد وكرامة وسلطان
  در هذا األمر من ملك أو كاهن ؟ليتنا نراجع أنفسنا قبل كل تصرف، هل يصح أن يص! 

 
وكـــذلك إلـــى مخافتـــه  ،)٣٠: ٢٤مـــت(ز الســـحاب إلــى مجـــد اهللا ـيرمـــ: حاب ـمـــع الســـ :۷ع

المخوف "ولهذا ففى القداس اإللهى عندما نتذكر مجئ السيد المسيح نقول عنه  ،)٣، ٢: ٩٧مز(
 ".المملوء مجًدا

اييس الروحية الغير مدركة للبشر، تعبير ينقلنا من حدود المكان المادى إلى المق: كل عين 
 .فمهما كان مكان اإلنسان فى الكرة األرضية، سوف يرى هذا المجئ المهوب

ووصـــف لحـــال منتظـــرى ) ١١: ١أع(هنـــا إشـــارة إلـــى مجـــئ المســـيح الثـــانى الـــذى ذكـــر فـــى 
 ..مجيئه، وهم فريقان 

ـــ: األول  ـــه وتنتظـــره وســـيكون مجيئ ـــوبهم بمجيئ ـــق قل ـــذين تتعل ـــرار ال ه لهـــم هـــو ســـر وهـــم األب
 .سعادتهم وبداية ميراثهم األبدى

أى اليهـود اللـذين صـلبوه وطعنـوه ورفضـوه، " وينـوح... طعنـوه"هم الذين : أما الفريق الثانى 
وكذلك كل العالم الـذى الزال يرفضـه أو صـار مسـيحًيا باالسـم، والنـوح هنـا هـو تعبيـر عـن الحـزن 

 .قتالندم الذى ال ينفع صاحبه فى ذلك الو و والرهبة 
 
 ...من أقوى اآليات التى تثبت الهوت المسيح  :۸ع

البدايــة "تشــبيه جــاء فــى صــورة الكنايــة ويــزداد وضــوًحا فــى الجملــة الالحقــة : األلــف واليــاء 
فكمــا أن لحــروف اللغــة حــرف أول وأخيــر هكــذا اهللا هــو أول ومصــدر كــل شــئ ونهايــة " والنهايــة

 .ُنَعبِّر عنه الهوتًيا بأزلية وأبدية اهللا وآخر كل شئ، فال شئ قبله وال شئ بعده، وهو ما



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ٢٧٥γ 

ــائن والــذى كــان  ) ١٤: ٣خــر(كمــا فــى " أقنــوم اآلب"تعبيــر يــدل علــى الــذات اإللهيــة : الك
" االبـن"عندما أعلن اهللا عن ذاته لموسى بنفس الكلمـات، وهنـا يسـتخدم نفـس التعبيـر عـن المسـيح 

 .سيح فقطوهو ما يخص الم" الذى يأتى"أيًضا، ألنه قال بعد ذلك 
 .إثبات الهوته بكونه الخالق وضابط الكل: القادر على كل شئ 

يوضح المتكلم أنه هو المسيح األزلى األبدى والذى تجسد فى ملء الزمان والقادر على كل 
 .شئ أى هو اهللا

   ــه أباؤنــا : أخــى الحبيــب إن مشــهد مجــئ المســيح الثــانى لمشــهد رهيــب ومرهــوب، جعل
ِلبــوا مــن شــهواتهم ولكــل مــنهم فاســتقامت حيــاتهم، وتجاهلــه آخــرون، فغُ القديســون أمــام أعيــنهم 

 أين نقف نحن ؟... هه لنفسى معك سؤال يا صديقى أوجّ  .مصير يختلف تماًما عن اآلخر
 
 ):۱۱-۹ ع(حال يوحنا ودعوته للرؤيا )  ۳(

ُكْنُت ِفى اْلَجزِيَرِة . وَع اْلَمِسيِح َوَصْبرِهِ َوِفى َمَلُكوِت َيسُ  ،َأُخوُكْم َوَشرِيُكُكْم ِفى الضِّيَقةِ  ،أَنَا ُيوَحنَّا٩
ُكْنُت ِفى الرُّوِح ِفى يـَْوِم ١٠. َوِمْن َأْجِل َشَهاَدِة َيُسوَع اْلَمِسيحِ  ،الَِّتى ُتْدَعى َبْطُمَس ِمْن َأْجِل َكِلَمِة اهللاِ 

، َوَسِمْعُت َورَاِئى َصْوتًا َعِظيًما َكَصْوِت ُبوقٍ  . اَألوَُّل َواآلِخرُ  ،أَنَا ُهَو األَِلُف َواْلَياءُ « :قَاِئالً ١١ ،الرَّبِّ
ِإَلى َأَفُسَس، َوِإَلى ِسِميْرنَا، َوِإَلى : َوَأْرِسْل ِإَلى السَّْبِع اْلَكَناِئِس الَِّتى ِفى َأِسيَّا ،َوالَِّذى تـََراُه اْكُتْب ِفى ِكَتابٍ 

 ».ِإَلى ِفيَالَدْلِفَيا، َوِإَلى َالُودِِكيَّةَ بـَْرَغاُمَس، َوِإَلى َثِ◌يَاتِيَرا، َوِإَلى َساْرِدَس، وَ 

 
يعلـن القـديس يوحنـا عـن اسـمه هنـا وهـو شـئ ضـرورى لكسـب : أخـوكم .. أنا يوحنـا  :۹ع

الثقة وتأكيد أنه مصدر كل أقواله اآلتية، وأضاف كلمة أخـوكم مـع كونـه مـن الرسـل االثنـى عشـر 
 .معهماألطهار فى نوع من اتضاع األب مع أبنائه عند تبسطه 

اد الرومـانى واستشـهاد هبدأت رحلة آالمهـا باالضـطقد كانت الكنيسة : كم فى الضيقة كشري
جزيـرة "وكان يوحنـا فـى ضـيقة مـن نـوع آخـر إذ تـم نفيـه إلـى  ،فى ضيقة شديدةكانت الكثيرين أى 

قلبيـة ، وأراد القـديس أن يشـعر أوالده بالمسـاندة ال"دومتيانس"اليونانية فى عهد اإلمبراطور " بطمس



ا الالَُّهوتِىِّ ُرْؤَيا ُيوحَ    نَّ

γ٢٧٦γ 

فهو يحتمل مثلهم الضيقة وليزيد من رجائهم يذكرهم أيًضـا أنهـم شـركاء جميًعـا فـى  ،لهم ويشجعهم
 ".المسيح ملكوت يسوع"مجد 

أى سبب هذه الضيقة هـو شـهادتنا وكرازتنـا باسـم المسـيح ولهـذا فالضـيقة : من أجل شهادة 
 .هى سبب فخرنا فى الوقت نفسه

ة معرفـة مصـدر كـل كلمـة تُـذَكر فيـه، ويوضـح أيًضـا أنـه يكرر كاتب السفر أنه يوحنا ألهمي
يشــارك الكنيســة فــى زمانــه وفــى كــل زمــان فــى الضــيقات التــى تمــر بهــا، إذ كــان منفًيــا فــى جزيــرة 

 .بطمس من أجل المسيح
 
ى فيها القديس يوحنا الرؤيا وتشـابه مـا أعلنـه وهى الحالة التى تلقّ : كنت فى الروح  :۱۰ع

وهـى حالـة  ،)١٠: ١٠أع(عن رؤياه أيًضا ومـا أعلنـه بطـرس كـذلك فـى ) ٢: ١٢كو٢(بولس فى 
فوق كل حـس مـادى معـروف إذ يخضـع فيهـا اإلنسـان بالكليـة للـروح القـدس فيكـون كمـا فـى غيبـة 

 فيرى ويسمع ما ال يراه ويسمعه سواه 
وق بــوبـدأ كـل شــئ عنـدما سـمع صــوًتا قوًيـا كصـوت ال. أى حــدث هـذا يـوم أحــد: يـوم الـرب 

 ..خلفه، والبوق يعنى اإلنذار أو التحذير من خطر مقبل آتيا من
يبين القديس يوحنا أن الرؤيا كانت فـى يـوم األحـد وكـان فـى حالـة روحيـة كأنـه متغيـب عمـا 

 .حوله من ماديات رغم أنه مستيقظ، وسمع صوًتا قوًيا ينبهه كصوت البوق
 
حنا بأحد صفاته التـى بدأ صاحب الصوت بتعريف نفسه ليو : أنا هو األلف والياء  :۱۱ع

 .)٨راجع شرح ع(تظهر الهوته وهى األزلية واألبدية 
 -اهللا االبـن -بعـد التعريـف أتـى األمـر المباشـر مـن صـاحب الصـوت : أكتب ... الذى تراه

إلى القديس يوحنا فى تكليف محدد بأن يكتب كل ما سوف يراه فى كتاب ويرسل هذا الكتاب إلى 
وٕان كـان هنـا أضـاف صـاحب الصـوت أسـماءها والتـى ) ٤ع(ا فـى السبع كنائس والتى سبق ذكره

 .سوف يأتى الحديث عنها بالتفصيل فى األصحاحين التاليين



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ٢٧٧γ 

أعلــن صــاحب الصــوت أنــه هــو اهللا وأمــره أن يكتــب كــل مــا يــراه ويرســله إلــى كنــائس آســيا 
 .صغرى السبعةلا

   ظهــرك ثــم نبهــك إذا كنــت غــافال عــن بعــض األمــور الضــرورية لخالصــك وألقيتهــا وراء
أو الصـوم أو الصـدقة، فـال مثـل الكـالم عـن الصـالة  ،اهللا إليها عن طريـق أحـد المحيطـين بـك

 .د سريًعا ما ستبدأ بها وحدِّ يً ألنه كالم اهللا مرسل إليك شخصتهمل الكالم 
 
 ):۲۰-۱۲ ع(: شخص المتكلم )  ٤(

َوِفى ١٣رَأَْيُت َسْبَع َمَناِيَر ِمْن َذَهٍب،  ،َوَلمَّا اْلتَـَفتُّ . فَاْلتَـَفتُّ ألَْنظَُر الصَّْوَت الَِّذى َتَكلََّم َمِعى١٢
يـَْيِه ِبِمْنطََقٍة ِمْن َوَسِط السَّْبِع اْلَمَناِيِر ِشْبُه اْبِن ِإْنَساٍن، ُمَتَسْرِبًال بِثـَْوٍب ِإَلى الرِّْجَلْيِن، َوُمَتَمْنِطًقا ِعْنَد َثدْ 

َناُه َكَلِهيِب نَارٍ  َوَأمَّا رَْأُسُه َوَشْعُرهُ ١٤. َذَهبٍ  َيِض َكالثـَّْلِج، َوَعيـْ َيَضاِن َكالصُّوِف األَبـْ َورِْجَالُه ِشْبُه ١٥. فَأَبـْ
َعُة  ١٦. َوَصْوتُُه َكَصْوِت ِمَياٍه َكِثيَرةٍ . النَُّحاِس النَِّقى، َكأَنـَُّهَما َمْحِميََّتاِن ِفى أَُتونٍ  َوَمَعُه ِفى َيِدِه اْلُيْمَنى َسبـْ

ْيِن َيْخُرُج ِمْن َفِمِه، َوَوْجُهُه َكالشَّْمِس َوِهَى ُتِضىُء ِفى قـُوَِّتَهاَكَواِكَب، وَ  فـََلمَّا ١٧. َسْيٌف َماٍض ُذو َحدَّ
ُتهُ  ، َال َتَخْف، أَنَا ُهَو اَألوَُّل َواآلِخرُ «: قَاِئًال ِلى ،َسَقْطُت ِعْنَد رِْجَلْيِه َكَميٍِّت، فـََوَضَع َيَدُه اْلُيْمَنى َعَلىَّ  ،رَأَيـْ
فَاْكُتْب َما ١٩. َوِلى َمَفاتِيُح اْلَهاِويَِة َواْلَمْوتِ . ِإَلى أََبِد اآلِبِديَن، آِمينَ  َوَها أَنَا َحىٌّ  ،وَُكْنُت َمْيًتا َواْلَحىُّ ١٨

َعِة اْلَكَواِكِب الَّ  ِسرَّ ٢٠. رَأَْيَت، َوَما ُهَو َكاِئٌن، َوَما ُهَو َعِتيٌد َأْن َيُكوَن بـَْعَد َهَذا ِتى رَأَْيَت َعَلى َيِميِنى، السَّبـْ
َهِبيَّةِ  تَـَها: َوالسَّْبِع اْلَمَناِيِر الذَّ ْبُع الَِّتى رَأَيـْ َعُة اْلَكَواِكُب ِهَى َمالَِئَكُة السَّْبِع اْلَكَناِئِس، َواْلَمَناِيُر السَّ ِهَى  ،السَّبـْ

 .السَّْبُع اْلَكَناِئسِ 

 
صوت المتحدث فرأى سبع مناير من التفت يوحنا الرسول إلى الخلف نحو مصدر  :۱۲ع

 والمنــارة الــذهب كانــت معروفــة لليهــود إذ كانــت مــن مشــتمالت خيمــة االجتمــاع وأمــر اهللا ،ذهــب
، ولكــن هنــا يوضــح لنــا القــديس يوحنــا أنهــا ترمــز للكنــائس )٣١: ٢٥خــر(بصــنعها لتضــئ القــدس 

المـه، وهـى مـن ذهـب ، فالكنيسة فى نظـر اهللا هـى المنـارة التـى تضـئ للعـالم فـى ظ)٢٠ع(السبع 
لــك أى ســلطان الــذهب يرمــز أيًضــا للمُ و ألنـه يرمــز لنقــاوة المــؤمنين الــذين هــم جســد المسـيح نفســه، 

 .الكنيسة على العالم



ا الالَُّهوتِىِّ ُرْؤَيا ُيوحَ    نَّ

γ٢٧٨γ 

ه ويسـرد فـى هـذا العـدد واألعـداد التاليـة صــفاته ـيصـف يوحنـا المسـيح الـذى ظهـر لـ :۱۳ع
 :وهى 

ده وهـو لقـب يـدل علـى ناسـوته لقـب أطلقـه المسـيح علـى نفسـه أثنـاء تجسـ: ابن إنسان  -١
 ).١٣: ٧دا(الكامل، يالحظ أيًضا أن دانيال فى رؤياه للمسيح ذكر هذا اللقب ذاته 

كثيـاب رئـيس الكهنـة وهــى ثـانى صـفة يقـدمها لنـا يوحنــا : متسـربال بثـوب إلـى الــرجلين  -٢
أمـا المنطقــة  ،)٥: ٥عـب(للمسـيح فـى رؤيـاه، فهـو أوًال ابــن اإلنسـان المتجسـد وثانًيـا رئــيس كهنتنـا 

 .الذهب فتشير إلى ملكه وسلطانه الدائم
 
يســـتمر القـــديس يوحنـــا فـــى وصـــف منظـــر المســـيح، وُيالحـــظ هنـــا أن هيئـــة المســـيح  :۱٤ع

، ألن التركيـز هنـا علـى صـفاته والهوتـه تخالف شكله المعتاد لنا والراسـخ فـى أذهاننـا أثنـاء تجسـده
 .باألكثر
دائًمــا يرمــز للطهــارة والنقــاء والقداســة، وعنــدما  اللــون األبــيض: رأســه وشــعره فأبيضــان  -٣

 .يوصف الشعر بالبياض فهو إشارة إلى حكمة الشيوخ ويرمز أيًضا لقدم وأزلية المسيح
أى نفـاذ بصـيرته فهـو وحـده العـالم بخفايـا قلـوب النـاس وفاحصـها، : عيناه كلهيب نـار  -٤

 .شراروتعنى أيًضا عدل اهللا وحزمه وعدم تهاونه مع الخطية أو األ
 
" رجــاله نحـاس مصــقول"ال فــى رؤيـاه ـذكــر دانيـ: اله شــبه النحــاس النقـى ـجـر  -٥ :۱٥ع

ه القليل من الذهب أو الفضة لتزيده ـوالنحاس النقى أو المصقول هو نحاس أضيف ل) ٦: ١٠دا(
 .فرجاله يشيران إلى القوة والصالبة واتحاد الالهوت بالناسوت فى طبيعة المسيح الواحدة ،المعانً 

وكــذلك يمكــن القــول أن كلمــة رجــاله تمــثالن صــفتى العــدل والرحمــة فــى حكــم اهللا ودينونتــه 
 .للبشرية
أى صـوته عميـق مرهـوب وهـو كالميـاه التـى تحمـل الخيـر : صوته كصوت ميـاه كثيـرة  -٦

 .والخصب والبركات لكل من تصل إليه
 



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ٢٧٩γ 

  :۱٦ع
 .ترمز للقوة والرعاية والقيادة: يده اليمنى  -٧

 )٢٠ع.. (أى السبعة أساقفة المسئولون عن الكنائس السبع : اكب السبعة كو 
أى كلماتـه الخارجـة مــن فمـه ولهــا قـوة السـيف النافــذ إلـى أعمــاق : ذو حــدين .. سـيف  -٨

 .والحدان يرمزان أيًضا للعهد القديم والجديد). ١٢: ٤عب(النفس والروح 
اقفة فـى يمينـه إظهـاًرا لسـلطانه يستكمل القديس يوحنا وصف السيد فيـراه ممسـًكا بالسـبعة أسـ

ويمكـن القـول أيًضـا أنهـم أدوات . وقوته عليهم من جهة، وتمتعهم بحمايته وٕارشاده من جهة أخرى
 .فى يد اهللا إلعالن مشيئته وٕارادته للكنيسة

 ).حدى السيف(وكلماته حاسمة ونافذة سواء كانت فى العهد القديم أو العهد الجديد 
فيرمــز إلـى جمــال وبهــاء وجهـه وٕالــى مجـد الهوتــه الــذى ال  :وجهـه المضــئ كالشــمس  -٩

 .يدنى منه
 
-َعبَّـــر عنـــه ســـقط يوحنـــا خائًفـــا مـــن شـــدة بهـــاء وجمـــال وعظمـــة المنظـــر الـــذى ال يُ  :۱۷ع
عنــد الـــرجلين ولكــن المســـيح فــى حنانـــه لمســه بيـــده الطــاهرة، وبصـــوته الهــادئ المطمـــئن  -كميــت

أى أنــا اإللــه األزلــى " األول واآلخــر"هوتــه بقولــه شــجعه قــائًال ال تخــف؛ ثــم يعلــن المســيح عــن ال
 .٨األبدى كما جاء فى ع

   كم كـان رهيًبـا وعجيًبـا وسـمائًيا هـذا الـذى رآه القـديس يوحنـا حتـى سـقط : إلهى الحبيب
، )٥: ٦إش(ت وهكــــذا شــــاركه كــــل مــــن إشــــعياء وحزقيــــال عنــــدما شــــاهدوك فــــى رؤيــــاهم ـكميــــ

يدى فالزلـت ال أشـعر بمهابتـك ومخافتـك عنـدما أقـف ولكنى أشتكى نفسى إليك يا سـ) ١٠حز(
... يــًرا مــا يغلبنــى الكســل والتراخــى فــى صــالتى ألنــى أنســى مجــد مــن أقــف أمامــهثفك ،أمامــك

 .فر لى واغرس مخافتك فى لحمى وفى قلبىغأرجوك يا إلهى إ
 :يعلن المسيح عن نفسه بوضوح أكثر ليوحنا ولنا نحن أيًضا فيقول عن نفسه  :۱۸ع

تـــأتى فـــى زمـــن اإلســـتمرار، أى كنـــت حًيـــا وال زلـــت حًيـــا ومصـــدر الحيـــاة ومانحهـــا : الحـــى 
 ).٢٦: ٩، رو١٦: ١٦مت(ويالحظ أن هذا اللقب من صفات اهللا ذاته 



ا الالَُّهوتِىِّ ُرْؤَيا ُيوحَ    نَّ

γ٢٨٠γ 

ـــا  ـــت ميًت أى جـــزت المـــوت وذقتـــه بالجســـد، وهـــذا مـــا يعلمـــه يوحنـــا جيـــًدا عـــن شـــخص : كن
 .المسيح

 .تأكيد على أبدية اهللا: إلى األبد 
ــاتيح ال ــى مف ــة والمــوت ل ، )الجحــيم(الهاويــة هــى مكــان انتظــار األشــرار بعــد مــوتهم : هاوي

والمفــاتيح تعنــى ســلطان المســيح المطلــق علــى هــذه النفــوس وعلــى المكــان نفســه، ويمكــن أن نفهــم 
قول المسيح هنا بجانب إعالن سلطانه، أنه يشجع أبناءه ويبعد عنهم شبح الخوف من الجحيم إذ 

أخرج كل النفوس التى كانت تنتظر فداءه، وبالتالى تعتبـر هـذه اآليـة مـن انتصر وفتح أبوابه مرة و 
) ١٧ع(أقــوى اآليــات التــى تعبــر عــن الهــوت المســيح وتثبتــه بــال أدنــى شــك، فهــو األزلــى األبــدى 

وكــان متجســًدا ومــات وقــام ولــه ســلطان علــى الهاويــة كمــا ســبق وشــرحنا، وهــى أمــور ال يمكــن أن 
 .، فالمسيح هو إًذا اهللا ذاته...تنطبق إّال على اهللا وحده

 
أى ما رآه يوحنا من بدء اإلعـالن وصـفات المسـيح فـى األصـحاح : أكتب ما رأيت  :۱۹ع

 .األول
فـــى الـــزمن الحاضـــر وهـــى األحـــداث المتعلقـــة بالســـبعة كنـــائس وتشــــغل : ومـــا هـــو كـــائن 

 .األصحاحين الثانى والثالث
قبلية والتـى ســتحدث علـى مـر األزمــان أى النبــوات التاليـة والمسـت: ومـا هـو عتيــد أن يكـون 

 .حتى النهاية واألبدية وتشغل من األصحاح الرابع حتى نهاية السفر
 
ع اإلنســان إدراكــه بمفــرده يال يســتطمــا فــى نهايــة األصــحاح يوضــح القــديس يوحنــا  :۲۰ع

فيوضــح لنــا أن الســبعة كواكــب هــى أســاقفة الســبع كنــائس وأن المنــاير الســبع هــى الســبع كنــائس 
 .انفسه

وكلمـة مـالك فــى . إسـتخدم الــوحى اإللهـى كلمـة مـالك للتعبيــر عـن أسـاقفة الكنــائس: مـالك 
وهكـــذا نـــتعلم أن اهللا ... أصـــلها ومعناهـــا هـــى الخـــادم المرســـل مـــن قبـــل اهللا إلبـــالغ رســـالة للبشـــر 

 .يصف وكالء أسراره بالمالئكة لجالل وأهمية عمل الكهنوت فى كنيسته



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢٨١γ 

 

انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 رسائل األربع الكنائس األولى

Rη Ε η 
 

يجدر بنا هنا وقبل الدخول فى الرسائل الموجهة للكنائس : مقدمة عامة للكنائس السبع 
 .السبع إيضاح بعض األمور والسمات المتعلقة بهذه الكنائس

ولكنها رسائل ) ركيات(وجهت هذه الرسائل إلى السبع كنائس التى فى آسيا الصغرى  : أوًال 
 .إلهية رعوية توجه للكنيسة فى كل زمان وكل مكان

ألنه المسئول من قبل اهللا على " مالك الكنيسة"وجهت الرسائل كلها السم االسقف  :ا ثانيً 
خدمة كنيسته ولكن فى المعنى الروحى فالرسالة موجهة لكل خادم، بل لكل الشعب 

 .أيًضا لعالج األمراض الروحية
 :هناك سمات عامة اشتركت فيها هذه الرسائل مثل  :ثالثًا 

وهذا األمر كان موجًها ليوحنا " ..أكتب إلى"بدأت كل الرسائل بفعل األمر  -١
 .بالطبع

تكررت فى كل الرسائل وهى إشارة للسيد المسيح؛ ثم تلتها صفة " هذا ما يقوله" -٢
ة كما سيتضح من صفات السيد التى تناسب حالة الكنيسة التى يوجه إليها الرسال

 .فى التفسير

من له أذن للسمع "قبل بدء الحديث، وعبارة " أنا عارف: "تكرار تعبيرات مثل  -٣
 .قبل الوعد بمكافأة الغالب" من يغلب"بعد النصيحة والتحذير، وتعبير " فليسمع

  
 ):۷-۱ ع(كنيسة أفسس )  ۱(

َعِة◌َ َهَذا يـَُقوُلُه : اُْكُتْب ِإَلى َمَالِك َكِنيَسِة َأَفُسسَ «١ اْلَكَواِكَب ِفى َيِميِنِه، اْلَماِشى  اْلُمْمِسُك السَّبـْ
َهِبيَّةِ  َرَك، َوأَنََّك َال تـَْقِدُر َأْن َتْحَتِمَل ٢: ِفى َوَسِط السَّْبِع اْلَمَناِيِر الذَّ أَنَا َعاِرٌف َأْعَماَلَك َوتـََعَبَك َوَصبـْ

ٌر، ٣. ُرُسٌل َولَْيُسوا ُرُسًال، فـََوَجْدتـَُهْم َكاِذبِينَ اَألْشَراَر، َوَقْد َجرَّْبَت اْلَقائِِليَن ِإنـَُّهْم  َوَقِد اْحَتَمْلَت َوَلَك َصبـْ



 ا الالَُّهوتِىِّ ُرْؤَيا ُيوَحنَّ  

γ٢٨٢γ 

فَاذُْكْر ِمْن أَْيَن ٥. َلِكْن، ِعْنِدى َعَلْيَك أَنََّك تـَرَْكَت َمَحبََّتَك اُألوَلى٤. َوتَِعْبَت ِمْن َأْجِل اْسِمى َوَلْم َتِكلَّ 
َوُأزَْحِزُح َمَنارََتَك ِمْن َمَكاِنَها، ِإْن َلْم  ،فَِإنِّى آتِيَك َعْن َقرِيبٍ  ،َماَل اُألوَلى، َوِإالَّ َسَقْطَت َوُتْب، َواْعَمِل اَألعْ 

ُقوَالِويِّيَن الَِّتى أُْبِغُضَها أَنَا أَْيًضا: َوَلِكْن ِعْنَدَك َهَذا٦. تـَُتبْ  فـَْلَيْسَمْع  ،َمْن َلُه ُأُذنٌ ٧. أَنََّك تـُْبِغُض َأْعَماَل النـُّ
 .َفَسُأْعِطيِه َأْن يَْأُكَل ِمْن َشَجَرِة اْلَحَياِة الَِّتى ِفى َوَسِط ِفْرَدْوِس اهللاِ  ،َمْن يـَْغِلبُ . َما يـَُقوُلُه الرُّوُح ِلْلَكَناِئسِ 

 
عاصمة إقليم آسيا الصغرى فى ذلك الزمان، وكنيستها أسسها القديس : " أفسس": ۱ع

أيًضا، واشتهرت لسبب كونها ميناء بحرى ولوجود  بولس ثم كانت مركًزا لخدمة القديس يوحنا
الوثنى الشهير بها وعرف عنها فسادها ومقاومتها للمسيحية أوًال، وفقدت " أرطاميس"هيكل 

شهرتها بالتدريج بعد انتقال مركز المسيحية إلى القسطنطينية فى القرن الرابع ودمرت تماًما على 
 .يد األتراك فى القرن الرابع عشر

ال يوجد يقين عن شخص أسقف هذه الكنيسة ولكنه أحد شخصين ال : " لكنيسةمالك ا"
والمذكور فى  "أونيسيموس"إما القديس تيموثاوس تلميذ بولس الرسول أو األسقف  ،ثالث لهما

 .رسائل القديس أغناطيوس
طان ورعاية السيد لفاإلشارة هنا لس )١٦-١٣: ١ص(راجع شرح : " الماشى... الممسك "

 .ألساقفة والكنائسالمسيح ل
 
أى " العـــارف"يبـــدأ الســـيد المســـيح بتقـــديم نفســـه بصـــفة :  وتعبـــك أنـــا عـــارف أعمالـــك :۲ع

فتذكرها، يـذكرنا بالدينونـة العادلـة ... الفاحص والعالم بكل شئ وهى صفة يجب أن نتذكرها دوما 
 .امهإذا أهملنا، ويعطى لنا الرجاء بأن كل تعب وجهاد مقدم من أجل اهللا غير منسى أم

 .شهادة من المسيح على جهاد وصبر وٕاحتمال خادمه: صبرك 
مديح آخر من السيد المسيح لهذا األسقف بأن نفسه ال تحتمل مهادنـة : ال تقدر أن تحتمل 

 .أو مسايرة أو موافقة األشرار على شرهم
أى فحصـت دعــواهم وكـرازتهم وادعـاءاتهم الباطلـة بــأنهم مسـيحيون ووجـدتهم يهــوًدا : جربـت 

 .ندسين كل هدفهم هو هدم اإليمان المسيحىم



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢٨٣γ 

يمتــدح مــالك الكنيســة ألجــل خدمتــه وأتعابــه فيهــا واحتمــال الضــيقات بصــبر ورفضــه لكــالم 
 .األشرار واهتمامه بفحص المعلمين الكذبة لفضح تعاليمهم الكاذبة

 
" لـم يكـل"أنـه وهـو يستمر فى مدح األسقف فـى العـدد السـابق، ويضـيف صـفة جديـدة  :۳ع
 .اليأسو فة المثابرة فى الخدمة التى ال تعرف وال تعترف باإلحباط وهى ص
 فليتك ال تتذمر من كثرة . تميز هذا األسقف بالتعب فى الخدمة والصبر فى الضيقات

أو من مضايقة اآلخرين لك، فتعبك غاٍل جًدا عند اهللا وسيكافئك عليه، فثابر فيه المسئوليات 
 .من أجله

 
المسيح أسقفه على ما تمتع به من فضائل فى حياته الرعوية يبدأ بعد أن مدح السيد  :٤ع

ـــ ـــى اســـتخدمها مـــع كـــل ـفـــى توجيـــه العقـــاب ل ه، وليتنـــا نـــتعلم هـــذه الصـــفة مـــن الســـيد المســـيح والت
 .األساقفة، ألنها تحمل الكثير من الرقة واإلحساس باآلخر، وهى المدح قبل العتاب

 .ليهأى هناك ما يؤخذ عليك وتدان ع: عندى عليك 
هــذا هــو مــرض هــذه الكنيســة أو أســقفها، فمــع كثــرة العمــل والخدمــة : تركــت محبتــك األولــى 

والمشــاكل والحــروب ضــاعت مشــاعر محبتــه األولــى للمســيح، ودخــل الفتــور والــروتين إلــى الحيــاة 
أعطـى اإلنسـان "الروحية، وهو مرض قد ال يشعر به اإلنسان ولكن أمام اهللا هو شر عظيم، فإن 

 ).٧: ٨نش" (يته بدل المحبة تحتقر إحتقاًراكل ثروة ب
 
 ....يدخل السيد المسيح فى العالج مباشرة :٥ع

إرجــع إلــى نفســك وحاســبها وابحــث عــن أســباب بدايــة هــذا : أذكــر مــن أيــن ســقطت وتــب 
الســقوط فــى محبتــك نحــوى، وعنــد إدراك هــذه األســباب تســتطيع أن تقــدم توبــة حقيقيــة لتجنــب مــا 

الرجــوع و ويعلمنــا الســيد المســيح فــى مثــل االبــن الضــال بــأن التوبــة .. .أســقطك فــى هــذا المــرض 
 .نا وتعلمنا الكنيسة إياه أيًضا، وهو ما تفطِّ )١٧: ١٥لو(" فرجع إلى نفسه"بدأت بحساب النفس 



 ا الالَُّهوتِىِّ ُرْؤَيا ُيوَحنَّ  
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  إحرص على دقائق قليلة تجلس فيها مع اهللا ونفسك قبل اللقاء مع أب إعترافك حتى
 .تستقيم توبتك

عــد إلــى مــا اعتــدت أن تفعلــه بحــب ســابًقا، ولعــل المقصــود هنــا : ولــى إعمــل األعمــال األ 
 .أعمال المخدع مثل الصالة الحارة التى تلهب القلب بمحبة اهللا

ليس مقصـوًدا المجـئ الثـانى، ولكـن المقصـود اإلنـذار بعقوبـة أرضـية : ... آتيك عن قريب 
حـــو خليقتـــه هـــو عـــادل أيًضـــا لغيـــر التائـــب أو غيـــر المســـتجيب لإلنـــذار، فـــاهللا فـــى حبـــه وحنانـــه ن

 .ومؤدِّب لغير التائبين فيسمح لهم أحياًنا بعقوبة أرضية إذا كان هذا يفيدهم
. أى مكانتــك أنــت كأســقف أو خــادم إذ كــان ينبغــى أن تكــون نــوًرا لشــعبك: أزحــزح منارتــك 

اريــات وتـأتى أيًضـا المنــارة بمعنـى الكنيسـة، فــإن لـم تتـب الكنيســة عـن خطيتهـا مثــل اهتمامهـا باإلد
 .على حساب الروحيات ومحبة اهللا يكون مصيرها أيًضا الزوال

يعطيـه حــال لمشــكلته وهــو التوبــة الســريعة والرجــوع لعبادتــه وخدماتــه األولــى باهتمــام وحــرارة، 
 .وينذره إن لم يتب أنه سيعاقبه ويفقد مكانته عند اهللا وقد تنزع منه خدمته

 
العـــالج الحاســـم لهـــذه الكنيســـة وأســـقفها، يعـــود بعـــد لـــوم الســـيد المســـيح الشـــديد وتقـــديم  :٦ع

 ....فيشجع قبل أن يختم كالمه 
 .وهى عكس تعبير عندى عليك... أى يحسب لك :  هذا كعند

وقـد نسـب إلـيهم ) ٥: ٦أع(أحد الشمامسة السبعة " نيقوالوس"هم أتباع : عمال النقوالويين أ
، ولهذا حرمتهم الكنيسة ولكنهم وجدوا مكاًنا والنهم فى الملذات بال ضابط!! " ...الزنا"أنهم أباحوا 

 .ولهذا قاومهم ووبخهم األسقف" أفسس"فى 
 .عاد هنا فشجعه لتدقيقه فى اإليمان ورفضه للمبتدعين وهم النيقوالويين

  وهذا التصريح هو لنا جميًعا؛ ... يفرح المسيح عندما يجد خادمه يكره ما ال يحبه هو
دوس أن يعمل فينا بقوة حتى تتحد إرادتنا بإرادتك، فال نفعل أو ولهذا يا إلهى نسأل روحك الق

 .غير رضاك أو بغير مشيئتكعلى نصنع شيًئا 
تعبيـــر اســـتخدمه الســـيد مـــع الكنـــائس ومعنـــاه وجـــوب ســـماع : ه أذن فليســـمع ـمـــن لـــ :۷ع
 .يننالعمل به وأن من يتجاهل كالم اهللا كاألطرش الذى بال أذو صوته 



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢٨٥γ 

ا أعلنــه الســيد المســيح فــى رؤيــاه ليوحنــا يعلنــه أيًضــا الــروح القــدس أى مــ: مــا يقولــه الــروح 
 .للكنائس فى كل زمان ومكان وهى إعالنات كما سبق وقلنا واجبة الطاعة والتنفيذ

 :تعبير أيًضا تكرر وهو تعبير غنى فى معانيه :  من يغلب
ا وأطـاعوا أى إمكانية النصرة والغلبة متاحة لجميع المؤمنين وليست صـعبة طالمـا أحبـو  )١(

 .اهللا
 .أن اإلنهزام يرجع لإلنسان نفسه إذا رفض الوصية وعمل الروح القدس فى حياته )٢(

أن هنـــاك مـــن قـــد يخســـر كـــل شـــئ مهمـــا كانـــت مكانتـــه فـــى الكنيســـة، فـــالخالص لـــيس  )٣(
 .مضموًنا لإلنسان طالما لم يصونه بالتوبة الدائمة والجهاد الروحى حتى لو كان أسقًفا

ى المســيح نفســه بأنــه أغلــى مكافــأة للغالــب فيتمتــع بالشــبع منــه فــى تشــير إلــ: شــجرة الحيــاة 
الفردوس والحياة األبدية، وكلمة وسط الفردوس تشير إلى وجود المسيح فـى وسـط كـل أوالده، وأن 

 .رؤياه ستكون متاحة للجميع
ــه إليـه ويشـجعه بالمكافـأة التــى سـينالها وهـى الشـبع بالمســيح  يـدعوه لطاعـة هـذا الكـالم الموجَّ

 .فى األبدية
 
 ):۱۱-۸ع(كنيسة سميرنا )  ۲(

أَنَا َأْعِرُف ٩. َهَذا يـَُقولُُه اَألوَُّل َواآلِخُر، الَِّذى َكاَن َمْيًتا فـََعاشَ : َواْكُتْب ِإَلى َمَالِك َكِنيَسِة ِسِميْرنَا«٨
َقَتَك، َوفـَْقَركَ  َن ِإنـَُّهْم يـَُهوٌد َوَلْيُسوا يـَُهوًدا، َبْل ُهْم َوَتْجِديَف اْلَقائِِلي ،ىٌّ َمَع أَنََّك َغنِ  ،َأْعَماَلَك َوَضِ◌يـْ

بـَْعًضا ِمْنُكْم  ُهَوَذا ِإْبِليُس ُمْزِمٌع َأْن يـُْلِقىَ . َال َتَخِف اْلَبتََّة ِممَّا أَْنَت َعِتيٌد َأْن تـََتأَلََّم بِهِ ١٠. َمْجَمُع الشَّْيطَانِ 
. َفَسُأْعِطيَك ِإْكِليَل اْلَحَياةِ  ،ُكْن َأِميًنا ِإَلى اْلَمْوتِ . ٌق َعَشَرَة أَيَّامٍ ِفى السِّْجِن ِلَكْى ُتَجرَّبُوا، َوَيُكوَن َلُكْم ِضي

 .َفَال يـُْؤِذيِه اْلَمْوُت الثَّاِنى ،َمْن يـَْغِلبُ . فـَْلَيْسَمْع َما يـَُقوُلُه الرُّوُح لِْلَكَناِئسِ  ،َمْن َلُه ُأُذنٌ ١١

 
اء على بحر إيجة واشتهرت بالتجارة هى مدينة تقع شمال أفسس وهى مين:  سميرنا: ۸ع

تلميذ " بوليكاربوس"وأسقفها هو الشهيد ... التركية ) أزمير(والغنى، أما اليوم فتعرف بإسم مدينة 



 ا الالَُّهوتِىِّ ُرْؤَيا ُيوَحنَّ  

γ٢٨٦γ 

القديس يوحنا الرسول، وكنيسة سميرنا هى الكنيسة الوحيدة التى لم يعاتبها السيد المسيح على 
 .رسالة تشجيعية باألكثرخطأ واضح كباقى الكنائس ولكن رسالته لها كانت 

 .١٨، ١٧، ١١: ١راجع شرح ص:  ميتا فعاش... األول واآلخر 
لما كانت كنيسة سميرنا كنيسة متألمة من اإلضطهاد والعذابات حتى الموت، يقدم السيد 
هنا نفسه اإلله األزلى األبدى لتستهين باآلالم الوقتية ألن إلهها يرفعها فوق اآلالم الزمنية 

وهو أيًضا منتصر إجتاز الموت وهزمه بالقيامة ليعطى الكنيسة عزاًء فى  ،ياة األبديةويعطيها الح
بأن بعد الموت  اآلن فهو يشاركها وهى تتمثل به؛ كذلك يعطيها رجاءً هى أنه تألم قبًال كما تتألم 

 .حياة وبعد اإلضطهاد سعادة أبدية
 
سـة، فكـل تعبـك وٕاحتمالـك كلمـة تشـجيع لألسـقف والكني: ك تأنا أعرف أعمالـك وضـيق :۹ع

 .بة أو احتمال الضيقات من أجل اسمىماثل أمامى وأنا ال أنسى أبًدا تعب المح
أى فقــرك المــادى وســط مدينــة ســميرنا الغنيــة وهــى إحــدى الضــيقات التــى مــرت بهــا : فقــرك 

 .الكنيسة
ليم ولكــن مــا يــراه العــالم فقــًرا فيــك أراه أنــا غنــى، فأنــت غنــى بإيمانــك الســ: مــع أنــك غنــى 

 .وقدوتك لكنيستك
يوضــح لنــا الســيد هنــا أن شــوكة اإلضــطهاد األولــى كانــت مــن ... : تجــديف القــائلين أنهــم 

اليهود الذين قاوموا المسيحية بعنف معتقدين بذلك أنهم يهود حقيقيون يرضون اهللا، ولكـن المسـيح 
 .يصف كل من يضطهد كنيسته بأنه مجمع شياطين

   أم العالم بمقاييسه أن تكون غنًيا فى نظر اهللا  ...عندك  أيهما أهم... صديقى العزيز
فكمـا أن الغنــى المـادى حروبــه .. الماديـة ؟ ليتنـا نكــون فقـراء فــى العـالم ولكــن أغنيـاء عنــد اهللا 

كثيــرة هكــذا أيًضــا الغنــى الروحــى بركاتــه كثيــرة، فــى ذلــك الحــين فقــط نفهــم قــول بــولس الرســول 
فــاهتم ). ١٠: ٦كــو٢" ( شــئ لنــا ونحــن نملــك كــل شــئكفقــراء ونحــن نغنــى كثيــرين، كــأن ال"

 .بحياتك الروحية وال تنزعج من الضيقات المالية مهما اغتنى من حولك



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢٨٧γ 

يزيـــد الســـيد المســـيح مـــن تشـــجيعه : أن تتـــألم بـــه ال تخـــف البتـــة ممـــا أنـــت عتيـــد  :۱۰ع
لشـــيطان للكنيســـة ومؤازرتهـــا ويؤكـــد أن األلـــم ســـوف يســـتمر لفتـــرة أخـــرى، ويكشـــف لنـــا أيًضـــا أن ا

ســـده وهياجـــه هـــو المـــدبر الضـــطهاد الكنيســـة الجديـــدة حتـــى يفنـــى إيمانهـــا، ولكـــن ينبغـــى علـــى حب
الكنيسة أال تخاف طالما المسـيح يسـندها فـى آالمهـا، حتـى لـو تمكـن الشـيطان فـى جوالتـه األولـى 

 .من إلقاء بعض منهم فى السجون
ل للتعبيــــر عـــن قصــــره، التعبيـــر هنـــا رمــــزى وال يـــدل علـــى معنــــاه الحرفـــى بـــ: عشـــرة أيــــام 

ســـتكون محـــدودة المـــدة، وخاصـــة إذا مـــا قورنـــت بأمجـــاد  ةوالمقصـــود أنـــه بـــالرغم مـــن شـــدة الضـــيق
 .األبدية الغير محدودة

ه على الثبات فى اإليمان يزيد السيد المسيح فى تشجيع أسقف هذه الكنيسة بحثِّ : ا كن أمينً 
  .يتَوجه اهللا بإكليل السعادة فى الحياة األبديةفى المقابل عندما  ةحتى نهاية العمر، فالمكافأة كبير 

أعلمـــه أنهـــا مؤقتـــة وشـــجعه أن يســـتمر فـــى التمســـك بإيمانـــه  ،ليزيـــل اهللا قســـوة التجربـــة عنـــه
 .وأمانته فى حياته النه قد أعد له إكليًال عظيًما فى السماء

 
الموت  أما ،الموت األول هو موت الجسد الذى سيجتازه كل البشر: الموت الثانى  :۱۱ع

يصــيب المـؤمنين الحــائزين علــى إكليــل ال الثـانى فهــو المــوت الروحـى والهــالك األبــدى وهـو مــوت 
 ).٥١: ٨يو" (إن حفظ أحد كالمى فلن يرى الموت إلى األبد" الرب هالحياة؛ وهو ما قال عن

وســوف يبــين القــديس يوحنــا الكــالم عــن هــذا الموضــوع فــى األصــحاح العشــرين عنــد حديثــه 
 .األلفىعلى الملك 

  ولكن االستناد علـى ... واإلضطهاد تنال من نفوس الكثيرين فيتركوا الطريق رة األلم ثك
ـــابرة والجهـــاد واإلحتمـــال ـــاط ويجـــدد روح المث ـــذكرها يطـــرح الخـــوف واإلحب ـــة وت .. الوعـــود اإللهي

فاعطنــا يــا إلهنــا أن نعبــر المــوت الثــانى إلــى إكليــل الحيــاة غيــر منــزعجين مــن خفــة الضــيقات 
 ...وقتية ألنها سبب بركة بل تعطينا ثقل المجد األبدىال

 

 

 



 ا الالَُّهوتِىِّ ُرْؤَيا ُيوَحنَّ  

γ٢٨٨γ 

 ):۱۷-۱۲ع(كنيسة برغامس )  ۳(

َهَذا يـَُقولُُه الَِّذى َلُه السَّْيُف اْلَماِضى ُذو : َواْكُتْب ِإَلى َمَالِك اْلَكِنيَسِة الَِّتى ِفى بـَْرَغاُمسَ «١٢
ْينِ  َوَلْم تـُْنِكْر  ،الشَّْيطَاِن، َوأَْنَت ُمَتَمسٌِّك بِاْسِمى ُكُن َحْيُث ُكْرِسىُّ أَنَا َعاِرٌف َأْعَماَلَك، َوأَْيَن َتسْ ١٣. اْلَحدَّ
َحْيُث الشَّْيطَاُن  ،الَِّذى قُِتَل ِعْندَُكمْ  ،َشِهيِدى اَألِمينُ  ،َحتَّى ِفى األَيَّاِم الَِّتى ِفيَها َكاَن أَْنِتيَباسُ  ،ِإيَماِنى
َأنَّ ِعْنَدَك ُهَناَك قَـْوًما ُمَتَمسِِّكيَن بِتَـْعِليِم بـَْلَعاَم، الَِّذى َكاَن يـَُعلُِّم : َقِليلٌ  ِعْنِدى َعَلْيكَ  ،َوَلِكنْ ١٤. َيْسُكنُ 

َهَكَذا ِعْنَدَك أَْنَت أَْيًضا ١٥. َأْن يَْأُكُلوا َما ُذِبَح ِلَألْوثَاِن، َويـَْزنُوا: َمْعثـََرًة َأَماَم بَِنى ِإْسَرائِيلَ  بَاَالَق َأْن يـُْلِقىَ 
فَِإنِّى آتِيَك َسرِيًعا َوُأَحارِبـُُهْم ِبَسْيِف  ،َوِإالَّ  ،فـَُتبْ ١٦. ٌم ُمَتَمسُِّكوَن بِتَـَعاِليِم النـُُّقوَالِويِّيَن الَِّذى أُْبِغُضهُ قـَوْ 

ُكَل ِمَن اْلَمنِّ َفَسُأْعِطيِه َأْن يَأْ  ،َمْن يـَْغِلبُ . فـَْلَيْسَمْع َما يـَُقوُلُه الرُّوُح ِلْلَكَناِئسِ  ،َمْن َلُه ُأُذنٌ ١٧. َفِمى
ُر الَِّذى يَ   .ْأُخذُ اْلُمْخَفى، َوُأْعِطيِه َحَصاًة بـَْيَضاَء، َوَعَلى اْلَحَصاِة اْسٌم َجِديٌد َمْكُتوٌب الَ يـَْعرِفُُه َأَحٌد َغيـْ

 
 أسقف الكنيسة هنا هو الشيهد كيريوس وهذا ما ذكره يوسابيوس المؤرخ،: ۱۲ع

 .شتهرت بمكتبتها وكثرة ثقافاتها ومدارسها الفلسفيةكانت تقع على جبل عاٍل وا: برغامس 
إذ اشتهرت هذه الكنيسة بعدم التدقيق وتأثرها بكثير : الذى له السيف الماضى ذو الحدين 

من األفكار التى حولها، لذا قدَّم السيد المسيح ذاته هنا فى صورة القاضى الحاسم صاحب الكالم 
وأنظر أيًضا شرح  ١٦: ١ص راجع(ان وما هو باطل القاطع والفاصل بين ما هو حق فى اإليم

 ).١٦ع
 
يؤكد السيد المسيح كما أكد لكل الكنائس أنه : كرسى الشيطان ... أين تسكن : ۱۳ع

العالم بأحوال كل كنيسة وظروفها، وبرغامس بالذات اشتهرت بعبادتها الوثنية إذ كان بها العديد 
نرفا، وهيكل أبولو، وعبادة إسكالوب إله الطب من الهياكل الوثنية مثل هيكل زفس، وهيكل مي

 .ب كرسى الشيطانقولهذا استحقت ل
الذى بالرغم من شدة التيار المعاكس لم ينكر  ،مدح األسقف برغامس: متمسك باسمى 

الذى مات " أنتيباس"إيمانه حتى فى أسوأ أيام االضطهاد التى وصلت لإلستشهاد، كما حدث مع 
 "..شهيدى األمين"ت، حتى استحق أن يدعوه السيد الرب ا المساوماا رافضً محروقً 



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢٨٩γ 

   هـــذا الشـــهيد األمـــين لـــيس ســـوى " أنتيبـــاس"الحـــظ أيهـــا الحبيـــب أن كـــل مـــا نعلمـــه عـــن
فـى أسطر قليلة كتبها المؤرخ أندريا؛ ولكن اهللا ال ينسى تعب أحد بل يمدح هذا الشهيد ويذكره 

ــ.. كتابــه المقــدس  النــاس بــل ممــدوًحا مــن اهللا الــذى يــرى فــى ا لــدى فــال تهــتم أن تكــون معروًف
 .الخفاء ويجازى فى العالنية

 
عتاب رقيق ال يخلو من الحسم، ويعتبر أيًضا مقدمة : عندى عليك قليل : ۱٤ع

 .لتشخيص مرض الكنيسة
كان بلعام نبًيا يسكن بين األمم وعندما خاف ملوك األمم من شعب بنى : تعليم بلعام 

 .يناء ألخذ أراضيهم، إستأجروا بلعام للعنهم ولكن اهللا منعه من ذلكإسرائيل القادم من برية س
ولكنه فى اهللا ضعف بلعام فلم يلعن شعب  ،ملك موآب" باالق"وأمام عروض المال المقدمة من 

أن هذا الشعب إذا أخطأ بالزنا سوف يغضب إلههم " باالق"الوقت نفسه تحايل على اهللا إذ أبلغ 
بتقديم النساء الموآبيات كعثرة لشعب إسرائيل، فزنوا  فعالً " باالق"صنعه وهذا ما  ،عليهم ويتركهم

 ).٢٥-٢٢راجع سفر العدد ص(معهن وانتصر باالق عليهم 
كان هناك قوم يحرضون المسيحيين " برغامس"والمعنى المراد هنا أنه فى كنيسة "... 

 .ثرة وغضب اهللا عليهمفتكون بداية الع ،المؤمنين على اإلشتراك فى والئم ما ذبح لألوثان
   التعليم هنا لنا جميًعا، فعلينـا إًذا إجتنـاب كـل العثـرات التـى يسـاومنا بهـا الشـيطان حتـى

 .ال يفصلنا عن اهللا
 
كذلك وجد فى كنيسة برغامس قوم آخرون يتمسكون بتعاليم نيقوالوس التى سبق : ۱٥ع

 ).٦ع(الحديث عنها فى 
 

تكون بالتوبة، وذكر اإلتيان السريع كنوع من اإلنذار  العودة دائًما والبداية: فتب : ۱٦ع
 ).٥ع(كما فعل مع كنيسة أفسس 



 ا الالَُّهوتِىِّ ُرْؤَيا ُيوَحنَّ  

γ٢٩٠γ 

أى أقاومهم وأفنيهم بقوة كلمتى، فأقيم خداًما ومبشرين أمناء وأضع :  أحاربهم بسيف فمى
 ...كلمتى فى أفواهم وال يستطيع أحد الوقوف أمامهم

 
 ).٧ع(راجع شرح : من له أذن فليسمع : ۱۷ع

المن "النصرة والغلبة دائًما شرط للمكافأة، والمكافأة هنا هى : المن المخفى ...  من يغلب
 ".المخفى

أما فى العهد ) ... ١٦خر(هو الغذاء الذى قدمه اهللا لشعبه فى البرية إلعالته : المن 
: ٦يو(الجديد فهو جسد المسيح الحى الذى نتناوله فى األفخارستيا ومن يأكله يحيا إلى األبد 

٥١، ٥٠ ،٣٣.( 
 .أما فى األبدية فالمعنى هو الشركة الدائمة مع المسيح إذ يصير المسيح غذاءنا األوحد

، واللون األبيض كناية عن الطهارة والنقاء، "المن"هى المكافأة الثانية بعد : حصاة بيضاء 
إذ جرى العرف أنه فى المحاكم اليونانية ... أما تعبير حصاة بيضاء فله خلفية تاريخية

والرومانية تعطى حصاة بيضاء لتبرئة المتهم وحصاة سوداء عند إدانته وكان يحفر على 
، هكذا أيًضا يعطى الرب لكل ...الحصاة البيضاء اسم المتهم فيحملها معه دائًما كدليل براءته

 .من غلب إعالًنا ببره وبنصرته يراه الجميع
فى سفر الرؤيا عن السماء بكل  إرتبط الحديث: اسم جديد ال يعرفه أحد غير الذى يأخذ 

والترنيمة الجديدة ) ١٢: ٣ص" (اسمى الجديد"، )١٢: ٣ص" (أورشليم الجديدة"ما هو جديد 
 ).٥: ٢١ص(، وكل شئ جديد )١: ٢١ص(والسماء الجديدة ) ٩: ٥ص(

خصوصية العالقة بين كل إنسان جاهد وغلب وبين السيد .. واالسم الجديد هنا معناه 
 .األب ابنه باسم تدليل ال يطلق على أحد آخر من أبنائهالمسيح كأن يخص 

من يسمع ويطيع كالم اهللا، فسيعطيه شبع دائم فى السماء وحياة نقية وعالقة شخصية به 
 .وتمتع ال ُيَعبَّر عنه



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢٩١γ 

  ه هـى فـوق كـل وصـف، فـإن مسـرة قلبـه هـى اأخى الحبيـب إن تشـجيع الـرب لنـا وعطايـ
فال تدع أى تهاون أو كسل أو انشغال أو تراخى أو ... لنا فى هبات ميراثه الذى سبق وأعده 

 .عدم تدقيق يسلبك ما أعده مسيحك لك
 
 ):۲۹-۱۸ع(كنيسة ثياتيرا )  ٤(

َناِن َكَلِهيِب : َواْكُتْب ِإَلى َمَالِك اْلَكِنيَسِة الَِّتى ِفى َثِ◌يَاتِيَرا«١٨ َهَذا يـَُقولُُه اْبُن اِهللا، الَِّذى َلُه َعيـْ
َرَك، َوَأنَّ ١٩. ْجَالُه ِمْثُل النَُّحاِس النَِّقىِّ نَاٍر، َورِ  أَنَا َعاِرٌف َأْعَماَلَك َوَمَحبََّتَك َوِخْدَمَتَك َوِإيَماَنَك َوَصبـْ

ِتى تـَُقوُل أَنََّك ُتَسيُِّب اْلَمْرَأَة ِإيَزاَبَل الَّ : ِعْنِدى َعَلْيَك َقِليلٌ  ،َلِكنْ ٢٠. َأْعَماَلَك اَألِخيَرَة َأْكثـَُر ِمَن اُألوَلى
َوَأْعطَْيتُـَها َزَمانًا ِلَكْى تـَُتوَب ٢١. َعِبيِدى َأْن يـَْزنُوا َويَْأُكُلوا َما ُذِبَح ِلَألْوثَانِ  ِإنـََّها نَِبيٌَّة، َحتَّى تـَُعلَِّم َوتـُْغِوىَ 

ِفى ِضيَقٍة َعِظيَمٍة، ِإْن َكانُوا َال  ،اَها أَنَا أُْلِقيَها ِفى ِفَراٍش، َوالَِّذيَن يـَْزنُوَن َمَعهَ ٢٢. َوَلْم تـَُتبْ  ،َعْن زِنَاَها
تُـُلُهْم بِاْلَمْوتِ ٢٣. يـَُتوبُوَن َعْن َأْعَماِلِهمْ  َفَستَـْعِرُف َجِميُع اْلَكَناِئِس أَنِّى أَنَا ُهَو اْلَفاِحُص . َوَأْوَالُدَها َأقـْ

َوَلِكنَِّنى َأُقوُل َلُكْم َولِْلَباِقيَن ِفى ٢٤. ِلهِ اْلُكَلى َواْلُقُلوَبِ◌، َوَسُأْعِطى ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُكْم ِبَحَسِب َأْعَما
ْيطَاِن، َكَما يـَقُ  ْعِليُم، َوالَِّذيَن َلْم يـَْعرُِفوا َأْعَماَق الشَّ وُلوَن، ِإنِّى َال َثِ◌يَاتِيَرا، ُكلِّ الَِّذيَن َلْيَس َلُهْم َهَذا التـَّ

َوَمْن يـَْغِلُب َوَيْحَفُظ ٢٦. ْندَُكْم َتَمسَُّكوا ِبِه ِإَلى َأْن َأِجىءَ َوِإنََّما الَِّذى عِ ٢٥أُْلِقى َعَلْيُكْم ثِْقًال آَخَر، 
ْرَعاُهْم بَِقِضيٍب ِمْن َحِديٍد، َكَما ُتْكَسُر آنَِيٌة ِمْن ٢٧َفَسُأْعِطيِه ُسْلطَانًا َعَلى األَُمِم،  ،َأْعَماِلى ِإَلى النـَِّهايَةِ  فـَيـَ

فـَْلَيْسَمْع َما يـَُقوُلُه  ،َمْن َلُه ُأُذنٌ ٢٩. َوُأْعِطيِه َكوَْكَب الصُّْبحِ ٢٨ِعْنِد أَِبى،  َخَزٍف، َكَما َأَخْذُت أَنَا أَْيًضا ِمنْ 
 .الرُّوُح لِْلَكَناِئسِ 

 
تلميذ القديس بوليكربوس واشتهر  "إيريناؤس"هو األسقف القديس : مالك الكنيسة : ۱۸ع

 .بحرارة الروح
إله الشمس وتجارة " أبللو"اشتهرت بعبادة  ،هى مدينة تقع بين برغامس وساردس: ثياتيرا 

بائعة األرجوان، وقيل أن خطية هذه الكنيسة كانت المجاملة على " ليدية"األرجوان وهى بلدة 
 .حساب الحق



 ا الالَُّهوتِىِّ ُرْؤَيا ُيوَحنَّ  

γ٢٩٢γ 

تجسده تعبير ابن فى إعالن قوى من المسيح عن الهوته بعد أن استخدم : ابن اهللا 
 .اإلنسان للداللة على ناسوته

قدم المسيح ذاته هنا بما يالئم حال الكنيسة كما سنرى الحقا ولكن ي: كلهيب نار  نعينا
صفة العينين هنا معناها أنه الفاحص كل شئ والمدقق فى كل أمر والكاشف للخطاة الملتوين 

 .وليس شئ مخفى عنه
ويمكن القول أيًضا  -اإليمان السليم  -مه يأى نقاء ووضوح تعل: رجاله كالنحاس النقى 

 .النحاس الذى يسحق أعداءه مثل األوانى الخزفيةأى أنه ك ،قوته
يقدِّم المسيح نفسه لكنيسة ثياتيرا التى تجامل على حساب الحق بأنه اهللا العادل الفاحص 

 .كل شئ وتعاليمه هى الحق القوى التى تحطم كل شر
 
تميزت هذه الكنيسة وهذا األسقف بالمحبة واإليمان والخدمة فى ... أنا عارف : ۱۹ع
فشهد له الرب أن األعمال األخيرة أكثر  ،عطائها واإلحتمال وطول األناة والنمو الروحىكمال 

 .كأسقف كنيسة أفسس) ٤ع(من األولى ولكن أهم ما يميزه أنه لم يفقد محبته األولى 
 
دون  ىـا تعنـربم "قليال"أ وكلمة ـأى أنه وقع أيًضا فى خط: ك قليل ـدى عليـعن: ۲۰ع

 .قصد منه
ة وخدمت فيها وال نعلم إذا كان سهى شخصية غنية دخلت فى الكني: ة إيزابل تسيب المرأ

اهللا عليها لتشبهها بإيزابل الملكة الشريرة زوجة آخاب  هاسمها الحقيقى إيزابل أم هو اسم أطلق
 ..ملك إسرائيل التى بلغ شرها منتهاه

وتعلِّم  -نبية  -فة أما هذه المرأة وبسبب مجاملة الكنيسة لها لغناها فأخذت تدعى المعر 
وتغويهم أيًضا ) ٢٩: ١٥أع(منعته الكنيسة ما الشعب البسيط أن يأكلوا ما ذبح لألوثان وهو 

 .وقد يكون الزنا هنا بمعناه الروحى أى تحريف إيمانهم ،بالزنا
 



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢٩٣γ 

عن طول أناته مع الخطاة لعلهم هنا يكشف لنا الرب : أعطيتها زمانا لكى تتوب : ۲۱ع
 .هميستغلونها لتوبت

 
 .أى سأعاقبها إما بالمرض أو ما يعوقها ويشل حركتها: ألقيها فى فراش : ۲۲ع

أى تالميذها وتابعيها ومن يجاملونها ويوافقونها، تكون لهم عقوبة : الذين يزنون معها 
 .أيًضا، ويصف المسيح العقوبة بأنها ستكون ضيقة عظيمة فى شدتها

 
وسيكون عقابى بمثابة عبرة  ،ل من سايرهاسيكون الموت والهالك األبدى مصير ك: ۲۳ع

تعرف وتتأكد من أننى اإلله العادل الفاحص ألعماق النفس وٕاننى وٕان سلباقى الكنائس التى 
 .تمهلت على الخطاة إّال أن قصاصى عادل وأجازى كل إنسان بحسب أعماله

 
بين من  ألن اهللا عادل فى أحكامه فهو ال ياخذ أحد بخطأ آخر، ولهذا فهو يفصل: ۲٤ع

تبع الشر واستحق العقوبة وبين من حفظ نفسه بعيًدا عن التعاليم الغريبة فال يأتى عليه اهللا بشئ 
 .من هذا

 .تعبير معناه إختبار الشر حتى منتهاه: أعماق الشيطان 
 .أى ال أطالبهم بشئ فوق طاقتهم: ثقًال آخر 

 
ه بقوة واجتنبوا األفكار ى عندكم من تعليم وٕايمان صحيح فتمسكوا بذأما ال: ۲٦، ۲٥ع

اإليمانية المنحرفة حتى آخر األيام ونهاية الخليقة بمجيئى، ألن كل من يجاهد ويغلب بثباته فى 
من قوتى وسلطانى، فكما أملك أنا كل شئ، اإليمان وبحفظه وصاياى والعمل بها سأعطيه 

عون أن يؤثروا فيهم أى يستطي) األمم(أعطى أوالدى أيًضا ملًكا روحًيا على نفوس البعيدين 
 .ويجذبوهم إلى اإليمان

 



 ا الالَُّهوتِىِّ ُرْؤَيا ُيوَحنَّ  

γ٢٩٤γ 

إلى ) البعيدين عن اإليمان(بهذا السلطان يرعونهم الرعاية الروحية ويقودونهم : ۲۷ع
 .حظيرة اإليمان

 .رمز للقوة والسلطان والحسم فى القيادة والتوجيه: قضيب من حديد 
ء اهللا على األمم تصوير آخر يوضح كسابقه قوة سلطان أبنا: كما تكسر آنية من خزف 

 ها السلطان المعطى يزيد السيد المسيح تشبيًها آخر بأنذوللداللة أيًضا على قوة ه ،أو البعيدين
 .هكذا سيكون أيًضا سلطان الغالبين من أبنائه.. كامال ) المسيح(كما كان سلطان االبن 

كوكب "أعلن السيد المسيح فى نهاية سفر الرؤيا أنه هو ذاته : كوكب الصبح : ۲۸ع
أى أغلى مكافأة للغالب هى التمتع بملكية المسيح ذاته، أى أنه ) ١٦: ٢٢ص" (الصبح المنير

 .فى األبدية يهب نفسه لكل واحد من وارثى ملكوته
 
 .٧راجع ع: ۲۹ع
   كيـف يكـون هـذا ؟ كيـف نأكلـك .. ما أعجب عطاءك يا رب وما أعجب جمال األبدية

ك يــا كوكـــب الصــبح الغيـــر كــوكيـــف نمتل ،المــن المخفــىيــا شــجرة الحيـــاة وكيــف نتناولــك أيهـــا 
يوحنــا هــو أعلــى مــن خيــال أى عقــل بشــرى ولكننــا نثــق فــى  هإن مــا كتبــ! محــدود فــى مجــدك ؟

فاعطنــا روح الجهــاد حتــى نغلــب وحتــى نتمتــع بكــل مــا أعددتــه لنــا يــا حبيــب  ،كالمــك ووعــودك
 .يا إلهى القدوس ..نفوسنا

 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢٩٥γ 

 

الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 رسائل إلى باقى الكنائس السبع

Rη Ε η 
 

 ):٦-۱ ع(كنيسة ساردس )  ۱(

َعُة : َواْكُتْب ِإَلى َمَالِك اْلَكِنيَسِة الَِّتى ِفى َساْرِدسَ «١ َعُة َأْرَواِح اِهللا َوالسَّبـْ َهَذا يـَُقولُُه الَِّذى َلُه َسبـْ
ْد َما بَِقىَ ٢. تٌ َوأَْنَت َميْ  ، َأنَّ َلَك اْسًما أَنََّك َحىٌّ أَنَا َعاِرٌف َأْعَماَلكَ . اْلَكَواِكبُ  ، الَِّذى ُكْن َساِهًرا َوَشدِّ

َواْحَفْظ  ،َفاذُْكْر َكْيَف َأَخْذَت َوَسِمْعتَ ٣. ُهَو َعِتيٌد َأْن َيُموَت، ألَنِّى َلْم َأِجْد َأْعَماَلَك َكاِمَلًة َأَماَم اهللاِ 
، َوَال تـَْعَلُم أَيََّة َساَعٍة ُأْقِدُم َعَلْيكَ  ،َتْسَهرْ  ِإْن َلمْ  ،َوُتْب، فَِإنِّى ِعْنَدَك َأْسَماٌء َقِليَلٌة ِفى ٤. ُأْقِدْم َعَلْيَك َكِلصٍّ

َفَذِلَك  ،َمْن يـَْغِلبُ ٥. َساْرِدَس َلْم يـَُنجُِّسوا ثَِيابـَُهْم، َفَسَيْمُشوَن َمِعى ِفى ثَِياٍب بِيٍض ألَنـَُّهْم ُمْسَتِحقُّونَ 
َمْن َلُه ٦. ِئَكِتهِ ْلَبُس ثَِيابًا بِيًضا، َوَلْن َأْمُحَو اْسَمُه ِمْن ِسْفِر اْلَحَياِة، َوَسَأْعَتِرُف بِاْسِمِه َأَماَم أَِبى َوَأَماَم َمالَ َسيَـ 

 .ُأُذٌن، فـَْلَيْسَمْع َما يـَُقولُُه الرُّوُح ِلْلَكَناِئسِ 

 
 .ن القديس ميليتونيذكر المؤرخون أن أسقف ساردس كا:  مالك الكنيسة: ۱ع

اشتهرت بمتاجرها وفجورها ) تركيا(مدينة على جبل بمنطقة آسيا الصغرى : ساردس 
 .وعبادتها الوثنية المرتبطة بالخالعة كسائر البلدان الوثنية

 ).٤: ١ص(أى الذى له الروح القدس كامال راجع : سبعة أرواح 
 ).٢٠: ١ص(السبع كنائس راجع : سبعة كواكب 
هذا األسقف هى شكلية ومظهرية العبادة ولهذا كانت له شهرة هذه الكنيسة أو كانت مشكلة 

، فقدم السيد المسيح ذاته هنا بصفته الالهوتية التى تناسب حال هذه "لك اسًما"وصيًتا حسًنا 
ويفضح . الكنيسة، فهو الفاحص األعماق بروحه القدوس وصاحب السلطان على كل الكنائس

ض اإلسراع فى العالج، ويوضح أن المظهر الخارجى ال يخدع اهللا السيد المرض مباشرة بغر 
حتى ولو خدع الناس، ولكن إن ظل اإلنسان فى هذه الحالة فهو ميت أى بال حياة أمام اهللا 

 .وهالك فى األبدية إن لم يتب



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٢٩٦γ 

 
أى إســتيقظ وقــم ممــا أنــت غــارق فيــه اآلن مــن خــداع الكبريــاء وموتــك : كــن ســاهًرا  :۲ع

 .ثم بقية شعبك التى لم تمت حتى اآلن ع فى إنقاذ البقية الباقية من حياتك أوالً الروحى، واسر 
 .أى ثبتهم وقويهم وانقذهم من الموت: شدد 

أى إن لـــم تبـــادر بتوبـــة نفســـك وشـــعبك فمـــا بقـــى فيـــك مـــن صـــالح قليـــل : عتيـــد أن يمـــوت 
 .سيذهب أيًضا

س مـن أعمـال ظـاهرة ولكـن أى لـيس المقيـاس مـا يمـدحك عليـه النـا: لم أجد أعمالك كاملة 
مــا أفحصــه أنــا اإللــه وأحكــم عليــه، وحكمــى عليــك هــو إهمالــك وانصــرافك عــن جهــادك الروحــى؛ 

 .ويالحظ هنا أيًضا أن حكم اهللا ودينونته هى على أعمال اإلنسان، سواء كانت خفية أم ظاهرة

  أن اهللا يرى ما فكثيًرا ما نهتم بما نظهره أمام الناس وننسى ... الكالم هنا لنا جميًعا
نا تفلي... هو فى الخفاء، فيكون المديح نصيبنا هنا أما التوبيخ والدينونة فهى حكم اهللا علينا 

نعمل بالعالج الذى يقدمه اهللا لنا جميًعا ونسهر على حياتنا وخالصنا فهما أغلى 
 ...!!.األمور

 
فـى محبتـك ) ٤: ٢ص(أى أن العالج يبدأ بـأن تتـذكر مشـاعرك األولـى : اذكر كيف  :۳ع

هللا وكيف كانت لهفتك واشتياقاتك األولـى عنـدما سـمعت ألول مـرة عـن اإليمـان بـى وأخـذت كمـال 
 ).مسحة الميرون(نعمة الروح القدس بالمعمودية ووضع األيدى 

أى بعد أن تتذكر عليك بالخطوة التالية وهـى الرجـوع بالتوبـة ووضـع وصـاياى : إحفظ وتب 
 .موضع التنفيذ والعمل بها

 .أما إذا بقيت فى تهاونك وقبولك للمديح وعبادتك المظهرية: ... ن لم تسهر إ

كما ال يعلم اإلنسان متى ياتى اللص ليسرقه، هكذا آتى بعقـوبتى سـريعا : أقدم عليك كلص 

: ٢٥، ٤٢: ٢٤مت(راجع ما قاله السيد المسيح أيًضا عن مجيئه الثانى فى [فى وقت ال تتوقعه، 

 ].دم معرفة الساعة وضرورة اإلستعداد الدائمفى وجوب السهر وع) ٥



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢٩٧γ 

 

بالرغم من انتشار خطية الرياء فى هـذه الكنيسـة، إّال أن اهللا فـى : عندك أسماء قليلة :٤ع

ه ال يأخذ أحًدا بذنب آخر، ولهذا فهو يعلن بوضوح عن قلة من المؤمنين الحقيقيين لم تنالهم ـعدل

كون مكافــآتهم أيًضــا هــى مصــاحبة المســيح فــى ســتف) ثيــاب بــيض(الخطيــة إذ كــان ســلوكهم نقيــا 

 .، وسيعلن المسيح نقاوتهم أمام الكل فى يوم الدينونة"يمشون معى"األبدية 

 

 :من يغلب سيكافئه اهللا بما يلى  : ٥ع

 .أى يحيا فى طهارة مع اهللا إلى األبد: ا بيضاء سيلبس ثيابً  -١

لسـموات، ولزيـادة شـرح هـذه أى يثبـت فـى ملكـوت ا: لن أمحو اسـمه مـن سـفر الحيـاة  -٢

نحـن نـؤمن أن عنـد خـروج أى إنسـان مـن المعموديـة يكتـب اسـمه فـى كتـاب سـفر الحيـاة : العبـارة 

أى ســجل وارثــى ملكــوت اهللا، ولكــن اإلنســان بإيمانــه وجهــاده وأعمالــه التــى ترضــى اهللا يثبــت فــى 

ذف اســمه مــن ميــراث أبيــه الســماوى، أمــا مــن تهــاون واســتهتر ولــم يســهر علــى خــالص نفســه يحــ

 .ميراث األبدية

أمـام أبـى "أى أن السـيد المسـيح سـوف يعلـن فـى السـماء كلهـا :  سأعترف به أمام أبى -٣

 .قداسة هذا اإلنسان وتقواه وتمسكه بالسلوك النقى فى جهاده" ومالئكته

 

 ).٧: ٢ص(راجع : من له أذن  : ٦ع

 
 

 

 

 



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٢٩٨γ 

 ):۱۳-۷ع(كنيسة فيالدلفيا )  ۲(

َهَذا يـَُقوُلُه اْلُقدُّوُس اْلَحقُّ، الَِّذى َلُه ِمْفَتاُح َداُوَد، : َالِك اْلَكِنيَسِة الَِّتى ِفى ِفيَالَدْلِفَياَواْكُتْب ِإَلى مَ «٧
ابًا َهئَـَنَذا َقْد َجَعْلُت َأَماَمَك بَ . أَنَا َعاِرٌف َأْعَماَلكَ ٨. الَِّذى يـَْفَتُح َوَال َأَحٌد يـُْغِلُق، َويـُْغِلُق َوَال َأَحٌد يـَْفَتحُ 

ًة َيِسيَرًة، َوَقْد َحِفْظَت َكِلَمِتى َوَلْم تـُْنِكِر اْسِمى ،َمْفُتوًحا َهئَـَنَذا ٩. َوَال َيْسَتِطيُع َأَحٌد َأْن يـُْغِلَقُه، َألنَّ َلَك قـُوَّ
َهئَـَنَذا ُأَصيـُِّرُهْم : َبْل َيْكِذبُونَ َأْجَعُل الَِّذيَن ِمْن َمْجَمِع الشَّْيطَاِن، ِمَن اْلَقائِِليَن ِإنـَُّهْم يـَُهوٌد َوَلْيُسوا يـَُهوًدا، 

ألَنََّك َحِفْظَت َكِلَمَة َصْبِرى، أَنَا أَْيًضا ١٠. يَْأُتوَن َوَيْسُجُدوَن َأَماَم رِْجَلْيَك، َويـَْعرُِفوَن أَنِّى أَنَا َأْحَبْبُتكَ 
َها أَنَا ١١. اَلِم ُكلِِّه لُِتَجرَِّب السَّاِكِنيَن َعَلى اَألْرضِ َعَلى اْلعَ  َسَأْحَفُظَك ِمْن َساَعِة التَّْجرِبَِة اْلَعِتيَدِة َأْن تَْأِتىَ 

َفَسَأْجَعُلُه َعُموًدا ِفى َهْيَكِل  ،َمْن يـَْغِلبُ ١٢. ِلَئالَّ يَْأُخَذ َأَحٌد ِإْكِليَلكَ  ،َتَمسَّْك ِبَما ِعْنَدكَ . آِتى َسرِيًعا
ُب َعَلْيِه اْسَم ِإَلِهى، َواْسَم َمِديَنِة ِإَلِهى ُأوُرَشِليَم اْلَجِديَدِة النَّازَِلِة ِإَلِهى، َوَال يـَُعوُد َيْخُرُج ِإَلى َخارٍِج، َوَأْكتُ 

 .َمْن َلُه ُأُذٌن، فـَْلَيْسَمْع َما يـَُقولُُه الرُّوُح لِْلَكَناِئسِ ١٣. ِمَن السََّماِء ِمْن ِعْنِد ِإَلِهى، َواْسِمى اْلَجِديدَ 

 
 .انوسهو القديس كوزر : مالك الكنيسة : ۷ع

وأطلق عليها اسمه، وتعرضت لزالزل  )فيالدلفس(مدينة بناها ملك برغامس : فيالدلفيا 
 .كثيرة أفقرتها وجعلت سكانها يهجرونها على مدى األزمان

وهى " القدوس"يقدم السيد المسيح نفسه هنا باسم من أسمائه وصفاته : القدوس الحى 
فى هذا اللقب، أى إعالن واضح عن الهوته، صفة ال تطلق إال على اهللا وال يشترك أحد معه 

 .أى الفاحص األعماق والصادق فى كالمه والعادل فى أحكامه" الحق"وكذلك هو 
أجعل مفتاح بيت داود على "تنبأ إشعياء عن المسيح المخلص فقال : له مفتاح داود 

 ).٢٢-٢١: ٢٢إش " (كتفيه فيفتح وليس من يغلق ويغلق وليس من يفتح
" مفتاح داود"المسيح هنا أنه هو من تكلم عنه إشعياء بالروح القدس، وتعبير  فيؤكد السيد

يعنى سلطان الملك المطلق والذى بيده كل شئ، فهو يفتح الملكوت وبيت أبيه لمن يريد ويغلقه 
 .فى وجه من ال يستحق

ن أيًضا يأتى مفتاح داود كإشارة ورمز لعالمة الصليب التى تفتِح أمام من يرشمها بإيما
 .أعين اإلنسان على الملكوت، وتغلق القلب والحواس أمام الشيطان وعروضه



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢٩٩γ 

وهو ) ١٩: ١٦مت(كذلك يمكن القول أن هذا المفتاح يرمز إلى السلطان المعطى للكنيسة 
المسمى بسلطان الحل والربط، فهى وحدها امتداد لسلطان سيدها المسيح فى أن تفتح أبوابها 

 .ام من أصروا على ضاللتهمللخطاة التائبين وتغلقها أم
 
أى قـوة قليلـة، وهـى إشـارة إلـى قلـة عـدد الشـعب فـى هـذه الكنيسـة بسـبب : قوة يسيرة  :۸ع

ـــة ويمكـــن القـــول أيًضـــا  ـــة إمكانياتهـــا المادي ـــى ضـــعف صـــحة أســـقفها، أنهـــا الـــزالزل أو قل اشـــارة إل
 .الجسدية يسيرة هفصارت قوت

دأ السيد المسيح حديثه معها بتشـجيع كبيـر لما كانت هذه الكنيسة بال شهرة وال صيت قوى ب
واآلن يبشـرها بأنـه فـتح أمامهـا بـاب الملكـوت ) ٧ع(بأنه صاحب السلطان  فقدم لها نفسه أوالً  ،لها

الــذى ال يســتطيع أحــد أن يغلقــه، ويمتــدح أيًضــا فــى األســقف وكنيســته إيمانهــا المتمثــل فــى حفــظ 
 .ثر الظروف صعوبةوصايا اهللا والعمل بها والتمسك باسم اهللا فى أك

   إلهــى الحبيــب نشــكرك مــن أعمــاق قلوبنــا علــى محبتــك وتشــجيعك لنــا، فــنحن كلنــا مــن
أصحاب القوة اليسيرة والقليلة جًدا وال نستطيع بدونك فتح باب أو غلق باب ولكن وعودك هـى 

د منـا فتعاَل أيًضا يا سيدى واكمل عملك إلى التمام فـى حيـاة كـل أحـ.. التى تمأل قلوبنا رجاًء 
 .واجعلنا نتمسك باسمك ووصاياك على الدوام

 
). ٩: ٢ص(راجــع.الغيــرة وهــم ليســوا كــذلكو أى المـّدعين التــدين : ايهــود وليســوا يهــودً  :۹ع

خرجوا عن اإليمان السليم وادَّعوا أنهم مسيحيون أمثال شهود يهوة وينطبق هذا اآلن على كل من 
ويصـــف ... لب المـــؤمنين مـــن كنيســـة اهللا واألدفنتســـت وغيـــرهم، الـــذين لـــيس لهـــم هـــدف ســـوى ســـ

 .المسيح هنا كل هؤالء بأنهم مجمع للشيطان إذ صاروا جنوده ومنفذين إلرادته ضد الكنيسة
تشجيع آخر للكنيسـة بـأال تخشـى هـؤالء األعـداء، فالمسـيح وحـده القـادر : يأتون ويسجدون 

ن ويتأكـدون مـن حبـى لـك على سحقهم وٕاذاللهم وتبديد مشوراتهم تحت أرجل كنيسـته، وسـوف يـرو 
 .وحمايتى لكنيستك

 .تعبير معناه أنك تمسكت بكالمى وقت التجارب وظروفك الصعبة: كلمة صبرى  :۱۰ع



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣٠٠γ 

إذ كنت أميًنا فى التجربة األولى وتمسكت باإليمان سـتكون : التجربة العتيدة ... سأحفظك 
ــا مــن التجربــة اآلتيــة علــى العــالم كلــه والمقصــو  د بهــا االضــطهاد الرومــانى أيًضــا محفوًظــا ومحمًي

ويمكـن أيًضـا تعمـيم هـذا الوعـد للكنيسـة فـى كـل زمـان أمـام كـل ... العنيف فى زمن هذه الكنيسـة 
 .ة اهللا ولم تحابى أحًدا أو تقبل إيماًنا غريًباياإلضطهادات طالما كانت أمينة فى حفظها لوص

 
تحذيًرا للمتوانين من  تكرر هذا التعبير أكثر من مرة ويعنى: ها أنا آتى سريًعا: ۱۱ع

 ).٥: ٢راجع ص(.. قدوم الدينونة العادلة وتشجيًعا للمجاهدين والثابتين على إيمانهم
إثبت على ما أنت فيه واحترس من ضياعه فليس معنى مدح وتشجيع :  تمسك بما عندك

دينونته من عقوبة اهللا و  اإذا استهترنا وأهملنا خالصنا ال ننجو  هاهللا لنا هو ضمان خالصنا، ألن
 .)٣: ٢عب( العادلة ونخسر ملكوت السموات

   اآلية السابقة تحذرنا جميًعا من خسارة الخالص المجـانى الـذى قدمـه ... أخى الحبيب
فـأذكر كـل مـن يهـوذا الـذى أضـاع  ،لنا المسيح، فليس معنـى قبولنـا الخـالص هـو نـوال األبديـة
لبكوريــة التــى أهملهــا عيســو المتهــاون إكليلــه وأخــذه متيــاس الرســول عوًضــا عنــه واذكــر أيًضــا ا

ئ بتعلقـــه بالعـــالم شـــفأخـــذها يعقـــوب المســـتيقط وكـــذلك ديمـــاس تلميـــذ بـــولس الـــذى خســـر كـــل 
 ).١٠: ٤تى٢(الحاضر 

 
ا منى بً وقري" عمودا"أما الغالب والمنتصر فسيكون مكانه ثابًتا : اجعله عمودا : ۱۲ع

 ".فى هيكل إلهى"ومن أبى 
 .أى من وصل إلى األبدية ال مجال لخروجه منها ثانية: يخرج إلى خارج ال يعود 

أى أعلن بوضوح انتسابه لى وألبى ولملكوت السماوات فيكون مجده : أكتب عليه اسم 
 .معلًنا أمام الجميع

قد يحدث هذا التعبير إلتباًسا عند البعض إذ كيف يكون : اسم مدينة إلهى ... اسم إلهى 

 !هى ؟للمسيح إلًها يطلق عليه لقب إل



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٠١γ 

" إلهى"المقصود أن المسيح المتجسد نائًبا عن البشرية وكبكر بين إخوة كثيرين يدعو اهللا 

وهذا اتضاع عجيب منه ورفع لمستوى المؤمنين المنتصرين أن يكون المسيح واحًدا منهم بتجسده 

دليل فى وال يقصد المسيح أنه أقل من أبيه الذى أعطاه لقب اإلله وال. ودعوته معهم هللا أنه إلهه

 :اآلتى 

 ).٣٠: ١٠يو" (أنا واآلب واحد"   :أنه القائل  -١

 ).٩: ١٤يو" (من رآنى فقد رأى اآلب"

 ).١: ١يو" (وكان الكلمة اهللا" :شهد له الروح القدس  -٢

 ).٨: ١رؤ" (أنا هو األلف والياء البداية والنهاية" :فى سفر الرؤيا نفسه  -٣

 ).١٧: ١رؤ(  "أنا هو األول واآلخر"

الفاحص الكلى والقلوب وسأعطى كل واحد أنا هو "

 ).٢٣: ٢رؤ(   " بحسب عمله

 ).٧: ٣رؤ" (يفتح وال أحد يغلق ويغلق وال أحد يفتح"

وفى النهاية مما يؤكد المساواة فى تفسير العدد الذى نحن بصدده، فإن المسيح سوف 

اة االسمين فى كما سيكتب اسم أبيه عليه وهذا دليل كافى على مساو " الغالب"يكتب اسمه على 

فمن انتصر وغلب ستكون ... ولنعود مرة أخرى للمكافأة فى مفهومها الروحى. الكرامة والمجد

مكافأته هى اسم اهللا معلًنا فيه وهو مؤسس مدينة أورشليم السمائية ويحصل أيًضا على اسم 

 .المدينة إذ صار مواطًنا أبدًيا فيها ويحصل كذلك على اسم المسيح ملكها

 

 .فس العبارة التى استخدمها السيد المسيح فى جميع رسائله لكل الكنائسن هى: ۱۳ع

 

 

 



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣٠٢γ 

 ):۲۲-۱٤ ع(كنيسة الدوكية )  ۳(

َهَذا يـَُقولُُه اآلِميُن، الشَّاِهُد اَألِميُن الصَّاِدُق، َبَداَءُة : َواْكُتْب ِإَلى َمَالِك َكِنيَسِة الالَُّودِِكيِّينَ «١٤
َهَكَذا ١٦. لَْيَتَك ُكْنَت بَاِرًدا َأْو َحارّا. ٌف َأْعَماَلَك، أَنََّك َلْسَت بَاِرًدا َوَال َحارّاأَنَا َعارِ ١٥. َخِليَقِة اهللاِ 

َوَقِد  ،ِإنِّى أَنَا َغِنىٌّ : ألَنََّك تـَُقولُ ١٧. ألَنََّك فَاتٌِر، َوَلْسَت بَاِرًدا َوَال َحارّا، أَنَا ُمْزِمٌع َأْن أَتـََقيََّأَك ِمْن َفِمى
. نٌ ْغنَـْيُت، َوَال َحاَجَة ِلى ِإَلى َشْىٍء، َوَلْسَت تـَْعَلُم أَنََّك أَْنَت الشَِّقى َواْلَبِئُس َوَفِقيٌر َوَأْعَمى َوُعْريَااْستَـ 
َال َيْظَهُر ، َوثَِيابًا بِيًضا ِلَكْى تـَْلَبَس، فَ ِمنِّى َذَهًبا ُمَصّفى بِالنَّاِر ِلَكْى َتْستَـْغِنىَ  ُأِشيُر َعَلْيَك َأْن َتْشَتِرىَ ١٨

نَـْيَك ِبُكْحٍل ِلَكْى تـُْبِصرَ . ُعْريَِتكَ  ِخْزىُ  . َفُكْن َغُيورًا َوُتبْ . ِإنِّى ُكلُّ َمْن ُأِحبُُّه ُأَوبُِّخُه َوُأَؤدِّبُهُ ١٩. وََكحِّْل َعيـْ
ْدُخُل ِإلَْيِه َوأَتـََعشَّى َمَعُه َوُهَو ِإْن َسِمَع َأَحٌد َصْوِتى َوفـََتَح اْلَباَب، أَ  ،َهئَـَنَذا َواِقٌف َعَلى اْلَباِب َوَأقـَْرعُ ٢٠
َوَجَلْسُت َمَع أَِبى ِفى  ،َفَسُأْعِطيِه َأْن َيْجِلَس َمِعى ِفى َعْرِشى، َكَما َغَلْبُت أَنَا أَْيًضا ،َمْن يـَْغِلبُ ٢١. َمِعى

 ».فـَْلَيْسَمْع َما يـَُقولُُه الرُّوُح ِلْلَكَناِئسِ  ،َمْن َلُه ُأُذنٌ ٢٢ .َعْرِشهِ 

 
كانت مدينة الودكية أغنى الكنائس السبع وتقع بين مدينتى : دكيين و كنيسة الال : ۱٤ع

زوجة أنطيخوس " الودكية"وأخذت اسمها من اسم  ،كولوسى وفيالدلفيا واشتهرت بتجارة الصوف
 .وكان غنى هذه الكنيسة المادى هو سبب مشكلتها الروحية كما سنرى.. الثانى 

فى العصر األول كل من أوريليوس األسقف ثم سفاريوس  ب عليهاعاقَ تَ : مالك الكنيسة 
 .األسقف الشهيد

هنا هى لقب يخص اهللا وحده وتأتى بمعنى الحق أو معلن " األمين: "هذا يقوله األمين 
 .الحق

إذ كانت مشكلة هذه الكنيسة هى الفتور الروحى ومعظم رسالة : الشاهد األمين الصادق 
قدم السيد المسيح ذاته هنا بأنه الشاهد والفاحص لكل ... ًخا السيد المسيح لها إنذاًرا وتوبي

األعمال وهو إن حكم فحكمه نهائى ألنه أمين وصادق، فهو ليس كالبشر الذين تنقصهم 
 .المعلومات إن حكموا أو قد تختلف ضمائرهم بسبب المحاباة أو الميول عند الحكم على أحد

خليقة كلها كما قال القديس يوحنا فى إنجيله أى رأس وصاحب وبادئ ال: بداءة خليقة اهللا 
 .)٣: ١يو(" ..به كان كل شئ وبغيره لم يكن شئ مما كان"



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٠٣γ 

ألن هذه الكنيسة تعانى من الفتور الروحى، يعلن اهللا نفسه لها أنه الحق والصادق ورأس 
 .وبادئ كل الخالئق، فهو العادل الفاحص لكل شئ وال يقبل هذا التراخى

 
ـــرة  :۱٥ع ـــة، فطلبـــت المســـرة كانـــت كث المـــال الســـبب األساســـى فـــى تراخـــى كنيســـة الودكي

المادية وحيـاة التـرف وتركـت الطريـق الملـوكى وهـو حمـل الصـليب وراء سـيدها فوقعـت فـى الفتـور 
 .الروحى

أى تشخيص إلهى محدد لمرض هذه الكنيسة فهـى ليسـت فـى الحـرارة : لست بارًدا وال حاًرا 
 .ت أيًضا باردة بمعنى أنها ال تعترف بخطيتها وتشعر بهاالروحية وروحانية العبادة وليس

ــارًدا أو حــاًرا ــت ب ــك كن فمــن يعتــرف ويقــر ببرودتــه أى خطايــاه قــد تتحــرك فيــه أشــواق :  ليت
 ،كمــا حــدث مــع زكــا والســامرية والمــرأة الخاطئــة ومتــى الرســول الــذى كــان عشــاًرا ،التوبــة نحــو اهللا

تكشـف  "ليتـك كنـت بـارًدا"وكلمـة ... اك ذهـذا وال  ولكنك لسـت... ومن هو حار فال خوف عليه 
لنا خطورة الفتور والخداع الروحى إذ أنه أمام اهللا أسوأ من حياة الخطيـة ذاتهـا ألن الفـاتر مخـدوع 

 .فى نفسه ومكتفى بما هو فيه فال يقدم توبة
 
فكمـا أن  ..استخدم الرب هنا تعبيًرا مادًيا ليقرب ألذهاننا خطية الفتـور وحـال الفـاتر :۱٦ع

، وأنـواع تؤكـل بـاردة ومستسـاغة، فـإن الطعـام الفـاتر هـو )حـاًرا(هناك من الطعام مـا يؤكـل سـاخًنا 
 .اإلنسان الفاتر ال طعم له أمام اهللافهكذا .. ما ال تقبله النفس بل تلفظه 

 
يوضــح الســيد المســيح هنــا ســبب مــرض وخطيــة الفتــور، إذ دخــل اإلحســاس بالــذات  :۱۷ع

وشــعرت بتميزهــا بــين الكنــائس فانزلقــت فــى اإلفتخــار بغناهــا واعتمــدت  ،الكنيســةوالغنــى قلــب هــذه 
 .عليه حتى أنها لم تشعر باحتياجها الحقيقى إلى اهللا مخلصها

وأنـا  ،أمـا الحقيقـة فهـى إنـك لسـت كمـا تـرى نفسـك بـل كمـا أحكـم عليـك أنـا: لست تعلم أنك 
 : بأنك) أيها الفاتر(أحكم عليك 
 .ة وفرح داخلى بالرغم من أموالكيأنك بال سعادة حقيقمن الشقاء أى :  شقى



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣٠٤γ 

ألنـك تخليــت عــن شـركتك اإللهيــة فصــرت تعيًسـا وفــى حالــة سـيئة هنــا وهالًكــا هنــاك : بــئس 
 ).األبدية(

الفقر الروحى بعكس كنيسة سيمرنا التى كانت فقيرة مادًيـا ومـدح الـرب هو مقصود ال: فقير 
 .غناها الروحى
 .أمرك أى ال ترى حقيقة: أعمى 
إذ اسـتغنيت عــن نعمتـى واعتمـدت علــى مـا عنـدك، فارقتــك نعمتـى فصـرت عرياًنــا :  عريـان

 .بال نعمة، معوًزا وال تجد ما يسترك أمامى
 
تعنـى أن اهللا يقـدم " ريأشـ"ويالحـظ أن كلمـة ... أى أقـدم لـك عالًجـا : أشير عليك  :۱۸ع

. ..نســان أن يتحمــل نتــائج اختياراتــهولكــن علــى اإل.. نصــيحة للجميــع ولكنــه ال يلــزم أحــد بقبولهــا 
 .بقبول أو رفض وصايا اهللا
أول الـــثالث عالجـــات التـــى قـــدمها الســـيد لهـــذه الكنيســـة؛ فأنـــا وحـــدى : تشـــترى منـــى ذهًبـــا 

مصــدر العطــاء، فــاترك مــا تتكــل عليــه مــن ذهــب األرض فمــا كــان مــن ورائــه ســوى بعــدك وفتــورك 
بالنـار يرمـز لغنـى الحيـاة الروحيـة، ويرمـز أيًضـا  والذهب المصـفى... فأنا المصدر الوحيد لغناك 

 .للمسيح ذاته إذ هو وحده الذهب الخالص والمصفى بنار الصليب ليقدم لنا الخالص
العالج الثانى، وهو أنه عليك أن تلتحق وتكتسـى بالطهـارة الداخليـة فـال تخـزى : ثياًبا بيًضا 

 .من عريك أمامى يوم الدينونة
نــداءات وتوبيخـــات الــروح القــدس فهـــو المســئول عــن البصـــيرة أى اســتجب ل: كحــل عينيـــك 

 ".روح االستنارة"الروحية لإلنسان ولهذا من ألقاب الروح القدس فى كنيستنا 
 ..يمكن تلخيص عالج خطية الفتور فى اآلتى : الخالصة 

 ).الذهب المصفى(اإللتجاء إلى اهللا وٕاعالن فقرى الروحى فأقتنى اهللا ذاته  -١
 .طهارة القلب التى لن يعاين أحد بغيرها المسيحالجهاد من أجل  -٢

ـــا وطاعـــة وصـــية وٕارشـــاد  -٣ ـــروح اهللا القـــدوس فـــى حياتن اإلســـتماع واالســـتجابة والطاعـــة ل
 .اآلباء



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٠٥γ 

 
لمــا كــان كــالم الــرب لهــذا األســقف ولهــذه الكنيســة كالًمــا شــديًدا وٕانــذاًرا صــعًبا يعــود  :۱۹ع

ألب أوالده ولـو بـالتوبيخ الشـديد أحياًنـا، هنا ويوضح أن سبب كل كالمه هـو الحـب، فكمـا يـؤدب ا
 ،فإن كل ما يرجوه هو توبتهم وعودتهم عن ضاللهم حتى يتمتعوا بالحياة معه وال يفقدوا خالصـهم

: ١٢عـب" (الـذى يحبـه الـرب يؤدبـه"بولس فى رسالته للعبرانيين ويؤكد هذا المعنى أيًضا القديس 
٧.( 

ص نفسك وتبذل فى ذلك الجهـد وٕارجـع بالتوبـة أى عليك أن تهتم بخال: وتب .. كن غيوًرا 
 .إلى سيرتك األولى

ر جميـل للغايـة يوضـح مـا سـبق شـرحه أن يتصـو : ها أنا واقف علـى البـاب وأقـرع  :۲۰ع
اهللا يحترم إرادة اإلنسان فال يفتح الباب عنوة، ويصور أيًضـا طـول أنـاة اهللا علينـا وصـبره إذ الزال 

 ).٢: ٥نش" (نداءاته ويفتح له واقًفا يترجى أن يجيب اإلنسان على
ال يكفى أن يسـمع اإلنسـان صـوت اهللا وٕافتقـاد نعمتـه لـه بـل عليـه : وفتح ... إن سمع أحد 

 .أن يقوم ويفتح أى يجاهد بإرادة صادقة ويترك كسله ليملك المسيح على بيته أى قلبه
تنـاول جسـد المسيح فى طعام واحد وهذه الوحدانية تتم بمع يشترك : أتعشى معه وهو معى 

 .المسيح ودمه والشبع بكالمه المقدس
   ٢٢لـو(ما أروع محبتك لى يارب حتـى صـار العشـاء معـى أنـا الخـاطى هـو شـهوة قلبـك :

فأنت الواقف تترجى الدخول حتـى أفـتح قلبـى فتصـير كلـك لـى وأنـا بكـاملى لـك وتجمعنـا " )١٥
... علــى مــذبحك المقــدس ألــيس هــذا مــا تقدمــه لــى كــل يــوم ... مائــدة محبتــك الغيــر محــدودة 

 ...فياليتنى أفتح قلبى دائًما بالتوبة حتى تدخل يا عريس نفسى وتتعشى معى وال تفارقنى أبًدا 
 

فالمسـيح  ،وهى مكافأة الغالب التائب عندما يتخلص من فتـوره: يجلس فى عرشى  :۲۱ع
 فـى عرشـه أى إذ كيف يتسـنى لنـا أن نجلـس مـع اهللا... ! يعده بمكافأة تفوق كل فكر وكل خيال 

وهنـاك شــئ آخـر يوضـح لنــا قـوة التوبـة وفاعليتهــا ... ؟ألـيس هـذا ســًرا عجيًبـا !! فـى مجـد ملكوتــه 
ـــذى سيجلســـه المســـيح معـــه ...  ـــأه مـــن فمـــه... فمـــن هـــو ال  ،أنـــه نفـــس مـــن كـــان مزمًعـــا أن يتقي
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فـوق توقعـاتهم فهو ال يغفر للخطـاة فقـط بـل يكـافئهم بمـا هـو ! فيالعظمة مراحم اهللا وفاعلية التوبة 
 .أو استحقاقاتهم

كالم تشجيعى أخير يحثنا فيه السيد على الغلبة والنصـرة فقـد جـاز : كما غلبت أنا وجلست 
وألنـه  .اآلالم والموت وخرج منتصـًرا وأعطـى أبنـاءه المـؤمنين أيًضـا القـدرة علـى هـذا بمسـاندته لهـم

يًضا فيه سوف نغلب ونجلس معه فنحن أ ،٣٣: ١٦يو" ثقوا أنا قد غلبت العالم"بجسدنا قد غلب 
 .فى عرشه وعرش أبيه

 
 .الخاتمة المعتادة لكل الرسائل حتى نسمع ونعمل بما سمعناه:  من له أذن :۲۲ع
   إن الدرس المستفاد من كنيسة الالودكيين هو عدم اإلنشـغال بالماديـات : أخى الحبيب

ين الفـاحص ألعمـاق القلـب بـدًال فعلينا إًذا أن نحـرص علـى إرضـاء الشـاهد األمـ. والتباهى بها
إرضـاء اآلخرين على حساب  ءمن أن نقضى معظم عمرنا فى محاولة إرضاء ذواتنا أو إرضا

 .إرحمنا يا إلهى كعظيم رحمتك... فما أخطر خطية الفتور وعقوبتها ... أبديتنا 
 
 

 



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ

γ٣٠٧γ 

 

ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ
 عرش اهللا وبعض من مجده

Rη Ε η 
 

وهو المشهد المتعلق  ،انتهاء األصحاح الثالث ينتهى المشهد األول من الرؤيا السماويةب
أما األصحاح الرابع والخامس فهما بمثابة مقدمة تنقلنا  ،بالرسائل الرعوية للسبع كنائس

بعة وما اختص به األصحاح الرابع فهو وصف لألصحاح السادس حيث بداية فك األختام الس
 .لعرش اهللا ومجده

 
 ):٦-۱ع(منظر العرش )  ۱(

َماِء، َوالصَّْوُت اَألوَّلُ  ،بـَْعَد َهَذا١ يـََتَكلَُّم  ،الَِّذى َسِمْعُتُه َكُبوقٍ  ،َنَظْرُت َوِإَذا بَاٌب َمْفُتوٌح ِفى السَّ

َوِلْلَوْقِت ِصْرُت ِفى الرُّوِح، َوِإَذا ٢» .َما َال بُدَّ َأْن َيِصيَر بـَْعَد َهَذا فَُأرَِيكَ  ،اْصَعْد ِإَلى ُهَنا«: َمِعى قَاِئالً 

ِشْبَه َحَجِر اْلَيْشِب  ،ِفى اْلَمْنَظرِ  ،وََكاَن اْلَجاِلسُ ٣. َعْرٌش َمْوُضوٌع ِفى السََّماِء، َوَعَلى اْلَعْرِش َجاِلسٌ 

. َوَحْوَل اْلَعْرِش َأْربـََعٌة َوِعْشُروَن َعْرًشا٤. ِشْبُه الزُُّمرُّدِ  ،ِفى اْلَمْنَظرِ  ،َواْلَعِقيِق، َوقـَْوُس قـَُزَح َحْوَل اْلَعْرشِ 

ُمَتَسْربِِليَن بِِثَياٍب بِيٍض، َوَعَلى ُرُؤوِسِهْم َأَكاِليُل ِمْن  ،َورَأَْيُت َعَلى اْلُعُروِش َأْربـََعًة َوِعْشرِيَن َشْيًخا َجاِلِسينَ 

َعُة . َيْخُرُج بـُُروٌق َورُُعوٌد َوَأْصَواتٌ َوِمَن اْلَعْرِش ٥ .َذَهبٍ  َعُة َمَصابِيِح نَاٍر ُمتَِّقَدٌة، ِهَى َسبـْ َوَأَماَم اْلَعْرِش َسبـْ

اَم اْلَعْرِش َبْحُر زَُجاٍج ِشْبُه اْلبَـلُّورِ ٦ .َأْرَواِح اهللاِ  َأْربـََعُة َحيَـَوانَاٍت  ،َوَحْوَل اْلَعْرشِ  ،َوِفى َوَسِط اْلَعْرشِ . َوُقدَّ

اٍم َوِمْن َورَاءٍ مَ  ٌة ُعُيونًا ِمْن ُقدَّ  .ْمُلوَّ
 

 .أى بعد الحديث والرؤيا السابقة عن السبع كنائس: بعد هذا  :۱ع
تعنى روحًيا إنفتاح الروح لرؤية أمور روحية جديدة كانت مغلقة : باب مفتوح فى السماء 

 .على جميع البشر
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والسلم الذى ) ٥٦: ٧أع(ت استشهاده تذكرنا هذه اآلية بانفتاح السماء أمام اسطفانوس وق
رآه يعقوب فربط السماء واألرض، وكال من اسطفانوس ويعقوب نظرا بعًضا من السماء وهما 
على األرض، أما فى رؤيا يوحنا فإنه سوف يرى السماء من داخل السماء وكذلك سوف يرى 

 .وهو فى السماء أحداث متتالية تحدث على األرض
 ثل السماء على األرض ظل طقس الكنيسة يمنع غلق أبوابها فى لما كانت الكنيسة تم

إشارة إلى أن من يريد السماء فدائًما بابها مفتوح، وظل هذا الطقس سارًيا ولم تبطله سوى 
 .الظروف األمنية

 .)١٠: ١ص(هو نفس صوت المسيح : الصوت األول 
مجـد السـماء، وهـذا مـا ا مـن أى لينظر يوحنا ومـن بعـده كـل الكنيسـة بعًضـ: إصعد إلى هنا 
والغرض األساسى من إعالن اهللا لنا لبعض منـاظر " فأريك ما البد أن يصير"أضافه السيد بقوله 

مــن مجــد الســماء هــو تشــجيعنا للتعلــق والتطلــع الــدائم لهــا حتــى ال يشــغلنا عنهــا شــئ فنفقــد مكاننــا 
 . فيها

ة إذ دخل من باب مفتوح إلى بعد رؤيا السبع رسائل، كلم المسيح يوحنا وأعلن له رؤيا جديد
 .السماء ليرى ماذا سيحدث بعد رؤيا السبع كنائس

 
، )١٠: ١ص(صـرح القـديس يوحنـا قـبال أنـه كـان فـى الـروح: للوقت صرت فى الـروح :۲ع

واآلن يعلن هنا أنـه صـار فـى الـروح، بمعنـى أن اهللا أعطـاه إحساًسـا روحًيـا جديـًدا مـع انتقالـه إلـى 
ب مــع المشــهد الجديــد المزمــع أن يــراه، هكــذا أيًضــا كــل إنســان يســمع الســماء وهــو إحســاس يتناســ

ـــا متميـــًزا يصـــعب علـــى اإلنســـان وصـــفه  لصـــوت الســـيد كمـــا ســـمع يوحنـــا يعطيـــه اهللا شـــعوًرا روحًي
 .لآلخرين

لم تسعف اللغة البشرية بكل مفرداتها القديس يوحنا فى وصف الذات : على العرش جالس 
ه أن يــراه جالًســا علـــى عــرش وهــذا المنظـــر يتمشــى مــع وصـــفنا ـاإللهيــة ولكــن مـــا ســمح بــه اهللا لـــ

ويشـــير أيًضـــا إلـــى الســـلطان المطلـــق للجـــالس علـــى هـــذا ) أى مملكتـــه(بأنهـــا ملكـــوت اهللا  ءللســـما
 .العرش

 .على العرش كثيًرا فى األصحاحات القادمة وسوف يستخدم القديس يوحنا تعبير الجالس
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ن كحجر اليشـب األبـيض الشـفاف كتعبيـر عـن أما هيئة هذا الجالس على العرش فكا :۳ع
ثابـت فـى عهـوده هـو و ، وكـذلك فـالعقيق لونـه أحمـر مثـل النـار فيرمـز لعـدل اهللا ،بساطة اهللا ونقائه

لكـل البشـرية بعـدم و الذى أعطاه لنوح بعد الطوفان ) ١٣: ٩تك(شر كتذكار عهد قوس قزح بمع ال
هــو يشــير إلــى أن اهللا هــو مصــدر كــل حيــاة أمــا الزمــرد األخضــر ف ،إغراقهــا مــرة ثانيــة بالطوفــان

 .تشير إلى بهاء مجد اهللا) اليشب والعقيق والقوس(واألمور كلها . ونمو
 
رأى يوحنـا أربعـة وعشـرين عرًشـا لمخلوقـات سـمائية حـول : األربعة وعشـرون عرًشـا  :٤ع

 .عرش الجالس، أى أن اهللا أشركهم فى مجلسه وهو نوع من اإلكرام المتميز جًدا
نفضــل اســتخدام تعبيــر مخلوقــات ســمائية وهــو تعبيــر : مــن هــم : وعشــرون شــيًخا  أربعــة

 .يشمل كونهم مالئكة متميزين أو شيًئا أعظم من المالئكة كما قال كثير من األباء
األصـــل اليونـــانى لهـــذه الكلمــة معنـــاه قسيًســـا، فالترجمـــة الصـــحيحة لهـــا هـــو قسيًســـا : شـــيًخا 
 .وليس شيًخا 

إثنى عشر سبًطا من (بهذا العدد الكتمال الكنيسة بعهديها أمام اهللا  يرمز: أربعة وعشرون 
، ويمثـــل األربعــة والعشـــرون قسيًســـا الكهنـــوت )العهــد القـــديم وٕاثنـــى عشــر رســـوال فـــى العهــد الجديـــد

، ومــا يلبســونه مــن )٨: ٥رؤ(الماثــل أمــام اهللا والــذى يشــفع فــى المــؤمنين وينقــل صــلواتهم إلــى اهللا 
أمــا أكاليــل الــذهب فترمــز لمجــد وكرامــة ) مثــال تونيــة الكــاهن والشــماس(هم ثيــاب بــيض يمثــل نقــاء

ــه  هــذه الدرجــة الســامية أمــام اهللا إذ جعلهــم كــالملوك، ويتميــز الشــعب القبطــى بصــفة عامــة بإجالل
واحترامه للكهنوت ودرجاته لسمو عمله إذ هو السر المتمم لجميع أسرار الكنيسة، وله كرامته أمام 

 .اهللا
هـاتور كمـا تطلــب شـفاعتهم وتــذكرهم  ٢٤تعيـد الكنيسـة لألربعــة وعشـرين قسيًسـا يــوم  : ملحوظة 

 .فى تسبحتها
 
ترتبط هذه العالقات وتشـير إلـى الحضـرة اإللهيـة إذ تكـررت : أصوات و بروق ورعود  :٥ع

أمــور تشــعرنا بالمهابــة كلهــا ، وهــى )١٦: ١٩خــر(ذاتهــا علــى جبــل ســيناء عنــد إعطــاء الشــريعة 
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الفكـر  َذكُّر مثل هذه األمـور يسـاعد اإلنسـان علـى مقاومـة شـرورالوقوف أمام اهللا، وتَ والرعدة عند 
 .وقت الصالة) السرحان(

إشارة إلى الروح القدس النارى والمنير، إذ يكمل الرسول ويقـول : سبعة مصابيح نار متقدة 
 .ة السبعة، ويشير أيًضا إلى عمله فى أسرار الكنيس)١٢: ١ص(راجع " هى سبعة أرواح اهللا"

تمثـل وعـود اهللا اللطيفـة البراقـة، بينمـا تمثـل الرعـود تحذيراتـه " البـروق"يمكن القـول أيًضـا أن 
 .المرهوبة أما األصوات فتعبر عن أحاديثه وٕارادته المعلنة فى الخليقة

 
بحـــر "فـــى العهــد القــديم وفـــى هيكــل ســليمان كـــان هنــاك : بحــر زجــاج شـــبه البلــور  :٦ع
واآلن نحن أمام بحر من زجاج بلورى يرمز للمعموديـة .. وكان للتطهير ) ٣٩: ٧مل١" (النحاس

: ٣يـو(نقائها وطهارتها وهذا البحر أمـام اهللا ألنـه لـن يعـاين أحـد اهللا مـا لـم يعبـر هـذه المعموديـة فى 
٥.( 

المقصــود بأربعــة حيوانــات أنهــا أربعــة كائنــات حيــة وأجمــع : أربعــة حيوانــات مملــوءة عيونــا 
فسيراتهم أنهم طغمات المالئكة المعروفة بالسيرافيم والشـاروبيم وحتـى نكمـل الشـرح كل اآلباء فى ت

 ).٩-٧(عنهم سنوضح ذلك فى تفسير األعداد 
  ما أجمل وأروع وأرهب منظر السماء الذى يرفعنا ويصعدنا إلى التأمل فى مجد اهللا

صيًبا أن نراك كما رآك أرجوك يا إلهى إجعل لنا ن... وعرشه فنشتاق إلى اإللتقاء الدائم به 
 .يوحنا واعطنا اإلرادة الصالحة أن نكمل سعينا بسالم

 
 ):۹-٦ع(وصف األربعة حيوانات وعملهم )  ۲(

لُّورِ ٦ اَم اْلَعْرِش َبْحُر زَُجاٍج ِشْبُه اْلبـَ ٌة  ،َوَحْوَل اْلَعْرشِ  ،َوِفى َوَسِط اْلَعْرشِ . َوُقدَّ َأْربـََعُة َحيَـَوانَاٍت َمْمُلوَّ
اٍم َوِمْن َورَاءٍ ُعُيونً  َواْلَحيَـَواُن اَألوَُّل ِشْبُه َأَسٍد، َواْلَحيَـَواُن الثَّاِنى ِشْبُه ِعْجٍل، َواْلَحيَـَواُن الثَّاِلُث َلُه ٧. ا ِمْن ُقدَّ

َها ِستَُّة  َواَألْربـََعُة اْلَحيَـَوانَاتُ ٨. َوْجٌه ِمْثُل َوْجِه ِإْنَساٍن، َواْلَحيَـَواُن الرَّاِبُع ِشْبُه َنْسٍر طَائِرٍ  ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ
ٌة ُعُيونًا، َوَال تـََزاُل نـََهارًا َوَلْيًال قَائَِلةً  ،َأْجِنَحٍة َحْوَلَها ُقدُّوٌس، الرَّبُّ  ،ُقدُّوسٌ  ،ُقدُّوسٌ «: َوِمْن َداِخٍل َمْمُلوَّ
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َوِحيَنَما تـُْعِطى اْلَحيَـَوانَاُت َمْجًدا وََكَراَمًة ٩» .ْأِتىاِإلَلُه اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ َشْىٍء، الَِّذى َكاَن َواْلَكاِئُن َوالَِّذى يَ 
 َوُشْكًرا لِْلَجاِلِس َعَلى اْلَعْرِش، اْلَحىِّ ِإَلى أََبِد اآلِبِديَن،

 
 :يمكن شرح كل ما يتعلق بالحيوانات األربعة فى النقاط التالية 

يرة أخرى يعلنها لها اهللا، أى تتميز بمعرفة اهللا الكلية وأمور كث:  مملّوة عيونا -١: ٦ع

 .دليل على المعرفة الداخلية القوية) ٨ع(وهذه األعين من داخل أيًضا 

 

 .شبه نسر... مثل وجه إنسان ... شبه عجل ... شبه أسد :  أشكالها المنظورة -٢: ۷ع

ليد الكنسى منذ القديم أشكال هذه الكائنات المالئكية رموًزا لألربعة بشائر، قأخذ الت) أ(

ألسد يشير إلى بشارة القديس مرقس ألنه يبدأ بصوت صارخ، وارتبط األسد مع صورة فا

، ووجه اإلنسان تكلم عن الذبائح مارمرقس، وشبه العجل إلى بشارة القديس لوقا ألنه أكثر من

إلى بشارة يشير ، وشبه النسر ألنه يبدأ بذكر نسب المسيح البشرى يشير إلى القديس متى

 .يحلق فى الالهوتيات وتكلم عنها كثيًرا القديس يوحنا ألنه

 .ألن هذه المخلوقات هى مالئكية فأشكالها تدل أيًضا على عملها ومكانتها) ب(

 .رمز لقوة المالئكة وقدرتهم: فاألسد 

 .الصبر على تنفيذ المهام الصعبة: العجل 

 .دليل على اإلدراك العقلى والتمييز: اإلنسان 

 .وسمو االرتفاع عد النظرالسرعة وبُ : النسر 

مام اهللا، باعتبار أن اإلنسان أهم الكائنات يمكننا القول أيًضا أنها تمثل كمال الخليقة أ) جـ(

العاقلة واألسد أشرف الحيوانات المفترسة والعجل يمثل الحيوانات األليفة والباذلة والنسر أقوى من 

 كل حين تقدم له التسبيح والعبادة، فى مملكة الطيور، فتصير الخليقة بكل أنواعها ماثلة أمام اهللا

 .فاألربعة حيوانات تشفع فى كل الخالئق
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األجنحة تشير إلـى حركـة المالئكـة السـريعة فـى تنفيـذ مشـيئة اهللا، : ستة أجنحة  -٣ :۸ع
وفـــى ورع وحيـــاء يغطـــون  ،كـــذلك ترمـــز لمهابـــة منظـــر اهللا ومجـــد كرامتـــه فهـــم يطيـــرون بجنـــاحين

وهذا مـا نـذكره عـنهم أيًضـا فـى ) ٢: ٦إش(سترون وجوههم بجناحين وباتضاع ي ،أرجلهم بجناحين
 .صالة القداس الغريغورى

 
المجــــد والكرامــــة "يمكــــن القــــول أن عملهــــا األهــــم وربمــــا األوحــــد هــــو تقــــديم : عملهــــا  :۹ع
وهى نفس التسبحة التـى رآهـا " قدوس قدوس قدوس"هللا معلنين بأصواتهم تسبحة التقديس " والشكر

صــالة (والتــى أخــذتها الكنيســة وأضــافتها فــى صــلواتها كلهــا وتســابيحها ) ٦إش(اه إشــعياء فــى رؤيــ
فلـيس لنـا أفضـل مــن أن نصـلى هللا كمـا تسـبحه وتمجـده وتنطـق باســمه ). األجبيـة والقـداس اإللهـى

 .المالئكة
ضــابط الكــل وخـــالق (تشــتمل أيًضــا صــالتها علــى تســـبيح اهللا فــى صــفاته فهــو كلـــى القــدرة 

 .وهو أيًضا األزلى والكائن واألبدى والذى ليس لملكه انقضاء )األشياء من العدم
ـــ -٥ شـــفاعتهم إعتراًفـــا بمكـــانتهم  بد الكنيســـة لألربعـــة الحيوانـــات الغيـــر متجســـدين وتطلـــتعيِّ

 .هاتور ٨وسمو عملهم فى يوم 
  المالئكـــــة ذات األجســـــاد الروحيـــــة النورانيـــــة تغطـــــى أنفســـــها  تأختـــــى الحبيبـــــة إذا كانـــــ

وتقديًسـا لكرامتــه ومهابتــه، أفـال نــتعلم نحــن ونعلـم أبناءنــا منــذ الصــغر  "اهللا حيــاء بأجنحتهـا أمــام
فمــا أحلــى ! الــرأس والوقــار أثنــاء أوقــات الصــالة؟فضــيلة اإلحتشــام فــى مالبســنا وكــذلك تغطيــة 

 .الوقوف بمهابة وخشوع أمام اهللا
 

ًسا )  ۳(  ):۱۱-۱۰ع(تسبحة األربعة وعشرين قسي

اَم اْلَجاِلِس َعَلى اْلَعْرِش، َوَيْسُجُدوَن ِلْلَحىِّ ِإَلى أََبِد اآلِبِديَن،  َيِخرُّ اَألْربـََعةُ ١٠ َواْلِعْشُروَن َشْيًخا ُقدَّ
رََة، أَْنَت ُمْسَتِحقٌّ أَيـَُّها الرَّبُّ َأْن تَْأُخَذ اْلَمْجَد َواْلَكَراَمَة َواْلُقدْ «١١: َوَيْطَرُحوَن َأَكالِيَلُهْم َأَماَم اْلَعْرِش قَائِِلينَ 

 ».ألَنََّك أَْنَت َخَلْقَت ُكلَّ اَألْشَياِء، َوِهَى بِِإرَاَدِتَك َكائَِنٌة َوُخِلَقتْ 
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اهتزت أعتاب " قدوس.. قدوس .. قدوس "عندما سمع إشعياء المالئكة ينشدون : ۱۰ع
وها  ،)٥-٣: ٦إش" (إلنى إنسان نجس الشفتين.. ويل لى "الهيكل وأساساته وارتعب وصرخ 

قدوس الفعندما نطقت األربعة الحيوانات الغير متجسدين باسم اهللا .. منظر مماثل تماًما نحن أمام
 !!؟ماذا حدث 
فسجدوا  ،لم يحتمل األربعة والعشرون قسيًسا النداء باسم اهللا القدوس: ويسجدون ... يخر 

 .على الفور فى خشوع وخضوع وانسحاق أمام إعالن مجد اهللا
فهم  ،أكاليلهم هى نوع من الكرامة التى أعطاها لهم اهللا إذ كانت: يطرحون أكاليلهم 

 .يردونها إليه وكأنهم يقولون أنك أنت صاحب الكرامة وحدك
ولتالحظ أيها الحبيب أنه فى طقس قداس كنيستنا يدخل األسقف بتاج كهنوته إلى الكنيسة 

رأسه وكأنه يتمثل  يخلع رئيس الكهنة غطاء ،عند لحن آجيوس هولكن عند قراءة اإلنجيل بل وقبل
ويستكمل صالة ... بهذا المنظر السماوى ويعلن أنه ال كرامة سوى هللا الواحد الجالس على عرشه

 .عودة للبس التاج مرة أخرىالالقداس كاملة دون 
 
يقدم هنا األربعة والعشرون قسيًسا تسبحة للرب اإلله يعلنون فيها أنه وحده فقط : ۱۱ع

... نه هو كلى القدرة وصاحب الخليقة كلها وصانعها بكلمته وٕارادتهأل ،المستحق للمجد والكرامة
ر أمام اهللا فى أى أننا ُنذكَ ... ا التسبيح يشملنا نحن البشر فنحن خليقة اهللا وصنعة يديه ذوه

 .تسبحة السمائيين
   وهل تشارك السمائيين فى التسبحة اإللهية ؟... هل تشعر بهذا أيها الحبيب 

وات التــى ترفــع القلــب إلــى اهللا فهــل تمتعــت بهــا ؟ لحة الكنســية مــن ألــذ الصــإن صــلوات التســب 
 .ليتك تشارك الكنيسة فيها لتكون مع السمائيين فى أحاسيسهم الروحية العالية
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 الَخاِمسُ  احُ حَ صْ األَ 
 السفر المختوم وتسبحة الخروف

Rη Ε η 
 

 ):٥-۱ع(السفر المختوم )  ۱(

َعِة ُخُتومٍ  ،َورَأَْيُت َعَلى َيِميِن اْلَجاِلِس َعَلى اْلَعْرشِ ١ . ِسْفًرا َمْكُتوبًا ِمْن َداِخٍل َوِمْن َورَاٍء، َمْخُتوًما ِبَسبـْ
ََِويّا يـَُنادِ ٢ ا  ًً ََ فـََلْم ٣» َمْن ُهَو ُمْسَتِحقٌّ َأْن يـَْفَتَح السِّْفَر َويـَُفكَّ ُخُتوَمُه؟«: ى ِبَصْوٍت َعِظيمٍ َورَأَْيُت َم

َفِصْرُت ٤. َأْن يـَْفَتَح السِّْفَر َوَال َأْن يـَْنظَُر ِإَلْيهِ  ،َيْسَتِطْع َأَحٌد ِفى السََّماِء َوَال َعَلى اَألْرِض َوَال َتْحَت اَألْرضِ 
ثِ  ْد َأَحٌد ُمْسَتِحّقا َأْن يـَْفَتَح السِّْفَر َويـَْقَرَأهُ أَنَا أَْبِكى ًَ ََ فـََقاَل ِلى َواِحٌد ٥. َوَال َأْن يـَْنُظَر ِإلَْيهِ  ،يًرا، ألَنَُّه َلْم ُيو
ََْد َغَلَب اَألَسُد الَِّذى ِمْن ِسْبِط يـَُهوَذا، َأْصُل َداُوَد، لِيْفَتَح السِّ . َال تـَْبكِ «: ِمَن الشُُّيوخِ  ْفَر َويـَُفكَّ ُهَوَذا 

َعةَ   ».ُخُتوَمُه السَّبـْ

 
القديس يوحنا على المشهد فى األصحاح  هأى مشهًدا ومنظًرا جديًدا يضيف:  أيتور : ۱ع
 .السابق

يرمز اليمين إلى الكرامة، والسفر هنا هو الكتاب المقدس واإلشارة : على يمين الجالس 
 .ب قراءتها والعمل بوصاياهبأنه على اليمين تعنى مكانة كلمة اهللا السامية ووجو 

كانت األسفار تكتب على جهة واحدة ثم تلف فى شكل إسطوانة أما : من داخل ومن وراء 
 : قوله أنه مكتوب من الداخل والخلف فمعناه 

 .كثرة المكتوب وغناه من جهة: أوًال 
 .أن هناك معانى ظاهرة وأخرى عميقة خفية فى كالم اهللا: ثانًيا 

أى أن هذا السفر ملفوًفا ومغلًقا على نفسه وعليه سبعة أختام ترمز : وم مختوًما بسبعة خت
 ...إلى 

 .إحكام غلقه، وأن اهللا هو الحافظ لكلمته -١
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ترمز األختام أيًضا إلى عهود اهللا مع البشر إذ كانت كل المعاهدات القديمة ال يعتد  -٢
 .بها ما لم تكن مختومة بأختام الملك

فية والرمزية، والتى تحتاج إلى المسيح القادر وحده أن وترمز أيًضا إلى المعانى الخ -٣
 .يفتحها، ويعلن أسرارها روحه القدوس لكل البشر

 .كما يمكن القول أنها أسرار الكنيسة السبعة والتى قدمها لنا اهللا فى كتابه المقدس -٤

هذا المشهد الجديد فى السماء رآه يوحنا وهو وجود كتاب عظيم، أى عن يمين اهللا فى 
 .ه ومختوًما بسبعة ختومعرش

 
 .أى أنه قوًيا فى صوته ليبلغ رسالته إلى كل سكان السماء واألرض: مالًكا قوًيا  :۲ع

، فهل يوجد مـن يسـتحق مـن كـل خليقـة اهللا أن رأى لكرامة هذا السف: ... من هو مستحق 
 .)٣ع(إلجابة فى لوهذا السؤال التعجبى يعتبر مقدمة !! يفتح ختومه ويكشف أسراره ؟

 
لم يستطع أحد من خليقة اهللا، ألن الجميع يشعرون بعـدم اسـتحقاقهم وهـذا الشـعور لـم  :۳ع

 ...يجعلهم قادرين على النظر إلى السفر وأختامه 
لـيعلن عـدم قـدرة أى يوحنـا تعبيـر اسـتخدمه القـديس : تحـت األرض ... األرض ... السماء 

لإلقتراب ) تحت األرض(مالئكة أو شياطين أحد من خليقة اهللا المنظورة وغير المنظورة، بشر أو 
 .من هذا السفر

 
 .بكى القديس يوحنا وهو فـى الـروح بعـد أن رأى عجـز الكـل عـن اإلقتـراب مـن السـفر :٤ع

رة أى أحـد دوهذا البكاء معناه حزنه الشديد على عدم قدرته معرفة محتوى هذا السفر ويأسه مـن قـ
 .ن ويرفع عنه أحكام اهللا ويعيد إليه سعادتهعلى فتحه وبالتالى لم يوجد من يخلص اإلنسا

 
ــا، فــاهللا الحنــان دائًمــا ال يــؤخر اســتجاب :٥ع طلبــة  ةجــاءت تعزيــة اهللا ســريعة للقــديس يوحن

 ...مقدمة بدموع أوالده األحباء
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أى أحـد األربعــة والعشــرين قسيًسـا القــريبين مــن العـرش، وجــاءت إجابتــه إلــى :  أحــد الشــيوخ
قدم الشخص الذى يستطيع وحده ثانًيا  ،أال يبكى أى ال يحزن بل يفرح أوالً : يوحنا لتطمئنه فأمره 

 :هنا فهى ) الشيخ(أما الصفات التى أعلنها القسيس . ةيفتح السفر وٕاعالن أسراره الحقيق
بالطبع المقصـود هنـا هـو السـيد المسـيح فهـو مـا تمـت فيـه .. من سبط يهوذا .. األسد  -أ 

 .د إشارة إلى قوة السيد المسيح وغلبته وملكهواألس )٩: ٤٩تك(نبوة يعقوب 
والمســيح نفســه دعــى ذاتــه بــنفس ) ١٢: ١٥رو(أى منشــئ داود وخالقــه : أصــل داود  -ب 
أى خالق له ومولود من نسله بحسـب " أنا أصل وذرية داود"عندما قال ) ١٦: ٢٢ص(اللقب فى 

 .الجسد
ة سـوى صـاحبه وهـو المسـيح لـه أنه ال يستطيع أحـد فـتح السـفر وأختامـه السـبع: والخالصة 

 .المجد
  إن المسيح وحده قادر أن يخلصك من جميع خطاياك، فتمسك باسمه القدوس وردده

 .فى كل ضيقاتك وتغذى بجسده ودمه فتخاف منك الشياطين
 

 ):۱٤-٦ع( تسبحة الخروف: ا ــً يــثان)  ۲(

أَنَُّه  َخُروفٌ  ،َوِفى َوَسِط الشُُّيوخِ  ،اَألْربـََعةِ فَِإَذا ِفى َوَسِط اْلَعْرِش َواْلَحيَـَوانَاِت  ،َورَأَْيتُ ٦ ََاِئٌم ًَ
َعُة َأْرَواِح اِهللا اْلُمْرَسَلُة ِإَلى ًُلِّ اَألْرضِ  َـُُروٍن َوَسْبُع َأْعُيٍن، ِهَى َسبـْ َعُة  َوَأَخَذ السِّْفَر  ،فَأََتى٧. َمْذبُوٌح، َلُه َسبـْ

َخرَِّت اَألْربـََعُة اْلَحيَـَوانَاُت َواَألْربـََعُة َواْلِعْشُروَن َشْيًخا  ،َلمَّا َأَخَذ السِّْفرَ وَ ٨. ِمْن َيِميِن اْلَجاِلِس َعَلى اْلَعْرشِ 
اَماٌت ِمْن َذَهبٍ َخُروفِ َأَماَم الْ  ََ َِيثَارَاٌت َو ٌة َبُخورًا ،، َوَلُهْم ًُلِّ َواِحٍد  يِسينَ  ،َمْمُلوَّ . ِهَى َصَلَواُت اْلِقدِّ

ِديَدةً َوُهْم يـَتَـَرنَُّموَن تَـ ٩ ََ ْفَر َوتـَْفَتَح ُخُتوَمُه، ألَنََّك ُذِبْحتَ «: ََائِِلينَ  ،ْرنِيَمًة   ،ُمْسَتِحقٌّ أَْنَت َأْن تَْأُخَذ السِّ
تَـَنا لِلَِّه ِبَدِمَك ِمْن ًُلِّ ََِبيَلٍة َوِلَساٍن َوَشْعٍب َوأُمٍَّة،  َهَنًة، َفسَ ١٠َواْشتَـَريـْ ا َوًَ َعْلتَـَنا ِإلَلِهَنا ُمُلوًً ََ َنْمِلُك َعَلى َو

اَن َعَدُدُهْم  ،َوَنَظْرتُ ١١» .اَألْرضِ  ُيوِخ، َوًَ ِثيرِيَن َحْوَل اْلَعْرِش َواْلَحيَـَوانَاِت َوالشُّ َوَسِمْعُت َصْوَت َمََِئَكٍة ًَ
وُح َأْن يَْأُخَذ اْلُقْدرََة اْلَمْذبُ َخُروُف ُمْسَتِحقٌّ ُهَو الْ «: ََائِِليَن ِبَصْوٍت َعِظيمٍ ١٢رَبـََواِت رَبـََواٍت َوأُُلوَف أُُلوٍف، 

ةَ  َة َواْلَكَراَمَة َواْلَمْجَد َواْلبَـَرًَ َماِء َوَعَلى اَألْرِض ١٣» .َواْلِغَنى َواْلِحْكَمَة َواْلُقوَّ َوًُلُّ َخِليَقٍة ِممَّا ِفى السَّ
ُة  َخُروفِ ْلَجاِلِس َعَلى اْلَعْرِش َولِلْ لِ «: َوَتْحَت اَألْرِض، َوَما َعَلى اْلَبْحِر، ًُلُّ َما ِفيَها، َسِمْعتُـَها ََائَِلةً  اْلبَـَرًَ



 الَخاِمسُ  احُ حَ صْ األَ 

γ٣١٧γ 

اَنِت اْلَحيَـَوانَاُت اَألْربـََعُة تـَُقولُ ١٤» .َواْلَكَراَمُة َواْلَمْجُد َوالسُّْلطَاُن ِإَلى أََبِد اآلِبِدينَ  َوالشُُّيوُخ » .آِمينَ «: َوًَ
 .ى أََبِد اآلِبِدينَ َخرُّوا َوَسَجُدوا ِلْلَحىِّ ِإلَ  ،اَألْربـََعُة َواْلِعْشُرونَ 

 
هــو نفــس المنظــر المشــروح بالتفصــيل فــى .. الشــيوخ . ..وســط العــرش والحيوانــات  :٦ع

 .األصحاح الرابع
الكالم هنـا عـن السـيد المسـيح القـائم مـن األمـوات ووسـط العـرش : خروف قائم كأنه مذبوح 

فتعنــى أنــه بــالرغم مــن  تعنــى وســاطته الكفاريــة بــين اهللا اآلب وكــل النــاس، أمــا تعبيــر كأنــه مــذبوح
فدائه وقيامته من المـوت منتصـًرا فهـو يحمـل عالمـة حبـه وفدائـه لنـا كذبيحـة حيـة ومسـتمرة مقـدًما 

 .ذاته لنا فى كل قداس إلهى حتى ننعم باإلتحاد معه والثبات فيه
 .القرن يرمز للقوة وسبعة قرون معناها كمال قوته: سبعة قرون 
لبصيرة النافذة، ويكمل القـديس يوحنـا كالمـه فيقـول سـبعة أى كمال المعرفة وا: سبعة أعين 

) ١٠: ٢كــــو١(أرواح اهللا أى أن كمــــال معرفتــــه هــــى نفســــها روحــــه القــــدوس الفــــاحص كــــل شــــئ 
إلى األرض كلها الستكمال واستمرار عمل اهللا فى خليقته ألجل ) ٢٦: ١٥يو(والمرسل من االبن 

 .خالصها
 
؛ )الجــالس(كــل ســلطانه وأخــذ الســفر مــن أبيــه ب) االبــن(فــأتى الخــروف الذبيحــة  :۸، ۷ع

وأمــام الهوتــه وقــوة ســلطانه ســجدت فــى خشــوع كــل الخليقــة الســمائية لــه، كمــا خضــعت وســجدت 
 ).١٠: ٤ص(لآلب قبال 

 .آالت وتربة موسيقية استخدمت للتسبيح فى العبادة اليهودية: قيثارات 
 .الجامة هى الشورية المخصصة لحرق البخور: جامات 
والصـــــالة ) قيثـــــارات(أن الخليقـــــة الســـــمائية عملهـــــا الـــــدائم أمـــــام اهللا هـــــو التســـــبيح  والمعنـــــى

 ).٢: ١٤١مز" (لتستقم صالتى كالبخور أمامك"، كما يقول داود )البخور(
المقدمة أمام اهللا ليست هى صـلوات الخليقـة ) الصلوات(أى أن البخور : صلوات القديسين 

اهللا القديســـين المرفوعـــة مـــن كـــل األرض ممزوجـــة أيًضـــا صـــلوات أبنـــاء هـــى بـــل  ،الســـمائية فقـــط



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣١٨γ 

ولهـــذا تعلمنـــا الكنيســـة أننـــا عنـــدما نخـــتم  ،ومصـــحوبة بصـــلوات وشـــفاعات الســـمائيين أمـــام مجـــده
 .صلواتنا أمام اهللا نرفقها بشفاعات وطلبات القديسين الماثلين دائًما أمام اهللا

 
 .ةأنه ترنيمة جديدب" القديس يوحنا"أما التسبيح الذى كانوا يقدمونه وصفه : ۹ع
 .ألنه لم يسمع مثلها قبًال من تسابيح تعودوا الصالة بها" جديدة"
 .ألن موضوعها كان فداء المسيح المقدم على الصليب والتأمل فى ذبحه من أجلنا" جديدة"
ألن إحساس التسبيح وٕان كانت كلماته معادة إّال أنه جديد فى أحاسيسه ومذاقه " جديدة"

 .م ألول مرةكأننا نسبح كل يو 
إن الفداء الذى قدمه المسيح كان للبشر فقط، فالمسيح لم يصلب لفداء الخليقة : " اشتريتنا"

المالئكية السمائية؛ ولكن تسبيحهم بكلمة اشتريتنا يعنى أنهم يصلون ويسبحون باإلنابة عن لسان 
كنيسة السماء كل من قبلوا فداء المسيح، وهذا يؤكد إيمان الكنيسة األرثوذكسية فى إتصال 

بخالئقها الروحية بكنيسة اهللا المجاهدة على األرض ولهذا كما قلنا سابًقا نطلب شفاعتهم 
 .وصلواتهم عنا

أى أن الفداء ُقدمِّ بالمسيح لكافة الشعوب على اختالف : كل قبيلة ولسان وشعب وأمة 
 .أجناسهم ولم يعد قاصًرا على شعب واحد بعينه

يًسا فرحهم بالمسيح الفادى فرنموا ترنيمة جديدة أعلنوا فيها أعلن األربعة والعشرون قس
إيمانهم بخالصه المقدم لكل البشرية الذى أتمه على الصليب وأعطى كل من يؤمن به حياة 

 .جديدة فيه
 
 .)٦: ١ص(راجع شرح : ۱۰ع
 

بجانب التفسير السابق لنفس اآلية فى األصحاح األول يمكن القول أيًضا أن الخليقة 
ئية وهى تسبح المسيح فاديها بألسنتنا نحن أيًضا، تقدم له الشكر على نعمته الفائضة علينا السما

 ، )جعل منا ملوًكا روحيين على شكله ومثاله(إذ صرنا متحدين معه فى جسده السرى 
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وكما أن األرض تحت أقدام ملكها، هكذا أيًضا صارت تحت أقدامنا بكل مغرياتها، وموت 
ال يقدمون ذبائح حيوانية ككهنة العهد القديم بل أسمى ذبيحة  عهد الجديدالمسيح جعل كهنة ال

وهى ذبيحة جسد المسيح ودمه التى قدَّمها على الصليب ويقدمونها كل يوم على مذبح العهد 
 .الجديد
 
، أنه نظر أيًضا "القديس يوحنا"وصف نفس المشهد السمائى يضيف  إستمراًرا فى: ۱۱ع

 .ر عنها بأنها ربوات، ألوف ألوفال تحصى من المالئكة عبَّ  بخالف ما سبق، أعداًدا
لم يعرف المليون أو المليار فى الحصر أو العد قديًما ولهذا فتعبير ألوف : ألوف ألوف 

المالئكة كان عددها أن األلوف أى من ألوف ليس معناه بعض ألوف ولكنه يعنى ألوف 
الربوة هى عشرة آالف والمقصود و  ،"ربوات..  بواتر "وهذا يتمشى بالطبع مع تعبير . بالماليين

 .المالئكة التى ترنم حول العرش ناألعداد الكبيرة والواسعة م
 
أما موضوع التسبيح فكان تقديم التمجيد والشكر واالعتراف للسيد المسيح : ۱۲ع

صفات للداللة على كمال صفات  ٧بفضل فدائه لنا وشملت هذه التسبحة ) الخروف المذبوح(
 .دالسي

. أى مستحق أن تنسب لك هذه الصفات ألنها منك وأنت مصدرها:  أن يأخذ... مستحق 
والصفات التى وصف بها المسيح كلها متعلقة بالهوته ومساواته باآلب إذ أن هذه الصفات هى 

 ).١١: ٤راجع ص(أيًضا ما ُنطق بها فى التسبحة المقدمة لآلب 
 ) : يح الفادىالمس(والخالصة فأنك أيها الخروف المذبوح 

 . اإلله القادر على كل شئ فال نخاف شيًئا وأنت معنا )١(
 .غنى فى نعمتك التى نلمسها كل يوم فى حياتنا )٢(

 . أنت كمال الحكمة إذ أنت كلمة اآلب )٣(

 . لك القوة، فبقوته يخلصنا من كل خطايانا )٤(

 . لك المجد، فهو كامل فى عظمته اإللهية )٥(



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ
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العالم وأوالده يتمتعون بها فى كل ظروفهم،  الكرامة والبركة، فهو مصدر كل بركة فى )٦(
 .فهو مكرم فى أعين كل السمائيين واألرضيين وال كرامة لشئ إال به

 
 :جاء هذا العدد تأكيًدا واستمراًرا لسابقه ولكنه أبرز شيئين جديدين : ۱۳ع

ية أى أن التسبيح لم يكن قاصًرا على الخليقة السمائ: فى السماء واألرض  كل الخليقة مما
والخليقة الغير منظورة ) كاألسماك(أبناء اهللا األرضيون وكذلك كل الكائنات بل اشترك فيها أيًضا 

أما اإلضافة الثانية هى تأكيد مساواة اآلب باالبن إذ يشترك وبنفس المقدار ). تحت األرض(
 .اآلب واالبن فى نفس كلمات التمجيد المقدمة من كل الخليقة) الجالس والخروف(

 
 .حًقا بالحقيقة: آمين  :۱٤ع

وٕاذ ُقدَِّمت التسبحة من كل الخليقة السمائية واألرضية، أجاب من يمثلوها أمام العرش 
، أما األربعة "آمين"ُمعترفة ومقرة بكل ما جاء فيها وتعلن ذلك بردها المؤكد ) الحيوانات األربعة(

الخروف والجالس على العرش والعشرون قسيًسا فلم يتكلموا بل عبَّروا عن هيبة وكرامة ومجد 
بسجودهم وانسكابهم أمامهما بكل انسحاق ووقار يليق بهذا المنظر المرهوب والعجيب الذى للرب 

 .اإلله
  حتـى األسـماك والجبـال بـل كـل نسـمة تسـبح اسـم الـرب .. كـل الخالئـق ..  ىآه يـا نفسـ

مائيين فـى تسـبيح وكيـف تحـرمين نفسـك مـن مشـاركة السـ.. فأين أنت من كـل هـذا .. وتمجده 
ولــو بالقليــل وٕان كنــت ال تعــرفين فلمــاذا ال تســعين حتــى بالتوجــه  ىإبــدأ... اســم الــرب القــدوس 

ونحــن اآلن نعــيش فــى غنــى وصــارت كــل الوســائل ... ؟إلــى الكنيســة لتســبيح وتمجيــد اســم اهللا 
 فمــن يســبح علــى... أرجــوكى يــا نفســى أال تتخلفــى عــن جمــال هــذا المنظــر الســمائى ...متاحــة

 .هيا قومى وانهضى وافعلى شيًئا. األرض صار معدوًدا مع مالئكة السماء



اِدسُ  احُ حَ صْ األَ  سَّ  ال

γ٣٢١γ 

 

اِدسُ  احُ حَ صْ األَ   السَّ
 فتح األختام الستة األولى

Rη Ε η 
 

الختوم ترمز لشئ مخفى عن البشر، أما فكها فمعناه أن اهللا أراد أن :  مقدمة عامة للختوم
يعلن لنا ما كان مخفًيا علينا، والختوم كلها تشير ألحداث سوف تحدث فى العالم األرضى منذ 

أما الثالثة .. ه واختصت بها األربعة الختوم األولى صعود المسيح إلى السماء حتى مجيئ
 .األخرى فهى مشاهد ألمور سمائية يعلمنا بها اهللا أيًضا

 
 ):۲، ۱ع(الختم األول )  ۱( 

َعِة، اْلُخُتومِ  ِمنَ  َواِحًدا اْلَخُروفُ  فـََتحَ  َلمَّا َوَنَظْرُت،١  اتِ اْلَحيَـَوانَ  اَألْربـََعةِ  ِمنَ  َواِحًدا َوَسِمْعتُ  السَّبـْ
 ُأْعِطىَ  َوَقدْ  قـَْوٌس، َمَعهُ  َعَلْيهِ  َواْلَجاِلسُ  أَبـَْيُض، فـََرسٌ  َوِإَذا فـََنَظْرُت،٢» !َواْنظُرْ  َهُلمَّ «: َرْعدٍ  َكَصْوتِ  قَاِئالً 

 .يـَْغِلبَ  َوِلَكىْ  َغالًِبا، َوَخَرجَ  ِإْكِليًال،
 

إعالنه أى أن المسيح وحده صاحب الحق فى إعالن ما يريد : فتح الخروف  :۱ع
لخليقته، وكلمة فتح ختًما تشير أيًضا أنه يكشف لنا حيلة أو مشكلة قد تعيق اإلنسان عن 

 .اهللالوصول إلى 
على يوحنا بصوت ) من األربعة الحيوانات(نادى أول الخالئق المالئكية : سمعت واحًدا 

يًها ألهمية وهذا الصوت الشديد تنب) كشبه أسد(كصوت الرعد وهو صوت يتمشى مع هيئته  عالٍ 
 .ما سوف يراه يوحنا

 
الفرس األبيض يشير إلى النصرة إذ اعتاد القادة الرومان علـى ركـوب : فرس أبيض  :۲ع

ها، يخيول بيضاء مزينـة عنـد عـودتهم ظـافرين، وهنـا الفـرس يمثـل الكنيسـة برسـلها األطهـار وقديسـ
 .صارت لها النصرة مضمونة فيه وبه) الجالس عليه(فإذ تحمل مسيحها 
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أى يحــارب " أعطــى قــوس"هــو المســيح نفســه ســر قــوة الكنيســة ونصــرتها : عليــه  الجــالس
 .ألنه ملكها الوحيد وضابط كل أمورها" أعطى إكليال"، و)١٤: ١٤خر(حروبها وينتصر لها 

وتعنــى  ،أى أن النصــرة هــى صــفة ذاتيــة فيــه ولــيس شــيًئا مضــاًفا عليــه: غالًبــا ولكــى يغلــب 
 .آخر قد يغلب حيًنا وُيغلب حيًنا آخرأيًضا أنه ليس مثل أى أحد 

إذ كانـــت األختـــام التاليـــة لهـــذا الخـــتم تحمـــل أنواًعـــا مـــن األلـــم والجهـــاد ضـــد الشـــر، وويـــالت 
مزمعة أن تأتى، أراد اهللا طمأنة أوالده المحبين والمتمسكين بإيمانهم فأتى فك الختم األول مشـجًعا 

 .لنا جميًعاوهذا الكالم ... ة بمسيحها قائدها متحدثًا عن النصرة وتمامها وغلبة الكنيسة المؤكد
   يجــب علينــا إذا اشــتدت الحـــروب أو آالم الكنيســة أّال نخــور أو نهتـــز أو تضــعف ثقتنــا فـــى

 .فيعود الرجاء وتعود الثقة إلينا" غالًبا ولكى يغلب"الكلمات المسيح،علينا فقط أن نتذكر هذه 
فاتح السـفر هـو المسـيح وكـذلك الجـالس قد يتساءل البعض كيف يكون الخروف : مالحظة 

وهنا نرجع إلى القول بأن كل هذه المشاهد هى روحية سمائية رمزية ... على العرش هو المسيح 
والدليل على ذلك أن السـيد المسـيح يعلـن عـن نفسـه فـى سـفر الرؤيـة بـأكثر مـن شـكل وبـأكثر مـن 

 .صفة ومنظر
 

 ):٤، ۳ع(الختم الثانى )  ۲(

 آَخرُ  فـََرسٌ  َفَخَرجَ ٤» !َواْنظُرْ  َهُلمَّ «: قَاِئالً  الثَّاِنىَ  اْلَحيَـَوانَ  َسِمْعتُ  الثَّاِنى، اْلَخْتمَ  فـََتحَ  َوَلمَّا٣
ًفا َوُأْعِطىَ  بـَْعًضا، بـَْعُضُهمْ  يـَْقُتلَ  َوَأنْ  اَألْرِض، ِمنَ  السََّالمَ  يـَْنزِعَ  َأنْ  ُأْعِطىَ  َعَلْيهِ  َوِلْلَجاِلسِ  َأْحَمُر،  َسيـْ
 .َعِظيًما

 
بمثل ما نادى به األول داعًيا القديس  )٧: ٤شبه عجل، ص(نادى المالك الثانى : ۳ع

 .يوحنا للنظر والتأمل
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فلونـه  ،جـاء منظـر الفـرس الثـانى مزعًجـا.. بعد أن جـاء منظـر الفـرس األول مطمئًنـا  :٤ع
يـــر وســـوف يث). ســـيًفا عظيًمـــا(دمـــوى والجـــالس عليـــه هـــو ســـلطان الشـــر ولـــه قـــوة كبيـــرة أى أحمــر 

اضطهادات على الكنيسة، وكذلك حروب عدة فى كل األجيال حتى يشتاق الناس إلى السالم فال 
وهذا الفرس راكبه يتفق مع كل مـا قالـه السـيد .. وثقته فى المسيح  هيجده أحد إّال من وضع رجاء
 فهو يمثـل عصـور اإلضـطهاد المختلفـة التـى يستشـهد) ٢٤مت(فى المسيح وأنبأ به بحديثه الوارد 
 .فيها عدد كثير من المسيحيين

تشير إلى أنه بالرغم من أن الحروب هى من فعل الناس وفكر الشيطان إّال أنهـا : " أعطى"
 .بسماح من اهللا ولعله أراد بها تأديًبا وتوبة ورجوًعا

  فحـاول . الشهداء لهم مكانة عظيمة فى الكنيسة ألنهم قدموا حياتهم كلها ألجـل المسـيح
قات التـى تمـر بهـا وتتنـازل عـن بعـض رغباتـك ألجـل المحبـة والسـالم فتكسـب أن تحتمل الضـي
 .النفوس للمسيح

 
 ):٦، ٥ع(الختم الثالث )  ۳( 

 فـََرسٌ  َوِإَذا فـََنَظْرتُ » !َواْنظُرْ  َهُلمَّ «: قَاِئالً  الثَّاِلثَ  اْلَحيَـَوانَ  َسِمْعتُ  الثَّاِلَث، اْلَخْتمَ  فـََتحَ  َوَلمَّا٥
 ُثْمِنيَّةُ «: قَاِئالً  اْلَحيَـَوانَاتِ  اَألْربـََعةِ  َوَسطِ  ِفى َصْوتًا َوَسِمْعتُ ٦. َيِدهِ  ِفى ِميَزانٌ  َمَعهُ  َعَلْيهِ  ِلسُ َواْلَجا َأْسَوُد،
 ».َتُضرَُّهَما َفالَ  َواْلَخْمرُ  الزَّْيتُ  َوَأمَّا. ِبِديَنارٍ  َشِعيرٍ  َثَماِنىِّ  َوَثَالثُ  ِبِديَناٍر، َقْمحٍ 

 
ناداة على القديس يوحنا والمنادى هنا هو الكائن الثالث الذى وجهه يتكرر مشهد الم: ٥ع

 ).٧: ٤ص(مثل وجه إنسان 
 .يشير إلى الموت بسبب المجاعات اآلتية إلى العالم: فرس أسود 

، فبدًال من أن يستخدم المكيال الذى يرمز لوفرة ..الميزان يرمز للجوع : ميزان فى يده 
رمز للشح وتقسيم الطعام بالوزن، وهذا يتفق مع ما تنبأ به الحبوب، يستخدم الميزان الذى ي

 ).١٦: ٤حز" (هأنذا أكسر قوام الخبز فى أورشليم فيأكلون الخبز بالوزن"حزقيال أيًضا 
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 .توضيح باألكثر ووصف لصورة الجوع والمجاعات اآلتية: ٦ع
يقتات به  وهو أقل قدر ممكن) وحدة يونانية(أى ثمن مقدار من القمح : " ثمنية قمح"

والمعنى أن أجرة يوم ) ٩: ٢٠مت(يوم، والدينار هو أجرة يوم كامل الإنسان من خبز فى 
 .اإلنسان لن تكفيه خبز يوم واحد

.. الشعير هو أكل الفقراء ويصنع منه خبًزا أردأ من خبز القمح : " ثالث ثمانى شعير"
 .بصعوبة ه اإلنسانوالمعنى أنه حتى خبز الشعير لن يكون متاًحا بل سوف يحصل علي

بالرغم من القحط والمجاعات المزمعة أن تأتى على العالم : الزيت والخمر فال تضرهما 
أو عمل الروح ) خمرها(أن ينزع من الكنيسة فرحها وسلطان هذا الفارس إال أنه لن يستطيع 

ى على والمعنى الروحى فى ذلك كله أنه بجانب المجاعات الحقيقية التى تأت). زيتها(القدس 
نتيجة جوع اإلنسان إلى كلمة اهللا ) فرس أسود(العالم من حين آلخر فهناك أيًضا موًتا وهالًكا 

وفقره منها، ولكن اهللا يحفظ مراحمه دائًما لمن يحتمى فيه بعمل روحه القدوس بداخله وشبعه 
 ).بالخمر(الدائم بدمه األقدس والمرموز له 

   أو  مثـل انشـغالك بـأمور كثيـرة ،كلمة اهللا شـحيحةقبل أن تأتى أوقات صعبة تكون فيها
 هادات، إنتهــــز الفرصـــة اآلن واهــــتم بقـــراءة الكتــــاب المقــــدسطأمراض أو قيـــام اضــــبــــ إصـــابتك

 .وحضور اإلجتماعات الروحية وتمتع بالتناول من األسرار المقدسة
 

 ):۸، ۷ع(الختم الرابع )  ٤(

 َوِإَذا فـََنَظْرتُ ٨» !َواْنظُرْ  َهُلمَّ «: قَاِئالً  الرَّاِبعِ  اْلَحيَـَوانِ  َصْوتَ  َسِمْعتُ  الرَّاِبَع، اْلَخْتمَ  فـََتحَ  َوَلمَّا٧
 يـَْقُتالَ  َأنْ  اَألْرضِ  رُْبعِ  َعَلى ُسْلطَانًا َوُأْعِطَيا تـَْتبَـُعُه، َواْلَهاِويَةُ  اْلَمْوُت، اْسُمهُ  َعَلْيهِ  َواْلَجاِلسُ  َأْخَضُر، فـََرسٌ 

 .اَألْرضِ  َوِبُوُحوشِ  ْلَمْوِت،َوا َواْلُجوِع، بِالسَّْيِف،

 
بمثل ما ) ٧: ٤ص() شبه النسر(عند فتح الختم الرابع نادى الحيوان الرابع : ۸، ۷ع

 :، أما ما رآه القديس يوحنا فكان "هلم وأنظر"نادى به سابقيه 
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وهو  (Pale-hourse)فى الترجمة اإلنجليزية وغيرها يسمى الفرس الباهت : فرس أخضر 
، والموت ليس "الموت"عة وهرطقة تخرج بها شخصية دجال ولخطورته أطلق عليه إشارة إلى بد

 .فقط اسًما له بل هو أيًضا نهاية من يتبعه ويتبع إيمانه
الهاوية تعنى الجحيم، وترمز أيًضا لمكان قوى الشر؛ والمعنى هو أن : الهاوية تتبعه 

لهالك؛ وسوف يستخدم صاحب مصير من يقبل هذا التعليم الغريب عن اإليمان هو الموت وا
كل الوسائل المتاحة لمحاربة إيمان أوالد اهللا مثل القتل بالسيف ) اإليمان الغريب(هذه البدعة 

 .لنشر دعواه أو التجويع واإلضطهاد
أى أتباعه واستخدمت كلمة وحوش للداللة على قسوة طباعهم وشدة : بوحوش األرض 

 .راتهافتكهم بالشعوب التى يدخلونها ويمتصون خي
أى مراحم اهللا لم تسمح لبدعة هذا الُمِضّل أن تنتشر فى أكثر : سلطاًنا على ربع األرض 

من ربع األرض، فاهللا هو الحافظ إليمان أوالده ومهما كان الخطر شرًسا ومدمًرا فهو محدود أمام 
 .قدرته
  رين ابتلــع كثيــ هأال تــرى معــى أنــ... مخيــف هــو هــذا الفــرس األخضــر... يــب أخــى الحب
م بـه كنيسـة المسـيح فـاحترس وأحـرس بيتـك وأوالدك مـن أى إيمـان غريـب ال تعلِّـ) ربع األرض(

 .أن اسمه الموت و الهاوية تتبعه وال تنَس  ،فى إيمانها القويم
 

 ):۱۱-۹ع(الختم الخامس والرؤيا الجديدة )  ٥(

 َوِمنْ  اِهللا، َكِلَمةِ  َأْجلِ  ِمنْ  قُِتُلوا الَِّذينَ  نـُُفوسَ  اْلَمْذَبِح، َتْحتَ  رَأَْيتُ  اْلَخاِمَس، اْلَخْتمَ  فـََتحَ  َوَلمَّا٩
َهاَدةِ  َأْجلِ   اْلُقدُّوسُ  السَّيِّدُ  أَيـَُّها َمَتى َحتَّى«: قَائِِلينَ  َعِظيمٍ  ِبَصْوتٍ  َوَصَرُخوا١٠ ِعْنَدُهْم، َكاَنتْ  الَِّتى الشَّ

 َوِقيلَ  بِيًضا، ثَِيابًا َواِحدٍ  ُكلُّ  فَُأْعُطوا١١ »اَألْرِض؟ َعَلى اِكِنينَ السَّ  ِمنَ  ِلِدَمائَِنا َوتـَْنَتِقمُ  تـَْقِضى الَ  َواْلَحقُّ،
 يـُْقتَـُلوا َأنْ  اْلَعِتيُدونَ  أَْيًضا، َوِإْخَوتـُُهمْ  رُفـََقاُؤُهْم، اْلَعِبيدُ  َيْكَملَ  َحتَّى أَْيًضا، َيِسيًرا َزَمانًا َيْسَترِيُحوا َأنْ  َلُهمْ 

 .ِمثْـَلُهمْ 
 

بل رؤى .. الخامس ال يصف القديس يوحنا أحداثًا تتعلق باألرض وأزمانها  بدًءا من الختم
مشهًدا لآلالم ) الثانى والثالث والرابع(سمائية بدالالت روحية جديدة؛ فبعد أن حملت األختام 

والمرارة التى تعانى منها الكنيسة فى رحلة جهادها، ينقلنا اهللا الرحوم إلى مشهد يهدئ من روعنا 
 .فيه أنه هو العادل والغير ناسى آلالم كنيسته حتى وٕان انتظر حيًنايوضح لنا 
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 .كل من قبل اآلالم واإلستشهاد من أجل اإليمان وكلمة الحق: نفوس الذين قتلوا : ۹ع
حيث يلتقى فيه المؤمن  ،لما كان المذبح هو أقدس مكان فى حياة الكنيسة: تحت المذبح 

 الشهداء بأقدس مكان مماثل فى السماء هللاذا أخص ابالمسيح الذبيحة والفادى والمخلص، هك
عن آالمهم، فكل  ،أى هم أقرب الناس مكانة له تعويًضا ،حيث تواجد المسيح الدائم والمستمر

 .من يبذل حياته من أجل اهللا، صار أكثر الناس قرًبا منه وتمتًعا به
 
 ...نفهم من هذه الكلمات اآلتى : صرخوا بصوت عظيم : ۱۰ع
 .يسين الذين فى السماء لهم مشاعر، فالصراخ يأتى تعبيًرا عن شعورأن القد -١
أنهم يعرفون ما يحدث على األرض وأن السماء إمتداد لحياتهم فهم لم ينسوا ما حدث  -٢

 .لهم

 ).١١ع(اهللا يسمح للقديسين فى السماء بالتحدث معه ويجيبهم أيًضا  -٣

كتابى، إذ هم لم ينفصلوا عنا بل  ولهذا كانت عقيدتنا فى شفاعة القديسين تعبير عن إيمان
 .تغير شكل حياتهم فصاروا غير مشغولين بشئ سوى اهللا يتحدثون معه ويذكروننا أمامه

ليس من الالئق أن نقول أن أنفس القديسين تحمل معها فى : ال تقضى وتنتقم لدمائنا 
كما قال ... الة بل هى مناجاة مع العدل اإللهى تقترب من الص.. السماء الرغبة فى اإلنتقام 

، وهذه المناجاة والصالة فى معناها هى إعالن من )١٣مز" (إلى متى يا رب تنسانى"داود النبى 
 ).١٠: ٤تك" (دم أخيك يصرخ إلىّ "اهللا لنا أنه ال ينسى دم أبنائه كما قال لقايين 

ينهم بل ويمكننا أيًضا القول بأن هؤالء الشهداء القديسين ال يطلبون اإلنتقام من أناس بأع
 .اإلنتقام من كل مملكة الشر، وهذا بالطبع جائز روحًيا

 
ألبسهم أوًال ف ،لم يجب اهللا فى البداية على طلبهم بل كافأهم مكافأة سمائية عظيمة: ۱۱ع

 .ثياًبا بيًضا رمًزا للبهجة والطهارة والقداسة، ثم أعطاهم من فيض حبه راحة
لمجد والراحة هذه زماًنا قليًال مقارنة بأمجاد أى سوف ينتظرون فى حالة ا: زماًنا يسيًرا 

 .األبدية
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فاهللا " ... حتى متى ؟"هنا جاءت إجابة اهللا على سؤالهم : حتى يكمل العبيد رفقائهم 
والزالت هناك بعض اإلضطهادات التى تصل .. يعلمهم أن زمن الكنيسة المجاهدة لم يكمل بعد 

محدد وتستكمل الكنيسة شهادتها تأتى القيامة العامة ولكن حينما يأتى الزمن ال.. لحد اإلستشهاد
 .وتستعلن دينونة األشرار ومكافأة األبرار

  فهـذا نصـيبها طالمـا ظلـت شـاهدة للمسـيح  ...هتـز ممـا يمـر بالكنيسـة مـن ألـم ليتنـا ال ن
ضـد العـالم، بـل نضـع كـل ثقتنـا ورجاءنـا فـى المسـيح ووعـوده، ونعلـم أنـه فـى تـدبير حكمتــه أن 

فلنتشدد بالصبر والثقـة فـى مجـازاة اهللا العادلـة، وليعطنـا اهللا  ...تحت السماوات وقت  ئلكل ش
 .نعمة أن نكمل أيام غربتنا فى سالم

 
 ):۱۷-۱۲ع(الختم السادس ونهاية الزمن )  ٦(

 َكِمْسحٍ  َسْوَداءَ  َصاَرتْ  َوالشَّْمسُ  َحَدَثْت، َعِظيَمةٌ  زَْلَزَلةٌ  َوِإَذا السَّاِدَس، اْلَخْتمَ  فـََتحَ  َلمَّا َوَنَظْرتُ ١٢
ِم، َصارَ  َواْلَقَمرُ  َشْعٍر، ِمنْ   ُسَقاَطَها التِّينِ  َشَجَرةُ  َتْطَرحُ  َكَما اَألْرِض، ِإَلى َسَقَطتْ  السََّماءِ  َوُنُجومُ ١٣ َكالدَّ
َفَلَقتْ  َوالسََّماءُ ١٤. َعِظيَمةٌ  رِيحٌ  َهزَّتْـَها ِإَذا ، َكَدْرجٍ  انـْ . َمْوِضِعِهَما ِمنْ  تـََزْحَزَحا َوَجزِيَرةٍ  َجَبلٍ  وَُكلُّ  ُمْلَتفٍّ

، وَُكلُّ  َعْبدٍ  وَُكلُّ  َواَألْقوِيَاُء، َواألَُمَراءُ  َواَألْغِنَياءُ  َواْلُعَظَماءُ  اَألْرضِ  َوُمُلوكُ ١٥ ُفَسُهمْ  َأْخَفْوا ُحرٍّ  اْلَمغَاِيرِ  ِفى أَنـْ
َنا اْسُقِطى«: َوالصُُّخورِ  ِلْلِجَبالِ  يـَُقوُلونَ  َوُهمْ ١٦ اْلِجَباِل، ُصُخورِ  َوِفى  َعَلى اْلَجاِلسِ  َوْجهِ  َعنْ  َوَأْخِفيَنا َعَليـْ

 »اْلُوُقوَف؟ َيْسَتِطيعُ  َوَمنْ  اْلَعِظيُم، َغَضِبهِ  يـَْومُ  َجاءَ  َقدْ  ألَنَّهُ ١٧ اْلَخُروِف، َغَضبِ  َوَعنْ  اْلَعْرِش،

 
ئ الرب الثانى وهى هذا المشهد يحمل رؤية مقترنة بأحوال نهاية العالم قبل مج: ۱۲ع

 ).٢٤مت(تكمل ما أنبأ المسيح به فى 
أى اهتزاز عظيم مخيف يناسب ويتناسب مع الحدث المزمع أن يتم ويرمز : زلزلة عظيمة 

 .الهتزاز إيمان الكثيرين
أى اختفاء السماء وكل نور وصار الظالم الدامس هو السائد : الشمس صارت سوداء 
عن الكثيرين المسيح أخفى معرفته أن أى  ،وترمز الشمس للمسيح .وهذا يزيد المنظر حزًنا ورعًبا
 . ألجل إصرارهم على الخطية
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ويرمز القمر . أى من يلتمس ضوًءا قليًال بعد اختفاء الشمس لن يجده: القمر صار كالدم 
وبالتالى تحوله إلى دم ) ١٠: ٦نش" (جميلة كالقمر"أيًضا إلى الكنيسة كما يصفها نشيد األنشاد 

 .ى امتالء الكنيسة بالشهداءيعن
 
كما تتساقط ثمرات التين أو أى ثمر آخر أمام الرياح العاتية هكذا تتساقط نجوم : ۱۳ع

قيادات وترمز النجوم إلى ) ٢٩: ٢٤راجع ما قاله الرب فى مت... (السماء وتنحل الطبيعة كلها 
 .فى الكنيسة تسقط وتبعد عن اإليمان مثل الهراطقة

 
يس يوحنا فى وصف المنظر العتيد أن يحدث، فبعد أن زالت عناصر يستمر القد: ۱٤ع

وهذا التشبيه  ،الحياة المادية والطبيعة المتعارف عليها تنفتح السماء ككتاب كان مغلقًا وملفوًفا
 .معناه أنه ما كان مخفًيا مثل الكتابة الداخلية على ورق الدرج سوف يعلنه اهللا للجميع

لمعنى المباشر يمكن ضمه لعالمات نهاية العالم، فبعد زوال ا: كل جبل وجزيرة تزحزحا 
 .الشمس والقمر والنجوم هكذا تزول الجبال وتتزحزح الجزائر نتيجة انتهاء الجاذبية بزوال الشمس

ولكن المعنى الروحى هو األقرب هنا فالجبال والجزائر تشير إلى ممالك العالم، سواء كانت 
قة كالجزائر، فإنها ال ثبات وال قيمة لها أمام مجئ الرب شامخة كالجبال أو متعددة ومتفر 

 .المخيف، وهذا المعنى يتمشى باألكثر مع الوصف الروحى فى اآلية القادمة
 
هم كل من توقع الناس منهم الثبات : اء يملوك األرض والعظماء واألمراء واألقو : ۱٥ع

 .األرضى أمام الشدائد والنجاة منها لقوتهم وكثرة أموالهم وسلطانهم
 

أى كل الفئات الباقية فى المجتمع سوف ينطبق عليها ما انطبق على : كل عبد وكل حر 
 .سابقهم
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تعبير مجازى الغرض منه بيان شدة الخوف والرعب والرغبة : أخفوا أنفسهم فى المغاير 
وم فى الهرب واإلختباء مع عدم توافر ذلك، فكيف يختبئ اإلنسان أو يجد طريًقا بعد سقوط النج

 !أو كيف يختبئ اإلنسان من وجه اهللا ؟... واختفاء الشمس والقمر 
والمعنى أنه كل ما يفتخر به اإلنسان سواء كان رئاسة أو رتبة أو أمواًال كثيرة أو قدرة 

 .عقلية لن ينفع اإلنسان فى شئ
   ١لــو(تــذكر معــى أيهــا الحبيــب أن المتواضــعين فقــط هــم الــذين يجــدون نعمــة أمــام اهللا :

 ).١٧: ١٠كو٢(فليتنا نتعلم أال نفتخر بشئ سوى اهللا ذاته ونسبنا له  ،)٣٠
 
من هول المنظر وشدته على غير المستعدين لمقابلة العريس السماوى : ۱۷، ۱٦ع

ختفاء النهائى وال يجدون شيًئا من هذا فيصرخون مخاطبين الجبال يتمنون الموت أو اإل
، أو اهللا االبن )على العرش الجالس( اآلب والصخور أن تسقط عليهم حتى ال يواجهوا اهللا

أى يوم مجيئه الثانى واستعالن دينونته  يوم غضبه، وقد علموا بالروح أن هذا هو )الخروف(
يستد كل "تطيع الوقوف أو الدفاع فى هذا اليوم، وهو الذى أمامه سالعادلة عليهم، ومن ذا الذى ي

 ).١٩: ٣رو" (فم ويصير كل العالم تحت قصاص
   فعنــد نهايــة القــداس .. يحمــل طقــس الكنيســة الكثيــر مــن المعــانى الروحيــة فــى حركاتــه

نية واضـًعا إيـاه مـرتين فـى دورتـين تمـثالن مجيئـين للسـيد ييحمل الكاهن جسد المسيح فى الصـ
ويهتــف  ،والثــانى مــن أجــل الدينونــة العادلــة.. األول الــذى مــن أجــل الفــداء والرحمــة  ،المســيح

خاشــًعا وســاجًدا ومعبــًرا عــن مخافــة هــذا اليــوم " مبــارك اآلتــى باســم الــرب"ن الشــعب فــى الــدورتي
 .ثم ارحمنا. ..إرحمنا يا رب ... العجيب، يوم مجئ المسيح الثانى 
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ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   السَّ
 ختــم المـؤمنيـن

Rη Ε η 
 

جــاء هــذا األصــحاح إعتراضــًيا بــين األصــحاح الســادس الــذى : مقدمــة األصــحاح الســابع 
ولمـا كـان  ،فتحت فيه األختام الستة واألصحاح الثامن الذى يتكلم عن فـتح الخـتم السـابع واألخيـر

يًضـــا فـــى األصـــحاح الثـــامن مهيًبـــا جـــاء آخـــر مـــا جـــاء بـــالختم الســـادس مخيًفـــا ومـــا ســـوف يعلـــن أ
األصــحاح الســابع بينهمــا ليطمــئن أوالد اهللا ويحــدثهم عــن عالمــة يختصــوا بهــا وكــذلك صــورة مــن 

 .صور ميراثهم السمائى
  
 ):۸-۱ع(ختم أوالد هللا  )  ۱(

 ِلَكـىْ  اَألْرِض، رِيَاحِ  َأْرَبعَ  ُمْمِسِكينَ  ْرِض،األَ  َزَوايَا َأْرَبعِ  َعَلى َواِقِفينَ  َمالَِئَكةٍ  َأْربـََعةَ  رَأَْيتُ  َهَذا، َوبـَْعدَ ١
 َمْشــِرقِ  ِمـنْ  طَاِلًعـا آَخــرَ  َمالًَكـا َورَأَيْـتُ ٢. َمـا َشــَجَرةٍ  َعلَـى َوالَ  اْلَبْحـِر، َعَلــى َوالَ  اَألْرِض، َعلَـى رِيـحٌ  تـَُهـبَّ  الَ 

ــْمِس، ، اهللاِ  َخــْتمُ  َمَعــهُ  الشَّ َنـــاَدى اْلَحــىِّ ـِذينَ  اَألْربـََعــِة، اْلَمالَِئَكـــةِ  ىِإلَــ َعِظــيمٍ  ِبَصــْوتٍ  فـَ  َيُضـــرُّوا َأنْ  ُأْعطُــوا الـَّ
ــــا َعِبيــــدَ  َنْخــــِتمَ  َحتَّــــى اَألْشــــَجاَر، َوالَ  اْلَبْحــــرَ  َوالَ  اَألْرضَ  َتُضــــرُّوا الَ «: َقــــاِئالً ٣ َواْلَبْحــــَر، اَألْرضَ  ــــى ِإَلِهَن  َعَل

ـــاِهِهمْ  ـــوِمينَ  َعـــَددَ  َوَســـِمْعتُ ٤» .ِجَب ـــةً  اْلَمْخُت ـــةً َوأَ  ِمَئ ـــينَ  ْربـََع ـــا، َوَأْربَِع ـــوِمينَ  أَْلًف ـــنْ  ِســـْبطٍ  ُكـــلِّ  ِمـــنْ  َمْخُت ـــى ِم  بَِن
نَـا يـَُهـوَذا ِسـْبطِ  ِمنْ ٥. ِإْسَرائِيلَ  نَـا رَُأوبِـينَ  ِسـْبطِ  ِمـنْ . َمْختُـومٍ  أَْلـفَ  َعَشـرَ  اثـْ  ِسـْبطِ  ِمـنْ . َمْختُـومٍ  أَْلـفَ  َعَشـرَ  اثـْ

َنا َجادَ  نَـا َأِشـيرَ  ْبطِ ِسـ ِمـنْ ٦. َمْختُـومٍ  أَْلـفَ  َعَشرَ  اثـْ نَـا نـَْفتَـاِلى ِسـْبطِ  ِمـنْ . َمْختُـومٍ  أَْلـفَ  َعَشـرَ  اثـْ  أَْلـفَ  َعَشـرَ  اثـْ
نَـا َمَنسَّـى ِسْبطِ  ِمنْ . َمْخُتومٍ  نَـا َشـْمُعونَ  ِسـْبطِ  ِمـنْ ٧. َمْختُـومٍ  أَْلـفَ  َعَشـرَ  اثـْ  ِسـْبطِ  ِمـنْ . َمْختُـومٍ  أَْلـفَ  َعَشـرَ  اثـْ
َنا َالِوى َنا َيسَّاَكرَ  ِسْبطِ  ِمنْ . َمْخُتومٍ  أَْلفَ  َعَشرَ  اثـْ نَـا زَبُولُـونَ  ِسْبطِ  ِمنْ ٨. َمْخُتومٍ  أَْلفَ  َعَشرَ  اثـْ  أَْلـفَ  َعَشـرَ  اثـْ

َنا يُوُسفَ  ِسْبطِ  ِمنْ . َمْخُتومٍ  َياِمينَ  ِسْبطِ  ِمنْ . َمْخُتومٍ  أَْلفَ  َعَشرَ  اثـْ َنا بِنـْ  .َمْخُتومٍ  أَْلفَ  َعَشرَ  اثـْ
 

فنظــر وشــاهد .. منظــًرا آخــر قبــل فــتح الخــتم الســابع  ســمح اهللا للقــديس يوحنــا أن يــرى :۱ع
 .األرض األربعة وكأن األرض قد صارت أمامه مسطًحا مربًعاأربعة مالئكة على زوايا 

ــاح األرض  ــع ري ولكــن يوحنــا شــاهد ... ال نعلــم كيــف يمســك المــالك رياًحــا : ممســكين أرب
طان وأمـر اهللا الــذى أوكــل وعـرف بــالروح وكتـب مــا شــاهده؛ والمعنـى هنــا أن كــل شـئ خاضــع لســل
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مالئكتــه لتنفيــذ مشــيئته فــى الحفــاظ علــى األرض مــن الريــاح العاتيــة والتــى قــد تــأتى مــن أى اتجــاه 
وهــى إن أطلقهــا تقتلــع كــل األشــجار وتفــيض بســببها البحــار وتشــتد األعاصــير العاتيــة التــى تنهــى 

 .الحياة على األرض
 .ترمز لعدل اهللا فى معاقبة األشرار: ريح 

 
أقـر معظــم اآلبـاء أن هــذا المـالك هــو : مالًكـا آخــر طالًعــا مـن مشــرق الشــمس  :۳ ،۲ع

 :منظر جديد للمسيح فى رؤيا يوحنا وذلك لآلتى 
 ".نور العالم"وهو " نور من نور"خروجه من مشرق الشمس فهو  )١(
 .معه ختم اهللا، فوجود ختم الملك فى يده معناه أنه له نفس سلطان الملك )٢(

 .الئكة بأال يضروا األرض وهذا من سلطانه وبمشيئتههو من نادى وأمر الم )٣(

 .وهناك رأى آخر يقول أنه أحد المالئكة ولكن من الرتب الرئاسية والعليا لها
الـروح (سـلطان اهللا أبيـه وخـتم الحـى  شرق الشـمس حـامالً مخرج المسيح فى منظر بهّى من 

ح األرض بـــأن يظلـــوا كمـــا هـــم وأعطـــى أمـــًرا إلـــى المالئكـــة األربعـــة الماســـكين أربـــع ريـــا ،)القـــدس
ممسكين بالرياح فال يحدث ضرًرا علـى األرض أو أذى ألحـد حتـى يـتم خـتم كـل عبيـد اهللا بـالختم 
الحـــى وهـــو مســـحة الـــروح القـــدس الممنوحـــة لنـــا فـــى زيـــت الميـــرون المقـــدس بالرشـــم علـــى جباهنـــا 

 .وأجسادنا
يئتهم، فالمشـيئة هنـا شـبم أن يفعلـوا هـذا الـيس معنـى هـذا أن لهـم سـلطانً : أعطوا أن يضـروا 

فمعناهــا أن اهللا خلقهــم بقــدرة خاصــة علــى اإلتيــان بــذلك أعطــوا هللا وحــده وأمــره المطلــق، أمــا كلمــة 
 .عند أمره لهم

ونســتخلص مــن هــذين العــددين أن الضــربات األخيــرة لــن تــأتى قبــل أن يميــز اهللا أوالده عــن 
 ).٣٠: ١٣متراجع مثل الزوان والحنطة فى (األشرار حتى ال يضرهم شئ 

  ما أعظم المسحة التى مسحنا بها فى سر الميرون المقدس وسكن بها .. أخى الحبيب
الروح القدس فى داخلنا فصرنا مختومين هللا نحمل اسمه كأبنائه ونتحرك كهياكل حية مقدسة، 
 وبعضنا ال يدرك عظم هذه الهبة والمسئولية، فليتنا نسارع جميًعا باالستماع إلى القديس بولس



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣٣٢γ 

فاسرع دائًما بالتوبة يا  ،)٣٠: ٤أف(أو نحزنه ) ١٩: ٥تس١(حينما يحذرنا أال نطفئ الروح 
 .يقى حتى تتمتع بعمل الروح اإللهى بداخلكصد
 
أى أن القديس يوحنا لم يـرى المـؤمنين أثنـاء خـتمهم ولكنـه علـم بالسـمع مـن : سمعت  :٤ع

 .أحد المالئكة
رقـام هنــا ذات معــانى روحيــة رمزيـة، فهــذا الــرقم هــو المعنــى واأل: مئــة وأربعــة وأربعــين ألًفــا 

ألـف، × تلميًذا آباء كنيسـة العهـد الجديـد  ١٢× سبًطا من كنيسة العهد القديم  ١٢حاصل ضرب 
والـرقم فـى مجملـه يعنـى أن كـل مـن انتظـر بالرجـاء ... ورقم األلف هنا يشير إلى الكمال السـمائى
ل فدائه ببشارة اإلنجيل والرسل فى كنيسة العهد الجديد فداء االبن من شعب اهللا قديًما وكل من قب

 .صار من المختومين أمام عرش اهللا والمستمتعين به
بـالطبع كلمـة إسـرائيل هنـا تـأتى بمعناهـا الروحـى، فلـيس معقـوًال : بنـى إسـرائيل .. كل سـبط 

أذاقــوا الكنيســة وهــم نفســهم الــذين " المختــومين"أن اليهــود الــذين رفضــوا ولــم يقبلــوا اإليمــان بــه هــم 
ومما يؤكد أن الكالم هنا روحى أنه ذكر كلمـة أسـباط ... الوليدة أهواًالً◌ من العذاب واإلضطهاد 

 .ونحن نعلم أنه ال توجد حالًيا أية أسباط بإسرائيل، فلم يعودوا يحفظون أنسابهم أو أسباطهم
 
جملــه فــى العــدد فــى هــذه األعــداد األربعــة تفســير وتفصــيل مــا أيبــدأ القــديس يوحنــا  :۸-٥ع
فيوضح أن عدد المئة وأربعة وأربعين ألًفا هم إثنا عشر ألف مختوم من عدد أسـباط بنـى . السابق

 ...ويهمنا هنا أن نشير إلى اآلتى .. إسرائيل اإلثنى عشر 
لم يراعى فى ترتيب األسباط هنا الترتيب الزمنى كمـا فعـل يعقـوب عنـدما ذكـر أسـماء أبنائـه  )١(

 .فبدأ ببكره رأوبين) ٤٩تك(الدتهم بالترتيب الزمنى لو 
ـــذكر ســـبط  )٢( ـــم ي ـــى امتلكهـــا " دان"ل ـــان فـــى األرض الت ـــه عبـــد األوث ، )٣١-٢٩: ١٨قـــض(ألن

ـــاة  ـــادة غريبـــة، يمحـــى اســـمه مـــن ســـفر الحي وهكــــذا يكــــون كـــل مـــن بعـــد عـــن عبـــادة اهللا بعب
، وكذلك أيًضـا جـاء فـى تقليـد يهـودى قـديم أن ضـد المسـيح سـوف يـأتى )٢٥-١٨: ٢٩تث(

 ).٣٠: ٥ايريانوس ضد الهرطقات . (سبط دانمن 



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ  سَّ  ال
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ذكـــر يوســـف كســـبط بـــدال مـــن ســـبط أفـــرايم ابنـــه، ألن ســـبط أفـــرايم ســـقط فـــى عبـــادة األوثـــان  )٣(

 ).١٥: ٧أر(ورفضهم الرب من أمامه ) ١٧: ٧إش(وتحالف مع األعداء ضد يهوذا 

ين يوسف لم يكن لـه سـبط إذ ِعـوض أمانتـه قـديًما أخـذ ضـعفا عـن إخوتـه فـى نصـيبين كـامل )٤(

وهـــا هـــو اآلن يأخـــذ أمـــام اهللا ... ســـبًطا " أفـــرايم"ســـبًطا، وابنـــه " منســـى"ألوالده فصـــار ابنـــه 

" مــن لــه ســيعطى ويــزاد"نصـيًبا كــامًال، وفــى هــذا معنــى وتعلــيم روحــى يـذكرنا بمــا قالــه الســيد 

 ).١٧: ١٩لو" (كنت أميًنا فى القليل فأقيمك على الكثير"، )١٢: ١٣مت(

ى الـذى لـم يـذكر بعـد الشـريعة كسـبط مسـتقل ولـم يـرث نصـيًبا فـى يالحظ أيًضا أن سبط الو  )٥(

، يمثل اآلن أمام اهللا نظير خدمته وهى خدمة الكهنوت الجليلة ...األرض ألنه سبط الخدمة

 .أمام اهللا

  ضعفين أى ليتنا إًذا نتعلم أن نجتهد بقدر طاقتنا فنحصل على ما حصل عليه يوسف

 .اللذين خسرا كل شئ" إفرايم"أو " دان"وال نتهاون فنصير مثل 
 

 ):۱۲-۹ع(كنيسة السماء )  ۲(

ُه، َأنْ  َأَحدٌ  َيْسَتِطعْ  َلمْ  َكِثيٌر، َجْمعٌ  َوِإَذا َنَظْرتُ  َهَذا، بـَْعدَ ٩  َوالشُُّعوبِ  َواْلَقَباِئلِ  األَُممِ  ُكلِّ  ِمنْ  يـَُعدَّ

 النَّْخلِ  َسَعفُ  أَْيِديِهمْ  َوِفى بِيٍض، بِِثَيابٍ  ُمَتَسْربِِلينَ  اْلَخُروِف، َوَأَمامَ  اْلَعْرشِ  َأَمامَ  َواِقُفونَ  َواألَْلِسَنِة،

 َوَجِميعُ ١١» .َولِْلَخُروفِ  اْلَعْرشِ  َعَلى اْلَجاِلسِ  ِإلَلِهَنا اْلَخَالصُ «: قَائِِلينَ  َعِظيمٍ  ِبَصْوتٍ  َيْصُرُخونَ  َوُهمْ ١٠

 ُوُجوِهِهْم، َعَلى اْلَعْرشِ  َأَمامَ  َوَخرُّوا اَألْربـََعِة، َواْلَحيَـَوانَاتِ  وخِ َوالشُّيُ  اْلَعْرشِ  َحْولَ  َواِقِفينَ  َكانُوا اْلَمالَِئَكةِ 

ةُ  َواْلُقْدرَةُ  َواْلَكَراَمةُ  َوالشُّْكرُ  َواْلِحْكَمةُ  َواْلَمْجدُ  اْلبَـرََكةُ  آِميَن،«: قَائِِلينَ ١٢ لِلَّهِ  َوَسَجُدوا  ِإَلى ِإلَلِهَنا َواْلُقوَّ

 »ينَ آمِ  اآلِبِديَن، أََبدِ 
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ننتقل إلى رؤية جديدة فالمنظر األول كان يتطلع فيه القديس يوحنا على : بعد هذا : ۹ع

أما هنا فإنه يستكمل رؤياه فى السماء وٕان كان الموضوع واحًدا فاألول كان الكنيسة .. األرض 

 .المختومة وهنا الكنيسة المنتصرة

وهو أمر .. عدد هنا غير محصور منظر مبهج هذا الذى رآه القديس يوحنا فال: جمع كثير 

فبالرغم من كثرة الحروب الروحية ... يدفع فى قلب الكنيسة المجاهدة على األرض كل الرجاء 

ورغم أنف األعداء الذين  ،هناك عمل نعمة اهللا المخلصة... وعنف الشيطان وكثرة اإلغراءات 

اء ال حصر لهم، فاهللا هو يضطهدون الكنيسة بغرض إفناء إيمانها نجد أن الذين يدخلون السم

 .الحافظ لها والمظلل عليها

تـدبير خـالص اهللا لـيس مقصـوًرا علـى شـعب دون آخـر، فـاهللا أتـى : األلسـنة ... كل األمـم 

وتجسد من أجل فداء كل البشر فكل من يقبل فداءه ويتمسك باإليمان المستقيم سوف يرث ويقـف 

ييــز فــى الســماء بــين لــون أو جــنس أو لغــة، أمــام الجــالس علــى العــرش والخــروف المــذبوح، فــال تم

 ؟) ٤: ٢تى١" (يريد أن جميع الناس يخلصون وٕالى معرفة الحق يقبلون"أليس هو من 

ـــدخلها غيـــر الطـــاهرين أمـــا القداســـة : ثيـــاب بـــيض  ترمـــز للطهـــارة والقداســـة، فالســـماء ال ي

 .فيكتسبها اإلنسان بقربه من اهللا

سماء، ولهذا فسعف النخل هنا هو منظر روحـانى ال توجد أمور مادية فى ال: سعف النخل 

يــنم علــى النصــرة والغلبـــة، إذ اعتــاد النــاس اســـتقبال مواكــب المنتصــرين مـــن القــادة بعــد الحـــروب 

 ).١٣: ١٢يو(بسعف النخل، راجع أيًضا 

رأى القــديس يوحنــا جمــع كبيــر لــم يســتطع حصــره مــن شــعوب األرض المختلفــة فــى طهــارة 

 .وفرح ونصرة

 فإحرص كل الحرص أال  ،ألن لك مكاًنا فى السماء حيث المجد... الحبيب  تشجع أيها
 .يسرق أحد منك إكليلك
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الصــراخ بصـوت عظــيم هنــا هـو صــراخ الفـرح والتهليــل والتســبيح، : وهـم يصــرخون  :۱۰ع
فهــم فــى حالــة مــن الفــرح الغيــر قابــل للتخيــل، وكيــف ال يكــون هــذا وهــم غــالبون مســتمتعون برؤيــة 

 !؟!م فاديهم ومخلصه
وهـو نشـيد التسـبيح والنصـرة فهـم يعلنـون فـى نشـوة فـرحهم الـدائم سـر هـذه : الخالص إللهنـا 

 :وهذه التسبحة لها معنيان .. السعادة 
فقد غلـب ) ٢: ٦رؤ(بمعنى النصرة إللهنا، الكلى القدرة، الغالب والذى خرج ليغلب : األول 

وأفرج عن كل ) ٥٥: ١٥كو١(وداسه ، وغلب الموت )١٨: ١٠لو(الشيطان وقيده وسلبه سلطانه 
 ).٩: ٤أف(من قبض عليهم فى الجحيم وأخرجهم إلى الفردوس 

أن إلهنا هـو سـر خالصـنا فمـا كنـا نخلـص بدونـه، بمعنـى أن اهللا أعطـاهم : والمعنى الثانى 
 .الخالص وهم يردون الفضل لصاحبه، فيشكرونه إذ أتمَّ نصرتهم

سبحة تقدم لآلب واالبن بنفس المقدار وهذا دليـل أى أن الت: الجالس إلى العرش والخروف 
 .على المساواة بين األقنومين

 
فـى التسـبيح والسـجود ) درجاتهـا(اشتركت كل الخليقة السمائية بكل طغماتهـا  :۱۲، ۱۱ع

ه فــى تســبيحه صــفات العظمــة واإلكــرام الســبعة والدالــة علــى ـالمنســحق المــبهج أمــام اهللا وقــدمت لــ
 ).١٤-١٢: ٥ص(، )١١-١٠: ٤ص(فى ر شرح كل ذلك بالتفصيل وقد ذك... كمال صفاته

 
 ):۱۷-۱۳ع() أحد القسوس(تفسير الشيخ )  ۲(

 أَْينَ  َوِمنْ  ُهمْ  َمنْ  اْلِبيِض، بِالثـَِّيابِ  اْلُمَتَسْربُِلونَ  َهُؤَالءِ «: ِلى قَاِئالً  الشُُّيوخِ  ِمنَ  َواِحدٌ  َوَأَجابَ ١٣
 َوَقدْ  اْلَعِظيَمِة، الضِّيَقةِ  ِمنَ  أَتـَْوا الَِّذينَ  ُهمُ  َهُؤَالءِ «: ِلى فـََقالَ » .تـَْعَلمُ  أَْنتَ  دُ َسيِّ  يَا«: َلهُ  فـَُقْلتُ ١٤ »أَتـَْوا؟

 نـََهارًا َوَيْخِدُمونَهُ  اهللاِ  َعْرشِ  َأَمامَ  ُهمْ  َذِلَك، َأْجلِ  ِمنْ ١٥. اْلَخُروفِ  َدمِ  ِفى ثَِيابـَُهمْ  َوبـَيَُّضوا ثَِيابـَُهْم، َغسَُّلوا
 تـََقعُ  َوالَ  بـَْعُد، يـَْعَطُشوا َوَلنْ  بـَْعُد، َيُجوُعوا َلنْ ١٦. فـَْوقـَُهمْ  َيِحُ◌لُّ  اْلَعْرشِ  َعَلى َواْلَجاِلسُ  َهْيَكِلِه، ِفى َولَْيالً 



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣٣٦γ 

، ِمنَ  َشْىءٌ  َوالَ  الشَّْمسُ  َعَلْيِهمِ   ِإَلى َويـَْقَتاُدُهمْ  يـَْرَعاُهْم، اْلَعْرشِ  َوَسطِ  ِفى الَِّذى اْلَخُروفَ  َألنَّ ١٧ اْلَحرِّ
 ».ُعُيونِِهمْ  ِمنْ  َدْمَعةٍ  ُكلَّ  اهللاُ  َوَيْمَسحُ  َحيٍَّة، َماءٍ  يـََنابِيعِ 

 
أراد اهللا للقديس يوحنا ولنا أيًضا أال يكتفى بمشاهدة المنظر الرائع بل أن يعرف : ۱۳ع

ين قسيًسا بسؤال الغرض منه حث القديس ولهذا تقدم إليه أحد األربعة والعشر  ،أيًضا بعض أسراره
وحنا للمعرفة فكان سؤاله بمعنى هل تعلم من هم هؤالء المتسربلين بثياب بيض وما سرهم ولماذا ي

يا سيد أنت "، وألن القديس يوحنا ال يعرف كل األسرار أجابه بأدب واحترام !هم وقوف ههنا ؟
وهو اتضاع يعلمنا أن نرجع بالسؤال لقسوس الكنيسة وأبائها فيما يعسر علينا ). ١٤ع" (تعلم

 .فهمه أو تطبيقه
 
 :أجاب هذا القسيس السمائى على القديس يوحنا باآلتى : ۱٤ع

الضيقة هنا قد تكون الضيقة التى يتعرض لها كل إنسان :  أتوا من الضيقة العظيمة
بشكر، أو اضطهاد يمر  امسيحى على مستوى حياته الخاصة فى اضطهاد أو تجربة يحتمله

تشهاد من أجل اإليمان، وقد تكون الضيقة العظمى هنا على الكنيسة كلها ويصل إلى حد اإلس
 .إشارة إلى فترة وجود ضد المسيح على األرض والحروب والضيقات التى ستصاحب وجوده

والمعنى الروحى هو ما سبق وأعلنه السيد المسيح مراًرا، من وجوب وجود الضيق فى العالم 
أن األلم والضيق هما ثمن المجد ، وما أكده القديس بولس أيًضا )٣: ١٦يو(، )٩: ٢٤مت(

 ).١٧: ٨رو(المستعلن فينا أمام اهللا 
غسلوا وبيضوا فعالن متالزمان، فالغسل يقود للبياض :  غسلوا ثيابهم، بيضوا ثيابهم

والمعنى هو أن هؤالء المنتصرين على الضيقة العظمى كان سر طهارتهم وقداستهم ونصرتهم 
بعيًدا عن دم المسيح فالخالص والثبات والطهارة أساسه  هو دم الخروف، فال قوة إلنسان مسيحى

 ".دمه الكريم"

والغسل والتبييض يذكرنا بسرين متالزمين من أسرار الكنيسة، فاألول هو اإلغتسال من 

الخطية فى سر اإلعتراف، إذ يقرأ الكاهن الِحّل، فيطرح وسخ الخطية من على المعترف التائب، 



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ  سَّ  ال
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االبن الوحيد فيخرج اإلنسان بعد التناول طاهًرا نقًيا، إذ صار متحًدا ويتم التبييض بالفعل فى دم 

 .بجسد المسيح ودمه األقدسين

  فمهما اشتدت علينا اآلالم فلننظر ... علينا جميًعا أال تخور عزائمنا أمام الضيق واأللم
يستهين  للسماء ونثق أن لنا إكليًال فما رآه إسطفانوس وقت استشهاده من جمال للسماء جعله

 ).٧أع(باأللم الوقتى المحدد أمام المجد الغير محدود 
 

أى من أجل أنهم إجتازوا الضيقة العظيمة ولم يخوروا، وكذلك : من أجل هذا : ۱٥ع

 ).٧: ١يو١(تطهروا بدم الخروف الذى يطهر من كل خطية 

م وهى أغلى وأعظم مكافأة أن يقف اإلنسان فى حضرة اهللا يقد: هم أمام عرش اهللا 

التسبحة مع السمائيين بال انقطاع، فلقد صار جزًءا من السماء والخليقة السمائية نفسها، وكلمة 

هى للداللة على اإلقتراب المطلق من الذات اإللهية الغير محدودة بالرغم من كثرة  فى هيكله

 .داخل هيكله فكل واحد سيكون قريًبا من اهللا مستمتًعا به ،)٩ع(األعداد الغير محصورة 

كلمة هيكل هنا ال تشير إلى مكان محدود، فاهللا ال يحده مكان وكذلك تعبير الجالس : مالحظة 

فالمعنى هنا روحى والمنظر ُيقّدم لنا بقدر ما يستطيع العقل البشرى .. على العرش 

 .استيعابه

هللا، وهو تعبير أقوى من معنى الوجود الدائم أمام ا" يظللهم"فى اللغة اليونانية :  يحل فوقهم

إذ يعنى اإلحتواء اإللهى واإلحاطة والحفظ لكل نفس أكملت جهادها وصار لها مكاًنا أمام 

 .العرش وداخل الهيكل

  هـــا ومـــذبحها يـــذكرنا بهـــذا المشـــهد أخـــى الحبيـــب إن وقوفنـــا فـــى الكنيســـة ورؤيتنـــا لهيكل
لتمتــع بالســماء الســمائى الرائــع، بــل أن الكنيســة أثنــاء القــداس هــى الســماء بعينهــا وأنــت مــدعو ل

هنــا فــى الكنيســة لتقــف أمــام الحضــرة اإللهيــة التــى ســوف نســتكملها بنعمــة المســيح فــى ملكوتــه 
 .فال تدع الكسل أو أى معوق آخر يبعدك عمَّا أنت مدعو إليه. األبدى
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فى وصف حال السعادة التى  يستمر القديس يوحنا: لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا : ۱٦ع
لمة لن يجوعوا أو يعطشوا معناها األول شبعهم بالمسيح والذات اإللهية وك ،الغالبون بهايشعر 

تشغلنا أو تضايقنا فال يوجد "وهم فى حالة من اإلرتواء الروحى الدائم، فال تعود أحاسيس الجسد 
 .شئ يقلل من بهاء التمتع باهللا

طش من تقودنا لمعنى آخر وهو أن هؤالء قد تعرضوا للتعذيب بالجوع والع" بعد"وكلمة 
، واآلن جاء زمن )٦: ٥مت(أجل اإليمان وحب اهللا، أو كانوا جياع وعطاش للبر فى المسيح 

تعويضهم عن كل معاناة، فاهللا فى عدله ال ينسى تعب أحد، بل يرد له مئة ضعف، ومما ال شك 
 .فيه أن تعويض السماء ال يقارن بأى تعويض على األرض

لن يكون عليهم اى ثقل جديد من التجارب،  أى: ال تقع عليهم شمس وال شئ من الحر 
، وكذلك ال تكون هناك مضايقات جديدة )٦: ١نش(فسليمان يصف التجارب بالشمس الحارقة 

 ).١٥ع(؛ وكيف يكون هذا واهللا بنفسه يظللهم ويسترهم ويرعاهم "حر"
 
 وانتقامه من األشرار" يوم غضب الخروف"إنتهى األصحاح السابق بحديثه عن : ۱۷ع

، وهنا تختلف الصورة تماًما مع أبنائه القديسين، فهو يرعاهم بنفسه ويقدم ذاته لهم )١٧: ٦ص(
 .وفى صورة جميلة وبالغية وبأسلوب يسهل على البشر تخيله، ويقدم لنا بعًضا من هذه الصور

" ... لن يعطشوا) "١٦ع(ترتبط هذه اآلية بما جاء فى : يقتادهم إلى ينابيع ماء حية 
م عطشهم هو ارتوائهم بينابيع روحية ال تنضب وال تجف إذ صار المسيح وحده فالسر فى عد

فاألبدية .. فهناك ننهل ونأخذ وننمو ... مصدرها، وهذا يكشف لنا سًرا جديًدا من أسرار األبدية
 .ليست مشهًدا ساكًنا، بل هى انفعال روحى دائم ينقلنا من كمال إلى كمال

وهذا يعود بنا إلى عدل اهللا وتعويضه عن كل تعب  : ويمسح اهللا كل دمعة من عيونهم
فتشجع أيها الحبيب واحتمل بشكر كل ... وكل ألم احتمله أبناؤه فى أثناء حياتهم على األرض، 

ما تمر به، فما أجمل هذه الصورة الروحية الرائعة إذ يمد المسيح يده الحانية ليربت علينا ويمسح 
ع أنه ال توجد دموع حقيقية فى األبدية، فاألجساد روحية ومن المعروف بالطب... دموع أعيننا 

نورانية ولكن المعنى هو معنى جميل يعبِّر عن حنان اهللا وعطفه وتعويضه ألوالده عن كل 
 .اآلالم
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اِمنُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 "األبواق السبعة"

 "إنذارات اهللا باألبواق األربعة األولى"
Rη Ε η 
 

حمل األصحاح السادس األختام الستة األولى والتى أنبأت عن : مقدمة األصحاح الثامن 
بعض األمور اآلتية على األرض إلى نهاية الزمن، وبعد المنظر المطمئن السمائى الذى نظره 

يوحنا فى األصحاح السابع، يعود بنا إلى الختم السابع واألخير والذى بدوره يحمل القديس 
سباعية جديدة لسبعة أبواق تشغل األربعة األولى منها األصحاح الثامن أما باقيها فيأتى فى 

 .األصحاح التاسع
 
 ):٥-۱ع(فتح الختم السابع والمبخرة الذهبية )  ۱(

َعةَ  َورَأَْيتُ ٢. َساَعةٍ  ِنْصفِ  َنْحوَ  السََّماءِ  ِفى ُسُكوتٌ  َحَدثَ  اِبَع،السَّ  اْلَخْتمَ  فـََتحَ  َوَلمَّا١  السَّبـْ
َعةَ  ُأْعُطوا َوَقدْ  اهللاِ  َأَمامَ  يَِقُفونَ  الَِّذينَ  اْلَمالَِئَكةَ   َوَمَعهُ  اْلَمْذَبِح، ِعْندَ  َوَوَقفَ  آَخرُ  َمَالكٌ  َوَجاءَ ٣. أَبـَْواقٍ  َسبـْ

َمهُ  ِلَكىْ  َكِثيًرا، َبُخورًا ُأْعِطىَ وَ  َذَهٍب، ِمنْ  ِمْبَخَرةٌ  يِسينَ  َصَلَواتِ  َمعَ  يـَُقدِّ  الذََّهبِ  َمْذَبحِ  َعَلى َجِميِعِهمْ  اْلِقدِّ
يِسينَ  َصَلَواتِ  َمعَ  اْلَبُخورِ  ُدَخانُ  َفَصِعدَ ٤. اْلَعْرشِ  َأَمامَ  الَِّذى  َأَخذَ  ثُمَّ ٥ .اهللاِ  َأَمامَ  اْلَمَالكِ  َيدِ  ِمنْ  اْلِقدِّ

 .َوزَْلَزَلةٌ  َوبـُُروقٌ  َورُُعودٌ  َأْصَواتٌ  َفَحَدَثتْ  اَألْرِض، ِإَلى َوأَْلَقاَها اْلَمْذَبحِ  نَارِ  ِمنْ  َوَمَألَها اْلِمْبَخَرَة، َالكُ اْلمَ 

 
عند فتح الختم السابع ساد صمت فى السماء كلها، والصمت هنا يشير : ۲، ۱ع

 .لإلستعداد والترقب لحدوث شئ جديد عظيم ومهيب
فترة من الزمن ال تقاس بالزمن األرضى ولكن أجمع اآلباء أن ذكرها كناية " ساعة نصف"

 .على قصر هذه الفترة الساكنة
هم رؤساء المالئكة السبعة، والتى ذكر المالك روفائيل فى سفر طوبيا " السبعة مالئكة"

 .أنه أحدهم
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اراته المتتالية على البشر أى كلفوا من اهللا بحمل األبواق والتبويق فيها إلعالن إنذ "أعطوا"
 .نتيجة عدم توبتهم

كانت األبواق منظًرا مألوًفا فى العبادة اليهودية ويستخدمها أيًضا الشعوب الوثنية، : البوق 
 :وكانت أهم استخداماتها 

 .اإلعالن عن بدء االحتفاالت الدينية -١
 .اإلستعداد للحرب بالدفاع أو الهجوم -٢

 .طت أسوار أريحا بعد التصويت باألبواقإنذار بعمل قوى هللا كما حدث وسق -٣

 
رؤساء الحاملين األبواق بل هو صاحب مهمة  ةأى ليس من السبع: مالك آخر  :٤، ۳ع

 .شفاعية توسلية كما سنرى
إذ وقف هذا المالك أمام العرش اإللهى وفى مواجهة : مذبح من ذهب .. مبخرة من ذهب 

مذبح إال من الذهب النقـى فـى إشـارة إلـى بهـاء مجـد اهللا ذاته فال يمكن أن تكون المبخرة وكذلك ال
 .اهللا وأن كل ما هو ماثل أمام اهللا ال يكون ناقًصا أو معيوًبا

أمــا مهمــة هــذا المــالك فهــى تقــديم بخــور كثيــر، أى صــلوات شــفاعية حــارة صــاحبتها أيًضــا 
ى يؤكـــد صـــلوات القديســـين الســـمائيين الشـــفاعية عـــن المـــؤمنين فـــى األرض، وهـــذا المنظـــر الســـمائ

 .عقيدة كنيستنا فى شفاعة المالئكة والقديسين المقدمة عنا فى كل حين أمام عرش اهللا
هــو الــرب يسـوع نفســه الــذى وقــف " المــالك"رأى الــبعض أن هـذا : وفــى تفســير رمــزى آخــر 

أمــا اآلب فقبلهــا وقبــل ) آالمــه وشــفاعته الكفاريــة(حــامال المجمــرة الذهبيــة ) الصــليب(أمــام المــذبح 
 .عها شفاعات القديسين وطلباتهمأيًضا م
 
بعد أن قدم المالك البخـور أخـذ مـن نـار المـذبح والتـى تمثـل العـدل اإللهـى وألقـى بهـا  :٥ع

فحدثت أمور مخيفة كالرعود والبروق والزالزل لتنبيـه النـاس وتحـذيرها قبـل اإلعـالن  ،على األرض
 ".باألبواق المنذرة"
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 ساع قلبه يقبل عنا صلوات وشفاعات المالئكة أخى الحبيب إن اهللا فى محبته لنا وات
ا هوالقديسين، وهو طويل األناة بطئ الغضب فال يأتى على األشرار بالعقوبة التى يستحقون

فال  ...ولكن علينا أّال ننسى أنه أيًضا إله عادل ومرهوب ...واحدة بل يحذر وينذر مراًرا  مرة
 .ًقا يساندك بصلواته أمام عرش النعمةتهمل توبتك وال تؤجلها واتخذ لنفسك شفيًعا صدي

 
 ):۷، ٦ع(البوق األول )  ۲(

َعةَ  ِإنَّ  ثُمَّ ٦ َعةُ  َمَعُهمُ  الَِّذينَ  اْلَمالَِئَكَة، السَّبـْ َواُق، السَّبـْ  اْلَمَالكُ  فـَبَـوَّقَ ٧. يـُبَـوُِّقوا ِلَكىْ  تـََهيَُّأوا األَبـْ
 ُكلُّ  َواْحتَـَرقَ  اَألْشَجاِر، ثـُْلثُ  فَاْحتَـَرقَ  اَألْرِض، ِإَلى َوأُْلِقَيا ،ِبَدمٍ  َمْخُلوطَانِ  َونَارٌ  بـََردٌ  َفَحَدثَ  اَألوَُّل،
 .َأْخَضرَ  ُعْشبٍ 

 
أى استعدوا بال عجلة فى إشارة إلى تمهل اهللا على البشر لعلهم : تهيأوا  :۷، ٦ع
 .يتوبون

على  فأعطى الرب برًدا وجرت نار) "٢٣: ٩خر(تذكرنا بضربة اهللا لفرعون فى : ونار  برد
يعنى اتساع العقوبة وشمولها كل الدرجات، كأن ) برد ونار(واستخدام االسم ونقيضه  ."األرض
فنعنى كل األطعمة، والمعنى هنا أن " حلوا ومًرا"فتعنى كل األماكن أو نقول " يميًنا ويساًرا"نقول 

ر بالنار ومن ال يتاثر بشدة الحرارة يتلفه اويحتمله يُ " البرد"من ينجو من   .لبرد ويميتهضَّ
تعبيرات مخيفة استخدمها الروح القدس ! كيف يختلط النار بالبرد بالدم ؟: بالدم مخلوطان 

 .لإلعالن عن الغضب اإللهى على البشر فى حال عدم توبتهم
أى أنه بالرغم من غضب اهللا العادل إال إنه ال يأِت علينا بما نستحق تماًما، فرحمته : ثلث 

لعقوبة ثلثًا، ألن الغرض من هذه اإلنذارات هو توبة اإلنسان ورجوعه الواسعة جعلت من هذه ا
 .وليس القصاص اإللهى النهائى

ه إلى خيرات األرض الزراعية : األشجار وكل عشب أخضر  أى أن اإلنذار األول موجَّ
 .والغذائية والى تمثل أهم احتياجات اإلنسان للحياة على األرض



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣٤٢γ 

 نقص احتياجاتك فى أى شئ، ال تنزعج بل اقبلها عندما تقابلك ضيقة مادية أو ت
طأ فيك تصلحه أو شئ ناقص تكمله فهو خبالرضا وافحص نفسك لعل اهللا يقصد أن تنتبه ل

 .يحبك ويبحث عن خالص نفسك حتى لو سمح بضيق مادى محدود لك
 
 ):۹، ۸ع(البوق الثانى )  ۳(

. َدًما اْلَبْحرِ  ثـُْلثُ  َفَصارَ  اْلَبْحِر، ِإَلى أُْلِقىَ  بِالنَّارِ  ُمتَِّقًدا َعِظيًما َجَبالً  َفَكَأنَّ  الثَّاِنى، اْلَمَالكُ  بـَوَّقَ  ثُمَّ ٨
 .السُُّفنِ  ثـُْلثُ  َوُأْهِلكَ  َحَياٌة، َلَها الَِّتى اْلَبْحرِ  ِفى الَِّتى اْلَخالَِئقِ  ثـُْلثُ  َوَماتَ ٩

 
نفس (ى تثير حرًبا أى رئيس متجبر أو دولة عظم: جبًال عظيًما متقًدا بالنار  :۹، ۸ع

 ).٢٥: ٥١أر(التشبيه استخدمه اهللا فى الكالم عن ملك بابل فى 
والمعنى . البحر فى اتساعه واضطراب أمواجه يشير إلى العالم المنقلب: ألقى إلى البحر 

أن اإلنذار الثانى هو إنذار بحرب عظيمة تجتاح العالم فى كل بقاعه، كالحروب العالمية، 
 :هو كبرياء أمة عظيمة، كالجبل المتقد، وتكون نتائج هذه الحرب هى ويكون السبب فيها 

أى أن الموت الناتج عن القتال وفتك الناس ببعضهم يشمل ثلث سكان : ثلث البحر دما 
 .، فاألسلحة الفتاكة تأخذ اإلنسان والحيوان مًعا"الخالئق التى لها حياة"األرض أو ثلث كل 
ر إلى انقطاع الصلة واإلتصال بين الناس وبعضها هالك ثلث السفن يشي: ثلث السفن 

 .لهول الحرب ونتائجها من جهة أو النشغال كل إنسان بأنانيته عن اآلخرين من جهة أخرى
والصورة كلها هى صورة مخيفة جًدا، فكلمة ثلث هنا تعنى ماليين البشر وأن الموت قد 

شر اإلنسان وٕان سمح بها اهللا، يشمل فرًدا من كل أسرة، والحرب هى صناعة إنسانية نتيجة 
 .لعلها تكون إنذاًرا شديًدا لعودته عن شره

  مهما كان مركزك أو سلطانك ال تستخدمه لمصلحتك على حساب اآلخرين فتضرهم
 .لتستفيد أنت، بل اصنع سالًما وحًبا قدر ما تستطيع فيكون لك كنز فى السماء تفرح به

 
 



اِمنُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٤٣γ 

 ):۱۱، ۱۰ع(البوق الثالث )  ٤(

َماءِ  ِمنَ  َفَسَقطَ  الثَّاِلُث، اْلَمَالكُ  بـَوَّقَ  ثُمَّ ١٠  ثـُْلثِ  َعَلى َوَوَقعَ  َكِمْصَباٍح، ُمتَِّقدٌ  َعِظيمٌ  َكوَْكبٌ  السَّ
َهارِ   َماتَ وَ  َأْفَسْنِتيًنا، اْلِمَياهِ  ثـُْلثُ  َفَصارَ ." اَألْفَسْنِتينُ " يُْدَعى اْلَكوَْكبِ  َواْسمُ ١١. اْلِمَياهِ  يـََنابِيعِ  َوَعَلى األَنـْ
 .ُمرَّةً  َصاَرتْ  ألَنـََّها اْلِمَياهِ  ِمنَ  النَّاسِ  ِمنَ  َكِثيُرونَ 

 
شكلة جديدة تكون سبًبا فى هالك مق المالك الثالث أعلن لنا عن عندما بوَّ  :۱۱، ۱۰ع
  .كثيرين

شأن، أو قيادة روحية كانت تضئ بتعاليمها أى رئاسة دينية لها : سقوط كوكب عظيم 
 .سقوطها أتت التعاليم الغريبة عن اإليمان على ثلث األنهار والينابيع ولكن عند. كالمصباح

هى ما يرتوى به الناس ويشربون منه، ومعنى هذا أن بسبب انتشار : األنهار والينابيع 
ملوثة ) الينابيع(والمشاعر ) األنهار(اإليمان الغريب عن إيمان الكنيسة القويم صارت األفكار 

 .تماًما
األفسنتين هو عشب شديد المرارة جًدا، وهذا االسم استخدم : فسنتين اسم الكوكب األ

ويمكن القول أيًضا . ككناية عن شدة مرارة التعليم الغريب عن اإليمان، فهو مهلك لكل من يتذوقه
أنه كم هو ُمر على قلب اهللا أن يهلك من كان لهم اإلستنارة مرة باإليمان السليم ثم انحرفوا 

 .لهم بسقوطهوسقطوا وراء من ضلَّ 
كما سبق وأشرنا فإن الثلث يعنى أن كثيرين ضلوا ولكن الزال اهللا بمراحمه : ثلث المياه 

 .وعنايته يحفظ البقية فى إيمانها السليم
 وحفظها لنا آباؤنا  ،لقد ائتمن اهللا رسله األطهار وكنيسته المقدسة على وديعة اإليمان

الكنيسة وآبائها، وال تقبل تعليًما ُمًرا مهلًكا بحتمى أيها الحبيب فا... بالتقليد الُمَسلَّم لنا بدمائهم 
 .حتى وٕان بدا معسوًال ناعًما ما دام غريًبا عن كنيستك ولم تتعوده أذناك من قبل

 
 ):۱۳، ۱۲ع(البوق الرابع )  ٥(

، ُيْظِلمَ  َحتَّى النُُّجوِم، ثـُْلثُ وَ  اْلَقَمرِ  َوثـُْلثُ  الشَّْمسِ  ثـُْلثُ  َفُضِربَ  الرَّاِبُع، اْلَمَالكُ  بـَوَّقَ  ثُمَّ ١٢  ثـُْلثـُُهنَّ
 قَاِئالً  السََّماِء، َوَسطِ  ِفى طَائًِرا َمالًَكا َوَسِمْعتُ  َنَظْرتُ  ُثمَّ ١٣. َكَذِلكَ  َواللَّْيلُ  ثـُْلثُُه، ُيِضىءُ  الَ  َوالنـََّهارُ 



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣٤٤γ 

 اْلَمالَِئَكةِ  الثَّالَثَةِ  أَبـَْواقِ  َأْصَواتِ  بَِقيَّةِ  َأْجلِ  ِمنْ  اَألْرضِ  َعَلى ِللسَّاِكِنينَ  َوْيلٌ  َوْيٌل، َوْيٌل،«: َعِظيمٍ  ِبَصْوتٍ 
 ».يـُبَـوُِّقوا َأنْ  اْلُمْزِمِعينَ 

 
 .شمسنا هو مسيحنا: ثلث الشمس  :۱۲ع

 .القمر هو الكنيسة التى تعكس ضوء مسيحها فتنير ظالم القلوب: ثلث القمر 
 .مضيئون فى كنيسته كالنجومهم رجال اهللا والمسئولون الروحيون ال: ثلث النجوم 

ثلــث تحـذيًرا وٕانـذاًرا جديـًدا يـأتى مـع البـوق الرابــع، فمـع زيـادة الهرطقـات والضـالالت تضـرب 
أى يتعـــدى النـــاس علـــى الســـيد المســـيح إمـــا بإنكـــار الهوتـــه أو بعـــدم اإلعتـــراف بـــه كليـــًة الشـــمس 

 .بإلحادهم وانصرافهم عنه
فيحرمـون أنفسـهم مـن أنوارهـا، وكـذلك ) القمر(وكذلك يرفض الكثيرون سلطان أمهم الكنيسة 

فيســقط ثلــثهم ويــزول نــورهم ويفقــدون بهــاء ) النجــوم(تشــمل هــذه الظلمــة الكثيــر مــن رجــال الــدين 
 .قدوتهم للمؤمنين

أى دخــل ظــالم الشــر علــى النهــار والليــل الــذى يرمــز : النهــار ال يضــئ ثلثــه والليــل كــذلك 
 .للشر وصار أكثر شًرا وٕاظالًما

 
هــو لــيس مــن المالئكــة الســبعة الرؤســاء الممســكين : " الًكــا طــائًرا وســط الســماءم" :۱۳ع

باألبواق بل يفصل هذا المشهد األبواق األربعة األولى عن الثالثة الباقية ولهذا يـرى بعـض اآلبـاء 
 .ى يحذر بما هو آتٍ ذأن هذا المالك هو الروح القدس نفسه ال

 .صوت ذو جالل ورهبة: بصوت عظيم 
ما هو آِت أسوأ بكثير فى أهواله  نكلمات مخيفة تنبئ بأ: للساكنين على األرض ويل ويل 

 ...مما سبق 
  نجنا يا اهللا مخلصنا من األزمنة الصعبة واحفظنا فى اسمك فإنه ليس لنا آخر سواك

فما دمت معنا ال نخاف شًرا ألنك تحفظنا مهما كانت ... نرجوه ونترجى مراحم أبوته 
 .بناالضيقات المحيطة 



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٣٤٥γ 

 

اِسعُ  احُ حَ صْ األَ   التَّ
 البوقـان الخامس والسادس

Rη Ε η 
 

إحتــوى األصــحاح الســابق علــى األربــع إنــذارات األولــى وانتهــى : مقدمــة األصــحاح التاســع 

ـــة  ـــة التالي ـــواق التاليـــة، ولهـــذا ســـميت األبـــواق الثالث بـــإعالن شـــديد اللهجـــة عمـــا هـــو آتـــى فـــى األب

 .بالويالت لما تحويه من أهوال

 
 ):٦-۱ع() فتح الهاوية(ق الخامس البو)  ۱(

َماءِ  ِمنَ  َسَقطَ  َقدْ  َكوَْكًبا فـََرأَْيتُ  اْلَخاِمُس، اْلَمَالكُ  بـَوَّقَ  ثُمَّ ١  بِْئرِ  ِمْفَتاحَ  َوُأْعِطىَ  اَألْرِض، ِإَلى السَّ
رَ  فـََفَتحَ ٢. اْلَهاِويَةِ   ِمنْ  َواْلَجوُّ  الشَّْمسُ  فََأْظَلَمتِ  َعِظيٍم، أَُتونٍ  َكُدَخانِ  اْلِبْئرِ  ِمنَ  ُدَخانٌ  َفَصِعدَ  اْلَهاِويَِة، بِئـْ
. ُسْلطَانٌ  اَألْرضِ  ِلَعَقاِربِ  َكَما ُسْلطَانًا فَُأْعِطىَ  اَألْرِض، َعَلى َجَرادٌ  َخَرجَ  الدَُّخانِ  َوِمنَ ٣. اْلِبْئرِ  ُدَخانِ 

 َخْتمُ  َلُهمْ  َلْيسَ  الَِّذينَ  فـََقطِ  النَّاسَ  ِإالَّ  َما، َجَرةً شَ  َوالَ  َأْخَضرَ  َشْيًئا َوالَ  اَألْرضِ  ُعْشبَ  َيُضرَّ  الَ  َأنْ  َلهُ  َوِقيلَ ٤
بُوا َأنْ  َبلْ  يـَْقتُـَلُهْم، الَ  َأنْ  َوُأْعِطىَ ٥. ِجَباِهِهمْ  َعَلى اهللاِ   ِإَذا َعْقَربٍ  َكَعَذابِ  َوَعَذابُهُ . َأْشُهرٍ  َخْمَسةَ  يـَتَـَعذَّ
 اْلَمْوتُ  فـَيَـْهُربُ  َيُموُتوا، َأنْ  َويـَْرَغُبونَ  َيِجُدونَُه، َوالَ  اْلَمْوتَ  النَّاسُ  ُلبُ َسَيطْ  األَيَّاِم، تِْلكَ  َوِفى٦. ِإْنَسانًا َلدَغَ 

ُهمْ   . ِمنـْ

 
إمـا أن يكـون مالًكـا مرسـًال بتكليـف مـن اهللا لفـتح أبـواب الجحـيم أو : كوكًبا قـد سـقط  :۱ع

ويتمشــى مــع  ولعــل هــذا هــو األرجــح ،هــو الشــيطان ذاتــه وأعطــى نفــس الســلطان بســماح مــن اهللا

فنحن نعلم أن الشيطان كان من رؤساء المالئكة ولكنه سـقط بكبريائـه ولـم يثبـت فـى " سقط"تعبير 

 .محبة اهللا

ــاح  أى صــار لــه ســلطان علــى إخــراج أعوانــه الشــياطين لمحاربــة كــل البشــر، : أعطــى مفت

 .ولكن فى حدود سماح اهللا



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣٤٦γ 

ن شــديد أفقـــد النـــاس الرؤيـــة بالفعــل فـــتح بئـــر الهاويــة، ومـــا أن فتحـــه حتــى خـــرج دخـــا :۲ع

 .الصحيحة

 .هو فرن متقد شديد االشتعال: أتون 

هــى أفكــار الشــيطان التشــكيكية وحــروب اإللحــاد والتــى مــن كثافتهــا أفقــدت النــاس : دخــان 

 .، ولفَّهم الظالم الكثيف أى ضاع اإليمان السليم)شمس البر(رؤية السيد المسيح 

 

الشــياطين وعنــدما يصــورهم اهللا لنــا فــى صــورة  بــالطبع الجــراد هنــا هــو: خــرج جــراد  :۳ع

 :الجراد فهذا لكى نعلم 

 .كثرة أعدادهم؛ فالجراد حشرة تقدر أسرابها بمئات الماليين عند هجومها: أوًال 

 .شدة فتكهم؛ فالجراد يأكل كل ما يقابله فى طريقه وال يترك األرض إال جرداء: ثانًيا 

مـن اهللا وفــى لــه ســموًحا ملـى البشــر مـا لـم يكـن أى ال ســلطان للشـيطان ع: أعطـى سـلطاًنا 

 .حدود التأديب الذى يراه

لــدغ العقــرب لإلنســان شــديد األلــم ونافــذ فــى ســمه، واســتخدام تشــبيه : كمــا لعقــارب األرض 

 .العقارب مع الجراد إنما هو إضافة لشدة هذه الويلة التى تأتى على العالم

 

ــ :٤ع ــل ل ــَر بواســطة اهللا الــذىأى أُ : ه ـقي يحــدد حجــم ومقــدار ونوعيــة التأديــب بســلطانه  ِم

 .المطلق

والشـجر إلـى القامـات األعلـى .. العشب يرمز إلى صـغيرى المـؤمنين : شجر ما ... عشًبا 

والمعنــى العــام أنــه بــالرغم مــن ســماح اهللا للشــيطان بهــذه الضــربة إّال أنــه منعــه مــن  ،فــى اإليمــان

نانـه وحبـه ألوالده يحمـى الضـعيف والقـوى مـنهم مـن فـاهللا بح ،اإلقتراب إلى المؤمنين بكل درجـاتهم

 .ضالالت الشيطان وال يسمح له بالتأثير عليهم أو فيهم



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٣٤٧γ 

ــيس لهــم خــتم اهللا  ــذين ل أمــا هــذه الويلــة فإنهــا تصــيب النــاس الــذين بــال عالمــة الــروح : ال

و كـان القدس على جباههم وهم نوعان من الناس األول هو ما لم يعتمد فلم يأخذ العالمة أصـًال أ

 .مسيحًيا ولكن بسبب رفضه الدائم للتوبة أطفأ وأحزن الروح فصار للشيطان سلطان عليه

 

، بـل إلـى خمسـة أشـهر )القتـل( فى عـدم السـماح بـاألذى لحـد المـوت تظهر رحمة اهللا :٥ع

إذ تعاظمــت ) ٢٤: ٧تــك(فقــط وهــى فتــرة إعــالن غضــب اهللا عــل البشــر كمــا حــدث أيــام الطوفــان 

 .أشهر المياه لمدة خمسة

ــألم  ــا الــوحى المقــدس ب مــن لدغــة نــاتج أمــا درجــة التأديــب فهــى درجــة شــديدة جــًدا شــبهها لن

 .عقرب ويسرى فى عروق اإلنسان وال يجد دواًء أللمه

 

لنجــاة للوصــف شــدة ألــم النــاس مــن قــوة التأديــب اإللهــى أنهــم يتمنــون المــوت  ااســتمرارً  :٦ع

 .ستمر عذابهم لعلهم يتوبونمما أتى عليهم ولكن حتى الموت ال ينالونه وي

  نشكرك يا إلهنا الحنون إذ أشفقت على ضعف إيماننا فلم تدع للشيطان سلطاًنا علينا
بل عضدتنا ومنحتنا فرصة للتوبة وما سمحت به من عقوبة لآلخرين هو ... فيفنى إيماننا 

 .إذ أنت وحدك عوننا وخالصنا وغايتنا... إنذار لنا فيزداد تمسكنا بك 
 
 ):۱۲-۷ع(سمات الحرب فى هذه الويلة  ) ۲(

 َكُوُجوهِ  َوُوُجوُهَها الذََّهِب، ِشْبهِ  َكَأَكالِيلَ  ُرُؤوِسَها َوَعَلى ِلْلَحْرِب، ُمَهيََّأةٍ  َخْيلٍ  ِشْبهُ  اْلَجَرادِ  َوَشْكلُ ٧
 ِمنْ  َكُدُروعٍ  ُدُروعٌ  َلَها وََكانَ ٩ ُألُسوِد،ا َكَأْسَنانِ  َأْسَنانـَُها وََكاَنتْ  النَِّساِء، َكَشْعرِ  َشْعرٌ  َلَها وََكانَ ٨. النَّاسِ 

 اْلَعَقاِرِب، ِشْبهُ  َأْذنَابٌ  َوَلَها١٠. ِقَتالٍ  ِإَلى َتْجِرى َكِثيَرةٍ  َخْيلٍ  َمرَْكَباتِ  َكَصْوتِ  َأْجِنَحِتَها َوَصْوتُ  َحِديٍد،
َها، َمِلًكا اْلَهاِويَةِ  َمَالكُ  َوَلَها١١. َأْشُهرٍ  َخْمَسةَ  النَّاسَ  تـُْؤِذىَ  َأنْ  َوُسْلطَانـَُها ُحَماٌت، َأْذنَاِبَها ِفى وََكاَنتْ   َعَليـْ
َرانِيَّةِ  اْسُمهُ   أَْيًضا َوْيَالنِ  يَْأِتى ُهَوَذا َمَضى، اْلَواِحدُ  اْلَوْيلُ ١٢." أَُبولِّيُّونَ " اْسمُ  بِاْلُيونَانِيَّةِ  َوَلهُ  ،"أََبدُّونَ " بِاْلِعبـْ
 .َهَذا بـَْعدَ 



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣٤٨γ 

هللا ألوالده أنـــه يكشـــف لهــم ســـمات المحـــارب العــدو وصـــفاته حتـــى مــن صـــور محبــة ا :۷ع
ير مـن المعـانى والرمـوز ثوهذه الصفات المعلنة عددها تسعةوتحمل الك.. يستعدوا وال ينخدعوا به 

 .الروحية
الخيــل هـو أقـوى وأسـرع الحيوانـات المسـتخدمة فـى الحــرب، : شـبه خيـل مهيـأة للحـرب  -١

 .ستخدم كل قوتها وكأنها استعدت وتدربت لإليقاع باإلنسانوكلمة مهيأة معناها أنها سوف ت
أى لها سلطان وجاه علـى النـاس كـالملوك الـذين يلبسـون التيجـان : أكاليل شبه الذهب  -٢

، وقد تكون إشارة للحروب المادية شبه ذهبالذهب ولكنه ذهب زائف ال ينخدع به أبناء اهللا ألنه 
 .وتغوى كثيرين من الناس ومحبة الترف وتعظم المعيشة التى تغرى

أى أن الشيطان يستخدم أعواًنا مـن البشـر قبلـوا فكـره وصـاروا :  وجوهها كوجوه الناس -٣
 .له جنوًدا يروجون له ويقنعون اآلخرين بشروره

 
أى أن الشيطان فى حروبه يستخدم كل الوسائل حتى : ها شعر كشعر النساء ل -٤ :۸ع

 .)كشبه النساء(الناعم والمغرى منها 
أى وٕان كانــت النعومــة هــى المظهــر الخــارجى لحــروب  الشــيطان إّال : أســنان األســود  -٥

 .أن الشراسة واإلفتراس هى حقيقته الداخلية
 
 .دروع من حديد أى رمز للصالبة والشدة فى القتال: لها دروع  -٦: ۹ع
ركبات تصدر صوًتا مرعًبا ومزعًجا كصوت م) الشياطين(أى أجنحة الجراد : أجنحتها  -٧

 .الحرب التى فى كثرتها وتعددها تشيع الرعب فى أنفس الناس
 ،والـذيل هـو نهايـة األمـر ،لها أذيل فـى شـبه أذنـاب العقـارب المعكوفـة والسـامة -٨ :۱۰ع

إال أن النهايــة هــى اللــدغ  ،نــاعم فــإن كــان لهــذه الشــياطين تــاج شــبه ذهــب ووجــوه اإلنســان وشــعر
 .بالسم



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٣٤٩γ 

ى هـــى جمـــر النـــار الشـــديد وهـــذا التعبيـــر كنايـــة عـــن ســـم الُحمـــ: فـــى أذنابهـــا حمـــات  -٩
الشيطان الذى يسرى فى الجسد مثل حبات من نار ملتهبة فيكون لإلنسان المخدوع والملدوغ منها 

 .ألم شديد
 ).٥ع(أى فترة محدودة ترمز إلى غضب اهللا راجع : خمسة اشهر 

 
لـذى يـدير هـذه الحـروب ، وهـو ا)إبلـيس(أى رئـيس الشـياطين كلهـا : مالك الهاوية  :۱۱ع

ه جنوده ليهلك اإلنسان ويفقده خالصه بالمسيح  .ويوجِّ
وقــد ذكــرت بــاللغتين المعــروفتين فــى " هلــكالمُ "كلمــة معناهــا : " أبولّيــون"أو " أبــدون"اســمه 

وخداعه ويكتشفون ... ذلك الزمان ألهمية إعالن اسمه وصفته للجميع فيحترس الناس من أفكاره 
 .هالكهدفه الحقيقى فى اإل

 
أمـا الـويالن  ،كـان هـذا أول الـويالت وهـو مـا يحملـه البـوق الخـامس: الويل الواحـد  :۱۲ع

 .اآلخران اآلتيان فهما ما يحملهما البوق السادس والسابع
   إنتبــه يــا أخــى إلــى أن حــروب الشــياطين تأخـــذ فــى الغالــب مظهــر النعومــة واللــذة فـــى

فـال تقبـل شـهواته مهمـا  ؛ونـار حارقـة ثـم هـالك بدايتها حتى تسقطك ولكـن فـى داخلهـا سـم وألـم
 .كانت مغرية وٕان سقطت قم سريًعا بتوبة ودموع فإن إلهك يحبك وينقذك من يده

 

 ):۱٦-۱۳ع(البوق السادس والويل الثانى )  ۳(

 اِهللا، َأَمامَ  الَِّذى الذََّهبِ  َمْذَبحِ  قـُُرونِ  َأْربـََعةِ  ِمنْ  َواِحًدا َصْوتًا َفَسِمْعتُ  السَّاِدُس، اْلَمَالكُ  بـَوَّقَ  ثُمَّ ١٣
 اْلَعِظيمِ  النـَّْهرِ  ِعْندَ  اْلُمَقيَِّدينَ  اْلَمالَِئَكةَ  اَألْربـََعةَ  ُفكَّ «: اْلُبوقُ  َمَعهُ  الَِّذى السَّاِدسِ  ِلْلَمَالكِ  قَاِئالً ١٤

َنِة، َوالشَّْهرِ  يَـْومِ َوالْ  ِللسَّاَعةِ  اْلُمَعدُّونَ  اْلَمالَِئَكةُ  اَألْربـََعةُ  فَانـَْفكَّ ١٥» .اْلُفَراتِ   ثـُْلثَ  يـَْقتُـُلوا ِلَكىْ  َوالسَّ
 .َعَدَدُهمْ  َسِمْعتُ  َوأَنَا أَْلٍف، أَْلفِ  ِمَئَتا اْلُفْرَسانِ  ُجُيوشِ  َوَعَددُ ١٦. النَّاسِ 



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣٥٠γ 

) ٣: ٨ص(م أمامــه المــالك بخــوًرا فــى هــو نفــس المــذبح الــذى قــدَّ : المــذبح الــذهب  :۱۳ع

 ).٥: ٨ص(على األرض فصارت إنذارات عظيمة وأخذ من ناره أيًضا وألقى منه 

أى أربعة أركان المذبح، وكان للمذبح على أركانـه قروًنـا وهـذه صـورة المـذبح : أربعة قرون 

 .المعروفة عند اليهود فى عبادتهم سواء كان فى خيمة االجتماع أو هيكل سليمان بعد ذلك

ق المالك السادس، صدر الصوت من األربعة قرون  فى وقت واحد فى إشـارة إلـى عندما بوَّ

 .قوته وشدته من جهة، وٕالى عموميته ووصوله إلى المسكونة كلها من جهة أخرى

 

أمـا هـذا الصــوت فكـان أمـًرا إلهًيــا للمـالك الســادس نفسـه بـأن يطلــق سـراح وســلطان  :۱٤ع

 .أربعة مالئكة كانوا مقيدين

َكلَّفـين مـن قبـل اهللا بتنفيـذ مـا مُ يـرى الـبعض أنهـم مالئكـة كـانوا : األربعة المالئكـة المقيـدين 

وهــذا التكليــف صــار مــؤجًال لحــين صــدور األمــر بحلهــم مــن  ،هــو آٍت علــى العــالم فــى هــذا الويــل

ويــرى الــبعض أنهــم أربعـــة شــياطين لهــم قــوة عاتيـــة قيــدوا منــذ ســـقوط  .قيــدهم فــى البــوق الســـادس

 !!   ب تنفيًذا للويل الثانىاإلنسان وسيتركهم اهللا اآلن بسماحه ليأتون على األرض بشرور وحرو 

وسـواء كـانوا هـذا أم ذاك فلـن يغيِّــر هـذا مـن الواقـع شـيًئا إذ أن كــل شـئ صـار بـأمر وســماح 

 .من اهللا وتنفيًذا لمشيئته

كان نهر الفرات يمر بمملكة بابـل التـى رمـزت دائًمـا فـى الكتـاب المقـدس : عند نهر الفرات 

 .ئكة المنفذة للويل الثانى تحمل عقاًبا شديًداإلى مملكة الشر، وهذا معناه أن هذه المال

 

أى أن لكـل شـئ تحـت السـماء وقـت بتـدبير إلهـى : السنة و الساعة واليوم والشهر  :۱٥ع

والغــرض مــن هــذه اآليــة إبــراز جــزء مــن  .فــال شــئ قبــل أو بعــد ميعــاده ولــو بدقيقــة واحــدة ،دقيــق

 ".ضابط الكل"اهللا  ةالحكمة اإللهية وصف



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٣٥١γ 

ت العقوبة بالثلث دائًما متكـررة فـى األصـحاح الثـامن، والمعنـى هنـا وهنـاك كان: ثلث الناس 

فاهللا فى عدله يسمح بالعقوبة والقصاص علـى األشـرار، وفـى رحمتـه يجعـل هـذه العقوبـة ال . واحد

 .إلى العودة والتوبة والتمتع بمراحمه) الثلثين(تهلك الجميع بل األقل وتدعو األكثر 

 
أن " سـمعت عـددهم"وتعبيـر  ،فى هـذا الويـل فهمـا مـائتى مليـون أما عدد المحاربين :۱٦ع

اهللا أراد لنــا عــن طريــق القــديس أن نعــرف العــدد وهــو عــدد مهــول وهائــل الغــرض مــن ذكــره معرفــة 

مـز إلـى ر ي هوليس المقصـود الـرقم المـذكور بالتحديـد ولكنـ... رة شدة وقوة هذا الويل ونتائجه المدمِّ 

 .أن عددهم عظيم جًدا
  ا نحـــن المؤمنـــون أال نرتعـــب مـــن حـــروب الشـــياطين المخيفـــة والمســـتمرة بـــل علينـــا علينـــ

أن يأخذنا من يده أو أن يمسنا بسـوء ألن دائًمـا  .التحصن بوعود اهللا ألبنائه، فال يستطيع أحد
فوعود اهللا صـادقة يسـتند عليهـا كـل محبـى اسـمه القـدوس ... الذين معنا أكثر من الذين علينا 

 .آمين... إعالن الخالص فى مجيئه الثانى المملوء مجًدا إلى أن يتمم لنا
 
 ):۲۱-۱۷ع(قوة الضربة، ورفض التوبة )  ٤(

َها، َواْلَجاِلِسينَ  الرُّْؤيَا ِفى اْلَخْيلَ  رَأَْيتُ  َوَهَكَذا١٧  وَِكْبرِيِتيٌَّة، َوَأْسَماْنُجونِيَّةٌ  نَارِيَّةٌ  ُدُروعٌ  َلُهمْ  َعَليـْ
َواِهَها َوِمنْ  اُألُسوِد، ُؤوسِ َكرُ  اْلَخْيلِ  َوُرُؤوسُ   ثـُْلثُ  قُِتلَ  الثَّالَثَةِ  َهِذهِ  ِمنْ ١٨. وَِكْبرِيتٌ  َوُدَخانٌ  نَارٌ  َيْخُرجُ  َأفـْ
َواِهَها، ِمنْ  اْلَخارَِجةِ  َواْلِكْبرِيتِ  َوالدَُّخانِ  النَّارِ  ِمنَ  النَّاسِ  َواِهَها ِفى ُهوَ  ُسْلطَانـََها فَِإنَّ ١٩ َأفـْ  اِبَها،َأْذنَ  َوِفى َأفـْ

 الضََّربَاِت، ِبَهِذهِ  يـُْقتَـُلوا َلمْ  الَِّذينَ  النَّاسِ  بَِقيَّةُ  َوَأمَّا٢٠. َتُضرُّ  َوِبَها ؛ُرُؤوسٌ  َوَلَها ،اْلَحيَّاتِ  ِشْبهُ  َأْذنَابـََها َألنَّ 
َياِطيِن، َيْسُجُدوا الَ  َحتَّى أَْيِديِهْم، َأْعَمالِ  َعنْ  يـَُتوبُوا فـََلمْ   َواْلَحَجرِ  َوالنَُّحاسِ  َواْلِفضَّةِ  الذََّهبِ  َوَأْصَنامِ  ِللشَّ

ْتِلِهمْ  َعنْ  تَابُوا َوالَ ٢١ َتْمِشى، َوالَ  َتْسَمعَ  َوالَ  تـُْبِصرَ  َأنْ  َتْسَتِطيعُ  الَ  الَِّتى َواْلَخَشبِ   َوالَ  ِسْحرِِهمْ  َعنْ  َوالَ  قـَ
 .ِسْرَقِتِهمْ  َعنْ  َوالَ  زِنَاُهمْ  َعنْ 

 



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣٥٢γ 

تجاهــان فـــى تفســير هــذا الويـــل ورأينــا مـــن األمانــة عـــرض هنـــاك إ: إتجاهــان فـــى التفســير 

 :كليهما 

ب بشــرية يســمح بهــا اهللا فتقــع الشــعوب فــى و أنهــا تأديبــات مــن خــالل حــر : اإلتجــاه األول 

، ولكـن لمـا كانـت لغـة البشـر فـى وقـت )كـالحروب العالميـة(تأتى علـى الماليـين مـن البشـر حروب

ديثة كالمدافع والدبابات والطيارات الحربيـة، اسـتخدم سفر الرؤيا لم يضاف لها أسماء األسلحة الح

هـى أسـلحة  محصـنون بـدروعفتكون كلمـة ... الوحى ما كان متاًحا ومعروًفا للبشر فى كناية لها 

... هــى الطــائرات التــى تــأتى مــن الســماء أســمانجونى والتــى بلــون ... الميــدان الحديديــة الثقيلــة 

المـدافع القاذفـة والصـواريخ التـى تصـدر نـاًرا مـن أذيالهـا  أى فواهـاتسلطان فى أفواههـا وأذنابهـا 

 ...وهكذا ... عند طيرانها 

 

يميـل هــذا اإلتجـاه للحــروب الروحيـة التـى تقودهــا مملكـة الشــر بسـماح مــن : اإلتجـاه الثــانى 

اهللا، وســوف نأخـــذ فـــى تفســـيرنا باإلتجـــاه الثـــانى ألننـــا نعتقـــد أنـــه األعـــم وال يـــرتبط بـــزمن أو ســـالح 

 .وكال اإلتجاهان مقبوالن فى تفسير الكنيسةمعين، 

 :لقديس يوحنا فى شرح منظر الجيوش ويرى فيها اآلتى يبدأ ا :۱۷ع

جلوس الفارس على الجواد معناه حالة التأهـب النهائيـة للـدخول : الخيول والجالسين عليها 

 .للحرب

 .أى الحرب حارقة بال رحمة وال هوادة: دروع نارية 

لهــا لــون الســماء، والمعنــى إمــا أنهــم يــأتون بمنظــر الســمائيين لخــداع  زرقــاء: أســمانجونية 

 .الناس أولون السماء يعنى عند البعض السماح اإللهى بهذه الحرب

رمـــز للغضـــب اإللهـــى الـــذى عنـــدما حـــرق ســـدوم وعمـــورة حرقهمـــا بنـــار وكبريـــت : كبريتيـــة 

 ).٢٤: ١٩تك(

ــا رأس الخيــل منظــره لطيــف، ولهــذا رآه القــدي: رؤوس أســود  س يوحنــا فــى منظــر أكثــر رعًب

 .وافتراًسا وفتًكا إذ صارت رؤوس أسود



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٣٥٣γ 

تشير إلى أجناد الشياطين فـى طبيعـتهم وفيمـا يسـببونه لآلخـرين أثنـاء : نار ودخان وكبريت 

 .حربهم

 
 .أى ما يثيرونه الشياطين) النار والدخان والكبريت: (من هذه الثالثة  :۱۸ع

مــن الفتــك بعــدد كبيــر مــن النــاس ولكــن مــراحم ) ١٧ع(تمكنــت قــوى الشــر بمختلــف أســلحتها 

 .اهللا أبقت الثلثين، لعل من تبقى يفهم ويرجع ويتوب

 

 .أى كالمها الكاذب المعسول: سلطانها فى أفواهها  :۱۹ع

 .ذيولها كذيول العقارب السامة: أذنابها 

الخــداع فــى فمــه وكالمــه أوًال يصــور ويشــرح لنــا هــذا المشــهد أيــن تكمــن قــوة الشــيطان، فهــى 

، وتكمـن أيًضـا )٥: ٣تـك(وهـو أول سـالح اسـتخدمه ضـد اإلنسـان عنـدما أسـقط بكذبـه آدم وحـواء 

قوته فى أذنابه الحاملة سموم الشهوات، فإذا لدغ بها إنسان غير حريص إمتلكته الشهوة وصارت 

فــى عروقــه كالســم القاتــل حتــى يمــوت ويهلــك روحًيــا، فهــو يحــارب اإلنســان مــن كــل جهــة وبــأنواع 

 .روب كثيرةح

معناها أن هذه الشهوات والخطايا قبـل أن يلـدغ بهـا الشـيطان اإلنسـان : أذنابها لها رؤوس 

ـــة ) رؤوس(يســـتخدم أوال المنطـــق  ـــة والدينون ـــة وتشـــكيكه فـــى العقوب ـــر الخطي ـــاع اإلنســـان وتبري إلقن

 .فينزلق فيها مغلوًبا وطائًعا لها

 

 ،بـدًال مـن التوبـة والرجـوع ،ن هـذا الويـلالثلثـين اللـذين نجـا مـ ىأ:  أما بقية الناس :۲۰ع

 .أكثر زيغاًنا فامتلكهم الشيطان والشر بصور مختلفة اصار 

أى أن الناس عبدوا واشتهوا الغنى والثروة والترف المادى وهى أحد صور :  الذهب والفضة

 .عبادة الشيطان



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣٥٤γ 

والمـراد هنـا . يـةأى المقتنيات والمنـازل والقصـور والرفاهيـة الماد:  النحاس والحجر والخشب

ويوضــــح لنــــا اهللا . هــــو انصــــراف النــــاس عــــن اهللا واإلنشــــغال عــــن الســــمائيات باألرضــــيات الزائلــــة

وتـذكرنا بمـا قالـه  ،لوب توبيخى رقيق أنها كلها أمور بال نفـع وبـال حيـاة إذ ال تبصـر وال تسـمعسبأ

: ٢أر" (مشـققة ال تضـبط مــاء تركـونى أنـا ينبـوع الميـاه الحيـة، وحفـروا ألنفسـهم آبـاًرا"لنـا اهللا سـابًقا 

١٣.( 

 

استمر الناس فى شرهم ولم يتوبـوا ولـم ينتفعـوا مـن ويـل البـوق السـادس بـل اسـتمروا  :۲۱ع

وهذا معناه أن معظم الناس األحياء زاغوا عن اهللا والذين . فى كل خطاياهم كالزنا والسرقة وغيرها

لمنظــر العــام للبشــر هــو اإلبتعــاد عــن أن ا ىمــازالوا محتفظــين بإيمــانهم وســلوكهم النقــى قليلــين حتــ

 .اهللا

   ولكـن مـا يرعبنـى هنـا ... إن الشيطان قاسى جًدا فى حروبـه وٕاهالكـه للبشـر ... إلهى
ه فـال يفهـم مـا يصــيبه مـن شـر بــل ـإدراكـه لمـا يـدور حولــه وممـا يحـدث لــ مهـو قسـوة قلبـى وعــد

لهـى إنقـذنا مـن هـذا العـدو الشـرير أرجـوك يـا إ... وانحرافًـا وراء الشـيطان وخداعـه  يزداد زيغاناً 
 .ومن ضعفاتنا ومن كل شهوة ونجاسة تفصلنا عن صالحك يا محب البشر

 



ِشرُ  احُ حَ صْ األَ   الَعا

γ٣٥٥γ 

 

 الَعاِشرُ  احُ حَ صْ األَ 
 المالك المتسربل بالسحاب والسفر المفتوح

Rη Ε η 
 

) ١٥: ١١ص(وقبـل البـوق السـابع ) ٩ص(بعـد البـوق السـادس :  مقدمة لألصحاح العاشر
" األصــــحاح العاشــــر"نجــــد أن ســــفر الرؤيــــا يقــــدم لنــــا رؤيتــــين إعتراضــــيتين، األولــــى وهــــى تشــــمل 

رعـــود مســــبقة، أمـــا الرؤيـــا الثانيــــة فمتعلقـــة بظهــــور ضـــوعها ظهـــور مــــالك عظـــيم وٕاشـــارة إلــــى و م
وكـل رؤيـا منهمـا لهـا مـدلوالتها ومعانيهـا وبعـدهما نعـود للبـوق التـالى ) ١٤-١: ١١ص(الشاهدين 
 .كما ذكرنا

 

 ):۳-۱ع(الظهور المعزى )  ۱(

ِييّا آَخرَ  َمالًَكا رَأَْيتُ  ثُمَّ ١ َماءي، مينَ  نَازيالً  ََ هي  َوَعَلى بٍَة،بيَسَحا ُمَتَسْربيالً  السَّ سُ  رَْأسي ِْ  َوَوْجُههُ  َـَُزَح، َـَ
، َِدىْ  َوريْجَالهُ  َكالشَّْمسي ْفرٌ  َيديهي  فيى َوَمَعهُ ٢ نَاٍر، َكَعُم ِحٌ  َصغييرٌ  سي ََِضعَ . َمْفُت  اْلَبْحري  َعَلى اْلُيْمَنى ريْجَلهُ  فـَ

، َعَلى َواْلُيْسَرى تٍ  َوَصَرخَ ٣ اَألْرضي رُ  َكَما َعظييمٍ  بيَصِْ ِدُ  َتَكلََّمتي  َصَرَخ، َما َوبـَْعدَ . اَألَسدُ  يـَُزْمجي  الرُُّع
َعةُ  اتيَها السَّبـْ  .بيَأْصَِ

 
رأى أغلـب المفسـرين أن هـذا المـالك هـو السـيد المسـيح نفسـه فـى : رأيت مالًكا آخـر  :۱ع

 :أحد ظهورات سفر الرؤيا وذلك من خالل صفاته اآلتية 
 .فهو صاحب كل قوة وسلطان بل هو مصدرها: قوًيا 

 .أى من كرسيه ومكانته فى حضن اآلب: نازال من السماء 
يبصـــرون ابـــن "وهـــو منظـــر وصـــف المســـيح لذاتـــه فـــى مجيئـــه الثـــانى :  متســـربال بســـحاب

 ).٢٧: ٢١لو( "اإلنسان آتًيا فى سحابة بقوة ومجد
فهـو  ،)٣: ٤ص(وهـو نفـس المنظـر الـذى رأينـاه حـول العـرش فـى : على رأسه قـوس قـزح 

 .المسيح منظر مرتبط بمجد



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣٥٦γ 

وجهـــه . وأضـــاء"التجلـــى  دوهـــو مـــا قيـــل عـــن الســـيد المســـيح نفســـه عنـــ: ه كالشـــمس هـــووج
 ).٢: ١٧مت" (كالشمس

وتعنــى أرجــل ثابتـــة ) ١٥: ١رؤ(نفــس وصــف الســيد المســيح فــى : ورجليــه كعمــودى نــار 
 .ساحقة ألعدائه

 
قــدم لنــا كلماتــه يريــد أن ي هفــى ظهــوره كتاًبــا صــغيًرا مفتوًحــا وهــذا معنــاه أنــ كــان حــامالً  :۲ع

 .األعين والقلب وتعطى الحياة األبدية لمن يقتنيها ويعمل بها حالقليلة ولكنها تفت
منظر للداللة على شمول سلطانه النافذ علـى األرض والبحـر : رجليه على البحر واليابسة 

 ."..السماء واألرض والبحر وكل ما فيها"أو كما نقول بكلمات القداس اإللهى  ،والخليقة كلها
 
لبـــدء حـــرب الـــدَّجال الشـــديدة  اإذا كـــان البـــوق الســـادس رمـــزً : صـــرخ بصـــوت عظـــيم  :۳ع

جـاء صـوت المسـيح كصـوت أسـد غالـب يعلـن عـن نفسـه ) ... ٩ص(وتحمل ويالت صـعبة جـًدا 
 .ويعطى قوة ونصرة وطمأنينة ألوالده بين هذه األحداث الصعبة والمروعة

صــوًتا لرعــود ســبعة، ) القـديس يوحنــا(لرائــى د نهايــة صـوته القــوى ســمع اـعنــ.. بعــدما صــرخ 
 .وألن الرعود أصوات هائلة مخيفة فإنها تشير إلى نبوات واضحة ورهيبة عن عقاب األشرار

  هذا الصوت يصلنا دائًما فى أوقات الشدائد الصعبة على ألسنة أبنائه األمناء فى كل
ثل ظهور القديسة العذراء أو بإعالنات مباشرة يسمح بها لنا م ،زمان فيتجدد رجاءنا به

بل صوته القوى يعزى نفوسنا فى ... فال يصبح للويالت سلطان علينا  ١٩٦٨بالزيتون سنة 
فليتنا عندما نسمع صوت اهللا المساند لنا نقترب إليه ونزداد فى صلواتنا وقراءاتنا . ضعفها

 .فتكون حصانة لنا من أى ضيقات مقبلة
 ):۷-٤ع(الرعود السبعة )  ۲( 

ِدُ  َتَكلََّمتي  َما ْعدَ َوبَـ ٤ َعةُ  الرُُّع اتيَها، السَّبـْ ًعا ُكْنتُ  بيَأْصَِ تًا َفَسميْعتُ  َأْكُتَب، َأنْ  ُمْزمي ِْ  السََّماءي  مينَ  َص
ِدُ  بيهي  َتَكلََّمتْ  َما َعَلى اْختيمْ «: ليىَ  ََائيالً  َعةُ  الرُُّع ُتهُ  الَّذيى َواْلَمَالكُ ٥» .َتْكُتْبهُ  َوالَ  السَّبـْ َيًفاوَ  رَأَيـْ  اْلَبْحري  َعَلى ا
، َوَعَلى ََْسمَ ٦ السََّماءي، إيَلى َيَدهُ  َرَفعَ  اَألْرضي َماءَ  َخَلقَ  الَّذيى اآلبيدييَن، أََبدي  إيَلى بياْلَحىِّ  َوَأ  فييَها َوَما السَّ



ِشرُ  احُ حَ صْ األَ   الَعا

γ٣٥٧γ 

ِنُ  الَ  َأنْ  فييهي، َوَما َواْلَبْحرَ  فييَها َوَما َواَألْرضَ  ، اْلَمَالكي  َصِْتي  امي أَيَّ  فيى َبلْ ٧ بـَْعُد، َزَمانٌ  َيُك  َمَتى السَّابيعي
َِِّق، َأنْ  َأْزَمعَ  رُّ  أَْيًضا يَتيمُّ  يـُبَـ  .األَْنبيَياءَ  َعبييَدهُ  َبشَّرَ  َكَما اهللاي، سي

 
كانــت مهمــة القـــديس يوحنــا هــى كتابـــة كــل مـــا يشــاهده مــن رؤى مختلفـــة خــالل هـــذا  :٤ع
ا ســمعه ممــا تكلمــت بــه هــذه الرعــود ولكــن عنــدما شــرع أن يكتــب مــا يــراه ومــ ،)١٩: ١ص(السـفر 

 .ى أوقفه عن كتابة ما سمع وما رأى ولكن يكتفى بأن يختم عليهاذالسبعة جاءه األمر اإللهى ال
 .فعل أمر معناه إغلق عليها أو تكتم على ما جاء بها: اختم على 

رؤيا ألنهـا إلـى أما أنت فاكتم ال"وهذا األمر يذكرنا بما أمر اهللا به دانيال أيًضا إذ أمره قائال 
وطالما أن اهللا لم يسمح ليوحنا بالكتابة وبالتالى لنا بالمعرفـة، فلـيس لنـا أن ) ٢٦: ٨دا" (كثيرة أيام

 .بل نخضع لحكمة اهللا وحكمه فى ثقة مطلقة.. نجتهد أو نخمن ما جاء بهذه الرعود 
 
نه علــــى كرنا بســــلطاذالــــذى رآه ويــــ) المســــيح(لمنظــــر المــــالك  يعــــود يوحنــــا ثانيــــةً  :٦، ٥ع
 ".األرضو واقًفا على البحر "الخليقة 

 .تمهيًدا لما سوف يقوله) أقنوم اآلب(فى إشارة رمزية إلى اهللا أبيه : رفع يده إلى السماء
لتأكيـد القـرار الصـادر مـن اهللا والـذى  "أقسـم"أى استشهد باسم اآلب، وتعبير :  أقسم بالحى

 .على وشك أن يعلنه لنا
النهايـة علـى وشـك القـدوم السـريع ولـن يطـول الزمـان بعـد هـذه  أى: أن ال يكـون زمـان بعـد 

 األزمنة واألحداث 
يــرى قلــة مــن المفســرين أيًضــا والــذين ال يميلــون أن هــذا المــالك هــو المســيح وأن :  مالحظــة

ويقولـون أيًضـا أن كــل ... ال تـأتى مــن المسـيح بـل مـن مـالك يقســم باسـم اهللا " أقسـم بـالحى"كلمـة 
قد تكـون لمـالك مـن الرئاسـات أخـذ بهـاء مـن ) ٣-١(وصفه فى األعداد من  الصفات السابقة فى

 ...أرسله
 .وقد رأينا أنه من األمانة أن نعرض التفسيرين كليهما

 



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣٥٨γ 

المالك السابع فى التبويق، يأتى الميعاد الذى انتظره كل عبيد اهللا " أزمع"متى بدأ : ۷ع
جع الشهداء بانتظاره عن مجيئه الثانى، وشَّ ث عندما تحدَّ ) ٢٤مت(أنبأهم به فى الذى المؤمنين و 
 .والمقصود بالطبع هو بداية األبدية وملك المسيح الالنهائى) ١١-٩: ٦ص(زمًنا يسيًرا 

 هللا بحنانه ال يسمح بالضيقات الصعبة أن تكون طويلة فيأتى بالراحة والفرج سريًعاا، 
فاسندنا يا . َعبَّر عنهرح ال يُ كما أن أيام عمرنا مهما احتوت من ضيقات فسيعقبها نعيم وف

إلهنا حتى ننظر إلى النعيم المقبل فنحتمل بشكر كل ما يمر بنا ونثبت فى إيماننا وجهادنا 
 .حتى النهاية

 
فر الصغير )  ۳(  ):۱۱-۸ع(السِّ

ِْتُ ٨ ْعُتهُ  ََدْ  ُكْنتُ  الَّذيى َوالصَّ ْفرَ  ُخذي  اْذَهبْ «: َوََالَ  أَْيًضا َكلََّمنيى السََّماءي، مينَ  َسمي  الصَّغييرَ  السِّ
ِحَ  َِاَيفي  اْلَمَالكي  َيدي  فيى اْلَمْفُت  َأْعطينيى«: َلهُ  ََائيالً  اْلَمَالكي  إيَلى َفَذَهْبتُ ٩» .اَألْرضي  َوَعَلى اْلَبْحري  َعَلى اْل
َقالَ » .الصَّغييرَ  السِّْفرَ  َفكَ  َفَسَيْجَعلُ  وَُكْلُه، ُخْذهُ «: ليى فـَ ِْ ا َيُكِنُ  َفميكَ  فيى َوَلكينَّهُ  ُمّرا، َج ًِ » .َكاْلَعَسلي  ُحْل

ا َفميى فيى َفَكانَ  َوَأَكْلُتُه، اْلَمَالكي  َيدي  مينْ  الصَّغييرَ  السِّْفرَ  فََأَخْذتُ ١٠ ًِ  َصارَ  َأَكْلُتهُ  َما َوبـَْعدَ . َكاْلَعَسلي  ُحْل
فيى ِْ بُ «: ليى فـََقالَ ١١. ُمّرا َج َنةٍ  َوأَُممٍ  ِبٍ ُشعُ  َعَلى أَْيًضا تـَتَـَنبَّأُ  أَنَّكَ  َيجي  ».َكثييريينَ  َوُمُلِكٍ  َوأَْلسي

 
أصـواًتا مـن مـراًرا سـمع القـديس يوحنـا : والصوت الذى كنت قـد سـمعته مـن السـماء  :۸ع
ومــرات مــن مالئكــة كمــا فــى ) ٤، ٣، ٢، ١ص(نفســه كمــا جــاء فــى  ، مــرات مــن المســيحالســماء

أو إمـا أن يكـون .. سـمعه قـبال ؛ ولهذا نقول هنا أن هـذا الصـوت الـذى يشـير أنـه )٧، ٦، ٥ص(
 .صوت من اهللا صوت غيره بأمر منه

كـان األمـر الصـادر إلـى يوحنـا واضـًحا، وهـو التقـدم وأخـذ هـذا الكتـاب : خذ السفر الصغير 
 ).٢ع(الصغير وكل ما يحويه من نبوات أو أحداث من يد المالك الذى تحدثنا عنه فى 

 
 .ى معرفتهأطاع يوحنا وذهب وسمح له اهللا بأخذه أ :۹ع

 .أى افهمه جيًدا واستوعبه واكتشف ما جاء به من نبوات وأحداث: ُكْلُه 



ِشرُ  احُ حَ صْ األَ   الَعا

γ٣٥٩γ 

أى مــا ســتعرفه عــن بعــض األحــوال، مثــل اضــطهاد الكنيســة أو ارتــداد : يجعــل جوفــك مــًرا 
، وقـد يشـير المعنـى "ُمـرَّة"وانصراف الناس عن المسـيح، سـوف يحـزن قلبـك وتصـير نفسـك متألمـة 

 .التى يقابلها الخادم األمين فى خدمته أيًضا إلى آالم الخدمة
. ألن الكــرازة باســم المســيح هــى عمــل مفــرح وٕان حــوى ألًمــا وتعًبــا: فــى فمــك حلــوا كالعســل 

ويعنى ذلك أيًضا أن هذا السِّْفر الصـغير وٕان حمـل أخبـاًرا مـرة عـن الكنيسـة وحروبهـا، ففيـه أيًضـا 
 .وٕاعالن نصرتها النهائية إعالنات حلوة ومطمئنة عن استمرارية عمل المسيح فيها

 
َد إذ أتـم القـديس يوحنـا مـا أمـر بـه ووجـد مـا ُوِعـ ،هذا العدد هو تفسير لآلية السـابقة :۱۰ع

العـددين يتفـق تماًمـا ويالحـظ أن مـا اسـتخدمه الـوحى اإللهـى مـن تعبيـرات فـى هـذين ... به تماًما 
هـو أيًضـا سـفًرا فوجـد فـى إذ أكـل ) ١٠: ٢، ص٣: ٣ص(مع ما أعلنـه سـابًقا لحزقيـال النبـى فـى 

 ".مراث ونحيب وويل"فمه حالوة كالعسل أما داخله 
 

يوضـــح اهللا ليوحنـــا أن عليـــه أن يســـتمر فـــى عملـــه الكـــرازى والتبشـــيرى مهمـــا كانـــت  :۱۱ع
مــرارة الــنفس وحــروب المعانــدين، وهــو عمــل غيــر محــدود بشــعب معــين أو مملكــة بــذاتها بــل لكــل 

فــال  ،القــديس يوحنــا نفســه إلــى كــل خــادم وكــاهن وأســقفالنــاس فــى كــل زمــان وهــو عمــل يتخطــى 
 .فنا به اهللانبالى بشئ من األتعاب وال حتى بنفوسنا أو راحتها من أجل إتمام ما يكلِّ 

  وٕان زادت المــرارة فــى أجوافنــا  ،إعطنــا يــا اهللا هــذا القلــب النــارى الــذى ال يعــرف إحباًطــا
نا وأعنــــــا وأعطــــــى النصــــــرة لكنيســــــتك دفــــــال ننســــــى مذاقــــــة كالمــــــك الحلــــــو فــــــى أفواهنــــــا؛ شــــــدِّ 

 .آمين...وقطيعك



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ
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 الَحاِدى َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ 
 )الدجال(النبيان ومقـاومة الوحش  

Rη Ε η 
 

 ):۲، ۱ع(اإلحصاء والقياس والفرز )  ۱(

ــــى قَــــاِئالً  اْلَمــــَالكُ  َوَوقَــــفَ  َعًصــــا، ِشــــْبهَ  َقَصــــَبةً  ُأْعِطيــــتُ  ثُــــمَّ ١  َواْلَمــــْذَبحَ  اهللاِ  َهْيَكــــلَ  َوِقــــسْ  قُــــمْ «: ِل
ــاِجِدينَ  ارُ الــ َوَأمَّــا٢. ِفيــهِ  َوالسَّ  ُأْعِطَيــتْ  قَــدْ  ألَنـََّهــا تَِقْســَها، َوالَ  َخارًِجــا فَاْطَرْحَهــا اْلَهْيَكــِل، َخــارِجَ  ِهــىَ  الَِّتــى دَّ

َسةَ  اْلَمِديَنةَ  َوَسَيُدوُسونَ  ِلألَُمِم، نَـْينِ  اْلُمَقدَّ  .َشْهًرا َوَأْربَِعينَ  اثـْ

 
 .الزمن الحالى مقياس لقياس األطوال مثل المتر أو الياردة فى: قصبة شبه عصا : ۱ع
وهى أقدس  ،ِمَر من المالك بأن يقيس الهيكل والمذبحَى يوحنا عصا لقياس األطوال وأُ عطِ أُ 

والساجدين  .ويقيس أيًضا الساجدين بمعنى أن يحصر عددهم ،األجزاء فى الهيكل اليهودى قديًما
 .هم أبناء اهللا الذين يعبدونه فى كنيسته وأهم سماتهم اإلتضاع

 
فـى أهميـة مكـان  تكانت الجزء الخارجى من الهيكل اليهودى وليسـ: لخارجية الدار ا :۲ع

أما المعنى الروحى فلقد أمر المالك القديس يوحنـا أال يقـيس  ،ه فى العدد السابقـالمذبح المشار ل
المنجسين بخطاياهم وأفكارهم الشـريرة ويكونـون ) األمم(الجزء الخارجى أى الخارجين عن اإليمان 

ويســتمر إعثــارهم لمــدة  ،"المدينــة المقدســة"ه ـيس وٕاعثــار العــالم الــذى يريــده اهللا مقدًســا لــســبًبا لتــدن
ثالث سنوات ونصف سنة وهى مدة سطوة الدجال وشروره، والثالث سنوات والنصـف هـى نصـف 

وبالتـالى نسـتطيع القـول بأنهـا مـدة لـن تطـول كثيـًرا ولـيس ألحـد أن  ،عدد سبعة الذى يرمـز للكمـال
 .ان هذا زمًنا حقيقًيا أم زمًنا نبوًيا رمزًيايؤكد إذا ك
  اهللا يشعر بك وسط ضيقاتك، فأنت من أوالده يهتم بك وبعالقتك بكنيسته ويبعد األشرار

يسندك حتى تخرج منها  بل عنك مهما أحاطوا بك، كما أنه ال يسمح بالضيقة أن تطول
 .وتتمتع ببركاته وأمجاده السماوية

 



َشرَ  احُ حَ صْ األَ   الَحاِدى َع
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 ):۱٤-۳ع(إرسال النبيين )  ۲(

َيتَـَنبَّآنِ  ِلَشاِهَدىَّ  َوَسُأْعِطى٣ ُتونـََتانِ  ُهَما َهَذانِ ٤» .ُمُسوًحا الَِبَسْينِ  يـَْوًما، َوِستِّينَ  َوِمَئتَـْينِ  أَْلًفا فـَ  الزَّيـْ
 َوتَْأُكلُ  َفِمِهَما ِمنْ  نَارٌ  ُرجُ َتخْ  يـُْؤِذيـَُهَما، َأنْ  يُرِيدُ  َأَحدٌ  َكانَ  َوِإنْ ٥. اَألْرضِ  َربِّ  َأَمامِ  اْلَقاِئَمَتانِ  َواْلَمَنارَتَانِ 
 يـُْغِلَقا َأنْ  السُّْلطَانُ  َلُهَما َهَذانِ ٦. يـُْقَتلُ  أَنَّهُ  ُبدَّ  الَ  فـََهَكَذا يـُْؤِذيـَُهَما، َأنْ  يُرِيدُ  َأَحدٌ  َكانَ  َوِإنْ . َأْعَداَءُهَما

 َيْضرِبَا َوَأنْ  َدٍم، ِإَلى ُيَحوَِّالَها َأنْ  اْلِمَياهِ  َعَلى ُسْلطَانٌ  ُهَماَولَ  نـُبُـوَّتِِهَما، أَيَّامِ  ِفى َمَطًرا ُتْمِطرَ  الَ  َحتَّى السََّماءَ 
َما َوَمَتى٧. َأرَاَدا ُكلََّما َضْربَةٍ  ِبُكلِّ  اَألْرضَ   َمَعُهَما َسَيْصَنعُ  اْلَهاِويَةِ  ِمنَ  الصَّاِعدُ  فَاْلَوْحشُ  َشَهاَدتـَُهَما، َتمَّ

 َوِمْصَر، َسُدومَ  ُروِحّيا ُتْدَعى الَِّتى اْلَعِظيَمةِ  اْلَمِديَنةِ  َشارِعِ  َعَلى ُجثََّتاُهَما َوَتُكونُ ٨. ُهَماَويـَْقتُـلُ  َويـَْغِلبُـُهَما َحْربًا
 َوِنْصًفا، مٍ أَيَّا َثالَثَةَ  ُجثَّتَـْيِهَما َواألَُممِ  َواألَْلِسَنةِ  َواْلَقَباِئلِ  الشُُّعوبِ  ِمنَ  أُنَاسٌ  َويـَْنظُرُ ٩. أَْيًضا رَبـَُّنا ُصِلبَ  َحْيثُ 

 َويـُْرِسُلونَ  َويـَتَـَهلَُّلوَن، اَألْرضِ  َعَلى السَّاِكُنونَ  ِبِهَما َوَيْشَمتُ ١٠. قـُُبورٍ  ِفى ُتوَضَعانِ  ُجثَّتَـْيِهَما َيَدُعونَ  َوالَ 
بَا َقدْ  َكانَا النَِّبيـَّْينِ  َهَذْينِ  َألنَّ  لِبَـْعٍض، بـَْعُضُهمْ  َهَدايَا  األَيَّامِ  الثَّالَثَةِ  بـَْعدَ  ثُمَّ ١١. ْرضِ األَ  َعَلى السَّاِكِنينَ  َعذَّ

 َكانُوا الَِّذينَ  َعَلى َعِظيمٌ  َخْوفٌ  َوَوَقعَ . َأْرُجِلِهَما َعَلى فَـَوقـََفا اِهللا، ِمنَ  َحَياةٍ  ُروحُ  ِفيِهَما َدَخلَ  َوالنِّْصِف،
َماءِ  ِمنَ  َعِظيًما َصْوتًا َوَسِمُعوا١٢. يـَْنظُُرونـَُهَما  السََّماءِ  ِإَلى َفَصِعَدا» .َهُهَنا ِإَلى اْصَعَدا«: َماَلهُ  قَاِئالً  السَّ

 اْلَمِديَنِة، ُعْشرُ  َفَسَقطَ  َعِظيَمٌة، زَْلَزَلةٌ  َحَدَثتْ  السَّاَعِة، تِْلكَ  َوِفى١٣. َأْعَداُؤُهَما َوَنَظَرُهَما السََّحابَِة، ِفى
َعةُ : النَّاسِ  ِمنَ  َأْسَماءٌ  بِالزَّْلَزَلةِ  َوقُِتلَ  َماءِ  ِإلَلهِ  َمْجًدا َوَأْعَطْوا َرْعَبٍة، ِفى اْلَباُقونَ  َوَصارَ . فٍ آالَ  َسبـْ . السَّ
 .َسرِيًعا يَْأِتى الثَّاِلثُ  اْلَوْيلُ  َوُهَوَذا َمَضى، الثَّاِنى اْلَوْيلُ ١٤

 
الدجال هى ثالث سنوات ونصف، يرسل اهللا نعمة أى لما كانت مدة سطوة الشر : ۳ع

يتنبأن ويعضدان الكنيسة فى المدة نفسها ألن ) نبيين(عن شاهدين  خاصة وقوية جًدا وهى عبارة
بإعتبار أن السنة اليهودية (األلف ومائتين وستين يوًما هى نفس زمن الثالث سنوات ونصف 

 ).يوًما ٣٦٠
إيليا "ن هذين الشاهدين هما أترى الكنيسة األرثوذكسية فى تفسيرات آبائها :  شاهدىَّ 

كما ) ٨ع(ِطَفا إلى السماء وسوف يذوقا الموت الجسدى فى هما بل اختُ إذ لم يمت كال" وأخنوخ
 .سيأتى
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عالمة على حزنهما لما وصل إليه الحال على األرض وما أصاب : البسين مسوًحا 
 ).الدجال(الكثير من المؤمنين وشدة حرب الوحش 

 
كما  ،ن والحياةوصف للنبيين، فالزيتون يرمز للسالم واألما: الزيتونتان والمناراتان : ٤ع

جاءت الحمامة أيام نوح تحمل غصن الزيتون داللة على نهاية الطوفان، وهكذا المنارة أيًضا 
 .ترمز للكنيسة الشاهدة لمسيحها بأنوار تعليمها

أى أن كل ما يتكلمان به من أجل الرب ومصدره الرب وببركة ومساندة اهللا، : أمام الرب 
 .يح ونقى وواضحفهما لن يجامال أحًدا فتعليمهم صر 

   إعطنــى يــا اهللا روح إيليــا وأخنــوخ ألشــهد الســمك وأعلــن حقــك، فتعلــو وتســمو وصــيتك فــوق
 .، أعنى يا رب فإنى ضعيف..تجديف العالم، وال تجعلنى أخاف أو أخشى سوى غضبك

  
وأشير إلى هذا السلطان  ،أعطاهما الرب سلطاًنا طوال زمن خدمتهما على األرض: ٥ع

ن الكالم الخارج من أفواههما يأكل كل تعليم باطل أو تشكيك من ألوذلك فمهما بخروج نار من 
دوب ـوتعبير خروج النار من كالمهما يذكرنا بما حدث بالفعل بين إيليا ومن... الشيطان وأعوانه 

: ١مل٢" (فنزلت نار من السماء وأكلته هو والخمسين الذين له"آحاز الملك عندما وبخه إيليا 
 .يستطيع أحد االقتراب منهما إذ من اقترب منهما تكون نهايته الهالك وال). ١٢-١

 
من قوة سلطانهما أيًضا أن اهللا أعطاهما سلطاًنا على إغالق السماء أى منع : ٦ع

خيراتها، وهذا يذكرنا أيًضا بما صنعه إيليا من إغالق السماء عن المطر لمدة ثالث سنوات 
لشرير، وكذلك لهما سلطان وقوة اهللا التى أعطاها أيام آخاب الملك ا) ١: ١٧مل١(ونصف 

 ).٢٠: ٧خر(ل مياه النيل إلى دم لموسى عندما حوَّ 
هو أن اهللا أعطاهما سلطاًنا وقوة تفوق كل قوة للبشر ) ٦، ٥(والمعنى اإلجمالى للعددين 

 .وجه األرض كلها ىليعمال ما يريدان عل
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   أودعــه اهللا فــى كنيســته لمغفــرة خطايــا التــائبين الحبيــب بالســلطان الــذى أيهــا أال يــذكرنا هــذا
أن كـل مـا تربطونـه علـى "من خالل سر الكهنـوت وسـر اإلعتـراف عنـدما قـال لرسـله األطهـار 

" األرض يكـــون مربوًطـــا فـــى الســـماء وكـــل مـــا تحلونـــه علـــى األرض يكـــون محلـــوًال فـــى الســـماء
لتنال مغفرة اهللا ومكاًنا فى ، فانتهز يا أخى هذه الفرصة واستمتع بهذا السلطان )١٨: ١٨مت(

 .السماء
 
طان يأى نهاية المدة المحددة من قبل اهللا لنزولهما ومقاومتهما للش: تمما شهادتهما : ۷ع

 .وشهادتهما
والهاوية أى الجحيم هى  ،الشيطان نفسه بكل قوته وسلطانه: الوحش الصاعد من الهاوية 

 .مكان ملكه وسلطانه وٕاشارة واضحة لطبيعته
َى له وبسماح من عطِ أُ  ،بعدما رأى الشيطان ما صنعه هذان النبيان: رًبا ويغلبهما يصنع ح

اهللا أن يستجمع كل قوى الشر ويتمكن من قتل النبيين، ولكن سلطانه محدود فهو على األجساد 
ال تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس ال يقدرون "فقط دون األرواح، ولنتذكر قول ربنا 

 ).٢٨: ١٠مت" (وهاأن يقتل
 
عظيمة فى أعين الشر واألشرار ألنها ترمز لسلطان الشيطان : المدينة العظيمة : ۸ع

 .وأعماله فيها
 .تشبه أو ترمز إلى: تدعى روحًيا 
 .رمزت سدوم ومصر قديًما للممالك الوثنية الشريرة التى قاومت اهللا: سدوم ومصر 

بالطبع صلب المسيح بأورشليم ولكن ألن المعنى روحى فالمقصود : حيث صلب ربنا 
بالمعنى العام لآلية أن الشر الكامن فى العالم الرافض هللا والذى صلب بشره رب المجد، معتقًدا 

 .انتصاره عليه، هو نفسه ذات الشر الذى قتل هذين النبيين
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ال شفقة بل بكل شماته حال يجتمع األشرار من كل جهة وأمة ومكان ليتأملوا ب: ۱۰، ۹ع
وكأن الشر يريد أن يشفى غليله من هذين الشاهدين اللذين أقلقاه  ،هذين النبيين بعد مقتلهما

 وهذه ثالثة أيام ونصفطوال الزمن السابق، ومن فرط قساوة الشر فقد أبقى الجثتين ولم يدفنهما 
 .قصيرزمن ولكنه ... قد تكون زمًنا حقيقًيا أو مجازًيا المدة 

أن مملكة الشر بكل أفرادها يهنئون بعضهم بعًضا بمقتل النبيين .. ومن مظاهر الشماتة 
 .ويرسلون الهدايا وكأن ما حدث يمثل عيًدا وانتصاًرا لهم

علة وسبب فرح العالم الشرير هو  : ذبا الساكنين على األرضقد عَّ  األن هذين النبيين كان
ارات التى حملها النبيان لهم بل أيًضا بعض الضربات إنه استراح من التوبيخ والتبكيت واإلنذ

 ).٦ع(التى أنزالهما على العالم بسبب شره 
  فبدال من االستجابة إلنذارات اهللا وتأديباته التـى يرسـلها علـى  ،وهكذا األشرار فى كل زمان

ويحاولون  فم قديسيه وخدامه األمناء، كثيًرا ما يريد األشرار التخلص منهم ألنهم ينبهون الناس
والبابـا " ذهبـى الفـم"و" يوحنـا المعمـدان"القـديس مع مثل ما حدث  ،إبعادهم عن طريق الشيطان

وانـزع ... إجعـل قلبـى دائًمـا طائًعـا لصـوتك خاضـًعا لـه  ىفأرجوك يا إله". أثناسيوس الرسولى"
 .عنه كل قساوة ورفض وعناد

 
، )ثالثة أيام ونصف(هم بعد الفرح القصير الذى تمتع به األشرار فى شماتت: ۱۱ع

امته المجيدة زلزلة لكل مملكة الشر يأعادهما اهللا للحياة بقوته وبشكل إعجازى، وكما كانت ق
قيامة النبيين الشاهدين سببت خوًفا عظيًما ورعًبا على أركان العالم الشرير الذى فا أيًضا ذهك

 .كان يتأمل بعجرفة إنتصاره الزائف عليهما
 
اهللا الذى يكرم أبناءه القديسين األمناء يعلن إكرامه لهما : السماء سمعا صوتا من : ۱۲ع

 فى سحابة فصعدا إلى السماء على مثال صعود الرب نفسه ،فينادى عليهما بالصعود إلى السماء
كما نظر التالميذ صعود المسيح نظر األعداء األشرار صعودهما فكان نصًرا و ، )٩: ١أع(

 .ا لمملكة الشرا وعارً للنبيين وخزيً  يالً لوٕاك
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  ا فـإن نهايتـه معروفـة، وٕان بـدا لنـا أن لـه سـلطان أشكرك يا رب ألنه وٕان انتصـر الشـر حيًنـ
علـى أبنائـك فــإن يـدك القويـة تعطــيهم قيامـة ومجـًدا وتكريًمــا وٕاعالًنـا لقداسـتهم حتــى بعـد مــوتهم 

 .مثل ما حدث مع كثير من الشهداء القديسين
 

 .صعود الشاهدين إلى السماء أى لحظة: فى تلك الساعة : ۱۳ع
 .كناية عن إعالن غضب اهللا وسخطه على األشرار والوحش: زلزلة عظيمة 
 .بعد أى أن هذا كان انتقاًما نسبًيا من اهللا لكن الدينونة العامة لم تأتِ : ُعشر المدينة 

فتحدث  ،عند صعود الشاهدين إلى السماء يظهر اهللا شيًئا من غضبه على مملكة الشر
رهم القديس يوحنا ة عظيمة تهز أركانها وأساساتها ويسقط من األشرار ُعشر الناس ويقدِّ زلزل

 .والرقم هنا رمزى بالطبع ومعناه الكثرة النسبية ألن السبعة واأللف من أرقام الكمال ،بسبعة آالف
تعنى أن اهللا فى قضائه العادل يعلم تماًما لمن يوجه ضربته وكأن هذا : أسماء من الناس 

 .ا ألناس معلومة باالسم لدى اهللاإلنتقام موجهً ا
الخوف والرعب الذى اعترى األشرار انتزع منهم إعتراًفا بقوة إله هذين : أعطوا مجًدا 

 .الشاهدين فقدموا له تمجيًدا وعرفوا أنه هو اإلله الحقيقى
 
حمل ضربة جيوش والويل الثانى ) ١٣: ٨ص(هو ضربة الجراد  الويل األولكان : ۱٤ع

وكذلك ضربات النبيين الشاهدين، وبنهاية قصتهما يعلن الوحى نهاية ) ١٢: ٩ص(لفرسان ا
 .الويل الثانى ولكنه ينبهنا لوجود ويل ثالث

 
 ):۱۹-۱٥ع(البوق السابع )  ۳(

َماءِ  ِفى َعِظيَمةٌ  َأْصَواتٌ  َفَحَدَثتْ  السَّاِبُع، اْلَمَالكُ  بـَوَّقَ  ثُمَّ ١٥  َمَماِلكُ  تْ َصارَ  َقدْ «: قَائَِلةً  السَّ
 اهللاِ  َأَمامَ  اْلَجاِلُسونَ  َشْيًخا َواْلِعْشُرونَ  َواَألْربـََعةُ ١٦» .اآلِبِدينَ  أََبدِ  ِإَلى َفَسَيْمِلكُ  َوَمِسيِحِه، ِلَربـَِّنا اْلَعاَلمِ 
 ُكلِّ  َعَلى اْلَقاِدرُ  اِإلَلهُ  رَّبُّ ال أَيـَُّها َنْشُكُركَ «: قَائِِلينَ ١٧ لِلَّهِ  َوَسَجُدوا ُوُجوِهِهمْ  َعَلى َخرُّوا ُعُروِشِهْم، َعَلى

 فَأََتى األَُممُ  َوَغِضَبتِ ١٨. َوَمَلْكتَ  اْلَعِظيَمةَ  ُقْدرََتكَ  َأَخْذتَ  ألَنَّكَ  يَْأِتى، َوالَِّذى َكانَ  َوالَِّذى اْلَكاِئنُ  َشْىٍء،
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يِسينَ  ألَْنِبَياءِ ا ِلَعِبيِدكَ  اُألْجَرةُ  َوِلتُـْعَطى لِيَدانُوا، اَألْمَواتِ  َوَزَمانُ  َغَضُبكَ   الصَِّغارِ  اْسَمَك، َواْلَخائِِفينَ  َواْلِقدِّ
َفَتحَ ١٩» .اَألْرضَ  يـُْهِلُكونَ  َكانُوا الَِّذينَ  َولِيُـْهَلكَ  َواْلِكَباِر، َماِء، ِفى اهللاِ  َهْيَكلُ  َوانـْ  َعْهِدهِ  تَاُبوتُ  َوَظَهرَ  السَّ

 .َعِظيمٌ  َوبـََردٌ  َوزَْلَزَلةٌ  ُعودٌ َورُ  َوَأْصَواتٌ  بـُُروقٌ  َوَحَدَثتْ  َهْيَكِلِه، ِفى

 
نهاية الحديث عن مالك البوق السادس فـى نهايـة األصـحاح التاسـع واحتـوى  تكان: ۱٥ع

األصحاح العاشر والحادى عشر حتى اآلية السابقة أحداثًا إعتراضية ونعود اآلن للمالك السـابع 
 .والبوق األخير

ق المـــالك الســـابع أعلـــن فـــى الســـماء بتهليـــل عظـــيم، اشـــتركت فيـــه كـــل الخليقـــة  عنـــدما بـــوَّ
السمائية، نهاية األحداث والضربات الغاضـبة والُمؤدِّبـة، واآلن جـاء إعـالن النصـرة النهائيـة علـى 
مملكـــة الشـــر وصـــار العـــالم كلـــه خاضـــًعا لســـلطان اهللا اآلب وابنـــه الوحيـــد الـــذى أعلـــن بأصـــوات 

 .التمجيد بداية ملكه الالنهائى
 
 .)٤: ٤راجع ص(: العشرون قسيًسا األربعة و : ۱۷، ۱٦ع

مقـدمين التسـبيح والشـكر ) ١٠: ٤ص(خر وسـجد األربعـة والعشـرون قسيًسـا كمـا فعلـوا قـبال 
واإلكرام، وكان تسبيحهم فى هذه المـرة موضـوعه تقـديم الشـكر علـى عمـل اهللا فـى القصـاص مـن 

 الالنهائيـة فـى صــنع مملكـة الشـر ودحضـها ونشـر ُملكـه، ورجـوع العــالم لإليمـان وٕاعـالن قـدرة اهللا
 .وتدبير كل هذا

 .أى أنها كانت دائًما لك ولكنك أعلنتها فى الوقت المناسب: أخذت قدرتك العظيمة 
 
ولكن غضـب األمـم ال يحسـب  ،غضبت األمم الشريرة وتألمت كنيستك زمًنا بسببهم: ۱۸ع

 .يخشاه الجميع وهو ما حدث وأتى بالفعل نأمامك شيًئا فغضبك هو ما يجب أ
 .أى زمن األشرار ودينونتهم: مان األموات ز 

 .أى المكافأة وميراث الملكوت: تعطى األجرة لعبيدك 
 :وقد شملت هذه المكافأة 



َشرَ  احُ حَ صْ األَ   الَحاِدى َع

γ٣٦٧γ 

 .أى من شهدوا وخدموا كلمة اهللا وأوصلوها وفسروها للناس: األنبياء 
 .كل من سار فى مخافة اهللا محاوًال إرضائه بتنفيذ وصاياه: القديسين 

 .كل من وضع مخافة اهللا أمامه حتى ال يخطئ: الخائفين اسمك 
 .أى الجميع ممن تبعوك مهما كانت مكانتهم أو أعمارهم: الصغار والكبار 

أما من أتعبوا األرض وأهلكوا الكثيرين بشـرورهم فسـيكون لهـم بمثـل مـا صـنعوا أى عـدل اهللا 
 .يستوجب هالكهم األبدى

 
جد اهللا الكامـل فـى األبديـة ويعنـى دخـول أى أعلن م: إنفتح هيكل اهللا فى السماء : ۱۹ع

 .األبرار المؤمنين للتمتع بالوجود األبدى معه
ــابوت العهــد  كــان تــابوت العهــد يرمــز دوًمــا للحضــرة الدائمــة هللا فــى وســط شــعبه، : ظهــر ت

وظهور تابوت العهد هنا معناه تأكيـد النفتـاح الهيكـل وتمتـع الجميـع بهـذه الحضـرة والمثـول الـدائم 
 .أمام اهللا

فى هذا الجـزء مـن اآليـة معنيـان، األول يوضـح : حدثت بروق وأصوات ورعود وبرد عظيم 
 .أن الوجود فى الحضرة اإللهية هو حضور مهيب ألن كل هذه الظواهر مرتبطة بالمجد اإللهى

والمعنى الثانى هو أن هيكل اهللا الذى يتمتع فيه أوالده بالوجود معه، هو نفسه مصدر عدله 
إذ كلمـا جـاءت فـى الكتـاب " الَبـَرد"كامه وعقوباته لألشرار، وهذا يتمشى مع كلمة وتصدر منه أح

 .المقدس تحمل معنى العقوبة باألكثر
  وقد أعطيتنا أيًضـا أن .. يا إلهى ما أجمل الوجود معك والتمتع بك فى هيكلك السمائى

حصـــل علـــى نقـــف بهيكلـــك المقـــدس فـــى كنيســـتك هنـــا فنحســـب كالقـــائمين فـــى الســـماء وكأننـــا ن
إجعلنـا مسـتحقين يـا سـيدى أن نكمـل أيـام غربتنـا الجسـدية فـى ... عربون المجد الدائم االبـدى 

 .مخافتك ورضاك حتى نتمتع بما أعددته لنا من قبل تأسيس العالم



 ا الالَُّهوتِىِّ ُرْؤَيا ُيوَحنَّ  

γ٣٦٨γ 

 

انِى احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ
 الشيطان يقـاوم الكنيسة

Rη Ε η 
 

يشمل اإلصحاحان الثانى والثالث عشر مشهًدا لصورة الكنيسة وحروبها مـع : مقدمة عامة 
والثانيـة مـع وحـش من السماء الشيطان فى ثالث صور، األولى منها مع التنين الذى كان أصله 

والمعنـى العـالم لإلصـحاحين هـو أن حـرب  ،األرضمـن  والثالثـة مـع وحـش طـالعمن البحـر طالع 
 .الشيطان للكنيسة حرب دائمة منذ والدتها وفى كل مكان

 

 ):٦-۱ع(مقاومة الشيطان )  ۱(

َماءِ ١ َها، َوَعَلى رَْأِسهَ : َوَظَهَرْت آيٌَة َعِظيَمٌة ِفى السَّ ا اْمَرَأٌة ُمَتَسْربَِلٌة بِالشَّْمِس، َواْلَقَمُر َتْحَت رِْجَليـْ
َنىْ  َعًة ِلَتِلدَ ٢َعَشَر َكوَْكًبا،  ِإْكِليٌل ِمِن اثـْ َلى َتْصُرُخ ُمَتَمخَِّضًة َوُمتـََوجِّ َوَظَهَرْت آيٌَة ُأْخَرى ِفى ٣. َوِهَى ُحبـْ

َعُة تِ  ،ُهَوَذا تِنِّيٌن َعِظيٌم َأْحَمرُ : السََّماءِ  َعُة ُرُؤوٍس َوَعَشَرُة قـُُروٍن، َوَعَلى ُرُؤوِسِه َسبـْ َوَذنـَُبُه ٤. يَجانٍ َلُه َسبـْ
َماِء َفَطَرَحَها ِإَلى اَألْرضِ  َحتَّى يـَْبَتِلَع  ،َوالتـِّنِّيُن َوَقَف َأَماَم اْلَمْرَأِة اْلَعِتيَدِة َأْن تَِلدَ . َيُجرُّ ثـُْلَث ُنُجوِم السَّ

ًنا ذََكًرا َعِتيًدا َأْن يـَْرَعى َجِميَع اُألمَ ٥. َوَلَدَها َمَتى َوَلَدتْ  َواْخُتِطَف َوَلُدَها . ِم ِبَعًصا ِمْن َحِديدٍ فـََوَلَدِت ابـْ
ِلَكْى يـَُعوُلوَها ُهَناَك أَْلًفا  ،َحْيُث َلَها َمْوِضٌع ُمَعدٌّ ِمَن اهللاِ  ،َواْلَمْرَأُة َهَرَبْت ِإَلى اْلبَـرِّيَّةِ ٦ِإَلى اِهللا َوِإَلى َعْرِشِه، 

 .َوِمَئتَـْيِن َوِستِّيَن يـَْوًما

 
 .وحدثًا عجيًبامشهًدا : آية عظيمة  :۱ع

 ).شمس البر(الكنيسة الملتحفة بمسيحها : امرأة متسربلة بالشمس 
قـد يرمـز القمـر هنـا ألجسـاد وذخـائر القديسـين وقصـص أتعـابهم التـى : القمر تحت رجليهـا 

 .تقف عليها الكنيسة فتزداد بهاًء وجماالً 
أى (نـــى عشـــر كوكًبـــا واإلث... اإلكليـــل يرمـــز للُملـــك والســـلطان دائًمـــا : علـــى رأســـها إكليـــل 

 .الرسل تالميذ المسيح األطهار هم سلطانها وكرازتها وسر كهنوتها



انِى احُ حَ صْ األَ  َشرَ  الثَّ  َع

γ٣٦٩γ 

والمعنى الذى يحمله العدد األول ُجملًة هـو صـورة مشـرقة للكنيسـة التـى تعلـن أن سـّر قوتهـا 
هـــو التصـــاقها بالمســـيح النـــور الحقيقـــى، محمولـــة علـــى إيمـــان وجهـــاد وضـــياء فضـــائل قديســـيها، 

وهـذه . سر كهنوتها الُمَسلَّم من المسيح للرسل األطهـار بنفختـه الطـاهرة المقدسـة وسلطانها فى قوة
وترمز . االمرأة ترمز أيًضا للعذراء مريم وولدها المسيح كما تذكر تسبحة يوم الخميس فى كنيستنا

 .أيًضا للنفس المحبة هللا التى يحاربها الشيطان وتلد فضائل كثيرة بالمسيح
 
 .الم الوالدة الشديدةآ: تصرخ متمخضة  :۲ع

الكنيســة منــذ أيامهــا األولــى هــى أم ناضــجة قــادرة علــى الــوالدة، وآالمهــا تشــير إلــى جهادهــا 
 .فى قلوب أبنائها أو بمعنى آخر تلد أبناء أشداء فى اإليمان" اهللا الكلمة"الدائم فى أن تلد 

 
 .حدثا آخر: آية أخرى  :۳ع

 .ه وشدته ودمويتهإشارة إلى الشيطان فى شر : تنين عظيم أحمر 
 .إشارة إلى قوة أفكاره وتعددها وتنوعها: سبعة رؤوس 

وعشـرة قـرون معناهـا أنـه يسـتخدم  مالقـرن فـى الحيـوان يمثـل قوتـه فـى الهجـو : قـرون  ةعشر 
 .كل قوته وطاقاته

 .أى له سلطان على أوالده وجنوده ومن يتبعونه فى العالم كله: رأسه سبعة تيجان  ىعل
 
 .هذيل: ذنبه  :٤ع

، واآليـة هنـا هـى )كالتمسـاح أو العقـرب(يعتبر الذنب فى بعـض الكائنـات هـو أقـوى مـا فيهـا 
إستمرار لشرح قوة الشيطان فتصف ذيله بالقوة التى اسـتطاع بهـا إسـقاط المالئكـة التـى تبعتـه عنـد 
سقوطه، وذكر عدد الثلث إشارة لقوته من ناحية ولكن أيًضا أن من تمكن مـن إسـقاطهم هـو عـدد 

 .دود إذ بقى الثلثانمح
 .يعلن تحديه للكنيسة: وقف أمام المرأة 



 ا الالَُّهوتِىِّ ُرْؤَيا ُيوَحنَّ  

γ٣٧٠γ 

الولــد هنــا إشــارة مباشــرة للســيد المســيح ذاتــه الــذى تريــد الكنيســة أن تلــده فــى : يبتلــع ولــدها 
 .بص لميالده حتى يقتل عمل الكنيسة فى الكرازة بالمسيحر أبنائها والشيطان يت

 
شـخص المسـيح ذاتـه الـذى أراد الشـيطان المعنى هنا واضح ومباشر وال يحتمل سوى  :٥ع

فــتحطمهم .. أعطيــك األمــم ميراثًــا"أن يبتلعــه بــالموت فــابتلع هــو المــوت، وهــو الــذى تنبــأ عنــه داود 
 ).٩: ٢مز" (بقضيب من حديد

 .أى يقبل الجميع من كل مكان طالما آمنوا به وبوصاياه: يرعى جميع األمم 
 .توضح قوة سلطانه على أعدائه: عصا من حديد 

 .إشارة إلى قيامته وصعوده وجلوسه عن يمين اآلب: أختطف إلى اهللا وٕالى عرشه 
 
 .أى ابتعدت ونجت من أذى الشيطان: المرأة هربت  :٦ع

تجد الكنيسة راحتها فى البرية بالبعد عن عالم الخطية حيث يعولها إلهها بالتمام، كما أعال 
يناء، والبريــة أيًضــا تشــير إلــى التقشــف وزهــد فــى بريــة ســ اإيليــا وأعــال شــعبه طــوال األربعــين عاًمــ

ـــه ـــه، اســـتطاع أن يبطـــل حـــروب . العـــالم وملذات فطالمـــا كـــان اإلنســـان متجـــرًدا مقـــًال فـــى احتياجات
 .الشيطان إذ تفقد الماديات سلطانها عليه

 .أى اهللا بسبق علمه أعد لها كل ما يلزمها طوال زمن غربتها عن العالم: لها موضع معد 
 ).٣: ١١راجع ص(ترمز للزمن القصير الذى يعقبه األبدية : ...  ألفا ومائتين

  إن محبة العالم كثيًرا ما تعطلنا وتعوقنا عن اإلنطالق إليك والتمتع ... إلهى الحبيب
؛ أعطنا نحن أيًضا أن نترك ما ...بك، طوباهم آباء البرية الذين تركوا كل شئ من أجلك

 .يشغلنا عنك لنفوز أيًضا بصحبتك
 

 
 

 



انِى احُ حَ صْ األَ  َشرَ  الثَّ  َع

γ٣٧١γ 

 ):۱۲-۷ع(طرد الشيطان من السماء )  ۲( 

َوَلْم ٨َوَحاَرَب التـِّنِّيُن َوَمالَِئَكُتُه  ،ِميَخائِيُل َوَمالَِئَكُتُه َحارَبُوا التـِّنِّينَ : َوَحَدَثْت َحْرٌب ِفى السََّماءِ ٧
اْلَمْدُعوُّ ِإْبِليَس  ،يُن اْلَعِظيُم، اْلَحيَُّة اْلَقِديَمةُ َفطُِرَح التـِّنِّ ٩. ا، فـََلْم يُوَجْد َمَكانـُُهْم بـَْعَد َذِلَك ِفى السََّماءِ وْ يـَْقوَ 

َوَسِمْعُت َصْوتًا َعِظيًما ١٠. طُِرَح ِإَلى اَألْرِض، َوطُرَِحْت َمَعُه َمالَِئَكُتهُ  ،َوالشَّْيطَاَن، الَِّذى ُيِضلُّ اْلَعاَلَم ُكلَّهُ 
َماءِ  ا َوُقْدرَتُُه َوُمْلُكُه َوُسْلطَاُن َمِسيِحِه، ألَنَُّه َقْد طُِرَح اْلُمْشَتِكى اآلَن َصاَر َخَالُص ِإَلِهنَ «: قَاِئًال ِفى السَّ

َوِبَكِلَمِة  َخُروفِ َوُهْم َغَلُبوُه ِبَدِم الْ ١١. الَِّذى َكاَن َيْشَتِكى َعَلْيِهْم َأَماَم ِإَلِهَنا نـََهارًا َوَلْيالً  ،َعَلى ِإْخَوتَِنا
َماَواُت َوالسَّاِكُنوَن ِفيَها١٢. َحَياتـَُهْم َحتَّى اْلَمْوتِ  َشَهاَدتِِهْم، َوَلْم ُيِحبُّوا َرِحى أَيـَّتُـَها السَّ . ِمْن َأْجِل َهَذا افـْ

 ».َوبِِه َغَضٌب َعِظيٌم، َعاِلًما َأنَّ َلُه َزَمانًا َقِليالً  ،َوْيٌل ِلَساِكِنى اَألْرِض َواْلَبْحِر، َألنَّ ِإْبِليَس نـََزَل ِإلَْيُكمْ 

 
أى الكثيــر مــن اآلبــاء أن هــذا المشــهد كلــه أى هــذه األعــداد الثالثــة تتحــدث عــن ر  :۹-۷ع

أمـــور حـــدثت قبـــل خلقـــة اإلنســـان وبالتـــالى تكـــون هـــذه الحـــرب هـــى حـــرب أقامهـــا رئـــيس المالئكـــة 
ــا، ألنــه ال  ميخائيــل علــى الشــيطان وكــل أتباعــه ممــن أضــلهم وتمكــن ميخائيــل مــن طــردهم جميًع

وأصـحاب هـذا الـرأى  .وطه مـاثال أمـام اهللا ضـمن خليقتـه النورانيـةيعقـل أن يبقـى الشـيطان بعـد سـق
من أين جئت فأجاب الشيطان مـن "يدللون عليه بما جاء فى سفر أيوب عندما سأل اهللا الشيطان 

ومعنى هـذا أن سـلطان الشـيطان صـار قاصـًرا علـى األرض بعـد ) ٧: ١أى" (الجوالن فى األرض
 .سقوطه وطرده

ا المشــهد ويعتبــرون أن مــا رآه ذتفســير فإنــه يبعــد عــن تحديــد زمــن هــأمــا الــرأى اآلخــر فــى ال
فــى حربهــا ضــد الشــيطان فــى زمــن غربتهــا فتنحســر قــوة  ،يوحنــا هنــا يمثــل مســاندة الســماء للكنيســة

والتعبير هذا معزى جًدا للكنيسـة فبـالرغم مـن قـوة التنـين إال إنـه أضـعف مـن رئـيس  .الشيطان جًدا
 .المالئكة ميخائيل ومالئكته

 .تعبير للداللة على قوة الشيطان: التنين العظيم 
 .وهو لقبه أيًضا بعدما اتخذ شكل الحية عندما أغوى آدم وحواء: الحية القديمة 

 ."المخاصم أو الخصم"أكثر األسماء المعروف بها وهو بالعبرانية ومعناه : الشيطان 
 ".المشتكى"االسم اليونانى له ومعناه : إبليس 
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ــذى يضـــل الع ـــم ال " الكــذاب وأبــو الكــذاب"وذلــك بخداعــه وتصــديق النــاس لــه علــى أنــه : ـال
 ).٤٤: ٨يو(

إشـارة إلـى أن قوتـه محـدودة، أمـام رئـيس المالئكـة ميخائيـل الـذى هزمــه : طـرح إلـى األرض 
 .وطرده
  المالئكـــة عنـــا ومســـاعدتهم لنـــا فـــى كـــل  تاهللا فـــى محبتـــه يســـندنا فـــى جهادنـــا بشـــفاعا

 .غل هذه المحبة ونقيم صداقة معهم فنتقوى ونتقدم بثقة فى حياتنا الروحيةفليتنا نست. أعمالنا
 .إعالًنا جديًدا بصوت مرتفع قام به أحد المالئكة: سمعت صوًتا عظيًما  :۱۰ع

هــو مــن ألنــه ونســب الخــالص هللا  ،أى خــالص كــل المــؤمنين باســمه:  صــار خــالص إلهنــا
 .قدمه للبشر

 ).٩ع(ًجا أى طرح الشيطان خار : طرح المشتكى 
ــيهم ـيشــ أى عمــل الشــيطان هــو الشــكاية وحســد أبنــاء اهللا ومقــاتلتهم كمــا جــاء فــى : تكى عل

 ).١١: ١أى(
 .كناية عن مثابرة ونشاط الشيطان فى اإليقاع بأبناء اهللا: ليًال ونهاًرا 

بسقوط الشيطان من السماء وٕانحساره فى األرض أعلنت الخليقة السمائية تمجيدها هللا اآلب 
ه أى ابنــه الوحيــد، وهــذا التمجيــد عبــارة عــن شــكر هللا علــى نصــرته وتــدبيره للخــالص بابنــه ومســيح

 .الفادى وٕاعالن ملكه وسلطانه األوحد واألبدى
 
 .أى تمت النصرة ألبناء اهللا:  هم غلبوه :۱۱ع

أى دم المســـــيح المســـــفوك علـــــى عـــــود الصـــــليب والمقـــــدم للعـــــالم مـــــن أجـــــل :  دم الخـــــروف
 .الخالص

 .أى اإليمان الذى قبلوه وكرزوا به وتألموا وربما استشهدوا من أجله:  كلمة شهادتهم
يقــدم هــذا العــدد ســر نصــرة أبنــاء اهللا المــؤمنين، فلقــد احتمــوا بــدم المســيح المبــذول عــنهم مــن 
ــا فيــه  ــدم للخــالص ومــن خــالل ســر اإلفخارســتيا الــذى يقــدم لن خــالل إيمــانهم بقــوة وفاعليــة هــذا ال

قدس؛ وأيًضا صارت حياتهم تشهد للمسيح فى كل التصرفات وفى احتمال المسيح دمه الكريم واأل
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ويقــدم لنــا القــديس يوحنــا ِعلــة احتمــالهم وتمســكهم، وهــى أنهــم أحبــوا  ،آالم اإلضــطهاد مهمــا كانــت
 .إلههم المسيح أكثر من حياتهم فلم يهتموا بما يحدث لهم حتى لو كان الموت نفسه

 
ومـن أجـل ) ١٠ع(ن الخـالص وسـلطان المسـيح أى مـن أجـل إعـال: من أجل هذا  :۱۲ع

  .)١١ع(نصرة أبناء اهللا 
وجهت الدعوة بالفرح والتهليل للخليقـة السـمائية بكـل مـا فيهـا مـن أجـل األحـداث السـابقة مـن 
طرح الشيطان إلى األرض وانحساره وٕاعالن نصرة وسـلطان المسـيح وكـذلك نصـرة كـل أبنائـه مـن 

 .فى الخالص خالل قبولهم اإليمان بفاعلية دمه
 ...أى تحذير لجميع السكان باألرض من شدة ما هو آتى: ويل لساكنى األرض 

إذ علم الشيطان أنه له زمًنـا قلـيًال قبـل مجـئ المسـيح الثـانى وٕاعـالن الدينونـة العامـة، صـار 
غضــب فشــله عظيًمــا مثــل الحيــوان الجــريح ولهــذا فهــو مزمــع أن يصــب غضــبه علــى الكنيســة فــى 

 .ديدةحروب متنوعة وش
 

 ):۱۷-۱۳ع(ب على الكنيسة األرضية رالح)  ۳(

نِّيُن أَنَُّه طُِرَح ِإَلى اَألْرِض، اْضَطَهَد اْلَمْرَأَة الَِّتى َوَلَدْت االْبَن الذََّكَر، ١٣ فَُأْعِطَيِت ١٤َوَلمَّا رََأى التـِّ
ِة ِإَلى َمْوِضِعَها، َحْيُث تـَُعاُل َزَمانًا َوَزَمانـَْيِن َوِنْصَف َزَماٍن ِلَكْى َتِطيَر ِإَلى اْلبَـرِّيَّ  ،اْلَمْرَأُة َجَناَحِى النَّْسِر اْلَعِظيمِ 

فََأَعاَنِت ١٦. ِلَتْجَعَلَها ُتْحَمُل بِالنـَّْهرِ  ،فَأَْلَقِت اْلَحيَُّة ِمْن َفِمَها َورَاَء اْلَمْرَأِة َماًء َكنَـْهرٍ ١٥. ِمْن َوْجِه اْلَحيَّةِ 
نِّيُن ِمْن َفِمهِ  َوفـََتَحتِ  ،اَألْرُض اْلَمْرَأةَ  تَـَلَعِت النـَّْهَر الَِّذى أَْلَقاُه التـِّ فـََغِضَب التـِّنِّيُن ١٧. اَألْرُض َفَمَها َوابـْ

الَِّذيَن َيْحَفُظوَن َوَصايَا اِهللا، َوِعْنَدُهْم َشَهاَدُة َيُسوَع  ،َعَلى اْلَمْرَأِة، َوَذَهَب لِيْصَنَع َحْربًا َمَع بَاِقى َنْسِلَها
 .اْلَمِسيحِ 

 
، ولكـن اهللا بنعمتـه )١٢ع(بالضبط ما تم اإلنذار به فى العـدد السـابق  حدث :۱٤، ۱۳ع

منتظـرو الـرب يجـددون "أعطى الكنيسة جناحين تستطيع بهما اإلرتفاع فوق كـل حـروب الشـيطان 
، وهــذان الجناحــان همــا موضــع تــأمالت الكثيــر مــن )٣١: ٤٠إش" (قــوة يرفعــون أجنحــة كالنســور

 :ن رأىاآلباء، فمنهم م
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 .اللذان يرتفع اإلنسان بهما إلى سموات التأمل الشاهقة) القديم والجديد(أنهما العهدان  )أ   
 .أو أنهما اإليمان واألعمال اللذان هما جناحا الخالص والوصول إلى الملكوت ) ب 
 .أو هما أعظم الوصايا فى محبة اهللا من كل القلب ومحبة اإلنسان ألخيه اإلنسان )جـ

 .ومنهم من رأى أيًضا أنهما جناحا الصالة والصوم النقيان اللذان تستقيم بهما عبادة اهللا ) د  
 ).٦ع(راجع : تطير إلى البرية حيث ُتَعال 

أيًضــا مــع اخـتالف التعبيــر، فكلمــة ) ٦ع(مثـل مــا جــاء فـى : زماًنــا وزمــانين ونصــف زمــان 
ث سـنوات ونصـف أو ألـف أى ثـال) نصـف سـنة+ سـنتين + سـنة (زمن تعنى سنة فيكون المعنى 

وقـد تكـرر هـذا الزمـان مـراًرا ويعنـى دائًمـا مـدة محـدودة إذ هـو نصـف رقـم ... ومائتان وستون يوم 
والمعنــى المــراد جملــة هــو أن الكنيســة ســتكون محفوظــة فــى البريــة ... الســبعة الــدال علــى الكمــال 

 .نة المجد فى األبديةالتى أعدها لها اهللا طوال زمن اضطهادها القصير نسبًيا مقارنة بأزم
 
فـــى حـــرب جديـــدة إلغـــراق الكنيســـة فـــى العـــالم أخـــرج الشـــيطان مـــن فمـــه مـــاًء كثيـــًرا  :۱٥ع

يـة ر وهذه المياه تشير إلى جمـوع العـالم الشـريرة الكثيـرة التـى تريـد أن تحمـل الكنيسـة مـن الب" كنهر"
ـــى العـــالم وشـــهواتهضـــو حيـــث مو  ـــذبها إل ـــة إلههـــا وتجت ـــا أن الشـــيطاف ،ع إعالتهـــا وعناي ـــم تماًم ن يعل

 .فقدت كل قوتها) ٦ع(الكنيسة إذا تركت بريتها 
 
أى اهللا بقدرتــه جعــل مــن ســاكنى األرض مــن يقفــون أمــام : أعانــت األرض المــرأة  :۱٦ع

 .الشيطان ويدافعون عن كنيسته
أمــا المعونــة  ،هــو نهــر اإلضــطهاد اليهــودى والرومــانى) ١٥ع(رأى الــبعض أن هــذا النهــر 

ض فكانـت إيقـاف هـذا اإلضـطهاد بمرسـوم الملـك قسـطنطين واعتبـار المسـيحية التى أتت مـن األر 
 .أحد األديان المعترف بها فى الدولة الرومانية القديمة

زمـن غربتهـا علـى  أمـا المعنـى الروحـى العـام فهـو أن الكنيسـة محفوظـة فـى تـدبير اهللا طـوال
هــا فيبــدد كــل حــروب الشــيطان األرض واهللا بقدرتــه قــادر علــى أن يقــيم مــن مقاوميهــا مــدافعين عن

 .الشرير
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ولكن هذا الغضب لم يثنه عن اإلستمرار  ،إستمر غيظ الشيطان من فشل محاوالته :۱۷ع
 .فى الحرب مع أبناء اهللا والكنيسة وخاصة هؤالء المتمسكين بحفظ وصايا المسيح والعمل بها

  نا معهــا، فقوتنــا أشـكرك يــا ربـى يســوع المســيح إذ أعلنـت لنــا سـر نصــرة الكنيســة ونصـرت
التــى إن تركتهـا الكنيســة تخســر معهــا  ،هـى فــى إعالتــك وغـذاءك الروحــى المقــدم لنــا فـى البريــة

أشكرك على هذه  .وٕاذ تمسكت بها، أبطلت كل حروب العدو الشرير وانتصرت عليه ،كل شئ
 .اآليات المشجعة للنفس فى جهادها طوال زمان غربتها
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الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ
 الوحشــــان

Rη Ε η 
 

يتحــدث هــذا األصــحاح عــن وحشــين همــا أتبــاع التنــين العظــيم المــذكور فــى : مقدمــة عامــة 
ولما كـان التنـين حربـه األولـى  .ويشكالن معه ثالوثًا كل غرضه إهالك وضالل الناس ،)١٢ص(

فى كنايـة عـن شـدة ) من األرض(وثانيهما ) خرج من البحر(فى السماء فالوحشان أتباعه أحدهما 
 ...!!حرب الشيطان وشمولها 

 

 ):۱۰-۱ع(الوحش الصاعد من البحر )  ۱(

َعُة ُرُؤوٍس َوَعَشَرُة قـُُروٍن، وَ ١ َعَلى ثُمَّ َوقـَْفُت َعَلى َرْمِل اْلَبْحِر، فـََرأَْيُت َوْحًشا طَاِلًعا ِمَن اْلَبْحِر َلُه َسبـْ

ُتُه َكاَن ِشْبَه َنِمٍر، َوقـََواِئُمُه َكَقَواِئِم ٢. اٍن، َوَعَلى ُرُؤوِسِه اْسُم َتْجِديفٍ قـُُرونِِه َعَشَرُة تِيجَ  َواْلَوْحُش الَِّذى رَأَيـْ

، َوَفُمُه َكَفِم َأَسدٍ  َكأَنَُّه  ،َورَأَْيُت َواِحًدا ِمْن ُرُؤوِسهِ ٣. َوَأْعطَاُه التـِّنِّيُن ُقْدرََتُه َوَعْرَشُه َوُسْلطَانًا َعِظيًما. ُدبٍّ

َوَسَجُدوا لِلتـِّنِّيِن الَِّذى ٤َوتـََعجََّبْت ُكلُّ اَألْرِض َورَاَء اْلَوْحِش، . َمْذبُوٌح لِْلَمْوِت، َوُجْرُحُه اْلُمِميُت َقْد ُشِفىَ 

» يُع َأْن ُيَحارِبَُه؟َمْن ُهَو ِمْثُل اْلَوْحِش؟ َمْن َيْسَتطِ «: َأْعَطى السُّْلطَاَن ِلْلَوْحِش، َوَسَجُدوا لِْلَوْحِش قَائِِلينَ 

فـََفَتَح َفَمُه ٦. ُسْلطَانًا َأْن يـَْفَعَل اثْـنَـْيِن َوَأْربَِعيَن َشْهًرا َفًما يـََتَكلَُّم بَِعظَاِئَم َوَتَجاِديَف، َوُأْعِطىَ  َوُأْعِطىَ ٥

َأْن  َوُأْعِطىَ ٧. ِنيَن ِفى السََّماءِ َوَعَلى السَّاكِ  ،َوَعَلى َمْسَكِنهِ  ،بِالتَّْجِديِف َعَلى اِهللا، ِليَجدَِّف َعَلى اْسِمهِ 

يِسيَن َويـَْغِلبَـُهْم، َوُأْعِطىَ  َفَسَيْسُجُد َلُه َجِميُع ٨. ُسْلطَانًا َعَلى ُكلِّ قَِبيَلٍة َوِلَساٍن َوأُمَّةٍ  َيْصَنَع َحْربًا َمَع اْلِقدِّ

 َخُروفِ ِفى ِسْفِر َحَياِة اْل ،ُمْنُذ تَْأِسيِس اْلَعاَلمِ  ،ةً السَّاِكِنيَن َعَلى اَألْرِض، الَِّذيَن َلْيَسْت َأْسَماُؤُهْم َمْكُتوبَ 

ًيا١٠ .َمْن َلُه ُأُذٌن، فَـْلَيْسَمعْ ٩. الَِّذى ُذِبحَ  َوِإْن َكاَن َأَحٌد . فَِإَلى السَّْبِى َيْذَهبُ  ،ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْجَمُع َسبـْ

يِسيَن َوِإيَمانـُُهمْ  ؛فـَيَـْنَبِغى َأْن يـُْقَتَل بِالسَّْيفِ  ،يـَْقُتُل بِالسَّْيفِ  ُر اْلِقدِّ  .ُهَنا َصبـْ
 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ

γ٣٧٧γ 

تمهيــد بــأن مــا ســوف يــراه قادًمــا مــن البحــر، والرمــل يشــير : وقفــت علــى رمــل البحــر  :۱ع

 .لإلهتزاز وعدم الثبات، والبحر إلى اإلضطراب وأمواجه إلى جموع األشرار

 .خرج من البحر كائن، وصفه بأنه وحش لشدة شره: رأيت وحًشا 

، ومـا يلفـت )٣ع(أنظر شرح التنين فى األصحاح السابق : وس وعشرة قرون ؤ ر له سبعة 

نظرنا هو تطابق شـكل هـذا الـوحش مـع التنـين، وهـذا يعنـى تطـابق أهـدافهما ونواياهمـا وشراسـتهما 

 . أيًضا

يرى بعض المفسرين أن السبعة رؤوس والعشرة قرون هـى سـبعة أمـم وعشـرة ملـوك متتـاليين 

التــى فــوق رؤوســه والتــى ال بالتيجــان طون ســلطانه، ويــدللون علــى ذلــك ينصــرون الشــيطان ويبســ

يلبسـها غيــر الملــوك، ومـنهم مــن شــرح بــأن العشـرة قــرون وتيجانهــا هــم العشـرة أبــاطرة الرومــان فــى 

 .حربهم للكنيسة، بدًءا بنيرون ونهايًة بدقلديانوس، وهى أسوأ فترة إضطهاد شهدتها الكنيسة كلها

أيَّـا كـان هـذا الـوحش فهدفـه الـذى يكشـفه اهللا لنـا هـو التجـديف : على رؤوسه اسـم تجـديف 

 .على اسم اهللا العلى بغرض تضليل الناس

 

فالنمر حيوان يفترس أى شئ حتى  ،فى سرعة إنقضاضه وشراسته وغدره: شبه نمر  :۲ع

 .لو لم يكن جائًعا

ع ويقــف أحياًنــا الــدب حيــوان هائــل ثقيــل الــوزن ويســير أحياًنــا علــى أربــ: قوائمــه كقــوائم دب 

والمعنــى أن الــوحش كالــدب عنــدما يعلــن عــن قوتــه واقًفــا ... الخلفيتــين) قوائمــه(أخــرى علــى رجليــه 

 .ومرتكًزا على رجليه القويتين

 .أى بقوة فكه إذا أطبق على فريسة: فمه كفم أسد 

أى أن رئـــيس الشـــياطين أعطـــى هـــذا الـــوحش أو هـــذه الممالـــك كـــل قوتـــه : وأعطـــاه التنـــين 

 .ه فى الحرب ضد الكنيسة وأوالد اهللاوسلطان

 .أى أحد السبعة رؤوس: من رؤوسه  ارأيت واحدً  :٤، ۳ع



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣٧٨γ 

الناس فيدَّعى الضعف لغـرض فـى  أى إنه لم يذبح ولكنه يمثل تمثيلية ليضلّ : كأنه مذبوح 

 .نفسه سوف نعرفه

ى ر ة أخـأى ما ظنه العالم فيه من موت لم يكن حقيقًيـا، إذ قـام مـر : جرحه المميت قد شفى 

حتــى أنهــم قــدموا للشــيطان وأتباعــه الســجود والعبــادة واإلقــرار  بقــوة أدهشــت جميــع ســكان األرض

 .بأنهما القوة الحقيقية التى ال تقهر

أمـا المعنــى الروحــى لهــذين العــددين هــو أن الشـيطان ربمــا يــدَّعى الضــعف فتــرة وجيــزة حتــى 

بشـدة مـرة أخـرى محـاوًال إفتراسـهم ويسـتعرض يخدع أوالد اهللا لعّلهم يتهاونون فى جهادهم، ثم يقوم 

 .قوته حتى يجعل العالم يتبعه باألكثر ويزداد فى ضالله وٕانكاره لقوة اهللا

 فال هدنة مع العدو فى جهادك وأيام غربتك، وال تندهش باآليات أو  ،إحذر أيها الحبيب
ه وقيامته، فليس المعجزات التى قد يأتى بها الشيطان حتى يضلك ولو تشبه بالمسيح فى موت

 .له غرض سوى هالكك
 

أى قوته ليست من ذاته بل اهللا سمح بأن يستخدم هذه القـوة التـى وهبهـا : أعطى فما  :٥ع

 .له الشيطان

أى كــل مــا يجــذب النــاس مــن جهــة وكــل مــا يشــككهم فــى اهللا مــن جهــة : عظــائم وتجــاديف 

 .أخرى

 .كل شئ بسماح من اهللا: أعطى سلطاًنا 

ـــين شـــ ـــين وأربع ـــة :  هًراإثن ـــة الكنيســـة فـــى البري أى ثـــالث ســـنوات ونصـــف وهـــى زمـــن غرب

أن سـلطان الشـيطان مهمـا بلغـت شـدته فهـو ا إال أن هذه المدة هى مدة محـددة كمـ ،)٦: ١٢ص(

 .محدود أيًضا

أعطــى الشــيطان للــوحش البحــرى قــوة ليجــدِّف علــى اهللا فســمح اهللا بــذلك لمــدة محــدودة، هــى 

 .شهًرا ٤٢



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ

γ٣٧٩γ 

يجــدف علــى اســم اهللا أى يوجــه اإلهانــات إلــى اســم : يف علــى اهللا فــتح فمــه بالتجــد :٦ع

 .اهللا، أو معناها أيًضا أنه يأخذ من ألقاب اهللا وينسبها لذاته

 .أى يهزأ بالكنيسة ويجعل العالم يسخر بها: سكنه على م

يشـكك النـاس فـى األبديـة والحيـاة األخـرى بأفكـار اإللحـاد والتشـكيك :  الساكنين فى السـماء

  .ىالعقل

المعنى العام إنه يحارب بال إسـتكانة فـى جميـع الجبهـات فهـو يهـاجم اسـم اهللا ويتعـدى عليـه 

 .ويهاجم أيًضا كنيسته وأوالد اهللا الساكنين معه وأيًضا يسخر بالسماء والحياة األبدية

ألـيس هـذا مـا يحـدث اآلن حولنـا فـى العـالم مـن نجـاح للشـيطان فـى الهجـوم : أخى الحبيـب 

كثيـرة اآلن يـدَّعى أن اهللا مجـرد  نيسته فيما يسمونه العالم المتحضـر؛ فالعـالم فـى بقـاععلى اهللا وك

أســطورة فــى أذهــان النــاس، وكثيــر مــن الــدول األوربيــة تعلــن اآلن بكــل فخــر أنهــا دول علمانيــة ال 

ــدين أو المســيحية ــا نــتعلم أن نصــلى مــن أجــل خــالص العــالم ودحــض قــوة ... عالقــة لهــا بال فليتن

 .لشريرالشيطان ا

 

 .سمح أيًضا اهللا للوحش أن يحارب أوالد اهللا أى القديسين :۷ع

ـــبهم ـــ:  يغل ـــة ظاهريـــة ولكـــن هـــذا ال يـــنقص شـــيًئا مـــن ـأى يقتـــل مـــن ال يســـجد ل ه وهـــى غلب

 .خالصهم وميراثهم السماوى

 .أى انتشار ضالله وتجديفه وحربه فى العالم كله: كل قبيلة ولسان وأمة 

 

 .أوالد اهللالجميع سيخضعون له ويعبدونه ويسجدون له عدا  من قوة هذا الوحش أن :۸ع

أوالد اهللا المعـروفين لديـه والـذى بسـابق علمـه ومعرفتـه لجهـادهم أن أى : أسماءهم مكتوبـة 

وكتــاب ســفر  ،وتمســكهم باإليمــان بــه ومقــاومتهم للشــيطان حفــظ أســماءهم فــى كتــاب ســفر الحيــاة

خروف المذبوح وذلـك ألنـه ال يوجـد خـالص وال أبديـة الحياة هذا أى الخالص األبدى ُنسب إلى ال

 .خارج اإليمان بدم المسيح



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣٨٠γ 

مـن قـوة هـذا الــوحش سـيعبده الكثيـرون المحكــوم علـيهم بـالموت األبــدى، أى الـذين لـم يؤمنــوا 
 .بوا فى سفر الحياةويتمتعوا بخالص المسيح ولم ُيكتَ 

 
 .باه لما هو قادمتنبيه ألهمية ما قيل وجذب اإلنت:  من له أذن فليسمع :۹ع
 
والكالم هنا عن مجازاة  ،هذه اآلية تمثل نهاية الحديث عن الوحش األول بكل قوته :۱۰ع

فكل من أتى به ... ومعناها العام أن المعاملة والدينونة بالمثل  ،اهللا النهائية لهذا الوحش وممالكه
 .الوحش سوف يرتد عليه

رين، ســتكون نهايتــه الســجن والقيــود فــى أى أنــه كمــا ســبى وأســر الكثيــ: إلــى الســبى يــذهب 
 .الهاوية

البـد مـن عـدل اهللا فـى النهايـة وقصاصـه ألن نهايـة هـذا الـوحش : ينبغى أن يقتـل بالسـيف 
 .هى الهالك

 
 ):۱۸-۱۱ع() النبى الكذاب(الوحش الثانى )  ۲(

ْبُه َخُروٍف، وََكاَن يـََتَكلَُّم َكِتنِّيٍن، ثُمَّ رَأَْيُت َوْحًشا آَخَر طَاِلًعا ِمَن اَألْرِض، وََكاَن َلُه قـَْرنَاِن شِ ١١
اَألوَِّل  َويـَْعَمُل ِبُكلِّ ُسْلطَاِن اْلَوْحِش اَألوَِّل َأَماَمُه، َوَيْجَعُل اَألْرَض َوالسَّاِكِنيَن ِفيَها َيْسُجُدوَن ِلْلَوْحشِ ١٢

ى ِإنَُّه َيْجَعُل نَارًا تـَْنِزُل ِمَن السََّماِء َعَلى اَألْرِض َوَيْصَنُع آيَاٍت َعِظيَمًة، َحتَّ ١٣ُجْرُحُه اْلُمِميُت،  الَِّذى ُشِفىَ 
اَم النَّاِس،  َوُيِضلُّ السَّاِكِنيَن َعَلى اَألْرِض بِاآليَاِت الَِّتى ُأْعِطَى َأْن َيْصنَـَعَها َأَماَم اْلَوْحِش، قَاِئًال ١٤ُقدَّ

َوُأْعِطَى َأْن ١٥. ْلَوْحِش الَِّذى َكاَن بِِه ُجْرُح السَّْيِف َوَعاشَ لِلسَّاِكِنيَن َعَلى اَألْرِض َأْن َيْصنَـُعوا ُصورًَة لِ 
َوَيْجَعَل َجِميَع الَِّذيَن َال َيْسُجُدوَن ِلُصورَِة  ،ُروًحا ِلُصورَِة اْلَوْحِش، َحتَّى تـََتَكلََّم ُصورَُة اْلَوْحشِ  يـُْعِطىَ 

اَر َواْلِكَباَر، َواَألْغِنَياَء َواْلُفَقَراَء، َواَألْحَراَر َواْلَعِبيَد، ُتْصَنُع َلُهْم الصِّغَ : َوَيْجَعَل اْلَجِميعَ ١٦. اْلَوْحِش يـُْقتَـُلونَ 
َهِتِهْم،  َأِو  ،َأْو يَِبيَع ِإالَّ َمْن َلُه السَِّمةُ  َوَأْن َال يـَْقِدَر َأَحٌد َأْن َيْشَتِرىَ ١٧ِسَمٌة َعَلى َيِدِهِم اْلُيْمَنى َأْو َعَلى ِجبـْ



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ

γ٣٨١γ 

فـَْلَيْحِسْب َعَدَد اْلَوْحِش فَِإنَُّه َعَدُد ِإْنَساٍن،  ،َمْن َلُه فـَْهمٌ  ،ُهَنا اْلِحْكَمةُ ١٨. َأْو َعَدُد اْسِمهِ  ،شِ اْسُم اْلَوحْ 
 .ِستُّ ِمَئٍة َوِستٌَّة َوِستُّونَ : َوَعَدُدهُ 
 

 :الكالم هنا عن الوحش الثانى والعدو الثالث وما يميزه عن التنين والوحش األول :۱۱ع

األرض ترمز هنا للـدنو واالنحطـاط وهـو مـا يتناسـب مـع وصـف الطـالع :  من األرضطالع 

 .منها

أى أنـــه يتظـــاهر بوداعـــة الحمـــالن فيكـــون كالمـــه ناعًمـــا ورقيًقـــا : خـــروف شـــبه لـــه قرنـــان 

 .وجذاًبا

تأكد الجميع من قسوته وكونـه ... أى عندما فتح فاه وظهرت أفكاره الحقيقية : يتكلم كتنين 

 .ه ال يريد إال إهالك الجميعوحًشا كسابق

أجمع كـل المفسـرين علـى أن هـذا الـوحش هـو النبـى الكـذاب الـذى يـأتى فـى زمـن الحمـالن، 

اسـتخدم المنطـق والكـذب فـى أى " يـتكلم"كـان وقـد ، )١٥: ٧مـت(كما حذر السيد المسيح تالميـذه 

 .سهولة أن يكشف ضاللها يستطيع بتضليل الناس إال أن كل من يملك إفراًزا روحًيا وٕايماًنا سليمً 

 

ه نفـــس قـــوة الـــوحش األول فـــى اإليـــذاء ـأى لـــ: يعمـــل بكـــل ســـلطان الـــوحش األول  :۱۲ع

 .واإلفتراس

 .يكرس كل جهوده لخدمة الوحش األول أى الدجال: أمامه 

أن يجعــل جمــوع البشــر هــذا الــوحش اســتطاع  ،ه مــن ســلطان وقــوة وقــدرة علــى الخــداعـبمــا لــ

والمعنــى الــذى نســتطيع الخــروج بــه هــو أن مملكــة الشــر بكــل  .وليســجدون ويعبــدون الــوحش األ

إذ هـى مملكــة واحــدة مظلمـة وهــدفها الواحــد  ،شـياطينها تعمــل فـى تنســيق وتســاعد بعضـها الــبعض

 .هو إبعاد الناس عن اهللا وٕاهالكهم
يأتى بسحره وسلطانه بما يعتقده الناس معجزات : يصنع آيات عظيمة : ۱٤، ۱۳ع

، مع الفارق بالطبع )١٨مل١(ه بما صنعه إيليا عندما أنزل ناًرا من السماء خارقة حتى أنه تشب



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣٨٢γ 

ألن إيليا أعلن قوة اهللا أما الوحش فيضّل الناس، والغرض من كل هذه األعمال هو اإلبهار 
والتخويف حتى يخضع الناس لهذا الكاذب ويصدقونه فتأتى الخطوة الثانية، التى ظهر هذا 

 .ة الناس بل أمرهم وٕاجبارهم على عبادة الدَّجال أى الوحش األولالوحش من أجلها وهى قياد
أى استبدال عبادة اهللا بعبادة الشيطان أو محو صورة اهللا من : يصنعوا صورة للوحش 

 .أذهان الناس فال تبقى سوى صورة الدَّجال فى األذهان
 ).٣ع(الوحش األول أى الدَّجال : الذى كان به جرح السيف وعاش 

حش الطالع من األرض معجزات مثل إنزال نار من السماء إلبهار الناس يصنع الو 
 .وتخويفهم حتى يعبدوا الوحش البحرى

 
من تضليل الناس وٕاقناعهم بقوة الوحش ) الوحش األرضى(تمكن هذا الشرير : ۱٥ع
أو ربما بقوة السحر جعل  شكالً  وأنه هو اإلله الحقيقى وجعل له صورة أو) جالالدَّ (األول 
فآمن الناس به وكل من رفض وتمسك باإليمان السليم ُقِتَل فى اضطهاد  ،ته تتكلم وتنطقصور 
 .عظيم

 
بمسحة الميرون المقدس، هكذا أيًضا أى كما ختم اهللا عبيده األمناء بالروح القدس : ۱٦ع

 :وكانت هذه العالمة  ،صنع الوحش مع أتباعه من جميع األجناس واألعمار والفئات
 .أى ملك على إرادتهم فاليد تمثل اإلرادة:  ليمنىعلى يدهم ا )أ 

 .أى سيطر أيًضا على عقولهم وأفكارهم: على جبهتهم  )ب 
ويمكن القول أيًضا أن بامتالكه ليد اإلنسان ال يستطيع أن يرفع يده برشم عالمة الصليب 

 .على جبهته حتى يحرر رأسه من افكار الشيطان وسلطانه
 
أى  ،الناس، أصبح من الصعب على من يرفض عالمتهلسيطرة الشيطان على : ۱۷ع
 .أن يعيشوا حياتهم ويحصلوا على ضرورياتهم لرفض األشرار أن يتعاملوا معهم ،أوالد اهللا

 .العالمة التى تميز أتباعه: اسم أو سمة الوحش 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ

γ٣٨٣γ 

 .سيشرح فى العدد التالى: اسمه  عدد
 
نخداع به وبكل ما يأتيه معرفة شخصية الوحش وعدم اإلأن أى : هنا الحكمة : ۱۸ع

 .ى إّال لألمناء الذين تمسكوا باإليمان السليمعطَ تتطلب حكمة كبيرة مصدرها اهللا وال تُ 
أجهد كل ) ٦٦٦(هذا العدد : ست مئة وستة وستون .. عدد إنسان .. عدد الوحش 

ة ونسبوا الرقم للحروف العبرية تار  ،فى محاولة الوصول السم الوحش) دون جدوى(المفسرين 
اليونانية تارة أخرى وخرجوا جميعهم باستنتاجات مختلفة لم تفسر شئ، ألن االسم أساًسا مخفى و 

عن البشر وٕاال كان اهللا قد أعلنه لهم، وبعد استعراض كل آراء اآلباء األولين فى تفسيرهم 
ص هو رقم ناق ٦تستوجب األمانة منا أن نأخذ بالتفسير الروحى دول الدخول فيما نجهله، فرقم 

الذى يشير لألبدية وبالتال يمكننا القول أن اهللا يريد أن  ٨الذى يشير للكمال أو رقم  ٧أمام رقم 
يطمئنَّا بأن الوحش األول والثانى وقبلهما التنين بكل ما استطاعوا فعله واإلتيان به إنما هو 

 .متهناقص وقاصر أمام الكمال اإللهى ولم يأِت أى منهم بشئ إال بسماح من اهللا وبحك
  ولــيس ... أراد اهللا أن يكشـف لنــا طبيعــة الشـيطان فظهــر لنــا كتنــين أو وحـش قــاس ومخــادع

: ١٨أم" (حصــين جفاســم الــرب بــر "ه ـاتـــاجـه ومنـلنــا نجــاة ســوى اإلحتمــاء باســم اهللا وذلــك بندائــ
والمداومة على اإلتحاد به من خـالل التنـاول مـن األسـرار المقدسـة فتكـون لنـا بـه النصـرة ) ١٠
 .ى الوحش وكل مملكتهعل

 



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣٨٤γ 

 

ابُِع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ
 وحصاد األرض... الحمل والمؤمنون  

η Ε η 
 

أظهر األصحاحان السابقان مقاومة الشيطان للكنيسة وأبناء اهللا بكل قوته : مقدمة عامة 
وهنا ننتقل لمنظر ) ... سماء وبحر وأرض(فى كل مكان  ، وذلكمن خالل التنين والوحشين

 ...ل اهللا مما يزيد من رجائنا فى وقت مصاعبنامريح يعلن غلبة الخروف وعد

 

 ):٥-۱ع(الحمل وتابعيه  ) ۱(

ْوَن، َوَمَعُه ِمَئٌة َوَأْربـََعٌة َوَأْربـَُعوَن أَْلًفا، َلُهُم اْسُم أَبِيِه  َخُروفٌ َوِإَذا  ،ثُمَّ َنَظْرتُ ١ َواِقٌف َعَلى َجَبِل ِصْهيـَ
َوَسِمْعُت . وََكَصْوِت َرْعٍد َعِظيمٍ  ،َكَصْوِت ِمَياٍه َكِثيَرةٍ   ،تًا ِمَن السََّماءِ َوَسِمْعُت َصوْ ٢. َمْكُتوبًا َعَلى ِجَباِهِهمْ 

َوُهْم يـَتَـَرنَُّموَن َكتَـْرنِيَمٍة َجِديَدٍة َأَماَم اْلَعْرِش َوَأَماَم ٣َيْضرِبُوَن بِِقيثَارَاتِِهْم،  ،َكَصْوِت َضارِبِيَن بِاْلِقيثَارَةِ   ،َصْوتًا
َوَلْم َيْسَتِطْع َأَحٌد َأْن يـَتَـَعلََّم التـَّْرنِيَمَة ِإالَّ اْلِمَئُة َواَألْربـََعُة َواَألْربـَُعوَن أَْلًفا الَِّذيَن . َحيَـَوانَاِت َوالشُُّيوخِ اَألْربـََعِة الْ 

َهُؤَالِء ُهُم الَِّذيَن يـَْتبَـُعوَن . َهُؤَالِء ُهُم الَِّذيَن َلْم يـَتَـَنجَُّسوا َمَع النَِّساِء ألَنـَُّهْم َأْطَهارٌ ٤ ،اْشتُـُروا ِمَن اَألْرضِ 
َواِهِهْم َلْم ُيوَجْد ٥ .َخُروفِ َهُؤَالِء اْشتُـُروا ِمْن بـَْيِن النَّاِس بَاُكورًَة لِلَِّه َوِللْ . َحْيُثَما َذَهبَ  َخُروفَ الْ  َوِفى َأفـْ

اَم َعْرِش اهللاِ   .ِغشٌّ، ألَنـَُّهْم ِبالَ َعْيٍب ُقدَّ

 

 .صف منظر جديد ال عالقة له بما سبقالتمهيد لو : ثم نظرت : ۱ع

 .إشارة ورمز للسيد المسيح له المجد فهو الحمل المذبوح من أجل فدائنا: خروف 

 ).٤: ٧راجع ص(إشارة لكثرة عدد المفديين التابعين له : مائة وأربعة وأربعون ألًفا 



َشرَ  احُ حَ صْ األَ  ابُِع َع  الرَّ

γ٣٨٥γ 

بناء اهللا لهم كما أن لتابعى الوحش سمة توضح هويتهم وتبعيتهم، هكذا أيًضا فأ: اسم أبيه 
سمة واسم اهللا على جباههم، وهى هبة مجانية نأخذها هنا بالمعمودية ونثبتها بجهادنا ضد 

 .الخطية وتكمل لنا فى السماء

ظهر المسيح على جبل صهيون وهو كناية عن الكنيسة ومكانها المرتفع ألن هيكل العهد 
 رتفاعها ومسكن اهللا الدائم القديم قد ُبنى على هذا الجبل، وكناية أيًضا عن السماء وا

فاهللا فى محبته ... ، وظهر معه أيًضا خاصته التى قبلته وآمنت وتمسكت به )١١: ٩مز(
 .ألبنائه يشركهم بنعمته فى أمجاده

 

وهى أصوات قوية  ،صاحب منظر ظهور السيد المسيح أصوات مصدرها السماء: ۲ع
Pمياه كثيرة ورعد"تعلن نصرته 

"
P علن تهليل الخليقة السمائية بالمخلص وأصوات تسبيح رقيقة ت

Pالفادى 

"
P٩، ٨: ٥ص(راجع أيًضا . "ضاربين بالقيثارة.( 

 

 .أى المائة وأربعة وأربعون ألًفا مع الخليقة السمائية: وهم يترنمون : ۳ع

أى كلمات لم تكن معروفة يعطيها الروح القدس للغالبين، ويذكرنا هذا بما : ترنيمة جديدة 
 ).١٤: ١٢كو٢" (ال يسوغ إلنسان أن ينطق بها"عن لغة السماء قاله بولس الرسول 

أى بدم المسيح، فالمسيح دفع دمه ثمًنا لشراء كل من يقبل فداءه فى : أشتروا من األرض 
 ... كل العالم 

توضح لنا هذه اآلية العطايا الخاصة التى ُتعَطى ألبناء اهللا فقط دون غيرهم، فلهم اسم اهللا 
غة تسبيح وترنيمة تخصهم وال يعرفها سواهم، وهم الماثلون وحدهم أمام ، ولهم اآلن ل)١ع(

 .العرش اإللهى متمتعين دائًما برؤية وحضرة اهللا الغير موصوفة والمدركة للعقل البشرى

 

عن ) المائة واألربعة وأربعين ألًفا(توضح هاتان اآليتان علة وأسباب تميز هؤالء : ٥، ٤ع
 :باقى سكان العالم فى أنهم 



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣٨٦γ 

عاشوا حياة الطهارة فعريس نفوسهم األوحد هو السيد المسيح ورغبتهم مرضاته ولم  -١
 .يعيشوا فى شهوات الزنا كباقى سكان العالم

 .دائًما هو مكانهم هنهم وقلوبهم متعلقة به وال تفارقه فمكانو عي: يتبعون الخروف  -٢

وعاشوا كما يليق هم وحدهم الذين قبلوا اإليمان بالمسيح : ُتُروا من بين الناس ـاشْ  -٣
 .بهذا اإليمان فى أعمال ترضى قلب اهللا، وصاروا قدوة وباكورة لغيرهم

لم يفعل خطية وال وجد فى "تمثلوا بالخروف إلههم الذى : فى أفواههم لم يوجد غش  -٤
، فكل كالمهم حق وليسوا كأبناء العالم الشرير فى خبثهم "٢٢: ٢بط١"فمه مكر 
 .وضاللهم

وٕان كان ال يوجد إنسان بال خطية أو عيب ولكن ألمانتهم فى : بال عيب أمام اهللا  -٥
 .الجهاد ومحاولة إرضاء اهللا، نسب اهللا إليهم الكمال، فصاروا أمامه بال عيب

 أشتهى دائًما بالرغم من كل ضعفاتى أن أكون بال .. روف المذبوح عنى خإلهى ال
كل قلبى كهؤالء القديسين  فمتى أتبعك من... عيب أمامك، ولكنى هآنذا الزلت أبعد عنك 

ى يا اهللا أن أكمل أيام غربتى بخوف من نومتى أسبحك بمثل هذه الترنيمة الروحية ؟ إعط
أجل مرضاتك، واجعلنى أتمتع بك هنا ألفوز باألبدية معك هناك على جبل صهيون 

 .السمائى

 
 ):۱۳-٦ع(الثالثة مالئكة وإعالن الدينونة ) ۲(

َماءِ ثُمَّ رَأَْيُت َمالًَكا آ٦  ،َمَعُه ِبَشارٌَة أََبِديٌَّة، ِليَبشَِّر السَّاِكِنيَن َعَلى اَألْرضِ  ،َخَر طَائًِرا ِفى َوَسِط السَّ
َوَأْعُطوُه َمْجًدا، ألَنَُّه َقْد َجاَءْت  ،َخاُفوا اهللاَ «: قَاِئًال ِبَصْوٍت َعِظيمٍ ٧وَُكلَّ أُمٍَّة َوقَِبيَلٍة َوِلَساٍن َوَشْعٍب، 

نُ  َماِء َواَألْرِض َواْلَبْحِر َويـََنابِيِع اْلِمَياهِ  ،ونَِتهِ َساَعُة َديـْ  ».َواْسُجُدوا ِلَصاِنِع السَّ

َسَقَطْت بَاِبُل اْلَمِديَنُة اْلَعِظيَمُة، ألَنـََّها َسَقْت َجِميَع اُألَمِم ِمْن  ،َسَقَطتْ «: ثُمَّ تَِبَعُه َمَالٌك آَخُر قَاِئالً ٨
 ».َخْمِر َغَضِب زِنَاَها



َشرَ  احُ حَ صْ األَ  ابُِع َع  الرَّ
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ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْسُجُد لِْلَوْحِش َوِلُصورَتِِه، َويـَْقَبُل «: قَاِئًال ِبَصْوٍت َعِظيمٍ  ،تَِبَعُهَما َمَالٌك ثَاِلثٌ  ثُمَّ ٩
َهِتِه َأْو َعَلى َيِدِه،  فـَُهَو أَْيًضا َسَيْشَرُب ِمْن َخْمِر َغَضِب اِهللا اْلَمْصُبوِب ِصْرفًا ِفى َكْأِس ١٠ِسَمَتُه َعَلى َجبـْ

يِسيَن َوَأَماَم الْ َغضَ  ُب بَِناٍر وَِكْبرِيٍت َأَماَم اْلَمالَِئَكِة اْلِقدِّ َوَيْصَعُد ُدَخاُن َعَذاِبِهْم ِإَلى أََبِد ١١. َخُروفِ ِبِه، َويـَُعذَّ
» .َمْن يـَْقَبُل ِسَمَة اْسِمهِ  َوِلُكلِّ  ،َوَال َتُكوُن رَاَحٌة نـََهارًا َوَلْيًال لِلَِّذيَن َيْسُجُدوَن ِلْلَوْحِش َوِلُصورَتِهِ  ،اآلِبِدينَ 

يِسينَ ١٢ ُر اْلِقدِّ  .ُهَنا الَِّذيَن َيْحَفُظوَن َوَصايَا اِهللا َوِإيَماَن َيُسوعَ  ،ُهَنا َصبـْ

ُطوَبى ِلَألْمَواِت الَِّذيَن َيُموُتوَن ِفى الرَّبِّ ُمْنُذ  :اْكُتبْ «: َوَسِمْعُت َصْوتًا ِمَن السََّماِء قَاِئًال ِلى١٣
 ».َعْم يـَُقوُل الرُّوُح، ِلَكْى َيْسَترِيُحوا ِمْن أَتْـَعاِبِهْم، َوَأْعَماُلُهْم تـَْتبَـُعُهمْ نَـ  ،اآلنَ 

 
يحمل  ،منظر لمالك جديد يطير فى وسط السماء ليراه جميع سكان األرض: ۷، ٦ع

لجميع منتظريها من سكان األرض وفى الوقت ذاته هى خبر مخيف لكل  "ارةـبش"أى خبًرا مفرًحا 
ان يتجاهل وال يصدق مجئ ساعة الدينونة، وكان صوته قوًيا مدوًيا معلًنا بداية الدينونة، من ك

ولرهبتها وشدتها لزم السجود واإلنسحاق أمام صاحب هذه الساعة وهو اهللا الخالق للسماء 
 .واألرض والبحر وكل ما فيها

تاب المقدس الذى ورأى البعض أيًضا أنه الك. خبًرا صادًقا ال رجوع فيه: بشارة أبدية 
 .يحمل كل مواعيد اهللا الصادقة

 
 ...!!ظهر مالك ثانى يعلن خبًرا جديًدا وهو سقوط بابل : ۸ع

وما أعلنه المالك هنا  ،ترمز بابل إلى مملكة الشر على مر الدهور:  سقطت سقطت بابل
). ٩: ٢١شإ"(سقطت سقطت بابل وجميع تماثيل آلهتها"هو نفس ما قاله إشعياء النبى فى نبوته

والمعنى، أنه عند إعالن دينونة اهللا فى مجيئه الثانى يعلن أيًضا زوال مملكة الشيطان بكل 
 .جنودها وقوتها وال قيامة لها مرة أخرى

بابل "هذه أيًضا تتفق مع ما قاله أرميا النبى :  سقت جميع األمم من خمر غضب زناها
" سقطت بابل بغتة وتحطمت.. .تسكر كل األرض من خمرها شربت الشعوب ... كأس ذهب 

أعثرت وأسقطت و فى كل اتجاه مختلفة والمعنى أن مملكة الشر عملت شروًرا ). ٨، ٧: ٥١أر(
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كثيرين، فالشيطان فى غضبه وغيظه أغوى الناس بالزنى الجسدى الفعلى وأغرقهم فى شهوات 
ملته يحمل فرًحا الهالك أو بالزنى الروحى بمعنى عزلهم وفصلهم عن اهللا، وهذا اإلعالن فى ج

 .ونصرة بنهاية الشرير الذى أتى يوم دينونته العادلة
 
والثانى أعلن  ،جاء المالك األول يعلن خالص المسيح وتمتع المؤمنين به: ۱۰، ۹ع

واآلن يأتى المالك الثالث يعلن انتقام .. النهائى  هادينونة اهللا العادلة وزوال مملكة الشر وسقوط
 .اهللا الشديد من كل من تبع الشيطان وصار له خادًما

أى من عبد الشيطان عبادة مباشرة أو من اشتغل بالسحر أو : يسجد للوحش ولصورته 
 .خرين لترك اهللا وعبادة الشيطان وكل من استخدمه الشيطان فى إعثار اآلخريناآلدعى 

 ).١٦: ١٣ص(أنظر : لى جبهته أو يده سمته ع
 .اهللا عليهم شديدة ومرعبة جًداكل هؤالء ستكون عقوبة 
إعتاد الناس فى والئمهم على تخفيف الخمر بالماء إلضعاف : خمر غضب اهللا صرًفا 

شديًدا ومركًزا بال تخفيف وهى كناية عن شدة عقوبة اهللا لكل "معناها " صرًفا"تأثيره، ولكن كلمة 
الشيطان، فال مجال لمراحم اهللا فى الدينونة العامة لمن لم يستغلها هنا فى حياته على  من تبع
 .األرض
والتعبير يؤكد كل ما ) ٢٤: ١٩تك(التى أحرقت سدوم وعمورة قديًما " يعذب بنار وكبريت"

 .سبق فى شدة غضب اهللا وعقابه
واستهانوا بالسماء واهللا كما أن أتباع الوحش سخروا : أمام المالئكة والقديسين والخروف 

وكل أبنائه المؤمنين فى كنيسته الحية، يستوجب عدل اهللا أن يستمتع مالئكته وأبناؤه القديسون 
بإتمام عدله وهزيمة العدو الشرير الذى أذاقهم الكثير من العذاب واإلضطهاد على األرض 

 .ويكون المسيح بنفسه فى وسط أوالده معلًنا سلطانه ونصرته
 
كناية عن استمرار حرقهم بال توقف وبال فناء  :عد دخان عذابهم إلى األبد يص: ۱۱ع

لهم؛ فالمعروف أن النار بعد فترة تأتى على كل شئ، وعندما تنتهى ينتهى الدخان أيًضا بعدها 
 .أما هنا فهو مستمر بال نهاية.. بفترة وجيزة 
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احة ولفظ األنفاس قبل معاودة جرى العرف على إعطاء الُمَعذَّبين فترة للر : وال تكون راحة 
وتعبير ليًال ونهاًرا مجازى إذ ال يوجد ليل ونهار فى . أما هنا، فال راحة وال توقف ،تعذيبهم
 .ولكنه يفيد استمرار العذاب بال انقطاع ةاألبدي

 
أى فى هذا الوقت يعلن اهللا ويكافئ كل القديسين الذين :  هنا صبر القديسين: ۱۲ع

ويظهر اهللا لنا مكافأتهم ليشجعنا موضًحا أن سر نصرتهم  ،ضطهاد الوحشاصبروا واحتملوا كل 
 .إيمانهم بالرب يسوع وجهادهم فى العمل بوصيته ةوصبرهم هو قو 

  أخى الحبيب إن المشهد المخيف لنهاية األشرار وكذلك تطويب اهللا ألبنائه القديسين
جيًعا، فالتحذير من دينونة اهللا الصابرين، ما هو إال رسالة لنا جميًعا تحمل تحذيًرا وتش

الجهاد والتمسك بمسيحنا، فلنتمسك  ىالتشجيع لنا نحن إن ثبتنا علو الصارمة على األشرار 
ا بجهادنا مهما كان الثمن المدفوع هنا على األرض وأيًضا برجائنا فى خالص إلهنا إذً 

 .وتطويبه لعبيده األمناء

 
صوت اهللا أو صوت المالك المصاحب  قد يكون هذا: سمعت صوًتا من السماء : ۱۳ع

 .ليوحنا فى رؤياه
يعلن اهللا تطويبه أى سعادة كل من يترك الحياة على األرض وينتقل للسماء حيث تبدأ 

 .راحتهم وسعادتهم الحقيقية الغير ناقصة
يشير اهللا أن عدله يستوجب أن يجازى اإلنسان عن كل أعماله التى أتى :  أعمالهم تتبعهم

ه، وهذا ما تعلمه لنا كنيستنا فى إيمانها بأن خالص اإلنسان يستوجب إيمانه بها فى حيات
 .بالمسيح، وكذلك أعماله الصالحة التى سيجازى عليها فى األبدية بالراحة والسعادة والتطويب
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 :)۲۰-۱٤ع(الحصاد والحساب ) ۳(

َجاِلٌس ِشْبُه اْبِن ِإْنَساٍن، َلُه َعَلى رَْأِسِه ِإْكِليٌل ِمْن  ثُمَّ َنَظْرُت َوِإَذا َسَحابٌَة بـَْيَضاُء، َوَعَلى السََّحابَةِ ١٤
َوَخَرَج َمَالٌك آَخُر ِمَن اْلَهْيَكِل، َيْصُرُخ ِبَصْوٍت َعِظيٍم ِإَلى اْلَجاِلِس َعَلى ١٥. َذَهٍب، َوِفى َيِدِه ِمْنَجٌل َحادٌّ 

» .َجاَءِت السَّاَعُة لِْلَحَصاِد، ِإْذ َقْد يَِبَس َحِصيُد اَألْرضِ  َأْرِسْل ِمْنَجَلَك َواْحُصْد، ألَنَُّه َقدْ «: السََّحابَةِ 
 .فَأَْلَقى اْلَجاِلُس َعَلى السََّحابَِة ِمْنَجَلُه َعَلى اَألْرِض، َفُحِصَدِت اَألْرضُ ١٦

َماِء، َمَعُه أَْيًضا ِمْنَجٌل حَ ١٧ َوَخَرَج َمَالٌك ١٨. ادٌّ ثُمَّ َخَرَج َمَالٌك آَخُر ِمَن اْلَهْيَكِل الَِّذى ِفى السَّ
: َلُه ُسْلطَاٌن َعَلى النَّاِر، َوَصَرَخ ُصَراًخا َعِظيًما ِإَلى الَِّذى َمَعُه اْلِمْنَجُل اْلَحادُّ، قَاِئالً  ،آَخُر ِمَن اْلَمْذَبحِ 

فََأْلَقى اْلَمَالُك ِمْنَجَلُه ِإَلى ١٩» .جَ َواْقِطْف َعَناِقيَد َكْرِم اَألْرِض، َألنَّ ِعَنبَـَها َقْد َنضَ  ،َأْرِسْل ِمْنَجَلَك اْلَحادَّ «
َوِديَسِت اْلَمْعَصَرُة َخارَِج ٢٠. َوَقَطَف َكْرَم اَألْرِض، فَأَْلَقاُه ِإَلى َمْعَصَرِة َغَضِب اِهللا اْلَعِظيَمةِ  ،اَألْرضِ 

 .َة أَْلٍف َوِستِِّمَئِة َغْلَوةٍ اْلَمِديَنِة، َفَخَرَج َدٌم ِمَن اْلَمْعَصَرِة َحتَّى ِإَلى ُلُجِم اْلَخْيِل، َمَسافَ 
 
نظر بعد ذلك القديس يوحنا منظر السيد المسيح ملتحًفا بمجده، فالسحاب يشير : ۱٤ع

المسيح فى دينونة  وألن هذا المنظر مرتبط بسلطان السيد ،دائًما لمجد اهللا ونقائه وطهارته
لى ملكه األبدى، أما المنجل فهو بإكليل من الذهب فى داللة ع األشرار، رآه القديس يوحنا مكلالً 

المحاصيل، وهى كناية عن بدء حصد جميع  دآداة زراعية مقوسة كالهالل تستخدم فى حص
مز لبدء الدينونة؛ ويالحظ أن هذا المشهد يتفق تماًما مع ما قاله السيد ر والمشهد كله ي ،البشر

المنجل ألن الحصاد قد  وأما متى أدرك الثمر فللوقت يرسل"المسيح نفسه عن بدء الدينونة 
 ).٢٩: ٤مر" (حضر
 
 .أى خرج من أمام اهللا وحضرته: الهيكل من خرج مالك : ۱٦، ۱٥ع

صوت عظيم وقوى ألنه يتناسب مع الموضوع الذى يتحدث عنه : يصرخ بصوت عظيم 
وكلمة يصرخ هنا معناها أنه يترجى بلجاجة ولهفة من السيد أن يبدأ ما  .وهو بدء الدينونة

 ".ليأت ملكوتك"المالئكة إلتمامه وكذلك كل القديسين الذين يصّلون كل يوم باشتياق إشتاقت 
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أى ... إعتاد الفالح أن يحصد نباتاته بعدما تجف مثل القمح والفول: يبس حصيد األرض 
 ...ت ساعته الموعود بها تأن الحصاد صار جاهًزا تماًما وأ

 .الحياة على األرض أى أعلن بدء دينونته ونهاية: منجله ... فألقى 
 
المنجل الذى كان فى يد المسيح يمثل إرادته وسلطانه فى زمن بدء الدينونة أما : ۱۷ع

 .المالك الذى خرج بالمنجل هو إشارة إلى كل المالئكة التى صدر لها األمر بالتنفيذ
 
 .غير الحامل المنجل: مالك آخر : ۱۸ع

، وحيث صرخت أيًضا )٨ص(ر حيث كانت صلوات القديسين مع البخو : من المذبح 
 ).١٠:  ٦ص" (ال تقضى وال تنتقم لدمائنا.. حتى متى يارب "أنفس الشهداء 

 .هذا يشير إلى أن فدائه كان لجمع األشرار إلى مكانهم وهو النار: له سلطان على النار
يقصد األشرار الذين أكملوا شرورهم ورفضوا التوبة فاستحقوا دينونة : عناقيد كرم األرض

 .رضاأل
يعلن هذا المالك المسئول عن مكان العذاب األبدى، أى النار، للمالك الحامل المنجل أن 

 .يبدأ الدينونة ليلقى األشرار فى النار األبدية
 
 .أى األول الُمَكلَّف مع المالئكة ببدء العمل: فألقى المالك منجله : ۱۹ع

 .أى أنفس البشر وقد حصدها بالموت: قطف كرم األرض 
المكان الُمَعّد لألشرار، وكلمة معصرة توحى بشدة العقاب واإلنتقام : غضب اهللا  معصرة
 .اإللهى العادل

 
وكلمة  ،والمعنى الحرفى بدأت عملية العصير ،أى بدأ العقاب :ديست المعصرة : ۲۰ع

 .هى التعبير المستخدم لذلك" ديست"
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وخارج المدينة معنى يرمز  ،هالمدينة هنا هى مدينة اهللا ومالئكته وقديسي:  خارج المدينة
 .إلى إستحالة وجود األشرار فى حضرة اهللا أثناء عقوبتهم فالمكان المقدس ال يقترب منه شرير

صار الدم الخارج من معصرة األشرار كمثل ارتفاع الدم من سطح :  ُجم الخيلحتى إلى لُ 
 .األرض إلى لجام الخيل الموضوع أعلى أنفه

الكالم هنا كله مجازى ولكن المعنى المراد منه هو تأكيد  :ئة غلوة ام مسافة ألف وست
رتفاعه أنف إوكأن دماءهم ال يكفيها حوض  ،لكل ما سبق فى شدة غضب وعقوبة اهللا لألشرار

 ...!!الخيل ومساحته مئات من الكيلو مترات 
   ة إن كان يوم الدينونة سيأتى حتًما، فلنسرع بالتوبة ونرفض كل شهوة مهما كانت عزيز

 .لدينا ونقطع كل مصادرها حتى ننجو من الغضب اإللهى بل نتمتع بمحبته وحنانه
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 الَخاِمُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ 
 التمهيد لجامات غضب اهللا

Rη Ε η 
 

يرتبط هذا األصحاح بالتالى له فى موضع واحد وهو سبع جامات : مقدمة اإلصحاح 
غضب اهللا األخيرة قبل الدينونة، فيشير إليها فقط هذا األصحاح أما التفاصيل فهى ) ضربات(

 .آتية فى األصحاح السادس عشر
 

َماِء َعِظيَمًة َوَعِجيَبةً ثُمَّ رَ ١ ْبُع الضََّربَاُت اَألِخيَرُة، : أَْيُت آيًَة ُأْخَرى ِفى السَّ َعَة َمالَِئَكٍة َمَعُهُم السَّ َسبـْ
َوَعَلى  َورَأَْيُت َكَبْحٍر ِمْن زَُجاٍج ُمْخَتِلٍط بَِناٍر، َواْلَغالِِبيَن َعَلى اْلَوْحِش َوُصورَتِهِ ٢. َألْن ِبَها ُأْكِمَل َغَضُب اهللاِ 

َوُهْم يـَُرتـُِّلوَن تـَْرنِيَمَة ُموَسى َعْبِد ٣، َمَعُهْم ِقيثَارَاُت اِهللا، ِسَمِتِه َوَعَدِد اْسِمِه َواِقِفيَن َعَلى اْلَبْحِر الزَُّجاِجىِّ 
َعاِدَلٌة . َلُه اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ َشْىءٍ َعِظيَمٌة َوَعِجيَبٌة ِهَى َأْعَماُلَك أَيـَُّها الرَّبُّ اإلِ «: قَائِِلينَ  َخُروفِ اِهللا َوتـَْرنِيَمَة الْ 

يِسينَ  ألَنََّك َوْحَدَك ُقدُّوٌس، َألنَّ  ؟َمْن َال َيَخاُفَك يَا َربُّ َويَُمجُِّد اْسَمكَ ٤. َوَحقٌّ ِهَى طُُرُقَك يَا َمِلَك اْلِقدِّ
 ».َقْد ُأْظِهَرتْ َجِميَع األَُمِم َسَيْأُتوَن َوَيْسُجُدوَن َأَماَمَك، َألنَّ َأْحَكاَمَك 

ـــَماِء،  ،ثُـــمَّ بـَْعـــَد َهـــَذا َنظَـــْرتُ ٥ ـــَهاَدِة ِفـــى السَّ َفـــَتَح َهْيَكـــُل َخْيَمـــِة الشَّ َعُة ٦َوِإَذا قَـــِد انـْ ـــبـْ َوَخَرَجـــِت السَّ
ـــَربَاُت ِمـــَن اْلَهْيَكـــِل، َوُهـــْم ُمَتَســـْربُِلوَن ِبَكتَّـــاٍن نَِقـــىٍّ  ـــْبُع الضَّ ، َوُمَتَمْنِطُقـــوَن ِعْنـــَد ىٍّ َوبَِهـــ اْلَمالَِئَكـــُة َوَمَعُهـــُم السَّ

َعَة َجاَمـاٍت ِمـْن ٧. ُصُدورِِهْم ِبَمَناِطَق ِمْن َذَهبٍ  َعَة اْلَمالَِئَكـَة َسـبـْ ـبـْ َوَواِحٌد ِمَن اَألْربـََعِة اْلَحيَـَوانَاِت َأْعطَـى السَّ
ٍة ِمْن َغَضـِب اِهللا اْلَحـىِّ ِإلَـى أَبَـِد اآلبِـِدينَ  ْلَهْيَكـُل ُدَخانًـا ِمـْن َمْجـِد اِهللا َوِمـْن ُقْدرَتِـِه، َواْمـَتألَ ا٨. َذَهٍب، َمْمُلوَّ

َعِة اْلَمالَِئَكةِ   .َوَلْم َيُكْن َأَحٌد يـَْقِدُر َأْن َيْدُخَل اْلَهْيَكَل َحتَّى َكِمَلْت َسْبُع َضَربَاِت السَّبـْ
 

أى رؤية جديدة غير السبع كنائس والسبعة ختوم والسبعة أبواق : رأيت آية أخرى : ۱ع
 .ة التنين والوحشين، ويؤكد أنها عظيمة وعجيبة لما تحويه من مشاهد ومعانىورؤي

رقم سبعة إشارة إلى كمال هذه الضربات وشدتها وهى : سبعة ضربات .. سبعة مالئكة 
فما سبق كان للتأديب ورجوع اإلنسان عن شره أما هذه فهى  ،ليست كسابقتها من الضربات

 .للعقوبة الصارمة



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣٩٤γ 

فيها يكمل كل غضب ... ارة إلى أنها تسبق الدينونة مباشرة وال شئ بعدها فى إش:  األخيرة
 . اهللا وانتقامه

رأى القديس يوحنا منظًرا عظيًما وهو سبعة مالئكة يحملون سبع جامات هى غضب اهللا 
 .قبل يوم الدينونة

 

، )٦: ٤ص(هو نفس البحر الذى أمام العرش اإللهى :  رأيت بحر من زجاج: ۲ع
البلور يرمزان للنقاء والشفافية فال يقدر أحد أن يقف فى حضرة اهللا ما لم يكن طاهًرا والزجاج و 

 .ونقًيا

ترمز النار للعدل اإللهى الثاقب والفاحص والمجازى، وفى تفسير آخر قد : مختلط بالنار 
 .امهتكون هذه النار إشارة إلى اآلالم التى يجتازها أبناء اهللا أثناء حياتهم وتؤهلهم للمثول أم

أى من أكملوا السعى والجهاد وانتصروا على الشيطان وكل : والغالبين على الوحش 
 ).١٣ص(راجع ما قيل عن سمات الوحش وصورته . عالماتـه وأتبـاعه ولم يخضعوا أو ينحنوا له

أى أعطاهم اهللا روح الصالة والتسبيح، وهذا هو عملهم المالئكى : معهم قيثارات اهللا 
 .الجديد

العدد يطمئنا، قبل أن يذكر غضب اهللا فى الجامات، بمنظر جميل هو أوالد اهللا فى هذا 
 .المؤمنين به الذين انتصروا على الشيطان وواقفين بطهارة حول عرش اهللا يسبحونه

 

سبَّح  ،عندما عبر موسى البحر األحمر وغرق فرعون: يرتلون ترنيمة موسى : ۳ع
فى وهو ما ترنمه اآلن أيًضا الكنيسة ) ١٩-١: ١٥رخ(موسى اهللا مقدًما له التمجيد والشكر 

فالغالبون هنا يرنمون ترنيمة مشابهة لما نطق به ... األول بتسبحة نصف الليل ) تسبيح(الهوس 
 .موسى

 .أى هذه التسبحة مقدمة للمسيح الفادى كما هى ألبيه: ترنيمة الخروف 



ُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الَخاِم

γ٣٩٥γ 

ى كل أعماله والفرح بقدرته الغير أما مضمون هذه التسبحة فهو اإلقرار بعظمة تدبير اهللا ف
هى حق وهو يملك على قلوب أوالده القديسين أى الذين وعهوده متناهية وأن كل وصاياه ووعوده 

 .كرَّسوا قلوبهم له

 

وفى تسبحتهم أيًضا يقرون بمهابة شخص اهللا :  من ال يخافك يا رب ويمجد اسمك: ٤ع
محب البشر هو نفسه اإلله الذى عندما رآه إشعياء  وقوة اسمه، فاهللا الوديع الهادئ، طويل األناة،

 ).٥: ٦إش" (ويل لى ألنى إنسان نجس الشفتين"فى رؤياه صرخ قائال 

األشرار (جميع األمم سيأتون ويسجدون أمامك وسوف يخضع لك جميع الناس بال استثناء 
سجود وليس ويسجدون أمامك فى يوم الدينونة ويعلنون أنك أنت وحدك المستحق ال) واألبرار
وسجود األشرار له ليس عبادة بل خوف ورعب من ). الوحش الذى سجد له األشرار قبال(غيرك 

 .الغضب اآلتى عليهم

صار واضًحا  أى عدلك قد أكمل وأعلنت أحكامك، وما كان غير مفهوم: أحكامك أظهرت 
 .وجلًيا، وكشفته لنا

قداسته ومخافته وخضوع كل البشر  يستكمل أوالد اهللا تمجيدهم له فى يوم الدينونة معلنين
 .له بعد أن ظهر كمال رحمته على أوالده وعدله فى دينونة األشرار

 

 .شهد إلى مشهدمتعبير استخدم كثيًرا، ينقلنا به القديس يوحنا من :  ثم بعد هذا: ٦، ٥ع

هى خيمة اإلجتماع وسميت بهذا اإلسم، ألنه كان بها لوحى الشريعة : خيمة الشهادة 
 ).٤٤: ٧أع(وقد استخدم إستفانوس هذا االسم أيًضا  ".ادةالشه"

رأى القديس يوحنا منظًرا لخيمة االجتماع ولكن فى السماء، وهيكلها يرمز للحضرة واإلرادة 
اإللهية، وخروج السبعة المالئكة يعنى خروجهم مكلفين بأمر إلهى جليل، أما وصف ما يلبسه 

ويرمز للطهارة والنقاء، وكذلك " الكتان"هنة فى العهد القديم هؤالء المالئكة فجاء مطابًقا للبس الك



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣٩٦γ 

ألنه رئيس الكهنة األوحد، ) ١٣: ١ص(متشبهين ببهاء إلههم الذى ظهر البًسا منطقة الذهب 
 .ولبسهم بمثل ما يلبس، معناه أنهم ممثلون له وينفذون إرادته

 

) أحد األربعة الحيوانات( قام أحد المالئكة القريبين من اهللا ودائمى الحضور أمامه: ۷ع
بإعطاء السبعة مالئكة سبع جامات وهى من ذهب فى إشارة إلى أن مصدرها من اهللا وتمثل 

 .عدله وغضبه على األشرار

 .إناء مقعر، كان يستخدم فى وضع البخور وتقدمته أثناء العبادة: الجامة 

لت غضًبا إلهًيا، أما فالجامات حم ،ليس له عالقة بالجامات:  إمتأل الهيكل دخاًنا: ۸ع
كان فكما حدث عندما استلم موسى لوحى الشريعة ... هذا الدخان فهو أحد مظاهر مجد اهللا 

وكذلك عند تدشين الهيكل أيام سليمان حل نفس الدخان ) ١٨: ١٩خر(الجبل يدخن كاآلتون 
 ،كثافتهوهذا الدخان من كثرة ).. ٦إش(، وعندما رأى إشعياء السيد )١١: ٨مل١(على الهيكل 

لم يقدر أحد أن ينظر أو يدخل إلى أن يتم تدبير وقضاء اهللا فى  ،أى عظمة مجد اهللا وقدرته
 .تنفيذ ضرباته السبعة من خالل مالئكته

  من ذا الذى يستطيع أن يصفه أو يقف أمامه ... عظيم هو مجدك يا رب !!...
منا أيًضا يا فعلِّ ...  ولكنك أعطيتنا ال أن نقف فقط، بل نتحدث معك وندعوك لنا أًبا

سيدى أّال يغيب منظر مجدك األقدس عن عيوننا فنصلى لك بخشوع وانسحاق 
 !!!سامحنا يا إلهى فإننا كثيًرا ما ننسى ... ونضبط عقولنا أمامك أثناء الصالة 

 
 

 



 َعشَرَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ٣٩٧γ 

 

 َعشَرَ السادس  احُ حَ صْ األَ 
 سبع جامات غضب اهللا

Rη Ε η 
 

يأتى هذا األصحاح استكماًال لما أشار إليه األصحاح الخامس : مقدمة عامة لألصحاح 
وهو يصفها هنا بالتفصيل، ويالحظ فى هذه الضربات السبعة ) ضربات السبعة مالئكة(عشر 
 :اآلتى 

عشر التى ضرب بها اهللا المصريين مع اختالف تشابهها لحد كبير مع الضربات ال :أوًال 
كونها رمزية لها مدلوالت روحية بينما الضربات العشر كانت كما تكلم بها اهللا حقيقية 

 .تماماً 

أنها تشابه أيضًا األبواب السبعة التى كانت تحمل ضربات وانتقاًما أيًضا، ولكنها أكثر  :ثانيًا 
 ).٦-٨رؤ(شدة من ضربات األبواق 

 

 ):۲-۱ع(الجام األول )  ۱(

َعِة اْلَمالَِئَكةِ  ،َوَسِمْعُت َصْوتًا َعِظيًما ِمَن اْلَهْيَكلِ ١ اْمُضوا َواْسُكُبوا َجاَماِت َغَضِب اِهللا «: قَاِئالً ِللسَّبـْ
ٌة َعَلى النَّاِس َفَحَدَثْت َدَماِمُل َخِبيَثٌة َوَرِديَّ  ،َفَمَضى اَألوَُّل َوَسَكَب َجاَمُه َعَلى اَألْرضِ ٢» .َعَلى اَألْرضِ 

 .الَِّذيَن ِبِهْم ِسَمُة اْلَوْحِش َوالَِّذيَن َيْسُجُدوَن ِلُصورَتِهِ 
 

 .جمع جام والجام هو إناء يشبه الكأس: جامات : ۱ع

على ) الجامات(سمع القديس يوحنا األمر الصادر بالبدء فى تنفيذ أى سكب هذه الضربات 
لة على شدة األحداث التالية وخروج هذا الصوت األرض، ويصف الصوت بأنه كان عظيًما للدال

 .من الهيكل معناه أنه يمثل اإلرادة اإللهية

 .أى أول المالئكة الممسكين بالجامات: فمضى األول : ۲ع



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٣٩٨γ 

 .أى غير قابلة للشفاء وغير معروفة لألطباء: دمامل خبيثة 

كن لم تصب كل بعد صدور األمر للمالئكة قام األول بالتنفيذ وشملت ضربته األرض، ول

وضربة الدمامل هذه تشابه الضربة . سكانها بل من تبع الشيطان وابتعد عن طريق الحق اإللهى

السادسة التى ضرب اهللا بها المصريين ويزداد الشبه أيًضا فى أنها لم تصب كل من كان فى 

 .أى الوثنيين أما شعب اهللا فكان محفوًظا منها" سمة فرعون"أرض مصر بل من كان لهم 

أما الدمامل فهى تشير إلى اإلضطراب والقلق، فانتشارها فى الجسد ُيذهب الراحة منه 

كذلك رائحتها النتنة تشير إلى تجاديف الناس اللذين لهم صورة الوحش، وأشد ما فى هذه الضربة 

 .أنها ضربة بال عالج وما أسوأ أن يتألم اإلنسان بألم ال شفاء منه وال نهاية له

 هذا ما يحدث فعًال لكل من ترك الطريق وسجد للوحش، أى أسلم ذاته  يا إلهى أليس
للعالم وسلطانه وملذاته فتكون النتيجة قلًقا وتعًبا وألًما ال نهاية له إال بالعودة ألحضانك 

أشكرك يا إلهى ألن كل من يحيا معك أعطيت له الحصانة من مثل .. والتمتع بحضرتك 
 .هذه الضربات الموجعة

 

 ):۷-۳ع(م الثانى والثالث الجا) ۲(

وَُكلُّ نـَْفٍس َحيٍَّة َماَتْت ِفى . ثُمَّ َسَكَب اْلَمَالُك الثَّاِنى َجاَمُه َعَلى اْلَبْحِر، َفَصاَر َدًما َكَدِم َميِّتٍ ٣
َهاِر َوَعَلى يـََنابِيِع اْلِمَياِه، فَ ٤. اْلَبْحرِ  َوَسِمْعُت ٥. َصاَرْت َدًماثُمَّ َسَكَب اْلَمَالُك الثَّاِلُث َجاَمُه َعَلى األَنـْ

ألَنـَُّهْم ٦. َعاِدٌل أَْنَت أَيـَُّها اْلَكاِئُن َوالَِّذى َكاَن َوالَِّذى َيُكوُن، ألَنََّك َحَكْمَت َهَكَذا«: َمَالَك اْلِمَياِه يـَُقولُ 
يِسيَن َوأَْنِبَياَء، فََأْعطَْيتَـُهْم َدًما لِيْشَربُوا َوَسِمْعُت آَخَر ِمَن اْلَمْذَبِح ٧» .َتِحقُّونَ ألَنـَُّهْم ُمسْ  ،َسَفُكوا َدَم ِقدِّ

 ».َحقٌّ َوَعاِدَلٌة ِهَى َأْحَكاُمكَ  ،أَيـَُّها الرَّبُّ اِإلَلُه اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ َشْىءٍ  ،نـََعمْ «: قَاِئالً 

 

فقط أما ) ٨: ٨ص(تذكرنا هذه الضربة بضربة البوق الثانى التى أخذت بثلث البحر : ۳ع
 .شدتها شملت البحر وكل ما فيه هنا فالضربة من



 َعشَرَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ٣٩٩γ 

 .يشير للعالم المضطرب بأفكاره وأفعاله: البحر 

 .أسوأ صورة تجزع النفس البشرية من النظر إليها: صار دما 

أى دم جامد فقد الحياة والحركة الذاتية التى يحملها وبالتالى هو دم ُمجلط : كدم ميت 
 .وعفن

فها العالم فى تياراته وال تحمل هوية روحية المقصود الناس التى يجر : ماتت .. كل نفس 
 .ولم تستجب هللا ونداءاته

يستخدم الوحى اإللهى أكثر الصور قسوة على النفس لتصوير حالة من يأتى عليهم غضب 
والغرض األول من هذا الوصف الصعب هو حمل الناس على التوبة والرجوع فتكون لهم .. اهللا 

 .النجاة من هذه الويالت

 

دث فى البحر شمل أيًضا األنهار كلها والتى ترمز دائًما إلى مصادر الحياة ما ح: ٤ع
وكأن اهللا يريد أن يقول لنا أن الموت سوف يكون عاًما شامًال كل شئ، وهذه الضربة تذكرنا 

 ).١٩: ٧خر(بالضربة األولى التى ضرب بها اهللا فرعون وأرض مصر أيًضا 

الهراطقة الذين كانوا أوًال نبًعا للتعليم واإليمان السليم  ولعل أيًضا األنهار والينابيع تشير إلى
ثم انحرفوا وصاروا يقدمون ماًء ساًما وتعليًما مخالًفا لما استلمته الكنيسة، ولهذا استحقوا جام 

 .غضب اهللا

 

الكالم هنا يعود على أتباع الوحش الذين يحملون سمته : .. ألنهم سفكوا : ۷-٥ع
 .و على الهراطقة الذين أتعبوا الكنيسة بهرطقاتهمويضطهدون كنيسة اهللا، أ

لصعوبة وشدة هذه الضربة جاء الكالم على لسان المالك يوضح أن ما حدث كان مرتبًطا 
 :بعدل اهللا المطلق وفصاحته وجاء كالم المالك فى صورة 

د اهللا الكائن األزلى األبدى وأبرز صفة عدله المطلق فى أحك: تسبيح السم اهللا -١  .امهإذ مجَّ



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٤٠٠γ 

توضيح أن ما يحدث لألشرار هو ما يستحقونه بالفعل وأن العقاب جاء بمثل نوع الخطأ  -٢
" فإن ما يزرعه اإلنسان إياه يحصد أيًضا"وألنهم سفكوا دماًء أعطوا أن يشربوا دًما، ) ٨ع(
 ).٧: ٦غل(

أى أعلنت باقى الخليقة السمائية، فى شخص المالك اآلخر، إيمانها بما ) : ٧ع(إعتراف  -٣
نطق به المالك األول بأن اهللا هو الحق والعادل فى كل أحكامه ويجازى كل واحد بحسب 

 .استحقاقه وٕان كان يطيل أناته على األشرار ولكن قصاصه باٍق لمن ال يتوب

   إلهى ومخلصى الصالح، ما أن تقع عيناى على الكلمات التى تتحدث عن عدلك
اياى وال ينقذنى من هذا سوى تذكر مراحمك ومجازاتك إال وأجد نفسى مرتجفا متذكرا خط

كرحمتك يا رب وال "ولهذا أصرخ مع كل شعب كنيستك ... الواسعة جًدا لكل من يطلبها 
 ".كخطايانا

 

 ):۱۱-۸ع(الجام الرابع والخامس ) ۳(

فَاْحتَـَرَق النَّاُس ٩َس بَِناٍر، فَُأْعِطَيْت َأْن ُتْحِرَق النَّا ،ثُمَّ َسَكَب اْلَمَالُك الرَّاِبُع َجاَمُه َعَلى الشَّْمسِ ٨
 .وُه َمْجًدااْحِتَراقًا َعِظيًما، َوَجدَُّفوا َعَلى اْسِم اِهللا الَِّذى َلُه ُسْلطَاٌن َعَلى َهِذِه الضََّربَاِت، َوَلْم يـَُتوبُوا لِيْعطُ 

وََكانُوا يـََعضُّوَن . َلَكُتُه ُمْظِلَمةً ثُمَّ َسَكَب اْلَمَالُك اْلَخاِمُس َجاَمُه َعَلى َعْرِش اْلَوْحِش، َفَصاَرْت َممْ ١٠
َوَجدَُّفوا َعَلى ِإَلِه السََّماِء ِمْن َأْوَجاِعِهْم َوِمْن قـُُروِحِهْم، َوَلْم يـَُتوبُوا َعْن ١١. َعَلى َأْلِسَنِتِهْم ِمَن اْلَوَجعِ 

 .َأْعَماِلِهمْ 

 

هى من  ُيْفَتَرض فى الشمس أن تكون مصدر الدفء والنور والبهجة كما: ۹-۸ع
أساسيات الحياة ولكنها تحولت ألداة حرق وألم شديد، والمعنى المقصود من ذلك أن كل ما كان 

صار سبب ألم وضيق، والنار هنا مجازية فليس من المعقول .. سبب بركة أو افتخار أو تعزية 
ثر على أن من احترق احتراًقا عظيًما ال يزال حًيا ويجدف على اسم اهللا، ولكن هذا ينطبق باألك

الخيرات المادية التى يعطيها اهللا لإلنسان، ولكن بسبب انغماس وانشغال الناس بها تتحول إلى 



 َعشَرَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ٤٠١γ 

نار حارقة مقلقة تفقدهم سالمهم بل تلتهمهم وتفترسهم فينسون اهللا، وبدًال من عودتهم إليه 
تهم واعترافهم بخطاياهم حتى تعود البركة إليهم، يجدفون على اسمه ويرفضونه فتزداد كآب

 .وضيقاتهم ويتألمون بها

 

جاء اإلنتقام اإللهى الخامس موجًها إلى مملكة الوحش ذاته وهى كل قوة مضادة : ۱۰ع
لملكوت المسيح، وألنهم هم مملكة الظالم نفسها صار انتقام اهللا منهم بأن يصيبهم بظالم أكثر 

رهم الوحى بأنهم فيصبحوا كالعميان المتخبطين، ولبيان شدة آالمهم من هذه الضربة، يصو 
، فمن المعروف أن عّض اللسان شئ مولم جًدا على اإلنسان، فكم يكون إًذا "يعضون ألسنتهم"

 !الوجع األكبر الذى يجعل اإلنسان يعّض لسانه ؟

 

كمثل كل السابقين لم تأت هذه الضربة بتوبتهم بل على العكس صاروا من ظلمة : ۱۱ع
 .فوا على اسم اهللا العلىومن ألم إلى يأس فجدَّ " قروح"إلى ألم 

   ليتك يا أخى تستخدم العالم ولكن ال يتسلط عليك وال تتعلق به، فال تعطى لنفسك كل
ما تشتهيها واستخدم كل شئ بمقدار حتى لو كان لديك القدرة أن تشترى وتمتلك كل ما 

وهنا تظهر أهمية الصوم واإللتزام به، فهو يساعدك على ضبط نفسك فال تستعبدك . تريد
عن محاربتك بها فيكون لك خالص من هذه الضربات التى هذه الشهوات ويعجز إبليس 

 .تصيب األشرار المنغمسين فى العالم

 

 ):۱٦-۱۲ع(الجام السادس ) ٤(

ِلَكْى يـَُعدَّ َطرِيُق  ،َف َماُؤهُ ثُمَّ َسَكَب اْلَمَالُك السَّاِدُس َجاَمُه َعَلى النـَّْهِر اْلَكِبيِر اْلُفَراِت، فـََنِش◌َ ١٢
اِب، ١٣. ِمْن َمْشِرِق الشَّْمسِ  اْلُمُلوِك الَِّذينَ  َورَأَْيُت ِمْن َفِم التـِّنِّيِن، َوِمْن َفِم اْلَوْحِش، َوِمْن َفِم النَِّبىِّ اْلَكذَّ

وَُكلِّ  ،فَِإنـَُّهْم َأْرَواُح َشَياِطيَن َصانَِعٌة آيَاٍت، َتْخُرُج َعَلى ُمُلوِك اْلَعاَلمِ ١٤َثالَثََة َأْرَواٍح َنِجَسٍة ِشْبَه َضَفادَِع، 
. َها أَنَا آِتى َكِلصٍّ «١٥. اْلَمْسُكونَِة لَِتْجَمَعُهْم ِلِقَتاِل َذِلَك اْليَـْوِم اْلَعِظيِم، يـَْوِم اِهللا اْلَقاِدِر َعَلى ُكلِّ َشْىءٍ 



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٤٠٢γ 

ْم ِإَلى اْلَمْوِضِع الَِّذى يُْدَعى َفَجَمَعهُ ١٦» .ُعْريَانًا فـَيَـَرْوا ُعْريـََتهُ  ُطوَبى ِلَمْن َيْسَهُر َوَيْحَفُظ ثَِيابَُه لَِئالَّ َيْمِشىَ 
َرانِيَِّة   ».َهْرَمَجدُّونَ «بِاْلِعبـْ

 

كانت بابل هى مملكة الشر التى سبت واستعبدت شعب اهللا وصارت رمًزا لكل : ۱۲ع
) الفرات(الشر وسطوته فى الكتاب المقدس، وجاء هنا الغضب اإللهى موجًها إلى أشهر أنهارها 

 .ففه اهللا، أى يحصر مجدها فى إشارة إلى بدء زوالها ونهاية إثمهاوسبب فخرها وخيرها، فيج

، يخرج من )الفرات(بعد أن أزال اهللا مجد بابل بتجفيف نهرها : ملوك من مشرق الشمس 
عند اهللا أى من الشرق ملوك يملكون بدًال من بابل، وهذا ما حدث عندما أزالت مملكة مادى 

فى النهاية عندما يملك المسيح بعد أن يزيل مملكة  وفارس اإلمبراطورية البابلية ويحدث
 .الشيطان

 

تصور منظًرا إعتراضًيا ما بين الجام السادس ) ١٦-١٥(يالحظ أن األعداد من : ۱۳ع
 .والجام السابع

هم الثالث قوى التى يستخدمها الشيطان والذين جاء : النبى الكذاب .. الوحش .. التنين 
 .هنا" النبى الكذاب"، )١١: ١٣ص(سمية الوحش الثانى ، ولكن أعيد ت)١٣ص(ذكرهم فى 

رأى القديس يوحنا الشيطان هنا فى صورة جديدة تدل على صفاته باألكثر إذ خرج من 
إّال ألنها تمثل ! ؟... فلماذا ضفادع إًذا .. أفواه الثالثة، ثالثة أرواح نجسة على شكل ضفادع 

 :الشيطان أفضل تمثيل 

 ).فهذا هو مكان ومكانة الشيطان(برك والمناطق الوحلة الطينية فالضفادع تتواجد فى ال -١

 .الضفدع حيوان قبيح اللون والشكل -٢

 .الضفدع حيوان ليلى موطنه ومكانه الظلمة دائًما -٣

كما يفعل الشيطان مع (يزعج ويقلق الناس الذين يسمعونه ) نقيقه(الضفدع حيوان صوته  -٤
 ).أبناء اهللا



 َعشَرَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ٤٠٣γ 

 

ت وعجائب تصل لحد المعجزات وهى تعلم أن هذه هى تخرج هذه الشياطين بآيا: ۱٤ع
، فتجتهد لتجمع كل أبنائها من رؤساء هذا )وخاصة بعد أن جفَّ نهر الفرات(حربها األخيرة 

 .العالم األشرار لمقاتلة أوالد اهللا فى حربها األخيرة معهم

 .هو يوم قضاء اهللا العادل واألخير أى يوم الدينونة: اليوم العظيم 

 .أى مهما فعل الشيطان فالنصرة هللا وحده: قادر اهللا ال

 

الكالم هنا للسيد المسيح، ومعناه أنه يأتى فجأة وبال تحديد : ها أنا آتى كلص : ۱٥ع
 .لزمن مجيئه

 .أى مستعًدا بثياب الفضيلة والبر: يحفظ ثيابه 

أى من يجده المسيح غير مستعد فى وقت مجيئه سوف يكون : لئال يمشى عرياًنا 
 .ًحا أمام الناس ويرون خزيهمفضو 

وهى دعوة من المسيح لكل تابعيه بوجوب ) ١٦-١٥(هذه اآلية إعتراضية بين األعداد 
 .السهر واإلستعداد لمقاالته فى أى وقت

   تفهمى يا نفسى ذلك اليوم الرهيب واستيقظى وأضيئى، مصباحك بزيت البهجة، ألنك
العريس قد أقبل، فانظرى يا نفسى ال  ال تعلمين متى يأتى نحوك الصوت القائل هوذا

تنعسى، لئال تقفى خارًجا مثل الخمس عذارى الجاهالت بل اسهرى متضرعة لكى تلتقى 
 ).من صلوات األجبية... (وينعم عليك بُعرس مجده اإللهى الحقيقى ... بالمسيح الرب 

 

 .أى الشيطان بأرواحه النجسة جمع كل أتباعه وجيوشه: فجمعهم : ۱٦ع

كلمة عبرية معناها جبل مجدو، وهو جبل معروف لليهود شهد أحداثًا تاريخية : ون هرمجدُّ 
متنوعة مثل انتصار القضاة جدعون وباراق ودبورة، إذ علم الشيطان بقرب نهاية عمله على 



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٤٠٤γ 

هنا ال تشير إلى مكان محدد " هرمجدون"األرض جمع كل طاقاته للحرب األخيرة، وبالطبع 
 .كنها تشير إلى موقعة النهاية وانهزام الشيطان ودينونته األخيرةفالحرب ليست مادية ول

 

 ):۲۱-۱۷ع(الجام السابع ) ٥(

َماءِ ١٧ ِمَن  ،ثُمَّ َسَكَب اْلَمَالُك السَّاِبُع َجاَمُه َعَلى اْلَهَواِء، َفَخَرَج َصْوٌت َعِظيٌم ِمْن َهْيَكِل السَّ
َلْم َيْحُدْث ِمثْـُلَها  ،َوَحَدَثْت زَْلَزَلٌة َعِظيَمةٌ  ،َأْصَواٌت َورُُعوٌد َوبـُُروقٌ َفَحَدَثْت ١٨» .َقْد َتمَّ «: قَاِئالً  ،اْلَعْرشِ 

َوَصاَرِت اْلَمِديَنُة اْلَعِظيَمُة َثالَثََة َأْقَساٍم، ١٩. ُمْنُذ َصاَر النَّاُس َعَلى اَألْرِض، زَْلَزَلٌة ِبِمْقَدارَِها َعِظيَمٌة َهَكَذا
وَُكلُّ َجزِيَرٍة ٢٠. لِيْعِطيَـَها َكْأَس َخْمِر َسَخِط َغَضِبهِ  ،، َوبَاِبُل اْلَعِظيَمُة ذُِكَرْت َأَماَم اهللاِ َوُمُدُن األَُمِم َسَقَطتْ 

َف النَّاُس  ،َوبـََرٌد َعِظيٌم، َنْحُو ثَِقِل َوْزنٍَة، نـََزَل ِمَن السََّماِء َعَلى النَّاسِ ٢١. َوِجَباٌل َلْم ُتوَجدْ  ،َهَرَبتْ  َفَجدَّ
 .ِهللا ِمْن َضْربَِة اْلبَـَرِد، َألنَّ َضْربـََتُه َعِظيَمٌة ِجّداَعَلى ا

 

عند سكب المالك السابع جام غضب اهللا األخير، أعلنت السماء أنه كملت : ۱۷ع
 .الجامات السبع

 ).٢: ٢أف(أى على مملكة الشيطان الذى اعتبر الهواء مسكنه وسلطانه : على الهواء 

التى نطق بها المخلص على الصليب، وتتفق مع عبارة  "قد أكمل"ترادف كلمة : قد تم 
 ).١: ١٥رؤ" (بها أكمل غضب اهللا"

 

 ،)٥: ٨ص(فى مواقع عدة فى سفر الرؤيا مثل " رعود وبروق وزالزل"تكرر تعبير : ۱۸ع
وكلها صاحبت أحداث هامة، ولكـن هنا وألن النهاية قد قربت، يوضح القديس ) ١٩: ١١ص(

 .ا أو فى قوتها قبل ذلك وبمثل عنفها فى كل عمر البشرية منذ خلقهايوحنا أنه لم يحدث مثله

 



 َعشَرَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ٤٠٥γ 

رأى البعض أنها بابل؛ ألنها ترمز للشر ورأى البعض أنها : المدينة العظيمة : ۱۹ع
 .أورشليم حيث صلب المسيح، ولكن فى معناها الروحى هى مملكة الشيطان التى تفاخر بها

قوتها، وعدد ثالثة يمثل الكمال، أى كان  أى انهدمت وتبعثرت وفقدت: ثالثة أقسام 
 .خرابها كامالً 

 .ترمز هنا لمركز المدينة العظيمة ومكان عرش وكرسى الشيطان: بابل العظيمة 

كان من أثر هذه الزلزلة العظيمة، أو كأس غضب اهللا األخير إنهيار مملكة الشر وسقوط 
والتى ترمز لمركز  -ألمم، أما بابل قوتها وسقط الشيطان نفسه وكذلك سقط كل أتباعه أى مدن ا

فقد ُذِكَرت منفصلة، لتوضيح أن هللا قصًدا آخر فى شأن عقابها عقاًبا  -الشر وعرش الشيطان 
وهو تعبير فى مجمله يعنى الغضب " بكأس خمر سخط غضبه"نهائًيا مضاعًفا، عبر عنه 
 .ضد الشر ومملكته) مثل الخمر المعتق(المذخر من اهللا طوال األيام 

 

هذا العدد إستكمال وتوضيح لصورة الزلزلة الشديدة التى لم يحدث مثلها على : ۲۰ع
األرض، إذ هربت الجزائر بمعنى تغطت بالماء واختفت ولم توجد الجبال بمعنى إنحالل عناصر 

 .األرض وبداية إختفاء معالمها الجغرافية المعروفة

 

وتعنى تساقط ). ٢٥-١٨: ٩خر(مثال ضربة البرد على أرض مصر : َبَرد عظيم : ۲۱ع
 .الثلوج مع الصقيع

 .والمعن المراد هو شدة ثقلها على الناس) كجم ١٧,٥(حوالى : ثقل وزنه 

وأتى كمال هذه الضربة فى أن اهللا أنزل برًدا على الناس لم يعرفه العالم قبًال فى شدته 
حدث قبًال، جدف الناس وقوته لعل من يتأمل ويتبين تكون له فرصة للتوبة، ولكن هيهات، فكما 

 .وهذا يدل على قسوة قلوب الناس وجحودهم فى الزمن األخير. على اهللا بدًال من تقديم التوبة له

 



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٤٠٦γ 

   إن حلَّت بك ضيقة فاحترس من التذمر وراجع نفسك لئال تكون بسبب خطيتك
كمال وتهاونك أو تقصيرك فى عالقتك مع اهللا، ألن كل األشياء يسمح بها اهللا لخيرك واست

توبتك؛ وٕان لم تكن بسبب خطيتك فاقبلها كتدبير إلهى يساعدك على اإلرتباط به، وحتى 
 .لو لم تكن تفهم اآلن، فقبولك لها يجعل اهللا يشرح لك فيما بعد حينها تستطيع أن تفهم



ابُِع َعَشرَ  احُ حَ صْ ألَ ا  السَّ

γ٤٠٧γ 

 

 السَّابُِع َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 
 بابل الزانية والوحش

Rη Ε η 
 

الثالث األصحاحات القادمة تتناول فكرة واحدة هى سقوط بابل وٕاعالن : مقدمة عامة 
نصرة السماء، فنجد األصحاح السابع عشر يصف بابل الشريرة وعالقتها بالوحش، ونجد 

ولعل .. عشر يعلن نصرة السماء  األصحاح الثامن عشر يصف سقوطها واألصحاح التاسع
فإليك أيها القارئ العزيز بعض ! .. الكثيرين يتساءلون لماذا بابل وما قصتها وما هى رموزها ؟

 ..المعلومات عن بابل وقصتها فى الكتاب المقدس 
حينما أرادوا بناء ) ٩: ١١تك" (ألن الرب هناك بلبل لسان كل األرض"دعيت بابل  -١

فهى مكان يرمز للكبرياء . حتماء فيه والوصول إلى السماءبرًجا بعد الطوفان لال
 .والتحدى واستحق عقوبة اهللا

ووصفه الكتاب بالشدة وقاد كثيرين ) ٩: ١٠تك(أنشأ هذه المدينة إنسان اسمه نمرود  -٢
 .لمعصية اهللا

الرامز " مرودخ"اشتهرت هذه المدينة بعبادة األوثان واألصنام وكان أشهر آلهتها  -٣
 .للشيطان

نت إحدى المدن التى ُسبى إليها شعب اهللا واستعبدته زماًنا فى إشارة قوية لمملكة كا -٤
 .الشيطان التى تحارب وتأسر الكثيرين من أوالد اهللا

كما كانت أورشليم مدينة عظيمة ألنها تشير إلى سكنى اهللا مع البشر، صارت أيًضا  -٥
لشيطان العظيم فى الشر بابل مدينة عظيمة كما وصفها سفر الرؤيا ألنها تمثل سكنى ا

 .مع كل قواته وتابعيه من البشر األشرار
ال(والخالصة فإن بابل ترمز إلى الشيطان  ومملكته، كذلك ترمز إلى جماعة األشرار ) الدجَّ

محبى العالم وشهواته وغناه الزائف والزائل، وفى كل األحوال فهى ترمز لحالة العداوة الدائمة مع 
 ..اهللا 
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 ):٦-۱ع() روحيًا(وصف بابل ) ۱(

َعِة اْلَمالَِئَكةِ ١ َعُة اْلَجاَماُت، َوَتَكلََّم َمِعى قَاِئًال ِلى ،ثُمَّ َجاَء َواِحٌد ِمَن السَّبـْ َهُلمَّ «: الَِّذيَن َمَعُهُم السَّبـْ

ُنونََة الزَّانَِيِة اْلَعِظيَمةِ  ى زََنى َمَعَها ُمُلوُك اَألْرِض، َوَسِكَر الَّتِ ٢اْلَجاِلَسِة َعَلى اْلِمَياِه اْلَكِثيَرِة،  ،فَُأرَِيَك َديـْ

 ،َفَمَضى ِبى بِالرُّوِح ِإَلى بـَرِّيٍَّة، فـََرأَْيُت اْمَرَأًة َجاِلَسًة َعَلى َوْحٍش ِقْرِمِزىٍّ ٣» .ُسكَّاُن اَألْرِض ِمْن َخْمِر زِنَاَها

َعُة ُرُؤوٍس َوَعَشَرُة قـُُرونٍ  َواْلَمْرَأُة َكاَنْت ُمَتَسْربَِلًة بُِأْرُجواٍن َوِقْرِمٍز، َوُمَتَحلَِّيًة ٤. َمْمُلوٍء َأْسَماَء َتْجِديٍف، َلُه َسبـْ

ٌة َرَجاَساٍت َوَنَجاَساِت زِنَا َوَعَلى ٥َها، ِبَذَهٍب َوِحَجارٍَة َكرِيَمٍة َوُلْؤُلٍؤ، َوَمَعَها َكْأٌس ِمْن َذَهٍب ِفى َيِدَها َمْمُلوَّ

َهِتَها اْسٌم َمْكُتوبٌ  َورَأَْيُت اْلَمْرَأَة َسْكَرى ِمْن ٦» .ُأمُّ الزََّواِنى َوَرَجاَساِت اَألْرضِ  ،اِبُل اْلَعِظيَمةُ بَ . ِسرٌّ «: ِجبـْ

ًبا َعِظيًما. َوِمْن َدِم ُشَهَداِء َيُسوعَ  ،َدِم اْلِقدِّيِسينَ  تُـَها تـََعجُّ  !فـَتَـَعجَّْبُت َلمَّا رَأَيـْ
 

والزنا هنا كناية عن االبتعاد عن اهللا إشارة إلى بابل مملكة الشر، : الزانية العظيمة  :۱ع

 .وخيانته بعبادة العالم والشيطان

تأكيد على أن المقصود هنا بابل إذ تقع على نهر الفرات العظيم : الجالسة على المياه 

، والمعنى الروحى )١: ١٣٧مز" (على أنهار بابل جلسنا"، وككلمات المزمور )١٣: ٥١أر(

 ).١٥ع(سيأتى تفسيره فى 

حد المالئكة السبعة الذين حملوا جامات غضب اهللا إلى القديس يوحنا داعًيا إيَّاه تحدث أ

لرؤية نهاية ودينونة مملكة الشر وكل تابعيها الذين يرمز إليهم بالمياه الكثيرة، وسوف يأتى 

 ).١٥ع(الحديث المفصل عن ذلك فى 

 

ا بصورة مباشرة كل القيادات والرئاسات التى ساهمت ودعت شعوبه: ملوك األرض  :۲ع

 .أو غير مباشرة لترك اهللا وعبادته
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، يصفها المالك بالمرأة الزانية التى أغوت شعوًبا كثيرة للزنا "لبابل"فى وصف جديد 
الروحى واستخدمت كل وسائل اإلغراء الممكنة، فيترنح ويسقط معظم سكان األرض فى الشر 

 .والتجديف كالسكارى فاقدى الوعى واإلرادة
 

 .إشارة إلى الفقر والقحط الروحى الذين تعيش فيها مملكة الشر: رية إلى ب :۳ع
 .إشارة إلى دموية الشيطان وشراسته: قرمزى 

أى تجديف على اهللا إما بأن ينسب صفات اهللا لنفسه أو بأن : مملوء أسماء تجديف 
 .يتهكم ويسخر من اهللا وصفاته

ورأى برية قافرة " ضى بى بالروحم"أخذ المالك القديس يوحنا إلى منظر جديد فى رؤياه 
وهى جالسة على سر قوتها وسندها وهو الشيطان الذى ) المرأة بابل(موحشة ورأى مملكة الشر 

يحمل مملكته، معلًنا عن شراسته من خالل لونه الدموى وعن كراهيته هللا من خالل تجديفه 
 .وتطاوله على اسمه القدوس

وهى تشير ) ١: ١٣، ص ٣: ١٢ص( سبق شرح ذلك فى: سبعة رؤوس وعشرة قرون 
 .إلى كثرة أفكاره وقوتها

 
لون أحمر لبسه الملوك قديًما وهو كالثوب الذى ألبسه الجنود الرومان :  أرجوان :٤ع

 .للسيد المسيح استهزاًء به
 .لون أحمر دموى: قرمز 

بس فى زهو وكبرياء أخذت بابل الزانية منظر الملوك لتعلن عن عظمتها وسلطانها، فهى تل
مثلهم وتفتخر بلونها القرمزى ألنها سفكت دم الكثير من القديسين وشربت من دمائهم، وتحلت 
بالرذائل والخطايا التى اشتهاها أتباعها كالذهب واللؤلؤ واألحجار الكريمة، وأمسكت فى يدها 

توى كأس خمر لذتها التى تنتعش ووتتلذذ وتسكر به، وفى إشارة لشدة شرها يعلن لنا اهللا أن مح
، )٢ع" (خمر زناها"هذه الكأس هو الزنا والنجاسات التى تذيق منها األمم والشعوب ولهذا ُسمى 

ويالحظ أيضًا أن وصف بابل بهذه الصورة يأتى مطابًقا تماًما لوصفها كما جاء به أرميا فى 
 ).٧: ٥١أر(
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 .أى أن اسم بابل هنا رمز وليس الحديث عن مدينة بابل الحقيقية: سر  :٥ع
 .اصل كل شر وفسق: الزوانى  أم

بلغت وقاحة وجرأة بابل فى شرها، أنها لم تستِح من خطيتها المشينة، بل افتخرت بما 
ترتكبه وأعلنت عن نفسها، ببجاحة الزناة فى اإلعالن عن اسمهم ومهنتهم الجتذاب اآلخرين 

 ،"أم الزوانى"وكان وصفها بأنها أصل كل خطية . واإليقاع بهم، إذ وضعت اسمها على جبهتها
 .فهى الداعية والمحرِّضة لكل أنواع الزنا الروحى وخيانة اسم اهللا القدوس والتجديف عليه

 
استكماًال للمنظر كانت المرأة فى حالة من حاالت نشوة السكر، وسر سعادة ونشوة  :٦ع

ها وقاوموها، من دم أبناء اهللا األمناء الذين رفضو ) مملكة الشر(سكرها أنها ارتوت والزالت ترتوى 
فأقامت عليهم اإلضطهاد والعذاب ولم يخضعوا أو يستسلموا وقدَّموا حياتهم حتى الموت ولهذا 

 ".شهداء يسوع"صار اسمهم عظيًما إذ دعوا 
أى احترت ولم أجد تفسيًرا، وهذا التعجب يعتبر مقدمة لما : فتعجبت تعجًبا عظيًما 

 .سيوضحه المالك ليوحنا فى األعداد القادمة
    قـدس "كان الكاهن قديًما فـى شـريعة موسـى يضـع علـى جبهتـه الفتـة صـغيرة مكتـوب عليهـا

أى مخصــص لخدمــة اهللا؛ فــى إعــالن واضــح لهويتــه وانتمائــه؛ وكــذلك وضــع األشــرار " للــرب
اسمهم الشرير على جباههم ليعلنوا أيًضا إنتمائهم لمملكة بابل الشيطانية، وكثير من النـاس ال 

فهل حددت أمرك " ... مخصصون للرب أم نحيا فى بابل"ون على جباههم يعرفون ماذا يضع
 !؟... يا أخى وعرفت أى عنوان تضعه، وألى مملكة تنتمى 

 
 ):۱٤-۷ع(تفسير الرؤيا السابقة ) ۲(

ْبَت؟ أَنَا َأُقوُل َلَك ِسرَّ اْلَمْرَأِة َواْلَوْحِش اْلَحا«: ثُمَّ قَاَل ِلى اْلَمَالكُ ٧ ِمِل َلَها، الَِّذى َلُه ِلَماَذا تـََعجَّ
َعُة الرُُّؤوُس َواْلَعَشَرُة اْلُقُرونُ  اْلَوْحُش الَِّذى رَأَْيَت، َكاَن َولَْيَس اآلَن، َوُهَو َعِتيٌد َأْن َيْصَعَد ِمَن ٨: السَّبـْ

لَْيَسْت َأْسَماُؤُهْم َمْكُتوبًَة ِفى  الَِّذينَ  ،َوَسَيتـََعجَُّب السَّاِكُنوَن َعَلى اَألْرضِ . ِإَلى اْلَهَالكِ  اْلَهاِويَِة َوَيْمِضىَ 
ُهَنا الذِّْهُن ٩. ِسْفِر اْلَحَياِة ُمْنُذ تَْأِسيِس اْلَعاَلِم، ِحيَنَما يـََرْوَن اْلَوْحَش أَنَُّه َكاَن َوَلْيَس اآلَن، َمَع أَنَُّه َكاِئنٌ 
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َعُة ِجَباٍل َعلَ  :الَِّذى َلُه ِحْكَمةٌ  َعُة الرُُّؤوُس ِهَى َسبـْ َها اْلَمْرَأُة َجاِلَسةً السَّبـْ َعُة ُمُلوكٍ ١٠. يـْ َخْمَسٌة : َوَسبـْ
َقى قَِليالً  ،َوَمَتى أََتى. َسَقُطوا، َوَواِحٌد َمْوُجوٌد، َواآلَخُر َلْم يَْأِت بـَْعدُ  َواْلَوْحُش الَِّذى َكاَن ١١. يـَْنَبِغى َأْن يـَبـْ

َعِة، وَ  ،َولَْيَس اآلنَ  ِهَى  ،َواْلَعَشَرُة اْلُقُروُن الَِّتى رَأَْيتَ ١٢. َيْمِضى ِإَلى اْلَهَالكِ فـَُهَو ثَاِمٌن، َوُهَو ِمَن السَّبـْ
. ْحشِ َعَشَرُة ُمُلوٍك َلْم يَْأُخُذوا ُمْلًكا بـَْعُد، َلِكنـَُّهْم يَْأُخُذوَن ُسْلطَانـَُهْم َكُمُلوٍك َساَعًة َواِحَدًة َمَع اْلوَ 

، َخُروفَ َهُؤَالِء َسُيَحارِبُوَن الْ ١٤. َوْحَش ُقْدرَتـَُهْم َوُسْلطَانـَُهمْ َهُؤَالِء َلُهْم رَْأى َواِحٌد، َويـُْعُطوَن الْ ١٣
 ».يـَْغِلبُـُهْم، ألَنَُّه َربُّ اَألْربَاِب َوَمِلُك اْلُمُلوِك، َوالَِّذيَن َمَعُه َمْدُعوُّوَن َوُمْخَتاُروَن َوُمْؤِمُنونَ  َخُروفُ َوالْ 

 

سابق إنزعاًجا أكثر منه تعجًبا وذلك من حمل تعجب القديس يوحنا من المنظر ال :۸، ۷ع
 من التلذذ والسكر من دم أبناء اهللا الشهداء، فجاء كالم المالك له ) بابل(سماح اهللا للمرأة 

 .كمقدمة لكشف السر المزمع أن يعلنه للقديس يوحنا" لماذا تعجبت"
الذى هو أحد صور ) ٣-١: ١٣رؤ(هو الوحش البحرى المذكور فى : الوحش الذى رأيت 

 .الشيطان
 .إشارة واضحة لتقلص سلطان الشيطان ومملكته: كان وليس اآلن 

أى سوف ينتقل فى يوم دينونة الرب : عتيد أن يصعد من الجحيم ويمضى للهالك 
 .األبد العظيمة من مكان انتظار األشرار إلى الهالك األبدى فى الهاوية إلى

والمعنى العام هو أن الوحش الحامل للمرأة ما هو إال الشيطان الذى كان له سلطان على 
اإلنسان، ولكن بصلب المسيح وفدائه لكل البشر، إنحسر هذا الشيطان مثل قول السيد المسيح 

-١٧: ١٠لو..." (ها أنا أعطيكم سلطاًنا. رأيت الشيطان ساقًطا مثل البرق من السماء"لتالميذه 
: ٢كو " (إذ جرد الرياسات والسالطين أشهرهم جهاًرا ظافًرا بهم فيه"كقول بولس الرسول ) ١٩
١٥-١٤.( 

ويظهر من هذه اآلية أن الشيطان يستقر فى الجحيم ويظل يحارب البشر فى حدود ما 
 .يسمح له اهللا به إلى أن يلقى مع كل جيوشه فى العذاب األبدى

 .ى أتباعه حاملين سمته وعالمتهأ: سيتعجب الساكنون على األرض 
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أى ال نجاة من خالل لهم وهى نتيجة طبيعية لمن : فى سفر الحياة .. ليست أسماؤهم 
 .تبعه

ال ستأخذهم الدهشة  يضيف المالك فى حديثه إلى ما سبق أن أتباع الشيطان أو الدجَّ
ضًحا أنه الهالك والندم على من وضعوا رجاءهم فيه بال فائدة وال طائل، فقد صار مصيرهم وا

 ".سفر الحياة"وفقد ميراث الملكوت 
يدرك األشرار أن سلطان الشيطان الذى كان يحارب به أوالد اهللا فى : كان وليس اآلن 

 .العالم قد انتهى
 .مع أن الشيطان موجود فى العذاب األبدى ولكنه عاجز عن أى شئ: مع أنه كائن 

 
ضية الغرض منها حث القارئ أو المستمع جملة اعترا" هنا الذهن الذى له حكمة" :۹ع

 .على التركيز لما هو آتٍ 
ذهب كثير من المفسرين إلى أن المشهد هنا كناية عن : سبعة جبال .. السبعة رؤوس 

 .روما فى اضطهادها القاسى للمسيحية إذ أن روما مشيدة بالفعل على سبعة جبال
 .ن خالل هذه المدينةأى مارست سلطانها واضطهادها م: عليها المرأة جالسة 

 
إجتهد الكثير من المفسرين فى التحدث عن من هم هؤالء السبعة، : سبعة ملوك  :۱۰ع

ولكن تمشًيا مع رموز السفر كله، نرى أن رقم سبعة هنا يرمز لكمال أيام مملكة الشر والشيطان 
 .على مر التاريخ دون التقيد بزمن محدد

 .امهمأى أكثرهم ذهبوا ومضت أي: خمسة سقطوا 
 .أى فى زمن كتابة هذا السفر: وواحد موجود 
 .نبوة بأتيان مملكة أخيرة للشر قبل نهاية األيام: واآلخر لم يأت 

فى هذه اآلية توضح لنا الرؤيا تسلسل ممالك الشر إلى نهاية األيام، فالخمس ممالك 
 :األولى هى التى قاومت اهللا وشعبه بأوثانها وحروبها وهى ممالك 

 .ى استبعدت شعب اهللامصر، الت -١



ابُِع َعَشرَ  احُ حَ صْ ألَ ا  السَّ
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 ).٢٣: ٣٧إش(آشور، التى رفعت عينيها على قدوس إسرائيل  -٢

 ).٢٣: ٥٠أر(  بابل، التى أذلت كل األرض -٣

 ).١٣: ١٠دا(  فارس، التى تنبأ عنها دانيال -٤

 .اليونان، آخر ضاللة وثنية دنست أورشليم وقاومها المكابيون -٥

الرومانية أى السادسة والتى أذاقت  أما المملكة الموجودة وقت كتابة السفر فهى المملكة
وتبقى مملكة أخيرة هى مملكة ضد المسيح والذى يشير .. المسيحية أسوأ أنواع العذاب والتنكيل 

 .إليه المالك أنه ينبغى أن يبقى قليًال، أى سوف تستمر مملكته وحروبه فترة قليلة من الزمن
 

 ).٨ع(أى الشيطان : الوحش الذى كان  :۱۱ع
 ...أى آخر كل شر  :هو ثامن 

من الواضح أن الممالك سبعة وليست ثمانية، ولكن التصريح بأن الشيطان ثامن معناه 
سيطرة الشيطان على كل الممالك السابقة كأن جميعها تحمل سمته، وللداللة على أنه ال توجد 

 .هى السارية والعاملة فى السبعة ممالك) الشيطان(مملكة ثامنة يصرح المالك بأن روحه 
وفى نهاية مطمئنة ألوالد اهللا وٕاعالن صريح، يؤكد المالك للمرة الثانية لنا وللقديس يوحنا 

 .نهاية مصير الشيطان وهو الهالك األبدى
 

، يوضح المالك فى حديثه أنه رمز )٣ع(فى تفسير لمنظر العشرة قرون  :۱۳، ۱۲ع
ا، لكنهم فى شرهم ليسوا فى يعطيهم الشيطان سلطانً ) رؤساء أمم(لعشرة ممالك أو عشرة ملوك 

أى سلطان ضئيل، وٕان كانوا سيسخرون " ساعة واحدة"قوة الممالك السابقة إذ يأخذون سلطان 
 .كل قوتهم وفكرهم وسلطانهم فى خدمة الشيطان

 
هؤالء الرئاسات أو الممالك أو الحكومات تعلن تحديها الواضح للرب يسوع  :۱٤ع

، ويعلن المالك لنا ...لطان ملكوته على قلوب البشر فتحاربه وتقاوم س" الخروف المذبوح"
النتيجة النهائية لهذه الحرب وهى هزيمة الشيطان وكل تابعيه، وٕاعالن الغلبة للمسيح ملك الملوك 



 ُرْؤيَا يُوَحنَّا الالَّهُوتِىِّ  

γ٤١٤γ 

ورب األرباب الذى سيقود فى موكب نصرته كل أبنائه المختارين والمدعوين والمؤمنين باسمه 
 ).١٤: ٢كو٢(
    تعلن لنا عن نصرتنا فى اسمك المبـارك فتتجـدد ثقتنـا فـى خالصـنا مـن أشكرك يا إلهى أنك

أشـكرك وأطلـب . خاللك، وانتصارنا على الشيطان بقوة اسمك المبارك وعالمة صليبك المحيية
منك يا مخلصى أن تكمل عملـك فـّى إلـى النهايـة حتـى ال أنـزعج مـن حـروب الشـيطان وأكمـل 

 .جهادى بطمأنينة ألنك أنت معى
 

 ):۱۸-۱٥ع(سام الشر إنق) ۳(

. ِهَى ُشُعوٌب َوُجُموٌع َوأَُمٌم َوأَْلِسَنةٌ  ،َحْيُث الزَّانَِيُة َجاِلَسةٌ  ،اْلِمَياُه الَِّتى رَأَْيتَ «: ثُمَّ قَاَل ِلىَ ١٥
َهُؤَالِء َسُيْبِغُضوَن الزَّانَِيَة، وَ  ،َوَأمَّا اْلَعَشَرُة اْلُقُروُن الَِّتى رَأَْيَت َعَلى اْلَوْحشِ ١٦ َسَيْجَعُلونـََها َخرِبًَة َوُعْريَانًَة، فـَ

َألنَّ اَهللا َوَضَع ِفى قـُُلوِبِهْم َأْن َيْصنَـُعوا رَْأيَُه، َوَأْن َيْصنَـُعوا رَْأيًا ١٧. َوُيْحِرُقونـََها بِالنَّارِ  ،َويَْأُكُلوَن َلْحَمَها
َواُل اهللاِ  ،َواِحًدا، َويـُْعُطوا اْلَوْحَش ُمْلَكُهمْ  ِهَى اْلَمِديَنُة اْلَعِظيَمُة  ،َواْلَمْرَأُة الَِّتى رَأَْيتَ ١٨. َحتَّى ُتْكَمَل َأقـْ
 ».الَِّتى َلَها ُمْلٌك َعَلى ُمُلوِك اَألْرضِ 

 
ولكنه هنا سيقوم ) ١ع(هى نفس المياه الذى ذكرها فى : المياه التى رأيت  :۱٥ع
 .بشرحها

صحاح ويشرح له بعض من يعود المالك بالقديس يوحنا لبداية المشهد الذى رآه فى هذا األ
كانت جالسة، أى تسيطر وتحكم بشرها على شعوب العالم من كل ) بابل(رموزه، فالمرأة 

 .األجناس واللغات
 

جاءت أحداث هذين العددين بغير ما نتوقع جميًعا؛ فالمرأة كانت جالسة  :۱۷، ۱٦ع
حدث ؟ لقد انقلب ولكن لننظر ماذا ي... على الوحش، أى أنه كان يخدمها ويسخر قوته لها 

الشيطان على مملكته وحدث الغضب والتخريب والقتل وبدأ الشيطان بنفسه يحرق مملكته وأتباعه 
، وقبل )١٧: ١١لو(فى إشارة إلى قرب نهايته وزواله نهائًيا، فأية مملكة تنقسم على ذاتها تخرب 
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السر فيما حدث يتدخل المالك ويكشف لنا ! ... أن يتساءل القديس يوحنا كيف يحدث هذا ؟
أى أن هذا هو أمر اهللا وٕارادته النافذة حتى على مملكة الشر بكل " اهللا وضع فى قلوبهم"وهو أن 

 .قواتها وأنظمتها، فالرأى األول واألمر األخير له وحده مهما صبر وأطال أناته على مملكة الشر
طين والممالك أى أن كل الرئاسات والسال: يعطوا الوحش ملكهم حتى تكمل أقوال اهللا 

أعطت كل قوتها وٕامكانياتها لخدمة الشيطان للقضاء على بابل أى مملكة الشر، وإليضاح الفكرة 
بأمثلة تقرب ألذهاننا أيًضا كيف يحدث هذا، نقول أن اهللا استخدم كثيًرا بعض ممالك الشر 

الرومان على  لإلنتقام من ممالك شريرة سبقتهم، فأتى اليونانيون على الفرس واألشوريين، وأتى
حتى قضت عليها وعلى ) بابل(على بعضها ) الوحش(اليونانيين وهكذا قامت ممالك الشر 

 .سلطانها كله
 

أى المرأة موضوع الحديث فى األصحاح كله، التى جلست : والمرأة التى رأيت  :۱۸ع
 ).١ع(على الوحش وعلى المياه الكثيرة 

أى " المدينة العظيمة"رأة فيقول أنها فى نهاية األصحاح يلخص لنا المالك شخصية الم
التى أذَّلت شعب اهللا قديًما ومرة أخرى ) بابل(عاصمة الشر فى مختلف األزمان، فكانت مرة 

روما التى أذاقت المسيحيين أشد درجات العذاب، ومرة ثالثة هى قوى الشر واإللحاد فى العالم 
 .ض وتبعوا ما أمرتهم بهالمعاصر، وفى كل وقت خضع لها معظم ملوك ورئاسات األر 

     يا إلهى تترك الشر كثيًرا يهـيج علـى أوالدك بـين الحـين واآلخـر ونتعجـب لمـاذا يـا رب كثـر
ولكن نشـكرك يـا إلهـى أنـك تعلـن لنـا وتعلمنـا أن كـل هـذا إلـى حـين، وعلينـا ! ؟!الذين يحزنوننا 

فسـنا ويظهـر لنـا بـاألكثر أن نثق فـى حكمتـك وتـدبيرك لألزمنـة ولكـن مـا تعلنـه لنـا اآلن يـريح أن
حماقــة الشــيطان الــذى صــار بــال حكمــة وال ســلطان علــى أفعالــه، فهــو فــى نهايــة األمــر ينهــى 

فلنســبح اســمك القــدوس ونشــكر حكمتـــك !!! .. نفســه بنفســه كمختــل أغفــل ظــن نفســـه حكيمــا 
 .آمين.. السامية اآلن وكل أوان 



 ُرْؤيَا يُوَحنَّا الالَّهُوتِىِّ  
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 الثَّاِمُن َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 
 هــالك بـابـل

Rη Ε η 
 

بعد أن أبرز األصحاح السابق كيف انقسم الشر على ذاته، وأشار إلى انهيار : مقدمة 
، يصور لنا هذا األصحاح صورة تفصيلية عن سقوط بابل وسبب سقوطها وبكاء )بابل(مملكته 

ه بالخروج منها حتى ال تقع عليهم الضربات األشرار عليها، كذلك نجد دعوة اهللا واضحة ألوالد
 .النهائية

  
 ):۳-۱ع(إعالن المالك األول )  ۱(

. َواْستَـَناَرِت اَألْرُض ِمْن بـََهائِهِ  ،رَأَْيُت َمالًَكا آَخَر نَازًِال ِمَن السََّماِء، َلُه ُسْلطَاٌن َعِظيمٌ  ،ثُمَّ بـَْعَد َهَذا١
ٍة ِبَصْوٍت َعِظيٍم ٢ نًا ِلَشَياِطيَن، َسَقَطْت بَاِبُل اْلَعِظيَمُة، َوَصاَرْت َمْسِك◌َ  ،َسَقَطتْ «: قَاِئالً َوَصَرَخ ِبِشدَّ

َقْد َشِرَب  ،ِمْن َخْمِر َغَضِب زِنَاَها ،ألَنَّهُ ٣َوَمْحَرًسا ِلُكلِّ ُروٍح َنِجٍس، َوَمْحَرًسا ِلُكلِّ طَائٍِر َنِجٍس َوَمْمُقوٍت، 
َرِة نَِعيِمَهاوْ ا َمَعَها، َوُتجَّاُر اَألْرِض اْستَـْغنَـ وْ زَنَـ  َجِميُع األَُمِم، َوُمُلوُك اَألْرضِ   ».ا ِمْن َوفـْ

 
 ).١٧ص(أى الرؤيا السابقة للوحش والزانية : ثم بعد هذا  :۱ع

 .كناية عن قوة وعظم سلطان ومهابة هذا المالك: استنارت األرض من بهائه 
سابق، رأى هنا مالًكا آخر عظيًما فى مشهد يعتبر استكماًال لما رآه يوحنا فى األصحاح ال

نازًال من السماء معلًنا إعالًنا طال انتظاره من أبناء اهللا المؤمنين، ولقوة هذا المالك اصطحب 
 .نزوله من السماء نوًرا عظيًما أضاء األرض كلها

 
 .سجًنا: محرًسا  :۲ع

رض وهى موضوع الرسالة التى يحملها لكل سكان األ) صراخ(أعلن المالك بصوت عظيم 
للداللة على سقوطها نهائًيا دون قيام أو عودة " سقطت"، وكرر لفظ )بابل(سقوط مملكة الشر 
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ثانية لسلطانها، ويضيف أنها صارت سجًنا لكل الشياطين واألرواح النجسة وكذلك كل طائر 
 .نجس

كانت هناك أنواع من الطيور التى حرَّم اهللا أكلها فى الشريعة على شعب : طائر نجس 
أما المعنى هنا فهو وصف آخر ... اليهود مثل الجوارح فكانت طيور مكروهة لدى الشعب 

 .للشياطين بجانب وصفه األول لها بأنها أرواح نجسة
 

 :يوضح لنا هذا العدد أسباب سقوط بابل ودينونتها العادلة فهى  :۳ع
ت فكانت هذه الخدما) خمر زناها(أسكرت كل تابعيها بتقديم مختلف الشهوات  )١(

 ).أى اإلبتعاد عن اهللا(والشهوات سبب زناهم 
وكما أهلكت األمم والشعوب كذلك أسقطت العديد من الملوك والرئاسات بمختلف  )٢(

 .الحيل حتى تضمن سطوتها على العالم كله

القوى (إستطاعت باإلغراءات والمكاسب المادية أن تتحكم فى تجار األرض  )٣(
 .اهللافيعبدوا المال وسلطانه دون ) االقتصادية

  معزى جًدا يا رب هو التأمل فى أحكام عدلك، فتعلن لنا كيف تنتهى مملكة الشر وتكون
مسكًنا وسجًنا للشيطان وأرواحه النجسة؛ ولكننى يا إلهى أتطلع بشوق إلى المسكن اآلخر 
حيث تكون أنت هناك نوًرا ساطًعا ودفًئا وحناًنا وراحة ال تنتهى، وحتى نلقاك هناك ونتمتع 

األرضية بكل ) بابل(اك أصلى لك وأطلب منك أن تكمل لنا طريق خالصنا وتنقذنا من برؤي
 .شهواتها وملذاتها الشريرة

 
 ):۸-٤ع (إنذار المالك الثانى  )  ۲( 

َها يَا َشْعِبى«: قَاِئالً  ،ثُمَّ َسِمْعُت َصْوتًا آَخَر ِمَن السََّماءِ ٤ ايَاَها، لَِئالَّ َتْشَترُِكوا ِفى َخطَ  ،اْخُرُجوا ِمنـْ
َر اُهللا آثَاَمَها٥. َولَِئالَّ تَْأُخُذوا ِمْن َضَربَاِتَها َكَما ِهَى أَْيًضا   ،َجاُزوَها٦. َألنَّ َخطَايَاَها َلِحَقِت السََّماَء، َوَتذَكَّ

بَِقْدِر َما ٧. ُجوا َلَها ِضْعًفااْمزُ  ،ِفى اْلَكْأِس الَِّتى َمَزَجْت ِفيَها. َجازَْتُكْم، َوَضاِعُفوا َلَها ِضْعًفا َنِظيَر َأْعَماِلَها
أَنَا َجاِلَسٌة َمِلَكًة، : ألَنـََّها تـَُقوُل ِفى قـَْلِبَها. َأْعُطوَها َعَذابًا َوُحْزنًا ،َمجََّدْت نـَْفَسَها َوتـَنَـعََّمْت، ِبَقْدِر َذِلكَ 



 ُرْؤيَا يُوَحنَّا الالَّهُوتِىِّ  

γ٤١٨γ 

َمْوٌت َوُحْزٌن َوُجوٌع، : ٍد َسَتْأِتى َضَربَاتـَُهاِفى يـَْوٍم َواحِ  ،ِمْن َأْجِل َذِلكَ ٨. نًازَ َوَلْسُت َأْرَمَلًة، َوَلْن َأَرى حَ 
 .َوَتْحَتِرُق بِالنَّاِر، َألنَّ الرَّبَّ اِإلَلَه الَِّذى َيِدينُـَها َقِوىٌّ 

 
سمع القديس يوحنا صوًتا ثانًيا مصدره السماء أيًضا، وحمل هذا الصوت تحذيًرا من  :٤ع

عقابه عليها؛ والمعنى الروحى هنا هو أن اهللا اهللا لشعبه، بدعوته للخروج من بابل قبل إنزال 
يدعونا ويحثنا أن نبتعد عن الشر نهائًيا، فبابل الروحية ليست مكاًنا معيًنا بل هى حالة موجودة 

 .اآلن فى كل مكان ولكن على أبناء اهللا األمناء الهرب من كل أشكال الشر
ل الشر، ألنه من المستحيل أن وهو سبب دعوة اهللا لنا باعتزا: لئال تشتركوا فى خطاياها 

ويذكرنا هذا أيًضا بدعوة ... يحيا اإلنسان داخل مملكة الشر دون أن يتأثر به أو بإغراءاته 
 ).١٩تك(قبل إهالكها وحرقها ) بابل الشريرة(المالك للوط بالهروب من سدوم وعمورة 

 
يصف الوحى  كما. تعبير تصويرى للداللة على شدة شرها: خطاياها لحقت السماء  :٥ع

 ).٢٠: ١٨تك(أيًضا أن صراخ سدوم وعمورة قد وصل إلى الرب 
ال تعنى بالطبع أن اهللا كان ناسًيا ولكن تعنى أنه أتى زمن القصاص : تذكر اهللا آثامها 

 .والدينونة
 

بعد أن أمر اهللا شعبه ومحبيه بالخروج من بابل واعتزال الشر، يأتى أمره المباشر  :٦ع
ألمر بالطبع موجه لخدام اهللا المالئكة المنفذين لمشيئته، ونالحظ فى مجازاة اهللا وهذا ا. بمجازاتها

 :أنها 
 .أى كما عذبت أبناء اهللا بعذابات كثيرة" كما هى جازتكم: "عادلة  )١(
أى سوف تعانى كما لم يخطر على قلب أو فكر " ضاعفوا لها ضعفا: "مضاعفة  )٢(

اها، جاء دورها أن تشرب من أحد، وكما مزجت الشهوات واإلغراءات فى كأس زن
 .نفس الكأس ولكنها هنا تشرب مزيجا مضاعفا من غضب اهللا

 



 الثَّاِمُن َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 

γ٤١٩γ 

َدت نفسها  :۷ع  .صفة الشيطان والشر هو الكبرياء واالفتخار: ما َمجَّ

 .باللذات والشهوات األرضية والحسية اآلثمة والزائلة:  تنعمت

 .يةلست فى عوز أو احتياج ولن أرى شيخوخة أو نها: لست أرملة 

إلى أمجاد شرها، وفى غباء وكبرياء لم تظن للحظة أن ) بابل(فى كبرياء وتشامخ نظرت 

هذا كله له نهاية محتومة، فتعالى صوت افتخارها وأعلنت أنها ملكة وشابة متنعمة والزوال 

 ؛ ولهذا جاء حكم اهللا أن تدفع ثمن عنادها وعدم توبتها، فبقدر زناها..لمجدها أو سعادتها الزائفة

 .وشرها ستأخذ أيًضا نصيبها من العذاب والحزن والعويل وصرير األسنان

 

فى إعالن يطمئن أوالد اهللا بقوة أبيهم السمائى وشدة يمينه المخلِّصة ألبنائه والمبيدة  :۸ع

 .لمقاوميه ومعانديه، يخبرنا كيف يكون يوم انتقام اهللا

وم إشارة ليوم الدينونة األخيرة؛ أى تأتى الضربات فى تعاقب وسرعة، والي: فى يوم واحد 

وهذه الضربات تبدأ بالموت أى إعالن هالك كل ساكنيها وملوكها، والحزن والجوع هما عقوبتان 

اللذان خدعت وأغوت بهما أبناءها، أما النار التى تحرقها فهى ) ٧ع(تقابالن المجد والتنعم 

 ).٩: ٢١، ١٤: ٢٠ال(الزناة  عقوبة زناها التى تنتظرها كما أمرت الشريعة بذلك فى عقاب

) بابل(وقد يكون المعنى المراد بالموت هنا هو نهاية العالم كله وبالتالى يكون مصيرها 

 .األبدى هو الحزن الدائم والجوع إلى الراحة التى ال يجدها األشرار ثم االحتراق بنار ال تنطفئ

 وثق أن لهم زماًنا ... اح طرقهم أيها الحبيب ال تندهش إذا رأيت تفاخر وازدهار األشرار ونج
يسيًرا ولكن بعد هذا يدفعون ثمن تنعمهم، فارفض إًذا بشدة الشر وكل شهواته، فبقدر  ما 

كما هرب يوسف من عروض وٕاغراءات الخطية تكون لنا النجاة فى اسم ) بابل(تهرب من 
 .مخلصنا المسيح وميراث عرشه األبدى

 
 
 



 ُرْؤيَا يُوَحنَّا الالَّهُوتِىِّ  

γ٤٢٠γ 

 :)۲۰-۹ع (حزن ورثاء تابعيها )  ۳(

َها ُمُلوُك اَألْرِض، الَِّذيَن زَنَـ ٩ ا َوتـَنَـعَُّموا َمَعَها، ِحيَنَما يـَْنظُُروَن ُدَخاَن َحرِيِقَها، وْ َوَسَيْبِكى َويـَُنوُح َعَليـْ
 ،َمِديَنُة اْلَقِويَّةُ الْ  ،اْلَمِديَنُة اْلَعِظيَمُة بَاِبلُ  ،َوْيلٌ  ،َوْيلٌ «: قَائِِلينَ  ،َألْجِل َخْوِف َعَذاِبَها ،َواِقِفيَن ِمْن بَِعيدٍ ١٠
ُنونـَُتكِ  ،ِفى َساَعٍة َواِحَدةٍ  ،ألَنَّهُ  َها، َألنَّ َبَضائَِعُهْم َال ١١» !َجاَءْت َديـْ َويـَْبِكى ُتجَّاُر اَألْرِض َويـَُنوُحوَن َعَليـْ

ِم َواللُّْؤُلِؤ َواْلبَـزِّ َواُألْرُجواِن َبَضاِئَع ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَِّة َواْلَحَجِر اْلَكرِي١٢َيْشَترِيَها َأَحٌد ِفى َما بـَْعُد، 
وَُكلَّ ِإنَاٍء ِمْن أَْثَمِن اْلَخَشِب َوالنَُّحاِس َواْلَحِديِد  ،وَُكلَّ ِإنَاٍء ِمَن اْلَعاجِ  ،وَُكلَّ ُعوٍد ثِيِنىٍّ  ،َواْلَحرِيِر َواْلِقْرِمزِ 

ًتا َوَسِميًذا َوِحْنطَةً َوِقْرَفًة َوَبُخورًا َوِطيًبا َولَُبانًا َوَخمْ ١٣َواْلَمْرَمِر،  َوبـََهاِئَم َوَغَنًما َوَخْيًال، َوَمرَْكَباٍت،  ،ًرا َوزَيـْ
، َوَذَهَب َعْنِك َجَنى َشْهَوِة نـَْفِسِك، َوَذَهَب َعْنِك ُكلُّ َما ُهَو ُمْشِحٌم َوبَِهىٌّ ١٤. َوَأْجَساًدا، َونـُُفوَس النَّاسِ 
َها َسَيِقُفوَن ِمْن بَِعيٍد، ِمْن َأْجِل َخْوِف وْ َهِذِه اَألْشَياِء الَِّذيَن اْستَـْغنَـ  ُتجَّارُ ١٥. َوَلْن َتِجِديِه ِفى َما بـَْعدُ  ا ِمنـْ

اْلَمِديَنُة اْلَعِظيَمُة اْلُمَتَسْربَِلُة بِبَـزٍّ َوُأْرُجواٍن َوِقْرِمٍزٍ◌،  ،َوْيلٌ  ،َوْيلٌ « :َويـَُقوُلونَ ١٦َعَذاِبَها، يـَْبُكوَن َويـَُنوُحوَن، 
وَُكلُّ رُبَّاٍن،  »!ى ِمْثُل َهَذاَخِرَب ِغنً ، ِفى َساَعٍة َواِحَدةٍ  ،ألَنَّهُ ١٧َيُة ِبَذَهٍب َوَحَجٍر َكرِيٍم َوُلْؤُلٍؤ، َواْلُمَتَحلِّ 

وا ِإْذ َنَظرُ  ،َوَصَرُخوا١٨وَُكلُّ اْلَجَماَعِة ِفى السُُّفِن، َواْلَمالَُّحوَن َوَجِميُع ُعمَّاِل اْلَبْحِر، َوقـَُفوا ِمْن بَِعيٍد، 
ا تـَُرابًا َعَلى ُرُؤوِسِهْم، َوَصَرُخوا بَاِكيَن وْ َوأَْلقَ ١٩» أَيَُّة َمِديَنٍة ِمْثُل اْلَمِديَنِة اْلَعِظيَمِة؟«: قَائِِلينَ  ،ُدَخاَن َحرِيِقَها

اْلَمِديَنُة اْلَعِظيَمُة، الَِّتى ِفيَها اْستَـْغَنى َجِميُع الَِّذيَن َلُهْم ُسُفٌن ِفى اْلَبْحِر ِمْن  ،َوْيلٌ  ،َوْيلٌ «: قَائِِلينَ  ،َونَاِئِحينَ 
َماءُ ٢٠ !َخرَِبتْ  ،ِفى َساَعٍة َواِحَدةٍ  ،نـََفاِئِسَها، ألَنـََّها َرِحى َلَها أَيـَّتُـَها السَّ َواألَْنِبَياُء،  ،َوالرُُّسُل اْلِقدِّيُسونَ  ،ِافـْ

ُنونـََتُكمْ َألنَّ   ».الرَّبَّ َقْد َدانـََها َديـْ
 

تصوير لمشاهد حزن كل من تعلق قلبه بالشر ورثاءه على ) ٢٠-٩(فى األعداد من 
 :انهيار مملكته، وقد تم تقسيم هؤالء إلى ثالثة وهم 

 ملوك األرض -١
 تجار األرض -٢

 الربان والمالحون -٣

صد الـروح القدس إيضاحه وهذا التقسيم مقصود بالطبع ألن لكل فئة منهم معنى روحى ق
 .لنا



 الثَّاِمُن َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 
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تعبير يشير إلى المتكبرين والمتشامخين، والذى أعطاهم الشر : ملوك األرض  :۱۰، ۹ع
 ).قادة أو ساسة(سلطاًنا ونفوًذا زمنًيا 
 ).مملكة الشر(أشبعوا رغباتهم الشريرة من خاللها : تنعموا معها 

ملكتهم وهى تنهار أمام أعينهم وقف كل من كان له شأن وقد خابت وانتهت آمالهم برؤية م
إلى زوال، وقد بدأت دينونتها األبدية وعذابها القاسى، وألن عذابها ودينونتها هو إعالن لنهايتهم 
ودينونتهم أيًضا جاء بكاءهم ونوحهم وصراخهم ليس على المدينة فقط بل على أنفسهم أيًضا، إذ 

عالن حسرتهم مما أتى عليها ورعبهم مما إل" ويل ويل"صار مصيرهم أمامهم ولهذا نطقوا بتعبير 
 .ينتظرهم

) بابل(قد تكون صورة توضح وجود فارق زمنى بين دينونة مملكة الشر : واقفين من بعيد 
، وهو تعبير يشير إلى أشد أنواع العذاب، فما أقسى أن يرى اإلنسان )ملوك األرض(ثم تابعيها 

 .ث فيه أيًضادينونة وعذاب غيره وهو عالم أنه يرى ما سوف يحد
 

، فإذا كان النوع األول استهواه السلطان والنفوذ "تجار األرض"النوع الثانى هم  :۱۱ع
والحكم فهناك أيًضا من استعبدهم حب المال والذهب واستهواهم العالم بأعماله وصفقاته وكان 

افهم للخدعة كل رجائهم فى زيادة أموالهم وتوريثها ألبنائهم، أما ما يبكون عليه اآلن فهو اكتش
وبالطبع نوحهم أيًضا " بضائعهم ال يشتريها أحد"التى وقعوا فيها وأن كل ما فعلوه ال قيمة له 

 .على ما ينتظرهم من عذاب ودينونة صارت ماثلة أمامهم كما كان شعور ملوك األرض
 

 .كتان ناعم: البز  :۱۳، ۱۲ع
 .قماش أحمر فخم: أرجوان 

 .وانقماش أحمر أغمق من األرج: قرمز 
 .خشب عطرى من شجر التين الموجود بشمال أفريقيا: العود التينى 

 .من أحسن أنواع الرخام: المرمر 
 .دقيق فاخر: سميز 



 ُرْؤيَا يُوَحنَّا الالَّهُوتِىِّ  

γ٤٢٢γ 

 .قمح: حنطة 
 .عطور طيبة: طيب 

هذان العددان يوضحان أنواع تجارة هؤالء التجار، والتى شملت كل شئ بدًءا من الثروات 
األرجوان والقرمز (ثم إلى أبهى الملبوسات ) لحجر الكريمكالذهب والفضة والآللئ وا(الثمينة 

لتأثيث منازلهم، ) عاج وخشب وحديد(وتالها بما يحتاجه الناس العاديون فى بيوتهم من ) والبز
، ثم كانت النهاية بأسوأ )كالزيت والحنطة ولحوم البهائم(وما يحتاجه الجميع من أجل األكل 

 )...تجارة الزنا(أنفسهم وأجسادهم  أنواع التجارة وهى التجارة بالناس
والغرض من عرض كل أنواع هذه البضائع للتجار، هو فضح ما يحدث فى العالم اآلن، 

ومملكة الشر استباحوا التجارة فى كل شئ، المشروع والغير مشروع، وكان ) بابل(فالتجار أتباع 
يظل اإلنسان طوال عمره الغرض هو استغالل الناس لتحقيق مكسبهم وٕاغرائهم الدائم للشراء ف

أسيًرا لرغباته وطموحاته واحتياجاته المادية، فمن ناحية يزيد ثراء تجار الشر ومن ناحية أخرى 
 .ينسى الناس خالص نفوسهم بتكالبهم على الشراء

وبصورة روحية أكثر يمكن القول أن التجار هنا هم الشياطين والبضائع هى اإلغراءات 
أجساد (الشيطان يقدم لكل إنسان ما يغريه به سواء كان شر واضح  والشهوات وتنوعها يعنى أن

، )كالزينة والملبس وشهوات الطعام(أو خطايا مستترة يقنع الناس بشدة احتياجهم إليها ) الناس
 .فيربط كل الناس بخيوط آخرها بيده فيتحكم بتجارته هذه فى العالم كله

  ،فافهمى يا نفسى وتعففى وال تطلبى أكثر أشكرك يا إلهى أنك تفضح لى خطط تجار الشر
من احتياجك واقنعى بما لديك لئال تفقدى سلطانك على ذاتك وتعطيه للشيطان، فلن يذيقك 

 .فى النهاية سوى خرنوب الخنازير أى الذل والتعاسة
 

 .ثمر: جنى  :۱٤ع
 .ثمين: شحم 

ذلك تجارها الذين التى خسرت كل شئ وك) بابل(الكالم هنا فى معناه المباشر يعود على 
 .فقدوا تجارتهم مع احتراقها
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أما المعنى الروحى فيمكن تطبيقه على كل نفس سارت وراء شهواتها، فخسرت بذلك ثمر 
الروح القدس المرجو منها، وبعد عنها المسيح البهى ولن تجده فيما بعد إذ تركته أوال، فتركها 

 .نهائًيا وحرمها من ميراثها األبدى
 

) ١٠، ٩ع(بل هذان العددان فى معنيهما وصورتهما مع ما جاء فى يتقا :۱٦، ۱٥ع
عن ملوك األرض، إذ اشترك أيًضا التجار فى النوح والبكاء والرثاء والخوف العظيم، ليس فقط 

 .على بهاء مملكة الشر المنقضى بل على العذاب الذى ينتظرهم أيًضا
 .ن لها بهاء يوًما ماأى التى كا: الالبسة الكتان الفاخر .. المتسربلة ببز 

 .قادة السفن: ربان 
 .حافظى خرائط البحر ومرشدى السفن: مالحون 

 
بعد ملوك األرض ) الربان والمالحون فى البحر(الكالم هنا عن الفئة الثالثة  :۱۸، ۱۷ع

وجون  ارها، وهذه الفئة الثالثة ترمز إلى وسطاء الشر أى الذين ينقلونه من مكان إلى آخر ويرِّ وتجَّ
ويل "ه أو يستوردون الخطايا الغريبة ويعيدوا تصديرها، وقد لعنهم السيد المسيح نفسه عندما قال ل

 ).٧: ١٨مت" (لذلك اإلنسان الذى به تأتى العثرة
وقد صرخوا هم أيًضا إذ رأوا انهيار وحريق مدينة مرساهم وهم ال يعتقدون أبًدا نهايتها إذ 

 .ظنوا أنها عظيمة وفوق كل دمار
 

 .عادة قديمة للشعوب الشرقية للداللة على الحزن الشديد: تراب على رؤوسهم  :۱۹ع
ردَّد تقريًبا الربان والبحارة ما سبق وردَّده الملوك والتجار، إذ انهارت آمالهم وخربت بنهاية 

وصراخهم كما سبق . ودمار بابل، فبعد أن كانت سبب فناهم صارت اآلن خربة أمام أعينهم
 .من مصيرهم اآلتى وأوضحنا هو خوفهم

 
هو نداء من نفس المالك الذى أعلن دينونة بابل فهو يعلن أيًضا فرح : إفرحى  :۲۰ع

 . مملكة السماء



 ُرْؤيَا يُوَحنَّا الالَّهُوتِىِّ  

γ٤٢٤γ 

يعلن المالك للخليقة السمائية وكل الشهداء بشرى وهى نهاية بابل وبداية دينونتها وٕاعالن 
السؤال الذى سأله الشهداء هو إجابة على " الرب قد دانها دينونتكم"العدل اإللهى، وتعبير أن 

، وهكذا فكما أن )١٠: ٦رؤ" (حتى متى أيها القدوس والحق ال تقضى وتنتقم لدمائنا"القديسون 
مراحم اهللا تقرِّح السماء والقديسين بقبول التائبين، هكذا أيًضا عدله فى مجازاة األشرار يفرِّح كل 

 .السماء ألنه نصرة للحق وليس شماتة فى األشرار
 
 ):۲٤-۲۱ع() بابل(تأكيد سقوط الشر  ) ٤( 

َهَكَذا ِبَدْفٍع َستُـْرَمى «: قَاِئالً  ،ى َعِظيَمًة، َوَرَماُه ِفى اْلَبْحرِ َحَجًرا َكَرحً  َوَرَفَع َمَالٌك َواِحٌد َقِوىٌّ ٢١
يثَارَِة َواْلُمَغنِّيَن َواْلُمَزمِّرِيَن َوَصْوُت الضَّارِبِيَن بِاْلقِ ٢٢. بَاِبُل اْلَمِديَنُة اْلَعِظيَمُة، َوَلْن ُتوَجَد ِفى َما بـَْعدُ 

َوَصْوُت . وَُكلُّ َصاِنٍع ِصَناَعًة َلْن يُوَجَد ِفيِك ِفى َما بـَْعدُ . َوالنَّاِفِخيَن بِاْلُبوِق َلْن ُيْسَمَع ِفيِك ِفى َما بـَْعدُ 
َوَصْوُت َعرِيٍس َوَعُروٍس َلْن . ِفى َما بـَْعدُ َونُوُر ِسَراٍج َلْن ُيِضىَء ِفيِك ٢٣. ى َلْن ُيْسَمَع ِفيِك ِفى َما بـَْعدُ رَحً 

َوِفيَها ٢٤. ِإْذ ِبِسْحِرِك َضلَّْت َجِميُع األَُممِ . َألنَّ ُتجَّاَرِك َكانُوا ُعَظَماَء اَألْرضِ . ُيْسَمَع ِفيِك ِفى َما بـَْعدُ 
يِسيَن، َوَجِميُع َمْن قُِتَل َعَلى اَألْرضِ   ».ُوِجَد َدُم أَْنِبَياَء َوِقدِّ

 
 .حجر الرحى هو حجر ثقيل يستخدم فى طحن القمح: حجًرا كرحى  :۲۱ع

فى إشارة إلى عظم العمل المزمع " قوى"شاهد بعد هذا القديس يوحنا مالكا وصفه أنه 
القيام به، فقد حمل حجًرا كبيًرا مستديًرا وقذف به إلى البحر ليغرق سريًعا من عظم ثقله، ثم أعلن 

ر هو تمثيل لما سوف يصنع ببابل العظيمة فى قوتها وثقلها، أى بعد ذلك أن ما فعله بالحج
 .نهايتها وزوالها من على وجه األرض نهائًيا

 
فى هذين العددين يؤكد معالم موت ونهاية مدينة الشر نهائًيا، فيوضح نهاية  :۲۳، ۲۲ع

ته أو فلن يعود فيها من يشدو بصو .. كل شئ فيها يحمل معالم الحياة أو الفرح أو الحركة 
). آلة النفخ(أو المزمار ) اآللة الوترية(يضرب ويعزف على آالت الموسيقى المفرحة كالقيثارة 

وما حدث مع صانعى اللهو يحدث أيًضا مع كل صناعة حتى الضرورية مثل إعداد الدقيق الذى 
 .سوف يستخدم كخبز لها، أى ستفقد حتى الطعام الضرورى فتموت



 الثَّاِمُن َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 

γ٤٢٥γ 

هوها سينطفئ كل نور فيها، والنور فى العادة يرتبط بالمجد، وكما أنه ستنتهى أعمالها ول
وكذلك لن تكون فيك أفراح .. فزوالها يعنى زوال ونهاية مجد مملكة الشر الذى افتخرت به زماًنا 

 ".صوت عريس وعروس"البتة 
وفى النهاية يعيد علينا المالك ما سبق إعالنه مرات كثيرة فى أن سبب هالكها هو انتقام 

الذين أمدوها بكل أنواع الشر وتسهيلهم إلغواء األرض كلها، ) ١١ع(العادل من تجارها اهللا 
 .كذلك سحرها الذى جذب وأضلَّ معظم الشعوب

 
يضيف هذا العدد سبًبا آخر إلجراء قصاص اهللا العادل وفناء بابل وهو سفكها لدم  :۲٤ع

 .باضطهاده أو بإغوائه أبنائه األنبياء والقديسين وكل من قتلته من سكان األرض سواء
  فها هى النهاية لكل من أهمل واستهتر .. حًقا إن نهاية الشر مؤلمة ومخزية وال نجاة منها

فعلينا إًذا أن نتوب كل يوم ولو بكلمات قليلة لئال تأخذنا غفلة .. بإنذارات اهللا المتالحقة 
ينونة الهالك ونفقد حياتنا بسحرها وٕاغراءاتها، فنغرق معها فى بحر د) بابل(الحياة وتسقطنا 

 .األبدية
 



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٤٢٦γ 

 

ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ
 أفراح نصرة السماء

Rη Ε η 
 

 ):۸-۱ع(أصوات التهليل )  ۱(

َماءِ  ،َسِمْعُت َصْوتًا َعِظيًما ،َوبـَْعَد َهَذا١ اْلَخَالُص َواْلَمْجُد  ،َهلُِّلويَا«: قَاِئالً  ،ِمْن َجْمٍع َكِثيٍر ِفى السَّ
َألنَّ َأْحَكاَمُه َحقٌّ َوَعاِدَلٌة، ِإْذ َقْد َداَن الزَّانَِيَة اْلَعِظيَمَة الَِّتى َأْفَسَدِت ٢َنا، َواْلَكَراَمُة َواْلُقْدرَُة لِلرَّبِّ ِإَلهِ 

تَـَقَم ِلَدِم َعِبيِدِه ِمْن َيِدَها » .َوُدَخانـَُها َيْصَعُد ِإَلى أََبِد اآلِبِدينَ  ،َهلُِّلويَا«: َوقَاُلوا ثَانَِيةً ٣» .اَألْرَض ِبزِنَاَها، َوانـْ
 ،آِمينَ «: ِلينَ َخرَّ اَألْربـََعُة َواْلِعْشُروَن َشْيًخا َواَألْربـََعُة اْلَحيَـَوانَاُت، َوَسَجُدوا ِللَِّه اْلَجاِلِس َعَلى اْلَعْرِش قَائِ وَ ٤

» .، الصِّغَاِر َواْلِكَبارِ َسبُِّحوا ِإلَلِهَنا يَا َجِميَع َعِبيِدِه، اْلَخائِِفيهِ «: َوَخَرَج ِمَن اْلَعْرِش َصْوٌت قَاِئالً ٥» .َهلُِّلويَا
فَِإنَُّه َقْد  ،َهلُِّلويَا«: َوَسِمْعُت َكَصْوِت َجْمٍع َكِثيٍر، وََكَصْوِت ِمَياٍه َكِثيَرٍة، وََكَصْوِت ُرُعوٍد َشِديَدٍة قَائَِلةً ٦

َقْد َجاَء،  َخُروفِ اْلَمْجَد، َألنَّ ُعْرَس الْ  لِنَـْفَرْح َونـَتَـَهلَّْل َونـُْعِطهِ ٧. َمَلَك الرَّبُّ اِإلَلُه اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ َشْىءٍ 
 ».َوُأْعِطَيْت َأْن تـَْلَبَس بـَّزا نَِقّيا بَِهّيا، َألنَّ اْلبَـزَّ ُهَو تـَبَـرُّرَاُت اْلِقدِّيِسينَ ٨. َواْمَرأَتُُه َهيََّأْت نـَْفَسَها

 
 .جيدتعبير يعنى الفرح والتهليل ويحمل أيًضا التسبيح والتم: " هللويا" :۱ع

 .تعبير عن كثرة العدد، وكذلك تنوع الفئات: جمع كثير 
مالئكة وأراوح الشهداء (سمع القديس يوحنا بعد ذلك صوًتا مصدره كل الخليقة السمائية 

يعلنون فرحهم، فهلَّلوا بالشكر مسبحين اهللا وجاءت كلمات تسبحتهم تحمل وتوضح ) والقديسين
 .أسباب هذا الفرح

ظمة الرب المخلص وعظمة خالصه، فهو صاحب المجد والكرامة هو ع: فالسبب األول 
لك القوة والمجد : وحده وكلى القدرة، وهذا ما تردده الكنيسة فى صلوات البصخة عندما تصلى 

 .والبركة والعزة إلى األبد
 



ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٤٢٧γ 

أما السبب الثانى فهو الفرح بأن أحكام اهللا هى أحكام عادلة وٕان تمهل فيها  :۳، ۲ع
فرح كل من عاش وجاهد فى البر والتقوى، خاصة عندما يرون إدانة مملكة الشر فإدانة الشر ت

ورئيسها الشيطان وتعذيبهم بمثل ما عذبوا أيًضا أبناءه القديسين، وكما أن النعيم الذى سيتمتع به 
أبناء اهللا األمناء أبدى، كذلك سيكون العذاب لمملكة الشر أبدًيا أيًضا، إذ يصعد دخان حريقها 

 .اال نهايةإلى م
 
بعد أن جمع القديس يوحنا كل الخليقة السمائية فى مشهد التسبيح والتهليل، يقترب  :٤ع

باألكثر من عرش اهللا حيث األربعة والعشرون قسيًسا واألربعة الحيوانات المحيطين بعرش اهللا 
" آمين هللويا"يكررون مشهد السجود ويهتفون بمثل هتاف جمع السمائيين ) ٨-٤: ٤راجع ص(

 .مؤكدين مشاركتهم للجمع فى الفرح والتسبيح
 
ال نعلم لمن هذا الصوت ولكنه خرج من مركز السماء أى عرش : خرج من العرش  :٥ع

 .اهللا
 .الذين عاشوا بمخافة اهللا، وحفظتهم هذه المخافة من مملكة الشر: الخائفين 

 .يح عامة للجميعأى مهما كانت القامة أو الرتبة، فالدعوة بالتسب: الصغار والكبار 
جاءت دعوة من أحد الخالئق السمائية تعلن وجوب اشتراك الجميع فى التسبيح والترنيم 

 .والبهجة واإلعتراف بعمل اهللا وعدله
 
جاءت استجابة الخليقة السمائية كلها للدعوة، بتقديم التسبيح والمجد هللا، ولشدة  :٦ع

ثل أصوات سقوط مياه الشالالت العظيمة م" صوت جمع كثير"وعظمة صوتها ُعبِّر عنها بأنها 
أما موضوع وكلمات تسبيحها فكانت إعالن ملكوت . ومثل صوت الرعود المرعبة فى آذان الناس

اهللا الكامل وسيادته المطلقة على كل شئ بعد نهاية وزوال مملكة الشر، وهم يقدمون لنا بذلك 
 .سبًبا ثالثًا لتسبحة الفرح

 



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٤٢٨γ 

 .لكوت اهللا فى مجيئه الثانىإعالن م: عرس الخروف  :۷ع
 .كنيسته المجاهده والتى جاء زمن فرحها وٕاعالن نصرتها: امرأته 

سبًبا رابًعا ألفراح السماء وهو إعالن بدء أفراح عرس الخروف، وذلك عندما يأتى فى 
ُعرس "مجيئه الثانى ويعلن نهاية الحياة على األرض وبدء الحياة والسعادة األبدية، وكلمة 

تعنى أنه فرح مركزه ومصدره المسيح نفسه أما امرأته فهى رمز للكنيسة األمينة  "الخروف
والمعنى أيًضا يشمل ارتباط ... المجاهدة التى صبرت على األهوال وجاء زمن تنعمها أخيًرا

بكل نفس بشرية على حدة حافظت على طهارتها ولم ) عبر عنه بالزيجة(المسيح ارتباًطا أبدًيا 
ولم تكن لها بابل موطًنا أبًدا، ولهذا صارت مكافأتها أن تلبس لبس العروس تتلوث بالعالم 

 .وتظهر فى أبهى زينتها
 
النقى والذى يشير إلى طهارتها ونقائها ) البز(أما زينتها ونقاءها فعبر عنه بالكتان  :۸ع
ير وتعب) ٨: ٢١رؤ(، فمن المعروف أن السماء لن يدخلها شئ نجس )الكنيسة أو النفس(وبرها 

معناه أن المسيح فى عدله وانتقامه من الشيطان ومملكته وأتباعه يكافئ أيًضا من كان " أعطيت"
 .أميًنا من أوالده القديسين إذ هو وحده مصدر كل عطية وفرح ونعمة وسعادة أبدية

  سيدى وٕالهى الحبيب، إن التأمل والنظر فى هذا المنظر الجميل والرائع يخلق فى النفس
هفة تجعلها تدرك مشاعر القديس بولس عندما صرَّح بشهوة قلبه ورغبته فى أشواًقا ول

االنطالق من األرض للسماء حيث عرس الخروف، ولكن هذه اإلشتياقات يا سيدى كثيًرا ما 
فأرجوك يا سيدى ال تسمح للعالم وكل مشاغله أن يأخذ من قلبى .. تذبل فى القلب وأنساها

فال يسرق أحد منى ... ياقى لك ولبهاء مجد عرسك السمائىهذه المشاعر بل جدد دائًما اشت
 .إكليلى

 
 ):۱۰، ۹ع(تطويب وسعادة القديسين )  ۲(

َواُل اِهللا «: َوقَالَ » .َخُروفِ ُطوَبى لِْلَمْدُعوِّيَن ِإَلى َعَشاِء ُعْرِس الْ : اْكُتبْ «: َوقَاَل ِلىَ ٩ َهِذِه ِهَى َأقـْ
 ،َوَمَع ِإْخَوِتكَ  ،أَنَا َعْبٌد َمَعكَ  .َال تـَْفَعلْ  ،اْنظُرْ «: ْجَلْيِه َألْسُجَد َلُه، فـََقاَل ِلىَ َفَخَرْرُت َأَماَم رِ ١٠» .الصَّاِدَقةُ 

ةِ  ،اْسُجْد لِلَّهِ . الَِّذيَن ِعْنَدُهْم َشَهاَدُة َيُسوعَ   ».فَِإنَّ َشَهاَدَة َيُسوَع ِهَى ُروُح النُّبُـوَّ



ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٤٢٩γ 

مر سبق وتكرر مراًرا والغرض من تكرار أمر المالك القديس يوحنا بالكتابة، وهو أ :۹ع
األمر هو إبراز أهمية ما هو آٍت، أما ما أراد اهللا كتابته وأن يصل لنا هو رسالة تشجيع لحثنا 

سعادة المجاهدين األمناء الذين صار لهم أوال على مواصلة الجهاد الروحى حتى النهاية، فيعلن 
أن هذا سوف يحدث ومؤكد فأقوال ووعود اهللا :  ثانياالدخول إلى أمجاد الملكوت، ويؤكد ) دعوة(

 .صادقة وأكيدة
 
أمام مهابة الموقف والفرح بالبشرى التى سمعها، وجد القديس يوحنا نفسه ساجًدا  :۱۰ع

من خالئق اهللا وعبيده وينبغى ) المالك(باتضاع أمام المالك، الذى نهاه عن ذلك إذ هو أيًضا 
 .السجود هللا وحده

تعبير يعود على الخليقة األرضية وواجبها فى الشهادة : ة يسوع الذين عندهم شهاد
 .والكرازة والتسبيح للرب يسوع

أى أن الشهادة والكرازة باسم السيد المسيح هى أساس كل : شهادة يسوع هى روح النبوة 
ة نبوة، فاألنبياء فى العهد القديم كان هدف نبواتهم هو المسيح اآلتى وفى العهد الجديد كلمة نبو 

تعنى باألكثر تعليم ألنه يتكلم عن ملكوت اهللا اآلتى وكل تعليم فى العهد الجديد هدفه هو 
 .المسيح

يستغّل البعض هذه اآلية ويهاجمون تقليد الشعب القبطى فى اإلنحناء " أسجد هللا: "تعقيب 
أن الخضوع  ؛ أما التعليم الثابت واألجمل فى الكنيسة فهو..أمام اآلباء األساقفة وتقبيل أياديهم

ولكننا نؤمن بأننا ننحنى لنعمة ) فنحن ال نسجد لغير اهللا(واإلنحناء ليس لشخص اإلنسان ذاته 
والذى ُسلِّم عن طريق المسيح للرسل، ومنهم لآلباء ) كهنوت المسيح نفسه(وعطية الكهنوت 

 ). ٢٢: ٢٠يو(األساقفة بالنفخة المقدسة 
باإلضافة إلى اتفاق كل . ر فى مجد كهنوتهوالمعنى ببساطة أننا نسجد للمسيح المستت

 .البشر على أن اإلنحناء هو اإلحترام لذوى المركز فى كل العالم
  ليتك تتذكر يا أخى الملكوت بكل أفراحه حتى تترك عنك لذات الخطية الزائلة وتستهين أيًضا

محبتك هللا وكل بآالم الحياة المؤقتة وتسعى باهتمام بعبادة حارة وأتعاب خدمة تعبر بها عن 
 .من حولك 

 



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٤٣٠γ 

 ):۱٦-۱۱ع(مشهد المسيح المنتصر )  ۳(

َواْلَجاِلُس َعَلْيِه يُْدَعى َأِميًنا َوَصاِدقًا، َوبِاْلَعْدِل  ،ُثمَّ رَأَْيُت السََّماَء َمْفُتوَحًة، َوِإَذا فـََرٌس أَبـَْيضُ ١١
َناُه َكَلِهيِب نَاٍر، َوَعَلى رَأْ ١٢. َيْحُكُم َوُيَحاِربُ  َلْيَس َأَحٌد يـَْعرُِفُه  ،ِسِه تِيَجاٌن َكِثيَرٌة، َوَلُه اْسٌم َمْكُتوبٌ َوَعيـْ

َواَألْجَناُد الَِّذيَن ِفى ١٤» .َكِلَمَة اهللاِ «َوُهَو ُمَتَسْرِبٌل بِثـَْوٍب َمْغُموٍس ِبَدٍم، َويُْدَعى اْسُمُه ١٣. ِإالَّ ُهوَ 
َيَض َونَِقّياالسََّماِء َكانُوا يـَْتبَـُعونَُه َعَلى َخْيٍل بِيٍض، الَ  ِلَكْى  ،َوِمْن َفِمِه َيْخُرُج َسْيٌف َماضٍ ١٥. ِبِسيَن بـَّزا أَبـْ

َوُهَو َسيَـْرَعاُهْم ِبَعًصا ِمْن َحِديٍد، َوُهَو َيُدوُس َمْعَصَرَة َخْمِر َسَخِط َوَغَضِب اِهللا اْلَقاِدِر . َيْضِرَب بِِه األَُممَ 
 ».َمِلُك اْلُمُلوِك َوَربُّ اَألْربَابِ «: بِِه َوَعَلى َفْخِذِه اْسٌم َمْكُتوبٌ َوَلُه َعَلى ثـَوْ ١٦. َعَلى ُكلِّ َشْىءٍ 

 
فى األعداد القادمة رؤية تعلن عن قدوم المسيح منتصًرا على أعدائه وتعلن لنا أيًضا 

 .الكثير من صفاته
 
مشهًدا جديًدا يصفه لنا القديس يوحنا، إذ يرى السيد المسيح جالًسا على فرس  :۱۱ع

وتوضح لنا هذه الرؤيا ) ٢: ٦ص(بيض، وهو نفس المنظر الذى رآه عند فتح الختم األول أ
 :بعض صفات السيد المسيح 

 ).٦ص(إذ هو فارس محارب خرج لينتصر : القوة  )أ  
 .فاللون األبيض دائًما رمز النقاء والطهارة: النقاء والطهارة  ) ب 
ه وٕاعالن نصرته، وصادًقا فى وعوده وعهوده أميًنا فى إتمام فدائ: أميًنا وصادًقا  ) جـ

 .ألبنائه ومحبيه
 .فهو بالعدل يحكم ويعطى كل واحد بحسب عمله: عادل  ) د   

 .فهو يحارب مع وعن أوالده أمام كل مكائد العدو الشرير: مساند  ) هـ
 
 ).١٨: ٢، ص١٤: ١ص(أى الفاحص الخفايا راجع أيًضا : عيناه كلهيب نار  :۱۲ع

لكل ملك ومملكة تاج واحد، أما كثرة التيجان فهى كناية عن :  تيجان كثيرةعلى رأسه 
 .سلطانه المطلق على الخليقة واألمم كلها فهو ملك الملوك



ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٤٣١γ 

ألن اسمه هو جوهر اهللا ذاته الغير محدود والغير مدرك :  له اسم مكتوب ليس أحد يعرفه
 .لبشر

نا عن قوة عينيه التى ال يختبئ يكمل لنا القديس يوحنا وصف السيد المسيح، فيعلن ل
أمامها أو عنها شئ، وسلطان ُملكه المطلق على الجميع، وكذلك يشير إلى اسمه العجيب 

عندما سأل ) ١٤، ١٣: ٣خر(والمجيد والذى ال يدرك أحد أبعاده، وهذا يذكرنا بلقاء موسى باهللا 
يوجد اسم واحد يعبر عن ذاته  أى الكائن والذى يكون وال" أهيه الذى أهيه"عن اسمه فأجابه اهللا 

 .حيث تنبأ إشعياء عن ميالد المسيح ووصف اسمه بأنه عجيب) ٦: ٩راجع أيًضا إش(اإللهية 
 
 ).١٣: ١ص(البًسا ثوب كثياب الكهنة راجع شرح : متسربًال بثوب  :۱۳ع

المنظر الذى يراه هنا القديس يوحنا هو منظر مشابه جًدا لما رآه فى أول سفر الرؤيا 
ولكن يضيف عليه أن ثوب كهنوته مغموس بدم، والمعنى هنا واضح جًدا فإنه يرى ) ١ص(

ويراه أيًضا كذبيحة فداء ُقدِّمت عنا جميًعا، فهو إًذا ) ١٤: ٤عب(السيد المسيح رئيس الكهنة 
 .الذبيحة وهو أيًضا الكاهن الذى قدمها

وقد تم ). ١: ١يو(ألقنومى وهو االسم الالهوتى للسيد المسيح أو اسمه ا: اسمه كلمة اهللا 
 .شرح ذلك بالتفصيل فى تفسير إنجيل يوحنا

 
إرتبط اسم األجناد أو الجنود السمائية بالمالئكة ولكن ال يوجد هنا ما : األجناد  :۱٤ع

 .يمنع أن يكون معهم جموع القديسين أيًضا
 .كتان أبيض: بًزا أبيض 

نعمته لكل الذين أكملوا سعيهم كما خرج السيد المسيح على فرس أبيض، أعطى أيًضا ب
وغلبوا أن يخرجوا ويتبعوه فى موكب نصرته راكبين مثله خيوًال بيضاء كأنه يشركهم معه فى 

 .أمجاد نصرته، وألبسهم كتاًنا أبيض رمًزا لنقاء سيرتهم وطهارتهم التى عاشوا بها ولها
 

 ).١٦: ١ص(أى كلمته أو كالمه راجع : سيف ماض  :۱٥ع
 .كناية عن شدة كالمه الذى سيدين به األمم:  يضرب به األمم



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٤٣٢γ 

 ).٥: ١٢ص(أى سلطانه القوى على أعدائه راجع أيًضا : عصا من حديد 
تعبير مستخدم إلبرازه قوة انتقام اهللا من الشر واألشـرار : معصرة خمر سخط وغضب اهللا 

 ).٢٠: ١٤ص(وقدرته الغير محدودة راجع أيًضا 
د رؤيته للمسيح، فيوضح لنا قوة كلمتـه التـى سـتدين يستمر القديس يوحنا فى وصف مشه

األشـرار إذ لــم يعملــوا بهـا ولــم يرتــدوا عـن شــرهم فتصــير كلمتـه دينونــة لهــم كمـا قــال الســيد المســيح 
، وكـذلك سـيكون لـه سـلطان )٤٨: ١٢يـو(الكالم الذى تكلمت به هو يدينه فى اليوم األخير "ذاته 

وإلبــراز شــدة الغضــب واإلنتقــام، يســتطرد القــديس . تهمإذ أتــى زمــن مجــازا) العصــا(الملــك علــيهم 
فلقـد كــان الرومـان يصــنعون أحواًضــا صـخرية محفــورة فــى " معصــرة الخمــر"يوحنـا ويــذكرنا بمشـهد 

األرض ويضـــعون العنـــب بهـــا وينـــزل بعـــض العبيـــد حفـــاة األقـــدام لـــدوس العنـــب بأقـــدامهم لعصـــره 
 .اء اهللا مثل العنب الُمَداسكخطوة أولى فى إعداد الخمر، فهكذا أيًضا يصير أعد

 
ذكر القديس يوحنا أن إسم اهللا عظيم وال يعرف أبعاده أحد، أما هنا ) ١٢ع(فى  :۱٦ع

والمعنى أن عظمة اسم اهللا تغطى " على ثوبه"فيذكر أن اهللا أى السيد المسيح ملتحف باسمه 
اإللهى المستمر فى  العالم كله، أما أن يكتب االسم على الفخذ فهذه إشارة إلى القوة والعمل

يوضح لنا أن " ملك الملوك ورب األرباب"تخليص أبنائه ودحض الشر؛ واالسم المعلن لنا هنا 
مجد اهللا وملكوته ليس له شبيه فى أى من ممالك العالم العظيمة التى عرفها الناس، بل فى 

انت هذه الخليقة الحقيقة ال يوجد أدنى تقارب، فالمسيح وحده سيد الخليقة كلها وملكها سواء ك
 .سمائية أم أرضية

كذلك يمكن تفسير الكالم رمزًيا باعتبار أن ثوبه يرمز لكنيسته التى تعلن اسمه أمام العالم 
 .كله من أجل التوبة وقبول الخالص

  أم أننى .. هل فعًال كان المسيح ملكى وربى طوال اليوم .. فلنسأل أنفسنا كل يوم قبل نومنا
إلهى أريدك أنت أن تكون ملكى .. ى ملًكا ورًبا آخر من ماديات العالم دون قصد منى كان ل

األوحد، ولكنى كثيًرا ما أضّل، فأرجوك يا إلهى ساعدنى حتى أكرِّس كل قلبى لك وحدك وال 
 .أشتهى سوى ملكوتك

 

 



ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٤٣٣γ 

 ):۲۱-۱۷ع(مشهد نهاية الشر )  ٤( 

قَاِئًال ِلَجِميِع الطُُّيوِر الطَّاِئَرِة ِفى  ،َفَصَرَخ ِبَصْوٍت َعِظيمٍ َورَأَْيُت َمالًَكا َواِحًدا َواِقًفا ِفى الشَّْمِس، ١٧
ِلَكْى تَْأُكِلى ُلُحوَم ُمُلوٍك، َوُلُحوَم قـُوَّاٍد، ١٨َهُلمَّ اْجَتِمِعى ِإَلى َعَشاِء اِإلَلِه اْلَعِظيِم، «: َوَسِط السََّماءِ 

َها، َوُلُحوَم اْلُكلِّ ُحّرا َوَعْبًدا َصِغيًرا وََكِبيًراَوُلُحوَم َأْقوِيَاَء، َوُلُحوَم َخْيٍل َواْلَجاِلسِ   ».يَن َعَليـْ

لِيْصنَـُعوا َحْربًا َمَع اْلَجاِلِس َعَلى اْلَفَرِس  ،َورَأَْيُت اْلَوْحَش َوُمُلوَك اَألْرِض َوَأْجَناَدُهْم ُمْجَتِمِعينَ ١٩
اَمُه اآليَاتِ فـَُقِبَض َعَلى اْلَوْحِش َوالنَِّبىِّ ا٢٠. َوَمَع ُجْنِدهِ  الَِّتى ِبَها َأَضلَّ الَِّذيَن  ،ْلَكذَّاِب َمَعُه، الصَّاِنُع ُقدَّ

َرِة النَّاِر اْلُمتَِّقَدِة بِاْلِكْبرِيتِ . قَِبُلوا ِسَمَة اْلَوْحِش َوالَِّذيَن َسَجُدوا ِلُصورَتِهِ  َناِن َحيـَّْيِن ِإَلى ُبَحيـْ . َوطُِرَح االثـْ
 .َسْيِف اْلَجاِلِس َعَلى اْلَفَرِس اْلَخارِِج ِمْن َفِمِه، َوَجِميُع الطُُّيوِر َشِبَعْت ِمْن ُلُحوِمِهمْ َواْلَباُقوَن قُِتُلوا بِ ٢١

 
يستكمل القديس يوحنا رؤياه لمشهد اإلنتصار األخير، فيعلن ظهور مالك  :۱۸، ۱۷ع

ادى فى الشمس، أى واضًحا للكل، وصرخ بصوت عظيم ألهمية ما سوف يعلنه للجميع، فقد ن
على جميع طيور السماء ويقصد الجوارح اآلكلة لللحوم إذ أعدَّ لها اهللا عشاًء عظيًما من بقايا 

هؤالء ) ١٨ع(وذكر فى شرح .. ، لتأكلها هذه الجوارح)١٥ع(أعضاء مملكة الشر المداسة 
ى األعضاء فقد كانوا ملوك الشر وقواده وأقوياءه وفرسانه، فأكلت الطيور لحومهم من كبيرهم إل

 .صغيرهم، والمشهد فى مجمله هو استكمال لصورة غضب ونقمة اهللا على األشرار
وهى لمحبى اسم اهللا ) ٩ع" (وليمة العرس"تأمل الكثير من اآلباء فى الفرق بين مشهد : مالحظة 

القدوس، تلك الوليمة المفرحة، وبين هذه الوليمة العظيمة فى خرابها وبلواها على 
 .األشرار

 
مشهد أخير يمثل آخر محاولة يائسة يقوم بها الوحش، ممثل الشيطان  فى :۲۰، ۱۹ع

، إذ يجمع كل أتباعه األشرار ليصنعوا حرًبا أخيرة مع المسيح بعد )١: ١٣ص(وأشد قواده 
إعالن دينونتهم وهالكهم، فتأتى النهاية األخيرة ويقبض السيد المسيح على الوحش وممثله 

حتى زنوا وراءه ) ١٧-١١: ١٣راجع ص(ب التى صنعها الدجال الذى أضلَّ األمم بالعجائ
 .وتركوا اهللا



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٤٣٤γ 

راجع (أى الذين تبعوا الشيطان وقبلوه إلًها لهم عوًضا عن اهللا : الذين قبلوا سمة الوحش 
 ).١١: ١٤، ص ١٥: ١٣ص

 .أى الوحش والنبى الكذاب: طرح األثنان 
 .كناية عن شدة العذاب فما أقسى أن ُيحَرق شئ حى: حيين 

وسيأتى " كبريت"وشدتها " بحيرة"كناية عن اتساع دائرة النار : يرة نار متقدمة بكبريت بح
، وهى إشارة إلى الدينونة األبدية والعذاب الالنهائى وهى ليست )٢١، ٢٠ص(ذكرها أيًضا فى 

 .الجحيم أى المكان المؤقت الذى ينتظر فيه األشرار الدينونة
و داللة رمزية على مملكة الشيطان وسمته، وٕاذا ذكر إذا ذكر اسم الوحش وحده فه: مالحظة 

اسم التنين مالزًما له صار التنين هو الشيطان األعظم والوحش أعظم قواده، ومعهما 
 ).١٣: ١٦، ص ٢: ١٣ص(النبى الكذاب 

 
أى ملوك وقادة الشر األرضيون عدا الوحش والدجال اللذين تمت : الباقون  :۲۱ع
 .دينونتهما

 .أى تمت دينونتهم بأحكام كلمته: الس قتلوا بسيف الج
 .كناية عن نهاية الشر وٕاتمام دينونة اهللا العادلة: جميع الطيور شبعت 

فى إشارة إلى مشهد الدينونة، سيقف جميع األشرار أمام اهللا ويحاكموا ويدانوا أمام كلمته 
هم ثم يقتادهم إلى ووصيته التى أهملوها وأهدروها، فتكون كالسيف الذى يشهد أوًال على مخالفت

الهالك فيصيروا وجبة لجوارح السماء فى مشهد أليم ومخيف ومصير محتوم لكل من أهمل 
 ).١٧ع(إنذارات اهللا المتتالية 

 أنت . ال تتمادى فى خطيتك مثل الشيطان وكل أتباعه األشرار الذين ينتظرهم العذاب األبدى
، إرجع إليه بسرعة فيحتضنك ويسامحك مختلف عنه ألنك ابن اهللا ومهما كان سقوطك عظيًما

َتَذكُّر الدينونة يبعدك عن شهوات كثيرة وتهاون وكسل فتربح . ويساندك بقوته ويزينك بفضائله
 .خالص نفسك



ْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٤٣٥γ 

 

ْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ   الِع
 تقييد الشيطان وحلَّه وملك األلف سنة

Rη Ε η 
 

يعتبر هذا األصحاح من األجزاء الهامة جًدا فى سفر الرؤيا، إذ يتناول : مقدمة األصحاح 
مما جعل البعض ينتظرون بالفعل مجئ المسيح الثانى " .. ملك المسيح أللف سنة"موضوع 

كنيسة ترفض هذا اإلتجاه فى التفسير؛ فالسفر فى مجمله سفر وبالطبع ال. ليملك على األرض
روحى وكل دالالته هى دالالت رمزية وكثير بل كل األرقام واألعداد التى أتت فيه ال عالقة لها 

 .بالزمن األرضى فى أيامه وساعاته التى نعمل بها اآلن
 

 ):٦-۱ع(القبض على الشيطان وملك األلف سنة )  ۱(

فـََقَبَض َعَلى ٢. ًكا نَازًِال ِمَن السََّماِء َمَعُه ِمْفَتاُح اْلَهاِويَِة، َوِسْلِسَلٌة َعِظيَمٌة َعَلى َيِدهِ َورَأَْيُت َمالَ ١
َق َعَلْيِه، َوَطَرَحُه ِفى اْلَهاِويَِة َوَأْغلَ ٣التـِّنِّيِن، اْلَحيَِّة اْلَقِديَمِة، الَِّذى ُهَو ِإْبِليُس َوالشَّْيطَاُن، َوقـَيََّدُه أَْلَف َسَنٍة، 

َنةِ  ،ِلَكْى َال ُيِضلَّ األَُمَم ِفى َما بـَْعدُ  ،َوَخَتَم َعَلْيهِ  َال بُدَّ َأْن ُيَحلَّ َزَمانًا  ،َوبـَْعَد َذِلكَ . َحتَّى تَِتمَّ األَْلُف السَّ
 .َيِسيًرا

َها، َوُأْعُطوا ُحْكًما ،َورَأَْيُت ُعُروًشا٤ ِذيَن قُِتُلوا ِمْن َأْجِل َشَهاَدِة َورَأَْيُت نـُُفوَس الَّ . َفَجَلُسوا َعَليـْ
َوالَِّذيَن َلْم َيْسُجُدوا ِلْلَوْحِش َوَال ِلُصورَتِِه، َوَلْم يـَْقبَـُلوا السَِّمَة َعَلى ِجَباِهِهْم  ،َوِمْن َأْجِل َكِلَمِة اهللاِ  ،َيُسوعَ 

َعاُشوا َوَمَلُكوا َمَع اْلَمِسيِح أَْلَف َسَنةٍ  فـََلْم تَِعْش َحتَّى تَِتمَّ األَْلُف  ،َأمَّا بَِقيَُّة اَألْمَواتِ وَ ٥. َوَعَلى أَْيِديِهْم، فـَ
ٌس َمْن َلُه َنِصيٌب ِفى اْلِقَياَمِة اُألوَلى٦. َهِذِه ِهَى اْلِقَياَمُة اُألوَلى .السََّنةِ  َهُؤَالِء َلْيَس ِلْلَمْوِت  ،ُمَباَرٌك َوُمَقدَّ

 .وَن َكَهَنًة لِلَِّه َواْلَمِسيِح، َوَسَيْمِلُكوَن َمَعُه أَْلَف َسَنةٍ الثَّاِنى ُسْلطَاٌن َعَلْيِهْم، َبْل َسَيُكونُ 
 
منظر جديد شاهده القديس يوحنا وهو رؤيته لمالك جديد نازل من السماء، إعتقد  :۱ع

الكثير من المفسرين أنه رمز للمسيح ذاته وذهب البعض اآلخر لمجرد إنه مالك مكلَّف من 
والمنظر الذى ظهر به المالك يدل على المهمة العظيمة المكلَّف  ...المسيح بإتمام مشيئته 

 .بإتمامها
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منظر يوحى لنا بأن الهاوية هى مكان له أبواب، ولكن المعنى الروحى : مفتاح الهاوية 
المقصود هو أن الهاوية وٕان كانت مكان الشيطان وأتباعه إال أنها تحت سلطان اهللا المطلق 

 .الذى يملك مفتاحها
تستخدم السلسلة فى تقييد المجرمين، والمشهد كله هو مدخل لما هو : على يده  سلسلة

 .آتٍ 
 
استخدمت السلسلة فى تقييد الشيطان، ولنالحظ استخدام أربعة ألقاب السم الشيطان  :۲ع

 .عند القبض عليه
وهو لقب الشيطان فى سفر الرؤيا ويعنى رئيس الشياطين وكان من أتباعه : التنين 

 ".لنبى الكذابالوحش وا"
 .أى الذى أغوى آدم وحواء فى الفردوس قديًما: الحية القديمة 

 .االسم األكثر شيوًعا ومعناه المشتكى والحاسد ألوالد اهللا: الشيطان 
 )٩: ١٢ص(راجع أيًضا المعانى فى  .عدو كل بر وصالح: إبليس 

د تمَّ وليس مكان والمقصود بسرد كل هذه األسماء هو التأكيد أن القبض على الشيطان ق
كأن تكتب الجرائد اليومية خبر القبض على مجرم، وتذكر ... للشك، ولتقريب الصورة لألذهان 
 .اسمه الرباعى للتأكيد على هويته

جدًال فى تحديد زمن بدايتها األرضى وهل تم " األلف سنة"أثارت هذه : قّيده ألف سنة 
اب المقدس ُيَفسَّر فى ضوء الكتاب المقدس؛ والمبدأ المعروف أن الكت! ؟...ذلك أم سوف يتم 

 :وألن المسيح نفسه أشار إلى زمن تقييد الشيطان عندما قال 
 ).٢٩: ١٢مت"(ال يستطيع أحد أن يدخل بيت القوى وينهب أمتعته إن لم يربط القوى أوالً "
 )١٨: ١٠لو( "رأيت الشيطان ساقًطا مثل البرق من السماء"
 )٣١: ١٢يو(  "م خارًجااآلن يطرح رئيس هذا العال"

لهذا تؤمن الكنيسة بأن هذا التقييد تزامن مع تجسد المسيح وتدبير عمله الخالصى على 
صار مربوًطا بسلطان ) ١٦: ١٣لو(خشبة الصليب، والشيطان الذى كان يربط الناس قديًما 

 .المسيح
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 .هى مكان سجنه) الهاوية(أى صارت مملكته : طرحه فى الهاوية  :۳ع
 .تأكيد لسلطان اهللا والمفتاح الذى كان مع المالك: ليه أغلق ع

 .تعبير تصويرى يفيد عدم القدرة على الخروج وعدم السماح ألحد بالفتح له: ختم عليه 
أى الغرض من تقييد الشيطان هو إعطاء راحة نسبية للعالم بعد كثرة : لكى ال يضل األمم 

 .شروره
ف سنة ببداية عالمات مجئ السيد المسيح الثانى ترتبط نهاية األل: حتى تتم األلف سنة 

 .وقد سبق اإلشارة أن هذه األلف سنة ليست زمًنا أرضًيا
والمعنى المراد من اآلية كلها أن القبض على الشيطان قد تمَّ بتجسد وفداء المسيح للبشر 

ولكن وجوده وتم أيًضا تحديد إقامته فى الهاوية ولم يعد للشيطان سلطان على اإلنسان كما كان، 
الحالى فى الهاوية ال يمنعه، حتى بعد تقييده، من استمراره فى حروبه وبث أفكاره وتشويشه 
وٕاغوائه، فهو كمن ينبح خلف األسوار ولكن الزال لنباحه تأثير على كثيرين، فيخيفهم ويزعجهم 

ان مملكته، ويسقطهم فى خطايا متنوعة ولكن لم يعد له سلطان أن يأخذ المؤمنين إلى الجحيم مك
بل يدخلون إلى فردوس النعيم مكان انتظار األبرار وأصبح من السهل التغلب على حروبه بقوة 

 .المسيح والصليب
أى قبل مجئ المسيح األخير ُيسَمح له أيًضا أن يقوم بحربه األخيرة قبل : يحل زماًنا يسيًرا 

 .دينونته النهائية
 
 .أى كراسى عظيمة سمائية: رأيت عروًشا  :٤ع

" وعد السيد المسيح اإلثنى عشر بالجلوس على الكراسى حوله فى ملكوته: جلسوا عليها 
 ).٢٨: ١٩مت(

مرتبطة بنفس الوعد السابق إذ أعطى السيد المسيح اآلباء الرسل حق : أعطوا حكًما 
 ).٢٩، ٢٨: ١٩مت(إصدار األحكام ودينونة األمم 

ة، فالمشهد األول هو جلوس الرسل يروى القديس يوحنا لنا عن مشهدين فى صورة واحد
والقديسين على عروش حول عرشه فى مجلس حكمه، أما المشهد الثانى فهو خاص بجميع 

وقد حدد لنا القديس يوحنا أن . المؤمنين المتمتعين بالوجود مع المسيح ومصاحبته فى مجده
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الكالم عن هذا كله هؤالء الناس هم من لم يسجدوا للوحش وال صورته ولم يقبلوا سمته وقد سبق 
، والمعنى المراد أنه لن يملك مع المسيح إّال من قاوم الشيطان )١٨-١٥: ١٣ص(وشرحه فى 

 .ورفض وانتصر عليه
 
أى الناس الذين لن يشاركوا المسيح فى ملكه ومجده ألنهم تبعوا :  أما بقية األموات :٥ع

موات فى نظر اهللا روحًيا وٕان الشيطان وسمة الوحش ولم يتوبوا، ولهذا وصفوا باألموات أى أ
 .كانوا يحيون على األرض بأجسادهم

لم تتب ولم تتمتع بالحياة مع المسيح فى كنيسته على : لم تعش حتى تتم األلف سنة 
األرض خالل الزمن األرضى، أى األلف سنة التى يملك فيها المسيح على قلوب أوالده فى 

والمعنى أن هؤالء األشرار أى األموات روحًيا ليس  .الكنيسة ومن انتقلوا منهم فى فردوس النعيم
لهم مكان فى الكنيسة وال الفردوس ويظل هذا األمر طوال األلف سنة أى الفترة التى نحياها 

 .اآلن، والروح القدس يدعو الكل للقيامة من موتهم باإليمان بالمسيح واإلرتباط بالكنيسة
ألولى، وما هى إًذا القيامة الثانية وهل هناك ما معنى القيامة ا: هذه هى القيامة األولى 

 !..قيامتان لألجساد أم ماذا ؟
 :ألهمية هذا الموضوع ولتعلقه بإيمان الكنيسة نوضح اآلتى 

أنه ال توجد سوى قيامة واحدة لألجساد وذلك فى مجئ المسيح الثانى ونهاية الحياة  -١
 ).٩: ٣بط٢، ١٠-٨: ١تس٢، ٢٩، ٢٨: ٥يو(على األرض وبدء الدينونة العامة 

معنى القيامة األولى هو القيامة الروحية التى هى القيامة بالتوبة والمعمودية من موت  -٢
 .الخطية كما أكد على ذلك الكتاب المقدس نفسه

أقامنا معه فى المسيح ... أنتم إذ كنتم أمواًتا بالذنوب والخطايا التى سلكتم فيها قبًال "
 ).٦-١: ٢أف" (يسوع

 )١٢: ٢كو" (فى المعمودية التى فيها أقمتم أيًضا معه بإيمان عمل اهللامدفونين معه "
 )٢٦: ١١يو". (إلى األبد) قائم(كل من كان حًيا وآمن بى فلن يموت "
 )١٤: ٣يو١)" (القيامة(نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة "
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لسيد المسيح ورفض فهى اإليمان با.. مما سبق يمكن التأكيد على معنى القيامة األولى 
. الشيطان ومقاومته وقبول المعمودية من الكنيسة المقدسة والثبات والجهاد حتى النفس األخير

 .أما القيامة الثانية كما ذكرنا فهى قيامة األجساد فى يوم الدينونة والدخول إلى الملكوت األبدى
 
أى المؤمنين "لى لهذا استحق التطويب والمدح من كان له نصيب فى القيامة األو  :٦ع

الذين ماتوا عن شهوات العالم فقاموا وعاشوا فى العالم بفكر القيامة " الحقيقيين الثابتين
 .واإلنتصار

 .يمكن فهم تعبير الموت الثانى بأكثر من طريقة: الموت الثانى 
إذا أعتُِبَر أن الموت الزمنى للجسد هو الموت األول بالتالى صار الموت الثانى : األولى 

 .عبير يرمز لهالك اإلنسان األبدىت
إذا أعتُِبَر أن الموت األول هو حياة الخطية قبل التوبة، فيصير الموت الثانى هو : الثانية 

 .موت الجسد الزمنى
والمعنى على أى األحوال هو أن من كان له القيامة األولى فى المسيح باإليمان 

ال تخافوا من الذين "ا كما قال السيد المسيح والمعمودية والتوبة لن يؤذه فى شئ موت جسده زمنيً 
فالروح تنتقل إلى الفردوس وتتهلل هناك وال تتأثر . إذ ليس لهم سلطان على الروح" يقتلون الجسد

 .بموت الجسد على األرض ثم تخلد بعد ذلك فى الملكوت األبدى بعد مجئ المسيح الثانى
ؤكد أنهم سيقومون فى اليوم األخير جملة اعتراضية ت: ليس للموت الثانى سلطان عليهم

فهو يقصد أن المؤمنين الذين سيعيشون باإليمان والتوبة على . ويملكون إلى األبد مع المسيح
 .األرض سيكونون كهنة هللا على األرض بذبيحة نفوسهم

سبب آخر لتطويبهم ومدحهم أنهم كانوا كهنة أثناء حياتهم : سيكونون كهنة هللا والمسيح 
بتقديم ذواتهم وٕارادتهم ذبيحة حية يومية أمام اهللا فى عبادتهم وخدمتهم له، على األرض 

حتى مجئ ) ٥: ٥مت(وسيملكون أيًضا بوداعتهم وسلوكهم المسيحى على قلوب من يحيوا معهم 
المسيح الثانى، وكلمة ألف سنة هنا رمزية كما سبق وأوضحنا أنها تشمل الزمن من تجسد وفداء 

 .ه الثانىالمسيح حتى قرب مجيئ
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  أيها الحبيب تشدد وتشجع واثبت فى قيامتك األولى وتذكر وعد السيد المسيح إن ثبت فلن
يؤذيك الموت الثانى ولن تهلك نفسك، ولكن لكى تثبت فى هذه القيامة عليك أن تتجنب كل 

فاهرب من مغريات العالم وشهواته وتمسك بتوبتك اليومية،  ... أسباب الموت الروحى 
 .ة هى قيامتك التى إن تركتها لن يتركك الموت الثانىفالتوب

 :مراجعة لعقيدتنا فى األلف سنة وحكم المسيح األلفى 
فى تفسير أن األلف سنة هى ألف سنة زمنية ) من الطوائف األخرى(بينما ذهب البعض 

وسيملك فيها المسيح على األرض ويدير شئونه مع قديسيه من أورشليم؛ ترفض كنيستنا هذا 
 :لتعليم بجملته ألكثر من سبب ا

 .إعالن المسيح ذاته أكثر من مرة أن مملكته ليست من هذا العالم -١
إعالن المسيح عن مجيئه مرة ثانية وأخيرة وهذه المرة تشهد انحالل الطبيعة وسقوط  -٢

 ).٢٤مت(الكواكب ونهاية الحياة على األرض 
فلماذا هذا .. دلوالت روحيةكل األزمنة واألحداث فى سفر الرؤية أحداث رمزية ذات م -٣

 !.الزمن بالذات نفهمه حرفًيا ؟
 

 ):۱۰-۷ع (حل الشيطان زمًنا قليالً )  ۲(

َوَيْخُرُج ِليِضلَّ اُألَمَم الَِّذيَن ِفى َأْرَبِع ٨ُيَحلُّ الشَّْيطَاُن ِمْن ِسْجِنِه،  ،ثُمَّ َمَتى َتمَِّت األَْلُف السََّنةِ ٧
َفَصِعُدوا َعَلى َعْرِض ٩. ُجوَج، ِليْجَمَعُهْم لِْلَحْرِب، الَِّذيَن َعَدُدُهْم ِمْثُل َرْمِل اْلَبْحرِ ُجوَج َوَما: َزَوايَا اَألْرضِ 

يِسينَ  َوبِاْلَمِديَنِة اْلَمْحُبوبَِة، فـَنَـَزَلْت نَاٌر ِمْن ِعْنِد اِهللا ِمَن السََّماِء  ،اَألْرِض، َوَأَحاُطوا ِبُمَعْسَكِر اْلِقدِّ
ُهمْ  َرِة النَّاِر َواْلِكْبرِيِت، َحْيُث اْلَوْحُش َوالنَِّبىُّ ١٠. َوَأَكَلتـْ  َوِإْبِليُس الَِّذى َكاَن ُيِضلُُّهْم طُِرَح ِفى ُبَحيـْ
ُبوَن نـََهارًا َولَْيًال ِإَلى أََبِد اآلِبِدينَ . اْلَكذَّابُ   .َوَسيُـَعذَّ
 
لسيد أى قرب نهاية زمن الحياة األرضى وقبل مجئ ا: متى تمت األلف سنة  :۷ع

 .المسيح الثانى بفترة وجيزة ولفترة قصيرة
أى يسمح اهللا له بفترة قصيرة أن يستخدم فيها كل قوته وعنفه، وستكون : يحل من سجنه 

 .فترة صعبة يحاول أن يضَل فيها المختارين ولكن قوة اهللا تسندهم فال يعثرون
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 إسهاب وال هذان العددان يوضحان لنا المعركة األخيرة، وقد ذكرت بال :۹، ۸ع
 :ويمكن وصفها فى اآلتى .. تفصيل
 ".أربع زوايا األرض"خروج الشيطان ليجمع أنصاره للحرب من كل أركان العالم  -١
كان عددهم ال يحصى وأحاطوا بالكنيسة فى حرب شرسة إذ أتوا من عرض األرض  -٢

 ".معسكر القديسين والمدينة المحبوبة"بشرهم إلهالك الكنيسة 

) ١٦ص: جام غضبه(ة ومروعة إذ أنزل اهللا ناًرا إلهية من السماءكانت النهاية سريع -٣
 .فالتهمتهم جميًعا

كناية عن الشيطان وأعوانه، أما فى األصل فهما ملكان للممالك الشمالية : جوج وماجوج 
: ٣٨حز(وعن خرابها الشديد ) ٢: ٣٨حز(التى حاربت وعادت إسرائيل قديما وتنبأ عنها حزقيال 

١٣-٧.( 
 
ا قائدهم األعلى ومدبر مملكة الشر كلها الذى خدع وأضلَّ الكثيرين وراءه فكان أم :۱۰ع

مصيره الهالك األبدى فى بحيرة النار والكبريت وصاحباه أيًضا أكبر أعوانه فى مملكة الشر 
 .وهما الوحش والنبى الكذاب

وهذا إعالن  ".نهاًرا وليالً "أما مصيرهم فهو العذاب النهائى واألبدى وبال توقف أو رحمة 
ويالحظ أيها . آتية مهما أطال أناته عليهم.. لنا جميًعا عن أن عدل اهللا ونقمته من األشرار آتية 

 .القارئ العزيز أنه بنهاية هذا المشهد ال ُيذَكر الشيطان وال أعوانه ثانيةً 
 هى المكان األبدى المعد لعذاب األشرار وهو ليس الجحيم وليس: بحيرة النار والكبريت 

 .فلن يدخل هذا المكان أحد من األشرار قبل مجئ المسيح ودينونته.. أيًضا الهاوية 
  إذا عارضك الكثيرون فى سلوكك بالبر فال تنزعج، وٕان ضغطوا عليك سواء المقربين منك أو

ثابر فى . المسئولين عنك لتخطئ إلى اهللا فال توافقهم بل لتطع وصايا اهللا قبل كل إنسان
أن كل الشر سيزول وسيكافئك اهللا فى النهاية على أمانتك وأيًضا يسندك فى جهادك عالًما 

 .مواجهتك للعالم حتى تكمل أيام غربتك بسالم فيه
 



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٤٤٢γ 

 ):۱٥-۱۱ع (الدينونة العامة )  ۳(

َيَض، َواْلَجاِلَس َعَلْيِه الَِّذى ِمْن َوْجِهِه َهَرَبِت اَألْرُض وَ ١١ السََّماُء، َوَلْم ثُمَّ رَأَْيُت َعْرًشا َعِظيًما أَبـْ
َفَتَحْت َأْسَفارٌ ١٢ .يُوَجْد َلُهَما َمْوِضعٌ  َفَتَح ِسْفٌر  ،َورَأَْيُت اَألْمَواَت ِصغَارًا وَِكَبارًا َواِقِفيَن َأَماَم اِهللا، َوانـْ َوانـْ

َوَسلََّم اْلَبْحُر ١٣. َأْعَماِلِهمْ  آَخُر ُهَو ِسْفُر اْلَحَياِة، َوِديَن اَألْمَواُت ِممَّا ُهَو َمْكُتوٌب ِفى اَألْسَفاِر ِبَحَسبِ 
. َوِديُنوا ُكلُّ َواِحٍد ِبَحَسِب َأْعَماِلهِ . اَألْمَواَت الَِّذيَن ِفيِه، َوَسلََّم اْلَمْوُت َواْلَهاِويَُة اَألْمَواَت الَِّذيَن ِفيِهَما

َرِة النَّارِ ١٤ وَُكلُّ َمْن َلْم ُيوَجْد َمْكُتوبًا ِفى ١٥. ْوُت الثَّاِنىَهَذا ُهَو اْلمَ . َوطُِرَح اْلَمْوُت َواْلَهاِويَُة ِفى ُبَحيـْ
َرِة النَّارِ  ،ِسْفِر اْلَحَياةِ   .طُِرَح ِفى ُبَحيـْ

 
 ..ينقلنا القديس يوحنا بهذا التعبير إلى مشهد الدينونة العامة واألخيرة: ثم رأيت  :۱۱ع

ه عن أى عرش آخر أى عرش المسيح ذاته وقال عنه عظيًما ليميز : عرًشا عظيًما أبيض 
والبياض يرمز للطهارة والنقاء المطلق الذى يتميز به اهللا ). ٤ع(كعروش التالميذ أو القديسين 

 .وحده
زالتا ولم يكن لهما موضع أو حياة، والسماء هنا مقصود بها : هربت األرض والسماء 

 .سماء النجوم والكواكب
دينونته النقى والطاهر  المشهد هنا مخيف ومهيب إذ جلس المسيح نفسه على عرش

والعادل بعد أن زالت كل عالمات العالم المادى المعروف لدينا، وصرنا فى زمن األبدية 
 .الالنهائية
 
ظهر أمام العرش كل األموات قائمين بأجسادهم الجديدة من كبيرهم إلى صغيرهم  :۱۲ع

 .فالقيامة للكل حتى لألطفال
 .حتوت ورصدت أعمال كل واحد منهمأى فتحت الكتب التى ا: انفتحت األسفار 

 .فتح كتاب آخر كتبت فيه أسماء وارثى الحياة األبدية: سفر الحياة 
تمت محاسبة كل واحد على كل األعمال التى أتى بها فى حياته والمكتوبة : دين األموات 

 .فى األسفار، إذ كان كل شئ مدوًنا



ْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٤٤٣γ 

يمة على األرض بل بحسب أى ليس بحسب مراكزهم أو مهامهم العظ: بحسب أعمالهم 

 .أعمالهم الموافقة أو المنافية لوصايا المسيح

يصف القديس يوحنا كيفية إتمام الدينونة، إذ واجه كل إنسان فى يوم الدينونة كل أعماله 

التى عملها بإدراك ووعى سواء كان صغيًرا أو كبيًرا، فكل ما لم يتب عنه اإلنسان هو مسجل 

 .ن ينكره أو يبررهعليه ومحفوظ وال يستطيع أ

 

المعنى المباشر هو أن من كان ميًتا بالغرق فى البحر : سّلم البحر األموات  :۱۳ع

 .وليس مدفوًنا قام أيًضا

أى من كان ميًتا ومقبوًضا عليه فى الجحيم قام أيًضا من الموت : الموت والهاوية 

 .للدينونة

ب السلطان على الخليقة كلها المعنى العام لهذه اآلية هو، حيث أن اهللا هو وحده صاح

وأمر ببدء الدينونة، قامت األجساد كلها بصرف النظر عن مكان وجودها أو دفنها واتحدت 

وجاءت هذه . باألرواح حتى تتم الدينونة بحسب قضاء اهللا العادل ويعطى كل واحد بحسب عمله

ح واألجساد وجاء اآلن اآلية تصوِّر البحر والهاوية كأشخاص الحراس الذين أؤتمنوا على األروا

 .زمان تسليمهم للدينونة

 

أن "ألن الموت والهاوية إرتبطا بالخطية صارا عدوين هللا، كقول القديس بولس  :۱٤ع

وألنه بعد القيامة لن يكون هناك موت آخر وال ) ٢٦: ١٥كو١" (آخر عدو يبطل هو الموت

اهللا بهما إلى البحيرة أيًضا وهى  ، فقد ألقى)مكان انتظار األشرار أو الشيطان(احتياج للهاوية 

 ).١٠ع(بحيرة العذاب األبدى التى ذكرت فى 

أى هذا هو الموت والهالك األبدى الذى ليس بعده حياة أو قيامة، : هذا هو الموت الثانى 

 .وهو العذاب الدائم فى بحيرة النار والكبريت وهو فى غاية الشناعة

 



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٤٤٤γ 

بة دائمة ورفض بأعماله الشريرة أن يكون أى من لم يكن له حياة صالحة أو تو  :۱٥ع
صار مرفوًضا، وتم طرحه فى البحيرة مثلما ) سفر الحياة(اسمه مكتوب فى سفر الميراث األبدى 

ُطِرَح التنين والوحش والنبى الكذاب وكل أتباع الشر والموت والهاوية، فالمصير واحد لكل 
 .األشرار
 ب جًدا، تهتز له النفس وتهابه، فاجعله ماثًال إلهى الحبيب إن مشهد الدينونة لمشهد مرع

أمامى دائًما يا إلهى حتى ال أتهاون وال أنصرف إلى حياة الشر واجعلنى أصلى دائًما مع 
إن دينونتك لمرهوبة، إذ تحشر الناس وتقف "قائال ) من األجبية(كنيستك فى صالة الستار 

أية إدانة تكون إدانتى أنا . اروتفتح األسفار وتكشف األعمال وتفحص األفك. المالئكة
المضبوط بالخطايا، من يطفئ ظلمتى إن لم ترحمنى أنت يا رب ؟ ألنك متعطف على 

 .البشر
 

 



ْشُرونَ وَ الَحاِدى  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٤٤٥γ 

 

ْشُرونَ وَ الَحاِدى  احُ حَ صْ األَ   الِع
 السماء واألرض الجديدتان

Rη Ε η 
 

بعد طرح الشيطان وأعوانه وكل األشرار فى البحيرة المتقدة بالنار : مقدمة األصحاح 
والكبريت ومشهد الدينونة، ينقلنا الروح إلى مشهد رائع وهو حديثه عن ملكوت السموات ولقاء 

 .المسيح مع أوالده القديسين
  
 ):۸-۱ع(مسكن هللا مع الناس )  ۱(

 ثُمَّ رَأَْيُت َسَماًء َجِديَدًة َوَأْرًضا َجِديَدًة، َألنَّ السََّماَء اُألوَلى َواَألْرَض اُألوَلى َمَضَتا، َواْلَبْحُر الَ ١
َسةَ  ،ُيوَحنَّا ،َوأَنَا٢. يُوَجُد ِفى َما بـَْعدُ  نَازَِلًة ِمَن السََّماِء ِمْن ِعْنِد  ،َم اْلَجِديَدةَ ُأوُرَشِلي ،رَأَْيُت اْلَمِديَنَة اْلُمَقدَّ

ُن اِهللا َمَع ُهَوَذا َمْسِك◌َ «: َوَسِمْعُت َصْوتًا َعِظيًما ِمَن السََّماِء قَاِئالً ٣. ُمَهيََّأًة َكَعُروٍس ُمَزيـََّنٍة ِلَرُجِلَها ،اهللاِ 
َوَسَيْمَسُح اُهللا  ٤. َواُهللا نـَْفُسُه َيُكوُن َمَعُهْم ِإَلًها َلُهمْ  ،ْعًباالنَّاِس، َوُهَو َسَيْسُكُن َمَعُهْم، َوُهْم َيُكونُوَن َلُه شَ 

َما بـَْعُد، ُكلَّ َدْمَعٍة ِمْن ُعُيونِِهْم، َواْلَمْوُت َال َيُكوُن ِفى َما بـَْعُد، َوَال َيُكوُن ُحْزٌن َوَال ُصَراٌخ َوَال َوَجٌع ِفى 
َوقَاَل » .َها أَنَا َأْصَنُع ُكلَّ َشْىٍء َجِديًدا«: َوقَاَل اْلَجاِلُس َعَلى اْلَعْرشِ ٥» .َألنَّ األُُموَر اُألوَلى َقْد َمَضتْ 

َواَل َصاِدَقٌة َوَأِميَنةٌ «: ِلىَ  أَنَا ُهَو األَِلُف َواْلَياُء، اْلِبَدايَُة  .َقْد َتمَّ «: ثُمَّ قَاَل ِلى٦» .اْكُتْب، فَِإنَّ َهِذِه اَألقـْ
انًاأَنَا ُأعْ . َوالنـَِّهايَةُ   ،َمْن يـَْغِلْب يَِرْث ُكلَّ َشْىٍء، َوَأُكوُن َلُه ِإَلًها٧. ِطى اْلَعْطَشاَن ِمْن يـَْنُبوِع َماِء اْلَحَياِة َمجَّ

ًنا َوُهَو َيُكوُن ِلىَ  ُر اْلُمْؤِمِنيَن َوالرَِّجُسوَن َواْلَقاتُِلوَن َوالزُّنَاُة َوالسََّحَرُة وَ ٨. ابـْ َعَبَدُة اَألْوثَاِن َوَأمَّا اْلَخائُِفوَن َوَغيـْ
َرِة اْلُمتَِّقَدِة بَِناٍر وَِكْبرِيٍت، الَِّذى ُهَو اْلَمْوُت الثَّاِنى ،َوَجِميُع اْلَكَذبَةِ   ».فـََنِصيبُـُهْم ِفى اْلُبَحيـْ

 
أى منظر لخليقة جديدة لم يعرفها البشر من قبل ولم : سماًء جديدة وأرًضا جديدة  :۱ع

 . ترد حتى على خيالنا
كان الكالم عن خلقة السماء واألرض، وٕاذ ) ١تك(نه فى بدء الكتاب المقدس يالحظ أ

، وللتأكيد على هذه "سماء جديدة وأرض جديدة"ينتهى الكتاب المقدس، يكون الكالم أيًضا على 



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٤٤٦γ 

الصورة الجديدة للسماء واألرض، يضيف لنا ويؤِّكد زوال األرض المادية وسماء النجوم التى 
 .عليها وتحتهااعتاد البشر الحياة 

أما سبب وجود سماء جديدة وأرض جديدة فهو كناية عن حياة جديدة ال عالقة لها بقوانين 
الحياة القديمة ولعل أهم معالمها هو وجود اهللا الدائم فيها، كما سنفهم من األعداد التالية، فهى 

 .إًذا السماء واألرض الروحيتان واللتان تليقان بوجود اهللا
البحر يشير لإلنقسام واإلضطراب، فهو الذى كان يقسم اليابسة، : فيما بعد البحر ال يوجد 

والمعنى المراد أنه فى الملكوت ال يوجد .. وأمواجه العالية رمز لإلضطراب والهياج وعدم السالم
 .شئ من الصراعات أو اإلنقسام البشرى

 
 ".رأيت بعينىّ "كأن يقول إنسان .. لتأكيد ما هو آٍت : أنا يوحنا  :۲ع

 .رمز لملكوت السموات: أورشليم الجديدة 
نازلة من (يستكمل القديس يوحنا رؤياه فيعلن لنا أنه رأى مدينة اهللا المقدسة مهداة من اهللا 

ليرثها الغالبون ويتمتعوا بها؛ ولوصف شدة جمالها لم يجد القديس يوحنا تعبيًرا أبلغ من ) السماء
 .عند الناس أن أبهى صورة للفتاة هو يوم زفافهاألنه معروف " عروس مهيأة لرجلها"أنها 

 
، أن هذه المدينة "صوًتا عظيًما من السماء"وفى فرح وغبطة تعلن الخليقة السمائية  :۳ع 

أى المكان الذى سيجمع اهللا مع الناس " مسكن اهللا مع الناس"العظيمة أجمل اسم لها هى أنها 
وسيكون الجميع شعب ورعية ) ١٢: ١٣كو١(" وجًها لوجه"فى سكنى دائمة حيث نراه جميًعا 

 .اهللا، أما اهللا ففى وسط الجميع بمجد الهوته مصدر إشباع وسعادة أبدية
عند وصف أول كنيسة " المسكن"استخدم الوحى اإللهى كلمة :  "مسكن اهللا مع الناس"

يريد أن يسكن ، ألن اهللا أراد أن يعلن لشعبه أنه "خيمة االجتماع"صنعها اهللا بأدق تفاصيلها وهى 
. ُتنَصب فى وسط أسباط شعب بنى إسرائيل" المسكن"فى وسطهم أيًضا إذ كانت الخيمة 

رمز دائم للسماء حيث يتقابل فيها اإلنسان مع اهللا، ومسكن اهللا مع " المسكن"والكنيسة أيًضا 
، الناس هو أيًضا بيان لعظم محبته لجنس البشر، فهذه مسرة قلبه أن يكون كأب بين أوالده

 .وكذلك بيان إلتضاعه وتنازله
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بالطبع لن تكون هناك أية دموع فى أورشليم : سيمسح اهللا كل دمعة من عيونهم  :٤ع
الجديدة ولكن كفانا أن نتأمل هذا المنظر الجميل الذى صوَّره لنا القديس يوحنا، فالمسيح فى 

تعب أو ضيق إجتازه كمال حنانه يمد يده على وجه كل منا ليمسح من فكرنا كل ذكرى ألم أو 
والمنظر بجانب إبرازه لحنان المسيح يحمل . اإلنسان أثناء حياته األولى وجهاده من أجل اسم اهللا

أيًضا مدى إحساس اهللا بنا وعدم نسيانه ألمانة أوالده، وأخيًرا يؤكد اهللا لنا فكرة التعويض بالراحة 
مشاعرك وعدلك وحبك لرعيتك أيها  والسعادة عن األلم السابق؛ فما أروع حنانك يا إلهى ورقة

 .الراعى الصالح
تأكيد أن زمن األحزان واألوجاع والصراخ كلها من األمور السابقة : األمور األولى مضت 

 .التى ال مكان لها حيث السعادة الالنهائية فى حضرة اهللا
 
اله ليوحنا بكتابة أقو " الجالس على العرش"خرج أمًرا مباشًرا من السيد المسيح  :٥ع

ووعوده الصادقة األمينة، وهى أقوال تؤكد ما سبق اإلشارة إليه فى األعداد األربعة السابقة من 
 .ولكنها مصدر سعادتنا األبدية.. زوال األمور القديمة وٕاتيان اهللا بأمور جديدة لم نعرفها قبًال 

 
ة وهيَّأ ملكوته هذا القول للمسيح ومعناه أنه أنجز بالفعل هذه الخليقة الجديد: قد تم  :٦ع

الستقبال أوالده المؤمنين بعد الدينونة؛ ولقد استخدم المسيح هذا التعبير مرتين، األولى عندما 
د أوالده فى الملكوت) ١٧: ١٦(أفرغ غضبه على األشرار  " قد تم"وتعبير . والثانية هنا عندما مجَّ

ويقصد إتمام الفداء الذى  )٣٠: ١٩يو" (قد أكمل"تذكرنا بقول مخلصنا أيًضا على عود الصليب 
 .نناله بالكمال فى األبدية

) ٨: ١ص(تعبير استخدمه المسيح عن وصفه نفسه فى : األلف والياء البداية والنهاية 
عند أول سفر الرؤيا وهو تعبير يخص الهوته فهو مصدر كل األشياء وخالقها وهو أيضًا اإلله 

 .األزلى األبدى
يذكرنا هذا الكالم بحديث الرب يسوع : الحياة مجاًنا  أنا أعطى العطشان من ينبوع ماء

والمعنى الروحى هنا أن كل العطاش إلى البر ... والذى لم تفهمه أوًال " ٤يو"مع المرأة السامرية 
، المسيح هو مصدر عطائهم الوحيد، سواء كان هذا أثناء الزمن األرضى )ماء الحياة(والقداسة 

 ...أو فى زمن األبدية المطلقة 
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أى هبة ونعمة من اهللا وهذا يتمشى مع محبته وأبوته، فالخالص ُقدِّم مجاًنا وكل : مجاًنا 
نعمه علينا مجانية وكذلك هباته الروحية، ولكن ال ننسى أن اهللا عادل أيًضا وال ينسى كل من 

 .رفض البر وطلب الشر
 
نائس السبع مع رسائل أساقفة الك) ٣، ص٢ص(هذا التعبير استخدم فى : من يغلب  :۷ع

 :وللتذكير هنا نقول أن هذا التعبير معناه 
 .امكانية الغلبة التى أعطيت بالخالص ألوالد اهللا) أ 
 ).ينبوع ماء الحياة(ضرورة الغلبة للميراث والتمتع بالعطايا المجانية ) ب

 .ما أعده اهللا ألبنائه محبى اسمه القدوس والغالبين بصبر إيمانهم وجهادهم: يرث كل شئ
إنتقل السيد المسيح هنا لخصوصية العالقة بين كل نفس غالبة وبين مسيحها، : ون له أك

يوجه الكالم هنا لكل نفس ).. ٣ع" (يكونون له شعًبا"فبعد أن كان الكالم عن الشعب المسيحى 
لكل واحد، وكل إنسان يصير ابًنا ُمَميًَّزا كأنه ) كل السماء(غالبة على حدة فيصير كل الميراث 

ولنالحظ أيًضا رقة تعبير المسيح فى وصف العالقة حينما ... وحيد يستمتع بملء أبوة أبيه ابن 
فلم يقل يكون لى عبًدا بل قال ابًنا وهو التعبير األكثر إتفاًقا مع أبوة اهللا " أكون له إلها"قال 

 .الواهب الميراث ليس للعبيد بل لألبناء
 
الميراث األبدى ومن عطية ماء الحياة  جاء هذا العدد يوضح فئات الممنوعين من :۸ع

والعذاب " الموت الثانى"المجانى والذى يكون نصيبهم ليس فى أورشليم السمائية بل هالكهم 
 :وهؤالء الفئات هم ... الالنهائى فى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت

لحيوانات ليس المقصود هنا الخوف بمعنى القلق على اآلخرين أو الخوف من ا: الخائفون  )١(
ولكن المقصود الذين خافوا من العالم واألشرار فأنكروا المسيح وتركوا ... أو الحشرات 

 .اإليمان من أجل الحياة األرضية
الذين رفضوا اإليمان بالمسيح وفدائه المجانى وقاوموا كنيسته، فبغير : غير المؤمنين  )٢(

 .إيمان ال يمكن إرضاءه

 .م يتوبوا عنهامرتكبى خطايا النجاسة ول: الرجسون  )٣(

 .من استخدموا السحر وقوى الشر والظلمة وابتعدوا بهذا عن اهللا وعادوه: السحرة  )٤(
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إرادة اهللا فى (وبدًال من أن يصنعوا حًقا ... أى من ضلوا وأضلوا الناس : جميع الكذبة  )٥(
ومن عاش حياته فى الكذب ). أى كذبوا على أنفسهم وعلى اآلخرين(صنعوا كذًبا ) حياتهم
متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم "و إال ابن إلبليس إذ يقول السيد المسيح عن الشيطان فما ه

 ).٤٤: ٨يو" (مما له ألنه كذاب وأبو الكذاب

فى مفهومها المباشر أى من يسجد ويعبد األوثان أما فى معناها الروحى : عبدة األوثان  )٦(
 ..هو كل من يعبد ويتعلق بالذات أو المال

 ال تنسى تعبك على األرض وتعوضك عنه بأمجاد فى السماء ال ُيَعبَّر عنها،  محبة اهللا وأبوته
فتمسك بجهادك الروحى واحتمل آالم األرض المؤقتة وال تنجذب وراء الشهوات الزائلة 

 .فتحصل على أمجاد السماء
 

 ):۲۷-۹ع()  أورشليم الجديدة(وصف مدينة هللا )  ۲(

َعِة اْلَمالَِئَكةِ َواِحٌد ِمَن ال ثُمَّ َجاَء ِإَلىَّ ٩ ْبِع  ،سَّبـْ ُة ِمَن السَّ َعُة اْلَجاَماُت اْلَمْمُلوَّ بـْ الَِّذيَن َمَعُهُم السَّ
َوَذَهَب ِبى بِالرُّوِح ِإَلى ١٠» .َخُروفِ َهُلمَّ فَُأرَِيَك اْلَعُروَس اْمَرَأَة الْ «: الضََّربَاِت اَألِخيَرِة، َوَتَكلََّم َمِعى قَاِئالً 

َسةَ  ،اٍل، َوَأرَاِنى اْلَمِديَنَة اْلَعِظيَمةَ َجَبٍل َعِظيٍم عَ  َماِء ِمْن ِعْنِد اِهللا،  ،ُأوُرَشِليَم اْلُمَقدَّ َلَها ١١نَازَِلًة ِمَن السَّ
َها وََكاَن َلَها ُسوٌر َعِظيٌم َوَعاٍل، وََكاَن لَ ١٢. َكَحَجِر َيْشٍب بـَلُّوِرىٍّ   ،َمْجُد اِهللا، َوَلَمَعانـَُها ِشْبُه َأْكَرِم َحَجرٍ 

َنا َعَشَر َمالًَكا، َوَأْسَماٌء َمْكُتوبٌَة ِهَى َأْسَماُء َأْسَباِط بَِنى ِإسْ  َواِب اثـْ َنا َعَشَر بَابًا، َوَعَلى األَبـْ َنىْ اثـْ  َرائِيَل االثـْ
َواٍب، َوِمَن اْلَجُنوِب َثالَ ١٣. َعَشرَ  َواٍب، َوِمَن الشَِّماِل َثالَثَُة أَبـْ َوِمَن اْلَغْرِب  ،ثَُة أَبـَْوابٍ ِمَن الشَّْرِق َثالَثَُة أَبـْ

َها َأْسَماُء ُرُسِل الْ   ،َوُسوُر اْلَمِديَنةِ ١٤. َثالَثَُة أَبـَْوابٍ  َنا َعَشَر َأَساًسا، َوَعَليـْ َنىْ  َخُروفِ َكاَن َلُه اثـْ . َعَشرَ  االثـْ
َوابـََها َوُسوَرَها ِلَكْى يَِقيسَ  ،َكاَن َمَعُه َقَصَبٌة ِمْن َذَهبٍ   ،َوالَِّذى َكاَن يـََتَكلَُّم َمِعى١٥ . اْلَمِديَنَة َوأَبـْ
َنىْ . َواْلَمِديَنُة َكاَنْت َمْوُضوَعًة ُمَربـََّعًة، ُطوُلَها بَِقْدِر اْلَعْرضِ ١٦ َعَشَر أَْلَف  فـََقاَس اْلَمِديَنَة بِاْلَقَصَبِة َمَساَفَة اثـْ
َأِى  ،ِمَئًة َوَأْربـًَعا َوَأْربَِعيَن ِذرَاًعا، ِذرَاَع ِإْنَسانٍ : اَس ُسوَرَهاَوقَ ١٧. الطُّوُل َواْلَعْرُض َواِالْرتَِفاُع ُمَتَساِويَةٌ . َغْلَوةٍ 

َوَأَساَساُت ُسوِر ١٩. ِشْبُه زَُجاٍج نَِقىٍّ  وََكاَن بَِناُء ُسورَِها ِمْن َيْشٍب، َواْلَمِديَنُة َذَهٌب نَِقىٌّ ١٨. اْلَمَالكُ 
اَألَساُس اَألوَُّل َيْشٌب، الثَّاِنى يَاُقوٌت َأْزَرُق، الثَّاِلُث َعِقيٌق أَبـَْيُض، الرَّاِبُع  اْلَمِديَنِة ُمَزيـََّنٌة ِبُكلِّ َحَجٍر َكرِيٍم،

اِبُع زَبـَْرَجٌد، الثَّاِمُن زُُمرٌُّد ِسْلِقىٌّ اْلَخاِمُس َجَزٌع َعِقيِقىٌّ ٢٠ ،زُُمرٌُّد ُذبَاِبىٌّ  ، ، السَّاِدُس َعِقيٌق َأْحَمُر، السَّ
. ، الثَّاِنى َعَشَر َجَمْشتٌ َأْصَفُر، اْلَعاِشُر َعِقيٌق َأْخَضُر، اْلَحاِدى َعَشَر َأْسَماْنُجوِنىٌّ التَّاِسُع يَاُقوٌت 
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َواِب َكاَن ِمْن ُلْؤُلَؤٍة َواِحَدةٍ ٢١ َنَتا َعَشَرَة ُلْؤُلَؤًة، ُكلُّ َواِحٍد ِمَن األَبـْ َنا َعَشَر بَابًا اثـْ َوُسوُق اْلَمِديَنِة . َواالثـْ
 َخُروفُ َوَلْم َأَر ِفيَها َهْيَكًال، َألنَّ الرَّبَّ اَهللا اْلَقاِدَر َعَلى ُكلِّ َشْىٍء ُهَو َوالْ ٢٢. َكُزَجاٍج َشفَّافٍ   َذَهٌب نَِقىٌّ 

َها، َواْلَمِديَنُة َال َتْحَتاُج ِإَلى الشَّْمِس َوَال ِإَلى اْلَقَمِر لِيِضيَئا ِفيَها، َألنَّ َمْجَد اِهللا َقْد أَنَارَ ٢٣. َهْيَكُلَها
َوَتْمِشى ُشُعوُب اْلُمَخلَِّصيَن بُِنورَِها، َوُمُلوُك اَألْرِض َيِجيُئوَن ِبَمْجِدِهْم وََكَراَمِتِهْم ٢٤. ِسَراُجَها َخُروفُ َوالْ 

َها َوابـَُها َلْن تـُْغَلَق نـََهارًا، َألنَّ لَْيًال َال َيُكوُن ُهَناكَ ٢٥. ِإلَيـْ َهاَوَيِجيُئوَن ِبَمْجِد األُمَ ٢٦. َوأَبـْ . ِم وََكَراَمِتِهْم ِإلَيـْ
 .َخُروفِ َوَلْن َيْدُخَلَها َشْىٌء َدِنٌس َوالَ َما َيْصَنُع رَِجًسا وََكِذبًا، ِإالَّ اْلَمْكُتوبِيَن ِفى ِسْفِر َحَياِة اْل٢٧

 

ظهر وتكلم مع القديس يوحنا مالك عرفه القديس بالروح وأشار لنا أنه أحد المالئكة  :۹ع
هنا بمهمة جديدة وهى أن ) المالك(، وقد ُكلِّف )١٥ص(امات غضب اهللا الذين حملوا سبع ج

ُيرى القديس يوحنا المدينة السمائية، فكما أعلن هذا المالك عدل اهللا فى عقاب األشرار بالجامات 
) ٢ع(وقد لقب المدينة السمائية بالعروس كما جاء فى . يعلن هنا عدل اهللا فى مجازاة األبرار

بكنيسته المنتصرة ) العريس(هو المسيح فى اشارة قوية إلى إتحاد المسيح  وأعلن أن عريسها
، واستخدم المالك اسم الخروف هنا ألنه يتمشى مع العريس الفادى الذى اشترى )العروس(

 .خالص كنيسته بدمه
  
 .وهو ما يتمشى مع حال القديس يوحنا فى الرؤيا كلها: ذهب بى بالروح  :۱۰ع

عبير هنا رمزى فقد جرى العرف عند العامة أن يتسلقوا القمم العالية الت: جبل عظيم عاٍل 
 .حتى يروا المنظر كامًال وشامالً 

كان الغرض من أخذ المالك للقديس يوحنا هو رؤية المدينة بالتفصيل من كل جوانبها 
وأبعادها، ولهذا كانت الرؤية من مكان مرتفع حتى ال يفوته شئ، واإلرتفاع على الجبل يرمز 

ر القديس يوحنا نفس ما . لإلرتفاع عن الماديات األرضية ألن المدينة السماوية روحية تماًما ويكرِّ
 ).راجع الشرح(من أنها نازلة من السماء من عند اهللا ) ٢ع(جاء فى 
  
 .أعظم وأبهى حجر: أكرم حجر  :۱۱ع

ر لنا هذا لم يستطع القديس يوحنا أن يصوِّ ) أورشليم السمائية(من شدة جمال المدينة 
، أى ألنها مدينته وكنيسته والمكان "لها مجد اهللا"الجمال بلغة البشر القاصرة، فاستخدم تعبير 
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الُمَعّد من قبل تأسيس العالم ألبناء اهللا الوارثين، وألنها صناعة اهللا نفسه وٕاعداده نسب إليها مجده 
ها وجمالها يفوق كل تصور، الغير موصوف والغير محدود فصارت كرامتها من كرامة اهللا ومكانت

وأضاف أنها كانت المعة جًدا فى شدة لمعان حجر كريم مثل الماس فى وقتنا الحاضر، وقد 
، والحجر الشفاف النقى فى )٣: ٤ص(جاء ذكر هذا الحجر أيًضا فى الحديث عن عرش اهللا 

 .معناه الرمزى يدل على نقاء تعليم الكنيسة وٕايمانها الصلب وفضائل قديسيها
 
 :السور هنا له أكثر من داللة أو معنى : سور عظيم عال  :۱۳، ۱۲ع
 )٢: ٤٣مز(يرمز إلحاطة اهللا بنفسه لشعبه المفدى فى المدينة فاهللا هو الحصن والملجأ  -١
 .يرمز السور أيًضا للكنيسة الواحدة الوحيدة فالسور الواحد يحيط كله بالمدينة الواحدة -٢

المدينة إذ كانت المدن قديًما تقاس عظمتها يرمز لسمو شأن " عالٍ "إرتفاع السور  -٣
 .بعظمة ارتفاع واتساع أسوارها

) ٣٤-٣١: ٤٨حز(يتفق هذا القول مع ما ذكره أيًضا حزقيال فى رؤياه: اثنا عشر باًبا
 ) :ثالثة أبواب من كل جانب إشارة إلى(ووجود اثنى عشر باًبا 

به ضيق إال أن المكافأة إتساع مراحم اهللا، فإذا كان طريق الجهاد على األرض با -١
 .السمائية أبوابها رحبة ومتسعة

 .قبول األمم من كل األجناس ومن كل جهات األرض -٢

 .األبواب مثل السور تعطى اإلحساس باألمن والحراسة -٣
على " بالكاروب المظلل"جعل اهللا على كل باب مالًكا، وهذا يذكرنا : " اثنا عشر مالكا"

 .ى األبواب يرمز للرعاية والحماية والتظليل على شعب اهللاتابوت العهد، ووجود المالئكة عل
إشارة إلى دخول مؤمنى وقديسى العهد القديم إلى هذه المدينة : أسماء أسباط بنى إسرائيل 

والمعنى العام للعددين . فاهللا حفظ عهده لشعبه وكل من كان أميًنا فيهم له باًبا يدخل من لألبدية
" سورهم"ين من كل الجهات وتمتعهم بخصوصية وجود اهللا هو قبول كل المؤمن) ١٣، ١٢(

 .وخدمة المالئكة لهم
كما ِقُ◌بَل مؤمنو أسباط بنى إسرائيل االثنى عشر، سُيقَبل أيًضا مؤمنو كنيسة  :۱٤ع

 .العهد الجديد وكل من قبل واستلم اإليمان من اآلباء الرسل االثنى عشر ومن الكنيسة
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على أبواب المدينة أما ) ١٢ع(االثنى عشر سبًطا مكتوبة كانت أسماء : اثنا عشر أساًسا 
أسماء اآلباء الرسل فكانت األساسات الحاملة للمدينة، وهذه إشارة واضحة أن هذه المدينة 
السمائية أساس بنائها ودخولها هو اإليمان بالمسيح نفسه والذى كان أساس بشارة وكرازة الرسل 

مبنيين على أساس الرسل واألنبياء، "ديس بولس الرسول األطهار، وهذا يتمشى مع ما ذكره الق
 ).٢١، ٢٠: ٢أف..." (والمسيح نفسه حجر الزاوية الذى فيه كل البناء مركًبا مًعا

 
أعطى للقديس يوحنا قصبة لقياس هيكل اهللا والمذبح، أما من يقوم ) ١١ص(فى  :۱٥ع

 .ز مجد وبهاء واتساع المدينةبالقياس هنا فهو المالك المصاحب، والغرض من القياس هو إبرا
أما كونها من ذهب فللداللة على ) كالمتر(القصبة هى وحدة القياس : قصبة من ذهب 

وهناك معنى آخر جميل وهو أن األمور الروحية . كرامة المدينة التى سوف يتم قياس أبعادها
 ).قصبة من ذهب(ال تقاس إّال بالروحيات ) الذهبية(

 
وهى بالطبع كلها قياسات روحية رمزية (كما رآه القديس يوحنا أما وصف المدينة  :۱٦ع

أنها كانت مربعة، أى أن بهاء مجدها متساوى لو نظر إليها اإلنسان من ) وليست مادية حقيقة
 .أى جهة، كذلك أيًضا إرتفاعها

 .متًرا ١٨٥حوالى : الغلوة 
) ن وعشرون كيلو مترالفان ومائتا(ال قيمة هنا للمقياس المادى : اثنى عشر ألف غلوة 

 .ولكن الفرض هو ترك خيال القارئ لمدى اتساع هذه المدينة
 
قد تكرر فى السفر " ١٤٤٠٠٠"، ورقم )ألف ذراع ١٤٤(أما ارتفاع سورها فكان  :۱۷ع

وفى الحالتين كان هذا " أتباع الخروف) "١: ١٤ص(، و"المختومين"عدد ) ٤: ٧ص(مرتين فى 
، وبالتالى يكون )١٠٠٠×  ١٢×  ١٢(حاصل ضرب أرقام الكمال العدد كناية عن الكثرة، ألنه 

 .ارتفاع سور المدينة هنا كناية عن ارتفاع مجدها فوق تصور أى إنسان
سم ولكن الذى قام بالقياس هو ٥٠الذراع اإلنسانى يساوى حوالى : ذراع إنسان أى المالك 

 .نةالمالك، فالمقصود معنى روحى أى ارتفاع وسمو عظيم لهذه المدي
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رسل (بعد أن ذكر القديس يوحنا أن أساسات المدينة هى اثنا عشر أساًسا  :۲۰-۱۸ع
، يبدأ فى هذه األعداد اآلتية وصف كل أساس منها من حيث الحجر المصنوع منه )المسيح

 .ولونه بما يحمل ذلك من معنى وتأمالت روحية
يم المع كالماس الوصف اإلجمالى إذ كان السور من حجر كر ) ١٨ع(فجاء أوًال فى 

أى " ونقى"وهو بلورى أى شفاف، وكذلك المدينة من ذهب وهو معدن ثمين جًدا ) ١١ع" (يشب"
بال شوائب أو إضافات تقلل من قيمته، ولكنه ليس ذهًبا عادًيا أيًضا إذ هو ذهب شفاف كالزجاج 

 .بمعنى أن لمعان المدينة ومجدها ال يحجب وال يشغل اإلنسان عن رؤية اهللا ذاته
حجر شفاف المع يميل لبعض الخضرة ويرمز بلمعانه وشفافيته : األساس األول يشب 

 .إلى اإليمان المستقيم وفى خضرته للحياة األبدية
يرمز إلى أن المدينة روحية سمائية ال تخضع للمقاييس : األساس الثانى ياقوت أزرق 

 .األرضية
 .النقاءحجر أبيض يرمز للطهارة و : األساس الثالث عقيق أبيض 

 .حجر أخضر يرمز للنمو فى النعمة: األساس الرابع زمرد ذبابى 
وهو أبيض مجزع بأحمر رمز أن الطهارة أساسها دم : األساس الخامس جزع عقيقى 

 .المسيح
 ).دمه الكريم(أى أنها مبنية على سر فداء المسيح : األساس السادس عقيق أحمر 

 ).ال يتغير وال ينتهى(فكل ما بها ال يصدأ  أنقى أنواع الذهب: األساس السابع زبرجد 
 .هولون البحر الهادئ الصافى وهو حال ساكنى مدينة اهللا: األساس الثامن زمرد سلقى 

 .الياقوت يرمز للبصيرة المستنيرة: األساس التاسع ياقوت أصفر 
 ).األبدية(الحياة وديمومتها : األساس العاشر عقيق أخضر 
أزرق سماوى وحجره صلب جًدا فى رمز لخلود : جونى األساس الحادى عشر أسمان

 .المدينة وساكنيها
 ).أحمر قاتم(حجر لونه أرجوانى : األساس الثانى عشر جمشت 

وقد حملت هذه األحجار وألوانها الكثير من التأمالت الروحية للعديد من المفسرين ولكن 
ز به المدينة من غنى وفضيلة أجمع الكل على أنه لم يقصد بهذه الحجارة سوى إبراز ما تتمي

 .ونعمة
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فى إشارة إلى الفضائل المتنوعة التى يجب ) أحجار متنوعة(جاءت أسس المدينة  :۲۱ع

أن يحملها داخلوها، ولكن األبواب جاءت متماثلة فى إشارة إلى أن الدخول هو من باب الخراف 
 .الواحد فى صفاته

ترمز هنا إلى بهاء مجد اهللا الذى يضئ هى الحجر المختفى فى قوقع البحر، و : اللؤلؤة 
 .على أبواب المدينة وقد كان مخفًيا عنَّا وظهر

، أى أن اجتماع )١٨ع(أى وسطها ومركزها وجاء مثل وصف سورها فى : سوق المدينة 
 .المؤمنين فيها فى مجد عظيم يرمز إليه الذهب الثمين

 .بمعنى ساحتها" سوق المدينة"وفى ترجمات أخرى جاءت كلمة 
 
الهيكل هو رمز حضور اهللا ومسكنه، واهللا فى الحقيقة ال يحده مكان مصنوع أو  :۲۲ع

مخلوق وبالتالى ال يصير هناك داٍع لهيكل، فأورشليم الجديدة السمائية سيكون اهللا اآلب دائم 
اإلله "قائم بمجده فى وسطها ولهذا استخدم القديس يوحنا تعبير أن ) الخروف(الحلول بها وابنه 

أى أن اهللا يرعى أوالده فى الملكوت كأب حنون وكمخلص وفادى أحبهم " قادر والخروف هيكلهاال
 .حتى الموت

 
بمثل ما قاله عن عدم جدوى وجود هيكل، فلن يكون هناك أيًضا شمس أو قمر  :۲۳ع
:  ثانًياألنهما من مستلزمات الحياة األرضية الزمنية والحياة القديمة التى انتهت، : أوًال وذلك 

 .ألنه ال حاجة ألى نور إذ صار اهللا أيًضا هو نورها وبهائها
 
 ..أى نور المدينة اإللهى: بنورها  :۲٤ع

يتمتع أوالد اهللا بنوره ويسيرون أى ينمون فى معرفته ومحبته، ويتفق هذا المشهد السمائى 
قد اجتمعوا  فتسير األمم فى نورك والملوك فى ضياء إشراقك"الرائع مع ما ذكره أيًضا إشعياء 

 ).٥-٣: ٦٠إش" (كلهم جاءوا إليك
يأتى أيًضا القديسون حاملين فضائلهم وآالمهم السابقة من أجل اإليمان : ملوك األرض 

 ".مجدهم وكرامتهم"
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ألن اهللا شمسها التى ال تغيب فلن يكون هناك ظلمة أو ليل بعد هذا وال  :۲٦، ۲٥ع

انت تغلق فى الزمن األرضى لحماية اإلنسان من ألن األبواب ك.. احتياج أيًضا لغلق أبوابها
 .أعدائه وحراسته من مخاوف الظالم، أما اآلن فال شئ من األمور القديمة قد صار له مكان

 .أى تسبيح وتمجيد كل الشعوب وكل األمم السم اهللا الحى القدوس: مجد األمم وكرامتهم
 
مقصود به لن يكون " لن يدخلها"بالطبع وبعد الدينونة العامة تعبير : لن يدخلها  :۲۷ع

ولكن ... صار مصيره البحيرة المتقدة بالنار والكبريت " دنًسا أو رجًسا"فيها، إذ أن كل من كان 
التعبير أيًضا يحمل للقارئ تذكيًرا أخيًرا بوجوب التوبة الدائمة على األرض فال مكان فى المدينة 

 .لخطاة غير تائبين
أى الذين دعاهم السيد المسيح للخالص األبدى وقبلوا : ف المكتوبين فى سفر حياة الخرو 

 .هذا الخالص وأكملوا سعيهم وجهادهم ضد الشر حتى النهاية فصار لهم الميراث العظيم
  إلهى الحبيب أردت بمحبتك لنا أن تبرز لمحة عن جمال األبدية وروعة الحياة الدائمة معك

أن عقلنا اإلنسانى الزال قاصًرا على فهم أو  وفى حضرتك، وبالرغم من جمال هذه اللمحة إالّ 
وال يسوغ إلنسان ... ما لم تره عين"تخيل كل شئ ولكننا نثق فيما أعلنه لنا القديس بولس أنه 

أشكرك يا إلهى على ما أعدَّته يداك من أجلى حتى ). ٤: ١٢كو٢، ٩: ٢كو١" (أن يتكلم بها
أشتهى هذا المكان وأشتهى أن أكون معك وٕان كنت ال أفهمه اآلن ولكنّى مع القديس بولس 

 ).٢٣: ١فى" (دائًما فأنا أؤمن أن ذاك أفضل جًدا
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انِى احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  الثَّ  الِع
 شجرة الحياة وختام السفر

Rη Ε η 
 

مكملة لوصف المدينة التى بدأ وصفها فى ) ٦-١(تأتى األعداد من : مقدمة لألصحاح 
 .فتأتى كخاتمة للسفر ومختلف نبواته) ٢١-٧(األصحاح السابق، أما باقى األعداد 

  
 ):٦-۱ ع(شجرة الحياة  )۱(

ِفى َوَسِط ٢. َخُروفِ الْ وَ َخارًِجا ِمْن َعْرِش اِهللا  ،َالِمًعا َكبَـلُّورٍ  ،نـَْهًرا َصاِفًيا ِمْن َماِء َحَياةٍ  َوَأرَاِنى١
َنَتىْ  ،َوَعَلى النـَّْهِر ِمْن ُهَنا َوِمْن ُهَناكَ  ،ُسوِقَها َعْشَرَة َثَمَرًة، َوتـُْعِطى ُكلَّ َشْهٍر َثَمَرَها،  َشَجَرُة َحَياٍة َتْصَنُع اثـْ

َجَرِة ِلِشَفاِء اُألَممِ  َيُكوُن ِفيَها، َوَعِبيُدُه  َخُروفِ َوَعْرُش اِهللا َوالْ  ،َوَال َتُكوُن َلْعَنٌة َما ِفى َما بـَْعدُ ٣. َوَوَرُق الشَّ
ْحَتاُجوَن ِإَلى ِسَراٍج َوَال َيُكوُن َلْيٌل ُهَناَك، َوَال يَ ٥. َوُهْم َسيَـْنظُُروَن َوْجَهُه، َواْسُمُه َعَلى ِجَباِهِهمْ ٤. َيْخِدُمونَهُ 

 .َأْو نُوِر َشْمٍس، َألنَّ الرَّبَّ اِإلَلَه يُِنيُر َعَلْيِهْم، َوُهْم َسَيْمِلُكوَن ِإَلى أََبِد اآلِبِدينَ 

َواُل َأِميَنٌة َوَصاِدَقةٌ «: ثُمَّ قَاَل ِلى٦ يِسينَ  ،َوالرَّبُّ  ،َهِذِه اَألقـْ  ِرىَ الََكُه ِليُ َأْرَسَل مَ  ،ِإَلُه األَْنِبَياِء اْلِقدِّ
 ».َعِبيَدُه َما يـَْنَبِغى َأْن َيُكوَن َسرِيًعا

 
 .ليس كأنهار العالم التى تصفو أحياًنا وتتعكر أحياًنا أخرى: نهًرا صافًيا  :۱ع

 .للتأكيد على صفائه ونقائه: المًعا كبلور 
وماء  المعنى بالطبع روحى ألنه ال عطش وال شرب فى ملكوت اهللا، ولكن المقصود بالنهر

الحياة هى التعزيات اإللهية العذبة والممنوحة من اهللا لمختاريه ومحبيه وارثى األبدية ولهذا قال 
أن مصدر النهر خارًجا من العرش، وهذا الوصف يذكِّرنا بحديث السيد المسيح مع المرأة 

 ).١٤: ٤يو(السامرية عن ماء الحياة الذى إن شرب منه أحد ال يعطش إلى األبد 
 
 .تعبير يعنى المكان المتاح للجميع: ى وسط سوقها ف :۲ع

 .على جانبى النهر: من هنا ومن هناك 
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، وقد ذهب البعض أن هذا معناه تعدد "شجرة الحياة"رأى القديس يوحنا على جانبى النهر 
وليس " شجرة"األشجار، ولكن ألن المعنى روحى رمزى فى المقام األول وألنه استخدم تعبير 

أن المعنى المراد إبالغه أن هذه الشجرة متاحة ومشبعة لكل ساكنى المدينة مهما  فنجد" أشجار"
 .كان موقعهم على جانبى النهر

أجمع معظم مفسرى الكتاب المقدس على أن شجرة الحياة المتاحة للجميع : شجرة الحياة 
ش للبر هى أحد التعبيرات المتعلقة بالسيد المسيح نفسه، فهو مصدر شبع كل الجياع والعطا

 .، وذهب البعض أيًضا أن شجرة الحياة قد ترمز إلى الصليب)٦: ٥مت(
أى المسيح جزيل العطايا والنعم على أوالده فيعطيهم كل شهر، وليس " الشجرة"وهذه 

كالشجر الموسمى الذى عطائه وأثماره مرة واحدة فى السنة، فى إشارة الستمرار شبع المؤمنين 
يشير إلى غنى وكمال وتنوع هذه العطايا ألن السنة فى " ثمرة اثنتى عشرة"وتعبير . بإلههم

مفهومنا األرضى تشمل اثنى عشر شهًرا، فهذا يعنى االستمرارية طوال السنة أى فى الملكوت 
 .إلى األبد

جرى العرف على أن أوراق األشجار تجمع لتحرق، ولكن ليس : ورق الشجر لشفاء األمم 
، والمعنى كله "شفاء"تى أوراقها هى مصدر للتعزية والراحة فى شجرة الحياة شئ غير نافع فح

 .المؤمنين من كل العالم وليس اليهود فقطباألمم ويقصد . رمزى بالطبع
ال يفوت القارئ العزيز المقابلة بين هذا العدد والذى صارت فيه شجرة الحياة ُمَتاَحة للجميع 

 .عن البشر بسبب الخطية عندما ُحِجَبت) ٩: ٢ص(وبين ما جاء فى سفر التكوين 
 
إذ زالت الخطية تماًما وال يوجد شئ نجس أو دنس فى السماء، حيث وجود اهللا  :۳ع

الدائم مع شعبه، ُرِفَعت اللعنة األولى أيًضا والتى كانت بسبب الخطية وكذلك رفعت كل نتائجها 
لوجود الدائم للمسيح من تعب اإلنسان ومعاناته، إذ بدأت الراحة األبدية ومصدر هذه الراحة هو ا

فهم يقضون األبدية فى خدمة إلههم بالتسبيح الدائم والتمجيد " عبيده"، أما الوارثون "الخروف"
 .السمه القدوس مشاركين المالئكة فى عملهم السماوى

 
 )٢٠: ٣٣خر"(اإلنسان ال يرانى ويعيش"قال اهللا لموسى قديًما : وهم سينظرون وجهه :٤ع

بعد أن نتخلص من الجسد المادى ونقوم بأجسادنا فى صورة نورانية  وهنا صارت لنا العطية
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دة نتمكن بها من رؤية اهللا وجًها لوجه، وهى أعظم عطية يمكن إلنسان روحانى أن  ُمَمجَّ
أننا ننظر اآلن فى مرآة فى "يشتهيها، ولقد أشار القديس بولس إلى هذا المشهد ذاته عندما قال 

 ).١٢: ١٣كو١( "لغز لكنه حينئذ وجًها لوجه
 .إشارة إلى التبعية واالنتساب هللا وحده: اسمه على جباههم 

 
، فى )٢٥ع(ما جاء فى هذا العدد يوافق ما جاء شرحه فى األصحاح السابق  :٥ع 

غياب الظلمة والخوف من مدينة اهللا وال احتياج ألى إضاءة مخلوقة كالشمس والقمر ألن اهللا 
 ).٢٥: ٢١راجع شرح ص(ئ سيكون له كل شئ ويغنيهم عن أى ش

 
 .المالك المتحدث إلى القديس يوحنا: ثم قال لى  :٦ع

 .أى كل ما رأيته وسمعته هو حقيقى: هذه األقوال أمينة 
فى نهاية مشهد رؤية مدينة اهللا، يختم المالك حديثه مع القديس يوحنا مؤكًدا له أن كل ما 

اإلله بإرادته الصالحة أراد أن يعلن رآه وسمعه فى هذه الرؤيا هو حقيقى وصادق وأن الرب 
بعض هذه المشاهد لعبيده المجاهدين فى األرض حتى يشجعهم ليثبتوا على ما هم عليه من 
جهاد ومقاومة، وحتى ال تخور عزائمهم أمام الضيقات يضيف مطمئًنا أن هذا الوقت المعين 

 ".لحدوث هذه األمور هو قريب ومجيئه سيكون سريًعا
  نحن نثق فى مواعيدك، ولكننا أحياًنا ننسى فتكتئب قلوبنا، إذ جعلنا طموحنا فى نعم يا إلهى

األرض الزائلة، ولكن طوباه من ثبَّت عيناه على السماء وعليك يا أبى فيكون له الفرح الدائم 
فارحمنى واجعلنى من !! يا إلهى كم أشتاق لرؤياك ... هنا، واالشتياق للقائك فى سماك 

 .بأصحاب هذا النصي
 
 ):۲۱-۷ع(ختام السفر وإعالن مجئ المسيح  )۲(

ِة َهَذا اْلِكَتابِ . َها أَنَا آِتى َسرِيًعا«٧ َواَل نـُبُـوَّ  ».ُطوَبى ِلَمْن َيْحَفُظ َأقـْ

َلِى َوِحيَن َسِمْعُت َوَنَظْرُت، َخَرْرُت َألْسُجَد َأَماَم رِجْ  ،الَِّذى َكاَن يـَْنُظُر َوَيْسَمُع َهَذا ،ُيوَحنَّا ،َوأَنَا٨
َوَمَع ِإْخَوِتَك األَْنِبَياِء،  ،ألَنِّى َعْبٌد َمَعكَ  .َال تـَْفَعلْ  ،اْنظُرْ « : فـََقاَل ِلىَ ٩. اْلَمَالِك الَِّذى َكاَن يُرِيِنى َهَذا
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َواَل َهَذا اْلِكَتابِ  َوالِ «: َوقَاَل ِلى١٠» .اْسُجْد لِلَّهِ  ،َوالَِّذيَن َيْحَفُظوَن َأقـْ ِة َهَذا  َال َتْخِتْم َعَلى َأقـْ نـُبُـوَّ
َوَمْن ُهَو بَارٌّ  ،َوَمْن ُهَو َنِجٌس فـَْلَيتَـَنجَّْس بـَْعدُ  ،َمْن َيْظِلْم فـَْلَيْظِلْم بـَْعدُ ١١. اْلِكَتاِب، َألنَّ اْلَوْقَت َقرِيبٌ 

ْلَيَتبَـرَّْر بـَْعدُ  ٌس فـَْلَيتَـَقدَّْس بـَْعدُ  ،فـَ  ».َوَمْن ُهَو ُمَقدَّ

أَنَا األَِلُف َواْلَياُء، ١٣. ُكلَّ َواِحٍد َكَما َيُكوُن َعَمُلهُ   َجاِزىَ ألُ  ،ُأْجَرِتى َمِعىَوَها أَنَا آِتى َسرِيًعا وَ «١٢
ِلَكْى َيُكوَن ُسْلطَانـُُهْم َعَلى َشَجَرِة  ،ُطوَبى ِللَِّذيَن َيْصنَـُعوَن َوَصايَاهُ ١٤» .اْلِبَدايَُة َوالنـَِّهايَُة، اَألوَُّل َواآلِخرُ 

َواِب ِإَلى اْلَمِديَنِة، َوَيْدُخلُ  ،اْلَحَياةِ  َألنَّ َخارًِجا اْلِكَالَب َوالسََّحَرَة َوالزُّنَاَة َواْلَقتَـَلَة َوَعَبَدَة ١٥وا ِمَن األَبـْ
 .اَألْوثَاِن، وَُكلَّ َمْن ُيِحبُّ َوَيْصَنُع َكِذبًا

  ،أَنَا َأْصُل َوُذرِّيَُّة َداُودَ . ْلَكَناِئسِ أَنَا َيُسوُع، َأْرَسْلُت َمالَِكى َألْشَهَد َلُكْم ِبَهِذِه األُُموِر َعِن ا«١٦
َوَمْن » .تـََعالَ «: َوَمْن َيْسَمْع فـَْليَـُقلْ » .تـََعالَ «: َوالرُّوُح َواْلَعُروُس يـَُقوَالنِ ١٧» .َكوَْكُب الصُّْبِح اْلُمِنيرُ 

انًا ،َوَمْن يُِردْ  ،يـَْعَطْش فـَْلَيْأتِ  ْلَيْأُخْذ َماَء َحَياٍة َمجَّ  .فـَ

ِة َهَذا اْلِكَتابِ ألَنِّ ١٨ َواَل نـُبُـوَّ يَزِيُد اُهللا  ،ِإْن َكاَن َأَحٌد يَزِيُد َعَلى َهَذا: ى َأْشَهُد ِلُكلِّ َمْن َيْسَمُع َأقـْ
َواِل ِكَتاِب َهِذِه النُّبُـوَّةِ ١٩. َعَلْيِه الضََّربَاِت اْلَمْكُتوبََة ِفى َهَذا اْلِكَتابِ   ،َوِإْن َكاَن َأَحٌد َيْحِذُف ِمْن َأقـْ

َسِة، َوِمَن اْلَمْكُتوِب ِفى َهَذا اْلِكَتابِ   .َيْحِذُف اهللاُ َنِصيَبُه ِمْن ِسْفِر اْلَحَياِة، َوِمَن اْلَمِديَنِة اْلُمَقدَّ

 .تـََعاَل أَيـَُّها الرَّبُّ َيُسوعُ  ،آِمينَ » .أَنَا آِتى َسرِيًعا ،نـََعمْ «: يـَُقوُل الشَّاِهُد ِبَهَذا٢٠

 .ُسوَع اْلَمِسيِح َمَع َجِميِعُكْم، آِمينَ نِْعَمُة رَبـَِّنا يَ ٢١

 
 .الكالم هنا للسيد المسيح عن مجيئه الثانى: ها أنا آتى سريًعا  :۷ع

إذ قرب السفر من نهايته يطمئن السيد المسيح منتظريه فيعلن قدومه السريع ويمتدح أيًضا 
 .كل من آمن وتعلق قلبه بأقوال نبوات سفر الرؤيا كله

 
 .أشار القديس إلى اسمه لتأكيد مرجعية وصدق سفر الرؤيا: نا أنا يوح :۹، ۸ع

بلغت المشاعر الروحية أقصاها ومألت كيان القديس يوحنا بعد كل ما رآه وسمعه فوجد 
لكى يسجد أمام " خررت"ينزل على ركبتيه ) وخاصة بعد سماع صوت المسيح األخير(نفسه 

أن المالك منعه من ذلك مقدًما السبب فى أنه  رجلى المالك الذى كان مرشده فى هذه الرؤيا، إالّ 
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من خليقة اهللا التى تعبده وتمجده مثل باقى األنبياء والقديسين ولكن السجود ينبغى أن ) المالك(
 .يقدم هللا وحده

 
 .ال تكتم: ال تختم  :۱۰ع

 أراد السيد المسيح أن يصل إلينا كل ما رآه القديس فى سفر الرؤيا، فجاء األمر إليه بأن
 ).٧ع(يعلن كل ما رآه لنا، ويحثه السيد أيًضا أن يفعل ذلك بسرعة إذ صار وقت مجيئه قريب

 
يعلن المسيح أنه قد انتهى وقت التوبة بانتهاء الزمن األرضى وبداية األبدية  :۱۱ع

سيكون جزاءه بمثل ما صنع وكل من نجَّس جسده بالخطية سيظل " ظلم"بمجيئه الثانى، فكل من 
وكما أن حال األشرار سيبقى ... عليه فال مجال اآلن لتصحيح أو تغيير األوضاع  حاله كما هو

، فكل من عاش فى البر والطهارة والقداسة سيظل حاله ..كذلك أيًضا حال األبرار .. كما هو 
كما كان عليه، أى أن األبدية امتداد لما زرعه اإلنسان فى حياته على األرض وهذا يوضح لنا 

 :ية الحقائق التال
أن مراحم اهللا الواسعة مجالها حياة اإلنسان على األرض ولكن ما مات عليه اإلنسان  )١(

 .يحدد مصيره النهائى
 .اهللا عادل جًدا، فيجازى األشرار واألبرار بما صنعوا وليس محاباة )٢(

 .تحمل هذه اآلية تحذيًرا من المصير النهائى لإلنسان وتحثه للتوبة قبل ضياع الفرص )٣(

 
 ).٧ع(المقصود فى مجيئه الثانى : أنا آتى سريًعا ها  :۱۳، ۱۲ع

 ).١٨: ١١ص(تعنى أنا صاحب المكافأة والمجازاة والديان وحدى : أجرتى معى 
، )٦: ٢رو(، )٢٧: ١٦مت(تكرر هذا التعبير فى : ألجازى كل واحد كما يكون عمله 

 .وهو إثبات لالهوت السيد اللمسيح بأنه الديان العادل) ٢٢: ٢ص(
، ٨: ١ص(جاء هذا الكالم أيًضا فى : الياء البداية والنهاية واألول واآلخـر األلف و 

، ومفاده هو التأكيد على صفات السيد المسيح الالهوتية مثل أنه مصدر وخالق كل )٦: ٢١ص
األشياء وأنه هو اإلله األزلى واألبدى، وقد تحدث بمثل هذه الصفات عن نفسه فى أول الِسفر 
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صفات عينها فى نهايته، ليعلن لنا أنه هو من سمح ليوحنا بهذه الرؤيا وهو ويتحدث هنا بذات ال
 .نفسه موضوعها وجوهرها

 
 .أى مستحقين للتمتع بالحياة األبدية: سلطانهم على شجرة الحياة  :۱٤ع

، وقد جعل هذا )شجرة الحياة(يأتى هنا الوعد بالسعادة الدائمة لوارثى الحياة األبدية 
على حفظ وصايا اهللا والعمل بها، فدخول السماء ليس باإليمان فقط بل بالجهاد االستحقاق مبنًيا 

إن "أيًضا فى نقل الوصية للحياة العملية والعمل بها، وهذا يذكرنا بما قاله السيد المسيح نفسه 
 ).١٥: ١٤يو" (كنتم تحبوننى فاحفظوا وصاياى

 
 أو يقتربوا من أبوابها فهم أما المطرودين خارًجا وليس لهم أن يدخلوا المدينة :۱٥ع

 .كل من اضطهد الكنيسة بنباحه أو نهش لحمها: الكالب 
 ).الشيطان(كل من كانت له قوة من خالل التنين أو الوحش : السحرة 

وكذلك أيًضا من استعبدت الشهوات أجسادهم كالزناة، ومن قتلوا المؤمنين أو غير 
، ومن أحب الخداع )أوثان(ماًال أو مركًزا أو ذاًتا المؤمنين ومن عبد شيًئا بخالف اهللا سواء كان 

 .، فال مكان لهم فى مدينة اهللا...أو التضليل أو الكذب
 
 " إعالن يسوع المسيح"كما قال السيد عن نفسه فى أول السفر : أنا يسوع  :۱٦ع

 .يأتى هنا ويؤكد فى آخر السفر أن الكالم الزال له) ١: ١ص(
 .إرسال القديس يوحنا لنا إلبالغنا بما شاهده ورآهالمقصود هنا : أرسلت مالكى 

 .ألبلغكم بصدق هذه األمور: ألشهد لكم 
أى أنا جابل داود وخالقه ألننى أنا هو اهللا الكلمة وبتجسدى صرت : أنا أصل وذرية داود 

 .إنساًنا مثلكم من ذرية داود ونسله الجسدى
صحته، فيعلن السيد المسيح نفسه أنه يأتى هذا العدد للتصديق على سفر الرؤيا كله ويؤكد 

هو من سمح ليوحنا بمشاهدة كل هذه الرؤى السمائية حتى يتسنى للكنيسة أن تعرفها فى مختلف 
 ).١٠ع(األزمنة، فهو أيًضا الذى أرسل يوحنا لنا وأمره بكتابتها 

 



ا الالَُّهوتِىِّ    ُرْؤَيا ُيوَحنَّ

γ٤٦٢γ 

 .هو الروح القدس: الروح  :۱۷ع
 .الكنيسة: العروس 

 .يعلنه له الروح القدس والكنيسةكل مؤمن يسمع ما : كل من يسمع 
يلهب الروح القدس قلوب المؤمنين وكذلك يعمل بقوة فى الكنيسة فتحمل نفس نداء الروح 

" ◌َ تعال"القدس ألبنائها، فيعلن الجميع اشتياقهم للحظات اللقاء مع المسيح ويهتفون من أعماقهم 
ذ مضى زمن جهادهم وأتعابهم فيأخذ ويشرب العطاش إلى البر ملء العطايا الروحية مجاًنا، إ

 .وأتى زمن المكافأة اإللهية
 
يحمل هذان العددان تنبيًها تحذيرًيا شديد اللهجة من السيد المسيح نفسه،  :۱۹، ۱۸ع

هو كالمه نفسه وليس مسموًحا " نبوة هذا الكتاب"أن ما جاء فى هذا السفر " أشهد"فهو يؤكد 
منه شيًئا، فكل من حاول ِفْعل هذا أو اإلقتراب من  ألحد من البشر أن يزيد عليه حرًفا أو ينقص

 :المحاولة يتعرض لآلتى 
ويالت اهللا وعقوبته الشديدة كما جاء فى فك بعض األختام أو الجامات السبعة بالسفر  -١

 .نفسه
يحذف اسمه من األبدية، فال يكون له ميراث أو نصيب بل يطرح فى الظلمة الخارجية  -٢

محروًما من كل وعود سفر الرؤيا الموعود بها لمحبى اسم  حيث بحيرة النار والكبريت،
 .اهللا القدوس

 
 .هو الرب يسوع نفسه: الشاهد  :۲۰ع

يعلن لنا السيد المسيح هنا، وهو الشاهد األمين، أنه مستجيب لنداء الكنيسة واشتياق أوالده 
 .يئه أكيد وسريعجاءت إجابته مطمئنة ومستجيبة بأن مج" تعالَ "المؤمنين كلهم، فعندما صرخوا 

ما أن سمع القديس يوحنا بهذه الكلمات من فم رب المجد : أمين تعاَل أيها الرب يسوع 
حتى التهب قلبه فأجاب على السيد، ليس عن نفسه فقط بل بلسان كل المؤمنين معبًرا عن 

 ".تعال أيها الرب يسوع"أشواقنا لألبدية بقوله 
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) صاحب كل نعمة(ء نعمة الرب يسوع يختم القديس يوحنا رؤياه باستدعا :۲۱ع
لتصاحب الكنيسة وكل مؤمنيها فى كل أيام جهادهم األرضى، فبعدما شهدناه فى هذا السفر كله 
ما أحوجنا جميًعا لعمل نعمة اهللا فى حياتنا حتى نكمل جهادنا ونعبر األزمنة الصعبة بمخافة اهللا 

قائه ورؤية مجده ومجد أبيه الصالح والروح ملتهبين أيًضا بمحبته التى تجدد دائًما إشتياقنا لل
 .القدس
  ليتك وسط زحام الحياة وٕابهار الشهوات المادية ال تنسى هدفك وهو الحياة األبدية مع

فاهتم بعالقتك مع اهللا بالصلوات والقراءات الروحية، والروح القدس سيعينك فيعطيك . المسيح
 .ع بالملكوتاألسرار المقدسة ويسندك لتكمل جهادك حتى تتمت

 بركة صلوات وشفاعات القديس يوحنا الحبيب فلتكن معنا آمين
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