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 والديَّ ميشيل ومرجريت ني  يب  ب  الح   إلى روح

 دعماني نااللذو ،لهما كل الفضل عليَّ  اللذين

يُت من الرب يسوع المسيح  بصلواتهما عندما دُع 

إلى الخدمة الكهنوتية في كنيسته األرثوذكسية 

  .المقدَّسة
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 الغالفأيقونة 

تعود األيقونة إلى القرن السابع عشر الميالدي، من رسم يُوَوان تَْزنِتُو. موجودة على 

إيقوناستاس )حامل األيقونات أو حجاب الهيكل( الكنيسة الرئيسية األثرية لدير بِْنِدِلي في 

 اليونان. -أثينا

ي منفاه في األيقونة يظهر القديس يوحنا الالهوتي اإلنجيلي كاتب سفر الرؤيا ف

بجزيرة بَْطُمس وأمامه نسر. "النسر"، هو أحد الخالئق األربع التي يرمز كلٌّ منها إلى 

، والذي يرمز إلى متى اإلنجيلي، مالك في هيئة إنسانأحد اإلنجليين األربعة، التي هي: 

، والذي يرمز إلى مرقص اإلنجيلي، أسدألنه أثبت لنا أن المسيح منحدر من نسل داود. 

، والذي يرمز إلى لوقا اإلنجيلي، ألنه تكلم عن المسيح عجللم عن المسيح الَملك. ألنه تك

، والذي يرمز إلى يوحنا اإلنجيلي، ألنه حلَّق في نسركبش الفداء والتقدمة عن الخطايا. 

سماء الالهوت والمحبة. وقد ُرسم النسر، في األيقونة، وهو واقف أمام يوحنا فاتح 

إلى تحليق يوحنا بالروح ليكشف لقراء سفر الرؤيا عبيد هللا،  جناحيه للتحليق، إشارة  

 الثالوث األقدس اإلله الواحد، أسرار اإلعالن اإللهي الُمبيَّن له.

كما يظهر القديس يوحنا على جبل خارج المدينة وعن يمينه المدينة والبحر، وهو 

ا أعلَى يمين األيقونة نحو السماء، ومستند ا بظهره  جالس على صخرة تحت شجرة ناظر 

على ساق الشجرة الممتد إلى أعلى يسار األيقونة؛ وال يظهر نهاية للشجرة، وهي بهذا 

ا موضوع ا على  الشكل تشير إلى االرتفاع واالنجذاب إلى السماء؛ ويحمل قرطاس ا مفتوح 

ن بها إعالن ِ  رجله اليسرى، وأمامه النسر يحمل بمنقاره قارورة مداد، وبيمينه ريشة يُدو 

والذي بيَّنه بواسطة مالكه لعبده )رؤيا( الرب يسوع المسيح، المعطى له من هللا اآلب 

(. وفي األيقونة امرأة في سحب السماء متسربلة بالشمس، 1:1صاحب الرؤيا )رؤ  يوحنا

ا  وتحت رجليها القمر على شكل هالل، وعلى رأسها هالة تحوي داخلها اثني عشر نجم 

تنين، له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة  (. وأمام المرأة1:12)رؤ 

(. 4و3:12تيجان ويجر بذَنَبه نجوم السماء، واقف منتظر أن تلد ولدَها الذكر ِليَبتلعه )رؤ 

وفوق المرأة يظهر مالكان يحمالن ولدَها الذي ولدته، الذي اختُطف إلى هللا وإلى عرشه 

ر العظيم اللذين أُعِطَي لها من هللا، كي (. كما تظهر المرأة ولها جناحي النس5:12)رؤ 

 (.14:12تطير إلى البرية حيث الموضع الُمعَد لها من هللا )رؤ 

 أنطونيو نقوال /المطران
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 مــقـدمـة

"رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر المرجع األساسي الذي بُني عليه هذا التفسير 

ا الدكتور بنديكتوس هو محاضرات تفسير سفر الرؤيا التي ألقاها علين الرؤيا"

س يوحنا أنجلزاكس، أستاذ العهد الجديد بجامعة تسالونيكية باليونان، في معهد القدي

صفحة مقاس فولسكاب كُتبت أثناء  95وكان عدد صفحاتها  لبنان، -البلمند -الدمشقي

ما لمسته من أن المكتبة األرثوذكسية إلقاء المحاضرات. والذي دفعني إلى هذا العمل هو 

ربية تفتقر إلى مثل هذا التفسير الحامل فكر كنيستنا األرثوذكسية، المنتمي إلى مدرسة الع

التفسير التاريخي الحرفي الغالب عليها الواقعية. هذه المدرسة التي تأخذ في االعتبار 

السياق الذي قيلت فيه اآليات الكتابية مع عدم اقتطاعها عن الكتاب المقدس ككل مع 

لتاريخي الذي قيلت فيه، والتي تختلف في رؤيتها التفسيرية للكتاب ربطها في السياق ا

المقدس عن المدرسة الحرفية والمدرسة الرمزية الصوفية والمدرسة النقدية الحديثة؛ 

له وإن كان كل منهن تكمل األخرى. آمل أن يكون هذا الذي قدمته فيه نفع لكل قارىء 

 .هفوات إن وجدتمع طلب التغاضي بمحبة عن أي 

وقد استعنت إلى جانب هذه المحاضرات بمصادر أخرى مساعدة، للتوضيح وزيادة 

الفائدة للقارىء غير المتخصص، وهي: المئة مقالة في اإليمان األرثوذكسي للقديس 

(، منشورات المكتبة البوليسية، لبنان. كفاية اللبيب في تفسير 749 +يوحنا الدمشقي )

 -المنصورة  ،(م1808 - 1788) رك أورشليمرؤيا يوحنا الحبيب، أنثيموس بطري

. الدفاع عن القديسين الهدوئيين، القديس غريغوريوس باالماس، تعريب دير مصر

 القديس جاورجيوس دير الحرف، لبنان. الدرر النفيسة في شرح حال الكنيسة، أورشليم.

(، أقدم النصوص المسيحية، رابطة معاهد 387-314عظات كيرلس األورشليمي )

كتاب المزامير الشريف لداود النبي  .1982هوت في الشرق األوسط، الكسليك الال

ترجمه إلى العربية رزق هللا فتح هللا َعَرمان، منشورات اليونانية السبعينية والملك، 

النور. إنارة األذهان، المطران أبيفانيوس زايد، سوريا. ُمعجم الالهوت الكتابي، دار 

يحي، دار المشرق. قاموس الكتاب المقدس، بيروت. مرشد المشرق. ُمعجم اإليمان المس

الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين. تاريخ الفكر المسيحي، دار الثقافة مصر. مع 

إضافات لي في إيضاح المصطلحات االهوتية ومعانيها وشرح لها كلما تطلب األمر، مع 

 ارىء.كتابة الشواهد الكتابية آليات الكتاب المقدس تسهيال  للق

 أنطونيو المطران/ نقوال

 الطبعة األولى

 2013سبتمبر  26القاهرة في 

 تذكار انتقال الرسول يوحنا اإلنجيلي
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 مــدخـل
 سْ اكِ زَ لِ جْ نْ للدكتور بنديكتوس أَ 

تقليد الكاتب سفر الرؤيا هو يوحنا الرسول تلميذ الرب يسوع المسيح، كما ورد في 

التشابه القائم بين سفر الرؤيا وبين بشارة  كما يدل على هذاعلى شيء من الثبوت. 

في اإلنجيل المقدس. وهذا السفر ُعثر على بعض آثاره  ورسائله الثالث القديس يوحنا

 منذ القرن الثاني.

إن األدب الرؤيوي ليس له أمل في العيش على األرض، فقط بمجيء الرب وتبدد 

السماء وليس على األرض. فرجاء الظالم هناك حياة، فالرجاء الوحيد إذ ا هو هللا وفي 

ق النبوة عن الرؤيا، فإذا قيل أن الرؤيا  األدب الرؤيوي هو سماوي فقط، لذا يجب أن تفرَّ

رؤياه بصور  يوحنا يذكر فيه سفر الرؤيا هو سفر رؤيوي،هي نبوة فهذه هرطقة. و

ون الرؤى ثم ورموز مثله مثل األنبياء الحقيقيين الذين لديهم خبرة نبوية، الذين كانوا ير

غير أن يوحنا عنده رؤية نبوية  يكتبونها بعد ذلك بتأكيد مميز من خالل محيطهم.

ا معروفة من العهد القديم ويعيد صياغتها،  خاصة، فهو بعد معاينته للرؤى يأخذ صور 

، فهو ليس بناقل من ألن المسيح قد أتى ؛بمعنى أدق يعيد والدتها بصيغة وروح مسيحية

ا من المحيط الذي حوله ويستعملها ليتفهمها القارىء.  أنه ماك العهد القديم. يأخذ صور 

ا كثيرة من العهد القديم ومن المحيط الذي حوله ومن  فيوحنا في سفر الرؤيا يُعطي صور 

خاللها يتكلم الهوتيًّا، ولكن صور التعبير عنه مختلفة. والهوت هذا السفر يُبنى مع باقي 

ب من كتب العهد الجديد وال يمكن فهمه دون مجموعة الكتب كتب العهد الجديد، ألنه كتا

 الباقية ألنها كلها تُشكل الهوت الكنيسة.

لفهم هدف سفر الرؤيا، من الخطأ البحث والتنظير في التفاصيل والكيفيات للصور 

وال يجب عند قراءته  المذكورة كما من الخطأ تجسيدها، بل يجب إدراك التعليم الُمرسل.

ا حرفيًّا مزاجيًّا بحسب وضع القول بأن  هذا حدث وأن هذا سيحدث، وتفسيره تفسير 

بشكل شخصي، وعلى زمانه. فالسفر ال اإلنسان، إن كان في ضيق أو كان في بحبوحة 

يختص بزمن كتابته أو زمن قراءته، ألنه خالل حياة الكنيسة على األرض تكون بعض 

ى تكون في ضيقات، بل يمتد طوال األماكن من العالم في سالم وبعض األماكن األخر

حياة الكنيسة على األرض من تأسيسها حتى النهاية. كما أن سفر الرؤيا ال يخص الكنيسة 

ا كل شخص بشخصه، وعلى جميع المؤمنين باختالف مكانهم  فقط، بل يخص أيض 

يعطي  سفر أنه ع المسيح، في السالم وفي الضيقات.وزمانهم أن يظلوا على إيمانهم بيسو

ألنه كتاب أمل ورجاء  بأنهم إذا صبروا وثبتوا سينتصروا؛مال  للكنيسة وللمسيحيين أ
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وانتصار، ومضمونه هو االنتصار النهائي لملكوت هللا. هذه هي "أُخروية" سفر الرؤيا، 

 وهذه األخروية يجب أن تُفهم بمعناها المقصود في السفر.

(، وهي مركبة من Eschatologia" )Εσχατολογίαكلمة "أُخروية" باليونانية "

: هي الثانية" ومعناها "األخير"، "األساسي". وνσχατοΕ: هي "األولىكلمتين، 

"Tέλοςإسخاتولوجي  "، ومعناها "نهاية"، "حد"، "هدف"، "قصد". فيكون معنى كلمة

)أُخروى( بشكل عام هو "نهاية أخيرة"، "حد أخير"، "قصد أخير"، "هدف أخير"، 

 األُخروية هي: و"حد أساسي". وأنواع

 (futurist Eschatologia: األخروية المستقبلية    )أوال  

اإلنسان يعيش ويعمل اآلن وتوجد أشياء أخرى سوف تحدث األخروية، في هذه 

؛ ألن في اليهودية مستقبلية اليهودية هي األخرويةفي المستقبل وال عالقة بينهما. 

يأتي في المستقبل، الخالص  المسيا سوف يأتي في المستقبل، ملكوت هللا سوف

مستقبلية، ال األخروية سوف يكون في المستقبل. وبعض المسيحيين كان عندهم هذه

 وكان هناك قطع بين الحاضر والمستقبل وهذا سيىء جدًّا.

 

قُعية     )ثاني ا  (anticipated ogiaEschatol: األُخروية التَوَّ

ل األمور، أمور سوف هذه األخروية تتوقع وتتعجل حدوث أمر ما. وفيه ا تُعجَّ

سوف يحدث مستقبال  لكنها تُستبَق ويُستبَق حدوثها. أما الذي ، وفي المستقبل تحدث

 ، لكن المسيحيون يشعرون به ويعيشونه منذ اآلن.الخالص فهو

 

 (inaugurated chatologiaEs)     : األُخروية االفتتاحيةثالث ا

ذكسية، وهي تعني أن األُخروية ابتدأت. هذه األخروية تؤمن بها الكنيسة األرثو

 فمثال  بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين ألولئك الذين يعيشون اآلن اآلخرة،

في هذه األيام األخيرة، وعندهم وعي بأنهم يعيشون في نهاية العالم، في آخر األيام، 

ا، بِأَْنَواعٍ َوُطُرق َكثِيَرةٍ، َكلََّمنَا فِي هِذهِ "اهلَلُ، بَْعدَ َما َكلََّم اآلبَاَء بِاألَْنبِيَاِء  يقول لهم: قَِديم 

(، أي أن inaugurated) (. هذه هي االفتتاحية2و1:1)عب  األَيَّاِم األَِخيَرةِ فِي اْبنِِه"

 النهاية ابتدأت ألن الَملك أتى بالتجسد لتحقيق الملكوت.

 

 (ealizedr Eschatologiaالُمَحقَّقة     ) األُخروية -: أرابع ا

إن الملكوت تحقق، النهاية لن تحدث ولن تكون الدينونة ألن  Bultmenيقول 

كل شيء تحقق بمجيء المسيح وخالل حياة المؤمنين. كما يقول عن َمثل الدينونة 
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اإِلْنَساِن فِي َمْجِدِه... فَيُِقيُم اْلِخَراَف َعْن يَِمينِِه  َوَمتَى َجاَء اْبنُ " :يسوع الذي قال فيه

(، إنه صورة وليس حرفيًّا. ألنه بمجيء 34-31:25)مت  ْلِجدَاَء َعِن اْليََساِر"َوا

ن قَبَله قَبَله، ومن َرفضه َرفضه. وهذا المسيح تحقق الملكوت ألنه أعطى تعليمه ومَ 

فيه.  ع فيها بالمسيح بقرأة كلمته يصبح المسيحيحدث في الشخص في كل مرة يجتم

مل هذا أو ذاك وعمل بعكس ما قرأ فيكون قد فإذا قرأ شخص قول المسيح ال تع

 دين.

 (Eschatologia interiourizationالداخلية    ) األُخروية -ب     

هذه األُخروية تحدث في قلب المؤمن. فالمسيح أتى، لكن الدينونة كيف تتم؟ في 

هذه األُخروية إذا تبع شخُص المسيَح في لحظٍة ما فهو قد خلص وإن لم يتبعه يكون 

 د دين، وهذه هي الدينونة. بعض البروتستانت يقولون بهذا ويتداولونه.ق

هذا القول بخالص من يتبع المسيح يوجد عند بعض آباء الكنيسة األرثوذكس 

( وليس بشكل عام، individualولكن بمفهوم مختلف. فقد تكلموا بشكل "فردي" )

ما تبع المسيح أو لم يتبعه، فقالوا إنه في ساعة موت اإلنسان يكون قد حدد مسبق ا إذا 

فإن كان تبع المسيح في حياته يَخلص، وإن لم يكن تبعه يُدان. كما في القداس اإللهي 

الملكوت يكون حضور؛ ألن هناك حضور هلل. وعلى الُمصلى أن يُقرر إن كان 

ا اشترك في الملكوت، وإن لم يكن  سيشترك في القداس والتناول، فإن كان متحضر 

اللحظة، وعلى كل شخص أن ينظر إلى خالص نفسه. وهذه العملية  يدان في تلك

 (.individualized)هي عملية "فردية" 

 

: بصورة عامة، عن األولىبطريقتين،  تكلم آباء الكنيسة األرثوذكسعن الدينونة 

: بصورة الثانيةدينونة العالم عند القدوم الثاني للمسيح، وهذه "أُخروية مستقبلية". و

ُمحقَّقة". فعلى كل شخص  قق فيها الملكوت داخل كل شخص، وهذه "أُخرويةفردية يتح

يحقق أوال  الملكوت داخله، ألنه بعد الموت ال توجد توبة، وال يوجد تغيير في حالة أن 

المؤمن التي هو عليها. والصالة التي تُصليها الكنيسة من أجل الموتى هي من نوع 

نة العامة لم تأِت بعد، وهذه الصالة هي للتشفع من "األُخروية المستقبلية"؛ ألن الدينو

وفي العهد الجديد بشكل عام توجد عدة أُخرويات،  أجل الموتى وقد تساعدهم مستقبال .

( يذكر أمثال ليسوع المسيح حول 25اإلنجيلي متى في بشارته األصحاح ) مثال  

ي بشارته يذكر قول يسوع األُخروية )الدينونة( بطريقة "األُخروية المستقبلية"، ويوحنا ف

( كما أنه "يحيا إلى األبد" 50:6)يو  عن أن من يأكل جسده ويشرب دمه أنه "ال يموت"

 ُمحقَّقة". (، بمعنى أنه لن تناله دينونة، وهذه "أُخروية51:6)يو 
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بمعنى أن األُخروية  األُخروية االفتتاحية"،الكنيسة األرثوذكسية تقبل "بشكل عام 

قبولنا يسوع المسيح ودخلونا إلى الكنيسة تُقبِل النهاية. فطوال  محققة، فبعدافتُتحت بعملية 

حياتنا المسيحية، حياتنا في المسيح، نحن في طريق تحقق األُخروية ونبدأ في عيش 

األُخروية. فهذه "األُخروية الُمفتَتَحة" هي أقصى شيء لمن يَقبل يسوع المسيح، ويوجد 

وبين "حدثت"  (not yetلمسيحيين بين "لم تحدث" )( في حياة اtensionفيها شد )

(already واالثنتان موجودتان مع ا في حياة المسيحي، ففي المعمودية نموت ونقوم .)

األُخروية حدثت، ولكننا في حياتنا نعود للخطيئة ونموت ونقوم مع يسوع المسيح، أي أن 

     تنا على األرض؛ ألن بتوبتنا، وهكذا هناك شد بين موتنا وبين قيامتنا طوال حيا

ا في  قيامتنا األخيرة هي في القيامة العامة مع المسيح. فالمسيحي بمعموديته هو عضو 

إنما عليه أن يبقى في جسد المسيح، ألنه من  "،alreadyأي يصير " جسد المسيح،

أن الملكوت لم يِصر  المسيحي أن يدركفعلى  الممكن أن يفصل نفسه عن جسد المسيح.

 "، أي أنه سيكتمل في المستقبل. not yet"بعد 

بما أننا اعتمدنا وقمنا مع المسيح فنحن قد خلصنا ويمكننا »بعض الهراطقة يقولون: 

، ومن الذين يقولون هذا القول فرقة غنوسية تُدعى «أن نعيش حسب مشيئتنا وأهوائنا

"anomianists." ( وبالنسبة لليهود لم يِصر بعدnot yetشيء على االطال ) ق وهم

( not yetينتظرون، وعندهم العهد القديم فقط. لذا في المسيحية إن اخذنا "لم تحدث" )

( فإننا نلغي نعمة المسيح ونقلل من قيمته، وكأننا بذلك already"حدثت" )وحدها بدون 

نعيش ما قبل تجسد المسيح. إذا أخطأ المسيحي وشعر أن ال خالص له، يكون المسيح 

     من اإليمان، ويصبح عائش كأنه   ( وتصبح األعمال األهم alreadyكأنه لم يأِت )

المسيحي في في ظل الشريعة وتكون الوصية طريقه للخالص. لهذا يجب أن يكون 

ُمحقَّقة"  "أُخروية (، وهيalready"حدثت" )اإلثنتين مع ا، األخروية في 

(Eschatologia realizedو ،)لم تحدث"في  األُخروية" (not yet) وهي "أُخروية ،

 (.Eschatologia futuristمستقبلية" )

    المسيحي هو خاطىء وُمخلَّص مع ا، لذا يجب عليه أن يَأخذ االثنتين مع ا 

"األُخروية المستقبلية" ( وEschatologia realizedالُمحقَّقة" ) "األُخروية

(Eschatologia futuristألنه إذا فكر أنه خاطىء فقط وال خالص له ،)  فهو ينسى أن

المسيح يُخل ِص، وإذا فكر فقط أنه ُمخلَّص فهو ينسى أنه خاطىء. وهذا تناقض رهيب 

ولكن هذه هي الحياة المسيحية، هذا هو زمن الكنيسة بين التجسد وبين المجيء الثاني، 

أي يجب أن يعيش المسيحي اإلثنين مع ا، ألنه ليس أحد كامل على األرض. والقديسون 

ألن القيامة لم تأِت بعد  (؛alreadyن هم أيض ا ليسوا بالكلية في "حدثت" )عندما يموتو
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ولم يقوموا بأجسادهم، بل هم أيض ا ينتظرون. فالقديسون يعيشون هذا المفهوم، إنهم بين 

"لم (، وبين Eschatologia realizedالُمحقَّقة" ) "األُخروية (،already"حدثت" )

(. غير أنه Eschatologia futuristمستقبلية" )(، "األُخروية الnot yet) تحدث"

يجب أال ننسى أنهم بالتأكيد حاصلون على الخالص، لكن لن يحصلوا عليه إال بالمجيء 

ا في االنتظار مع أنه لدينا حرية أبناء هللا؛  الثاني والقيامة العامة. بمعنى أننا نعيش دائم 

في رسالته  لي وكاتب سفر الرؤياألن النهاية لم تكتمل بعد، كما يقول يوحنا اإلنجي

اُْنُظُروا أَيَّةَ َمَحبٍَّة أَْعَطانَا اآلُب َحتَّى نُْدَعى أَْوالَدَ هللاِ... أَيَُّها األَِحبَّاُء، اآلَن نَْحُن " :األولى

وُن ِمثْلَهُ، ألَنَّنَا َسنََراهُ أَْوالَدُ هللاِ، َولَْم يُْظَهْر بَْعدُ َماذَا َسنَُكوُن. َولِكْن نَْعلَُم أَنَّهُ إِذَا أُْظِهَر نَكُ 

(؛ بمعنى أننا اآلن نحن أوالد هللا، ولكن ال نعلم ماذا سنكون في 2و1:3يو 1) َكَما ُهَو"

ا أبناءه؟  يوحنا في إن المستقبل، أننا اآلن حقًّا أبناء هللا لكننا في المستقبل هل سنكون أيض 

 .رؤيا يقول إنها مستقبلية أكثري سفر اليقول عن األُخروية إنها ُمحقَّقة، بينما ف رسالته

(، لذلك ال يجب عند قراءة سفر inauguratedلكن بشكل عام االثنتان هما افتتاحيات )

ا مزاجيًّا حسب وضع  الرؤيا القول بأن هذا حدث وهذا ما سيحدث، وتفسيره تفسير 

 الشخص، إن كان في ضيق أو كان في بحبوحة، إن كان في حزن أو كان في فرح.
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح األول
 

طَاهُ إِيَّاهُ ٱهلُل، لِيُِرَي َعبِيدَهُ َما إِْعالَُن يَُسوَع ٱْلَمِسيِح، ٱلَِّذي أَعْ  -1

َمالَِكِه لَِعْبِدهِ  َوبَيَّنَهُ ُمْرِسالً بَِواِسطَةِ ، يَْحُدَث َسِريًعاالَ بُدَّ َأْن 

 .يُوَحنَّا
 

، ""يكشف النقاب عن تعنىαποκάλυψις" (apokalypsis )" كلمة اليونانيةال

الذي يصير بمناظر تظهر إما في المنام وهذا الكشف  ".إستعالنو" "رؤيا"، ، "إعالن"

 ...ِليَُصل ِيَ  السَّْطحِ  َعلَى بُْطُرسُ  َصِعدَ  أو اليقظة، كما حدث مع بطرس الرسول، عندما "

 يَْرتَابُ  بُْطُرسُ  َكانَ  َوإِذْ ... َصْوتٌ  إَِلْيهِ  َوَصارَ ... َمْفتُوَحة   السََّماءَ  فََرأَى َغْيبَةٌ، َعلَْيهِ  َوقَعَتْ 

ْؤيَا تَُكونَ  أَنْ  َعسَى َماذَا هِ نَْفسِ  فِي (، وكما يصفه زكريا 17-9:10)أع " َرآَها الَّتِي الرُّ

 (.1:4)زك  "نَْوِمهِ  ِمنْ  أُوقِظَ  َكَرُجل َوأَْيقََظنِي َكلََّمنِي الَِّذي اْلَمالَكُ  فََرَجعَ "بقوله:  ،النبي

 "αποκάλυψις" كلمةإن » أنثيموس بطريرك أورشليم: مثلث الرحمات يقولو

بكلمة "رؤيا" أو "إعالن"، يراد بها كشف أسرار هللا  ترجمة إلى العربيةاليونانية الم

الخفية التي تصير للشخص الذي يكون قد سبق فطهر أفكاره واستنار بالنور اإللهي 

بواسطة ابتعاده عن الشرور وممارسة األعمال الصالحة. وهذا الكشف إنما يصير 

إلعالن الذي هو أو اليقظة. وقد قال يوحنا اإلنجيلي إن هذا ا بمناظر تظهر إما في المنام

ما لعبيده فلم يُعطَ قد أُعطي من هللا اآلب مباشرة  وأما ليسوع المسيح فكشف أسرار هللا، أ

  «.هكذا بل بواسطة مالك، وقد أراد بهذا الكالم أن يحقق صحة مقوالته

 ُمْرِسال   َوبَيَّنَهُ  ...هللاُ  إِيَّاهُ  أَْعَطاهُ  الَِّذي َمِسيحِ،الْ  يَُسوعَ  إِْعالَنُ " :قول يوحناي( 1في اآلية )

ن من بداية سفر الرؤيا أن بهذا القول أراد يوحنا أن يُبي ِ  ."يُوَحنَّا ِلعَْبِدهِ  َمالَِكهِ  بَِواِسَطةِ 

 يَُسوعَ  إِْعالَنُ " يسوع المسيح. عبارة و إعالنهو بل ه إعالنهالرؤيا، ليس اإلعالن، أي 

"، في هذه Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ" وردت في النص اليوناني "،ِسيحِ اْلمَ 

العبارة اليونانية تصريف اسم "يسوع المسيح" هو في حالة المفعول به، بمعنى أن سفر 

الترجمة  هذا فإن. على (1)الرؤيا كله أُعطي من هللا اآلب ليسوع المسيح وأُعلن بواسطتة

)أي  إِْعالَنُ " هي:، "هللاُ  إِيَّاهُ  أَْعَطاهُ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  إِْعالَنُ " يوحنا اللفظية لقول

وبهذا يكون يسوع المسيح هو أداة  "،هللاُ  إِيَّاهُ  أَْعَطاهُ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعِ  ةِ طَ اسِ وَ بِ  شهادة(

ال يعني إلظهار الرؤيا التي أُعطيت له من هللا اآلب مباشرة  ليُظهرها للبشر. وهذا القول 
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 بواسطة رة إعطاء اإلعالن من "هللا اآلب"بل أنه يوضح فك ،أن المسيح هو أقل من اآلب

؛ ألن في (2)في "هللا الروح القدس" -(ὁ λόγος)الكلمة  ،هللا االبن -)أو خالل( "المسيح

وحُ  يَقُولُهُ  َما فَْليَْسَمعْ  أُذُنٌ  لَهُ  َمنْ " يقول المسيح: (7:2)رؤ  فاإلعالن أُعطي  ".ِس ِلْلَكنَائِ  الرُّ

من اآلب لالبن وأعلن في الروح القدس بموجب الوحدة بينهم، وحدة اإللوهية، وهذا نجده 

وحِ  فِي ُكْنتُ " :(10:1)رؤ في  أكثر من مرة في سفر الرؤيا، كقول يوحنا ؛ ألن "الرُّ

  .الروح القدس هو الذي يعلن ليوحنا

وردت في  "َعبِيدَهُ "كلمة  ".يَْحدَُث َسِريع ا أَنْ  بُدَّ  الَ  َما َعبِيدَهُ  ِليُِريَ " يقول يوحنا هنا:ثم 

ال توضح عبيد َمْن هم، وهي بهذه الصيغة ، "τοῖς δούλοις αὐτοῦالنص اليوناني "

"عبيده" تعود إلى كل  االبن(؟ إن كلمة -أهم عبيد هللا )اآلب( أم عبيد المسيح )هللا الكلمة

ألن "عبيده" هم عبيد يح، لذا لم يقل "عبيدهما"؛ منهما، وفي هذا إشارة إلى إلوهية المس

القدس" المتساوون في و"الروح  ")المسيح( المثلث األقانيم، "اآلب" و"االبنهللا الواحد 

الجوهر. فـ"عبيده" هم عبيد "اآلب"، وعبيد "االبن"، وعبيد "الروح القدس"، وإال كان 

في النص  ورديَْحدَُث َسِريع ا"،  أَنْ  بُدَّ  الَ  َما" قولو هناك فصل بين األقانيم الثالثة.

 δεῖ"(3)كلمة " اليونانية في هذه العبارة ."ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει" اليوناني

يعني بوشك إتمام التدبير  ال هذا قوله ."سريع ا"" معناها τάχει" كلمة "، و"ال بُد   معناها

خالصي لإلنسان بالمجيء وبطابعه النهائي، بل يعني بالتيقن بافتتاح العمل ال اإللهي

ا العالم وتجسُّده من العذراء مريم األول للمسيح إلى  وصلبه وموته وقيامته. ويعني أيض 

بالتيقن بتكميل العمل الخالصي بالمجيء الثاني للمسيح وضرورة تحقق اإلعالنات 

 َما َعبِيدَهُ  ِليُِريَ " ق األحداث التي يعلنها يسوع المسيحقُ اإللهية. كما إنه هو تأكيد على تحَ 

قها؛ ألن األمور البشرية وإن طال زمانها إلى ألوف قُ ال إلى كمال تحَ  ،أَْن يَْحدَُث" بُدَّ  الَ 

"ألَنَّ أَْلَف َسنٍَة  يقول داود النبي:السنين إذا قيست باألمور اإللهية تكون كيوم واحد، كما 

ومرورها يكون  (،4:89)مز  عٍ ِمَن اللَّْيِل"فِي َعْينَْيَك ِمثُْل يَْوِم أَْمِس اْلِذي َعبََر، َوَكَهِزي

سريع ا جدًّا "كهزيع من الليل"، أي أقل من يوم. "الهزيع"، في العهد القديم هو قسم من 

ثالثة أقسام الليل يساوي أربع ساعات، وفي العهد الجديد هو قسم من أربعة أقسام الليل 

 يساوي ثالث ساعات.

  بهذا القول هو يوضح  ."يُوَحنَّا ِلعَْبِدهِ  َمالَِكهِ  بَِواِسَطةِ  ِسال  ُمرْ  َوبَيَّنَهُ " ثم يقول يوحنا:

أن اإلعالن ليس منه بل أُعطي من هللا اآلب ليسوع المسيح وبُي ِن له بواسطة مالكه، ذلك 

 " وردت في النص اليونانيَمالَِكهِ  بَِواِسَطةِ عبارة "أنه أراد أن يحقق صحة مقوالته. 

"διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ ." "باليونانية "اسم "مالكἀγγέλος ،"معناه "ُمرَسل "

الخاص به"، وهذا  يعني "المالك "هَُمالَكَ " القولو .(4)وهذا المعنى يشير إلى إرساليته
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ال  "هَُمالَكَ "أن القول معين. كما يشير إلى أن هذا المالك ليس هو أي مالك بل هو مالك 

ا مالك َمْن هو، أَُهَو مالك  ا على هذا يوضح أيض  اآلب، أم مالك االبن؟ لذا ينطبق أيض 

المسيح  مالك"هللا اآلب"، وهو بأن المالك هو مالك  "،هُ َعبِيدَ " القول ما سبق وقيل في

كما أنه  (.15:16)يو  "ِلي ُهوَ  ِلآلبِ  َما ُكلُّ " يسوع المسيح: ألنه كما يقول "هللا االبن"؛

ئيل أُرسل من هللا اآلب إلى العذراء مريم "هللا الروح القدس"؛ ألن المالك جبرا مالك

هو  ،"يُوَحنَّا ِلعَْبِدهِ " ليبشرها بالحبل بيسوع بحلول الروح القدس عليها. كما أنه بقوله:

ف عن نفسه؛ وللداللة على أنه نبي مثل أنبياء أراد أن يذكر اسمه  في بداية السفر ليُعر ِ

شخصيتهم وعلى  بواتهم للتأكيد علىالعهد القديم، الذين يذكرون أسماءهم في بداية ن

ا بأنه عبد منكذلك و .صحة رؤياهم وصدقها ف أيض  أي عبيد هللا الواحد  "،هُ َعبِيدِ " ليُعر ِ

 المثلث األقانيم.

غير أن بعض الهراطقة، أي الخارجين عن اإليمان المسيحي األرثوذكسي، أمثال 

، الذين يُنكرون التجسُّد ين""األدفنتست"، أو "السبتي أتباع بدعة "شهود يهوه" وبدعة

إِْعالَُن يَُسوعَ ٱْلَمِسيحِ، ٱلَِّذي أَْعَطاهُ إِيَّاهُ " :(1اإللهي، يستخدمون هذه العبارة من اآلية )

فين معناها  ،"ٱهللُ  وكذلك بعض اآليات األخرى من كتاب العهد الجديد، ويفسرونها ُمحر ِ

ليقته؛ وذلك إلظهار يسوع المسيح، الذي للداللة على أن االبن أقل مرتبة  من اآلب وأنه خ

هو "إله تام وإنسان تام"، على أنه إنسان مخلوق كسائر البشر. لذلك عند قراءة وتفسير 

 الكتاب المقدس يجب أن يُؤخذ الكتاب ككل وليس بانتقاء آيات متفرقة منه من هنا ومن

 هناك.
 

 .َع ٱْلَمِسيِح، بُِكل ِ َما َرآهُ ٱلَِّذي َشهَِد بَِكلَِمِة ٱهلِل َوبَِشهَادَةِ يَُسو -2

بقوله هذا  ".ْلَمِسيحِ ٱ يَُسوعَ  َوِبَشَهادَةِ  هللِ ٱ بَِكِلَمةِ  َشِهدَ  لَِّذي"ٱ ( يقول يوحنا:2في اآلية )

عند يوحنا تعني الشهادة بالكلمة بما لها من  "َشِهدَ "هو يؤكد بأنه هو الذي شهد. كلمة 

هذا  ما جاء في سفر الرؤيا. وقد أتى يوحنا بمثلطابع نبوي، بمعنى أنه يعلن شهادته بكل 

"َوالَِّذي َعايََن َشِهدَ، َوَشَهادَتُهُ َحٌق، َوُهَو يَْعلَُم أَنَّهُ  القول، عن شهادته، في بشارته بقوله:

ا بقوله:35:19)يو  يَقُوُل اْلَحقَّ ِلتُْؤِمنُوا أَْنتُْم"  بِهذَا "هذَا ُهَو الت ِْلِميذُ الَِّذي يَْشَهدُ  (، وأيض 

" (. فكما أنه رأى هناك بأعين حسية آالم 24:21)يو  َوَكتََب هذَا. َونَْعلَُم أَنَّ َشَهادَتَهُ َحقٌّ

ا عاين بأعين نبوية أحداث سفر الرؤيا فكتب ما  يسوع المسيح وشهد بما رآه، هنا أيض 

إِْعالَُن " :(1اله في اآلية )يشير إلى ما ق "،هللِ ٱ بَِكِلَمةِ  َشِهدَ  لَِّذي"ٱ رآه وشهد به. وقوله هنا:

هو يؤكد  "،ْلَمِسيحِ ٱ يَسُوعَ  َوبَِشَهادَةِ  كما أنه بقوله: ."يَُسوَع ٱْلَمِسيحِ، ٱلَِّذي أَْعطَاهُ إِيَّاهُ ٱهللُ 

صحة شهادته؛ ألن يسوع المسيح هو شاهد بكل ما جاء في سفر الرؤيا. إن "الشهادة" 
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لمسيح الذي جاء إلى العالم ليعطي هي مفتاح الالهوت اليوحنائي بخصوص يسوع ا

ا  الشهادة عن نفسه، وهو الشاهد المثالي القادر على كشف التدبير اإللهي كشف ا صحيح 

"ِلهذَا قَْد  (. فيسوع شهد لذاته، بقوله:5:1وأمين ا على وجٍه تام؛ ألنه "الشاهد األمين" )رؤ 

" ُوِلْدُت أَنَا، َوِلهذَا قَْد أَتَْيُت إِلَى اْلعَالَمِ  ِ (، كما أن اآلب شهد له، كما 37:18)يو  ألَْشَهدَ ِلْلَحق 

 (.37:5)يو  "َواآلُب نَْفُسهُ الَِّذي أَْرَسلَنِي يَْشَهدُ ِلي" يقول يسوع:

يشير إلى كل ما في هذا السفر. كما يشير إلى أن  ،"بُِكل ِ َما َرآهُ : "هنا يوحنا قولو

ا أن "  كما  ترى" وأن "تؤمن" وأن "تَُخب ِر".الشهادة ليست فقط بالكلمة، بل هي أيض 

"َوَرأَْينَا  هم عن يسوع المسيح:في بشارته، عن شهادته وشهادة التالميذ جميع يقول

" (، وبقوله:14:1)يو  َمْجدَهُ" بَّ (. وكذلك كما يقول في شهادة 25:20)يو  "قَْد َرأَْينَا الرَّ

(. 46:1)يو  "تَعَاَل َواْنُظْر" س:بقول فيليب لنثنائيل، عن يسوع المسيح، فيليبس الرسول

ا  كما يقول عن توما الرسول، الذي لم يََر الرب يسوع المسيح من بعد قيامته من وأيض 

"ألَنََّك َرأَْيتَنِي يَا تُوَما  األموات ولم يؤمن بقيامته إال بعد أن شاهده، بقول يسوع له:بين 

(. كما أن التالميذ جميع ا رأوا يسوع 28:20)يو  "آَمْنَت. ُطوبَى ِللَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يََرْوا

"الَِّذي َسِمْعنَاهُ، الَِّذي  بي ِن ذلك يوحنا بقوله:المسيح وشهدوا له وِلما سمعوه منه، كما يُ 

َوَسِمْعنَاهُ نُْخبُِرُكْم َرأَْينَاهُ بِعُيُونِنَا، الَِّذي َشاهَْدنَاهُ... َوقَْد َرأَْينَا َونَْشَهدُ َونُْخبُِرُكْم... الَِّذي َرأَْينَاهُ 

ا َشِرَكةٌ َمعَنَا"  في الكنيسة.  (، وهذه شهادات رسولية3-1:1يو 1) بِِه، ِلَكْي يَُكوَن لَُكْم أَْيض 

بهذا يكون يسوع المسيح شاهد ا لذاته، واآلب شاهد ا له، والروح القدس شاهد ا له، 

ا شهود ا  هدوا له وأخبروا عنه.إن ش وكذلك الرسل شهود ا له، والمؤمنون هم أيض 

الشهادة عند يوحنا هنا تعني التخبير وليس االستشهاد؛ ألنه في وقت كتابة اإلنجيل لم ف

فت الكنيسة  يكن بعد مفهوم الشهادة بالدم قد تبلور كما في القرون الالحقة، بعدما َعرَّ

ذبيحة   : "الشهادة البيضاء"، وهي تختص بالذين قدموا ذواتهماألولىالشهادة بنوعيها؛ 

حية  لربهم بموتهم عن العالم ومطرباته، وهؤالء قد يكونوا من العائشين في العالم أو 

: "الشهادة الحمراء"، الثانيةالمنقطعين عنه بعيشهم في الصحارى والبراري والغابات. و

 وهي تختص بالذين أهرقوا دماءهم على مذبح الشهادة.

تكون صحيحة  ما لم تكن ُمعاشة ،  وشهادة الرعاة في الكنيسة ليسوع المسيح ال

فالشهادة يجب أن تعاش كي تُنقل إلى اآلخرين. فإن لم يوجد لدى هؤالء خبرة في 

عالقتهم بالرب يسوع المسيح، وبالتالي بما يتكلمون به عنه، ال تكون لشهادتهم قيمةٌ؛ ألن 

إذ أن الذي ليس لديه خبرة حياتية مع الرب يسوع المسيح ال يمكنه أن يشهد له. 

الالهوتيين الحقيقيين هم رعاة حقيقيون، والرعاة الحقيقيون في الكنيسة إما أن يتألهوا 

بالنعمة، أو أن يشتركوا في قوة هللا المؤل ِهة بدرجاٍت مختلفة ليكونوا من المستنيرين، أو 
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يقبلون المتألهين ويتبعون تعليمهم ليتقدسوا. كذلك جميع المسيحيين المؤمنين يجب أن 

ن لديهم خبرة حياتية ُمعاشة مع الرب يسوع المسيح بتألُّههم ليكونوا شهود ا له. تكو

إننا في كل يوم »والقديس سمعان الالهوتي الحديث يشدد على الخبرة الُمعاشة، بقوله: 

أحد )في القداس اإللهي( نقول: "إذ قد رأينا قيامة المسيح"، ومن منا رأى المسيح 

عن هذا القول إن لم تكن هناك من خبرةٍ ُمعاشة في شهادتنا وقيامته، لذا يجب أن نسكت 

له. أما الذين رأوا المسيح شخصيًّا ورأوا قيامته فهم الذين يستطيعون التكلم عنه. وبالنسبة 

. كما أن القديس «لكل مسيحي فالحاجة األساسية هي الخبرة التي يجب أن يحياها

العلوم ويربطها بشكل مطلق بتأله غريغوريوس الالهوتي يرى أن الرعاية هي أصعب 

 ؛ ألنها ليست منفصلة  عن الكنيسة والالهوت وال هي مستقلة عنهما.(5)اإلنسان بالنعمة
 

ٌب الَِّذي  -3 ةِ، َويَْحفَظُوَن  والَِّذينَ يَْقَرُأ ُمطَوَّ يَْسَمُعوَن أَْقَواَل ٱلنُّبُوَّ

 .َما هَُو َمْكتُوٌب فِيهَا، ألَنَّ ٱْلَوْقَت قَِريبٌ 

ٌب الَِّذي  ( يقول يوحنا:3في اآلية ) ةِ، َويَْحفَُظوَن  والَِّذينَ يَْقَرأُ ُمَطوَّ يَْسَمعُوَن أَْقَواَل ٱلنُّبُوَّ

ب"، .َما ُهَو َمْكتُوٌب فِيَها وتعني  "μακάριος" وردت في النص اليوناني كلمة "ُمط وَّ

ع وحفظ ما هو "ُمبارك". بهذا التطويب ينصح يوحنا ويشدد على ضرورة قراءة وسما

ي المؤمنون األمور التي تضمنتها عِ كي يَ  ألن مصدرها إلهي ؛مكتوب في هذه النبوة

نبوات هذا السفر. أما "حفظها" فال يعني حفظ اإلشارات ألحداث المستقبل، كما كان 

ا في العهد القديم، بل يعني العمل باجتهاد وانتباه والسير بموجب التعليم والوصايا  مفهوم 

ة؛ ألن هذه الرؤيا هي نبوة من هللا اآلب، وُمعلَنة بيسوع المسيح، وُمبيَّنة على يد المذكور

هة لجميع كنائس المعمورة.  مالكه ليوحنا، وموجَّ

 كلمةال(. 10:22قوله هذا سيُذكر في )رؤ  "،ألَنَّ ٱْلَوْقَت قَِريبٌ " ثم يقول يوحنا:

، وهذه الكلمة "الوقت بشكل عام"تعني و معناها بالعربية "الزمن""، "χρὸνος اليونانية

"، معناها بالعربية "الوقت"، وتعني καιρὸς" اليونانية كلمةو. لم ترد في هذه اآلية

قول هذا ال. ف، وهذه الكلمة هي التي وردت في هذه اآلية"وقت معيَّن" أو"الوقت الناضج"

ألنه في  ظة حضور الرب،ة العالم بل يعني لحال يعني نهاي "،ألَنَّ ٱْلَوْقَت قَِريبٌ " يوحنا:ل

وهذا يجب أن يحدث  المسيح هذا يعني له نهاية العالم.كل مرة يجتمع فيها المؤمن بيسوع 

في كل لحظة من حياة كل مسيحي مؤمن؛ ألن كل مسيحي يلتقي بالرب في لحظة معينة، 

، وعندما يقرر أن يتبع يسوع المسيح تصبح هذه اللحظة فترة  زمنية ، وليست لحظة  زمنية  

وتكون مرتبطة  بحياته كلها. فالقرار باتباع يسوع المسيح في لحظٍة معينٍة ال يعني اتباعه 

آليًّا في اللحظة التالية، بل هو قرار إرادي مستمر في كل لحظة طوال حياة اإلنسان، بهذا 
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تكون حياة المؤمن كلها مقابلة  مع الرب. وكلما تقدم المؤمن روحيًّا اقترب أكثر من 

المسيح واجتمع به أكثر، وكلما اقترب من يسوع المسيح يموت العالم بالنسبة له؛ يسوع 

ا.  كما أن ألن كل سنة تمر يقترب بها المؤمن أكثر من الرب، وتقترب معها النهاية أيض 

قد يقال:  .يء الثاني للرب والدينونة العامةيعني المج "،ألَنَّ ٱْلَوْقَت قَِريبٌ " قول يوحنا:

ا( فكيف يكون الوقت قريب؟ لقد مر واحد» ، هذا يعني أن «وعشرون قرن ا )موسم 

ا في وقٍت أخروي )فوق الزمان(، وقرب الوقت ليس هو زمنيًّا بل هو  الكنيسة تعيش دائم 

 أخالقي؛ ألن كل إنسان يعيش خبرة حياة مع الرب يصبح الوقت قريب ا له.

يقربنا ، وبهذه الخاتمة تاحية سفر الرؤياهو يختم افت "،ألَنَّ ٱْلَوْقَت قَِريبٌ " بقول يوحنا:

" )إسخاتولوجيا(، Εσχατολογίαمن أخروية السفر. كلمة "أخروية" باليونانية "

وأخروية سفر الرؤيا تعني ما هو متعلق بالعالم اآلتي وبمصير اإلنسان ما بعد الموت. 

األرض بتجسد  وكنيستنا األرثوذكسية تؤمن بأن النهاية افتُتِحت، ألن الملكوت أتى على

يسوع المسيح، وهذه أخروية محققة، وأن الملكوت سيكتمل أو سيتحقق في السماء، وهذه 

أخروية مستقبلية. هذا هو مدخل سفر الرؤيا الذي هدفه الحياة مع يسوع المسيح، انظر 

 المدخل.
 

ْبِع ٱْلَكنَائِِس ٱلَّتِي فِي أَِسيَّ  -4 َوَسالٌَم  نِْعَمةٌ لَُكمْ  ا،يُوَحنَّا إِلَى ٱلسَّ

ْبَعِة ٱألَْرَواِح  ِمَن ٱْلَكائِِن َوٱلَِّذي َكاَن َوٱلَِّذي يَْأتِي، َوِمَن ٱلسَّ

 .ٱلَّتِي أََماَم َعْرِشهِ 

اهِدِ  -5 ٱألَِميِن، ٱْلبِْكِر ِمَن ٱألَْمَواِت،  ،َوِمْن يَُسوَع ٱْلَمِسيِح، ٱلشَّ

ِمْن َخطَايَانَا  اَحَرَرنَ وَوَرئِيِس ُملُوِك ٱألَْرِض. ٱلَِّذي يَُحبَّنَا، 

 .بِدَِمهِ 

( 4(، يبدأ من اآلية )3بعد أن ختم يوحنا افتتاحية سفر الرؤيا في اآلية السابقة )

 الموضوع األساسي لسفر الرؤيا الذي هو هدف كتابة هذا السفر.

يُوَحنَّا إِلَى ٱلسَّْبعِ ٱْلَكنَائِِس " :اسمه، بقوله كاتب سفرالرؤيا ذكر( ي4اآلية ) بداية في

ف نفسه كأنبياء  يوحنا ذكر( ب1ذلك كما في اآلية ) ،"ٱلَّتِي فِي أَِسيَّا اسمه في البداية ليُعر ِ

العهد القديم. ثم يذكر فقط عدد "سبع كنائس" في منطقة أَسيا الصغرى، مع أنه في هذه 

الكنائس المسيحية أكثر من سبع، ومنها كنيسة كولوسي وهيرابوليس.  كانت المنطقة

وكانت عاصمتها أفسس. بقوله:  ،بروكنسالر أَسيااسم قة كانت معروفة بوهذه المنط

هو يشير إلى كمال الكنائس في جميع أنحاء العالم في كل زمان  "،ٱْلَكنَائِسَ  ٱلسَّْبعَ "



- 19 - 
 

ومكان، والتي لم تزل في هذا الدهر األسبوعي الحاضر؛ ألن الرقم سبعة يرمز إلى 

أنه عند اليهود آخر أيام األسبوع هو يوم السبت،  الكمال والملء ويُعتبر ذا كرامة. ذلك

وهو اليوم السابع الذي باركه هللا وقدسه وفيه استراح بعد أن أُكملت السماوات واألرض. 

 (.11وسيذكر المسيح أسماء هذه الكنائس في )اآلية 

 ،"χάρις" ةفي اليوناني كلمة "نعمة" َوَسالٌَم". َلُكمْ  نِْعَمةٌ " :ايوحنا هن لهم قولوي

ا "فرح"، وهي التحية التي يبدأ بهو في  ا الخطاب اليوناني. وكلمة "سالم"معناها أيض 

وهي التحية التي يبدأ بها (، (shalom "שלום" العبرية في ،"εἰρήνη" ةاليوناني

يوحنا بين التحية التي يبدأ بها يجمع ، نِْعَمةٌ... َوَسالٌَم"" الخطاب العبري. وبهذه التحية:

، وبين التحية التي يبدأ بها الخطاب العبري "سالم" (χάριςوناني "نعمة" )الخطاب الي

(εἰρήνη وبجمع يوحنا هاتين التحيتين مع ا فهو يجمع جميع أبناء الكنائس يهود ا كانوا .)

 أم غير يهود واحد ا مع ا؛ ألن الجميع واحد في المسيح.

 ."َوِمَن ٱلسَّْبعَِة ٱألَْرَواحِ ٱلَّتِي أََماَم َعْرِشهِ  ،يَأْتِيِمَن ٱْلَكائِِن َوٱلَِّذي َكاَن َوٱلَِّذي "ثم يقول: 

ِمَن ٱْلَكائِِن َوٱلَِّذي َكاَن َوٱلَِّذي " بل هي ،ليست منه هي التحية يدل على أن هذهقوله هذا 

فقد استخدم هنا هذه التسمية اإللهية ليشير  تَْوَراتِيَّة وألن يوحنا من خلفية يهودية ؛(6)"يَأْتِي

ِمَن ٱلسَّْبعَِة " :هنا كما يقول التحية هي كذلك . كما أن"يَْهَوهْ " لى هللا اآلب، الذي هوإ

اهي وٱألَْرَواحِ ٱلَّتِي أََماَم َعْرِشِه"،   ."َوِمْن يَُسوَع ٱْلَمِسيحِ " :(5) في اآلية كما يقول أيض 

" محددة أَْرَواحَ  ْبعَةَ سَّ "، هي معرفة بـ"الـ" التعريف، بمعنى "ٱألَْرَواحَ  ٱلسَّْبعَةَ "قول 

الذي  ، الذي هو "الروح القدس"هئِ لْ الروح الكلي الكمال في مِ والتي تعني  ومعروفة،

 ألن الرقم سبعة يرمز إلى الكمال والملء ويُعتَبَر ذا ؛ينبثق من اآلب ويُرَسل باالبن

للروح  السبع اهبترمز إلى مو "ٱألَْرَواحَ  ٱلسَّْبعَةَ " (. كما أن4كرامة، كما قيل في اآلية )

"َويَُحلُّ َعلَْيِه ُروُح ، (7)السبعينيةالتي ذكرت في سفر إشعياء النبي، في الترجمة  القدس،

ِ، ُروُح  ب  ةِ وَ  اْلَمُشوَرةِ ، ُروُح اْلفَْهمِ وَ  اْلِحْكَمةِ الرَّ َمَخافَِة ُروُح  .ريِ دِ قْ تَ لْ او اْلَمْعِرفَةِ ، ُروُح اْلقُوَّ

ب ِ  هة إلى الكنائس السبع،فالتح (.2:11" )إش الرَّ ، هللا اآلب، يَْهَوهْ : من أوال   ية موجَّ

: ثالث ا ".ٱألَْرَواحَ  ٱلسَّْبعَةَ " : من هللا الروح القدس،ثاني ا ".ٱْلَكائِِن َوٱلَِّذي َكاَن َوٱلَِّذي يَأْتِي"

أما أن "يسوع المسيح" ذُِكر في  .االبن -(όγοςλ ὁ) الكلمةهللا  ،يسوع المسيح من

، بعد اآلب وبعد الروح القدس، فذلك ألن يسوع المسيح هو الشخصية المحورية النهاية

التي يدور حولها سفر الرؤيا. مما سبق قوله، فإن "النعمة والسالم" يصدران عن هللا 

 وشهود يهوه ال يقبلون بهذا. القدس؛ قانيم، اآلب واالبن والروحالواحد المثلث األ

ترمز إلى مالئكة السبع الكنائس فهذا غير صحيح،  "ْرَواحَ ٱألَ  ٱلسَّْبعَةَ " أما القول بأن

( إن "مالئكة السبع الكنائس" هي "السبعة كواكب" 20ألنه كما سيُذكر في اآلية )
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 تشير إلى المالئكة السبعة ،"ٱألَْرَواحَ  ٱلسَّْبعَةَ " (. كما إن القول بأن16المذكورة في اآلية )

 أَنَاور عددهم في سفر طوبيا بقول المالك رافائيل: "المذكالمخلوقين الواقفين أمام هللا؛ 

ِ" ةِ كَ ئِ اَل مَ لْ ا َرافَائِيُل اْلَمالَُك أََحدُ  ُهوَ  ب  (، والمحفوظة 15:12)طو  السَّْبعَِة اْلَواقِِفيَن أََماَم الرَّ

"ميخائيل، جبرائيل، رافائيل، سولاير، سيداكيل، سراتيال  ،التقليد اليهوديأسماؤهم في 

ثم يليه فهذا غير مقبول، ألنه ال يُعقل التكلم عن هللا اآلب غير المخلوق أوال ،  وأنانيل"؛

؛ ألنها بذلك توضع يسوع المسيح المتجسد المالئكة المخلوقون، وبعدهم يُذَكر هللا الكلمة

 في منزلة هللا غير المخلوق.

هللا وسلطانه يشير إلى مجد  "العرش"، ".أََماَم َعْرِشهِ " (4قول يوحنا في اآلية ) في

وقد أشار يوحنا إلى هللا اآلب بقوله: "عرشه"، ألنه ال يُرى. وقوله هذا يُبين أن  وُملكه.

الروح القدس دائم الوجود مع هللا اآلب وغير منفصل عنه، وهو يُعَطى منه؛ ألن الروح 

ي "َوَمتَى َجاَء الْ الكلمة، كما قال يسوع لتالميذه:  - القدس يُعَطى من اآلب باالبن ُمعَز ِ

، الَِّذي ِمْن ِعْنِد اآلِب يَْنبَثُِق" ِ  (.26:15)يو  الَِّذي َسأُْرِسلُهُ أَنَا إِلَْيُكْم ِمَن اآلِب، ُروُح اْلَحق 

ألن يسوع  ؛"ٱلشَّاِهِد، ٱألَِمينِ َوِمْن يَُسوَع ٱْلَمِسيحِ، " :( يقول يوحنا5وفي اآلية )

"َوِلهذَا د على عهد بيالطس البنطي قائال : المسيح جاء ليشهد بأمانٍة للحق اإللهي، فقد شه

"ِ ، "ميناأل" هو كما أن يسوع المسيح .(37:18 )يو قَْد أَتَْيُت إِلَى اْلعَالَِم ألَْشَهدَ ِلْلَحق 

ليس إنسان ا مجرد ا بل إله  الذي هو ،ضعة الناسوتفي  ، ألنه"ὁ πιστόςباليونانية "

ي كل مدة حياته وختم شهادته بواسطة آالمه وإنسان مع ا، جاء ليشهد بأمانة للحق اإلله

  وموته على الصليب وقيامته.

أول  تدل على "ٱْلبِْكرُ " ، كلمة"ٱْلبِْكِر ِمَن ٱألَْمَواتِ " :عن يسوع المسيح وقد قال يوحنا

ناسوته  في هألن يسوع المسيح وقد قيل هذا في .نسل الرجل والمرأة، أي مولودهما األول

َولِكِن بولس الرسول: " كما يقول قام من األموات،أي أول َمْن  ،هو البكر من األموات

اقِِدينَ  قَامَ  اآلَن قَدْ  اْلَمِسيُح بَاُكوَرةٌ، ثُمَّ الَِّذيَن ... اْلَمِسيُح ِمَن األَْمَواِت َوَصاَر بَاُكوَرةَ الرَّ

مار تدل على أول طرح الث كلمة "باكورة" ،(23-20:15كو 1" )ِلْلَمِسيحِ فِي َمِجيئِهِ 

وقد قيل هذا  .لرجل والمرأة، أي مولودهما األولوالحيوان، كما تدل على أول نسل ا

ا في بكورة الراقدين الذين قاموا من  هو ،ناسوته في المسيح هأن ،يسوع المسيح أيض 

ا تقوم معه وبه كل األعضاء، األموات ألن يسوع  ؛ذلك أنه كما قام الرأس هكذا أيض 

م هو نفسه من الموت، مثل ابن أرملة نايين والعازر، وكذلك المسيح ليس كالذين أقامه

ا الذين  الذين أقامهم األنبياء، مثل ابن أرملة صرفة صيدون الذي أقامه إيليا النبي، وأيض 

 هؤالء جميع ا ماتوا من بعد.ف، مثل طابيثا التي أقامها بطرس، أقامهم الرسل
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قوله هذا  ."ٱألَْرِض  ُملُوكِ  ئِيِس رَ " ( عن يسوع المسيح:5ثم يقول يوحنا في اآلية )

، هللا اآلب، كما يَْهَوهْ  يُبي ِن مساواة اآلب واالبن، ألنه في العهد القديم هذا اللقب يختص به

"أَنَّ هللاَ اْلعَِليَّ ُسْلَطاٌن فِي َمْملََكِة النَّاِس، َوأَنَّهُ  :يقول دانيال النبي لملك بابل بوحي الرب

(. كما أن هذا اللقب يتفق مع قول يسوع عن نفسه 21:5)دا   يََشاُء"يُِقيُم َعلَْيَها َمنْ 

(، وقوله هذا يشير على األخص 36:18)يو  "َمْمَلَكتِي لَْيَسْت ِمْن هذَا اْلعَالَِم" لبيالطس:

ٱلشَّاِهِد، ٱألَِميِن، "( 5في قول يوحنا في اآلية )فعه في المستقبل كديَّان العالم. إلى وض

يوجد تلميح إلى آالم يسوع المسيح وقيامتة  ،"ٱألَْمَواِت، َوَرئِيِس ُملُوِك ٱألَْرِض  ٱْلبِْكِر ِمنَ 

لي لمعتقدات اإليمان المسيحي الجوهري.  وارتفاعه في سيادته، وفي هذا القول تحديد أوَّ

في  ورد "نَايَُحبَّ. قوله ""ِمْن َخَطايَانَا بِدَِمهِ  َحَرَرنَاو، ٱلَِّذي يَُحبَّنَا"عنه:  قول يوحناكما ي

بمعنى أن يسوع  ؛في حالة الحاضر هتصريفو ،"ἀγαπῶντι ἡμᾶςالنص اليوناني "

في النص  ورد "َحَرَرنَا" وقولهيتوقف عن حبه لنا. وأنه لن  ،اآلن المسيح يحبنا حتى

أن  ؛ بمعنىالمستمر ي حالة اسم فاعل بالماضيف هتصريف ".λύσαντι ἡμᾶς" اليوناني

مه من الخطيئة بموته عنا وقيامته، وهو لم يزل يحررنا من يسوع المسيح حررنا بد

ان ا "الخطيئة حتى اآلن عندما نتوب إليه عنها، كما يقول بولس الرسول:  ِريَن َمجَّ ُمتَبَر ِ

ِذي بِيَُسوَع اْلَمِسيحِ 
 (.24:3)رو  "بِنِْعَمتِِه بِاْلفِدَاِء الَّ

المقاومة للمسيح، والممثَّلة  في هذا السفر توجد خلفية ضد اإلمبراطوريات األرضية

في اإلمبراطور دومتيانوس الذي أعطى نفسه لقب "ملك الملوك". لذا يشير يوحنا إلى 

يسوع المسيح بأنه "رئيس ملوك األرض"، الذي يملك على جميع الملوك بما فيهم 

 دومتيانوس مضطهد الكنيسة.
 

ِ أَبِيِه، لَ  اَوَجَعلَنَا ُملُوكً  -6 هُ ٱْلَمْجدُ َوٱلسُّْلطَاُن إِلَى أَبَدِ َوَكهَنَةً ّلِِله

 .ٱآلبِِديَن. آِمينَ 

ِ أَبِيهِ  اَوَجعَلَنَا ُملُوك  " :عن يسوع المسيح ( يقول يوحنا6في اآلية ) في  ."َوَكَهنَة  ّلِِله

"هَكذَا تَقُوُل ِلبَْيِت يَْعقُوَب، َوتُْخبُِر بَنِي  :العهد القديم يقول الرب لموسى في بني إسرائيل

ة  ُمقَدََّسة "إِسْ  (، لكنهم ألجل عدم 6-3:19)خر  َرائِيَل... َوأَْنتُْم تَُكونُوَن ِلي َمْملََكةَ َكَهنٍَة َوأُمَّ

إيمانهم بيسوع المسيح وصلبهم له فقد ُحرموا مواهب هللا التي كانوا قد حصلوا عليها قبال  

المؤمنين بيسوع التي هي: "الُملك" و"الكهنوت" و"النبوة"، وانتقل هذا الوعد إلى 

رهم من خطاياهم بدمه، وأصبحوا كلهم كهنة  هلل اآلب  .(8)المسيح، الذين أحبهم وحرَّ

 تسبيح. يوجد ،"لَهُ ٱْلَمْجدُ َوٱلسُّْلَطاُن إِلَى أَبَِد ٱآلبِِدينَ " المسيح قول يوحنا عن يسوعفي 

ية" هو يسوع والذي له "المجد" و"اإلمبراطور ".دُ بَ ين" هي جمع كلمة "أَ دِ كلمة "آبِ 
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المسيح "رئيس ملوك األرض"، وليس اإلمبراطور الروماني دومتيانوس مضطهد 

وهي  هي عبرية األصل "آِمينَ " كلمة ".آِمينَ "بقوله: ثم يختم يوحنا اآلية  الكنيسة.

"حقًّا"، أي حقًّا هكذا سيكون بال شك وال محالة، كما سبق القول. وقد  ومعناها "،אמן"

كما تكتب بالعبرية لكن بحروف يونانية في النص اليوناني  هنا الكلمةُكتبت هذه 

"ἀμήν،"  اكما   ."آِمينَ " في الترجمة العربية ُكتبت أيض 
 

ُكلُّ َعْيٍن َوٱلَِّذيَن طََعنُوهُ،  َوتََراهُ هَُوذَا يَْأتِي َعلَى ٱلسََّحاِب،  -7

 .َويَنُوُح َعلَْيِه َجِميُع قَبَائِِل ٱألَْرِض. نََعْم، آِمينَ 

بعد أن بَيَّن يوحنا للكنائس السبع عمل يسوع المسيح الخالصي في اآليات السابقة، 

 ( يذكر الموضوع الرئيسي الذي يدور حوله سفر الرؤيا، الذي هو عمل7هنا في اآلية )

 ".ُهَوذَا يَأْتِي َعلَى ٱلسََّحابِ " يسوع المسيح كقاِض في مجيئه الثاني، بقوله عنه:

حضور الرب للدينونة، كما أشار يسوع نفسه عن مجيئه الثاني  "السحاب"، يشير إلى

ِحينَئٍِذ تَْظَهُر َعالََمةُ اْبِن اإِلْنَساِن فِي السََّماِء. َوِحينَئٍِذ تَنُوُح َجِميُع قَبَائِِل األَْرِض، "بقوله: 

ةٍ َوَمْجدٍ  بأنه ، و(30:24ت )م "َكثِيرٍ  َويُْبِصُروَن اْبَن اإِلْنَساِن آتِي ا َعلَى َسَحاب السََّماِء بِقُوَّ

ِ  بِاهللِ  أَْستَْحِلفُكَ " :رئيس الكهنةعنما سأله هو ابن اإلنسان،   أَْنتَ  َهلْ  لَنَا تَقُولَ  أَنْ  اْلَحي 

ا. قُْلتَ  أَْنتَ  يَُسوعُ  لَهُ  قَالَ . هللاِ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ   اإِلْنسَانِ  اْبنَ  تُْبِصُرونَ  اآلنَ  ِمنَ  لَُكمْ  أَقُولُ  َوأَْيض 

ةِ، يَِمينِ  َعنْ  اِلس اجَ  كما أن  .(46و36:26" )مت السََّماءِ  َسَحاب َعلَى َوآتِي ا اْلقُوَّ

"السحاب"، يشير إلى المركبة والهيئة التي يأتي بها المسيح، ابن اإلنسان، كما رآه دانيال 

َماِء ِمثُْل اْبِن إِْنسَاٍن ُكْنُت أََرى فِي ُرَؤى اللَّْيِل َوإِذَا َمَع ُسُحِب السَّ "النبي في رؤياه، بقوله: 

توجد  "،ُهَوذَا يَأْتِي َعلَى ٱلسََّحابِ " في هذا القول(. 13:7)دا  "أَتَى َوَجاَء إِلَى اْلقَِديِم األَيَّامِ 

" )إسخاتولوجيا(، وأخروية Εσχατολογίαكلمة "أخروية" باليونانية " نظرة أخروية،

   مصير اإلنسان ما بعد الموت؛ ألن سفر الرؤيا تعني ما هو متعلق بالعالم اآلتي وب

. وذلك كما في الصالة الربانية التي علمها "يَأْتِي"بل قال  "يَأْتِي"سَ يوحنا لم يقل عنه إنه 

  ِليَأِْت َملَُكوتَُك""يسوع المسيح لتالميذه، وبهم لجميع المؤمنين به، أن يصلُّوا قائلين: 

أي  ،ء األول ليسوع المسيح بالجسد(. ألن الملكوت أتى على األرض بالمجي10:6)مت 

لذلك على كل كنيسة  .تجسده ووالدته من العذراء مريم،  وسيكتمل في مجيئه الثاني

  .ب لملكوت هللا أوال  وقبل كل شيءحقيقي أن يعيشوا في حالة ترقبمؤمنيها وكل مسيحي 

    َطعَنُوهُ، َويَنُوُح ُكلُّ َعْيٍن َوٱلَِّذينَ  َوتََراهُ " :عن يسوع المسيح هنا كما يقول يوحنا

)هللا اآلب( في العهد  يَْهَوهْ  قوله هذا يشير إلى تحقق قول ".َعلَْيِه َجِميُع قَبَائِِل ٱألَْرِض 

َوأُفِيُض َعلَى بَْيِت دَاُودَ "القديم عنه، الذي هو من بيت داود والذي هو ابن اإلنسان، 
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َعاِت، فَيَْنُظرُ َوَعلَى ُسكَّاِن أُوُرَشِليَم ُروَح الن ِْعَمِة وَ  ، الَِّذي َطعَنُوهُ،التََّضرُّ     وَن إِلَيَّ

َويَنُوُحوَن َعلَْيِه... فِي ذِلَك اْليَْوِم يَْعُظُم النَّْوُح فِي أُوُرَشِليَم... َوتَنُوُح األَْرُض َعَشائَِر 

بقوله هذا هو يجمع بين ما جاء في كل ٍ من  يوحنا (. كما أن12-10:12 )زك "َعَشائِرَ 

(، المذكورين أعاله. هذه 30:24( وبشارة متى ااٍلنجيلي )12-10:12فر زكريا النبي )س

د سيراه الجميع بهذه الهيئةوصورة سرية ليسوع المسيح في مجيئه الثاني  ، بجسده الُمَمجَّ

سامير التي بُِجن بها على بعد قيامته من بين األموات الحامل آثار الجلدات والطعنات والم

لوه يشير إلى اليهود قاتِ  "،ٱلَِّذيَن َطعَنُوهُ " عشائر وقبائل األرض. قوله: ليدين الصليب

صلبه، وإلى الرومانيين الذين أماتوه. و"النَّوح"، هو اليأس والندم، وهو بلبوا االذين ط

إشارة إلى اإلحساسات األليمة التي تصاحب الدينونة. فالذين طعنوه، والذين رفضوه، 

فون اإليمان القويم ليُضلوا لو أمكنهم  والذين يضطهدون الكنيسة ومؤمنيها، والذين يُحر ِ

ا المؤمنين به، هؤالء جميعهم سيبكون وينوحون ألنه آٍت ليدينهم.  هنا كأنما يوحنا أيض 

 ."أنتم الذين طعنتموه وتضطهدونا إن يسوع المسيح آٍت اآلن وأنتم ستبكون" يريد القول:

العربية هي ترجمة لكلمة  "نَعَمْ " كلمة ".عَْم، آِمينَ نَ" في نهاية هذه اآلية يقول يوحنا:

"ναί" كتبت  العربية "آِمينَ " التي وردت في النص اليوناني والتي تعني "حقًّا". وكلمة

 اليوناني المكتوبة بحرف يوناني التي وردت في النص "ἀμήν" لكلمةبحرف عربي 

 . فهذا القول ليوحنا:"حقًّا" اأيض   والتي تعني "אמן" التي هي العبرية آِميَن"" لكلمة

 ( يوحنا يؤكد4يعني "أنه سيكون بال شك وال محالة". هنا كما في )اآلية  "،نَعَْم، آِمينَ "

أن جميع أبناء الكنيسة، يهود ا كانوا أم يونانيين، هم في توقع وانتظار للمجيء الثاني 

 للمسيح.

 

بُّ  -8  ٱإلِلَهُ، ٱْلَكائُِن َوٱلَِّذي َكاَن أَنَا هَُو ٱألَلُِف َوٱْليَاُء، يَقُوُل ٱلرَّ

 .َوٱلَِّذي يَْأتِي، ٱْلقَاِدُر َعلَى ُكل ِ َشْيءٍ 

بُّ ٱإِللَهُ " :( والقائل8المتكلم هنا في اآلية ) هو  "،أَنَا ُهَو ٱألَِلُف َوٱْليَاُء، يَقُوُل ٱلرَّ

      يسوع المسيح  قولهي ف .(5المذكور في اآلية ) "،يَُسوَع ٱْلَمِسيحِ، ٱلشَّاِهِد، ٱألَِمينِ "

األبجدية    حرفين في  والياء" هما أول وآخر "األلف ،(9)"أَنَا ُهَو ٱألَِلُف َوٱْليَاءُ " عن نفسه

" ἄλφα"اليونانية  في األبجدية حرفين وهنا هما ترجمة عربية ألول وآخر  العربية،

(Α) و"ωμέγα" (Ω) ا بدورهمااللذان وردا في النص اليوناني، واللذان هما أي  ض 

 "ת" )ألف( و"א" األبجدية العبرية الكالسيكيةفي  حرفين وآخر ترجمة يونانية ألول

" هو تعبير عبراني فلم يكن يعني شيئ ا (تَاوْ ) ת)ألف( و  א". وألن تعبير (تَاوْ )

إلى يَْهَوهْ "األول واآلخر"، والذي يشير  لليونانيين، أما بالنسبة للفكر اليهودي فهو يعني
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هو كل شيء. أما في سفر الرؤيا فالمسيح  ، بمعنى أن يَْهَوهْ (10) اآلب( ويعني "الكلية")هللا

عن  يقول كما ،"البداية والنهاية" ، أي" )أوميجا(["Ω" )ألفا([ والياء ]"Αهو "األلف ]"

 عن نفسههو  يقولكما و "؛أَنَا ُهَو األَِلُف َواْليَاُء، اْلبِدَايَةُ َوالن َِهايَةُ " (:6:21في )رؤ  نفسه

ُل َواآلِخرُ " (:17:1)رؤ  في : (8في اآلية )كما يقول المسيح عن نفسه  ".أَنَا ُهَو األَوَّ

قبل الدهور،   موجود أنهيشير إلى أزليته، أي  ". قوله هذاٱْلَكائُِن َوٱلَِّذي َكاَن َوٱلَِّذي يَأْتِي"

 بصفة الهوته، مجد في إليه اأيض   يشيرله. كما أن قوله هذا  وإلى أبديته، أي أنه ال نهاية

 اإلله الرب ،(ὁ λόγος) "الكلمة" بصفته القدس وللروح لآلب الجوهر في مساوي ا كونه

 في بداية بشارته: عنه يقول يوحنا كماذلك  له، نهاية وال بداية وال الدوام على الموجود

(. 1:1يو ) "دَ هللاِ، َوَكاَن اْلَكِلَمةُ هللاَ ، َواْلَكِلَمةُ َكاَن ِعنْ (ὁ λόγος)فِي اْلبَْدِء َكاَن اْلَكِلَمةُ "

يَُسوُع " بقوله:خص يسوع المسيح بتعبيٍر آخر، يي ذال قولال اوقد ذكر بولس الرسول هذ

  (.8:13)عب  "َواْليَْوَم َوإِلَى األَبَدِ  أَْمس ا اْلَمِسيُح ُهَو ُهوَ 

يقول "، ئُِن َوٱلَِّذي َكاَن َوٱلَِّذي يَأْتِيٱْلَكا. أَنَا هَُو ٱألَِلُف َوٱْليَاءُ في قول يسوع المسيح "

هناك معنى آخر ال يليق إال باالبن وبيانه أن »: (م1808+ ) أنثيموس بطريرك أورشليم

" أول حروف الهجاء اليونانية هو بسيط )أي غير مركب(. وأما الحرف Αحرف "ألفا 

ن فيه كالهما " يوجداΟΟ" آخر الحروف المذكورة فهو مركب من حرفين "Ω"أوميجا 

تامين وغير مختلطين وال متغيرين، وهذا مما يشير إلى أن االبن الوحيد كان قبل كل 

ا بسيط ا. على أنه في آخر األزمنة قد اتخذ ناسوت ا وحفظ في أقنوم واحد  الدهور إله 

الطبيعتين اإللهية والبشرية بال انفصال وبال تشويش وال تغير. وجملة القول إنه بصفة 

ا هو البداية األزلية والنهاية األبدية لجميع الكائنات. ومن ثم فبحق قيل عنه هنا كونه إل ه 

إنه هو "الكائن والذي كان واآلتي"، ألنه كإله موجود على الدوام وال بداية وال نهاية. 

(. 2:1"كان في البدء عند هللا" )يو  ه "كان" ألنه على حد قول اإلنجيلوقد قيل عنه إن

ا ليدين األحياء وقيل عنه إنه " اآلتي" ألنه قد أتى بالجسد إلى األرض. و"سيأتي" أيض 

 «.واألموات. وهو نفسه الضابط الكل

 قوله هذا ورد في "،ٱْلقَاِدُر َعلَى ُكل ِ َشْيءٍ " عن نفسه:يسوع المسيح هنا ثم يقول 

"، ويعني أيض ا "الضابط الكل" و"المالك على كل ὁ παντοκράτωρالنص اليوناني "

 عبارةهي ترجمة بتصرف وحرية لل "ὁ παντοκράτωρ" ء". وهذه الكلمة اليونانيةشي

"إلهُ القوات"،  يَْهَوْه َصبَاُووْت( التي معناها "ربُّ الجنود" أو)" יהוה צבאות" العبرية

 (، وفي3:6)إش  "َربُّ اْلُجنُوِد. َمْجدُهُ ِمْلُء ُكل ِ األَْرِض " كما ذُكر في سفر إشعياء:

 .)7:45)مز  "َمعَنَاقَُوِت َربُّ الْ " :يرسفرالمزام



- 25 - 
 

هنا توجد خلفية ضد اإلمبراطور دومتيانوس؛ ألن في اللغة اليونانية كلمة 

وتعني "الذي عنده الُملك"،  Αυτοκράτωρ" ((Aftokrator" "إمبراطور" هي

( والذي له 5أو"الذي الُملك بيده"؛ أما المسيح الذي هو "رئيس ملوك األرض" )اآلية 

، أي Παντοκράτωρ( "Pandokrator)( فهو "6مجد" و"السلطان" )اآلية "ال

"المالك على كل شيء" و"الضابط الكل" بما فيهم اإلمبراطور دومتيانوس مضطهد 

 الكنيسة "الذي عنده الُملك".
 

يقَِة والَملَُكوتِ  -9  والَصْبرِ  أَنَا يُوَحنَّا، أَُخوُكْم َوَشِريُكُكْم فِي ٱلض ِ

ُكْنُت فِي ٱْلَجِزيَرةِ ٱلَّتِي تُْدَعى بَطُْمَس ِمْن َأْجِل  يَُسوِع، فِي

 .َكلَِمِة ٱهلِل َوِمْن أَْجِل َشهَاَدةِ يَُسوعَ 

إلى جميع المسيحيين في أقطار المسكونة، الكنائس  ( قدَّم يوحنا نفسه1في )اآلية 

أَنَا "بقوله: يقدم نفسه لهم على أنه أخ لهم،  (9كأحد األنبياء. وهنا في اآلية ) السبع،

يقَةِ  يُوَحنَّا، أَُخوُكمْ  ، بصورة تكشف رقة وحنان الكاتب نحو قارئ هذا "َوَشِريُكُكْم فِي ٱلض ِ

أنه و السفر، فهو أخوهم ليس فقط في الجسد، بل أيض ا في اإليمان بيسوع المسيح.

في ُمضطَهد مثلهم، ومع أنه التلميذ الحبيب ليسوع إال إنه يشارك الكنيسة ومؤمنيها 

 .من أجل الشهادة له االضطهادات وفي آالم ربهم وسيدهم حتى الصلب،

يقَِة والَملَُكوتِ ، أَنَا يُوَحنَّا" هنا يقول يوحنا:         والَصْبرِ  أَُخوُكْم َوَشِريُكُكْم فِي ٱلض ِ

       اليوناني في النص تورد "يَُسوعِ  فِي والَصْبرِ  والَملَُكوتِ عبارة ". "يَُسوعِ  فِي

""καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν ᾿Ιησοῦ.  ا هذا هو بقوله يشير إلى أنه هو أيض 

يشترك معهم في سيادة يسوع المنتصر على الموت وقواه، وهذا الملكوت يناله كل من 

بصبر المحن والتجارب بأمانة حتى نهاية  يتحمل معهم أنهكما  يتحملون الضيقات بصبر.

ا أن يصبروا  حتى وإن نُفوا كما نُفي هو نفسه؛ ألنهم بصبرهم حياته، وعليهم هم أيض 

فيوحنا في هذه اآلية يحث المسيحيين على الثبات  .يتشبهون بصبره من أجل إلههم وربهم

اضُطِهدوا أو نُفوا أو استشهدوا من أجل يسوع، كما يقول  في صبر حتى النهاية، إن

 (.19:21)لو  "بَِصْبِرُكُم اْقتَنُوا أَْنفَُسُكْم" يسوع المسيح:

   ثم يذكر يوحنا المكان الذي نُفي إليه بأمر من اإلمبراطور دومتيانوس، بقوله:

 (11). كما يوضح سبب نفيه إلى تلك الجزيرة"ُكْنُت فِي ٱْلَجِزيَرةِ ٱلَّتِي تُْدعَى بَْطُمسَ "

بيسوع  والتبشير وهذا يعني أنه نفي بسبب الكرازة"، ِمْن أَْجِل َكِلَمِة ٱهللِ ": أوال  بالقول، 

         المسيح الذي كان هو معاين ا له، لحياته وآالمه وصلبه وموته ودفنه وقيامته من 

  اليوناني في النص تورد هذه العبارة "،َوِمْن أَْجِل َشَهادَةِ يَُسوعَ ": ثاني ابين األموات. 
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"καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ"،  وهذا يعني شهادة يسوع نفسه، أي "شهادة دم

هنا البشارة عند يوحنا بدأت تأخذ معنى الشهادة بالدم بالنسبة ليسوع، التي هي ليسوع". 

 يسوع وأن يسوع، لحياة معاين ا كانإنه  هنا عذاباته وطعنه وصلبه وموته. فيوحنا يقول

ا وخبَّر شهد ا الصليب، على بموته أيض   هلل إعالن شهادة أبيه، هلل هذه شهادته ومقدم 

الصليب بالجسد. وقد قال يوحنا: "شهادة  موت حتى طاعة ةشهاد محبة، شهادة اآلب،

"يسوع" هو اسم ناسوت يسوع المسيح، يسوع"، ولم يقل: "شهادة المسيح"؛ ألن االسم 

ليؤكد أن آالمه صلبه وموته وقيامته هو بالناسوت وليس بالالهوت، الذي كان متحد 

 (.9:2)كو  "لالَُّهوِت َجَسِديًّافِيِه يَِحلُّ ُكلُّ ِمْلِء ا" يفارقه؛ ألنبالناسوت ولم 
 

ِ َوسَ  -10 ب  وِح فِي يَْوِم ٱلرَّ  ِمْعُت َوَرائِي َصْوتًاُكْنُت فِي ٱلرُّ

 .َكَصْوِت بُوقٍ  اَعِظيمً 

وحِ " ( يقول:10في اآلية ) ه وهو بقول .القدس "الروح" هنا هو الروح ".ُكْنُت فِي ٱلرُّ

نفس التعبير الذي يستعمله أنبياء العهد ،  باستخدام يصف الحالة التي كان عليها هو هذا

القديم ليصفوا الحالة التي كانوا عليها في رؤاهم، وللداللة على أن روح الرب حل 

عليهم، وعلى أنهم شعروا بنشوة حضور هللا. وكذلك للداللة على أن رؤاهم هي من هللا 

رى وما فيها، ما يُ بل كل شيء  بالروح، وأن رؤاهم ليس فيها شيء من عالم الحس

وُح َوأََخذَنِي، " يُسمع، هو روحي من عمل الروح. كما يقول حزقيال النبي: فََحَملَنِي الرُّ

ِ َكانَْت َشِديدَة  َعلَيَّ  ب  ا فِي َحَراَرِة ُروِحي، َويَدُ الرَّ وكما يقول  ،(14:3)حز  "فَذََهْبُت ُمرًّ

َوَسِمْعُت َصْوت ا ... فََرأَْيُت فِي َغْيبٍَة ُرْؤيَا أَنَا ُكْنُت فِي َمِدينَِة يَافَا أَُصل ِي،" بطرس الرسول:

ي 7-5:11)أع  "...قَائاِل  ِلي فََرَجَع "أكثر، بقوله: (. أما زكريا النبي فيصفها بشكٍل حس ِ

  قَدْ  فَقُْلت َماذَا تََرى؟ َوقَاَل ِلي .اْلَمالَُك الَِّذي َكلََّمنِي َوأَْيقَظَنِي َكَرُجل أُوقَِظ ِمْن نَْوِمهِ 

، عما حوله من وبموجب هذه الحالة تنقطع عالقة اإلنسان بالعالم (.2و1:4)زك " نََظْرتُ 

في يوحنا هنا كما لكنه يظل محتفظ ا بأحاسيسه في عالقٍة روحيٍة مع هللا.  األمور المادية،

 قدم نفسه كأحد أنبياء العهد القديم.ي( 1اآلية )

في النص  تورد ه العبارةهذ "،ألََحدِ ٱ فِي يَْومِ " :(10في اآلية ) ثم يقول يوحنا

 العهد الجديد "يوممرة يُذَكر في هنا ألول  ."ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳاليوناني "

ب ِ  فِي يَْومِ " العربية في بعض الترجمات وقد تُرِجمت؛ (12)"ألحدا  الكلمةألن  ؛"ٱلرَّ

" التي κυριὁς" الكلمة من مشتقة "األحد" بالعربية معناها التي "κυριακῇ" اليونانية

ب ِ " العهد القديم في ."بُّ معناها "رَ  "، كان بالنسبة لألنبياء "يوم هْ وَ هْ أو"يوم يَ  "،يَْوُم الرَّ

ِ إلشعياء النبي: الدينونة"، كما قيل بوحي الرب  ِ قَاِدٌم، قَاِسي ا بَِسَخٍط َوُحُمو  ب  "ُهَوذَا يَْوُم الرَّ
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(. أما في المسيحية فإن 9:13)إش " يدَ ِمْنَها ُخَطاتََهاَغَضٍب، ِليَْجعََل األَْرَض َخَراب ا َويُبِ 

"يوم الرب" هو "يوم الفصح المسيحي"، يوم قيامة الرب يسوع المسيح من بين 

  األموات، وهذا نجده في المخطوطات القديمة األولى في الكنيسة.

هذا يشير إلى  ".َكَصْوِت بُوقٍ  اَعِظيم   اَوَسِمْعُت َوَرائِي َصْوت  " بعد ذلك يقول يوحنا:

 إنه قال لذا ،(13) االية في سيتبيَّن كما ،الكلمة هللا -ابن اإلنسان شبه هوأن المتكلم معه 

 ذلك. إلوهيته مجد في ابن اإلنسان سمع إنه يقول أن يستطيع ال ألنه وراءه؛ سمع الصوت

ثُمَّ َحَملَنِي " :فقال يَْهَوْه، هللا، صوت سمع إنه القول يستِطع لم الذي النبي حزقيال مثل

ب ِ  ُروٌح، فََسِمْعُت َخْلِفي َصْوَت َرْعٍد َعِظيمٍ   كما أن(. 12:3)حز  "ُمبَاَرٌك َمْجدُ الرَّ

كما حدث عندما نزل  ،"يَْهَوهْ "هو داللة على حضور  في العهد القديم" بُوقِ الْ  َصْوتُ "

 يَْهَوْه، ت كما يشير إلى صو ،(16:19كان صوت بوق شديد )خر الرب على جبل سيناء 

)خر       "فََكاَن َصْوُت اْلبُوِق يَْزدَادُ اْشتِدَاد ا ِجدًّا، َوُموَسى يَتََكلَُّم َوهللاُ يُِجيبُهُ بَِصْوتٍ "

الملوك"، كما أعلن (. وكذلك هو داللة على الدينونة، وأن اآلتي ليدين هو "ملك 19:19

ب ِ  .َهلَّلُوا نِ رْ قَ الْ  وقِ بُ   تِ وْ صَ بِ وَ  نٍ دَ عْ مَ  نْ "بأبواق مِ داود النبي، بقوله:   آتٍ  هُ نَ... إِ اْلَمِلُك الرَّ

هو صوت  "بُوقِ الْ  َصْوتُ " أما في العهد الجديد فإن (.9-6:97)مز  "األَْرضَ  ِليَِدينَ 

يختص بالمجيء الثاني  ،"εσχατολογική" باليونانية ،أخروي، كلمة "أخروي"

ونة. كما يدل على قدرة يسوع المسيح ليسوع المسيح، وداللة على مجيئه في مجده للدين

ب  "( الذي سيدعو األموات، كما يقول بولس الرسول: 5البكر من األموات )اآلية  ألَنَّ الرَّ

نَْفَسهُ بُِهتَاٍف، بَِصْوِت َرئِيِس َمالَئَِكٍة َوبُوِق هللاِ، سَْوَف يَْنِزُل ِمَن السََّماِء َواألَْمَواُت فِي 

ال   َسيَقُوُمونَ اْلَمِسيحِ   (.16:4تس 1)" أَوَّ
 

ْبِع  قَائاِلً، -11 َوٱلَِّذي تََراُه ٱْكتُْبُه فِي ِكتَاٍب َوأَْرِسلَهُ إِلَى ٱلسَّ

ٱْلَكنَائِِس، فِي أَفَُسَس َوفِي ِسِميْرنَا َوفِي بَْرَغاُمَس َوفِي 

 .فِي الَُوِدِكيَّةَ ْرِدَس َوفِي فِيالَدَْلفِيَا وَ ثِيَاتِيَرا َوفِي َسا

َوٱلَِّذي تََراهُ ٱْكتُْبهُ فِي ِكتَابٍ  ،قَائاِل  " ( يقول يوحنا أنه سمع المسيح:11)في اآلية 

كي يُقرأ فيها إلى جانب البشائر األربع والرسائل، التي ذلك  ".َوأَْرِسلَهُ إِلَى ٱلسَّْبعِ ٱْلَكنَائِِس 

ما  صحة سفر الرؤيا وبكلمن المسيح على قدسية وكتبت قبل سفر الرؤيا، وهذا تأكيد 

  جاء فيه.

فِي أََفُسَس َوفِي ِسِميْرنَا َوفِي بَْرَغاُمَس " ، بقوله:هذه الكنائسمواقع  المسيحثم يذكر 

 كما ،في أسيا الصغرى التي هي "َوفِي ثِيَاتِيَرا َوفِي َساْرِدَس َوفِي فِيالَدَْلِفيَا َوفِي الَُوِدِكيَّةَ 

كمال الكنائس في جميع أنحاء العالم شير إلى وكما قيل إنها ت (4في اآلية ) ذُكرو سبق
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وإلى مجتمعات المسيحيين في جميع أقطار المسكونة في كل زمان ومكان، والتي لم تََزل 

ترتيب  من ألن الرقم سبعة يشير إلى الملء والكمال. في هذا الدهر األسبوعي الحاضر؛

ذُكر بترتب جغرافي لم يُذكر عشوائيًّا، بل  هالَحظ أنمن يُ  ،أسماء "السبع الكنائس" ذكر

ا من أفسس ثم العودة  بحسب موقع الكنائس بطريقٍة دائريٍة في اتجاه عقارب الساعة، بدء 

 وكانالمذكورة، إليها. وهي بهذا الترتيب تظهر كجولٍة أسقفيٍة رعائيٍة تفقديٍة للكنائس 

 بالترتي نفس متبع ا (31)الصغرى أسيا لكنائس التفقدية بزيارته يقوم الرسول بولس

المذكور. وقد طلب المسيح من يوحنا أن يكتب رسائل إلى هذه الكنائس الواقعة في أسيا 

الصغرى ألنها تعاني من يهود الشتات الُمتمْسِحنين، أي اليهود الذين من خارج فلسطين 

الذين أصبحوا مسيحيين، والذين خلطوا اإليمان المسيحي بالمعتقدات اليهودية. كما تعاني 

والذين خلطوا اإليمان لُمتمْسِحنين، أي الوثنيين الذين أصبحوا مسيحيين، من الوثنيين ا

واالزدواجية الفارسية. كما إنها  (41)ةيَ ينِ ل ِ المسيحي بالمعتقدات الدينية الوثنية والفلسفات الهِ 

تعاني من األممين، أي الوثنيون، ومن الوثنية المنتشرة في تلك المنطقة والمعابدها وكثرة 

 يها، مثل معبد أفروديت ومعبد زفس ومعبد أرطاميس.الحجاج إل
 

ا ٱ -12 ْوَت ٱلَِّذي تََكلََّم َمِعي، َولَمَّ ْلتَفَتُّ َرأَْيُت فَٱْلتَفَتُّ ألَْنظَُر ٱلصَّ

 َر ِمْن َذهٍَب.َسْبَع َمنَايِ 

ْبِع ٱْلَمنَايِِر ِشْبهُ ٱْبِن إِْنَساٍن ُمتََسْرباِلً بِثَْوٍب  -13 َوفِي َوَسِط ٱلسَّ

ْجلَْيِن َوُمتََمْنِطقاً ِعْندَ ثَْديَْيِه بِِمْنطَقٍَة ِمْن ذََهبٍ إِ   .لَى ٱلر ِ

 من المهم القول لفهم هدف سفر الرؤيا في جميع الصور المذكورة فيه يجب إدراك

 التعليم الُمرَسل وليس الوصول إلى تجسيم معاني الصور.

مع أن  "،ْوَت ٱلَِّذي تََكلََّم َمِعيفَٱْلتَفَتُّ ألَْنُظَر ٱلصَّ " ( يقول يوحنا:12اآلية )في 

يُنظر. هذان التعبيران "السمع" و"النظر" عند األنبياء تعبيران إنسانيان الصوت ال 

( أن قدم نفسه كأحد أنبياء 10و 1وقد سبق يوحنا في اآليتين ) ،يعنيان اإلدراك والمعرفة

ا ٱ" :هنا القديم . ثم يقول العهد ر"، هي يالسبع منا" "،َر ِمْن ذََهبٍ يِ َسْبَع َمنَا ْلتَفَتُّ َرأَْيتُ َولَمَّ

(. وكونها "من ذهب"، فهذا يشير إلى أنها 20"السبع كنائس" كما سيُذكر في اآلية )

ده من مجد ربها القائم في سماوية، كما يشير إلى نقاوتها وعظمتها ومجدها الذي تستم

ا لأل13)اآلية  ، كما سيُذكر فيوسطها مم )غير اليهود( ومجد ا لشعب (، وإلى كونها نور 

سمعان إسرائيل الجديد، الذي هو شعب هللا الروحي المؤمن بيسوع المسيح. كما تنبأ 

اآلَن تُْطِلُق َعْبدََك "الشيخ عن يسوع المسيح عندما استقبله عند دخوله إلى الهيكل، قائال : 

الَِّذي أَْعدَْدتَهُ قُدَّاَم َوْجِه َجِميعِ  أَْبَصَرتَا َخالََصَك،ألَنَّ َعْينَيَّ قَْد  يَا َسي ِدُ َحَسَب قَْوِلَك بَِسالٍَم،
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 (. ذلك أن بني23-29:2)لو  "نُوَر إِْعالٍَن ِلألَُمِم، َوَمْجد ا ِلَشْعِبَك إِْسَرائِيلَ  .الشُّعُوبِ 

د الذي أتى  إسرائيل سقطوا من كونهم شعب هللا برفضهم يسوع المسيح اإلله المتجس ِ

ا. بالجسد من نسل  داود لخالص جميع البشر، واإليمان به ربَّا وإله 

 وفي العهد "،َوفِي َوَسِط ٱلسَّْبعِ ٱْلَمنَايِِر ِشْبهُ ٱْبِن إِْنَسانٍ " ( يقول يوحنا:13في اآلية )

اٍن ُكْنُت أََرى فِي ُرَؤى اللَّْيِل َوإِذَا َمَع ُسُحِب السََّماِء ِمثُْل اْبِن إِْنسَ " القديم قال دانيال النبي:

بُوهُ قُدَّاَمهُ  فَأُْعِطَي ُسْلَطان ا َوَمْجد ا َوَملَُكوت ا ِلتَتَعَبَّدَ لَهُ ُكلُّ  .أَتَى َوَجاَء إِلَى اْلقَِديِم األَيَّاِم، فَقَرَّ

 ،(15)"ِشْبهُ ٱْبِن إِْنَسانٍ : "هنا يوحنا قال وقد .(14و13:7)دا  "الشُّعُوِب َواألَُمِم َواألَْلِسنَةِ 

أنه رأى الديان نه ال يمكنه القول وأل اإللهي، مجده حيث من المسيح يسوع ىإل يشير ألنه

ألن اليهودية ضد إعطاء  "،ِمثُْل اْبِن إِْنَسانٍ " دانيال النبي فقد قال: كماالذي ال يُرى. 

 أشكال إنسانية هلل.

ي "السبع التي ه ،(13اآلية ) "فِي َوَسِط ٱلسَّْبعِ ٱْلَمنَايِرِ " وعن جلوس شبه ابن اإلنسان

يشير إلى سكنى يسوع المسيح بمجده اإللهي في وسط كنائس (، 20كنائس" )اآلية 

َوَها أَنَا "المسكونة كلها، ذلك كما وعد تالميذه من بعد قيامته من بين األموات، بقوله: 

بني إسرائيل (. في العهد القديم وعد هللا 20:28)مت  "َمعَُكْم ُكلَّ األَيَّاِم إِلَى اْنِقَضاِء الدَّْهرِ 

(، وقد رأى بولس 11:26)ال  "َوأَْجَعُل َمْسَكنِي فِي َوَسِطُكْم، َوالَ تَْرذُلُُكْم نَْفِسي"قائال : 

الرسول أن هذا تحقق في يسوع المسيح فاستشهد بهذه اآلية في رسالته الثانية إلى أهل 

ِ، َكمَ فَإِنَُّكْم أَْنتُْم َهْيَكُل هللاِ "بقوله: كورنثوس  إِن ِي َسأَْسُكُن فِيِهْم َوأَِسيُر بَْينَُهْم، ا قَاَل هللاُ  اْلَحي 

ا، َوُهْم يَُكونُوَن ِلي َشْعب ا فِي " (. كما أن وجود يسوع المسيح16:6كو 2) "َوأَُكوُن لَُهْم إِله 

وسط الكنيسة، يشير إلى أنه هو نور الكنيسة الذي تستمد  أي في "،َوَسِط ٱلسَّْبعِ ٱْلَمنَايِرِ 

ءها ونورها، كما يشير إلى أنه هو نفسه حاضر في وسطها بواسطة األسرار منه ضيا

 اإللهية المقدسة.

َوفِي َوَسِط ٱلسَّْبعِ ٱْلَمنَايِِر ِشْبهُ " (12اآلية ) "َر ِمْن ذََهبٍ يِ َمنَا َسْبعُ " الصورة من هذه

وكل سبع مصابيح زيتية على شكل  ر"ي"السبع منا، تكون (13اآلية ) "ٱْبِن إِْنَسانٍ 

بذاتها بحيث يمكن السير فيما بينها أو قائمة مصباح محمول على حامل، وكل منارة 

 انتهى القديم إسرائيل أن إلى تشير الشكل بهذاالجلوس في وسطها. وهذه السبع منائر 

منارة إسرائيل الذهبية المعروفة، ذات القاعدة  هي ليست ألنها المسيح؛ يسوع بمجيء

 (.36 -31:25)خر  المذكورة في (61)الواحدة وسبعة أذرع

ُمتََسْرباِل  بِثَْوٍب إِلَى " ( ملبس شبه ابن اإلنسان، بقوله:13ثم يصف يوحنا في اآلية )

ْجلَْيِن َوُمتََمْنِطقا  ِعْندَ ثَدْيَْيِه بِِمْنَطقٍَة ِمْن ذَهَبٍ  ذكرت في  في سفر الرؤيا هذه الصورة  ".ٱلر ِ

َرفَْعُت َونََظْرُت فَإِذَا بَِرُجل الَبٍِس كَتَّان ا، " بقوله: ،هْ النبي في وصفه ليَْهوَ سفر دانيال 
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قَاِن بِذََهبِ أُوفَازَ   ،هو ابن اإلنسان"الرجل" عند دنيال  .(5:10)دا  "َوَحْقَواهُ ُمتَنَط ِ

        هما من ثياب رئيس كهنة اليهود  أبيض اللذان من كتان "الثوب" و"الِمْنَطقَة"و

يشير   ، وهذا"ِمْن ذََهبٍ " هي "شبه ابن اإلنسان" ةِمْنَطقَ ن فإ هنا أما .(4و 3:28)خر 

وعلى  داللة على عظم رئاسته على أكبر رؤساء الكهنة،و ،إلى أنه هو الكاهن األعظم

أَْنَت َكاِهٌن إِلَى األَبَِد وكما يقول فيه داود بالوحي اإللهي: " .وملوكيته على رؤساء الكهنة

فَإِْذ لَنَا "(، وزاد القديس بولس على ذلك بقوله: 4:109" )مز اقَ ادَّ يصَ كِ لْ مَ  يبِ تِ رْ تَ   َعلَى

(. لهذا في الكنيسة 14:4)عب  َكَهنٍَة َعِظيٌم قَِد اْجتَاَز السََّماَواِت، يَُسوُع اْبُن هللاِ" َرئِيسُ 

ا، حول وسطهم للداللة على أن  األرثوذكسية يضع األساقفة والكهنة ِمْنَطقَة، أي زنار 

  يسوع المسيح.وتهم ُمستَمد من كهنوت رئيس الكهنة العظيم كهن
 

وِف ٱألَْبيَِض َكٱلثَّْلِج  -14 ا َرْأُسُه َوَشْعُرهُ فَأَْبيََضاِن َكٱلصُّ َوأَمَّ

 .َوَعْينَاهُ َكلَهِيِب نَارٍ 

ا َرأُْسهُ "( يصف يوحنا شكل شبه ابن اإلنسان، بقوله: 14هنا في اآلية )    َوأَمَّ

ْلجِ َوَشْعُرهُ فَ 
. هذه الصورة ذُِكرت عند دانيال النبي عن "أَْبيََضاِن َكٱلصُّوِف ٱألَْبيَِض َكٱلثَّ

ِ " بقوله:يَْهَوْه،  ِسِه َكالصُّوِف النَِّقي 
  "َوَجلََس اْلقَِديُم األَيَّاِم. ِلبَاُسهُ أَْبيَُض َكالثَّْلجِ، َوَشْعُر َرأْ

قِدَم وأزلية هللا "قديم األيام"؛ ألنه (. "البياض" عند دانيال النبي يشير إلى 9:7)دا 

 موجود قبل الدهور منذ األزل. وهذه األوصاف التي هي لـ"يَْهَوْه"، هلل اآلب، هي نفسها

لشبه ابن اإلنسان، يسوع المسيح من حيث مجده اإللهي؛ ألن المسيح له نفس صفات  هنا

ا بمسرة هللا اآلهللا اآلب، ألنه وإن كان ظهر عل فهو قديم األيام مع هللا  بى األرض متأخر 

ر ِ اْلَمْكتُوِم ُمْنذُ الدُُّهوِر َوُمْنذُ األَْجيَاِل، لِكنَّهُ اآلَن قَْد " اآلب، كما يقول بولس الرسول: الس ِ

يِسيهِ  (. وقد كتب اآلباء القديسون موضحين للمؤمنين هذا التعليم 26:1)كو  "أُْظِهَر ِلِقد ِ

إن »يلة( التالية التي ترتل في الكنيسة األرثوذكسية: لبولس الرسول بالطروبارية )الترت

السر الخفي منذ الدهور، وغير المعلوم عند المالئكة، بِك ظهر يا والدة اإلله للذين على 

األرض، إذ تجسد اإلله بإتحاد ال تشوش فيه، وقبل الصلب طوع ا من أجلنا، وبه أقام 

 «.المجبول أوال  وخلص من الموت نفوسنا

شبه ابن  شير إلى أن عيني  ي ه هذاوقول ".َوَعْينَاهُ َكلَِهيبِ نَارٍ " يوحنا بقوله: هكما يصف

د  اإلنسان فاعلة، تعطي الحياة للكنائس وتحفظها، والكنيسة من جهتها في صلواتها ترد ِ

، هذا كي تتذكر بدون انقطاع أنها أمام هللا كل حين. من «إننا أمامك في كل حين» قائلة : 

ية بأن المسهنا جاء است يح خدام وضع بيض النعام في الكنائس األرثوذكسية كصورةٍ حس ِ
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ألنه كما أن النعام يحوم حول بيضه ليحفظه وعيناه ال  ؛يراقب كنيسته ويرعاها ويحفظها

ا عين  تغيب  على الكنيسة ليحفظها.  يسوع المسيحعن مراقبته، هكذا أيض 
 

َكأَنَّهَُما َمْحِميَّتَاِن فِي  َمْصقُولٍ  َوِرْجالَهُ ِشْبهُ ٱلنَُّحاِس نَّقِي ِ  -15

 .أَتُوٍن، َوَصْوتُهُ َكَصْوِت ِميَاهٍ َكثِيَرةٍ 

ِرْجالَهُ ِشْبهُ " ابن اإلنسان، بقوله: شبه ( يكمل يوحنا وصف شكل15في اآلية )

 ِ عند  كذلك رتهذه الصورة هنا ذك ".َكأَنَُّهَما َمْحِميَّتَاِن فِي أَتُونٍ  َمْصقُولٍ  ٱلنَُّحاِس نَِّقي 

َرَفْعُت َونََظْرُت فَإِذَا بَِرُجٍل...  َوِرْجالَهُ "دانيال النبي في وصفه ليَْهَوْه )اآلب(، بقوله: 

(. النحاس النقي المصقول الُمحمى بالنار هو نوع 6و 5:10)دا  "َكعَْيِن النَُّحاِس اْلَمْصقُولِ 

أثمن من الذهب ونادر جدًّا  من السبائك المعدنية المركبة من الذهب والفضة، وهو معدن

 يه، في ذلك الوقت. في هذه الصورةلدرجة أنه قد يكون من غير الممكن الحصول عل

رين األرثوذكس أنها تشير إلى االتحاد السري للطبيعتين، الطبيعة  رأى بعض المفس ِ

 -الكلمة -اإللهية والطبيعة اإلنسانية، في شخص يسوع المسيح الواحد، أي أن أقنوم االبن

اإللهي الذي هو واحد في الجوهر مع أقنوم اآلب والمساوي له في كل الصفات اإللهية، 

قد اتحد اتحاد ا كامال  بشكل غير ُمدَرك بناسوت كامل بدون انفصال أو اختالط أو تشوش 

  ، والذي ال يتساوى مع طبيعة البشر.(71)في شخص يسوع المسيح الواحد

هذه  ".َوَصْوتُهُ َكَصْوِت ِميَاهٍ َكثِيَرةٍ " ه:قولب ابن اإلنسان شبه يوحنا كما يصف

ا عند حزقيال النبي في وصفه لصوت يَْهَوْه، بقوله:  َوإِذَا بَِمْجِد "الصورة هنا ذكرت أيض 

صوت (. 2:43)حز  "إِلِه إِْسَرائِيَل َجاَء ِمْن َطِريِق الشَّْرِق َوَصْوتُهُ َكَصْوِت ِميَاٍه َكثِيَرةٍ 

إلى أن  هذا يشير هناوادرة المكتسحة كل ما هو أمامها، رمز إلى المياه الهي كثيرةالمياه ال

َسْيٌف َماٍض ذُو َحدَّْيِن " سيَُرى شبه ابن اإلنسان جاء بقوة للدينونة، ألنه في اآلية التالية

(، صفات هللا اآلب هي نفس صفات 14( كما في اآلية )15في اآلية ). "يَْخُرُج ِمْن فَِمهِ 

  ابن اإلنسان. المسيح، شبه

َكَصْوِت  َصْوتُهُ " :ابن اإلنسان شبهعن  ةإن الصور التي جاءت في اآليات السابق

ْجلَْيِن َوُمتََمْنِطقا  ِعْندَ ثَْديَْيِه بِِمْنَطقٍَة ِمْن ذََهبٍ "و، (10)اآلية  "بُوقٍ   "ُمتََسْرباِل  بِثَْوٍب إِلَى ٱلر ِ

( 14)اآلية  "َعْينَاهُ َكلَِهيِب نَارٍ "و( 14)اآلية  "نَرأُْسهُ َوَشْعُرهُ أَْبيََضا"( 13)اآلية 

ِ  ِرْجالَهُ ِشْبهُ ٱلنَُّحاِس "و َصْوتُهُ "و (15)اآلية  "َكأَنَُّهَما َمْحِميَّتَاِن فِي أَتُونٍ  َمْصقُولٍ  نَِّقي 

شبه ابن  -مخيفة ألنها تشير إلى أن المسيح(، هي رؤى 15)اآلية   "َكَصْوِت ِميَاٍه َكثِيَرةٍ 

في مجيئه الثاني سيكون "اإلله الديان"، و"الَمِلك"، و"الكاهن األعظم"، وليس  -إلنسانا

  الناصرة في مجيئه األول.ذلك اإلنسان المتواضع الذي عاش في 
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َوَمَعُه فِي يَِدِه ٱْليُْمنَى َسْبَعةُ َكَواِكَب، َوَسْيٌف َماٍض ذُو  -16

َكٱلشَّْمِس َوهَِي تُِضيُء فِي َحدَّْيِن يَْخُرُج ِمْن فَِمِه، َوَوْجهُهُ 

تِهَا  .قُوَّ

َوَمعَهُ فِي يَِدهِ " سيح، بقوله:( يصف يوحنا وضع ابن اإلنسان، الم16في اآلية )

 ٱلسَّْبعِ ٱْلَكنَائِِس " ترمز إلى "،َسْبعَةُ َكَواِكبَ "الْ  ."ٱْليُْمنَى َسْبعَةُ َكَواِكبَ 
حماة  "َمالَئَِكةُ

( "السبع الكنائس" ترمز إلى 4(، وكما قيل في اآلية )20)سيذكر في اآلية  كما ،الكنائس

كمال الكنائس في جميع أنحاء المسكونة. وكون السبع كواكب "في يده" فهذا يدل على 

ُملك المسيح سيادته وسلطانه على مالئكة السبع الكنائس وعلى أنهم خاصته. أما أنهم 

ومحفوظون منه، كما يدل على "في يده اليمنى"، فهذا يشير إلى أنهم موضوع عنايته 

 سمو مرتبتهم وعلو منزلتهم واقتدارهم.

بن ال هذا الوصف ".َوَسْيٌف َماٍض ذُو َحدَّْيِن يَْخُرُج ِمْن فَِمهِ " :هقولب يوحنا كما يصفه

يشير إلى أن كلمته هي مثل السيف قاطعة وفعَّالة، كما يشير إلى عمله كقاٍض  اإلنسان

نجيلي الصادر من فمه يقطع كلَّ من ال يعمل به. ويشير أيض ا عادل، وإلى أن التعليم اإل

ألَنَّ َكِلَمةَ هللاِ َحيَّةٌ َوفَعَّالَةٌ َوأَْمَضى ِمْن ُكل ِ َسْيٍف " إلى الدينونة، كما يقول بولس الرسول:

وحِ َواْلَمفَاِصِل َواْلِمَخاخِ،  إِلَى َمْفَرِق النَّْفِس َوالرُّ
َوُمَمي َِزةٌ أَْفَكاَر اْلقَْلِب  ِذي َحدَّْيِن، َوَخاِرقَةٌ

ين به (. إن كلمة هللا قد تكون معزية  ومريحة  بوعد الرب المؤمن12:4)عب  "َونِيَّاتِهِ 

غير أنه ال يجب أن يكون هناك الهوت شعوري كهذا ألن  وخائفيه والتائبين بالخالص،

ا سيف قاطع بتوعده بالقضاء، أي بالعقاب األبدي، على غير التائبين  كلمة هللا هي أيض 

ون  هذه الصورة آذانهم عن أنين المساكين. وعلى األشرار المنافقين الذين يظلمون ويَُصمُّ

َويَْخُرُج قَِضيٌب ِمْن " وعمل المسيح هذا سبق وتكلم عنه الرب في العهد القديم، بقوله:

ِب نََظِر َعْينَْيِه، َوالَ يَْحُكُم بَِحَسبِ ِجْذعِ يَسَّى، َويَْنبُُت ُغْصٌن ِمْن أُُصوِلِه... فاَلَ يَْقِضي بَِحسَ 

بَْل يَْقِضي بِاْلعَْدِل ِلْلَمَساِكيِن، َويَْحُكُم بِاإِلْنَصاِف ِلبَائِِسي األَْرِض، َويَْضِرُب  َسْمعِ أُذُنَْيِه،

 (.4-1:11)إش  "األَْرَض بِقَِضيِب فَِمِه، َويُِميُت اْلُمنَافَِق بِنَْفَخِة َشفَتَْيهِ 

تَِها" :هقولب يوحنا صفهي وكذلك وقد  .(81)"َوَوْجُههُ َكٱلشَّْمِس َوِهَي تُِضيُء فِي قُوَّ

 رؤية(. ٣: ١ عبرانيين) " َمْجِدِه، َوَرْسُم َجْوَهِرهِ بََهاءُ " المسيح بهذا الوصف ألنه ُوصف

 غير للمجد رؤيته أي القول، سبق كما الهوته، مجد في له رؤيته هي للمسيح هذه يوحنا

(. هذا كما 2القدوس في الطبيعة البشرية للكلمة، كما قيل في اآلية ) للثالوث المخلوق

سبق ليوحنا نفسه هو وبطرس ويعقوب ويوحنا أخيه أن رأوا يسوع المسيح في مجد 
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تَغَيََّرْت هَْيئَتُهُ قُدَّاَمُهْم، " الهوته ووجه يضيء كالشمس في حادثة التجلي على الجبل، بأن

 (.2و 1:17)مت  "َكالشَّْمِس، َوَصاَرْت ثِيَابُهُ بَْيَضاَء َكالنُّورِ َوأََضاَء َوْجُههُ 

ْلجِ َوَعْينَاهُ " (14صور المسيح في اآلية )
َشْعُرهُ فَأَْبيََضاِن كَٱلصُّوِف ٱألَْبيَِض َكٱلثَّ

ِ " (15وفي اآلية ) "،َكلَِهيِب نَارٍ  هُ َكَصْوِت ِميَاهٍ َوَصْوتُ  ...َمْصقُولٍ  ِرْجالَهُ ِشْبهُ ٱلنَُّحاِس نَِّقي 

"مسيحانية"  فيها؛ "َسْيٌف َماٍض ذُو َحدَّْيِن يَْخُرُج ِمْن فَِمهِ " (16اآلية )وفي  "،َكثِيَرةٍ 

" Χριστολογία"مسيحانية"، في علم الالهوت باليونانية "عالية. مصطلح 

)خريستولوجيا(، يعني التعاليم والمعتقدات المسيحية الخاصة بطبيعة يسوع المسيح، 

خاصة كيفية ارتباط األلوهية واإلنسانية في شخصه الواحد؛ ألن صورة اآلب وصفاته و

(، هي نفس 16و 15و 14التي ذُكرت عند أنبياء العهد القديم المذكورين في اآليات )

صورة وصفات المسيح التي ذُكرت في سفر الرؤيا. وقد أكد يسوع المسيح ذلك عن نفسه 

أَْنَت أَيَُّها اآلُب فِيَّ َوأَنَا  (، وكذلك بقوله:9:14)يو " َرأَى اآلبَ "اَلَِّذي َرآنِي فَقَدْ  بقوله:

ا كان يُرَسم  (. وفي األيقونة األرثوذكسية22و 21:17)يو " أَنَّنَا نَْحُن َواِحدٌ  ...فِيكَ  قديم 

وشعره أبيض اللون، للداللة على أنه قديم األيام. وشهود يهوه ال يقبلون يسوع المسيح 

بل يرون أن المسيح غير مساٍو لآلب وأنه مخلوق بأن المسيح قديم األيام،  هذا القول

 كباقي البشر، مثلما كان يقول أريوس الهرطوقي.
 

ا َرأَْيتُهُ، َسقَطُْت ِعْندَ ِرْجلَْيِه َكَمي ٍِت، فََوَضَع يَدَهُ  -17 ٱْليُْمنَى فَلَمَّ

لُ  َعلَيَّ قَائاِلً لِي  . َوٱآلِخرُ الَ تََخْف، أَنَا هَُو ٱألَوَّ

، َوُكْنُت َمْيتًا -18 َوهَا أَنَا َحيٌّ إِلَى أَبَِد ٱآلبِِديَن. آِميَن.  َوٱْلَحيُّ

 َولِي َمفَاتِيُح ٱْلَمْوِت َو اْلَجِحيِم.

( كان المتكلم يوحنا واصف ا رؤياه لشبه ابن اإلنسان، 16-11في اآليات السابقة )

 ( فالمتكلم هو المسيح نفسه.17ية )المسيح، في مجد الهوته. أما فيما يلي من اآل

ا َرأَْيتُهُ، َسقَْطُت ِعْندَ ِرْجلَْيِه َكَمي ِتٍ " ( يقول يوحنا عن المسيح:17في اآلية )  ،"َفلَمَّ

على  وجهه "عند رجليه"بمعنى أنه بعد أن رأى المسيح في مجد الهوته سقط على 

 شعياء حينإ هذا ثلقال موقد األرض كميت من رهبته، كما حدث في حادثة التجلي. 

     َوْيٌل ِلي... إِن ِي َهلَْكُت... ألَنَّ َعْينَيَّ قَْد َرأَتَا اْلَمِلَك َربَّ " :، بقولهرأى الرب في رؤيا

ا َرأَْيتُهُ َخَرْرُت َعلَى " (، وكذلك حزقيال النبي بقوله:٥: ٦)إشعياء  "اْلُجنُودِ     َولَمَّ

فََوَضَع " قوله ".فََوَضَع يَدَهُ ٱْليُْمنَى َعلَيَّ " نا هنا:ثم يقول يوح(. ٢٨: ١)حزقيال  "َوْجِهي

  المسيح وسلطانه، ذلك كما حدث مع حزقيال النبي، بقوله:يشير إلى سيادة  "،يَدَهُ 

ِ إِلَى ِحْزقِيَاَل اْلَكاِهِن... َوَكانَْت َعلَْيِه ُهنَاَك يَدُ الرَّ  ... َفَرأَْيُت ُرَؤى هللاِ " ب   "ب ِ َصاَر َكالَُم الرَّ
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كأنما المسيح يبث في تُظهر  ،"فََوَضَع يَدَهُ ٱْليُْمنَى َعلَيَّ " في قوله: (. الصورة3-1:1)حز 

 يوحنا روح الطمأنينة، كما تشير إلى حنان المسيح نحوه وإلى وتقويته وطمأننته، تلك

 "،الَ تََخفْ  قَائاِل  ِلي" التي يهبها لجميع المؤمنين به. ثم يقول يوحنا عن المسيح: الطمأنينة

افي حادثة التجلي بقول متى :" هذا كما حدث  ُوُجوِهِهمْ  َعلَى َسقَُطوا التَّالَِميذُ  َسِمعَ  َولَمَّ

  (.7و6:17" )مت تََخافُوا َوالَ  قُوُموا، َوقَالَ  َولََمَسُهمْ  يَسُوعُ  فََجاءَ . ِجدًّا َوَخافُوا

ُل َوٱ" :(17في اآلية ) قول المسيحو    له نفس معنى قوله في  "،آلِخرُ أَنَا ُهَو ٱألَوَّ

 :(18في اآلية )قوله والذي يشير إليه في مجد الهوته.  "،أَنَا ُهَو ٱألَِلُف َوٱْليَاءُ " (8اآلية )

، َوُكْنُت َمْيت  " يشير إلى ناسوته، إنسانيته،  ،"َوَها أَنَا َحيٌّ إِلَى أَبَِد ٱآلبِِديَن. آِمينَ  اَوٱْلَحيُّ

ودُفِن وقام من األموات بقوته الذاتية التحاده بالالهوت دون الذي مات على الصليب 

هللا اآلب كما له الحياة في ذاته،  حق ا أنه يعنيانفصال أو اختالط أو ذوبان أو تشويش. و

ألن الثالثة األقانيم هؤالء هم واحد في الجوهر،  روح القدس لهما الحياة في ذاتهما؛وال

ذكر في  "،آِمينَ  .ِإلَى أَبَِد ٱآلبِِدينَ "قوله ية والجوهر. تساٍو في اإللوهألنهم  إله واحد م

هذه  باعتبار أزليته،، "ζῶν εἰμιباليونانية " ،"أَنَا َحيٌّ " :ل المسيحاقوقد  (.4اآلية )

العبارة بالفكر اليوناني ذات داللة قوية وتحمل نفس معنى العبارة العبرية "أنا كائن" التي 

 . تعني "هللا"، أو "يَْهَوهْ"

 ورد في النصقوله هذا ، "اْلَجِحيمِ َوِلي َمفَاتِيُح ٱْلَمْوِت وَ " قول المسيح هنا:يثم 

قول ال هذا عن ."καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου" اليوناني

 ال مفاتيح ثالثة يملك هللا القديم العهد من الُمستَوَحىبحسب التقليد اليهودي  ؛لمسيحل

 هي "مفتاح الحياة" و"مفتاح وهذه المفاتيح  إلنسان، تُعطى وال غيره أحد يملكها

    أَنَا أَنَا ُهَو َولَْيَس إِلهٌ َمِعي. أَنَا أُِميُت "الموت"، كما يقول الرب في سفر التثنية: 

ا (،39:32)تث  "َوأُْحيِي في سفر التثنية  والمفتاح األخير "مفتاح األمطار"، ذكر أيض 

 اْلَجِحيمِ َمفَاتِيُح ٱْلَمْوِت وَ " لهه هذا يعني إنه هو الذي أن قول (. كما12:28)تث 

 َوَرأَْيُت َمالَك ا نَاِزال  ِمَن السََّماِء َمعَهُ"( يقول يوحنا: 1:20)رؤ  ، ألنه في(19)"ةِ يَ اوِ هَ الْ وَ 

ه في بشارة قولن ما لآلب هو له، كأ ،هو معنى هذا القول للمسيحكما أن  ."ِمْفتَاُح اْلَهاِويَةِ 

ا: 15:16)يو  ُكلُّ َما ِلآلِب ُهَو ِلي"" :يوحنا  )يو    "نَّنَا نَْحُن َواِحدٌ أَ "(، ألنه كما يقول أيض 

يعني أنه هو رب الحياة  "،ِلي َمفَاتِيُح ٱْلَمْوِت َو اْلَجِحيمِ " :هنا (. فقول المسيح22:17

ِقيُم األَْمَواَت َويُْحيِي، َكذِلَك ألَنَّهُ َكَما أَنَّ اآلَب يُ والموت كما اآلب، كما أوضح ذلك بقوله: "

ا يُْحيِي َمْن يََشاءُ   (. 21:5 )يو "االْبُن أَْيض 
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فَٱْكتُْب َما َرأَْيَت َوَما هَُو َكائٌِن َوَما هَُو َعتِيدٌ َأْن يَُكوَن بَْعدَ  -19

 .ٰهذَا

الذي يتضمن  "،بٍ َوٱلَِّذي تََراهُ ٱْكتُْبهُ فِي ِكتَا" ( يقول المسيح ليوحنا:11في اآلية )

يكتب ما سبق  بمعنى أن "،فَٱْكتُْب َما َرأَْيتَ " ( يقول له:19رؤياه كلها. وهنا )اآلية 

نه األصحاح األول، وأن يكتب أيض ا واقع في  بمعنى ما هو ،"َما ُهَو َكائِنٌ " وتضمَّ

قول الكنائس، والذي سيُذكر في األصحاحين الثاني والثالث، وما يقول فيها المسيح. ثم ي

 يحدث للكنائس في المستقبل، وهو بمعنى ما سوف "،َوَما ُهَو َعتِيدٌ أَْن يَُكوَن بَْعدَ ٰهذَا" له:

ما يتضمنه باقي سفر الرؤيا ابتداء  من األصحاح الرابع إلى آخر األصحاح الحادي 

 ( تلخص مضمون سفر الرؤيا بأكمله.19والعشرين. هذه اآلية )

 

ْبَعِة ٱْلكَ  -20 ِع َواِكِب ٱلَّتِي َرأَْيَت َعلَى يَِمينِي، َوٱلسَّبْ ِسرُّ ٱلسَّ

ْبِع  ٱْلَمنَائِِر ٱلذَّهَبِيَِّة. ْبَعةُ ٱْلَكَواِكُب هَِي َمالَئَِكةُ ٱلسَّ ٱلسَّ

ْبُع ٱْلَكنَائِسِ  ْبُع هَِي ٱلسَّ  .ٱْلَكنَائِِس، َوٱْلَمنَائُِر ٱلسَّ

تي رآها على يمينه في ( يكشف المسيح ليوحنا سر السبعة الكواكب ال20في اآلية )

 ٱلسَّْبعِ ٱْلَكنَائِِس " :هنا ( بقوله16اآلية )
 سر هكما يكشف ل ".ٱلسَّْبعَةُ ٱْلَكَواِكُب ِهَي َمالَئَِكةُ

 ".َوٱْلَمنَائُِر ٱلسَّْبُع ِهَي ٱلسَّْبُع ٱْلَكنَائِِس " :هنا (، بقوله12السبع المنائر التي رآها في اآلية )

 ؛كنائس المسكونة تشير إلى كافة "،ٱلسَّْبُع ٱْلَكنَائِِس " ( إن16)وكما سبق القول في اآلية 

 ٱلسَّْبعِ ٱْلَكنَائِِس " وأن
كل المسكونة؛ ألن الرقم  هم حماة الكنائس وحراسها في"، َمالَئَِكةُ

"سبعة" يرمز إلى الملء أو الكمال. وقد ُشب ِه المالئكة بـ"الكواكب"، ألنهم يستمدون 

 العقلية. نورهم من هللا، الشمس
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 حواشي 

 األصحاح األول

بما أن يسوع المسيح إله تام وإنسان تام، فيوحنا البشير في »( يقول أنثيموس بطريرك أورشليم: 1)

 هللاِ، ِعْندَ  َكانَ  َواْلَكِلَمةُ  اْلَكِلَمةُ، َكانَ  اْلبَْدءِ  فِي" بدء إنجيله قد أتى أوال  باألمور المختصة بالهوته فقال:

ا إلى الهوته قائال : 1:1)يو  "هللاَ  اْلَكِلَمةُ  نَ َوَكا (. كذلك في بدء رسالته األولى الجامعة كتب مشير 

(، ثم بعد ذلك انحدر إلى األمور المتعلقة بناسوته. أما في سفر الرؤيا 1:1يو 1) ""اَلَِّذي َكاَن ِمَن اْلبَْدءِ 

 ح اإلنسانية ثم تدرج مرتفع ا إلى ذكر األمورفإن يوحنا ذكر أوال  األمور المتعلقة بطبيعة يسوع المسي

المختصة بالهوته. فقد أتى أوال  باسم "يسوع" الذي هو اسمه الشخصي. ثم قال: "المسيح" الذي هو 

  «.لقبه، وهو اسم أقنومه المؤلف من الالهوت والناسوت مع ا

 بــ" ) باليونانية -ل( اآلب، "خال"ἐκ" ( في األرثوذكسية، كل شيء يأتي: "ِمـْن" )باليونانية2)

"διὰ" ( االبن، "في" )باليونانية"ἐν" الروح القدس. بذلك فإن "اإلعالن أُعطي من اآلب، والسبب )

الفاعل بواسـطة يسوع المسيح، والسبب الُمكمل فـي الروح القدس". وذلك كما يعرض القديس 

السبب األول  لكل شيء »لتالي: باسيليوس الكبير ظهور األقانيم الثالثة في عمل الخلق على النحو ا

ل هو الروح القدس وكذلك كما يقول «. في الخلق هو اآلب، والسبب الفاعل هو االبن، والسبب الُمكم ِ

 اآلب خلق كل شيء باالبن في»القديس أثناسيوس في عمل األقانيم الثالثة في الخلق وما بعد الخلق: 

 ( يقول32الروح القدس. فالمزمور )االبن في الروح القدس... وكل ما يخلقه اآلب ينال وجوده ب

ِ ُصنِعَِت السََّماَواُت، َوبِنََسَمِة فَِمِه َجِميَع قَُواتَِها" ب   من هذه األقوال، فإن اآلب يعمل «. "بَِكِلَمِة الرَّ

كما أن اسم "يسوع المسيح" يحوي اإلشارة إلى الثالوث األقدس،  .باالبن في الروح القدس

آلب، و"المسـحة" هي في الروح القدس، و"الممسوح" هو ابن هللا المتأنس الممسوح فـ"الماسـح" هو ا

من اآلب بالروح القدس، لحظة حلوله على مريم العذراء القديسة. وهذا يؤكده بطرس ويوحنا 

ي ِدُ، أَيَُّها َوقَالُوا هللاِ  إِلَى َصْوت ا َواِحدَةٍ  بِنَْفٍس  َرفَعُواالذين " ورفقائهما  بِاْلَحِقيقَةِ  ألَنَّهُ  ...اإِللهُ  ُهوَ  تَ أَنْ  السَّ

 "إِْسَرائِيلَ  َوُشعُوبِ  أَُممٍ  َمعَ  اْلبُْنِطيُّ  َوبِيالَُطسُ  ِهيُرودُسُ  َمَسْحتَهُ، الَِّذي يَُسوَع، اْلقُدُّوِس  فَتَاكَ  َعلَى اْجتََمعَ 

 النَّاِصَرةِ  ِمنَ  الَِّذي يَُسوعُ  ...َصارَ  الَِّذي األَْمرَ  تَْعلَُمونَ  أَْنتُمْ "(، وكذلك قول بطرس: 27-24:4)أع 

وحِ  هللاُ  َمَسَحهُ  َكْيفَ  ةِ  اْلقُدُِس  بِالرُّ  (.38و37:10)أع " َمعَهُ  َكانَ  هللاَ  ألَنَّ  ...َواْلقُوَّ

"، يُوِجد إشكالية التحديد الُمسبَق. وهذه إشكالية تخلق مشكلة  بُد  ( في اللغة العربية تعبير "ما ال3) 

إلنسان في االختيار، وهذا له عالقة بحرية اإلنسان فيما يتعلق بخالصه؛ ألن عقائدية  حول حرية ا

ا، وهذا مرفوض  اإلنسان التحديد الُمسبَق هلل يلغي حرية اإلنسان في االختيار، ويصبح ا ال ُمخيَّر  ُمسيَّر 

صورته (، على 26:1في المسيحية. ألنه من حقائق اإليمان المسيحي أن هللا خلق اإلنسان كشبهه )تك 

(، أي خلقه كنظير له ذا إرادة حرة، فكان له حرية االختيار. واالختيار هنا مرتبط بالمحبة، 27:1)تك 

 (، بذلك كان لإلنسان رفعة عظيمة.8:4وال إكراه في المحبة ألن "هللا محبة" )يو 

ا لها معنى "، أو "يجب" أو "ينبغي"، وكل منهمبُد  ليونانية فتوجد كلمتان بمعنى "الأما في اللغة ا

(، وهي تعني "جبرية 1وهذه الكلمة وردت هنا في اآلية ) ،"δεῖ"ي : هاألولىغير األخرى. 
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جسدية". وهذه الَجبرية ال توجد إشكالية التحديد الُمسبق؛ ألن هذه "الَجبرية الجسدية" ال تتعلق 

بله وبما يرفضه باالختيار الحر لإلنسان بما يقبله وبما يرفضه من أجل خالصه، بل تتعلق بما يق

ية مما قد يصيبه جسديًّا وال دخل له فيه من األمور الطبيعية التي البد من حدوثها )مثل  جسديًّا بحر ِ

الموت الجسدي الطبيعي، األمراض، األوجاع، المجاعات، حدوث الزالزل والبراكـين، وغير ذلك 

ثل الحوادث والكوارث من الكـوارث(، وما يختص باألمور التي تأتي عليه بدون اختياره )م

واالضطهادات والتعذيب والقتل(، كما يقول يسوع: "َوَسْوَف تَْسَمعُوَن بُِحُروٍب َوأَْخبَاِر ُحُروٍب. 

ةٌ َعلَى ( أَْن تَُكوَن هِذِه ُكلَُّها، َولِكْن لَْيَس اْلُمْنتََهى بَْعدُ. ألَنَّهُ تَقُوُم أُ δεῖ) الَ بُدَّ اُْنُظُروا، الَ تَْرتَاُعوا. ألَنَّهُ  مَّ

ٍة َوَمْملََكةٌ َعلَى َمْملََكٍة، َوتَُكوُن َمَجاَعاٌت َوأَْوبِئَةٌ َوَزالَِزُل فِي أََماِكَن. ِحينَئٍِذ يَُسل ُِمونَُكمْ   إِلَى ِضيق أُمَّ

(. وهذه األشياء حاصلة وال يمكن الهروب منها، إنها َمْعِرفَة ُمسبقة من هللا 9و6:24َويَْقتُلُونَُكْم" )مت 

ه يعلم األمور قبل حدوثها، لذا على اإلنسان أن يكون في حالة استعداد روحي دائم لخالصه، ألنه ألن

(، وهي تعني 1وهذه الكلمة لم ترد هنا في اآلية )  ،"χρή: هي "الثانيةو ال يعرف متى تكون النهاية.

اللغة العربية؛ ألن هذه "جبرية أخالقية". وهذه الجبرية تُوِجد نفس إشكالية التحديد الُمسبَق، كما في 

"الَجبرية األخالقية" هي َجبرية تتعلق بطبع اإلنسان المخلوق عليه من حرية االختيار بما يقبله وبما 

يرفضه من أجل خالصه، ومن خير ساكن فيه، ومن تطلع دائم إلى الفردوس الذي خلقه هللا فيه 

ية لغواية الشيطان بدون إجبار من هللا. وأسكنه إياه، والذي أُخرج منه بسبب انقياده بإرادته الشخص

وهذه الجبرية تنبع من اإلنسان وال تُفرض عليه، وهي تتعلق بحريته في التحكم في أقواله وتصرفاته، 

ا" رسالة يعقوب بقوله: كما ورد في نُواتَكَ  قَدْ  الَِّذينَ  النَّاسَ  نَْلعَنُ  َوبِهِ  اآلَب، هللاَ  نُبَاِركُ  بِهِ ... الل َِسانُ  َوأَمَّ  وَّ

 األُُمورُ  هِذهِ  تَُكونَ  أَنْ  إِْخَوتِي يَا (χρή) يَِجبُ  الَ  .َولَْعنَةٌ  بََرَكةٌ  تَْخُرجُ  اْلَواِحدِ  اْلفَمِ  ِمنَ . هللاِ  ِشْبهِ  َعلَى

 األُُمورُ  هِذهِ  تَُكونَ  أَنْ  ...(χρή) يَِجبُ  الَ " :(. هذه العبارة من قول يعقوب الرسول10-8:3)يع  "هَكذَا

ا:، ي"هَكذَا    ".هَكذَا األُُمورُ  هِذهِ  تَُكونَ  أَنْ ... (χρή) ال بُدُّ " مكن أن تقرأ هكذا أيض 

 "χρὴ" إن لغة العهد الجديد اليونانية غير كالسيكية، لذا لم يستعمل اإلنجيليون هاتين الكلمتين

ح اإليمان بشكل واضح مميز بينهما. أما فيما بعد وباستخدام اآلباء التعابير الفلسفية إليضا "δεῖ"و

ا في كتابات القديس  المسيحي في مواجهتهم للهراطقة َميَُّزوا بين كل من الكلمتين، وهذا يبدو واضح 

 غريغوريوس النصيصي في تمييزه بينهما، ذلك أن تعابيره فلسفية.

ا يرسل ُمرَسال  ليتكلم  .( عن المالئكة4)        في العمل الرؤيوي للكشف اإلعالنات اإللهية هللا دائم 

    قد يكون أنبياء أو قديسين أو مالئكة، كما ذُكر في  الُمرَسل مع البشر للداللة على عظمته، وهذا

يِسيَن أَْرَسَل َمالََكهُ ِليُِرَي َعبِيدَهُ َما يَْنبَِغي أَْن يَُكوَن". في الفكر6:22رؤ ) بُّ إِلهُ األَْنبِيَاِء اْلِقد ِ  (: "َوالرَّ

ن العاشر قبل الميالد وما قبله، كان يُرى أن هللا متعال جدًّا وال عالقة اليهودي المتأخر، من القر

مباشرة له مع البشر، وكان يتكلم معهم بواسطة وسيط، كالمالئكة. أما منذ القرن العاشر قبل الميالد 

نجد أن  وما بعده أصبح هللا يتكلم مع البشر، أي األنبياء. ففي العهد القديم قبل القرن العاشر قبل الميالد

الوسيط بين هللا والبشر مرة هو "مالك هللا"، ومرة هو "حكمة هللا"، ومرة أخرى هو "روح هللا". 

وهذه الوجوه ليست كيانية  بل هي تجسيدية، بمعنى أنها أفكار لتجسيد التكلم مع هللا، ألنه في تلك الفترة 

". أما بالنسبة لنا نحن المسيحيون كان صعب ا على الفكر اليهودي تحديد ماهية "حكمة هللا" و"روح هللا

فإن "روح هللا" هو "الروح القدس"، و"حكمة هللا" هو "المسيح االبن"، إنها صورة الثالوث األقدس، 

ا هللاِ  ِمنَ  ِحْكَمة   لَنَا َصارَ  الَِّذي يَُسوَع، بِاْلَمِسيحِ  أَْنتُمْ  َوِمْنهُ "كما يقول بولس الرسول:   "اء  َوفِدَ  َوقَدَاَسة   َوِبرًّ
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ا" (. وألن اليهود ال يقبلون أنها صورة الثالوث األقدس، لذا يقول بولس الرسول:30:1كو 1)  َوأَمَّ

ينَ  ِ ةِ  فَبِاْلَمِسيحِ  َويُونَانِي ِيَن، يَُهود ا: ِلْلَمْدُعو  (. كما أن كلمة "مالك" معناها 24:1كو 1) "هللاِ  َوِحْكَمةِ  هللاِ  قُوَّ

هلل"، وهذا المعنى يشير إلى خدمته، كما يقول داود النبي في  "الروح الخادمة"، أي "روح خدمة

انُِع َمالَئِكَتَهُ  ا، َوُخدَّاَمهُ وَ رْ أَ َوْحيه: "الصَّ (. ومن ِخدَم المالئكة التي أقامهم هللا 4:103)مز  "نَارٍ  لَِهيبَ  اح 

ا: "ألَنَّهُ يُوِصي َمالَئَِكتَهُ بَِك ِليَ  هكقولوعليها هي حفظ المؤمنين،  ُطُرقَِك" )مز  َجِميعِ  ْحفَظُوَك فِيأيض 

غَاِر، ألَن ِي أَقُوُل لَُكْم: 11:90 (. وكذلك كما يقول يسوع المسيح: "اُْنُظُروا، الَ تَْحتَِقُروا أََحدَ هُؤالَِء الص ِ

(، وهذا 10:18" )مت إِنَّ َمالَئَِكتَُهْم فِي السََّماَواِت ُكلَّ ِحيٍن يَْنُظُروَن َوْجهَ أَبِي الَِّذي فِي السََّماَواتِ 

د مالك حارس. ا، أن لكل مؤمن ُمعَمَّ  يوضح، وكما في تعليم الكنيسة أيض 

بة عن الكلمة اليونانية "5)  ". وهذا المفهوم "تأله اإلنسان" عند آباء θέωσις( كلمة "تأله" ُمعرَّ

ا بكل شيء، وال يلغي  طبيعة اإلنسان الكنيسة ال يعني أبد ا أن اإلنسان سيصبح غير محدود وعاِلم 

المخلوقة أو يغير جوهره؛ ألن هذا معناه انتهاء الشركة نفسها التي بين اإلنسان وهللا. لكنه يعني 

تحقيق غاية خلقة اإلنسان بالشركة مع هللا واالتحاد به ونوال نعمة الحياة األبدية. وهللا سيظل على 

وفي هذا يقول القديس  لقي ا من هللا الخالق.الدوام "آَخر" بالنسبة لإلنسان، وسيظل اإلنسان المخلوق ُمت

ا:  كما يقول«. لقد صار إنسان ا لكي ما يؤلهنا نحن»: أثناسيوس عن يسوع المسيح ورغم أننا »أيض 

بشر من األرض، ومع ذلك نصير آلهة، ليس مثل اإلله الحقيقي أو كلمته، بل كما قد ُسرَّ هللا الذي 

، سبة لإلنسان، تأله اإلنسان، يكون بالنعمة اإللهية. ومفهوم االستنارة؛ ألن التأله بالن«وهبنا هذه النعمة

ألنه حيث إن المسيح "إله  ؛(θεοποἱησις) "التأليه"يدعمه مفهوم  ،(φωτισμὁς)"استنارة"  مفهوم

ا، كما يقول بولس الرسول:  من إله ونور من نور"، فإن إنارته لنا تكون بالحقيقة فعال  إلهيًّا ومؤل ِه 

ة ،  (φωτισθέντας)ِذيَن اْستُنِيُروا "الَّ  وحِ اْلقُدُِس،  َوذَاقُواَمرَّ اْلَمْوِهبَةَ السََّماِويَّةَ َوَصاُروا ُشَرَكاَء الرُّ

اِت الدَّْهِر اآلتِي اِلَحةَ َوقُوَّ افعل إلهي  هو فـ"التأليه"  (.5-4:6)عب  "َوذَاقُوا َكِلَمةَ هللاِ الصَّ أما  .مؤل ِه 

 ،" )قوى فاعلة(Energheia"تراك وتأليه اإلنسان بالنعمة )نعمة الروح القدس(، "التأله" فهو اش

ا".  التي تمد اإلنسان بالتأله بشكل قياسي، بحسب قياس اإلنسان أي قامته الروحية، فيصبح "مؤله 

في تألههم يُخضعون فعلهم الخاص لفعل هللا ويتلقونه »وكما يقول مكسيموس المعترف إن المتألهون 

 «.فسهمفي أن

تخص يَْهَوْه، ذلك كما يشير  "ٱْلَكائُِن َوٱلَِّذي َكاَن َوٱلَِّذي يَأْتِيالتسمية اإللهية " العهد القديم ( في6)

ْر إِلهٌ )الذي كان( َوبَْعِدي الَ يَُكوُن )الذي  الرب إلى ذاته بقوله: "أَن ِي أَنَا ُهَو )الكائن(. قَْبِلي لَْم يَُصوَّ

، َولَْيَس َغْيِري ُمَخل ٌِص" )إش يأتي(. أَنَا أَنَا ال بُّ هو االسم  ،"יהוה" (. "يَْهَوْه"، بالعبرية11و10:43رَّ

ف هللا اآلب به نفسه لموسى على جبل حوريب، عندما سأله موسى عن اسمه ليخبر  اإللهي الذي َعرَّ

ذَا تَقُوُل ِلبَنِي إِْسَرائِيَل، أَْهيَْه أَْرَسلَنِي عنه بني إسرائيل، "فَقَاَل هللاُ ِلُموَسى، أَْهيَِه الَِّذي أَْهيَْه. َوقَاَل هكَ 

 "ὁ ὤν" اليونانية فُس ِر في الترجمة السبعينية ،"אהיה" "، بالعبريةأَْهيَهْ . االسم "(14:3إِلَْيُكْم" )خر 

ر قول يَْهَوْه لموسى: "أَْهيَِه الَِّذي أَْهيَْه"، "الكائن"،  بمعني أما  أكون"."أكون الذي  بمعنيعلى ذلك فُس ِ

"، هي نوع من التوضيح لالسم ٱْلَكائُِن َوٱلَِّذي َكاَن َوٱلَِّذي يَأْتِي( فهذه التسمية اإللهية "4هنا في اآلية )

 .اإللهي الذي ُكشف لموسى، كما أنها تعطي فكرة  عن األبدية هلل اآلب

                    باليونانية "، ورد تِيٱْلَكائُِن َوٱلَِّذي َكاَن َوٱلَِّذي يَأْ هذا التعبير " العهد الجديدوفي 

"ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος،" فـ"الكائن"،  ى اإلله الواحد المثلث األقانيم.يشير إل
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كقول  (،ὁ λόγος) الكلمة -"، هو االبنὁ ἦνة "ي" هو اآلب. و"الذي كان"، باليونانὁ ὢνباليونانية "

(. و"الذي يأتي" أو"اآلتي"، 1:1)يو  ("ὁ λόγος) اْلَكِلَمةُ َكاَن فِي اْلبَْدِء يوحنا في بداية بشارته: "

"، هو الروح القدس ألنه يأتي على الدوام حاالًّ على األسرار اإللهية، ὁ ἐρχόμενοςباليونانية "

وعلى الذين يستحقون مواهبه ونعمه. كما أتى حاالًّ على العذراء مريم عندما بشرها المالك جبرائيل 

ع، وكما ظهر نازال  من السماء مثل حمامة آتي ا على يسوع عند معموديتة في نهر األردن، بحبلها بيسو

ا كما أتى حاالًّ على التالميذ بشكل ألسنة نارية في يوم الخمسين.  وأيض 

"الترجمة السبعينية اليونانية"، هي أقدم جميع الترجمات للتوراة العبرية. وقد عمل على نقلها من  (7)

ق.م، حين َعَمد إلى تنظيم  280لى اليونانية بطليموس فيالدلفوس ملك مصر اليوناني عام العبرانية إ

ه على ذلك ديمتريوس فاليريوس مدير تلك المكتبة.  ،مكتبته المشهورة )مكتبة اإلسكندرية( وقد حضَّ

ة وكان بطليموس يميل كاإلسكندر األكبر إلى الجمع بين الشرق والغرب، وبين حكمة اليونان وحكم

اليهود فكان لعمله الجليل أثر عميق في تاريخ الديانتين الموسوية والمسيحية. من أجل القيام بهذه 

الترجمة بعث بطليموس اثنين من أخصائه وأهل بالطه وهما اريستياس واندرياس إلى أورشليم 

ين عالم ا يحمالن منه إلى رئيس الكهنة أليعازر رسالة يرغب فيها إليه أن يرسل معهما اثنين وسبع

متضلعين باللغتين العبرانية واليونانية وشرح له غرضه من طلبه. فارسلهم أليعازر إليه وبعث معهم 

نسخة جليلة من التوراة. فلما وصلوا إلى اإلسكندرية ارتأى ديموتريوس أن ينتقلوا إلى احدى الجزر 

ىء، ولعلَّ هذه الجزيرة القريبة من الساحل المصري، فاستقروا هناك يعملون في ذلك الجو الهاد

فلما انتهى الشيوخ العلماء من ترجمتهم جمع ديموتريوس فريق ا من اليهود فقرأها  .كانت فاروس

عليهم فاستصوبوها واظهروا رضاهم عنها وأمر الملك عندئِذ بتزيين مكتبته بها، لهذا دعيت 

ى على ذكر هذه الترجمة الكاتب بالسبعينية، ولعن اليهود من يزيد عليها أو ينقص منها. وأقدم من أت

اليهودي أريستوبولس الذي عاش في مستهل القرن الثاني الميالدي. واستشهد بها المؤرخ اليهودي 

 المشهور يوسيفوس في كتاباته، وجاراه في ذلك الفليسوف اليهودي اإلسكندري فيلون.

، وكانت ُمستعملة  في أيام وقامت الترجمة اليونانية السبعينية مقام األصل العبراني عند اليهود

يسوع المسيح. وقد استشهد يسوع المسيح بآياتها، إما حرفيا  أو حسب المعنى، وكذلك فعل رسله من 

شاهد ا في كتاباتهم من العهد القديم وكان معظمها مأخوذ ا من  375بعده فاقتبس كتبة العهد الجديد 

ا جليال  من التكري م. هذا فضال  عن أنه يصعب على َمْن لم يطلع على السبعينية، وهذا يسبغ عليها وشح 

السبعينية أن يستوعب معاني الكثير من الشواهد الواردة في كتابات آباء الكنيسة األولي، بل وبدون 

 مغاالة يتعذر عليهم ادراك كنهها باإلطالق.

فسه ويجعل منه ( ال يجب الخلط بين كهنوت يسوع المسيح ابن هللا الحقيقي الذي يتأصل في كيانه ن8)

الوسيط المثالي وبين كهنوت الشعب المسيحي. ألن يسوع المسيح هو في الوقت نفسه إنسان حقيقي 

وابن هللا الحقيقي. فيسوع يظهر كاهن ا بتقدمة ذبيحته وبخدمة الكلمة، بصفته الكاهن األوحد واألبدي 

 كهنوتي ا بكامل المعنى. أما الشعب الذي قرب ذاته ذبيحتة  مرة  واحدة  في الزمن، ذبيحة  مثالية  عمال  

المسيحي فال يمكنه أن ينادي هللا اآلب "أبانا"، كما علَّم يسوع المسيح بالروح القدس، إن لم يكن أبن ا 

للمسيح ومنضوي ا تحت عباءته؛ ألن المسيح هو ابن هللا بالطبيعة، والمسيحيون به يكونوا ابناء هلل 

ا ال يم كن للمسيحيين أن يكونوا كهنة  هلل اآلب إن لم يكن كهنوتهم مستمدًّا من اآلب بالتبني. هكذا أيض 

كهنوت يسوع المسيح، وذلك بإشراك يسوع لهم في كهنوته، وذلك عندما يُقدمون الحياة المسيحية 
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 باعتبارها طقسية ، أي كمشاركة في كهنوت الكاهن األوحد، وذلك بتقديم أجسادهم "ذَبِيَحة  َحيَّة  ُمقَدََّسة  

 .)1:12َمْرِضيَّة  ِعْندَ هللاِ" )رو 

كما أنه ال يجدر الخلط بين "الكهنوت الملوكي"، الُمستََمد من الرب يسوع المسيح، الذي يناله َمْن 

تكرسوا ُمفَرزين للخدمة بسر الكهنوت، والذي ال يُشكل طبقة  ذات امتيازات. وبين "الكهنوت العام" 

دين بلبسهم الذي يناله جميع المؤمنين بسر الم عمودية المقدسة وسر الميرون المقدس. ألن المعمَّ

المسيح يصبحون منتسبين لملك الملوك ورب األرباب رئيس الكهنة األعظم، ويُجعلوا ملوك ا وكهنة 

أنتم الذين في المسيح »هلل؛ ذلك كما يُرتَّل في خدمة سر المعمودية في طقس الكنيسة األرثوذكسية: 

كما أن على الذين ينالون الكهنوت الملوكي والذين ينالون الكهنوت العام «. بستماعتمدتم المسيح قد ل

تقديم ذواتهم ذبيحة حية روحية بتسلطهم على أهوائهم المعابة؛ ألن حفاظ كل منهم على كهنوته 

 يتطلب العمل بجهاد واجتهاد.

هَكذَا "هللا اآلب، القائل: ، (יהוה) يَْهَوهْ  ىتشير إل "،أَنَا ُهَو ٱألَِلُف َوٱْليَاءُ " عبارة ؛العهد القديم( في 9)

بُّ َمِلُك إِْسَرائِيلَ  ُل َوأَنَا اآلِخُر، َوالَ إِلهَ َغْيِري... يَقُوُل الرَّ أَنَا ُهَو. أَنَا "(، والقائل: 6:44)إش  "أَنَا األَوَّ

ُل َوأَنَا اآلِخرُ  تليق باهلل  "ُهَو ٱألَِلُف َوٱْليَاءُ أَنَا " ؛ فإن عبارةالعهد الجديد(. أما في 12:48)إش  "األَوَّ

ا بكل أقنوم على حدى. ذلك أن  الواحد المثلث األقانيم، أي باألقانيم الثالثة مجتمعة مع ا، كما تليق أيض 

ا كل أقنوم من الثالثة  "الخواص الطبيعية والجوهرية" تخص األقانيم الثالثة مع ا، كما تخص أيض 

. ذلك بعكس "الخواص األقنومية" التي تختص بكل واحد من بمفرده، وال تختص بأقنوم دون آخر

ى  ا وال »األقانيم، وال يشترك فيها أقنوم آخر؛ مثال ذلك أن "اآلب" ال يُسمَّ ابن ا وال مولود ا وال روح 

ا وال باثق ا وال منبثق ا»، و"االبن" ال يسمى «منبثق ا وال معلوال  ألحد ، كما أن «أب ا وال والد ا وال روح 

ألن هذه األسماء، "اآلب" . «أب ا وال ابن ا وال والد ا وال مولود ا وال باثق ا»لروح القدس" ال يسمى "ا

 و"االبن" و"الروح القدس"، تمي ِز األقانيم الثالثة المقدسة عن بعضها دفع ا للتشويش واالختالط.

أو السياسية القومية أو ( كانت عند اليهود عادة، أنه قبل اتخاذ أي قرار في األمور الكهنوتية 10)

مصيرية أن تُسأل إرادة هللا فيما هم ُمقدمون عليه، وكان ذلك يتم بأن يدخل رؤساء الكهنة إلى الهيكل 

يم" ويجرون القرعة المقدسة باستخدام حصاة بيضاء وحصاة سوداء. الحصاة البيضاء تسمى  "،تُّم ِ

آخر  الذي هوת( هذا االسم هو "تاو" )ومعناه بالعربية "أنوار"، وأول أحرف " תמים" بالعبرية

بالعربية  ومعناه" אּורים" بالعبرية "،أُوِريم"أحرف األبجدية العبرية. والحصاة السوداء تسمى 

الذي هو أول أحرف األبجدية العبرية. ويُحتمل أن ( א"كماالت"، وأول أحرف هذا االسم هو "ألف" )

 تي من هللا. فإن ُسحبت في القرعة الحصاة البيضاءاالسمين يدالن على نور وكمال اإلرشاد الذي يأ

يم() كقول الرب لموسى:  يم( فهذا يعني "ال".ورِ فهذا يعني "نعم"، أما إن كانت الحصاة السوداء )أُ  تُّم ِ

ِ" )عد "فَيَِقَف )يَُشوُع ْبَن نُوَن( أََماَم أَِلعَاَزاَر اْلَكاِهِن فَيَْسأَُل لَهُ بِقََضاِء األُوِريِم أََماَم الرَّ  (. 21:27ب 

وكقول نحميا لعظماء ووالة الشعب، بعد بناءه هيكل أورشليم في أيام أَْرتَْحَشْستَا الملك، عن الكهنة 

الذين لم توجد أسمائهم في سفر االنتساب للشعب اإلسرائيلي وُرزلوا من الكهنوت: "أَْن الَ يَأُْكلُوا ِمْن 

يِم" )نح قُْدِس األَْقدَاِس َحتَّى يَقُوَم َكاِهنٌ   (.7: 65 ِلألُوِريِم َوالتُّم ِ

م(، 96 -91دومتيانوس ) اإلمبراطور( الرأي السائد أن يوحنا كتب سفر الرؤيا في آخر حكم 11)

وذلك بناء  على ما يذكر إريناوس بحسب ما أورده يوسابيوس في كتابة "تاريخ الكنيسة" عن أن 

قٍت بعيد، بل تكاد تكون في جيلنا في نهاية حكم لم تعلن إليه )ليوحنا( منذ و» : فقد كتب:الرؤيا
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ا .دومتيانوس في إليها بأمرفي جزيرة بَْطُمس التي نُ  هاالمرجح أنه كتبف ،«دومتيانوس  كما كتب أيض 

ويقال إنه في هذا االضطهاد ُحكم على يوحنا »وهو يتحدث عن اضطهاد دومتيانوس قائال :  في كتابه

 «.جزيرة بَْطُمس بسبب شهادته للكلمة اإللهيةا، بالسكن في اإلنجيلي، الذي كان ال يزال حيًّ

بحر إيجة على شاطئ آسيا الصغرى الجنوبي للغرب، في  في كانت منفى، جزيرة "بَْطُمس"،

األرخبيل الرومي، حيث الكنائس السبع المذكورة في سفر الرؤيا التي وجه إليها المسيح رسائله السبع 

ميال  من شاطئ أَسيا الصغرى واسمها اآلن باتينو محيطها  ٢٤عد (. وهي على بُ 3و2)األصحاحان 

ميال  وأرضها جبلية صخرية جدبة وفي بعض جبالها كهف يقول سكان الجزيرة أنه كان  ٢٥نحو 

أو  ٩٥مسكن يوحنا أيام نفيه إليها. ذهب كثير من المفسرون إلى أنه نفي بأمر دوميتيانس نحو عام 

ميالدي اإلمبراطور أنيسوفورس فوكليس أرسل القديس خريستوذولس م. وفي القرن العاشر ال٩٦

ا على اسم القديس يوحنا في مدينة "كورا" العاصمة  البطموسي إلى الجزيرة ليؤسس فيها دير 

التاريخية للجزيرة. ويعتبر هذا الدير القديم من أكبر المراكز التي تحوي مخطوطات على الصعيد 

جزيرة بطمس إلى جزيرة رهبانية. وبحسب القانون اليوناني تعتبر  األرثوذكسي. وفيما بعد تحولت

 الجزيرة مكان ا مقدس ا وغير مسموح بإقامة دور لَْهو فيها، مثلها مثل جبل آثوس الرهباني المقدس.

يوم األحد" هو أول و" "يوم السبت" هو اليوم السابع آخر أيام األسبوع، ( بحسب التقويم العبري12)

ل لألسبوع السابق له. وهذا اليوم هو الذي أيام األسبوع  الجديد بهذا يكون هو "اليوم الثامن" الُمكم ِ

ا من بين األموات، كما جاء في اإلنجيل أن المريمات، مريم المجدلية  الذي فيه قام يسوع المسيح فجر 

ِل األُْسبُوعِ ومريم األخرى، ذهبن إلى القبر       َوقَاَل )اْلَمالَُك( ِلْلَمْرأَتَْيِن ... "بَْعدَ السَّْبِت، ِعْندَ فَْجِر أَوَّ

          " لَْيَس ُهَو هُهنَا، ألَنَّهُ قَاَم َكَما قَالَ  .تََخافَا أَْنتَُما، فَإِن ِي أَْعلَُم أَنَُّكَما تَْطلُبَاِن يَُسوَع اْلَمْصلُوبَ  الَ 

الفصح" أو "يوم الرب" الذي  (. فـ"اليوم الثامن"، "يوم األحد" أول األسبوع، هو "أحد6-1:28)مت 

( في 8فيه قام يسوع المسيح من بين األموات، لذا فإن "اليوم الثامن"، يشير إلى القيامة. والرقم )

وقد ُسمي "يوم األحد األسبوعي" بـ"يوم  رقم أخروي، ويرمز إلى الحياة الدهرية،الكنيسة هو 

ذا مهم جدًّا للحياة الليتورجيا الكنسية الرب"، ذلك أن كل "يوم أحد" هو "يوم قيامة" و"فصح"، وه

الكنيسة في أيام اآلحاد في صالة السََّحر، "السََّحر" هو وقت قبل )الصلوات الجماعية الكنسية(. ففي 

(، ُرت ِب أن تُقرأ صلوات تختص 6-1:28الفجر الذي قام  فيه يسوع المسيح من بين األموات )مت 

وكذلك المقاطع اإلنجيلية الخاصة بقيامة يسوع  ،متهقيابقيامة يسوع المسيح وظهوراته من بعد 

المسيح وظهوراته من بعد قيامته، وهذه الظهورات هي ظهورات لقيامة يسوع المسيح، لذلك بعد هذه 

 «. إذ قد رأينا قيامة المسيح»المقاطع اإلنجيلية يقرأ مباشرة : 

       باليونانية ،لرب"يوم أحد الفصح" بـ"يوم ا"كان المسيحيون األوائل يسمون وقد 

"κυριακῇ ἡμέρᾳ"  ألنهم كانوا في منتصف ليلة أحد الفصح ينتظرون مجيء يسوع المسيح، لذلك

كانوا يقيمون الصلوات طوال ليلة الفصح )سهرانية( حتى ال يأتي الرب وهم نيام. وكان يُحتَفَل به يوم 

 .أبريل 14 أبريل )نيسان( بعد الفصح اليهودي الذي يُحتَفَل به يوم 16

أي تَْذِكرة  لقيامة  ،"ἀνάμνησιν، باليونانية "«تذكاراس»كذلك ألنه في كل يوم أحد يصير 

الرب يسوع المسيح من بين األموات، بمعنى أنه في كل يوم أحد يصير أي "استحضار" و"إخبار" 

الذكرى  ألن للقيامة «ذكرى»ألموات؛ وال يصير و"اعتراف" بقيامة الرب يسوع المسيح من بين ا

 اليوم صار»هي ذكر الشيء بعد نسيانه. لهذا في يوم األحد وقبل القداس اإللهي مباشرة  يَُرتَل: 



- 42 - 
 

كما أن في كل قداس «. يا من قام من بين األموات»، ويُختم القداس اإللهي بالقول: «الخالص للعالم

عبر التاريخ من  إلهي تكون ظهورات واستحضار لقيامة يسوع المسيح. كل ظهورات يسوع المسيح

بعد صلبه وموته ودفنه وقيامته هي ظهورات قيامة، إن كان لمريم أو لتالميذه أو ألي قديس آخر 

ظهر له حتى يومنا هذا أو في المستقبل؛ ألنه ال يمكن رؤية المسيح قبل التجسد، بل يُرى يسوع 

الممجد تجسد ا ومحتفظ ا بجسده المسيح القائم من بين األموات بجسده الُمتْخم بالجروح، وهو ال يزال م

ا، وبنفس هذا المظهر يظهر وسيستمر ظهوره؛ ألنه يوجد اكتمال وتتابع من أول يوم القيامة حتى  دائم 

النهاية. وال تقبل الكنيسة األرثوذكسية أي الهوت يقول إن ظهور يسوع المسيح لبولس الرسول هو 

ا وحاضرة،   ويسوع المسيح حاضر فيها. آخر ظهور له؛ ألن الكنيسة مستمرة دائم 

 الذي الرسول بولس قِبَل من أُسست الصغرى آسيا في كبيرة   مسيحية   مراكز الكنائس هذه كانت( 13)

 الموطن تعتبر كانت كما. البداية منذ منه تلقته الذي البولسي التعليم تتبع وكانت لها، أب ا يعتبر

م. 70نة أورشليم بعد أن دمرها الرومان عام للمسيحية الذي حافظ على تقليد الكنيسة األم في مدي

وفيما بعد أصبحت هذه الكنائس تحت رعاية الرسول يوحنا اإلنجيلي وساد فيها التقليد اليوحنائي، 

ى أيض ا  الذي ساد منطقة آسيا الصغرى، والمتميز عن التقليد األورشليمي. ومدينة "سميرنا" تسمَّ

ا "الذقية" وهي غير الذقية سوريا."أزمير"، وكذلك ومدينة "الودكية" تسمَّ   ى أيض 

ا في اإلمبراطورية اإلغريقية التي أسسهايَ ينِ ل ِ ( "الهِ 14)  ة"، هي الحضارة اليونانية األوسع انتشار 

ا ما عدَّها اليهود والمسيحيون ُمعارضة  إليمانهم.  إسكندر األكبر، وكثير 

اليوناني لم يعرف معناه، لذلك رأى فيه اآلباء "ابن اإلنسان" هو تعبير عبراني، لهذا فإن الفكر ( 15)

اليونانيون أنه يشير إلى تواضع المسيح. أما بالنسبة للفكر اليهودي فإن "ابن اإلنسان" فهو هللا الديان، 

لهذا عندما سمع اليهود يسوع المسيح يقول عن نفسه إنه ابن اإلنسان فهموا أنه يشير إلى نفسه على 

 فَأََجاَب "بشارته:  متى اإلنجيلي في ذكرنفسه باهلل واتهموه بالتجديف، كما يأنه هو الديان معادال  

ِ أَْن تَقُوَل لَنَا هَْل أَْنَت اْلَمِسيُح اْبُن هللاِ   قَاَل لَهُ يَُسوُع أَْنَت  .َرئِيُس اْلَكَهنَِة َوقَاَل لَهُ أَْستَْحلِفَُك بِاهللِ اْلَحي 

ا أَقُوُل لَُكْم مِ  ةِ، َوآتِي ا َعلَى َسَحاب قُْلَت، َوأَْيض   َن اآلَن تُْبِصُروَن اْبَن اإِلْنَساِن َجاِلس ا َعْن يَِميِن اْلقُوَّ

َق َرئِيُس اْلَكَهنَِة ِحينَئٍِذ ثِيَابَهُ قَائاِل  قَْد َجدََّف، َما َحاَجتُنَا بَْعدُ إِلَى ُشُهوٍد َها قَْد َسِمْعتُ  السََّماءِ   ْم تَْجِديفَهُ"فََمزَّ

 (.65-63:26)مت 

( المنارة الذهبية ذات القاعدة الواحدة وسبعة أذرع كانت في هيكل هيرودس الذي تم االنتهاء منه 16)

م وليس في هيكل سليمان، وكانت ترمز عند اليهود إلى مجد هللا 64في عهد أغريباس الثاني عام 

ا لألمم. وهذه الم نارة ذات القاعدة الواحدة وكمال هللا ونور إسرائيل الذي ُوضع من هللا ليكون نور 

والسبعة أذرع حملها معه تيتوس قائد جيوش اإلمبراطور سبستيانوس إلى روما مع ما استولى عليه 

م. وهي منقوشة على قوس نصر سبستيانوس 70من هيكل أورشليم بعد أن دمر مدينة أورشليم عام 

 في روما لكن بشكل مقلوب، إشارة  إلى انتهاء إسرائيل القديم. 

 بسيط ا وغير -قبل تجسده  -لقد كان أقنوم كلمة هللا »( في هذا يقول القديس يوحنا الدمشقي: 17)

 لهكان  -مركب وال جسميًّا وغير مخلوق. ولما تجسد، أصبح أقنوم الجسد فصار مركب ا من الهوت 

ا  اختصاص يحمل هوف(. مريم الطاهرة القديسة أحشاء من إِيَّاهُ  آخذ ا) لذاته هو اختصه لحم ومن - دائم 

 الهوته في مخلوق غير هو نفسه الواحد أقنومه إن حتى االثنتين، بطبيعتيه ويُعرف الطبيعتين
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 اثنان، األقانيم بأن القول إلى أُقحمنا أننا االفتراض وعلى. يُرى وال يُرى وهو ناسوته، في ومخلوق

  .«والتشويش التحويل إليهما دخلفنُ  الطبيعتين بين االختالف ننكر وإما الواحد المسيح نُقَسم فإما

ا في اآلية )2و1:17( نور يسوع المسيح الذي رآه يوحنا في )مت 18) ( هو 16( والذي رآه هنا أيض 

مجد طبيعي ساطع  نور غير مخلوق، ونعمة طبيعية، واستنارة وقوة. وهذا النور غير المخلوق هو

النور،  إنه مجد اإللوهية الطبيعي. كما أن هذاهلل، اآلب والروح في االبن المولود الوحيد، بكالم آخر 

 محبة خاللالذي هو قوة هللا غير المخلوقة والذي ينبثق دون أن يتجزأ من الجوهر اإللهي، يظهر من 

الرؤية  وهذه. ويوحنا ويعقوب كبطرس ،(النوس) أذهانهم ُمَطِه رين بالنعمة تألهوا الذين للبشر هللا

 له اإلنسان بالنعمة وشركته مع هللا ومعرفته له.للنور غير المخلوق مالزمة لتأ

"مثوى  (، وهوshawl) "שאול" " وتقابلها الكلمة العبريةὁ ᾅδης( "الجحيم"، باليونانية "19)

وهو عبارة عن موضع  ،للدينونة األموات"، أو "مقر الموتى"؛ إنه مكان انتظار جميع األموات

          المسيح قال داود النبى بروح النبوة عن شخصمثلما  .األنفسوباألكثر ، مؤقت وليس أبدي ا

فِي "ألَنََّك لَْن تَتُْرَك نَْفِسي  بمعنى"، כי לא־תעזב נפׁשי לׁשאולالنص العبري " (10:16)مز 

 ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν( "10:15)مز  اليونانية الترجمة السبعينية في الترجمةو"، اْلَجِحيمِ 

εἰς ᾅδηνψυχήν μου "، َوَماَت اْلغَنِيُّ ولعازر المسكين "يسوع في مثاله عن الغني  ما قالوك

ا َودُفَِن، فََرفََع َعْينَْيِه فِي  والرب يسوع  (.23و22:16لو ) َوُهَو فِي اْلعَذَاِب" (τῶ ᾅδῃ) الَجِحيمِ أَْيض 

يقون وصد موته بالجسد على الصليب نزل إلى الجحيم بالنفس وأنتشل منه جميع أبرار المسيح بعد

العهد القديم الذين كانوا في حالة انتظار لمجيئه، كما يُقال في إعداد الذبيحة اإللهية غير الدموية في 

لقبر القد كنت في »القداس اإللهي لكل من القديس يوحنا الذهبي الفم والقديس باسيليوس الكبير: 

اآلب والروح مالئ ا الكل  بالجسد وفي الجحيم بالنفس كإله وفي الفردوس مع اللص، وعلى العرش مع

واأليقونة األرثوذكسية توضح هذا القول ففيها يُصور الرب يسوع . «أيها المسيح غير المحصور

ا إياها تحت قدميه، وماد ا يده اليمنى المسيح وهو في  الجحيم واقف ا دائس ا على أبواب الجحيم محطم 

يقون العهد القديم، وماد ا يده  يقات العهد القديم. ينتشل بها أنبياء وصد ِ  اليسري ينتشل بها نبيات وصد ِ

القديم  " )تهوم(، كانت تعني في العهدתהום" وبالعبرية "ἀβύσσος"الهاوية"، باليونانية "

عمق البحر أو  (،6:2)يون  نََزْلُت إِلَى أََسافِِل اْلِجبَاِل. َمغَالِيُق األَْرِض َعلَيَّ إِلَى األَبَِد"عمق األرض "

و"الهاوية"  .(3و2:2" )يون فِي قَْلِب اْلبَِحارِ  اْلعُْمقِ  ِمْن َجْوِف اْلَهاِويَِة.. ألَنََّك َطَرْحتَنِي فِي َصَرْختُ "

بعد  ففي معجزة في كورة الجدريين .الشيطانية، أي المالئكة الساقطة هي مكان ُمظلم تُسَجن فيه القوى

إِلَى أَْن الَ يَأُْمَرُهْم بِالذََّهابِ  إِلَْيهِ  طَلَبَ " هخرج من الرجل الذي كان فييأن  الروح النجس أن أمر يسوع

 καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ، ووردت في النص اليوناني "(31:8" )لو اْلَهاِويَةِ 

αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν" . ا المكان الذي يذهب إليه األشرار.وهي وقد  أيض 

للتعبير عن موضع واحد  (الجحيم) "δηςᾅ" وكلمة (الهاوية) "ἄβυσσος" ستخدم سفر الرؤيا كلمةا

"َوَطَرَحهُ فِي  يوحنا عن التنين أن المالك بسلطان المسيحل اق (3:20)رؤ  يففصحاح واحد، إ يف

 καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισεν" )اْلَهاِويَِة َوأَْغلََق َعلَْيِه، َوَختََم َعلَْيهِ 

ενκαὶ ἐσφράγισ ا" األَْمَواَت الَِّذيَن فِيِهمَ  َجِحيمَ َوالْ  "َوَسلََّم اْلَمْوتُ  ل يوحنااق( 13:20(، وفي )رؤ

(καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ Ἅιδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς). 
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 . وهذهمكان عقاب الموتى الخطاةوهي  ،"γέεννα"جهنم"، باليونانية " كما أن "الهاوية" تقابلها

الكلمة قد أُخذ من التعبير العهد الجديد فقط وإن كان معنى  يإال فلم تُذكر  (γέενναجهنم" )"الكلمة 

( يجَ " )ּגיא" يحيث كلمة "وادى" بالعبرية ه "،גי־הנם" ، بالعبرية"وادى ِهنُوم" لعبارة يالعبر

وقد ُوجدت كلمة  .يهو صاحب األرض األصل و"ِهنُوم" ".הנם" يه يوكلمة "ِهنُوم" بالعبر

 نوم" اسم "مكان الهالكعند اليهود في مؤلفاتهم وكتابات ربابنتهم بعدما أطلقوا على "وادي ه" جهنُم"

هو وادي خارج أورشليم وهو مكان مرعب ال وجود هلل فيه، حيث كان فيه  "وادي هنوم"واألبدي". 

وكان عندهم  نعانيين،يُحرق األطفال تقدمة  حية ، أي ذبيحة بشرية، لإلله "بعل"، وهو اإلله الوثني للك

 كموضع القديم العهد في هنوم وادي ذُكر وقد. والمواشي للحيواناتإله المزارع ورب الخصب 

فيها أبناءهم، كما يقول الرب عنهم في  ليحرقوا بعل لإلله أماكن ببناء الشر إسرائيل بني فيه يمارس

َوبَنَْوا ُمْرتَفَعَاِت تُوفَةَ الَّتِي فِي َواِدي اْبِن ...  فِي َعْينَيَّ ألَنَّ بَنِي يَُهوذَا قَْد َعِملُوا الشَّرَّ "سفر إرميا النبي: 

ا إلرميا النبي:  وكذلك ،(31و 30:7 إر) "ِهنُّوَم ِليُْحِرقُوا بَنِيِهْم َوبَنَاتِِهْم بِالنَّارِ  هَكذَا قَاَل "كما يقول أيض 

بُّ  اَواْخُرْج إِلَى َواِدي اْبِن ِهنُّوَم... هأَنَ... الرَّ  ِمْن أَْجِل أَنَُّهْم تََرُكونِي... ذَا َجالٌِب َعلَى هذَا اْلَمْوِضعِ َشرًّ

َوبَنَْوا ُمْرتَفَعَاٍت لِْلبَْعِل لِيُْحِرقُوا  َوَمألُوا هذَا اْلَمْوِضَع ِمْن دَِم األَْزِكيَاِء،... (ُملُوَك يَُهوذَا َوُسكَّاَن أُوُرَشِليمَ )

َوالَ  )اسم مكان لحرق األجساد( َوالَ يُْدَعى بَْعدُ هذَا اْلَمْوِضُع تُوفَةَ ... قَاٍت ِلْلبَْعلِ أَْوالَدَُهْم بِالنَّاِر ُمْحرَ 

 يالمسيح صورة ما يحدث ف يسوعلذلك استخدم  (.6-1:19)إر  "َواِدي اْبِن ِهنُّوَم، بَْل َواِدي اْلقَتْلِ 

ينتظر  يالذ يالعذاب األبدللتعبير عن مدى صعوبة  ،"مكان الهالك األبدي"أي  ،"وادى ِهنُوم"

بَْل َخافُوا األشرار حيث قال :"َوالَ تََخافُوا ِمَن الَِّذيَن يَْقتُلُوَن اْلَجَسدَ َولِكنَّ النَّْفَس الَ يَْقِدُروَن أَْن يَْقتُلُوَها، 

ِ ِمَن الَِّذي يَْقِدُر أَْن يُْهِلَك النَّْفَس َواْلَجَسدَ ِكلَْيِهَما  بذلك (. 28:10" )مت (ἐν γεέννῃ) مَ فِي َجَهنَّ بِاْلَحِري 

جهنم  يوللجسد مع ا، حيث ف للنفس ستكون (γέεννα" )جهنم"أن  بقوله هذا يسوع المسيحأوضح 

سوف تكون النار األبدية حيث الدود الذي ال يموت والنار التي ال تطفأ مثلما كان الحال في وادي 

 يَدَانِ  لَكَ  تَُكونَ  أَنْ  ِمنْ  أَْقَطعَ  اْلَحيَاةَ  تَْدُخلَ  أَنْ  لَكَ  َخْيرٌ . فَاْقَطْعَها كَ يَدُ  أَْعثََرتْكَ  إِنْ ِهنُّوم )َجي ِهنُوم( فقال:"

 يَُموُت َوالنَّاُر الَ تُْطفَأُ" ، إِلَى النَّاِر الَّتِي الَ تُْطفَأُ.َحْيُث دُودُُهْم الَ (τὴν γέενναν) إِلَى َجَهنَّمَ تَْمِضَي وَ 

  (.44و 43:9)مر 

   هنم" أو "الهاوية"، من المنظور المسيحي بحسب الكنيسة األرثوذكسية ال"الجحيم" أو "ج

تكون في تَْوٍق  يجب أن يؤخذ معناه حرفيًّا بأنه نار مادية. والمعنى المقبول هو أن أرواح الموتى

او( 5:1يو 1) "اْلبَتَّةَ  ُظْلَمةٌ  فِيهِ  َولَْيسَ  نُورٌ  هللاَ " وألن .لتكون بقرب هللا    "آِكلَةٌ  نَارٌ  إِلَهنَا ألَنَّ " أيض 

(، فإن أرواح الخطاة إلثمها ولتلطُّخها بالخطيئة ولقداسة هللا وطهارته ال يمكنها القرب 29:12)عب 

منه، الذي هو نور ونار، ذلك كما ال يجتمع النور والظالم. وهذا التَْوق هلل من الروح اآلثمة يُشَبَّه، مع 

ا، والروح اآلثمة تَُشبَّهأن هللا، ال»الفارق، بالمثال التالي:   ذي هو نور ونار، يُشَبَّه بنار تصدر ضوء 

بفراشٍة؛ وألن الفراشة بطبيعتها تنجذب نحو النور، فإنها كلما اقتربت من النار الصادر عنها الضوء 

تُلسع من النار فترتد، إال أنها تنجذب مرة أخرى نحو النار فتُلسع مرة أخرى وترتد، وتظل هكذا في 

وق دائم في انجذاب إلى النور نحو النار، غير أنها ال يمكنها االقتراب من النار. هذا هو عذاب، حالة ت

أي جهنم أو هاوية، الخطاة الذين برفضهم الرب يسوع المسيح في هذا العالم األرضي، إن كان بعدم 

في الحياة األخرى اإليمان به أو إنكارهم له أو ابتعادهم عنه بأعمالهم غير المرضية له، لن يتمكنوا 
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من االقتراب منه، حيث ينعم الصديقون والقديسون مع المالئكة في الحياة مع هللا في نوره بالقرب 

 .«منه

 

 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح الثاني

 َعلَى اْلقَابِضُ  ٰهذَا يَقُولُهُ  لَى َمالَِك َكنِيَسِة أَفَُسَس،اُْكتُْب إِ  -1

ْبَعِة ٱْلَكَواِكِب فِي يَِمينِِه، ٱْلَماشِ  ْبِع ٱْلَمنَايِ ٱلسَّ ِر ي فِي َوَسِط ٱلسَّ

 .ٱلذَّهَبِيَّةِ 

هة إلى الكن3و 2في األصحاحين ) ائس السبع المذكورة في ( تُذكر سبع رسائل موجَّ

اإلنجيلي يوحنا كاتب  وهذه الرسائل كتبت بأمر من المسيح نفسه بواسطة .(11:1)رؤ 

ح المسيح األخطار والضيقات التي تتعرض لها ،سفر الرؤيا ، الكنائس تلك وفيها يوض ِ

في كل ، بعد ذكرهثم  .ٍن ومكانٍ في كل زما الكنائس جميعوالتي هي نفسها تتعرض لها 

ا وتشجيع ا ، تلكرسالٍة من هذه الرسائل ه نصح  للثبات،  هائألبنا األخطار والضيقات يوج ِ

ه لوم   رينكما يوج ِ ا للُمقص ِ  .ن الهدف من هذه الرسائل هو تعليمي؛ ألمنهم ا وعتاب ا وتحذير 

هة من المسيح إلى وهي م ،ولى( الرسالة األ1في اآلية ) بقول  ،كنيسة أفسسوجَّ

اشتهرت بمعبد اإللهة  (1)"أفسس"". مدينة اُْكتُْب إِلَى َمالَِك َكنِيَسِة أَفَُسسَ المسيح ليوحنا: "

)دَيَانَا(، إلهة القمر عند اليونانيين، والذي كان يُعد أحد عجائب الدنيا  الوثنية أرطاميس

ا.  السبع، وقد بُني في عشرين عام 

اية كل رسالة من في بد يُذكر "ْب إِلَى َمالَِك َكنِيَسِة أَفَُسسَ اُْكتُ " حناقول المسيح ليو

قول المسيح الفي هذا "اكتب إلى مالك كنيسة )كذا(". : هل المسيح قولب ،الرسائل السبع

: إن "مالك الكنيسة" هو أسقفها الذي هو كالمالك األولالتفسير ،هناك عدة تفاسير

نه تاريخيًّا هذا المفهوم لألسقف في الكنيسة لم الحارس لها. وهذا القول غير مقبول؛ أل

، كما في القرن الرابع في زمن كتابة سفر الرؤيا وفي القرون الثالثة األولى يكن قد تبلور

ٱْلَماِشي فِي َوَسِط " كما هو معروف اليوم. كما ألن يوحنا يقول هنا عن المسيح: وفيما بعد

في . (20:1"السبع المنائر" هي السبع الكنائس، كما ذكر )رؤ  "،ِر ٱلذَّهَبِيَّةِ يِ ٱْلَمنَاٱلسَّْبعِ 

واألسقف هو داخل الكنيسة وليس هو  ،رى المسيح ماشي ا في وسط الكنيسةهذه الصورة يُ 

 الكنيسة.
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ذه الرسائل موجهة وأن ه ،: إن "مالك الكنيسة" هو مالكها الحارسالثانيالتفسيرو

ا ألن كل كنيسة لها مالك ح إلى هذا المالك؛ ارس يسمى مالك الكنيسة. وهذا القول أيض 

ف نفسه بقوله:   اْلقَابِضُ "غير مقبول؛ ألنه في كل رسالة من الرسائل السبع المسيح يُعر ِ

هي مالئكة السبع الكنائس، كما  . و"السبعة الكواكب""ٱلسَّْبعَِة ٱْلَكَواِكِب فِي يَِمينِهِ  َعلَى

كما  ".ٱلسَّْبعَِة فِي يَِمينِهِ  ةِ كَ ئِ اَل مَ الْ  َعلَى قَابِضُ الْ "هو  (؛ أي أن المسيح20:1)رؤ سيُذكر 

هة له الرسالة  بالقول إنألنه  "مالك الكنيسة" هو مالكها الحارس يكون هذا المالك الموجَّ

خارج يمين المسيح، وبالتالي هو ليس من "السبعة الكواكب"، أي من المالئكة السبعة 

ن كل رسالة من الرسائل السبع أل كذلكالمسيح.  قابض عليهاالحارسة للكنائس السبع ال

ا  ا وطلب توبة وعودة عن األعمال غير المرضية هلل، وهذا ليس من تحمل لوم  وتوبيخ 

ا. و(2)المالئكة طبيعة َما " ألن في نهاية كل رسالة من الرسائل السبع يقول المسيح: أيض 

وُح ِلْلَكنَائِِس  يَقُولُهُ   وح لألسقف" أو "ما يقوله الروح للمالك".وليس "ما يقوله الر "،ٱلرُّ

: إن "مالك الكنيسة" ال يشير إلى األسقف وال إلى مالك الكنيسة الثالثالتفسيرو

بشري، أي  -الحارس لها، بل يشير إلى الكنيسة بحد ذاتها، التي هي مؤسسة عملها إلهي

سة"، هي الكنيسة نفسها الممثَّلة بالمالك، وليس إلى شخص الكنيسة. "شخص الكني

الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة عطية اآلب التي هي فوق حدود الزمان وأي جنس 

التي تلد أبناءها بآالم لتعطي أبناء للمسيح، الحافظة اإليمان القويم التي بال دنس،  بشري،

ه له ولكن ليس  بأعضائها ألنهم ليسوا كلهم بال دنس. بمعنى أن مالك الكنيسة الذي توجَّ

الكنيسة ككل، أي جماعة الكنيسة ككل الذين هم أسقفها وكهنتها وشمامستها  هي الرسالة

ألن المسيح يمشي في وسطهم، وهذه  ؛ا وشعبها. وهذا القول هو المقبولعليهوالقائمين 

 َعلَى اْلقَابِضُ " ن نفسه:هي صورة سماوية للكنيسة. كما ألن المسيح يقول عالصورة 

قوله هذا هو تأكيد منه على سطانه على الكنيسة، أي على و "،يَِمينِهِ  ٱلسَّْبعَِة ٱْلَكَواِكِب فِي

ائمين عليها وشعبها. كما الكنيسة ككل، الذين هم أسقفها وكهنتها وشمامستها والق جماعة

التي هي "السبع الكنائس"، يعطي  "،ِر ٱلذََّهبِيَّةِ يِ ي فِي َوَسِط ٱلسَّْبعِ ٱْلَمنَاٱْلَماشِ " أن قوله

أكثر قوة  وحيوية ، لدى قارئ سفر الرؤيا، على أن المسيح يفعل ويحيا في  عنه صورة  

ى الشيء ألن الذهب يشير إل هو معنى أنها "ذهبية"؛ الكنيسة التي يملُك عليها، وهذا

َوأَْجعَُل َمْسَكنِي فِي " عمله هذا، بقوله:الرب عن وعد وسبق  القديماإللهي. في العهد 

ا َوأَْنتُْم تَُكونُوَن ِلي َشْعب ا. ُكْم نَْفِسيَوَسِطُكْم، َوالَ تَْرذُلُ          "َوأَِسيُر بَْينَُكْم َوأَُكوُن لَُكْم إِله 

ِ، " العهد الجديد يقول بولس الرسول:(. وفي 12و 11:26)ال  فَإِنَُّكْم أَْنتُْم هَْيَكُل هللاِ اْلَحي 

ا، َوُهْم يَُكونُوَن ِلي َشْعب اَكَما قَاَل هللاُ، إِن ِي َسأَْسُكُن فِيِهْم َوأَِسيُر بَ   "ْينَُهْم، َوأَُكوُن لَُهْم إِله 

وعد الرب الذي ورد في سفر االويين  (. وبهذا القول يؤكد بولس الرسول أن16:6كو 2)
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 َعلَى اْلقَابِضُ  ٰهذَا يَقُولُهُ " المسيح الذي هو نفسه القائل هنا ليوحنا:قد تحقق بتجسد يسوع 

فالمعنى العام لهذه  ".ِكِب فِي يَِمينِِه، ٱْلَماِشي فِي َوَسِط ٱلسَّْبعِ ٱْلَمنَائِِر ٱلذََّهبِيَّةِ ٱلسَّْبعَِة ٱْلَكَوا

 صاحب السيادة على الكنيسة ككل، وهو الذي يسوسها ويحفظها. اآلية أن المسيح هو
 

ْحتَِمَل أَنَا َعاِرٌف َأْعَمالََك َوتََعبََك َوَصْبَرَك، َوأَنََّك الَ تَْقِدُر أَْن تَ  -2

ْبَت ٱْلقَائِلِيَن إِنَّهُْم ُرُسٌل َولَْيُسوا ُرُسالً،  ٱألَْشَراَر، َوقَْد َجرَّ

 .فََوَجْدتَُهْم َكاِذبِينَ 

 .َوقَِد ٱْحتََمْلَت َولََك َصْبٌر، َوتَِعْبَت ِمْن أَْجِل ٱْسِمي َولَْم تَِكلَّ  -3

أنه هو الذي له المعرفة للداللة على  "،أَنَا َعاِرفٌ " ( يقول المسيح:2في اآلية )

يجري في العالم والمطلع على ما في القلوب، والواقف على جميع أعمال  المطلقة لكل ما

َوأَنََّك الَ تَْقِدُر أَْن تَْحتَِمَل  ،أَنَا َعاِرٌف أَْعَمالََك َوتَعَبََك َوَصْبَركَ " هنا وفي قوله البشر.

ى أعمالهم الصالحة المقبولة منه يوجد "مدح" لجماعة كنيسة أفسس عل "،ٱألَْشَرارَ 

والمرضية له، التي هي تعبهم في جهادهم لمرضاته، وكذلك صبرهم بال تذمر في 

  احتمال الضيقات من أجل اسمه.

ْبَت ٱْلقَائِِليَن إِنَُّهْم ُرُسٌل َولَْيُسوا ُرُسال ، فََوَجْدتَُهْم ": ثم يقول المسيح لهم َوقَْد َجرَّ

ْبتَ َمن هم األشرار. قوله " نبي يُ قوله هذا  ،"َكاِذبِينَ  جماعة كنيسة  "، يدل على أنَوقَْد َجرَّ

لم يقبلوا مباشرة الذين يدَّعون أنهم رسل للمسيح بل اختبروا أقوالهم وأفعالهم ولم أفسس 

ا مدحهم  يقبلوهم مباشرة لتمييزهم إن كانوا رسال  حقًّا أم رسال  كذبة. ومن أجل ذلك أيض 

اِْحتَِرُزوا ِمَن األَْنبِيَاِء اْلَكذَبَِة " وا بوصيته لتالميذه وللمؤمنين به بقوله:المسيح، ألنهم عمل

 "ِمْن ثَِماِرِهْم تَْعِرفُونَُهمْ ، الَِّذيَن يَأْتُونَكُْم بِثِيَاب اْلُحْمالَِن، َولِكنَُّهْم ِمْن دَاِخل ِذئَاٌب َخاِطفَةٌ 

قُوا ُكلَّ "أَ  بتحذير يوحنا اإلنجيلي، بقوله:و(. 16و15:7)مت  ، ُروحٍ   يَُّها األَِحبَّاُء، الَ تَُصد ِ

يو 1) ألَنَّ أَْنبِيَاَء َكذَبَة  َكثِيِريَن قَْد َخَرُجوا إِلَى اْلعَالَِم" ،بَِل اْمتَِحنُوا األَْرَواَح َهْل ِهَي ِمَن هللاِ 

 (. وبعملهم هذا وجدوا أن هؤالء من المقاومين ليسوع المسيح وكنيستة والمؤمنين1:4

"ألَنَّ ِمثَْل هُؤالَِء ُهْم ُرُسٌل َكذَبَةٌ، فَعَلَةٌ  به، وأنهم من الذين قال فيهم بولس الرسول:

َوالَ َعَجَب. ألَنَّ الشَّْيَطاَن نَْفَسهُ يُغَي ُِر . َماِكُروَن، ُمغَي ُِروَن َشْكلَُهْم إِلَى ِشْبِه ُرُسِل اْلَمِسيحِ 

 (. 14و13:11كو 2) َشْكلَهُ إِلَى ِشْبِه َمالَِك نُوٍر"

هي من الداخل، التي  لةالمجموعة األولى الشريرة الُمِض  يذكر المسيح (2اآلية )في 

اني منهم كنيسة أفسس، إشارة إلى أصحاب بدعة النيقوالويين الذين تع في ،داخل الكنيسة

 (.6الذين سيُذكرون في اآلية )



- 48 - 
 

 أَْجِل ٱْسِمي َولَْم َك َصْبٌر، َوتَِعْبَت ِمنْ "َوقَِد ٱْحتََمْلَت َولَ  لهم: قول المسيحي( 3في اآلية )

" بإيمانهم الذي تسلموه  باسمه، أي تمسكهم من أجل إنهم هممدحيهو  . في قوله هذاتَِكلَّ

  وقاوموا هؤالء األنبياء الكذبة بال كلل. من الرسل وبكل حقائق هذا اإليمان القويم،

 
 

 .َمَحبَّتََك ٱألُولَىٰلِكْن ِعْنِدي َعلَْيَك أَنََّك تََرْكَت  -4

 ،فَٱْذُكْر ِمْن أَْيَن َسقَطَْت، َوتُْب َوٱْعَمِل ٱألَْعَماَل ٱألُولَى. َوإاِلَّ  -5

 .، إِْن لَْم تَتُبْ آتِيَك َوأَُزْحِزُح َمنَاَرتَكَ فَإِن ِي 

( يوجد 4(، في اآلية )3و 2بعد مدح المسيح لجماعة كنيسة أفسس في اآليتين )

قوله هذا  ".ٰلِكْن ِعْنِدي َعلَْيَك أَنََّك تََرْكَت َمَحبَّتََك ٱألُولَى" بقوله: "لوم" من المسيح لهم،

له التي كانوا عليها في  يشير إلى فتور حرارة قلوبهم نحوه وبرودة محبتهم األولى

 ألن المحبة هي ُخالصة المسيحية، وهللا ال يطلب أكثر منها وال يكتفي بأقل منها. ؛البداية

 ورد في النص ،"َوإِ الَّ، فَإِن ِي آتِيَك َوأَُزْحِزُح َمنَاَرتََك" المسيح قول( 5في اآلية )

في  ."εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου" اليوناني

"فَاْذُكْر  ، هي بقول المسيح لهم:الوصية. توجد "وصية" و"تحذير" و"وعيد"هذه اآلية 

وفيها يطلب منهم مراجعة حياتهم  اْعَمِل األَْعَماَل األُولَى"،ِمْن أَْيَن َسقَْطَت َوتُْب، وَ 

ومن أين سقطوا،  وأعمالهم التي هم عليها الكتشاف ضعفاتهم ومعرفة سقطاتهم

حوا مسار  ألولى التي سبق ومدحهم من أجلها.ههم برجوعهم تائبين إلى سيرتهم اليُصح ِ

مكانيًّا  هذا القول للمسيح ال يعني به انتقاال  و "؛يكَ بقوله لهم: "َوإِ الَّ، فَإِن ِي آتِ  هو ،تحذيرالو

يطيل أناته حاضر في كل مكان، بل يُراد به أنه لم يَعُد  - هللا الكلمة - له؛ ألن المسيح

وهذا  ".َوأَُزْحِزُح َمنَاَرتََك، إِْن لَْم تَتُبْ " ، هو بقوله لهم:الوعيدو عليهم ويؤجل تأديبهم.

ا تُشبَّه بمنارةٍ، ويسوع المسيح يهبها الحياة ويحافظها يراقبها يعني أن الكنيسة بأعضائه

ألن ما هو مهم  مادام أعضائها يحيون حياة التوبة؛ وده في وسطهاويرعاها وينيرها بوج

ليس هو تاريخها وعظمتها، بل حياتها الدائمة في المسيح، التي هي  بأعضائها للكنيسة

نفسها كونها أُس ِست من أحد الرسل وأنها كنيسة حياة في هللا. فعلى كل كنيسة أال تثق ب

سيها، بل عليها أن تتمثل بهم،  رسولية، أو تضع رجاَءها على إيمان وأعمال الرسل مؤس ِ

 بإيمانهم وأعمالهم ومحبتهم لربهم ومخل ِصهم يسوع المسيح. 

( وإن كانت تشير إلى حالة كنيسة أفسس في القرن األول بشكٍل خاص، إال 5اآلية )

في العالم كله في كل زماٍن. كما أن سقطة  بأعضائها نها بشكٍل عام هي حالة الكنيسةأ

كنيسة أفسس هي إحدى سقطات الكنيسة ككل، التي في البداية تكون محبتها ليسوع 
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المسيح قوية  وحارة  ثم تبدأ بالفتور حتى تسقط من محبتها األولى له. كما أن دعوة التوبة، 

ا إلى هة أيض  الكنيسة ككل في كل وقٍت وكل مكاٍن، أي إلى أسقفها وكهنتها  هي موجَّ

 وشمامستها والقائمين عليها وشعبها.
 

َوٰلِكْن ِعْندََك ٰهذَا، أَنََّك تُْبِغُض أَْعَماَل ٱلنُّقُوالَِوي ِيَن، ٱلَّتِي  -6

 .اأُْبِغُضهَا أَنَا أَْيضً 

ِعْندََك ٰهذَا، أَنََّك تُْبِغُض أَْعَماَل  َوٰلِكنْ " :بقول المسيح لجماعة كنيسة أفسس( 6في اآلية )

نهم ببغضهم أعمال أل يوجد أيض ا "مدح" لهم ".اٱلنُّقُوالَِوي ِيَن، ٱلَّتِي أُْبِغُضَها أَنَا أَْيض  

هذه الصورة هي  هم به.إيماننقاء  على فظوااحفربهم ببغضه لها،  شابهوا (3)النقوالويين

ا صورة الكنيسة ككل ها التي عليها عدم الَحْيد عن تعليم رب  ،مكانٍ  زمانٍ  في كلِ  أيض 

أقره آباء المجامع ، واإليمان القويم به الذي يسوع المسيح المحفوظ في اإلنجيل المقدس

 أن ترفض كل بدعٍة دخيلٍة عليها وأن تمقتها كما المسيح نفسه يمقتها.و، سبعةالمسكونية ال
 

وُح لِْلَكنَائِِس. َمْن يَْغلُِب َمْن لَهُ أُذٌُن فَْليَْسَمْع َما يَقُولُ  -7 هُ ٱلرُّ

فََسأُْعِطيِه أَْن يَْأُكَل ِمْن َشَجَرِة ٱْلَحيَاةِ، ٱلَّتِي فِي َوَسِط 

 .فِْردَْوِس ٱهللِ 

األذن  هنا ليس "باألذن"المقصود  ".َمْن لَهُ أُذٌُن فَْليَْسَمعْ " يقول المسيح: (7في اآلية )

ذه األذن يشتمل على فتح القلب. و"السمع" هنا الجسدية، بل األذن الروحية، وفتح ه

   يشتمل على اإلصغاء االختياري والرغبة في إدراك المسموع وإطاعته. فقوله هذا 

ثم يراد به قوة تفهم الروحيات واالمتثال لألقوال اإللهية التي يقولها الروح والعمل بها. 

وُح ِلْلَكنَائِِس " المسيح:قول ي  يشير إلى الروح القدس، كما قيل في وهذا  "،َما يَقُولُهُ ٱلرُّ

أُعطي من  سفر الرؤيا؛ ألن الروح القدسهو من  سفر الرؤيا يُبي ِن أنكما  .(10:1)رؤ 

اآلب وأُظهر بواسطة االبن وأعلن في الروح القدس بموجب الوحدة بينهما، وحدة 

تكلم" الروح القدس هو "المرشد" و"المألن و. (1:1)رؤ اإللوهية، كما قيل في 

، فَُهَو " و"الُمَخب ِر"، كما يقول عنه يسوع المسيح لتالميذه: ِ ا َمتَى َجاَء ذَاَك، ُروُح اْلَحق  َوأَمَّ

، ألَنَّهُ الَ يَتََكلَُّم ِمْن نَْفِسِه، بَْل ُكلُّ َما يَْسَمُع يَتََكلَُّم بِِه، َويُخْ  ِ بُِرُكْم يُْرِشدُُكْم إِلَى َجِميعِ اْلَحق 

دُنِي، ذَاكَ . ةٍ بِأُُموٍر آتِيَ  ا يَأُْخذُ  ألَنَّهُ  يَُمج ِ  إِنَّهُ  قُْلتُ  ِلهذَا. ِلي ُهوَ  ِلآلبِ  َما ُكلُّ . َويُْخبُِرُكمْ  ِلي ِممَّ

ا يَأُْخذُ  هة من المسيح ومن الروحهذه ف (،15 -13:16 )يو" َويُْخبُِرُكمْ  ِلي ِممَّ  الرسالة موجَّ
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زمان في شخص جماعة وقت وكل  إلى جميع الكنائس في كل من اآلب المنبثق القدس

 كنيسة أفسس، كما سبق القول.

َمْن يَْغِلُب فََسأُْعِطيِه أَْن يَأُْكَل ِمْن َشَجَرةِ ٱْلَحيَاةِ، ٱلَّتِي فِي َوَسِط " المسيح هنا: يقول كما

 بمعنى من يتغلب على الغلبة الروحية، يُقصد به "،َمْن يَْغِلبُ " قوله ".فِْردَْوِس ٱهللِ 

في محاربته له، كما يشير إلى ما تتطلبه الحياة الروحية من جهاد لالنتصار الشيطان 

ل من يغلب الحظوى بالحياة  للمسيح هنا على إبليس ومكائده. هذا الوعد ِ يعني أنه سيُخو 

األبدية في الملكوت، واألكل من شجرة الحياة التي في الفردوس التي لم يعد اإلنسان 

 ، ترمز(4)"، ٱلَّتِي فِي َوَسِط فِْردَْوِس ٱهللِ ٱْلَحيَاةَ  َشَجَرةَ " طه.يستطيع أن يأكل منها بعد سقو

ويستطيع  إلى الحياة األبدية. والمراد باألكل من تلك الشجرة هو االشتراك في تلك الحياة،

اإلنسان من اآلن مع المسيح أن يأكل منها ويحيا. بهذا القول للروح القدس يختم المسيح 

 رسالته األولى.
 

ُل  ى َمالَِك َكنِيَسِة ِسِميْرنَا،َوٱْكتُْب إِلَ  -8 َوٱآلِخُر، ٰهذَا يَقُولُهُ ٱألَوَّ

 .فََعاشَ  ٱلَِّذي َكاَن َمْيتًا

هة من المسيح إلى جماعة كنيسة ِسميرنا،  ،( الرسالة الثانية8في اآلية ) وهي موجَّ

 ،"إزميرـ"تُعرف اليوم ب "ميرناسِ " ".َوٱْكتُْب إِلَى َمالَِك َكنِيَسِة ِسِميْرنَا" بقوله ليوحنا:

ا، وكان أسقفها بوليكربوس الشهيد  واشتهرت بالتجارة وبعبادة اإلله الوثني باخوس قديم 

ف المسيح نفسه، بقوله: (.م١٥٦)+  ُل َوٱآلِخرُ " في هذه الرسالة يُعر ِ  ،"ٰهذَا يَقُولُهُ ٱألَوَّ

ف نفسه ليوحنا في )رؤ  أن قوله هذا يشير إلى أنه  (، وكما قيل هناك17:1ذلك كما عرَّ

ف نفسه، بقوله: .المسيح الرب اإلله في مجد الهوته  "،ا فَعَاشَ ٱلَِّذي َكاَن َمْيت  " كما يُعر ِ

ف نفسه ليوحنا في )رؤ  ذلك كما بمعنى أنه هو المسيح نفسه الذي اقتبل في  .(18:1عرَّ

ا من بين ه اإللهية لحياة بقوتناسوته الموت من أجلنا ليدوس الموت بموته وعاد إلى ا قائم 

  .األموات بناسوته
 

. َوتَْجِديَف ٱْلقَائِلِيَن  -9 أَنَا أَْعِرُف ِضْيقَتََك َوفَْقَرَك، َمَع أَنََّك َغنِيٌّ

 .إِنَّهُْم يَهُودٌ، َولَْيُسوا َكذَلَِك بَْل ُهْم َمْجَمُع ٱلشَّْيطَانِ 

بقوله هذا  ".ا أَْعِرُف ِضْيقَتَكَ أَنَ" ( يقول المسيح لجماعة كنيسة ِسميرنا:9في اآلية )

فهم أنه المطلع على ما يكابدونه من ضيقات، ألنهم تحت نظره ومحفوظين منه.  هو يُعر ِ

 مع أيلغنى المادي، ا المقصود بهقد يكون  "؛ِضْيقَتََك َوفَْقَرَك، َمَع أَنََّك َغنِيٌّ " المسيحقول 
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: يسوعيقول  كما وليس على هللا، ى أموالهمراء ألنهم يتكلون علفإنهم فق إنهم أغنياء مادي ا

ا ألَنَّهُ  َسي ِدَْيِن، يَْخِدمَ  أَنْ  أََحدٌ  يَْقِدرُ  الَ   اْلَواِحدَ  ياُلَِزمَ  أَوْ  اآلَخَر، َويُِحبَّ  اْلَواِحدَ  يُْبِغضَ  أَنْ  إِمَّ

ا علَّم وكما، (24:6)مت  "َواْلَمالَ  هللاَ  تَْخِدُموا أَنْ  تَْقِدُرونَ  الَ . اآلَخرَ  َويَْحتَِقرَ  في مثل  أيض 

، يَا هللاُ  لَهُ  فَقَالَ بقوله: " الذي أخصبت كورته الغني  َفهِذهِ  ِمْنَك، نَْفُسكَ  تُْطلَبُ  اللَّْيلَةَ  هِذهِ  َغبِيُّ

أو (، 21-16:12)لو  "هللِ  َغنِيًّا ُهوَ  َولَْيسَ  ِلنَْفِسهِ  يَْكنِزُ  الَِّذي هَكذَا. تَُكونُ  ِلَمنْ  أَْعدَْدتََها الَّتِي

أي مع إنهم فقراء مادي ا فإنهم أغنياء روحي ا، كقول  الغنى الروحي، قد يكون المقصود به

 "َكثِيِريَن، َكأَْن الَ َشْيَء لَنَا َونَْحُن نَْمِلُك ُكلَّ َشْيءٍ  نُْغنِي َونَْحنُ  َكفُقََراءَ "بولس الرسول: 

 خر. والمعنَيَْين يُكمل كل منهما اآل .(10:6 كو2)

ا كما يقول المسيح هنا:ومن أسباب ض تَْجِديَف ٱْلقَائِِليَن إِنَُّهْم يَُهودٌ، َولَْيسُوا " يقهم أيض 

من هذا القول للمسيح يتبيَّن أن هذه الكنيسة تعاني من  ".َكذَِلَك بَْل ُهْم َمْجَمُع ٱلشَّْيَطانِ 

يؤمنون  ال الذين يدَّعون أنهم يهود لكنهم في الحقيقة يهود كذبة كاألنبياء الكذبة؛ ألنهم

بنبوات العهد القديم عن مجيء المسيا، الذي هو المسيح الذي هو من نسل داود، والذي 

 مدعاهوقد  بي.تحقق بتجسد الرب يسوع المسيح، ورأوا فيه إنسان ا فقط أي مجرد ن

 ،السيناجوجهم، مجمع فيالذين  هم مثل رؤساء كهنتهمألن ،"َمْجَمُع ٱلشَّْيَطانِ ": هنا المسيح

أَْنتُْم ِمْن أٍَب ُهَو إِْبِليُس، َوَشَهَواِت "، والذين قال فيهم: هيستهزؤن ب كانواو عليه اتآمرو

للكنيسة من  (. هذه المجموعة الثانية المضطِهدة44:8)يو  "أَبِيُكْم تُِريدُوَن أَْن تَْعَملُوا

 .(5)الكنيسة، وهم اليهودالخارج، خارج 
 

ا أَنْ  -10  ُمْزِمٌع َت َعتِيدٌ أَْن تَتَأَلََّم بِِه. هَُوذَا إِْبلِيسُ الَ تََخِف ٱْلبَتَّةَ ِممَّ

بُوا، َويَُكوَن لَُكْم  أَْن يُْلقَِي بَْعًضا ْجِن لَِكْي تَُجرَّ ِمْنُكْم فِي ٱلس ِ

إِلَى ٱْلَمْوِت، فََسأُْعِطيَك إِْكلِيَل  َعَشَرةَ أَيَّاٍم. ُكْن َأِمينًاِضيٌق 

 .ٱْلَحيَاةِ

ا أَْنَت " يقول المسيح لجماعة كنيسة ِسميرنا:( 10في بداية اآلية ) الَ تََخِف ٱْلبَتَّةَ ِممَّ

 بهذه البداية يطمئنهم أال يخافوا مما هو عتيد أن يأتي عليهم من ألم ".َعتِيدٌ أَْن تَتَأَلََّم بِهِ 

ْجِن مِ  اُهَوذَا إِْبِليُس ُمْزِمٌع أَْن يُْلِقَي بَْعض  " :لهم قولثم يويحثهم على األمانة له.  ْنُكْم فِي ٱلس ِ

بُوا  المسيحالقول  بهذا(. 9:12"إبليس" هو "الشيطان" كما سيُذكر في )رؤ  ".ِلَكْي تَُجرَّ

 .ين أنه عارف بذلك وأنه سينقذهمعالميُبين لهم ما سيتألمون منه، حتى إذا حصل يكونوا 

 (9)اآلية  "لشَّْيَطانِ َمْجَمُع ٱ" هذا القول للمسيح هنا يشير إلى اليهود الذين هم في الحقيقةو

أَْن يُْلِقَي ": هنا كما يقول المسيح من هذه اآلالم التي سيتألمون بهاو. ويحركهم إبليس

ْجنِ  ابَْعض   ِلَكْي "ون بسماح منه الختبار أمانتهم له، لهذا قال لهم: سيك وهذا ،"ِمْنُكْم فِي ٱلس ِ
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بُوا المسيحيين عمل الشيطان ليحمل وهذا ليس امتحان من الرب، بل ما ينشأ من  ".تَُجرَّ

؛ ألنه كما أن الذهب يُنقى بالنار من الشوائب على االرتداد عن المسيح وعلى إنكار اسمه

ا بهذه التجارب سيتبيَّن َمْن منهم حقًّا هم متمسكون بإيمانهم به وبأمانتهم  العالقة، هكذا أيض 

وس الحياة المسيحية ووسيلة له، وَمْن هم الُمدَّعون الذين سينكرونه. فالتجارب هي نام

بولس وبرنابا ضرورية للتطهير والتنقية لنوال ملكوت هللا، وقد أوضح ذلك كل من 

 (.22:14)أع  َوأَنَّهُ بِِضيقَاٍت َكثِيَرةٍ يَْنبَِغي أَْن نَدُْخَل َملَُكوَت هللاِ"" للمؤمنين بقولهما:

ا كما يقول لهم الم َويَُكوَن لَُكْم ِضيٌق " :هنا سيحومن األسباب التي سيتألمون منها أيض 

الذي سيعانون منه، وذلك على قدر  وهذا يشير إلى مدة زمنية محددَّة للضيق ".َعَشَرةَ أَيَّامٍ 

احتمالهم لئال يفقدوا إيمانهم ويضل الكثيرون منهم، مما يعطيهم رجاء  في خالصهم من 

إلى زمع أن يقع عليهم ليس االضطهاد الم أن التجارب. قوله: "عشرة أيام"، قد يعنيتلك 

المنتهى، أو قد يعني كثرة االضطهادات لهم لكن ليس بكمالها؛ ألن رقم "عشرة" يرمز 

 إلى الكثرة وعدم التحديد، ولكن ليس إلى الكمال أو الملء الذي يرمز إليه الرقم "سبعة".

على أمانتهم له  هو يطلب منهم أن يظلوا "،إِلَى ٱْلَمْوتِ  اُكْن أَِمين  " :لهم المسيح بقول

حتى المنتهى، أي حتى نهاية حياتهم، أو حتى إن تَطلَّب منهم ذلك االستشهاد أو أن يُلقوا 

صفة الزمة  ن مضطِهديهم؛ ألن شرط األمانة هوفي السجون أو أن يُرفضوا م

وضرورية للكنيسة وأبنائها، وهذه األمانة تحتاج إلى جهاد وصبر الحتمال التجارب 

به في كل لجميع المؤمنين ي حتى أقصاها. كما يقول يسوع لتالميذه، وبهم حتى النهاية، أ

َوتَُكونُوَن ُمْبغَِضيَن ِمَن اْلَجِميعِ ِمْن أَْجِل اْسِمي. َولِكِن الَِّذي يَْصبُِر إِلَى " مكان زمان:

 (. ويَِعد الرب من سيكون أمين ا له إلى الموت22:10)مت  "اْلُمْنتََهى فَهذَا يَْخلُصُ 

وهذا  ،"στέφανος" وردت في النص اليوناني "إكليل" كلمة ."أُْعِطيَك ِإْكِليَل ٱْلَحيَاةِ سَ "

جون بهذا اإلكليل  اإلكليل هو "إكليل ِ الفوز" أو "إكليل النصر"، وكان اليونانيون يُتَو 

ة "إكليل بمعنى أنه سيُعطيوالفائزين في األلعاب الرياضية. المنتصرون في الحروب 

"ُطوبَى  وهذا النوال إلكليل الحياة يذكره يعقوب الرسول بقوله: ،اة األبدية"الفوز بالحي

بُّ  ُجِل الَِّذي يَْحتَِمُل التَّْجِربَةَ، ألَنَّهُ إِذَا تََزكَّى يَنَاُل إِْكِليَل اْلَحيَاةِ الَِّذي َوَعدَ بِِه الرَّ  ِللَِّذيَن ِللرَّ

إلى أنه هو الذي له سلطان أن يهب  يشير هذا الوعد للمسيح هنا(. 12:1)يع  يُِحبُّونَهُ"

لمن ينتصر محافظ ا على "إكليل الحياة"، أي إكليل الفوز بالحياة األبدية في الملكوت، 

  .حتى النهاية أمانته له
 

وُح لِْلَكنَائِِس. َمْن يَْغلُِب فاَلَ  -11 َمْن لَهُ أُُذٌن فَْليَْسَمْع َما يَقُولُهُ ٱلرُّ

 .ٱلثَّانِييُْؤِذيِه ٱْلَمْوُت 
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وُح ِلْلَكنَائِِس " ( يقول المسيح:11في اآلية ) هذا  قوله "،َمْن لَهُ أُذٌُن فَْليَْسَمْع َما يَقُولُهُ ٱلرُّ

 قوله هذا يُشير إلى "،َمْن يَْغِلُب فَالَ يُْؤِذيِه ٱْلَمْوُت ٱلثَّانِي" (. ثم يقول:7ذُكر في اآلية )

الموت الطبيعي، الذي هو انفصال الروح  : هوالموت األولوجود موت أول وموت ثاٍن. 

يقين والخطاة، وهو الحكم الذي حكم به هللا على  عن الجسد، وهو يَعُم جميع البشر الصد ِ

الموت (. و19:3 )تك ألَنََّك تَُراٌب، َوإَِلى تَُراٍب تَعُودُ"" اإلنسان بعد سقوطه، بقوله ألدم:

ينونة العامة، كما يوضح المسيح معناه في : هو الموت األخير والنهائي، أي بعد الدالثاني

والذين  اْلبَُحْيَرةَ اْلُمتَِّقدَةَ بِنَاٍر َوِكْبِريٍت، الَِّذي ُهَو اْلَمْوُت الثَّانِي"." ( بقوله:8:21)رؤ 

يسمعون كلمة هللا ويعملون بها فال يضرهم هذا الموت الثاني، كما يقول يسوع المسيح: 

 (.51:8)يو " لَُكْم، إِْن َكاَن أََحدٌ يَْحفَُظ َكالَِمي فَلَْن يََرى اْلَمْوَت إِلَى األَبَدِ اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل "

 ال يُذكر في كل أسفار الكتاب المقدس إال هنا في سفر الرؤيا. اْلَمْوُت الثَّانِي""
 

 ٰهذَا يَقُولُهُ  نِيَسِة ٱلَّتِي فِي بَْرَغاُمَس،َوٱْكتُْب إِلَى َمالَِك ٱْلكَ  -12

ْيُف ٱْلَماِضي ذُو ٱْلَحدَّْينِ   .ٱلَِّذي لَهُ ٱلسَّ

هة من ا12في اآلية )  ،لمسيح إلى جماعة كنيسة بَْرغاُمس( الرسالة الثالثة، وهي موجَّ

ف  . في هذه"َوٱْكتُْب إِلَى َمالَِك ٱْلَكنِيَسِة ٱلَّتِي فِي بَْرَغاُمسَ " بقوله ليوحنا: الرسالة يُعر ِ

هذا الوصف للمسيح  "،ٱلَِّذي لَهُ ٱلسَّْيُف ٱْلَماِضي ذُو ٱْلَحدَّْينِ "له: المسيح عن نفسه لهم، بقو

، كان يوجد فيها معبد لإلله زفس، وهو (6)(. "بَْرغاُمس"16:1عن نفسه ذُكر في )رؤ 

أحد عجائب الدنيا السبع، وهيكل مينرفا المعروفة بأثينا وهيكل أبلوا وعبادة أسكوالب إله 

 الطب.
 

تَْسُكُن، َحْيُث ُكْرِسيُّ ٱلشَّْيطَاِن، أَْعَمالََك، َوأَْيَن  فٌ أَنَا َعارِ  -13

ٌك بِٱْسِمي، َولَْم تُْنِكْر إِيَمانِي َحتَّى فِي ٱألَيَّاِم ٱلَّتِي  َوأَْنَت ُمتََمس ِ

فِيهَا َكاَن أَْنتِيبَاُس َشاهِِدي ٱألَِميُن لِي ٱلَِّذي قُتَِل ِعْندَُكْم، 

 .نُ ٱلشَّْيطَا يَْسُكنُ  َحْيثُ 

"أَنَا َعاِرٌف أَْعَمالََك، َوأَْيَن  لجماعة كنيسة بَرغاُمس: (13في بداية اآلية ) قول المسيح

يشير إلى كثرة المعابد  "َحْيُث ُكْرِسيُّ الشَّْيَطاِن"، قوله:تَْسُكُن َحْيُث ُكْرِسيُّ الشَّْيَطاِن". 

فه م أنه يعرف ضيقاتهم حيث الوثنية المنتشرة في هذه المدينة. وبقوله هذا لهم هو يُعر ِ

يسكنون بمجاورتهم لهذه المعابد. كما أنه يشير إلى أهل مدينتهم الذين ينتشر الشر بينهم 

حمأة عبادة األوثان أكثر من كل سكان المدن األخرى في آسيا بسبب غرقهم في 
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كثرة كهنة هذه المعابد وكثرة حجاجها الذين يأتون إليها من الصغرى، باإلضافة إلى 

ل عائق ا لنمو الكنيسة جمي ع المقاطعات لالحتفال بهذه األوثان. وهذا كله كان يشك ِ

ومؤمنيها في ممارسة حياتهم المسيحية والتبشير بيسوع المسيح. لهذا أطلق المسيح على 

  ".يَْسُكُن ٱلشَّْيَطانُ  َحْيثُ " بَرغاُمس:

َوأَْنَت " ل لهم:بعد أن بَيَّن المسيح لجماعة كنيسة بَرغاُمس علمه بوضعهم، يقو

ٌك بِٱْسِمي، َولَْم تُْنِكْر إِيَمانِي َحتَّى فِي ٱألَيَّاِم ٱلَّتِي فِيَها َكاَن أَْنتِيبَاسُ   ٱلَِّذي قُتِلَ  ...ُمتََمس ِ

قوله هذا يوجد "مدح"، ذلك أنهم ظلوا متمسكين باسمه ولم ينكروه حافظين في  "،ِعْندَُكمْ 

لوضع الذين هم فيه، بل وحتى في أيام إيمانهم المسيحي على الرغم من هذا ا

تعرضوا لها والتي في أحدها استشهد أنتيباس الذي ظل أمين ا لربه االضطهادات التي 

في ورد  ،"َشاِهِدي ٱألَِمينُ " عن أنتيباس هنا قول المسيحالموت. يسوع المسيح حتى 

المؤرخ أندرياس  ."Ἀντιπᾶς ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός μου" النص اليوناني

باس االنقاذ إال أنه معروف له؛ ألنه يذكر أنه ُعرض على أنتي يذكر هذا الشهيد كشخص

ا ذكره في السنكسار، كتاب ِسيَر القديسين، بأنه كان رفض واستشهد  حرق ا. كما جاء أيض 

تلميذ ا للرسول يوحنا الحبيب وكان أسقف ا لمدينة برغامس، وتحتفل الكنيسة األرثوذكسية 

 أبريل )نيسان(. 11يوم  بتذكار استشهاده

من هذه الثالث رسائل لجماعات الكنائس الثالث يُبي ِن المسيح األعداء الذين تواجههم 

، وهم (6في كنيسة أفسس )اآلية  ، كما: من داخل الكنيسة نفسهاالعدو األولالكنيسة. 

الذين يَدَّعون أنهم مسيحيون غير أنهم أصحاب الهرطقات ومبتدعوها، أمثال 

وهم  ،(9في كنيسة ِسميرنا )اآلية كما  : من خارج الكنيسة،العدو الثانيويين. والنقوال

ا. و العدو اليهود مقاومو المسيحية، ويمثلون كل الديانات الرافضة يسوع المسيح ربًّا وإله 

ا،الثالث وهم عبدة األوثان  ،(13في كنيسة بَرغاُمس )اآلية  : من خارج الكنيسة أيض 

الذين ال يؤمنون باهلل. بهذا اجتمعت قوى الشر الثالث متحالفة  ضد  والفالسفة وأمثالهم

كنيسة المسيح لتحطيمها وتخريبها، والعدو األخطر منهم هو العدو األول الذي من داخل 

ضة إلى مثل هذه األخطار والضيقات في كل زمان ومكان  الكنيسة نفسها. والكنيسة معرَّ

 يهوه" وبدعة "األدفنتست" أو "السبتيين". وإن اتخذت مسميات جديدة، كبدعة "شهود
 

ِكيَن  ، أَنَّ ِعْندََك هُنَاَك قَْوًماَوٰلِكْن ِعْنِدي َعلَْيَك قَلِيلٌ  -14 ُمتََمس ِ

بِتَْعلِيِم بَْلَعاَم، ٱلَِّذي َكاَن يَُعل ُِم بَاالََق أَْن يُْلقَِي َمْعثََرًة أََماَم بَنِي 

 .لأِلَْوثَاِن، َويَْزنُواذَبَائِِح ِمْن إِْسَرائِيَل، أَْن يَْأُكلُوا 

ُكونَ  َكذَلِكَ  -15  نَِظيَر ذَلَِك.بِتََعالِيِم ٱلنُّقُوالَِوي ِيَن  ِعْندََك قَْوٌم ُمتََمس ِ
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ه 14بعد مدح المسيح لجماعة كنيسة بَرغاُمس في اآلية السابقة، هنا في اآلية ) ( يوج ِ

ا برفق، بقوله: أَنَّ ِعْندََك " ثم يبي ِن لهم السبب، بقوله: ".َك قَِليلٌ َوٰلِكْن ِعْنِدي َعلَيْ " لهم لوم 

ِكيَن بِتَْعِليِم بَْلعَامَ ُهنَاَك قَْوم    بهذا القول هو يأخذ عليهم أنه يوجد بينهم أشخاص ."ا ُمتََمس ِ

يدَّعون أنهم يؤمنون به، إال أنهم في الحقيقة يتبعون تعليم بَْلعَام
التعليم،  . ثم يُبين لهم هذا(7)

ذَبَائِحِ  ِمنْ ٱلَِّذي َكاَن يُعَل ُِم بَاالََق أَْن يُْلقَِي َمْعثََرة  أََماَم بَنِي إِْسَرائِيَل، أَْن يَأُْكلُوا " وله:بق

قَْد تََرُكوا الطَِّريَق اْلُمْستَِقيَم، فََضلُّوا، تَابِِعيَن " قال بطرس: وفي هؤالء ،ِلألَْوثَاِن، َويَْزنُوا"

 (.١٥: ٢بطرس ٢) "بَُصوَر الَِّذي أََحبَّ أُْجَرةَ اإِلثْمِ  َطِريَق بَْلعَاَم ْبنِ 

ِكيَن بِتَْعِليِم بَْلعَامَ أَنَّ ِعْندََك ُهنَاَك قَْوم  " :قول المسيحي (14اآلية ) في  فيو ".ا ُمتََمس ِ

ُكونَ  َكذَِلكَ ": قول المسيحي (15)اآلية   ،"نَِظيَر ذَِلكَ َن بِتَعَاِليِم ٱلنُّقُوالَِوي ِي ِعْندََك قَْوٌم ُمتََمس ِ

"تعاليم بَْلعَام"، وأن هؤالء الـمتمسكين يكشف أن "تعاليم النقوالويين" تطابق  هو بذلك

المتمسكون بتعاليم النقوالويين، بذلك فإن جماعة كنيسة بَرغاُمس  بتعليم بَْلعَام هم أنفسهم

ورد في " نَِظيَر ذَِلكَ ي ِيَن بِتَعَاِليِم ٱلنُّقُوالَوِ " هقولجماعة كنيسة أفسس. عانيه تعاني مما ت

 ."τὴν διδαχὴν [τῶν] Νικολαϊτῶν ὁμοίως"النص اليوناني 

االسم ف "؛مقابلة بين االسم "نقوالوس" وبين االسم "بَْلعَامفي هاتين اآليتين 

 "νικώاألولى: " ،" وهو اسم ُمركب من كلمتينNικὁλαοςباليونانية هو ""نقوالوس" 

فيكون معنى اسم "نقوالوس"  ؛" ومعناها "الشعب"λαὁςنية: "ومعناها "انتصار"، والثا

ا مركب من בלעםهو "انتصار الشعب". واالسم "بَْلعَام" بالعبرية القديمة " " هو أيض 

" )َعْم( עם" )بََل( ومعناها "انتصار" أو "سيد"، والثانية: "בלاألولى: " ،كلمتين

 ا "انتصار الشعب"، أو "سيدفيكون معنى اسم "بَْلعَام" هو أيض   ؛ومعناها "شعب"

ا رمزيَّا يونانيَّا السم "بَْلعَام"  الشعب". ح أن يكون اسم "نقوالوس" هو اسم  لذا من المرجَّ

العبري، الذي نَعت به المسيح الشخص المسيحي اليوناني صاحب هذه البدعة لتشابه 

 بَْلعَام المجوسي.تعاليمه مع تعاليم 
 

 .، َوأَُحاِربُهُْم بَِسْيِف فَِميآتِيَك َسِريًعا إاِلَّ فَإِن ِيفَتُْب. وَ  -16

وُح لِْلَكنَائِِس. َمْن يَْغلُِب  -17 َمْن لَهُ أُذٌُن فَْليَْسَمْع َما يَقُولُهُ ٱلرُّ

ِ ٱْلُمْخفَى، َوأُْعِطيِه َحَصاةً  ْن يَْأُكَل ِمَن ٱْلَمن 
فََسأُْعِطيِه أَ

تُوٌب الَ يَْعِرُفهُ أََحدٌ بَْيَضاَء َوَعلَى ٱْلَحَصاةِ ٱْسٌم َجِديدٌ َمكْ 

 .َغْيُر ٱلَِّذي يَْأُخذُ 
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َوإِالَّ فَإِن ِي آتِيَك " . وبقوله:يوجد دعوة للتوبة "،فَتُبْ " ( بقول المسيح:16في اآلية )

 الوعيد ". وهذاταχύكلمة "سريع ا" وردت في النص اليوناني " .وعيديوجد  "،اَسِريع  

على ف على ذلك .(16:1ذُكر في )رؤ  هذا قوله، "فَِمي َوأَُحاِربُُهْم بَِسْيفِ " بقوله: هو

ن بتعليم بلعام"، وإن لم وأن تفرز من وسطها هؤالء "المتمسككنيسة بَرغاُمس  جماعة

الحافظ لكنيسته وليس البشر على أن المسيح هو وهذا يدل  .الذي سيفعلتفعل فهو 

 الُخطاة. 

وُح ِلْلَكنَائِِس َمْن لَهُ أُذٌُن فَ " ( يقول المسيح:17في اآلية )  قوله هذا "،ْليَْسَمْع َما يَقُولُهُ ٱلرُّ

َمْن " :هنا ثم يقول .القدس هو الروح الروحن أ(، وكما قيل هناك 7كر في اآلية )ذُ 

فََسأُْعِطيِه أَْن يَأُْكَل " :أوال   ؛ وهوبالمكافأة لمن يغلب يوجد وعد منه هذا هقولفي  "،يَْغِلبُ 

هو"الَمْن" الذي أطعمه هللا للشعب اإلسرائيلي في  "،ٱْلُمْخفَى "الَمنْ  ".ىِمَن ٱْلَمن ِ ٱْلُمْخفَ 

البرية والذي كان ينزل في الصباح من السماء، وكان بنو إسرائيل يلتقطون منه حاجة 

ا من  (. وألن هذا الَمْن كان ينزل من السماء26-4:16اليوم بيومها )خر  قيل عنه "خبز 

"الَمْن الُمخفَى عند هللا". و"الَمْن الُمخفَى" المذكور في  أو "خبز السماء" أو السماء"

العهد القديم، والذي لم يهب الحياة للذين أكلوا منه، كما لم يمنع الموت عنهم، هو رمز 

مسبق لـ"الَمْن الُمخفَى" الحقيقي النازل من السماء الذي هو يسوع المسيح نفسه الواهب 

أَنَا  أَنَا ُهَو ُخْبُز اْلَحيَاةِ..."إلى شخصه مباشرة، بقوله: الحياة. وقد أكد يسوع هذا باإلشارة 

 بقوله: ،بَيَّن هذاوبولس الرسول  ،(41و 35:6)يو  "ُهَو اْلُخْبُز الَِّذي نََزَل ِمَن السََّماءِ 

ا َواِحد ا ُروِحيًّا،" يًّا، ألَنَُّهْم َكانُوا َوَجِميعَُهْم شَِربُوا َشَراب ا َواِحد ا ُروحِ   َوَجِميعَُهْم أََكلُوا َطعَام 

ْخَرةُ َكانَِت اْلَمِسيحَ  (. كما 4و 3:10كور 1)" يَْشَربُوَن ِمْن َصْخَرةٍ ُروِحيٍَّة تَابِعَتِِهْم، َوالصَّ

 أن يسوع المسيح ُولد في مدينة "بيت لحم"، وهو اسم عبري معناه في اللغة العربية

العذراء بز بتجسُّده ووالدته من في بيت الخ -كلمة هللا -"بيت الخبز". وظهور المسيح

ا ِفي ِشْبِه النَّاِس" مريم، بأن يشير إلى  (،7:2)في  "أَْخلَى نَْفَسهُ، آِخذ ا ُصوَرةَ َعْبٍد، َصائِر 

الذي نزل من السماء. وقد قال البعض عن "الَمْن  "الخبز الُمعطي الحياة"أنه هو 

ايا العشر وعصا هارون، بأمر من الُمخفَى"، إنه الَمْن الذي حفظه موسى مع لوحي الوص

 في خيمة االجتماع والذي نُقل فيما بعد إلى قدس األقداس في (8)هللا، داخل تابوت العهد

 هيكل سليمان.

َوأُْعِطيِه َحَصاة  بَْيَضاَء َوَعلَى ٱْلَحَصاةِ ٱْسٌم َجِديدٌ َمْكتُوٌب الَ يَْعِرفُهُ أََحدٌ َغْيُر " :ثاني ا

 ه الحصاة(". عن "الحصاة البيضاء" و"االسم الجديد" هناك تفسيران)هذ ٱلَِّذي يَأُْخذُ 

: هو أنه في المحكمة اليونانية القديمة كان القضاة يحملون حصاة األولالتفسير مقبوالن؛ 

وحصاة سوداء، وعند إصدارهم الحكم على المتهم إن كان مذنب ا يضعون الحصاة بيضاء 
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ا السوداء، ويُحكم عليه بالموت. أما إن  كان المتهم بريئ ا فيضعون الحصاة البيضاء، رمز 

إلى أنه لن يرى الموت، ويُحكم ببراءته. وإن كان هذا الشخص قد ُحكم عليه قبال  بالموت 

ته فإنه يُعطى اسم جديد لم يكن معروف ا به من قبل، ألنه أعتُبر أنه ببرائثم صدر حكم آخر 

، وأن االسم الذي كان يحمله منذ مولده قد قد انتقل من الموت إلى الحياة وُولد من جديد

انتهى بناء  على الحكم األول الذي صدر ضده وجعله في عداد الموتى. في هذه الصورة 

د بعد معموديته يُعطى مالبس  توجد إشارة إلى "سر المعمودية"؛ ألن الشخص الُمعمَّ

ا. كما يُعَطى أ من خطاياه وأصبح طاهر  ا إلى أنه تَبَرَّ أيض ا، من األسقف، اسم  بيضاء رمز 

جديد يسجل في سجل المعمودية، ذلك ألنه انتقل من الموت إلى الحياة وُولد جديد ا في 

 المباريات في المنتصر بأن تقليد يوجد كان روما في أنه هو: الثانيالتفسيرو. المسيح

ألكل الكبرى أو في المعارك الحربية كانت تُقدَّم له حصاة بيضاء تسمح له با الرياضية

مجان ا مدى الحياة في أي مكان من اإلمبراطورية، وهذه الحصاة كان من النُّدرة أن 

تُعَطى ألي شخص كان. وفي هذه الصورة يوجد إشارة إلى "سر الشكر" الذي يُعطى 

ا مجان ا ليس ألي شخص كان، بل فقط لمن قَبِل يسوع المسيح ا على  ربًّا وإله  منتصر 

ا جديد ا. وبهذا ينال وتعمد بقبوله هذا الشيطان  ، الذي ذُكر في"ِإْكِليَل ٱْلَحيَاةِ " ونال اسم 

 (، والمسيح يعطي إكليل االنتصار هذا لمن يغلب.10)اآلية 

هاتان الصورتان، "سر المعمودية" و"سر الشكر"، هما صورة للخيرات السماوية 

الرموز  غير الظاهرة في العالم الحاضر والمعطاة لألبرار، والمخفية تحت َطيْ 

واألسرار اإللهية، والتي ال يعرف أحد اسمها، أي كنه هذه الخيرات السماوية، إال الذين 

ينالون األسرار اإللهية. ألن الذين ينالوا الموهبة هم وحدهم الذين يحسون بها 

 ويدركونها، أما الذين ال ينالون الموهبة فال يعرفون ماهيتها وال اسمها.
 

ٰهذَا يَقُولُهُ ٱْبُن  ِة ٱلَّتِي فِي ثِيَاتِيَرا،الَِك ٱْلَكنِيسَ َوٱْكتُْب إِلَى مَ  -18

ٱهلِل، ٱلَِّذي لَهُ َعْينَاِن َكلَهِيِب نَاٍر، َوِرْجالَهُ ِشْبُه ٱلنَُّحاِس 

 َمْصقُوٍل. نَّقِي ِ 

هة من18في اآلية ) ، المسيح إلى جماعة كنيسة ثياتيرا ( الرسالة الرابعة، وهي موجَّ

"، كانت مشهورة "ثياتيرا ".َوٱْكتُْب إِلَى َمالَِك ٱْلَكنِيَسِة ٱلَّتِي فِي ثِيَاتِيَرا: "ليوحنا بقوله

وكانت  بعبادة "أبل و" إله الشمس وُعرف عندهم بـ"تيرنس"، واشتهرت بتجارة األرجوان

 (.١٤: ١٦ليدية بائعة األرجوان إحدى نساء ثياتيرا )أعمال 

فثم  لم يشير إلى  هو بهذا التعريف "،يَقُولُهُ ٱْبُن ٱهللِ  ٰهذَا" بقوله: ،المسيح نفسه يُعر ِ

لم يشير  كما ،ألن هذا اللقب يشير إلى ناسوته (؛64:26 )مت "اإِلْنَسانِ  اْبنُ " ذاته بأنه
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 .(13:1)رؤ  في كما رآه يوحنا من حيث مجده اإللهي، "اإِلْنَسانِ  اْبنُ  ِشْبهُ " إلى ذاته بأنه

يُظهر إلوهيته وسلطانه وقوته، وقد استخدم لقبه هذا ليوضح  "ٱْبُن ٱهللِ " ذلك أن هذا اللقب

ه رسالة  قاسية  إلى هذه الجماعة. ف المسيح نفسه  كما ذاته المقدَّسة ألنه سيوج ِ يُعر ِ

ِ "بالوصف، بقوله:  هذا  ".َمْصقُولٍ  ٱلَِّذي لَهُ َعْينَاِن َكلَِهيِب نَاٍر، َوِرْجالَهُ ِشْبهُ ٱلنَُّحاِس نَِّقي 

 اْبنُ  ِشْبهُ لـ" هو نفس وصف يوحنا "،ٱْبُن ٱهللِ " للمسيح الذي أشار إلى ذاته هنا الوصف

َوِرْجالَهُ ِشْبهُ . "َعْينَاهُ َكلَِهيِب نَارٍ  الذي رآه في وسط المناير السبع، بقوله: "اإِلْنَسانِ 

 ِ نسانية وهذا يُشير إلى طبيعتيه اإللهية واإل .(15و14:1)رؤ  "َمْصقُولٍ  ٱلنَُّحاِس نَِّقي 

ح أن كما. المتحدتان بدون انفصال أو انقسام أو زوبان أو تشويش  "اإِلْنسَانِ  اْبنُ " يُوض ِ

الذي  -(ὁ λόγοςالكلمة ) -وهذان االسمان هما من ألقاب المسيح "،ٱْبُن ٱهللِ " هو نفسه

، دانيال النبي )قديم األيام(ه صفالذي يو ،اآلب )قديم األيام( مع واحد في الجوهر هو

 (.6:10" )دا النَُّحاِس اْلَمْصقُولِ  َعْينَاهُ َكِمْصبَاَحْي نَاٍر، َوِذَراَعاهُ َوِرْجالَهُ َكعَْينِ " قوله:ب

ح فساد هرطقة شهود يهوه وأمثالهم الذين يقولون إن المسيح أقل من اآلب. وهذا  يُوض ِ
 

 َوَصْبَرَك، أَنَا َعاِرٌف أَْعَمالََك َوَمَحبَّتََك َوِخْدَمتََك َوإِيَمانَكَ  -19

 .َوأَنَّ أَْعَمالََك ٱألَِخيَرةَ أَْكثَُر ِمَن ٱألُولَى

ٱْلَمْرأَةَ إِيَزابََل ٱلَّتِي تَقُوُل  تَدَعُ أَنََّك  ْنِدي َعلَْيَك قَلِيٌل،ٰلِكْن عِ  -20

ِمْن  إِنَّهَا نَبِيَّةٌ، َحتَّى تَُعل َِم َوتُْغِوَي َعبِيِدي أَْن يَْزنُوا َويَْأُكلُوا

 .األَْوثَانِ  حِ ذَبَائِ 

أَنَا َعاِرٌف أَْعَمالََك َوَمَحبَّتََك ": ( يقول المسيح لجماعة كنيسة ثياتيرا19في اآلية )

فهم أنه يعرف مناقبهم، التي هي  بقوله ."َوِخْدَمتََك َوإِيَمانََك َوَصْبَركَ  هذا لهم هو يُعر ِ

َوأَنَّ أَْعَمالََك ": ائال  . ويضيف ق"الصبر"و "اإليمان"و "الخدمة"و "المحبة"األعمال" و"

التي تُظهر هذه  األخيرة قوله هذا يشير إلى أن أعمالهم "،ٱألَِخيَرةَ أَْكثَُر ِمَن ٱألُولَى

ذلك عكس جماعة  ،ولهذا نالوا مدح سيدهم هي أكثر مرضاة  له من األولى،الفضائل 

رسالته بمحبة  (. بهذا يبدأ المسيح4كنيسة أفسس التي تركت محبتها األولى له )اآلية 

  وحنان تجاههم.

ه لهم "لوم" "،ٰلِكْن ِعْنِدي َعلَْيَك قَِليلٌ " :لهم هقولب (20في اآلية )و ذلك  ،برفق هو يوج ِ

إياهم، (. ثم يبي ِن لهم سبب لومه 14كما سبق وقال لجماعة كنيسة برغاموس )اآلية 

توبيخ للقائمين على هذه الكنيسة  يوجدفي قوله هذا  ،"ٱْلَمْرأَةَ إِيَزابَلَ  تَدَعُ أَنََّك " بقوله:

: قول المسيح والتي تُركت منهم بال رادع. ،إِيَزابَل لتقاعسهم تجاه هذه المرأة التي تُدعى
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"المرأة"، المعرفة بأداة التعريف "الـ"، يشير إلى امرأة  معيَّنة معروفة وُمعتَبَرة في 

َها نَبِيَّةٌ، َحتَّى تُعَل َِم َوتُْغِوَي َعبِيِدي أَْن يَْزنُوا ٱلَّتِي تَقُوُل إِنَّ " عنها: قولثم يكنيسة ثياتيرا. 

، من هللا ى إليهاحَ وْ لنبوة وأنه يُ مدعية لأنها  بي ِنيُ  ". قوله هذااألَْوثَانِ  ِمْن ذَبَائِحِ  َويَأُْكلُوا

األوثان  ذبائح وهي تُعل م تعاليم الشيطان وتُغري عبيد المسيح بالزنى واألكل من

كاهن  ،ملك الصيدونيين ابنة أثبعل إِيَزابَل مقتفية خطوات ،عبادة هللا الستئصال

 لذا ؛(34-29:16مل 1التي اشـتهرت بالكفر والدعارة والظلم وسـفك الدماء ) عشتروت

أخذ المسيح ب( 15و14كما في اآليتين )ذلك  .المرأة تلكباسم  المسيح استحقت أن يُسميها

مته إلى "نقوالوس" باللغة اليونانية وأُطلقه على الشخص االسم العبري "بَْلعَام" بعد ترج

( أُطلق المسيح على هذه 20المروج لهرطقة مشابهة لتعاليم بلعام؛ هنا أيض ا في اآلية )

قد تكون من المونتانيين؛ ألنه في  "إِيَزابَل" هذه المرأة المدعوةو ".إِيَزابَلَ " سمالمرأة ا

لهرطقة"المونتانية"، ، مثل ا(9)نشر الهرطقاتفي كنائس آسيا الصغرى كان للنساء دور 

 (.24"الغنوسية"، التي ستُذكر في اآلية ) (، والهرطقة25ستُذكر في اآلية )التي 
 

 .لَِكْي تَتُوَب، َواَل تُِريدُ أَْن تَتُوَب َعْن ِزنَاهَا َوأَْعطَْيتُهَا َزَمانًا -21

قوله هذا  ".َعْن ِزنَاَها ...ِلَكْي تَتُوبَ  ان  َوأَْعَطْيتَُها َزَما ( يقول المسيح:21في اآلية )

 .جلها يُعطي الخطاة فرصة  للتوبةومحبته للبشر التي أل تهوطول أنا يُظهر سعة مراحمه

من شرور داخل الكنيسة ُمفِسدة  أذهان الكثيرين، إال أنه  مع كل ما صنعته إِيَزابَل وأن

كان زن ا جسديًّا كما يُعلم  أعطاها فرصة  من الوقت كي تتوب عن زناها. ذلك إن

النقوالويون، أو إن كان زن ا روحيًّا بخيانة هللا وكنيسته باتباعها التعاليم المضادة للتعليم 

يدل على أنه مع كل ما أظهره نحوها  ، هو"َواَل تُِريدُ أَْن تَتُوبَ " :هقولوب المسيحي الحق.

أَْم حذر منه بولس الرسول، بقوله: "استهانت بذلك. وهذا ما ي لعقابها وطول أناة عليهامن 

. تَّْوبَةِ تَْستَِهيُن بِِغنَى لُْطِفِه َوإِْمَهاِلِه َوُطوِل أَنَاتِِه، غَْيَر َعالٍِم أَنَّ لُْطَف هللاِ إِنََّما يَْقتَادَُك إِلَى ال

َضب ا فِي يَْوِم اْلغََضبِ َولِكنََّك ِمْن أَْجِل قََساَوتَِك َوقَْلبَِك غَْيِر التَّائِِب، تَذَْخُر ِلنَْفِسَك غَ 

  (.6-4:2)رو  الَِّذي َسيَُجاِزي ُكلَّ َواِحٍد َحَسَب أَْعَماِلِه" َواْستِْعالَِن دَْينُونَِة هللاِ اْلعَاِدلَِة،
 

هَا أَنَا أُْلقِيهَا فِي فَِراٍش، َوٱلَِّذيَن يَْزنُوَن َمَعهَا فِي ِضيقٍَة  -22

 .وَن َعْن أَْعَمالِهَاَعِظيَمٍة، إِْن َكانُوا الَ يَتُوبُ 

 هو يعلن عن عقابه المزمع "َها أَنَا أُْلِقيَها فِي فَِراٍش"، ( بقول المسيح:22في اآلية )

وذلك  ين. هذا العقاب قد يكون باألمراضالتي لم تتب، تأديب ا لها ورهبة  لآلخر يَزابَلإلِ 
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بة، إن كان بالتهديد أو وهذا من رحمته ألنه يدبر طرق ا مختلفة  للتو فراش، بإلقائها في

ا  "َوالَِّذيَن يَْزنُوَن َمعََها"، بالعقاب. وهذا العقاب من المسيح لن يكون لها هي فقط بل أيض 

  .ضالالتهاوعاليمها اتباعهم تو ساروا خلفها على خطاهاوخانوا هللا وكنيسته أي كل َمْن 

    أي "،يقٍَة َعِظيَمةٍ فِي ِض " يلقيهموالذين معها إنه  إِيَزابَلثم يقول المسيح عن 

 ،األعداء حتى يصرخوا إليه تائبين باألمراض أو منيجعلهم في ضيق شديد إن كان 

    في النص اليوناني  توردهذه العبارة  ،"إِْن َكانُوا الَ يَتُوبُوَن عَْن أَْعَماِلَها"وذلك 

"ἐὰν μὴ μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς". ا  بقوله هذا هو يعطي أيض 

بالفعل أو  كان ، إنأن يعودوا عما هم فيه من اتباع ألعمالهالشركاء آثامها  رصة  ف

(، وإال فإنه سوف 21فرصة من الوقت )اآلية  إِيَزابَل من قَبل كما أعطى، بالسكوت عنها

ا عقابه لها.  ذلك أن الرب يكره الخطيئة وال يكره الخاطئ بل يطيل أناته يصيبهم هم أيض 

"َوُهَو الَ يََشاُء أَْن يَْهِلَك أُنَاٌس، بَْل أَْن ه، كما يقول بطرس الرسول: عليه حتى يعود إلي

 (.9:3بط  2) "يُْقبَِل اْلَجِميُع إِلَى التَّْوبَةِ 
 

ْقتُلُهُْم بِٱْلَمْوِت. فَ َوأَْوالَدُهَ  -23
َجِميُع ٱْلَكنَائِِس أَن ِي أَنَا هَُو لَُم تَعْ ا أَ

، َوَسأَُجاِزي ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُكْم بَِحَسِب ٱْلفَاِحُص ٱْلُكلَى َوٱْلقُلُوبِ 

 .أَْعَمالِهِ 

 قد يعني "،َوأَْوالَدَُها" قوله ".َوأَْوالَدَُها أَْقتُلُُهْم بِٱْلَمْوتِ " يقول المسيح: (23)في اآلية 

الطبيعيين، أو قد يعني المتبن ِين أفكارها والملتقين معها فكريًّا وروحيًّا  إِيَزابَلأوالد 

 الَِّذيَن يَْزنُوَن َمعََها"" مسكين برذائلها، الذين اتُِّخذوا منها كأوالد لها، وهؤالء هموالمت

يكون بالموت  قد ،"أَْقتُلُُهْم بِٱْلَمْوتِ " :هقولب عقابه لهموالمذكورون في اآلية السابقة. 

ْلِقيَها أُ " (22اآلية )كما قيل في  يكون قد أو ،يوم استعالن دينونة هللا العادلةالروحي في 

بون بالموت الجسدي بربطهم في فراش األمراض واألسقام التي سيُضرَ  أي ،فِي فَِراٍش"

ب وليس لالنتقام ولتحذير وهذا العقاب "بالموت"، هو للتأدي .(11بها، كما ذُكر في )اآلية 

  .اآلخرين

 ".فَاِحُص ٱْلُكلَى َوٱْلقُلُوبِ َجِميُع ٱْلَكنَائِِس أَن ِي أَنَا ُهَو ٱلْ لَُم فَتَعْ " المسيح هنا:كما يقول 

أنه عندما يرى الجميع عقابه لها ولمن يتبعها، ال ينساق معها الباقون  قوله هذا يعني

في الكتاب المقدس، "الُكلَى" تعني دواخل اإلنسان،  .حرفون عن التعليم القويم للكنيسةوين

هذا يلبس الرهبان حول ألنها مصدر الرغبات الجنسية ألنها مرتبطة بالجهاز التناسلي. ل

خصرهم حزام )زنار( من الجلد، ألنه مأخوذ من حيوان ميت، داللة على تعففهم بإماتتهم 

للشهوات األرضية الجسدية المعابة والرغبات الجنسية. و"القلوب" تعني الحياة الداخلية، 
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ا  ألنها مركز العواطف وداللة أم على أفكار اإلنسان وما يضمره داخله، إن كان خير 

ا.  سيُحَكم على  يعني أنه وهذا "،َوَسأَُجاِزي ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُكْم بَِحسَِب أَْعَماِلهِ " :قولثم يشرًّ

ا بحسب أعماله الخفية، وبحسب  كل إنسان ليس فقط بحسب أعماله الظاهرة، بل أيض 

ه ضميره وأفكاره وما في قلبه ودواخله. كما يعني أن أعمال كل إنسان هي التي تحكم علي

ا، وهذا يظهر عدل هللا. ا أو شرًّ  ويدان من أجلها، إن كانت خير 
 

َوٰلِكنَّنِي أَقُوُل لَُكْم َولِْلبَاقِيَن فِي ثِيَاتِيَرا، ُكل ِ ٱلَِّذيَن لَْيَس لَهُْم  -24

ْيطَاِن، َكَما  ٰهذَا ٱلتَّْعلِيُم، َوٱلَِّذيَن لَْم يَْعِرفُوا أَْعَماَق ٱلشَّ

 .ي َعلَْيُكْم ثِْقالً آَخرَ يَقُولُوَن، الَ أُْلقِ 

َوٰلِكنَّنِي أَقُوُل لَُكْم " بقول المسيح: األولى، فِي ثِيَاتِيَرا ( توجد مجموعتين24في )اآلية 

 وتعاليمها إِيَزابَلوهؤالء هم الذين لم يتبعوا  "،ُكل ِ ٱلَِّذيَن لَْيَس لَُهْم ٰهذَا ٱلتَّْعِليمُ ، َوِلْلبَاقِيَن 

َوٱلَِّذيَن لَْم يَْعِرفُوا أَْعَماَق ٱلشَّْيَطاِن، َكَما " بقول المسيح: الثانيةيسة. والمضادة لتعليم الكن

أَنَا َعاِرٌف أَْيَن تَْسُكُن، " ح لجماعة كنيسة بَرغاُمس:يسقول الم( ب13:2في )رؤ  ".يَقُولُونَ 

في أما  .هناك ، كما قيلير إلى مجاورتهم للمعابد الوثنيةيش هو "،َحْيُث ُكْرِسيُّ ٱلشَّْيَطانِ 

يشير هو ف "،َوٱلَِّذيَن لَْم يَْعِرفُوا أَْعَماَق ٱلشَّْيَطانِ " لجماعة كنيسة ثياتيرا: هبقول (24)اآلية 

 "،أَْعَماَق ٱلشَّْيَطانِ "استعملوا عبارة  الذين (10)هراطقة "الغنوسيين"الوعقائد تعاليم إلى 

ولس الرسول في مقاومته لهذا الفكر القديس بإن هللا. كما ادعو أنهم أدركوا أعماق أسرار 

وَح  . َما أََعدَّهُ هللاُ ِللَِّذيَن يُِحبُّونَهُ " الغنوسي، يقول: فَأَْعلَنَهُ هللاُ لَنَا نَْحُن بُِروِحِه. ألَنَّ الرُّ

ُروُح الَّ ألَْن َمْن ِمَن النَّاِس يَْعِرُف أُُموَر اإِلْنَساِن إِ . يَْفَحُص ُكلَّ َشْيٍء َحتَّى أَْعَماَق هللاِ 

ا أُُموُر هللاِ  .اإِلْنَساِن الَِّذي فِيهِ  (، 11-9:2كو 1) الَ يَْعِرفَُها أََحدٌ إِالَّ ُروُح هللاِ"هكَذَا أَْيض 

كان سيمون قد و أن الذي يدرك ويفحص أعماق هللا هو روحه القدوس. بذلك مبين ا

 ،رطوقية في عصر الرسلالمسيحية اله( أول من َمثَّل التعاليم الغنوسية 9:8الساحر )أع 

ى في  إذ ادعى أن شريكته هيالنة هي "الباراكليت" وهي قوة هللا المؤنثة، لهذا يُسمَّ

الكنيسة المسيحية "رئيس الهراطقة" و"أبو الهراطقة"، كما قال عنه القديس كيرلس 

، هذا الذي جاء عنه في سفر يمون الساحر هو مصدر ُكِل  هرطقةس» األورشليمي:

 «.ل، أنَّه أراد أن يشتري بالمال نعمة الروح القدسأعمال الرس

  بهذا القول لم ."الَ أُْلِقي َعلَْيُكْم ثِْقال  آَخرَ " لجماعة كنيسة ثياتيرا: ثم يقول المسيح

في  قولما يخفيف ا، ك يعسر حمله بل حمال   ثقيال   األدبي حمال   هناموسع المسيح لهم يض

العبارة  (. هذه30:11 )مت "ي َهي ٌِن َوِحْمِلي َخِفيفٌ ألَنَّ نِيرِ " :مت ىرة اإلنجيلي ابش

هي نفس العبارة التي ُكتبت من الرسل والمشايخ  ،"الَ أُْلِقي َعلَْيُكْم ثِْقال  آَخرَ " للمسيح
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"إِلَى اإِلْخَوةِ الَِّذيَن ِمَن األَُمِم فِي  رسالتهم التي وجهوهاالذين اجتمعوا في أورشليم في 

وُح اْلقُدُُس " بقولهم لهم: ،(23:15)أع  وِريَّةَ َوِكيِليِكيَّةَ"أَْنَطاِكيَةَ َوسُ  ألَنَّهُ قَْد َرأَى الرُّ

 (.28:15)أع  َونَْحُن، أَْن الَ نََضَع َعلَْيُكْم ثِْقال  أَْكثََر، َغْيَر هِذِه األَْشيَاِء اْلَواِجبَِة"

 . أَِجيءَ َوإِنََّما ٱلَِّذي ِعْندَُكْم تََمسَُّكوا بِِه إِلَى أَنْ  -25

 بهذا هو "،َوإِنََّما ٱلَِّذي ِعْندَُكْم تََمسَُّكوا بِِه إِلَى أَْن أَِجيءَ " ( يقول لهم:25في اآلية )

" التي لديهم والمذكورة في الصبر"و "اإليمان"و "الخدمة"و "المحبةاألعمال" و"يشير "

، كما المجيء الثاني النهاية، أي إلىيعني إلى  "،إِلَى أَْن أَِجيءَ " وقوله: (.19اآلية )

هة إلى الكنيسة ككل سيُذكر في اآلية التالية.  هة من المسيح هي موجَّ هذه الوصية الموجَّ

 (.11:1في كل مكان زمان في شخص جماعة كنيسة ثياتيرا، كما ذُكر في )رؤ 

لقرن األول ذلك أنه في ا ،"إِنََّما ٱلَِّذي ِعْندَُكْم تََمسَُّكوا بِهِ " في قول المسيح هناكما أنه 

الكنيسة خطرين عظيمين تهدد أصول اإليمان المسيحي وعقيدته في شخص واجهت 

: من اليهود، الذين رأوا في المسيحية بدعة  ألنها تُعطي لقب الخطر األول ،(11)المسيح

"هللا" للمسيح، واليهود يرفضون كل عقيدة توحي بعدم وحدانية هللا. كما أنه ألن اليهود 

القول عن المسيح  سيحيين لم يكن باستطاعتهم أن يقبلوا في ذلك الوقتالذين أصبحوا م

: هو الفلسفات الوثنية؛ ألن أتباع الفلسفات الوثنية شعروا الخطر الثانيو ".هلل "ابن

بالحاجة للتوفيق بينها وبين المسيحية. من هذه الفلسفات الوثنية الهرطقة "الغنوسية 

 والتي خرجت منها العديد من الهرطقات.(، 24اآلية ) المسيحية"، ذُكرت في 
 

 ايَِة، فََسأُْعِطيِه ُسْلطَانًاَوَمْن يَْغلُِب َويَْحفَظُ أَْعَمالِي إِلَى ٱلن ِهَ  -26

 .َعلَى ٱألَُممِ 

قوله  ".إِلَى ٱلن َِهايَةِ  َوَمْن يَْغِلُب َويَْحفَُظ أَْعَماِلي" ( يقول يسوع المسيح:26في اآلية )

 عملبال ،تهانهاي حتى في كل لحظٍة من حياته لباغ أن يكون إنسانأن على كل  هذا يعني

وغير  خالل حياته على األرض يسوع المسيح بكل ما عمل وعلَّم وأوصى به اتمسك  م

ا إياه اناكر   ر من يشاء  قول يدحض هذا قولهو .ربًّا وإله  فاسدي العقيدة القائلين إن هللا يبر ِ

  .العدل إلى هللا الكلي العدل والفائق الصالح عدم ويهلك من يشاء؛ ألنهم بهذا ينسبون

"األمم" يقصد بهم أحيان ا كثيرة  ".ا َعلَى ٱألَُممِ فََسأُْعِطيِه ُسْلَطان  " ثم يقول المسيح:

، إن لمسيحالشعوب بوجٍه عام من المقاومين لكافة  هو المقصود بهمفأما هنا  ،الوثنيين

يبي ِن أن السلطان هو سلطانه، وهو  لمسيحلقول ال هذاكانوا من اليهود أو من غير اليهود. 

سلطانه مع  مشاركة اإلنسان للمسيح في إمكانية يعنيو .ويعطيه لمن يشاءيُعَطى منه، 
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احتفاظ المسيح بالسطان لنفسه، ذلك كأبناء الملوك بالتبني، وليس بالطبيعة، الذين 

اية، أي في يوم الدَّين، جميع يستمدون سلطان ا لهم من سلطان الملوك. بمعنى أنه في النه

الذين غلبوا بتمسُّكهم بإيمانهم المسيح وبأعمالهم المرضية له سيُعطون منه سلطان ا ليدينوا 

المسيح، أي سيكونون هم أنفسهم دينونة  لكل الذين لم يعملوا بتعليمه  األمم بمثولهم أمام

ما بسبب االضطهاد أو وكذلك لكل الذين رفضوه وأنكروا إيمانهم به بأنه رب وإله، إ

بسبب اتباعهم أصحاب البدع الخارجين عن اإليمان المسيحي القويم، وأيض ا لكل الذين 

 ارتبطوا بأباطيل العالم، وغير التائبين المتعللين بعلل الخطايا. 

       " تمسكوا" من كل المسيح به وعد الذي "َعلَى ٱألَُممِ  انِ طَ لْ سُ الْ بِ " الوعد وهذا

 االثني تالميذه به ووعد سبق ،(26 اآلية" )حفظ"و( 26 اآلية" )غلب"و( 25 اآلية)

ِ  َمتَى َجلََس اْبُن اإِلْنَساِن َعلَى" عشر، بقوله: ا َعلَى اثْنَْي  َمْجِدِه، ُكْرِسي  تَْجِلُسوَن أَْنتُْم أَْيض 

فالرسل وجميع  (.28:19)مت  تَِدينُوَن أَْسبَاَط إِْسَرائِيَل االثْنَْي َعشََر" ُكْرِسيًّا َعَشرَ 

المؤمنين الذين بيسوع المسيح غلبوا وحفظوا الوصية سيدينون بإيمانهم وبأعملهم الذين 

 لم يؤمنوا به ولم يعملوا بوصاياه.
 

ٍف، َكَما فَيَْرَعاُهْم بَِعًصا ِمْن َحِديٍد، َكَما تُْكَسُر آنِيَةٌ ِمْن َخزَ  -27

 .ِمْن ِعْنِد أَبِي أََخْذُت أَنَا أَْيًضا

وهنا في   "،َعلَى ٱألَُممِ  افََسأُْعِطيِه ُسْلَطان   ...َمْن يَْغِلبُ " ( قال المسيح:26اآلية ) في

ا ِمْن َحِديٍد، َكَما تُْكَسُر آنِيَةٌ ِمْن َخَزفٍ " ( يقول:27هذه اآلية )  المعنى ".فَيَْرَعاُهْم بِعَص 

ا،بإيمانه بيسوع المسيح  يغلب نْ (، هو أن مَ 27و 26لآليتين ) العام هذه  فبغلبته ربًّا وإله 

وهذا السلطان ذُكر  ،كون له سلطان ليرعى ويُدين األممسي عصا من حديدكال التي هي

 ، وليس(12)اآلية السابقة، والرعاية الخاصة بالمسيح وهو يعطيها لمن يغلب للتأديب

 بمعنى أن الرسل وجميع .أو إن كان في يوم الدينونة للُملك، إن كان في هذه الحياة

المؤمنين بيسوع المسيح بصالبتهم بإيمانهم وبأعملهم غلبوا وحفظوا الوصية حتى نهاية 

حياتهم، في يوم الدينونة سيكونون هم أنفسهم دينونة لهؤالء لم يعملوا بوصاياه من 

المسيحيين والذين ولم يؤمنوا به، كما ذُكر في اآلية السابقة. وهؤالء جميع ا ستكسر 

 قديسيه. ف أمام صالبةتبريراتهم الهشة كالخز

تنبأ  يوضحة ما ". قولهِمْن ِعْنِد أَبِي اَكَما أََخْذُت أَنَا أَْيض  " :عن نفسه قول المسيحثم ي

ا بِِشْرَعِة َعلَى ِصْهيَْوَن َجبَِل قُْدِسِه.  أُقِْمُت ِمْنهُ َمِلك اأَنَا " بقوله: ه،به داود النبي عن ُمْنِذر 

بُّ قَاَل ِلي،  ِ. الرَّ ب  أَْنَت اْبنِي، أَنَا اْليَْوَم َولَْدتَُك. اْسأَْلنِي فَأُْعِطيََك األَُمَم ِميَراث ا َلَك، الرَّ

" َوعَاٍء ِمْن فََخارٍ  ِمثْلَ  َوتَْسَحْقُهمْ ِمْن َحِديٍد.  فَتَْرَعاُهْم بَعََصاأَقَاِصَي األَْرِض.  وأَُمل ُِكَك َجِميعَ 
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مسيانية، أي التي تشير إلى المسيح. (، وهذا المزمور من أهم المزامير ال9-6:2)مز 

الكلمة( يقول هنا إنه سيُعطي العصا المعطاة له من اآلب لمن يغلب  -فالمسيح )االبن

وهذا ال يعني أنه يأخذ شيئ ا ليس له وال يملكه، بل هو يأخذ ما  ،ويحفظ أعماله إلى النهاية

 ؛ ألنه كما يقول:(15:16)يو  "ِلي ُكلُّ َما ِلآلِب ُهوَ " له وما يملكه، وهذا يتبيَّن من قوله:

(. كما أن قوله هذا هنا ال يعني أنه أقل من اآلب، 10:14)يو  أَنَا فِي اآلِب َواآلَب فِيَّ""

الذي  (σάρξ)أي بجسده اإلنساني  ،بطبيعته اإلنسانية ألنه هنا يتكلم بصفته اإلنسانية،

إلنسانية هذه متحدة مع طبيعته او .ك على البشر في جميع أقاصي األرضظهر به ليمل

اليونانية توجد كلمتان لكلمة "جسد" المذكورة في اللغة  ة اإللهية بصفة خاصة جدًّا.تطبيع

"، وتعني: "لحم" )للتوضيح، σάρξ" هي :األولىفي الترجمة العربية لإلنجيل المقدس؛ 

"(، "جسم"، "جسد طبيعي"، "طبيعة بشرية". meatيس "" ولfleshباإلنجليزية "

 "، وتعني: "جسد"، "جسد حي"، "جسد للمسيح".σῶμαهي " :انيةالثو
 

ْبِح. -28  َوأُْعِطيِه َكْوَكَب الصُّ

وُح لِْلَكنَائِسِ  -29  .َمْن لَُه أُذٌُن فَْليَْسَمْع َما يَقُولُهُ الرُّ

ْبحِ " ( يقول المسيح عن َمْن يغلب:28في اآلية ) "كوكب  ".َوأُْعِطيِه َكْوَكَب الصُّ

بوحي هللا لبلعام  كما قيل ،(13)ور هنا هو نجم داود الذي يشير إلى المسيحالصبح" المذك

(؛ هذه 17:24)عد  يَْبُرُز َكْوَكٌب ِمْن يَْعقُوَب، َويَقُوُم قَِضيٌب ِمْن إِْسَرائِيَل"" بن بعور:

اآلية من سفر العدد تُقرأ في الكنيسة األرثوذكسية في صالة غروب عيد الميالد. وقد أكد 

أَنَا أَْصُل " بقوله عن ذاته:إلى أنه هو نجم إسرائيل الذي أُوحي به من هللا )اآلب(، المسيح 

ْبحِ اْلُمنِيرُ   دَاُودَ. كَْوَكُب الصُّ
يَّةُ  أن كما الميالد، نجمة أتت هنا (؛ من16:22)رؤ  "َوذُر ِ

 . نجم بواسطة المسيح يسوع إلى اهتدوا المجوس

ْبحِ َوأُعْ " هنا لمسيحل قولكما أن هذا ال  فسيعطيه يغلب نْ مَ  أن يعني ،"ِطيِه َكْوَكَب الصُّ

بطرس كما قول  ،"بهاءه" سيعطيه المسيح ماكالصبح".  كوكب" هو الذي رمَزه، المسيح

ْبحِ فِي قُلُوبُِكْم" النََّهاُر، َويَْطلََع َكْوَكبُ  يَْنفَِجرَ  إِلَى أَنْ " الرسول:  (.19:1 بط2) الصُّ

ا نوركما  ذا الدهر الحاضر،في ه يغلب نْ مَ  فيضيء نور في الدهر اآلتي،  هسيُضيء أيض 

 .(43:13" )مت فِي َملَُكوِت أَبِيِهمْ  األَْبَراُر َكالشَّْمِس  يُِضيءُ  "ِحينَئِذٍ   كقول يسوع المسيح:

وُح ِلْلَكنَائِِس " (:29قول المسيح في اآلية ) ي ف ذُكر "،َمْن لَهُ أُذٌُن فَْليَْسَمْع َما يَقُولُهُ الرُّ

 (.7اآلية )
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 حواشي 

 األصحاح الثاني

أَسيا  المنطقة التي فيها السبع الكنائس،( مدينة أفسس تقع غرب األناضول، وكانت عاصمة 1)

أسس بولس الكنيسة فيها وخدمها ثالث سنين، وهي مركز أتعاب يوحنا الرسول في األيام الصغرى. 

مة في أيام الرومان، وقد ذكرت في سفر أعمال وكانت هذه مدينة لها شهرة عظي األخيرة من حياته.

(، حين كان بولس الرسول في أفسس وهناك اشتكى ضده ديمتريوس، صانع 19الرسل األصحاح )

هياكل فضة ألرطاميس، أنه ينادي بأن أرطاميس وغيرها من اآللهة المماثلة لها ليست بآلهة حقًّا. في 

، في سفر أعمال الرسل وفي رسالة بولس الرسول العهد الجديد هناك إشارات كثيرة لكنيسة أفسس

إلى أهل كولوسي وفي رسالته إلى تلميذه تيموثاوس. كما كتب بولس الرسول رسالة  خاصة  إلى أهل 

أفسس، ألنه على ما يبدو أنه كان يوجد فيها بعض الهرطقات مما استوجب على بولس الرسول كتابه 

 ي القائمين عليها.رسالته الخاصة إلى جماعة هذه الكنيسة، أ

أية : »إن "مالك الكنيسة" هو "مالكها الحارس"يقول أنثيموس بطريرك أورشليم في القول ( 2)

خطيئة يا تُرى اقترف المالك غير الجسماني المضبوط في يمين الرب، والالمع ككوكب ألجل نقاوة 

لحاجة إلى كتابة ترسل إلى طبيعته وقداسته حتى يسوغ أن يقال له تب، كما هو مذكور فيما بعد. وما ا

المالك الموجود في أيدي المتكلم والذي هو كائن عقلي ال يحتاج إلى السمع. الجواب. أن نفهم أن 

المراد بمالك كنيسة أفسس ليس المالك حاميها وحارسها. بل جماعة المسيحيين الذين في أفسس كما 

( "من له أذن فليسمع ما يقوله الروح 7يتضح ذلك جليًّا من قول اإلنجيلي نفسه فيما بعد )اآلية 

للكنائس". فقد قال للكنائس ولم يقل للمالك. ألنه في هذا األصحاح كله متى ُسمعت كلمة مالك فافهم 

إنما يكون بواسطة المالك معلمهم ونصيرهم.  ألن تعليم التالميذ ما يجب عليهم ؛بها كنيسة المسيحيين

قد أَلََف الفضائل أو الرزائل التي لمن يكونون تحت وال بدع فالنصير من طبيعة الحال يكون 

 «.رعايته

إنهم أصحاب بدعة، وال يُعَرف بالتأكيد »( عن "النقوالويين"، يقول القديس إكلمندس اإلسكندري: 3)

سها الذي نسبت إليه تلك الشيعة اسمها. لكن من المعروف أن هؤالء النقوالويين هم شيعة  من هو مؤس ٍ

 أتباع إن النقوالويين هم»ويقول القديس ايرينيوس: «. التعليم القويم للكنيسة مسيحية خارجة عن

نقوالوس األنطاكي الدخيل )"الدخيل" هو الشخص الذي كان أصال  وثنيًّا ثم اعتنق الديانة اليهودية( 

تة  ( ثم ضل فابتدع عقائد ممقو5:6أحد الشمامسة السبعة الذين أقامهم الرسل ألجل خدمة الموائد )أع 

ويُعتبر نقوالوس أول هرطوقي في تاريخ الكنيسة، وقد أُطلق على أتباعه اسم «. وأعماال  قبيحة

"النقوالويين". وكانت هذه الشيعة تعارض قرارات الرسل والشيوخ الذين اجتمعوا في مجمع في 

حية م، وأجازوا فيه قبول األمميين )غير اليهود( إلى المسي50( حوالي سنة 6:15أورشليم )أع 

مباشرة  دون الدخول في اليهودية أوال ، وبذلك لم يفرضوا على األمميين عند قبولهم المسيحية وجوب 
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(، إنما فقط العمل بقرارات هذا 24:15تطبيق الشريعة الموسوية، مثل حفظ الناموس والختان )أع 

ا ذُبَح لِألَْصنَاِم، َوعَ المجمع، الذي أُقروا فيه أن عليهم االمتناع  نَا"َعمَّ       "ِن الدَِّم، َواْلَمْخنُوِق، َوالز ِ

ذكر في يُ ألشياء خالف ا لقرار الرسل، كما (. وكان النقوالويون يبيحون ألتباعهم هذه ا29:15)أع 

: هي هرطقة األولى. ألنه في ذلك الوقت كان هناك هرطقتان؛ من سفر الرؤيا (15و14اآليتين )

νόμιμος( "nomimos ،)شرعيون"، باليونانية ""حزب الغيورين على ناموس موسى" أو "ال

"، وكان أتباعها يدعون إلى التمسك بالشريعة اليهودية الموسوية legalistالذين يطلق عليهم "

: هي بدعة النقوالويين التي عملت على فصل المسيحية كليًّا عن الثانيةوتطبيقها في المسيحية. و

شيء تنهي عنه. ويبدو أن بدعة "النقوالويين"  الشريعة اليهودية الموسوية عن طريق عمل كل

فأغروا المؤمنين بالوالئم في الهياكل الوثنية وتناول  ظهرت كردة فعل متطرفة ضد الهرطقة األولى.

عن االسم  لحم الذبائح المقدمة لألوثان واقتراف الفواحش المقترنة بها في تلك الهياكل وتلك الوالئم.

 (.15نيقوالوس انظر اآلية )

( بعد سقوط اإلنسان بأكله من شجرة معرفة الخير والشر، لعدم طاعته الوصية اإللهية، بقول هللا 4)

ا َشَجَرةُ َمْعِرفَِة اْلَخْيِر َوالشَّر ِ فَالَ تَأُْكْل ِمْنَها" "له:  (، ولعدم التفافه إلى وعيد الرب، بقوله 17:2)تك َوأَمَّ

(، أخرجه هللا من عدن وأغلق الفردوس في وجهه، 18:2)تك  ت ا تَُموُت"ألَنََّك يَْوَم تَأُْكُل ِمْنَها َموْ له: "

بُّ اإِللهُ " . َواآلَن لَعَلَّهُ يَُمدُّ يَدَهُ َويَأُْخذُ  ،َوقَاَل الرَّ ُهَوذَا اإِلْنَساُن قَْد َصاَر َكَواِحٍد ِمنَّا َعاِرف ا اْلَخْيَر َوالشَّرَّ

ا َويَأْكُ  (. وبذلك أصبح اإلنسان بحكم هللا قابال  22:3)تك  "ُل َويَْحيَا إِلَى األَبَدِ ِمْن َشَجَرةِ اْلَحيَاةِ أَْيض 

في الكنيسة في جناز الموتى  صالة الحل ، ذلك كما يقالوذلك لئال يصبح الشر عادم الزوالللموت، 

خالف  أيها الرب إلهنا. يا من بحكمته التي ال توصف خلق اإلنسان من تراب... ولما»: األرثوذكسية

أمره، وغير صورته ولم يحفظ وصيته... أمر بتعطف بمشيئته اإللهية... بأن هذا االختالط والتركيب 

والرباط الغامض الذي منه ينفك وينحل. فتنفصل الروح إلى حيث أخذت وجودها، وتبقى إلى يوم 

  «.القيامة العامة، وينحل الجسم إلى ما تألف منه. ذلك كي ال يصير الشر عادم الزوال

لنسبة آلباء الكنيسة، كان آدم في حالٍة من الشركة مع هللا، من خالل خلق هللا له ووضعه في با

الفردوس، وهللا لم يُعِطه وصية عدا وصية واحدة، وهي عدم األكل من "شجرة معرفة الخير والشر" 

بيته في (. وهذا المنع من هللا، بالنسبة آلباء الكنيسة، كان له صفة تحضير لإلنسان وتث17:2)تك 

الخير حتى يأتي إلى األكل في الوقت المناسب من "شجرة الحياة". "شجرة الحياة" بالنسبة آلباء 

الكنيسة هي الالهوت السري، وأنه بتجسد يسوع المسيح أعيد فتح الفردوس وأصبح اإلنسان مع 

وهي  األبدية،المسيح يستطيع أن يأكل من شجرة الحياة وكل من يأكل منها يحيا، إنها صورة الحياة 

ا لـ"سر الشكر"، الُمعطي الحياة األبدية، إنه  وعد بالقيامة. كما أن "شجرة الحياة" يمكن أن تكون رمز 

الشركة مع هللا، أي المشاركة في الحياة اإللهية والتأله بالنعمة، بسبب االمتالء بنعمة هللا. كما قال 

      َويَْشَرُب دَِمي فَلَهُ َحيَاةٌ أَبَِديَّةٌ، َوأَنَا أُقِيُمهُ  (μου τὴν σάρκα) ِجْسِميَمْن يَأُْكُل "لليهود:  يسوع

      ِجْسِميَمأَْكٌل َحٌق َودَِمي َمْشَرٌب َحٌق. َمْن يَأُْكْل ( σάρξ μου) ِجْسِميفِي اْليَْوِم األَِخيِر، ألَنَّ 

(μου τὴν σάρκα)  َِمْن يَأُْكْل هذَا  .. يَأُْكْلنِي فَُهَو يَْحيَا بِي.فََمنْ ... َويَْشَرْب دَِمي يَثْبُْت فِيَّ َوأَنَا فِيه

منه  (. وهذا لمن يتناول منه عن استحقاق، أما من يتناول58 - 54:6)يو اْلُخْبَز فَإِنَّهُ يَْحيَا إِلَى األَبَِد" 

ِ، أَيُّ َمْن أََكَل هذَا اْلُخْبَز، أَْو َشرِ بدون استحقاق فله دينونة، كما يقول بولس الرسول: " ب  َب َكأَْس الرَّ

ا فِي  ب ِ بِدُوِن اْستِْحقَاق، يَُكوُن ُمْجِرم  ألَنَّ الَِّذي يَأْكُُل ... َودَِمهِ  (σώματος τοῦ κυρίου) َجسَِد الرَّ
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ب ِ  (. في 29-27:11كور 1) "َويَْشَرُب بِدُوِن اْستِْحقَاق يَأُْكُل َويَْشَرُب دَْينُونَة  ِلنَْفِسِه، َغْيَر ُمَمي ٍِز َجَسدَ الرَّ

 هي :األولىاليونانية توجد كلمتان لكلمة "جسد" المذكورة في الترجمة العربية لإلنجيل المقدس؛ اللغة 

"σάρξ" (sarx" (، وتعني: "لحم" )للتوضيح، باإلنجليزيةfleshيس "" ولmeat ،"جسم" ،)"

د حي"، (، وتعني: "جسد"، "جسsoma" )σῶμαهي " :الثانية"جسد طبيعي"، "طبيعة بشرية". و

 "جسد للمسيح".

( حتى نهاية القرن األول الميالدي تقريب ا، بشكل عام، كان العدو األول للمسيحية الذي يضطهد 5)

    ضطهاد عنيف ضد الكنيسة ألن اليهود هم الذين بدأوا با ؛الكنيسة ومؤمنيها هو المجمع اليهودي

ان بعد ذلك؛ إذ أن اإلمبراطورية لمسيحيين فقد كوا للمسيحية أما اضطهاد الرومان .(9:11)أع 

الرومانية تسامحت وتساهلت مع ديانات شعوب البالد التي كانت تسيطر عليها، لذلك تركت لليهود 

حريتهم الدينية في العبادة. وألن حكام البالد الرومان لم يستطيعوا في بداية األمر التفريق بين 

و مذهب ا من الشيع اليهودية، لذلك تركوا لها نفس شيعة  أالمسيحية  اروالمسيحية واليهودية فقد اعتب

صبحت ديانة  مستقلة  أا انفصلت المسيحية عن اليهودية ودمعب لكنرية التي كان يتمتع بها اليهود. الح

ليس دفاع ، والمسيحيين لمسيحيةا عنيف ضدال هااضطهاد بدأت السلطة الرومانية عن الديانة اليهودية

الئحة  وارفعو والمسيحيين شائعات مضادة للمسيحية وانشرألن اليهود بل  ،عن الديانة اليهودية

شكاوى للسلطات الرومانية تتهم المسيحيين بممارسة الجنس الجماعي في الكنيسة، أو أماكن تجمعهم 

تتهمهم بأكل لحوم ووعي إلقامة الصلوات الجماعية. األسبوعي، الذي هو اجتماعهم الليتورجي األسب

واضحة وصريحة لإلفخارستيا مشوهين بتلك التهمة سر الشكر الذي تناول فيه  البشر، في إشارة

تتهم المسيحية بأنها ديانة ضد  ماالدموية التي من الخبز والنبيذ. كالمسيحيون الذبيحة غير 

 اإلمبراطور ألنها ال تتعبد له. أما التهمة العظمى التي وجهت للمسيحيين فهي أنهم يتعبدون إلله يُدعى

غير اإلمبراطور. وهذه التهم توجد  آخر (κυριὁςأي أنهم يخضعون لسلطة سيد ) ،(κυριὁς)لسيد 

هة ضد المسيحيين كما ورد في رد القديس  في صيغة اتهام رسمي من السلطات الرومانية موجَّ

ا أن اليهود هم المسئولون عن نشر هذه  يوستين الشهيد على اليهودي تريفون، ويوضح يوستين أيض 

تلك االتهامات كل من ترتليان والحكيم المجاهد العالمة  سجل طبيعةت، كذلك من بعده يُ الشائعا

 أوريجانوس، كما يُسميه القديس أثناسيوس.

( بَرغاُمس هي العاصمة القديمة لمقاطعة ميسيا بآسيا الصغرى، ثم أصبحت فيما بعد مدينة أفسس 6)

ا لصناعة هي العاصمة السياسية وكان يقيم فيها الحكام الروما ا كبير  ن. وقد كانت برغامس مركز 

 الرقوق، الجلود التي كانت تستخدم للكتابة عليها قبل معرفة الورق. واسم "رقوق" في اللغة الالتينية

"parchemint" مأخوذ من اسم هذه المدينة. كما كان يوجد فيها مكتبة الملك "Attalus،"  وهي

مائتي ألف مجلد أضافتها الملكة كليوباترا إلى مكتبة  بشهرة مكتبة اإلسكندرية وكانت تحتوي على

 اإلسكندرية.

( "بَْلعَام"، هو بَْلعَام بن بعور الذي قدم له باالق ملك الموآبين هدايا والتمس منه أن يلعن من قلبه 7)

، لكنه بني إسرائيل. فلم يستطع بَلعام أن يلعنهم ألن قوة  إلهية  منعته عن ذلك بل دعا لهم بالعزة والقوة

رغبة  منه في إرضاء الملك باالق، أشار على الملك أن يضع أمام اإلسرائيليين مأكوالت من الذبائح 

المقدمة تقدمة لألوثان وأن يعرض النساء أمامهم، كي يأكلوا فيشبعوا ويندفعوا إلى رزيلة الدعارة 

كان و(. 25 -22كان )عد وهكذا  ثم يسهل التغلب عليهم والظفر بهموالفجور فيبتعد هللا عنهم ومن 
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بَْلعَام بن بعور مجوسيًّا، كما ملوك المجوس الذين أتوا من المشرق ليسجدوا ليسوع المسيح ملك 

الملوك المولود في بيت لحم. وهكذا بحضور المجوس الثالثة وسجودهم وتقديمهم هداياهم للطفل 

 في إغضابه هللا.المضطجع في المزود، قدموا بشخصهم توبة المجوس عما فعله بَلعام 

       محفوظ ا داخل هيكل سليمان في أرشليم إلى أن دمرهما البابليون عام ظل ( تابوت العهد 8)

ق.م، واختفى تابوت العهد بما فيه. وبحسب التقليد اليهودي، يقال إن المالئكة حملوا تابوت  587

 الهيكل يوم مجيء الرب. العهد بما فيه إلى السماء وخبأته هناك إلى أن تُعيده عندما يُبنى

ا بين ( كان ادعاء النبوة في كنائس آسيا الصغرى التي كان مؤمنوها من أصل وثني، معروف  9)

ومعبد  عشتروت في المعابد الوثنية في تلك المنطقة، مثل معبد ألن ؛النساء، وذلك بتأثير وثني

نبوة ومعرفة الغيب. أما في أفروديت ومعبد زفس ومعبد أرتيميس، كان يوجد فيها كاهنات تدعين ال

. بين النساء دعاء النبوة، إالكنائس التي كان مؤمنوها من أصل يهودي فلم يكن يوجد مثل هذه الهرطقة

دور في نشر بدعة "المونتانية"، وذلك أمثال بريسكيال  في كنائس آسيا الصغرى النساء كان لهؤالءو

الهرطقة. كما أن الغنوسيين أعطوا للنساء مراكز ومكسيميال وكنتيال تلميذات مونتانيوس مؤس ِس هذه 

مهمة فكن صاحبات سلطة في الكنيسة، إال أنهن لم يكن كاهنات. وفي مقاومة هاتين الهرطقتين، 

المونتانية والغنوسية، كتب بولس الرسول إلى كنيسة كورنثوس، التي كان مؤمنوها من قَبل وثنيين، 

فِي اْلَكنَائِِس، ألَنَّهُ لَْيَس َمأْذُون ا لَُهنَّ أَْن يَتَكَلَّْمَن، بَْل يَْخَضْعَن َكَما يَقُوُل ِلتَْصُمْت نَِساُؤُكْم قائال  لهم: "

ا (. كما كتب إلى تلميذه 35و34:14كو 1" )ألَنَّهُ قَبِيٌح بِالن َِساِء أَْن تَتََكلََّم فِي َكنِيَسةٍ ... النَّاُموُس أَْيض 

ا من قَبل وثنيين: " تيموثاوس عندما كان في مدينة أفسس، ِلتَتَعَلَِّم اْلَمْرأَةُ والتي كان مؤمنوها هم أيض 

(. 12و11:2تيمو 1" )َولِكْن لَْسُت آذَُن ِلْلَمْرأَةِ أَْن تُعَل َِم... بَْل تَُكوُن فِي ُسُكوتٍ  .بُِسُكوٍت فِي ُكل ِ ُخُضوعٍ 

ن فرض سلطانهن عليها. وفي في مقاومة الكنيسة لهذه الهرطقة سحبت السلطة من النساء لمحاولته

القرن الثالث الميالدي قاد آباء الكنيسة معركة  كبرى ضد هاتين الهرطقتين، كما كتبوا ضد كهنوت 

المرأة حتى أنهم أوقفوا خدمة الشماسات. واآلن عملت بعض الكنائس غير األرثوذكسية على إدخال 

غير أن هذا مرفوض في األرثوذكسية؛  الكهنوت النسائي فيها تحت مسمى "مساواة المرأة وحقوقها"،

 بشري.  -ألن الكنيسة ليست مؤسَّسة  حقوقية  مدنية ، بل مؤسسة عملها إلهي

"، تعني "العارفين"، وهذه الكلمة اليونانية أتت من γνωστικισμόςة"، في اليونانية يَ ( "الغنوسِ 10)

 .باألمور الروحية أو اإللهية"" )غنوس(، التي تعني "المعرفة" أو "العلوم الخاصة γνωσῆكلمة "

ا بين بعض األفكار الفلسفية والدينية الهلينية واالزدواجية الفارسية واليهودية. ةيَ الغنوسِ  كانتو  مزيج 

 اكتشف وقد انتشرت جماعة "الغنوسيين" في كل حوض البحر المتوسط، وخاصة  في مصر حيث

مخطوط ا. وقد نشأت  51تحوي م في نجع حمادي مكتبة زاخرة بكتب الغنوسية، 1945عام 

ة" قبل انتشار المسيحية، وكانت تتكلم عن ازدواجية التضاد، أي وجود مملكة النور ومملكة يَ "الغنوسِ 

تدعو لفهم الحقائق كما  .الشر ، أووإله الظالم ،الخير ، أوووجود إله النور .المملكة المادية أو ،الظالم

  عقل.الدينية والوصول إلى أسرارها عن طريق ال

بين األفكار  والطخفوها من خالل معتقداتهم السابقة، فهم دخل بعض الغنوسيين المسيحيةعندما 

واالزدواجية الفارسية واليهودية وبين العقائد المسيحية، خالقين  )اليونانية( ةيَ ينِ ل ِ الفلسفية والدينية الهِ 

ا عن تعليم المسيحية، والتي عرفت بـ"الغنوس ا يبتعد كثير  "الغنوسية بدأت  ية المسيحية".مزيج 

ونادت بأن ظهور  ،وازدهرت وانتشرت في القرن الثاني ،في القرن األول الميالدي المسيحية"
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ا حقيقيًّا، و الجسد الذي كان يبدوا للناس جسد ا لم أن هذا المسيح على األرض في الجسد لم يكن ظهور 

يأخذ جسد ا  [" )اللوغوس(ὁ λόγος"] لكلمة"معتقدهم من المستحيل أن "األنه حسب  ،يكن إال خياال  

ألن المادة الشر، وأن اللوغوس أطهر من أن يلتصق بالمادة الخاطئة  ؛ماديًّا مثل أجسادنا المادية

عندما ظهر على األرض في مظهر اإلنسان لم يكن هذا الظهور حقيقة  واقعية ، فظهوره النجسة. لذلك 

ليس بإنسان بل هو  أنه هو في حقيقة األمر . ولكنيئة إنسانيشبه ظهور المالك في ه في هذه الحالة

وغالبية  .ون دفعتهم الى رفض فكرة التجس دالمادة التي حقَّرها الغنوسي  ألن مالك في صورة إنسان؛

يؤمنون أن يسوع هو مجرد إنسان وكان قبل عماده يُدعى من الشعب "قوة  المسيحية أتباع الغنوسية

بعد ف ،أبنه المسيح كي يحلَّ فيه بصفة موقتة اآلب هللاأرسل  عتماده من يوحناعند او .هللا العظيمة"

دة" لحلول هللا الذي ظهر في سيناء بشخص هللا اآلب فيه بصفة مؤقته، و قد عماده هو "قوة هللا المتجس ِ

لكن هذا المسيح غادر جسد  .وعلى الرسل بشكل الروح القدس هللا أمام بيالطس بشكل ابنظهر 

إِلِهي، إِلِهي، عند صلبه، مستندين في قول ذلك إلى صرخة يسوع على الصليب: "يسوع 

ناسوت المسيح، ألنه يعتبر  فقد أنكر ة )أو المظهرية(يَّمذهب الدوستِ  أما(. 46:27)مت  تََرْكتَنِي" ِلَماذَا

بدال منهُ. صلب بل سمعان القيرواني هو الذي ُصلب أن يسوع لم يكن له اال  مظهر، وأن المسيح لم يُ 

ا على حقيقة أن يسوع المسيح جاء إلى عالمنا في جسد،  لذا يوحنا في إنجيله ورسائله شدد كثير 

ا العقيدة الغنوسية َوِحيٍد َواْلكَِلَمةُ َصاَر َجَسد ا َوَحلَّ بَْينَنَا، َوَرأَْينَا َمْجدَهُ، َمْجد ا َكَما لِ خاصة  بقوله: " داحض 

ا ألَنَّ اْليَُهودَ يَْسأَلُوَن آيَة ، (. كما أن بولس الرسول يقول: "14:1)يو  "َمة  َوَحقًّانِعْ  ِمَن اآلِب، َمْملُوء 

، َولِكنَّنَا نَْحُن نَْكِرُز بِاْلَمِسيحِ َمْصلُوب ا، لِْليَُهوِد َعثَْرة ، )الحكمة البشرية( َواْليُونَانِي ِيَن يَْطلُبُوَن ِحْكَمة  

 (. 22:1كور 1) َوِلْليُونَانِي ِيَن َجَهالَة "

اإلنسان ال يخلص عن طريق وأن  .أن المعرفة تأتي عن طريق اإللهامكما نادت الغنوسية ب

ي تنير وترشد إلى اإليمان الذي يمنحه هللا لإلنسان في المسيح، بل عن طريق المعرفة، المعرفة الت

عى الغنوسيين معرفة اد لذا .في التعليم الغنوسية محل اإليمانتحل  ألن المعرفة ؛ الطريق الحقيقي

ا األمور اإللهية أكثر من سائر المؤمنين المسيحيين وإنهم أدركوا ذا هل، أعماق أسرار هللا إدراك ا خاص 

زعموا إن الذي يستخف كما  (.20:6تيمو 1) اْلَمْعِرفَةَ اْلَكاِذبَِة االْسِم"أطلق عليها بولس الرسول: "

ق تلك اللذات وشبع منها وحفظ مع ذلك طهارة روحه بلذات الجسد ويهرب منها جبان، ولكن الذي ذا

هو الشجاع الظافر ألنه غلب الشيطان في ملكوته. وقالوا أنه من الضروري أن يختبر اإلنسان الشر 

. واستندوا على بعض أقوال بولس بأن الناموس ليس بأصل التبرير كما يختبر الخير لكي يكون كامال  

يحق للمؤمنين  ذلك أن الناموس ليس بقانون حياتهم وحسبوه ثُقال  وال واسطة التقديس واستنتجوا من 

سنة قبل مجمع نيقية، أك د أن الغنوسيين قد  ١٤٠والقديس إيريناوس، الذي كتب  يرفضوا حمله. أن

باإلشارة لألناجيل األربعة قال: لكن  .كما أنه رفض "أناجيلهم" ،أُدينوا من قبل الكنيسة كهراطقة

ا هي عليه تكون األناجيل أكثر أو أقل عدد  ليس من الممكن أن  » كما كتب هذا الالهوتي ذلك  ،«ا مم 

  المسيحي أوريجانوس في أوائل القرن الثالث، اي أكثر من مائة سنة قبل نيقية.

 في ( بتتبع التعاليم والمعتقدات المسيحية المختلفة المتنوعة الخاصة بشخص المسيح، وهذا يُدعى11)

" )خريستولوجيا(، وتعني التعاليم والمعتقدات xριστολογίαانية"، باليونانية "علم الالهوت "مسيح

األلوهية واإلنسانية في شخص يسوع كما المسيحية الخاصة بطبيعة يسوع، وخاصة كيفية ارتباط 

يالحـظ ظـهور عدد كبير جدًّا من المذاهب والطوائف والمعلمين الذين حاولوا  ،(16:1ذُكر في )رؤ 
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. (13:16" )مت إِن ِي أَنَا اْبُن اإِلْنَسانِ  النَّاسُ  َمْن يَقُولُ " طريقٍة أو بأخرى على سؤال السيد:اإلجابة ب

فُطرحت، في أول ثالثة قرون، مشكلة حول من هو المسيح؟ ومن كان؟ وماذا يفعل؟ في اإلجابة على 

فيه "النبي"، على أنه بل أعظم من نبي، فقد رأوا  ،هذا السؤال رأى البعض في يسوع اإلنسان نبيًّا

ظل نبيًّا وكان إنسان ا ومات إنسان ا. ورأى البعض اآلخر في يسوع "النبي" الذي وصل بتقواه وطاعته 

الكامله هلل إلى درجة الالهوت فأصبح ابن ا هلل بالتبني. واعتقد بعض آخر أن المسيح جاء من السماء، 

لم يكن جسد المسيح إال خياال . وظن البعض اآلخر وقد ُشب ِه للناس بأنه بشر، ولكن وفي حقيقة األمر 

 بأن هللا واحد سام عظيم وال يمكن تقسيمه ألنه وحدة واحدة، ولم يروا في يسوع أنه ابن اإلنسان.

جماعة "التي منها الجماعة التي تدعى  ،من هؤالء ظهرت الهرطقات اليهودية التمسحنة

، "اليهود المتنصرين"الجماعة من  وكان أعضاء هذه .(ΜΟΝOΡΧΙΑΝΙΣΜΟΣن" )والوحدوي

وكان همهم هو التمسك بتقاليدهم القديمة بعدم تقسيم أو تجزئة هللا، بالتمييز بين اآلب واالبن والروح 

القدس؛ ألن هللا واحد، رافضوون التقليد الرسولي من جهة اإليمان بالثالوث األقدس. ولم يكن لهؤالء 

ر صفة الهرطقة بالمعنى الخاص ألنهم حافظوا على ( في بادىء األمNazarenesالناصريين )

اعترافهم بيسوع المسيح كإلٍه ومخل ِص وعلى والدته الخارقة الطبيعة، غير أنهم بخصوص الثالوث 

إن الروح القدس هو قوة مؤنثة، وأنها ولدت المسيح على نهر » :أخذوا برأي الغنوسيين فقالوا

 «. وأن الباراكليت هو أم المسيح .األردن

ا من العهد القديم والوحدويجماعة "ومن       ن" خرج "النصارى المتهودون"، الذين أخذوا صور 

روا كيف أن المسيح كان سابق الوجود، وأنه مع اآلب منذ  لكي يبلوروا معرفتهم بالمسيح، وليفس ِ

ي شعب إسرائيل من الحرب الك برى، األزل. فأخذوا صورة "ميخائيل" الرئيس العظيم والذي يُنج ِ

ئِيسُ  ِميَخائِيلُ  َوفِي ذِلَك اْلَوْقِت يَقُومُ بقول الرب:    اْلعَِظيُم اْلقَائُِم ِلبَنِي َشْعبَِك... َوفِي ذِلَك اْلَوْقِت  الرَّ

ى َشْعبَُك"   (. ورأوا في "ميخائيل"، بحسب اسمه )َمْن كاهلل(، صورة المسيح )كاهلل( 1:12)دا  يُنَجَّ

ك شاليم"، لِ بصفة كونه "مَ  :أوال  ؛ أخذوا صورة "ملكيصادق"و من السماء.الذي بعد وقت نزل  ابن هلل

ا إلبراهيم ،بصفة كونه كاهن ا للعلي: ثاني ا .ك السالم"لِ ومعناها "مَ  ا وخمر  ا أخرج خبز   منه وأخذ عشر 

وأن ليس لكهنوته بداية ونهاية معلومة.  ليس كاهن من ِسبط الوي الكهنوتيهو  ،(20-18:14)تك 

بُّ َولَْن يَْندََم، أَْنَت في "ملكي صادق" صورة المسيح الذي قال فيه لداود النبي: " ورأوا أَْقَسَم الرَّ

العهد  أخذوا صورة "الحكمة" ألنها في كما(. 4:109)مز  اْلَكاِهٌن إِلَى األَبَِد َعلَى ُرتْبَِة َمْلِكي َصادََق"

بُّ ( األرض، كما يقول كاتب سفر األمثال: ")هللا اآلب يَْهَوهْ  القديم ُمشخصنة، أي كائن به أسس الرَّ

كما ذُكر أخذوا صورة "الكلمة"، ألن يَْهَوْه خلق بالكلمة،  كذلك(. 19:3م " )أبِاْلِحْكَمِة أَسََّس األَْرضَ 

 ْلِميَاه... َوَكاَن َوقَاَل هللاُ ِليَُكْن نُوٌر، فََكاَن نُوٌر... َوقَاَل هللاُ ِليَُكْن َجلَدٌ فِي َوَسِط ا" سفر التكوين: في

ا (.7-3:1)تك  "َكذِلكَ  ا صورة "الروح"؛ ألنه كان موجود ا مع هللا أيض  عند الخلق، كما  أخذوا أيض 

 َوُروُح هللاِ يَِرفُّ َعلَى َوْجِه اْلِميَاِه"... فِي اْلبَْدِء َخلََق هللاُ السََّماَواِت َواألَْرضَ "ذُكر في سفر التكوين: 

الصور "ميخائيل"، "ملكي صادق"، "الحكمة"، "الكلمة"، و"الروح" طبقوها  (. كل هذه2و1:1)تك 

ل في الكنيسة الشرقية بشكٍل ما، مع  على المسيح. هذه الصور وهذا المنهج، باستخدام الصور، ُكم ِ

ألنه بالنسبة للكنيسة فإن "روح هللا" هو "الروح القدس"، و"حكمة هللا" هو رفض صورة "ميخائيل"؛ 

، و"الكلمة" هو األقنوم الثاني في الثالوث األقدس، و"ملكي صادق"، بالعبرية البن""المسيح ا

الذي معنى اسمه "ملك البِر"، هو رمز للمسيح الذي هو كاهن على رتبة ملكيصادق  "מלכי־צדק"
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ا؛ مثال  القديس أفرام  كاهن هللا العلي. فاآلباء الشرقيون )السوريون(، خاصة ، استعملوا صور 

ي كل تعابيره هي صور. أما اآلباء اليونانيون والغربيون فاستعملوا تعابير فلسفية، وبعد السريان

ا ما فلسفي ا، فقد استعمل اآلباء 325مجمع نيقية األول عام  م أصبح يوجد تفسير آخر الذي هو  نوع 

 اليونانيون والغربيون عبارت فلسفية مستخدمين في ذلك عبارات ما ورائية. 

شيعة "األبيونيون" الهرطوقية. وكلمة "أبيون" تعني في  (نوجماعة الوحدوي) ن هؤالءكما ظهر م    

ا" وجمعها "إبيونيم" أي فقراء. وهؤالء هم من اليهود الشتات المتمسحنين، الذين ، العبرية "فقير 

يحي الحق وبين خرجوا من أورشليم وأتوا إلى آسيا الصغرى، الخالطين بين معتقدات اإليمان المس

بعض المفسرين أن جماعة "األبيونيين"، "الفقراء"، دعيت بهذا االسم ليس بسبب  يهودية. وقد رأىال

فقرهم المادي، بل بسبب ضحالة ذكائهم وبساطة أفكارهم وسذاجتهم فيما يختص بعقيدتهم في شخص 

بي "األبيونيون" يؤمنون بأن يسوع ليس الفادي، بل هو إنسان وإنسان فقط، مجرد ن ألن ؛المسيح

عظيم مثل موسى. ويرفضون ميالده العذروي ويقولون إنه ُولد من زواج يوسف بمريم. ومهمته 

ا وجود المسيح السابق  تنحصر في تفسير الناموس وإكماله بإعطاء وصايا جديدة. كما يرفضون أيض 

لقت المالئكة قبل التجسُّد، وبناء  على ذلك فهو لم يولد من الروح القدس ومن هللا اآلب، بل ُخلق كما خُ 

ورؤساء المالئكة، ولكنه أعظم منهم جميع ا في الدرجة. كما يؤمنون بأن المسيا المسيح السامي، 

الكلمة اإللهية، حل في وقت المعمودية على اإلنسان يسوع بشكل حمامٍة وتركه عندما كان يصلي في 

   ن يسوع. على ذلك فهم في بستان َجثَْسْيماني، وأن الذي تألم وُصِلب هو اإلنسا جبل الزيتون

يعترفون بناسوت المسيح، ولكنهم ينكرون الهوته. وقد رأى بعض المفسرين أن يوحنا كان يشير إلى 

 َمْن ُهَو اْلَكذَّاُب، إاِلَّ الَِّذي يُْنِكُر أَنَّ يَُسوَع ُهَو اْلَمِسيُح. هذَا ُهَو ِضدُّ اْلَمِسيحِ"هذه الجماعة عندما كتب "

المسيحانية اليهودية قاومتها وأدانتها الكنيسة، وتجلى هذا في التحديدات العقائديه (. هذه 22:2يو 1)

لإليمان المسيحي حول يسوع المسيح، التي أوضحها اآلباء المتوشحون باهلل في المجمع المسكوني 

  م، في الجزء األول من قانون اإليمان.325األول الذي عقد في مدينة نيقية عام 

ية" وهي هرطقة قريبة من شيعة "األبيونيين" اليهودية المتنصرة، وكان وظهرت "المونوأرخ

 مؤسسها هو ثيئودوتس. وكانت هذه الهرطقة تضحد الهوت الهوت المسيح وتنكر الثالوث. كما ظهر

من "األبيونيون" شيعة "الدوكيتية" الهرطوقية، التي رأت أن تجسُّد المسيح كان خياال ، لذا ُسمَّي 

سهامعتنقوها بـ"ا  لديكيتيين"، أي "المشبهين". كما ظهرت بدعة "المونتانية"، المسماة على اسم مؤس ِ

 "مونتانيوس" الذي ادعى أنه جهاز الروح المعزي وأنه يتكلم باسم هللا شخصيًّا. وحضت "المونتانية"

، متَّخذة  المسيحيين على حياة نسكية شديد، واالبتعاد عن جميع ملذات هذا العالم حتى ولو كانت بريئة  

دة صلبة، منها المنع البات للزواج وعدم قبول الذين سقطوا في خطايا ثقيلة في شركة  مواقف متشد ِ

الكنيسة، مثل الزنى والقتل وإنكار اإليمان وقت االضطهاد، حتى ولو تابوا. كما كانوا يؤمنون 

هم أعلى من األساقفة، بإمكانية إنحدار مواهب الروح القدس على كل مؤمن ليتنبأ، وجعلوا أنبياء

ا بقرب نزول  ورفضوا كل أهمية للرئاسة الكنيسة وقطعوا اتحادهم معها. وهذه البدعة بشَّرت أيض 

أورشليم السماوية من السماء ومجيء المسيح لتأسيس مملكته األرضية ذات األلف سنة. ثم ظهرت 

بين التعليم المسيحي الكتابي في ما بعد هرطقة "فيلون"، اليهودي اإلسكندري، الذي حاول التوفيق 

 إن هللا هو الذي» :فقال [" )اللوغوس(ὁ λόγος"] والفلسفة الهلينية بشأن "الكلمة"والتعليم اليهودي 

وهذه الهرطقة . «وهو الوسيط بين هللا والعالم (اآلب أي أن "الكلمة" غير مساٍو هلل) بيده "اللوغوس"
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ا يوحنا اإلنجيلي عندما كتب في قاومها ، َواْلَكِلَمةُ َكاَن (ὁ λόγος) اْلَكِلَمةُ فِي اْلبَْدِء َكاَن بشارته " أيض 

كما أن الهرطقة "األبيونية" والهرطقة "الدوكيتية" ال تُقران بأن (. 1:1)يو  ِعْندَ هللاِ، َوَكاَن اْلَكِلَمةُ هللاَ"

  ر مجيء المسيح.المسيح قد جاء في الزمان وتُبشران بوجوب االستعداد لمجيئه وكانتا في انتظا

وألن التاريخ يعيد نفسه، فالهرطقات التي سبق وأدانتها الكنيسة نجد أنها تعيد نفسها وتعود تطل     

 "يَْهَوهْ  برأسها من جديد اليوم تحت أسماء جديدة حاملة نفس الفكر الهرطوقي القديم، مثل بدعة "شهود

 الثالوث نورفضي كما المسيح يسوع يةإلوه نورفضي ذينال ،"السبتيين" أو ،"األدفنتست" وبدعة

 فيه، التثليث ورفض هللا في بالوحدة علمت التي" المونارخية" الهرطقة مع بذلك يلتقونو. األقدس

م. 268سنة  أنطاكية ومجمع م،261 سنة اإلسكندرية مجمع في اإلسكندري ديونيسيوس أدانها والتي

ا تتالقيان مع "األريوسية"، التي ظهرت فيما  بعد في القرن الرابع الرافضة إلوهية االبن وأيض 

مع  يتالقوا هذا م. وبفكرهم325لمسكوني األول سنة والثالوث األقدس، والتي أدانها المجمع ا

مع تعاليم البروتستانتية  تتالقى سة. كما أن تعاليمهمالهرطقات التي ظهرت في القرون األولى في الكني

المسيح لتأسيس ائيل وإعادة بناء هيكل سليمان الزمان لمجيء المتطرفة التي تقول إن قيام دولة إسر

و"األدفنتست" و"البروتستانتية المتطرفة"،  "يَْهَوهْ  ُملكه. هذه المجموعات الثالث المهرطقة، "شهود

دون، ويرتكزون في ِ تعاليمهم الهرطوقية على  وأمثالهم والذين يتفقون معهم في تعاليمهم هم متهو 

لوعود هللا التاريخية في العهد القديم وعلى تفسير خاص بهم لسفر الرؤيا، تفسير حرفي وسطحي 

يتماشى مع ما يدعون إليه. كما يعملون على اقتطاع آيات من العهد الجديد لتأكيد تعاليمهم، دون األخذ 

 بسياق تلك اآليات وسفر الرؤيا مع أسفار العهد الجديد ككل.

ي التي يستخدمها رعاة األغنام في منطقة فلسطين، حيث ( صورة العصا من حديد؛ هذه العصا ه12)

 عاش يسوع المسيح، وهي عبارة عن عصا خشبية ينتهي إحدى طرفيها بقطعة من حديد. طرفها

الخشبي يستعمله الرعاة لتأديب الخراف النافرة وجمع الشاردة منها، أما طرفها الحديدي فيستعملوه 

ا   لضرب أغصان األشجار إلسقاط أوراقها العالية ليُقيتوالصد الذئاب المهاجمة لخرافهم، وأيض 

خرافهم. والكنيسة أخذت صورة هذه العصا وما ترمز إليه وأدخلتها إليها، فأعطت للمطران 

 ية، للداللة على أن السلطان المعطى له هو منا)متروبوليت( راعي إبراشية أن يحمل عصا رع

ا عبارة عن  المسيح، ليرعى رعية ربه المؤتمن عليها منه. وهذه العصا التي يحملها األسقف هي أيض 

 عصا خشبية يوجد على طرفها األعلى حلية من معدن، للداللة على دفاعه عن إيمان الكنيسة القويم

بقوة وشدة، ولصد الذئاب المهاجمة للكنيسة ولرعية سيده إن كانوا من داخلها، والذين يظهرون 

أما طرفها اآلخر فهو خشبي غير قاس، للداللة على رعايتة بصورة حمالن، أو كانوا من خارجها. 

 للكنيسته والمؤمنين من أبنائها وتأديب المنحرفين منهم بحنان، وتقديم الغذاء الروحي والمادي لهم.

يهودي ا اليهود جمع م 125( بحسب التقليد اليهودي المسيح سيكون له على جبهته نجمة. بعد سنة 13)

الرومان، وأعاد تأسيس مملكة إسرائيل لعدة سنوات، وكان ومقره بيت حسدا،  وقام بثورة اليهود ضد

" بمعنى BARKOCHBAوهذا مهم في التاريخ ألن إسرائيل عادت وظهرت. وقد سماه اليهود "

ومعه آخرين من اليهود "ابن النجم"، ألنه عند بدء الثورة ذهب إليه واكيبا وهو حاخام يهودي كبير 

هته وقبلوا أنه الَمِسيَّا. وقد أخمد اإلمبراطور أدريانوس هذه الثورة وقتل على جب اورأوا نجم  

" بمعنى "ابن الكذب"، وهكذا ظهر أنه مسيا مزيف أي BANKOSIBA"باركوكبا" فأُطلق عليه "

ا كاذب ا".  "مسيح 
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح الثالث

ٰهذَا يَقُولُهُ ٱلَِّذي  َكنِيَسِة ٱلَّتِي فِي َساْرِدَس،َوٱْكتُْب إِلَى َمالَِك ٱلْ  -1

ْبَعةُ ٱْلَكَواكِ  ُب. أَنَا َعاِرٌف أَْعَمالََك، لَُه َسْبَعةُ أَْرَواِح ٱهلِل َوٱلسَّ

 .أَنََّك َحيٌّ َوأَْنَت َمي ِتٌ  َك ٱْسًماأَنَّ لَ 

 عة كنيسة سارِدس.( الرسالة الخامسة، وهي موجهة من المسيح إلى جما1في اآلية )

 اشتهرت "سارِدس"، ".َوٱْكتُْب إِلَى َمالَِك ٱْلَكنِيَسِة ٱلَّتِي فِي َساْرِدسَ " بقوله ليوحنا:

 .وعبادة اإللهة سبيلي والفجوربمتجرها 

 أَْرَواحِ ٱهللِ َوٱلسَّْبعَةُ ٱْلَكَواِكبُ " :قول المسيحي (1في اآلية )
 ".ٰهذَا يَقُولُهُ ٱلَِّذي لَهُ َسْبَعةُ

 أَْرَواحِ ٱهللِ "ال .هو يعلن عن نفسه بأنه هو المتكلمبقوله هذا 
تشير إلى الروح  "،َسْبعَةُ

ٱلَِّذي لَهُ َسْبعَةُ أَْرَواحِ عن نفسه " المسيح وقول (.4:1ؤ )رالقدس في ملئه، كما ذُكر في 

 ه في بشارة يوحنا:كقول ،لآلب هو كماله  الروح القدس في ملئه هويشير إلى أن  "،ٱهللِ 

ا لِي َويُْخبُِرُكمْ " دُنِي، ألَنَّهُ يَأُْخذُ ِممَّ ( يَُمج ِ ِ ا قُْلُت ُكلُّ َما ِلآلِب ُهَو ِلي. ِلهذَ . ذَاَك )ُروُح اْلَحق 

ا ِلي َويُْخبُِرُكْم" يح له ملء الروح القدس بدون المسف ،(15و14:16)يو  إِنَّهُ يَأُْخذُ ِممَّ

الذي  وبالميرون ،التي تُدخلنا إلى الحياة الجديدةأما نحن المسيحيون فبالمعمودية  .قياس

ة، وبه ننال ننال الروح القدس بقياس، أي بمحدودي ،يُعطينا أن تعمل فينا نعمة المعمودية

ر المخلوق نبلغ رؤية النور اإللهي غيالروح القدس بو .(2:1القداسة ونتأله بالنعمة )رؤ 

للروح القدس وننال التبني، أي نصبح أبناء هلل بالنعمة،  (، ونصبح هيكال  4:22)رؤ 

ة المطِه رة والمنيرة ونتمتع بالشركة مع اآلب، أي المشاركة في قوى هللا غير المخلوق

نتطعم في جسد الرب السري، الذي هو شخص الكنيسة،  الروح القدسبو .د ِسةوالمق

(. 2:1)رؤ  ا قيل فيعم النبتة في الشجرة، كمالجسد الحقيقي والمقدَّس للمسيح، كما تُط

 كما أن الروح القدس هو الذي يُبكتنا على خطايانا ويُطهرنا من كل دنس. 

 هنا قول المسيحو (.20:1هي مالئكة السماء كما ذُكر في )رؤ "، ٱلسَّْبعَةُ ٱْلَكَواِكبُ "و

 ،مالئكةالالذي يملُك على  ه هويشير إلى أن "،ٱلسَّْبعَةُ ٱْلَكَواِكبُ  ...ٱلَِّذي لَهُ " عن نفسه:

ألنهم عبيده وخدامه المرسلون منه للبشر في خدمات متنوعة ولكشف اإلعالنات اإللهية، 

 (.1:1ب وخدامه، كما قيل في )رؤ كما أنهم عبيد اآل

يشير إلى معرفته ومراقبته  ". قوله هذاأَنَا َعاِرٌف أَْعَمالَكَ " :هنا قول المسيحثم ي

ا أَنََّك َحيٌّ أَنَّ لََك ٱْسم  " لهم: ، ألنه يقولله ماعة هذه الكنيسة غير المرضيةألعمال ج



- 74 - 
 

يوجد "توبيخ"؛ ألن جماعة هذه الكنيسة في الظاهر تبدو حية  ". في قوله هذاَوأَْنَت َمي ِتٌ 

إال أنها في الحقيقة ميتة. ربما يكون هذا بأنهم معروفين  ، أي لها الصيت،باالسم

كأنهم كنيسة حية نشيطة في مظاهر بين الكنائس  ومشهورين ولهم صيتهم بأعمالهم

ذلك أنهم يعملون  ،قة أموات؛ ألن أعمالها غير كاملة، غير أنهم في الحقيالحياة الروحية

لذا فهم يبدون أمام الناس كنيسة حية بينما هم أمام  .ما يرضي الناس وليس ما يرضي هللا

 هللا أموات؛ ألن مقياس الحكم هو هللا وليس البشر. 
 

ْد َما بَقَِي ٱلَِّذي هَُو َعتِيٌد أَْن يَُموَت، ألَن ِي لَْم هًِراُكْن َسا -2 ، َوَشد ِ

 إِلَهِي.أَِجْد أَْعَمالََك َكاِملَةً َأَماَم 

 ".إِلَِهيألَن ِي لَْم أَِجْد أَْعَمالََك َكاِملَة  أََماَم ... اُكْن َساِهر  " لهم: يقول المسيح( 2في اآلية )

 ،"ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μου""، ورد في النص اليوناني يإِلَهِ أََماَم "قول المسيح 

وهذا يوضح إن ؛ المسيح وأمام اآلب أمام بمعنى أن أعمالهم ليست كاملة ،يشير إلى اآلب

 ،"السهر"لهذا طلب منهم  ال يرضى عنه هللا اآلب.  -المسيح -ما ال يرضى عنه هللا االبن

 هذه. كونوا كالنيام مستغرقين في أعمالهموأال ي وينتبهوا لما هم فيه أن يفيقوا ألنفسهمب

ْد َما بَِقَي ٱلَِّذي ُهَو َعتِيدٌ أَْن يَُموتَ "لهم:  يقول المسيحكما  وذلك بتكميل أعمالهم ، "َوَشد ِ

البقية بأمانتها للمسيح تُخل ِص الكنيسة  تلكألن ؛ آلبول له لتكون ُمرضيةغير الكاملة 

معنوي  موت قد يكون لهذه البقية موتال هذاو. (4ة ستُذكر في اآليه )كلها، هذه البقي

 التي يقول فيها المسيح روحيًّا باالنسياق وراء األكثريةنتيجة اإلهمال، أو قد يكون موت ا 

أن و هذه البقية أال تخاف أن على على ."ا أَنََّك َحيٌّ َوأَْنَت َمي ِتٌ لََك ٱْسم  " :(1اآلية ) في

ِغيُر، ألَنَّ أَبَاُكْم " يقول:الذي  تضع رجاءها على يسوع المسيح الَ تََخْف، أَيَُّها اْلقَِطيُع الصَّ

 (. 32:12)لو  قَْد ُسرَّ أَْن يُْعِطيَُكُم اْلَملَُكوَت"

في  .ألنه ابن هللا اآلب بالطبيعة (θεοῦ μου) "إِلَِهي" عن اآلب هنا قال المسيحوقد 

 ُع المسيح هللا اآلب بقوله:البشائر األربع لإلنجيل وفي سفر الرؤيا حينما يدعو يسو

"، أي في طبيعته رِ شَ بَ الْ  اْبنُ "أو " اإِلْنَسانِ  اْبنُ " هو يتكلم عن شخصه بصفته ،"ِإلَِهي"

اإلنسانية المتحدة مع طبيعتة اإللهية بصفة خاصة جدًّا، وقد أوضح الرسل هذا في 

(، 3:1بط 1) " اْلَمِسيحِ هللاُ أَُبو َرب ِنَا يَسُوعَ " قائال : كتب بطرس الرسولكما رسائلهم، 

 يسوع كما أن .(17:1)أفس " إِلهُ َرب ِنَا يَُسوَع اْلَمِسيحِ " قائال : كتب بولس الرسولكما و

في عالقته مع هللا اآلب كابن اإلنسان ال يتساوى مع البشر في عالقتهم مع هللا  المسيح

، وأنه (1)ة فريدة وخاصة جدًّاألن عالقته مع هللا اآلب هي عالق ؛"انَهُ لَ اآلب، لذا لم يقل "إِ 

جميع البشر قد ُخلقوا وكلهم باقي الخالئق من البشر. ذلك أن له المجد خليقة ليس مثل 
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الخطيئة جدية، ألنهم ولدوا من زرع بشري، أما يسوع منذ مولدهم، بحملهم ُخطاة 

نه لم يولد المسيح فلم يُخلق، وهو بال خطيئة منذ مولده، بعدم حمله الخطيئة الجدية، ذلك أ

من زرع بشري بل حل متجسد ا في أحشاء والدة اإلله العذراء مريم آخذ ا منها جسد ا 

القدس عليها. كما أنه لم يُخطىء في حياته على األرض، ألنه  الروحبحلول  (2)إنسانيًّا

 ، فقدهية بصفة خاصة جد ا هو بال خطيئةبطبيعته اإلنسانية المتحدة مع الطبيعة اإلل

ا والشيطان في تجربته له بعد أن صام في البرية  انتصر على ليال  أربعين أربعين نهار 

تُنِي َعلَى " واجه اليهود بقوله لهم:(. كما 11-1:4)مت  (، 46:8)يو  َخِطيٍَّة"َمْن ِمْنُكْم يُبَك ِ

الشيطان، ِديَن  كما أنه بتجسد يسوع المسيح .لم يمكنهم أن يقيموا عليه علة يُبكتوه عليهاف

 (.11:16)يو  "ألَنَّ َرئِيَس هذَا اْلعَالَِم قَْد ِديَن"له: كقو

قيلت هنا من يسوع المسيح في ناسوته،  "إِلَِهي" على هذا، وكما قيل أعاله، فإن كلمة

ذوبان أو  طبيعته إللهية بدون انفصال أو اختالط أوبأي في طبيعته اإلنسانية المتحدة 

ما يحط بقدر الهوته؛ ألنها إنما تدل على  "إِلَِهي" لذا ال يجوز أن يُفهم من لفظة .تشويش

اتحاد الطبيعتين في أقنومه الواحد، شخص يسوع المسيح. ألن الطبيعتين اللتَْين في الرب 

مع اعتبارهما بالفكر غير ممتزجتين إال أن كالًّ منهما تُعطي األخرى خواصها الذاتية 

نسب إلى الالهوت الفائق الجوهر، بطريقة تفوق العقل واإلدراك. فالخواص البشرية تُ 

ا تنسب إلى ناسوته، وذلك بطريق المبادلة للداللة على تمام  كما أن خواص الالهوت أيض 

 االتحاد وعلى وجود كل منهما في األخرى.
 

فَٱْذُكْر َكْيَف أََخْذَت َوَسِمْعَت، َوٱْحفَظْ، َوتُْب. فَإِن ِي إِْن لَْم  -3

، َوالَ تَْعلَُم أَيَّةَ َساَعٍة أُْقِدُم َعلَْيكَ  تَْسهَْر، أُْقِدْم َعلَْيكَ   .َكلِص ٍ

فَٱْذُكْر ": لهم ، بقولهلجماعة كنيسة سارِدس "نصيحة" يوجه المسيح( 3في اآلية )

 يريهم الفرق بين غيرتهم في الماضي بقوله هذا ".َكْيَف أََخْذَت َوَسِمْعَت، َوٱْحفَْظ، َوتُبْ 

كلمة الرب من  أخذوا منهم أن يتذكروا مسلك الذين ويطلب منهم ،وفتورهم في الحاضر

ا الحمية التيطهارة السيرة وإخالص والمحبة. كما يطل أبدوها أوال   ب أن يتذكروا دائم 

ه لهم "وصية"،  هم.التي سمعوها من في قبول الكلمة أن أي  "،ٱْحفَظْ " :قولهبكما يوج ِ

، لتي أخذوها وسمعوها والسَّْير بموجبهاوانتباه بتعليم اإليمان والوصايا ا باجتهاد واعملي

عليهم أن يرجعوا عن أعمالهم غير  أي "،َوتُبْ " :قولهبو .عن ظهر قلب هاحفظوليس 

 (، منتقلين من األسوأ إلى األحسن.2و1التي بيَّنها لهم في اآليتين ) ،المرضية له

 ."، َوالَ تَْعلَُم أَيَّةَ َساَعٍة أُْقِدُم َعلَْيكَ فَإِن ِي إِْن لَْم تَْسَهْر، أُْقِدْم َعلَْيَك َكِلص ٍ " لهم: قولثم ي

"، ذلك لئال يقعوا في سبات النوم، نوم الموت الروحي. كما يشير "تحذيرفي قوله هذا 
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إلى زمن حضوره الثاني، وإلى أن تلك الساعة ال يعلمها أحد من البشر، لذا عليهم أن 

ة، ألنه لن يكون هناك وقت للتوبة ألنه يسهروا متيقظين ألعمالهم ومفتكرين ساعة الدينون

ا، بقوله: عليهم في وقت غير منتظر.سيأتي  "اِْسَهُروا  وذلك كما حذر المسيح نفسه أيض 

ُكْم الَ تَْعلَُموَن فِي أَيَِّة سَاَعٍة يَأْتِي َربُُّكْم. َواْعلَُموا هذَا: أَنَّهُ لَْو َعَرَف َربُّ اْلبَْيِت فِي إِذ ا ألَنَّ 

 ِ  (. على أنه قد يكون43و 42:24)مت  َهِزيعٍ يَأْتِي السَّاِرُق، لََسِهَر َولَْم يَدَْع بَْيتَهُ يُْنقَُب" أَي 

ألكثر يدور حول الدينونة الخاصة لجماعة هذه الكنيسة، تحذير المسيح هنا على اال هذا

وهي إما بالموت الطبيعي الجسدي الذي يصيب كل إنسان في وقت ال يتوقعه، وإما 

بالموت الروحي بتعرضهم لتجربة ما وسقوطهم فيما ال يرضى عنه. إن تحذير المسيح 

لقول، هو بشكل عام في اآليات السابقة من هذا األصحاح، وكما سبق او هنا الذي ذُكر

ه إلى كل جماعات الكنائس في كل مكان زمان.  موجَّ
 

ُِسوا ثِيَابَهُْم، فََسيَْمُشوَن  -4 ِعْنَدَك أَْسَماٌء قَلِيلَةٌ فِي َساْرِدَس لَْم يُنَج 

 .َمِعي فِي ثِيَاٍب بِيٍض، ألَنَّهُْم ُمْستَِحقُّونَ 

ْد َما بَِقيَ " :على هذه كنيسة لقائمينل ( يقول المسيح2في اآلية )     وهنا في  "،َشد ِ

ألمانتها له هي  هذه البقية الحافظة ".ِعْندََك أَْسَماٌء قَِليلَةٌ فِي َساْرِدسَ "( يقول: 4اآليه )

أي بأشخاصها  "،ِعْندََك أَْسَماءٌ " :هنا ألنه يقول ،ريبة  عنه بل معروفة له بأسمائهاليست غ

ُسوا " يقول: هذه الِقلَّةايته. وعن عمنها من المسيح وتحت روالمحفوظ كل شخص  لَْم يُنَج ِ

إلى طهارة أجسادهم التي يلبسوها كثياب والتي لم ينجسوها  وهذا يشير ،"ثِيَابَُهمْ 

وألن ال أحد من البشر حفظ نفسه  زنى روحي؛جسدي أو كان ، إن كان زنى (3)بالزنى

ا، فالذين حفظوا أنفسهم من دنس  بال دنس أمام هللا إال ابن اإلنسان الذي هو ابن هللا أيض 

إِِذ اْلَجِميُع أَْخَطأُوا َوأَْعَوَزُهْم "كما يقول بولس الرسول: ، العالم يكون بالقياس للبشري

  .(23:3)رو  "َمْجدُ هللاِ 

فََسيَْمُشوَن "قوله  ".فََسيَْمُشوَن َمِعي فِي ثِيَاٍب بِيٍض " :هنا عنهم المسيح قوليثم 

أنهم و ،معهم وبالتالي يكونوا مع المسيحون أن يكون المسيح هم مستحقأن يعني "،َمِعي

وهذا يشير إلى أن الحياة مع هللا هي حياة نمو في يمشون معه في المجد السماوي، س

د العالقة مع هللا، وحركة نحو هللا باالقتراب منه طوال حياة اإلنسان المسيحي، وتُجدَّ 

 خرى في السماء مع المسيح هي حركةبالتوبة كل لحظة. كما يشير إلى أن الحياة األ

ترمز إلى  الثياب البيض"، فِي ثِيَاٍب بِيٍض وقوله " .وحياة وليست سكون ا وخموال  

سيكونون في بياض ناصع جدًّا وساطع ا كالشمس في  من أجل طهارتهموالطهارة، 

 نور هللا الذي يلبس النور كثوب، كقول داود النبي:ملكوت هللا، مستمدين نورهم من 
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 "ثَْوبِ الْ  لَ ثْ مِ الالَّبُِس النُّوَر بِاْلبََهاِء َواْلَجاَلِل تََسْربَْلَت. قَْد َعُظْمَت ِجدًّا. لَ َربُّ إِلِهي، ال اهَ يُ أَ "

المسيح يعني أن هؤالء مستحقون يرثوا ملكوت كما أن هذا القول (. 2و 1:103)مز 

ترمز إلى الطهارة، لعله  من هذه الصورة، "الثياب البيض" التي السماوات ويحيوا معه.

د مالبس بيضاء بعد معموديته داللة على النقاوة  جرت العادة في الكنيسة أن يُلبس الُمعمَّ

 .(4)والطهارة والحياة مع المسيح، ويظل مرتدي ا إياها مدة سبعة أيام وبعدها يخلعها
 

 ٱْسَمُه ِمْن ، َولَْن أَْمُحوَ بِيًضا ثِيَابًا فَٰذلَِك َسيَْلبَسُ  َمْن يَْغلِبُ  -5

 .ِسْفِر ٱْلَحيَاةِ، َوَسأَْعتَِرُف بِٱْسِمِه أََماَم أَبِي َوأََماَم َمالَئَِكتِهِ 

وُح لِْلَكنَائِسِ  -6  .َمْن لَُه أُذٌُن فَْليَْسَمْع َما يَقُولُهُ ٱلرُّ

م الذين ، وهؤالء ه"ابِيض   افَٰذِلَك َسيَْلبَُس ثِيَاب   َمْن يَْغِلبُ " المسيح: يقول (5في اآليه )

ُسوا ثِيَابَُهمْ " لم يُنكروا  الذين يعني ،"َمْن يَْغِلبُ " هنا لمسيحاقول . (4في اآليه )" لَْم يُنَج ِ

وهؤالء هم  .العالم وشهواته الردية والشيطانغلبوا  والذين إيمانهم بيسوع المسيح

مع كل  هوقديسون المعترفون الذين لم ينكرالكذلك الشهداء الذين أهرقوا دمهم من أجله، و

ا القديسون المتألهون والمتوشحون باهلل  ما القوه من تعذيبات وتقطيع األعضاء، وأيض 

 نأل ؛كل من رجع عن خطاياه وتاب عنها يعنيعاشوا في العالم مائتين عنه. كما الذين 

 هبدون تمييز بينهم، كما أوضح ذلك في مثال يقبل الجميع كأبناء أحباء له يسوع المسيح

    في األجر بين كرم الذي استأجر فعلة لكرمه وفي آخر اليوم ساوى صاحب العن 

 عملوا من الساعة األولى وبين الذين عملوا من الساعة األخيرة الحادية عشرة  الذين

فَاهللُ اآلَن يَأُْمُر َجِميَع النَّاِس فِي كُل ِ " :الرسل كما قيل في سفر أعمالو ،(16-1:20)مت 

  .(30:17)أع  "ا، ُمتَغَاِضي ا َعْن أَْزِمنَِة اْلَجْهلِ َمَكاٍن أَْن يَتُوبُو

وهذا يشير إلى  ،"َولَْن أَْمُحَو ٱْسَمهُ ِمْن ِسْفِر ٱْلَحيَاةِ " عن َمْن يغلب: ثم يقول المسيح

يشير إلى الحياة األبدية في ملكوت المسيح، هللا الكلمة،  "ٱْلَحيَاةِ  ِسْفرُ و" سلطانه للدينونة.

هذا قول للمسيح ال يعني أن  لكوت هللا اآلب وملكوت هللا الروح القدس.الذي هو أيض ا م

ا للحياة مكتوب فيه أسماء  الذين سيخلصون، أي أن هناك تحديد ا ُمسبق ا لمن    هناك سفر 

هذا يلغي عدل هللا، كما ألن  ؛)غير المكتوبين( (5)يخلص )المكتوبون( ولمن ال يخلص

ينتفي مع و ،وما يترتب على ذلك من أجل خالصهيلغي حرية اإلنسان في االختيار 

الشر، كما سبق القول في الشخصية لإلنسان في اختيار طريق الخير أو طريق  الحرية

، وإن سقط ينهض بدم الَحَمل القول للمسيح يعني أن كل من يغلببل هذا  . (1:1)رؤ 

األبدية، ويُحصى  سيظل اسمه مكتوب ا في سفر الحياةحتى نهاية حياته  مرة أخرى تائب ا

عداد الذين فازوا بالحياة الخالدة في ملكوت هللا. أما من يُخطىء ويستمر فيما هو فيه في 
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مكتوبة في سفر ألن جميع البشر أسماؤهم  .الذي سيُمحى اسمه من سفر الحياة فهو

َسٌن ألَنَّ هذَا حَ "الحياة، وهللا خلق اإلنسان للحياة وليس للموت، كما يقول بولس الرسول: 

ِ  َوَمْقبُوٌل لَدَى ُمَخل ِِصنَا هللاِ، الَِّذي يُِريدُ أَنَّ َجِميَع النَّاِس يَْخلُُصوَن، َوإِلَى َمْعِرفَِة اْلَحق 

هذا القول لبولس الرسول يتعارض بوضوح مع القول ف ،(4و3:2تيمو 1) يُْقبِلُوَن"

  .يين الُمطلق، أي التحديد الُمسبقبالتع

المكتوب فيه أسماء يرمز إلى المعمودية، كما "الحصاة  "يَاةِ ٱْلحَ  ِسْفرُ " كما أن

(. 17:2كما ذُكر في )رؤ  م جديد والتي ترمز إلى المعموديةالمكتوب عليها اسالبيضاء" 

د يُكتب اسم ه لدى وكما قيل هناك، إنه بحسب طقس سر المعمودية المقدسة فإن المعتم ِ

دين األورشليمي في كتابه "التعليم المسيحي" القديس كيرلس ف ،األسقف في سفر الُمعمَّ

يصف كيفية إتمام طقس سر المعمودية، بأنه يبدأ بأن يأتي الموعوظ إلى األسقف الذي 

يسجل اسمه في سجل الموعوظين، هذا لمتابعة التزامه في تلقي التعليم المسيحي. وبعد 

ة ويسجله األسقف اجتياز الموعوظ فترة التعليم يُصبح من المستعدين لالستنارة المقدس

ا  في سجل المعمدين الذي لديه. وعند المعمودية يُعطي األسقف المتقدم للمعمودية اسم 

دين. في اآليه  ده، وإذا ُحرم من الكنيسة يمحو األسقف اسمه من سجل الُمعمَّ جديد ا ويُعم ِ

دين، ومن 5) ( توجد نفس الصورة وكأن هللا لديه سجل كالسجل الخاص بتسجيل الُمعمَّ

 يُخطىء يُمحى اسمه من هذا السفر، سفر الحياة. هذه رموز أسرارية في سفر الرؤيا.

  في  ."َوَسأَْعتَِرُف بِٱْسِمِه أََماَم أَبِي َوأََماَم َمالَئَِكتِهِ " (:5ثم يقول المسيح في اآلية )

ا هذا  "المالئكة" ( ذُكر أن1:1)رؤ  هم مالئكة اآلب والمسيح والروح القدس، هنا أيض 

ا مالئكة المسيح ل للمسيحلقوا كما أنهم مالئكة  -االبن -يعني أن مالئكة اآلب أبيه هم أيض 

ن اعتراف كما أإله واحد.  -اآلب واالبن والروح القدس -الروح القدس؛ ألن الثالثة

المسيح باسم شخص يعني اعترافه بالشخص نفسه، وهذا الوعد من الديَّان بأن يعترف 

أمام أبيه، هللا اآلب، وأمام مالئكته. وهذا االعتراف متوقف على باسم َمْن يغلب سيكون 

ا أمام الناس، كما أوضح  اإلنسان نفسه، إن اعترف هو أوال  بيسوع المسيح ربًّا وإله 

ا بِِه قُدَّاَم أَبِي " يسوع ذلك بقوله: فِي الَِّذي فَُكلُّ َمْن يَْعتَِرُف بِي قُدَّاَم النَّاِس أَْعتَِرُف أَنَا أَْيض 

ا قُدَّاَم أَبِي الَِّذي فِي  السََّماَواِت" السََّماَواِت، َولِكْن َمْن يُْنِكُرني قُدَّاَم النَّاِس أُْنِكُرهُ أَنَا أَْيض 

 (. 33و32:10)مت 

وُح ِلْلَكنَائِِس هنا " قول المسيح      الرسالةيعني أن  "،َمْن لَهُ أُذٌُن فَْليَْسَمْع َما يَقُولُهُ ٱلرُّ

هة  (.7:2من المسيح ومن الروح القدس مع ا، كما ذُكر في )رؤ  موجَّ
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ٰهذَا يَقُولُهُ  ِة ٱلَّتِي فِي فِيالَدَْلفِيَا،َوٱْكتُْب إِلَى َمالَِك ٱْلَكنِيسَ  -7

، ٱلَِّذي لَهُ ِمْفتَاُح دَاُودَ، ٱلَِّذي يَْفتَُح َوالَ أََحدٌ  ٱْلقُدُّوُس، ٱْلَحقُّ

 .دٌ يَْفتَحُ يُْغلُِق، َويُْغلُِق َوالَ أَحَ 

هة من المسيح إلى جماعة كنيسة فالدلفيا، 7في اآلية ) ( الرسالة السادسة، وهي موجَّ

  ".َوٱْكتُْب إِلَى َمالَِك ٱْلَكنِيَسِة ٱلَّتِي فِي فِيالَدَْلِفيَا" بقوله ليوحنا:

ير إلى قوله هذا هو يش "،ٰهذَا يَقُولُهُ ٱْلقُدُّوُس، ٱْلَحقُّ " يقول المسيح:( 7في اآلية )

هما من صفات المسيح اإللهية،  "ٱْلَحقُّ و" "ٱْلقُدُّوسُ " شخصه؛ ألن هاتين الصفتين

َحتَّى َمتَى أَيَُّها السَّي ِدُ اْلقُدُّوُس " ( صرخوا إلى المسيح، قائلين:10:6فالشهداء في )رؤ 

ليس الذي " تعنيو ،"ὁ ἀληθινόςوردت في النص اليوناني " "ٱْلَحقُّ " كلمة ".َواْلَحقُّ 

ا . والمسيح "فيه تغير أَنَا ُهَو "كقوله عن نفسه:  ليس فيه تغيير، فهوبصفة كونه إله 

التي تُسند إلى المسيح،  "ٱْلَحقُّ " (. وهذه الصفة اإللهية6:14)يو  الطَِّريُق َواْلَحقُّ َواْلَحيَاةُ"

ا إلى يَْهَوْه )هللا اآلب( الذي يقول عن نفسه في سفر إشعياء ال فَالَِّذي " نبي:تُسند أيض 

" ِ ، َوالَِّذي يَْحِلُف فِي األَْرِض يَْحِلُف بِإِلِه اْلَحق  ِ ُك بِإِلِه اْلَحق  ُك فِي األَْرِض يَتَبَرَّ )إش  يَتَبَرَّ

"، قٍ حَ  هٍ لَ إِ  نْ مِ  قٌ حَ  هٌ لَ (. وفي قانون اإليمان المسيحي يقال عن اآلب واالبن: "إِ 16:65

  في الجوهر. اآلب مع المسيح ووحدتهتأكيد ا على إلوهية 

ه عن " تعنيو ،"ὁ ἅγιοςوردت في النص اليوناني " ،"ٱْلقُدُّوسُ " وكلمة المنزَّ

ايسوع و ."الخطيئة كما يقول فيه بولس الرسول: فهو بال خطيئة،  المسيح بصفة كونه إله 

بٌ  بَلْ  ِلَضعَفَاتِنَا، يَْرثِيَ  أَنْ  قَاِدرٍ  غَْيرُ  َكَهنَةٍ  َرئِيسُ  لَنَا لَْيسَ  ألَنْ "  ِمثْلُنَا، َشْيءٍ  ُكل ِ  فِي ُمَجرَّ

أُرسل المالك  عندماألنه "قدوس ا"،  يسوع المسيح يسمى . كما(15:4" )عب َخِطيَّةٍ  باِلَ 

جبرائيل إلى العذراء مريم ليبشرها بأنها ستحبل بالروح القدوس إبن ا هو يسوع قال لها 

ية كما أن هذه الصفة اإلله (.35:1)لو  هللاِ"اْلقُدُّوُس اْلَمْولُودُ ِمْنِك يُْدَعى اْبَن " عنه:

ا إلى يهوه )هللا اآلب(، فالسيرافيم  ،"قدوس"  قائلين:واقفين أمام الرب ينادون التُسند أيض 

 (.3:6)إش  "قُدُّوٌس، قُدُّوٌس، قُدُّوٌس َربُّ اْلُجنُودِ "

يَْفتَُح َوالَ أََحدٌ يُْغِلُق، َويُْغِلُق  ٱلَِّذي لَهُ ِمْفتَاُح دَاُودَ، ٱلَِّذي" عن نفسه: هنا ثم يقول المسيح

َوأَْجعَُل ِمْفتَاَح بَْيِت " هذه العبارة مستوحاة من العهد القديم، بقول الرب: "،َوالَ أََحدٌ يَْفتَحُ 

ود ، المقص(22:22)إش  "دَاُودَ َعلَى َكتِِفِه، فَيَْفتَُح َولَْيَس َمْن يُْغِلُق، َويُْغِلُق َولَْيَس َمْن يَْفتَحُ 

ا  هو عند إشعياء "بيت داود"بـ البيت السماوي، أي ملكوت السماء؛ ألن داود كان رمز 

. وقد "في يدي مفتاح ملكوت هللا" :يقولهذا،  فكأن المسيح هنا بقوله ، من هذاإلى المسيح

َوأُْعِطيَك َمفَاتِيَح َملَُكوِت " أعطى يسوع المسيح بطرس مفتاح الملكوت، بقوله له:
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ِت، فَُكلُّ َما تَْربُِطهُ َعلَى األَْرِض يَُكوُن َمْربُوط ا فِي السََّماَواِت. َوُكلُّ َما تَُحلُّهُ َعلَى السََّماَوا

(، وبعد قيامته أعطاه له ولكل تالميذه 19:16)مت  "األَْرِض يَُكوُن َمْحلُوال  فِي السََّماَواتِ 

َما تَْربُِطونَهُ َعلَى األَْرِض يَُكوُن َمْربُوط ا فِي ُكلُّ  ،اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ " األحد عشر، بقوله لهم:

وقد  (.18:18)مت  "السََّماِء، َوُكلُّ َما تَُحلُّونَهُ َعلَى األَْرِض يَُكوُن َمْحلُوال  فِي السََّماءِ 

هذا المفتاح لكي يفتحوا ، ومنهم لخلفائهم من القائمين على الكنيسة، أعطى المسيح تالميذه

ليهود واألمم أبواب الكنيسة المسيحية، ففعلوا ذلك ليس كمتسلطين بل للمؤمنين من ا

كخدام المسيح، أي كبوابين يفتحون ويغلقون بأمر رب البيت؛ ألن المفتاح هو للمسيح 

 قول هذا كما أنمن يريد.  خرجل من يريد، ليرى وجه الملك، ويُ دون غيره، وهو يُدخ

دُفَِع إِلَيَّ ُكلُّ " قال عن نفسه بعد قيامته: يشير إلى أن له كامل السلطان، كمالمسيح ل

، أي أخذ يسوع السلطان والُملك(. وقد 18:28)مت  ُسْلَطاٍن فِي السََّماِء َوَعلَى األَْرِض"

ٱْلَكائُِن َوٱلَِّذي " هو كرسي داود، من اآلب أبيه بصفة كونه إنسان ا، ألنه بحسب الالهوت

وهذا يدل  (.16:19)رؤ  "َمِلُك اْلُملُوِك َوَربُّ األَْربَابِ "و (8:1)رؤ  "َكاَن َوٱلَِّذي يَأْتِي

 على أنه الخليفة الشرعي لداود، ألنه ابن داود بحسب الجسد، كما ذُكر في بشارة متى:

ا كما قال رئيس 1:1)مت  "ِكتَاُب ِميالَِد يَسُوَع اْلَمِسيحِ اْبِن دَاُودَ اْبِن إِْبراِهيمَ " (، وأيض 

بُّ اإِللهُ " ر والدة اإلله الدائمة البتولية مريم عن يسوع:المالئكة الذي بش َويُْعِطيِه الرَّ

(. وقد ذُكر هنا "مفتاح داود"، ألنه كما أن داود َمَلك على 32:1)لو  "ُكْرِسيَّ دَاُودَ أَبِيهِ 

ا يسوع المسيح، الذي هو من نسل داود بالجسد، َملَك  إسرائيل حسب الجسد، هكذا أيض 

لَْيَس أَْوالَدُ اْلَجَسِد "حسب الروح. وبولس الرسول يفرق بين االثنين، بقوله: على إسرائيل 

 (.8:9)رو  "يُْحَسبُوَن نَْسال  ُهْم أَْوالَدَ هللاِ، بَْل أَْوالَدُ اْلَمْوِعِد 
 

َوالَ  ْلُت أََماَمَك بَاباً َمْفتُوًحاأَنَا َعاِرٌف أَْعَمالََك. هَئَنَذَا قَْد َجعَ  -8

ةً يَِسيَرةً، َوقَْد َحفِظَْت يَْستَِطيعُ   أََحدٌ أَْن يُْغلِقَهُ، ألَنَّ لََك قُوَّ

 .َكلَِمتِي، َولَْم تُْنِكِر ٱْسِمي

قوله هذا  "،أَنَا َعاِرٌف أَْعَمالَكَ " ( يقول المسيح لجماعة كنيسة فالدلفيا:8في اآلية )

ألَنَّ "ن من قوله لهم: يتبي وهذا  ه تهديد ا، أما هنا فهو لطمأنتهم( وكان في1ذُكر في اآلية )

ة  يَِسيَرة   وهنا يقول لهم:  "،ٱلَِّذي لَهُ ِمْفتَاُح دَاُودَ " ( قال لهم عن نفسه:7. في اآلية )"لََك قُوَّ

، بمعنى أنه هو المالك "ا َوالَ يَْستَِطيُع أََحدٌ أَْن يُْغِلقَهُ َهئَنَذَا قَْد َجعَْلُت أََماَمَك بَابا  َمْفتُوح  "

ا وال أحد غيره له سلطان أن يُغلقه أو يفتحه، وهذه إشارة للمفتاح  وقد ترك الباب المفتوح 

رجاء وأمل. وهذا الوعد للمسيح يجعل كل مسيحي مؤمن ال يتملكه اليأس في أي لحظة 
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عندما تقابله التجارب والشدائد، أو يفقد األمل بالعودة وقبول المسيح له مرة أخرى إن 

 الحق، أو إذا وقع في الخطيئة.حاد عن اإليمان المسيحي 

ة  يَِسيَرة ، َوقَْد َحِفْظَت َكِلَمتِي، َولَْم تُْنِكِر ٱْسِمي" :قول المسيح لهمب يبدو  "،ألَنَّ لََك قُوَّ

أُنهكوا نتيجة لتعرضهم لالضطهاد والمقاومة والتشكيك في إيمانهم  كنيسة هذه أن جماعة

تالية، إال أنهم حفظوا إيمانهم القويم بيسوع بالمسيح من اليهود، كما سيُذكر من اآلية ال

ا. المسيح ولم ينكروه،   فكافأهم بأن جعل أمامهم باب ا مفتوح 
 

هُْم هَئَنَذَا أَْجَعُل ٱلَِّذيَن ِمْن َمْجَمِع ٱلشَّْيطَاِن، ِمَن ٱْلقَائِلِيَن إِنَّ  -9

يَْأتُوَن  ُهمْ أَُصي ِرُ هَئَنَذَا  يَهُودٌ َولَْيُسوا يَهُودًا، بَْل يَْكِذبُوَن.

 .َويَْسُجدُوَن ِعْندَ َقدََمْيَك، َويَْعِرفُوَن أَن ِي قَْد أَْحبَْبتُكَ 

َسأَْحفَظَُك ِمْن َساَعِة  َكلَِمةَ َصْبِري، أَنَا أَْيًضا ألَنََّك َحفِظْتَ  -10

اِكنِ  َب ٱلسَّ يَن ٱلتَّْجِربَِة ٱْلَعتِيدَةِ أَْن تَْأتَِي َعلَى ٱْلَعالَِم ُكل ِِه لِتَُجر ِ

 .َعلَى ٱألَْرِض 

هو يؤكد على تحقيق ما  "،أَُصي ُِرُهمْ َهئَنَذَا ... َهئَنَذَا أَْجعَلُ بقول المسيح: " (9في اآلية )

ِذيَن ِمْن َمْجَمعِ ٱلشَّْيَطاِن، ِمَن ٱْلقَائِلِيَن إِنَُّهْم " :يقول المسيح سوف يقوله، وهؤالء هم كما
ٱلَّ

هذا يُبي ِن أن و (،9:2سبق وذُكر في )رؤ  مثل قوله هذا ".يَْكِذبُونَ  ا، بَلْ يَُهودٌ َولَْيُسوا يَُهود  

 :عن هؤالء اليهود لهم يقول ثم .سميرنا جماعة كنيسة فيالدلفيا مثلهم مثل جماعة كنيسة

 َصدَق على منه الوعد هذا "،يَأْتُوَن َويَْسُجدُوَن ِعْندَ قَدََمْيَك، َويَْعِرفُوَن أَن ِي قَْد أَْحبَْبتُكَ "

ا كثيرة ، إذ صار  كنيسة المسيح في كل مبشرين باإلنجيل، مثل  هاضطِهدومُ العالم مرار 

وقوله هذا يشير إلى شعب هللا الروحي األمين  شاول اليهودي الذي صار القديس بولس.

ذلك كما فسر بعض آباء الكنيسة قول  ،ب يتمجد، الذي هو إسرائيل الجديدالذي به الر

دُ "نبي: الرب في سفر إشعياء ال  (.3:49)إش  "أَْنَت َعْبِدي إِْسَرائِيُل الَِّذي بِِه أَتََمجَّ

الهوت الكنيسة في  الكنيسة المسيحية، وهذا موضوع كبير في ووإسرائيل الجديد ه

في  ،ألن معنى اسم "إسرائيل" هو "يجاهد مع هللا". ففي العهد الجديد ؛القرون األولى

حيث أصبح أبناء إبراهيم وإسحاق مثل باقي  ةهناك عالقة جديد ،الكنيسة المسيحية

 الشعوب، كل األمم، لن يخلصوا إذا لم يتبعوا المسيح. 

ألَنََّك َحِفْظَت " :قولب ،(9في اآلية )ما قاله لهم  سبب المسيح نبي ِ يُ ( 10في اآلية )

تشبهوا به  منهأل، بأنه يوجد "وعد" هنا في قوله هذا". ا َسأَْحفَُظكَ َكِلَمةَ َصْبِري، أَنَا أَْيض  

صبر هو على رفض اليهود في كما  ،ة من اليهودوصبروا على مكابدتهم الضيقات الكثير
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. وقوله هذا يتفق مع صالته األخيرة وطلبته من اآلب من أجل ، سوف يحفظهم منهمله

لَِم بَْل أَْن لَْسُت أَْسأَُل أَْن تَأُْخذَهُْم ِمَن اْلعَا"تالميذه ومن أجل كل الذين يؤمنون به، بقوله: 

يِر" ر ِ  (. 15:17 )يو تَْحفََظُهْم ِمَن الش ِ

َسأَْحفَُظَك ِمْن َساَعِة ٱلتَّْجِربَِة ٱْلعَتِيدَةِ أَْن تَأْتَِي َعلَى ٱْلعَالَِم ُكل ِِه " :لهم قول المسيحثم ي

َب ٱلسَّاِكنِيَن َعلَى ٱألَْرِض  ينة، بل ال يشير إلى زمن معين أو تجربة مع ". قوله هذاِلتَُجر ِ

التجارب واألوجاع والضيقات المصاحبة لها، في كل وقت وزمان  يشير إلى أزمنة

والتي ستأتي على جميع البشر سواء  .ح بها هللا على قدر احتمال البشروشكل، التي يسم

كانوا من المؤمنين بيسوع المسيح أو كانوا من غير المؤمنين به. وهذا ال يعني القصاص 

ألَنَّهُ ِحينََما تَُكوُن " أديبهم، كما يقول الرب على فم إشعياء النبي:تمن البشر بل يعني 

(. وفي أزمنة التجارب هذه 9:26)إش  أَْحَكاُمَك فِي األَْرِض يَتَعَلَُّم ُسكَّاُن اْلَمْسُكونَِة اْلعَْدَل"

ن المؤمن الحقيقي الذي يصبر عليها متمسك ا باسم يسوع المسيح عامال  حافظ ا سيتبي 

ُجِل الَِّذي يَْحتَِمُل " الرسول يعقوب: فيه يقول الذيته، أي عامال  بوصاياه، كلم ُطوبَى ِللرَّ

بُّ ِللَِّذيَن يُِحبُّونَهُ  ، (12:1)يع  "التَّْجِربَةَ، ألَنَّهُ إِذَا تََزكَّى يَنَاُل إِْكِليَل اْلَحيَاةِ الَِّذي َوَعدَ بِِه الرَّ

وهذه  .عة يُنكر اسم يسوع المسيح هارب اساالمن المؤمن غير الحقيقي الذي في تلك 

التجارب يثيرها كل من هو ضد المسيح وستستمر حتى النهاية، نهاية حياة كل إنسان 

 لنهاية ينال الخالص، كما يقول يسوع المسيح:ا إلى من يصبرونهاية العالم، وكل 

  الَ تَْرتَاُعوا. ألَنَّهُ الَ بُدَّ أَْن تَُكوَن َوَسْوَف تَْسَمعُوَن بُِحُروٍب َوأَْخبَاِر ُحُروٍب. اُْنُظُروا، "

      هِذِه ُكلَُّها، َولِكْن لَْيَس اْلُمْنتََهى بَْعدُ... َولِكِن الَِّذي يَْصبُِر إِلَى اْلُمْنتََهى فَهذَا يَْخلُُص"

 (. 13و6:24)مت 
 

 .ُخذَ أََحٌد إِْكلِيلَكَ . فَتََمسَّْك بَِما ِعْندََك لِئاَلَّ يَأْ هَا أَنَا آتِي َسِريًعا -11

"سريع ا" وردت في النص كلمة  ".اَها أَنَا آتِي َسِريع  " ( يقول المسيح:11في اآلية )

(. والمسيح بقوله هذا يشير إلى المواعيد التي 1:1، وقد ذُكرت في )رؤ "ταχύاليوناني "

ألنه بإلوهيته  سيبدأ مباشرة وسريع ا تحقيقها، غير أن الزمان عنده ال يقاس بمقياس البشر

أَْمِس  مِ وْ يَ ك   بِ رَ الْ  دَ نْ عِ ألَنَّ أَْلَف َسنٍَة هو خارج الزمن البشري، كما يقول داود النبي: "

ي"؛ ألن آتِ ولم يقل "سَ  ،"اَها أَنَا آتِي َسِريع  "هنا  المسيح وقد قال (.4:89)مز  "َعبَرَ  يذِ الْ 

م وظهوره بالجسد. فالمسيح األول إلى العال مجيئه ملكوت هللا حاضر على األرض منذ

انين إنذار للمتوهو آٍت، أي حاضر، في كل لحظة من حياة اإلنسان. كما أن قوله هذا هو 

ألن هذه المواعيد تكون سريعة ، وكذلك حضور المسيح يكون  ؛وتعزية للثابتين األمناء له
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ه إلى  هذا التحذير هنا  سريع ا، وبالتالي الدينونة تكون سريعة . جميع الكنائس في هو موجَّ

  كل زمان ومكان.

هو "إكليل  اإلكليل اذه. "فَتََمسَّْك بَِما ِعْندََك ِلئاَلَّ يَأُْخذَ أََحدٌ إِْكِليلَكَ " ثم يقول المسيح:

سكوا بحفظ كلمة قوله هذا يُظهر محبته لهم، ألنه يحذرهم ويطلب منهم أن يتم .النصر"

ظهم من ساعة ه معتمدين وعده لهم بحفوال يتكاسلوا عما هم علي ،صبره إلى النهاية

وبذلك يفقدوا إكليل نصرهم، أو مجدهم، ويأخذ إكليلهم آخر كان في  .(10 ةالتجربة )اآلي

ى وتشدد ونهض  مع رفقائه في بحيرة الثلج مثل الجندي الذي ُطرحذلك  .سقوط فتقَوَّ

الجندي ترك ال أن هذا إ ،إليمانهم بيسوع المسيح ن الذين من سبسطيةالتسعة وثالثي

ا المسيحبحيرة ا هؤالء  شجاعة فلما رأى أحد الجنود الذين كانوا يحرسونهم .لثلج منكر 

بحيرة الثلج  إلىنزل و تقوى وأعلن إيمانه بالرب يسوع المسيح الجنود وتمسكهم بإيمانهم

 تقوى. منه الجندي الذي كليله وأخذه بدال  إ  الجندي الهاربفقدَ ف ،من الذي تخازل بدال  
 

 إِٰلهِي، َوالَ يَُعودُ يَْخُرجُ  هَْيَكلِ  فِي  يَْغلُِب َسأَْجَعلُُه َعُمودًاَمنْ  -12

إِلَى َخاِرٍج، َوأَْكتُُب َعلَْيِه ٱْسَم إِٰلهِي، َوٱْسَم َمِدينَِة إِٰلهِي، 

َماِء ِمْن ِعْنِد إِٰلهِي،  أُوُرَشلِيَم ٱْلَجِديدَةِ، ٱلنَّاِزلَِة ِمَن ٱلسَّ

 .َوٱْسِمي ٱْلَجِديدَ

وُح لِْلَكنَائِسِ  -13   .َمْن لَُه أُذٌُن فَْليَْسَمْع َما يَقُولُهُ ٱلرُّ

فِي "عبارة  ".إِٰلِهي َهْيَكلِ  فِي اأَْجعَلُهُ عَُمود  َمْن يَْغِلُب سَ " ( يقول المسيح:12في اآلية )

، كلمة         "ἐν τῶ ναῶ τοῦ θεοῦ μουوردت في النص اليوناني" "إِٰلِهي َهْيَكلِ 

"τῶ ναῶمشتقة من كلمة " "ναὸς "الهيكل  تشير إلىو ،"التي معناها "هيكل"

أنظر (، τὸ ἱερὸνوليس الهيكل ككل ) أورشليم هيكل من أقسام هو قسم الذي الداخلي"

 . هنا يوجد وعد(2كما قيل في اآلية )، وهو يشير إلى اآلب"، إِٰلِهي"قوله  .(2و1:11)

هللا اآلب، وأي إنسان  هيكل سيكونون أعمدة  في طان بأنهممن المسيح للذين يغلبون الشي

 يغلب ثابت ا إلى نهاية حياته هو عمود في الكنيسة. 

صورة العمود هذه قد يكون يوحنا استوحاها من رسالة بولس الرسول إلى أهل 

َصفَا فَإِْذ َعِلَم بِالن ِْعَمِة اْلُمْعَطاةِ ِلي يَْعقُوُب وَ " غالطية حيث الرسل هم األعمدة، بقوله:

 من(، و9:2)غال  َويُوَحنَّا، اْلُمْعتَبَُروَن أَنَُّهْم أَْعِمدَةٌ، أَْعَطْونِي َوبَْرنَابَا يَِميَن الشَِّرَكِة"

َولِكْن إِْن ُكْنُت " نفس الصورة، بقوله: فيهاد التي توج رسالته األولى إلى تلميذه تيموثاوس
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ِ، عَُمودُ أُْبِطُئ، فَِلَكْي تَْعلََم َكْيَف يَِجُب أَْن تَ  َف فِي بَْيِت هللاِ، الَِّذي ُهَو َكنِيَسةُ هللاِ اْلَحي  تََصرَّ

ِ َوقَاِعدَتُهُ   ،تلميذه تيموثاوسل اهذ بولس لقول النص اليونانيفي  .(15:3تيمو 1) "اْلَحق 

"ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις 

ἐστὶν ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας"، 

 ،بحسب غالطية اآلية لكن بتفسيرالكنيسة، العمود هو تيموثاوس أم غير واضح إن كان 

 (،9:2" )غال فَإِْذ َعِلَم بِالن ِْعَمِة اْلُمْعَطاةِ ِلي يَْعقُوُب َوَصفَا َويُوَحنَّا، اْلُمْعتَبَُروَن أَنَُّهْم أَْعِمدَةٌ "

وقد  .عمود في الكنيسة، أي شخص، أما قاعدتها فهو يسوع المسيح يكون تيموثاوس

أوضح بولس الرسول هذا، بأن المسيح هو القاعدة وأن المسيحيين الحقيقيين مبنيون على 

فَلَْستُْم إِذ ا بَْعدُ ُغَربَاَء َونُُزال ، بَْل َرِعيَّةٌ َمَع " الرسل بالمسيح، بقوله:إيمان واعتراف 

يِسيَن وَ  ُسِل َواألَْنبِيَاِء، َويَُسوُع اْلَمِسيُح نَْفُسهُ َحَجُر اْلِقد ِ أَْهِل بَْيِت هللاِ، َمْبنِي ِيَن َعلَى أََساِس الرُّ

اِويَةِ   (.20و19:2)أف  "الزَّ

بمعنى أن َمْن  "،َوالَ يَعُودُ يَْخُرُج إِلَى َخاِرجٍ " عن َمْن يغلب: هنا يقول المسيح ثم

َوأَْكتُُب َعلَْيِه " :يقول كما .في الكنيسة ثابت ا في المسيح د االنهاية سيكون عمو يغلب إلى

ي ٱْسَم إِٰلِهي، َوٱْسَم َمِدينَِة إِٰلِهي، أُوُرَشِليَم ٱْلَجِديدَةِ، ٱلنَّاِزلَِة ِمَن ٱلسََّماِء ِمْن ِعْنِد إِٰلِهي، َوٱْسمِ 

غلب ويكون عمود ا في المسيح على َمْن ي وجد ثالثة أسماء سيكتبهاي في قوله هذا ".ٱْلَجِديدَ 

هذه الصورة مستوحاة من هيكل أورشليم؛ ألنه كان  ."ٱْسَم إِٰلِهي" :األولاالسم الكنيسة؛ 

يُكتب أعلى األعمدة الحاملة للهيكل اسم "هللا"، أو أي اسم مقدس آخر هلل، كدعامة للهيكل 

ا كل َمْن يغلب إلى الن هاية من كي يحمي هللا هيكله المحمول على اسمه. هكذا أيض 

المؤمنين سيكون عمود ا في هيكل هللا، ومكتوب عليه اسم هللا اآلب، ومحموال  منه كعضو 

في جسد المسيح السري، ومحميًّا من الروح القدس. كما سيُكتب على لوح قلبه اسم هللا، 

 أي معرفته، وسيظل هذا االسم مكتوب ا في قلبه ما ظل غالب ا. 

ِة إِٰلِهي، أُوُرَشِليَم ٱْلَجِديدَةِ، ٱلنَّاِزلَِة ِمَن ٱلسََّماِء ِمْن ِعْنِد ٱْسَم َمِدينَ" :الثانياالسم و

 ".بِ اآْل  ٱلنَّاِزلَِة ِمَن ٱلسََّماِء ِمْن ِعْندِ  أُوُرَشِليَم ٱْلَجِديدَةِ،، بِ اآْل   ٱْسَم َمِدينَةِ "بمعنى  "،إِٰلِهي

، أو السالم"أساس معناه " ()يروشاليم" ירוׁשלמهو اسم عبري قديم " "أُوُرَشِليمُ " االسم

 كنيسة المسيح ، إنها""مدينة هللا الحي هيف "أُوُرَشِليَم ٱْلَجِديدَةِ أما ". "أرض السالم"

ا كنيسة اآلب وكنيسة الروح و  قَْد " وقد أوضح بولس الرسول هذا بقوله: ،القدسأيض 

 ِ    . أُوُرَشِليَم السََّماِويَِّة... َوَكنِيَسةُ أَْبَكاٍر"أَتَْيتُْم إِلَى َجبَِل ِصْهيَْوَن، َوإِلَى َمِدينَِة هللاِ اْلَحي 

وعن أنها "نازلة  ،رضيةمقابل أورشليم األ ذلك "جديدة"أنها  عن .(23و22:12)عب 

من السماء"، أي سماوية، ذلك أن مصدرها إلهي. ونزولها من السماء ليس نزوال  

 ا، ألنها تخرج من داخل هللا.جغرافيًّا، أي من فوق إلى أسفل، بل هو نزوال  روحيًّ
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والكنيسة المسيحية مقدسة كونها هيكل هللا ومسكنه بوجود المسيح فيها ومحفوظة من 

الروح القدس، كما أنها وارثة المواعيد التي أُعطيت للشعب اليهودي، وآخذة الوضع 

 الذي كان فيما مضى ألورشليم األرضية، التي كانت مقدسة لوجود الهيكل فيها. 

االسم الجديد للمسيح هو "السيد" أو "الرب"،  ".ٱْسِمي ٱْلَجِديدَ " :الثالثسم االو

ا، " بقوله: وهذا يشير إليه بولس الرسول ،ὁςυρικ ὁ"(6)" باليونانية  ِلذِلَك َرفَّعَهُ هللاُ أَْيض 

ا فَْوَق ُكل ِ اْسٍم ِلَكْي تَْجثَُو بِاْسِم يَُسوَع ُكلُّ ُرْكبٍَة مِ َوأَْعَطاهُ  ْن فِي السََّماءِ اْسم  َوَمْن َعلَى  مَّ

 (κυριὁς)َوَمْن تَْحَت األَْرِض، َويَْعتَِرَف ُكلُّ ِلَساٍن أَنَّ يَُسوَع اْلَمِسيَح ُهَو َربٌّ األَْرِض 

"الَحَمل"، بل هو "السيد"  (. فاالسم الجديد للمسيح ليس11-9:2)في  ِلَمْجِد هللاِ اآلِب"

ا "كلمة هللا"، كما  (. 13:19سيُذكر في )رؤ  و"الرب" وأيض 

ه ضد المسيحيين من  في زمن كتابة سفر الرؤيا كان من أسباب االضطهادات الموجَّ

الدولة الرومانية الوثنية، عدا رفضهم السجود وتقديم الذبائح لألصنام، هو رفضهم أن 

(؛ ألن هذا االسم خاص بيسوع المسيح، ὁ κυριὁςيطلقوا على قيصر لقب "السيد" )

ا عليهم، ألنه هو "ملك الملوك" و"رب األرباب" وهم ال ي قبلوا سواه سيد ا وربًّا وإله 

 (.16: 19األوحد، كما سيُذكر في )رؤ 

وُح ِلْلَكنَائِِس " قول المسيح  (.6ذُكر  في اآلية ) ،"َمْن لَهُ أُذٌُن فَْليَْسَمْع َما يَقُولُهُ ٱلرُّ
 

، اْلَحقُ  ٰهذَا يَقُولُهُ  ِدِكي ِيَن،ِك َكنِيَسِة ٱلالَّوُ َوٱْكتُْب إِلَى َمالَ  -14

اِدُق، بَدَاَءةُ َخلِيَقِة ٱهللِ  اهِدُ ٱألَِميُن ٱلصَّ  .ٱلشَّ

هة من المسيح إلى جماعة 14في اآلية ) ( الرسالة السابعة واألخيرة، وهي موجَّ

َوٱْكتُْب إِلَى َمالَِك َكنِيَسِة " :ليوحنا الالودكيين آخر الكنائس السبع، بقولهكنيسة 

 مدينة الودكية هذه تقع في آسيا الصغرى، وهي إحدى خمس مدن تحمل ".الَُّوِدِكي ِينَ ٱل

ق.م( على اسم زوجته "الودي". وهي  246 -261هذا االسم بناها أنطوخيوس الثاني )

 الذقية التي في سوريا اليوم.غير مدينة 

ف المسيح نفَسه بقوله:ثم  اِدقُ ، ٱلشَّاهِ اْلَحقُ  ٰهذَا يَقُولُهُ " يُعر ِ  كلمة ".دُ ٱألَِميُن ٱلصَّ

وهذه الكلمة عبرية األصل وهي  ،"ὁ ἀμήν" وردت في النص اليوناني "اْلَحقُ "

والتي لها نفس ، أما الكلمة اليونانية وقد كتبت هنا بحرف يوناني ومعناها "حقًّا" "אמן"

كر في "، ذُ اْلَحقُ " أنه نفَسه عن لمسيح هناقول ا. "ἡ ἀλήθεια"المعنى العبري فهي 

ا المسيح بشارة يوحنا بقول  (ἡ ἀλήθεια) اْلَحقُّ أَنَا ُهَو الطَِّريُق وَ " :نفَسه عن أيض 

 نفَسه عن وقول .(7اآلية )، كما تُقال عن هللا اآلب كما ذُكر في (6:14)يو  َواْلَحيَاةُ"

 يونانيوردت في النص ال "ٱألَِمينُ "كلمة  (،5:1"، سبق وذُكر في )رؤ ٱألَِمينُ  ٱلشَّاِهدُ "
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"ὁ πιστὸς". ر عنه ألنه هنا يؤكد صحة سفر الرؤيا كله وبأنه صاد هذهبأقواله  فالمسيح

  .ليس فيه كذب وال ضالل

ف المسيح نفَسه بقولهكما   -يكون المسيح عن نفسه بقوله هذا. "بَدَاَءةُ َخِليقَِة ٱهللِ : "يُعر ِ

أس نبع كل الخليقة وبِكرها، هو صورة هللا اآلب غير المنظور، وهو علة العلل ور -االبن

أي أنه المولود األول وليس المخلوق األول؛ ألنه مولود من اآلب قبل كل الدهور، وهو 

معه قبل كل شيء وفيه َخلق الكل. بمعنى أن كل شيء ُخلق به وله، وفيه يقوم الكل؛ ألنه 

ي بشارته وقد أوضح يوحنا هذا ف ،([ὁ λόγοςهو البداءة، الذي هو الكلمة ]"اللوغس" )

(  καὶ ὁ λόγος) َواْلَكِلَمةُ  (،ἦν ὁ λόγος) اْلَكِلَمةُ  َكانَ ( ἐν ἀρχῇ) اْلبَْدءِ  فِي بقوله: "

 οὖτος) اْلبَْدءِ  فِي َكانَ  هذَا (.καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος) اْلَكِلَمةَ  َكانَ  َوهللاُ  كان عند هللا،

ἦν ἐν ἀρχῇ)  َا شَْيءٌ  يَُكنْ  لَمْ  ِرهِ َوبِغَيْ  َكاَن، بِهِ  َشْيءٍ  ُكلُّ . هللاِ  ِعْند  َكانَتِ  فِيهِ . َكانَ  ِممَّ

 ُهوَ  الَِّذي(. كما كتب بولس الرسول قائال : "4-1:1)يو  "النَّاِس  نُورَ  َكانَتْ  َواْلَحيَاةُ  اْلَحيَاةُ،

 السََّماَواتِ  في َما اْلُكلُّ  ُخِلقَ  فِيهِ  فَإِنَّهُ . َخِليقَةٍ  ُكل ِ  بِْكرُ وَ  اْلَمْنُظورِ  َغْيرِ  هللاِ  ُصوَرةُ )االبن( 

 الَِّذي... اْلُكلُّ  يَقُومُ  َوفِيهِ  َشْيٍء، ُكل ِ  َقْبلَ  ُهوَ  الَِّذي. ُخِلقَ  قَدْ  َولَهُ  بِهِ  اْلُكلُّ ... األَْرِض  َعلَى َوَما

(؛ بهذا القول بولس يُبي ِن أن االبن، الذي 18-15:1(" )كو ὅς ἐστιν ἀρχή) اْلبَدَاَءةُ  ُهوَ 

هو ليس مخلوق ا بل خالق ا. والخلق يخص، أو هو عمل، اإلله الواحد  -المسيح -هو الكلمة

ا واحد ا منهم، بمعنى أن األقانيم الثالثة اشتركوا مع ا في  المثلث األقانيم وليس أقنوم 

الكلمة"،  -الخلق؛ ألن السبب األول، أو المصدر، هو "اآلب"، والسبب الفاعل هو "االبن

(. بهذا المفهوم، على ضوء 1:1"، كما قيل في )رؤ والسبب الُمكمل هو "الروح القدس

 هللاُ  َخلَقَ  (ἐν ἀρχῇ) اْلبَْدءِ  فِي" العهد الجديد يُفهم العهد القديم الذي في بدايته يقول:

 هللاُ  فَعَِملَ ... َجلَدٌ  ِليَُكنْ  هللاُ  َوقَالَ . اْلِميَاهِ  َوْجهِ  َعلَى يَِرفُّ  هللاِ  َوُروحُ ... َواألَْرضَ  السََّماَواتِ 

 (.3-1:1)تك  "اْلَجلَدَ 

ف لهذه العبارة الذي سقط فيه البعض، لم تسقط  (7)"بَدَاَءةُ َخِليقَِة ٱهللِ " إن الفهم المحرَّ

فيه كنيسة الودكية؛ ألن رسالة بولس الرسول إلى كنيسة كولوسي التي يقول فيها عن 

كُل ِ َخِليقٍَة. فَإِنَّهُ فِيِه ُخِلَق اْلُكلُّ َما في الَِّذي ُهَو ُصوَرةُ هللاِ َغْيِر اْلَمْنُظوِر، بِْكُر االبن: "

السََّماَواِت َوَما َعلَى األَْرِض... اْلُكلُّ بِِه َولَهُ قَْد ُخلَِق. الَِّذي ُهَو قَْبَل ُكل ِ َشْيٍء، َوفِيِه يَقُوُم 

... الَِّذي ُهَو اْلبَدَاَءةُ" ية وكانت تُقَرأ (، كانت معروفة  لكنيسة الودك18-15:1)كو  اْلُكلُّ

   َسل ُِموا َعلَى اإِلْخَوةِ الَِّذيَن فِي فيها، وهذا يتبيَّن من قول بولس الرسول في نفس الرسالة "

ا فِي َكنِيَسِة ال الَُوِدِكي ِينَ ... الَُوِدِكيَّةَ  َسالَةُ فَاْجعَلُوَها تُْقَرأُ أَْيض   "َوَمتَى قُِرئَْت ِعْندَُكْم هِذِه الر ِ

 ( يؤكد لجماعة كنيسة الودكية أن ما كتبه14والمسيح هنا في اآلية ) .(16و15:4)كو 

بولس الرسول في رسالته إلى كولوسي هو صحيح وحق. أما عن الصلة بين سفر الرؤيا 
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ورسالة كولوسي فهي أن الكنائس السبع المذكورة هنا هي ذاتها التي أسسها بولس 

صبحت تحت عناية القديس يوحنا، أ الرسول وهو أب هذه الكنائس، وبعد أربعين سنة

 الهوتها هو الالهوت البولسي.لكن 
 

ا. لَْيتََك ُكْنَت  -15 أَنَا َعاِرٌف َأْعَمالََك، أَنََّك لَْسَت بَاِردًا َوالَ َحارًّ

ا  .بَاِردًا أَْو َحارًّ

ا، أَنَا ُمْزِمٌع أَْن  -16 ٰهَكذَا ألَنََّك فَاتٌِر، َولَْسَت بَاِردًا َوالَ َحارًّ

 .تَقَيَّأََك ِمْن فَِميأَ 

هه إلى جماعة كنيسة الالودكيين، يوجد16و15) يتينفي اآل  ( من هذه الرسالة الموجَّ

َكذَا ألَنََّك هَ ... اا َوالَ َحارًّ أَنََّك لَْسَت بَاِرد  "، بقول المسيح لهم: و"الحار" و"الفاتر""البارد" 

استخدم يوحنا هذه نة شافية، وقد ألنه كان يوجد قرب هذه المدينة ينابيع ساخ "؛فَاتِرٌ 

الصور ليحقق الهدف التعليمي من خاللها. ذلك أن جماعة هذه الكنيسة بحكم موقعها 

بالقرب من هذه الينابيع كانوا يعرفون الفرق بين كل ٍ من البارد والحار والفاتر، ومن 

بكالم خالل معرفتهم المادية المحسوسة يمكنهم أن يدركوا المعنى الروحي المقصود 

 المسيح لهم.

ا" ".أَنَا َعاِرٌف أَْعَمالَكَ " ( يقول المسيح لهم:15في اآلية )  ؛قوله هذا يحمل "توبيخ 

وهذا يشير إلى  "،اا أَْو َحارًّ ا. لَْيتََك ُكْنَت بَاِرد  ا َوالَ َحارًّ أَنََّك لَْسَت بَاِرد  " ألنه يقول لهم:

ألن من  "؛الَْيتََك ُكْنَت بَاِرد  " هنا همل د قالقو(. 16يتبيَّن من اآلية )سفتورهم كما 

المؤمنين الباردين يعرفون في أعماق قلوبهم ما هم عليه من ضعف، ويشعرون داخلهم 

بثقل خطاياهم وبُعدهم عن األعمال الصالحة المرضية هلل، ويُؤلمهم ضميرهم لفقدهم 

نهم َمْن يعرف أنه كما أن م .وا عليها في بداية قبولهم للمسيححرارة اإليمان التي كان

يمتنع عن الخطيئة بدافع خوفه من العقاب وليس بدافع محبته للرب. لهذا فإن مثل هؤالء 

الباردين يكونون مؤهَّلين أن يلتهبوا بمحبة هللا إذا ما عقدوا العزم على ترك سيرتهم 

 القديمة ورجعوا عما هم فيه، أو إذا تعرضوا لتوبيخ وتأديب الرب لهم فيشعرون بغضبه

عليهم ويعودوا نادمين على خطاياهم وتائبين عن سيرتهم القديمة ويصبحوا حارين 

بالروح. ومثل هؤالء البارة مريم المصرية والقديس موسى األسود وغيرهما ممن كانوا 

أَْو " لهم لاق كماتصبوا المديح السماوي. باردين فنزعوا عنهم برودهم الروحي واغ

ملتهبين بمحبة المسيح وعائشين حياة التوبة الدائمة طالبين ألن الحارين يكونون  "؛اَحارًّ 

المعونة منه، كما أنهم يمتنعون عن الخطيئة من أجل محبتهم له، ومثل هؤالء يحفظهم هللا 

 ويحوطهم بمالئكته.
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ن بي ِ يُ  ". بقوله هذااا َوالَ َحارًّ َولَْسَت بَاِرد  ، ٰهَكذَا ألَنََّك فَاتِرٌ " ( يقول لهم:16في اآلية )

بين الحياة الملتهبة باإليمان )الحارة(، وبين الحياة  بتذبذبهم ذلكسقطوا، و كيفلهم 

الخالية من اإليمان )الباردة(، بين الفضيلة وبين الرذيلة. وهذا يشير إلى أنهم عائشون بال 

 مباالة ظانين في أنفسهم البِر، خالطين البِر باإلثم الذَين ال يجتمعا في نفس الوقت، كما ال

الفاتر هو كالفريسي المتكبر الذي ال يُدرك ضعفه فتجتمع النار الحارة مع الماء البارد. 

ويصف أحد اآلباء  فال يشعر بحاجته إلى بِر ِ هللا ونعمته، وال يدري مدى احتياجه هلل.

وفي هؤالء «. أنه ليس بمؤمن وال بغير مؤمن، بل هو كل شيء لكل واحد»الفاتر بقوله: 

رأيت كثيرين من الباردين رهبان ا »اترين يقول القديس يوحنا كاسيانوس: الباردين والف

 «.وعلمانيين تحولوا إلى حرارة روحية. لكننا لم نَر فاترين صاروا حارين

يوجد "تحذير" لكي يصحوا عما هم  ". في قوله هذاأَنَا ُمْزِمعٌ " :قول المسيح لهمي ثم

 تنفيذه تهديده لهم سريع ا، هو كيم وعدم ألن طول أناته عليه ؛وا من كبوتهمويقوم فيه

فرصة للتوبة، وذلك من أجل محبته لهم ورحمته عليهم، كما يقول بطرس يترك لهم 

 "لِكنَّهُ يَتَأَنَّى َعلَْينَا، َوُهَو الَ يََشاُء أَْن يَْهِلَك أُنَاٌس، بَْل أَْن يُْقبَِل اْلَجِميُع إِلَى التَّْوبَةِ "الرسول: 

يوجد "تهديد" بالعقاب إن  "،أَْن أَتَقَيَّأََك ِمْن فَِمي" يح لهمأن في قول المس (. كما9:3 بط2)

يعودوا هما فيه تائبين. وهذا العقاب يكون في أال يكون اسمهم في فمه، أي لن يكون  لم

لهم ذكر عنده، ألنهم هم الذين بَعدوا عنه، وهذا يعني بُعد المسيح عنهم بعد أن كان قريب 

 قصون من أمامه ولن يكونوا محفوظين منه، وهذا موت لإلنسان.منهم. وبهذا يُ 
 

إِن ِي أَنَا َغنِيٌّ َوقَِد ٱْستَْغنَْيُت، َوالَ َحاَجةَ لِي إِلَى  ألَنََّك تَقُوُل، -17

قِيُّ َوٱْلبَائُِس َوفَقِيٌر َوأَْعَمى  َشْيٍء، َولَْسَت تَْعلَُم أَنََّك أَْنَت ٱلشَّ

 .َوُعْريَانٌ 

إِن ِي أَنَا َغنِيٌّ َوقَِد  ،ألَنََّك تَقُولُ " لهم: هقولب فتورهم المسيح يوضح لهم (17في اآلية )

قوله هذا يشير إلى أنهم توهموا في نفسهم الغنى.  ".ٱْستَْغنَْيُت، َوالَ َحاَجةَ لِي إِلَى َشْيءٍ 

خنتها قد يكون غن ى ماديًّا، فتكبر أسقفها وكهنتها وأرا :األولهو على وجهين؛  غناهم هذا

بغناهم على مؤمني الكنيسة مهملين فقرائها، إخوة الرب، ناسين أن مثل هؤالء هم 

طريقهم للملكوت. كما أوضح يسوع في مثاله عن الغني ولعازر المسكين المطروح أمام 

(. كما تكبروا بغناهم على إخوتهم وأخواتهم من الكنائس األخرى، 31-19:16بابه )لو 

األرضية الُمنعَم بها عليهم هي من هللا ومن خيريته، ومتوهمين غير معتبرين أن البركات 

واحد وليسوا جسد أنهم ليسوا بحاجة لهم متناسين أنهم عضو في جسد يسوع المسيح ال

أصبحوا اتكالهم على ربهم يسوع المسيح،  باتكالهم على المال أكثر منوالمسيح كله. 
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ا للمال الَ يَْقِدُر " لهم، وهو ما حذر منه يسوع بقوله:الذي أصبح سيد ا وربًّا  ،عبيد ا وخدام 

ا أَْن يُْبِغَض اْلَواِحدَ َويُِحبَّ اآلَخَر، أَْو ُيالَِزَم اْلَواِحدَ َويَحْ  تَِقَر أََحدٌ أَْن يَْخِدَم َسي ِدَْيِن، ألَنَّهُ إِمَّ

قد يكون غن ى روحيًّا،  :الثانيو (.24:6)مت  اآلَخَر. الَ تَْقِدُروَن أَْن تَْخِدُموا هللاَ َواْلَماَل"

هم على جماعات الكنائس األخرىفتكبروا ببِ  ومكتفين  .ر قامتهم الروحيةبَ متوهمين كِ  ر ِ

ببرهم الذاتي، متكلين على نفسهم وتقواهم ومهملين حياة التوبة والنمو الروحي، وتكملة 

ليستمروا  توهموا أنهم ليسوا بحاجة إلى معونة المسيح،قد أنفسهم باألعمال الصالحة. و

 ألنه رب الكنيسة. الذي بدونه لن تكون كنيسة ،بل حتى إلى المسيح نفسه ،وجودهمفي 

هو  "،إِن ِي أَنَا َغنِيٌّ َوقَِد ٱْستَْغنَْيتُ " إن وضع جماعة كنيسة الالودكيين المتكبرة القائلة:

ا أَنَ" ( المتواضعة التي يقول المسيح لها:9:2)رؤ  ِسميرنا عكس وضع جماعة كنيسة

لهذا يوبخهم المسيح بكشف عوراتهم، بقوله لهم:  ".أَْعِرُف ِضْيقَتََك َوفَْقَرَك، َمَع أَنََّك َغنِيٌّ 

"شقاؤهم"، هو تكبرهم  ".َولَْسَت تَْعلَُم أَنََّك أَْنَت ٱلشَِّقيُّ َوٱْلبَائُِس َوفَقِيٌر َوأَْعَمى َوُعْريَانٌ "

األرضيات. و"بؤسهم"، هو انقطاعهم عن واتكالهم على فكرهم المادي البشري المرتبط ب

باقي إخوتهم من الكنائس األخرى. و"فقرهم"، هو فقرهم الروحي نتيجة بُعدهم عن 

الذي بسببه لم يروا حالهم التي هم  غلظة ضميرهم المسيح ربهم. و"عماهم"، هو عمى

 فلم يستطيعوا أن يميزوا األمور الروحية.عليها، مما أدى إلى عماهم الروحي 

 ُعريهم"، هو انكشاف كل هذه العورات أمام المسيح وأمام باقي الكنائس األخرى.و"

جماعات الكنائس الست األخرى؛ ألنهم  حال إن جماعة هذه الكنيسة حالهم أسوأ من

األخطر من أيٍ حاَربوا من ذواتهم، وهذا العدو غير المنظور وغير الملموس هو العدو يُ 

التي تعرضت لعدو من  "،كنيسة أفسس"لها كل من:  الذين تعرضت من األعداء الثالثة

التي  "،كنيسة ِسميرنا"و .(6:2مسيحيين أصحاب الهرطقات )رؤ ال الذي هوداخلها، 

الذين يؤمنون باهلل ويرفضون المسيح الذي  اليهود الذي هو و من خارجها،تعرضت لعد

الذي و من خارجها، التي تعرضت لعد "،كنيسة بَرغاُمس"و .(9:2)رؤ  تنبأ عنه األنبياء

 (.13:2)رؤ  األوثان والفالسفة وأمثالهم الذين ال يؤمنون باهلل عبدة هو
 

 أُِشيُر َعلَْيَك أَْن تَْشتَِرَي ِمن ِي ذَهَباً ُمَصف ًى بِٱلنَّاِر لَِكيْ  -18

هَُر ِخْزُي ُعْريَتَِك. لَِكْي تَْلبََس، فَالَ يَظْ  تَْستَْغنَِي، َوثِيَابًا بِيًضا

لِ  َوُكْحالً  ِ  .َعْينَْيَك لَِكْي تُْبِصرَ  لِتَُكح 

أُِشيُر " بقوله: ".أُِشيُر َعلَْيَك أَْن تَْشتَِرَي ِمن ِي" يقول المسيح لهم:( 18في اآلية )

 هو ال يجبرهم أن يعملوا أو ال يعملوا ما يطلبه منهم، بل يترك لهم حرية الخيار "،َعلَْيكَ 

هناك إجبار فلن يكون هناك عدل إلهي في العقاب في تنفيذ ما سيطلبه منهم؛ ألنه إن كان 
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هو يعرض عليهم أن  ،"أَْن تَْشتَِرَي ِمن ِي" (. وبقوله:1:1والثواب، كما قيل في )رؤ 

يشتروا عطيته المجانية والتي تُعطى لمن يسعى لطلبها منه، وهذا ال يكون بالفم بل 

ا منه ما يقوله لهم ويعملوا ما وذلك بأن يسمعو .العودة إليه كفقراء له ال يملكون شيئ اب

يطلبه منهم، وال يرفضوا ما يعرضه عليهم بإرادتهم واختيارهم الحر؛ ألن كل من يسمع 

وأثمن ما يُعطى للبشر، أال وهو كالم المسيح ويعمل به، يعطيه المسيح ما هو أفضل 

       ي أَْرَسلَنِي فَلَهُ َحيَاةٌ أَبَِديَّةٌ"إِنَّ َمْن يَْسَمُع َكالَِمي َويُْؤِمُن بِالَّذِ " الحياة األبدية، كقوله:

المسيح والمعُطاة منه هي تبرير سبق  (. وهذه العطية المجانية التي يملكها24:5)يو 

يطلبها بقلب نقي. كما يقول بولس وقدمه من أجل الجميع على الصليب، وهو يعطيها لمن 

ان ا بِنِْعَمتِِه بِالْ " الرسول: ِريَن َمجَّ ِفدَاِء الَِّذي بِيَُسوَع اْلَمِسيحِ، الَِّذي قَدََّمهُ هللاُ َكفَّاَرة  ُمتَبَر ِ

  .(25و 24:3)رو  بِاإِليَماِن بِدَِمِه"

 ألن هذا الذهب "؛ذََهبا  ُمَصف ى  بِٱلنَّاِر ِلَكْي تَْستَْغنِيَ " وقد أشار عليهم أن يشتروا منه

وة تعني النقاء والغنى الروحي. هو الذهب النقي الذي نُِزعت منه الشوائب، وهذه النقا

فإذا قبلوا أن يشتروا منه هذا الذهب، أي قبلوا أن يسمعوا كالمه ويعملوا به، يصبحون 

ا أشار عليهم كماية روحيًّا ونقية ومتبررة . كنيسة غن  "؛اا بِيض  ثِيَاب  " أن يشتروا منه أيض 

لخالية من الدنس التي كانوا ألن الثياب البيض تشير إلى العودة لحياة الطهارة والنقاوة ا

عليها يوم قبولهم المعمودية، وهو يوم قبولهم اإليمان بيسوع المسيح، هذه الصورة سبق 

 يشير إلى "،ِلَكْي تَْلبََس، فاَلَ يَْظَهُر ِخْزُي ُعْريَتِكَ " لهم (. وقوله5و 4وذُكرت في اآليتين )

لمصاحف وتُنشر أعمالهم عالنية  أمام يوم الدينونة حين سيقف فيه الجميع أمام هللا وتُفتح ا

 جميع مالئكة هللا وأمام جميع البشر.

يصف لهم  (18وهنا في اآلية ) "،أَْعَمى ...َولَْسَت تَْعلَُم أَنَّكَ لهم: "( قال 17في اآلية )

لِ  ُكْحال  " أشار عليهم أن يشتروا منهالعالج، ف في  وردقوله هذا  "،َعْينَْيَك ِلَكْي تُْبِصرَ  ِلتَُكح ِ

  النص اليوناني

"καὶ κολλ[ο]ύριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς"، 

ل" ُيستخدم لتوسيع العينين، كما يُستخدم حْ ألن "الكُ  هنا استخدم يوحنا صورة الكحل

ا طبيًّا بسبب وجودها بقرب الينابيع  كمرهم طبي للعيون. ولما كانت الودكية مركز 

ا حالة ضعف المرضى، وتلمس الطبيعية الساخنة الطبية  الشافية، فإن جماعتها ترى دائم 

 همبصائريشير إلى فتح عيون ، "ِلَكْي تُْبِصرَ قوله لهم "د شفائهم. قوتهم في الصحة بع

ح عيني المولود أعمى منذ تَ ذلك كما فَ  وفرة النعمة والمغفرة بيسوع المسيح، ورؤية

نيسة الالودكيين في ضعف ماعة كمن هذه صورة تظهر حالة ج (.23:8)مرقس والدته 

ي ال تراها بسبب عماها، أما إن تطببت بعودتها إلى المسيح فستُفتح أعيُنِها ذالمرض ال
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د مع سمعان الشيخ:  قَدْ  َعْينَيَّ  ألَنَّ " وستتخلص مما هي فيه وتنال قوة الخالص، وتُرد ِ

 (.30:2)لو  "َخالََصكَ  أَْبَصَرتَا
 

بُهُ.َمْن أُِحْب أَنَا أَُوب ُِخ ُكلُّ  -19  .َوتُبْ  فَُكْن َغيُوًرا َوأَُؤد ِ

بُهُ أَنَا أَُوب ُِخ ُكلُّ َمْن أُِحْب " ( يقول المسيح:19في اآلية ) قوله هذا يُظهر  ".َوأَُؤد ِ

محبته لهم،  سبب هو وتأديبه توبيخه أن بوضوح حنان ومحبة المسيح تجاههم، كما يُبين

بُهُ، َوَكأٍَب بِاْبٍن يَُسرُّ بِهِ ألَنَّ ا"كما ذُكر في سفر األمثال:  بُّ يَُؤد ِ . (12:3)أم  "لَِّذي يُِحبُّهُ الرَّ

َها أَنَا أُْلِقيَها فِي " :بقوله وأتباعها إِيَزابَل عن( 22:2في )رؤ وهذا التأديب بيَّنه في 

 هذاو ."بُوَن َعْن أَْعَماِلِهمْ فَِراٍش، َوالَِّذيَن يَْزنُوَن َمعََها فِي ِضيقٍَة َعِظيَمٍة، إِْن َكانُوا الَ يَتُو

كما ذلك ليخلصوا إن سمعوا منه،  للحياة إلى التوبة والعودة إليه لدفعهم هو لهم التأديب

 كما ،أي غيرة من أجل هللا ،"غيرة هلل" هي وهذه الغيرة ."ا َوتُبْ فَُكْن َغيُور  "يقول هنا: 

فها بولس الرسول بقوله:  .(2:10)رو  "أَنَّ لَُهْم َغْيَرة  هللِ  ألَن ِي أَْشَهدُ لَُهمْ " يُعر ِ
 

 هَئَنَذَا َواقٌِف َعلَى ٱْلبَاِب َوأَْقَرُع. فإِْن َسِمَع أََحدٌ َصْوتِي -20

 .َوفَتََح ٱْلبَاَب، أَْدُخُل إِلَْيِه َوأَتََعشَّى َمَعهُ َوهَُو َمِعي

ٌف َعلَى ٱْلبَابِ َهئَنَذَا َواقِ " ( يقول المسيح لجماعة كنيسة الالودكيين:20في اآلية )

أُِشيُر " (:18قوله هذا هنا، وقوله في اآلية ) ".َوأَْقَرُع. فإِْن َسِمَع أََحدٌ َصْوتِي َوفَتََح ٱْلبَابَ 

ه لكل شخص بشخصه في كل زمان ومكان. "،َعلَْيكَ  و"الباب" هو باب قلب  هو موجَّ

على  يدلكما  البشر، على تهل أنايدل على طويسوع المسيح ل هنا قولال هذا نإ اإلنسان.

وهذا  أنه ال يغصبهم كي يفتحوا قلوبهم ويقبلوه بل يترك لهم حرية القبول أو الرفض.

 ؛بول اإلنسان للمسيح هو باختياره الحر وبإرادته الشخصية الحرة بعدم إجبارٍ يوضح أن قُ 

يطلب وينتظر من  الذي ،َرض على اإلنسان من قِبل المسيحألن عمل الخالص ال يُفْ 

 .نسان االستجابة  برضاه واختيارهاإل

ه  "،أَْدُخُل إِلَْيِه َوأَتَعَشَّى َمعَهُ َوُهَو َمِعي" ثم يقول المسيح هنا: ا موجَّ هذا القول أيض 

والجلوس  صورة المائدة ،صورةهذه الفي لكل شخص بشخصه في كل زمان ومكان. 

: األولىد ثالث صور؛ لمسيح توجلقول الهذا ل ،مع رب البيت ُمِعدها واألكل معه إليها

عندما اتكأ هو  صورة "سر الشكر"، الذي أسسه الرب يسوع المسيح في العشاء األخير

َوفِيَما ُهْم يَأُْكلُوَن أََخذَ يَُسوُع اْلُخْبَز، َوبَاَرَك " ومعه تالميذه االثنا عشر ليأكلوا الفصح،

رة "العشاء المسياني في : صوالثانية(. و26:26)مت  "َوَكسََّر َوأَْعَطى التَّالَِميذَ 
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إِن ِي  َوأَقُوُل لَُكمْ " الملكوت"، الذي وعد الرب يسوع تالميذه في العشاء األخير، بقوله لهم:

ِمَن اآلَن الَ أَْشَرُب ِمْن نِتَاجِ اْلَكْرَمِة هذَا إِلَى ذِلَك اْليَْوِم ِحينََما أَْشَربُهُ َمعَُكْم َجِديد ا فِي 

(. 30:22)لو  "ائِدَتِي فِي َملَُكوتِيِلتَأُْكلُوا َوتَْشَربُوا َعلَى مَ " ،(:2629)مت  أَبِي"َملَُكوِت 

ا، كما قال  وهذا ه بهم لكل من يُلبي دعوته مؤمن ا به ربًّا وإله  الوعد من الرب لتالميذه موجَّ

ا ولم يقبل إال أن تمتلىء مائدته بالمدعوين  في مثاله عن السيد الذي صنع عشاء  عظيم 

هي  التي ،: صورة "العُرس"الثالثة(. و24-15:14وأعدها لُملبي دعوته )لو التي سبق 

فالعريس هنا هو  .الَمسياني حيث يجتمع الكل ويتعشون مع المسيح صورة للعشاء

والعروس هي النفس اإلنسانية.  (،13-1:25لو ) ، كما في مثال العشر عذارىالمسيح

 عرس قانا الجليل. مائدة كما حضر ويسوع المسيح أعطى أمثاال  كثيرة عن األعراس،

(، هي صورة غنية جدًّا ومن الخطأ التشديد على صورة 20هذه الصورة في اآلية )

ا.  واحدة من الثالثة، بل يجب االنتباه إلى غنى الصورة دائم 
 

َكَما َغلَْبُت ، َمْن يَْغلُِب فََسأُْعِطيِه أَْن يَْجلَِس َمِعي فِي َعْرِشي -21

 .َوَجلَْسُت َمَع أَبِي فِي َعْرِشهِ  أَنَا أَْيًضا

وُح لِْلَكنَائِسِ  -22  .َمْن لَُه أُذٌُن فَْليَْسَمْع َما يَقُولُهُ ٱلرُّ

َكَما  ،َمِعي فِي َعْرِشيَمْن يَْغِلُب فََسأُْعِطيِه أَْن يَْجِلَس " ( يقول المسيح:21في اآلية )

ا َوَجلَْسُت َمَع أَبِي فِي َعرْ  في رسالته وقد أوضح يوحنا هذه الغلبة  ".ِشهِ َغلَْبُت أَنَا أَْيض 

َمْن ُهَو الَِّذي يَْغِلُب اْلعَالََم، إاِلَّ . ِإيَمانُنَا ،ةُ الَّتِي تَْغِلُب اْلعَالَمَ هِذِه ِهَي اْلغَلَبَ " األولى، بقوله:

أن غلبة  ( يتبيَّن5و 4:5يو 1(. من )5و 4:5يو 1) "الَِّذي يُْؤِمُن أَنَّ يَُسوَع ُهَو اْبُن هللاِ 

اإلنسان هي باإليمان بأن يسوع المسيح هو ابن هللا، ويصحح أي فهم خاطىء لقول 

( باالدعاء بأن جلوس الغالب مع المسيح في عرشه يعني 21المسيح هنا في اآلية )

مساواة اإلنسان الغالب، المخلوق، مع المسيح الغالب، غير المخلوق، ألنه بهذا االدعاء 

ويصبح يسوع المسيح خليقة مثله.  ئة مثل يسوع المسيح،يصبح اإلنسان بال خطي

"العرش"، يرمز إلى مجد هللا وسلطانه وُملكه، وجلوس اإلنسان مع المسيح في عرشه 

يعني مشاركة اإلنسان المسيح في مجده وُملكه مع احتفاظ المسيح بالمجد والُملك، أي تأله 

بيسوع المسيح هم كأبناء الملوك  اإلنسان بالنعمة وليس بالطبيعة، بمعنى أن المؤمنين

بالتبني وليس بالطبيعة، أي ليسوا من ُصلبهم، وبذلك تصبح الكنيسة عائلة هللا ووارثة 

االسلطة والقوة بإي  .(2:1كما قيل في )رؤ ، مانها بيسوع المسيح ملك ا وإله 

ْجِلَس َمِعي فِي يَْغِلُب فََسأُْعِطيِه أَْن يَ َمْن : "(21في اآلية ) هنا هذا الوعد من المسيح

إِنَُّكْم أَْنتُُم الَِّذيَن تَبِْعتُُمونِي،  اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ " "، سبق ووعد به تالميذه، بقوله لهم:َعْرِشي
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ا عَلَى اثْنَْي  فِي التَّْجِديِد،  ِ َمْجِدِه، تَْجِلُسوَن أَْنتُْم أَْيض  َمتَى َجلََس اْبُن اإِلْنسَاِن َعلَى ُكْرِسي 

عرشه سيكون في  (. وهذا الجلوس مع يسوع المسيح في28:19)مت  "ُكْرِسيًّاَعَشَر 

َوأَنَا أَْجعَُل لَُكْم َكَما َجعََل " يقول هو نفسه:(، وكما 20كما ذُكر في اآلية ) العشاء الَمسياني

 :هنا هقولو (.30و29:22)لو  "ِلتَأُْكلُوا َوتَْشَربُوا َعلَى َمائِدَتِي فِي َملَُكوتِي، ِلي أَبِي َملَُكوت ا

 "أَنَا قَْد َغلَْبُت اْلعَالَمَ " :وبهم لكل المؤمنين به ،كر بقوله لتالميذهيُذَ "، اَكَما َغلَْبُت أَنَا أَْيض  "

لروح بانتصاره على الشيطان، ذلك عندما أُصعد إلى البرية من ا كر(. ويُذَ 33:16)يو 

بواسطة صلبه  الموت على كر بانتصارهكما يُذَ  .(11-1:4ليجرب من إبليس )مت 

وآالمه وموته وقيامته من بين األموات دائس ا الموت بالموت. وبالتالي َمْن يجاهد من 

البشر ويغلب الشيطان في هذه الحياة الدنيا فسيعطيه المسيح أن يجلس معه في عرشه، 

 أي سيتمتع بمجد يسوع المسيح في الحياة اآلتية األبدية. 

َكَما  ،َمْن يَْغِلُب فَسَأُْعِطيِه أَْن يَْجِلَس َمِعي فِي َعْرِشي" (21قول المسيح في اآلية )و

ال يعني أن هناك عرشين، عرش لآلب  ،"ا َوَجلَْسُت َمَع أَبِي فِي َعْرِشهِ َغلَْبُت أَنَا أَْيض  

ألن يسوع المسيح يقول:  لمسيح،اآلب وا لكل من وعرش للمسيح، بل هو عرش واحد

معناه  يتبي ن، "َوَجلَْسُت َمَع أَبِي فِي َعْرِشهِ " وقوله (.15:16" )يو يلِ  ُهوَ  ِلآلبِ  َما ُكلُّ "

بَّ بَْعدََما " ذهقول مرقس اإلنجيلي عن يسوع بعد قيامته وظهوره لتالمي من ثُمَّ إِنَّ الرَّ

 اسوتأن ن والذي يعني ،(19:16)مر  "َعْن يَِميِن هللاِ  َكلََّمُهُم اْرتَفََع ِإلَى السََّماِء، َوَجلَسَ 

مع اآلب على عرش عظمته اإللهية؛  تمجد المتحد بالالهوت بشكل فريد قد يسوع المسيح

ا وإنسان ا مع ا يُسجد له كواحد، ألجل اتحاد  ألن يسوع المسيح نفسه بصفة كونه إله 

 الطبيعتين في شخصه الواحد اتحاد ا متناهي ا. 

وُح ِلْلَكنَائِِس َمْن لَهُ أُذٌُن فَْليَسْ " :قول المسيحي (22في اآلية )  قوله هذا "،َمْع َما يَقُولُهُ ٱلرُّ

 (.6ذُكر في اآلية )و سبق
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 حواشي 

 األصحاح الثالث

(، يعني بالنسبة لنا نحن البشر أننا 17:20" )يو أَبِي َوأَبِيُكْم َوإِلِهي َوإِلِهُكمْ ( قول يسوع المسيح: "1)

لمسيح. الذي بتجسده، بواسطة الروح القدس من العذراء أبناء هللا بالتبني، وذلك بإيماننا بيسوع ا

فِي  )البشر(فَإِْذ قَْد تََشاَرَك األَْوالَدُ مريم، تشارك معنا في الطبيعة اإلنسانية، كقول بولس الرسول: "

ا  في (. وبواسطة اشتراكه 14:2)عب  َكذِلَك فِيِهَما" )يسوع المسيح(اللَّْحِم َوالدَِّم اْشتََرَك ُهَو أَْيض 

أَن ِي أَنَا فِي أَبِي، َوأَْنتُْم طبيعتنا اإلنسانية أصبحنا أوالد ا هلل اآلب، كما يقول يسوع المسيح لتالميذه: "

، َوأَنَا فِيُكمْ  ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن أَنَّ يَُسوَع ُهَو (، وقد أوضح يوحنا هذا القول، بقوله: "20:14" )يو فِيَّ

( إن 10:6ا" )مت انَبَ (. لذا ال يستطيع إنسان أن ينادي هللا اآلب "أَ 1:5يو 1) "اْلَمِسيُح فَقَْد ُولِدَ ِمَن هللاِ 

ا؛ ألن يسوع المسيح هو ابن هللا اآلب بالطبيعة، أما نحن البشر  لم يؤمن أوال  بيسوع المسيح ربًّا وإله 

 فأبناء هللا اآلب بالتبني بواسطة يسوع المسيح.

  بعد بشارة المالك للعذراء القديسة مريم بقوله          »: ( في هذا يقول القديس يوحنا الدمشقي2)

     لها: "ال تخافي يا مريم فقد وجدِت نعمة عند هللا. وها أنِت ستحبلين وتلدين ابن ا وتسميه يسوع" 

( وأجابته متسائلة: "كيف يكون هذا 21:1(، "وهذا يخلص شعبه من خطاياهم" )مت 31و 30:1)لو 

"، فقال لها المالك ثانية: "إن الروح القدس يحل عليِك وقوة العلي  تظللِك. لذا وأنا ال أعرف رجال  

(. إذ ا بعد أن قبلت العذراء القديسة مريم، حل الروح 38:1المولود منِك قدوس ويدعى ابن هللا" )لو 

ا قوة استيعاب الهوت  القدس عليها، على حسب كالم الرب الذي قاله المالك. فطهرها ومنحها أيض 

الكلمة مع والدته. وللحال، ظللتها حكمة هللا العلي وقوته، ابن هللا المساوي لآلب بمثابة زرع إلهي، 

(، نفُسه ناطقة عاقلة، هو بِكر ῶμασ) جسد ا حيًّافاستخلص لذاته من دمائها النقية الجزيلة الطهارة 

ا َعجنتنا، ليس مزروع ا )من زرع بشري( بل معموال  )آخذ ا جسد ا( بفعل ال روح القدس، وليس منجز 

كما يتطور نمو الجنين في أحشاء  القديسة مريم العذراءشكله بنمو بطيء )لم يتطور نموه في أحشاء 

اتخذ  القديسة مريم العذراء أمه( بل تم تجسده دفعة واحدة )ففي حال لحظة حلول الروح القدس على

للعذراء مريم، وكان ينمو في الحجم في أحشائها،  ةالنقي كلمة هللا لنفسه جسد ا حيًّا تام الكمال من الدماء

ا لجسده. فإن الكلمة اإللهي لم  وهو في تمام كمال جسده الحي( ألن كلمة هللا نفسه قد أضحى أقنوم 

ساني هو شخص قائم يتحد بجسم له أقنومه القائم بذاته )كسائر البشر الذين كل منهم بجسمه اإلن

جسد ا قد أقام له  -غير محصور في أقنومه )اإلنساني( القديسة وهو لما حل في أحشاء -بذاته(، بل إنه

( ذا نفس ناطقة وعاقلة، وذلك من أنقى دماء الدائمة البتولية. فاتخذ باكورة الِعجنة ῶμασ) حيًّا

ا( للجسد، حتى إن هذا الجسد كان مع ا جسد ابن هللا، وجسد  ا )شخص  البشرية وصار الكلمة نفسه أقنوم 

ا ذا نفس ناط قة وعاقلة. لذا لسنا نقول بإنسان يتأله، بل بإله يتجسد. فإن الذي  كان بالطبيعة اإللهية إله 

كامال ، قد صار هو نفسه بالطبيعة )البشرية( إنسان ا كامال ، ولم يُغير طبيعته )اإللهية( ولم يتظاهر 

س ناطقة وعاقلة حاصل في الحبل به من البتول القديسة بجسد ذي نف -بالتدبير )بالتجسد(، بل إنه 

قد أتَّحد بأقنومه )األقنوم اإللهي(، اتحاد ا ال  -على وجود في ذاته )أي لم يأخذ وجوده من خارج ذاته( 

اختالط فيه وال تغيير وال تقسيم. دون أن يُحول طبيعة الهوته إلى جوهر جسده )اإلنساني(، وال 
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لف طبيعة واحدة ُمركبة من طبيعته اإللهية جوهر جسده )اإلنساني( إلى طبيعة الهوته، ودون أن يُؤ

 .«وطبيعته البشرية الُمتَّخذَة

ا القديس يوحنا الدمشقي:      ا منذ أن حلَّ في أحشاء »كما يقول أيض  فاالبن كلمه هللا قد صار مسيح 

[ دون استحالة وَمسَح اللحم بالالهوت. (άρξσ]جسد إنساني ) جسد االدائمة البتولية وصار  القديسة

 إن هذه هي مسحة الناسوت، كما يقول القديس غريغوريوس الالهوتي. وقد كتب كيرلس اإلسكندريف

       أما أنا فأقول إنه ينبغي أالَّ نُسمي المسيح "الفائق القداسة إلى ثاودوسيوس الملك يقول هذا: 

  بالكلمةتحاده مرأة بمعزل عن اإوال باألحرى الهيكل المولود من  يسوع "كلمة هللا" بدون التأنس،

([ὁ λόγος فإن المفهوم بالمسيح الكلمة الصادر من هللا ...)"اللوغس([ )الذي هو "كلمه هللا( )

ع بالناسوت اجتماع ا يفوق الوصف في االتحاد لسر التدبير  «."والمجتم ِ

( الزنى في الكتاب المقدس يشير إلى الزنى الروحي أو الزنى الجسدي؛ ألن الزنى الروحي هو 3)

يانة اإلنسان للعهد الذي قطعه هللا معه، والتصاقه بآلهة أخرى غريبة والتعبد لها، ألنه عهد أمانة بين خ

 المخلوق وخالقه يقطعة اإلنسان على نفسه بأن يكون أمين ا تجاه هللا. كما أن الزنى الجسدي هو خيانة

ضهما البعض بأمانة كل منهما عهد أمانة قطعه الزوجان في سر الزواج على أنفسهما أمام هللا وبين بع

لآلخر. ويوضح بولس الرسول أن الزواج المسيحي هو "سر عظيم"، كما هو من نحو أحد الزوجين 

ُجَل ُهَو َرأُْس اْلَمْرأَةِ َكَما أَنَّ اْلَمِسيَح أَْيض ا واآلخر هو من نحو المسيح والكنيسة، وذلك بقوله:  ألَنَّ الرَّ

رُّ َعِظيٌم، َرأُْس اْلَكنِيَسِة... أَيُّ ا اْلكَنِيَسةَ... هذَا الس ِ َجاُل، أَِحبُّوا نَِساَءُكْم َكَما أََحبَّ اْلَمِسيُح أَْيض  َها الر ِ

(. المقصود بالكنيسة عند بولس هو 32و25و23:5)أفس َولِكنَّنِي أَنَا أَقُوُل ِمْن نَْحِو اْلَمِسيحِ َواْلَكنِيَسِة" 

ة الجامعة المقدسة، عطية اآلب التي هي فوق حدود الزمان شخص الكنيسة التي هي الكنيسة الواحد

التي تلد أبناءها بآالم لتعطي أبناء للمسيح، الحافظة اإليمان القويم التي بال دنس،  وأي جنس بشري،

ولكن ليس بأعضائها ألنه ليس كلهم بال دنس. وهذا المفهوم للزواج في المسيحية، بأنه "سر عظيم"، 

ج الروحي في العهد القديم بأنه عهد بين العريس )الرب( وبين العروس )الشعب هو نفسه مفهوم الزوا

 (.2:17اإلسرائيلي(، كما سيُذكر في )رؤ 

د مع المسيح عند  كما أن عهد األمانة هذا هو نفسه في سر المعمودية، الذي يقطعه الُمعمَّ

دية في صالة الموعوظين يُقر معموديته باألمانة للمسيح. ففي طقس الكنيسة األرثوذكسية قبل المعمو

، بقبول المسيح ورفض الشيطان المتقدم للمعمودية، أو عرابه )شبينه( إن كان المتقدم للمعمودية طفال  

د، عهد ا بعدم خيانة المسيحوكل عباداته وأباطيله. بهذا يقطع المتقدم للمعمودية، قبل أن يُ  أما  .عمَّ

دوا فمعموديتهم ت كون بدمهم المهراق من أجل المسيح، وهذا يكون عهد أمانة الشهداء الذين لم يُعمَّ

ا للجميع.  أبديًّا ظاهر 

دون الُجدد الكبار السن بمالبس 4) ( في القرون األولى للمسيحية جرت العادة أن يحتفظ الُمعمَّ

معموديتهم البيضاء بعد خلعها، وعند موتهم كانوا يُلبسوا هذه المالبس. وفي "الدياميس" )القبور 

موجودة في سراديب تحت األرض في روما( يوجد بعض الوصف للمعمودية، منها ُعرف أن ال

د إذا مات في األسبوع الذي تعمد فيه يُكتب على قبره "مات في البياض"، لذلك كان  الشخص الُمعمَّ

بعض المسيحيين في تلك األزمنة ال يقبلون المعمودية إال في أواخر أيامهم حتى يموتوا في البياض، 

 عندما يخطىء المرء، معتِمد ا»مثل الملك قسطنطين الكبير. في هذا يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: 

على أنه سيأخذ المعمودية المقدسة في نهاية حياته، فإنه لن ينجح مهما حاول. هكذا يظنون أنهم 
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كثيرين قد عانوا  يحيون في أمان أكثر طالما لم يعتمدوا ولم ينالوا غفران الخطايا. ألنني أعرف أن

من هذا األمر، والذي بسبب رجائهم في المعمودية، ارتكبوا خطايا كثيرة، لكن حين جاء يوم موتهم، 

 «.رحلوا بدون معمودية

يسبق هللا ويعلم كل شيء »( في "المعرفة المسبقة هلل واالختيار"، يقول القديس يوحنا الدمشقي: 5)

ف ما هو في استطاعتنا، ولكنه ال يسبق ويُحدده، فهو وال يسبق فيُحدد كل شيء، فهو يسبق ويعر

تعالى ال يشاء حدوث الشر وال يقتسر الفضيلة، حتى أن سابق التحديد يكون تلبية أمر سبق هللا 

د األمور التي ليست في استطاعتنا، ذلك: "كشخص مريض ولشدة مرضه  وعرفه. وأنه يسبق ويُحد ِ

ال يعني أن المريض سوف يموت ألن األطباء أقروا ذلك  قال األطباء إنه سوف يموت، إال أن هذا

إنما هم توقعوا ذلك من حالته المريضة، لذلك ال يعود موته إلى الطبيب بل إلى مرضه، والموت هو 

ا لمعرفته السابقة، يحدد للحال كل شيء بحسب صالحه وعدله،  خارج استطاعة اإلنسان". وهللا، نظر 

شر ليس هو فعل هللا بل هو إال بسماح من هللا. ألن الشر ذو وجهين لهذا فاهلل ليس هو علة الشرور، فال

فإن له معنَيين: فهو حين ا يدل على الشر في الطبيعة، وهذا مضاد للفضيلة وإلرادة هللا. وحين ا آخر هو 

ا ألنها مؤلمة، والحقيقة أنها  شر ووجع يتنافى مع شعورنا، أي األحزان والمصائب، وهذه تبدو شرور 

ا نكون ص الحة ألنها تكون بواعث إلى االرتداد عن الشر والخالص لمن يفهمون. كما أننا نحن أيض 

علة الشرور، فإن من الشرور التي نرضى بها تصدر من شرور ال نرضى بها. فإذ أخطأنا فال يكون 

هللا غير عادل إذا ما أنزل سخطه علينا. وهللا يعرف من سيخلص ومن لن يخلص وذلك لمعرفته 

المسبقة بأعمال البشر، فاختيار الخير والشر يعود إلينا. فاألعمال الصالحة تعود إلى العون اإللهي 

ا لسابق معرفته -ألن هللا يعين بأمانه عادلة الذين يؤثرون الصالح بضمير مستقيم. واألعمال  -نظر 

ا -الطالحة تعود إلى التخلي اإللهي، ألن هللا ألشرار تخلي ا عادال ، يتخلى عن ا -بسابق معرفته أيض 

ا في اختيار عمل الخير أو الشر، لذا  ألنهم أصال  هم الذين تخلوا عنه، وذلك ألن هللا خلق اإلنسان حرًّ

فاإلنسان ليس كالحيوان الذي ينقاد للطبيعة وال يقودها. فالحيوان نراه ال يقاوم ميل الطبيعة بل حالما 

نه ُخلِق عاقال ، فهو يقود الطبيعة أكثر مما ينقاد لها، ولذا يميل إلى شيء يقوم بعمله. أما اإلنسان، فأل

فإذا مال إلى شيء وأراده، فله المقدرة على أن يقاوم ميله وال ينقاد إليه. أما السبب في خلق هللا لمن 

يعرفهم سيخطئون وال يتوبون، ذلك لكي ال يبدو الشر يعني إنتقاد ا منه لصنعه الخاص، بل للشر 

 «.من جراء االختيار الخاص والتهامل الواصل لصنعه

 " )"الرب"، أو "السيد"( استُعمل في الترجمة السبعينية اليونانية للعهد القديمὁ κυριὁς( االسم "6)

 (، أييَْهَوهْ )" יהוה"" )أَدُونَاْي(، الذي استعاض به اليهود عن االسم אדניلترجمة االسم العبرية "

 يُستطاع التلفُظ به إال من رئيس الكهنة عند تالوة الصالة في الهيكل.هللا، خوف ا من تدنيسه. وأصبح ال 

"، هي ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ" ورد في النص اليوناني "،بَدَاَءةُ َخلِيقَِة ٱهللِ " ( عبارة7)

األصعب في سفر الرؤيا؛ ألنها تُعطي معنى أن المسيح هو أول الخليقة وأنه مخلوق كسائر الخالئق. 

ف سقط أريوس في تفسيره لهذا القول للمسيح عن شخصه، فانكر إلوهية  في هذا المعنى الُمحرَّ

(، خليقة هللا فيكون مخلوق ا من هللا وليس هو ἀρχὴإذا كان المسيح بداءة، أي بدء )»المسيح وقال: 

فيه م(، الذي 325وقد أدانت الكنيسة الجامعة أريوس وتعاليمه في المجمع المسكوني األول )«. هللا

نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل... وبرب واحد »ُوضع القسم األول من قانون اإليمان الذي يقول: 

ثم «. يسوع المسيح ابن هللا الوحيد المولود من اآلب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق
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القدس الرب وبالروح »م(، بالقول: 381أُكمل القسم الثاني منه في المجمع المسكوني الثاني )

وذلك إلعالن اإليمان الصحيح للكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية باإلله الواحد المثلث «. المحيي

اليوم يقولون ما سبق وقاله أريوس بأن المسيح مخلوق، كما أنهم ال يقبلون  هْ وَ هْ األقانيم. وشهود يَ 

ا.  بالمسيح ربًّا وإلها  وخالق ا ومخلص 

فِي اْلبَْدِء "تاريخ طويل في الهوت الكنيسة. فالعهد القديم يبدء باآلية:  ( لهاἀρχὴالكلمة "بدء" )

(، بالنسبة لمعلمي الناموس اليهود لم يقبلوا بأن "البدء" هو 1:1" )تك َخلََق هللاُ السََّماَواِت َواألَْرضَ 

بدأ أو النموذج، الم -بداية الوقت، بل قالوا إنه لم يكن هناك بعد وقت عند الخالق. وقالوا إن "البدء"

هو الشريعة الموسوية التي عليها خلق هللا العالم ألنها هي موجودة عند هللا منذ األزل قبل  -المثال

(، كما ذكر يوحنا ὁ λόγοςالخلق. أما بحسب آباء الكنيسة األرثوذكسية فإن "البدء" هو "اللوغس" )

اْلَكِلَمةُ َكاَن ِعْندَ هللاِ، َوَكاَن اْلَكِلَمةُ هللاَ. هذَا َكاَن فِي ، وَ (ὁ λόγος) فِي اْلبَْدِء َكاَن اْلكَِلَمةُ في بشارته: "

ا َكاَن" (. و"اللوغوس" له عدة 3-1:1)يو  اْلبَْدِء ِعْندَ هللاِ. ُكلُّ َشْيٍء بِِه َكاَن، َوبِغَْيِرِه لَْم يَُكْن َشْيٌء ِممَّ

أثناسيوس الفكر األرثوذكسي حول معاٍن، هي: كلمة، سبب، فعل، معنى، ومبدأ. وقد أوضح القديس 

 " تعني عدة معاٍن، هي: بدء، أصل،ἀρχὴأن كلمة "بدء" اليونانية "»معنى كلمة "بدء"، بقوله: 

"البدء" لم يكن هو بدء في الوقت، بل  نإ». وقال أغسطينوس: «مثال -سبب، مبدأ، مصدر، ونموذج

خلق، هللا اآلب خلق الكون بواسطة هللا عند ال». كما قال القديس مكسيموس المعترف: «هو بدء الوقت

ا قال: «لوغوس، أي الكلمة أو المبدأ )بمعنى المطلق( أو السببلاالبن الذي هو ا في هذا »، وأيض 

العالم موزع اللوغي، والعالم خلق على شكل الموجود الذي هو اللوغس، وكل الخليقة لها معنى وال 

 «.غسيوجد شيء بدون معنى، ومعنى المعاني هو اللو
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح الرابع

ْوُت بَْعدَ ٰهذَا نَظَْرُت َوإِذَا بَا -1 َماِء، َوٱلصَّ ٌب َمْفتُوٌح فِي ٱلسَّ

ُل ٱلَِّذي َسِمْعتُهُ كَ  ٱْصَعْد إِلَى هُنَا  بُوٍق يَتََكلَُّم َمِعي يَقُولُ ٱألَوَّ

 .فَأُِريََك َما الَ بُدَّ َأْن يَِصيَر بَْعدَ ٰهذَا

لفهم هدف سفر الرؤيا في جميع الصور المذكورة فيه يجب إدراك  ؛من المهم التذكير

 يم الُمرَسل وليس الوصول إلى تجسيم معاني الصور.التعل

قوله هذا ال يعني تعاقب ا زمنيًّا، بل يعني أنه  .بَْعدَ ٰهذَا"" ( يقول يوحنا:1في اآلية )

ؤى السابقة التي ذكرت ابتداء  من بداية األصحاح األول  انتقل إلى ُرؤى جديدة بعد الرُّ

ن األصحاح الرابع يوجد سفر ُرؤيوي أكثر، أي إلى نهاية األصحاح الثالث، ألنه إبتداء  م

ا رؤيوية؛ ألن بعض الرُّ أك ؤى المتعاقبة تتحدث عن فترة زمنية واحدة في ُرؤى ثر صور 

ؤى تبدأ بصورة ليتورجيا سماوية.   متعددة، وهذه الرُّ

جازي م هو تعبير هذا هقول ،"نََظْرُت َوإِذَا بَاٌب َمْفتُوٌح فِي ٱلسََّماءِ "ثم يقول يوحنا: 

ألن السماء ليس لها أبواب تُفتح وتُغلق. فالمراد بقوله هذا هو إعالن وإظهار األمور 

وحِ " :(10:1في )رؤ  هبعين الوحي، كقولالمزمع أن يريه إياها المسيح   ".ُكْنُت فِي ٱلرُّ

ُل ٱلَِّذي َسِمْعتُهُ َكبُوٍق يَتََكلَُّم َمِعي" :هنا يوحنا يقولو ْوُت ٱألَوَّ ذا الصوت األول ه ،"َوٱلصَّ

 (10:1المتكلم معه والذي سمعه "كبوق" هو صوت المسيح، الذي سبق سمعه في )رؤ 

  ".َكَصْوِت بُوقٍ "

المقصود  ٱْصعَْد إِلَى ُهنَا"." :له ال  ائقالمسيح  صوت سمع أنه هنا يوحنا يقول كما

كار البشرية، بـ"الصعود"، ليس صعود ا جسديًّا بل صعود ا بإعالء الذهن، وتنقيته من األف

له ورفعه عن األمور األرضية، حتى يمكن ليوحنا إدراك األمور السماوية التي سيريها 

قوله هذا  ."فَأُِريََك َما الَ بُدَّ أَْن يَِصيَر بَْعدَ ٰهذَا" ، بالقول:المسيح. ويُكمل المسيح قوله له

ثه، وهذه تشبيهات يعني أنه سيُري يوحنا مباشرة بعد الُرؤى السابقة ما ال بُد من حدو

يوجد فيه تلميح من المسيح عن معرفته ألمور حاصلة وحادثة، أي يوجد  إنسانية. كما

يشير إلى أمور جسدية  هذا هقولو .عنها وحناسيكشف ليالتي توقع ألحداث قبل حدوثها، و

، والتي تعني "δεῖوردت في النص اليوناني " "الَ بُدَّ " ال تتعلق بخالص البشر؛ ألن كلمة

هو إعداد لقارىء للمسيح  قولال أن هذا كما (.1:1)رؤ جبرية جسدية" كما ذُكر في "

 السفر ألن هناك ُرؤى جديدة. 
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وِح، َوإِذَا َعْرٌش َمْوُضوٌع فِي  -2 َولِْلَوْقِت ِصْرُت فِي ٱلرُّ

َماِء، َوَعلَى ٱْلَعْرِش َجالِسٌ   .ٱلسَّ

وحِ َوِلْلَوْقِت ِصْرُت فِ " ( يقول يوحنا:2في اآلية ) قوله هذا يعني أنه ما أن قال  ".ي ٱلرُّ

ألنه كما  حتى أنه للحال صار في الروح؛ "،ٱْصعَْد إِلَى ُهنَا" (:1اآلية ) له المسيح في

( قال 10:1(. في )رؤ 12:4)عب  "ألَنَّ َكِلَمةَ هللاِ َحيَّةٌ َوفَعَّالَةٌ" يقول بولس الرسول:

وحِ " يوحنا: وحِ  ( يقول:2) وهنا اآلية "،ُكْنُت فِي ٱلرُّ ألن كل شيء في  ؛""ِصْرُت فِي ٱلرُّ

 . (12و 10:1هذه الرؤيا هو روحي، أي من الروح القدس، كما قيل في )رؤ 

 ".َعلَى ٱْلعَْرِش َجاِلسٌ وَ ، َعْرٌش َمْوُضوٌع فِي ٱلسََّماءِ  َوإِذَا" هنا: يوحناثم يقول 

إلى هللا في سمائه غير رمز وقوله هذا ي"العرش" يشير إلى مجد هللا وسلطانه وُملكه. 

بحسب الفكر اليهودي الجغرافي هناك "فوق السماء"، أو "قبة ؛ ألن مسكن هللا، المنظورة

لَْد" الذي هو "الجَ هناك و .اء غير المنظورة" مكان سكنى هللاالسماء"، التي هي "السم

ب؛ ألن هو هللا اآل "الجالس على العرش""الجحيم". و ،"األرض"و ،"السماء المنظورة"

الجلوس على العرش هو ملمح و ،"هللِ اْلَجاِلِس َعلَى اْلعَْرِش (: "4:19يوحنا يقول في )رؤ 

، هي صورة مزدوجة هلل و"الجالس عليه" "العرش" هنا هذه الصورة. أو سمة لمقام هللا

اآلب؛ ألن يوحنا ال يستطيع أن يقول إنه رأى هللا اآلب الذي له المجد والسلطان والُملك؛ 

ا هلل اآلب الذي على أل ن هللا اآلب ال يُرى وال يُلمس وال يُسمى، لذا لم يُعِط يوحنا اسم 

 جالس". الالعرش بل دعاه "

توجد تعزية للمسيحيين؛ ألن عرش هللا ينتصب في السماء فوق العرش  (2اآلية )في 

األرضي لإلمبراطور الروماني دومتيانوس مضطهد الكنيسة ومؤمنيها، الذي يطلب 

هم السجود له وعبادته. وهذه داللة على أن سلطان الجالس على العرش هو فوق من

كما سلطان اإلمبراطور، وأن العبادة تُقدم له وحده وليس لإلمبراطور أو بالمشاركة معه. 

شبه كمنظر "يوحنا يتكلم مثل أنبياء العهد القديم الذين رأوا العرش اإللهي وعليه أن 

في رؤية حزقيال النبي، بقوله:  يوجدرش والجالس عليه صف األهم للع، والو"إنسان

"ِ ب     "َوَعلَى ِشْبِه اْلَعْرِش ِشْبهٌ َكَمْنَظِر إِْنَساٍن َعلَْيِه ِمْن فَْوُق... هذَا َمْنَظُر ِشْبِه َمْجِد الرَّ

مجد  كمنظر إنسان" و"شبهُ  العرش" و"شبهٌ  (. إن قول حزقيال: "شبهُ 28 -26:1)حز 

 ألنه ال يستطيع القول إنه رأى هللا للتعبير عن هللا اآلب )يَْهَوهْ(،هات الرب"، هي تشبي

أما في المسيحية، فإن هللا الواحد المثلث األقانيم ال يُرى في  .الذي ال يُرى ولم يََرهُ أحد

المسيح، ال يُرى قبل  -جوهره، بالتالي األقنوم الثاني في الثالوث األقدس هللا االبن، الكلمه

أي بعد تجسده، الذي حبلت به العذراء  ،يسوع جوهره. أما ما يُرى فهو تجسده في
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َوَها أَْنِت َستَْحبَِليَن َوتَلِِديَن اْبن ا " لها: جبرائيل بقول المالك بالروح القدس، القديسة مريم

ينَهُ يَُسوعَ  وُح اْلقُدُُس يَِحلُّ َعلَْيكِ ... َوتَُسم ِ ِ يُْدَعى... اَلرُّ ِ تَُظل ِلُِك، َواْبَن اْلعَِلي  ةُ اْلعَِلي  ، َوقُوَّ

ا اْلقُدُّوُس اْلَمْولُودُ ِمْنِك يُْدعَى اْبَن هللاِ"  (.38-31:1)لو  فَِلذِلَك أَْيض 

الجلوس "(، ومن صورة 1)اآلية  "كبوق"من صورة الصوت الذي سمعه يوحنا 

دائه؛ ألن وآت لمحاربة أع (1)(، يظهر هللا اآلب وكأنه على مركبة2)اآلية  "على العرش

عنيفة  ومخيفة  ضد الكنيسة وقديسيها ستبدأ من األصحاح السادس عند فتح السفر أحداث ا 

المختوم بسبعة ختوم. هذه الصورة مأخوذة عن ملوك الشرق الذين كانوا يأتون إلى 

 الحرب على عربة وعليها عرش. 
 

َوٱْلَعقِيِق، َوقَْوُس َوَكاَن ٱْلَجالُِس فِي ٱْلَمْنظَِر ِشْبهَ َحَجِر ٱْليَْشِب  -3

دِ  ُمرُّ  .قَُزَح َحْوَل ٱْلَعْرِش فِي ٱْلَمْنظَِر ِشْبهُ ٱلزُّ

ٱْلَجاِلُس فِي "، بقوله: (2اآلية )في  يوحنا الجلس على العرش يصف (3في اآلية )

ِر ِشْبهَ َحجَ " يوحنا . وقد رآههللا اآلب، الذي هو "ٱْلَمْنَظِر ِشْبهَ َحَجِر ٱْليَْشِب َوٱْلعَِقيقِ 

نَي ُِرَها ِشْبهُ " (١١: ٢١)رؤ  كما ذُكر في " هو أكرم حجرٱْليَْشبِ "حجر  ألن "،ٱْليَْشبِ 

ِشْبهَ " رآه. كما هللا ةبهاء قداسيُشير إلى الذي و "َصاٍف َكاْلبَلُورِ أَْكَرِم َحَجٍر، َكَحَجِر يَْشٍب 

ن كالنار، ويشير إلى هو حجر ثمين أحمر اللو "،ٱْلعَِقيق" حجر ألن ،"ٱْلعَِقيق... َحَجرِ 

هذه تسبق عقابه. ن قداسة عدل هللا أل "ٱْلعَِقيق"قبل  ب""اليَشْ وقد ذُكر  .عقاب هللا العادل

ا عن هللا االبن، الكلمةهي للتعبير عن هللا اآلب  التي (3التشبيهات في اآلية )  -هي أيض 

ل النبي عن شبه مستوحاة من رؤيا حزقيا (3في اآلية ) الصورة المسيح، كما سبق القول.

ِشْبهُ َعْرٍش َكَمْنَظِر َحَجِر اْلعَِقيِق األَْزَرِق، َوَعلَى ِشْبِه اْلعَْرِش ِشْبهٌ "مجد الرب، بقوله: 

ب ِ ... َكَمْنَظِر إِْنَساٍن َعلَْيِه ِمْن فَْوقُ   (. 28 -26:1)حز  "هذَا َمْنَظُر ِشْبِه َمْجِد الرَّ

في العهد القديم كان  ".ِر ِشْبهَ َحَجِر ٱْليَْشِب َوٱْلعَِقيقِ ٱْلَجاِلُس فِي ٱْلَمْنظَ قول يوحنا " عن

رئيس الكهنة عندما يدخل قدس األقداس كان يضع، بأمر من هللا، على صدره َصْدَرة 

ا ا كريم  وآخرها  "،ٱْلعَِقيق" كان أول هذه األحجارة الكريمة هو، عليها اثني عشر حجر 

َصفُّ َعِقيق أَْحَمَر َويَاقُوٍت أَْصفََر " (20-17:28كما ذُكر في )خر  "،ٱْليَْشب" هو

لُ  ٍد، الصَّفُّ األَوَّ َوالصَّفُّ . َوالصَّفُّ الثَّانِي بَْهَرَماٌن َويَاقُوٌت أَْزَرُق َوَعِقيٌق أَْبيَضُ . َوُزُمرُّ

ابُع َزبَْرَجدٌ َوَجْزٌع َويَ . الثَّاِلُث َعْيُن اْلِهر ِ َويَْشٌم َوَجَمْشتٌ   هذه". وقد كانت ْشبٌ َوالصَّفُّ الرَّ

ااال تمثل أسباط إسرائيل االثني عشر، للداللة على أنهم موضوعون أمام  ثني عشر حجر 

هللا، وبتمايز األحجار االثنى عشر كانت األسباط االثنى عشر تتميز بعضها عن بعض. 

إلى  هذا يشيرو ،لترتيبهاال األحجار الكريمة االثني عشر وذكر تفلم  (3في اآلية ) أما هنا
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أن الجالس على العرش بهذا المنظر يجمع فيه كل األحجار الكريمة االثني عشر بجميع 

أسمائها وألوانها، أي من أصغر الرسل وأصغر إنسان إلى أكبر الرسل وأكبر إنسان 

اللذان يجمعان  ر فقطذكر آخر وأول األحجا كما أن بغض النظر عن مكانته واسمه.

ألنه في المسيح، إن كان الرسل أو األشخاص، الجميع  بينهما باقي األحجار العشرة،

واحد مجموعين في قلب هللا الذي ال يتميز بعضهم عن بعض، بمعنى أن الكنيسة هي في 

األحجار بشكل  ، في العهد الجديد،في سفر الرؤيا هنا يوحناكما أن رؤية  قلب هللا.

على " في اآلخر( عما هي قٱْلعَِقي" حجر ، وأولولفي األ "ٱْليَْشب" آخر حجر) معكوس

يشير إلى سقوط إسرائيل القديم، أي كنيسة العهد القديم اليهودية،  ،َرة رئيس الكهنةَصدْ 

ووجود إسرائيل الجديد، أي الكنيسة المسيحية التي بُشرت وآمنت بيسوع المسيح بواسطة 

  .للشعب اليهودي واعيد التي أُعطيتوورثت المالتالميذ االثني عشر، 

دِ " :(3)في اآلية  ول يوحنايقكما  ُمرُّ  ."َوقَْوُس قَُزَح َحْوَل ٱْلعَْرِش فِي ٱْلَمْنَظِر ِشْبهُ ٱلزُّ

عالمة ميثاق سالم هللا األبدي  وهو ذو سبعة ألوان كان القزح" في العهد القديم "قوس

في  أما هنا .(17-8:9الذي ارتبط به مع اإلنسان وكل األنفس الحية وكل األرض )تك 

يظهر بلون واحد ففإن "قوس القزح" الذي حول العرش  رؤيا، في العهد الجديد،سفر ال

ية من بين اإلنسان وبين كل األنفس الح "، وهذا يرمز إلى إعادة اللُّحمةوهو "شبه الزمرد

ألن "الزمرد"، الحجر ثمين، يشير إلى األمل والحياة و ؛جهة وبين هللا من جهة أخرى

اال بلونه الذي يميل إلى الخضرة ا وسالم  هنا  هذه الصورة .تي تبعث في النفس هدوء 

لقوس القَُزح تُعطي أمال  للكنيسة بمؤمنيها، بأن هللا سيحفظ حياتها وسالمها وهدوءها 

ألنه من األصحاح السادس توجد  .ب ضدهارغم حدوث اضطهادات وقالقل وحرو

 أحداث عنيفة ضد الكنيسة، ولن يكون السالم كامل. 
 

. َوَرأَْيُت َعلَى  أَْربََعةٌ َوِعْشُروَن َعْرًشاٱْلَعْرشِ  َوَحْولَ  -4

َجالِِسيَن ُمتََسْربِلِيَن بِثِيَاٍب   أَْربََعةً َوِعْشِريَن َشْيًخاٱْلُعُروشِ 

 .بِيٍض، َوَعلَى ُرُؤوِسهِْم أََكالِيُل ِمْن ذََهبٍ 

 َعْرش ا. َوَرأَْيُت عَلَى "َوَحْوَل ٱْلعَْرِش أَْربَعَةٌ َوِعْشُرونَ  ( يقول يوحنا:4في اآلية )

ا يتمجد في وسط  ،رش""العإليه  يشير، الذي ذلك أن هللا ".ٱْلعُُروِش أَْربَعَة  َوِعْشِريَن َشْيخ 

ألَنَّ َربَّ اْلُجنُوِد قَْد َملََك فِي َجبَِل ِصْهيَْوَن َوفِي " كما يقول الوحي اإللهي: ،الشيوخ

يشير إلى أنهم في قلب  يوحناالقول ل هذا .(23:24)إش  دَ"أُوُرَشِليَم، َوقُدَّاَم شُيُوِخِه ُمج ِ 

 "،ُمتََسْربِِليَن بِثِيَاٍب بِيٍض " هنا عنهم: يقول يوحنا. ذلك ألنهم غلبوا، ودليل غلبتهم كما هللا

 (. كما يقول5و 4:3على طهارتهم وطهارة سيرتهم، كما ذكر في )رؤ  ا يشير إلىوهذ
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 هيو (στεφάνους)"األكاليل"  ".ِسِهْم أََكاِليُل ِمْن ذَهَبٍ َوَعلَى ُرُؤو" :عنهم هنا يوحنا

ا يشير هذف "،"ِمْن ذََهبٍ  هاوكون .أو "أكاليل المجد" أو أكاليل الغلبة"، كاليل النصر"،"أ

  .(18:3)رؤ  كما ذكر في نقاوتهمإلى 

ا"  إليه، ، هناك عدة تفاسير حول عددهم وما يرمزون(2)عن "األربعة وعشرين شيخ 

أن هؤالء الشيوخ األربعة والعشرين، يمثلون إسرائيل الجديد، الذي هو إسرائيل  :ولاأل

ثنى واألمم. إكله في حضورهم أمام هللا. وإسرائيل الجديد، هو الكنيسة التي تضم اليهود 

ا من اليهود بعدد أسباط إسرائيل القديم، أي الكنيسة التي تأسست في أورشليم  عشر شيخ 

ا من األمم، أي الكنيسة التي تأسست في الشتات )خارج من اليهود. واثنى  عشر شيخ 

: أن هؤالء يمثلون الثانيوهم بذلك يمثلون الكنيسة كاملة . و ائيل( من غير اليهود.إسر

هذا األربعة والعشرين كاهن ا الذين يمثلون أسباط إسرائيل االثني عشر أمام هللا؛ ألن 

 أن: الثالثو(. 19-3:24أي 1) (3)دمة هيكل هللاالعدد هو العدد الالزم إلتمام شعائر خ

 يمثلون: أن هؤالء والرابعهؤالء يمثلون األنبياء الكبار واألنبياء الصغر في العهد القديم. 

عدد أسباط إسرائيل االثنى عشر، وعدد تالميذ المسيح االثنى عشر. أي كنيسة العهد 

يد في الكنيسة عالم القديم والعالم الجدالقديم وكنيسة العهد الجديد مع ا، اللتان تجمعان ال

بالنسبة لهؤالء "األربعة والعشرون  ،من هذه التفاسير أي تفسير كانالواحدة الكاملة. 

ا"، فإنهم يمث ، كما سيُذكر أي "البشرية الُمَخلَّصة" لون الكنيسة كاملة "الكنيسة ككل"شيخ 

 .(6في اآلية )
 

َوُرُعودٌ َوأَْصَواٌت. َوأََماَم ٱْلَعْرِش َوِمَن ٱْلَعْرِش يَْخُرُج بُُروٌق  -5

 .هَِي َسْبَعُة أَْرَواِح ٱهللِ ، َسْبَعةُ َمَصابِيِح نَاٍر ُمتَّقِدَةٌ 

هذه  ،"َوِمَن ٱْلعَْرِش يَْخُرُج بُُروٌق َوُرُعودٌ َوأَْصَواتٌ " ( يقول يوحنا:5في اآلية )

خيفة التي حدثت عند العالمات هي عالمات حضور هللا، ألنها هي نفس العالمات المُ 

(. وخروج 19-16:19وتكلمه مع موسى النبي )خر نزول الرب على جبل سيناء 

البروق والرعود واألصوات من العرش، هو إشارة إلى أن الجالس على العرش هو هللا 

 الَمُخوف، كما أنها تشير إلى قوة هللا وجبروته واآلتي لمحاربة أعدائه. 

 َمَصابِيحِ نَاٍر ُمتَِّقدَةٌ َوأََماَم " :يوحنا ثم يقول
"ِهَي َسْبعَةُ  بقوله ويُعرفها "،ٱْلَعْرِش َسْبعَةُ

 ٱلسَّْبعَةَ "عن  (4:1وهذا يشير إلى الروح القدس في ملئه، كما ذُكر في )رؤ  "،أَْرَواحِ ٱهللِ 

 روح القدسفهذا يشير إلى أن ال "،أََماَم ٱْلعَْرِش "وكونها  ".ٱألَْرَواحِ ٱلَّتِي أََماَم َعْرِشهِ 

ذلك مثلما  "،نَاٌر ُمتَِّقدَةٌ " هنا يوحنا وقد رآها (.4:1)رؤ  يُعطى من هللا اآلب، كما قيل في
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أَْلِسنَةٌ ُمْنقَِسَمةٌ " رأى هو وباقي التالميذ الروح القدس يوم الخمسين عندما ظهر لهم بشكل

ْت َعلَى ُكل ِ َواِحٍد ِمْنُهمْ   (.3:2)أع  "َكأَنََّها ِمْن نَاٍر َواْستَقَرَّ
 

 َوقُدَّاَم ٱْلَعْرِش بَْحُر ُزَجاٍج ِشْبهُ ٱْلبَلُّوِر. َوفِي َوَسِط ٱْلَعْرشِ  -6

ةٌ ُعيُونًاَوَحْوَل ٱْلَعْرِش أَْربََعُة حَ  ِمْن ُقدَّاٍم َوِمْن  يََوانَاٍت َمْملُوَّ

 .َوَراءٍ 

ُل ِشْبهُ أََسٍد، َوٱْلَحيََواُن ٱلثَّانِي -7 ِشْبُه ِعْجٍل،  َوٱْلَحيََواُن ٱألَوَّ

ابُِع  َوٱْلَحيََواُن ٱلثَّالُِث لَهُ َوْجهٌ ِمْثُل َوْجِه إِْنَساٍن، َوٱْلَحيََواُن ٱلرَّ

 ِشْبهُ نَْسٍر طَائٍِر.

ْن َوٱألَْربََعةُ ٱْلَحيََوانَاُت لُِكل ِ َواِحٍد ِمْنهَا ِستَّةُ أَْجنَِحٍة َحْولَـهَا َومِ  -8

ةٌ ُعيُونًا قُدُّوٌس ُقدُّوٌس   تََزاُل نَهَاًرا َولَْيالً قَائِلَةً ، َوالَ دَاِخٍل َمْملُوَّ

بُّ ٱإلِٰلهُ ٱْلقَاِدُر َعلَى ُكل ِ َشْيٍء، ٱلَِّذي َكاَن َوٱْلَكائُِن  ُقدُّوٌس، ٱلرَّ

 .َوٱلَِّذي يَْأتِي

قدام كون البحر  "."َوقُدَّاَم ٱْلَعْرِش بَْحُر ُزَجاجٍ ِشْبهُ ٱْلبَلُّورِ  ( يقول يوحنا:6في اآلية )

َوإِذَا " (:2يرمز إلى "السماء غير المنظورة"؛ ألن يوحنا يقول في اآلية ) العرش، فهو

داللة على قدرة هللا ، فهو "زجاج شبه البلور" وكون البحر ".َعْرٌش َمْوُضوٌع فِي ٱلسََّماءِ 

غير  على رؤية ومعرفة كل شيء، كما أنه داللة على نقاء صفاء وهدوء السماء

ةٌ " هنا: يقول يوحنا. ثم المنظورة َوفِي َوَسِط ٱْلعَْرِش َوَحْوَل ٱْلعَْرِش أَْربَعَةُ َحيََوانَاٍت َمْملُوَّ

مستوحاة من رؤية  األربعة حيوانات المملؤة عيون ا الصورة "،ِمْن قُدَّاٍم َوِمْن َوَراءٍ  اُعيُون  

فَنََظْرُت َوإِذَا بِِريحٍ ... َؤى هللاِ أَنَّ السََّماَواِت اْنفَتََحْت، فََرأَْيُت رُ " حزقيال النبي، بقوله:

 ُعيُون ا َحَوالَْيَها ِلألَْربَعِ ... َوِمْن َوْسِطَها ِشْبهُ أَْربَعَِة َحيََوانَاتٍ ... َعاِصفَةٍ 
 "َوأُُطُرَها َمآلنَةٌ

فهذا يشير إلى أنها في  "،فِي َوَسِط ٱْلعَْرِش "كون الحيوانات األربعة أما  (.18-1:1)حز 

هذا يشير إلى أن هللا ليس ساكن ا ف "،َحْوَل ٱْلعَْرِش "ها وكون. تهآلب ومحاطة بعنايقلب هللا ا

في السماء بعيد ا ومعزوال  عن خليقته، بل هو موجود في قلب عالمنا المخلوق وفي 

 .وجودنا به يرتبط إله حضور القديسون آباؤنا لنا. وقد كشف هخليقت

ألربعة بأن كالًّ منها شبه كائن حي، ( يكمل يوحنا وصف الحيوانات ا7في اآلية )

ُل ِشْبهُ أََسٍد، َوٱْلَحيََواُن ٱلثَّانِي ِشْبهُ ِعْجٍل، َوٱْلَحيََواُن ٱلثَّاِلُث لَهُ َوْجهٌ  بقوله: "َوٱْلَحيََواُن ٱألَوَّ

ابُِع ِشْبهُ نَْسٍر َطائِرٍ  ا هذه الصورة ،"ِمثُْل َوْجِه إِْنَساٍن، َوٱْلَحيََواُن ٱلرَّ وحاة من مست أيض 

ا ِشْبهُ ُوُجوِهَها فََوْجهُ إِْنَساٍن َوَوْجهُ أََسٍد ِلْليَِميِن ألَْربَعَتَِها، " رؤيا حزقيال النبي، بقوله: أَمَّ
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َماِل ألَْربَعَتَِها، َوَوْجهُ نَْسٍر ألَْربَعَتَِها (. بهذا الوصف 10:1)حز  "َوَوْجهُ ثَْوٍر ِمَن الش ِ

 ، بمعنى أن خليقة هللا كلها(4)"الُمَخلَّصة لخليقةا""الحيوانات األربعة" ترمز إلى 

 الحيوانات األربعة في القديس غريغوريوس النزينزيذلك كما رأى  الحاضرة أمامه،

أن هذه الخليقة الحاملة للعرش تحمل معنى قوى النفس »: أنها ترمز إلى الخليقة، بقوله

إن هذه الحيوانات األربعة هي »وقال البعض «. األربعة التي تتقدس بحمل هللا فيها

 ،"مالئكةبأنها "أما القول . «كنايات عن الصفات العظمى التي يمكن الخليقة إظهارها

المالئكة مع الحيوانات ( يذكر 11:5في )رؤ  يوحنا غير مقبول؛ ألن القول فهذا

 والشيوخ. 

ا وليال .  أن األربعة حيوانات يُبي ِن (8في اآلية ) قول يوحنا دائمة التسبيح هلل نهار 

َرأَْيُت السَّي ِدَ " ، بقوله:مستوحى من رؤيا إشعياء النبي لألربعة حيوانات وهذا التسبيح

ٍ َعال َوُمْرتَفِعٍ... السََّرافِ  َوهذَا نَادَى ذَاَك َوقَاَل، قُدُّوٌس، يُم َواقِفُوَن فَْوقَهُ... َجاِلس ا َعلَى ُكْرِسي 

 هذا (. في العهد القديم3-1:6)إش  "قُدُّوٌس، قُدُّوٌس َربُّ اْلُجنُوِد. َمْجدُهُ ِمْلُء ُكل ِ األَْرِض 

ر بحسب العهد الجديد بأنه موجه  إلى هللا التسبيح هو موجه إلى هللا )يَْهَوْه(، الذي فُس ِ

قُدُّوٌس قُدُّوٌس قُدُّوٌس، " لألربعة حيوانات هنا التسبيح كما أن هذا .واحد المثلث األقانيمال

بُّ ٱإِلٰلهُ ٱْلقَاِدُر َعلَى ُكل ِ َشْيٍء، ٱلَِّذي َكاَن َوٱْلَكائُِن َوٱلَِّذي يَأْتِي أن هذا  دل علىهذا ي ،"ٱلرَّ

ه إلى هللا اآلب  المسيح، هللا الكلمة، وإلى ،"ائُِن َوٱلَِّذي يَأْتِيٱلَِّذي َكاَن َوٱْلكَ " التسبيح موجَّ

بُّ ٱإِلٰلهُ ٱْلقَا" وهي " ὁ παντοκράτωρ" باليونانيةعبارة ال هذه ،"َشْيءٍ  ِدُر َعلَى ُكل ِ ٱلرَّ

هي ترجمة الكلمة اليونانية  وهذه .عني أيض ا "الضابط الكل" و"المالك على كل شيء"ت

" )يَْهَوْه َصبَاُووْت( التي تعني "ربُّ ה צבאותיהוالعبرية " عبارةبتصرف وحرية لل

 "اْلُجنُودِ  َربُّ قُدُّوٌس، قُدُّوٌس، قُدُّوٌس " الجنود" أو "إلهُ القوات"، كما ذُكر في سفر إشعياء

 (.8:1في )رؤ  قيلكما ، (7:45)مز  "َمعَنَا اْلُجنُودِ  َربُّ " وفي سفرالمزامير: (3:6)إش 

كل من  ( هي جمع في الوصف بين8و 7و 6يات )صورة األربعة حيوانات في اآل

فَنََظْرُت ... أَنَّ السََّماَواِت اْنفَتََحْت، فََرأَْيُت ُرَؤى هللاِ " رؤيا حزقيال النبي للَكروبيم، بقوله:

أَْوُجٍه، َوِلُكل ِ َوِلُكل ِ َواِحٍد أَْربَعَةُ ... َوِمْن َوْسِطَها ِشْبهُ أَْربَعَِة َحيََوانَاتٍ ... َوإِذَا بِِريحٍ َعاِصفَةٍ 

 ُعيُون ا َحَوالَْيَها ِلألَْربَعِ ... َواِحٍد أَْربَعَةُ أَْجنَِحةٍ 
رؤيا بين و (،18-1:1)حز  "َوأُُطُرَها َمآلنَةٌ

ٍ َعال َوُمْرتَِفعٍ..." إشعياء النبي للسيرافيم، بقوله:  السََّرافِيمُ  َرأَْيُت السَّي ِدَ َجاِلس ا َعلَى ُكْرِسي 

 ،لسيرافيمالخدمة (. كما أنها جمع 2و1:6)إش  "ْوقَهُ، ِلُكل ِ َواِحٍد ِستَّةُ أَْجنَِحةٍ َواقِفُوَن فَ 

اْلُجنُوِد. َمْجدُهُ ِمْلُء  قُدُّوٌس، قُدُّوٌس، قُدُّوٌس َربُّ " الموجودة في سفر إشعياء النبي، بقولهم:

 واسمسيرافيم" (. وقد أطلق التقليد المسيحي فيما بعد اسم "ال3:6)إش  "ُكل ِ األَْرِض 

 "طغمة" مفردها ،"طغمات" كلمة. المالئكة طغمات على( الشاروبيم" )الَكروبيم"

http://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_245.html
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ومعناها "جماعة". "السيرافيم" هو اسم عبري وترجمته اللفظية هي "الناريون"، مفرده 

 "ساروف". و"الَكروبيم" مفردها "كاروب". 

ا في سفر الرؤيا يوحنا عنده رؤية نبوية خاصة فهو بعد معاي نته للرؤى يأخذ صور 

معروفة من العهد القديم ويعيد صياغتها، بمعنى أدق يعيد والدتها بصيغة وروح 

 مسيحية.
 

لِْلَجالِِس  تُْعِطي ٱْلَحيََوانَاُت َمْجدًا َوَكَراَمةً َوُشْكًراَوِحينََما  -9

ِ إِلَى أَبَِد ٱآلبِِديَن.  َعلَى ٱْلَعْرِش، ٱْلَحي 

قُدَّاَم ٱْلَجالِِس َعلَى ٱْلَعْرِش،   َوٱْلِعْشُروَن َشْيًخاْربََعةُ يَِخرُّ ٱألَ  -10

ِ إِلَى أَبَِد ٱآلبِِديَن، َويَطَْرُحوَن أََكالِيلَهُْم أََماَم  َويَْسُجدُوَن لِْلَحي 

 ٱْلَعْرِش قَائِلِيَن.

بُّ َوإِلَهُنَا، أَْن تَْأُخذَ ٱْلَمْجدَ َوٱْلَكرَ  -11 اَمةَ أَْنَت ُمْستَِحقٌّ أَيُّهَا ٱلرَّ

َوٱْلقُْدَرةَ، ألَنََّك أَْنَت َخلَْقَت ُكلَّ ٱألَْشيَاِء، َوهَِي بِإَِرادَتَِك َكائِنَةٌ 

 .َوُخلِقَتْ 

اَوِحينََما  " ( يقول يوحنا:9في اآلية ) ِلْلَجاِلِس  تُْعِطي ٱْلَحيََوانَاُت َمْجد ا َوَكَراَمة  َوُشْكر 

 حيوانات األربعة هنا، هو نفس تسبيح األربعةهذا التسبيح الذي تؤديه ال َعلَى ٱْلعَْرِش".

ا في اآلي بُّ َوإِلَُهنَا، أَْن تَأُْخذَ ٱْلَمْجدَ َوٱْلَكَراَمةَ " (11) ةوعشرين شيخ  أَْنَت ُمْستَِحقٌّ أَيَُّها ٱلرَّ

الذي تقول  .اآلب هو هللا اْلَجاِلُس َعلَى ٱْلعَْرِش"أن " (2اآلية )في  وكما قيل، "َوٱْلقُْدَرةَ 

ِ " :(9في اآلية ) هنا الحيوانات األربعة عنه هو داللة  ، قولهم هذاإَِلى أَبَِد ٱآلبِِديَن"ٱْلَحي 

  .(6:1، كما ذُكر في )رؤ على أن السلطان هلل اآلب الذي ال نهاية له

، ْرِش قُدَّاَم ٱْلَجاِلِس َعلَى ٱْلعَ  اْربَعَةُ َوٱْلِعْشُروَن َشْيخ  يَِخرُّ ٱلَ " (:10اآلية ) في يقولثم 

ِ إِلَى أَبَِد ٱآلبِِدينَ   أكاليل أكاليلهم هي ."َويَْطَرُحوَن أََكاِليلَُهْم أََماَم ٱْلعَْرِش  ،َويَْسُجدُوَن ِلْلَحي 

أنهم يضعون أكاليل انتصارهم أمام َمِلكهم؛ ألن انتصارهم ليس هو  بمعنى ،انتصارهم

 ب، لهم في جهادهم.العرش، هللا اآل انتصار خالص لهم، بل هو بتعضيد الجالس على

، أي "الكنيسة ككل" إلى يمثلون "اٱألَْربَعَةُ َوٱْلِعْشُروَن َشْيخ  قيل أن " (4)اآلية في 

 ترمز إلى "الخليقة ٱْلَحيََوانَاٌت" "ٱألَْربَعَةُ ( قيل أن 7وفي اآلية ) "البشرية الُمَخلَّصة".

 ( تُوجد صورة10و 9ين )اآليت  فيف على ذلك .، أي "البشرية الُمَخلَّصة"الُمَخلَّصة"

لبشرية ل"و الخالق تُقدم التسبيح هلل اآلب وهي )الحيوانات األربعة( الُمَخلَصة" لخليقةل"

ا( "الُمَخلَّصة من  ،تُوجد ليتورجيا سماويةكما تُقر بذلك.  وهي )األربعة وعشرون شيخ 
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ا،الومن األربعة و األربعة الحيوانات حمد  فيهاضية كما في الليتورجيا األر عشرين شيخ 

 وتسبيح وشكر واعتراف. 

ا للجالس على العرش:11في اآلية ) أَْنَت ُمْستَِحقٌّ " ( يقول األربعة وعشرون شيخ 

بُّ َوإِلَُهنَا، أَْن تَأُْخذَ ٱْلَمْجدَ َوٱْلَكَراَمةَ َوٱْلقُْدَرةَ  بُّ َوإِلَُهنَا"عبارة  ".أَيَُّها ٱلرَّ  تورد"، أَيَُّها ٱلرَّ

ال يعني أن  هنا قولهم هذا ". ὁ κύριος καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν"اني في النص اليون

 كما يُنادونه: ألنه بل يعني أنه يأخذ مما له؛ ،كن له من قبللم ت ٱْلَمْجدُ َوٱْلَكَراَمةُ َوٱْلقُْدَرةُ""

بُّ َوإِلَُهنَا"  أنه هو الرب اإلله الخالق الكل وهو إلههم،ببهذا القول هم يُقرون  ."أَيَُّها ٱلرَّ

ألَنََّك أَْنَت َخلَْقَت ُكلَّ ٱألَْشيَاِء، َوِهَي بِإَِرادَتَِك َكائِنَةٌ " لهذا يختمون تسبحتهم بقولهم:

"ُمْستَِحقٌّ يرد ألول مرة في العهد الجديد نشيد ليتورجي، ( 11)في اآلية هنا  ".َوُخِلقَتْ 

بُّ َوإِلَُهنَا، أَْن تَأُْخذَ ٱْلَمْجدَ َوٱْلَكرَ   ". اَمةَ َوٱْلقُْدَرةَ أَيَُّها ٱلرَّ

بدأ ويُختم بليتورجيا سماوية تشترك فيها األصحاح الرابع تفسيره بسيط، فهو يَ 

"، كما البشرية الُمَخلَّصة"، أي "الكنيسة ككل"الذين يمثلون  "اٱألَْربَعَةُ َوٱْلِعْشُروَن َشْيخ  "

"، كما ذُكر الُمَخلَصة الخليقة" التي ترمز إلى ""ٱْلَحيََوانَاُت ٱألَْربَعَةُ و(، 4اآلية ) ذُكر في

 (.6اآلية ) في
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 حواشي 

 األصحاح الرابع

فية( المركبة، تعني اختبار االتحاد الحميم باهلل، بدأت قبل المسيح وبقيت حتى ( 1) مستيكية )تصوُّ

ؤية "عرشه". القرون الوسطى؛ وألن هللا ال يُرى تطلع رجال هللا اليهود إلى رؤية مركبته، وأَحبوا ر

معناها "سكن"، وتشير إلى لمعان و "שכינה" لذا، عند اليهود، هم كانوا يرون الـ"َشِكينَه"، بالعبرية

" מׁשכני"َوأَْجعَُل َمْسَكنِي )بالعبرية "كما يقول الرب:  أو مجد حضور هللا الساكن في وسط شعبه،

 "שכינה. وهذه الكلمة العبرية "(11:26" )ال فِي َوَسِطُكمْ  "(τὴν διαθήκην μουوباليونانية "

ا )َشِكينَه( كانت تعني في البداية "الخيمة"، ثم بعد ذلك َعنَت "السحابة"، كما ذُكر في سفر العدد: " َولَمَّ

 َعلَى ُموَسى َوَهاُروَن اْنَصَرفَا إِلَى َخْيَمِة االْجتَِماعِ َوإِذَا ِهَي قَْد َغطَّتَْها السَّ 
َحابَةُ اْجتََمعَِت اْلَجَماَعةُ

ب ِ  ا ال يستطيعون رؤية هللا، فهم (42:16)عد " َوتََراَءى َمْجدُ الرَّ . أما المسيحيون فألنهم هم أيض 

يرون نور هللا غير المخلوق، الذي ظهر به يسوع المسيح لتالميذه الثالثة في حادثة التجلي عندما 

تشير   ِكينَه" بالنسبة للمسيحيين (. فالـ"شَ 16:1(، وكما رآه يوحنا )رؤ 8 -1:17أظهر لهم مجده )مت 

 ὁ"        إلى عظمة هللا وسكينته، وهذا هو الجذر الالهوتي "للسَكينة" أو "الهدوئية"، باليونانية 

ἡσυχασμός" التي تقود إلى معاينة نور هللا غير المخلوق. والذين يعيشون الهدوئية األرثوذكسية ،

 (.4:22ق، كما سيُذكر في )رؤ يمكنهم رؤية هذا النور اإللهي غير المخلو

اعِ ْربَعَةُ وٱَ " :في سفر الرؤيا ( قول يوحنا2)  ورد في النص اليوناني "َشْيخٌ ""، االسم ْشُروَن َشْيخ 

"πρεσβυτέρους." كتاب د القديم وفيالعه كتاب في بنفس المعنى اليونانية ذُكرت الكلمةهذه و 

 الشَّْيخُ َعْن َسالََمتِِهْم، َوقَاَل أََساِلٌم أَبُوُكُم  (إخوته )يوسف فََسأَلَ " قيل في سفر التكوينف العهد الجديد،

الَِّذي  ["ὁ πρεσβύτερος" اليونانيةوفي السبعينية " )َهْزقُو(، הזקןالعبري "في النص ]وردت 

ِك َكْيَف أَْعلَُم هذَا، ألَن ِي فَقَاَل َزَكِريَّا لِْلَمالَ ": يقول لوقا اإلنجيلىو (،27:43)تك  "قُْلتُْم َعْنهُ أََحيٌّ ُهَو بَْعدُ 

َمةٌ فِي أَيَّاِمَها (πρεσβύτης اليوناني في النص وردت) َشْيخٌ أَنَا   ذلك(، وك18:1)لو  "َواْمَرأَتِي ُمتَقَد ِ

، إِلَى (ὁ πρεσβύτερος باليوناني في النص وردت) اَلشَّْيخُ " في رسالته: عن نفسه يقول يوحنا

ومن أيام الرسل بعدما قامت  (.1:1يو 2) "، َوإِلَى أَْوالَِدَها الَِّذيَن أَنَا أُِحبُُّهْم بِاْلَحق ِ ِكيِريَّةَ اْلُمْختَاَرةِ 

الكنيسة برسامة قسوس ا للخدمة الكهنوتية غير الدموية وجدت أن أنسب كلمة في اليونانية 

لرسل: في أعمال ا ذلك كما ترجمت إلى العربية"، πρεσβύτεροςهي الكلمة " "لقساوسةـ"ال

وصارت هذه الكلمة  .(23:14)أع  "فِي ُكل ِ َكنِيَسةٍ  (πρεσβυτέρους) قُُسوس اَواْنتََخبَا لَُهْم "

"πρεσβύτερος قسيس"، ذلك كما في كنيستنا األرثوذكسية.  -" في الكنيسة بمعنى "كاهن 

 تعني "الكاهنف كتاب العهد الجديد العهد القديم وفي كتاب في" ἱερεύς ὁالكلمة اليونانية " ماأ

َويَأُْخذُ " :يقول الرب في سفر االويينف ،هيكل أورشليم تستعمل لكهنةهذه و ."الذي يُقدم الذبائح الدموية

 "[ ἱερεύςὁ" اليونانية وفي السبعينية  )َهَكِهْن(،" הכהן" العبري النص في]وردت  اْلَكاِهنُ 

َكاَن فِي أَيَّاِم ": يقول لوقا اإلنجيلىو(، 5:4)ال  "َخْيَمِة االْجتَِماعِ اْلَمْمُسوُح ِمْن دَِم الثَّْوِر َويَْدُخُل بِِه إِلَى 

      "اْسُمهُ َزَكِريَّا ِمْن فِْرقَِة أَبِيَّا (ἱερεύςوردت في النص اليوناني ) َكاِهنٌ اْليَُهوِديَِّة  ِهيُرودَُس َمِلكِ 

َودََعا فِْرَعْوُن اْسَم " :قيل التكوينر في سفف ،لكهنة المعابد الوثنية هذه الكلمة كما تستعمل (.5:1)لو 
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 "כהןالعبري "في النص ]وردت  َكاِهنِ يُوُسَف َصْفنَاَت فَْعنِيَح، َوأَْعطَاهُ أَْسنَاَت بِْنَت فُوِطي فَاَرَع 

 (. 45:41)تك  "أُوَن َزْوَجة   ["ἱερεύςوفي السبعينية اليونانية " )َكِهْن(،

هو قول غير  "ن ااهِ كَ  ْشُرونَ عِ ٱَْربَعَةُ و" ربعة وعشرون همفإن القول أن هؤالء األ مما سبق قوله

ا ْشُرونَ عِ ٱَْربَعَةُ و"، بل هم صحيح وغير مقبول   قِِسيس ا". ْشُرونَ عِ ٱَْربَعَةُ و"أو  "َشْيخ 

بط من أسباط بط ا يمثالن سِ ( في العهد القديم لخدمة الهيكل كان يُختار بالقرعة كاهنان من كل سِ 3)

ثني عشر. واألربعة والعشرون كاهن ا كانوا يتناوبون الخدمة بحيث إن كل كاهن يخدم إسرائيل اال

عدد  ،إسبوع ا 48سبت =  2×كاهن  2×ِسبط  12َسْبتَان، إلتمام خدمة سبوت العام كله؛ بمعنى 

بط . ويقول التقليد اليهودي إنه بعد انقسام إسرائيل إلى شمال وجنوب، سيأتي من كل سِ أسابيع السنة

ا ويعيدون إعادة ش يخان، اثنين من الشمال واثنين من الجنوب، فيكون عددهم أربعة وعشرين شيخ 

لُحمه إسرائيل. وهذا شيء مهم بالنسبة ألنبياء العهد القديم، ألن إعادة هذه اللُحمة تعني نهاية األيام. 

ائيل القديم، وأصبح وقد تمت إعادة لُحمة إسرائيل بيسوع المسيح وتحققت نهاية األيام بانتهاء إسر

ل الذي يخدم )عب  (، 9:9يسوع المسيح هو الهيكل الذي يُسَجد له وفيه بالروح، وليس بذبائح ال تُكم ِ

 وفيه جميع إسرائيل الجديد الواحد.

وإن  ، والتي هي نفس الوجوه في سفر الرؤيا( عند حزقيال النبي شبه وجوه الحيوانات األربعة4)

: وجه أسد الثاني: وجه إنسان إلى األمام، وهو يمثل بني البشر. واألول ترمز إلى: ،اختلف ترتيبها

: وجه ثور إلى الشمال، وهو يمثل حيوانات الحقل. الثالثإلى اليمين، وهو يمثل حيوانات الغاب. و

: وجه نسر إلى الخلف، وهو يمثل طيور السماء. والحيوانات والطيور أصلهم من الماء، كما الرابعو

افَاٍت ذَاَت نَْفٍس َحيٍَّة، َوْليَِطْر َطْيٌر فَْوَق األَْرِض َعلَى "د القديم: ذكر في العه َوقَاَل هللاُ ِلتَِفِض اْلِميَاهُ َزحَّ

(. بهذا الوصف للحيوانات األربعة هي ترمز إلى الخليقة، أي أن الخليقة 20:1)تك  "َوْجِه َجلَِد السََّماءِ 

بهذا الشكل، األمام واليمين والشمال والخلف، تكون على  كلها حاضرة. كما أن الحيوانات األربعة

ا بشكل مربعشكل مربع، والخليق المربع يرمز إلى إلى الكمال، وهذا يشير إلى  ؛ة يُرَمز إليها دائم 

ا لعناصر الخليقة األربعة الفلسفية التي  كمال الخليقة. كما أن هذه الخالئق، أو الحيوانات، ترمز أيض 

 ر والهواء والتراب، أي أنهم يرمزون إلى العالم.هي: الماء والنا
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح الخامس

ِمْن  لَى ٱْلَعْرِش ِسْفًرا َمْكتُوبًاَوَرأَْيُت َعلَى يَِميِن ٱْلَجالِِس عَ  -1

 .بَِسْبَعِة ُختُومٍ  اِخٍل َوِمْن َوَراٍء، َمْختُوًمادَ

َمْن هَُو ُمْستَِحقٌّ أَْن  بَِصْوٍت َعِظيمٍ  يُنَاِدي َوَرأَْيُت َمالًَكا قَِويًّا -2

ْفَر َويَفُكَّ ُختُوَمهُ   .يَْفتََح ٱلس ِ

َماِء َوالَ َعلَى ٱألَْرِض َوالَ تَْحَت  -3 فَلَْم يَْستَِطْع أََحدٌ فِي ٱلسَّ

ْفَر َوالَ أَْن يَْنظَُر إِلَْيهِ   .ٱألَْرِض أَْن يَْفتََح ٱلس ِ

أَْن يَْفتََح  لَْم يُوَجْد أََحٌد ُمْستَِحقًّاألَنَّهُ  يًرافَِصْرُت أَنَا أَْبِكي َكثِ  -4

ْفَر َوالَ أَْن يَ   .ْنظَُر إِلَْيهِ ٱلس ِ

في هذا األصحاح يُكمل يوحنا رؤياه التي بدأ المسيح يُريه إياها في األصحاح 

المالك ويتحدث عن بدء الدينونة، ( 5في األصحاح )هنا  المذكور المالك السابق.

يتحدث عن فأما يسوع المسيح  ؛( سيتحدث عن نهاية الدينونة10في األصحاح )المذكور 

 .(21و 20:17في )لو  لكل إنسان في كل لحظة من حياته لةهي حاص أن الدينونة

ا ِمْن دَاِخٍل ا َمْكتُوب  َوَرأَْيُت َعلَى يَِميِن ٱْلَجاِلِس َعَلى ٱْلعَْرِش ِسْفر  " ( يقول:1في اآلية ) 

"يمين الجالس على العرش" تشير إلى سيادته  ".ا بَِسْبعَِة ُختُومٍ َوِمْن َوَراٍء، َمْختُوم  

(. الصورة هنا 8-6:4)رؤ  كما قيل في السفر ومحتواه، الذي هو هلل اآلب وسلطانه على

، َوإِذَا بِدَْرجِ ِسْفٍر "حزقيال النبي، بقوله: مستوحاة من رؤيا  فَنََظْرُت َوإِذَا بِيٍَد َمْمدُودَةٍ إِلَيَّ

 " فِيِه َمَراٍث َونَِحيٌب َوَوْيلٌ فَنََشَرهُ أََماِمي َوُهَو َمْكتُوٌب ِمْن دَاِخل َوِمْن قَفَاهُ، َوُكتِبَ . فِيَها

َعلَى " بشكل جديد، فالسفر موجود سفر الرؤيا في ذ كرت ، غير أنها(10و 9:2)حز 

كما  "،ا ِمْن دَاِخٍل َوِمْن َوَراءٍ ا َمْكتُوب  ِسْفر  " ل يوحنا:وق ".يَِميِن ٱْلَجاِلِس َعلَى ٱْلعَْرِش 

ُكتَِب فِيِه " عند حزقيال النبي الد ِرج إشارة إلى كثرة محتواه. وكما وحزقيال النبي، ه

ا بعد فتح كل ختم من األختام ال في سفر الرؤيا ،"َمَراٍث َونَِحيٌب َوَوْيلٌ  سبعة، أيض 

 (، تُوجد ضربات. 8 -6)  المذكورة في األصحاحات

المذكور هنا هو بشكل ِملَف مختوم؛ ألنه في أيام يوحنا، في العصر  "رُ فْ السِ "

مكاتبات الملوك وأوامرهم ووصياهم تُلَف ويَُحرز عليها بوضع مادة الروماني، كانت 

الصقة غليظة القوام )شمع أحمر( على أطرافها، ثم تُبَصم هذه المادة بختم الملك دليال  
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، في "ا بَِسْبعَِة ُختُومٍ َمْختُوم  " :رفْ ن السِ ع يقول يوحناكما  على ملوكيتها وسرية محتواها.

 عود إلى القرن الثالث الميالدي، وهو أن هذا يشير إلى العهد القديمي هناك تفسير قوله هذا

بتجسُّده، وهذا التفسير يشير إلى  االمسيح وحققه عنها ي كشفتالو مقاصدهالمختومة 

القراءة الجديدة الروحية للعهد القديم التي أتى بها المسيح. وهناك تفسير آخر يأخذ به 

محفوظ ومختوم  تعبير اإللهي من طابع تام ونهائيكثيرون، وهو أن هذا يشير إلى ما لل

أحد  ثَّل بشكل وصية مختومة بسبعة ختوم والمسيح هو منفذها الوحيد، إذ المَ والمُ  عليه،

كما يشير إلى التأكيد على كمال وتمام تحقق األحداث  .غيره يستطيع أن يفك األختام

ألن العدد سبعة  ؛ختام السبعةدة خلف كل ختم من األالسبعة التي يحتويها السفر والموجو

يرمز إلى الكمال والتمام، وإلى تعاقب األزمنة واألدوار في هذا العالم اإلسبوعي وما فيه 

 من أحداث.

 هو ةاليونانيب "مالك" االسم ."اا قَِويًَّوَرأَْيُت َمالَك  " ( يقول يوحنا:2وفي اآلية )

"ἀγγέλος" َوَرأَْيُت " العبارة بهذا الشكل: لذا يمكن أن تُقرأ هذه ،ه "ُمرَسل"ومعنا

هو داللة على عظم ف "،يُنَاِدي بَِصْوٍت َعِظيمٍ "كون هذا المالك "قويًّا" و ."اقَِويًّْرَسال  مُ 

الرسالة المرسل من أجلها، ويشير إلى أن ما سيقال هو شيء هام وال بد من حدوثه، الذي 

ْفرَ " هو: كما يدل على عظمة فهم المستحق  ".َويَفُكَّ ُختُوَمهُ َمْن ُهَو ُمْستَِحقٌّ أَْن يَْفتََح ٱلس ِ

على تنفيذ لفتح السفر لمعرفة محتواه وتفسير مضمونه، وعظمة قدرته لفك األختام للعمل 

ذلك كالشخص القائم على تحقيق وصية أخيرة إلنسان بعد  ،مضمونها وتحقيق محتواه

ألهلية والسلطة والقدرة على موته، فيها طلب ووصية كاتبها، والذي يجب أن يكون له ا

 إيضاح وتنفيذ ما جاء في وصية الموصي عند فتحها. 

فَلَْم يَْستَِطْع أََحدٌ فِي ٱلسََّماِء َوالَ َعلَى ٱألَْرِض َوالَ تَْحَت " (:3ثم يقول يوحنا في اآلية )

ْفرَ  ن مَ لمخلوقات جميع ا إن كان مِ وهذا يشير إلى ا ".َوالَ أَْن يَْنُظَر إِلَْيهِ  ٱألَْرِض أَْن يَْفتََح ٱلس ِ

ن هم على االرض من البشر األحياء، أو مَ هم في السماء من المالئكة والقديسين، أو مِ 

ن هم تحت األرض من مَ ن هم تحت تراب األرض من البشر الذين ماتوا ودُفِنوا، أو مِ مَ مِ 

وقات جميع ا عظمة السفر ورهبة ما يحتويه، مما ال يستطيع أي من المخلذلك لالشياطين. 

 (:4يقول في اآلية ) ذلكوذلك من أجل قداسته وسريته. ل لمسه أو حتى النظر إليه

ْفَر َوالَ أَْن يَْنُظَر إِلَْيهِ ا ألَنَّهُ لَْم يُوَجْد أََحدٌ ُمْستَِحقًّ فَِصْرُت أَنَا أَْبِكي َكثِير  "   ".ا أَْن يَْفتََح ٱلس ِ
 

يُوخِ فَقَ  -5 الَ تَْبِك. هَُوذَا قَْد َغلََب ٱألََسدُ ٱلَِّذي  اَل لِي َواِحدٌ ِمَن ٱلشُّ

ْفَر َويَفُضَّ ُختُوَمهُ  ِمْن ِسْبِط يَهُوذَا، أَْصُل دَاُودَ، لِيَْفتََح ٱلس ِ

ْبَعةَ   .ٱلسَّ
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هذا الشيخ هو واحد من  ".فَقَاَل ِلي َواِحدٌ ِمَن ٱلشُّيُوخِ " ( يقول يوحنا:5في اآلية )

السفر ويفض  ن أُعطي لهم أن يكشفوا ليوحنا عمن سيفتحالشيوخ األربعة والعشرين، الذي

الَ تَْبِك. ُهَوذَا قَْد َغلََب ٱألََسدُ ٱلَِّذي ِمْن ِسْبِط يَُهوذَا، أَْصُل دَاُودَ، " :له بقوله ختومه السبعة

ْفَر َويَفُضَّ ُختُوَمهُ ٱلسَّْبعَةَ  قوب يع وأنبأ به سبق الذي للمسيح هو هذا الوصف ."ِليَْفتََح ٱلس ِ

يَُهوذَا، إِيَّاَك يَْحَمدُ إِْخَوتَُك، يَدَُك َعلَى قَفَا أَْعدَائَِك، "حين بارك ابنه يهوذا، بقوله: أبو اآلباء 

الَ يَُزوُل قَِضيٌب ِمْن يَُهوذَا َوُمْشتَِرٌع ِمْن بَْيِن ِرْجلَْيِه ... يَُهوذَا َجْرُو أََسدٍ . يَْسُجدُ لََك بَنُو أَبِيكَ 

كما أن  ،(10-8:49)تك  "َولَهُ يَُكوُن ُخُضوُع ُشعُوبٍ  أمان( )بمعنى ِشيلُونُ  َحتَّى يَأْتِيَ 

يَّةُ دَاُودَ ... أَنَا يَُسوعُ "قال عن نفسه:  يسوع ألنه خالق داود  ؛(16:22)رؤ  "أَنَا أَْصُل َوذُر ِ

 َوَجاءَ "أن يسوع من الناصرة،  بذكرهم نياإلنجيلي أن أماوابن له بالجسد كإنسان.  ،كإله

 ،(38:10)أع  "يَُسوُع الَِّذي ِمَن النَّاِصَرةِ " (16:4)لو " إِلَى النَّاِصَرةِ َحْيُث َكاَن قَدْ تََربَّى

أن يسوع ليس وهذا ال يعني  .ى المكان الجغرافي الذي تربى فيههم يشيرون إلفذلك ألن

ا ِمَن اْلَجِليِل ِمْن فََصِعدَ يُوُسُف أَ "لوقا اإلنجيلي قائال :  ذلك من أصل يَسَّى، كما يُبي ِن ْيض 

     َمِدينَِة النَّاِصَرةِ إِلَى اْليَُهوِديَِّة، إِلَى َمِدينَِة دَاُودَ الَّتِي تُْدعَى بَْيَت لَْحٍم، ِلَكْونِِه ِمْن بَْيِت 

ْت َوبَيْ . ِليُْكتَتََب َمَع َمْريََم اْمَرأَتِِه اْلَمْخُطوبَِة َوِهَي ُحْبلَى، دَاُودَ َوَعِشيَرتِهِ  نََما ُهَما ُهنَاَك تَمَّ

َي يَسُوعَ ... فََولَدَِت اْبنََها اْلبِْكرَ . أَيَّاُمَها ِلتَِلدَ  بِيَّ ُسم ِ ْت ثََمانِيَةُ أَيَّاٍم ِليَْختِنُوا الصَّ ا تَمَّ      " َولَمَّ

  (.21-4:2)لو 

هو يشير من  "،ُل دَاُودَ قَْد َغلََب ٱألََسدُ ٱلَِّذي ِمْن ِسْبِط َيُهوذَا، أَصْ " :ليوحنا بقول الشيخ

وقدرته على فتح السفر، ومن جهة أخرى إلى جهاد يسوع  المسيح جهة إلى يسوع

المسيح وانتصاره وإتمامه لعمله الخالصي بأكمله، بقوته وقدرته وغلبته على الخطيئة 

وهذا االستحقاق لم يكن له بالنظر إلى كونه  لهذا استحق أن يفتح السفر، الموت.على و

  ممجد ا، بل إلى كونه ابن اإلنسان متواضع ا.ابن هللا
 

َوَرأَْيُت فَإِذَا فِي َوَسِط ٱْلَعْرِش َوٱْلَحيََوانَاِت ٱألَْربََعِة َوفِي  -6

َوَسِط ٱلشُّيُوِخ َحَمٌل قَائٌِم َكأَنَّهُ َمْذبُوٌح، لَهُ َسْبَعةُ قُُروٍن َوَسْبُع 

 .ْرَسلَةُ إِلَى ُكل ِ ٱألَْرِض أَْعيٍُن، هَِي َسْبَعُة أَْرَواِح ٱهلِل ٱْلمُ 

فَإِذَا فِي َوَسِط ٱْلعَْرِش َوٱْلَحيََوانَاِت ٱألَْربَعَِة َوفِي َوسَِط " ( قول يوحنا:6في اآلية )

 .عرشمجد هللا اآلب الجالس على ال أن "العرش" يرمز إلى لقي (7:1)رؤ  في ".ٱلشُّيُوخِ 

 وهؤالء هم ،لب هللا اآلبفي ق هم ،حول العرش"" أن الذين (6:4في )رؤ  وقيل

"األربعة و(، 7:4)رؤ  "الُمَخلَّصة "الخليقة إلى رمزي نيذال "الحيوانات األربعة"

ا" ثم  .(4:4)رؤ  أي "البشرية الُمَخلَّصة" ،"الكنيسة ككل"ون يمثل نيذال والعشرون شيخ 
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 ناهومع ،"ἀρνίον" في النص اليوناني ورد هذا قوله "،َحَملٌ "يوحنا:  أنه رأى يقول

"، أيالحرفي  أما "َخُروٌف" في  ،َمل الصغير الذي لم يعرف الشرالـحَ  "َحَمل َحْولي 

كما دعاه  يسوع المسيح هو"الَحَمل" ووالذي لم يُذكر هنا.  "πρόβατον" اليونانية فهو

(، 29:1)يو  "اْلعَالَمِ  َخِطيَّةَ  فَعُ ارَ ال الَِّذي هللاِ  َحَملُ  ُهَوذَا" بقوله: إليه يوحنا عندما رآه آتي ا

 َكِريٍم، بِدَمٍ  بَلْ  ... تَْفنَى بِأَْشيَاءَ  الَ  اْفتُِديتُمْ  أَنَُّكمُ  َعاِلِمينَ  وكذلك كما قال فيه بطرس الرسول:

قَائٌِم وقول يوحنا عنه " (.19و18:1بط 1) "اْلَمِسيحِ  دَمِ  دَنٍَس، َوالَ  َعْيبٍ  باِلَ  َحَمل ِمنْ  َكَما

حيًّا حامال  آثار  الذي يَُرى القائم من الموت لى يسوع المسيحيشير إ، "َكأَنَّهُ َمْذبُوحٌ 

 كما ذُكر في وعالمات آالمه وبَْجنِه، أي تسميره، الصليبي، الذي هو ابن اإلنسان الديان

  .(7:1)رؤ 

والذي ، هو قائم منذ األزلاآلب كما  وده في وسط العرش هو في قلب هللابوجو 

. تصركملك من من األموات ممجد ا بناسوته ه السماوي بعد قيامتهعرشعد على ص

ا عَْن يَِميِن هللاِ. فَقَاَل هَا أَنَا " والشماس إستفانوس عند رجمه َرأَى َمْجدَ هللاِ، َويَُسوَع قَائِم 

ا َعْن يَِميِن هللاِ  (. هذه 56و 55:7)أع  "أَْنُظُر السََّماَواِت َمْفتُوَحة ، َواْبَن اإِلْنَساِن قَائِم 

هي صورة دخول الملك بعد انتصاره على أعدائه وهو واقف في هنا  مسيحلل الصورة

عربته، كما أنها صورة الملك عند القضاء وهو واقف يصدر حكمه، إنها صورة 

 الدينونة.

َحَمٌل قَائٌِم "بـ( ُوِصف 6في اآلية )، وهنا أسد"بـ" يسوع المسيح ُوِصف (5في اآلية )

ران بسر الفصح كلهلصورهاتان ا ."َكأَنَّهُ َمْذبُوحٌ  ال يُقهر هو  ، في الصورة األولىتان تُذك ِ

د بالصليب بدمه في هو َمْن قطع العهد الحقيقي مع هللا اآلب في الصورة الثانية و .وُممجَّ

م من هللا اآلب ذبيحة ليخل ِصنا )إش 14-1:12العهد القديم )خر  (، 7:53(، والذي قُد ِ

أسد  ألنه (. فالَحَمل انتصر28:26خطايا )مت والذي سفك دمه على الصليب لمغفرة ال

 يوم صعد على عرش الصليب، هذه هي الرؤيا التي يقدمها يوحنا.

 ".عَةُ ُقُروٍن َوَسْبُع أَْعيُنٍ لَهُ َسبْ " بقوله: ،الَحَمل شكل يصف يوحنا (6في اآلية )كما 

ُر ثَْوِرِه بِكْ " يوسف عن قول يعقوب عن ابنه  التثنية قرون" مستوحاة من سفر"رة صو

(، 17:33)تث  الشُّعُوَب َمع ا إِلَى أَقَاِصي األَْرِض"ِزينَةٌ لَهُ، َوقَْرنَاهُ قَْرنَا ِرئٍْم. بِِهَما يَْنَطُح 

بَْعدَ هذَا ُكْنُت أََرى ِفي ُرَؤى اللَّْيِل َوإِذَا بَِحيََواٍن َرابعٍ َهائِل " ومن رؤيا دانيال النبي، بقوله:

ٍ وَ  ترمز إلى الكمال  (. الـ"سبعة قرون"7:7)دا  "لَهُ َعَشَرةُ قُُرونٍ  ...دًّاشَِديٍد جِ َوقَِوي 

في الحقيقة  من وداعة وضعف، إال أنه "لَحَملـ"اتشير إلى أن مع ما لكما  والتمام القوة،

 رؤياه يملك القوة الُمطلَقة، أي كمال وتمام القوة التي للَملك، كما ذَكر دانيال النبي في 
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 .ترمز إلى المعرفة الكاملة التامة بكل شيء التي لهوالـ"سبعة عيون" (. 8األصحاح )

  .والتمام يرمز إلى الكمال والملء (7ألن الرقم )

 أَْرَواحِ ٱهللِ  ِهيَ "والـ"سبعة عيون" بقوله:  الـ"سبعة قرون"ثم يُعَرف يوحنا 
َسْبعَةُ

َمل، لقدس في ملئه. ذلك أنه هو الحَ التي ترمز إلى الروح او "،ٱْلُمْرَسلَةُ إِلَى ُكل ِ ٱألَْرِض 

وهذا مهم في التعليم المسيحي عن شخص يسوع المسيح  ؛االبن -الذي هو هللا الكلمة

سبع مواهب الروح القدس في ملئها التي أن "سبعة أرواح هللا"، تشير إلى ورسالته. كما 

ِ، َويَُحلُّ عَ " ،ذكرت في الترجمة السبعينية اليونانية لسفر إشعياء النبي ب  لَْيِه ُروُح الرَّ

ةِ وَ  اْلَمُشوَرةِ ، ُروُح اْلفَْهمِ وَ  اْلِحْكَمةِ ُروُح  ب ِ ُروُح  .يرِ دِ قْ التَ و اْلَمْعِرفَةِ ، ُروُح اْلقُوَّ " َمَخافَِة الرَّ

 ِهيَ ، عَةُ ُقُروٍن َوَسْبُع أَْعيُنٍ َسبْ  لَهُ " لمَ عن الحَ  هنا قول يوحنا فيكما أن  (.2:11)إش 

جمع بين ما جاء في سفر زكريا النبي الذي  ،"احِ ٱهللِ ٱْلُمْرَسلَةُ إِلَى ُكل ِ ٱألَْرِض َسْبعَةُ أَْروَ 

(، 10-1:4رأى في رؤياه أن للرب سبعة أرواح وسبع أعين جائلة في األرض )زك 

َوُروُح هللاِ يَِرفُّ َعلَى  ... األَْرُض َخِربَة  َوَخاِليَة  َوَكانَتِ "وبين ما جاء في سفر التكوين 

 (. 2:1)تك  "ْجِه اْلِميَاهِ وَ 
 

ْفَر ِمْن يَِميِن ٱْلَجالِِس َعلَى ٱْلَعْرِش. -7  فَأَتَى َوأََخذَ ٱلس ِ

ْفرَ " ( يقول يوحنا عن الَحَمل:7في اآلية ) وردت في كلمة "أخذ"  ."فَأَتَى َوأََخذَ ٱلس ِ

وهذا "، وهي بهذا التصريف تكون في حالة الماضي المستمر،  ἦλθενالنص اليوناني "

وما زال يأخذ ولن ينقطع اإلعراب غير موجود في اللغة العربية، ويعني أن الَحَمل أخذ 

أي أن هناك استمرارية  في األخذ بصفة مطلقة. بنفس هذا المعنى يجب أن  ،عن األخذ

 "، في قوله لهمدُفَِع إِلَيَّ " بعد قيامته من األموات لتالميذه يُفَهم قول الرب يسوع المسيح

ُمعَِمِديَن  ُكلُّ ُسْلَطاٍن فِي السََّماِء َوَعلَى األَْرِض فَاْذَهبُوا َوتَْلِمذُوا َجِميَع األَُممِ   إِلَيَّ دُفِعَ "

 (.20-18:28)مت  "َوَها أَنَا َمعَُكْم ُكلَّ األَيَّاِم إِلَى اْنقَِضاِء الدَّْهرِ  ...َوَعل ُِموُهمْ  إِيَاُهْم...

الجالس  يشير إلى يمين هللا اآلب "َجاِلِس عَلَى ٱْلعَْرِش يَِميِن ٱلْ  ِمنْ " قول يوحنا هنا:

، كما يشير إلى ربوبيته وسيادته وسلطانه على السفر ومحتواه، كما قيل في على العرش

ا للَحَمل، ألنه بحسب الالهوت 1اآلية ) (. وهذه السلطة والربوبية التي هللا اآلب هي أيض 

حسب ناسوت يسوع المسيح فقد القدس، أما ب كل ما هو لآلب هو لالبن )الكلمة( وللروح

ا يجب أن يُفَهم قول يسوع 27:2َحَمل مذبوح، كما ذُكر في )رؤ ُرؤي  (. بهذا المعنى أيض 

" )مت   (.18:28المسيح "دُفَِع إليَّ
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ِت ٱألَْربََعُة ٱْلَحيََوانَاُت َوٱألَ  -8 ْفَر، َخرَّ ا أََخَذ ٱلس ِ ْربََعةُ َولَمَّ

هُْم ُكل ِ َواِحٍد قِيثَاَراٌت أََماَم ٱْلَحَمِل، َولَ  ًخاَوٱْلِعْشُروَن َشيْ 

ةٌ بَُخوًراَوَجاَماٌت   .، هَِي َصلََواُت ٱْلِقد ِيِسينَ ِمْن ذََهٍب َمْملُوَّ

ِت ٱألَْربَعَةُ ٱْلَحيََوانَاُت " ( يقول يوحنا عن الَحَمل:8في اآلية )     ْفَر، َخرَّ ا أََخذَ ٱلس ِ َولَمَّ

 ا الَحَمل تشترك فيها "األربعةهنا توجد ليتورجي ".ٱْلِعْشُروَن َشْيخا  أََماَم ٱْلَحَملِ َوٱألَْربَعَةُ وَ 

ا"، وكلهم يخرون ساجدون أمام الَحَمل الذي غلب وألربعة والعشر"، و"احيوانات ن شيخ 

مع ا، ألنه  وللَحَمل تكون العبادة للجالس على العرش "،أََماَم ٱْلَحَملِ " بقوله وأخذ السفر.

  ."َحَمٌل قَائٌِم َكأَنَّهُ َمْذبُوحٌ  ...فِي َوَسِط ٱْلعَْرِش " (6يل في اآلية )ق

ةٌ بَُخور  َولَ " ثم يقول يوحنا:      ا، ِهَي ُهْم ُكل ِ َواِحٍد قِيثَاَراٌت َوَجاَماٌت ِمْن ذَهٍَب َمْملُوَّ

يِسينَ  مذكورة هنا هي "الجامات" الوقيثارات" ترمز إلى تسابيحهم. ال" ".َصلََواُت ٱْلِقد ِ

ليست على شكل المباخر ذات السالسل المعروفة لنا اليوم، والتي لم تكن في ذلك 

تي كانت على شكل الزمان، بل هي الجامات التي كانت تُستَخدَم في هيكل أورشليم وال

 وهي جامات من ذهب"، فهو داللة على نقاوتها وكونها سماوية،ال"الطاسة. وكون 

ةٌ بَُخور  " يِسينَ َمْملُوَّ  وكما هنا في ليتورجيا الَحَمل السماوية "الخليقة ".ا، ِهَي َصلََواُت ٱْلِقد ِ

التي هي األربعة والعشرون  ،و"الكنيسة ككل" الحيوانات األربعة،التي هي  ،"الُمَخلَّصة

ا ا في الليتورجيا األرضية .جدة  وتسب ِح وتبخر أمام الَحَملكلها تخر سا ،شيخ   هكذا أيض 

في الكنيسة األرثوذكسية في صالة الغروب عندما يُبخر ود وتسبيح وتبخير. يوجد سجو

 ."كَ امَ مَ أَ  ِلتَْستَِقْم َصالَتِي َكاْلبَُخورِ " ( الذي يبدأ بطلبة140الكاهن يُرتَّل المزمور )
 

ُمْستَِحقٌّ أَْنَت َأْن تَْأُخذَ  َجِديدَةً قَائِلِينَ  يَُسب ُِحوَن تَْسبَِحةً  َوُهمْ  -9

فْ  ِ بِدَِمَك ِمْن ٱلس ِ َر َوتَْفتََح ُختُوَمهُ، ألَنََّك ذُبِْحَت َوٱْشتََرْيتَنَا ّلِِله

ةٍ   .ُكل ِ قَبِيلٍَة َولَِساٍن َوَشْعٍب َوأُمَّ

 .َوَكهَنَةً، َوَسيَْملُِكوَن َعلَى ٱألَْرِض  َجَعْلتَهُُم إلِٰلهِنَا ُملُوًكاوَ  -10

 تَْسبَِحة   يَُسب ُِحونَ  َوُهمْ : "واناتسمع الشيوخ والحي إنه قول يوحناي( 9في اآلية )

. "καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν" "، هذه العبارة وردت في النص اليونانيَجِديدَة  

هة منهموهي  ْفَر َوتَْفتََح ُختُوَمهُ كما يقولون: " ألنه لَحَملل موجَّ "؛ ُمْستَِحقٌّ أَْنَت أَْن تَأُْخذَ ٱلس ِ

تَِطْع أََحدٌ فِي ٱلسََّماِء َوالَ َعلَى ٱألَْرِض َوالَ تَْحَت ٱألَْرِض فَلَْم يَسْ " :ذُكر (3اآلية ) في ألن

ْفرَ   ما جاء فيها هو جديد لم  نأل وهذه التسبحة جديدة ".َوالَ أَْن يَْنُظَر إِلَْيهِ  أَْن يَْفتََح ٱلس ِ

ِ بِدَِمكَ "بقولهم له:  وذلك ،يُذكر من قبل هو إيضاح  هذا قولهمو ،"ألَنََّك ذُبِْحَت َوٱْشتََرْيتَنَا ّلِِله
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ا  .(20:6كو 1" )بِثََمنٍ  اْشتُِريتُمْ  قَدِ  ألَنَُّكمْ لقول بولس الرسول " في الكتاب المقدس دائم 

التسبحة الجديدة مرتبطة بأحداث عظيمة أو مناسبات كبيرة الشأن، كما في المزامير 

عياء (، وكما يقول الرب في سفر إش1:149، 9:143، 1:97، 1:95، 3:39، 3:32)

ِ  (ὑμνήσατε) َغنُّوا"النبي:  ب  ِمْن أَْقَصى  َمِجدُوا اْسَمهُ  َجِديدَة ، (ὕμνον) أُْغنِيَة  ِللرَّ

بُّ َكاْلَجبَّاِر يَْخُرُج. َكَرُجِل ُحُروٍب يُْنِهُض َغْيَرتَهُ ... األَْرِض   (. 13و 10:42)إش  "الرَّ

ةٍ ألَنََّك ذُبِْحَت َوٱْشتََرْيتَنَا " قولهم للَحَمل هنا ِ بِدَِمَك ِمْن ُكل ِ قَبِيلٍَة َوِلَساٍن َوَشْعٍب َوأُمَّ "، ّلِِله

خالص المسيح يشمل كلَّ َمْن يؤمن به من البشرية جمعاء بدون تمييز في يدل على أن 

الجنس )ذكر أم أنثى( أو اللون أو العرق أو القومية أو الوضع االجتماعي، كما أنه ال 

كما يُعل ِم بولس  ؛ر؛ ألن الجميع واحد في المسيحلبشيقتصر على مجموعة معينة من ا

. لَْيَس ذََكٌر َوأُْنثَى، ألَنَُّكْم "الرسول، بقوله:  . لَْيَس عَْبدٌ َوالَ ُحرٌّ لَْيَس يَُهوِديٌّ َوالَ يُونَانِيٌّ

 ،يسوع المسيح -لَحَملايشير إلى فداء  كما .(28:3)غال  "َجِميع ا َواِحدٌ فِي اْلَمِسيحِ يَُسوعَ 

الذي يُرَمز له في العهد القديم  بـ"الذبيحة الكفارية"، التي أمر الرب جماعة إسرائيل 

بذبحها ودهن العتبة العليا في بيوتهم بدمها قبل الخروج إلى أرض الميعاد وتحررهم من 

ا أن كل َمْن يؤمن بيسوع أن قولهم هذا (. كما14-1:12عبودية فرعون )خر   يعني أيض 

ا من كل قبيلة ولسان المسيح ربَّا وإله   أهرقه  منه بدمه الذي فتدىوشعب وأَمة يُ ا ومخلص 

 كما يقول بطرس الرسول: ،خلص من عبودية الخطية والموتعلى الصليب، ويَ 

ٍس، دَِم بَْل بِدٍَم َكِريٍم، َكَما ِمْن َحَمل بِالَ َعْيٍب َوالَ دَنَ... َعاِلِميَن أَنَُّكُم اْفتُِديتُْم الَ بِأَْشيَاَء تَْفنَى"

 (. 19و 18:1بط 1) "اْلَمِسيحِ 

َوَجَعْلتَُهُم " للَحَمل: يقولون الشيوخ والحيوانات نه سمعأ يقول يوحنا (10في اآلية )

 ورد في النص اليوناني "،َجعَْلتَُهمُ "". كلمة َوَسيَْمِلُكوَن َعلَى ٱألَْرِض  ،ا َوَكَهنَة  إِلٰلِهنَا ُملُوك  

"ἐποίησας αὐτοὺς".  جميع  يعني أن يسوع المسيح هو الذي يجعلقوله هذا

في  كما قيل ، غير أنههلل أبيه" "ملوك ا وكهنة  الذين اشتراهم هلل اآلب بدمه  المؤمنين به

ال يجب الخلط بين كهنوت يسوع المسيح بصفته الكاهن األوحد واألبدي،  (6:1)رؤ 

َسيَْمِلُكوَن َعلَى وَ " يقولون:وهم هنا  يوحنا كما سمعهم وبين كهنوت الشعب المسيحي.

هذا الُملك  ."βασιλεύσουσιν" وردت في النص اليوناني "َسيَْمِلُكونَ " كلمة ."ٱألَْرِض 

 سيملك يجب أال يُفهم على أنه الُملك األلفي الذي سيكون على األرض، الذي فيه

يُفَهم بحسب قول  يجب بل ،(6:20كما سيُذكر في )رؤ  ألف سنة المؤمنون مع المسيح

 َعلَى ُسْلَطان ا فََسأُْعِطيهِ  الن َِهايَةِ  إِلَى أَْعَمالِي َويَْحفَظُ  يَْغِلبُ  َوَمنْ " :(26:2)رؤ في  حالمسي

ُملك يبدأ تحقيقه من اآلن،  ة إلىيشير من ناحي (10في اآلية ) ن قولهمإف مما قيل ".األَُممِ 

  .في المستقبل ومن ناحية إلى ُملك يتم
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م 10و 9في اآليتين ) ا الباب لمن( يُقد ِ  سفر الرؤيا نظرة  كونية  مستقبلية  شاملة، فاتح 

ا  هم خارج دائرة الخالص، بأن دم يسوع المسيح يُخل ِصهم إن هم آمنوا به ربًّا وإله 

ا. وهذا يشير إلى خروج جديد، وإسرائيل جديد، وأرض موعد جديدة، أي  ومخلص 

ا لكل من يشارك في هذا الملكوت السماوي الذي لم يكتمل بعد بل هو مازال مفتو ح 

الخروج باإليمان بيسوع المسيح. فكما أن الملكوت السماوي بدأ على األرض بتجسُّد 

الرب يسوع المسيح وسيكتمل في آخر األزمنة، هكذا هنا أيض ا هذا الُملك تحقق ويتحقق 

 بدم الَحَمل على األرض وسيكتمل في المستقبل في الملكوت.
 

ْعُت َصْوَت َمالَئَِكٍة َكثِيِريَن َحْوَل ٱْلَعْرِش َونَظَْرُت، َوَسمِ  -11

َوٱْلَحيََوانَاِت َوٱلشُّيُوِخ، َوَكاَن َعَددُُهْم َربََواِت َربََواٍت 

 َوأُلُوَف أُلُوٍف.

قَائِلِيَن بَِصْوٍت َعِظيٍم ُمْستَِحقٌّ هَُو ٱْلَحَمُل ٱْلَمْذبُوُح أَْن يَْأُخذَ  -12

ةَ َوٱْلَكَراَمةَ َوٱْلَمْجدَ َوٱْلبََرَكةَ ٱْلقُْدَرةَ َوٱْلِغنَى َوٱلْ   .ِحْكَمةَ َوٱْلقُوَّ

هذان التعبيران يدالن على تفهم  "،نََظْرُت، َوَسِمْعتُ " ( يقول يوحنا:11في اآلية )

َصْوَت َمالَئَِكٍة َكثِيِريَن َحْوَل ٱْلعَْرِش " (. ثم يقول:12:1األمور اإللهية، كما قيل في )رؤ 

"العرش" "الشيوخ" ليسوا هم "المالئكة".  يتبيَّن أن هذا قولمن  "،َوٱلشُّيُوخِ  َوٱْلَحيََوانَاتِ 

هنا المالئكة تتشارك مع الحيوانت والشيوخ المذكورون في  .َحَملالآلب واهو عرش 

َوَكاَن عَدَدُُهْم َربََواِت َربََواٍت َوأُلُوَف " :هقولب عدد المالئكة يوحناعدد ثم يُ  .(8اآلية )

هذا العدد للمالئكة ُمستوَحى من  .غير محدود المالئكة عدد أن يشير إلىوهذا  "،أُلُوفٍ 

. أُلُوُف أُلُوٍف تَْخِدُمهُ، َوَربََواُت )قديم األيام( َوَخَرَج ِمْن قُدَّاِمهِ " سفر دانيال النبي، بقوله:

"، بمعنى "الربوة" هي عشرة آالف، وجمعها "ربوات(. 10:7)دا  "َربََواٍت ُوقُوٌف قُدَّاَمهُ 

وبين التعبير  "َربََواتٌ " هو يجمع بين التعبير العبري كما أنه بقوله هذا. عشرات اآلالف

يهود ا كانوا أم  ،(، ذلك ليؤكد لجميع أبناء الكنيسة1:7كما في )رؤ  "،أُلُوفٌ " اليوناني

ا أن الجميع في توق ،يونانيين ع أن ما سبق قوله سيتحقق بال شك وال محالة، وليؤكد أيض 

وانتظار للمجيء الثاني للمسيح. في سفر الرؤيا يوحنا عنده رؤية نبوية خاصة فهو بعد 

ا معروفة من العهد القديم ويعيد صياغتها، بمعنى أدق يعيد  معاينته للرؤى يأخذ صور 

 والدتها بصيغٍة وروح مسيحية.

ر إلى هذا يشي ،"قَائِِليَن بَِصْوٍت عَِظيمٍ " :المالئكة ( يقول يوحنا عن12في اآلية )

ُمْستَِحقٌّ ُهَو ٱْلَحَمُل ٱْلَمْذبُوُح أَْن يَأُْخذَ ٱْلقُْدَرةَ " كما يقولون هنا: الذي هو ،ِعَظم ما يقولونه
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ةَ َوٱْلَكَراَمةَ َوٱْلَمْجدَ َوٱْلبََرَكةَ  ا هو منَوٱْلِغنَى َوٱْلِحْكَمةَ َوٱْلقُوَّ التسبحة  "، قولهم هذا أيض 

ذلك أنه ليس أي  ؛ـ"لعرفة بأداة التعريف "ام التسبحة السباعية ذهله كلماتالهذه  .الجديدة

 ،أو أي "مجد" ،أو أي "كرامة" ،أو أي "قوة" ،أو أي "حكمة" ،أو أي "غنى" ،"قدرة"

أو أي "بركة"  يخصوا أي كائن، وال يشترك فيهم آخر أي كائن، بل هي كلمات ملوكية 

، وداللة لرقم سبعة يرمز إلى الكمال والتمام، ألن االَحَمل كمال صفات إلهية للداللة على

ا في الهوته.  على أنه مع كمال صفاته في ناسوته هو كامل أيض 
 

َماِء َوَعلَى ٱألَْرِض َوتَْحَت ٱألَْرِض  -13 ا فِي ٱلسَّ َوُكلُّ َخلِيقٍَة ِممَّ

ى َوَما فِي ٱْلبَْحِر، ُكلُّ َما فِيهَا، َسِمْعتُهَا قَائِلَةً، لِْلَجالِِس َعلَ 

ْلطَاُن إِلَى  ٱْلَعْرِش َولِْلَحَمِل ٱْلبََرَكةُ َوٱْلَكَراَمةُ َوٱْلَمْجدُ َوٱلسُّ

 .أَبَِد ٱآلبِِدينَ 

وا  -14 َوَكانَِت ٱْلَحيََوانَاُت ٱألَْربََعةُ تَقُوُل آِميَن. َوٱلشُّيُوُخ َخرُّ

 َوَسَجدُوا.

ا فِي ٱلسَّ وَ ": ( يقول يوحنا13في اآلية ) َماِء َوَعلَى ٱألَْرِض َوتَْحَت ُكلُّ َخِليقٍَة ِممَّ

في هذه الصورة بقوله هذا هو يجمع اليابسة والماء.  "،ٱألَْرِض َوَما فِي ٱْلبَْحِر، ُكلُّ َما فِيَها

ن على  ن في السماء وِممَّ ن في البحر. ثم يقولتوجد تسبحة كونية ِممَّ عن كل  األرض وِممَّ

ِس َعلَى ٱْلعَْرِش َوِلْلَحَمِل ٱْلبََرَكةُ َوٱْلَكَراَمةُ َوٱْلَمْجدُ ِلْلَجالِ  ،َسِمْعتَُها قَائِلَة  ": الخليقة

من المالئكة والحيوانات  موجهة وكانت (12هذه التسبحة ذُكرت في اآلية ) ".َوٱلسُّْلَطانُ 

هة إلى كل ٍ من "الجالس على و من كل الخليقة أما هنا فهي ،فقط إلى الَحَمل والشيوخ موجَّ

وهذا يشير إلى هللا الكلمة.  -، الذي هو المسيحهللا آلب، وإلى "الَحَمل"العرش"، الذي هو 

 -هللا الكلمة، المسيح -أن ما يأخذه هللا اآلب مما له عن استحقاق، يأخذه الَحَمل المذبوح

ا.  إِلَى أَبَِد " إنه سمع كل الخليقة تسب ِح قائلة: هنا يقول كمامما له عن استحقاق أيض 

الذي ال نهاية له، هذه العبارة ذُكرت  الَحَملو هللا آلب يبي ِن سلطان م هذاقوله ،"ٱآلبِِدينَ 

 .فقط ( وكانت تخص هللا اآلب10و 9:4في )رؤ 

َكانَِت ٱْلَحيََوانَاُت " :الخليقة وكل بعد تسبحة المالئكة أنه قول يوحناي( 14في اآلية )

وا َوَسجَ  ( 8سبق وذُكرت في اآلية )الصورة هذه  ".دُواٱألَْربَعَةُ تَقُوُل آِميَن. َوٱلشُّيُوُخ َخرُّ

وكان السجود موجه للَحَمل، أما هنا فالسجود موجه لـ"الجالس على العرش" 

ا في هذه الصورة توجد ليتورجيا تسبيح وسجود؛  ،ولـ"الَحَمل". وكما قيل هناك هنا أيض 

 ألن األصحاح الخامس هو نصر ومجد الَحَمل.
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 ر الرؤيارؤية أرثوذكسية في تفسير سف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح السادس

ا فَتََح ٱْلَحمَ  -1 ْبَعِة، َوَسمِ ِمَن ٱْلُختُوِم  ُل َواِحدًاَونَظَْرُت لَمَّ ْعُت ٱلسَّ

. انَاِت قَائاِلً َكَصْوِت َرْعدٍ ِمَن ٱألَْربََعِة ٱْلَحيَوَ  َواِحدًا   هَلُمَّ

 األحداثو( كلما فُتح ختم من األختام السبعة تَحل نكبة. 8و 7و 6في األصحاحات )

حسب ترتيب المذكورة بعد فتح كل ختم من األختام السبعة ال يجب متابعتها ومراقبتها ب

الَ ": كما قال يسوع ،حاصلة في كل وقت زمان في العالم ألنها ؛يةذكرها للتنبؤ بالنها

َوالَ يَقُولُوَن ُهَوذَا هُهنَا، أَْو هَُوذَا هُنَاَك ألَْن هَا َملَُكوُت هللاِ ، يَأْتِي َملَُكوُت هللاِ بُِمَراقَبَةٍ 

كل (، ويسوع بقوله هذا يتحدث عن أن الدينونة هي حاصلة ل21و 20:17)لو  "دَاِخلَُكمْ 

  إنسان في كل لحظة من حياته.

ا فَتََح ٱْلَحَمُل َواِحد  "بقول يوحنا:  ( فَتْح الَحَمُل الختَم األول،1في اآلية ) ا َونََظْرُت لَمَّ

ا ِمَن ٱألَْربَعَِة ٱْلَحيََوانَاِت قَائاِل  َكَصْوِت َواِحد   َوَسِمْعتُ يوحنا: " قولثم ي ."ِمَن ٱْلُختُوِم ٱلسَّْبعَةِ 

لتي من الحيوان األول، أحد األربعة الحيوانات ا ليوحنا دعوة في هذا القول ."لُم  َرْعٍد هَ 

؛ ألن يوحنا ليوحنا لينظر األحداث الحاصلة ،(7:4" )رؤ الُمَخلَّصة "الخليقةترمز إلى 

ذلك ليحث  ،"َكَصْوِت َرْعدٍ " الحيوان األول أما أن صوت. "فَنََظْرتُ " (2في اآلية )يقول 

 .ُمخيفنظر؛ ألن ما سيراه يوحنا على ال
 

فَنَظَْرُت، َوإِذَا فََرٌس أَْبيَُض، َوٱْلَجالُِس َعلَْيِه َمَعهُ قَْوٌس، َوقَْد  -2

 .َولَِكْي يَْغلِبَ  َي إِْكلِيالً، َوَخَرَج َغالِبًاأُْعطِ 

من المهم التذكير؛ لفهم هدف سفر الرؤيا في جميع الصور المذكورة فيه يجب إدراك 

  َسل وليس الوصول إلى تجسيم معاني الصور.التعليم الُمر

 عليهو ( بعد فض كل ختم من األختام األربعة األولى يخرج فرس8 -2في اآليات )

    والثالث (4)اآلية  "فََرٌس أَْحَمرٌ " والثاني (2)اآلية  "فََرٌس أَْبيَضٌ "األول  .جالس

هذه األفراس مستوحاة من  ،(8ية )اآل "فََرٌس أَْخَضرٌ " والرابع (5)اآلية  "َفَرٌس أَْسَودٌ "

َرةٌ ُشْقرٌ ... (اءٌ دَ وْ )سَ  َخْيٌل ُحْمٌر... َخْيٌل دُْهمٌ " سفر زكريا النبي  "َخْيٌل ُشْهٌب... َخْيٌل ُمنَمَّ

ا معروفة من العهد القديم ويعيد ف ،(3و2:6)زك  في سفر الرؤيا يوحنا يأخذ صور 
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أما عند فتح كل ختم من األختام  روح مسيحية.بصياغتها، بمعنى أدق يعيد والدتها 

 .جالس عليهفال يُذكر فرس وال  )الخمس حتى السابع( الباقية الثالثة

فَنََظْرُت، َوإِذَا فََرٌس أَْبيَُض، " لختم األول، يقول يوحنا:ا( بعد فَتْح الَحَمل 2في اآلية )

لصعوبات جدت بعض اصورة هذا الفرس والجالس عليه أو ".َوٱْلَجاِلُس َعلَْيِه َمعَهُ قَْوسٌ 

 وقد يشير إلى المسيح األبيض أن الجالس على الفرس رأى البعض ، فقدلدى المفسرين

 ،النصر إلى يرمز" األبيض الفرس"ألن  باعتبار كونه جنديًّا وملك ا؛ قائد بصورة ظهر

ا النصر مواكب في الرومانيين القادة خيلفقد كانت  ا أل .بيض   على الجالس نوأيض 

هذا القول لم تقبله الكنيسة  ".ا َوِلَكْي يَْغِلبَ ِطَي إِْكِليال ، َوَخَرَج َغاِلب  أُعْ " الفرس

 .سيةاألرثوذك

س هو أن الجالس على الفر سيةالكنيسة األرثوذك لدىالقول المرجح والمقبول و

ا عليه وخرج بعد فتح الَحَملألنه كان مخ ،األبيض هنا ليس هو المسيح  -المسيح -توم 

( 7:5لمسيح الحقيقي فهو الذي أخذ السفر من يمين الجالس على العرش )رؤ الختم. أما ا

ا عليه مثل الجالس على 1ويفتح الختوم السبعة )اآلية  (، مما يعني أن المسيح ليس مختوم 

 :(2في اآلية )هنا  كما يقول يوحنا كما أن الجالس على الفرس األبيض الفرس األبيض.

(. فالجالس 16:1ح الحقيقي فيحارب أعداءه بسيف فمه )رؤ أما المسي ،(1)"َمعَهُ قَْوسٌ "

الذي سيُذكر  ،بالمسيح الحقيقي هبُ شَ التَ  على الفرس األبيض هنا بهذه الهيئة هو يعمل على

 يوحنا ىرآ الذي الذي هو ضد المسيح لوحش الطالع من البحرا، ذلك ك(11:19)رؤ  في

 .(3:13" )رؤ ِلْلَمْوِت، َوُجْرُحهُ اْلُمِميُت قَْد ُشِفيَ َواِحد ا ِمْن ُرُؤوِسِه َكأَنَّهُ َمْذبُوٌح "

 ".أُْعِطَي إِْكِليال  " األبيض: ( عن الجالس على الفرس2كما يقول يوحنا في اآلية )

 ذُكرت بتصريف المبني للمجهول، وهذا يعني أن إكليل النصر، أو الغلبة، "أُْعِطيَ " كلمة

ْفَر ِمْن يَِميِن ٱْلَجاِلِس َعلَى ٱْلعَْرِش " الذي ألن، وهو ليس له؛ له من هللا أُْعِطيَ   "أََخذَ ٱلس ِ

ل في الكتاب المقدس عندما يكون الفاع ه.الذي فتح أختام ، وهوالَحَمل هو (7اآلية )

لجالس على الفرس ليس وهذا يدل على أن اإلكليل ل. بالمجهول، يكون هللا هو الفاعل

  .األبيض

أو "أكاليل  ،"أكاليل النصر" وألن ".ا َوِلَكْي يَْغِلبَ ب  َوَخَرَج َغالِ " ثم يقول يوحنا:

 عطَي له من هللا اآلب فغلبته هي معطاة له بسماح من هللا اآلب، الختبارأُ  ،الغلبة"

وهذا  ،بالتالي متى شاء هللا نََزعه عنهو .يمان وحتى األقوياء منهمالضعفاء وقليلي اإل

  فترة محدودة. داللة على أن غلبته ليست للنهاية بل إلى
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ا فَتََح اْلَخْتَم الثَّانَِي، َسِمْعُت ا -3  هَلُمَّ. ْلَحيََواَن الثَّانَِي قَائاِلً َولَمَّ

فََخَرَج فََرٌس آَخُر أَْحَمُر، َولِْلَجالِِس َعلَْيِه أُْعِطَي أَْن يَْنِزَع  -4

ْعِطَي َسْيفًا السَّالََم ِمَن األَْرِض، َوأَْن يَْقتَُل بَْعُضهُْم بَْعًضا، َوأُ 

 َعِظيًما.

( فَتْح الَحَمُل الختَم الثاني، ودعوة الحيوان الثاني يوحنا لينظر األحداث 3في اآلية )

ا فَتََح اْلَختَْم الثَّانَِي، َسِمْعُت اْلَحيََواَن الثَّانَِي قَائاِل  َهلُمَّ " الحاصلة، بقول يوحنا: "، أي َولَمَّ

  .األربعة الحيواناتثاني 

اللون "األحمر" يرمز إلى  "،فََخَرَج فََرٌس آَخُر أَْحَمرُ " ( يقول يوحنا:4ية )في اآلو

َوِلْلَجاِلِس َعلَْيِه أُْعِطَي أَْن يَْنِزعَ " :يقول ثم وسفك دماء. حدوث حروب، الذي يعني الدم

؛ ألن وفي الكنائس حروب في العالمو قالقل يشير إلى حدوث وهذا ،"السَّالََم ِمَن األَْرِض 

أن هللا  يعني "،أُْعِطيَ " هقولو .فر الرؤيا موجه للكنائس في كل العالم في كل زمانس

ا" :قولي كما .أعطاهاآلب هو الذي  ا، َوأُْعِطَي َسْيف ا َعِظيم  إن "، َوأَْن يَْقتَُل بَْعُضُهْم بَْعض 

مؤمنيها، حتى أن  بين سالمالالكنيسة و نزع سالم يشير إلىكان داخل الكنيسة فهذا 

هم ضد  نْ أداة  في يد الحكام ومَ  ننووكسيعاف النفوس منهم ولمصالحهم الدنيوية ض

عرضوهم للتنكيل وحتى يبإخوتهم، كونهم مسيحيين، و نوقعوسي حتى إنهم الكنيسة

إلى  فيشيروإن كان من خارج الكنيسة  .هذا حدث خالل تاريخ الكنيسة، واالستشهاد

لمسيح، إن كانت قوى لمن قوى مضادة  الكنيسة بمؤمنيها ىضطهادات موجهة إلاال

امذهبية مادية أو فلسفية أو ديانات أخرى ال   أيض ا هذاو ،تعترف بيسوع المسيح ربًّا وإله 

 .حدث خالل تاريخ الكنيسة
 

ا فَتََح ٱْلَخْتَم ٱلثَّالَِث، َسِمْعُت ٱ -5 هَلُمَّ.  ْلَحيََواَن ٱلثَّالَِث قَائاِلً َولَمَّ

 .َرٌس أَْسَودُ، َوٱْلَجالُِس َعلَْيِه َمَعُه ِميَزاٌن فِي يَِدهِ فَنَظَْرُت َوإِذَا فَ 

ثُْمنِيَّةُ قَْمٍح  بََعِة ٱْلَحيََوانَاِت قَائاِلً فِي َوَسِط ٱألَرْ  ْعُت َصْوتًاَوَسمِ  -6

ْيُت َوٱْلَخْمُر فَالَ  ا ٱلزَّ ِ َشِعيٍر بِِدينَاٍر. َوأَمَّ بِِدينَاٍر، َوثاَلَُث ثََمانِي 

هُمَ   .اتَُضرَّ

( فَتْح الَحَمُل الختم الثالث، ودعوة الحيوان الثالث يوحنا لينظر األحداث 5في اآلية )

ا فَتََح ٱْلَختَْم ٱلثَّاِلَث، َسِمْعُت ٱْلَحيََواَن ٱلثَّاِلَث قَائاِل  َهلُمَّ " الحاصلة، بقول يوحنا: ثم  ."َولَمَّ

اللون  ".َجاِلُس َعلَْيِه َمعَهُ ِميَزاٌن فِي يَِدهِ فَنََظْرُت َوإِذَا فََرٌس أَْسَودُ، َوٱلْ " يقول يوحنا:

و"الميزان" يشير إلى شدة القحط والمجاعات، كقول  ،"األسود" يرمز إلى الحزن والكآبة
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ُر قَِواَم اْلُخْبِز فِي أُوُرَشِليَم، "الرب في سفر حزقيال النبي:     يَا اْبَن آدََم، هأَنَذَا أَُكس ِ

، َويَْشَربُوَن اْلَماَء بِاْلَكْيِل َوبِاْلَحْيَرةِ  فَيَأُْكلُوَن اْلُخْبزَ  ِلَكْي يُْعِوَزُهُم اْلُخْبُز ، بِاْلَوْزِن َوبِاْلغَم ِ

 (.17و16:4)حز " َواْلَماءُ 

   ومن  ،"ا فِي َوَسِط ٱألَْربَعَِة ٱْلَحيََوانَاتِ َوَسِمْعُت َصْوت  " :يوحنا قولي( 6اآلية )في 

َسِط ٱْلعَْرِش َوٱْلَحيََوانَاِت ٱألَْربَعَِة َوفِي َوَسِط ٱلشُّيُوخِ َحَمٌل فِي وَ " :يوحنا بقول( 6:5)رؤ 

هذا الصوت الذي سمعه هنا هو صوت الَحَمل. وقد سمع يوحنا يكون  ،"قَائٌِم َكأَنَّهُ َمْذبُوحٌ 

ِ َشِعيٍر بِِدينَ" هنا الَحَمل ا إلى  "،ارٍ قَائِال  ثُْمنِيَّةُ قَْمحٍ بِِدينَاٍر، َوثاَلَُث ثََمانِي  وهذا يشير أيض 

يساوي ثالثة أضعاف ثََمن  شدة المجاعة؛ ألن ثََمن "القمح" الذي هو طعام اإلنسان

ـ"ثُْمنِيَّة" هي وحدة وزن يونانية تعادل أقل من ل"الشعير" الذي هو طعام الحيوان. ا

قول كيلوجرام، وهذا الوزن من القمح ثََمنُه "دينار" وهو أجرة عمل يوم كامل، كما ي

فَاتَّفََق َمَع اْلفَعَلَِة َعلَى ِدينَاٍر " :ةلَ عَ يسوع في مثاله عن صاحب الكرم الذي خرج يطلب فَ 

وهذه الكمية من القمح ال تكفي اإلنسان خبز  .(2:20)مت  "فِي اْليَْوِم، َوأَْرَسلَُهْم إِلَى َكْرِمهِ 

 صعوبة.ويُطعم معه زوجته وأوالده، وهذا يعني شدة ال هو يومه حتى يأكل

ْيُت " ثم يقول يوحنا إنه سمع الَحَمل قائال  للجالس على الفرس األسود: ا ٱلزَّ َوأَمَّ

ُهَما     ذلك أن "الخمر" يرمز إلى المحبة اإلنسانية، كما ذُكر في  ".َوٱْلَخْمُر فاَلَ تَُضرَّ

    "ِك أَْطيَُب ِمَن اْلَخْمرِ َما أَْحَسَن ُحبَِّك يَا أُْختِي اْلعَُروُس َكْم َمَحبَّتُ " األنشاد: سفر نشيد

 (11-1:2)يو  (، كما أن تحويل المسيح الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل10:4)نش 

يء هو جزء من قبل كل ش ض. وكذلك ألن الخمريشير إلى محبة العروسين بعضهما لبع

الخمر الذي استحال إلى الدم المسكوب من المخلص يسوع وأن عشاء اإلفخارستيا، 

ا يرمز إلى المحبة اإلنسانية،  .سيح سيشربه المسيحي على مر األيامالم و"الزيت" أيض 

ي ِبَِة. اْسُمَك "كما ذُكر في سفر نشيد األنشاد  ، ِلذِلَك أََحبَّتَْك دُْهٌن ُمْهَراقٌ ِلَرائَِحِة أَْدَهانَِك الطَّ

في العهد لقدس، ف(. كما أنه عالمة المسحة الخارجية لحلول الروح ا3:1)نش  "اْلعَذَاَرى

 (.13:16صم 1ل روح الرب عليه )بعد أن مسح صموئيل النبي داود بالزيت حالقديم 

 في "سر الميرون" تمسح الُمعََمد ،الكنيسة األرثوذكسية العهد الجديد فإن الكنيسة، فيو

يحل عليه الروح القدس وينال مواهبه، وكذلك في "سر مسحة لبزيت الميرون 

من  المرضى يُمسح بهثم  ى الزيت طلب ا لحلول الروح القدس عليهالمرضى" يُصلَّى عل

  ئهم من األمراض.ل شفاأج

  "الخمر" و"الزيت" مع ا يرمزان إلى المحبة اإلنسانية والرحمة، كما في َمثَل كما أن 

يسوع عن السامري الصالح الذي مسح بالزيت والخمر جروح الذي وقع بين اللصوص 

و"الحنطة" و"الزيت" مع ا هم عطية ُعظمى لإلنسان، كقول "الخمر" و(. 34:10)لو 
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َوِمْن أَْجِل أَنَُّكْم تَْسَمعُوَن هِذِه األَْحَكاَم َوتَْحفَُظوَن َوتَْعَملُونََها، "إلسرائيل:  لشعب الرب

بُّ ِإلُهَك اْلعَْهدَ َواإِلْحَساَن اللَّذَْيِن أَْقَسَم آلبَائِكَ   َويُبَاِرُكَك َويَُكث ُِرَك َويُِحبُّكَ ، يَْحفَُظ لََك الرَّ

(، وكقول 13و12:7)تث  "قَْمَحَك َوَخْمَرَك َوَزْيتَكَ ثََمَرةَ بَْطنَِك َوثََمَرةَ أَْرِضَك:  َويُبَاِركُ 

اِليُْخِرَج "داود النبي:  ا، ِمَن األَْرِض  ُخْبز  ُح قَْلَب اإِلْنَساِن،  َوَخْمر  ْيت اتُفَر ِ  يُْشِرُق بِهِ  َوزَّ

اوَ َوْجَههُ،  (. فطلب الَحَمل من الراكب على 15و 14:103)مز  "قَْلَب اإِلْنَسانِ  يَُشِددُ  ُخْبز 

الفرس األسود الذي معه ميزان في يده عدم الضرر بالزيت والخمر، ال يشير إلى الموت 

جوع ا بل إلى أن شدة الجوع والضيق لن يكونا بملئهما، ذلك لئال يفقد المتمسكون بإيمانهم 

 رجاَءهم، أما للمتهاونون فلحثهم على التوبة. بيسوع المسيح
 

ابَِع، َسِمْعُت َصْوَت ٱ -7 ا فَتََح ٱْلَخْتَم ٱلرَّ ابِِع قَائاِلً َولَمَّ  ْلَحيََواِن ٱلرَّ

 هَلُمَّ.

َعلَْيِه ٱْسُمهُ ٱْلَمْوُت، ِكُب ارَ فَنَظَْرُت َوإِذَا فََرٌس أَْخَضُر، َوٱلْ  -8

َعلَى ُرْبِع ٱألَْرِض أَْن يَْقتاُلَ  ِطيَا ُسْلطَانًاْتبَُعهُ، َوأُعْ َوٱْلهَاِويَةُ تَ 

ْيِف َوٱْلُجوِع َوٱْلَمْوِت َوبُِوُحوِش ٱألَْرِض    .بِٱلسَّ

لختم الرابع، ودعوة الحيوان الرابع يوحنا لينظر األحداث ا( فَتْح الَحَمل 7في اآلية )

ابَِع، سَ " الحاصلة، بقول يوحنا: ا فَتََح ٱْلَختَْم ٱلرَّ ابِعِ قَائاِل  َهلُمَّ َولَمَّ   ".ِمْعُت َصْوَت ٱْلَحيََواِن ٱلرَّ

هذا الفرس هو الوحيد الذي  ".فَنََظْرُت َوإِذَا فََرٌس أَْخَضرُ " ( يقول يوحنا:8في اآلية )

اللون ". َوٱْلَهاِويَةُ تَتْبَعُهُ ، َعلَْيِه ٱْسُمهُ ٱْلَمْوتُ ِكُب ارَ َوٱلْ " بقوله: ،اسمة يوحنا يُفسر

لون اإلنسان المشرف على الموت أو  يشير إلى الوباء؛ ألن هذا اللون هو "األخضر"

"، وهي "مقر ὁ ᾅδηςكلمة "الهاوية" وردت في النص اليوناني "و. المصاب بالوباء

قول الرب: ب ،الموت بالهاوية، كما في العهد القديمو الوباء يوحنا هنا  يُقرنالموتى". 

 ". ِمَن اْلَمْوِت أَُخل ُِصُهْم. أَْيَن أَْوبَاُؤَك يَا َمْوُت، أَْيَن َشْوَكتُِك يَا َهاِويَةُ ِمْن يَِد اْلَهاِويَِة أَْفِديِهمْ "

 "الموت" هنا يُستَعَمل بصورة عامة؛ ألن "الوباء" من األشياء المميتة. .(14:13)هو 

 ا َعلَى ُرْبعِ َوأُْعِطيَا ُسْلَطان  " ثم يقول يوحنا عن الفرس األخضر والجالس عليه:

ى أن السلطان يشير إل ،بتصريف المبني للمجهول "اأُْعِطيَا ُسْلَطان  " :قوله ".ٱألَْرِض 

 أن هذا السلطان لن يكون كامال   "، يعنيَعلَى ُرْبعِ ٱألَْرِض " :. وقولهُمعطى لهما من هللا

بل هو الربع فقط. وهذا من لطف الرب وحنوه ومحبته  ،وحتى أنه لن يكون النصف

أجل اختبار المتمسكين باسمه، على قدرة تحملهم، إن كانوا يفعلون ذلك  للبشر، وذلك من

ا في أيام الضيق واالضطهاد، وكذلك من أجل فقط في أيام البحبوحة والسِ  لم فقط أم أيض 
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أَْن " :األرض ربع سلطانهما علىثم يقول عن توبة الخطاة بعدم التضييق عليهم كليًّا . 

مستوحى من رؤيا حزقيال  ". قوله هذاوعِ َوٱْلَمْوِت َوبُِوُحوِش ٱألَْرِض يَْقتاُلَ بِٱلسَّْيِف َوٱْلجُ 

ِديئَةَ َعلَى "بقوله:  النبي ِ إِْن أَْرَسْلُت أَْحَكاِمي الرَّ بُّ َكْم بِاْلَحِري  ألَنَّهُ هَكذَا قَاَل السَّي ِدُ الرَّ

األحكام الرديئة األربعة إن (. :1421)حز  "َوبَأ  وَ  َوْحش ا َرِديئ اوَ  ُجوع اوَ  َسْيف اأُوُرَشِليَم 

ربع ضربات المذكورة في المذكورة في سفر حزقيال التي يرسلها الرب هي نفس األ

  .(8اآلية )

 س الرابع تنتهي الرؤية الخاصة باألفراس، ومن اآلية التالية تبدأرَ بِذكر يوحنا للفَ 

 رؤيا جديدة.
 

ا فَتََح اْلَخْتَم اْلَخاِمَس، َرأَيْ   -9 ُت تَْحَت اْلَمْذبَِح نُفُوَس الَِّذيَن َولَمَّ

هَادَِة الَّتِي َكانَْت  قُتِلُوا ِمْن أَْجِل َكلَِمِة هللِا، َوِمْن أَْجِل الشَّ

 ِعْنَدهُْم.

ا فَتََح اْلَختَْم اْلَخاِمسَ "بقول يوحنا:  لختم الخامس،ا( فَتْح الَحَمل 9في اآلية )  من ".َولَمَّ

 .الرؤيا يُذكر "المذبح" هنا ألول مرة في سفر "،ْحَت اْلَمْذبَحِ َرأَْيُت تَ " قول يوحنا:ثم ي

هو  (، فهذا المذبح2:4كر في )رؤ وألن هذه الرؤيا في السماء غير المنظورة، كما ذُ 

وليس مذبح ذبائح التقدمة؛ ألن هناك في السماء ال توجد  ،المذبح الُمذَهب لرفع البخور

 ،"τὸ θυσιαστήριονاليوناني "ورد في النص ، هنا ذبائح حيوانية. كما أن "المذبح"

ف بأداة التعريف "الـ"، وهذا يدل على أنه مذبح معروف،  المذبح الُمذَهب لرفع  إنهُمعرَّ

 . (3:8المذكور في )رؤ  ،األقداس قدس الموجود داخل البخور

َكِلَمِة هللاِ، َوِمْن أَْجِل تَْحَت اْلَمْذبَحِ نُفُوَس الَِّذيَن قُتِلُوا ِمْن أَْجِل " :هنا يقول يوحنا ثم

ا على نفوس هؤالء، وهذا ال يوجد  "،الشََّهادَةِ الَّتِي َكانَْت ِعْندَُهمْ  وهذا يعني أن المذبح مقام 

( 4:20 في )رؤ ن معناهايتبي  شهادتهم هذهو في العهد الجديد كله إال هنا في سفر الرؤيا.

 ".ِمْن أَْجِل َشَهادَةِ يَُسوعَ َوِمْن أَْجِل َكِلَمِة هللاِ  ِسِهمْ قُِطعََت ُرُؤو نُفُوَس الَِّذينَ " بقول يوحنا:

يمكن القول إن نفوس الذين قتلوا  (4:20في )رؤ من هذا القول ليوحنا هنا ومن قوله  لذا

اؤهم التي أهرقوها؛ ألن في هي دم دتهم ليسوع والموجودة تحت المذبحمن أجل شها

ألَنَّ نَْفَس اْلَجَسِد ِهَي فِي " ،حامل للنفس أو كحامل للحياةلدم كالقديم أحيان ا يُعتبر ا العهد

د ،(11:17)ال  "الدَّمِ  أَْن الَ اْحتَِرْز " ،بين النفس والدم القديم العهد وأحيان ا أخرى يَُوح ِ

ألَنَّ نَْفَس ُكل ِ "، (23:12)تث " تَأُْكَل الدََّم، ألَنَّ الدََّم ُهَو النَّْفُس. فاَلَ تَأُْكِل النَّْفَس َمَع اللَّْحمِ 

(، عن أن نفوس 9الصورة الموجودة في اآلية ) هذه. (14:17" )ال َجَسٍد دَُمهُ ُهَو بِنَْفِسهِ 
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 في القرون األولى استعارتها الكنيسةالشهداء والمعترفين والقديسين تحت المذبح، 

  .(2)"الدياميس"في  واستخدمتها
 

ي ِدُ  ينَ وا بَِصْوٍت َعِظيٍم قَائِلِ َوَصَرخُ  -10 َحتَّى َمتَى أَيُّهَا السَّ

، الَ تَْقِضي اِكنِيَن  َوتَُعاقِبُ  اْلقُدُّوُس َواْلَحقُّ لِِدَمائِنَا ِمَن السَّ

 َعلَى األَْرِض.

فَأُْعطُوا ُكلُّ َواِحٍد ثِيَابًا بِيًضا، َوقِيَل لَهُْم أَْن يَْستَِريُحوا  -11

اْلَعبِيدُ ُرفَقَاُؤهُْم، َوإِْخَوتُهُْم َزَمانًا يَِسيًرا أَْيًضا َحتَّى يَْكَمَل 

 اْلَعتِيدُوَن أَْن يُْقتَلُوا ِمْثلَهُْم.

 وا بَِصْوٍت َعِظيٍم قَائِِلينَ َوَصَرخُ " الشهداء: ( يقول يوحنا عن هؤالء10في اآلية )

، الَ تَْقِضي نَا ِمَن السَّاِكنِيَن َعلَى ِلِدَمائِ  َوتُعَاقِبُ  َحتَّى َمتَى أَيَُّها السَّي ِدُ اْلقُدُّوُس َواْلَحقُّ

الجالس على العرش؛  يشير إلى هللا اآلب "،أَيَُّها السَّي ِدُ اْلقُدُّوُس َواْلَحقُّ " :قولهم ".األَْرِض 

، (7:5)رؤ  "ِمْن يَِميِن ٱْلَجاِلِس َعلَى ٱْلعَْرِش ر "فْ هو الذي أخذ الس ِ  -المسيح -ألن الَحَمل

يظهر وكأن دماء وأجساد مختاريه،  (10) يةاآل هذه في وهو الذي يفتح أختامه.

ا وليال  الصارخين  بصوٍت  ونفوسهم تصرخ من األرض، وهو متمهل عليهم إليه نهار 

 ال يعنيهذا و هللا سريع ا من مضطهديهم بعقابهم.عظيم، أي بشدة وإصرار، طالبة  عدالة 

مختاري هللا:  بل كما يقول الرب يسوع عن ،لذا يصرخون إليه أن هللا تركهم وأهملهم

ا َولَْيال ، َوُهَو ُمتََمه ِ  اِرِخيَن إِلَْيِه نََهار  إِنَّهُ  أَقُوُل لَُكمْ  .ٌل َعلَْيِهمْ "أَفاَلَ يُْنِصُف هللاُ ُمْختَاِريِه، الصَّ

بيان حال أرواح الموتى بين الموت  يعنيكما ال  (.8و 7:18)لو  يُْنِصفُُهْم َسِريع ا"

"، والمقصود بها "عقاب ἐκδικεῖς" وردت في النص اليوناني "تُعاقِب"،كلمة  والقيامة.

هللا"، أي "عدل هللا"؛ ألن هللا يجازي بعدل كل حسب أعماله، فيجازي الشهداء 

ا تحملوه من أجل شهادتهم له، ويجازي األشرار  والقديسين واألبرار بالثواب بعدل عمَّ

 .هولما أوصى ب بالعقاب بعدل عما فعلوه من أعمال مضادة له

ا" ( يقول يوحنا:11في اآلية )       ،ُطوا""أُعْ  قوله ".فَأُْعُطوا ُكلُّ َواِحٍد ثِيَاب ا بِيض 

  أن الذي أُعطاهم هو هللا. و"الثياب البيضاء" تشير إلى طهارتهم، كما ذكر في  يعني

اثم يقول: "(. 5و 4:3)رؤ  ا َوقِيَل َلُهْم أَْن يَْستَِريُحوا َزَمان ا يَِسير  َحتَّى يَْكَمَل اْلعَبِيدُ  أَْيض 

ا يعني "،َوقِيَل َلُهمْ " قوله". ُرفَقَاُؤُهْم، َوإِْخَوتُُهْم اْلعَتِيدُوَن أَْن يُْقتَلُوا ِمثْلَُهمْ  أن هللا اآلب  أيض 

ا" هو الذي قال لهم  وهذا يشير إلى أن ما طلبوه سيُحققه هللا ".أَْن يَْستَِريُحوا َزَمان ا يَِسير 

طالت بالنسبة للدهر اآلتي الذي وثه، وللداللة على قصر زمان الحياة ولو وال بُد من حد
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ا "ال نهاية له، ذلك كما يقول الرب يسوع:  اِرِخيَن إِلَْيِه نََهار  أََفالَ يُْنِصُف هللاُ ُمْختَاِريِه، الصَّ

ٌل َعلَْيِهمْ  َحتَّى يَْكَمَل " لهم:قول يوحنا أن هللا اآلب قال و (.7:18" )لو َولَْيال ، َوُهَو ُمتََمه ِ

ويعني أن طلبهم  ،يويالهوت رؤ هو "اْلعَبِيدُ ُرفَقَاُؤهُْم، َوإِْخَوتُُهْم اْلعَتِيدُوَن أَْن يُْقتَلُوا ِمثْلَُهمْ 

يكون إال بعد كمال رفقائهم وإخوتهم، أعضاء الكنيسة،  بعقاب الساكنين على األرض لن

نيسة بمؤمنيها أن تصبر حتى على الصعيد على الك لهذا ،(3)العتيدين أن يُقتلوا مثلهم

هم شهداء وقديسو العهد القديم والعهد الجديد، ألن السماوي. هؤالء الشهداء والقديسون 

َفهُؤالَِء " دُق على اآلخر، كما يقول بولس الرسول:دُق على أحد الفريقين يَصْ الذي يَصْ 

إِْذ َسبََق هللاُ فَنََظَر لَنَا َشْيئ ا أَْفَضَل، ، ْم يَنَالُوا اْلَمْوِعدَ )القدماء( ُكلُُّهْم، َمْشُهود ا لَُهْم بِاإِليَماِن، لَ 

إال أن هذا ال يعني أن القديسين لم يتمجدوا  ؛(40و 39:11)عب  "ِلَكْي الَ يُْكَملُوا بِدُونِنَا

 بعد، بل يعني أنهم لم يتمتعوا بعد بتمام المجد.

 

ا فَتََح اْلَخْتَم ا -12 اِدَس، َوإِذَا َزْلَزلَةٌ َعِظيَمةٌ َونَظَْرُت لَمَّ لسَّ

َحدَثَْت، َوالشَّْمُس َصاَرْت َسْودَاَء َكِمْسٍح ِمْن َشْعٍر، 

 َواْلقََمُر َصاَر َكالدَِّم.

َماِء َسقَطَْت إِلَى األَْرِض َكَما تَطَْرُح َشَجَرةُ  -13 َونُُجوُم السَّ

ْتهَا ِريٌح َعِظيَمةٌ   .الت ِيِن ُسقَاطَهَا إِذَا هَزَّ

، َوُكلُّ َجبَل َوَجِزيَرةٍ تََزْحَزَحا  -14 َماُء اْنفَلَقَْت َكدَْرٍج ُمْلتَف  َوالسَّ

 ِمْن َمْوِضِعهَِما.

( كانت الضربات واقعة  على البشر، أما هنا في اآليات 8و 6و 4و 2في اآليات )

 وقةستصيب الطبيعة المخل الضربات ح الَحَمُل الختَم السادستْ ( بعد أن فَ 14و 13و 12)

 والتي على األرض. المنظورة التي في السماء

ا فَتََح اْلَختَْم " لختم السادس، بقول ويوحنا:ا( فَتْح الَحَمل 12في اآلية ) َونََظْرُت لَمَّ

َوإِذَا َزْلَزلَةٌ َعِظيَمةٌ َحدَثَْت، َوالشَّْمُس َصاَرْت َسْودَاَء َكِمْسحٍ ِمْن " :ثم يقول ."السَّاِدسَ 

 السماء على الواقعة الضربات من هذه العالمات هي "،َمُر َصاَر َكالدَّمِ َشْعٍر، َواْلقَ 

الصورة هنا مستوحاة من سفر يوئيل النبي عن يوم الرب،  .على األرضو المنظورة

ِ َقاِدٌم، ألَنَّهُ قَِريبٌ "بقوله:  ب  تَاٍم، يَْوُم يَْوُم َظالٍَم َوقَ  ِليَْرتَِعْد َجِميُع ُسكَّاِن األَْرِض ألَنَّ يَْوَم الرَّ

ِ اْلعَِظيُم ... َغْيٍم َوَضبَابٍ  ب  ُل الشَّْمُس إِلَى ُظْلَمٍة، َواْلقََمُر إَِلى دٍَم قَْبَل أَْن يَِجيَء يَْوُم الرَّ تَتََحوَّ

كما ذُكر  ،هو "يوم الدينونة" عند يوئيل النبي "يوم الرب" .(31و3و1:2)يؤ "اْلَمُخوفُ 

ات السابقة للمجيء الثاني للمسيح، والتي ذكرها من العالمكما أنها (. 10:1في )رؤ 
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ٍة َوَمْملََكةٌ َعلَى َمْملََكٍة، َوتَُكوُن َمَجاعَاٌت َوأَْوبِئَةٌ َوَزالَِزُل "يسوع بقوله:  ةٌ َعلَى أُمَّ تَقُوُم أُمَّ

 ...ْعِطي َضْوَءهُ اْلقََمُر الَ يُ تِْلَك األَيَّاِم تُْظِلُم الشَّْمُس، وَ "(، وبقوله: 7:24)مت  "فِي أََماِكنَ 

 (.30و29:24)مت  "َوِحينَئٍِذ تَْظَهُر َعالََمةُ اْبِن اإِلْنَساِن فِي السََّماءِ 

 هي هذه العالمات "،َونُُجوُم السََّماِء َسقََطْت إِلَى األَْرِض " ( يقول يوحنا:13في اآلية )

من  اكما أنه .والتي على األرض المنظورة السماء على الواقعة الضربات كذلك من

 َوالنُُّجوُم تَْسقُطُ "التي ذكرها يسوع المسيح، بقوله: و ،الثاني السابقة للمجيء عالماتال

اُت السََّماَواِت تَتََزْعَزعُ   "َوِحينَئٍِذ تَْظَهُر َعالََمةُ اْبِن اإِلْنسَاِن فِي السََّماءِ . ِمَن السََّماِء، َوقُوَّ

 كثرة االرتداد عن اإليمان بالرب إلى(. كما أن تساقط النجوم، يشير 30و 29:24)مت 

َكَما " :هنا يوحنا قولثم يؤمنين كانوا ككواكب في الكنيسة. المسيح، وسقوط ميسوع 

تَْها ِريٌح عَِظيَمةٌ  ا إلى عالمات  يشير وهذا "،تَْطَرُح َشَجَرةُ الت ِيِن ُسقَاَطَها إِذَا َهزَّ أيض 

لدينونة، كما أوضح مقدس ترمز إلى ان "شجرة التين" في الكتاب الأل ؛المجيء الثاني

فَِمْن َشَجَرةِ الت ِيِن ... ِحينَئٍِذ تَْظَهُر َعالََمةُ اْبِن اإِلْنَساِن فِي السََّماءِ "بقوله لهم:  يسوع لتالميذه

ْيَف  ا َوأَْخَرَجْت أَْوَراقََها، تَْعلَُموَن أَنَّ الصَّ . قَِريبٌ تَعَلَُّموا اْلَمثََل َمتَى َصاَر ُغْصنَُها َرْخص 

ا، َمتَى َرأَْيتُْم هذَا ُكلَّهُ فَاْعلَُموا أَنَّهُ قَِريٌب َعلَى األَْبَوابِ   (.33-0:243)مت  "هَكذَا أَْنتُْم أَْيض 

َوُكلُّ َجبَل َوَجِزيَرةٍ  ،َوالسََّماُء اْنفَلَقَْت َكدَْرجٍ ُمْلتَف  " :يوحنا يقول (14في اآلية )

ا من الضربات هذه العالمات هي"، تََزْحَزَحا ِمْن َمْوِضِعِهَما  السماء على الواقعة أيض 

هو  ،عن تغي ر هيئة السماء واألرض هنا حناإن قول يو .والتي على األرض المنظورة

 لبولس في هذا القول .(31:7كو 1) "ألَنَّ َهْيئَةَ هذَا اْلعَالَِم تَُزولُ " رسولكقول بولس ال

تصير كال شيء مع األرض نفسها التي خلقت أنها )السماء( »يقول العالمة ترتليانوس: 

هذه الضربات التي أصابت الطبيعة، «. معها في البدء إذ قيل السماء واألرض تزوالن

(، 14-12على األرض وفي السماء المنظورة المذكور وصف لها في اآليات ) الواقعة

في كل و .ها لن تنزل بنفس الترتيب المذكورهي حادثة خالل كل عمر اإلنسان غير أن

 مرة تمر فيها تجربة من هذه التجارب على أي شخص تقترب النهاية له.
 

َوُملُوُك األَْرِض َواْلُعظََماُء َواألَْغنِيَاُء َواألَُمَراُء َواألَْقِويَاُء  -15

، أَْخفَْوا أَْنفَُسهُْم فِي اْلَمَغايِِر َوفِي  َوُكلُّ َعْبٍد َوُكلُّ ُحر 

 ُصُخوِر اْلِجبَاِل.

ُخورِ ْم يَقُ َوهُ  -16 اْسقُِطي َعلَْينَا َوأَْخفِينَا َعْن  ولُوَن لِْلِجبَاِل َوالصُّ

 َوْجِه اْلَجالِِس َعلَى اْلَعْرِش َوَعْن َغَضِب اْلَحَمِل.

 ألَنَّهُ َقْد َجاَء يَْوُم َغَضبِِه اْلَعِظيُم. َوَمْن يَْستَِطيُع اْلُوقُوَف. -17
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والتي  المنظورة المخلوقة التي في السماءالطبيعة  بعد ِذكر الضربات الواقعة على

أحوال  ذكرتُ  (17و 16و 15في اآليات ) ،(14و 13و 12) في اآليات ،على األرض

  .الضربات البشر بسبب تلك

َوُملُوُك األَْرِض َواْلعَُظَماُء َواألَْغنِيَاُء َواألَُمَراُء " ( يقول يوحنا:15في اآلية )

، أَْخفَْوا أَْنفَُسُهْم فِي اْلَمغَايِِر َوفِي ُصُخوِر اْلِجبَالِ َواألَْقِويَاُء َوُكلُّ َعْبٍد    وفي  "،َوُكلُّ ُحر 

ُخوِر اْسقُِطي َعلَْينَا َوأَْخِفينَا َعْن َوْجِه اْلَجاِلِس " :قولي( 16آلية )ا َوُهْم يَقُولُوَن ِلْلِجبَاِل َوالصُّ

ألَنَّهُ قَْد َجاَء يَْوُم " (:17ولون في اآلية )ألنه كما يق ،"َعلَى اْلعَْرِش َوَعْن َغَضِب اْلَحَملِ 

 اْلَجاِلسَ "يوجد ذكر هلل اآلب،  (16آلية )في ا ".َغَضبِِه اْلعَِظيُم. َوَمْن يَْستَِطيُع اْلُوقُوفَ 

ا". هنا اْلَحَملَ "، وللمسيح، "َعلَى اْلعَْرِش  يَْوُم َغَضبِِه " الدينونة يوم يشير إلى هذا أيض 

 يَْوُم َغَضبِ "بمعنى  ،(16آلية ا) "َغَضِب اْلَحَملِ "الذي هو يوم  ،(17ة اآلي" )اْلعَِظيمُ 

ألَنَّهُ َكَما أَنَّ اآلَب يُِقيُم األَْمَواَت َويُْحيِي، " قول يسوع المسيح:ما ك ذلك ".اْلعَِظيمُ  يحِ سِ مَ الْ 

ا يُْحيِي َمْن يََشاءُ  ا، بَْل قَْد أَْعَطى ُكلَّ الدَّْينُونَِة ألَنَّ اآلَب الَ يَِديُن أََحد  . َكذِلَك االْبُن أَْيض 

وهذا يدحض قول  .(23-21:5)يو  "االْبَن َكَما يُْكِرُموَن اآلبَ ِلَكْي يُْكِرَم اْلَجِميُع ، ِلالْبنِ 

  شهود يهوه بأن االبن أقل من اآلب، وهو مخلوق تجسد في الزمان.
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 حواشي 

 األصحاح السادس

صورة الراكب الفرس األبيض ويحمل القوس، هي إحدى صور الحروب  ،( الصورة المذكورة1)

اآلتية على اإلمبراطورية الرومانية من خارجها، من أعدائها السكيثيين النبالين المشهورين ذوي 

اللباس األبيض اآلتين من وراء نهر الفرات الذين كانوا يسكنون في غربي آسيا، وهؤالء كانوا شعب ا 

ا في الفروس القوس. وقد كانوا أعداء الرومان األلداء وظلت  هو ية وكان سالحهم القوميماهر 

ا خاصة  بعد اجتياحهم  مملكتهم حتى القرن الرابع الميالدي، وكان الرومان يخشونهم كثير 

اإلمبراطورية واستيالئهم على أنطاكية في القرن األول الميالدي. وكان يوحنا ومعاصروه على 

استخدم يوحنا هذه الصورة للداللة على الحروب اآلتية على الكنيسة من  معرفٍة بأخبارهم، وقد

 خارجها لعدو رهيب، الذي هو المسيح الكذاب الذي يتشبه بالمسيح الحقيقي.

القبور الموجودة في  التي هي ( في القرون األولى للمسيحية كان القداس اإللهي يقام في الدياميس،2)

قبور الشهداء والقديسين. وفي الكنيسة األرثوذكسية يُشيَّد  سراديب تحت األرض في روما، على

المذبح المقدس الذي تتمم عليه اإلفخارستيا اإللهية )سر الشكر(، أي الذبيحة المقدسة غير الدموية، 

على رفات الشهداء القديسين ثم يكرسه )يمسحه( رئيس الكهنة بالميرون الذي يحمل نعمة هللا الذي 

هذا الميرون يُدخل يسوع، إنه يد المسيح، إنه سر »س ديونيسيوس اآلريوباغي: يقدسه. بحسب القدي

ورفاة القديسين التي توضع تحت المذبح )المائدة المقدسة( مرتبطة «. الحضور الحسي للمسيح

 ارتباط ا شديد ا بتكريسه، وال يوجد شيء أكثر تجانس ا مع أسرار المسيح، الميرون وسر الشكر، من

ا السبب تكون رفاة الشهداء تحت الصينية المقدسة التي يوضع عليها خبز التقدمة. الشهداء، لهذ

 والمذبح هو البداية التي منها يبدأ كل طقس مقدس، واألساس والجذر لكل األسرار.

ا بالزواج؛ ففي القرون 3) ( على المفهوم الخاص بكمال أعضاء الكنيسة بنى الكثيرون الهوت ا خاص 

هذا يَُسِرع يحيين وبالتالي يكثر المسيحيون وؤي أن اإلنجاب بالزواج يُْجلَب أطفاال  مسالثالثة األولى رُ 

إن الزواج المسيحي هو أب القديسين في »في المجيء الثاني. والقديس غريغوريوس النزينزي يقول: 

، والذي أما من بعد القرن الثالث الميالدي، بسبب نضج الفكر الكنسي، فإن المفهوم األحدث«. الكنيسة

ر باإلنجيل وُكرز بكلمة هللا تبدأ النهاية  لم يُسقط مقولة القديس غريغوريوس النزينزي، هو أنه كلما بُش ِ

قول الرب يسوع المسيح باالقتراب؛ ألن النهاية لن تأتي إن لم يُكَرز باإلنجيل في العالم كله، على 

( 6:14في )رؤ و .(15:16 ر)م "وا بِاإِلْنِجيِل لِْلَخلِيقَِة ُكل َِهاْذَهبُوا إِلَى اْلعَالَِم أَْجَمَع َواْكِرزُ "لتالميذه: 

سوف يُذكر نزول مالك الرب لنشر كلمة اإلنجيل وبالتالي يستحضر معه النهاية. والتبشير باإلنجيل 

في العالم له أهمية أُخروية أبدية؛ ألن من يقبل الكلمة يُقبِل الملكوت إليه ومن يرفض الكلمة يُرفض 

)إسخاتولوجيا(. وأخروية سفر الرؤيا  "εσχατολογία" كلمة "أُخروية" باليونانية لملكوت.من ا

تعني ما هو متعلق بالعالم اآلتي وبمصير اإلنسان ما بعد الموت. وكنيستنا األرثوذكسية تؤمن بأن 

ن تحت؛ ألن الملكوت أتى على األرض بتجسد يسوع المسيح، وهذه أُخروية محققة، وأالنهاية افتُ 

وهذا هو مدخل سفر الرؤيا الذي  الملكوت سيكتمل أو سيتحقق في السماء، وهذه أُخروية مستقبلية.

 المدخل. هدفه الحياة مع يسوع المسيح، أنظر
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح السابع

َوبَْعدَ هذَا َرأَْيُت أَْربََعةَ َمالَئَِكٍة َواقِفِيَن َعلَى أَْربَِع َزَوايَا  -1

األَْرِض، ُمْمِسِكيَن أَْربََع ِريَاِح األَْرِض لَِكْي الَ تَُهبَّ ِريٌح 

 ى اْلبَْحِر، َوالَ َعلَى َشَجَرٍة َما.َعلَى األَْرِض، َوالَ َعلَ 

، بعد فتح الَحَمل للختم السادس عترضمُ  هذا األصحاح هو فترة فاصلة، أو أصحاح

 في األصحاح السادس وقبل فتح الَحَمل للختم السابع في األصحاح الثامن.

 :قولي ثم  .ي بعد نهاية أحداث األختام الستةأ ،"َوبَْعدَ هذَا" ( يقول يوحنا:1في اآلية )

َرأَْيُت أَْربَعَةَ َمالَئَِكٍة َواقِِفيَن َعلَى أَْربَعِ َزَوايَا األَْرِض، ُمْمِسِكيَن أَْربََع ِريَاحِ األَْرِض ِلَكْي "

سكون فترة  توجد هنا. "الَ تَُهبَّ ِريٌح َعلَى األَْرِض، َوالَ َعلَى اْلبَْحِر، َوالَ َعَلى َشَجَرةٍ َما

 اْلَحَملِ  َغَضبِ  يَْومُ "، أي "يَْوُم غََضبِِه اْلعَِظيمُ " فترة فاصلة قبل إنهاهي فترة سالم، و

 (ابن اإلنسان)فَيُْرِسُل  ...ِحينَئِذٍ " المسيح: كما يقول يسوع ألنه  ؛(17:6)رؤ  ،"اْلعَِظيمُ 

ْوتِ  هي  ليوحنا،قول ال هذا في الصورة .(31و 30:24)مت  "َمالَئَِكتَهُ بِبُوق َعِظيِم الصَّ

وهذا ، (7:4في )رؤ  قيل كما يرمز إلى الكمال الذي ربعمالئكة واقفين بشكل مال أن

في العهد القديم هبوب الريح  .يعني أن المالئكة ُمرَسلة من هللا لتضبط العالم إلى الكمال

ُكْنُت أََرى فِي ُرْؤيَاَي لَْيال  "النبي:  بوبه هو للسالم، كما يقول دانيالهو للعقاب وعدم ه

(، وكما يقول إرميا النبي في 2:7)دا  "أَْربَعِ ِريَاحِ السََّماِء َهَجَمْت َعلَى اْلبَْحِر اْلَكبِيرِ َوإِذَا بِ 

َوأَْجِلُب َعلَى ِعيالََم أَْربََع ِريَاحٍ ِمْن أَْربَعَِة أَْطَراِف ... هَكذَا قَاَل َربُّ اْلُجنُودِ "رؤياه: 

يوحنا عنده وكما سبق القول أن (. 37و6:493)إر  "يَاحِ السََّماِء، َوأُْذِريِهْم ِلُكل ِ هِذِه الر ِ 

ا معروفة من العهد القديم ويعيد  رؤيا نبوية خاصة؛ ألنه بعد معاينته للرؤى يأخذ صور 

 صياغتها، بمعنى أدق يعيد والدتها بصيغٍة وروح مسيحية.

 

ُم هللِا َوَرأَْيُت َمالًَكا آَخَر طَالًِعا ِمْن َمْشِرِق الشَّْمِس َمَعُه َختْ  -2

، فَنَادَى بَِصْوٍت َعِظيٍم إِلَى اْلَمالَئَِكِة األَْربََعِة، الَِّذيَن  ِ اْلَحي 

وا األَْرَض َواْلبَْحَر.  أُْعطُوا أَْن يَُضرُّ

وا األَْرَض َوالَ اْلبَْحَر َوالَ األَْشَجاَر، َحتَّى  ،قَائاِلً  -3 الَ تَُضرُّ

 ْم.نَْختَِم َعبِيدَ إِلهِنَا َعلَى ِجبَاهِهِ 
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َوَرأَْيُت " :( يقول2في اآلية )و"، َرأَْيُت أَْربَعَةَ َمالَئَِكةٍ "يقول يوحنا:  (1في اآلية )

يقول هنا عن هذا ثم  .األولى بمعنى أنه رأى مالك ا آخر غير األربعة مالئكة "،َمالَك ا آَخرَ 

فردوس وصدور المشرق هو جهة مكان ال ذلك أن". َطاِلع ا ِمْن َمْشِرِق الشَّْمِس "المالك: 

ْبحِ اْلُمنِيرُ "النور، كما أن المسيح هو  لذلك في الكنائس  ؛(216:2)رؤ  "َكْوَكُب الصُّ

يكون الهيكل في اتجاه الشرق. كما أن طلوع هذا المالك من مشرق الشمس  األرثوذكسية

ِ " هنا: يوحنا قولوي يدل على رسالة الخالص التي يحملها معه. هذا و"، َمعَهُ َختُْم هللاِ اْلَحي 

رسل من هللا لعمل عظيم. ثم يشير إلى أن هذا المالك فَنَادَى بَِصْوٍت " :يوحنا هنا قولي م 

وا األَْرَض َواْلبَْحرَ  يشير  ه هذاقول "،َعِظيٍم إِلَى اْلَمالَئَِكِة األَْربَعَِة، الَِّذيَن أُْعُطوا أَْن يَُضرُّ

 .(2:5ن حدوثه، كما ذُكر في )رؤ م هو شيء مهم وال بد المالك هذا إلى أن ما سيقوله

أن الذي  الذي يعني ،بتصريف المبني للمجهول هو "،أُْعُطوا": عن المالئكة األربعة قوله

 (. 11:6كما ذُكر في )رؤ  ،أُعطاهم هو هللا

وا األَْرَض َوالَ اْلبَْحَر َوالَ " :ن هذا المالكع يوحنا يقول (3في اآلية ) قَائاِل  الَ تَُضرُّ

َحتَّى نَْختَِم َعبِيدَ إِلِهنَا َعلَى " كما يقول هنا: هو الذي تمم العمل الُموكل بهيُ لذلك  ."ارَ األَْشجَ 

ألن "الختم"  ؛ذين يُختمون بالختم هم خاصة هللاهذا القول للمالك  يعني أن ال"، ِجبَاِهِهمْ 

أََساَس هللاِ َولِكنَّ "كما يقول بولس الرسول:  ،كما أنه عالمة "تََمل ك" "خالص"هو عالمة 

بُّ الَِّذيَن هُْم لَهُ  اِسَخ قَْد ثَبََت، إِْذ لَهُ هذَا اْلَختُْم يَْعلَُم الرَّ ي اْسَم  .الرَّ َوْليَتََجنَِّب اإِلثَْم ُكلُّ َمْن يَُسم ِ

إنهم عبيد "هللا اآلب"  يعني "،نَاإِلهَ  َعبِيدُ " هنا قول المالك (.19:2تيمو 2)" اْلَمِسيحِ 

ا عبيد "هللا الروح القدس"وعبيد "هللا اال  القول في كما قيل، بن" )المسيح( كما أنهم أيض 

يسوع المسيح  إليهم أشارالذين  "مختاروه"هم  "نَاإِلهَ  َعبِيدُ و". (1:1في )رؤ  "هُ يدُ بِ "عَ 

يَاحِ، ِمْن "عندما تكلم عن عالمات الدينونة، بقوله:  فَيَْجَمعُوَن ُمْختَاِريِه ِمَن األَْربَعِ الر ِ

 (.1:243)مت  "أَْقَصاِء السََّماَواِت إِلَى أَْقَصائَِها

َمعَهُ َختُْم هللاِ " :مشرق الشمسالطالع من  قول يوحنا عن المالكي( 2في اآلية )

 ِ ". ἔχοντα σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος" في النص اليوناني ورد قوله هذا ،"اْلَحي 

من سفر الرؤيا ال  ."يدَ إِلِهنَا َعلَى ِجبَاِهِهمْ َحتَّى نَْختَِم عَبِ " ( يقول هذا المالك:3وفي اآلية )

تم الذي سوف يُْختَم )يُْوسَم( به عبيد هللا الواحد المثلث األقانيم على يُعَرف شكل هذا الخَ 

السم أي أنه ذُكر با "،σφραγίς" ورد في النص اليوناني "َختْمُ "جباههم؛ ألن االسم 

ة للعهد القديم العبري، بقول حزقيال النبي: ذلك كما في الترجمة العربي ،شكلالوليس ب

ُجَل الالَّبَِس اْلَكتَّاِن الَِّذي دََواةُ اْلَكاتِِب َعلَى َجانِبِهِ  )الرب( فَدََعا" بُّ اْعبُْر ، الرَّ َوقَاَل لَهُ الرَّ

جَ  ِسَمة   )اختم(َوِسْم فِي َوْسِط اْلَمِدينَِة، فِي َوْسِط أُوُرَشِليَم،  اِل الَِّذيَن يَئِنُّوَن َعلَى ِجبَاِه الر ِ

َجاَساِت اْلَمْصنُوَعِة فِي َوْسِطَها تم" (. لكن "الخَ 4و 3:9)حز  "َويَتَنَهَّدُوَن عَلَى ُكل ِ الرَّ
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والذي ترجمته  ،العبرية في العهد القديم بلغته يال النبيحزقلمن هذا القول  شكلاليُعرف ب

ُجَل ا )الرب( فَدََعا" العربية الحرفية هي: ، لالَّبَِس اْلَكتَّاِن الَِّذي دََواةُ اْلَكاتِِب َعلَى َجانِبِهِ الرَّ

بُّ اْعبُْر فِي َوْسِط اْلَمِدينَِة، فِي َوْسِط أُوُرَشِليَم،   (והתוית תו) تَاوْ  (مْ تِ خْ إ)َوِسْم َوقَاَل لَهُ الرَّ

َجاِل الَِّذيَن يَئِنُّوَن َويَتَنَهَّدُوَن َعلَى ُكل ِ َعلَى  َجاَساِت اْلَمْصنُوَعِة فِي َوْسِطَهاِجبَاِه الر ِ  ".الرَّ

حزقيال في النص العبري يكون الختم، أي العالمة، هو حرف الـ"تاو"، لمن هذا القول 

ـ"تاف"، آخر الحروف األبجدية العبرية، الذي كان على أيام حزقيال النبي يكتب لأو ا

بشكل ( 4و 93:فيكون قول الرب لحزقيال النبي في )حز ". ×"" أو +على رسم"

َجالِ َعلَى  تَاوْ  (مْ تِ خْ إ)هو: "َوِسْم  الحرف  × (مْ تِ خْ إ) هو: "َوِسمْ  بشكل الرسمو "،ِجبَاِه الر ِ

َجالِ َعلَى ( +)أو  ( لحرف الـ"تاو" هو شكل +")أو "" ×"وهذا الشكل  ".ِجبَاِه الر ِ

      الصليب. 

أنه عالمة الصليب، كما  م بشكل الرسمتْ هذا الخَ  في آباء الكنيسة األوائل وقد رأى

على جباه الذين  تَاوْ  (مْ تِ خْ إ)ِسْم  يقول حزقيال»م(: 420قول القديس إيرونيموس )+ ي

يئنون وال تقتل أيا مما لهم السمة، وليس أحد له عالمة الصليب على جبهته يمكن 

نا يوح. والقديس «للشيطان أن يضربه، فإنه ال يقدر أن يمحيها، إنما الخطية وحدها تقدر

ختم عليها دهن هللا مالمحكم ويَ يَ » :يقول الذهبي الفم في عظته في شرح سفر إشعياء النبي

بعالمة الصليب. بهذه الطريقة يكبح هللا كل جنون الشرير، فال يجسر إبليس على التطلع 

إلى منظر كهذا، إذ يُصيب عينيه العمى بالتطلع إلى وجوهكم، ويكون كمن يتطلع إلى 

م به كل منتَخب من المسيحيين م الصليب هو الذي سيُختَ تْ فخَ  «.ب هارب اأشعة الشمس فيث

أما الربابنة، أي على جبهته، وكل مختوم هو ِمْلك هلل الحي، وهو من المخلَّصين. 

" هو الصليب؛ ألن هذا ال تَاوْ لوا بأن الختم، أو السمة، الـ"المعلمين اليهود، فلم يقب

 كما "،تَاوْ ـ"تُميم" الذي يبدء بحرف "لو ا" هتَاوْ ة، الـ"مَ السِ م، أو تْ يوافقهم. وقالوا إن الخَ 

 (؛ ألن الذي يناله يربح قرعة الحياة.8:1ذُكر في )رؤ 

( توجد صورة 3( ذُكر إنه توجد صورة للمعمودية، وهنا في )اآلية 5و 4:3في )رؤ 

لروح القدس التي يُختم بها الُمعَمد لنوال ا "المسحة المقدسة"م"، أي تْ للميرون "الخَ 

ا  ومواهبه، التي هي قواه غير المخلوقة وغير المنفصلة عن جوهره، والتي هي أيض 

مسح األسقُف للثالوث القدوس الواحد في الجوهر. ألنه في طقس المعمودية عندما يَ 

د بالميرون الشخَص ال  ومع كل رشمه يرشم ،الرشم على شكل صليبب المسحة كونتُمعَمَّ

. كما أن كل مسحة تتم في «ختم وموهبة الروح القدس»يقول:  دالُمَعمَّ األسقف  بها

فالمسحة  ،على شكل صليبترشم الكنيسة تكون باسم اآلب واالبن والروح القدس و

م؛ ألن الممسوح بالزيت المقدس يُرشم به تْ بالزيت المقدس هي ليست بركة بل هي خَ 
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 ؛مسيح" هو من المسحةقدس. واسم "العلى شكل صليب وباسم اآلب واالبن والروح ال

ا تْ (. وهذا المعنى للخَ 2:3( و)رؤ 1:1ألنه الممسوح من هللا، كما قيل في )رؤ  م نجده أيض 

فِي   لِكنَّ الَِّذي يُثَب ِتُنَا َمعَُكْم "في أماكن أخرى في العهد الجديد، بقول بولس الرسول: 

ا َختََمنَاالَِّذي   ، ُهَو هللاُ َمَسَحنَااْلَمِسيحِ، َوقَْد  وحِ ، أَْيض  كو 2) "فِي قُلُوبِنَا َوأَْعَطى َعْربُوَن الرُّ

ا إِْذ آَمْنتُْم "(، وبقوله: 22و21:1 ، إِْنِجيَل َخالَِصُكُم، الَِّذي فِيِه أَْيض  ِ إِْذ َسِمْعتُْم َكِلَمةَ اْلَحق 

ُروَح هللاِ اْلقُدُّوَس ا الَ تُْحِزنُو"(، وكذلك بقوله: 13:1)أف  "ُختِْمتُْم بُِروحِ اْلَمْوِعِد اْلقُدُّوِس 

 (. 30:4)أف  "لِيَْوِم اْلِفدَاءِ  الَِّذي بِِه ُختِْمتُمْ 

حياة ومخلص م في الكتاب المقدس هو الصليب، صليب المسيح إلهنا الواهب التْ فالخَ 

 وكل مسيحي يقبل المسحة ينال عربون الروح القدس ال يصير .جميع الذين يؤمنون به

ا ومشارك ا  ا.فقط ُمخلَّص   في الملكوت بل ومحارب ا للشيطان أيض 
 

َوَسِمْعُت َعَددَ اْلَمْختُوِميَن ِمئَةً َوأَْربََعًة َوأَْربَِعيَن أَْلفًا،  -4

 َمْختُوِميَن ِمْن ُكل ِ ِسْبٍط ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل.

نَا ِمْن ِسْبِط يَهُوذَا اْثنَا َعَشَر أَْلَف َمْختُوٍم. ِمْن ِسْبِط َرأُوبِيَن اثْ  -5

 َعَشَر أَْلَف َمْختُوٍم. ِمْن ِسْبِط َجادَ اْثنَا َعَشَر أَْلَف َمْختُوٍم.

ِمْن ِسْبِط أَِشيَر اْثنَا َعَشَر أَْلَف َمْختُوٍم. ِمْن ِسْبِط نَْفتَالِي اْثنَا  -6

 َعَشَر أَْلَف َمْختُوٍم. ِمْن ِسْبِط َمنَسَّى اْثنَا َعَشَر أَْلَف َمْختُوٍم.

 َشْمُعوَن اْثنَا َعَشَر أَْلَف َمْختُوٍم. ِمْن ِسْبِط الَِوي اْثنَا ِمْن ِسْبطِ  -7

اَكَر اْثنَا َعَشَر أَْلَف َمْختُوٍم.  َعَشَر أَْلَف َمْختُوٍم. ِمْن ِسْبِط يَسَّ

ِمْن ِسْبِط َزبُولُوَن اْثنَا َعَشَر أَْلَف َمْختُوٍم. ِمْن ِسْبِط يُوُسَف  -8

ٍم. ِمْن ِسْبِط بِْنيَاِميَن اْثنَا َعَشَر أَْلَف اْثنَا َعَشَر أَْلَف َمْختُو

 َمْختُوٍم.

في سفر الرؤيا يوحنا عنده رؤيا نبوية خاصة؛ ألنه بعد معاينته  ،من المهم التذكير

ا معروفة من العهد القديم ويعيد صياغتها، بمعنى أدق يعيد والدتها  للرؤى يأخذ صور 

ر الرؤيا هي رمزية؛ ألن سفر الرؤيا هو في سف أن األرقامكما بصيغٍة وروح مسيحية. 

 سفر رؤيوي، ويوحنا يذكر فيه رؤياه بصور ورموز مثله مثل األنبياء الحقيقيين.

 قوله "،َوأَْربَعَة  َوأَْربَِعيَن أَْلف ا َوَسِمْعُت َعدَدَ اْلَمْختُوِميَن ِمئَة  " ( يقول:4في اآلية )

يشير إلى أن المتكلم معه هو هذا ومجهول،  يُظهر أن المتكلم الذي سمعه هو ،"َوَسِمْعتُ "
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ِمئَة  َوأَْربَعَة  " تحديد هللا اآلب للعدد(. 8 - 4ذي سبق وسمعه في اآليات )هللا اآلب، ال

  :له عدة تفاسير ،"َوأَْربَِعيَن أَْلف ا

عدد المختومين من )الذي هو 12000هو حاصل ضرب  144000: إن العدد األول

ط؛ ألن من كل ِسبْ  12000أما عن اختيار  .(عدد األسباطهو ) الذي  12×  (كل ِسْبط

 هو حاصل ضرب 12000 لرقما، فزي يشير إلى أوالد هللاهذا الرقم هو رقم رم

يشير إلى السماء ألنه يرمز إلى جميع و ،هو كمال األعداد 1000الرقم إن  .12× 1000

ع الذي ال حصر له، أي وهذا يشير إلى الجم، ألعداد، اآلحاد والعشرات والمئاتعقود ا

لهذا  . لشيء أو للشخصة هللا للكيَّيشير إلى مِ  12والرقم  .أن الكل صار بالمسيح سماويًّا

  .تلميذ ا في العهد الجديد 12و ِسْبط ا في العهد القديم 12اختار هللا 

عبارة  1000. الرقم 144×1000 هو حاصل ضرب 144000: إن الرقم الثانيو

الرقم و  ،العقود وأساسها يرمز إلى الشيء الكثير ألنه أول 10م الرقو .10×10×10عن 

 12 × المسيح   عدد تالميذ  12 ربض هو نتيجة 144والرقم  .هو كمال األعداد 1000

وهذا يعني أنه ليس فقط تالميذ المسيح وأسباط إسرائيل صاروا بالمسيح  .عدد األسباط

ا من اليهود الدخالء، أي الذين كانوا سماويين، بل كل من آمن بيسوع المسيح ربًّا وإ له 

الوثنيين الذين صاروا مسيحيين. من األمم الوثنية ثم أصبحوا يهود ا، ومن األمميين 

رائيل الجديد، ن "ُمختاري هللا"، إنهم كل إسوالمختومهم  "،ِمئَة  َوأَْربَعَة  َوأَْربَِعيَن أَْلف ا"فـ

من آدم ثم نسله حتى شعب هللا  ،مع الجميعكنيسة المسيح التي تج ،إسرائيل حسب الروح

 كر.سيُذ كما (8 - 5) واألمميين، وهذا يتضح من ترتيب األسباط في اآلياتاألسباط 

 لَُهُم اْسُمهُ" الذينو (،5:3)رؤ  المذكور في "ِسْفِر اْلَحيَاةِ " هم المكتوبون فيوهؤالء 

 "األَْرِض     الَِّذيَن اْشتُُروا ِمَن "(، و1:14)اآلية  "أَبِيِه َمْكتُوب ا َعلَى ِجبَاِهِهمْ  واْسمُ  )الَحَمل(

)رؤ  "ُصوَرتِِه َوَعلَى ِسَمتِِه َوَعدَِد اْسِمهِ  وَعلَى اْلغَاِلبِيَن َعلَى اْلَوْحِش "(، و3:14)اآلية 

2:15.) 

سفر الرؤيا )العهد الجديد( ترتيب أسباط بني إسرائيل االثني ( من 8 - 5اآليات ) في

أول  ِسْبط يَُهوذَا هذه اآليات في يوحنا كرفقد ذَ  .ترتيبهم في العهد القديم عشر يختلف عن

وهذا  في ِذكره لباقي األسباط. (1)ِسْبط دَان وِسْبط أَْفَراِيم أسقطكما  ،(5)اآلية  ِسْبط

    يهوذا اإلسخريوطي الهوت يوحنائي؛ ألن يوحنا اإلنجيلي كاتب سفر الرؤيا َشبَّه

لن  الذي ( ألنه من ِسْبط دَان12:17)يو  (ὁ υἱὸς τῆςἀπωλείας) "ْبُن اْلَهالَكِ "ابـ

ضد "يهوذا اإِلسخريوطي بالنسبة ليوحنا هو كما أن ملكوت السماوات.  منه يرث أحد

كما  ، أو "ابن الهالك"، ألنه هو ُمَسل ِم يسوع المسيح لليهود.(ὁ ἀντίχριστος) المسيح"

في الكتاب المقدس ال  سيأتي من ِسْبط دَان. "ضد المسيح"أنه بحسب الالهوت اليهودي 
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هذا التعبير هو تعبير خاص بديانة شرقية تأثر به الشعب يوجد تعبير "المسيح الدجال"، و

ا شعبي ا بين المسيحيين.   المسيحي في الشرق وأصبح تعبير 

بنفس الترتيب  ئهمأسماذكر  عدمبهذا الشكل،  تعداد االثني عشر ِسْبط ا كما أنه في

أي الكنيسة  يعني إسرائيل الجديد، ،األسماء إسقاط بعضو ي وردت في العهد القديمالذ

كما سبق القول أعاله. وقد أوضح  ،ألنه هنا توجد قراءة جديدة ككل وليس اليهود فقط

ذلك آباء الكنيسة، بأن "إسرائيل الحقيقي" ليس هو الشعب اليهودي إنما هي صفة تُنسب 

اليهود للمسيح وصلبه حملوا اللعنة. فإسرائيل الحقيقي  فضإلى الكنيسة وحدها؛ ألن بر

عن الجنس، القومية، نيسة التي تقبل الجميع بغض النظرهو إسرائيل الروحي أي الك

(، وهذا 9:5)رؤ  وضع االجتماعي، كما سبق القول فياللون، اللغة، االنتماء العرقي، وال

وا إِلَى اْلعَالَِم أَْجَمَع َواْكِرُزوا بِاإِلْنِجيِل ْذَهبُ "له لتالميذه: ما دعى إليه يسوع المسيح، بقو

 (.16و 15:16)مر  "َمْن آَمَن َواْعتََمدَ َخلََص، َوَمْن لَْم يُْؤِمْن يُدَنْ . ِلْلَخِليقَِة ُكل َِها

 

بَْعَد هذَا، نَظَْرُت َوإِذَا َجْمٌع َكثِيٌر لَْم يَْستَِطْع أََحدٌ أَْن يَُعدَّهُ،  -9

ألَُمِم َواْلقَبَائِِل َوالشُُّعوِب َواألَْلِسنَِة، َواقِفُوَن أََماَم ِمْن ُكل ِ ا

ُمتََسْربِلِيَن بِثِيَاٍب بِيٍض َوفِي أَْيِديهِْم  اْلَحَمِل،اْلَعْرِش َوأََماَم 

 .َسَعُف النَّْخلِ 

اْلَخالَُص إلِلهِنَا  ،وَن بَِصْوٍت َعِظيٍم قَائِلِينَ َوهُْم يَْصُرخُ  -10

 ولِْلَحَمِل.لَى اْلَعْرِش اْلَجالِِس عَ 

( كانت تتصل بأمور تحدث على األرض وللبشر لذا كان  فيها 8 - 1اآليات السابقة )

أما اآليات  .التامة التي تحصر وتحيط بكل شيء تحديد للعدد، وهذا يشير إلى معرفة هللا

ل يوحنا ( فتتصل بأمور تحدث في السماء لذا ليس فيها تحديد للعدد، بقو17 - 9التالية )

َوإِذَا َجْمٌع َكثِيٌر لَْم يَْستَِطْع أََحدٌ أَْن يَعُدَّهُ، ِمْن ُكل ِ األَُمِم َواْلقَبَائِِل َوالشُّعُوِب " (:9في اآلية )

وهذا يشير  ".َوَجِميُع اْلَمالَئَِكِة َكانُوا َواقِِفيَن َحْوَل اْلعَْرِش " (:11في اآلية )و، "َواألَْلِسنَةِ 

 انية التي تُخفَى عليها المعرفة التامة واإلحاطة الكاملة.إلى النظرة اإلنس

عدد المختومين في اآلية  هعاسمأي بعد  "،بَْعدَ هذَا" قول يوحنابعد ( 9في اآلية )

َوإِذَا َجْمٌع َكثِيٌر لَْم يَْستَِطْع أََحدٌ أَْن يَعُدَّهُ، ِمْن ُكل ِ األَُمِم َواْلقَبَائِِل َوالشُّعُوبِ " يقول: ،(4)

 قول يوحنا ."ُمتََسْربِِليَن بِثِيَاٍب بِيٍض  اْلَحَملِ َواألَْلِسنَِة، َواقِفُوَن أََماَم اْلعَْرِش َوأََماَم 

ز إلى طهارتهم وبراءتهم رميكما  .شير إلى أجسادهمي "،ُمتََسْربِِليَن بِثِيَاٍب بِيٍض "

ا إلى معمودي ،وتبريرهم ذين ذُكروا في هؤالء هم الو (.5:3كما قيل في )رؤ  تهموأيض 
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يقَِة اْلعَِظيَمِة، َوقَْد َغسَّلُوا ثِيَابَُهْم َوبَيَُّضوَها ثِيَابَُهْم "( 14و13اآليتين ) الَِّذيَن أَتَْوا ِمَن الض ِ

لم و لم ينكروا إيمانهم بالرب يسوع المسيح حفظوا األبرار الذين ، إنهم"اْلَحَملِ بِدَِم 

   ، كما ذُكر في اآلب " يرمز إلى هللا"العرشو .ينكروه في وقت االضطهاد والضيق

"، وهذا يشير إلى غلبتهم الدائمة؛ َوفِي أَْيِديِهْم َسعَُف النَّْخلِ : "عنهم كما يقول (.4:2)رؤ 

يُق " سعف النخل في خضرةٍ دائمٍة ويرمز إلى الغلبة، كقول داود المرنم: ألن د ِ اَلص ِ

 (. 14و12: 91)مز  " يُثِْمُرونَ َكالنَّْخلَِة يُْزِهُر... َوفِي َمَشيٍب نَاِضرٍ 

هم غير مختاري  (9في اآلية ) أن هؤالء غير المحدَّد عددهم رأوا بعض المفسرين

(. هذا القول غير 4ن في اآلية )والمذكور "َمْختُوِمينَ الْ  ،ِمئَة  َوأَْربَعَة  َوأَْربَِعيَن أَْلف اال" هللا

المئة  أنفسهم هم دد عددهمغير المحالفجموعتان من الُمخلَّصين، مقبول ألنه ال توجد م

( 9اآلية ) يوحنا فيأن و .مختاري هللا واألربعة واألربعين ألف ا المختومين بختم هللا الحي

كنيسة المسيح التي تجمع  ألنهم ؛ئة واألربعة واألربعين ألف االمعدم محدودية  يُبي ن

ما قيل في التفسير الثاني ، كاألسباط واألمميين منمن آدم ثم نسله شعب هللا  ،الجميع

بقوله:  وضعهميصف  (9اآلية ) يوحنا في أن". كما ِمئَة  َوأَْربَعَة  َوأَْربَِعيَن أَْلف ا" للعدد

 ".ُمتََسْربِِليَن بِثِيَاٍب بِيٍض  اْلَحَملِ "َواقِفُوَن أََماَم اْلعَْرِش َوأََماَم 

 َعِظيٍم قَائِِليَن اْلَخالَُص إِللِهنَا َوُهْم يَْصُرُخوَن بَِصْوتٍ " :( يقول يوحنا10في اآلية )

 آلبل يُنسب الذي لهم قولهم هذا يعني أن الخالص "،وِلْلَحَملِ اْلَجاِلِس َعلَى اْلعَْرِش 

ألنه ال فضل لهم فيه، بل يرجع إلى محبة اآلب  ؛وللَحَمل وهو منهما الجالس على العرش

  ونعمة االبن وشركة الروح القدس.

( يوجد فيه دمج بين كل من الليتورجيا )العبادة الجماعية( 10و 9في اآليتين )

والالهوت؛ ألنه يشير إلى ليتورجيا عيد األكواخ، حيث كان في االحتفال بالعيد يدخل 

حين بأغصان النخيل وُمرنمين المزمور  ِ الشعب اليهودي في موكب إلى الهيكل ُملو 

 يَْهَوهْ  يَا آهِ  َخل ِصْ  يَْهَوهْ  يَا آهِ " (،יעההוׁש) ةالعبري ا"نَعْ وشَ "هُ  الذي فيه صالة( 25:117)

في  التي كتبت "،אנא יהוה הוׁשיעה נא אנא יהוה הצליחה נא" "، وبالعبريةأَْنِقذْ 

، مشتقة "انَعْ وشَ هُ " .أُوَصنَّا"" وبحرف عربي "ωσαννά" النص اليوناني للعهد الجديد

وترجمت في السبعينية  ،"َخل ِْص" اتعني حرفيًّالتي  (shaây" )יׁשע"العبرية  من الكلمة

 إلى هتاف انتصار. تَغيَّر معناها مع األيامقد و ،"َخل ِْص"بمعنى  "σῶσον"اليونانية 

يسوع استقبل  عندما أغصان النخيل وهو حامل الشعب اردده "انَعْ وشَ هُ وهذه الصالة "

َكثِيُر الَِّذي َجاَء إِلَى اْلِعيِد أَنَّ َوفِي اْلغَِد َسِمَع اْلَجْمُع الْ " ، أورشليمالمسيح عند دخوله إلى 

 أُوَصنَّافَأََخذُوا سُعُوَف النَّْخِل َوَخَرُجوا ِلِلقَائِِه، َوكَانُوا يَْصُرُخوَن ، إِلَى أُوُرَشِليمَ  يَُسوَع آٍت 

(ωσαννά)،  ُب ِ م   .(13و12:12)يو  "َمِلُك إِْسَرائِيلَ  بَاَرٌك اآلتِي بِاْسِم الرَّ



- 136 - 
 

اْلَمالَئَِكِة َكانُوا َواقِفِيَن َحْوَل اْلَعْرِش، َوالشُّيُوِخ  َوَجِميعُ  -11

وا أََماَم اْلَعْرِش َعلَى ُوُجوهِهِْم  َواْلَحيََوانَاِت األَْربََعِة، َوَخرُّ

 .َوَسَجدُوا هللِ 

ْكُر َواْلَكَراَمةُ  قَائِلِينَ  -12 آِميَن. اْلبََرَكةُ َواْلَمْجُد َواْلِحْكَمةُ َوالشُّ

ةُ إلِلهِنَا إِلَى أَبَِد اآلبِِديَن. آِميَن.َواْلقُ   ْدَرُة َواْلقُوَّ

(، 14 -11:5( ذُكرا في )رؤ 12و 11الصورة والتسبيح المذكوران في اآليتين )

هذه الصورة يوجد ليتورجيا )عبادة جماعية( كونية من كل الخالئق  في وكما قيل هناك

ه هلل اآلب، الجالس على العرش، من "المالئكم ومن "الكنيسة ككل" أي "البشرية  ة"وجَّ

الُمَخلَّصة"،  "الخليقة منو، "خ األربعة والعشرونوشيال "الُمَخلَّصة"، التي يرمز إليها 

  التي ترمز إليها "الحيوانات األربعة".

وا أََمامَ الواقفون حول العرش: " عن كل الخالئق( 11في اآلية )بعد قول يوحنا   َوَخرُّ

قَائِِليَن آِميَن. اْلبََرَكةُ َواْلَمْجدُ " :(12في اآلية ) يقول ،"وِهِهْم َوَسَجدُوا هللِ اْلعَْرِش َعلَى ُوجُ 

ةُ إِللِهنَا إِلَى أَبَِد اآلبِِديَن. آِمينَ   قولهم هنا: ".َواْلِحْكَمةُ َوالشُّْكُر َواْلَكَراَمةُ َواْلقُْدَرةُ َواْلقُوَّ

 اآلب، الجالس على العرش والذي سجدوا له، إلى أن التسبيح موجه ا هللايشير   "،إِللِهنَا"

ا12:5أما في )رؤ  غير أنه ال  "،ِلْلَجاِلِس َعلَى ٱْلعَْرِش َوِلْلَحَملِ " ( فالتسبيح كان موجه 

عن الجمع الكثير  ( يقول يوحنا10في اآلية )؛ ألنه تعارض أو اختالف بين الصورتين

ِظيٍم قَائِِليَن اْلَخالَُص إِللِهنَا اْلَجاِلِس َعلَى يَْصُرُخوَن بَِصْوٍت عَ " :المتسربلين بثياب بيض

إن كلمات هذه التسبحة الجديدة السباعية ( 12:5في )رؤ  . وكما قيل"وِلْلَحَملِ اْلعَْرِش 

ـ"، ذلك أنه ليس أي "بركة" أو أي "مجد" أو لالملوكية، كما هنا، ُمعَرفة بأداة التعريف "ا

درة" أو أي "قوة" يخصوا أي كان، وال يشترك أي "شكر" أو أي "كرامة" أو أي "ق

ألن الرقم سبعة يرمز إلى  كمال صفات هلل اآلب؛ فيهم آخر أي كان، بل هي داللة على

، وهو داللة على أن (6:1ذُكر في )رؤ  "آِمينَ . إِلَى أَبَِد اآلبِِدينَ " . قولهم:الكمال والتمام

 .السلطان هلل اآلب
 

هُؤالَِء اْلُمتََسْربِلُوَن  لشُّيُوِخ قَائاِلً لِي،دٌ ِمَن اَوأَجاَب َواحِ  -13

  بِالث ِيَاِب اْلبِيِض َمْن ُهْم َوِمْن أَْيَن أَتَْوا.

هُؤالَِء ُهُم الَِّذيَن أَتَْوا  ، أَْنَت تَْعلَُم. َفقَاَل لِي،يَا َسي ِدُ  َفقُْلُت لَهُ  -14

لُوا ثِيَابَهُ  يقَِة اْلَعِظيَمِة، َوَقْد َغسَّ ْم َوبَيَُّضوهَا بَِدِم ِمَن الض ِ

 .اْلَحَملِ 
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اْلُمتََسْربِلُوَن بِالث ِيَابِ  ،َوأَجاَب َواِحدٌ ِمَن الشُّيُوخِ قَائاِل  ِلي" ( يقول يوحنا:13في اآلية )

ا "،خوالشي"الواحد من  ".َمْن ُهْم َوِمْن أَْيَن أَتَْوا اْلبِيِض   .هو أحد األربعة والعشرون شيخ 

األبرار ، وهم الشهداء والمعترفون و(9ذُكروا في اآلية ) "بِالث ِيَاِب اْلبِيِض  اْلُمتََسْربِلُونَ "و

ا،  .(10:3)رؤ  في قيلكما  الذين لم ينكروا إيمانهم بالرب يسوع المسيح ربًّا وإله 

ِذيَن هُؤالَِء ُهُم الَّ  ،فَقُْلُت لَهُ يَا َسي ِدُ، أَْنَت تَْعلَُم. فَقَاَل ِلي": يوحنايقول  (14في اآلية )

يقَِة اْلعَِظيَمةِ  يقَةُ " ".اْلَحَملِ َوقَدْ َغسَّلُوا ثِيَابَُهْم َوبَيَُّضوَها بِدَِم . أَتَْوا ِمَن الض ِ " اْلعَِظيَمةُ  الض ِ

 لقوكما ي .(10:3)رؤ  كما ذُكر في ، أزمنة التجارب واالضطهادات المصاحبة لها هي

وردت في  "بَيَُّضوَها" كلمة ."اْلَحَملِ يَُّضوَها بِدَِم َوبَ  َوقَْد َغسَّلُوا ثِيَابَُهمْ " :يوحناالشيخ ل

 ؛هما عمال  واحد ا التبيض"و" ل"يالغس"هنا  ."ἐλεύκαναν αὐτὰς"النص اليوناني 

 هذا يدل على أنهم عملواللشيخ  هذا القول بدم الحمل. ليألن البياض نتيجة الغس

ببذل المقدم  يسوع المسيح من المقدم للجميعالتبرير المجاني على كما يدل بإرادتهم، 

ِرينَ " ، كما يقول بولس الرسول: دمه ان ا ُمتَبَر ِ " اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  الَِّذي بِاْلِفدَاءِ  بِنِْعَمتِهِ  َمجَّ

يتوقف على حرية واختيار اإلنسان في قبوله والعمل على وأن هذا التبرير (، 24:3)رو 

. وهذا يدل على معاضدة  العامل اإللهي (1:1نواله أو رفضه، كما سبق القول في )رؤ 

حصول على الي تحقيق للعامل البشري من جهة، وانفتاح العامل البشري للعامل اإللهي ف

 هنا يوجد التبرير بسعي اإلنسان إلى نوال الخالص.  .من جهة أخرى الخالص
 

 ا َولَْيالً فِينَهَارً  يَْعبِدُونَهُ ِمْن أَْجِل ذلَِك ُهْم أََماَم َعْرِش هللِا، وَ  -15

 فَْوقَُهْم. َكاْلَخْيَمةِ  َواْلَجالُِس َعلَى اْلَعْرشِ  هَْيَكلِِه،

لَْن يَُجوُعوا بَْعدُ، َولَْن يَْعطَُشوا بَْعدُ، َوالَ تَقَُع َعلَْيهِِم الشَّْمُس  -16

.  َوالَ َشْيٌء ِمَن اْلَحر ِ

ْم، َويَْقتَادُهُْم إِلَى الَِّذي فِي َوَسِط اْلَعْرِش يَْرَعاهُ  اْلَحَملَ ألَنَّ  -17

 يَنَابِيِع َماٍء َحيَاةٍ، َويَْمَسُح هللُا ُكلَّ َدْمَعٍة ِمْن ُعيُونِهِْم.

ِمْن أَْجِل ذِلَك ُهْم أََماَم " المتسربلون بالثياب البيض: عن ( يقول الشيخ15في اآلية )

لذا يقول  رة،غير المنظو هو في السماءإلى هللا اآلب و يرمز عرش هللا ".َعْرِش هللاِ 

ا َولَْيال  فِي يَْعبِدُونَهُ وَ "يوحنا:   وردت في النص اليوناني "يَْعبِدُونَهُ "كلمة  َهْيَكِلِه"، نََهار 

"λατρεύουσιν αὐτῷ،"  وهذا يشير إلى صالتهم وتسبحتهم الدائمة المستديمة غير

 ،د نهار وال ليلفي السماء ال يوج المنقطعة هلل اآلب، وبالتالي لالبن وللروح القدس؛ ألن

 فِيوعبارة "(. 12الجديدة المذكورة في اآلية ) سبحةهي الت الدائمة المستديمة وتسبحتهم
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 مشتقة من" τῶ ναῶ""، كلمة ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦورد في النص اليوناني " َهْيَكِلِه"

هو قسم من أقسام هيكل أورشليم وليس و الداخلي" "الهيكل التي تعني "ὁ ναὸς" الكلمة

هللا، ألنه في يدل على وجودهم الدائم في حضرة  قوله هذا .(τὸ ἱερὸν) "كل ككلالهي"

 (:22:21)رؤ   كما يقول يوحنا عن أورشليم السماوية في ،مادي هيكلالسماء ال يوجد 

  .هللا أمامالصورة هنا تُبي ِن وجود القديسين الدائم  ".(ὁ ναὸς) َهْيَكال   َولَْم أََر فِيَها"

 . قوله هذا"فَْوقَُهمْ  َكاْلَخْيَمةِ  "َواْلَجاِلُس َعلَى اْلَعْرِش  :(15في اآلية ) الشيخ يقول ثم

، ورد في النص "فَْوقَُهمْ  َكاْلَخْيَمةِ " قوله .يظللهم كخيمة الشهادة" فوقهم اآلب هللا"و يعني

σκηνή( "skyny ،)"الخيمة" باليونانية " ."σκηνώσει ἐπ᾽ αὐτούς"اليوناني 

في هذا القول للشيخ يوجد الهوت عاٍل؛ ألن "الخيمة" في  .)ِشِكينَا(" נהשכיوبالعبرية "

 في التقليدو ،(2)لمعان أو مجد حضور هللا الساكن في وسط شعبهالعهد القديم تشير إلى 

هللا اآلب  ، في العهد الجديد،سفر الرؤيا وهنا في .الكتابي تدل على حضور هللا بين شعبه

 أي ،(14 اآلية) "اْلَحَملِ َغسَّلُوا ثِيَابَُهْم َوبَيَُّضوَها بِدَِم " لذينا قديسيه كالخيمة على يظلل

اآلن تعيش تحت السحابة في مجٍد سماوي، ولكن في . فالكنيسة يسكن معهمو يُظلل عليهم

  .يسوع المسيح في المجيء الثانيالمجد الذي يأتي بتحقق وعد ربها عربون منتظرة كل 

يَُجوُعوا بَْعدُ، َولَْن يَْعَطُشوا بَْعدُ، َوالَ تَقَُع َعلَْيِهِم الشَّْمُس َوالَ  لَنْ " :( يقول16في اآلية )

الَِّذي فِي َوَسِط  اْلَحَملَ ألَنَّ " :(17اآلية )في  لوقي كما ألنه "، وذلكَشْيٌء ِمَن اْلَحر ِ 

هذا  ."َسُح هللاُ ُكلَّ دَْمعٍَة ِمْن ُعيُونِِهمْ يَمْ ، وَ َويَْقتَادُهُْم إِلَى يَنَابِيعِ َماٍء َحيَاةٍ يَْرَعاُهْم  ،اْلعَْرِش 

البابلي، مستوحى من تحرير الرب للشعب اإلسرائيلي من السبي  (16اآلية )في  القول

 .(10:49)إش  "الَ يَُجوُعوَن َوالَ يَْعَطُشوَن، َوالَ يَْضِربُُهْم َحرٌّ َوالَ َشْمسٌ " بقول الرب:

ألَنَّ ": الرب مستوحى من نبوة إشعياء النبي، بقوله لعن الَحمَ  (17اآلية )في  وهذا القول

في سفر إشعياء النبي هللا . (10:49)إش  "الَِّذي يَْرَحُمُهْم يَْهِديِهْم َوإِلَى يَنَابِيعِ اْلِميَاِه يُوِردُهُمْ 

هنا الَحَمل، المسيح يسوع، هو واآلب هو الذي يهدي شعبه إلى ينابيع المياه يوردهم، 

وهذا يبي ِن مساواة االبن لآلب  ؛يه إلى ينابيع الحياة وهو معطيهاقود قديسالراعي الذي ي

 يقود شعبه، الذي هللا، عندما عطش الشعب اإلسرائيلي أمر كما أنهفي الكرامة والعمل. 

في هذا (، 6و 5:17ماء  )خر  عبده موسى أن يضرب الصخرة فأخرجت لهم الصخرة

ُروِحيًّا، ألَنَُّهْم َكانُوا يَْشَربُوَن  ْم َشِربُوا َشَراب ا َواِحد اَوَجِميعَهُ "يقول بولس الرسول: الحدث 

ْخَرةُ َكانَِت اْلَمِسيحَ   هذه الرؤيا سفر في (.4:10كو 1) "ِمْن َصْخَرةٍ ُروِحيٍَّة تَابِعَتِِهْم، َوالصَّ

 أي المادي، المعنى إلى تشير ال السماء في القديسين على تقع لن التي المصاعب

 التي الروحية الخيرات إلى تشير أي الروحي، المعنى إلى ترمز بل المادية، الخيرات

يوحنا هو اإلنجيلي الوحيد من دون اإلنجيليين الثالثة اآلخرين و .السماء في سينالونها
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ب من اآل المنبثق الروح القدسوالذي يعني  المسيح، الذي يعطيه"ماء الحياة"  الذي ذكر

 بقول في بشارتهو (17اآلية ) في سفر الرؤياهنا  ،يحوالُمعطى بواسطة يسوع المس

 بَلِ  األَبَِد، إِلَى يَْعَطشَ  فَلَنْ  أَنَا أُْعِطيهِ  الَِّذي اْلَماءِ  ِمنَ  يَْشَربُ  َمنْ للمرأة السامرية: " يسوع

الهوت  وهذا (.14:4و " )يأَبَِديَّةٍ  َحيَاةٍ  إِلَى يَْنبَعُ  َماءٍ  يَْنبُوعَ  فِيهِ  يَِصيرُ  أُْعِطيهِ  الَِّذي اْلَماءُ 

 يوحنائي. 

 ؛"فَْوقَُهمْ  َكاْلَخْيَمةِ  َواْلَجاِلُس َعلَى اْلعَْرِش " (15الصورة المذكورة في اآلية )

َويَْمَسُح " "،يَْرَعاُهمْ  الَِّذي ِفي َوَسِط اْلعَْرِش  اْلَحَملُ " (17والصورة المذكورة في اآلية )

 بي ِن أن المسيح يسوعتُ  تان الصورتان هما صورة واحدةها ".هللاُ ُكلَّ دَْمعٍَة ِمْن ُعيُونِِهمْ 

ا في مجد أبيه، ا دائم   إنها صورة الكنيسة . كماهللا اآلب، وفي رئاسته وربوبيته قائم 

بمؤمنيها ككل، أي "ُمجمل شعب هللا"، التي ستكون في خطر دائم في كل زمان من كل 

ا أمام هللا اآلبالجوانب، إال أنه عليها أال تنسى أن خيمة هللا فوقه  ا، وأنها حاضرة دائم 

فوظة بالروح ومح الذي يرعاها ويرفع هنها كل ضيق،وأمام الَحَمل  الذي يخيم عليها،

الواحد المتلث  ألن الكنيسة بمؤمنيها ال تقاد من البشر بل من هللا ؛القدس العامل فيها

 كان إن كان مما قد يُصيبها لذلك على الكنيسة بمؤمنيها أال تفقد الثقة واألمل إن األقانيم.

 أو حروب روحية إيمانية من داخلها، من كان أو إن ،آتية عليها من خارجها من حروب

ألن مخطط هللا، أي  .كان من البشر الذين يسوسونها ويرون فيها مؤسَّسة  بشرية   إن

تصميم هللا في العمل، مكتوب ومختوم عليه وهو وحده يعرف ما هو مخطط للكنيسة 

وهذه صورة نادرة جدًّا ألنه خالل الحافظ لها، وهذه تعزية للكنيسة بمؤمنيها. وهو 

الكوارث الكونية بينما العالم يسقط نجد أن الكنيسة بمؤمنيها تظل مجتمعة  تُْكِمل صالتها 

 كتاب سفر الرؤيا هو كتاب أمل ورجاء للمسيحيين. ؛ ألنوحياتها وعبادتها
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 حواشي 

 ابعاألصحاح الس

    (، أما 4-1:1( في العهد القديم أول ِسبط هو َرأُوبِين؛ ألنه األكبر ليَْعقُوب والثاني يَُهوذَا )خر 1)

     هنا في سفر الرؤيا فقد ذُكر أول ِسْبط هو يَُهوذَا ألنه منه خرج يسوع المسيح والثاني َرأُوبِين 

   الذي لم تكن له حصة في أرض إسرائيل( الكهنوتي 7(. كما ذُكر هنا ِسْبط اَلِوي )اآلية 5)اآلية 

( فضاع بسبب 31-1:18(، بدال  من ِسْبط دَان الذي باع نفسه لعبادة األوثان )قض 34-1:48)حز 

ا ليَُهوذَا وكان في مقدمة عابدي األوثان   خطاياه. كما أنه هنا لم يُذكر ِسْبط أَْفَرايِم ألنه كان مقاوم 

( 26:50( الذي مات في مصر )تك 8اسم أبيه يُوُسف )اآلية  (، وذُكر بدال  منه30-25:12ملو 1)

        (، ذلك كي يُحفظ عدد األسباط 34-1:48والذي لم تكن له حصة في أرض إسرائيل )حز 

"      َعلَى الطَِّريقِ  َحيَّةٌ "يكون االثني عشر. وفي العهد القديم ِسْبط دَان، الذي سقط بسبب خطاياه، 

سيأتي من ِسْبط دَان.  "ضد المسيح"وبحسب الالهوت اليهودي الهالك"، ( فهو "ابن 17:49)تك 

 فترتيب أسباط بني إسرائيل االثني عشر في سفر الرؤيا هو ترتيب الهوتي مسيحي.

 الخروج كما ذُكر في سفر ،فوق شعبه في هللا يحل فيها كان التي خيمة االجتماع هي( "الخيمة" 2)

ِ اْلَمْسكَنَ  ،ْيَمةَ االْجتَِماعِ ثُمَّ َغطَِّت السََّحابَةُ خَ " ب  فَنََزَل " وفي سفر العدد (،34:40)خر  "َوَمألَ بََهاُء الرَّ

بُّ فِي َسَحابَةٍ  ترمز إلى مجد هللا  َشِكينَه(، " )שכינהبالعبرية " "السحابة"،إن (. 25:11)عد  "الرَّ

عد استقرارهم وبناء هيكل الذي كان يقود الشعب اإلسرائيلي في البرية ويظللهم كالخيمة. لكن ب

هم وخيانتهم هلل، بقطعهم عهدهم الذي قطعوه معه واتباعهم آللهة  سليمان في أورشليم وبسبب شر ِ

أخرى غريبة غادرت السحابة، أي مجد الرب، قدس األقداس إلى الدار الخارجية ثم تزحزحت إلى 

ا صعدت إلى السماء، كما رأى حزقيال النبي في (، وهذا 10رؤياه )األصحاح  سور المدينة وأخير 

يشير إلى رفض الرب للشعب العبراني وانتهاء إسرائيل القديم بحسب البنوة. وبمجيء الرب يسوع 

المسيح بالجسد رأى تالميذه سحابة  نيرة  تظللهم عندما تجلى يسوع المسيح على الجبل، ألنه هو الرب 

اإلنساني الذي اتخذه من العذراء مريم،  بجسده ،الذي حل وحضر بمجده وجالله حاجب ا نوره اإللهي

 الذين هم إسرائيل الجديد بحسب الروح. ،الذي يحل على المؤمنين به
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح الثامن

َماِء نَْحَو نِْصِف  -1 ا فَتََح اْلَخْتَم السَّابَِع، َحَدَث ُسُكوٌت فِي السَّ َولَمَّ

 َساَعٍة.

تم لخَ ا( فَتْح الَحَمل 1في اآلية ). السماء غير المنظورةالسماء في هذا األصحاح هي 

ا " السابع، بقول يوحنا: هذا الختم يحوي سبعة مالئكة أُعطوا و "،اْلَختَْم السَّابِعَ  فَتَحَ َولَمَّ

َحدََث ُسُكوٌت فِي " يوحنا: يقولثم  .توجد كوارثسبعة أبواق، ومع صوت كل بوق 

   كما  ،عالنات اآلتية العظيمة الُمخيفةما استعداد ا لإل على شكلٍ  هو سكوت"ال" ".السََّماءِ 

ا  هأن بُّ فَِفي َهْيَكِل قُْدِسِه. " :قول حبقوق النبيكب، قبل ظهور الريكون دائم  ا الرَّ أَمَّ

يكون عند مجيء الرب  سكوت"ال"كذلك (. 20:2)حب  "فَاْسُكتِي قُدَّاَمهُ يَا ُكلَّ األَْرِض 

ِ، ألَنَّهُ قَِد اْستَْيقََظ ِمْن َمسْ "للحرب، كما يقول الرب:  ب  َكِن اُْسُكتُوا يَا ُكلَّ اْلبََشِر قُدَّاَم الرَّ

يدل  ،"نَْحَو نِْصِف َساَعةٍ َحدََث ُسُكوٌت فِي السََّماِء " هنا قول يوحنا(. 13:2)زك  "قُْدِسهِ 

كما يدل على أن هذه الفترة الزمنية هي  ؛هو نحو نصف الزمان فقطعلى أن السكوت 

 فترة تمهيدية لألحداث التي ستحدث.
 

ْبَعةَ اْلَمالَئَِكةَ الَِّذي -2 َن يَِقفُوَن أََماَم هللِا، َوقَْد أُْعطُوا َوَرأَْيُت السَّ

 َسْبَعةَ أَْبَواق.

 هذا العدد ".َوَرأَْيُت السَّْبعَةَ اْلَمالَئَِكةَ الَِّذيَن يَِقفُوَن أََماَم هللاِ " ( يقول يوحنا:2في اآلية )    

أََحدُ السَّْبعَِة أَنَا َرافَائِيُل اْلَمالَُك "ذُكر في سفر طوبيا، بقول المالك رافائيل:  للمالئكة

ب ِ  غير أن هذا  .(4:1سمائهم  في )رؤ (، والذين ذُكرت ا15:12)طو  "اْلَواقِِفيَن أََماَم الرَّ

ألن الرقم سبعة يرمز إلى الكمال. ثم يقول يوحنا هنا:  العدد يشير إلى كامل مالئكة هللا؛

هو الذي أعطاهم.  اآلب ن هللاشير إلى أت" أُْعُطوا" كلمة ".َوقَْد أُْعُطوا َسْبعَةَ أَْبَواق"

َمِلُك اْلُملُوِك َوَربُّ " و"البوق"، يشير إلى األخروية والدينونة، كما يشير إلى أن اآلتي هو

 تشير إلى أن حضور الرب سيكون بكامل (. الـ"سبعة أبواق"،16:19)رؤ  األَْربَابِ"

قوع أحكام هللا تُنبىء وبوكما  شامل لحرب روحية على إبليس وأتباعه، قوته وإعالن

  .م سبعة يرمز إلى الكمالألن الرقبكمالها على األرض والبحر واألنهار؛ 
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َوَجاَء َمالٌَك آَخُر َوَوقََف ِعْندَ اْلَمْذبَِح، َوَمَعهُ ِمْبَخَرةٌ ِمْن َذهٍَب،  -3

َوأُْعِطَي بَُخوًرا َكثِيًرا لَِكْي يُقَد َِمُه َمَع َصلََواِت اْلِقد ِيِسيَن 

 هِْم َعلَى َمْذبَِح الذَّهَِب الَِّذي أََماَم اْلَعْرِش.َجِميعِ 

فََصِعَد ُدَخاُن اْلبَُخوِر َمَع َصلََواِت اْلِقد ِيِسيَن ِمْن يَِد اْلَمالَِك  -4

 أََماَم هللِا.

ثُمَّ أََخذَ اْلَمالَُك اْلِمْبَخَرةَ َوَمألَهَا ِمْن نَاِر اْلَمْذبَِح َوأَْلقَاهَا إِلَى  -5

 ، فََحدَثَْت أَْصَواٌت َوُرُعودٌ َوبُُروٌق َوَزْلَزلَةٌ.األَْرِض 

يوضح أن هذا المالك هو  هذا قوله "،َوَجاَء َمالٌَك آَخرُ " ( يقول يوحنا:3في اآلية )

 ".َوَوقََف ِعْندَ اْلَمْذبَحِ " :يوحنا (. ثم يقول2غير المالئكة السبعة الذين ذكروا في اآلية )

ف معرفة ـ"، بمعنى أنه مذبح معروف، وهو لبأداة التعريف "ا "المذبح" هنا ُمعرَّ

 هو الذي "،َمْذبَحِ الذََّهِب الَِّذي أََماَم اْلعَْرِش " المذكور في نهاية هذه اآلية بقول يوحنا:

 رفع البخور الموجود داخل صنع موسى على مثاله مذبح السماوي الذي المذبح الُمذَهب

َوَوقََف ِعْندَ اْلَمْذبَحِ، َوَمعَهُ " هنا عن المالك: يقول يوحناألن  كما أمره هللا؛ قدس األقداس

ا، ِمْبَخَرةٌ ِمْن ذََهبٍ  ا َكثِير   .(8:5في )رؤ  اذُكر "البخور" و "المبخرة" ".َوأُْعِطَي بَُخور 

ى أن هللا هو الذي أعط إلىيشير بتصريف المبني للجهول الذي هي  "أُْعِطيَ كلمة "

يِسيَن َجِميِعِهمْ " :هنا ثم يقول يوحنا المالك. َمهُ َمَع َصلََواِت اْلِقد ِ    َعلَى َمْذبَحِ  ِلَكْي يُقَد ِ

 واتلكه، و"صل"العرش" يشير إلى مجد هللا وسلطانه ومُ  ."أََماَم اْلعَْرِش  الذََّهبِ 

َهادَةِ الَّتِي الَِّذيَن قُتِلُوا ِمْن أَْجِل َكِلَمِة هللاِ، َوِمْن أَْجِل الشَّ  نُفُوسُ " واتالقديسين"، هي صل

(، 10:6تهم هذه هي طلبتهم التي ذُكرت في )رؤ وا(، وصل9:6)رؤ  "َكانَْت ِعْندَهُمْ 

، الَ تَْقِضي َوتُعَاقُِب ِلِدَمائِنَا ِمَن السَّاِكنِيَن " بقولهم: َحتَّى َمتَى أَيَُّها السَّي ِدُ اْلقُدُّوُس َواْلَحقُّ

يِسيَن " (:4)في اآلية قول يوحنا يثم  ".َعلَى األَْرِض  فََصِعدَ دَُخاُن اْلبَُخوِر َمَع َصلََواِت اْلِقد ِ

 "كَ امَ مَ أَ  ِلتَْستَِقْم َصالَتِي َكاْلبَُخورِ " هو كقول داود النبيقوله هذا  "،ِمْن يَِد اْلَمالَِك أََماَم هللاِ 

 (. 2:140)مز 

ألََها ِمْن نَاِر اْلَمْذبَحِ َوأَْلقَاَها إِلَى ثُمَّ أََخذَ اْلَمالَُك اْلِمْبَخَرةَ َومَ " ( يقول يوحنا:5في اآلية )

 هذه الضربات هنا هي جواب على ".األَْرِض، فََحدَثَْت أَْصَواٌت َوُرُعودٌ َوبُُروٌق َوَزْلَزلَةٌ 

بمعنى أنه ما أن ألقى المالك  . قوله هذا هنا(10:6في )رؤ  التي ذُكرت القديسين تاطلب

اتهم من هللا بلطلت على األرض فللحال قُبِ  ،سينات القديبلطالتي هي  ،نار المذبح

 ...َوَمعَهُ ِمْبَخَرةٌ َوَوقََف ِعْندَ اْلَمْذبَحِ، " (:3قول يوحنا في اآلية )إن  .وعوقبت األرض

ا ا َكثِير  أََخذَ اْلَمالَُك اْلِمْبَخَرةَ َوَمألََها ِمْن نَاِر " (:5وقوله في اآلية ) "،َوأُْعِطَي بَُخور 
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( 26:40و 8 -6:30ففي سفر الخروج ) .يشبه طقس الخدمة في هيكل أورشليم "،اْلَمْذبَحِ 

 يُذكر ترتيب خدمة الكهنة في تقديم البخور، حيث كان مذبح البخور موضوع ا وسط قدس

وكان في ترتيب الخدمة يُختار بالقرعة الكاهن الذي يقدم البخور، والكاهن الذي . األقداس

ويضع الفحم الملتهب على مذبح البخور، ثم يخرج  قداساأل تقع عليه القرعة يدخل قدس

 .ويضع البخور على الفحم الملتهب مرة أخرى ويأتي بالبخور ثم يدخل إلى قدس األقداس

ق الالويون باألبواق  ِ وعندما يصعد دخان البخور أمام تابوت الشهادة يخرج الكاهن ويُبَو 

ذكر ترتيب هذه الخدمة لوقا  كماهلل.  د تقدمة  فيعلم كلُّ من في المحلة أن البخور أُصع

فَبَْينََما ُهَو يَْكَهُن فِي "اإلنجيلي في بشارته عن الكاهن زكريا أبو يوحنا المعمدان، بقوله: 

ب ِ  َهْيَكلِ  َحَسَب َعادَةِ اْلَكَهنُوِت، أََصابَتْهُ اْلقُْرَعةُ أَْن يَْدُخَل ِإلَى، نَْوبَِة فِْرقَتِِه أََماَم هللاِ   الرَّ

(τὸν ναὸν τοῦ κυρίου)  َر ا َوْقتَ . َويُبَخ ِ  َوَكاَن ُكلُّ ُجْمُهوِر الشَّْعِب يَُصلُّوَن َخاِرج 

ب ِ  َهْيَكلُ " (.10-8:1)لو  "اْلبَُخورِ  حيث يوجد قدس األقداس.  ي"لِ اخِ دَ  اْ لُ كَ يْ هَ " هو "الْ الرَّ

 أورشليم األرضيكان يتم في هيكل  نرى أنه يوجد تواٍز بين عما ،في هذه اآلية كرمما ذُ 

  .الحادثة في السماء السماويةوبين الليتورجيا 
 

ْبَعةُ األَْبَواُق تَهَيَّأُوا  -6 ْبَعةَ اْلَمالَئَِكةَ الَِّذيَن َمَعُهُم السَّ ثُمَّ إِنَّ السَّ

قُوا.  لَِكْي يُبَو ِ

ُل، فََحَدَث بََردٌ َونَاٌر َمْخلُوطَاِن بِدَمٍ  -7 َق اْلَمالَُك األَوَّ ، َوأُْلقِيَا فَبَوَّ

، واْحتََرَق ثُْلُث األَْشَجاِر، األَْرِض  فَاْحتََرَق ثُْلثُ  إِلَى األَْرِض.

 َواْحتََرَق ُكلُّ ُعْشٍب أَْخَضَر.

وللضربات ال يجب مراقبته ومتابعته  للرؤى إن الترتيب المذكورمن المهم التذكير؛ 

 أحداث ألنها ليستالمذكور،  للتنبؤ بالنهاية، ألنه ليس من الضرري أن يتم بهذا التسلسل

بمقتضى العناية  لهاتتضح  خالل حياة الكنيسة ث متكررةادحأتواريخ متوالية بل هي ب

 اإللهية.

ثُمَّ إِنَّ السَّْبعَةَ " ( توجد الرؤيا الخاصة باألبواق السبعة، بقول يوحنا:6في اآلية )

قُوا اْلَمالَئَِكةَ الَِّذيَن َمعَُهُم السَّْبعَةُ األَْبَواقُ  ِ دهم للنفخ وهذا يشير إلى استعدا ،"تََهيَّأُوا ِلَكْي يُبَو 

يسبق حضور الملك لقتال األعداء، كما أنه  في األبواق كل بدوره. "صوت البوق"

(. وعندما تتم األحداث الواحد تلو 10:1صوت أُخروي للدينونة، كما قيل في )رؤ 

 التاريخ للتأديب. اآلخر، يعني أن هللا يُخِضع العالَم للعقاب خالل 
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لُ " ( تبدأ أولى ضربات السبعة مالئكة، بقول يوحنا:7في اآلية ) َق اْلَمالَُك األَوَّ  ".فَبَوَّ

فََحدََث بََردٌ َونَاٌر " مع البوق األول تقع الضربة األولى على اليابسة، بقول يوحنا:

ُم"، هي من اُر" و"الدَ لبََردُ" و"النَهذه الضربات، "ا ".َمْخلُوَطاِن بِدٍَم، َوأُْلِقيَا إِلَى األَْرِض 

ضربات الرب لفرعون على يد موسى ولكن بترتيب مختلف، ألن في العهد القديم "الدم" 

يشير إلى شدة  (. "البََرد"24-22:9والنار" )خر (، ثم "البََرد 20و 19:7ذُكر أوال  )خر 

قَِويٌّ ِللسَّي ِِد َكاْنِهيَاِل اْلبََرِد، ُهَوذَا َشِديدٌ وَ "وقوة الرب وتأديبه، كما يقول إشعياء النبي: 

فَُهَوذَا يَأْتِي "تشير إلى شدة غضبه، كما يقول الرب:  (. و"النار"2:28)إش  "َكنَْوٍء ُمْهِلكٍ 

ُهُم اْليَْوُم اْليَْوُم اْلُمتَِّقدُ َكالتَّنُّوِر، َوُكلُّ اْلُمْستَْكبِِريَن َوُكلُّ فَاِعِلي الشَّر ِ يَُكونُوَن قَشًّا، َويُْحِرقُ 

 (.1:4)مال  "اآلتِي، قَاَل َربُّ اْلُجنُوِد، فاَلَ يُْبِقي لَُهْم أَْصال  َوالَ فَْرع ا

، واْحتََرَق ثُْلُث األَْشَجاِر، َواْحتََرَق األَْرِض  فَاْحتََرَق ثُْلثُ " (:7ثم يقول يوحنا اآلية )

          وردت في النص اليوناني  "األَْرِض  اْحتََرَق ثُْلثُ " عبارة ".ُكلُّ ُعْشٍب أَْخَضرَ 

"τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη الثلث" يشير إلى العدد الكبير، لكنه أقل من" ."

(. صورة "الثلث" مستوحاة من سفر زكريا 8:6( وأكبر من الربع )رؤ 1:8النصف )رؤ 

، أَنَّ ثُْلثَ "النبي، بقوله:  بُّ ْيِن ِمْنَها يُْقَطعَاِن َويَُموتَاِن، َويَُكوُن فِي ُكل ِ األَْرِض، يَقُوُل الرَّ

ِة، َوأَْمتَِحنُُهُم اْمتَِحاَن ، َوأُدِْخُل الثُّْلَث فِي النَّارِ . َوالثُّْلَث يَْبقَى فِيَها َوأَْمَحُصُهْم َكَمْحِص اْلِفضَّ

(. غير أنه في سفر الرؤيا ما حدث عكس ما ذُكر في سفر زكريا 8:13)زك  "الذََّهبِ 

ا الثلث يُقطع والثلثان يبقيان، وهذا من محبة ورحمة هللا؛ ألن العقاب هنا النبي، ألنه هن

المتشامخين والمتكبرين،  الخطاة للتأديب الذي يجلب معه التوبة. و"األشجار"، تشير إلى

ٍم َوَعال، َوَعلَى ُكل ِ "كما يقول إشعياء النبي:  ا َعلَى ُكل ِ ُمتَعَظ ِ ِ اْلُجنُوِد يَْوم  ُمْرتَِفعٍ  فَإِنَّ ِلَرب 

 12:2)إش  "َوَعلَى ُكل ِ أَْرِز لُْبنَاَن اْلعَاِلي اْلُمْرتَِفعِ، َوَعلَى ُكل ِ بَلُّوِط بَاَشانَ ، فَيُوَضعُ 

ا تَِليُق بِالتَّْوبَةِ "يسوع لليهود:  يقول كماو ،(13و َوالَ تَْفتَِكُروا أَْن تَقُولُوا . فَاْصنَعُوا أَثَْمار 

َواآلَن قَْد ُوِضعَِت اْلفَأُْس َعلَى أَْصِل الشََّجِر، فَُكلُّ َشَجَرةٍ الَ ... ْبراِهيُم أَب افِي أَْنفُِسُكْم لَنَا إِ 

ا َجي ِد ا تُْقَطُع َوتُْلقَى فِي النَّارِ  أن يوحنا عنده  كما سبق القول، (.10-8:3)مت  "تَْصنَُع ثََمر 

ا معروفة من  العهد القديم ويعيد رؤية نبوية خاصة فهو بعد معاينته للرؤى يأخذ صور 

 صياغتها، بمعنى أدق يعيد والدتها بصيغٍة وروح مسيحية.
 

َق اْلَمالَُك الثَّانِي، فََكأَنَّ َجباَلً َعِظيًما ُمتَِّقدًا بِالنَّاِر أُْلقَِي  -8 ثُمَّ بَوَّ

 إِلَى اْلبَْحِر، فََصاَر ثُْلُث اْلبَْحِر دًَما.

فِي اْلبَْحِر الَّتِي لَهَا َحيَاةٌ، َوأُْهلَِك  َوَماَت ثُْلُث اْلَخالَئِِق الَّتِي -9

 ثُْلُث السُّفُِن.
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َق اْلَمالَُك الثَّانِي" ( يقول يوحنا:8في اآلية ) ومع البوق الثاني الضربة الثانية  ".ثُمَّ بَوَّ

ا ُمتَِّقد ا بِالنَّاِر أُْلِقَي إِلَى اْلبَحْ "على البحر، بقول يوحنا:  هذه الضربة  ".رِ فََكأَنَّ َجباَل  َعِظيم 

هأَنَذَا "مستوحاة من سفر إرميا النبي، بقول الرب من جهة بابل المتشامخة المتكبرة: 

، اْلُمْهِلُك ُكلَّ األَْرِض، فَأَُمدُّ يَِدي َعلَْيَك َوأُدَْحِرُجكَ  بُّ  َعلَْيَك أَيَُّها اْلَجبَُل اْلُمْهِلُك، يَقُوُل الرَّ

ُخوِر، َوأَْجعَلَُك جَ  فََصاَر ثُْلُث " (. ثم يقول يوحنا هنا:25:51)إر  "باَل  ُمْحَرق اَعِن الصُّ

ا  ".َوَماَت ثُْلُث اْلَخالَئِِق الَّتِي فِي اْلبَْحِر الَّتِي لََها َحيَاةٌ " ( يقول:9وفي اآلية ) "،اْلبَْحِر دَم 

هذه الضربة، هي من ضربات الرب لفرعون على يد موسى بتحويل المياه إلى دم 

(. وهذا يشير هنا إلى عظم الكربة التي ستحل على 21و 20:7يها )خر وهالك ما ف

المتقلبين كالبحر في إيمانهم بالرب يسوع المسيح؛ ألن "البحر" عند العبرانيين يرمز إلى 

(، ويوحنا ذو خلفية عبرية. وقول يوحنا 1:13القوى المضادة هلل، كما سيُذكر في )رؤ 

يشير إلى المتكبرين في بحر الحياة الذين كالسفن المنتفخة  "،َوأُْهِلَك ثُْلُث السُّفُنِ " هنا:

 (.7( يوجد الثلث كما في اآلية )9و 8أشرعتها. في اآليتين )
 

َق اْلَمالَُك الثَّالُِث، فََسقَطَ ِمَن السََّماِء َكْوَكٌب َعِظيٌم  -10 ثُمَّ بَوَّ

َعلَى يَنَابِيع ُمتَِّقدٌ َكِمْصبَاٍح، َوَسقَطَ َعلَى ثُْلِث األَْنهَاِر وَ 

 اْلِميَاهِ.

َواْسُم اْلَكْوَكِب يُْدَعى األَْفَسْنتِيُن. فََصاَر ثُْلُث اْلِميَاهِ  -11

أَْفَسْنتِينًا، َوَماَت َكثِيُروَن ِمَن النَّاِس ِمَن اْلِميَاهِ ألَنَّهَا َصاَرْت 

ةً.  ُمرَّ

َق اْلَمالَُك الثَّالِ " ( يقول يوحنا:10في اآلية ) ومع البوق الثالث الضربة  ".ثُ ثُمَّ بَوَّ

 َعِظيٌم فََسقََط ِمَن السََّماِء َكْوَكبٌ " قول يوحنا:وي وعلى ينابيع المياه. الثالثة على األنهار

هنا هي السماء  "السماء" ."َوَسقََط َعلَى ثُْلِث األَْنَهاِر َوَعلَى يَنَابِيع اْلِميَاهِ ، ُمتَِّقدٌ َكِمْصبَاحٍ 

 من السماء ط النجوموقس( أن 13:6في )رؤ قيل  وقد .إلى العلو المنظورة والتي تُشير

سقوط مؤمنين كانوا إلى يشير إلى كثرة االرتداد عن اإليمان بالرب يسوع المسيح، و

 َعِظيٌم َكْوَكبٌ " كان هنا يشير إلى سقوط شخص يوحنال قولفهذا ال . ككواكب في الكنيسة

وكان لسقوطه إرتداد على مؤمنين كانوا يحيون في  ،في سماء الكنيسة "ُمتَِّقدٌ َكِمْصبَاحٍ 

؛ ألن المياه العذبة ترمز للحياة. "يَنَابِيع اْلِميَاهِ وَ األَْنَهاِر "الكنيسة، والذين أُشير إليهم بـ

اسمه  "األَْفَسْنتِينُ ". "َواْسُم اْلَكْوَكِب يُْدَعى األَْفَسْنتِينُ " (11في اآلية ) يوحنا ذلك دعاهل

لقم"، وهو نبات نبات عطري الرائحة وُمر المذاق، وكان العبرانيون الدارج "العَ 
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في الكتاب المقدس يشير إلى أن من يبتعد ويترك هللا األَْفَسْنتِين" "ويعتقدون أنه سام. 

: لموسى أن يقول لبني إسرائيل الرب أمرخرى تتولد فيه مرارة، كما ويتكل على آلهة أ

ِ ِإلِهنَا  ِلئاَلَّ يَُكوَن فِيُكْم َرُجلٌ " ب  أَِو اْمَرأَةٌ أَْو َعِشيَرةٌ أَْو ِسْبٌط قَْلبُهُ اْليَْوَم ُمْنَصِرٌف َعِن الرَّ

ا َوأَْفَسْنتِين ا )تث  "ِلَكْي يَْذَهَب ِليَْعبُدَ آِلَهةَ تِْلَك األَُمِم. ِلئاَلَّ يَُكوَن فِيُكْم أَْصٌل يُثِْمُر َعْلقَم 

18:29 .) 

في و "،َوَسقََط َعلَى ثُْلِث األَْنَهاِر َوَعلَى يَنَابِيع اْلِميَاهِ " :يقول يوحنا (10في اآلية )

ا  ".فََصاَر ثُْلُث اْلِميَاِه أَْفَسْنتِين ا" :يقول (11اآلية ) وهذا يعني أن  ،يوجد "الثلث"هنا أيض 

 في كما يقول أقل من النصف. كانوا عليهم ان تأثير سقوط هذا الشخصالمؤمنين الذين ك

ة  " :(11اآلية )   وهذا يشير إلى  ".َوَماَت َكثِيُروَن ِمَن النَّاِس ِمَن اْلِميَاِه ألَنََّها َصاَرْت ُمرَّ

ألنهم تمرمروا بسقوط هذا الشخص الذي كان أن هؤالء ماتوا، أي فقدوا إيمانهم، 

 (11في اآلية ) ليوحنا قولال هذا " في سماء الكنيسة. َعِظيٌم ُمتَّقِدٌ َكِمْصبَاحٍ َكْوَكبٌ "

"مارة" هو اسم عبري معناه  .يُذكر بمياه "مارة""، أي ُمرة، فََصاَر ثُْلُث اْلِميَاِه أَْفَسْنتِين ا"

مرارة، التي كانت ُمرة ثم صارت عذبة  بعد ما طرح فيها موسى عود شجرة بأمر من 

 أما هنا (، وشرب منها الشعب اإلسرائيلي ولم يموتوا في البرية.25-23:15هللا )خر 

وهذا ِمثْل "ضد المسيح" الذي  "،َوَماَت َكثِيُروَن ِمَن النَّاِس " العكس صارت ُمرة  حدث ف

يعكس كلمة هللا ليضل ما أمكنه من المؤمنين بالمسيح، غير أن كلمة يسوع المسيح تعكس 

ا كثيرة  ومن  األشياء المضادة له. وكما سبق القول إن يوحنا في سفر الرؤيا يُعطي صور 

  هوتيًّا، ولكن صور التعبير عنه مختلفة.خاللها يتكلم ال

في الكنيسة األرثوذكسية تُقرأ في صالة غروب عيد الصليب مقاطع من العهدين 

القديم والجديد حول مياه مارة؛ ألن العود الذي طرحه موسى في المياه الُمرة رأى فيه 

ا لعود الصليب، الذي به تحولت مرارة هذه الحياة إلى  حالوةٍ، والموت آباء الكنيسة رمز 

 إلى حياةٍ مع المسيح.
 

ابُِع، فَُضِرَب ثُْلُث الشَّْمِس َوثُْلُث اْلَقَمِر  -12 َق اْلَمالَُك الرَّ ثُمَّ بَوَّ

، َوالنَّهَاُر الَ يُِضيُء ثُْلثُهُ،  َوثُْلُث النُُّجوِم، َحتَّى يُظْلَِم ثُْلثُهُنَّ

 َواللَّْيُل َكذلَِك.

َماِء قَائاِلً طَائًِرا فِي َوَسِط السَّ  انِْسرً  َونَظَْرُت، َوَسِمْعتُ  -13

اِكنِيَن َعلَى األَْرِض ِمْن  بَِصْوٍت َعِظيٍم، َوْيٌل َوْيٌل َوْيٌل لِلسَّ

أَْجِل بَقِيَِّة أَْصَواِت أَْبَواِق الثَّالَثَِة اْلَمالَئَِكِة اْلُمْزِمِعيَن أَْن 

قُوا.  يُبَو ِ
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اِبعُ ثُمَّ بَوَّ " ( يقول يوحنا:12في اآلية ) ومع البوق الرابع الضربة  ."َق اْلَمالَُك الرَّ

فَُضِرَب ثُْلُث الشَّْمِس َوثُْلُث اْلقََمِر " الرابعة على كواكب السماء والنجوم، بقول يوحنا:

، َوالنََّهاُر الَ يُِضيُء ثُْلثُهُ، َواللَّْيُل َكذِلكَ  الم" هو "الظ ".َوثُْلُث النُُّجوِم، َحتَّى يُْظِلَم ثُْلثُُهنَّ

ا في 22و 21:10ضربة من ضربات الرب لفرعون على يد موسى )خر  (. هنا أيض 

 ( يوجد الثلث.12اآلية )

أن  (13:1كما قيل في )رؤ ، و"َونََظْرُت، َوَسِمْعتُ " ( يقول يوحنا:13في اآلية )

ا فِي َوَسطِ  انِْسر  " :هنا يعنيان اإلدراك والمعرفة. ثم يقول "النظر والسمع"  ".السََّماءِ  َطائِر 

"النسر" في العهد القديم يشير إلى و". ἀετοῦورد في النص اليوناني " االسم "نسر"،

ُك النَّْسُر ُعشَّهُ َوَعلَى فَِراِخِه "بقوله:  بالنسر، ه نفسهَشبَّ الذيهللا اآلب،  "يَْهَوْه"، َكَما يَُحر ِ

، َويَْبُسُط َجنَاَحْيِه َويَأُْخذُهَا َويَْحِملُهَ  بُّ ، ا َعلَى َمنَاِكبِهِ يَِرفُّ (. 12و1:321)تث  "هَكذَا الرَّ

ألَنَّهُ "كما أن مجيء النسور دليل الموت ووجود الجثث، كما يقول يسوع عن الدينونة: 

في اآلية  ،وقد سمع ونظر يوحنا (.28:24)مت  "َحْيثَُما تَُكِن اْلُجثَّةُ، فَُهنَاَك تَْجتَِمُع النُُّسورُ 

 بَِصْوٍت َعِظيٍم: َوْيٌل َوْيٌل َوْيٌل ِللسَّاِكنِيَن َعلَى األَْرِض ِمْن أَْجِل بَِقيَِّة قَائاِل  النسر "، (13)

قُوا ِ وتشير  تعني الهالك، كلمة "َوْيٌل" ".أَْصَواِت أَْبَواِق الثَّالَثَِة اْلَمالَئَِكِة اْلُمْزِمِعيَن أَْن يُبَو 

وجود إلى و ،مؤمنيهاولين للكنيسة حل على سكان األرض المقاومتأن  ةالمزمع إلى الشدة

هة الموت والموتى.  هذه الصورة هنا هي صورة ورمز للرسالة العظيمة والمخيفة الموجَّ

كلمة "ويٌل"  النسر ركرقد و .من هللا اآلب للساكنين على األرض عن الدينونة اآلتية

مع األبواق ألنه  ؛التي ستحل على هؤالء المقاومين  شدة العقوبةليدل على  ثالث مرات

، في األربعة األولى حدثت كارثة كونية للطبيعة، أما مع األبواق الثالثة األخيرة

األبواق الثالثة و فإن الضربات ستحل على البشر سكان األرض. األصحاح التاسع،

  ."البوق السابع"و "البوق السادس"و "البوق الخامس"هي:  األخيرة
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 الرؤيا رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح التاسع

َق اْلَمالَُك اْلَخاِمُس، فََرأَْيُت َكْوَكبًا قَْد َسقَطَ ِمَن السَّ  -1 َماِء ثُمَّ بَوَّ

 إِلَى األَْرِض، َوأُْعِطَي ِمْفتَاَح بِْئِر اْلهَاِويَِة.

َففَتََح بِْئَر اْلهَاِويَِة، فََصِعَد دَُخاٌن ِمَن اْلبِْئِر َكُدَخاِن أَتُوٍن  -2

 َعِظيٍم، فَأَظْلََمِت الشَّْمُس َواْلَجوُّ ِمْن دَُخاِن اْلبِْئِر.

َق الْ " ( يقول يوحنا:1في اآلية ) ومع البوق الخامس الضربة  ".َمالَُك اْلَخاِمسُ ثُمَّ بَوَّ

َفَرأَْيُت َكْوَكب ا قَْد َسقََط ِمَن السََّماِء إِلَى " الخامسة التي هي "الَوْيل األول"، بقول يوحنا:

 (:13؛ ألن يوحنا يقول في اآلية )"السماء"، هنا هي السماء غير المنظورة ".األَْرِض 

عن الكوكب الذي  ".ْن أَْربَعَِة قُُروِن َمْذبَحِ الذَّهَِب الَِّذي أََماَم هللاِ فََسِمْعُت َصْوت ا َواِحد ا مِ "

من جهة ملك بابل  ل الرب في وحيه إلشعياء النبيوقيفي العهد القديم  ،سقط من السماء

َهَرةُ، بِْنَت َكْيَف َسقَْطِت ِمَن السََّماِء يَا زُ ": الذي يصف الربُّ سقوَطه كسقوط الشيطان

َوأَْنَت قُْلَت فِي قَْلبَِك، أَْصعَدُ إِلَى . َكْيَف قُِطْعَت إِلَى األَْرِض يَا قَاِهَر األَُممِ  .ْبحِ الصُّ 

السََّماَواِت. أَْرفَُع ُكْرِسي ِي فَْوَق َكَواِكِب هللاِ، َوأَْجِلُس َعلَى َجبَِل االْجتَِماعِ فِي أَقَاِصي 

ِ أَْصعَدُ فَْوَق ُمْرتَفَعَاِت . الشََّمالِ  لِكنََّك اْنَحدَْرَت إِلَى اْلَهاِويَِة، ِإلَى . السََّحاِب. أَِصيُر ِمثَْل اْلعَِلي 

 :في النص العبري قول الرب في وحيه إلشعياء النبي .(15 -12:14)إش  "أََسافِِل اْلُجب ِ 

ْبحِ " الترجمة نص  في (، ورد12:14)إش  "َكْيَف َسقَْطِت ِمَن السََّماِء يَا ُزَهَرةُ، بِْنَت الصُّ

 .")(ὁ ἑωσφόρος يا إُِوْسفُوُروس َكْيَف َسقَْطِت ِمَن السََّماءِ " السبعينية اليونانية

معناه "حامل  ،أو كما يُسمى بالعربية "يوسيفوروس" ،(Εωσφόρος) "إُِوْسفُوُروس"و

لكنه بعد سقوطه  ة هذا المالك قبل سقوطه،تهذه رتب النور"، أو "ُمجلب النور"، وكانت

 رتبته ومجده وصار مالك الظالم وُسمي  بـ"الشيطان". ره على هللا سقط منتكب بسبب

ْيَطاَن َساقِط ا ِمثَْل اْلبَْرِق ِمَن السََّماءِ "قول يسوع لتالميذه: يفي العهد الجديد و  "َرأَْيُت الشَّ

  .(18:10)لو 

ة"، ( ذُكر أن المسيح هو المالك لمفاتيح "الموت" و"الجحيم" و"الهاوي18:1في )رؤ 

 ( فإن قول يوحنا هنا في 18:1من )رؤ  .ناك إن "الهاوية" هي مثوى الموتىقيل هو

أُْعِطَي ِمْفتَاَح بِئِْر " :، الذي هو الشيطانالذي سقط من السماء ( عن الكوكب1اآلية )

غير أن هذا ال يعني تخل ِي  .مفتاح الهاوية هو المسيح اهالذي أعطيشير إلى أن  "،اْلَهاِويَةِ 

ا يملكه، بل يعني أنه ال شيء يحالمسي قول ي ثم دث في العالم بدونه، كما نؤمن.ح عمَّ
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رت الهاوية كبئرٍ بقوله هذا  "،فَفَتََح بِئَْر اْلَهاِويَةِ " :عن الشيطان( 2في اآلية ) يوحنا ِ ؛ ُصو 

 .تلع األشرار الساقطين في الخطاياألن كما أن البئر يبتلع من يسقط فيه، كذلك الهاوية تب

بئر الهاوية فُتح باب العقاب الذي جلبه الشيطان معه على األرض. ثم  لشيطانا فتحوب

فََصِعدَ دَُخاٌن ِمَن اْلبِئِْر كَدَُخاِن أَتُوٍن َعِظيٍم، فَأَْظلََمِت الشَّْمُس َواْلَجوُّ ِمْن " :هنا يوحنا يقول

م وعمورة بعد ما هذه الصورة ذكرت في العهد القديم فيما حدث لسدو "،دَُخاِن اْلبِئْرِ 

َوبَكََّر إِْبَراِهيُم... َوتََطلََّع نَْحَو َسدُوَم َوَعُموَرةَ، َونَْحَو ُكل ِ أَْرِض "عظمت خطاياهم جدًّا، 

 (.28و27:19)تك  "الدَّائَِرةِ، َونََظَر َوإِذَا دَُخاُن األَْرِض يَْصعَدُ َكدَُخاِن األَتُونِ 
 

لَى األَْرِض، فَأُْعِطَي ُسْلطَانًا َكَما َوِمَن الدَُّخاِن َخَرَج َجَرادٌ عَ  -3

 لَِعقَاِرِب األَْرِض ُسْلطَاٌن.

َوقِيَل لَهُ َأْن الَ يَُضرَّ ُعْشَب األَْرِض، َوالَ َشْيئًا أَْخَضَر َوالَ  -4

َشَجَرةً َما، إاِلَّ النَّاَس فَقَِط الَِّذيَن لَْيَس لَهُْم َخْتُم هللِا َعلَى 

 ِجبَاهِِهْم.

ْشهٍُر. َوَعذَابُهُ َوأُعْ  -5
ِطَي أَْن الَ يَْقتُلَهُْم، بَْل أَْن يَتََعذَّبُوا َخْمَسةَ أَ

 َكَعذَاِب َعْقَرٍب إِذَا لَدََغ إِْنَسانًا.

َوفِي تِْلَك األَيَّاِم َسيَطْلُُب النَّاُس اْلَمْوَت َوالَ يَِجدُونَهُ،  -6

 هُْم.َويَْرَغبُوَن أَْن يَُموتُوا فَيَْهُرُب اْلَمْوُت ِمنْ 

هو "الجراد"  ".َوِمَن الدَُّخاِن َخَرَج َجَرادٌ َعلَى األَْرِض " ( يقول يوحنا:3في اآلية )

 ،(15-12:10على يد موسى )خر من الضربات العشر التي ضرب بها الرب فرعون 

ا في الشرق؛ ألنه يأتي من الصحراء في جماعاٍت كثيفٍة كدخان يحجب وهو  شيئ ا خطير 

يع كل نبات األرض ويجعلها صحراء أخرى، ولم يكن اإلنسان يستطنور الشمس ويأكل 

يوحنا و .وكان يُعتَبَر أكبر ضربٍة يتعرض لها البشر ،مقاومته حتى القرن التاسع عشر

مستوحاة من العهد  ، وهيألنها ترمز إلى الكارثة والعقاب "الجراد"يستخدم الصورة

يبية بل هو أعظم عقاب إلهي، كما يقول من عقاب هللا وضرباته التأد الجراد ألن ؛القديم

ا تُْخِرُج إِلَى اْلَحْقِل، َوقَِليال  تَْجَمُع، "الرب للشعب اإلسرائيلي في سفر التثنية:  ا َكثِير  بِذَار 

( ذكر أن صورة "النسر" هي صورة 13:8في )رؤ  .(38:28)تث  "ألَنَّ اْلَجَرادَ يَأُْكلُهُ

ا ص ورة "الجراد" هي صورة ورمز الدينونة اآلتية، ذلك ورمز للدينونة اآلتية، هنا أيض 

الذي هو يوم  ،في "يوم الرب" ليين اآلتين على إسرائيل بالجرادكما يُشب ِه الرب الباب

ِ قَاِدٌم، ألَنَّهُ قَِريبٌ  األَْرِض  ُسكَّانِ  َجِميعُ  ِليَْرتَِعدْ "الدينونة، بقوله:  ب   َشْعبٌ ... ألَنَّ يَْوَم الرَّ
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بُّ ... نََجاةٌ  ِمْنهُ  تَكُونُ  َوالَ ... األََزلِ  ُمْنذُ  نَِظيُرهُ  يَُكنْ  لَمْ  ِويٌّ َوقَ  َكثِيرٌ   أََمامَ  َصْوتَهُ  يُْعِطي َوالرَّ

ب ِ  يَْومَ  ألَنَّ  ...َجْيِشهِ  ب ِ  إِلَى َواْرِجعُوا ...يُِطيقُهُ  فََمنْ  ِجدًّا، َوَمُخوفٌ  َعِظيمٌ  الرَّ  ألَنَّهُ ِإلِهُكمْ  الرَّ

ِضُ ... َرِحيمٌ  َرُؤوفٌ  نِينَ  َعنِ  لَُكمْ  َوأُعَو   أَْرَسْلتُهُ  الَِّذي اْلعَِظيمُ  َجْيِشي... اْلَجَرادُ  أََكلََها الَّتِي الس ِ

 .(25 -1:2)يؤ  "َعلَْيُكمْ 

فَأُْعِطَي ُسْلَطان ا َكَما ِلعَقَاِرِب األَْرِض " عن الجراد: (3ثم يقول يوحنا في اآلية )

ا ".ُسْلَطانٌ  ة  "العقارب" هي أيض  من األشياء األخرى المخيفة في الشرق، ولدغتها سامَّ

ا سلطان العقارب و. جدًّا وال تُؤدي إلى الموت مباشرة  بل تُؤلم وتُعذ ِب الذي تلدغه كثير 

عشب  مأكله الطبيعي الذي ضرهم وليس على عشب األرض كالجرادهو على البشر لي

َوقِيَل لَهُ أَْن الَ يَُضرَّ ُعْشَب " :(4كما يقول يوحنا اآلية ) ،نه نُهي عنهأ غيراألرض 

الَِّذيَن لَْيَس لَُهْم َختُْم هللاِ َعلَى  األَْرِض، َوالَ َشْيئ ا أَْخَضَر َوالَ َشَجَرة  َما، إِالَّ النَّاَس فَقَطِ 

 "هللاِ  الَِّذيَن لَُهْم َختْمُ ". اآلب يعني أن الذي قال له هو هللا "،قِيَل لَهُ" :يوحنا قول ".ِجبَاِهِهمْ 

 .(2:7)رؤ  كر فيذُ " َختُْم هللاِ "و ،(4:7في )رؤ  واكرذُ 

َوأُْعِطَي أَْن الَ يَْقتُلَُهْم، بَْل أَْن يَتَعَذَّبُوا َخْمَسةَ " :عن الجراد ( يقول يوحنا5في اآلية )

ي أقل من ه" "خمسة أشهرمدة يعني أن هللا هو الذي أعطاه. و "،أُْعِطيَ " قوله: ".أَْشُهرٍ 

(، وأكبر من الثلث الذي 8:1أقل من النصف الذي ذُكر في )رؤ  ا، بمعنى إنهنصف سنة

 :عن الجراد هنا (. ثم يقول8:6(، واألكبر من الربع الذي ذُكر في )رؤ 7:8ذُكر في )رؤ 

وإلى كم  يشير إلى شدة الضربة وهولها، وهذا ،"َوَعذَابُهُ َكعَذَاِب َعْقَرٍب إِذَا لَدََغ إِْنَسان ا"

ا ومؤلسيكون ع ا كعذاب لدغة عقربقاب هللا عقاب ا مرًّ َوفِي تِْلَك " ( يقول:6في اآلية )و .م 

هذا يشير إلى حالة اليأس الشديدة التي سيكون  "،األَيَّاِم َسيَْطلُُب النَّاُس اْلَمْوَت َوالَ يَِجدُونَهُ 

َويَْرَغبُوَن أَْن يَُموتُوا " قوله هنا:وب(. 4)اآلية  "الَِّذيَن لَْيَس لَُهْم َختُْم هللاِ َعلَى ِجبَاِهِهمْ " عليها

يتبين أن هذا العذاب ليس للموت، بل من أجل أن يقود هؤالء إلى  "،فَيَْهُرُب اْلَمْوُت ِمْنُهمْ 

ا من رحمة هللا ومحبته للبشر الذي يريد الجميع أن يعودوا عما هم فيه  التوبة، وهذا دائم 

 من شرور ويرجعوا إليه.
 

ْلَجَراِد ِشْبهُ َخْيل ُمهَيَّأَةٍ لِْلَحْرِب، َوَعلَى ُرُؤوِسهَا َوَشْكُل ا -7

 َكَأَكالِيَل ِشْبِه الذَّهَِب، َوُوُجوهُهَا َكُوُجوهِ النَّاِس.

 "،َوَشْكُل اْلَجَراِد ِشْبهُ َخْيل ُمَهيَّأَةٍ ِلْلَحْربِ " ( يصف يوحنا الجراد بقوله:7في اآلية )

حصنة صغيرة. "الحرب" في اللغة العبرية القديمة ذلك أن شكل الجراد أصال  يشبه أ

(؛ بالمقابلة بين hergwl" )חרגול(، و"الجراد" يُدعى "hergal" )חרגאלتُدعى "

ا بين الحرب والجراد، ومن الممكن أن يكون هذا  الكلمتين قد يكون االسم "جراد" مزج 
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رين أن المقصود بالجر اد قد تكون الحرب؛ ألن لعب ا على الكالم. لذا كما رأى بعض المفس ِ

وهذه صورة للكوارث اآلتية  "،إِالَّ النَّاَس فَقَطِ  ...أَْن الَ يَُضرَّ " ( قيل للجراد:4في اآلية )

 ."َوَعلَى ُرُؤوِسَها َكأََكاِليَل ِشْبِه الذََّهبِ " على البشر. كما يصف يوحنا هنا الجراد بقوله:

هي أكاليل زائفة، وبالتالي انتصارات  االتي على رؤسه النصر أكاليل أن يعني هذا قوله

 يعني "،َوُوُجوُهَها َكُوُجوِه النَّاِس " قوله كما أنهذه القوى الضارة هي انتصارات زائفة. 

 قاتله.، أما في حقيقتها فهي هي شبه البشر في الشكل الخارجيهذه القوى أن 
 

انُهَا َكأَْسنَانِ َوَكاَن لَهَا َشْعٌر َكَشْعِر الن َِساِء، َوَكانَْت أَْسنَ  -8

 األُُسوِد.

وكان لها دروع كدروع من حديد. وصوت أجنحتها كصوت  -9

َوَكاَن لَهَا دُُروٌع  مركبات خيل كثيرة تجري إلى القتال.

َكدُُروٍع ِمْن َحِديٍد، َوَصْوُت أَْجنَِحتِهَا َكَصْوِت َمْرَكبَاِت َخْيل 

 َكثِيَرةٍ تَْجِري إِلَى قِتَال.

ْذنَاٌب ِشْبهُ اْلَعقَاِرِب، َوَكانَْت فِي َأْذنَابِهَا ُحَماٌت، َولَهَا أَ  -10

ْشهٍُر.
 َوُسْلطَانُهَا أَْن تُْؤِذَي النَّاَس َخْمَسةَ أَ

( يصف يوحنا الجراد بصوٍر مفزعة، في شكل قوى جيوش 9و 8) ينفي اآليت

تتشبه  ضاربة. هذه الصور والتشبيهات هي مزج وجمع بين كثير من األشياء التي كانت

بها الشعوب التي كانت موجودة في ذلك الزمان قبل ذهابها إلى الحروب، للداللة على 

قوتها وبث الرعب والخوف في قلوب أعدائها، كإطالة شعورهم والتشبُّه بالحيوانات في 

ملبسهم ولبس دروع حديدية. كما أنها صور آللهة تلك الشعوب، كالمصريين 

لصور هي فقط صور مرعبة، وهي مستوحاة من قول واآلشوريين والبابليين. هذه ا

ةٌ قَِويَّةٌ باِلَ َعدٍَد، أَْسنَانَُها أَْسنَاُن األََسِد، "الرب عن البابليين:  إِْذ قَْد َصِعدَْت َعلَى أَْرِضي أُمَّ

ا قوله: 6:1)يوء  "َولََها أَْضَراُس اللَّْبَوةِ  يُرهُ ُمْنذُ َشْعٌب َكثِيٌر َوقَِويٌّ لَْم يَُكْن نَظِ "(، وأيض 

َكَصِريِف اْلَمْرَكبَاِت َعلَى . َكَمْنَظِر اْلَخْيِل َمْنَظُرهُ، َوِمثَْل األَْفَراِس يَْرُكُضونَ ... األََزلِ 

ِمْنهُ . ُرُؤوِس اْلِجبَاِل يَثِبُوَن. َكَزفِيِر لَِهيِب نَاٍر تَأُْكُل قَشًّا. َكقَْوٍم أَْقِويَاَء ُمْصَطف ِيَن ِلْلِقتَالِ 

بُّ "(. وكذلك من قول الرب عن فرعون: 5-2:2)يوء  "دُ الشُّعُوبِ تَْرتَعِ  ... هَكذَا قَاَل الرَّ

ِمْن َصْوِت قَْرعِ َحَوافِِر أَْقِويَائِِه، ِمْن َصِريِر . فَيَْصُرُخ النَّاُس، َويَُوْلِوُل ُكلُّ ُسكَّاِن األَْرِض 

 لجرادليوحنا  ورة وصف( ص10ية )في اآل(. 3و 2:47ر إ) "َمْرَكبَاتِِه َوَصِريِف بََكَراتِهِ 

  (.5في اآلية ) ذُكروسبق 
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َعلَْيهَا هو َمالَُك اْلهَاِويَِة، اْسُمهُ بِاْلِعْبَرانِيَِّة أَبَدُّوَن،  َملِكٌ  َولَهَا -11

 َولَهُ بِاْليُونَانِيَِّة اْسُم أَبُول ِيُّوَن.

 ْيًضا بَْعدَ هذَا.اْلَوْيُل اْلَواِحدُ َمَضى، هَُوذَا يَْأتِي َوْيالَِن أَ  -12

من قوله هذا يُستدل إلى  "،َعلَْيَها َمِلكٌ  َولََها" ( يقول يوحنا عن الجراد:11في اآلية )

أن الجراد المشار إليه ليس جراد ا حقيقيًّا، كما سبق القول؛ ألن الجراد ليس له ملك كما 

ثم يقول يوحنا هنا عن ملك (. 27:30)أم  "اْلَجَرادُ لَْيَس لَهُ َمِلكٌ "ذُكر في سفر األمثال: 

 ".هو َمالَُك اْلَهاِويَِة، اْسُمهُ بِاْلِعْبَرانِيَِّة أَبَدُّوَن، َولَهُ بِاْليُونَانِيَِّة اْسُم أَبُول ِيُّونَ " هذا الجراد:

 ،"أَبَدُّون" عبريال (. االسم18:1في )رؤ "الهاوية" هي "مثوى الموتى" كما قيل 

ر"، وهذا يدل على قوى قديمة الة في العبريومعناه  ،"אבדון" "الُمْهِدم"، أو "الُمدَم ِ

 العبري "أَبَدُّوناسم " يوحنا ذكر وألن العهد الجديد ُكتب باللغة اليونانية لذلك .جهنمية

 ،(أَبُوْليُّون) "Ἀπολλύων"، وترجم االسم إلى اليونانية "Ἀβαδδὼν"بحرف يوناني 

ا معناه بالعربيةالذي  ر". "الُمْهِدم"، أو أيض  المذكور  "َمالَُك اْلَهاِويَةِ " مما قيل فإن "الُمدَم ِ

ر" أو "الُمهدم"، الذي أُعِطَي مفتاح الهاوية      هنا هو "الشيطان"، الذي هو "الُمدم ِ

 ، هو قريب في اللفظ من اسم اإلله(أَبُوْليُّون" )Ἀπολλύων"(. كما أن االسم 1)اآلية 

، اإلله الذي كان اليونانيون يسألونه (أَبُولُّون" )Απόλλων"اليوناني الكبير  الوثني

وكان اإلمبراطور دومتيانوس اتخذ لنفسه اسم  رغبة اآللهة فيما هم مقدمون عليه.

ألنه كان يُكرم جدًّا هذا اإلله الوثني. من هذه الخلفية وكأن يوحنا يقول هنا إن  "أَبُولُّو"

  ".ةِ اْلَهاِويَ  كُ لِ دومتيانوس مضطهد المسيحية هو "مَ 

ا بَْعدَ هذَا" ( يقول يوحنا:12في اآلية )      "،اْلَوْيُل اْلَواِحدُ َمَضى، ُهَوذَا يَأْتِي َوْيالَِن أَْيض 

 "َوْيلُ "ان، وهما يَ بمعنى أن ضربه الجراد مضت، لكن مازال هناك َوْياَلِن آخران آتِ 

 (.15:11حمله )رؤ البوق السابع وما ي "َوْيلُ "(، و13البوق السادس وما يحمله )اآلية 
 

اِدُس، فََسِمْعُت َصْوتًا َواِحدًا ِمْن أَْربََعِة  -13 َق اْلَمالَُك السَّ ثُمَّ بَوَّ

 قُُروِن َمْذبَِح الذََّهِب الَِّذي أََماَم هللِا.

فُكَّ األَْربََعةَ  اِدِس الَِّذي َمَعهُ اْلبُوُق،قَائاِلً لِْلَمالَِك السَّ  -14

 ِديَن ِعْنَد نَّْهِر اْلفَُراِت اْلَعِظيِم.اْلَمالَئَِكَة اْلُمقَيَّ 

ْهِر  -15 فَاْنَفكَّ األَْربََعةُ اْلَمالَئَِكةُ اْلُمَعدُّوَن لِلسَّاَعِة َواْليَْوِم َوالشَّ

نَِة، لَِكْي يَْقتُلُوا ثُْلَث النَّاِس.  َوالسَّ
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َق اْلَمالَُك السَّاِدسُ " ( يقول يوحنا:13في اآلية ) البوق السادس الضربة ومع  ".ثُمَّ بَوَّ

ِمْن أَْربَعَِة قُُروِن َمذْبَحِ  فََسِمْعُت َصْوت ا َواِحد ا" الثاني، بقوله: السادسة التي هي الَوْيلُ 

صوت هللا اآلب؛ ألن هللا اآلب ليس له آخر  وه "الصوت الواحد"، ."الذََّهِب الَِّذي أََماَم هللاِ 

إلى هللا اآلب، كما يقول داود عن  مزري "القرن"و .ماثلهثان وليس هناك صوت آخر ي

بُّ َعَضِدي َوِحْصنِي َوُمْنِقِذي... َونَاِصِري َوقَْرُن َخالَِصي َوُمْنِجِدي"يَْهَوْه )هللا اآلب(:   الرَّ

إلى يسوع المسيح كما تنبأ عنه زكريا أبو يوحنا المعمدان، بقوله:  رمزي كما (.2:17)مز 

بُّ إِلهُ إِْسَرا" َوأَقَاَم لَنَا قَْرَن َخالٍَص فِي بَْيِت ، ئِيَل ألَنَّهُ اْفتَقَدَ َوَصنََع فِدَاء  ِلَشْعبِهِ ُمبَاَرٌك الرَّ

المربع  المغشى بالذهب هو مذبح البخور ،"مذبح الذهب"و(. 69و 68:1)لو  "دَاُودَ فَتَاهُ 

س والذي صنعه الشكل ذو األربع قرون على أركانه األربعة الموجود داخل قدس األقدا

فهذا يُشير في  ،يرمز إلى الكمال المربع(؛ وألن 26و25:37)خر  وسى كما أمره الربم

( يشير إلى كمال هللا 13اآلية )هنا في  كما ،لخروج إلى تساوي كمال وصفات هللاسفر ا

  ".أََماَم هللاِ " ، لذلك قيل عن المذبحما يقوله وكمال م من قرون المذبحالمتكل اآلب

، قَائاِل  ِلْلَمالَِك السَّاِدِس الَِّذي َمعَهُ اْلبُوقُ " هللا اآلب وحنا إنه سمع( يقول ي14في اآلية )

المالك السادس ال يُبَوق فقط  هنا ".فُكَّ األَْربَعَةَ اْلَمالَئَِكةَ اْلُمقَيَِّديَن ِعْندَ نَّْهِر اْلفَُراِت اْلعَِظيمِ 

ا ب فُكَّ األَْربَعَةَ " ب له. قول هللا اآلبأمر هللا اآلكالمالئكة الذين سبقوه بل يقوم بعمٍل أيض 

 ، هذه(1)يعني أربعة جهات نهر الفرات، "اْلَمالَئَِكةَ اْلُمقَيَِّديَن ِعْندَ نَّْهِر اْلفَُراِت اْلعَِظيمِ 

  .أربعة جهات نهر الفراتمن  هي صورة عدو جبار آٍت إلى الحرب هناصورة ال

بانفكاك األربعة  ".ْربَعَةُ اْلَمالَئَِكةُ اْلُمعَدُّونَ فَاْنفَكَّ األَ " :يوحنا يقول (15في اآلية )

قوله عن المالئكة األربعة:  .(19-16في اآليات )مالئكة ستُفتح الحرب المذكورة 

"الُمعَدُّون"، يعني أن هللا اآلب هو الذي أعدهم من قِبَله لتنفيذ إرادته وإتمام ما هم 

وهؤالء المالئكة األربعة المذكورون هنا  ."ْهِر َوالسَّنَةِ ِللسَّاَعِة َواْليَْوِم َوالشَّ " موكلون به

 ( الذين هم في وضع مقي ِد. وقوله هنا:1:7هم غير المالئكة األربعة المذكورين في )رؤ 

  .(18ما سوف يحدث للبشر في اآلية )يشير إلى  "،ِلَكْي يَْقتُلُوا ثُْلَث النَّاِس "
 

 ئَتَا أَْلِف أَْلٍف، َوأَنَا َسِمْعُت َعدََدهُْم.َوَعدَُد ُجيُوِش اْلفُْرَساِن مِ  -16

ْؤيَا  -17 َعلَْيهَا، لَهُْم دُُروٌع  َواْلَراِكبِينَ َوهَكذَا َرأَْيُت اْلَخْيَل فِي الرُّ

نَاِريَّةٌ َوأَْسَماْنُجونِيَّةٌ َوِكْبِريتِيَّةٌ، َوُرُؤوُس اْلَخْيِل َكُرُؤوِس 

 ُج نَاٌر َودَُخاٌن َوِكْبِريٌت.األُُسوِد، َوِمْن أَْفَواهِهَا يَْخرُ 

ِمئَتَا أَْلِف " الرقم ".َوَعدَدُ ُجيُوِش اْلفُْرَساِن ِمئَتَا أَْلِف أَْلفٍ " ( يقول يوحنا:16في اآلية )

، ويقابله الرقم العبري "ربوات 100000×  100000هو رقم يوناني ويعني  "أَْلفٍ 
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لى أن عدد كبير من الفرسان (. وهذا الرقم هو رقم كبير يشير إ11:5ربوات" )رؤ 

يستطع أن  ألنه ال "،َوأَنَا َسِمْعُت َعدَدَُهمْ " سيعبرون نهر الفرات. لهذا يقول يوحنا هنا:

 يحصيهم لكثرتهم.

لها نفس  لهم هنا هذه صورةو "،َعلَْيَها َواْلَراِكبِينَ  ْلَخْيلِ "ا يصف يوحنا (17في اآلية )

(، التي هي صورة مرعبة تشير إلى 9 و 8) ينمعنى صورة الجراد المذكورة في اآليت

ال  "،لَُهْم دُُروٌع نَاِريَّةٌ َوأَْسَماْنُجونِيَّةٌ َوِكْبِريتِيَّةٌ " ووصفه لهم بقوله: عدو مرعب جبار.

يعني أن الدروع لها ثالثة ألوان بل يشير إلى شيء واحد هو أنه ستكون نار عظيمة 

وني" هو لون النار التي تكون حمراء اللون، أسمانجونية وكبريتية؛ ألن اللون "األسمانج

ا زرقاء اللون.  واللون "الكبريتي" هو لون الكبريت عندما يحترق ُمعطي ا نار 
 

قُتَِل ثُْلُث النَّاِس، ِمَن النَّاِر  َضَربَاتِ  ِمْن هِذهِ الثَّالَثَةِ  -18

 َوالدَُّخاِن َواْلِكْبِريِت اْلَخاِرَجِة ِمْن أَْفَواهِهَا.

إِنَّ ُسْلطَانَهَا هَُو فِي أَْفَواهِهَا َوفِي أَْذنَابِهَا، ألَنَّ َأْذنَابَهَا ِشْبهُ فَ  -19

.  اْلَحيَّاِت، َولَهَا ُرُؤوٌس َوبِهَا تَُضرُّ

 وهذا  "،ِلَكْي يَْقتُلُوا ثُْلَث النَّاِس " :عن األربعة مالئكة قال يوحناي( 15في اآلية )

كلمة  ".قُتَِل ثُْلُث النَّاِس  َضَربَاتِ  هِذِه الثَّالَثَةِ  ِمنْ " ( بقوله:18تحقق هنا في اآلية )

، ومعناها الحرفي "لعنات" وهي πληγὰς"(2)" اليونانيوردت في النص  "ضربات"،

 يتشابه مع قول المسيح في  "،قُتِلَ " قوله:(. 7:8في )رؤ  ذُكرسبق ومن هللا. "الثلث" 

وكما قيل هناك إن هذا "، ْقتُلُُهْم بِاْلَمْوتِ أَ ": معها يزنون والذين إِيَزابَلعن  (23:2)رؤ 

يكون إما بالموت الروحي في يوم استعالن دينونة هللا العادلة، أو يكون بالموت الجسدي 

  .بهابربطهم في فراش األمراض واألسقام التي سيُضَربون 

، َها َوفِي أَْذنَابَِهافَإِنَّ ُسْلَطانََها ُهَو فِي أَْفَواهِ " :عن الخيل ( يقول يوحنا19وفي اآلية )

هذه ف ،. الخيل ليس لها ذَنَب بل لها ذَْيل"بََها ِشْبهُ اْلَحيَّاِت، َولََها ُرُؤوٌس َوبَِها تَُضرُّ ألَنَّ أَذْنَا

عني أن سلطان وهذا ي .(10و 3:9الصورة المذكورة في )رؤ  الصورة هنا هي نفس

عقارب  ، وسلطانهما كسلطانأذنابهفي الذي  هو كسلطان الجرادالخيل في أذنابها 

أفواهها. في  الحيات كسلطان في أفواهها الخيل كما أن سلطان التي تلدغ بأذنابها األرض

ا.  وهذه اللدغات ال تُؤدي إلى الموت مباشرة بل تؤلم وتُعذ ِب الذي تلدغه كثير 
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رَ  -20 ا بَقِيَُّة النَّاِس الَِّذيَن لَْم يُْقتَلُوا بِهِذِه الضَّ بَاِت، فَلَْم يَتُوبُوا َوأَمَّ

يَاِطيِن َوأَْصنَاِم  َعْن أَْعَماِل أَْيِديهِْم، َحتَّى الَ يَْسُجدُوا لِلشَّ

ِة َوالنَُّحاِس َواْلَحَجِر َواْلَخَشِب، الَّتِي الَ  الذَّهَِب َواْلفِضَّ

 تَْستَِطيُع أَْن تُْبِصَر َوالَ تَْسَمَع َوالَ تَْمِشَي.

ْتلِهِْم َوالَ َعْن ِسْحِرِهْم َوالَ َعْن ِزنَاهُْم َوالَ َوالَ تَابُوا َعْن قَ  -21

 َعْن َسِرقَتِهِْم.

ا بَِقيَّةُ " (:20لهذا يقول في اآلية ) "،قُتَِل ثُْلُث النَّاِس " ( قال يوحنا18في اآلية ) َوأَمَّ

َربَاتِ النَّاِس الَِّذيَن لَْم يُْقتَلُوا بِهِذِه  َحتَّى الَ يَْسُجدُوا ، اِل أَْيِديِهمْ ، فَلَْم يَتُوبُوا َعْن أَْعمَ الضَّ

ِة َوالنَُّحاِس َواْلَحَجِر َواْلَخَشِب، الَّتِي الَ تَْستَِطيُع أَْن تُْبِصرَ   ِللشَّيَاِطيِن َوأَْصنَاِم الذَّهَِب َواْلِفضَّ

يعني أنه مع كل ضربات السابقة فمن بقوا أحياء من قوله هذا  ".َوالَ تَْسَمَع َوالَ تَْمِشيَ 

كين نال  ،(21و 20) تينفي اآلي المذكورة ،بأعمالهم الرديةاس ظلوا على ما هم فيه متمس ِ

 أَْرُضُهمْ  َواْمتأَلَتْ  وهؤالء هم كبيت يعقوب الذين يقول الرب فيهم:. ولم يتوبوا الى هللا

ة    َواْمتأَلَتْ . ِلَمْرَكبَاتِِهمْ  َهايَةَ نِ  َوالَ  َخْيال   أَْرُضُهمْ  َواْمتأَلَتْ  ِلُكنُوِزِهْم، نَِهايَةَ  َوالَ  َوذََهب ا فِضَّ

السجود ألن  .(8و7:2)إش  "أََصابِعُُهمْ  َصنَعَتْهُ  ِلَما أَْيِديِهمْ  ِلعََملِ  يَْسُجدُونَ . أَْوثَان ا أَْرُضُهمْ 

، كما ووضع االتكال عليها بدال  من هللاتفضيل هذه اآللهة على هللا  يعني لتلك المعبودت

بَّ اْسُمهُ َغيُوٌر. إِلهٌ َغيُوٌر ُهوَ الَ "قال الرب لموسى:  الَ تَْصنَْع ... تَْسُجدُ إِللٍه آَخَر، ألَنَّ الرَّ

  .(17-14:34ر )خ "ِلنَْفِسَك آِلَهة  َمْسبُوَكة  

َوالَ تَابُوا َعْن قَتِْلِهْم " ( يذكر يوحنا باقي أعمالهم المغضبة هلل، بقوله:21وفي اآلية )

هي حياة العالم الساقط،  هذه الخطايا ".َعْن ِزنَاُهْم َوالَ عَْن َسِرقَتِِهمْ  َوالَ َعْن ِسْحِرِهْم َوالَ 

وهي أكبر خمس خطايا البشر، كما أنها أعمال العالم خالل تاريخه. "الزنى" هو إما زنى 

ر"؛ ألن السحرة حْ (. وقد ذُكر "السِ 4:3جسدي وإما زنى روحي، كما ذُكر في )رؤ 

بة، الذين يعكسون كلمة هللا ويُضلون الناس، ويُعتَبَرون أيض ا يخونون هللا كاألنبياء الكذ

 من الزناة؛ ألن زناهم هو زنى روحي. 

الثاني، وسيُذكر البوق السابع الذي  لُ يْ هنا ينتهي بوق المالك السادس الذي معه الوَ 

 (.19 -15:11الثالث وما يحمله في )رؤ  لُ يْ معه الوَ 
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 حواشي 

 األصحاح التاسع

(، حيث الفردوس 14-10:2هر الفرات العظيم" هو أحد األربعة أنهار التي في الجنة )تك ( "ن1)

الضائع الذي فقده اإلنسان بحسد إبليس له. كما أنه الحدود الفكرية ألرض إسرائيل، من مصر حتى 

الفرات، وهذه الحدود تحققت مرة  واحدة  في أيام داود النبي ألنه استطاع أن يصل من مصر إلى 

فرات. كما أن عن طريق نهر الفرات كان يأتي األعداء على إسرائيل من المشرق، وكل الضربات. ال

تاريخيًّا األشوريون والبابليون والفرس، أعداء إسرائيل، كلهم أتوا من نهر الفرات. فكان هللا تأديبه 

لباب كان عند عند للشعب اإلسرائيلي يفتح هذا الباب فيدخل األعداء، وعندما يرحمهم يُغلقه؛ فهذا ا

 اإلسرائليين هو الحروب اآلتية عليهم.

" πληγἡ( في الترجمة السبعينية اليونانية للعهد القديم العبري، في سفر الخروج استخدمت كلمة "2)

التي معناها "لعنة" بمعنى "ضربة"، لكل ضربة من الضربات العشر. وهنا رأى يوحنا أن هذه 

كلمة التي ذكرت في الترجمة السبعينية، ولم يستخدم الكلمة الثالث هي ضربات فاستخدم هذه ال

 (.12" المعربة بكلمة "َوْيٌل" )اآلية οὐαὶاليونانية "
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح العاشر

َماِء، ُمتََسْرباِلً  -1 ثُمَّ َرأَْيُت َمالًَكا آَخَر قَِويًّا نَاِزالً ِمَن السَّ

بَِسَحابٍَة، َوَعلَى َرْأِسِه قَْوُس قَُزَح، َوَوْجهُهُ َكالشَّْمِس، َوِرْجالَهُ 

 َكَعُمودَْي نَاٍر.

( من األصحاح الحادي عشر توجد رؤيا 14 -1صحاح العاشر وفي اآليات )في األ

وهي غير مرتبطة بالرؤيا الخاصة بالمالئكة السبعة  تتعلق بسفر صغير، أخرى ليوحنا

 الذين يقفون أمام هللا وقد أُعطوا منه سبعة أبواق. 

( 9و 8ين )أي بعد رؤياه في األصحاح "،ثُمَّ َرأَْيتُ " ( يقول يوحنا:1في اآلية )

مثل هذا  "،َمالَك ا آَخَر قَِويًّا نَاِزال  ِمَن السََّماءِ " لضربات المالئكة الستة. ثم يقول هنا:

يبي ِن أن هذا المالك ليس هو المذكور  "،آَخرُ "(. قوله هنا: 1:5المالك ذُكر في )رؤ 

منه سبعة أبواق هناك، كما أنه هو غير المالئكة السبعة الذين يقفون أمام هللا وقد أُعطوا 

يشير إلى أن هذا المالك نزل بأمر إلهي. "، فِمَن السََّماءِ  نَاِزلٌ "(. وكونه 2:8)رؤ 

  .تشير إلى السماء غير المنظورة"السماء" المذكورة هنا 

 ".ُمتََسْرباِل  بَِسَحابَةٍ ": قولفيوصفه للمالك النازل من السماء،  يُكمل يوحنا هناو

كما أنها ترمز لمجد هللا، كما  يم تشير إلى حلول هللا وحضورهلقد"السحابة" في العهد ا

(، وهذا يعني هنا أن هذا المالك مشمول بمجد هللا، كما أن هذا 15:7قيل في )رؤ 

َوَعلَى ": كما يقولالوصف يدل على أنه ذو طبيعة غير ظاهرة وغير منظورة للبشر. 

ليكون عالمة ميثاق مة سالم أعطاها هللا لنوح، و عاله "قَُزحِ القَْوُس " ".قَْوُس قَُزحَ  َرأِْسهِ 

(، وهذا يشير هنا إلى أن المالك يحمل 13:9بين هللا وبين األرض، كما ذُكر في )تك 

ا يرسالة سالم وطمأمينة إلى األبرار.  وهذا يدل على ، "َوَوْجُههُ َكالشَّْمِس " :قولوأيض 

ة؛ ألنه يستمد هيئته النيرة، أي نقاء طبيعته ونورانيتها وعلى أنه ذو هيئة إلهية ونير

وهذا يشير ، "َوِرْجالَهُ َكعَُمودَْي نَارٍ ": قولثم ي .ه الدائم في حضرة هللالمعانه، من وجود

إلى حضورات المالئكة وظهوراتهم ألجل تنفيذ األوامر اإللهية؛ ألن المالئكة ليس لهم 

جساد غير هيولية، أي رجالن للمشي وال أعضاء جسدية كاإلنسان ألنهم مخلوقات ذات أ

 أجساد ليست ثقيلة كأجساد البشر. هذه التشبيهات كلها تشبيهات مجازية.

وفي "، َكأَنَُّهَما َمْحِميَّتَاِن فِي أَتُونٍ  ...ِرْجالَهُ " يوحنا ابَن اإلنسان ( رأى15:1في )رؤ 

. "َزحَ قَْوُس قُ " ( رأى حول العرش3:4وفي )رؤ  "،َوْجُههُ َكالشَّْمِس "( رأى 16:1)رؤ 
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َعلَى َرأِْسِه قَْوُس قَُزَح، َوَوْجُههُ َكالشَّْمِس، " ( رأى يوحنا هذا المالك1هنا في اآلية )و

فهذه الصفات كلها التى لشبه ابن اإلنسان، المسيح يسوع، كلها  ".َوِرْجالَهُ َكعَُمودَْي نَارٍ 

رين أن المذكور لهذا رأى بعض المفس ،هنا المالك هذا تتشابه مع الصفات المنسوبة إلى

ثُمَّ َرأَْيُت َمالَك ا " (:1هنا هو المسيح، وهذا غير مقبول؛ ألن يوحنا يقول هنا في اآلية )

  ".من السماء نازال   شبه ابن اإلنسان" :ولم يقل "،آَخَر قَِويًّا نَاِزال  ِمَن السََّماءِ 
 

ُه اْليُْمنَى َعلَى َوَمَعهُ فِي يَِدهِ ِسْفٌر َصِغيٌر َمْفتُوٌح. فََوَضَع ِرْجلَ  -2

 اْلبَْحِر َواْليُْسَرى َعلَى األَْرِض.

َوَصَرَخ بَِصْوٍت َعِظيٍم َكَما يَُزْمِجُر األََسُد. َوبَْعَد َما َصَرَخ  -3

ْبَعةُ بِأَْصَواتِهَا. ُعودُ السَّ  تََكلََّمِت الرُّ

ا َمْكتُوب ا َوَرأَْيُت َعلَى يَِميِن اْلَجاِلِس َعلَى الْ "ل يوحنا ا( ق2-1:5في )رؤ  عَْرِش ِسْفر 

ا بَِسْبعَِة ُختُومٍ  كل  الَحَمل وكانت توجد ضربات بعد فتح "،ِمْن دَاِخل َوِمْن َوَراٍء، َمْختُوم 

َوَمعَهُ " يقول يوحنا عن المالك النازل من السماء:ف( 2في اآلية )أما هنا  .ختم من الختوم

شير إلى أن هذا السفر محدود، وهو ي "،ٌر َصِغيرٌ ِسفْ " قوله. "فِي يَِدِه ِسْفٌر َصِغيٌر َمْفتُوحٌ 

ليس تاريخ البشر بشكل عام بل هو جزء منه؛ ألن الدينونة صارت على األبواب وبقيت 

كما نون هو زمن يسير. نبوات قليلة لم تتحقق بعد، وصار ما بقَي من زمن يتحمله المؤم

لك كما أقسم تحدث اآلن، ذالسفر "مفتوح"، وهذا يعني أنه يحوي كشف ا ألحداث سوف أن 

بمعنى أن هذا السفر الصغير  "،بَْعدُ  َزَمنٌ  أَْن الَ يَُكونَ " بقوله: (6المالك في اآلية )

  ( إلى آخر السفر.11من األصحاح ) يتضمن األحداث التي ستذكر ابتداء  

ِر َواْليُْسَرى فََوَضَع ِرْجلَهُ اْليُْمنَى َعلَى اْلبَحْ " :عن المالك (2في اآلية ) ثم يقول يوحنا

ن كبر حجم المالك وأنه في وضع ثبات. وألن خلفية يوحنا يبي  وهذا  ،"َعلَى األَْرِض 

خلفية يهودية فقد أخذ هذه الصورة للمالك من التعاليم اليهودية حول المالئكة، التي تذكر 

ا كبيرة ضخمة، لذلك يمكنهم الوقوف واضعين إحدى أرجلهم على  أن المالئكة لها أحجام 

كان جماعة اليهود المتوحدين الذين يُسمون "األنقياء"، واألرض واألخرى على البحر. 

يقال إن يوحنا المعمدان كان متوحد ا معهم، كانوا يؤمنون بوجود مالك كبير يسمى "أمير 

ربما توجد  .قََمران في منطقة كهوف في صحراء األردنوهؤالء كانوا يعيشون  النور"،

  عبرية. يوحنا خلفيته ؛ ألنهنا نفس الصورة

 .َوَصَرَخ بَِصْوٍت َعِظيٍم َكَما يَُزْمِجُر األََسدُ " ( يقول يوحنا عن المالك:3في اآلية )

ُعودُ السَّْبعَةُ بِأَْصَواتَِها الصورة هنا هي صورة حاجب الملك  ".َوبَْعدَ َما َصَرَخ تََكلََّمِت الرُّ

  هنا بالمثل المالك ،يتكلم الملكوٍت عظيم بالسكوت ثم الذي يصرخ على الجميع بص
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ُعودُ السَّْبعَةُ " ُعودُ السَّْبعَةُ " ".بَْعدَ َما َصَرَخ تََكلََّمِت الرُّ أداة التعريف "الـ"، بمعرفة  "الرُّ

وهذا يشير إلى رعود محدَّدة وليست أية سبعة رعود، أو أنها صدى. وكون عددها 

يدل على أنها صوت هللا اآلب الذي هو كمالها وتمامهما، وهذا يرمز إلى فهذا "سبعة"، 

بُّ أَْرَعدَ ِمَن السََّماِء، َواْلعَِليُّ أَْطلََق َصْوتَهُ "الكمال والملء، كما قيل في المزامير:   "الرَّ

)أي  ِه"يُْرِعدُ بَِصْوتِ  هللاُ ... اْسَمعُوا َسَماع ا َرْعدَ َصْوتِهِ "(، وفي سفر أيوب: 13:17)مز 

لرعود "سبعة"، أي صوت هللا، مستوحى من سفر المزامير حيث هذا العدد ل(. و2:37-5

ب ِ "ت الرب، بالقول: ايُذكر فيه سبعة أصو ب ِ .. .َعلَى اْلِميَاهِ  َصْوُت الرَّ .  َصْوُت الرَّ يٌّ ِ قُو 

ب ِ  ب ِ ُكلُّهُ َجالٌَل.  َصْوُت الرَّ ُم األَْرزِ  َصْوُت الرَّ ب ِ ... يَُحط ِ . ارٍ يَْقدَُح لُُهَب نَ َصْوُت الرَّ

ب ِ  يَّةَ  َصْوُت الرَّ ب ِ ... ِمْن يَُزْلِزُل اْلبَر ِ في (. 11-3:28)مز  "يَُول ِدُ تُْجِهُض اإِليَّلَ  َصْوِت الرَّ

كنيستنا األرثوذكسية أُدخل هذا المزمور في صلوات عيد الظهور اإللهي )الغطاس(. 

ُعودُ السَّْبعَةُ تَكَ "، قال بصوته وألن يوحنا ال يستطيع أن يقول أن هللا اآلب تكلم لََّمِت الرُّ

 ".بِأَْصَواتَِها
 

ْبَعةُ، ُكْنُت ُمْزِمًعا أَْن أَْكتَُب،  -4 ُعودُ السَّ َوبَْعدَ َما تََكلََّمِت الرُّ

َماِء قَائاِلً، اْختِْم َعلَى َما تََكلََّمْت بِِه  فََسِمْعُت َصْوتًا ِمَن السَّ

ْبَعةُ َوالَ تَْكتُْبهُ. ُعودُ السَّ  الرُّ

ُعودُ السَّْبعَةُ، ُكْنُت ُمْزِمع ا أَْن أَْكتَُب، " ( يقول يوحنا:4اآلية ) في َوبَْعدَ َما تََكلََّمِت الرُّ

ُعودُ السَّْبعَةُ  ،هللا اآلب تكلم هنا بعد أن ".فََسِمْعُت َصْوت ا ِمَن السََّماءِ  ، يقول يوحنا: الرُّ

 ،"فََسِمْعُت َصْوت ا ِمَن السََّماءِ " :يقول  اآلب."، أي ما تكلم به هللاُكْنُت ُمْزِمع ا أَْن أَْكتُبَ "

. ال يستطيع أن يقول إنه سمع هللا في مجد إلوهيتههذا الصوت هو صوت هلل اآلب وهو 

ُعودَ ا فََسِمْعتُ "ولم يقل  ا  "السَّْبعَةَ  لرُّ ألن هناك قول عليه  صوت هلل اآلب؛التي هي أيض 

فهو يعطي  ومفزعة.تكون شديدة وعالية  وصوت الرعود يعمل به،و ويفهمه أن يسمعه

ا أكثر  ، الذي هو صوت الصوت هذا إنه سمع هنا ثم يقول .داللة على الشيء نفسهصور 

ُعودُ السَّْبعَةُ َوالَ تَْكتُْبهُ  ،قَائاِل  " :هلل اآلب "، بمعنى "احفظ على اْختِْم َعلَى َما تََكلََّمْت بِِه الرُّ

ا أَْنَت يَا دَانِيآُل "ما أُمر الرب دانيال النبي، بقوله له: ذلك ك ما تكلمُت به وال تكتبه". أَمَّ

ْفَر إِلَى َوْقِت الن َِهايَةِ  في سفر  هناقت النهاية" و"(. 4:12)دا  "فَأَْخِف اْلَكالََم َواْختِِم الس ِ

 .(7كما سيُذكر في اآلية ) "،ِسرُّ هللاِ " قد تمحينها يكون في أيام المالك السابع  الرؤيا هو
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َواْلَمالَُك الَِّذي َرأَْيتُهُ َواقِفًا َعلَى اْلبَْحِر َوَعلَى األَْرِض، َرفََع  -5

َماِء.  يََدهُ إِلَى السَّ

َماَء َوَما فِيهَا  -6 ِ إِلَى أَبَِد اآلبِِديَن، الَِّذي َخلََق السَّ ْقَسَم بِاْلَحي 
َوأَ

 بَْعدُ. َزَمنٌ  الَ يَُكونَ  أَنْ  فِيهَا َواْلبَْحَر َوَما فِيِه، َواألَْرَض َوَما

َق،  -7 ْن يُبَو ِ
ابِع، َمتَى أَْزَمَع أَ  َوتَمَّ بَْل فِي أَيَّاِم َصْوِت اْلَمالَِك السَّ

َر َعبِيدَهُ األَْنبِيَاَء.  ِسرُّ هللِا، َكَما بَشَّ

لَى األَْرِض، َواْلَمالَُك الَِّذي َرأَْيتُهُ َواقِف ا َعلَى اْلبَْحِر َوعَ " ( يقول يوحنا:5في اآلية )

م، كما سَ رفع اليد إلى السماء هو للطلب من هللا أو للدعاء هلل أو للقَ  ".َرفََع يَدَهُ إِلَى السََّماءِ 

ِ إِلَى أَبَِد اآلبِِدينَ " (:6في اآلية )عن المالك  بعد ذلك يوحنايقول  الَِّذي َخلََق ، َوأَْقَسَم بِاْلَحي 

هو داللة على سلطان هلل ، وهذا القََسم "َما فِيَها َواْلبَْحَر َوَما فِيهِ السََّماَء َوَما فِيَها َواألَْرَض وَ 

ِ َماِلِك السََّماِء "ذلك كما يقول أبرام لملك سدوم:  .اآلب ِ اإِللِه اْلعَِلي  ب  َرفَْعُت يَِدي إِلَى الرَّ

ِ إِلَى أَبَِد اآل" كما أن هذا القَسم للمالك .(22:14)تك  "َواألَْرِض  هو للتأكيد  "بِِدينَ بِاْلَحي 

 أَْن الَ يَُكونَ ": هنا وذلك بقوله ،األمور المكتوبة في السفر الصغيرعلى وجوب إتمام 

كلمة  ".ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται"ورد في النص اليوناني  ه هذاقول "،بَْعدُ  َزَمنٌ 

"، والتي تعني "الوقت بشكل عام"، كما χρόνοςوردت في النص اليوناني "" نٌ مَ زَ "

 (.6:1ذُكرت في )رؤ  "إِلَى أَبَِد اآلبِِدينَ " عبارة(. 3:1ر في )رؤ ذك

    هذا هو  بقوله ،"فِي أَيَّاِم َصْوِت اْلَمالَِك السَّابعِ َبْل " المالك: يقول (7في اآلية )

قَ " . ثم يقول:حقق النهايةتزمن ت دل علىي ِ  "، قوله هذاِسرُّ هللاِ  َوتَمَّ ، َمتَى أَْزَمَع أَْن يُبَو 

ق أن السابع المالك أزمع متى مَّ أن سر هللا يكون قد تَ يعني  ِ ِق ، أي يُبَو     قبل أن يُبَو 

ِق.المالك السابع وليس لحظة  ق أو بعد أن يُبَو  ِ ورد في النص  "ِسرُّ هللاِ  َوتَمَّ " قوله أن يُبَو 

باليونانية  ،"تَمَّ " كلمة ."καὶ ἐτελέσθη τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ" اليوناني

"ἐτελέσθη"،  (، وهي 7:20( و)رؤ 1:15الماضي، وقد ذُكرت في )رؤ في حالة هي

  ."مَ تِ "يَ  بمعنى "τελέω"المضارع  مشتقة من الفعل

عبيده  به بشر هللا هل هذا السر ".ِسرُّ هللاِ، َكَما بَشََّر َعبِيدَهُ األَْنبِيَاءَ  َوتَمَّ " قول المالك

عبيده األنبياء في العهد الجديد؟ مهما كان هذا اإلعالن  به بشر األنبياء في العهد القديم؟ أم

ِسرُّ  تَمَّ " الُمعطى من هللا ألنبياء العهد القديم أو ألنبياء العهد الجديد يقول المالك هنا إنه

هذا السر في العهد الجديد يرتبط و .أو "سر الملكوت" "، الذي هو "سر ملكوت هللا"هللاِ 

الكنيسة بمؤمنيها تصلي و لمسيح يبدأ تحقق ملكوت هللا.وبأن في ا ،بشخص يسوع المسيح

ا إلى هللا:  والملكوت ال يأتي، لكن هللا يرسل هذا المالك القوي "، ِليَأِْت َملَُكوتُكَ "دائم 



- 161 - 
 

اء سفر الرؤيا، إن عليهم أن يكونوا متأكدين من النازل من السماء ليقول للمؤمنين به، قُرَّ 

وهذه أخروية  وا؛ ألن الملكوت بدء بتجسد يسوع المسيح،أن الملكوت أتى وعليهم أن يثبت

. ، وهذه أخروية مستقبليةلكنه لم يأِت بعد بتمامه لكنه سيَكُمل عند مجيئه الثاني محققة،

فسر ملكوت هللا حاضر في المسيح وفي الكنيسة، كما في الوقت نفسه منتظر بملئه في 

 األيام األخيرة.
 

ْوُت الَِّذي ُكْنتُ  -8  َوقَالَ اِء َكلََّمنِي أَْيًضا  قَْد َسِمْعتُهُ ِمَن السَّمَ َوالصَّ

ِغيَر اْلَمْفتُوَح فِي يَِد اْلَمالَِك اْلَواقِِف َعلَى  ْفَر الصَّ اْذهَْب ُخِذ الس ِ

 اْلبَْحِر َوَعلَى األَْرِض.

ِغيَر. َفقَاأَْعِطنِي ال إِلَى اْلَمالَِك قَائاِلً لَهُ، فََذهَْبتُ  -9 ْفَر الصَّ  َل لِيس ِ

ا، َولِكنَّهُ فِي فَِمَك يَُكوُن ُحْلًوا  ُخْذهُ َوُكْلهُ، فََسيَْجَعُل َجْوفََك ُمرًّ

 َكاْلَعَسِل.

ِغيَر ِمْن يَِد اْلَمالَِك َوأََكْلتُهُ، َفَكاَن فِي َفِمي  -10 ْفَر الصَّ فَأََخْذُت الس ِ

 ا.ُحْلًوا َكاْلَعَسِل. َوبَْعدَ َما َأَكْلتُهُ َصاَر َجْوفِي ُمرًّ 

يَِجُب أَنََّك تَتَنَبَّأُ أَْيًضا َعلَى ُشُعوٍب َوأَُمٍم َوأَْلِسنَةٍ  فَقِيَل لِي، -11

 َوُملُوٍك َكثِيِريَن.

ا" ( يقول يوحنا:8في اآلية ) ْوُت الَِّذي ُكْنُت قَدْ َسِمْعتُهُ ِمَن السََّماِء َكلََّمنِي أَْيض   َوالصَّ

غِ  َوقَالَ  ْفَر الصَّ هذا الصوت هو صوت هللا اآلب  "،يَر اْلَمْفتُوَح فِي يَِد اْلَمالَكِ اذَْهْب ُخِذ الس ِ

أَْعِطنِي  ،فَذََهْبُت إِلَى اْلَمالَِك قَائاِل  لَهُ " :يوحنا يقول (9في اآلية )و(. 4المذكور في اآلية )

ِغيَر. فَقَاَل ِلي ْفَر الصَّ ا، َولكِ  ،الس ِ        نَّهُ فِي فَِمَك يَُكوُن ُخْذهُ َوُكْلهُ، فََسيَْجعَُل َجْوفََك ُمرًّ

ا َكاْلعََسلِ  ا معه دخل في  حزقيالمثله مثل ذلك  ."ُحْلو  الذي حالما سمع صوت ا متكلم 

فَفَتَْحُت فَِمي فَأَْطعََمنِي ذِلَك . يَا اْبَن آدََم... ُكْل هذَا الدَّْرجَ "الروح، وسمع هللا قائال  له: 

 "ْوفََك ِمْن هذَا الدَّْرجِ... فَأََكْلتُهُ فََصاَر فِي فَِمي َكاْلعََسِل َحالََوة  َوقَاَل ِلي... َواْمألْ جَ . الدَّْرجَ 

إال أن هناك فارق ا بين حزقيال النبي وبين يوحنا؛ ألن عند كل ٍ من حزقيال  (،3-1:3 )حز

أما يوحنا فكان السفر حلو المذاق في فمه لكن في جوفه  ه،السفر كان حلو المذاق في فم

ا. وهذا يبي ِن أن يوحنا في البداية سيُسر ألنه أصبح نبيًّا وأن عليه أن يتنبأ، ثم بعد كان مرًّ 

ا. ودعوة النبوة  حزقيال هي لتَقَبُّله النبوة سوف تكون النتيجة ُمحزنة  له ألن هناك دمار 

 َعلَى ُشعُوبٍ َوأَُممٍ "للتنبؤعلى الشعب اإلسرائيلي، كما أن دعوة النبوة ليوحنا هي للتنبؤ 

 (. 11)اآلية  "َوأَْلِسنٍَة َوُملُوٍك َكثِيِرينَ 
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"النبوة" هي كلمات وعمل، فالنبي هو نفسه وحياته هي نبوة، ألن حياة النبي هي 

د عذاب أُمته، وهذا نجده عند حزقيال النبي ) ( وعند إرميا 17-9:4مأساة ألنه بعذابه يُجس ِ

شعبه، فهو يُمثل عالقة الشعب (. كما أن النبي في حياته هو عالمة ل9-1:16النبي )

هذه العالمة؛ ألن هللا أمره أن يتزوج  اإلسرائيلي مع هللا، فالنبي هوشع في حياته َمثَّلَ 

زانية وطلب منه أن يغفر لها زناها، غير أنه بعد مسامحته لها وزواجه منها لم تكن أمينة  

النبي ما اختبره هللا مع  له، لكن هللا طلب منه مرة  أخرى أن يغفر لها. بهذا اختبر هوشع

مملكة إسرائيل التي خطبها لنفسه، أي اتخذ شعبها خاصته، والتي بعد أن عرفته 

(. ويوحنا 3و 2و 1وسامحها خانته والتصقت بآلهة ومعبودات الشعوب األخرى )هو 

لديه نفس خبرة كل ٍ من حزقيال النبي وإرميا النبي بأن النبوة التي سيتنبأ بها هي نبوة 

ة لكل األرض ولكل الشعوب والملوك. والنبي هو رجل غير سعيد وغير مقبول محزن

علم إن الذين يشهد لهم ال يَ من بني جنسه، ألنه ال يتحاشى عدم سعادة سامعيه، كما 

. هنا ُصْلب النبوة، ألن لَمِلكهم الحقيقي ويبغضون رسله هلل يلتفتون إليه وال يخضعون

ا في البداية تكو ن حلوة  كالعسل، ولكنها عاجال  أم آجال  ستكون مرة، كلمة هللا دائم 

جب ومرارة وا ،ومصدر حالوتها ومصدر مرارتها هو هللا، حالوة تَلَق ِي الكلمة من هللا

النبوة بالعقاب ومرارة  ،حالوة إعالن الخالص الذي من هللا .َحْمل الخدمة النبوية من هللا

 من هللا. لرفضومرارة إعالن ا ،هللاار من حالوة إعالن االختي .والدمار من هللا

 καὶ"     ". قوله هذا وردت في النص اليونانيفَِقيَل ِلي" قول يوحنا:ي (11في اآلية )

λέγουσίν μοι" هو هللا  قال له المجهول التي تشير إلى أن الذي المبني بصيغة، وهو

ا َعلَى ُشعُوٍب َوأَُمٍم يَِجُب أَنََّك تَتَ " ليوحنا: اآلب اآلب وليس المالك. وقد قال هللا ُ أَْيض  نَبَّأ

َواْمِض "ذلك كما طلب الرب من حزقيال النبي، بقوله له:  "،َوأَْلِسنٍَة َوُملُوٍك َكثِيِرينَ 

، إِْن َسِمعُ  بُّ  وااْذَهْب إِلَى اْلَمْسبِي ِيَن، إِلَى بَنِي َشْعبَِك، َوَكل ِْمُهْم َوقُْل لَُهْم هَكذَا قَاَل السَّي ِدُ الرَّ

( ليست دعوة  ثانية ، 11هذه الدعوة ليوحنا للنبوة في اآلية )(. 10:3)حز  "َوإِِن اْمتَنَعُوا

ألنه سبق وأن دُعي للنبوة في األصحاح األول، بل هي تذكرة له بأنه سبق له وأن دُعي  

  للنبوة.

ا َعلَ " (:11ليوحنا في اآلية ) اآلب بقول هللا ُ أَْيض  ى ُشعُوٍب َوأَُمٍم يَِجُب أَنََّك تَتَنَبَّأ

 انتهت هذه الرؤيا ومن األصحاح التالي ستبدأ رؤيا جديدة. "،َوأَْلِسنٍَة َوُملُوٍك َكثِيِرينَ 
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح الحادي عشر

هللِا هَْيَكَل  قُْم َوِقسْ  ،َوقِيل .ثُمَّ أُْعِطيُت قََصبًَة ِشْبَه َعًصا -1

اِجِديَن فِيِه.  َواْلَمْذبََح َوالسَّ

ا الدَّاُر الَّتِي هَِي َخاِرجَ  -2  فَاطَْرْحهَا َخاِرًجا َوالَ  هَْيَكِل،الْ  َوأَمَّ

تَقِْسهَا، ألَنَّهَا َقْد أُْعِطيَْت لأِلَُمِم، َوَسيَدُوُسوَن اْلَمِدينَةَ اْلُمَقدََّسةَ 

 اْثنَْيِن َوأَْربَِعيَن َشْهًرا.

قوله هذا بتصريف المجهول، الذي يشير إلى  "،أُْعِطيتُ " ( يقول يوحنا:1في اآلية )

ا" قوله:المالك. من هللا اآلب بواسطة  أن الفاعل هو هللا، أي أنه أُعطيَ   "،قََصبَة  ِشْبهَ َعص 

 ثم يقول: .اس هنا هو قياس إلهي وليس بشري اقصبة شبه عصا القياس؛ ألن القي أي

 بتصريف وه "،λέγων" ورد في النص اليوناني "قِيل" قول يوحنا"، قُْم َوقِْس  َوقِيل"

ب الذي سمعه في يوحنا من هللا اآللموجه  مرهذا األوهذا يشير إلى أن  لمجهولل المبني

( الذي هو 3:7يقابل "الختم" )رؤ  هو بأمر إلهي، وهو "القياس" هناإن (. 8:10)رؤ 

هو هلل وما هو  بأمر إلهي الشيء الُمقاس . بالمثل هناأي إنه خاص هلل ،عالمة تََملُك هللا

 غير ُمقاس ال يخص هللا. صورة القياس هنا مستوحاة من رؤيا حزقيال النبي بقوله: 

ُجِل َقَصبَةُ اْلِقيَاِس... فَقَاسَ وَ " (، 5:40)حز  "إِذَا بُِسوٍر َخاِرَج اْلبَْيِت ُمِحيٍط بِِه، َوبِيَِد الرَّ

  . فََرفَْعُت َعْينَيَّ َونََظْرُت َوإِذَا َرُجٌل َوبِيَِدهِ َحْبُل قِيَاٍس "ومن رؤيا زكريا النبي بقوله: 

 "َل ِلي ألَقِيَس أُوُرَشِليَم... َوإِذَا بِاْلَمالَِك الَِّذي َكلََّمنِي قَْد َخَرجَ فَقُْلُت إِلَى أَْيَن أَْنَت ذَاِهٌب. فَقَا

(. القياس عند كل من حزقيال النبي وزكريا النبي تم على يد مالك، أما هنا 2و 1:2)زك 

في سفر الرؤيا فإنه تم على يد النبي يوحنا كاتب سفر الرؤيا. كما أن القياس عند كل من 

 ظ.أما هنا في سفر الرؤيا فهو للحف كريا هو للتدمير،حزقيال وز

                 ، باليونانية"ككل ( توجد صورة لـ"هيكل أورشليم2و1)في اآليتين 

"τὸ ἱερὸν"، ورد في النص اليوناني  "هللا هيكل" عبارة (1)في اآلية . (1)بأقسامه

"τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ"، اليوناني االسم "ναὸν" اليوناني سماال مشتقة من          

"ὁ ναὸς" ومدخل الهيكل الداخلي  ،"هيكل هللا" أو ،"الداخلي "الهيكل هو يالذ

 هيكلهو قسم من أقسام  "هيكل هللا" أو ،"الهيكل الداخلي"و". πρὸναὸςباليونانية "

 فيهالذي  "ἅγιον τὸ"" القدس"يضم و ،"τὸ ἱερὸν" أورشليم وليس الهيكل ككل
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خبز موائد و" "τὸ θυσιαστήριον τοῦ θυμιάματος" "البخور مذبحو" "المنارة"

 ،"ἅγια ἁγίων"" األقداس قُْدس" كما يضم .("τῶν ἄρτων" خبز التقدمة)" التقدمة

المغشى بالذهب من كل  "τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκη" "تابوت العهد"حيث يوجد 

لوحا "أفرعت والتي  "عصا هارون"من الذهب و الذي "الَمن قسط" داخله الذي جهة

  وكان يدخله رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة. ؛"العهد
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 ."هللاِ َواْلَمْذبََح َوالسَّاِجِديَن فِيهِ  هَْيَكلَ  قُْم َوقِسْ "ليوحنا:  هللا اآلبقال  (1)اآلية في 

 وهؤالءهللا،  خدام قُدس رؤساء الكهنة هم الشيوخ ،هلل" هيكلفي "  فِيِه"، أيونَ دُ اجِ السَّ "

ا" الذين يقومون بالخدمة سبوت العام كله إلتمام شعائر  هم "األربعة وعشرون شيخ 

ل شعب هللا"، كما ذُِكر في مَ والذين يمثلون "الكنيسة ككل"، أي "ُمجْ " هللا "هيكلخدمة 

"مذبح  هوو ،"τὸ θυσιαστήριον"ورد في النص اليوناني  "المذبح"و (.4:4)رؤ 

 "األقداس "قُْدسالموجود داخل  (τὸ θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων) البخور"

الموجود  (τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων) "اْلُمْحَرقَةمذبح وليس "

او ،هيكل هللا رجاالتي خ في الدار         في ليوحنا هللا اآلب بقول التي طرحت خارج 

ا الدَّاُر الَّتِي ِهَي َخاِرَج الَهْيَكلِ : "(2)اآلية  افَ  ،َوأَمَّ في  تورد" الدار". "اْطَرْحَها َخاِرج 

الذي  "τοῦ ναοῦ"ورد في النص اليوناني  ""الهيكلو ،"τὴν αὐλὴνالنص اليوناني "

 الُمقَاس بأمر إلهيالشيء يعني أن  هللا اآلب هذا القول .الهيكل الداخلي هيكل هللا، أي هو

والمذبح  هيكل هللاي هو الذ، اإللهية ةتعنايب هو إلهي كامل وأنه يخص هللا ومحفوظ منه

خارج العناية  وه، منه الشيء المطروح وغير الُمقاس بأمر إلهيأما  الساجدين فيه.و

 .نسحسب دَ يُ منه و ةمحفوظ وغير هخصياإللهية وال 

ا الدَّارُ ": (2)اآلية  في ليوحنا يقول هللا اآلبكما  ا َوالَ تَِقْسَها ...َوأَمَّ ، فَاْطَرْحَها َخاِرج 

ا َسيَدُوُسوَن اْلَمِدينَةَ اْلُمقَدََّسةَ اثْنَْيِن َوأَْربَِعينَ و ،قَْد أُْعِطيَْت ِلألَُممِ  ألَنََّها لفظة  ".َشْهر 

"األمم"، في العهد القديم تشير إلى الشعوب عبدة األصنام من غير الشعب اليهودي الذي 

 وية المذكور فيأتباع الوحش الصاعد من الها هم يعبد هللا، أما هنا فالمقصود بـ"األمم"

من عالمات  هو اآلب هذا القول هللهي مدينة اورشليم.  المدينة المقدسة""و .(7اآلية )

َوتَُكوُن أُوُرَشِليُم َمدُوَسة  ِمَن األَُمِم، "المجيء الثاني للمسيح التي ذكرها هو نفسه، بقوله: 

َل أَْزِمنَةُ األَُممِ   اثْنَْيِن َوأَْربَِعينَ " (2)اآلية  في نية(. هذه المدة الزم24:21)لو  "َحتَّى تَُكمَّ

ا     َويَتََكلَُّم ... َويَقُوُم بَْعدَُهْم آَخرُ "مستوحاة من رؤيا دانيال النبي، بقول الرب:  "َشْهر 

 ِ يِسي اْلعَِلي  ِ َويُْبِلي قِد ِ  "ْصِف َزَمانٍ َويَُسلَُّموَن ِليَِدِه إِلَى َزَماٍن َوأَْزِمنٍَة َونِ ... بَِكالٍَم ِضدَّ اْلعَِلي 

ِ إِلَى األَبَِد إِنَّهُ "قوله: وب(، 25و24:7)دا  ُجَل الالَّبَِس اْلَكتَّاِن... َوَحلََف بِاْلَحي  فََسِمْعُت الرَّ

(. 7:12)دا  "إِلَى َزَماٍن َوَزَمانَْيِن َونِْصٍف. فَإِذَا تَمَّ تَْفِريُق أَْيِدي الشَّْعِب اْلُمقَدَِّس تَتِمُّ ُكلُّ هِذهِ 

ِإلَى َزَماٍن "و"، إِلَى َزَماٍن َوأَْزِمنٍَة َونِْصِف َزَمانٍ " المدة الزمنية عند دانيال النبي هذه

ترمز إلى "سنة وسنتين ونصف سنة"، وتساوي باأليام  "،َوَزَمانَْيِن َونِْصفٍ 

ا ١٢٦٠=١٨٠+٧٢٠+٣٦٠  ، وباألشهر(2)وبالسنين "ثالث سنوات ونصف" ،يوم 

ا" وهي     " َسيَدُوُسوَن اْلَمِدينَةَ اْلُمقَدََّسةَ "األمم  المدة التي فيها  "اثنين وأربعين شهر 

التي سيتعرض خاللها المؤمنون لالضطهاد.  (14:21)لو  "أَْزِمنَةُ األَُممِ ؛ إنها "(2اآلية )
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ا"، التي تساوي  ا، هي في نفس الوقت زمن  1260كما أن "االثنين وأربعين شهر  يوم 

ا زمن الكنيسة المجتمعة على  كما أنها ،(3)في اآلية  شهود المسيح، كما سيُذكر أيض 

الكنيسة في خطر (. وبعد هذه المدة لن تكون 14و6:12األرض، كما سيُذكر في )رؤ 

ألنها محفوظة من هللا، ألنها ُمقاسة. بمعنى أنه بالرغم من كل الضيقات ستظل الكنيسة 

م. كما إن الكنيسة ليست هي فقط بمؤمنيها مجتمعة ، وال يمكن ألي عدو أن ينتصر عليه

 مجتمعة، بل هي اآلن الشاهدة لألمم. 

ُ فِيَها  دُوسُ تَ سَ "التي عن المدة الزمنية "ثالث سنوات ونصف"،  اْلَمِدينَةَ  مِ مَ اأْل

ا" تس والتي "،اْلُمقَدََّسةَ  ا. "الثالثة ونصف"  1260تساوي واوي "اثنين وأربعين شهر  يوم 

   والملء، أي أن هذه المدة الزمنية ال رمز إلى الكمال هي نصف الرقم سبعة الذي ي

تمثل كمال األزمنة وتمامها، بل هي نصف الزمان وليس إلى األبد، كما قال يسوع 

  لَْم يَُكْن ِمثْلُهُ ُمْنذُ اْبتِدَاِء اْلعَالَِم إِلَى اآلَن َولَْن  ألَنَّهُ يَُكوُن ِحينَئٍِذ ِضيٌق َعِظيمٌ "المسيح: 

ُر تِْلَك األَيَّامُ . يَُكونَ  ْر تِْلَك األَيَّاُم لَْم يَْخلُْص َجَسدٌ. َولِكْن ألَْجِل اْلُمْختَاِريَن تُقَصَّ  "َولَْو لَْم تُقَصَّ

ا" تساوي (. بنفس المعنى 22:24)مت  ( أي تساوي 1-7× ) 7"االثنان وأربعون شهر 

 ὁ) إلى "ضد المسيح"وهو يرمز  أنه  أقل من الكمال، أي 7أقل من الرقم  6الرقم  .6×7

ἀντίχριστος) (antichrist)زمن  إنها ،ة الزمنية هي مدة المحنة األخيرة. وهذه المد

يَُّها األَْوالَدُ "أَ يوحنا في رسالته األولى:  كما يقول ،الذي هو "ابن الهالك" "ضد المسيح"

ِضدَّ  َكثِيُرونَ يَأْتِي، قَْد َصاَر اآلَن  ِضدَّ اْلَمِسيحِ ِهَي السَّاَعةُ األَِخيَرةُ. َوَكَما َسِمْعتُْم أَنَّ 

يقول بولس الرسول:  وكما (،18:2 يو1) ". ِمْن ُهنَا نَْعلَُم أَنََّها السَّاَعةُ األَِخيَرةُ اْلَمِسيحِ 

ا أَْو َما يُْدَعى إِ  ُم َواْلُمْرتَِفُع َعلَى ُكل ِ ، اْلُمقَاوِ اْبُن اْلَهالَكِ َويُْستَْعلَْن إِْنَساُن اْلَخِطيَِّة، " له 

ا نَْفَسهُ أَنَّهُ إِلهٌ  (. هذه 4و3:4تس 2) "َمْعبُود ا، َحتَّى إِنَّهُ يَْجِلُس فِي َهْيَكِل هللاِ َكإِلٍه، ُمْظِهر 

رمزيًّا؛ ألن هذه  تؤخذ يجب أن ال تؤخذ حرفيَّا بل المدة الزمنية، مع كل ما سبق قوله،

ا يذكر فيه رؤياه بصور ورموز األرقام هي رمزية وسفر الرؤيا هو سفر رؤيوي، ويوحن

 مثله مثل األنبياء الحقيقيين.

: "أورشليم المدينة األول( يُْعَرض موقع أورشليم بمعناه المزدوج، 2و 1في اآليتين )

وهي ليست الهيكل . "هللاِ َواْلَمْذبََح َوالسَّاِجِديَن فِيهِ  َهْيَكلُ دسة"، ويُرمز إليها بـ"المق

، بل هي الكنيسة المقدسة، كنيسة المؤمنين الحقيقيين السماوي وليست هيكل سليمان

إنها إسرائيل  ،ح الذي يجمع فيه جميع شعوب األرضإنها جسد المسي ،المسيحبيسوع 

عبيد هللا "(. و"الساجدين فيه" هم 12:3الجديد كنيسة العهد الجديد، كما ذُكر في )رؤ 

 واْسمُ  (المسيح) َلُهُم اْسُمهُ "( و4:7)رؤ  "الَِّذيَن لَُهْم َختُْم هللاِ و" (،12:3)رؤ  "غلبواالذين 

مذبح  هللا حيث هيكل اخلوهؤالء موجودون في د .(1:14)رؤ  "أَبِيِه َمْكتُوب ا َعلَى ِجبَاِهِهمْ 
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أي في المكان الذي ال يدخله إال الكهنة فقط، وهذا يشير إلى أن جميع المؤمنين  ،البخور

 خلصهم وُمختَارون للخالص.ربهم وم هيكل بيسوع المسيح هم كهنة في

 "،الدَّاُر الَّتِي ِهَي َخاِرَج الَهْيَكِل الدَاِخِليـ"بيُرَمز إليها : "أورشليم األرضية"، والثاني

ا َوالَ تَِقْسَها"هي التي أماتت األنبياء ويسوع المسيح، لذا قيل ليوحنا و ؛ "فَاْطَرْحَها َخاِرج 

ألمم، هم كل من رفض المسيح وأصبح خارج ألن الذين في هذه الدار الخارجية، ساحة ا

الديانات والهرطقات من  نإن كا الخالص. كما أنها كناية عن العالم الذي يرفض هللا،

ا. الر التي  ،والعقالنيةن من أصحاب األفكار الفلسفية كا أوافضة ليسوع المسيح ربًّا وإله 

ا  التي ،النظريات المؤل ِهة لإلنسان وأهدفها إنساني أخالقي،  تجعل من اإلنسان مركز 

ا ذاته خارج النعمة  ؛أي خارج النعمة اإللهية عن هللا بعيدالاإللهية بأعماله  للكون ومؤل ِه 

وعلى الكنيسة  .الناكرة هلل الملحدة لوضعية، والتياراتموجودة في الديانات الشرقية اوال

الخالصي وعن بمؤمنيها أن تحفظ نفسها من دخولها إليها كي ال تحيدها عن هدفها 

تثبيت إيمان شعبها وقيادته إلى لكرازة والتبشير بيسوع المسيح، وا التي هي رسالتها،

 (.2:1في )رؤ  ذُكر "التأله" .القداسة وبالتالي إلى التأله

هو إشارة  (2و 1كر هيكل أورشليم بأقسامه وقياسه في اآليتين )رأى البعض أن ذِ 

عادة بنائه يُعاد جمع شمل الشعب اليهودي ويظهر إلى إعادة بناء هيكل أورشليم، وأنه بإ

(، وتقوم مملكة 19، انظر اآلية )الهيكل أقداسفي قُدس  المخفي الذي كانتابوت العهد 

( طلب المالك من 1إسرائيل ثانية  ويأتي المسيح الذي ينتظره اليهود. غير أن في اآلية )

ي هو الذ ،ر الُمداس من األممغي ،الذي سيخلصيوحنا أن يقيس الهيكل األرضي الحقيقي 

إشارة  إلى إعادة بناء هيكل  ليس (2و 1اآليتين ) فما ذُكر في .الكنيسة المقدسة بمؤمنيها

أورشليم، وال يوجد في العهد الجديد كله ما يشير إلى إعادة بنائه. لذا يجب أن نعلم 

هيكل أورشليم؛ ( ليس مأخوذ ا حرفيًّا ل11ونؤمن أن الهيكل المذكور هنا في األصحاح )

ا في وسطها الرب يسوع المسيح  ألن الذي سيخلص هو الكنيسة بمؤمنيها الحاضر دائم 

وحافظ ا لها، كما سبق القول. أما المسيح الذي ينتظره اليهود فهو ضد المسيح، الذي هو 

 (.2و 1:13المسيح المضل والذي سيُذَكر في )رؤ 
 

، فَيَتَنَبَّآ -3 ِن أَْلفًا َوِمئَتَْيِن َوِست ِيَن يَْوًما، َوَسأُْعِطي لَِشاهِدَيَّ

 الَبَِسْيِن ُمُسوًحا.

َسيَدُوُسوَن اْلَمِدينَةَ اْلُمقَدََّسةَ اثْنَْيِن َوأَْربَِعيَن " ( قال هللا اآلب إن األمم2في اآلية )

ا ، فَيَتَنَبَّآِن أَْلف ا َومِ " :( يقول3في اآلية )هنا و "،َشْهر  اَوَسأُْعِطي ِلَشاِهدَيَّ  ؛"ئَتَْيِن َوِست ِيَن يَْوم 

( يتبيَّن أن الشاهدين سيتنبآن في الوقت 3و 2) تينمن اآلي .ألن الشهادة مرتبطة بالنبوة
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"، يدل على أنهما شاهداه  .دوس األمم فيه المدينة المقدسةتالذي س قول هللا اآلب "شاِهدَيَّ

في العهد القديم  عن أن شهود هللا هما "شاهدين" وليس "شاهد واحد"؛ ذلك أن .هو

(، وكذلك في العهد الجديد 6:17)تث  "َعلَى فَِم َشاِهدَْيِن أَْو ثاَلَثَِة ُشُهودٍ "الشهادة ال تقم إال 

(، كما أنه أرسل 16:18)مت  "تَقُوُم ُكلُّ َكِلَمٍة َعلَى فَِم َشاِهدَْيِن أَْو ثاَلَثَةٍ "كما يقول يسوع: 

ا تُعطي الشهادة على فم 7:6)مر  تالميذه للتبشير والكرازة اثنين اثنين (. والكنيسة أيض 

شاِهدها : هو العهد القديم، الذي تنبأ عن مجيء يسوع المسيح. وشاِهدها األولشاِهدَْين، 

العهد الجديد، الذي شاَهد يسوع المسيح؛ ألن الكنيسة هي شعب هللا من  : هوالثاني

يقول هللا اآلب عن كما  الجديد. العهدين القديم والجديد، أي إسرائيل القديم وإسرائيل

ا" (:3في اآلية ) هيْ دَ شاهِ  "المسوح" هو لباس خشن الملمس ويُلبس داللة   "،الَبَِسْيِن ُمُسوح 

َوْيٌل لَِك يَا ُكوَرِزيُن َوْيٌل لَِك يَا بَْيَت َصْيدَا، ألَنَّهُ لَْو ": المسيح على التوبة، كقول يسوع

َمادِ ُصنِعَْت فِي ُصوَر َوَصْيدَاَء  ا فِي اْلُمُسوحِ َوالرَّ  فِيُكَما، لَتَابَتَا قَِديم 
اُت اْلَمْصنُوَعةُ  "اْلقُوَّ

 (.4:3)مت  "َكاَن ِلبَاُسهُ ِمْن َوبَِر اإِلبِلِ "ويوحنا المعمدان نبي التوبة  ،(21:11)مت 
 

ْيتُونَتَاِن َواْلَمنَاَرتَاِن اْلقَائَِمتَاِن أََماَم َرب ِ  -4  هذَاِن هَُما الزَّ

 األَْرِض.

َوإِْن َكاَن أََحدٌ يُِريدُ َأْن يُْؤِذيَهَُما، تَْخُرُج نَاٌر ِمْن فَِمهَِما َوتَْأُكُل  -5

أَْعدَاَءهَُما. َوإِْن َكاَن أََحدٌ يُِريدُ أَْن يُْؤِذيَهَُما، فَهَكذَا الَ بُدَّ أَنَّهُ 

 يُْقتَُل.

ْلطَاُن أَْن يُْغلِقَا السَّمَ  -6 اَء، َحتَّى الَ تُْمِطَر َمطًَرا هذَاِن لَهَُما السُّ

الَهَا إِلَى  تِهَِما، َولَهَُما ُسْلطَاٌن َعلَى اْلِميَاهِ أَْن يَُحو ِ يَّاِم نُبُوَّ
فِي أَ

 َدٍم، َوأَْن يَْضِربَا األَْرَض بُِكل ِ َضْربٍَة ُكلََّما أََرادَا.

ْيتُ " :عن الشاهدين ( يقول هللا اآلب4في اآلية ) ونَتَاِن َواْلَمنَاَرتَاِن هذَاِن ُهَما الزَّ

ِ األَْرِض  صورة المنارتين مستوحاه من رؤيا زكريا النبي  ".اْلقَائَِمتَاِن أََماَم َرب 

 .(3)زعيم سياسيالالكاهن األعظم، و"َزُربَّابَل"  "يَُهوَشع"(، وترمزان إلى 4األصحاح )

هذه صورة ودس. "الزيت"، الذي يرمز إلى نعمة الروح القوالزيتوناتين ترمزان إلى 

 "منارة مضاءة بالزيتـ"كهي ، و"القيادة"و "الكهنوت"لديها  التي جميلة جد ا للكنيسة

بمؤمنيها  "اْلعَالَمِ  نُورٌ " ( فيها، كما أنها12:8)يو  "نُوُر اْلعَالَمِ "بوجود يسوع المسيح 

   وقد قال هللا  (.14:5)مت  "أَْنتُْم نُوُر اْلعَالَمِ "، الذين قال يسوع فيهم بيسوع المسيح
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ِ األَْرِض " اآلب: في  "السَّاِكنِيَن َعلَى األَْرِض " ألنه هناك عقاب منه سيقع على "،أََماَم َرب 

 (.10اآلية )

إنهما : األول ؛ويوجد ثالثة آراء حولهما ،اِهدَْي هللا"، غير معروف من هماعن "ش

ليا الهوت اليهودي إيألن في العهد القديم وفي ال ؛كثيرينقال به  ، وقدإيليا وموسى

هأَنَذَا أُْرِسُل إِلَْيُكْم إِيِليَّا "كقول الرب عن إيليا النبي:  ،وموسى سوف يأتيان قبل المسيح

ب ِ  أُقِيُم لَُهْم نَبِيًّا "(. وكقول الرب عن موسى النبي: 5:4)مال  "النَّبِيَّ قَْبَل َمِجيِء يَْوِم الرَّ

هو هوشع الذي خلف  نبيؤيَّ أن هذا الوقد رُ  .(18:18تث ) "ِمْن َوَسِط إِْخَوتِِهْم ِمثْلَكَ 

ا )ِمثلك( وأن كل  ؛موسى لكن فيما بعد في الكتاب المقدس أصبح يعني أن هناك نموذج 

لذلك كما يقول يوحنا  ،تهماانتظار عود نبي سيأتي سيكون ِمثل موسى، لذا كان اليهود في

أَْرَسَل اْليَُهودُ ِمْن أُوُرَشِليَم َكَهنَة   ، ِحينَ معمدان()ال هِذِه ِهَي َشَهادَةُ يُوَحنَّا"في بشارته: 

(. وكذلك ألنه في 21-19: 1)يو  "أَلنَّبِيُّ أَْنتَ ... إِيِليَّا أَْنتَ ... َوالَِوي ِيَن ِليَْسأَلُوهُ َمْن أَْنتَ 

(، وهما 3:17العهد الجديد إيليا وموسى ظهرا مع الرب يسوع في حادثة التجلي )مت 

 نيْ دَ هَ مَ ن العهد القديم بأكمله كمُ الناموس )موسى( واألنبياء )إيليا(، أي يمثاليمثالن 

 النبي إيليا أنهما على يتفق( 6و 5) اآليتين في الشاِهدان يصنعه ما أن كما. المسيح ليسوع

تَْخُرُج نَاٌر ِمْن َفِمِهَما َوتَأُْكُل " :اآلب يقول هللا (5في اآلية )ألن  ؛وموسى النبي

ا من السماء فأكلت الذبيحة )كما إيليا النبي ذلك  "،اَءُهَماأَْعدَ  (، 18مل 1الذي أنزل نار 

ا من السماء فأحرق وكذلك كما  .(1مل 2قائدي الخمسين وجنودهما ) كما أنه أنزل نار 

موسى النبي الذي عندما قاومه قورح مع مئتين وخمسين من رؤساء جماعة بني إسرائيل 

ِ َوأََكلَِت اْلِمئَتَْيِن َواْلَخْمِسيَن َرُجال  َخَرَجْت نَاٌر ِمْن عِ " ب      وفي (. 35:16)عد  "ْنِد الرَّ

ا"( 6اآلية ) َوَلُهَما ُسْلَطاٌن َعلَى  ...لَُهَما السُّْلَطاُن أَْن يُْغِلقَا السََّماَء، َحتَّى الَ تُْمِطَر َمَطر 

الََها إِلَى دَمٍ  ِ (، وكما 17مل 1النبي أغلق السماء فلم تمطر ) إيليا كما "، ذلكاْلِميَاِه أَْن يَُحو 

... لَُهَما السُّْلَطانُ " (6(. كما أن في اآلية )7دم )خر  موسى النبي هو الذي حول المياه إلى

يشير إلى ضربات موسى األخرى التي  "، وهذاأَْن يَْضِربَا األَْرَض بُِكل ِ َضْربٍَة ُكلََّما أََرادَا

وفي  "نِ اَل تَ يُقْ سَ  اِهدَْينَ الشَ "( أن 7ذلك ألنه ذُكر في اآلية )ضرب بها الرب المصريين. وك

 (11:2مل 2صعد حيًّا إلى السماء )الذي إليليا كما ذلك  ،"انِ يَ يَ حْ يَ ا سَ مَ هُ نَأَ "( 11اآلية )

قول هللا اآلب في و (.6:34)تث  "لَْم يَْعِرْف إِْنَساٌن قَْبَرهُ "بعد أن مات  الذي وموسى النبي

 وتسير وفق اإلرادة اإللهية. يعني أن إرادة الشاِهدَْين واحدة "،ُكلََّما أََرادَا" (6اآلية )

 : قال به البعض، وهو إنهما إيليا النبي وأخنوخ النبي؛ ألن أخنوخ مثله مثلالثانيو

(، وهذا التقليد بدأ مع ترتليانوس. كما أنه 24:5إيليا أُختُِطف إلى السماء وهو حي )تك 
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ليهودي فإن إيليا وأخنوخ سيعودان ويموتان، لهذا يُنتظر حضورهما في بحسب االعتقاد ا

 األيام األخيرة ليستشهدا.

مقبول في و : غير موجود في التفاسير اآلبائية في الكنيسة األرثوذكسيةالثالثو

نهما بطرس وبولس ألنهما شهدا في روما على زمن نيرون أ وهو ،الكنائس البروتستانتية

  .د الشاِهدَْين( تشيران إلى استشها8و 7شهدا فيها؛ ألن اآليتين )وعمال عجائب واست

    الذي يجب أن يُعرف أنه  ،عن "شاِهدَْي هللا"أي ا كان من اآلراء الثالثة السابقة 

ن أنهما هذا أو ذاك؛ ألن يْ ليس هناك شيء معين عنهما، لذا يجب أال يُرى في الشاهدَ 

  عة والنبوية والتائبة في لباس المسوح الصورة هنا هي صورة الكنيسة المتواض

فهذان الشاهدان كناية عن المؤمنين في كل عصر وبالد  كشاِهدة، أو كشهود، أمام العالم.

إنهم الكنيسة الحقيقية غير  ؛هم ويشهدون للحق بكالمهم وسيرتهمأمناء لرب هم الذين

ين يسمعون صوت ، وهم القطيع الصغير الذبمؤمنيها المنظورة ضمن الكنيسة الظاهرة

لها  كما أن الكنيسة بمؤمنيها (.12و 5:10الراعي الصالح ويتبعونه إلى حيث يذهب )يو 

وهذه  .المسيح مدة حكمه ضد قدرة العجائب، لذا ستكون لديها قدرة وسلطان للشهادة أمام

ا" ،المدة  ها بمؤمنيهالن تكون أيام انتصار للكنيسة بمؤمنيها، ألن "،اثْنَْيِن َوأَْربَِعيَن َشْهر 

يجب على المؤمنين  ، لذاصورة التوبة وليس بصورة االنتصارتعطي الشهادة ولكن ب

  بيسوع المسيح أن يتذكروا أنهم مدعوون إلى التوبة وليس ليصبحوا ملوك ا.
 

اِعُد ِمَن اْلهَاِويَِة يَْصنَُع  -7 َما َشهَادَتَهَُما، فَاْلَوْحُش الصَّ َوَمتَى تَمَّ

 ا َويَْغلِبُهَُما َويَْقتُلُهَُما.َمَعهَُما َحْربً 

َوتَُكوُن ُجثَّتَاهَُما َعلَى َشاِرِع اْلَمِدينَِة اْلَعِظيَمِة، الَّتِي تُْدَعى  -8

 ُروِحيًّا َسدُوَم َوِمْصَر، َحْيُث ُصلَِب َربُّهَُما أَْيًضا.

َمِم ُجثَّتَْيهَِما َويَْنظُُر أُنَاٌس ِمَن الشُُّعوِب َواْلقَبَائِِل َواألَْلِسنَِة َواألُ  -9

 ثاَلَثَةَ أَيَّاٍم َونِْصفًا، َوالَ يَدَُعوَن ُجثَّتَْيهَِما تُوَضَعاِن فِي قُبُوٍر.

اِكنُوَن َعلَى األَْرِض َويَتَهَلَّلُوَن، َويُْرِسلُوَن  -10 َويَْشَمُت بِهَِما السَّ

َقْد َعذَّبَا َهدَايَا بَْعُضُهْم لِبَْعٍض، ألَنَّ هذَْيِن النَّبِيَّْيِن َكانَا 

اِكنِيَن َعلَى األَْرِض.  السَّ

َما َشَهادَتَُهَما" ن:يْ ( يقول هللا اآلب عن الشاهدَ 7في اآلية )  ،بمعنى نبواتهما "،َوَمتَى تَمَّ

اِعدُ ِمَن " (. ثم يقول:3التي مدتها الزمنية ثالث سنوات ونصف )اآلية  فَاْلَوْحُش الصَّ

 (.1:9"الهاوية" ذكرت في )رؤ  ".ْرب ا َويَْغِلبُُهَما َويَْقتُلُُهَمااْلَهاِويَِة يَْصنَُع َمعَُهَما حَ 
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اِعدُ ِمَن اْلَهاِويَةِ "و هو "ضد المسيح"، باليونانية و (8:13سيُذكر في )رؤ  "،اْلَوْحُش الصَّ

"ἀντίχριστοι". .وقد ذُكر "الوحش" هنا تمهيد ا للحديث عنه في األصحاحات التالية 

الَّتِي ، اِرعِ اْلَمِدينَِة اْلعَِظيَمةِ َوتَُكوُن ُجثَّتَاُهَما عَلَى شَ "  اآلب:( يقول هللا8وفي اآلية )

ا َعى ُروِحيًّا سَدُوَم َوِمْصَر،تُدْ  ورد في النص  "،َربُُّهَما" قوله: ".َحْيُث ُصِلَب َربُُّهَما أَْيض 

ح أن "، يشير إلى يسوع المسيح الذي ُصلب. وهذا يُوِض ὁ κύριος αὐτῶνاليوناني "

؛ ألن هللا اآلب قال عنهما في هللا الكلمة -المسيحو"الشاِهدَْين" هما شاِهدا كل ٍ من هللا اآلب 

". 3اآلية )  عداوةاليم األرضية التي تمثل أورشل تشير إلى ،و"المدينة العظيمة"( "شاِهدَيَّ

ا يسوع المسيح، كما أنها تمثل مجمع ال ؛هلل يهود ألنها قَتلت األنبياء وَصلبت أيض 

 .الذي حكم بالصلب على رب المجد (9:2)رؤ  "َمْجَمُع ٱلشَّْيَطانِ ""السيناجوج" الذي هو 

 "سدوم"ألن  "؛َعى ُروِحيًّا َسدُوَم َوِمْصرَ تُدْ " ويقول هللا اآلب عن هذه المدينة العظيمة:

ة المعادية المدين بيت العبودية تمثل "مصر"(، و28 -23:29تمثل المدينة الفاسقة )تث 

 ،(4)القديس إيريناوسو(. 3:19كما تمثل القوى الوثنية )إش  (14:13لشعب هللا )خر 

أن هذه » ذكر الذي وضع كتاب ا في آخر أيام اإلمبراطور دومتيانوس مضطِهد المسيحية،

كما أن هذه المدينة العظيمة ترمز إلى . «مدينة بابل المقاومة هللمة هي المدينة العظي

بشكل عام هذه  .ترمز إلى العالمالرومانية التي  مبراطورية"مدينة روما" عاصمة اإل

لألصنام في كل مكان  المدينة العظيمة تمثل كل إمبراطورية فاسقة وعدوة هللا وعابدة

انِيَةُ " ( قيل فيها:2:19زمان، ألنه في )رؤ    ".الَّتِي أَْفَسدَِت األَْرَض بِِزنَاَها اْلعَِظيَمةُ  الزَّ

َويَْنُظُر أُنَاٌس ِمَن الشُّعُوِب َواْلقَبَائِِل َواألَْلِسنَِة َواألَُمِم ُجثَّتَْيِهَما ثاَلَثَةَ " :ول( يق9في اآلية )    

قوله هذا يبي ِن أن  .(1وحش الصاعد من الهاوية )اآلية هؤالء هم أتباع ال "،أَيَّاٍم َونِْصف ا

ية بل إلى نصف الزمان؛ جثتي الشاِهدَْين لن تبقيا على شارع المدينة العظيمة إلى النها

 ألن الرقم الثالثة ونصف هو نصف الرقم سبعة الذي يرمز إلى التمام والكمال. ثم يقول:

ا لهما، كما يقول داود  "،َوالَ يَدَُعوَن ُجثَّتَْيِهَما تُوَضعَاِن فِي قُبُورٍ " ا وعار  وهذا تحقير 

ِصْرنَا  .نٍ افِ دَ  نْ مِ  مُ هُ لَ  نُ كُ يَ  مْ لَ وَ   أُوُرَشِليَم،َكاْلَماِء َحْولَ  )عبيد هللا( َسفَُكوا دََماُءُهمْ "النبي: 

ا ِلِجيَرانِنَا،  ا َوُسْخَرة  ِللَِّذيَن َحْولَنَاوَ َعار   (. 4و3:78)مز  "ُهْزء 

َويَْشَمُت بِِهَما السَّاِكنُوَن َعلَى األَْرِض َويَتََهلَّلُوَن، َويُْرِسلُوَن " :يقول( 10) اآلية في    

السَّاِكنُوَن " ".ُضُهْم ِلبَْعٍض، ألَنَّ هذَْيِن النَّبِيَّْيِن َكانَا قَْد عَذَّبَا السَّاِكنِيَن َعلَى األَْرِض َهدَايَا بَعْ 

 هذين ألَنَّ  "اتََهلَّلُوُ " والساكنون على األرض. (9) اآلية في نوالمذكور هم "َعلَى األَْرِض 

"النبيَّان" ووباستشهادهما من أجل اسمه. بشهادتهما للرب يسوع المسيح،  ااناهمأد النَّبِيَّْينِ 

كما قيل أعاله إن الشهادة مرتبطة  هألن ؛(3ِهدَْين" المذكورين في اآلية )هما "الشا

فال يقال إن كل شيء قاله يسوع المسيح، أو ذُكر  ،الكنيسةوة، والنبوة هي من ُصلب بالنب
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أخرى ور تحققت وفي سفر الرؤيا، تحقق أو أن كل شيء سوف يتحقق؛ ألن بعض األم

ال يجب أن يُقتل الروح كليًّا بجعل كل شيء محقَّق ا، في و ،سوف تتحقق في المستقبل

المقدمة ذُِكرت األخروية المستقبلية واألخروية الُمحقَّقة. فاألخروية سوف تُحقَق على أمل 

ويكتمل، التحقُق، وهذا طريق أوسع ليس ُمحقَّق ا وليس مستقبليًّا، الطريق قد بدأ وسيستمر 

وال يجب أن يُلغى االحتمال في حدوث شيء في المستقبل وأن يقال إن كل شيء هو 

 تاريخي، كما يقول البروتستانت.
 

ثُمَّ بَْعَد الثَّالَثَِة األَيَّاِم َوالن ِْصِف، َدَخَل فِيِهَما ُروُح َحيَاةٍ ِمَن  -11

ِظيٌم َعلَى الَِّذيَن هللِا، فََوقَفَا َعلَى أَْرُجلِهَِما. َوَوقََع َخْوٌف عَ 

 َكانُوا يَْنظُُرونَهَُما.

َماِء قَائاِلً لَُهَما،َوَسِمَعا َصْوتًا َعِظيًما مِ  -12 اْصَعدَا إِلَى  َن السَّ

َحابَِة، َوأَْعدَاُؤُهَما  َماِء فِي السَّ ههُنَا. فََصِعدَا إِلَى السَّ

 يَْنظُُرونَهَُما.

اَعِة َحدَثَْت َزلْ  -13 َزلَةٌ َعِظيَمةٌ، فََسقَطَ ُعْشُر َوفِي تِْلَك السَّ

ْلَزلَِة أَْسَماٌء ِمَن النَّاِس َسْبَعُة آالٍَف.  اْلَمِدينَِة، َوقُتَِل بِالزَّ

َماِء.  َوَصاَر اْلبَاقُوَن فِي َرْعبٍَة، َوأَْعطَْوا َمْجدًا إلِلِه السَّ

ما يليها فهو ( و11في اآليات السابقة كان المتكلم هللا اآلب، أما المتكلم من اآلية )

ثُمَّ بَْعدَ الثَّالَثَِة األَيَّاِم : "(11في اآلية )فيقول ، عن الشاِهدَْينالذي يصف ما رآه  يوحنا

عد يتبين أنه ب ". من قوله هذافََوقَفَا َعلَى أَْرُجِلِهَما، َوالن ِْصِف، دََخَل فِيِهَما ُروُح َحيَاةٍ ِمَن هللاِ 

دََخَل فِيِهَما ُروُح " ألنه ؛"َعلَى أَْرُجِلِهَما انِ دَ اهِ الشَ  فَاَوقَ " االنتصار الوقتي ألتباع الوحش

كما جاء في سفر التكوين:  ؛"روح هللا اآلب"الذي هو "الروح المحيي"،  "َحيَاةٍ ِمَن هللاِ 

بُّ اإِللهُ آدََم تَُراب ا ِمَن األَْرِض، َونَفََخ فِي أَْنِفِه نََسَمةَ َحيَاةٍ. فََصارَ "  " آدَُم نَْفس ا َحيَّة  َوَجبََل الرَّ

...  تُْرِسُل ُروَحَك فَيُْخلَقُوَن، كَ تِ يقَ لِ خَ  نْ مِ  تْ أَل تَ امْ  األَْرضُ "(، وفي سفر المزامير: 7:2)تك 

دُ َوْجهَ األَْرِض  وهذا االنتصار الوقتي "ثالثة أيام ونصف"  .(30-24:103)مز  "َوتَُجد ِ

أن االنتصار النهائي، الذي هو غير نهائي؛ نتصار تراءى لهم إنه ا الذي ألعداء الشاِهدَْين

انتصار المسيح للنهاية بقوة، سيكون للكنيسة على مضاديها ومقاوميها. ثم يقول يوحنا 

ى أتباع الوحش الصاعد أي عل "،َوَوقََع َخْوٌف عَِظيٌم َعلَى الَِّذيَن َكانُوا يَْنُظُرونَُهَما" هنا:

  .، الذي هو "ضد المسيح"من الهاوية
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ا ِمَن السََّماِء قَائاِل  ": الشاِهدَْينعن  يوحنا يقول (12اآلية )وفي  َوَسِمَعا َصْوت ا َعِظيم 

اْصعَدَا إِلَى "قوله لهما: و هذا الصوت هو صوت هللا اآلب، ".اْصعَدَا إِلَى هُهنَا ،لَُهَما

لَى السََّماِء فِي فََصِعدَا إِ : "ثم يقول يوحنا .إلى السماء حيث ُسكناه ْصعَدَاأن ي يعني "هُهنَا

أنه لحظة سماعها دعوة هللا اآلب لهما  "، وهذا يعنيَوأَْعدَاُؤُهَما يَْنُظُرونَُهَما، السََّحابَةِ 

 هنا ُمعرفة بأداة التعريف "الـ" "السحابة". في السحابة أنهما صعدا إلى السماء بالصعود

 وحمايته، حضور هللا تشير إلىوالتي  ،وليس أي سحابة ،داللة على أنها سحابة ُمعينة

لشهود يسوع المسيح الذين هم أيض ا  هذه هي "القيامة األولى"و .(15:7كما قيل في )رؤ 

(. كما أن قول يوحنا هذا 6-4:20شهود هلل اآلب وللروح القدس، كما سيذكر في )رؤ 

ء السما ر بصعود يسوع إلى السماء الذي أخذته سحابة عن أعين التالميذ وارتفع إلىك ِ يُذَ 

تالميذ يسوع عند صعود  أن وكما يقول لوقا اإلنجيلي ،(10و9:1وهم يشخصونه )أع 

إن ارتفاع ؛ (52-50:24)لو  "َسَجدُوا لَهُ َوَرَجعُوا إِلَى أُوُرَشِليَم بِفََرحٍ َعِظيمٍ ": إلى السماء

يسوع المسيح على سحابة بالجسد الممجد القائم من األموات هو داللة على نورانية 

إلى السماء في سحابة  ناصعد الشاِهدَ فقد أما هنا  ؛ومجده (Θειότης αὐτοῦ) الهوته

ألن  ؛(3، كما ذُكر في اآلية )" وهم في خوف عظيمَوأَْعدَاُؤُهَما يَْنُظُرونَُهَماهللا "

  .(11)اآلية  منه دخل فيهما روح حياةصعودهما كان انتصار هلل الذي 

قوله هذا يعني  ،"َك السَّاَعِة َحدَثَْت َزْلَزلَةٌ َعِظيَمةٌ َوفِي تِلْ " ( يقول يوحنا:13في اآلية )

الزلزلة" في سفر إنه مباشرة  بعد صعود الشاهدين إلى السماء حدثت زلزلة عظيمة. "

ْلَزلَِة  ،فََسقََط ُعْشُر اْلَمِدينَةِ " ثم يقول: .، كما سبق وذُكرالرؤيا عالمة عقاب هللا َوقُتَِل بِالزَّ

ا خانومن الذين  قوله هذا يشير إلى قلة عدد الذين سقطوا ،"النَّاِس َسْبعَةُ آالَفٍ أَْسَماٌء ِمَن 

( الذي هو أقل من الثُلث 8:6؛ ألن العُشر أقل من الُربع )رؤوساروا وراء الوحش هللا

هذا العقاب ليس للموت بل من أجل ف .(3الذي هو أقل من النصف )اآلية ( و7:8)رؤ 

وهذا يتبيَّن  ،التمسك بما هم عليه كي يعودوا ممجد ِين هللا ال يصرون علىخالص الذين 

 ".َوَصاَر اْلبَاقُوَن فِي َرْعبٍَة، َوأَْعَطْوا َمْجد ا إِللِه السََّماءِ " :(13في اآلية ) من قول يوحنا

ليست صورة  رمزية  بل هي  ،"َسْبعَةُ آالَفٍ  ...فََسقََط ُعْشُر اْلَمِدينَةِ " الصورة في قوله

ألنه في ذلك  .م70ئد الجيش الروماني تيتوس عام رة سقوط أورشليم على يد قاهي صو

الوقت كانت أورشليم مدينة  كبيرة  وكان يوجد فيها حوالي سبعين ألف نسمة، والسبعة 

آالف المذكورون هنا هم عدد الذين قتلهم تيتوس عند استيالئه على أورشليم، وهذا العدد 

ا لهذا الحدث وكثيرون من معاصريه يمثل عشر سكان المدينة. وقد  كان يوحنا معاصر 

كانوا ال يزالون أحياء، كما أن أخبار هذا الحدث كانت معروفة  من أورشليم حتى روما، 

أي في كل المسكونة حيث توجد كنائس يُقرأ فيها سفر الرؤيا. وقد استخدم يوحنا هذه 
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اء هذا السفر، في ذلك الوقت والحق ا، إلى شدة الكربة التي  الصورة هنا كي يتنبه قُرَّ

 ستحل على كل من ال يرجع تائب ا.
 

 اْلَوْيُل الثَّانِي َمَضى، َوهَُوذَا اْلَوْيُل الثَّالُِث يَْأتِي َسِريًعا. -14

      الذي هو جيوش الفرسان  "،اْلَوْيُل الثَّانِي َمَضى" ( يقول يوحنا:14في اآلية )    

َوْيل البوق  الذي هو "،َوذَا اْلَوْيُل الثَّاِلُث يَأْتِي َسِريع اَوهُ " (. ثم يقول:21-12:9)رؤ 

"، ἔρχεται ταχύ" ورد في النص اليوناني "،يَأْتِي َسِريع ا" قوله:السابع وما يحمله. 

 الَوْيُل الثاني مباشرة سريع ا سيحصل الَوْيُل الثالث. إنه بعد مضي   يعني
 

َق اْلَمالَُك السَّابِ  -15 ُع، فََحدَثَْت أَْصَواٌت َعِظيَمةٌ فِي ثُمَّ بَوَّ

َماءِ  قَْد َصاَرْت َمَملَكةُ اْلَعالَِم لَِرب ِنَا َولَِمِسيِحِه،  قَائِلَةً، السَّ

 فََسيَْملُِك إِلَى أَبَِد اآلبِِديَن.

 في ( يَذُكر يوحنا رؤيتة المتعلقة بالبوق السابع. 19( وحتى اآلية )15من اآلية )

َق اْلَمالَُك السَّابِعُ " ا:( يقول يوحن15اآلية )  فََحدَثَْت أَْصَواٌت َعِظيَمةٌ فِي السََّماءِ ، ثُمَّ بَوَّ

 (7:10)رؤ  ذ كر في تحقق هنا ما هذاب "،قَْد َصاَرْت َمَملَكةُ اْلعَالَِم ِلَرب ِنَا َوِلَمِسيِحهِ  قَائِلَة ،

َق، فِي أَيَّاِم َصْوِت اْلَمالَِك السَّابعِ، َمتَى أَْزَمَع أَنْ " ِ تَمُّ ِسرُّ هللاِ، َكَما بَشََّر عَبِيدَهُ  يُبَو 

 .الشهادة مرتبطة بالنبوةألن  ؛"َعبِيدَهُ األَْنبِيَاءَ " هي أصوات هنا فهذه األصوات، "األَْنبِيَاءَ 

َوَسِمْعُت َعدَدَ اْلَمْختُوِميَن ِمئَة  َوأَْربَعَة  " (4:7)رؤ الذين قال فيهم يوحنا في  هم هؤالءو

ُمتََسْربِِليَن بِثِيَابٍ بِيٍض َوفِي أَْيِديِهْم  اْلَحَمِل،َواقِفُوَن أََماَم اْلعَْرِش َوأََماَم ، و"الْ "بَِعيَن أَْلف اَوأَرْ 

 في زمن الماضي، وهذا الماٍض هو وه"، قَْد َصاَرتْ " قولهم. (7:9" )رؤ َسعَُف النَّْخلِ 

شار إليها وكأنها وقعت وحدثت في المستقبل يُ  ماضي نبوي، ويعنى أن األمور التي ستقع

ال يعني أن  هذا همقولأن و كمافي الماضي، وفي هذا تأكيد لألحداث ولصحة النبوات. 

مملكة العالم لم يكن وقت لم تكن فيه ِمْلك ا هلل اآلب وهلل االبن )اللوغس(، بل يعني أن 

ورد في النص اليوناني " مِ َمَملَكةُ اْلعَالَ " همقول م يعد للشيطان سلطان عليها.مملكة العالم ل

"ἡ βασιλεία τοῦ κόσμου"، ورد في ِلَرب ِنَا َوِلَمِسيِحهِ هم "قولو .بالمفرد وهو "

َمَملَكةُ " قولهم:ف". τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ" النص اليوناني

 مسيحا( والنَبَّب )رَ أن العالم هو مملكة واحدة لكل ٍ من اآل يعني" َوِلَمِسيِحهِ  اْلعَالَِم ِلَرب ِنَا

ا  (هُ َمِسيحَ ) ليست هناك  وأنه ؛(ن الثالثة أقانيم واحد في الجوهرأل) لروح القدساوأيض 

ِلَرب ِنَا " كما أن قولهم ملكة للمسيح ومملكة للروح القدس.أي مملكة لآلب وم ،ممالك
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هذه و". َحَملِ َوالْ  َعْرُش هللاِ " ( إن المالك أراه1:22هو كقول يوحنا في )رؤ  ،"َوِلَمِسيِحهِ 

 "هَُمِسيحَ "تعني هللا اآلب، و "انَبَّرَ " هي عبارة مسيانية؛ ألن ،"ِلَرب ِنَا َوِلَمِسيِحهِ " العبارة

ا ممسوح هللا اآلبتعني المسيح، أي  كما يقول داود النبي  ؛في الروح القدس َمِلك ا ومسيح 

قَاَم ُملُوُك األَْرِض، ": المسياني، أي الذي فيه نبوة عن المسيح بالروح في المزمور

َؤَساُء َجِميع ا عَلَى  ب ِ َواْجتََمعَْت الرُّ (، وكما صلى التالميذ إلى 2:2)مز  "َمِسيِحهِ َوَعلَى  الرَّ

َؤَساُء َمع ا َعلَى  قَاَمْت ُملُوُك األَْرِض،"هللا اآلب بقولهم:  ب ِ َواْجتََمَع الرُّ ، َمِسيِحهِ َوَعلَى  الرَّ

، ِهيُرودُُس َوبِيالَُطُس اْلبُْنِطيُّ فَتَاَك اْلقُدُّوِس يَُسوَع، الَِّذي َمَسْحتَهُ يقَِة اْجتََمَع َعلَى ألَنَّهُ بِاْلَحقِ 

 (.27:4)أع  "َمَع أَُمٍم َوُشعُوِب إِْسَرائِيلَ 

 وه "فََسيَْمِلكُ " قولهم، "فََسيَْمِلُك إِلَى أَبَِد اآلبِِدينَ " :هنا َعبِيدَهُ األَْنبِيَاءَ  كما يقول

ا، وهذا يعني بالمفرد، ك هلل الواحد المثلث أن مملكة العالم هي ِملْ  ،كما سبق القول أيض 

ال يعني أن هللا الواحد المثلث األقانيم سوف يملك في  "إِلَى أَبَِد اآلبِِدينَ " قولهمواألقانيم. 

ا إلى أبد يملك منذ األزل، منذ البدء، وسيظل مالك   هالمستقبل إلى أبد اآلبدين، بل يعني أن

، «لملكهالذي ال فناء »اآلبدين، إلى منتهى الدهر. في قانون اإليمان المسيحي يُقال: 

اآلب واالبن  مملكةمباركةٌ »والقداس اإللهي في الكنيسة األرثوذكسية يبدأ باإلعالن: 

، داللة على أن ملكوت هللا هو «والروح القدس. اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين

وليس ممالك، أي مملكة لآلب ومملكة للمسيح ومملكة للروح القدس، وأن  مملكة واحدة

 مملكة هللا هي منذ األزل وإلى األبد ولم يكن هناك أوان، وقت، لم تكن فيه.
 

َواألَْربََعةُ َواْلِعْشُروَن َشْيًخا اْلَجالُِسوَن أََماَم هللِا َعلَى  -16

وا َعلَى ُوُجوهِهِْم َوسَ   .َجدُوا هللُعُروِشهِْم، َخرُّ

بُّ اإلِلهُ اْلقَاِدُر َعلَى ُكل ِ َشْيٍء،  قَائِلِيَن، -17 نَْشُكُرَك أَيُّهَا الرَّ

 اْلَكائُِن َوالَِّذي َكاَن، ألَنََّك أََخْذَت ُقْدَرتََك اْلَعِظيَمَة َوَملَْكَت.

ا اْلَجاِلُسونَ " ( يقول يوحنا:16في اآلية ) أََماَم هللاِ عَلَى  َواألَْربَعَةُ َواْلِعْشُروَن َشْيخ 

هذا قوله  مثل يعني أنهم تحت عنايته ومحفوظين منه. " فهذاأََماَم هللاِ " كونهم "،ُعُروِشِهمْ 

َوَحْوَل اْلعَْرِش أَْربَعَةٌ َوِعْشُروَن َعْرش ا. "بقوله:  ،( بصورةٍ أخرى4:4في )رؤ  ذُكر

األَْربَعَةُ َواْلِعْشُروَن "وكما قيل هناك  "،اَوَرأَْيُت َعلَى اْلعُُروِش أَْربَعَة  َوِعْشِريَن َشْيخ  

ا ثم يقول يوحنا هنا عن األربعة  .ة ككل" أي "البشرية الُمَخلَّصة"يمثلون "الكنيس "َشْيخ 

ا: وا َعلَى ُوُجوِهِهْم َوَسَجدُوا هلل" والعشرين شيخ  قوله هذا سبق وقاله بصورةٍ أخرى  "،َخرُّ

ا قُدَّاَم اْلَجاِلِس َعلَى اْلعَْرِش، يَِخرُّ األَ "(، بقوله: 10:4في )رؤ  ْربَعَةُ َواْلِعْشُروَن َشْيخ 

ِ إِلَى أَبَِد اآلبِِدينَ   ".َويَْسُجدُوَن ِلْلَحي 
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بُّ اإِللهُ اْلقَاِدُر َعلَى ُكل ِ  ،قَائِِلينَ " ( سمع يوحنا الشيوخ17في اآلية ) نَْشُكُرَك أَيَُّها الرَّ

بُّ اإِللهُ اْلقَاِدُر َعلَى ُكل ِ َشْيءٍ "قوله  ".نَ َشْيٍء، اْلَكائُِن َوالَِّذي َكا (. 8:4" ذُكر في )رؤ الرَّ

في       . "ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν" وردت في النص اليوناني ،"اْلَكائُِن َوالَِّذي َكانَ " وقوله

ه إلى هللا اآلب،  "ٱلَِّذي َكاَن َوٱْلَكائُِن َوٱلَِّذي يَأْتِي" ذُكر (8:4)رؤ  لم ف اهنأما وكان موجَّ

 للمحاكمة وليس سوف  ألن هنا هللا اآلب أتى ؛(ὁ ἐρχόμενος) "الَِّذي يَأْتِي" يُذكر

 ألنه قيل في "،ألَنََّك أََخْذَت قُْدَرتََك اْلعَِظيَمةَ َوَملَْكتَ " يقول الشيوخ هنا هلل اآلب:كما  يأتي.

 القولفي  (15)اآلية  في كما قيلو ."هِ قَْد َصاَرْت َمَمَلكةُ اْلعَالَِم ِلَرب ِنَا َوِلَمِسيحِ " (15)اآلية 

ويعنى أن  ماضي نبوي زمن الماضي، وهذا الماٍض هوفي  أن هذا "،قَْد َصاَرتْ "

 لتأكيد تمام يها وكأنها وقعت وحدثت في الماضيفي المستقبل يُشار إل األمور التي ستقع

  ."ألَنََّك أََخْذتَ "قول ال؛ بالمثل هنا في ُملكهو قدرته
 

ِضبَِت األَُمُم، فَأَتَى َغَضبَُك َوَزَماُن األَْمَواِت لِيُدَانُوا، َوغَ  -18

 َواْلِذيَن يَتَّقُونَ  َولِتُْعطَى األُْجَرةُ لَِعبِيِدَك األَْنبِيَاِء َواْلقِد ِيِسينَ 

َغاِر َواْلِكبَاِر، وَ اْسَمكَ  تُْهلََك الَِّذيَن َكانُوا يُْهلُِكوَن ، الص ِ

 األَْرَض.

 ك هللا على األرض.لُّ مِ ذلك لتَ  "،َوَغِضبَِت األَُممُ " يقول الشيوخ: (18وفي اآلية )

، الذي هو "ضد المسيح"، المذكورون أتباع الوحش الصاعد من الهاوية هنا هم" األَُممُ "

 فأتت بمعنى "،فَأَتَى َغَضبَُك َوَزَماُن األَْمَواِت ِليُدَانُوا" :هنا الشيوخ ثم يقول .(9في اآلية )

 :الشيوخ يقول كمازمان المجازاة األموات في خطاياهم. و العادله اآلب هللا دينونة

يِسينَ " غَاِر َواْلِكبَاِر،  َواْلِذيَن يَتَّقُونَ  َوِلتُْعَطى األُْجَرةُ ِلعَبِيِدَك األَْنبِيَاِء َواْلِقد ِ اْسَمَك، الص ِ

      وردت في النص اليوناني "لَكَ تُهْ وَ كلمة " ."َوِلتُْهلََك الَِّذيَن َكانُوا يُْهِلُكوَن األَْرضَ 

"καὶ διαφθεῖραι." الشريرة على أعمالهم الخطأة مجازاة قولهم هذا يعني إنه بقدر ،

؛ ألن من عدل هللا أنه يجازي كل حسب الصالحة ستكون مجازاة األبرار على أعمالهم

 ،يقولون هنا كما ،الذين همالكنيسة  فئات تشمل كللألبرار  لعبيده أعماله. وهذه المجازاة

يسُ "و "األَْنبِيَاءُ " غَاِر َواْلِكبَارِ هُ اْسمَ  اْلِذيَن يَتَّقُونَ "و "نَ واْلِقد ِ غَاِر " قولهم ".، الص ِ الص ِ

اِعَي "مستوحى من سفر زكريا النبي، بقوله:  "،َواْلِكبَارِ  يَقُوُل َربُّ اْلُجنُوِد. اِْضِرِب الرَّ

غَارِ فَتَتََشتََّت اْلغَنَُم، َوأَُردُّ يَدِ  هو و ،(. "الراعي" عند زكريا النبي7:13)زك  "ي َعلَى الص ِ

هنا هم "الكبار"، أي رعاة شعب هللا والذين بلغوا ذروة كمال الفضيلة بحسب اإلمكان 

ا من أن يسقطوا من محبته. و"الصغار"، هم شعب هللا الذين لم يبلغوا  ويتقون هللا حذر 

 وف ا من غضبه ومما يترتب عليه من العقاب.إلى كمال الفضيلة، لكنهم يتقون هللا خ
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َماِء، َوظَهََر تَابُوُت َعْهِدهِ فِي هَْيَكلُ  َواْنفَتَحَ  -19  هللِا فِي السَّ

َوَحدَثَْت بُُروٌق َوأَْصَواٌت َوُرُعودٌ َوَزْلَزلَةٌ َوبََردٌ  هَْيَكلِِه،

 َعِظيٌم.

 َوَظَهَر تَابُوُت َعْهِدِه فِي فِي السََّماءِ  هللاِ  َهْيَكلُ  َواْنفَتَحَ " ( يقول يوحنا:19في اآلية )

، وردت في "هللاِ  َهْيَكلُ عبارة "في  .ماء" هنا هي السماء غير المنظورة"الس ". َهْيَكِلهِ 

 عبارة في و ".ὁ ναὸς"َهْيَكْل" هي "كلمة "، ὁ ναὸς τοῦ θεοῦ" النص اليوناني

اليونانية     الكلمة، "ἐν τῶ ναῶ αὐτοῦ" وردت في النص اليوناني ،َهْيَكِلِه" فِي"

"τῶ ναῶ" " مشتقة من كلمةὁ ναὸς" ." كلمةὁ ναὸς"  الداخلي"الهيكل تعني "

 كما ذ كر في ،(τὸ ἱερὸν"، وليس "هيكل أورشليم ككل" )هللاِ  َهْيَكلُ "و"هيكل الرب" و

ة تابوت عهد هللا في السماء، هو استعار عن وجود (19هذا القول في اآلية ) .(1:11)رؤ 

الالهوت اليهودي ومن التقليد الكهنوتي للربابنة بأن تابوت العهد الذي أراه الرب  من

(، هو المثال المحفوظ في السماء 22 -9:25لموسى النبي وأمره أن يصنع مثله )خر 

عند هللا. وقد صنع موسى النبي تابوت العهد على مثال تابوت عهد هللا السماوي المحفوظ 

زله هللا ليُريه لموسى النبي. وهذا يعني، بحسب الالهوت اليهودي في السماء الذي استن

والتقليد الكهنوتي للربابنة، أنه يوجد عند هللا في السماء أشياء محفوظة لديه، إن كان ُكتب 

أو ألواح أو مبان أو أشكال، وهو يستنزلها على البشر. من هذا الالهوت اليهودي والتقليد 

در عقيدة األشياء المحفوظة عند هللا في السماء منذ األزل، الكهنوتي للربابنة، نجد مص

تابوت عهد "هنا في سفر الرؤيا  إن كان ُكتب أو غيرها، والُمنزلة في الزمن على البشر.

 كان داخل قُدسف (5)تابوت عهد هللا أما في العهد القديم فإن ،"في السماء هيكل هللاهللا في 

  .الداخلي هيكلال أقداس

في  الهيكلر تابوت عهد هللا من داخل بعد ظهو أنه (19في اآلية )يوحنا يقول كما 

ذلك أنه في العهد القديم  ".َحدَثَْت بُُروٌق َوأَْصَواٌت َوُرُعودٌ َوَزْلَزلَةٌ َوبََردٌ َعِظيمٌ " :السماء

ه منه عالمة حرب ضد أعداء كان وجود تابوت العهد داخل الهيكل عالمة سالم وخروج

صورة تقابل صورة الَملك الذي طالما هو على عرشه في وسط شعبه يعني أن هذه ال .هللا

( إن في 2:4المملكة في سالم، أما إذا خرج فهو خارج للحرب. وكما قيل في )رؤ 

صورة جلوس هللا اآلب على العرش، يظهر وكأنه على مركبة وآٍت لمحاربة أعدائه. 

  .آتية جديدة حرب ا هناك أن تعني الصورة هذه( 19 اآلية) وهنا
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 حواشي 

 األصحاح الحادي عشر

 972     ما بين عامي هو الهيكل الذي كان قد بناه أوال  الملك  سليمان في الفترة "هيكل أورشليم"( 1)

 587عام في  .تم بناء الهيكل وهدمه ثالث مرات قا  لما ذكرته المصادر التاريخيةطبو .ق.م 933و

وسُبى  ق.م( 587)ل باب ملك )نبوكدنصر( رنبوخذنص كل على يدوالهيس القد ق.م تم تدمير مدينة

وُهدم  في عهد كورش ملك الفرس. ق.م 515و 520 ما بين عامي في الفترة هأكثر سكانها، وأعيد بناء

الهيكل للمرة الثانية خالل حكم المكدونيين على يد الملك أنطيوخوس الرابع بعد قمع الفتنة التي قام بها 

أصبح ملكا  على اليهود    الذي س هيرودو ق.م، وأعيد بناه الهيكل مرة ثالثة على يد 170اليهود عام 

م ودمروا 70الرومان عام      ة الثالثة على يد وهدم الهيكل للمرن. الروما ق.م بمساعدة 40عام 

ا إلى (τὸ ἱερὸν) ككل وكان الهيكل .القدس بأسرها  هيكل"ال :القسم الداخلي األول    قسمين: مقسَّم 

وكان الكهنة  (ἅγιον)دس" "القُ يضم الذي أو هيكل الرب،  أو هيكل هللا، ،(ὁ ναὸς) "الداخلي

 τὸ δεύτερον)   " الحجاب الثاني"وراء  فيهو حين ليتمموا الخدمة، يدخلونه كل

καταπέτασμα)  المسكن"كان يوجد "(ἡ  σκηνὴ)  اِس دَ قْ األَ  سُ دْ قُ "الذي يُقال له "(ἅγιον τῶν 

ἁγίων،)  بقية الشعب اليهودي وكان يدخله رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة. وكان محظور على

  ألنه مكان مقدس.

"دار  :األوسط ينقسم إلى قسمين، الذيو( ἡ αὐλὴالدار ) :رج القدسالقسم الخاوالثاني 

ا لليهود فقط من كهنة وشعب، أما غير اليهود فكان محظ إسرائيل"، ا عليهم. كان الدخول فيه مباح  ور 

وكان فيه مذبح المحرقة، الذي عليه التقدمة والذبائح. وهذان القسمان كان كل قسم منهما محاط ا 

ا لليهود واألمم )غير اليهود(. الخارجيبسور. و ا وواسع ا؛ وكان مباح  : "الدار الخارجية"، كان عريض 

؛ وكان الصيارفة يصرفون الشاقل وفي هذا القسم كان اليهود يخدمون موائد الصرافة ويبيعون الذبائح

في الهيكل كانت  نية(، ذلك أن عملة الشراء والبيعمقابل العمالت األخرى )اليونانية والروما

قلب فيه يسوع موائد الصيارفة وطرد باعة  ان"الشاقل"، و"الوزنة" وبالعبرانية "ككار". في هذا المك

وقد عني يسوع بقوله هذا أن "، َمْكتُوٌب بَْيتِي بَْيَت الصَّالَةِ يُْدَعى"قائال :  (، 13و 12:21)مت  الحمام

السور الذي يفصل بين كل ٍ من القسم الداخلي والقسم الخارجي، أي بين ما هو مسموح لليهود فقط 

ا لألمم ألن الخالص المقدَّم منه وبه هو  بمجيئه. بهذا فتح وغير مسموح لألمم، قد ُهِدم الباب أيض 

اْنقُُضوا هذَا اْلَهْيَكَل، َوفِي ثاَلَثَِة أَيَّاٍم "ميع؛ ألنه هو الهيكل الذي يجمع فيه الجميع، كما قال لليهود: للج

ا ُهَو فََكاَن يَقُوُل َعْن َهْيَكِل َجَسِدهِ ... أُقِيُمهُ  (. كما كان للهيكل جنوده الحرس 21-19:2)يو  "َوأَمَّ

إرضاء  منهم لليهود ولشريعتهم، وهؤالء هم الذين كانوا  الخاص به من اليهود، بسماح من الرومان

 (.52:22مع يهوذا اإلسخريوطي عند إلقاء القبض على يسوع المسيح  )لو 
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كانت  ها سيدوس األمم المدينة المقدسة،"ثالث سنوات ونصف" التي في ( هذه المدة الزمنية2)

؛ ألنها مدة االضطهاد الذي قام به أنطيوخس معروفة  عند اليهود وقُراء سفر الرؤيا في وقت كتابته

    عام  أبينانيوس ضد اليهود واستولى على الهيكل في أورشليم، في الفترة من الشهر السابع من

ق.م، وهي ليست ثالث سنوات ونصف بالضبط، إال أنها  165ق.م وحتى الشهر الرابع من عام  168

ذ معبدهم ودُن ِس هيكلهم. وهنا في سفر الرؤيا هذه المدة فترة عصيبة وفظيعة جد ا لليهود ألنه فيها أُخ

 الزمنية "ثالث سنوات ونصف" لها نفس المعنى، إنها صورة انتصار األعداء.

في بابل أيام  َمْسبِيَان االثنان وكان م و"َزُربَّابَل" هو زعيم سياسي( "يَُهوَشع" هو الكاهن األعظ3)

حمة ونعمة ربها، وقد أعطاهما الرب أن يعيدا بناء هيكله كان االثنان مملوءان من رقد داريوس. و

. هذه الصورة عند زكريا ق.م 539عام  بعد أن عادا مع اإلسرائيليين من السبي البابلي إلى أورشليم

هي صورة القيادة الهارونية التي تمثل "الكهنوت"، التي يمثلها يهوشع  ألصحاح الرابعا في النبي

ا  هما لها َزُربَّابَل. واللذان، التي يمث"السلطة"التي تمثل  يادة الداوديةالق صورة ،الكاهن األعظم أيض 

ا أَنَا فَإِنِي ِمثُْل َزْيتُونٍَة "الزيتونتان" المثمرتان بأعمالهما، كما يقول داود النبي "  "فِي بَْيِت هللاِ  ةَ رَ مِ ُمثْ أَمَّ

 (.8:51)مز 

بوس الذي كان بدوره تلميذ ا للقديس يوحنا، وكانت كان القديس إيريناوس تلميذ القديس بوليكار( 4)

ا، أي فترة زمنية قصيرة. 80الفترة الزمنية بين يوحنا وإيريناوس حوالي   عام 
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يوجد داخل  كان الذي صنعه موسى النبي بأمر من هللا تابوت العهد: كتابي ا( عن تابوت العهد، 5)

ه لوحا الشريعة المعطيان من هللا لموسى، وكان يوجد داخل دس أقداس هيكل أورشليم في فلسطين،ق

من اسمه  انيين في البرية. و"تابوت العهد"وعصا هارون التي أزهرت، والَمن الُمعطى من هللا للعبر

يتبين أنه عالمة عهد، أو معاهدة، حب بين هللا والشعب اليهودي. وكان العبرانيون يحملون تابوت 

دمة المحاربين، والذي كان مصدر رعب ألعدائهم ألنه العهد معهم عند ذهابهم إلى الحرب في مق

عالمة قيادة الرب لهذا الشعب. كما أنه طالما كان تابوت العهد محفوظ ا لدى العبرانين كان ذلك 

عالمة رضاء هللا عنهم، بسبب حفظهم العهد الذي عقده هللا بينه وبينهم وهم قبلوا به، كما قال الرب 

فَاآلَن إِْن َسِمْعتُْم ِلَصْوتِي، َوَحِفْظتُْم ... ُل ِلبَْيِت يَْعقُوَب، َوتُْخبُِر بَنِي إِْسَرائِيلَ هَكذَا تَقُو"لموسى النبي: 

 ِمْن بَْيِن َجِميعِ الشُّعُوِب. فَإِنَّ ِلي ُكلَّ األَْرِض 
ة  (. أما إذا وقع 8-3:19)خر  "َعْهِدي تَُكونُوَن ِلي َخاصَّ

لي هللا عنهم وتركه لهم بسبب تابوت العهد في أيدي أعدائهم واستولو ا عليه، كان ذلك عالمة تخ ِ

ا قَْلبُهُ فَأَْبعَدَهُ "ابتعادهم عنه، كما يقول الرب:  ألَنَّ هذَا الشَّْعَب قَِد اْقتََرَب إِلَيَّ بِفَِمِه َوأَْكَرَمنِي بَِشفَتَْيِه، َوأَمَّ

ِلذِلَك هأَنَذَا أَُعودُ أَْصنَُع بِهذَا الشَّْعِب َعَجب ا َوَعِجيب ا، . عَلََّمة  َعن ِي، َوَصاَرْت َمَخافَتُُهْم ِمن ِي َوِصيَّةَ النَّاِس مُ 

 (.14و13:29)إش  "فَتَبِيدُ ِحْكَمةُ ُحَكَمائِِه، َويَْختَِفي ِمْنُهُم فَُهَماُؤُهمْ 

ق.م، استولى على ما في  587: بعد أن دمر نبوخذ نصر ملك بابل هيكل أورشليم عام تاريخيًّا    

بحسب و هيكل من ثروة ومنها تابوت العهد وأخذه معه واليهود إلى بابل، ولم يُعرف بعد له مكان.ال

: يؤمن الربابنة اليهود، كما والالهوت اليهودي والتقليد الكهنوتي للربابنة، أنه عند التقليد اليهودي

وأنه سيظهر ثانية في دمار الهيكل على يد نبوخذ نصر اختفى تابوت العهد ألن المالئكة حملته لحفظه 

، أن عند الجالء البابلي أخذ إرميا بمقتضى (8-4:2مك 2) آخر األيام. كما جاء في سفر المكابيين

 .إلى الجبل الذي صعد إليه موسى وأخفاه في مغارة وسد مدخلها ومذبح البخور العهد تابوت الوحي

إِنَّ هذَا اْلَمْوِضَع َسيَْبقَى "وقال:  ا المهمفلما علم بذلك إرمي ،د لم يستطع أن يجده من كانوا معهوفيما بع

بُّ هِذِه األَْشيَاءَ . َمْجُهوال  إِلَى أَْن يَْجَمَع هللاُ َشْمَل الشَّْعِب َويَْرَحَمُهمْ   (.8و7:2مك 2) "َوِحينَئٍِذ يُْبِرُز الرَّ
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح الثاني عشر

َماِء، َوظَهََرتْ  -1 اْمَرأَةٌ ُمتََسْربِلَةٌ بِالشَّْمِس،  آيَةٌ َعِظيَمةٌ فِي السَّ

َعلَى َرْأِسهَا إِْكلِيٌل ِمِن اْثنَْي َعَشَر َواْلقََمُر تَْحَت ِرْجلَْيهَا، وَ 

 َكْوَكبًا.

َعةً لِتَلَِد. -2 ِ َضةً َوُمتََوج  ِ  َوهَِي ُحْبلَى تَْصُرُخ ُمتََمخ 

ا للتعليم الكتابي 12يقدم سفر الرؤيا، خاصة  ابتداء  من األصحاح ) (، ما يُعتبر موجز 

أن انتصاره الظاهر عن (، و9ية لمسكونة كلها )اآللضل المُ عن العدو إبليس )الشيطان(، 

(. كما إنه ابتداء من 22:18سوف ينتهي بالنصر النهائي للَحَمل والكنيسة عروسه )رؤ 

( سترد صور؛ وألن الخلفية لهذه الصور 15( حتى نهاية األصحاح )12هذا األصحاح )

وحنا عنده ألنه كما قيل إن ي .جد مقاطع كثيرة مستوحاة منههي خلفية العهد القديم، لذا تو

ا معروفة من العهد القديم ويعيد  رؤية نبوية خاصة، وهو بعد معاينته للرؤى يأخذ صور 

 صياغتها، بمعنى أدق يعيد والدتها بصيغة وروح مسيحية.

 ،بِالشَّْمِس  ُمتََسْربِلَةٌ ، َوَظَهَرْت آيَةٌ َعِظيَمةٌ فِي السََّماءِ " ( يقول يوحنا:1في اآلية )

هذا يشير إلى حدث قوله  ".َعلَى َرأِْسَها إِْكِليٌل ِمِن اثْنَْي عََشَر َكْوَكب ا، ِرْجلَْيَهااْلقََمُر تَْحَت وَ 

ا لألحداث الحاصلة السماء هنا هي  "،السََّماءُ " .عظيم غير عادي يتضمن مدلوال  عظيم 

مز "المرأة" هنا هي رو. المنظورة غير ألن الشمس والقمر ليسا داخل السماء ؛المنظورة

هذا  هي محاطة بالنور من كل جهة تشرق ببهاء ربها.والكنيسة المكتسية المجد، إلى 

القديم كباقي تالميذ ( يعكس خلفيته العبرية ومعرفتة بالعهد 1القول ليوحنا في اآلية )

َمْن ِهَي "سفر نشيد األنشاد يتكلم عن المرأة الجميلة المشرقة، بالقول:ألن ؛ يسوع المسيح

بَاحِ، َجِميلَةٌ َكاْلقََمِر، َطاِهَرةٌ َكالشَّْمِس اْلُمْشِرفَةُ ِمثْ  المرأة هنا هي  ،(10:6)نش  "َل الصَّ

لم يدنسها  التي (60و 54كنيسة اليهود وأمتهم )إش وصهيون هي  .صورة لصهيون

أي كنيسة شعب هللا الذي يلد المسيح )مسيا( والمؤمنون باهلل؛  ،األمم )غير المؤمنين باهلل(

اْبنَةَ " إنها إسرائيل؛ ألن في العهد القديم إسرائيل هي من اليهود. ألن المسيح أتي

اْهتُْف يَا  ،تََرنَِّمي يَا اْبنَةَ ِصْهيَْونَ "، كما يقول الرب: "اْبنَةَ أُوُرَشِليمَ "كما أنها  "ِصْهيَْونَ 

 بعد ذلك أصبحت(. 14:3 )صف "اْفَرِحي َواْبتَِهِجي بُِكل ِ قَْلبِِك يَا اْبنَةَ أُوُرَشِليمَ  ،إِْسَرائِيلُ 

    ،كنيسة كل شعب هللا في العهد القديم وفي العهد الجديد، إنها كنيسة المسيح صهيون

ِ. "كما يقول بولس الرسول:     بَْل قَْد أَتَْيتُْم إِلَى َجبَِل ِصْهيَْوَن، َوإِلَى َمِدينَِة هللاِ اْلَحي 
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ِ. أُوُرَشِليَم بَْل قَْد أَتَيْ ... أُوُرَشِليَم السََّماِويَّةِ  تُْم إِلَى َجبَِل ِصْهيَْوَن، َوإِلَى َمِدينَِة هللاِ اْلَحي 

 (. 23و22:12)عب  "السََّماِويَّةِ 

 "بِالشَّْمِس  ُمتََسْربِلَةٌ " ،(1)الكنيسة شخصالتي ترمز إلى و ،للمرأة هذه الصورةكما أن 

من المسيح شمس هي صورة إلهية وتعني أن رأسها عال في السماء، وهي تستمد نورها 

الكنيسة التي تلد أبناء  شخص هي صورة "،اْلقََمُر تَْحَت ِرْجلَْيَها" صورةالالعدل. و

َعلَى َرأِْسَها إِْكِليٌل ِمِن " ةصورالللمسيح، ألن القمر يرمز للمياه، والمياه ترمز لألمومة. و

، نَى المسيح فيهابُسك ،جمال والظفرهي صورة عامة للعظمة وال "،اثْنَْي َعَشَر َكْوكَب ا

 "،ثْنَْي َعَشَر َكْوَكب ااال"و المجد".كليل إكليل النصر" أو "إ" اإلكليل هو ؛ ألن(2)كـ"ملكة"

 أسباط إسرائيل إثني عشر كمال الكنيسة في العهدين القديم والجديد؛ ألن عدد تشير إلى

 .د هللاهو رقم رمزي يشير إلى أوال 12 الرقم اهذو عشر. إثني وعدد تالميذ المسيح

عَة  ِلتَِلدَ " :عن المرأة يوحنا يقول (2في األية ) َضة  َوُمتََوج ِ  ".َوِهَي ُحْبلَى تَْصُرُخ ُمتََمخ ِ

 (1في اآلية ) .أنها صورة الكنيسة "متوجعة لتلد"هذه صورة ال يجب أن تؤخذ حرفيًّا، 

لسماء من عند ترمز إلى كنيسة المسيح النازلة من ا التي صهيون أن المرأة ترمز إلى قيل

ا هللا،  تحبل بأبنائها  التي كأم المسيح هي صورة كنيسة (2في اآلية )الصورة هنا أيض 

ع الضيقات  بالروح القدس، الُمعطى في سر المعمودية وسر الميرون، وتلدهم هلل بتوجُّ

فيدركون تعليمه ويحصلون على  للبشر أن تأتي بالمسيحوالتجارب خالل حياتها، وذلك ب

 المسيح تفونه ويتمثلون به، ويحبونه ويطيعونه. وال تكتفي إال بأن يتصور فيهمروحه ويق

حتى يصيروا إلى شبه صورته، وهذا ال يكون إال بآالم الكنيسة وإنكارها لنفسها وشدة 

شير إلى المصاعب الكبيرة التي ت ه الصورةهذن وألن يوحنا خلفيته عبرية فإ غيرتها.

اائيل كان مُ حدثت إلسرائيل؛ ألن تاريخ إسر ومن هذه اآلالم اآلالم المرتبطة بمجيء  ،ؤلم 

المسيح بالجسد. وعادة  ما يرتبط عهد المسيح )المسيا( في العهد القديم بصورة ميالد 

ا في صورة إمرأة، كما جاء في سفر إشعياء النبي، بقول الرب:  قَْبَل أَْن "إسرائيل مقدَّم 

ايَأُْخذَهَا الطَّْلُق َولَدَْت. قَْبلَ  َمْن َسِمَع ِمثَْل هذَا، َمْن .  أَْن يَأْتَِي َعلَْيَها اْلَمَخاُض َولَدَْت ذََكر 

ةٌ دَْفعَة  َواِحدَة . فَقَْد َمَخَضْت  َرأَى ِمثَْل هِذِه، َهْل تَْمَخُض باِلَدٌ فِي يَْوٍم َواِحٍد، أَْو تُولَدُ أُمَّ

 (. 8و 7:66)إش  "ِصْهيَْوُن، بَْل َولَدَْت بَنِيَها
 

َماِء. َوإِذَا تِن ِيٌن َعِظيٌم أَْحَمُر، لَهُ  -3 َوظَهََرْت آيٌَة أُْخَرى فِي السَّ

 َسْبَعةُ ُرُؤوٍس َوَعَشَرةُ قُُروٍن، َوَعلَى ُرُؤوِسِه َسْبَعةُ تِيَجاٍن.

َماِء فَطََرَحهَا إِلَى األَْرِض. َوالت ِن ِيُن  -4 َوذَنَبُهُ يَُجرُّ ثُْلَث نُُجوِم السَّ

 َماَم اْلَمْرأَةِ اْلَعتِيدَةِ أَْن تَلِدَ، َحتَّى يَْبتَلَِع َولََدهَا َمتَى َولَدَْت.َوقََف أَ 
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( 1ل في اآلية )يقوكما  "،َوَظَهَرْت آيَةٌ أُْخَرى فِي السََّماءِ " ( يقول يوحنا:3في اآلية )

إِذَا وَ " إن هذه السماء هي السماء المنظورة التي فيها الشمس والقمر والنجوم. ثم يقول:

"التنين" هو "الحية  وهذا يشير إلى قوة عظيمة معادية للكنيسة؛ ألن "،تِن ِيٌن َعِظيٌم أَْحَمرُ 

(. وعن أنه "أحمر"، 9"إِْبِليس" و"الشَّْيَطان"، كما سيذكر في اآلية )القديمة" المدعو 

 ح فيه:فهذا يدل على إنه قَتَال؛ ألن اللون األحمر يرمز إلى الدم، كما يقول يسوع المسي

 فهو الذي أغوى الجدين األولين في(. 44:8)يو  "اْلبَْدءِ  ِمنَ  ِللنَّاِس  قَتَّاال   َكانَ  ذَاكَ "

كما إنه ال يكف عن التخريب بين هللا والبشر، وكذلك بين  ،الفردوس بكسر وصية هللا

 ذلك لما فيه من خبث عظيم. "،َعِظيمٌ " بأنه هنا قد وصفهو البشر بعضهم البعض.

 ،َلهُ َسْبعَةُ ُرُؤوٍس َوَعَشَرةُ قُُرونٍ " :هقولب (3في اآلية ) لتنينل هوحنا وصفي ويكمل

" διαδήματα" ورد في النص اليوناني كلمة "تيجان" ".َوَعلَى ُرُؤوِسِه َسْبعَةُ تِيَجانٍ 

(diadymata ،)مستوحاة من  "كثرة رؤوس التنين"صورة  تعني "تيجان ملوكية".و

(. 13:73 )مز "اْلِميَاهِ  يفِ  التَّنَانِينِ  ُرُؤوسَ  َكَسْرتَ  تَ مْ طَ حَ  أَْنتَ " سفر المزامير

ه، أي كثرة معاندته هلل. هذه الصورة  تشير قرون" "عشرةوالـ إلى قوة مناطحته هلل بَشر ِ

 بَِحيََوانٍ  َوإِذَا اللَّْيلِ  ُرَؤى فِي أََرى ُكْنتُ  هذَا بَْعدَ  دانيال النبي، بقوله:مستوحاة من رؤيا 

ٍ  َهائِل َرابعٍ     عََشَرةُ  َولَهُ  قَْبلَهُ، الَِّذينَ  اْلَحيََوانَاتِ  ِلُكل ِ  ُمَخاِلف ا َوَكانَ  ...ِجدًّا َوَشِديدٍ  َوقَِوي 

، فهذا يشير إلى سلطانه الملوكي الكامل على سبعة التيجان وعن أن عدد(. 7:7)دا  قُُرونٍ 

)يو  "اْلعَالَمِ  هذَا َرئِيسُ " ن:ما يقول يسوع المسيح عن الشيطامن يقبلون مشورته؛ ألنه ك

ُملك عن يُعطيه له. يريد أن  ، وهو يُعطي هذا الُملك لمن"َمِلك هذا العالم"(، أي 31:12

 َوأََراهُ  ِجدًّا، َعال َجبَل إِلَى" يسوع أخذ الشَّْيَطان على الجبل بةتجرالفي للعالم،  الشيطان

)مت  "ِلي َوَسَجْدتَ  َخَرْرتَ  إِنْ  َجِميعََها هِذهِ  أُْعِطيكَ  لَهُ  الَ َوقَ  َوَمْجدََها، اْلعَالَمِ  َمَماِلكِ  َجِميعَ 

 َمْملََكتِي" كما قال لبيالطس: مسيح فمملكته ليس من هذا العالم،(. أما يسوع ال9و 8:4

 أَُسلَّمَ  الَ  ِلَكيْ  ونَ يَُجاِهدُ  ُخدَّاِمي لََكانَ  اْلعَالَِم، هذَا ِمنْ  َمْملََكتِي َكانَتْ  لَوْ . اْلعَالَمِ  هذَا ِمنْ  لَْيَستْ 

 الملوكيسلطان ال وعن .(36:18)يو  "ُهنَا ِمنْ  َمْملََكتِي لَْيَستْ  اآلنَ  َولِكنِ . اْليَُهودِ  إِلَى

قبلون مشورته إلفساد أذهانهم، كما يقول يَ  نْ مَ  كل علىيكون  الذي هو التنين، لشَّْيَطان،ل

اءَ  اْلَحيَّةُ  َخدََعتِ  َكَما" بولس الرسول:  الَّتِي اْلبََساَطةِ  َعنِ  أَْذَهانُكُمْ  تُْفَسدُ  هَكذَا بَِمْكِرَها، َحوَّ

إن هللا الذي خلق »(. وكما يقول القديس غريغوريوس باالماس: 3:11كو 2) "اْلَمِسيحِ  فِي

هذا العالم هو الَملك الحقيقي، أما الشيطان فيُدعى هكذا ألنه يسيطر على عالم الظلمة 

( توجد خلفية ضد 3) اآلية في «.ظلم والشهوة الشريرة والكبرياءوالخطيئة إضافة  إلى ال

اإلمبراطورية الرومانية، ألنه ُرؤَي في القرون األولى أن التنين هو مدينة روما عاصمة 

ترمز إلى السبعة  "َسْبعَةُ ُرُؤوٍس الـ" أنواإلمبراطورية الرومانية مضطهدة المسيحيين؛ 
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ُؤوِس  اَلسَّْبعَةُ " (9:17)رؤ         ما يقول يوحنا في تالل المقامة عليها مدينة روما، ك  الرُّ

 التنين، التي على سبعة رؤوس" َسْبعَةُ تِيَجانٍ الـ" و ".َجاِلَسة   اْلَمْرأَةُ  َعلَْيَها ِجبَال َسْبعَةُ  ِهيَ 

 . (10:17)رؤ  "ُملُوكٍ  َسْبعَةُ "ترمز إلى 

 ".َث نُُجوِم السََّماِء فََطَرَحَها إِلَى األَْرِض َوذَنَبُهُ يَُجرُّ ثُلْ " :يوحنا يقول( 4في اآلية )

وألن الرؤية جرت في السماء المنظورة التي فيها الشمس والقمر والنجوم، فإن نجوم 

يتألألون في الكنيسة  كانوا نْ مَ سقطوا مِ  السماء التي طرحها على األرض ترمز إلى َمنْ 

 يدل على أن "،ثُْلَث نُُجوِم السََّماءِ قول يوحنا " (.13:6في )رؤ ، كما قيل منيرة ككواكب

هو أقل من النصف، كما ذُكر  قوته على الشر تُحدها قوة هللا األعظم منها؛ ألن "الثلث"

ة الذين سيتغلب عليهم الشَّْيَطان ويسقطون. ثم يقول لَّ (، ويُشير إلى القِ 13:11في )رؤ 

قوله  ".اْلعَتِيدَةِ أَْن تَِلدَ، َحتَّى يَْبتَِلَع َولَدََها َمتَى َولَدَتْ َوالت ِن ِيُن َوقََف أََماَم اْلَمْرأَةِ "يوحنا هنا: 

هذه العداوة هي منذ بدء الخليقة وبين الشَّْيَطان وبين نسل المرأة، التي يُبي ِن العداوة هذا 

 اْلَمْرأَةِ، َوبَْينَ  بَْينَكِ  َعدَاَوة   َوأََضعُ " بحكم هللا على الحية )الشَّْيَطان(، بقوله للحية: وذلك

    (، ونسل المرأة هو يسوع المسيح، كما سيُذكر في 15:3)تك  "َونَْسِلَها نَْسِلكِ  َوبَْينَ 

إلى استجماع التنين لقواه استعداد ا  فيه قوله هذا فيه إشار كما أن في (.17:12)رؤ 

الث للمعركة التي ستُذكر في اآليات التالية ضد المرأة وولدها. في هذه اآلية يوجد ث

 عالمات )آيات( في السماء، هي: "المرأة" التي ترمز إلى الكنيسة، و"التنين" الذي هو

 الشَّْيَطان، و"الطفل" الذي يرمز ليسوع المسيح.

، هي صورة لمحاولة الشَّْيَطان تدمير عمل هللا التدبيري في (4) الصورة في اآلية   

دة الطفل يسوع؛ فعند حبل العذراء مريم : بمحاولته منع والأوال  تجسُّد ابنه الوحيد وذلك، 

ا؛ ألن في الشريعة الموسوية الزانية  ر بها بأنها حملت سفاح  بيسوع عمل على أن يَُشه ِ

الذي ظهر ليوسف  جبرائيل تُرجم حتى القتل. لكن هللا اآلب لم يسمح بهذا فأرسل مالكه

 تَأُْخذَ  أَنْ  تََخفْ  الَ  دَاُودَ، اْبنَ  يُوُسفُ  َيا" خطيبها في حلم وأعلمه بحبلها اإللهي، قائال  له:

وحِ  ِمنَ  ُهوَ  فِيَها بِهِ  ُحبِلَ  الَِّذي ألَنَّ . اْمَرأَتَكَ  َمْريَمَ  : بمحاولته ثاني ا(. 20:1)مت  "اْلقُدُِس  الرُّ

بإثارة هيرودس ليقتل الطفل يسوع. وذلك  يسوع بعد والدته من العذراء مريم،قتل الطفل 

ا  بهذا فأرسل مالكه لكن هللا اآلب لم يسمح  َوُخذِ  قُمْ له: " ليوسف في الحلم قائال  أيض 

بِيَّ  هُ  الصَّ  أَنْ  ُمْزِمعٌ  ِهيُرودُسَ  ألَنَّ . َلكَ  أَقُولَ  َحتَّى ُهنَاكَ  َوُكنْ  ِمْصَر، إِلَى َواْهُربْ  َوأُمَّ

بِيَّ  يَْطلُبَ  طيب بشكل (. والكنيسة األرثوذكسية تُكرم يوسف الخ13:2)مت  "ِليُْهِلَكهُ  الصَّ

كبير وتُطلق عليه اسم "حامي سر التجسد"؛ ألنه بإيمانه بكالم هللا، الذي قيل له بواسطة 

مالكه، وطاعته له حافظ على العذراء مريم وعلى الطفل يسوع، الذي ُحبل به فيها من 

 الروح القدس، من القتل.
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ِم بَِعًصا ِمْن فََولََدِت اْبنًا َذَكًرا َعتِيدًا أَْن يَْرَعى َجِميَع األُمَ  -5

 َحِديٍد. َواْختُِطَف َولَدُهَا إِلَى هللِا َوإِلَى َعْرِشِه.

يَِّة، َحْيُث لَهَا َمْوِضٌع ُمَعدٌّ ِمَن هللِا  -6 َواْلَمْرأَةُ هََربَْت إِلَى اْلبَر ِ

 هُنَاَك أَْلفًا َوِمئَتَْيِن َوِست ِيَن يَْوًما. يُقِيتَهَا لَِكيْ 

ا" :عن المرأة ( يقول يوحنا5في اآلية ) ولم يَقُل: "فولدت ولدها".  "،فََولَدَِت اْبن ا ذََكر 

 يَأُْخذََها أَنْ  قَْبلَ " هذا القول مستوحى من سفر إشعياء النبي بقول الرب عن صهيون:

ا َولَدَتْ  اْلَمَخاضُ  َعلَْيَها يَأْتِيَ  أَنْ  قَْبلَ . َولَدَتْ  الطَّْلقُ  (، وكما سبق القول 7:66)إش  "ذََكر 

     فََولَدَِت " هنا: يقول يوحناكما ( أن صهيون ترمز إلى شخص الكنيسة. 1ي اآلية )ف

ا ِمْن َحِديدٍ  ا َعتِيد ا أَْن يَْرَعى َجِميَع األَُمِم بِعَص    إشعياء النبي وذلك كما يقول ،"اْبن ا ذََكر 

 "يَْحِملَُها ِحْضنِهِ  َوفِي الََن،اْلُحمْ  يَْجَمعُ  بِِذَراِعهِ . قَِطيعَهُ  يَْرَعى َكَراعٍ " :عن السيد الرب

  .(27و26:2)رؤ  ذُكرت في "ا ِمْن َحِديدٍ عَصَ الْ " (.11:40)إش 

 الصورة هذه ".َواْختُِطَف َولَدَُها إِلَى هللاِ َوإِلَى َعْرِشهِ ": (5في اآلية ) ثم يقول يوحنا

 بين من قيامتة صورة هي بل هيرودوس، من المسيح يسوع خالص صورة هي ليست

 يهتم لم بشارته في يوحنا ألن اآلب؛ هللا يمين عن وجلوسه السماء إلى وصعوده ألمواتا

 وعلى إلوهيتة، إظهار على يركز بل كبير، بشكل األرض على المسيح يسوع حياة بذكر

 وأن السماء، إلى وصعد األموات بين من وقام ومات ولد المسيح يسوع بأن القول

. الشَّْيَطان هزيمة تُفتتح وبقيامتة الجحيم، في الحياة نصرع يضبط أن يمكنه لم الشَّْيَطان

عن  ذُكر كما أبيه، عرش اآلب هللا إلى وصعد انتصر المسيح إن قوله هو يوحنا يهم فما

 (.17:7أن الَحَمل )المسيح( في وسط العرش مع هللا اآلب )رؤ 

 قوله هذا يدل على أن  ".يَّةِ َواْلَمْرأَةُ َهَربَْت إِلَى اْلبَر ِ " ( يقول يوحنا:6في اآلية )

ره في الكنيسة، بقيت في خطر. كما إنه تمهيد لما سيذك شخص المرأة، التي ترمز إلى

ذلك كما إيليا  ،لى البرية هرب ا من التنين. وقد هربت المرأة ع( عن نجاة المرأة14اآلية )

. "البرية" (9-1:19مل 1النبي عندما اختبأ من اضطهاد إيزابل له هرب إلى الصحراء )

 (، وكما يقول داود النبي:35و 34:14)عدد  اية هللا، كما ذُكر في سفر العددترمز إلى حم

يَّةِ  تُ نْ كَ سَ وَ  َهاِرب ا، ت  أَْبعُدُ  هأَنَذَا. َوأَْستَِريحَ  فَأَِطيرَ  َكاْلَحَماَمِة، نِ يْ احَ نَي جَ ينِ طِ عْ يُ  نْ مَ "  "اْلبَر ِ

قوله هذا أوضحه  "،ُث لََها َمْوِضٌع ُمعَدٌّ ِمَن هللاِ َحيْ " (. ثم يقول يوحنا هنا:5و4:54)مز 

ويعنى أن هللا اآلب هو  (،2:14)يو  "َكثِيَرةٌ  َمنَاِزلُ  أَبِي بَْيتِ  فِي" يسوع المسيح بقوله:

 الذي يُعطي الكنيسة الحماية من لدُنَّه. 
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اُهنَاَك أَْلف ا وَ  يُِقيتََها ِلَكيْ " عن هللا اآلب: (6في اآلية ) يقول ثم  ".ِمئَتَْيِن َوِست ِيَن يَْوم 

"، بمعنى يُعطيها الطعام τρέφωσιν αὐτὴν" ، وردت في النص اليونانيكلمة "يُِقيتُها"

الُمْحيي. هذه الصورة هي صورة أسرارية، ترمز إلى سر التناول من جسد ودم يسوع 

قول يسوع المسيح األقدسين اللذين يعطيا الحياة لمن يتناول منهما من المؤمنين به، ك

 أَْجلِ  ِمنْ  أَْبِذلُهُ  الَِّذي َجَسِدي ُهوَ  أُْعِطي أَنَا الَِّذي َواْلُخْبزُ  ...اْلَحيَاةِ  ُخْبزُ  ُهوَ  أَنَا" المسيح:

ا أَْلفٌ " هذه المدة الزمنيةو (.51-48:6)يو  "اْلعَالَمِ  َحيَاةِ  هي مدة  "َوِمئَتَْيِن َوِست ِيَن يَْوم 

انبوءة الشاهدين وهما البسان  التي  الزمنية المدة وهي(، 3:11)رؤ  ، كما ذُكر فيمسوح 

هي  هذه المدة الزمنيةكما أن (. 2:11)رؤ  ، كما ذُكر فيستدوس فيها األمم دار الهيكل

ا فترة  الزمان بين تجسُّد المسيح وبين مجيئه الثاني، وهي فترة أسرارية، كما أنها أيض 

تساوي "ثالث  هذه المدة الزمنيةن أ (2:11)رؤ في  وكما سبق القول .المسيحضد 

سنوات ونصف"، والرقم "ثالثة ونصف" هو نصف الرقم "سبعة" الذي يرمز إلى 

هاربة في البرية ال تمثل  الزمنية التي ستبقى فيها المرأة الكمال والملء، أي أن هذه المدة

المدة التي  كمال األزمنة بل نصف الزمان، وليس إلى األبد. كما إن هذه المدة الزمنية هي

المسيح.  ضدسيتبع عن العالم الشرير الذي  (3)ستتغرب فيها الكنيسة مختبئة  في البرية

الهروب وهذا التغرب، كما عند الكثيرين من المفسرين القدامى والمحدثين، يُقصد به 

 "εσχατολογικήباليونانية "كلمة "أُخروي"  ، أي الهروب الروحي.خروياأل

ا عليهم ا فالذين)إسخاتولوجي(.  لذهاب إلى البرية إن كان يريدون أن يعيشوا اإلنجيل تمام 

باالبتعاد عن شهوات العالم الرديئة؛ ألن المسيحيون هم في  جسديًّا بالتَرهُّب، أو روحيًّا

 أَْبغََضُهمْ  اْلعَالَمُ " العالم لكنهم ليسوا من شاكلة هذا العالم كما هو يسوع المسيح، الذي قال:

(. والكنيسة الحقيقية قد ال 14:17)يو  "اْلعَالَمِ  ِمنَ  لَْستُ  أَنَا أَن ِي َكَما اْلعَالَِم، ِمنَ  ْيُسوالَ  ألَنَُّهمْ 

يكون لها مكان في هذا العالم، وفي الواقع ليس للكنيسة مكان في هذا العالم، بل هي تدين 

سان ما بعد سفر الرؤيا تعني ما هو متعلق بالعالم اآلتي وبمصير اإلن وأخرويةالعالم. 

 الموت. 
 

َماِء. ِميَخائِيُل َوَمالَئَِكتُهُ َحاَربُوا  -7 َوَحدَثَْت َحْرٌب فِي السَّ

 الت ِن ِيَن، َوَحاَرَب الت ِن ِيُن َوَمالَئَِكتُهُ.

َماِء. -8  َولَْم يَْقَوْوا، فَلَْم يُوَجْد َمَكانُهُْم بَْعْد فِي السَّ

َحيَُّة اْلقَِديَمةُ اْلَمْدُعوُّ إِْبلِيَس فَطُِرَح الت ِن ِيُن اْلَعِظيُم، الْ  -9

َوالشَّْيطَاَن، الَِّذي يُِضلُّ اْلَعالََم ُكلَّهُ، طُِرَح إِلَى األَْرِض، 

 َوطُِرَحْت َمَعهُ َمالَئَِكتُهُ.
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َوَحدَثَْت َحْرٌب فِي السََّماِء. ِميَخائِيُل َوَمالَئَِكتُهُ َحاَربُوا " ( يقول يوحنا:7في اآلية )

ف ميخائيل  ".َوَحاَرَب الت ِن ِيُن َوَمالَئَِكتُهُ ، ن ِينَ الت ِ  ـ"مالك"، بل يُسميه بهنا يوحنا لم يُعَر ِ

" Mιχαὴλ" )ميكائيل(، وقد كتبه يوحنا بحرف يوناني "מיכאילباسمه العبري "

" )مي كا إيل(، ومعناه יל כא מיهو " )ميكائيل(" מיכאיל"االسم العبري )ميخاي ِل(. 

هو صورة مطابقة  "َمْن َك هللا"ْن َك هللا"، أي "َمْن مثل هللا". وبحسب اسمه بالعربية "مَ 

َولَْم يَْقَوْوا، فَلَْم يُوَجْد َمَكانُُهْم بَْعْد فِي " :( بقول يوحنا عن التنين8اآلية ) فيو .للمسيح

مالئكته يعلن اندحار التنين ومالئكته أمام ميخائيل، أي أمام "َمْن َك هللا"، و "،السََّماءِ 

اْلَحيَّةُ اْلقَِديَمةُ اْلَمْدُعوُّ  فَُطِرَح الت ِن ِيُن اْلعَِظيمُ " :( يقول يوحنا9)في اآلية  ألن ؛وطهوسق

في  ".ُطِرَح إِلَى األَْرِض، َوُطِرَحْت َمعَهُ َمالَئَِكتُهُ  ،الَِّذي يُِضلُّ اْلعَالََم ُكلَّهُ ، إِْبِليَس َوالشَّْيَطانَ 

"َكْيَف َسقَْطِت ِمَن قول الرب في وحيه إلشعياء النبي لنص العبري الذُكر أن ( 1:9)رؤ 

ْبحِ  (، ورد في نص الترجمة السبعينية اليونانية 12:14)إش  "السََّماِء يَا ُزَهَرةُ، بِْنَت الصُّ

 ". و"إُِوْسفُوُروس")(ὁ ἑωσφόρος يا إُِوْسفُوُروس َكْيَف َسقَْطِت ِمَن السََّماءِ "

(Εωσφόροςأو كم ،) ا يُسمى بالعربية "يوسيفوروس"، معناه "حامل النور"، أو

 "ُمجلب النور"، وكانت هذه رتبتة هذا المالك قبل سقوطه، لكنه بعد سقوطه بسبب 

تكبره على هللا سقط من رتبته ومجده وصار مالك الظالم وُسمي  بـ"الشيطان". وفي 

       " َساقِط ا ِمثَْل اْلبَْرِق ِمَن السََّماءِ "َرأَْيُت الشَّْيَطانَ العهد الجديد يقول يسوع لتالميذه: 

 (.18:10)لو 

" ὁ Σατανᾶς"االسم "الشيطان" ورد في النص اليوناني ( 9)في اآلية 

(Satanas)ׂשטן" يذكر االسم العبري "الشَّْيَطان" ، بذلك فإن يوحنا( "shtan)  بحرف

 ذكر االسم اليوناني المرادف لهكما ي .عاند" أو "الُمشتكي"الذي يعني "المُ و ،اليونانية

(، المترجم إلى العربية "إِْبِليس"، والذي يعني Diavolos" )Διάβολος" وهو

ا" ا"، ،"الُمفتري ظلم  التنين بـ"الشَّْيَطان"،  يوحنا قبعلى هللا. وقد لُ  أو "الذي يفتري ظلم 

كما . (4)ماءأي "الُمعاند"؛ ألن هذا كان سبب سقوطه من رتبة المالئكة وطرده من الس

ا على هللا عند البشر، كما فعل بـ"إِْبِليس"، أي  هقبلُ  ا"، بسبب أنه يفتري ظلم  "الُمفتري ظلم 

 ُكل ِ  ِمنْ  تَأُْكالَ  الَ  هللاُ  قَالَ  أََحقًّا ِلْلَمْرأَةِ الشَّْيَطان(  -)الحية فَقَالَتْ " ،الفردوس مع حواء في

ا على البشر أمام هللا، كما ذُكر في اآلية (. وكما يفتري أيض  1:3)تك  "اْلَجنَّةِ  َشَجرِ  ا ظلم 

بُّ  فَقَالَ "(، وذلك كما اشتكى على أيوب أمام هللا 10)  َعلَى قَْلبَكَ  َجعَْلتَ  َهلْ  ِللشَّْيَطانِ  الرَّ

بَّ  الشَّْيَطانُ  فَأََجابَ ... األَْرِض  فِي ِمثْلُهُ  لَْيسَ  ألَنَّهُ  ،أَيُّوبَ  َعْبِدي  يَتَّقِي ان اَمجَّ  َهلْ  َوقَالَ  الرَّ

(. وقد ذكر يوحنا االسم باليونانية والعبرية ليؤكد أن التنين الذي 9و 8:1)أي " هللاَ  أَيُّوبُ 
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ة الذي ذُكر في ظهر في السماء هو الحية القديمة التي هي الشَّْيَطان، وإِْبِليس عدو المرأ

 (.15:3سفر التكوين )تك 

 .طرد التنين من السماءهو الذي سيَ  ميخائيل (9و 8و 7في اآليات )من هذه الصورة 

هذا السفر  منمستوحاة من سفر دانيال النبي، كما أن  اآليات هذه فيوصورة الحرب 

 يَقُومُ  اْلَوْقتِ  ذِلكَ  َوفِي" :دانيالل يُعَرف أن ميكائيل هو الرئيس العظيم، بقول الرب

ئِيسُ  ِميَخائِيلُ  ى اْلَوْقتِ  ذِلكَ  َوفِي... َشْعبِكَ  ِلبَنِي اْلقَائِمُ  اْلعَِظيمُ  الرَّ  (.1:12)دا  "َشْعبُكَ  يُنَجَّ

بعض المفسرين إنها صورة  قالف ،غير واضح ما هي هذه الحرب هذه اآليات فيو

للمحاولة األخيرة من الشَّْيَطاُن إلنزال المسيح عن عرشه في فترة تجسُّده على األرض. 

بين الشَّْيَطان والكنيسة. أما وآخرون قالوا إنها صورة سماوية لما يجري على األرض 

آباء الكنيسة فرأوا فيها صورة  للحرب التي حدثت قبل الخلق بين المالئكة والشَّيَاطين 

وُوِضعت هنا بعد تجسُّد المسيح. في سفر الرؤيا يوجد دمج بين العهد القديم والعهد 

سبق وقيل إن الجديد؛ ألن في العهد الجديد ال توجد حرب في السماء مع المسيح. وكما 

في سفر الرؤيا يوجد دمج بين مستويات وأشياء كثيرة مع بعضها، كما في األيقونة 

البيزنطية األرثوذكسية حيث توجد عدة صور مختلفة لحدٍث واحٍد، لكنها ليست 

ا نفس الشيء توجد عدة صور مختلفة لحدٍث (5)موضوعة  بترتيب زمني واحد . هنا أيض 

هي للمعركة بين ميخائيل ومالئكته وبين  (9و 8و 7) اآليات واحٍد، فالصورة في

 المسيح على األرض.الشيطان قبل الخلق، إال أنه تم وضعها بعد تجسد 

 

َماِء قَائِالً َوَسِمْعُت َصْوتًا عَ  -10 اآلَن َصاَر  ِظيًما فِي السَّ

نَّهُ َقْد لَِمِسيِحِه، ألَ  إِلِلهِنَا َوالُِسْلطَانُ َواْلقُْدَرُة َواْلُمْلُك  اْلَخالَصُ 

طُِرَح اْلُمْشتَِكي َعلَى إِْخَوتِنَا، اْلُمْشتَِكي َعلَْيِهْم أََماَم إِلهِنَا 

 نَهَاًرا َولَْيالً.

ا فِي السََّماءِ " ( يقول يوحنا:10في اآلية ) ألَنَّهُ قَْد ُطِرَح ... َوَسِمْعُت َصْوت ا عَِظيم 

صوت هللا وال هو صوت  هذا الصوت ليس هووهذا يدل على أن  ."اْلُمْشتَِكي َعلَى إِْخَوتِنَا

 القديسينو ، بل هو صوت البشر الشهداء"اْلُمْشتَِكي َعلَى إِْخَوتِنَا" ، ألنهم يقولونالمالئكة

 اْلعَْرِش  أََمامَ  َواقِفُونَ هم يوحنا "آوالذين ر (9:7الذين في السماء المذكورين في )رؤ 

كما قيل  ،هؤالءو "،النَّْخلِ  َسعَفُ  أَْيِديِهمْ  َوفِي بِيٍض  يَابٍ بِثِ  ُمتََسْربِِلينَ  اْلَخُروِف، َوأََمامَ 

 "اْلَحي   هللاِ  َختْمِ بِ  الَمْختُوِمينَ  أَْلف ا َوأَْربَِعينَ  َوأَْربَعَةَ  ِمئَةَ "الْ  هم مختاري هللا ،هناك

ا ايَِسير   َزَمان ا يَْستَِريُحوا أَنْ " والذين قال لهم هللا اآلب: ،(4:7المذكورون في )رؤ   أَْيض 

ا، َوإِْخَوتُُهمْ  ُرفَقَاُؤُهْم، اْلعَبِيدُ  يَْكَملَ  َحتَّى إن (. 11:6)رؤ  "ِمثْلَُهمْ  يُْقتَلُوا أَنْ  اْلعَتِيدُونَ  أَْيض 
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يشير إلى أن ما سيقال هو شيء مهم وال بُد من حدوثه. ثم  ،"َعِظيمٌ  َصْوتٌ " قول يوحنا:

َواْلقُْدَرةُ َواْلُمْلُك  اآلَن َصاَر اْلَخالَصُ " يقول يوحنا إنه سمعهم يرنمون تسبحة النصر:

  "، قولهم هذا ورد في النص اليونانيلِهنَا َواِلُسْلَطاُن ِلَمِسيِحهِ إِلِ 

"ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ 

ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ" 

عرفة بأداة التعريف "الـ"، ألنها معروفة وقد سبق مُ  كلماتها الملوكيةالتي  هذه التسبحة

هة للَحَمل، كما سبق 12:5)رؤ  ذُكرت فيو ( 12:7في )رؤ  ذُكرتو( وكانت موجَّ

هة  هة لكل من هللا اآلب وللمسيح، بقولهم:هلل وكانت موجَّ لِهنَا إِلِ " اآلب. أما هنا فهي موجَّ

 ِلَرب ِنَا" :والقديسين الشهداء قول( ب15:11)رؤ  فيقولهم هذا ذُكر و "،َواِلُسْلَطاُن ِلَمِسيِحهِ 

لهذا فهذه الكلماتها الملوكية ليست أي "خالص" أو أي "قدرة" أو أي "ُملك" ". َوَمِسيِحهِ 

"، اآلَن َصارَ " قولهم:وأو أي "سلطان" يخصوا أي كان، وال يشترك فيهم آخر أي كان. 

 ألنها لم تكن ت اآلن هلل اآلب ولمسيحهة قد صارال يعني أن هذه الصفات الملوكية واإللهي

وتشير إلى طرح الشيطان إلى األرض. بهذا  ،" تقدمت للتأكيدلهما من قبل، بل "اآلنَ 

، لِهنَا َواِلُسْلَطاُن ِلَمِسيِحهِ إِلِ َواْلقُْدَرةُ َواْلُمْلُك  َصاَر اْلَخالَصُ " هكذا هذه اآلية تُقَرأ المعنى

ال  "،لِهنَا َواِلُسْلَطاُن ِلَمِسيِحهِ إِلِ اْلُمْلُك " قولهمو". ُمْشتَِكي َعلَى إِْخَوتِنَاقَدْ ُطِرَح الْ  اآلنَ  ألَنَّهُ 

ا له ملء السلطان يُخرج االبن من الهوت اآلب، بل يدل على أن االبن بصفة كونه إله  

ا وبصفة كونه قد تأنس ودُعِ  .قبل كل الدهور أشرك ناسوته في سلطانه اإللهي، ي مسيح 

  عجزاته وانتصاراته على الشيطان ُعرف في العالم سلطان ناسوته.وبواسطة م

وردت في  كلمة "الُمشتكي" ،"اْلُمْشتَِكي َعلَى إِْخَوتِنَا" هنا: نيالقديس قول الشهداء

ا على  "،ὁ κατήγωρالنص اليوناني " ر بسفر أيوب الذي فيه يشتكي الشَّْيَطان دائم  يُذَك ِ

بَّ  شَّْيَطانُ ال فَأََجابَ " أيوب إلى هللا، ان ا َهلْ  َوقَالَ  الرَّ َِّقي َمجَّ أنه  كما .(9:1)أي  "هللاَ  أَيُّوبُ  يَت

". هذا التعبير  كما يقولون: ،هنا هو ا وليال  "المشتكي عليهم )إخوتنا( أمام إلهنا نهار 

الذي استخدمه يوحنا هنا هو تعبير "، اْلُمْشتَِكي" الذي معناه ،"ὁ κατήγωρاليوناني "

واستخدمه الربابنة للتعليم عن  (htigwr" )חטיגורاألصل وانتقل إلى العبرية " يوناني

( معناه shtan) "ׂשטן"عمل الشيطان. االسم "شَّْيَطان" هو اسم عبرية األصل

(، الذي sanibwr" )שניבור"الُمشتكي". وبالعبري القديم يُطلَق على "ميخائيل" اسم "

هذان التعبيران "الُمشتكي" و"الُمحامي"، هما تعبيران معناه الـ"ُمحامي" أو الـ"ُمدافع". و

  اْلعَِظيمَ  اْلَكاِهنَ  يَُهوَشعَ  َوأََرانِي" :الرب بقوله عن حقوقيان َوَردا في رؤيا زكريا النبي

ا ب ِ  َمالَكِ  قُدَّامَ  قَائِم   "يه()ليشتكي عل ِليُقَاِوَمهُ  يَِمينِهِ  َعنْ  قَائِمٌ  َوالشَّْيَطانُ  ،)يدافع عنه( الرَّ

 (. 1:3)زك 
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َوُهْم َغلَبُوهُ بِدَِم الَحَمِل َوبَِكلَِمِة َشهَادَتِِهْم، َولَْم يُِحبُّوا أَْنفَُسهُِم  -11

 َحتَّى اْلَمْوِت.

( يقول القديسون والشهداء الذين في السماء عن إخوتهم الذين على 11في اآلية )

 ".اْلَمْوتِ  َحتَّى َحيَاتَُهمْ  يُِحبُّوا َولَمْ  َشَهادَتِِهْم، َوبَِكِلَمةِ  اْلَخُروفِ  بِدَمِ  َغلَبُوهُ  َوُهمْ " :األرض

ن في زمن الماضي، وهذا الماٍض هو ماضي فعالما ه "،يُِحبُّواو" "َغلَبُوهُ الكلمتان "

نبوي، ويعنى أن األمور الحاصلة والتي ستقع في المستقبل يُشار إليها وكأنها وقعت 

هم" ولهم هذا يتضمن معن ى نبوي ا، وهو أن "غلبتوحدثت في الماضي، كما سبق القول. فق

 ُوِلدَ  َمنْ  ُكلَّ  ألَنَّ " :ولىكما يقول يوحنا في رسالته األ ؛و"حبهم" هما في حالة استمرار

تجسُّد فوالدة الكنيسة أبناء هلل هي في الماضي منذ  ،(4:5يو 1) "اْلعَالَمَ  يَْغِلبُ  هللاِ  ِمنَ 

 في المستقبل حتى نهاية العالم.يسوع المسيح، وفي الحاضر اآلن، و

أن الشيطان لم يُغلب فقط بسبب  بي ني ".ُهْم َغلَبُوهُ بِدَِم الَحَملِ " إخوتهم قولهم عن

ا بسبب انتصار ا هذه  .لبشر المؤمنين بيسوع المسيح عليهانتصار المالئكة عليه، بل أيض 

ن تكون بدم يسوع المسيح على الشَّْيَطا البشر غلبةألن  ؛هي عبارة الهوتية هامة عبارةال

الذي سفكه على الصليب من أجل خالصهم. كما أن هذه العبارة هي عبارة ليتورجية 

هامة، ألنها تشير إلى أنه بالتناول من الدم الُمحيي، في القداس اإللهي، تكون الغلبة 

 َوأَنَا، أَبَِديَّةٌ  َحيَاةٌ  فَلَهُ  دَِمي َويَْشَربُ  َجَسِدي يَأُْكلُ  َمنْ " يسوع المسيح الذي قال: والثبات في 

 َوأَنَا فِيَّ  يَثْبُتْ  دَِمي َويَْشَربْ  َجَسِدي يَأُْكلْ  َمنْ " :لاقو(، 54:6)يو  "األَِخيرِ  اْليَْومِ  فِي أُقِيُمهُ 

 مْ ألَنَّكُ  َكثِيٍر، بِثََمرٍ  يَأْتِي هذَا فِيهِ  َوأَنَا فِيَّ  يَثْبُتُ  الَِّذي" (، ألنه كما يقول:56:6)يو  "فِيهِ 

َوبَِكِلَمِة " إخوتهم عن غلبة قولهمكما أن  (.5:15)يو  "َشْيئ ا تَْفعَلُوا أَنْ  تَْقِدُرونَ  الَ  بِدُونِي

ا عبارة الهوتية هامة، ألنها تشير إلى أن الغلبة على الشَّْيَطان تكون  وه ،"َشَهادَتِِهمْ  أيض 

ا وعدم إنكاره، كذلك بكلمة الشهادة، أي بإعالن اإليمان بالرب يسوع المسيح ربًّ  ا وإله 

 وباألعمال التبشيرية بيسوع المسيح والكرازة باسمه. 

أحبوا  همأن ، بمعنى"لَْم يُِحبُّوا أَْنفَُسُهِم َحتَّى اْلَمْوتِ " أن غلبتهم هي بسبب أنهم كما

يسوع المسيح أكثر من محبتهم أنفسهم ولم يُنكروه حتى لو أدى ذلك إلى موتهم، إقتداء  

 َمنْ " وله:صهم الذي لم يُحِجم عن تسليم نفسه للموت من محبته لهم، وعمال  بقبربهم ومخل ِ 

(. والموت من أجل 35:8)مر  "يَُخل ُِصَها فَُهوَ  اإِلْنِجيلِ  أَْجلِ  َوِمنْ  أَْجِلي ِمنْ  نَْفَسهُ  يُْهِلكُ 

ا باألعمال ، يسوع المسيح ليس فقط باالستشهاد بالدم، إن تطلَّب األمر ذلك، بل هو أيض 

أي بالموت عن الذات. فالذين يحبون أنفسهم، أي ذواتهم وأمالكهم وحياتهم، ال يمكنهم أن 

 نَْفَسهُ  يُْبِغضُ  َوَمنْ  يُْهِلُكَها، نَْفَسهُ  يُِحبُّ  َمنْ " يغتصبوا ملكوت هللا، كما يقول يسوع المسيح:

؛ ألن يسوع المسيح ال يُخل ِص من (25:12)يو  "أَبَِديَّةٍ  َحيَاةٍ  إِلَى يَْحفَُظَها اْلعَالَمِ  هذَا فِي
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 هَكذَا" يؤمنون به فقط، بل من يؤمنون به ويعملون بوصاياه، كما يقول يعقوب الرسول:

ا، اإِليَمانُ  توجد في هذه اآلية  (.17:2)يع  "ذَاتِهِ  فِي َمي ِتٌ  أَْعَماٌل، لَهُ  يَُكنْ  لَمْ  إِنْ  أَْيض 

 وهذا الهوت يوحنائي. مطابقة بين الشهادة بالكلمة والشهادة بالدم،
 

َماَواُت وَ  -12 الَِّذيَن َخْيَمتَُهم فِيهَا. ِمْن أَْجِل هذَا، اْفَرِحي أَيَّتُهَا السَّ

َوْيٌل لألَْرِض َواْلبَْحِر، ألَنَّ إِْبلِيَس نََزَل إِلَْيُكَما َوبِِه َغَضٌب 

 َعِظيٌم َعالًِما أَنَّ لَهُ َزَمانًا قَلِيالً.

 غلبة إخوتهم. أي من أجل "،ِمْن أَْجِل هذَا" لقديسين والشهداء:( يقول ا12في اآلية )

، "الَِّذيَن َخْيَمتَُهم فِيَهاوَ "م قوله ."الَِّذيَن َخْيَمتَُهم فِيَهااْفَرِحي أَيَّتَُها السََّماَواُت وَ " ثم يقولون:

ِة مَ َخيْ  الَِّذيَن فِي"بمعنى  ،"καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες" ورد في النص اليوناني

تدل على السماء، وتشير إلى ُملك هللا على الشعب ي العهد القديم ة" ف"الخيم ألن هللاِ"؛

 أي ِء"،الَِّذيَن َخْيَمتَُهم فِي السََّمافـ" الشعب لُملك هللا عليه.اإلسرائيلي، وقبول هذا 

المؤمنون باهلل  ئكة والبشرمال هم ِة هللاِ"، الذينَخْيمَ  الَِّذيَن فِي" ُء"، بمعنىالسََّما السَّاِكنُونَ "

 الحافظون اسمه ولم ينكروه من الشهداء والقديسين واألبرار وكل صديق توفي في إيمان.

في النص  ورد قوله هذا". َوْيٌل لألَْرِض َواْلَبْحرِ " :ن والشهداءوثم يقول القديس

نََزَل إِلَْيُكَما  ألَنَّ إِْبِليسَ " يقولون:ثم  ."οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν" اليوناني

(، وُغلب 9ذلك ألنه ُطرح ومالئكته من السماء إلى األرض )اآلية  ،"َوبِِه َغَضٌب َعِظيمٌ 

ا ألنه كما يقول القديسون 11من البشر بدم الَحَمل وبكلمة شهادتهم )اآلية  (. وأيض 

ا أَنَّ لَهُ َزَمان ا قَِليال  " (:12والشهداء هنا في اآلية ) زمان القصير إلبليس، أي هذا ال "،َعاِلم 

ا"، كما ذُكر في اآلية ) "،التنين" (، أي "ثالث سنوات 6هو "ألف ومئتان وستون يوم 

 قولهم ونصف"، بعد هذا الزمان القصير سيتعرض لهزيمة تامة بالمجيء الثاني للمسيح.

 ستُذكر ابتداء  من المشار إليها هنا ستقع ربةهذه الكُ  .(13:8ذُكر في )رؤ  "َوْيلٌ "

 (. 13األصحاح )
 

ا َرأَى الت ِن ِيُن أَنَّهُ طُِرَح إِلَى األَْرِض، اْضطَهََد اْلَمْرأَةَ  -13 َولَمَّ

 الَّتِي َولَدَْت االْبَن الذََّكَر.

فَأُْعِطيَِت اْلَمْرأَةُ َجنَاَحِي النَّْسِر اْلَعِظيِم لَِكْي تَِطيَر إِلَى  -14

يَِّة إِلَى َمْوِضِعهَا، َحْيثُ  َزَمانًا َوَزَمانَْيِن َونِْصَف  تُقَاتُ  اْلبَر ِ

 َزَماٍن، ِمْن َوْجِه اْلَحيَِّة.



- 192 - 
 

ا َرأَى "( يقول يوحنا: 13( المتكلم هو يوحنا. في اآلية )13ابتداء  من اآلية ) َولَمَّ

هذه الصورة  ".الت ِن ِيُن أَنَّهُ ُطِرَح إِلَى األَْرِض، اْضَطَهدَ اْلَمْرأَةَ الَّتِي َولَدَْت االْبَن الذََّكرَ 

في الفردوس على مخالفة  ( حين أغوت الحية )الشَّْيَطان( حواء15:3مستعارة من )تك 

ترمز إلى  "المرأة" ؛ ألنالتنين للمرأة هو حادث على األرضأما هنا فاضطهاد  ،أمر هللا

 ر"، يشير إلى المسيح كما ذُكر في(. و"االبن الذَّكَ 1شخص الكنيسة، كما ذُكر في اآلية )

 (.5آلية )ا

قوله هذا   ".فَأُْعِطيَِت اْلَمْرأَةُ َجنَاَحيِ النَّْسِر اْلعَِظيمِ " ( يقول يوحنا:14وفي اآلية )

يعني أن المرأة أُعطيت لها الحماية من هللا، وهذا يشير إلى نجاة الكنيسة من تسلط 

هللا اآلب. الذي هو ، الشيطان عليها؛ ألن "النسر" في العهد القديم يشير إلى "يَْهَوْه"

( مستعارة من العهد القديم، من قول الرب لبني إسرائيل على فم 14الصورة في اآلية )

 َما َرأَْيتُمْ  أَْنتُمْ " موسى النبي بعدما أخرجهم من مصر وخلصهم من تسلط فرعون عليهم:

    (. ومن 4:19)خر  "إِلَيَّ  بُِكمْ  تُ َوِجئْ  النُُّسورِ  أَْجنَِحةِ  َعلَى َحَمْلتُُكمْ  َوأَنَا. بِاْلِمْصِري ِينَ  َصنَْعتُ 

ب ِ  قِْسمَ  إِنَّ " نشيد موسى النبي الذي قاله في مسامع جماعة إسرائيل:  َكَما... َشْعبُهُ  ُهوَ  الرَّ

كُ  ، فَِراِخهِ  َوَعلَى ُعشَّهُ  النَّْسرُ  يَُحر ِ  ،َمنَاِكبِهِ  َعلَى َويَْحِملَُها َويَأُْخذُهَا َجنَاَحْيهِ  َويَْبُسطُ  يَِرفُّ

بُّ  هَكذَا   (.12-9:32)شعبه(" )تث  اْقتَادَهُ  َوْحدَهُ  الرَّ

يَِّة إِلَى َمْوِضِعَها، َحْيثُ " (:14ثم يقول يوحنا في اآلية )  ".تُقَاتُ  ِلَكْي تَِطيَر إِلَى اْلبَر ِ

يَِّة، إِلَى َهَربَتْ  َواْلَمْرأَةُ " ( بالقول:6قوله هذا سبق وذُكر في اآلية )  َمْوِضعٌ  َهالَ  َحْيثُ  اْلبَر ِ

ا َوِست ِينَ  َوِمئَتَْينِ  أَْلف ا ُهنَاكَ  يُِقيتََها ِلَكيْ  هللاِ  ِمنَ  ُمعَدٌّ  وردت في  هنا، "تُقَاتُ "كلمة  ".يَْوم 

في العبارة اليونانية في حالة الكلمة  تصريف هذهو "τρέφεταιالنص اليوناني "

 المراة بمعنى أنوهو ة، المضارع المستمر، وهذا التصريف غير موجود في اللغة العربي

ا  تُقات من هللا بشكل مستمر وبدون توقف، أي أنها تُقات وال تزال تُقات حتى اآلن وأيض 

ستُقات في المستقبل، وهذا يعني أن هللا يعطي الكنيسة باستمرار الطعام الُمحيي أمام وجه 

ن النازل من الشَّْيَطان. هذه صورة عظيمة لها معنى أسراري ألن الكنيسة تُطعم بالمَ 

 الَِّذي اْلُخْبزُ  ُهوَ  أَنَا، كما يقول عن نفسه: "السماء، أي بجسد المسيح النازل من السماء

، الذي هو سر الشكر، أمام وجه الشرير، وهذا يُظهر أن (41:6" )يو السََّماءِ  ِمنَ  نََزلَ 

يعني أنها في مواجهتها  "،ِمْن َوْجِه اْلَحيَّةِ  ...تُقَاتُ " للكنيسة أسرارها المقدسة. وكون أنها

ن يَ ذِ الْ  تَُجاهَ  َمائِدَة   قُدَّاِمي تُ أْ ي  هَ " النبي:الشيطان هي محفوظة من هللا، كما يقول داود 

ونحن، ألنه هناك خالص في سر الشكر، نتناول جسد الرب  (.5:22)مز  "ينِ ونَ نُ زِ يُحْ 

يسة تقود أوالدها ودمه األقدسين أمام وجه الشرير؛ ألن هناك الشر على األرض. فالكن

للخالص باألسرار المقدسة خالل حياتهم على األرض وسط شرور هذا العالم، وتجمعهم 
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كما يقول  تحت جناحيها كما تجمع الدجاجة فراخها، ألنها جسد المسيح الممتد في  العالم،

 اْلُمْرَسِلينَ  َوَراِجَمةَ  اءِ األَْنبِيَ  قَاتِلَةَ  يَا ،أُوُرَشِليمُ  يَا أُوُرَشِليُم، يَا"يسوع المسيح عن نفسه: 

ةٍ  َكمْ  إِلَْيَها،  َولَمْ  َجنَاَحْيَها، تَْحتَ  فَِراَخَها الدََّجاَجةُ  تَْجَمعُ  َكَما أَْوالَدَكِ  أَْجَمعَ  أَنْ  أََرْدتُ  َمرَّ

  .(39-37:23)مت  "َخَراب ا لَُكمْ  يُتَْركُ  بَْيتُُكمْ  ُهَوذَا. تُِريدُوا

سنة"، أي يعني "سنة وسنتين ونصف   ".نَْيِن َونِْصَف َزَمانٍ َوَزَما َزَمانٌ " قول يوحنا:

وهذا الرقم "ثالثة ونصف" هو نصف الرقم "سبعة" الذي  ."ثالث سنوات ونصف"

يرمز إلى الكمال والملء، أي أن هذه المدة الزمنية ال تمثل كمال األزمنة، بل نصف 

ومائتين وستين  اوي "ألفالثالثة سنوات ونصف" تسالزمان وليس إلى األبد؛ كما أن "

ا" )اآلية  ا" )رؤ (، أ6يوم  ا" ألفأو " (،2:11و "إثنين وأربعين شهر   ومائتين وستين يوم 

في العالم. وكما  ،الشيطان، الذي هو التنين وهي المدة التي سيملك فيها(، 3:11)رؤ 

الثاني وهي  ( هذه المدة الزمنية هي بين تجسُّد المسيح وبين مجيئه6سبق القول في اآلية )

فترة أسرارية، والتي فيها ستتغرب الكنيسة مختبئة  في الصحراء عن العالم الشرير الذي 

رين القدامى والمحدثين يقصد به  التنين. سيتبع وهذا التغرب، كما عند الكثيرين من المفس ِ

باليونانية كلمة "أُخروي" الهروب الروحي، أي الهروب األخروي. 

"εσχατολογική"(.6اآلية ) ، انظر 
 

فَأَْلقَِت اْلَحيَُّة ِمْن فَِمهَا َوَراَء اْلَمْرأَِة َماًء َكنَْهٍر لِتَْجَعلَهَا تُْحَمُل  -15

 بِالنَّْهِر.

فَأََغاثَِت األَْرُض اْلَمْرأَةَ، َوفَتََحِت األَْرُض فََمهَا َواْبتَلََعِت  -16

 النَّْهَر الَِّذي أَْلقَاُه الت ِن ِيُن ِمْن َفِمِه.

فََغِضَب الت ِن ِيُن َعلَى اْلَمْرأَةِ، َوذَهََب ِلِيَُحاِرَب بَاقِي نَْسلِهَا  -17

 الَِّذيَن يَْحفَظُوَن َوَصايَا هللِا، َولَهُْم َشهَادَُة يَُسوَع.

 َعلَى َرْمِل اْلبَْحِر. َوَوقَفَ  -18

اْلَمْرأَةِ َماء  َكنَْهٍر ِلتَْجعََلَها اْلَحيَّةُ ِمْن فَِمَها َوَراَء  فَأَْلقَتِ " ( يقول يوحنا:15في اآلية )

كما  ا للخطر واألعداء والعالم الشريرالمياه ترمز دائم   في العهد القديم، ".تُْحَمُل بِالنَّْهرِ 

كما أن خروج المياه من فم التنين، الشَّْيَطان، يرمز إلى مياه  .(1:13سيُذكر في )رؤ 

المسيح  المسيح الحق؛ ألن معمودية يسوع كاذبة، والتي هي مضادة لمعموديةالة تمعمودي

 َواْكِرُزوا أَْجَمعَ  اْلعَالَمِ  إِلَى اْذَهبُوا" :لتالميذه ل يسوع المسيحاهي حياة وخالص، كما ق
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(، أما معمودية المسيح 16و15:16)مر  "َخلَصَ  َواْعتََمدَ  آَمنَ  َمنْ . ُكل َِها ِلْلَخِليقَةِ  بِاإِلْنِجيلِ 

 .فهي هالك وموتالشيطان 

فَأََغاثَِت األَْرُض اْلَمْرأَةَ، َوفَتََحِت األَْرُض فََمَها " ( يقول يوحنا:16وفي اآلية )

رض ابتلعت النهر كي تنقذ بمعنى أن األ "،َواْبتَلَعَِت النَّْهَر الَِّذي أَْلقَاهُ الت ِن ِيُن ِمْن فَِمهِ 

إنها  ؛لع النهرأن تفتح األرض فاها وتبتغير إنه ليس هناك معنى تفسيري  .المرأة

ا وأبد ا على كنيسته وعلى  ،صورة ويوحنا يستخدم هذه الصورة ليُبين أن هللا يحافظ دائم 

شعبه المؤمن من االضطهادات واألخطار التي يثيرها الشَّْيَطان، كما سيُذكر في اآلية 

التالية. "األرض" هنا هي صورة أداة في يد هللا لمساعدة المرأة، التي ترمز إلى شخص 

الحية لئال تُحمل الكنيسة الكنيسة، وقد فتحت فاها وابتلعت ماء النهر الخارج من فم 

فيغرق أبناؤها بأكاذيب الشيطان الخادعة الخارجة من فمه ويضلوا عن اإليمان  بالنهر

 للكنيسة ادةمض أو ديانات أخرى الحق. أو إن "األرض" هنا ترمز إلى قوى أرضية

ففي الحروب  ؛وذلك يُرى في تاريخ الكنيسة ص الكنيسةخالفي  اسبب   بسماح هللاكانت 

أما الفاترون منهم فال  ،واالضطهادات المؤمنون يزداد تمسكهم بالكنيسة ويلتفون حولها

. يجدون ملجأ لهم سوى الكنيسة فيعودون إليها ويصبحوا حارين في إيمانهم فيخلصوا

الكنيسة، ومهما سقط وهنا توجد تعزية أخرى، وهي أنه مهما كانت الحروب على 

كثيرون من أبنائها أو أنكروا المسيح خالل االضطهادات أو الحروب الشَّْيَطانية، 

فالكنيسة لن تسقط أبد ا. أو قد تكون الصورة في خلفية يوحنا، في قوله هذا في هذه اآلية، 

هي صورة ما سبق واختبره بنفسه، حيث إنه حدثت عجيبة قام بها المالك ميخائيل في 

 ينة كولوسي عندما فتح األرض وابتلعت مياه السيل الذي كاد أن يغرق كنيستها.مد

هنا توجد صورة ضخمة  ". الت ِن ِيُن َعلَى اْلَمْرأَةِ فَغَِضبَ " ( يقول يوحنا:17في اآلية )

لغضب التنين بسبب خالص المرأة وإخفاقه في تدميرها؛ ألن الشَّْيَطان ال يمكنه أن يدمر 

ا وأبد ا. وبقول يوحنا في العهد الجديد عن السماء أو الكني سة ألن هللا حافظ لهما دائم 

يتم حكم الرب المذكور في العهد القديم، بقوله  "،َوذََهَب ِِليَُحاِرَب بَاقِي نَْسِلَها" التنين:

 َوأَْنتِ  َرأَْسِك، يَْسَحقُ  ُهوَ . َونَْسِلَها نَْسلِكِ  َوبَْينَ  اْلَمْرأَةِ، َوبَْينَ  بَْينَكِ  َعدَاَوة   َوأََضعُ " للحية:

قبل كل شيء هو يسوع  (. "نسل المرأة"، في سفر التكوين15:3)تك  "َعقِبَهُ  تَْسَحِقينَ 

ا ُهوَ  ِليَُكونَ " ، كما يسميه بولس الرسول:(6)المسيح االبن الوحيد البكر  إِْخَوةٍ  بَْينَ  بِْكر 

 فهم المؤمنون ْيَطان ليحاربهمالذين ذهب الشَّ  (. أما "باقي نسلها"29:8)رو  "َكثِيِرينَ 

      الَِّذيَن يَْحفَُظوَن َوَصايَا هللاِ، َولَُهْم " بيسوع المسيح، الذين يقول يوحنا عنهم هنا:

ألنه بالنسبة ليوحنا أهم شيء هو حفظ الوصايا، أي حفظ النفس بحسب  ؛"َشَهادَةُ يَُسوعَ 

وقيل هناك إن يوحنا بقوله  "،اْلَمِسيحِ  ُسوعَ يَ  َوبَِشَهادَةِ " يوحنا: ( قال2:1في )رؤ الوصايا. 
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هذا هو يؤكد أن يسوع المسيح هو شاهد، ألنه الشاهد المثالي القادر على كشف التدبير 

ا وأمين ا على وجه تام، فهو اِهدُ " اإللهي كشف ا صحيح  ا في (. 5:1)رؤ  "األَِمينَ  الشَّ هنا أيض 

وقوله هذا ال يعني  "،َولَُهْم َشَهادَةُ يَسُوعَ " ( يقول يوحنا عن باقي نسل المرأة:17اآلية )

أن باقي نسل المرأة يحملون شهادة ليسوع، بل يعني إنهم يحملون شهادة يسوع نفسه 

هنا ال تعني فقط  "َشَهادَةُ يَُسوعَ " لنفسه وشهادته هلل اآلب وشهادة اآلب له. كما أن عبارة

بل تعني أيض ا شهادة يسوع بالدم،  شهادة يسوع نفسه لنفسه وشهادة هلل اآلب بالقول،

 بتسليم نفسه للموت على الصليب.

 ألن هللا اآلب لعلمه بعجز ؛"َشَهادَةُ يَُسوعَ " مع "َوَصايَا هللاِ " ( ُجمعت17في اآلية )

ا، أي العمل بها إلى تمامها،  الطبيعة البشرية الضعيفة عن حفظ الوصايا اإللهية حفظ ا تام 

ه األزلية، مولود ا من عذراء نقية متخذ ا لنفسه هذه الطبيعة أرسل ابنه الوحيد، كلمت

وبواسطة هذا االتحاد السري وهب الطبيعةَ البشريةَ  .نية الضعيفة واتَْحدََها بالهوتهاإلنسا

عند يوحنا هي  "الشهادة"الضعيفة أن تكون لها القدرة على حفظ وصاياه، أي العمل بها. 

الشهادة الحية بإعالن اإليمان وباألعمال، وليس مهمة، إن كانت الشهادة بالدم أو 

بالتنظير الالهوتي حول هللا اآلب وحول يسوع المسيح وحول الكنيسة. إلى هنا تنتهي 

 رؤيا يوحنا عن المرأة التي ولدت االبن الذََّكر.

شخص لعن النصر األكيد والمحقق والذي تحقق للكنيسة، أي  هنا بعد اإلعالن

 .(9)اآلية  الشَّْيَطان"والتنين الذي هو الحية القديمة "المدعو إِْبِليس الكنيسة، في مواجهة 

، وعلى واألصحاح التالي (18من اآلية ) لكن ال تزال هناك معركة على األرض

 المؤمنين بيسوع المسيح أال يخافوا ألن في السماء انتصر هللا وأنهى أعماله. 

 "َوقَفَ " كلمة ".َعلَى َرْمِل اْلبَْحرِ  فَ َوَوقَ " ( يقول يوحنا عن التنين:18في اآلية )

"، ذلك ألنه في انتظار إثنين من خدامه يستدعيهما ἐστάθηوردت في النص اليوناني "

 ، كما سيُذكر في األصحاح التالي.ليأتيا لمساعدته، واحد ا من البحر واآلخر من األرض

األصحاح  يفوردت في بعض المخطوطات  (12( من هذا األصحاح )18هذه اآلية )

 ، كما في الترجمة العربية.(1اآلية ) (13)
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 حواشي 

 األصحاح الثاني عشر

، هي الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة عطية اآلب التي هي فوق حدود الزمان شخص الكنيسة (1)

دنس،  التي تلد أبناءها بآالم لتعطي أبناء للمسيح، الحافظة اإليمان القويم التي بال وأي جنس بشري،

 ولكن ليس بأعضائها ألنهم ليسوا كلهم بال دنس.

( عن هذه المرأة التي تبدو كملكة تضاربت اآلراء حولها، ألنه ال يوجد ما يساعد على فهم َمن هي 2)

تلك المرأة. في الغرب رأى كثيرون من آباء الكنيسة والتقليد الطقسي الالتيني أن المرأة هي مريم 

من المفسرين الجدد يترددون في قبول هذه المطابقة، ولو بشكل ثانوي، غير العذراء، غير أن كثيرين 

أن بعضهم اآلخر يقبلون بأن المرأة هنا هي مريم العذراء بصفتها صورة الكنيسة. أما بحسب التقليد 

القديم آلباء الكنيسة في الشرق، فهذه المرأة هي الكنيسة، ذلك كما رأوا في المرأة الجميلة المذكورة 

هو والدة اإلله في أمومتها البتول وخصبها  "شخص الكنيسة"سفر نشيد األنشاد. أرثوذكسيًّا،  في

ا هاتين البتولَتين ، الروحي. وأقليمندس اإلسكندري يصف الكنيسة مقابال  إياها بالعذراء مريم، مازج 

ين، في صورة واحدة أسميها أم واحدة يطيب لي أن  -ال يوجد سوى بتول»بقوله:  هاتين األمَّ

غير أنه ال يمكن القول إن هذه المرأة هي العذراء مريم قبل حبلها بيسوع المسيح؛ ألن «. الكنيسة

(، وهذا Theotokos" )Θεοτόκοςباليونانية " "،والدة اإلله"القديسة مريم تستمد قداستها بكونها 

ن فصلها عن مريم العذراء فال يمك ه، إال أنه حينما يقال "الكنيسة"االسم يوطد سر التدبير اإللهي كل

 والدة اإلله التي ارتبط المؤمنون بها في يسوع المسيح كأم جميع األحياء.

ا، كما ذُكر في سفر  40( منذ خروج العبرانيين إلى البرية من مصر وبقائهم فيها مدة 3) عام 

ا لحماية هللا. فإيل يا النبي عندما الخروج، أصبحت البرية صورة الملجأ لشعب هللا من العالم، ورمز 

(. كما أن كثيرين 17مل 1هرب من اضطهاد إيزابيل له ذهب إلى برية سيناء وهناك اجتمع مع هللا )

(. وهذه 2مك 1من اليهود المؤمنين هربوا من اضطهاد أنطيوخيوس بأن ذهبوا إلى الصحراء )

إلى الصحراء؛ ألن  المشاهد تتكرر في حياة الكنيسة، ومن المعقول أن يكون يوحنا قد اختبر الهروب

يوسابيوس القيصري يذكر بحسب مصدر يهودي أن الوحي نزل على اليهود بالهروب من أورشليم 

م، وكان يوحنا في ذلك الوقت في أورشليم. 66عندما حاصرها الجيش الروماني بقيادة تيطس عام 

 ِرْجَسةَ  نََظْرتُمْ  ىفََمتَ " وفي إنجيل مرقص نجد رؤيا صغيرة  لهذا الحدث إذ تنبأ المسيح قائال :

(. كما أنه في وقت حصار 14:13)مر  "اْلِجبَالِ  إِلَى اْليَُهوِديَّةِ  فِي الَِّذينَ  ِليَْهُربِ  فَِحينَئِذٍ  ...اْلَخَرابِ 

اسمها "بيال"، وكان  عبر األردن في الرومان ألورشليم خرجت الكنيسة منها وذهبت إلى مدينة

حراء، بهذا فإن الكنيسة المسيحية التي تكونت في فلسطين من يتوجب للذهاب إليها المرور عبر الص

ا في الصحراء. وهذا الحدث  ولمعاصريه الذين كانوا أحياء  يوحناألنه كان معروف ا لاليهود مرت أيض 

 في رؤياه.عندما كتب سفر الرؤيا، فكان هذا لهم مثاال  ملموس ا لما يقوله يوحنا 

يستطع النزول إلى  الشيطان بعدما ُطرد من السماء لمالئكة، ( بحسب التعليم اليهودي حول الم4)

األرض فظل هو ومالئكته في الهواء. وفي األدب الرهباني المسيحي يُذكر الصعوبة التي تلقاها 

الدينونة "الروح بعد الموت لتتخطى الهواء في ارتفاعها من األرض إلى السماء. وأيقونة 

الهواء، الذي تعبره أرواح الموتى من األرض إلى السماء،  تعبر عن هذا حيث يكون "األرثوذكسية
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ا باألرواح الشريرة التي تحاول جذب أرواحهم إلى الجحيم. وفي هذا يقول بولس الرسول:  مملوء 

 َرئِيِس  َحَسبَ  اْلعَالَِم، اهذَ  دَْهرِ  َحَسبَ  قَْبال   فِيَها سَلَْكتُمْ  الَّتِي َواْلَخَطايَا، بِالذُّنُوبِ  أَْمَوات ا كُْنتُمْ  إِذْ  َوأَْنتُمْ "

وحِ  اْلَهَواِء، ُسْلَطانِ   (.2و1:2)أف  "اْلَمْعِصيَةِ  أَْبنَاءِ  فِي اآلنَ  يَْعَملُ  الَِّذي الرُّ

( في األيقونة البيزانطية األرثوذكسية لميالد المسيح، مثال ، تُوجد العذراء مريم والمسيح المولود 5)

لى اليمين يُوجد يوسف الخطيب واقف والمالك يخبره عن في وسط األيقونة، وفي أعلى األيقونة ع

الميالد العجيب للمسيح وفي أعلى األيقونة على اليسار يوجد يواكيم وحنه والدا العذراء مريم والمالك 

يبشرهما بحبل حنه بالعذراء مريم من يواكيم، وأسفل األيقونة على اليمين يوجد يوسف الخطيب 

العذراء مريم، وأسفل األيقونة على اليسار يوجد المجوس والنجم وأمامه الشيطان يشككه بحبل 

يتقدمهم. مع أن كل حدث من هذه األحداث له زمن مختلف عن اآلخر، إال أنها كلها ُجمعت في أيقونٍة 

 واحدةٍ، وهي لحدٍث واحٍد هو ميالد المسيح.

والبكر هو المولود األول، وهو  فهو ابن هللا )اآلب( الوحيد البكر.»يقول القديس يوحنا الدمشقي:  (6)

ا المولود قبل إخوته اآلخرين، وعليه، إن قلنا بأنه ابن هللا )اآلب( البكر، ولم  يكون ابن ا وحيد ا أو أيض 

ا وابن ا  نقل بأنه االبن الوحيد، يمكن أن نتخيله بكر الخالئق، على أنه خليقة. ولما كنا نقول فيه بكر 

 "َخلِيقَةٍ  ُكل ِ  بِْكرُ " :أنه كليهما في كالمنا عنه. والسبب في أننا نقول فيه وحيد ا، فعلينا االحتفاظ بهما

ا من هللا )اآلب(، لكنه هو من جوهر هللا )اآلب( 15:1)كو  (، ألنه هو من هللا )اآلب( والخليقة أيض 

ا. وهو ال يقال فيه المخلوق أوال ، ألن الخليقة  مولود وحده بمعزل عن الزمن، ابن ا بالحقيقة وحيد ا بكر 

    "َكثِيِرينَ بِْكٌر بَْيَن إِْخَوةٍ " ليست من جوهر اآلب، بل انتقلت بمشيئته من العدم إلى الوجود. وهو

ا. وقد اشترك بالدم واللحم على مثالنا وصار إنسان ا، وصرنا 29:8)رو  ه أيض  (، ألنه ابن وحيد ألم ِ

ا به أبناء هللا، أبناء بالوضع )ألن االبن  شاركنا في طبيعتنا اإلنسانية( بالمعمودية. فإن ابن نحن أيض 

لذلك  هللا بالطبيعة نفسه قد صار البكر فينا نحن الصائرين بالوضع أبناء هللا بالنعمة والمدعوين إخوته

بل إلى أبي أعني بالطبيعة،  "،أبينا"(، ولم يقل إلى 17:20)يو  "َوأَبِيُكمْ  أَبِي إِلَى أَْصعَدُ  إِن ِي" فقد قال:

حتى إذا ما حللَت مضمون المفاهيم،  "إلهنا"ولم يقل  "،َوإِلِهُكمْ  َوإِلِهي" وأبيكم بالنعمة. وقد أضاف:

 «.تعني الرب الخالق "وإلهكم"منظورها ومعقولها، تفطن أن كلمة 
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح الثالث عشر

فََرأَْيُت َوْحًشا طَالًِعا ِمَن اْلبَْحِر لَهُ َسْبَعةُ ُرُؤوٍس َوَعَشَرةُ  -1

أَْسَماُء  قُُروٍن، َوَعلَى قُُرونِِه َعَشَرةُ تِيَجاٍن، َوَعلَى ُرُؤوِسهِ 

 تَْجِديٍف.

2-  ، ٍ َواْلَوْحُش الَِّذي َرأَْيتُهُ َكاَن ِشْبهَ نَِمٍر، َوقََوائُِمهُ َكقََوائِِم دُب 

َوفَُمُه َكفَِم أََسٍد. َوأَْعطَاُه الت ِن ِيُن قَُوتَهُ َوَعْرَشُه َوُسْلطَانًا 

 َعِظيًما.

ذكورة فيه يجب إدراك من المهم التذكير؛ لفهم هدف سفر الرؤيا في جميع الصور الم

 التعليم الُمرَسل، وليس الوصول إلى تجسيم معاني الصور.

" في َعلَى َرْمِل اْلبَْحرِ  َوقَفَ "يكمل يوحنا رؤياه عن التنين الذي  (13) األصحاحفي 

في هذه الصورة  ."فََرأَْيُت َوْحش ا َطاِلع ا ِمَن اْلبَْحرِ " :(1اآلية )في  يقولف (،18:12)رؤ 

وقد وقف على رمل البحر يستدعي وحش ا من البحر.  ، الذي هو الشيطان،نينيُرى الت

 هو كناية عن األهوال واالضطراب التي يُثيرها أعداء" ِمَن اْلبَْحرِ  َطاِلعُ ال َوْحشُ "الْ و

المسيح والكنيسة على المؤمنين؛ ألن "البحر" في العهد القديم يرمز إلى القوى المضادة 

: أن الشعب العبراني كان يعيش أوال  مضطِهد لشعب هللا وذلك ألن، هلل وللعالم الشرير ال

كان مصدر خطر  البحر أن: ثاني افي الصحراء ولم يكن شعب ا ساحليًّا، فكانوا يخافونه. 

: أن ثالث ا. الخطر المهلك لهم مثلي أي ،على العبرانيين؛ ألن منه يأتي عليهم األعداء

إلى العدو المضَطِهد لشعب هللا الذي يمثله فرعون  البحر، ممثال  بالبحر األحمر، يشير

قريب من  ،بحسب االعتقاد اليهودي القديم ،قعر غور أعماق البحر أن: رابع امصر. 

 ألَنَّكَ . َصْوتِي فََسِمْعتَ  اْلَهاِويَِة، َجْوفِ  ِمنْ  َصَرْختُ " الهاوية، كما يقول يونان النبي:

 (. 3و 2:2)يون  "اْلبَِحارِ  قَْلبِ  فِي اْلعُْمقِ  فِي َطَرْحتَنِي

 ".َلهُ َسْبعَةُ ُرُؤوٍس َوَعَشَرةُ قُُرونٍ " :، فيقوللوحش الطالع من البحرا يوحنا صفيو

 في ،"الشيطان" هو الذي ،هو نفس وصف التنين الطالع من البحر هذا الوصف للوحش

   له ذا الوحش مثوهذا يدل على أن ه ".عَةُ ُرُؤوٍس َوَعَشَرةُ قُُرونٍ لَهُ َسبْ "( 3:12)رؤ 

ه ماشير إلى مقاومتهوي ،ِمثل التنين في عملة وطباعه ، أي إلى ماالكاملة هلل وكمال َشر ِ

هذه الصورة التي توحي بأن الوحش الطالع من البحر يشبه التنين ستفسر في . النهاية
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ه، أي كثرة معاندته كثرة القرون تشير إلى قوة مناطحته هللإن (. 12و 9:17)رؤ   بَشر ِ

 ."َوَعلَى قُُرونِِه َعَشَرةُ تِيَجانٍ " ه:يقول عنكما  .لرقم سبعة يرمز إلى المال والملءاو ،هلل

 تعني "تيجان ملوكية".وδιαδήματα( "diadymata ،)" باليونانية كلمة "تيجان"،

في )رؤ  كما قيل ،ة تالل المقامة عليها مدينة روماترمز إلى السبع "عَةُ ُرُؤوٍس َسبْ الـ"

 ترمز إلى عشرة أباطرة من الذين حكموا الدولة الرومانية. "َعَشَرةُ تِيَجانٍ الـ"و (.3:12

 رمزيان ال حقيقيان، ويشيران إلى الكمال والتنوع، "العشرة" هماو "السبعة"إن العددين 

لذا يجب أن ال تؤخذ حرفيَّا بل رمزيًّا؛ ألن هذه األرقام هي رمزية وسفر الرؤيا هو سفر 

 يذكر فيه رؤياه بصور ورموز مثله مثل األنبياء الحقيقيين. رؤيوي، ويوحنا

 هذه األسماء هي أسماء إلهية ".َوَعلَى ُرُؤوِسِه أَْسَماُء تَْجِديفٍ " ثم يقول عنه:

يكتبونها على تيجانهم التي  الذين كانوا األباطرة الرومان مضطهدو الكنيسة من ،مغتصبة

ونها على أقواس النصر كما كانوا يضع .وسهم الغتصاب ألقاب هللا وسلطانهعلى رؤ

لذا  وبفعلهم هذا كانوا يُجدفون على هللا، كما كانوا ينعتون أنفسهم بها كآلهة، .الخاصة بهم

ومن هذه األلقاب واألسماء "اإلله"، "المخل ِص"، "ملك  ".أَْسَماُء تَْجِديفٍ " قيل عنها

"، Deus Av-gustosينية "الملوك". وكان األباطرة الرومان يلقبون أنفسهم بالالت

ومعناه "الذي يُحتََرم" أو "الُمحتََرم الذي نحترمه"، وأول من اتخذ هذا اللقب كان 

 َوْحشُ "الْ  وهذا اللقب هو لقب إلهي وكان يُعَطى هلل. لهذا فإن ،اإلمبراطور أوكتافيوس

      ليونانية با ،يمثل "الوحش السياسي"، الذي وهو "ضد المسيح" "ِمَن اْلبَْحرِ  َطاِلعُ ال

"ὁ ἀντίχριστος( "antichrist) ،ألنه يرمز إلى اإلمبراطورية الملحدة الممثَلة في 

اإلمبراطورية الرومانية الُمضطِهدة للكنيسة، والتي على مر العصور ستحل محلها قوى 

ِمَن  َطاِلعُ ال َوْحشُ "الْ على هذا فإن ومته. اوضد كنيسته وتعمل على مقأخرى ضد المسيح 

كل قوة مادية، إن كانت قوى مذهبية، أو فلسفية، أو  هو"، الذي هو ضد المسيح" بَْحرِ الْ 

  أيدلوجية وجودية، أو مثاليات بشرية تدعو اإلنسان إلى تأليه ذاته بعيد ا عن هللا.

َواْلَوْحُش الَِّذي َرأَْيتُهُ َكاَن " :قولفي( يكمل يوحنا وصف هذا الوحش، 2) في اآلية

ٍ، َوفَُمهُ َكفَِم أََسدٍ  ِشْبهَ نَِمٍر، هذا الوصف مستعار من رؤيا دنيال  ".َوقََوائُِمهُ َكقََوائِِم دُب 

لُ  .ذَاكَ  ُمَخاِلفٌ  هذَا َعِظيَمٍة، َحيََوانَاتٍ  أَْربَعَةُ  اْلبَْحرِ  ِمنَ  َوَصِعدَ " النبي، بقوله:  األَوَّ

ٍ  َهائِل َرابعٍ  بَِحيََوانٍ  َوإِذَا ...النَِّمرِ  ثْلِ مِ  بِآَخرَ  َوإِذَا ...بِالدُّب ِ  شَبِيهٍ  ثَانٍ  ...َكاألََسدِ   َوَشِديدٍ  َوقَِوي 

(. هذه األوصاف عند دانيال النبي يشار بها إلى 7-2:7)دا  "قُُرونٍ  عََشَرةُ  َولَهُ  ...ِجدًّا

فرعون مصر وإلى اآللهة المصرية القديمة، بمعنى اآللهة الغريبة التي انجذب اليهود 

عن هللا. أما في سفر الرؤيا فأوصاف هذا الوحش فيشار بها إلى  خلفها وتغربوا بها

 اإلمبراطورية الرومانية الُمضَطِهدة للكنيسة.
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ا" عنه:ثم يقول  بي ِن ملوكية يُ  هذا قوله ".َوأَْعَطاهُ الت ِن ِيُن قَُوتَهُ َوَعْرَشهُ َوُسْلَطان ا َعِظيم 

معطاة له التيجان الملوكية التي للوحش  معنىبي ِن كما يُ التنين )الَشْيَطان( على الوحش، 

يكون على األرض كلها، كما سيُذكر  الوحش ةلطان ملوكيسف .من التنين الذي استدعاه

كما  "،اْلعَالَمِ  هذَا َرئِيسُ " هو الَشْيَطان(، وال يقوم إال على مقاومة هللا؛ ألن 3في اآلية )

 الُملَك لمن يريد أن يعطيه له.  (، وهو يُعطي هذا31:12يقول يسوع المسيح عنه في )يو 
 

َوَرأَْيُت َواِحدًا ِمْن ُرُؤوِسِه َكأَنَّهُ َمْذبُوٌح لِْلَمْوِت، َوُجْرُحهُ  -3

بَْت ُكلُّ األَْرِض َوَراَء اْلَوْحِش.  اْلُمِميُت قَْد ُشفَِي. َوتََعجَّ

ْلطَاَن لِْلَوْحِش، وَ  -4 َسَجدُوا َوَسَجدُوا لِلت ِن ِيِن الَِّذي أَْعطَى السُّ

 َمْن هَُو ِمْثُل اْلَوْحِش، َمْن يَْستَِطيُع أَْن يَُحاِربَهُ. لِْلَوْحِش قَائِلِينَ 

َوَرأَْيُت َواِحد ا ِمْن ُرُؤوِسِه َكأَنَّهُ َمْذبُوٌح " :عن الوحش ( يقول يوحنا3في اآلية )

 الطالع من البحر الوحش يظهر ذه الصورةفي ه ".ِلْلَمْوِت، َوُجْرُحهُ اْلُمِميُت قَدْ ُشِفيَ 

ا بشكل شيطاني بالمسيح الحق من  المذبوح على الصليب يُحاكي يسوع المسيح متشبه 

ا اْلَمِسيَح قَْد ذُبَح ألَْجِلنَا" ) فِْصَحنَا ألَنَّ كما يقول بولس الرسول: " ،أجلنا ( 5:7كو 1أَْيض 

الذي مات ودفن وقام من بين ، و"َمذْبُوحٌ  َكأَنَّهُ  قَائِمٌ  َحَملٌ "( 6:5رآه يوحنا في )رؤ وكما 

 ثم يقول يوحنا:. لم يمت ولم يقم من الموتف أما الوحش .موات حقًّا بتغَلُّبه على الموتاأل

بَْت ُكلُّ األَْرِض َوَراَء اْلَوْحِش " هذا تعجب  وبتضليله خداعهبوهذا يشير إلى  "،َوتَعَجَّ

 الَِّذينَ  األَْرِض، َعلَى ِكنُونَ السَّا" البشر وساروا وراءه. وهؤالء الذين ساروا وراءه هم

 (.8:17كما سيُذكر في )رؤ  "،اْلَحيَاةِ  ِسْفرِ  فِي َمْكتُوبَة   أَْسَماُؤُهمْ  لَْيَستْ 

َوَسَجدُوا ِللت ِن ِيِن الَِّذي أَْعَطى السُّْلَطاَن " الذين تعجبوا: عن يوحنا ( يقول4وفي اآلية )

رين غالبية ".ِلْلَوْحِش، َوَسَجدُوا ِلْلَوْحِش  أن هذا يشير إلى عبادة اإلمبراطور  رؤوا المفس ِ

الروماني المغتصب لنفسه عبادة هللا، وإلى كل قوى سياسية مضادة للمسيح وللكنيسة 

قَائِِليَن َمْن هَُو ِمثُْل اْلَوْحِش، َمْن يَْستَِطيُع " عنهم: ثم يقول يوحنا .ستحل محل اإلمبراطور

قولهم إن : أوال  لة بين المالك ميخائيل وبين الوحش، وذلك: هنا توجد مقاب ".أَْن يَُحاِربَهُ 

ل ومالئكته وبين يشير إلى الحرب بين ميخائي ،"َمْن يَْستَِطيُع أَْن يَُحاِربَهُ " عن الوحش:

َمْن ُهَو ِمثُْل " قولهمفي  :ثاني ا(. 7:12)رؤ  لتي ُهزم فيها إِْبِليس ومالئكتها التنين ومالئكته

م "ميخائيل" معناه "من مثل ألن اس ؛مقابلة بين ميخائيل وبين الوحشد توج "،اْلَوْحِش 

داود  ؛ ألنوجد مقابلة بين هللا والَشْيَطانت بقولهم هذاف أكثر من هذا . بل(7اآلية )هللا" 

ب ِ  ِمثْلُ  َمنْ " النبي في وْحيه يقول: توجد . كما (5:112)مز  "األََعاِلي فِي السَّاِكنِ  إِلِهنَا الرَّ

 ظهر الذي أخذ السلطان من التنين )الشيطان( فالوحش ،المسيح والَشْيَطانبين  مقابلة
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ا بشكل شيطاني بالمسيح الحق . بهذا المفهوم ال توجد مساومة أو (1في اآلية ) متشبه 

أو اتباع الشَّْيَطان ورفض هللا،  تأرجح بين هللا والشَّْيَطان، فإما اتباع هللا ورفض الشَّْيَطان،

 ف واحد وصريح وال تردد فيه.إنه هو موق

رأى بعض المفسرين، استناد ا إلى أسطورة قديمة، في قول يوحنا عن الوحش إنه 

أنه يشير إلى اإلمبراطور نيرون  ،"َكأَنَّهُ َمْذبُوٌح ِلْلَمْوِت، َوُجْرُحهُ اْلُمِميُت قَْد ُشِفيَ " ظهر

ى ما وراء الفرات ليحكم من م، واعتقد أتباعه أنه بعد موته انتقل إل68الذي انتحر عام 

هناك وأنه سيعود إلى الحياة، وهذه نجدها في األدب الروماني القديم. غير أن األعم 

ضد والمقبول من األكثرين، هو التفسير األول وهو أن الوحش الطالع من البحر هو "

  ".المسيح
 

َي ُسْلطَانًا أَْن َوأُْعِطَي فًَما يَتََكلَُّم بَِعظَائَِم َوتََجاِديَف، َوأُْعطِ  -5

 يَْفَعَل اْثنَْيِن َوأَْربَِعيَن َشْهًرا.

َففَتََح فَاُه بِالتَّْجِديِف َعلَى هللِا، ُمَجد ِفًا َعلَى اْسِمِه، َوَعلَى  -6

َماِء. الَخْيَمتِهِمْ  َوَعلَى َخْيَمتِِه،  فِي السَّ

ا يَتََكلَّمُ  َوأُْعِطَي " ( يقول يوحنا عن الوحش:5في اآلية ) هذا  "،بِعََظائَِم َوتََجاِديفَ  فَم 

     َوأُْعِطَي ُسْلَطان ا أَْن يَْفعََل " هنا: يوحنا ثم يقول .(6لقول سيتَّضح معناه في اآلية )ا

ا يتضح معناها من ( 5اآلية ) للوحش في "أُْعِطيَ " يوحنا قولعن  ".اثْنَْيِن َوأَْربَِعيَن َشْهر 

ين، الذي هو الَشْيَطان، بسماح من هللا الختبار التن هوللوحش  الذي أعطى بأن (4اآلية )

( مستوحاة من رؤيا دانيال النبي 5المؤمنين به، ولتأديب مضاديه. الصورة في اآلية )

ِ  ِضدَّ  بَِكالَمٍ  َويَتََكلَّمُ " عن الوحش الرابع، بقوله: يِسي َويُْبِلي اْلعَِلي  ِ، قِد ِ  يُغَي ِرُ  أَنَّهُ  َويَُظنُّ  اْلعَِلي 

(. هذه المدة 25:7)دا  "َزَمانٍ  َونِْصفِ  َوأَْزِمنَةٍ  َزَمانٍ  إِلَى ِليَِدهِ  َويَُسلَُّمونَ  َوالسُّنَّةَ، قَاتَ األَوْ 

ا" ذُكرت في  ،"ثالث سنوات ونصف"، والتي تساوي الزمنية "االثنان وأربعون شهر 

األبد، ( وكما قيل هناك إنها ال تمثل كمال األزمنة بل نصف الزمان وليس إلى 2:11)رؤ 

زمن "ضد المسيح". وكما سبق القول، هذه المدة الزمنية وهي وهي مدة المحنة األخيرة، 

يجب أن ال تؤخذ حرفيَّا بل رمزيًّا؛ ألن هذه األرقام هي رمزية وسفر الرؤيا هو سفر 

 رؤيوي، ويوحنا يذكر فيه رؤياه بصور ورموز مثله مثل األنبياء الحقيقيين.

"التجديف على هللا"  ."فَفَتََح فَاهُ بِالتَّْجِديِف َعلَى هللاِ " :عنه ا( يقول يوحن6في اآلية )

الكالم نحوه بالسوء، أو اتخاذ البشر ألسماء وألقاب هلل ونعت بأو التطاول  ،إنكار هللاهو 

ف ا َعلَى اْسِمهِ " يقول: ثم(. 1كآلهة كما ذُكر في اآلية )أنفسهم بها   كلمة ."َخْيَمتِهِ َوَعلَى  ُمَجد ِ

ف ا َعلَى اْسِمهِ "قوله  ."βλασφημῆσαι"، وردت في النص اليوناني ""ُمجدف ا  أي" ُمَجد ِ
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ا السم هللا، وهذا يعني إنكار هلل نفسه؛ ألن االسم يمُ   هقولوشير إلى الشخص ومعرفته. نكر 

، أي على "τὴν σκηνὴν αὐτοῦ καὶورد في النص اليوناني " "،َخْيَمتِهِ َوَعلَى "

"خيمة هللا" في  ( إن15:7وكما قيل في )رؤ  .(ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ)" خيمة هللا"

ا التقليد الكتابي تدل على حضور هللا بين شعبه، وهذا يشير إلى التجديف على هللا  أيض 

 "، قوله هذا ورد في النص اليونانيفِي السََّماءِ  الَخْيَمتِِهمْ  َوَعلَى" :يوحنا نفسه. ثم يقول

"τοὺς ἐν τῶ οὐρανῶ σκηνοῦντας". ا يشير إلى التجديف على هللا  هذا أيض 

 "،السََّماَواُت والَِّذيَن َخْيَمتَُهم فِيَها"، (12:12)رؤ  له نفس معنى قوله فيقوله هذا نفسه. 

  .ساكنوا السماء أي والذي يعني "الذين في خيمة هللا"،
 

هُْم، َوأُْعِطَي َوأُْعِطَي أَْن يَْصنََع َحْربًا َمَع اْلقِد ِيِسيَن َويَْغلِبَ  -7

ٍة.  ُسْلطَانًا َعلَى ُكل ِ قَبِيلٍَة َولَِساٍن َوأُمَّ

اِكنِيَن َعلَى األَْرِض،  -8 الَِّذيَن لَْيَسْت َوَسيَْسُجدُ لَُه َجِميُع السَّ

  ُمْنذُ تَْأِسيسِ الَحَمِل الَمْذبُوحَ  َحيَاةِ أَْسَماُؤهُْم َمْكتُوبَةً فِي ِسْفرِ 

 .اْلَعالَمِ 

َوأُْعِطَي أَْن يَْصنََع َحْرب ا َمَع " ( يقول يوحنا عن الوحش الطالع من البحر:7في اآلية )

يِسيَن َويَْغِلبَُهمْ  ةٍ  ،اْلِقد ِ ". من قوله هذا يتضح أن َوأُْعِطَي ُسْلَطان ا َعلَى ُكل ِ قَبِيلٍَة َوِلَساٍن َوأُمَّ

 حياة الَحَمل سكان األرض مختاري هللا المكتوبة أسماؤهم في سفرالوحش سوف يغلب 

، المذكورين في اآلية التالية ،غير القديسين أما اآلخرون .عليهم ولن يكون له سلطان

ا كما في اآلية ) عليهم. فسكون له سلطان  من السلطان "أُْعِطيَ " الوحش( 6هنا إيض 

 ةمحدود لمدة زمنية بسماح من هللا. هذه الحرب وهذه الغلبة وهذا السلطان سيكونوا التنين

ا"،هي  (. ذلك أن سفر الرؤيا هو سفر أمل 5كما ذُكر في اآلية ) "إثنين وأربعين شهر 

عنه  يقول ثم وانتصار للكنيسة ولشعب قديسي العلي، كما سيُذكر في األصحاح التالي.

 غير القديسونهم وهؤالء  "،َوَسيَْسُجدُ لَهُ َجِميُع السَّاِكنِيَن َعلَى األَْرِض " :(8في اآلية )

 روا في اآلية السابقة. الذين ذُك

الذي و"الوحش السياسي" هو و، "الوحش الطالع من البحر"عن  هنا قول يوحنافي 

 من هذا النص ألنه يُوِجد مشكلة   العربي النص في ".َوَسيَْسُجدُ لَهُ " :هو "ضد المسيح"

 ،، أي الحيوانفي اللغة العربية االسم "وحش" ألن؛ هو الوحشالذي سيُْسَجد له يفهم أن 

 فقد ورد فيفي النص اليوناني  "َسيَْسُجدُ لَهُ " يوحنالهذا القول  أما .هو بالمذكر

"προσκυνήσουσιν αὐτὸν"هو " َسيَْسُجدُ لَهُ "يدل على أن الذي بهذا الشكل  ، وهو
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 (، الذي معناهafton) "αὐτὸν" قوله في اللغة اليونانية ألن ؛"رجل" وليس "وحش"

اسم و .والذي يشير إلى "الُمذَكر" αὐτός" (aftos)رة "مشتق من اسم اإلشا ،"لَهُ"

في اللغة  كما يوجد .αὐτή" (afty)" هو في اليونانية"المؤنث"  الذي يشير إلى اإلشارة

 غيركر وُمذَ ال غيرهو لو ،هو "المحايد"ريف غير موجود في اللغة العربية اليونانية تص

مثل النبات )كالشجرة(  ،αὐτό" (afto)"هو  واسم اإلشارة لهذا التصريف ،مؤنثال

 يوحنااستخدم  وقد والحيوانات )كالوحش( والجماد )كصخرة( بشكل عام، ومثل طفل.

 ولم يستخدم، الذي يُشار به إلى الرجالو "المذكرـ"ب لوحشل "αὐτὸν"اسم اإلشارة  هنا

 ليس وهذا .الحيوانات الذي يُشار به إلىو"المحايد" بـ لوحشل "αὐτό" اسم اإلشارة

 "رجل" هو "َسيَْسُجدُ لَهُ "الذي  الوحشبأن للقارىء  ليُبي ن بل باللغة اليونانية هجهل من

 إنه وهذا "الرجل" المشار إليه هنا سيكون وحش بطباعه وأعماله، ."حيوان"وليس 

ومحاربة قديسيه وضالل سكان المسيح ة على مقاومالذي سيعمل  "ضد المسيح"

أو أي  إن كان إنسان ا، ؛ضد المسيح هو نْ ل مَ كهي أعمال األرض. وهذه األعمال 

أو أي قوة مادية، أو أي إمبراطورية أرضية، أو أي قوى مذهبية مادية، أو أي  ديانات،

ا فلسفية، أو أي أيدولوجيات وجودية، أو أي مثاليات بشرية تدعوا إلى تأليه اإلنسان  أفكار 

 فِي َجاءَ  قَدْ  يَُسوعَ  أَنَ  يَْعتَِرفُ  الَ  ُروحٍ  ُكلُّ " :ألنه كما يقول يوحنا ؛عن هللالذاته بعيد ا 

 يَأْتِي، أَنَّهُ  الَِّذي َسِمْعتُمْ  (ἀντιχρίστου) ِضد ِ اْلَمِسيحِ فَلَْيَس ِمَن هللاِ. َوهذَا ُهَو  اْلَجَسِد،

ا ب(، 3:4يو 1" )اْلعَالَمِ  فِي ُهوَ  َواآلنَ   ِضدَّ اْلَمِسيحِ َكَما َسِمْعتُْم أَنَّ " ه:قولوأيض 

(ἀντίχριστος) ،كما أن(. 18:2 يو1)" َكثِيُرونَ  ِلْلَمِسيحِ  أَْضدَادٌ  اآلنَ  َصارَ  قَدْ  يَأْتِي 

أن يشير إلى اإلمبراطور الروماني،  "،إن الوحش هو رجل" :بقوله أرادقد يكون  يوحنا

د اإلمبراطورية المضادة هلل، الذي يدَّعي أنه هللا باغتصابه لنفسه ألقاب هللاالذي يُجَ   س ِ

 لم يَِرد في اإلنجيل المقدس (.1وسلطانه، وباغتصابه لنفسه عبادة هللا، كما ذُكر في اآلية )

 ، والذي""ἀντίχριστοςباليونانية فهو  ه، أما الذي ورد فيمصطلح "المسيح الدجال"

  ."ضد المسيح" ةالعربيإلى و "antichristيزية "اإلنجلرجم إلى تُ 

الَِّذيَن لَْيَسْت أَْسَماُؤُهْم َمْكتُوبَة  " ن سيسجدون للوحشعن الذي (8في اآلية ) قول يوحنا

  ورد في النص اليوناني "،اْلعَالَمِ  تَأِْسيِس  ُمْنذُ  الَحَمِل الَمْذبُوحَ  َحيَاةِ  فِي ِسْفرِ 

"οὖ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῶ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ 

ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου"، 

لَْيَسْت أَْسَماُؤُهْم َمْكتُوبَة  " توجد مشكلة وهي، هل المقصود أن هؤالء يوحنالقول ال هذا في

لَْيَسْت " أم أن المقصود هو أن هؤالء "؟الَحَمِل الَمْذبُوحَ  َحيَاةِ  اْلعَالَِم فِي ِسْفرِ  تَأِْسيِس  ُمْنذُ 

 القول بأن المقصودإن  "؟اْلعَالَمِ  تَأِْسيِس  ُمْنذُ  ْذبُوحَ الَحَمِل المَ  َحيَاةِ  فِي ِسْفرِ  أَْسَماُؤُهْم َمْكتُوبَة  
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 ُمْنذُ  الَحَمِل الَمْذبُوحَ  َحيَاةِ  فِي ِسْفرِ  الَِّذيَن لَْيَسْت أَْسَماُؤُهْم َمْكتُوبَة  " هو: (8في اآلية )

 ،العالم تأسيس، بناء  على قول بعض المفسرين بأن المسيح قد ذُبح منذ "اْلعَالَمِ  تَأِْسيِس 

ت آدم وقديسي العهد القديم وجميع البشر الذين آمنوا  باعتبار أن استحقاقاته الخالصية عمَّ

القول المقبول فهو أن أما  .مقبولهو قول غير  ،وانتظروا حضوره منذ انشاء العالمبه 

الَحَمِل  َحيَاةِ  ْفرِ اْلعَالَِم فِي سِ  تَأِْسيِس  لَْيَسْت أَْسَماُؤُهْم َمْكتُوبَة  ُمْنذُ  الَِّذينَ " المقصود هو:

 ِسفْرِ  فِي َمْكتُوبَة   أَْسَماُؤُهمْ  لَْيسَتْ  الَِّذينَ " ( يقول:8:17ألن يوحنا في )رؤ ؛ "الَمْذبُوحَ 

ال يمكن أن يقال إن الَحَمل ذُبح منذ تأسيس العالم، ألنه لم و ."اْلعَالَمِ  تَأِْسيِس  ُمْنذُ  اْلَحيَاةِ 

وهذا ما يؤكده بولس  ،يد أن الَحَمل ذُبح قبل األزللجديُذكر وال مرة واحدة في العهد ا

ا َكثِيَرة  ُمْنذُ تَأِْسيِس اْلعَالَِم،  (اْلَمِسيحُ ) فَإِْذ ذَاكَ " الرسول بقوله: َكاَن يَِجُب أَْن يَتَأَلََّم ِمَرار 

ة  ِعْندَ اْنِقَضاِء الدُُّهوِر ِليُْبِطَل اْلَخِطيَّ  (،26:9)عب  ةَ بِذَبِيَحِة نَْفِسِه"َولِكنَّهُ اآلَن قَْد أُْظِهَر َمرَّ

 ِمنْ  َكَما َكِريٍم، بِدَمٍ  بَلْ ... تَْفنَى بِأَْشيَاءَ  الَ  اْفتُِديتُمْ  أَنَُّكمُ  َعاِلِمينَ " :بطرس الرسول ما يقولوك

 فِي أُْظِهرَ  قَدْ  ِكنْ َول اْلعَالَِم، تَأِْسيِس  َقْبلَ  َسابِق ا َمْعُروف ا اْلَمِسيحِ، دَمِ  دَنٍَس، َوالَ  َعْيبٍ  باِلَ  َحَمل

إن هذه األقوال لكل من بولس وبطرس  .(20-18:1بط 1)" أَْجِلُكمْ  ِمنْ  األَِخيَرةِ  األَْزِمنَةِ 

 :(8فالمعنى المقبول لقول يوحنا في اآلية ) توضح أن الَحَمل غير مذبوح منذ األزل.

 "اْلعَالَمِ  تَأِْسيِس  ُمْنذُ  الَمْذبُوحَ  الَحَملُ "

)τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου( 

ا َكثِيَرة  ُمْنذُ تَأِْسيِس اْلعَالَمِ : "هو في قول بولس الرسول  "ذَاَك َكاَن يَِجُب أَْن يَتَأَلََّم ِمَرار 

 ". لِ زَ األَ  لَ بْ قَ  حَ ذُبِ  هُ نَوليس "أَ  ،(26:9)عب 

ِذيَن لَْيَسْت الَّ " (8في اآلية ) يجب أن يُفهم قول يوحنا السابق بنفس هذا المعنى

أن كل شيء يحدث "، اْلعَالَمِ  تَأِْسيِس  ُمْنذُ  الَحَمِل الَمْذبُوحَ  َحيَاةِ  أَْسَماُؤُهْم َمْكتُوبَة  فِي ِسْفرِ 

ا من قِبَل هللا، وهذه تعزية للمؤمنين بأن كل شيء يعلمه هللا وقد خطط له.  هو كان مقرر 

ألنه منذ تأسيس العالم قبل  ،توبةففي سفر الحياة توجد أسماء مكتوبة وأسماء غير مك

ألن هللا  ؛كان هناك أبرار وهناك أشرار بأعملهم وفي الناموس وبعد الناموس الناموس

ن يوحنا وألكن ال يُقرر. علم يَعلم مسبق ا أن غير المكتوبة أسمائهم لن يُحققوا مشيئته، فاهلل يَ 

ث وأشياء مرعبة تحصل للبشر، عنده رؤية نبوية ككل الرؤيَِوي ِين الذين يقولون عن أحدا

ألن هذا الملف مختوم  ؛لكن هللا يعرف ذلك وهذه هي مشيئته لذا ال يجب أن يخاف إنسان

بسبعة أختام وال أحد يستطيع أن يفتح األختام غير هللا اآلب والَحَمل. "سفر حياة" 

 (.5:3و"المعرفة المسبقة هلل واالختيار" ذُكرا في )رؤ 

 ية ضد الالهوت القائل بأزلية تألُّم المسيح، والمقبول فيها هوالكنيسة األرثوذكسإن 

أن هللا، الثالوث األقدس، كان يَعرف أن الَحَمل، الذي هو الشخص الثاني في الثالوث 



- 205 - 
 

األقدس الكلمة األزلي، ومن قَْبل األزل قَبَِل أن يتجسَّد ويُقدَّم ذبيحة من أجل البشر. 

ا إنساني ا لجنسنا »بقوله:  والقديس كيرلس اإلسكندري يوضح هذا لقد صمم الخالق جذر 

لكي يُعيدنا إلى ما ُكنَّا عليه؛ ألنه كما أن صورة اإلنسان األول الذي من تراب قد نََحتَت 

صارت  -كعمل مضادِ  -فينا صورة الموت وضرورة الموت والبقاء في الموت، هكذا

ير على شبهه وصورته بالروح البداية الثانية، أي الذي جاء بعد آدم، أي المسيح أن نص

 .«القدس الذي يطبع فينا عدم الفساد
 

 َمْن لَُه أُذٌُن فَْليَْسَمْع. -9

ْبِي يَْذَهُب. إِْن َمنْ  أِلَْجِل الَسْبِي، إِْن َمنْ  -10  لِْلقَتِلِ  فَإِلَى السَّ

ْيفِ   اْلقِد ِيِسيَن. َوإِيَمانُ . هُنَا َصْبُر يُْقتَلَ  بِالسَّْيِف، فَبِالسَّ

 لَهُ  َمنْ " ( ذُكر3و 2( هما مركز هذا األصحاح. في األصحاحين )10و 9يتان )اآل

وحُ  يَقُولُهُ  َما فَْليَْسَمعْ  أُذُنٌ  بيَّن أن المتكلم هو الروح يُ  وقيل هناك إن هذا "،ِلْلَكنَائِِس  الرُّ

للمؤمنين عما  وهذا تنبيه "،فَْليَْسَمعْ  أُذُنٌ  لَهُ  َمنْ " ( يقول يوحنا:9وهنا في اآلية ) .القدس

ا كي  يتفهوا ما سيق"ضد المسيح"،  عن ليق أن سبق  فيما بعد ويستعدون له. لاوأيض 

 ورد في النص اليونانيقوله هذا  ؛"أِلَْجِل الَسْبيِ  إِْن َمنْ " قول يوحنا:ي( 10في اآلية )

"εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν"، هِ يْ لَ عَ  بَ َن َمْن ُكتِ "إِ  :هي الترجمة اللفظية لهو    

           قوله هذا ورد في النص اليوناني "؛بِالسَّْيفِ  ِلْلقَتِلِ  إِْن َمنْ كما يقول: " ".الَسْبيِ 

"εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναιبَ "إَن َمْن ُكتِ  :هي "، والترجمة اللفظية له 

 ثُمَّ " إرميا النبي: رؤيا من ". هذا النص صعب الفهم، وهو مستوحىفِ يْ السَ بِ  لِ تْ قَ الْ  هِ يْ لَ عَ 

بُّ  قَالَ  بُّ  قَالَ  هَكذَا لَُهمْ  تَقُولُ  أَنَّكَ  ،نَْخُرجُ  أَْينَ  إِلَى لَكَ  قَالُوا إِذَا َويَُكونُ  ،ِلي الرَّ  الَِّذينَ  الرَّ

 نَ َوالَِّذي اْلُجوعِ، فَإِلَى ِلْلُجوعِ  َوالَِّذينَ  السَّْيِف، فَإِلَى ِللسَّْيفِ  َوالَِّذينَ  اْلَمْوِت، فَإِلَى ِلْلَمْوتِ 

(. وكما سبق القول، إن يوحنا عنده رؤية نبوية خاصة 2و 1:15)إر  "السَّْبيِ  فَإِلَى ِللسَّْبيِ 

ا معروفة  من العهد القديم ويعيد صياغتها، بمعنى أدق  فهو بعد معاينته للرؤى يأخذ صور 

يقول إنه يجب الخضوع لسلطة  ههنا وكأن يوحناف ؛يعيد والدتها بصيغة وروح مسيحية

فَإِلَى السَّْبيِ " فعليه أال يقاوم ُحكم عليه بالنفيوالذي ون قبول الوحش، وحكمه دالوحش 

فعليه أال  ُحكم عليه القتل بالسيفالذي ذلك كما ُحكم عليَّ بالنفي وذهبت للنفي. و "،يَْذَهبُ 

بمعنى إنه إذا تجرأ أحد من  ،القديس الشماس استفانوسذلك ك، "يُْقتَلَ  فَبِالسَّْيفِ "يقاوم 

المسيحيين أن يقاوم بالسيف يجب عليه أن يتذكر أنه هو نفسه سوف يُقتل بالسيف، كما 

 الَِّذينَ  ُكلَّ  ألَنَّ . َمَكانِهِ  إِلَى َسْيفَكَ  ُردَّ  قال يسوع لبطرس الرسول عندما استل سيفه:

 (.52:26)مت  "يَْهِلُكونَ  يُْؤَخذُونَ  بِالسَّْيفِ  السَّْيفَ  يَأُْخذُونَ 
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يِسينَ  َوإِيَمانُ ُهنَا َصْبُر " هنا: ثم يقول  يكون صبر أنه بهذا الفعل قوله هذا يعني ".اْلِقد ِ

 ذا؛ ألن هللا يسمح به(1)خالل فترات االضطهادات هاسيرو هاتاثبوالكنيسة بمؤمنيها 

 ثبات وإيمان مؤمنيها، وهذا ما يجب عليهم أن يتذكروه خالل حياتهم اليومية. الختبار
 

َوْحًشا آَخَر طَالًِعا ِمَن األَْرِض، لَهُ قَْرنَاِن ِشْبهُ ثُمَّ َرأَْيُت  -11

 ، َوَكاَن يَتََكلَُّم َكتِن ِيٍن.َحَملٍ 

لِ  -12 َويَْجَعُل  بُِحُضوِرهِ، َويَْعَمُل بُِكل ِ ُسْلطَاِن اْلَوْحِش األَوَّ

ِل الَِّذي ُشفِيَ  اِكنِيَن فِيهَا يَْسُجدُوَن لِْلَوْحِش األَوَّ  األَْرَض َوالسَّ

 ُجْرُحهُ اْلُمِميُت.

َويَْصنَُع آيَاٍت َعِظيَمةً، َحتَّى إِنَّهُ يَْجَعُل نَاًرا تَْنِزُل ِمَن  -13

َماِء َعلَى األَْرِض ُقدَّاَم النَّاِس.  السَّ

اِكنِيَن َعلَى األَْرِض بِاآليَاِت الَّتِي أُْعِطَي أَْن  -14 َويُِضلُّ السَّ

اِكنِيَن َعلَى األَْرِض أَْن يَْصنََعهَا َأَماَم اْلَوْحِش، قَائِ  الً لِلسَّ

ْيِف َوَعاَش.  يَْصنَُعوا ُصوَرةً لِْلَوْحِش الَِّذي َكاَن بِِه ُجْرُح السَّ

( توجد رؤية 11( ذُكر الوحش األول الطالع من البحر، وهنا في اآلية )1في اآلية )

، (2)الوحشان ".ا ِمَن األَْرِض ثُمَّ َرأَْيُت َوْحش ا آَخَر َطاِلع  " جديدة لوحش ثاني بقول يوحنا:

الشَّْيَطان بل هما خدام له، وقد دعاهما  الوحش البَري، ليسا هماوالوحش البحري 

: "التنين"، األول( سيُذكر الثالثة أعداء للمسيح ولكنيسته، 13:16في )رؤ ؛ ألن ليُساعداه

، "ع من البحرالطال : "الوحشالثاني(. و13:12الشَّْيَطان، كما ذُكر في )رؤ  الذي هو

والذي هو  ،(1كما ذُكر في اآلية ) ويمثل "الوحش السياسي" "ضد المسيح"الذي هو 

 الذي هو"، الوحش الطالع من األرض": الثالثو .كما سيُذكر تالي ا "الوحش الروحي"

  .(12اآلية )كما سيُذكر في  ،"النبي الكاذب"و "المسيح الكاذب"

قال بعض المفسرين  ".َوْحش ا آَخَر َطاِلع ا ِمَن األَْرِض ثُمَّ َرأَْيُت " هنا قول يوحنافي 

إنه يشير إلى أن هذا الوحش قد ُولد وتربى على األرض كسائر الناس، وهو يدعى وحش ا 

، ألنه قيل وهذا القول غير مقبول .كضواري الوحوش وشديد وسفاك دماء ألنه متوحش

ا )رجال ( معين ا ب ن الوحش( أ8في اآلية ) ن كان ضد المسيح ل هو كل مَ ليس شخص 

أما القول المقبول، فهو أن يوحنا من منفاه في جزيرة بَْطُمس كان  .ويعمل على مقاومته

يَْسُجدُوَن "حيين أن يمسال يجبر ،حيث الكنائس التي أسسها يرى وحش ا في آسيا الصغرى،

لِ  على  وا يُجبروهمذين كانكهنة المعابد الوثنية ال هم "، والذي كان يفعل هذاِلْلَوْحِش األَوَّ
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السجود وعبادة اإلمبراطور. وكان الهدف من هذه العبادة سياسي ا، أال وهو تحقيق وحدة 

اإلمبراطورية بمختلف شعوبها ولغاتها، إال أن هذا الهدف إتخذ شكال  روحيًّا، وهو 

 وجوب جميع الشعوب المحتلة من اإلمبراطورية الرومانية عبادة اإلمبراطور إلى جانب

فهذا آلهتهم. وهذا ما رفضه المسيحيون ألنهم لم يقبلوا بسيد آخر لهم غير يسوع المسيح. 

مملكة "لمسيح كاذب"، هو و"االذي هو "النبي الكذاب" ، "ِمَن األَْرِض  َطاِلعُ ال ْحشُ وَ الْ "

ا "الوحش الروحي" "ضد للمسيح إلى "النبوة  ""يرمز روحيًّاألنه  لذا يُدعى أيض 

ألنه  وهذا يدل على أنه "النبي الكاذب" .ل القوى الكاذبة المضادة للكنيسةك الكاذبة" وإلى

 يوجد في العهد الجديد كذلك(، 40-17:18مل 1، )أنبياء كذبة يوجد كما في العهد القديم

كما  ،(20:2التي ذكرت في )رؤ  النبوة، ومن هؤالء إيزابيل التي ادعت أنبياء كذبة

 ُهنَاكَ  أَوْ  ُهنَا اْلَمِسيحُ  ُهَوذَا أََحدٌ  لَُكمْ  قَالَ  إِنْ " وع المسيح:، كما يقول يسمسحاء كذبةيوجد 

قُوا فاَلَ   َحتَّى َوَعَجائَِب، َعِظيَمة   آيَاتٍ  َويُْعُطونَ  َكذَبَةٌ  َوأَْنبِيَاءُ  َكذَبَةٌ  ُمَسَحاءُ  َسيَقُومُ  ألَنَّهُ  .تَُصد ِ

ا اْلُمْختَاِرينَ  أَْمَكنَ  لَوْ  يُِضلُّوا وهذا "النبي الكاذب"، "المسيح  .(24و23:24 )مت "أَْيض 

الذي هو  ،"ضد المسيح" الكذاب"، الذي هو الوحش الثاني الطالع من األرض، سيتقدم

الوحش الطالع من البحر، أو يرافقه ويعمالن مع ا ضد المسيح الحق وضد كنيستة 

 ومؤمنيها بمشورة التنين، الذي هو الشَّْيَطان.

لَهُ قَْرنَاِن ِشْبهُ " الوحش الطالع من األرض، بقوله:( 11في اآلية ) يصف يوحناثم 

بالَحَمل في  ،"النبي الكاذب"، الذي هو "المسيح الكاذب" تشَّبهي في هذه الصورة ".َحَملٍ 

كي يضل البشر ويقنعهم بإنه هو يسوع المسيح عديم الشر الذي بدعته وتواضعه  ،الشكل

 َواِحدٌ "يوحنا  ىرآالذي  "المسيحضد كما " وذلك .طح وصرع العالم ورئيس هذا العالمن

غير أن هذا  .(3اآلية )"َوُجْرُحهُ اْلُمِميُت قَْد ُشِفيَ ، ِمْن ُرُؤوِسِه َكأَنَّهُ َمْذبُوٌح ِلْلَمْوتِ 

َكاَن " ألنه كما يقول عنه يوحنا هنا: ؛سيكون على سبيل الرياء األرضي لوحشل التظاهر

وهذا ما يُحذر منه يسوع لكي يخدع سامعيه.  بخبث كالشَّْيَطان ميتكل أي "،يَتََكلَُّم َكتِن ِينٍ 

 ِمنْ  َولِكنَُّهمْ  اْلُحْمالَِن، بِثِيَاب يَأْتُونَُكمْ  الَِّذينَ  اْلَكذَبَةِ  األَْنبِيَاءِ  ِمنَ  اِْحتَِرُزوا" المسيح بقوله:

 (. 15:7)مت  "َخاِطفَةٌ  ِذئَابٌ  دَاِخل

لِ " الثاني:( يقول يوحنا عن الوحش 12في اآلية )  َوَيْعَمُل بُِكل ِ ُسْلَطاِن اْلَوْحِش األَوَّ

)من  أُْعِطيَ " سلطان الوحش األول هو إنه ".الَِّذي ُشِفَي ُجْرُحهُ اْلُمِميتُ  ...بُِحُضوِرهِ 

يِسيَن َويَْغِلبَُهْم، َوأُْعِطَي ُسْلَطان ا َعلَى ُكل ِ قَبِيلَ  التنين( ٍة َوِلَساٍن أَْن يَْصنََع َحْرب ا َمَع اْلِقد ِ

ةٍ  في ذُكر  "،الَِّذي ُشِفَي ُجْرُحهُ اْلُمِميتُ " هنا يوحنا قولو (.7ذُكر في اآلية )  كما  "،َوأُمَّ

كما  ول وبحضوره فهوسلطان الوحش األب الذي يعمله الوحش الثانيعمل  أما (.3اآلية )

لِ يَْجعَُل األَْرَض َوالسَّاِكنِيَن فِ ": (12في اآلية ) هنا يقول يوحنا   ".يَها يَْسُجدُوَن ِلْلَوْحِش األَوَّ
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َويَْصنَُع آيَاٍت َعِظيَمة ، َحتَّى إِنَّهُ " :الوحش الثاني ( يقول يوحنا عن13في اآلية )

ا تَْنِزُل ِمَن السََّماِء َعلَى األَْرِض قُدَّاَم النَّاِس  بهذا العمل هو يتشَّبه بالنبي إيليا  ".يَْجعَُل نَار 

ا (. وهو يصنع هذا ليؤكد للناس أنه نبي 40-19:18مل 1ن السماء )م الذي أنزل نار 

 (، 5:11)رؤ  المذكوران في وأنه والوحش األول هما الشاهدان المنتظران ،حقيقي

 أي أنهما ينزال النار من السماء بطلب منهما.، اللذان يُخِرجا من فمهما نار

لَى األَْرِض بِاآليَاِت الَّتِي أُْعِطَي أَْن َويُِضلُّ السَّاِكنِيَن عَ " :( يقول يوحنا14في اآلية )

    ،سطة التنين، الذي هو الشَّْيَطانبوا " يعنيأُْعِطيَ " ". قوله:يَْصنَعََها أََماَم اْلَوْحِش 

الشعوب والقبائل من  "الساكنون على األرض"، هم أتباع الوحش .بسماح من هللا

كما ذُكر ، ة، والديانات المضادة للمسيحنيويأي القوى العالمية، أو الد ،واأللسنة واألمم

أَْن يَْصنَعُوا  قَائاِل  ِللسَّاِكنِيَن َعلَى األَْرِض " :هنا عنه ثم يقول يوحنا(. 10و9:11)رؤ  في

أي للوحش األول الطالع من البحر،  "،ُصوَرة  ِلْلَوْحِش الَِّذي َكاَن بِِه ُجْرُح السَّْيِف َوَعاشَ 

 َواِحدٌ " يوحنا أىل "الوحش السياسي"، الذي سبق وريمث الذيو "المسيحضد الذي هو "

 (.3)اآلية  "ِمْن ُرُؤوِسِه َكأَنَّهُ َمذْبُوٌح ِلْلَمْوِت، َوُجْرُحهُ اْلُمِميُت قَْد ُشِفيَ 
 

َوأُْعِطَي أَْن يُْعِطَي ُروًحا لُِصوَرةِ اْلَوْحِش، َحتَّى تَتََكلََّم  -15

يَع الَِّذيَن الَ يَْسُجدُوَن لُِصوَرةِ ُصوَرةُ اْلَوْحِش، َويَْجَعَل َجمِ 

 اْلَوْحِش يُْقتَلُوَن.

َغاَر َواْلِكبَاَر، َواألَْغنِيَاَء َواْلفُقََراَء،  -16 َويَْجَعَل اْلَجِميَع الص ِ

َواألَْحَراَر َواْلَعبِيدَ، تُْصنَُع لَهُْم ِسَمةٌ َعلَى يَِدهِِم اْليُْمنَى أَْو 

 َعلَى َجْبهَتِهِْم.

َمةُ أَِو َوأَ  -17 ْو يَبِيَع، إِ الَّ َمْن لَُه الس ِ
ْن الَ يَْقِدَر أََحدٌ َأْن يَْشتَِرَي أَ

 اْسُم اْلَوْحِش أَْو َعدَدُ اْسِمِه.

ا ِلُصوَرةِ اْلَوْحِش، َحتَّى تَتَكَلََّم " :( يقول يوحنا15في اآلية ) َوأُْعِطَي أَْن يُْعِطَي ُروح 

ا الوح ".ُصوَرةُ اْلَوْحِش  بواسطة التنين، الذي هو الشَّْيَطان، أن  أُْعِطيَ ش الثاني هنا أيض 

ا لصورة الوحش األول الذي هو "الوحش السياسي". من المعلوم أن أي  يجعل روح 

سياسية هي نظرية فكرية، أي صورة فكرية، يجسدها  أو نظرية سياسية إمبراطورية

ا معتنقوها الذين يعملون على تطبيقها وإخراجها  إلى حيز الوجود. ويعطيها روح 

 ".َويَْجعََل َجِميَع الَِّذيَن الَ يَْسُجدُوَن ِلُصوَرةِ اْلَوْحِش يُْقتَلُونَ " :هنا عنه يوحنا ثم يقول

يوجد قول يوحنا ال هذا صورة أو تمثال للوحش األول. في قد تكون "صورة الوحش"
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 "سجود" كما يوجد .من الوحش الروحي لصورة، أو تمثال، الوحش السياسي "تأليه"

وَمْن ال يسجد لصورة، أو تمثال، الوحش السياسي يُقتل. بمعنى أن َمْن ال يخضع لهذا 

ر "الوحش السياسي ، وهذا يكون من ممثليه وتابعيه لكل من ال يعتنق مبادئهم، مثل ""يُدَمَّ

كهنة األوثان وسياسي  اإلمبراطورية الرومانية الملحدة الذين كانوا يُخِضعون الناس 

سياسي"، لإلمبراطور أو صورته. وهذه اإلمبراطورية الملحدة هنا، "الوحش ال للسجود

حينما  هو ما أشار إليه دانيال النبي، يوحنا هنال القولهذا  .هي مملكة "ضد المسيح"

الشعوب واأللسنة بالسجود  جميع صنع الملك نبوخذنصر تمثاال  من ذهب وأمر بشدة 

   اثْنَْينِ  َوبَْعدَ " بقوله: ،(6 -1:3ون النار )دا في أت ومن ال يَُخر ويسجد يُلقَى للتمثال

... َواْلقُدْسَ  اْلَمِدينَةَ  يُْخِربُ  آتٍ  َرئِيٍس  َوَشْعبُ  لَهُ، َولَْيسَ  اْلَمِسيحُ  يُْقَطعُ  أُْسبُوع ا َوِست ِينَ 

لُ  األُْسبُوعِ  َوسَطِ  َوفِي َواِحٍد، أُْسبُوعٍ  فِي َكثِيِرينَ  َمعَ  َعْهد ا َويُثَب ِتُ   "َوالتَّْقِدَمةَ  الذَّبِيَحةَ  يُبَط ِ

 "،اْلَخَرابِ  ِرْجَسةُ " الذي حذر منه الرب يسوع الكنائس ُمطلق ا عليهو(، 27و 26:9)دا 

 اْلُمقَدَِّس  اْلَمَكانِ  فِي قَائَِمة   النَّبِيُّ  دَانِيآلُ  َعْنَها قَالَ  الَّتِي اْلَخَرابِ  ِرْجَسةَ  نََظْرتُمْ  َفَمتَى: "بقوله

من مخاطر آخر األزمنة التي تحارب الكنيسة منها ما ف(. 15:24)مت  ("اْلقَاِرئُ  ْفَهمِ ِليَ )

ا، وكاألفكار الغريبة  هو من خارجها، كالديانات الكاذبة الرافضة ليسوع المسيح ربَّا وإله 

الدخيلة على الكنيسة كالفلسفات واأليدلوجيات الوجودية ومثاليات بشرية التي تدعو 

الهرطقات و كاإلنشقاقات أليه ذاته بعيد ا عن هللا. ومنها هو من داخلها،اإلنسان إلى ت

فة التي تُحرف اإليمان المسيحي الحق. في هذه اآلية اجتمع على الكنيسة "الوحش  الُمنحر ِ

 ."القوى السياسية"و "القوى الروحية"الروحي" و"الوحش السياسي"، أي 

غَاَر َواْلِكبَاَر، " ( يقول يوحنا عن الوحش الثاني:16في اآلية ) َويَْجعََل اْلَجِميَع الص ِ

َواألَْغنِيَاَء َواْلفُقََراَء، َواألَْحَراَر َواْلعَبِيدَ، تُْصنَُع لَُهْم ِسَمةٌ َعلَى يَِدِهِم اْليُْمنَى أَْو َعلَى 

َمة" هنا غير معروفة لكنها 18:11"الصغار والكبار"، ذُكروا في )رؤ  ".َجْبَهتِِهمْ  (. "الس ِ

َمة الوحش تُصنَع للجميع وليس  "َعلَى يَِدِهِم اْليُْمنَى" ستعرف في اآلية التالية. وكون س ِ

فهذا يشير إلى عكس وصايا هللا في القلب، الموجود جهة اليسار. ْسَرى"، َعلَى يَِدِهِم اْليُ "

كما يشير إلى الفريسيين الذين كانوا يضعون حجاب ا مكتوب ا فيه وصايا الشريعة على 

تفهم األيسر فوق القلب داللة  على حفظهم إياها، لكنهم لثقلها لم يكن باستطاعتهم إتمامها ك

لوا الشعب وجوب إتمامها، وقد انتقدهم يسوع على هذا بقوله:  يَْحِزُمونَ  فَإِنَُّهمْ " وحمَّ

ُكوَها أَنْ  يُِريدُونَ  الَ  مْ َوهُ  النَّاِس، أَْكتَافِ  َعلَى َويََضعُونََها اْلَحْملِ  َعِسَرةَ  ثَِقيلَة   أَْحَماال    يَُحر ِ

َمة الوحش تُصنَع4:23)مت  "بِإِْصبِِعِهمْ  فهذا يشير  "،َعلَى َجْبَهتِِهمْ " للجميع (. أما كون س ِ

إلى الكتبة )الناموسيين( الذين كانوا يعصبون على جباههم حجاب ا مكتوب ا فيه وصايا 

ا ألنهم إنما كانوا يفعلون ذلك الشريعة داللة  على أنهم حفََظتها، وقد انتقدهم  يسوع أيض 
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دوا من الناس، بقوله: ُضونَ  النَّاسُ  تَْنُظَرُهمُ  ِلَكيْ  يَْعَملُوَنَها أَْعَماِلِهمْ  َوُكلَّ " ليَُمجَّ  فَيُعَر ِ

 (.5:23)مت  "َعَصائِبَُهمْ 

َمةُ أَِو اْسُم َوأَْن الَ يَْقِدَر أََحدٌ أَْن يَْشتَِرَي أَْو يَبِيَع، إِ  " :قولي (17في اآلية ) الَّ َمْن لَهُ الس ِ

يشير إلى المال. وقد حدث أثناء اضطهادات اإلمبراطورية  وهذا "،اْلَوْحِش أَْو عَدَدُ اْسِمهِ 

الرومانية الملحدة للمسيحيين أنه كانت تُفرض عليهم عقوبة عدم التعامل معهم ما لم 

وهذا عانى  ،تون من الحاجةوبالتالي كانوا يمويقدموا الطاعة والخضوع لإلمبراطور، 

هة إلى المسيحيين  منه يوحنا ومعاصروه ومن هم أقرب زمنيًّا له. وهذه العقوبة الموجَّ

على أيام يوحنا في القرن األول وخالل أيام اإلمبراطورية الرومانية الملحدة، تكررت 

ر.  ا فيما بعد خالل التاريخ من الحكام، وما زالت تكرَّ َمة"ضدهم مرار  التي يجعل  "الس ِ

ا على يدهم اليمنى أو الوحش الثاني، الذي يمثل "الوحش الروحي"، الجميع يُْوَسموا به

ِ  هللاِ  َختْمُ " هي مقابل ،على جباههم المذكور  ،الذي يُختم به عبيد هللا على جباههم "اْلَحي 

 .أي الصليب ،"×"" أو +حرف "التاو" العبري والذي على رسم " بأنه( 2:7في )رؤ 

َمة" التي يجعل الوه وهذ هي غير معروفة هنا، لكن حش الثاني الجميع يُْوَسموا بها "الس ِ

الرومانية. فكلمة "ِسَمة" يمكن االستدالل عليها من الممارسات المتبعة في اإلمبراطورية 

الوقت في  ، التي كانت اللغة الثقافية في ذاك"χάραγμα" في اللغة اليونانية

ا فنيًّا يُستخدم لختم  اإلمبراطورية الرومانية والتي ُكتب بها العهد الجديد، كانت اصطالح 

اْسُم و" (χάραγμα) اإلمبراطور. وقد يكون يوحنا أراد باستخدامه اصطالح "ِسَمة"

عدم ذكر اإلمبراطور تجنب ا لغضبه، لئال يُزيد من اضطهاده " اْلَوْحِش أَْو عَدَدُ اْسِمهِ 

ألقرب زمني ا له كانوا يعرفون معنى هذا االصطالح للمسيحيين. والمعاصرون ليوحنا وا

على أنه يشير إلى إمبراطور الدولة الرومانية المضطهد للكنيسة، والذي كان كهنة 

َمة" هي  (.12األوثان يجبرون الناس على عبادته، كما قيل في اآلية ) بمعنى أن هذه "الس ِ

 (.18اآلية ) يوجد ِذكر لهما في "،اْسِمهِ  اْسُم اْلَوْحِش أَْو َعدَدُ " الوحش السياسي. "متْ خَ "
 

هُنَا اْلِحْكَمةُ. َمْن لَُه فَْهٌم فَْليَْحُسْب َعدََد اْلَوْحِش، فَإِنَّهُ َعدَدُ  -18

 إِْنَساٍن، َوَعدَُدهُ ِستُِّمئٍَة َوِستَّةٌ َوِستُّوَن.

ها أرقام يجب أن ال تُؤخذ األرقام حرفيَّا بل تُأخذ رمزي ا، ألن من المهم التذكير؛

رمزية وسفر الرؤيا هو سفر رؤيوي، ويوحنا يذكر فيه رؤياه بصور ورموز وأرقام 

 مثله مثل األنبياء الحقيقيين.

ُهنَا اْلِحْكَمةُ. َمْن لَهُ فَْهٌم فَْليَْحُسْب عَدَدَ اْلَوْحِش، فَإِنَّهُ عَدَدُ " ( يقول يوحنا:18في اآلية )

بقوله هذا هو يشير إلى إمكانية معرفة اسم هذا  ".ِستَّةٌ َوِستُّونَ إِْنَساٍن، َوعَدَدُهُ ِستُِّمئٍَة وَ 
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بالتوافق بين أحرف "األبجدية"  (،8سبق القول في اآلية ) ، الذي هو شخص كماالوحش

 لالسم بمعنى االسم، وبين "األرقام" بمعنى العدد، أي بمعرفة المدلول الرقمي لكل حرف

ولمعرفة يقة كانت تُستَخدَم عند اليهود واليونانيين. بحسب ترتيبه في األبجدية، وهذه الطر

 ؛اليونانية أو اللغة الالتينية اللغة ال يجوز استخدام لغات غير  اءسمألل المدلوالت الرقمية

لالتينية هي كانت اللغة ابينما  اللغة الثقافيةكانت التي  هو باللغة اليونانية هنا ألن النص

لذلك على األكثر قد يجوز استخدام حروف اللغة  ،وقتفي ذاك ال لغة التعامل اليومية

َوَعدَدُهُ ِستُِّمئٍَة َوِستَّةٌ عبارة " ،ليونانية األرقام تكتب بشكل أحرفالالتينية. في اللغة ا

ثالثة ذه الهو "،καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς" َوِستُّوَن" وردت في النص اليوناني

هو ها في األبجدية اليونانية بحسب ترتيب امجموع أرقام أحرفه "χξς" أحرف

 ".ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ"، وتكتب باليونانية 666 = 6+60+600

 إال أنها لم 666ُوجدت عدة محاوالت لتفسير الرقم في القرون األولى المسيحية 

تنجح، حتى أن القديس إيريناوس نفسه لم يستطع أن يحدد االسم رغم قصر الفترة 

ِريَاس وغيره: الزمنية بينه وبين يوحنا ا إن كثرة النظريات هي »إلنجيلي. وكما قال أْند ِ

َمة كما أن بعض آباء الكنيسة  «.دليل على عدم معرفة أحد بالشخص أو االسم أو الس ِ

نه يليق بالسامعين لهذه النبوة أن يرجعوا عن أفكارهم في البحث عن أسماء إ» قالوا:

بأوا، إذ أنه ينكشف عند ظهوره، وإنما الوحش، النبي الكاذب، ألنه ليس عملهم أن يتن

إن شكل ِسَمة » وغيرهم من آباء الكنيسة قالوا:«. عليهم أن يحذروا منه ثابتين في الرب

المسيح واسمه أمران لم يُكَشفا لإلنجيلي، وربما كان ذلك ألن معرفتهما ال فائدة منها ضد 

سم للزعم عن شخص أنه من الخطأ أن يُستند إلى مجرد حساب عدد اال اإذ  «. للسامعين

الوحش المقصود؛ ألن هذا العدد ينطبق على كثير من األسماء وعلى كثير من رجال هو 

التاريخ. وكثيرون سلكوا مسلك الوحش ضد الكنيسة واضطهدوها، كما ظهر خالل 

التاريخ أضداد كثيرون للمسيح، وسيظهر آخرون تنطبق عليهم هذه األوصاف 

 حنا في سفر الرؤيا.والمواصفات التي ذكرها يو

           خالل الحروب الكالمية بين الكنائس، حاول البعض اعطاء تفسير لهذا 

     الالتين أنه الكنيسة اللوثارية ألنها تكتب قد رأى فيه . ف666ده االسم الذي عد

       ترتيبها في  "، ومجموع أرقام أحرفها بحسبLUTHERANAبالالتينية "

. والبروتستانت رأوا فيه أنه بابا روما الذي لقبه بالالتينية 666 األبجدية الالتينية

"VICARIUS DEI IN TERRIS ،"ومعناه "نائب )أو ممثل( المسيح على األرض ،"

. والبيزنطيون رأوا فيه 666ب ترتيبه في األبجدية الالتينية ومجموع أرقام أحرفه بحس

" ومجموع أرقام أحرفها LATEINOCأنه الكنيسة الالتينية ألنها تكتب بالالتينية "
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. كما ظهرت عدة محاوالت تفسيرية أخرى 666ترتيبها في األبجدية الالتينية  بحسب

تشير إلى أشخاص مثل غايوس ُكوَكبا )الذي حاول أن يضع صورته في هيكل 

أورشليم(، نيرون، ديوكليتيانو، نابليون، هتلر، وأحد الداعين إلى ديانة غير المسيحية. 

فإن المحاوالت التفسيرية لهذا االسم تتخبط في هذه المسألة على غير هدى، لهذا وهكذا 

ال يجب البحث عمن تنطبق عليهم هذه األوصاف والمواصفات التي ذكرها يوحنا في 

ع ا على رأي واحد في هذا سفر الرؤيا، كما قيل أعاله. كما ألن آباء الكنيسة لم يتفقوا جمي

قاله ِهيبُوِليتُس، الذي عاش في أوائل القرن الثالث، وغيره:  يجب القبول بمالذا الشأن، 

يبها في األبجدية إن في اللغة اليونانية أسماء كثيرة مجموع أرقام أحرفها بحسب ترت»

، لذا يكفينا أن 666أدحض" باليونانية مجموعها أيض ا . وعبارة "أنا 666اليونانية 

ب ا نفسه إضد نعرف أن  ا لإليمان بيسوع المسيح، المسيح سيأتي ُمنَص ِ ا وداحض  ا ناكر  له 

ا تجسده واتحاد الهوته بناسوته وقيامته من األموات ا وداحض   «.أي ناكر 

أما أفضل ما يُقَدَم من التفاسير، وإن كان ليس هو التفسير األخير، هو التفسير القائل: 

محاوالته ليكون مثله، غير أنه مع  سيعمل على التشبه بالمسيح "المسيحضد " إن»

ا في التشبه بيسوع المسيح سيبقى أقل منه و لن ينجح في أن يكون مثله بالتقرب كثير 

 هو (18)كما ذ كر في اآلية  (ἀντίχριστος) "المسيحضد ألن عدد اسم " .بالتمام

" ومجموع أرقام أحرفه بحسب ΙΗΣΟΥΣ" أما اسم "يسوع" باليونانية فهو ،666

هو  6الرقم و. 888 =200+400+70+200+8+10هو ف ترتيبها في األبجدية اليونانية

هو  6 الرقمإن ، الذي يشير إلى الكمال األرضي والحياة الزمنية، لذا ف7أقل من الرقم 

، هو أقل من 6، وهو أكبر من الرقم 7نه أقل من الكمال. كما أن الرقم رقم ناقص، أل

لدهر الدهر الحالي )االذي هو عدد أخروي ويشير إلى الحياة الدهرية، أما  8الرقم 

الذي هو "يوم  "يوم األحد"يشير إلى  8. كما أن الرقم 7األسبوعي( فيدور حول الرقم 

ل لليوم السابع وهو أول االسبوع الجديد، الذي فيه قام يسوع المسيح من  الرب"، الُمكم ِ

هو أنقص من أن  666حامل العدد . على هذا ف(10:1، كما ذُكر في )رؤ بين األموات

 .«ون كامال ، ليس زمني ا فقط بل ناقص تمام النقصيك

 "،ُهنَا اْلِحْكَمةُ " عبارة ".ُهنَا اْلِحْكَمةُ. َمْن لَهُ فَْهمٌ " ( بقوله:18لهذا يبدأ يوحنا اآلية )

ْهنُ  ُهنَا" (، بقوله:9:17أوضح يوحنا معناه في )رؤ   "اْلِحْكَمةُ " وهذه ".ِحْكَمةٌ  لَهُ  الَِّذي الذ ِ

تعني "من له  "َمْن لَهُ فَْهمٌ " كمة اإلنسانية، بل هي الحكمة اإللهية. وعبارةليست هي الح

ة اإللهية" يمكن فقط لمن يحصل عليها أن تتكشف له الحكمة بَ ة اإللهية"، وهذه "الهِ بَ الهِ 

 اإللهية. 
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 حواشي 

 األصحاح الثالث عشر

ألنها  تؤمن باهلل الذي سيخلصها، علي الكنيسة أال تسير فقط بل عليها أن ( خالل فترات االضطهاد1)

تقف دائما  في وسط القوى المعادية التي قد تأتيها من البحر والبر والشمال واليمين، كما في سفر 

هذه هي الكنيسة الحقيقية ألنها لن تكون مع أي فريق أو مع أي قوى، لذا يجب عليها أن والرؤيا. 

تسقط من مستوى هللا إلى مستوى األرض، وعلى تصبر ألنها إن بدأت تقاوم باألساليب الدنيوية 

مستوى األرض سوف تكون خاسرة  بعدل، ألنها على هذا الصعيد هي قوة صغيرة وال يمكن أن 

الجدار هو المصاعب »تكون منتصرة . وقد أعطى اآلباء مثاال  على ذلك وهو مثال الجدار، بقولهم: 

ل بها سيعطيه هللا القوة لينتقل خلفها. ولكنه إن بدأ والتجارب التي على المسيحي أن يقبلها، فإذا قَبِ 

الحرب والمقاومة ضد هذا الحائط فسيسقط في نفس الجانب ولن يكون بمقدوره أن يتخطى هذا الجدار 

بمعنى أنه خالل االضطهادات على المسيحيين أال يقاوموها بالقوة، ألنه من غير «. والتحرر منه

بالسيف. فإذا ُحكم على شخص بالنفي فليذهب للنفي شهادة  المسموح لهم مقاومة االضطهادات 

للمسيح، وإذا تجرأ أحد المسيحيين على المقاومة بالسيف فيجب عليه أن يتذكر أنه سوف يُقتل هو 

نفسه بالسيف. وما يمكن للكنيسة، أي للمؤمنون بيسوع المسيح، عمله خالل االضطهادات العنيفة 

ة ضدها هو الهروب عمال    (.6:12كما قيل في )رؤ  ،(14:13)مر في  بقول يسوع المسيح الموجَّ

ي، يوجد لهما ذكر في أسطورة يهودية تقول: 2) إن »( عن الوحشين، الوحش البحري والوحش البَر ِ

([، وهو Behemoth" ])بهيموث( )בהמותهناك وحشين عظيمين سيأتيان، الوحش األول اسمه "

والوحش الثاني  .أو الفيل، وكان جبار حيوان البَر حيوان ضخم ووصفه يطابق وصف فرس النهر

([، وهذا االسم العبري معناه "ملفوف"، وكان هذا الوحش Leviathan" ])لوياثان( )לויתןاسمه "

بالتفصيل في سفر أيوب  ُوصف الوحش األول. «الماء، ووصفه يطابق وصف التمساح جبار حيوان

تُهُ  ِهيَ  َها. اْلبَقَرِ  ِمثْلَ  اْلعُْشبَ  يَأُْكلُ  َمعَكَ  نَْعتُهُ صَ  الَِّذي بَِهيُموثُ  ُهَوذَا" بقول الرب:  َوِشدَّتُهُ  َمتْنَْيِه، فِي قُوَّ

ِديدٌ فِي َعَضِل بَْطنِِه. يَْخِفُض ذَنَبَهُ َكأَْرَزةٍ. ُعُروُق فَِخذَْيِه َمْضفُوَرةٌ. ِعَظاُمهُ أَنَابِيُب نَُحاٍس، ِجْرُمَها حَ 

أَتَْصَطادُ لَِويَاثَاَن " ُوصف في قول الرب أليوب:والوحش الثاني . (18-15:40)أي  َمْمُطوٌل"

تِِه َوبَْهَجِة ُعدَّتِِه... دَائَِرةُ أَْسنَانِِه ُمْرِعبَةٌ... ِعطَ  ... الَ أَْسُكُت َعْن أَْعَضائِِه، َوَخبَِر قُوَّ اُسهُ يَْبعَُث بِِشص ٍ

ْبحِ... ِمْن ِمنْ  ا، َوَعْينَاهُ َكُهدُِب الصُّ ا، َولَِهيٌب يَْخُرُج ِمْن فِيِه. نُور  َخَرْيِه يَْخُرُج دَُخاٌن... نَفَُسهُ يُْشِعُل َجْمر 

ةُ، َوأََماَمهُ يَدُوُس اْلَهْوُل. َمَطاِوي لَْحِمِه ُمتاَلَِصقَةٌ َمْسبُوَكةٌ َعلَْيِه الَ تَتَ  ُك. قَْلبُهُ فِي ُعنُِقِه تَبِيُت اْلقُوَّ َحرَّ

َحىُصْلٌب َكاْلَحَجِر، َوقَا "أَْنَت  (. كما أنه ذُكر في المزامير، بقول داود النبي:24-1:41)أي " ٍس َكالرَّ

َّنَانِيِن فِي اْلِميَاِه. أَْنَت َرَضْضَت َرأَْس ِلِويَ  تَِك. أَْنَت َحطَّْمَت ُرُؤوَس الت اثَاَن. َْنَت )يا هللا( َشقَْقَت اْلبَْحَر بِقُوَّ

ا ألَْهِل اْلبَر ِ   اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي (. وكذلك في سفر إشعياء النبي، بقوله:14و13:73)مز  يَِّة"َجعَْلتَهُ َطعَام 

بُّ  يُعَاقِبُ  يَةَ  اْلَحيَّةَ  لَِويَاثَانَ . اْلَهاِربَةَ  اْلَحيَّةَ  لَِويَاثَاَن، الشَِّديدِ  اْلعَِظيمِ  اْلقَاِسي بِسَْيِفهِ  الرَّ ِ  ،)الملتوية( اْلُمتََحو 

(. و"لوياثان" في سفر المزامير وعند إشعياء النبي يشار به 1:27)إش  "اْلبَْحرِ  فِي ِذيالَّ  الت ِن ِينَ  َويَْقتُلُ 

 إلى فرعون مصر المقاوم هلل.
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح الرابع عشر

َواقٌِف َعلَى َجبَِل ِصْهيَْوَن، َوَمَعهُ ِمئَةٌ  َحَملٌ ثُمَّ نَظَْرُت َوإِذَا  -1

ْلفًا، لَهُُم اْسُمهُ 
أَبِيِه َمْكتُوبًا َعلَى  واْسمُ  َوأَْربََعٌة َوأَْربَُعوَن أَ

 ِجبَاهِِهْم.

؛ ألن ساعة الدينونة أتت، وبابل المدينة جد رؤية معزية( تُو14ي األصحاح )ف

بقوله هذا هو يشير  ".ثُمَّ نََظْرتُ " ( يقول يوحنا:1العظيمة المضادة هلل سقطت. في اآلية )

إلى نفسه بأنه نبي مثل أنبياء العهد القديم الذين يبث هللا فيهم روح النبوة، كما حزقيال 

ثم يقول (. 4-1:1)حز  "َعاِصفَةٍ  بِِريحٍ  َوإِذَا فَنََظْرتُ ... هللاِ  ىُرؤَ  فََرأَْيتُ " النبي الذي يقول:

". ْربَعَةٌ َوأَْربَعُوَن أَْلف اَوأَ  َوَمعَهُ ِمئَةٌ  ،َواقٌِف َعلَى َجبَِل ِصْهيَْونَ  َحَملٌ َوإِذَا : "هنا يوحنا

 هيكل أورشليم. : هو تل بني عليهجغرافي ا "،ِصْهيَْونَ  َجبَلُ ". والمسيح يسوع هو "َحَملُ "ال

ا صورة لسكنى هللا، كقول المرنم:أوال، : روحي او ب ِ ا واحُ بِ سَ " هو دائم   فِي السَّاِكنِ  لرَّ

ا صورة لنتصار هللا، كقول الرب في َوْحيَه ثاني ا،  .(11:9)مز  "ِصْهيَْونَ  هو أيض 

. هللاِ  ِجَزاءُ . يَأْتِي االْنتِقَامُ . إِلُهُكمُ  اُهَوذَ . تََخافُوا الَ  تََشدَّدُوا اْلقُلُوبِ  ِلَخائِِفي قُولُوا" إلشعياء:

ب ِ  َوَمْفِديُّو... َويَُخل ُِصُكمْ  يَأْتِي ُهوَ   (.10:35)إش  "بِتََرنُّمٍ  ِصْهيَْونَ  إِلَى َويَأْتُونَ  يَْرِجعُونَ  الرَّ

الذي تضم اليهود واألمم، أي كل شعوب العالم، كما  هو كنيسة المسيح، بيت هللا، ثالث ا،

المسيح في صهيون مع " الذين َوأَْربَعُوَن أَْلف ا ْربَعَةُ َوأَ  ِمئَةُ "الـو(. 1:12في )رؤ قيل 

(، 4:7"المختومون بختم هللا الحي" المذكورون في )رؤ  مختارو هللاهم  السماوية

ويرمزون إلى إسرائيل حسب الروح، أي كنيسة المسيح التي تجمع الجميع اليهود 

 َوأََمامَ  اْلعَْرِش  أََمامَ  َواقِفُونَ  َواألَْلِسنَِة، َوالشُّعُوبِ  َواْلقَبَائِلِ  األَُممِ  ُكلَّ "واألمميين. كما إنهم 

  (.9:7غير المحدد عددهم، المذكورون في )رؤ " َحَملِ الْ 

 اْسُمهُ" عبارة ".أَبِيِه َمْكتُوب ا َعلَى ِجبَاِهِهمْ  واْسمُ  لَُهُم اْسُمهُ " هنا:عنهم يقول يوحنا  ثم

 وردت في النص اليوناني  "،أَبِيهِ  واْسمُ 

"τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ". 

يعني اسم  ،"أَبِيهِ  اْسمُ " قولهيعني اسم الَحَمل، الذي هو يسوع المسيح. و ،"اْسُمهُ" قوله

 َختْمُ " ير إلىفهذا يش"، أَبِيِه َمْكتُوب ا َعلَى ِجبَاِهِهمْ  واْسمُ  َلُهُم اْسُمهُ " إن هؤالء اآلب. وعن

ِ  هللاِ  هذا الختم هو عالمة وصورة الصليب كما ذُكر الذي ُختموا به على جباههم. و "اْلَحي 

كما ذُكر في  "888"مجموع أرقام أحرفه  إنه اسم "يسوع" الذيكما  ،(2:7في )رؤ 
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الذي هو  المسيح -ألن هللا الكلمة "؛أَبِيهِ  واْسمُ  لَُهُم اْسُمهُ " (. وقد قال يوحنا:18:13)رؤ 

كما و ،كلمة له نفس كرامة اسم هللا اآلبله نفس كرامة هللا اآلب، بالتالي اسم هللا ال -الَحَمل

 لَُهُم اْسُمهُ" ( أن االسم يشير إلى الشخص ومعرفته. هذه الصورة6سبق القول في اآلية )

رئيس الكهنة عندما كان  مستوحاة من العهد القديم؛ ألن "،أَبِيِه َمْكتُوب ا َعلَى ِجبَاِهِهمْ  واْسمُ 

الذي  يقوم بالخدمة في قُدس األقداس كان يضع عصبة  على جبينه مكتوب عليها "يَْهَوْه"،

 ِمنْ  َصِفيَحة   َوتَْصنَعُ " بقوله له: ذلك كما رسم الرب لموسى أن يصنع ،هو اسم هللا اآلب

ٍ، ذََهبٍ  ٍ  َخْيطٍ  َعلَى َوتََضعَُها. ب ِ ِللرَّ  قُدْسٌ  َخاتِمٍ  نَْقشَ  َعلَْيَها َوتُنَق ِشُ  نَِقي   ِلتَُكونَ  أَْسَماْنُجونِي 

  (.38-36:28)خر  "َهاُرونَ  ِجْبَهةِ  َعلَى فَتَُكونُ . تَُكونُ  اْلِعَماَمةِ  قُدَّامِ  إِلَى. اْلِعَماَمةِ  َعلَى

 أي على الصخر،"، َواِقٌف َعلَى َجبَِل ِصْهيَْونَ " الَحَمل ُرؤيَ  (1الصورة في اآلية )

 ( ُرؤَي التنين )الشيطان(18:12بالمقابل في )رؤ  ه.انتصارو هثبات إلى شيريوهذا 

 رغم مظهره القوي. وضعفه يشير إلى عدم ثباتهوالذي  "،َعلَى َرْمِل اْلبَْحرِ  فٌ قِ اَ و"
 

َماِء َكَصْوِت ِميَاهٍ َكثِيَرةٍ َوَكَصْوِت  -2 َوَسِمْعُت َصْوتًا ِمَن السَّ

َصْوتًا َكَصْوِت َضاِربِيَن بِاْلقِيثَاَرةِ َرْعٍد َعِظيٍم. َوَسِمْعُت 

 يَْضِربُوَن بِقِيثَاَراتِهِْم.

َجِديدَةٍ أََماَم اْلَعْرِش َوأََماَم األَْربََعِة  يَُسبُِحوَن تَْسبَِحةٍ  َوُهمْ  -3

يُوِخ. َولَْم يَْستَِطْع أََحدٌ أَْن يَتََعلَّمَ  إِ الَّ  التَِسبَِحةَ  اْلَحيََوانَاِت َوالشُّ

 ئَةُ َواألَْربََعةُ َواألَْربَُعوَن أَْلفًا الَِّذيَن اْشتُُروا ِمَن األَْرِض.اْلمِ 

َوَكَصْوِت  َوَسِمْعُت َصْوت ا ِمَن السََّماِء َكَصْوِت ِميَاهٍ َكثِيَرةٍ " ( يقول يوحنا:2في اآلية )

قول في "السماء" هنا هي السماء غير المنظورة، مسكن هللا؛ ألن يوحنا ي ".َرْعٍد َعِظيمٍ 

صوت المالئكة في يشير  "َكَصْوِت ِميَاٍه َكثِيَرةٍ " ه هناقول ".أََماَم اْلعَْرِش : "(3اآلية )

"، كما َرْعدٍ  تُ وْ "صَ  لواحدصوت هللا األن  "؛َكَصْوِت َرْعٍد َعِظيمٍ "هو و الكثيرين، السماء

ثم يقول  هو ُمخيف. ونهلوأن ما سيق"، يعني َعِظيمٌ " وكون صوتهم. (1:6في )رؤ  قيل

هذا الصوت هو  "،َوَسِمْعُت َصْوت ا َكَصْوِت َضاِربِيَن بِاْلِقيثَاَرةِ يَْضِربُوَن بِقِيثَاَراتِِهمْ " هنا:

ا صوت المالئكة "القيثارات"، ترمز إلى تسابيحهم، كما  وهو واحد ألن قولهم متفق. أيض 

َجِديدَةٍ أََماَم  وَن تَْسبَِحةٍ يَُسبِحُ  َوُهمْ " (:3ألن يوحنا يقول في اآلية ) ؛(8:5ذُكر في )رؤ 

" وردت في َجِديدَةٍ  يَُسبُِحوَن تَْسبَِحةٍ "قوله و ".اْلعَْرِش َوأََماَم األَْربَعَِة اْلَحيََوانَاِت َوالشُّيُوخِ 

"العرش"، يشير إلى مجد هللا  ."ᾄδουσιν [ὡς] ᾠδὴν καινὴν" النص اليوناني

 األَْربَعَةَ و" .(4:2كما قيل في )رؤ  ،باآلب وسلطانه وُملكه، أي يرمز إلى هللا اآل
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ا"هم  "الشُّيُوخُ "و. الُمخلصة" "الخليقة أي "اْلَحيََوانَاتٍ  الذين  "األربعة والعشرين شيخ 

 .(7:4)رؤ  "البشرية الُمَخلَّصة""الكنيسة ككل" أي ون إلىيرمز

إِ الَّ اْلِمئَةُ َواألَْربَعَةُ  التَِسبَِحةَ  َولَْم يَْستَِطْع أََحدٌ أَْن يَتَعَلَّمَ " (:3ثم يقول يوحنا في اآلية )

يرمزون إلى كل إسرائيل الجديد،  هؤالء ".اْشتُُروا ِمَن األَْرِض  ،َواألَْربَعُوَن أَْلف ا الَِّذينَ 

(، 4:7إسرائيل حسب الروح، كنيسة المسيح التي تجمع الجميع اليهود واألمميين )رؤ 

 )الَحَمل( لَُهُم اْسُمهُو" لَحَمل على جبل صهيونالواقفون مع ا (،4:7تارو هللا )رؤ مخ

اْشتُُروا ِمَن " وقول يوحنا هنا .(1)اآلية  "َمْكتُوب ا َعلَى ِجبَاِهِهمْ  )هللا اآلب( أَبِيهِ  واْسمُ 

دم الَحَمل، يسوع بذلك و "،اْشتُُروا ِمْن بَْيِن النَّاِس " (4هو كقوله في اآلية ) "،األَْرِض 

اوألربعة حيوانات التسبحة الجديدة ل كما ذ كر في، المسيح  في األربعة والعشرين شيخ 

 َوِلَسانٍ  قَبِيلَةٍ  ُكل ِ  ِمنْ  بِدَِمكَ  هللِ  َواْشتََرْيتَنَا ذُبِْحتَ  ألَنَّكَ " :أمام الَحَمل بقولهم (9:5)رؤ 

ةٍ  َوَشْعبٍ  "اشتُروا" هو بالمجهول، وكما سبق القول إن المجهول في  قوله هنا ."َوأُمَّ

تاب المقدس يدل على عمل هللا، بمعنى أن هؤالء اشتروا من هللا اآلب من بين الناس. الك

كما أن قوله هذا هو في زمن الماضي، وهذا الماٍض هو ماضي نبوي، ويعنى أن األمور 

الحاصلة والتي ستقع في المستقبل يُشار إليها وكأنها وقعت وحدثت في الماضي. بمعنى 

يسوع المسيح، الذي فداهم بدمه على  -هللا الكلمة المتجسد أن هللا اآلب اشتراهم بدم

  وسيشتري كل من يتبع الَحَمل في كل زمان. -الصليب وقيامته من األموات

أي  "الكنيسة ككل"صورة و ،"المالئكة"( هي صورة 3و 2الصورة في اآليتين )

فون أمام العرش واق وهؤالء جميع ا ،"الُمخلصة الخليقة"صورة و ،"البشرية الُمَخلَّصة"

( وكانت موجهة إلى 12:5كلمات "التسبحة الجديدة" ذكرت في )رؤ يسبحون هللا اآلب. 

( سوف تُذكر 4و 3:15فالتسبحة الجديدة هنا موجة هلل اآلب، وفي )رؤ الَحَمل، أما هنا 

هة ( توجد ليتورجيا 3و2اآليتين ) هاتين فيهلل اآلب والَحَمل مع ا. ف لكل من التسبحة موجَّ

)صالة جماعية( يشترك فيها المالئكة مع البشر من الشهداء والقديسون واألبرار الذين 

للقديس  ، الليتورجيا األرضية،ذلك كما في القداس اإللهيفي السماء في تسبحة هللا. 

عند خروج الكاهن من الهيكل حامال   باسيليوس الكبير وللقديس يوحنا الذهبي الفم

نيسة من الداخل يقرأ األسقف صالة التالية طالب ا مشاركة الك اإلنجيل ليدور به حول

أيها السيد الرب يا من أقمت في السماوات طغمات وأجناد »المالئكة في الخدمة، بقوله: 

مالئكة ورؤساء مالئكة لخدمة مجدك. إجعل دخولنا مقرون ا بدخول مالئكة قديسين 

ي لك كل تمجيد وإكرام وسجود يشاركوننا في الخدمة ويمجدون معنا صالحك. ألنه ينبغ

من هذا فإن الليتورجيا األرضية، القداس اإللهي، هي «. أيها اآلب واالبن والروح القدس

ليتورجيا أخروية؛ ألن البشر يندمجون مع المالئكة في تسبيح هللا. لذلك يُفتتح القداس 
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في ؛ ألن «مباركة مملكة اآلب واالبن والروح القدس»اإللهي األرثوذكسي باإلعالن: 

ألن الملكوت أتى على األرض بتجسد يسوع المسيح،  .افتُتِحت النهاية قداس إلهي كل

وهذه "أخروية محققة"، وسيكتمل، أي سيتحقق، في السماء، وهذه "أخروية مستقبلية". 

 المدخل.(، انظر ا)إسخاتولوجي "Εσχατολογία" كلمة "أخروية" في اليونانية
 

ُسوا َمَع الن َِساِء ألَنَُّهمْ هُؤالَِء ُهُم الَِّذينَ  -4 هُؤالَِء  .ُمتَبَتِلُونَ   لَْم يَتَنَجَّ

َحْيثَُما َذهََب. هُؤالَِء اْشتُُروا ِمْن بَْينِ  الَحَملَ  ُهُم الَِّذيَن يَْتبَُعونَ 

 وللَحَمِل.النَّاِس بَاُكوَرةً هلِل 

 ْيٍب.ألَنَُّهْم باِلَ عَ  َكِذٌب، َوفِي أَْفَواهِِهْم لَْم يُوَجدْ  -5

هُؤالَِء ُهُم الَِّذيَن لَْم " ( يقول يوحنا عن المائة واألربعة واألربعين ألف ا:4في اآلية )

سُوا َمَع الن َِساءِ  لَْم " :يوحنا هناقول . في همنفسأوهذا يشير إلى طهارة أجسادهم و "،يَتَنَجَّ

سُوا َمَع الن َِساءِ  : الخلفية الكهنوتية. من (1)توجد خلفية كهنوتية وخلفية عسكرية ،"يَتَنَجَّ

ر المختارون ومن  ككهنة ينعزلون عن زوجاتهم استعداد ا لخدمتهم الكهنوتية. يُصوَّ

ر المختارون الخلفية العسكرية للذهاب إلى  ينعزلون عن زوجاتهم استعداد ا كجنود: يُصوَّ

 الحرب، ألنه ستبدأ حرب جديدة، ستُذكر في اآليات التالية.

وردت في "، ُمتَبَتِلُونَ "كلمة  ".ُمتَبَتِلُونَ  ألَنَُّهمْ " (:4في اآلية )ثم يقول يوحنا عنهم 

ا "عذارى". في المسيحية تحتل البتولية " والتي παρθένοιاليوناني " النص تعني أيض 

يميز الشعب المسيحي، تضامن ا مع المسيح. عن هؤالء المتبتلين هناك مثاليًّا وضع ا 

ا من أن : أنهم المسيحيواألولتفسيران،  ن القديسون الذين يحفظون أنفسهم أطهار 

يتنجسوا بعبادة أصنام العالم، التي هي المال واألفكار الرافضة هلل والديانات الضالة، أي 

: أنهم المسيحيون القديسون الذين لم يتنجسوا مع النساء وحفظوا الثانيالزنا الروحي. و

ا، أي الزنا الجسدي. و        ألنه كما  ؛كمل كلُّ منهما اآلخرالتفسيران يأنفسهم أطهار 

يَانَةُ " يقول يعقوب الرسول:  باِلَ  نَْفَسهُ  اإِلْنَسانِ  ِحْفظُ  ...اآلبِ  هللاِ  ِعْندَ  النَِّقيَّةُ  الطَّاِهَرةُ  اَلد ِ

ا متبتلون ألنهم تطهروا، روحيًّا، 27:1)يع  "اْلعَالَمِ  ِمنَ  دَنٍَس  بدمهم (. والشهداء هم أيض 

 فَإِن ِي" "البتولية" يجب أن تُفَهم بحسب قول بولس الرسول:و .ن أجل الَحَملالذي سفكوه م

مَ  َواِحٍد، ِلَرُجل َخَطْبتُُكمْ  ألَن ِي هللاِ، َغْيَرةَ  َعلَْيُكمْ  أََغارُ   َعِفيفَة   (παρθένον) عَْذَراءَ  ألُقَد ِ

بولس ل قولال هذا في ."παρθένος" باليونانية عذراء""(. 2:11كو 2) "ِلْلَمِسيحِ 

نهم ليسوا كلهم أنقياء بل أل بأعضائها الكنيسة، لكن ليس"العذراء العفيفة هي  الرسول

بالتبتل  والبروتستانت ألنهم ال يقبلون (.1:12ذُكر في )رؤ  "شخص الكنيسة" بشخصها،
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من أجل هللا، أي الرهبنة، لذا استخدموا كلمة "أطهار" بدال  من كلمة "متبتلون" وفسروها 

 كل المسيحيين. على أنهم

هُؤالَِء اْشتُُروا ِمْن بَْيِن النَّاِس بَاُكوَرة  " (:4في اآلية ) المتبتلون كما يقول يوحنا عن

تدل على أول طرح الثمار والحيوان، كما تدل على أول  كلمة "باكورة" ."وللَحَملِ هللِ 

 بَِكِلَمةِ  فََولَدَنَا َشاءَ " :نسل الرجل والمرأة، أي مولودهما األول. كما يقول يعقوب الرسول

كر في شتُروا"، ذُ أُ قول يوحنا هنا " (.18:1)يع  "َخالَئِِقهِ  ِمنْ  بَاُكوَرة   نَُكونَ  ِلَكيْ  اْلَحق ِ 

( وكما قيل هناك إنه يعني، كما هنا، أن هؤالء اشتُروا من هللا اآلب باكورة  من 3اآلية )

عهد الجديد أن تكون الكنيسة أو بين الناس، أي أنهم أحسن خالئقه وأغالهم عنده. في ال

تأكيد على التضامن التام مع  هو "،َحْيثَُما ذََهبَ  الَحَملَ  يَتْبَعُونَ "الشهداء أو المتبتلون 

. وهذا موضوع كبير؛ ألن يسوع المسيح يتبعونه َمنْ  الباكورة، وأنهم يسوع المسيح

ا اتباعه، بقوله: (. 38:10)مت  "يَْستَِحقُّنِي فاَلَ  تْبَعُنيَويَ  َصِليبَهُ  يَأُْخذُ  الَ  َمنْ " يطلب دائم 

 فالرسل اتبعوه وتركوا كل شيء، واآلن وأبدي ا القديسون يتَّبعون المسيح حيثما كانوا. 

في  ".ألَنَُّهْم باِلَ َعْيبٍ  َكِذٌب، َوفِي أَْفَواِهِهْم لَْم يُوَجدْ " ( يقول يوحنا عنهم:5وفي اآلية )

الكذب" يشير إلى ديانة اآللهة الكاذبة، كما يقول الرب في سفر العهد القديم أحيان ا كثيرة "

 بَاِطلَةٌ  ِهيَ . فِيهِ  ُروحَ  َوالَ  َكِذبٌ  َمْسبُوَكهُ  ألَنَّ  الت ِْمثَاِل، ِمنَ  َصائِغٍ  ُكلُّ  َخِزيَ " إرميا النبي:

 (.15و14:10)إر  "األََضاِليلِ  َصْنعَةُ 
 

ي َوَسِط السََّماِء َمَعهُ بَِشاَرةٌ ثُمَّ َرأَْيُت َمالًَكا آَخَر طَائًِرا فِ  -6

ٍة َوقَبِيلٍَة  اِكنِيَن َعلَى األَْرِض َوُكلَّ أُمَّ َر السَّ أَبَِديَّةٌ، لِيُبَش ِ

 َولَِساٍن َوَشْعٍب.

هللَا َوأَْعطُوهُ َمْجدًا، ألَنَُّه َقْد  تَقُواإ قَائاِلً بَِصْوٍت َعِظيمٍ  -7

َماِء َواألَْرِض َجاَءْت َساَعةُ دَْينُونَتِِه، َواْسُجدُ  وا لَِصانِِع السَّ

 َواْلبَْحِر َويَنَابِيِع اْلِميَاهِ.

( يوجد ستة مالئكة، وهؤالء هم غير 14( من هذا األصحاح )18 -6في اآليات )

( يقول يوحنا: 6(. في اآلية )11و 10المالئكة السابقين الذين ذُكروا في األصحاحين )

ا فِي َوَسِط السََّماءِ ثُمَّ َرأَْيُت َمالَك ا آَخَر َطائِ " يحمل هذا المالك هو المالك األول  ".ر 

 يقول عنه هنا: يوحنا ألن ؛السماء غير المنظورة ، وهو ليس في وسطالرسالة األولى

ٍة َوقَبِيلٍَة َوِلَساٍن َوَشْعبٍ " َر السَّاِكنِيَن َعلَى األَْرِض َوُكلَّ أُمَّ هنا  ."َمعَهُ بَِشاَرةٌ أَبَِديَّةٌ، ِليُبَش ِ

هل اإلنجيل أبدي،  :قوله هذا أوجد تساؤالت وهي "،بَِشاَرةٌ أَبَِديَّةٌ " يوحنا يُسمي اإلنجيل
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هو ليس بالتالي فليس له نهاية، أي أزلي، فأي إلى النهاية؟ أم إنه ألن اإلنجيل بشارة أبدية 

كره مرقس اإلنجيلي لما ذ كأنه تفسير "،بَِشاَرةٌ أَبَِديَّةٌ " ،وهذا القول ليوحنا هناله بداية؟ 

 َكَملَ  قَدْ  َويَقُولُ  هللاِ  َملَُكوتِ  بِبَِشاَرةِ  يَْكِرزُ  اْلَجِليلِ  إِلَى يَُسوعُ  َجاءَ " ، بقوله:يسوع عن

َمانُ  المهم في هذا (. 15و14:1)مر " بِاإِلْنِجيلِ  َوآِمنُوا فَتُوبُوا هللاِ، َملَُكوتُ  َواْقتََربَ  الزَّ

ك بشارة أخرى تلي اإلنجيل، كما يقول يسوع المسيح في أنه ليست هنا ليوحنا هنا القول

ةِ  أَْقَوالَ  يَْسَمعُ  َمنْ  ِلُكل ِ  أَْشَهدُ ... يَُسوعُ  أَنَا" (:19-16:22)رؤ   أََحدٌ  َكانَ  إِنْ  اْلِكتَابِ  هذَا نُبُوَّ

َربَاتِ  َعلَْيهِ  هللاُ  يَِزيدُ  هذَا، َعلَى يَِزيدُ   ِمنْ  يَْحِذفُ  أََحدٌ  َكانَ  َوإِنْ . بِ اْلِكتَا هذَا فِي اْلَمْكتُوبَةَ  الضَّ

ةِ، هِذهِ  ِكتَابِ  أَْقَوالِ   َوِمنَ  اْلُمقَدََّسِة، اْلَمِدينَةِ  َوِمنَ  اْلَحيَاةِ، ِسْفرِ  ِمنْ  نَِصيبَهُ  هللاُ  يَْحِذفُ  النُّبُوَّ

هو  (6في اآلية ) يوحنالقول ال هذا بحسب بعض المفسرين ".اْلِكتَابِ  هذَا فِي اْلَمْكتُوبِ 

لة على قيام بشارة اإلنجيل في كل العالم قبل المجيء الثاني؛ وإن لم تستطيع الكنيسة دال

أن تبشر باإلنجيل فالمالئكة هي التي ستبشر به وبالتالي تُستحَضر النهاية، ألنه كلما بُشر 

باإلنجيل وُكرز بكلمة هللا اقتربت النهاية؛ ألن النهاية لن تأتي إن لم يُكرز باإلنجيل في 

 ُكل ِ  فِي هِذهِ  اْلَملَُكوتِ  بِبَِشاَرةِ  َويُْكَرزُ " لتالميذه:المسيح قول الرب يسوع يكما  ،العالمكل 

هي  "بشارة اإلنجيل"(. و14:24)مت  "اْلُمْنتََهى يَأْتِي ثُمَّ . األَُممِ  ِلَجِميعِ  َشَهادَة   اْلَمْسُكونَةِ 

هو  "يمان ببشارة اإلنجيلاإل"و .سيح، أي بشارة بيسوع المسيح نفسهعن بشارة يسوع الم

اإليمان بيسوع المسيح نفسه. هنا يوجد الهوت ا بأن التبشير باإلنجيل في العالم له أهمية 

ر الكنيسة يقترب الملكوت، كما أن َمْن يَقبل  أخروية يُعجل بإتيان الملكوت، فبقدر ما تُبش ِ

 وت.الكلمة يُقبِل الملكوت إليه، ومن يَرفض الكلمة يُرَفض من الملك

وهذا يشير إلى أن ما  "،قَائاِل  ِبَصْوٍت َعِظيمٍ " ( يقول يوحنا عن المالك:7في اآلية )    

(. ثم يقول 3:10سيقوله المالك هو شيء مهم والبد من حدوثه، كما ذُكر في )رؤ 

اْلبَْحِر َويَنَابِيعِ َواْسُجدُوا ِلَصانِعِ السََّماِء َواألَْرِض وَ  ...هللاَ َوأَْعُطوهُ َمْجد ا تَقُواإ" المالك:

قوله هذا يدل على أن البشارة هي عن هللا وليس عن المسيح، كما أنه بقوله هذا  ".اْلِميَاه

هو يدعوا هللا بأنه خالق السماوات واألرض؛ ذلك أن األمم التي تتعبد لتلك المخلوقات، 

لم يسمعوا ما في السماء وما على األرض، تعلم أن هناك خالق وراؤها، لكن منهم َمن 

ألَنَّهُ قَْد َجاَءْت " هنا قول المالكو عن هللا ولم يتعرفوا عليه إنه خلق السماء واألرض.

هو في زمن الماضي، وهذا الماٍض هو ماضي نبوي، ويعنى أن األمور  ،"َساَعةُ دَْينُونَتِهِ 

 الحاصلة والتي ستقع في المستقبل يُشار إليها وكأنها وقعت وحدثت في الماضي، وفي

 هذا تأكيد لألحداث ولصحة النبوات.
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َسقَطَْت َسقَطَْت بَابُِل اْلَمِدينَةُ  تَبَِعهُ َمالٌَك آَخُر قَائاِلً ثُمَّ  -8

 اْلَعِظيَمةُ، ألَنَّهَا َسَقْت َجِميَع األَُمِم ِمْن َخْمِر َغَضِب ِزنَاهَا.

مَّ تَبِعَهُ َمالٌَك آَخُر ثُ " ( المالك الثاني يحمل الرسالة الثانية، بقول يوحنا:8في اآلية )

هذا القول مستوحى من سفر إشعياء النبي،  ".قَائاِل  َسقََطْت َسقََطْت بَابُِل اْلَمِدينَةُ اْلعَِظيَمةُ 

 "األَْرِض  إِلَى َكسََّرَها اْلَمْنُحوتَةِ  آِلَهتَِها تََماثِيلِ  َوَجِميعُ  بَابُِل، َسقََطتْ  َسَقَطْت،" الرب: بقول

ترمز إلى مدينة روما  "اْلَمِدينَةُ اْلعَِظيَمةُ  بَابِلُ " رأى آباء الكنيسة إن وقد (.9:21)إش 

عاصمة اإلمبراطورية الرومانية مملكة الكفر واإللحاد، مدينة القياصرة عابدي األوثان، 

ال ترمز فقط إلى  كما أنها والقوة المضادة للمسيح والكنيسة والُمضطِهدة للمؤمنين به.

ا إلى جميع اإلمبراطوريات والممالك األرضية المقاومة "مدينة روما"، بل  ترمز أيض 

َسقََطْت بَابُِل اْلَمِدينَةُ "هلل، التي على شاكلة اإلمبراطورية الرومانية. قول المالك هنا: 

في زمن الماضي، وهذا الماٍض هو ماضي نبوي، وهو يعنى أن األمور " اْلعَِظيَمةُ 

يُشار إليها وكأنها وقعت وحدثت في الماضي، كما الحاصلة والتي ستقع في المستقبل 

سبق القول؛ إنه نبوءة عن سقوط كل مدينة ومملكة متعظمة على هللا ممثلة في بابل. فكما 

كذلك مدينة روما  .لبْ سقطت من قَ  المضمحلةأن مدينة بابل عاصمة مملكة الكلدانيين 

لرؤيا، وكل مدينة مضادة وقت كتابة سفر ا ،القائمةعاصمة اإلمبراطورية الرومانية 

مضادة للمسيح  للمسيح قائمة في الزمان سقطت منذ اآلن. أيض ا كل مدينة ومملكة

 سقطت منذ اآلن. سوف تُوَجد والكنيسة

ألَنََّها َسقَْت َجِميَع األَُمِم ِمْن َخْمِر َغَضِب " ثم يبي ِن المالك سبب سقوطها، بقوله:

 كالخمر ؤدي إلى دوار الرأسالتي ت لى هللا والبشرا يشير الكبرياء عقوله هذ ".ِزنَاَها

 بإنكاره وقطع عهد األمانة بالتكبر على هللا - إن كان زنى روحيَّا ،الذي يقود إلى الزنى

بَت به جميع األمم، أي تشبهت بأعمالها بما تصنعه  ،أو كان زنى جسديًّا - معه الذي تشرَّ

االلتساق باآللهة الغريبة الكاذبة وعبادة بابل. فأفسدت ملوك وسكان األرض وقادتهم إلى 

قيصر وآلهة اإلمبراطورية الرومانية الوثنية. كما أن في هذا القول للمالك إشارة إلى 

ى الزنى  ممارسات عبادة إله الخصب التي كانت تجري في المعابد الوثنية تحت ُمسمَّ

ا كانوا يشربون الخمر في والئمهم الالمقدس مقترنة بعبادة آلهتهم ، ألن الوثنيين قديم 

 ليهيجوا غيرتهم لعبادة األوثان وشهواتهم الجسدية.
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إِْن َكاَن أََحدٌ يَْسُجدُ  الٌِث قَائاِلً بَِصْوٍت َعِظيمٍ ثُمَّ تَبَِعهَُما َمالٌَك ثَ  -9

 لِْلَوْحِش َولُِصوَرتِِه، َويَْقبَُل ِسَمتَهُ َعلَى َجْبهَتِِه أَْو َعلَى يَِدهِ.

ْيًضا َسيَْشَرُب ِمْن َخْمِر َغَضِب هللِا، اْلَمْصبُوِب فَهَُو أَ  -10

ِصْرفًا فِي َكْأِس َغَضبِِه، َويَُعذَُّب بِنَاٍر َوِكْبِريٍت أََماَم 

   اْلَحَمِل. اْلَمالَئَِكِة اْلقِد ِيِسيَن َوأََمامَ 

َحةٌ َويَْصَعدُ دَُخاُن َعذَابِهِْم إِلَى أَبَِد اآلبِِديَن. َوالَ تَُكوُن َرا -11

نَهَاًرا َولَْيالً لِلَِّذيَن يَْسُجدُوَن لِْلَوْحِش َولُِصوَرتِِه َولُِكل ِ َمْن 

 يَْقبَُل ِسَمةَ اْسِمِه.

ثُمَّ تَبِعَُهَما َمالٌَك " الرسالة الثالثة، بقول يوحنا: يحمل المالك الثالث (9في اآلية )

يء مهم وال إلى أن ما سيُقال هو ش "الصوت العظيم"، يشير ".ثَاِلٌث قَائاِل  بَِصْوٍت َعِظيمٍ 

إِْن َكاَن أََحدٌ يَْسُجدُ ِلْلَوْحِش َوِلُصوَرتِِه، َويَْقبَُل " :(9في اآلية )قول كما يمن حدوثه.  بُد

َمة"، ذُكرتا في قوله هذا يوجد تحذير.  "،ِسَمتَهُ َعلَى َجْبَهتِِه أَْو عَلَى يَِدهِ  "الصورة" و"الس ِ

ثم  .، الذي هو "ضد المسيح"للوحش األول طالع من البحر (، وهما16و14:13)رؤ  في

ا َسيَْشَرُب ِمْن َخْمِر َغَضِب هللاِ، اْلَمْصبُوِب " (:10في اآلية ) المالك الثالث يقول فَُهَو أَْيض 

معناها خالص، وهذا  "ِصْرف ا" في قوله هذا يوجد عقاب. كلمة "،ِصْرف ا فِي َكأِْس َغَضبِهِ 

غضب خالص جد للوحش ولصورته ويقبل ِسَمته سيجلب على نفسه يعني أن كل َمْن يس

ا، كما الكأس المملوءة حتى حافتها إلى نهايتها. إن  ،هللا ل المالك قوهذا الأي إلى ملئه تمام 

 ( عن بابل8اآلية )لقول المالك الثاني في  "ضادت"و "قابلت" فيه( 10الثالث في اآلية )

أنه كما أن بابل سقت جميع َمْن  هو "التقابل" ".ْمِر َغَضِب ِزنَاَهاَسقَْت َجِميَع األَُمِم ِمْن خَ "

تبعوها من خمر غضب زناها، كذلك كل َمْن يسجد للوحش ويقبل ِسَمته سيشرب من 

ار أن القوى المعادية هلل ولشعبه تقود َمْن يتبعها إلى إنك هو "التضاد"خمر غضب هللا. و

يُنكر هللا فهو الذي يُسِقط نفسه من سفر الحياة. كما  َمنْ أما هللا والسقوط من سفر الحياة، 

ر بعقاب هللا لسدوم  "،َويُعَذَُّب بِنَاٍر َوِكْبِريتٍ : "(10في اآلية )يقول المالك  هذا العذاب يُذَك ِ

بُّ  فَأَْمَطرَ " وعمورة، ا ِكْبِريت ا َوَعُموَرةَ  َسدُومَ  َعلَى الرَّ ب ِ  ِعْندِ  ِمنْ  َونَار   "َماءِ السَّ  ِمنَ  الرَّ

  (.24:19)تك 

يِسيَن َوأََمامَ " :(10في اآلية ) المالك قوله "، يشير إلى يوم اْلَحَملِ  أََماَم اْلَمالَئَِكِة اْلِقد ِ

ثم يقول  ."َويَْصعَدُ دَُخاُن َعذَابِِهْم إِلَى أَبَِد اآلبِِدينَ " :(11في اآلية ) يقولذلك كما  الدينونة.

ا َولَْيال  ِللَِّذيَن يَْسُجدُوَن لِْلَوْحِش َوِلُصوَرتِِه َوِلُكل ِ َمْن يَْقبَُل ِسَمةَ َوالَ تَُكوُن َراَحةٌ نَ" هنا: َهار 
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إلى استمرارية وأبدية عذابهم بدون راحة وال توقف، مقابل وقوف المالئكة  يدل ".اْسِمهِ 

ا وليال .   والقديسيين أمام هللا في السماء نهار 
 

. الَِّذيَن يَْحفَظُوَن َوَصايَا هللِا َوإِيَماَن اْلقِد ِيِسينَ  َصْبرُ  هُنَا -12

 يَُسوَع.

َماِء قَائاِلً لِيَوَسِمْعُت َصْوتً  -13 اْكتُْب، طُوبَى لأِلَْمَواِت  ا ِمَن السَّ

وحُ  ِ الَِّذيَن يَُموتُوَن ُمْنذُ اآلَن. نََعْم، يَقُوُل الرُّ ب  لَِكْي  فِي الرَّ

 أَْعَمالُهُْم تَْتبَُعهُْم. نَ أِلَ يَْستَِريُحوا ِمْن أَْتَعابِهِْم، 

يِسينَ  َصْبرُ  ُهنَا" يقول يوحنا: (12في اآلية ) "اْلِذيَن لَْم هؤالء  هذا يعني قوله. "اْلِقد ِ

 ه:قولويُعرفهم ب .ْم"أَْو َعلَى يَِدهِ  مْ ِسَمتَهُ َعلَى َجْبَهتِهِ  وايَْقبَلُ لَْم ِلْلَوْحِش َوِلُصوَرتِِه، وَ  وايَْسُجدُ 

مع  "َوَصايَا هللاِ "ُجمعت  ليوحنا في هذا القول "،َوَصايَا هللاِ َوإِيَماَن يَُسوعَ  يَْحفَظُوَن الَِّذينَ "

 .( "وصايا هللا" مع "شهادة يسوع"17:12ذلك كما ُجمعت في )رؤ  "،إِيَماَن يَُسوعَ "

وكما قيل هناك أن "شهادة يسوع" ال تعني الشهادة ليسوع من المؤمنين به، كما ال تعني 

بل تعني شهادته بالدم  .ط شهادة يسوع نفسه لنفسه وشهادة اآلب له وشهادته هلل اآلبفق

ا عبارة  اإليمان تعني ال "،إِيَماَن يَُسوعَ " بتسليم نفسه للموت على الصليب. هنا أيض 

 المتحدة ،اإلنسانية طبيعته في الذي نفسه المسيح إيمان يسوع تعني بل، المسيح بيسوع

 )مشيئته( إلرادته بحرية اإلنسانية )مشيئته( إرادته خضعت متناهي ا، تحاد اا اإللهية بطبيعته

اآلب واحدة، وغير  وإرادة اإللهية( )إرادته هي التي النهاية، حتى شيء كل في اإللهية

 فَْلتَْعبُرْ  أَْمَكنَ  إِنْ  أَبَتَاهُ، يَا" صلبه: قبل الجثسيماني بستان في وهو يسوع يقول كما ُمتضدتان.

. وبالتالي على (39:26 )مت "أَْنتَ  تُِريدُ  َكَما بَلْ  أَنَا أُِريدُ  َكَما لَْيسَ  َولِكنْ  اْلَكأُْس، هِذهِ  يَعن ِ 

وصياه، أي العمل  ينفظاح يح أن يخضعوا له بإرادتهم بحريةجميع المؤمنين بيسوع المس

 وليس حفظها عن ظهر قلب. بها

هذا  ."اْكتُبْ  ا ِمَن السََّماِء قَائِال  ِليَوَسِمْعُت َصْوت  ": يوحنا يقول (13في اآلية )

 تََراهُ، الَِّذي" قائال  له: (11:1في )رؤ  ب، الذي سبق وسمعههو صوت هللا اآل الصوت

قول هللا   .قال: "سمعته قائال " يوحنا ليس هو صوت المالك وإال لكانو ،"ِكتَابٍ  فِي اْكتُبْ 

عالن ا إلهيًّا ال رجوع عنه وهو بشارة جميلة يعني أن هناك إ "،اْكتُبْ " اآلب ليوحنا هنا:

ب ِ " جد ا، التي هي كما يقول ليوحنا: "، قوله هذا ورد في النص ُطوبَى ِلألَْمَواِت فِي الرَّ

هذه العبارة تستخدمها الكنيسة  ،"μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ" اليوناني

" كتبت في النص μακάριοιاألرثوذكسية في الصالة على األموات. الكلمة اليونانية "
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كلمة  عربية  بل هي لفظة سريانية،  هي ليست( ُطوبَى)الكلمة  وهذه "،ُطوبَى" العربي

ُطوبَى ِلألَْمَواِت "وتعني بالعربية "بركة"، "سعادة"، "غبطة"، "هنيئ ا". قول هللا اآلب: 

ب ِ  َحْيُث " ين:( عن الشاهد8:11يشير يسوع المسيح، كما سبق وقال في )رؤ  ،"فِي الرَّ

بْ " ألن االسم "؛ُصِلَب َربُُّهَما  ( يطلق على المسيح. ὁ κυριὁς) "الرَّ

وحُ " كما يقول هللا اآلب هنا: أَْعَمالُُهْم  أِلَنَ ِلَكْي يَْستَِريُحوا ِمْن أَتْعَابِِهْم،  نَعَْم، يَقُوُل الرُّ

 ، الذيحق ا". و"الروح"" ومعناها "ναί" وردت في النص اليوناني كلمة "نعم". "تَتْبَعُُهمْ 

 قوله يُبي ِنالمسيح. كما لألموات في  هللا اآلبتطويب يؤكد  ، بقوله هذاهو الروح القدس

يستريحون من س هذا العالم الذين يموتون في الربأن أصحاب األعمال الصالحة في  هذا

تحكم عهم، أي أنها هي التي ألن أعمالهم تتب ؛أتعابهم بعد الموت في الملكوت السماوي

 يَا تَعَالَْوا يَِمينِهِ  َعنْ  ِللَِّذينَ  اْلَمِلكُ  قُولُ "يَ  :الدينونة عن وع المسيحسكما قول ي ،عليهم

. فَأَْطعَْمتُُمونِي ُجْعتُ  ألَن ِي. اْلعَالَمِ  تَأِْسيِس  ُمْنذُ  لَُكمْ  اْلُمعَدَّ  اْلَملَُكوتَ  ِرثُوا أَبِي، ُمبَاَرِكي

ا. فََكَسْوتُُمونِي ُعْريَان ا. فَآَوْيتُُمونِي غَِريب ا تُ ُكنْ . فََسقَْيتُُمونِي َعِطْشتُ  . فَُزْرتُُمونِي َمِريض 

( يوجد جمع بين العمل بوصايا هللا 12(. في اآلية )36-34:25)مت  "إِلَيَّ  فَأَتَْيتُمْ  َمْحبُوس ا

وهذا يُفن ِد  ،يوجد أن أعمال اإلنسان تابعة له (13وفي اآلية ) ،المسيحبمع اإليمان 

 االعتقاد البروتستانتي الذي يلغي قيمة األعمال ويقصر التبرير على اإليمان فقط.

ِ الَِّذيَن يَُموتُوَن ُمْنذُ اآلنَ " عبارة ب   أوجدت إشكالية ، وهي "،ُطوبَى ِلألَْمَواِت فِي الرَّ

هل  ،ال  ليس لهم تطويب؟ ومن جهة أخرىهل الذين ماتوا واستشهدوا قب ،من جهة

برار الذين ما زالوا يحيون مع الرب ليس لهم تطويب؟ بعض المفسرين القديسون واأل

طوبى "أن هذه العبارة تُقَرأ هكذا: و، "آلن" ترتبط مع "في الربأن "منذ ا»قالوا: 

أن "منذ اآلن" تعني »وبعٌض آخر قال:  .«"الذين يموتون، منذ اآلن في الرب لألموات

ين يموتون منذ اآلن" هم الذين ما زالوا يحيون لحظة الموت سابق ا أو حالي ا، وهؤالء "الذ

مع الرب؛ ألن الشهداء والقديسين واألبرار يُقال فيهم "ماتوا في الرب"، أي "ماتوا عن 

ن فهو ي يَ كان من المعنَأيًّا . «إيمان"، إن كان موت ا بمفارقة الروح الجسد أو موت ا عن العالم

ن ماتوا قبال  والذي المسيح، سبب عدم إنكارهمإلى الذين استُشهدوا قبال  ب ،يشير من جهة

إلى الذين يموتون اآلن في الرب خالل حياتهم  ،ومن جهة أخرى .في الرب عن العالم

 محتملين التجارب والضيقات من أجل تمسكهم بإيمانهم بيسوع المسيح، كما ذُكر في 

، كما ذُكر في (، رافضين السجود للوحش، أي الخضوع له، وقبول ِسَمة اسمه12اآلية )

(، وإن أدى ذلك إلى استشهادهم. بمعنى أن "التطويب" ليس لكل الذين يموتون، 9اآلية )

في  بل للذين يموتون في الرب؛ ألن القول "منذ اآلن في الرب"، يعني "حق ا في الرب".

 َصايَا"( يوجد ذكر للثالوث األقدس اإلله الواحد المثلث األقانيم، بالقول 13و12اآليتين )
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وحُ و" "إِيَماَن يَُسوعَ "و )اآلب( هللاِ  وهذا يُبي ِن وحدة جوهر هللا الواحد المثلث  ،"يَقُوُل الرُّ

  األقانيم، اآلب واالبن )الكلمة( والروح القدس.
 

َحابَِة َجالٌِس ِشْبهُ  -14 ثُمَّ نَظَْرُت. َوإِذَا َسَحابَةٌ بَْيَضاُء، َوَعلَى السَّ

َرْأِسِه إِْكلِيٌل ِمْن ذََهٍب، َوفِي يَِدهِ ِمْنَجٌل  اْبِن إِْنَساٍن، لَهُ َعلَى

 َحادٌّ.

( من هذا األصحاح يعلن سفر الرؤيا عن الدينونة، وفي 13 - 6في اآليات السابقة )

( 14من اآلية )تبدأ  :الصورة األولى ،توجد صورتان لإلعداد للدينونة اآليات التالية

 .(20وتكتمل في اآلية ) (17من اآلية )تبدأ  :الصورة الثانية. و(16وتكتمل في اآلية )

 ( يقول يوحنا:14في اآلية ) .د للدينونةلإلعدا ولى( تبدأ الصورة األ14من اآلية )

 :قولثم ي(. 1لعهد القديم، كما في اآلية )على أنه نبي مثل أنبياء ا ليدل "،ثُمَّ نََظْرتُ "

ر بحضور  اوهذ "،َوإِذَا َسَحابَةٌ بَْيَضاءُ "    هللا اآلب في حادثة تجلي يسوع المسيح يُذَك ِ

    "َظلَّلَتُْهمْ  نَي َِرةٌ  َسَحابَةٌ  إِذَا" :على الجبل مع بطرس ويعقوب ويوحنا، كما يقول متى

قوله هذا  "،َوَعلَى السََّحابَِة َجاِلٌس ِشْبهُ اْبِن إِْنَسانٍ " :هنا (. ثم يقول يوحنا5:17)مت 

 "ْنَسانِ اإْلِ  اْبنُ " ".السََّحابِ  َمعَ  يَأْتِي ُهَوذَا" :المسيحعن يسوع  (7:1يطابق قوله في )رؤ 

الديان اآلتي على سحاب السماء، كما  ، وهو(7:1في )رؤ  كما ذُكر هو يسوع المسيح

 َعلَى آتِي ا اإِلْنَسانِ  اْبنَ  َويُْبِصُرونَ  األَْرِض، قَبَائِلِ  َجِميعُ  تَنُوحُ  ِحينَئِذٍ " عن نفسه: هو يقول

ةٍ  لسََّماءِ ا َسَحاب  اْبنُ " (. وألن يوحنا ال يمكنه رؤية30:24)مت  "َكثِيرٍ  َوَمْجدٍ  بِقُوَّ

في إشارة إلى يسوع  ،"ِشْبهُ اْبِن إِْنَسانٍ " في مجد الهوته، لذا قال هنا إنه نظر "ْنَسانِ اإْلِ 

 (. 13:1المسيح من حيث مجده اإللهي، كما ذكر في )رؤ 

كلمة  ."لَهُ َعلَى َرأِْسِه إِْكِليٌل ِمْن ذََهبٍ "نسان: عن شبه ابن اإل هنا يوحنا يقولثم 

فهذا يشير إلى  "ِمْن ذََهبٍ " هوكون ،"المجد ِإْكِليل"أو  "النصر إِْكِليل"الذي هو  ْكِليل"اإْلِ "

ه هذ ".َوفِي يَِدِه ِمْنَجٌل َحادٌّ " ه:عنيقول يوحنا  كما. المنتصر ملوكية شبه ابن اإلنسان

الذي يملك  ، هناصاد ويحمل في يده منجلهلحَ إلى احاصد الذاهب الصورة هي صورة ال

 . لحاصد هنا هو شبه ابن اإلنسانإلى االمنجل والذاهب 
 

ى يَْصُرُخ بَِصْوٍت َعِظيٍم إِلَ  ،اْلهَْيَكلِ  َوَخَرَج َمالٌَك آَخُر ِمنَ  -15

َحابَةِ  قَْد  أَْرِسْل ِمْنَجلََك َواْحُصْد، ألَنَّهُ  اْلَجالِِس َعلَى السَّ

اَعةُ اْلَحَصاِد، إِْذ قَْد يَبَِس َحِصيدُ األَْرِض.  َجاَءِت سَّ
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َوَخَرَج َمالٌَك آَخُر " ( المالك الرابع يحمل الرسالة الرابعة، بقول يوحنا15في اآلية )

 عن ،"ἐκ τοῦ ναοῦ"وردت في النص اليوناني  "اْلَهْيَكلِ  ِمنَ "عبارة  "،اْلَهْيَكلِ ِمَن 

 اْلَهْيَكلِ " بقوله: اْلَهْيَكل ( يُبي ِن موضع17اآلية ) وفي. (2و1:11)رؤ  انظر "اْلَهْيَكل"

. ويقول ك خرج من قِبَل هللا مرسال  منهوهذا يوضح أن هذا المال ،"الَِّذي فِي السََّماءِ 

"الصوت  ".يَْصُرُخ بَِصْوٍت َعِظيٍم إِلَى اْلَجاِلِس َعلَى السََّحابَةِ " عن المالك: هنا يوحنا

هو شبه ابن اإلنسان الذي  "،اْلَجاِلُس َعلَى السََّحابَةِ "و (.9و7ذُكر في اآليتين ) م"العظي

شبه ل قائال   المالك أنه سمع هنا يقول يوحنا (. ثم14في يده منجل حاد المذكور في اآلية )

"الَحصاد" في  ".سَّاَعةُ اْلَحَصادِ ْد َجاَءِت أَْرِسْل ِمْنَجلََك َواْحُصْد، ألَنَّهُ قَ " :ابن اإلنسان

 كما يقول الرب )يَْهَوْه( في سفر إشعياء النبي: الكتاب المقدس يشير إلى الدينونة األخيرة،

اِدينَ  َكَجْمعِ  َويَُكونُ ... يُذَلُّ  يَْعقُوبَ  َمْجدَ  أَنَّ  اْليَْومِ  ذِلكَ  فِي َويَُكونُ " ْرَع، اْلَحصَّ  َوِذَراُعهُ  الزَّ

 يُْلِقي إِْنَسان ا َكأَنَّ  هللاِ، َملَُكوتُ  هَكذَا" كما يقول يسوع:و(، 5و 4:17)إش  "السَّنَابِلَ  تَْحِصدُ 

ا... األَْرِض  َعلَى اْلبِذَارَ   قَدْ  اْلَحَصادَ  ألَنَّ  اْلِمْنَجلَ  يُْرِسلُ  فَِلْلَوْقتِ  الثََّمُر، أَْدَركَ  َمتَى َوأَمَّ

ا: " يقولو (،29 -26:4" )مر َحَضرَ  اِرعُ أيض  ْرعَ  اَلزَّ  َواْلَحْقلُ  ...اإِلْنَسانِ  اْبنُ  ُهوَ  ي ِدَ اْلجَ  الزَّ

 (. 39 -37:13)مت  "اْلعَالَمِ  اْنِقَضاءُ  ُهوَ  َواْلَحَصادُ ... اْلعَالَمُ  ُهوَ 

". إِْذ قَْد يَبَِس َحِصيدُ األَْرِض " :(15في اآلية ) شبه ابن اإلنسانل المالك كما يقول

 النفوس البشرية ، كما أنهادهالزرع الذي يبس وحان أوان حص هو "َحِصيدُ األَْرِض "

 كما يقول الرب في سفر يوئيل النبي:، الرافضة هلل بسبب غرقها في الشر اليابسة

وا. نََضجَ  قَدْ  اْلَحِصيدَ  ألَنَّ  اْلِمْنَجلَ  أَْرِسلُوا"     . اْلِمْعَصَرةُ  اْمتأَلَتِ  قَدِ  ألَنَّهُ  دُوُسوا َهلُمُّ

ُهمْ  ألَنَّ  اْلِحيَاضُ  فَاَضتِ   قول المالك هنا لشبه ابن اإلنسانإن  (.13:3)يوء  "ثِيرٌ كَ  َشرَّ

هو بصيغة األمر، إال أن هذه الصيغة هنا تحمل معنى الطلب  "اْحُصدْ "و" أَْرِسلْ "

واالبتهال والتضرع، ذلك كما في القداس اإللهي، حيث الكنيسة بمؤمنيها تطلب مبتهلة 

ا صيغة أمر.مع أن هذا ال ،«يا ربُّ ارحم»ومتضرعة هلل قائلة:   طلب فيه أيض 

 

َحابَِة ِمْنَجلَُه َعلَى األَْرِض،  -16 فَأَْلقَى اْلَجالُِس َعلَى السَّ

 فَُحِصدَِت األَْرُض.

فَأَْلقَى اْلَجاِلُس َعلَى السََّحابَِة ِمْنَجلَهُ َعلَى األَْرِض، " ( يقول يوحنا:16في اآلية )

بي ِن أن يُ  . كماحصاد الحقول البشريةو نونةالدي قيام يعني هذا قوله ".فَُحِصدَِت األَْرضُ 

ابتهال المالك استُجيب له من شبه ابن اإلنسان الديَّان الذي هو "الحاصد"، إنه رب البيت 

الذي يملك المنجل ليحصد ويجمع ويحفظ الصالحين، كما أوضح يسوع في َمثَله عن 
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اِدينَ  أَقُولُ  اْلَحَصادِ  َوْقتِ  َوفِي" ملكوت السماوات والدينونة، بقوله: ال   اْجَمعُوا ِلْلَحصَّ  أَوَّ

َوانَ  ا َواْحِزُموهُ  الزَّ ا ِليُْحَرَق، ُحَزم   (. 30:13)مت  "َمْخَزني إِلَى فَاْجَمُعوَها اْلِحْنَطةَ  َوأَمَّ
 

َماِء، َمَعُه أَْيًضا  اْلهَْيَكلِ  ثُمَّ َخَرَج َمالٌَك آَخُر ِمنَ  -17 الَِّذي فِي السَّ

 ِمْنَجٌل َحادٌّ.

َوَخَرَج َمالٌَك آَخُر ِمَن اْلَمْذبَِح لَُه ُسْلطَاٌن َعلَى النَّاِر،  -18

 َوَصَرَخ ُصَراًخا َعِظيًما إِلَى الَِّذي َمَعهُ اْلِمْنَجُل اْلَحادُّ، قَائاِلً 

أَْرِسْل ِمْنَجلََك اْلَحادَّ َواْقِطْف َعنَاقِيدَ َكْرِم األَْرِض، ألَنَّ 

 ِعنَبَهَا قَْد نَِضَج.

( المالك الخامس 17اآلية ) في  .د للدينونة( تبدأ الصورة الثانية لإلعدا17اآلية )من 

 "،الَِّذي فِي السََّماءِ  اْلَهْيَكلِ  ثُمَّ َخَرَج َمالٌَك آَخُر ِمنَ " يحمل الرسالة الخامسة، بقول يوحنا:

َمعَهُ " ثم يقول يوحنا هنا عن هذا المالك: .(15خرج المالك الرابع في اآلية )ذلك كما 

ا ِمْنَجٌل َحادٌّ  ا" ".أَْيض  ( شبه ابن اإلنسان كان معه منجل، 16ألن في اآلية ) هنا قوله "أيض 

أما هنا فإن المنجل الذي مع المالك ليس له، بل هو ُمعَطى له من ابن  .هوهو ِمْلٌك ل

 اإلنسان الذي في السماء.

َوَخَرَج َمالٌَك " :ل يوحناقوب .الك السادس يحمل الرسالة السادسة( الم18في اآلية )

 الذي في السماء، اْلَهْيَكلهو مذبح البخور الموجود داخل "المذبح"  ".آَخُر ِمَن اْلَمْذبَحِ 

 هنا ويقول يوحنا .(3:8)رؤ  كما ذُكر فيحيث تصعد صلوات القديسين مع بخور كثير 

اليهودي يوجد مالك حارس  ألنه بحسب التقليد ،"لَهُ ُسْلَطاٌن َعلَى النَّارِ " عن هذا المالك:

لكل عنصر من عناصر الطبيعة األربعة الفلسفية التي ترمز إلى العالم، التي هي الماء 

 (. ثم يقول يوحنا عن مالك السادس:7:4والهواء والتراب والنار، كما قيل في )رؤ 

ا إِلَى الَِّذي َمعَهُ اْلِمْنَجُل اْلَحادُّ، قَائاِل  " ا َعِظيم   أَْرِسْل ِمْنَجلََك اْلَحادَّ َواْقِطْف َوَصَرَخ ُصَراخ 

لمالك هنا الذي معه المنجل الحاد هو ا "،َعنَاقِيدَ َكْرِم األَْرِض، ألَنَّ ِعنَبََها قَدْ نَِضجَ 

( الحاصد هو ابن اإلنسان، أما هنا في اآلية 16في اآلية ) .الخامس وليس شبه ابن إنسان

غير "القطاف"؛ ألن هو الك. و"الحصاد" ( الذي سيقطف عناقيد كرم األرض هو م18)

لعنب، كما إن موسم كل ِ منهما غير لأما "القطاف" فهو  ،لحنطةول للقمح"الحصاد" هو 

 .يشير إلى الدينونة األخيرة"، وهذا فَُحِصدَِت األَْرضُ "قيل ( 16موسم اآلخر. في اآلية )

لعقاب، كما ذُكر يشير إلى اوهذا  "ِض َواْقِطْف َعنَاقِيدَ َكْرِم األَرْ "قيل ف( 18في اآلية )أما 

لُوا بِهِذهِ  لَفَِطنُوا َعقَلُوا لَوْ " بقول الرب: في العهد القديم  سَدُومَ  َجْفنَةِ  ِمنْ  ألَنَّ ... آِخَرتَُهمْ  َوتَأَمَّ
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، ِعنَبُ  ِعنَبُُهمْ . َعُموَرةَ  ُكُرومِ  َوِمنْ  َجْفنَتَُهْم،  الثَّعَابِينِ  ُحَمةُ  ُهمْ َخْمرُ . َمَراَرةٍ  َعنَاقِيدُ  َولَُهمْ  َسم ٍ

ا ذِلكَ  أَلَْيسَ . اْلقَاتِلُ  األَْصالَلِ  َوَسمُّ  ا ِعْنِدي، َمْكنُوز   النَّْقَمةُ  ِليَ . َخَزائِنِي فِي َعلَْيهِ  َمْختُوم 

 (. 35-29:32)تث  "َواْلَجَزاءُ 
 

فَأَْلقَى اْلَمالَُك ِمْنَجلَهُ إِلَى األَْرِض َوقَطََف َكْرَم األَْرِض،  -19

 أَْلقَاهُ إِلَى َمْعَصَرةِ َغَضِب هللِا اْلَعِظيَمِة.فَ 

َوِديَسِت اْلَمْعَصَرةُ َخاِرَج اْلَمِدينَِة، َفَخَرَج َدٌم ِمَن اْلَمْعَصَرةِ  -20

 لُُجِم اْلَخْيِل، َمَسافَةَ أَْلٍف َوِست ِِمئَِة َغْلَوةٍ. بَلَغَ  َحتَّى

أَْلقَى اْلَمالَُك ِمْنَجلَهُ إِلَى األَْرِض فَ " يقول يوحنا عن المالك الخامس:( 19في اآلية )

قوله هذا يشير إلى أن  ".َوقََطَف َكْرَم األَْرِض، فَأَْلقَاهُ إِلَى َمْعَصَرةِ َغَضِب هللاِ اْلعَِظيَمةِ 

المالئكة هي التي تجمع األشرارة وتطرحهم في نار جهنم، كما يقول يسوع في مثال 

 اإِلثِْم، َوفَاِعِلي اْلَمعَاثِرِ  َجِميعَ  َملَُكوتِهِ  ِمنْ  فَيَْجَمعُونَ  َمالَئَِكتَهُ  انِ اإِلْنسَ  اْبنُ  يُْرِسلُ " الزارع:

يشير إلى عدل هللا في  "،هللاِ  َغَضبِ " (.42و41:13" )مت النَّارِ  أَتُونِ  فِي َويَْطَرُحونَُهمْ 

  (.20:14كما ذُكر في )رؤ  ،شدة عقابه ال إلى انتقامه

فََخَرَج دٌَم ِمَن  ،َخاِرَج اْلَمِدينَةِ  اْلَمْعَصَرةُ َوِديَسِت " :نايوح قولي (20في اآلية )

شير إلى عقاب هللا لألشرار يُ  "َوِديَسِت اْلَمْعَصَرةُ "قوله  ."لُُجِم اْلَخْيلِ  بَلَغَ  َحتَّى اْلَمْعَصَرةِ 

بالمجهول وهذا يشير إلى أن هذا العمل هو عمل  وهو ،الذين تكاثرت آثامهم في نار جهنم

" هللاِ  َوَغَضبِ  َسَخطِ  َخْمرِ  َمْعَصَرةَ  يَدُوسُ " الذي -المسيح -إلهي، إنه هو عمل ابن اإلنسان

من سفر يوئيل  ىُمستَوحَ ( 20و19قول يوحنا في اآليتين ) .(15:19)رؤ  كما سيُذكر في

وا. نََضجَ  قَدْ  اْلَحِصيدَ  ألَنَّ  اْلِمْنَجلَ  أَْرِسلُوا" النبي، بقول الرب:  اْمتأَلَتِ  قَدِ  ألَنَّهُ  وُسوادُ  َهلُمُّ

ُهمْ  ألَنَّ  اْلِحيَاضُ  فَاَضتِ . اْلِمْعَصَرةُ  يعني  "،َخاِرَج اْلَمِدينَةِ " وقوله .(13:3)يوء  "َكثِيرٌ  َشرَّ

 أن المقاومين هلل وُمضل ِي أبناء هلل سيعاقبهم هللا خارج المدينة المقدسة، ألنه بحسب

(، لذلك صلب اليهود يسوع 14:24المدينة )ال  الشريعة اليهودية كل مجرم يُقتَل خارج

فََخَرَج دٌَم ِمَن " وقوله المسيح كمجرٍم خارج مدينة أورشليم هو واللصين اللذين معه.

 لمقاومين هلل وُمضل ِي أبناء يشير إلى العقاب الرهيب ل "،لُُجِم اْلَخْيلِ  بَلَغَ  َحتَّى اْلَمْعَصَرةِ 

 بل قد يكون تذكرة  منه لحدث سقوط مدينة أورشليم ليس صورة  رمزية ،  قوله هذا .هلل

ذلك كما ذَكر في ، الل المعارك بين اليهود والرومانم؛ ألن هذا حدث بالفعل خ70عام 

أنه في »فقد ذكر المؤرخ يوسيفوس: ، من الناس ( عن مقتل سبعة آالف13:11)رؤ 

ا من إحدى ثورات اليهود ضد الرومان جانب بحر الجليل، أن الرومان قتل وا عدد ا كبير 

اليهود وألقوا جثثهم فيه حتى أنه أصبح ماؤه أحمر اللون من كثرة دمائهم، وعندما دخل 
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ويوحنا «. الرومان بأحصنتهم فيه كانت الخيل تسير وسط المياه الحمراء التي غمرتها

نفسه هو وكثيرون من معاصري هذا الحدث، الذين كانوا ال يزالون أحياء وعايشوه، 

المعنى المقصود فيما يكتبه يوحنا. كما أن أخبار هذا الحدث كانت معروفة  من  يعرفون

وقد  أورشليم حتى روما، أي في كل المسكونة، حيث توجد كنائس يُقرأ فيها سفر الرؤيا.

استخدم يوحنا صورة هذا الحدث كي يتنبه قُراء هذا السفر، في ذلك الوقت والحق ا، إلى 

دامه هذه كل من ال يرجع تائب ا. هذا هو هدف يوحنا من استخ شدة الكربة التي ستحل على

 .الصورة هنا لهذا الحدث

يشير إلى أن  . وهذا"َمَسافَةَ أَْلٍف َوِست ِِمئَِة َغْلَوةٍ "الدم بلغ  أن قول يوحنا هناكما ي

ذلك أن  ،رائيل الرافضين له وغير التائبينغضب هللا سيكون على جميع الساكنين في إس

ِغْلَوة. وهذا يعني أن غضب  1600 حوالي من شمال إسرائيل إلى جنوبها هيالمسافة 

هللا سيكون على جميع البشر الخطاة غير التائبين والذين قتلوا الشهداء في كل العالم، من 

أقصاه إلى أقصاه، وهؤالء جميع ا ستدوسهم معصرة غضب هللا. "الِغْلَوة"، مقياس يوناني 

ا؛ ومسافة  201حوالي قدم، أو  660يساوي حوالي  ْلَوة تساوي حوالي غِ  1600متر 

 .اكيلومتر   322

، أي 600+1000هو حاصل جمع  1600، الرقم رمزيًّا ".َوِست ِِمئَةِ  أَْلفُ " الرقم عن

 10هو أكمل األعداد، والرقم  1000(. الرقم 6×10×10( + )10×10×10)يساوي 

ناقص،  هو رقم 6الرقم و(. 4:7)رؤ  اية ألنه رقم دائري، كما ذُكر فييرمز إلى الالنه

مكرر خمس  10الرقم كما أن إلى التمام والكمال. الذي  يرمز  7الرقم  ألنه أقل من 

وهذا يدل على أن  .6من الرقم الناقص الذي هو الرقم  هو أنقص 5مرات، والرقم 

بل  غضب هللا على الخطاة وإن كان لخمس مرات وكامال  إال أنه لن يكون إلى النهاية،

سيكون أقل بكثير، حتى إنه يكون أقل من أنقص أي غضب، وذلك من محبة هللا للبشر؛ 

 ُكلُّ  يَْهِلكَ  الَ  ِلَكيْ  اْلَوِحيدَ، اْبنَهُ  بَذَلَ  َحتَّى اْلعَالَمَ  هللاُ  أََحبَّ  هَكذَا ألَنَّهُ " ألنه كما يقول يسوع:

(. وهذا يُبين أن هناك فرصة  ليرفع 16:3)يو  "ِديَّةُ األَبَ  اْلَحيَاةُ  لَهُ  تَُكونُ  بَلْ  بِِه، يُْؤِمنُ  َمنْ 

هللا غضبه عن الذين رفضوه واتبعوا آلهة  غريبة ، وعن الذين يُقاومونه ويُضلوا المؤمنين 

ا يقول يوحنا في اآلية ) فََخَرَج دٌَم ِمَن اْلَمْعَصَرِة " (20به، ذلك إذا تابوا. لهذا السبب أيض 

كليًّا. و"الخيل"  هاغمر، أي "اْلَخْيلِ  َرأِْس  بَلَغَ " الدم ولم يقل أن "،ْيلِ لُُجِم اْلخَ  بَلَغَ  َحتَّى

ترمز إلى الجماح والبعد عن هللا. يجب االنتباه إلى أن هذه األرقام هي رمزية، وسفر 

الرؤيا هو سفر رؤيوي، ويوحنا يذكر فيه رؤياه بصور ورموز مثله مثل األنبياء 

 وحساب األرقام. الحقيقيين، لذا ال يجب التنظير
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 حواشي 

 األصحاح الرابع عشر

 لذا فإن في قوله: ،خلفيتهم هي العهد القديموكاتبي الرسائل  الثالثة ( يوحنا هو مثل بقية اإلنجيليين1)

ُسوا َمَع الن َِساءِ " ن على الكهنة قبل كا: ألنه في العهد القديم الخلفية الكهنوتية يوجد "الَِّذيَن لَْم يَتَنَجَّ

أن يكونوا طاهرين وال يضاجعوا زوجاتهم مدة سبعة أيام  (ὁ ναὸς) الداخلي الهيكل ول إلىالدخ

بُّ  أََمرَ  قَدْ ... َوبَنِيهِ  ِلَهاُرونَ  ُموَسى قَالَ "حتى تكتمل أيام تطهيرهم، كما ذُكر في سفر االويين:   أَنْ  الرَّ

ا تُقِيُمونَ  تَِماعِ االجْ  َخْيَمةِ  بَابِ  َولَدَى. َعْنُكمْ  ِللتَّْكِفيرِ  يُْفعَلَ  وفي (. 35-31:8" )ال أَيَّامٍ  َسْبعَةَ  َولَْيال   نََهار 

ا جنسية ؛ وهذا  الليلة األخيرة كانوا يظلون ساهرين أمام النار وال يُسَمح لهم بالنوم لئال يحلمون أحالم 

رئيس  نجد له صدى لدى اإلنجيليين األربعة، فيذكرون أنه بعد القبض على يسوع مضوا به إلى دار

ا دخل وجلس يستدفىء أمام النار في الساحة حيث كان الجميع  الكهنة في الهيكل، وأن بطرس أيض 

وهذا لم يُذكر بال هدف. كما أن اإلنجيليين أتوا على  (،54و 53:14)مر  ساهرين استعداد ا للفصح

بل أنه كان  ،القبض عليه كر سهر الكاهن قبل تقديم الذبيحة، عندما كتبوا عن أن يسوع لم ينم يَنَم ليلةذِ 

ا يُصلي في ضيعٍة اسمها جثسيماني قبل ذهابه إلى اآلالم والصلب؛ ألنه هو الكاهن الجديد الذي  ساهر 

 (.41-32:14)مر  يقدم نفَسه ذبيحة  في يوم الغفران حيث يُقَدَّم تقدمة  لمغفرة كل خطايا جميع الشعب

ر الشهداء على أنهم بتول خلفية ال هلل ويُقدَّمون كذبائح. كما يوجديون، ألنهم كهنة من هذه الخلفية يُصوَّ

: ألنه في العهد القديم كان يتوجب طهارة الجنود وعدم مضاجعتهم للنساء، وأن يكونوا بال العسكرية

دنس قبل ذهابهم للحرب حتى ينصرهم هللا. ففي سفر يشوع النبي بعد أن أتى بنو إسرائيل إلى نهر 

بَّ  ألَنَّ  تَقَدَُّسوا ِللشَّْعبِ  يَُشوعُ  قَالَ " لمحاربة ملوك األموريين والكنعانيين، األردن وقبل أن يعبروا  الرَّ

ا الربُّ ليشوع:5:3)يش  "َعَجائِبَ  َوَسِطُكمْ  فِي َغد ا يَْعَملُ  ِس  قُمْ " (، وكما قال أيض   َوقُلْ  الشَّْعبَ  قَد ِ

بُّ  قَالَ  هَكذَا ألَنَّهُ . ِلْلغَدِ  تَقَدَُّسوا  أََمامَ  ِللثُّبُوتِ  تَتََمكَّنُ  فَالَ  إِْسَرائِيُل، يَا َحَرامٌ  َوَسِطكَ  فِي إِْسَرائِيلَ  لهُ إِ  الرَّ

 (.13:7)يش  "َوَسِطُكمْ  ِمنْ  اْلَحَرامَ  تَْنِزُعوا َحتَّى أَْعدَائِكَ 
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح الخامس عشر

َماءِ  -1 َسْبَعةَ  ،َعِظيَمًة َوَعِجيبَةً  ثُمَّ َرأَْيُت آيًَة أُْخَرى فِي السَّ

َربَاُت األَِخيَرةُ  ْبُع الضَّ ، ألَْن بِهَا تََم َغَضُب َمالَئَِكٍة َمَعُهُم السَّ

 هللِا.

 :يوحنا قولب ،يا يوحنا الموسعة في هذا األصحاح( هي مدخل مختصر لرؤ1اآلية )

في  آية جديدةرأى  يعني أنه ". قوله هذاَعِظيَمة  َوَعِجيبَة   ثُمَّ َرأَْيُت آيَة  أُْخَرى فِي السََّماءِ "

 آيَةٌ  َظَهَرتْ ، "(3و1:12)رؤ  في ن رآهمايْ تَ للن ايْ تَ سبة لآليَ وهي جديدة بالن، من هللا السماء

 تِن ِينٌ  ُهَوذَا السََّماءِ  فِي أُْخَرى آيَةٌ  َظَهَرتْ "و"، بِالشَّْمِس  ُمتََسْربِلَةٌ  اْمَرأَةٌ  السََّماءِ  فِي َعِظيَمةٌ 

اآلية بقوله:  عن هذهالسماء غير المنظورة. ثم يعلن هي  هنا"السماء"  ."أَْحَمرُ  َعِظيمٌ 

َربَاُت األَِخيَرةُ، ألَْن بَِها تََم َغَضُب هللاِ َسْبعَ "  السبعة هؤالء ".ةَ َمالَئَِكٍة َمعَُهُم السَّْبُع الضَّ

(، والضربات التي معهم غير 2:6ذُكروا في )رؤ غير السبعة المالئكة الذين المالئكة 

 "،َرةُ األَِخي"التي معهم هي  السبع ضربات للمالئكة السبعة السابق ذكرهم. والضربات

ى الخطاة الذين يتعظمون على ألنها تمثل تمام العقوبات التي تقع قبل الدينونة األخيرة عل

يشير إلى أن غضب هللا هو  هذا قوله "،َغَضُب هللاِ  ألَْن بَِها تَمَ " :هنا يوحنالهذا يقول  .هللا

 يونانيورد في النص ال في زمن الماضي،هو  "تَمَ " قوله. إن إلى تمامه، أي إلى أقصاه

"ἐτελέσθη"،  (. وكما سبق القول هذا 7:20( وفي )رؤ 7:10وقد ذُكر في )رؤ

الماٍض هو ماضي نبوي، وهو يعنى أن األمور التي ستقع في المستقبل يُشار إليها وكأنها 

 هذا من هذا فإن .ولصحة النبواتوقعت وحدثت في الماضي، وفي هذا تأكيد لألحداث 

 ؛ال يعني أن السبع ضربات تمت هنا ،"ألَْن بَِها تََم َغَضُب هللاِ " (1قول يوحنا في اآلية )ال

 ألن هذه السبع ضربات ستبدأ في األصحاح التالي.

 

 َوَرأَْيُت َكبَْحٍر ِمْن ُزَجاٍج ُمْختَلٍِط بِنَاٍر، َواْلَغالِبِيَن َعلَى اْلَوْحشِ  -2

يَن َعلَى اْلبَْحِر ُصوَرتِِه َوَعلَى ِسَمتِِه َوَعدَِد اْسِمِه، َواقِفِ  وَعلَى

، َمَعُهْم قِيثَاَراُت هللِا. ِ َجاِجي   الزُّ

ِ  اْلبَْحرُ " أو"، ِمْن ُزَجاجٍ  بَْحرٍ "كَ  .(2اآلية ) في قول يوحنا في َجاِجي  "، ذُكر في الزُّ

 يقول: (4:6)رؤ في و ".اْلبَلُّورِ  ِشْبهُ  ُزَجاجٍ  بَْحرُ  اْلعَْرِش  َوقُدَّامَ بقول يوحنا: " (6:2)رؤ 
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ا َجاِلِسيَن  اْلعَْرِش  لَ َحوْ " أَْربَعَةٌ َوِعْشُروَن َعْرش ا... َعلَى اْلعُُروِش أَْربَعَة  َوِعْشِريَن شَْيخ 

يمثلون إلى "الكنيسة  ، والذينُمتََسْربِِليَن بِثِيَاٍب بِيٍض، َوَعلَى ُرُؤوِسِهْم أََكاِليُل ِمْن ذََهبٍ"

(: 8:6يقول عنهم في )رؤ كما . (4:4 ككل" أي "البشرية الُمَخلَّصة" كما قيل في )رؤ

 الَِّذينَ  أَْلف ا َواألَْربَعُونَ  َواألَْربَعَةُ  اْلِمئَةُ : "يقول (3:14)رؤ في و "."َولَُهْم ُكل ِ َواِحٍد قِيثَاَراتٌ 

اْلغَاِلبِيَن َعلَى " :(2اآلية ) في هنا الذين يقول عنهموهؤالء هم  ".األَْرِض  ِمنَ  اْشتُُروا

ِ  ،ُصوَرتِِه َوَعلَى ِسَمتِِه َوَعدَِد اْسِمهِ  لَىوعَ  اْلَوْحِش  َجاِجي  َمعَُهْم  ،َواقِِفيَن َعلَى اْلبَْحِر الزُّ

عن  هنا قول يوحنا الشهداء والقديسون واألبرار. الذين هم الغالبون من، "قِيثَاَراُت هللاِ 

 هقولووهي ليست لهم.  هللا، من لهم أنها هبة "، يُشير إلىَمعَُهْم قِيثَاَراُت هللاِ " الغالبين

 (1:13في )رؤ  " يدل على طهارة البحر، ألنه كما سبق القولَوَرأَْيُت َكبَْحٍر ِمْن ُزَجاجٍ "

 هي صورة هنا التي الصورة. فيين يرمز إلى القوى المضادة هللعند العبرانأن البحر 

على  لَّ كما حَ "النار" هو الروح القدس،  ؛ ألنلمعموديةاصورة  إنها ،"ماء مختلط ا بنارٍ "

وكون هؤالء  .(4-1:2في يوم الخمسين )العنصرة( بشكل ألسنة نارية )أع التالميذ 

ِ وَواقِفُ " َجاِجي  إلى طهارتهم وبرائتهم وتبريرهم  فهذا يُشير ،"َن َعلَى اْلبَْحِر الزُّ

هو الوحش الطالع من البحر،  " هناالوحش" .(9:7لمعمودية، كما قيل في )رؤ با

هو  الذي"ضد المسيح"،  هو (،17-15:13ته وعدد اسمه ذُكروا في )رؤ صورته وِسمَ و

ويمثل كل إمبراطرية أرضية وكل قوى أخرى بشرية مضادة  ،"الوحش السياسي"

  (.3:13في )رؤ  تذُكر التيو للمسيح وكنيستة
 

َوتَْسبِيَحةَ اْلَحَمِل  ُموَسى َعْبِد هللاِ  يَُسبُِحوَن تَْسبِيَحةَ َوهُْم  -3

بُّ اإلِلُه اْلقَاِدُر  ،َعِظيَمةٌ َوَعِجيبَةٌ هَِي أَْعَمالُكَ  ،ينَ قَائِلِ  أَيُّهَا الرَّ

 اأْلَُمَم. َعلَى ُكل ِ َشْيٍء. َعاِدلٌَة َوَحٌق هَِي طُُرقَُك يَا َملِكَ 

ُد اْسَمَك. ألَنََّك َوْحدَكَ  -4 ِ  ُمقَدٌَس، َمْن الَ يََخافَُك يَا َربُّ َويَُمج 

َمِم َسيَْأتُوَن َويَْسُجدُوَن أََماَمَك، ألَنَّ أَْحَكاَمَك ألَنَّ َجِميَع األُ 

ظْهَِرْت.
 َقْد أُ

 عَْبِد هللاِ  ُموَسى يَُسبُِحوَن تَْسبِيَحةَ َوُهْم " عن الغالبون: قول يوحنا( ي3ية )في اآل

 قوله. و"ᾄδουσιν" في النص اليوناني ورد ،قوله "يَُسب ُِحوَن" ".َوتَْسبِيَحةَ اْلَحَملِ 

 "يَا َمِلكَ عبارة و ".τὴν ᾠδὴν μωϊσέωςورد في النص اليوناني " "،ُموَسى بِيَحةَ تَسْ "

 "تَْسبِيَحةَ اْلَحَملِ "". ὁ βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν" وردت في النص اليوناني "اأْلَُممَ 

من التسع تسابيح،  ،،هي التسبحة الثانية "ُموَسى تَْسبِيَحةَ "و (.9و 8:5ذُكرت في )رؤ 
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وتبدء ى وبنو إسرائيل ليَْهَوْه )هللا اآلب( بعد عبورهم البحر األحمر، التي  رنمها موس

ب ِ  (ᾠδὴν τὴν) التَّْسبِيَحةَ ُموسَى َوبَنُو إِْسَرائِيَل هِذِه  (ᾖσεν) َرنَّمَ "ِحينَئٍِذ بالقول:   "ِللرَّ

ةٌ َعِظيمَ ... ُموَسى َعْبِد هللاِ  تَْسبِيَحةَ " (3ية )في اآل يوحنا في قول. (18-1:15)خر 

بُّ اإِللهُ يوجد بوضوح الخروج، خروج الشعب  "،َوَعِجيبَةٌ ِهَي أَْعَمالَُك أَيَُّها الرَّ

وألنه هنا  ".الشََّهادَةِ  َخْيَمةُ " (5لهذا تُذكر في اآلية ) اإلسرائيلي من مصر بقيادة موسى،

ةٌ ِهَي أَْعَمالَُك َعِظيَمةٌ َوَعِجيبَ "عبارة  عبدة األوثان. هم هنا "اأْلَُمم"فـ يوجد ذكر للخروج

بُّ اإِللهُ  األرثوذكسية في صالة الماء الكبيرة التي تُقرأ في عيد  تقال في الكنيسة "،أَيَُّها الرَّ

  .الظهور اإللهي

في  "القديس"". ὅσιος" وردت في النص اليوناني ،"ُمقَدَّسُ " كلمة (4في اآلية )

 والتي معناها "ἅγιοςله " وال يقال ،"دسقَ مُ بمعنى " "ὁ ὅσιοςاليونان يقال له "

ألَنَّ َجِميَع األَُمِم َسيَأْتُوَن " :يقولون هلل اآلب الغالبونفي هذه اآلية سمع يوحنا  .وس"دُّ "قُ 

 ،المستقبل زمن هي في "َسيَأْتُونَ "كلمة  ".ألَنَّ أَْحَكاَمَك قَْد أُْظِهَرتْ  ،َويَْسُجدُوَن أََماَمكَ 

يعنى  ذاوه ؛لماضي، وهذا الماٍض هو ماضي نبوين افي زمهي  "قَْد أُْظِهَرتْ عبارة "و

أن األمور التي ستقع في المستقبل يُشار إليها وكأنها وقعت وحدثت في الماضي، بمعنى 

أن أحكامه في أعماقها ستكون ظاهرة ومكشوفة في يوم الرب العظيم، وجميع األشرر 

التي  ،بهم من أحكامها ورعب ا لما سيصيستنكشف أعمالهم وسيأتون ساجدين أمامه خوف  

 (. 3)اآلية  "َعاِدلَةٌ َوَحٌق ِهَي ُطُرقُكَ " هي كما يقول الغالبون:

موضوع الخروج هو أحد المواضيع الكبيرة في سفر الرؤيا. والكنيسة تترنم بتسبيحة 

موسى عبد هللا؛ ألنها تذكر كيف أنها عبرت مع الرب يسوع المسيح بالمعمودية من 

ا من الظلمة عبودية الشيطان وأغرق ته وقواته في البحر)الماء(. كما أن الكنيسة تسير دائم 

إلى النور، من الخطيئة إلى الطهارة، من العبودية إلى الحرية، من مصر )أورشليم 

األرضية( إلى أرض الميعاد )أورشليم السماوية(. وهذا يعني أن الكنيسة ليس لها مكان 

ا، وفي العا لم توجد أشياء مخيفة ضد الكنيسة ومقاومة لها، إال في العالم ألنها سائرة دائم 

أنها تسقط عن يمينها وعن يسارها. والكنيسة تسير وهي ممتلئة أمال  بخالصها وخالص 

ا منتصرة، وبالتالي على المسيحيين أن يكونوا ممتلئين أمال   مؤمنيها وستكون دائم 

 بخالصهم وسائرين على هذا الرجاء.
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هَاَدةِ فِي  هَْيَكلُ  ا نَظَْرُت. َوإِذَا قَِد اْنفَتَحَ ثُمَّ بَْعَد هذَ  -5 َخْيَمِة الشَّ

َماِء.  السَّ

َربَاِت ِمنَ  -6 ْبُع الضَّ ْبَعُة اْلَمالَئَِكةُ َوَمَعُهُم السَّ  َوَخَرَجِت السَّ

ٍ، َوُمتََمْنِطقُوَن ِعْندَ  ،هَْيَكلِ الْ  ٍ َوبَهِي  َوهُْم ُمتََسْربِلُوَن بَِكتَّاٍن نَقِي 

 وِرهِْم بَِمنَاِطَق ِمْن َذهٍَب.ُصدُ 

َسْبعَةَ  ...فِي السََّماءِ " "، أي بعد رؤيتهثُمَّ بَْعدَ هذَا نََظْرتُ " ( يقول يوحنا:5في اآلية )

. "َخْيَمِة الشََّهادَةِ فِي السََّماءِ  َهْيَكلُ  َوإِذَا قَِد اْنفَتَحَ ": هنا ثم يقول .(1في اآلية ) "َمالَئَِكةٍ 

" "َهْيَكُل َخْيَمِة الشََّهادَةِ وقوله  (.1اآلية )، كما في ي السماء غير المنظورةه هنا "السماء"

"خيمة  ."ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου" ورد في النص اليوناني

هي "خيمة االجتماع" التي كان الشعب اإلسرائليون يقدم فيها عبادته هلل في  (1)الشهادة"

هو  (ὁ ναὸς) اْلَهْيَكل"و". يحملها معه الهترحالبرية بعد خروجه من مصر وعند 

 كان الشهادة" التي إن "خيمة .(2و1:11انظر )رؤ  هللا"، "َهْيَكلأو  "الداخلي اْلَهْيَكل"

  يحملها معه الشعب اإلسرائيلي، تشير في العهد القديم إلى ُملك هللا عليه، وقبوله لُملك 

 َهْيَكلُ  اْنفَتَحَ " فيقول يوحنا: (5ي اآلية )ف . أما هنا(12:12كما ذُكر في )رؤ  ،هللا عليه

 َهْيَكلِ الْ  ِمنَ  ...َخَرَجِت السَّْبعَةُ اْلَمالَئَِكةُ " ( يقول:6وفي اآلية )، "َخْيَمِة الشََّهادَةِ فِي السََّماءِ 

(ἐκ τοῦ ναοῦ)". لى ُملك هللا علىع دلي (6و 5القول ليوحنا في اآليتين ) هذا 

 نفيذ ما أمرهم به.المالئكة، وقد خرجوا لت

َربَاتِ " :(6في اآلية ) يقول يوحناثم   ".َوَخَرَجِت السَّْبعَةُ اْلَمالَئَِكةُ َوَمعَُهُم السَّْبُع الضَّ

َربَاتِ "  ،الداخلي الهيكل هذه المالئكة خرجت من(. 1ذُكرت في اآلية ) "السَّْبُع الضَّ

معنى أن عملهم الذي سيقومون ، بى رؤساء الكهنة والكهنةذي ال يتواجد فيه سولالمكان ا

ٍ، " :(6في اآلية ) يوحنا يقول ، لذاخدمة كهنوتية به هو ٍ َوبَِهي  ُمتََسْربِلُوَن بَِكتَّاٍن نَِقي 

َوَواِحدٌ ِمَن " :يقول (7اآلية ) وفي، "َوُمتََمْنِطقُوَن ِعْندَ ُصدُوِرِهْم بَِمنَاِطَق ِمْن ذََهبٍ 

وهذا  (6في اآلية ) هذا الملبس ".السَّْبعَةَ اْلَمالَئَِكِة َسْبعَةَ َجاَماتٍ  ىاألَْربَعَِة اْلَحيََوانَاِت أَْعطَ 

خيمة  هيكل ، الذين يخدمونالكهنةو رؤساء الكهنة وعمل هو ملبس (7اآلية ) العمل في

 (4:16ال )ذُكر في  (6في اآلية ) هذا الملبسو .الذي لم يكن يدخلونه إال للتبخيرالشهادة 

 َمنَاِطقَ فإن  اهنأما  ،بيضاء اللون من كتان كما أمره هللا للكهنة نبيصنعه موسى الوقد 

كما ذُكر  ،"شبه ابن اإلنسان" هي ِمْنَطقَةالتي من ذهب  ِمْنَطقَةوال من "ذهب". المالئكة

على أن  هنا وهذا داللة .يسوع المسيح من حيث مجده اإللهي ، الذي هو(13:1في )رؤ 

  .سيُرَسلون من أجلها من قِبَل هللا ةإلهي ةيكهنوت ما سيقومون به هو خدمة
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ْبَعةَ اْلَمالَئَِكِة َسْبَعةَ  -7 َوَواِحدٌ ِمَن األَْربََعِة اْلَحيََوانَاِت أَْعطَى السَّ

ِ إِلَى أَبَِد  ةٍ ِمْن َغَضِب هللِا اْلَحي  َجاَماٍت ِمْن َذهٍَب، َمْملُوَّ

 اآلبِِديَن.

ِمْن َمْجِد هللِا َوِمْن قَُوتِِه، َولَْم يَُكْن أََحدٌ دَُخانًا  هَْيَكلُ الْ  َواْمتأَلَ  -8

ْبَعِة  هَْيَكلَ الْ  يَْقِدُر أَْن يَْدُخلَ  َحتَّى َكِملَْت َسْبُع َضَربَاِت السَّ

 اْلَمالَئَِكِة.

ةٍ ِمْن  ،َجاَماٍت ِمْن ذَهَبٍ  َسْبَعةُ " :بقوله َجاَماتالْ  يوحنا صف( ي7في اآلية ) َمْملُوَّ

على أن عمل المالئكة وفهذا داللة على نقاوتها ، "ِمْن ذََهبٍ " َجاَماتالْ كون  ".َغَضِب هللاِ 

ةٍ ِمْن غََضِب هللاِ "كونها و السبعة هو عمل كهنوتي إلهي. يشير إلى دينونة هللا هذا ف ،"َمْملُوَّ

إلى الكمال،  يرمز"العدد سبعة"  .العادلة، وإلى اقتراب النهاية متى تمت الضربة السابعة

ذكرت في  "إِلَى أَبَِد اآلبِِدينَ  اْلَحيُّ  هللاُ " عبارة .كمالها أن دينونة هللا ستكون إلى بمعنى

أَْعطَى السَّْبعَةَ  َوَواِحدٌ ِمَن األَْربَعَِة اْلَحيََوانَاتِ " (7في اآلية ) يوحنا لقد قاو(. 9:4)رؤ 

ةٍ ِمْن َغَضِب هللاِ ... اْلَمالَئَِكِة َسْبعَةَ َجاَماتٍ   الخليقة"تمثل  "َحيََوانَاتٍ  األَْربَعَةَ " ،"َمْملُوَّ

متوقعة الملكوت وقد رأت أن  تُِقر الُمخلصةأن الخليقة ذلك ، (6:4)رؤ  "الُمخلصة

تشارك  فهي لذا .الملكوت متى تمت الضربة السابعة النهاية تأتي وهي آتية ويأتي معها

لفساد إلى حرية مجد أوالد هللا، من عبودية اذلك كي تُْعتَق  ،النهايةمع المالئكة في إتيان 

، أي أنها لن تدرك األحكام اإللهية كخليقٍة، بل بنفسها بمعنى أن الخليقة لن ترى الملكوت

 اْستِْعالَنَ  يَتََوقَّعُ  اْلَخِليقَةِ  اْنتَِظارَ  ألَنَّ " الرسول: . كما يقول بولس(2)ستراها من خالل البشر

َجاءِ  َعلَى أَْخَضعََها الَِّذي أَْجلِ  ِمنْ  بَلْ  َطْوع ا، لَْيسَ  ِلْلبُْطلِ  ِليقَةُ اْلخَ  أُْخِضعَتِ  إِذْ . هللاِ  أَْبنَاءِ  . الرَّ

ا نَْفَسَها اْلَخِليقَةَ  ألَنَّ  يَّةِ  إِلَى اْلفََسادِ  ُعبُوِديَّةِ  ِمنْ  َستُْعتَقُ  أَْيض   أَنَّ  نَْعلَمُ  فَإِنَّنَا. هللاِ  أَْوالَدِ  َمْجدِ  ُحر ِ

 (.22-19:8" )اآلنَ  إِلَى َمع ا َوتَتََمخَّضُ  ئِنُّ تَ  اْلَخِليقَةِ  ُكلَّ 

َولَْم يَُكْن أََحدٌ  ،دَُخان ا ِمْن َمْجِد هللاِ َوِمْن قَُوتِهِ  َهْيَكلُ الْ  َواْمتأَلَ " ( يقول يوحنا:8في اآلية )    

أن هذا القول مستوحى من سفر الخروج، حيث يُذكر أنه بعد  "،َهْيَكلَ الْ  يَْقِدُر أَْن يَْدُخلَ 

ب ِ  بََهاءُ  َوَمألَ  االْجتَِماعِ  َخْيَمةَ  السََّحابَةُ  َغطَّتِ "أكمل موسى عمل خيمة االجتماع   الرَّ

ب ِ  َوبََهاءُ  َعلَْيَها َحلَّتْ  السََّحابَةَ  ألَنَّ  ،االْجتَِماعِ  َخْيَمةَ  يَْدُخلَ  أَنْ  ُموَسى يَْقِدرْ  فَلَمْ . اْلَمْسَكنَ   الرَّ

الكهنوتي والتقليد في الكتاب المقدس  (3)(. "الدخان"35و:4034)خر  "اْلَمْسَكنَ  َمألَ 

يشير إلى عدم ، ويرمز إلى حضور هللا وتجل ِي مجدهو لمجد اإللهييشير إلى ا ،اليهودي

َحتَّى َكِملَْت َسْبُع َضَربَاِت السَّْبعَِة " :يوحنا هنا إدراك الخليقة األحكام اإللهية. ثم يقول

 لسبعة للمالئكة السبعة ستُذكر في األصحاح التالي.الضربات ا، "اْلَمالَئَِكةِ 
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 حواشي 

 األصحاح الخامس عشر

"الخيمة" كانت مركز عبادة يَْهَوْه، كما أنها صورة عن الحرية والخروج  "خيمة الشهادة".عن ( 1)

  واألن الرب أمر موسى في البرية بعد خروجه وبني إسرائيل من مصر أن يعمل من بيت العبودية؛

اْنُظْر فَاْصنَْعَها "بقوله له:  ،كما أراه "فَيَْصنَعُوَن ِلي َمْقِدس ا ألَْسُكَن فِي َوسَِطِهمْ "بقوله لموسى:  ،خيمة  

يت "خيمة الشهادة"(. 40:25)خر  "َعلَى ِمثَاِلَها الَِّذي أُْظِهَر لََك فِي اْلَجبَلِ     "االْجتَِماعِ  َخْيَمةُ " ُسم ِ

يت. ع هللا مع شعبه بني إسرائيلألنه كان فيها يجتم؛ (34:40)خر  كما ذُكر في  "،نكَ سْ مَ " كما ُسم ِ

ِ  (הענן)بالعبرية  السََّحابَةُ ثُمَّ َغطَِّت " سفر الخروج ب  )بالعبرية  اْلَمْسَكنَ َخْيَمةَ االْجتَِماعِ َوَمألَ بََهاُء الرَّ

 كما سميت .(46:29فيها )خر  ألنه كان يسكن الرب في وسط شعبه؛ (34:40)خر  ("את־המׁשכן

ا كان فيها تابوت العهد الذي يحوي داخله لوحي الناموس  ألنه ؛(21:38)خر  "َمْسَكُن الشََّهادَةِ " أيض 

  .والشهادة. وكانت الخيمة مركز عبادة بني إسرائيل هلل قبل بناء هيكل سليمان

  ِت السََّحابَةُ ثُمَّ َغطَّ " كما ذُكر في سفر الخروج ،فوق شعبه الرب خيمة االجتماع كان يحلفي 

ِ اْلَمْسَكنَ  ،َخْيَمةَ االْجتَِماعِ  ب  بُّ فِي َسَحابَةٍ "وفي سفر العدد  (،34:40)خر  "َوَمألَ بََهاُء الرَّ  "فَنََزَل الرَّ

ترمز إلى مجد هللا الذي كان يقود الشعب  َشِكينَه(،" )שכינהبالعبرية " سحابة"،"الـإن (. 25:11)عد 

يظللهم كالخيمة. لكن بعد استقرارهم وبناء هيكل سليمان في أورشليم وبسبب اإلسرائيلي في البرية و

هم وخيانتهم هلل، بقطعهم عهدهم الذي قطعوه معه واتباعهم آللهة أخرى غريبة غادرت السحابة،  شر ِ

ا صعدت إلى  أي مجد الرب، قدس األقداس إلى الدار الخارجية ثم تزحزحت إلى سور المدينة وأخير 

(، وهذا يشير إلى رفض الرب للشعب 10ا رأى حزقيال النبي في رؤياه )األصحاح السماء، كم

تالميذه  العبراني وانتهاء إسرائيل القديم بحسب البنوة. وبمجيء الرب يسوع المسيح بالجسد رأى

سحابة  نيرة  تظللهم عندما تجلى يسوع المسيح على الجبل، ألنه هو الرب الذي حل وحضر بمجده 

ا نوره اإللهي بجسده اإلنساني، الذي اتخذه من العذراء مريم، والذي يحل على المؤمنين وجالله حاجب  

 به الذين هم إسرائيل الجديد بحسب الروح.

بب في هي الس بكسر الوصية والتعدي )تعدي الوصية( ( إن خطيئة اإلنسان، آدم وحواء، تجاه هللا2)

بُّ  فَقَالَ "ن: ورد في سفر التكوي ، كماسقوطه وسقوط الخليقة معه  هذَا، فَعَْلتِ  ألَنَّكِ  ِلْلَحيَّةِ  اإِللهُ  الرَّ

يَّةِ  ُوُحوِش  َجِميعِ  َوِمنْ  اْلبََهائِمِ  َجِميعِ  ِمنْ  أَْنتِ  َمْلعُونَةٌ  ا ِلْلَمْرأَةِ  َوقَالَ ... اْلبَر ِ  َحبَلِِك، أَتْعَابَ  أُكَث ِرُ  تَْكثِير 

 الَ  قَائاِل   أَْوَصْيتُكَ  الَّتِي الشََّجَرةِ  ِمنَ  َوأََكْلتَ  اْمَرأَتِكَ  ِلقَْولِ  َسِمْعتَ    ألَنَّكَ  آلدَمَ  َوقَالَ ... أَْوالَد ا تَلِِدينَ  بِاْلَوَجعِ 

وبالتالي أدت خطيئة اإلنسان إلى انفساخ العالقة  ،(17-14:3 تك) "بَِسبَبِكَ  األَْرضُ  َمْلعُونَةٌ  ِمْنَها، تَأُْكلْ 

بل َملََكت على  وحواء الخطيئة لم تَُوَرث من آدمولخليقة وبين هللا. بينه وبين هللا وبين الخليقة، وبين ا

إلى ما  ،تعود عالقته مع هللاو ال يعود لها سلطان عليه وبتوبة اإلنسان ورجوعه عن الخطيةالبشر، 

كما تعود عالقة الخليقة مع هللا ومع اإلنسان ويعود االنسجام  .ومع الخليقة ،كانت عليه قبل السقوط

 ويعود سالم الفردوس إلى العالم؛ ألن قداسة اإلنسان هي ِعتق الخليقة من عبودية الفساد بينهما

وهذا نراه في حياة القديسين الكبار الذين عادوا يتعايشون مع الخليقة  وعودة حياة الفردوس. )الموت(

ة وتقوم كما في الفردوس؛ فالقديس جيراسيموس الذي من األردن كان يجلس بين الحيوانات المفترس
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بخدمته، والقديسة مريم مصرية سارت فوق مياه النهر، والقديس سيرافيم ساروفسكي عاش مع 

بين و البشربين  االنسجامهللا و بينو بين البشر المصالحة الدببة، وغيرهم كثير؛ ألن القديسين يُعيدوا

 قبل السقوط.يُعيدوا حياة ما فالخليقة، 

ى باليونانية " ضباب"ال"الـ( وفي الكتاب المقدس 3)   " بمعنى "الغيمة )السحابة(γνόφοςيُسمَّ

حيث يظهر هللا. كما في ذُكر في سفر أخبار األيام  ،"ערפל" بالعبرية ،القاتمة"، أو "الدخان القاتم"

بُّ  قَالَ  ُسلَْيَماُن، تََكلَّمَ  ِحينَئِذٍ " األول: بَابِ  فِي يَْسُكنُ  إِنَّهُ  الرَّ           "(בערפל) (έν γνόφῳ) الضَّ

 َضبَابٍ وَ  بِالنَّاِر، ُمْضَطِرمٍ  َمْلُموٍس  َجبَل إِلَى تَأْتُوا لَمْ  ألَنَُّكمْ " وكما يقول بولس الرسول: (،12:8أي 1)

(γνόφῳ ) ٍهللاِ  َمِدينَةِ  َوإِلَى ِصْهيَْوَن، َجبَلِ  إِلَى أَتَْيتُمْ  قَدْ  بَلْ ... َوَزْوبَعَةٍ  َوَظالَم  ِ          "َماِويَّةِ السَّ  أُوُرَشِليمَ . اْلَحي 

والنار هناك يظهر مجد هللا، ألن  (ἡ νεφέλη) السحابة. مما قيل، فحيث تكون (22-18:12)عب 

هللا نور ويسكن النور، إال أن هذا النور ال يستطيع اإلنسان الوصول إليه أو االقتراب منه؛ ألن 

      له من ومضات إلهية بقدر ما اإلنسان ال يمكنه أن يفهم هللا وال أن إدراكه  إال ما يظهره هللا

هو ظلمة. اآلباء القديسون أمثال القديس غريغوريوس النصصي  يتحمل، فاهلل بالنسبة لإلنسان

    والقديس غريغوريوس األريوباغي عندهم الهوت عن "الضباب اإللهي الدَِجن"، باليونانية 

"θεός γνόφοςن الضباب اإللهي، يُطلق عليه "، كلمة "دَِجن" معناها قاتم. وهذا الالهوت ع

هللا غير معروف، »"الالهوت التنزيهي"، ألنه يتكلم عن هللا بطريقة سلبية، وفيه يوصف هللا بالقول: 

وألن الثالوث األقدس والتجسد اإللهي والفداء، «. غير ُمدَرك، غير قابل لإلدراك، غير مقترب إليه

يمكن إدراكها من البشر، وأي منهم ال يمكن أن يُفسَّر من األمور اإليمانية المتعلقة باهلل والتي ال 

بطريقٍة إيجابيٍة، لذا تطلق الكنيسة على كل من الثالثة، "سر الثالوث األقدس" و"سر التجسد اإللهي" 

و"سر الفداء". في القداس اإللهي عند الكالم الجوهري )األنافورا( بعد ذكر الثالوث األقدس، يصلي 

«. أنت اإلله غير الموصوف، الذي ال تحده العقول، غير المنظور، غير المدرك ألنك»األسقف قائال : 

 وهذا الالهوت التنزيهي في وصف هللا هو صورة للضباب اإللهي.
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح السادس عشر

ْبَعِة اْلَمالَئَِكةِ قَائِ هَْيَكِل الْ  َوَسِمْعُت َصْوتًا َعِظيًما ِمنَ  -1  الً لِلسَّ

 اْمُضوا َواْسُكبُوا َجاَماِت َغَضِب هللِا َعلَى األَْرِض.

يرة العهد القديم؛ وألن يوحنا عنده رؤية نبوية في هذا األصحاح يوجد صور كث

ا معروفة  من العهد القديم ويعيد صياغتها،  خاصة فهو بعد معاينته للرؤى يأخذ صور 

بمعنى أدق يعيد والدتها بصيغة وروح مسيحية. وكما سبق القول، لفهم هدف سفر الرؤيا 

ليس الوصول إلى تجسيم في جميع الصور المذكورة فيه يجب إدراك التعليم الُمرَسل، و

 معاني هذه الصور.

ا ِمنَ " ( يقول يوحنا:1في اآلية ) . "قَائاِل  ِللسَّْبعَِة اْلَمالَئَِكةِ اْلَهْيَكِل  َوَسِمْعُت َصْوت ا َعِظيم 

 الصوتو (.5:15الذي ذُكر في )رؤ  ""َهْيَكُل َخْيَمِة الشََّهادَةِ الهيكل المذكور هنا هو 

آمر المالئكة أن  ، الذي من داخل الهيكل،"وت هللا اآلبص" هو العظيم الذي سمعه

اْمُضوا َواْسُكبُوا َجاَماِت : "كما يقول هنا الذي هو األمر الذي يأمرهم أن يعملوه يتمموا

ةٍ "" هي َجاَماِت َغَضِب هللاِ " ".َغَضِب هللاِ َعلَى األَْرِض  السَّْبعَةَ َجاَماٍت ِمْن ذََهٍب، َمْملُوَّ

ِ ِمْن َغَضِب هللاِ   .(7:15، المذكورة في )رؤ السَّبعة اْلَمالَئَكة" التي مع  اْلَحي 
 

ُل َوَسَكَب َجاَمهُ َعلَى األَْرِض، فََحدَثَْت دََماِمُل  -2 فََمَضى األَوَّ

َخبِيثَةٌ َوَرِديٌَّة َعلَى النَّاِس الَِّذيَن َعلَْيهِْم ِسَمةُ اْلَوْحِش 

 َوالَِّذيَن يَْسُجدُوَن لُِصوَرتِِه.

ثُمَّ َسَكَب اْلَمالَُك الثَّانِي َجاَمهُ َعلَى اْلبَْحِر، فََصاَر َدًما َكَدِم  -3

 َمي ٍِت. َوُكلُّ نَْفٍس َحيٍَّة َماتَْت فِي اْلبَْحِر.

: عن المالك األول ( الجام األول ومعه الضربة األولى، بقول يوحنا2في اآلية )

ُل َوَسَكَب َجاَمهُ َعلَى األَ " ى النَّاِس الَِّذيَن فََحدَثَْت دََماِمُل َخبِيثَةٌ َوَرِديَّةٌ َعلَ ، ْرِض فََمَضى األَوَّ

 .(13:16ذُكروا في )رؤ  هؤالء الناس "،ِسَمةُ اْلَوْحِش َوالَِّذيَن يَْسُجدُوَن ِلُصوَرتِهِ  َعلَْيِهمْ 

من الضربات العشر التي ضرب بها هللا المصريين  هذه الضربة تُماثل الضربة السادسة 

ر بضربة البوق األول )رؤ 11-8:9ر )خ " وردت في َسَكبَ " كلمة (.7:8(، كما تُذَك ِ

هو "الوحش وهو الوحش الطالع من البحر  "،الوحش"و ".ἐξέχεεν" النص اليوناني
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السياسي"، الذي هو "ضد المسيح"، والذي يمثل كل إمبراطرية أرضية وكل قوى 

ا أو أي قوى أخرى، كما ذُكر أخرى بشرية مضادة للمسيح وللكنيسة، سواء كان ت بشر 

 (.3:13في )رؤ 

 ثُمَّ َسَكَب اْلَمالَُك " ( الجام الثاني ومعه الضربة الثانية، بقول يوحنا3وفي اآلية )

ا َكدَِم َمي ِتٍ  هذه  ".َوُكلُّ نَْفٍس َحيٍَّة َماتَْت فِي اْلبَْحرِ . الثَّانِي َجاَمهُ َعلَى اْلبَْحِر، فََصاَر دَم 

  طابق الضربة األولى من الضربات العشر التي ضرب بها هللا المصريين الضربة ت

ر بضربة البوق الثاني في )رؤ 21-17:7)خر  يشير إلى (. "البحر"، 9و 8:8(، كما تُذَك ِ

  .كان الذي خرج منه الوحشالم ، وهو(1:13)رؤ العالم المضطرب، كما قيل في 
 

اَمُه َعلَى األَْنهَاِر َوَعلَى يَنَابِيِع ثُمَّ َسَكَب اْلَمالَُك الثَّالُِث جَ  -4

 اْلِميَاهِ، فََصاَرْت دًَما.

 ،َعاِدٌل أَْنَت، اْلَكائُِن َوالَِّذي َكانَ  ْعُت َمالََك اْلِميَاِه يَقُولُ َوَسمِ  -5

 َحَكْمَت هَكذَا. لِذَا  الُمَقدَُّس،

ْيتَهُْم دًَما لِيَْشَربُوا. ألَنَّهُْم َسُكبُوا دََم قِد ِيِسيَن َوأَْنبِيَاَء، فَأَْعطَ  -6

 ألَنَُّهْم ُمْستَِحقُّوَن.

بُّ اإلِلهُ  ،نََعمْ  آَخَر ِمَن اْلَمْذبَِح قَائاِلً،َوَسِمْعُت  -7 أَيُّهَا الرَّ

 اْلقَاِدُر َعلَى ُكل ِ َشْيٍء. َحٌق َوَعاِدلَةٌ هَِي أَْحَكاُمَك.

ثُمَّ َسَكَب اْلَمالَُك " يوحنا: ( الجام الثالث ومعه الضربة الثالثة، بقول4وفي اآلية )

ا اِلُث َجاَمهُ َعلَى األَْنَهاِر َوَعلَى يَنَابِيعِ اْلِميَاِه، فََصاَرْت دَم 
هذه الضربة مثل الضربة  ".الثَّ

ألنها على المياه. وتُماثل الضربة األولى من الضربات العشر التي  ،(3)اآلية في الثانية 

ر بضربة (20:7ضرب بها هللا المصريين )خر  ، حيث تحول نهر النيل إلى دم. كما تُذَك ِ

ا(، إال أنه 10:8البوق الثالث في )رؤ   . هناك صار ثلث ينابيع المياه دم 

            هذا مالك ذُكر في  ".َوَسِمْعُت َمالََك اْلِميَاهِ : "( يقول يوحنا5وفي اآلية )

َعاِدٌل " يوحنا هذا مالك قائال :وقد سمع  الُمتحكم على المياه. وهو المالك (18:14)رؤ 

، "ُمقَدَّسُ ال، اْلَكائُِن َوالَِّذي َكانَ " قوله ".َحَكْمَت هَكذَا الُمقَدَُّس،  ِلذَا ،أَْنَت، اْلَكائُِن َوالَِّذي َكانَ 

 ( ذُكر8:4)رؤ ( و4:1)رؤ  في ."ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν, ὁ ὅσιος" ورد في النص اليوناني

وكان  ،(ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος" )َكاَن َوٱلَِّذي يَأْتِيَوٱلَِّذي  "ٱْلَكائِنُ القول 

ه إلى هللا اآلب، أما هنا فلم يُذكر  ؛ ألن هللا (καὶ ὁ ἐρχόμενος) "َوٱلَِّذي يَأْتِي"موجَّ

 ،"ُمقَدَّسُ ال" كلمة(. 17:11اآلب أتى للمحاكمة وليس سوف يأتي، كما ذُكر في )رؤ 
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كما  هللا اآلبوألن  .(4:15ذُكرت في )رؤ  وقد "،ὁ ὅσιοςوردت في النص اليوناني "

َحَكْمَت  ِلذَا"ل له: قوي هذا المالك ذاُمقَدٌَّس"، له" و"َعاِدلٌ " :هنا عنه المياه مالك يقول

  .(4) ةالمذكورة في اآلي ةضرب يشير إلىوهذا  ،"هَكذَا

يسِ " مالك المياه: يقول( 6في اآلية ) ا ألَنَُّهْم َسُكبُوا دََم قِد ِ يَن َوأَْنبِيَاَء، فَأَْعَطْيتَُهْم دَم 

الذين عليهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته المذكورون في  وهؤالء هم ".ِليَْشَربُوا

"، وهو بالجمع؛ ومفرده ἐξέχεαν" ورد في النص اليوناني "َسُكبُوا" (. الفعل2اآلية )

. (4و 3و 2ي اآليات )"، وهو نفس الفعل الذي ذُكر فἐξέχεεν"سكب"، باليونانية "

يِسيَن َوأَْنبِيَاءَ " "الدم"، يرمز إلى الموت، فقوله يِسيَن  والُ تَ قَ "يعني  "،َسُكبُوا دََم قِد ِ قِد ِ

ا ِليَْشَربُوا" وقوله: ."َوأَْنبِيَاءَ  قيل أن المياه صارت دم.  (4اآلية )ألنه في  "،فَأَْعَطْيتَُهْم دَم 

 ينونة التي يُدينون بها غيرهم.يعني أن هللا يدين البشر بالد وهذا

"اآلخر" الذي سمعه  ".قَائاِل   َوَسِمْعُت آَخَر ِمَن اْلَمْذبَحِ " (:7ثم يقول يوحنا في اآلية )

(، بل هم الشهداء 8يوحنا من المذبح ليس هو المالك الرابع ألنه سيُذكر في اآلية )

ين قُتلوا من أجل كلمة والقديسون؛ ألن "المذبح" هو مذبح البخور الذي تحته نفوس الذ

(. وقد سمعهم يوحنا هنا 9:6هللا ومن أجل الشهادة التي عندهم المذكورين في )رؤ 

بُّ اإِللهُ اْلقَاِدُر عَلَى ُكل ِ َشْيٍء. َحٌق َوَعاِدلَةٌ ِهَي أَْحَكاُمكَ  ،نَعَمْ " قائلين: قولهم هذا  ".أَيَُّها الرَّ

بُّ اإِللهُ اْلقَاِدُر َعلَى ُكل ِ " َحَمل، بالقول:حة اليحة موسى عبد هللا وتسبيذُكر في تسب أَيَُّها الرَّ

أي حقًّا، هم يؤكدون على  "،نَعَمْ " قولهم:بو .(3:15)رؤ  "َشْيٍء. َعاِدلَةٌ َوَحٌق ِهَي ُطُرقُكَ 

َحٌق َوَعاِدلَةٌ ِهَي "على قولهم  هم يؤكدون هذا . كما أنهم بقولهمله مالك المياهما قا

 السَّي ِدُ  أَيَُّها َمتَى َحتَّى" ألنهم يرون في هذه الضربات إجابة  من هللا لطلبهم ،"أَْحَكاُمكَ 

، اْلقُدُّوسُ   (.10:6)رؤ  "ِلِدَمائِنَا َوتَْنتَِقمُ  تَْقِضي الَ  َواْلَحقُّ
 

ابُع َجاَمُه َعلَى الشَّْمِس، فَأُْعِطيَْت َأنْ  -8  ثُمَّ َسَكَب اْلَمالَُك الرَّ

 بِنَاٍر.تُْحِرَق النَّاَس 

فَاْحتََرَق النَّاُس اْحتَِراقًا َعِظيًما، َوَجدَّفُوا َعلَى اْسِم هللِا الَِّذي  -9

َربَاِت، َولَْم يَتُوبُوا لِيُْعطُوهُ َمْجدًا.  لَهُ ُسْلطَاٌن َعلَى هِذهِ الضَّ

َب ثُمَّ َسكَ " ( الجام الرابع ومعه الضربة الرابعة على الشمس، بقول يوحنا:8في اآلية )    

ابُع َجاَمهُ َعلَى الشَّْمِس  الضربات السابقة كانت على األرض وما عليها، أما ". اْلَمالَُك الرَّ

هذه الضربة تُماثل الضربة التاسعة من  هنا فهذه الضربة هي على السماء المنظورة.

(. كما 23-21:10الضربات العشر التي ضرب هللا بها المصريين بإظالم الشمس )خر 
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ر بض لشمس يقول ل المالك (، غير أن هنا فبعد ضرب12:8ربة البوق الرابع )رؤ تُذَك ِ

  ".فَأُْعِطيَْت أَْن تُْحِرَق النَّاَس بِنَارٍ "يوحنا: 

ا" ( يقول يوحنا:9في اآلية )      صورة صورةالهذه  ".فَاْحتََرَق النَّاُس اْحتَِراق ا َعِظيم 

َوَجدَّفُوا َعلَى اْسِم هللاِ الَِّذي لَهُ " وحنا هنا:رمزية؛ ألنه إن كان هذا حدث حرفيًّا لَما قال ي

َربَاتِ   ،(6:13ذُكر في )رؤ  "َجدَّفُوا َعلَى اْسِم هللاِ " وقوله هنا: ".ُسْلَطاٌن َعلَى هِذِه الضَّ

ا هلل نفسهيعني إنكار  "،هللاِ  اْسِمهِ  َعلَىوكما قيل هناك إن التجديف "  .اسم هللا، وهذا إنكار 

هللا  وهذا يُبي ِن إن توبتهم تتجلى في تمجيد "،َولَْم يَتُوبُوا ِليُْعُطوهُ َمْجد ا" ثم يقول هنا:

هنا يوجد الالهوت الحقيقي، فاهلل ال يعاقب لالنتقام بل للتأديب طلب ا للتوبة،  وتمجيد اسمه.

وذلك من محبة هللا ورحمته وعدله تجاه البشر الذين خلقهم؛ ألن هللا خلق البشر محبة  منه 

 ليس عن اضطرار، ليُشاركوا في ما خلق.و
 

ثُمَّ َسَكَب اْلَمالَُك الَخاِمُس َجاَمهُ َعلَى َعْرِش اْلَوْحِش،  -10

وَن َعلَى أَْلِسنَتِهِْم  فََصاَرْت َمْملََكتُهُ ُمظْلَِمةً. َوَكانُوا يََعضُّ

 ِمَن اْلَوَجِع.

َماِء ِمْن أَْوَجاِعهِمْ  -11  َوِمْن قُُروِحهِْم، َوَجدَّفُوا َعلَى إِلِه السَّ

 َولَْم يَتُوبُوا َعْن أَْعَمالِِهْم.

ثُمَّ َسَكَب اْلَمالَُك " ( الجام الخامس ومعه الضربة الخامسة، بقول يوحنا:10في اآلية )

هذه الضربة تُماثل الضربة  ".الَخاِمُس َجاَمهُ َعلَى َعْرِش اْلَوْحِش، فََصاَرْت َمْملََكتُهُ ُمْظِلَمة  

بها المصريين بالظالم الدامس على  هللا ن الضربات العشر التي ضربالتاسعة م

 "اْلَوْحشُ "(. 3-1:9(، كما تُذَكر بضربة البوق الخامس )رؤ 23-21:10األرض )خر 

ويمثل  "الوحش السياسي" الذي هو "ضد المسيح"، هو الوحش الطالع من البحر،

مضادة رية أرضية وكل قوى أخرى هي كل إمبراط، "َمْملََكتُهُ"اإلمبراطور الروماني. و

ا أو تهللمسيح ولكنيس ا أو معتقدات ا، سواء كانت بشر  (. هذه 3:13كما ذُكر في )رؤ  أفكار 

الصورة هنا هي صورة عقاب مباشر من هللا على اإلمبراطور الروماني وعلى مملكته، 

ْت َمْملََكتُهُ فََصارَ قوله " .(روما)اإلمبراطورية الرومانية وعرشها وعاصمتها التي هي 

الظلمة الروحية واألدبية على الوحش وأتباعه الذين يملك عليهم  ، يعني"ُمْظِلَمة  

(. وقول يوحنا هنا: 4:13)رؤ  "َمْن ُهَو ِمثُْل اْلَوْحِش، َمْن يَْستَِطيُع أَْن يَُحاِربَهُ " والقائلين:

وَن َعلَى أَْلِسنَتِِهْم ِمَن اْلَوَجعِ "  شير إلى شدة العقاب.ي "،َوَكانُوا يَعَضُّ



- 241 - 
 

تجديفهم ب "،َوَجدَّفُوا َعلَى إِلِه السََّماءِ " :الوحشعن أتباع  ( يقول يوحنا11في اآلية )

ثم يُبي ِن يوحنا  .(6:13)رؤ  "فَتََح فَاهُ بِالتَّْجِديِف َعلَى هللاِ "الذي الوحش  هذا هم مثل هذا

وهذا يوضح أنه في أكثر أوقات  ".ُروِحِهمْ ِمْن أَْوَجاِعِهْم َوِمْن قُ " هنا سبب تجديفهم، بقوله:

َولَْم يَتُوبُوا " كما يقول: ، ذلكة العقاب اإللهي يصبح الناس أسوأالضيق على البشر من شد

كما سبق  ،لماضي، وهذا الماضي هو ماٍض نبويهو في زمن ا هذا قوله ."َعْن أَْعَماِلِهمْ 

الماضي وفي الحاضر  البشر في عنى أن هذا هو حالي هذا قولهف .(1:15وقيل في )رؤ 

كلما عاقب هللا األشرار ليحثهم على التوبة ازدادوا عناد ا بعدم توبتهم، بل ف ،وفي المستقبل

 حتى إنهم يلومون هللا على ما أصابهم وال يلومون أنفسهم على أعمالهم الشريرة.
 

اِدُس َجاَمهُ َعلَى النَّْهِر الْ  ثُمَّ َسَكبَ  -12 َكبِيِر اْلَمالَُك السَّ

اْلفَُراِت، فَنَِشَف َماُؤُه لَِكْي يَُعدَّ طَِريُق اْلُملُوِك الَِّذيَن ِمْن 

 َمْشِرِق الشَّْمِس.

( عن 18و 17( هي مقدمة وتمهيد لما سيذكره يوحنا في اإلصحاحين )12اآلية )

( الجام السادس ومعه الضربة 12لمدينة روما. في اآلية ) ابل، التي ترمز روحيًّاعقاب ب

 هذه ".اْلَمالَُك السَّاِدُس َجاَمهُ َعلَى النَّْهِر اْلَكبِيِر اْلفَُراتِ  ثُمَّ َسَكبَ " السادسة، بقول يوحنا:

   الضربة تُماثل الضربة الثانية من الضربات العشر التي ضرب بها هللا المصريين 

لبوق ر بضربة اتُوجد صورة الضفادع، كما تُذَك (13ألنه في اآلية ) ،(29-27:7)خر 

(. صورة نهر الفرات هي صورة عدو جبار آٍت إلى الحرب، كما 14:9السادس )رؤ 

 (. 14:9قيل في )رؤ 

فَنَِشَف َماُؤهُ ِلَكْي يُعَدَّ َطِريُق اْلُملُوِك الَِّذيَن ِمْن " ثم يقول يوحنا عن نهر الفرات:

ف مملكة "ضد المسيح" يشير روحيًّا وأدبيًّا إلى جفا يوحنا قولهذا ال ".َمْشِرِق الشَّْمِس 

وسلطانه، والتي ستقوم روحيًّا على نهر الفرات حيث موضع مدينة بابل، التي ترمز إلى 

المسيح سيأتي من المشرق على نهر الفرات، من ِسبط دان  ضد المدينة المعاندة هلل؛ ألن

يَن ِمْن اْلُملُوِك الَّذِ " (.8 -5:7الذي سقط ببيع نفسه لعبادة األوثان، كما ذُكر في )رؤ 

عند  بالملك كورش الفارسي وجنوده الذيهذه الصورة هنا تُذَكر  (1)"َمْشِرِق الشَّْمِس 

ل ذلك النهر من مجراه الذي في وسط استالئه على بابل  فنشف إلى مجرى آخر هاحو 

 هو وجيشه وأخذ المدينة والمملكة. فمر إليها ،ماء مجراه فيها

وقيل هناك أن هذا  "،قَْوسٌ  َمعَهُ  َعلَْيهِ  َواْلَجاِلسُ  أَْبيَُض، فََرسٌ " ( ذُكر2:6في )رؤ 

يشير إلى السكيثيين أعداء اإلمبراطورية الرومانية ذوي اللباس األبيض النبالين 

المشهورين اآلتين من الشرق. هنا مرة أخرى الشرق سوف يُفتح ويأتي أعداء 
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الوحش" الذي ذُكر اإلمبراطورية الرومانية، التي عاصمتها مدينة روما حيث "عرش 

 (.10في اآلية )
 

13-  ِ َوَرأَْيُت ِمْن فَِم الت ِن ِيِن َوِمْن فَِم اْلَوْحِش َوِمْن َفِم النَّبِي 

 اْلَكذَّاِب، ثاَلَثَةَ أَْرَواٍح نَِجَسٍة ِشْبهَ َضفَاِدَع.

فَإِنَّهُْم أَْرَواُح َشيَاِطيَن َصانَِعٌة آيَاٍت، تَْخُرُج َعلَى ُملُوِك  -14

 اْلَمْسُكونَِة، لِتَْجَمَعهُْم لِقِتَاِل ذلَِك اْليَْوِم اْلَعِظيِم هلِل ُكل ِ 

 اْلقَاِدِر َعلَى ُكل ِ َشْيٍء.

ِ " ( يقول يوحنا:13في اآلية ) َوَرأَْيُت ِمْن فَِم الت ِن ِيِن َوِمْن فَِم اْلَوْحِش َوِمْن فَِم النَّبِي 

المقاومة للمسيح والمؤمنين  الثالثة الشيطانيةفي هذه اآلية تجمعت الثالث قوى  ."اْلَكذَّابِ 

: الوحش البحري، وهو الثانية(. و3:12: "التنين"، وهو "الَشْيَطان" )رؤ األولىبه، 

ي، وهو  :الثالثة(. و1:13الذي هو "الوحش السياسي" )رؤ  "ضد المسيح"  الوحش البَر ِ

(. ثم يقول 11:13رؤ "المسيح الكذاب" و"الوحش الروحي" )الكذاب" الذي هو  "النبي

"الضفادع"  ."ثاَلَثَةَ أَْرَواحٍ نَِجَسٍة ِشْبهَ َضفَاِدعَ " :أنه رأى من فم هؤالء الثالثة هنا يوحنا

في العهد القديم هي كائنات نجسة وال تُؤكل، ألنها بحسب الشريعة اليهودية من دبيب 

(، وأنها تمشي 10:11وتعيش في طين األنهار وليس لها زعانف وال حراشف )ال  المياه

(. كما أن "الضفادع" في األساطير الفارسية 42:11على بطنها ولها أربعة أرجل )ال 

تمثل "اإلله أهريمان"، وفي األساطير الفرعونية تُعتَبَر مقدسة، وهذه اآللهة الغريبة هي 

ضد هللا وضد كل من يؤمن به. وكذلك كما ألن "الضفادع" أصوات نقنقة عالية ومقلقة، 

ا أقوال  هكذا شة وُمقلقة ألفكار البشر تجاه هللا.أيض  ِ  كل َمْن هم ضد هللا ومسيحه هي ُمَشو 

 ".فَإِنَُّهْم أَْرَواُح َشيَاِطيَن َصانِعَةٌ آيَاتٍ " بقوله: الثالث أرواح ( يُعرف14في اآلية )

     ذلك أنه كما أن الضفادع تتلون بلون الطبيعة المحيطة بها للخداع والتخفي، كذلك 

ا تتلون أمام البشر بخداع مستخدمين آيات    هذه األرواح الشيطانية الثالثة أيض 

  قول ثم يومعجزات شيطانية ليضلوا الناس ويخدعونهم ليتبعوهم ويبتعدوا عن هللا. 

   تَْخُرُج َعلَى ُملُوِك ُكل ِ اْلَمْسُكونَِة، ِلتَْجَمعَُهْم ِلِقتَاِل ذِلَك : "يوحنا هنا عن هذه األرواح

   اليوناني ص نورد في ال "،ى ُملُوِك ُكل ِ اْلَمْسُكونَةِ َعلَ "تَْخُرُج " قوله. "اْليَْوِم اْلعَِظيِم هللِ 

"ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης". ذِلَك " وقوله

. "τῆς ἡμέρας τῆς μεγάλης τοῦ θεοῦ" رد في النص اليونانيو "اْليَْوِم اْلعَِظيِم هللِ 

 تَْخُرُج َعلَى ُملُوِك ُكل ِ اْلَمْسُكونَِة، ِلتَْجَمعَُهْم ِلِقتَاِل ذِلَك اْليَْوِم اْلعَِظيِم هللِ " يوحنا قول إن
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كما  ،ألنها أرواح شياطين نجسة كاذبة ،يكون بخداعها لهمهذا و "،َعلَى ُكل ِ شَْيءٍ  اْلقَاِدرُ 

، فَقَالَ "ذُكر في سفر الملوك األول:  بُّ  َراُموتَ  فِي َويَْسقُطَ  فَيَْصعَدَ  أَْخآبَ  يُْغِوي َمنْ  الرَّ

وحُ  َخَرجَ  ثُمَّ ... ِجْلعَادَ  ب ِ  أََمامَ  َوَوقَفَ  الرُّ بُّ  لَهُ  َوقَالَ . أُْغِويهِ  أَنَا َوقَالَ  ،الرَّ  فَقَالَ . بَِماذَا الرَّ

" هللِ  اْلعَِظيمَ  اْليَْومَ "و .(22-20:22مل 1) "أَْنبِيَائِهِ  َجِميعِ  أَْفَواهِ  فِي َكِذبٍ  ُروحَ  َوأَُكونُ  أَْخُرجُ 

وهو يوم أخروي حيث تكون الحرب العظيمة  (،17:6كما ذُكر في )رؤ  ،(2)هو يوم يَْهَوهْ 

ذُكر  "،َعلَى ُكل ِ َشْيءٍ  اْلقَاِدرُ " وقوله عن هللا: (.16التي ستُذكر في اآلية ) ،"َهْرَمَجدُّون"

 (.7في اآلية )
 

. طُوبَى لَِمْن يَْسهَُر َويَْحفَظُ ثِيَابَهُ لِئاَلَ هَا أَنَا آتِي َكلِص ٍ  -15

 يَْمِشَي ُعْريَانًا فَيََرْوا َعْوَرتَهُ.

 آتِي أَنَا" (20:22)رؤ  في القائل ،المسيح هو "،َها أَنَا آتِي" ( القائل15في اآلية )

ه آٍت للدينونة، فيه تحذير ألنقوله هذا  "،َكِلص ٍ َها أَنَا آتِي " لمسيح هنا:اقول يو ".َسِريع ا

تحذيره الذي ذكره بإيضاح أكثر  (، وهو نفس14)اآلية  "هللِ  اْلعَِظيمَ  اْليَْومَ " التي هي

ا أَْنتُمْ  ُكونُوا ِلذِلكَ ... َربُّكُمْ  يَأْتِي َساَعةٍ  أَيَّةِ  فِي تَْعلَُمونَ  الَ  ألَنَُّكمْ  إِذ ا اِْسَهُروا" بقوله:  أَْيض 

يَن،  :هنا قولثم ي. (44-42:24)مت  "اإِلْنسَانِ  اْبنُ  يَأْتِي تَُظنُّونَ  الَ  َساَعةٍ  فِي ألَنَّهُ  ُمْستَِعد ِ

ُسوا ثِيَابَُهمْ "عن الذين  له نفس معنى قوله ،"ُطوبَى ِلَمْن يَْسَهُر َويَْحفَُظ ثِيَابَهُ " " إنهم لَْم يُنَج ِ

ا يشير إلى طهارة هذأن هناك (؛ وكما قيل 4:3)رؤ " فََسيَْمُشوَن َمِعي فِي ثِيَاٍب بِيٍض "

 وهذا حفظوا أنفسهم من دنس العالمأي  ،أجسادهم التي يلبسوها كثياب والتي لم ينجسوها

انه الحق يكون متيقظ ا حافظ ا إيم نْ فيه ثناء على مَ  هنا قوله هذاف يكون بالقياس للبشري.

ذُكر "، قوله هذا َعْوَرتَهُ  ِلئاَلَ يَْمِشَي ُعْريَان ا فَيََرْوا": هنا قولكما يوأعماله المرضية لربه. 

وكما قيل  "،ُعْريَتِكَ  ِخْزيُ  يَْظَهرُ  فاَلَ " ( بقوله لجماعة كنيسة الالودكيين:18:3)رؤ  في

هناك ذلك إنه في يوم الدينونة سيقف الجميع أمام هللا وتفتح المصاحف وتنشر أعمالهم 

 عالنية  أمام جميع مالئكته وأمام جميع البشر.

: صورة روحية الثانية: صورة االستعداد. واألولىد صورتان، في هذه اآلية توج

للمعمودية. ذلك أن المتقدم إلى المعمودية يكون عريان ا استعداد ا للتغطيس في مياه 

ا للطهارة. من هاتين  المعمودية، وبعد خروجه من مياه المعمودية يُلبس لباس ا أبيض رمز 

ا إلى جم دين أن يكونوا على مَّ عَ يع المؤمنين المُ الصورتين يوجه يسوع المسيح تحذير 

 تهم، وهذا بأن يحفظوا طهارة ثياباستعداد وتوقع للدينونة في كل لحظة من حيا

آخذين بجدية  .نفوسهم وال يفقدونها فيظهر خزيهممعموديتهم، أي طهارة أجسادهم و

. ُطوبَى ِلَمنْ " إيمانية تحذير المسيح القائل هنا: وهذا التحذير  "،يَْسَهرُ  َها أَنَا آتِي كَلِص ٍ
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 َملَُكوتُ  يَأْتِي الَ " في بشارة لوقا: ه كما يقولألن ؛ه إلى كل إنسان في كل مكان زمانموجَّ 

 .(20:17)لو  "بُِمَراقَبَةٍ  هللاِ 
 

 َفَجَمَعُهْم إِلَى اْلَمْوِضِع الَِّذي يُْدَعى بِاْلِعْبَرانِيَِّة هَْرَمَجدُّوَن. -16

( يقول عن األرواح 14اعتراضية؛ ألن يوحنا في اآلية ) ( تعتبر جملة15اآلية )

وهنا في  "،تَْخُرُج َعلَى ُملُوِك ُكل ِ اْلَمْسُكونَِة، ِلتَْجَمعَُهْم ِلِقتَاِل ذِلَك اْليَْوِم اْلعَِظيِم هللِ " النجسة:

قوله:  ."َهْرَمَجدُّونَ  فََجَمعَُهْم إِلَى اْلَمْوِضعِ الَِّذي يُْدَعى بِاْلِعْبَرانِيَّةِ " ( يقول:16اآلية )

 ".اْلَمْسُكونَةِ  ُكلَّ  ُملُوكَ " الذي جمع ."التنين"، الذي هو "الَشْيَطان" ، يشير إلى"فََجَمعَُهمْ "

 (3)ألن االسم "َهْرَمَجدُّون" ؛"يُْدَعى بِاْلِعْبَرانِيَِّة هَْرَمَجدُّونَ " :عن الموضع وقد قال يوحنا

    ( التي تعني "جبل َمِجدُّو"Hr-Megeddo)" "מגדון-הרالكلمة العبرية "أتى من 

( التي تعني Ar-Megeddo" )מגדון-עירأو أتى من الكلمة العبرية " ،(11:12)زك 

(، وهذه المدينة تقع وسط سهل على تل بجبل الَكْرَمل في 21:12َمِجدًّو" )يش "مدينة 

 كانت على "جبل اء أن حرب إسرائيلأواسط فلسطين. في العهد القديم، يَذكر بعض األنبي

َمِجدُّو"، وبعض آخر يذكرون أن حرب إسرائيل كانت في "سهل َمْجدُّو"؛ لهذا فإن 

 الموضع "َهْرَمَجدُّون" هو موضع رمزي.

الَِّذي  اْلَمْوِضعُ "( 16ومن اآلية ) "هللِ  ذِلَك اْليَْوِم اْلعَِظيمِ  قِتَالُ "( 14من اآلية )الصورة 

صورة لمعركة كبيرة سوف تكون مكان انتصار  يه "،ْرَمَجدُّونَ يُْدَعى بِاْلِعْبَرانِيَِّة هَ 

وسقوط لشعب هللا. وألن هذه المعركة لن تكون في منطقة جغرافية معينة، على جبل أو 

 هللِ  يَْومُ "أو  "،اْلعَِظيِم هللِ  اْليَْومُ " وكما ألن ،عظيمة على سهل، فهي صورة أخروية

(، فإن القتال في موضع "َهْرَمَجدُّون" 14ي اآلية )هو يوم أخروي، كما ذُكر ف "،اْلعَِظيم

 .األخروي هو صورة لهذا اليوم
 

ابُع َجاَمهُ َعلَى اْلهََواِء، فََخَرَج  -17 ثُمَّ َسَكَب اْلَمالَُك السَّ

 َكُمَل.قَْد  َعْرِش قَائاِلً لْ اِمَن  اْلهَْيَكلِ  َصْوٌت َعِظيٌم ِمنْ 

بُُروٌق. َوَحدَثَْت َزْلَزلَةٌ فََحدَثَْت أَْصَواٌت َوُرُعودٌ وَ  -18

َعِظيَمةٌ، لَْم يَْحدُْث ِمْثلُهَا ُمْنذُ َصاَر النَّاُس َعلَى األَْرِض، 

 َزْلَزلَةٌ بِِمْقدَاِرهَا َعِظيَمةٌ هَكذَا.

ثُمَّ َسَكَب اْلَمالَُك " ( الجام السابع ومعه الضربة السابعة، بقول يوحنا:17في اآلية )

وهذه الضربة آخر ضربات الجامات، وهي تُماثل الضربة  ،"ى اْلَهَواءِ السَّابُع َجاَمهُ َعلَ 
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ر26-23:9لمصريين )خر السابعة من الضربات العشر التي ضرب بها هللا ا  (، وتُذَك ِ

هذه       (.5:8(، وبما حدث بعد فتح الختم السابع )رؤ 19:11بضربة البوق السابع )رؤ 

 "اْلَهَواءِ  ُسْلَطانِ  َرئِيِس : "الشيطان عن س الرسولألنه كما يقول بولالضربة على الهواء، 

 ِمنْ  اْلَهْيَكلِ         فََخَرَج َصْوٌت َعِظيٌم ِمنْ " (:17اآلية ) في يوحناقول ثم ي (.2:2)أف 

 ἐκ τοῦ"       النص اليوناني" هذا ورد في عَْرِش لْ ا ِمنْ  اْلَهْيَكلِ  ِمنْ ". قوله "عَْرِش لْ ا

ναοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου." " ُشير ، ي"عَْرشُ لْ او" .في السماء "للاِ  َهْيَكلُ "هو  "،اْلَهْيَكل

هي  "العرش""الهيكل" و إن (.3:14كما قيل في )رؤ  ،إلى مجد هللا وسلطانه وُملكه

، لذلك يقول يوحنا أنه سمع: هلل الذي ال يُرىصورة مزدوجة لشيء واحد، إنها صورة 

 ". فهذا الصوتِمَن اْلعَْرِش وَ  ِمْن اْلَهْيَكلِ ولم يقل " ،"ْلَعْرِش ِمَن ا َصْوٌت َعِظيٌم ِمْن اْلَهْيَكلِ "

اْمُضوا : "للمالئكة السبعة ( قائال  1الذي سمعه يوحنا في اآلية ) "صوت هللا اآلب"هو 

 قائال : هللا اآلب أن سمعأنه ثم يقول يوحنا هنا  ".َواْسُكبُوا َجاَماِت َغَضِب هللاِ َعلَى األَْرِض 

عني أنه بالضربة السابعة بم ،"γέγονεν"في النص اليوناني "، قوله هذا ورد لَ َكمُ قَْد "

 كُملت ضربات الجامات.

فََحدَثَْت أَْصَواٌت َوُرُعودٌ َوبُُروٌق. َوَحدَثَْت َزْلَزلَةٌ " :يوحنا يقول (18اآلية ) في

. "َزْلَزلَةٌ بِِمْقدَاِرَها َعِظيَمةٌ هَكذَا َعِظيَمةٌ، لَْم يَْحدُْث ِمثْلَُها ُمْنذُ َصاَر النَّاُس َعلَى األَْرِض،

ُسكب مباشرة "، َكُملَ قَْد " قائال : (17هللا اآلب في اآلية ) أن سمع أنه بعد وهذا يعني

   والتي بدء ِذكرها في  ها،أكبرهي آخر الضربات و ضربة الجام السابعإن غضبه. 

  .(16) ية هذا األصحاححتى نها (21-19) كمل في اآليات التاليةوستُ  (18اآلية )
 

َوَصاَرِت اْلَمِدينَةُ اْلَعِظيَمةُ ثاَلَثَةَ أَْقَساٍم. َوُمدُُن األَُمِم  -19

َسقَطَْت، َوبَابُِل اْلَعِظيَمةُ ذُِكَرْت َأَماَم هللِا لِيُْعِطيَهَا َكْأَس 

 َخْمِر َسَخِط َغَضبِِه.

 .َوُكلُّ َجِزيَرةٍ هََربَْت، َوِجبَاٌل لَْم تُوَجدْ  -20

َماِء َعلَى النَّاِس.  -21 َوبََردٌ َعِظيٌم، نَْحُو ثِقَِل َوْزنٍَة، نََزَل ِمَن السَّ

فََجدََّف النَّاُس َعلَى هللِا ِمْن َضْربَِة اْلبََرِد، ألَنَّ َضْربَتَهُ 

 َعِظيَمةٌ ِجدًّا.

في العهد ". اْلعَِظيَمةُ بَابُِل "و "ُمدُُن األَُممِ "و "اْلَمِدينَةُ اْلعَِظيَمةُ " ( يوجد19في اآلية )

ا " "اْلَمِدينَةُ اْلعَِظيَمةُ " القديم  اْلُمدُنُ "أي تمثل  "،ُمدُُن األَُممِ " التي تُمثل "َمِدينَةُ بَابِلِ هي دائم 

 " المضادة هلل.ةُ يَ ِض رْ األَ 
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يل أن وكما ق ."َوَصاَرِت اْلَمِدينَةُ اْلَعِظيَمةُ ثاَلَثَةَ أَْقَسامٍ " (:19في اآلية )يقول يوحنا 

مملكة الشر المضادة هلل  ترمز إلىالتي  "اْلعَِظيَمةَ  َمِدينَةُ بَابِلُ "تمثل  "اْلَمِدينَةُ اْلعَِظيَمةُ "

معروف لجميع  كان والذي سقوط مدينة أورشليم حدثل هو القول ليوحنا هذا .ولمسيحه

ا له وعارف ا به وكذلك معاصروه. ذلك  الكنائس في زمانه، وهو نفسه كان معاصر 

 "،آالَفٍ  َسْبعَةُ  َوقُتِلَ  اْلَمِدينَةِ  ُعْشرُ  فََسَقطَ " بقوله: (13:11في )رؤ  هكالحدث الذي ذكر

 لُُجمِ  إِلَى َحتَّى اْلَمْعَصَرةِ  ِمنَ  دَمٌ  فََخَرجَ  بقوله: (20:14وكالحدث الذي ذكر في )رؤ 

إنه أثناء »يذكره المؤرخ يوسيفوس، بقوله:  (19في اآلية ) هنا وهذا الحدث ".اْلَخْيلِ 

م( كان داخلها ثالثة أحزاب يهودية، وكل  70 -66الحصار الروماني لمدينة أورشليم )

مت المدينة إلى ثالثة أقسام، وتقاتلت األحزاب  ا من المدينة. وبذلك قُس ِ حزب احتل جزء 

الثالثة فيما بينها في محاولة كل منها فرض نفوذها على المدينة، ذلك بينما كانت 

فكان من أسباب سقوط مدينة أورشليم في «. ومانية تعمل على إسقاط المدينةالجيوش الر

ا انقسام أبنائها على بعضهم البعض. وألن  أيدي الرومان ليس فقط حصارهم لها، بل أيض 

سفر الرؤيا هو سفر نبوي تعليمي لهذا يوحنا يستخدم أحداث ا تاريخية إليصال التعليم 

ذر المسيحيين في كل مكان وزمان من االنقسام فيما المراد من هذه األحداث، وبها يح

ا وينتصر عدوهم عليهم، إن كان  بينهم، ألنهم إن انقسموا على أنفسهم سيسقطون هم أيض 

ا روحيًّا أو دنيويًّا.  عدوًّ

 بمعنى أن المدن عابدة  "،ُمدُُن األَُمِم َسقََطتْ وَ " :(19في اآلية ) يوحنا يقول ثم

كما ذُكر في  مةا شربت من خمر غضب زنى بابل المدينة العظياألوثان قد دينت، ألنه

ِليُْعِطيََها َكأَْس َخْمِر  بَابُِل اْلعَِظيَمةُ ذُِكَرْت أََماَم هللاِ " :هنا يوحنا يقول ؛ ألنه كما(8:14)رؤ 

فقد ، هللا كي تتوب عليها أنات طولمع  نهاأل "، بمعنى "أُِدينَت من هللا"؛َسَخِط َغَضبِهِ 

ت ولم تتب بل وزادت من معاندتها وزادت من شرورها وبُعدها عنه، وبلغت من استهان

ِليُْعِطيََها َكأَْس َخْمِر َسَخِط ": هنا الشرور الكثيرة جدًّا أمامه. لذلك يقول يوحنا هنا عن هللا

( وقيل هناك أن َمْن يسجد للوحش، الذي هو 10:14هذا الخمر ذُكر في )رؤ  "،َغَضبِهِ 

ا فَُهوَ " ِسَمته ويقبل "ضد المسيح"، كما بابل هنا. أما  "،هللاِ  َغَضبِ  َخْمرِ  ِمنْ  َسيَْشَربُ  أَْيض 

 (.18و 17عقاب بابل العظيمة فسيُذكر في األصحاحين )

وذلك بسبب  "،َوُكلُّ َجِزيَرٍة َهَربَْت، َوِجبَاٌل لَْم تُوَجدْ " ( يقول يوحنا:20في اآلية )

بقول  (14:6مثل قوله هذا ذُكر في )رؤ  (.18آلية )الزلزلة العظيمة التي ذُكرت في ا

وقد قيل هناك أن هذا يعني تغي ر  "،َمْوِضِعِهَما ِمنْ  تََزْحَزَحا َوَجِزيَرةٍ  َجبَل َوُكلُّ " يوحنا:

 َولَمْ  ،َوالسََّماءِ  األَْرِض  َهَربَتَ " (، بقول يوحنا:11:20هيئة األرض، كما سيُذكر في )رؤ 

  ".عٌ َمْوِض  لَُهَما يُوَجدْ 
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َوبََردٌ َعِظيٌم، نَْحُو ثِقَِل َوْزنٍَة، نََزَل ِمَن السََّماِء َعلَى " :يوحنا ( يقول21وفي اآلية )

هذه الصورة مستوحاة من سفر الحكمة، بقول . بسبب غضب هللا عليهم ذلك "،النَّاِس 

 (19:11في )رؤ  (. "البََرد" ذُكر23:5)حك  "بِبََردٍ  يَْرُجُمُهمْ  َوُسْخُطهُ " سليمان الحكيم:

، أما هنا فيقول يوحنا "َعِظيمٌ  َوبََردٌ  َوَزْلَزلَةٌ  َوُرُعودٌ  َوأَْصَواتٌ  بُُروقٌ  َوَحدَثَتْ بقول يوحنا "

كيلوجرام وهذا وزن ثقيل  42الـ"َوْزنَة" تساوي حوالي  ".نَْحُو ثِقَِل َوْزنَةٍ " عن البََرد:

وذلك ليدل يوحنا بشكل  ،د رؤيويالبََرد المذكور هو بَرَ  جد ا، من هذه الصورة فإن

 لذلك ".َعِظيَمةٌ ِجدًّا)هللا( ألَنَّ َضْربَتَهُ " هنا: يوحنا ملموس على شدة ضربة هللا، كما يقول

بقوله  ،(11ذلك كما ذُكر في اآلية ) "،فََجدََّف النَّاُس َعلَى هللاِ ِمْن َضْربَِة اْلبََردِ " هنا:يقول 

بََرِد "بِ  على هللا ولم يقبلوا أن يتوبوا لذلك ُرجموادفوا هذا هنا كأنه يقول ألن الناس ج

هللا، كما تحكم الشريعة الموسوية على من يجدف على  أي من "،نََزَل ِمَن السََّماءِ  َعِظيمٍ 

 (.16:24اسم هللا  بالرجم )ال 

( هي صورة الضطرابات 16الضربات السبع السابقة التي ذُكرت في األصحاح )

حوادث نات وزالزل وبراكين وسقوط لنجوم السماء وحروب والطبيعة، من فيضا

  الطبيعةنوائب و والتي ال بُد من حدوثها في كل زمان. الحادثة خالل تاريخ ،وشرور

    وال  ،تأتي عليه بدون اختيارهو ادخل له فيه يس لهول ،جسديًّا اإلنسان صيبت هذه

 ،لخالصهاستعداد روحي دائم  لذا على اإلنسان أن يكون في حالة .يمكن الهروب منها

تؤخذ هذه  ال يجب أن كما .(1:1، كما قيل في )رؤ تهألنه ال يعرف متى تكون نهاي

 الضربات بترتيبها وبشكلها المذكور. 
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 حواشي 

 عشر سادساألصحاح ال

ورد  اللذان ،وج وماجوجج :هم من العهد القديم ".اْلُملُوِك الَِّذيَن ِمْن َمْشِرِق الشَّْمِس " ( عن هؤالء1)

الرومانية زمن كتابة سفر  (. ومن تاريخ اإلمبراطورية7-1:39ذكرهم في سفر حزقيال النبي )حز 

ا  الرعبألن ؛ واإلسماعليين العرب ممالك: السكيثيين، الفرس، الغوط، التتر، هم الرؤيا كان يأتي دائم 

ووجود أعداء اإلمبراطورية  بعدها وتراميها. وهذه الحدود الشرقية لم تكن آمنة  لمن حدودها الشرقية

لهذا بنيت مدينة أنطاكية في شرق اإلمبراطورية لتكون آخر مدينة حصينة على الحدود  .خلفها

وكان الشرقية ناحية العربية لصد الزحف اآلتي من تجاهها ولحماية التجارة اآلتية من الشرق. 

ا توجد حروب في الشرق. كما كان هناك في شرق اإلمبراطور الروماني يأتي إليها ويقيم فيها عندم

احية اإلمبراطورية مدينتان أخريان كبيرتان مهمتان هما مدينة أديسا )الرها( ومدينة نصيبين ن

 مهمة جد ا لإلمبراطورية الرومانية كسياج حاٍم لها. ان كانتينتامدال اتاناإلمبراطورية الفارسية، وه

 َجِميعُ  ِليَْرتَِعدْ " :النبي يم هو يوم الدينونة، بقول الرب في  سفر يوئيل( "يوم يَْهَوْه" في العهد القد2)

ب ِ  يَْومَ  ألَنَّ  األَْرِض  ُسكَّانِ   يَْومَ  ألَنَّ  األَْرِض  ُسكَّانِ  َجِميعُ  ِليَْرتَِعدْ " بقوله:و(، وكذلك 1:2)يوء  "قَاِدمٌ  الرَّ

ب ِ  ب ِ  يَْومَ  ألَنَّ ... قَاِدمٌ  الرَّ كما أن "يوم يَْهَوْه" هو دعوة للتوبة،  .(11:2)يوء  "ِجدًّا ُخوفٌ َومَ  َعِظيمٌ  الرَّ

ِعي" :النبي بقول الرب في سفر صفنيا ةُ  أَيَّتَُها يَا َواْجتَِمِعي تََجمَّ  أَنْ  قَْبلَ ... )إسرائيل( اْلُمْستَِحيَةِ  َغْيرُ  األُمَّ

ِ، َغَضبِ  ُحُموُّ  َعلَْيُكمْ  يَأْتِيَ  ب  ب ِ  سََخطِ  يَْومُ  َعلَْيُكمْ  يَ يَأْتِ  أَنْ  قَْبلَ  الرَّ بَّ  أُْطلُبُوا... الرَّ  تُْستَُرونَ  لَعَلَُّكمْ ... الرَّ

ب ِ  َسَخطِ  يَْومِ  فِي   .(3-1:2 )صف "الرَّ

( موضع "َهِرَمَجدُّون" هو من ميادين القتال الشهيرة التي يرتبط اسمها بسفك الدماء والحزن في 3)

ونَ  َكنَْوحِ  أُوُرَشِليمَ  فِي النَّْوحُ  يَْعُظمُ  اْليَْومِ  كَ ذلِ  فِي" العهد القديم، كما يقول الرب:  بُْقعَةِ  فِي َهدَْدِرمُّ

 (. وهذا المكان "َهِرَمَجدُّون" كان مكان انتصار وهزيمة إلسرائيل في نفس11:12)زك  "َمِجدُّونَ 

ورئيس  يَابِين كنعانيالنبية هزما الملك ال دَبُوَرةو بَاَراقفألن فيه  الوقت. أما أنه كان مكان انتصار

(. وأما أنه كان 25-19:7)قض  اْلِمْديَانِي ِين هزم فيه ِجْدُعونَ  (، كما أن24-4:4)قض  ِسيَسَراجيشه 

قتل  يَُهوَشافَاطَ  ْبنَ  يَاُهوَ  (، وفيه7-1:31صم 1) َشاُولمكان هزيمة؛ فألن فيه غلب الفلسطينيون 

 ايَ وشِ و قتل الملك يُ اخُ يه الفرعون نَ(، كما ف28-21:9مل 2ملك يهوذا ) أََخْزيَا ملك إسرائيل يَُهوَرام

(؛ فكان هذا الحادث 24-20:35أي 2الذي أعاد بناء هيكل سليمان وطبق الشريعة الموسوية )

 األخيرى صدمة  كبيرة  للفكر اليهودي، إذ كيف يترك هللا أتقى وأحب ملك إليه يُقتل.

ة "َهْرَمَجدُّون" بالعبرانية معناها "قطيعة" و"بعاد". إن لفظ»ويقول أنثيموس بطريرك أورشليم:     

ا في يوم  وبناء  على ذلك فاألرواح الشريرة التي تجمع األشرار لمحاربة هللا، سيقطعها هللا أخير 

ألن النعمة اإللهية التي تحفظ بني اإلنسان وترشدهم  ،ي يقال لها موضع القطيعة والبعادالدينونة الت

خولهم إنارة إلهية، ستُقطع وتُنزع عن الذين عصوا ولم يقبلوا إرشاداتها. بل إلى معرفة الحق، وت

بالحري يُقَطعون هم ويُفَصلون عن المراحم اإللهية كما قال المرتل: "كل الذين حوله يقربون الهدايا. 

  «.للمتقَى الذي ينزع أرواح الرؤساء"
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح السابع عشر

ْبَعةُ  -1 ْبَعِة اْلَمالَئَِكِة الَِّذيَن َمَعُهُم السَّ ثُمَّ َجاَء َواِحدٌ ِمَن السَّ

انِيَِة  ئاِلً لََّم َمِعي قَااْلَجاَماُت، َوتَكَ  هَلُمَّ، فَأُِريََك دَْينُونَةَ الزَّ

 اْلَعِظيَمِة اْلَجالَِسِة َعلَى اْلِميَاهِ اْلَكثِيَرةِ.

الَّتِي َزنَى َمَعهَا ُملُوُك األَْرِض، َوَسِكَر ُسكَّاُن األَْرِض ِمْن  -2

 َخْمِر ِزنَاهَا.

في األصحاحين  سفر الرؤيا ينتقل، (16)األصحاح  لهم السبعة هللا ضربات تمام بعد

انِيَِة اْلعَِظيَمةِ  دَْينُونَةُ " وهي جديدة ة( إلى رؤي18و 17)  ."الزَّ

ثُمَّ َجاَء َواِحدٌ ِمَن السَّْبعَِة اْلَمالَئَِكِة الَِّذيَن َمعَُهُم السَّْبعَةُ " :يقول يوحنا (1في اآلية )

َوتََكلََّم َمِعي " :يوحناقول ثم ي .(7:15)رؤ  هؤالء المالئكة هم المذكورين في ."اْلَجاَماتُ 

انِيَِة اْلعَِظيَمِة اْلَجاِلَسِة َعلَى اْلِميَاِه اْلَكثِيَرةِ   المالك ". قولقَائاِل  َهلُمَّ، فَأُِريََك دَْينُونَةَ الزَّ

انِيَِة اْلعَِظيَمةِ  دَْينُونَةُ "  أَيَّتَُها" :ُمستَوحى من سفر إرميا النبي، بقول الرب عن بابل "،الزَّ

 اْلَجاِلَسةُ " هقولو(. 13:51)إر  "آِخَرتُكِ  أَتَتْ  قَدْ  اْلَخَزائِِن، اْلَوافَِرةُ  َكثِيَرةٍ، ِميَاهٍ  َعلَى السَّاِكنَةُ 

 ،(18كما سيُذكر في اآلية ) "األَْرِض  ُملُوكِ  َعلَى ُمْلكٌ  لََها" "، يعني أنَعلَى اْلِميَاِه اْلَكثِيَرةِ 

في  (.15كما سيُذكر في اآلية ) "َوأَْلِسنَةٌ  َوأَُممٌ  َوُجُموعٌ  ُشعُوبٌ  ِهيَ "" َكثِيَرةِ الْ  اْلِميَاهُ " ألن

إنه يُشير إلى دينونة مدينة روما »قال آباء الكنيسة:  (1في اآلية ) هذا القول للمالك

انِيَةُ فـ". «رومانية التي كانت عاصمة العالمعاصمة اإلمبراطورية ال  هنا "اْلعَِظيَمةِ  الزَّ

التي  ؛رومانيةروما عاصمة اإلمبراطورية ال ، بل هي مدينةأورشليم ليست مدينةهي 

مملكة الكفر واإللحاد المضطِهدة للكنيسة، والقوى  مدينة القياصرة عابدي األوثان، هي

(، والتي ترمز إلى كل قوى 8:14المضادة للمسيح والمؤمنين به، كما ذُكر في )رؤ 

أنها تقع على البحر وكان كما  .سة في كل عصر وزمانمضطِهدة للكنيمدنية ودينية 

لم تكن بهذه األهمية وال تقع على فأورشليم . أما (3:18ك والتجار يأتون إليها )رؤ الملو

رت قبل كتابة هذا السفر، بينما كانت مدينة روما ال تزال  البحر، كما أنها سقطت ودُم ِ

 باقية . 

قوله هذا يشير  ".تِي َزنَى َمعََها ُملُوُك األَْرِض الَّ " :عنها ( يقول المالك2في اآلية )

جميع ملوك األرض الخاضعين لإلمبراطورية الرومانية، والذين كان يُقيمهم  إلى
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األباطرة الرومان على المقاطعات الرومانية بما فيهم ملوك إسرائيل، مثل الَمِلك 

رام لهم، كما أنهم كانوا هيرودوس، الذين كانوا يهادنون روما وأباطرتها ويقدموا اإلك

قوله هذا  "،َوَسِكَر ُسكَّاُن األَْرِض ِمْن َخْمِر ِزنَاَها" :لمالكا يتخلَّقون بأخالقهم. ثم يقول

 َخْمرِ  ِمنْ  األَُممِ  َجِميعَ  َسقَتْ  ألَنََّها" :هناك اآلخر (، بقول المالك8:14ذُكره في )رؤ 

رت المدينة العظيمة ".ِزنَاَها َغَضبِ  ِ كامرأةٍ زانيٍة؛ ألن الزنى في الكتاب  وقد ُصو 

ا الزنى الروحي  المقدس، وكما الصورة هنا، ال يعني فقط الزنى الجسدي، بل يعني أيض 

باالبتعاد عن هللا، عبادة األوثان، التجارة غير الشرعية، دوار العقل بالمال، الُملك 

أرضية تدعو اإلنسان وفلسفات  ديانات غريبة، ُمنكرة هلل، األرضي، اتباع أفكار ملحدة

(. ذلك كما يقول حزقيال النبي 4:3إلى تأليه نفسه بمعزل عن هللا، كما ذُكر في )رؤ 

 َوَكانَتْ " بالوحي اإللهي عن مملكة إسرائيل، التي هي الزانية العظيمة ببعدها عن هللا:

ب ِ  َكِلَمةُ  إِلَيَّ  فْ  آدََم، اْبنَ  يَا قَائِلَة ، الرَّ بُّ  السَّي ِدُ  قَالَ  هكَذَا َوقُلْ  َرَجاَساتَِها،بِ  أُوُرَشِليمَ  َعر ِ  الرَّ

، السَّي ِدُ  يَقُولُ  َعْهٍد، فِي َمعَكِ  َودََخْلتُ ...  ألُوُرَشِليمَ  بُّ  فِي اْسمٌ  لَكِ  َوَخَرجَ ... ِلي فَِصْرتِ  الرَّ

 َعابِرٍ  ُكل ِ  َعلَى ِزنَاكِ  َكْبتِ َوسَ  اْسِمِك، َعلَى َوَزنَْيتِ  َجَماِلِك، َعلَى فَاتََّكْلتِ ... ِلَجَماِلكِ  األَُممِ 

 ُصَورَ  ِلنَْفِسكِ  َوَصنَْعتِ ... ُمَوشَّاةٍ  ُمْرتَفَعَاتٍ  ِلنَْفِسكِ  َوَصنَْعتِ  ثِيَابِكِ  ِمنْ  َوأََخْذتِ . لَهُ  فََكانَ 

ا َهالَ  َوذَبَْحتِِهمْ  ِلي، َولَْدتِِهمْ  الَِّذينَ  َوبَنَاتِكِ  بَنِيكِ  أََخْذتِ ... بَِها َوَزنَْيتِ  ذُُكورٍ   قَِليلٌ  أَُهوَ . َطعَام 

هي صورة  ألورشليم (. هذه الصورة عند حزقيال النبي20-1:16)حز  "ِزنَاكِ  ِمنْ 

ْوَجةُ  أَيَّتَُها" لجحود الشعب اإلسرائيلي الذي يشب ُِههُ الرب بالزوجة، بقوله عنها:  الزَّ

 هُ (. وقول هللا عن إسرائيل إنها عروسَ 32:16)حز  "َزْوِجَها َمَكانَ  أَْجنَبِي ِينَ  تَأُْخذُ  اْلفَاِسقَةُ،

  .وتخلت عنه ذُِكر عند عدة أنبياء التي قطعت العهد معه
 

يٍَّة، فََرأَْيُت اْمَرَأةً َجالَِسةً َعلَى  -3 وِح إِلَى بَر ِ فََمَضى بِي بِالرُّ

َوْحٍش قِْرِمِزي ٍ َمْملُوٍء أَْسَماَء تَْجِديٍف، لَهُ َسْبَعُة ُرُؤوٍس 

 قُُروٍن.َوَعَشَرةُ 

، فَأُِريَكَ "( 1في اآلية ) يوحنال المالكبعد قول   :(3في اآلية )هنا  يقول يوحنا "،َهلُمَّ

يَّةٍ " وحِ إِلَى بَر ِ وحِ " ه". قولفََمَضى بِي بِالرُّ ( 10:1مثل قوله في )رؤ هو  "َفَمَضى بِي بِالرُّ

د القديم عند ذكرهم (، وكما قيل هناك إن هذا التعبير استخدمه أنبياء العه2:4وفي )رؤ 

رؤاهم للداللة على أن هذه الرؤى هي من هللا وأن روح الرب حل عليهم. ويوحنا في 

سفر الرؤيا يستخدم نفس التعبير ليشير إلى أنه نبي مثل أنبياء العهد القديم، وللداللة على 

أن رؤياه هي من هللا وأن روح الرب، الذي هو الروح القدس، حل عليه ومضى به 

يَّةٍ  إِلَى" هقولوح وليس بالجسد، أي بالرؤية. بالرو يَّة" كلمة "،بَر ِ غير ُمعَّرفة بأداة  "بَر ِ
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يَّةالتعريف "الـ"، بمعنى أنها  يَّةال هي ليستفغير معروفة وغير محددة،  بَر ِ التي  بَر ِ

ا التي هربت إليها المرأة التي (6:12ذُكرت في )رؤ  ا والتي أعد هللا له ،ولدت ابن ا ذكر 

     ق إليها يطين واألرواح النجسة، التي كان سبل هي برية مسكن الشيا .فيها موضع ا

 من الشيطان الرجل الذي من كورة الجدريين )الجرجسيين( الذي كان فيه روح نجس 

وحش  الراكبة على لمرأةلترمز إلى الخواء الحسي والروحي هي و .(33-26:8لو )

 . ، والتي ستُذكر تالي اقرمزي

ٍ : (3في اآلية ) يقول يوحنا ثم "المرأة" هنا  ".فََرأَْيُت اْمَرأَة  َجاِلَسة  َعلَى َوْحٍش قِْرِمِزي 

يشير إلى للوحش  قرمزي"الاللون و" (.1هي "الزانية العظيمة"، التي ذُكرت في اآلية )

هُ لَ " بقوله: القرمزي لوحشا صف يوحناثم ي .هو لون الدم قرمزي؛ ألن الأنه قتَّال للبشر

المذكور في  يُبين أنه هو نفسه الوحش الطالع من البحر ،"َسْبعَةُ ُرُؤوٍس َوَعَشَرةُ قُُرونٍ 

الذي هو  ،"الوحش السياسي"هو و، "قُُرونٍ  َوَعَشَرةُ  ُرُؤوٍس  َسْبعَةُ  لَهُ " ،(1:13)رؤ 

والذي يرمز إلى اإلمبراطورية الرومانية التي تأسَّست على الحروب  "ضد المسيح"،

مدينة الدماء، واضطهدت الكنيسة واستباحت دماء مؤمنيها، والتي تتربع عليها وسفك 

القرمزي  لوحشوصف اهنا  يكمل يوحناو على الوحش. جالسةروما، كما هنا المرأة 

 )السبعة( ُرُؤوِسهِ  َعلَى" الوحش فكان (1:13)رؤ "، أما في أَْسَماَء تَْجِديفٍ  َمْملُوءٌ " بقوله:

هذا يشير إلى أنه كلما زادت ضربات هللا على الوحش كلما ازداد هو و"، تَْجِديفٍ  اْسمُ 

ا على البشر وتجديف ا على هللا.   هياج 

(، 8سيُذكر في اآلية ) "َوْحِش الْ  رُّ "سِ و(، 18سيُذكر في اآلية )" اْلَمْرأَةِ  رُّ سِ "

 (. 12اآلية )في  ذكرتُ س "ُقُرونٍ  عََشَرةُ "ال(، 9ستُذكر في اآلية ) "َسْبعَةُ ُرُؤوٍس و"الْ 
 

اٍن َوقِْرِمٍز َوُمتََحل ِيَةً بَِذهٍَب َواْلَمْرأَةُ َكانَْت ُمتََسْربِلَةً بِأُْرُجوَ  -4

ةٌ  َوِحَجاَرٍة َكِريَمٍة َولُْؤلٍُؤ، َوَمَعهَا َكْأٌس ِمْن ذََهٍب فِي يَِدهَا َمْملُوَّ

 َرَجاَساٍت َونََجاَساِت ِزنَاهَا.

َوانِي َوَعلَى َجْبهَتِهَا اْسٌم مَ  -5 ، بَابُِل اْلَعِظيَمةُ، ُأمُّ الزَّ ْكتُوٌب، ِسرٌّ

 َوَرَجاَساِت األَْرِض.

َوَرأَْيُت اْلَمْرأَةَ َسْكَرى ِمْن دَِم اْلِقد ِيِسيَن َوِمْن َدِم ُشهَدَاِء  -6

بًا َعِظيًما. ا َرأَْيتُهَا تََعجُّ ْبُت لَمَّ  يَُسوَع. فَتََعجَّ

 انٍ بِأُْرُجوَ  ُمتََسْربِلَة   َكانَتْ  َواْلَمْرأَةُ " ة بقوله:( يصف يوحنا ملبس المرأ4في اآلية )

ان" هو لون الملبس الملوكي وَ "األرجُ  .(16:18ستُذكر في )رؤ  هذه الصورة ،"َوقِْرِمزٍ 
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الدم، وهذا  لون هو و"القرمز" .لألباطرة الرومان؛ ألن المرأة ترمز إلى مدينة روما

 بِذََهبٍ  ُمتََحل ِيَة  وَ " يقول: كما .، كما الوحش(6اآلية ) يَّتها، كما سيُذكر فييشير إلى دََموِ 

كثير من آباء الكنيسة استخدموا  .إلى غناها وترفها وهذا يُشير"، َولُْؤلُؤٍ  َكِريَمةٍ  َوِحَجاَرةٍ 

هذه اآلية في مواعظهم ليتكلموا ضد تحل ِي المرأة المسيحية بالذهب والجواهر والمالبس 

ي الرجال المسيحيين بهذه األشياء كالمرأة، وأكدوا على أن يكون الثمينة، وكذلك ضد تحل ِ 

ا، التي هي الكنيسة )رؤ  (، 1:12جميع المسيحيين في بياض كما المرأة المتسربلة بياض 

  .براطورية الشروليس كالمرأة المذكورة هنا، إم

ةٌ َرَجاَساٍت َوَمعََها َكأٌْس ِمْن ذََهٍب فِي يَدِ " عن هذه المرأة: هنا ثم يقول يوحنا َها َمْملُوَّ

هذا يشير إلى مدينة روما التي تقدم ألتباعها كل قبائحها التي تصنعها  ".َونََجاَساِت ِزنَاهَا

وتغريهم على ارتكابها باالنغماس في ملذات العالم، مثلها مثل مدينة بابل المقاومة هلل 

ب ِ  بِيَدِ  ذََهبٍ  َكأْسُ "التي تُسكر األرض بإثمها والممثلة بـ كما يقول الرب في سفر "، الرَّ

ب ِ  بِيَدِ  ذََهبٍ  َكأْسُ  بَابِلُ " إرميا النبي: . الشُّعُوبُ  َشِربَتِ  َخْمِرَها ِمنْ . األَْرِض  ُكلَّ  تُْسِكرُ  الرَّ

(. فمدينة روما في سفر الرؤيا هي نفسها مدينة 7:51)إر  "الشُّعُوبُ  ُجنَّتِ  ذِلكَ  أَْجلِ  ِمنْ 

التي هي في قبضة هللا، ألنه هو ديانها، والتي سقت وأسكرت بابل عند إرميا النبي 

 نََجاَساتُ "شعوب األرض من كأس خمر رجاسات زناها ونجاساته. وقول يوحنا: 

 يرادف عبادة األصنام، كما يشير إلى الذبائح غير الطاهرة المقدَّمة لألوثان."، ِزنَاَها

، بَابُِل َجْبَهتَِها اْسٌم َمْكتُو َوَعلَى" ( يقول يوحنا عن هذه المرأة:5وفي اآلية ) ٌب، ِسرٌّ

  في النص اليوناني توردعبارة ال هذه ".اْلعَِظيَمةُ 

"καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον, μυστήριον, 

βαβυλὼν ἡ μεγάλη". 

  هي كلمة اعتراضية،  في النص اليوناني (μυστήριον) "ِسرٌّ " كلمة بهذا الشكل

معنى رمزيًّا أو مجازيًّا يشير إلى قوة مضادة للمسيح، والتي ستُذكر في أن لها  بمعنى

َوانِي َوَرَجاَساِت  ،بَابُِل اْلعَِظيَمةُ " ن ا في قول يوحنا هنا:مَ ضَ تَ (، ومُ 18اآلية ) أُمُّ الزَّ

 إن»العالمة ترتليانوس:  قولي "،َوَعلَى َجْبَهتَِها اْسٌم َمْكتُوبٌ " وعن قول يوحنا ".األَْرِض 

الزانيات في مدينة روما كن يكتبن أسماءهن على أبوابهن، أما هذه المرأة، الزانية 

ها وأعمالها القبيحة ذلك أنها "أم  العظيمة، فإن االسم مكتوب على جبهتها الفتخارها بشر ِ

 «.الزواني ورجاسات األرض"، وليس هناك مدينة تماثلها في أفعالها الشريرة

يِسيَن َوِمْن دَِم ُشَهدَاِء " ( يقول يوحنا:6وفي اآلية ) َوَرأَْيُت اْلَمْرأَةَ َسْكَرى ِمْن دَِم اْلِقد ِ

ا ب ا َعِظيم  ا َرأَْيتَُها تَعَجُّ ْبُت لَمَّ هذا التعجب ليوحنا ألن المرأة التي رآها تظهر  ".يَُسوَع. فَتَعَجَّ

ي بل ط أم الزوانُمتزي ِنة وُمتحلَّية والتي يوحي مظهرها بالرقة، هي في حقيقتها ليست فق
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ا سافكة دم قديسين ءه الذين أُْهِرق لتعذيبات وبتر األعضاء، وقاتلة شهدااب يسوع هي أيض 

 هذه الصورة هي صورة رهيبة؛ ألن المرأة َسكرى ليس من الخمر بل من الدم. دمهم.
 

ْبَت. أَنَا أَقُوُل لََك ِسرَّ اْلمَ  ثُمَّ قَاَل لِي اْلَمالَكُ  -7 ْرأَةِ لَِماذَا تََعجَّ

ُؤوِس َواْلَعَشَرةُ  ْبَعةُ الرُّ َواْلَوْحِش اْلَحاِمِل لَهَا، الَِّذي لَهُ السَّ

 اْلقُُروِن.

َوهَُو َعتِيدٌ أَْن يَْصَعدَ  َكائٌِن. َكاَن َولَْيسَ  اْلَوْحُش الَِّذي َرأَْيتَ  -8

اِكنُ  ُب السَّ وَن ِمَن اْلهَاِويَِة، َويَْمِضَي إِلَى اْلهَالَِك. َوَسيَتََعجَّ

َعلَى األَْرِض، الَِّذيَن لَْيَسْت أَْسَماُؤُهْم َمْكتُوبًَة فِي ِسْفِر 

اْلَحيَاةِ ُمْنذُ تَْأِسيِس اْلَعالَِم، ِحينََما يََرْوَن اْلَوْحَش أَنَّهُ َكاَن 

 َوَسيَْأتِي. َكائِنًا َولَْيسَ 

ْبَت. أَنَا أَقُوُل لََك ِسرَّ اْلَمْرأَِة ثُمَّ قَاَل ِلي اْلَمالَُك ِلَماذَا تَعَجَّ " ( يقول يوحنا:7في اآلية )

ُؤوِس َواْلعََشَرةُ اْلقُُرونِ  يُبي ِن  (8)في اآلية  ثم. "َواْلَوْحِش اْلَحاِمِل لََها، الَِّذي لَهُ السَّْبعَةُ الرُّ

ا ، قوله هذ"َكائِنٌ  َكاَن َولَْيسَ  اْلَوْحُش الَِّذي َرأَْيتَ " المالك ليوحنا سر الوحش، بقوله له:

اْلَوْحُش قوله " ."τὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν" ورد في النص اليوناني

الذي هو "ضد  ،(3في اآلية )المذكور "الوحش القرمزي"، يشير إلى "، الَِّذي َرأَْيتَ 

 :هنا عن الوحش المالك قولو ."التنين" الذي هو "الَشْيَطان"أحد أتباع وهو  المسيح"،

يبي ِن أن هذا  ،"ἦν καὶ οὐκ ἔστιν" ورد في النص اليوناني، "نٌ َكائِ  َكاَن َولَْيسَ "

َوُهَو َعتِيدٌ أَْن يَْصعَدَ ِمَن " :هنا ه عنهقولجوده ليس أبدي ا مثل وجود هللا. و الوحش

(، وكما قيل هناك إن "الهاوية" هي مكان ُمظلم تُسَجن فيه 7:11)رؤ ذكر في  "،اْلَهاِويَةِ 

هذا ليس إال وقتي ا، ألنه مقضي عليه  لضد المسيح صعودهلاهذا القوى الشيطانية. و

 هنا المالك (؛ ألن20:19كما سيُذكر في )رؤ  ،بدينونة هللا العادلة بحكمه عليه بالهالك

  ".َويَْمِضَي إِلَى اْلَهالَكِ " يقول عنه:

ُب السَّاِكنُوَن َعلَى األَرْ " :(8في اآلية ) يقول المالك ليوحنا كما هؤالء  ،"ِض َوَسيَتَعَجَّ

الَِّذيَن لَْيَسْت أَْسَماُؤُهْم َمْكتُوبَة  فِي ِسْفِر اْلَحيَاةِ " :قولهب هنا يُعرفهمو (.2ذُكروا في اآلية )

المالك ليوحنا سبب  هنا (. ثم يُبي ِن8:13ذُكر في )رؤ قوله هذا  "،ُمْنذُ تَأِْسيِس اْلعَالَمِ 

 قوله ".َوسَيَأْتِي َكائِن ا ْلَوْحَش أَنَّهُ َكاَن َولَْيسَ ِحينََما يََرْوَن ا" تعجب سكان األرض، بقوله:

ورد في  "َوَسيَأْتِي َكائِن ا "أَنَّهُ َكاَن َولَْيسَ  القرمزي، الذي هو "ضد المسيح"، الوحشعن 

 "َسيَأْتِي" كلمة ".ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ παρέσται" لنص اليونانيا
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"παρέσται" ،من الكلمة " مشتقةπάρειμιيحضر" و "يأتي" معناها " التي"

يُبي ِن أن الوحش  ،"َسيَأْتِي" كله ظهوره الخاص. فقول المال الوحش تعني أن ،"يجيء"و

سيأتي ليضاد المسيح، كما يقول بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تسالونيكي، عن 

 الَِّذي اْلَوَسطِ  ِمنَ  يُْرفَعَ  أَنْ  إِلَى فَقَْط، يَْعَملُ  اآلنَ  اإِلثْمِ  ِسرَّ  ألَنَّ " ظهور "ضد المسيح":

بُّ  الَِّذي األَثِيُم، سَيُْستَْعلَنُ  َوِحينَئِذٍ  اآلَن، يَْحِجزُ  . َمِجيئِهِ  بُِظُهورِ  َويُْبِطلُهُ  فَِمِه، بِنَْفَخةِ  يُبِيدُهُ  الرَّ

ةٍ، بُِكل ِ  الشَّْيَطانِ  بِعََملِ  ،(οὖ ἐστιν ἡ παρουσία) َمِجيئُهُ  الَِّذي  َوَعَجائِبَ  آيَاتٍ َوبِ  قُوَّ

في اآلية  (. من هذه الرسالة لبولس الرسول يتبيَّن معنى قول المالك9-7:2تس 2) "َكاِذبَةٍ 

في  كما يتبيَّن معنى قول المالك عن الوحش ".اإِلثْمِ  ِسرُّ " بأنه ،"اْلَوْحِش  ...ِسرُّ " :(7)

عن  قولهمعنى و ."يُْرفَعَ  أَنْ  إِلَى، َفقَطْ  لُ يَْعمَ  اآلنَ " بأنه ،"َكائِن ا أَنَّهُ َكاَن َولَْيسَ " (8اآلية )

  ".الشَّْيَطانِ  عََملُ يَ هُ َمِجيئِ بِ  ونُ كُ بأنه "يَ  ،"َوَسيَأْتِي" (8في اآلية ) الوحش
 

ُؤوِس هَِي َسْبَعةُ  -9 ْبَعةُ الرُّ ْهُن الَِّذي لَهُ ِحْكَمةٌ. اَلسَّ هُنَا الذ ِ

 َسْبَعةُ ُملُوٍك.وَ  ِجبَال َعلَْيهَا اْلَمْرأَةُ َجالَِسةً.

َخْمَسٌة َسقَطُوا، َواِحدٌ َمْوُجودٌ، َواآلَخُر لَْم يَْأِت بَْعدُ. َوَمتَى  -10

 أَتَى يَْنبَِغي أَْن يَْبقَى قَلِيالً.

فَهَُو ثَاِمٌن َوهَُو ِمَن  َكائِنًا، َواْلَوْحُش الَِّذي َكاَن َولَْيسَ  -11

ْبَعِة، َويَْمِضي إِلَى اْلهَالَِك.  السَّ

ْهُن الَِّذي َلهُ ِحْكَمةٌ " ( يقول المالك ليوحنا:9اآلية ) في بمعنى أن َمْن يقرأون  "،ُهنَا الذ ِ

رون ما هو مكتوب في هذا الس ِ  فر عليهم أن يتفهموا بالحكمة وَمْن يسمعون وَمْن يفس ِ

لرموز التي ذُِكرت والتي المعطاة من الروح القدس المعنى بما هو ما وراء الصور وا

فر على أنفسهم وعلى وأال يتطرفوا في تنظيرهم بتطبيق ما ذكر في الس ِ  .رستُذكَ 

وكذلك أال يطبقوها على زمانهم؛ ألن  .، التي قد يكونوا فيها بشكل شخصيضيقاتهم

فر ال يختص بزمن كتابته أو بزمن قراءته، بل هو يمتد طوال حياة الكنيسة على الس ِ 

ل حياة الكنسية على األرض تكون بعض األرض من تأسيسها حتى النهاية، وإنه خال

على جميع وماكن األخرى منه تكون في ضيقات. األماكن من العالم في سالم وبعض األ

المؤمنين باختالف مكانهم وزمانهم أن يظلوا على إيمانهم بيسوع المسيح، في السالم 

  وفي الضيقات؛ ألن سفر الرؤيا بشكل عام هو سفر أمل.

ف ثم ُؤوِس " :هقولبالقرمزي  للوحش التي السبعة الرؤوس المالك يُعَر ِ اَلسَّْبعَةُ الرُّ

 ،مدينة روما إلى ترمز " هناالمرأة" ".َوَسْبعَةُ ُملُوكٍ ، ِهَي َسْبعَةُ ِجبَال َعلَْيَها اْلَمْرأَةُ َجاِلَسة  
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وليس مدينة  ملوكها،ومقر  -القائمة على سبعة تالل -عاصمة اإلمبراطورية الرومانية

. كما أن قوله هذا يشير إلى التي لم تكن مبنية  على تاللو ،(1كما ذُكر في اآلية ) يملأورش

ا هنايقول (؛ ألنه 7تمام مملكة الشر، كما يرمز الرقم ) قوله:  ".َوَسْبعَةُ ُملُوكٍ " أيض 

في نهاية في  ،"καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν" ،في النص اليوناني ذُكر "َوَسْبعَةُ ُملُوكٍ "

إنهم »قال بعض المفسرين:  هؤالء الملوك عن .(10اآلية )وليس في بداية  (9اآلية )

وقد اختلفت آراء المفسرين في «. يرمزون إلى سبعة ملوك تعاقبوا على عرش روما

بدأ تحديد السبعة ملوك من أعلى، بمعنى  تحديد أسماء هؤالء السبعة ملوك، البعض منهم 

خر بدأ بالعكس من اآلبعض الو .ة السفرمن أول إمبراطور روماني حتى زمن كتاب

م(، الذي في زمن ُحكمه ُكتب 96-81أسفل، بمعنى من اسم اإلمبراطور دومتيانوس )

غير أن كل من هؤالء وهؤالء واجهوا  .سفر الرؤيا، حتى يصلوا إلى أول إمبراطور

بعة وهكذا بعدم تحديد آباء الكنيسة أسماء الس صعوبة  في تحديد أسماء السبعة ملوك.

 ملوك فكل تفسير هو محاولة وليس تحديد ا لها.

 قال بعض المفسرين: في قوله هذا ".َخْمَسةٌ َسقَُطوا": قول المالكي (10في اآلية )

إن هؤالء الملوك الخمسة يرمزون إلى خمس ممالك سقطت واضمحلت، وهي: »

الذي  ،"دٌ َمْوُجودٌ َواحِ " قوله:عن و. «المصرية، اآلشورية، البابلية، الفارسية، واليونانية

 إنه المملكة الرومانية المضطِهدة للكنيسة ومؤمنيها، وهذه المملكة»، قالوا: هو السادس

 "،َواآلَخُر لَْم يَأِْت بَْعدُ " قوله:عن و. «باقية مؤقتة كباقي الممالك السابقة لها التي سقطت

 أتى ومتى" عنه إنه الوحش الذي هو ضد المسيح الذي يقول» ، قالوا:الذي هو السابع

وهذه تعزية دائمة للكنيسة في كل زمان بأن االضطهادات . «"قليال   يبقى أن ينبغي

كون على ـالواقعة عليها ليست هي بالجديد وال هي دائمة، وأن هذه االضطهادات لن ت

إن » :التفسير المقبول وهو ،اوسـديس إيرينـا قال القـكم امـلة  إلى التمـة كامـالكنيس

سبعة ملوك يمثلون الممالك المضطِهدة للكنيسة عبر الزمان دون التقيُّد بأسماء هؤالء ال

معينة، أو عدد معين. وأن الموجود حالي ا هو دوميتيانوس المضطِهد للكنيسة، واآلتي هو 

، وهؤالء جميعهم سيطر على قلبهم الشيطان. وقد ذَكر المالك أن عدد ضد المسيح

رمز إلى التمام والكمال. غير أن الرقم لم يُذكر بتمامه بل الملوك سبعة، ألن الرقم سبعة ي

م إلى ثالثة أقسام هي خمسة، وواحد، وواحد عبة التفسير وإن كان ـ( ص10ة )ـاآلي«. قُس ِ

يضع المسيحيين،  ؛ وهذا(1)هذا يعني أن الكنيسة سوف تقابل اضطهادات إلى نهاية العالم

: على وجوب ثاني ا سيحي خالل االضطهادات.: على المحك في تمسكهم باإليمان المأوال  

 .تكون النهاية ؟توبتهم الدائمة المستمرة ألنهم ال يعلمون متى؟ وأين؟ وكيف
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َوهَُو  ،فَُهَو ثَاِمنٌ  َكائِن ا "َواْلَوْحُش الَِّذي َكاَن َولَْيسَ  ( يقول المالك ليوحنا:11في اآلية )

ل عنه المالك يقو . وهذا الوحش(8في اآلية ) ذُكر ،ن ا"َكائِ  َكاَن َولَْيسَ " قوله ".ِمَن السَّْبعَةِ 

السبعة  واحد من يعني أن هذا الوحش هو قوله هذا ".َوُهَو ِمَن السَّْبعَةِ  ،فَُهَو ثَاِمنٌ " :هنا

بمفرده بمعزل عن السبعة ملوك اآلخرين ليوضح  بشكل خاص المالك ذكره وقد ،الملوك

ها أكثر بكثير عليها  أن االضطهادات من ضد المسيح التي على الكنيسة ستكون في شر ِ

أن تتمسَّك باألمل وال تفقده خالل فترة ضد  من أي اضطهادات أخرى، وعلى الكنيسة 

َويَْمِضي إِلَى ... يَْبقَى قَِليال  " :(11و 10اآليتين ) فيألنه كما يقول المالك عنه المسيح؛ 

  ".اْلَهالَكِ 

، الذي أراد "ضد المسيح"، "الوحشـ"لمقصود بقد يكون ا من زمن كتابة سفر الرؤيا

ألنه كان أول إمبراطور  ،اإلمبراطور دومتيانوس المعاصر لهيوحنا أن يشير إليه هو 

ا ضد المسيحيين. كما أن هذه الصور الغامضة التي ذكرها يوحنا في  بدأ اضطهاد ا منظم 

ألنه كان من  ،لن يريد إعطاء صور واضحة عما يقو( تُبين أنه لم يك11-9اآليات )

الممكن معرفة الوقت واألسماء من خالل حساب الزمن إن أراد أن يوضح ذلك. قد يكون 

: أنه إما قصد ذلك عن عمد ألن دعوة اإلمبراطور بأنه وحش يمثل أوال  السبب في ذلك، 

ا عليه وعلى كافة المسيحيين عامة ، وإما ألن األدب الرؤيوي له أسلوبه الخاص  خطر 

: أنه أراد أن يكون سفر الرؤيا غير محدَّد في الزمن حتى يصبح ثاني اوضوح. وهو عدم ال

 الكتاب لكل الكنائس في كل زمان إلى أبد اآلبدين، مع أنه كتبه في زمن معين وإلى

وهذا  .نسبة ليوحنا هذا رمز إلى النهايةلكن بال ،كنائسه المعاصرة في آسيا الصغرى

ا في ذكره للمدن، بابل وروما وأورشليم. في سفر الرؤيا يوحنا يتكلم في  ياُلحظ أيض 

بعض اآليات عن مدينة بابل ويرمز إليها على أنها مدينة روما، وفي أيات أخرى يرمز 

إليها على أنها مدينة أورشليم. كذلك في ذكره للملوك السبعة لم يحدد أسماءهم وال ترتيب 

 أعداء الكنيسة المضطهدينويمثلون وجودهم، لذلك هم يرمزون إلى كل ملوك األرض، 

لوقت لها الذين ذهبوا والكائنين والذين لم يأتوا بعد؛ ألن ما يريد يوحنا قوله هو أن ا

وأن الوقت الذي سيكون فيه ضد المسيح سيكون ضي ِق ا،  .قصير والقسم الكبير منه ذهب

ثم سلطان على المؤمنين المتمسكين بإيمانهم بيسوع المسيح،  ضد المسيحل ولن يكون

ا من أجل تعزية الكنيسة.  يذهب إلى الهالك. وهذا دائم 
 

َواْلَعَشَرةُ اْلقُُروِن الَّتِي َرأَْيَت هَِي َعَشَرُة ُملُوٍك لَْم يَْأُخذُوا  -12

ُمْلًكا بَْعدُ، لِكنَُّهْم يَْأُخذُوَن ُسْلطَانَهُْم َكُملُوٍك َساَعًة َواِحَدةً َمَع 

 اْلَوْحِش.
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 ".َواْلعََشَرةُ اْلقُُروِن الَّتِي َرأَْيَت ِهَي َعَشَرةُ ُملُوكٍ " لمالك ليوحنا:( يقول ا12في اآلية )

ة تشير إلى قوة مناطح أنها وكما قيل هناك ،(3:12" ذُكرت في )رؤ اْلعََشَرةُ اْلقُُرونِ "

ه، أي كثرة معاندته هلل.هلل ضد المسيح  "،َعَشَرةُ ُملُوكٍ "وعن أن العشرة قرون هي   بَشر ِ

يقول  ثم .يرمز إلى الشيء الكثير ألن الرقم عشرة ؛هلل مكثرة معاندته يشير إلىفهذا 

َساَعة  َواِحدَة  َمَع  لَْم يَأُْخذُوا ُمْلك ا بَْعدُ، لِكنَُّهْم يَأُْخذُوَن ُسْلَطانَُهْم َكُملُوكٍ " عنهم:المالك 

أو سلطات أخرى قادة بل هم   لهم ُمْلكٍ وهذا يشير إلى أنهم ليسوا بملوكِ  "،اْلَوْحِش 

ُسْلَطانَُهْم " وأنهم سيأخذون .(9ذُكروا في اآلية ) "الملوك، "اضطهدت الكنيسة ومؤمنيها

عندما يأخذ الوحش  همأنهم سيأخذون سلطان ، وهذا يدل على"َمَع اْلَوْحِش  ...َكُملُوكٍ 

الوحش "الذي هو  "ضد المسيح" وهذا السلطان الذي سيأخذه الوحش، .سلطان ا

بمعنى أن زمن سلطان الوحش وزمن  ،"َساَعة  َواِحدَة  " وهؤالء سيكون ،"السياسي

 ( عن الشيطان3:20)رؤ  هنا توجد إشارة إلى قول يوحنا فيسلطانهم قصير ومحدود. 

ا َزَمان ا يَُحلَّ  أَنْ  الَبُدَّ " هذا وكأن سفر الرؤيا يريد القول إن االضطهادات على  ."يَِسير 

هة  ضدهم من الملوك، أي المدن الكبرى، ومن القادة  الكنيسة ومؤمنيها سوف تكون موجَّ

والسلطات، أي المدن الصغرى، بمعنى كل الممالك األرضية المتمدنة وغير المتمدنة 

ا على التوبة للخطاة، رحمة من هللا بمؤمنيه  قصير ومحدودلكنها ستكون )البربر(.  حاض 

 .لئال يفقد كثيرون رجائهم
 

ْأٌي َواِحدٌ، َويُْعطُوَن اْلَوْحَش قُْدَرتَهُْم هُؤالَِء لَُهْم رَ  -13

 َوُسْلطَانَهُْم.

يَْغلِبُهُْم، ألَنَُّه َربُّ  الَحَمَل، والَحَملُ  هُؤالَِء َسيَُحاِربُونَ  -14

وَن  األَْربَاِب َوَملُِك اْلُملُوِك، َوالَِّذيَن َمَعُه هُْم َمْدُعوُّ

 َوُمْختَاُروَن َوُمْؤِمنُوَن.

هُؤالَِء َلُهْم َرأٌْي َواِحدٌ، َويُْعُطوَن " ( يقول المالك عن الذين هم كملوك:13في اآلية )

وهذا يشير إلى تجميع وتوحيد قوتهم وما لديهم من سلطان  "،اْلَوْحَش قُْدَرتَُهْم َوُسْلَطانَُهمْ 

 سبب ذلك  المالك يُبي ن (14ي اآلية ). وفعلى رأي واحد معه أنهم متفقون، ومع الوحش

( هو يسوع المسيح، 9:5"الَحَمل" كما ذُكر في )رؤ  ".الَحَملَ  هُؤالَِء َسيَُحاِربُونَ " ه:قولب

، "ضد المسيح"هنا توجد معركة بين الوحش،  (.7:1الذي هو ابن اإلنسان الديان )رؤ 

    وأعوانه الملوك العشرة من جهة وبين الَحَمل من جهٍة أخرى، وهذه الحرب سوف 

 (. 16 -11:19في )رؤ  ذكرستُ  يوالت تقع في المستقبل،
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 َوَمِلكُ  يَْغِلبُُهْم، ألَنَّهُ َربُّ األَْربَابِ  والَحَملُ " :عن هؤالء (14ثم يقول المالك في اآلية )

ا  (2)"َربُّ األَْربَاِب َوَمِلُك اْلُملُوكِ " :الَحَمل وقول المالك عن ".اْلُملُوكِ  في سيُذكر أيض 

وكانت  (9-7:12)رؤ  في تسبق وذُكر (14ية )اآل    في هذه الصورة(. 16:19)رؤ 

، وكما قيل هناك إن سفر الرؤيا يتكلم بصورةٍ رمزيٍة لحادثٍة معينٍة بأزمنة السماء في

من زمن كتابة العهد الجديد وحتى بداية القرن الرابع  مختلفة مع أنها واقعة في الحاضر.

َهه ضد المسيحيين من ا كان من أسباب االضطهادات لدولة الرومانية الوثنية، عدا الموجَّ

الذبائح لألصنام، أنهم رفضوا تقديم العبادة لإلمبراطور بأن  وتقديم رفضهم السجود 

 ،"هُ لَ "اإْلِ  ؛طرة الرومان كانوا يلقبون أنفسهماأللقاب التي كان األبا يطلقوا عليه

(. كما أن 1:13رؤ كما ذُكر في ) (،κυριὁς)" دُ ي ِ "سَ و "،اْلُملُوكِ  كلِ "مَ  ،"صُ ل ِ خَ "المُ 

أن يُسمى في ملفات الدولة الرسمية لإلمبراطورية  رُ اإلمبراطور دومتيانوس كان يُِص 

"dominosus etdeusmoster َا". وقد رفض نَبُّرَ ا وَ نَهُ "، وهي عبارة التينية تعني "إل

"، كانوا يقصدون بها إعالن دُ ي ِ سَ "الْ  االسمذلك ألنهم عندما كان ينطقون بالمسيحيون 

كل السيادات األخرى، أي على سيادة األباطرة أنفسهم، ألنهم ال يقبلوا سيادة المسيح على 

ا عليهم؛ ألن المسيح ليس فقط "رَ  َربُّ " (، بل هوκυριὁς" )بٌّ سواه سيد ا وربًّا وإله 

(. ولم يستِطع βασιλεὺς βασιλέων) "اْلُملُوكِ  َمِلكُ "و( κύριος κυρίων) "األَْربَابِ 

التمييز بين العبادة التي كان على كل مسيحي أن يقدمها لسيده وربه يسوع األباطرة 

 كنه كل مسيحي للحكام.المسيح وحده، وبين االحترام الذي كان يُ 

وَن " (عن الذين مع الَحَمل:14ثم يقول المالك في اآلية ) َوالَِّذيَن َمعَهُ ُهْم َمْدُعوُّ

لبوا الوحش، غير أن غلبتهم ليست بقواهم الشخصية ألنهم غ "، ذلكَوُمْختَاُروَن َوُمْؤِمنُونَ 

يات الثالثةباعتمادهم على أنفسهم بل هي بالَحَمل؛ ألنها بمعاضدته لهم. هذه  للذين  المسمَّ

ونَ " :الَحَمل مع هي كلمات تحمل الفكر الالهوتي  "،ُمْؤِمنُونَ "و "ُمْختَاُرونَ "و "َمْدُعوُّ

 اْبنِهِ  َشِرَكةِ  إِلَى دُِعيتُمْ  بِهِ  الَِّذي هللاُ  ُهوَ  أَِمينٌ " له:لبولس الرسول والمذكور في رسائله، بقو

 هللاِ  ِمنَ  اْلَمْحبُوبُونَ  اإِلْخَوةُ  أَيَُّها َعاِلِمينَ " (، وبقوله:9:1كو 1) "َرب ِنَا اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ 

ا )المسيح( فِيهِ  الَِّذي" (، وأيضا  بقوله:4:1تس 1) "اْختِيَاَرُكمْ   ُختِْمتُمْ  آَمْنتُمْ  إِذْ  ...مْ أَْنتُ  أَْيض 

وَن َوُمْختَاُرونَ "(. وقد قال عنهم الَحَمل: 13:1)أف  "اْلقُدُّوِس  اْلَمْوِعدِ  بُِروحِ  ألن "؛ َمْدُعوُّ

كل المدعوين هم مختارون، كما بيَّن يسوع المسيح في مثاله عن الملك الذي صنع ليس 

أما هنا فجميع  (،14:22)مت  "يُْنتََخبُونَ  َوقَِليِلينَ  نَ يُْدعَوْ  َكثِيِرينَ  ألَنَّ " البنه، بقوله:عرس ا 

  ."ُمْؤِمنُونَ " المدعوين هم مختارون ألنهم باختبارهم أثبتوا إيمانهم، لهذا دعاهم

( كأن يوحنا يقول للمسيحيين، ال تأملوا الخالص من اضطهاد 14-12في اآليات )

برة، أي األعداء أيًّا كانوا حتى إن الروماني الحاكم لكم بتحالفكم مع البرااإلمبراطور 
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كانوا أعداء اإلمبراطورية المضطهدة لكم، معتقدين أنهم سوف يكونون أرحم عليكم وأن 

خالصكم سيكون على أيديهم، ألنهم في النهاية سيكونون مضطِهدين لكم. ويوحنا بقوله 

ُملك األرضي، هذا هو ليس مع أو ضد اإلمبراطورية الرومانية في حد ذاتها، لكنه ضد ال

أي السلطة األرضية التي ضد الكنيسة. غير أن هذا القول ليس ليوحنا بل هو هلل على فم 

المالك، الذي فيه ينب ِه المسيحيين بأن الكنيسة لخالصها ليس عليها أن تتعامل أرضيًّا، أي 

ليه فقط؛ سياسيًّا، بتأييد مملكٍة على مملكٍة أخرى، بل عليها أن تضع كل آمالها واتكالها ع

ألنه هو مخلصها وحارسها ومنقذها. وأن هؤالء الذين يتحالفون مع الملوك أو األمم 

ا  سينتهي بهم األمر أن يقوم عليهم هؤالء ويجعلونهم خربة ، أي يحطمونهم تحطيم 

 .(3)ويجردونهم من كل حياة
 

انِيَةُ جَ  ثُمَّ قَاَل لَِي، -15 الَِسةٌ، هَِي اْلِميَاهُ الَّتِي َرأَْيَت َحْيُث الزَّ

 ُشُعوٌب َوُجُموٌع َوأَُمٌم َوأَْلِسنَةٌ.

ا اْلَعَشَرةُ اْلقُُروِن الَّتِي َرأَْيَت َعلَى اْلَوْحِش، فَهُؤالَِء  -16 َوأَمَّ

انِيَةَ، َوَسيَْجَعلُونَهَا َوُعْريَانَةً،  َمْهُجوَرةً  َسيُْبِغُضوَن الزَّ

 نَّاِر.َويَْأُكلُوَن لَْحَمهَا َويُْحِرقُونَهَا بِال

ألَنَّ هللَا َوَضَع فِي قُلُوبِهِْم َأْن يَْصنَُعوا َرْأيَهُ، َوأَْن  -17

َم تِ ا اْلَوْحَش ُمْلَكهُْم َحتَّى تَ يَْصنَُعوا َرْأيًا َواِحدًا، َويُْعطُو

 أَْقَواُل هللِا.

انِيَةُ  اْلِميَاهُ الَّتِي َرأَْيتَ  ،ثُمَّ قَاَل ِليَ : "المالك عن  يوحنا يقول (15في اآلية ) َحْيُث الزَّ

ر . بهذا القول للمالك هو"َجاِلَسةٌ، ِهَي ُشعُوٌب َوُجُموٌع َوأَُمٌم َوأَْلِسنَةٌ   معنى ليوحنا يُفس ِ

وقد شُب ِهت الشعوب وجموع وأمم واأللسنة  .(1ي ذُكرت في اآلية )الت "اْلَكثِيَرةَ  اْلِميَاهُ "

لكتاب المقدس إلى الخطر واألعداء، كما ؛ ألن المياه ترمز في ا"المياهـ"أعداء الكنيسة ب

المدينة  هي "بابل ،(8:14كما قيل في )رؤ  (. و"الزانية العظيمة"،15:12قيل في )رؤ 

الكفر  العظيمة" التي تشير إلى مدينة روما عاصمة اإلمبراطورية الرومانية، مملكة

دة لى القوى المضاواإللحاد المضطِهدة للكنيسة، مدينة القياصرة عابدي األوثان، وترمز إ

 .للمسيح والكنيسة والمؤمنين به

التي للوحش، الذي هو  "قُُرونِ اْلعََشَرةُ " ( يقول المالك ليوحنا عن12في اآلية )

( يقول له 14وفي اآلية ) ".ِهَي َعَشَرةُ ُملُوكٍ " "الوحش السياسي" وهو "ضد المسيح":

ا اْلعََشَرةُ " ( يقول ليوحنا:16اآلية )وهنا في ". الَحَملَ  هُؤالَِء َسيَُحاِربُونَ "عنهم:  َوأَمَّ
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انِيَةَ  بمعنى أن هؤالء العشرة  "،اْلقُُروِن الَّتِي َرأَْيَت َعلَى اْلَوْحِش، فَهُؤالَِء َسيُْبِغُضوَن الزَّ

هنا يوجد تناُطح فيما بين  سوف ينقلبون ليبغضوا الزانية.ملوك الذين سيحاربون الَحَمل 

ه ضد هللا وبين الزانية ل كأنهم قرونسيحاربون الَحمَ الذين  ، ذلك أن كل قوة شريرة توجَّ

تحمل في ذاتها بذور خرابها ودمارها؛ ألن هللا يترك الشر يُفِسد نفَسه بنفِسه، وهذه بداية 

 .وأتباعه الغلبة للَحَمل وألتباعه على الوحش

َوُعْريَانَة ، َويَأُْكلُوَن  َمْهُجوَرة   َوَسيَْجعَلُونََها" (:16في اآلية ) عنهم ثم يقول المالك

 :يوحناقال ل المالئكة السبعة من واحد (2و1) تينفي اآلي ألن ؛"لَْحَمَها َويُْحِرقُونََها بِالنَّارِ 

انِيَةِ  دَْينُونَةَ  فَأُِريَكَ  َهلُمَّ "  وكُ ُملُ  َمعََها َزنَى الَّتِي اْلَكثِيَرةِ، اْلِميَاهِ  َعلَى اْلَجاِلَسةِ  اْلعَِظيَمةِ  الزَّ

نه ألوهنا هذا يشير إلى شدة تدميرهم لها بحيث ال تقوم لها قائمة مرة أخرى؛  ".األَْرِض 

بقدر ما سقتهم من خمر رجازات ونجسات زناها قاموا عليها. وهؤالء إن كانوا يفعلون 

غير أنه كما يقول  ؛بدافعهم الشخصي، بسبب بغضهم لها كل هذا بـ"الزانية العظيمة"

ألَنَّ هللاَ َوَضَع فِي ُقلُوبِِهْم أَْن يَْصنَعُوا َرأْيَهُ، َوأَْن يَْصنَعُوا َرأْي ا " (:17)المالك في اآلية 

هذا يُبي ِن أنه بعد أن تصبح "الزانية العظيمة" ِملك ا  ".َواِحد ا، َويُْعُطوا اْلَوْحَش ُمْلَكُهمْ 

أنه مع أنهم  ُملكهم هذا للوحش تضامن ا معه، بمعنى هم لهؤالء العشرة ملوك، يعطوا

في ويتم المالك قوله . (12سيملكون عليها إال أن ُمْلَكهم هذا زائف كما قيل في اآلية )

 اليوناني وردت في النص "مُ تِ تَ " كلمة ."َم أَْقَواُل هللاِ تِ َحتَّى تَ " ، بالقول:(17اآلية )

"τελεσθήσονται"، المضارع  مشتقة من الفعل هيو"τελέω" وهذا  .م"تِ "يَ  بمعنى

المذكور في  "،مَّ بمعنى "تَ  "ἐτελέσθηالفعل المضارع هو المشتق منه الفعل الماضي "

 المذكورة هنا فـ"أقوال هللا" ".هللاِ  ِسرُّ  (ἐτελέσθη) مَّ تَ " ( بقول المالك هناك:7:10)رؤ

( أن 7:10ا قيل في )رؤالذي هو مشيئة هللا وانتصار الكنيسة؛ ألنه كم ،"هللاِ  رُّ هي "سِ 

يعني أن الملكوت آٍت ال محالة ولن يكون هناك تأجيل، وعلى الكنيسة  أن " هللاِ  رُّ "سِ 

 تثبت ألن صلواتها ُسمعت.

( هي صورة مدينة أورشليم التي 17) ةعض المفسرين إن الصورة في اآليقال ب

ا 70حاصرتها الجيوش الرومانية وهدمتها وأحرقتها عام  م، وهذه كانت عادة الملوك قديم 

يحرقوها بالنار. وقال بعض آخر أن هذه  أن األعداء واالستيالء عليهاعند فتح مدن 

م. إن كل من 455الصورة هي نبوءة عن خراب مدينة روما على يد البرابرة عام 

الرأيَْين يشير إلى تحقيق مخطط هللا إلنقاذ الكنيسة والحفاظ عليها من السقوط بسبب 

 "،إِلَْيَها اْلُمْرَسِلينَ  َوَراِجَمةُ  األَْنبِيَاءِ  تِلَةُ قَا" االضطهادات والضيقات، إن كان من أورشليم

(، والتي صلبت َربَّ المجد؛ أو كان من مدينة 27:23كقول يسوع المسيح فيها في )مت 
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روما عاصمة اإلمبراطورية الرومانية مركز عمل اإلمبراطور، الذي يُمثل "الوحش 

 السياسي"، الذي هو "ضد المسيح".
 

ةُ الَّتِي َرأَْيَت هَِي اْلَمِدينَةُ اْلَعِظيَمةُ الَّتِي لَهَا ُمْلٌك َواْلَمْرأَ  -18

 َعلَى ُملُوِك األَْرِض.

َواْلَمْرأَةُ الَّتِي َرأَْيَت ِهَي اْلَمِدينَةُ اْلعَِظيَمةُ الَّتِي لََها " ( يقول المالك ليوحنا:18في اآلية )    

ر إلى مدينة روما عاصمة اإلمبراطورية قوله هذا يشي ".ُمْلٌك َعلَى ُملُوِك األَْرِض 

الرومانية، وباألخص في أوج عظمتها وتملكها على ملوك األرض واضطهادها للكنيسة 

 -يسوع المسيح -ومؤمنيها، والتي تمثل كل إمبراطوريٍة أرضيٍة الحقة لها مقاومة للَحَمل

 (.1ية )ومضطِهدة للكنيسة ومؤمنيها، وليس إلى مدينة أورشليم، كما قيل في اآل
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 حواشي 

 عشر سابعاألصحاح ال

( من رصد تاريخ المسيحية في العالم خالل العصور يتأكد أن الكنيسة قابلت وسوف تقابل 1)

        الداخلي"كتابه "الملكوت ير في اضطهادات إلى نهاية العالم. كما كتب األسقف كاليستوس و

ى منذ قليل )القرن العشرون( كان قرن ا متفوق ا من جهة كونه عصر أن القرن الذي انته»: م2000عام 

الشهداء. ففي العشرين سنة التي فصلت بين الحربين العالميتين قد مات عدد ضخم جدًّا من المسيحيين 

بسبب إيمانهم أكثر من العدد الذي استُشهد خالل الـثالثمائة سنة التي تلت صلب المسيح. والمحنة التي 

 م، وفي أثيوبيا في1988و 1917في االتحاد السوفيتي بين عامي  -مؤمنو القرن العشريناجتازها 

تجعل االضطهاد  -ونحن ال نذكر هنا سوى مثالين فقط من حاالت كثيرة -1991-1974الفترة من 

الذي حدث في القرون األولى المسيحية على الكنيسة من الدولة الرومانية، حتى تحت حكم دقلديانوس 

 «.يانوس، يبدو نسبيًّا خفيف ا وإنسانيًّاودومت

الرب:  ، هللا اآلب، بقول(יהוה)يخص يَْهَوْه  "َربُّ األَْربَاِب َوَمِلُك اْلُملُوكِ " ( في العهد القديم لقب2)

بَّ  ألَنَّ " ديد، فهو الجسفر الرؤيا، العهد أما في  .(17:10)تث  "األَْربَابِ  َوَربُّ  اآلِلَهةِ  إِلهُ  ُهوَ  إِلَهُكمْ  الرَّ

فإن هللا  "،َربُّ األَْربَاِب َوَمِلُك اْلُملُوكِ " وهذا يشير إلى أنه كما أن هللا اآلب هو ؛يخص الَحَمل، المسيح

ا -المسيح -االبن هما والروح القدس إله واحد. لقب  اللذان ،"َربُّ األَْربَاِب َوَمِلُك اْلُملُوكِ " هو أيض 

"κυριὁςلينيون، المثقفون بالثقافة اليونانية، ليصفوا به شخصية اإلله "، "رب" أو"سيد"، استعمله اله

" אדני" لترجمة اسم هللا العبري "κυριὁςأو لوصف اإلله المتسلط. كما استخدم هذا االسم "

(. وفي العهد 5:1ذُكرت في )رؤ  ، التية اليونانية للعهد القديم العبري)أَدُونَاْي( في الترجمة السبعيني

" لكي يصفوا سيادة الرب يسوع المسيح على الكون κυριὁςلرسل نفس االصطالح "الجديد استخدم ا

كله. والرسوالن بولس ويوحنا، كاتب سفر الرؤيا، في استخدامهما هذا االصطالح "سيد" للمسيح، 

 َمِلكُ " يميزان سيادة المسيح عن كل سيادة أخرى مهما سمت وارتفعت. فبولس الرسول يقول عنه:

     "اْلُملُوكِ  َربُّ األَْربَاِب َوَمِلكُ "(، كما أن يوحنا يقول عنه: 15:6تيمو 1) "األَْربَابِ  بُّ َورَ  اْلُملُوكِ 

للمسيح كانت  (ὁ κυριὁς)يوحنا عندما أعطيا لقب "السيد"  (. فبولس الرسول مثل14:17)رؤ 

ذهنهما؛ ألن  صورة اإلمبراطور الروماني السيد على اإلمبراطورية المترامية األطراف حاضرة  في

 .(ὁ κυριὁς) "السيد" الرومان عبدوا أباطرتهم كآلهٍة وأعطوا لهم هذا القب

( يُستعمل للداللة على الهوت المسيح بأنه هللا الذي ظهر في ὁ κυριὁςكما أن لقب "السيد" )

 لِكنَّهُ ... هللاِ  ُصوَرةِ  فِي كَانَ  إِذْ  الَِّذي" الجسد، الذي هو نفسه صورة هللا اآلب. كما يقول بولس الرسول:

ا َعْبٍد، ُصوَرةَ  آِخذ ا نَْفَسهُ، أَْخلَى ا، هللاُ  َرفَّعَهُ  ذِلكَ ... النَّاِس  ِشْبهِ  فِي َصائِر  ا َوأَْعَطاهُ  أَْيض   ُكل ِ  فَْوقَ  اْسم 

(، وكما 11-5:2)في  "اآلبِ  هللاِ  ِلَمْجدِ  (κυριὁς) َربٌّ  ُهوَ  اْلَمِسيحَ  يَُسوعَ  أَنَّ  ِلَسانٍ  ُكلُّ  َويَْعتَِرفَ ... اْسمٍ 

 هللاِ، ِعْندَ  كَانَ  َواْلَكِلَمةُ  ،(ὁ λόγος) اْلَكِلَمةُ  َكانَ  اْلبَْدءِ  فِي" :وكاتب سفر الرؤيا يقول يوحنا اإلنجيلي

ا: .(1:1)يو  "هللاَ  اْلَكِلَمةُ  َوَكانَ   الَِّذي عُيُونِنَا،بِ  َرأَْينَاهُ  الَِّذي َسِمْعنَاهُ، الَِّذي اْلبَْدِء، ِمنَ  كَانَ  اَلَِّذي" وأيض 

الرسوالن في هذه اآليات يصفان إن (. 1:1يو 1) "اْلَحيَاةِ  َكِلَمةِ  ِجَهةِ  ِمنْ  أَْيِدينَا، َولََمسَتْهُ  َشاَهْدنَاهُ،

 كان (ὁ λόγος τοῦ θεοῦ)حالتي المسيح قبل التجسُّد وبعده، بأن المسيح الذي هو "هللا الكلمة" 
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ن سابق ا لوجود يسوع الناصري الذي فيه حل ملء الالهوت وليس موجود ا قبل عملية التجسد، أي كا

العكس، كما يعتقد بعض الهراطقة بأن يسوع الناصري قد ارتفع عن طريق تقواه إلى درجة الكرامة 

ا.  والعظمة فأصبح إله 

بعض الكنائس، أي جماعتها القائمون عليها، سقطت في هذا الخطأ بأن  ( من تاريخ الكنيسة3)

ياسي ا ولم تضع آمالها واتكالها على هللا. فتحالفت مع أعداء اإلمبراطورية الرومانية تعاملت س

لينصروها، وبعد أن مكَّنت أعداء اإلمبراطورية الرومانية انقلب عليها الذين تحالفوا معها. الكنيسة 

ة آملة  أن النسطورية في القرن الرابع الميالدي دعمت الفرس عبدة النار ضد اإلمبراطورية الروماني

يخلصوها من األباطرة الرومان، ظنًّا من جماعتها القائمون عليها أنه تحت سلطة الفرس سيكونون 

ا أكثر؛ ألن حكام الدولة الرومانية كانوا يطاردونهم بسبب الخالف حول عقائد اإليمان  أحرار 

الفرس الحرية  المسيحي؛ غير أن النتيجة كانت كارثة على هذه الكنيسة وشعبها، فبعد أن أعطى

للكنيسة النسطورية في البداية أفنوا شعبها فيما بعد. وبالمثل فعلت الكنائس غير الخلقيدونية ما فعلته 

الكنيسة النسطورية وتحالفت مع أعداء اإلمبراطورية الرومانية لينصروها، فكانت النتيجة مأساوية 

من  الخلقيدونية نية وعانت معها الكنائسلها ولجميع الكنائس في الشرق، فعانت الكنائس غير الخلقيدو

هذا التحالف. وقد أدى ذلك إلى انعزال الكنائس غير الخلقيدونية قرون عدة عن كنائس المسكونة، مما 

 أدى جمودها.
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح الثامن عشر

َماِء، لَُه ُسْلطَاٌن  -1 بَْعَد هذَا َرأَْيُت َمالًَكا آَخَر نَاِزالً ِمَن السَّ

 َمْجِدهِ. َعِظيٌم. َواْستَنَاَرِت األَْرُض ِمنْ 

أيًّا  ،ن دينونة روما أو دينونة أورشليمقد تكو ،مدينةٍ  نونةفي هذا األصحاح توجد دي

أو مدينٍة أرضيٍة هي دينونة وحكم على كل إمبراطوريٍة المدينة فهذه دينونة كانت 

أرضيٍة؛ ألنه ليس من مملكٍة أرضيٍة دائمٍة إلى األبد. كما يوجد ِذكر لثالثة مالئكة جدد 

 غير المالئكة السبعة.

بعد األحداث التي ذُكرت في األصحاح  "، أيبَْعدَ هذَا" يوحنا: ( يقول1في اآلية )

هو المالك األول الُمتكل ِم في هذا  هذا المالك "،َرأَْيُت َمالَك ا آَخرَ "السابق. ثم يقول: 

 َواِحدٌ الذي هو " (1:17هو غير المالك الذي تكلم معه في  )رؤ  هذا المالكو األصحاح،

يعني أنه ُمرَسل من هللا إلتمام القصد " نَاِزال  ِمَن السََّماءِ " وكونه". َكةِ اْلَمالَئِ  السَّْبعَةِ  ِمنَ 

أن  دل علىوهذا ي ،"َلهُ ُسْلَطاٌن َعِظيمٌ " :هنا عنه يوحنا لوقيوالُمرَسل من أجل تحقيقه. 

      ثم  هذا السلطان ليس له بل ُمعَطى له من هللا، وأن ما سيقوم به هو شيء عظيم.

 اليونانيفي النص  ورد ،"َمْجِدهِ  ِمنْ " قوله". َمْجِدهِ  َواْستَنَاَرِت األَْرُض ِمنْ " :يقول يوحنا

"ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ"، بل  ،المالك الشخصي هو مجد مجدأن هذا ال ال يشير إلى

مجد هللا المنعكس على  في هذه الصورة .المنعكس عليهو الذي أرسله (1)هو مجد هللا

هذا  ُمعَطى له من هللا. "َعِظيمٍ  ُسْلَطانٍ  لَهُ "لمالك ا عن ناقول يوح يتناسب مع ،المالك

... َجاءَ  إِْسَرائِيلَ  إِلهِ  بَِمْجدِ  َوإِذَا" جزقيال النبي عن المالك يتقابل مع قول القول ليوحنا

 (. 2:43)حز  "َمْجِدهِ  ِمنْ  أََضاَءتْ  َواألَْرضُ 
 

قَطَْت، َسقَطَْت بَابُِل سَ  دَّةٍ بَِصْوٍت َعِظيٍم قَائاِلً،َوَصَرَخ بِشِ  -2

اْلَعِظيَمةُ. َوَصاَرْت َمْسَكنًا لَِشيَاِطيَن َوَمْحَرًسا لُِكل ِ ُروٍح 

 نَِجٍس َوَمْحَرًسا لُِكل ِ طَائٍِر نَِجٍس َوَمْمقُوٍت.

ألَنَُّه ِمْن َخْمِر َغَضِب ِزنَاهَا َقْد َشِرَب َجِميُع األَُمِم، َوُملُوُك  -3

اُر األَْرِض اْستَْغنَْوا ِمْن َوْفَرةِ األَْرِض َزنَْوا َمَعهَ  ا، َوتُجَّ

 نَِعيِمهَا.
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 األول ( توجد رؤية جديدة خاصة بالنبوءة األولى، وهي إعالن المالك2في اآلية )

 َوَصَرَخ بِِشدَّةٍ بَِصْوٍت عَِظيٍم " ك:عن المال عن سقوط بابل العظيمة. ويقول يوحنا

د من حدوثه، كما قيل في هو شيء عظيم وهام والب يشير إلى أن ما سيقال هذا "،قَائاِل  

 هذا هقول ".َسقََطْت، َسقََطْت بَابُِل اْلعَِظيَمةُ " :هنا الذي هو كما يقول المالك ،(2:5)رؤ 

 آِلَهتَِها تََماثِيلِ  َوَجِميعُ  بَابُِل، َسقََطتْ  َسقََطْت،" قول الرب:ب مستوحى من سفر إشعياء النبي

هو في زمن  "َسقََطتْ " المالك هنا قوله (.9:21)إش  "األَْرِض  إِلَى َهاَكسَّرَ  اْلَمْنُحوتَةِ 

الماضي، وهذا ماضي هو ماٍض نبوي، ويعنى أن األمور الحاصلة والتي ستقع في 

المالك  ويتضح هذا من قول .يها وكأنها وقعت وحدثت في الماضيالمستقبل يُشار إل

وهذا في  ،"ِلئاَلَّ تَأُْخذُوا ِمْن َضَربَاتَِها ...َشْعبِياْخُرُجوا ِمْنَها، يَا " (4في اآلية ) الثاني

 الضربات الواقعة عليها لم تحدث بعد. و سقوط بابل يُبي ِن أنو زمن المستقبل

َوَصاَرْت َمْسَكن ا ِلَشيَاِطيَن َوَمْحَرس ا ِلُكل ِ ُروحٍ نَِجٍس " :عن بابل قول المالك هناثم ي

   مستوحى من وحي الرب إلشعياء  . قوله هذا"ِجٍس َوَمْمقُوتٍ َوَمْحَرس ا ِلُكل ِ َطائٍِر نَ

 إِلَى تُْعَمرُ  الَ . َوَعُموَرةَ  َسدُومَ  هللاِ  َكتَْقِليبِ ... اْلَمَماِلكِ  بََهاءُ  بَابُِل، َوتَِصيرُ "النبي، بقوله له: 

 "بُيُوتَُهمْ  اْلبُومُ  َويَْمألُ  اْلقَْفِر، ُوُحوشُ  ُهنَاكَ  تَْربُضُ  بَلْ ... فَدَْورٍ  دَْورٍ  إِلَى تُْسَكنُ  َوالَ  األَبَِد،

يهودية فقوله هذا هو بحسب الُمْعتَقَد اليهودي وألن يوحنا خلفيته  .(21-19:13)إش 

إن الروح النجس والطيور النجسة يسكنون في الخراب واألماكن »القديم، القائل: 

 . «المقفرة

ألَنَّهُ ِمْن َخْمِر غََضبِ "( يوضح المالك سبب ما حدث لبابل، بقوله: 3في اآلية )

      مثل قوله هذا ذُكر في  "،ِزنَاَها قَْد َشِرَب َجِميُع األَُمِم، َوُملُوُك األَْرِض َزَنْوا َمعََها

يعني تكبرها على هللا هي وكل من تبعها  "،ِمْن َخْمِر َغَضِب ِزنَاَها" قوله: .(2:17)رؤ 

َجِميُع األَُمِم، َوُملُوُك " هنا هو الزنى الروحي. ، والذيمن الشعوب في أفعالها المضادة هلل

هم المياه الكثيرة المتسلطة عليهم الزانية العظيمة بجلوسها عليها، الذين هم  "األَْرِض 

اُر األَْرِض اْستَْغنَْوا ِمْن َوْفَرِة " كما يقول: (.15:17أعداء الكنيسة، كما ذُكر في )رؤ  َوتُجَّ

اُر األَ " ".نَِعيِمَها اْستَْغنَْوا ِمْن َوْفَرِة عنهم هنا " قوله، و(11سيُذكرون في اآلية ) "ْرِض تُجَّ

أنكروه هللا واستغنوا عنه وعن ونعمته، بعدم وضع رجائهم عليه،  هميشير إلى أن" نَِعيِمَها

واستكفوا بأموالهم واتكلوا عليها، واضعين رجاءهم على كثرة تجارتهم، وعلى التنعم 

ترمز إلى كل مملكة دنيوية متنعمة  متكبرة بابلالمدينة الهذه  بلذات بابل العظيمة.

 .(2)ومتكبرة على هللا

 أي كل "األَُممُ "وهم:  ،"اْلعَِظيَمةَ  بَابِلَ "( ذُكرت ثالثة فئات تسلطت عليها 3في اآلية )

اُر األَْرِض "وأي القوة السياسية،  "ُملُوُك األَْرِض "وناكر هلل،  قوى  . وهذاأي المال "تُجَّ
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هو حال كل إمبراطورية أو دولة عظيمة، في البداية تعمل على تقوية نفسها عسكريًّا 

على العالم، غير أنها  وسياسيًّا وبعد ذلك اقتصاديًّا ليكون لها مركز تجاري عالمي لتتسلط

يبدأ  ا اعتماد ا على هذه القوى الثالثباتكالها على ذاتها من كثرة استبدادها وترفه

ا هو حال األفراد الذين يتكلون وهذ ،اضمحاللها ا ما يُقرأ من التاريخ. كما أن هذا أيض 

 على سلطتهم وغناهم ناكرين هللا، وناسين أن كل خير ونعيم لهم هو من هللا. 
 

َماِء قَائاِلً، ثُمَّ َسِمْعُت َصْوتًا -4 اْخُرُجوا ِمْنهَا، يَا  آَخَر ِمَن السَّ

َخطَايَاهَا، َولِئاَلَّ تَْأُخذُوا ِمْن َشْعبِي، لِئاَلَّ تَْشتَِرُكوا فِي 

 َضَربَاتِهَا.

َر هللُا آثَاَمهَا. -5 َماَء، َوذَكَّ  ألَنَّ َخطَايَاهَا َقِد بَلََغِت إِلَى السَّ

( توجد رؤية جديدة أخرى خاصة بالنبوءة الثانية عن دمار مدينة بابل، 4في اآلية )

هذا الصوت ليس هو صوت هللا،  ". السََّماِء قَائِال  ثُمَّ َسِمْعُت َصْوت ا آَخَر ِمنَ "بقول يوحنا: 

ألن صوت هللا ليس  ؛(20( حتى اآلية )4من اآلية )الُمتكل ِم  بل هو صوت المالك الثاني

ألن اآلخر يكون  ؛كما أن هللا ليس "آخر" بالنسبة للمالك األول، أو ألي كائن .صوت ا آخر

قل أقوال هللا، يني الثاني، المالك اآلخر، أ. وهذا لألول من نفس المكانة والنوع والجنس

وكلمة  "،ὁ λαός μου"ورد في النص اليوناني  ،"يَا َشْعبِي" ه هنا:قولكما يتبيَّن من 

"λαός" يصدر إال من هللا وهو خاص به لشعبه.ألن هذا القول ال  عني شعب هللا.ت  

هذا األمر  ".ْنَها، يَا َشْعبِياْخُرُجوا مِ " بقوله: ،من هللا لشعبه نداء( يوجد 4في اآلية )

. اْعتَِزلُوا اِْعتَِزلُوا،" :في مصر لشعبه هنا هو كقول الرب لشعبه بني إسرائيل اإللهي

ه لهم: (، وكقول11:52)إش  "َوَسِطَها ِمنْ  اْخُرُجوا. نَِجس ا تََمسُّوا الَ . ُهنَاكَ  ِمنْ  اْخُرُجوا

ِلئاَلَّ تَْشتَِرُكوا فِي " ، بقوله:تحذير جدكما يو .(0:482)إش  "بَابِلَ  ِمنْ  اُْخُرُجوا"

 اْلُمْؤِمنِيَن، َغْيرِ  َمعَ  نِيرٍ  تَْحتَ  تَُكونُوا الَ " وهذا أوضحه بولس الرسول، بقوله: ".َخَطايَاَها

 .بَِليعَالَ  َمعَ  ِلْلَمِسيحِ  ات ِفَاق َوأَيُّ  .الظُّْلَمةِ  َمعَ  ِللنُّورِ  َشِرَكةٍ  َوأَيَّةُ  .ثْمِ َواإلِ  ِلْلبِر ِ  ِخْلَطةٍ  أَيَّةُ  ألَنَّهُ 

 هَْيَكلُ  أَْنتُمْ  فَإِنَُّكمْ  .األَْوثَانِ  َمعَ  هللاِ  لَِهْيَكلِ  ُمَوافَقَةٍ  َوأَيَّةُ . اْلُمْؤِمنِ  غَْيرِ  َمعَ  ِلْلُمْؤِمنِ  نَِصيبٍ  َوأَيُّ 

ِ، هللاِ  ا، لَُهمْ  ُكونُ َوأَ  بَْينَُهْم، َوأَِسيرُ  فِيِهمْ  َسأَْسُكنُ  إِن ِي هللاُ  قَالَ  َكَما اْلَحي   ِلي يَُكونُونَ  َوُهمْ  إِله 

ا يوجد (.17-14:6كو 2)" َشْعب ا هذه  "،ِلئاَلَّ تَأُْخذُوا ِمْن َضَربَاتَِها" ، بقوله:تهديد وأيض 

 (. 24 -6الضربات ستُذكر في اآليات التالية )

: الخروج لاألو يحمل معنيَين ،"اْخُرُجوا ِمْنَها، يَا َشْعبِيبقول هللا " "الخروج" هنا

الروحي، وهو ابتعاد العقل والقلب عن المآثم وهروبهما منها، وعدم التشبُّه باألشرار 

مدن : الخروج الفعلي المادي، بالخروج من الوالثانيواالشتراك معهم في سلوكهم. 
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غير أن الخروج الفعلي المادي مرتبط بالخروج  .والذهاب إلى الجبال والبراري

أن » :يوسابيوس القيصرييذكر  ،بحسب مصدر يهودي ،لفعليوهذا الخروج االروحي. 

الوحي نزل على اليهود بالهروب من أورشليم عندما حاصرها الجيش الروماني بقيادة 

خرجت و ،في أورشليميوحنا في ذلك الوقت كان ووقد حدث هذا  .«م66تيطس عام 

بر األردن. وهذا الحدث الكنيسة منها وذهبت إلى مدينة اسمها "بيال"، وهذه المدينة تقع ع

قد يكون في فكر يوحنا؛ ألنه كان معروف ا له ولمعاصريه الذين كانوا أحياء عندما كتب 

هذا الخروج كما أن  سفر الرؤيا، فكان هذا لهم مثاال  ملموس ا لما يقوله يوحنا في رؤياه.

     نََظْرتُمْ  فََمتَى" :له بقوله ديد، أمر به يسوع شعبه المؤمن بهالفعلي، في العهد الج

 إِلَى اْليَُهوِديَّةِ  فِي الَِّذينَ  ِليَْهُرب فَِحينَئِذٍ ... اْلُمقَدَِّس  اْلَمَكانِ  فِي قَائَِمة   ...اْلَخَرابِ  ِرْجَسةَ 

 (. 16:24)مت  "اْلِجبَالِ 

ألَنَّ " ( يُبي ِن هللا لشعبه، على فم المالك، سبب أمره لهم بالخروج، بقوله:5في اآلية )

وهذا يعني أن المدينة الزانية بابل، التي  ".َوذَكََّر هللاُ آثَاَمَها ،َها قَِد بَلَغَِت إِلَى السََّماءَ َخَطايَا

ا جد ا وامتألت أرضها بدم جميع َمْن قُتل  ترمز إلى مدينة روما، قد تكاثرت خطاياها كثير 

َوذَكََّر " . وقوله:(، الذين بلغ صوتهم السماء24من أنبياء وقديسين، كما سيُذَكر في اآلية )

 .(19:16)رؤ  "هللاِ  أََمامَ  ذُِكَرتْ  اْلعَِظيَمةُ  َوبَابِلُ : "يناظر قول المالك السابع ،"هللاُ آثَاَمَها

، كما "هللا َعدَّد ما فعلته من مآثم"، بل يعني أن "هللا تذكر آثامها"ال يعني أن هذا هنا  قوله

البشر والمالئكة آثام كل إنسان التي سيدينه في يوم الدينونة حيث سيَذكر هللا أمام جميع 

 من أجلها ليعرف الجميع أن دينونته عادلة.
 

َجاُزوهَا َكَما هَِي أَْيًضا َجاَزْتُكْم، َوَضاِعفُوا لَهَا ِضْعفًا نَِظيَر  -6

 أَْعَمالِهَا. فِي اْلَكْأِس الَّتِي َمَزَجْت فِيهَا اْمُزُجوا لَهَا ِضْعفًا.

َمْت، بَِقْدِر ذلَِك أَْعطُوهَا َعذَابًا بِقَْدِر َما مَ  -7 َدْت نَْفَسهَا َوتَنَعَّ جَّ

أَنَا َجالَِسةٌ َملَِكةً، َولَْسُت أَْرَملَةً،  ألَنَّهَا تَقُوُل فِي قَْلبِهَا،َوُحْزنًا. 

 َولَْن أََرى َحَزنًا.

ْزٌن ِمْن أَْجِل ذلَِك فِي يَْوٍم َواِحٍد َستَْأتِي َضَربَاتُهَا. َمْوٌت َوحُ  -8

. بَّ اإلِلهَ الَِّذي يَِدينُهَا قَِويٌّ  َوُجوٌع، َوتَْحتَِرُق بِالنَّاِر، ألَنَّ الرَّ

َجاُزوَها َكَما ِهَي أَْيض ا " ( يقول هللا اآلب على لسان المالك لشعبه:6في اآلية )

 نا:ثم يقول ه .بمعنى أن يكون جزاؤهم للمدينة الزانية هو مقابل ما جازتهم به "،َجاَزتُْكمْ 

 ."الَِّتي َمَزَجْت فِيَها اْمُزُجوا لََها ِضْعف ا َوَضاِعفُوا لََها ِضْعف ا نَِظيَر أَْعَماِلَها. فِي اْلَكأِْس "
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 ( الذي هو مقاومتها هلل. قوله هذا3)اآلية  ، كما ذٌكر في"الكأس"، هو كأس غضب زناها

تهم بها، ومن نفس يشير إلى أن جزاءهم لها يكون بمقدار ضعف أعمالها التي جاز هنا

ؤهم لها هو كما قيل أعمالها التي سقتهم إياها، من ألوان العذابات واالضطهادات. وجزا

 سيكون في يوم الدينونة عندما تُذكر آثامها عالنية.  (5في اآلية )

باإلضافة إلى إضطهادها  اأنه ، ذلك"أَْعُطوَها َعذَاب ا َوُحْزن ا"يقول:  (7في اآلية )

دَْت نَْفَسَها"كما قيل هنا أنها  :أوال  ها، نفإ شعب هللال ، وهذا يعني تمجيد الذات، أي "َمجَّ

والتي سقط فيها الشيطان بأن مجد ذاته بالتكبر على  رياء. وهذه الخطيئة أكبر الخطاياالكب

 لَنْ " بقول الحية لحواء: .طانالتي أسقطه بها الشيخالقه. كما أنها أول خطايا اإلنسان 

 أَْعيُنُُكَما تَْنفَتِحُ  (اْلَجنَّةِ  َوَسطِ  فِي الَّتِي الشََّجَرةِ  ثََمرُ ) ِمْنهُ  تَأُْكالَنِ  يَْومَ  أَنَّهُ  َعالِمٌ  هللاُ  بَلِ . تَُموتَا

، "تَنَعََّمتْ " كما قيل هنا أنها: ثاني ا. (5و4:3)تك  "َوالشَّرَّ  اْلَخْيرَ  َعاِرفَْينِ  َكاهللِ  َوتَُكونَانِ 

كما قيل : ثالث اواالستغناء عن هللا.  أن هذا يعني االكتفاء بالذات( 3وكما ذُكر في اآلية )

ها هذا هي تتفاخر ، وهذا يشير إلى أنها بقول"أَنَا َجاِلَسةٌ َمِلَكة   ،تَقُوُل فِي قَْلبَِها" هنا أنها

ي فِ  تَقُولُ " كما قيل هنا أنها: رابع امتمل ِكة، ناسية أن الذي يَُمل ِك هو هللا.  متباهية  بأنها

، وهذا يشير إلى عدم توبتها المقترنة بالموت، "َولَْسُت أَْرَملَة ، َولَْن أََرى َحَزن ا ...قَْلبَِها

الذي هو الموت الروحي، عن اللذات الدنيوية األرضية من أجل السعادة األبدية، وعدم 

ا على ما هي فيه. بنفس المعنى يقول بولس الرسول: ا" حزنها ندم  َمةُ  )األرملة( َوأَمَّ  اْلُمتَنَع ِ

( مستوحاة من سفر إشعياء بقول الرب في 7(. اآلية )6:5تيمو 1) "َحيَّةٌ  َوِهيَ  َماتَتْ  فَقَدْ 

َمةُ  أَيَّتَُها هذَا اْسَمِعي فَاآلنَ "شعبه الذي ابتعد عنه:   فِي اْلقَائِلَةُ  بِالطَُّمأْنِينَِة، اْلَجاِلَسةُ  اْلُمتَنَع ِ

 فِي بَْغتَة   االثْنَانِ  هذَانِ  َعلَْيكِ  فَيَأْتِي. الثََّكلَ  أَْعِرفُ  َوالَ  أَْرَملَة   أَْقعُدُ  الَ . ْيِريغَ  َولَْيسَ  أَنَا قَْلبَِها

لُ  الثََّكلُ  َواِحدٍ  يَْومٍ   تَْعِرفِينَ  الَ  َشرٌّ  َعلَْيكِ  فَيَأْتِي... أَْفتَنَاكِ  ُهَما َوَمْعِرفَتُكِ  ِحْكَمتُكِ  ...َوالتََّرمُّ

 (.11-8:47)إش  "بَِها تَْعِرفِينَ  الَ  تَْهلَُكةٌ  بَْغتَة   َعلَْيكِ  تِيَوتَأْ  ...فَْجَرهُ 

 ما أي من أجل كل "،ِمْن أَْجِل ذِلكَ " :المالك المتكلم بفم هللا اآلب ( يقول8في اآلية )

 وهذا يُبي ِن أن الضربات "،فِي يَْوٍم َواِحٍد َستَأْتِي َضَربَاتَُها" ثم يقول: .(7اآلية )ذُكر في 

َمْوٌت َوُحْزٌن "هنا بقوله:  ذكرتُ الضربات وهذه ستأتي بغتة سريع ا.  قعة عليهاالوا

هذا يعني و ،"َوتَْحتَِرُق بِالنَّارِ : "(. ثم يقول8:6)رؤ  ذُكرت في الضرباتهذه  "،َوُجوعٌ 

ألَنَّ " :هنا المالك المتكلم بفم هللا اآلبأخرى، ذلك كما يقول  أنه لن تقوم لها قائمة مرة  

 المجازاة والثواب. قوة هللا هي عدله في "،بَّ اإِللهَ الَِّذي يَِدينَُها قَِويٌّ الرَّ 

( هي صورة مجازية، ال تعني أن على الكنيسة أن تحارب 7و 6صورة في اآليتين )

حرب ا مادية، بل تعني رفض مؤمنوها فكر أصحاب السلطة األرضية ونبذ أعمال المدينة 
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ومادي ا. وهذا يجعل دينونتها مضاعفة ، إذ تكون الكنيسة  الزانية، بالهروب منها روحيًّا

 ديَّانه لها وشاهدة عليها يوم الدينونة. 
 

َوَسيَْبِكي َويَنُوُح َعلَْيهَا ُملُوُك األَْرِض، الَِّذيَن َزنَْوا َوتَنَعَُّموا  -9

 َمَعهَا، ِحينََما يَْنظُُروَن دَُخاَن َحِريقِهَا.

َوْيٌل، َوْيٌل،  ، قَائِلِينَ  ألَْجِل َخْوِف َعذَابِهَاَواقِفِيَن ِمْن بَِعيدٍ  -10

اْلَمِدينَُة اْلَعِظيَمُة بَابُِل، اْلَمِدينَُة اْلقَِويَّةُ، ألَنَُّه فِي َساَعٍة َواِحدَةٍ 

 َجاَءْت دَْينُونَتُِك.

وُك َوَسيَْبِكي َويَنُوُح َعلَْيَها ُملُ ": المالك المتكلم بفم هللا اآلب قولي( 9في اآلية )

هنا  لاققد (. و3سبق وذُكر في اآلية )قوله هذا  "،األَْرِض، الَِّذيَن َزنَْوا َوتَنَعَُّموا َمعََها

"، وهذا َوتَْحتَِرُق بِالنَّارِ " (8في اآلية ) " ألنه سبق وقالِحينََما يَْنُظُروَن دَُخاَن َحِريِقَها"

ر ا يُذَك ِ عن ملوك  ( يقول10ة )وفي اآلي (.28:19بخراب سدوم وعمورة )تك  أيض 

قوله هذا يُبي ِن إن هذا الخوف لملوك  ".َواقِِفيَن ِمْن بَِعيٍد ألَْجِل َخْوِف َعذَابَِها": األرض

األرض، المقاومين للمسيح وكنيسته، ليس من أجل عذابات ضربات هللا على المدينة 

التي  عذابلاالعظيمة بابل المدينة القوية، بل هو من أجل أنفسهم وما سيحل بهم من 

معها في  شركاءوالتي دينت بها قبلهم بابل؛ ألنهم  دينونة اآلتية عليهم،في ال سيُدانون بها

قَائِِليَن َوْيٌل، َوْيٌل، اْلَمِدينَةُ اْلعَِظيَمةُ بَابُِل، اْلَمِدينَةُ " كبريائها ومقاومة هللا. ثم يقول عنهم:

   قوبة ووجود الموت والموتى، كما ذُكر في تشير إلى شدة الع "،َوْيلٌ كلمة " ."اْلقَِويَّةُ 

 مرتين يشير إلى الِضعف، بمعنى إن ضربات هللا "َوْيلٌ " (. وتكرار كلمة13:8)رؤ 

  .الواقعة على بابل ستكون مضاعفة

فِي يَْوٍم َواِحٍد "( قال هللا اآلب على لسان المالك عن المدينة العظيمة: 8في اآلية )

ألَنَّهُ فِي َساَعٍة " ل عنها:ا( ق10المستقبل. وفي اآلية ) ذا في زمنهو، "َستَأْتِي َضَربَاتَُها

 ما الماضي. وهذا يُبي ِن أن زمن حدوث حدث زمن فيوهذا  "،َواِحدَةٍ َجاَءْت دَْينُونَتُكِ 

كما أن هذا يُبي ِن  .أو في الماضي، هو حاصل في اللحظةبالنسبة هلل، إن كان في المستقبل 

    نسان وليس هللا؛ ألن هللا فوق الزمان وهو خالق الزمان، كما الزمان يخص اإل أن

 "اللَّْيلِ  ِمنَ  َكَهِزيعٍ  وْ أَ  َعبََر، اْلِذي أَْمِس  يَْومِ  ِمثْلُ  َعْينَْيكَ  فِي َسنَةٍ  أَْلفَ  ألَنَّ " يقول داود النبي:

الساعة هي جزء من زمان  "، هو جزء من زمان اليوم، كما أن(. "الهزيع4:89)مز 

( 8)اآلية  "فِي يَْوٍم َواِحدٍ " يوم. فهذه الضربات التي ستأتي على المدينة العظيمة بابلال

 (؛ ألن دينونتها حاصلة في الحاضر. 10)اآلية  "فِي َساَعٍة َواِحدَةٍ "جاءت 
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اُر األَْرِض َويَنُوُحوَن َعلَْيهَا، ألَنَّ بََضائَِعهُْم لَْن  -11 َويَْبِكي تُجَّ

 دٌ فِي َما بَْعدُ.يَْشتَِريهَا أَحَ 

ِة َواْلَحَجِر اْلَكِريِم َواللُّْؤلُِؤ َواْلبَز ِ  -12 بََضائَِع ِمَن الذََّهِب َواْلفِضَّ

، َوُكلَّ إِنَاٍء  ٍ َواألُْرُجواِن َواْلَحِريِر َواْلقِْرِمِز، َوُكلَّ ُعوٍد ثِينِي 

اِس َواْلَحِديِد ِمَن اْلَعاِج، َوُكلَّ إِنَاٍء ِمْن أَْثَمِن اْلَخَشِب َوالنُّحَ 

 َواْلَمْرَمِر.

َوِطيبًا َولُبَانًا َوَخْمًرا َوَزْيتًا َوَسِميذًا َوِحْنطَةً  َوقَاقِلَةَ َوقِْرفَةً  -13

 َوبَهَائَِم َوَغنًَما، َوَخْيالً َوَمْرَكبَاٍت َوأَْجَسادًا، َونُفُوَس النَّاِس.

نَْفِسِك، َوَذهََب َعْنِك ُكلُّ  اْلفَاِكَهِة الَّتِي تَْشتَهِيهَا َوَذهََب َعْنكِ  -14

، َولَْن تَِجِديِه فِي َما بَْعدُ.  َما هَُو ُمْشِحٌم َوبَهِيٌّ

اُر األَْرِض َويَنُوُحوَن " ( يقول المالك المتكلم بفم هللا اآلب:11في اآلية ) َويَْبِكي تُجَّ

 ملوك األرض (. وكما أن نوح10و 9في اآليتين ) "ُملُوُك األَْرِض "ذلك كما  "،َعلَْيَها

ا تجار األرض يبكون  ليس مما أصابها من ضربات بل من أجل أنفسهم، هنا أيض 

ألَنَّ بََضائِعَُهْم لَْن "وينوحون من أجل أنفسهم ومن أجل تجارتهم؛ ألنه كما يقول هنا: 

  ".يَْشتَِريَها أََحدٌ فِي َما بَْعدُ 

د14 -12في اآليات ) أنواع البضائع التي كانوا  اآلبالمالك المتكلم بفم هللا  ( يُعَد ِ

ِة َواْلَحَجِر اْلَكِريِم "كنوز  :يذكر منها (12في اآلية )يتاجرون بها.  ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ

 ُكل ِ " وأثاث المنازل من ".اْلبَز ِ َواألُْرُجواِن َواْلَحِريِر َواْلِقْرِمزِ "من  ومالبس ".َواللُّْؤلُؤِ 

ٍ، َوُكلَّ إِنَ  "،اٍء ِمَن اْلعَاجِ، َوُكلَّ إِنَاٍء ِمْن أَثَْمِن اْلَخَشِب َوالنَُّحاِس َواْلَحِديِد َواْلَمْرَمرِ ُعوٍد ثِينِي 

"، وهو عود شجر َعِطر في ξύλον θύϊνον" ، ورد في النص اليونانيثينِي "ال ودُ "عُ 

أثمن ن األخشاب هو نادر جدًّا وهو من شمال أفريقيا يُستَخدَم كبخور وهذا النوع م

 بهارات لتطييب األطعمة :يذكر منها (13إال في أفريقيا. وفي اآلية ) وال يوجد ألخشابا

هي و"، ἄμωμον" وردت في النص اليوناني"قاقِلَة"،  "،َولُبَانٍ  َوِطيبٍ  َوقَاقِلَةٍ  قِْرفَةٍ " من

 َوَسِميذٌ  َوَزْيتٌ  َخْمرٌ " من أطعمةرائحة عطرية وطعم يلذع اللسان. و نبات هندي له

 "،َوَمْرَكبَاٍت َوأَْجَساد ا َخْيلٍ " من معدات حربو ".َوَغنَمٍ  بََهائِمٍ " من ودواب ".ْنَطةٌ َوحِ 

يقول  كما "،نُفُوَس النَّاِس " (3)تجارة بالبشرو .المرتزقة جنودالترمز إلى  "األجساد"

اُركِ  ُهمْ  َوَماِشكُ  َوتُوبَالُ  يَاَوانُ " في سفر حزقيال النبي: الرب        النَّاِس  بِنُفُوِس . تُجَّ

  (.13:27)حز  "تَِجاَرتَكِ  أَقَاُموا النَُّحاِس  َوبِآنِيَةِ 
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"الفاكهة" كلمة  ".نَْفِسكِ  الَّتِي تَْشتَِهيَها اْلفَاِكَهةِ ذََهَب عَْنِك وَ " يقول: (14في اآلية )

 التي ُحرم منها "اْلَحيَاةِ  َشَجَرةَ " يُشير قوله هذا ".ἡ ὀπώρα" وردت في النص اليوناني

ثم  اإلنسان بسبب معصية آدم وحواء لوصية هللا، لكنه مع ذلك يتطلع إليها ويشتهيها.

، َولَْن تَِجِديِه فِي َما بَْعدُ " :يقول  "ُمْشِحٌم َوبَِهيٌّ "قوله  ".َوذََهَب َعْنِك ُكلُّ َما ُهَو ُمْشِحٌم َوبَِهيٌّ

 تَْشبَعُ فَ ... اْلَحيَاةِ  ِمنَ  أَْفَضلُ  كَ َرْحَمتَ  ألَنَّ ، كما يقول داود النبي: "تهبرك هللا يعني رحمة

  (.5-3:62)مز  "َودَسَمٍ  َشْحمٍ  ِمنْ  َكَمانَْفِسي 
 

اُر هِذهِ األَْشيَاِء الَِّذيَن اْستَْغنَْوا ِمْنهَا، َسيَقِفُوَن ِمْن بَِعيٍد  -15 تُجَّ

 ِمْن أَْجِل َخْوِف َعذَابِهَا، يَْبُكوَن َويَنُوُحوَن.

ٌل َوْيٌل، اْلَمِدينَةُ اْلَعِظيَمةُ، اْلُمتََسْربِلَةُ بِبَز ٍ َويْ  َويَقُولُونَ  -16

 َوأُْرُجواٍن َوقِْرِمٍز، َواْلُمتََحل ِيَةُ بِذََهٍب َوَحَجٍر َكِريٍم َولُْؤلٍُؤ.

اُر هِذِه األَْشيَاِء الَِّذيَن اْستَْغنَْوا "( يقول المالك المتكلم بفم هللا اآلب: 15في اآلية ) تُجَّ

في (. 10ملوك األرض )اآلية  مثلذلك  "،َسيَِقفُوَن ِمْن بَِعيٍد ِمْن أَْجِل َخْوِف َعذَابَِهاِمْنَها، 

"، َوْيٌل َوْيلٌ  َويَقُولُونَ  يَْبُكوَن َويَنُوُحوَن."( يقول عن تجار األرض: 16و15اآليتين )

ا مثلوذلك   (. 10ملوك األرض )اآلية  أيض 

ِدينَةُ اْلَعِظيَمةُ، اْلُمتََسْربِلَةُ بِبَز ٍ َوأُْرُجواٍن اْلمَ " :( بقول تجار األرض16في اآلية )

 "المدينة العظيمة"لـ الصورة هذه سنف"، َوقِْرِمٍز، َواْلُمتََحل ِيَةُ بِذََهٍب َوَحَجٍر َكِريٍم َولُْؤلُؤٍ 

 .المرأة الراكبة على الوحش القرمزي التي ترمز إليها (4:17في )رؤ  ذُكرت
 

اَعٍة َواِحدَةٍ َخِرَب ِغنًى ِمْثُل هذَا. َوُكلُّ ُربَّانٍ ألَنَّهُ فِي سَ  -17

اِل اْلبَْحِر،  َوُكلُّ اْلَجَماَعِة فِي السُّفُِن َواْلَمالَُحوَن َوَجِميُع ُعمَّ

 َوقَفُوا ِمْن بَِعيٍد.

أَيَُّة َمِدينٍَة ِمْثُل  دَُخاَن َحِريقِهَا، قَائِلِينَ  َوَصَرُخوا إِْذ نَظَُروا -18

 نَِة اْلَعِظيَمِة.اْلَمِدي

اِكيَن َونَائِِحيَن، َوأَْلقَْوا تَُرابًا َعلَى ُرُؤوِسهِْم َوَصَرُخوا بَ  -19

َوْيٌل َوْيٌل، اْلَمِدينَةُ اْلَعِظيَمةُ، الَّتِي فِيهَا اْستَْغنَى َجِميُع  قَائِلِينَ 

اَعٍة الَِّذيَن لَهُْم ُسُفٌن فِي اْلبَْحِر ِمْن نَفَائِِسهَا، ألَنَّهَا فِي سَ 

 َواِحَدةٍ َخِربَْت.
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 :هنا بقوله (16في اآلية ) "َوْيلٌ  َوْيلٌ "تجار ال سبب قولالمالك  بي ن( يُ 17في اآلية )

 ألَنَّهُ "( 10قوله هذا يناظر قوله في اآلية ) ،"ألَنَّهُ فِي َساَعٍة َواِحدَةٍ َخِرَب ِغنى  ِمثُْل هذَا"

َوُكلُّ ُربَّاٍن َوُكلُّ اْلَجَماَعِة فِي ": (17في اآلية ) قولثم ي ."دَْينُونَتُكِ  َجاَءتْ  َواِحدَةٍ  َساَعةٍ  فِي

اِل اْلبَْحرِ السُّفُِن َواْلَمالَُحوَن َوَجِمي هذه الفئات جميع ا التي في البحر لها عالقة  ".ُع عُمَّ

الذين في البحر ينقلون  ؛ ألنبدورهم في عالقة مع ملوك األرضبتجار األرض الذين 

كانت هذه الفئات ، فوالتجار يبيعونها والملوك يشترونها نة العظيمة للتجارللمدي نفائسال

المعادية هلل  "البحر" في العهد القديم يرمز إلى القوى .تستغني من المدينة العظيمةالثالث 

(، كما أن العمل على السفن كان شيئ ا غير مستحب 1:13ولألعداء، كما ذُكر في )رؤ 

َوقَفُوا "يقول عن جميع الذين في البحر: و وا يسكنون الصحراء.لدى العبرانيين ألنهم كان

 (. 15تجار األرض )اآلية  مثل(، و10ملوك األرض )اآلية  مثلذلك "، ِمْن بَِعيدٍ 

ا  "َوَصَرُخوا إِْذ نََظُروا دَُخاَن َحِريِقَها"عنهم:  ( يقول18في اآلية )  مثلذلك أيض 

 فيه تعظيم للمدينة، "َمِدينٍَة ِمثُْل اْلَمِدينَِة اْلعَِظيَمةِ  أَيَّةُ " (. وقولهم9ملوك األرض )اآلية 

الذي  "،اْلَوْحِش  ِمثْلُ  ُهوَ  َمنْ " (4:13كان األرض عن الوحش في )رؤ هو مثل قول سو

هو "الوحش السياسي"، "ضد المسيح". ذلك أن "بابل المدينة العظيمة"، ترمز إلى 

 ، التي هي مدينة روما المضادة للمسيح.العاصمة السياسية لإلمبراطورية الرومانية

هذا  "،َوأَْلقَْوا تَُراب ا َعلَى ُرُؤوِسِهمْ "( يقول المالك عن الذين في البحر: 19في اآلية )

َوَصَرُخوا بَاِكيَن َونَائِِحيَن، قَائِِليَن "يقول عنهم:  ثمل هو عالمة على الحزن الشديد. العم

وذلك  ،(16( ومثل تجار األرض )اآلية 10 ض )اآليةمثلهم مثل ملوك األر ،"َوْيٌل َوْيلٌ 

  .على المدينة العظيمة
 

ُسُل َواألَْنبِيَاُء،  -20 َماُء، واْلقِد ِيُسوَن َوالرُّ اِْفَرِحي لَهَا أَيَّتُهَا السَّ

بَّ َقْد دَانَهَا دَْينُونَتَُكْم.  ألَنَّ الرَّ

ْفَرِحي َلَها أَيَّتَُها السََّماُء، اِ "( يقول المالك المتكلم بفم هللا اآلب: 20في اآلية )

ُسُل َواألَْنبِيَاءُ  يُسوَن َوالرُّ بَّ قَدْ دَانََها دَْينُونَتَُكمْ  واْلِقد ِ في قوله هذا توجد دعوة  ".ألَنَّ الرَّ

هذا يُبي ِن معنى قوله و .واضطهدوا من أجل كلمة هللا مفرحة لسكان السماء، الذين قُتِلوا

ا ِهيَ  َكَما َجاُزوَها"(: 6المالك لشعبه في اآلية )قول هللا اآلب على فم  هذا  ".َجاَزتُْكمْ  أَْيض 

ُسُل َواألَْنبِيَاءُ " القول هنا يُسوَن َوالرُّ يُدلل على المواهب أو المراتب في الكنيسة،  "،اْلِقد ِ

 َواْلبَْعضَ  ،ُرُسال   يَُكونُوا أَنْ  اْلبَْعضَ  أَْعَطى )هللا( َوُهوَ "كما يقول القديس بولس الرسول: 

يِسينَ  تَْكِميلِ  ألَْجلِ ... أَْنبِيَاء (. ففي العهد الجديد كما 12و11:4)أفس  "اْلِخْدَمةِ  ِلعََملِ  اْلِقد ِ

العهد الجديد. من في العهد القديم يوجد أنبياء، والقديسون هم المختارون من العهد القديم و
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ُسُل َوا" الثالثوهذه الطغمات  يُسوَن َوالرُّ تُذكر عند إعداد الذبيحة المقدسة في " ألَْنبِيَاءُ اْلِقد ِ

 القداس اإللهي طلب ا لشفاعاتهم من أجل المؤمنين المتقدمين للتناول من إكليروس وشعب.
 

َرَماهُ فِي اْلبَْحِر َوَرفََع َمالٌَك قَِويٌّ َحَجًرا َكَرحًى َعِظيَمٍة وَ  -21

َمِدينَةُ اْلَعِظيَمةُ، َولَْن تُوَجدَ هَكذَا بِدَْفٍع َستُْرَمى بَابُِل الْ  قَائاِلً،

 فِي َما بَْعدُ.

 لثالثة عن دمار مدينة بابل( توجد رؤية جديدة خاصة بالنبوءة ا21في اآلية )

ا المتعظمة هذا الوصف و ، هذا المالك هو الثالث ".َوَرفََع َمالٌَك قَِويٌّ "قول يوحنا: ب ،أيض 

ا للمالك  (1:10ذُكر في )رؤ  الثالثللمالك  النازل من السماء، وكما قيل هناك هنا أيض 

 ...َوَرفَعَ ": عن هذا المالك هنا قولي يوحنا؛ ألن للمالك يتناسب مع عملههذا الوصف 

ا َكَرحى  َعِظيَمٍة َوَرَماهُ فِي اْلبَْحرِ  هَكذَا بِدَْفعٍ  ،قَائاِل  " ثم يقول إنه سمع المالك: ."َحَجر 

هذه الصورة مستوحاة من سفر  "،اْلعَِظيَمةُ، َولَْن تُوَجدَ فِي َما بَْعدُ َستُْرَمى بَابُِل اْلَمِدينَةُ 

 تََكلَّْمتَ  قَدْ  َربُّ  يَا أَْنتَ  فَقُلْ "إرميا النبي، الذي بوحي الرب أمر تلميذه سرايا بقوله له: 

ْفرِ  هذَا قَِراَءةِ  ِمنْ  فََرْغتَ  إِذَا َويَُكونُ ... اْلَمْوِضعِ  هذَا َعلَى ا بِهِ  تَْربُطُ  أَنَّكَ  الس ِ  َوتَْطَرُحهُ  َحَجر 

     "َعلَْيَها َجاِلبُهُ  أَنَا الَِّذي الشَّر ِ  ِمنَ  تَقُوُم، َوالَ  بَابِلُ  تَْغَرقُ  هَكذَا َوتَقُولُ  اْلفَُراتِ  َوْسطِ  إِلَى

 إِالَّ  يُْمِكنُ  الَ " (. كما أن يسوع المسيح ذكر نفس المعنى في قوله لتالميذه:64-62:51)إر 

قَ  لَوْ  لَهُ  َخْيرٌ . بَِواِسَطتِهِ  تَأْتِي ِللَِّذي َوْيلٌ  َولِكنْ  اْلعَثََراُت، تَأْتِيَ  أَنْ  ِ  َرحى   بَِحَجرِ  ُعنُقُهُ  ُطو 

غَارِ  هُؤالَءِ  أََحدَ  يُْعثِرَ  أَنْ  ِمنْ  اْلبَْحِر، فِي َوُطِرحَ    (.2و1:17" )لو الص ِ
 

اِربِيَن بِاْلقِيثَاَرةِ َواْلُمغَ  -22 ِريَن َوَصْوُت الضَّ ن ِيَن َواْلُمَزم ِ

َوالنَّافِِخيَن بِاْلبُوِق، لَْن يُْسَمَع فِيِك فِي َما بَْعدُ. َوُكلُّ َصانٍِع 

ِصنَاَعًة لَْن يُوَجدَ فِيِك فِي َما بَْعدُ. َوَصْوُت َرحًى لَْن يُْسَمَع 

 فِيِك فِي َما بَْعدُ.

َوَصْوُت َعِريٍس  َونُوُر ِسَراٍج لَْن يُِضيَء فِيِك فِي َما بَْعدُ. -23

اَرِك َكانُوا  َوَعُروٍس لَْن يُْسَمَع فِيِك فِي َما بَْعدُ. ألَنَّ تُجَّ

 ُعظََماَء األَْرِض. إِْذ بِِسْحِرِك َضلَّْت َجِميُع األَُمِم.

َوفِيهَا ُوِجدَ َدُم أَْنبِيَاَء َوقِد ِيِسيَن َوَجِميِع َمْن قُتَِل َعلَى  -24

 األَْرِض.
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اِربِيَن بِاْلِقيثَاَرةِ َواْلُمغَن ِيَن "قول المالك الثالث: ( ي22في اآلية ) َوَصْوُت الضَّ

ِريَن َوالنَّافِِخيَن بِاْلبُوِق، لَْن يُْسَمَع فِيِك فِي َما َبْعدُ  هذه الصورة عن بابل مستعارة  ".َواْلُمَزم ِ

لُ "من سفر حزقيال النبي، بقول الرب في مدينة صور:   َوَصْوتُ  يِك،أََغانِ  قَْولَ  َوأُبَط ِ

َوُكلُّ َصانِعٍ ِصنَاَعة  لَْن يُوَجدَ فِيِك "يقول هنا:  ثم .(13:26)حز  "بَْعدُ  يُْسَمعَ  لَنْ  أَْعَواِدكِ 

ا: "فِي َما بَْعدُ  ، وهذا يشير إلى توقف العمل فيها بسبب هجرة أهلها منها. كما يقول أيض 

، وهذا يشير إلى توقف الرحى عن الدوران "َوَصْوُت َرحى  لَْن يُْسَمَع فِيِك فِي َما بَْعدُ "

َونُوُر ِسَراجٍ لَْن يُِضيَء فِيِك "( يقول المالك: 23وفي اآلية ) لقلة الغالل وانتشار الجوع.

. وهذا يشير إلى أنه لم "فِي َما بَْعدُ. َوَصْوُت َعِريٍس َوَعُروٍس لَْن يُْسَمَع فِيِك فِي َما بَْعدُ 

ة العظيمة ال نهار وال ليل، كما يشير إلى انقطاع األفراح يعد إنسان يسكن بابل المدين

منها؛ ألن األفراح مرتبطة باإلضاءة. وهذا يعني إنه لن يوجد فيها نسل فيما بعد، وستظل 

خربة  ومهجورة . هذه الصور المذكورة هنا عن بابل مستوحاة من سفر إرميا النبي، بقول 

لُ ": الرب في مدينة أورشليم عاصمة مملكة يهوذا  َشَواِرعِ  َوِمنْ  يَُهوذَا ُمدُنِ  ِمنْ  َوأُبَط ِ

 األَْرضَ  ألَنَّ  اْلعَُروِس، َوَصْوتَ  اْلَعِريِس  َصْوتَ  اْلفََرحِ، َوَصْوتَ  الطََّربِ  َصْوتَ  أُوُرَشِليمَ 

اَرِك َكانُوا ُعَظَماَء األَْرِض " قول هنا:ي ثم(. 34:7)إر  "َخَراب ا تَِصيرُ  ْحِرِك إِْذ بِسِ  .ألَنَّ تُجَّ

د البشر الذي يُبعِ ، يشير إلى سحر كثرة غناها بالمال هنا "سحرها" ."َضلَّْت َجِميُع األَُممِ 

ا لهم  بسبب التجارة العظيمة التي كانت فيها. ،عن هللا ويصبح إله 

بابل    ( عن خراب 23و 22لمالك في اآليتين )االمذكور في قول  (4)صورة الخراب

بقول  النبي،  إرميا  وللمسيح وكنيسته، مستوحى من سفرالمدينة العظيمة المضادة هلل

 َصْوتَ   اْلفََرحِ، َوَصْوتَ  الطََّربِ  َصْوتَ  ِمْنُهمْ  َوأُبِيدُ "الرب في سكان مدينة أورشليم: 

َراجِ  َونُورَ  َرَحى( )مفردها  األَْرِحيَةِ  َصْوتَ  اْلعَُروِس، َوَصْوتَ  اْلعَِريِس  )إر     "الس ِ

 َوِمْطَمارُ  اْلَخَرابِ  َخْيطُ  )الرب( َعلَْيَها َويَُمدُّ "ءة إشعياء النبي عن آدوم: (. ومن نبو10:25

ئَابِ  َمْسِكن ا فَتَُكونُ ... اْلَخالَءِ  ا ِللذ ِ  يَْستَِقرُّ  ُهنَاكَ ... اْلقَْفرِ  ُوُحوشُ  َوتاُلَقِي. النَّعَامِ  ِلبَنَاتِ  َودَار 

ال   ِلنَْفِسهِ  َويَِجدُ  اللَّْيلُ   (.15-11:34)إش "َمحَّ

يِسيَن َوَجِميعِ َمْن قُتَِل َعلَى األَْرِض " :يقول (24في اآلية )  ."َوفِيَها ُوِجدَ دَُم أَْنبِيَاَء َوقِد ِ

ل أن جميع األنبياء والقديسين قتلوا في مدينة روما؛ ألن اقيُ  أن ال يمكن هذ القول من

ا من  االضطهاد الكبير المنظم على المسيحيين في أنحاء اإلمبراطورية الرومانية بدء 

م( بعد كتابة سفر 305 - 428مدينة روما كان على أيام اإلمبراطور ديوكليتيانوس )

 .ية مسبقة ليوحنا عن هذا االضطهاد( هو رؤ24لذا قد يكون ما ذُكر في اآلية ) ،الرؤيا

استشهد فيها بطرس وبولس وكثير من أو قد يكون هناك دمج بين مدينة روما التي 

كما أنه  .لكتبة والفريسيين أنبياء وقديسين، وبين مدينة أورشليم التي قتل فيها االمسيحيين
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بق قد يكون هناك ربط بين الشرق والغرب في اضطهاد األنبياء والقديسين. مع كل ما س

 وكِ ُملُ  َعلَى ُمْلكٌ  لََها الَّتِي اْلعَِظيَمةُ  اْلَمِدينَةُ " التي قيل عنها ،المقبول عن هذه المدينة ،قوله

ا (18:17رؤ ) "األَْرِض  يِسيَن َوَجِميعِ َمْن " والتي قيل عنها أيض  فِيَها ُوِجدَ دَُم أَْنبِيَاَء َوقِد ِ

هو أنها ليست مدينة معينة ُوجدت في فترة زمنية معينة،  ،(24)اآلية  "قُتَِل َعلَى األَْرِض 

ية مدينة عظيمة بل هي كل وأ ،روماإن كانت مدينة بابل أو مدينة أورشليم أو مدينة 

مضادة هلل والمسيح لها ُملك على ملوك األرض، وسفكت دم األنبياء والقديسين كما 

استحلت دم شهود الرب في كل مكان زمان. إن تعدد الصور في سفر الرؤيا للشيء 

للمسيحيين الحقيقيين بضرورة الواحد المقاوم لكنيسة المسيح ومؤمنيها، هو للتأكيد 

نيستهم مهما تعددت واختلفت أشكال الصعاب واالضطهادات التي التمسك بإيمانهم وك

 يواجهونها؛ ألنه في النهاية النصر هو للمسيح وكنيستة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 276 - 
 

 حواشي 

 عشر ثامناألصحاح ال

( "مجد هللا" و"نور هللا"، هذان التعبيران دخال فيما بعد في الالهوت األورثوذكسي. وهذا 1)

 نُوٌر، ِليَُكنْ  هللاُ  َوقَالَ "ر توجد جذوره في العهد القديم، في سفر التكوين، بالقول: الالهوت حول النو

        َوقِفْ  أَيُّوُب، يَا هذَا إِلَى اُْنُصتْ " أليوب: هللا وفي سفر أيوب، بقول (،3:1" )تك نُورٌ  فََكانَ 

لْ  وفي سفر  (،15و 14:37" )أي َسَحابِهِ  نُورِ  إَِضاَءةَ  أَوْ  ا،إِلَْيهَ  هللاِ  اْنتِبَاهَ  أَتُْدِركُ . هللاِ  بِعََجائِبِ  َوتَأَمَّ

ب ِ  نُورِ  فِي فَنَْسلُكُ  َهلُمَّ  يَْعقُوَب، بَْيتَ  يَا"عن األمور التي رآها في رؤياه:  إشعياء إشعياء، بقول  "الرَّ

 نُورُ  ُهوَ  اأَنَ"(. كما توجد جذوره في العهد الجديد خاصة  عند يوحنا اإلنجيلي، بقول المسيح: 5:2)إش 

(، وبقول يوحنا اإلنجيلى 12:8)يو  "اْلَحيَاةِ  نُورُ  لَهُ  يَُكونُ  بَلْ  الظُّْلَمةِ  فِي يَْمِشي فَالَ  يَتْبَْعنِي َمنْ . اْلعَالَمِ 

 بَلْ  النُّوَر، ُهوَ  نْ يَكُ  لَمْ . بَِواِسَطتِهِ  اْلُكلُّ  يُْؤِمنَ  ِلَكيْ  لِلنُّوِر، لِيَْشَهدَ  ِللشََّهادَةِ  َجاءَ  هذَا"عن يوحنا المعمدان: 

 إِنَّ "(. وكذلك قوله: 9-7:1)يو  "اْلعَالَمِ  إِلَى آتِي ا إِْنَسانٍ  ُكلَّ  يُنِيرُ  الَِّذي اْلَحِقيقِيُّ  النُّورُ  َكانَ . ِللنُّورِ  ِليَْشَهدَ 

 بَْعٍض، َمعَ  بَْعِضنَا َشِرَكةٌ  فَلَنَا النُّوِر، فِي هُوَ  َكَما النُّورِ  فِي َسلَْكنَا إِنْ ... اْلبَتَّةَ  ُظْلَمةٌ  فِيهِ  َولَْيسَ  نُورٌ  هللاَ 

ُرنَا اْبنِهِ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َودَمُ   (.7-5:1يو 1) "َخِطيَّةٍ  ُكل ِ  ِمنْ  يَُطه ِ

( من تاريخ الدول، كل اإلمبراطوريات كانت تعتقد أنها لن تسقط بل هي باقية إلى األبد لكنها 2)

م، تبسط نفوذها على ثلث 1920المملكة البريطانية، في عام سقطت بشري ا. في القرن الماضي، كانت 

ا إنحصرت في الجزيرة البريطانية. كما أن االتحاد السوفيتي، الذي ما بين  األرض وبعد عشرين عام 

م بلغ إلى أوج مجده، إذ شملت مساحته أغلب منطقة أوراسيا وبلغ عدد الدول 1965م و1920عامي 

ا، في عام التابعة له خمس عشر دولة، غي  م، إنهار وسقط.1991ر أنه بعد ستة عشر عام 

( التجارة بالبشر هي من أقدم التجارات في تاريخ البشرية، وهي ما زالت قائمة  حتى اليوم، 3)

ا  كخطف النساء وإعمالهن في الدعارة، وكذلك خطف األطفال والمتاجرة بهم لمن ال ينجبون، وأيض 

ا قائمة حتى  أن "نفوس الناس" تعني إفساد نفوس البشر،المتاجرة باألعضاء البشرية. كما  وهذه أيض 

بشراء ضمائر البشر، إن كان بالتهديد أو  بقتل كل ما هو َخي ِر في نفوسهم إن كان بالجشع أو ،اليوم

بالوعيد لتحقيق أهداف غير إنسانية، كما في السياسات المنحرفة غير النظيفة القائمة على الدسائس 

التجارة ليست في ذاتها شريرة  وال هي صالحة . إنما هي »في هذا يقول أوغسطينوس: والمؤامرات. 

شريرة بالنسبة لألشرار الذين يسيئون استخدامها. وصالحة بالنسبة للصالحين الذين يحسنون 

 «.استخدامها

ون ( هذه الصورة التي ذكرها يوحنا للخراب الواقع من هللا على بابل المدينة العظيمة، قد تك4)

م، حتى أنهم حرثوها بالمحراث حتى ال 70صورة مدينة أورشليم بعد دمارها على يد الرومان عام 

يسكنها إنسان وال تقوم لها قائمة مرة  أخرى. وهذا الحدث رآه يوحنا وكان معروف ا لمعاصريه، وقت 

ا من فلسطين حتى روما. وقد تكون هذه ال صورة نبوءة عن كتابة  سفر الرؤيا، كما كان معروف ا أيض 

وبلغ من كثرة م، 410دمار المدينة العظيمة روما عاصمة اإلمبراطورية الرومانية التي سقطت عام 

 القتلى أن لم يعد من المستطاع دفن الجثث التي امتألت بها شوارعها.
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح التاسع عشر

َماِء بَْعَد هذَا َسِمْعُت َصْوتًا َعِظيًما ِمْن َجْمٍع  -1 َكثِيٍر فِي السَّ

ِ إِلهِنَا.هَل ِلُويَا. اْلَخالَُص َواْلَمْجدُ َواْلقُْدَرةُ لِلرَّ  قَائاِلً،  ب 

انِيَةَ اْلَعِظيَمةَ الَّتِي  -2 ألَنَّ أَْحَكاَمهُ َحٌق َوَعاِدلَةٌ، إِْذ قَْد دَاَن الزَّ

 أَْفَسَدِت األَْرَض بِِزنَاهَا، َواْنتَقََم لَِدِم َعبِيِدهِ ِمْن يَِدهَا.

 ِديَن.هَل ِلُويَا. َودَُخانُهَا يَْصَعُد إِلَى أَبَِد اآلبِ  َوقَالُوا ثَانِيَةً، -3

َوَخرَّ األَْربََعةُ َواْلِعْشُروَن َشْيًخا َواألَْربََعةُ اْلَحيََوانَاِت،  -4

 آِميَن. هَل ِلُويَا. لِِس َعلَى اْلَعْرِش قَائِلِيَن،َوَسَجدُوا هلِل اْلَجا
 

، دينونة الزانية العظيمة بعد يعني . قوله هذا"بَْعدَ هذَا": قول يوحناي (1في اآلية )

َسِمْعُت َصْوت ا " :ثم يقول .لسابقاألصحاح ا في ،ل القوى المضادة للمسيحتي تمثل كال

ا ِمْن َجْمعٍ َكثِيٍر فِي السََّماءِ    أَْجلِ  َوِمنْ  هللاِ، َكِلَمةِ  أَْجلِ  ِمنْ  قُتِلُوا الَِّذينَ "هم ". إنَعِظيم 

 لَمْ  َكثِيرٌ  َجْمعٌ " (9:7في )رؤ  ونالمذكور مهو (،9:6)رؤ  "ِعْندَُهمْ  َكانَتْ  الَّتِي الشََّهادَةِ 

 اْلعَْرِش  أََمامَ  َواقِفُونَ  َواألَْلِسنَِة، َوالشُّعُوبِ  َواْلقَبَائِلِ  األَُممِ  ُكل ِ  ِمنْ  يَعُدَّهُ، أَنْ  أََحدٌ  يَْستَِطعْ 

   ئَةٌ مِ الـ"الذين هم  "،النَّْخلِ  َسعَفُ  أَْيِديِهمْ  َوفِي بِيٍض  بِثِيَابٍ  ُمتََسْربِِلينَ  ،َحَملِ ال َوأََمامَ 

" األَْرِض  ِمنَ  اْشتُُروا الَِّذينَ ... ِجبَاِهِهمْ  َعلَى َمْكتُوب ا أَبِيهِ  اْسمُ  لَُهمُ  أَْلف ا، َوأَْربَعُونَ  َوأَْربَعَةٌ 

  (.3-1:14)رؤ 

 عبرية األصل كلمة هي"، َهل ِلُويَا" كلمة ".َهل ِلُويَا، قَائاِل  "هذا الجمع  يوحنا سمع وقد

 يوناني بحرف بنفس اللفظ العبري نص اليونانيوردت في ال "،הללו־יה"

"ἁλληλουϊά" ، ا ُكتبتكما هذه و ."َهل ِلُويَا" بحرف عربيفي الترجمة العربية  أيض 

في العهد القديم هو هللا اآلب. وقد أخذت  (יהוה)تعني "سبحوا يَْهَوْه"، و"يَْهَوهْ" الكلمة 

المتكلم باليونانية في الشتات، أي  ليهوديمن المجمع ا (1)"َهل ِلُويَا"الكنيسة هذه التسبحة 

يوحنا  سمع كما خارج فلسطين، وأدخلتها إلى القداس اإللهي وإلى كثير من صلواتها.

ِ إِلِهنَا" :ئالَ اآلب قا هللا يُسبح الجمع ب  قولهم هذا ورد في  ."اْلَخالَُص َواْلَمْجدُ َواْلُقْدَرةُ ِللرَّ

. "ἡ σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡμῶν" النص اليوناني

فة بأداة التعريف "الـ"، داللة على  هكلمات ،(12و 10:7في )رؤ كما  ،هذا التسبيح ُمعرَّ

أي  ليسألنه أنها كلمات ملوكية إلهية خاصة باهلل اآلب، الموجه له هذا التسبيح، 
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شترك "خالص" أو أي "قدرة" أو أي "ُملك" أو أي "سلطان" يخصوا أي كان، وال ي

( يُبي ِن هذا الجمع سبب تسبيحهم هذا هلل اآلب، بقولهم: 2في اآلية )و .فيهم آخر أي كان

انِيَةَ "(. وبقولهم: 7:16قولهم هذا ذُكر في )رؤ  "،ألَنَّ أَْحَكاَمهُ َحٌق َوَعاِدلَةٌ " إِْذ قَْد دَاَن الزَّ

(. وكذلك بقولهم: 3:18ذا ذُكر في )رؤ قولهم ه، "اْلعَِظيَمةَ الَّتِي أَْفَسدَِت األَْرَض بِِزنَاَها

فِيَها ُوِجدَ دَُم أَْنبِيَاَء " (24:18)رؤ كما ذُكر في  ألنه ،"ِلدَِم َعبِيِدِه ِمْن يَِدهَا      َواْنتَقََم "

يِسيَن َوَجِميعِ َمْن قُتَِل َعلَى األَْرِض   ."هُ َعبِيدُ "، وهؤالء هم "َوقِد ِ

َهل ِلُويَا. َودَُخانَُها  ،َوقَالُوا ثَانِيَة  ": الذي في السماء ( يقول يوحنا عن الجمع3في اآلية )

(، وكما قيل هناك إن 18و 9:18يق الزانية العظيمة ذُكرت في )رؤ صورة حر ".يَْصعَدُ 

إِلَى أَبَِد "هذا يشير إلى دمار المدينة الزانية العظيمة المضادة للمسيح. ثم يقولون هنا: 

لن تقوم لها قائمة مرة  أخرى حتى نهاية العالم، هذا القول ذُكر وهذا يعني أنه "، اآلبِِدينَ 

مستعارة من سفر  "،دَُخانَُها يَْصعَدُ إِلَى أَبَِد اآلبِِدينَ "(. هذه الصورة، 11:14في )رؤ 

ا لَْيال  "إشعياء النبي، بقول الرب عن آدوم:   نْ مِ . دَُخانَُها يَْصعَدُ  األَبَدِ  إِلَى. تَْنَطِفئُ  الَ  َونََهار 

 (.10:34)إش  "فِيَها يَْجتَازُ  َمنْ  يَُكونُ  الَ  اآلبِِدينَ  أَبَدِ  إِلَى. تُْخَربُ  دَْورٍ  إِلَى دَْورٍ 

ا َواألَْربَعَةُ اْلَحيََوانَاتِ "( يقول يوحنا: 4في اآلية )  هنا ".َوَخرَّ األَْربَعَةُ َواْلِعْشُروَن َشْيخ 

ااألَْربَعَةُ َواْلِعْشرُ " يوحنا آلخر مرة يذكر الذين يمثلون "الكنيسة ككل"،  "،وَن َشْيخ 

ثم  ."لُمَخلَّصةا "الخليقة التي تمثل"، األَْربَعَةُ اْلَحيََوانَاتِ "وكذلك  .لُمَخلَّصة"أي"البشرية ا

هذه الصورة مستعارة من سفر إشعياء  "،َوَسَجدُوا هللِ اْلَجاِلِس َعلَى اْلعَْرِش "يقول هنا: 

ٍ  َعلَى َجاِلس ا لسَّي ِدَ ا َرأَْيتُ "النبي، بقوله:  كما يقول عنهم: (. 1:6)إش  "َوُمْرتَِفعٍ  َعال ُكْرِسي 

هذه العبارة من المزمور بمعنى "حقًّا. سبحوا الرب"،  هذا همقول". آِميَن. َهل ِلُويَا ،قَائِِلينَ "

أي  أو "سب ِحوا الرب"، التي تبدأ بالقول "احمدوا الرب" آخر المزامير (48:106)

شترك ( توجد ليتورجيا كونية، أي عبادة جماعية كونية، ت4في اآلية ) .يَْهَوْه""سبحوا 

  ".الُمَخلَّصة "الخليقة ،فيها "البشرية الُمَخلَّصة"
 

َسب ُِحوا إلِلهِنَا، يَا َجِميَع  ٌت قَائاِلً،َوَخَرَج ِمَن اْلَعْرِش َصوْ  -5

َغاِر َواْلِكبَاِر.  َعبِيِدهِ، َواْلَخائِفِيِه، الص ِ

  قوله  ".َسب ُِحوا إِللِهنَا ،َوَخَرَج ِمَن اْلَعْرِش َصْوٌت قَائاِل  "( يقول يوحنا: 5في اآلية )

هذا ال يُبي ِن صوت َمْن هذا، غير أن هذا صوت ليس هو صوت هللا اآلب؛ ألن الصوت 

 كما فيي"، هِ لَ كما أنه ليس هو صوت الَحَمل، وإال لكان قال: "إِ ". َسب ُِحوا إِللِهنَا"يقول: 

ا ليس صوت القديسين والشهداء الذين في السماء  (.12:3)رؤ   (؛ ألن1اآلية )وهو أيض 

فََخَرْرُت أََماَم " :يوحنا يقول (10في اآلية )و (،9في اآلية ) يوحنا هذا الصوت تكلم مع



- 279 - 
 

َع إِْخَوتَِك الَِّذيَن ِعْندَُهْم َشَهادَةُ ِرْجلَْيِه ألَْسُجدَ لَهُ، فَقَاَل ِلَي اْنُظْر الَ تَْفعَْل. أَنَا َعْبدٌ َمعََك َومَ 

( يكون هذا الصوت هو صوت مخلوق 10اآلية ) في هذا القول ليوحنا من"، يَُسوعَ 

وهذا المالك هو مالك  أي مالك؛ ألن المالئكة مثلهم مثل البشر هللا هو إلههم.سماوي، 

 (.21:18ن المالك الثالث ذُكر في )رؤ رابع، أل

وخروج صوت المالك  ،(17:16)رؤ  ، كما قيل فياآلب ى هللايرمز إل"العرش" 

ألن المسيح  (؛6:4، كما قيل في )رؤ يعني أن المالئكة هم في قلب هللامن "العرش"، 

والذي يعني أن من  ،(21:3)رؤ  "َعْرِشي فِي َمِعي يَْجِلسَ  أَنْ  فََسأُْعِطيهِ  يَْغِلبُ  َمنْ "قال: 

          . والمالئكة غلبوا ألنهم اآلب واحد هللاو هوالمسيح، الذي  يغلب سيكون في قلب

س، الذي هو الشيطان، يُطَردوا من السماء كما إبلي لم يسقطوا من رتبتهم المالئكية ولم

يدل على أن المالك ُمرَسل "، َوَخَرَج ِمَن اْلعَْرِش َصْوتٌ ": هنا قول يوحناف(. 7:12)رؤ 

اسم "مالك" في اليونانية  نفيذ إرادته، ألنمن قِبل هللا إليصال مشيئته اإللهية وت

"ἀγγέλος،(. 1:1كما قيل في )رؤ  " ومعناه "ُمرَسل"، وهذا المعنى يشير إلى إرساليته

غَاِر  ،قَائاِل  " وقد سمع يوحنا المالك َسب ُِحوا إِللِهنَا، يَا َجِميَع عَبِيِدِه، َواْلَخائِِفيِه، الص ِ

َواْلَخائِِفيِه، "يعني سبحوا إله المالئكة والبشر مع ا. وقوله: هذا القول للمالك  ".َواْلِكبَارِ 

غَاِر َواْلِكبَارِ  غَارِ  اْسَمَك، َواْلَخائِِفينَ " :بالقول (18:11، ذُكر في )رؤ "الص ِ   ".َواْلِكبَارِ  الص ِ
 

َوَسِمْعُت َكَصْوِت َجْمٍع َكثِيٍر، َكَصْوِت ِميَاهٍ َغِزيَرةٍ،  -6

بُّ  ِديدَةٍ قَائاَِلً،ِت ُرُعوٍد شَ َوَكَصوْ  هَل ِلُويَا. فَإِنَّهُ َقْد َملََك الرَّ

 اإلِلُه اْلقَاِدُر َعلَى ُكل ِ َشْيٍء.

قَْد َجاَء،  الَحَملِ  لِنَْفَرْح َونَتَهَلَّْل َونُْعِطِه اْلَمْجدَ. ألَنَّ ُعْرسَ  -7

 َواْمَرأَتُهُ هَيَّأَْت نَْفَسهَا.

ِمْعُت َكَصْوِت َجْمعٍ َكثِيٍر، َكَصْوِت ِميَاٍه َغِزيَرةٍ، َوسَ ": يقول يوحنا (6في اآلية )    

( وكما قيل هناك إن هذا الصوت 2:14قوله هذا ذُكر في )رؤ  "،َوَكَصْوِت ُرُعوٍد َشِديدَةٍ 

ا َواألَْربَعَةُ "( قال يوحنا: 4في اآلية ) .هو صوت المالئكة َوَخرَّ األَْربَعَةُ َواْلِعْشُروَن َشْيخ 

وهنا يقول إنه سمع "، آِميَن. َهل ِلُويَا ،َوَسَجدُوا هللِ اْلَجاِلِس َعلَى اْلعَْرِش قَائِِلينَ . انَاتِ اْلَحيَوَ 

 المالئكة بهذا يوحنا يوسع رؤيته عن سكان السماء، بجمع ".َهل ِلُويَا"المالئكة قائلين: 

ا"و َخلَّصة"، لمُ أي "البشرية ا الكنيسة ككل"الذين يمثلون " "األربعة والعشرين شيخ 

سمع يوحنا هنا المالئكة قائلين:  كما. "الُمَخلَّصة التي تمثل "الخليقة و"األربعة حيوانات"

بُّ اإِللهُ اْلقَاِدُر َعلَى ُكل ِ َشْيءٍ " ( وكما قيل 17:11هذا القول ذُكر في )رؤ  "،قَْد َملََك الرَّ
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ي، بمعنى أن في زمن الماضي، وهذا الماضي هو ماٍض نبوأن هذا القول هو  هناك

الَحَمل َملََك منذ األزل ويُشار إليه هنا وكأنه وقع في الزمان، لتأكيد تمام ُملكه على 

هنا  ،ن قولهم هذا يشير إلى المسيحأ قيل هناك كما أنه كمااألرض وانتصار الملكوت. 

ا هذا القول للمالئكة يشير إلى المسيح؛ ألن يوحنا في اآلية ) ( سمعهم قائلين: 7أيض 

 قولهم ".َواْمَرأَتُهُ َهيَّأَْت نَْفَسَها ،قَدْ َجاءَ  الَحَملِ  نَْفَرْح َونَتََهلَّْل َونُْعِطِه اْلَمْجدَ. ألَنَّ ُعْرسَ لِ "

( العروس ستُلبس لباس العُرس الذي 8ألن في اآلية ) "، يعني "قَْد قَُرَب"؛قَْد َجاءَ " هنا 

 رس الَحَمل".لـ"عُ  يوجد ِذكر هنا ألول مرة(. 2:21سيتم في )رؤ 

صورة العُرس، هي صورة خطبة إسرائيل هلل )يَْهَوْه(. وأهم ثالثة : العهد القديمفي 

 ِلنَْفِسي َوأَْخُطبُكِ "مقاطع لهذه الصورة عند األنبياء هي عند هوشع النبي، بقول الرب: 

 َصانِعُِك، ُهوَ  بَْعلَكِ  ألَنَّ "(، وعند إشعياء النبي، بقوله بوحي الرب: 19:2)هو  "األَبَدِ  إِلَى

(، وعند حزقيال النبي الذي يصف 5:54)إش " إِْسَرائِيلَ  قُدُّوسُ  َوَوِليُّكِ  اْسُمهُ، اْلُجنُودِ  َربُّ 

(. كما أن سفر نشيد 14-8:16ما قدَّمه الرب من خيرات لبني إسرائيل كعروس له )حز 

ا للعريس يَْهَوهْ وعروسه إسرائيل. وكذلك داود الن ا األنشاد يذكر صور  بي يذكر صور 

(. غير أنه بعد أن نكث اليهود 9:44)مز  "يَِمينِكَ  َعنْ  اْلَمِلَكةُ  تِ امَ قَ "لهذا العُرس، بقوله: 

يسوع المسيح،  عهدهم مع يَْهَوْه أصبحت العروس هي إسرائيل الجديد، التي هي كنيسة

  (.5:12" ذُكر في )رؤ شخص الكنيسة. "بمعنى شخص الكنيسة

 بشخصها العروس التي هي الكنيسة صورة هي صورة العُرس،: العهد الجديدوفي 

 استعمل يسوع المسيح صورة العُرس وقدربها ومخلصها.  ،يسوع المسيح والعريس هو

   "َمعَُهمْ  َواْلعَِريسُ  يَُصوُموا أَنْ  اْلعُْرِس  بَنُو يَْستَِطيعُ  َهلْ "قوله للفريسيين: ب، في أقواله

 إِْنَسان ا السََّماَواتِ  َملَُكوتُ  يُْشبِهُ "وله في َمثل العُرس: في أمثاله، بق كذلكو .(19:2)مر 

 َملَُكوتُ  يُْشبِهُ ، وبقوله في مثل العشر عذارى: "(10-2:22)مت  "الْبنِهِ  ُعْرس ا َصنَعَ  َمِلك ا

. (13-25:1" )مت اْلَعِريِس  ِلِلقَاءِ  َوَخَرْجنَ  َمَصابِيَحُهنَّ  أََخْذنَ  َعذَاَرى، َعْشرَ  السََّماَواتِ 

(. 29:3)يو  "اْلعَِريسُ  فَُهوَ  اْلعَُروسُ  لَهُ  َمنْ "كما أن يوحنا المعمدان يقول عن يسوع: 

أن العريس هو يسوع المسيح والعروس هي الكنيسة، بقوله:  وضحبولس الرسول يُ و

ُجلَ  ألَنَّ " ا اْلَمِسيحَ  أَنَّ  َكَما اْلَمْرأَةِ  َرأْسُ  ُهوَ  الرَّ َجاُل، أَيَُّها... اْلَكنِيَسةِ  َرأْسُ  أَْيض   أَِحبُّوا الر ِ

ا اْلَمِسيحُ  أََحبَّ  َكَما نَِساَءُكمْ   َكنِيَسة   ِلنَْفِسهِ  يُْحِضَرَها ِلَكيْ ... ألَْجِلَها نَْفَسهُ  َوأَْسلَمَ  اْلَكنِيَسةَ  أَْيض 

ا  (.27-23:5)أفس  "َعْيبٍ  َوباِلَ  ُمقَدََّسة   تَُكونُ  بَلْ  ...فِيَها دَنَسَ  الَ ، َمِجيدَة   بقوله:  وأيض 

مَ  َواِحٍد، ِلَرُجل َخَطْبتُُكمْ  ألَن ِي هللاِ، َغْيَرةَ  َعلَْيُكمْ  أََغارُ  فَإِن ِي"  "ِلْلَمِسيحِ  َعِفيفَة   َعْذَراءَ  ألُقَد ِ

تُبي ِن االتحاد الكامل بين المسيح وكنيسته، وإنه  (7(. هذه الصورة في اآلية )2:11كو 2)

 ومجده وملكوته. يجعلها شريكته في قداسته وسروره
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َسب ُِحوا "، ( توجد ليتورجيا )عبادة جماعية( كونية من كل الخالئق7 -1في اآليات )

غَاِر َواْلِكبَارِ  تشترك فيها بجوقتين:  (،5" اآلية )إِللِهنَا، يَا َجِميَع َعبِيِدِه، َواْلَخائِِفيِه، الص ِ

ي أن ساكني السماوات من الصورة هنا ه .: سكان األرضالثانيةو .: سكان السماءاألولى

ويُسبحون ويُرنمون، وساكني األرض المؤمنين بيسوع المالئكة والقديسين يُصلُّون 

 .(2)المسيح يردون عليهم

 

َراُت  -8 ا نَقِيًّا بَهِيًّا، ألَنَّ اْلبَزَّ هَُو تَبَرُّ َوأُْعِطيَْت أَْن تَْلبََس بَزًّ

 اْلقِد ِيِسيَن.

 "،َوأُْعِطيَتْ "الكنيسة:  التي هي ن عروس الَحَمل،( تقول المالئكة ع8في اآلية )

بتصريف المبني للمجهول الذي يشير إلى أن الذي أعطاها هو هللا اآلب. ثم  قولهم هذا

يِسينَ " :تقول المالئكة َراُت اْلِقد ِ ا نَِقيًّا بَِهيًّا، ألَنَّ اْلبَزَّ ُهَو تَبَرُّ ذلك أنها عروس  "،أَْن تَْلبََس بَزًّ

هذا يشير إلى أن نقاوة قوله . (14:17)رؤ  "، كما ذُكر عنه فياْلُملُوكِ  َمِلكُ "الَحَمل 

" هو الكتان األبيض، ويُشير إلى البر والنقاوة  وبهاء الكنيسة هو في قديسيها؛ ألن "البَزَّ

رات القديسين بـ"بَز ٍ  " ُمعطى من هللا، يشير إلى أن بهيٍ  نقيٍ  والقداسة. وتشبيه تبرُّ

 منهم بل معطاة لهم من هللا؛ ألن الفضائل تُطلب من هللا وهو الذي يعضد فضائلهم ليست

ويُساند من يداوموا في طلبها ليحصلوا عليها. وكما أن الكنيسة عروس الَحَمل، التي هي 

ا نَِقيًّا بَِهيًّا" شخص الكنيسة، أُْعِطيَت من هللا هللا  كذلك في الدينونة سيُلبِس "،أَْن تَْلبََس بَزًّ

ِ، ُصوَرةَ  لَبِْسنَا َوَكَما" يه عدم الفساد، كما يقول بولس الرسول:قديس ا َسنَْلبَسُ  التَُّرابِي   أَْيض 

ِ  ُصوَرةَ  ُق، فَإِنَّهُ  ...السََّماِوي   أَنْ  الَبُدَّ  اْلفَاِسدَ  هذَا ألَنَّ  ...فََسادٍ  عَِديِمي األَْمَواتُ  فَيُقَامُ  َسيُبَوَّ

أن تتحلى بفضائل  لذا على الكنسية بأعضائها (.53-49:15كو 1" )فََسادٍ  َعدَمَ  يَْلبَسَ 

 المدينة العظيمة المضادة للمسيح القديسين؛ ألن ملبس أعضاء الكنيسة مغاير لملبس بابل

  (.4:17)رؤ  "َولُْؤلُؤٍ  َكِريَمةٍ  َوِحَجاَرةٍ  بِذََهبٍ  َوُمتََحل ِيَة   َوقِْرِمٍز، بِأُْرُجوانٍ  ُمتََسْربِلَة  الـ"
 

يَن إِلَى َعَشاِء ُعْرسِ  َل لَِي،َوقَا -9  الَحَمِل. اْكتُْب طُوبَى لِْلَمْدُعو ِ

اِدقَةُ. َوقَاَل،  هِذهِ هَِي أَْقَواُل هللِا الصَّ

    المتكلم في  الرابع ( رد ا على المالك8 -6بعد أن تكلمت المالئكة في اآليات )

َوقَاَل ِلَي، اْكتُْب " بقول يوحنا: (،9( يعود هذا المالك بالتكلم إلى يوحنا في اآلية )5اآلية )

يَن إِلَى َعَشاِء ُعْرِس  ِ  لعُرس هي لكل الذينالدعوة إلى هذا ا ."الَحَملِ  ُطوبَى ِلْلَمْدُعو 

وَن " (، الذين هم14:7" )رؤ الَحَملِ  "َغسَّلُوا ثِيَابَُهْم َوبَيَُّضوا ثِيَابَُهْم فِي دَِم اْلَخُروفِ  َمْدُعوُّ
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(. وهؤالء 10)اآلية "الَِّذيَن ِعْندَهُْم َشَهادَةُ يَُسوعَ" ( و14:17)رؤ  ْؤِمنُوَن"َوُمْختَاُروَن َومُ 

"َويَأْتُوَن ِمَن اْلَمَشاِرِق َوِمَن  يقول يسوع المسيح:هم من اليهود ومن األمميين، كما 

َماِل َواْلَجنُوبِ، َويَتَِّكئُوَن فِي َملَُكوِت هللاِ" (. وقوله هنا: 29:13)لو  اْلَمغَاِرِب َوِمَن الش ِ

 يُشير إلى عشاء يسوع المسيح صاحب العرس. "، الَحَملِ  "َعَشاَء ُعْرِس 

اِدقَةُ  المالك: هذا ثم يقول يوحنا هنا عن قوال هذه األ ،""َوقَاَل، هِذِه ِهَي أَْقَواُل هللاِ الصَّ

يَن إِ "بقول المالك:  ي التي ذُكرت في بداية هذه اآليةه ِ  لَى َعَشاِء ُعْرِس ُطوبَى ِلْلَمْدُعو 

(، 13:14( هي تكملة للتطويبة المذكورة في )رؤ 9هذه التطويبة في اآلية )". الَحَملِ 

ِ ُمْنذُ اآلَن".  ب  كما أنها تطويبة جديدة تضاف إلى "ُطوبَى ِلألَْمَواِت الَِّذيَن يَُموتُوَن فِي الرَّ

 (7اآلية )من  (.6-1:5التطويبات التي ذكرها يسوع المسيح على الجبل في )مت 

 .كنيستهبين التحاد الكامل بين المسيح ول "العُرس الروحي األبدي"هو " الَحَملِ  ُعْرسَ "

 ،كوت السماوات"العشاء المسياني" في مل هو "الَحَملِ  ُعْرِس  َعَشاءَ "( 9اآلية )من هنا و

 َوتَْشَربُوا لُواِلتَأْكُ " وبالتالي لجميع َمْن يؤمنون به: ي يقول عنه يسوع المسيح لتالميذهالذو

 الَ  اآلنَ  ِمنَ  إِن ِي ،لَُكمْ  َوأَقُولُ " وكذلك بقوله: (،30:22)لو  "َملَُكوتِي فِي َمائِدَتِي َعلَى

 "أَبِي َملَُكوتِ  فِي َجِديد ا َمعَُكمْ  أَْشَربُهُ  ِحينََما اْليَْومِ  ذِلكَ  إِلَى هذَا اْلَكْرَمةِ  نِتَاجِ  ِمنْ  أَْشَربُ 

الذي أسَّسه الرب يسوع المسيح يوم  سر الشكرالعشاء" هو (. وهذا "29:26)مت 

ليست  " هيالَحَملِ  ُعْرِس  َعَشاءَ " (9(. الصورة في اآلية )26الخميس قبل صلبه )مت 

كذلك صورة "العشاء المسياني"،  العُرس الروحي األبدي"، بل هيعشاء فقط صورة "

ا و  (، وكما قيل هناك20:3ؤ هاتان الصورتان ذُكرتا في )ر صورة "سر الشكر".أيض 

ا.  من الخطأ التشديد على صورةٍ واحدةٍ، بل يجب االنتباه إلى ِغنَى الصورة دائم 
 

اْنظُْر الَ تَْفَعْل. أَنَا  ِه ألَْسُجدَ لَهُ، َفقَاَل لِيَ فََخَرْرُت أََماَم ِرْجلَيْ  -10

ُسوَع. اْسُجْد َعْبٌد َمَعَك َوَمَع إِْخَوتَِك الَِّذيَن ِعْندَُهْم َشهَادَُة يَ 

ةِ.  هلِل. فَِإنَّ َشهَاَدةَ يَُسوَع هَِي ُروُح النُّبُوَّ

فََخَرْرُت أََماَم ِرْجلَْيِه ألَْسُجدَ لَهُ، فَقَاَل ِلَي "( يقول يوحنا عن المالك: 10في اآلية )

نفسه، المالك بقوله هذا هو يرفض اغتصاب الكرامة اإللهية ل ".اْسُجْد هللِ  ..اْنُظْر الَ تَْفعَْل.

 يوجد تحذير "،اْسُجْد هللِ .. اْنُظْر الَ تَْفعَْل." بقبول السجود له. في قول المالك ليوحنا:

ووصية إلِهيَّان، وهما ليسا موجَهين إلى يوحنا فقط بل إلى كل المسيحيين في كل زمان 

 كيقول المال كما .(3)ومكان، لئال يقعوا في مثل هذه االنحرافات الخاصة بعبادة المالئكة

أنهم يدل على ، قوله هذا "أَنَا َعْبدٌ َمعََك َوَمَع إِْخَوتَِك الَِّذيَن ِعْندَُهْم شََهادَةُ يَُسوعَ "ليوحنا: 

هللا" هم عبيد هللا الواحد المثلث األقانيم "اآلب" و"االبن"  "عبيدُ و .جميع ا عبيد هلل
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 ة يوحنا هنا همإخو (.1:1كما قيل في )رؤ  و"الروح القدس" المتساوون في الجوهر،

 (10في اآلية ) ، وهؤالء كما قال عنهم(9)اآلية  "الَحَملِ  َن إِلَى َعَشاِء عُْرِس وْلَمْدُعوُّ ا"

الذين عندهم شهادة "ال يعني  (10في اآلية )قوله هذا  ."الَِّذيَن ِعْندَُهْم َشَهادَةُ يَُسوعَ " هم

م شهادته لآلب بموته على الصليب، ب "يسوع نفسه يعني  بل ؛معنى أن يسوع فاعلالُمقَد ِ

وهؤالء هم الرسل والشهداء والقديسون واألنبياء  "الذين عندهم الشهادة المتعلقة بيسوع"

النفي، بمعنى أن يسوع إن كان بالدم أو بالكلمة أو ب ،الذين قدموا شهادتهم ليسوع المسيح

ةِ فَإِنَّ َشَهادَةَ يَُسوَع ِهَي " هنا قول المالككما أن  مفعول به. "شهادة  يعنيال  ".ُروُح النُّبُوَّ

يعني "الشهادة المتعلقة  بل ؛روح النبوة"، بمعنى أن يسوع فاعليسوع الذي يشهد، هي 

أن كل َمْن " سوع مفعول به. فمعنى قوله هذا هوبيسوع هي روح النبوة"، بمعنى أن ي

د يكون له روح النبوة  ."شهد بأن يسوع المسيح هو ابن هللا المتجس ِ

ةِ "رة عبا إن فُسرت بمعنى "موهبة النبوة" فال معنى لها، لكن من  "ُروُح النُّبُوَّ

عني "روح هللا". ويوحنا، كباقي تة، الترجوم والتلمود وكتب أخرى، المصادر اليهودي

الرسل والتالميذ، ذو خلفية عبرانية، لهذا فإن "روح النبوة" عنده يعني"روح هللا"، الذي 

لروح القدس". في قانون اإليمان المسيحي عند اإلقرار بالروح هو في العهد الجديد "ا

اء. وكلمة القدس يقال عنه: "الناطق )المتكلم( باألنبياء"، وبذلك هو له عالقة باألنبي

الروح القدس. ومن  " كبير للداللة علىΠ"، تبدأ بحرف "Πνεῦμα" "روح" باليونانية

إِْخَوتَِك الَِّذيَن ِعْندَهُْم َشَهادَةُ يَُسوَع. اْسُجدْ " خلفية العهد الجديد، فإن قول المالك ليوحنا:

ةِ  يعني "أن الروح القدس، روح النبوة، هو الذي  "،هللِ. فَإِنَّ َشَهادَةَ يَُسوَع ِهَي ُروُح النُّبُوَّ

أعطاك أنت وإخوتك أن تشهدوا ليسوع فاسجد هلل اآلب". بمعنى أن "الروح القدس" هو 

من خالل األنبياء، والمرسل إليهم من عند اآلب بيسوع المسيح  "روح النبوة" المتكلم

ي َجاءَ  َوَمتَى" تالميذه بقوله لهم:كما بَيَّن ذلك يسوع المسيح نفسه  ،(4)ليشهدوا له  اْلُمَعز ِ

، ُروحُ  اآلِب، ِمنَ  إِلَْيُكمْ  أَنَا َسأُْرِسلُهُ  الَِّذي ِ  "ِلي يَْشَهدُ  ُهوَ فَ  يَْنبَثُِق، اآلبِ  ِعْندِ  ِمنْ  الَِّذي اْلَحق 

رسله من اآلب على تالميذه يوم الخمسين من بعد صعوده للسماء. أوالذي  ،(26:15)يو 

"، اْسُجْد هللِ "المالك:  في هذه اآلية يوجد ذكر للثالوث األقدس اإلله الواحد، بقول

ةِ "و"، َشَهادَةُ يَُسوعَ "و  ". ُروُح النُّبُوَّ
 

َماَء مَ  -11 ْفتُوَحةً، َوإِذَا فََرٌس أَْبيَُض، َواْلَجالُِس ثُمَّ َرأَْيُت السَّ

 َعلَْيِه يُْدَعى أَِمينًا َوَصاِدقًا، َوبِاْلَعْدِل يَْحُكُم َويَُحاِرُب.

من المهم التذكير، لفهم هدف سفر الرؤيا في جميع الصور المذكورة فيه يجب إدراك 

 صور.التعليم الُمرسل، وليس من الضروري الوصول إلى تجسيم معاني ال
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بعد  رؤية جديدةقوله هذا يشير إلى وجود  ".ثُمَّ َرأَْيتُ "قول يوحنا: ي( 11اآلية )في 

( قال 2:6في )رؤ  .ألصحاحات السابقة بعد سقوط بابلالمعارك الكثيرة التي ذُكرت في ا

 َمعَهُ ْيهِ َعلَ  َواْلَجاِلسُ  أَْبيَُض، فََرسٌ  َوإِذَا فَنََظْرُت،": بعد فتح الَحَمل الختم األول يوحنا

( يقول يوحنا: 11اآلية ) وهنا في "، يَْغِلبَ  َوِلَكيْ  َغاِلب ا َوَخَرجَ  إِْكِليال ، أُْعِطيَ  َوقَدْ  قَْوٌس،

ثُمَّ َرأَْيُت السََّماَء َمْفتُوَحة ، َوإِذَا فََرٌس أَْبيَُض، َواْلَجاِلُس َعلَْيِه يُْدعَى أَِمين ا َوَصاِدق ا، "

الجالس على الفرس أبيض كان  كان (2:6في )رؤ هناك  ".َويَُحاِربُ  َوبِاْلعَْدِل يَْحكُمُ 

ا عليه وخرج بعد فتح الَحَمل الختم الجالس على الفرس  (11في اآلية ) هنا ، أمامختوم 

في . هي السماء غير المنظورةهنا "السماء" ، وغير المختوم عليه األبيض هو في السماء

يدل على أنه عدو رهيب  مما "بالقوس َحاِربُ يُ " الجالس على الفرس األبيض (2:6)رؤ 

بسيف  يَُحاِربُ " فالجالس على الفرس األبيض ، أما هنايأتي على الكنيسة من خارجها

 له أُْعِطيَ  انتصارإكليل هناك هو على رأسه كما أنه  .(15)اآلية  فيكما سيُذكر  "،فمه

 هي له.  كثيرة ُملكٍ  على رأسه تيجانفهو  (12في اآلية )، أما هنا من هللا

يُْدَعى " :هنا بقوله الجالس على الفرس أبيض يُعلن يوحنا عن صفات (11اآلية )في 

 الشَّاِهدُ " ( بتعريف المسيح نفسه بأنه14:3هاتان الصفتان ذُكرتا في )رؤ  "،أَِمين ا َوَصاِدق ا

اِدُق، األَِمينُ  "، َوبِاْلعَْدِل يَْحُكُم َويَُحاِربُ " :ه". ثم يُكمل صفاته هنا بقولهللاِ  َخِليقَةِ  بَدَاَءةُ  الصَّ

ب" أُعطيتا للمسيح في سفر الرؤيا كصفتين خاصتين ارِ حَ هاتان الصفتان "عادل" و"مُ 

 بسيف فمه يَُحاِربُ  فهو كمحاربهو و "،بِاْلعَْدِل يَْحُكمُ " عادل به؛ ألنه ابن هللا فهو كقاٍض 

فر إشعياء النبي عن المسيا، الذي قوله هذا ُمستوَحى من س .(15)اآلية  كما سيُذكر في

 ِلبَائِِسي بِاإِلْنَصافِ  َويَْحُكمُ  ِلْلَمَساِكيِن،"يَْقِضي بِاْلعَْدِل  هو المسيح، بقول الرب )يَْهَوْه(:

ما م (.4:11)إش  "َشفَتَْيهِ  بِنَْفَخةِ  اْلُمنَافِقَ  َويُِميتُ  فَِمِه، بِقَِضيبِ  األَْرضَ  َويَْضِربُ  األَْرِض،

هو يعمل على التشبه هناك  فإن على الفرس األبيض، (2:6)رؤ وكما قيل في  ،قيل أعاله

  .هو المسيح الحقيقيف هنا الفرس األبيضالجالس على . أما بالمسيح الحقيقي
 

َوَعْينَاهُ َكلَهِيِب نَاٍر، َوَعلَى َرْأِسِه تِيَجاٌن َكثِيَرةٌ، َولَهُ اْسٌم  -12

َحدٌ إِ  
 الَ هَُو.َمْكتُوٌب الَ يَْعِرُفهُ أَ

 َوهَُو ُمتََسْربٌِل بِثَْوٍب َمْغُموٍس بِدٍَم، َويُْدَعى اْسُمُه َكلَِمَة هللِا. -13

بقوله:  (11اآلية )في  الجالس على الفرس أبيضيوحنا شكل  يصف (12في اآلية )

في وصف  (18:2في )رؤ و( 14:1هذا الوصف ذُكر في )رؤ  ،"َوَعْينَاهُ َكلَِهيِب نَارٍ "

 لجالس على الفرس األبيضا َملبس (12في اآلية ) . كما يصف يوحنااإلنسانشبه ابن 

. كلمة "تيجان" تعنى "تيجان ملوكية". وقوله "تيجان "َوَعلَى َرأِْسِه تِيَجاٌن َكثِيَرةٌ "قول: ب
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في )رؤ  كثيرة"، يشير إلى عظمته ملوكيته وسموه على الجالس على الفرس األبيض

ُمعطى له من هللا  يقي الذي على رأسه إكليل انتصار واحدالمتشبه بالمسيح الحق (2:6

عة تيجان ملوكية على "التنين"، الشيطان، الذي على رؤوسه السبع سب. ووهو ليس له

الذي على قرونه  ،المسيحضد على الوحش الطالع من البحر،  وكذلك .(3:12)رؤ 

ا على .(2:13شرة عشرة تيجان ملوكية )رؤ الع رض والممالك كل ملوك األ وأيض 

  (.14:17)رؤ  "اْلُملُوكِ  َوَمِلكُ  األَْربَابِ  َربُّ " ألنه ،األرضية

االسم  هذا ".َولَهُ اْسٌم َمْكتُوٌب الَ يَْعِرفُهُ أََحدٌ إِ الَ ُهوَ " في وصف َملبسه: يقول كما

إلى عدم إمكانية إدراكه، ذلك أن عدم معرفة اسم شخص هو  يد لو مكتوب على تيجانه،

، كما جاء في فة اسم شخص هي معرفة للشخص بشخصهدراك له؛ ألن معرعدم اإل

 آبَائُِكمْ  إِلهُ  لَُهمْ  َوأَقُولُ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي إِلَى آتِي أَنَا َها ،هللِ  ُموَسى فَقَالَ " الكتاب المقدس:

 أَْهيَهْ  الَِّذي أَْهيَهِ  ِلُموَسى هللاُ  الَ فَقَ  .َلُهمْ  أَقُولُ  فََماذَا ،اْسُمهُ  َما ِلي قَالُوا فَإِذَا. إِلَْيُكمْ  أَْرَسلَنِي

)بمعنى أكون الذي أكون، كما ورد في الترجمة السبعينية اليونانية للعهد القديم العبري(. 

هللا اآلب ال  ألنو؛ (14و13:3)خر " إِلَْيُكمْ  أَْرَسلَنِي أَْهيَهْ  ،إِْسَرائِيلَ  ِلبَنِي تَقُولُ  هَكذَا َوقَالَ 

لسماء أو ممن في ا ،فإن اسمه ال يعرفه أحد ،في جوهره وفي الهوتهيُعرف يُدرك وال 

في الالهوت األرثوذكسي جوهر هللا غير مدرك وغير  .على األرض أو تحت األرض

 هللا فقط. ىووالبشر، أما ما هو مدرك فهو قُ  معروف وهو سر بالنسبة للمالئكة

تََسْربٌِل بِثَْوٍب َمْغُموٍس بِدٍَم، َوُهَو مُ " وصف َملبسه بقوله: يوحنا يُكمل (13في اآلية )

الذي لبسه  -يسوع المسيح -يُشير إلى جسد كلمة هللا "الثوب" ".َويُْدعَى اْسُمهُ َكِلَمةَ هللاِ 

كثوب عند تجسده آتي ا ليسفك دمه لفداء البشر، والذي اكتسى بالدم يوم صلبه. كما أن هذه 

تصار الرب على أعدائه والذي داس الصورة هنا مستوحاة من سفر إشعياء النبي، بان

 فَُرشَّ . بِغَْيِظي َوَوِطئْتُُهمْ  بِغََضبِي، فَدُْستُُهمْ "بغضبه شعوب األمم المقاومة له، بقول الرب: 

 قَدْ  َمْفِدي ِيَّ  َوَسنَةَ  قَْلبِي، فِي النَّْقَمةِ  يَْومَ  ألَنَّ . َمالَبِِسي ُكلَّ  فَلََطْختُ  ثِيَابِي، َعلَى َعِصيُرُهمْ 

 وهذا القول للرب منذ أيام إشعياء النبي كانت التقاليد اليهودية، أي (.3:63" )إش تَتْ أَ 

الترجوم، تفهمه بأنه نبؤة عن الدينونة التي يُجريها المسيا، المسيح. هذه الصورة عند 

  (.15إشعياء سترد عن المسيح في اآلية )

الذي هو  (11اآلية )في  يضعلى الفرس األب جالسال( يقول يوحنا عن 12في اآلية )

َويُْدَعى "(: 13ثم يقول عنه في اآلية )"، لَهُ اْسٌم َمْكتُوٌب الَ يَْعِرفُهُ أََحدٌ إِ الَ ُهوَ ": المسيح

في بشارته، قائال :  يوحنا كما كتب ،ألنه من البدء لم يكن يُعرف اسمه ".اْسُمهُ َكِلَمةَ هللاِ 

" هللاِ  ِعْندَ  اْلبَْدءِ  فِي َكانَ  هذَا. ، وكان الكلمة هللا"في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند هللا

 في بشارته، قائال : يوحنا ايض ا كما كتبأما بعد التجسد فقد ُعرف،  .(2و1:1)يو 
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ا اآلِب، ِمنَ  ِلَوِحيدٍ  َكَما َمْجد ا َمْجدَهُ، َوَرأَْينَا بَْينَنَا، َوَحلَّ  َجَسد ا َصارَ  َواْلَكِلَمةُ "  َمة  نِعْ  َمْملُوء 

 (،ὁ λόγος τοῦ θεοῦ) "هللاِ  َكِلَمةُ " كما هنا. إن اسم المسيح إن كان (14:1" )يو َوَحقًّا

(، فهو ال يشير إلى جوهر ὁ κυριὁς) "الرب" أم "السيد" (14:3)رؤ  في كماأو كان 

ا "ابن هللا"  المسيح، بل يشير إلى عمله بأنه الديان األخير؛ ألن من اسماء المسيح أيض 

 إلنسان". و"ابن ا

َوُهَو ُمتََسْربٌِل بِثَْوبٍ " (13في اآلية ) على الفرس األبيض جالسول يوحنا عن الفي ق

: صورة عسكرية، وهي األولىتوجد صورتان، ". َمْغُموٍس بِدٍَم، َويُدَْعى اْسُمهُ َكِلَمةَ هللاِ 

بالدم صورة َملك حاَرب وقاتَل أعداءه حتى أصبح ثوبه العسكري الذي يلبسه مغموس ا 

: صورة كهنوتية، وهي صورة رئيس الكهنة الثانيةمن كثرة األعداء الذين قتلهم. و

بمالبسه البيضاء التي انغمست بدم الذبيحة التي يقدمها من أجل رفع خطيئته وخطيئة 

الشعب العبراني. وهذه الصورة ترمز إلى المسيح الذي هو رئيس الكهنة األوحد الذي 

ا إلى ذ بيحة يسوع المسيح، َحَمل هللا اآلب، الذي قدم نفسه برضاه بال خطيئة. وأيض 

 ذبيحة  حية  على الصليب من أجل رفع خطايا العالم.
 

َماِء َكانُوا يَْتبَُعونَهُ َعلَى َخْيل بِيٍض،  -14 َواألَْجنَادُ الَِّذيَن فِي السَّ

ا أَْبيََض َونَقِيًّا.  الَبِِسيَن بَزًّ

ْيٌف َماٍض، لَِكْي يَْضِرَب بِِه األَُمَم. َوهَُو َوِمْن َفِمِه يَْخُرُج سَ  -15

َسيَْرَعاهُْم بَِعًصا ِمْن َحِديٍد، َوهَُو يَدُوُس َمْعَصَرةَ َخْمِر 

 َسَخِط َغَضِب هللِا اْلقَاِدِر َعلَى ُكل ِ َشْيٍء.

َولَهُ َعلَى ثَْوبِِه َوَعلَى فَْخِذهِ اْسٌم َمْكتُوٌب، َملُِك اْلُملُوِك َوَربُّ  -16

 األَْربَاِب.

: (11في اآلية ) على الفرس األبيض جالسال عن ( يقول يوحنا14في اآلية )

ا أَْبيََض َونَِقيًّا"  ".َواألَْجنَادُ الَِّذيَن فِي السََّماِء َكانُوا يَتْبَعُونَهُ َعلَى َخْيل بِيٍض، الَبِِسيَن بَزًّ

ترمز  "،بِيِض الْ  لُ َخيْ "الْ و (.11"السماء" هي السماء غير المنظورة، كما قيل في اآلية )

إلى الحرب واالنتصار. الصورة هنا هي صورة جنود على خيل يتبعون ملكهم وقد 

خرجوا لينتصروا؛ ألن لون خيلهم أبيض كلون فرس ملكهم الذي أدان وانتقم من الزانية 

التي هي كل مدينة مضادة للمسيح. وهؤالء األجناد قد تطهروا (، 2العظيمة )اآلية 

، وعالمة طهارتهم كما على الفرس األبيض جالساليتبعون  وا مستعدين للحربوخرج

ا أَْبيََض َونَِقيًّا"يقول يوحنا هنا:  ألن نصرة هللا تتطلب الطهارة. مثل هذه "؛ الَبِِسيَن بَزًّ
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 ُسوايُنَج ِ  لَمْ  َساْرِدسَ  فِي قَِليلَةٌ  أَْسَماءٌ  ِعْندَكَ " المسيح: بقول (4:3)رؤ  الصورة ذُكرت في

  ".ُمْستَِحقُّونَ  ألَنَُّهمْ  بِيٍض  ثِيَابٍ  فِي َمِعي فََسيَْمُشونَ  ثِيَابَُهْم،

صورة  :األولى. (4:14( توجد صورتان كما في )رؤ 14و13) يتينفي اآل

ا "عسكرية، هذه الصورة قد تكون صورة الجنود الذاهبين إلى الحرب     الَبِِسيَن بَزًّ

 "اْلُملُوكِ  َوَمِلكُ  األَْربَابِ  َربُّ "( و9:1)إش  "اْلُجنُودِ  َربُّ "ملكهم ويتبعون " أَْبيََض َونَِقيًّا

وهؤالء الجنود الذين في السماء، قد يكونوا المالئكة األطهار الذين  (.14:17)رؤ 

ٍ  بَِكتَّانٍ  ُمتََسْربِلُونَ " الذين رآهم يوحنا خرجوا من السماء ٍ  نَِقي  (، أو قد 6:15)رؤ " َوبَِهي 

ُسوا َمَع الن َِساِء ألَنَُّهمْ  لَمْ  الَِّذينَ "لقديسون يكونوا ا (، ومختاري 4:14)رؤ  "ُمتَبَتِلُونَ  لَْم يَتَنَجَّ

 َوأََمامَ  اْلعَْرِش  أََمامَ  َواقِفُونَ الْ "هللا من والشهداء الذين بيضوا ثيابهم التي هي أنفسهم بدمهم 

. وقد خرجوا جميعهم ليدينوا ويحاربوا (9:7)رؤ  "بِيٍض  بِثِيَابٍ  ُمتََسْربِِلينَ َحَمِل، الْ 

كما  (.18ر وعبد، وصغير وكبير )اآلية وينتصروا بأعمالهم على قواد، وأقوياء، وكل ح

على  ؤمنيها الخارجة مستعدة والمنتصرةأن هذه الصورة قد تكون صورة الكنيسة بم

ابِ  ثِيَاب ا َسيَْلبَسُ  فَذِلكَ  يَْغِلبُ  َمنْ " الشيطان، كما قال المسيح  (. 5:3)رؤ  "يض 

: صورة كهنوتية، وهي صورة الكهنة في العهد القديم الذين كانوا يستعدون الثانيةو

كما (. 17:44)حز  بلبس المالبس البيضاء(، 35و34:8بل تقديم الذبيحة )ال بالتَطهُّر ق

( أن القديسين والشهداء واقفون بثياب بيض لطهارتهم أمام 14و13:7في )رؤ ذُكر 

بدم الَحَمل المسفوك على  م الَحَمل، وقد تطهَّروا بغسل ثيابهم وتبييضهاالعرش وأما

يقَِة اْلعَِظيَمِة، َوقَْد َغسَّلُوا ... اْلُمتََسْربِلُوَن بِالث ِيَاِب اْلبِيِض "، الصليب الَِّذيَن أَتَْوا ِمَن الض ِ

 ورة ككهنة العهد القديم الذين تحمروهم بهذه الص "،اْلَحَملِ ثِيَابَُهْم َوبَيَُّضوَها ثِيَابَُهْم بِدَِم 

مونها.  ثيابهم البيضاء من دم الذبيحة التي  هي صورة  (14)الصورة في االية يقد ِ

( أن يسوع 6و 5:1كر في )رؤ ذُ  ، ألنهكهنوتيةالصورة وال عسكريةالصورة ال ،مزدوجة

 ".أَبِيهِ  هللِ  َوَكَهنَة   ُملُوك ا لَنَاَوَجعَ  بِدَِمِه، َخَطايَانَا ِمنْ  َغسَّلَنَا َوقَدْ  أََحبَّنَا،المسيح "

َوِمْن فَِمِه ": (11في اآلية ) على الفرس األبيض جالسال عن ( يقول يوحنا15في اآلية )

 َماٍض  َسْيفٌ "( ذُكر أن "شبه ابن اإلنسان" هو الذي 16:1في )رؤ  ".يَْخُرُج َسْيٌف َماٍض 

كلمة هللا  -ناك إن "شبه ابن اإلنسان" هو المسيحوكما قيل ه "،فَِمهِ  ِمنْ  يَْخُرجُ  َحدَّْينِ  ذُو

يرمز إلى كلمتة القاطعة. ثم يقول يوحنا هنا:  الذي يخرج من فمه السيف اآلب، وأن

م"، هم الوثنيون غير اليهود المؤمنون مَ في الكتاب المقدس "األُ  ".ِلَكْي يَْضِرَب بِِه األَُممَ "

ع المسيح والُمضطِهدون لمؤمنيه ولكنيسته، باهلل. أما هنا فهم غير المؤمنين بالرب يسو

ا ِمْن َحِديدٍ "هنا:  قولكما ي إن كان من اليهود أو غيرهم من الشعوب.  "،َسيَْرَعاُهْم بِعَص 

َوُهَو يَدُوُس َمْعَصَرةَ َخْمِر َسَخِط َغَضِب " :هنا قولثم ي(. 27:2ذُكر في )رؤ  قوله هذا
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في شدة عقابه، ال إلى انتقامه،  اآلب إلى عدل هللا انريشي "،هللاِ  َغَضبِ "وَ  "َسَخطِ " ".هللاِ 

كما يقول  -المسيح -، ألن هللا اآلب أعطى الدينونة لالبن(20:14ذُكر في )رؤ كما 

َمْعَصَرِة " .(22:5)يو  "ِلالْبنِ  الدَّْينُونَةِ  ُكلَّ  أَْعَطى قَدْ  بَلْ  أََحد ا، يَِدينُ  الَ  اآلبَ  ألَنَّ " :يسوع

قوله: "القادر على كل شيء"، ذُكر و(. 20و19:14في )رؤ  تذُكر "عَِظيَمةِ َغَضِب هللاِ الْ 

 (. 8:1ذُكر في )رؤ  "،اْلقَاِدِر َعلَى ُكل ِ َشْيءٍ "كما أن قوله: (. 8:1في )رؤ 

َولَهُ َعلَى ثَْوبِِه َوَعلَى فَْخِذِه اْسٌم َمْكتُوٌب، َمِلُك اْلُملُوِك "( يقول يوحنا: 16في اآلية )

قوله هذا ال يعني أن االسم مكتوب على كل ٍ من الثوب والفخذ، بل يعني ". األَْربَابِ َوَربُّ 

هذه الصورة ب .ذي يكون على الفخذ عند الجلوسأن االسم مكتوب على طرف الثوب ال

 فخذ الثوب الذي على يكون على" َمِلُك اْلُملُوِك َوَربُّ األَْربَابِ "االسم المكتوب  فإن

ا والفرس  جالس علىالالفارس   )على الفخذ( لكل ناظر إليه. كما أن هذا الموضعظاهر 

في  أن ، وكما ذُكر(21-17في اآليات ) ألن هناك حرب قادمة ؛السيف هو موضع

 .صورة الجنود الذاهبين إلى الحرب (14و13) يتيناآل

ِلَمةَ كَ       َويُْدَعى اْسُمهُ "( قال يوحنا عن الجالس على الفرس األبيض: 13في اآلية )

)رؤ   وفي"، َمِلُك اْلُملُوِك َوَربُّ األَْربَابِ ": ( يقول عن اسمه16وهنا في اآلية ) "،هللاِ 

من هذه األقوال  "،َربُّ األَْربَاِب َوَمِلُك اْلُملُوكِ  ...الَحَملُ " ( قال المالك ليوحنا أن14:17

 ".ُك اْلُملُوِك َوَربُّ األَْربَابِ َملِ ، وَ َكِلَمةَ هللاِ  الَحَملُ " فإن الراكب على الفرس األبيض هو

يشير إلى انتصار ملكوت هللا  ،"َمِلُك اْلُملُوِك َوَربُّ األَْربَابِ " وهذا االسم الذي لكلمة هللا

 المزمع، الذي هو مضمون سفر الرؤيا. 
 

َوَرأَْيُت َمالًَكا َواِحدًا َواقِفًا فِي الشَّْمِس، فََصَرَخ بَِصْوٍت  -17

َماِء، َعِظيٍم قَائِ  الً لَِجِميِع الطُّيُوِر الطَّائَِرةِ فِي َوَسِط السَّ

 هَلُمَّ اْجتَِمِعي إِلَى َعَشاِء اإلِلِه اْلَعِظيِم.

اٍد، َولُُحوَم أَْقِويَاَء،  -18 لَِكْي تَْأُكلِي لُُحوَم ُملُوٍك، َولُُحوَم قُوَّ

ا َوَعْبدًا،  َولُُحوَم َخْيل َواْلَجالِِسيَن َعلَْيهَا، َولُُحوَم اْلُكل ِ  ُحرًّ

 َصِغيًرا َوَكبِيًرا.

(، توجد معركة عظيمة بين الجالس على الفرس األبيض 21-17في اآليات )

وبين الوحش وملوك األرض وجنودهم، غير أن هذه  (11اآلية )المذكور في  وأجناده

(. بعض 20المعركة ليست هي األخيرة؛ ألن هناك حرب أخرى في األصحاح )

إن الحرب المذكورة هنا في هذه اآليات هي معركة َهْرَمَجدُّون المذكورة المفسرون قالوا 
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(. وبعض آخر قالوا إن 16(، التي لم تُذَكر أحداثها في األصحاح )16:16في )رؤ 

( بعد األلف سنة التي سيملك 20معركة َهْرَمَجدُّون هي المعركة المذكورة في األصحاح )

الشيطان من سجنه. أيًّا كان من هذه األقوال، فإن  ل  فيها المسيح، والتي بعد أن تتم يُحَ 

تعدد الصور في سفر الرؤيا للشيء الواحد المقاوم لكنيسة المسيح ومؤمنيها، هو للتأكيد 

للمسيحيين الحقيقيين بضرورة التمسك بإيمانهم وكنيستهم مهما تعددت واختلفت أشكال 

ية النصر هو للمسيح وكنيسته. الصعاب واالضطهادات التي يواجهونها؛ ألنه في النها

سفر الرؤيا كتاب أمل ورجاء وانتصار ومضمونه هو االنتصار النهائي لملكوت هللا، 

سفر الرؤيا ويجب أن تفهم بمعناها المقصود في السفر. كلمة  وهذه هي أخروية

" )إسخاتولوجيا(، وأخروية سفر الرؤيا تعني ما εσχατολογία""أخروية" باليونانية 

 انظر المدخل. ق بالعالم اآلتي وبمصير اإلنسان ما بعد الموت،هو متعل

أن هناك  أي "،َواقِف ا فِي الشَّْمِس  َوَرأَْيُت َمالَك ا َواِحد ا"( يقول يوحنا: 17في اآلية )

يكون في السماء "، َواقِف ا فِي الشَّْمِس " وكون هذا المالكمالئكة أخرى سيراها. 

ا المنظورة؛ ألن الشمس موجودة في ها. وهذا يشير إلى أن عمل هذا المالك سيكون ظاهر 

ا من الجميع كالشمس. ثم يقول يوحنا:  وهذا يشير إلى  "،فََصَرَخ بَِصْوٍت َعِظيمٍ "ومنظور 

(. وهذا الذي سيقوله هو 2:18أن ما سيقوله المالك ال بُد من حدوثه، كما ذُكر في )رؤ 

المسيح   نتصار الجديد الذي سيتم لمملكة (، الذي هو اال18و17المذكور هنا في اآليتين )

قَائاِل  ِلَجِميعِ الطُّيُوِر الطَّائَِرةِ فِي َوَسِط " الشر. وقد سمع يوحنا هذا المالك ضد قوى

 اآلكلة الجوارح"طيور السماء"، هي  ".السََّماِء، َهلُمَّ اْجتَِمِعي إِلَى َعَشاِء اإِللِه اْلعَِظيمِ 

 اإِللهُ َعَشاءُ : ". قوله"ِلَكْي تَأُْكِلي لُُحومَ " (18اآلية ) ا في، ألنه قيل لهم القتلىولح

(، "المجتمعون ليصنعوا حرب ا" 18يشير إلى دينونة الفئات المذكورة في اآلية )"، اْلعَِظيمُ 

(، في آخر 19( "الجالس على الفرس" )اآلية 17( مع "اإلله العظيم" )اآلية 19)اآلية 

، هو مقابل "عشاء عرس الَحَمل" هنا الذي للدينونة األبدية الدهر الحاضر. وهذا العشاء

 (، الذي هو للحياة األبدية. 9)اآلية  ، المذكور في)العشاء المسياني(

اٍد، "( يقول المالك لطيور السماء: 18في اآلية ) ِلَكْي تَأُْكِلي لُُحوَم ُملُوٍك، َولُُحوَم قُوَّ

اَولُُحوَم أَْقِويَاَء، َولُُحوَم َخْيل  ا َوَكبِير  ا َوَعْبد ا، َصِغير   ".َواْلَجاِلِسيَن َعلَْيَها، َولُُحوَم اْلُكل ِ ُحرًّ

وهذا يُشير إلى أن عدد القتلى سيكون عظيما جد ا في هذه المعركة. "الملوك" و"القواد" 

َمِلُك " ، الذي هو المسيحوالمقاومون لإلله العظيممثلون القوى األرضية و"األقوياء"، ي

ا الذين قبلوا، الذين سيُدانون(16اآلية ) "وِك َوَربُّ األَْربَابِ اْلُملُ  تُْصنَُع َلُهْم " أن . وهم أيض 

وله: "لحوم خيل (. ق16:13)رؤ  "َعلَى يَِدِهِم اْليُْمنَى أَْو َعلَى َجْبَهتِِهمْ  )الوحش( ِسَمةٌ 

الذين  قوياء""الملوك" و"القواد" و"األ عني رجال الحرب، وهم أتباعي والجالسين عليها"
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ا" قولهويعملون على محاربة الكنيسة ومؤمنيها.  ا َوَكبِير  (. 18:11ذُكر في )رؤ  "َصِغير 

 فَهَكذَا آدََم، اْبنَ  يَا َوأَْنتَ "( مستوحاة من قول الرب لحزقيال النبي: 18الصورة في اآلية )

بُّ  السَّي ِدُ  قَالَ   ِمنْ  اْحتَِشدُوا َوتَعَالَْوا، اْجتَِمعُوا، اْلبَر ِ  ُوُحوِش  َوِلُكل ِ  َجنَاحٍ، ُكل ِ  ِلَطائِرِ  قُلْ  الرَّ

 اْلَجبَابَِرةِ  لَْحمَ  تَأُْكلُونَ ... َعِظيَمة   ذَبِيَحة   لَُكْم، ذَابُِحَها أَنَا الَّتِي ذَبِيَحتِي إِلَى ِجَهٍة، ُكل ِ 

 َواْلَجبَابَِرةِ  َواْلَمْرَكبَاتِ  اْلَخْيلِ  نَ مِ  َمائِدَتِي عَلَى فَتَْشبَعُونَ ... األَْرِض  ُرَؤَساءِ  دَمَ  َوتَْشَربُونَ 

بُّ  السَّي ِدُ  يَقُولُ  اْلَحْرِب، ِرَجالِ  َوُكل ِ  (. في سفر الرؤيا المتكلم هو 20-17:39)حز  "الرَّ

هو إنسان،  وتوبال ماشك روش رئيس جوجعلى  تَنَبأأما في سفر حزقيال فالمُ مالك، 

( هي صورة هجومية 18ستعارية في اآلية )واالثنان تكلما بأمر من هللا. الصورة اال

 بدأت بإهالك العظماء والمتكبرين، وتُختَم بالكشف عن شدة الهالك الذي يلحق بهم.
 

َوَرأَْيُت اْلَوْحَش َوُملُوَك األَْرِض َوأَْجنَاَدهُْم ُمْجتَِمِعيَن  -19

 .لِيَْصنَُعوا َحْربًا َمَع اْلَجالِِس َعلَى اْلفََرِس َوَمَع ُجْنِدهِ 

انِِع قُدَّاَمهُ  -20 ِ اْلَكذَّاِب َمَعهُ، الصَّ فَقُبَِض َعلَى اْلَوْحِش َوالنَّبِي 

اآليَاِت الَّتِي بِهَا أََضلَّ الَِّذيَن قَبِلُوا ِسَمةَ اْلَوْحِش َوالَِّذيَن 

َسَجدُوا لُِصوَرتِِه. َوطُِرَح االْثنَاِن َحيَّْيِن إِلَى بَُحْيَرِة النَّاِر 

 ةِ بِاْلِكْبِريِت.اْلُمتَّقِدَ 

َواْلبَاقُوَن قُتِلُوا بَِسْيِف اْلَجالِِس َعلَى اْلفََرِس اْلَخاِرِج ِمْن  -21

 فَِمِه، َوَجِميُع الطُّيُوِر َشبَِعْت ِمْن لُُحوِمِهْم.

 جالسلتصنع حرب ا مع ال( يُكشف عن قوى الشر التي اجتمعت 20و19في اآليتين )

َوَرأَْيُت اْلَوْحَش َوُملُوَك "( يقول يوحنا: 19ة )اآلي في .وجندهاألبيض  على الفرس

الذي هو  ،لمسيح"هو "ضد او "الوحش البحري""الوحش"، هو  ".األَْرِض َوأَْجنَادَهُمْ 

"الوحش السياسي". و"ملوك األرض"، هم أتباع "الوحش" مقاومو الجالس على الفرس 

 ِسْفرِ  فِي َمْكتُوبَة   أَْسَماُؤُهمْ  لَْيَستْ  الَِّذينَ " و"أجنادهم"، هم الساكنون على األرضاألبيض. 

ُمْجتَِمِعيَن ِليَْصنَعُوا َحْرب ا "(. ثم يقول يوحنا هنا عن قوى الشر هذه: 8:17)رؤ  "اْلَحيَاةِ 

هذه المعركة هي المعركة األخيرة للوحش ولملوك ". َمَع اْلَجاِلِس َعلَى اْلفََرِس َوَمَع ُجْنِدهِ 

(، الذين سيحاربون ابن 14:17رض، المذكورين في )رؤ األرض وللساكنين على األ

(، لكن ابن 14:16)رؤ  "ذِلَك اْليَْوِم اْلعَِظيِم هللِ اْلقَاِدِر َعلَى ُكل ِ َشْيءٍ "اإلنسان في 

اآلية  (؛ ألن في 14:17)رؤ  "يَْغِلبُُهْم، ألَنَّهُ َربُّ األَْربَاِب َوَمِلُك اْلُملُوكِ " -لالَحمَ  -اإلنسان

ِ اْلَكذَّاِب َمعَهُ"يقول يوحنا: ( 20) قُبض"، هو قوله "ف ".فَقُبَِض َعلَى اْلَوْحِش َوالنَّبِي 
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وهذا يعني أن  ،العمل هو عمل إلهي هذا ي يشير إلى أنالذ بتصريف المبني للمجهول

وعلى "النبي  لديان، هو الذي قَبض على "الوحش"الراكب على الفرس، ابن اإلنسان ا

"الوحش الطالع من البَر"، وهو "المسيح الكذاب" و"الوحش الكذاب"، الذي هو 

انِعِ قُدَّاَمهُ " . قول يوحنا هنا عن النبي الكذابالروحي" اآليَاِت الَّتِي  الوحش(قُدام ) الصَّ

 (.14و13:16ذُكر في )رؤ  "،بَِها أََضلَّ الَِّذيَن قَبِلُوا ِسَمةَ اْلَوْحِش َوالَِّذيَن َسَجدُوا لُِصوَرتِهِ 

 ُهوَ  ...َرأَْيتَ  الَِّذي اْلَوْحشُ "( قال واحد من المالئكة السبعة ليوحنا: 8:17 )رؤ في

(؛ ألن 20وهذا تحقق هنا في اآلية )، "اْلَهالَكِ  إِلَى َويَْمِضيَ  اْلَهاِويَةِ  ِمنَ  يَْصعَدَ  أَنْ  َعتِيدٌ 

بَُحْيَرةِ النَّاِر اْلُمتَِّقدَةِ ُطِرَح االثْنَاِن َحيَّْيِن إِلَى "يوحنا يقول عن الوحش والنبي الكذاب: 

والنبي الكذاب لن  ،المسيح ضد الذي هو يشير إلى أن الوحش، هنا قوله هذا ".بِاْلِكْبِريتِ 

 بَُحْيَرةِ  فِي ُطِرحَ  ...َوإِْبِليسُ "( 10:20، كما سيُذُكر في )رؤ يُعذبان يموتا بل سيظال حيَّْين

ا َوَسيُعَذَّبُونَ . اْلَكذَّابُ  َوالنَّبِيُّ  اْلَوْحشُ  َحْيثُ  َواْلِكْبِريِت، النَّارِ  ". اآلبِِدينَ  أَبَدِ  إِلَى َولَْيال   نََهار 

ا بتصريف المبني للمجهول الذي يشير إلى أن ،"ُطِرَح االثْنَانِ " قوله ابن  هو أيض 

في  "النار والكبريت" ذُكرتا تهما.شير إلى دينوني وهذا ،الذي طرحهماهو  لدياناإلنسان ا

 "،النَّاِر اْلُمتَِّقدَةِ بِاْلِكْبِريتِ  بَُحْيَرةَ " العهد الجديد تذكر (. هنا ألول مرة في10:14)رؤ 

على "الجحيم" هو مكان عقاب الموتى الخطاة، والذي يملك وصورة الجحيم.  هي وهذه

 .(18:1كما ذُكر في )رؤ  "ٱْلَمْوِت َو اْلَجِحيمِ  َمفَاتِيحَ "الجحيم هو المسيح الذي يملك 

 المسيح والنبي الكذاب، وهو الذي يدينهما.  ضد يملك على الذي هو المسيح فإن التاليب

َواْلبَاقُوَن قُتِلُوا بَِسْيِف اْلَجاِلِس َعلَى اْلفََرِس اْلَخاِرجِ ِمْن "( يقول يوحنا: 21في اآلية )

 َسْيفُ "(. و19)المذكورون اآلية "، األَْرِض َوأَْجنَادَُهمْ  ُملُوكُ ""الباقون"، هم  ".فَِمهِ 

َوَجِميُع "(. ثم يقول يوحنا هنا: 15ذُكر في اآلية )" اْلَجاِلِس َعلَى اْلفََرِس اْلَخاِرجِ ِمْن فَِمهِ 

 وهذا يدل على كثرة الذين قُتِلوا من الملوك وأجنادهم،  "،الطُّيُوِر َشبِعَْت ِمْن لُُحوِمِهمْ 

لم يكن هناك طير واحد لم يشبع. حتى أنه مع كثرة طيور السماء التي أكلت من لحومهم 

( مستوحاة من سفر إرميا النبي في بني إسرائيل الذين قاوموا هللا بعدم حفظهم 21اآلية )

 َمُشوَرةَ  َوأَْنقُضُ "ل" إله الكنعانيين، بقول الرب: عْ العهد الذي قطعوه معه وعبدوا الوثن "بَ 

 طَاِلبِي َوبِيَدِ  أَْعدَائِِهمْ  أََمامَ  بِالسَّْيفِ  يَْسقُُطونَ  لُُهمْ َوأَْجعَ  اْلَمْوِضعِ، هذَا فِي َوأُوُرَشِليمَ  يَُهوذَا

 (.7:19)إر  "األَْرِض  َوِلُوُحوِش  السََّماءِ  ِلُطيُورِ  أُْكال   ُجثَثَُهمْ  َوأَْجعَلُ  نُفُوِسِهْم،

الذي هو انتصار  -هللا الكلمة -( يعلن سفر الرؤيا انتصار المسيح22و21في اآليتين )

 وانتصار هللا الروح القدس، بمعنى انتصار هللا الواحد المثلث األقانيم. وكما سبق هلل اآلب 

 .لرؤيا الذي هو انتصار ملكوت هللاالقول إن هذا هو مضمون سفر ا
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 حواشي 

 عشر تاسعاألصحاح ال

 كرت هنالم تُذكر في كل أسفار العهد الجديد سوى هنا في سفر الرؤيا. وقد ذُ  "َهل ِلُويَا" ( هذه الكلمة1)

في هذا األصحاح أربع مرات. أما في العهد القديم ففي سفر المزامير توجد عدة مزامير تبدأ بكلمة 

أكل الفصح.  (؛ ألن اليهود كانوا يرتلونه بعد118، وأشهر هذه المزامير وأهمها هو مزمور )"َهل ِلُويَا"

يلة األخيرة قبل أن يخرجوا إلى والمسيح نفسه سبح تسبحة هذا المزمور الفصحية مع تالميذه في الل

بعد أن أكل يسوع المسيح الفصح هو  ،تى اإلنجيلي الليلة األخيرةبستان الجثسيماني، ففي وصف م

ْيتُونِ  َجبَلِ  إِلَى َوَخَرُجوا َسبَُّحوا ثُمَّ " :يقول، وتالميذه في العلية وتأسيسه لسر الشكر )مت  "الزَّ

مسياني وفصحي مهم يُعب ِر عن الليلة األخيرة للمسيح ( هو مزمور 118(. وهذا المزمور )30:26

 قبل آالمه وصلبه.

( في القداس اإللهي األرثوذكسي، الليتورجيا األرضية، عند خروج الكاهن من الهيكل حامال  2)

اإلنجيل ليدور به حول الكنيسة من الداخل يقرأ األسقف الصالة التالية طالب ا مشاركة المالئكة في 

أيها السيد الرب يا من أقمت في السماوات طغمات وأجناد مالئكة ورؤساء مالئكة »له: الخدمة، بقو

اركوننا في الخدمة ويمجدون معنا لخدمة مجدك. إجعل دخولنا مقرون ا بدخول مالئكة قديسين يش

، كما ذُكر في «صالحك. ألنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها اآلب واالبن والروح القدس

 (.3و2:14)رؤ 

 ( عن تعليم يوحنا بالتحذير من عبادة المالئكة. في وقت كتابة يوحنا لسفر الرؤيا كان منفيًّا في3)

 جزيرة بطمس وكان يرى من هناك في آسيا الصغرى، حيث توجد الكنائس السبع المذكورة في

اطير اليونانية، (، انتشار األفكار الفلسفية والدينية الهلينية، أي المرتبطة باألس3و2األصحاحين )

واالزدواجية الفارسية والمعابد الوثنية، التي تمجد تلك اآللهة وتدعو إلى عباداتها وإلى عبادة 

األرواح، مثل معبد أفروديت ومعبد زفس ومعبد أرطاميس وغيرها من المعابد المماثلة لها. كما كان 

ا الوثنية المتمسحنة واليهودية المتمسحنة البعيدتين كل البعد في  تعاليِمهما عن اإليمان  يرى أيض 

المسيحي الحق المتعلق بيسوع المسيح، والعاملتين على التوفيق بين اإليمان المسيحي وبين المعتقدات 

(، كما أن 25:2الدينية الوثنية والفلسفات الهلينية واليهودية بالخلط بينهما، والتي ذُكرت في )رؤ 

ْرُكمْ  الَ "لواقعة في آسيا الصغرى، بقوله لهم: بولس الرسول كتب ُمحذر كنيسة كولوسي، ا  أََحدٌ  يَُخس ِ

  يَْنُظْرهُ، لَمْ  َما فِي ُمتَدَاِخال   اْلَمالَئَِكِة، َوِعبَادَةِ  التََّواُضعِ  فِي َراِغب ا ،األجر( أو المكافأةأي ) اْلِجعَالَةَ 

ا ِ، ِذْهنِهِ  قِبَلِ  ِمنْ  بَاِطال   ُمْنتَِفخ  كٍ مُ  َوَغْيرَ  اْلَجَسِدي  أِْس  تََمس ِ "  اْلَجَسدِ  ُكلُّ  ِمْنهُ  الَِّذي (يسوع المسيح) بِالرَّ

ذلك أن المالئكة هم أرواح مخلوقة، كما يقول داود النبي بالوحي اإللهي عن هللا:  (.19و18:2)كو 

انِعُ " اوَ رْ أَ  َمالَئِكَتَهُ  الصَّ ألن »وحنا الدمشقي: (. وكما يقول القديس ي4:103)مز  "ارٍ نَ  يبَ هِ لَ  َوُخدَّاَمهُ  ،اح 

المالئكة خالئق وليسوا خالقين. وما صانع الكل والمعتني به وحافظه إال هللا الذي لم يخلقه أحد وهو 

 «.المسجود له والُممَّجد في اآلب واالبن والروح القدس

"الشهادة" هي مفتاح الالهوت اليوحنائي، بخصوص يسوع المسيح الذي جاء إلى العالم ليعطي ( 4)

 اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َوِمنْ " :وبقوله ،(2:1)رؤ  "اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بَِشَهادَةِ " ، بقول يوحنا:دة عن نفسهالشها

هو الشاهد المثالي القادر على كشف التدبير اإللهي  يسوع المسيح (؛ ألن5:1)رؤ " األَِمينِ  الشَّاِهدِ 
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ا وأمين ا على وجٍه تام.  ا كشف ا صحيح  قة بيسوع المسيح هي المتعل الشهادة بخصوص أنوأيض 

ةِ  ُروحُ  ِهيَ  يَُسوعَ  َشَهادَةَ  فَإِنَّ بقول المالك ليوحنا: " (10كما ذُكر في اآلية ) "الروح القدسـ"ب  "،النُّبُوَّ

ي َجاءَ  َوَمتَى" ل يسوع المسيح عن الروح القدس:وقيذلك كما   اآلِب، ِمنَ  إِلَْيُكمْ  أَنَا َسأُْرِسلُهُ  الَِّذي اْلُمعَز ِ

، ُروحُ  ِ في رسالته  يوحنا وكما كتب ،(26:15)يو  "ِلي يَْشَهدُ  فَُهوَ  يَْنبَثُِق، اآلبِ  ِعْندِ  ِمنْ  الَِّذي اْلَحق 

 هللاِ، ِمنَ  فَُهوَ  اْلَجَسدِ  فِي َجاءَ  قَدْ  أَنَّهُ  اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  يَْعتَِرفُ  ُروحٍ  هللاِ، ُكلُّ  ُروحَ  تَْعِرفُونَ  بِهذَا"األولى: 

" اْلَمِسيحِ  ِضد ِ  ُروحُ  ُهوَ  َوهذَا. هللاِ  ِمنَ  فَلَْيسَ  اْلَجَسِد، فِي َجاءَ  قَدْ  أَنَّهُ  اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  يَْعتَِرفُ  الَ  ُروحٍ  َوُكلُّ 

(؛ ألن الروح القدس يشهد ويعطي الشهادة عن يسوع المسيح. وهذا يعني أن األنبياء 3و2:4يو 1)

روح القدس، والروح القدس ال ينطق أبد ا ضد يسوع عندما يتكلمون عن يسوع ينطقون بوحي ال

ا لم يعِطه. لذا كل روح ال يشهد وال يُعَل ِم أن يسوع  ا مضاد ا لتعليمه، أو تعليم  المسيح وال يعطي تعليم 

د ال يكون روح هللا، كما يقول بولس الرسول:  فُُكمْ  ذِلكَ "المسيح هو ابن هللا المتجس ِ      لَْيسَ  أَنْ  أَُعر ِ

وحِ  إاِلَّ  َربٌّ  يَُسوعُ  يَقُولَ  أَنْ  يَْقِدرُ  أََحدٌ  َولَْيسَ . أَنَاثِيَما يَُسوعُ  يَقُولُ  هللاِ  بُِروحِ  يَتََكلَّمُ  َوُهوَ  دٌ أَحَ   "اْلقُدُِس  بِالرُّ

 (. 3:12كو 1)

" التي معناها ἀνάθεμαللكلمة اليونانية " بحرف عربي منقولة إلى العربية "،أَنَاثِيَما"كلمة 

". وهذا التعليم، الذي هو اختبار الروح، استُخدم في الكنيسة كمحك بيان للتعليم الصحيح "ملعون ا

ولإلعالنات الحقة، إن كان في أيام الرسل أو في المجامع المسكونية السبع لآلباء المتوشحين باهلل أو 

اني األساسي، الذي هو فيما بعد وحتى اآلن إلى أيامنا هذه، وسيُستَخدَم على الدوام. في هذا المبدأ اإليم

قُوا الَ  األَِحبَّاُء، أَيَُّها" اختبار الروح، يقول يوحنا:  "هللاِ  ِمنَ  ِهيَ  َهلْ  األَْرَواحَ  اْمتَِحنُوا بَلِ  ُروحٍ، ُكلَّ  تَُصد ِ

وحَ  تُْطِفئُوا الَ " (، وكما يقول بولس الرسول:1:4يو 1) اتِ  تَْحتَِقُروا الَ . الرُّ " َشْيءٍ  لَّ كُ  اْمتَِحنُوا. النُّبُوَّ

كما أن آباء الكنيسة يُحذ ِرون المسيحيين بأن عليهم أن يختبروا األرواح وأال  (.21-19:5تس 1)

يؤمنوا بأي روح، وهذا ما يُدعى عند اآلباء بـ"التمييز". والكتاب المقدس يُقال عنه إنه موحى به من 

ارئيه أو سامعيه إن لم يكونوا حاملين هللا، وذلك يعني أنه موحى به لُكتَّابه من الروح القدس، أما لق

للروح القدس، والروح القدس عامل فيهم، فهو كتاب كأي كتاب آخر؛ ألن بدون الروح القدس ال 

 يمكن التفاعل مع الكتاب المقدس، والشهادة بأن يسوع المسيح هو كلمة اآلب المتجسد وأنه رب وإله.
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح العشرون

َماِء َمَعهُ ِمْفتَاُح اْلهَاِويَِة، َوِسْلِسلَةٌ  -1  َوَرأَْيُت َمالًَكا نَاِزالً ِمَن السَّ

 َعِظيَمةٌ بِيَِدهِ.

فَقَبََض َعلَى الت ِن ِيِن، اْلَحيَِّة اْلقَِديَمِة، الَِّذي هَُو إِْبلِيُس  -2

 َوالشَّْيطَاُن، َوقَيَّدَُه أَْلَف َسنٍَة.

وهذه  "،َسنَةٍ  أَْلفُ " ( توجد إشارة زمنية هي7-2في األصحاح العشرين اآليات )

. والصعوبة هي في تحديد المقصود اآليات هي من أصعب األجزاء في سفر الرؤيا

بـ"الُملك األلفي للمسيح" الذي كان من أصعب المشاكل التفسيرية في الكنيسة، وأوجد 

فيها جداالت كثيرة في القرون المسيحية األولى؛ ألن األفعال المستَعَملة في هذا 

في  األصحاح هي بصيغة المستقبل، غير أن هذه الصيغة هي طريقة تعبير نبوي تقليدي

ا"الكتاب المقدس، كقول الرب آلدم:   ألَنَّكَ  ِمْنَها، تَأُْكلْ  فاَلَ  َوالشَّر ِ  اْلَخْيرِ  َمْعِرفَةِ  َشَجَرةُ  َوأَمَّ

ا  930(، مع أن آدم أكل منها إال أنه عاش 17:2)تك  "تَُموتُ  َمْوت ا ِمْنَها تَأُْكلُ  يَْومَ  عام 

ما كانوا  األلفي يحيين في هذا الُملكرأى بعض اليهود الذين أصبحوا مس (. كما5:5)تك 

ألن  ؛(1)إتيان المسيا الذي سيُرد الملك إلسرائيل ويرفع عنهم نير الرومانب ينتظرونه

ا حرفيًّا اليهود فسروا "الُملك   .األلفي للمسيح" تفسير 

هذا "،  اْلَهاِويَةِ َمعَهُ ِمْفتَاحُ  َوَرأَْيُت َمالَك ا نَاِزال  ِمَن السََّماءِ "( يقول يوحنا: 1في اآلية )

"السماء" هنا هي السماء المنظورة؛  يشير إلى أن المالك نازل بأمر وبسلطان من هللا.

ا نزل من السماء مثل المالك وهذا  ألن يوحنا رآه نازال  منها. ذُكر في  الذي المالك أيض 

وفي  "،اْلَجِحيمِ وَ  "َمفَاتِيُح ٱْلَمْوتِ  ( ذُكر أن المسيح هو مالك18:1(. في )رؤ 17:19)رؤ 

"أُْعِطَي ِمْفتَاَح  الشيطان، يشير إلى، الذي ( ذُكر أن الكوكب الساقط من السماء1:9)رؤ 

ا  أن هذا ال (1:9في )رؤ  وكما ذُكر .من المسيح بِئِْر اْلَهاِويَِة" يعني تخل ِي المسيح عمَّ

َمعَهُ ِمْفتَاُح ك "كون المال (1الجحيم. وهنا في اآلية ) "الهاوية" تشير إلىأن و ،يملكه

لهذا "المالك"، بل يعني أن ال شيء  تخلي المسيح عما يملكه أيض ا هذا ال يعني"، اْلَهاِويَةِ 

إلى انتهاء مدة تملك الشيطان لمفتاح بئر  هنا العالم بدون المسيح. كما يشيريحدث في 

قول يوحنا هنا وأن المسيح أخذه منه وأعطاه للمالك. و الهاوية الذي أُعطي له من المسيح

يشير إلى أن ما نزل المالك  "،َوِسْلِسلَةٌ َعِظيَمةٌ ِبيَِدهِ "عن المالك النازل من السماء: 

 . "ٱْلَمْوِت َواْلَجِحيمِ "ُمرسال  من أجله سيقوم به بقوة وُمعاضدة المسيح مالك مفاتيح 
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يدالن واإلثنان مع ا  "،َوِسْلِسلَةٌ  ...َمعَهُ ِمْفتَاحٌ  عن المالك:قال يوحنا  (1اآلية ) في

فَقَبََض َعلَى الت ِن ِيِن، "( يقول عنه: 2في اآلية ) سجن. لهذاد ويَ يْ قَ على أن له سلطان ا أن يُ 

"الحية القديمة"  ،"التنين"التي لـ هذه األلقاب ".اْلَحيَِّة اْلقَِديَمِة، الَِّذي هَُو إِْبِليُس َوالشَّْيَطانُ 

 أن هذا المالك ،عن التنين (. ثم يقول هنا9:12رؤ ذُكرت في ) ،و"الشيطان" "إبليس"و

هي  وذلك بسلطان المسيح. تقييد الشيطان ألف سنة "،قَيَّدَهُ أَْلَف َسنَةٍ ": بعد أن قبض عليه

  (.4فَهم من فَهم ُملك المسيح أللف سنة الذي سيُذكر في اآلية )تُ صورة لها معنى رمزي 
 

لََق َعلَْيِه، َوَختََم َعلَْيِه لَِكْي الَ يُِضلَّ َوطََرَحهُ فِي اْلهَاِويَِة َوأَغْ  -3

نَِة. بَْعَد َهذَا الَبُدَّ أَْن  األَُمَم فِي َما بَْعدُ، َحتَّى تَتِمَّ األَْلُف السَّ

 يَُحلَّ َزَمانًا يَِسيًرا.

َطَرَحهُ فِي اْلَهاِويَِة "( يقول يوحنا عن التنين أن المالك بسلطان المسيح: 3في اآلية )

وقد قال  ".ْغلََق َعلَْيِه، َوَختََم َعلَْيِه ِلَكْي الَ يُِضلَّ األَُمَم فِي َما بَْعدُ، َحتَّى تَتِمَّ األَْلُف السَّنَةِ َوأَ 

تُشبَّه  (2:9كما ذُكر في )رؤ "الهاوية"  "؛ ألنَوَطَرَحهُ فِي اْلَهاِويَِة َوأَْغلََق َعلَْيهِ "يوحنا 

الَِّذيَن فِي أَْربَعِ " هنا همو"األمم"،  شبَّه بـ"سجن".تُ  (7:20كما ذُكر في )رؤ و، بـ"بئر"

"األلف  "،َحتَّى تَتِمَّ األَْلُف السَّنَةِ " هناوفي قوله  .(8في اآلية ) المذكورون "َزَوايَا األَْرِض 

 التي قُي ِد فيها التنين. (2في اآلية ) المذكورة هي ألنها ـ"لسنة" معرفة بأداة التعريف "ا

يوحنا هنا يعني أن المسيح حد من سلطان الشيطان، وأنه خالل األلف سنة هذا القول لو

ع المسيح؛ ألن يوحنا يكون له خاللها سلطان على المؤمنين بيسوأُغلق عليه لن  التي فيها

ا"يقول هنا:  لم يرد في النص اليوناني بُد" قوله "ال ".بَْعدَ َهذَا الَبُدَّ أَْن يَُحلَّ َزَمان ا يَِسير 

"χρή"  ورد "الذي يعني "إجبارية أخالقية"، بلδεῖ" ،"الذي يعني "إجبارية جسدية 

وكما قيل هناك هذا يعني أن الذي قُيد وُختم عليه في الشيطان  (؛1:1كما ذُكر في )رؤ 

هو سلطانه، وليس طبعه الذي هو مقاومة هللا وأعماله. وهذا داللة على أن الشيطان لم 

أما إن اختار  ،سان شيءاإلنسان، ما دام ليس له في قلب اإلنيعد له القدرة للتَمُلك على 

 اإلنسان بإرادته أن يُدخل في قلبه شيئ ا مما للشيطان فيكون بذلك قد سلم ذاته بنفسه إليه. 

 وذُكر في"، سبق μετὰ ταῦτα" ورد في النص اليوناني "،بَْعدَ َهذَا" قول يوحنا

أن ما سيأتي ذكره هو تكملة لألحداث وكما قيل هناك إنه يعطي معنى  (،1:19)رؤ 

 عل هوفهذا الني للمجهول، وهذا يُشير إلى أن السابقة. وقوله: "يَُحل" هو بتصريف المب

هو الذي سيحل الشيطان ليكون له سلطان على من يقبل من  مسيحبمعنى أن ال فعل إلهي.

رة األخيرة؛ ألن البشر بإرادته أن يُسلم ذاته له، ذلك كي يختبر شعبه وإيمانه به للم

الشعور باألمان يولد التكاسل والبعد عن هللا، أما الشعور بالضيق وعدم األمان فيولد 
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االستعداد الدائم. فالمسيح هنا يُذَكر المسيحيين الذين يعيشون في زمن األمان أن يبقوا 

اَزَمان ا يَسِ " وقوله متمسكين بإيمانهم به وال يتكاسلوا في أعمال التوبة والرحمة. "، ير 

يعني فترة زمنية وجيزة، وذلك من رحمة هللا ومحبته للبشر لئال تطول أيام االضطهادات 

 يَْخلُصْ  لَمْ  األَيَّامُ  تِْلكَ  تُقَصَّرْ  لَمْ  لَوْ "فيفقد المؤمنون رجاؤهم، كما يقول يسوع المسيح: 

(. الصور في قول يوحنا 22:24مت ) "األَيَّامُ  تِْلكَ  تُقَصَّرُ  اْلُمْختَاِرينَ  ألَْجلِ  َولِكنْ . َجَسدٌ 

َختََم "، و"أَْغلََق َعلَْيهِ "و "َطَرَحهُ"و(، 2)اآلية  "قَيَّدَهُ "و "فَقَبََض َعلَى الت ِن ِينِ "عن المالك 

ا )التنين( ُيَحلَّ "و"َطرحه" و"أَغلق عليه" و"َختم عليه" و "َعلَْيهِ  (، 3)اآلية  "َزَمان ا يَِسير 

نها صور رمزية لها معنى واحد هو أن الشيطان ُحد ال يجب أن تؤخذ بحرفيتها أل

 سلطانه من المسيح.

 

َوَرأَْيُت ُعُروًشا فََجلَُسوا َعلَْيهَا، َوأُْعطُوا ُحْكًما. َوَرأَْيُت  -4

ِمْن أَْجِل َشهَاَدةِ يَُسوَع َوِمْن  مْ قُِطَعَت ُرُؤوِسهِ  نُفُوَس الَِّذينَ 

 يَْسُجدُوا لِْلَوْحِش َوالَ لُِصوَرتِِه َولَْم أَْجِل َكلَِمِة هللِا، َوالَِّذيَن لَمْ 

َمةَ َعلَى ِجبَاهِهِْم َوَعلَى أَْيِديهِْم،  َوَملَُكوا َمَع  فََحيُوايَْقبَلُوا الس ِ

 اْلَمِسيِح أَْلَف َسنٍَة.

 نلسواجوال . العروش"َوَرأَْيُت ُعُروش ا فََجلَُسوا َعلَْيَها"( يقول يوحنا: 4في اآلية )

. َعْرش ا َوِعْشُرونَ  أَْربَعَةٌ  اْلَعْرِش  َوَحْولَ "(، بقول يوحنا: 4:4وا في )رؤ كرذُ  يهاعل

ا َوِعْشِرينَ  أَْربَعَة   اْلعُُروِش  َعلَى َوَرأَْيتُ  يرمزون إلى  "، وكما قيل هناك أن هؤالءَشْيخ 

إن الجلوس  (5:19)رؤ ل في وقال سبق كماو "الكنيسة ككل" أي "البشرية الُمَخلَّصة".

، كما يشير إلى المشاركة في مجد هللا العرش يشير إلى الوجود في قلب هللا على

ما هلل اآلب وهلل الكلمة، غير أن هذا ال يعني تملك هذا المجد والسلطان اللذين ه ،وسلطانه

ا"ثم يقول يوحنا هنا:  .المسيح أن  المسيح وهذا يعنى أنهم أُعطوا من "،َوأُْعُطوا ُحْكم 

لطانه، وذلك بمشاركتهم في مجده وسلطانه. أما سلطانهم وحكمهم، يحكموا ويدينوا بس

 (المسيحضد ) فهو بغلبتهم التي سيشاركون بها المسيح في دينونة الذين سجدوا للوحش

وقبلوا سمته، وذلك بحضورهم عالنية في يوم الدينونة. وأما غلبتهم، فهي إنه مع أنهم هم 

ا بشر ذوو طبيعة ضعيفة، مثل الذين ق بلوا الوحش، إال أنهم حفظوا وصايا يسوع أيض 

المسيح وعملوا بها ولم يتحججوا بعدم إمكانهم العمل بتعليمه، كما أنهم في الضيقات 

واالضطهادات لم ينكروا إيمانهم بربهم وارتدوا عنه. ذلك كما قال يسوع للفريسيين الذين 

آمنوا به ربًّا دي الذين من الشعب اليهو الذين هم تالميذه وغيرهم أنكروه بأن أبناؤهم،
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ا ولم ينكره  فَأَْبنَاُؤُكمْ  الشَّيَاِطيَن، أُْخِرجُ  بِبَْعلََزبُولَ  أَنَا ُكْنتُ  إِنْ ، "يكونون قضاتكمس ،وإله 

(. هذه الصورة المذكورة هنا، 27:12)مت  "قَُضاتَُكمْ  يَُكونُونَ  ُهمْ  لِذِلكَ  .يُْخِرُجونَ  بَِمنْ 

تحدث عنها يسوع المسيح بقوله لتالميذه، وبهم لجميع  هي صورة للمحكمة السماوية التي

 َجلَسَ  َمتَى التَّْجِديِد، فِي تَبِْعتُُمونِي، الَِّذينَ  أَْنتُمُ  إِنَُّكمْ  لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ "المؤمنين الحقيقيين به: 

ِ  َعلَى اإِلْنَسانِ  اْبنُ  ا أَْنتُمْ  تَْجِلُسونَ  َمْجِدِه، ُكْرِسي   أَْسبَاطَ  تَِدينُونَ  ُكْرِسيًّا َعَشرَ  نَيْ اثْ  َعلَى أَْيض 

 (.28:19)مت  "َعَشرَ  االثْنَيْ  إِْسَرائِيلَ 

ِمْن أَْجِل َشَهادَةِ يَسُوعَ  مْ قُِطعََت ُرُؤوِسهِ  َوَرأَْيُت نُفُوَس الَِّذينَ " (4في اآلية ) قول يوحنا

 الَِّذينَ  نُفُوسَ  اْلَمْذبَحِ  تَْحتَ  ْيتُ َرأَ "بقوله:  (9:6كر في )رؤ ذُ  همثل "،َوِمْن أَْجِل َكِلَمِة هللاِ 

قُِطعََت  الَِّذينَ " قوله: ".ِعْندَُهمْ  َكانَتْ  الَّتِي الشََّهادَةِ  أَْجلِ  َوِمنْ  هللاِ، َكِلَمةِ  أَْجلِ  ِمنْ  قُتِلُوا

هذه الكلمة اليونانية  ،"τῶν πεπελεκισμένωνورد في النص اليوناني "ُرُؤوِسِهْم" 

" πελεκἰζωآتية من كلمة " " ومعناها "فأس"، كما أنهاπέλεκυςآتية من الكلمة "

اللفظية لهذه العبارة  ومعناها "يقطع رأس )شخص("، من هذين المعنيين فإن الترجمة

الَِّذيَن لَْم يَْسُجدُوا ِلْلَوْحِش َوالَ ِلُصوَرتِِه "وَ  هقولو ".بِاْلفَأِْس  مْ قُِطعََت ُرُؤوِسهِ  الَِّذينَ " هي:

َمةَ َعلَى ِجبَاِهِهْم َوَعلَى أَْيِديِهمْ َولَْم يَقْ   بقوله: (16و15:13في )رؤ كر ذُ  همثل، "بَلُوا الس ِ

 لَُهمْ  تُْصنَعُ :.. اْلَجِميعَ  َويَْجعَلَ . يُْقتَلُونَ  اْلَوْحِش  ِلُصوَرةِ  يَْسُجدُونَ  الَ  الَِّذينَ  َجِميعَ  َويَْجعَلَ "

  ".ْبَهتِِهمْ جَ  َعلَى أَوْ  اْليُْمنَى يَِدِهمِ  َعلَى ِسَمةٌ 

: الذين جلسوا على العروش، أي "البشرية األولى( ذُكرت ثالث فئات، 4في اآلية )

ِمْن  قُِطعََت ُرُؤوِسِهمْ  الَِّذينَ ": الثانيةالُمَخلَّصة"، وهؤالء هم األنبياء والرسل والقديسون. و

الَِّذيَن لَْم يَْسُجدُوا ": الثالثةهداء. ووهؤالء هم الش"، أَْجِل َشَهادَةِ يَسُوَع َوِمْن أَْجِل َكِلَمِة هللاِ 

َمةَ َعلَى ِجبَاِهِهْم َوعَلَى أَْيِديِهمْ  الذين وهؤالء هم ، "ِلْلَوْحِش َوالَ ِلُصوَرتِِه َولَْم يَْقبَلُوا الس ِ

َوَملَُكوا  فََحيُوا". وعن هذه الفئات يقول يوحنا: ثبتوا وهم أحياء على األرض في إيمانهم

، وهي من الفعل "ἔζησαν" وردت في النص اليوناني كلمة "َحيُوا"، ".َمَع اْلَمِسيحِ 

"ζάω ،ستُذكر في اآلية و وتعني "عادوا إلى الحياة" وهذه قيامة روحية، " بمعنى يحيا

التالية؛ ألن يوحنا لم يقل عن هؤالء: "قاموا من األموات وملكوا مع المسيح"، بل قال: 

جميع البشر الصالحين والطالحين سيقومون من  "فَحيُوا وملكوا مع المسيح"؛ ألن

  "فََسيَْحيَا َماتَ  َولَوْ  بِي آَمنَ  َمنْ "األموات، أما الذين يحيون فهم الذين قال فيهم يسوع: 

"، وهي من نفس ζήσεται" وردت في النص اليوناني(، كلمة "سيحيا" 25:11)يو 

" َجلَُسوا"(، 4في اآلية ) ". األفعال المذكورةἔζησαν" " اليونانيَحيُوا"جذر فعل 

ا"و كلها في في زمن الماضي، وهذا الماٍض هو  "،َمَلُكوا"و و"َحيُوا"" أُْعُطوا ُحْكم 



- 298 - 
 

ماضي نبوي، ويعنى أن األمور الحاصلة والتي ستقع في المستقبل يُشار إليها وكأنها 

 وقعت وحدثت في الماضي. وهذا كنوع من التأكيد على تحقق أحكام ومواعيد هللا.

 .ُملك أرضي ال يشار إليه على أنه "،َوَملَُكوا َمَع اْلَمِسيحِ أَْلَف َسنَةٍ  َحيُوافَ " يوحنا قول

الرب  واحد وهو يوم فترة زمنية واحدة من حياة العالم، أي يوم ي"األلف سنة"، هو

في ستقبل لتحقيق التاريخ يجب أال تُتوقع في الم "أَْلَف َسنَةٍ " وهذه الفترة الزمنيةبكماله. 

بشكل عام صورة "الُملك األلفي للمسيح"، هي صورة رمزية وليس حدث ا  ،التاريخ

( هي صورة 1في اآلية ) من المسيحكما صورة "تقييد الشيطان أللف سنة" ، (2)تاريخيًّا

 وهذا ؛(4في اآلية ) الصورة ( تُفَهم من فَهم1في اآلية ) صورة وهذه .لها معنى رمزي

ٍ  بَْيتَ  يَْدُخلَ  أَنْ  أََحدٌ  يَْستَِطيعُ  الَ "طاه يسوع المسيح، بقوله: ضح من المثال الذي أعويت  قَِوي 

ال ، اْلقَِويَّ  يَْربِطِ  لَمْ  إِنْ  أَْمتِعَتَهُ، َويَْنَهبَ  (، ومن مثاله 27:3)مر  "بَْيتَهُ  يَْنَهبُ  َوِحينَئِذٍ  أَوَّ

     َمتَى َولِكنْ . أََمانٍ  فِي أَْمَوالُهُ  تَُكونُ  ا،ُمتََسل ِح   دَاَرهُ  اْلقَِويُّ  يَْحفَظُ  ِحينََما"اآلخر، بقوله: 

عُ  َعلَْيِه، اتََّكلَ  الَِّذي اْلَكاِملَ  ِسالََحهُ  َويَْنِزعُ  يَْغِلبُهُ، فَإِنَّهُ  ِمْنهُ  أَْقَوى ُهوَ  َمنْ  َجاءَ   "غَنَائَِمهُ  َويَُوز ِ

 ألن من جهةٍ هذه الصورة الرمزية؛ (. وقد أعطى يسوع في مثاليه هذين 22و21:11)لو 

ومن  ،لص البشر من سلطان الشيطان عليهمأن بصلبه على الصليب ُهزم الشيطان وخ

أنه يهب أبناءه أن يجاهدوا ليخلصوا. إن انتصار المسيح على الشيطان  جهٍة أخرى

خالل فترة امتداد الكنيسة في التاريخ، العالم الحاضر،  بالصليب وموته وقيامته، يعني أنه

ن أي سلطان ألنه قُيد. هذه صورة صعبة، ألنه رغم انتصار المسيح على لن يعود للشيطا

. َواْسَهُروا اُْصُحوا"الشيطان، إال أن الشيطان لم يزل يعمل، كما يقول بطرس الرسول: 

 (.8:5بط 1) "ُهوَ  يَْبتَِلعُهُ  َمنْ  ُمْلتَِمس ا يَُجولُ  َزائٍِر، َكأَسَدٍ  َخْصَمُكمْ  إِْبِليسَ  ألَنَّ 
 

نَِة. هِذهِ هَِي  يَْحيُواا بَقِيَُّة األَْمَواِت فَلَْم َوأَمَّ  -5 َحتَّى تَتِمَّ األَْلُف السَّ

 اْلقِيَاَمُة األُولَى.

ا بَِقيَّةُ األَْمَواِت فَلَْم "( يقول يوحنا: 5في اآلية )  "،َحتَّى تَتِمَّ األَْلُف السَّنَةِ  يَْحيُواَوأَمَّ

َمتة على جباههم وعلى أيديهم  الذين سجدوا للوحش ولصورته وهؤالء هم    وقبلوا س ِ

   "ماتوا وانتهت حياتهم"،  :لوولم يق "،يَْحيُوافَلَْم "هم هنا: (. وقد قال عن11:14)رؤ 

"لم يقوموا من بين األموات"؛ ألن كل األموات من البشر الصالحين  :لويقكما لم 

 ورد في النص اليوناني "ْحيُوايَ َفلَْم " ون ثم يقومون يوم الدينونة. قولهوالطالحين سيموت

"οὐκ ἔζησαν( "الفعل "َحيُوا ."ἔζησαν( يستخدمه يوحنا مرة رمزيًّا في اآلية )4 )

 َحيُوا"فَ : بقوله "،ِمْن أَْجِل َشَهادَةِ يَُسوعَ َوِمْن أَْجِل َكِلَمِة هللاِ  قُِطعََت ُرُؤوِسِهمْ  الَِّذينَ " عن

ويستخدمه  .(6اآلية )كما سيتضح في  ، وهذا ُملك رمزي"نَةٍ َوَملَُكوا َمَع اْلَمِسيحِ أَْلَف سَ 
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ا بَِقيَّةُ األَْمَواِت فَلَْم " ( بقوله:5مرة أخرى فعليًّا في اآلية ) َحتَّى تَتِمَّ األَْلُف  يَْحيُواَوأَمَّ

لم يملكوا مع المسيح ومع األنبياء فباقية األموات الذين لم يَْحيُوا  أن بمعنى ،"السَّنَةِ 

هِذِه " :(5يوحنا اآلية ) يقول لذا .(4القديسين المذكورين في اآلية )ل والشهداء ووالرس

يقال عن َمْن ماتوا من الصالحين "يَْحيُوا"، ويقال عن َمْن  لكلذ ".ِهَي اْلِقيَاَمةُ األُولَى

 ماتوا من الطالحين "لم يَْحيُوا".
 

بٌ  -6 اَمِة األُولَى. هُؤالَِء َوُمقَدٌَّس َمْن لَُه نَِصيٌب فِي اْلقِيَ  ُمطَوَّ

لَْيَس لِْلَمْوِت الثَّانِي ُسْلطَاٌن َعلَْيهِْم، بَْل َسيَُكونُوَن َكهَنَةً هلِل 

 َولْلَمِسيِح، َوَسيَْملُِكوَن َمَعهُ أَْلَف َسنٍَة.

بٌ "( يقول يوحنا: 6في اآلية ) الَِء َوُمقَدٌَّس َمْن لَهُ َنِصيٌب فِي اْلِقيَاَمِة األُولَى. هؤُ  ُمَطوَّ

ب" ".لَْيَس ِلْلَمْوِت الثَّانِي ُسْلَطاٌن َعلَْيِهمْ   ، وردت في النص اليونانيكلمة "ُمَطوَّ

"μακάριος ،" وتعني "بركة"، "سعادة"، "غبطة"،  ،(3:1رؤ ذُكرت في )وقد

د يوحنا مفهوم  "هنيئ ا". هنا َمْن لَهُ " بأن "،الثَّانِي ْلَمْوتَ ا" في مقابل "األُولَى اْلِقيَاَمةَ "يُحد ِ

ذُكر في  "الثَّانِي ْلَمْوتُ ا" ".لَْيَس ِلْلَمْوِت الثَّانِي ُسْلَطاٌن َعلَْيِهمْ  ..نَِصيٌب فِي اْلِقيَاَمِة األُولَى.

في  "األُولَى اْلِقيَاَمةُ " ."الثَّانِي اْلَمْوتُ  يُْؤِذيهِ  فاَلَ  يَْغِلبُ  َمنْ " بقول المسيح:( 11:2)رؤ 

 ألَنَّ ، بقوله: "المسيح يسوع ية روحية تشير إلى انتصارزسفر الرؤيا، هي قيامة مجا

قيامة مجازية روحية  هاكما أن .(30:14" )يو َشْيءٌ  فِيَّ  لَهُ  َولَْيسَ  يَأْتِي اْلعَالَمِ  هذَا َرئِيسَ 

، ولمن (18:3"الذي يؤمن بي ال يُدان" )يو  ، كما يقول هو نفسه:باإليمان بيسوع المسيح

 فِي أَْمَوات ا ُكْنتُمْ  َوإِذْ " :وبولس الرسول ، كما يقولرجوع إليهوال يُخطىء هي بالتوبة

ا َمعَهُ، أَْحيَاُكمْ  َجَسِدُكْم، َوَغلَفِ  اْلَخَطايَا  (.13:2)كو  "اْلَخَطايَا بَِجِميعِ  َلُكمْ  ُمَساِمح 

القيامة األولى في سفر الرؤيا فهي مجازية تشير إلى »: هقوليوضح هذا ب أغسطينوسو

إن  «.لذي يحدث في حالة الناس عندما يموتون بالخطية ويقومون لحياة جديدةالتفسير ا

  يوحنا كنبي يرى مسبق ا هذا االنتصار في التاريخ واقتراب األزمنة األخيرة وقدومها.

لَْيَس ِلْلَمْوِت الثَّانِي ُسْلَطاٌن  ..َمْن لَهُ نَِصيٌب فِي اْلِقيَاَمِة األُولَى."قول يوحنا في 

َ  ْلَمْوتُ ا". "مْ َعلَْيهِ   ْلَمْوتُ ا"هو الموت الطبيعي الذي فيه تفارق الروح الجسد. و "،لُ وَ اأْل

وفي  ،النهائي" القصاصبحسب النصوص اليهودية المعاصرة ليوحنا يدل على "" الثَّانِي

العقاب  هو "الثَّانِي ْلَمْوتُ ا" .(11:2هو الدينونة العامة، كما ذُكر في )رؤ  سفر الرؤيا

من  يت، للقتلة وللخطاة غير الغالبينبالطرح في البحيرة المتقدة بنار وكبراألبدي 

يقول المسيح  ن بيسوع المسيح وللناكرين له كماالمؤمنين بيسوع المسيح ولغير المؤمني

ا(8:21في )رؤ   هو "ضد و "الوحش السياسي" الذي هو، للوحش البحري ، وأيض 
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كما ذُكر  ،"الوحش الروحي" وهو الكذاب"الذي هو "النبي  ،وللوحش البَري ،المسيح"

أي العذاب  ،(؛ وهذا ال يدع مجاال  للتأويل في معناه. وهذا العقاب األبدي20:19في )رؤ 

نم"، ألنه يعني أن َمْن سيُصيبهم الموت الثاني سيعيشون بعيدين عن هللا؛ هَ هو "جُ  األبدي،

"، الثَّانِي ْلَمْوتُ ا"(. فـ20:19)رؤ  ألن الحياة بعيد ا عن هللا هي الموت عينه، كما ذُكر في

ال يعني أن َمْن يصيبهم هذا الموت سيموتون بالكلية ولن يوجدوا، أي يفنوا وتفنى 

 أرواحهم كالحيوانات غير الناطقة، كما يقول بعض الهراطقة وشهود يهوه.

بون والُمقدسونهؤالء إن  لَْيَس وَ  ...نَِصيٌب فِي اْلِقيَاَمِة األُولَىالذين لهم " الُمطوَّ

يقول كما  ؛ ألنهالشهداء والقديسين والُمعترفين واألبرار"، هم ِلْلَمْوِت الثَّانِي ُسْلَطاٌن َعلَْيِهمْ 

ا 25:11)يو  "(ζήσεται) فَسَيَْحيَا َماتَ  َولَوْ  بِي آَمنَ  َمنْ "يسوع المسيح:   َمنْ "(، وأيض 

(. من هذه األقوال ليسوع المسيح فإن 24:9)لو  "يَُخل ُِصَها فَهذَا أَْجِلي ِمنْ  نَْفَسهُ  يُْهِلكُ 

ا وليس من دينونة عليهم، ألنهم قدموا أنفسهم  الشهداء والقديسين واألبرار قائمون دائم 

ذبيحة  حية من أجل المسيح، شهادة حمراء بالدم للشهداء والُمعترفين، وشهادة بيضاء 

إنهم أبناء حقيقيون للمسيح، بالموت عن الملذات األرضية المعابة للقديسين واألبرار، 

وهذا بالنسبة لهم هذه هي "القيامة األولى". وعن وضعهم في الدينونة العامة، فمهما كان 

الجواب، يجب اإليمان بأن وضعهم يختلف عن كل باقي البشر ولن تكون لهم دينونة، 

ألنهم  ذلك أنهم أعطوا برهان ا ودليال  على إيمانهم، ولن يكون لهم فحص آخر ألعمالهم

امتُحنوا وجازوا االمتحان كأنهم أُقيموا. كما أن المسيح أعطاهم الدالة لديه للتشفع من 

أجل الذين على األرض؛ ألن القديسين يحكمون األرض، كما يقول أباء الكنيسة. وإذا 

أُريدَ وضع الهوت عن مرحلة بعد الموت، يجب أن يكون هناك تمييز بين أين سيذهب 

والقديس والبار، وأين سيذهب باقي البشر؛ ألن هؤالء األولون  الشهيد والُمعترف

تجاوزوا الدينونة، أي الحكم بإدانتهم، وهم خارجها، أما باقي البشر سيكونون أمام 

الدينونة. الشهداء والُمعترفون والقديسون واألبرار سيكونون في الملكوت، أما األشرار 

الدينونة العامة. وفي القيامة العامة كل البشر فسيذهبون إلى الجحيم إلى أبد اآلبدين بعد 

سيأخذون أجساد ا روحية، بمعنى أنها أجساد ال ميل لها لعمل البر أو الشر بل هي تحمل 

 أوزار حياتها على األرض التي ستدان عليها.

فإنهم بطريقٍة ما  الشهداء والقديسين والُمعترفين واألبرار لهؤالء بالنسبةكما أنه 

ا غير أنهم لن يخضعوا للدينونة والمحاكمة، والذي يعني "الموت سوف يقومون  أيض 

الثاني" أي "الدينونة الثانية"؛ ألنهم خسروا األرض إال أن هللا أعطى نفوسهم أن تحيا، 

كما أعطاهم أن يشاركوا المسيح الُحكم، بمعنى أنهم سيُحاِسبون الُخطاة؛ ألنهم أعطوا 

ع يسوع المسيح وعدم إنكاره، ومن يخالف المثال يُحكم أنفسهم مثاال  يُحتذى به في اتبا
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عليه ويُدان. كما أن الشيطان ليس له سلطة  عليهم؛ ألن من اآلن هم لديهم نوع ما من 

ضون للدينونة والمحاكمة، لهذا في رفات وعظام الشهداء  القيامة، أما باقي البشر فُمعرَّ

مون من الكنيسة، والكنيسة  والُمعترفين والقديسين واألبرار تُجرى العجائب، لذلك يُكرَّ

 تُعطيهم مركزهم في حياتها، وهللا هو الذي يكافئها.

 هللِ َولْلَمِسيحِ " هم:عن يقول يوحنا ثم
القول ُمستَوحى من العهد  هذا ".َسيَُكونُوَن َكَهنَة 

ا"القديم بقول إشعياء النبي لبني إسرائيل:  ِ،ا َكَهنَةَ  فَتُْدَعْونَ  أَْنتُمْ  أَمَّ ب  ْونَ  لرَّ  "إِلِهنَا ُخدَّامَ  تَُسمَّ

(. هذا القول ليوحنا يعني إنهم سيكونون كهنة هلل اآلب، وفي نفس الوقت كهنة 6:61)إش 

وهذه مسيحانية عالية ألن هللا اآلب والمسيح هما  .لممسوح هللا اآلب الذي هو المسيح

ليس ون لهم القيامة األولى لذلك الذي واحد مع ا، وهذا يُبي ِن الوحدة الجوهرية بينهما،

يصيرون كهنة هلل اآلب وفي نفس الوقت كهنة للمسيح. سللموت الثاني سلطان عليهم 

      للموت الثاني سلطان عليهم كهنة ، كما ذُكر في والمسيح هو الذي يجعل َمْن ليس 

ل هناك ال يجب الخلط قيوكما ؛ "أَِبيهِ  هللِ  َوَكَهنَة   ُملُوك ا َوَجعَلَنَا" قول يوحنا:ب (6:1)رؤ 

بين كهنوت يسوع المسيح ابن هللا الحقيقي بصفته الكاهن األوحد واألبدي، وبين كهنوت 

وهذا يشير  "،َسنَةٍ  َوَسيَْمِلُكوَن َمعَهُ أَْلفَ " :يوحنا عن هؤالء كما يقول الشعب المسيحي.

( بقول 4ية )ذُكرت في اآلإلى ُمْلك المسيح. هذه "األلف سنة" المذكورة هنا هي التي 

وكما  "،َوَملَُكوا َمَع اْلَمِسيحِ أَْلَف َسنَةٍ  فََحيُوا"َمْن ماتوا من الشهداء والقديسين:  عنيوحنا 

 قيل هناك إن هذا الُملك ال يشار إليه على أنه ُملك أرضي.
 

نَِة يَُحلُّ الشَّْيطَاُن ِمْن ِسْجنِهِ  -7 ِت األَْلُف السَّ  .ثُمَّ َمتَى تَمَّ

وعن  شيطان من سجنهيتكلم يوحنا عن حل ال (10) وحتى نهاية اآلية (7) من اآلية

 محاربته األخيرة واندحاره األبدي.

َطَرَحهُ فِي اْلَهاِويَِة ": أن المالك بسلطان المسيح ( قال يوحنا عن الشيطان3في اآلية )

بين 6وفي اآلية ) "،َحتَّى تَتِمَّ األَْلُف السَّنَةِ  ...َوأَْغلََق َعلَْيِه، َوَختََم َعلَْيهِ  ( قال عن الُمطوَّ

ِت "( يقول: 7وهنا في اآلية ) "،أَْلَف َسنَةٍ  )المسيح( َسيَْمِلُكوَن َمعَهُ "والمقدَّسين:  ثُمَّ َمتَى تَمَّ

ت"كلمة  ".األَْلُف السَّنَِة يَُحلُّ الشَّْيَطاُن ِمْن ِسْجنِهِ   وردت في النص اليوناني "تَمَّ

"τελεσθῇ(. وهذا يعني أن هذه األلف 1:15( وفي )رؤ 7:10ي )رؤ "، وقد ذُكرت ف

بين والمقدَّسين مع المسيحسنة التي يملُك فيها ال  تَمَّتمتى  شيطانوالتي يُقيَّد فيها ال ُمطوَّ

كما  ،"يرسِ "زمان يَ لـ سوف يكون من هللا الشيطان، غير َحلَّ "يَُحلُّ الشَّْيَطاُن ِمْن ِسْجنِهِ "

قول يوحنا: ب (3ذُكر في اآلية ) ير"سِ "الزمان اليَ ، كما أن هذا لتاليةسيتبيَّن من اآليات ا

ا َزَمان ا يَُحلَّ  أَنْ  الَبُدَّ " "، بتصريف المبني للمجهول الذي الفعل "يَُحل   (7في اآلية ) ."يَِسير 
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ثُمَّ لذا يمكن أن تُقرأ هذه اآلية هكذا: " ،قدس إلى أن الفاعل هو هللا،يشير في الكتاب الم

ِت األَْلُف السَّنَةِ َمتَ    ".ِمْن ِسْجنِهِ  انُ طَ يْ الشَ  هللاُ  َحلُّ يَ  ى تَمَّ
 

َويَْخُرُج لِيُِضلَّ األَُمَم الَِّذيَن فِي أَْربَِع َزَوايَا األَْرِض، ُجوَج  -8

 َوَماُجوَج، لِيَْجَمَعُهْم لِْلَحْرِب. الَِّذيَن َعدَُدهُْم ِمْثُل َرْمِل اْلبَْحِر.

لَى َعْرِض األَْرِض، َوأََحاطُوا بُِمَعْسَكِر اْلِقد ِيِسيَن فََصِعدُوا عَ  -9

َماِء َوبِاْلَمِدي نَِة اْلَمْحبُوبَِة، فَنََزلَْت نَاٌر ِمْن ِعْنِد هللِا ِمَن السَّ

 َوأََكلَْتهُْم.

ِذيَن فِي أَْربَعِ َزَوا" :( يقول يوحنا عن الشيطان8في اآلية )
يَا َويَْخُرُج ِليُِضلَّ األَُمَم الَّ

هي "، َزَوايَا األَْرِض  أَْربَعُ " ".الَِّذيَن َعدَدُهُْم ِمثُْل َرْمِل اْلبَْحرِ  ،ِليَْجَمعَُهْم ِلْلَحْربِ ... األَْرِض 

(، ويشير هنا إلى كمال 1:7)رؤ  ، كما ذُكر فيعلى صورة مربع الذي يرمز إلى الكمال

َمْن  يوحنا يُبي نو لمسيح.الشيطان ليجمعهم بضالله لمحاربة ا خرج وقد حصونال يُ  الذين

فََصِعدُوا َعلَى : "( يقول يوحنا9اآلية )وفي " ُجوَج َوَماُجوجَ ": األمم، بقوله هؤالء هم

يِسيَن َوبِاْلَمِدينَِة اْلَمْحبُوبَةِ  هنا توجد صورتان،  ."َعْرِض األَْرِض، َوأََحاُطوا بُِمعَْسَكِر اْلِقد ِ

م فيها الكنيسة على أناألولى . هذه الصورة ألنها شعب هللا ،ها "معسكر القديسين": تُقَد ِ

(. 9:14مستوحاة من العهد القديم عندما أحاط فرعون وجيشه ببني إسرائيل )خر 

م فيها الكنيسة على أنهاالثانيةو التي هي و ألنها محبوبة من هللا ،"المدينة المحبوبة" : تُقَد ِ

دخول األمم إلى أورشليم  ( عن78أورشليم. هذه الصورة مستوحاة من المزمور )

وتدنيس هيكل قدس الرب. كما أن في الصورة الثانية إشارة إلى حدٍث كان يوحنا نفسه 

ا له وعارف ا به، وهو محاصرة الجيش الروماني لمدينة أورشليم عام  م، وقد 70معاصر 

ي ( ورمز به إلى الكنيسة الجامعة المنتشرة ف9استعار يوحنا هذا الحدث هنا في اآلية )

هذه  ".فَنََزلَْت نَاٌر ِمْن ِعْنِد هللاِ ِمَن السََّماِء َوأََكلَتُْهمْ ": (9اآلية )في  العالم. ثم يقول يوحنا

الصورة مستوحاة من سفر الملوك الثاني عندما أنزل إيليا النبي نار من السماء فأكلت 

(. كما 12-2:1مل 2رئيس الخمسين والذين معه الذين أرسلهم له أََخزيَا ملك السامرة )

 َعلَْيهِ  َوأُْمِطرُ  ...َوأَُعاقِبُهُ " :، بقول الربعن جوج أنها مستوحاة من سفر حزقيال النبي

ا َمعَهُ  الَِّذينَ  اْلَكثِيَرةِ  الشُّعُوبِ  َوعَلَى َجْيِشهِ  َوَعلَى ا ...َمَطر  (. 22:38)حز  "َوِكْبِريت ا َونَار 

، بينما في الرؤى اليهودية، كما في في سفر الرؤيا لم يعِط يوحنا وصف ا للمعركة

النصوص التي اكتشفت في وادي قمران باألردن في ملف الحرب أو سفر الحرب، توجد 

أوصاف كثيرة وتفاصيل لحروب بني إسرائيل. وكما قيل، إن يوحنا عنده رؤية نبوية 
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ا معروفة  من العهد القديم ويعيد صياغتها ، خاصة فهو بعد معاينته للرؤى يأخذ صور 

 بمعنى أدق يعيد والدتها بصيغة وروح مسيحية.

اسمان للشعوب التي ستغزو إسرائيل وتحتل  (3)"ُجوَج َوَماُجوجَ "في التقاليد اليهودية 

 المسيا )المسيح( أو أثناء حضوره أو بعد حضوره مباشرة . وأن هللاأورشليم قبل حضور 

ه الشعوب، التي تمثل أو من خالل شخص المسيا ويقضي على هذ سوف يتدخل مباشرة  

صورة إن للعالم الوثني المعادي للمسيا. أما هنا في سفر الرؤيا فاالنتفاضة األخيرة 

هما يرمزان إلى عدو رهيب متوحش متعطش فصورة رمزية، هي  "ُجوَج َوَماُجوجَ "

 وينكالن بها وهذان االثنان سيظهران ويعمالن ضد الكنيسة ،للدماء يقوم على الكنيسة

 هذه الصورة منه. إياهابإنقاذه هللا، غير أن هللا سيتمجد فيه من الكنيسة  بسماح من

 آدََم، اْبنَ  يَا " بقول الرب: عن شعب اسرائيل، حزقيال النبي مستوحاة من سفر يسةلكنل

 هَكذَا قُلْ وَ  َعلَْيهِ  َوتَنَبَّأْ  َوتُوبَاَل، َماِشكَ  ُروٍش  َرئِيِس  َماُجوجَ  أَْرِض  ُجوجٍ، َعلَى َوْجَهكَ  اْجعَلْ 

بُّ  السَّي ِدُ  قَالَ   السَّي ِدُ  قَالَ  هَكذَا ِلُجوجٍ  َوقُلْ  آدََم، اْبنَ  يَا تَنَبَّأْ  ِلذِلكَ  ...ُجوجُ  يَا َعلَْيكَ  هأَنَذَا الرَّ

بُّ   اِصيأَقَ  ِمنْ  َمْوِضِعكَ  ِمنْ  َوتَأْتِي ...آِمنِينَ  إِْسَرائِيلَ  َشْعبِي سُْكنَى ِعْندَ  اْليَْومِ  ذِلكَ  فِي ،الرَّ

َمالِ   األَِخيَرةِ  األَيَّامِ  فِي ...إِْسَرائِيلَ  َشْعبِي َعلَى َوتَْصعَدُ  ...َمعَكَ  َكثِيُرونَ  َوُشعُوبٌ  أَْنتَ  الش ِ

 َوأُْعَرفُ  َوأَتَقَدَّسُ  فَأَتَعَظَّمُ ... أَْنِفي فِي يَْصعَدُ  َغَضبِي أَنَّ  ...اْليَْومِ  ذِلكَ  فِي َويَُكونُ  ...يَُكونُ 

بُّ  أَنَا أَن ِي فَيَْعلَُمونَ  َكثِيَرةٍ، َممٍ أُ  ُعيُونِ  فِي هذه الحروب مذكورة و (.38)األصحاح  "الرَّ

هي صور للحروب التي حدثت والتي ستحدث ضد الكنيسة، ولكن ليس حرفيًّا وال 

تاريخيًّا. ويسوع المسيح، في المقاطع الرؤيوية في األناجيل التي يتكلم فيها عن اآلخرة، 

ا على أنه قبل النهاية سوف يكون ضيق عظيم، وهذا تعليم وسفر الرؤيا يشدد ان دائم 

الكنيسة. لذا ال يجب أن يُقبَل بأي تفسير يجعل سفر الرؤيا كله رمزيًّا، ألن المعركة هنا 

هي معركة صراع بين الخير والشر، وهو صراع مستمر عبر التاريخ وفي جميع أقطار 

العالم للتدبير اإللهي، وهذه العداوة تظهر لعداوة  هي استعارية هنا الصورةف األرض.

العهد القديم اسم "جوج" يعني "رجال"، واسم "ماجوج"  حتى النهاية وتشتد. وألن في

يعني "مكان"، لهذا ال يجوز البحث في سفر الرؤيا عن َمْن هم هؤالء األعداء تاريخيًّا، 

لبحث جغرافيًّا، أي أي البحث عن أسماء أشخاص أو شعوب في التاريخ، كما ال يجوز ا

 البحث عن بلدان وأماكن؛ ألن أعداء الكنيسة موجودون في كل وقت ومكان.
 

َوإِْبلِيُس الَِّذي َكاَن يُِضلُّهُْم طُِرَح فِي بَُحْيَرةِ النَّاِر  -10

َواْلِكْبِريِت، َحْيُث اْلَوْحُش َوالنَّبِيُّ اْلَكذَّاُب. َوَسيَُعذَّبُوَن نَهَاًرا 

 لَى أَبَِد اآلبِِديَن.َولَْيالً إِ 
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فَقُبَِض َعلَى اْلَوْحِش "( 20:19في )رؤ يشير إلى ما ذُكر  (10في اآلية ) قول يوحنا

ِ اْلَكذَّاِب َمعَهُ  "، كما أن َوُطِرَح االثْنَاِن َحيَّْيِن إِلَى بَُحْيَرةِ النَّاِر اْلُمتَِّقدَةِ بِاْلِكْبِريتِ ... َوالنَّبِي 

فهذا القول هنا ليوحنا  ".َكاَن يُِضلُُّهْم ُطِرَح فِي بَُحْيَرةِ النَّاِر َواْلِكْبِريتِ  إِْبِليُس الَِّذي" هنا

 "،المسيحضد الذي هو " "،اْلَوْحشُ "و "إِْبِليسُ " -اندحار أعداء يسوع المسيح يشير إلى

سيظلوا  قوى الشر الثالث (20:19في )رؤ و (10وكما في اآلية ). "النَّبِيُّ اْلَكذَّابُ "و

ا َولَْيال  إِلَى أَبَِد اآلبِِدينَ  ...ْيَرةِ النَّاِر َواْلِكْبِريتِ فِي بُحَ "حياء يُعذَّبون أ إِلَى أَبَِد " عبارة ".نََهار 

( 3) تشير إلى الدينونة النهائية األبدية التي هي عقوبتهم. وكما قيل في اآلية "،اآلبِِدينَ 

صور رمزية لها معنى واحد هو أن هذه الصور كلها ال يجب أن تؤَخذ بحرفيتها ألنها 

 الشيطان ُحدَّ سلطانه من هللا.
 

َعلَْيِه، الَِّذي  ،َواْلَجالِسَ  بَيَاًضا يَْلَمعَ  ثُمَّ َرأَْيُت َعْرًشا َعِظيًما -11

َماُء، َولَْم يُوَجْد لَهَُما َمْوِضٌع.  ِمْن َوْجهِِه هََربَِت األَْرُض َوالسَّ

ل العالم المخلوق. في بداية اآلية توجد صورة بهية ( يُبيَّن يوحنا حا11في اآلية )

ا"مجيدة بقول يوحنا:  ا يَْلَمعَ  ثُمَّ َرأَْيُت َعْرش ا َعِظيم  قوله هذا ورد ". َعلَْيهِ  ،َواْلَجاِلسَ  بَيَاض 

 في النص اليوناني 

"καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήμενον ἐπ᾽ αὐτόν". 

العرش "ي أن الصورة هنا ه ".λευκὸν" د في النص اليونانيور "ابَيَاض   يَْلَمعُ "قوله 

ا العظيم ، وهذا يتناسب مع عظمة ونقاوة وطهارة الجالس "يهالجالس علهو و يلمع بياض 

ا يسوع وعلى العرش، الذي هو المسيح اآلتي للدينونة.  هذه الصورة ظهر بها أيض 

 َكالشَّْمِس، َوْجُههُ  َوأََضاءَ "جيلي: المسيح في حادثة  تجليه على الجبل، بقول متى اإلن

 في النص اليوناني وردت كلمة "المعة" ،(2:17)مت  "َكالنُّورِ  ةَ عَ مِ الَ  ثِيَابُهُ  َوَصاَرتْ 

"λευκὰ وهاتان الكلمتان اليونانيتان .""λευκὸν"و "λευκὰ مشتقتان من الكلمة "

"λευκός"خاص  يه ، وهذه الصفة"ابَيَاض   يَْلَمعُ " تي تعنيوال "، التي معناها "يلمع

كما سيُذكر و .(14:1في )رؤ  يلكما ق ،هللا الكلمة -المسيحو -هلل اآلب -بكل من "يَْهَوْه"

هذه الصورة عن المسيح فيها  ".َواْلَحَملِ  هللاِ  َعْرشُ " ( أن العرش هو1:22في )رؤ 

" Χριστολογίαمسيحانية عالية، وهذا ما يُدعى في علم الالهوت في اليونانية "

وهذا يوضح أن هللا اآلب وهللا الكلمة هما واحد في المجد، وواحد في  ،)خريستولوجيا(

( قد تكون الصورة األجمل في العهد الجديد ككل، 11الالهوت. الصورة هنا في اآلية )

 ألن فيها جمال وعظمة جدًّا، والهوتية جدًّا.
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َهَربَِت األَْرُض   َوْجِههِ الَِّذي ِمنْ ثم يقول يوحنا عن المسيح الجالس على العرش: "

َهَربَِت  ِمْن َوْجِههِ "ألن يوحنا يقول:  ؛. "السماء" هنا هي السماء المنظورة"َوالسََّماءُ 

قوله هذا ال يعني اختفاء األرض والسماء وزوال العالم ، بل يعني . "األَْرُض َوالسََّماءُ 

وضع إلى آخر أو من حالة تجديد األرض والسماء؛ ألنه كما أن الهروب هو انتقال من م

إلى أخرى، هكذا ُسمي التجديد هروب ا. كما أن هروب أو انتقال اإلنسان من الخطيئة إلى 

البِر هو تجديد اإلنسان. وهذا التجديد لألرض وللسماء يمس هيئة العالم التي فيها المخالفة 

 "،هُ َوْجهُ " قولهووالعصيان، والتي بموجبهما صار اإلنسان الخاطىء، أو اإلنسان العتيق. 

يشير إلى النهاية، بمعنى  (11في اآلية ) هذا القول ليوحنا هو كناية عن الحضور اإللهي.

( سيُذكر 12في اآلية ) هألن أي للدينونة جلس للقضاء، قد أن الجالس على العرش

(. 14:14والديان هو يسوع المسيح ابن اإلنسان، كما ذُكر في )رؤ  "،َواْنفَتََحْت أَْسفَارٌ "

 بِاْلعَْدِل، اْلَمْسُكونَةَ  يَِدينَ  أَنْ  ُمْزِمعٌ ... فَاهللُ "بولس:  ، كما يقولباالبن فالدينونة تتم من اآلب

ا َعيَّنَهُ، قَدْ  بَِرُجل م  أي  (،31و30:17)أع  "األَْمَواتِ  ِمنَ  أَقَاَمهُ  إِذْ  إِيَمان ا ِلْلَجِميعِ  ُمقَد ِ

يدانوا من موات سيقفوا في حضرة هللا اآلب لاالبن، بمعنى أن األ -المسيحيسوع  بواسطة

 اإلنسان.  ابن

وهذا  ".لَُهَما َمْوِضعٌ َولَْم يُوَجْد "، بالقول: عن السماء واألرض ويكمل يوحنا قوله هنا

يُبين أنه لن يكون هناك للعالم الساقط ؛ كما يعني أنه لن يكون لهما هروب أو تجديد آخر

ال حاجة إلى األرض المادية بما عليها من  أنه حياة، وكذلكوالحياة المادية القديمة عودة لل

ا ال حاجة إلى السماء المادية بنجومها وكواكبها؛ ألن هللا  بحار وموارد طبيعية، وأيض 

 ،أما الدينونة نفسها فهي للبشر .حاضر للدينونة وعلى الخليقة أن تتحرر من رباط الفساد

لى صورته الحسنة التي خلقه هللا عليها قبل أن ألنه عند الدينونة يجب أن يعود العالم إ

الخطأ االعتقاد  ومن .إلنسان، وتترك آثارها السيئة فيهتدخل الخطيئة إليه، بسبب سقوط ا

الدينونة العامة، وإال معنى ذلك أن اإلنسان لن يدان نفس ا  أن الطبيعة المادية تختفي في

 وجسد ا بل سوف تكون النفس عارية  عن جسدها.
 

 اْلَعْرشِ  َوَرأَْيُت األَْمَواَت، ِصَغاًرا َوِكبَاًرا، َواقِفِيَن َأَمامَ  -12

هَُو ِسْفُر اْلَحيَاةِ.  الَِّذيَواْنفَتََحْت أَْسفَاٌر. َواْنفَتََح ِسْفٌر آَخُر، 

ا هَُو َمْكتُوٌب فِي األَْسفَاِر، بَِحَسِب  َوِديَن األَْمَواُت ِممَّ

 أَْعَمالِِهْم.

ا" بي ِن يوحنا حال البشر، بقوله:( يُ 12في اآلية ) ا َوِكبَار   ".َوَرأَْيُت األَْمَواَت، ِصغَار 

األموات منذ بداية الحياة، الصالحين والطالحين. وقوله:  هم البشر جميع ا "األَْمَواتُ "
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ا" ذُكر في )رؤ  ا وكبار  (، وكما قيل هناك إنه يشير إلى جميع البشر سواء 18:11"صغار 

السني، أو من ناحية الوضع االجتماعي، أو من ناحية الوضع المالي، أو من ناحية العمر 

 من ناحية الوضع تجاه هللا، أي البعد أو القرب من هللا. قول يوحنا هنا عن األموات:

 فََجلَسَ "مستوحى من سفر دنيال النبي، بقوله:  "،َواْنفَتََحْت أَْسفَارٌ  اْلعَْرِش  َواقِِفيَن أََمامَ "

يُن، (. في هذا القول ليوحنا توجد مجدد ا صورة للدينونة 10:7)دا  "األَْسفَارُ  فُتَِحتِ وَ  الد ِ

فة بأداة  "أَْسفَارٌ "(. كلمة 11في القيامة العامة، التي ذُكرت في اآلية ) ذُكرت غير ُمعرَّ

َواْنفَتََح ِسْفٌر . وقول يوحنا هنا "يشير إلى أنها أسفار غير معروفة التعريف "الـ"، وهذا 

الذي يشير سفر الحياة  "ِسْفُر اْلَحيَاةِ " ليستها ويوضح أن "،ُهَو ِسْفُر اْلَحيَاةِ  الَِّذيُر، آخَ 

  .(8:17( وفي )رؤ 8:13)رؤ  ( وفي5:3في )رؤ  مذكورال ،األبدية

ا ُهَو َمْكتُوٌب فِي األَْسفَاِر، بَِحَسِب أَْعَماِلِهمْ "ثم يقول يوحنا:  مة كل ".َوِديَن األَْمَواُت ِممَّ

فة بأداة التعريف "الـ"، ال هنا "األَْسفَارُ " ذكرها  التي هيو معروفة شير إلى أسفاروتُمعرَّ

هذه األسفار هي أسفار أعمال البشر  ."َواْنفَتََحْت أَْسفَارٌ " اآلية، بقوله: هذه يوحنا في بداية

 نا يُبي ِن أن األمواتكما إن قول يوحنا هذا ه ".بَِحَسِب أَْعَماِلِهمْ " بها األموات الذين دينوا

ا  سيدانون ليس فقط بحسب إيمانهم، بل كذلك بحسب أعمالهم ليس فقط الخارجية، وأيض 

بما هو مخفي في قلوبهم وضمائرهم وغير المعلوم لغيرهم من البشر لكنه معلوم أمام 

هللا، حتى يظهر للجميع عدل هللا. غير أنه ليس كل األعمال الجيدة تَُخل ِص؛ ألن هناك 

كما يقول  ،فسهمعمال جيدة تتم ليس من أجل تمجيد هللا بل من أجل تمجيد األشخاص ألنأ

ا" بقوله عن الفريسي: في مثل الفريسي والعشاريسوع المسيح  يِسيُّ  أَمَّ  يَُصل ِي فََوقَفَ  اْلفَر ِ

نَاةِ، الظَّاِلِمينَ  اْلَخاِطِفينَ  النَّاِس  بَاقِي ِمثْلَ  لَْستُ  أَن ِي أَْشُكُركَ  أَنَا اَلل ُهمَّ  هَكذَا، نَْفِسهِ  فِي  َوالَ  الزُّ

من أجل طلب تمجيد  هناك أعمال جيدة تتم كما أن .(14 -10:18لو ) "اْلعَشَّارِ  هذَا ِمثْلَ 

 فِي قَائِِمينَ  يَُصلُّوا أَنْ  يُِحبُّونَ  فَإِنَُّهمْ "كما يقول يسوع المسيح عن المراؤون:  ،الناس

أما األعمال التي تَُخل ِص  .(5:6)مت  "ِللنَّاِس  يَْظَهُروا ِلَكيْ  الشََّواِرعِ، َزَوايَا َوفِي اْلَمَجاِمعِ 

فهي األعمال التي بحسب وصايا الرب يسوع المسيح، والتي هي ثمرة اإليمان به. وهذا 

 القول ليوحنا هنا يَضحد القول إن الخالص باإليمان فقط، كما يقول البروتستانت.

، ُهَو ِسْفُر اْلَحيَاةِ  الَِّذيَواْنفَتََح ِسْفٌر آَخُر، " (12ية )في اآل يوحناالصورة في قول 

ا ُهَو َمْكتُوٌب فِي األَْسفَاِر، بَِحَسِب أَْعَماِلِهمْ  الصورة التي هي نفس . "َوِديَن األَْمَواُت ِممَّ

( في وصف طقس المعمودية، الذي يبدأ بأن يأتي الطالب المعمودية إلى 5:3ذُكرت )رؤ 

 لذي يسجل اسمه في السجل األول الذي لديه وهو سجل الموعوظين، وهذااألسقف ا

ا بالمواظبة على حضور التعليم  "سجل األعمال"، أو "سفر األعمال". وإن كان ملتزم 

ا جديد ا  المسيحي وعلى أن تكون أعماله وحياته مسيحية، يُعمده األسقف ويُعطيه اسم 
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سجل المعمدين، وهذا "سجل الحياة"، أو ويُسجله في السجل الثاني الذي لديه، وهو 

ا فال الذي هو "سفر الحياة األبد ،"سفر الحياة" يُعمد وال يُسجل ية". أما إن لم يكن ملتزم 

دين وُحرم من الكنيسة  كما أنه .أو "سفر الحياة" ،ي "سجل الحياة"ف إن كان من الُمعمَّ

دين، "سجل  بسبب عدم التزامه إيمانيًّا وحياتيًّا يمحو األسقف اسمه من سجل الُمعمَّ

، الحياة"، أو "سفر الحياة". وهذا يُوضح أن عدم كتابة اسم الشخص في سفر الحياة

(، أو محو اسم الشخص من 8:17)رؤ  "الَِّذيَن لَْيَسْت أَْسَماُؤُهْم َمْكتُوبَة  فِي ِسْفِر اْلَحيَاةِ "

معروفة هلل، وليس سفر الحياة، يتوقف على الشخص نفسه بشخصه "بحسب أعماله" ال

باختيار هللا ألشخاٍص بعينهم دون غيرهم. وهذا داللة على عدل هللا في عقابه لألشرار 

َوَمْن لَْم يُوَجْد َمْكتُوب ا فِي ِسْفِر "( بقول يوحنا: 15وثوابه لألبرار، كما سيُذكر في )اآلية 

 أنه ليقوسبق لهذا  ،ي سفر الرؤياسرارية فوهذه رموز أ ."اْلَحيَاةِ ُطِرَح فِي بَُحْيَرةِ النَّارِ 

لفهم هدف سفر الرؤيا في جميع الصور المذكورة فيه يجب إدراك التعليم الُمرسل، وليس 

 من الضروري الوصول إلى تجسيم معاني الصور.
 

 واْلَجِحيمَ  َوَسلََّم اْلبَْحُر األَْمَواَت الَِّذيَن فِيِه، َوَسلََّم اْلَمْوتُ  -13

 يَن فِيهَِما. َوِدينُوا ُكلُّ َواِحٍد بَِحَسِب أَْعَمالِِه.األَْمَواَت الَّذِ 

طُِرَحا فِي بَُحْيَرةِ النَّاِر. هذَا هَُو اْلَمْوُت  واْلَجِحيمَ  اْلَمْوتُ وَ  -14

 الثَّانِي، اْلطَْرُح فِي اْلنَاِر.

َوَمْن لَْم يُوَجْد َمْكتُوبًا فِي ِسْفِر اْلَحيَاةِ طُِرَح فِي بَُحْيَرةِ  -15

 لنَّاِر.ا

 واْلَجِحيمَ  َوَسلََّم اْلبَْحُر األَْمَواَت الَِّذيَن فِيِه، َوَسلََّم اْلَمْوتُ "( يقول يوحنا: 13في اآلية )

وردت  "،واْلَجِحيمَ  اْلَمْوتُ "وهذا يُشير إلى الدينونة العامة. عبارة  "،األَْمَواَت الَِّذيَن فِيِهَما

 بقول (18:1سبق وذُكرت في )رؤ "، ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης"في النص اليوناني 

في هذه اآلية توجد  هما.هو مالك"، بمعنى أنه َوِلي َمفَاتِيُح ٱْلَمْوِت َو اْلَجِحيمِ " :المسيح

: األموات الذين سلمهم البحر. وهذا يجيب عن التساؤل، كيف سيقوم األولى صورتان،

خليقة لذين ماتوا منذ بدء الالذين ماتوا في البحر، والذين أكلتهم الوحوش، وجميع البشر ا

صرها وتتركب وتقوم، كل هؤالء ستعود أجسادهم إلى عناأن بولم يَعُد ألجسادهم وجود؟ 

 ،قعر غور أعماق البحركما أن  بأجساد هيولية )مادية( أو خيالية. واقوميفاألموات لن 

: لثانيةاو. (1:13 كما قيل في )رؤ قريب من الهاوية، ،بحسب االعتقاد اليهودي القديم

 ذينـال الحينـالحين والطـالصير إلى ـيم. وهذا يشـوت والجحـاألموات الذين سلمهم الم
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ار الدينونة العامة وال يعرفون حكم هللا فيهم، ونفوسهم في موت الخوف وجحيم ـفي انتظ

، فصورة "البحر" جحيم"الترادف " هاوية"ال" ( أن18:1وكما قيل في )رؤ  .(4)القلق

وصورة "الجحيم" هما صورة مزدوجة لشيء واحد وهو دينونة  هاويةالذي يُمثل ال

بتصريف  "ِدينُوا" قوله ".َوِدينُوا ُكلُّ َواِحٍد بَِحَسِب أَْعَماِلهِ "ألن يوحنا يقول هنا:  األموات.

المبني للمجهول، الذي يعني أن هللا اآلب هو الذي أدانهم بواسطة االبن، المسيح، كما 

التي هي يؤكد ويشير إلى الدينونة العامة  هنا هذا القول ليوحنا (.11ذُكر في اآلية )

، الذين لم يكن (5)األموات المحفوظ عليهم إلى يوم الدينونة كما يعني أن ."الموت الثاني"

ا ُهَو َمْكتُوٌب فِي"لهم نصيب في "القيامة األولى"، كل واحد منهم دين  األَْسفَاِر،  ِممَّ

 (، إن كانت ظاهرة  أو خفيةَ.12)اآلية  "بَِحَسِب أَْعَماِلِهمْ 

هذا ورد  . قوله"ُطِرَحا فِي بَُحْيَرةِ النَّارِ  واْلَجِحيمَ  َواْلَمْوتُ " :( يقول يوحنا14في اآلية )    

 في النص اليوناني 

"καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός" 

  وهذا يعني أن هللا اآلب هو الذي طرح  بتصريف المبني للمجهول، "ُطِرَحا"كلمة 

صورة  هذه الصورة هي (13في اآلية ). هنا ايض ا كما الموت والجحيم في بحيرة النار

( ذُكر أن الشيطان، رأس الحية القديمة، ُسحق ودين وطرح 1في اآلية ) دينونة األموات.

تشير إلى  الجحيم، ( قيل أن "الهاوية" 1:9المسيح نسل المرأة، وفي )رؤ بفي الهاوية 

( يُذكر أن "الموت والجحيم" طرحهما هللا "في بحيرة النار"؛ وهذا يعني 14وهنا )اآلية 

األموات الذين فيه الذي يملك على الموت والجحيم بعد أن سلم  )التنين( أن الشيطان

طرحه هللا في بحيرة النار هو وأعوانه "الوحش )ضد المسيح( والنبي الكذاب" وكل من 

(. و"الموت والجحيم"  يمثالن أبشع صورة 20:19ونه من البشر، كما ذُكر في )رؤ تبع

حلت بالبشر؛ ألن "الموت" هو نتيجة خطيئة اإلنسان ضد لنتائج الخطية وجراحاتها التي 

(، و"الجحيم" هو مقر 7-1:3هللا في الفردوس بإيعاز من الحية القديمة )الشيطان( )تك 

(. بهذا المعنى فإن "بحيرة النار" هي العقاب 1:9شيطان )رؤ والذي يملك فيه ال ،الموتى

األبدي الذي يطرح هللا فيه إبليس وأعوانه وَمن يتبعونه، وبهذا هللا يُنهي ويُزيل آخر 

 أعداءه وأعداء اإلنسان.

قوله هذا  ".هذَا ُهَو اْلَمْوُت الثَّانِي، اْلَطْرُح فِي اْلنَارِ "(: 14ثم يقول يوحنا في اآلية )

  وردت في النص اليوناني

"οὖτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν, ἡ λίμνη τοῦ πυρός" 

لبشر ا لجميع هنا يوجد تمييز بين "الموت األول" الذي هو الموت الجسدي الطبيعي

الذي  اب األبدي بالطرح في بحيرة النار(، وبين "الموت الثاني" الذي هو العق6)اآلية 
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َوَمْن لَْم "(: 15في سفر الحياة، كما يقول يوحنا في اآلية ) َمْن لم يوجد عقاب كلٌّ  هو

وهؤالء الذين لم يوجدوا في سفر  ".يُوَجدْ َمْكتُوب ا فِي ِسْفِر اْلَحيَاةِ ُطِرَح فِي بَُحْيَرةِ النَّارِ 

 (. 13)اآلية  "ِدينُوا ُكلُّ َواِحٍد بَِحَسِب أَْعَماِلهِ "الحياة وُطرحوا في بحيرة النار هم الذين 

ُهَو ِسْفُر اْلَحيَاةِ. َوِديَن األَْمَواُت  الَِّذيَواْنفَتََح ِسْفٌر آَخُر، "( قال يوحنا: 12في اآلية )

ا ُهَو َمْكتُوٌب فِي األَْسفَاِر، بَِحسَِب أَْعَماِلِهمْ  َوَمْن لَْم يُوَجدْ "( يقول: 15وهنا في اآلية ) "،ِممَّ

ا يعني أن الدينونة ستكون عامة لجميع الموتى من البشر وهذ "،َمْكتُوب ا فِي ِسْفِر اْلَحيَاةِ 

ا ُهَو َمْكتُوٌب فِي األَْسفَاِر، بَِحَسِب أَْعَماِلِهمْ " لَْم يُوَجدْ " كل شخص من األمواتأن و"، ِممَّ

سيُحاسب بشخصه وبحسب أعماله المكتوبة في األسفار. وهذا  "َمْكتُوب ا فِي ِسْفِر اْلَحيَاةِ 

يُدان شخص بسبب أعمال غيره، ولن يُؤخذ شخص بسبب جريرة  داللة على أنه لن

غيره، ولن يُبرر شخص بسبب بِر غيره. فكل شخص يتحمل شخصي ا وزر عمله إن كان 

ا، وهذا من عدل هللا، ذلك كما يقول الرب في سفر إرميا النبي:  ا أو طالح   ُكلُّ "صالح 

صار األخير للمسيح على كل أعدائه في وهذا االنت (.30:31)إر  "بِذَْنبِهِ  يَُموتُ  َواِحدٍ 

 مجيئه الثاني، ويكون يوم لدينونة العالم األبرار واألشرار.
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 حواشي 

 عشروناألصحاح ال

( كان من أسباب اضطهاد المسيحيين في القرون الثالثة األولى هو اتهامهم بتوقعهم الُملك الزمني 1)

راب مملكة المسيح المادية األرضية، وإتيان المسيح كي يملك في للمسيح؛ ألن البعض علَّموا عن اقت

األرض بالقوة ويدحر الرومان ويُعيد مملكة إسرائيل. ولرد هذه التهمة عن المسيحيين كتب الفليسوف 

لو » م(، بقوله:161-138م( في احتجاجه إلى اإلمبراطور أنطونيوس بيوس )165 +يوستينوس )

الذي يتوقعونه  مسيحيون الموت، وهذا وحده كاٍف للداللة على أن الُملك صح هذا االعتقاد لتحاشى ال

م(، الذي 138 -117كما ألصق هذه التهمة بالمسيحيين اإلمبراطور أدريان )«. إنما هو ُملك روحي

سرفيانوس أثار على المسيحية حرب ا عامة في أنحاء اإلمبراطورية الرومانية، فكتب رسالة إلى 

وحسبك أن تذكر أن المسيحيين أحرقوا روما مرتين، »يقول له فيها:  في مصرالقنصل الروماني 

  وهو بقوله هذا يخلط بين «. وتآمروا عدة مرات على خلع األباطرة وال سيما في أيام بروَكْوَكبا

اليهود والمسيحيين؛ ألن بروَكْوَكبا الذي قام بثورة في اليهودية ضد االحتالل الروماني، بين عامي 

مليون  م، كان يهوديًّا وال شأن للمسيحيين به، وقد قَتل اإلمبراطور في هذه الثورة نصف135 -131

يهودي. كما أن أدريان بقوله هذا هو كما نيرون الذي أحرق روما )لكي يرى كيف كان حريق 

طروادة، أو لكي يجدد أبنية المدينة على طراز حديث( وأُلِصقت تهمة إحراق روما بالمسيحيين 

ح بذلك أعظم مؤرخيهم ياشيتس عدو المسيحيين.واضطُ   ِهدوا لسبٍب لم يجنوه، كما صرَّ

: الرقم "ألف" يدل على جميع رمزي ا( عن "ملك المسيح ألف سنة"، و"تقييد الشيطان ألف سنة". 2)

، وهذا يشير إلى الشيء الكثير 10×10×10د والعشرات والمئات. كما يُساوي عقود األعداد، اآلحا

فيرمز إلى الكمال  7يرمز إلى الشيء الكثير، أما الرقم  10س إلى الكمال والملء؛ ألن الرقم جدًّا ولي

ا"، وكما  والملء. وزمان ُملك المسيح هو "ألف سنة"، أما زمان الشيطان فهو "اثنين وأربعين شهر 

هو  ( هذه الفترة الزمنية تساوي "ثالث سنوات ونصف"، والرقم "ثالثة ونصف"5:13ذُكر في )رؤ 

ا" أي 7نصف الرقم ) ( الذي يرمز إلى الكمال أو الملء، بمعنى أن زمان الشيطان، "زمان ا يسير 

ا"، هو إلى النصف. كما أنه بالمقابلة رمزي ا بين زمان ُملك المسيح "ألف سنة"، وبين  "زمان ا قصير 

لك المسيح، زمان الشيطان "ثالث سنوات ونصف"، يكون زمان الشيطان ال شيء بالنسبة لزمان مُ 

 وهذا يشير رمزي ا إلى أن ُملك الشيطان وسلطانه على البشر قليل جدًّا.

عن "ملكوت المسيح أللف سنة على األرض". في القرون الثالثة األولى جرى جدل  تاريخي ا،

في الكنيسة حول ملكوت المسيح أللف سنة على األرض. حيث قال البعض إنه سيكون قبل مجيء 

اني، وميزوا بين ملكوت المسيح على األرض وملكوته في السماء، وعلَّموا عن يسوع المسيح الث

اقتراب مملكة يسوع المسيح المادية على األرض. وهذا التعليم المعروف بـ"األلفية" يعود إلى أزمنة 

 ما قبل المسيحية، فاليهود لم يَقبلوا يسوع المسيح بسبب رفضه الُملك الزمني؛ ألن أكثر اليهود، وكما

هو معروف، رأوا في المسيا )المسيح( الموعود ليس فادي ا من الموت والخطيئة واللعنة، بل ملك ا 

أرضي ا يُشي ِد مملكته األرضية ويمنح المجد والسلطة للشعب اليهودي، وذلك بناء  على تقليد يهودي 

 فِي سَنَةٍ  أَْلفَ  نَّ ألَ "على مقاربة بين النصوص عن "يوم الرب"، كما جاء عنه في المزامير  معقد يقوم

(، فظنوا أن هذا الملكوت سيدوم ألف سنة. كما يقوم على 4:89)مز  "َعبَرَ  اْلِذي أَْمِس  يَْومِ  ِمثْلُ  َعْينَْيكَ 
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 ألَنَّهُ "مقاربة بين النصوص عن "نهاية األزمنة"، كما جاء عنها في سفر إشعياء النبي، بقول الرب: 

(، والتي ترجمت في التوراة السبعينية اليونانية عن العبرية 22:65)إش  "بِيَشعْ  أَيَّامُ  شََجَرةٍ  َكأَيَّامِ 

حيث يوجد تلميح واضح إلى الفردوس األرضي. فمن "، َشْعبِي أَيَّامُ  ونَ ك  تَ  ةاِيَ حَ الْ  شََجَرةِ  َكأَيَّامِ  ألَنَّهُ "

ا لما أعلنت عنه  المزامير ومن إشعياء رأى التقليد اليهودي في مملكة المسيح على األرض تتميم 

. اإلقامة في الفردوس، وأن صورة األلف سنة ال تدل على مدة من الزمن بل تدل على "يوم الرب"

. وقد أدخل (10:1"، إنه "يوم الدينونة" )رؤ يَْهَوهْ و"يوم الرب" بالنسبة ألنبياء العهد القديم هو"يوم 

ذلك سهال ؛ ألن غيرهم من المسيحيين  اليهود الذين اعتنقوا المسيحية هذا الفكر إلى الكنيسة، وكان

كانوا في انتظار مجيء المسيح الثاني المجيد، وذلك بسبب الضيق واالضطهاد الذي عاشوه وكانوا 

في حاجٍة إلى تعزية ورجاء وفرح قريب، فاعتقدوا أنه سوف يأتي المسيح عاجال  ليؤسس مملكة  

وا بـ"األلفيين". أما المسيحيون الذين أرضية  وتدوم ألف سنة ويملك فيها مع األبرار، وهؤال ء ُسمُّ

شاركوا األلفيين نظريتهم بهذا المعنى، فكان ذلك بناء  على تفسير حرفي وسطحي لبعض نبوات العهد 

( عن أن إبليس سيُربط ألف 6-2:20القديم والعهد الجديد، وخاصة  سفر الرؤيا وما جاء فيه في )رؤ 

ع المسيح سيقومون وسيملكون معه ألف سنة. وقد أخذت هذه سنة، وأن الذين قُتلوا من أجل يسو

الفكرة في البداية شكل انتظار قريب وسريع لمجيء يسوع المسيح على األرض، بناء  على قول 

  (.20:22" )رؤ َسِريع ا آتِي أَنَا" المسيح في سفر الرؤيا

آباء الكنيسة  هذا التفسير الحرفي والمادي لملكوت المسيح على األرض الذي رفضه أكثر

ومعلموها اعتنقه البعض منهم، بسبب عدم إدراكهم أن تلك األقوال كانت مجازية  ورمزية  وفسروها 

ا حرفي ا، كما أنهم رأوا أن كل وعود وبركات هللا لليهود قد صارت بكاملها وتمامها لكنيسة  تفسير 

هذا  شرتناالمادي إلى الكنيسة، و بذلك تحول الفكر اليهودي العهد الجديد، وستُحقق للمسيحيين وحدهم.

التعليم بين طبقات الشعب؛ ألن في القرنين األولين لم يكن الفكر االهوتي المسيحي، الذي ُوضعت 

أسسه في المجامع المسكونية، قد تبلور كما في القرون التالي. ومن جملة الذين رفضوا هذا التفسير 

  . وكذلك القديس ديونيسيوس اإلسكندري، الذي المغبوط أوريجنيس الذي فسره رمزيًّا ومجازيًّا

وصل به األمر في محاربته تلك األفكار الشعبية المغلوطة إلى رفض سفر الرؤيا، غير أنه في مجمع 

م تمكن من إقناع كثيرين ممن حضروا هذا المجمع من رفض األلفية المادية والتفسير 255سنة 

ا القديس كيرلس اإلسكندري ، الذي حارب بقوة هذا الفكر الهرطوقي الذي انتشر الحرفي لها. وأيض 

في القرن الثالث، حتى أن بعض الكنائس )اإليبارشيات( فيها انفصلت عن كنيسة  في مصر

اإلسكندرية، وأخذت شكلها الهرطوقي بشكل خاص بعد ظهور الهرطقة "المونتانية"، نسبة إلى اسم 

سها "مونتانيوس". وهذه البدعة بشرت بقرب ن زول أورشليم السماوية من السماء ومجيء مؤس ِ

المسيح لتأسيس مملكته األرضية ذات األلف سنة. كما علم بعض الهراطقة األلفيون عن المادية في 

الملكوت األلفي، فقالوا بفردوس فيه من الثمار ما تشتهيه النفس وعن وجود عالقات جنسية فيه، 

ة تُنال في الفردوس. لذا عملت الكنيسة على تفنيد األلفية وعلَّموا أنه باالمتناع عنها في الحياة األرضي

كضاللٍة عند الهراطقة، كما عملت على دحض تعليمهم كرأي مغلوط في األرثوذكسية. وفي القرن 

ا م ،التي  م313عام  بعد براءة ميالن )ميالنو( ن عهد اإلمبراطور قسطنطين الكبيرالرابع بدء 

بممارسة شعائرهم الدينية داخل اإلمبراطورية  مح لهمسُ و يحيينوقف االضطهاد بحق المسأُ بموجبها 

وحلول نوع ا ما أزمنة االطمئنان على الكنيسة،  توقف االضطهادات ضد المسيحيينو ،الرومانية
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زالت أوهام األلفيين من نفسها بشأن مملكة المسيح على األرض ألف سنة. وقد أدان المجمع 

 م األلفية الحرفية المادية.431المسكوني الثالث في أفسس سنة 

: ُملك المسيح، أو ملكوت المسيح، أللف سنة على األرض. بحسب التعليم اليهودي حول الهوتيًّا

الكون، العالم سيدوم سبعة أيام أو يوم واحد. "السبعة أيام" هي ستة أيام الخلق ويوم الراحة، و"اليوم 

 أَْمِس  يَْومِ  ِمثْلُ  َعْينَْيكَ  فِي َسنَةٍ  أَْلفَ  ألَنَّ "ود النبي: الواحد" هو ألف سنة أو جزء من اليوم، كما يقول دا

هذا ف أما بالنسبة للمسيحية "الهزيع"، هو جزء من اليوم.، (4:89)مز  "اللَّْيلِ  ِمنَ  َوَكَهِزيعٍ  َعبَرَ  اْلِذي

وت لم ن الملكأل ؛ليس هو الملكوت السماوي ،الذي هو ألف سنة أو جزء من اليوم ،"اليوم الواحد"

يأِت بكماله بعد. فهذا "اليوم الواحد" زمنيًّا هو زمان يسوع المسيح الذي بدأ بصلبه وموته وقيامته 

وسيكمل بكماله في نهاية الزمان، الذي ال يغرب أبد ا. وبحسب آباء الكنيسة هذا "اليوم الواحد" هو 

أن المؤمنين بيسوع المسيح اليوم الثامن الذي فيه قام يسوع المسيح من بين األموات، وهذا يعني 

ا، أي زمنيًّا، وليس يعيشون في هذا العالم األسبوعي زمنيًّا، أي أنهم موجودون في الكون تاريخيًّ

بمعنى أنه إذا كان هناك شخص ال يعيش على كوكب األرض جغرافيًّا، إال أنه يعيش في هذا جغرافيًّا. 

   ل معن ا أن المسيح أعاد اإلنسان منذ اآلن إلى الكون زمنيًّا، أي زمن خالص الخليقة. كما إنه يحم

الفردوس، ألنه منذ اآلن على األرض يتذوق المؤمن ثمرة الخلود من شجرة الحياة بواسطة األسرار 

 ِس فِْردَوْ  َوَسطِ  فِي الَّتِي اْلَحيَاةِ  َشَجَرةِ  ِمنْ  يَأُْكلَ  أَنْ  فََسأُْعِطيهِ  يَْغِلبُ  َمنْ "كما يقول المسيح:  المقدسة،

 َعلَى ُسْلطَانُُهمْ  يَُكونَ  ِلَكيْ  )يسوع( َوَصايَاهُ  يَْصنَعُونَ  ِللَِّذينَ  ُطوبَى"(، وكقول المالك: 7:2)رؤ  "هللاِ 

(. فملكوت المسيح بدأ على األرض بتجسده وسيَكُمل في السماء، بمعنى 14:22)رؤ  "اْلَحيَاةِ  َشَجَرةِ 

بدية التي ستَكُمل في السماء كامتداٍد لحياتهم على أن المؤمنين بيسوع المسيح يعيشون منذ اآلن األ

 األرض.

(، و"ماجوج" هو 4:5أي 1( من العهد القديم، "جوج" هو ثاني أبناء يوئيل من ساللة رأوبين )3)

)حز   (. ومن سفر التكوين اسم "جوج" يعني "رجال"، ومن سفر حزقيال 2:10ثاني أبناء يافث )تك 

( "جوج" هو اسم ملك 3:38". كما أن من سفر حزقيال النبي )حز ( اسم "ماجوج" يعني"مكان2:38

وتقع في    اجوج" هو اسم البالد التي يسكنهاوالمقاومة هلل، و"م وثني يرمز إلى الوثنية المعاكسة

(. 2:6غرب قارة آسيا وأهلها كانوا معروفين في أيام حزقيال باسم السكيثيين والذين ذُكروا في )رؤ 

( طلب الرب من حزقيال النبي أن يتنبأ بانكسار 39و 38نبي األصحاحين )في سفر حزقيال ال

ي ِدُ  قَالَ  هَكذَا ِلُجوجٍ  َوقُلْ  آدََم، اْبنَ  يَا تَنَبَّأْ "إسرائيل، بقوله له:  بُّ  السَّ  َشْعبِي ُسْكنَى ِعْندَ  اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي الرَّ

َمالِ  أَقَاِصي نْ مِ  َمْوِضِعكَ  ِمنْ  َوتَأْتِي... آِمنِينَ  إِْسَرائِيلَ   َراِكبُونَ  ُكلُُّهمْ  َمعََك، َكثِيُرونَ  َوُشعُوبٌ  أَْنتَ  الش ِ

ي َكَسَحابَةٍ  إِْسَرائِيلَ  َشْعبِي َعلَى َوتَْصعَدُ . َكثِيرٌ  َوَجْيشٌ  َعِظيَمةٌ  َجَماَعةٌ  َخْيال ،  أَتَقَدَّسُ  ِحينَ ... األَْرضَ  تُغَش ِ

(. ثم طلب الرب من النبي حزقيال أن يتنبأ بنصرة 16-14:38ز )ح "ُجوجُ  يَا أَْعيُنِِهمْ  أََمامَ  فِيكَ 

 السَّي ِدُ  قَالَ  هَكذَا ،َوقُلْ  ُجوجٍ  َعلَى تَنَبَّأْ  آدََم، اْبنَ  يَا َوأَْنتَ إسرائيل على جوج وشعبه وحلفائه، بقوله له: 

بُّ  َمالِ  أَقَاِصي ِمنْ  َوأُْصِعدُكَ  َوأَقُودُكَ  كَ َوأَُردُّ . َوتُوبَالَ  َماِشكَ  ُروٍش  َرئِيسُ  ُجوجُ  يَا َعلَْيكَ  هأَنَذَا الرَّ  الش ِ

... َمعَكَ  الَِّذينَ  َوالشُّعُوبُ  َجْيِشكَ  َوُكلُّ  أَْنتَ  إِْسَرائِيلَ  ِجبَالِ  َعلَى فَتَْسقُطُ ... إِْسَرائِيلَ  ِجبَالِ  َعلَى بِكَ  َوآتِي

ا َوأُْرِسلُ  بُّ  أَنَا أَن ِي فَيَْعلَُمونَ  آِمنِيَن، ائِرِ اْلَجزَ  فِي السَّاِكنِينَ  َوَعلَى َماُجوجَ  َعلَى نَار  فُ . الرَّ  بِاْسِمي َوأَُعر ِ

 (.7-1:39)حز  "إِْسَرائِيلَ  َشْعبِي َوْسطِ  فِي اْلُمقَدَِّس 
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( عند موت البشر، خاصة  في ساعة موتهم، يبث الشيطان في نفوسهم عدم إمكانية خالصهم. من 4)

ت كي يتحنن هللا على األموات كي يريحهم بأن يبث أجل هذا رتبت الكنيسة األرثوذكسية صلوا

الطمأنينة في نفوسهم ويخفف القلق عنهم؛ ألن جميع البشر عند ساعة موتهم يتذكرون أعمالهم 

المعلومة والخفية عن اآلخرين، خاصة الطالحة منها خوف ا من الدينونة، إلدراكهم أن نهاية وجودهم 

أمام الديان العادل وليس هناك وقت للتوبة. وذلك  على األرض حاضرة وأنهم بعدها سيمثلون

كالطالب الذي أدى امتحانه وفي انتظار النتيجة، متطلع ا إلى النجاح وفي خوف من الرسوب. من هذه 

الصلوات في الكنيسة األرثوذكسية الصالة التالية التي تُتلى على الموتى في صالة تجنيزهم وفي 

، موات، الذي فيه يُصلَّى فيه من أجل جميع الذين رقدوا منذ البدءذكرى يوم مماتهم وفي يوم سبت األ

 مع القديسين أرح أيها المسيح اإلله نفوس عبيدك )عبدك أو عبدتك( حيث ال وجع وال»: هذه الصالة

فالكنيسة تصلي إلى المسيح أن يُريح نفوس الراقدين ويُسكنهم . «بكاء وال تنهد بل حياة ال تَفنى

األموات أمام الكنيسة هم مخلصون وهي ال تحكم على أحد، ألن الحكم هو هلل  يعالملكوت؛ ألن جم

 وحده.

( الكنيسة األرثوذكسية تُؤمن وتُعلم أن كل َمْن يموت يذهب إلى مكان يُسمى "مكان االنتظار"، 5)

ا للدينونة العامة " ὁ ᾅδης"الجحيم"، باليونانية "( هو 18:1كما قيل في )رؤ  المكان وهذا .انتظار 

 مكان إنه ؛"مثوى األموات"، أو "مقر الموتى" (، وهوshawl) "שאול" وتقابلها الكلمة العبرية

 "المطهر"، الذييذهب إلى  أن كل َمْن يموت تُؤمن وتُعلم ال لكنها للدينونة. تامواألجميع  انتظار

ه نفوس األموات الذين تُحدده بأنه مكان تذهب إليو ،الكنيسة الكاثوليكية تهافي عقيد به تُؤمن وتُعلم

ماتوا في حالة النعمة من دون أن يَُكف ِروا عن جميع خطاياهم، لتمر بحالة تطهير قبل الدينونة العامة. 

وهذا القول بتطهير َمْن ماتوا في حالة النعمة وعدم تطهير الفئات األخرى من البشر يُبطل عدل هللا، 

 (.41:15كو 1) ا يَْمتَاُز َعْن نَْجٍم فِي اْلَمْجِد"ألَنَّ نَْجم  " وما كان لبولس الرسول أن يقول:
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ح الحادي والعشروناألصحا

َماَء األُولَى  -1 ثُمَّ َرأَْيُت َسَماًء َجِديدَةً َوأَْرًضا َجِديَدةً، ألَنَّ السَّ

 َواْلبَْحُر الَ يُوَجدُ فِي َما بَْعُد. َزالَتَا َواألَْرَض األُولَى

 لَْم يُوَجْد لَُهَماَهَربََت األَْرُض َوالسََّماُء... وَ "( 11:20بعد قول يوحنا في )رؤ 

ا َجِديدَة  " :(1في اآلية ) "، يقول هناَمْوِضعٌ  ، ألَنَّ السََّماَء ثُمَّ َرأَْيُت َسَماء  َجِديدَة  َوأَْرض 

ا، بمهنى أنه رأى هنا سماء  "السماء"". َزالَتَا األُولَى َواألَْرَض األُولَى  السماء غير  وأرض 

وردت في النص اليوناني  ،"تَاَزالَ "كلمة و واألرض اللتين رآهما هناك واللتان زالتا هنا.

"ἀπῆλθαν"هذا . هذا يعني أنه لن يكون لهما تجديد آخرأن  كما قيل هناك، و       

 21) إلى أنه انتقل إلى رؤية جديدة مبهجة، سترد في األصحاحين  يشير هنا ليوحنا قولال

إشعياء مستوحاة من األدب الرؤيوي في العهد القديم،  كما في سفر  هنا الصورة(. 22و

ا َجِديدَة ، فاَلَ تُْذَكُر األُولَى َوالَ تَْخُطُر َعلَى  بقول الرب: "هأَنَذَا َخاِلٌق َسَماَواٍت َجِديدَة  َوأَْرض 

 :يسوع المسيح في إشارته إلى الدينونة بقولالعهد الجديد،  كما من(. 17:65)إش بَال" 

(، وكذلك بقول بطرس 31:13 )مر "يَُزولُ  الَ  َكالَِمي َولِكنَّ  تَُزوالَِن،"اَلسََّماُء َواألَْرُض 

ِ، يَْومُ ": الرسول ب   ُمْحتَِرقَة ، اْلعَنَاِصرُ  َوتَْنَحلُّ  بَِضِجيجٍ، السََّماَواتُ  تَُزولُ  فِيهِ  الَِّذي الرَّ

 َجِديدَة ، اَواتٍ َسمَ  نَْنتَِظرُ  َوْعِدهِ  بَِحَسبِ  َولِكنَّنَا... فِيَها الَّتِي َواْلَمْصنُوعَاتُ  األَْرضُ  َوتَْحتَِرقُ 

ا  (. 13-10:3 بط2) "اْلبِرُّ  فِيَها يَْسُكنُ  َجِديدَة ، َوأَْرض 

 (1:13في )رؤ  قيلكما "البحر"  ".َواْلبَْحُر الَ يُوَجدُ فِي َما بَْعدُ "هنا:  يوحنا يقول ثم

 هللالعداوة  زوال يعني هذاه قولف .المعادية هلل كما يرمز إلى القوى ،هلللعداوة لصورة هو 

 . مثل هذاالفساد إلى حالة عدم الفساد حالة بمعنى االنتقال من ،لن تكون في ما بعد وأنها

عند عبوره البحر وبأمر من الرب  من مصر بعد خروج الشعب اإلسرائيلي حدث

 . (14خر ) على اليابسة واشقه وسار زال الرب البحر من أمامهم بأن األحمر
 

َماِء َوَرأَْيُت اْلَمِدينَةَ اْلُمقَ  -2 دََّسةَ أُوُرَشلِيَم اْلَجِديدَةَ نَاِزلَةً ِمَن السَّ

 ِمْن ِعْنِد هللِا، ُمهَيَّأَةً َكَعُروٍس ُمَزيَّنٍَة لَِرُجلِهَا.

أُوُرَشِليَم اْلَجِديدَةَ نَاِزلَة  ِمَن "بأنها  "اْلُمقَدََّسةَ  اْلَمِدينَةُ "ف يوحنا ر ِ يُعَ  (2في اآلية )

، ونازلة من السماء وكونها "المقدسة"، ذلك أن مصدرها اإللهي ."هللاِ السََّماِء ِمْن ِعْنِد 
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 ِمنَ  النَّاِزلَةِ  اْلَجِديدَةِ  أُوُرَشِليمَ  إِلِهي، َمِدينَةِ  َواْسمَ "(: 12:3ذلك كما يقول المسيح في )رؤ 

 النزول هذاو. ، فـ"السماء" هنا هي السماء غير المنظورة"إِلِهي ِعْندِ  ِمنْ  السََّماءِ 

ليس نزوال  جغرافيًّا، أي من فوق إلى أسفل، بل هو  "،ِمَن السََّماءِ  ...أُوُرَشِليَم اْلَجِديدَةَ لـ"

بمعنى أنها تخرج من  ،صادرة من هللا اآلب أنها ، أي"ِمْن ِعْنِد هللاِ " نزول روحي؛ ألنها

ورشليم االرضية، ذلك مقابل "أورشليم القديمة"، أ"، أُوُرَشِليَم اْلَجِديدَةَ وقوله ". داخل هللا

ألن كل ما هو فيها هو أخروي جديد )أي يختص بالحياة وقاتلة األنبياء وصالبة المسيح؛ 

  .األخرى( وسيظل جديد ا وال يصيبه الِقدَم، ألنه ال زمان وال عوامل فناء فيها

هنا الصورة  ."ُمَهيَّأَة  َكعَُروٍس ُمَزيَّنٍَة ِلَرُجِلَها" :أُوُرَشليم اْلجديدة ثم يقول يوحنا عن

تزينت واستعدت للقاء  "َكعَُروٍس "شبه الكنيسة يوحنا  ؛ ألنهي صورة "العُرس"

إنها صورة عن اللقاء األبدي بين المسيح والكنيسة،  .وكل ما فيها يتألأل جماال   (1)عريسها

من جهة (، 2:11كو 2) ، كما يقول بولس الرسول فيالتي تُقدم للمسيح عذراء نقية عفيفة

( أن 9:19المجيد والمثالي لعودة المسيح في مجيئه الثاني. وكما ذُكر في )رؤ واقعها 

هي اليقظة الالئقة  حضور هذا العُرس للعشاء يشترط ارتداء الثياب الالئقة به، والثياب

واالستعداد كما ذكر يسوع المسيح في مثاله عن الخمس عذارى الجاهالت والخمس 

(. الكنيسة هنا ليست هي 8 -1:25تظار العريس )مت في ان ن  عذارى الحكيمات الالتي كُ 

بشري، أي الكنيسة نفسها، بل هي  -الكنيسة بحد ذاتها التي هي مؤسسة عملها إلهي

  (.5:12ذُكر في )رؤ  كنيسةالشخص ، كنيسةالشخص 
 

هللِا َمَع  َخيَِمةُ هَُوذَا  قَائاِلً  اْلَعِرشِ  َوَسِمْعُت َصْوتًا َعِظيًما ِمنَ  -3

َمَعُهْم، َوهُْم يَُكونُوَن لَهُ َشُعوبًا، َوهللُا نَْفُسهُ  َسيَُخي ِمُ ، وَ النَّاسِ 

 يَُكوُن َمَعُهْم إِلهًا لَهُْم.

ا ِمنَ "( يقول يوحنا: 3في اآلية ) ذُكر مثل قول هذا  "،اْلعَِرِش  َوَسِمْعُت َصْوت ا َعِظيم 

وكما قيل هناك أن هذا  "،ائاِل  قَ  َصْوتٌ  اْلعَْرِش  ِمنَ  َوَخَرجَ ": بقول يوحنا (5:19في )رؤ 

ا ،مالك صوت هوالصوت   .مالك صوت هوالصوت الذي سمعه يوحنا  هذا هنا أيض 

ذُكر ". و"العرش"، ἐκ τοῦ θρόνουوردت في النص اليوناني " "اْلعَِرِش  ِمنَ "عبارة 

(. و"الصوت العظيم"، يشير إلى أن ما سيقال هو شيء هام وال بد من 4:20)رؤ  في

 (.2:5ما قيل في )رؤ حدوثه، ك

 ".َمعَُهمْ  َسيَُخي ِمُ هللاِ َمَع النَّاِس، وَ  َخيَِمةُ ُهَوذَا  قَائاِل  " :المالك أنه سمع يوحنا ثم يقول

وعبارة ". ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦوردت في النص اليوناني " "هللاِ  َخيَِمةُ "عبارة 

مثل ". καὶ σκηνώσει μετ᾽ αὐτῶν" وردت في النص اليوناني "َمعَُهمْ  َسيَُخي ِمُ وَ "
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َواْلَجاِلُس َعلَى "( بقول واحد من الشيوخ ليوحنا: 15:7ذُكر في ذُكر في )رؤ  هذا قوله

وقيل هناك أن "الخيمة" لها خلفية الهوتية وتشير إلى حضور  "،فَْوقَُهمْ  َكاْلَخْيَمةِ  اْلعَْرِش 

 يعني أنه سيكون"، عَُهمْ مَ  َسيَُخي ِمُ "هللا وسكناه في وسط شعبه. فقول المالك هنا عن هللا: 

 هذا القول، بهذا المعنى فإن هللا مع شعبه هم، إنه لقاءفي وسط بحضوره معهمساكن ا 

كما يقول المالك  ".َمعَُهمْ  ةِ مَ يْ الخَ  سَيَْسُكنُ  َوُهوَ هللاِ َمَع النَّاِس،  َخيَِمةُ ُهَوذَا ": وه للمالك هنا

ا لَُهمْ َوُهْم يَُكونُوَن لَهُ َشعُو"(: 3في اآلية ) كلمة "شعوب"  ".ب ا، َوهللاُ نَْفُسهُ يَُكوُن َمعَُهْم إِله 

معناها التي  "αόςλ ὁالمشتقة من الكلمة اليونانية " "λαοὶاليوناني "وردت في النص 

ُمْؤِمنِين  بِِه،  يَُكونُونَ َوُهْم  "على ذلك فإن قوله هذا يعني  .شعب هللا "الشعب"، بمعنى

ا لَُهمْ َوهللاُ نَْفُسهُ يَُكو  إسرائيل الجديد في أورشليم الجديدة. وهؤالء هم "، ُن َمعَُهْم إِله 

َوُهْم  ،َمعَُهمْ  َسيَُخي ِمُ هللاِ َمَع النَّاِس، وَ  َخيَِمةُ ُهَوذَا " (3اآلية )في  اآلب قول هللاإن 

هم: بقوله ل في العهد القديم للشعب اإلسرائيلي هوعدتحقيق ل هو "،يَُكونُوَن لَهُ َشعُوب ا

ا لَُهمْ  َوأَُكونُ  فَْوقَُهْم، َمْسَكنِي َويَُكونُ . األَبَدِ  إِلَى َوْسِطِهمْ  فِي َمْقِدِسي َوأَْجَعلُ "      إِله 

 فِي َمْسَكنِي َوأَْجَعلُ " :بقوله لهم وعده. وهو كذلك ك(27و26:37)حز  "َشْعب ا ِلي َويَُكونُونَ 

ا لَُكمْ  َوأَُكونُ  بَْينَُكمْ  يرُ َوأَسِ . نَْفِسي تَْرذُلُُكمْ  َوالَ  َوَسِطُكْم، )ال     "َشْعب ا ِلي تَُكونُونَ  َوأَْنتُمْ  إِله 

ا لَُهمْ "قول هللا اآلب هنا كما أن  (.12و11:26  وعدهوهو ك "،َوهللاُ نَْفُسهُ يَُكوُن َمعَُهْم إِله 

انُوئِيلَ  اْسَمهُ  َوتَْدُعو اْبن ا تَِلدُ وَ  تَْحبَلُ  اْلعَْذَراءُ  َها ،آيَة   نَْفُسهُ  السَّي ِدُ  يُْعِطيُكمُ " :بقوله لهم " ِعمَّ

انُوئِيلاالسم  (،14:7)إش  أقصى ما تطلع  كانهذا الوعد اإللهي و ."هللا معنا"معناه  ِعمَّ

تحقَّق في العهد الجديد بتجسُّد والذي  ،على األرض هإليه حلم األنبياء في العهد القديم تحقُق

انُوئِيل" الذي هو ،يسوع المسيح ،وغس([( اللὁ λόγοςهللا االبن، الكلمة ]) من  "،ِعمَّ

 تََخفْ  الَ  دَاُودَ، اْبنَ  يُوُسفُ  يَا"حلمه عنها: بقول المالك ليوسف خطيبها في  العذراء مريم

وحِ  ِمنَ  هُوَ  فِيَها بِهِ  ُحبِلَ  الَِّذي ألَنَّ . اْمَرأَتَكَ  َمْريَمَ  تَأُْخذَ  أَنْ   َوتَدُْعو اْبن ا فَسَتَِلدُ . اْلقُدُِس  الرُّ

ب ِ  ِمنَ  قِيلَ  َما يَتِمَّ  ِلَكيْ  َكانَ  ُكلُّهُ  َوهذَا. َخَطايَاُهمْ  ِمنْ  َشْعبَهُ  يَُخل ِصُ  ألَنَّهُ . يَُسوعَ  اْسَمهُ   الرَّ

 ِ انُوئِيلَ  اْسَمهُ  َويَدُْعونَ  اْبن ا، َوتَِلدُ  تَْحبَلُ  اْلعَْذَراءُ  ُهَوذَا ،)إشعياء( اْلقَائِلِ  بِالنَّبِي   يالَّذِ  ِعمَّ

 ِمنَ  َكانَ  اَلَِّذي، وكما يقول يوحنا نفسه في رسالته: "(23-20:1)مت  "َمعَنَا اهلَلُ  تَْفِسيُرهُ 

وأكد  (،1:1يو 1" )أَْيِدينَا َولََمَستْهُ  َشاَهدْنَاهُ، الَِّذي بِعُيُونِنَا، َرأَْينَاهُ  الَِّذي َسِمْعنَاهُ، الَِّذي اْلبَْدِء،

 َولَمْ  ُمدَّتُهُ  هِذهِ  َزَمان ا َمعَُكمْ  أَنَافيلبس: "النبي به، بقوله ل إشعياء يسوع المسيح تحقق نبوءة

إنه  (.9:14" )يو اآلبَ  أَِرنَا أَْنتَ  تَقُولُ  فََكْيفَ  اآلَب، َرأَى فَقَدْ  َرآنِي اَلَِّذي .فِيلُبُّسُ  يَا تَْعِرْفنِي

انُوئِيل  أي هللا معنا، الذي به صارت كل الشعوب شعب هللا. ،ِعمَّ
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َوَسيَْمَسُح هللُا ُكلَّ دَْمَعٍة ِمْن ُعيُونِهِْم، َواْلَمْوُت الَ يَُكوُن فِي َما  -4

بَْعدُ، َوالَ يَُكوُن ُحْزٌن َوالَ ُصَراٌخ َوالَ َوَجٌع فِي َما بَْعدُ، ألَنَّ 

 األُُموَر األُولَى قَْد َمَضْت.

َوالَ  ،لَّ دَْمعٍَة ِمْن ُعيُونِِهمْ كُ َوَسيَْمَسُح هللاُ " :شعب هللاعن  ( يقول المالك4في اآلية )

 بالنسبة لألبرار والصديقين سيكونهذا و "، يَُكوُن ُحْزٌن َوالَ ُصَراٌخ َوالَ َوَجٌع فِي َما بَْعدُ 

يتحررون من ومتى حصلوا على نعمة السُّكنى مع هللا ثبت واستراح هللا فيهم،  ألنهم

الك هنا سبق وأعلنه أحد الشيوخ مثل هذا القول للم .جميع الضيقات التي احتملوها

الَِّذي فِي َوَسِط اْلعَْرِش يَْرَعاُهْم،  اْلَحَملَ ألَنَّ "األربعة والعشرون ليوحنا، بقوله له: 

(. وهذا يبين 17:7)رؤ  "َويَْقتَادُهُْم إِلَى يَنَابِيعِ َماٍء َحيَاةٍ، َويَْمَسُح هللاُ ُكلَّ دَْمعٍَة ِمْن ُعيُونِِهمْ 

والَحَمل، المسيح، مع ا سيمسحان كل دمعة من عيون ساكني الخيمة؛ ألن  أن هللا اآلب

ْوُت الَ َواْلمَ " :هنا المالك يقولثم  العمل.اآلب واالبن، المسيح، واحد في الجوهر وفي 

 :هنا كما يقول المقصود بـ"الموت" هنا هو موت الخطيئة ونتائجه. "،يَُكوُن فِي َما بَْعدُ 

ثُمَّ (: "1جديد لقول يوحنا في اآلية )تعبير  ذا القول هوه ،"ولَى قَْد َمَضتْ ألَنَّ األُُموَر األُ "

ا َجِديدَة ، ألَنَّ السََّماَء األُولَى َواألَْرَض األُولَى   ".َزالَتَا َرأَْيُت َسَماء  َجِديدَة  َوأَْرض 
 

ِديدًا.  َشْيٍء جَ هَا أَنَا أَْصنَُع ُكلَّ  اَل اْلَجالُِس َعلَى اْلَعْرِش،َوقَ  -5

 اْكتُْب، فَإِنَّ هِذهِ األَْقَواَل َصاِدقَةٌ َوأَِمينٌَة. َوقَاَل لِيَ 

قوله هذا يُشير  "،َوقَاَل اْلَجاِلُس َعلَى اْلعَْرِش "( هو يوحنا، بقوله: 5المتكلم في اآلية )

 َشْيٍء َها أَنَا أَْصنَُع ُكلَّ "يوحنا قائال :  ه(. وقد سمع4:19إلى هللا اآلب، كما ذُكر في )رؤ 

، أي إسرائيل الجديد. هب اآلب يوجد عهد جديد يقطعه مع شعفي هذا القول هلل "،َجِديد ا

، يَقُولُ  تَأْتِي، أَيَّامٌ  َها"قوله هذا ذُكر في سفر إرميا النبي، بقوله: مثل  بُّ  َمعَ  َوأَْقَطعُ  الرَّ

ا31:31 )إر "َجِديد ا َعْهد ا يَُهوذَا بَْيتِ  َوَمعَ  إِْسَرائِيلَ  بَْيتِ   (. في الكتاب المقدس هناك دائم 

عهود ا يقطعها هللا مع البشر، أمثال إبراهيم ونوح وموسى وغيرهم، وكلما نكث البشر 

العهد الذي قطعه هللا معهم فإن هللا يقطع عهد ا جديد ا مع أحد مختاريه، أي أنه يجعل كل 

قوله  ".نَّ هِذِه األَْقَواَل َصاِدقَةٌ َوأَِمينَةٌ اْكتُْب، َفإِ ": هنا ثم يقول هللا اآلب ليوحنا شيء جديد ا.

هذا يؤكد على أن ما قاله سيتم بدون أدنى تغيير أو تحول، وهو حقيقة واقعية أُتم تهيئتها 

(، 21منه للبشر. هذا القول هلل اآلب ال يشير فقط إلى الرؤية المذكورة في هذا األصحاح )

 لكن إلى كتاب سفر الرؤيا كله.
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     في  د، كما يقول يوحناصحاح يبرز عالمنا الذي هو هو إال أنه جديفي هذا األ

ا َجِديدَة  "(: 1اآلية ) (: 5وكما يقول هللا اآلب في اآلية ) "،ثُمَّ َرأَْيُت َسَماء  َجِديدَة  َوأَْرض 

فيكون  ألن هللا يقدر أن يحقق مخططه بتجليه في العالم،"؛ َها أَنَا أَْصنَُع ُكلَّ َشْيٍء َجِديد ا"

ا لهم، إنه يقيم معهم  ال هللا فحسب بل هللا مع، فهو يقيم مع البشر ويصير هو معهم إله 

 "الدَّْهرِ  اْنِقَضاءِ  إِلَى األَيَّامِ  ُكلَّ  َمعَُكمْ  أَنَا َها"ويسكن فيهم؛ كما يقول الرب يسوع المسيح: 

انُوئِيل(، إنه 20:28)مت  لتي تسمع له في أي "هللا معنا"، فصارت كل الشعوب ا ِعمَّ

العهد الجديد شعب هللا الواحد المثلث األقانيم. كما أن المسيحيين في الصالة الربانية 

 َعلَى َكذِلكَ  السََّماءِ  فِي َكَما َمِشيئَتُكَ  ِلتَُكنْ  َملَُكوتَُك، ِليَأْتِ "يدعون هللا اآلب قائلين: 

ت السماوات ال وهذا هو رجاؤهم المسيحي. فخصائص ملكو (،10:6" )مت األَْرِض 

تُعارض الحياة على األرض، وكأن طبيعة الحياة السماوية تخالف طبيعة الحياة 

 األرضية.
 

أَنَا هَُو األَلُِف َواْليَاُء، اْلبِدَايَُة َوالن ِهَايَةُ. أَنَا  َكُمَل. قَدْ ثُمَّ قَاَل لِي  -6

انًا  .أُْعِطي اْلَعطَْشاَن ِمْن يَْنبُوِع َماِء اْلَحيَاةِ َمجَّ

 َمْن يَْغلِْب يَِرْث ُكلَّ َشْيٍء، َوأَُكوُن لَهُ إِلهًا َوهَُو يَُكوُن لَِي اْبنًا. -7

نَاةُ  -8 ِجُسوَن َواْلقَاتِلُوَن َوالزُّ ا اْلَخائِفُوَن َوَغْيُر اْلُمْؤِمنِيَن َوالرَّ َوأَمَّ

َحَرةُ َوَعبَدَةُ األَْوثَاِن َوَجِميُع اْلَكذَبَِة، فَنَِصيبُهُمْ   فِي َوالسَّ

 اْلبَُحْيَرةِ اْلُمتَّقِدَِة بِنَاٍر َوِكْبِريٍت، الَِّذي هَُو اْلَمْوُت الثَّانِي.

المتكلم مع يوحنا هنا هو هللا اآلب  ".َكُملَ  قَدْ  ثُمَّ قَاَل ِلي"( يقول يوحنا: 6في اآلية )

في النص ورد "، َكُملَ  قَدْ "(. قول هللا اآلب: 5الذي يكمل أقواله التي بدأها في اآلية )

(، ويعني أن ما سبق وقاله قد 17:16"، وقد سبق وذُكرت في )رؤ γέγονανاليوناني "

َكُمل. كما أن قوله هذا ال يؤكد فقط صحته كالمه المباشر المرتبط به، بل يؤكد أيض ا 

أَنَا ُهَو األَِلُف َواْليَاُء، " :ثم يقول هللا اآلب ل وصحة مضمون سفر الرؤيا بأكمله.كما

(. وكما قيل هناك هي تليق 17و11و 8:1هذه عبارة ذُكرت في )رؤ  "،ايَةُ َوالن َِهايَةُ اْلبِدَ 

ا بكل أقنوم  باهلل الواحد المثلث األقانيم، أي باألقانيم الثالثة مجتمعة مع ا، كما تليق أيض 

 على حدى، وهي هنا في هذه اآلية تخص هللا اآلب قائلها.

ان اأَنَا أُْعطِ "كما يقول هللا اآلب:  في سفر  ".ي اْلعَْطَشاَن ِمْن يَْنبُوعِ َماِء اْلَحيَاةِ َمجَّ

 فَتَْستَقُونَ "ا "المسيح"(: يَّسِ إشعياء يقول الرب )يَْهَوْه( لشعب إسرائيل )إنه في أيام المَ 

عو الجميع إلى االشتراك في (، كما يد3:12)إش  "اْلَخالَِص  يَنَابِيعِ  ِمنْ  بِفََرحٍ  ِميَاه ا
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  َعْهد ا لَُكمْ  َوأَْقَطعَ ... اْلَخالَِص  يَنَابِيعِ  ِمنْ  بِفََرحٍ  ِميَاه ا فَتَْستَقُونَ "بقوله: ، ايَّسِ المَ  بركات

اِدقَةَ  دَاُودَ  َمَراِحمَ  أَبَِديًّا،  "ِللشُّعُوبِ  َوُموِصي ا َرئِيس ا ِللشُّعُوِب، َشاِرع ا َجعَْلتُهُ  قَدْ  ُهَوذَا. الصَّ

لالهوت إشعياء النبي حول المياه. وقد تحقق هذا  (؛ هذه اآليات مهمة4-1:55)إش 

 بمجيء يسوع المسيح الذي تكلم عن "ماء الحياة" الُمعطى منه مجان ا، عندما تكلم عنه 

في اليوم األخير العظيم من العيد، وكذلك  ،(26-5:4امرية عند بئر يعقوب )يو مع الس

    "َويَْشَربْ  إِلَيَّ  فَْليُْقبِلْ  أََحدٌ  شَ َعطِ  ِإنْ "عندما وقف يسوع ونادى قائال:  (2)عيد الَمظال

ان ا"(. إن قول هللا اآلب هنا37:7)يو   "،أَنَا أُْعِطي اْلَعْطَشاَن ِمْن يَْنبُوعِ َماِء اْلَحيَاةِ َمجَّ

 اْلَماءُ  بَلِ  األَبَِد، إِلَى يَْعَطشَ  فَلَنْ  أَنَا أُْعِطيهِ  الَِّذي اْلَماءِ  ِمنَ  يَْشَربُ  َمنْ "وقول يسوع المسيح 

ا مساواة14:4 يو) "أَبَِديَّةٍ  َحيَاةٍ  إِلَى يَْنبَعُ  َماءٍ  يَْنبُوعَ  فِيهِ  يَِصيرُ  أُْعِطيهِ  الَِّذي  (، يبين أيض 

األقانيم الثالثة "هللا اآلب" و"هللا االبن" و"هللا الروح القدس" بموجب الوحدة بينهما، 

 الكلمة -هللا االبن "خالل"أو  "بواسطة"، هو هللا اآلب "الُمعطي"وحدة اإللوهة؛ ألن 

 (.1:1الذي يرمز إليه الماء، كما ذُكر في )رؤ  هللا الروح القدس "في")المسيح يسوع(، 

( "العطشان" هو الذي يتوق إلى الحياة مع هللا، حياة البر والخيرات 6هنا في اآلية )

م عَ الل النِ السماوية، وهو ينال من اآلن في حياته األرضية الخيرات السماوية من خ

 والبركات التي يحصل عليها بممارسة األسرار الكنسية.

    "،َمْن يَْغِلبْ "قوله:  ".َمْن يَْغِلْب يَِرْث ُكلَّ َشْيءٍ "( يقول هللا اآلب: 7في اآلية )

يشير إلى ما تتطلبه الحياة الروحية من جهاد لالنتصار على إبليس ومكائده، كما ذكر في 

على جهاد اإلنسان بشخصه باعتماده على معونة هللا، وذلك (، وهذا يتوقف 7:2)رؤ 

حتى ال يُساء فهم مجانية الماء الحي الذي ال يناله إال َمْن يغلب من المجاهدين 

يشير إلى البنوة؛ ألن الذي يرث هو االبن، كما يقول بولس  "يَِرثُ " والمثابرين. وقوله:

. (17:8)رو  "اْلَمِسيحِ  َمعَ  َوَواِرثُونَ  هللاِ  َوَرثَةُ  أَْيض ا، َوَرثَةٌ  فَإِنَّنَا أَْوالَد ا ُكنَّا فَإِنْ  "الرسول:

ا َوُهَو ": عن َمن يغلب (7وهذا ما يوضحه قول هللا اآلب هنا في اآلية ) َوأَُكوُن لَهُ إِله 

هذا الوعد بالبنوة هلل هو الوعد األكبر في العهد القديم لشعب هللا، بقول  ".يَُكوُن ِلَي اْبن ا

 يَُكونُ  َوُهوَ  أَب ا لَهُ  أَُكونُ  نَا"أَ داود النبي:  شعبه إسرائيل في شخصعن  لناثان النبي ربال

 ، الذي من نسل داود،حي(، والذي تحقق بتجسد الرب بيسوع المس14:7صم 2) "اْبن ا ِليَ 

من العذراء مريم القديسة والدة اإلله. هذا الوعد هنا يوضح أن من يغلب من المسيحيين 

(. 2:3أبن ا هلل اآلب بالتبني بيسوع المسيح، وليس بالطبيعة، كما ذُكر في )رؤ يصير 

  .البشر يشير إلى البركات السماوية الروحية التي وعد بها هللا "،يَِرْث ُكلَّ َشْيءٍ " وقوله

الذين ال محل لهم  ( يُعدد هللا اآلب فئات الساقطين، غير الغالبين8بعد ذلك في اآلية )

نَاةُ "بقوله:  السماوية،في المدينة  ِجُسوَن َواْلقَاتِلُوَن َوالزُّ اْلَخائِفُوَن َوغَْيُر اْلُمْؤِمنِيَن َوالرَّ
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( ذُكر "عبادة الشيطان 21و20:9في )رؤ  ".َوالسََّحَرةُ َوَعبَدَةُ األَْوثَاِن َوَجِميُع اْلَكذَبَةِ 

إن هذه الخطايا هي واألوثان"، "القتل"، "السحر"، "الزنى"، و"السرقة"؛ وقيل هناك 

كما أنها أعمال العالم خالل تاريخه، وهذه هي حياة العالم  أكبر خمس خطايا البشر،

وهؤالء هم المسيحيون الذين ينكرون  "،اْلَخائِفُونَ "الساقط. وهنا أضيف إلى هذه الفئات 

هللا اآلب والمسيح خالل االضطهادات خوف ا على حياتهم الزمنية وعلى أموالهم وعلى 

 بَلِ  اْلَمَحبَِّة، فِي َخْوفَ  الَ " الرسول: يوحنا، كما يقول ويهم. وهؤالء ليس لهم روح هللاذ

َغْيُر و" (.18:4يو 1" )َعذَابٌ  لَهُ  اْلَخْوفَ  ألَنَّ  َخاِرجٍ  إِلَى اْلَخْوفَ  تَْطَرحُ  اْلَكاِملَةُ  اْلَمَحبَّةُ 

والديانات األخرى الذين ال ية وهؤالء هم أتباع المذاهب المادية والفلسف "،اْلُمْؤِمنِينَ 

ا والمسيح اآلب باهلل عترفوني ِجُسونَ "و. ربًّا وإله  وهؤالء هم الذين ينكرون هللا  "،الرَّ

وهذه اآللهة الغريبة عن هللا هي ليست فقط والمسيح ويتبعون اآللهة الغريبة المضادة، 

ا كل معتقد وقوى أرضية وفكرية مضادة هلل ولل ويختم هللا مسيح. األوثان، بل هي أيض 

 الَِّذينَ " وهؤالء يُعرفهم بولس الرسول بقوله: "،َجِميُع اْلَكذَبَةِ " اآلب هذه الفئات بفئة

يتضمن  "،َجِميُع اْلَكذَبَةِ " ،هذا القول هلل اآلبو(. 25:1)رو  "بِاْلَكِذبِ  هللاِ  َحقَّ  اْستَْبدَلُوا

 قال نالذي ،ن إلبليسيضعاخال الرب يسوع المسيح ورافضو جميع الخطايا وجميع الخطاة

 َوأَبُو َكذَّابٌ  ألَنَّهُ  ...تَْعَملُوا أَنْ  تُِريدُونَ  أَبِيُكمْ  َوَشَهَواتِ  إِْبِليُس، ُهوَ  أَبٍ  ِمنْ  أَْنتُمْ " :يسوع فيهم

(. وهؤالء جميعهم باتباعهم إبليس هم يخونون هللا، وعقابهم كما يقول 44:8)يو  "اْلَكذَّابِ 

اْلُمتَِّقدَةِ بِنَاٍر َوِكْبِريٍت، الَِّذي ُهَو اْلَمْوُت  فَنَِصيبُُهْم فِي اْلبَُحْيَرةِ "(: 8آلية )هللا اآلب هنا في ا

 "الثَّانِي اْلَمْوتُ " (، و20:19ذُكرت في )رؤ  "بِاْلِكْبِريتِ  اْلُمتَِّقدَةِ  النَّارِ  بَُحْيَرةَ " ".الثَّانِي

 (.14:20)رؤ و (11:2)رؤ  ذُكر في
 

ْبَعةُ ثُمَّ َجا -9 ْبَعِة اْلَمالَئَِكِة الَِّذيَن َمَعهُُم السَّ َء إِلَيَّ َواِحدٌ ِمَن السَّ

َربَاِت األَِخيرَ  ْبِع الضَّ ةِ ِمَن السَّ ةِ، َوتََكلََّم َمِعي اْلَجاَماِت اْلَمْملُوَّ

 الَحَمِل. هَلُمَّ فَأُِريََك اْلَعُروَس اْمَرأَةَ  قَائاِلً 

 َجاَء إِلَيَّ َواِحدٌ ِمَن السَّْبعَِة اْلَمالَئَِكِة الَِّذيَن َمعَُهُم السَّْبعَةُ ثُمَّ "( يقول يوحنا: 9في اآلية )

ةِ ِمَن السَّْبعِ " (. ثم يقول عن الجامات:1:17"، مثل قوله هذا ذُكر في )رؤ اْلَجاَماتِ  اْلَمْملُوَّ

َربَاِت األَِخيَرةِ  ، ومعناها "πληγὰς" وردت في النص اليوناني كلمة "ضربات"، ".الضَّ

(. ثم يقول يوحنا 1:15( و)رؤ 20:9الحرفي "لعنات" وهي من هللا، كما ذُكر في )رؤ 

هذه الصورة  ".الَحَملِ  َوتََكلََّم َمِعي قَائاِل  َهلُمَّ فَأُِريََك اْلعَُروَس اْمَرأَةَ "هنا عن هذا المالك: 

ينَ  ُطوبَى"( بقول المالك ليوحنا: 9:19وردت في )رؤ  ِ  ُعْرِس  َعَشاءِ  إِلَى ِلْلَمْدُعو 

َ  أُوُرَشِليمَ  اْلُمقَدََّسةَ  اْلَمِدينَةَ  َرأَْيتُ "( بقول يوحنا: 2كما وردت في اآلية ) "،َحَملِ الْ   اْلَجِديدَة
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والتي قيل فيها هناك إنها  ،ِلَرُجِلَها ُمَزيَّنَةٍ  َكعَُروٍس  ُمَهيَّأَة   هللاِ  ِعْندِ  ِمنْ  السََّماءِ  ِمنَ  نَاِزلَة  

سة. وقد اختار الرب أن يرسل مالك ا من المالئكة الذين معهم السبعة الجامات شخص كني

ا ليحملون  ليُبي ِن أن إرساله لمالئكته ليس فقط ليحملون للبشر وعيده ونذيره، بل أيض 

 سيُذكر في اآليات التالية.رسائل الفرح والخالص، كما 
 

وِح إِلَى َجبَل َعِظيٍم َعا -10 ل، َوأََرانِي اْلَمِدينَةَ َوَذهََب بِي بِالرُّ

َماِء ِمْن ِعْنِد هللِا.  اْلَعِظيَمةَ أُوُرَشلِيَم اْلُمقَدََّسةَ نَاِزلَةً ِمَن السَّ

َصاٍف لَهَا َمْجدُ هللِا. نَي ُِرهَا ِشْبهُ أَْكَرِم َحَجٍر، َكَحَجِر يَْشٍب  -11

 َكاْلبَلُوِر.
 

يقول ". الَحَملِ  أُِريََك اْلعَُروَس اْمَرأَةَ َهلُمَّ فَ "(: 9بعد قول المالك ليوحنا في اآلية )

وحِ "(: 10يوحنا في اآلية )  له بمعنى أن يوحنا فور سماعه قول المالك  "،َوذََهَب بِي بِالرُّ

      ذهب به المالك بالروح، أي بالرؤيا. وهذا القول ليوحنا هنا هو نفسه قوله في  "َهلُمَّ "

وحِ  بِي َفَمَضى"(: 3:17)رؤ  وحِ  فِي ِصْرتُ "( 2:4في )رؤ  هو نفسه قولهو "،بِالرُّ  "،الرُّ

وحِ  فِي ُكْنتُ "( 10:1في )رؤ  نفسه قولههو كما أنه  وكما سبق القول إن هذه  ".الرُّ

، الذي التعابير يستخدمها أنبياء العهد القديم عند ذكرهم رؤاهم للداللة على أن روح الرب

هذه الرؤى ليست هي رؤاهم هم بل هي  وللداللة على أن ،هو الروح القدس، حل عليهم

 من هللا. ويوحنا النبي كاتب في سفر الرؤيا يستخدم نفس هذه التعابير ليشير إلى نفسه بأنه

وحِ "( عن المالك: 10نبي مثل أنبياء العهد القديم، وهو بقوله في اآلية ) َوذََهَب بِي بِالرُّ

 اْلعَِظيَمةَ أُوُرَشِليَم اْلُمقَدََّسةَ نَاِزلَة  ِمَن السََّماِء ِمْن ِعْنِد إِلَى َجبَل َعِظيٍم عَال، َوأََرانِي اْلَمِدينَةَ 

مثله مثل حزقيال النبي الذي في رؤياه رأى أورشليم المقدسة النازلة من السماء هو  "،هللاِ 

 بَْعدَ "من عند هللا، عندما كان منفي في بابل حين كانت أورشليم الحقيقية ُمدمرة، بقوله: 

ب ِ  يَدُ  َعلَيَّ  َكانَتْ  اْليَْوِم، ذِلكَ  نَْفِس  فِي اْلَمِدينَةُ  ِربَتِ ضُ  َما  ُرَؤى فِي. ُهنَاكَ  إِلَى بِي َوأَتَى الرَّ

   ِمنْ  َمِدينَةٍ  َكبِنَاءِ  َعلَْيهِ  ِجدًّا، َعال َجبَل َعلَى َوَوَضعَنِي إِْسَرائِيلَ  أَْرِض  إِلَى بِي أَتَى هللاِ 

ُجلُ  ِلي فَقَالَ  ...النَُّحاِس  َكَمْنَظرِ  َمْنَظُرهُ  بَِرُجل اإِذَ  ...اْلَجنُوبِ  ِجَهةِ   اْنُظرْ  آدََم، اْبنَ  يَا الرَّ

 تََرى َما بُِكل ِ  إِْسَرائِيلَ  بَْيتَ  أَْخبِرْ  ...أُِريكَهُ  َما ُكل ِ  إِلَى قَْلبَكَ  َواْجعَلْ  بِأُذُنَْيكَ  َواْسَمعْ  بِعَْينَْيكَ 

م النبوة ذلك كما في سفر النبي يرمز إلى استال(. "الجبل" عند حزقيال 4-1:40)حز 

ا" الذي قيل فيه الخروج بُّ  َفنَادَاهُ . هللاِ  ِإلَى فََصِعدَ  ُموَسى َوأَمَّ  تَقُولُ  هَكذَا قَائاِل   اْلَجبَلِ  ِمنَ  الرَّ

 عَِظيَمةُ الْ  اْلَمِدينَةُ " (. في العهد القديم3:19)خر  "إِْسَرائِيلَ  بَنِي َوتُْخبِرُ  يَْعقُوَب، ِلبَْيتِ 

ا لكل األنبياء خاصة  عند حزقيال النبي وإشعياء  "اْلُمقَدََّسةُ  أُوُرَشِليمُ  كانت موضوع ا مهمًّ

( يوجد وصف لهذه المدينة، وفي 47-40النبي. في سفر حزقيال النبي في األصحاحات )
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( 24"، وهو المخطوط رقم )ةُ يدَ دِ جَ الْ  أُوُرَشِليمُ " مخطوطات قمران يوجد مخطوط اسمه

 (.2من المغارة رقم )

"، أُوُرَشِليَم اْلُمقَدََّسةَ نَاِزلَة  ِمَن السََّماِء ِمْن ِعْنِد هللاِ  اْلعَِظيَمةُ  اْلَمِدينَةُ "في سفر الرؤيا 

 الَحَمل، كما ذُكر في -والمسيح اآلب التي سقطت، المضادة هلل "اْلَعِظيَمةُ  لُ ابِ هي مقابل "بَ 

التي هي  ،(9في اآلية ) ذُكركما  ،"الَحَملِ  اْمَرأَةُ  وسُ اْلَعرُ " ها(. كما أن19:16)رؤ 

Eschatologia )وهذه أخروية مستقبلية  .(3)عطية هللا النهائية ،شخص الكنيسة

futurist ،أي في المستقبل في نهاية العالم، ألنه ليس كل شيء في سفر الرؤيا ُمَحقَّق ا ،)

 انظر المدخل.

َرِم َلَها َمْجدُ هللاِ. نَي ُِرَها ِشْبهُ أَكْ ": مدينة العظيمةال عن ( يقول يوحنا11في اآلية )

  ورد في النص اليونانيهذا  قوله ."َحَجرٍ 

"ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ· ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ" 

" لََها َمْجدُ هللاِ "بين عبارة  (καὶ) يوجد حرف الربط "و" النص اليوناني ال هذا في

(ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ) نَي ُِرَها"كلمة  وبين" (ὁ φωστὴρ αὐτῆς)، 

 ،"َرِم َحَجرٍ ِشْبهُ أَكْ  نَي ُِرَهاوَ لََها َمْجدُ هللاِ. "لم يرد المدينة العظيمة  عنهذا  بمعنى أن قوله

ي يدل تشير إلى بهاء هللا الذ"، َمْجدُ هللاِ "عبارة ". نَي ُِرَها"هو  "َمْجدُ هللاِ "وهذا يعني أن 

، وهذا يبي ِن أن مجد أورشليم المقدسة ليس هو من (8:15)رؤ كما ذُكر في  على حضوره

القول ليوحنا هنا يشير  كما أن هذا .بهاء هللا اآلب الذي هو نَي ِرهاذاتها بل هو ُمستمد من 

إلى أن أورشليم المقدسة ليست في حاجة إلى شمس أو القمر ليضيئها؛ ألن اآلب هو 

َواْلَمِدينَةُ الَ تَْحتَاُج إِلَى الشَّْمِس َوالَ إِلَى اْلقََمِر ( "23كما ذُكر في اآلية ) اؤهاشمُسها وضي

. ومجد مدينة أورشليم الجديدة، المدينة العظيمة "ِليُِضيئَا فِيَها، ألَنَّ َمْجدَ هللاِ قَْد أَنَاَرَها

ِهها عنالمقدسة، يُعتَ  ونحن باتحادنا باهلل  ،كل دنس بَر شعاع ا من هذا البهاء اإللهي لتنزُّ

كما  ،تظهر فينا إضاءات نوره وتنعكس علينا لمسيح وتَقَبُّلنا إشعاعات مجده اآلب بيسوع

ا مجد هللا، (، فيَ 2قيل في اآلية ) رى كل واحد منا في أخيه مجد هللا، وأخوه يرى فيه أيض 

ِشْبهُ أَْكَرِم ": بقوله رهانَي ِ  هللا اآلب مجد يوحنا كما يصف وهكذا يصبح هللا الكل في الكل.

" ورد في النص اليوناني َصاٍف َكاْلبَلُورِ قوله " "،َصاٍف َكاْلبَلُورِ َكَحَجِر يَْشٍب  ،َحَجرٍ 

"ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι"، ألن هللا نفسه ال يُرى ؛ يشير إلى بهاء قداسة هللاهذا و

ا إلى بهاء في نقائه ولمعانه يُشبه أكرم حجربل ما يُري هو مجده الذي  ، والذي يشير أيض 

مجد هللا الفائق الطبيعة. وهذا التشبيه هو تشبيه إنساني ذلك لكي يُدرك قُراء وسامعو هذا 

 السفر المعنى الذي يريد كاتب سفر الرؤيا إيصاله إليهم. 
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َوَكاَن لَهَا ُسوٌر َعِظيٌم َوَعال، لَهُ اْثنَا َعَشَر بَابًا. َوَعلَى  -12

ْثنَا َعَشَر َمالًَكا، َوأَْسَماٌء َمْكتُوبَةٌ هَِي أَْسَماُء األَْبَواِب ا

 أَْسبَاِط بَنِي إِْسَرائِيَل االْثنَْي َعَشَر.

َماِل ثاَلَثَةُ أَْبَواٍب، َوِمَن  -13 ْرِق ثاَلَثَةُ أَْبَواٍب، َوِمَن الش ِ ِمَن الشَّ

 ْبَواٍب.اْلَجنُوِب ثاَلَثَةُ أَْبَواٍب، َوِمَن اْلَغْرِب ثاَلَثَةُ أَ 

إِْثنَا َعَشَر  َوُسوُر اْلَمِدينَِة َكاَن لَهُ اْثنَا َعَشَر أََساًسا، َوَعلَْيهَا -14

 االْثنَْي َعَشَر. الَحَملِ  لُِرُسلِ  اْسًما

يوجد  (22) ( من األصحاح5( من هذا األصحاح وحتى اآلية )12إبتداء من اآلية )

َوَكاَن لََها "( يقول يوحنا عنها: 12) في اآلية .السماوية وصف لمدينة أورشليم المقدسة

 الصورة هذه، "لَهُ اثْنَا َعَشَر بَاب ا. َوَعلَى األَْبَواِب اثْنَا َعَشَر َمالَك ا ،ُسوٌر َعِظيٌم َوَعال

كما ألن  ،داخلها وجود أعداء عدمو عظمتها تشير السماوية أورشليم المقدسة لسور

         كما سيُذكر في  ،أعداء اء ال يوجدفي السم أبوابها محروسة من المالئكة؛ ألن

َوأَْسَماٌء َمْكتُوبَةٌ ِهَي أَْسَماُء أَْسبَاِط بَنِي إِْسَرائِيَل " هنا: عن أبوابها كما يقول. (17اآلية )

 َوأَْربَِعينَ  َوأَْربَعَة   ِمئَة   اْلَمْختُوِمينَ  َعدَدَ  َوَسِمْعتُ "( قال يوحنا: 4:7في )رؤ  ."االثْنَْي َعَشرَ 

أسماء أسباط بني  كرذُ ( 8 -5:7وفي )رؤ  "،إِْسَرائِيلَ  بَنِي ِمنْ  ِسْبطٍ  ُكل ِ  ِمنْ  َمْختُوِمينَ  أَْلف ا،

ومن ( 4:7)رؤ من  .لف عن ترتيبهم في العهد القديمإسرائيل االثني عشر بترتيب يخت

إسرائيل هم نا هالمذكورون " بَنِي إِْسَرائِيَل االثْنَْي َعَشرَ  أَْسبَاطُ فإن "( 8 -5:7)رؤ 

الصورة  .كما قيل هناك، وليس اليهود فقط، ألنه توجد قراءة جديدة ،الجديد، الكنيسة ككل

يضم المدينة  ( هي صورة مدينة من مدن العصور القديمة التي لها سور12في اآلية )

 (.2:22وق المدينة سيُذكر في )رؤ أبواب وعلى األبواب حراس، سللسور و ،وسوقها

ِمَن الشَّْرِق ثاَلَثَةُ أَْبَواٍب، َوِمَن "يوحنا مواضع أبوابها، بقوله:  يحدد (13في اآلية )

َماِل ثاَلَثَةُ أَْبَواٍب، َوِمَن اْلَجنُوِب ثاَلَثَةُ أَْبَواٍب، َوِمَن اْلغَْرِب ثاَلَثَةُ أَْبَوابٍ  مواضع  ".الش ِ

( 13و12) يتينفي اآل واألسماء المكتوبة عليها السماوية أبواب أورشليم المقدسة

 َوهِذهِ ": الرب له في رؤياه، بقول لمدينة التي رآهامن وصف حزقيال النبي ل ىوحمست

َمالِ  نَْحوَ  أَْبَوابٍ  ثاَلَثَةُ . إِْسَرائِيلَ  أَْسبَاطِ  أَْسَماءِ  َعلَى اْلَمِدينَةِ  َوأَْبَوابُ  ...اْلَمِدينَةِ  َمَخاِرجُ   ...الش ِ

 ...اْلغَْربِ  َوَجانِبُ  ...أَْبَوابٍ  ثاَلَثَةُ  ...اْلَجنُوبِ  َوَجانِبُ  ...أَْبَوابٍ  ثَةُ ثاَلَ  ...الشَّْرقِ  َجانِبِ  َوإِلَى

هْ  يَْهَوهْ  اْليَْومِ  ذِلكَ  ِمنْ  اْلَمِدينَةِ  َواْسمُ  ...أَْبَوابٍ  ثاَلَثَةُ  (. عبارة "يَْهَوْه 34-30:48)حز  "َشمَّ

ةْ" معناها "الرب هناك". صورة أبواب أورشليم المقد في سفر الرؤيا  السماوية سةَشمَّ

الجديدة العظيمة وإن كانت مستوحاة من حزقيال النبي إال أن يوحنا في وصفه ألورشليم 
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 "،َمْجدُ هللاِ. نَي ُِرَها؛ ألن "وأكثر غنى وأكثر روحانية ومجد ا هو أكثر تفصيال   السماوية

ليها من كل مفتوحة لجميع شعوب األرض ليدخلوا إ بل هي اليهود فقط تليس ألنهاو

 زوايا العالم األربعة؛ ألن الملكوت مفتوح لكل َمْن يُقبل إليه. 

َوُسوُر "، بقوله: السماوية ( يُكمل يوحنا وصف سور أورشليم المقدسة14وفي اآلية )

 قوله ".ْي َعَشرَ االثْنَ الَحَملِ  ِلُرُسلِ  اإِثْنَا َعَشَر اْسم   اْلَمِدينَِة َكاَن لَهُ اثْنَا َعَشَر أََساس ا، َوَعلَْيَها

 ورد في النص اليوناني "، االثْنَْي َعَشرَ  الَحَملِ  ِلُرُسلِ  اإِثْنَا َعَشَر اْسم   َوَعلَْيَها"

"καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου" 

ي من هذه الصورة يظهر سور المدينة الحامي لها مشيَّد ا على رسل الَحَمل، المسيح، االثن

 أَْسَماٌء َمْكتُوبَةٌ ِهيَ "أبوابها:  نع يوحنا لوقي( 12اآلية ) في. (4)عشر الذين هم أساسه

 َعلَْيَهاعن أساسها " لوقي( 14في اآلية )"، وهنا أَْسَماُء أَْسبَاِط بَنِي إِْسَرائِيَل االثْنَْي َعَشرَ 

 َمْبنِي ِينَ "بولس الرسول، بقوله:  هيوضح "، وهذااالثْنَْي َعَشرَ  الَحَملِ  ِلُرُسلِ  اإِثْنَا َعَشَر اْسم  

ُسلِ  أََساِس  َعلَى اِويَةِ  َحَجرُ  نَْفسُهُ  اْلَمِسيحُ  َويَُسوعُ  َواألَْنبِيَاِء، الرُّ قول  .(20:2)أف  "الزَّ

كما  .مع ا أن هذه المدينة المقدسة تجمع المالئكة والبشر يعني( 14و12في اآليتين ) يوحنا

 نبوات أنبياء يكون من خالل لليهود السماوية يم المقدسةأورشلأن الدخول إلى  يعني

 على أساس مع ا ألمميينالليهود ووعن المسيا )المسيح( المخلص،  أسباط بني إسرائيل

ر بدمه ألن المسيح برَّ  ؛عن المسيح، الَحَمل الرسل االثني عشر ةتعليم وشهادو إيمان

 أَْخَطأُوا اْلَجِميعُ  إِذِ " ل بولس الرسول:أبرار العهد القديم وقديسي العهد الجديد، كما يقو

ا ِلألَُممِ  أَلَْيسَ  ،فَقَطْ  ِلْليَُهودِ  هللاُ  أَمِ ... هللا َمْجدُ  َوأَْعَوَزُهمْ  ا ِلألَُممِ  بَلَى، أَْيض   َواِحدٌ، هللاَ  ألَنَّ  أَْيض 

رُ  الَِّذي ُهوَ  إن ِذكر يوحنا . (30و29-23:2رو ) "بِاإِليَمانِ  َواْلغُْرلَةَ  بِاإِليَمانِ  اْلِختَانَ  َسيُبَر ِ

ثني عشر على أسباط إسرائيل االثني عشر على أبواب سور المدينة وأسماء الرسل اال

يشير إلى كل إسرائيل الجديد، إسرائيل حسب الروح الذي يجمع  أساسات سور المدينة

التي  جميع المؤمنين بيسوع المسيح من العهد القديم ومن العهد الجديد، أي كنيسة المسيح

كر أسباط إسرائيل االثني عشر مع رسل المسيح يُنتسب إليها إسرائيل الجديد. كما أن ذِ 

الذي تنبأ عن  ،االثني عشر يشير إلى العالقة الوثيقة والرابطة القوية بين العهد القديم

 الذي فيه تحقق ظهور هللا بالجسد.  ،ظهور هللا بالجسد، وبين العهد الجديد

 هللاِ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ " كنيسة المسيح هو أنالذي تأسست عليه  عليمهموت لرسلاإيمان  إن

 ِ  تَقُولُونَ  َمنْ  َوأَْنتُْم،"وذلك كما أعلن بطرس الرسول عندما سأل يسوع تالميذه:  "،اْلَحي 

ِ  هللاِ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  ُهوَ  أَْنتَ  َوقَالَ  بُْطُرسُ  ِسْمعَانُ  فَأََجابَ  .أَنَا إِن ِي  َوقَالَ  يَُسوعُ  ابَ فَأجَ . اْلَحي 

ا لَكَ  أَقُولُ  َوأَنَا ...لَهُ  ْخَرةِ  هِذهِ  َوَعلَى ...أَْيض   تَْقَوى لَنْ  اْلَجِحيمِ  َوأَْبَوابُ  َكنِيَستِي، أَْبني الصَّ

 بطرس الرسول هووليس كما تقول الكنيسة الكاثوليكية إن (. 18 -15:16)مت  "َعلَْيَها
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 (18:16)مت  في ه، بناء على قول يسوع لهالصخرة الذي يبني عليها المسيح كنيست

ْخَرةِ  هِذهِ  َوَعلَى بُْطُرُس، أَْنتَ "  النص اليونانيفي  ي وردالذ ،(5)"َكنِيَستِي أَْبني الصَّ

"εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν". 

 

ٌة ِمْن َذهٍَب، لَِكْي َوالَِّذي َكاَن يَتََكلَُّم َمِعي، َكاَن َمَعهُ قََصبَ  -15

 يَقِيَس اْلَمِدينَةَ َوأَْبَوابَهَا َوُسوَرهَا.

َواْلَمِدينَةُ َكانَْت َمْوُضوَعةً ُمَربََّعةً، طُولُهَا بَِقْدِر اْلَعْرِض.  -16

اْثنَْي َعَشَر أَْلَف َغْلَوةٍ.  فكانت فَقَاَس اْلَمِدينَةَ بِاْلقََصبَةِ 

 اُع ُمتََساِويَةٌ.الطُّوُل َواْلَعْرُض َواالْرتِفَ 

إِْنَساٍن،  ِمْقيَاسَ َوقَاَس ُسوَرهَا ِمئًَة َوأَْربًَعا َوأَْربَِعيَن ِذَراًعا،  -17

 أَِي اْلَمالَُك.

سفر الرؤيا هو ألن  ؛هي أرقام رمزية سفر الرؤيافي  أن األرقام ،من المهم التذكير

 بياء الحقيقيين.سفر رؤيوي، ويوحنا يذكر فيه رؤياه بصور ورموز مثله مثل األن

، "َوالَِّذي َكاَن يَتََكلَُّم َمِعي، َكاَن َمعَهُ قََصبَةٌ ِمْن ذََهبٍ "( يقول يوحنا: 15في اآلية )

 ة" هي أداةبَ صَ (. "القَ 9بقوله هذا هو يشير إلى المالك الذي تكلم معه بداية  من اآلية )

 تسمى قصبة تامة، إنسان وقياس األطوال، والقصبة الكاملة طولها ست أذرع ل عبرية

 ِستُّ أَْذُرعٍ إِلَى اْلَمْفَصلِ " كما ذُكر في سفر حزقيال النبي
ةٌ  "أُُسُس اْلُغُرفَاِت َقَصبَةٌ تَامَّ

وهذا يدل على أن القياس هو إلهي؛  "،قََصبَةٌ ِمْن ذََهبٍ " المالك معه هنا (.8:41 )حز

ا على أن القصبة ال ل أييدالذهب يشير إلى الشيء اإللهي، والذي يخص هللا. كما  ألن ض 

ليست بشرية، معطاة للمالك من هللا. وهذا داللة على أن و وهي سماوية، تخص المالك

ثم يقول:  القياس هو قياس إلهي كامل، وعلى أن المدينة كلها تخص هللا ومحفوظة منه.

قياس المالك للمدينة يدل على أن ". قوله هذا ِلَكْي يَِقيَس اْلَمِدينَةَ َوأَْبَوابََها َوُسوَرَها"

كما يدل على  .ئكة مرسلة من هللا لتتميم مشيئتهوأبوابها وسورها هو بأمر إلهي؛ ألن المال

 أن المدينة كلها تخص هللا.

ُطولَُها بِقَدِْر ، َواْلَمِدينَةُ َكانَْت َمْوُضوَعة  ُمَربَّعَة  ": يوحنا قولي( 16ة )في اآلي

وهذا يشير إلى كمال  ،يرمز إلى الكمال (1:7رؤ ل في )يقكما  "المربع". "اْلعَْرِض 

في " ونَاِزلَة  ِمَن السََّماِء ِمْن ِعْنِد هللاِ " ( أنها10ونقائها؛ ألنه قيل عنها في اآلية )المدينة 

 ...فَقَاَس اْلَمِدينَةَ " المالك: عن هنا يوحنا يقول ثم ."لََها َمْجدُ هللاِ. نَي ُِرَها"( 11اآلية )

 تكون بشكل مكعب متساوي األضالع بهذا القياس ."عَْرُض َواالْرتِفَاُع ُمتََساِويَةٌ الطُّوُل َوالْ 
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يحدد يوحنا و(. 13:9)رؤ المغشى بذهب خالص، كما ذُكر في  مذبح البخور مثالعلى 

يجمع بين أداة "، بقوله هذا هو اثْنَْي َعَشَر أَْلَف َغْلَوةٍ  فكانت بِاْلقََصبَةِ ": قولالأبعادها ب

 كل أن المدينة تجمع للداللة على "الَغْلَوة"وأداة القياس اليونانية  اس العبرية "القصبة"القي

، أي اقدم   660 ساوي حواليت "الغَْلَوة"و األممين.من اليهود و من جميع شعوب األرض

ا.  201حوالي  غلوة، أي  12000قياس كل من الطول والعرض واالرتفاع يساوي ومتر 

 بهذه األبعاد. أرضية كيلومتر، وال توجد مدينة 2400وي حوالي قياس كل منهم يساأن 

الرقم و ،1000×12يساوي  12000: الرقم رمزي ا "،اثْنَْي َعَشَر أَْلف  "إِ  عن الرقم

مضروب في  هوألن ،ز إلى الشيء الكثيريرم 10الرقم  .10×10×10يساوي  1000

لى أبناء يرمز إ 12والرقم الكثير ثالث مرات.  نفسه ثالث مرات فهو يرمز إلى الشيء

بني إسرائيل اثنى عشر، كما أن عدد رسل المسيح اثنى عشر،  الملكوت؛ ألن عدد أسباط

  المدينة وألنين. ِص ل  خَ المُ وهذا يرمز إلى أن المدينة تستوعب جميع أبناء الملكوت 

 التي، 12000×12000 ، أي تساويالعرض×الطول تها تساويمساح مربعة الشكل فإن

)رؤ   ذُكر في  ين، كمالَِص خَ هو عدد المُ  144000. الرقم 1000×144000 تساوي

-12في اآليات )، 144عن الرقم ذُكر أعاله.  1000والرقم  ،(1:14( وفي )رؤ 4:7

( ذُكر عدد أسباط إسرائيل االثني عشر وعدد تالميذ المسيح االثني عشر، وهنا توجد 14

، وهذا يشير إلى مضاعفتهما. 12×12ا لهما ألنهما مضروبان في بعضهم رؤية جديدة

بمعنى أنه ليس هؤالء فقط، تالميذ المسيح وأسباط إسرائيل، صاروا بالمسيح سماويين 

ا من اليهود واليهود الدخالء، الذين كانوا من  بل كل من آمن بيسوع المسيح ربًّا وإله 

مسيحيين؛ إنه األمم الوثنية وأصبحوا يهود ا، ومن األمميين الوثنيين الذين صاروا 

إسرائيل الجديد، إسرائيل حسب الروح، كنيسة المسيح الجامعة جميع المؤمنين بيسوع 

َرة بسور واحد،  المسيح التي ينتسب إليها اليهود وغير اليهود. وهذه الكنيسة الجامعة ُمَسوَّ

ألنها تضم الجميع بدون تفريق لينعم أبناؤها ببهاء مجد هللا الفائق الطبيعة الذي 

ن أن العدد بي إلهي يُ  هو رقم رمزي 1000×144000(. فهذا الرقم 11ي ِرها" )اآلية نَهو"

الحقيقي ألبناء الملكوت المخلَّصين هو كثير جد ا وال يُعد. وهذا يدحض قول شهود يهوه 

فقط، وهؤالء هم أتباعهم المخلَّصين، كما ذُكر في )رؤ  144000بأن عدد المخلَّصين هو 

4:7.) 

َوقَاَس ُسوَرَها "، بقوله عن المالك: المدينة ( يُكمل يوحنا بيان أبعاد17ية )وفي اآل

محيط  أن المالك قاس أي "،إِْنسَاٍن، أَيِ اْلَمالَكُ  ِمْقيَاسَ ِمئَة  َوأَْربَع ا َوأَْربَِعيَن ِذَراع ا، 

 المدينة سورطول كل ضلع من أضالع  قياس . بذلك يكونذراع ا 144وكان  سورها

ا. بالمقارنة بين 18 يذراع ا، أي يساوي حوال 36= 4÷144وي األربعة يسا  قياس متر 
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ا، وبين 18 يالذي قياسه حوال ،طول كل ضلع من أضالع السور طول كل  قياس متر 

كيلومتر، يكون طول سور  2400 حوالي كل منهم الذي قياس ،ضلع من أضالع المدينة

ذا ليس منطقيًّا؛ ألن سور المدينة الحامي المدينة ال يساوي شيئ ا بالنسبة لطول المدينة. وه

أكبر من أبعاد المدينة نفسها.  (تكون أبعاده )الطول والعرض موجود داخله المدينةال لها

من هذا فإن "السور" هنا هو فقط صورة لتكميل صورة المدينة التي من العصور 

في الملكوت ليس القديمة؛ ألن المدينة المقدسة ال تحتاج إلى سور لصد األعداء، ألنه 

 (.12هناك أعداء، كما قيل في اآلية )

 وردت في النص اليوناني هذه العبارة ،"إِْنَسانٍ  ِمْقيَاسَ "( يقول يوحنا: 17في اآلية )

"μέτρον ἀνθρώπου يوحنا بقوله هذا ربما أراد أن يشير إلى أن قياس المدينة ."

( إال أن له معنى "زراع"و "ْلَوةغَ الذي هو "المقدسة وسورها مع أنه كان بمقياس البشر )

وهذا المعنى الروحي هنا هو  "،فَْهمٌ  لَهُ  َمنْ  .اْلِحْكَمةُ  ُهنَا"( 18:13روحي، كقوله في )رؤ 

. أو أنه بقوله 144000سع جميع المخلَّصين الذين عددهم كمال المدينة المقدسة، التي ت

ياس المدينة العظيمة المقدسة هذا ربما أراد أن يوضح إن المالك استعمل مقياس البشر لق

وسورها، ذلك كي ال يُترك مجاال  للتخيل بأنه في السماء ماديات وأرضيات، كأن يكون 

المالك أحضر معه أدوات القياس من السماء، أو أن المالك قاس المدينة بلمس مالئكي 

ل بسيط؛ بل ذُكر أن القياس تم بحسب الطريقة التي يقيس بها البشر حتى يُمكن تقب

 اإللهيات غير المحدودة بحسب اإلدراك البشري المحدود.
 

َوَكاَن بِنَاُء ُسوِرهَا ِمْن يَْشٍب، َواْلَمِدينَُة َذهٌَب نَقِيٌّ ِشْبهُ  -18

. ٍ  ُزَجاٍج نَقِي 

 "،اْليَْشبِ  َحَجرِ  ِشْبهُ " ( ذُكر أن الجالس على العرش الذي هو هللا اآلب3:4ؤ في )ر

 الذي هو نَي ُِرَهاأن  دينة أورشليم المقدسة النازلة من السماءن مع( ذُكر 11وفي اآلية )

ألن هللا نفسه ال يُرى، بل ما  ؛"َصاٍف َكاْلبَلُورِ ِشْبهُ أَْكَرِم َحَجٍر، َكَحَجِر يَْشٍب " هللا اآلب

يصف ف( 18هنا في اآلية )أما يُري هو مجده الذي في نقائه ولمعانه يُشبه أكرم حجر. 

 كن رؤيته.م"؛ ألن سور المدينة يَوَكاَن بِنَاُء ُسوِرَها ِمْن َيْشبٍ " بقوله: ةيوحنا سور المدين

هذا رمز عظيم جد ا لمجد هللا الذي يُنير المدينة ويحفظها كسور لها، لهذا فالمدينة ليست و

 (.17في حاجة إلى سور ليحميها، كما ذُكر في اآلية )

ٍ َواْلَمِدينَةُ ذََهٌب نَقِ " هنا: ثم يقول يوحنا ( قيل إن 15في اآلية ) "،يٌّ ِشْبهُ ُزَجاجٍ نَِقي 

بهذا  ديدة العظيمة المقدسةكون مدينة أورشليم الجوالشيء الذي من الذهب يخص هللا. 
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هذا شيء ال مثيل له على األرض، ويدل على أن المدينة يمألها مجد هللا، وهي ف الشكل،

 ة.يَّسماوية طاهرة نقية ال شائبة فيها ألنها كلها إلهِ 
 

َوأََساَساُت ُسوِر اْلَمِدينَِة ُمَزيَّنَةٌ بُِكل ِ َحَجٍر َكِريٍم. األََساُس  -19

ُل يَْشٌب. الثَّانِي يَاقُوٌت أَْزَرُق. الثَّالُِث َعقِيٌق أَْبيَُض.  األَوَّ

. دٌ ذُبَابِيٌّ ابُِع ُزُمرُّ  الرَّ

اِدُس َعقِيٌق أَْحمَ  -20 . السَّ ُر. السَّابُِع اْلَخاِمُس َجَزٌع َعقِيقِيٌّ

. التَّاِسُع يَاقُوٌت أَْصفَُر.  دٌ ِسْلقِيٌّ َزبَْرَجدٌ. الثَّاِمُن ُزُمرُّ

. الثَّانِي  اْلَعاِشُر َعقِيٌق أَْخَضُر. اْلَحاِدي َعَشَر أَْسَماْنُجونِيٌّ

 َعَشَر َجَمْشٌت.

 أَْسَماءُ  َوَعلَْيَها َساس ا،أَ  َعَشرَ  اثْنَا لَهُ  َكانَ  اْلَمِدينَةِ  َوُسورُ "( يقول يوحنا: 14في اآلية )

َوأََساَساُت ُسوِر اْلَمِدينَِة ُمَزيَّنَةٌ "( يقول: 19) ةوهنا في اآلي ".َعَشرَ  االثْنَيْ  َحَملِ الْ  ُرُسلِ 

وهذه  ،كريمحجر  اء اثني عشرسمأ يذكر (20و19في اآليتين )ثم  ".بُِكل ِ َحَجٍر َكِريمٍ 

درة رتيب األحجار الكريمة التي على صاألحجار الكريمة هنا ليست مذكورة بنفس ت

هدف ليس هو ذكر الألن  ؛(20-17:28)خر  ، المذكورة فيرئيس الكهنة في العهد القديم

هو القول إن مجد التالميذ االثني عشر الذين  جارة الكريمة وترتيبها، إنما هدفأنواع الح

هم هذا ال يقلل وإن اختلفوا بعضهم عن بعض، كاختالف الحجارة الكريمة، فإن اختالف

قيمة أي منهم. كما إنه مع اختالف األحجار الكريمة، فإن كل حجر منها يحتفظ بمجده إن 

هم مَ دُ قَ تَ ، وليس بِ وجد منفرد ا عن غيره من الحجارة األخرى، وبوجودها مع ا يزداد مجدها

ا كل منهم له مجده منفرد ا، وبوجودهم مع بعضهم على بعضهم البعض . هكذا الرسل أيض 

البعض يزداد مجدهم، وذلك بإكمال كل منهم اآلخر في البشارة بيسوع المسيح حجر 

ُسلِ  أََساِس  َعلَى َمْبنِي ِينَ "الزاوية، كما يقول بولس الرسول:   اْلَمِسيحُ  َويَسُوعُ  َواألَْنبِيَاِء، الرُّ

اِويَةِ  َحَجرُ  نَْفُسهُ  هذه (، لذا ال يجب البحث عن معنى كل حجر من 20:2)أف  "الزَّ

الحجارة. وهذه األحجار الكريمة، التي هي أساسات سور المدينة، تشير باألكثر إلى مجد 

ن ع بالوحي اإللهي (. وقد سبق وتنبأ إشعياء النبي11)اآلية  "َلَها َمْجدُ هللاِ " المدينة التي

 َغْيرُ  َطِربَةُ اْلُمضْ  الذَِّليلَةُ  أَيَّتَُها"عطى لها من الرب، بقوله: المُ  العهد القديم كنيسةمجد 

يَِة، ُسِك، األَْزَرقِ  َوبِاْليَاقُوتِ  ِحَجاَرتَِك، بِاألُثُْمدِ  أَْبنِي هأَنَذَا اْلُمتَعَز ِ  يَاقُوت ا، ُشَرفَكِ  َوأَْجعَلُ  أَُؤس ِ

 الَِميذَ تَ  بَنِيكِ  َوُكلَّ  َكِريَمة   ِحَجاَرة   تُُخوِمكِ  َوُكلَّ  ،)كهرمان( بَْهَرَمانِيَّة   ِحَجاَرة   َوأَْبَوابَكِ 

،ِ ب  ا بَنِيكِ  َوَسالَمَ  الرَّ  (. 13-11:54)إش  "َكثِير 
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َواالْثنَا َعَشَر بَابًا اْثنَتَا َعَشَرةَ لُْؤلَُؤةً، ُكلُّ َواِحٍد ِمَن األَْبَواِب  -21

َكاَن ِمْن لُْؤلَُؤةٍ َواِحدَةٍ. َوُسوُق اْلَمِدينَِة َذهٌَب نَقِيٌّ َكُزَجاٍج 

 َشفَّاٍف.

َواالثْنَا َعَشَر بَاب ا اثْنَتَا َعَشَرةَ "يصف يوحنا أبواب المدينة بقوله:  (21في اآلية )

أن باب  تدل على هذه الصورة ."لُْؤلَُؤة ، ُكلُّ َواِحٍد ِمَن األَْبَواِب َكاَن ِمْن لُْؤلَُؤةٍ َواِحدَةٍ 

الدخول إليها.  ق )جمع طريق(رُ طُ  تدالدخول إلى المدينة المقدسة هو واحد وإن تعد

مثل هذه اللؤلؤة ال وجود لمثيل لها على وفهذا شيء ضخم جدًّا،  َواِحدَةٌ  لُْؤلَُؤةٌ  كون البابو

اْلَمِدينَةَ اْلُمقَدََّسةَ أُوُرَشِليَم اْلَجِديدَةَ "ال يُقاس بمجد  آخر يشير إلى أن أي مجدو ،األرض

 يدخل يريد أن َمنْ  ه علىيعني أن حنا. كما أن هذا القول ليو"ِمْن ِعْنِد هللاِ  نَاِزلَة  ِمَن السََّماءِ 

عن كل ما هو علية التخلى  الثمينة، اللؤلؤةإلى ملكوت السماوات، الذي ترمز إليه هذه 

ا إِْنَسان ا السََّماَواتِ  َملَُكوتُ  يُْشبِهُ "أرضي، ذلك كقول يسوع المسيح في مثاله:   يَْطلُبُ  تَاِجر 

ا َحَسنَة ، آلِلئَ   "َواْشتََراَها لَهُ  َكانَ  َما ُكلَّ  َوبَاعَ  َمَضى الثََّمِن، َكثِيَرةَ  َواِحدَة   ة  لُْؤلُؤَ  َوَجدَ  فَلَمَّ

  (.46و45:13)مت 

وصفه هذا يتشابه مع  "،َوُسوُق اْلَمِدينَِة ذََهٌب نَِقيٌّ َكُزَجاجٍ َشفَّافٍ " :يوحنا هنا قولثم ي

المدينة ككل حتى ال  ( يجمع21و18في اآليتين ) فهو (. بذلك18وصفه للمدينه في اآلية )

تظهر المدينة منفصلة عن سوقها؛ ألن سوق المدينة هو جزء من ساحتها غير منفصل 

  بقضاءه. ، حيث كان يجلس القاضي ويحكميجري القضاءفيه ها وعن
 

بَّ ألَنَّ  ،هَْيَكالً  َولَْم أََر فِيهَا -22 اْلقَاِدَر َعلَى ُكل ِ َشْيٍء،  اإلِلهَ الرَّ

 .هَْيَكلُهَا والَحَملُ  هُوَ 

 َولَْم أََر فِيَها" :السماوية مدينة أورشليم المقدسةعن  يوحنا ( يقول22في اآلية )

     مشتقة من الكلمة، وهي "ναὸν" وردت في النص اليوناني "َهْيَكال  " ". كلمةَهْيَكال  

"ὁ ναὸς"  أنه لم يعد  عنيي قوله هذا(. 1:11أنظر )رؤ "الهيكل الداخلي"،  هوالذي

كما في  لهيكل، ضرورة هناك مكان مخصص للحضور المقدس هللا اآلب، أي هناك

عندما كان الشعب اإلسرائيلي في الصحراء ولم يكن هناك هيكل بل خيمة  العهد القديم

بَّ هللاَ اْلقَاِدَر َعلَىهنا: " قولثم ي  فقط.  ". قولهَهْيَكلَُها والَحَملُ  ُكل ِ َشْيٍء، ُهوَ  ألَنَّ الرَّ

بُّ " ورد في النص " "الَحَملُ (. واالسم 8:4)رؤ ذُكر في  "َشْيءٍ  ُكل ِ  َعلَى اْلقَاِدرُ  اإِللهُ  الرَّ

 أن المدينة ككل هي يعني (22) في اآلية ليوحنا قولالهذا إن  ".τὸ ἀρνίον"اليوناني 
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أما  .مجد الرب فيه يحل األرضي الهيكل في ، وال حاجة لهيكل فيها؛ ألن(ναὸς) هيكل

هللا  ؛ ألنفيها لهيكل حاجة فليس هناك أورشليم الجديدة العظيمة المقدسة، في الملكوت،

  .يُبين وحدة الجوهر بينهماهذا الدوام، وعلى  مع ا حاضران فيها اآلب والَحَمل

ا ما يذكر الَحَمل مع هللا اآلب، كما في )رؤ  ( 4:14( و)رؤ 9:7في سفر الرؤيا كثير 

  (.1:22و)رؤ 
 

الَ تَْحتَاُج إِلَى الشَّْمِس َوالَ إِلَى اْلقََمِر لِيُِضيئَا فِيهَا، َواْلَمِدينَةُ  -23

 ِسَراُجهَا. َواْلَحَملُ ألَنَّ َمْجدَ هللِا َقْد أَنَاَرهَا، 

بِنُوِرهَا، َوُملُوُك األَْرِض يَِجيئُوَن بَِمْجِدِهْم  اأْلَُممُ  َوتَْمِشي -24

 َوَكَراَمتِِهْم إِلَْيهَا.

 لَْن تُْغلََق نَهَاًرا، ألَنَّ لَْيالً الَ يَُكوُن هُنَاَك. َوأَْبَوابُهَا -25

 َويَِجيئُوَن بَِمْجِد األَُمِم َوَكَراَمتِهِْم إِلَْيهَا. -26

َولَْن يَْدُخلَهَا َشْيٌء دَنٌِس َوالَ َما يَْصنَُع َرِجًسا َوَكِذبًا، إِ الَّ  -27

 الَحَمِل. اْلَمْكتُوبِيَن فِي ِسْفِر َحيَاةِ

َواْلَمِدينَةُ الَ تَْحتَاُج إِلَى الشَّْمِس َوالَ إِلَى اْلقََمِر ِليُِضيئَا "( يقول يوحنا: 23ية )في اآل

ذُكر  "، مثلهألَنَّ َمْجدَ هللاِ قَْد أَنَاَرهَا" قوله ."ِسَراُجَها َواْلَحَملُ ، فِيَها، ألَنَّ َمْجدَ هللاِ قَْد أَنَاَرَها

هللا  -يُجمع هللا اآلب والَحَمل (23) اآليةفي  ."دُ هللاِ. نَي ُِرَهالََها َمجْ "( بقوله: 11في اآلية )

يُفصل  هكذا هللا اآلب ال كما ال يُفصل الِسراج عن النور ألنه ،(22االبن، كما في اآلية )

 .طريقها هللا اآلب يُنيروعلى ِسراج الَحَمل المدينة تسير  ؛ ألنهللا االبن -الَحَملعن 

وردت  "،اأْلَُممُ  تَْمِشي"عبارة  ".بِنُوِرهَا اأْلَُممُ  َوتَْمِشي"يوحنا:  ( يقول24وفي اآلية )

هم صورة عامة  هنا "األمم"". περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη" في النص اليوناني

آمنوا وخلصوا من كل البشر، ثم  بيسوع المسيح الذين كانوا غير المؤمنين تشير إلى

هو نور مجد هللا الذي أنارها "، َهانُورَ "م. ومن اليهود أو من غيره سواء كانوا أصال  

 "،َوُملُوُك األَْرِض يَِجيئُوَن بَِمْجِدِهْم َوَكَراَمتِِهْم إِلَْيَها"(. ثم يقول: 23بِسراج الَحَمل )اآلية 

السماوية خاضعين ألن  مدينة أورشليم المقدسةأن ملوك األرض أتوا إلى ذا يُشير إلى ه

 هم.مجدب ال يقارنمجد وكرامة كل من هلل اآلب والَحَمل،  امه ذانللمجدها وكرامتها، ا

ا، ألَنَّ لَْيال  الَ يَُكوُن هُنَاكَ "( يقول يوحنا: 25في اآلية )و  وهذا ،"َوأَْبَوابَُها لَْن تُْغلََق نََهار 

( 26يقول في اآلية )ثم  .اك أعداءيشير إلى عدم وجود أعداء، ألنه في الملكوت ليس هن
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بَِمْجِدِهْم "، ذلك كما جاؤا هم "َويَِجيئُوَن بَِمْجِد األَُمِم َوَكَراَمتِِهْم إِلَْيَها": عن ملوك األرض

  ".َوَكَراَمتِِهْم إِلَْيَها

( هي صورة الحج األخروي الكبير إلى أورشليم، التي 26و 24) تيناآلي الصورة في

انية باليون ،"أخروي" كلمة الشعوب.و الملوك أصبحت المكان الروحي لجميع

"εσχατολογική،" تعني ما هو متعلق بالعالم اآلتي وبمصير اإلنسان ما بعد الموت ،

عن ( مستعارة من سفر إشعياء النبي 24و 23) تينالصورة في اآليو انظر المدخل.

ا" أورشليم، بقول الرب: ، فَيُْشِرقُ  َعلَْيكِ  أَمَّ بُّ  فِي األَُممُ  فَتَِسيرُ . يَُرى َعلَْيكِ  َوَمْجدُهُ  الرَّ

. ُكلُُّهمْ  اْجتََمعُوا قَدِ . َواْنُظِري َحَوالَْيكِ  َعْينَْيكِ  اِْرفَِعي. إِْشَراقِكِ  ِضيَاءِ  فِي َواْلُملُوكُ  نُوِرِك،

ب ِ  الْسمِ ... إِلَْيكِ  َجاُءوا دَكِ  قَدْ  ألَنَّهُ  إِْسَرائِيَل، َوقُدُّوِس  إِلِهكِ  الرَّ  (.9و4-2:60" )إش َمجَّ

ا الشَّْمسُ  بَْعدُ  لَكِ  نُ تَُكو الَ "بقول الرب: و  بَلِ  ُمِضيئ ا، لَكِ  يُنِيرُ  اْلقََمرُ  َوالَ  النََّهاِر، فِي نُور 

بُّ  ا لَكِ  يَُكونُ  الرَّ        يَْنقُُص، الَ  َوقََمُركِ  َشْمُسِك، بَْعدُ  تَِغيبُ  الَ . ِزينَتَكِ  َوإِلُهكِ  أَبَِديًّا نُور 

بَّ  ألَنَّ  ا لَكِ  يَُكونُ  الرَّ        "األَْرضَ  يَِرثُونَ  األَبَدِ  إِلَى. أَْبَرارٌ  ُكلُُّهمْ  َوَشْعبُكِ ... اأَبَِديًّ نُور 

ا" (25في اآلية )الصورة كما أن (. 21و19:60)إش  اآلية  وفي  "َوأَْبَوابَُها لَْن تُْغلََق نََهار 

النبي بقول عياء مستوحاة من سفر إش "،َويَِجيئُوَن بَِمْجِد األَُمِم َوَكَراَمتِِهْم إِلَْيَها" (26)

ا وليال  ال تُغلق. ليؤتي إليِك بغنى  عنالرب  ا. نهار  األمم أورشليم: "وتُفتح أبوابِك دائم 

كما سبق القول، يوحنا عنده رؤية نبوية خاصة فهو ألنه  .(11:60وتُقاد ملوكهم" )إش 

ا معروفة من العهد القديم ويعيد صياغتها، بمعنى أ دق يعيد بعد معاينته للرؤى يأخذ صور 

 والدتها بصيغة وروح مسيحية.

َولَْن يَْدُخلََها َشْيٌء دَنٌِس َوالَ َما يَْصنَُع َرِجس ا َوَكِذب ا، "(: 27ثم يقول يوحنا في اآلية )

"الدناسة" و"النجاسة" يقابلهما الطهارة، ولهما  ".الَحَملِ  إِ الَّ اْلَمْكتُوبِيَن فِي ِسْفِر َحيَاةِ 

وحي، كما سمع بطرس الرسول حينما كان في غيبٍة صوت ا قائال  : معنى راألولمعنيان، 

َرهُ  َما": عن الطهارة والنجاسة له ْسهُ  الَ  هللاُ  َطهَّ : معنى الثاني(. و14-9:11)أع  "أَْنتَ  تُنَج ِ

أخالقي، كقول بطرس الرسول لمن معه من اليهود عن ُكرنيليوس الروماني األممي: 

َما "(. قول يوحنا هنا 28:10)أع  "نَِجسٌ  أَوْ  دَنِسٌ  إِنَّهُ  َما إِْنَسانٍ  َعنْ  ولَ أَقُ  الَ  أَنْ  هللاُ  أََرانِي"

 "،َكِذب ا ...َما يَْصنَعُ "وقوله  .عني "صانعوا الرجس" أي "الرجسون"ي "،يَْصنَُع َرِجس ا

 غيرهم الذينمع  (8ا في )اآلية راإلثنين ذُكِ  ذانوه .يعني "صانعوا الكذب" أي "الكذبة"

( 27اآلية ) وهنا في  ."َوِكْبِريتٍ  بِنَارٍ  اْلُمتَِّقدَةِ  اْلبَُحْيَرةِ  فِي فَنَِصيبُُهمْ " هناك اهمقيل في

 بقول المسيح:( 5:3الذين ذكروا في )رؤ  الغالبون هم، "الَحَملِ  َن فِي ِسْفِر َحيَاةِ واْلَمْكتُوبُ "

ا، ثِيَاب ا َسيَْلبَسُ  فَذِلكَ  يَْغِلبُ  َمنْ "  بِاْسِمهِ  َوَسأَْعتَِرفُ  اْلَحيَاةِ، ِسْفرِ  ِمنْ  اْسَمهُ  ُحوَ أَمْ  َولَنْ  بِيض 
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 اْلعَالَمِ  تَأِْسيِس  ُمْنذُ  َمْكتُوبَة   أَْسَماُؤُهمْ  لَْيَستْ  الَِّذينَ وهؤالء غير " "،َمالَئَِكتِهِ  َوأََمامَ  أَبِي أََمامَ 

 (.8:13" )رؤ ذُبِحَ  الَِّذي الَحَملِ  َحيَاةِ  ِسْفرِ  فِي

 

 حواشي 

 عشرونالو الحادي احاألصح

بأنها  "اْلَمِدينَةَ اْلُمقَدََّسةَ أُوُرَشِليَم اْلَجِديدَةَ نَاِزلَة  ِمَن السََّماِء ِمْن ِعْنِد هللاِ "( هذا التصور المسيحي لـ1)

 اليهودي عن أورشليم الجديدة  يختلف جوهريًّا عن االعتقاد، "ُمَهيَّأَة  َكعَُروٍس ُمَزيَّنٍَة ِلَرُجِلَها"

: من جهة الكمال المثالي ذاته المذكورة في العهد القديم أوال  خروية النازلة من السماء من جهتين؛ األ

 َخالِقٌ  هأَنَذَا ألَن ِي َخالٌِق، أَنَا َما فِي األَبَدِ  إِلَى َواْبتَِهُجوا اْفَرُحوا"(، بقول الرب: 65و 62و 60)إش 

ا َوشَْعبََها بَْهَجة   أُوُرَشِليمَ  َ . فََرح   َوالَ  بَُكاءٍ  َصْوتُ  فِيَها بَْعدُ  يُْسَمعُ  َوالَ  بِشَْعبِي، َوأَْفَرحُ  بِأُوُرَشِليمَ  ْبتَِهجُ فَأ

ا َويَْغِرُسونَ  فِيَها، َويَْسكُنُونَ  بُيُوت ا َويَْبنُونَ  ...ُصَراخٍ  َصْوتُ   شََجَرةٍ  َكأَيَّامِ  ألَنَّهُ  ...أَثَْماَرَها َويَأُْكلُونَ  كُُروم 

(. 42-18:65)إش  "أَْسَمعُ  أَنَا بَْعدُ  يَتََكلَُّمونَ  ُهمْ  َوفِيَما أُِجيُب، أَنَا يَْدُعونَ  قَْبلََما أَن ِي َويَُكونُ ... َشْعبِي أَيَّامُ 

لي ومثالي في السماء عند هللا الذي سوف يكشف عنه ثاني ا : من جهة االعتقاد بوجود سابق لنموذج أوَّ

(. أورشليم هذه في العهد القديم كانت 19:11)رؤ (، كما ذُكر في 22-9:25في آخر األيام )خر 

من جهة  -م70بعد دمار أورشليم في عام  -موضوع آمال الشعب اليهودي ورجائهم على األرض

كمالها المثالي، ومن جهة االعتقاد بوجود سابق لها في السماء. وكانوا يبنون اعتقادهم هذا على 

 ن وما بعده.األخص من سفر حزقيال النبي، األصحاح األربعو

عيد الَمظال، هذا أحد األعياد الثالثة العظمى التي أمر هللا كل ذكور اليهود أن يحضروها في ( 2)

ا ا "عيد الحصاد"، و"عيد الجمع". وقد فرضه هللا على بني إسرائيل تذكار  ى أيض   أورشليم، ويُسم 

(؛ 15:23)خروج  "ِمْصرَ  ِمنْ  َرْجتَ خَ  فِيهِ  ألَنَّهُ " :بقوله لهم سنة، ٤٠لسكنهم في الخيام في البرية 

       السَّنَةِ  نَِهايَةِ  فِي اْلَجْمعِ  َوِعيدَ . اْلَحْقلِ  فِي تَْزَرعُ  الَّتِي َغالَّتِكَ  أَْبَكارِ  اْلَحَصادِ  َوِعيدَ " :بقوله لهمو

 ى اليوم العظيم أيام، آخرها يُسم ٨(. وكانت مدته 16:23)خروج  "اْلَحْقلِ  ِمنَ  َغالَّتِكَ  تَْجَمعُ  ِعْندََما

(، وكان اليهود يسكنون مدة العيد في مظال يقيمونها على سطوح البيوت وفي الساحات 37:7)يو 

ألنه كان حسب أمر موسى بعد  "يوم الخمسين" التي بين البيوت وفي أروقة الهيكل. كما ويُسم ى

 سَْبعَةَ  التَّْرِديدِ  بُِحْزَمةِ  إِتْيَانُِكمْ  يَْومِ  ِمنْ  السَّْبتِ  َغدِ  ِمنْ  لَُكمْ  تَْحُسبُونَ  ثُمَّ "سبعة أيام من ثاني الفصح، 

ا، َخْمِسينَ  تَْحسُبُونَ  السَّابعِ  السَّْبتِ  َغدِ  إِلَى. َكاِملَة   تَُكونُ  أََسابِيعَ  بُونَ  ثُمَّ  يَْوم  ب ِ  َجِديدَة   تَْقِدَمة   تُقَر ِ     "ِللرَّ

توراة العبرية أطلق على هذا العيد اسم وفي الترجمة السبعينية اليونانية لل(. 16و15:23)ال 

"πεντηκοστῆ."بنتيكوستي( أي "الخمسين( " 

( الكنيسة التي هي عطية هللا النهائية، هي الملكوت والحاضرة منذ اآلن في البشرية المفتداة، التي 3)

ا كمال تَفَتُحه ، تَفَتُح هي شعب هللا الذي ينتسب منذ اليوم إلى يسوع المسيح ويعيش في حضوره منتظر 

حضور يسوع المسيح على الحياة الجديدة. ويوحنا ينبه إلى أن هذا االتحاد العجيب بالمسيح الذي 

يُعاش منذ اليوم في االفخارستيا )التناول( وفي محبتنا بعضنا لبعض، ال يأتي منا بل يُعطى لنا منه، 

يعرف أن عليه أن يبني  من المسيح. والمؤمن يعيش صراعه في االفخارستيا في صالة الشكر، ألنه
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هذه المدينة ويُقر بأنها معطاة له من هللا، ألنها نازلة من السماء. ذلك كما نُقر في صالة الشكر بعد 

في خاطئ بل أهلتني ألن أصير شريك ا أشكرك أيها الرب إلهي ألنك لم تقِصني أنا ال»التناول، بالقول: 

تناول قرابينك السماوية... الزدياد نعمتك اإللهية مقدساتك، أشكرك ألنك أهلتني أنا غير المستحق ل

وللتأهل لملكوتك... ألنك أنت خبز الحياة وينبوع التقديس... أجعلني مسكن ا لروحك القدوس... ليصير 

فالمؤمن يعرف أنه يحمل رجاء  في «. لي جسدك المقدس لحياة أبدية ودمك الكريم لغفران الخطايا

ا إل  ى تجاوز نفسها.وسط البشرية ويدفعها دوم 

 ( في األيقونة األرثوذكسية يُرسم أحد عشر رسوال  والثاني عشر هو بولس الرسول، كذلك في4)

ا في هذا اليوم؛ ذلك أنه رسول عظيم  أيقونة العنصرة يُرسم معهم بولس الرسول الذي لم يكن حاضر 

  سيح نفسه الذي ظهر له، لم يأخذ التعليم من أي من الرسل، بل تلقى التعليم مباشرة  من يسوع الم

  فِي إِلَْيُكمْ  َسلَّْمتُ  فَإِنَّنِي"عن يسوع المسيح:  نفسه مثله مثل باقي الرسل. كما يقول بولس الرسول

لِ  ا أَنَا قَبِْلتُهُ  َما األَوَّ ْقطِ  َكأَنَّهُ  اْلُكل ِ  َوآِخرَ ... َعَشرَ  ِلالثْنَيْ  ثُمَّ  ِلَصفَا َظَهرَ  َوأَنَّهُ ... أَْيض   "أَنَا ِلي َظَهرَ  ِللس ِ

فُُكمْ " :(، وكذلك كما يقول9-7:15كو 1)  بَِحَسبِ  لَْيسَ  أَنَّهُ  بِِه، بَشَّْرتُ  الَِّذي اإِلْنِجيلَ  اإِلْخَوةُ  أَيَُّها َوأَُعر ِ

  (.12و11:1 )غال "اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بِإِْعالَنِ  بَلْ . ُعل ِْمتُهُ  َوالَ  إِْنَسانٍ  ِعْندِ  ِمنْ  أَْقبَْلهُ  لَمْ  ألَن ِي. إِْنَسانٍ 

ْخَرةِ  هِذهِ  َوَعلَى ،بُْطُرسُ  ْنتَ "أَ  (18:16يسوع لبطرس الرسول في )مت ( قول 5)  أَْبني الصَّ

 ورد في النص اليوناني  ،"َكنِيَستِي

"σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν" 

ل تعني اسم ( كبير، وهي بهذا الشكP" )Πبحرف "( تبدأ (Πέτρος "Petrosفي هذه العبارة كلمة "

( صغير، وهي بهذا الشكل p" )π( تبدء بحرف "petpa" )πέτρᾳوكلمة " ."بطرس" هوَعلَم، و

َوَعلَى  ،بُْطُرسُ  ْنتَ "أَ "صخرة". من هذا فإن ترجمة قول يسوع هذا لبطرس:  اتعني صفة، ومعناه

وفي الترجمة  النص اليونانيفي  ورد الصحيح هو كماهي ترجمة خطأ، و "،َكنِيَستِي أَْبني بُْطُرسُ 

ْخَرةِ (، َوَعلَى هِذِه Πέτρος) بُْطُرسُ "أَْنَت العربية، وهو:   وهذهأَْبني َكنِيسَتِي".  (τῇ πέτρᾳ) الصَّ

ِ  هللاِ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  ُهوَ  أَْنتَ ""الصخرة" هي قول بطرس الرسول عن يسوع المسيح:  لهذا فإن ، "اْلَحي 

ا األرثوذكسية تدعو لبطرس الرسول "الهامة المكرمة وزعيم المتكلمين بالالهوت". كما أن كنيستن

 َمْكتُوبٌ  ُهوَ  َكَما" :"أن المسيح ابن هللا الحي هو الصخرة"، بقوله بطرسولس الرسول يوضح قول ب

 "الَ يُْخَزى َوُكلُّ َمْن يُْؤِمُن بِهِ َعثَْرةٍ،  (καὶ πέτραν) َوَصْخَرةَ َها أَنَا أََضُع فِي ِصْهيَْوَن َحَجَر َصْدَمٍة 

 تَْحتَ  َكانُوا َجِميعَُهمْ  آبَاَءنَا أَنَّ  تَْجَهلُوا أَنْ  اإِلْخَوةُ  أَيَُّها أُِريدُ  لَْستُ  فَإِن ِي" :وكذلك بقوله، (33:9)رو 

 تَابِعَتِِهْم، ُروِحيَّةٍ  َصْخَرةٍ  ِمنْ  ْشَربُونَ يَ  َكانُوا ألَنَُّهمْ  ُروِحيًّا، َواِحد ا شََراب ا َشِربُوا َوَجِميعَُهمْ ... السََّحابَةِ 

ْخَرةُ   . كما أن بطرس الرسول نفسه يقول عن يسوع(4:10كو 1) "َكانَِت اْلَمِسيحَ ( ἡ πέτρα) الصَّ

نُ "المسيح:  ا يُتََضمَّ ا َزاِويَةٍ  َحَجرَ  ِصْهيَْونَ  فِي أََضعُ  هنَذَا اْلِكتَاِب، فِي أَْيض  ا، ُمْختَار   يُْؤِمنُ  الَِّذيوَ  َكِريم 

اِويَةِ  َرأْسَ  َصارَ  قَدْ  ُهوَ  اْلبَنَّاُؤوَن، َرفََضهُ  الَِّذي فَاْلَحَجرُ  ...يُْخَزى لَنْ  بِهِ   َوَصْخَرةَ  َصْدَمةٍ  َوَحَجرَ . الزَّ

بطرس كما أن ما أعطاه يسوع المسيح ل (.8 -6:2بط 1) "لِْلَكِلَمةِ  َطائِِعينَ  َغْيرَ  يَْعثُُرونَ  الَِّذينَ . َعثَْرةٍ 

 َمْربُوط ا يَُكونُ  األَْرِض  َعلَى تَْربُِطهُ  َما فَكُلُّ  السََّماَواِت، َملَُكوتِ  َمفَاتِيحَ  َوأُْعِطيكَ "الرسول، بقوله له: 

(، أعطاه أيض ا 19:16)مت  "السََّماَواتِ  فِي َمْحلُوال   يَُكونُ  األَْرِض  َعلَى تَُحلُّهُ  َما َوُكلُّ . السََّماَواتِ  فِي
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 يَُكونُ  األَْرِض  َعلَى تَْربُِطونَهُ  َما ُكلُّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اَْلَحقَّ "ميذه بما فيهم بطرس، بقوله لهم: لجميع تال

 (.18:18)مت  "السََّماءِ  فِي َمْحلُوال   يَُكونُ  األَْرِض  َعلَى تَُحلُّونَهُ  َما َوُكلُّ  السََّماِء، فِي َمْربُوط ا

 

 

 

 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح الثاني والعشرون

ا ِمْن َوأََرانِي نَْهًرا َصافِيًا ِمْن َماِء اْلَحيَاةٍ، الَِمًعا َكبَلُّوٍر، َخاِرجً  -1

 َواْلَحَمِل. َعْرِش هللاِ 

لة لألصحاح ) (، ألنها تُكمل 21اآليات الخمس األولى من هذا األصحاح هي ُمكم ِ

( يقول يوحنا عن 1. في اآلية )السماوية وصف أورشليم الجديدة العظيمة المقدسة

ا َصافِي ا ِمْن َماِء اْلَحيَاةٍ، الَِمع ا َكبَلُّ "المالك:  ا ِمْن َعْرِش هللاِ َوأََرانِي نَْهر   وٍر، َخاِرج 

 ِشْبهُ ُزَجاجٍ  بَْحرُ  اْلعَْرِش  َوقُدَّامَ "( بالقول: 6:4مثل قوله هذا ذُكر في )رؤ  "،َواْلَحَملِ 

أُوُرَشِليَم  اْلعَِظيَمةُ  اْلَمِدينَةُ "هو كناية عن "، َواْلَحَملِ  هللاِ  َعْرشُ " قول يوحنا هنا ".اْلبَلُّورِ 

(، التي هي كلها مقدسة إلهية 10:21)رؤ " لَة  ِمَن السََّماِء ِمْن ِعْنِد هللاِ اْلُمقَدََّسةَ نَازِ 

(. كما أن قوله هذا 15:21كما قيل في )رؤ  ،(τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ) "هيكل هللاـ"ك

 قَدْ "(: 15:11كالقول في )رؤ وهو هنا يُبي ِن أن هناك عرش واحد هلل اآلب وللَحَمل، 

وهذا يُبي ِن مساواة هللا اآلب والَحَمل في المجد ، "َوَمِسيِحهِ  ِلَرب ِنَا لَمِ اْلعَا ةُ كَ لَ َممْ  َصاَرتْ 

( تكشف سر الثالوث القدوس، اإلله الواحد المثلث 1والكرامة. الصورة في اآلية )

)االبن( ِسراج  "الَحَمل"ينيرها بمجده، و "هللا اآلب"األقانيم، في المدينة السماوية؛ ألن 

 )ماء الحياة( يروي الخليقة. "الروح القدس"(، و32:21)رؤ    ساكنيها 

ا ِمْن َعْرِش هللاِ  ...ِمْن َماِء اْلَحيَاةٍ  َصافِيٌ  نَْهرٌ " قول يوحنا هنا ر  "،َواْلَحَملِ  َخاِرج  يُذَك ِ

ر 10:2)تكوين  "اْلَجنَّةَ  ِليَْسقِيَ  َعْدنٍ  ِمنْ  يَْخُرجُ  نَْهرٌ "بنهر الفردوس حيث  (. كما يُذَك ِ

 اْلبَْيتِ  َمْدَخلِ  إِلَى)الرب(   أَْرَجعَنِي ثُمَّ "نهر المذكور في رؤيا حزقيال، بقوله: خاصة بال

. اْلَمْشِرقِ  نَْحوَ  اْلبَْيتِ  َوْجهَ  ألَنَّ  ،اْلَمْشِرقِ  نَْحوَ  اْلبَْيتِ  َعتَبَةِ  تَْحتِ  ِمنْ  تَْخُرجُ  بِِميَاهٍ  َوإِذَا

(. كما أن هذا 1:47)حز  "اْلَمْذبَحِ  َجنُوبِ  عَنْ  األَْيَمنِ  ْيتِ اْلبَ  َجانِبِ  تَْحتِ  ِمنْ  نَاِزلَةٌ  َواْلِميَاهُ 

حُ  رُ هْ ي النَارِ جَ مَ " القول ليوحنا مستوحى من قول وداود النبي  سَ دَّ يُّ قَ لِ عَ الْ  هللاِ، َمِدينَةَ  تُفَر ِ

ذي ذُكر عند كل (. هذا النهر ال5و4:45)مز  "تَتََزْعَزعَ  لَنْ  كَ لِ ذْ لِ وَ  َوَسِطَها فِي هللاُ . هُ نَكِ سْ مَ 
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من حزقيال وداود ويوحنا يشير إلى النهر األخروي، إنه "نهر ماء الحياة" الذي يرمز 

إلى الروح القدس الُمعطى من كل من هللا اآلب ومن هللا االبن؛ كما يقول هللا اآلب في 

ان ا اْلَحيَاةِ  َماءِ  يَْنبُوعِ  ِمنْ  اْلعَْطَشانَ  أُْعِطي أَنَا"(: 6:21)رؤ   وكما يقول أيض ا يسوع "،َمجَّ

ان ا َحيَاةٍ  َماءَ  فَْليَأُْخذْ  يُِردْ  َوَمنْ . فَْليَأْتِ  يَْعَطشْ  َوَمنْ "(: 17:22في )رؤ  كما أن يوحنا  ".َمجَّ

ا ِمْن َعْرِش هللاِ "عن الروح القدس:  هنا يقول نبثق من اآلب يألنه "، َواْلَحَملِ  َخاِرج 

ي َجاءَ  َوَمتَى"المسيح: ويُرسل باالبن، الَحَمل، كما يقول يسوع   أَنَا َسأُْرِسلُهُ  الَِّذي اْلُمعَز ِ

، ُروحُ  اآلِب، ِمنَ  إِلَْيُكمْ  ِ  (.26:15)يو "ِلي يَْشَهدُ  فَُهوَ  يَْنبَثُِق، اآلبِ  ِعْندِ  ِمنْ  الَِّذي اْلَحق 
 

فِي َوَسِط ُسوقِهَا َوَعلَى النَّْهِر ِمْن هُنَا َوِمْن هُنَاَك، َشَجَرةُ  -2

تَْصنَُع اْثنَتَْي َعْشَرةَ ثََمَرةً، َوتُْعِطي ُكلَّ َشْهٍر ثََمَرهَا،  َحيَاةٍ 

َجَرةِ لِِشفَاِء األَُمِم.  َوَوَرُق الشَّ

فِي َوَسِط ُسوقَِها َوَعلَى ": السماوية أورشليم المقدسة عن ( يقول يوحنا2في اآلية )

   ي القضاء، ينة حيث يجرهذه الصورة هي صورة لسوق المد ".َشَجَرةُ َحيَاةٍ  ...النَّْهرِ 

)تك   "اْلَجنَّةِ  َوَسطِ  فِي اْلَحيَاةِ  َشَجَرةَ " ذُكر أن في العهد القديمو ،(21:21كما قيل في )رؤ 

أورشليم  وسط سوق وهذا يعني هنا أن هللا هو الذي يُجري القضاء ويحكم في .(9:2

طرد منه بسبب إلنسان بال، ذلك كما سبق وحكم في الفردوس على االسماوية المقدسة

وبذلك أصبح اإلنسان  ،(19-1:3ة معرفة الخير والشر )تك أمره وأكله من شجرمخالفته 

ا للموت لعدم  هنا في  وجود شجرة الحياةو .استطاعته أن يأكل من شجرة الحياةمعرض 

في ساحة المدينة حيث يجري هللا القضاء، يشير إلى  سفر الرؤيا، أي في العهد الجديد،

م بدفع حكمه القديم عن البشر بالموت ويُعيد إليهم إمكانية عدم الموت، أي عدم أن هللا يحك

  التعرض لـ"الموت الثاني"، وذلك بالسماح لهم باألكل من "شجرة الحياة".

هذه  ".َوَعلَى النَّْهِر ِمْن ُهنَا َوِمْن ُهنَاَك، َشَجَرةُ َحيَاةٍ فِي َوَسِط ُسوقَِها " :هناكما يقول 

البعض فيها أن هذه الشجرة ليست هي شجرة واحدة بل هي عدد من رأى  الصورة

على جانبي النهر من هنا ومن  السماوية أورشليم المقدسةفي وسط سوق  أشجار تنبت

  النهر الخارج  في وصف هناك، وهذا التفسير أُخذ من سفر حزقيال النبي بقول الرب

 أَْشَجارٌ  النَّْهرِ  َشاِطئِ  َعلَى" :لهيكل األخرويل من الباب الخارجي المتجه نحو الشرق

    "ُهنَاكَ  َوِمنْ  هُنَا ِمنْ  َشاِطئِهِ  َعلَى يَْنبُتُ  النَّْهرِ  َوَعلَى... ُهنَاكَ  َوِمنْ  هُنَا ِمنْ  ِجدًّا َكثِيَرةٌ 

(. ورأى بعض آخر فيها أن هذه الشجرة هي شجرة واحدة والنهر يمر 12-7:47)حز 

قف على أي من جانبي النهر يمكنه أن يأكل من ثمار من وسطها، وهذا يدل على أن من ي

يجب أال  الثانية مع صعوبة هذه الصورة .ياة، وهذا الرأي هو المقبول أكثرشجرة الح
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َوَعلَى النَّْهِر ِمْن "يُوضع تخيل لما هو مقبول للحواس البشرية األرضية؛ ألن اآلية تقول: 

 ". ُهنَا َوِمْن ُهنَاَك، َشَجَرةُ َحيَاةٍ 

تَْصنَُع اثْنَتَْي َعْشَرةَ ثََمَرة ، َوتُْعِطي ُكلَّ َشْهٍر "يقول يوحنا عن شجرة الحياة:  ثم

من سفر حزقيال النبي بقول الرب  قوله هذا مستعار ".ثََمَرَها، َوَوَرُق الشََّجَرِة ِلِشفَاِء األَُممِ 

 َشْهرٍ  ُكلَّ  .ثََمُرهُ  يَْنقَِطعُ  َوالَ  هُ َوَرقُ  يَْذبُلُ  الَ  ِلألَْكِل، َشَجرٍ  ُكلُّ "في وصف الهيكل األخروي: 

رُ  (. 12:47)حز  "ِللدََّواءِ  َوَوَرقُهُ  ِلألَْكلِ  ثََمُرهُ  َويَُكونُ  اْلَمْقِدِس، ِمنَ  َخاِرَجةٌ  ِميَاَههُ  ألَنَّ  يُبَك ِ

ثمرة على مدى  12 الصورة في هذا القول ليوحنا رأى فيها البعض أن الشجرة تعطي

ثمرة  12من نوع واحد. وبعض آخر رأى فيها أن الشجرة تعطي  العام ، كل شهر ثمرة  

فإن على مدى العام، كل شهر ثمرة  مختلفة النوع. أي كان من الرأيين، في هذه الصورة 

الشجرة تعطي ثمارها كل شهر من البداية العام حتى نهايتة، وهذا لن ينتهي بل سيظل 

النهاية؛ ألن في السماء ال يوجد لإلى ا مستمر إلى النهاية، بهذا الشكل هذه الصورة ترمز

      ألن هذا بحسب محدودية وادراك  "،َشْهرٍ  ُكلَّ "زمن. أما أن يوحنا قال بالروح: 

"األمم" ذُكروا في  ."َوَرُق الشََّجَرةِ ِلِشفَاِء األَُممِ وَ " بشر وحياتهم في الزمن. قول يوحناال

ى الذين آمنوا وخلصوا بيسوع وقيل هناك إنهم صورة عامة تشير إل (24:21)رؤ 

يعني أن  هذا. قوله المسيح من كل البشر، سواء كانوا أصال  من اليهود أو من غيرهم

غير أن هذا ال يعني أن الجميع سيخلصون،  شجرة الحياة بثمارها وأوراقها هي للجميع

( أن الذين 27:21كما قال بعض المفسرين بناء  على هذه اآلية، ألنه ذُكر في )رؤ 

 َمنْ "(: 7:2في )رؤ وهؤالء هم الذين قيل عنهم  لباس العُرسن الالبسوسيخلصون هم 

وكما قيل هناك إن  "،هللاِ  فِْردَْوِس  َوَسطِ  فِي الَّتِي اْلَحيَاةِ  َشَجَرةِ  ِمنْ  يَأُْكلَ  أَنْ  فََسأُْعِطيهِ  يَْغِلبُ 

ل َمْن يغلب الحظوى بالحياة ِ األبدية في الملكوت  هذا القول للروح القدس يعني أنه سيخو 

 واألكل من شجرة الحياة.

لكنها تتحقق اآلن في التاريخ؛ ألن الروح القدس،  ( توجد صورة أخروية2في اآلية )

(، ينبع من اإلفخارستيا )سر الشكر( فيعطي 1الذي يرمز إليه "نهر ماء الحياة" )اآلية 

. "شجرة الحياة" "ةشجرة الحيا"حياة  للذين يغذيهم يسوع المسيح بجسده، الذي هو 

بالنسبة آلباء الكنيسة هي الالهوت السري، وأنه بتجسد يسوع المسيح أعيد فتح الفردوس 

ا وأصبح اإلنسان مع المسيح يستطيع أن يأكل من شجرة الحياة، وكل من يأكل منها يحي

نها أألبدية، أي الشركة مع هللا، كما نها صورة الحياة اأ .(2:1ويتأله بالنعمة، أنظر )رؤ 

رمز لـ"سر الشكر". فـ"شجرة الحياة" هي "سر الشكر" الُمعطي الحياة األبدية، أنه 

الشركة مع هللا، أي المشاركة في الحياة اإللهية، والتأله بالنعمة بسبب االمتالء بنعمة هللا. 

أن شجرة الحياة تعطي ثمارها كل شهر من البداية حتى النهاية  ،كما قيل أعاله عما عنو
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ا يرمز  ،مر إلى النهاية وأن ورقها للشفاءهذا لن ينتهي بل سيظل مستللعام و فهذا أيض 

إلى "سر الشكر"، جسد ودم يسوع المسيح الذي يقدمه هو نفسه في الكنيسة بال انقطاع 

اإلنجيلي  لوقاكما يقول  إلى النهاية، وكل من يتناول منه عن استحقاق ينال مغفرة الخطايا

ا ذَ َوأَخَ "عن يسوع المسيح:   يُْبذَلُ  الَِّذي َجسَِدي هُوَ  هذَا قَائاِل   َوأَْعَطاُهمْ  َوَكسَّرَ  َوَشَكرَ  ُخْبز 

ا بَْعدَ اْلعََشاِء قَائاِل  هِذهِ اْلَكأْسُ  .لَتِْذَكاِريَعْنُكْم. اِْصنَعُوا هذَا  ِهَي اْلعَْهدُ  َوَكذِلَك اْلَكأَْس أَْيض 

" وردت في النص لَتِْذَكاِري" عبارة (.20و19:22ْم" )لو اْلَجِديدُ بِدَِمي الَِّذي يُْسفَُك َعْنكُ 

"، وردت في النص المبذول"، أي "يُْبذَلُ كلمة " ."τὴν ἐμὴν ἀνάμνησινاليوناني "

وردت في النص اليوناني  ،"المسفوك"، أي "يُسفككلمة"، و"διδόμενον"اليوناني 

"ἐκχυννόμενον"وهذا يعني أن  ،في حالة اسم مفعول في حالة المضارع هما ؛

كان حاصال   ،"بَْذل" الرب يسوع لجسده و"َسْفك" الرب يسوع لدمه الحقيِقيَْين اإللِهيَْين

وأن هذا "البَْذل" وهذا "الَسْفك"  ،لحظة إعطائهما منه لتالميذه تحت شكل الخبز والنبيذ

 كل أن كما .في حالة إستمرار حاصل في كل وقت في كل قداس إلهي إلى المجيء الثاني

 ألَنَّ "كما يقول بولس الرسول: ينال شفاء النفس والجسد،  ما عن استحقاقمن يتناول منه

ب ِ  َجَسدَ  ُمَمي ِزٍ  غَْيرَ  ِلنَْفِسِه، دَْينُونَة   َويَْشَربُ  يَأُْكلُ  اْستِْحقَاق بِدُونِ  َويَْشَربُ  يَأُْكلُ  الَِّذي . الرَّ

 (.30و29:11كو 1) "يَْرقُدُونَ  َوَكثِيُرونَ  َمْرَضى،وَ  ُضعَفَاءُ  َكثِيُرونَ  فِيُكمْ  هذَا أَْجلِ  ِمنْ 
 

يَُكوُن  َواْلَحَملِ  َوالَ تَُكوُن لَْعنَةٌ َما فِي َما بَْعدُ. َوَعْرُش هللاِ  -3

 يَْعبِدُونَهُ. فِيهَا، َوَعبِيدُهُ 

 َوُهْم َسيَْنظُُروَن َوْجهَهُ، َواْسُمهُ َعلَى ِجبَاهِهِْم. -4

إن قيل  (2اآلية ) في "، ألنَوالَ تَُكوُن لَْعنَةٌ َما فِي َما بَْعدُ " :( يقول يوحنا3في اآلية )

 الذيهو  في ساحة المدينة حيث يجري القضاء يشير إلى أن هللا وجود شجرة الحياة

 سفر التكوين خليقة، المذكور فيال لىع باللعنة دفع حكمه القديمب حكمه يتبي ن وهنا .يحكم

بُّ  فَقَالَ  " بالقول:  َجِميعِ  َوِمنْ  اْلبََهائِمِ  َجِميعِ  ِمنْ  أَْنتِ  َمْلعُونَةٌ  هذَا، فَعَْلتِ  ألَنَّكِ ِلْلَحيَّةِ  لهُ اإلِ  الرَّ

يَّةِ  ُوُحوِش  ا ِلْلَمْرأَةِ  َوقَالَ ... اْلبَر ِ  آلدَمَ  َوقَالَ ... أَْوالَد   تَِلِدينَ  بِاْلَوَجعِ  َحبَِلِك، أَتْعَابَ  أَُكث ِرُ  تَْكثِير 

 َمْلعُونَةٌ  ِمْنَها، تَأُْكلْ  الَ  قَائاِل   أَْوَصْيتُكَ  الَّتِي الشََّجَرةِ  ِمنَ  َوأََكْلتَ  اْمَرأَتِكَ  ِلقَْولِ  َسِمْعتَ  ألَنَّكَ 

 "يَُكوُن فِيَها َواْلَحَملِ  َوَعْرُش هللاِ "يقول يوحنا هنا: ثم (. 17-14:3)تك  "بَِسبَبِكَ  األَْرضُ 

 اْلَمِدينَةُ "يشير إلى  ،"يَُكوُن فِيَها" (. وقوله1) ذُكر في اآلية "َواْلَحَملِ  َعْرُش هللاِ "قوله 

. "يَْعبِدُونَهُ  َوَعبِيدُهُ  كما يقول: ".أُوُرَشِليَم اْلُمقَدََّسةَ نَاِزلَة  ِمَن السََّماِء ِمْن ِعْنِد هللاِ  اْلعَِظيَمةُ 

ا كما قيل ،لى عبيد هللا اآلب وعبيد الَحَمليشير إ "،َعبِيدُهُ "قوله  ألنه و (1:1في )رؤ  أيض 

الذين يرمزون إلى إسرائيل حسب الروح،  ،"يَُكوُن فِيَها َواْلَحَملِ  َعْرُش هللاِ وَ "قيل هنا 
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ورد في النص ، "يَْعبِدُونَهُ "قوله وتجمع الجميع  اليهود واألمميين. كنيسة المسيح التي 

 ".له خدمة عبادةيقومون ب" ويعني "λατρεύσουσιν αὐτῶ" اليوناني

سيُعاينون   وهذا يعني أن عبيده  "،َوُهْم َسيَْنُظُروَن َوْجَههُ "يقول يوحنا:  (4في اآلية )

إلى  وقد أشار يسوع المسيح ،عد من هلل للبشر في العهد الجديدوهذا أعظم و .(1)وجه هللا

(. ذلك أنه 8:5)مت  "هللاَ  يُعَايِنُونَ  ألَنَُّهمْ  اْلقَْلِب، ِلألَْنِقيَاءِ  ُطوبَى"معاينة هللا، بقوله: إمكانية 

بعد أن ُطرد اإلنسان من حضرة هللا في الفردوس ظل في داخله شوق للعودة إلى حياة 

 "لََك ق ال قَْلبِي أَنَا اْلتََمْستُ الفردوس ومعاينة وجه هللا، كما يقول داود النبي بالروح: 

   "َوْجَهكَ اْلتََمْسُت  بِيقَلْ  بُِكل ِ " وكذلك:(، 8:26" )مز أَْطلُبُ  أَنَا َربُّ  يَا َوْجَهكَ . كَ َوْجهُ 

فهذا القول ليوحنا هنا يشير إلى أنه ستصبح هناك معرفة مباشرة من  .(58:118)مز 

  .(2و1:17)مت  في حادثة التجلي اكم (2)البشر هلل، وذلك برؤية نوره غير المخلوق

ِ  هللاِ  َختْمُ " قوله هذا يُشير إلى ".َواْسُمهُ َعلَى ِجبَاِهِهمْ "ثم يقول يوحنا:  المذكور  "اْلَحي 

كما ذ كر  صليب، و"اسم" أي اسم يسوع المسيح(، الذي هو "عالمة" أي ال2:7في )رؤ 

(. و"عبيده" الذين اسمه على جباههم، هم المائة واألربعة واألربعون ألف ا، 1:14في )رؤ 

ما (، مختارو هللا الذين ُختِموا بختم هللا الحي على جباههم، ك1:14المذكورون في )رؤ 

(؛ ألن التطلع إلى وجه هللا يالزمه مسيرة وحركة، أي عمل وجهد 4:7ذُكر في )رؤ 

 وتغيُر مع قيادة النعمة بالروح القدس.
 

َوالَ يَُكوُن لَْيٌل هُنَاَك، َوالَ يَْحتَاُجوَن إِلَى ِسَراٍج أَْو نُوِر  -5

بَّ اإلِلهَ يُنِيُر َعلَْيهِْم،  وَن إِلَى أَبَِد َسيَْملِكُ وَ َشْمٍس، ألَنَّ الرَّ

 اآلبِِديَن.

 كقوله "،َوالَ يَُكوُن لَْيٌل ُهنَاكَ "( يقول عن أورشليم المقدسة السماوية: 5في اآلية )

َوالَ يَْحتَاُجوَن إِلَى ِسَراجٍ أَْو نُوِر َشْمٍس، ألَنَّ " :كما يقول هنا .(25:21في )رؤ  عنها

بَّ اإِللهَ يُنِيُر َعلَْيِهمْ  ذلك و ،(3في اآلية )عن عبيده ساكنيها المذكورين  وهؤالء هم ".الرَّ

 (. 23:21)رؤ  كما ذُكر في" ِسَراُجَها َواْلَحَملُ ألَنَّ َمْجدَ هللاِ قَْد أَنَاَرَها، "

رؤيا  قوله هذا مستوحى من ."َسيَْمِلُكوَن إِلَى أَبَِد اآلبِِدينَ "وَ ثم يقول يوحنا عن عبيده: 

ا"ن: ف قدام الدَّي ِ من الوقو دانيال النبي، بقول واحد يُسو أَمَّ ِ  قِد ِ  اْلَمْملََكةَ  فَيَأُْخذُونَ  اْلعَِلي 

" ورد في َسيَْمِلُكونَ "وَ  قوله(. 18:7)دا  "اآلبِِدينَ  أَبَدِ  َوإِلَى األَبَدِ  إِلَى اْلَمْملََكةَ  َويَْمتَِلُكونَ 

قول الشيوخ ب( 10:5" كما في )رؤ καὶ βασιλεύσουσινالنص اليوناني "

يجب أن يفهم بحسب قول  هنا "ُملك عبيده"عن ". َوَسيَْمِلُكوَن َعلَى ٱألَْرِض "وانات والحي
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( 5إلى هنا في اآلية ) ."َوَسيَْمِلُكوَن َعلَى ٱألَْرِض " (10:5في )رؤ  الشيوخ والحيوانات

 تنتهي الرؤيا حول المدينة العظيمة أورشليم المقدسة النازلة من السماء.

 

 

 

بُّ إِلهُ  ثُمَّ قَاَل لِي -6  أَْرَواحَ  هِذهِ األَْقَواُل أَِمينَةٌ َوَصاِدقَةٌ، َوالرَّ

 َسِريًعا. الَ بُدَ ِحدُوثَهُ األَْنبِيَاِء، أَْرَسَل َمالََكُه لِيُِرَي َعبِيدَهُ َما 

( هي خاتمة سفر الرؤيا، وهذه الخاتمة تتضمن إشارات إلى كثير من 21-6اآليات )

فر الرؤيا مثل: المسيح، المالك، النبي، الروح، الشخصيات التي وردت في ُصلب س

والعروس. وفي هذا تظهر وحدة السفر من مقدمته حتى نهايته وفق ا للوحدة التامة التي 

توجد في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. وفي هذه الخاتمة تأكيد على مجيء الرب 

 يها إلى مخلصه.يسوع المسيح الحاصل في كل لحظة من حياة المؤمن يأتي ف

المتكلم معه هنا هو المالك المذكور في  "،ثُمَّ قَاَل ِلي"( يقول يوحنا: 6في اآلية )

هِذِه "المالك له، بقوله:  هذا . ثم يذكر يوحنا ما قالهوهو أحد الالئكة السبعة (1اآلية )

الذي قيل  رؤيا كلهإلى مضمون سفر ال المالك يشير القول بهذا ".األَْقَواُل أَِمينَةٌ َوَصاِدقَةٌ 

ةِ  أَْقَوالُ "(: 7عنه في اآلية )  يَُسوعَ  إِْعالَنُ " هو ألن سفر الرؤيا كله ؛"اْلِكتَابِ  هذَا نُبُوَّ

اِدقُ  األَِمينُ " (،1:1" )رؤ هللاُ  إِيَّاهُ  أَْعَطاهُ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، (، والتي شهد لها 14:3)رؤ  "الصَّ

  .(5:21)رؤ  "َوأَِمينَةٌ  َصاِدقَةٌ  األَْقَوالَ  ِذهِ ه"هللا اآلب الجالس على العرش بقوله: 

بُّ إِلهُ ": هنا المالك ليوحنا هذا يقول ثم ِليُِرَي َعبِيدَهُ  األَْنبِيَاِء، أَْرَسَل َمالََكهُ  أَْرَواحَ  َوالرَّ

بُّ إِلهُ " قوله ".َسِريع ا الَ بُدَ ِحدُوثَهُ َما   ص اليوناني ورد في الن "األَْنبِيَاءِ  أَْرَواحَ  َوالرَّ

"καὶ ὁ κύριος ὁ θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν"  

بُّ إِلهُ "ن َمْن هو بي تال ي لمالكلهذا اهذا القول ب      أَْرَسَل "الذي  "األَْنبِيَاءِ  أَْرَواحَ  الرَّ

لكن من  لمسيح؟يسوع ا م هوأَ  ،هو هللا اآلبأَ "؛ َسِريع ا الَ بُدَ ِحدُوثَهُ ِليُِرَي َعبِيدَهُ َما  َمالََكهُ 

 أَْرَسْلتُ  يَُسوُع، أَنَا"( يُعرف أن الذي أرسل مالكه هو يسوع، الذي يقول: 16)اآلية 

 .اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  إِْعالَنُ (: "1:1، ألنه سبق وقال في )رؤ "األُُمورِ  بِهِذهِ  لَُكمْ  ألَْشَهدَ  َمالَِكي

 َمالَِكهِ  بِيَدِ  ُمْرِسال   َوبَيَّنَهُ  قَِريٍب، َعنْ  يَُكونَ  أَنْ  بُدَّ  الَ  امَ  َعبِيدَهُ  ِليُِريَ  هللاُ، إِيَّاهُ  أَْعَطاهُ  الَِّذي

في (، هنا أصبح 1:1" في )رؤ قَِريبٍ  َعنْ  يَُكونَ  أَنْ  بُدَّ  الَ  َمافالذي كان " ".يُوَحنَّا ِلعَْبِدهِ 

 يونانيوردت في النص ال "،ِحدُوثَهُ " كلمة ."َسِريع ا الَ بُدَ ِحدُوثَهُ َما " (6اآلية )

"γενέσθαι،"  بُّ " المالك هنافقول (. 7و 5:8ذُكرت في )رؤ وقد  أَْرَواحَ  إِلهُ الرَّ
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أنبياء العهد القديم إلى  يُبي ِن أن الرب يسوع المسيح هو الذي سبق وأوحى ،"األَْنبِيَاءِ 

 بأمور خاصة لخالص البشر بمجيئه، والذين تحققت نبؤاتهم بظهوره بالجسد.

 وردت في النص اليوناني ،"الَ بُدَ "عبارة  ."َسِريع ا الَ بُدَ ِحدُوثَهُ ا مَ "ل المالك وقفي 

"δεῖ"،  وهذه الجبرية  تعني "جبرية جسدية"، قيل هناك أنهاو .(1:1في )رؤ  تذُكروقد

ال توِجد إشكالية "التحديد الُمسبق"، ألنها َجبرية ال تتعلق باالختيار الحر لإلنسان من 

كما  ،"َسِريع ا" هقولو ." التي لم ترد هناχρή" الكلمة اليونانية أجل خالصه الذي توِجده

الَ بُدَ ِليُِرَي َعبِيدَهُ َما "هو تأكيد على تحقق األحداث التي يعلنها  (1:1قيل في )رؤ 

ال إلى كمال تحققها؛ ألن األمور البشرية وإن طال زمانها إلى ألوف السنين إذا  "ِحدُوثَهُ 

، حتى أن مرورها يكون (4:91)مز  تكون كيوم أمس الذي عبرقيست باألمور اإللهية 

 ،"َسِريع ا الَ بُدَ ِحدُوثَهُ َما "الذي  وعن هذا سريع ا جدًّا أقل من يوم "كهزيع من الليل".

  .التالية اآلية هنا هو ما سيقوله يسوع في عنه المالكيقول  والذي
 

ةِ هذَا اْلِكتَاِب.هَا أَنَا آتِي َسِريًعا. طُوبَى لَِمْن يَْحفَظُ  -7   أَْقَواَل نُبُوَّ

ا على أقوال 7في اآلية ) بالتأكيد  (6في اآلية ) مالكال( المتكلم يسوع المسيح خاتم 

ةِ هذَا اْلِكتَابِ "عليها، بقوله:   قولال هذا ".َها أَنَا آتِي َسِريع ا. ُطوبَى ِلَمْن يَْحفَُظ أَْقَواَل نُبُوَّ

 ِعْندَكَ  بَِما تََمسَّكْ . َسِريع ا آتِي أَنَا َها"(، 11:3في )رؤ  ههنا يحمل نفس معني قول ليسوع

ةِ هذَا " هنا يسوعل هذا التطويب كما أن ".إِْكِليلَكَ  أََحدٌ  يَأُْخذَ  ِلئاَلَّ  ُطوبَى ِلَمْن يَْحفَُظ أَْقَواَل نُبُوَّ

 يَْسَمعُونَ  َوِللَِّذينَ  يَْقَرأُ  ِللَِّذي ُطوبَى، بقول يوحنا: "(3:1سبق وذُكر في )رؤ  "اْلِكتَابِ 

ةِ، أَْقَوالَ  أو تطويب  ،هنا وهذا التطويب ليسوع ".فِيَها َمْكتُوبٌ  ُهوَ  َما َويَْحفَُظونَ  النُّبُوَّ

ال يعني حفظ اإلشارات ألحداث المستقبل كما كان ( 3:1في )رؤ  كما سبق القول ،يوحنا

المذكورة فيه ويكون ذلك بالعمل  المفهوم في العهد القديم، بل يعني حفظ التعليم والوصايا

صد ِق على كما أن يسوع المسيح بهذا التطويب هنا هو يُ  باجتهاد وانتباه والسير بموجبها.

ويصل بها الذي يتحدث عن األمور الواقعة واألمور المستقبلية  مضمون سفر الرؤيا كله

(، أي 19اآلية كما سيُذكر في اآلية ) ،يء الثاني له وما بعد هذا المجيءإلى حتى مج

" εσχατολογικήالدينونة؛ ألن سفر الرؤيا ليس كله أخروي، في اليونانية "

، انظر متعلق بالعالم اآلتي وبمصير اإلنسان ما بعد الموتأي  ،)إسخاتولوجيكي(

وهذا يعني أال يُضاع الوقت في التشكيك بما أُوحيَّ به ليوحنا في سفر الرؤيا،  المدخل.

نتظار المجيء الثاني للمسيح. كما يُرتَل في الكنيسة األرثوذكسية إنما يجب السهر في ا

ها هو ذا الختن »في صالة نصف الليل وفي صالة الختن في أسبوع اآلالم العظيم: 

)المسيح( يأتي في نصف الليل. فطوبى للعبد الذي يجده مستيقظ ا أما الذي يجده متغافال  
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قي في النوم ويغلق عليِك خارج الملكوت فهو غير مستحق. فانظري يا نفسي أال تستغر

وتُسلَّمي إلى الموت. بل كوني منتبهة  صارخة  قدوس قدوس قدوس أنت يا هللا. بشفاعات 

 «.والدة اإلله ارحمنا وخلصنا
 

َويَْسَمُعهَا. َوِحيَن َسِمْعُت  يََرى هَِذهِ  َوأَنَا يُوَحنَّا الَِّذي َكانَ  -8

أََماَم ِرْجلَِي اْلَمالَِك الَِّذي َكاَن يُِرينِي  َخَرْرُت ألَْسُجدَ َوَرأَْيُت،

 هذَا.

اْنظُْر الَ تَْفَعْل ألَن ِي َعْبٌد َمَعَك َوَمَع إِْخَوتَِك األَْنبِيَاِء،  فَقَاَل لِيَ  -9

 َوالَِّذيَن يَْحفَظُوَن أَْقَواَل هذَا اْلِكتَاِب. اْسُجْد هلِل.

ف ويعلن عن نفسه مرة  هو بقوله هذا  ."اَوأَنَا يُوَحنَّ " :يوحنايقول  (8في اآلية ) يُعر ِ

الرؤى من  وهذا لما تستلزمه ُكتب .(1:1رؤ بعد أن سبق وأعلن عن نفسه في ) أخرى

ليؤكد مرة  أخرى على أنه نبي حقيقي كغيره من األنبياء كما تأكيد من صحة كاتبها، 

ويكمل  .يكتبونها بعد ذلك الذين كانوا يرون الرؤى ثمو ،لحقيقيين الذين لديهم خبرة نبويةا

"الرؤية" و"السمع" هنا يعنيان  ."َويَْسَمعَُها يََرى َهِذهِ  الَِّذي َكانَ " ه عن نفسه بالقول:قول

  .المالكظ لما قاله اإلدراك والحف

ِ اْلَمالَِك  ،َوَرأَْيتُ َوِحيَن َسِمْعُت " :(8في اآلية ) ثم يقول َخَرْرُت ألَْسُجدَ أََماَم ِرْجلَي

ا للمالكذلك تكري"، ي َكاَن يُِرينِي هذَاالَّذِ   اْلعَِظيَمةُ  اْلَمِدينَةُ الذي يُريه كل ما يختص بـ" م 

( عن المالك: 9في اآلية ) يوحنا يقولثم  ".أُوُرَشِليَم اْلُمقَدََّسةَ نَاِزلَة  ِمَن السََّماِء ِمْن ِعْنِد هللاِ 

َمعََك َوَمَع إِْخَوتَِك األَْنبِيَاِء، َوالَِّذيَن يَْحفَُظوَن أَْقَواَل هذَا  فَقَاَل ِلَي اْنُظْر الَ تَْفعَْل ألَن ِي َعْبدٌ "

قول ع في موضع مواٍز مع ضَ وْ يُ  (9و 8في اآليتين ) هذا القول للمالك. "اْلِكتَاِب. اْسُجْد هللِ 

 َعْبدٌ  اأَنَ. تَْفعَلْ  الَ  اْنُظرْ "عندما خر أمام رجليه ليسجد له:  (10:19المالك ليوحنا في )رؤ 

ومن )رؤ   (9و 8اآليتين ) من ."هللِ  اْسُجدْ . يَُسوعَ  َشَهادَةُ  ِعْندَُهمْ  الَِّذينَ  إِْخَوتِكَ  َوَمعَ  َمعَكَ 

إن إخوتك األنبياء والذين هكذا: " ليوحنا، قول المالكال هذا ( يمكن قراءة10:19

شير إلى ذا يوه .الذين عندهم شهادة يسوع" هم إخوتي يحفظون أقوال هذا الكتاب،

هم من ناحية كما يشير إلى أن األنبياء والذين عندهم شهادة يسوع  .خاصية يوحنا النبوية

ومن ناحية أخرى  ؛كأدوات لتنفيذ مشيئته وأنهم ،عبيد هلل مع المالئكة في عالقتهم باهلل

قول المالك ليوحنا كما أن  .هذا الكتاب نبوة إلى أنهم عبيد هلل هم والذين يحفظون أقوال

يشير إلى أن يوحنا مع إخوته  "،ألَن ِي َعْبدٌ َمعََك َوَمَع إِْخَوتَِك األَْنبِيَاءِ "(: 9ي اآلية )ف

 كنيسة الحقيقييناألنبياء المتعاقبين ينتمون إلى أنبياء العهد الجديد الحقيقيين، أي أنبياء ال
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لعهد القديم المسيح، وهم كأنبياء ا الذين أتوا بعد أنبياء العهد القديم يشهدون ليسوع

ِ الحقيقيين الذين أُ  يسوع  -إليهم من هللا فشهدوا في نبواتهم عن مجيء عمانوئيل وحي 

ليسا  ماوهيوجد تحذير ووصية إلهية تعليمية  (10:19في )رؤ  ( كما9) ةفي اآليالمسيح. 

هين هنا في سفر الرؤيا إلى يوحنا فقط بل  المسيحيين في كل زمان  جميع إلىموجَّ

  .أال يقعوا في مثل هذه االنحرافات الخاصة بعبادة المالئكةومكان، ذلك 
 

ةِ هذَا اْلِكتَاِب، ألَنَّ اْلَوْقَت  َوقَاَل لِي -10 الَ تَْختِْم َعلَى أَْقَواِل نُبُوَّ

 قَِريٌب.

ْس بَْعدُ. َوَمنْ  -11  َمْن يَظْلِْم فَْليَظْلِْم بَْعدُ. َوَمْن هَُو نَِجٌس فَْليَتَنَجَّ

ْر بَْعدُ. َوَمْن هُوَ  هَُو بَارٌّ   فَْليَتَقَدَّْس بَْعدُ. ِقِديسٌ  فَْليَتَبَرَّ

ةِ هذَا ": عن المالك ( يقول يوحنا10في اآلية ) َوقَاَل ِلي الَ تَْختِْم عَلَى أَْقَواِل نُبُوَّ

 (4:10ر هللا اآلب ليوحنا في )رؤ هو عكس أم هنا يوحنال لهياإل مراأل هذا ".اْلِكتَابِ 

ُعودُ  بِهِ  تََكلََّمتْ   َما َعلَى ْختِمْ ا"بقوله له:  قد  "هللاِ  ِسرُّ " لم يكن هنأل "؛تَْكتُْبهُ  َوالَ  السَّْبعَةُ  الرُّ

 ...السَّابعِ  اْلَمالَكِ  َصْوتِ  أَيَّامِ  فِي"(: 7:10كما يقول المالك في )رؤ  سيكون والذي ،تم

ا يَتِمُّ  هذا  فقد قال له المالك (. أما هنا15:11والمالك السابع ذُكر في )رؤ  "،هللاِ  ِسرُّ  أَْيض 

 أن الوقت أصبح قريب ا لحضور يعني والذي "،ألَنَّ اْلَوْقَت قَِريبٌ " ألنه يُكمل قوله بالقول:

ا عكس أمر الرب ألنبياء العهد القديم بأن  هنا . كما أن هذا األمريسوع المسيح هو أيض 

ا" تكون رؤاهم مكتومة وسرية، كقول الرب لدنيال النبي: ْؤيَا فَاْكتُمِ  أَْنتَ  أَمَّ  إِلَى ألَنََّها الرُّ

دانيال كما أن  ،ياه لالستعداد وبعيدة زمن التحقق(، ذلك أن رؤ26:8)دا  "َكثِيَرةٍ  أَيَّامٍ 

ا ُكْنتُ " يقول: ْؤيَا ِمنَ  ُمتََحي ِر  أما كاتب سفر الرؤيا فكان مدرك ا  .(27:8)دا  "فَاِهمَ  َوالَ  الرُّ

ا؛ ألن أقو  ال ونبؤات العهد القديم تحققت في العهد الجديد بمجيء يسوع المسيح. وفاهم 

      كلمة "الوقت" وردت في النص اليوناني  ".ألَنَّ اْلَوْقَت قَِريبٌ " المالكقول  عن

"ὁ καιρὸς ،" وكما قيل هناك أن هذا بمعنى "وقت معين" (3:1قوله هذا ذُكر في )رؤ ،

ة العالم، بل يعني لحظة حضور الرب، أي المجيء ؛ وال يعني نهايأو"الوقت الناضج"

قرب الوقت ليس زمنيًّا بل هو أن  أيض ا هناك كما قيل الثاني للرب والدينونة العامة.

 أخالقيًّا؛ ألن كل إنسان يعيش خبرة حياة مع الرب يصبح الوقت قريب ا له. كما أن قوله

 د عن حدوثها.يْ السفر ال بُد وال حَ  يعني أن مقوالت هذا"، ألَنَّ اْلَوْقَت قَِريبٌ ": هذا

ْس بَْعدُ " :المالك( يقول 11في اآلية ) . َمْن يَْظِلْم فَْليَْظِلْم بَْعدُ. َوَمْن ُهَو نَِجٌس فَْليَتَنَجَّ

ْر بَْعدُ. َوَمْن ُهوَ   "الظالم" و"النجس" ذُِكرا في ".فَْليَتَقَدَّْس بَْعدُ  قِِديسٌ  َوَمْن ُهَو بَارٌّ فَْليَتَبَرَّ

 األمر اإللهي هذاإن ". ἅγιος" ورد في النص اليوناني (. االسم "قديس"27:21)رؤ 
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( قد يُرى من أول وهلٍة أنه يدعو اإلنسان إلى أن يظل على ما 11في اآلية ) بفم المالك

ٍر أو قداسٍة. غير أن  هو عليه وأن يستمر بما هو فيه، إن كان في ُظلمٍة أو نجاسٍة أو تَبَرُّ

ل كل حين إلى األشرار  المالك قول هذا هو تأكيد على حرية اإلنسان، وأن هللا ال يُعَج ِ

بالعقوبة، ألنه ال يسلب أحد حريته. فالخاطئ خطيئته منسوبة إليه، والقديس قداسته 

منسوبة إليه؛ ألن اإلنسان هو الذي يختار ما يشاء. وكل ِمْن "الظالم" و"النجس" 

ب أفعاله وحسب قبوله أو رفضه للنعمة اإللهية و"البار" و"القديس" سينال جزاءه حس

يوم الدينونة؛ ألن ما يقتنيه اإلنسان هنا على األرض يبقى معه إلى األبد بعد الدينونة في 

صورة أتم وأكمل. وما يزرعه اإلنسان إياه يحصد، فمن يزرع فساد ا يحصد فساد ا 

ومن يجاهد في البِر  ويُرَمى في الجحيم حيث يوجد رئيس الفساد الذي هو الشيطان،

ا وقداسة حيث يجد نصيبه مع الرب القدوس في الملكوت. كما يقول  والقداسة يحصد بِرًّ

كَ  َحدَاثَتَِك، في الشَّابُّ  أَيَُّها اِْفَرحْ "سليمان الحكيم:   فِي َواْسلُكْ  َشبَابَِك، أَيَّامِ  فِي َقْلبُكَ  َوْليَُسرَّ

 "الدَّْينُونَةِ  إِلَى هللاُ  بِكَ  يَأْتِي ُكل َِها األُُمورِ  هِذهِ  َعلَى أَنَّهُ  َواْعلَمْ  ،َعْينَْيكَ  َوبَِمْرأَى قَْلبِكَ  ُطُرقِ 

( ذُكر في سفر حزقيال، بقول النبي: 11هنا في اآلية ) األمر اإللهي(. ِمثل هذا 9:11)جا 

بُّ  السَّي ِدُ  قَالَ  هَكذَا" كما أن     (، 27:3)حز  "فَْليَْمتَنِعْ  يَْمتَنِعْ  َوَمنْ  فَْليَْسَمْع، يَْسَمعْ  َمنْ  الرَّ

ا ما قال مثل هذا القول، بقوله:  )مت  "فَْليَْسَمعْ  ِللسَّْمعِ  أُذُنَانِ  لَهُ  َمنْ "يسوع المسيح كثير 

هنا هو تحذير نهائي للبشر، إنه دعوة وتحفيز  األمر اإللهيهذا  (.7:2( و)رؤ 15:11

رار في الجهاد بمقاومة الشر، ناظرين إلى لألبرار والمجاهدين في هذا العالم إلى االستم

نهاية األشرار. أما لألشرار فهو ليس دعوة أن يستمروا في شرهم، بل هو أيض ا دعوة 

مقتدين  نفسهم وما هم عليه من ظلم ونجاسةوتحفيز لهم للتوبة عما هم فيه وأن يصلحوا أ

 .مرتبط بقرب مجيء الرب األمر اإللهيهذا  كما أنبالقديسين. 
 

هَا أَنَا آتِي َسِريًعا َوأُْجَرتِي َمِعي ألَُجاِزَي ُكلَّ َواِحٍد َكَما  -12

 يَُكوُن َعَملُهُ.

ُل َواآلِخُر. -13  أَنَا األَلُِف َواْليَاُء، اْلبِدَايَةُ َوالن ِهَايَةُ، األَوَّ
 

عه سم (13اآلية )ثم في  ،"َها أَنَا آتِي َسِريع ا" سمع يوحنا متكلم يقول (12اآلية )في 

ُل َواآلِخرُ قائال : " يسوع هو بذلك يكون المتكلم  "،أَنَا األَِلُف َواْليَاُء، اْلبِدَايَةُ َوالن َِهايَةُ، األَوَّ

قيل و(، 6:21( وفي )رؤ 8:1ذُكر في )رؤ  (13اآلية ) في هذا القول ؛ ألننفسه المسيح

 ،خص كالهما مع اكما ت كل على حدىهناك أن هذه العبارة تخص كالًّ من اآلب والمسيح 

إلى نفسه هي نفس الصفات التي ينسبها هللا  -هللا الكلمة -وأن الصفات التي ينسبها المسيح
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سبق  (3)"َها أَنَا آتِي َسِريع ا" (12اآلية )في  يسوع المسيح قولكما أن  اآلب إلى نفسه. 

ِزَي ُكلَّ َواِحٍد َكَما َوأُْجَرتِي َمِعي ألَُجا" :(12اآلية )يسوع  ثم يقول .(7اآلية )في  هوقال

يكفى بل يجب أن يرتبط باألعمال، كما  يدل على أن اإليمان وحده الوهذا  "،يَُكوُن َعَملُهُ 

ا اإِليَمانُ  هَكذَا َمي ٌِت، ُروحٍ  بِدُونَ  اْلَجَسدَ  أَنَّ  َكَما" يقول يعقوب الرسول:  أَْعَمال بِدُونِ  أَْيض 

َوأُْجَرتِي َمِعي ألَُجاِزَي ُكلَّ " (12اآلية ) في لمسيحيسوع ال قولالهذا  (.26:2)يع  "َمي ِتٌ 

ا الجالسون أمام هللا طلبهو استجابة ل، "َواِحٍد َكَما يَُكوُن َعَملُهُ  ، األربعة والعشرين شيخ 

يِسينَ  األَْنبِيَاءِ  ِلعَبِيِدكَ  األُْجَرةُ  َوِلتُْعَطى" :القائلين  الَِّذينَ  يُْهلَكَ َولِ  ...اْسَمكَ  َواْلَخائِفِينَ  َواْلِقد ِ

يشير من ناحية إلى قرب مجيئه هذا  يسوع قول. و(18:11)رؤ  "األَْرضَ  يُْهِلُكونَ  َكانُوا

للدينونة كقاٍض عادٍل يجازي كل واحد حسب أعماله، ومن ناحية أخرى إلى أصالته في 

 اْبنَ  فَإِنَّ "القيام بهذا العمل وأهليته له ألنه هو ابن اإلنسان الديان، كما أوضح ذلك بقوله: 

 "َعَمِلهِ  َحَسبَ  َواِحدٍ  ُكلَّ  يَُجاِزي َوِحينَئِذٍ  َمالَئَِكتِِه، َمعَ  أَبِيهِ  َمْجدِ  فِي يَأْتِي سَْوفَ  اإِلْنَسانِ 

 الديان "ابن اإلنسان" لدى اليهود يعني هللا نفسهل أن تعبير يقووكما سبق (. 27:16)مت 

  (.13:1)رؤ 
 

لَِكْي يَُكوَن ُسْلطَانُهُْم َعلَى ثِيَابَهُُم.  لُونَ يَْغسِ  طُوبَى لِلَِّذينَ  -14

 َشَجَرةِ اْلَحيَاةِ، َويَْدُخلُوا ِمَن األَْبَواِب إِلَى اْلَمِدينَِة.

نَاةَ َواْلقَتَلََة َوَعبَدََة األَْوثَاِن،  -15 َحَرةَ َوالزُّ َخاِرًجا اْلِكالََب َوالسَّ

 ُمِحُب اْلَكِذُب َويَْعَملَهُ. َوُكلَّ 

النص  قوله هذا ورد في ".ثِيَابَُهمُ  يَْغِسلُونَ  ُطوبَى ِللَِّذينَ "( يقول يسوع: 14اآلية )في 

 الَِّذينَ  ُهمُ "هؤالء و". μακάριοι οἱ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν"اليوناني 

يقَةِ  ِمنَ  أَتَْوا  ذِلكَ  أَْجلِ  ِمنْ  .َملِ حَ الْ  دَمِ  فِي ثِيَابَُهمْ  َوبَيَُّضوا ثِيَابَُهمْ  َغسَّلُوا َوقَدْ  اْلعَِظيَمِة، الض ِ

وكما قيل  ،(15و14:7)رؤ "  فَْوقَُهمْ  يَِحلُّ  اْلعَْرِش  َعلَى َواْلَجاِلسُ  ...هللاِ  َعْرِش  أََمامَ  ُهمْ 

تشير إلى أجسادهم. إنهم مختارو هللا الشهداء الذين قدَّموا ذواتهم على  "ثِيَابَُهمُ "هناك إن 

قدموا شهادتهم باالعتراف بأن  الذين رار والمعترفونمذبح الشهادة، والقديسون واألب

(، 14:7)رؤ  هنا وكما قيل في المسيح هو ابن هللا الرب المخلص ولم يُنكروه.يسوع 

ا  يوجد التبرير بالمعمودية والتبرير بسعي اإلنسان إلى نوال الخالص كما يوجد أيض 

تنقيتهم  إلى وهذا يشيرلة المضارع، في حا "يَْغِسلُوَن ثِيَابَُهمُ " عبارة الهوت وليتورجيا.

 فصلهم عن مخلصهم يسوع المسيح،األعمال التي ت بتجنبهم كل وذلك ،جسادهمألالدائمة 

  .(15) مذكورة في اآليةهذه األعمال 



- 345 - 
 

 َشَجَرةُ " ".ِلَكْي يَُكوَن ُسْلَطانُُهْم َعلَى َشَجَرةِ اْلَحيَاةِ ": (14في اآلية ) يقول يسوعثم 

يعني أن الذين يغسلون  هنا ترمز إلى سر الشكر. قوله هذاو(، 2كرت في اآلية )ذُ " اْلَحيَاةِ 

ثيابهم بدم الَحَمل هم الذين يكون لهم الحق في أن يأكلوا من شجرة الحياة وال يتعرضون 

بٌ "(: 6:20للموت الثاني، أي الدينونة، كما يقول يوحنا في )رؤ  َوُمقَدٌَّس َمْن لَهُ  ُمَطوَّ

ويكمل يسوع قوله  ".ْلقِيَاَمِة األُولَى. هُؤالَِء لَْيَس ِلْلَمْوِت الثَّانِي ُسْلَطاٌن َعلَْيِهمْ نَِصيٌب فِي ا

 اْلَمِدينَةُ ""المدينة" هي "، َويَْدُخلُوا ِمَن األَْبَواِب إِلَى اْلَمِدينَةِ "بالقول:  عن هؤالء هنا

، (10:21)رؤ ، المذكورة في "سََّماِء ِمْن ِعْنِد هللاِ أُوُرَشِليَم اْلُمقَدََّسةَ نَاِزلَة  ِمَن ال اْلعَِظيَمةُ 

ُطوبَى "هذا القول ليسوع هنا . (2)اآلية  "اْلَحيَاةِ  َشَجَرةُ " "َوَسِط ُسوقَِها"التي يوجد في 

 ءؤاليكون له أن يعني، "َعلَى شََجَرةِ اْلَحيَاةِ ِلَكْي يَُكوَن ُسْلَطانُُهْم  .ثِيَابَُهمُ  يَْغِسلُونَ  ِللَِّذينَ 

، أي (2)اآلية  "ِلِشفَاِء األَُممِ "هو الذي  شجرة الحياة ثمار وأوراق من الحق في أن يأكلوا

 فخلصون. بيسوع المسيح يؤمنونالذين  لجميع

نَاةَ َواْلقَتَلَةَ َوَعبَدَةَ األَْوثَاِن، "( يقول يسوع: 15في اآلية ) ا اْلِكالََب َوالسََّحَرةَ َوالزُّ َخاِرج 

ا" قوله ".اْلَكِذُب َويَْعَملَهُ ُمِحُب  َوُكلَّ  يعني خارج المدينة. وهؤالء المذكورون هنا  "،َخاِرج 

هم الفئات التي لن تدخل من األبواب إلى المدينة، ألنه على أبوابها االثني عشر اثنى 

القائمة في " َشَجَرةِ اْلَحيَاةِ "(، ويظلوا خارجها لئال يأكلوا من 12:21عشر مالك ا )رؤ 

وهذا الحكم هو نفس حكم هللا على آدم وحواء بعد سقوطهما بالطرد من  ".وقَِهاَوَسِط سُ "

" السََّحَرةَ "(. 24و23:3جنة عدن لئال يأكال من "شجرة الحياة" القائمة في وسطها )تك 

نَاةَ "و  :(. وهنا لم يقل8:21)رؤ  ئات ذكرت فيهذه الف ،"األَْوثَانِ  َعبَدَةَ "" واْلقَتَلَةَ "" والزُّ

ألن محبة العمل تكون قبل عمله، إن كان "؛ ُمِحُب اْلَكِذُب َويَْعَملَهُ  ُكلَّ "" بل قال: ةَ بَ ذَ "الكَ 

 (،34:12)مت  "اْلفَمُ  يَتََكلَّمُ  اْلقَْلب فَْضلَةِ  ِمنْ ": المسيح صالح أو طالح، كما يقول يسوع

ا:   ِمنْ  الدَّاِخِل، ِمنَ  ألَنَّهُ . اإِلْنَسانَ  سُ يُنَج ِ  ذِلكَ  اإِلْنَسانِ  ِمنَ  يَْخُرجُ  الَِّذي إِنَّ "وكما يقول أيض 

يَرةُ  األَْفَكارُ  تَْخُرجُ  النَّاِس، قُلُوبِ  ر ِ ،: الش ِ  َمْكٌر، ُخْبٌث، َطَمٌع، ِسْرقَةٌ، قَتٌْل، فِْسٌق، ِزنى 

يَرةٌ، َعْينٌ  َعَهاَرةٌ،  الدَّاِخلِ  نَ مِ  تَْخُرجُ  الشُُّرورِ  هِذهِ  َجِميعُ . َجْهلٌ  ِكْبِريَاُء، تَْجِديٌف، ِشر ِ

سُ  ن جميع هذه أل "؛اْلِكالَبُ " وقد ذكر يسوع في البداية (.23-20:7 )مر "اإِلْنَسانَ  َوتُنَج ِ

 أُْجَرةَ  تُْدِخلْ  الَ "كر في العهد القديم الفئات عند اليهود هي أنجاس كـ"الكالب"، كما ذُ 

ب ِ  بَْيتِ  إِلَى َكْلبٍ  ثََمنَ  َوالَ  َزانِيَةٍ  ا، نَْذرٍ  َعنْ  إِلِهكَ  الرَّ ب ِ  لَدَى ِرْجسٌ  ِكلَْيِهَما ألَنَُّهَما مَّ  الرَّ

 "الشَّر ِ  فَعَلَةَ  اْنُظُروا. اْلِكالَبَ  ْنُظُروا" (. وكما يقول بولس الرسول:18:23)تث  "إِلِهكَ 

ا (. ومن2:3)في  هؤالء الذين آمنوا واعتمدوا لكنهم عادوا وأنكروا المسيح،  الكالب أيض 

 أََصابَُهمْ  قَدْ ": فيهم حياة الشر مرة  أخرى، كما يقول بطرس الرسول وكذلك َمْن عادوا إلى



- 346 - 
 

اِدقِ  اْلَمثَلِ  فِي َما بط 2) "اْلَحْمأَةِ  َمَراَغةِ  إِلَى ُمْغتَِسلَةٌ  ِخْنِزيَرةٌ وَ  ،قَْيئِهِ  إِلَى عَادَ  قَدْ  َكْلبٌ  الصَّ

22:2 .) 
 

بِهِذهِ األُُموِر َعِن أَنَا يَُسوُع، أَْرَسْلُت َمالَِكي ألَْشهَدَ لَُكْم  -16

ْبِح اْلُمنِيُر. يَّةُ دَاُودَ. َكْوَكُب الصُّ ْصُل َوذُر ِ
 اْلَكنَائِِس. أَنَا أَ

أَنَا يَُسوُع، أَْرَسْلُت َمالَِكي ألَْشَهدَ لَُكْم بِهِذِه األُُموِر َعِن " :(16في اآلية )بالقول 

 الذي أرسل مالكه الذي أعلن على أنه هو  لل ِ دَ يُ و ،يعلن عن نفسه يسوع "،اْلَكنَائِِس 

الذي يشهد بصحة ما كتبه عبده يوحنا  نها ليوحنا، وهووهو الذي بي  هليوحنا كل أقوال

ة بأمر منه، وبوحي الروح القدس، في الرسائل السبع التي ُوجهت إلى الكنائس السبع

ية اآل يُوضح أن قول المالك في هنا هذا قول يسوعو (.3و 2المذكورة في األصحاحين )

بُّ إِلهُ " (6) يدل  ،"َسِريع ا الَ بُدَ ِحدُوثَهُ األَْنبِيَاِء، أَْرَسَل َمالََكهُ ِليُِرَي َعبِيدَهُ َما  أَْرَواحَ  الرَّ

  .عليه هو

يَّةُ دَاُودَ "ثم يقول يسوع هنا:  ْبحِ اْلُمنِيرُ  .أَنَا أَْصُل َوذُر ِ وهذا تأكيد مباشر  ".َكْوَكُب الصُّ

 يَسَّى، ِجْذعِ  ِمنْ  قَِضيبٌ  َويَْخُرجُ " تنبأ عنه إشعياء النبي، بقوله: هو الذي منه على أنه

ا بأنه  أنه (. كما1:11)إش  "أُُصوِلهِ  ِمنْ  ُغْصنٌ  َويَْنبُتُ   هو الذيتأكيد مباشر منه أيض 

. ِريب اقَ أََراهُ َولِكْن لَْيَس اآلَن. أُْبِصُرهُ َولِكْن لَْيَس " بلعام بوحي هللا، بقوله: تحققت به نبؤة

أنه هو الذي يرث و ،(17:24)عد  "إِْسَرائِيلَ  ِمنْ  قَِضيبٌ  َويَقُومُ  يَْعقُوَب، ِمنْ  َكْوَكبٌ  يَْبُرزُ 

ا كما أنه بقوله هذا ل المواعيد التي أعطيت لداود.م ِ كَ ويُ  عن نفسه، هو يشير إلى أنه  أيض 

، لبشر بمجيئههو الذي سبق وأوحى إلى األنبياء العهد القديم بأمور خاصة لخالص ا

 والذين تحققت نبؤاتهم بظهوره بالجسد.
 

وُح َواْلَعُروُس يَقُوالَنِ َوا -17 تََعاَل.  اَل. َوَمْن يَْسَمْع فَْليَقُلْ تَعَ  لرُّ

انًا.  َوَمْن يَْعطَْش فَْليَْأِت. َوَمْن يُِرْد فَْليَْأُخْذ َماَء َحيَاةٍ َمجَّ

(: 17يقول هنا في اآلية ) "،ي َسِريع اَها أَنَا آتِ "(: 12بعد قول يسوع في اآلية )

وُح َواْلعَُروُس يَقُوالَِن تَعَالَ " بُّ "هذا القول للروح وللعروس يعني  ".َوالرُّ تَعَاَل أَيَُّها الرَّ

وحُ "(. 20ر في اآلية )ذكالذي سيُ و "،يَُسوعُ  هو "الروح القدس" الذي يشهد ، "الرُّ

"الكنيسة" التي رآها يوحنا إلى ترمز ، "وسُ اْلَعرُ "(. و10:19ليسوع، كما ذُكر في )رؤ 

التي قيل فيها هناك إنها شخص الكنيسة، ، "ِلَرُجِلَها ُمَزيَّنَةٍ  َكعَُروٍس "( 2:21في )رؤ 

ويسوع في َمِل". حَ الْ  اْمَرأَةَ  اْلعَُروسَ "( 9:21وهي التي قال المالك عنها ليوحنا في )رؤ 
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ن الروح القدس يعمل في الكنيسة، والكنيسة َجَمع "الروح" و"العروس"؛ أل هذا هنا قولهب

ألن كما ؛ "تَعَالَ "تتكلم بالروح القدس، والروح القدس يحث الكنيسة أن تطلب من يسوع 

وُح َواْلعَُروُس "هذه الصالة «. أنه ال خالص خارج الكنيسة»يقول آباء الكنيسة:  الرُّ

وم في الصالة الربانية، بقولها: هي صالة الكنيسة بالروح القدس كل ي، "يَقُوالَِن تَعَالَ 

 ؛ والملكوت يأتي بإتيان يسوع المسيح.«َملَُكوتُكَ  ِليَأْتِ  ...السََّماَواتِ  فِي الَِّذي أَبَانَا»

من  كل نقوله هذا يعني أ ".َوَمْن يَْسَمْع فَْليَقُْل تَعَالَ " :(17في اآلية ) يقول يسوع كما

وُح َواْلعَُروُس يَقُوالَِن "يسمع  ا معهما ، ليسوع "تَعَالَ الرُّ وهذا ". فَْليَقُْل تَعَالَ "عليه هو أيض 

لن يكون إال لمن يكون إيمانه وأعماله مطابقة  لتعليم يسوع المسيح والكنيسة التي تتكلم 

بالجمع؛ ألن  "واَمْن يَْسَمعُ "، وليس بالمفرد "َمْن يَْسَمعْ "بالروح القدس. وقد قال يسوع: 

م على اإليمان والعمل الشخصي. فالمسيحية تعطي أهمية  الخالص في المسيحية يقو

كبيرة  لكل شخص بشخصه على حدى؛ ألن المسيح جاء إلى العالم من أجل كل نفس 

ا لكل شخص؛ ألن  بشرية. كما أن استجابة يسوع ال تكون فقط لطلبات الجماعه، بل أيض 

ا بالإ( 13:9موع عندما جاعوا )لو يسوع كما اهتم بالج فرد ذلك عندما اتجه نحو هتم أيض 

لها إلى كارزة لإليماِن به بين أهلها  السامرية، ولم يتركها حتى شفاها من خطاياها وحوَّ

(. وقد ُعرفت هذه المرأة في الكنيسة كقديسة وحملت اسم "فوتينيه"، أي 4وذويها )يو 

ا عريس كل نفس  "منيرة" أو "المستنيرة". فالمسيح ليس عريس الكنيسة فقط بل هو أيض 

 بشرية على حدى. 

ان ا"وَمْن يعطش فليأِت.  يسوع هنا: يقولثم  ذلك كما  ".َوَمْن يُِرْد فَْليَأُْخْذ َماَء َحيَاةٍ َمجَّ

ان ا اْلَحيَاةِ  َماءِ  يَْنبُوعِ  ِمنْ  اْلعَْطَشانَ  أُْعِطي أَنَا"(: 6:21ل في )رؤ وقي يقول  وكما، "َمجَّ

 َونَادَى يَُسوعُ  َوقَفَ  اْلِعيدِ  ِمنَ  اْلعَِظيمِ  األَِخيرِ  يَْومِ الْ  َوفِي"يوحنا في بشارته عن يسوع: 

هو موجه  يسوع هنالقول هذا (. 37:7)يو  "َويَْشَربْ  إِلَيَّ  فَْليُْقبِلْ  أََحدٌ  َعِطشَ  إِنْ  قِائاِل  

. إن مجان ا لجميع البشر، كل شخص بشخصه عليه أن يُقبل إلى يسوع الُمعطي ماء الحياة

يكون باالستعداد الدائم ف لذي يعيش بحسب تعليم الرب يسوع المسيحا كان للمسيحي

على األرض،  تهطوال حيا يسوع المسيح ة الروحية والعمل بمداومة في طلبواليقظ

في الخطايا أو سقط  الذي للمسيحي كان أما إن .حوب ا بتوبة قلب منسحق أمام هللامص

يكون ف يكان لغير المسيح وإن عما هو فيه.جوع ريكون بالتوبة والفالهرطقات 

ا؛ ألن نوال ماء الحياة يتطلب اإليمان بيسوع المسيح،  يسوع المسيحباالعتراف ب ربًّا وإله 

َمْن "هنا  يسوع (. وقول35:6)يو  "أَبَد ا يَْعَطشُ  فاَلَ  بِي يُْؤِمنْ  َمنْ "كما يقول الرب نفسه: 

ان ا إنما  يسوع ال يُجبر إنسان ا على القبول أو الرفض، يعني أن "،يُِرْد فَْليَأُْخْذ َماَء َحيَاةٍ َمجَّ

ن بالعطش نحو ملكوت هللا ال عليه أن يتقدم بإرادته ليأخذ؛ ألن شعور اإلنسافبل  من يريد
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، كما صور داود باشتياقو بال فتور بالعمل على نواله يكون ، بللنوال ماء الحياة يكفي

 تَْشتَاقُ  ِلكَ ذَ كَ  اْلِميَاِه، َجدَاِولِ  إِلَى اإِليَّلُ  ْشتَاقُ يَ  َكَما"بقوله:  ،تياق النفس إلى هللاالنبي اش

ِ  اإِللهِ  إِلَى هللاِ، إِلَى نَْفِسي َعِطَشتْ . هللاُ  يَا إِلَْيكَ  نَْفِسي  "هللاِ  قُدَّامَ  َوأَتََراَءى أَِجيءُ  َمتَى. اْلَحي 

ان ا"،(. وقول يسوع 2و1:41)مز  وع لمن يَقبله يعني أن ماء حياة يُعطى من يس "،َمجَّ

ويُقبل إليه بدون استحقاق شخصي؛ ألنه هبة مجانية منه. و"ماء الحياة" الُمعطى من 

 (.6:21يسوع المسيح هو الروح القدس، كما ذكر في )رؤ 
 

ةِ هذَا اْلِكتَاِب. إِْن َكاَن  -18 أَنَا أَْشَهدُ لُِكل ِ َمْن يَْسَمُع أَْقَواَل نُبُوَّ

اْلَمْكتُوبَةَ فِي هذَا  اْللََعنَاتِ  يَِزيدُ هللُا َعلَْيهِ  أََحدٌ يَِزيدُ َعلَْيهَا،

 اْلِكتَاِب.

ةِ، يَْحِذُف  -19 َوإِْن َكاَن أََحدٌ يَْحِذُف ِمْن أَْقَواِل ِكتَاِب هِذِه النُّبُوَّ

هللُا نَِصيبَُه ِمْن ِسْفِر اْلَحيَاةِ، َوِمَن اْلَمِدينَِة اْلُمَقدََّسِة، َوِمَن 

 ي هذَا اْلِكتَاِب.اْلَمْكتُوِب فِ 

ةِ هذَا اْلِكتَابِ "قول يسوع: ي( 18في اآلية )  عبارة ،"أَنَا أَْشَهدُ ِلُكل ِ َمْن يَْسَمُع أَْقَواَل نُبُوَّ

هو  (18قوله هذا في اآلية ) ،"μαρτυρῶ ἐγὼالنص اليوناني " ورد في "أَنَا أَْشَهدُ"

. بهذا القول ليسوع في "لَُكمْ  ألَْشَهدَ  ِكيَمالَ  أَْرَسْلتُ  يَُسوُع، أَنَا"(: 16اآلية ) كقوله في

 ويؤكد يُصادقأنه و ،أنه هو مصدر االعالنات التي تضمنها السفر هو يؤكد (18اآلية )

 ؛ ألنكتبه عبده يوحنا بأمر منه، وبوحي الروح القدس الذي كله سفر الرؤيا صحة على

 كتاب سفر الرؤيا ةفي بداي سوع المسيحقول يإن  " بمعنى "أنا أُْؤِكدُ".أَنَا أَْشَهدُ "هنا  هقول

 َعنْ  يَُكونَ  أَنْ  بُدَّ  الَ  َما َعبِيدَهُ  ِليُِريَ  هللاُ، إِيَّاهُ  أَْعَطاهُ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  إِْعالَنُ "( 1:1)رؤ 

 يَُسوعُ، أَنَا": (16)اآلية  في تهنهاي في وقوله "يُوَحنَّا ِلعَْبِدهِ  َمالَِكهِ  بِيَدِ  ُمْرِسال   َوبَيَّنَهُ  قَِريٍب،

الكتاب كله من بدايته حتى أنه هو مصدر إعالنات هذا  دلي ،"لَُكمْ  ألَْشَهدَ  َمالَِكي أَْرَسْلتُ 

في سفر  من أقوال وردما بمساس  يحذر من أي( 19و 18في اآليتين )يسوع لهذا  .نهايته

اِل َوإِْن َكاَن أََحدٌ يَْحِذُف ِمْن أَْقوَ  ...اَكاَن أََحدٌ يَِزيدُ َعلَْيهَ  إِنْ "وذلك بقوله:  كتاب الرؤيا كله،

ةِ    ".ِكتَاِب هِذِه النُّبُوَّ

إِْن َكاَن أََحدٌ بقوله: "من أي زيادة على كتاب سفر الرؤيا  يسوع يُحذر (18في اآلية )

 ورد في "،اْللَعَنَاتَ "له قو ".اْلَمْكتُوبَةَ فِي هذَا اْلِكتَابِ  اْللَعَنَاتِ  يَِزيدُ َعلَْيَها، يَِزيدُ هللاُ عَلَْيهِ 

هذه اللعنات  .(9:21( وفي )رؤ 1:15في )رؤ ذُكر  "،τὰς πληγὰςالنص اليوناني "

   . "اْلَمْكتُوبَةَ فِي هذَا اْلِكتَابِ  اْللَعَنَاتِ  يَِزيدُ هللاُ َعلَْيهِ " :كما يقول هنا ،من هللا اآلب هي
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     هي العقوبات هذه اللعانات  ".َعلَْيهِ  اآلبُ  يَِزيدُ هللاُ بمعنى " "يَِزيدُ هللاُ َعلَْيهِ قوله "

في ( و6:11)رؤ في ( و20:9رؤ ) في المذكورةو ،كتاب سفر الرؤيا في المكتوبة اإللهية

َوإِْن َكاَن أََحدٌ يَْحِذُف ِمْن ": بقوله من أي حذف (19في اآلية ) ريُحذ كما (.1:15)رؤ 

ةِ، يَحْ  َوِمَن اْلَمِدينَِة اْلُمقَدََّسِة، َوِمَن ، ِذُف هللاُ نَِصيبَهُ ِمْن ِسْفِر اْلَحيَاةِ أَْقَواِل ِكتَاِب هِذِه النُّبُوَّ

 ."نَِصيبَهُ  اآلبُ  يَْحِذُف هللاُ "" بمعنى يَْحِذُف هللاُ نَِصيبَهُ " قوله ".اْلَمْكتُوِب فِي هذَا اْلِكتَابِ 

؛ ألن كتاب سفر المذكورة فيه هيةهو المواعيد والبركات اإلل "،فِي هذَا اْلِكتَابِ  اْلَمْكتُوبُ "

في اآليتين  من يسوع تحذيرهذا ال .(1:1مصدره إلهي كما ذُكر في )رؤ الرؤيا 

 عَلَى تَِزيدُوا الَ ": لهم بقوله يَْهَوْه، هللا اآلب، لبني إسرائيل هو نفس تحذير (،19و18)

ب ِ  َوَصايَا ِلتَْحفَُظوا ِمْنهُ، تُنَق ُِصوا َوالَ  بِهِ  أُوِصيُكمْ  أَنَا الَِّذي اْلَكالَمِ   أُوِصيُكمْ  أَنَا الَّتِي إِلِهُكمُ  الرَّ

سفر  إلى ( ويشير12:20( وفي )رؤ 5:3ذُكر في )رؤ  "اْلَحيَاةِ  ِسْفرُ "و(. 2:4)تث  "بَِها

 (.10:21( وفي )رؤ 2:21ذُكرت في )رؤ  "اْلُمقَدََّسةِ  اْلَمِدينَةُ "الحياة األبدية. و

يعني أن  "،يَْحِذُف هللاُ نَِصيبَهُ ِمْن ِسْفِر اْلَحيَاةِ "(: 19ة )في اآلي يسوع المسيح قول

(: 18في اآلية ) وهذا المعنى هو نفس معنى قولهالحياة األبدية"،  من شركة ه هللاعقطي"

باليونانية "، أي يكون "ملعون"، اْلَمْكتُوبَةَ فِي هذَا اْلِكتَابِ  اْللَعَنَاتِ  يَِزيدُ هللاُ َعلَْيهِ "

"ἀνάθεμα" (أَنَاثِيَما.) ا ذلك كما كتب بولس الرسول إلى أهل غالطية  َكانَ  إِنْ ": ُمحذر 

ُرُكمْ  أََحدٌ  المجامع المسكونية كانت كما أن  .(9:1 )غال "أَنَاثِيَما فَْليَُكنْ  قَبِْلتُْم، َما بِغَْيرِ  يُبَش ِ

ها، ثم تُضيف أو حذف شيء من عليها شيء بعدم زيادة بالتحذير تختم أعمالها ومقرراتها

وأي َمْن يفعل ذلك »، بمعنى «(أَنَاثِيَما) ἀνάθεμαوأي َمْن يفعل ذلك يكون »عبارة: 

 «.وأي َمْن يفعل ذلك يكون مقطوع ا من شركة الكنيسة»أو « يكون ملعون ا
 

اهُِد بِهذَا -20 أَيُّهَا  ،نََعْم، أَنَا آتِي َسِريًعا. آِميَن، تََعالَ  يَقُوُل الشَّ

بُّ يَ   ُسوُع.الرَّ

 نِْعَمُة َرب ِنَا يَُسوَع َمَع َجِميِعُكْم. -21

(، 7:1هاتان الكلمتان ذُِكرتا في )رؤ  "،آِمينَ  ...نَعَمْ "( 20اآلية ) في يسوع قول في

بجمعه التعبير  المسيح وهما تحمالن نفس المعنى وهو "حق ا"، وكما قيل هناك إن يسوع

لجميع أبناء الكنيسة يهود ا  يؤكد (آِمينَ ) "אמן"والتعبير العبري  (نَعَمْ ) "ναί"اليوناني 

في  يسوع يقول (20في اآلية )كانوا أم أمميين أنه يُصادق على ما جاء في سفر الرؤيا. 

يَقُوُل " هنا عن نفسه قوله". أَنَا آتِي َسِريع ا، نَعَمْ  بِهذَا يَقُوُل الشَّاِهدُ " :إشارة إلى نفسه

بما قيل في  يعني "،نَعَمْ  بِهذَا" وقوله ".أَنَا أَْشَهدُ"( 18آلية )في اقال  سبق ألنه ،"الشَّاِهدُ 

إخطار نهائي للتأكيد منه على  وه" َسِريع ا آتِي أَنَا" وقوله حق ا سيكون. (19و18اآليتين )
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ةِ  أَْقَوالَ  يَْحفَظُ  ِلَمنْ  ُطوبَى. َسِريع ا آتِي أَنَا َها"( 7ما قاله في اآلية ) وعلى  "،ابِ اْلِكتَ  هذَا نُبُوَّ

 يَُكونُ  َكَما َواِحدٍ  ُكلَّ  ألَُجاِزيَ  َمِعي َوأُْجَرتِي َسِريع ا آتِي أَنَا َها"( 12ما قاله في اآلية )

  ".َعَملُهُ 

إخطار نهائي للتأكيد منه على  " هوَسِريع ا آتِي أَنَا" (20اآلية ) في يسوع كما أن قول

، كما ذُكر في م بالروح القدس العامل فيهااستجابته للطلبة الموجة له من الكنيسة التي تتكل

وحُ " (17) اآلية بُّ  ،آِميَن، تَعَالَ " :بقولها له هنا ،"تَعَالَ  يَقُوالَنِ  َواْلعَُروسُ  َوالرُّ أَيَُّها الرَّ

بُّ يَُسوعُ  ،، تَعَالَ َحق ا"، بمعنى "يَُسوعُ  أي استعالن سر الملكوت للذين يهتمون  ،"أَيَُّها الرَّ

التساؤل المطروح علينا اليوم نحن  (.7:10كوت" ذُكر في )رؤ به، "سر المل

المسيحيون، هو: هل نحن نعي ما نردده في كل وقت في الصالة الربانية "ليأِت 

ملكوتك"؟ وهل نحن نعيش في حالة توقع دائم للمجيء الثاني للمسيح؟ هذه األخروية لم 

الرهبان يعيشون في حالة  تعد موجودة  في الكنيسة عند كثيرين خارج األديرة؛ ألن

انتظار دائم للمجيء الثاني متخلين عن كل االهتمامات الدنيوية، وال يشغلهم سوى توقع 

اكتمال ملكوت هللا على األرض. والمسيحي الحقيقي يجب أن يكون على هذا الحال؛ ألن 

لمثال الرهبان ليسوا استثناء  بل هم مثل باقي المسيحيين وليسوا مختلفين عنهم، إنهم ا

الحي الدائم. من حق كل مسيحي أن يكون له أموال ومكانة وأوالد، وعليه أن يعمل في 

العالم من أجل أن يُحسن من مستواه الحياتي، إن كان ماديًّا أو أدبيًّا أو إجتماعيًّا، لكن 

مهما فعل فعليه أن يسهر على نفسه في حال توقع دائم لحضور الرب؛ ألن في كل مرة 

هو يطلب حضور الرب، والذي بإتيانه  ،"ليأِت ملكوتك" :لصالة الربانية بقولهيتلو فيها ا

 نفقد كل شيء لدينا.

  في النص اليوناني  تورد"، هذه اآلية نِْعَمةُ َرب ِنَا يَُسوعَ َمَع َجِميِعُكمْ ( "21اآلية )

"ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἰησοῦ μετὰ πάντων"،  بهذا القول يُختم يوحنا سفر

بُّ يَُسوعُ  ،تَعَالَ "عبارة الرؤيا.    نِْعَمةُ َرب ِنَا يَُسوَع َمَع "وعبارة  (20)اآلية  في "أَيَُّها الرَّ

في رسالتة إلى أهل كورنثوس،  مع ا بولس الرسول هماذُكر، (21)اآلية  في "َجِميِعُكمْ 

ب ِ  نِْعَمةُ . ثَا اَماَرانَ" :بقوله النص  هذا ورد في قوله، (23و22:16كو 1) "نَاَمعَ  يَُسوعَ  الرَّ

معناه ، و"μαρανα θα. ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἰησοῦ μεθ᾽ ὑμῶν" اليوناني

بُّ " ب ِ  نِْعَمةُ . تَعَالَ  أَيَُّها الرَّ هي  (ثَا اَماَرانَ) "μαρανα θα" لفظة نَا"؛ ألنَمعَ  يَُسوعَ  الرَّ

بُّ "معناها و "מרנא תאلفظة آرمية األصل تكتب بالعبرية " ُكتبت قد ، و"عَالَ تَ  أَيَُّها الرَّ

بُّ " هذه الصالة .هنا بحرف يوناني ب ِ  نِْعَمةُ . تَعَالَ  أَيَُّها الرَّ كانت تُعب ِر  نَا"َمعَ  يَُسوعَ  الرَّ

في المجيء الثاني  "،εσχατολογικήعن الرجاء األخيري، أي األخروي وباليونانية "

  .( يُختم سفر الرؤيا21)اآلية  "ِعُكمْ نِْعَمةُ َرب ِنَا يَُسوَع َمَع َجِمي" بهذه بالبركةو. للمسيح
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 يُِحبُّ     الَ  أََحدٌ  َكانَ  إِنْ "( 23و22:16كو1بولس الرسول في ) عند المذكورة الصالة

بَّ  ب ِ  نِْعَمةُ . أَثَا َماَرانْ  .أَنَاثِيَما فَْليَُكنْ  ،الرَّ اآليتين       المذكورة في و نَا"،َمعَ يَُسوعَ  الرَّ

بُّ يَُسوعُ أَيُّ ،تَعَالَ "( 21و20) هذه الصالة هي أقدم  ".نِْعَمةُ َرب ِنَا يَُسوَع َمَع َجِميِعُكمْ . َها الرَّ

صالة مسيحية بقيت لدينا من كنيسة فلسطين العبرية في القرون المسيحية األولى، 

 (ἀνάθεμα) أَنَاثِيَما إن كان أحد ال يحب يسوع فليكن»وكانت تُقرأ في الكنيسة هكذا: 

، ثم تقال «وإن كان أحد ال يقبل هذا اإليمان يَخرج خارج الكنيسة ملعون(.بمعنى )

وبعد ذلك تُعطى البركة، بالقول:  ،«(ثَا اَماَرانَ( )μαρανα θα) أيها الرب تعال»الطلبة: 

وهذا الترتيب نفسه نجده اليوم في القداسات «. نعمة الرب يسوع المسيح معكم. آمين»

يعقوب أخو الرب، وقداس الرسول مرقص  اإللهية األرثوذكسية )قداس الرسول

اإلنجيلي، وقداس القديس باسيليوس الكبير، وقداس القديس يوحنا الذهبي الفم(، فبعد 

يا جميع الموعوظين اخرجوا. »قراءة كلمة الرب، أي المقطع اإلنجيلي، يقول الشماس: 

دين، أي ، ويُْخَرج خارج الكنيسة غير ا«ال أحد من الموعوظين بل جميع المؤمنين لُمعمَّ

نعمة »الموعوظين وغير المؤمنين، وتُغلق األبواب. ثم يُبارك األسقف الشعب، قائال : 

بعد ذلك «. ومع روحك»، ويجيبه جوق المرتلين: «ربنا يسوع المسيح لتكن مع جميعكم

تبدأ صالة األنافورا، أي الكالم الجوهري، ويردد األسقف كلمات الرب يسوع عند 

ر، ويطلب حلول الروح القدس على القرابين غير الدموية، الخبز والنبيذ تأسيسه سر الشك

الموضوعان على المائدة المقدسة، وكذلك على المؤمنين حتى يستطيعوا وهم األرضيين 

أن يتناولوا اإللهيات، جسد ودم يسوع المسيح األقدسين. فـ"سر الشكر" )المناولة( ليس 

ا في الكنيسة، بل هو السر الذي يُ  ن الكنيسة في ملئها اإللهي واإلنساني كمجاٍل سر  ِ كو 

للروح، بطريقٍة تفوق ضعفات المسيحيين وخطاياهم؛ ألن الروح ُمدب ِر سر الشكر، يُحيي 

موت المسيح وقيامته في آن، ويُظهر من خاللهما اليوم األخير الحاضر منذ اآلن. كما أن 

 هائيًّا في "شركة القديسين"."سر الشكر"، هو مجيء الملكوت السري الذي سيتحقق ن

بقول  (7:1 )رؤسفر الرؤيا هو سفر إعالن إتيان يسوع المسيح، ألنه يبدأ في إن 

 بالقول: (17اآلية )ويُختم في األصحاح األخير في . "السََّحابِ  َمعَ  يَأْتِي ُهَوذَا" يوحنا:

وحُ " تتكلم بالروح القدس العامل في  الكنيسة التيثم بطلب  "،تَعَالَ  يَقُوالَنِ  َواْلعَُروسُ  َوالرُّ

 آتِي أَنَا ،نَعَمْ ": ، بقوله(21وباستجابة يسوع في اآلية ). "تَعَالَ  فَْليَقُلْ  يَْسَمعْ  َوَمنْ "أبنائها: 

لهذا الكنيسة، أي العروس، التي تتكلم بالروح القدس ال تعرف إال صالة واحدة . "َسِريع ا

 ها الروح الذي في الكنيسة ومعها:مع مؤمنيها؛ إنها تلك الصالة التي يهتف ب

بُّ يَُسوْع"  "نَعَْم، تَعَاَل أَيَُّها الرَّ
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 حواشي 

 عشرونالو الثاني األصحاح

( "معاينة وجه هللا"، تعني أن يكون اإلنسان في حضرة هللا، أي في رؤية مجد هللا ومعاينة مجد 1)

وهره ال يُرى ولن يُعرف. وهذه نور الهوته غير المخلوق، وليس معاينة جوهره؛ ألن هللا في ج

الحالة، "معاينة مجد هللا"، يبلغها القديسون المتألهون المتوشحون باهلل، وقد وصفها بولس الرسول 

 تُ لَسْ  اْلَجَسدِ  َخاِرجَ  أَمْ  أَْعلَُم، لَْستُ  اْلَجَسدِ  أَفِي. َسنَة   َعْشَرةَ  أَْربَعَ  قَْبلَ  اْلَمِسيحِ  فِي إِْنَسان ا أَْعِرفُ "بقوله: 

 لَْستُ  اْلَجَسدِ  َخاِرجَ  أَمْ  اْلَجَسدِ  أَفِي اإِلْنَسانَ  هذَا َوأَْعِرفُ . الثَّالِثَةِ  السََّماءِ  إِلَى هذَا اْختُِطفَ . يَْعلَمُ  هللاُ . أَْعلَمُ 

 "بَِها يَتََكلَّمَ  أَنْ  إِلْنَسانٍ  يَُسوغُ  الَ وَ  بَِها، يُْنَطقُ  الَ  َكلَِماتٍ  َوَسِمعَ  اْلِفْردَْوِس، إِلَى اْختُِطفَ  أَنَّهُ . يَْعلَمُ  هللاُ . أَْعلَمُ 

 (.2:1مفهوم "تأله اإلنسان" ذُكر في )رؤ  (.4-2:12كو 2)

اينة مجد نور الهوته غير مجد هللا وبهائه ومعرؤية  أي هللا غير المخلوق"، نور" رؤية( عن 2)

م، 1351مع عام أهمها مج ،ع القرن الرابع عشرتبنت الكنيسة األرثوذكسية في مجام .المخلوق

    شعاع "القوى اإللهية" الصادرة عنالتمييز بين "الجوهر اإللهي" الذي يفوق كل إدراك، وبين إ

، في محبته للبشر، بها والتي ؛ي قوى غير مخلوقة نابعة من جوهره، والتي تُحِمله إلينا، التي ههللا

    يسوع المسيح على الجبل  ولكن ال في جوهره. ففي حدث تجل ِي الرب -يجعل نفسه بها معروف ا

    "اْلُمقَدَِّس  اْلَجبَلِ  فِي َمعَهُ  ُكنَّا إِذْ ... َعَظَمتَهُ  ُمعَايِنِينَ  ُكنَّا"(، كتب بطرس الرسول: 9-1:17)مت 

لقد بدا الرب أكثر أثر » (، وقد قال القديس يوحنا الذهبي الفم في هذا القول لبطرس:18و16:1بط 2)

إن » ، كما يقول القديس غريغوريوس الالهوتي:«ولكن اإللوهة مبدية آشعتهاتألق ا، جسده على هيئته 

ا وعندما يُعاين القديسون هذا النور اإللهي في «. األلوهة التي ظهرت للتالميذ على الجبل كانت نور 

داخلهم، أنهم يعاينونه حين يقتنون الروح القدس الذي يؤهلهم للمعاينة، أنهم يحققون ملء العربون 

تهم السرية االستنارة الكاملة. فهم إنما يُعاينون رداء فَ الَ ؤَ بالمعمودية، لمُ  يتلقاه جميع المسيحيين الذي

تأليههم، إذ يكون ذهنهم ممجد ا بنعمة الكلمة وممتلئ ا بهاء  عجيب ا في جماله، مثلما َمجدت ألوهة الكلمة 

ا له )ليسوع المسي ح(. وقد كتب القديس غريغوريوس بنور إلهي على الجبل الجسد الذي كان مالزم 

هكذا عندما تجذل النفس وكأن الحب الذي ال يُقاوم، حب المشتهى الوحيد، يحركها، » باالماس قائال :

ا، داال  بوثبات روحية على أنه يشترك بالنعمة، وكأنه يقفز من هذه الدنيا للقاء  يتحرك القلب أيض 

إقبال  (. هكذا في الصالة الدائمة، عند30:24الرب، يوم سيأتي بجسده في السحب كما وعد )مت 

القدس(، وعند استضائة المصباح الحسي )الجسد( بالمعاينة الروحية، النار غير الحسية )الروح 

وعندما يوقظ الحب الذهن لهب ا لطيف ا، فالجسد يُصبح خفيف ا وساخن ا بصورة غريبة ويبدوا لناظريه 

ويقول القديس «. سلمي الذي وصف الصعود الروحيكأنه خارج من أتون حسي، بحسب يوحنا ال

ما كان الذهن )النوس( البشري أن يرتفع حتى يلتقي اللمعان اإللهي لو لم »مكسيموس المعترف: 

إن استنارة الروح الكاملة ليست فقط » والقديس مكاريوس يقول:«. يرفعه هللا وينيره بومضاِت إلهية

. كما أن الرسول بولس «ومي مستمر وثابت في النفسمثل كشف أفكار، بل هي استنارة نور أقن
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     َمْجدِ  َمْعِرفَةِ  إِلنَاَرةِ  قُلُوبِنَا، فِي أَْشَرقَ  الَِّذي ُهوَ  ،ُظْلَمةٍ  ِمنْ  نُورٌ  يُْشِرقَ  أَنْ  قَالَ  الَِّذي هللاَ  ألَنَّ "يقول: 

 "َربُّ  يَا َوْجِهكَ  نُورَ  َعلَْينَا ْد اْرتََسمَ "قَ  (، وداود المرنم يقول:6:4كو 2) "اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َوْجهِ  فِي هللاِ 

 .(6:4)مز 

تساءل كثيرون من المؤمنين في القرون األولى عن السبب  ."َها أَنَا آتِي َسِريع ا" عن قول يسوع (3)

المسيح لم يأِت سريع ا. وأجاب عن هذا القديسون بأن الرب ينتظر المزيد من التوبة وهم  في أن يسوع

المجيء الثاني سريع ا من أجل هؤالء البشر الذين في حالة عدم توبة، وقد أعطى الرب يصلون لعدم 

هذا السلطان على األرض للقديسين وهو يقبل صلواتهم ومن أجلهم ال يأتي سريع ا. ذلك كما فعل 

إبراهيم أبو اآلباء عندما توسل إلى الرب من أجل أهل سدوم وعامورة عندما أراد دمارهما، واستمع 

(. هذه هي شفاعة القديسين أمام الرب من أجل البشر كي يتوب المزيد منهم 32-23:18 له )تك هللا

 النَّاِس  َجِميعَ  أَنَّ  يُِريدُ  الَِّذي"وهللا يستجيب لهم، ألنه كما يقول بولس الرسول عن يسوع المسيح: 

س بَرثَنوفيوس الذي من غزة، وهو راهب (. القدي4:2تي 1) "يُْقبِلُونَ  اْلَحق ِ  َمْعِرفَةِ  َوإِلَى يَْخلُُصوَن،

دم كبير عاش في القرن الخامس، وهو األب الروحي للقديس دروثيوس، سأله تالميذه عن سبب ع

ر »فأجابهم: المجيء السريع ليسوع المسيح،  بأنه خالل حياته أراد المسيح المجيء ثالث مرات ليدم ِ

ي، حتى يعطي للناس فرصة  للتوبة، وألجلهم لم األرض، لكن ثالثة قديسين على األرض سألوه أال يأت

 «.يأتِ 
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 مطرانية طنطا وتوابعها
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 للروم األرثوذكس


