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 إهــداء

لهما كل الفضل  نمرجريت اللذيوميشيل  إلى روح والدي  

، وصليا داِعيَي من الرب يسوع  يتُ عندما ُدعِ  ن ليعلي 

 ألرثوذكسيةا كنيستهدمة الكهنوتية في خالمسيح إلى ال
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 أيقونة الغالف

موجودة على  .وت  ن  ز  ان ت  وو  تعود األيقونة إلى القرن السابع عشر الميالدي، من رسم ي      

 -ي في أثينال  د  الكنيسة الرئيسية األثرية لدير ب ن  ( حامل األيقونات أو حجاب الهيكل)ستاس ايقونإ

 .يونانال

س م  ط  في األيقونة يظهر القديس يوحنا الالهوتي اإلنجيلي كاتب سفر الرؤيا في منفاه بجزيرة ب      

منها إلى أحد اإلنجليين األربعة،  التي يرمز كل   ، هو أحد الخالئق األربع"النسر" .وأمامه نسر

لنا أن المسيح منحدر  ألنه أثبت ،، والذي يرمز إلى متى اإلنجيليمالك في هيئة إنسان: التي هي

، والذي عجل. لكألنه تكلم عن المسيح الم   ،، والذي يرمز إلى مرقص اإلنجيليأسد. من نسل داود

، والذي نسر. ألنه تكلم عن المسيح كبش الفداء والتقدمة عن الخطايا ،يرمز إلى لوقا اإلنجيلي

سم النسر، في األيقونة، . ق في سماء الالهوت والمحبةيرمز إلى يوحنا اإلنجيلي، ألنه حل   وقد ر 

لقراء سفر  إلى تحليق يوحنا بالروح ليكشف وهو واقف أمام يوحنا فاتح جناحيه للتحليق، إشارة  

بي   الرؤيا  .ن لهعبيد هللا، الثالوث األقدس اإلله الواحد، أسرار اإلعالن اإللهي الم 

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

بظهره على ساق الشجرة  اين األيقونة نحو السماء، ومستند  ى يمأعل   اظر  صخرة تحت شجرة نا

ى االرتفاع وهي بهذا الشكل تشير إل ،وال يظهر نهاية للشجرة ؛الممتد إلى أعلى يسار األيقونة

له اليسرى، وأمامه النسر على رج اموضوع   امفتوح   اويحمل قرطاس   ؛واالنجذاب إلى السماء

الرب يسوع المسيح، المعطى ( رؤيا)ن بها إعالن دو  يحمل بمنقاره قارورة مداد، وبيمينه ريشة ي  

 األيقونة فيو .(1:1رؤ )صاحب الرؤيا  نه بواسطة مالكه لعبده يوحناوالذي بي  له من هللا اآلب 

ل، وعلى رأسها على شكل هالوتحت رجليها القمر  ،متسربلة بالشمس سحب السماء في مرأةا

له سبعة رؤوس وعشرة  ،وأمام المرأة تنين .(1:12رؤ ) اثني عشر نجم  اهالة تحوي داخلها 

 ها الذكرولد   تلد أن قف منتظراو ،ماءبه نجوم السن  يجر بذ  و تيجانقرون وعلى رؤوسه سبعة 

إلى  ولدته، الذي اخت طفها الذي وفوق المرأة يظهر مالكان يحمالن ولد  (. 4و3:12رؤ ) هبتلعي  ل  

من لها  ي  عط  أ   ناللذي جناحي النسر العظيمولها المرأة  تظهر كما(. 5:12رؤ )هللا وإلى عرشه 

د لها من هللا  ،هللا  (.14:12رؤ )كي تطير إلى البرية حيث الموضع الم ع 
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 مــقـدمـة

 هو "كسية في تفسير سفر الرؤيارؤية أرثوذ" هذا التفسيرالذي ب ني عليه المرجع األساسي     

أستاذ العهد الجديد  ،علينا الدكتور بنديكتوس أنجلزاكسالتي ألقاها  محاضرات تفسير سفر الرؤيا

 عدد صفحاتهاوكان  ،لبنان -البلمند -باليونان، في معهد القديس يوحنا الدمشقي جامعة تسالونيكيب

ما  هو هذا العمل دفعني إلى والذي .لقاء المحاضراتإثناء ك تبت أمقاس فولسكاب صفحة  85

هذا التفسير الحامل فكر كنيستنا مثل إلى  قرتفت المكتبة األرثوذكسية العربية أن لمسته من

هذه المدرسة  .الواقعيةخي الحرفي الغالب عليها المنتمي إلى مدرسة التفسير التاري ،األرثوذكسية

ات الكتابية مع عدم اقتطاعها عن الكتاب المقدس التي تأخذ في االعتبار السياق الذي قيلت فيه اآلي

والتي تختلف في رؤيتها التفسيرية للكتاب  ،ي السياق التاريخي الذي قيلت فيهككل مع ربطها ف

كل وإن كان  ؛المقدس عن المدرسة الحرفية والمدرسة الرمزية الصوفية والمدرسة النقدية الحديثة

 التغاضينفع لكل قارىء له مع طلب  قدمته فيه يأن يكون هذا الذآمل  .األخرى منهن تكمل

 .الهفوات إن وجدتأي عن  بمحبة

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

 ،مان المسيحيم عجم اإلي .الهوت الكتابي، دار المشرقلم عجم ا: وهيء غير المتخصص، ىللقار

المئة مقالة في اإليمان األرثوذكسي للقديس يوحنا  .، بيروتالكتاب المقدسقاموس  .دار المشرق

وئيين، القديس الدفاع عن القديسين الهد .، منشورات المكتبة البوليسية، لبنان(448 +)الدمشقي 

كفاية اللبيب في  .، لبنانب دير القديس جاورجيوس دير الحرفتعري ،غريغوريوس باالماس

يسة في الدرر النف .، أورشليم(1204 +)أنثيموس بطريرك أورشليم بيب، تفسير رؤيا يوحنا الح

طالبين إلى مرشد ال .سورياالمطران أبيفانيوس زايد،  ،إنارة األذهان .شرح حال الكنيسة، أورشليم

 إيضاح مع إضافات لي في. مصر دار الثقافةتاريخ الفكر المسيحي،  .الكتاب المقدس الثمين

آليات  الشواهد الكتابيةكتابة مع  ،كلما تطلب األمر لها شرحو معانيهاالمصطلحات االهوتية و

 .تسهيال  للقارىء الكتاب المقدس

 نقوال/ المطران

 (إرموبوليس)متروبوليت طنطا وتوابعها 

 بطريركية اإلسكندرية للروم األرثوذكس

 2013 تمبرسب 21في  القاهرة

 انتقال الرسول يوحنا اإلنجيليتذكار 
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 ـلمــدخ
 للدكتور بنديكتوس أنجلزاكس

كاتب البشارة الرابعة  تلميذ الرب يسوع المسيح، هو يوحنا الرسول كاتب سفر الرؤيا    
 التقليد على شيء من الثبوت،في  ورد كما ،المقدسفي اإلنجيل  إليهوالرسائل الثالث المنسوبة 

كتبه في آخر حكم  يوحنا ئد أنالرأي الساو. ع ثر على بعض آثاره منذ القرن الثاني وهذا السفر

هو بناء  على ما يذكر إريناوس بحسب ما أورده يوسابيوس في كتابة  ،(م81 -81)دومتيانوس 
بل تكاد تكون في جيلنا في  منذ وقتٍ بعيد،( ليوحنا) لم تعلن إليه»أن الرؤيا  عن" تاريخ الكنيسة"

ا يدلكما  .«دومتيانوس نهاية حكم هو يوحنا الرسول التشابه القائم بين  على أن كاتب الرؤيا أيض 

في  كتبة المرجح أنهو. في اإلنجيل المقدس الثالث هرسائلو رة القديس يوحناشاين بسفر الرؤيا وب
ا كتب كما بأمر اإلمبراطور دومتيانوس؛ جزيرة ب ط م س التي نفي إليها المؤرخ يوسابيوس،  أيض 

ويقال إنه في هذا »: د دومتيانوس قائال  ، وهو يتحدث عن اضطها"تاريخ الكنيسة"في كتابه 

كم على يوحنا اإلنجيلي، ا بسبب  جزيرة بطمسبالسكن في  لذي كان ال يزال حي  ا،االضطهاد ح 
 .«شهادته للكلمة اإللهية

ورموز مثله مثل األنبياء سفر الرؤيا هو سفر رؤيوي، ويوحنا يذكر فيه رؤياه بصور     

ية، الذين كانوا يرون الرؤى ثم يكتبونها بعد ذلك بتأكيد مميز من ن الذين لديهم خبرة نبويالحقيقي
 افهو بعد معاينته للرؤى يأخذ صور  عنده رؤية نبوية خاصة،  يوحنا غير أن. مخالل محيطه

معروفة من العهد القديم ويعيد صياغتها، بمعنى أدق يعيد والدتها بصيغة وروح مسيحية ألن 

من المحيط الذي حوله  اكما يأخذ صور   ؛ن العهد القديمم المسيح قد أتى، فهو ليس بناقل
كثيرة من العهد القديم ومن  اؤيا ي عطي صور  فيوحنا في سفر الر. ا القارىءهويستعملها ليتفهم

والهوت هذا . ، ولكن صور التعبير عنه مختلفةاي حوله ومن خاللها يتكلم الهوتي   المحيط الذ

ديد، ألنه كتاب من كتب العهد الجديد وال يمكن فهمه دون السفر ي بنى مع باقي كتب العهد الج
 .مجموعة الكتب الباقية ألنها كلها ت شكل الهوت الكنيسة

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

أن هذا بالقول ته ءقراوال يجب عند  .ك التعليم الم رسلاكما من الخطأ تجسيدها، بل يجب إدر
بحسب وضع اإلنسان، إن كان في ضيق  اا مزاجي   حرفي    اذا سيحدث، وتفسيره تفسير  حدث وأن ه

ته، ءال يختص بزمن كتابته أو زمن قرا السفرف. بشكل شخصي، وعلى زمانهأو كان في بحبوحة 
عض األماكن بو ن بعض األماكن من العالم في سالمة على األرض تكوسيألنه خالل حياة الكن

  .لى األرض من تأسيسها حتى النهايةبل يمتد طوال حياة الكنيسة ع ،األخرى تكون في ضيقات

كل شخص بشخصه، وعلى جميع  اال يخص الكنيسة فقط، بل يخص أيض  سفر الرؤيا كما أن 
ع المسيح، في السالم وفي المؤمنين باختالف مكانهم وزمانهم أن يظلوا على إيمانهم بيسو

ألنه كتاب أمل  ،بأنهم إذا صبروا وثبتوا سينتصرواللكنيسة وللمسيحيين  أنه يعطي أمال   ؛اتالضيق

سفر الرؤيا،  "خرويةأ  "هذه هي . ورجاء وانتصار، ومضمونه هو االنتصار النهائي لملكوت هللا
 .فهم بمعناها المقصود في السفروهذه األخروية يجب أن ت  

وهي مركبة من كلمتين،  ،Εσχατολογία" (Eschatologie)" اليونانيةب" خرويةأ  "كلمة     

ومعناها  ،"Tέλος" هي: الثانيةو". األساسي"، "األخير"ومعناها  "Εσχατον" هي: األولى
بشكل عام هو ( خروىأ  )إسخاتولوجي  فيكون معنى كلمة". قصد"، "هدف"، "حد"، "نهاية"
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خروية وأنواع األ  ". حد أساسي"، و"هدف أخير"، "قصد أخير"، "حد أخير"، "نهاية أخيرة"

 :هي

 (Eschatologie futurist)األخروية المستقبلية    : أوال  
تحدث في وف وجد أشياء أخرى سوت اآلن ويعملاإلنسان يعيش  ،األخرويةفي هذه    

ألن في اليهودية المسيا سوف  ؛مستقبلية اليهودية هي األخروية. وال عالقة بينهما المستقبل

ستقبل، ملكوت هللا سوف يأتي في المستقبل، الخالص سوف يكون في يأتي في الم
مستقبلية، وكان هناك قطع بين ال األخروية وبعض المسيحيين كان عندهم هذه. المستقبل

 .اء جد   ىالحاضر والمستقبل وهذا سي

 (Eschatologie anticipated)عية     ق  و  خروية الت  األ  : اثاني  
ل األمور، أمور سوف تحدث، وفيها ت عج  . حدوث أمر ماتتعجل و تتوقع هذه األخروية   

المسيحيون لكن  ،الخالص سوف يحدث مستقبال  فهوف. ولكنها ت ستب ق وي ستب ق حدوثها

 .يشعرون به ويعيشونه منذ اآلن
 (Eschatologie inaugurated)     خروية االفتتاحيةاأل  : اثالث  

فمثال   .خروية ابتدأتية، وهي تعني أن األ  رثوذكسهذه األخروية تؤمن بها الكنيسة األ  
في هذه األيام  بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين ألولئك الذين يعيشون اآلن اآلخرة،

هللا بعد " :يقول لهم في آخر األيام، أنهم يعيشون في نهاية العالم،باألخيرة، وعندهم وعي 

عب ) "في هذه األيام األخيرة في ابنهكلمنا  .بأنواع وطرق كثيرة اما كلم اآلباء قديم  
لك أتى ي أن النهاية ابتدأت ألن الم  ، أ(inaugurated) هذه هي االفتتاحية(. 2و1:1

 .جسد لتحقيق الملكوتتبال

 (Eschatologie realized)قة     ق  ح  الم   خرويةاأل   -أ: ارابع  
 يءتكون الدينونة ألن كل ش تحدث ولنن الملكوت تحقق، النهاية لن إ Bultmenيقول    

ثل يسوع عن الدينونة الذي . ء المسيح وخالل حياة المؤمنينيبمج تحقق كما يقول عن م 

" لجداء عن يسارهفيقيم الخراف عن يمينه وا... ومتى جاء ابن اإلنسان في مجده" :قال فيه
نه ألنه بمجيء المسيح تحقق الملكوت أل. انه صورة وليس حرفي   إ، (34-31:25مت )

فضه فضه ر  كل مرة في  وهذا يحدث في الشخص. أعطى تعليمه ومن ق ب له ق ب له، ومن ر 

فإذا قرأ شخص قول المسيح ال تعمل . كلمته يصبح، المسيح، فيه ةقرأب مع فيها بالمسيحيجت
 .هذا أو ذاك وعمل بعكس ما قرأ فيكون قد دين

 (Eschatologie interiourization)داخلية    ال خرويةاأل   -ب     

في هذه  ينونة كيف تتم؟لكن الد ،فالمسيح أتى. خروية تحدث في قلب المؤمنهذه األ     
ن، يديكون قد  هخلص وإن لم يتبع فهو قد ما في لحظةٍ  المسيح   شخص  خروية إذا تبع األ  

 .بعض البروتستانت يقولون بهذا ويتداولونه. وهذه هي الدينونة

األرثوذكس ولكن  الكنيسة آباءلمسيح يوجد عند بعض ص من يتبع اهذا القول بخال   
في  إنه وليس بشكل عام، فقالوا( individual" )فردي"فقد تكلموا بشكل . بمفهوم مختلف

ن تبع المسيح اك فإن قد حدد مسبق ا إذا ما تبع المسيح أو لم يتبعه، كوني اإلنسان وتم ساعة

 ؛ضوريكون ح لملكوتاي القداس اإللهي كما ف. داني  تبعه  يكن وإن لم ،خلصي   هفي حيات
فإن  وعلى الم صلى أن ي قرر إن كان سيشترك في القداس والتناول،. هلل هناك حضور ألن

لى كل شخص وع، اشترك في الملكوت، وإن لم يكن يدان في تلك اللحظة اكان متحضر  

 .(individualized)" فردية"عملية وهذه العملية هي  .أن ينظر إلى خالص نفسه
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عن دينونة العالم  ،بصورة عامة: األولىبطريقتين، األرثوذكس  الكنيسة آباء تكلم عن الدينونة    

بصورة فردية يتحقق فيها الملكوت : الثانيةو ".خروية مستقبليةأ  "عند القدوم الثاني للمسيح، وهذه 

ألنه  ،داخله الملكوت أوال   يحققكل شخص أن فعلى ". قةحق  م   خرويةأ  "داخل كل شخص، وهذه 
الصالة التي ت صليها و. التي هو عليها لمؤمنلة اوجد توبة، وال يوجد تغيير في حاتبعد الموت ال 

بعد،  ألن الدينونة العامة لم تأت   ؛"ليةخروية المستقباأل  "الكنيسة من أجل الموتى هي من نوع 

عهد الجديد بشكل عام وفي ال .وهذه الصالة هي للتشفع من أجل الموتى وقد تساعدهم مستقبال  
يسوع المسيح ليذكر أمثال ( 25)اإلنجيلي متى في بشارته األصحاح  خرويات، مثال  توجد عدة أ  

، ويوحنا في بشارته يذكر قول يسوع "خروية المستقبليةاأل  "بطريقة ( الدينونة)خروية حول األ  

يو " )يا إلى األبديح"كما أنه ( 50:1يو ) "ال يموت"عن أن من يأكل جسده ويشرب دمه أنه 
 ".قةحق  م   خرويةأ  "لن تناله دينونة، وهذه  أنه ، بمعنى(51:1

فت تحت اخروية األ  بمعنى أن  ،"خروية االفتتاحيةاأل  "الكنيسة األرثوذكسية بشكل عام تقبل     

فطوال حياتنا . النهاية ت قب ل نا إلى الكنيسةولنا يسوع المسيح ودخلوقب بعدف ،بعملية محققة
 فهذه .خرويةفي عيش األ   أبدنخروية و، نحن في طريق تحقق األ  سيحية، حياتنا في المسيحالم

فت ت حةاأل  " في  (tension)فيها شد  يوجدقبل يسوع المسيح، وهي أقصى شيء لمن ي  " خروية الم 
ا مع   انتموجودن تاثنواال(. already" )حدثت"وبين  (not yet" )لم تحدث"بين  حياة المسيحيين

ولكننا  ،خروية حدثتاأل  في المعمودية نموت ونقوم مع يسوع المسيح، أي أن ف ،حياة المسيحيفي 

ن قيامتنا طوال ، وهكذا هناك شد بين موتنا وبيبتوبتنا نقومو في حياتنا نعود للخطيئة ونموت
 تهفالمسيحي بمعمودي. حألن قيامتنا األخيرة هي في القيامة العامة مع المسي ؛حياتنا على األرض

نه من ألعليه أن يبقى في جسد المسيح، إنما  ،"already"أي يصير  في جسد المسيح، اعضو   هو

 not"ر بعد أن الملكوت لم يص   المسيحي أن يدركعلى ف .الممكن أن يفصل نفسه عن جسد المسيح
yet"يح بما أننا اعتمدنا وقمنا مع المس»: بعض الهراطقة يقولون .بلكتمل في المستقيس أنه ، أي

، ومن الذين يقولون هذا القول فرقة «وأهوائنا ش حسب مشيئتنايفنحن قد خلصنا ويمكننا أن نع

شيء على االطالق ( not yet)ر بعد ليهود لم يص  لبالنسبة و ".anomianists"غنوسية ت دعى 
ها وحد( not yet" )لم تحدث"خذنا الذا في المسيحية إن . قديم فقطوهم ينتظرون، وعندهم العهد ال

ذلك نعيش ما قبل فإننا نلغي نعمة المسيح ونقلل من قيمته، وكأننا ب( already" )حدثت"بدون 

( already) لم يأت   هكأن المسيحيكون  ،خالص له وشعر أن ال المسيحيأخطأ  إذا. تجسد المسيح
طريقه  الوصية تكونظل الشريعة وش كأنه في ائع صبحيو ،صبح األعمال األهم من اإليمانوت

، (already" )حدثت"، األخروية في اين مع  تالمسيحي في اإلثنلهذا يجب أن يكون  .خالصلل

، (not yet) "لم تحدث"في  خرويةاأل  و، (Eschatologie realized" )قةحق  م   خرويةأ  " وهي
 (.Eschatologie futurist" )خروية مستقبليةأ  "وهي 

" قةحق  الم   خرويةاأل  " اين مع  تثنأخذ االأن ي   يهعل يجب لذا ا،ص مع  خل  المسيحي هو خاطىء وم      

(Eschatologie realized )خروية المستقبليةاأل  "و( "Eschatologie futurist)، ألنه إذا فكر 
ص فهو ينسى خل  وإذا فكر فقط أنه م   ،صوال خالص له فهو ينسى أن المسيح ي خل   فقط أنه خاطىء

ذه هي الحياة المسيحية، هذا هو زمن الكنيسة بين التجسد وهذا تناقض رهيب ولكن ه. أنه خاطىء

 .ألنه ليس أحد كامل على األرض ،ان مع  ياإلثن المسيحي عيشي أن وبين المجيء الثاني، أي يجب
بعد  ألن القيامة لم تأت   ؛(already" )حدثت"ليسوا بالكلية في  اوالقديسون عندما يموتون هم أيض  

" حدثت"هم بين إن ،القديسون يعيشون هذا المفهومف .ا ينتظرونأيض   ولم يقوموا بأجسادهم، بل هم

(already)، "  قةحق  الم   خرويةاأل( "Eschatologie realized) لم تحدث"، وبين" (not yet) ،
يجب أال ننسى أنهم بالتأكيد غير أنه (. Eschatologie futurist" )خروية المستقبليةاأل  "
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بمعنى أننا . ة العامةيحصلوا عليه إال بالمجيء الثاني والقيامن على الخالص، لكن لن وحاصل

نا ألن النهاية لم تكتمل بعد، كما يقول يوح ؛في االنتظار مع أنه لدينا حرية أبناء هللا انعيش دائم  

اء أيها األحب... نظروا أية محبة أعطانا اآلب حتى ن دعى أوالد هللاا" :اإلنجيلي وكاتب سفر الرؤيا
ألننا سنراه كما نكون مثله  ر  ه  أ ظ  ولكن نعلم أنه إذا . بعد ماذا سنكون ي ظ ه ر  أوالد هللا ولم اآلن نحن 

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

عن  يقولبشارته في يوحنا  ؟هءا أبناالمستقبل هل سنكون أيض   لكننا في ء هللاا أبناحق    اآلن
ان هما تثنلكن بشكل عام اال ،نها مستقبلية أكثرإيقول ي سفر الرؤيا بينما ف ،قةحق  نها م  إخروية األ  

وهذا ما  هذا حدث بأن ة سفر الرؤيا القولءلذلك ال يجب عند قرا ،(inaugurated)حيات اافتت

أو كان في بحبوحة، حسب وضع الشخص، إن كان في ضيق  اا مزاجي   سيحدث، وتفسيره تفسير  
 .إن كان في حزن أو كان في فرح
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح األول
 

إِعاْلَنُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ، ٱلَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ٱللهُ، لِيُرِيَ عَبِيدَهُ مَا الَ بُدَّ  -1

 .وَبَيَّنَهُ مُرْساِلً بِيَدِ ماَلَكِهِ لِعَبْدِهِ يُوحَنَّا ،يعًارِ سَ  ثَ دُ حْ يَ أَنْ 
 

 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ" (APOKALIPSIS)" كلمةن إ» :يقول أنثيموس بطريرك أورشليم    

ي تاد بها كشف أسرار هللا الخفية الير ،"إعالن"أو " رؤيا"بكلمة  ترجمة إلى العربيةاليونانية الم
صير للشخص الذي يكون قد سبق فطهر أفكاره واستنار بالنور اإللهي بواسطة ابتعاده عن ت

إما في المنام أو  صير بمناظر تظهروهذا الكشف إنما ي. الشرور وممارسة األعمال الصالحة

فقد  يسوع المسيحما ل، إهللا الذي هو كشف أسرار اإلعالنوقد قال يوحنا اإلنجيلي إن هذا . اليقظة
ما لعبيده فلم ي عط  هكذا بل بواسطة مالك، وقد أراد بهذا الكالم أن وإ أ عطي من هللا اآلب مباشرة  

حدث كما  ،ر بمناظر تظهر إما في المنام أو اليقظةيصي الذي هذا الكشفو .«يحقق صحة مقوالته

فرأى السماء . وقعت عليه غيبة... صعد بطرس على السطح ليصلي" ، عندمابطرس الرسولمع 
وإذ كان بطرس يرتاب في نفسه ماذا عسى أن تكون الرؤيا التي ... صوت هإلي وصار ...مفتوحة  

فرجع المالك الذي كلمني " :بقوله ،فرهكما يصفه زكريا النبي في سو ،(14-8:10 أع" )رآها

 .(1:4زك ) "وأيقظني كرجل أ وقظ من نومه
 ...إياه هللا أعطاه الذي ،إعالن يسوع المسيح" :كاتب السفر قول يوحنا اإلنجيليي( 1) اآلية في    

أن  يابداية سفر الرؤ من أراد يوحنا أن ي بين بهذا القول ".لعبده يوحنا مالكه بواسطة ينهأرسل فب  و

، "يسوع المسيحإعالن "عبارة  .يسوع المسيحا رؤي  ورؤياه هو بل ه ليس، أي الرؤيا، اإلعالن
في هذه العبارة اليونانية ، "Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ"وردت في النص اليوناني 

أ عطي من هللا كله  في حالة المفعول به، بمعنى أن سفر الرؤياهو " يسوع المسيح" اسم تصريف

إعالن يسوع "ا يوحن لقول الترجمة اللفظية على هذا فإن .(1)ةتبواسط وأ علن ليسوع المسيحاآلب 
الذي أعطاه إياه  ،بواسطة يسوع المسيح( شهادةأي )إعالن "هي ، "إياه هللا الذي أعطاه ،المسيح

 ة  مباشر بهذا يكون يسوع المسيح هو أداة إلظهار الرؤيا التي أ عطيت له من هللا اآلب، و"هللا

وضح فكرة إعطاء يأنه  عني أن المسيح هو أقل من اآلب بليال  وهذا القول .ظهرها للبشرلي  
 "ὁ λόγος" الكلمة] االبن هللا -المسيح" (أو خالل)بواسطة  ،"هللا اآلب"اإلعالن من 

"هللا الروح القدس"في  ،"[(اللوغس)
(2)

 من له أذن فليسمع ما" :المسيح يقول (4:2رؤ )في  ألن ؛
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنجيله  بما أن يسوع المسيح إله تام وإنسان تام، فيوحنا البشير في بدء» :يقول أنثيموس بطريرك أورشليمو (1)

 يو" )وهللا كان الكلمة. والكلمة كان عند هللا. في البدء كان الكلمة" :قد أتى أوال  باألمور المختصة بالهوته فقال

، ثم (1:1 يو1" )الذي كان في البدء" :ا إلى الهوته قائال  كذلك في بدء رسالته األولى الجامعة كتب مشير  (. 1:1

أما في سفر الرؤيا فإن يوحنا ذكر أوال  األمور المتعلقة بطبيعة . ناسوتهنحدر إلى األمور المتعلقة بابعد ذلك 

الذي هو " يسوع"فقد أتى أوال  باسم . ذكر األمور المختصة بالهوته ا إلىيسوع المسيح اإلنسانية ثم تدرج مرتفع  

 .«اوت مع  الذي هو لقبه، وهو اسم أقنومه المؤلف من الالهوت والناس" المسيح" :ثم قال. اسمه الشخصي

االبن، ( "διὰ" اليونانيةب ) "ـبـ -خالل"اآلب، ( "ἐκ" اليونانيةب) "ـن  م  ": في األرثوذكسية كل شيء يأتي (2)

اإلعالن أ عطي من اآلب، والسبب الفاعل بواسـطة يسوع " بذلك فإن .الروح القدس( "ἐν" اليونانيةب) "في"

يعرض القديس باسيليوس الكبير ظهور األقانيم الثالثة ما وذلك ك". كمل فـي الروح القدسالمسيح، والسبب الم  

 = لكل شيء في الخلق هو اآلب، والسبب الفاعل هو االبن، السبب األول »: في عمل الخلق على النحو التالي
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الوحدة  في الروح القدس بموجب فاإلعالن أ عطي من اآلب لالبن وأعلن ."للكنائسيقوله الروح 

 "كنت في الروح" يوحناقول ك ،الرؤياسفر  وهذا نجده أكثر من مرة في ،ةيوحدة اإللوه ،بينهم

  .يعلن ليوحنا الصفات اإللهية للمسيح القدس هو الذي الروح ألن ؛(10:1رؤ )
" عبيده"كلمة  ."لي ري  عبيده... إياه هللا الذي أعطاه .إعالن يسوع المسيح" :هنا يقول يوحنا كما    

ن  همتال بهذه الصيغة  يوه ،"τοῖς δούλοις αὐτοῦ" وردت في النص اليوناني  ،وضح عبيد م 

 ،تعود إلى كل منهما" هعبيد"كلمة  إن ؟(االبن -هللا الكلمة)أم عبيد المسيح ( اآلب)أهم عبيد هللا 
الواحد المثلث  هللاهم عبيد " عبيده"ألن ؛ "عبيدهما"، لذا لم يقل لوهية المسيحإفي هذا إشارة إلى و

 عبيدهم " هعبيد"فـ .في الجوهرالمتساوون " الروح القدس"و (المسيح) "االبن"و" آلبا" ،األقانيم

  .وإال كان هناك فصل بين األقانيم الثالثة ،"الروح القدس"عبيد و ،"االبن"عبيد و، "اآلب"
 ἃ δεῖ" اليوناني في النص تردو هذه العبارة. "اسريع   أن يحدث دب   ما ال" :قولثم ي    

γενέσθαι ἐν τάχει". دب   ال" في هذه العبارة"
(3)

 ."τάχει" وردت "اسريع  "، و"δεῖ" وردت  

بالتيقن بافتتاح العمل  عنيي النهائي، بل اإللهي وبطابعه إتمام التدبير بوشك عنيي ال هذا هقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما يقول القديس أثناسيوس في عمل األقانيم الثالثة في الخلق وما وكذلك . «ل هو الروح القدسكم  والسبب الم  

االبن في الروح وكل ما يخلقه اآلب ينال وجوده ب... اآلب خلق كل شيء باالبن في الروح القدس»: بعد الخلق

نعت السماوات وبنسمة فمه قواتها جميعها: "يقول( 32)فالمزمور  .القدس من هذه األقوال، . «"بكلمة الرب ص 

 .اآلب يعمل باالبن في الروح القدس فإن

في  هي" المسـحة"هو اآلب، و" الماسـح"ـيحوي اإلشارة إلى الثالوث األقدس، ف" المسيحيسوع "كما أن اسم     

الممسوح من اآلب بالروح القدس، لحظة حلوله على مريم  هو ابن هللا المتأنس "الممسوح"القدس، والروح 

... وقالوا أيها السيد. بنفس واحدة صوت ا إلى هللا"وهذا يؤكده رفع بطرس ويوحنا ورفقائهما . العذراء القديسة

طس البنطي مع أمم وشعوب ألنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودوس وبيال

يسوع الذي من الناصرة ... أنتم تعلمون األمر الذي صار" :، وكذلك قول بطرس(24-24:4أع " )إسرائيل

 (. 32و34:10أع " )ألن هللا كان معه... كيف مسحه هللا بالروح القدس والقوة

 ذهوه ،إشكالية التحديد الم سب ق دوج  ي   "ما ينبغي"أو " ما يجب"، أي "دب   ما ال"في اللغة العربية تعبير  (3)

فيما يتعلق  وهذا له عالقة بحرية اإلنسان حول حرية اإلنسان في االختيار، عقائدية   إشكالية تخلق مشكلة  

سي ر   اإلنسان يلغي حرية اإلنسان في االختيار، ويصبح هللألن التحديد الم سب ق  ؛بخالصه خي ر  م  ا، وهذا ا ال م 

، على صورته (21:1 تك)هللا خلق اإلنسان كشبهه ألنه من حقائق اإليمان المسيحي أن  .مرفوض في المسيحية

وال إكراه  ،واالختيار هنا مرتبط بالمحبة. حرية االختيار إرادة حرة، فكان له ا، أي خلقه كنظير له ذ(24:1 تك)

 .بذلك كان لإلنسان رفعة عظيمة ،(2:4 يو" )هللا محبة"في المحبة ألن 
وكل منهما لها معنى غير " ينبغي"أو " يجب"، أو "دب   ال"وجد كلمتان بمعنى فت اللغة اليونانية فيأما    

هذه و ."جبرية جسدية"تعني وهي  ،(1) اآلية في هنا هذه الكلمة وردتو ،((δεῖ" dei" يه :األولى .األخرى

برية ه ألن ؛برية ال توجد إشكالية التحديد الم سبقالج   برية)ذه الج   باالختيار الحر لإلنسان تتعلق ال( جسديةال الج 

ية بمابل تتعلق بما يقبله و خالصه، بما يرفضه من أجلوبما يقبله  وال  جسدي  ا هصيبقد ي مام ؛يرفضه جسدي  ا بحر 

 ،األوجاع ،األمراض مثل الموت الجسدي الطبيعي،) التي البد من حدوثهامن األمور الطبيعية  دخل له فيه

 التي تأتي عليه بدون يختص باألمور ، وما(وغير ذلك من الكـوارث، الزالزل والبراكـينحدوث  ،المجاعات

وسوف تسمعون " :كما يقول يسوع ،(قتلواالضطهادات والتعذيب وال والكوارث الحوادث مثل) اختياره

ألنه . ى بعدأن تكون هذه كلها ولكن ليس المنته( δεῖ) ال ب دألنه . نظروا ال ترتاعواا. بحروب وأخبار حروب

" يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكمحينئذ ... تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وأوبئة وزالزل

هللا ألنه يعلم األمور قبل  م سبقة من ةف  ر  ع  وهذه األشياء حاصلة وال يمكن الهروب منها، إنها م  (. 4و1:24مت )

 .متى تكون النهاية ستعداد روحي دائم لخالصه، ألنه ال يعرفلذا على اإلنسان أن يكون في حالة ا حدوثها،

 = وهذه. "جبرية أخالقية"وهي تعني ، (1) هذه الكلمة لم ترد هنا في اآلية، وχρή( "khry)"هي  :الثانيةو    
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وصلبه وموته  ده من العذراء مريموتجس   الخالصي لإلنسان بالمجيء األول للمسيح إلى العالم

ا  عنييو .وقيامته لمسيح وضرورة تحقق لبالمجيء الثاني  الخالصي بتكميل العمل بالتيقنأيض 

لي ري  عبيده "التي يعلنها يسوع المسيح  تحقق األحداث هو تأكيد علىكما إنه  .اإللهية عالناتاإل
ألن األمور البشرية وإن طال زمانها إلى ألوف السنين إذا  ؛كمال تحققها ، ال إلى"حدوثهما البد 

ألن ألف سنة في عينيك مثل يوم " :، كما يقول داود النبيواحدتكون كيوم  باألمور اإللهيةقيست 

، "كهزيع من الليل" اا جد   مرورها يكون سريع  و ،(4:28 مز" )كهزيع من الليلأو  أمس الذي عبر
 أقسام الليل يساوي أربع ساعات، ة، في العهد القديم هو قسم من ثالث"الهزيع. "أقل من يوم أي

 .أقسام الليل يساوي ثالث ساعات وفي العهد الجديد هو قسم من أربعة

وردت  ،"مالكه بواسطة"عبارة . "عبده يوحنال مالكه  بواسطةرسال  م   نهبي  و" :يوحنا قولثم ي    
 "ἀγγέλος" اليونانيةب" مالك"اسم ". διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ"في النص اليوناني 

anglos)) ذا المعنى يشير إلى إرساليتهوه ،"لم رس  " معناهو
(4)

المالك " يعني "مالكه"القول . 

 القول كما أن .أي مالك بل هو مالك معين أن هذا المالك ليس هو ، وهذا يشير إلى"الخاص به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بريةج  هي  "خالقيةاألبرية الج  " هذه ألن ؛كما في اللغة العربية ،د نفس إشكالية التحديد الم سب قوج  ت   جبريةال

خالصه، ومن خير ساكن  يرفضه من أجل بمابما يقبله و بطبع اإلنسان المخلوق عليه من حرية االختيار تتعلق

يه، ومن تطلع دائم إلى الفردوس الذي خلقه هللا فيه وأسكنه إياه، والذي أ خرج منه بسبب انقياده بإرادته ف

وهذه الجبرية تنبع من اإلنسان وال ت فرض عليه، وهي تتعلق  .الشخصية لغواية الشيطان بدون إجبار من هللا

به نبارك هللا اآلب ... وأما اللسان" :بقوله بحريته في التحكم في أقواله وتصرفاته، كما ورد في رسالة يعقوب

نوا على شبه هللا إخوتي ال يجب أن تكون هذه . من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. وبه نلعن الناس الذين قد تكو 

". χρή"وردت في النص اليوناني " ينبغي" أو " يجب"في رسالة يعقوب كلمة (. 10-2:3يع " )األمور هكذا

ا"أن تكون هذه األمور هكذا( χρή) ال يجب"ول يعقوب الرسول من ق هذه العبارة  :، يمكن أن تقرأ هكذا أيض 

 ".أن ال تكون هذه األمور هكذا( χρή) دب   ال"

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

بعد وباستخدام اآلباء التعابير الفلسفية إليضاح اإليمان المسيحي في  أما فيما. بشكل واضح مميز بينهما

ا في كتابات القديس غريغوريوس النصيصي  مواجهتهم للهراطقة ميزوا بين كل من الكلمتين، وهذا يبدو واضح 

 .في تمييزه بينهما، ذلك أن تعابيره فلسفية

ال  ليتكلم مع البشر للداللة ا يرسل م رس  لهية هللا دائم  لكشف اإلعالنات اإلل في العمل الرؤيوي :عن المالئكة( 4)

 أرواح والرب إله" (1:22رؤ )  ذ كر فيكما  ،ن أو مالئكةيقد يكون أنبياء أو قديس الم رس ل على عظمته، وهذا

 رى أن هللاكان ي   ،العاشر قبل الميالد وما قبلهمن القرن  ،الفكر اليهودي المتأخر في ".مالكهاألنبياء أرسل 

أما منذ القرن العاشر . وكان يتكلم معهم بواسطة وسيط، كالمالئكة ،ا وال عالقة مباشرة له مع البشرمتعال جد   

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

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

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

هو " روح هللا"ن فإن وأما بالنسبة لنا نحن المسيحي". روح هللا"و" حكمة هللا"ماهية  على الفكر اليهودي تحديد

 :الرسولنها صورة الثالوث األقدس، كما يقول بولس إ، "المسيح االبن"هو " حكمة هللا"، و"الروح القدس"

اليهود ال  ألنو(. 30:1 كو1" )ا وقداسة وفداءوبر    من الذي صار لنا حكمة هللا يسوع ومنه أنتم بالمسيح"

ا أو يونانيين فبالمسيح قوة هللا لمدعوين يهود  لوأما " :نها صورة الثالوث األقدس، لذا يقول بولس الرسولأيقبلون 

وهذا المعنى ، "روح خدمة هلل"، أي "الروح الخادمة" معناها" مالك"كلمة كما أن  (.24:1 كو1" )وحكمة هللا

يهخدمته يشير إلى ح  ا وخدامه لهيب نار: "، كما يقول داود النبي في و  (. 4:103مز " )الصانع مالئكته أرواح 

م المالئكة التي أقامهم هللا عليها هي حفظ المؤمنينومن خ   ا داود قول، وكد  ألنه يوصي مالئكته بك " :أيض 

انظروا ال تحتقروا هؤالء : "ل يسوع المسيحيقوكما كذلك و(. 11:80مز " )ليحفظوك في جميع طرقك

مت " )واتالسماألني أقول لكم أن مالئكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في . الصغار

ا، أن ل(10:12 م د مالك حارس، وهذا يوضح، وكما في تعليم الكنيسة أيض  ع   .كل مؤمن م 
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ن  وضح أيض  يال  "مالكه" ا على هذا أيض   لذا ينطبق ؟أم مالك االبن ،أهو مالك اآلب ،هو ا مالك م 

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

هللا " مالك كما أنه .(15:11 يو) "يكل ما هو لآلب هو ل: "يسوع المسيح ألنه كما يقول ؛"االبن
إلى العذراء مريم ليبشرها بالحبل بيسوع  اآلب المالك غفرائيل أ رسل من هللا ألن ؛"القدس الروح

هو  ،"عبده يوحنال مالكه سطة بوارسال  م   نهبي  و" :ليوحنا قولوبهذا ال .الروح القدس عليها بحلول

ه، ذلك بواسطة مالك له وب ي ن يسوع المسيحاآلب ل هللا منأ عطي  اإلعالن ليس منه بليوضح أن 
سمه في بداية اذكر هو أراد أن ي ،"عبده يوحنال" :كما أنه بقوله. أن يحقق صحة مقوالته أرادأنه 

هم في ءالذين يذكرون أسما ،العهد القديم بياءللداللة على أنه نبي مثل أنو ؛ف عن نفسهي عر  لسفر ال

أنه عبد من ب اأيض   في عر  ول ؛شخصيتهم وعلى صحة رؤياهم وصدقها بداية نبواتهم للتأكيد على
 .، أي عبيد هللا الواحد المثلث األقانيم"عبيده"

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

يستخدمون هذه  ،د اإللهينكرون التجس  الذين ي   ،"السبتيين"أو  ،"األدفنتست" بدعةو "شهود يهوه"
بعض اآليات األخرى  وكذلك، "إعالن يسوع المسيح الذي أعطاه إياه هللا" (1)العبارة من اآلية 

من اآلب وأنه  رتبة  فين معناها للداللة على أن االبن أقل محر  من كتاب العهد الجديد، ويفسرونها م  

، على أنه إنسان مخلوق "إله تام وإنسان تام"وذلك إلظهار يسوع المسيح، الذي هو  ؛خليقته
نتقاء اؤخذ الكتاب ككل وليس بلذلك عند قراءة وتفسير الكتاب المقدس يجب أن ي  . كسائر البشر

 .آيات متفرقة منه من هنا ومن هناك
 

 بِكُلِّ مَا رَآهُ  ،وَبِشَهَادَةِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ  ٱلَّذِي شَهِدَ بِكَلِمَةِ ٱللهِ  -2
 

 يؤكد بقوله هذا هو. "وبشهادة يسوع المسيح الذي شهد بكلمة هللا" :يوحنا قولي (2)في اآلية     

، بمعنى بما لها من طابع  نبوي تعني الشهادة بالكلمة يوحنا عند" شهد"كلمة  .أنه هو الذي شهدب

في  ،شهادته ، عنأتى يوحنا بمثل هذا القول وقد .جاء في سفر الرؤياأنه يعلن شهادته بكل ما 
 يو" )والذي عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم" :بقولهبشارته 

 يو" )علم أن شهادته حقون .هذا كتبا وشهد بهذي الذي هذا هو التلميذ" :بقوله ا، وأيض  (35:18

عاين  اك بأعين حسية آالم يسوع المسيح وشهد بما رآه، هنا أيض  فكما أنه رأى هنا(. 24:21
يشير  ،"شهد بكلمة هللاالذي " :هنا وقوله .بأعين نبوية أحداث سفر الرؤيا فكتب ما رآه وشهد به

وبشهادة " :قولهكما أنه ب ."إياه هللا أعطاه الذي ،إعالن يسوع المسيح" (1)اآلية إلى ما قاله في 

 .شاهد بكل ما جاء في سفر الرؤيا هو ن يسوع المسيحأل ؛تهداهش صحة يؤكد ، هو"يسوع المسيح
إلى العالم ليعطي  جاءالذي  المسيح هي مفتاح الالهوت اليوحنائي بخصوص يسوع" الشهادة"إن 

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

لدت أنا ولهذا قد لهذا" :فيسوع شهد لذاته، بقوله. (5:1رؤ " )األمينالشاهد "ه ألن تام؛ وجهٍ   قد و 
 نفسه اآلب" :يسوع قولكما ياآلب شهد له، كما أن  ،(34:12 يو" )أتيت إلى العالم ألشهد للحق

 (.34:5 يو" )الذي أرسلني يشهد لي

فقط ليست  الشهادة أن إلى يشير كما. ما في هذا السفر كل يشير إلى ،"كل ما رآهب" :يوحنا قول    
ب  "وأن " تؤمن"وأن " ترى"ا أن أيض   بل هي ،بالكلمة  شهادته عن بشارته،يقول في  كما ."رت خ 

" قد رأينا الرب" :قولهبو ،(14:1 يو) "رأينا مجده" :التالميذ جميعهم عن يسوع المسيحوشهادة 

 ،لنثنائيل ،عن يسوع المسيح ،الرسولفي شهادة فيليبس  يوحنا كما يقولوكذلك  .(25:20 يو)
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رب ال ر  الذي لم ي   ،توما الرسول عن يقولكما  اأيض  و .(41:1 يو" )نظراو تعال  " :بقول فيليبس

 :له ل يسوعوقبإال بعد أن شاهده،  تهلم يؤمن بقيامو يسوع المسيح من بعد قيامته من بين األموات

 اجميع   كما أن التالميذ .(22:20 يو" )ولم يرواطوبى للذين آمنوا . ألنك رأيتني يا توما آمنت"
الذي سمعناه الذي " :هلوقب يوحنا ن ذلكبي  وا يسوع المسيح وشهدوا له ول ما سمعوه منه، كما يأر

الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي ... وقد رأينا ونشهد ونخبركم... رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه

  .ادات رسولية في الكنيسةوهذه شه ،(3-1:1 وي1" )شركة معنا ايكون لكم أيض  
له، وكذلك  اله، والروح القدس شاهد   الذاته، واآلب شاهد   ايكون يسوع المسيح شاهد   بهذا    

 .إن عاشوا بحسب تعليمه له اشهود   اله، والمؤمنون هم أيض   االرسل شهود  

ألنه في وقت كتابة اإلنجيل  ؛تشهادستعني الرؤية والتخبير وليس اال هنا عند يوحنا الشهادةإن     
فت الكنيسة الشهادة الحقة، بعدما لقد تبلور كما في القرون ا لم يكن بعد مفهوم الشهادة بالدم ع ر 

لربهم بموتهم  حية   ، وهي تختص بالذين قدموا ذواتهم ذبيحة  "الشهادة البيضاء" :األولىبنوعيها؛ 

المنقطعين عنه بعيشهم في  العائشين في العالم أوعن العالم ومطرباته، وهؤالء قد يكونوا من 
هم وهي تختص بالذين أهرقوا دماء ،"الشهادة الحمراء" :الثانيةو .والبراري والغابات الصحارى

 .على مذبح الشهادة
فالشهادة يجب  ،عاشة  ما لم تكن م   شهادة الرعاة في الكنيسة ليسوع المسيح ال تكون صحيحة  و    

فإن لم يوجد لدى هؤالء خبرة في عالقتهم بالرب يسوع المسيح، . إلى اآلخريننقل أن تعاش كي ت  

ألن الذي ليس لديه خبرة حياتية مع الرب  ؛ن به عنه، ال تكون لشهادتهم قيمة  وبالتالي بما يتكلمو
ن هم رعاة حقيقيون، والرعاة ين الالهوتيين الحقيقيأإذ  .يسوع المسيح ال يمكنه أن يشهد له

مختلفة  في قوة هللا المؤل هة بدرجاتٍ  ايشتركو أن وأبالنعمة،  ايتألهو أن في الكنيسة إماالحقيقيون 

جميع المسيحيين كذلك . ليتقدسوا ليكونوا من المستنيرين، أو يقبلون المتألهين ويتبعون تعليمهم
 اوا شهود  ههم ليكونعاشة مع الرب يسوع المسيح بتأل  كون لديهم خبرة حياتية م  تالمؤمنين يجب أن 

 ننا في كل يوم أحدإ»: عاشة، بقولهوالقديس سمعان الالهوتي الحديث يشدد على الخبرة الم   .له

ومن منا رأى المسيح وقيامته، لذا يجب أن  ،"إذ قد رأينا قيامة المسيح" :نقول (في القداس اإللهي)
الذين رأوا المسيح  أما. عاشة في شهادتنا لهم   نسكت عن هذا القول إن لم تكن هناك من خبرةٍ 

وبالنسبة لكل مسيحي فالحاجة األساسية . التكلم عنه نورأوا قيامته فهم الذين يستطيعو اشخصي   

كما أن القديس غريغوريوس الالهوتي يرى أن الرعاية هي . «هي الخبرة التي يجب أن يحياها
بالنعمة أصعب العلوم ويربطها بشكل مطلق بتأله اإلنسان

(5)
 عن الكنيسة منفصلة  نها ليست أل ؛

 .والالهوت وال هي مستقلة عنهما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عند آباء الكنيسة ال يعني " تأله اإلنسان"وهذا المفهوم  ."φέωσις" يةبة عن الكلمة اليونانعر  م  " تأله"كلمة ( 5)

ألن  ؛جوهرهبكل شيء، وال يلغي طبيعة اإلنسان المخلوقة أو يغير  ام  أن اإلنسان سيصبح غير محدود وعال   اأبد  

بالشركة مع هللا  ولكنه يعني تحقيق غاية خلقة اإلنسان ،كة نفسها التي بين اإلنسان وهللانتهاء الشراهذا معناه 

 بالنسبة لإلنسان، وسيظل اإلنسان" رآخ  "وهللا سيظل على الدوام . واالتحاد به ونوال نعمة الحياة األبدية

تلقي   ا لكي ما لقد صار إنسان  » :وفي هذا يقول القديس أثناسيوس عن يسوع المسيح .من هللا الخالق االمخلوق م 

ا كما يقول. «يؤلهنا نحن ا بشر من األرض، ومع ذلك نصير آلهة، ليس مثل اإلله الحقيقي أو ورغم أنن»: أيض 

 ألن التأله بالنسبة لإلنسان، تأله اإلنسان، يكون بالنعمة ؛«هللا الذي وهبنا هذه النعمة كلمته، بل كما قد س ر  

" تأليه"لمة ك التأليه، ميدعمه مفهو ،"φωτισμὁς" اليونانيةب "ستنارةاال" ، كلمةستنارةومفهوم اال. اإللهية

 بالحقيقة ، فإن إنارته لنا تكون"إله من إله ونور من نور"ن المسيح إألنه حيث  ".φεοποἱησις" اليونانيةب

واألن الذين : "كما يقول بولس الرسول ،اه  ومؤل   اإلهي    فعال   ت ن ير  مرة وذاقوا الموهبة ( φωτισθέντας) اس 

 .(5و4:1عب " )كلمة هللا الصالحة وقوات الدهر اآلتي وذاقوا. السماوية وصاروا شركاء الروح القدس
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يَسْمَعُونَ أَقْوَالَ ٱلنُّبُوَّةِ، وَيَحْفَظُونَ مَا  ينَ ذِ والَّ يَقْرَأُ ي ذِ الَّ  مُطَوَّب   -3

 .هُوَ مَكْتُوب  فِيهَا، ألَنَّ ٱلْوَقْتَ قَرِيب  
 

ب" :يوحنايقول ( 3)في اآلية      يحفظون ما هو  ن أقوال هذه النبوةالذين يسمعووالذي يقرأ  م ط و 

ب"كلمة  ".مكتوب فيها وتعني  ،μακάριος" (makarios)" ، وردت في النص اليوناني"م ط و 

ة وسماع وحفظ ما هو مكتوب اءويشدد على ضرورة قر يوحنا ينصح طويبالتهذا ب ".م بارك"
أما  .ها نبوات هذا السفرفي هذه النبوة ألن مصدرها إلهي، كي يعي المؤمنون األمور التي تضمنت

في العهد القديم، بل يعني  األحداث المستقبل، كما كان مفهوم   شاراتفال يعني حفظ اإل" حفظها"

من هللا  هي نبوة ألن هذه الرؤيا ؛والوصايا المذكورة العمل باجتهاد وانتباه والسير بموجب التعليم
بي   ،يسوع المسيحبنة عل  م  و اآلب،  .هة لجميع كنائس المعمورةليوحنا، وموج   نة على يد مالكهوم 

 كلمة اليونانيةفي  .(10:22رؤ )، قوله هذا سي ذكر في "ألن الوقت قريب" :ثم يقول يوحنا    

χρὸνος""، الوقت "تعني هي و ،الكلمة لم ترد في هذه اآليةهذه و ،"الزمن" بالعربية معناها
هي التي الكلمة هذه و، "الوقت" بالعربية معناها ،"καιρὸς"كلمة  اليونانيةوفي ". بشكل عام

 ،"قريب ألن الوقت" :فقول يوحنا. "الوقت الناضج"أو" نوقت معي  "هذه اآلية، وتعني في  وردت
بيسوع  ألنه في كل مرة يجتمع فيها المؤمن ،لحظة حضور الرب يعني عني نهاية العالم بليال 

 ؛ي كل لحظة من حياة كل مسيحي مؤمندث فالمسيح هذا يعني له نهاية العالم، وهذا يجب أن يح

عندما يقرر أن يتبع يسوع المسيح تصبح هذه وكل مسيحي يلتقي بالرب في لحظة معينة، ألن 
القرار باتباع يسوع ف. بحياته كلها تكون مرتبطة  و، زمنية   لحظة   توليس ،زمنية   اللحظة فترة  

لحظة التالية، بل هو قرار إرادي مستمر في كل في ال اال يعني اتباعه آلي    معينةٍ  المسيح في لحظةٍ 

وكلما تقدم المؤمن . مع الرب حياة اإلنسان، بهذا تكون حياة المؤمن كلها مقابلة   لحظة طوال
ع المسيح يموت قترب أكثر من يسوع المسيح واجتمع به أكثر، وكلما اقترب من يسواا روحي   

 .المؤمن أكثر من الرب، وتقترب معها النهاية أيض  ألن كل سنة تمر يقترب بها ا ؛العالم بالنسبة له

 :قد يقال ،المجيء الثاني للرب والدينونة العامةعني ي، "الوقت قريب ألن" :قول يوحنا كما أن
هذا يعني أن الكنيسة تعيش  ،«فكيف يكون الوقت قريب؟( اموسم  ) القد مر واحد وعشرون قرن  »

ألن كل إنسان  ؛ا بل هو أخالقيب الوقت ليس هو زمني   وقر ،(فوق الزمان)أخروي  في وقتٍ  ادائم  

 .له ايعيش خبرة حياة مع الرب يصبح الوقت قريب  
 يقربنا من بهذه الخاتمة و ،فتتاحية سفر الرؤياايختم  هو ،"ألن الوقت قريب" :بقول يوحنا    

سفر ية أخروو ،(اإسخاتولوجي) "Εσχατολογία" اليونانيةب" أخروية"كلمة  .أخروية السفر

وكنيستنا األرثوذكسية . الرؤيا تعني ما هو متعلق بالعالم اآلتي وبمصير اإلنسان ما بعد الموت
، وهذه أخروية ألن الملكوت أتى على األرض بتجسد يسوع المسيح ؛حتت  فت  تؤمن بأن النهاية ا

دخل سفر هذا هو م .، وهذه أخروية مستقبليةالملكوت سيكتمل أو سيتحقق في السماء وأن محققة،

 .، انظر المدخلالرؤيا الذي هدفه الحياة مع يسوع المسيح
 

نِعْمَة  لَكُمْ وَساَلَم  مِنَ  :إِلَى ٱلسَّبْعِ ٱلْكَنَائِسِ ٱلَّتِي فِي أَسِيَّا يُوحَنَّا -4

ٱلْكَائِنِ وَٱلَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي يَأْتِي، وَمِنَ ٱلسَّبْعَةِ ٱألَرْوَاحِ ٱلَّتِي أَمَامَ 

 .هِ عَرْشِ 
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ٱلشَّاهِدِ ٱألَمِينِ، ٱلْبِكْرِ مِنَ ٱألَمْوَاتِ،  ،وَمِنْ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ  -5

مِنْ خَطَايَانَا  انَ رَرَ حَ حَبَّنَا، وَقَدْ يُ ٱلَّذِي . وَرَئِيسِ مُلُوكِ ٱألَرْضِ 

 .بِدَمِهِ 
 

الموضوع ( 4)من اآلية  أ، يبد(3)لرؤيا في اآلية السابقة فتتاحية سفر اابعد أن ختم يوحنا     
 .األساسي لسفر الرؤيا الذي هو هدف كتابة هذا السفر

ذلك كما في  ،"سياأ  كنائس التي في السبع  يوحنا إلى" :تب سفرالرؤيااك قولي (4) في اآلية    

سبع "ثم يذكر فقط عدد  .ف نفسه كأنبياء العهد القديملي عر   بدايةفي اليوحنا يذكر اسمه  (1)اآلية 
 ،أكثر من سبع كانتالكنائس المسيحية  منطقةفي هذه ال مع أنه، الصغرى سياأ   منطقة في "كنائس

وكانت  سياببروكنسالر أ   ةفوعركانت موهذه المنطقة  .ومنها كنيسة كولوسي وهيرابوليس

في شير إلى كمال الكنائس في جميع أنحاء العالم يهو ، "السبع كنائس" :قولهب .أفسس تهاعاصم
ألن الرقم سبعة يرمز إلى  ؛لم تزل في هذا الدهر األسبوعي الحاضر ، والتيكل زمان ومكان

عند اليهود آخر أيام األسبوع هو يوم السبت، وهو اليوم  هذلك أن .الملء وي عتبر ذا كرامةوالكمال 
سيذكر المسيح و .وات واألرضاكملت السمالذي باركه هللا وقدسه وفيه استراح بعد أن أ   السابع

 (.11 اآلية)في  سذه الكنائهء أسما

 "χάρις" ، وردت في النص اليوناني"نعمة"كلمة . "وسالم ...نعمة" :هنا يوحنا قول    
kharis))  سالم"وكلمة . بها الخطاب اليوناني أالتحية التي يبد، وهي "فرح" اأيض  معناها التي" ،

، ((shalom "שלום" يةالتي هي في العبر ((εἰρήνη" eiryny" يفي النص اليونان وردت

بين  يجمع يوحنا ،"وسالم ...نعمة" :بهذه التحيةو. بها الخطاب العبري أالتحية التي يبد وهي

 بها الخطاب العبري أوبين التحية التي يبد، (χάρις)" نعمة" بها الخطاب اليوناني أالتحية التي يبد
كانوا  اكنائس يهود  هو يجمع جميع أبناء الف اهاتين التحيتين مع   يوحنا بجمعو .(εἰρήνη) "سالم"

 .ألن الجميع واحد في المسيح ؛امع   اأم غير يهود واحد  

هذا يدل على أن هذه التحية ليست منه و، "الكائن والذي كان والذي يأتيمن ": ثم يقول يوحنا    
 ὁ ὢν καὶ" وردت في النص اليوناني، هذه العبارة "الكائن والذي كان والذي يأتيمن "بل هي 

ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος". ات ي ة من خلفية يهودية يوحنا وألن ر  التسمية  هنا هذه قد استخدمف ت و 

ليشير إلى هللا اآلب اإللهية
(1)

 ،"رواحاألالسبعة " يذكر (4) في اآلية فيما بعد نهأل ،ه  و  ه  ي   الذي هو ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك كما يشير الرب إلى . "ه  و  ه  ي  " تخص ،"الذي يكونن واالكائن والذي ك"التسمية اإللهية  العهد القديم في (1)

الرب أنا أنا . (الذي يأتي) وبعدي ال يكون (الذي كان) ر إلهقبلي لم ي صو  . (الكائن) إني أنا هو": ذاته بقوله

ر ف هللا اآلب الذي ع   سم اإللهياال هو ،"יהוה"، بالعبرية "ه  و  ه  ي  " (.11و10:43 إش) "صل  وليس غيري مخ

 فقال هللا لموسى" ،بني إسرائيله عن ليخبر سأله موسى عن اسمه عندما على جبل حوريب، موسىلبه نفسه 

الترجمة  في رس  ف  " ه  ي  ه  أ  "سم اال .(14:3 خر" )أرسلني لكم ه  ي  ه  وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أ  . ه  ي  ه  الذي أ   ه  ي  ه  أ  

أما  ".أكون الذي أكون" عنيبم ،"ه  ي  ه  أ  الذي  ه  ي  ه  أ  " :لموسى ه  و  ه  قول ي  على ذلك ف س ر  ،"الكائن"عني بمالسبعينية 

هي نوع من التوضيح لالسم اإللهي  ،"ئن والذي كان والذي يأتيالكا"التسمية اإللهية  هفهذ (4)هنا في اآلية 

 .، فالتحية هنا موجهة من هللا اآلبأنها تعطي فكرة  عن األبدية هلل اآلب الذي ك شف لموسى، كما

. يشير إلى اإلله الواحد المثلث األقانيم ،"والذي كان والذي يأتي الكائن"هذا التعبير  العهد الجديدفي و    

 ،(ὁ λόγος) الكلمة -هو االبن ،"ὁ ἦν" ةياليونانب ،"الذي كان"و .هو اآلب "ὁ ὢν" اليونانيةب، "ائنالك"فـ

 ،"اآلتي"أو "الذي يأتي"و(. 1:1 يو)" (ὁ λόγος) الكلمة في البدء كان": بشارته كقول يوحنا في بداية

وعلى الذين  ،على األسرار اإللهية نه يأتي على الدوام حاال   أل هو الروح القدس، "ὁ ἐρχόμενος" اليونانيةب

 = ماالعذراء مريم عندما بشرها المالك جبرائيل بحبلها بيسوع، وك  علىأتى حاال   كما . يستحقون مواهبه ونعمه
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 في ملئه الكلي الكمال تشير إلى الروح ،"السبعة األرواح"و". يسوع المسيح" يذكر (5) في اآليةو

سبعة يرمز إلى الكمال ألن الرقم  ؛ل باالبنرس  من اآلب وي   الذي ينبثق ،"الروح القدس"الذي هو 

سبع ال هإلى مواهبترمز  "السبعة األرواح"كما أن  .(4) اآليةكما قيل في  ر ذا كرامةب  الملء وي عت  و
الترجمة السبعينية ، فيالتي ذكرت في سفر إشعياء النبي

(4)
روح . ويحل عليه روح الرب" ،

 (.2:11 إش" )مخافة الربروح . التقديرو المعرفةروح . القوةو ةالمشورروح . الفهمو الحكمة

. "والذي كان والذي يأتي الكائن"، هللا اآلب ،ه  و  ه  ي   من: أوال   ،ة إلى الكنائس السبعهموج   فالتحية
 -([ὁ λόγος( "o loghos"] الكلمةهللا  من :اثالث   .،"السبعة أرواح"، القدسالروح  هللامن : اثاني  

ر في النهاية، بعد اآلب وبعد الروح القدس، ك  ذ  " يسوع المسيح" أنأما . "يسوع المسيح"، االبن

فإن  ،مما سبق قوله .يسوع المسيح هو الشخصية المحورية التي يدور حولها سفر الرؤيا نألذلك ف
وشهود . يصدران عن هللا الواحد المثلث األقانيم، اآلب واالبن والروح القدس" النعمة والسالم"

 .يهوه ال يقبلون بهذا

في  قيل فهذا غير صحيح؛ ألنه ترمز إلى مالئكة السبع الكنائس" السبعة أرواح"ن بأ لوقالأما     
كما إن  .(11) اآلية المذكورة في "السبعة كواكب" هي" الكنائسالسبع  مالئكة"إن  (20) اآلية

المذكور و ؛الواقفين أمام هللا نالمخلوقي إلى المالئكة السبعةتشير  ،"السبعة أرواح"بأن  لوقال
أنا هو رافائيل المالك أحد المالئكة السبعة الوقوف " :المالك رافائيل بقول طوبيا عددهم في سفر

ميخائيل، جبرائيل، " :وهم، هم في التقليد اليهوديؤأسما محفوظةوال ،(15:12 طو" )أمام هللا

ي عقل التكلم عن هللا اآلب  ألنه ال ،ير مقبولغفهذا  ؛"رافائيل، سولاير، سيداكيل، سراتيال وأنانيل
بذلك  ألنها ؛ر هللا الكلمة غير المخلوقي ذك   م، وبعدهونأوال ، ثم يليه المالئكة المخلوقغير المخلوق 

 .هللا غير المخلوق توضع في منزلة

مجد  إلى شيري ،"العرش". "األرواح السبعة التي أمام عرشه" :(4) في اآلية يقول يوحناثم     
ي بين ه هذا وقول. ال ي رى ألنه ،"عرشه" :بقوله هللا اآلب إلىأشار يوحنا  وقد ه،لكوم   هسلطانو هللا

ألن الروح القدس  ؛ى منهوغير منفصل عنه، وهو ي عط   أن الروح القدس دائم الوجود مع هللا اآلب

ي أرسله أنا إليكم من ومتى جاء المعز" :يسوع لتالميذه الكلمة، كما قال -ى من اآلب باالبنعط  ي  
 (.21:15 يو) "اآلب روح الحق الذي من عند اآلب ينبثق

يسوع  قوله هذا يشير إلى. "األمين الشاهد ،من يسوع المسيح": يوحنايقول  (5)في اآلية و    

 بأمانةٍ  جاء ليشهد يسوع المسيح ألن ؛"البكر من األموات: "ألنه يقول عنه هنا ه،ناسوت في المسيح
 يو) "إلى العالم ألشهد للحق أتيتلهذا " :شهد على عهد بيالطس البنطي قائال   فقد ،لهيللحق اإل

ا قال ا، كم(34:12  يسوع المسيحكما أن (. 11:4 يو" )تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني" :أيض 

 دا، الذي هو إله تام في أقنوم له مجا بل إله وإنسان مع  ا مجرد  ا ليس إنسان  ، ألنه أيض  "أمين" هو
 كل مدة حياته وختم شهادته فهو جاء ليشهد بأمانة للحق اإللهي، الالهوت وضعة الناسوت

 .موته على الصليب وقيامتهو آالمه بواسطة

 البكرهو  ناسوته في المسيح يسوعن أل ؛"البكر من األموات" يسوع المسيح ل يوحنا عنوقد قا    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على أتى حاال    كما اأيض  ومعموديتة في نهر األردن،  ا على يسوع عندتي  آمثل حمامة  من السماء نازال   ظهر

 .ينالتالميذ بشكل ألسنة نارية في يوم الخمس

ثنان وقام بترجمتها ا. لقديم العبريهي أشهرالترجمات اليونانية للعهد ا" اليونانية لترجمة السبعينيةا" (4)

م، لهذا دعيت .ق 221ن من علماء اليهود تحت رعاية اإلمبراطور بطليموس فيالدلفيوس عام وسبعو

 وقد استشهد يسوع المسيح بآياتها، إما. يحفي أيام يسوع المس ستعملة  هي التي كانت م   لترجمةبالسبعينية، وهذه ا

 وحي الروح القدس، البشائر األربعحرفيا  أو حسب المعنى، كما استعملها الرسل الذين كتبوا العهد الجديد ب

 .نآباء الكنيسة األولو ارؤيا، وأيض  والرسائل وسفر ال
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قوة غريبة خارجة عنه، كإله بقوته الذاتية وليس بمن الموت  مات كإنسان وقام فهو .من األموات

 .ال يسود عليه الموت بعد ا إلى أبد الدهورقام لن يسود الموت على ناسوته بل هو باق حي    ماوبعد

أن المسيح بعدما أقامه هللا من بين األموات لن يموت ثانية ولن  ينلماع" :كما يقول بولس الرسول
من  نفسه هو الذين أقامهمليس كيسوع المسيح  ؛ ألن(8:1رو ) "سلطان عليه يكون للموت

، مثل ابن أرملة صرفة صيدون األنبياءوكذلك الذين أقامهم  ،ابن أرملة نايين والعازر مثل ،الموت

ا الذين أقامهم و إيليا النبي،الذي أقامه  ا ،التي أقامها بطرس مثل طابيثا ،رسلالأيض   وهؤالء جميع 
صار باكورة  يسوع المسيح يشير إلى أن ،"البكر من األموات" يوحنا قول كما أن. ماتوا من بعد

ستمرار العمل اإللهي وضمان نفاذه في المستقبل، أي في ااآلتية والخيرات األبدية، وإلى  الحياة

، (23:15 كور1) "المسيح باكورة ثم الذين في المسيح" :الرسول كما يقول بولس ،نهاية العالم
 .ه كل األعضاءتقوم معه وب اذلك أنه كما قام الرأس هكذا أيض  

ن مساواة بي  ي   قوله هذا. "رئيس ملوك األرض" :يسوع المسيح عن (5)في اآلية قول يوحنا ثم ي    

نيال النبي ايقول د كما ،اآلب هللا ،ه  و  ه  ي   هيختص بهذا اللقب في العهد القديم ألنه  ،بناآلب واال
 دا" )أنه يقيم عليها من يشاءفي مملكة الناس و سلطانالعلي  هلل إن" :لملك بابل بوحي الرب

" مملكتي ليست من هذا العالم" :يتفق مع قول يسوع عن نفسه لبيالطساللقب  أن هذاكما  .(21:5
في قول و .ان العالمفي المستقبل كدي   هيشير على األخص إلى وضع هذا هوقول ،(31:12 يو)

، يوجد تلميح إلى "وك األرضرئيس ملوالبكر من األموات  ،الشاهد األمين" (5)اآلية يوحنا في 

لي لمعتقدات اإليمان ، وفي هذا القول تحديد أو  ه في سيادتهارتفاعتة وقيامو يسوع المسيحآالم 
 .المسيحي الجوهري

 ، وردت"احبن  ي  الذي  " عبارة ".ناحب الذي ي  ... من يسوع المسيح" :(5)في اآلية يوحنا  يقول ثم    

 .في حالة الحاضرهو  "احبن  ي  "كلمة  وتصريف ،"τῶ ἀγαπῶντι ἡμᾶς" اليونانيفي النص 
عنا ليطهرنا من  بي فداء  يسلم نفسه للموت الصلأجلنا من بمعنى أن يسوع المسيح يحبنا حتى أنه 

وقد " :يوحنا قولي كما .لن يتوقف عن حبه لناأنه و ،من جنبه والماء المنسكبين دنس الخطايا بالدم

 كلمة ".λύσαντι ἡμᾶς" اليوناني في النص وردت ،"حررنا"مة كل ،"حررنا من خطايانا بدمه
"λύσαντι" هي من كلمة "λύω"  وتصريف ،"حرر"والتي تعني " حل"أو " فك"التي معناها 

"λύσαντι ἡμᾶς" بهذا التصريف يكون معنى . المستمر بالماضي ي حالة اسم فاعلف

عنا وقيامته، وهو لم يزل يحررنا من أن يسوع المسيح حررنا بدمه من الخطيئة بموته  ،"حررنا"
بنعمته  امتبررين مجان  " :كما يقول بولس الرسول ،نتوب إليه عنها الخطيئة حتى اآلن عندما

 .(24:3 رو) "بيسوع المسيحبالفداء 

ليية فييي ث  والمم ،فييي هييذا السييفر توجييد خلفييية ضييد اإلمبراطوريييات األرضييية المقاوميية للمسيييح    
يسيوع المسييح  إلى يوحنا لذا يشير ."ملك الملوك"الذي أعطى نفسه لقب تيانوس ماإلمبراطور دو

 .تيانوس مضطهد الكنيسةمملك على جميع الملوك بما فيهم دوي الذي، "رئيس ملوك األرض" بأنه
 

وَجَعَلَنَا مُلُوكًا وَكَهَنَةً لِلّٰهِ أَبِيهِ، لَـهُ ٱلْمَْْـدُ وَٱلسُّـلْطَانُ إِلَـى أَبَـدِ  -6

 .آمِينَ. ٱآلبِدِينَ
 

موسى ل يقول الربفي العهد القديم . "هلل أبيه وكهنة   اجعلنا ملوك  و" :يقول يوحنا (1)في اآلية     

وأنتم تكونون لي مملكة كهنة ... هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل" :في بني إسرائيل
رموا  لكنهم ألجل عدم إيمانهم بيسوع المسيح وصلبهم ،(1-3:18 خر" )وأمة مقدسة له فقد ح 

وانتقل هذا  ،"النبوة"و" الكهنوت"و" الم لك: "هي التي قبال   حصلوا عليها قد مواهب هللا التي كانوا



- 18 - 

 

وأصبحوا كلهم   ،بدمه هممن خطايا همرحر  و ، الذين أحبهمإلى المؤمنين بيسوع المسيح الوعد

اآلب هلل كهنة  
(2)

في  ، يوجد"إلى أبد اآلبدين انالمجد والسلطله " :يسوع المسيحعن  بقول يوحنا .

ان يسوع المسيح ليس اآلن فقط بل يخص  كما  ،اآلب ان هللايخص  " السلطان"و" المجد" .تسبيح
 ."آمين" :بقوله( 1) يختم يوحنا اآليةثم  ."أبد"هي جمع كلمة " آبدين"كلمة  ،"اآلبدينإلى أبد "

بال شك  هكذا سيكون احق   ، أي "احق   " ومعناها ،"אמן"التي هي  ،هي عبرية األصل" آمين"كلمة 

كما تكتب بالعبرية  في النص اليوناني هنا كلمةال هذه وقد ك تبت .، كما سبق القولوال محالة
 ."آمين"بحروف عربية في الترجمة العربية  ك تبت كما ،"ἀμήν"بحروف يونانية 

رضية المقاومة للمسيح توجد خلفية ضد اإلمبراطوريات األ( 5 اآلية)كما في  (1)في اآلية     

ألنه  هما ليسوع المسيح،" المجد والسلطان"ن إقول يوحنا ب ،والممثلة في اإلمبراطور دومتيانوس
" المجد"، فالذي له "إمبراطورية"قريبة من كلمة " سلطان"كلمة ( الرومانية)اللغة الالتينية  في

 الرومانيمبراطور اإل وليس ،"رئيس ملوك األرض"هو يسوع المسيح " اإلمبراطورية"و

 .تيانوس مضطهد الكنيسةمدو
 

كُلُّ عَيْنٍ وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُ  اهُ رَ تَ وَ ٱلسَّحَابِ،  عَلَىهُوَذَا يَأْتِي  -7

 .آمِينَ  ،نَعَمْ . عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱألَرْضِ 
 

 اآليةفي  هنا اآليات السابقة،لكنائس السبع عمل يسوع المسيح الخالصي في لبعد أن ب ي ن يوحنا     

 يسوع المسيح كقاض   الذي هو عمل ،يذكر الموضوع الرئيسي الذي يدور حوله سفر الرؤيا( 4)

كلمة  ؛أخروية توجد نظرةفي هذا القول  ."هوذا يأتي مع السحاب" :عنه بقوله ،في مجيئه الثاني
 فر الرؤيا تعني ما هو متعلقأخروية س، و(اإسخاتولوجي) "Εσχατολογία" اليونانيةب" أخروية"

 ."يأتي"بل قال " سيأتي"نه إيوحنا لم يقل عنه ألن ؛ بالعالم اآلتي وبمصير اإلنسان ما بعد الموت

، وبهم لجميع المؤمنين به، أن وذلك كما في الصالة الربانية التي علمها يسوع المسيح لتالميذه
على األرض بالمجيء األول  ىتأكوت ألن المل .(10:1 مت) "ملكوتك ليأت  " :وا قائلينيصل  

وكل مسيحي  بمؤمنيها لذلك على كل كنيسة ،يسوع المسيح بالجسد وسيكتمل في مجيئه الثانيل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي يتأصل في كيانه نفسه ويجعل منه الوسيط  ال يجب الخلط بين كهنوت يسوع المسيح ابن هللا الحقيقي( 2)

بتقدمة ذبيحته وبخدمة  افيسوع يظهر كاهن  . إذ هو في الوقت نفسه إنسان حقيقي وابن هللا الحقيقي ،المثالي

 االذي قرب ذاته ذبيحتة  مرة  واحدة  في الزمن، ذبيحة  مثالية  عمال  كهنوتي  بصفته الكاهن األوحد واألبدي  الكلمة،

 ،"أبانا"اآلب  هللا ينادوا أن ينلمسيحيألنه كما ال يمكن ل لمسيحي؛والخلط بين كهنوت الشعب ا. بكامل المعنى

ألن المسيح هو ابن هللا  ته؛تحت عباء ي اوا للمسيح ومنضبن  أ المسيح، بالروح القدس إن لم يكنم يسوع كما عل  

هلل اآلب  أن يكونوا كهنة   يينلمسيحيلال يمكن  اهكذا أيض  . هلل اآلب بالتبني اءبنا وابه يكون ونالمسيحيوالطبيعة ب

من كهنوت يسوع المسيح، وذلك بإشراك يسوع لهم في كهنوته، وذلك عندما ي قدمون  اإن لم يكن كهنوتهم مستمد   

. ذبيحة حية"، أي كمشاركة في كهنوت الكاهن األوحد، وذلك بتقديم أجسادهم ا طقسية  الحياة المسيحية باعتباره

 (.1:12رو " )فهذه هي عبادتنا العقلية. مرضية عند هللا. مقدسة
الذي يناله من تكرسوا  د من الرب يسوع المسيح،م  ست  ، الم  "الكهنوت الملوكي"أنه ال يجدر الخلط بين  كما    

فر   الذي يناله جميع  "الكهنوت العام"وبين  .ذات امتيازات ، والذي ال ي شكل طبقة  ر الكهنوتزين للخدمة بسم 

ن لملك يبلبسهم المسيح يصبحون منتسبدين ألن المعم   .ن بسر المعمودية المقدسة وسر الميرون المقدسيالمؤمن

ل في خدمة سر المعمودية ي رت   كما ذلك ؛وكهنة هلل اوي جعلوا ملوك   ،الملوك ورب األرباب رئيس الكهنة األعظم

كما أن على الذين ينالون . «عتمدتم المسيح قد لبستماالمسيح  أنتم الذين في» :ةالكنيسة األرثوذكسي في طقس

، واتهم ذبيحة حية روحية بتسلطهم على أهوائهم المعابةذتقديم  الكهنوت العام والذين ينالون الكهنوت الملوكي

 .وته يتطلب العمل بجهاد واجتهادألن حفاظ كل منهم على كهن
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ألن الحضور األول ليسوع  ؛يعيشوا في حالة ترقب لملكوت هللا أوال  وقبل كل شيءحقيقي أن 

ا بالسكون والصمت والتواضع وغير المسيح، أي تجسده ووالدته من العذراء مريم، كان مصحوب  

أما في (. 40-31:1 قض) ةز  وكالمطر على الج   محسوس أشبه بالندى الذي ينحدر على األرض
 .للدينونة بمظاهر مجد أبيه اآلب وجالله بل سيكون عالنية   ،فلن يكون هكذاله الحضور الثاني 

الرب للدينونة،  إلى حضور يشير" السحاب" ."السحاب على يأتي هوذا: "عنه ثم يقول يوحنا    

ألرض ويبصرون ابن وتنوح جميع قبائل ا" :بقوله ،كما أشار يسوع نفسه عن مجيئه الثاني
إلى  يشير" السحاب"كما أن (. 30:24 مت) "بقوة ومجد كثير السماء ا على سحاباإلنسان آتي  

 كنت" :هلوقب في رؤياه، نيال النبياابن اإلنسان، كما رآه د ،المركبة والهيئة التي يأتي بها المسيح

 (.13:4 دا" )قديم األيام أرى في رؤى الليل وإذ مع سحاب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى
أقول لكم من  اوأيض  " :، بقولهبأنه هو ابن اإلنسانوقد أشار يسوع المسيح إلى نفسه لرئيس الكهنة 

 (.14:21مت " )على سحاب الهواء اعن يمين القوة وآتي   ااآلن تبصرون ابن اإلنسان جالس  

جميع  وينوح عليه ،طعنوه وتراه كل عين والذين" :هنا يسوع المسيح يوحنا عن قولكما ي    
الذي هو من  عنه، في العهد القديم( هللا اآلب) ه  و  ه  ي   يشير إلى تحقق قول قوله هذا. "قبائل األرض

النعمة  روح وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم" ،هو ابن اإلنسانالذي بيت داود و
 زك) "رض عشائر عشائروتنوح األ... والتضرعات فينظرون إلى الذي طعنوه وينوحون عليه

-10:12) من سفر زكريا النبي يجمع بين ما جاء في كل  هو  بقوله هذا هكما أن(. 10:12-12

هذه صورة سرية ليسوع المسيح في . ن أعالهي، المذكور(30:24)جيلي وبشارة متى ااٍلن( 12
 الجلدات مل آثارد بعد قيامته من بين األموات الحاج  م  ، بجسده الم  بهذه الهيئة مجيئه الثاني

ن والمسامير الطعناتو  .سيراه الجميع ليدين عشائر وقبائل األرض ،بها على الصليب التي ب ج 

 .ن الذين أماتوهيالروماني ، وإلىقاتلوه الذين طلبوا صلبه اليهود يشير إلى ،"الذين طعنوه" :قوله
فالذين  .تي تصاحب الدينونةسات األليمة الهو إشارة إلى اإلحساو ،اليأس والندمهو  ،"وحالن  "و

فون اإليمان القويم والذين يضطهدون الكنيسة ومؤمنيها، والذين ي حر   طعنوه، والذين رفضوه،

كأنما و. ليدينهم سيبكون وينوحون ألنه آتٍ  همبه، هؤالء جميع نيالمؤمن اأيض   ضلوا لو أمكنهملي  
 .اآلن وأنتم ستبكون يسوع المسيح آتٍ أنتم الذين طعنتموه وتضطهدونا إن  هنا، يوحنا يريد القول

 "ναί"لكلمة  هي ترجمةعربية ال" نعم"كلمة  ."آمين. نعم" :اآلية يقول يوحنا هذه في نهاية    

 كتبت بحرف عربي عربيةال "آمين"وكلمة  ."حق  ا"والتي تعني  التي وردت في النص اليوناني

 "אמן"العبرية  حرف يوناني للكلمةالمكتوبة ب التي وردت في النص اليوناني "ἀμήν" لكلمة

هنا  ."أنه سيكون بال شك وال محالة"يعني ، "آمين. نعم" :فهذا القول ليوحنا ."احق   "والتي تعني 

في توقع  يونانيين، هما كانوا أم يهود   ،أبناء الكنيسة ن جميعأيؤكد يوحنا ( 4 اآلية)كما في 

 .الثاني للمسيحيء نتظار للمجاو
 

ٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي  ،إلِلَهُ ٱ ٱألَلِفُ وَٱلْيَاءُ، يَقُولُ ٱلرَّبُّ أَنَا هُوَ  -8

 .يَأْتِي، ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 
 

يسوع "هو  ،"يقول الرب اإلله، األلف والياءأنا هو " :والقائل (2) اآليةفي المتكلم هنا     

 Ἐγώ εἰμι" ورد في النص اليوناني قوله هذا .(5) اآليةالمذكور في  ،"الشاهد األمين ،المسيح

τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, λέγει κύριος ὁ θεός" . والياء األلف"عبارة في"
(8)

 "والياءاأللف " ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 =هكذا يقول " :القائلاآلب،  هللا ،(יהוה) ه  و  ه  ي   تشير إلى ،"والياء األلفأنا هو " عبارة ؛لعهد القديما في( 8)
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حرفين في هما ترجمة عربية ألول وآخر اللذان  ،وآخر حرفين في األبجدية العربيةهما أول 

ن وردا في الذلا (Ω ""[ωμέγα( "omegha]"و(Α "["ἄλφα "(alfa ]"األبجدية اليونانية 

حرفين في األبجدية العبرية  وآخر ترجمة يونانية ألول ا بدورهماأيض   ن هماالذلا، والنص اليوناني

هو تعبير  "(تاو) תو (ألف) א" تعبير وألن .(تاو) "ת"و (ألف)" א" اللذان هما الكالسيكية،

 ،"األول واآلخر"عني ي وما بالنسبة للفكر اليهودي فهأ ين،لليوناني اعني شيئ  يكن يلم ف عبراني

"الكلية"عني وي( اآلب هللا) ه  و  ه  ي   شير إلىوالذي ي
(10)

أما في سفر  .هو كل شيء ه  و  ه  ي   أن بمعنى ،

كما يقول عن نفسه هنا، والذي " ([أوميجا)" Ω"] والياء [(ألفا)" Α"] األلف" هو المسيحف الرؤيا
، "أنا هو األلف والياء البداية والنهاية": (1:21رؤ )في  كما يقول، "ة والنهايةالبداي"يعني أنه 

يشير إلى  (2) اآليةفي فقوله هذا . "واآلخر األول أنا هو" :(14)اآلية  في كما يقول ألنه هو

ا شيري هذا قوله كما أن. نهاية لهأنه ال أي  ته،أبدي وإلى ،موجود قبل الدهور أنه أي ته،أزلي  أيض 
 الكلمة -المسيحبصفته  ،لروح القدسلالجوهر لآلب وفي  ابصفة كونه مساوي   في مجد الهوته، يهإل

(ὁ λόγος) له وال نهايةموجود على الدوام وال بداية ال لهاإلرب ال
(11)

قول يوحنا في بداية يكما  ،

كما  .(1:1 يو)" والكلمه كان عند هللا وكان الكلمة هللا (ὁ λόγος) الكلمةفي البدء كان " :بشارته
ا شير، ي"الكائن والذي كان والذي يأتي"هنا عن نفسه  المسيح قولإن   قيل كما ،هللا اآلب إلى أيض 

 :بقوله بتعبيٍر آخر،يسوع المسيح تخص  التي هذه العبارة وقد ذكر بولس الرسول .(4)في اآلية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إش) "أنا األول واآلخر. أنا هو": والقائل، (1:44 إش" )وال إله غيريأنا األول وأنا اآلخر  .أنا هو ...الرب

باألقانيم  تليق باهلل الواحد المثلث األقانيم، أي" ف والياءأنا هو األل" فإن عبارة ؛العهد الجديدأما في  (.12:42

تخص " الخواص الطبيعية والجوهرية"ذلك أن  .ىا بكل أقنوم على حدا، كما تليق أيض  الثالثة مجتمعة مع  

ذلك بعكس . ال تختص بأقنوم دون آخروكل أقنوم من الثالثة بمفرده،  اتخص أيض  ، كما ااألقانيم الثالثة مع  

ال " اآلب" مثال ذلك أن ؛وال يشترك فيها أقنوم آخر ،تختص بكل واحد من األقانيم التي "اص األقنوميةالخو"

ا اوال والد   اال يسمى أب  " االبن"و ،ا وال معلوال  ألحدا وال منبثق  ا وال روح  ا وال مولود  ى ابن  سم  ي   ا وال باثق   وال روح 

ا اوال والد   أب ا وال ابن اال يسمى " الروح القدس" ، كما أناوال منبثق    "اآلب"، ألن هذه األسماء .اباثق  وال  وال مولود 

 .ختالطا للتشويش واالألقانيم الثالثة المقدسة عن بعضها دفع  از تمي   ،"الروح القدس"و "االبن"و
رادة إسأل ت   تخاذ أي قرار في األمور الكهنوتية أو السياسية القومية أناعند اليهود عادة، أنه قبل  تكان (10)

قدمون عليه، وكان ذلك يتم بأن يدخل رؤساء الكهنة إلى الهيكل ويجرون القرعة المقدسة باستخدام هللا فيما هم م  

، "أنوار"ومعناه بالعربية " תמים"، بالعبرية "تميم"بيضاء تسمى الحصاة ال .حصاة بيضاء وحصاة سوداء

سوداء تسمى الحصاة الو .حرف األبجدية العبريةالذي هو آخر أ (ת) "تاو"وأول أحرف هذا االسم هو 

الذي هو أول ( א) "ألف"وأول أحرف هذا االسم هو  ،"كماالت"ومعناه بالعربية  "אּורים" بالعبرية ،"أوريم"

لذلك كان . رشاد الذي يأتي من هللاسمين يدالن على نور وكمال اإلوي حتمل أن اال. أحرف األبجدية العبرية

، يستخدمون حصاتين واحدة بيضاء رادة هللا الكليةإ ةعرفمصيرية، ولم خاذ أي قراراتالعبرانيون قبل ات

، أما إن كانت الحصاة "نعم"فهذا يعني ( تميم)إن كانت الحصاة البيضاء ، فسحب قرعةوواحدة سوداء وت

  ".ال"فهذا يعني ( أوريم)السوداء 

أول  "Αألفا "  يق إال باالبن وبيانه أن حرفهناك معنى آخر ال يل» :يقول أنثيموس بطريرك أورشليم (11)

آخر الحروف المذكورة فهو  "Ωأوميجا "وأما الحرف  .(أي غير مركب)حروف الهجاء اليونانية هو بسيط 

وهذا مما يشير إلى أن االبن  ،يوجدان فيه كالهما تامين وغير مختلطين وال متغيرين "ΟΟ"مركب من حرفين 

في أقنوم واحد الطبيعتين وحفظ ا تخذ ناسوت  اعلى أنه في آخر األزمنة قد . اا بسيط  ه  الوحيد كان قبل كل الدهور إل

ا هو البداية األزلية والنهاية نه بصفة كونه إله  إوجملة القول . وال تغير نفصال وبال تشويشااإللهية والبشرية بال 

موجود على  ألنه كإله ،"ي كان واآلتيالكائن والذ"نه هو إومن ثم فبحق قيل عنه هنا . األبدية لجميع الكائنات

 يو" )كان في البدء عند هللا" :ألنه على حد قول اإلنجيل "كان"نه إوقد قيل عنه . الدوام وال بداية وال نهاية

وهو . ا ليدين األحياء واألمواتأيض   "سيأتي"و .ألنه قد أتى بالجسد إلى األرض "اآلتي"نه إوقيل عنه . (2:1

 .«نفسه الضابط الكل
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 (.5:2عب " )األبدواليوم وإلى يسوع المسيح هو هو أمس ا "

اليوناني قوله هذا ورد في النص  ،"شيء القادر على كل" :عن نفسههنا  يسوع المسيح ثم يقول    

"ὁ παντοκράτωρ"، ا عنييو الكلمة  وهذه ."المالك على كل شيء"و "الضابط الكل" أيض 

 "יהוה צבאות" تصرف وحرية للكلمة العبريةهي ترجمة ب "ὁ παντοκράτωρ" اليونانية
 رب  " :كما ذ كر في سفر إشعياء ،"إله  القوات"أو  "الجنود ربْ "ْالتيْمعناها (َصَباُووتْْ َيْهَوهْْ)

 (.4:45مز " )رب  القوات معنا" :، وفي سفرالمزامير(3:1إش ) "الجنود مجده ملء األرض

ي ه "مبراطورإ"في اللغة اليونانية كلمة ؛ ألن ستوجد خلفية ضد اإلمبراطور دومتيانوهنا     

Αυτοκράτωρ"" (Aftokrator) أما المسيح  ؛"الذي الم لك بيده"أو ،"الذي عنده الم لك"ي وتعن
 فهو ،(1 اآلية" )السلطان"و" المجد"الذي له و (5اآلية )" رئيس ملوك األرض" والذي ه

"Παντοκράτωρ "Pandokrator) )بما فيهم " الضابط الكل"و" يءالمالك على كل ش" أي

 ".الذي عنده الم لك"تيانوس مضطهد الكنيسة ممبراطور دواإل
 

 فِي رِ بْ والصَ  مَلَكُوتِ والأَخُوكُمْ وَشَرِيكُكُمْ فِي ٱلضِّيقَةِ  ،أَنَا يُوحَنَّا -9

كُنْتُ فِي ٱلَْْزِيرَةِ ٱلَّتِي تُدْعَى بَطْمُسَ مِنْ أَجْلِ كَلِمَةِ  ،يَسُوعِ 

 .مِنْ أَجْلِ شَهَادَةِ يَسُوعَ ٱللهِ وَ 
 

كأحد  ،الكنائس السبع ،أقطار المسكونةإلى جميع المسيحيين في  م يوحنا نفسهقد   (1 اآلية) في    
في ... أنا يوحنا أخوكم" :بقوله ،أخ لهم يقدم نفسه لهم على أنه  (8)هنا في اآلية و. األنبياء

، فهو أخوهم ليس فقط في ئ هذا السفر، بصورة تكشف رقة وحنان الكاتب نحو قار"يسوع

ضطه د م   أنه ، يشير إلى"في يسوع... وشريككم في الضيقة"  :قولهب. ا في يسوعالجسد، بل أيض  
في آالم واالضطهادات  في يشارك الكنيسة ومؤمنيهاإنه  إال ليسوع مع أنه التلميذ الحبيب، ومثلهم

في  الصبرو ملكوتال ...وشريككم في" :قولثم ي. همن أجل الشهادة ل ،حتى الصلب مربهم وسيده

 καὶ βασιλείᾳ καὶ" في النص اليوناني تورد "في يسوع الصبرو ملكوتوال" عبارة ،"يسوع
ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ ."شتركي ألنه ؛ملكوتال فيشريكهم  اهو أيض   أنه يشير إلى قوله هذا 

ناله كل من يتحملون لكوت يموهذا ال ،في سيادة يسوع المسيح المنتصر على الموت وقواه معهم

ا عليهمواته، حتى نهاية حي المحن والتجارب بأمانة معهم حمليت هوف. الضيقات بصبر أن  هم أيض 
. إلههم وربهم ألنهم بصبرهم يتشبهون بصبره من أجل ؛فوا كما ن في هو نفسهوإن ن   يصبروا

 أو فوان  دوا أو ه  اضط   إن ،ةحتى النهاي في صبر المسيحيين على الثبات ثحنا في هذه اآلية يحفيو

 (.18:21لو " )بصبركم اقتنوا أنفسكم" :، كما يقول يسوع المسيحاستشهدوا من أجل يسوع
، وكان ذلك نحو عام تيانوسماإلمبراطور دو من الذي ن في إليه بأمر يذكر يوحنا المكانثم     

نفيه إلى تلك الجزيرةيوضح سبب  كما. "م سط  دعى ب  كنت في الجزيرة التي ت  " :هقولم، ب85
(12)

 

 يسوع المسيحب عني أنه نفي بسبب الكرازة والتبشيروهذا ي ،"من أجل كلمة هللا: "أوال  بالقول، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيجة على شاطئ آسيا الصغرى الجنوبي للغرب، في األرخبيل  بحر في ،كانت منفى ،"ب ط م س" جزيرة( 12)

 األصحاحان)حيث الكنائس السبع المذكورة في سفر الرؤيا التي وجه إليها المسيح رسائله السبع  الرومي،

ميال  وأرضها  25رى واسمها اآلن باتينو محيطها نحو سيا الصغميال  من شاطئ أ   24 ب عدوهي على  (.3و2

 ذهب. جدبة وفي بعض جبالها كهف يقول سكان الجزيرة أنه كان مسكن يوحنا أيام نفيه إليها صخرية جبلية

وفي القرن العاشر الميالدي اإلمبراطور  م81أو  85 عامالمفسرون إلى أنه نفي بأمر دوميتيانس كثير من 

على اسم القديس  اسس فيها دير  ؤرسل القديس خريستوذولس البطموسي إلى الجزيرة ليأنيسوفورس فوكليس أ

 = ويعتبر هذا الدير القديم من أكبر المراكز التي تحوي .العاصمة التاريخية للجزيرة" كورا"يوحنا في مدينة 
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ومن : "اثاني  . له، لحياته وآالمه وصلبه وموته ودفنه وقيامته من بين األموات معاينا   هو الذي كان

، "καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ" النص اليوناني العبارة وردت في  هذه ،"أجل شهادة يسوع

بدأت تأخذ معنى  يوحنا عندهنا البشارة  ".شهادة دم ليسوع" شهادة يسوع نفسه، أي عنيوهذا ي
كان  نهإ هنا يقول فيوحنا. عذاباته وطعنه وصلبه وموتههي ي الشهادة بالدم بالنسبة ليسوع، الت

ا رخب  شهد و يسوع ، وأنيسوعلحياة  امعاين    ،شهادته هذه هلل أبيه اقدم  وم ،على الصليب هبموت أيض 

 :وقد قال يوحنا. ، شهادة محبة، شهادة طاعة حتى موت الصليب بالجسد اآلبعالن هللإشهادة 
المسيح، وع يسهو اسم ناسوت " يسوع"ألن االسم  ؛"المسيحشهادة " :ولم يقل ،"شهادة يسوع"

 .بالالهوت وليسالناسوت هو بوموته  هصلب ؤكد أنلي
 

كُنْتُ فِي ٱلرُّوحِ فِي يَوْمِ ٱلرَّبِّ وَسَمِعْتُ وَرَائِي صَوْتًا عَظِيمًا  -11

 .كَصَوْتِ بُوقٍ 
 

 وهو في قوله هذا. هو الروح القدسهنا  "روحال" ."كنت في الروح" :يقول (10) في اآلية    
 التعبير نفسهو  حالته هذه،كان عليها، وتعبيره هذا الذي يستعمله في وصف  يصف الحالة التي

روح  أن على للداللةو هم،ا الحالة التي كانوا عليها في رؤاليصفو أنبياء العهد القديم الذي يستعمله

هم هي من هللا ؤاعلى أن ر للداللةوكذلك  .أنهم شعروا بنشوة حضور هللاعلى و الرب حل عليهم،
فيها، ما ي رى وما ي سمع، هو  من عالم الحس بل كل شيء  فيها شيء يسل همرؤاأن و ،روحبال

ر   " :حزقيال النبييقول كما  .الروح من عملروحي  في حرارة  افحملني الروح وأخذني فذهبت م 

أنا كنت في " :الرسول بطرسوكما يقول  (.14:3حز " )شديدة ويد الرب كانت علي  . روحي
زكريا أما  (.4-5:11 أع" )...قائال  لي اوسمعت صوت  ... فرأيت في غيبة رؤيا مدينة يافا أصلي

فرجع المالك الذي كلمني وأيقظني كرجل أ وقظ من " :بقوله ،ي أكثرحس   النبي فيصفها بشكلٍ 

وبموجب هذه الحالة تنقطع عالقة (. 2و1:4زك " )فقلت قد نظرت. وقال لي ماذا ترى. نومه
مع  روحيةٍ  بأحاسيسه في عالقةٍ  الكنه يظل محتفظ   ،حوله من األمور المادية عما ،اإلنسان بالعالم

 .كأحد أنبياء العهد القديم قدم يوحنا نفسهو سبق (1)في اآلية  .هللا

 قوله هذا. "يوم الرب"في العهد الجديد  ي ذك ر ألول مرةهنا  ،"في يوم الرب" :يوحنا قوليثم     
في يوم "العربية بالحرفي  ومعناه ،"ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ" النص اليوناني في ورد

"األحد
(13)

مت إلى العربية   "κυριακῇ"اليونانية كلمة ألن ال ،"في يوم الرب"، وقد ت رج 
(kiriaky ) كلمةالمشتقة من  "األحد"التي معناها بالعربية "κυριὁς( "kirios) معناها  التي

 ، كما قيل"يوم الدينونة"، كان بالنسبة لألنبياء "وهيوم يه"، أو"يوم الرب"في العهد القديم ". رب"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبحسب القانون  .تحولت جزيرة بطمس إلى جزيرة رهبانيةوفيما بعد . مخطوطات على الصعيد األرثوذكسي

 .مثلها مثل جبل آثوس الرهباني المقدس ،و فيهاه  وغير مسموح بإقامة دور ل   امقدس   االيوناني تعتبر الجزيرة مكان  
هو أول أيام  "يوم األحد"و ،سبوعآخر أيام األهو اليوم السابع " يوم السبت" العبري بحسب التقويم( 13)

ل لألسبوع السابق له" اليوم الثامن"سبوع الجديد بهذا يكون هو األ كم  وهذا اليوم هو الذي الذي فيه قام . الم 

ا من بين األموات، كما جاء في اإلنجيل أن المريمات، مريم المجدلية ومريم األخرى، ذهبن  يسوع المسيح فجر 

نكما تطلبان أ فإني أعلم. للمرأتين ال تخافا أنتما( المالك)وقال  ...سبوعبعد السبت عند فجر أول األ" إلى القبر

أول األسبوع، " يوم األحد"، "اليوم الثامن"فـ (.1-1:22 مت" )ليس هو ههنا ألنه قام كما قال. يسوع المصلوب

، يشير "اليوم الثامن"الذي فيه قام يسوع المسيح من بين األموات، لذا فإن " يوم الرب"أو " أحد الفصح"هو 

 يوم األحد" س مي وقد ،إلى الحياة الدهرية، ويرمز أخروي رقمفي الكنيسة هو ( 2)والرقم . يامةإلى الق

 اللحياة الليتورجي ا، وهذا مهم جد   "فصح"و" يوم قيامة"هو " يوم أحد"، ذلك أن كل "يوم الرب"بـ "سبوعياأل

رة الس  اآلحاد في صال الكنيسة في أيامففي (. الكنسية الصلوات الجماعية) الكنسية رالس  " ،ح   = قبل وقت هو "ح 
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األرض خراب ا  يوم الرب قادم قاسي ا بسخط وحمو غضب ليجعلهوذا "بوحي الرب إلشعياء النبي 

هو يوم قيامة الرب يسوع  ،"يوم الرب"أما في المسيحية فإن (. 8:13إش " )ويبيد منها خطاياها

جده في المخطوطات القديمة األولى في ن وهذا، "الفصح المسيحي يوم المسيح من بين األموات،
 .الكنيسة

يشير إلى أن المتكلم معه هو  هذاو ،"اعظيم   افسمعت ورائي صوت  " :يوحنا قولي بعد ذلك    

نه أن يقول إ وألنه ال يستطيع ؛(13) كما سيتبي ن في االية ،لوهيتهإفي مجد  -هللا الكلمة -المسيح
ع  حزقيال النبيمثل  ذلك. هوراءصوت المع نه سقال إ لوهيتهإفي مجد  سمع المسيح الذي لم يستط 

ثم حملني روح فسمعت خلفي صوت رعد عظيم مبارك " :فقال، ه  و  ه  ي  نه سمع صوت هللا، القول إ

" صوت البوق" ."كصوت بوق" :ن هذا صوتهنا ع يوحنا قوليكما  .(12:3حز " )مجد الرب
نزل الرب على جبل سيناء كان  كما حدث عندما، ه  و  ه  ي  على حضور  لةدال هو العهد القديم في

فكان صوت البوق يزداد " ،ه  و  ه  ي   صوت يشير إلىه أن كما .(11:18 خر)شديد  صوت بوق

أن و ،الدينونةوكذلك هو داللة على  (.18:18 خر) "وموسى يتكلم وهللا يجيبه بصوتٍ  اجد    اإشتداد  
بوق  بأبواق من معدن وبصوت " :، بقولهبيأعلن داود الن كما، "ك الملوكمل"هو  اآلتي ليدين

أما في العهد الجديد فإن . (8-1:84 مز" )ليدين األرض نه آتٍ إ ...الملك الرب .القرن هللوا
" εσχατολογική"باليونانية " أخروي"، كلمة هو صوت أخروي "صوت البوق"

(eskhaloghiky)،  ي مجده للدينونةف مجيئه وداللة على ،يسوع المسيحل الثاني ءالمجيبيختص. 

كما يقول  ،سيدعو األموات الذي( 5 اآلية)قدرة يسوع المسيح البكر من األموات على  يدل وكذلك
ألن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس المالئكة وبوق هللا سوف ينزل من السماء ": بولس الرسول

 .(11:4 تس1" )في المسيح سيقومون أوال   واألموات

 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ب أن ت   ،(1-1:22 مت)الذي قام  فيه يسوع المسيح من بين األموات  الفجر يسوع صلوات تختص بقيامة قرأ ر 

 قيامة يسوع المسيح وظهوراته من بعدالخاصة بنجيلية اإل ؛ وكذلك المقاطعته من بعد قيامتهالمسيح وظهورا

إذ » :نجيلية يقرأ مباشرة  اإل ذه المقاطعه هذه الظهورات هي ظهورات لقيامة يسوع المسيح، لذلك بعد، وقيامته

 لرب يسوع المسيح من بين األموات،لقيامة ا ة  رك  ذ  ت   كذلك ألنه في كل يوم أحد يصير. «قد رأينا قيامة المسيح

 الرب يسوع بقيامة" اعتراف"و" إخبار"و" استحضار"، أي "استذكار" أنه في كل يوم أحد يصير بمعنى

لهذا في يوم  .ألن الذكرى هي ذكر الشيء بعد نسيانه للقيامة،" ذكرى" يصير ؛ والالمسيح من بين األموات

يا من » :القولختم القداس اإللهي ب، وي  «صار الخالص للعالماليوم » :لت  ر  ي   مباشرة   األحد وقبل القداس اإللهي

كل . لقيامة يسوع المسيح ستحضاروا كون ظهوراتتكل قداس إلهي  كما أن في. «قام من بين األموات

إن كان لمريم أو  ،ظهورات يسوع المسيح عبر التاريخ من بعد صلبه وموته ودفنه وقيامته هي ظهورات قيامة

ألنه ال يمكن رؤية المسيح قبل التجسد، بل  ؛أو في المستقبل هذا ذه أو ألي قديس آخر ظهر له حتى يومنالتالمي

بجسده  اومحتفظ   ايزال متجسد   خم بالجروح، وهو الت  المسيح القائم من بين األموات بجسده الم   رى يسوعي  

من أول يوم القيامة حتى  كتمال وتتابعاألنه يوجد  ؛بنفس هذا المظهر يظهر وسيستمر ظهورهو ،االممجد دائم  

سيح لبولس الرسول هو آخر ظهور ن ظهور يسوع المإيقول  األرثوذكسية أي الهوت الكنيسة وال تقبل. النهاية

ن يوم كان المسيحيون األوائل يسموو .حاضر فيها يسوع المسيحو ،وحاضرة األن الكنيسة مستمرة دائم   ؛له

 منتصف وا فيكانألنهم  ،κυριακῇ ἡμέρᾳ" (kiriaky eimera)" اليونانيةب ،"يوم الرب"بـ" أحد الفصح"

حتى ( سهرانية)ليلة أحد الفصح ينتظرون مجيء يسوع المسيح، لذلك كانوا يقيمون الصلوات طوال ليلة الفصح 

 14ه يوم حت ف ل ببعد الفصح اليهودي الذي ي  ( نيسان)أبريل  11وكان ي حت ف ل به يوم . ال يأتي الرب وهم نيام

 (.نيسان)أبريل 
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11-  ً ، إِلَى ٱلسَّبْعِ ٱلْكَنَائِسِ  هُ فِي كِتَابٍ وَأَرْسِلَ  هُ وَٱلَّذِي تَرَاهُ ٱكْتُبْ  :قَائاِل

فِي أَفَسُسَ وَفِي سِمِيرْنَا وَفِي بَرْغَامُسَ وَفِي ثِيَاتِيرَا  الَّتِي

 .وَفِي سَارْدِسَ وَفِي فِيالَدَلْفِيَا وَ فِي الَوُدِكِيَّةَ 
 

لهكتبه في كتاب واالذي تراه : قائال  " :يقول يوحنا أنه سمع المسيح( 11)في اآلية      إلى  أرس 
، التي كتبت قبل سفر والرسائلالبشائر األربع  إلى جانب هاقرأ فيكي ي   ، ذلك"السبع الكنائس

: قائال  "عبارة  .وبكل ما جاء فيهسفر الرؤيا  على قدسية وصحة المسيحد من يتأكوهذا  الرؤيا،

 السبع". "λεγούσης, ὃ βλέπεις γράψον" النص اليوناني وردت في ،"كتبهاالذي تراه 
شير إلى كمال الكنائس في جميع أنحاء العالم وإلى توكما قيل إنها  ،(4)ذ كرت في اآلية  "الكنائس

الدهر  ل في هذاز  والتي لم ت   ،في كل زمان ومكان في جميع أقطار المسكونة مجتمعات المسيحيين

 .ن الرقم سبعة يشير إلى الملء والكمالأل ؛األسبوعي الحاضر
سيا الصغرىفي أ  ، والتي هي "الكنائس السبع"ثم يذكر المسيح هنا أسماء     

(14)
 ظ أنالح  من الم  . 

 الكنائس ا، بل ذ كر بترتب جغرافي بحسب موقعلم ي ذكر عشوائي    ةرومذكال الكنائس أسماءترتيب 
تظهر  الترتيب وهي بهذا. من أفسس ثم العودة إليها اتجاه عقارب الساعة، بدء  افي  ةٍ دائري بطريقةٍ 

كان بولس الرسول يقوم بزيارته التفقدية لكنائس و ،للكنائس المذكورة تفقديةٍ  رعائيةٍ  أسقفيةٍ  كجولةٍ 

هذه وقد طلب المسيح من يوحنا أن يكتب رسائل إلى  .ا نفس الترتيب المذكورآسيا الصغرى متبع  
نين آسيا الصغرىالكنائس الواقعة في  ح   من أي اليهود الذين ،ألنها تعاني من يهود الشتات الم تمس 

كما . ، والذين خلطوا اإليمان المسيحي بالمعتقدات اليهوديةخارج فلسطين الذين أصبحوا مسيحيين

نينمن الوثنيين الم تمس  تعاني  ن خلطوا اإليمان والذي ،أي الوثنيين الذين أصبحوا مسيحيين ،ح 
بالمعتقدات الدينية الوثنية والفلسفات الهلينيةالمسيحي 

(15)
ا تعانيو. واالزدواجية الفارسية  من  أيض 

وكثرة  وثنيةالمعابد ومن انتشار ال ،من الوثنية المنتشرة في تلك المنطقةو أي الوثنيون، ،األممين

 .يس، مثل معبد أفروديت ومعبد زفس ومعبد أرطامالحجاج إليها
 

وَلَمَّا ٱلْتَفَتُّ رَأَيْتُ سَبْعَ  ،فَٱلْتَفَتُّ ألَنْظُرَ ٱلصَّوْتَ ٱلَّذِي تَكَلَّمَ مَعِي -12

 .رَ مِنْ ذَهَبٍ ئِ مَنَا

ً بِثَوْبٍ إِلَى  -13 وَفِي وَسَطِ ٱلسَّبْعِ ٱلْمَنَايِرِ شِبْهُ ٱبْنِ إِنْسَانٍ مُتَسَرْباِل

 .دْيَيْهِ بِمِنْطَقَةٍ مِنْ ذَهَبٍ ٱلرِّجْلَيْنِ وَمُتَمَنْطِقًا عِنْدَ ثَ 
 

ك التعليم ادرمن المهم القول لفهم هدف سفر الرؤيا في جميع الصور المذكورة فيه يجب إ    

 .الصور إلى تجسيم معاني الوصولل وليس رس  الم  
، مع أن الصوت ال "الذي يتكلم معي الصوت ألنظر فالتفت  : "يقول يوحنا( 12)في اآلية     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ايعتبر أب   أ سست من ق ب ل بولس الرسول الذي سيا الصغرىآفي  كبيرة   هذه الكنائس مراكز مسيحية  كانت  (14)

 كانت تعتبر الموطن الحقيقي للمسيحية الذي كما. منذ البداية كانت تتبع التعليم البولسي الذي تلقته منهولها، 

وفيما بعد أصبحت هذه . ميالدية 40حافظ على تقليد الكنيسة األم في مدينة أورشليم بعد أن دمرها الرومان عام 

ها التقليد اليوحنائي، الذي ساد منطقة آسيا الصغرى، يوحنا اإلنجيلي وساد فيالرسول  الكنائس تحت رعاية

ى تسم  " الودكية"مدينة وكذلك و ،"أزمير"ا ى أيض  تسم  " سميرنا" ومدينة. والمتميز عن التقليد األورشليمي

 .وهي غير الذقية سوريا "الذقية"ا أيض  

ا في اإلمبراطورية ،"الهلينية( "15) اإلغريقية التي أسسها إسكندر  هي الحضارة اليونانية األوسع انتشار 

 .إليمانهم عارضة  والمسيحيون م   ها اليهودا ما عد  األكبر، وكثير  
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ن يعنيان اإلدراك ان إنسانياتعبير عند األنبياء" لنظرا"و" سمعال" هذان التعبيران. ي نظر

 . كأحد أنبياء العهد القديم أن قدم نفسه (10و1) يتينفي اآل وقد سبق يوحنا. والمعرفة

 (13) اآلية فيو ،"رأيت سبع منائر من ذهب لتفت  اولما " :(12)يوحنا في اآلية  ثم يقول    
، هي "سبع منائرال"فإن هذه  من هذه الصورة. "في وسط المنائر السبع شبه ابن إنسانو" :يقول

نارة قائمة بذاتها بحيث عبارة عن سبع مصابيح زيتية وكل مصباح محمول على حامل، وكل م

أن إسرائيل  ىإلتشير  وهذه السبع منائر بهذا الشكل .ر فيما بينها أو الجلوس في وسطهاالسي يمكن
ذات القاعدة  ،المعروفةالذهبية ليست هي منارة إسرائيل ألنها  ؛نتهى بمجيء يسوع المسيحا القديم

رعذالواحدة وسبعة أ
(11)

، "السبع كنائس"هي  "سبع منائرال". (31 -31:25 خر)المذكورة في  

نقاوتها  ، كما يشير إلىسماوية ، هذا يشير إلى أنها"من ذهب"وكونها  (.20) اآليةكما سي ذكر في 
 اوإلى كونها نور   ،(13اآلية )وسطها الذي تستمده من مجد ربها القائم في  ومجدهاوعظمتها 

يسوع ب شعب هللا الروحي المؤمنالذي هو لشعب إسرائيل الجديد،  اد  ومج( غير اليهود)لألمم 

 :قائال   ،الهيكل عند دخوله إلى هاستقبل عندما يسوع المسيح عنكما تنبأ سمعان الشيخ . المسيح
خالصك الذي أعددته قدام ألن عيني  قد أبصرتا  .اآلن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسالم"

بني أن ذلك (. 33-28:2 لو) "لشعبك إسرائيل االن لألمم ومجد  نور إع. وجه جميع الشعوب
د الذي أتى بالجسد من سقطوا من كونهم شعب هللا برفضهم يسوع المسيح اإلله المتجس   إسرائيل

 .اوإله   اباإليمان به رب  ونسل داود لخالص جميع البشر، 

 وفي العهدالقديم قال ."في وسط المنائر السبع شبه ابن إنسانو" :يوحنا لوقي (13) اآلية في    
وجاء إلى قديم األيام  أتى مثل ابن إنسانؤى الليل مع سحب السماء كنت أرى في ر" :نيال النبياد

دا " )الشعوب واألمم واأللسنة ا لتتعبد له كلا وملكوت  ا ومجد  سلطان   يعط  فأ   .فقربوه قدامه

الفكر اليوناني لم يعرف  فإن هو تعبير عبراني، لهذا" ابن اإلنسان"تعبير  وألن. (14و13:4
أما بالنسبة للفكر اليهودي فإن . ن أنه يشير إلى تواضع المسيحوباء اليونانيلذلك رأى فيه اآل ،معناه

نه ابن إلهذا عندما سمع اليهود يسوع المسيح يقول عن نفسه ، الديان هللا هوف" ابن اإلنسان"

، كما ه بالتجديفوفهموا أنه يشير إلى نفسه على أنه هو الديان معادال  نفسه باهلل واتهم اإلنسان
 أستحلفك باهلل الحي أن :وقال له  (يسوع) فأجاب رئيس الكهنة" :ى اإلنجيلي في بشارتهيقول مت

ابن من اآلن تبصرون : وأيضا أقول لكم. تأنت قل: قال له يسوع. هللا المسيح ابنتقول لنا هل أنت 

قد : ئالثيابه قا فمزق رئيس الكهنة حينئذ. السماء سحاب ا علىوآتي   ا عن يمين القوة ،جالس   اإلنسان
: يوحنا هنا لاقوقد . (15-13:21 مت) "ها قد سمعتم تجديفه. ما حاجتنا بعد إلى شهود جدف

، كما إنه ال يمكنه القول أنه المسيح من حيث مجده اإللهي ى يسوعيشير إل ، ألنه"شبه ابن إنسان"

إعطاء  ودية ضدألن اليه، "مثل ابن إنسان" :لاقفقد  نيال النبيادأما . رأى الديان الذي ال ي رى
 .أشكال إنسانية هلل

 ،(20 اآلية) "السبع كنائس"التي هي  ،"في وسط المناير السبع"ابن اإلنسان  شبه عن جلوسو    

وعد  ذلك كما ،في وسط كنائس المسكونة كلها لهيإلا بمجده يشير إلى سكنى يسوع المسيحف
 "نقضاء الدهراكم كل األيام إلى وها أنا مع" :من بين األموات، بقوله هبعد قيامتمن  تالميذه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هيكل هيرودس الذي تم االنتهاء منه في عهد كانت في  رعذذات القاعدة الواحدة وسبعة أ الذهبية منارةال( 11)

 ترمز عند اليهود إلى مجد هللا وكمال هللا ونور كانتو م وليس في هيكل سليمان،14أغريباس الثاني عام 

رع حملها معه ذوهذه المنارة ذات القاعدة الواحدة والسبعة أ. ا لألممإسرائيل الذي و ضع من هللا ليكون نور  

براطور سبستيانوس إلى روما مع ما استولى عليه من هيكل أورشليم بعد أن دمر مدينة متيتوس قائد جيوش اإل

إلى انتهاء  وهي منقوشة على قوس نصر سبستيانوس في روما لكن بشكل مقلوب، إشارة  . م40أورشليم عام 

 .إسرائيل القديم



- 24 - 

 

في وسطكم وال ترذلكم  كني  وأجعل س  " :في العهد القديم وعد هللا بني إسرائيل قائال  (. 20:22 مت)

الرسول أن هذا تحقق في يسوع المسيح فاستشهد بهذه اآلية ، وقد رأى بولس (11:21ال ) "نفسي

في وسط المناير "كما أن وجود يسوع المسيح (. 11:1كو )في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس 
ها ونورها، ءنه ضياالكنيسة، يشير إلى أنه هو نور الكنيسة الذي تستمد مفي وسط ، أي "السبع

 .المقدسة وسطها بواسطة األسرار اإللهيةكما يشير إلى أنه هو نفسه حاضر في 

متسربال  بثوب إلى الرجلين " :، بقولهابن اإلنسانشبه  ملبس (13) اآلية في يصف يوحنا ثم    
نطقة من ذهب اومتمنطق    ة اليهودهما من ثياب رئيس كهن "ةق  ط  ن  الم  "و" الثوب" ."عند ثدييه بم 

 :بقوله ،(اآلب) ه  و  ه  ي  ل وصفه فيفي سفر دانيال النبي  ذكرت صورةالهذه  (.4و3:22 خر)

، (5:10دا ) "نطقان بذهب أوفازموحقواه مت ارفعت عيني ونظرت فإذا برجل البس كتان  "
ه هو يشير إلى أن "ابن اإلنسانشبه "لـ الوصف ليوحنا هذا .اإلنسانعند دنيال هو ابن " الرجل"

على أكبر رؤساء  داللة على عظم رئاستههذا و ".ذهبمن " تهمتمنطقألن  ؛الكاهن األعظم

اء رئيس الكهنة التي يتمنطق بها بيض ةق  ط  ن  م   ألن ؛على رؤساء الكهنة هتملوكي، وعلى والكهنة
 مز" )يصاداقكأنت الكاهن إلى األبد على ترتيب مل" :بالوحي اإللهي داود هل فيوقي كماو .اللون

رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات  فإذ لنا" :بقولهاد القديس بولس على ذلك زو ،(4:108
 ، أيةق  ط  ن  م   األرثوذكسية يضع األساقفة والكهنة لهذا في الكنيسة(. 14:4 عب) "يسوع ابن هللا

د من كهنوت رئيس الكهنة العظيم يسوع ستم  حول وسطهم للداللة على أن كهنوتهم م   ،ازنار  

 .يحالمس
 

وَأَمَّا رَأْسُهُ وَشَعْرُهُ فَأَبْيَضَانِ كَٱلصُّوفِ ٱألَبْيَضِ كَٱلثَّلْجِ وَعَيْنَاهُ  -14

 .كَلَهِيبِ نَارٍ 
 

أسه وشعره فأبيضان أما ر" :بقوله ،ابن اإلنسانشبه  شكل يوحنا يصف( 14)هنا في اآلية     
كنت أرى أنه " :بقوله ،ه  و  ه  ي   عن يدانيال النبرت عند ك  ذ   صورةالهذه  ."كالثلج كالصوف األبيض

 .(8:4 دا" )لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي. و ضعت عروش وجلس قديم األيام

ألنه موجود قبل الدهور منذ  ؛"قديم األيام"م وأزلية هللا د  عند دانيال النبي يشير إلى ق  " البياض"
المسيح  يسوع ابن اإلنسان،شبه لهي نفسها  ،اآلبهلل  ،"ه  و  ه  ي  "لـ األوصاف التي هيهذه و. األزل

ألنه وإن كان ظهر على األرض  ،المسيح له نفس صفات هللا اآلبألن  ؛من حيث مجده اإللهي
السر المكتوم منذ " :بولس الرسول لوقيكما  ،هللا اآلب مع فهو قديم األيام ،هللا اآلب بمسرة امتأخر  

وقد كتب اآلباء القديسون (. 21:1 كو) "ظهر لقديسيهالدهور ومنذ األجيال لكنه اآلن قد أ  

التي ترتل في  التالية (الترتيلة) ن هذا التعليم لبولس الرسول بالطروباريةين للمؤمنيموضح
بك  ظهر يا والدة ، وغير المعلوم عند المالئكة ،منذ الدهور إن السر الخفي» :الكنيسة األرثوذكسية

وبه  ،من أجلنا اوقبل الصلب طوع  ، بإتحاد ال تشوش فيه اإللهإذ تجسد  ،اإلله للذين على األرض

 .«جبول أوال  وخلص من الموت نفوسناأقام الم
في العهد القديم " عين هللا. ""عيناه كلهيب نار" :قولهب ،يوحنا شبه ابن اإلنسان يصف ماك    

وقد عبر  .نسانا فنحن موتى أما إن ،بمعنى أنه إذا كان هللا يتذكرنا فنحن نحيا، تشير إلى ذاكرة هللا

أما أنا فقلت في جزعي أن قد ن بذت من أمام " :داود النبي عن هذا، عندما أخطأ إلى الرب، بقوله
ال ... كل مآثمي صرف وجهك عن خطاياي وامح  ا" :، وكذلك بقوله(22:30مز " )ينيكع

شبه ابن " اعينهنا و (.11و 8:50مز " )تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس ال تنزعه مني

ه تفحصان كل ين عين، ألأي شيء عنه المسيح وعدم خفية ىالمعرفة لد شير إلى كمالت ،"اإلنسان
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شير إلى أن ت كما. ألنه فاحص القلوب والكلى ،إلى مراقبته كل فكر وهوى وعملو ،الموجودات

ننا إ » :د قائلة  والكنيسة من جهتها في صلواتها ترد   ،تعطي الحياة للكنائس وتحفظها ،ه فاعلةيعين

ستخدام امن هنا جاء . كل حين ، هذا كي تتذكر بدون انقطاع أنها أمام هللا«أمامك في كل حين
 ية بأن المسيح يراقب كنيسته ويرعاهاحس   وضع بيض النعام في الكنائس األرثوذكسية كصورةٍ 

 اراقبته، هكذا أيض  كما أن النعام يحوم حول بيضه ليحفظه وعيناه ال تغيب عن مألنه  ؛ويحفظها

  .ليحفظها عين هللا على الكنيسة
 

 ،كَأَنَّهُمَا مَحْمِيَّتَانِ فِي أَتُونٍ  مَصْقُولٍ  وَرِجاْلَهُ شِبْهُ ٱلنُّحَاسِ نَّقِيِّ  -15

 .وَصَوْتُهُ كَصَوْتِ مِيَاهٍ كَثِيرَةٍ 
 

 مصقول نقيس رجاله شبه نحا" :بقوله ،يكمل يوحنا وصف شكل ابن اإلنسان( 15)في اآلية     

، (اآلب) ه  و  ه  ي  ل هوصف في دانيال النبي عند ذكرت هنا صورةالهذه  ."كأنهما محميتان في أتون

 .(1و 5:10دا ) "ورجاله كعين النحاس المصقول ...رفعت عيني ونظرت فإذا برجل" :بقوله
هب والفضة، من السبائك المعدنية المركبة من الذ نوع هو الم حمى بالنار المصقول النحاس النقي

في ، غير الممكن الحصول عليهقد يكون من  لدرجة أنه انادر جد   ووهو معدن أثمن من الذهب 

السري  تحادشير إلى االرأى بعض المفس رين األرثوذكس أنها ت ،في هذه الصورة. ذلك الوقت
أقنوم  أي أن ،والطبيعة اإلنسانية، في شخص يسوع المسيح الواحد للطبيعتين، الطبيعة اإللهية

الجوهر مع أقنوم اآلب والمساوي له في كل الصفات  الذي هو واحد في اإللهي -الكلمة -االبن

ختالط أو تشوش اك بناسوت كامل بدون انفصال أو در  ا كامال  بشكل غير م  تحاد  اتحد ااإللهية، قد 
في شخص يسوع المسيح الواحد
(14)

 .والذي ال يتساوى مع طبيعة البشر ،

عند  هنا ذكرت صورةالهذه  ."كصوت مياه كثيرة هصوتو" :ابن اإلنسانيوحنا عن  ثم يقول     

وإذا بمجد إله إسرائيل جاء عن طريق الشرق " :بقوله ،ه  و  ه  ي   وتصه لوصف في حزقيال النبي
ا، . (2:43حز " )وصوته كصوت مياه كثيرة ، صفات هللا اآلب هي (14) كما في اآليةوهنا أيض 

 يرمز إلى المياه الهادرة ،"صوت مياه كثيرةك" صوتوال. شبه ابن اإلنسانلمسيح، نفس صفات ا

جاء بقوة للدينونة، ألنه  ابن اإلنسانالمكتسحة كل ما هو أمامها، وهذا يشير هنا إلى أن شبه 
ى في اآلية التالية   ."يخرج من فمه سيف ماض ذو حدين"سي ر 

 متسربال  "و( 10 اآلية" )كصوت بوق صوته" ،ت في اآليات السابقةءإن الصور التي جا    
( 13 اآلية" )وشعره أبيضان رأسه"و( 13 اآلية" )من ذهب ا بمنطقةٍ ثوب إلى رجليه ومتمنطق  ب

 اآلية" )رجاله شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في آتون"و( 14 اآلية" )عيناه كلهيب نار"و

ابن شبه  -تشير إلى أن المسيح هي رؤى مخيفة ألنها ،(15 اآلية" )صوته مياه كثيرة"و( 15
وليس ذلك  ،"الكاهن األعظم"و ،"كل  الم  "و ،"اإلله الديان"في مجيئه الثاني سيكون  -اإلنسان

 .في مجيئه األول اإلنسان المتواضع الذي عاش في الناصرة

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسيط ا وغير مركب وال  -قبل تجسده -لقد كان أقنوم كلمة هللا»: في هذا يقول القديس يوحنا الدمشقي( 14)

ومن لحم اختصه  -اكان له دائم   -ولما تجسد، أصبح أقنوم الجسد فصار مركب ا من الهوت. جسمي  ا وغير مخلوق

ا إ ي اه  من أحشاء القديسة الطاهرة مريم)هو لذاته  اص الطبيعتين وي عرف بطبيعتيه فهو يحمل اختص(. آخذ 

. وهو ي رى وال ي رى خلوق في الهوته ومخلوق في ناسوته،ثنتين، حتى إن أقنومه الواحد نفسه هو غير ماال

قانيم اثنان، فإما ن ق سم المسيح الواحد وإما ننكر االختالف بين وعلى االفتراض أننا أ قحمنا إلى القول بأن األ

 .«الطبيعتين فن دخل إليهما التحويل والتشويش
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وَمَعَهُ فِي يَدِهِ ٱلْيُمْنَى سَبْعَةُ كَوَاكِبَ، وَسَيْف  مَاضٍ ذُو حَدَّيْنِ  -16

 .وَّتِهَايَخْرُجُ مِنْ فَمِهِ، وَوَجْهُهُ كَٱلشَّمْسِ وَهِيَ تُضِيءُ فِي قُ 
 

سبعة  في يده اليمنىومعه " :يصف يوحنا وضع ابن اإلنسان، المسيح، بقوله( 11) اآلية في   

 ، كما سيذكر فيالكنائس، حماة "مالئكة السبع الكنائس" ترمز إلى ،"السبعة كواكب" ".كواكب

ا قيل في مسكونة، كمكمال الكنائس في جميع أنحاء الترمز إلى " السبع الكنائس"و. (20) اآلية
ته، أما صاخ سيادته وسلطانه عليهم وأنهم المسيح لكيدل على م   هذاف" في يده"وكونهم . (4) اآلية

دل على سمو ، كما ين منهمحفوظوو موضوع عنايته ، فهذا يشير إلى أنهم"في يده اليمنى" أنهم

 .وعلو منزلتهم واقتدارهممرتبتهم 
هي  هتكلمإلى أن يشير هذا الوصف  ."من فمه يخرج سيف ماض ذو حدينو" :يوحنايقول ثم     

اإلنجيلي الصادر من  التعليموإلى أن  عادل، كقاضٍ  هإلى عمل يشير ، كماالةفع  و قاطعة سيفمثل ال

ا أ يشيرو .من ال يعمل به يقطع كل   فمه ألن كلمة هللا " :كما يقول بولس الرسول ،الدينونةإلى يض 
خاخ والروح والمفاصل والم   دين وخارقة إلى مفرق النفسح يالة وأمضى من كل سيف ذحية فع  

 الرب عدبو ومريحة   ن كلمة هللا قد تكون معزية  إ. (12:4عب " )مي زة أفكار القلب ونياتهوم  
غير أنه ال يجب أن يكون هناك الهوت شعوري كهذا  ؛والتائبين بالخالص هخائفيبه والمؤمنين 

ا ألن كلمة هللا هي وعلى  غير التائبين على ،العقاب األبدي، أي بءبالقضا هوعدتسيف قاطع ب أيض 

م ون آذانهم عن أنين المساكين األشرار عمل هذه الصورة وو. المنافقين الذين يظلمون وي ص 
من جذع يسى وينبت  ويخرج قضيب" :المسيح هذا سبق وتكلم عنه الرب في العهد القديم، بقوله

ويحكم باإلنصاف بل يقضي بالعدل للمساكين  .ذنيهأال يحكم بحسب سمع و... غصن من أصوله

 (.4-1:11 إش" )لبائسي األرض ويضرب بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه
"وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتهاو" :هنا يوحنا كما يقول    

(12)
 صف المسيح بهذاو  قد و .

في مجد  له هي رؤيته لمسيحل هذه يوحنا رؤية. (3: 1عبرانيين )ألنه بهاء مجد اآلب  الوصف

الطبيعة البشرية  لمجد غير المخلوق للثالوث القدوس فيل تهرؤي كما سبق القول، أي الهوته،
ه أن يبطرس ويعقوب ويوحنا أخهو و كما سبق ليوحنا نفسههذا  .(2) اآلية كما قيل في ،للكلمة

 على الجبل، بأن يفي مجد الهوته ووجه يضيء كالشمس في حادثة التجل المسيحيسوع  أوار

 (.2و1:14 مت" )تغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور"
، وما قيل فيهما أعاله، "وجهه كالشمس"صورة و" السيف ذو الحدين" ةإن جمع يوحنا لصور   

ور وكل نتالمتقد كال فهوذا يأتي اليوم" :، بقولهة مالخي النبي في المسيحءيشير إلى تحقق نبو

ولكم أيها المتقون اسمي تشرق ... ا ويحرقهم اليوم اآلتيالمستكبرين وفاعلي الشر يكونون قش   
األصحاح الرابع لسفر مالخي النبي يقع قبل (. 2و1:4 مال" )شمس البر والشفاء في أجنحتها

 هو آخر أصحاح كتاب العهد القديم وخاتمته وآخر نبواته عن يسوعوالعهد الجديد مباشرة، 

 .ده تحققت نبوءات العهد القديم كلهبتجس   في العهد الجديد الذي ،المسيح
 ، وفي"عيناه كلهيب نارو ...شعره فأبيضان كالصوف األبيض" (14) اآليةفي  لمسيحا صور    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو نور ( 11) اآلية ا فيالذي رآه هنا أيض  و( 2و1:14 مت)يوحنا في نور يسوع المسيح هذا الذي رآه  (12)

والروح  مجد طبيعي ساطع هلل، اآلب هذا النور غير المخلوق هوو. واستنارة وقوة ،ونعمة طبيعية ،غير مخلوق

 هذا النور، الذي هو قوة هللا غيركما أن . ة الطبيعييلوهفي االبن المولود الوحيد، بكالم آخر إنه مجد اإل

خالل محبة هللا للبشر الذين تألهوا بالنعمة  المخلوقة والذي ينبثق دون أن يتجزأ من الجوهر اإللهي، يظهر من

لتأله اإلنسان  ةلنور غير المخلوق مالزملرؤية الوهذه  .ويوحنا كبطرس ويعقوب ،(النوس)رين أذهانهم ه  م ط  

 .وشركته مع هللا ومعرفته له
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سيف و"( 11) اآلية، وفي "كثيرة كصوت مياهوصوته ... رجاله شبه النحاس النقي" (15) اآلية

، في علم الالهوت "مسيحانية"مصطلح  .عالية" مسيحانية" فيها ،"يخرج من فمه ماض ذو حدين

عني التعاليم والمعتقدات المسيحية الخاصة ، ي(اخريستولوجي) "Χριστολογία"باليونانية 
ألن  ،الواحد بطبيعة يسوع، وخاصة كيفية ارتباط األلوهية واإلنسانية في شخص يسوع المسيح

 ،(11و15و14)ن في اآليات ياء العهد القديم المذكورينبأعند  ذ كرتصورة اآلب وصفاته التي 

أكد يسوع المسيح ذلك عن قد و .لتي ذ كرت في سفر الرؤياالمسيح اهي نفس صورة وصفات 
... وأنا فيك أيها اآلب في   أنت" :بقوله كذلك، و(8:14يو" )رأى اآلب فقد رآني الذي" :نفسه بقوله

م يسوع المسيح رس  كان ي   افي األيقونة األرثوذكسية قديم  و(. 22و21:14 يو) "كما أننا نحن واحد

قديم  بأن المسيح وشهود يهوه ال يقبلون هذا القول. لة على أنه قديم األيامداللل ،وشعره أبيض اللون
يقول أريوس  أن المسيح غير مساٍو لآلب وأنه مخلوق كباقي البشر، مثلما كان نبل يرو ،األيام

 .الهرطوقي
 

ى عَلَيَّ ٱلْيُمْنَ سَقَطْتُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ كَمَيِّتٍ، فَوَضَعَ يَدَهُ  ،فَلَمَّا رَأَيْتُهُ  -17

 .الَ تَخَفْ، أَنَا هُوَ ٱألَوَّلُ وَٱآلخِرُ  :قَائاِلً لِي

وَلِي . آمِينَ . وَكُنْتُ مَيْتًا وَهَا أَنَا حَيٌّ إِلَى أَبَدِ ٱآلبِدِينَ  ،وَٱلْحَيُّ  -18

 .وَ الَْْحِيمِ  ٱلْمَوْتِ  مَفَاتِيحُ 
 

في  ،، المسيحنسانابن اإللشبه  رؤياه اكان المتكلم يوحنا واصف  ( 11-11)اآليات السابقة  في    

 .فالمتكلم هو المسيح نفسه( 14)أما فيما يلي من اآلية . مجد الهوته

 ، بمعنى أنه"طت عند رجليه كميتسق فلما رأيته،" :المسيحعن  يقول يوحنا( 14)ة اآليفي     
كميت من  على األرض" عند رجليه"في مجد الهوته سقط على وجهه  المسيحبعد أن رأى 

ل ي  و  : فقلت" :في رؤياالرب رأى  حين ،إشعياء وقال مثل ذلك .في حادثة التجلي حدث ، كماتهرهب

 ذلك حزقيال النبيوك ،(5: 1إشعياء ) "ألن عيني قد رأتا الملك رب الجنود ...إني هلكت .لي
وضع يده ف" :هنا يوحنا قوليثم (. 22: 1حزقيال ) "ولما رأيته خررت على وجهي" :هلبقو

، ذلك كما حدث مع حزقيال إلى سيادة المسيح وسلطانه يشير ،"وضع يدهف"قوله . "لي  اليمنى ع
ى هللا: "النبي، بقوله ؤ  وكانت عليه هناك يد ... صار كالم الرب إلى حزقيال الكاهن... فرأيت ر 

يوحنا  يبث في المسيحكأنما  ،"وضع يده اليمنى علي  ف": في قوله الصورة (.3و 2:1حز " )الرب

لجميع  اه، تلك التي يهبهتنوطمأنوإلى وتقويته  هشير إلى حنان المسيح نحوكما ت ،الطمأنينةروح 
 بعد قيامة يسوع كما حدث ، هذا"ال تخف: قائال  لي: "المسيح يوحنا عنقول ثم ي .المؤمنين به

الكم فقال لهم ما ب ...وخافوا. سالم لكم :وقال لهم"المسيح من بين األموات عندما ظهر لتالميذه 

 .(38-31:24 لو) "إني أنا هو... مضطربين
 اآليةفي  قوله هذا له نفس معنى قوله ،"أنا هو األول واآلخر" :يقول المسيح( 14)ة اآليفي     

 ،والحي" :قولي( 12)في اآلية و .في مجد الهوتهشير إليه ، الذي ي"األلف والياءأنا هو " (2)

كما ، ذاتهه الحياة في الذي ل يعني ،"الحيو"قوله  ."آمين .وها أنا حي إلى أبد اآلبدينا وكنت ميت  
واحد في الجوهر،  األقانيم هؤالء هم ألن الثالثة ذاتهما، الحياة فيلهما   اآلب والروح القدسهللا

، يشير إلى ناسوته ،"وها أنا حي اوكنت ميت  " هقولو .ألنهم  إله واحد متساٍو في اإللوهية والجوهر

دون بقوته الذاتية التحاده بالالهوت  من األموات ن وقامف  ت على الصليب ود  الذي ما إنسانيته،
 قوليو (.4)ذكر في اآلية ، "إلى أبد اآلبدين" قولهو .شانفصال أو اختالط أو ذوبان أو تشوي

هذه  ،باعتبار أزليته ذلك ،"أنا حي"قوله . "ولي مفاتيح الموت والجحيم ...أنا حي" :هنا المسيح
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تعني التي  "أنا كائن"معنى العبارة العبرية فكر اليوناني ذات داللة قوية وتحمل نفس بالالعبارة 

الموت والجحيم"عبارة  ،"ولي مفاتيح الموت والجحيم"قوله . "ه  و  ه  ي  " أو ،"هللا"
(18)

في  وردت "

العهد  من ىوح  ست  الم   بحسب التقليد اليهودي ،"τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου" اليوناني النص
مفتاح "وهذه المفاتيح هي  ،وال ت عطى إلنسان غيره هللا يملك ثالثة مفاتيح ال يملكها أحد قديم،ال

أنا أ ميت . أنا أنا هو وليس إله معي" :في سفر التثنية كما يقول الرب ،"مفتاح الموت"و" الحياة

تث )ة في سفر التثني اأيض  ، ذكر "مفتاح األمطار"والمفتاح األخير  ،(38:32تث " )وأ حيي
كل ما " :كما يقول ن ما لآلب هو له،إ هو ،"ولي مفاتيح الموت والجحيم"ومعنى قوله  (.12:22

ا كما يقول نهأل ،(15:11يو " )لي هو هلل اآلب هو قول ف (.22:14يو ) "واحد أننا نحن" :ايض 

ضح أو، كما اآلبكما  ، يعني أنه هو رب الحياة والموت"لي مفاتيح الموت والجحيم" :المسيح
 يو) "يشاء ن  ي م  يحا ي  ي كذلك االبن أيض  يحيقيم األموات وي  ألنه كما أن اآلب " :بقوله ذلك

هاويةم والالموت والجحيمفاتيح "قوله هذا يعني إنه هو الذي له كما أن  (.21:5
(20)

في ألنه ، "

 ".معه مفتاح الهاوية ،ا نازال  من السماءرأيت مالك  ": يقول يوحنا( 1:20رؤ )
 

 .فَٱكْتُبْ مَا رَأَيْتَ وَمَا هُوَ كَائِن  وَمَا هُوَ عَتِيد  أَنْ يَكُونَ بَعْدَ هٰذَا -19
 

 :له يقول( 18اآلية )هنا و ،"كتبه في كتاباوالذي تراه " :يقول المسيح ليوحنا( 11)في اآلية     

يكتب  ، وأننه األصحاح األولأن يكتب ما سبق وتضم   بمعنى، "كتب ما رأيت ما هو كائنفا"
صحاحين الثاني ذكر في األالذي سي  و ،ما هو واقع في الكنائس بمعنى، "ما هو كائن" كذلك

في  ما سوف يحدث للكنائس بمعنى، "أن يكون بعد هذا عتيدما هو و": كما يقول له .والثالث

ي آخر األصحاح الحاد من األصحاح الرابع إلى بتداء  االمستقبل، وهو ما يتضمنه باقي سفر الرؤيا 
 .تلخص مضمون سفر الرؤيا بأكمله( 18)هذه اآلية . نيوالعشر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" שאול"العبرية وهذا المعنى تقابله الكلمة  ،الخطاة الموتى بمكان عقاهو ( ὁ ᾅδης) "الجحيم" (18)

(shawl). اليونانيةب ،"جهنم"ا أيض   له يقال "لجحيما"و "γέεννα" (gheena)، اليونانيةب ،"الهاوية" أو 

"ἀβύσσος( "avissos.)   بعدما أطلقوا  موكتابات ربابنته عند اليهود في مؤلفاتهم" جهنم"جدت كلمة وقد و

، هو وادي خارج أورشليم وهو مكان مرعب ال "هنوم وادي"و. "األبدي مكان الهالك"اسم " ادي هنومو" على

، وهو اإلله الوثني "بعل"، أي ذبيحة بشرية، لإلله حية   حرق األطفال تقدمة  حيث كان فيه ي   ،وجود هلل فيه

 في العهد القديم كر وادي هنومذ  وقد . ورب الخصب للحيوانات والمواشي إله المزارع كان عندهمو ،للكنعانيين

في  الرب عنهم ، كما يقولهمءبناأببناء أماكن لإلله بعل ليحرقوا فيها  ،يمارس فيه بني إسرائيل الشر كموضع

 ،(31و30:4 إر" )ألن بني يهوذا عملوا الشر في وادي ابن هنوم ليحرقوا بنيهم وبناتهم" :سفر إرميا النبي

ا وكذلك كما يقول هأنذا جالب على هذا ... أخرج إلى وادي ابن هنوم... الربهكذا قال " :النبيرميا إل أيض 

مألوا هذا الموضع من دم األزكياء وبنوا المرتفعات للبعل ليحرقوا (... بني يهوذا)من أجل أنهم ... االموضع شر  

وال وادي هنوم بل  (اداسم مكان لحرق األجس) هذا الموضع توفةى بعد دع  وال ي  ... أوالدهم بالنار محرقات للبعل

 (.1-1:18إر ) "وادي القتل
تأخره مال العصورفي كانت تعني التي ( تهوم" )תהום"العبرية وب ؛"ἀβύσσος" اليونانية، ب"هاويةال"( 20)

بعد ، وفي التقليد اليهودي المتقدم بعد زمن كتابة العهد القديم، (11:4تك " )عمق البحر أو األرض"للعهد القديم 

". مقر الموتى"، أو "مثوى األموات" الذي هو" جحيم"الـ رادفت "هاوية"ت الـأصبح ،م.ق 410عام 

ففي معجزة في كورة الجدريين،  ؛ن فيه القوى الشيطانية، أي المالئكة الساقطةهي مكان م ظلم ت سج  " الهاوية"و

أمرهم بالذهاب إلى أن ال ي"منه  واطلب ،فيه كانوامن الرجل الذي  أن تخرج يسوع الشياطين أمر نأبعد 

 .شرارا المكان الذي يذهب إليه األنها أيض  أ، كما (33-21:2 لو" )الهاوية
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رِ ئِ سِرُّ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْكَوَاكِبِ ٱلَّتِي رَأَيْتَ عَلَى يَمِينِي، وَٱلسَّبْعِ ٱلْمَنَا -21

رُ ئِ ائِسِ، وَٱلْمَنَاٱلسَّبْعَةُ ٱلْكَوَاكِبُ هِيَ ماَلَئِكَةُ ٱلسَّبْعِ ٱلْكَنَ  :ٱلذَّهَبِيَّةِ 

 .ٱلسَّبْعُ هِيَ ٱلسَّبْعُ ٱلْكَنَائِسِ 
 

 (11)رآها على يمينه في اآلية  التيالكواكب  السبعة يكشف المسيح ليوحنا سر (20)في اآلية     
 التي السبع المنائر سر كما يكشف ليوحنا. "مالئكة السبع الكنائسهي السبعة الكواكب " :هبقول

في اآلية  القولسبق وكما  ."السبع الكنائسهي  المنائر السبعو" :، بقوله(12)رآها في اآلية 

هم حماة  ،"مالئكة الكنائس السبع"كنائس المسكونة، وأن  كافة تشير إلى "السبع كنائس" نإ( 11)
ه ب  ش   وقد .لى الملء أو الكمالإ يرمز" سبعة" رقمن الأل ؛كل المسكونة الكنائس وحراسها في

 .الشمس العقلية هللا، من همألنهم يستمدون نور ،"كواكبال"ـب المالئكة
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحاح الثانياأل
 

 ىلَ عَ  ضُ ابِ قَ الْ  هٰذَا يَقُولُهُ : اُكْتُبْ إِلَى ماَلَكِ كَنِيسَةِ أَفَسُسَ  -1

رِ ئِ ي فِي وَسَطِ ٱلسَّبْعِ ٱلْمَنَافِي يَمِينِهِ، ٱلْمَاشِ  ٱلْكَوَاكِبِ  ٱلسَّبْعَةِ 

 .ٱلذَّهَبِيَّةِ 
 

رؤ ) هة إلى الكنائس السبع المذكورة فيرسائل موج  ت ذكر سبع ( 3و 2)في األصحاحين     

 .المسيح نفسه بواسطة اإلنجيلي يوحنا كاتب سفر الرؤيا ، وهذه الرسائل كتبت بأمر من(11:1
ح المسيح األخطار والضيقات التي تتعرض لها جميع الكنائس في كل زماٍن ومكاٍن، وفيها  يوض 

بعد ذكره  في كل رسالٍة من هذه الرسائل حيث إنهذلك أن الهدف من هذه الرسائل هو تعليمي، 

رين ا للم قص  ا وعتاب ا وتحذير  ه لوم  ا للثبات، كما يوج  ا وتشجيع  ه نصح   .األخطار والضيقات يوج 
"أفسس. "إلى كنيسة أفسس من المسيح هةموج  ى، وهي ولاأل الرسالة( 1)في اآلية     

(21)
 

ي ان ا) "سأرطامي"اشتهرت بمعبد اإللهة الوثنية  عد أحد الذي كان ي  و، إلهة القمر عند اليونانيين، (د 

 .اني في عشرين عام  ب   قدو ،عجائب الدنيا السبع
من  في بداية كل رسالةكما  ذلك ،"كنيسة أفسسكتب إلى مالك ا" :ليوحنا هنا يقول المسيح     

 ،هناك عدة تفاسيرهذا  هلوفي قو .("كذا)كتب إلى مالك كنيسة ا" :ليوحنا هقولب ،الرسائل السبع

ألنه  ؛غير مقبول وهذا القول .هو أسقفها الذي هو كالمالك الحارس لها" مالك الكنيسة"إن : األول
في القرون في زمن كتابة سفر الرؤيا ولم يكن قد تبلور  ألسقف في الكنيسةلمفهوم هذا ال اتاريخي   

 قول هنا عني يوحنا ألنكما  .و معروف اليومكما في القرن الرابع وفيما بعد كما ه ،الثالثة األولى

 في وسط اشي  االمسيح مفي هذه الصورة ي رى  ،"الماشي في وسط المنائر السبع الذهبية" :المسيح
واألسقف هو داخل  ،(20:1رؤ )، كما سي ذكر السبع الكنائسهي  "السبع المنائر" ؛ ألنالكنيسة

 .وليس هو الكنيسة الكنيسة
 ،هو مالكها الحارس وأن هذه الرسائل موجهة إلى هذا المالك" الك الكنيسةم" إن: الثانيو    

نه في كل أل ؛غير مقبول اوهذا القول أيض   .ألن كل كنيسة لها مالك حارس يسمى مالك الكنيسة

 ."قابض على الكواكب السبعة بيمينهال" :قولهبف نفسه عر  المسيح ي   رسالة من الرسائل السبع
قابض " المسيح أن أي ؛(20:1رؤ ) ، كما سي ذكرمالئكة السبع الكنائسهي  "الكواكب السبعة"و

يكون هذا المالك  هو مالكها الحارس" الكنيسة مالك"ن وبالقول إ". على المالئكة السبعة بيمينه

 من أي ،"الكواكب السبعة"من  وبالتالي هو ليس هة له الرسالة خارج يمين المسيح،الموج  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. أ سيا الصغرى ،التي فيها السبع الكنائس المنطقةوكانت عاصمة  ،تقع غرب األناضول مدينة أفسس (21)

 .وهي مركز أتعاب يوحنا الرسول في األيام األخيرة من حياته ،فيها وخدمها ثالث سنينأسس بولس الكنيسة 

 ن، حي(18)في سفر أعمال الرسل األصحاح  توقد ذكر ،مدينة لها شهرة عظيمة في أيام الرومان هذه وكانت

ي بأن كان بولس الرسول في أفسس وهناك اشتكى ضده ديمتريوس، صانع هياكل فضة ألرطاميس، أنه يناد

في العهد الجديد هناك إشارات كثيرة لكنيسة أفسس،  .اأرطاميس وغيرها من اآللهة المماثلة لها ليست بآلهة حق   

كما كتب . في سفر أعمال الرسل وفي رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي وفي رسالته إلى تلميذه تيموثاوس

يبدو أنه كان يوجد فيها بعض الهرطقات مما إلى أهل أفسس، ألنه على ما  خاصة   بولس الرسول رسالة  

 .القائمين عليها ، أيالكنيسة هذه جماعةإلى  الخاصة تهاستوجب على بولس الرسول كتابه رسال
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كل رسالة من الرسائل  ما أنك. القابض عليها المسيح المالئكة السبعة الحارسة للكنائس السبع

وهذا ليس من  مرضية هلل،الاألعمال غير وطلب توبة وعودة عن  اوتوبيخ   الوم   تحملالسبع 

طبيعة المالئكة
(22)

يقوله  ما" :في نهاية كل رسالة من الرسائل السبع يقول المسيحوكذلك ألن . 
 ".ما يقوله الروح للمالك" أو" ما يقوله الروح لألسقف"وليس  ،"الروح للكنائس

شير يبل  ،لها مالك الكنيسة الحارسشير إلى األسقف وال إلى يال  "مالك الكنيسة" نإ :الثالثو    

 ،مالكاللة بأي الكنيسة نفسها الممث   ،بشري -إلهي التي هي مؤسسة عملها ،إلى الكنيسة بحد ذاتها
عطية اآلب  الجامعة المقدسة كنيسة الواحدةال ، هي"شخص الكنيسة" .شخص الكنيسةوليس إلى 

، الحافظة ها بآالم لتعطي أبناء للمسيحءابنأتلد  التي ،التي هي فوق حدود الزمان وأي جنس بشري

مالك  بمعنى أن .بال دنس ألنهم ليسوا كلهم أعضائهابليس ، ولكن بال دنساإليمان القويم التي 
ه له الرسالة الكنيسة أسقفها وكهنتها  الذين هم أي جماعة الكنيسة ككل ،الكنيسة ككل يه الذي توج 

هم، في وسط مشيي المسيح ، ألنمقبولال القول هو وهذا. وشعبها وشمامستها والقائمين عليها

 القابض السبعة" :عن نفسهقول كما ألن المسيح ي .هذه الصورة هي صورة سماوية للكنيسةو
الذين  ،جماعة الكنيسة ككل ى الكنيسة، أي علىطانه علعلى س منه تأكيدهو  قوله هذا. "الكواكب

السبع  وسط في الماشي" :قولهكما أن  .وشعبها أسقفها وكهنتها وشمامستها والقائمين عليها هم
لدى قارئ سفر  ،وحيوية   أكثر قوة   صورة   عنه عطيي ،"الكنائس السبع"، التي هي "الذهبية المنائر

، ألن "ذهبية"وهذا معنى أنها  ك عليها،التي يمل   يفعل ويحيا في الكنيسة المسيح على أن ،الرؤيا

وأجعل " :بقوله ،وعد الرب عن عمله هذا ، سبقعهد القديمفي ال. الذهب يشير إلى الشيء اإللهي
ال ) "اوتكونون لي شعب   وأنتم اوأسير بينكم وأكون لكم إله   .في وسطكم وال ترذلكم نفسي كني  س  

كما قال هللا إني سأسكن فيهم وأسير بينهم " :بولس الرسول قولالجديد ي وفي العهد. (12و11:21

ن وعد أ بولس الرسول يؤكد قولال وبهذا .(11:1 كو2" )اي شعب  وهم يكونون ل اوأكون لهم إله  
 :القائل هنا ليوحنا قد تحقق بتجسد يسوع المسيح الذي هو نفسه االويينالرب الذي ورد في سفر 

". الماشي في وسط السبع المنائر الذهبية ،يمينهفي القابض على السبعة الكواكب هذا ما يقوله "

أن المسيح هو صاحب السيادة على الكنيسة ككل، وهو الذي يسوسها  فالمعنى العام لهذه اآلية
 .ويحفظها

 

َ تَقْدِرُ أَنْ تَحْتَمِلَ  -2 أَنَا عَارِف  أَعْمَالَكَ وَتَعَبَكَ وَصَبْرَكَ، وَأَنَّكَ ال

ٱألَشْرَارَ، وَقَدْ جَرَّبْتَ ٱلْقَائِلِينَ إِنَّهُمْ رُسُل  وَلَيْسُوا رُساُلً، 

 .كَاذِبِينَ  فَوَجَدْتَهُمْ 

 .وَقَدِ ٱحْتَمَلْتَ وَلَكَ صَبْر ، وَتَعِبْتَ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِي وَلَمْ تَكِلَّ  -3
 

 للداللة على أنه هو الذي له المعرفة المطلقة لكل ما ،"أنا عارف" :المسيح يقول (2) في اآلية    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أية خطيئة يا »: "مالكها الحارس"هو " مالك الكنيسة"إن في القول يقول أنثيموس بطريرك أورشليم ( 22)

 حتىكب ألجل نقاوة طبيعته وقداسته رى اقترف المالك غير الجسماني المضبوط في يمين الرب، والالمع ككوت  

يدي أوما الحاجة إلى كتابة ترسل إلى المالك الموجود في . يسوغ أن يقال له تب، كما هو مذكور فيما بعد

المالك أن نفهم أن المراد بمالك كنيسة أفسس ليس . الجواب. المتكلم والذي هو كائن عقلي ال يحتاج إلى السمع

 من قول اإلنجيلي نفسه فيما بعد المسيحيين الذين في أفسس كما يتضح ذلك جلي   بل جماعة ا. حاميها وحارسها

ألنه في هذا األصحاح . فقد قال للكنائس ولم يقل للمالك". من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس( "4اآلية )

نما يكون بواسطة إ ،يهممعت كلمة مالك فافهم بها كنيسة المسيحيين ألن تعليم التالميذ ما يجب علكله متى س  

 =وال بدع فالنصير من طبيعة الحال يكون قد أ ل ف  الفضائل أو الرزائل التي لمن . المالك معلمهم ونصيرهم



- 35 - 

 

تقدر أن تحتمل  الوأنك ": هقولو .الضيقات من أجل اسمه بال تذمرفي احتمال " صبرهم"

قد و" :جماعة كنيسة أفسسلبقوله  المسيحيوضحهم  الذيناألشرار  إشارة إلى و، ه"األشرار

جماعة كنيسة أفسس  أنبي ن ي قوله هذا. " فوجدتهم كاذبيننهم رسل وليسوا رسال  إجربت القائلين 
أنا ": في قوله. يجري في العالم والمطلع على ما في القلوب، والواقف على جميع أعمال البشر

تي ال "همأعمال" أجلأفسس من  جماعة كنيسةل "مدح" ، يوجد"عارف أعمالك وتعبك وصبرك

ا من أجل في جهادهم لمرضاته "همتعب" ومن أجل ،مرضية لهومقبولة منه وصالحة هي  ، وأيض 
 لم يقبلوهم مباشرةهم ووأفعال همختبروا أقوالبل ان أنهم رسل للمسيح وعد  الذين يمباشرة  الم يقبلو

ا ذلكومن أجل  .كذبة أم رسال   احق    ن كانوا رسال  إيزهم يلتم  واعملألنهم  ،المسيح مدحهم أيض 

بثياب الحمالن  كمالذين يأتون حترزوا من األنبياء الكذبةا" :بقوله لمؤمنين بهلتالميذه ول هتوصيب
بتحذير  واعمل كما أنهم .(11و15:4 مت) "من ثمارهم تعرفونهم .ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة

. بل امتحنوا األرواح هل هي من هللاأيها األحباء ال تصدقوا كل روح " :، بقولهيوحنا اإلنجيلي

وبعملهم هذا وجدوا أن هؤالء من (. 1:4 يو1) "ن قد يخرجون إلى العالميألن أنبياء كذبة كثير
ألن " :الذين قال فيهم بولس الرسول به، وأنهم من نيالمؤمنو ةتكنيسو يسوع المسيحلن يالمقاوم

ألن . وال عجب. ى شبه رسل المسيحرسل كذبة فعلة ماكرون يغيرون شكلهم إلمثل هؤالء هم 
 األولى هذه المجموعة(. 15-13:11 كو2" )الشيطان نفسه الذي يغير شكله إلى شبه مالك نور

بدعة النيقوالويين  أصحاب توجد إشارة إلى هنا ،لكنيسةاداخل  الداخل، من يهالشريرة الم ضلة 

 . (1)الذين تعاني منهم كنيسة أفسس، والذين سي ذكرون في اآلية 
ألجل اسمي  ،وقد احتملت ولك صبر" :قولي من أجل إنهم، كما يمدحهم المسيح (3) في اآليةو    

 .دوا من أجل اسمهه  ضط  ن أن المسيحيين كانوا ي  يبي   ه هذاقول ،"ولم تكل
 

 .لٰكِنْ عِنْدِي عَلَيْكَ أَنَّكَ تَرَكْتَ مَحَبَّتَكَ ٱألُولَى -4

َّ فَإِنِّي  .وَتُبْ وَٱعْمَلِ ٱألَعْمَالَ ٱألُولَى ،تَ فَٱذْكُرْ مِنْ أَيْنَ سَقَطْ  -5 وَإاِل

 .آتِيكَ وَأُزَحْزِحُ مَنَارَتَكَ مِنْ مَكَانِهَا، إِنْ لَمْ تَتُبْ 
 

من " لوم"د يوج( 4)في اآلية ، هنا (3و2)تين بعد مدح المسيح لجماعة كنيسة أفسس في اآلي    

 ر حرارةوفت إلى قوله هذا يشير. "كت محبتك األولىلكن عندي عليك أنك تر" :بقوله المسيح لهم،
الصة خ   هي المحبةألن  .قلوبهم نحوه وبرودة محبتهم األولى له التي كانوا عليها في البداية

 .وهللا ال يطلب أكثر منها وال يكتفي بأقل منها ،ةالمسيحي

فاذكر " :لهم مسيحهي بقول ال ،"الوصية". "وعيد"و" تحذير"و" وصية"توجد  (5)اآلية في و    
التي  أعمالهمو ة حياتهممراجعوفيها يطلب منهم  ،"من أين سقطت وتب وأعمل األعمال األولى

عهم رجوبههم مسار   واحصح  ي  من أين سقطوا، لوسقطاتهم  ةعرفومكتشاف ضعفاتهم ال هم عليها

وإال فإني " :همل هو بقوله ،"التحذير"و .تائبين إلى سيرتهم األولى التي سبق ومدحهم من أجلها
حاضر  -الكلمة هللا -المسيح ألن ؛له انتقاال  مكاني   اال يعني به هذا القول للمسيح  ،"آتيك عن قريب

 :لهم هو بقوله ،"الوعيد"و .د يطيل أناته عليهم ويؤجل تأديبهمع  لم ي   هراد به أنبل ي   ،في كل مكان

 ،ه بمنارةٍ شب  ني أن الكنيسة بأعضائها ت  يعوهذا  ،"بت  إن لم ت   ،أزحزح منارتك من مكانهاوآتيك "
الكنيسة ألن  ؛وينيرها بوجوده في وسطها يراقبها ويرعاهاها حافظيالحياة ويهبها المسيح  يسوعو

 ومحبتها( لآلب)التي هي محبتها له  ،يسوع المسيح ةبمحب أمام هللا اآلب ما دامت ملتهبة   اهي دائم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .«يكونون تحت رعايته
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د من وت بع  هللا المثلث األقانيم  ى منبردت محبتها ليسوع المسيح فسوف ت نس   نأما إ. للروح القدس

أزحزح منارتك آتيك و" :هنا المسيح ، وهذا هو المقصود بقول(14:1رؤ )قيل في  ، كماأمام عينه

 ἔρχομαί σοι καὶ" اليونانيفي النص  تورد "أزحزح منارتكآتيك و" ، عبارة"مكانها من
κινήσω τὴν λυχνίαν σου"تاريخها وعظمتها، بل  هو ألن ما هو مهم للكنيسة أمام هللا ليس ؛

ست من فعلى كل كنيسة أال تثق بنفسها كونها أ س  . يح، التي هي حياة في هللاحياتها الدائمة في المس

بل عليها  ،سيهاها على إيمان وأعمال الرسل مؤس  ء  وأنها كنيسة رسولية، أو تضع رجا أحد الرسل
  .صهم يسوع المسيحيمانهم وأعمالهم ومحبتهم لربهم ومخل  إأن تتمثل بهم، ب

 خاص، إال أنها بشكلٍ  ر إلى حالة كنيسة أفسس في القرن األول بشكلٍ وإن كانت تشي (5)اآلية     

حدى سقطات إأن سقطة كنيسة أفسس هي كما . كل زمانٍ  في هعام هي حالة الكنيسة في العالم كل
الفتور حتى تسقط ب أثم تبد وحارة   الكنيسة ككل، التي في البداية تكون محبتها ليسوع المسيح قوية  

وكل  في كل وقتٍ  ككل إلى الكنيسة اهة أيض  هي موج   ،كما أن دعوة التوبة .لهمن محبتها األولى 

 .وشعبها إلى أسقفها وكهنتها وشمامستها والقائمين عليها أي ،مكانٍ 
 

ٱلَّتِي أُبْغِضُهَا  ،أَنَّكَ تُبْغِضُ أَعْمَالَ ٱلنُّقُوالَوِيِّينَ  ،وَلٰكِنْ عِنْدَكَ هٰذَا -6

 .أَنَا أَيْضًا
 

أنك  ،ولكن عندك هذا" :هقول، بجماعة كنيسة أفسسلالمسيح  من" مدح"وجد ي (1)آلية افي     

أعمال النقوالويين بغضهمأنهم بذلك  ."اأنا أيض   بغضهاالتي أ ،أعمال النقوالويين بغضت
(23)

 

 أقر به الرسل في مجمعهم اموب نقاء اإليمان المسيحي حفظواكما  ربهم ببغضه لها، شابهوا
ألنه قد رأى الروح " :بقولهم ا ذلكنوبي   ، الذينبوحي الروح القدس ل في أورشليمالرسولي األو

التي  ،في كل زمان ككلا صورة الكنيسة هذه الصورة هي أيض  (. 22:15 أع" )القدس ونحن

أن تحفظ د عن تعليم ربها يسوع المسيح المحفوظ في اإلنجيل المقدس، كما عليها ي  عدم الح   عليها
 ،من الرب يسوع المسيح مباشرة   اان الذي تسلمته ممن هم قبلها الذين تسلموهإعالنات اإليم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف بالتأكيد من هو نهم أصحاب بدعة، وال ي عر  إ»: ، يقول القديس إكلمندس اإلسكندري"النقوالويين"عن  (23)

لكن من المعروف أن هؤالء النقوالويين هم شيعة مسيحية خارجة . سمهااسها الذي نسبت إليه تلك الشيعة مؤس  

الوس األنطاكي الدخيل ن النقوالويين هم أتباع نقوإ»: ويقول القديس ايرينيوس. «عن التعليم القويم للكنيسة

أحد الشمامسة السبعة الذين أقامهم ( عتنق الديانة اليهوديةاثم  االشخص الذي كان أصال  وثني   هو  "الدخيل")

عتبر نقوالوس أول ي  و. «وأعماال  قبيحة ثم ضل فابتدع عقائد ممقوتة  ( 5:1 أع)الرسل ألجل خدمة الموائد 

وكانت هذه الشيعة تعارض قرارات  ."النقوالويين"تباعه اسم ألى أ طلق عقد هرطوقي في تاريخ الكنيسة، و

قبول األمميين وا فيه أجازم، و50حوالي سنة ( 1:15 أع)أورشليم  مجمع في الرسل والشيوخ الذين اجتمعوا في

هم ولقبعند  األمميين، وبذلك لم يفرضوا على دون الدخول في اليهودية أوال   إلى المسيحية مباشرة  ( غير اليهود)

 فقط العمل بقرارات ، إنما(24:15 أع)حفظ الناموس والختان مثل  ،تطبيق الشريعة الموسويةوجوب  المسيحية

(. 28:15 أع)" االمتناع عما ذبح لألصنام وعن الدم والمخنوق والزنا"أن عليهم  فيه وامجمع، الذي أ قرال هذا

نه في أل (.15و14)اآليتين كما سيذكر في  قرار الرسل،ل اهذه األشياء خالف   ألتباعهم ونالنقوالويون يبيح وكان

 ،"الشرعيون"أو  "ن على ناموس موسىحزب الغيوري"هي هرطقة : األولى ؛ناذلك الوقت كان هناك هرطقت

التمسك  وكان أتباعها يدعون إلى ،"legalist"، الذين يطلق عليهم νόμιμος( "nomimos)" اليونانيةب

هي بدعة النقوالويين التي عملت على فصل : الثانيةو .المسيحيةفي  هاتطبيقوة الموسوي اليهودية الشريعةب

أن بدعة  ويبدو .عن الشريعة اليهودية الموسوية عن طريق عمل كل شيء تنهي عنه االمسيحية كلي   

ة أغروا المؤمنين بالوالئم في الهياكل الوثنيف .ضد الهرطقة األولى ظهرت كردة فعل متطرفة "النقوالويين"

 .وتناول لحم الذبائح المقدمة لألوثان واقتراف الفواحش المقترنة بها في تلك الهياكل وتلك الوالئم



- 34 - 

 

في مقاومتهم للتعاليم الضالة الغريبة الداخلة على  أقره آباء المجامع المسكونية السبعة كذلك ماو

فوا اإليمان الصحيح الحق ترفض كل  مكان أنفي كل زمان كنيسة  على كما أن .الكنيسة ممن حر 

 .المسيح نفسه يمقتها كماوأن تمقتها  الذي تسلمته، عليها خارجة عن اإليمان القويم دخيلةٍ  بدعةٍ 
 

مَنْ يَغْلِبُ فَسَأُعْطِيهِ . مَنْ لَهُ أُذُن  فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ  -7

 .ي وَسَطِ فِرْدَوْسِ ٱللهِ ٱلَّتِي فِ  ،أَنْ يَأْكُلَ مِنْ شََْرَةِ ٱلْحَيَاةِ 
 

األذن الجسدية،  ليس هنا "باألذن"المقصود  ".له أذن فليسمع ن  م  " :المسيح يقول  (4) في اآلية    
هنا يشتمل على اإلصغاء  "السمع"و .وفتح هذه األذن يشتمل على فتح القلب ،بل األذن الروحية

متثال يراد به قوة تفهم الروحيات واالهذا  فقوله .االختياري والرغبة في إدراك المسموع وإطاعته

ي بي ن أن  ،"ما يقوله الروح للكنائس" :المسيح قول .الروح والعمل بها ايقولهالتي  لألقوال اإللهية
وأ ظهر  أ عطي من اآلب سفر الرؤيا ؛ ألن(10:1رؤ )، كما قيل في المتكلم هو الروح القدس

رؤ )، كما قيل في ةيوحدة اإللوه ،ب الوحدة بينهمافي الروح القدس بموج البن وأعلنا بواسطة

ب  "و" المتكلم"و" المرشد"هو  والروح القدس .(1:1 خ  كما يقول عنه يسوع المسيح  ،"رالم 
وأما ... ال يأتيكم المعزي. لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق ألنه إن لم أنطلق" :لتالميذه

 يتكلملى جميع الحق ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع إ يرشدكممتى جاء ذاك روح الحق فهو 

ب  به و نه يأخذ لهذا قلت إ. كل ما هو لآلب هو لي .ألنه يأخذ مما لي ويخبركم... بأمور آتية ركمي خ 
لآلب  اأن كل ما يقوله الروح القدس هو أيض   داللة على، وهذا (15-4:11يو " )ركمخب   مما لى وي  

ا ومن الروح القدس المسيحمن  هةالرسالة موج   ههذ. واآلبن، المسيح في كل  إلى جميع الكنائس مع 

 . وقت وكل زمان في شخص جماعة كنيسة أفسس، كما سبق القول
". هللا ة التي في فردوسامن شجرة الحيمن يغلب فسأعطيه أن يأكل " :هنا المسيح ثم يقول    

 كما له، هتمحارب في لشيطانعلى ا تغلبمن ي ىنعبم ،الغلبة الروحية ي قصد به ،"من يغلب" :هقول

 للمسيح هنا وعدهذا ال. يشير إلى ما تتطلبه الحياة الروحية من جهاد لالنتصار على إبليس ومكائده
التي في  واألكل من شجرة الحياة ،الحظوى بالحياة األبدية في الملكوتمن يغلب  لخو  سي   هيعني أن

 التي في فردوس شجرة الحياة" .بعد سقوطه هاأن يأكل من طيعيست لم يعد اإلنسان الفردوس التي
"هللا

(24)
 ،والمراد باألكل من تلك الشجرة هو االشتراك في تلك الحياة .رمز إلى الحياة األبديةت ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما " :بعد سقوط اإلنسان بأكله من شجرة معرفة الخير والشر، لعدم طاعته الوصية اإللهية، بقول هللا له (24)

تأكل ألنك يوم : "، ولعدم التفافه إلى وعيد الرب، بقوله له(14:2تك " )فال تأكل منها شجرة معرفة الخير والشر

قال الرب اإلله هوذا و" ،من عدن وأغلق الفردوس في وجهههللا  أخرجه، (12:2تك " )منها موت ا تموت

ا ويأكل ويحيا ة أيض  اواآلن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحي. الخير والشر ارف  ااإلنسان قد صار كواحد منا ع

في  .، وذلك لئال يصبح الشر عادم الزوالللموت قابال   بحكم هللا أصبح اإلنسانبذلك و .(22:3 تك" )إلى األبد

يا من بحكمته التي ال توصف . أيها الرب إلهنا»: الكنيسة األرثوذكسية، في جناز الموتى ت تلى صالة الحل القائلة

... أمر بتعطف بمشيئته اإللهية... ولما خالف أمره، وغير صورته ولم يحفظ وصيته... خلق اإلنسان من تراب

فتنفصل الروح إلى حيث أخذت وجودها، . ختالط والتركيب والرباط الغامض الذي منه ينفك وينحلبأن هذا اال

 .«ذلك كي ال يصير الشر عادم الزوال. وتبقى إلى يوم القيامة العامة، وينحل الجسم إلى ما تألف منه

وهللا  ،في الفردوس  له ووضعهمن الشركة مع هللا، من خالل خلق هللا بالنسبة آلباء الكنيسة، كان آدم في حالةٍ     

 هذا المنعو (.14:2تك " )والشر شجرة معرفة الخير"واحدة، وهي عدم األكل من  وصية عدا وصية هعط  لم ي  

كل في الوقت إلنسان وتثبيته في الخير حتى يأتي إلى األلكان له صفة تحضير ، بالنسبة آلباء الكنيسة ،هللا من

بتجسد يسوع  هأنو ،بالنسبة آلباء الكنيسة هي الالهوت السري "رة الحياةشج" ."شجرة الحياة"المناسب من 

 =يأكل منها  صبح اإلنسان مع المسيح يستطيع أن يأكل من شجرة الحياة وكل منأالمسيح أعيد فتح الفردوس و
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بهذا القول للروح القدس يختم المسيح  .ويستطيع اإلنسان من اآلن مع المسيح أن يأكل منها ويحيا

 .لته األولىرسا
 

هٰذَا يَقُولُهُ ٱألَوَّلُ وَٱآلخِرُ، ٱلَّذِي : وَٱكْتُبْ إِلَى ماَلَكِ كَنِيسَةِ سِمِيرْنَا -8

 .كَانَ مَيْتًا فَعَاشَ 
 

بقوله  ،ميرناالمسيح إلى جماعة كنيسة س   من هةموج   ، وهيالرسالة الثانية (2)اآلية في     
ميرناكنيسة اكتب إلى مالك " :ليوحنا ميرنا ."س  واشتهرت بالتجارة  ،ت عرف اليوم بإزمير وس 

في هذه الرسالة  .(م151 )+وكان أسقفها بوليكربوس الشهيد  ،اباخوس قديم   اإلله الوثني وبعبادة

ف  رؤ )في  ليوحنا نفسه، ذلك كما عر ف "رل واآلخ  هذا ما يقوله األو  " :بقوله، المسيح نفسهي عر 
 وهو في مجد الهوته، لهاإلرب ه هذا يشير إلى أنه المسيح الأن قول هناك ليق كماو ،(14:1

ف  كما .أي ال نهاية له ألنه أبدي" راآلخ  "وهو  ،ألنه أزلي أي موجود قبل الدهور" لاألو  " ي عر 

أنه هو ، بمعنى (12:1رؤ )في  ليوحنا نفسهف كما عر  ذلك ، "فعاش االذي كان ميت  " :بقوله ،نفسه
 وعاد إلى الحياة بقوتهبموته  الموت لموت من أجلنا ليدوستبل في ناسوته اقاالمسيح نفسه الذي 

أن جسده هذا وا من بين األموات بناسوته قائم   ، ألنه وهللا اآلب واحد متساويان في الجوهر،اإللهية

ولكن هللا أقامه من " :كقول بولس الرسول ،اموات قد تمجد، أي لن يرى فساد  المؤل ه القائم من األ
في مزمور  اولذلك قال أيض  ... إلى فساد ايعود أيض   إنه أقامه من األموات غير عتيد أن... مواتاأل

ألن داود بعدما خدم جيله بمشورة هللا رقد وانضم إلى آبائه ورأى  .اآخر لن تدع قدوسك يرى فساد  

 (.34-34و 30:13 أع" )افساد   ر  الذى أقامه هللا فلم ي  وأما . افساد  
 

وَتَْْدِيفَ ٱلْقَائِلِينَ إِنَّهُمْ  .غَنِيٌّ  مَعَ أَنَّكَ  ،وَفَقْرَكَ  ضِيْقَتَكَ عْرِفُ أَنَا أَ  -9

 .بَلْ هُمْ مَْْمَعُ ٱلشَّيْطَانِ  كَذَلِكَ وَلَيْسُوا  ،يَهُود  
 

ف بقوله هذا هو. "أنا عارف ضيقتك" :ميرناجماعة كنيسة س  ل قول المسيحي (8)اآلية في       همي عر 

كلما أنه  مراحمهمن و. لى ما يكابدونه من ضيقات، ألنهم تحت نظره ومحفوظين منهأنه المطلع ع

الذي  ال يسمح بالضيقة لهم إال بالقدرو ،هتمامه بهمايعلن لهم أكثر فيض  همضيقاتو شتدت آالمهما
قد يكون ، "مع أنك غني ،فقركضيقك و" :المسيح وقول .يحتملونه، وذلك ألجل خالصهم وبنيانهم

 :، كقول القديس بولس الرسولاروحي    ياءغنمع أنهم أالفقر المادي  الضيق بسبب بهالمقصود 

قد يكون أو  ،(10:1 كو1" )كفقراء ونحن نغني كثيرين كأن ال شيء لنا ونحن نملك كل شيء"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سر "ـل ارمز   يمكن أن تكون "شجرة الحياة" كما أن .وهي وعد بالقيامة الحياة األبدية، صورة ، إنهايحيا

بسبب ، عمةأي المشاركة في الحياة اإللهية والتأله بالن ،الشركة مع هللا ، إنهعطي الحياة األبديةالم   ،"الشكر

 .ة أبدية وأنا أقيمه في اليوم األخيرومن يأكل جسدي ويشرب دمي فله حي"كما قال يسوع . االمتالء بنعمة هللا

... من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في  وأنا فيه .مأكل حق ودمي مشرب حق( σάρξ μου) جسديألن 

هذا لمن يتناول منه عن و .(52و 55و 54:1 يو" )من يأكل هذا الخبز يحيا إلى األبد... فمن يأكلني فهو يحيا بي

 من أكل هذا الخبز أو ا أي  إذ  " :ستحقاق فله دينونة، كما يقول بولس الرسولاأما من يتناول منه بدون  ،ستحقاقا

ألن الذي ... ودمه (σώματος τοῦ κυρίου) الرب جسدفي  استحقاق يكون مجرم  اشرب كأس الرب بدون 

في اللغة (. 28-24:11 كور1" )غير مميز جسد الرب حقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسهستاويشرب بدون  يأكل

 "σάρξ" هي األولى ؛في الترجمة العربية لإلنجيل المقدس المذكورة "جسد"تان لكلمة وجد كلمتاليونانية 

(sarx)، لحم" :تعنيو( " ،اإلنجليزية بللتوضيح"flesh" يسول "meat") ،"بيعة ط"، "جسد طبيعي"، "جسم

 ."جسد للمسيح"، "جسد حي"، "جسد" :تعنيو  ،σῶμα" (soma)" هي الثانيةو ."بشرية
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ال يتكلون على أموالهم، ألن المتكلين على  فقراء ألنهم نهمفإمع غناهم المادي  المقصود به أنهم

الرب يسوع في مثل الغني الغبي الذي أخصبت  عل م كما ،أموالهم ال يدخلون ملكوت السماوات

كما قال عندما حزن الغني عندما طلب منه يسوع أن يبيع أمالكه ، و(21-11:12 لو) تهكور
أيسر من أن يدخل غني ملكوت  برةإمرور جمل من ثقب  إن" :وي عطي للمساكين ويذهب ويتبعه

،قد "مع أنك غني" :لهم المسيح كما أن قول. ن ي كمل كل منهما اآلخرالمعن ي ي  ، و(24:18 مت)" هللا

المسيح الذي تسلموه من الرسل األطهار والمحفوظ لى تمسكهم باإليمان الحق بيسوع يشير إ
 .عندهم كنز ثمين

ا ضيقهم أسباب نوم     بل  كذلكوليسوا  ،نهم يهودإتجديف القائلين " :هنا المسيح لوقي كما أيض 

سته ه ضد المسيح وضد كنيهو إشارة إلى االفتراء الموج  " التجديف" ."مجمع الشيطان هم
يلقبونهم بالناصريين والجليليين وأتباع المصلوب ألنهم كانوا مجمع ال في اليهودألن  ،ومؤمنيها

ن أن هذه الكنيسة تعاني من الذين للمسيح يتبي   لوقمن هذا ال .ا وإله ارب    يسوع المسيحاعترفوا ب

يؤمنون بنبوات العهد القديم ألنهم ال بة؛كاألنبياء الكذ يهود لكنهم في الحقيقة يهود كذبةعون أنهم يد  
عن مجيء المسيا، الذي هو المسيح الذي هو من نسل داود، والذي تحقق بتجسد الرب يسوع 

 ،"مجمع الشيطان" :دعاهم المسيحاليهود  وهؤالء .مجرد نبي أي فقط اإنسان   هالمسيح، ورأوا في
 فإن بالنسبة ليوحناأما  .هبعدم اإليمان ب ألنهم اتبعوا الشيطان وانصاعوا إلرادته ضد كنيسته

في مجمع ضد يسوع  فيه اليهود الذي اجتمع ،(السيناجوج)هو مجمع اليهود ف" مجمع الشيطان"

قول  في إنجيله الذي يذكر ليين الثالثة اآلخرينيدون اإلنج فقط يوحنا هو ألن يه،المسيح للتآمر عل
هذه  .(44:2و ي" )يدون أن تعملواأنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تر" :يسوع المسيح لليهود

اليهود همو خارج الكنيسة،من الخارج،  للكنيسة ةدالمضطه  المجموعة الثانية 
(25)

. 
 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمسيحية الذي يضطهد الكنيسةل األول عدوال، بشكل عام، كان احتى نهاية القرن األول الميالدي تقريب  ( 25)

أع )وا باضطهاد عنيف ضد الكنيسة ألن اليهود هم الذين بدأ ؛الرومان هو المجمع اليهودي وليس ومؤمنيها

إذ أن اإلمبراطورية الرومانية تسامحت وتساهلت  ن بعد ذلك؛رومان للمسيحيين فقد كا، أما اضطهاد ال(8:11

وألن حكام . مع ديانات شعوب البالد التي كانت تسيطر عليها، لذلك تركت لليهود حريتهم الدينية في العبادة

من  اأو مذهب   فقد اعتبروها شيعة   التفريق بين المسيحية واليهودية البالد الرومان لم يستطيعوا في بداية األمر

دما انفصلت المسيحية عن ولكن عن. ودية، لذلك تركوا لها نفس الحرية التي كان يتمتع بها اليهودالشيع اليه

، ال للدفاع ضدها اعنيف   اعن الديانة اليهودية، بدأت السلطة الرومانية اضطهاد   مستقلة   واصبحت ديانة   اليهودية

رفعوا الئحة شكاوى للسلطات كما  ،لمسيحيةل مضادة عاتئشاليهود نشروا العن الديانة اليهودية بل ألن ا

الذي هو  ،أو أماكن تجمعهم األسبوعي ،بممارسة الجنس الجماعي في الكنيسة المسيحيين الرومانية تتهم

أكل لحوم البشر، في إشارة واضحة ب همتهمتكما . وات الجماعيةإلقامة الصل األسبوعي اجتماعهم الليتورجي

هين بتلك التهمة سر الشكر الذي تناول فيه المسيحيون الذبيحة غير الدموية التي من شووصريحة لإلفخارستيا م

أما التهمة العظمى التي . وكذلك تتهم المسيحية بأنها ديانة ضد اإلمبراطور ألنها ال تتعبد له. الخبز والنبيذ

 (κυριὁς)ى، أي لسيد وجهت للمسيحيين فهي أنهم يتعبدون إلله ي دعى يسوع؛ أي أنهم يخضعون لسلطة أخر

 ولهذه األسباب قام الرومان باضطهاد المسيحيين الذين كانوا قد انتشروا في كل أنحاء. آخر، غير اإلمبراطور

هة ضد المسيحيين كما ورد جد في صيغة اتهام رسمي من السلطات الرومانية موج  تو وهذه التهم. اإلمبراطورية

ا أن اليهود هم المسئولون عن نشر ويوضح يوستين أيض  ن، ي تريفوفي رد القديس يوستين الشهيد على اليهود

 والحكيم المجاهد العالمة تهامات كل من ترتليانكذلك من بعده يسجل طبيعة تلك اال، عاتئهذه الشا

 .، كما ي سميه القديس أثناسيوسأوريجانوس
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هُوَذَا إِبْلِيسُ مُزْمِع  أَنْ . الَ تَخَفِ ٱلْبَتَّةَ مِمَّا أَنْتَ عَتِيد  أَنْ تَتَأَلَّمَ بِهِ  -11

ْنِ لِكَيْ تَُْرَّبُوا، وَيَكُونَ لَكُمْ ضِيق   يُلْقِيَ بَعْضًا مِنْكُمْ فِي ٱلسِّْ

 .فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ ٱلْحَيَاةِ  ،كُنْ أَمِينًا إِلَى ٱلْمَوْتِ . عَشَرَةَ أَيَّامٍ 
 

أن تتألم  عتيدال تخف البتة مما أنت " :ميرناجماعة كنيسة س  ليقول المسيح  (10) في بداية اآلية    
 .من ألم ويحثهم على األمانة له مما هو عتيد أن يأتي عليهم هم أال يخافوايطمئن بهذه البداية ،"به

لهم ما سيتألمون منه، حتى إذا حصل يكونوا عالمين أنه عارف بذلك وأنه  المسيح ثم ي بين    

هو " إبليس" ."بواجر  لكي ت   منكم في السجن القي بعض  ن ي  زمع أهوذا إبليس م" :هقولسينقذهم، ب
هم في الذين  يهوديشير  إلى ال هنا لمسيحل هذا القول (.8:12رؤ )كما سي ذكر في " لشيطانا"

لقى ي  أن " التي سيتألمون بها من هذه اآلالم. (8اآلية ) ، ويحركهم إبليس"مجمع الشيطان"الحقيقة 

هذا سيكون بسماح منه الختبار ويمانهم به، باإل تمسكهم ك بسببوذل ،"في السجنمنهم  ابعض  
 عملبل ما ينشأ من  ،الرب من هذا ليس امتحانو ،"بوالكي تجر  " :لهذا قال لهم ,أمانتهم له

نقى ألنه كما أن الذهب ي   ؛الشيطان ليحمل المسيحيين على االرتداد عن المسيح وعلى إنكار اسمه
هم متمسكون بإيمانهم  امنهم حق    ن  ن م  بهذه التجارب سيتبي   ا، هكذا أيض  بالنار من الشوائب العالقة

د عون الذين سينكرونه ن  وم   ،به وبأمانتهم له فالتجارب هي ناموس الحياة المسيحية . هم الم 

بولس وبرنابا وقد أوضح ذلك كل من  ،ووسيلة ضرورية للتطهير والتنقية لنوال ملكوت هللا
 (.22:14 أع" )ينبغي أن ندخل ملكوت هللا نه بضيقات كثيرةإ" :للمؤمنين بقولهما

ا انهم ومن األسباب التي سيتألمون     . "ويكون لكم ضيق عشرة أيام" :المسيح كما يقول لهم أيض 

على قدر احتمالهم لئال يفقدوا  ذلكو، للضيق الذي سيعانون منهة محدد   يشير إلى مدة زمنية وهذا
عشرة " :قوله .في خالصهم من تلك التجارب مما يعطيهم رجاء   ،منهم نوإيمانهم ويضل الكثير

كثرة  عنييأو قد  ،ليس إلى المنتهى لكن عليهم قعيالمزمع أن  ضطهادمدة اال طول عني، قد ي"أيام

 ،ديديرمز إلى الكثرة وعدم التح "عشرة"ن رقم أل بكمالها؛ليس  لكن لهم االضطهادات من اليهود
 ."سبعة"الرقم  إليه يرمزء الذي ال أو الملولكن ليس إلى الكم

 "إكليل" كلمة. "سأعطيك إكليل الحياةو ،ا إلى الموتكن أمين  " :نهاية اآليةالمسيح  لهم قولثم ي    

كان ، و"إكليل النصر" أو" إكليل الفوز"هو  كليلاإل وهذا ،στέφανος" (stefanos)"باليونانية 
 :قولبو .ن في األلعاب الرياضيةيالمنتصرون في الحروب والفائز اإلكليل هذاب جونو  ت  اليونانيون ي  

أي حتى نهاية  ،يطلب منهم أن يظلوا على أمانتهم له حتى المنتهىهو  ،"إلى الموت اكن أمين  "

أو أن ي لقوا في السجون أو أن ي رفضوا من  ب منهم ذلك االستشهادطل  حتى إن ت  أو  ،حياتهم
هو صفة الزمة وضرورية للكنيسة وأبنائها، وهذه األمانة تحتاج  ألن شرط األمانة ؛ديهممضطه  

وبهم  ،يسوع لتالميذه يقول كما .نهاية، أي حتى أقصاهاإلى جهاد وصبر الحتمال التجارب حتى ال

ولكن . ضين من الجميع من أجل اسميبغ  وتكونون م  " :لجميع المؤمنين به في كل مكان زمان
 إلى الموت له اأمين  من سيكون  الرب دع  ي  و (.22:10 مت" )لصالذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخ

كليل وهذا النوال إل". إكليل الفوز بالحياة األبدية"بمعنى أنه سي عطية  ،"سأعطيك إكليل الحياة"

  ألنه إذا تزكى ينال إكليل .طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة" :ذكره يعقوب الرسول بقولهي الحياة
يشير إلى أنه هو  هنا لمسيحوهذا الوعد ل. (12:1 يع" )لذين يحبونهله الرب الحياة الذي وعد ب

لمن ينتصر  ،بالحياة األبدية في الملكوت إكليل الفوز أي، "إكليل الحياة" الذي له سلطان أن يهب

 .من أجل اسمه حتى النهاية محتمال  بصبر وأمانة التجارب ،لهأمانته  على امحافظ  
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مَنْ يَغْلِبُ فاَلَ . فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ  مَنْ لَهُ أُذُن   -11

 .يُؤْذِيهِ ٱلْمَوْتُ ٱلثَّانِي
  

ذ كر في  قوله هذا ،"له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس ن  م  " :المسيحيقول  (11) في اآلية    

أول  موتله هذا ي شير إلى وجود ، قو"من يغلب فال ي ؤذيه الموت الثاني" :ثم يقول(. 4)اآلية 

م ع  ي   ، وهوعن الجسد لروحنفصال اا الذي هوهو الموت الطبيعي، : ولالموت األ .ثانٍ  موتو
 هبقول ،وهو الحكم الذي حكم به هللا على اإلنسان بعد سقوطه ،يقين والخطاةجميع البشر الصد  

 ،ألخير والنهائيالموت ا هو :نيالموت الثاو. (18:3 تك" )تعود أنت تراب وإلى التراب" :ألدم

ر اقدة بنمتلابحيرة لا" :بقوله (2:21رؤ )، كما يوضح المسيح معناه في الدينونة العامة بعد أي
يضرهم هذا الموت  والذين يسمعون كلمة هللا ويعملون بها فال ."لث انيالموت اذي هو الوكبريت، 

إن كان أحد يحفظ كالمي فلن يرى الموت الحق الحق أقول لكم " :يسوع المسيح ليقوكما  ،الثاني

  (.51:2 يو" )إلى األبد
 

هٰذَا يَقُولُهُ ٱلَّذِي : وَٱكْتُبْ إِلَى ماَلَكِ ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي بَرْغَامُسَ  -12

 .لَهُ ٱلسَّيْفُ ٱلْمَاضِي ذُو ٱلْحَدَّيْنِ 
 

سغام  ر  ماعة كنيسة ب  المسيح إلى ج من هةموج  ، وهي الرسالة الثالثة( 12)اآلية في     
(21)

بقوله  .

 في هذه الرسالة ي عر ف المسيح عن نفسه. "سرغام  ب   التي في كنيسةأكتب إلى مالك ال" :ليوحنا

رؤ )في  ذ كرلمسيح عن نفسه ل ا الوصف، هذ"الذي له السيف الماضي ذو الحدين" :بقوله لهم،
وهيكل  ،أحد عجائب الدنيا السبع وهو ،يوجد فيها معبد لإلله زفس ، كان"سغام  ر  ب  " .(11:1

 .مينرفا المعروفة بأثينا وهيكل أبلوا وعبادة أسكوالب إله الطب
 

حَيْثُ كُرْسِيُّ ٱلشَّيْطَانِ، وَأَنْتَ مُتَمَسِّك   ،أَنَا عَارِف  أَيْنَ تَسْكُنُ  -13

 وَلَمْ تُنْكِرْ إِيمَانِي حَتَّى فِي ٱألَيَّامِ ٱلَّتِي فِيهَا كَانَ ،بِٱسْمِي

حَيْثُ ٱلشَّيْطَانُ  ،ٱلَّذِي قُتِلَ عِنْدَكُمْ  لِي ٱألَمِينُ دِي هِ اأَنْتِيبَاسُ شَ 

 .يَسْكُنُ 
 

حيث  ،تسكنأنا عارف أين " :سرغام  يقول المسيح لجماعة كنيسة ب  ( 13)في بداية اآلية     

 ،"οἶδα ποῦ κατοικεῖς" النص اليوناني في تورد" أين تسكن"عبارة  ."كرسي الشيطان

 بقولهو .مدينةال هذه في ةالمنتشر وثنيةالمعابد ال كثرة يشير إلى ،"كرسي الشيطانحيث "قوله و
ف لهم هوهذا  يشير إلى  أنه كما .بداالمع همجاورتهم لهذيسكنون ب حيث يعرف ضيقاتهمأنه  همي عر 

سكان في حمأة عبادة األوثان أكثر من كل  همغرقبسبب  همنتشر الشر بينالذين ي مدينتهم أهل

الذين  احجاجهكثرة و ة هذه المعابدكثرة كهن باإلضافة إلى ،في آسيا الصغرى المدن األخرى
لنمو الكنيسة  ال عائق  وهذا كله كان يشك   .ناوثاأل هلالحتفال بهذ من جميع المقاطعات ايأتون إليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صبحت فيما بعد مدينة أفسس هي ألمقاطعة ميسيا بآسيا الصغرى، ثم س هي العاصمة القديمة رغام  ب   (21)

 الجلود ،لصناعة الرقوق اير  كب اوقد كانت برغامس مركز  . العاصمة السياسية وكان يقيم فيها الحكام الرومان

مأخوذ من  "parchemint" يةالتينفي اللغة ال "رقوق"واسم  .التي كانت تستخدم للكتابة عليها قبل معرفة الورق

وكانت تحتوي وهي بشهرة مكتبة اإلسكندرية  ،"Attalus" ككما كان يوجد فيها مكتبة المل. اسم هذه المدينة

 .إلى مكتبة اإلسكندرية اكة كليوباترعلى مائتي ألف مجلد أضافتها المل
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 على المسيحأطلق  لهذا .حالمسييسوع ممارسة حياتهم المسيحية والتبشير بومؤمنيها في 

 ".حيث الشيطان يسكن: "سرغام  ب  

 ،وأنت متمسك باسمي" :لهم قولعلمه بوضعهم، ي سرغام  كنيسة ب  ة جماعل المسيحبعد أن ب ي ن     
في قوله هذا يوجد  ،"الذي قتل عندكم... األيام التي فيها كان أنتيباسولم تنكر إيماني حتى في 

على الرغم من هذا  إيمانهم المسيحيين حافظه ولم ينكرو هن باسميأنهم ظلوا متمسكذلك  ،"مدح"

ستشهد احدها أحتى في أيام االضطهادات التي تعرضوا لها والتي في بل و الوضع الذين هم فيه،
هدي اش"أنتيباس  عن المسيحوقول  .ا لربه يسوع المسيح حتى الموتن  أنتيباس الذي ظل أمي

 المؤرخ ."Ἀντιπᾶς ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός μου"في النص اليوناني  ورد، "لي ميناأل

نقاذ إال أنه ألنه يذكر أنه ع رض على أنتيباس اال ؛هأندرياس يذكر هذا الشهيد كشخص معروف ل
ي  في السنكسار هذكر اكما جاء أيض  . ارفض واستشهد حرق    اأنه كان تلميذ  ب ين،ر القديس، كتاب س 

لمدينة برغامس، وتحتفل الكنيسة األرثوذكسية بتذكار  اللرسول يوحنا الحبيب وكان أسقف  

 (.نيسان)أبريل  11يوم ستشهاده ا
. كنيسةهم الواجهت الذين األعداء ي بي ن المسيح الثالث سائالكنلجماعات ل ئرسا هذه الثالث من    

أصحاب  غير أنهم الذين ي د عون أنهم مسيحيون ، وهممن داخل الكنيسة نفسها :األولالعدو 
 خارج من: العدو الثانيو. كنيسة أفسس (1اآلية ) أمثال النقوالويين، هاوالهرطقات ومبتدع

 وإله ا، ويمثلون كل الديانات الرافضة يسوع المسيح رب  ا المسيحية ود مقاومو، وهم اليهالكنيسة

ميرناكنيسة  (8اآلية ) هم الملحدون وعبدة األوثان و، اأيض   من خارج الكنيسة :لثالثا العدوو. س 
اجتمعت قوى الشر بهذا . سرغام  كنيسة ب   (13اآلية ) والفالسفة وأمثالهم الذين ال يؤمنون باهلل

 هو العدو األول والعدو األخطر منهم ،مسيح لتحطيمها وتخريبهاالضد كنيسة  متحالفة   الثالث

في كل زمان  ضة إلى مثل هذه األخطار والضيقاتوالكنيسة معر   .من داخل الكنيسة نفسها الذي
 ".السبتيين"أو  "األدفنتست"وبدعة " شهود يهوه" كبدعة ،ت مسميات جديدةومكان وإن اتخذ

 

مَسِّكِينَ بِتَعْلِيمِ أَنَّ عِنْدَكَ هُنَاكَ قَوْمًا مُتَ  ،وَلٰكِنْ عِنْدِي عَلَيْكَ قَلِيل   -14

بَلْعَامَ، ٱلَّذِي كَانَ يُعَلِّمُ بَاالَقَ أَنْ يُلْقِيَ مَعْثَرَةً أَمَامَ بَنِي 

 .لأِلَوْثَانِ، وَيَزْنُوا حِ ائِ بَ ذَ  نْ مِ أَنْ يَأْكُلُوا  ،إِسْرَائِيلَ 

 بِتَعَالِيمِ  كَ لِ ذَ كَ  هٰكَذَا عِنْدَكَ أَنْتَ أَيْضًا قَوْم  مُتَمَسِّكُونَ  -15

 .كَ لِ ذَ  يرَ ظِ نَ ٱلنُّقُوالَوِيِّينَ 
 

 الوم  ه لهم يوج   (14)هنا في اآلية  في اآلية السابقة، سرغام  جماعة كنيسة ب  لمدح المسيح  بعد    

 اأن عندك هناك قوم  " :يبي ن لهم السبب، بقولهثم ". ولكن عندي عليك قليل" :بقوله ،برفق
عون أنهم يؤمنون أشخاص يد   بينهميوجد  أنه ذ عليهميأخ هوالقول هذا ب. "متمسكين بتعليم بلعام

امع  ل  إال أنهم في الحقيقة يتبعون تعليم ب   ،به
(24)

 ام الذي كان يعلمع  ل  ب  " :هقولب هذا التعليم،بين لهم ثم ي   .

 مأشار إليه وهؤالء ."يأكلوا من ذبائح األوثان ويزنوا أن .أمام بني إسرائيل معثرة   باالق أن ي لقي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلبه بني من  بين هدايا والتمس منه أن يلعنوآباالق ملك الم له قدم الذي وربعام بن ع  ل  ب   ، هو"امع  ل  ب  " (24)

في  منه والقوة، لكنه رغبة    منعته عن ذلك بل دعا لهم بالعزة إلهية   لعام أن يلعنهم ألن قوة  فلم يستطع ب  . إسرائيل

ألوثان ل المقدمة تقدمة ذبائحال ن مأكوالت منيالملك أن يضع أمام اإلسرائيلي ىأشار عل ،إرضاء الملك باالق

رزيلة الدعارة والفجور فيبتعد هللا عنهم ومن ثم بعوا ويندفعوا إلى كي يأكلوا فيش ،وأن يعرض النساء أمامهم

 = مجوسالكما ملوك  ا،مجوسي    وربعام بن ع  ل  ب   كان(. 25 -22عد ) وهكذا كان ،يسهل التغلب عليهم والظفر بهم
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ور الذي أحب ص  ام بن ب  ع  ل  تابعين طريق ب   قد تركوا الطريق المستقيم، فضلوا،: "بقوله ،بطرس

 (.15: 2بطرس 2) "ة اإلثمأجر

كون بتعاليم النقوالويين قوم متمس   اأيض   أنت عندك هكذا": المسيح لهم قولب (15)وفي اآلية     
قوله هذا يبي ن أن ". ὁμοίως"ت في النص اليوناني ورد، "نظير ذلك" ، عبارة"نظير ذلك

تعاليم "المسيح أن يكشف  ، كماجماعة كنيسة أفسستعاني مما تعانيه   سرغام  جماعة كنيسة ب  

 هم أنفسهم المتمسكونام ع  ل  ن بتعليم ب  يمتمسك، وأن هؤالء الـ"امع  ل  ليم ب  اتع" تطابق" النقوالويين
" نقوالوس" االسم ."امع  ب ل  "االسم وبين  "قوالوسن"االسم  بين وجد مقابلةتهنا  .تعاليم النقوالويينب

 اهاعنوم νικώ" (niko)" :األولى ،كلمتين ركب منم   اسم وهو ،"Nικὁλαος" هو اليونانيةب

 "Nικὁλαος" اسم فيكون معنى ؛"الشعب" اهاعنوم λαὁς" (laos)" :والثانية ،"نتصارا"

ركب من م اأيض   هو" בלעם" القديمة العبريةب" امع  ل  ب  " واالسم ".نتصار الشعبا" هو (نقوالوس)

م  " )עם: "والثانية ،"سيد"أو  "نتصارا" اهامعنو (ب ل  " )בל" :األولى ،كلمتين  اهامعنو( ع 

ا هو" امع  ل  ب  " اسم فيكون معنى ؛"شعب" لذا من  ."سيد الشعب"، أو "نتصار الشعبا" أيض 

 عت بهن   الذيالعبري، " امع  ل  ب  "السم  ايوناني   ارمزي   اهو اسم  " نقوالوس"يكون اسم  أن حالمرج  
 .ام المجوسيع  ب ل  تشابه تعاليمه مع تعاليم صاحب هذه البدعة لاليوناني  المسيحي المسيح الشخص

 

َّ فَإِنِّي آتِيكَ سَرِيعًا .فَتُبْ  -16  .وَأُحَارِبُهُمْ بِسَيْفِ فَمِي ،وَإاِل

مَنْ يَغْلِبُ . مَنْ لَهُ أُذُن  فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ  -17

 ، وَأُعْطِيهِ حَصَاةً بَيْضَاءَفَىفَسَأُعْطِيهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ ٱلْمَنِّ ٱلْمُخْ 

 .وَعَلَى ٱلْحَصَاةِ ٱسْم  جَدِيد  مَكْتُوب  الَ يَعْرِفُهُ أَحَد  غَيْرُ ٱلَّذِي يَأْخُذُ 
  

 كلمة .وعيدو دعوة للتوبة يوجد ،"اآتيك سريع  وإال فإني  .بت  ف" :بقول المسيح (11) اآليةفي     
أن  سرغام  جماعة كنيسة ب  وهذا يعني أن على  ."ταχύ"في النص اليوناني  تورد" اسريع  "

 :هقولفهو الذي سيفعل، وذلك ب وإن لم تفعل ،"متمسكين بتعليم بلعامال" هؤالء تفرز من وسطها

وهذا يدل على أن المسيح هو الحافظ لكنيسته  ،"أحاربهم بسيف فميو، اآتيك سريع  وإال فإني "
طاة  .(11:1رؤ )في  ذ كر ،"أحاربهم بسيف فمي"قوله  .وليس البشر الخ 

قوله هذا ذ كر في  ،"من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس" :المسيح يقول (14) في اآلية    

ثم  .من اآلب ومن المسيح اما يقوله الروح القدس للكنائس هو أيض  ن قيل هناك إ وكما ،(4)اآلية 
أن  يهعطأس" :أوال   ؛بيغل لمن ةأكافبالم همن وعديوجد في هذا القول للمسيح ، "من يغلب" :يقول

 لشعب اإلسرائيلي في البريةلهللا  هأطعم الذي "ن  الم  "هو ،"ىخف  الم   ن  الم  " ".ىخفالم   ن  من الم   يأكل
 خر) حاجة اليوم بيومها إسرائيل يلتقطون منه وزل في الصباح من السماء، وكان بنكان ينوالذي 

 ،"خبز السماء"، أو"من السماء اخبز  "السماء قيل عنه  كان ينزل من ن  وألن هذا الم   .(4:11-21

لذين ل لم يهب الحياة المذكور في العهد القديم، والذي" ىخف  الم   ن  الم  "و ".عند هللا ىخف  الم   ن  الم  "أو
الحقيقي النازل من السماء " ىخف  الم   ن  الم  "، هو رمز مسبق لـعنهم الموت لم يمنع، كما منه أكلوا

شارة إلى شخصه مباشرة، باإل وقد أكد يسوع هذا. المسيح نفسه الواهب الحياةالذي هو يسوع 

وبولس (. 41و35:1 يو" )أنا هو الخبز الذي نزل من السماء... أنا هو خبز الحياة" :بقوله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهكذا بحضور المجوس . ليسوع المسيح ملك الملوك المولود في بيت لحم واسجديمن المشرق ل االذين أتو

لعام قدموا بشخصهم توبة المجوس عما فعله ب   ،هداياهم للطفل المضطجع في المزود وسجودهم وتقديمهم الثالثة

 .غضابه هللافي إ
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ا واحد   اشربوا شراب   وجميعهم .اا روحي   ا واحد  وجميعهم أكلوا طعام  " :بقوله ،ان هذا أيض  ي  الرسول ب  

 كور1" )كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح ألنهم. اروحي   

اه في اللغة ، وهو اسم عبري معن"بيت لحم"لد في مدينة يسوع المسيح و   كما أن(. 4و3:10
والدته من العذراء تجس ده وب في بيت الخبز -كلمة هللا -المسيح وظهور". بيت الخبز"العربية 

ا في شبه . آخذ ا صورة عبد. أخلى نفسه"بأن  ،مريم ، يشير إلى أنه هو (4:2في " )الناسصائر 

الذي  ن  الم   نهإ، "ىخف  الم   ن  الم  " البعض عن لاق وقد .الذي نزل من السماء الم عطي الحياة الخبز
وعصا هارون، بأمر من هللا، داخل تابوت العهد حفظه موسى مع لوحي الوصايا العشر

(22)
 في 

 .قل فيما بعد إلى قدس األقداس في هيكل سليمانخيمة االجتماع والذي ن  

 مكتوب ال يعرفه أحد غير الذي يأخذ وعلى الحصاة اسم جديد حصاة بيضاءوأعطيه ": اثاني      
هو أنه  :األول ؛هناك تفسيران مقبوالن" االسم الجديد"و" الحصاة البيضاء"عن  ".(الحصاةذه ه)

صدارهم إوعند  ،في المحكمة اليونانية القديمة كان القضاة يحملون حصاة بيضاء وحصاة سوداء

تهم أما إن كان الم .حكم عليه بالموتوي   ،الحصاة السوداء يضعون ان كان مذنب  إالحكم على المتهم 
وإن كان هذا . تهببراء حكموي  ، إلى أنه لن يرى الموت ارمز  ، فيضعون الحصاة البيضاء ابريئ  

كم عليه ق  اعطى اسم جديد لم يكن معروف  ته فإنه ي  ءبال  بالموت ثم صدر حكم آخر ببراالشخص قد ح 
السم الذي كان أن ا، ولد من جديدانتقل من الموت إلى الحياة وو   قد بر أنهت  أع ألنه ،قبل به من

هذه  في .على الحكم األول الذي صدر ضده وجعله في عداد الموتى نتهى بناء  ايحمله منذ مولده قد 

عطى مالبس د بعد معموديته ي  م  عألن الشخص الم   ؛"سر المعمودية"وجد إشارة إلى تالصورة 
من األسقف، اسم جديد  ،اى أيض  عط  ي  كما . اصبح طاهر  أأ من خطاياه ور  ب  إلى أنه ت   ابيضاء رمز  

 :الثانيو. في المسيح الد جديد  ألنه انتقل من الموت إلى الحياة وو  ذلك يسجل في سجل المعمودية، 

تقليد بأن المنتصر في المباريات الرياضية الكبرى أو في المعارك  هو أنه في روما كان يوجد
ى الحياة في أي مكان من مد ام له حصاة بيضاء تسمح له باألكل مجان  قد  ت   تالحربية كان

هذه الصورة يوجد  وفي. ى ألي شخص كانعط  درة أن ت  مبراطورية، وهذه الحصاة كان من الن  اإل

ق ب ل يسوع المسيح  فقط لمن ، بلي شخص كانليس أل اعطى مجان  الذي ي  " سر الشكر"إشارة إلى 
والمسيح  ،(10 اآلية) "الحياة إكليل"وبهذا ينال . اجديد   اتعمد ونال اسم  على الشيطان، و امنتصر  

 .غلبمن ييعطي إكليل االنتصار هذا ل

، هما صورة للخيرات السماوية غير "سر الشكر"و "سر المعمودية" ،هاتان الصورتان    
الرموز واألسرار اإللهية،  ي  الظاهرة في العالم الحاضر والمعطاة لألبرار، والمخفية تحت ط  

ألن . لخيرات السماوية، إال الذين ينالون األسرار اإللهيةا هذه نهوالتي ال يعرف أحد اسمها، أي ك

الذين ينالوا الموهبة هم وحدهم الذين يحسون بها ويدركونها، أما الذين ال ينالون الموهبة فال 
 .يعرفون ماهيتها وال اسمها

 

لُهُ ٱبْنُ ٱللهِ، هٰذَا يَقُو: وَٱكْتُبْ إِلَى ماَلَكِ ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي ثِيَاتِيرَا -18

 .مَصْقُولٍ  ٱلَّذِي لَهُ عَيْنَانِ كَلَهِيبِ نَارٍ، وَرِجاْلَهُ شِبْهُ ٱلنُّحَاسِ نَّقِيِّ 
 

 ،"ثياتيرا" .ثياتيرا المسيح إلى جماعة كنيسة من هةموج   ، وهيالرسالة الرابعة (12)اآلية في     

 واشتهرت بتجارة األرجوان ،"رنستي"ـإله الشمس وع رف عندهم ب "أبل و"مشهورة بعبادة  كانت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،م.ق 524البابليون عام  همادمر إلى أن داخل هيكل سليمان في أرشليم اظل تابوت العهد محفوظ  ( 22)

ن المالئكة حملوا تابوت العهد بما فيه إلى السماء إوبحسب التقليد اليهودي، يقال  .تابوت العهد بما فيه واختفى

 .ي بنى الهيكل يوم مجيء الرب عيده عندماهناك إلى أن ت   وخبأته
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 (.14: 11أعمال )ليدية بائعة األرجوان إحدى نساء ثياتيرا  وكانت

 ذاته يبدأ الرسالة بتعريف ه هذابقول ".هذا ما يقوله ابن هللا": ليوحنا المسيح قولي اآليةفي هذه     

 ؛(14و13:21 مت) "نسانابن اإل"بأنه  يشير إلى ذاته لم وهو بهذا التعريف ،"ابن هللا"بأنه  لهم
كما  (13:1رؤ " )نسانشبه ابن اإل"بأنه  يشير إلى ذاته لمكما ، يشير إلى ناسوته هذا اللقب نأل

ي ظهر  أن هذا اللقبذلك  ،"ابن هللا"بأنه  ر إلى ذاتهاشبل أ. من حيث مجده اإللهي رآه يوحنا

إلى  قاسية   ه رسالة  سة ألنه سيوج  لقبه هذا ليوضح ذاته المقد   ستخدمالوهيته وسلطانه وقوته، وقد إ
 .جماعةهذه ال

ف      نحاس نقيشبه ورجاله  ،الذي له عينان كلهيب نار" :نفسه بالوصف، بقوله المسيح كما ي عر 

شبه ابن "لـنفس وصف يوحنا  هو ،"هللا ابن"ذاته بـ للمسيح الذي أشار إلى وصفذا اله ."مصقول
، (14:1رؤ )، "كلهيب نار نعيناالذي له " :، بقولهالذي رآه في وسط المناير السبع "اإلنسان

دا )نفس وصف دانيال النبي لقديم األيام  اوهو أيض   (.15:1رؤ )، "رجاله مثل النحاس النقي"و

حي   وهذا. (8:4  -هما من ألقاب المسيح سمانوهذان اال، "ابن هللا"هو نفسه " ابن اإلنسان"أن  وض 
هرطقة  ح فسادوض  ي   كما ،واحد في الجوهر( قديم األيام)ب الذي هو واآل -(ὁ λόγος) الكلمة

 .ن المسيح أقل من اآلبإ هود يهوه وأمثالهم الذين يقولونش
 

أَنَا عَارِف  أَعْمَالَكَ وَمَحَبَّتَكَ وَخِدْمَتَكَ وَإِيمَانَكَ وَصَبْرَكَ، وَأَنَّ  -19

 .أَعْمَالَكَ ٱألَخِيرَةَ أَكْثَرُ مِنَ ٱألُولَى

ِ  عُ دَ تَ أَنَّكَ : لٰكِنْ عِنْدِي عَلَيْكَ قَلِيل   -21 نَّهَا ٱلْمَرْأَةَ إِيزَابَلَ ٱلَّتِي تَقُولُ إ

 حِ ائِ بَ ذَ  نْ مِ  نَبِيَّة ، حَتَّى تُعَلِّمَ وَتُغْوِيَ عَبِيدِي أَنْ يَزْنُوا وَيَأْكُلُوا

 .ألَوْثَانِ ا
 

. "أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك أنا عارف" :يقول المسيح لهم( 18)في اآلية     
ف بقوله هذا لهم هو  يضيفو .اإليمان والصبروخدمة المحبة وال، التي هي ممناقبهيعرف  أنه همي عر 

ظهر ت  التي  األخيرةهم أن أعمال يشير إلى قوله هذا ،"أكثر من األولىأن أعمالك األخيرة و" :قائال  
عكس جماعة كنيسة ذلك  .هذا نالوا مدح سيدهملو ،من األولى له مرضاة   أكثر هيل هذه الفضائ

 .بمحبة وحنان تجاههم رسالته المسيح أيبد بهذا(. 4 اآلية) له أفسس التي تركت محبتها األولى

 هيوج   بقوله هذا هو. "لكن عندي عليك قليل" :(20)في اآلية  ثياتيرا جماعة كنيسةل ثم يقول    
ن لهم سبب يبي  ثم . (14 اآلية)كما سبق وقال لجماعة كنيسة برغاموس ذلك  برفق،" لوم"لهم 

 قوله هذا يوجد توبيخ للقائمين على هذه الكنيسة في ."أنك تدع المرأة إيزابل" :بقوله ،لومه إياهم

، ذلك كما في اآلية بال رادعمنهم ركت ت   ، والتيإيزابل التي ت دعى تجاه هذه المرأة لتقاعسهم
رة في ب  عت  نة معروفة وم  معي   مرأة  اشير إلى ي، "الـ" التعريف بأداة ، المعرفة"المرأة" :قوله. (11)

بعد ترجمته إلى " امع  ل  ب  "أخذ المسيح االسم العبري  (15و14)يتين في اآل كماو .كنيسة ثياتيرا

 على الشخص المروج لهرطقة مشابهة لتعاليم بلعام هطلقباللغة اليونانية وأ  " نقوالوس"
ا  والنيقوالويين، اسمها  يكون ال قد والذي ،"إيزابل"المرأة اسم  هطلق على هذالمسيح أ  هنا أيض 

التي  كاهن عشتروت ملك الصيدونيين بنة أثبعلالمشابهتها بفعلها إيزابل بل اطلقه عليها  الحقيقي

التي تقول " :فيها قولي ألنه ؛(34-28:11مل 1) اشـتهرت بالكفر والدعارة والظلم وسـفك الدماء
بلعام  أدخل كما ذلك أنه ."تعلم وتغوي عبيدي حتى يزنوا ويأكلوا من ذبائح األوثان، حتى نها نبيةإ

 وكما ،بنة أثبعلا فعلت إيزابل هكذا ،ال النجاسةعبادة األوثان وما يقترن بها من أعم في إسرائيل

 ،فادعت أنها نبية وأنه يوحى إليها .اقتفت خطوات إيزابل التيمرأة في كنيسة ثياتيرا ال هذه لتفع
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ن إما كوكذلك  .ألوثانا ذبائح نكل ماألليم الشيطان وت غري عبيد المسيح بالزنى واعل م تعوهي ت  

 ،(12 مل1) ومنهم إيليا النبي ،وسعت في قتلهم وقفت ضد أنبياء هللا الحقيقيين" إيزابل"

 ، لذامي الكنيسةعملت على محاربة متقد  ف مرأةلا هذه فعلتكذا ه ،استئصال عبادة هللا من المملكةو
 في ين؛ ألنهانيالمونت قد تكون من "إيزابل"هذه المرأة المدعوة كما أن  .استحقت أن ت سمى باسمها

الهرطقات كان للنساء دور في نشر الصغرىآسيا  كنائس
(28)

التي  ،"المونتانية"، مثل الهرطقة

 .(24) اآلية، التي ست ذكر في "الغنوسية"الهرطقة و ،(25) اآليةست ذكر في 
 

 .عَنْ زِنَاهَا ، واََل تُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ وَأَعْطَيْتُهَا زَمَانًا لِكَيْ تَتُوبَ  -21
 

 ،"وال تريد أن تتوب عن زناها ،لكي تتوب اوأعطيتها زمان  " :قول المسيحي (21)اآلية في     

 كل معف ،للتوبة عطي الخطاة فرصة  ي ظهر سعة مراحمه ومحبته للبشر التي ألجلها ي   بقوله هذا هو
 من صة  أذهان الكثيرين، إال أنه أعطاها فر دة  فس  ما صنعته إيزابل من شرور داخل الكنيسة م  

 اروحي    اكان زن   و إنن، أوالنقوالوي علمكما ي   اجسدي    اإن كان زن  ذلك . الوقت كي تتوب عن زناها

 .حقالالمسيحي هللا وكنيسته باتباعها التعاليم المضادة للتعليم  بخيانة
مع كل ما أظهره المسيح نحوها من  ، هذا يدل على أنه"ال تريد أن تتوبو" :المسيحيقول  ثم    

أم ": وهذا ما يحذر منه بولس الرسول، بقوله. ت بذلكناستها عقابهال وطول أناة عليها مراحم

ولكنك من . وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف هللا إنما يقتادك إلى التوبة تستهين بغنى لطفه
. عادلةفي يوم الغضب واستعالن دينونة هللا ال اأجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضب  

 (.1-4:2 رو" )الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله
 

هَا أَنَا أُلْقِيهَا فِي فِرَاشٍ، وَٱلَّذِينَ يَزْنُونَ مَعَهَا فِي ضِيقَةٍ  -22

 .اعَظِيمَةٍ، إِنْ كَانُوا الَ يَتُوبُونَ عَنْ أَعْمَالِهَ 
 

يزابل إلمزمع العن عقابه يعلن  هو ،"ها أنا ألقيها في فراش" :بقول المسيح (22) في اآلية     
 .ها في فراشائلقبإ وذلك قد يكون باألمراض، هذا العقاب .لآلخرين ورهبة   اا لهتأديب   ،لم تتب التي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذلك ، النساء ا بينمعروف   التي كان مؤمنوها من أصل وثني، آسيا الصغرىفي كنائس  دعاء النبوةكان ا (28)

ومعبد أفروديت ومعبد زفس ومعبد  عشتروت ألنه في المعابد الوثنية في تلك المنطقة، مثل معبد، بتأثير وثني

ها من أصل أما في الكنائس التي كان مؤمنو. ين النبوة ومعرفة الغيبيوجد فيها كاهنات تدع أرتيميس، كان

أمثال وذلك  ،"المونتانية"كاهنات دور في نشر بدعة ال الءلهؤ كانف. يهودي فلم يكن يوجد مثل هذه الهرطقة

مراكز للنساء وا عطأ كما أن الغنوسيين .الهرطقةهذه  سبريسكيال ومكسيميال وكنتيال تلميذات مونتانيوس مؤس  

وفي مقاومة هاتين الهرطقتين، المونتانية  .مة فكن صاحبات سلطة في الكنيسة، إال أنهن لم يكن كاهناتهم

لتصمت " :لهم ن، قائال  يوثنيق بل  ن مؤمنوها مناكتب بولس الرسول إلى كنيسة كورنثوس، التي ك ،والغنوسية

ألنه قبيح بالنساء أن ... ان كما يقول الناموس أيض  لهن أن يتكلمن بل يخضع انساؤكم في الكنائس ألنه ليس مأذون  

عندما كان في مدينة أفسس، والتي كان  إلى تلميذه تيموثاوس كتبكما . (35و34:14 كو1" )تتكلم في الكنيسة

ل  . كل خضوع في لتتعلم المرأة بسكوت" :نيوثنيق بل من  امؤمنوها هم أيض   م وال ولكن لست آذن للمرأة أن ت ع 

سلطة ال سحبت في مقاومة الكنيسة لهذه الهرطقة (.12و11:2 تيمو1) "ى الرجال بل تكون في سكوتتتسلط عل

كبرى ضد  وفي القرن الثالث الميالدي قاد آباء الكنيسة معركة  . يهامن النساء لمحاولتهن فرض سلطانهن عل

واآلن عملت بعض الكنائس  .الشماسات خدمة ن، كما كتبوا ضد كهنوت المرأة حتى أنهم أوقفواين الهرطقتيهات

أن هذا  غير ،"مساواة المرأة وحقوقها"النسائي فيها تحت مسمى  غير األرثوذكسية على إدخال الكهنوت

. بشري -عملها إلهي ، بل مؤسسةمدنية   حقوقية   سة  ألن الكنيسة ليست مؤس   ؛األرثوذكسية في مرفوض

 . الهلينية واالزدواجية الفارسية واليهودية الدينيةوبين بعض األفكار الفلسفية  امزيج   كانت" الغنوسية"
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من  العقاب وهذا. بالعقابللتوبة، إن كان بالتهديد أو  مختلفة   انه يدبر طرق  أل همن رحمت وهذا

ا  لمسيحا ساروا  ن  م   كلكما يقول هنا، أي  "والذين يزنون معها"لن يكون لها هي فقط بل أيض 

، وذلك بالقائهم. ضالالتها وراء وارانيسته باتباعهم تعاليمها وسهللا وك انواخو، خلفها على خطاها
 ماالذي يضرب به ،بالضيق أو بالتأديب الجسدي ، إن كان"في ضيقٍة عظيمةٍ " :كما يقول هنا

ا هذا كما يقول .الذنوب والمعاصي الذين يقترفون ، "ايتوبون عن أعماله كانوا ال إن" :هنا أيض 

 ا فرصة  يعطي أيض   وه، بقوله هذا "ἔργων αὐτῆς"نص اليوناني ت في الورد "اأعماله" كلمة
بالفعل أو بالسكوت  ، إنمن اتباع ألعمالها أن يعودوا عما هم فيهشركاء آثامها الذين يؤيدونها ل

وإال فإنه سوف  ،(21 اآلية) تتوب عن زناهاكي  الوقتإيزابل فرصة من  ىأعطكما  ،عنها

ا يصيبهم الرب يكره الخطيئة وال يكره الخاطئ بل يطيل أناته عليه  نأ ذلك. عقابه لها هم أيض 
وهو ال يشاء أن يهلك الناس بل أن يقبل الجميع إلى " :حتى يعود إليه، كما يقول بطرس الرسول

 (.8:3  بط2" )التوبة
 

هُوَ فَسَتَعْرِفُ جَمِيعُ ٱلْكَنَائِسِ أَنِّي أَنَا . وَأَواْلَدُهَا أَقْتُلُهُمْ بِٱلْمَوْتِ  -23

كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ بِحَسَبِ  زِياجَ ٱلْفَاحِصُ ٱلْكُلَى وَٱلْقُلُوبِ، وَسَأُ 

 .أَعْمَالِهِ 
 

أوالد يعني قد  ،"أوالدها" :قوله. "أقتلهم بالموت أوالدهاو" :قول المسيحي( 23 اآلية) في    

ن يوالمتمسك اوروحي    ان معها فكري   ين أفكارها والملتقييعني المتبن  قد  ن، أويإيزابل الطبيعي
المذكورون في اآلية " الذين يزنون معها" وهؤالء هم ،ذوا منها كأوالد لهاخ  ت  االذين  ،برذائلها

ستعالن ايكون بالموت الروحي في يوم  ، وهذا"أقتلهم بالموت" :وفي عقابه لهم يقول. السابقة

ألمراض واألسقام التي الموت الجسدي بربطهم في فراش ابدينونة هللا العادلة، أو يكون 
، هو نهاية حياة (الجسدي)ذلك ألن الموت الطبيعي  ؛(11 اآلية)، كما ذ كر في بون بهاسي ضر  

، "أقتلهم بالموت" :ناقوله هو .ة له ببره أو شرهعالق البشر وال اإلنسان على األرض ويصيب كل  

من أجل هذا " :ل بولس الرسولكما يقوذلك ، (22) اآليةفي " ألقيها في الفراش" :ابه مع قولهيتش
" نفسنا لما حكم عليناأألننا لو كنا حكمنا على . يرقدونفيكم كثيرون ضعفاء ومرضى كثيرون 

 (.31و30:11 كو1)
 :ولتحذير اآلخرين، كما يقول المسيح هنا ليس لالنتقاموهو للتأديب  ،"بالموت" وهذا العقاب    

عندما يرى الجميع قوله هذا يعني أنه  ."ى والقلوبل  ك  فتعلم جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص ال"

الباقون وينحرفون عن التعليم القويم للكنيسة، ويعلمون أنه  معها ال ينساق عقابه لها ولمن يتبعها،
في الكتاب  .ى والقلوبل  عليه حتى الك   الفاحص كل شيء والعالم بكل شيء، وأنه ال شيء يخفى

مصدر الرغبات الجنسية ألنها مرتبطة بالجهاز  هاألن ،اإلنسان تعني دواخل "ىل  الك  " المقدس،

من الجلد، ألنه مأخوذ من حيوان ميت، ( زنار)لهذا يلبس الرهبان حول خصرهم حزام . التناسلي
" القلوب"و. رغبات الجنسيةالو المعابة داللة على تعففهم بإماتتهم للشهوات األرضية الجسدية

إن كان  ،داخلهلى أفكار اإلنسان وما يضمره ع وداللة مركز العواطف األنه ،تعني الحياة الداخلية

، يعني "ي كل واحد منكم بحسب أعمالهجازوسأ  " :هنا في هذه اآليةقول المسيح و .اأم شر    اخير  
عماله الخفية، أبحسب  اعماله الظاهرة، بل أيض  أم على كل إنسان ليس فقط بحسب حك  أنه سي  

كما يعني أن أعمال كل إنسان هي التي تحكم عليه  .ا في قلبه ودواخلهفكاره ومأوبحسب ضميره و

 .، وهذا يظهر عدل هللااأو شر    اإن كانت خير   ،ويدان من أجلها
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وَلٰكِنَّنِي أَقُولُ لَكُمْ وَلِلْبَاقِينَ فِي ثِيَاتِيرَا، كُلِّ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ  -24

يَعْرِفُوا أَعْمَاقَ ٱلشَّيْطَانِ، كَمَا هٰذَا ٱلتَّعْلِيمُ، وَٱلَّذِينَ لَمْ 

 .يَقُولُونَ، الَ أُلْقِي عَلَيْكُمْ ثِقاْلً آخَرَ 
 

 ،ن في ثياتيرايلباقول ولكنني أقول لكم" :قول المسيحب ىتوجد مجموعتين، األول (24 اآلية)في     
المضادة لتعليم  إيزابل وتعاليمها ايتبعو لم الذين وهؤالء هم ."الذين ليس لهم هذا التعليمكل 

رؤ )في و ،"، كما يقولونالذين لم يعرفوا أعماق الشيطانو" :المسيحقول ب والثانية .الكنيسة

، "كرسي الشيطان، حيث تسكنأنا عارف أين ": سرغام  لجماعة كنيسة ب  يقول الميسح  (13:2
ا بدالمعل مجاورتهم يشير إلى هذا قوله وكما قيل هناك أن  هذا يشير إلى قوله الوثنية، هنا أيض 

 .ثياتيرا جماعة كنيسة ت بها مدينةرتهشالتى ا إله الشمس "أبل و"عبادة 

الناموس  لهم المسيح لم يضع قولبهذا ال ،"آخر أ لقي عليكم ثقال  ال " :لهم لمسيحا يقول ثم    
ملي و أل ن ن يري ه ي ن" :كقوله لرسله ،اخفيف   يعسر حمله بل حمال   ثقيال   حمال  األدبي   "خفيفح 

والمشايخ الذين  هذه العبارة للمسيح هي نفس العبارة التي ك تبت من الرسل (.30:11مت ى )
الذين من األمم في أنطاكية وسورية "اجتمعوا في أورشليم في رسالتهم التي وجهوها إلى 

 ال نضع عليكم ثقال   ألنه قد رأى الروح القدس ونحن أن" :لهم بقولهم( 23:15 أع" )وكيليكية

 (.22:15أع " )غير هذه األشياء الواجبة ثرأك
"الغنوسيين" تشير إلى الهراطقة( 24 اآلية)في  "أعماق الشيطان"عبارة     

(30)
 ستعملواا الذين 

 ألن الروح يفحص كل شيء" :الرسول، بقوله بولس عند" أعماق هللا"هذه العبارة مقابل عبارة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلمة  أتت من اليونانية كلمةال وهذه ،"العارفين"، تعني "γνωστικισμός ، في اليونانية"الغنوسية( "30)

"γνωσῆ( "غنوس)،  توقد انتشر. "العلوم الخاصة باألمور الروحية أو اإللهية" أو "المعرفة"تعني التي 

م في نجع 1845في مصر حيث اكتشف عام  في كل حوض البحر المتوسط، وخاصة  " الغنوسيين"جماعة 

وكانت  قبل انتشار المسيحية،" الغنوسية"وقد نشأت  .امخطوط   51 حمادي مكتبة زاخرة بكتب الغنوسية، تحوي

لتضاد، أي وجود مملكة النور ومملكة الظالم أو المملكة المادية، ووجود إله النور الخير زدواجية اا تتكلم عن

 .أسرارها عن طريق العقلوالوصول إلى  الدينيةتدعو لفهم الحقائق وإله الظالم الشر، و

 عندما ظهرت المسيحية ودخل بعض الغنوسيين فيها، وفهموها من خالل معتقداتهم السابقة، خلطوا بين    

يبتعد  االهلينية واالزدواجية الفارسية واليهودية وبين العقائد المسيحية، خالقين مزيج   الدينيةواألفكار الفلسفية 

، بدأت في القرن األول "الغنوسية المسيحية". "الغنوسية المسيحية"عن تعليم المسيحية، والتي عرفت بـ اكثير  

دت الغنوسية المسيحية بأن ظهور المسيح على األرض في ونا. الميالدي وازدهرت وانتشرت في القرن الثاني

إذ أنه من المستحيل أن  ؛ا، لم يكن إال خياال  ، والجسد الذي كان يبدوا للناس جسد  احقيقي    االجسد لم يكن ظهور  

مثل أجسادنا المادية ألن المادة الشر، وأن اللوغوس  امادي    ايأخذ جسد   [(اللوغوس) "ὁ λόγος"] "الكلمة"

طهر من أن يلتصق بالمادة الخاطئة النجسة، ولذلك فعندما ظهر على األرض في مظهر اإلنسان لم يكن هذا أ

ة إنسان، وفي حقيقة األمر ليس هو ، فظهوره في هذه الحالة يشبه ظهور المالك في هيئواقعية   الظهور حقيقة  

والمعرفة تحل في التعليم . ريق اإللهامكما نادت بأن المعرفة تأتي عن ط. بإنسان بل هو مالك في صورة إنسان

الغنوسية محل اإليمان، في تعاليم بولس الرسول؛ فاإلنسان ال يخلص عن طريق اإليمان الذي يمنحه هللا 

وي د عي الغنوسي . لإلنسان في المسيح، بل عن طريق المعرفة، المعرفة التي تنير وترشد إلى الطريق الحقيقي

المعرفة " :بولس الرسول ة الكاملتين وفي إمكانه أن يسل مها لتالميذه، لذا أطلق عليهابأنه يملك الحقيقة والمعرف

ا على حقيقة أن يسوع المسيح جاء إلى . (20:1 تيمو1" )الكاذبة كما أن يوحنا في إنجيله ورسائله شدد كثير 

ا العقيدة الغنوسية خاصة  بقوله ا وحل ب" :عالمنا في جسد، داحض  يننا ورأينا مجده مجد ا كما والكلمة صار جسد 

ا نعمة  وحق ا الغنوسيين معرفة األمور اإللهية أكثر من سائر  ىادع كما (.14:1يو " )لوحيد من اآلب مملوء 

 إن الذي يستخف بلذات الجسد وازعمو .اا خاص  وإنهم أدركوا أعماق أسرار هللا إدراك   المسيحيين المؤمنين

 =ك اللذات وشبع منها وحفظ مع ذلك طهارة روحه هو الشجاع الظافر ولكن الذي ذاق تل ،ويهرب منها جبان
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 نحن المسيحيون الحقيقيون، كما يقول بولس الرسول لذا (.10:2 كو1) "حتى أعماق هللا

لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من هللا لنعرف األشياء " :كون باإليمان المسيحي القويمالمتمس  

ث ل التعاليم ( 8:2أع )وكان سيمون الساحر . (12:2 كور1) "بة لنا من هللاوالموه أول من م 
قوة هللا "وكان قبل عماده ي دعى من الشعب . ية الهرطوقية في عصر الرسلالغنوسية المسيح

دة الذي ظهر في سيناء بشخص هللا  عماده ، وبعد(10:2أع " )العظيمة ادعى أنه قوة هللا المتجس 

كما ادعى أن شريكته هيالنة  .بن، وعلى الرسل بشكل الروح القدسبشكل ا اآلب، وأمام بيالطس
أبو "و" رئيس الهراطقة"في الكنيسة المسيحية لهذا ي سم ى  .وهي قوة هللا المؤنثة" الباراكليت"هي 

 ".الهراطقة
 

 .وَإِنَّمَا ٱلَّذِي عِنْدَكُمْ تَمَسَّكُوا بِهِ إِلَى أَنْ أَجِيءَ  -25
 

في ، وهنا "آخر إني ال أ لقي عليكم ثقال  " :كنيسة ثياتيراجماعة المسيح لل قا( 24) اآليةفي     

 هم وصيةليضع  هو ال بهذا ،"إلى أن أجيء به تمسكوا عندكم إنما الذي" :لهم يقول (25) اآلية

إلى المجيء ، أي إلى النهاية يعني، "إلى أن أجيء" :قولهو .جديدة بل هي نفس الوصية القديمة
إلى الكنيسة  هةموج   هة من المسيح هيوهذه الوصية الموج   .التالية اآليةي ذكر في ، كما سالثاني

 (.11:1رؤ )، كما ذ كر في ثياتيرا جماعة كنيسةككل في كل مكان زمان في شخص 

واجهت الكنيسة  في القرن األول ، ذلك أنه"به تمسكوا عندكم إنما الذي" :هنا قول المسيحفي     
أصول اإليمان المسيحي وعقيدته في شخص المسيح خطرين عظيمين تهدد

(31)
: الخطر األول. 

 يرفضون كل واليهود للمسيح،" هللا"من اليهود، الذين رأوا في المسيحية بدعة  ألنها ت عطي لقب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقالوا أنه من الضروري أن يختبر اإلنسان الشر كما يختبر الخير لكي يكون . ألنه غلب الشيطان في ملكوته

استندوا على بعض أقوال بولس بأن الناموس ليس بأصل التبرير وال واسطة التقديس واستنتجوا من و. كامال  

 . يحق للمؤمنين أن يرفضوا حملهقال  أن الناموس ليس بقانون حياتهم وحسبوه ث   ذلك

وهذا ي دعى في علم  لفة المتنوعة الخاصة بشخص المسيح،بتتبع التعاليم والمعتقدات المسيحية المخت (31)

لمسيحية ، وتعني التعاليم والمعتقدات ا(خريستولوجيا) "xριστολογία"اليونانية ب، "مسيحانية"الالهوت 

؛ (11:1رؤ )الخاصة بطبيعة يسوع، وخاصة كيفية ارتباط األلوهية واإلنسانية في شخص يسوع، كما ذ كر في 

ا من المذاهب والطوائف والمعل أو بأخرى على  مين الذين حاولوا اإلجابة بطريقةٍ يالحـظ ظـهور عدد كبير جد  

ن  : "سؤال السيد مشكلة حول من هو المسيح؟  ،أول ثالثة قرون ، فيرحتط  ف "يقول الناس إني أنا ابن اإلنسان م 

في اإلجابة على هذا السؤال رأى البعض في يسوع اإلنسان نبي  ا بل أعظم من نبي، فقد  ومن كان؟ وماذا يفعل؟

الذي " النبي"ورأى البعض اآلخر في يسوع . ، على أنه ظل نبي  ا وكان إنسان ا ومات إنسان ا"النبي"رأوا فيه 

واعتقد بعض آخر أن المسيح جاء . واه وطاعته الكامله هلل إلى درجة الالهوت فأصبح ابن ا هلل بالتبنيوصل بتق

ب ه للناس بأنه بشر، ولكن وفي حقيقة األمر لم يكن جسد المسيح إال خياال   وظن البعض اآلخر . من السماء، وقد ش 

 .لم يروا في يسوع أنه ابن اإلنسانبأن هللا واحد سام عظيم وال يمكن تقسيمه ألنه وحدة واحدة، و

، "الوحدويين"التي منها الجماعة التي تدعى جماعة : من هؤالء فظهرت الهرطقات اليهودية التمسحنة     

(ΜΟΝOΡΧΙΑΝΙΣΜΟΣ) التمسك  هو وكان همهم المتنصرين، وكان أعضاء هذه الجماعة من اليهود

، رافضوون ألن هللا واحد ؛يز بين اآلب واالبن والروح القدستميعدم تقسيم أو تجزئة هللا، بالب بتقاليدهم القديمة

األمر في بادىء  (Nazarenes)الناصريين  ولم يكن لهؤالء .التقليد الرسولي من جهة اإليمان بالثالوث األقدس

ة صفة الهرطقة بالمعنى الخاص ألنهم حافظوا على اعترافهم بيسوع المسيح كإلٍه ومخل ص وعلى والدته الخارق

، غير أنهم بخصوص الثالوث أخذوا برأي  الغنوسيين فقالوا إن الروح القدس هو قوة مؤنثة، وأنها الطبيعة

النصارى "خرج " الوحدويين"ومن جماعة . ولدت المسيح على نهر األردن، وأن الباراكليت هو أم المسيح

روا كيف أن المسيح كان ليفس  و ،بالمسيحمعرفتهم  يبلوروامن العهد القديم لكي  اأخذوا صور  ، الذين "المتهودون

 =ي شعب إسرائيلنج  ي  والذي رئيس العظيم ال" ميخائيل"فأخذوا صورة . ، وأنه مع اآلب منذ األزلسابق الوجود
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اليهود الذين أصبحوا مسيحيين لم يكن باستطاعتهم أن كما أنه ألن . عقيدة توحي بعدم وحدانية هللا

أتباع الفلسفات الوثنية  هو الفلسفات الوثنية؛ ألن: الخطر الثانيو. اابن  يقبلوا في ذلك الوقت أن هلل 

 الغنوسية" من هذه الفلسفات الوثنية الهرطقة. بالحاجة للتوفيق بينها وبين المسيحيةشعروا 
 .، والتي خرجت منها العديد من الهرطقات(24) اآلية، ذ كرت في "المسيحية

 

فَسَأُعْطِيهِ سُلْطَانًا  ،عْمَالِي إِلَى ٱلنِّهَايَةِ وَمَنْ يَغْلِبُ وَيَحْفَظُ أَ  -26

 .عَلَى ٱألُمَمِ 
 

، وهذا يعني أن الذي يغلب هو "من يغلب ويحفظ أعمالي" :المسيح يسوع يقول( 21) في اآلية    

 أنه عن كونه مما عل م. الل حياته على األرضخ به أوصىو معل  و عمل ما كلتمسك بكل من 
من معجزات  عمل ومما. اآلب إلوهيةالم ظهر هو د وأنه هو واآلب واحد ولمتجس  كلمة هللا اآلب ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي ذلك الوقت ينجي ... وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم" :ول الربقبمن الحرب الكبرى، 

ن  كاهلل) بحسب اسمه، "ميخائيل"ورأوا في . (1:20دا ) "شعبك ابن هلل الذي بعد  (كاهلل)صورة المسيح  ،(م 

، "مملك السال"، ومعناها "ملك شاليم"بصفة كونه " ملكيصادق" كما أخذوا صورة. وقت نزل من السماء

ا منه  ا إلبراهيم وأخذ عشر  ا وخمر  ، كما أنه ليس كاهن (20-12:14تك )وبصفة كونه كاهن ا للعلي وأخرج خبز 

بط الوي الكهنوتي، وأن ليس لكهنوته بداية ونهاية معلومةمن   المسيح صورة "صادق ملكي"ورأوا في . س 

مز " )إلى األبد على رتبة ملكي صادق الرب حلف ولن يندم أنك أنت الكاهن: "الذي قال فيه لداود النبي

( هللا اآلب)أي كائن به أسس يهوه ألنها في العهد القديم م شخصنة، " الحكمة"صورة وكذلك أخذوا (. 4:108

ا أخذوا صورة (.18:3أم " )الرب بالحكمة أسس األرض: "األرض، كما يقول كاتب سفر األمثال  وأيض 

وقال هللا ليكن ... وقال هلل ليكن نور فكان نور: "ذ كر في سفر التكوين، ألن يهوه خلق بالكلمة، كما "الكلمة"

ل د ا صورة (. 1تك " )وكان ذلك... ج  ا "الروح"كما أخذوا أيض  مع هللا عند الخلق، كما ذ كر في ؛ ألنه كان موجود 

كل هذه (. 1:1ك ت" )وروح هللا يرف على وجه المياه... في البدء خلق هللا السماوات واألرض:  "سفر التكوين

وهذا  هذه الصور .المسيحطبقوها على " روحال"و ،"الكلمة"، "الحكمة"، "صادق ملكي" ،"ميخائيل"الصور 

بالنسبة  ألنه؛ "ميخائيل"، مع رفض صورة ما ل في الكنيسة الشرقية بشكلٍ م  ك  ، باستخدام الصور ،المنهج

هو األقنوم الثاني  "الكلمة"و، "المسيح االبن"هو " حكمة هللا"، و"الروح القدس"هو " روح هللا"فإن  لكنيسةل

ْ"ملكي صادق"، وفي الثالوث األقدس هو رمز  ،"ملك البر"معنى اسمه  الذي ،"צדק־מלכי"بالعبرية ،

ستعملوا ا ، خاصة ،(السوريون) فاآلباء الشرقيون .كاهن هللا العلي ملكيصادق للمسيح الذي هو كاهن على رتبة

اآلباء اليونانيون والغربيون فاستعملوا تعابير  أما .أفرام السرياني كل تعابيره هي صور مثال  القديس ؛اصور  

ا، فقد استعمل اآلباء ا ما فلسفي  نوع   أصبح يوجد تفسير آخر الذي هو  م325 وبعد مجمع نيقية األول عام ،فلسفية

  .اليونانيون والغربيون عبارت فلسفية مستخدمين في ذلك عبارات ما ورائية

ا"تعني في العبرية " أبيون"وكلمة . الهرطوقية" األبيونيون"من هؤالء شيعة كما ظهر      وجمعها " فقير 

وهؤالء هم من اليهود الشتات المتمسحنين، الذين خرجوا من أورشليم وأتوا إلى آسيا . أي فقراء" إبيونيم"

وقد رأى بعض المفسرين أن جماعة . ةالصغرى، الخالطين بين معتقدات اإليمان المسيحي الحق وبين اليهودي

، بل بسبب ضحالة ذكائهم وبساطة أفكارهم المادي همفقر ، دعيت بهذا االسم ليس بسبب"الفقراء"، "األبيونيين"

 يؤمنون بأن يسوع ليس الفادي، بل هو" األبيونيون"ألن . وسذاجتهم فيما يختص بعقيدتهم في شخص المسيح

لد من زواج يوسف . يم مثل موسىإنسان وإنسان فقط، مجرد نبي عظ ويرفضون ميالده العذروي ويقولون إنه و 

ا وجود المسيح . ومهمته تنحصر في تفسير الناموس وإكماله بإعطاء وصايا جديدة. بمريم كما يرفضون أيض 

لقت  لق كما خ  د، وبناء  على ذلك فهو لم يولد من الروح القدس ومن هللا اآلب، بل خ  المالئكة السابق قبل التجس 

ا في الدرجة اإللهية، كما يؤمنون بأن المسيا المسيح السامي، الكلمة . ورؤساء المالئكة، ولكنه أعظم منهم جميع 

حل في وقت المعمودية على اإلنسان يسوع بشكل حمامٍة وتركه عندما كان يصلي في جبل الزيتون في بستان 

ل ب هو اإلنسان يسو ي ماني، وأن الذي تألم وص  ث س   على ذلك فهم يعترفون بناسوت المسيح، ولكنهم ينكرون. عج 

 =من هو الكذاب إال الذي "وقد رأى بعض المفسرين أن يوحنا كان يشير إلى هذه الجماعة عندما كتب . الهوته
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للصلب والموت، وقيامته من بين األموات، من أجل خالص وفداء جميع البشر الذين وتسليم نفسه 

ايقبلوه رب  ا وإله ا و ر من يشاء ن هللا يبر  إيدحض قول فاسدي العقيدة القائلين هذا  قوله. مخلص 

. بهذا ينسبون إلى هللا الكلي العدل والفائق الصالح عدم العدل والقسوة ألنهم ؛ويهلك من يشاء
 وحتى لحظٍة من حياته أن يعملأن على كل إنسان في كل  يعني ،"إلى النهاية" :المسيح هنا قولو

ا باإليمان به رب  ا وإله ا وغير ناكر لهالمسيح بالعمل بهتعليم  ليغلب حافظ ا، تهنهاية حيا  .، ومتمسك 

بأنه  من يغلبل" وعد"في قوله هذا يوجد . "ا على األممفسأعطيه سلطان  " :المسيح ثم يقول    
ل اليهود يقصد بهم أحيان ا كثيرة الوثنيين بمقاب" األمم. "ا على األممسلطان   المسيحعطى من سي  

إن كانوا من  ،من المقاومين له كافة الشعوب بوجهٍ عام همأما هنا المقصود ب ،الشعب المؤمن باهلل

يبي ن أن السلطان هو سلطانه، وهو ي عط ى  لمسيحهذا القول ل كما أن. اليهود أو من غير اليهود
مشاركة اإلنسان ي ، يعن"افسأعطيه سلطان   ...من يغلب"لمسيح اوقول  .منه، ويعطيه لمن يشاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وتجلى هذا في الكنيسةتها وأدان قاومتها هذه المسيحانية اليهودية(. 2:22يو 1" )ي نكر أن يسوع هو المسيح

التحديدات العقائديه لإليمان المسيحي حول يسوع المسيح، التي أوضحها اآلباء المتوشحون باهلل في المجمع 

 .م، في الجزء األول من قانون اإليمان325المسكوني األول الذي عقد في مدينة نيقية عام 

اليهودية المتنصرة، وكان مؤسسها هو " ألبيونيينا"وهي هرطقة قريبة من شيعة " المونوأرخية"وظهرت     

" األبيونيون"كما ظهر من . وكانت هذه الهرطقةن تضحد الهوت الهوت المسيح وتنكر الثالوث. ثيئودوتس

، أي "نيالديكيتي"ـب هاوقنمعتي د المسيح كان خياال ، لذا س م  التي رأت أن تجس   ،ةيقوالهرط "الدوكيتية"شيعة 

الذي ادعى أنه جهاز  "مونتانيوس"المسماة على اسم مؤس سها ، "المونتانية"بدعة ا ظهرت كم ".المشبهين"

االبتعاد ، والمسيحيين على حياة نسكية شديد "المونتانية" حضتو. الروح المعزي وأنه يتكلم باسم هللا شخصي  ا

للزواج وعدم  منها المنع البات ،بةدة صلمتشد   مواقف خذة  مت   ،ات هذا العالم حتى ولو كانت بريئة  ذعن جميع مل

حتى  ،االضطهاد في شركة الكنيسة، مثل الزنى والقتل وإنكار اإليمان وقت قبول الذين سقطوا في خطايا ثقيلة

كما كانوا يؤمنون بإمكانية إنحدار مواهب الروح القدس على كل مؤمن ليتنبأ، وجعلوا أنبياءهم أعلى . ولو تابوا

ا رتبش   البدعة وهذه. ل أهمية للرئاسة الكنيسة وقطعوا اتحادهم معهامن األساقفة، ورفضوا ك بقرب نزول  أيض 

ثم ظهرت في ما بعد . أورشليم السماوية من السماء ومجيء المسيح لتأسيس مملكته األرضية ذات األلف سنة

التعليم اليهودي ، اليهودي اإلسكندري، الذي حاول التوفيق بين التعليم المسيحي الكتابي و"فيلون"هرطقة 

، أي أن "اللوغوس"، فقال إن هللا هو الذي بيده (اللوغوس" )ὁ λόγος"، "الكلمة"والفلسفة الهلينية بشأن 

ا يوحنا . غير مساٍو هلل، وهو الوسيط بين هللا والعالم" الكلمة" اإلنجيلي عندما كتب في وهذه الهرطقة قاومها أيض 

الهرطقة كما أن . (1:1يو " )، والكلمة كان عند هللا، وكان الكلمة هللا(ὁ λόγος) الكلمةفي البدء كان "بشارته 

 مجيئهن بوجوب االستعداد لابشروت   في الزمان ءاجقد  المسيح أنن باقرت  ال  "الدوكيتية"الهرطقة و" األبيونية"

 .نتظار مجيء المسيحافي وكانتا 

الكنيسة نجد أنها تعيد نفسها وتعود تطل برأسها من  ألن التاريخ يعيد نفسه، فالهرطقات التي سبق وأدانتهاو    

 ،"األدفنتست" بدعةو" شهود يهوه" بدعةالفكر الهرطوقي القديم، مثل نفس  ةملاجديد اليوم تحت أسماء جديدة ح

 معوكما تتالقيان كذلك  .الثالوث األقدس انلوهية يسوع المسيح كما ترفضإ انترفض انلتلا ،"السبتيين"أو 

أدانها ديونيسيوس اإلسكندري في ، والتي التي علمت بالوحدة في هللا ورفض التثليث فيه "لمونارخيةا" الهرطقة

ا تتالقيان مع  .م212، ومجمع أنطاكية سنة م211مجمع اإلسكندرية سنة  ظهرت فيما  التي ،"األريوسية"وأيض 

 .م325ها المجمع المسكوني األول سنة أدان، والتي الثالوث األقدسولوهية االبن إ ةفضارال بعد في القرن الرابع

ا تعاليمهمكما أنهما تتالقيان  .األولى في الكنيسة مع الهرطقات التي ظهرت في القرون تتالقيان ا هذاموبفكره

ن قيام دولة إسرائيل وإعادة بناء هيكل سليمان الزمان لمجيء التي تقول إ البروتستانتية المتطرفة تعاليم مع

البروتستانتية "و" األدفنتست"و" شهود يهوه"، المهرطقة الثالث هذه المجموعات. هلكالمسيح لتأسيس م  

في تعاليمهم الهرطوقية على  يرتكزون، ودونهم متهو   ، وأمثالهم والذين يتفقون معهم في تعاليمهم"المتطرفة

، يتماشى مع ما ؤياسفر الروعلى تفسير خاص بهم ل تفسير حرفي وسطحي لوعود هللا التاريخية في العهد القديم

دون األخذ بسياق تلك اآليات وسفر  ،لتأكيد تعاليمهم آيات من العهد الجديد كما يعملون على اقتطاع .يدعون إليه

 .الرؤيا مع أسفار العهد الجديد ككل
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، وليس بالطبيعة ،كأبناء الملوك بالتبنيذلك ، المسيح بالسطان لنفسه مع احتفاظ سلطانهلمسيح في ل

جميع  ،ينفي يوم الد   ه في النهاية، أيأن بمعنى .مدون سلطان ا لهم من سلطان الملوكالذين يست

ا ليدينوا األمم سلطان   همن نعطوسي  له  وبأعمالهم المرضية المسيحإيمانهم تمس كهم بب غلبواالذين 
 ك لكله، وكذليعملوا بتعليم لم لذينلكل ا سيكونون هم أنفسهم دينونة   ، أيبمثولهم أمام المسيح

تباعهم أصحاب اضطهاد أو بسبب إما بسبب اال ،رب وإله هأنبه ب نكروا إيمانهمرفضوه وأ لذينا

ا لكل ااإليمان المسيحي القويم،  البدع الخارجين عن أباطيل العالم، وغير برتبطوا الذين وأيض 
المسيح كل من الذي وعد به " األمم بالسلطان على"وهذا الوعد . التائبين المتعللين بعلل الخطايا

ثني ، سبق ووعد به تالميذه اال(21 اآلية) "حفظ"و (21 اآلية) "غلب"و (25 اآلية) "تمسكوا"

ثني عشر اا على متى جلس ابن اإلنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيض  " :عشر، بقوله
ن بيسوع يجميع المؤمنوالرسل ف (.52:18 يو) "ثني عشرنون أسباط إسرائيل االيا تدكرسي   

ولم يعملوا  الذين لم يؤمنوا بهدينون بإيمانهم وبأعملهم حفظوا الوصية سيو غلبوا المسيح الذين

 .بوصاياه
 

مِنْ حَدِيدٍ، كَمَا تُكْسَرُ آنِيَة  مِنْ خَزَفٍ، كَمَا  عَصًافَيَرْعَاهُمْ بِ  -27

 .أَخَذْتُ أَنَا أَيْضًا مِنْ عِنْدِ أَبِي
 

 في هذه اآليةهنا ، و"على األمم اسيعطيه سلطان  ف... ن يغلبم" :المسيح قال( 21)في اآلية     

تين آليالمعنى العام  ل ."كما تكسر آنية من خزف ،فيرعاهم بعصا من حديد" :يقول (24)

بيسوع الذين لم يؤمنوا  ى وي دين األمم، أييرع، هو أن من يغلب سيكون له سلطان ل(24و21)
وهذا السلطان ليس سلطان من يغلب بل هو سلطان . دبعصا من حدي المسيح ولم يعملوا بوصاياه،

هي و ،المسيحب خاصة هي المسيح من ى لهعط  ست   هذه العصا التيألن  .المسيح وهو م عطى له منه

 .للتأديب وليس للم لك
 عن المسيح، داود النبي تنبأ بهسبق و، "من عند أبي اكما أخذت أنا أيض  " :وقوله عن نفسه    

لي أنت ابني  الرب قال. عة الربر  ا بش  منذر  . على صهيون جبل قدسه ات منه ملك  أنا أ قم" :بقوله

لكك جميع أقاصي األرض فترعاهم بعصا  اسألني فأعطيك األمم ميراث  ا. وأنا اليوم ولدتك م 
لك وأ 

، وهذا المزمور من أهم المزامير (8-1:2 مز) "من حديد وتسحقهم مثل وعاء من فخار

وهذا القول للمسيح هنا ال يعني أنه يأخذ شيئ ا ليس له وال  .تشير إلى المسيحسيانية، أي التي الم
. (15:11 يو" )ما هو لآلب هو لي كل" :يملكه، بل هو يأخذ ما له وما يملكه، وهذا يتبي ن من قوله

هي طبيعة اآلب وطبيعة الروح  -(ὁ λόγος) طبيعة االبن، الكلمة -ذلك أن طبيعة المسيح اإللهية

 ،بنفسه يسوع المسيحهذا  كما أوضح ؛ ألن الثالوث األقدس طبيعة واحدة وجوهر واحد،القدس
كما أن قوله هذا هنا ال يعني أنه أقل من اآلب، . (10:14 يو) "أنا في اآلب واآلب في  " :بقوله

 (σάρξ)، أي بجسده اإلنساني طبيعته اإلنسانية في ناسوتهألنه هنا يتكلم بصفته اإلنسانية، ب

(sarx ) متحدة هذه  طبيعته اإلنسانية؛ وليملك على البشر في جميع أقاصي األرض به ظهرالذي
 .امع الطبيعة اإللهية بصفة خاصة جد   

عطي العصا المعطاة له من اآلب لمن يغلب ويحفظ سي  نه إ يقول هنا (الكلمة -االبن)المسيح ف    

هو والمسيح خاصة بن والرعاية الوالسلطا الم لكهي عصا  وهذه العصا .عماله إلى النهايةأ
للتأديب يعطيها لمن يغلب

(32)
اآلية  ، إن كان في هذه الحياة، وهذا السلطان ذ كروليس للم لك ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 =يستخدمها رعاة األغنام في منطقة فلسطين، حيث عاش  التيهي  عصاال هذه ؛صورة العصا من حديد( 32)
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بصالبتهم ن بيسوع المسيح يجميع المؤمنوالرسل  السابقة، أو إن كان في يوم الدينونة، بمعنى أن

سيكونون هم أنفسهم  ياتهم، في يوم الدينونةحتى نهاية ح حفظوا الوصيةو بإيمانهم وبأعملهم غلبوا

. السابقةاآلية ، كما ذ كر في لم يؤمنوا بهوالذين لهؤالء لم يعملوا بوصاياه من المسيحيين و دينونة
ا ستكسر تبريراتهم الهشة كالخزف أمام صالبة   .هقديسيوهؤالء جميع 

 

 .وأُعطيه كوكب الصبح -28

 .ح للكنائسمن له أذن فليسمع ما يقوله الرو -29
 

ن   نع كنيسة ثياتيراجماعة ل يقول المسيح (22)في اآلية       ."كوكب الصبح وأعطيه" :يغلب م 

هو نجم داود الذي يشير إلى المسيح هنا المذكور "كوكب الصبح"
(33)

بوحي هللا لبلعام  قيل ، كما
ية من سفر اآل هذه، (14:24 عد" )يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل" :بن بعور

هو نجم  إلى أنه المسيحوقد أكد . ت قرأ في الكنيسة األرثوذكسية في صالة غروب عيد الميالد العدد

أنا أصل وذرية داود كوكب الصبح " :عن ذاته قولهب، (اآلب)به من هللا  الذي أ وحي إسرائيل
يسوع المسيح كما أن المجوس اهتدوا إلى  ،من هنا أتت نجمة الميالد ؛(11:22 رؤ" )المنير

، يعني أن من يغلب فسيعطيه المسيح "وأعطيه كوكب الصبح" :وقول المسيح هنا. بواسطة نجم

 .على اسم المسيح مسيحي أي أن ي دعى، أنه سيعطيه اسمهكما  ".كوكب الصبح"هو الذي  ،هرمز  
رس بط قولما ك ،في هذا الدهر الحاضر هفيضيء نور ،"هءبها"وكذلك سيعطيه المسيح نفسه أي 

ضيء كما سي  (. 18:2 بط2) "إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم" :الرسول

ضيء األبرار كالشمس في ي   حينئذٍ " :في الدهر اآلتي، كقول يسوع المسيح من يغلب نور اأيض  
 (.34:13 مت" )ملكوت أبيهم

 (.4)ذ كر في اآلية  ،"لكنائسمن له أذن فليسمع ما يقوله الروح ل" :(28)قول المسيح في اآلية     
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 هطرفها الخشبي يستعمل .من حديد حدى طرفيها بقطعةإهي عبارة عن عصا خشبية ينتهي و ،يسوع المسيح

لصد الذئاب المهاجمة وه يستعملف طرفها الحديدي أما، منها لتأديب الخراف النافرة وجمع الشاردة اةالرع

ا ، ملخرافه هذه  ةوالكنيسة أخذت صور. مخرافه لي قيتوا العالية سقاط أوراقهالضرب أغصان األشجار إلوأيض 

 شية أن يحمل عصا رعية،ابرإراعي ( متروبوليت)للمطران  عطتأيها، فدخلتها إلأالعصا وما ترمز إليه و

التي  هذه العصاو. ليرعى رعية ربه المؤتمن عليها منه ،من المسيح هو له ىالسلطان المعط أن للداللة على

ا ألسقفا يحملها للداللة على دفاعه  ،معدن من طرفها األعلى حليةيوجد على عبارة عن عصا خشبية  هي أيض 

 والذين ،ن إيمان الكنيسة القويم بقوة وشدة، ولصد الذئاب المهاجمة للكنيسة ولرعية سيده إن كانوا من داخلهاع

 خشبي غير قاس، للداللة على رعايتة اآلخر فهو طرفها أما. أو كانوا من خارجها ،يظهرون بصورة حمالن

 .قديم الغذاء الروحي والمادي لهمللكنيسته والمؤمنين من أبنائها وتأديب المنحرفين منهم بحنان، وت

جمع اليهود وقام بثورة  ام يهودي  125بعد سنة . بحسب التقليد اليهودي المسيح سيكون له على جبهته نجمة (33)

اليهود ضد الرومان، وأعاد تأسيس مملكة إسرائيل لعدة سنوات، وكان ومقره بيت حسدا، وهذا مهم في التاريخ 

، ألنه عند بدء الثورة "ابن النجم"بمعنى " BARKOCHBA"قد سماه اليهود و. ألن إسرائيل عادت وظهرت

وقد . ذهب إليه واكيبا وهو حاخام يهودي كبير ومعة آخرين من اليهود ورأوا نجما  على جبهته وقبلوا انه المسيا

ابن "بمعنى " BANKOSIBA"فأ طلق عليه  "باركوكبا"انوس هذه الثورة وقتل أخمد اإلمبراطور أدري

 ".دجاال   امسيح  "أي  ، وهكذا ظهر أنه مسيا مزيف"الكذب
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
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 صحاح الثالثاأل
 

هٰذَا يَقُولُهُ ٱلَّذِي : وَٱكْتُبْ إِلَى ماَلَكِ ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي سَارْدِسَ  -1

أَنَا عَارِف  أَعْمَالَكَ، أَنَّ لَكَ . لَهُ سَبْعَةُ أَرْوَاحِ ٱللهِ وَٱلسَّبْعَةُ ٱلْكَوَاكِبُ 

 .ٱسْمًا أَنَّكَ حَيٌّ وَأَنْتَ مَيِّت  
 

بقوله . سد  المسيح إلى جماعة كنيسة سار من موجهة ، وهيسالة الخامسةالر (1)اآلية في     

هة لاشتهرت بمتجرها وعبادة اإل ،"سارد س" ."سارد س التي في كتب إلى مالك الكنيسةا" :ليوحنا
 .سبيلي والفجور والقحة

فسه بأنه هو يعلن عن ن، "السبعة كواكبو ما يقوله الذي له سبعة أرواح هللا هذا" :المسيح بقول    

تشير إلى الروح ، "هللا السبعة األرواح" ،"الذي له سبعة أرواح هللا" عن نفسهقوله  .هو المتكلم
 قولك، لآلبكما  لمسيحهو ل الروح القدس في ملئه .(4:1 رؤ)في  ، كما ذ كرالقدس في ملئه

. كل ما هو لآلب هو لي .يأخذ مما لي ويخبركم جدني ألنيم  ( الروح القدس)ذاك " : لمسيحيسوع ا

إلى  هل منرس  ي   لروح القدسا أنكما  ؛(15و14:11 يو) "نه يأخذ مما لي ويخبركمإلهذا قلت 
 يو" )نطلق ال يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت أرسله إليكمأإن لم " :لتالميذه قولكما ي ،العالم

متأل ا" ،بشكل ألسنة نارية يهمالروح القدس علبحلول  يوم الخمسين في وهذا تحقق. (14:11

" أخرى كما أعطاهم الروح القدس أن ينطقوا الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنةٍ 
الروح القدس على  ا يقول بطرس الرسول بعد حلولعطية منه، كم الروح القدسألن  ؛(4:2 أع)

سكب هذا الذي أنتم اآلن . رتفع بيمين هللا وأخذ موعد الروح القدس من اآلباوإذ " :التالميذ

 المسيحيون أما نحن ،له ملء الروح القدس بدون قياس فالمسيح(. 3:2 أع" )تبصرونه وتسمعونه
عمل فينا نعمة المعمودية تعطينا أن ة، وبالميرون الذي ي  دخلنا إلى الحياة الجديدفبالمعمودية التي ت  

، ونبلغ رؤية (2:1رؤ ) وبه ننال القداسة ونتأله بالنعمة ،القدس بقياس، أي بمحدودية ننال الروح
أي نصبح  ،للروح القدس وننال التبني ، ونصبح هيكال  (4:22رؤ ) النور اإللهي غير المخلوق

رة أي المشاركة في قوى هللا غير المخلوقة المطه   ،شركة مع اآلبونتمتع بال ،أبناء هلل بالنعمة

الجسد الحقيقي  ،ةالكنيس شخص الذي هو ،وبه نتطعم في جسد الرب السري ،سةوالمنيرة والمقد  
كما أن الروح القدس هو  .(2:1رؤ )في  ت طعم  النبتة في الشجرة، كما قيل ، كماوالمقد س للمسيح

السبعة  ...الذي له" عن نفسه المسيح وقول .طهرنا من كل دنسبكتنا على خطايانا وي  الذي ي  

 يمل ك ير إلى أن الذييش .(20:1رؤ ) في كما ذ كر هي مالئكة السماء "السبعة كواكب"، "كواكب
ن منه للبشر في خدمات متنوعة ولكشف وعبيده وخدامه المرسل ألنهم ،المسيح هو مالئكةعلى 

   (.1:1رؤ )ل في يكما أنهم عبيد اآلب وخدامه، كما ق ،اإلعالنات اإللهية

 نيسةهذه الك جماعة عمالمعرفته ومراقبته ألإلى  شيري ،"كأنا عارف أعمال": هنا قول المسيح    
ن جماعة أل ؛"توبيخ"يوجد  ،"وأنت ميت ،أنك حي الك اسم  أن " :مله هقولوفي  .مرضية لهالغير 

هذا  كوني ربما. إال أنها في الحقيقة ميتة ،الصيت ، أي لهاهذه الكنيسة في الظاهر تبدو حية باالسم

شيطة في حية ن م كنيسةبين الكنائس كأنه مبأعماله مصيته موله ينومشهور ينمعروف بأنهم
عملون ما ي مأنهذلك  .غير كاملة األن أعماله وات؛مأ في الحقيقة مأنه غير، مظاهر الحياة الروحية

 ؛واتمأأمام هللا  مبينما ه ةحي كنيسة بدون أمام الناسي مالناس وليس ما يرضي هللا، لذا فهيرضي 
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يكونوا  ربما هذه الجماعة أن قد يشير إلى أن قوله هذا كما .بشرألن مقياس الحكم هو هللا وليس ال

هي أن  التي ،نون عليهام  ؤت  بأمور كثيرة بعيدة كل البعد عن رسالة الكنيسة التي هم م   نيهتمم

 قد يشير إلى بداية إيمان أن قوله هذا كما .لرب يسوع المسيح، وهنا تكمن الخطورةيتمتع أبناؤها با
أما أنهم قد  ،من سيرة قويمة مطابقة لإليمان أوال  بيسوع المسيح وما كانوا عليه  هذه الجماعة

عن  ىءألن هذه السيرة تفصل الخاط ا؛فهذا يعني موت   بالخطايا مقرونةٍ  سيرةٍ فقدوها وارتبطوا ب

ونحن أموات بالخطايا أحيانا " :للذين نبذوا الكفر وتمسكوا بالمسيح ،يقول بولس الرسول ، كماهللا
  (.5:2 أف" )مع المسيح

 

ٱلَّذِي هُوَ عَتِيد  أَنْ يَمُوتَ، ألَنِّي لَمْ  وَشَدِّدْ مَا بَقِيَ  ،كُنْ سَاهِرًا -2

ِ أَجِدْ أَعْمَالَكَ كَامِلَةً أَمَامَ   .يهِ لَ إ
 

يعني " السهر". أصل خطيئتها ي بي ن هذا قوله ،"اكن ساهر  " :لهم المسيح قولي (2)ة اآليفي      

ألني " :هنا ه لهمقولكما يوضح ذلك  اآلب، هللا أمامالذي يجعل األعمال مقبولة  الحيحفظ اإليمان 
ا لما ونتبهينفسهم ويفيقوا أل أن يطلب منهمبهذا القول هو وهو  ."إلهيأمام  لم أجد أعمالك كاملة  

أنهم يهتمون ذلك  .اآلب أمام هللا ةكاملالغير ا كالنيام مستغرقين في أعمالهم وأال يكونو هم فيه،

 . (1)اآلية في  ليكما ق ،بحكم الناس عليهم أكثر من حكم هللا
 مأنهذلك  ،"وأنت ميت ،أنك حيا لك اسم  " :سد  جماعة كنيسة سار المسيح قولي (1)اآلية في    

د شد  ، واكن ساهر  ": لهم قولي (2)اآلية في  وهنا .الناس وليس ما يرضي هللا عملون ما يرضيي

للقائمين على هذه  يوضحبقوله هذا  ،"ألني لم أجد أعمالك كاملة، ما بقي الذي هو عتيد أن يموت
ونسوا القلة القليلة التي  جعلهم يهملون بقية شعب الكنيسة ما يرضي هللال اهتمامهم أن عدم كنيسة

 وادشد  ي   يعني أنهم إن لم يكونوا ساهرين على أنفسهم أوال  لن يمكنهم أن قد كما أن قوله هذا .مبينه

ن  في الكنيسة من المؤمنين لمسيح، ذلك أن المرء ال يستطيع أن يساعد على أمانتهم ل ممن بقوا م 
بحجة قلة  هم لهالاهمبعدم إ ،البقية المقدسةبتشديدهم هذه  منهوأ .اآلخرين إن لم يساعد نفسه أوال  

 البقية المقدسةهذه  ،ص الكنيسة كلهاالمقدسة بأمانتها للمسيح أن ت خل   هذه البقيةليمكن  ،عددهم

، قد "الذي هو عتيد أن يموت" :بقوله وصف المسيح حال هذه القلة الباقيةو .(4)في اآليه  كرذست  
التي يقول  ،النسياق وراء األكثريةبا اروحي    اموت  موت معنوي نتيجة اإلهمال، أو قد يكون يكون 

 فاتخ الأ البقية الصغير لذا على هذه .(1 اآلية)" وأنت ميت .أنك حي لك اسم" :فيها المسيح
وي حسبوا مثلهم  بأفعالهم، ساق وراء األكثرية غير األمينةأو أن تنيفقدوا إيمانهم ف ،بسبب قلة عددها

ألنه هو الحافظ ومطمئن  يسوع المسيح ىها علءأن تضع رجا بل عليها. أحياء وهم أموات

بقوله  ،ة عددهمن بسبب قليخائف اأيض   هم ثني عشر الذين كانواتالميذه اال نأطم كما ذلك ،القلوب
 قولو (.32:12 لو" )ال تخف أيها القطيع الصغير ألن أباكم سر أن يعطيكم الملكوت" :لهم

يشير إلى  ،"ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μου" اليونانيفي النص  ورد ،"إلهيأمام " هنا المسيح

هللا ن ما اليرضى عنه لة أمامه وأمام اآلب، وهذا يوضح إبمعنى أن أعمالهم ليست كام. اآلب
 .ال يرضى عنه هللا اآلب -المسيح -االبن

ب ي ن و ؛اآلب بالطبيعة هللا ابن ألنه [θεοῦ μου" (theou mou)"] "إلهي" يسوع المسيح لقا    

" كل ما هو لآلب هو لي" :هقولبو ،(11:14 يو) "ي أني ف ي اآلب واآلب ف ي  صدقون" :هذا بقوله
 يو" )خرجت من عند اآلب ...إني من عند هللا خرجت" :هقول، وكذلك ب(15:11 يو)

 ،ومساٍو له في الجوهر قبل كل الدهور اآلب مولود من بمعنى أنه كل أقواله هذه ،(22و24:11

 يدعو لإلنجيل وفي سفر الرؤيا حينما بشائر األربعالفي . يحيكما يقال في قانون اإليمان المس
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ابن " وأ" نسانابن اإل"بصفته ، هو يتكلم عن شخصه "إلهي" :هللا اآلب بقوله المسيح يسوع  

 أوضح الرسلوقد  ،اة اإللهية بصفة خاصة جد   ت، أي في طبيعته اإلنسانية المتحدة مع طبيع"البشر

كما ، (3:1 بط1) "هللا أبو ربنا يسوع المسيح" :، قائال  لرسولفي رسائلهم، فكتب بطرس ا هذا
هللا  أنه في عالقته مع كما (.14و3:1 أفس" )إله ربنا يسوع المسيح": ، قائال  بولس الرسولكتب 

"إلهنا"لذا لم يقل  ،نسان ال يتساوى مع البشر في عالقتهم مع هللا اآلباآلب كابن اإل
(34)

ن أل ؛

ا خاصةوعالقة فريدة هي اآلب  مع هللاقته عال  الخالئق المجد خليقة ليس مثل باقي ، وأنه لهجد  
من البشر
(35)

طاة منذ مولدهم، بحملهم الخطيئ.  لقوا وكلهم خ  ة جدية، ذلك أن جميع البشر قد خ 

أما يسوع المسيح فلم ي خلق، وهو بال خطيئة منذ مولده، بعدم حمله  ألنهم ولدوا من زرع بشري،

ة، ذلك أنه لم يولد من زرع بشري بل حل متجسد ا في أحشاء والدة اإلله العذراء الخطيئة الجدي
ا منها جسد ا إنساني  ا مريم آخذ 
(31)

كما أنه لم ي خطىء في حياته على . بحلول الروح القدس عليها 

. هو بال خطيئة امتحدة مع الطبيعة اإللهية بصفة خاصة جد  ال طبيعته اإلنسانيةنه بألاألرض، 

ا وليال   تجربتهالشيطان في ع المسيح انتصر على فيسو له بعد أن صام في البرية أربعين نهار 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكون  والبكر هو المولود وهو. الوحيد البكر( اآلب)هو ابن هللا »: ذا يقول القديس يوحنا الدمشقيفي ه( 34)

نه االبن البكر، ولم نقل إ( اآلب)ن هللا نه ابوعليه إن قلنا إ. إخوته اآلخرين المولود قبل اأو أيض   ،اوحيد   اابن  

، فعلينا االحتفاظ بهما اوحيد   اوابن   اكنا نقول فيه بكر  ولما . الوحيد، يمكن أن نتخيله بكر الخالئق، على أنه خليقة

( اآلب)، ألنه هو من هللا (15:1كو " )إنه بكر الخليقة كلها: "والسبب في أننا نقول فيه. كليهما في كالمنا عنه

ا من هللا  يقة مولود وحده بمعزل عن الزمن، ابن ا بالحق( اآلب)، لكنه هو من جوهر هللا (اآلب)والخليقة أيض 

ا ا بكر  إلى ألن الخليقة ليست من جوهر اآلب، بل انتقلت بمشيئته من العدم  وهو ال يقال فيه المخلوق أوال ؛. وحيد 

ه أيض  (28:2رو " )بكر ما بين إخوة كثيرين"وهو . الوجود  وقد اشترك بالدم واللحم على. ا، ألنه ابن وحيد ألم 
( ألن االبن شاركنا في طبيعتنا اإلنسانية)ناء هللا، أبناء بالوضع به أب ا، وصرنا نحن أيض  امثالنا وصار إنسان  

نفسه قد صار البكر فينا نحن الصائرين بالوضع أبناء هللا بالنعمة ( اإللهية)فإن ابن هللا بالطبيعة . بالمعمودية

إلى أبي أعني ، ولم يقل إلى أبينا، بل (14:20يو " )أصعد إلى أبي وأبيكم: "لذلك فقد قال. والمدعوين إخوته

، ولم يقل إلهنا حتى إذا ما حللت  مضمون المفاهيم، "وإلهي وإلهكم": وقد أضاف. بالطبيعة، وأبيكم بالنعمة

 .«منظورها ومعقولها، تفطن أن كلمة وإلهكم تعني الرب الخالق

ننا أبناء هللا أ نحن البشر ، يعني بالنسبة لنا(14:20 يو) "إلهي وإلهكمو. أبي وأبيكم" :قول يسوع المسيح( 35)

تشارك معنا في  ،بواسطة الروح القدس من العذراء مريم ،الذي بتجسده .بالتبني، وذلك بإيماننا بيسوع المسيح

 اشترك هو أيض  إ. في اللحم والدم( البشر)فإذ قد تشارك األوالد " :نسانية، كقول بولس الرسولالطبيعة اإل

كما  هلل اآلب، انسانية أصبحنا أوالد  شتراكه في طبيعتنا اإلاوبواسطة (. 14:2 عب) "فيهما( يسوع المسيح)

، وقد أوضح يوحنا هذا القول، (20:14 يو) "في  وأنا فيكم إني أنا في أبي وأنتم" :يقول يسوع المسيح لتالميذه

 اآلب لذا ال يستطيع إنسان أن ينادي هللا(. 1:5 يو1" )هو المسيح فقد ولد من هللا كل من يؤمن أن يسوع" :بقوله

يسوع المسيح هو ابن هللا اآلب بالطبيعة،  ألن ؛اوإله   اإن لم يؤمن أوال  بيسوع المسيح رب   ( 10:1 مت" )أبانا"

 .هللا اآلب بالتبني بواسطة يسوع المسيح ءبناأأما نحن البشر ف

يا  ال تخافي" :لهابقوله  بعد بشارة المالك للعذراء القديسة مريم»: يقول القديس يوحنا الدمشقيفي هذا ( 31)

وهذا يخلص "، (31و30:1لو ) "وتسميه يسوع الدين ابن  تو وها أنت  ستحبلين .عند هللامريم فقد وجدت  نعمة 

، فقال لها المالك "رف رجال  عكيف يكون هذا وأنا ال أ: "وأجابته متسائلة (21:1مت " )شعبه من خطاياهم

 اإذ  (. 32:1لو " )لذا المولود منك  قدوس ويدعى ابن هللا. تظللك  إن الروح القدس يحل عليك  وقوة العلي  : "ثانية

فطهرها . بعد أن قبلت العذراء القديسة مريم، حل الروح القدس عليها، على حسب كالم الرب الذي قاله المالك

المساوي  ابن هللا وللحال، ظللتها حكمة هللا العلي وقوته،. عاب الهوت الكلمة مع والدتهيقوة است اومنحها أيض  

اليونانية  في "اا حي   جسد  ") احي    افاستخلص لذاته من دمائها النقية الجزيلة الطهارة جسد   إلهي،لآلب بمثابة زرع 

"σῶμα")،   بفعل  (اجسد   اآخذ  ) بل معموال   (من زرع بشري) اهو ب كر ع جنتنا، ليس مزروع   ،ه ناطقة عاقلةنفس

  =تطور نموما يك القديسة مريم العذراءفي أحشاء  يتطور نموه لم) يءشكله بنمو بط االروح القدس، وليس منجز  
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، ولم (14:2يو " )من منكم ي بكتني على خطيئة": كما واجه اليهود بقوله لهم(. 11-1:4مت )

" ألسنا نقول حسن ا أنك سامري وبك شيطان" :يمكنهم أن يقيموا عليه علة ي بكتوه عليها، فقالوا له

" ألن رئيس هذا العالم  قد دين" :د ين  الشيطان، كقوله المسيح بتجسد يسوع كما أنه(. 42:2يو )
 (.11:11يو )

في أي  ،هناسوتفي المسيح  يسوعقيلت هنا من " إلهي"فإن كلمة  وكما قيل أعاله، على هذا،    

ال لذا  وبان أو تشويش،لهية بدون انفصال أو اختالط أو ذالمتحدة مع طبيعته إل طبيعته اإلنسانية
تحاد الطبيعتين في األنها إنما تدل على  ؛هما يحط بقدر الهوت" إلهي" لفظةيجوز أن ي فهم من 

عتبارهما بالفكر غير ان في الرب مع ي  ن الطبيعتين اللت  أل. يسوع المسيح، شخص أقنومه الواحد

. راكدبطريقة تفوق العقل واإل عطي األخرى خواصها الذاتيةمنهما ت   ممتزجتين إال أن كال   
تنسب إلى  اخواص الالهوت أيض   أن كما نسب إلى الالهوت الفائق الجوهر،فالخواص البشرية ت  

 .تمام االتحاد وعلى وجود كل منهما في األخرى وذلك بطريق المبادلة للداللة على ،ناسوته
 

 ،هَرْ فَإِنِّي إِنْ لَمْ تَسْ  .وَتُبْ  ،وَٱحْفَظْ  ،فَٱذْكُرْ كَيْفَ أَخَذْتَ وَسَمِعْتَ  -3

 .أُقْدِمْ عَلَيْكَ كَلِصٍّ، واَلَ تَعْلَمُ أَيَّةَ سَاعَةٍ أُقْدِمُ عَلَيْكَ 
 

فاذكر كيف أخذت " :، بقوله"نصيحة" جماعة كنيسة سارد سلالمسيح  يوجه (3)اآلية في     
، يريهم الفرق بين غيرتهم في الماضي وفتورهم في الحاضربقوله هذا  ،"، واحفظ، وت بوسمعت

من طهارة السيرة وإخالص  إليهم حاملين كلمة الرب سلك الذين أتوامذكروا تأن يهم يطلب منو

ستلموها الكلمة، التي ا بدوها أوال  في قبولأ الحمية التي اأن يتذكروا دائم   يطلب كما .المحبةو
حافظين إياها جميعها  ،المرضية هلل عمالواأل ،حقاإليمان المسيحي العن من الرسل  وسمعوها

ه لهم  .هذه الحمية مع األيامفيهم  ىءذلك كي ال تنطف، من أي تغيير سالمة ، "وصية"كما يوج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القديسة مريم  ففي حال لحظة حلول الروح القدس على)بل تم تجسده دفعة واحدة  (أحشاء أمهالجنين في 

في  في الحجم وكان ينمو للعذراء مريم، النقية من الدماء ا تام الكمالا حي   تخذ كلمة هللا لنفسه جسد  ا العذراء

فإن الكلمة اإللهي لم يتحد . ا لجسدهألن كلمة هللا نفسه قد أضحى أقنوم   (وهو في تمام كمال جسده الحي ،أحشائها

لما  -، بل إنه(كسائر البشر الذين كل منهم بجسمه اإلنساني هو شخص قائم بذاته)بجسم له أقنومه القائم بذاته 

ذا نفس ناطقة  (σῶμα) اا حي   جسد  قد أقام له  -(اإلنساني)هو غير محصور في أقنومه وحل في أحشاء القديسة 

جنة البشرية وصار الكلمة نفسه أقنوم  . ى دماء الدائمة البتوليةوذلك من أنق وعاقلة، ( اشخص  )ا فاتخذ باكورة الع 

ا للجسد، حتى إن هذا الجسد كان بإنسان يتأله، بل  لسنا نقوللذا . جسد ابن هللا، وجسد ذا نفس ناطقة وعاقلة مع 

ا كامال ، ولم إنسان   (البشرية)و نفسه بالطبيعة ا كامال ، قد صار هكان بالطبيعة اإللهية إله   فإن الذي . بإله يتجسد

في الحبل به من البتول القديسة بجسد ذي نفس  -بل إنه ،(بالتجسد) ولم يتظاهر بالتدبير (اإللهية)ي غير طبيعته 

األقنوم )حد بأقنومه أت  قد  -(أي لم يأخذ وجوده من خارج ذاته)وعاقلة حاصل على وجود في ذاته  ناطقة

، (اإلنساني) إلى جوهر جسده دون أن ي حول طبيعة الهوته. ر وال تقسيميا ال اختالط فيه وال تغيحاد  تا ،(اإللهي

ركبة من طبيعته اإللهية إلى طبيعة الهوته، ودون أن ي ؤلف طبيعة واحدة م   (اإلنساني) جسده وال جوهر

ت    .«ةخذ  وطبيعته البشرية الم 

ا القديس يوحنا الدمشقي     ا منذ أن حل  في أحشاء القديسة فاالبن كلمه هللا»: كما يقول أيض   قد صار مسيح 

سح  اللحم بالالهوت [(σάρξ)جسد إنساني ]  اجسد  الدائمة البتولية وصار  فإن هذه هي مسحة . دون استحالة وم 

وقد كتب كيرلس اإلسكندري الفائق القداسة إلى . الناسوت، كما يقول القديس غريغوريوس الالهوتي

وال  ،بدون التأنس "كلمة هللا"أما أنا فأقول إنه ينبغي أال  ن سمي المسيح يسوع »: سيوس الملك يقول هذاثاودو

(... "كلمه هللا"الذي هو ) [(اللوغس) (ὁ λόγος)] بالكلمةامرأة بمعزل عن اتحاده  باألحرى الهيكل المولود من

ع با مة الصادر من هللافإن المفهوم بالمسيح الكل يفوق الوصف في االتحاد لسر  الناسوت اجتماع  والمجتم 

 .«التدبير
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 جتهاداب يعني العمل، ال يعني الحفظ عن ظهر قلب، بل "احفظ"قوله ". ، وتباحفظ: "بقوله

 .ر بموجبهاي  والس   التي أخذوها وسمعوهاوالوصايا اإليمان تعليم ب نتباهاو

 ."وال تعلم أية ساعة أ قدم عليك ،لصلم تسهر أ قدم عليك ك ي إنإنف. وتب" في قول المسيح    
نها لهم في اآليتين بي   مرضية له التيالغير  عن أعمالهم ، يعني أنه عليهم أن يرجعوا"وتب"قوله 

يقعوا في سبات النوم، ذلك لئال  ،"اتحذير  " فيه قوله هذا .إلى األحسن أمنتقلين من األسو، (2و 1)

تلك الساعة ال يعلمها أحد من وإلى أن الثاني،  هرزمن حضو يشير إلى كما .نوم الموت الروحي
لن يكون هناك ، ألنه الدينونةيسهروا متيقظين ألعمالهم ومفتكرين ساعة  ، لذا عليهم أنالبشر

ا نفسه المسيح وذلك كما حذر .وقت للتوبة ألنه سيأتي عليهم في وقت غير منتظر  :، بقولهأيض 

علموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أو. ا ألنكم ال تعلمون في أية ساعة يأتي ربكماسهروا إذ  "
المسيح  على أنه قد يكون تحذير(. 42:24 مت" )بأي هزيع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ي نق  

وهي إما بالموت الطبيعي  هنا على األكثر يدور حول الدينونة الخاصة لجماعة هذه الكنيسة،

 لتجربة ما مبتعرضه بالموت الروحي الجسدي الذي يصيب كل إنسان في وقت ال يتوقعه، وإما
، في اآليات السابقة من هذا األصحاح ذ كرإن تحذير المسيح الذي . وسقوطهم فيما ال يرضى عنه

 .زمان في كل مكان كنائسال جماعات ه إلى كلموج   بشكل عام هووكما سبق القول، 
 

عِنْدَكَ أَسْمَاء  قَلِيلَة  فِي سَارْدِسَ لَمْ يُنَِّْسُوا ثِيَابَهُمْ، فَسَيَمْشُونَ  -4

 .ألَنَّهُمْ مُسْتَحِقُّونَ  ،مَعِي فِي ثِيَابٍ بِيضٍ 
 

عندك أسماء قليلة في " :قولي( 4)في اآليه ، وهنا "ي  ق  ما ب   دشد  " :لمسيحل ايقو (2) ةفي اآلي    
ألنه  ؛بل معروفة له بأسمائها هعن البقية الحافظة ألمانتها له هي ليست غريبة   هذه. "سارد س

 .وتحت رعايته من المسيح والمحفوظ كل شخص منها أي بأشخاصها ،"عندك أسماء" :قولي

 التي يلبسوها كثياب يشير إلى طهارة أجسادهمهذا و ،"ثيابهملم ينجسوا " :قولهؤالء ي عنو
بالزنى، إن كان زنى جسدي أو كان زنى روحيلم ينجسوها  التيو

(34)
ال أحد من البشر  نوأل ؛

 دنس منحفظوا أنفسهم  ، فالذيناحفظ نفسه بال دنس أمام هللا إال ابن اإلنسان الذي هو ابن هللا أيض  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 روحي، هو خيانةألن الزنى ال جسدي؛الزنى في الكتاب المقدس، يشير إلى الزنى الروحي أو الزنى ال( 34)

ألنه عهد أمانة بين المخلوق  ه بآلهة أخرى غريبة والتعبد لها؛تصاق معه، والهللا لعهد الذي قطعهاإلنسان ل

ن دي هو خيانة عهد قطعه الزوجاكما أن الزنى الجس. تجاه هللا ايقطعة اإلنسان على نفسه بأن يكون أمين   ،وخالقه

أحدهما  التصاقكان بإن  .هما البعض بأمانة كل منهما لآلخرفي سر الزواج على أنفسهما أمام هللا وبين بعض

. أو تعريض أحدهما حياة اآلخر للخطر أو هجر أحدهما لآلخر ، أو كان عدم إخالص أي منهما لآلخر،بغريب

من ، كما هو من نحو أحد الزوجين واآلخر هو "سر عظيم"ويوضح بولس الرسول أن الزواج المسيحي هو 

أيها ... رأس الكنيسة ارأة كما أن المسيح أيض  الرجل هو رأس الم ألن" :، وذلك بقولهنحو المسيح والكنيسة

هذا السر عظيم ولكنني أنا أقول من نحو المسيح ... الكنيسة اأحب المسيح أيض   نساءكم كما الرجال أحبوا

 كنيسة الواحدةال المقصود بالكنيسة عند بولس هو شخص الكنيسة التي هي. (32و25و23:5 أفس" )والكنيسة

ها بآالم لتعطي أبناء ءبناأتلد  التي ،الزمان وأي جنس بشري حدود آلب التي هي فوقعطية ا الجامعة المقدسة،

وهذا المفهوم . بال دنس ألنه ليس كلهم أعضائهابليس ولكن  ،بال دنس، الحافظة اإليمان القويم التي للمسيح

بأنه عهد بين العريس هو نفسه مفهوم الزواج الروحي في العهد القديم  ،"سر عظيم" بأنه ،ي المسيحيةللزواج ف

في  في طقس الكنيسة األرثوذكسية (.2:14رؤ )كر في ي ذكما س، (الشعب اإلسرائيلي)وبين العروس ( الرب)

ظلوا على أمانتهم هلل ألن الشهداء  ؛«وتكللتم االذين جاهدتم حسن   سون،أيها الشهداء القدي» :رتلخدمة اإلكليل ي

 .على أمانتهما هلل ولبعضهما البعض حتى الموتحتى الموت، وهكذا على الزوجين أن يظال 
د مع     عم   = وهذا العهد الروحي في سر الزواج، هو نفسه العهد الروحي في سر المعمودية الذي يقطعه الم 
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 .للبشري بالقياس يكون العالم

يشير هذا و، السماوي في المجد هأنهم يمشون معبمعنى  ،"فسيمشون معي" :قول المسيحثم     

قتراب منه طوال حياة مع هللا هي حياة نمو في العالقة مع هللا، وحركة نحو هللا باال أن الحياة إلى
يشير إلى أن الحياة األخرى في السماء مع كما . اإلنسان المسيحي، وت جدد بالتوبة كل لحظة

، فسيمشون معي في ثياب بيض" :كما يقول .وخموال   اسكون   تالمسيح هي حركة وحياة وليس

، لم ينجسوا ثيابهمأن هؤالء الذين  ترمز إلى الطهارة، بمعنى" لثياب البيضا" ."هم مستحقونألن
 ة رحم من وهذا ،المسيحوبالتالي يكونوا مع  عهمأجسادهم، هم مستحقون أن يكون المسيح مأي 

إذ الجميع " :، كما يقول بولس الرسولامستحق   بمقتضى العدل ليس أحد من المؤمنين ألنه  ؛هللا

سيكونون  ،هؤالء الذين معه من أجل طهارتهم كما أن. (23:3 رو" )مجد هللا وأعوزهم خطأواأ
ا  ا وساطع  مستمدين نورهم من نور هللا الذي يلبس  ،ملكوت هللا كالشمس فيفي بياض ناصع جد  

. بالبهاء والجالل تسربلت. أيها الرب إلهي لقد عظمت جد  ا" :كقول داود النبي ،النور كثوب

مستأهلين معاينة نور المسيح كما يكونوا  كما إنهم. (2و1:103 مز)" بس النور مثل الثوبالال
 المسيح أن هذا القول كما(. 2 -2:14 مت) انور   اجبل ثابور متوشح   عاينه تالميذه الثالثة على

 .هيرثوا ملكوت السماوات ويحيوا معيعني أن هؤالء مستحقون 
أن ة سيجرت العادة في الكن هلعل التي ترمز إلى الطهارة،" ضب البيالثيا" ،من هذه الصورة    

داللة على النقاوة والطهارة والحياة مع المسيح، ويظل  د مالبس بيضاء بعد معموديتهعم  ي لبس الم  

وبعدها يخلعها إياها مدة سبعة أيام امرتدي  
(32)

. 
 

أَمْحُوَ ٱسْمَهُ مِنْ سِفْرِ  ثِيَابًا بِيضًا، وَلَنْ  فَذٰلِكَ سَيَلْبَسُ  مَنْ يَغْلِبُ  -5

 .ٱلْحَيَاةِ، وَسَأَعْتَرِفُ بِٱسْمِهِ أَمَامَ أَبِي وَأَمَامَ ماَلَئِكَتِهِ 

 .مَنْ لَهُ أُذُن  فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ  -6
 

، "بيضفسيمشون معي في ثياب " :لم ينجسوا ثيابهم عن الذين المسيح يقول( 4) في اآلية     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة الموعوظين ففي طقس الكنيسة األرثوذكسية قبل المعمودية في صال. المسيح عند معموديته باألمانة للمسيح

إن كان المتقدم للمعمودية طفال ، بقبول المسيح ورفض الشيطان وكل ( شبينه)ي قر المتقدم للمعمودية، أو عرابه 

ا بعدم خيانة المسيح، ثم يتلو قانون اإليمان . عباداته وأباطيله د، عهد  بهذا يقطع المتقدم للمعمودية، قبل أن ي عم 

ن ويتناول الذي ي قر فيه باإليمان باهلل ال ي ر  واحد المثلث األقانيم، اآلب واالبن والروح القدس، وبعد ذلك ي عم د وي م 

دوا فمعموديتهم تكون بدمهم المهراق من أجل . جسد ودم يسوع المسيح األقدسين أما الشهداء الذين لم ي عم 

ا للجميع ا أبدي  ا ظاهر  و  . المسيح، وهذا يكون عهد  ألنهم لم يفصموا العهد الذي  "وليينبت"ن كما أن الشهداء ي دع 

قطعوه مع المسيح، وتنجسوا بالسجود لآللهة الوثنية الغريبة وقبولها آلهة لهم وتقديم الذبائح الدموية لها، كما 

ا لهم ولم يسجدوا له ألن إلههم هو واحد وال سيد عليهم غيره، وهو الرب . أنهم لم يقبلوا الحاكم اإلنسان سيد 

  .يسوع المسيح
دو يحتفظ في القرون األولى للمسيحية جرت العادة أن( 32) عم  دد الكبار السن الم   معموديتهم بمالبسن الج 

القبور الموجودة في سراديب ) "الدياميس"وفي . هذه المالبس واي لبس واكان موعند موته، بيضاء بعد خلعهاال

عم  رف أن اجد بعض الوصف للمعمودية، منها ع  يو( تحت األرض في روما د إذا مات في األسبوع لشخص الم 

ال يقبلون في تلك األزمنة  نيلذلك كان بعض المسيحي ،"مات في البياض"الذي تعمد فيه ي كتب على قبره 

في هذا يقول القديس  .المعمودية إال في أواخر أيامهم حتى يموتوا في البياض، مثل الملك قسطنطين الكبير

ا على أنه سيأخذ المعمودية المقدسة في نهاية حياته، فإنه لن المرء، معتم   عندما يخطىء»: يوحنا الذهبي الفم د 

 =ألنني . هكذا يظنون أنهم يحيون في أمان أكثر طالما لم يعتمدوا ولم ينالوا غفران الخطايا. ينجح مهما حاول
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اته لم وشهوالعا ، أي الذين غلبوا"اا بيض  ي لبس ثياب  س ذلكيغلب ف ن  م  " :يقول( 5)في اآليه وهنا 

 وهؤالء هم الشهداء "يغلب ن  م  "هم  ،"لم ينجسوا ثيابهم" من قوله هذا الذين .والشيطانالردية 

الذين لم ي نكروا إيمانهم بيسوع المسيح وأهرقوا دمهم من أجله، والقديسون المعترفون الذين لم 
ا ينكروا ربهم ومخلصهم يسوع المسيح مع كل ما القوه من تعذيبات وتقطيع األ عضاء، وأيض 

قول ال هذا كما أن .العالم مائتين عنهالذين عاشوا في  القديسون المتألهون والمتوشحون باهلل

 اثياب  المسيح  سي ل بسه كل من رجع عن خطاياه وتاب عنها أن يشير إلى( 5)في اآليه  لمسيحل
ذلك في مثال  المسيح يسوع كما أوضح، بدون تمييز بينهم يقبل الجميع كأبناء أحباء له ألنه ا؛بيض  

الذين عملوا من بين ساوى في األجر  فعلة لكرمه وفي آخر اليوم صاحب الكرم الذي استأجر

إن ما  لكذ .(11-1:20 مت)ة الحادية عشراألخيرة الذين عملوا من الساعة بين الساعة األولى و
كما قيل في سفر  ،نابما أوصانا به ونتوب كلما سقط ا ونعملا وإله  يهم هو أن نقبل المسيح رب  

" فاهلل اآلن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة الجهل"أعمال الرسل 

 .نا على أعمالنا وطول زمانهاءوال نعتمد على أنفسنا واضعين رجا ،(30:14أع )
انه يشير إلى سلط وهذا ،"من سفر الحياة اسمه لن أمحوو" :يغلب ن  عن م   ،قول المسيحي    

محو أس" :قوليال  المسيح ألن ؛خالصه مضمون في المسيح الغالب أنكما يشير إلى  .للدينونة
ال يعني أن  لمسيحل هذا قول ."لن أمحو اسمه من سفر الحياة" :يقول، بل "من سفر الحياة هأسم

ص ا لمن يخلسبق  م   اسيخلصون، أي أن هناك تحديد   للحياة مكتوب فيه أسماء الذين اهناك سفر  

ولمن ال يخلص( المكتوبون)
(38)

يلغي حرية  يلغي عدل هللا، كما ألن هذا (.غير المكتوبين) 
يعني أن كل من هذا القول للمسيح  بل. خالصهأجل  منوما يترتب على ذلك  راإلنسان في االختيا

ل وليس باستحقاق نفسه،يغلب م  سفر في  اوال يسقط حتى نهاية حياته فسيظل اسمه مكتوب   ، بدم الح 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرة، لكن حين أعرف أن كثيرين قد عانوا من هذا األمر، والذي بسبب رجائهم في المعمودية، ارتكبوا خطايا كث

 .«جاء يوم موتهم، رحلوا بدون معمودية

يسبق هللا ويعلم كل شيء وال يسبق »: القديس يوحنا الدمشقي ، يقول"ختيارالمعرفة المسبقة هلل واال"في ( 38)

حدده، فهو تعالى ال يشاء حدوث ولكنه ال يسبق وي   ،فهو يسبق ويعرف ما هو في استطاعتنا ،حدد كل شيءفي  

د األمور التي حد  نه يسبق وي  أو. ن سابق التحديد يكون تلبية أمر سبق هللا وعرفهأر الفضيلة، حتى سقتالشر وال ي

 ن هذا ال يعنيأنه سوف يموت، إال إكشخص مريض ولشدة مرضه قال األطباء : "ليست في استطاعتنا، ذلك

موته  ال يعود المريضة، لذلكأن المريض سوف يموت ألن األطباء أقروا ذلك إنما هم توقعوا ذلك من حالته 

يحدد للحال كل  ،لمعرفته السابقة انظر   ،وهللا". نسانمرضه، والموت هو خارج استطاعة اإلإلى الطبيب بل إلى 

ألن . شيء بحسب صالحه وعدله، فاهلل ليس هو علة الشرور، فالشر ليس هو فعل هللا بل هو إال بسماح من هللا

. يدل على الشر في الطبيعة، وهذا مضاد للفضيلة وإلرادة هللا افهو حين  : يينالشر ذو وجهين لهذا فإن له معن  

ألنها مؤلمة، والحقيقة  اشرور   أي األحزان والمصائب، وهذه تبدو آخر هو شر ووجع يتنافى مع شعورنا، اوحين  

نكون علة  اض  كما أننا نحن أي. أنها صالحة ألنها تكون بواعث إلى االرتداد عن الشر والخالص لمن يفهمون

فإذ أخطأنا فال يكون هللا غير عادل . الشرور، فإن من الشرور التي نرضى بها تصدر من شرور ال نرضى بها

وهللا يعرف من سيخلص ومن لن يخلص وذلك لمعرفته المسبقة بأعمال البشر، . إذا ما أنزل سخطه علينا

يعين  -لسابق معرفته انظر   -ى العون اإللهي ألن هللافاألعمال الصالحة تعود إل. فاختيار الخير والشر يعود إلينا

بسابق  -هللا واألعمال الطالحة تعود إلى التخلي اإللهي، ألن. مانه عادلة الذين يؤثرون الصالح بضمير مستقيمبأ

ن عادال ، ألنهم أصال  هم الذين تخلوا عنه، وذلك ألن هللا خلق اإلنسا ايتخلى عن األشرار تخلي   -امعرفته أيض  

ه ال فالحيوان نرا. في اختيار عمل الخير أو الشر، لذا فاإلنسان ليس كالحيوان الذي ينقاد للطبيعة وال يقودها احر   

ل  . يميل إلى شيء يقوم بعمله يقاوم ميل الطبيعة بل حالما يقود الطبيعة أكثر  ق عاقال ، فهوأما اإلنسان، فألنه خ 

أما السبب في خلق . وال ينقاد إليه أراده، فله المقدرة على أن يقاوم ميلهمما ينقاد لها، ولذا فإذا مال إلى شيء و

منه لصنعه الخاص، بل للشر  ايعني إنتقاد   الشر ن وال يتوبون، ذلك لكي ال يبدوئوهللا لمن يعرفهم سيخط

 .«الواصل لصنعه من جراء االختيار الخاص والتهامل
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ىء خطأما من ي   .بالحياة الخالدة في ملكوت هللاحصى في عداد الذين فازوا وي   ،الحياة األبدية

ألن  يتوقف على اإلنسان؛، وهذا فهو الذي سي محى اسمه من سفر الحياةويستمر فيما هو فيه 

كما يقول  ،وليس للموتهللا خلق اإلنسان للحياة و ،هم مكتوبة في سفر الحياةؤسماأجميع البشر 
الناس يخلصون  نا هللا الذي يريد أن جميعألن هذا حسن ومقبول لدى مخلص" :بولس الرسول

يتعارض بوضوح مع الرسول هذا القول لبولس (. 4و3:2 تيمو1" )وإلى معرفة الحق يقبلون

نسان في اختيار الشخصية لإل ينتفي مع الحرية هسبق، ألنطلق، أي التحديد الم  القول بالتعيين الم  
يشير إلى " سفر الحياة"كما أن  (.1:1رؤ )طريق الخير أو طريق الشر، كما سبق القول في 

ا الذي هو ، هللا الكلمة،الحياة األبدية في ملكوت المسيح ملكوت هللا اآلب وملكوت هللا الروح  أيض 

 .القدس
لمكتوب عليها ا" الحصاة البيضاء"، كما إلى المعمودية رمزسماء يأ مكتوب فيهال "سفر الحياة"    

نه بحسب إ وكما قيل هناك، .(14:2رؤ )كما ذ كر في  ،إلى المعمودية مزراسم جديد والتي ت

القديس  .دينعم  كتب اسمه لدى األسقف في سفر الم  د ي  ن المعتم  إف المقدسة طقس سر المعمودية
يبدأ  بأنهتمام طقس سر المعمودية، إيصف كيفية " التعليم المسيحي"كيرلس األورشليمي في كتابه 

لتزامه في اي يسجل اسمه في سجل الموعوظين، هذا لمتابعة سقف الذبأن يأتي الموعوظ إلى األ
صبح من المستعدين لالستنارة المقدسة وبعد اجتياز الموعوظ فترة التعليم ي  . تلقي التعليم المسيحي

عطي األسقف المتقدم للمعمودية وعند المعمودية ي  . سقف في سجل المعمدين الذي لديهويسجله األ

( 5)في اآليه . دينعم  رم من الكنيسة يمحو األسقف اسمه من سجل الم  وإذا ح  ، هدا وي عم  ا جديد  اسم  
ي محى  ىءخطي  دين، ومن عم  توجد نفس الصورة وكأن هللا لديه سجل كالسجل الخاص بتسجيل الم  

 .هذه رموز أسرارية في سفر الرؤيا .سفر الحياة هذا السفر، اسمه من

إن اعتراف  ."عترف باسمه أمام أبي وأمام مالئكتهسأو" :(5) ةيقول المسيح في اآليثم     
 ن  باسم م   بأن يعترف من الدي ان وعدالوهذا  المسيح باسم شخص يعني اعترافه بالشخص نفسه،

إن  ،وهذا االعتراف متوقف على اإلنسان نفسه .وأمام مالئكته ، هللا اآلب،يكون أمام أبيهس يغلب

فكل من " :ذلك بقولهيسوع كما أوضح  ،أمام الناس اله  وإا رب    اعترف هو أوال  بيسوع المسيح
نكرني قدام ولكن كل من ي  . واتافي السم به قدام أبي الذي اعترف أنا أيض  أيعترف بي أمام الناس 

أن  ذ كر (1:1رؤ ) في. (33و32:10 مت) "واتانكره قدام أبي الذي في السمأ االناس أنا أيض  

 يعني أن، لمسيحهذا القول ل االروح القدس، هنا أيض  ويح المسواآلب  ةهم مالئك ،"المالئكة"
ا مالئكة اآلب أبيه هم  -كما أنهم مالئكة الروح القدس، ألن الثالثة -االبن -مالئكة المسيح أيض 

 .إله واحد -والروح القدساآلب واالبن 

من  هةج  الرسالة مويعني أن  ،"ما يقوله الروح للكنائس له أذن فليسمعم ن " قول المسيح    
ا، كما المسيح  (.4:2رؤ )في  ذ كر ومن الروح القدس مع 

 

هٰذَا يَقُولُهُ : وَٱكْتُبْ إِلَى ماَلَكِ ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي فِيالَدَلْفِيَا -7

َ أَحَد   ،ٱلْقُدُّوسُ  ٱلْحَقُّ، ٱلَّذِي لَهُ مِفْتَاحُ دَاوُدَ، ٱلَّذِي يَفْتَحُ واَل

 َ  .أَحَد  يَفْتَحُ  يُغْلِقُ، وَيُغْلِقُ واَل
 

، بقوله المسيح إلى جماعة كنيسة فالدلفيا من هةموج   ، وهيالرسالة السادسة (4)اآلية في     

ما يقوله  هذا" :يقول المسيح الرسالةهذه  في ."اكتب إلى مالك الكنيسة التي في فيالدلفيا: "ليوحنا

هما " الحق"و" القدوس" نيفتن الصيألن هات ؛يشير إلى شخصه هو هذا قوله ،"الحق ،القدوس
حتى متى " :صرخوا إلى المسيح، قائلين (10:1 رؤ)، فالشهداء في من صفات المسيح اإللهية



- 12 - 

 

" ὁ ἀληθινός"وردت في النص اليوناني " الحق" الكلمة". القدوس والحق أيها السيد السيد

أنا هو " :ه عن نفسهكقول، "الحق" ا يسمىإله   ة كونهالمسيح بصفو .ومعناها الذي ليس فيه تغير

سند ت   ،سند إلى المسيحالتي ت  " الحق"هذه الصفة اإللهية و .(1:14 يو) "الطريق والحق والحياة
ك في األرض يتبر   فالذي" :عن نفسه في سفر إشعياء النبي قولالذي ي (اآلب هللا) ه  و  ه  ي   ا إلىأيض  

 قانون اإليمانوفي (. 11:15 إش" )ك بإله الحق والذي يحلف في األرض يحلف بإله الحقيتبر  

ا ،"إله حق من إله حق" :عن اآلب واالبن المسيحي يقال على إلوهية المسيح ووحدته في  تأكيد 
 ὁ ἅγιος" (o" وردت في النص اليوناني ،"القدوس"كلمة و .، كما سبق القولالجوهر مع اآلب

aghios)، فعندما أ رسل  ،"اقدوس  "ا يسمى المسيح بصفة كونه إله  و .ه عن الخطيئةالمنز   ومعناها

هو يسوع قال لها  انها ستحبل بالروح القدوس إبن  أالمالك جبرائيل إلى العذراء مريم ليبشرها ب
التي " قدوس"هذه الصفة اإللهية أن ، كما (35:1 لو) "دعى ابن هللاي   القدوس المولود منك  " :عنه

ن أمام السيد الرب ، فالسيرافيم كانوا واقفي(باآل هللا)إلى يهوه  اسند أيض  ت   ،سند إلى المسيحت  

 (.3:1 إش) "رب الجنود قدوس قدوس قدوس" :قائلين ينادون
 غلق وال أحدوي   ،غلقالذي يفتح وال أحد ي   ،الذي له مفتاح داود" :عن نفسه المسيح هنا ثم يقول    

على كتفه  بيت داود واجعل مفتاح" :قول الربب العهد القديم، ، هذه العبارة مستوحاة من"يفتح
ن  يفتح ن  ي غلق وي غلق وليس م   عند إشعياء "بيت داود"بـ قصودالم ،(23:22إش " )فيفتح وليس م 

 هنا فكأن المسيح من هذا ،ا إلى المسيحن داود كان رمز  أل ؛أي ملكوت السماء ،البيت السماوي

 ،بطرس مفتاح الملكوت حالمسي يسوعأعطى وقد  ."في يدي مفتاح ملكوت هللا"ل وقي هذا، بقوله
في  افكل ما تربطه على األرض يكون مربوط  . واتاوأ عطيك مفاتيح ملكوت السم" :ه لهلوقب

، وبعد قيامته (18:11 مت) "واتامحلوال  في السم وكل ما تحله على األرض يكون. واتاالسم

ه على األرض الحق أقول لكم كل ما تربطون" :، بقوله لهمعشر حدألاتالميذه أعطاه له ولكل 
 .(12:12 مت" )في السماء وكل ما تحلونه على األرض يكون محلوال  في السماء ايكون مربوط  

لكي تصلح خطأها في  لتالميذه، أي للكنيسة فهو سلطان الحل والربط الذي أعطاه المسيحو

اليهود لكي يفتحوا للمؤمنين من  هذا المفتاح تالميذه المسيح وقد أعطى .سلطانذا الاألحكام به
كبوابين أي  ،كخدام المسيح بلففعلوا ذلك ليس كمتسلطين  ،واألمم أبواب الكنيسة المسيحية

ليرى  ،وهو ي دخل من يريد ،للمسيح دون غيره هو المفتاحألن  ؛أمر رب البيتبيفتحون ويغلقون 

  .ويطرد من يريد ،وجه الملك
غلق وال وي   ،غلقالذي يفتح وال أحد ي   ،الذي له مفتاح داود" القول ليسوع المسيح هذا كما أن    

قد أ عطيت كل سلطان " :بعد قيامته عن نفسه كما قال ،سلطانأن له كامل ال يشير إلى ،"يفتح أحد

كرسي أي السلطان والم لك ،  لمسيحا يسوع وقد أخذ(. 8:22 مت" )في السماء وعلى األرض
الكائن والذي " ، ألنه بحسب الالهوتاإنسان  بل بصفة كونه  اال بصفة كونه إله  أبيه  اآلب من ،داود

وهذا يدل على أنه  (.11:18رؤ " )ملك الملوك ورب األرباب"، (2:1رؤ ) "كان والذي يأتي

يسوع  كتاب ميالد" :بشارة متى كما ذ كر في الخليفة الشرعي لداود، ألنه ابن داود بحسب الجسد،
بشر والدة اإلله الدائمة  كة الذيئالمالل رئيس اقكما  اأيض  ، و(1:1 مت" )المسيح ابن داود

مفتاح "وقد ذ كر هنا  (.32:1 لو) "ويعطيه الرب اإلله كرسي داود أبيه" :عن يسوع البتولية مريم

ل ك على إسرائيل حسب الجسد، هكذا أيض  "داود يسوع المسيح، الذي هو من  ا، ألنه كما أن داود م 
ل ك على إسرائيل حسب البالجسد نسل داود  :ثنين، بقولهوبولس الرسول يفرق بين اال. روح، م 

 .(2:8 رو" )والد الموعد ي حسبون نسال  أوالد هللا بل أ ليس أوالد الجسد هم"
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هَئَنَذَا قَدْ جَعَلْتُ أَمَامَكَ بَابًا مَفْتُوحًا واَلَ . أَنَا عَارِف  أَعْمَالَكَ  -8

 ،ةً يَسِيرَةً، وَقَدْ حَفِظْتَ كَلِمَتِييَسْتَطِيعُ أَحَد  أَنْ يُغْلِقَهُ، ألَنَّ لَكَ قُوَّ 

 .وَلَمْ تُنْكِرِ ٱسْمِي
 

اآلية قوله هذا ذ كر في  ،"أنا عارف أعمالك" :جماعة كنيسة فالدلفيال لمسيحا يقول( 2)اآلية في    
في  ".ألن لك قوة يسيرة" :لهم هوهذا يتبين من قول ،نتهمأهو لطمفهنا  ، أمااتهديد   وكان فيه (1)

 اهأنذا قد جعلت أمامك باب  " :يقول لهمهنا و ،"مفتاح داودله  الذي: "عن نفسه لهم قال( 4) اآلية

وال أحد  ابمعنى أنه هو المالك للمفتاح وقد ترك الباب المفتوح   ،"غلقهوال يستطيع أحد أن ي   امفتوح  
جعل كل هذا الوعد للمسيح يو. إشارة رجاء وأمل هغلقه أو يفتحه، وهذي   له سلطان أن غيره

مسيحي مؤمن ال يتملكه اليأس في أي لحظة عندما تقابله التجارب والشدائد، أو يفقد األمل بالعودة 

 .ةئالحق، أو إذا وقع في الخطي مسيحييمان الحاد عن اإل نوقبول المسيح له مرة أخرى إ
قوله هذا من ، "نكر اسميلم ت   ،وقد حفظت كلمتي ،ألن لك قوة يسيرة" :لهم المسيح ثم يقول    

 مضطهاد والمقاومة والتشكيك في إيمانهلال همتعرضل أ نهكوا نتيجةيبدو أن جماعة كنيسة سارد س 
من  وهالقويم الذي تسلم مإيمانه واحفظ ممن اآلية التالية، إال أنه ذكري  سبالمسيح من اليهود، كما 

مسيح بأن جعل أمامهم هم الكافأف ،يسوع المسيح ولم ينكروهبتمسكين بإيمانهم مالرسل األطهار 

ا   .باب ا مفتوح 
 

هَئَنَذَا أَجْعَلُ ٱلَّذِينَ مِنْ مَْْمَعِ ٱلشَّيْطَانِ، مِنَ ٱلْقَائِلِينَ إِنَّهُمْ يَهُود   -9

 عِنْدَ  يَأْتُونَ وَيَسُْْدُونَ  أُصَيِّرُهُمْ هَئَنَذَا : وَلَيْسُوا يَهُودًا، بَلْ يَكْذِبُونَ 

 .أَحْبَبْتُكَ  قَدْ نِّي ، وَيَعْرِفُونَ أَ قَدَمَيْكَ 

ْرِبَةِ  -11 ألَنَّكَ حَفِظْتَ كَلِمَةَ صَبْرِي، أَنَا أَيْضًا سَأَحْفَظُكَ مِنْ سَاعَةِ ٱلتَّْ

 .ٱلْعَتِيدَةِ أَنْ تَأْتِيَ عَلَى ٱلْعَالَمِ كُلِّهِ لِتَُْرِّبَ ٱلسَّاكِنِينَ عَلَى ٱألَرْضِ 
 

نهم يهود إالقائلين  ، منمجمع الشيطانالذين من  لجعأه ئ ن ذا ": يقول المسيح (8)في اآلية     

جماعة كنيسة مثلهم مثل جماعة كنيسة فيالدلفيا  قوله هذا ي بي ن أن". بل يكذبون ،اوليسوا يهود  

بحق بل هم يهود كذبة، كاألنبياء  اليسوا يهود  الذين  يهود عم مشكلة   ونواجهي ،(8:2رؤ ) سميرنا
هذا  ".ني قد أحببتكون أ  رفيعو ،كقدمي عند نويسجدو نيأتو صيرهمأ   ه ئ ن ذا" :قوليثم  .الكذبة

ن يمبشر نودالمضطه  صار إذ  ،ا كثيرة  ق على كنيسة المسيح في كل العالم مرار  د  الوعد ص  

شعب هللا الروحي يشير إلى  قوله هذاو .الذي صار القديس بولس اليهودي شاول ، مثلباإلنجيل
قول بعض آباء الكنيسة  فسر ذلك كما جديد؛إسرائيل ال ذي هوال ،تمجدالرب ي به الذي األمين

 جديدإسرائيل الو .(3:48إش ) "أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد" :الرب في سفر إشعياء النبي

معنى اسم  ألن ،األولى وهذا موضوع كبير في الهوت الكنيسة في القرونالمسيحية،  هي الكنيسة
 نهاية عهد هللا القديم ، وهذهإسرائيل ينهاية الوعد بين هللا وبن هنا. "يجاهد مع هللا"هو " إسرائيل"

ق اصبح أبناء إبراهيم وإسحأحيث  ،ففي العهد الجديد هناك عالقة جديدة .وابتداء عهد هللا الجديد

 يتبي نس هذا قول المسيح أما سبب .لن يخلصوا إذا لم يتبعوا المسيح، كل األمم، باقي الشعوبمثل 
 .(10) في اآلية

كما  بمعنى أنه ،"سأحفظك اأنا أيض   ،نك حفظت كلمة صبريأل" :المسيح قولي (10) اآليةفي     

ا هم على رفض اليهود له، صبر هو صبروا و تشبهوا به تعليمه بالعمل مميتتلمن محبتهم له و أيض 
 تهصال ق معيتف هذا هقولو. "وعد"يوجد ، في قوله هذا على مكابدتهم الضيقات الكثيرة من اليهود
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سأل أن ألست " :بقوله من أجل تالميذه ومن أجل كل الذين يؤمنون به، من اآلب األخيرة وطلبته

ن حرية اإلنسان ي بي   ه هذاكما أن قول (.15:14 يو" )تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير

ألن  ،(2:4يو" ) محبةهللا"واالختيار هنا مرتبط بالمحبة، وال إكراه في المحبة، ألن  .في االختيار
يح أحبه المسيح، ومن فمن أحب المس .(1:1رؤ )عند هللا، كما قيل في  لإلنسان رفعة عظيمة

المسيح ال يرفض أي إنسان يأتي إليه حتى وإن كان هذا رفض المسيح رفضه المسيح، غير أن 

ا . اإلنسان سبق ورفضه  أي ،نسان نفسهأن خالص اإلنسان يتوقف على اإل وضحي  قوله هذا وأيض 
كل من يقبل المسيح و أو رفضه، وليس هناك إجبار، المسيح الشخصية، على قبولة تحريعلى 

 .ياه ينال الخالصاويعمل بتعليمه ووص

لتجرب الساكنين على  العتيدة أن تأتي على العالم كله ساعة التجربةسأحفظك " :المسيح قولو    
وجاع زمنة التجارب واألأشير إلى يعينة، بل ، ال يشير إلى زمن معين أو تجربة م"األرض

على قدر احتمال البشر،  التي يسمح بها هللا ،شكلوزمان وفي كل وقت  ،المصاحبة لها والضيقات

غير المؤمنين أو كانوا من  جميع البشر سواء كانوا من المؤمنين بيسوع المسيح تي علىوالتي ستأ
 :كما يقول الرب على فم إشعياء النبي ،تأديبهمبل يعني  هذا ال يعني القصاص من البشرو .به

 زمنةوفي أ (.8:21إش " )ألنه حينما تكون أحكامك في األرض يتعلم سكان المسكونة العدل"
 اعامال  حافظ   باسم يسوع المسيح ايتبين المؤمن الحقيقي الذي يصبر عليها متمسك  س هذه التجارب

ساعة ي نكر اسم يسوع المسيح  تلك حقيقي الذي فيالمؤمن غير المن  ياه،اكلمته، أي عامال  بوص

كليل إألنه إذا تزكى نال . طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة" :كما يقول الرسول يعقوب .اهارب  
يثيرها كل من هو وس التجارب يثيرها وهذه .(12:1يع " )ي وعد به الرب للذين يحبونهذالحياة ال

نهاية لل، وكل من يصبر نسان ونهاية العالمإحياة كل نهاية  ستستمر حتى النهاية،وضد المسيح 

نظروا ال ا. خبار حروبأوسوف تسمعون بحروب و" :يسوع المسيح يقولكما  ينال الخالص،
ولكن الذي يصبر إلى المنتهى ... ولكن ليس المنتهى بعد. البد أن تكون هذه كلها ألنه .ترتاعوا

 (. 13و 1:24 مت" )فهذا يخلص
 

َّ يَأْخُذَ أَحَد  إِكْلِيلَكَ فَ . آتِي سَرِيعًاهَا أَنَا  -11  .تَمَسَّكْ بِمَا عِنْدَكَ لِئاَل
 

 اليونانيفي النص  وردت "اسريع  "كلمة . "اها أنا آتي سريع  " :قول المسيحي (11)في اآلية     
"ταχύ"التي سيبدأ مباشرة  إلى المواعيد ريشي والمسيح بقوله هذا. (1:1رؤ )في  ذ كرت ، وقد

هو خارج الزمن  لوهيتهإيقاس بمقياس البشر ألنه بأن الزمان عنده ال  غير ،تحقيقها اريع  وس
في (. 4:28 مز) "أمس الذي عبر ألن ألف سنة عند الرب كيوم" :قول داود النبيكما يالبشري، 

 المسيح وهنا يقول ،"تييأس" لم يقلو "اهوذا يأتي سريع  " :يقول يوحنا عن المسيح ( 4:1رؤ )

 األول ءألن ملكوت هللا حاضر على األرض منذ المجي ؛"تيآس"لم يقل و ،"اأنا آتي سريع  ها "
 .نسان، أي حاضر، في كل لحظة من حياة اإلفالمسيح هو آتٍ . إلى العالم وظهوره بالجسد لمسيحل

 .له تعزية للثابتين األمناءوإنذار للمتوانين  كما أن قوله هذا هو

. "نصرالإكليل " اإلكليل هنا هو ،"ك بما عندك لئال يأخذ أحد إكليلكفتمس  " :المسيحثم يقول     
إلى النهاية، بحفظ كلمة صبره يحذرهم ويطلب منهم أن يتمسكوا ألنه  ،لهم تهمحب هذا ي ظهرقوله 

وعلى وعده لهم  ،وال يتكاسلوا عما هم عليه معتمدين على أعمالهم التي سبق ومدحهم عليها

فتخرون ويتراخون وتبرد محبتهم له يفيتكبرون و ،(10و 2 اآليتين) بحفظهم من ساعة التجربة
كليلهم آخر كان في سقوط إ، فيأخذ همأو مجد هم،نصر كليلإوبذلك يفقدوا . قبل مجيئه الثاني

ى وتشدد ونهض حافظ   ألن هذه المواعيد تكون  ؛كام الرب في انتظار مجيئه الثانيطريق أح افتق و 
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هو  حذيرهذا الت .تكون سريعة   نةدينوال، وبالتالي اسيح يكون سريع  الم ، وكذلك حضورسريعة  

 .مكانو الكنائس في كل زمان يعه إلى جمموج  
 

سَأَجْعَلُهُ عَمُودًا فِي هَيْكَلِ إِلٰهِي، واَلَ يَعُودُ يَخْرُجُ إِلَى مَنْ يَغْلِبُ  -12

أُورُشَلِيمَ  ،ةِ إِلٰهِيخَارِجٍ، وَأَكْتُبُ عَلَيْهِ ٱسْمَ إِلٰهِي، وَٱسْمَ مَدِينَ 

 .ٱلنَّازِلَةِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِنْ عِنْدِ إِلٰهِي، وَٱسْمِي ٱلَْْدِيدَ  ،ٱلَْْدِيدَةِ 

  .مَنْ لَهُ أُذُن  فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ  -13
  

، ذ كر "إلهي" هقول ."في هيكل إلهي اأجعله عمود  سيغلب  ن  م  " :قول المسيحي (12)في اآلية     

 همأنب يغلبون الشيطان لذينلالمسيح هنا يوجد وعد من . ، وهو يشير إلى اآلب(2)اآلية في 

. هو عمود في الكنيسة ثابت ا إلى نهاية حياته نسان يغلبإأي اآلب، و في هيكل هللا عمدة  أسيكونون 
أهل غالطية حيث  إلى بولس الرسولقد يكون يوحنا استوحاها من رسالة  صورة العمود هذه

ل م  بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرين أنهم إف" :الرسل هم األعمدة، بقوله ذا ع 

 إلى تلميذه تيموثاوس، وفي رسالته األولى (8:2 غال" )أعمدة أعطوني وبرنابا يمين الشركة
 .هللا الحي هو كنيسةالذي  .م كيف يجب أن تتصرف في بيت هللاتعل  " :، بقولهتوجد نفس الصورة

غير واضح إن كان  لبولس النص اليوناني لهذه اآلية ، في(15:3 تيمو1" )عمود الحق وقاعدته

 في ن تيموثاوس عمودبتفسيرها بحسب غالطية يكولكن ، والكنيسةأم  تيموثاوس العمود هو
 ف بطرساعتراففي  نفسه،بهذا أكد الذي أما قاعدتها فهو يسوع المسيح  ، أي شخص،الكنيسة

على هذه " :أجابه يسوع، (11:11 مت" )أنت هو المسيح ابن هللا الحي" :الرسول به، بقوله

ابن هللا  هو المسيح" ، أنهذا االعتراف لبطرس الرسولف .(12:11 مت" )الصخرة أبني كنيستي
 وقد أوضح بولس الرسول. التي يبني عليها يسوع المسيح كنيسته أو القاعدة هو الصخرة ،"الحي

ن على إيمان واعتراف الرسل لمسيحيين الحقيقيين مبنيووأن ا أن المسيح هو القاعدةبهذا، 

بل رعية مع القديسين وأهل بيت هللا مبنيين على أساس الرسل واألنبياء ويسوع " :بقوله بالمسيح،
 (.20و18:2أف " )المسيح نفسه هو حجر الزاوية

، يجب أن يكونوا غالبين مع القديسين وأهل شمامسةوال في الكنيسة الرعاة، األساقفة والكهنة    
، "المسيح ابن هللا الحي"بيت هللا، ومبنيين على أساس الرسل واألنبياء، وثابتين على الصخرة 

، وهم إن فعلوا هذا سيكونون بالحقيقة حتى النهاية الحقيقة اإلنجيلية اوحياتي    اوعائشين إيماني   

رين باقين كأعمدة في الكنيسة، هيكل هللا، إلى ي الحق، وأبناء محر  ليسوع المسيح ثابتين ف اتالميذ  
ألن من  ،نجيليةهكذا فلن تكون حياة في الكنيسة ولن تحيا الحقيقة اإل واأما إن لم يفعل. األبد

 هال يرضى بهذا ألن المسيح يسوعو ،رتكز عليهم ال يحيون هذه الحقيقةيقودونها من البشر الذين ت

لن يشفق عليهم مبنيين على أساس الرسل واألنبياء  إن لم يكونوالذا  .وحافظها هو رب الكنيسة
 .اخارج   همي خرجوس

سيكون إلى النهاية  يغلب ن  م  ، بمعنى أن "خرج إلى الخارجال ي  " :يغلب ن  ن م  ع قول المسيحيو    

قيقة تكونون إنكم إن ثبتم في كالمي فبالح" :كقول يسوع في المسيح، افي الكنيسة ثابت   اعمود  
أما االبن فيبقى إلى . والعبد ال يبقى في البيت إلى األبد... تالميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم

 .(4)اآلية  ، كما ذكر فيهو يسوع المسيح نفسه" الحق"و، (35-31:2 يو) "األبد

 لة منالناز ،أورشليم الجديدة ،اسم مدينة إلهيو ،إلهي واكتب عيه اسم" :المسيح قولي ثم    
ن  يغلب المسيح ثالثة أسماء سيكتبها توجد هنا، "اسمي الجديدو ،عند إلهي السماء من  على م 

ألنه  ؛لصورة مستوحاة من هيكل أورشليم، هذه ا"اسم إلهي" :األول في الكنيسة؛ اويكون عمود  
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للهيكل كي  كدعامة ،أو أي اسم مقدس آخر هلل ،"هللا"كان ي كتب أعلى األعمدة الحاملة للهيكل اسم 

ن  يغلب اهكذا أيض  . يحمي هللا هيكله المحمول على اسمه من المؤمنين سيكون  إلى النهاية كل م 

 ،في هيكل هللا، ومكتوب عليه اسم هللا اآلب، ومحموال  منه كعضو في جسد المسيح السري اعمود  
وسيظل هذا االسم كتب على لوح قلبه اسم هللا، أي معرفته، كما سي  . الروح القدس من اومحمي   

 السماء من النازلة من ،أورشليم الجديدة ،اسم مدينة إلهي" :الثانيو. افي قلبه ما ظل غالب   امكتوب  

 .(2)اآلية ، كما قيل في "اآلبعند  السماء من النازلة من مدينة اآلب" بمعنى ".عند إلهي

أورشليم "و ."لسالمأساس ا" معناه" ירוׁשלמ" قديم ياسم عبر هو ،(يروشاليم" )مأورشلي"و

وقد أوضح . وكنيسة الروح القدس كنيسة اآلب اهي كنيسة المسيح، والتي هي أيض   ،"الجديدة

" وكنيسة األبكار... إلى مدينة هللا الحي أورشليم السماوية... بل قد أتيتم" :بولس الرسول هذا بقوله
، أي "السماء منازلة ن" انهوعن أ .مقابل أورشليم االرضية" جديدة"وهي (. 23و22:12 عب)

، أي من فوق إلى أسفل، انزوال  جغرافي   ليس ونزولها من السماء . أن مصدرها إلهي ذلك سماوية،

والكنيسة المسيحية مقدسة كونها هيكل هللا  .تخرج من داخل هللا ا، ألنهابل هو نزوال  روحي   
المواعيد التي أ عطيت  ثةرا، كما أنها وومحفوظة من الروح القدس ومسكنه بوجود المسيح فيها

كانت مقدسة التي رضية، الوضع الذي كان فيما مضى ألورشليم األ ةخذ، وآللشعب اليهودي

 ،"الرب"أو " السيد"االسم الجديد للمسيح هو ". اسمي الجديد" :الثالثو .لوجود الهيكل فيها
"ὁ κυριὁς" اليونانيةب

(40)
وأعطاه  ارفعه هللا أيض  لذلك " :بقوله ،وهذا يشير إليه بولس الرسول ،

ن  تحت  لكي تجثو. سمفوق كل ا ااسم   باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء وم ن  على األرض وم 

(. 11-8:2 في" )لمجد هللا اآلب (κυριὁς) رب أن يسوع المسيح هو األرض ويعترف كل لسان
م ل"للمسيح ليس  االسم الجديدف  كما سي ذكر في ،"مة هللاكل"ا أيض  و" الرب"و" السيد"، بل هو "الح 

 ه ضد المسيحيينضطهادات الموج  سباب االأفي زمن كتابة سفر الرؤيا كان من  (.13:18رؤ )

الدولة الرومانية الوثنية، عدا رفضهم السجود وتقديم الذبائح لألصنام، هو رفضهم أن يطلقوا  من
سواه  يح، وهم ال يقبلواألن هذا االسم خاص بيسوع المس؛ (ὁ κυριὁς" )السيد" على قيصر لقب

رؤ )، كما سي ذكر في األوحد "رب األرباب"و "ملك الملوك"ا عليهم، ألنه هو ا وإله  ا ورب   سيد  

18 :11.) 
 .(1) اآلية في  ذ كر "ما يقوله الروح للكنائس له أذن فليسمعمن " :المسيح قول    
 

َّوُدِكِيِّينَ  -14 ، ٱلشَّاهِدُ حَقُ الْ  هٰذَا يَقُولُهُ  :وَٱكْتُبْ إِلَى ماَلَكِ كَنِيسَةِ ٱلال

 .ٱألَمِينُ ٱلصَّادِقُ، بَدَاءَةُ خَلِيقَةِ ٱللهِ 
 

المسيح إلى جماعة كنيسة  من هةموج   ، وهيالرسالة السابعة واألخيرة (14)اآلية في     

د كيين واكتب إلى مالك كنيسة" :بقوله ،الالودكيين آخر الكنائس السبع هذه  مدينة الودكية ."الالو 
 -211)تحمل هذا االسم بناها أنطوخيوس الثاني تقع في آسيا الصغرى، وهي إحدى خمس مدن 

 .في سوريا اليوم التي وهي غير مدينة الذقية ."الودي"على اسم زوجته ( م.ق 241

 "حقال" كلمة، "الصادق األمينالشاهد  حق،الهذا ما يقوله ": بقوله نفس ه المسيح في عر  ثم     

 "אמן" هيو عبرية األصل الكلمةوهذه  ،ὁ ἀμήν "(o amin)" اليونانيالنص  في وردت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رؤ )عمل في الترجمة السبعينية اليونانية، ذ كرت في است   "(سيدال"، أو "ربال") "ὁ κυριὁς" االسم( 40)

، ، أي هللا(יהוה) "ه  و  ه  ي  " استعاض به اليهود عن االسم يذال (أ د ون اي  ) "אדני" العبرية االسملترجمة  ،(4:1

 .في الهيكلخوف ا من تدنيسه، وأصبح ال يستطيع التلف ظ به إال رئيس الكهنة عند تالوة الصالة 
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 (amin)اليونانيفي النص  وردت" األمين" وكلمة. "احق   " ، ومعناها "ὁ πιστὸς"، وهي نفس 

. "(ὁ πιστὸς) الشاهد األمين، يسوع المسيح": بقول يوحنا( 5:1رؤ )الكلمة التي وردت في 

ريق والحق أنا هو الط" :المسيح ، ذ كر في بشارة يوحنا بقول"حقالهذا ما يقوله "هنا  المسيحقول 
ذكر يوحنا عنه في رسالته األولى ، "الصادق األمينالشاهد " :هنا وقوله(. 1:14يو " )والحياة

يؤكد صحة  هنا هذهله ابأقو المسيحف (.8:1يوحنا 1) "ى يغفر لنا خطاياناأمين وعادل، حت": بقوله

هذه إلى إلوهيته  أقوله ، كما تشيرألنه ليس فيه كذب وال ضالل كله وبأنه صادر عنه الرؤيا سفر
 ".إله حق من إله حق: "ومساواته لآلب، كما يقال في قانون اإليمان المسيحي

"بداءة خليقة هللا" :نفسه عن المسيح قولفي     
(41)

 ἡ ἀρχὴ τῆς" اليونانيفي النص  ورد ،

κτίσεως τοῦ θεοῦ".   لم تسقط فيه  ،سقط فيه البعض الذي لعبارةا لهذه فإن الفهم المحر
الذي ": االبن عن هافي ليقوألن رسالة بولس الرسول إلى كنيسة كولوسي التي  ؛سة الودكيةكني

لق الكل ما في السم .خليقة هو صورة هللا غير المنظور وبكر كل  وات وما فيافإنه فيه خ 

 كو" )الذي هو البداءة ...الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. الكل به وله قد خلق... األرض
ن من قول بولس الرسول يتبي   فيها، وهذا أقر  لكنيسة الودكية وكانت ت   كانت معروفة  ، (15:1-12

... لذين في الودكيةأن له غيرة كثيرة ألجلكم وألجل ا( أ ب ف راس)فإني أشهد فيه " ةرسالال نفس في
في  اأيض  ت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ أر  ومتى ق  ... خوة الذين في الودكيةسلموا على اإل

 لجماعةيؤكد ( 14)في اآلية هنا  المسيحو(. 11-13:4كو " )كنيسة الالودكيين والتي من الودكية

أما عن  .صحيح وحق كنيسة الودكية أن ما كتبه بولس الرسول في رسالته إلى كولوسي هو
 هي ذاتها التي المذكورة هنا فهي أن الكنائس السبع كولوسي الصلة بين سفر الرؤيا ورسالة

 أسسها بولس الرسول وهو أب هذه الكنائس، وبعد أربعين سنة أصبحت تحت عناية القديس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هي األصعب في سفر ، "ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ" باليونانية ،"ة هللاداءة خليقب" عبارة (41)

ف سقط حر  في هذا المعنى الم  . عطي معنى أن المسيح هو أول الخليقة وأنه مخلوق كسائر الخالئقألنها ت   ؛الرؤيا

 بدءان المسيح بداءة، أي إذا ك» :لوهية المسيح وقالإلمسيح عن شخصه، فانكر للقول اهذا لأريوس في تفسيره 

(ἀρχὴ)، وقد أدانت الكنيسة الجامعة أريوس وتعاليمه في . «من هللا وليس هو هللا افيكون مخلوق   خليقة هللا

نؤمن بإله واحد » :القسم األول من قانون اإليمان الذي يقول ، الذي فيه و ضع(م325) المجمع المسكوني األول

نور من نور إله  المولود من اآلب قبل كل الدهور لمسيح ابن هللا الوحيدوبرب واحد يسوع ا... آب ضابط الكل

وبالروح القدس » :، بالقول(م321) الثاني منه في المجمع المسكوني الثانيثم أ كمل القسم . «حق من إله حق

. ثلث األقانيملكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية باإلله الواحد المل الصحيح يماناإل عالنوذلك إل. «ييالرب المح

وإلها   ارب    المسيحب ننهم ال يقبلوأوشهود يهوه اليوم يقولون ما سبق وقاله أريوس بأن المسيح مخلوق، كما 

 .اومخلص   اوخالق  

" البدء خلق هللا في" :يبدء باآلية فالعهد القديم. لها تاريخ طويل في الهوت الكنيسة (ἀρχὴ) "بدء"الكلمة و   

ناك بعد ه نه لم يكنإبل قالوا  هو بداية الوقت، "البدء"معلمي الناموس اليهود لم يقبلوا بأن بالنسبة لو ،(1:1 تك)

هو الشريعة الموسوية التي عليها خلق هللا العالم  -المثال، المبدأ أو النموذج -"البدء"ن إوقالوا . وقت عند الخالق

هو  "البدء"فإن  الكنيسة األرثوذكسية بحسب آباء أما. موجودة عند هللا منذ األزل قبل الخلق هيألنها 

كلمة، : ، هيله عدة معانٍ  "اللوغوس"و. (4-1:1 يو) يوحنا في بشارته ذكركما  ،(ὁ λόγος) "اللوغس"

 أن» :بقوله ،"بدء"حول معنى كلمة  وقد أوضح القديس أثناسيوس الفكر األرثوذكسي. ومبدأ ،سبب، فعل، معنى

وقال . «مثال -جذونمو ،بدء، أصل، سبب، مبدأ، مصدر: ، هيعدة معانٍ  تعني "ἀρχὴ"اليونانية " بدء" كلمة

 :قال القديس مكسيموس المعترف كما. «هو بدء الوقت بل ،لم يكن هو بدء في الوقت" البدء"ن إ» :أغسطينوس

أو  (طلقبمعنى الم)، أي الكلمة أو المبدأ لوغوسلعند الخلق، هللا اآلب خلق الكون بواسطة هللا االبن الذي هو ا»

في هذا العالم موزع اللوغي، والعالم خلق على شكل الموجود الذي هو اللوغس، »: ا، كما قال أيض  «السبب

 .«ومعنى المعاني هو اللوغس وكل الخليقة لها معنى وال يوجد شيء بدون معنى،
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 .يوحنا، والهوتها هو الالهوت البولسي

هو صورة هللا ( المسيح)يكون االبن ، "قة هللابداءة خلي" :هنا نفسه عن المسيح قول على ضوء    

األول وليس  المولود أنه ، أيهاكروب   العلل ورأس نبع كل الخليقةهو علة و، اآلب غير المنظور
 .لق الكلقبل كل شيء وفيه خ  وهو معه  ،اآلب قبل كل الدهورألنه مولود من  ؛األول المخلوق

 ὁ) "اللوغس]" ، الذي هو الكلمةألنه هو البداءة ؛لوفيه يقوم الك وله، لق بهبمعنى أن كل شيء خ  

λόγος)]. في البدء" :في بشارته بقولههذا  يوحنا وضحأ وقد (ἐν ἀρχῇ) كان الكلمة (ἦν ὁ 
λόγος) ،والكلمة (καὶ ὁ λόγος  )كان الكلمة وهللا ،كان عند هللا (καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.) 

كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما  .هللا عند (οὖτος ἦν ἐν ἀρχῇ) هذا كان في البدء

 :كما كتب بولس الرسول قائال   (.4-1:1 يو) "فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. انك
لق الكل. وبكر كل خليقةالذي هو صورة هللا غير المنظور ( االبن") وات اما في السم فإنه فيه خ 

 الذي هو البداءة... هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكلالذي . لقالكل به وله قد خ  ... وما في األرض

(ὅς ἐστιν ἀρχή)( "12-15:1 كو)الذي هو الكلمة ،االبنن أن بي  ي   بولس قولال بهذا ؛- 
اإلله الواحد المثلث األقانيم وليس  ،أو هو عمل ،والخلق يخص. ابل خالق   اهو ليس مخلوق   -المسيح

السبب األول، أو ألن  ؛في الخلق ايم الثالثة اشتركوا مع  منهم، بمعنى أن األقان اواحد   اأقنوم  
، "الروح القدس"كمل هو ، والسبب الم  "الكلمة -االبن"، والسبب الفاعل هو "اآلب"المصدر، هو 

الذي في بدايته  المفهوم، على ضوء العهد الجديد ي فهم العهد القديم بهذا(. 1:1رؤ )كما قيل في 

. يرف على وجه المياه وروح هللا... وات واألرضاالسم خلق هللا (ἐν ἀρχῇ) في البدء" :يقول
 (.3-1:1 تك" )...(أي بكلمته) وقال هللا

 

لَيْتَكَ كُنْتَ بَارِدًا أَوْ . أَنَا عَارِف  أَعْمَالَكَ، أَنَّكَ لَسْتَ بَارِدًا واَلَ حَارًّا -15

 .حَارًّا

الَ حَارًّا، أَنَا مُزْمِع  أَنْ أَتَقَيَّأَكَ مِنْ هٰكَذَا ألَنَّكَ فَاتِر ، وَلَسْتَ بَارِدًا وَ  -16

 .فَمِي
 

 "البارد"يوجد  ،إلى جماعة كنيسة الالودكيينه همن هذه الرسالة الموج  ( 11و15) في اآليتين    
 هذه يوحنا وقد استخدم ،مدينة ينابيع ساخنة شافيةال هذه يوجد قرب كان نهأل ؛"الفاتر"و" الحار"و

ا بالقرب من أن جماعة هذه الكنيسة بحكم موقعهذلك . دف التعليمي من خاللهاهالحقق يالصور ل

المادية  ومن خالل معرفتهم ،من البارد والحار والفاتر الفرق بين كل   نيعرفو كانوا ينابيعهذه ال
 .المعنى الروحي المقصود بكالم المسيح لهم وادركيالمحسوسة يمكنهم أن 

وكان ( 1)في اآلية  كره هذا ذ  قول ."أنا عارف أعمالك" :لهم حالمسييقول  (15)اآلية  في    

نة أطم"يحمل  وكان( 2)في اآلية  كرذ  إلى جماعة كنيسة سارد س، كما  اه  موج   "اتهديد  "يحمل 
نه يقول أل ؛جماعة كنيسة الودكيةل" اخ  يتوب" يحمل أما هنا فهو. جماعة كنيسة فيالدلفيال "وتشديد

 :لهم هقول .(11)اآلية كما يتبي ن من  همفتورلى ، وهذا يشير إ"اأو حار   اليتك كنت بارد  " :لهم

عماق قلوبهم ما هم عليه من ضعف، أالمؤمنين الباردين يعرفون في  من نأل ؛"اليتك كنت بارد  "
ضميرهم  ؤلمهمالصالحة المرضية هلل، وي   عمالويشعرون داخلهم بثقل خطاياهم وب عدهم عن األ

يعرف أنه يمتنع  كما أن منهم م ن   ،يمان التي كانوا عليها في بداية قبولهم للمسيحلفقدهم حرارة اإل

لهذا فإن مثل هؤالء الباردين . عن الخطيئة بدافع خوفه من العقاب وليس بدافع محبته للرب
لين أن يلتهبوا بمحبة هللا إذا ما عقدوا العزم على ترك سيرتهم القديمة ورجعوا عما يكونون مؤه  

يعودوا نادمين على ويشعرون بغضبه عليهم فإذا تعرضوا لتوبيخ وتأديب الرب لهم  فيه، أوهم 
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ومثل هؤالء البارة مريم  .خطاياهم وتائبين عن سيرتهم القديمة ويصبحوا حارين بالروح

المصرية والقديس موسى األسود وغيرهما ممن كانوا باردين فنزعوا عنهم برودهم الروحي 

ن الحارين يكونون ملتهبين بمحبة أل ؛"احار   ...ليتك كنت" :لهم هقولو .لسماويواغتصبوا المديح ا
المسيح وعائشين حياة التوبة الدائمة طالبين المعونة منه، كما أنهم يمتنعون عن الخطيئة من أجل 

 .محبتهم له، ومثل هؤالء يحفظهم هللا ويحوطهم بمالئكته

 بين الحياة همتذبذبب ، وهوأين سقطوا ن لهميبي  ل ،"اترألنك ف هكذا" :لهمقول ي (11)اآلية  فيو    
 .يلةذ، بين الفضيلة وبين الر(الباردة)اإليمان  من الخالية بين الحياةو ،(الحارة)اإليمان ب الملتهبة

ثم الذ ين ال يجتمعا نفسهم الب ر، خالطين الب ر باإلأعائشون بال مباالة ظانين في  وهذا يشير إلى أنهم

نهم ال يقبلون بتواضع التوبيخ ألكما . كما ال تجتمع النار الحارة مع الماء البارد ،قتفي نفس الو
هللا  ر  ألن الفاتر هو كالفريسي المتكبر الذي ال ي درك ضعفه فال يشعر بحاجته إلى ب   ؛ليخلصوا

غير أنه ليس بمؤمن وال ب» :ويصف أحد اآلباء الفاتر بقوله. وال يدري مدى احتياجه هلل ،ونعمته

وفي هؤالء الباردين والفاترين يقول القديس يوحنا . «بل هو كل شيء لكل واحد ،مؤمن
 رن   لكننا لم. حولوا إلى حرارة روحيةوعلمانيين ت ارأيت كثيرين من الباردين رهبان  » :كاسيانوس

 .«فاترين صاروا حارين
ا هم فيه ويقوموا من يصحوا عم لكي" تحذير"يوجد  ،"أنا مزمع" :هنا المسيح لهم قولفي     

، فرصة للتوبة لهم تركيكي  ، هواتهديده لهم سريع   هعدم تنفيذوأناته عليهم  ولطألن . كبوتهم

لكنه يتأنى علينا وهو ال " :كما يقول بطرس الرسول ،ذلك من أجل محبته لهم ورحمته عليهمو
أن " :المسيح لهم قول فيكما أن (. 8:3ط ب2" )يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة

أال  يكون في وهذا العقاب .تائبين إن لم يعودوا هما فيه لعقاببا" تهديد"يوجد  ،"ك من فميأأتقي

، وهذا يعني ب عد عدوا عنهألنهم هم الذين ب   ه،ذكر عند هم، أي لن يكون لهي فمف هميكون اسم
وهذا  ه،من ينمحفوظ والن يكونومن أمامه  ونوبهذا ي قص .منهمبعد أن كان قريب  المسيح عنهم

 .نسانموت لإل
 

َ حَاجَةَ لِي إِلَى : ألَنَّكَ تَقُولُ  -17 إِنِّي أَنَا غَنِيٌّ وَقَدِ ٱسْتَغْنَيْتُ، واَل

شَيْءٍ، وَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ أَنْتَ ٱلشَّقِيُّ وَٱلْبَائِسُ وَفَقِير  وَأَعْمَى 

 .وَعُرْيَان  
 

وال حاجة لي إلى  ،يتنقد استغ غني أنا إني :ألنك تقول" :لهم سيحالمقول ي (14)اآلية  في    

قد  :األولهو على وجهين؛  هذا غناهم .الغنى همفي نفس مواتوه مأنه قوله هذا يشير إلى، "شيء
فقرائها،  مهملين على مؤمني الكنيسة بغناهم تكبر أسقفها وكهنتها وأراخنتهاف ،اى مادي   غن   يكون

كما أوضح يسوع في مثاله عن الغني . ن مثل هؤالء هم طريقهم للملكوتأ ناسين ،خوة الربإ

 وأخواتهم تهمخوإعلى  بغناهم كما تكبروا. (31-18:11لو )ولعازر المسكين المطروح أمام بابه 
من م بها عليهم هي من هللا ونع  البركات األرضية الم   ، غير معتبرين أنمن الكنائس األخرى

متناسين أنهم عضو في جسد يسوع المسيح الواحد  يسوا بحاجة لهملومتوهمين أنهم  ،خيريته

 ،اتكالهم على ربهم يسوع المسيح باتكالهم على المال أكثر من وبذلك، .جسد المسيح كله واوليس
يقدر  ال" :حذر منه يسوع بقوله هو ما، ولهم اورب    اللمال الذي أصبح سيد   اوخدام   اأصبحوا عبيد  و

ال . الزم الواحد ويحتقر اآلخرحب اآلخر أو ي  بغض الواحد وي  ألنه إما أن ي   .أحد أن يخدم سيدين

هم بب   ، فتكبروااى روحي   غن   قد يكون :الثانيو (.24:1 مت" )تقدرون أن تخدموا هللا والمال على ر 
متكلين على  ،ببرهم الذاتي ينكتفوممتوهمين كبر قامتهم الروحية  ،جماعات الكنائس األخرى
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وتوهموا . عمال الصالحةنفسهم باألأ ةكملتو ،حياة التوبة والنمو الروحيقواهم ومهملين وت نفسهم

 واليس، بل حتى أنهم توهموا أنهم ليستمروا في وجودهم ،بحاجة إلى معونة المسيح واليس أنهم

 .ألنه رب الكنيسة ؛كون كنيسةتالذي بدونه لن  إلى المسيح نفسه ةٍ بحاج
، هو عكس وضع "قد استغيت غنيإني " :المتكبرة القائلة لالودكيينجماعة كنيسة اإن وضع     

مع  .فقرك... أنا عارف" :المتواضعة التي يقول المسيح لها (12:2رؤ ) برغام س جماعة كنيسة

ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس " :لهم هبقول ،تهماكشف عورب المسيح همذا يوبخهل ".أنك غني
المرتبط  المادي البشري همفكر تكبرهم واتكالهم علىهو ، "همؤشقا" ."وفقير وأعمى وعريان

هو  ،"فقرهم"و .األخرى الكنائس تهم منخوإانقطاعهم عن باقي هو  ،"بؤسهم"و .اتاألرضيب

 الذي بسببه ضميرهم ةغلظ هو عمى ،"عماهم"و .عدهم عن المسيح ربهمب  نتيجة  روحيال همفقر
لم يستطيعوا أن يميزوا األمور فروحي ال إلى عماهممما أدى  ،عليهاهم  حالهم التيلم يروا 

 .انكشاف كل هذه العورات أمام المسيح وأمام باقي الكنائس األخرىهو  ،"ع ريهم"و .الروحية

بألنهم ي األخرى؛ كنائس الستالمن جماعات  أأسوحالهم  إن جماعة هذه الكنيسة     من  واحار 
 الثالثة األعداء أٍي من األخطر من موس هو العدوغير المنظور وغير المل وهذا العدو ،اتهموذ

أصحاب  نيمسيحيال ، منهامن داخل التي تعرضت لعدو كنيسة أفسس :كل من الذين تعرضت لها
ميرنا التي تعرضت لعدو كنيسة و ؛(1:2رؤ ) الهرطقات  ؛(8:2رؤ )خارجها، من اليهود  منس 

 (.13:2رؤ ) عبدةو نيلحدالم خارجها، من منالتي تعرضت لعدو  سرغام  كنيسة ب  و
 

أُشِيرُ عَلَيْكَ أَنْ تَشْتَرِيَ مِنِّي ذَهَبًا مُصَفّىً بِٱلنَّارِ لِكَيْ تَسْتَغْنِيَ،  -18

َ يَظْهَرُ خِزْيُ عُرْيَتِكَ  لٍ حِّ كَ تُ لِ  الً حْ وَكُ . وَثِيَابًا بِيضًا لِكَيْ تَلْبَسَ، فاَل

 .عَيْنَيْكَ لِكَيْ تُبْصِرَ 
 

ال  هو ،"أشير عليك" :بقوله ."أن يشتري مني أشير عليك" :لهم قول المسيحي (12)اآلية  في    

تنفيذ ما سيطلبه الخيار في  حريةلهم  يترك بل ،يجبرهم أن يعملوا أو ال يعملوا ما يطلبه منهم

رؤ )ل في يجبار فلن يكون هناك عدل إلهي في العقاب والثواب، كما قإألنه إن كان هناك  ؛منهم
والتي ت عطى لمن  مجانيةأن يشتروا عطيته ال ، هو يعرض عليهم"أن تشتري مني" :هقولبو(. 1:1

تخلي عن وال ئ اشي ونملكيله ال  اءكفقرإليه  بل العودة بالفم وهذا ال يكون منه،طلبها يسعى ل
رفضوا ما يوال  ،ويعملوا ما يطلبه منهم ما يقوله لهم يسمعوا منه بأن وذلك .بالغنى همشعور

يعطيه  ،ويعمل به ألن كل من يسمع كالم المسيح ؛رادتهم واختيارهم الحرإبيعرضه عليهم 

كل من يسمع كالمي " :كقوله ،عطى للبشر، أال وهو الحياة األبديةثمن ما ي  أفضل وأالمسيح ما هو 
التي يملكها المسيح  مجانيةال وهذه العطية (.24:5 يو" )ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية

وهو يعطيها لمن يطلبها بقلب  على الصليب، جل الجميعأسبق وقدمه من  تبريرهي  ع طاة منهموال

، (24:3 رو" )بنعمة الفداء الذي بيسوع المسيح امتبررين مجان  " :يقول بولس الرسول كما .نقي
ا ر فيه جميع كنوز لا" :وكما يقول أيض   (.3: 2كولوسي ) "لمع  لاو لحكمةام ذ خ 

الذهب هو الذهب  ؛ ألن هذا"ى بالنار لكي تستغنيصف  م   اذهب  : "شتروا منهم أن يأشار عليهوقد     

 واشتري قبلوا أن فإذا. الغنى الروحيو النقاء وهذه النقاوة تعني ،عت منه الشوائبز  الذي ن   ينقال
ونقية  اكنيسة غنية روحي    ونصبحيبه،  واعمليكالمه و وا أن يسمعواأي قبل ،منه هذا الذهب

 حياة الطهارةل العودة إلىتشير ألن الثياب البيض  ؛"ابيض   اثياب  " :أن يشتروا منهكذلك و .ومتبررة  

اإليمان بيسوع  ميوم قبولهوهو  ،المعمودية معليها يوم قبوله انواك والنقاوة الخالية من الدنس التي
فال يظهر خزي  لكي تلبس" :قولهو .(5و 4)في اآليتين  ذ كرتالمسيح، هذه الصورة سبق و
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يشير إلى يوم الدينونة حين سيقف فيه الجميع أمام هللا وت فتح المصاحف وت نشر أعمالهم ، "عريتك

 .أمام جميع مالئكة هللا وأمام جميع البشر عالنية  

حل ك  لت   كحال  " :قوله ."تبصر لكيحل عينيك ك  ت  ل كحال  " :أن يشتروا منه مأشار عليه كما    
 ."κολλ[ο]ύριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμούς σου" اليونانيورد في النص  ،"عينيك

ستخدم كمرهم طبي ي ستخدم لتوسيع العينين، كما ي   "الكحل"ألن  ؛صورة الكحل يوحنا ستخدما وقد

بسبب وجودها بقرب الينابيع الطبيعية الساخنة الطبية  اطبي    اولما كانت الودكية مركز  . للعيون
في  .ضعف المرضى، وتلمس قوتهم في الصحة بعد شفائهمحالة  اترى دائم   تهاجماع إنالشافية، ف

إلى فتح  يشير وهذا ،"تبصر لكي: "يقول لهم (12)اآلية  وهنا في ،"أعمى"عنهم  قال( 14)اآلية 

ذلك كما فتح عيني المولود أعمى  ،وفرة النعمة والمغفرة بيسوع المسيح ؤيةرو عيون البصائر
في ضعف كنيسة الالودكيين  جماعةة حال ظهرتصورة من هذه  (.23:2مرقس )منذ والدته 

 تخلصستوها ن  أعي   حتفت  سف ى المسيحبعودتها إل تتطبب ن، أما إبب عماهابس التي ال تراها المرض

 لو" )ألن عيني  قد أبصرتا خالصك" :د مع سمعان الشيخرد  وت   وتنال قوة الخالص، هي فيه مام
30:2.) 

 

ُ  انَأَ  -19 ُ  نْ مَ  لُّ كُ  خُ بِّ وَ أ  .فَكُنْ غَيُورًا وَتُبْ  .وَأُؤَدِّبُهُ  بْ حِ أ
 

دبهو حبأ   ن  كل م   أوبخ أنا" :لمسيحقول اي( 18)اآلية  في      حناني ظهر بوضوح  قوله هذا". أ ؤ 
 إيزابلوهذا التأديب بي نه في قوله عن  .تجاههم، كما ي بين سبب توبيخه لهم المسيح ومحبة

ألن  ؛(22:2رؤ " )في ضيقٍة عظيمةٍ  الذين يزنون معهاو ،ها أنا ألقيها في فراش" :وأتباعها

 ذ كر ، كمالعودة إليه للحياةمن أجل ا هو بل ،ليس من أجل الموت وهو الرب هو من محبة تأديبال
إلى  مدفعهل التأديب هو هذاكما أن  (.2:3أم " )ألن الذي يحبه الرب يؤدبه" :سفر األمثال في

 هذه الغيرةو ".وت ب افكن غيور  " :عوا منه، كما يقول هناإن سم ليخلصوا التوبة والعودة إليه

  .، أي غيرة من أجل هللا(2:10 رو) "غيرة هللا" :بقوله فها بولس الرسولي عر  
 

إِنْ سَمِعَ أَحَد  صَوْتِي وَفَتَحَ ف. هَئَنَذَا وَاقِف  عَلَى ٱلْبَابِ وَأَقْرَعُ  -21

 .مَعَهُ وَهُوَ مَعِيٱلْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى 
 

فإن  .هأنذا واقف على الباب وأقرع" :جماعة كنيسة الالودكيينل المسيح يقول (20)اآلية  في    

كما  ،على الخطأة المسيح دل على طول أناة الرب يسوعقوله هذا ي ."سمع أحد صوتي وفتح الباب

ه قولو .ية القبول أو الرفضبل يترك لهم حر هوقبلوي مبهوقل واكي يفتح همال يغصبأنه على  دلي
ه لكل شخص بشخصه في كل زمان ، هو موج  "فأشير عليك" :(12)اآلية  وقوله في ،هنا هذا

بعدم  الحرة الشخصية تهرادوبإ ه الحراختيارهو ب لمسيحل نساناإلا يوضح أن قبول هذو. مكانو

قبل اإلنسان  نفإ. يحنسان من ق بل المسض على اإلألن عمل الخالص ال ي فر   ؛لمسيحإجبار من ا
حل ت ليسكن المسيح فيه ويملك عليه، فتح باب قلبهورادته الشخصية وبرضاه النصح اإللهي إب

يطلب  وهو ،رادةحر اإل نسان من البدء مستقال   ن هللا خلق اإلأل ؛النعمة اإللهية وتسكن فيه عليه

 (. 1:1رؤ )برضاه واختياره، كما سبق القول في  االستجابة  نسانوينتظر من اإل
ه لكل شخص موج   ا، هذا القول أيض  "أدخل إليه أتعشى معه وهو معي" :هنا المسيحثم يقول     

والجلوس إليها مع رب البيت  "لمائدةا"لـهذه الصورة هي صورة  .مكانوبشخصه في كل زمان 
الذي  ،"سر الشكر"صورة : األولى صور؛ ثالث توجد لمسيحفي هذا القول ل. كل معهدها واألم ع  
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عشر ليأكلوا  اثنتكأ هو ومعه تالميذه االاأسسه الرب يسوع المسيح في العشاء األخير عندما 

(. 21:21 مت) "وبارك وكسر وأعطى تالميذه اوفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبز  " ،الفصح

الذي وعد الرب يسوع تالميذه في العشاء  ،"لعشاء المسياني في الملكوتا"صورة  :الثانيةو
مة هذا إلى ذلك اليوم الذي ألني أقول لكم إني ال أشرب بعد من نتاج الكر" :ر، بقوله لهمخياأل

منه  ألني أقول لكم إني ال آكل" :بقوله لهمو .(28:21 مت) "في ملكوت أبي امعكم جديد   أشربه

في  يلتأكلوا وتشربوا على مائدت" :بقوله لهم ا، وأيض  (11:22 لو) "ل في ملكوت هللام  ك  بعد حتى ي  
به  البي دعوته مؤمن  لكل من ي  ه بهم وهذا الوعد من الرب لتالميذه موج  (. 30:22 لو" )ملكوتي

مائدته  ىءولم يقبل إال أن تمتل اعظيم   الذي صنع عشاء   ، كما قال في مثاله عن السيداوإله   ارب   

لبي دعوته ، "لع رسا"صورة : الثالثةو (.24-15:14 لو) بالمدعوين التي سبق وأعدها لم 
ويسوع المسيح  .قرع، والعروس هي النفس اإلنسانيةواقف على الباب يالفالعريس هنا هو المسيح 

في  تذ كر أن هذه الصورة كما .أعطى أمثاال  كثيرة عن األعراس، كما حضر عرس قانا الجليل

نش " )يبتيختي يا حبافتحي لي يا أ. اصوت حبيبي قارع  . أنا نائمة وقلبي مستيقظ" :نشيد األنشاد
كل هذه الصور . العروس لكنيسة حبيبتهول العريس للمسيحهي  في نشيد األنشاد الصورة ،(2:5

هذه الصورة . عن األعراس هي صورة للعشاء المسياني حيث يجتمع الكل ويتعشون مع المسيح
جب ، بل يمن الثالثة ومن الخطأ التشديد على صورة واحدة اهي صورة غنية جد    ،(20)اآلية  في

 .ااالنتباه إلى غنى الصورة دائم  
 

مَنْ يَغْلِبُ فَسَأُعْطِيهِ أَنْ يَْْلِسَ مَعِي فِي عَرْشِي، كَمَا غَلَبْتُ  -21

 .أَنَا أَيْضًا وَجَلَسْتُ مَعَ أَبِي فِي عَرْشِهِ 

 .مَنْ لَهُ أُذُن  فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ  -22
 

ن  يغلب فسأعطيه أن يأكل " :المسيح قولي( 4:2رؤ )في       ة التي في فردوسامن شجرة الحيم 

وقد ". عطيه أن يجلس معي في عرشيأمن يغلب فس" :المسيح قولي (21)اآلية  ، وهنا في"هللا

لد من هللا يغلب العالم" :بقوله ،األولى في رسالته هذه الغلبة يوحناأوضح  وهذه هي . ألن كل من و 
يو 1" )الذي يغلب العالم إال الذي يؤمن أن يسوع هو ابن هللا من هو. لب العالم إيمانناالغلبة التي تغ

ن  يغلب سيحيا في ال (21)اآلية  ومن( 4:2رؤ )من  (.5و 4:5 وهذا هو  ،حضرة هللافي  فردوسم 
ن  يغلب يصبح في قلب المسيح،  ؛"يجلس معي في عرشي" :هنا المسيحي بقول المعن   بمعنى أن م 

ألن اآلب االبن ومعهما الروح القدس هم إله واحد،  البن، وبالتالي في قلب هللا اآلب؛ا -الكلمة هللا

ليكونوا " :ين بهنقول يسوع المسيح في مناجاته لآلب عن تالميذه، وبهم عن جميع المؤمي كما
 كما أنه من (.21:14 يو" )فينا اواحد   اكما أنك أنت أيها اآلب في  وأنا فيك ليكونوا هم أيض   اواحد  

يصحح أي ، وأن غلبة اإلنسان هي باإليمان بأن يسوع المسيح هو ابن هللا نيتبي   (5و 4:5يو 1)

باالدعاء بأن جلوس الغالب مع المسيح في ( 21)لقول المسيح هنا في هذه اآلية  ىءفهم خاط
ألنه بهذا  ق،، غير المخلومع المسيح الغالب ، المخلوق،نسان الغالبعرشه يعني مساواة اإل

. ويصبح يسوع المسيح خليقة مثله ،نسان بال خطيئة مثل يسوع المسيحاالدعاء يصبح اإل

 يعني جلوس اإلنسان مع المسيح في عرشهه، ولكوم   هسلطانو مجد هللا يرمز إلى ،"العرش"و
لك، أي تأله اإلنسان م  وال بالمجد لكه مع احتفاظ المسيحم  و مجده مشاركة اإلنسان المسيح في

يسوع المسيح هم كأبناء ببمعنى أن المؤمنين  ؛(2:1رؤ )كما قيل في  النعمة وليس بالطبيعة،ب

لبهمالملوك بالتبني وليس بالطبيعة بذلك تصبح الكنيسة عائلة هللا ووارثة و ،، أي ليسوا من ص 
 .اوإله   االسلطة والقوة بإيمانها بيسوع المسيح ملك  
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له لتالميذه وبهم لكل المؤمنين به في بشارة وقي ذكر ب، "كما غلبت أنا" :وقول المسيح هنا    

، ذلك عندما  الشيطان على هراانتصي ذكر بو (.33:11 يو)" أنا غلبت العالم. ولكن ثقوا" :يوحنا

بواسطة  كما ي ذكر بانتصاره، (11-1:4مت )أ صعد إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس 
ا الموت بالموتوموته وقيامته من بين األ صلبه وآالمه ن  يجاهد من البشر  .موات دائس  وبالتالي م 

سيتمتع بمجد  ه، أيفي عرش هعطيه المسيح أن يجلس معيسف اة الدنياويغلب الشيطان في هذه الحي

عطيه أن أمن يغلب فس" :ل هناقو، بالمسيحوهذا الوعد من  .في الحياة اآلتية األبدية يسوع المسيح
الحق أقول لكم " :، بقوله لهمسبق ووعد به تالميذه ،"ابت أنا أيض  كما غل ،يجلس معي في عرشي

ا على ى جلس ابن اإلنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيض  تأنتم الذين تبعتموني في التجديد م

وهذا الجلوس مع يسوع المسيح في عرشه سيكون في العشاء (. 22:18 مت) "اثني عشر كرسي  ا
. اوأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوت  " :كما يقول هو نفسهو ،(20) اآلية ، كما ذ كر فيالمسياني

 (.30و28:22 لو" )لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي

عني أن هناك يال  ،"وجلست مع أبي في عرشه ...عرشي" :(21)اآلية  المسيح في قول     
رؤ )ما سي ذكر في ، كلمسيحلآلب ولبل هو عرش واحد  ،لمسيحلعرش وآلب لعرش  ،نيعرش

ن يسوع المسيح هذه الوحدة بينه وقد بي  . ح القدس إله واحد مثلث األقانيمو، ألنهما والر(1:22
 -االبن، الذي هو فالمسيح(. 11:14 يو" )صدقوني أنا في اآلب واآلب في  " :وبين اآلب بقوله

اإلنجيلي  قول مرقس .رالمجد والجوه جد أبيه وجالله ألنه مساٍو له فيلم يفارق قط م ،الكلمة

رتفع إلى ا كلمهمثم إن الرب بعدما " :بعد قيامته وظهوره لتالميذه المسيح عن يسوع الرسول
 ،لى زيادة مجدأن الهوته قد حصل بذلك ع يعنيال  ،(18:11مر ) "هللاوجلس عن يمين  .السماء

 ؛على عرش عظمته اإللهية اآلبقد جلس مع  بشكل فريد أن ناسوته المتحد بالالهوتبل يعني 

 تحاد الطبيعتين فيا جلأل ،ا ي سجد له كواحدا مع  ا وإنسان  يسوع المسيح نفسه بصفة كونه إله  ألن 
، "مع أبي في عرشهجلست " :بنفس المعنى يفهم قول المسيح هنا .اا متناهي  تحاد  الواحد ا شخصه

 .قد تمجد معه بشكل فريد المتحد بالالهوت يسوع المسيح أن ناسوت

 .(1) اآلية فيذ كر  ،"ما يقوله الروح للكنائس له أذن فليسمعم ن " :المسيح قول (22)اآلية في     
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحاح الرابعاأل
 

بَعْدَ هٰذَا نَظَرْتُ وَإِذَا بَاب  مَفْتُوح  فِي ٱلسَّمَاءِ، وَٱلصَّوْتُ ٱألَوَّلُ  -1

ٱصْعَدْ إِلَى هُنَا فَأُرِيَكَ مَا : لُ وقُ يَ وقٍ يَتَكَلَّمُ مَعِي ٱلَّذِي سَمِعْتُهُ كَبُ 

 .الَ بُدَّ أَنْ يَصِيرَ بَعْدَ هٰذَا
 

ك التعليم ادرإ يجب من المهم التذكير؛ لفهم هدف سفر الرؤيا في جميع الصور المذكورة فيه    

 .الصور إلى تجسيم معاني الوصولل وليس رس  الم  
، بل يعني أنه انتقل إلى ازمني    اال يعني تعاقب  قوله هذا  ."هذاوبعد " :يوحنال قوي( 1)اآلية  في    

األول إلى نهاية األصحاح  من بداية األصحاح بتداء  اؤى السابقة التي ذكرت ؤى جديدة بعد الر  ر  

ألن  ؛رؤيوية اؤيوي أكثر، أي أكثر صور  من األصحاح الرابع يوجد سفر ر   ألنه إبتداء   ،الثالث
بصورة  أؤى تبدوهذه الر   ،ؤى متعددةؤى المتعاقبة تتحدث عن فترة زمنية واحدة في ر  ض الر  بع

  .ليتورجيا سماوية

تعبير مجازي ألن السماء  هوقوله هذا  ."نظرت فإذا باب مفتوح في السماء" :يوحنا قولثم ي    
ور المزمع أن يريه إياها قوله هذا هو إعالن وإظهار األمب فالمراد. غلقفتح وت  ليس لها أبواب ت  

والصوت " :هنا قولي كما ."كنت في الروح" :(10:1رؤ )في  يوحنا كقول، بعين الوحي المسيح

هو  "كبوق"الذي سمعه و المتكلم معه هذا الصوت األول، "األول الذي سمعته كبوق يتكلم معي
 "نائر السبعفي وسط الم"ورآه  ،"كصوت بوق" (10:1رؤ )في  سمعه ، الذي سبقصوت المسيح

 يوحنا سمع وقد .جديدة ؤىر   ناكألن ه هو إعداد لقارىء السفر هنا هذا قوله إن ،(13:1رؤ )

عالء إب ابل صعود   اجسدي    اليس صعود   ،"الصعود"ـالمقصود ب ."صعد إلى هناا :يقول" المسيح
دراك إ حتى يمكن ليوحنا ،ورفعه عن األمور األرضية ،تنقيته من األفكار البشريةوالذهن، 

د أن ب   فأريك ما ال" :، بالقولهل هقول المسيحكمل وي   .المسيحالتي سيريها له  األمور السماوية
، من حدوثه دب   ما ال السابقة ؤىر  مباشرة بعد ال يوحنا قوله هذا يعني أنه سي ري ."هذايصير بعد 

اصلة وحادثة، أي ألمور ح عن معرفته المسيحتلميح من  فيه كما يوجد. إنسانيةبيهات هذه تشو

، "د أن يصيرب   الما " :المسيح وقول .وسيكشف عنها ليوحنايوجد توقع ألحداث قبل حدوثها، 
 ،"δεῖ" في النص اليوناني تورد "دب   ال" ألن كلمة ؛إلى أمور جسدية ال تتعلق بخالص البشريشير 

 .(1:1رؤ )كما ذ كر في  "جبرية جسدية"تعني والتي 
 

تُ فِي ٱلرُّوحِ، وَإِذَا عَرْش  مَوْضُوع  فِي ٱلسَّمَاءِ، وَلِلْوَقْتِ صِرْ  -2

 .وَعَلَى ٱلْعَرْشِ جَالِس  
 

ما أن قال له  أنه يعني قوله هذا ."وللوقت صرت في الروح" :قول يوحناي( 2)اآلية  في    

 :ألنه كما يقول بولس الرسول ،حتى أنه للحال صار في الروح ،"صعدا" :(1)اآلية  في المسيح
، وهنا "كنت في الروح" :ل يوحنااق (10:1رؤ )في (. 12:4 عب) "وفعالة ن كلمة هللا حيةأل"

من الروح  أي ألن كل شيء في هذه الرؤيا هو روحي، ؛"في الروح صرت" :يقول (2)اآلية 
 ".عرش موضوع في السماءفإذا " :هنا ثم يقول يوحنا (.12و10:1رؤ )ل في يالقدس، كما ق

هللا في سمائه غير  يرمز إلىوقوله هذا  ،ماء غير المنظورة، مسكن هللاهنا هي الس" السماء"
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، التي هي "قبة السماء"، أو "فوق السماء"بحسب الفكر اليهودي الجغرافي هناك  .المنظورة

ل د  "مكان سكنى هللا، و" السماء غير المنظورة" ، "األرض"، و"السماء المنظورة"الذي هو " الج 

هللا  هو ،"جالس على العرشال"و .هلكوم   هسلطانو مجد هللا إلى شيري" العرش"و ".الجحيم"و
هلل " :(4:18رؤ )ألن يوحنا يقول في  ؛الجلوس على العرش هو ملمح أو سمة لمقام هللاواآلب، 

 ألن ؛هلل اآلبصورة مزدوجة  ، هي"العرش"و" لساالج" ،هذه الصورة ."الجالس على العرش

ألن هللا اآلب ال  ؛كلالم  والسلطان و المجد ى هللا اآلب الذي لهنه رأإال يستطيع أن يقول  يوحنا
". جالس" اهدع هلل اآلب الذي على العرش بل ااسم   يوحنا وال ي سمى، لذا لم ي عط   ي لمس وال ي رى

وا العرش اإللهي وعليه شبه كمنظر إنسان، أهنا يوحنا يتكلم مثل أنبياء العهد القديم الذين ر

وعلى شبه العرش " :، بقولهش والجالس عليه نجده في رؤية حزقيال النبيوالوصف األهم للعر
إن قول (. 22 -21:1حز " )وهذا المنظر شبه مجد الرب... شبه كمنظر إنسان عليه من فوق

 تشبيهات للتعبير عن هللا يه ،"شبه مجد الرب"و" شبه كمنظر إنسان"و" شبه العرش" :حزقيال

التقليد اليهودي لم ن أل ؛ه  أحدر  ي   ولم الذي ال ي رىنه رأى هللا يع القول إألنه ال يستط ،(ه  و  ه  ي  ) اآلب
هللا الواحد المثلث األقانيم ال ي رى  ، فإنفي المسيحيةأما  .هلل أشكال وصور ىعطت  يكن يسمح أن 

قبل  ال ي رى المسيح، -هللا االبن، الكلمه جوهره، بالتالي األقنوم الثاني في الثالوث األقدسفي 
 "يسوع"بعد تجسده، الذي د عي بناسوته يسوع المسيح أي  أما ما ي رى فهو .جوهرهفي  تجسده

ها أنت  ستحبلين وتلدين " :حبلت به العذراء القديسة مريم بالروح القدس، بقول المالك لها ماعند

ك  فلذلك الروح القدس يحل عليك  وقوة العلي  ت ظلل... ىوابن العلي  ي دع  ... ابنا  وت سميه يسوع
 (.35-22:1لو " )المولود منك  ي دعى ابن هللا

من صورة الجلوس على العرش و ،(1اآلية )كبوق  يوحنا الصوت الذي سمعهمن صورة     

يظهر هللا اآلب وكأنه على مركبة ،(2 اآلية)
(42)

 ومخيفة   ا عنيفة  ألن أحداث   ؛هئوآت لمحاربة أعدا 
هذه  .ح السادس عند فتح السفر المختوم بسبعة ختوممن األصحا أد الكنيسة وقديسيها ستبدض

في  .الحرب على عربة وعليها عرش الصورة مأخوذة عن ملوك الشرق الذين كانوا يأتون إلى

 األرضي عرشالألن عرش هللا ينتصب في السماء فوق  ؛وجد تعزية للمسيحيينت (2) اآلية
طلب منهم السجود له ا، الذي يمضطهد الكنيسة ومؤمنيه ومتيانوسمبراطور الروماني دإلل

مبراطور، وأن داللة على أن سلطان الجالس على العرش هو فوق سلطان اإل هوهذ. وعبادته

كأن الجالس على من هذه الصورة، . أو بالمشاركة معه مبراطوروليس لإل وحده قدم لهالعبادة ت  
هم عليه وليس على من ءأن يتمسكوا بإيمانهم واضعين رجا العرش في السماء يقول للمؤمنين به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فية)مستيكية ( 42) ت قبل المسيح وبقيت حتى القرون المركبة، تعني اختبار االتحاد الحميم باهلل، بدأ( تصو 

لذا عند اليهود . إلى رؤية مركبته هللا، وأ حبوا رؤية عرشه( اليهود)رجال هللا الوسطى؛ وألن هللا ال ي رى تطلع 

ك ين ه"هم كانوا يرون الـ وتشير إلى لمعان أو مجد حضور هللا الساكن  ،"سكن" ، ومعناها"שכינה"، بالعبرية "ش 

كم" :قول الربكما ي ،في وسط شعبه أجعل مسكني في وسط   "שכינה"وهذه الكلمة العبرية . (11:21ال " )و 

ك ين ه) ن ت "الخيمة" كانت تعني في البداية( ش  ولما اجتمعت " :كما ذ كر في سفر العدد ،"سحابةال"، ثم بعد ذلك ع 

عد " )تراءى مجد الربالجماعة على موسى وهارون انصرفا إلى خيمة االجتماع وإذا هي قد غطتها السحابة و

ا ال يستطيعون رؤية هللا، فهم يرون نور هللا غير المخلوق، . (42:11 الذي ظهر أما المسيحيون فألنهم هم أيض 

 مت)حادثة التجلي عندما أظهر لهم مجده  فيالثالثة  في يسوع المسيح لتالميذهالثالثة  لتالميذه به يسوع المسيح

ك ين ه"فالـ (.11:1رؤ )، وكما رآه يوحنا (2 -1:14 بالنسبة للمسيحيين تشير إلى عظمة هللا وسكينته، وهذا  "ش 

كينة"الجذر الالهوتي هو  ، التي تقود إلى ὁ ἡσυχασμός" (o ysikhasmos)"، باليونانية "الهدوئية"أو " للس 

اإللهي غير النور  هذا الذين يعيشون الهدوئية األرثوذكسية يمكنهم رؤيةو. نور هللا غير المخلوقمعاينة 

 (.4:22رؤ )كما سي ذكر في  المخلوق،
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 .لهم سلطان أرضي ألنه هو ديان جميع الجالسين على العروش في األرض
 

وَكَانَ ٱلَْْالِسُ فِي ٱلْمَنْظَرِ شِبْهَ حََْرِ ٱلْيَشْبِ وَٱلْعَقِيقِ، وَقَوْسُ  -3

 قُزَحَ حَوْلَ ٱلْعَرْشِ فِي ٱلْمَنْظَرِ شِبْهُ ٱلزُّمُرُّدِ 
 

قزح  وقوس ،شب والعتيقظر شبه حجر الي  نالجالس في الم وكان" :يوحنا يقول (3)اآلية  في    

 هما شيء واحد، ،"العرش"و" العرش على لساالج" أن( 2)اآلية كما ذ كر في . "حول العرش
 :بقولهعن شبه مجد الرب،  حزقيال النبي امستوحاة من رؤي هنا الصورةهذه . هللا اآلبهو و

... كمنظر إنسان عليه من فوق العرش شبه   كمنظر حجر العقيق األزرق وعلى شبه  شبه عرش "

هذا منظر شبه مجد . كمنظر القوس التي في السحاب يوم مطر هكذا منظر اللمعان من حوله
 (.22 -21:1حز " )الرب

نه ال أل، "عقيقواليشب ال شبه حجرظر نالجالس في الم: "هنا ل يوحنا عن هللا اآلبوقوي    

رٍ " هو، "شبي  ال"حجر  .ة هللاقداسوبهاء يستطيع القول إنه رأى  ج  م  ح  ر   ،"المع ب ل ور ي   صاف أ ك 
هو حجر ثمين أحمر  ،"عقيقال"وحجر . (11: 21 رؤ)، كما ذ كر في ة هللايشير إلى بهاء قداسو

ح أن يشير إلى عقاب هللا العادلو اللون كالنار،  كما يقول. هعقاب ة عدل هللا تسبققداس وهذا يوض 

ذو السبعة ألوان  "قوس القزح" ."الزمردشبه منظر ال فيحول العرش  حز  قوس ق  و": هنا يوحنا
رتبط به مع اإلنسان وكل األنفس الحية اميثاق سالم هللا األبدي الذي  هو عالمة في العهد القديم،

 ظهر بلون واحدالذي حول العرش ي" قوس القزح" فإن هناأما  .(14 - 2:8 تك) وكل األرض

من جهة  كل األنفس الحية وبين اإلنسانحمة، بين ، وهذا يرمز إلى إعادة الل  "الزمردشبه " وهو
 الذي لونهب يشير إلى األمل والحياة ،حجر ثمينال، "الزمرد" كما ألن .وبين هللا من جهة أخرى

ح هنا صورة لقوسالهذه ف ،اوسالم   ايميل إلى الخضرة التي تبعث في النفس هدوء    أمال  ت عطي  الق ز 

حدوث اضطهادات وقالقل  رغمها ءبأن هللا سيحفظ حياتها وسالمها وهدوبمؤمنيها،  للكنيسة
صحاح السادس من األه ألن. بعقابه العادل مناهضيها على أعمالهم ، وأنه سيعاقبوحروب ضدها

هي للتعبير  (3) اآلية في تشبيهاتالهذه  .، ولن يكون السالم كاملتوجد أحداث عنيفة ضد الكنيسة

 .سبق القول، كما المسيح -الكلمة ا عن هللا االبن،هي أيض  وهللا اآلب ن ع
كان رئيس الكهنة عندما يدخل قدس األقداس كان يضع، بأمر من هللا، على  في العهد القديم    

ة عليها  ر  د  على أنهم  داللةلل ،ثني عشرا تمثل أسباط إسرائيل االكريم   اثني عشر حجر  اصدره ص 
وبتمايز األحجار االثنى عشر كانت األسباط االثنى عشر تتميز بعضها عن  ،موضوعون أمام هللا

 خر) ، كما ذ كر في"اليشب"وآخرها هو  ،"العقيق"حجارة الكريمة هو وكان أول هذه األ .بعض

بهرمان : والصف الثاني .عقيق أحمر وياقوت أصفر وزمرد، الصف األول" (14:22-20
زبرجد : والصف الرابع .عين الهر ويشم وجمشت: والصف الثالث .ت أزرق وعقيق أبيضوياقو

 وأول (اليشب) حجر آخر شبه في منظر هللا اآلبن إ يقول يوحنا فإن هناأما  ."وجزع ويشب

ة عشر التي ثنياألحجار اال من( العقيق) حجر ر  د   كر هذه األحجاروذ  . رئيس الكهنة على ص 
إسرائيل القديم، أي كنيسة العهد القديم اليهودية، ووجود  إسرائيل سقوط ىإل بشكل معكوس يشير

 ،ثني عشربيسوع المسيح بواسطة التالميذ اال توآمن تي ب شرتال ، أي الكنيسة المسيحيةالجديد

رون هك" :قول يسوعألنه كما ي. يورثت المواعيد التي أ عطيت للشعب اليهودو ذا يكون اآلخ 
لين واألو   رين  لين أو  ( 3)اآلية  في وألنه(. 11:20 مت)" بونخ  ن وقليلين ي نت  و  ن ي دع  ألن كثيري. آخ 

ها، فهذا يشير إلى أن ترتيبول عشر يثنحجار الكريمة االاأل من حجر كل سمذكر ال أي ليس هناك

 أسمائها عشر بجميع يثنحجار الكريمة االيجمع فيه كل األبهذا المنظر  لجالس على العرشا



- 44 - 

 

من أصغر الرسل وأصغر إنسان إلى أكبر الرسل وأكبر إنسان بغض النظر عن ، أي الوانهوأ

 معان بينهما باقي األحجار العشرة،وقد ذ كر آخر وأول األحجار فقط، اللذان يج. مكانته واسمه

هللا الذي ال يتميز شخاص، الجميع واحد مجموعين في قلب األألنه في المسيح، إن كان الرسل أو 
 .بمعنى أن الكنيسة هي في قلب هللا ض،بعضهم عن بع

 

وَرَأَيْتُ عَلَى ٱلْعُرُوشِ . وَحَوْلَ ٱلْعَرْشِ أَرْبَعَة  وَعِشْرُونَ عَرْشًا -4

أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ شَيْخًا جَالِسِينَ مُتَسَرْبِلِينَ بِثِيَابٍ بِيضٍ، وَعَلَى 

 .رُؤُوسِهِمْ أَكَالِيلُ مِنْ ذَهَبٍ 
 

ورأيت على العروش  ،االعرش أربعة وعشرون عرش  حول و" :يقول يوحنا( 4)اآلية  في    

اأربعة وعشرين شيخ  
(43)

كما  ،هللا يرمز إلىه، أي لكوم   هسلطانو مجد هللا إلى شيري" العرش"". 
حول  اش  وعر نوأربعة وعشر على اشيخ   نيعشرالربعة واألجلوس وعن (. 2)اآلية ذ كر في 

ألن رب الجنود مل ك في " :لهييقول الوحي اإل كما وسط الشيوخ يتمجد في أن هللا، ذلك العرش

وهذا يشير إلى أنهم في قلب هللا،  (.23:24إش ) "شيوخه تمجد وقدام  جبل صهيون وفي أورشليم
ثم يقول  (.21:3رؤ ) "من يغلب فساعطيه أن يجلس معي في عرشي" المسيحوإلى تحقق قول 

 سيرتهم، طهارتهم وطهارةداللة على  وهذه ،"ياب بيضمتسربلين بث" :هؤالء الشيوخ نإ يوحنا

أكاليل " هي "كاليلاأل" ."على رؤوسهم أكاليل من ذهب": يقول كما (.5و4:3رؤ ) فيكما ذكر 
شير هذا يو ،(12:3رؤ ) جل نقاوتهمأل فذلك ،"من ذهب" وكونها ،"المجدأكاليل "أو  ،"النصر

 يشاركون في مجد هللا وسلطانه بل لطانالمجد وهذا الس هذا ال يملكون أن الشيوخ إلى

 (.21:3رؤ )كما ذ كر في  بانتصارهم، وذلك بالمحافظة على طهارتهم ونقاوتهم
أن  :األول ،فاسير حول عددهم وما يرمزون إليههناك عدة ت ،"ان شيخ  يربعة وعشراأل"عن و    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 εἴκοσι τέσσαρας"اليونانيفي النص  ورد ،"اشيخ  ن وأربعة وعشر" :يوحنا قولعن ( 43)

πρεσβυτέρους ." الكلمة اليونانية  زمن كتابة اإلنجيلفي العهد القديم وفي"ἱερεύς ὁ"  الكاهن"تعني"، 

وردت ] نالكاه ويأخذ": في سفر االويين يقول الرب كما ،شليم الذي ي قدم الذبائح الدمويةكاهن هيكل أور

ه ن  ) "הכהן"بالعبرية  إلى خيمة  الممسوح من دم الثور ويدخل به ["ἱερεύς ὁ" وفي السبعينية اليونانية ،(ه ك 

اسمه  (ἱερεύς) كاهنكان في أيام هيرودس ملك اليهودية " :يلىوكما يقول لوقا اإلنج ،(5:4ال " )االجتماع

ا الذبائح  تستعمل لكهنة المعابد الوثنية كانتأن هذه الكلمة كما  (.5:1و ل) "زكريا من فرقة أبيا حيث ت قدم أيض 

ن ات   ودعا فرعون اسم يوسف" :ذ كر في سفر التكوين كما ،الدموية ، وأعطاه أ س  ن يح  ف ن ات  ف ع  ع  ص  ي ف ار   بنت ف وط 

ه ن  ) "כהן"بالعبرية وردت ] نكاه ما أ(. 45:41تك ) "زوج ون  أ   ["ἱερεύς"اليونانية  وفي السبعينية ،(ك 

في سفر ، كما ذ كر "شيخ"وفي زمن كتابة اإلنجيل فتعني  في العهد القديم" πρεσβύτερος" الكلمة اليونانية

وفي ، (ق وه ز  ) "הזקן"بالعبرية وردت ] خلشيام لم أبوكأسا: عن سالمتهم، وقال (يوسف) فسأل" التكوين

فقال " :وكما يقول لوقا اإلنجيلى ،(24:43تك " )ذي قلتم عنهال ["ὁ πρεσβύτερος"اليونانية السبعينية 

لو " )وامرأتي متقدمة في أيامها (πρεσβύτης باليونانية وردت) خشيا كيف أعلم هذا، ألني أن: زكريا للمالك

، إلى كيرية (يوحنا) (ὁ πρεσβύτερος باليونانية وردت) الشيخ" :ا يقول يوحنا في رسالتهوكم ،(12:1

بعدما قامت الكنيسة برسامة ومن أيام الرسل  .(1:1يو 2" )وإلى أوالدها الذين أنا أحبهم بالحق ،المختارة

ا للخدمة الكهنوتية  هي الكلمة للقساوسة وجدت أن أنسب كلمة في اليونانية غير الدموية قسوس 

"πρεσβύτερος"وردت ) اقسوس  لهم  (برناباوبولس ) وانتخبا" :ال الرسلفي أعمذ كر  كما ،"شيخ" ، أي

في  "πρεσβύτερος" هذه الكلمة وصارت(. 23:14أع ) "في كل كنيسة ("πρεσβυτέρους" ةاليونانيب

أنْْالقولفإنْْ،مماْسبقْقولهْ.كسيةكما في كنيستنا األرثوذذلك  في الكنيسة، "القسيس -الكاهن"بمعنى  الكنيسة
ْ.غيرْمقبولوْغيرْصحيحْهوْقولْ،"كاهًناْأربعة وعشرين"همْْنوربعة وعشراألهؤالءْ
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 في حضورهم إسرائيل كله هو الذي ،يمثلون إسرائيل الجديد، نيعشرالربعة وهؤالء الشيوخ األ

اليهود بعدد  ا منعشر شيخ   ىثنا .هو الكنيسة التي تضم اليهود واألمم ،وإسرائيل الجديد. أمام هللا

 ا منعشر شيخ   ىثناو ،التي تأسست في أورشليم من اليهود أي الكنيسة ،سباط إسرائيل القديمأ
وهم بذلك يمثلون  ،من غير اليهود( سرائيلإخارج )أي الكنيسة التي تأسست في الشتات  ،األمم

سباط إسرائيل أ يمثلون الذين اكاهن   نيعشرالربعة ويمثلون األ هؤالء أن :الثانيو. الكنيسة كاملة  

تمام شعائر خدمة هيكل هللاألن هذا العدد هو العدد الالزم إل ؛عشر أمام هللا يثناال
(44)

أي 1) 
: رابعالو. العهد القديماألنبياء الكبار واألنبياء الصغر في  يمثلون هؤالء أن: ثالثالو (.3:24-18

أي كنيسة . عشر ىثنتالميذ المسيح اال وعدد ،عشر ىثنسباط إسرائيل االأيمثلون عدد  هؤالء أن

اللتان تجمعان العالم القديم والعالم الجديد في الكنيسة  ا،العهد القديم وكنيسة العهد الجديد مع  
الكنيسة  يمثلون، فإنهم "ان شيخ  وعشرالربعة واأل"وأي تفسير كان بالنسبة لهؤالء  .الواحدة الكاملة

ل صة" أي ،"الكنيسة ككل" كاملة  ."البشرية الم خ 
 

وَأَمَامَ ٱلْعَرْشِ . وَمِنَ ٱلْعَرْشِ يَخْرُجُ بُرُوق  وَرُعُود  وَأَصْوَات   -5

 .سَبْعَةُ مَصَابِيحِ نَارٍ مُتَّقِدَة ، هِيَ سَبْعَةُ أَرْوَاحِ ٱللهِ 
 

 يه ، هذه العالمات"من العرش بروق ورعود وأصوات يخرجو" :يقول يوحنا( 5)اآلية  في    

 نفس العالمات المخيفة التي حدثت عند نزول الرب على جبل ا هيهألن ،عالمات حضور هللا

ه، لكوم   هسلطانو مجد هللا إلى شيري" العرش(. "18 -11:18 خر)سيناء وتكلمه مع موسى النبي 
هو  ،من العرش صواتاألرعود والبروق وال خروجو (.2)كما ذ كر في اآلية  ،هللا يرمز إلىأي 

وفأإلى شارة إ قوة هللا وجبروته واآلتي نها تشير إلى أكما  ،ن الجالس على العرش هو هللا الم خ 

 ،"سبعة أرواح هللا هي"عرفها بأنها وي   ،"وأمام العرش سبعة مصابيح" :ثم يقول. عدائهألمحاربة 
يشير فهذا ، "أمام العرش"وكونها . (4:1رؤ ) فيوهذا يشير إلى الروح القدس في ملئه، كما ذ كر 

نار " :عنها هنا كما يقول يوحنا (.4:1رؤ ) في ليق كما هللا اآلب، من إلى أن الروح القدس ي عطى

يوم الخمسين عندما ظهر لهم بشكل  الروح القدس هو وباقي التالميذ أىر مثلماذلك  ،"متقدة
 (.3:2 أع" )ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم"
 

وَفِي وَسَطِ ٱلْعَرْشِ وَحَوْلَ . ٱلْعَرْشِ بَحْرُ زُجَاجٍ شِبْهُ ٱلْبَلُّورِ وَقُدَّامَ  -6

 .ٱلْعَرْشِ أَرْبَعَةُ حَيَوَانَاتٍ مَمْلُوَّة  عُيُونًا مِنْ قُدَّامٍ وَمِنْ وَرَاءٍ 

انُ وَٱلْحَيَوَانُ ٱألَوَّلُ شِبْهُ أَسَدٍ، وَٱلْحَيَوَانُ ٱلثَّانِي شِبْهُ عِْْلٍ، وَٱلْحَيَوَ  -7

 .ٱلثَّالِثُ لَهُ وَجْه  مِثْلُ وَجْهِ إِنْسَانٍ، وَٱلْحَيَوَانُ ٱلرَّابِعُ شِبْهُ نَسْرٍ طَائِرٍ 

وَٱألَرْبَعَةُ ٱلْحَيَوَانَاتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا سِتَّةُ أَجْنِحَةٍ حَوْلَـهَا وَمِنْ  -8

 ً َ تَزَالُ نَهَارًا وَلَياْل قُدُّوس  قُدُّوس  :  قَائِلَةً دَاخِلٍ مَمْلُوَّة  عُيُونًا، واَل

قُدُّوس ، ٱلرَّبُّ ٱإلِلٰهُ ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ٱلَّذِي كَانَ وَٱلْكَائِنُ 

 .وَٱلَّذِي يَأْتِي
 

 ، فهوقدام العرش البحركون ". ام العرش بحر زجاج شبه البلورقد: "يقول يوحنا( 1)في اآلية     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سباط إسرائيل أيمثالن سبط من  ا  ن من كل سبطاكان ي ختار بالقرعة كاهنفي العهد القديم لخدمة الهيكل ( 44)

 =تمام خدمة ، إلانت  ب  ن كل كاهن يخدم س  إتناوبون الخدمة بحيث يا كانوا عشرون كاهن  الو ربعةاألو. ثني عشراال



- 48 - 

 

إذا بعرش موضوع في ف(: "2)؛ ألن يوحنا يقول في اآلية "السماء غير المنظورة"يرمز إلى 

داللة على قدرة هللا على رؤية ومعرفة كل فهو  ،"زجاج شبه البلور" البحر وكون ."السماء

وفي " :هنا ثم يقول يوحنا. غير المنظورة أنه داللة على نقاء صفاء وهدوء السماءشيء، كما 
 هذه الصورة". ا من قدام ومن وراءوسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملوءة عيون  

واحد أربعة  ولكل... الكروبيم... شبه أربعة حيوانات" :بقولهمستوحاة من رؤية حزقيال النبي، 

  (.12،10،1،5:1 حز) "ا حواليها لألربعةوأط رها مآلنة عيون  ... أربعة أجنحةأوجه ولكل واحد 
 :، بقولهشبه كائن حيها من أن كال   بالحيوانات األربعة يكمل يوحنا وصف ( 4)اآلية  في    

 ،مثل وجه إنسانالحيوان الثالث له وجه و ،شبه عجلوالحيوان الثاني  ،أسد شبهاألول  الحيوان"

أما " :، بقولهالنبي حزقيال ارؤي وهذه الصورة مستوحاة من ."شبه نسر طائرابع الحيوان والر
شبه وجوهها فوجه إنسان ووجه أسد لليمين ألربعتها ووجه ثور من الشمال ألربعتها ووجه نسر 

المفدية لخليقةا ترمز إلى هي "لحيوانات األربعةا"بهذا الوصف (. 10:1حز " )ألربعتها
(45)

، 

 في القديس غريغوريوس النزينزيرأى  ذلك كما ،أمامه حاضرةال كلها هللا خليقة بمعنى أن
عنى أن هذه الخليقة الحاملة للعرش تحمل م» :بقوله، الخليقة ترمز إلى هاأن الحيوانات األربعة

هي هذه الحيوانات األربعة إن وقال البعض  .«قوى النفس األربعة التي تتقدس بحمل هللا فيها
فهذا غير مقبول؛  مالئكةأما القول بأنها  .كنايات عن الصفات العظمى التي يمكن الخليقة إظهارها

في " ربعةالحيوانات األ وكون. الحيوانات والشيوخ يذكر المالئكة مع (11:5رؤ )في  يوحنا ألن

 (.4اآلية )ومحاطة بعنايته، كما قيل في  اآلب أنها في قلب هللا فهذا يشير إلى ،"وسط العرش
ا ومعزوال  عن خليقته، ا في السماء بعيد  ن هللا ليس ساكن  أإلى  يشيرفهذا  ،"حول العرش"ها وكون

قلب عالمنا المخلوق وفي خليقته بل هو موجود في
(41)

قديسون حضور إله وقد كشف لنا آباؤنا ال. 

 .وجودنا يرتبط به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بط  12؛ بمعنى سبوت العام كله ا  42= سبت  2×كاهن  2×س  اليهودي ويقول التقليد . عدد أسابيع السنة إسبوع 

ثنين من الجنوب، اثنين من الشمال وان، انه بعد انقسام إسرائيل إلى شمال وجنوب، سيأتي من كل سبط شيخإ

 القديم،نبياء العهد هم بالنسبة ألء موهذا شي. حمه إسرائيلا ويعيدون إعادة ل  ن شيخ  يفيكون عددهم أربعة وعشر

عادة ل حمة إسرائيل بيسوع المسيح وتحققت نهاية األيام إوقد تمت . يامل حمة تعني نهاية األعادة هذه الإألن 

ل الذي  ،د له وفيه بالروحيسوع المسيح هو الهيكل الذي ي سج   بانتهاء إسرائيل القديم، وأصبح وليس بذبائح ال ت كم 

 .، وفيه جميع إسرائيل الجديد الواحد(8:8 عب)يخدم 
نسان إلى األمام، وهو يمثل بني إوجه  :األول :النبي شبه وجوه الحيوانات األربعة ترمز إلى لحزقياعند ( 45)

وجه ثور إلى الشمال، وهو يمثل  :الثالثو. أسد إلى اليمين، وهو يمثل حيوانات الغاب وجه :الثانيو. البشر

أصلهم من انات والطيور والحيو. وجه نسر إلى الخلف، وهو يمثل طيور السماء :الرابعو. حيوانات الحقل

قال هللا لتفض المياه زحافات ذات نفس حية وليطر طير فوق األرض على " :، كما ذكر في العهد القديمالماء

أي أن الخليقة كلها  ،لخليقةإلى ارمز ت هي لحيوانات األربعةبهذا الوصف ل. (20:1 تك" )د السماءل  وجه ج  

شكل، األمام واليمين والشمال والخلف، تكون على شكل مربع، بهذا ال الحيوانات األربعةكما أن  .حاضرة

هذه كما أن . ، والمربع يرمز إلى إلى الكمال، وهذا يشير إلى كمال الخليقةا بشكل مربعز إليها دائم  رم  الخليقة ي  و

 ،الترابواء الهووالنار والماء  :التي هي الفلسفية ربعةا لعناصر الخليقة األرمز أيض  ت ،و الحيواناتأ ،الخالئق

 .نهم يرمزون إلى العالمأأي 

ان والمحفوظ بالروح صوالم  ألنه الخالق بالقوة وليس بالمادة،  ،غير المخلوقة بكلمته العالم خلقهللا ( 41)

. وروح هللا يرف على وجه المياه... في البدء خلق هللا السماوات واألرض" :كما ذ كر في سفر التكوين. القدس

وليس  اإلله الواحد المثلث األقانيم ،أو هو عمل ،الخلق يخصألن (. 2و 1:1 تك" )ر فكان نوروقال هللا ليكن نو

، "اآلب"فالسبب األول، أو المصدر، هو  ،ا في الخلقا منهم، بمعنى أن األقانيم الثالثة اشتركوا مع  ا واحد  أقنوم  

 (.1:1رؤ )، كما قيل في  "الروح القدس"كمل هو ، والسبب الم  "الكلمة -االبن"والسبب الفاعل هو 

http://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_245.html
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حيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حولها ومن داخل الربعة واأل": يقول يوحنا (2)في اآلية     

، قدوس   قدوس   قدوس   :ا وليال  قائلةال تزال نهار  و" :ربعة حيواناتثم يقول عن األ ".امملؤة عيون  

دائمة  نهاأ بي ني   قوله هذا ،"ي يأتيالذي كان والكائن والذ ،الرب اإلله القادر على كل شيء
هذا ينادي "السيرافيم  حيثإشعياء النبي  ارؤيمستوحى من  حيتسبهذا ال .ا وليال  نهار  التسبيح هلل 

 في العهد القديم .(3:1إش )" رب الجنود مجده ملء األرض. قدوس  . قدوس  . قدوس   :ذاك وقال

لواحد المثلث موجه إلى هللا ا بأنه ر بحسب العهد الجديدس  ف   الذي ،(ه  و  ه  ي  )موجه إلى هللا  هو التسبيح
شعياء إفي سفر  جمع بين تسبيح السيرافيم الموجودي أما في سفر الرؤيا فهذا التسبيح هنا ،األقانيم

رؤ ) جاء في التسبيح الذي وبين ،"مجده ملء األرضرب الجنود  .قدوس  . قدوس  . قدوس  "النبي 

 هذا وهذا يشير إلى أن ؛"شيء والذي كان والذي يأتي القادر على كلالكائن  الرب اإلله( "2:1
، هللا الكلمة ،إلى المسيح هموج   هكما أن ،(4:1رؤ )قيل في  ، كماه إلى هللا اآلبالتسبيح موج  

هذه العبارة  ،ὁ παντοκράτωρ "(o pandokrator)" ،"القادر على كل شيءالرب اإلله "

هي ترجمة بتصرف وحرية  "ὁ παντοκράτωρ" لمة اليونانيةالك هذه ،(2:1رؤ )ذ كرت في 

كما  ،"إله  القوات"أو  "الجنود ربْ "التيْتعنيْ (َصَباُووتْْ َيْهَوهْْ) "יהוה צבאות" للكلمة العبرية

رب  "، وفي سفرالمزامير (3:1إش ) "الجنود مجده ملء األرض رب  " ذ كر في سفر إشعياء

 (.2:1رؤ )كر في ذ  كما  ،(4:45مز " )القوات معنا

 اكل من رؤي بين  في الوصف جمع هي( 2و4و1)في اآليات  األربعة حيوانات صورة    
ولكل واحد أربعة أوجه  ...روبيمالك  ... شبه أربعة حيوانات" :هقول، بروبيملك  ل يالذ حزقيال النبي

، (12و 10و 1و 5:1 حز) "ا حواليها لألربعةوأط رها مآلنة عيون  ... أربعة أجنحة ولكل واحد

ولكل واحد ستة ( السيد)فوقه  السيرافيم واقفون" :هقول، بلسيرافيمل يالذ إشعياء النبي ارؤيو
، شعياء النبيإفي سفر ة لسيرافيم الموجودفي الخدمة التي ل جمعكما أنها  (.2:1 إش" )أجنحة

لق التقليد وقد أط. (3:1إش ) "رب الجنود مجده ملء األرض .قدوس  . قدوس  . قدوس  " :بقولهم

كلمة  .على طغمات المالئكة( الشاروبيم" )روبيمالك  "واسم " السيرافيم"المسيحي فيما بعد اسم 
ترجمته اللفظية هي و هو اسم عبري "سيرافيمال" ".جماعة" اهامعنو "طغمة" مفردها ،"طغمات"

عنده رؤية  يوحنافي سفر الرؤيا ". كاروب"مفردها  "روبيمالك  "و. "ساروف"، مفرده "الناريون"

ويعيد صياغتها، بمعنى  معروفة من العهد القديم اأخذ صور  ي بعد معاينته للرؤىفهو  خاصة نبوية
 . أدق يعيد والدتها بصيغة وروح مسيحية

 

وَحِينَمَا تُعْطِي ٱلْحَيَوَانَاتُ مَْْدًا وَكَرَامَةً وَشُكْرًا لِلَْْالِسِ عَلَى  -9

 .ٱآلبِدِينَ ٱلْعَرْشِ، ٱلْحَيِّ إِلَى أَبَدِ 

يَخِرُّ ٱألَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ شَيْخًا قُدَّامَ ٱلَْْالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ،  -11

وَيَسُْْدُونَ لِلْحَيِّ إِلَى أَبَدِ ٱآلبِدِينَ، وَيَطْرَحُونَ أَكَالِيلَهُمْ أَمَامَ 

 .ٱلْعَرْشِ قَائِلِينَ 

أَنْ تَأْخُذَ ٱلْمَْْدَ وَٱلْكَرَامَةَ  ا،وَإِلَهُنَ  أَنْتَ مُسْتَحِقٌّ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ  -11

وَٱلْقُدْرَةَ، ألَنَّكَ أَنْتَ خَلَقْتَ كُلَّ ٱألَشْيَاءِ، وَهِيَ بِإِرَادَتِكَ كَائِنَة  

 .وَخُلِقَتْ 
 

هذا ". جالس على العرشلل اوشكر   وكرامة   امجد   ت عطي الحيوانات" :يقول يوحنا (8)اآلية في      

في اآلية  ان شيخ  يربعة وعشرهو نفس تسبيح األ هنا، لحيوانات األربعةالتسبيح الذي تؤديه ا
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ل صة"أي  ،"الكنيسة ككل"يمثلون  "ان شيخ  ياألربعة والعشر"(. 11) خ   ،(4اآلية ) "البشرية الم 

 مجد هللا يرمز إلى" العرش"و ،(4اآلية ) "المفدية الخليقة" إلى ترمز "الحيوانات األربعة"و

" العرش"صورة . "الحي إلى أبد اآلبدين" هللا هو ،"جالس على العرشال"و .هلكوم   هسلطانو
إلى أبد " :قولهم .(2)اآلية  كر فيذ   ، كماصورة مزدوجة هلل اآلب هي "لس على العرشاالج"و

 .الذي ال نهاية له هلل اآلب سلطانال داللة على أن هو ،(1:1رؤ )ذ كر في  ،"اآلبدين

، "جالس على العرشلل اوشكر   ا وكرامة  مجد   ت عطي الحيوانات" :(8)اآلية في  بعد قول يوحنا    
 ويسجدون للحي ،جالس على العرشقدام ال ااألربعة والعشرون شيخ   ريخ" :(10)ية اآلفي  يقول

البشرية و لخالقا هلل اآلبالخليقة ت قدم التسبيح صورة  ت وجد (10و8)اآليتين  في ."إلى أبد اآلبدين

ل صة خ   ،ان شيخ  ياألربعة وعشر األربعة ومن الحيوانات منليتورجيا سماوية  وجدت  و .ذلكب ت قر الم 
 في يقول كما .واعتراف حمد وتسبيح وشكر يوجدالقداس اإللهي  ،الليتورجيا األرضية فيكما 

يضعون أكاليل يعني أنهم  هذا قوله .همانتصار بمعنى أكاليل ،"ويطرحون أكاليلهم" :(10)ية اآل

ألن انتصارهم ليس هو انتصار خالص لهم، بل هو بتعضيد الجالس على  ؛كهمل  أمام م   همانتصار
ألنفسهم بل هو  اليس انتصار   اأيض   هو ن انتصارهمأكما . لهم في جهادهم ، هللا اآلب،العرش

 .، أي بذواتهمله انتصار للجالس على العرش ومقدم منهم
 ربالا هيأ مستحق أنت" :للجالس على العرش ااألربعة وعشرون شيخ   قولي( 11)ية اآلفي ثم    

بل يعني أنه يأخذ مما  ال يعني أنها لم يكن له من قبل  ،"قدرةالمجد والكرامة والأن تأخذ  ،وإلهنا

 ὁ κύριος καὶ ὁ" اليونانيفي النص  وردقولهم هذا  ،"أيها الرب وإلهنا": كما ي نادونه ألنه  له؛
θεὸς ἡμῶν" .لهذا يختمون  ،وهو إلههم الرب اإلله الخالق الكل هو نهأ ي قرون هم بهذا القول

لقت ،األشياء كلألنك أنت خلقت " :همقولبحتهم بتس يرد  (11) في اآلية ".وهي بإرادتك كائنة وخ 

 المجد أن تأخذ مستحق أنت أيها الرب وإلهنا،" ،ألول مرة في العهد الجديد نشيد ليتورجي
 ".لقدرةوا والكرامة

ربعة األ" وي ختم بليتورجيا سماوية تشترك فيها أفهو يبد ،لرابع تفسيره بسيطاألصحاح ا    

ل صة أي الكنيسة ككل،الذين يمثلون " ا  شيخوالعشرين  لحيوانات ا"، و(4)اآلية  البشرية الم خ 
 (.1)اآلية  لخليقةالتي ترمز إلى ا" األربعة
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحاح الخامساأل
 

دَاخِلٍ  وَرَأَيْتُ عَلَى يَمِينِ ٱلَْْالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ سِفْرًا مَكْتُوبًا مِنْ -1

 .وَمِنْ وَرَاءٍ، مَخْتُومًا بِسَبْعَةِ خُتُومٍ

مَـنْ هُـوَ مُسْـتَحِقٌّ أَنْ : وَرَأَيْتُ مَالَكًا قَوِيًّا يُنَادِي بِصَوْتٍ عَظِيمٍ -2

 .يَفْتَحَ ٱلسِّفْرَ وَيَفُكَّ خُتُومَهُ

تَ ٱألَرْضِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَد  فِي ٱلسَّمَاءِ وَالَ عَلَى ٱألَرْضِ وَالَ تَحْ -3

 .أَنْ يَفْتَحَ ٱلسِّفْرَ وَالَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ

فَصِرْتُ أَنَا أَبْكِي كَثِيرًا ألَنَّهُ لَـمْ يُوجَـدْ أَحَـد  مُسْـتَحِقًّا أَنْ يَفْـتَحَ  -4

 .ٱلسِّفْرَ وَالَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ
 

ية اآل في. صحاح السابقياها في األإ ريهالمسيح ي   أكمل يوحنا رؤياه التي بدفي هذا األصحاح ي      
 امن داخل ومن وراء مختوم   امكتوب   اسفر  جالس على العرش عن يمين ال رأيتو": يقول( 1)

على السفر ومحتواه، الذي  تشير إلى سيادته وسلطانه" يمين الجالس على العرش"، "بسبعة ختوم

بيد ممدودة  وإذا" :، بقولهال النبيحزقي امستوحاة من رؤي هنا الصورة (.2-1:4رؤ ) هلل اآلبهو 
ونحيب  راثٍ فنشره أمامي وهو مكتوب من داخل ومن قفاه وك تب فيه م  . رج سفر فيهاوإذا بد   إلي  

على "جود فالسفر مو ،ؤيا هذه الصورة مذكورة بشكل جديدسفر الر في(. 10و8:2حز " )وعويل

حزقيال كما  ،"من داخل ومن وراء امكتوب  ا سفر  " :يوحنا لوقد قا ."يمين الجالس على العرش
راث ونحيب ك تب فيه م  " رجحزقيال النبي الد   وكما عند. إشارة إلى كثرة محتواه وهذا ،النبي

ا ،"وعويل  ، ت وجد(2 -1) صحاحاتاأل مذكورة فيال بعد فتح كل ختم من األختام السبعة، هنا أيض 
ل فهو  المذكور هنا السفرو. ضربات في أيام يوحنا، في العصر الروماني،  نهأل ؛مختوم بشكل م 

رز عليها ت ل ف ك وأوامرهم ووصياهموكانت مكاتبات المل بوضع مادة الصقة غليظة القوام  وي ح 

 .م هذه المادة بختم الملك دليال  على ملوكيتها وسرية محتواهابص  ثم ت   ،طرافهاأعلى ( حمرأشمع )
ن أوهو  ،تفسير يعود إلى القرن الثالث الميالديهناك  ".مختوم بسبعة ختوم"السفر وعن أن     

، وهذا التفسير يشير إلى دهبتجس   وحققه مقاصده العهد القديم الذي كشف المسيح عنهذا يشير إلى 

 ،وهناك تفسير آخر يأخذ به كثيرون. القراءة الجديدة الروحية للعهد القديم التي أتى بها المسيح
ل بشكل وصية تام ونهائي أوشك أن يتم، والممث   اإللهي من طابعيشير إلى ما للتعبير هذا ن أوهو 

كما . ختامال أحد غيره يستطيع أن يفك األ إذ ،مختومة بسبعة ختوم والمسيح هو منفذها الوحيد

الموجودة خلف كل وحداث السبعة التي يحتويها السفر يشير إلى التأكيد على كمال وتمام تحقق األ
، وإلى تعاقب األزمنة واألدوار ألن العدد سبعة يرمز إلى الكمال والتمام ؛السبعة من األختام ختم

 .في هذا العالم اإلسبوعي وما فيه من أحداث

 "ἀγγέλος" اليونانيةب "مالك"سم اال". اقوي    اورأيت مالك  " :ل يوحناوقي( 2)ية اآلفي و    
ورأيت " :بهذا الشكلالعبارة هذه  أن ت قرأ لذا يمكن، (1:1رؤ ) ، كما قيل في"لم رس  "معناه و

الرسالة  داللة على عظم وهف ،"عظيم ينادي بصوتٍ "و "اقوي   " المالكهذا  كونو". امرسال  قوي   

هو  ن  م  " :هوالذي  ،بد من حدوثه الو هامهو شيء ل ايشير إلى أن ما سيقو، المرسل من أجلها
 :في سفر إشعياء النبي الرب قولب شبيه لمالكل ذا القوله ."مستحق أن يفتح السفر ويفض ختومه
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رسل وم  م  "
فتح السفر ل المستحق يدل على عظمة فهمكما  ،(2:1إش " )ن يذهب من أجلنان أ 

وتحقيق  هامضمون ختام للعمل على تنفيذفك األته لعظمة قدرو ،وتفسير مضمونه هلمعرفة محتوا

فيها طلب ووصية  ،هخيرة إلنسان بعد موتأكالشخص القائم على تحقيق وصية ذلك  .محتواه
وصية  في يضاح وتنفيذ ما جاءإالذي يجب أن يكون له األهلية والسلطة والقدرة على ، وكاتبها

( 10)وفي األصحاح  ،عن بدء الدينونة تحدثفي المالك (5) في األصحاح. عند فتحها الموصي

 تحدث عنيح يفيسوع المس( 21و20:14لو )في  ، أمايتحدث عن نهاية الدينونةس المالك المذكور
 .لكل إنسان هي حاصلة له في كل لحظة من حياته الدينونة أن

 في السماء وال على األرض وال تحت األرض ع أحدط  فلم يست  " :(3)ية اآلفي  ثم يقول يوحنا    

إن كان ممن هم في السماء من المالئكة  اوهذا يشير إلى المخلوقات جميع   ."أن يفتح السفر
حياء، أو ممن هم تحت تراب األرض من البشر م على االرض من البشر األوالقديسين، أو ممن ه

ومثل هذا الترتيب الثالثي نجده في . نوا، أو ممن هم تحت األرض من الشياطينف  الذين ماتوا ود  

وما في الماء  .وما في األرض من تحت .مما في السماء من فوق" :قول الرب في سفر الخروج
وال أن أن يفتح السفر  ...ع أحدط  فلم يست   " :هنا قول يوحناو .(4:20خر ) "من تحت األرض

 اأي من المخلوقات جميع  ، يدل على عظمة السفر ورهبة ما يحتويه، مما ال يستطيع "ينظر إليه
فصرت أنا " :(4)يقول في اآلية لهذا  .قداسته وسريته لمسه أو حتى النظر إليه وذلك من أجل

 ."وال أن ينظر إليه فتح السفرأن  اد مستحق   ألنه لم يوجد أح اأبكي كثير  
 

هُوَذَا قَدْ غَلَبَ ٱألَسَدُ ٱلَّذِي . الَ تَبْكِ : فَقَالَ لِي وَاحِد  مِنَ ٱلشُّيُوخِ  -5

خُتُومَهُ  ضَّ ، لِيَفْتَحَ ٱلسِّفْرَ وَيَفُ مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا، أَصْلُ دَاوُدَ 

 .ٱلسَّبْعَةَ 
 

الشيوخ  من واحد هوهذا الشيخ  ".لي واحد من الشيوخ فقال" :يقول يوحنا( 5)ية اآلفي     

 السبعة؛ ختومه ضشفوا ليوحنا عمن سيفتح السفر ويفن يكأالذين أ عطي لهم ، نيربعة والعشراأل

يفتح السفر ويفض ل ،أصل داود ،قد غلب األسد الذي من سبط يهوذا هوذا .ال تبك  " :هنا له مهقولب
 :حين بارك ابنه يهوذا، بقوله بهنبأ أسيح سبق يعقوب أبو اآلباء وهذا الوصف للم ."ختومه السبعة

جثا وربض ... يهوذا جرو أسد. يدك على قفا أعدائك يسجد لك بنو أبيك. خوتكإيهوذا إياك يحمد "
ون ال يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيل. من ينهضه. كأسد وكشبل

أنا أصل " :كما أن المسيح قال عن نفسه (.10-2:48 تك) "وله يكون خضوع شعوب( أي أمان)

أن  نذكر اإلنجيليووقد  .له بالجسد كإنسان ، ألنه خالق داود كإله وابن(11:22 رؤ" )وذرية داود
وجاء إلى الناصرة حيث : "فكتب في لوقا اإلنجيلي بشارته عن يسوع، قائال   الناصرة،من  يسوع

" وع الذي من الناصرةيس" :سفر أعمال الرسل، قائال  في ب كتكما  ،(11:4لو " )كان قد تربى

المكان الجغرافي نه من الناصرة هم يشيرون إلى ن بقولهم عن يسوع إيليواإلنجف (.32:10أع )
في  ان لوقا اإلنجيلي أيض  كما ي بي  ، هذا ال يعني أن يسوع ليس من أصل ي س ىوالذي تربى فيه، 

من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود  اض  فصعد يوسف أي" :، قائال  بشارته

. ىبل  مرأته المخطوبة وهي ح  ليكتتب مع ا. من بيت داود وعشيرتهالتي تدعى بيت لحم لكونه 
 ثمانية أيام ليختنوا الصبي س م يولما تمت ... فولدت ابنها البكر. وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد

 (.21-4:2لو " )يسوع

ومن جهة  ،وقدرته على فتح السفر يسوعهو يشير من جهة إلى  ،"قد غلب" :الشيخ قولوب    
لعمله الخالصي بأكمله، بقوته وقدرته وغلبته  هإتمامو وانتصاره المسيح جهاد يسوع أخرى إلى
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لم يكن له بالنظر إلى كونه  ستحقاقوهذا اال ،استحق أن يفتح السفرلهذا  .على الخطيئة والموت

 .اكونه ابن اإلنسان متواضع  إلى بل  ،ان هللا ممجد  اب
 

وَرَأَيْتُ فَإِذَا فِي وَسَطِ ٱلْعَرْشِ وَٱلْحَيَوَانَاتِ ٱألَرْبَعَةِ وَفِي وَسَطِ  -6

ٱلشُّيُوخِ حَمَل  قَائِم  كَأَنَّهُ مَذْبُوح ، لَهُ سَبْعَةُ قُرُونٍ وَسَبْعُ أَعْيُنٍ، 

 .لْمُرْسَلَةُ إِلَى كُلِّ ٱألَرْضِ هِيَ سَبْعَةُ أَرْوَاحِ ٱللهِ ٱ
 

 .أن الرؤية فائقة التعبير وهي تتجاوز كل تسمية، ذلك "ورأيت فإذا" :قول يوحنا( 1)ية اآلفي     

" ااألربعة والعشرون شيخ  ". "ربعة وفي وسط الشيوخوسط العرش والحيوانات األ" :ثم يقول
ل صة" أي ،"الكنيسة ككل"يمثلون  خ   إلى ترمز "الحيوانات األربعة"و ؛(4:4رؤ ) "البشرية الم 

هللا،  يرمز إلىه، أي لكوم   هسلطانو مجد هللا إلى شيري" العرش"، و(4:4رؤ ) "المفدية الخليقة"

 :قول يوحناب ،(4:4رؤ )في  هي نفس الصورة (1)ية اآلفي الصورة  (.2:4رؤ )كما ذ كر في 
، وهذه "اأربعة وعشرين شيخ   ورأيت على العروش ،االعرش أربعة وعشرون عرش  حول "

، وهذا "حول العرش"موجودون  الجميعو الجالس على العرش اآلب هي صورة مجد هللاالصورة 

 . (1:4رؤ )والكنيسة بمؤمنيها هي في قلب هللا اآلب، كما ذ كر في  خلصةالم   يشير إلى أن الخليقة
م لربعة وفوالحيوانات األ في وسط العرش" :يوحنا هنا يقول ثم     االسم ". ي وسط الشيوخ ح 

م ل" "ح 
(44)

م ل ح  "معناها الحرفي التي  ἀρνίον" (arnion)" اليونانيفي النص  ورد ، ، "لي  و  ح 

ل الـأي  م  ل ...وسط العرشفي " :هقولو .صغير الذي لم يعرف الشرالح  م   ،"قائم كأنه مذبوح ح 
 امنتصر   اى حي   ي ر   الذي ن الموت،القائم م ،(8) اآلية ، كما سي ذكر فييسوع المسيح يشير إلى

 . (4:1رؤ )ابن اإلنسان الديان  ، الذي هوالصليبي تسميره، ، أيهن  ج  ب  و آالمه آثار وعالمات مال  اح

بوجوده في وسط العرش ، وكملك منتصر بمجدٍ  العرشصعد على  أنه داللة على هذا قوله كما أن
رأى مجد هللا "إستفانوس عند رجمه  ماسالشو .منذ األزل هو في قلب هللا اآلب كما هو قائم 

 "يمين هللا ا عنقائم  ها أنا أنظر السماوات مفتوحة  وابن اإلنسان : فقال. يمين هللا ويسوع قائما  عن

هذه الصورة هي صورة دخول الملك بعد انتصاره على أعدائه وهو واقف في  (.51و55:4 أع)
صورة  الصورة إنها واقف يصدر حكمه،ك عند القضاء وهو عربته، كما أنها صورة المل

ف (1) اآليةهنا في . الدينونة م ل" يسوع المسيح و ص  ف ص  و   (5) اآلية، وفي "مذبوح قائم كأنه ح 
هو و .د بالصليبمج  ال ي قهر وم  " كأسد"فهو  ،الفصح كله بسر انرذك  هاتان الصورتان ت   ."كأسد"

م ل مذبوح" ، (14-1:12 خر) هللا اآلب بدمه في العهد القديم قطع العهد الحقيقي مع ن  هو م  " كح 

لمغفرة  على الصليب الذي سفك دمهو، (4:53إش )صنا م من هللا اآلب ذبيحة ليخل  والذي ق د  
م ل(. 22:21 مت)الخطايا  هذه هي الرؤيا التي  ،انتصر كأسد يوم صعد على عرش الصليب فالح 

 .يقدمها يوحنا

لثم يصف يوحنا      م  سبع أعين هي سبعة أرواح هللا و له سبعة قرون": ، بقوله(1) اآليةفي  الح 
 ،زينة له ثوره   ر  ك  ب  " ،سفر التثنية مستوحاة من "سبعة قرونال" صورة ."لة إلى كل األرضرس  الم  

نيال اد ارؤي من، و(14:33تث " )ينطح الشعوب معا إلى أقاصي األرض بهما .مٍ ئ  قرنا ر  وقرناه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لال" (44) م  ودهن  اي أمر الرب جماعة إسرائيل بذبحهتال ،"الذبيحة الكفارية"إلى رمز ي العهد القديمفي  ،"ح 

-1:12 خر)أبكار المصريين  حين يضرب الرب   لئال تكون عليهم ضربة الهالك العليا في بيوتهم بدمهالعتبة ا

م ل هللا الذي " :ا بقولهيوحنا عندما رآه آتي   هدعاكما  ، ذلكرمز إلى يسوع المسيحي العهد الجديدوفي  .(14 هوذا ح 

عالمين أنكم أفت ديتم ال بأشياء " :الرسول ، وكذلك كما قال فيه بطرس(28:1 يو" )خطية العالم( يحمل)يرفع 

ل بال عيب وال دنس دم المسيح... تفنى م   .(18و12:1بط 1" )بل بدم كريم كما من ح 



- 25 - 

 

 وله... ابعد هذا كنت أرى في رؤى الليل وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جد   " :، بقولهالنبي

يرمز  (4)ألن الرقم  ال والتمام القوة،ترمز إلى الكم ،"سبعة قرون"الـ(. 4:4دا " )قرونعشرة 

م ل من وداعة وضعفأشير إلى ت كما إلى الكمال والملء والتمام،  في الحقيقة نه أ إال ،ن مع ما للح 
األصحاح في رؤياه  نيال النبياكر دكما ذ   ،لكقة، أي كمال وتمام القوة التي للم  طل  يملك القوة الم  

ي رؤياه ما جاء في سفر زكريا النبي الذي رأى ف بين حنايو جمع( 1 اآلية)في هذه صورة  (.2)

، وبين ما جاء في سفر (10-1:4زك ) أعين جائلة في األرض أن للرب سبعة أرواح وسبع
 صور عن افي العهد القديم هناك دائم   (.2:1تك " )روح هللا يرف على وجه المياه"ن أالتكوين 

سبعة "له  لمسيحفيسوع ا ،لمسيحيسوع اى لؤيا ت عط  وهذه الصور في سفر الر اآلب، هللا ،ه  و  ه  ي  

رمز إلى المعرفة الكاملة ت التي "سبع أعين"وله  ،التي ترمز إلى الكمال والتمام القوة "قرون
 هأنذلك  .لئهم في إلى الروح القدس رمزت التي "سبعة أرواح هللا" لهو التي له، التامة بكل شيء

ل،  م  عن شخص يسوع المسيح  ياالبن، وهذا مهم في التعليم المسيح -هو هللا الكلمةالذي هو الح 

التي ذكرت  في ملئها مواهب الروح القدس سبعتشير إلى  ،"سبعة أرواح هللا" كما أن .ورسالته
روح . الفهمو الحكمةروح . روح الرب"، سفر إشعياء النبيل اليونانية الترجمة السبعينية في

 (.2:11 إش" )مخافة الربروح . ديرالتقو المعرفةروح . القوةو المشورة
 

 .فَأَتَى وَأَخَذَ ٱلسِّفْرَ مِنْ يَمِينِ ٱلَْْالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ  -7
 

م لن يقول يوحنا ع (4)ية اآلفي      في النص  وردت" أخذ"كلمة ". السفر وأخذ ىأتف" :الح 

عراب غير ا اإلهذوتكون في حالة الماضي المستمر،  تصريفوهي بهذا ال ،" ἦλθεν" اليوناني

ل أخذ وما زال يأخذ ولن ينقطع عن  نأعني يموجود في اللغة العربية، و م  أي أن هناك  ؛األخذالح 
م قول الرب يسوع المسيح بعد ن ي فه  أبنفس هذا المعنى يجب . صفة مطلقةب في األخذ ستمرارية  ا

 جميع األممهبوا وتلمذوا فاذ. كل سلطان في السماء وعلى األرض إلي   ع  ف  د  "قيامته من األموات 

 يشير إلى ،"العرشالجالس على " :يوحنا هنا قول(. 20-12:22مت " )وعلموهم... دوهموعم  
 ،اآلب يمين هللا يشير إلى "يمين الجالس على العرش" :هقولو ،(4:2رؤ )في  ذ كركما  ،هللا اآلب

سلطة وهذه ال(. 1)ل في اآلية على السفر ومحتواه، كما قي سيادته وسلطانهو ربوبيته شير إلىكما ي

لل اهي أيض   هللا اآلب التي ربوبيةالو م  هو لالبن  بحسب الالهوت كل ما هو لآلب ألنه ،لح 
م ل مذبوح يسوع المسيح أما بحسب ناسوت ،وللروح القدس (الكلمة) ؤي كح  ، كما ذ كر في فقد ر 

 .(12:22مت " )إلي   ع  د ف  " المسيح قول يسوع من ي فه  أيجب  ابهذا المعنى أيض  . (24:2رؤ )
 

خَرَّتِ ٱألَرْبَعَةُ ٱلْحَيَوَانَاتُ وَٱألَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ  ،وَلَمَّا أَخَذَ ٱلسِّفْرَ  -8

شَيْخًا أَمَامَ ٱلْحَمَلِ، وَلَـهُمْ كُلِّ وَاحِدٍ قِيثَارَات  وَجَامَات  مِنْ ذَهَبٍ 

 .يسِينَ هِيَ صَلَوَاتُ ٱلْقِدِّ  ،مَمْلُوَّة  بَخُورًا
 

م ل عن يقول يوحنا (2)ية اآلفي      خرت األربعة الحيوانات واألربعة  ر،ا أخذ السفولم" :الح 

ل أمام اوالعشرون شيخ   م  ل تشترك فيها هنا ".الح  م   ،"لحيوانات األربعةا" توجد ليتورجيا الح 
م ل ونساجد ونخري موكله ،"اشيخ  ربعة والعشرين األ"و بقوله  .ذ السفرالذي غلب وأخ أمام الح 

ل أمام" م  م لول تكون العبادة للجالس على العرش ،"الح  م لأن ( 1)، ألنه قيل في اآلية امع   لح   الح 

 ، "ااألربعة والعشرون شيخ  "ككل، الممثلة بـ ليس الكنيسةوهذا يدل على أن ". وسط العرشفي "
ا  وحدها مهتمة بكشف األسرار اإللهية لحيوانات ا"التي ترمز إليها المقد سة،  الخليقةبل أيض 
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م لول للجالس على العرش لذا كليهما ي قدمان العبادة ،"األربعة ولهم كل " :يوحنا يقول ثم .امع   لح 

ترمز إلى " قيثارات"الـ ".هي صلوات القديسين ،اة بخور  وءجامات من ذهب مملو قيثارات واحد

مباخر ذات السالسل المعروفة لنا ذكورة هنا هي ليست على شكل المال" الجامات"و. تسابيحهم
م في هيكل أورشليم والتي خد  ست  والتي لم تكن في ذلك الزمان، بل هي الجامات التي كانت ت   ،اليوم

ا سماوية، داللة على نقاوتها وكونهفهو ، "جامات من ذهب"وكون الـ. كانت على شكل الطاسة

ل السماوية  في هنا وكما". هي صلوات القديسين اة بخور  وءممل"ألنها  م   الخليقة"ليتورجيا الح 
م لوتسب   كلها تخر ساجدة  ، "الكنيسة ككل"و" المفدية ا ، هكذاح وتبخر أمام الح  يا جفي الليتور أيض 

 بخري   عندما في صالة الغروب األرثوذكسية في الكنيسة. سجود وتسبيح وتبخيريوجد األرضية 

 ."لتستقم صالتي كالبخور أمامك"ة بطلب أالذي يبد( 140)المزمور  لرت  ي   الكاهن
 

مُسْتَحِقٌّ أَنْتَ أَنْ تَأْخُذَ : جَدِيدَةً قَائِلِينَ  سَبِّحُونَ تَسْبِحَةً يُ  وَهُمْ  -9

ٱلسِّفْرَ وَتَفْتَحَ خُتُومَهُ، ألَنَّكَ ذُبِحْتَ وَٱشْتَرَيْتَنَا لِلّٰهِ بِدَمِكَ مِنْ كُلِّ 

 .قَبِيلَةٍ وَلِسَانٍ وَشَعْبٍ وَأُمَّةٍ 

 .عَلَى ٱألَرْضِ  ونَ مْلِكُ يَ سَ وَ إلِلٰهِنَا مُلُوكًا وَكَهَنَةً،  هُمُ وَجَعَلْتَ  -11
 

 اليوناني في النص ورد ،"جديدة   تسبحة   حونسب  ي  وهم " :سمعهمأنه  ول يوحناق (8)ية اآلفي     

"καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν"، موسى تسبحةوهم ي سبحون " :هبقول (3:15رؤ )في  ذ كر." 
حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه ": تبدء بالقولو (12 -1:15 خر) في ذ كرت حة موسىتسب

 العبري وردت في الترجمة اليونانية السبعينية للعهد القديم" التسبيحة"، كلمة "التسبيحة للرب

"τὴν ᾠδὴν"هة منهم  ،"تسبحة جديدة"الـ وهذه .، وهي نفس الكلمة المذكورة هنا م لموج  ، للح 
يسوع  ألن في ؛"ألنك ذبحت واشتريتنا هلل بدمك": كما يتبي ن من قولهم هنا يسوع المسيح هو الذي

ل القائم كأنه مذبوح م   التسبحة افي الكتاب المقدس دائم   .جدد، كل شيء ي  (1 اآلية) المسيح، الح 

، 3:38، 3:32)الجديدة مرتبطة بأحداث عظيمة أو مناسبات كبيرة الشأن، كما في المزامير 
 أغنية   للرب غنوا" :في سفر إشعياء النبي يقول الربوكما  ،(1:148، 8:143، 1:84، 1:85

إش ) "ي نهض غيرته كرجل حروب .الرب كجبار يخرج... تسبحة من أقاصي األرض  جديدة  
م لل كما يقولون ،الجديدة مرتبطة بحدث عظيم وهو التسبحة اهنا أيض   .(13و10:42 يسوع  -لح 

 ".ق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومهمستح" :المسيح

لل وقولهم     م  يشير  ،"ةألنك ذبحت واشتريتنا هلل بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأم  " :هنا لح 
م لل الفداء إلى ز له في الذي  ،(5:1رؤ ) رنا من خطايانا بدمهحر  الذي به  -يسوع المسيح -لح  ي رم 

ودهن العتبة العليا في  اي أمر الرب جماعة إسرائيل بذبحهتال ،"ذبيحة الكفاريةال"العهد القديم  بـ

 كما. (14-1:12 خر)قبل الخروج إلى أرض الميعاد وتحررهم من عبودية فرعون  ابدمه بيوتهم
ا يعني ة من كل اومخلص   اوإله   ابيسوع المسيح رب   يؤمن ن  أن كل م   أيض   قبيلة ولسان وشعب وأم 

كما يقول  .يخلص من عبودية الخطية والموتو ،ى الصليبي شترى منه بدمه الذي أهرقه عل

ل بال عيب وال دنس بل بدم كريم كما لح  ... لمين أنكم افتديتم ال بأشياء تفنىاع" :بطرس الرسول م 
ؤمن به من البشرية جمعاء بدون ي ن  م   فخالص المسيح يشمل كل  (. 18و12:1بط 1) "دم المسيح

ال  كما أنه الوضع االجتماعي، أو القومية أو العرق أو اللون أو( ذكر أم أنثى) تمييز في الجنس

، لرسولام بولس كما ي عل   .ألن الجميع واحد في المسيح ؛البشر يقتصر على مجموعة معينة من
ليس بعد يهودي وال يوناني ليس عبد وال حر ليس ذكر وأنثى ألنكم جميعكم واحد في " :بقوله
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غير أن ليس الرجل دون المرأة وال المرأة دون " :اأيض  ه بقول، و(22:3غال " )المسيح يسوع

 (.11:11كور  1" )الرجل في الرب

لل يقولون لحيواناتوا الشيوخ أنه سمع (10)ية اآلفي  يوحنا يقولكما      م   لهناإل هموجعلت" :لح 
 ، يعني"καὶ ἐποίησας αὐτοὺς" اليوناني في النص ورد ،"جعلتهمو" :قوله ".وكهنة املوك  

وكهنة هلل  املوك  " هالذين اشتراهم هلل اآلب بدم جميع المؤمنين به المسيح هو الذي يجعل يسوع نأ

ال يجب الخلط بين كهنوت يسوع المسيح ابن هللا  هناك وكما قيل ،(1:1رؤ )في  كما ذ كر "أبيه
 :لونكما سمعهم هنا يقو .وبين كهنوت الشعب المسيحي ،الحقيقي بصفته الكاهن األوحد واألبدي

 ،"βασιλεύσουσιν" اليوناني وردت في النص" ونملكيس" كلمة، "على األرض ونملكيسو"

الذي فيه المؤمنون مع  ،ال ي فهم على أنه الم لك األلفي الذي سيكون على األرضأ يجب هذا الم لك
 :م بحسب قول المسيحفه  بل ي   ،(1:20رؤ )، كما سي ذكر في "سيملكون معه ألف سنة"المسيح 

 لهناإل هموجعلت" :هم هناقولكما أن (. 21:3رؤ " )عطيه أن يجلس معي في عرشيأيغلب فس من"

ومن  ية إلى م لك يبدأ تحقيقه من اآلن،، يشير من ناح"على األرض ونملكيسو ،وكهنة املوك  
 ."سيملكون إلى أبد اآلبدين" :(5:22رؤ )كما يقول يوحنا في  ،ناحية إلى م لك يتم في المستقبل

ارج الباب لمن هم خ اشاملة، فاتح   مستقبلية   كونية   م سفر الرؤيا نظرة  ي قد  ( 10و 8)ي اآليتين ف    
يشير إلى وهذا  .اومخلص   اوإله   اصهم إن هم آمنوا به رب   يسوع المسيح ي خل  دائرة الخالص، بأن دم 

يكتمل بعد بل الذي لم  خروج جديد، وإسرائيل جديد، وأرض موعد جديدة، أي الملكوت السماوي

كما أن الملكوت ف .لكل من يشارك في هذا الخروج باإليمان بيسوع المسيح اهو مازال مفتوح  
 اأيض   هنا د الرب يسوع المسيح وسيكتمل في آخر األزمنة، هكذاعلى األرض بتجس   أالسماوي بد

م ل على األرض وسيكتمل في المستقبل في الملكو ويتحقق هذا الم لك تحقق  .تبدم الح 
 

وَسَمِعْتُ صَوْتَ ماَلَئِكَةٍ كَثِيرِينَ حَوْلَ ٱلْعَرْشِ  ،وَنَظَرْتُ  -11

 .وَٱلْحَيَوَانَاتِ وَٱلشُّيُوخِ، وَكَانَ عَدَدُهُمْ رَبَوَاتِ رَبَوَاتٍ وَأُلُوفَ أُلُوفٍ 

مُسْتَحِقٌّ هُوَ ٱلْحَمَلُ ٱلْمَذْبُوحُ أَنْ يَأْخُذَ : قَائِلِينَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ  -12

 .لْقُدْرَةَ وَٱلْغِنَى وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلْقُوَّةَ وَٱلْكَرَامَةَ وَٱلْمَْْدَ وَٱلْبَرَكَةَ ٱ

وَمَا  وَتَحْتَ ٱألَرْضِ  وَكُلُّ خَلِيقَةٍ مِمَّا فِي ٱلسَّمَاءِ وَعَلَى ٱألَرْضِ  -13

شِ لِلَْْالِسِ عَلَى ٱلْعَرْ  ،ا فِيهَا، سَمِعْتُهَا قَائِلَةً ٱلْبَحْرِ، كُلُّ مَ  فِي

 .ٱلْبَرَكَةُ وَٱلْكَرَامَةُ وَٱلْمَْْدُ وَٱلسُّلْطَانُ إِلَى أَبَدِ ٱآلبِدِينَ  :وَلِلْحَمَلِ 

 .وَٱلشُّيُوخُ خَرُّوا وَسََْدُوا. آمِينَ : وَكَانَتِ ٱلْحَيَوَانَاتُ ٱألَرْبَعَةُ تَقُولُ  -14
 

على تفهم األمور هذان التعبيران يدالن " وسمعت ،نظرت" :يقول يوحنا( 11)في اآلية     
صوت مالئكة كثيرين حول العرش والحيوانات " :يقولثم  .(12:1رؤ )في اإللهية، كما قيل 

 مجد هللا إلى شيري" العرش"و ".المالئكة"ليسوا هم  "لشيوخا" أن نيتبي   بهذا القول، "والشيوخ

، "حول العرش"والحيوانات والشيوخ  صورة المالئكة(. 4:2رؤ )في  ليق ه، كمالكوم   هسلطانو
كان "المالئكة  عدد نعوقوله . هم أمام هللا اآلب، والجالس على العرش اآلب هي صورة مجد هللا

عشرة  هي" الربوة"غير محدود؛ ألن  ن عددهمألى إ ، يشير"عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف

نيال ار دى من سفستوح  لمالئكة م  لعدد هذا الو .عشرات اآلالف ىعن، بم"ربوات"آالف، وجمعها 
دا " )ألوف ألوف تخدمه ربوات ربوات وقوف قدامه( قديم األيام)وخرج قدامه " :بقوله ،النبي

 (14:1رؤ )قديم األيام هو نفسه هللا اآلب ( 11)في اآلية  انيال النبي هنا أيض  اوكما عند د(. 10:4
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هو  "ف ألوفربوات ربوات وألو: "ويوحنا هنا بقوله .الذي حوله ألوف وربوات من المالئكة

ليؤكد  ذلك ،(1:4رؤ )كما في  ،"ألوف"بين التعبير اليوناني و "ربوات"يجمع بين التعبير العبري

ليؤكد أن ما سبق قوله سيتحقق بال شك وال محالة، و يونانيينكانوا أم  الجميع أبناء الكنيسة يهود  
 عنده رؤية نبوية يوحنايا في سفر الرؤ .الثاني للمسيحيء نتظار للمجافي توقع و ن الجميعأا أيض  

ويعيد صياغتها، بمعنى أدق  معروفة من العهد القديم اأخذ صور  يبعد معاينته للرؤى فهو  خاصة

 .وروح مسيحية يعيد والدتها بصيغةٍ 
ظ م"ت عظيمبصو قائلين" :عنهم يوحنا يقول (12)اآلية  وفي     ما يقولونه،  ، وهذا يشير إلى ع 

م ل المذبوح أن يأخذ" :، كما يقولون هناالذي هو القدرة والغنى والحكمة والقوة  مستحق هو الح 

التعريف  معرفة بأداة الملوكية السباعية الجديدة التسبحةهذه  كلمات ."والكرامة والمجد والبركة
أي  وأ" كرامة"أو أي " قوة"أو أي " حكمة"أو أي " غنى"أو أي " قدرة"أنه ليس أي  ، ذلك"ـلا"

 كلمات ملوكية بل هي ن،ئن، وال يشترك فيهم آخر أي كائيخصوا أي كا  "ةبرك"أي  وأ" مجد"

م ل كمال صفات داللة علىلل إلهية داللة على أنه ، و، ألن الرقم سبعة يرمز إلى الكمال والتمامالح 
ا مع كمال صفاته في ناسوته هو كامل  .في الهوته أيض 

خليقة مما في السماء وعلى األرض وتحت كل ال"إنه نظر وسمع  :يوحنا يقول (13)اآلية  في    
في هذه الصورة توجد . بقوله هذا هو يجمع اليابسة والماء، "وكل ما فيها ،األرض وما على البحر

م ن في السماء م ن في البحر تسبحة كونية م  م ن على األرض وم  قائلة " إنه سمعها: ثم يقول. وم 

ل م  في اآلية  ذ كرت التسبحةهذه  ،"والمجد والسلطان ةالبركة والكرام :للجالس على العرش وللح 
م لموجهة إلى  كانتو (12) هة. الح  ، الذي "لجالس على العرشا" إلى كل  من أما هنا فهي موج 

لا" ، وإلىآلبهو هللا  م   أن ما يأخذه هللا اآلب إلى شيروهذا ي.  هللا الكلمة -المسيح، الذي هو "لح 

م ل المذبوحال يأخذه ،عن استحقاق مما له ا عن استحقاق مما له -المسيح الكلمة، هللا -ح   مما. أيض 
من اآلب إال أن والدته  امولود   -الكلمة -ألنه وإن كان االبن ،اآلب لكلمة هللهللا ايدل على مساواة 

في زمن؛ ألن في هللا الواحد المثلث األقانيم ليس هناك زمن لم تكن
(42)

 (13)اآلية  في يقول كما .

م ل ن سلطانيبي   ، قولهم هذا"إلى أبد اآلبدين: "قائلةح تسب  كل الخليقة  معه سإن نهاية له،  الالذي  الح 
 .وكانت تخص هللا اآلب( 10و 8:4رؤ )ذ كرت في هذه العبارة 

والشيوخ . آمين :الحيوانات األربعة تقول" :، بقول يوحنا(14)في اآلية  المذكورة صورةال    

م لوكان السجود موجه ل (2)في اآلية  ذ كرتسبق و ،"خروا وسجدوا أما هنا فالسجود موجه  ،لح 
م ل"ولـ "لجالس على العرشا"لـ ا في هذه. "الح  توجد ليتورجيا  صورةال وكما قيل هناك هنا أيض 

م ل ألن األصحاح الخامس هو نصر ومجد تسبيح وسجود؛  .الح 
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ألن االبن مع اآلب ومولود منه منذ األزل قبل كل الدهور وإلى األبد، كما الروح القدس المنبثق من اآلب ( 42)

ففي الثالوث القدوس ليس هناك . د، وهو مع اآلب واالبن وي رس ل باالبنمنذ األزل قبل كل الدهور وإلى األب

زمن، وال وجود ألحد األقانيم سابق لوجود أقنوم آخر، وال تراتبية؛ ألنه ليس في الثالوث القدوس ثالثة آلهة، بل 

االبن ثاني ا ثم  وإن كان ي ذكر اآلب أوال  ثم ،حد في الجوهراوو حد أحد مثلث األقانيم، غير منفصلهو إله وا

 .الروح القدس ثالث ا
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحاح السادساأل
 

وَنَظَرْتُ لَمَّا فَتَحَ ٱلْحَمَلُ وَاحِدًا مِنَ ٱلْخُتُومِ ٱلسَّبْعَةِ، وَسَمِعْتُ  -1

  .هَلُمَّ : وَاحِدًا مِنَ ٱألَرْبَعَةِ ٱلْحَيَوَانَاتِ قَائاِلً كَصَوْتِ رَعْدٍ 
 

 األولىالرؤى األربع  .حل نكبةختام السبعة ت  كلما ف تح ختم من األ( 2و4و1)صحاحات في األ    
 :وهي ،بها حزقيال ىءربعة األحكام الرديئة التي أ نبباألإنها إنباء  ضيق،إلى أوقات ال تشير

: 14حزقيال ) "السيف والجوع والوحش الرديء والوباء ليقطع من أورشليم اإلنسان والحيوان"

ال  ختام السبعةختم من األن األحداث المذكورة بعد فتح كل إ (1:5رؤ )كما سبق القول في و. (21
ب متابعتها ومراقبتها بحسب ترتيب ذكرها للتنبؤ بالنهاية، ألنها حاصلة في كل وقت زمان في يج

وال يقولون هوذا هنا أو هوذا هناك ألن . ال يأتي ملكوت هللا بمراقبة: "كما قال يسوع .العالم

هي  الدينونة أن يتحدث عن، ويسوع المسيح بقوله هذا (21و20:14لو " )ملكوت هللا داخلكم
 .في كل لحظة من حياته لكل إنسانصلة حا

ل  ح ف ت   (1)في اآلية      م  التي  األربعة الحيوانات، أحد األول الحيوان من ودعوة ،األول الختم   الح 

:  يقول يوحناثم . "هلم  " :ه لهبقول لةالحاص األحداث ليوحنا لينظر ،(1:4رؤ ) "لخليقةا" إلى ترمز
م لونظرت " من األربعة الحيوانات قائال   اوسمعت واحد   ،ن الختوم السبعةم ااحد  و لما فتح الح 

رؤ ) ، كما ذ كر فييدل على تفهم األمور اإللهية ،"وسمعت... نظرت": هقول ".كصوت رعد

يشير إلى أن ما  ،"كصوت رعدا من األربعة الحيوانات قائال  واحد   تسمعو" :هقولو(. 11:5
 صوت هللا ألن ؛صوت هللا غير هو صوتالهذا  نيدل على أكما  ،سي قال ليوحنا هو م خيف

" الرب أرعد من السماء والعلي أطلق صوته"كما جاء في المزامير  ،"صوت الرعد"المخوف 

 .(13:14مز )
 

فَنَظَرْتُ، وَإِذَا فَرَس  أَبْيَضُ، وَٱلَْْالِسُ عَلَيْهِ مَعَهُ قَوْس ، وَقَدْ  -2

 .وَلِكَيْ يَغْلِبَ  أُعْطِيَ إِكْلِيالً، وَخَرَجَ غَالِبًا
 

ك التعليم ادرمن المهم التذكير؛ لفهم هدف سفر الرؤيا في جميع الصور المذكورة فيه يجب إ    

 .الصور إلى تجسيم معاني الوصولل وليس رس  الم  

أما  ،عليه راكبو فرس من األختام األربعة األولى يخرج بعد فض كل ختم( 2 -2)ات في اآلي    
 اآلية" )فرس أبيض"األول  ،ال ي ذكر فرس وال راكبف باقيةم الثالثة الاختاألمن  ختم كل فتح عند

" فرس أخضر"والرابع ، (5 اآلية" )فرس أسود"والثالث ، (4 اآلية" )فرس أحمر"والثاني ، (2

خيل (... سوداء)خيل دهم ... خيل حمر"من سفر زكريا النبي  ةمستوحا سافرهذه األ .(2 اآلية)
معروفة من العهد  اأخذ صور  ييوحنا في سفر الرؤيا  .(3و2:1زك " )شقر خيل منمرة... شهب

 .يةعيد والدتها بصيغة وروح مسيحويعيد صياغتها، بمعنى أدق ي القديم

م لح بعد ف ت   (2)اآلية  في     أبيض والجالس فرس فنظرت وإذا ": يوحنا ، يقولاألول لختمل الح 
. بعض الصعوبات لدى المفسرين تأوجدعليه صورة هذا الفرس والجالس  ."عليه معه قوس

ا فظهر بصورة ا وملك  باعتبار كونه جندي    يشير إلى المسيح على الفرس أن الجالس ،رأى البعض
ولكي  اإكليال  وخرج غالب   ي  عطأ  "كما أنه  .نتصاريرمز إلى الغلبة واال" اللون األبيض"ألن  ؛قائد
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الرومانيين في مواكب النصر  ةدار ألن خيل القرمز إلى النصي "الفرس األبيض"أن و ،"يغلب

أن  هو والمقبول منها مرجحال القولو ،وهذا القول لم تقبله الكنيسة األرثوذكسية .اكانت بيض  

م ل عليه وخرج بعد فتح األنه كان مختوم   ،المسيحهنا ليس هو األبيض  الجالس على الفرس ، الح 
 (4:5رؤ ) أخذ السفر من يمين الجالس على العرشلذي الحقيقي فهو ا المسيح أما. المسيح، الختم

 عليه مثل الجالس على الفرس امما يعني أن المسيح ليس مختوم   ،(1اآلية )ويفتح الختوم السبعة 

"معه قوس" :، كما يقول يوحناعلى الفرس األبيض جالسالكما أن  .األبيض
(48)

 أما المسيح، 
هو  بهذه الهيئة هنا األبيض الجالس على الفرسف (.11:1رؤ )ه بسيف فمه ءيحارب أعداف الحقيقي

التشبيه مذكور في  مثل هذاو .(11:18رؤ )كر في سي ذالذي  الحقيقي يعمل على التشبه بالمسيح

كما يقول  ،"األسدك" ىوالشيطان ي سم  ( 5:5رؤ ) "أسد"حيث المسيح ي سمى  الكتاب المقدس،
والمسيح  (.2:5بط 1" )سد زائرصمكم كأألن إبليس خ. اصحوا واسهروا" :بطرس الرسول

وهذا ما  .(10:2رؤ ) "كوكب الصبحك" والشيطان ي سمى( 11:22رؤ ) "كوكب الصبح"ى ي سم  

فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح  .انظروا ال يضلكم أحد" :حذر منه يسوع، بقوله
ألنه ال بد أن تكون هذه كلها  ،نظرواا ،وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. ويضلون كثيرين

وسوف تسمعون بحروب وأخبار " :يسوع قولو ،(1-4:24 مت" )لمنتهى بعداولكن ليس 
 .هاكل ليست العالماتو( 14 -12:1رؤ )في  ت ذكرالعالمات التي س ىحدإ هي ،"حروب

ة كلم ."إكليال   عطي  أ  " :فرس األبيضال على الجالسن ع( 2)اآلية  فيكما يقول يوحنا     

عطي  "
، وهذا يعني أن إكليل النصر، أو الغلبة، أ عطي له من المبني للمجهول بتصريف ذ كرت" أ 

هللا "، وهللا هنا هو هو الفاعل هللا يكون ،في الكتاب المقدس عندما يكون الفاعل بالمجهول هللا؛ ألن

م ل ألن ؛"اآلب  على الجالسب خاص ليس أن اإلكليل وهذا يدل على .السفر ماختأفتح  هو الذي الح 

 هنألو ،"ولكي يغلب اخرج غالب  و" :قول يوحناثم ي .بل هو م عطى له من هللا اآلب ،فرس األبيضال
هي معطاة له بسماح من هللا  غلبتهف له من هللا اآلب أعطي  " الغلبةأكاليل "أو " أكاليل النصر"

 .عنهعه ز  الي متى شاء هللا ن  ، وبالتقوياء منهمالختبار الضعفاء وقليلي اإليمان وحتى األ ،اآلب

 .فترة محدودةإلى للنهاية بل  ليستغلبته  أن داللة على وهذا
 

3-  ً  .هَلُمَّ : وَلَمَّا فَتَحَ الْخَتْمَ الثَّانِيَ، سَمِعْتُ الْحَيَوَانَ الثَّانِيَ قَائاِل

زِعَ السَّالَمَ فَخَرَجَ فَرَس  آخَرُ أَحْمَرُ، وَلِلَْْالِسِ عَلَيْهِ أُعْطِيَ أَنْ يَنْ  -4

 .مِنَ األَرْضِ، وَأَنْ يَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأُعْطِيَ سَيْفًا عَظِيمًا
 

ل  ف ت ح ( 3)في اآلية      م   ،اني يوحنا لينظر األحداث الحاصلةالث الحيوانالثاني، ودعوة  الختم   الح 
 .(1)اآلية ، ذلك كما في "هلم   :سمعت الحيوان الثاني قائال   ،ف تح الختم الثانيولما " :يوحنا قولب

 ثم يقول. يرمز إلى الدم" األحمر"اللون  ."فرس آخر أحمر فخرج: "يقول يوحنا (4)اآلية في     

 بعضهم ابعضهم بعض   يقتل وأن ،عطي أن ينزع السالم من األرضعليه أ   جالسلول: "يوحنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب والحر صور إحدى هي يحمل القوس،وبيض صورة الراكب الفرس األ هنا، ورةذكالم صورةهذه ال (48)

النبالين المشهورين ذوي اللباس األبيض يثيين السك من أعدائها ،مبراطورية الرومانية من خارجهااآلتية على اإل

 كانو في الفروسية اماهر   اوراء نهر الفرات الذين كانوا يسكنون في غربي آسيا، وهؤالء كانوا شعب   اآلتين من

وكان  ،وقد كانوا أعداء الرومان األلداء وظلت مملكتهم حتى القرن الرابع الميالدي. سالحهم القومي القوس

 .الميالدي مبراطورية واستيالئهم على أنطاكية في القرن األولبعد اجتياحهم اإل ا خاصة  هم كثير  الرومان يخشون

الحروب اآلتية وكان يوحنا ومعاصروه على معرفةٍ بأخبارهم، وقد استخدم يوحنا هذه الصورة للداللة على 

 .يح الحقيقيالذي يتشبه بالمس المسيح الكذابالذي هو  ،على الكنيسة من خارجها لعدو رهيب
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عطي   ،ابعض  
. (2)اآلية هللا اآلب هو الذي أعطاه، كما سبق القول في  نبمعنى أ. "اا عظيم  سيف   وأ 

ٍة " :كما يقول المسيح ،العالمفي  حروب حدوثويشير إلى الدمار  هنا هذاقوله و ة  على أ م  تقوم أ م 

ا في  (.4: 24مت ى ) "كةعلى ممل ةومملك من اضطهادات  بمؤمنيها الكنيسةوهذا الحال يكون أيض 
ال  ديانات أخرى ومادية أو فلسفية أ مذهبية قوى إن كانت ،المسيح ةداضمقوى  من موجهة إليها

ها سالمنزع  مما أدى إلى وقد حدث هذا خالل تاريخ الكنيسة .اوإله   اتعترف بيسوع المسيح رب   

في يد الحكام ومن  وية كانوا أداة  ولمصالحهم الدني منهم ضعاف النفوسحتى أن  ،مؤمنيها سالمو
 .وحتى االستشهاد عرضوهم للتنكيلو ،نكونهم مسيحيي ،وأوقعوا بإخوتهم يسةهم ضد الكن

 

5-  ً  .هَلُمَّ : وَلَمَّا فَتَحَ ٱلْخَتْمَ ٱلثَّالِثَ، سَمِعْتُ ٱلْحَيَوَانَ ٱلثَّالِثَ قَائاِل

 .لَيْهِ مَعَهُ مِيزَان  فِي يَدِهِ فَنَظَرْتُ وَإِذَا فَرَس  أَسْوَدُ، وَٱلَْْالِسُ عَ 

6-  ً ثُمْنِيَّةُ قَمْحٍ : وَسَمِعْتُ صَوْتًا فِي وَسَطِ ٱألَرْبَعَةِ ٱلْحَيَوَانَاتِ قَائاِل

وَأَمَّا ٱلزَّيْتُ وَٱلْخَمْرُ فاَلَ . بِدِينَارٍ، وَثاَلَثُ ثَمَانِيِّ شَعِيرٍ بِدِينَارٍ 

 .تَضُرَّهُمَا
 

ل  الف ت ح ( 5)في اآلية      م   الث يوحنا لينظر األحداث الحاصلة،الث الحيوانالختم الثالث، ودعوة  ح 

ثم . (1)اآلية ذلك كما في  ،"هلم :قائال   لثسمعت الحيوان الثا لث،ف تح الختم الثاولما " :بقول يوحنا
يرمز " األسود"اللون  ".عليه معه ميزان في يده جالسالو ،فنظرت وإذا فرس أسود" :يوحنا يقول

حزقيال  الرب في سفر كقول ،يشير إلى شدة القحط والمجاعات" الميزان"و .الحزن والكآبة إلى

نذا أكسر قوام الخبز في أورشليم فيأكلون الخبز بالوزن وبالغم ويشربون الماء بالكيل أه" :النبي
 (.11:4حز " )والحيرة

ل  وسطربعة وفي في وسط العرش والحيوانات األ: "يقول يوحنا (1:5رؤ )في      م  الشيوخ ح 

هذا ف ،"في وسط األربعة الحيوانات اوسمعت صوت  " :يقول (1)في اآلية وهنا  ."قائم كأنه مذبوح
م ل م لوقد سمع يوحنا ال .الصوت الذي سمعه هنا هو صوت الح  ، قمح بدينار ة  ي  ن  ث م  . قائال  " ح 

الذي هو طعام " القمح" نم  ن ث  أل ؛ةإلى شدة المجاع اوهذا يشير أيض   ،"شعير بدينار ي  ان  م  ثالث ث  و
ن هي وحدة وز" ةي  ن  م  ث  "ـلا .الذي هو طعام الحيوان" الشعير"ن م  أضعاف ث   ةثالث يساوي اإلنسان

 ،هو أجرة عمل يوم كاملو" دينار" هن  م  ث   هذا الوزن من القمحو ،يونانية تعادل أقل من كيلوجرام

فاتفق مع " :رمهخرج يطلب فعلة للعمل في ك عن صاحب الكرم الذي هلافي مث يسوع يقولكما 
حتى نسان خبز يومه ال تكفي اإلوهذه الكمية من القمح  ،(2:20 مت" )في اليوم الفعلة على دينار

 .طعم معه زوجته وأوالده، وهذا يعني شدة الصعوبةيأكل وي  

م ل قإنه سمع  يوحنا ثم يقول     زيت والخمر فال ال وأما" : للجالس على الفرس األسودال  ائالح 
 ما" :سفر نشيد األنشاديرمز إلى المحبة اإلنسانية، كما ذ كر في " الخمر"ذلك أن ". تضرهما

، كما أن تحويل المسيح (10:4نش " )أحسن حبك  يا أختي العروس كم محبتك  أطيب من الخمر

(. 11-1:2يو )الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل يشير إلى محبة العروسين بعضهما لبعض 
قبل كل شيء هو جزء من عشاء اإلفخارستيا، فالخمر الذي استحال إلى الدم " الخمر"وكذلك ألن 

ا في المسكوب من المخلص يسوع المسيح سيشربه المسيحي على مر األيام قبل أن يشربه جديد  

منها  اشربوا :قائال   (لتالميذه) وشكر وأعطاهم الكأسأخذ "الذي المسيح  كوت هللا، كقول يسوعمل
وأقول لكم إني من اآلن ال أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم ... كلكم

يرمز إلى المحبة اإلنسانية، كما ذ كر  اأيض  " الزيت"و(. 30-24:21مت " )في ملكوت أبي اجديد  

م ك  دهن مهراق"في سفر نشيد األنشاد  نش " )العذارى لذلك أحب ت ك  . لرائحة أدهان ك  الطيبة اس 
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، فبعد أن مسح صموئيل النبي داود الروح القدسكما أنه عالمة المسحة الخارجية لحلول (. 3:1

" سر الميرون"كما في الكنيسة األرثوذكسية في (. 13:11صم 1)بالزيت حل روح الرب عليه 

سر "ي مواهبه، وكذلك فالممسوح بزيت الميرون بعد معموديته يحل عليه الروح القدس وينال 
لحلول الروح القدس عليه من أجل شفاء المرضى الذين  اى على الزيت طلب  ي صل  " مسحة المرضى

 .ي مسحون به

ث لكما يرمزان إلى المحبة اإلنسانية والرحمة،  امع   "الزيت"و" الخمر"و      عن يسوع في م 
كما  (.34:10 لو) الذي مسح بالزيت والخمر جروح الذي وقع بين اللصوص السامري الصالح

ا  "الزيت"و "الحنطة"و "الخمر"أن  ومن " :كقول الرب إلسرائيل هم عطية ع ظمى لإلنسان،مع 

أجل أنكم تسمعون هذه األحكام وتحفظون وتعملونها يحفظ لك الرب إلهك العهد واإلحسان اللذين 
" تكوزي وخمرك قمحكثمرة بطنك وثمرة أرضك  يباركويحبك ويباركك ويكثرك و. أقسم آلبائك

. ت فرح قلب اإلنسان اخمر  و. من األرض مأكال  ليخرج " :، وكقول داود النبي(13و12:4تث )

م ل فطلب .(15و14:103مز " )ي شدد قلب اإلنسان اوخبز  . ي شرق به وجهه اوزيت   من الراكب  الح 
إلى الموت  يشيرال  ،معه ميزان في يده عدم الضرر بالزيت والخمر على الفرس األسود الذي

ا بلج مسكون بإيمانهم بيسوع إلى أن شدة الجوع والضيق لن يكونا بملئهما، ذلك لئال يفقد المت وع 
 .هم، أما للمتهاونون فلحثهم على التوبةء  المسيح رجا

 

7-  ً  .هَلُمَّ : وَلَمَّا فَتَحَ ٱلْخَتْمَ ٱلرَّابِعَ، سَمِعْتُ صَوْتَ ٱلْحَيَوَانِ ٱلرَّابِعِ قَائاِل

إِذَا فَرَس  أَخْضَرُ، وَٱلَْْالِسُ عَلَيْهِ ٱسْمُهُ ٱلْمَوْتُ، فَنَظَرْتُ وَ  -8

وَٱلْهَاوِيَةُ تَتْبَعُهُ، وَأُعْطِيَا سُلْطَانًا عَلَى رُبْعِ ٱألَرْضِ أَنْ يَقْتاُلَ 

  .بِٱلسَّيْفِ وَٱلُْْوعِ وَٱلْمَوْتِ وَبِوُحُوشِ ٱألَرْضِ 
 

لف ت ح ( 4)في اآلية      م   ابع يوحنا لينظر األحداث الحاصلة،الر الحيواندعوة للختم الرابع، و الح 

  .(1)اآلية ذلك كما في  ،"هلم   :قائال   الرابعسمعت الحيوان  ،الرابعف تح الختم ولما " :بقول يوحنا
 ي فسر الوحيد الذي الفرس هو هذا ."فرس أخضر فإذا نظرتو" :يقول يوحنا( 2)في اآلية     

 هذا ألن إلى الوباء؛ر يشي" األخضر"اللون  ."الموت عليه اسمهوالراكب " :هقولب، اسمة يوحنا
والراكب عليه " :يوحنا قولي كما. لون اإلنسان المشرف على الموت أو المصاب بالوباء اللون هو

مقر "وهي  ،"ὁ ᾅδης"وردت في النص اليوناني  "الهاوية"، كلمة "تتبعه والهاوية ،الموت اسمه

 من أسباب لوباءاأن ذكر ي   حيث لعهد القديمفي اكما  ،الهاويةبالموت  قرني  يوحنا هنا  و ."الموتى
كأين " :يقول الربكما  لموت،باا مقترن  لوباء ا كما ي ذكر ،الموت باؤ  أين شوكتك يا  موتيا  أ و 

ايقول كما و ،(14:13هو ) "هاوية  .(12:14إر ) "أفنيهمأنا  والوبإ   والجوع   بالسيف  " :أيض 

 .هو من األشياء المميتة" الوباء"ألن  ؛ل بصورة عامةعم  ت  سهنا ي  " الموت"

 :قوله ".على ربع األرض اعطيا سلطان  أ  " :عليه جالسخضر والن الفرس األع قول يوحناي ثم    

 هذا أنومن هللا،  لهما ىن السلطان م عطأيشير إلى المبني للمجهول والذي تصريف ب ،"عطياأ  "
وهذا من لطف الرب  .النصف بل هو الربع فقط أنه لن يكون حتىو ،لن يكون كامال   سلطانال

كانوا  إن هم،قدرة تحملعلى جل اختبار المتمسكين باسمه، أذلك من و ،وحنوه ومحبته للبشر

في أيام الضيق واالضطهاد، وكذلك من  اأم أيض   فقط في أيام البحبوحة والسلم فقط يفعلون ذلك
أن ي قتال " هو على األرض هماسلطانوقوله أن . ا  لي   ق عليهم كيأجل توبة الخطاة بعدم التضي

ألنه " :، بقولهحزقيال النبي امن رؤي ىمستوح ،"بالسيف وبالجوع والموت وبوحوش األرض

 اوجوع   ان أرسلت أحكامي الرديئة األربعة على أورشليم سيف  إكما بالحري . هكذا قال السيد الرب
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التي  حزقيالالمذكورة في سفر  كام الرديئة األربعةحاأل (.21:14حز )" ووباء   ارديئ   اووحش  

هي نفس األربع ضربات " الجوع والوحوش الرديئة والوباءالسيف و"يرسلها الرب هي 

كر يوحنا بذ   ".الموت" مقرون ا" الوباء" اأيض   حزقيالفي سفر  نه، كما أ(2)المذكورة في اآلية 
 .جديدة رؤيا أن اآلية التالية تبدللفرس الرابع تنتهي الرؤية الخاصة باألفراس، وم

 

وَلَمَّا فَتَحَ الْخَتْمَ الْخَامِسَ، رَأَيْتُ تَحْتَ الْمَذْبَحِ نُفُوسَ الَّذِينَ قُتِلُوا   -9

 .مِنْ أَجْلِ كَلِمَةِ هللاِ، وَمِنْ أَجْلِ الشَّهَادَةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُمْ 

حَتَّى مَتَى أَيُّهَا السَّيِّدُ الْقُدُّوسُ : وَصَرَخُوا بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلِينَ  -11

 .وَالْحَقُّ، الَ تَقْضِي وَتَنْتَقِمُ لِدِمَائِنَا مِنَ السَّاكِنِينَ عَلَى األَرْضِ 

فَأُعْطُوا كُلُّ وَاحِدٍ ثِيَابًا بِيضًا، وَقِيلَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَرِيحُوا زَمَانًا  -11

عَبِيدُ رُفَقَاؤُهُمْ، وَإِخْوَتُهُمْ الْعَتِيدُونَ أَنْ يَسِيرًا أَيْضًا حَتَّى يَكْمَلَ الْ 

 .يُقْتَلُوا مِثْلَهُمْ 
 

ل ف ت ح( 8)في اآلية      م   ".تحت المذبحرأيت " :قول يوحناب جديدة توجد رؤياو ،الخامسلختم ل الح 
كما  ،الرؤيا في السماء غير المنظورة هذه وألن ؛"المذبح" في سفر الرؤيا ي ذكر ألول مرة هنا

ذ  الالمذبح "هو  المذبح ، فهذا(2:4رؤ ) ذ كر في  ؛ةتقدمالمذبح ذبائح وليس " رفع البخورل هبم 

، "الـ"أداة التعريف ف بعر  م   هنا "المذبح" كما أن .ال توجد ذبائح حيوانية في السماء ألن هناك
ذ  الالمذبح  وهو معروف، مذبح أنه يدل علىهذا و  خل قدس األقداسالموجود دا رفع البخورل هبم 

 مذبحتحت ال" :يقول يوحناهنا . فالمذبح هنا هو المذبح السماوي للبخور ،(3:2رؤ )المذكور في 

 (4:20رؤ)وفي  ،"ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم ،نفوس الذين ق تلوا من أجل كلمة هللا
 امقام   مذبحالأن  يوهذا يعن ،"نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة هللا"سي ذكر 

ن إيمكن القول لذا  .في سفر الرؤياهنا في العهد الجديد كله إال  يوجد هذا الو ،هؤالء نفوس على
 ؛هم التي أهرقوهاؤهي دما ،والموجودة تحت المذبح يسوعل شهادتهم من أجل لوانفوس الذين قت

 :كما ذ كر في سفر االويين حياة،ي عتبر الدم كحامل للنفس أو كحامل لل اأحيان   في العهد القديمن أل

كما  د العهد القديم بين النفس والدم،ح  و  ي   أخرى اوأحيان   ،(1:14 ال" )ألن نفس الجسد في الدم"
 تث) "مع اللحم أكل النفس  فال ت  . حترزوا أن تأكلوا الدم ألن الدم هو النفسا" :ذ كر في سفر التثنية

 من أجل ، أي"كلمة هللا من أجل"شهدوا ست  ا ى الذينيشير إل سفر الرؤيافإن  مما سبق(. 23:12

الشهادة التي كانوا يحملونها ويبشرون بها  ، أي"من أجل الشهادة كانت عندهم" اأيض  و ،المسيح
تحت والمعترفين والقديسين  الشهداءعن أن نفوس  ،(8)الصورة الموجودة في اآلية  .باسمه

"الدياميس"مستعارة من ، المذبح
(50)

. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تحت القبور الموجودة في سراديب، في القرون األولى للمسيحية كان القداس اإللهي يقام في الدياميس (50)

 م عليهتتم الذي قدسمالمذبح الي شي د  األرثوذكسية في الكنيسةو .القديسينو ور الشهداءعلى قب ،األرض في روما

 ثم يكرسه القديسينعلى رفات الشهداء  ،الدموية ، أي الذبيحة المقدسة غير(سر الشكر) اإلفخارستيا اإللهية

 :بحسب القديس ديونيسيوس اآلريوباغي .يقدسهي الذرئيس الكهنة بالميرون الذي يحمل نعمة هللا  (يمسحه)

القديسين التي توضع  ورفاة. «سر الحضور الحسي للمسيح ، إنهنه يد المسيحإ ،هذا الميرون ي دخل يسوع»

، المسيح ا مع أسرارتجانس   ا بتكريسه، وال يوجد شيء أكثرا شديد  مرتبطة ارتباط  ( المائدة المقدسة)تحت المذبح 

عليها  وضعيلهذا السبب تكون رفاة الشهداء تحت الصينية المقدسة التي  ،من الشهداء ،كرالميرون وسر الش

 .المذبح هو البداية التي منها يبدأ كل طقس مقدس، واألساس والجذر لكل األسرارو. خبز التقدمة
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رؤ )ذكر في  كما ،هللا اآلب إلى يشير ،"أيها السيد القدوس والحق" :قولهم( 10)في اآلية     

تقضي تعاقب ال ... حتى متى :قائلين صرخوا بصوت عظيم" :عن هؤالء يوحنا قوليو .(4:3

وأجسادهم ونفوسهم تصرخ  همءكأن دماو هذا يظهر في قوله ،"لدمائنا من الساكنين على األرض
ا عدالة هللا ة  طالب ،صرارإعظيم، أي بشدة و من األرض بصوتٍ   ،همعقابب مضطهديهممن  سريع 

في النص  وردت ،"بعاق  ت  "كلمة  .بيان حال أرواح الموتى بين الموت والقيامة به دوقصمليس الو

ألن هللا يجازي بعدل كل  ؛"ل هللاعد" أي ،"عقاب هللا" بها المقصودو، "ἐκδικεῖς" اليوناني
ا تحملوه من أجل شهادتهم بعدل عم   بالثواب واألبرار والقديسين فيجازي الشهداء ،حسب أعماله

 .ب بعدل عما فعلوه من أعمال مضادة لهاعقبال ي األشراريجازوله، 

بتصريف " عط واأ  " :قوله ."ابيض   اكل واحد منهم ثياب   واعط  فأ  " :يوحنا قولي( 11)في اآلية     
 كما تشير إلى طهارتهم، "الثياب البيضاء"و .أن الذي أ عطاهم هو هللا المبني للمجهول، بمعنى

 أن هللابمعنى ، المبني للمجهولبتصريف  اهو أيض  " قيل لهمو" :قولهو(. 5و4:3رؤ )ذكر في 

 سي حققه هللا والن ما طلبوه ألى إ وهذا يشير. "ايسير   اأن يستريحوا زمان  " :الذي قال لهم هو اآلب
، الذي ال نهاية له اآلتي لدهرل ، وللداللة على قصر زمان الحياة ولو طالت بالنسبةد من حدوثهب  

، وهو متمهل ا وليال  أفال ينصف هللا مختاريه، الصارخين إليه نهار  ": رب يسوعذلك كما يقول ال
 (.2و  4:12لو ) "اإنه ينصفهم سريع  : أقول لكم. عليهم

م ل رفقاؤهم وإخوتهم أيض  " :ل لهماق ثم يقول يوحنا أن هللا اآلب     ا العتيدون أن ي قتلوا حتى ي ك 

لن يكون إال بعد  الساكنين على األرض م بعقابهبطلويعني أن  .هذا الهوت رؤيوي، و"مثلهم
ن أن ي قتلوا مثلهميالعتيد ،أعضاء الكنيسة ،هم وإخوتهمئكمال رفقا

(51)
بمؤمنيها  لهذا على الكنيسة ،

العهد القديم  وقديسو شهداءوالقديسون هم  شهداءهؤالء ال. السماوي ن تصبر حتى على الصعيدأ

 :، كما يقول بولس الرسولق على اآلخرصد  لى أحد الفريقين ي  ق عصد  ي   الذي ألن ،العهد الجديدو
إذ سبق هللا فنظر لنا شيء أفضل لكي ال . ا لهم بااليمان لم ينالوا الموعدفهؤالء كلهم مشهود  "

لوا بدوننا م   نهمأ يعني ن القديسين لم يتمجدوا بعد، بلأإال أن هذا ال يعني  (.40و 38:11 عب" )ي ك 

 .مام المجدلم يتمتعوا بعد بت
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ففي القرون الثالثة  ؛ا بالزواجخاص   االهوت   ونكثيرالعلى المفهوم الخاص بكمال أعضاء الكنيسة بنى  (51) 

ل ب أطفاال  ن اإلأؤي األولى ر   ع في المجيء ن وبهذا ي س ر  وكثر المسيحيين وبالتالي يمسيحي نجاب بالزواج ي ج 

أما من بعد . «ن الزواج المسيحي هو أب القديسين في الكنيسةإ» :لوقيوالقديس غريغوريوس النزينزي  .الثاني

 سقط مقولة القديسوالذي لم ي  ، المفهوم األحدث فإن ،لفكر الكنسينضج ا ببسب ،الميالدي القرن الثالث

ألن النهاية لن تأتي  ،تاقترباالالنهاية  تبدأ ر باإلنجيل وك رز بكلمة هللانه كلما ب ش  أغريغوريوس النزينزي، هو 

لم أجمع واكرزوا اعإذهبوا إلى ال" :على قول الرب يسوع المسيح لتالميذه، في العالم كله ز باإلنجيلإن لم ي كر  

نشر كلمة اإلنجيل لل مالك الرب ونزسوف ي ذكر ( 1:14رؤ )في  (.15:11 مت" )باإلنجيل للخليقة كلها

ل ألن من يقبل الكلمة ي قب   ؛خروية أبديةوالتبشير باإلنجيل في العالم له أهمية أ  . يستحضر معه النهايةبالتالي و

 "εσχατολογία" اليونانيةب" خرويةأ  "كلمة  .ملكوتالملكوت إليه ومن يرفض الكلمة ي رفض من ال

وكنيستنا . أخروية سفر الرؤيا تعني ما هو متعلق بالعالم اآلتي وبمصير اإلنسان ما بعد الموتو(. اإسخاتولوجي)

، وهذه أ خروية ألن الملكوت أتى على األرض بتجسد يسوع المسيح ؛فتتحتاألرثوذكسية تؤمن بأن النهاية ا

هذا هو مدخل سفر الرؤيا الذي و .، وهذه أ خروية مستقبليةالملكوت سيكتمل أو سيتحقق في السماء وأن محققة،

 .المدخل ، أنظرهدفه الحياة مع يسوع المسيح
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وَنَظَرْتُ لَمَّا فَتَحَ الْخَتْمَ السَّادِسَ، وَإِذَا زَلْزَلَة  عَظِيمَة  حَدَثَتْ،  -12

 .حٍ مِنْ شَعْرٍ، وَالْقَمَرُ صَارَ كَالدَّمِ وَالشَّمْسُ صَارَتْ سَوْدَاءَ كَمِسْ 

وَنُُْومُ السَّمَاءِ سَقَطَتْ إِلَى األَرْضِ كَمَا تَطْرَحُ شََْرَةُ التِّينِ  -13

 .سُقَاطَهَا إِذَا هَزَّتْهَا رِيح  عَظِيمَة  

ا مِنْ وَالسَّمَاءُ انْفَلَقَتْ كَدَرْجٍ مُلْتَفّ، وَكُلُّ جَبَل وَجَزِيرَةٍ تَزَحْزَحَ  -14

 .مَوْضِعِهِمَا
 

( 14و13و12)على البشر، أما هنا في اآليات  الضربات واقعة   تكان (2و1و4و2)في اآليات     
ل   فتح أن بعد م  التي في السماء  .وجد نوائب طبيعية ستصيب الطبيعة المخلوقةفتالسادس  الختم   الح 

 .والتي على األرض
م ل( 12)في اآلية       ثم". سادساللختم لما فتح اونظرت  " :بقول ويوحنا سادس،اللختم ل ف ت ح الح 

س ح من شعر والقمر صار كالدم وإذا" :يقول ". زلزلة عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء ك م 

تتحول ... يوم ظالم وقتام" :بقوله ،عن يوم الرب يوئيل النبي وهذه الصورة هنا مستوحاة من سفر
كما ذ كر في " يوم الدينونة"، هو "يوم الرب" .(31و2:2يؤ " )الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم

من العالمات السابقة للمجيء الثاني للمسيح، والتي ذكرها  هي وهذه العالمات (.10:1رؤ )

تظلم الشمس والقمر ال يعطي ": بقوله، و(4:24 مت" )زالزل في أماكن... تكون" :يسوع بقوله
 .(28:24 مت" )هءضو

من  اأيض   هي العالماتهذه  ".األرض إلى سقطتنجوم السماء و" :يوحنا يقول( 13)في اآلية     

والنجوم تسقط من السماء وقوات " :عالمات المجيء الثاني التي ذكرها يسوع المسيح، بقوله
كما أن  (.30و28:24 مت" )نسان في السماءتظهر عالمات ابن اإل وحينئذٍ . وات تتزعزعاالسم

ن كانوا يرتداد عن اإليمان بالرب يسوع المسيح، وسقوط مؤمنااليشير إلى كثرة  ،تساقط النجوم

 ايشير أيض   ،"ها إذا هزتها ريحكما ت طرح شجرة التين س قاط  " :قول يوحناو .ككواكب في الكنيسة
في الكتاب المقدس ترمز إلى الدينونة، كما " شجرة التين"ذلك أن  .عالمات المجيء الثانيإلى 

ص  . لث  وا الم  م  ل  ع  فمن شجرة التين ت  " :لهم لهبقو ،أوضح يسوع لتالميذه خ   امتى صار غصنها ر 

فاعلموا أنه قريب  متى رأيتم هذا كله اهكذا أنتم أيض  . وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب
 (.33و32:24 مت) "(نسان في السماءاإلتظهر عالمات ابن أن )على األبواب 

ج ملتفالسماء او" :يقول يوحنا (14)وفي اآلية      سفر  ، هذه الصورة مستوحاه"نفلقت كد ر 

جاوات وتلتف السماويفنى كل جند السم" :قول الرببإشعياء النبي   ؛(4:34إش " )وات كد ر 
ج الملتف" ج االسماء "صورة و(. ملفوفة)الكتب المكتوبة بشكل لفائف  وه ،"الد ر  نفلقت د ر 

يمة مبسوطة فوق العالم األرضي، كما جاء في نبسطت بصورة خا وقد ر السماءو  ص  ، ت  "ملتف

ل د  وفصل بين المياه التي تحت الج  " :سفر التكوين وسمى ... دل  د والمياه التي فوق الج  ل  فعمل هللا الج 

عند اليهود  تعني وهي ،(هين  ك  ش  " )שכינה"، بالعبرية "الخيمة" (.2و4:1تك " )د سماءل  هللا الج  

جبل وكل " :قولهو (.2:4رؤ )ترمز إلى عظمة هللا وسكينته فسيحيين بالنسبة للمأما  حضور هللا،

قول يوحنا إن . باقي الكوارث الطبيعية على األرضيشير إلى  ،"وجزيرة تزحزحا من موضعهما

 كو1" )أن هيئة هذا العالم تزول" :كقول بولس الرسول ، هوة السماء واألرضر هيئي  تغ عن
تصير كال شيء مع األرض ( السماء)أنها » :ترتليانوس ل العالمةوقي في هذا القول .(31:4

التي أصابت  الضربات هذه .«نفسها التي خلقت معها في البدء إذ قيل السماء واألرض تزوالن

، (14-12)وصف لها في اآليات  المذكورفي السماء المنظورة وعلى األرض  الواقعة الطبيعة،
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في كل مرة تمر و ،نزل بنفس الترتيب المذكورلن تغير أنها نسان خالل كل عمر اإلهي حادثة 

 .شخص تقترب النهاية له أي فيها تجربة من هذه التجارب على
 

وَمُلُوكُ األَرْضِ وَالْعُظَمَاءُ وَاألَغْنِيَاءُ وَاألُمَرَاءُ وَاألَقْوِيَاءُ وَكُلُّ عَبْدٍ  -15

 .صُخُورِ الِْْبَالِ وَكُلُّ حُرّ، أَخْفَوْا أَنْفُسَهُمْ فِي الْمَغَايِرِ وَفِي 

اسْقُطِي عَلَيْنَا وَأَخْفِينَا عَنْ وَجْهِ : وَهُمْ يَقُولُونَ لِلِْْبَالِ وَالصُّخُورِ  -16

 .حَمَلِ عَرْشِ وَعَنْ غَضَبِ الْ الَْْالِسِ عَلَى الْ 

 .وَمَنْ يَسْتَطِيعُ الْوُقُوفَ . ألَنَّهُ قَدْ جَاءَ يَوْمُ غَضَبِهِ الْعَظِيمُ  -17
 

الضربات الواقعة على  ي ذكر المنظورة السماءفي ذ كر الضربات الواقعة على األرض وبعد     
ملوك األرض والعظماء " :يوحنا يقول( 15)في اآلية . (14و11و15)في اآليات  البشر

وفي اآلية  ،"في المغاور وفي صخور الجبالأخفوا أنفسهم األمراء وكل عبد وحر، واألغنياء و

ل اقذلك كما و ."خفيناأوسقطي علينا اخور وهم يقولون للجبال والص" :بقوله ،ن حالهمبي  ي  ( 11)
طوبى للعواقر والبطون التي : ألنه هوذا أيام تأتي يقولون فيها" :وهو ذاهب إلى الجلجثة ،يسوع

لوقا ) "غطينا ولآلكام ،اسقطي علينا: حينئذ يبتدئون يقولون للجبال. لم تلد والثدي التي لم ترضع

عن وجه  الجالس على العرش وعن خفينا أو" :(11)في اآلية  ثم يقول هؤالء .(30و28:23
م ل غضبه العظيم فمن يستطيع  قد جاء يوم" :(14)، ألنه كما يقولون في اآلية "غضب الح 

ا يشير هنا قولهم هذا ،"الوقوف لا"و ،هو هللا اآلب" الجالس على العرش". إلى الدينونة أيض  م  " لح 

ا، بل قد أعطى كل ألن اآلب ال يدين أحد  " :كقول يسوع المسيح ،ي سيدينهمهو المسيح، الذ
 .(22:5يو " )لالبنالدينونة 

اليوم العظيم " :قولي( 14:11رؤ )في و ،"العظيم يوم غضبه" :يقول يوحنا (14)وفي اآلية     

وهو مستوحى من العهد  ،هو يوم أخروي يدل على الدينونة األخيرة العادلة هذا اليوم ."يوم هللا
بائسي األرض  طلبوا الرب يا جميعا. بل أن يأتي عليكم يوم سخط الربق" :القديم، بقول الرب

صف " )لعلكم ت سترون في يوم سخط الرب. طلبوا التواضعا. طلبوا البرا. الذين فعلوا حكمه
على دينونة هللا العادلة،  داللة  " يوم الغضب"كما أن بولس الرسول استخدم عبارة (. 3و2:2

يوم "(. 5:2رو " )في يوم الغضب واستعالن دينونة هللا العادلة اتذخر لنفسك غضب  " :بقوله

م ل"ـخاص ب هو فر الرؤياوفي س ،هللا اآلب ،"ه  و  ه  ي  "خاص بـ هو صفنيا عند "الغضب ، "الح 
 كذلك ييي ح أن اآلبكما  ؛ ألناالبن -وهللا الكلمة وهذا يشير إلى مساواة هللا اآلب ،يسوع المسيح

ا، كما أن  آلبنا ي يكما أن اآلب يقيم األموات وي ح" :قول يسوعك ،آلبنااآلب أعطى الدينونة أيض 

لكي . بل قد أعطى كل الدينونة لالبن ايدين أحد   ألن اآلب ال. ي م ن يشاءيي ح اكذلك االبن أيض  
-21:5يو " )من ال ي كرم االبن ال ي كرم اآلب الذي أرسله. ي كرم الجميع االبن كما ي كرمون اآلب

 .وهذا يدحض قول شهود يهوه بأن االبن أقل من اآلب، وهو مخلوق تجسد في الزمان(. 23

ن  لم ي بد  "يوم غضبه العظيم"ينونة، ففي المجيء الثاني للرب يسوع المسيح للد     هلل  اخوف   ، م 
ياه خالل انكاره والعمل بوصإا وعدم وإله   ااآلب بتأكيد إيمانه بيسوع المسيح، باالعتراف به رب   

م  . حياته، فعليه أن يواجه دينونة هللا العادلة ل بالنسبة لهم هو أما المؤمنون به فلن يخافوا ألن الح 

غير أن هذا ال يعني أن أعضاء الكنيسة . ة، التي هي ملكوت السماواتأمكافال نالمخلص وسينالو
دين ألنه ليس أحد في الكنيسة هد  م   اسوف يكونوا آمنين خالل التاريخ، بل سوف يكونوا هم أيض  

ن  ق  ال يعني أن  كما. الضربات الحاصلةمن  اآمن   أن يظل عامال   هبل علي ،البشارة خلص لب  م 

 .في كل لحظة من حياتهنفسه  اوحافظ  

http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/search/cross_reference.asp?yoyo=43005022&soso=12
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
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 األصحاح السابع
 

أَيْتُ أَرْبَعَةَ مَالَئِكَةٍ وَاقِفِينَ عَلَى أَرْبَعِ زَوَايَا األَرْضِ، وَبَعْدَ هذَا رَ -1

مُمْسِكِينَ أَرْبَعَ رِيَاحِ األَرْضِ لِكَيْ الَ تَهُبَّ رِيح  عَلَى األَرْضِ، وَالَ 

 .عَلَى الْبَحْرِ، وَالَ عَلَى شََْرَةٍ مَا
 

ل لبعد ف ،معترض ، أو أصحاحهو فترة فاصلة هذا األصحاح     م  في  لختم السادستح الح 

م ل وقبل فتح األصحاح السادس  .في األصحاح الثامن للختم السابع الح 
الضربات  التي هي ،تةم الساختنهاية أحداث األ ، أي بعد"وبعد هذا" :يقول يوحنا (1)في اآلية     

يت أربعة رأ" :يقول يوحناثم  .جديدة اإلى رؤي توجدهنا  التي على األرض وفي السماء المنظورة،

لكي ال تهب ريح على  أربع رياح األرض ممسكين زوايا األرض مالئكة واقفين على أربع
بشكل  مالئكة واقفين، في هذه الصورة تكون ال"وال على شجرة ما ،وال على البحر ،األرض

قيل أن ( 4:4رؤ )في  من هللا لتضبط العالم إلى الكمال؛ ألنلة رس  أن المالئكة م   يعنيهذا و ،مربع

، كما سالملل ه هوهبوب وعدم هبوب الريح هو للعقاب لعهد القديمافي  .المربع يرمز إلى الكمال
 وكما يقول ،(2:4دا " )وإذ بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير" :دانيال النبي يقول

عة أطراف جلب على عيالم أربع رياح من أربأو... هكذا قال رب الجنود": في رؤياه رميا النبيإ

فترة  ، وهيفترة سالم هنا هي سكونالفترة . (34:48إر ) "السماء وأذريهم لكل هذه الرياح
 .ألنه بعد ذلك سيكون عقاب من هللا على األرض ،(14:1رؤ ) "يوم غضبه العظيم"فاصلة قبل 

من معروفة  اأخذ صور  يبعد معاينته للرؤى  ألنه ؛خاصة نبوية ايوحنا عنده رؤيفي سفر الرؤيا 

 .وروح مسيحية عيد والدتها بصيغةٍ ويعيد صياغتها، بمعنى أدق ي العهد القديم
 

وَرَأَيْتُ مَالَكًا آخَرَ طَالِعًا مِنْ مَشْـرِقِ الشَّـمْسِ مَعَـهُ خَـتْمُ هللاِ  -2

الْحَيِّ، فَنَادَى بِصَوْتٍ عَظِيمٍ إِلَى الْمَالَئِكَةِ األَرْبَعَةِ، الَّذِينَ أُعْطُوا 

 .رُّوا األَرْضَ وَالْبَحْرَأَنْ يَضُ

3-  ً الَ تَضُرُّوا األَرْضَ وَالَ الْبَحْرَ وَالَ األَشَْْارَ، حَتَّى نَخْتِمَ عَبِيدَ : قَائِال

 .إِلهِنَا عَلَى جِبَاهِهِمْ
 

ربعة آخر غير األ امالك  أنه رأى بمعنى  ،"آخر امالك  ورأيت " :يقول يوحنا (2) اآليةفي     

، وهذا "معه ختم هللا الحي" :عن هذا المالك هنا يقول يوحناو. (1)في اآلية الذين رآهم  مالئكة

ه لويشير إلى أن ما سيق، "نادى بصوت عظيمف" :قول يوحنا .سلطان يشير إلى أن هذا المالك له
أما . (3) اآلية ، والذي سيتبي ن في(2:5رؤ )، كما ذ كر في بد من حدوثه الو هو شيء مهم المالك

صدور النور، وأن المشرق هو جهة مكان الفردوس ذلك من مشرق الشمس  لعاط الكأن هذا الم

لذلك في الكنائس األرثوذكسية  يكون  .(11:22رؤ " )كوكب الصبح المنير"كما أن المسيح هو 
مشرق الشمس يدل على رسالة الخالص  من المالكهذا  عوطل كما أن. الهيكل في اتجاه الشرق

 .التي يحملها معه



- 82 - 

 

أن  عطيوااليذين أ   ،المالئكة األربعةإلى  ...نادىف" :ن هذا المالكع (2) اآليةفي  يقول يوحنام ث    

ال تضروا األرض " :قائال  لهمنادى هذا المالك ن يقول إ (3) اآليةفي ، و"يضروا األرض والبحر

عبيد إلهنا ختم نحتى " :كما يقول هوو ،العمل الم وكل به ذلك حتى يتممو ،"وال البحر وال األشجار
 هيو" الخيتم"؛ ألن هيم خاصية هللاالختم بيأن الذين ي ختميون  يعني  هذا القول للمالك. "على جباههم

ل  "نه عالمة كما أ ،"خالص"عالمة  ولكن أسياس هللا الراسيخ قيد " :قول بولس الرسولما يك ؛"كت م 

يوليتجنب اإل. يعلم الرب الذين هم له. ثبت إذ له هذا الختم  تيميو2) "ي اسيم المسييحم  ثيم كيل مين ي س 
 ؛"عبييده" :قيول يوحنياب (1:1رؤ ) في ذكر مثله ،"عبيد إلهنا" :(3) اآليةفي  قول المالك (.18:2

هللا اليروح "ا عبيد كما أنهم أيض   (المسيح) "هللا االبن"عبيد و" هللا اآلب"هم عبيد إن هناك قيلكما و

عنييدما تكلييم عيين عالمييات  "هوختييارم"هييم  "عبيييده" أن وقييد أشييار يسييوع المسيييح إلييى ."القييدس
 فيرسل مالئكته . ا على سحاب السماء بقوة ومجد كثيرويبصرون ابن اإلنسان آتي  " :الدينونة، بقوله

 "السيماوات إليى أقصيائها اء  ببوق عظيم الصوت فيجمعيون مختارييه مين األربيع الريياح مين أقصي

 كيان هنياك فصيل بيين األقيانيم عبيد المسيح هيم عبييد الثيالوث األقيدس، وإالو ،(31و30:24مت )
 .الثالثة

 تورد" ختم هللا الحي" ، عبارة"ختم هللا الحيمعه " :ن هذا المالكيقول يوحنا ع (2) اآليةفي     
ختم نحتى " :يقول هذا المالك (3) اآليةفي و، "σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος" في النص اليوناني

ت م  ختمهذا ال ف شكلال ي عر   من سفر الرؤيا ."عبيد إلهنا على جباههم م)الذي سوف ي خ  س   به( ي و 

 في النص اليوناني ورد "ختم"االسم  ؛ ألنعلى جباههم واحد المثلث األقانيمال هللا عبيد
"σφραγίς"،  العبري الترجمة العربية للعهد القديم كما فيذلك  ،أنه ذ كر باسمة وليس بشكلهأي، 

وقال له . لالبس الكتان الذي دواة الكاتب على جنبهالرجل ا( الرب)فدعا " :حزقيال النبي قولب

م  عبر في وسط المدينة في وسط أورشليم االرب  س  ة( ختما) و  م  على جباه الرجال الذين يئنون  س 
 شكلهب ي عرف "ختمال" لكن .(4و 3:8حز " )ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطها

 :العربية الحرفية هي الذي ترجمتهو العبرية ،هتلغب يمالعهد القد في حزقيال النبي قولال هذا من

عبر في وسط اوقال له الرب . الرجل الالبس الكتان الذي دواة الكاتب على جنبه( الرب)فدعا "

م  المدينة في وسط أورشليم  س  على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون  (והתוית תו) تاو( ختما)و 

 في النص حزقيال القول من هذا .(4و 3:8حز )" طهاوس على كل الرجاسات المصنوعة في

بجدية ، آخر الحروف األ"تاف"ـلأو ا ،"تاو"حرف الـ وه، العالمة ، أيالختم يكون العبري

يكون قول الرب ف ".×"أو  "+"كان على أيام حزقيال النبي يكتب على رسمالذي  ،العبرية
م  " :هو بشكل الحرف (4و 3:8حز )في  حزقيال النبيل س  ، "تاو على جباه الرجال( ختما) و 

 ("+"أو ) "×" وهذا الشكل ."على جباه الرجال (+أو ) × (ختما) م  س  و  " :هو بشكل الرسمو
 قولكما  ،الصليب عالمةأنه  آباء الكنيسة األوائل فيه أىر وقد .الصليب شكل هو" تاو"ـلحرف ال

م  : يقول حزقيال"»: (م420)+ القديس إيرونيموس  على جباه الذين يئنون وال تقتل  اوت (ختما)س 

ليس أحد له عالمة الصليب على جبهته يمكن للشيطان أن يضربه، فإنه ال و ،أيا مما لهم السمة
في عظته في شرح سفر  يوحنا الذهبي الفمالقديس و .«يقدر أن يمحيها، إنما الخطية وحدها تقدر

بهذه الطريقة يكبح هللا كل . المة الصليبيدهن هللا مالمحكم ويختم عليها بع» :يقول إشعياء النبي

بالتطلع إلى عينيه العمى على التطلع إلى منظر كهذا، إذ ي صيب  جنون الشرير، فال يجسر إبليس
ختم به ي سي  ذالفختم الصليب هو  .«وجوهكم، ويكون كمن يتطلع إلى أشعة الشمس فيثب هارب ا

ل ك هلل الحيهو  ب من المسيحيين على جبهته، وكل مختوممنتخ   كل أما  .نيصوهو من المخل   ،م 

ألن هذا ال  ؛هو الصليب "تاو"، الـأو السمة ،لم يقبلوا بأن الختمف ،اليهود ، أي المعلمينالربابنة



- 88 - 

 

رؤ )كر في ، ذ  "تاو"الذي يبدء بحرف " ت ميم"ـلهو ا" تاو"الـ ،أو السمة ،ن الختمإقالوا و .يوافقهم

 .الحياةألن الذي يناله يربح قرعة  ؛(2:1

للميرون  وجد صورةت( 3 اآلية) وهنا في ،وجد صورة للمعموديةت ذ كر إنه (5و 4:3رؤ )في     
مد أي المسحة المقدسة ،"الختم" التي هي قواه  ،همواهبالروح القدس ولنوال  التي ي ختم بها الم ع 

. د في الجوهرللثالوث القدوس الواح اوالتي هي أيض   ،خلوقة وغير المنفصلة عن جوهرهمغير ال

م   الشخص   األسقف   مسحألنه في طقس المعمودية عندما ي على شكل الرشم يكون  د بالميرون،الم ع 
كل مسحة تتم في كما أن  .«ختم وموهبة الروح القدس» :ولقبها ي رشمهيرشمه  ومع كل صليب

لمقدس هي ت افالمسحة بالزي .على شكل صليبو باسم اآلب واالبن والروح القدس الكنيسة تكون

باسم اآلب و ألن الممسوح بالزيت المقدس ي رشم به على شكل صليب ؛ليست بركة بل هي ختم
رؤ )كما قيل في  ،الممسوح من هللاألنه  ،هو من المسحة" المسيح"اسم و .واالبن والروح القدس

بولس قول ب ،ا في أماكن أخرى في العهد الجديدلختم نجده أيض  لمعنى هذا الو. (2:3رؤ )و (1:1

وأعطى عربون  اختمنا أيض  الذي . هو هللا مسحناولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد " :الرسول
إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خالصكم الذي فيه " :قولهوب، (22و21:1 كو2" )في قلوبنا الروح

تمتم بروح الموعد القدوسإذ آمنتم  اأيض   ح هللا روحزنوا ال ت  " :قولهب كذلكو، (13:1 أف" )خ 
تمتم فالختم في الكتاب المقدس هو الصليب، صليب (. 30:4 أف" )ليوم الفداء القدوس الذي به خ 

ينال  المسيح إلهنا الواهب الحياة ومخلص جميع الذين يؤمنون به، وكل مسيحي يقبل المسحة

 .ايض  للشيطان أ املكوت بل ومحارب  الفي  امشارك  و اص  م خل   ال يصير فقط عربون الروح القدس
 

وَسَمِعْتُ عَدَدَ الْمَخْتُومِينَ مِئَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ أَلْفًا، مَخْتُومِينَ  -4

 .مِنْ كُلِّ سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

مِنْ سِـبْطِ رَأُوبِـينَ اثْنَـا . مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَخْتُومٍ -5

 .نْ سِبْطِ جَادَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَخْتُومٍمِ. عَشَرَ أَلْفَ مَخْتُومٍ

مِنْ سِـبْطِ نَفْتَـالِي اثْنَـا . مِنْ سِبْطِ أَشِيرَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَخْتُومٍ -6

 .مِنْ سِبْطِ مَنَسَّى اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَخْتُومٍ. عَشَرَ أَلْفَ مَخْتُومٍ

مِنْ سِبْطِ الَوِي اثْنَـا . مَخْتُومٍ مِنْ سِبْطِ شَمْعُونَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ -7

 .مِنْ سِبْطِ يَسَّاكَرَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَخْتُومٍ. عَشَرَ أَلْفَ مَخْتُومٍ

مِنْ سِبْطِ يُوسُفَ اثْنَا . مِنْ سِبْطِ زَبُولُونَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَخْتُومٍ -8

 .نَا عَشَرَ أَلْفَ مَخْتُومٍمِنْ سِبْطِ بِنْيَامِينَ اثْ. عَشَرَ أَلْفَ مَخْتُومٍ
 

يذكر  ويوحنا ،هو سفر رؤيوي الرؤيا سفر ألن ؛ي رمزيةهذه األرقام ه بأن من المهم التذكير    

 .الحقيقييننبياء األمثله مثل  فيه رؤياه بصور ورموز
فيي  يختلف عن تيرتيبهم ثني عشراال بني إسرائيل ترتيب أسباط (العهد الجديد)في سفر الرؤيا     

يب   هنيا ذ كيرقيد ف ،العهد القيديم يب ط وأسيقطأول  اوذ  ه يط ي  س  يب   س  يب  و انط د  س  يب  س  ماي  ر  ف يط أ  ط س 
(52)

وهيذا  ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بط هوفي العهد القديم أول  (52) فيي سيفر  هنيا أميا ،(4-1:1 خير)ا وذ  ه يوب والثاني ي  ق  ع  ألنه األكبر لي   ؛ينوب  أ  ر   س 

ب ط هوأول فقد ذ كر  الرؤيا يهنيا  كميا ذ كير. (5اآليية )ين وب يأ  والثياني ر   ألنه منه خرج يسوع المسييح اوذ  ه  ي   س  ط ب  س 

يب   ،(34-1:42 حيز)حصة فيي أرض إسيرائيل  له كنتالذي لم  الكهنوتي( 4اآلية ) يو  ال    ان اليذيط د  بيدال  مين س 

ب  لم ي  هنا  كما أنه .بسبب خطاياه فضاع( 31-1:12 قض)باع نفسه لعبادة األوثان   = م ألنه كاناي  ر  ف  ط أ  ذكر س 
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ب ه اإلنجيلي ئي؛ ألن يوحنايوحناالهوت  يا اإل  وذ  ه  ي   كاتب سفر الرؤيا ش   "ابين الهيالك"بيـي وط  ي  ر  خ  س 

ييب  ألنييه ميين ( 12:14يييو )  سييخريوطييهييوذا اإل   كمييا أن .ليين يييرث أحييد ملكييوت السييماوات انط د  س 

يل م يسيوع المسييح لليهيود ،"ابن الهالك"أو  ،"ابن المسيح الدجال"بالنسبة ليوحنا هو  س   .ألنيه هيو م 
ب  كما أنه   .ناط د  بحسب الالهوت اليهودي المسيح الدجال سيأتي من س 

ا إليى ا خراآلمالك ال نه سمعيقول إ (3)اآلية في      حتيى ... قيائال  : "بقوليه .لمالئكية األربعيةمتكلم 

عيدد المختيومين مئية وأربعية  وسيمعت" :يقيول (4)اآليية وهنا فيي  ،"ختم عبيد إلهنا على جباههمن
هيذا اب المقيدس هيو مجهيول، فيي الكتياليذي سيمعه  ميتكلمال أن هنا ي ظهير قوله هذا ،"األف   وأربعون

وتحدييد هللا اآلب (. 2 -4)وسيمعه فيي اآلييات  اليذي سيبق ،ميتكلم معيه هيو هللا اآلبيشير إلى أن ال

هييو حاصييل  (144000)د ن العييدإ :األول؛ لييه عييدة تفاسييير، "األف يي مئيية وأربعيية وأربعييون" للعييدد
يي (12000)ضييرب  يي (12)× ط ب  عييدد المختييومين ميين كييل س  اختيييار أمييا عيين  .عييدد األسييباط ،طب  س 

بط (12000) هيو  (1000)فيالرقم  ،ألن هذا الرقم هو رقم رميزي يشيير إليى أوالد هللا ؛من كل س 

يب   (12) لهيذا اختيار هللا ،يشير إلى ملكيية هللا للشييء أو للشيخص (12)كمال األعداد، والرقم  ا ط  س 
نييا مختلييف عيين ه ثنيييسييباط االاأل وألن ترتيييب .ا فييي العهييد الجديييدتلميييذ   (12)وفييي العهييد القييديم 

ثنيي عشير يرميز اال بنيي إسيرائيلأسيباط كيل  مين (144000)هذا التعيداد تريبهم في العهد القديم ف
 .إنه عدد بني إسرائيل  ،األسباط آدم ثم نسله حتىمن  إلى كمال شعب هللا

( 1000)الييرقم . (1000×12×12)هييو حاصييل ضييرب  (144000) ن هييذا الييرقمإ: الثييانيو    

كميا  .يرمز إلى الشيء الكثير ألنه أول العقود وأساسيها (10)الرقم و ،(10×10×10)عبارة عن 
اآلحيياد والعشييرات  ،عقييود األعييداد نييه يرمييز إلييى جميييعأليشييير إلييى السييماء  (1000)الييرقم أن 

يو .اأي أن الكل صار بالمسيح سماوي    ا يشير إلى الجمع الذي ال حصر له،وهذ .والمئات  رب قد ض 

 بعضيهماا إلى ولم ي ضاف (12×12) عشر االثني األسباط عدد عشر في ثنياال تالميذ المسيحعدد 
وهيذا يعنيي  .لم يضياف إليهميا ضرب فيهما يشير إلى السماء الذي (1000)الرقم  كما أن ،بالجمع

 بيل كيل مين آمين بيسيوع ،ينبالمسييح سيماوي واصيار إسيرائيل أسباطوتالميذ المسيح  أنه ليس فقط

، ومين اأي اليذين كيانوا مين األميم الوثنيية ثيم أصيبحوا يهيود   اليهيود اليدخالء،ا من وإله   ارب    المسيح
عيدد هيو  ،"ائة واألربعة واألربعون ألف  الم  " عدد كما أن .األمميين الوثنيين الذين صاروا مسيحيين

ي تيال ، كنيسية المسييحإسرائيل حسيب اليروح كل إسرائيل الجديد، ، إنهم"م ختاري هللا" المختومين

وهيذا يتضيح مين ترتييب األسيباط فيي اآلييات ، واألممييين مين آدم، شيعب هللا، اليهود جميعال جمعت
لهيم اسيمه "وهؤالء هيم اليذين  (.5:3رؤ )المذكور في  "سفر الحياة"، وهم المكتوبون في (2 -5)

ييالح  ) اآلييية )" روا ميين األرضشييت  االييذين "و ،(1:14اآلييية ) "ا علييى جبيياههمواسييم أبيييه مكتوب يي (لم 

 (.2:15رؤ " )ته وعدد اسمهم  س   علىصورته ووعلى الوحش  بين علىلاغال"و ،(3:14
ب  إن تعداد اال     وعدم ذكر  (ماي  ر  ف  أ  وان د  )سقاط بعض األسماء إأي  ،بهذا الشكلهنا  اط  ثني عشر س 

ككيل ولييس  الكنيسة ، أيسماء بنفس الترتيب الذي وردت في العهد القديم يعني إسرائيل الجديداأل

بيأن  ،وقد أوضح ذلك آباء الكنيسية. ة جديدة، كما سبق القول أعالهءألنه هنا توجد قرا ،ود فقطاليه
 برفضن أل ؛وحدها لكنيسةإلى انسب إنما هي صفة ت   ليس هو الشعب اليهودي" ل الحقيقيإسرائي"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يبييه ي  أاسيم  منيه كير بيدال  وذ   ،(30-25:12 مليو1)ا وكان في مقدمة عابدي األوثان وذ  ه  ا لي  مقاوم   ( 2اآليية ) فوس 

ذلك كيي ي حفيظ  ،(34-1:42 حز)كن له حصة في أرض إسرائيل توالذي لم ( 21:50 تك) الذي مات في مصر

ب   .ثني عشراال عدد األسباط  ميز ) "ابن الهالك" اسم أ عطي ،الذي سقط بسبب خطاياه ،انط د  وفي العهد القديم س 

يب  ، و(2:102 ثنيي اال بنيي إسيرائيلفترتييب أسيباط . انط د  بحسب الالهوت اليهودي المسيح الدجال سييأتي مين س 

 .حيمسي هو ترتيب الهوتي في سفر الرؤياعشر 
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تقبيل  التييإسرائيل الحقيقي هو إسرائيل الروحي أي الكنيسة ف .اليهود للمسيح وصلبه حملوا اللعنة

والوضيع االجتمياعي،  نتمياء العرقيي،الجميع بغض النظر عن الجينس، القوميية، الليون، اللغية، اال

بيوا إليى اذه: "ميا دعيى إلييه يسيوع المسييح، بقوليه لتالمييذه وهيذا ،(8:5رؤ )كميا سيبق القيول فيي 
ين  . نجيل للخليقة كلهياالعالم أجمع واكرزوا باإل ين  . آمين واعتميد يخليص م   مير" )ليم ييؤمن ييدان وم 

 (.11و15:11
 

نَظَرْتُ وَإِذَا جَمْع  كَثِير  لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَد  أَنْ يَعُدَّهُ، مِنْ  ،بَعْدَ هذَا -9

ةِ، وَاقِفُونَ أَمَامَ الْعَرْشِ كُلِّ األُمَمِ وَالْقَبَائِلِ وَالشُّعُوبِ وَاألَلْسِنَ

 .مُتَسَرْبِلِينَ بِثِيَابٍ بِيضٍ وَفِي أَيْدِيهِمْ سَعَفُ النَّخْلِ  ،حَمَلِلْاوَأَمَامَ 

الْخَالَصُ إلِلهِنَا الَْْالِسِ : وَهُمْ يَصْرُخُونَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلِينَ -11

 .حَمَلِلْلِوعَلَى الْعَرْشِ 
 

تحدييد ليذا كيان  فيهيا  وللبشير األرض عليىكانيت تتصيل بيأمور تحيدث ( 2 -1)اآليات السابقة     
( 14-8)أميا اآلييات التاليية  .إلى معرفة هللا التامة التي تحصر وتحيط بكل شيء يشير وهذا ،لعددل

نظرت وإذا " :(8)اآلية في  يوحنا قول، بلعددل تحديدلذا ليس فيها  فتتصل بأمور تحدث في السماء

إليى  يشيير وهيذا". المالئكية جمييعو" :(11)فيي اآليية قوليه بو ،"عدهستطع أحد أن يلم ي جمع كثير
 .التامة واإلحاطة الكاملة ى عليها المعرفةخف  ت   التي النظرة اإلنسانية

 ثيم .(4)اآليية فيي  عيدد المختيومين أن سيمع بعيد إنيه أي ،"ابعد هذ" :يوحنا قولي (8)في اآلية     

 ،واأللسنة والشعوب من كل األمم والقبائل عده،لم يستطع أحد أن ي وإذا جمع كثير نظرت " :قولي
ييلوأمييام ن أمييام العييرش يواقفييو م  هييم  د عييددهممحييد  الغييير  ن هييؤالءأ ،رأوا المفسييرين بعييض". الح 

، (8:1رؤ )الميذكورون فيي  "الذين ق تلوا من أجل كلمة هللا ومن أجل الشيهادة التيي كانيت عنيدهم"

 "ن بخييتم هللا الحيييين ألييف المختييوميواألربعيية واألربعيي ئييةالم  "ي هللا مختييار وأن هييؤالء هييم غييير
 ،خل صيينن مين الم  اال توجد مجموعت هذا القول غير مقبول ألنه نأغير  .(4)ن في اآلية يالمذكور

صيورة هيم ، (8:1رؤ )فيي  كيروذ  الذين و ،(8)في اآلية  المذكورون محدد عددهمالغير  فالشهداء
لمائة هم نفس ا محدد عددهمالالشهداء غير  بمعنى أن ،(4)في اآلية  المذكورون ثانية لمختاري هللا

 مسيتوياتبيين في سفر الرؤييا يوجيد دميج  ؛ ألنالمختومين بختم هللا الحي اواألربعة واألربعين ألف  

في اآلية  قول يوحنا .واحدلشيء  نتامختلف تانصور توجدهنا ووأشياء كثيرة مع بعضها،  وصور
يي نإ (8) اجمع  ييلوأمييام العييرش  واقفييون أمييام" ا كثييير  م  هللا اآلب  كييل ميين يشييير إلييى أن عييين، "الح 

م ل  إليى شييري" العيرش" ألن ؛ماعليهم وهم محفوظون منه ، اللذان هما والروح القدس واحد،والح 

 (.4:2رؤ )كما ذ كر في  ،هللا يرمز إلىه، أي لكوم   هسلطانو مجد هللا
 ثيياب"اليـ ."فيي أييديهم سيعف النخييلوبييض  بثييابمتسيربلين " :(8)فيي اآليية  قيول يوحنيايثم     

يا وتبريير ءتهموبيرا تهمرمز إليى طهياركما ت ،تشير إلى أجسادهم "يضب   إليى المعموديية هم، وأيض 

 دائمةٍ  أن سعف النخل في خضرةٍ ذلك  ،"في أيديهم سعف النخل" وعن أن .(5:3رؤ )ل في يكما ق
 مز) "وفي مشيب ناضر يثمرون... يق ي زهر كالنخلةد  الص  " :مرنمويرمز إلى الغلبة، كقول داود ال

الخيالص : قيائلين عظييم هيم يصيرخون بصيوتٍ و " :يوحنيا يقول (10)في اآلية و (.14و12: 81

ل م  يللآلب وهو ل يعني أن الخالصقولهم هذا . "إللهنا الجالس على العرش وللح  م  وهيو منهميا،  لح 
يلالخالص الذي لهم إنميا هيو ي   وأن م  ألنيه ال فضيل لهيم فييه، بيل يرجيع إليى  ؛نسيب إليى اآلب والح 

 .محبة اآلب ونعمة االبن وشركة الروح القدس
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 ألنيه ؛والالهوت (العبادة الجماعية) يتورجيالدمج بين كل من ال فيه يوجد (10و8) تينفي اآلي     

ب اليهيودي فيي موكيب يدخل الشيع حيث كان في االحتفال بالعيد ،يشير إلى ليتورجيا عيد األكواخ

ي ينحلو  الهيكل م   إلى كميا  ."هوشيعنا"اليذي فييه صيالة  (112)المزميور  ينرنمبأغصان النخيل وم 
دهم ييإليى أورشيليم بأغصيان النخييل وترد نه يشير إلى استقبال الشعب ليسوع المسيح عند دخوليهأ

ر غي يي، وت  "خلصيينانتضييرع إليييك أن ت" ا، تعنييي حرفي  يي"هوشييعنا" (.13:12 يييو" )هوشييعنا"للصييالة 

بعد معاينته فهو  خاصة نبوية احنا عنده رؤييوفي سفر الرؤيا . معناها مع األيام إلى هتاف انتصار
عييد والدتهيا بصييغة ويعييد صيياغتها، بمعنيى أدق ي معروفية مين العهيد القيديم اأخيذ صيور  يللرؤى 

 .وروح مسيحية
 

ــ -11 ــينَ حَ ــانُوا وَاقِفِ ــةِ كَ ــيُوخِ وَجَمِيــعُ الْمَالَئِكَ ــرْشِ، وَالشُّ وْلَ الْعَ

وَالْحَيَوَانَاتِ األَرْبَعَةِ، وَخَـرُّوا أَمَـامَ الْعَـرْشِ عَلَـى وُجُـوهِهِمْ 

 .وَسََْدُوا للهِ

الْبَرَكَـةُ وَالْمَْْـدُ وَالْحِكْمَـةُ وَالشُّـكْرُ وَالْكَرَامَـةُ  .آمِينَ: قَائِلِينَ -12

 .آمِينَ. أَبَدِ اآلبِدِينَوَالْقُدْرَةُ وَالْقُوَّةُ إلِلهِنَا إِلَى 
 

، وكما قيل (14-11:5رؤ )ذ كرا في ( 12و11)في اآليتين الصورة والتسبيح المذكوران     
ه هلل اآلب كونية من كل الخالئق( جماعية عبادة) ايوجد ليتورجيهذه الصورة  هناك الجالس  موج 

ربعة األ"و، المفدية لخليقةى االتي ترمز إل" لحيوانات األربعةا"و ،"المالئكة" من ،على العرش

ل صةأي  الكنيسة ككلالذين يمثلون " اشيخ  والعشرين  خ   .البشرية الم 
البركة والمجد والحكمة والشكر  .آمين: قائلين" :كل الخالئق عنيقول يوحنا ( 12)وفي اآلية     

 أن التسبيح إلى ، يشير"إللهنا" :هنا قولهم. "آمين. والكرامة والقدرة والقوة إللهنا إلى أبد اآلبدين

ا موجه   فالتسبيح كان( 12:5رؤ )أما في  ،والذي سجدوا له الجالس على العرش ،هللا اآلبا موجه  
م لاهللا اآلب الجالس على العرش و إلى كل من ، غير أنه ال تعارض أو اختالف بين لح 

رفة ع  م   ، كما هنا،كيةالسباعية الملو الجديدة التسبحةهذه  كلمات وكما قيل هناك إن. الصورتين
أو أي " شكر"أي  وأ" مجد" أي وأ" مجد"أو أي  "بركة" أنه ليس أي ، ذلك"ـلا"التعريف  بأداة

كان، وال يشترك فيهم آخر أي  يخصوا أي" قوة" أو أي" قدرة"أي  وأ" كرامة"أي  وأ" كرامة"

 :قولهم .لكمال والتمامألن الرقم سبعة يرمز إلى ا ؛هلل اآلب كمال صفات بل هي داللة على كان،
 .هلل اآلب سلطانال داللة على أن هوو ،(1:1رؤ )، ذ كر في "إلى أبد اآلبدين"
 

هؤُالَءِ الْمُتَسَرْبِلُونَ بِالثِّيَابِ : وَأجَابَ وَاحِد  مِنَ الشُّيُوخِ قَائِالً لِي -13

  .الْبِيضِ مَنْ هُمْ وَمِنْ أَيْنَ أَتَوْا

هؤُالَءِ هُمُ الَّذِينَ أَتَوْا : فَقَالَ لِي. دُ، أَنْتَ تَعْلَمُيَا سَيِّ: فَقُلْتُ لَهُ -14

دَمِ بِا ثِيَابَهُمْ هَمِنَ الضِّيقَةِ الْعَظِيمَةِ، وَقَدْ غَسَّلُوا ثِيَابَهُمْ وَبَيَّضُو

 .حَمَلِلْا
 

 يياببالثهيؤالء المتسيربلون : ليي ال  ئقيا حيد مين الشييوخوأجاب وا" :ايوحن يقول (13)في اآلية     

فيي ذ كيروا  "البيض بالثيابالمتسربلون "و ا،شيخ   نة والعشروربعاأل أحد هذا الشيخ هو ".يضالب  
ن  " :، بقوله لهيوحنا هذا الشيخ ثم يسأل هنا .(8)اآلية  يقيول  (14)في اآلية و ،"ومن أين أتوا هم م 
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هم الذين أتوا من الضيقة هؤالء " :ه لهلوقب فيجيبه هذا الشيخ". أنت تعلم ،يا سيد :فقلت له" :ايوحن

ضيطهادات المصياحبة لهيا، كميا المقصود بها أزمنية التجيارب واال ،"الضيقة العظيمة"". العظيمة

 :كقيول اليرب فيي سيفر دانييال النبيي ،"الشدة األخيرة"المقصود بها  كما أن ،(10:3رؤ )ذ كر في 
ألنيه يكيون حينئيذ " :عاليرب يسيو ، وكقول(1:12دا " )ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة"

  (.18:24 مت" )بتداء العالم إلى اآلن ولن يكونا ضيق عظيم لم يكن مثله منذ

ييلي  وب   ثيييابهمقيد غسييلوا و" :(14)فييي اآلييية  ايوحنيي هييذا الشييخ قييوليثيم      م  ليييس  ."ضيوها بييدم الح 
الغسل وكالهما البياض نتيجة ألن  ،اعمال  واحد   هما عملين بلأنهما  "التبيض"و "بالغسل"المراد 

ألن المعموديية هيي ميوت وقيامية ميع المسييح،  ؛وهو التبريير بالمعموديية ،يشير إلى عمل التقديس

ن حللهيم إوهذا هو المقصود بالقول  ،هراق دمه على الصليب تم الخالصإفبموت يسوع المسيح ب
ييلا م  هييذا لييى أن عو ،عملييوا بييإرادتهمأنهييم  علييى يييدل القييول هييذاكمييا أن  .بيضييت بغسييلها بييدم الح 

يتوقيف عليى حريية واختييار اإلنسيان فيي قبوليه  مين يسيوع المسييح امقدم للجمييع مجان يالالخالص 

وهيذا ييدل عليى معاضيدة  العاميل (. 1:1رؤ )كميا سيبق القيول فيي  أو رفضيه، والعمل عليى نواليه
قييق خرى في تحأاإللهي للعامل البشري من جهة، وانفتاح العامل البشري للعامل اإللهي من جهة 

ليى نيوال إ بسيعي اإلنسيان التبرير، والتبرير بالمعمودية هنا يوجد ؛ول اإلنسان على الخالصحص
  .ا الهوت وليتورجيايوجد أيض   (8)في اآلية كما  اآلية هذه في .الخالص

 

نَهَارًا وَلَيْالً فِي  هُونَدُبِعْيَوَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ هُمْ أَمَامَ عَرْشِ هللاِ،  -15

 .فَوْقَهُمْ كَالْخَيْمَةِ ، وَالَْْالِسُ عَلَى الْعَرْشِدَاسِهِقُدْسِ أَقْ

لَنْ يَُْوعُوا بَعْدُ، وَلَنْ يَعْطَشُوا بَعْدُ، وَالَ تَقَعُ عَلَيْهِمِ الشَّمْسُ  -16

 .وَالَ شَيْء  مِنَ الْحَرِّ

إِلَى  مْ الَّذِي فِي وَسَطِ الْعَرْشِ يَرْعَاهُمْ، وَيَقْتَادُهُ  لَ حَمَ الْ ألَنَّ  -17

 .ةٍ، وَيَمْسَحُ هللاُ كُلَّ دَمْعَةٍ مِنْ عُيُونِهِمْ ايَنَابِيعِ مَاءٍ حَيَ 
 

 ثيابهمغسلوا أي من أجل أنهم  ،"أمام عرش هللاهم  من أجل ذلك" :يقول الشيخ (15)في اآلية     

ل م   اليوناني في النص وردت" يعبدونه"كلمة  ،"ا وليال  يعبدونه نهار  ": ثم يقول. وبيضوها بدم الح 

"λατρεύουσιν αὐτῶ"، الدائمة المستديمة غير المنقطعة وتسبحتهم وهذا يشير إلى صالتهم 
وتسبحتهم هذه هي . يوجد نهار وال ليل في السماء ال نأل ؛وبالتالي لالبن وللروح القدس ،هلل اآلب

 ἐν" اليوناني في النص ورد، "قدس أقداسه في" هقول. (12)اآلية  فيالترنيمة الجديدة المذكورة 

τῶ ναῶ αὐτοῦ"،   كلمة"τῶ ναῶ " مشتقة من الكلمة"ὁ ναὸς " قدس "التي معناها بالعربية
ألنه  ،الدائم في حضرة هللا هميدل على وجود هذاقوله  (.2و1:11رؤ ) كما سي ذكر في "األقدس

 :(22:21رؤ ) مادي، كما يقول يوحنا عن أورشليم السماوية فيقدس أقدس في السماء ال يوجد 

افيها  ولم أر  "  سفر في يوحناألن  ؛ن وجود القديسين الدائم مع هللابي  الصورة هنا ت  ". قدس أقدس 
 .، ولكن صور التعبير عنه مختلفةاكثيرة ومن خاللها يتكلم الهوتي    اعطي صور  ي   الرؤيا

الجلوس على ألن  ؛، يشير إلى هللا اآلب"والجالس على العرش" :(15)الشيخ في اآلية  قول    

 :(4:18رؤ )ألن يوحنا يقول في و ،(2:4رؤ )، كما قيل في العرش هو ملمح أو سمة لمقام هللا
 ᾽σκηνώσει ἐπ" اليونانيفي النص  ورد ،"كالخيمة فوقهم" :قوله. "الجالس على العرشهلل "

αὐτούς"، اليونانية ب" الخيمة". "يظللهم كخيمة الشهادة"عنى ي"σκηνή "(skyny)عبرية ، وبال

ك ين ا" )שכינה" تشير  العهد القديم في "الخيمة"ألن  ؛الهوت عالٍ  يوجد لشيخل قولال هذا في .(ش 
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إلى لمعان أو مجد حضور هللا الساكن في وسط شعبه
(53)

 وهنا في سفر .(2:4رؤ )كما ذ كر في  ،

ضوها بدم وبي  ثيابهم غسلوا قديسيه، أي يسكن معهم، الذين على  الرؤيا هللا اآلب يظلل كالخيمة

م ل سماوي، ولكن في عربون منتظرة كل المجد  السحابة في مجدٍ فالكنيسة اآلن تعيش تحت  .الح 
حينئٍذ تظهر عالمة ابن " :هالذي يأتي بتحقق وعد ربها  يسوع المسيح في المجيء الثاني، بقول

مت " )د كثيرعلى سحاب السماء بقوة ومج اويبصرون ابن اإلنسان آتي  ... اإلنسان في السماء

30:24.) 
وال تقع عليهم الشمس  ،ولن يعطشوا بعد ،لن يجوعوا بعد" :نهميقول الشيخ ع( 11)وفي اآلية     

ا ه كما يقولنأل ؛"وال شيء من الحر  هيذا القيول. "الجالس على العرش كالخيمية فيوقهم" :هنا أيض 

ال يجوعيون " :قيول اليرب، بمستوحى من تحرير الرب للشعب اإلسيرائيلي مين السيبي البيابلي هنا
" الجوع"هنا المصاعب المذكورة فهذه  ؛(10:48إش ) "وال يعطشون وال يضرهم حر وال شمس

بريية  ، هيي نفيس المصياعب التيي قابلهيا الشيعب اإلسيرائيلي فيي"الحر"و" الشمس"و" العطش"و

كير فيي كميا ذ   سيناء بعد خروجهم من مصر والتي حفظهم الرب منها ألن السيحابة كانيت تظللهيم،
فيي سييفر  أن غيير (.34:10 عييد" )رتحيالهماا فيي وكانيت سييحابة اليرب علييهم نهييار  " :سيفر العيدد

أي  ،شييير إلييى المعنييى الميياديتال  السييماء علييى القديسييين فييي ليين تقييع التييي هييذه المصيياعب الرؤيييا
 .االخيرات الروحية التي سينالونه الروحي، أي تشير إلى إلى المعنى ترمز بل ،الخيرات المادية

 :يقييول( 14)، وفييي اآلييية "جييالس علييى العييرشال" :ن هللا اآلبالشيييخ عيي يقييول( 15)فييي اآلييية     

م ل ألن" يا المسييح يسيوع وهيذا ي بيي ن أن ."الذي في وسيط العيرش الح  يا قائم  فيي مجيد أبييه، هللا  دائم 
يلعيقوليه و .رئاسته وربوبيتهفي اآلب، و م  ، "ةاع مياء حييويقتيادهم إليى ينيابي ،يرعياهم" :هنيا ن الح 

إش " )ألن الذي يرحمهم يهديهم إلى ينابيع المياه ييوردهم: "مستوحى من نبوة إشعياء النبي، بقوله

 ،إلى ينابيع الميياه ييوردهموكما في سفر إشعياء النبي أن هللا اآلب هو الذي يهدي شعبه  .(10:48
ل، المسيح يسوع، هيو الراعيي اليذي يقيود قديسييه إليى هنا أيض   م  ، معطيهيا ينيابيع الحيياة وهيوا الح 

الشيعب اإلسيرائيلي اليذي  عندما عطيشكما أنه . وهذا يبي ن مساواة االبن لآلب في الكرامة والعمل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرب  ؛ ألنصورة عن الحرية والخروج من بيت العبودية ، كما أنهاه  و  ه  ي   كانت مركز عبادة "الخيمة"( 53)

( يا موسى) نظرا": كما أراه بقوله له أن يعمل خيمة   من مصر وبني إسرائيل بعد خروجهموسى في البرية أمر 

مركز عبادة  الخيمة وكانت (.40:25 خر(" )سيناء)لك في الجبل فاصنع كل شيء بحسب المثال الذي أ ظهر 

ل في ترحالهم وعند توقفهم ت نصب مرة أخرىائيل هلل قبل بناء هيكل سليمان، وبني إسر وقد . كانت ت فك وت حم 

يت  ، ألنه كان فيها تابوت العهد الذي يحوي داخله لوحي الناموس (21:32خر " )المسكن مسكن الشهادة"س م 

كما (. 41:28خر )شعبه  في وسط الرب سكننه كان فيها يأل ،(34:40 خر)" المسكن"كما سميت . لشهادةوا

ا  يت أيض  وكان  (.43و42:28خر ) بني إسرائيل ، ألنه كان فيها يجتمع هللا مع شعبه"خيمة االجتماع"س م 

تظلله، وفي الليل تستحيل إلى الشعب اليهودي في ترحاله حامال  الخيمة كانت تسير أمامه سحابة في النهار 

ك ين ه" )שכינה"العبرية ب "السحابة"و(. 32-35:40خر )عمود نار  الذي كان هللا حضور  تدل على هيو ،(ش 

" الرب المسكن ثم غطت السحابة الخيمة ومأل بهاء" كما ذ كر في سفر العدد ،يحل فوق شعبه في خيمة االجتماع

 شعبالكان يقود  الذي مجد هللاترمز إلى ، "السحابة"ـف(. 25:11 عد" )فنزل الرب في سحابة"، (34:40 خر)

هم لكن بعد استقرارهم وبناء هيكل سليمان في أورشليم وبسبب شر   .ويظللهم كالخيمة في البريةاإلسرائيلي 

بقطعهم عهدهم الذي قطعوه معه واتباعهم آللهة أخرى غريبة غادرت السحابة، أي مجد الرب،  ،خيانتهم هللو

كما رأى حزقيال  صعدت إلى السماء، اقدس األقداس إلى الدار الخارجية ثم تزحزحت إلى سور المدينة وأخير  

وهذا يشير إلى رفض الرب للشعب العبراني وانتهاء إسرائيل القديم بحسب  ،(10األصحاح )النبي في رؤياه 

تظللهم عندما تجلى يسوع المسيح على  نيرة   وبمجيء الرب يسوع المسيح بالجسد رأى تالميذه سحابة  . البنوة

الذي اتخذه من  ،نوره اإللهي بجسده اإلنساني احاجب   الرب الذي حل وحضر بمجده وجالله ألنه هو ،الجبل

 .العذراء مريم، والذي يحل على المؤمنين به الذين هم إسرائيل الجديد بحسب الروح
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 خير)فأخرجيت لهيم الصيخرة مياء  موسيى أن يضيرب الصيخرة أمير عبيده  ،الصحراء في هللا هقاد

المسييح  يسيوعف (.4:10 كيو1" )الصخرة كانت المسيحو" :بولس الرسول وكما يقول، (1و5:14

المياء " :، بقوليهفي حديثه مع المرأة السيامرية ، كما بي ن هو نفسه ذلكحيةالماء ال ينابيعهو معطي 
 وهيو ، وكيذلك(14:4 ييو" )بدييةينبيوع ينبيع إليى حيياة أ( اليذي يشيربهفي )الذي أعطيه يصير فيه 

مين آمين بيي كميا قيال . إن عطش أحد فليقبل إلي  ويشرب" :، بقولهفي عيد المظال م في الهيكليعل  

فيي اآليية  (.32و 34:4 ييو" )قيال هيذا عين اليروح القيدس. الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي  
من اآلب والم عطى بواسطة يسوع  الروح القدس (انبثاق) معناها فيضان ،"اةينابيع ماء حي" (14)

 بشيارته فيي اليذي ذكير اآلخيرين اإلنجيلييين الثالثية دون اإلنجيليي الوحييد مين ويوحنا هو. المسيح

وبسيبب ميا سيبق  .يسوع، وهذا من الالهوت اليوحنيائي الذي يعطيه" ةاماء الحي" رؤياال سفر فيو
إشيعياء  مين نبيوةمسيتوحى  قوليه هيذا. "ويمسح هللا كل دمعة مين عييونهم" :قولوقاله هذا الشيخ، ي

 (. 2:25إش " )ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه وينزع عار شعبه" :بقوله النبي

والصورة المذكورة ، "فوقهم الجالس على العرش كالخيمة" (15)اآلية صورة المذكورة في ال    
م ل( "14)اآلية في   واحدة؛ صورة ماه تانهاتان الصور ،"الذي في وسط العرش يرعاهم الح 

التي ستكون في خطر دائم في كل  ،"م جمل شعب هللا"أي  ككل، بمؤمنيها لكنيسةا صورة إنها
هللا  أمام ادائم   حاضرة نهاأو، ن خيمة هللا فوقهاأنه عليها أال تنسى أإال  ،زمان من كل الجوانب

م لو اآلب ن كان يقودها أناس إحتى و ،ومحفوظة بالروح القدس العامل فيها (8اآلية ) أمام الح 

أال تفقد  بمؤمنيها لكنيسةى الذلك عل .ال تقاد من البشر بل من هللا نفسه بمؤمنيها ألن الكنيسة ؛ع مي  
من هؤالء البشر الذين  كان ي صيبها من حروب روحية وإيمانية، أو قد مام إن كان الثقة واألمل

 في العمل، مكتوب ومختوم ، أي تصميم هللاألن مخطط هللا ؛بشرية   سة  نها ويرون فيها مؤس  ويسوس

. بمؤمنيها وهذه تعزية للكنيسة ،هو الحافظ لهاو هو وحده يعرف ما هو مخطط للكنيسةو عليه
، ولكن صور التعبير عنه اومن خاللها يتكلم الهوتي    كثيرة   اعطي صور  ي   الرؤيا سفر في يوحنا

 .مختلفة

أميام  ع حياة القديسين في السماء الذين يحيون بشكل دائمتبين بشكل رائ (14و11و15) اآليات    
وظيل هللا  خيالل الضييق ظليت مجتمعية   بمؤمنيهيا ن الكنيسيةأصحاح السابع رأينا من األ ابتداء  . هللا

ن أألنيه خيالل الكييوارث الكونيية بينميا العييالم يسيقط نجييد  اوهييذه صيورة نيادرة جييد    ،عليهيا ام حافظ ي

ي معية  تظيل مجت بمؤمنيهياالكنيسة  م  كتياب . ل صيالتها وعبادتهيا وحياتهيا، هيذه صيورة لكيل العيالمت ك 
 .سفر الرؤيا هو كتاب أمل ورجاء للمسيحيين

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



- 101 - 

 

 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح الثامن
 

حَدَثَ سُكُوت  فِي السَّمَاءِ نَحْوَ نِصْفِ  ،وَلَمَّا فَتَحَ الْخَتْمَ السَّابِعَ  -1

 .سَاعَةٍ 
 

ك التعليم ادرلفهم هدف سفر الرؤيا في جميع الصور المذكورة فيه يجب إ ؛ومن المهم التذكير
 .الصور إلى تجسيم معاني الوصولرسل، وليس من الضروري لم  ا

م لت  ف   (12:1رؤ )في      م ل (1)وهنا في اآلية  سادس،ال لختما ح الح  قول ب سابع،ال لختمل ف ت ح الح 

م ل فتحلما " :يوحنا هذا الختم يحوي سبعة مالئكة أ عطوا سبعة أبواق، ومع و ".سابعاللختم ا الح 
 ."حدث سكوت في السماء" :ثم يقول .، كما سي ذكر فيما بعدكوارثصوت كل بوق توجد 

المنظورة؛ ألن يوحنا في اآلية  السماءغير المنظورة وليس  السماء يه المذكورة هنا" السماء"

بعد أحداث  ،هنا ،"سكوت"ـهذا الو ."السبعة مالئكة الذين يقفون أمام هللاورأيت " :يقول( 2)
على  هو ،نوائب تصيب الطبيعة المخلوقةو اقعة على البشرمن ضربات و السادس صحاحاأل

ا قبل ظهور الرب، يكون دائم   ،"تالسكو"و .خيفةا لإلعالنات اآلتية العظيمة الم  ما استعداد   شكل

حب " )فاسكتي قدامه يا كل األرض. أما الرب ففي هيكل قدسه" :كما يقول حبقوق النبي في وحية
سكتوا يا كل البشر قدام الرب ا" :الرب كما يقولرب للحرب، ال ءيكون عند مجي وكذلك .(20:2

ن أ، يدل على "نحو نصف ساعة" وقول يوحنا (.13:2زك " )ألنه استيقظ من مسكن قدسه

هذه الفترة الزمنية  نأيدل على  نصف الزمان فقط، كمانحو  هو ليس كامل الزمان بل تالسكو
 .ستحدثلألحداث التي  يةتمهيدهي فترة 

 

أَيْتُ السَّبْعَةَ الْماَلَئِكَةَ الَّذِينَ يَقِفُونَ أَمَامَ هللاِ، وَقَدْ أُعْطُوا وَرَ  -2

 .سَبْعَةَ أَبْوَاق
 

 مالئكةلل عددال هذا. "السبعة مالئكة الذين يقفون أمام هللارأيت و" :يقول يوحنا( 2)في اآلية     

لمالك أحد المالئكة السبعة الوقوف أنا هو رافائيل ا" :المالك رافائيل بقول ،في سفر طوبيا ذ كر
 إلى هذا العدد يشيرغير أن  ،(4:1رؤ )في  ، والذين ذ كرت اسمائهم (15:12 طو" )أمام هللا

 ،"سبعة أبواق أ عطوا" :يوحنا هنا ثم يقول .ألن الرقم سبعة يرمز إلى الكمال كامل مالئكة هللا؛

إلى أن هللا هو الذي  يشير المقدس في الكتاب وهذا بتصريف المبني للمجهول "أعطوا" كلمة
رؤ ) أن اآلتي هو ملك الملوكيشير إلى  كما ،يشير إلى األخروية والدينونة ،"البوق"و. أعطاهم

عالن شامل لحرب إن حضور الرب سيكون بكامل قوته وأتشير إلى  ،"سبعة أبواق"الـ .(11:18

 ؛راعلى األرض والبحر واألنه كمالهاب ع أحكام هللاووبوق ىءنبت  كما  ،تباعهأروحية على إبليس و
 .أعاله ، كما قيلألن الرقم سبعة يرمز إلى الكمال
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وَجَاءَ ماَلَك  آخَرُ وَوَقَفَ عِنْدَ الْمَذْبَحِ، وَمَعَهُ مِبْخَرَة  مِنْ ذَهَبٍ،  -3

هِمْ وَأُعْطِيَ بَخُورًا كَثِيرًا لِكَيْ يُقَدِّمَهُ مَعَ صَلَوَاتِ الْقِدِّيسِينَ جَمِيعِ 

 .عَلَى مَذْبَحِ الذَّهَبِ الَّذِي أَمَامَ الْعَرْشِ 

فَصَعِدَ دُخَانُ الْبَخُورِ مَعَ صَلَوَاتِ الْقِدِّيسِينَ مِنْ يَدِ الْماَلَكِ أَمَامَ  -4

 .هللاِ 

ثُمَّ أَخَذَ الْماَلَكُ الْمِبْخَرَةَ وَمأَلَهَا مِنْ نَارِ الْمَذْبَحِ وَأَلْقَاهَا إِلَى  -5

 .، فَحَدَثَتْ أَصْوَات  وَرُعُود  وَبُرُوق  وَزَلْزَلَة  األَرْضِ 
 

هذا المالك هو غير المالئكة قوله يوضح أن  ."وجاء مالك آخر" :قول يوحناي( 3)في اآلية     

معرفة  هنا م عر ف" المذبح" ،"ووقف عند المذبح" :قولثم ي(. 2)السبعة الذين ذكروا في اآلية 
 :بقول يوحنا اآلية هذه ، وهو المذكور في نهايةه مذبح معروفأنعنى بم، "ـلا"التعريف  بأداة

ذ  ال المذبحهو المذبح وهذا  ."مذبح الذهب الذي أمام العرشعلى "  رفع البخورالخاص ب هبم 
 :المالكن ع من قول يوحنا هنا يتبي ن كماو ،(8:1رؤ )في  كما قيل الموجود داخل قدس األقداس

يقول عن كما  .(2:5رؤ ) ذ كرت في "مبخرةال"، "من ذهب خرةمب ومعه وقف عند المذبح"

يشير إلى  أن هللا هو الذي  الذيل هذا بتصريف المبني للجهو ،"اكثير   اأ عطي بخور  " :المالك
أمام ... صالة القديسينمه مع لكي يقد  ": ثم يقول يوحنا. (2:5رؤ )كر في ، ذ  "البخور" أعطاه،

صالة "و (.4:2رؤ )كما قيل في  ه،لكوم   هسلطانو د هللامج إلى شيري" العرش" ."العرش

" هللا ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم نفوس الذين ق تلوا من أجل كلمة" صالةهي  ،"القديسين
أيها  ،حتى متى" :، بقولهم(10:1رؤ ) التي ذ كرت في وصالتهم هذه هي طلبتهم ،(8:1رؤ )

 ."ائنا من الساكنين على األرضتقضي تعاقب لدمال  ،السيد القدوس والحق

، "فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد المالك أمام هللا" :قول يوحنا (4)اآلية في     
يقول  (5)اآلية وفي (. 2:140مز " )م صالتي كالبخور أمامكلتستق  " :كقول داود النبي هو

فحدثت أصوات  ،على األرض ااهألقوثم أخذ المالك المبخرة ومألها من نار المذبح " :يوحنا

، (10:1رؤ ) في صلوات القديسينعلى جواب  هي هنا الضرباتهذه  ."ورعود وبروق وزلزلة
على األرض ، أي طلباتهم، صلوات القديسين التي هيالمالك نار المذبح  ألقى أنه ما أن بمعنى

 .وق وزلزلةحدثت أصوات ورعود وبر، بأن األرض تقبوعو من هللا صلواتهم لتق ب   فللحال

، "اوأ عطي بخور  ... مبخرة ومعه عند المذبح (المالك) وقف" :(3)اآلية  في يوحنا إن قول    
يشبه طقس الخدمة في هيكل  ،"أخذ المالك المبخرة ومألها من نار المذبح" :(5)اآلية في وقوله 

قديم ترتيب خدمة الكهنة في ت ي ذكر( 24و21:40و 2 -1:30)سفر الخروج ي فف ؛أورشليم

ي ختار في ترتيب الخدمة  وكان .وسط قدس األقداس احيث كان مذبح البخور موضوع   ،البخور
يدخل قدس األقداس ويضع  والكاهن الذي تقع عليه القرعة بالقرعة الكاهن الذي يقدم البخور،

 أخرى مرة   قدس األقداسإلى  يدخلثم  الفحم الملتهب على مذبح البخور، ثم يخرج ويأتي بالبخور

 البخور أمام تابوت الشهادة يخرج الكاهن دخان البخور على الفحم الملتهب وعندما يصعد ويضع
وقد ذكر ترتيب هذه . هلل ن البخور أ صعد تقدمة  أمن في المحلة  ن باألبواق فيعلم كل  وق الالويو  ب  وي  

 ن  ه  فبينما هو ي ك  " :يوحنا المعمدان، بقوله بوأالخدمة لوقا اإلنجيلي في بشارته عن الكاهن زكريا 

 τὸν) دس أقداسق   القرعة أن يدخل إلى حسب عادة الكهنوت أصابته. في نوبة فرقته أمام هللا
ναὸν) مما (. 10-2:1لو " )وقت البخور اوكان كل جمهور الشعب يصلون خارج  . الرب ويبخر
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بين الليتورجيا و األرضي، بين عما كان يتم في هيكل أورشليم نه يوجد توازٍ أسبق ذكره نرى 

 .في السماء الحادثةو في هذه اآليةالمذكورة السماوية 
 

ثُمَّ إِنَّ السَّبْعَةَ الْماَلَئِكَةَ الَّذِينَ مَعَهُمُ السَّبْعَةُ األَبْوَاقُ تَهَيَّأُوا لِكَيْ  -6

 .يُبَوِّقُوا

مٍ، وَأُلْقِيَا إِلَى بِدَ فَبَوَّقَ الْماَلَكُ األَوَّلُ، فَحَدَثَ بَرَد  وَنَار  مَخْلُوطَانِ  -7

احْتَرَقَ ثُلْثُ األَشَْْارِ، وَاحْتَرَقَ و ،األَرْضِ  فَاحْتَرَقَ ثُلْثُ  .األَرْضِ 

 .كُلُّ عُشْبٍ أَخْضَرَ 
 

السبعة مالئكة الذين  ثم إن" :بقول يوحنا ،بواق السبعةخاصة باألالالرؤيا  توجد (1)في اآلية     
 .دادهم للنفخ في األبواق كل بدوره، وهذا يشير إلى استع"قواب و  معهم األبواق السبعة تهيأوا ألن ي  

 قيلكما  ،نه صوت أ خروي للدينونةأيسبق حضور الملك لقتال األعداء، كما  ،"صوت البوق"و

للعقاب خالل  ع العالم  ن هللا ي خض  أخر، يعني وعندما تتم األحداث الواحد تلو اآل(. 10:1رؤ ) في
للضربات ال يجب مراقبته ومتابعته للتنبؤ بالنهاية، و لرؤىل الترتيب المذكور إن .التاريخ للتأديب

دث واح هي ليست تواريخ متوالية بلألنها  ،ن يتم بهذا التسلسل المذكورأألنه ليس من الضرري 

 .متكررة تتضح على التوالي بمقتضى العناية اإللهية
مع و ".ولق المالك األثم ب و  " :ول يوحنابق ،مالئكة ضربات السبعة ىتبدأ أول( 4)اآلية  في    

د   فحدث" :يوحنا ولى على اليابسة، بقولالضربة األ ول تقعالبوق األ وألقيا  ،مخلوطان بدم ونار   ب ر 

د  ال" ات،الضربهذه ". األرض على لفرعون على  ضربات الرب منهي  ،"دم  ال"و" نار  ال"و" ب ر 
د "، ثم (20و18:4خر ) ذ كر أوال   "الدم" هد القديمفي الع ألن ،يد موسى ولكن بترتيب مختلف الب ر 

د(. "24-22:8خر " )والنار  :كما يقول إشعياء النبي يشير إلى شدة وقوة الرب وتأديبه، ،"الب ر 

د كنوء مهلكاهوذا شديد وقوي " تشير إلى شدة  ،"النار"و(. 2:22إش " )لسيد كانهيال الب ر 
ي اليوم المتقد كالتنور وكل المستكبرين وكل فاعلي الشر فهوذا يأت" :كما يقول الرب غضبه،

 (.1:4 مال" )ويحرقهم اليوم اآلتي قال رب الجنود ايكونون قش   
واحترق كل عشب  ،األشجار ثلث حترقوا األرض، حترق ثلثفا" :(4)اآلية  ثم يقول يوحنا    

 τὸ τρίτον τῆς γῆς" اليونانيفي النص  وردت" األرض ثلثحترق ا" عبارة". أخضر

κατεκάη." "وأكبر من الربع  (1:2رؤ ) يشير إلى العدد الكبير، لكنه أقل من النصف" الثلث
ويكون في كل األرض يقول " :، بقولهمستوحاة من سفر زكريا النبي" الثلث"صورة  .(2:1رؤ )

يا ما غير أنه في سفر الرؤ .(2:13 زك" )عان ويموتان والثلث يبقى فيهاقط  الرب أن الثلثين ي  

الثلث ي قطع والثلثان يبقيان، وهذا من محبة  هنا ، ألنهالنبي زكريا حدث عكس ما ذ كر في سفر
تشير إلى المتشامخين  ،"األشجار"و .التوبة يجلب معه ألن العقاب هنا للتأديب الذي ؛ورحمة هللا

ل وعلى كل على كل م تعظم وعا افإن لرب الجنود يوم  ": كما يقول إشعياء النبيوالمتكبرين، 

 (.13و12:2 إش" )وعلى كل أرز لبنان العالي المرتفع وعلى كل بلوط باشان. عم رتفع فيوض  
واآلن ... تليق بالتوبة اصنعوا أثمار  ا" :الخطاة باألشجار، بقوله لليهوده كما أن يسوع المسيح شب  

مت " )ى في الناررم  ع وت  قط  ت   اجيد   اوكل شجرة ال تصنع ثمر  . و ضعت الفأس على أصل الشجرة

أخذ يبعد معاينته للرؤى فهو  خاصة يوحنا عنده رؤية نبوية أنب من المهم التذكير (.2:3-10
 .وروح مسيحية عيد والدتها بصيغةٍ بمعنى أدق ي ويعيد صياغتها، معروفة من العهد القديم اصور  
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تَّقِدًا بِالنَّارِ أُلْقِيَ إِلَى ثُمَّ بَوَّقَ الْماَلَكُ الثَّانِي، فَكَأَنَّ جَباَلً عَظِيمًا مُ  -8

 .الْبَحْرِ، فَصَارَ ثُلْثُ الْبَحْرِ دَمًا

وَمَاتَ ثُلْثُ الْخاَلَئِقِ الَّتِي فِي الْبَحْرِ الَّتِي لَهَا حَيَاة ، وَأُهْلِكَ ثُلْثُ  -9

 .السُّفُنِ 
 

وهي  الضربة الثانية مع البوق الثانيو ".ق المالك الثانيثم ب و  " :يقول يوحنا (2)اآلية  في    

 مستوحاة الضربة هذه". بالنار أ لقي في البحر امتقد   افكأن جبال  عظيم  " :يوحنا على البحر، بقول
هأنذا عليك أيها الجبل " :الرب من جهة بابل المتشامخة المتكبرة قولب ،من سفر إرميا النبي

لى الصخور وأجعلك جبال  يقول الرب الم هلك كل األرض فأمد يدي عليك وأدحرجك ع. الم هلك

فمات : "يقول (8)اآلية  وفي ،"افصار ثلث البحر دم  " :هنا يوحنا ثم يقول(. 25:51 رإ" )ام حرق  
ضربات الرب لفرعون على يد  من ة، هيالضربهذه  ".التي لها حياة ثلث الخالئق التي في البحر

إلى عظم الكربة  هنا يشير وهذا. (21و 20:4 خر) ل المياه إلى دم وهالك ما فيهايتحوبموسى 
عند العبرانيين " البحر"نهم بالرب يسوع المسيح؛ ألن التي ستحل على المتقلبين كالبحر في إيما

 وقول يوحنا .ويوحنا ذو خلفية عبرية ،(1:13رؤ )يرمز إلى القوى المضادة هلل، كما سي ذكر في 

. ة الذين كالسفن المنتفخة أشرعتهاالمتكبرين في بحر الحيا إلى ، يشير"وأ هلك ثلث السفن" :هنا
 .(4)اآلية  كما في الثلث يوجد( 8و 2)في اآليتين 

 

ثُمَّ بَوَّقَ الْماَلَكُ الثَّالِثُ، فَسَقَطَ مِنَ السَّمَاءِ كَوْكَب  عَظِيم  مُتَّقِد   -11

 .سَقَطَ عَلَى ثُلْثِ األَنْهَارِ وَعَلَى يَنَابِيع الْمِيَاهِ وَ كَمِصْبَاحٍ، 

فَصَارَ ثُلْثُ الْمِيَاهِ أَفْسَنْتِينًا، . اسْمُ الْكَوْكَبِ يُدْعَى األَفْسَنْتِينُ وَ  -11

 .وَمَاتَ كَثِيرُونَ مِنَ النَّاسِ مِنَ الْمِيَاهِ ألَنَّهَا صَارَتْ مُرَّةً 
 

على  ةلثالضربة الثا لثمع البوق الثاو ".لثق المالك الثاثم ب و  " :يقول يوحنا (10)اآلية  في    
، قد كمصباحكوكب عظيم مت  من السماء  سقطف" :يوحناقول ب ،شرب البشراألنهار مصدر مياه 

 ،غير المنظورة السماء يه المذكورة هنا" السماء" ."ينابيع المياه نهار وعلىثلث األسقط على و

ناس اللذات الدنيوية التي يشتهي الو ،للنفوس المضطربة، ترمز "المياة"و .(1)اآلية  في كما ذ كر
قد مت  العظيم الكوكب " :قولهو .أن يرووا بها عطش أنفسهم بدال  من أن يرووه بماء الحياة

بال والعنف ب تسمي ،مركز قيادي ديني أو أدبي أو زمنيفي  إنسان يشير إلى لعله ،"كمصباح

ن تين ي دعى واسم الكوكب" :(11) اآلية في يقول هألن ؛رحمة ارج الد هسما "األفس نتين"". األف س 
لقم"  .نه سامأكان العبرانيون يعتقدون ، وذاقمم ر الو الرائحة ت عطريانبنبات  وهو ،"الع 

ن ت ينا"و يشير إلى أن من يبتعد ويترك هللا ويتكل على آلهة أخرى تتولد  في الكتاب المقدس" أل ف س 

اليوم  مرأة أو عشيرة أو سبط قلبهالئال يكون فيكم رجل أو : "فيه مرارة، كما يقول الرب
ا لئال يكون فيكم أصل يثمر علقم  . منصرف عن الرب إلهنا لكي يذهب ليعبد آلهة تلك األمم

ن ت ين او وإلى ما سيعانية البشر كوارث، البو ئبالنواب عقاب هللا إلى يشير كما (.12:28تث ) "أ ف س 

ن ت ين ا هأنذا أطعم هذا الشعب : هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل" :كقول الرب ،من شدة أ ف س 
وأسقيهم ماء العلقم، وأبددهم في أمم لم يعرفوها هم وال آباؤهم، وأطلق وراءهم السيف حتى 

 ."مات كثيرون من الناس" (11) اآلية لذلك يقول يوحنا في .(11و 15:8إر ) "أفنيهم

ن ت ين ا ر ثلثصاف" :(11) اآلية قول يوحنا فييثم      " الثلث"جد يو( 11و10)في اآليتين  ."أ ف س 
ا كانت  التي ،هو اسم عبري معناه مرارة "ةمار" ،"ةمار"ذكر بمياه ي   هنا ليوحنا قولال هذا .أيض 
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 ،(25-23:15 خر)شجرة بأمر من هللا  عود بعد ما طرح فيها موسى صارت عذبة  ثم  رةم  

كس واآلن في النهاية سوف يحدث الع .اإلسرائيلي ولم يموتوا في البريةوشرب منها الشعب 

مات "و ،صارت م رة   ة  كانت حلو ماالعكس فالمياه بعد حدث هنا ؛ ألنفالمياه الحلوة سوف تتمرر
ة من المياه كثيرون من الناس ر  الذي يعكس كلمة هللا  "ضد المسيح"ل ث  م  هذا و ".ألنها صارت م 

. دة لهالمضا كلمة يسوع المسيح تعكس األشياء غير أن ،بالمسيحمكنه من المؤمنين أليضل ما 

، ولكن اومن خاللها يتكلم الهوتي    كثيرة   اعطي صور  ي   الرؤيا سفر في يوحناوكما سبق القول إن 
 .صور التعبير عنه مختلفة

ين القديم والجديد مقاطع من العهدعيد الصليب  صالة غروب فيفي الكنيسة األرثوذكسية ت قرأ     

 لعود اياه الم رة رأى فيه آباء الكنيسة رمز  ألن العود الذي طرحه موسى في الم ؛حول مياه مارة
 .مع المسيح ، والموت إلى حياةٍ لصليب، الذي به تحولت مرارة هذه الحياة إلى حالوةٍ ا
 

ثُمَّ بَوَّقَ الْماَلَكُ الرَّابِعُ، فَضُرِبَ ثُلْثُ الشَّمْسِ وَثُلْثُ الْقَمَرِ وَثُلْثُ  -12

ُومِ، حَتَّى يُظْلِمَ ثُلْثُهُنَّ   .، وَالنَّهَارُ الَ يُضِيءُ ثُلْثُهُ، وَاللَّيْلُ كَذلِكَ النُّْ

اءِ قَائاِلً بِصَوْتٍ طَائِرًا فِي وَسَطِ السَّمَ  نِسْرًا وَسَمِعْتُ  ،نَظَرْتُ وَ -13

لِلسَّاكِنِينَ عَلَى األَرْضِ مِنْ أَجْلِ بَقِيَّةِ  وَيْل   وَيْل   وَيْل  : عَظِيمٍ 

 .لْمُزْمِعِينَ أَنْ يُبَوِّقُواالْماَلَئِكَةِ ا أَصْوَاتِ أَبْوَاقِ الثَّالَثَةِ 
 

ومع البوق الرابع الضربة الرابعة على ". ق المالك الرابعثم ب و  " :يقول يوحنا( 12)ي اآلية ف    

رب ثلث الشمس وثلث والقمر وثلث والنجوم" :يوحنا بقول كواكب السماء والنجوم، حتى . فض 
هو ضربة من ضربات الرب " الظالم" ."والليل كذلك ،لثهوالنهار ال ي ضيء ث   ،يظلم ث لثهن

 .الثلث يوجد( 12)ا في اآلية هنا أيض  (. 22و 21:10خر )لفرعون على يد موسى 

، يعنيان اإلدراك والمعرفة "النظر والسمع" ."وسمعت. نظرتو" :يقول يوحنا( 13)في اآلية     
السماء هي  هنا "السماء" ".وسط السماءفي  اطائر   انسر  " :قولثم ي(. 13:1رؤ )كما قيل في 

في النص  ورد ،"نسر" االسم .الواقعة عليها الضربات المنظورة، حيث الكواكب والنجوم
ب   اآلب، كما هللا ،"ه  و  ه  ي  " يشير إلىفي العهد القديم " النسر"و ."ἀετοῦ" اليوناني نفسه  ه  و  ه  ي  ه ي ش 

ك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه حركما ي  " :، بقولهفي حمايته لبني إسرائيل

هي صورة  هنا هذه الصورة غير إن (.12:32 تث) "هكذا الرب. ويأخذها ويحملها على منكبيه
هة من هللا اآلب  ورمز للرسالة ؛ لدينونة اآلتيةعن ا للساكنين على األرضالعظيمة والمخيفة الموج 

أن كما ". ل  للساكنين على األرضي  ل  و  ي  ل  و  ي  و   قائال  بصوت عظيم: "ألن يوحنا يقول عن النسر

ألنه حيثما الجثة فهناك " :مجيء النسور دليل الموت ووجود الجثث، كما يقول يسوع عن الدينونة
تشير إلى شدة العقوبة المزمعة أن تحل على سكان ، "ل  ي  و  "كلمة (. 22:24مت " )النسورتجتمع 

ثالث مرات، " ويل  "وتكرار كلمة . ووجود الموت والموتى، بمؤمنيها األرض المقاومين للكنيسة

البوق : ، التي هي"بقية أصوات أبواق الثالثة المالئكة المزمعين أن ي ب وقوا" إلى هو إشارة
 البوق السابعو ،(21-13:8رؤ ) وما يحمله البوق السادسو ،(12-1:8رؤ ) وما يحمله الخامس

للساكنين على  ل  ي  ل  و  ي  ل  و  ي  و  " :(13)اآلية  في نال يوحاق قدو(. 18 -15:11رؤ ) وما يحمله

نه مع األبواق أل ؛"ين أن ي ب وقوابقية أصوات أبواق الثالثة المالئكة المزمع أجل األرض من
 ستحل فإن الضربات الثالثة األخيرة مع األبواق أماكارثة كونية للطبيعة،  حدثتاألربعة األولى 

 .البشر سكان األرض على
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 أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيارؤية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح التاسع
 

1-  َ يْتُ كَوْكَبًا قَدْ سَقَطَ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ بَوَّقَ الْماَلَكُ الْخَامِسُ، فَرَأ

 .إِلَى األَرْضِ، وَأُعْطِيَ مِفْتَاحَ بِئْرِ الْهَاوِيَةِ 

فَفَتَحَ بِئْرَ الْهَاوِيَةِ، فَصَعِدَ دُخَان  مِنَ الْبِئْرِ كَدُخَانِ أَتُونٍ عَظِيمٍ،  -2

 .فَأَظْلَمَتِ الشَّمْسُ وَالَْْوُّ مِنْ دُخَانِ الْبِئْرِ 
  
 مع البوق الخامس الضربة الخامسةو ".ق المالك الخامسثم ب و  " :يقول يوحنا (1)اآلية  في    

 ،"السماء". "سقط من السماء إلى األرض قد اكوكب  فرأيت " :، بقول يوحنا"ل األولي  الو  " التي هي

يه في وح قال الرب في العهد القديم .(10:2رؤ )غير المنظورة المذكورة في  السماءهنا هي 
كيف ق طعت إلى األرض يا قاهر . من السماء يا زهرة بنت الصبح تكيف سقط" :إلشعياء النبي

جبل  في جلسأفوق كواكب هللا و وات أرفع كرسي  ااألمم وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السم

لكنك انحدرت إلى  .أصير مثل العلي. أصعد فوق مرتفعات السحاب. االجتماع إلى اقاصي الشمال
هو من  في سفر إشعياء النبي هذا القول للرب(. 15 -12:14إش " )ة، إلى أسافل الجبالهاوي

 :ذلك كما ذ كر في سفر دانيال النبي ،ه كسقوط الشيطانسقوط   الذي يصف الرب   بابل جهة ملك

حتى إلى جند السماوات وطرح بعضها من الجند ( الملك الجاف الوجه وفاهم الحيل)وتعظم "
في العهد الجديد و (.11و 10:2دا " )وحتى إلى رئيس الجند تعظم. رض وداسهموالنجوم إلى األ

 هذا القول ،(12:10 لو" )ا مثل البرق من السماءرأيت الشيطان ساقط  " :يسوع لتالميذه يقول

عليه خالل حياته  هيشير إلى أن الشيطان لم يصبح له سلطان على البشر، بسبب انتصار يسوعل
ا بسبب انتصار يسوع و ،في خطيئة هأن يوقعمن  الشيطان تمكن وذلك بعدم على األرض؛ أيض 

في  ل الربوق .المسيحعلى الدوام  يضاد الشيطان ؛ ألنالمسيح عليه بأن وطأه بموته وقيامته

 "من السماء يا زهرة بنت الصبح تكيف سقط" :النص العبريورد في  الذي وحيه إلشعياء النبي
يا  اءمن السم تكيف سقط": اليونانية السبعينية الترجمة نص فيورد ، (12:14إش )

وس ف ور  س  هو  الذي ،"سقط من السماء قد كوكب" :يوحنا هنا ولقإن  ".(ὁ ἑωσφόρος) إ و 
مرموق ا  اا نوراني   كان قبال  مالك   الذي الشيطان إلى يشير ،(11:22رؤ ) "كوكب الصبح المنير"

ف و) "Εωσφόρος" سمىي  و بين السمائيين س  وسإ و   ".يوسيفوروس"، أو كما ي سمى بالعربية (ر 

وس" اليوناني االسم ف ور  س  كانت رتبة هذا  ذهوه ،"م جلب النور"، أو "حامل النور" معناه "إ و 
سقط من رتبته ومجده وصار مالك ، لكنه بعد سقوطه بسبب تكبره على هللا هطوققبل س المالك

 ."الشيطان"وس مي بـ ظالمال

، وكما قيل "الهاوية"و" الجحيم"و "الموت"ن المسيح هو المالك لمفاتيح كر أذ  ( 12:1رؤ )في     
عن  (1)اآلية  في فإن قول يوحنا هنا (12:1رؤ )من  .هي مثوى الموتى" الهاوية"هناك إن 

يشير إلى أن الذي أعطى الكوكب، الذي هو الشيطان،  ،"الهاوية أ عطي مفتاح بئر" :كوكبال

ال يعني غير أن هذا  .لمجهولل ، بتصريف المبني"أ عطي" ؛ ألن كلمةحالمسيمفتاح الهاوية هو 
 :قول يوحنابو. ال شيء يحدث في العالم بدونه، كما نؤمن هنأا يملكه، بل يعني ي المسيح عم  تخل  

كما أن البئر يبتلع من يسقط فيه، كذلك الهاوية تبتلع  ؛ ألنرت الهاوية كبئرو  ص   ،"بئر الهاوية"

 .ساقطين في الخطايااألشرار ال
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 المسيح قوله هذا يعني أنه بعد أن أعطى". ح بئر الهاويةت  ف  ف  " :يقول يوحنا (2)اآلية  في    

 :ثم يقول .على األرض ه الشيطان معهالعقاب الذي جلب ف تح باب مفتاح بئر الهاويةللشيطان 

ه الصورة هذ". البئرفأظلمت الشمس والجو من دخان  أتون عظيم،دخان كفصعد دخان من البئر "
... براهيمإر وبك  " ،اهم جد   اياسدوم وعمورة بعد ما عظمت خطلحدث  فيما في العهد القديم ذكرت

ر وإذا دخان األرض يصعد كدخان وتطلع نحو سدوم وعمورة ونحو كل األرض الدائرة ونظ

 (.22:18 تك" )توناأل
 

فَأُعْطِيَ سُلْطَانًا كَمَا  وَمِنَ الدُّخَانِ خَرَجَ جَرَاد  عَلَى األَرْضِ، -3

 .لِعَقَارِبِ األَرْضِ سُلْطَان  

َ شََْرَةً  -4 َ شَيْئًا أَخْضَرَ واَل وَقِيلَ لَهُ أَنْ الَ يَضُرَّ عُشْبَ األَرْضِ، واَل

َّ النَّاسَ فَقَطِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ خَتْمُ هللاِ عَلَى جِبَاهِهِمْ   .مَا، إاِل

5-  َ وَعَذَابُهُ . بَلْ أَنْ يَتَعَذَّبُوا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ  ،يَقْتُلَهُمْ وَأُعْطِيَ أَنْ ال

 .كَعَذَابِ عَقْرَبٍ إِذَا لَدَغَ إِنْسَانًا

وَفِي تِلْكَ األَيَّامِ سَيَطْلُبُ النَّاسُ الْمَوْتَ واَلَ يَِْدُونَهُ، وَيَرْغَبُونَ أَنْ  -6

 .يَمُوتُوا فَيَهْرُبُ الْمَوْتُ مِنْهُمْ 
 

هو من  " الجراد. ""على األرض من دخان البئر خرج جرادو" :يقول يوحنا (3)اآلية  في    

 ئ االجراد شيو .(15-12:10 خر) ضرب بها الرب فرعون على يد موسى التي الضربات العشر

ان يحجب نور الشمس ويأكل كدخ كثيفةٍ  ألنه يأتي من الصحراء في جماعاتٍ  ؛في الشرق ار  يخط
حتى القرن التاسع مقاومته نسان يستطيع لها صحراء أخرى، ولم يكن اإلاألرض ويجع نباتكل 

يتعرض لها البشر لهذا يستخدم يوحنا هذه الصورة ألنها ترمز إلى  ر أكبر ضربةٍ ب  وكان ي عت   .عشر

عقاب هللا وضرباته من  ألنه ،العهد القديم من مستوحاة "الجراد"صورة  .الكارثة والعقاب
 ابذار  " :في سفر التثنية قول الرب للشعب اإلسرائيليي، كما عقاب إلهي أعظمبل هو  التأديبية

 :عاموس النبيقول كما يو ،(32:22تث " )يأكله كثيرة ت خرج إلى الحقل وقليال  تجمع ألن الجراد
لف العشب اهكذا أراني السيد الرب وإذا هو يصنع جراد  " وحدث لما فرغ من ... في أول طلوع خ 

 .(2و1:4عا " )نه صغيرإكيف يقوم يعقوب ف. صفحايد الرب ست أيها الأكل العشب أني قل

ن أل ؛"كما لعقارب األرض سلطان اسلطان   ي  عط  أ  ف" :الجراد عن  (3)اآلية  في يوحنا ثم يقول    
ؤدي إلى ال ت  و اة جد   م  اسولدغتها شياء األخرى المخيفة في الشرق، من األ اهي أيض  " العقارب"

 أي أن هللا أعطاه ،"اسلطان   ي  عط  أ  "فالجراد  .اب الذي تلدغه كثير  لم وت عذ  ؤبل ت   الموت مباشرة  

 عشب األرض على على البشر ليضرهم وليسسلطان العقارب هو إن  ".عقارب"كما للـ ،اسلطان  
قيل له " :(4)اآلية  يقول يوحنا كما، إال إنه ن هي عنه ، الذي عشب األرض مأكله الطبيعيالجرادك

 ذي قال لهأن ال عنيي ،"قيل له" :قوله ".أخضر وال شجرة ما ا يضر عشب االرض وال شيئ  أن ال

الذين ليس لهم ختم  إال الناس فقط ...قيل له أن ال يضر ": الجراد عن هنا ثم يقول يوحنا. هو هللا
 (.3:4رؤ )في  ذكرواالذين لهم ختم هللا وختم هللا ، "هللا على جباههم

" ي  عط  أ  : "قوله". يقتلهم بل أن يتعذبوا خمسة أشهر أ عطي أن ال" :يقول يوحنا( 5)في اآلية     

 أقل من النصف ، بمعنى إنهنصف سنة من أقل، أي "خمسة أشهر"و. يعني أن هللا هو الذي أعطاه
الذي ذ كر  من الربع كبر، واأل(4:2رؤ )الذي ذ كر في  الثلث، وأكبر من (2:1رؤ )الذي ذ كر في 

أن  الجراد وليس من عادت وهذا ،"اعذابه كعذاب عقرب إذا لدغ إنسان  و" :ثم يقول. (2:1رؤ ) في
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 اومؤلم   امر    اعقاب   هللا عقاب سيكون وإلى كم ،إلى شدة الضربة وهولها يشير وهذا ،يؤذي الناس

هذا ، "جيدونهي وال الموت   سيطلب الناس  " :يقول (1) اآليةوفي  .عقرب دون الموت لدغة كعذاب

 .(4 اآلية) "الذين ليس لهم ختم هللا على جباههم"ر إلى حالة اليأس الشديدة التي سيكون عليها يشي
بل  ،ليس للموت ذا العذابه، يتبين أن "أن يموتوا فيهرب الموت منهم رغبوني" :هنا قولهمن و

رحمة هللا من  اإلى التوبة، وهذا دائم   الذين ليس لهم ختم هللا على جباههم من أجل أن يقود هؤالء

 .ومحبته للبشر الذي يريد الجميع أن يعودوا عما هم فيه من شرور ويرجعوا إليه
ا  لدينونة اآلتية،هي صورة ورمز ل" النسر"أن صورة  (13:2رؤ )ذكر في  كماو     هنا أيض 

، ذلك كما ي شب ه الرب البابليين اآلتين على لدينونة اآلتيةهي صورة ورمز ا" الجراد"صورة 

ر ب يل بالجرادإسرائ ، الذي هو يوم الدينونة، بقوله في "يوم الرب"في ، الذي يخلف خلفه قفر وخ 
فه قفر يب يحرق األرض قدامه كجنة عدن وخلقدامه نار تأكل وخلفه له: "سفر يوئيل النبي

ر ب ا بقوله(3:2يؤ ) "وخ   جيشي العظيم ...وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد": ، وأيض 

 .(25:2يؤ ) "رسلته عليكمالذي أ
 

وَشَكْلُ الَْْرَادِ شِبْهُ خَيْل مُهَيَّأَةٍ لِلْحَرْبِ، وَعَلَى رُؤُوسِهَا كَأَكَالِيلَ  -7

 .شِبْهِ الذَّهَبِ، وَوُجُوهُهَا كَوُجُوهِ النَّاسِ 

 .وَكَانَ لَهَا شَعْر  كَشَعْرِ النِّسَاءِ، وَكَانَتْ أَسْنَانُهَا كَأَسْنَانِ األُسُودِ  -8

وصوت أجنحتها كصوت مركبات  .وكان لها دروع كدروع من حديد -9

وَكَانَ لَهَا دُرُوع  كَدُرُوعٍ مِنْ حَدِيدٍ،  .خيل كثيرة تْري إلى القتال

 .وَصَوْتُ أَجْنِحَتِهَا كَصَوْتِ مَرْكَبَاتِ خَيْل كَثِيرَةٍ تَْْرِي إِلَى قِتَال

، وَكَانَتْ فِي أَذْنَابِهَا حُمَات ، وَسُلْطَانُهَا وَلَهَا أَذْنَاب  شِبْهُ الْعَقَارِبِ  -11

 .أَنْ تُؤْذِيَ النَّاسَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ 
 

أن ذلك ، "ة للحربأ  الجراد تشبه خيال  مهي   وشكل" :هقولب يصف يوحنا الجراد (4)في اآلية     

" חרגאל" عىدت  في اللغة العبرية القديمة " الحرب" .شكل الجراد أصال  يشبه أحصنة صغيرة

(hergal)، חרגול" دعىي   "الجراد"و" (hergwl)جراد"قد يكون االسم  بالمقابلة بين الكلمتين ؛ "

لذا كما رأى بعض . على الكالم ابين الحرب والجراد، ومن الممكن أن يكون هذا لعب   امزج  
إال  ...أن ال يضر" :لجرادقيل ل( 4)اآلية  في ألن ؛الحرب قد تكونالمقصود بالجراد  رين أنالمفس  

كما . وهذه صورة للكوارث اآلتية على البشر ،"الناس فقط الذين ليس لهم ختم هللا على جباههم
. نتصاراال أكاليل عنىت" أكاليل"كلمة  ،"أكاليلكعلى رؤوسها " :هقولالجراد ب هنا يوحنا يصف

 الضارة صارات هذه القوىانت ، وبالتاليزائفة هذه األكاليل هي أكاليل يشير إلى ،"أكاليلك" قوله

إلى أن سلطانها  ايشير أيض   ،"ذهبالشبه " :األكاليلهذه  نع قولهن كما إ. زائفة هي انتصارات
ن أإلى  يشير ،"وجوهها كوجوه الناسو" :قوله اوأيض  . بل هو سلطان زائف ،ليس بسلطان حقيقي

 .في الشكل الخارجي البشر شبههذه القوى الضارة هي 

 هذه .ضاربة جيوش شكل قوى في ،مفزعة صورٍ ب الجراد يصف يوحنا (8و 2و 4) اتاآلي في    
 كثير من األشياء التي كانت تتشبه بها الشعوب التيين الصور والتشبيهات هي مزج وجمع ب

بث الرعب والخوف قوتها و للداللة على ،كانت موجودة في ذلك الزمان قبل ذهابها إلى الحروب

كما أنها  .ولبس دروع حديدية ه بالحيوانات في ملبسهمشعورهم والتشب في قلوب أعدائها، كإطالة 
هذه الصور هي فقط صور . المصريين واآلشوريين والبابليينكصور آللهة تلك الشعوب، 
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إذ صعدت على أرضي أمة قوية بال عدد " :نيمرعبة، وهي مستوحاة من قول الرب عن البابلي

كمنظر ... شعب كثير قوي" :قوله ا، وأيض  (1:1يوء " )ؤةأسنانها أسنان األسد ولها أضراس اللب

كزفير . كصريف المركبات على رؤوس الجبال يثبون. الخيل منظره ومثل األفراس يركضون
وكذلك من قول الرب عن  (.5-2:2يوء ) "ين للقتالأقوياء مصطف   كقوم. انار تأكل قش    لهيب

صوت حوافر أقويائه من صرير  من. فيصرخ الناس ويولول كل سكان األرض" :فرعون

فهو  خاصة، عنده رؤية نبوية يوحنافي سفر الرؤيا  (.3و2:44أر " )مركباته وصريف بكراته
ويعيد صياغتها، بمعنى أدق يعيد والدتها  معروفة من العهد القديم اأخذ صور  يبعد معاينته للرؤى 

 .بصيغٍة وروحٍ مسيحية

 ،وكانت في أذنابها حمات، لها أذناب شبه العقارب: "وليصف يوحنا الجراد بق (10)في اآلية     
 .(5)في اآلية  تذ كر، هذه الصورة "ؤذي الناس خمسة أشهرأن ت   هاوسلطان

 

عَلَيْهَا هو ماَلَكُ الْهَاوِيَةِ، اسْمُهُ بِالْعِبْرَانِيَّةِ أَبَدُّونَ، وَلَهُ  مَلِك   وَلَهَا -11

 .ونَ بِالْيُونَانِيَّةِ اسْمُ أَبُولِّيُّ 

 .هُوَذَا يَأْتِي وَياْلَنِ أَيْضًا بَعْدَ هذَا ،الْوَيْلُ الْوَاحِدُ مَضَى -12
  

ستدل إلى أن الجراد من قوله هذا ي   ،"عليها لها ملكو" :الجراد يوحنا عن قولي( 11) اآلية في    

 :في سفر األمثال ملك كما ذ كر ألن الجراد ليس له ؛كما سبق القول ،احقيقي    اد  االمشار إليه ليس جر

 ،ك الهاويةمال هو" :الجرادهذا  ملكن هنا ع ثم يقول يوحنا(. 24:30أم " )الجراد ليس له ملك"
كما قيل " مثوى الموتى"هي " الهاوية". "وني ول  ب  أ   اسم باليونانيةله و ،أ ب د ونانية بالعبره اسم الذي

 ،"الم ه د م" معناه في العبرية القديمةو وه "אבדון" اسم عبري ،"وند  ب  أ  " االسم. (12:1رؤ )في 

د  "أو  بحرف  سم العبريباال اليونانيفي النص  ورد ، وقدوهذا يدل على قوى جهنمية ،"رم  الم 
 باليونانيةله و" :اليونانية لذلك قال يوحنااللغة تب بوألن العهد الجديد ك   ؛"Ἀβαδδὼν"يوناني 

 اأيض   بالعربية معناهو "Ἀπολλύων" اليونانيفي النص  ورد ،"وني ول  ب  أ  "االسم ". وني ول  ب  أ   اسم

د م  " ، أو"الم ه د م" الذي هو  ،"الشيطان"المذكور هنا هو  "الهاوية مالك"مما قيل فإن  ."رالم 
دم  "  "وني ول  ب  أ  "سم اال كما أن .(1اآلية )مفتاح الهاوية  ي  عط  الذي أ  ، "الم هدم"أو  "رالم 

(Ἀπολλύων)ونول  ب  أ  "الكبير  ب في اللفظ من اسم اإلله اليونانيقري ، هو "(Απόλλων)هو ، و

مبراطور اإل كانو ،مقدمون عليه رغبة اآللهة فيما هم نهاإلله الذي كان اليونانيون يسألو
وكأن  من هذه الخلفية. الوثني ا هذا اإللهجد    كرمون ألنه كان ي  ول  ب  دومتيانوس اتخذ لنفسه اسم أ  

 ".ملك الهاوية"ن دومتيانوس مضطهد المسيحية هو إ هنا يقول يوحنا

بمعنى أن  ،"ا بعد هذاهوذا يأتي ويالن أيض   ،الويل الواحد مضى" :يوحنا قولي (12) اآلية في    
 ل البوق السادس وما يحملهي  ن  آخران آتيان، وهما و  ال  ي  لكن مازال هناك و   ضربه الجراد مضت،

 .(15:11رؤ ) وما يحمله لسابعل البوق اي  وو   ،(13اآلية )
 

ثُمَّ بَوَّقَ الْماَلَكُ السَّادِسُ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا وَاحِدًا مِنْ أَرْبَعَةِ  -13

 .قُرُونِ مَذْبَحِ الذَّهَبِ الَّذِي أَمَامَ هللاِ 

ً لِلْماَلَكِ السَّادِسِ الَّذِي مَعَهُ الْبُوقُ  -14 ةَ فُكَّ األَرْبَعَةَ الْماَلَئِكَ : قَائاِل

 .الْمُقَيَّدِينَ عِنْدَ نَّهْرِ الْفُرَاتِ الْعَظِيمِ 
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فَانْفَكَّ األَرْبَعَةُ الْماَلَئِكَةُ الْمُعَدُّونَ لِلسَّاعَةِ وَالْيَوْمِ وَالشَّهْرِ  -15

 .وَالسَّنَةِ، لِكَيْ يَقْتُلُوا ثُلْثَ النَّاسِ 
 

 مع البوق السادس الضربة السادسةو ".ق المالك السادسثم ب و  " :يقول يوحنا (13)اآلية  في    

. "من أربعة قرون مذبح الذهب الذي أمام هللا اواحد   افسمعت صوت  " :بقوله ثاني،ل الي  الو   التي هي

 (8:1رؤ )الذين ذ كروا في  لذين ق تلوا من أجل كلمة هللااإن هذا الصوت هو صوت  قال البعض
أما . غير مقبول القول هذا ،"من أجل كلمة هللا تحت المذبح نفوس الذين ق تلوارأيت " :بقول يوحنا

 :الصوت عن يوحنا يوحنا يقول ألن ؛اآلب أن هذا الصوت هو صوت هللافهو  القول المقبول

، وهللا اآلب ليس له آخر ثان وليس هناك صوت آخر يماثله، كما يشير إلى "واحد ا اصوت  "
تحت "وليس ، "أربعة قرون مذبح الذهبمن " :كما يقول. الذي هو واآلب واحد -الكلمة -المسيح

المربع الشكل ذو األربع قرون على  الم ذهب مذبح البخور هو هنا "مذبح الذهب"و ."المذبح

وصنع مذبح " ،الذي صنعه موسى كما أمره الربوالموجود داخل قدس األقداس  أركانه األربعة
منه كانت . ه ذراعانوارتفاع. البخور من خشب السنط، طوله ذراع، وعرضه ذراع، مربعا

" المربع؛ وألن (21و25:34خر ) "سطحه وحيطانه حواليه وقرونه ،نقيوغشاه بذهب . قرونه
اآلية فهذا ي شير في سفر الخروج إلى تساوي كمال وصفات هللا، أما هنا في يرمز إلى الكمال 

ي له كمال والذ ما يقوله، كمالو الصوت المتكلم من قرون المذبح إلى كمال يشيرفهذا  (13)

كما  ،يشير إلى هللا اآلب ،"القرن"و .الذي هو واآلب واحد -الكلمة -والمسيح اآلب القول هو هللا
مز " )قرن خالصي وم نجديي ووناصر... الرب عضدي وملجأي ومخلصي" :يقول داود

مبارك " :كما تنبأ عنه زكريا أبو يوحنا المعمدان قائال   ،إلى يسوع المسيح يشير ، كما(2:14

لو " )وأقام لنا قرن خالص في بيت داود. الرب إله إسرائيل ألنه افتقد وصنع فداء شعبه
 ،لذين ق تلوا من أجل كلمة هللاانفوس المسيح هما اللذان يستجيبان ليسوع فاهلل اآلب و(. 18و12:1

 :قائلين صرخوا بصوت عظيم" ، والذين(8:1رؤ ) "تحت المذبح" نفوسهم يوحنا رأىهم الذين و

رؤ )" تقضي تعاقب لدمائنا من الساكنين على األرض ال ،متى أيها السيد القدوس والحق حتى
 نع قوله(. 4:2رؤ ) "من يد المالك أمام هللا"مع دخان البخور  همصلوات تصعدوالذين  ،(10:1

المثلث  حيث سكنى هللا ،يشير إلى وجوده في السماء غير المنظورة، "أمام هللا" :مذبح الذهب

فاهلل من  المحبة، كما في بشارته ورسالتيه، في هذه اآلية يوجد الالهوت اليوحناوي وهو .ماألقاني
كين بإيمانهم به ويعملون بما أوصى به يستجيب لصلواتهم محبته للذين ال ينكرونه والمتمس  

 .وطلباتهم

لذي معه ا السادس لمالكل" :قائال   الصوت الواحدنه سمع هذا قول يوحنا إي (14)اآلية  في    
ا أن المتكلم  من قوله هذا. "فك األربعة مالئكة المقيدين عند نهر الفرات العظيم :البوق يتبين أيض 

إن . كي يأمره وكي ي رسله لتنفيذ مشيئته المالكالذي له سلطان على  اآلب هو هللا المالكمع 

قول هللا . اآلب له بأمر هللا اأيض   وق فقط كالمالئكة الذين سبقوه بل يقوم بعملٍ ب  لمالك السادس ال ي  ا
أربعة جهات نهر الفرات يعني ،"األربعة مالئكة المقيدين عند نهر الفرات العظيم" :اآلب

(54)
 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، حيث الفردوس الضائع (14-10:2 تك)هو أحد األربعة أنهار التي في الجنة  "نهر الفرات العظيم( "54)

الحدود الفكرية ألرض إسرائيل، من مصر حتى الفرات، وهذه  كما أنه. الذي فقده اإلنسان بحسد إبليس له

كما أن عن طريق . إلى الفرات مصر ألنه استطاع أن يصل من في أيام داود النبي واحدة   الحدود تحققت مرة  

 والبابليون ا األشوريونتاريخي   . كل الضرباتو من المشرق، على إسرائيل عداءكان يأتي األ نهر الفرات

 يفتح هذا الباب يإلسرائيلللشعب افكان هللا عند تأديبه . والفرس، أعداء إسرائيل، كلهم أتوا من نهر الفرات

 .ن هو الحروب اآلتية عليهميفهذا الباب كان عند اإلسرائلي ؛غلقهوعندما يرحمهم ي   ،األعداءفيدخل 
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 ، هي صورة عدو جبار آٍت إلى(18 -11)ات اآليسي ذك ر في  هنا، والذيصورة نهر الفرات 

 .ل قيود األربعة مالئكةالتي ست فتح عندما ت ح  و ،من أربعة جهات نهر الفرات الحرب

د  اف" :(15)اآلية في ثم يقول      ع  ". والسنة ون للساعة واليوم والشهرنفك األربعة المالئكة الم 
د  ال" :المالئكة األربعةن قوله ع ع   له لتنفيذ إرادتهب  أعدهم من ق   هو الذي اآلب أن هللايعني ، "ونم 

 المذكورونوهؤالء المالئكة األربعة . "للساعة واليوم والشهر والسنة"موكلون به تمام ما هم إو

 لكي" :وقوله هنا .الذين هم في وضع مقي د( 1:4رؤ )ن في يهم غير المالئكة األربعة المذكورهنا 
في . المالئكة ، وليس إلى عمل(12)اآلية  سوف يحدث للبشر في يشير إلى ما ،"قتلوا ثلث الناسي  

ا  (15)اآلية   .(4:2رؤ )ذ كر في  والذي" الثلث"يوجد أيض 
 

 .وَأَنَا سَمِعْتُ عَدَدَهُمْ  ،جُيُوشِ الْفُرْسَانِ مِئَتَا أَلْفِ أَلْفٍ وَعَدَدُ  -16

عَلَيْهَا، لَهُمْ دُرُوع  نَارِيَّة   ينَ بِ اكِ رَ الْ وَ وَهكَذَا رَأَيْتُ الْخَيْلَ فِي الرُّؤْيَا  -17

مِنْ وَأَسْمَانُْْونِيَّة  وَكِبْرِيتِيَّة ، وَرُؤُوسُ الْخَيْلِ كَرُؤُوسِ األُسُودِ، وَ 

 .أَفْوَاهِهَا يَخْرُجُ نَار  وَدُخَان  وَكِبْرِيت  

قُتِلَ ثُلْثُ النَّاسِ، مِنَ النَّارِ وَالدُّخَانِ  ضَرَبَاتِ  مِنْ هذِهِ الثَّالَثَةِ  -18

 .وَالْكِبْرِيتِ الْخَارِجَةِ مِنْ أَفْوَاهِهَا

ا، ألَنَّ أَذْنَابَهَا شِبْهُ فَإِنَّ سُلْطَانَهَا هُوَ فِي أَفْوَاهِهَا وَفِي أَذْنَابِهَ -19

 .الْحَيَّاتِ، وَلَهَا رُؤُوس  وَبِهَا تَضُرُّ 
 

 "مائتا ألف ألف" رقمال". مائتا ألف ألف وعدد جيوش الفرسان" :قول يوحناي (11)اآلية في     
رؤ ) "ربوات ربوات"الرقم العبري  هيقابلو، (100000×  100000)يعني ويوناني هو رقم 

لهذا  .عدد كبير من الفرسان سيعبرون نهر الفرات أن رقم كبير يشير إلى رقم هوال وهذا .(11:5

 .لكثرتهم ألنه لم يستطع أن يحصيهم، "وسمعت عددهم: "يقول يوحنا هنا
يشير إلى شكلهم  ،"رأيت الخيل في الرؤيا والراكبين عليهاوهكذا " :قول يوحنا (14)اآلية في     

لهييا نفييس معنييى صييورة الجييراد  لييراكبين عليهيياالخيييل وا ورةصيياآلييية  فييي هييذه .الييذي يصييفه هنييا
 لهيم: "هقولي. صورة مرعبية تشيير إليى عيدو مرعيب جبيار هي ، التي(8 -4)المذكورة في اآليات 

شيير إليى شييء واحيد يألوان بل  ة، ال يعني أن الدروع لها ثالث"نارية وأسمانجونية كبريتيةدروع 

 التيي النيار ليونهيو " سيمانجونياأل" ألن الليون ؛بريتييةكونار عظيمة أسيمانجونية هو أنه ستكون 
 .زرقاء اللون انار   الون الكبريت عندما يحترق م عطي  هو  "كبريتيال"اللون و ،تكون حمراء اللون

 :بقوله (12) اآلية، وهذا تحقق هنا في "ثلث الناس يقتلوا لكي" :قال يوحنا( 15) اآليةفي     

"ضربات"كلمة  ."ث الناسق تل ثل ضربات من هذه الثالث"
(55)

 اليونانيفي النص  وردت ،
"πληγὰς"، هقولو .(4:2رؤ )ذ كر في  "الثلث" .هللا وهي من" لعنات"الحرفي  ومعناها: 

هذا يكون  إن هناك وكما قيل ،"أ قتلهم بالموت" :(23:2رؤ )في  المسيح يتشابه مع قول ،"تلق  "

الموت الجسدي بربطهم في ب يكون هللا العادلة، أوستعالن دينونة ابالموت الروحي في يوم  إما
هو نهاية حياة  (الجسدي) ألن الموت الطبيعي ؛بون بهافراش األمراض واألسقام التي سي ضر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التي  "πληγἡ" كلمة استخدمت سفر الخروجاليونانية للعهد القديم العبري، في  في الترجمة السبعينية (55)

هي ضربات  أن هذه الثالثيوحنا رأى وهنا  .لضربات العشرلكل ضربة من ا ،"ضربة" بمعنى "ةلعن"معناها 

المعربة بكلمة  "οὐαὶ" ولم يستخدم الكلمة اليونانية ،السبعينيةالترجمة في  فاستخدم هذه الكلمة التي ذكرت

 (.12 اآلية)" ل  ي  و  "



- 114 - 

 

 .اإلنسان على األرض ويصيب كل البشر وال عالقة له ببره أو شره

ألن أذنابها شبه  ،ن سلطان الخيل هو في أفواهها وفي أذنابهافإ": يوحنا قولي (18)اآلية وفي     

رؤ )هي نفس الصورة المذكورة في  هنا هذه الصورة ."رؤوس بها تضرلها و ،الحيات
لدغ بأذنابه ي الذي هو كسلطان الجرادو ،عني أن سلطان الخيل في أذنابهاوهذا ي، (10و3:8

 ؤديال ت   وهذه اللدغات .أفواههابالحيات كتلدغ وأفواهها  ها فيكما أن سلطان، عقارب األرضك

 .اب الذي تلدغه كثير  عذ  لم وت  ؤإلى الموت مباشرة بل ت
 

وَأَمَّا بَقِيَّةُ النَّاسِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا بِهذِهِ الضَّرَبَاتِ، فَلَمْ يَتُوبُوا  -21

عَنْ أَعْمَالِ أَيْدِيهِمْ، حَتَّى الَ يَسُْْدُوا لِلشَّيَاطِينِ وَأَصْنَامِ الذَّهَبِ 

َ تَسْتَطِيعُ أَنْ  ،بِ وَالْفِضَّةِ وَالنُّحَاسِ وَالْحََْرِ وَالْخَشَ  الَّتِي ال

 .تُبْصِرَ واَلَ تَسْمَعَ واَلَ تَمْشِيَ 

َ عَنْ  -21 َ عَنْ زِنَاهُمْ واَل َ عَنْ سِحْرِهِمْ واَل َ تَابُوا عَنْ قَتْلِهِمْ واَل واَل

 .سَرِقَتِهِمْ 
 

قية الناس وأما ب" :(20)اآلية في  قوللهذا ي ،"ق تل ثلث الناس": قال يوحنا (12)اآلية في     
كل مع يعني أنه قوله هذا  ."فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم (πληγὰς) لوا بهذه الضرباتقت  الذين لم ي  

لم و الردية كين بأعمالهمظلوا على ما هم فيه متمس  الناس  من بقوا أحياء فمن ضربات السابقة

ن وأصنام الذهب والفضة ال يسجدوا للشيطاحتى " :كما يقول يوحنا هنا التي هي ،هللا الى يتوبوا
أرضهم متألت او" :فيهم الربوب الذين يقول يعق بيتك هم وهؤالء. "والنحاس والحجر والخشب

وامتألت أرضهم . متألت أرضهم خيال  وال نهاية لمركباتهماهم وذا وال نهاية لكنوفضة وذهب  

بقول يوحنا مقصود الكما أن  (.2و4:2إش " )يسجدون لعمل أيديهم لما صنعته أصابعهم. اأوثان  
 هللا ووضع لىع ذه اآللهةتفضيل ه عدم اتلك المعبودت، بل أيض  سجود لالليس فقط عدم  هنا ذاه

ألن الرب اسمه . نك ال تسجد إلله آخرإف" :كما قال الرب لموسى ،تكال عليها بدال  من الرباال
ألنه . يخدم سيدينال يقدر أحد أن " :كقول يسوع المسيحو ،(14:34 خر" )إله غيور هو. غيور

ال تقدروا أن تخدموا هللا . إما أن يبغض الواحد ويحب اآلخر أو أن يالزم الواحد ويحتقر اآلخر

 (.24:1 مت" )والمال
وال تابوا عن قتلهم وال عن " :هقول، بأعمالهم المغضبة هللباقي  يوحنا يذكر (21)اآلية وفي     

 "القتل"و "عبادة الشيطان واألوثان" طاياخالهذه ". سحرهم وال عن زناهم وال عن سرقتهم

كما  ،هي أكبر خمس خطايا البشرو ،هي حياة العالم الساقط ،"السرقة"و "الزنى"و "السحر"و
رؤ )، كما ذ كر في روحي زنى إماجسدي و زنى هو إما" الزنى" .ا أعمال العالم خالل تاريخهنهأ

يعكسون كلمة هللا  الذين ،ألنبياء الكذبة كاهللاون نوخي ألن السحرة ؛"السحر"وقد ذ كر (. 4:3

 المالك بوق هنا ينتهي. ألن زناهم هو زنى روحي ؛من الزناة ارون أيض  ب  عت  ي  و وي ضلون الناس،
رؤ ) في وما يحمله لثالويل الثاالذي معه  البوق السابع سي ذكر، والويل الثانيالذي معه السادس 

15:11- 18.) 
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 سفر الرؤيا رؤية أرثوذكسية في تفسير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح العاشر
 

ً مِنَ السَّمَ  -1 ً بِسَحَابَةٍ، ثُمَّ رَأَيْتُ ماَلَكًا آخَرَ قَوِيًّا نَازاِل اءِ، مُتَسَرْباِل

 .، وَرِجاْلَهُ كَعَمُودَيْ نَارٍ وَعَلَى رَأْسِهِ قَوْسُ قُزَحَ، وَوَجْهُهُ كَالشَّمْسِ 
 

من األصحاح الحادي عشر توجد رؤيا أخرى ( 14 -1)في اآليات وفي األصحاح العاشر     
الذين يقفون أمام الئكة السبعة غير مرتبطة بالرؤيا الخاصة بالموهي  ،صغيرتعلق بسفر ت ليوحنا

 ، أما هناتحدث عن بدء الدينونةيالمالك  قيل إن (5) األصحاح في .سبعة أبواقمنه  أ عطوا وقد هللا

 .المالك يتحدث عن نهاية الدينونة فإن (10) في األصحاح
ات ضييربل (8و 2)رؤييياه فييي األصييحاحين  ، أي بعييد"رأيييتثييم " :يقييول يوحنييا( 1)فييي اآلييية     

رؤ ) فيي ذ كيرمثيل هيذا الميالك  ،"نيازال  مين السيماء اآخر قوي  ي امالك  " :هنا يقولثم . تةالس ةكئمالال

هيو غيير المالئكية  ليس هيو الميذكور هنياك، كميا أنيه مالكن أن هذا اليبي   ،"آخر" :هنا قوله .(1:5
، "ال  مين السيماءزنيا"وكونيه  (.2:2رؤ ) سيبعة أبيواقمنيه  أ عطوا وقد الذين يقفون أمام هللاالسبعة 

غييير  السييماءالمييذكورة هنييا ال تشييير إلييى " السييماء" .نييزل بييأمر إلهييي مييالكهييذا اليشييير إلييى أن 

واليسيرى  ،وضع رجله اليمنى على البحير" :ن المالكع يقول( 2)يوحنا في اآلية  ؛ ألنالمنظورة
 ".ربال  بسيحابةمتسي" :مين السيماء، بقوليه زلانيال ثم ي كمل يوحنا هنا وصفه للمالك ."على األرض

 ل فييييكميا أنهيا ترميز لمجيد هللا، كميا ق ،إلى حلول هللا وحضوره في العهد القديم تشير" السحابة"

دل عليى أنيه يي كما أن هيذا الوصيف بمجد هللا، مشمول ، وهذا يعني هنا أن هذا المالك(15:4رؤ )
قيوس " ".قيزح عليى رأسيه قيوس" :بقوليه صفهكما ي. للبشر غير منظورةوذو طبيعة غير ظاهرة 

، كميا ذ كير وبيين األرض هللا كون عالمة ميثاق بينولي ،هللا لنوح ا، هو عالمة سالم أعطاه"القزح

 كميا .األبيرار، وهذا يشيير هنيا إليى أن الميالك يحميل رسيالة سيالم وطمأمينية إليى (13:8 تك) في
ا بقوله صفهي نيه ذو هيئية على أيدل على نقاء طبيعته ونورانيتها ووهذا ، "وجهه كالشمسو": أيض 

، ذلييك كمييا ألنييه يسييتمد هيئتييه النيييرة، أي لمعانييه، ميين وجييوده الييدائم فييي حضييرة هللا ؛إلهييية ونيييرة
رجياله و" :بقوليه صيفهثيم ي. القمير لمعانيه مين الشيمس كميا يسيتمد، األبرار في ملكيوت هللا سيكون

ألن  ؛امير اإللهييةوظهيوراتهم ألجيل تنفييذ األو المالئكة حضوراتيشير إلى وهذا ، "كعمودي نار

مخلوقيات ذات أجسياد غيير ألنهيم  كاإلنسيان المالئكة ليس لهم رجالن للمشيي وال أعضياء جسيدية
 أن نزول هيذا الميالكهذا،  بوصفه المقصودكما أن  .ثقيلة كأجساد البشر ة، أي أجساد ليستهيولي

تشييبيهات كلهييا الهييذه  .للتأديييب الشييديد والحييرقهييو ف ، أمييا للخطيياةوحفظهييم إلنييارةفهييو ل لألبييرار

 .تشبيهات مجازية
رأى حييول  (3:4رؤ )وفييي  ،"وجهييه كالشييمس"رأى يوحنييا ابيين  اإلنسييان  (11:1رؤ )فييي و    

 ".آتيونكأنهميا محميتيان فيي ... ابن اإلنسان رجاله"رأى  (15:1رؤ )في ، و"قوس قزح"العرش 

رجياله  ،جهيه كالشيمسو ،على رأسه قوس قيزح"هذا المالك  يوحنا فقد رأى (1)في اآلية أما هنا 
تتشابه مع الصيفات  كلهاالمسيح يسوع،  ،شبه ابن اإلنسانلى تلاهذه الصفات كلها ف ."كعمودي نار

وهييذا غييير  ،المسيييح المييذكور هنييا هييو ن أنيذا رأى بعييض المفسييرهييل ،هنييا لمييالكا إلييى المنسييوبة

ولم يقل شبه ابين اإلنسيان،  ،"اا آخر قوي   مالك   رأيتثم " :(1)في اآلية  هنا يقول ألن يوحنا ؛لمقبو
 .فالذي نزل من السماء هو مالك
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فَوَضَعَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى عَلَى . وَمَعَهُ فِي يَدِهِ سِفْر  صَغِير  مَفْتُوح   -2

 .الْبَحْرِ وَالْيُسْرَى عَلَى األَرْضِ 

كَلَّمَتِ وَبَعْدَ مَا صَرَخَ تَ . وَصَرَخَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ كَمَا يُزَمِْْرُ األَسَدُ  -3

 .الرُّعُودُ السَّبْعَةُ بِأَصْوَاتِهَا

كُنْتُ مُزْمِعًا أَنْ أَكْتُبَ، فَسَمِعْتُ  ،وَبَعْدَ مَا تَكَلَّمَتِ الرُّعُودُ السَّبْعَةُ  -4

 ً اخْتِمْ عَلَى مَا تَكَلَّمَتْ بِهِ الرُّعُودُ السَّبْعَةُ : صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ قَائاِل

 .واَلَ تَكْتُبْهُ 
 

وهذا  ،"سفر صغير مفتوحفي يده " :من السماء زلانال المالك نعيقول يوحنا ( 2)في اآلية     

 :قوله (.11)كما سي ذكر في اآلية  "على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين" السفر فيه نبوءات
يخ البشر بشكل عام بل هو جزء هو ليس تارومحدود،  إلى أن هذا السفر شيري ،"سفر صغير"

 من زمن بقي   ألن الدينونة صارت على األبواب وبقيت نبوات قليلة لم تتحقق بعد، وصار ما ؛منه
على يمين الجالس على " :رأى يقول يوحنا إنه (2-1:5رؤ )في . ن هو زمن يسيرويتحمله المؤمن

بعد فتح وكانت توجد ضربات  ،"بسبعة ختوم امختوم   ،من داخل ومن وراء امكتوب   االعرش سفر  

ألحداث  اأنه يحوي كشف  وهذا يعني ، "مفتوح" فالسفر( 2)في اآلية هنا أما . من الختوم ل ختمك
أن  بمعنى ،"أن ال يكون زمان بعد" :، بقوله(1)اآلية في  كما أقسم المالكذلك  ،سوف تحدث اآلن

  .إلى آخر السفر( 11)صحاح من األ بتداء  ايتضمن األحداث التي ستذكر  الصغير هذا السفر

هذا  ،"واليسرى على األرض ،وضع رجله اليمنى على البحر" :ن المالكع قول يوحنايم ث    
هذه الصورة وألن خلفية يوحنا خلفية يهودية فقد أخذ . وأنه في وضع ثبات كبر حجم المالكليبين 

 لذلك، كبيرة ضخمة الها أحجام   المالئكة أن ، التي تذكرحول المالئكة ةليم اليهودياالتع من للمالك

ران  .ن إحدى أرجلهم على األرض واألخرى على البحرضعيوايمكنهم الوقوف  من اكتشافات ق م 
ن يوحنا إيقال  ،"األنقياء" نن الذين ي سمويدن حيث كان جماعة اليهود المتوحدفي صحراء األر

كبير يسمى  أنهم كانوا يؤمنون بوجود مالك عنهم فوعرمن المومعهم،  االمعمدان كان متوحد  

 .وجد هنا نفس الصورةتربما ، "ر النورأمي"
هذا يدل  ."سداأل يزمجر ماصرخ بصوت عظيم كو" :المالك نعل يوحنا وقي( 3) اآليةفي     

يشير إلى أن ما  كما ،بمؤمنيها على أن مضمون السفر الصغير مخيف ألعداء المسيح وكنيسته

ولم يقل  ،"سداأل يزمجرما ك" :كالمالعن ل يوحنا وقهنا ي .ز على األرضم وي نج  سيقوله سي تم  
في سفر عاموس  كما ذ كر ،ن الذي صوته صوت األسد هو هللاأل ؛"أسد زمجرته زمجرة" :عنه

ا ،(2:1عا " )الرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته في أورشليم" :النبي األسد قد " :وأيض 

 (.2:3عا ) "السيد الرب قد تكلم فمن ال يتنبأ. زمجر فمن ال يخاف
معرفة " الرعود السبعة" ."تكلمت الرعود السبعة بأصواتها ،صرخ بعد ماو" :يوحنا قولم يث    

كون و .صدىأو أنها سبعة رعود، ة أي وليست دةرعود محد   يشير إلى ، وهذا"ـال" التعريفأداة ب

الذي هو الكمال  باآل هللا صوتيدل على أنها  وهذا وتمامهما، كمالهايرمز إلى ، "سبعة"عددها 
، وفي (13:14مز ) "الرب أرعد من السماء والعلي أطلق صوته" :في المزامير قيلكما  ،الملءو

 العدد للرعودهذا  و (.5-2:34أي ) "هللا يرعد بصوته... رعد صوته ااسمعوا سماع  " :سفر أيوب

 :، بالقولسبعة أصوت الرب حيث ي ذكر فيهر يماالمز سفر من مستوحى أي صوت هللا، ،"سبعة"
يحطم  صوت الرب. كله جالل صوت الرب. قوي صوت الرب... على المياه الربصوت "

تجهض  صوت الربمن ... يزلزل القفار صوت الرب. يقطع لهيب النار صوت الرب ...األرز
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دخل هذا المزمور في أ   األرثوذكسية وفي كنيستنا(. 11-3:22مز ) "األيايل وتكشف األدغال

هي صورة حاجب الملك الذي يصرخ على  الصورة هنا .(الغطاس)صلوات عيد الظهور اإللهي 

 الرعود السبعة، "صرخ بعد ما"هنا بالمثل المالك  الملك؛ يتكلم ثم الجميع بصوٍت عظيم بالسكوت
 .، أي هللا اآلب"تكلمت"

ألنه ال يستطيع أن يقول  ، وقد قال هذا"ا من السماءفسمعت صوت  " :يوحنا قولي (4) اآليةفي     

صورة  استخدم  أكثر للداللة على الشيء نفسه م اهو يعطي صور  ف .لوهيتهإفي مجد  نه سمع هللاإ
الذي سبق  ، لشيء واحد هو صوت هللا اآلب،"من السماء اصوت  "و "الرعود السبعة"مزدوجة، 

 (.13:8رؤ ) "من أربعة قرون مذبح الذهب"وسمعه من السماء 

ختم على ما تكلمت ا" :له ال  ئمن السماء قا الذي صوتال ه سمعنإ (4) اآليةفي  قول يوحنايثم     
نيال اأما أنت يا د" :، بقوله لهنيال النبياد الرب كما أ مرذلك  ".وال تكتبه ،به الرعود السبعة

إلى أن ما تكلم به هللا اآلب  يشير هذاهنا  (.4:12دا ) "ختم السفر إلى وقت النهايةاالكالم و خف  أف

وحينها يكون ما لم يسمح هللا اآلب ليوحنا أن يكتبه قد تم، الذي  ك السابعالماللن يكتمل إال في أيام 
 .(4)في اآلية كما سي ذكر " سر هللا"هو 
 

وَالْماَلَكُ الَّذِي رَأَيْتُهُ وَاقِفًا عَلَى الْبَحْرِ وَعَلَى األَرْضِ، رَفَعَ يَدَهُ  -5

 .إِلَى السَّمَاءِ 

اآلبِدِينَ، الَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَمَا فِيهَا  وَأَقْسَمَ بِالْحَيِّ إِلَى أَبَدِ  -6

 .بَعْدُ  زَمَن   أَنْ الَ يَكُونَ : وَاألَرْضَ وَمَا فِيهَا وَالْبَحْرَ وَمَا فِيهِ 

مُّ سِرُّ تَ وَ مَتَى أَزْمَعَ أَنْ يُبَوِّقَ،  ،بَلْ فِي أَيَّامِ صَوْتِ الْماَلَكِ السَّابعِ  -7

 .هُ األَنْبِيَاءَ هللاِ، كَمَا بَشَّرَ عَبِيدَ 
 

رفع يده إلى  ،على البحر وعلى األرض االمالك الذي رأيته واقف  و" :يقول يوحنا (5)في اآلية     

 :(1)اآلية في يقول  كما أو للقسم، ب من هللا أو للدعاء هللهو للطل يد إلى السماءالرفع  ،"السماء
 لوقكما ي ،يتم برفع اليد إلى السماء القديمفي العهد  القسم أنذلك  ".أقسم بالحي إلى أبد اآلبدينو"

قول وكما ي، (22:14 تك" )الرب العلي مال ك السماء واألرض إلى يدي رفعت" :لملك سدوم أبرام

وأعطيكم . أن أعطيها إلبراهيم وإسحاق ويعقوب رفعت يديوأدخلكم إلى األرض التي " :الرب
السماء وما الذي خلق ، الحي إلى أبد اآلبدينب"ك سم المالق  إن  .(2:1خر ) "أنا الرب. اإياها ميراث  

لمالك  لسم ق  كما أن هذا ال .هلل اآلب سلطانداللة على  ، هو"فيها والبحر وما فيه فيها واألرض وما

ا ،وعليها أن تثبت بأن صلواتها س معت بمؤمنيها للكنيسة منه ديكتأهو  على للتأكيد  كما أنه أيض 
 النهايةيعني أن  ،"بعد زمنيكون  ال نأ" هقولو .في السفر الصغيرتمام األمور المكتوبة إوجوب 

الوقت " تعنيالتي و ،"χρόνος" اليونانيفي النص  وردت" زمن"كلمة  ؛ ألنلن تكون اآلن

 (.1:1رؤ )، ذ كرت في "أبد آبدين" عبارة .(3:1رؤ )، كما ذكر في "بشكل عام
متى  ،أيام صوت المالك السابعفي " :بقوله ،ايةالنه تحقق زمن (4)في اآلية ثم ي بين المالك     

التي  ،النهايةوأن  بعد قي ب و   المالك السابع لم يتبين أن هذا هقول من ".سر هللا تمو ،قو  ب  أزمع أن ي  

 وأنه لن يكون هناك( 15:11رؤ )في  وقب  ي  س المالك السابع ذلك أن ، لن تكون اآلن"سر هللا"هي 
أو بعد  قو  ب  ي   وليس لحظة أن ق المالك السابعو  ب  ي    يكون قد تم قبل أنكما يعني أن سر هللا .تأخير

 καὶ ἐτελέσθη τὸ" اليونانيفي النص  ورد ،"سر هللا تمو" :المالك قول .قو  ب  ي   أن
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μυστήριον τοῦ θεοῦ." اليونانية ب ،"تم"ة الكلم"ἐτελέσθη"، وقد  ،الماضي في حالة هي

 ."τελέω" ةاليونانيب ،"يتم"من الفعل  مشتقة وهي ،(4:20رؤ )و( 1:15رؤ )في  ذ كرت

في  عبيده األنبياء به هللا هل هو الذي بشر ".بشر به عبيده األنبياءكما  سر هللا،" :المالك قول    
نبياء مهما كان هذا اإلعالن الم عطى من هللا أل؟ العهد الجديدفي  عبيده األنبياء؟ أم العهد القديم

، لشهداءهذا هو جواب المالك على او .تم هنا إنه يقول المالك نبياء العهد الجديدأل وأالعهد القديم 

حتى متى أيها  :عظيم قائلين صرخوا بصوتٍ "الذين  ،أنبياء العهد القديم والعهد الجديدأي كل 
صوت ف(. 10:1رؤ " )السيد القدوس والحق ال تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على األرض

والملكوت ال  ،"ملكوتك ليأت  " :ا إلى هللاالتي تصلي دائم   بمؤمنيها و صوت الكنيسةالشهداء ه

ن إ ،ق راء سفر الرؤيا ،ل للمؤمنين بهليقو نازل من السماءال قوييأتي، لكن هللا يرسل هذا المالك ال
وع ت بدء بتجسد يسالملكوألن  وعليهم أن يثبتوا؛ ن الملكوت أتىعليهم أن يكونوا متأكدين من أ

  (1)اآلية في  سم المالكق  كما أن  .سي كم ل عند مجيئه الثاني كنهبعد بتمامه ل لم يأت  لكنه  ،المسيح

وأنه  للكنيسة بأن صلواتها س معت منه ديكتأهو  ،"بعدزمن يكون  ال نأ... بالحي إلى أبد اآلبدين"
للتأكيد بوجوب  ه أيضا  كما أن ،ال محالة وعليها أن تثبت وأن الملكوت آتٍ  لن يكون هناك تأجيل

 .تمام األمور المكتوبة في السفر الصغيرإ
 

: وَالصَّوْتُ الَّذِي كُنْتُ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ السَّمَاءِ كَلَّمَنِي أَيْضًا وَقَالَ  -8

اذْهَبْ خُذِ السِّفْرَ الصَّغِيرَ الْمَفْتُوحَ فِي يَدِ الْماَلَكِ الْوَاقِفِ عَلَى 

 َ  .رْضِ الْبَحْرِ وَعَلَى األ

ً لَهُ  -9 : فَقَالَ لِي. أَعْطِنِي السِّفْرَ الصَّغِيرَ : فَذَهَبْتُ إِلَى الْماَلَكِ قَائاِل

خُذْهُ وَكُلْهُ، فَسَيَْْعَلُ جَوْفَكَ مُرًّا، وَلكِنَّهُ فِي فَمِكَ يَكُونُ حُلْوًا 

 .كَالْعَسَلِ 

أَكَلْتُهُ، فَكَانَ فِي فَمِي فَأَخَذْتُ السِّفْرَ الصَّغِيرَ مِنْ يَدِ الْماَلَكِ وَ  -11

 .وَبَعْدَ مَا أَكَلْتُهُ صَارَ جَوْفِي مُرًّا. حُلْوًا كَالْعَسَلِ 

يَِْبُ أَنَّكَ تَتَنَبَّأُ أَيْضًا عَلَى شُعُوبٍ وَأُمَمٍ وَأَلْسِنَةٍ وَمُلُوكٍ : لَ لِييفَقِ  -11

 .كَثِيرِينَ 
 

 هذا ،"اسمعته من السماء كلمني أيض   كنت قد الصوت الذيو" :يقول يوحنا( 2)في اآلية     

ذهب خذ السفر ا" :وقد سمعه هنا قائال  له .(4)اآلية المذكور في  اآلب هو صوت هللا الصوت
: (10)في اآلية ثم يقول يوحنا ". الصغير المفتوح في يد المالك الواقف على البحر وعلى األرض

صار  .أكلتهوبعد ما  .ا كالعسلمي حلو  فكان في ف .أكلتهفأخذت السفر الصغير من يد المالك و"

 καὶ λέγουσίν" اليونانيفي النص  ورد ،"فقيل لي" :(11)في اآلية  يوحنا قول". اجوفي مر   
μοι"، وقد .وليس المالك اآلب هو هللا يوحناتكلم مع تشير إلى أن الذي التي بصيغة المجهول  هو 

ذلك كما طلب  ،"وأمم وألسنة وملوك كثيرينعلى شعوب  اتتنبأ أيض   يجب أنك" :ليوحنا قال هللا

وامض اذهب إلى المسبيين إلى بني شعبك وكلمهم وقل هكذا " :، بقوله لهحزقيال النبيالرب من 
( 11)في اآلية للنبوة  وهذه الدعوة ليوحنا (.10:3حز " )قال السيد الرب إن سمعوا وإن امتنعوا

 له في األصحاح األول، بل هي تذكرة له بأنه سبقعي للنبوة د  أن ، ألنه سبق وثانية   ليست دعوة  

 .وأن دعي للنبوة



- 122 - 

 

دخل  معه امتكلم   اسمع صوت   حالما حزقيال النبي الذي مستوحاة من رؤيا( 11و10و8)اآليات     

جكل هذا الد  ... يا بن آدم" :له ال  ئقاهللا وسمع  ،في الروح جطعمني ذلك الد  أفمي ف ففتحت ... ر  ... ر 

رميا النبي الذي إ من سفرو ،(3-1:3 حز" )فأكلته فصار في فمي كالعسل حالوة... كوامأل جوف
جد كالمك فأكلته فكان كالمك لي فرح ولبهجة قلبي" :تكلم مع الرب قائال    إال أن(. 11:15ر إ" )و 

السفر  رمياإوحزقيال من  عند كل   نأل ؛يوحنا رميا النبي وبينإبين حزقيال النبي و افارق   هناك

في جوفه كان لكن  هحلو المذاق في فم السفرفكان أما يوحنا  ،منهما كل   ان حلو المذاق في فمك
النبوة ه لب ق  ت   ثم بعد ،عليه أن يتنبأأن ا ور ألنه أصبح نبي   ي سس في البداية يوحنا نأوهذا يبي ن  .امر   

 هينيال احزقيال ود من لكل   لنبوةادعوة و .ادمار   م حزنة  له ألن هناك سوف تكون النتيجة

على شعوب وأمم وملوك "لتنبؤ هي للنبوة ليوحنا ا دعوةكما أن  ،لتنبؤعلى الشعب اإلسرائيليل
هي كلمات وعمل، فالنبي هو نفسه وحياته هي نبوة، ألن حياة  "النبوة"و(. 11ة اآلي" )كثيرين

 عندو (14-8:4) ال النبيحزقي عندمته، وهذا نجده د عذاب أ  جس  النبي هي مأساة ألنه بعذابه ي  

عالقة الشعب  ي مثل فهو ،النبي في حياته هو عالمة لشعبهأن  كما(. 8-1:11) رميا النبيإ
ث   ،اإلسرائيلي مع هللا هللا أمره أن يتزوج زانية وطلب ألن  ؛ل هذه العالمةفالنبي هوشع في حياته م 

له، لكن هللا طلب منه  ها لم تكن أمينة  زواجه منوزناها، غير أنه بعد مسامحته لها  غفر لهاي أن منه
بها التي خط مملكة إسرائيل مع ما اختبره هللا هوشع النبيختبر ابهذا . غفر لهاأخرى أن ي مرة  

التي بعد أن عرفته وسامحها خانته والتصقت بآلهة ومعبودات و أي اتخذ شعبها خاصته، لنفسه،

رميا النبي بأن إمن حزقيال النبي و كل   يوحنا لديه نفس خبرةو (.3و2و1هو ) الشعوب األخرى
رجل غير  هو النبيو .النبوة التي سيتنبأ بها هي نبوة محزنة لكل األرض ولكل الشعوب والملوك

يعلم إن الذين يشهد لهم كما  ،ألنه ال يتحاشى عدم سعادة سامعيه ،غير مقبول من بني جنسهوسعيد 

كلمة هللا ألن  ،ب النبوةل  هنا ص  . ي ويبغضون رسلهكهم الحقيقل  ال يلتفتون إليه وال يخضعون لم  
مصدر حالوتها و ،كالعسل، ولكنها عاجال  أم آجال  ستكون مرة في البداية تكون حلوة   ادائم  

ل الخدمة النبوية من هللا ي الكلمةحالوة ت ل ق   ،هللا هو ومصدر مرارتها م   من هللا، ومرارة واجب ح 

عالن االختيار إحالوة  والدمار من هللا،بالعقاب  ومرارة النبوة الذي من هللا عالن الخالصإحالوة 
 .من هللا عالن االضطهادإومرارة  من هللا

التي  ألن كلمة هللا ؛ظاووع ة وشمامسةوكهن ةرنالخدام هللا، من مط اهذه الحقيقة هي أيض      

التي عقوبات النذارات واإل ككذلهة إليهم أنفسهم، موج   كما أنها هة للمؤمنينهي موج  يتكلمون بها 
هة إليهم أنفسهم كلمة هللاب لغير العاملين يتكلمون بها يجب أن  الحقيقي فخادم كلمة هللا .هي موج 

عما هم  ارضي الناس بكالمه برياء ليكسب رضاهم، متغاضي  الذي ي   هللا كلمة خادم أما ،ايكون نبي   

الكنسية، كما في الرسائل تعليم م اإلنجيلية وليافيه من ضعفات في إيمانهم وأعمالهم وفهم للتع
 عن يسوع المسيح نفسه قالف .ا، ال يستطيع أن يكون نبي  في سفر الرؤيا السبع هة للكنائسالموج  

: بولس الرسول يقولكما أن  ؛(23مت ) نهم يتكلمون برياء ليسمعوا ما ي رضيهمإلفريسيين ا

فإننا لم نكن قط في كالم تملق . هللا الذي يختبر قلوبناهكذا نتكلم ال كأننا ن رضي الناس الناس بل "
النبي الحقيقي أو خادم الكلمة الحقيقي ف (.5و4:2تس 1" )هللا شاهد. كما تعلمون وال في علة طمع

إذا أحبه كل الناس فهو يعمل ما يوافقهم وهو ليس بنبي، ألنه  ،ال يحبه كل الناس وال يعاديه الكل

 .نبيبليس  اأيض  وإذا عادى كل الناس فهو 
ا على شعوب وأمم وألسنة وملوك تتنبأ أيض  يجب أنك " :(11)في اآلية بقول هللا ليوحنا و    

 .جديدة رؤياومن األصحاح التالي ستبدأ  انتهت هذه الرؤيا ،"كثيرين
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح الحادي عشر
 

 اسِ دَ قْ أَ  سَ دْ قُ  قُمْ وَقِسْ  :يلقِ وَ  ثُمَّ أُعْطِيتُ قَصَبَةً شِبْهَ عَصًا، -1 

 .هللاِ وَالْمَذْبَحَ وَالسَّاجِدِينَ فِيهِ 

َ  سِ دْ قُ  وَأَمَّا الدَّارُ الَّتِي هِيَ خَارِجَ  -2 ، فَاطْرَحْهَا خَارِجًا واَلَ اسِ دَ قْ اأْل

تَقِسْهَا، ألَنَّهَا قَدْ أُعْطِيَتْ لأِلُمَمِ، وَسَيَدُوسُونَ الْمَدِينَةَ الْمُقَدَّسَةَ 

 .اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ شَهْرًا
 

بأقسامه" ليمهيكل أورش"توجد صورة لـ (2و1) تيناآلي في    
(51)

 الدار"و" قداساألقدس " ،
" الدار"و ،"ὁ ναὸς"باليونانية " قداساألدس ق  "و، "τὸ ἱερὸν"باليونانية " الهيكل"". الخارجية

 ".τὸ θυσιαστήριον" المذبحو ،"ἡ αὐλὴ"باليونانية 

لى أن شير إي يبتصريف المجهول، الذ قوله هذا". يتأ عط  ثم " :يوحنا قولي (1)في اآلية     
 بمعنى ،"قصبة شبه عصا" :هقولو .بواسطة المالك اآلب هللا أنه أ عطي منأي  الفاعل هو هللا،

 :قولثم ي. ، ألنه بأمر هللااألن القياس هنا هو قياس إلهي وليس بشري   قياس؛الشبه عصا  قصبة

 ،"λέγων, ἔγειρε καὶ μέτρησον" اليونانيفي النص  تورد هذه العبارة ،"س  قم وق   :قيلو"
 بتصريفهي  "قيل"ألن كلمة  ؛(2:10رؤ )الذي سمعه في  باآل من هللاموجه يوحنا  هذا القول

ل ك  الذي (3:4رؤ " )ختمال"قابل ي هنا "سياقال"و .المجهول  ،هللخاص  نهإ ، أيهللاهو عالمة ت م 

قاس ال يخص هللا بمعنى أن الشيء الم قاس هو هلل توحاة من هنا مس صورة القياس .وما هو غير م 
 "فقاس... القياسإذا بسور خارج البيت محيط به وبيد الرجل قصبة " :بقوله حزقيال النبي رؤيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم خربه ، (م.ق 833-842حوالي ) سليمان الهيكل الذي كان قد بناه أوال  الملك : هذا الهيكل هو( 51)

عهد كورش  في م.ق 515 - 520في الفترة  بناؤه وأ عيد ،(م.ق 524)ن البابلييملك ( نبوكدنصر)نبوخذنصر 

الذي كان فيه  ،"دس األقداسق  " ، أو"دسالق  ": القسم الداخلي :إلى ثالثة أقسام ام  كان الهيكل مقس  و .ملك الفرس

دس ق  كن يدخل ولم ي .(المغسلة)المرحضة ومائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية ومذبح البخور وتابوت العهد 

ألنه  فيهعليه الدخول  افكان محظور   ياليهود الشعب ، وأما بقيةفقط األقداس إال رؤساء كهنة اليهود وكهنتهم

غير  شعب، أمالليهود فقط من كهنة و اكان الدخول فيه مباح  و ،"دار إسرائيل": م األوسطالقسو. مكان مقدس

كل قسم كان  القسمان نهذاو .، الذي عليه التقدمة والذبائحمذبح المحرقةكان فيه و. يهمعل امحظور  فكان اليهود 

لليهود  اوكان مباح   ؛اوواسع   اكان عريض   ،"الخارجية الدار" أو" الدار": القسم الخارجيو. ربسو امحاط  منهما 

وكان الصيارفة  ؛الذبائح يبيعونو فةاوفي هذا القسم كان اليهود يخدمون موائد الصر(. غير اليهود)واألمم 

كانت  أن عملة الشراء والبيع في الهيكلذلك  ،(اليونانية والرومانية)يصرفون الشاقل مقابل العمالت األخرى 

قلب فيه يسوع موائد الصيارفة ، "الخارجية الدار"، هذا المكانفي  ".ككار"انية وبالعبر "الوزنة"و ،"الشاقل"

بقوله  يسوع المسيحي وقد عن ،(13و12:21 مت) "ىدع  مكتوب بيتي بيت صالة ي  " :ال  ئقا وطرد باعة الحمام

ا هو مسموح القسم الداخلي والقسم األوسط والقسم الخارجي، أي بين م من كل   أن السور الذي يفصل بين هذا

هو  م منه وبهالمقد  ن الخالص أللألمم  افتح الباب أيض  بهذا . م بمجيئهد  وغير مسموح لألمم، قد ه   فقط لليهود

... نقضوا هذا الهيكل وفي ثالثة أيام أقيمها" :ع فيه الجميع، كما قال لليهودألنه هو الهيكل الذي يجم؛ للجميع

كما كان للهيكل جنوده الحرس الخاص به من اليهود، (. 21-18:2يو " )وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده

منهم لليهود ولشريعتهم، وهؤالء هم الذين كانوا مع يهوذا اإلسخريوطي عند إلقاء  بسماح من الرومان إرضاء  

 (.52:22لو )القبض على يسوع المسيح  
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فقلت إلى  .حبل قياسوإذا رجل وبيده  فرفعت عيني" :بقوله زكريا النبي ومن رؤيا ،(5:40حز )

(. 2و1:2زك " )مني قد خرجكل   وإذا بالمالك الذي... فقال لي ألقيس أورشليمأين أنت ذاهب 

تم إنه ف في سفر الرؤيا أما هنامالك، يد  النبي تم علىالنبي وزكريا كل من حزقيال  القياس عند
 ، أماللتدميرهو  ال وزكرياكل من حزقيعند  القياسكما أن  .على يد النبي يوحنا كاتب سفر الرؤيا

 .للحفاظ هوف في سفر الرؤيا هنا

 τὸ) المذبحو هلل (τὸν ναὸν) دس أقداسق   س  قم وق  " :ليوحنا هللا اآلب قولي( 1)في اآلية     
θυσιαστήριον) الداروأما : "ليوحنايقول  (2)في اآلية ، و"والساجدين فيه (τὴν αὐλὴν )

 مذبح هو، "المذبح" ".هاس  ق  ا وال ت  فاطرحها خارج   ،(τοῦ ναοῦ) قداساألدس لتي هي خارج ق  ا

 التي طرحتدار الموجود في ال المحرقة ، وليس مذبحقداساألقدس البخور الموجود داخل 
 ،قداساأل دسق   ، هم الشيوخ خدام"دس أقداس هللق  "، أي الساجدون في "الساجدين فيه"و. اخارج  

تمام شعائر خدمة إل كله خدمة سبوت العامبال ين يقومونالذ "ان شيخ  وربعة وعشراأل"وهؤالء هم 

 (.4:4رؤ )كما ذ ك ر في  ،"م جمل شعب هللا"أي  ،"الكنيسة ككل" يمثلون ، والذينهللا ق دس أقداس
ق اس بأمر إلهي الشيء  خص هللاوأنه ي إلهي كاملهو  ،المذبحوقداس األدس ق   ، الذي هوالم 

 خص هللاخارج العناية اإللهية وال ي قاس بأمر إلهي هوالم   وغيرح وطرالم أما .ومحفوظ منه
 "قداساألدس ق  "خارج  هي التي ،(ἡ αὐλὴ) "الدار"الذي هو و، حسب دنسوغيرمحفوظ منه وي  

(ὁ ναὸς) الهيكل"جزء من التي هي و" (τὸ ἱερὸν) هللا كما يقول  نهأل ؛هس خارجولي ككل

 من األصنام ةعبد العهد القديم تشير إلى الشعوب في ،"األمم"لفظة  ".ألنها أعطيت لألمم" :اآلب
 أتباع الوحش" مماأل"ـفالمقصود ب (2)أما هنا في اآلية  الذي يعبد هللا، الشعب اليهودي غير

  ".ضد المسيح" ، الذي هو(4اآلية ) الصاعد من الهاوية

 ،"اين وأربعين شهر  ثنالمقدسة ا سيدوسون المدينة" :(2)في اآلية  عن األمم هللا اآلب قولثم ي    
وتكون أورشليم مدوسة " :من عالمات المجيء الثاني للمسيح التي ذكرها هو نفسه، بقوله ذههو

دانيال  رؤيامستوحاة من ذه المدة الزمنية ه(. 34:21 لو" )من األمم حتى تكمل أزمنة األمم

وي سلمون ليده إلى ... يالعل ويتكلم ضد العلي ويبلى قديس... خرويقوم بعدهم آ" :، بقول الربالنبي
ل ف بالحي إلى أبد اآلبدين أنه " :وكذلك قوله ،(25و24:4دا " )زمان وأزمنة ونصف زمان وح 

هذه (. 4:12دا " )فإذا تم تفريق أيدي الشعب المقدس تتم كل هذه. إلى زمان وزمانين ونصف

ترمز  ،"ين ونصفزمان وزمان"و" زمان وأزمنة ونصف زمان" ،دانيال النبي عند الزمنية مدةال
 وبالسنين ،ايوم   1210=120+420+310 وتساوي باأليام، "سنة وسنتين ونصف سنة"إلى 

"ثالث سنوات ونصف"
(54)

وهي المدة التي فيها األمم  "اثنين وأربعين شهر  ا" وباألشهر ،

" ممأزمنة األ" :يسوع قول يقابل (2)في اآلية  هللا اآلب قولهذا الو ،"المقدسة سيدوسون المدينة"
 من هم ضد المسيح، ، أي"األمم"سيطرة  هي زمن" ان شهر  ون وأربعاثناال"فـ(. 14:21 لو)

تساوي التي  ،"اثنين وأربعين شهر  اال"كما أن  .المؤمنون لالضطهاد خاللهايتعرض سالتي و

زمن  اوهي أيض   .(3)اآلية  ، كما سي ذكر فيزمن شهود المسيح في نفس الوقت هي ،ايوم   1210
وبعد هذه المدة لن تكون (. 14و1:12رؤ )، كما سي ذكر في سة المجتمعة على األرضالكني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عند  المقدسة، كانت معروفة   المدينة األمم سيدوس التي فيها" ثالث سنوات ونصف"زمنية، هذه المدة ال( 54)

االضطهاد الذي قام به أنطيوخس أبينانيوس ضد اليهود اليهود وق راء سفر الرؤيا في وقت كتابته؛ ألنها مدة 

الشهر الرابع من عام  م وحتى.ق 112 في الفترة من الشهر السابع من عام ،في أورشليم هيكلواستولى على ال

فيها أ خذ  ها لليهود ألنإال أنها فترة عصيبة وفظيعة جد   ،ليست ثالث سنوات ونصف بالضبطي وه، م.ق 115

ن   ، إنها لها نفس المعنى" ثالث سنوات ونصف" مدة الزمنيةال في سفر الرؤيا هذه هناو. مس هيكلهمعبدهم ود 

 .صورة انتصار األعداء
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أنه بالرغم من كل الضيقات ستظل  بمعنى .قاسةألنها م   ،ا محفوظة من هللانهألالكنيسة في خطر 

 لهم اسمه"و( 3:4رؤ ) عندهم ختم هللا على جباههم الذين وهؤالء هم ،مؤمنيها مجتمعة  بالكنيسة 

ل) م  كما  .، وال يمكن ألي عدو أن ينتصر عليهم(1:14رؤ ) "على جباههم امكتوب   واسم أبيه (الح 
عنده رؤية ن يوحنا إ ،كما قيلو .بل هي اآلن الشاهدة لألمم ،فقط مجتمعة هي يستالكنيسة لإن 

ويعيد صياغتها، بمعنى  معروفة من العهد القديم اأخذ صور  يبعد معاينته للرؤى فهو  خاصة نبوية

 .يعيد والدتها بصيغة وروح مسيحية أدق
تساوي التي و" اوأربعين شهر  ثنين ا"التي تساوي  ،"ثالث سنوات ونصف" المدة الزمنية عن    

، أي أن هذه والملء الكماليرمز إلى سبعة الذي  رقمنصف ال يه" ونصف ةثالثال" .ايوم   1210

كما قال  ،نصف الزمان وليس إلى األبد هي بل ،وتمامها ال تمثل كمال األزمنة مدة الزمنيةال
الذين اختارهم  مختارينلو لم تقصر تلك األيام لم يخلص جسد ولكن ألجل ال" :يسوع المسيح

 ([1-4) × 4]تساوي ، "ان شهر  ون وأربعاثناال"بنفس المعنى (. 22:24 مت) "تقصر تلك األيام

إلى يرمز هو و ،الكمال، أي أنه  أقل من سبعة الرقم من أقل" ستة لرقما"و ؛(1×4)أي تساوي 
، باليونانية "سيحضد الم"هي مدة المحنة األخيرة، زمن  مدة الزمنيةوهذه ال. "ضد المسيح"

"ἀντίχριστοι "(Antichrist). أيها األوالد هي الساعة " :يوحنا في رسالته األولى كما يقول
يأتي، قد صار اآلن أضداد للمسيح  (ἀντίχριστοι) وكما سمعتم أن ضد المسيح. األخيرة

المقاوم " :كما يقول بولس الرسولو ،(12:2يو 1" )من هنا نعلم أنها الساعة األخيرة. كثيرون

 اظهر  حتى أنه يجلس في هيكل كإله م   اأو معبود   اى إله  على كل ما ي دع  ( إنسان الخطية)والمرتفع 
بل  ا، يجب أن ال تؤخذ حرفي  هلومع كل ما سبق ق ،هذه المدة الزمنية .(4:2 تس2" )انفسه إله  

ذكر فيه رؤياه بصور ي ويوحنا ،هو سفر رؤيوي الرؤيا سفر، ألن هذه األرقام هي رمزية وارمزي   

 .الحقيقييننبياء األمثله مثل  ورموز
 ،"أورشليم المدينة المقدسة: "األول ،ض موقع أورشليم بمعناه المزدوجر  ي ع  ( 2و1) تينفي اآلي    

ت السماوي وليس الهيكل تليسوهي ". والساجدين فيه المذبحهللا و دس أقداسق  "بـي رمز إليها و

نها جسد بيسوع المسيح، إ ن الحقيقيينيكنيسة المؤمن ،سة المقدسةالكني يبل ه ،هيكل سليمان
كما ذ كر  ،إسرائيل الجديد كنيسة العهد الجديد نهاوب األرض، إالمسيح الذي يجمع فيه جميع شع

على "تموا ، والذين خ  (12:3رؤ )هم عبيد هللا الذين غلبوا " الساجدين فيه"و .(12:3رؤ )في 

وهؤالء  .(1:14رؤ)اسم المسيح واسم هللا اآلب  لى جباههمعلهم و، (3:4رؤ ) "جباههم
 الكهنة المكان الذي ال يدخله إال أي في ؛البخور موجودون في داخل قدس األقداس حيث مذبح

 دس أقداس ربهم ومخلصهمن بيسوع المسيح هم كهنة في ق  يوهذا يشير إلى أن جميع المؤمن ،فقط

الدار التي هي خارج قدس "ـبز إليها رم  ي  و ،"األرضية أورشليم: "والثاني .وم خت ارون للخالص
قيل ليوحنا  الذ ،التي أماتت األنبياء ويسوع المسيح هي هذه "أورشليم األرضية"و ."قداساأل

من رفض هم كل  ،، ساحة األممالخارجية لدارهذه ا في ألن الذين ؛"هاس  ق  ال ت  و افاطرحها خارج  "

 أصحاب ، إن كان منكناية عن العالم الذي يرفض هللا اهنكما أ .المسيح وأصبح خارج الخالص
التي تجعل  مؤل هة لإلنسانال نظرياتوال ،هدفها إنساني أخالقي التي عقالنيةالوأفلسفية الفكار األ

ا للكون ومؤل ه  م خارج ، أي ا عن هللابعيد  بأعماله  ا ذاته خارج النعمة اإللهيةن اإلنسان مركز 

، والتيارات الناكرة هلل، موجودة في الديانات الشرقية الوضعية األخيرة وهذه .النعمة اإللهية
أن تحفظ نفسها  بمؤمنيها الكنيسة وعلى .اوإله   اوالديانات والهرطقات الرافضة ليسوع المسيح رب   

الكرازة والتبشير بيسوع ب ،رسالتهاعن عن هدفها الخالصي و هاتحيد إليها كي ال هامن دخول

التأله بالنعمة  .قيادته إلى القداسة وبالتالي إلى التأله بالنعمة اإللهيةوت إيمان شعبها تثبيبو ،المسيح
 (.2:1رؤ )ذ كرت في  اإللهية
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إشارة إلى إعادة  هو ،(2و1) تيناآليفي  هقياسو بأقسامه هيكل أورشليمأن ذكر  البعض رأى    

يظهر تابوت العهد ومذبح و اليهوديجمع شمل الشعب  ي عادوأنه بإعادة بنائه  أورشليم، بناء هيكل

 وتقوم مملكة إسرائيل ثانية   ،(18)انظر اآلية  ،ق دس األقداس لذين كانا فيلالبخور المخفيين ا
 الهيكل طلب المالك من يوحنا أن يقيس( 1) ةفي اآليغير أن . ويأتي المسيح الذي ينتظره اليهود

 هوهذ. بمؤمنيها الذي هو الكنيسة المقدسة ،غير الم داس من األمم األرضي الحقيقي الذي سيخلص

ما يشير إلى إعادة  كله ، وال يوجد في العهد الجديدأورشليم إعادة بناء هيكل ىإل إشارة   تليس
 احرفي    اليس مأخوذ  ( 11)لذا يجب أن نعلم ونؤمن أن الهيكل المذكور هنا في األصحاح  .ئهبنا

يسوع  الرب ا في وسطهادائم   الحاضر بمؤمنيها ألن الذي سيخلص هو الكنيسة ؛لهيكل أورشليم

 الذي هو ضد المسيح، فهوالمسيح الذي ينتظره اليهود أما  .كما سبق القول ،لها احافظ  و المسيح
 (.2و1:13رؤ )ر في ذك  والذي سي   المسيح المضل الدجال

 

يَوْمًا، الَبِسَيْنِ  وَسَأُعْطِي لِشَاهِدَيَّ، فَيَتَنَبَّآنِ أَلْفًا وَمِئَتَيْنِ وَسِتِّينَ  -3

 .مُسُوحًا

 .هذَانِ هُمَا الزَّيْتُونَتَانِ وَالْمَنَارَتَانِ الْقَائِمَتَانِ أَمَامَ رَبِّ األَرْضِ  -4

وَإِنْ كَانَ أَحَد  يُرِيدُ أَنْ يُؤْذِيَهُمَا، تَخْرُجُ نَار  مِنْ فَمِهِمَا وَتَأْكُلُ  -5

 .يدُ أَنْ يُؤْذِيَهُمَا، فَهكَذَا الَ بُدَّ أَنَّهُ يُقْتَلُ وَإِنْ كَانَ أَحَد  يُرِ . أَعْدَاءَهُمَا

حَتَّى الَ تُمْطِرَ مَطَرًا فِي  ،هذَانِ لَهُمَا السُّلْطَانُ أَنْ يُغْلِقَا السَّمَاءَ  -6

أَيَّامِ نُبُوَّتِهِمَا، وَلَهُمَا سُلْطَان  عَلَى الْمِيَاهِ أَنْ يُحَوِّالَهَا إِلَى دَمٍ، 

 .بَا األَرْضَ بِكُلِّ ضَرْبَةٍ كُلَّمَا أَرَادَاوَأَنْ يَضْرِ 
 

في ، و"اثنين وأربعين شهر  المقدسة ا سيدوسون المدينة" هللا اآلب إن األمم لاق( 2)في اآلية     

( 2)اآلية من . "ايوم   ومائتين وستين ايتنبآن ألف  ف ،شاهدي  لعطي وسأ  " :هللا اآلب يقول( 3)اآلية 
 .المقدسة المدينة األمم فيه سيدوسسيتنبآن في الوقت الذي  الشاهدينن أن بي  يت (3)اآلية ومن 

ال تمثل هي و ،شير إلى أيام المسيح الدجالت كما أنها، زمن شهود المسيح هذه المدة الزمنية هيو
، "ي  د  شاه  "اآلب هللا  قول(. 2)كر في اآلية ذ  كما  ،كمال األزمنة بل نصف الزمان وليس إلى األبد

 لباس هو" المسوح" ."االبسين مسوح  " :عن الشاهدين اآلبهللا  قوليو .اه هوهما شاهدلى أنيدل ع

ألنه لو صنعت في صور وصيدا القوات " :لتوبة، كقول يسوعا على وي لبس داللة   خشن الملمس
يوحنا و(. 21:11 مت) "في المسوح والرماد التابتا قديم  ( كوزين وبيت صيدا)المصنوعة فيكما 

 .(4:3 مت) "بلكان لباسه من وبر اإل" نبي التوبة انالمعمد

هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب " :ني  د  ن الشاه  ع هللا اآلب يقول( 4)في اآلية     
ن على يالساكن"سيقع على  هألنه هناك عقاب من ،"رب األرض أمام" :وقد قال هللا اآلب. "األرض

، (4)األصحاح  زكريا النبي ان مستوحاه من رؤييلمنارتصورة ا .(10)اآلية في " األرض

لب  ا  ب  ر  ز  وع وش  ه  ي   وترمزان إلى
(52)

 نعمة يرمز إلى ، الذي"الزيت" ن ترمزان إلىالزيتوناتيو .
 بالزيت ةءكمنارة مضاو ،ا للكنيسة لديها الكهنوت والقيادةهذه صورة جميلة جد   .الروح القدس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكان  .في بابل أيام داريوس اأسير   كانو ،هو زعيم سياسي "لاب  ب ر  ز  "وهو الكاهن األعظم،  "عوش  ه  ي  ( "52)

 بعد أن عادا مع اإلسرائيليينه ن رحمة ونعمة ربها، وقد أعطاهما الرب أن يعيدا بناء هيكلان موءثنان مملاال

 التي هي صورة القيادة الهارونية ،زكريا النبي عند هذه الصورة. م إلى أورشليم.ق 538من السبي البابلي عام 
 = ، التي يمثلها"السلطة"تمثل  والقيادة الداودية التي .يهوشع الكاهن األعظم التي يمثلها ،"الكهنوت"تمثل 
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بمؤمنيها بيسوع " نور للعالم"كما أنها  ،فيها (12:2يو ) "نور للعالم" بوجود يسوع المسيح

 (.14:5مت )المسيح 

 ،نبه كثيري قال: األول ،آراء حولهما ةثالث ، ويوجدغير معروف من هما ،"هللا ي  د  شاه  "عن     
الالهوت اليهودي إيليا وموسى سوف يأتيان وفي  القديم في العهد ألن ؛إيليا وموسى نهماإوهو 

هوذا أنا مرسل إيليا التسبيتي قبل أن يجيء يوم الرب " :إيليا النبي عن ل الربوقك. قبل المسيح

 "ثلكوتهم م  إخوأقيم لهم من وسط " :ن موسى النبيع ل الربوقكو .(5:4مال ) "العظيم المخوف
لكن فيما بعد في  .هو هوشع الذي خلف موسى (ثلكم  ) خصهذا الشوقد رؤي  أن ، (12:12 تث)

 ثل موسى،وأن كل كل نبي سيأتي سيكون م   (ثلكم  ) االكتاب المقدس أصبح يعني أن هناك نموذج  

 إلى يوحنا)أرسل اليهود " :كما يقول يوحنا في بشارته لذلك ،لذا كان اليهود في انتظار عودتهما
في  كذلك ألنهو(. 21-18: 1 يو) "النبي أنت... إيليا أنت... لوهفسأ... كهنة والويين(... المعمدان

، وهما يمثالن (3:14 مت) إيليا وموسى ظهرا مع الرب يسوع في حادثة التجليالعهد الجديد 

كما أن . دين ليسوع المسيح، أي يمثالن العهد القديم بأكمله كممه  (إيليا)واألنبياء ( موسى)الناموس 
 (5)اآلية ففي . أنهما إيليا النبي وموسى النبي على يتفق( 1و 5)في اآليتين  ندايصنعه الشاه   ما

من السماء فأكلت الذبيحة  اأنزل نار   الذي إيليا النبيكما  ،"هماعداء  أتخرج نار من فمهما وتأكل "
وكذلك  ،(1ل م2)حرق قائدي الخمسين وجنودهما أالسماء ف ا منأنزل نار   أنه ، كما(12 مل1)

قاومه قورح مع مئتين وخمسين من رؤساء جماعة بني إسرائيل  عندما الذي النبي موسىكما 

لهما " (1)اآلية وفي (. 35:11عد " )خرجت نار من عند الرب وأكلت المئتين والخمسين رجال  "
، كما "ن يحوالها إلى دمأولهما سلطان على المياه ... احتى ال تمطر مطر   ،يغلقا السماء أن سلطان

 خر)هو الذي حول المياه إلى دم  النبي موسىكما و، (14مل 1)بي أغلق السماء فلم تمطر إيليا الن

ضربات ، يشير إلى "بكل ضربة ن يضربا األرضأ ...لهما سلطان" :(1)في اآلية كما أن . (4
ن ي  د  أن الشاه   (4)اآلية  ألنه ذ كر فيوكذلك  .المصريينضرب بها الرب األخرى التي موسى 

 وموسى ،(11:2مل 2)وإليليا صعد حي  ا إلى السماء . حييانأنهما سي (11)اآلية في سي قتالن، و

اآلية في  وقول هللا اآلب (.1:34تث " )لم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم"بعد أن مات  النبي
 .رادة اإللهيةاإلفق تسير وو ،واحدة ني  د  أن إرادة الشاه   يعني ،"اكلما أراد" (1)

 ألن أخنوخ مثله مثل إيليا  ؛وأخنوخ النبي نهما إيليا النبيإ وهو ،البعض به لقا :الثانيو    

كما أنه بحسب االعتقاد  .مع ترتليانوس أوهذا التقليد بد ،(24:5 تك)ف إلى السماء وهو حي ط  خت  أ  
 .ي نتظر حضورهما في األيام األخيرة ليستشهدا اليهودي فإن إيليا وأخنوخ سيعودان ويموتان، لهذا

نهما بطرس إ :يقولو ،في الكنيسة األرثوذكسية اآلبائية في التفاسير غير موجود وهو :الثالثو    

 4)ألن اآليتين  ؛عجائب واستشهدا فيها نيرون وعمال زمن وبولس ألنهما شهدا في روما على
ان من ك اأي   .وهذا الرأي مقبول في الكنائس البروتستانتية ،ني  د  الشاه  تشيران إلى استشهاد ( 2و

عنهما، لذا  معين ءعرف أنه ليس هناك شيي  ن، الذي يجب أن ي  د  عن الشاه   ةالسابق الثالثة اآلراء

الكنيسة المتواضعة  صورة هنا هي ألن الصورة ؛ين أنهما هذا أو ذاكرى في الشاهدي  يجب أال 
 .أمام العالم ،أو كشهود ،دةفي لباس المسوح كشاه   والنبوية والتائبة

إال  العهد القديم الشهادة ال تقم في ألن؛ "يشاهد  " ليقلم ، و"شاهدي  : "هللا لاق( 3)ة اآليفي     

تقوم " :ل يسوعوقي كما العهد الجديد كذلك في، و(1:14تث )" شهود أو ثالثة ني  د  شاه  فم "على 
ي ن أو ثالثةكل كلمة على فم  اثنين  والكرازة للتبشير ، كما أنه أرسل تالميذه(11:12 مت)" شاه د 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا  .لاب  ب ر  ز   أما أنا فإني مثل زيتونة "المثمرتان بأعمالهما، كما يقول داود النبي " هما الزيتونتان"واللذان أيض 

ثمرة في   (.2:51مز " )بيت هللام 
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ي ن، عطي الشهادةا ت  الكنيسة أيض  و(. 4:1مر )اثنين   ،هو العهد القديم :دها األولشاه   على فم شاه د 

 ؛المسيح د يسوعالذي شاه   ،هو العهد الجديد :دها الثانيوشاه   .عن مجيء يسوع المسيحالذي تنبأ 

هذان ف .أي إسرائيل القديم وإسرائيل الجديد ،الجديدوالقديم  ينعب هللا من العهدألن الكنيسة هي ش
الشاهدان كناية عن المؤمنين في كل عصر وبالد الذين ال يزالون أمناء لربهم ويشهدون للحق 

وهم  ،بمؤمنيها هم الكنيسة الحقيقية غير المنظورة ضمن الكنيسة الظاهرةإن ،بكالمهم وسيرتهم

اء من ر  ج  وال األ   غير الذين يسمعون صوت الراعي الصالح ويتبعونه إلى حيث يذهبالقطيع الص
لذا ستكون  ،لها قدرة العجائب بمؤمنيها الكنيسةكما أن  .وال يتبعون العالم (12و 5:10يو ) الرعاة

نتصار الديها قدرة وسلطان للشهادة أمام المسيح الدجال مدة حكمه، وهذه المدة لن تكون أيام 

 .صورة التوبة وليس بصورة االنتصارتعطي الشهادة ولكن ب ها بمؤمنيها، ألنبمؤمنيها نيسةللك
  .املوك   واصبحين إلى التوبة وليس لومدعو همأن واتذكريأن  ى المؤمنين بيسوع المسيحيجب علو
 

وَمَتَى تَمَّمَا شَهَادَتَهُمَا، فَالْوَحْشُ الصَّاعِدُ مِنَ الْهَاوِيَةِ يَصْنَعُ  -7

 .مَعَهُمَا حَرْبًا وَيَغْلِبُهُمَا وَيَقْتُلُهُمَا

الَّتِي تُدْعَى رُوحِيًّا  ،وَتَكُونُ جُثَّتَاهُمَا عَلَى شَارِعِ الْمَدِينَةِ الْعَظِيمَةِ  -8

 .أَيْضًا هُمَاسَدُومَ وَمِصْرَ، حَيْثُ صُلِبَ رَبُّ 

9-  َ لْسِنَةِ وَاألُمَمِ جُثَّتَيْهِمَا وَيَنْظُرُ أُنَاس  مِنَ الشُّعُوبِ وَالْقَبَائِلِ وَاأل

 .ثاَلَثَةَ أَيَّامٍ وَنِصْفًا، واَلَ يَدَعُونَ جُثَّتَيْهِمَا تُوضَعَانِ فِي قُبُورٍ 

وَيَشْمَتُ بِهِمَا السَّاكِنُونَ عَلَى األَرْضِ وَيَتَهَلَّلُونَ، وَيُرْسِلُونَ هَدَايَا  -11

يَّيْنِ كَانَا قَدْ عَذَّبَا السَّاكِنِينَ عَلَى ألَنَّ هذَيْنِ النَّبِ  ،بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ 

 .األَرْضِ 
 

ألن  ؛تهماانبو ، بمعنى"ومتى تمما شهادتهما" :الشاهدين عن هللا اآلب يقول( 4)في اآلية     

الوحش ف" :ثم يقول .(3اآلية )ثالث سنوات ونصف  تها الزمنيةمد ، التيالشهادة مرتبطة بالنبوة
ي   ."ويغلبهما ويقتلهما ارب  حمعهما  يصنع الصاعد من الهاوية ن مستعارة صورة قتل الوحش للقديس 

ين يحارب القديس  ( قرن الوحش)وكنت أنظر وإذا هذا القرن " :، بقولهدانيال النبي ارؤي من

يمثل  ،"الوحش الصاعد من الهاوية"و. (1:8رؤ )في  تذكر" الهاوية" (.21:4دا ) "فغلبهم
. (2:13رؤ )، كما سي ذكر في بل بالطبع بالشكل اليس وحش  هو و ،القوى الشيطانية المضادة هلل

ا للحديث عنه في األصحاحات التالية" الوحش"وقد ذ كر   . هنا تمهيد 

لب حيث ص   ...العظيمة وتكون جثتيهما على شارع المدينة" :هللا اآلب قولي( 2)في اآلية و   
يشير إلى يسوع  ،"ὁ κύριος αὐτῶν" ليونانيافي النص  ورد، "ه مارب " :قوله ".اأيض   ماه  رب 

ألن  من هللا اآلب ويسوع المسيح؛ كل   داهما شاه  " ني  د  الشاه  "وهذا ي وضح أن  .لبص  المسيح الذي 

األرضية  أورشليم شير إلى ت "العظيمة المدينة"و". ي  د  شاه  " (3)في اآلية هللا اآلب قال عنهما 
ا لبتت األنبياء وص  تلق   ألنها ،تمثل عداوة هللاالتي  تمثل مجمع اليهود  أنها المسيح، كما يسوع أيض 

رؤ ) ، كما ذكر فيرب المجد الذي حكم بالصلب على" مجمع الشيطان"الذي هو " السيناجوج"

تمثل سدوم  نأل ؛"ومصر سدوم ادعى روحي  ت  " :هذه المدينة العظيمةقول هللا اآلب عن يو (.8:2
تمثل  كما ،(14:13 خر)تمثل المدينة المعادية لشعب هللا ومصر  ،(23:28 تث) المدينة الفاسقة

مبراطور في آخر أيام اإل االقديس إيريناوس، الذي وضع كتاب  . (3:18 إش) القوى الوثنية

كان و ".المقاومة هلل مدينة بابل"هذه المدينة العظيمة هي  د المسيحية، ذكر أندومتيانوس مضطه  



- 128 - 

 

للقديس يوحنا، وكانت الفترة  ايس بوليكاربوس الذي كان بدوره تلميذ  القديس إيريناوس تلميذ القد

ا 20 حواليالزمنية بين يوحنا وإيريناوس  أن هذه المدينة كما  .، أي فترة زمنية قصيرةعام 

 إلى أي ،العالمالتي ترمز إلى  الرومانيةمبراطورية اإل عاصمة" مدينة روما" العظيمة ترمز إلى
 فاسقة مبراطوريةإ تمثل كل هذه المدينة العظيمةبشكل عام . مدينة هللا المدينة األرضية وليس

الزانية العظيمة " :قيل فيها (2:18رؤ )في  ألنه مان،في كل مكان زألصنام لعابدة و عدوة هللاو

 .، هو الزنى الروحي كما قيل هناك"الزنى"المقصود بـ. "التي أفسدت األرض بزناها
تيهما جث ،أناس من الشعوب والقبائل واأللسنة واألمموينظر " :اآلب هللا لوقي (8)في اآلية     

ه لوق .، وليس كل الناس(1اآلية ) أتباع الوحش الصاعد من الهاويةهؤالء هم  ،"اثالثة أيام ونصف  

 نصف الزمان؛ إلى النهاية بل إلىعلى شارع المدينة العظيمة  لن تبقيا ني  د  تي الشاه  جثأن  هذا يبي ن
 أنها ذهبالمقصود . إلى التمام والكمال هو نصف الرقم سبعة الذي يرمزثالثة ونصف ال قمألن الر

هم تتأكد حقيقة اإليمان دباستشهاأنه و ،الكنيسة كلها لن تفنى لكن ،هناك في الكنيسة شهداء سيكون

حتى ألنهما شهدا للحق  ،أكثر تتمت شهاداتهما بل تأكد من لي  د  استشهاد الشاه  كما أنه ب .أكثر
يقول  كما ،لهما اوعار   اتحقير   وهذا، "في قبور وضعانال يدعون جثتيهما تو": لوقي ثم .الموت

لجيراننا  اصرنا عار  . ولم يكن لهم من دافن. مثل الماء سفكوا دماءهم حول أورشليم" :داود النبي
 (. 4و3:42 مز) "للذين حولنا وسخرية   اوهزء  

ويرسلون  ،يتهللونو الساكنون على األرضويشمت بهما " :يقول هللا اآلب (10)في اآلية و    

ن على والساكن" ".ن على األرضيالساكن ذين النبيين كانا قد عذبان ه  ، ألهدايا بعضهم لبعض
 والديانات القوى العالمية، أو الدنيوية، ، أي(8)المذكورين في اآلية  أتباع الوحش، هم "األرض

بشهادتهما للرب و ،الوحش باتباع ،بعدم انجرارهما معهم نابيالن وقد أداناهما .المضادة للمسيح

 "ني  د  الشاه  " هما المذكوران هنا "ناالنبي  " .وباستشهادهما من أجل اسمه ،يسوع المسيح
لب ، والنبون الشهادة مرتبطة بالنبوةإ ، ألنه كما قيل أعاله(3)المذكورين في اآلية  ة هي من ص 

حقق أو أن كل شيء قاله يسوع المسيح، أو ذ كر في سفر الرؤيا، تن كل شيء فال يقال إ. الكنيسة

ال يجب أن ي قتل  ققت وأخرى سوف تتحقق في المستقبل،بعض األمور تح ألن سوف يتحقق؛
. قةحق  األخروية المستقبلية واألخروية الم   تر، في المقدمة ذ ك  اق  بجعل كل شيء محق   االروح كلي   

، الطريق اوليس مستقبلي    اق  حق  ق، وهذا طريق أوسع ليس م  أمل التحق  ق على فاألخروية سوف ت حق  

ن إ قد بدأ وسيستمر ويكتمل، وال يجب أن ي لغى االحتمال في حدوث شيء في المستقبل وأن يقال
 .كل شيء هو تاريخي، كما يقول البروتستانت

 

هِمَا رُوحُ حَيَاةٍ مِنَ هللاِ، ثُمَّ بَعْدَ الثَّالَثَةِ األَيَّامِ وَالنِّصْفِ، دَخَلَ فِي -11

وَوَقَعَ خَوْف  عَظِيم  عَلَى الَّذِينَ كَانُوا . فَوَقَفَا عَلَى أَرْجُلِهِمَا

 .يَنْظُرُونَهُمَا

. اصْعَدَا إِلَى ههُنَا: ا صَوْتًا عَظِيمًا مِنَ السَّمَاءِ قَائاِلً لَهُمَاوَسَمِعَ  -12

 .هُمَاونَ رُ ظُ نْ يَ  أَعْدَاؤُهُمَاوَ بَةِ، السَّمَاءِ فِي السَّحَا فَصَعِدَا إِلَى

وَفِي تِلْكَ السَّاعَةِ حَدَثَتْ زَلْزَلَة  عَظِيمَة ، فَسَقَطَ عُشْرُ الْمَدِينَةِ،  -13

وَصَارَ الْبَاقُونَ . وَقُتِلَ بِالزَّلْزَلَةِ أَسْمَاء  مِنَ النَّاسِ سَبْعَةُ آالَفٍ 

 .السَّمَاءِ  فِي رَعْبَةٍ، وَأَعْطَوْا مَْْدًا إلِلهِ 
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ألنه  ،و يوحناهوما يليها ف( 11)اآلية  منالمتكلم  ، أماهللا اآلب المتكلم في اآليات السابقة كان    

ن ع قيل( 12)في اآلية و ،"ن هللادخل فيهما روح حياة م" :ني  د  ن الشاه  ع قيل( 11)في اآلية 

 ".لى ههناصعدا إا :من السماء قائال  لهما اا عظيم  سمعا صوت  " :الشاهدين
من قوله ". فوقفا على أرجلهما ...لنصفالثالثة األيام وا ثم بعد" :يقول يوحنا( 11)في اآلية     

 ؛نيباع الوحش، ثالثة أيام ونصف، قام الشاهدان منتصرهذا يتبين أنه بعد االنتصار الوقتي ألت

الروح "، أي "ح المحييالرو"هو الذي  ،"دخل فيهما روح حياة من هللا" :هنا يوحنا كما يقول هنأل
. وجبل الرب اإلله آدم من األرض" :، كما جاء في سفر التكوين"روح هللا اآلب"، أي "القدس

األرض امتألت " :، وفي سفر المزامير(4:2تك " )ا حيةفصار آدم نفس  . ونفخ في أنفه نسمة حياة

االنتصار  وهذا (.30-24:103مز " )جدد وجه األرضخلقون وت  رسل روحك في  ت  ... من خليقتك
ألن االنتصار  ؛نه انتصار نهائيإ لهم ىءتران ي  د  ألعداء الشاه   الذي "ثالثة أيام ونصف" الوقتي

ثم يقول  .ن للكنيسة على مضاديها ومقاوميهاالنهائي، الذي هو انتصار المسيح للنهاية بقوة، سيكو

أتباع الوحش الصاعد من  أي على، "الذين كانوا ينظرونهماووقع خوف عظيم على " :هنا يوحنا
ن إلى خوف ورعب عظيمين بعد أن دخل فيهما روح ي  د  الهاوية، وقد انقلب فرحهم لموت الشاه  

 . حياة من هللا وقاما منتصرين
 :ا من السماء قائال  لهماعظيم   اا صوت  سمع  و" :نين الشاهدعيقول يوحنا ( 12)وفي اآلية     

أي إلى  ،"صعدا إلى ههناا" :لهما لائقوال ، اآلبهذا الصوت هو صوت هللا ".صعدا إلى ههناا

لحظة  هأن يعنيهذا  قوله ،"فصعدا إلى السماء في سحابة" :قول يوحناثم ي. س كناه حيث سماءال
تشير إلى حضور هللا " السحابة"و. أنهما صعدا إلى السماء بالصعود سماعها دعوة هللا اآلب لهما

، لشهود يسوع المسيح الذين هم "القيامة األولى"ه هي هذ(. 15:4رؤ )وحمايته، كما قيل في 

ذكر ي   هذا يوحنا كما أن قول(. 1-4:20رؤ ) في شهود هلل اآلب وللروح القدس، كما سيذكر اأيض  
ماء وهم بصعود يسوع المسيح إلى السماء الذي أخذته سحابة عن أعين التالميذ وارتفع إلى الس

فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح " :ا اإلنجيليوكما يقول لوق .(10و8:1أع )يشخصونه 

وقع خوف عظيم على " :ني  د  بصعود الشاه   إنه يوحنا يقول أما هنا وكما (.52-50:24لو " )عظيم
 ، ألن صعودهما كان انتصار هلل الذي(4اآلية )، أي على أتباع الوحش "الذين كانوا ينظرونهما

يسوع المسيح على سحابة بالجسد الممجد القائم من  ارتفاع غير إن .روح حياة فيهما دخل منه

 ".Θειότης αὐτοῦ"اليونانية ب" الهوته" .رانية الهوته ومجدهداللة على نو هو األموات
 مباشرة   عني إنهيهذا  قوله ."حدثت زلزلة عظيمة في تلك الساعة" :قول يوحناي (13)في اآلية     

 عقابفي سفر الرؤيا عالمة  "الزلزلة" .عظيمة الشاهدين إلى السماء حدثت زلزلة بعد صعود

شر أقل من ألن الع   ؛يشير إلى قلة عدد الذين سقطوا ه هذاقول ،"المدينة ر  ش  فسقط ع  " :قولثم ي .هللا
وهذا من (. 3اآلية ) والذي هو أقل من النصف( 4:2رؤ )لث الذي هو أقل من الث  ( 2:1رؤ)بع الر  

لعقاب ليس للموت بل من أجل ألن هذا ا ؛اروا وراء الوحشه للذين خانوه وسرحمة هللا ومحبت

ن من قول وهذا يتبي  . ين هللاممجد   الى التمسك بما هم عليه، كي يعودولذين ال يصرون عاخالص 
، إلى "نيالباق"ويدخل في هؤالء ". السماء إلله اوالباقون في رعبة فأعطوا مجد  " :يوحنا هنا

ية التائبة من الشعب اإلسرائيلي، كما أشار بولس الرسول في جانب األمميين، غير يهود، البق

فإني ... فأقول ألعل هللا رفض شعبه" :بقوله لهم ،ممييناألالذين هم من  ،رسالته إلى أهل رومية
إن القساوة قد حصلت . لئال تكونوا عند أنفسكم حكماء. خوة أن تجهلوا هذا السرأيها اإللست أريد 

  (.21و25و1:11رو " )وهكذا سيخلص جميع إسرائيل. األمم ءأن يدخل ملا إلسرائيل إلى جزئي 

بل هي صورة  رمزية   ليست صورة  " سبعة آالف... المدينة ر  ش  فسقط ع  " :هقولفي  الصورة    
ألنه في ذلك الوقت كانت أورشليم  ؛م40سقوط أورشليم على يد قائد الجيش الروماني تيتوس عام 
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ن ألف نسمة، والسبعة آالف المذكورون هنا هم عدد يفيها حوالي سبع وكان يوجد كبيرة   مدينة  

وقد كان . الذين قتلهم تيتوس عند استيالئه على أورشليم، وهذا العدد يمثل عشر سكان المدينة

ا لهذا الحدث وكثيرون من معاصريه كانوا ال يزالون أحياء، كما أن أخبار هذا يوحنا معاصر  
رشليم حتى روما، أي في كل المسكونة حيث توجد كنائس ي قرأ فيها من أو الحدث كانت معروفة  

ا، اء هذا السفر، في ذلك الوقت والحق  وقد استخدم يوحنا هذه الصورة هنا كي يتنبه ق ر  . سفر الرؤيا

 .اإلى شدة الكربة التي ستحل على كل من ال يرجع تائب  
 تكون الكنيسة( 11)ما ما قبل األصحاح أ، شاهدة   بمؤمنيها ت رى الكنيسة( 11)في األصحاح     

إن تعدد الصور في سفر الرؤيا للشيء الواحد المقاوم لكنيسة المسيح ومؤمنيها، . مجتمعة   بمؤمنيها

هو للتأكيد للمسيحيين الحقيقيين بضرورة التمسك بإيمانهم وكنيستهم مهما تعددت واختلفت أشكال 
 .ي النهاية النصر هو للمسيح وكنيستةألنه ف ؛طهادات التي يواجهونهاالصعاب واالض

 

 .وَهُوَذَا الْوَيْلُ الثَّالِثُ يَأْتِي سَرِيعًا ،الْوَيْلُ الثَّانِي مَضَى -14
 

 -12:8رؤ )جيوش الفرسان  الذي هو ،"ىمض   الثاني ل  ي  الو  " :يوحنا يقول (14)في اآلية     
 .وما يحمله ل البوق السابعي  و  هو الذي  ،"االثالث يأتي سريع   ل  ي  هوذا الو  " :هنا يقولثم  .(21

 ل  ي  الو   بعد مضييعني إنه  ،"ἔρχεται ταχύ" اليونانيفي النص  ورد ،"ايأتي سريع  " :وقوله

ا الثاني  .الثالث ل  ي  الو   سيحصل مباشرة سريع 
 

ثُمَّ بَوَّقَ الْماَلَكُ السَّابِعُ، فَحَدَثَتْ أَصْوَات  عَظِيمَة  فِي السَّمَاءِ  -15

مَسِيحِهِ، فَسَيَمْلِكُ إِلَى لِ الْعَالَمِ لِرَبِّنَا وَ  ةُ كقَدْ صَارَتْ مَمَلَ : ائِلَةً قَ 

 .أَبَدِ اآلبِدِينَ 
 

وكما سبق  .رؤيتة المتعلقة بالبوق السابع يوحنا رذك  ي   (18)وحتى اآلية  (15) اآلية هذه من    
ألنه ليس  ؛متابعته للتنبؤ بالنهايةراقبته وللضربات ال يجب مو لرؤىل الترتيب المذكور القول، إن

ليست تواريخ متوالية بل  لضرباتوا لرؤىألن ا ؛ن يتم بهذا التسلسل المذكورأمن الضرري 

 .دث متكررة تتضح على التوالي بمقتضى العناية اإللهيةواح
ة بقوله سابعالضربة ال سابعمع البوق الو ".سابعق المالك الو  ثم ب  " :يقول يوحنا (15)اآلية  في    

ن، كما يتبين والقديسي هذه األصوات هي صوت الشهداء ."فحدثت أصوات عظيمة في السماء"

 وهذا يعني أنه ."إلى أبد اآلبدين فسيملك ،قد صارت مملكة العالم لربنا ومسيحه" :هنا من قولهم
 وهؤالء. (4:10رؤ ) الذي بشر به عبيده األنبياء "سر هللا" واكتمل تم السابع المالك قب و  حال أن 

 ن بختم هللا الحيوواألربعة واألربعون ألف المختوم المائةهللا  مختارو هم والقديسون لشهداءا

 ال ،أيها السيد القدوس والحق ،حتى متى :قائلين صرخوا بصوت عظيم"، وهم الذين (4:4رؤ )
ين أمام واقف" هم الذينكذلك و، (10:1رؤ )" تقضي تعاقب لدمائنا من الساكنين على األرض

لالعرش وأمام ال م  ا و ،(10و8:4رؤ )" وفي أيديهم سعف النخل يضن بثياب ب  يمتسربل ح  هم أيض 

رؤ )الذهب أمام هللا  على مذبح البخورمن البخور دخان صلواتهم صعدت مع الذين ذ كر أن 
 .(4:20رؤ) "لوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة هللات  الذين ق  "، كما أنهم (4و3:2

هو ماضي نبوي،  ماضٍ الماضي، وهذا ال زمن في ، هو"صارتقد " نوالقديسي لشهداءقول ا    

 وفي هذا، وكأنها وقعت وحدثت في الماضي ي شار إليها عنى أن األمور التي ستقع في المستقبليو
 τοῦ"اليوناني ورد في النص ، "مسيحهللربنا و"وقولهم  .تأكيد لألحداث ولصحة النبوات



- 132 - 

 

κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ" إن المالك ( 1:22رؤ )، هو كقول يوحنا في

م ل" أراه تعني  "اربن" ، هي عبارة مسيانية؛ ألن"مسيحهللربنا و"هذه العبارة  ."عرش هللا والح 

اتعني المسيح، أي " مسيحه"و، اآلبهللا  ل ك ا ومسيح  هذه و .ممسوح هللا اآلب في الروح القدس م 
كما  .طلق على يسوع المسيح، ابن هللا وكلمته الذي تأنس، أي ظهر بالجسدت  " الممسوح" الصفة

قامت ملوك ": المسياني، أي الذي فيه نبوة عن المسيح المزمور يقول داود النبي بالروح في

، وكما صلى التالميذ إلى (2:2مز ) "مسيحهوعلى  الربا على جتمعت الرؤساء جميع  ااألرض و
هيرودس وبيالطس البنطي مع  الذي مسحتهيسوع  فتاك القدوسع على إجتم: "هللا اآلب بقولهم

 (.24:4أع " )أمم وشعوب إسرائيل

هي  "مملكة العالم". "قد صارت مملكة العالم لربنا ومسيحه" :والقديسين الشهداء ثم يقول     
 من واحدة لكل   مملكة، بمعنى أن العالم هو "ἡ βασιλεία" اليونانيفي النص  وردتبالمفرد، 

ا للروح القدس؛ ألن الثالثة( مسيحه) لمسيحوا (ربنا) آلبا في الجوهر، وليست  واحد أقانيم وأيض 

ال يعني ، "قد صارت"وقولهم . هناك ممالك أي مملكة لآلب ومملكة للمسيح ومملكة للروح القدس
ل ك ا هلل اآلب وهلل االبن  مملكة  ل يعني أن، ب(اللوغس)أن مملكة العالم لم يكن وقت لم تكن فيه م 

ا هو "سيملكف" قولهمكما أن  .الشيطان سلطان عليهلالعالم لم يعد  في النص  وردت ،بالمفرد أيض 
الواحد المثلث  ك هللل  م  هي مملكة العالم أن  كما سبق القول يعني ، وهذا"βασιλεύσει" اليوناني

 في المستقبل سوف يملك لث األقانيمالمث  الواحدال يعني أن هللا "إلى أبد اآلبدين"وقولهم  .األقانيم

 ، إلىإلى أبد اآلبدين اسيظل مالك  و يملك منذ األزل، منذ البدء،هلل  ، بل يعني أنإلى أبد اآلبدين
في الكنيسة  القداس اإللهيو ،«لملكهالذي ال فناء »: ي قال المسيحي في قانون اإليمان .منتهى الدهر

اآلن وكل أوان وإلى . اآلب واالبن والروح القدس ملكةممباركة  »: يبدأ باإلعالن األرثوذكسية

ليس ممالك، أي مملكة لآلب ومملكة ملكوت هللا هو مملكة واحدة وأن  على ، داللة«دهر الداهرين
أن مملكة هللا هي منذ األزل وإلى األبد ولم يكن هناك أوان، وقت، و للروح القدس، للمسيح ومملكة

 .لم تكن فيه
 

ةُ وَالْعِشْرُونَ شَيْخًا الَْْالِسُونَ أَمَامَ هللاِ عَلَى عُرُوشِهِمْ، وَاألَرْبَعَ  -16

 .خَرُّوا عَلَى وُجُوهِهِمْ وَسََْدُوا لله

نَشْكُرُكَ أَيُّهَا الرَّبُّ اإلِلهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، الْكَائِنُ : قَائِلِينَ  -17

 .الْعَظِيمَةَ وَمَلَكْتَ ألَنَّكَ أَخَذْتَ قُدْرَتَكَ  ،وَالَّذِي كَانَ 

وَغَضِبَتِ األُمَمُ، فَأَتَى غَضَبُكَ وَزَمَانُ األَمْوَاتِ لِيُدَانُوا، وَلِتُعْطَى  -18

 اسْمَكَ، ونَ قُ تَّ يَ ينَ ذِ الْ وَ  األُجْرَةُ لِعَبِيدِكَ األَنْبِيَاءِ وَالْقِدِّيسِينَ 

 .هْلِكُونَ األَرْضَ هْلَكَ الَّذِينَ كَانُوا يُ تُ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ، وَلِ 
 

 ".الجالسون أمام هللا على عروشهم ااألربعة والعشرون شيخ  و" :يوحنا يقول (11)في اآلية     

العرش أربعة وعشرون حول " :أخرى، بقوله بصورةٍ  (4:4رؤ )في قاله و سبق ليوحنا هذا القول

بعة والعشرون األر" وكما قيل هناك ،"اورأيت على العروش أربعة وعشرين شيخ   ،اعرش  
ل صة" أي" الكنيسة ككل"يمثلون  ،"اشيخ   يشاركون في مجد ، وهذا يشير إلى أنهم "البشرية الم خ 

" العرش"و (.21:3رؤ )، كما قيل في هللا وسلطانه، إال أنهم ال يملكون هذا المجد وهذا السلطان

 ستطيع القول إنه رأى هللاألن يوحنا ال ي ؛هللا يرمز إلىه، أي لكوم   هسلطانو مجد هللا إلى شيري
يتمجد في  ، ذلك أن هللاش حول العرشوعلى عر ان شيخ  يعشرالربعة واألجلوس و .الذي ال ي رى
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ا نفس الصورة وما قيل هناك يقال هناهنا  .وسط الشيوخ األربعة ن ع هنا يوحنا قولثم ي .أيض 

رؤ )في  أخرى له بصورةٍ قاو سبققوله هذا ، "خروا على وجوههم وسجدوا هلل" :ان شيخ  يوالعشر

 ".جالس على العرشقدام ال ار األربعة والعشرون شيخ  يخ" :بقوله ،(10:4
 اإلله ،القادر على كل شيء الربنشكرك أيها : قائلين" الشيوخ يوحنا سمع (14)في اآلية     

 ي ذكر لمنا ، إال أنه هه إلى هللا اآلبموج   وكان( 2:4رؤ ) في ذ كر قولهم هذا ".ن الكائن والذي كا

 اليونانيفي النص  تورد هذه العبارة ،"نالكائن والذي كا" كما هناك، بل قيل فقط "الذي يأتي"
"ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν"هلل  هنا ل الشيوخوقي لهذا .أتى للمحاكمة وليس سوف يأتيهللا اآلب  هنا ن؛ أل

 تم ن سر هللا قدأ ىعنبمالماضي،  زمن ، وهذا في"تك العظيمة وملكتدرقد أخذت قألنك " :اآلب

 األزلمنذ  ك  ل  م   هللا اآلب بمعنى أن هو ماضي نبوي، ماضٍ ال كما أن هذا .قد تحقق كل شيءو
 .(15)اآلية ، كما قيل في على األرض هلكفي الزمان، لتأكيد تمام م  وكأنه وقع  وي شار إليه هنا

هنا  "األمم" .اهللا ، أي لم تتب وجدفت على"غضبت األممو" :قول الشيوخي (12)في اآلية و    

زمان و فأتى غضبك" :ثم يقولون. (2:20رؤ )الذين أضلهم الشيطان  هم العابدون آللهة أخرى
 وإن نهأل ؛هأتى غضبف أظهر قوته التي كانت له على الدوام هللا اآلب بمعنى ،"األموات ليدانوا

إنهم ذلك  .بعد ذا فيماأن يعملوا ه أبى أن يسمح لهم ، إال أنهكان قد سمح ألعدائه أن يقاوموه
 زمان لهذا أتي ،ا هلل على قدر نجاح ملكوت المسيحقبل لكنهم زادوا إغضاب   من أغضبوا هللا

الذين ولعبيدك األنبياء والقديسين  األجرة يعطلت  و" :كما يقولون .األموات في خطاياهم مجازاةال

وردت في " هلكولت  "كلمة . "ضاألر هلكوني  كانوا الذين  هلكولت  ، الصغار والكبار ،يتقون اسمك
 ،يعني إنه بقدر مجازاة األشرار على أعمالهم قولهم هذا". καὶ διαφθεῖραι" اليونانيالنص 

وهذه . ألن من عدل هللا أنه يجازي كل حسب أعماله ؛ستكون مجازاة األبرار على أعمالهم

 هالذين يتقون اسم"و" سينالقدي"و" األنبياء"هم الذين الكنيسة  فئات شمل كلتالمجازاة لألبرار 
يقول رب " :، بقولهالنبي كرياز سفر من ىمستوح، "الصغار والكبار"قولهم  ."الصغار والكبار

 عند" الراعي" .(4:13زك ) "على الصغار أضرب الراعي فتتشتت الغنم وأرد يدي  . الجنود

ال الفضيلة بحسب كم ةالذين بلغوا ذروو، أي رعاة شعب هللا "الكبار" هم هنا هو النبي كرياز
ايتقون هللا ومكان اإل الذين لم يبلغوا إلى  ، هم شعب هللا"الصغار"و. ن يسقطوا من محبتهأمن  حذر 

 .من غضبه ومما يترتب عليه من العقاب الكنهم يتقون هللا خوف   ،كمال الفضيلة
 

 هْدِهِ فِيهللاِ فِي السَّمَاءِ، وَظَهَرَ تَابُوتُ عَ  اسِ دَ قْ أَ  سُ دْ قُ  وَانْفَتَحَ  -19

وَحَدَثَتْ بُرُوق  وَأَصْوَات  وَرُعُود  وَزَلْزَلَة  وَبَرَد   ،هِ اسِ دَ قْ أَ  سِ دْ قُ 

 .عَظِيم  
 

ورد في  "هللادس أقداس ق  " ،" في السماءهللادس أقداس وانفتح ق  " :يوحنايقول  (18)في اآلية     

هي السماء غير  هنا" السماء" .(1:11رؤ ) انظر ،"ὁ ναὸς τοῦ θεοῦ" اليونانيالنص 
في  هنا ."(τῶ ναῶ αὐτοῦ) هدس أقداسق  وظهر تابوت عهده في " :يوحنا ثم يقول .المنظورة

هللا  تابوت عهد في العهد القديم فإن أما ،في السماءه دس أقداسق   في هللا تابوت عهد سفر الرؤيا

هيكل أورشليم دس أقداسق  داخل  كان
(58)

د   بروق وأصوات ورعودوحدثت " :هقولو .  وزلزلة وب ر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي  ،ن تابوت العهدهيكل أورشليم في فلسطي داخل قدس أقداسكان يوجد : كتابي ا ،تابوت العهدعن ( 58)

التي الشريعة المعطيان من هللا لموسى، وعصا هارون  الوح هكان يوجد داخلو من هللا، أمرب موسى النبي هصنع

 =عهد، أو  من اسمه يتبين أنه عالمة ،"تابوت العهد"و. من هللا للعبرانيين في البرية ىعطن الم  أزهرت، والم  
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تة األبواق السمثل هذه الضربات والكوارث حدثت بعد  ، هذه حدثت في السماء المنظورة،"عظيم

 .(21 -14:11رؤ )السابقة مباشرة، كما أنها ست ذك ر عند سكب المالك السابع جامه في 

: ، يقول يوحنادس األقداسمن داخل ق  هللا في السماء  تابوت عهدبعد ظهور  (18)في اآلية     
د  حدثت " تابوت  وجود ذلك أنه في العهد القديم كان". معظي بروق وأصوات ورعود وزلزلة وب ر 

وهذه الصورة تقابل ، عالمة حرب ضد أعداء هللا خروجه منهعالمة سالم و داخل الهيكل العهد

عرشه في وسط شعبه يعني أن المملكة في سالم، أما إذا خرج  علىلك الذي طالما هو صورة الم  
يظهر  ،ة جلوس هللا اآلب على العرشصورإن في ( 2:4رؤ )في  قيل كماو .فهو خارج للحرب

هذه الصورة تعني أن هناك حرب ا جديدة  (18اآلية )وهنا . هئلمحاربة أعدا وكأنه على مركبة وآتٍ 

 .آتية
من الالهوت اليهودي ومن استعارة  وه، السماء هللا في تابوت عهد بأن (18)اآلية هذا القول في  

خر )صنع مثله أن يوأمره  لموسى النبيالرب  أراه هد الذيأن تابوت العب نةللرباب التقليد الكهنوتي

 على صنع موسى النبي تابوت العهدوقد  .هو المثال المحفوظ في السماء عند هللا ،(22 -8:25
وهذا . النبي ه لموسىهللا لي ري ستنزلها الذي مثال تابوت عهد هللا السماوي المحفوظ في السماء

في السماء أشياء  أنه يوجد عند هللا نة،تقليد الكهنوتي للربابالوالالهوت اليهودي  ، بحسبيعني
من هذا . البشر تب أو ألواح أو مبان أو أشكال، وهو يستنزلها علىمحفوظة لديه، إن كان ك  

األشياء المحفوظة عند هللا في  نجد مصدر عقيدة نة،التقليد الكهنوتي للربابوالالهوت اليهودي 

 .على البشر نزلة في الزمنوالم   تب أو غيرها،، إن كان ك  السماء منذ األزل
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 كان العبرانيون يحملون تابوت العهد معهم عند ذهابهم إلى الحرب فيو. حب بين هللا والشعب اليهودي ،معاهدة

كان  طالما هكما أن. كان مصدر رعب ألعدائهم ألنه عالمة قيادة الرب لهذا الشعبالذي و ،مقدمة المحاربين

 بينهلعهد الذي عقده هللا ابسبب حفظهم  ،رضاء هللا عنهم عالمة العبرانين كان ذلك ىلد اتابوت العهد محفوظ  

فاآلن إن ... خبر بني إسرائيلهكذا تقول لبيت يعقوب وت  " :موسى النبيل الرب لقاوبينهم وهم قبلوا به، كما 

أما (. 2-3:18 خر)" سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من جميع الشعوب فإن لي كل األرض

ابتعادهم لي هللا عنهم وتركه لهم بسبب ة تخ  إذا وقع تابوت العهد في أيدي أعدائهم واستولوا عليه، كان ذلك عالم

وأما قلبه فابتعد عني  .بفمه وأكرمني بشفتيه إلي  قال السيد ألن هذا الشعب قد اقترب " :الرب لوقي، كما عنه

ا فتبيد حكمة ا وعجيب  نذا أعود أصنع بهذا الشعب عجب  ألذلك ه. وصية الناس معل مة وصارت مخافتهم مني

 (.14و13:28 إش) "همؤماه  هم ف  حكمائه ويختفي من

الهيكل من  استولى على ما في ،م.ق 524 بعد أن دمر نبوخذ نصر ملك بابل هيكل أورشليم عام :تاريخي  ا    

 .عرف بعد له مكانثروة ومنها تابوت العهد وأخذه معه واليهود إلى بابل، ولم ي  

، أنه عند نةالتقليد الكهنوتي للربابوالهوت اليهودي الويؤمن الربابنة اليهود، كما : بحسب التقليد اليهودي    

دمار الهيكل على يد نبوخذ نصر اختفى تابوت العهد ألن المالئكة حملته لحفظه وأنه سيظهر ثانية في آخر 

رميا بمقتضى الوحي التابوت إلى الجبل الذي إكما جاء في سفر المكابيين، أن عند الجالء البابلي أخذ  .األيام

فلما . موسى وأخفاه ومذبح البخور في مغارة وسد مدخلها وفيما بعد لم يستطع أن يجده من كانوا معه صعد إليه

وحينئذ . المكان سيبقى مجهوال  إلى أن يجمع هللا شمل شعبه ويرحمهم أن هذا" :وقال ،رميا المهمإعلم بذلك 

 (.2-4:2 مك2) "ي ظهر الرب هذه األشياء
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 الرؤيارؤية أرثوذكسية في تفسير سفر 
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 األصحاح الثاني عشر
 

بِلَة  بِالشَّمْسِ، امْرَأَة  مُتَسَرْ : وَظَهَرَتْ آيَة  عَظِيمَة  فِي السَّمَاءِ  -1

 .وَالْقَمَرُ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، وَعَلَى رَأْسِهَا إِكْلِيل  مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ كَوْكَبًا

 .وَهِيَ حُبْلَى تَصْرُخُ مُتَمَخِّضَةً وَمُتَوَجِّعَةً لِتَلِدَ  -2
 

ك التعليم ادرإ يجب لفهم هدف سفر الرؤيا في جميع الصور المذكورة فيه ؛من المهم التذكير    

 .الصور هذه إلى تجسيم معاني الوصولل، وليس رس  الم  
ا للتعليم الكتابي عن العدو (12)يقدم سفر الرؤيا، خاصة  ابتداء  من األصحاح      ، ما ي عتبر موجز 

، الذي يجب على البشر أن يحاربوا ضده (8اآلية )، الذي ي ضل المسكونة كلها (الشيطان)إبليس 

وأن انتصاره الظاهر سوف ينتهي بالنصر  اية حتى آخر تاريخ الخالص،البد ويقاوموه منذ
ل والكنيسة عروسه  م  نهاية حتى ( 12) من هذا األصحاحابتداء كما إنه (. 22:12رؤ )النهائي للح 

وجد مقاطع تلذا  ،لصور هي خلفية العهد القديمهذه اوألن الخلفية ل ؛سترد صور (15) األصحاح

أخذ يبعد معاينته للرؤى هو و خاصة، عنده رؤية نبويةنه كما قيل إن يوحنا أل ،كثيرة مستوحاة منه
 .عيد والدتها بصيغة وروح مسيحيةويعيد صياغتها، بمعنى أدق ي معروفة من العهد القديم اصور  

هذا يشير إلى حدث عظيم غير و، "وظهرت آية عظيمة في السماء" :يقول يوحنا( 1)في اآلية     

 مرأة متسربلة بالشمس والقمرا" :كما يقول وهو ا لألحداث الحاصلة، عظيم  عادي يتضمن مدلوال  
فهي محاطة بالنور من كل  ،رمز إلى الكنيسة المكتسية المجد هي هنا" المرأة" ."تحت رجليها

غير  ، ال يعني أن الرؤية جرت داخل السماء"في السماء" قولهو .جهة تشرق ببهاء ربها

وهذا  .المنظورة السماء، بل يشير إلى ليسا داخل السماء الشمس والقمر ألن المنظورة، مسكن هللا،
كباقي تالميذ يسوع  العهد القديمبة تمعرفو العبرية هتعكس خلفيي (1)في اآلية  يوحنال قولال

من هي " :، بالقولالمشرقة تكلم عن المرأة الجميلةيسفر نشيد األنشاد  العهد القديمففي  .المسيح
 فإن هذه خلفيةمن هذه ال .(10:1 نش) "صباح جميلة كالقمر طاهرة كالشمسالمشرقة مثل ال

 أنها أي ،(10و 54 إش)وصهيون هي كنيسة اليهود وأمتهم  ،هي صورة لصهيونهنا  المرأة

، كما أنها "ابنة صهيون" يفي العهد القديم إسرائيل هألن  ؛نها إسرائيلإفي العهد القديم،  الكنيسة
 هتف يا إسرائيل افرحي وابتهجي بكلاترنمي يا ابنة صهيون " :يقول الرب كما ،"ابنة أورشليم"

هود التي لم يدنسها األمم وكنيسة العهد القديم تعني كنيسة الي(. 14:3 صف) "قلبك يا ابنة أورشليم

ألن المسيح  ؛باهلل نووالمؤمن( مسيا)الذي يلد المسيح  شعب هللا كنيسة أي ،(المؤمنين باهللغير )
إنها   ،العهد الجديدفي و وبعد ذلك أصبحت الكنيسة كل شعب هللا في العهد القديم .اليهود أتي من

رؤ " )المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند هللا" كنيسة المسيح التي هي

قد أتيتم إلى جبل صهيون إلى مدينة هللا " :كما يقول بولس الرسول السماء اوهي أيض   .(2:21
 صورةوهذه ال .(22:12 عب)" واتاوكنيسة أبكار مكتوبين في السم... الحي أورشليم السماوية

في وتعني أن رأسها عال  صورة إلهية يه ،الكنيسة ترمز إلى التي ،"متسربلة بالشمسال لمرأةا"لـ

هي صورة  ،"القمر تحت رجليها" وصورة. السماء، وهي تستمد نورها من المسيح شمس العدل
على " تهاصورو .القمر يرمز للمياه، والمياه ترمز لألمومة ة التي تلد أبناء للمسيح، ألنالكنيس

ى المسيح والظفر بس كن   هي صورة عامة للعظمة والجمال ،" اثني عشر كوكب  ا من رأسها إكليل
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 كمال شير إلىت، "اثني عشر كوكب  اال"و  ".المجدأكليل "أو " أكليل النصر" هو" كليلاإل" .فيها

ثني إ وعدد تالميذ المسيح ثني عشرإيل أسباط إسرائ عددألن  ؛لكنيسة في العهدين القديم والجديدا

 .عشر
ال يجب أن  صورة هذه. "لتلد ومتوجعة   ة  ض  خ   م  ت  حبلى تصرخ م  وهي " :(2)في األية ثم يقول     

بيرة التي حدثت صاعب الكهذا يشير إلى المو، "متوجعة لتلد" أنها صورة الكنيسة ،اتؤخذ حرفي   

اآلالم المرتبطة بمجيء المسيح  ، ومن هذه اآلالماائيل كان مؤلم  ألن تاريخ إسر ؛إلسرائيل
ا في م  القديم بصورة ميالد إسرائيل مقد   في العهد( المسيا)ما يرتبط عهد المسيح  وعادة  . بالجسد

قبل أن . ا الطلق ولدتأن يأخذه قبل" :، بقول الربمرأة، كما جاء في سفر إشعياء النبيإصورة 

خ ض بالد في يوم . هذه من رأى مثل. مثل هذا سمعمن . ار  ك  يأتي عليها المخاض ولدت ذ   هل ت م 
ي ل فيوكما ق(. 2و4:11إش ) "فقد مخضت صهيون وولدت بنيها. ولد أمة دفعة واحدةأو ت  . واحد

عطى في سر الم   ،وح القدسالتي تحبل بأبنائها بالر المسيح كنيسةن صهيون ترمز إلى إ( 1)اآلية 

أن تأتي وذلك ب ،جارب خالل حياتهاع الضيقات والتوتلدهم هلل بتوج   .المعمودية وسر الميرون
 .ويحبونه ويطيعونه ،فيدركون تعليمه ويحصلون على روحه ويقتفونه ويتمثلون به بالمسيح للناس

سة ينال يكون إال بآالم الك وهذا ،ورتهوال تكتفي إال بأنه يتصور فيهم حتى يصيروا إلى شبه ص
ألم التي تحفظ وتواسي نها صورة اهذه الصورة مليئة بالحنان، إ .وإنكارها لنفسها وشدة غيرتها

ظهر المرأة كملكة وكأمت( 2و1)من اآليتين  .ها طوال حياتهموتشجع أبناء
(10)

 المعنى المركزي؛ 

عطية اآلب التي هي فوق  المقدسة، الجامعة كنيسة الواحدةال ، التي هيهو شخص الكنيسةلها هنا 
، الحافظة اإليمان القويم ها بآالم لتعطي أبناء للمسيحءبناأتلد  التي ،حدود الزمان وأي جنس بشري

 .بال دنس ألنهم ليسوا كلهم أعضائهابليس ، ولكن بال دنسالتي 
 

مَرُ، لَهُ سَبْعَةُ وَإِذَا تِنِّين  عَظِيم  أَحْ  .وَظَهَرَتْ آيَة  أُخْرَى فِي السَّمَاءِ  -3

 .رُؤُوسٍ وَعَشَرَةُ قُرُونٍ، وَعَلَى رُؤُوسِهِ سَبْعَةُ تِيَْانٍ 

وَالتِّنِّينُ . وَذَنَبُهُ يَُْرُّ ثُلْثَ نُُْومِ السَّمَاءِ فَطَرَحَهَا إِلَى األَرْضِ  -4

 .مَتَى وَلَدَتْ وَقَفَ أَمَامَ الْمَرْأَةِ الْعَتِيدَةِ أَنْ تَلِدَ، حَتَّى يَبْتَلِعَ وَلَدَهَا 
 

ن إ( 1)كما سبق القول في اآلية و، "وظهرت آية أخرى في السماء" :يقول يوحنا( 3)في اآلية     

إذا بتنين عظيم " :قولثم ي. هذه السماء هي السماء المنظورة التي فيها الشمس والقمر والنجوم

المدعو " الحية القديمة"هو " التنين" ؛ ألنهذا يشير إلى قوة عظيمة معادية للكنيسةو ،"أحمر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما يساعد على فهم من هي تلك ال يوجد ألنه  ولها،كملكة تضاربت اآلراء ح عن هذه المرأة التي تبدو( 10)

، غير أن مريم العذراءهي  المرأةمن آباء الكنيسة والتقليد الطقسي الالتيني أن  ونرأى كثيرفي الغرب . المرأة

في قبول هذه المطابقة، ولو بشكل ثانوي، غير أن بعضهم اآلخر يقبلون  ين من المفسرين الجدد يترددونكثير

 هذهف، باء الكنيسة في الشرقيم آلالقد تقليدالحسب ب أما .بصفتها صورة الكنيسة ءمريم العذرابأن المرأة هنا هي 

، شخص اأرثوذكسي    .سفر نشيد األنشاد في المذكورةوا في المرأة الجميلة أكما رذلك  ،المرأة هي الكنيسة

نيسة مقابال  إياها وأقليمندس اإلسكندري يصف الك. في أمومتها البتول وخصبها الروحي هو والدة اإلله الكنيسة

أم واحدة  -ال يوجد سوى بتول»: هقول، بهاتين البتول تين، هاتين األم ين، في صورة واحدة ابالعذراء مريم، مازج  

قبل حبلها بيسوع  ن هذه المرأة هي العذراء مريمإيمكن القول غير أنه ال . «يطيب لي أن أسميها الكنيسة

هذا و ،Θεοτόκος" (Theotokos)" اليونانيةب، والدة اإللهتها بكونها ألن القديسة مريم تستمد قداس المسيح؛

 والدة اإلله، فال يمكن فصلها عن مريم العذراء "الكنيسة"حينما يقال  إال أنه ،االسم يوطد سر التدبير اإللهي كله

 .ي يسوع المسيح كأم جميع األحياءالتي ارتبط المؤمنون بها ف
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ن أل ؛لات  ق  نه ، فهذا يدل على إ"أحمر"عن أنه و. (8)ما سيذكر في اآلية ك ،"الش ي ط ان"و "يسل  ب  إ  "

يو " )تاال  للناس من البدءكان ق" :كما يقول يسوع المسيح فيه ،اللون األحمر يرمز إلى الدم

ال يكف عن كما إنه  بكسر وصية هللا لهما، أغوى الجدين األولين في الفردوس فهو الذي .(44:2
، ذلك "عظيم"وقد و صف هنا بأنه  .بعضالكذلك بين البشر بعضهم و والبشر، التخريب بين هللا

 .عظيم لما فيه من خبث

، وهذا "له سبعة رؤوس" :بقوله الش ي ط ان، الذي هو وصف التنين، (3)في اآلية  ويكمل يوحنا    
ه هلل الكاملة همقاومتيشير إلى  ز إلى المال ، ألن الرقم سبعة يرم، أي إلى النهايةوكمال ش ر 

لتنانين في أنت حطمت رؤوس ا"صورة كثرة رؤوس التنين مستوحاة من سفر المزامير . والملء

، كثرة القرون تشير إلى قوة "عشرة قرون" أن له: قول يوحنايكما (. 13:43مز " )المياه
بعد " :بقوله، هذه الصورة مستوحاة من رؤيا دانيال النبي .ه، أي كثرة معاندته هللر  مناطحته هلل بش  

دا " )وله عشرة قرون... اهذا كنت أرى في رؤى الليل وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جد   

ا قوليو (.4:4  ةاليونانيب ،"تيجان"كلمة  ".سبعة تيجان هرؤوس وعلى": عن التنين يوحنا أيض 
"διαδήματα( "diadymata)، شير إلى فهذا ي ،"سبعة"أن عددها  وعن". جان ملوكيةتي" تعني

نه إ :يسوع المسيح عن الشيطانل وقكما ي؛ ألنه على من يقبلون مشورته الملوكي الكامل هسلطان
عطيه وهو ي عطي هذا الم لك لمن يريد أن ي   ،ك هذا العالمل  أي م   ،(31:12يو ) "رئيس هذا العالم"

" ممالك العالم ومجدهاأعطيك " :الش ي ط ان قال له ،للمسيح على الجبل الش ي ط ان ففي تجربة .له

مملكتي ليست " :أما يسوع المسيح فمملكته ليس من هذا العالم، كما قال لبيالطس(. 8و 2:4مت )
في ، المسيح ألن يسوع ؛(34و31:12يو ) "ولكن اآلن ليست مملكتي من هنا ...من هذا العالم

من اضطهدوه  ب كل  حاس  ي  س مجيئه الثاني في اليوم األخيرفي و ،لكي بقيامتهنال المجد الم   ناسوته،

عن اإلنسان الشريف الجنس الذي ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ  هلافي مث من رفضوه، كما قال وكل  
على  هو الش ي ط ان، ، الذي هوالملوكي التنين سلطانكما أن (. 15 -12:18لو )ويرجع  الك  لنفسه م  

كما خدعت الحية حواء بمكرها " :ولكما يقول بولس الرس هم،فساد أذهانإلمن يقبلون مشورته 

وكما يقول القديس غريغوريوس  (.3:11كو 2" )هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح
لك الحقيقي، أما الشيطان في دعى هكذا ألنه يسيطر ن هللا الذي خلق هذا العالم هو الم  إ»: باالماس

 .«ة الشريرة والكبرياءإلى الظلم والشهو على عالم الظلمة والخطيئة إضافة  

في القرون األولى أن التنين  ي  ؤتوجد خلفية ضد اإلمبراطورية الرومانية، ألنه ر  ( 3)في اآلية     
 "سبعة رؤوس"الـن أل ؛ية الرومانية مضطهدة المسيحيينهو مدينة روما عاصمة اإلمبراطور

السبعة ( "8:14رؤ )في  ، كما يقول يوحنامدينة روماالسبعة تالل المقامة عليها  ترمز إلى

ترمز " التي على سبعة رؤوسه السبعة تيجان"، و"الرؤوس هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة
 .ملوك إلى سبعة

ن ب  " :يقول يوحنا( 4)في اآلية و     ن ألو ."نجوم السماء فطرحها على األرض ثلث   ر  ج  ي   ه  وذ 

التي  نجوم السماء، فإن القمر والنجومالسماء المنظورة التي فيها الشمس و في الرؤية جرت
ا أنوار   كانوا الذين ،ممن يتألألون في الكنيسة ككواكبن سقطوا ترمز إلى م   طرحها على األرض

 ،لى الشر ليست غير محدودةقوته ع أن يدل على ،"نجوم السماء ثلث"لـ التنين  جرو .كنيسةفي ال

 ،(13:11رؤ )ذ كر في كما ، أقل من النصف هو "الثلث"ن أل ؛عظم منهااأل هللا ها قوةبل ت حد
ه للذين وهذا من رحمة هللا ومحبت .ان ويسقطونط  ي  الذين سيتغلب عليهم الش   لى القلةإ وي شير

لذين ال يصرون على التمسك بما هم األن هذا العقاب ليس للموت بل من أجل خالص  ؛خانوه

والتنين وقف أمام المرأة " :هنا ول يوحناقيثم  .دين هللاممج  من شرور، ويعودوا تائبين  عليه
 ار إلى استجماع التنين لقواه استعداد  اشإ هفي قوله هذا. "حتى يبتلع ولدها متى ولدت ،العتيدة أن تلد
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 الش ي ط ان العداوة بين قوله هذا ي بي نو .اآليات التالية ضد المرأة وولدهاللمعركة التي ست ذكر في 

، (انط  ي  الش  )بحكم هللا على الحية  عداوة التي هي منذ بدء الخليقة وذلكوبين نسل المرأة، هذه ال

ك  وأنت  تسحقين بينك  وبين المرأة وبين نسلك  ونسلها هو يسحق رأس وأضع عداوة  " :بقوله للحية
اآلية  هذه في. (14:12رؤ )، كما سي ذكر في سوع المسيحالمرأة هو يونسل  ،(15:3تك " )عقبه

الذي  "التنين"و ،الكنيسةالتي ترمز إلى  "المرأة" :هي ،في السماء( آيات)مات يوجد ثالث عال

 .الذي يرمز ليسوع المسيح "الطفل"و ان،ط  ي  هو الش  
د ابنه تدمير عمل هللا التدبيري في تجس   انط  ي  محاولة الش  لهي صورة  ،اآلية هذه في صورةال   

فعند حبل العذراء مريم بيسوع عمل على  ؛ل يسوعبمحاولته منع والدة الطف: أوال  الوحيد وذلك، 

هللا  لكن. في الشريعة الموسوية الزانية ت رجم حتى القتل نأل ؛اأن ي ش ه ر بها بأنها حملت سفاح  
 في حلم وأعلمه بحبلها اإللهي، قائال   ليوسف خطيبها فأرسل مالكه الذي ظهر هذابلم يسمح  اآلب

بل به فيها هو منإ" :له بمحاولته قتل الطفل يسوع : اثاني  (. 20:1مت " )الروح القدس ن الذي ح 

لم يسمح  لكن هللا اآلب .هيرودس ليقتل الطفل يسوع ةوذلك  بإثار ؛مريمبعد والدته من العذراء 
ليوسف في الحلم قائال  قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى أرض مصر " اأرسل مالكه أيض  هذا فب

والكنيسة (. 13:2مت " )ودوس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكهألن هير. وكن هناك حتى أقول لك
بإيمانه  هألن ؛"حامي سر التجسد"األرثوذكسية ت كرم يوسف الخطيب بشكل كبير وت طلق عليه اسم 

 ،يسوعبكالم هللا، الذي قيل له بواسطة مالكه، وطاعته له حافظ على العذراء مريم وعلى الطفل 

بل به فيها  .من القتل ،دسمن الروح الق الذي ح 
 

. فَوَلَدَتِ ابْنًا ذَكَرًا عَتِيدًا أَنْ يَرْعَى جَمِيعَ األُمَمِ بِعَصًا مِنْ حَدِيدٍ  -5

 .وَاخْتُطِفَ وَلَدُهَا إِلَى هللاِ وَإِلَى عَرْشِهِ 

 وَالْمَرْأَةُ هَرَبَتْ إِلَى الْبَرِّيَّةِ، حَيْثُ لَهَا مَوْضِع  مُعَدٌّ مِنَ هللاِ لِكَيْ  -6

 .هُنَاكَ أَلْفًا وَمِئَتَيْنِ وَسِتِّينَ يَوْمًا يتَهَاقِيُ 
 

هذا القول مستوحى  ."فولدت ولدها" :لق  ي  لم و، "ار  ك  ا ذ  فولدت ابن  " :ل يوحناويق( 5)في اآلية     

قبل أن يأتي عليها . قبل أن يأخذها الطلق ولدت" :من سفر إشعياء النبي بقول الرب عن صهيون
شخص أن صهيون ترمز إلى ( 1)وكما سبق القول في اآلية  ،(4:11إش " )ار  ك  المخاض ولدت ذ  

 ،"أن يرعى جميع األمم بعصا من حديد عتيد" :هنا يقول يوحنا رك  ن هذا االبن الذ  عو .الكنيسة

هذا يشير إلى المسيح الذي و .(11:40 إش) "كراع يرعى قطيعه" :النبي إشعياء كما يقول وذلك
هو " :فيه يقول بولس الرسولألنه كما  .(24:2رؤ )كما ذ كر في  ،أخذ هذه العصا من اآلب

االبن " :في بشارته عنه كما يقول يوحناو، (15:1كو " )خليقة، بكر كل المنظورصورة هللا غير 

"الوحيد الذي هو في حضن اآلب
(11)

طف ولدها إلى هللا خت  او" :هنا يقول يوحناثم  .(12:1يو ) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والبكر هو المولود األول، وهو يكون . الوحيد البكر( اآلب)فهو ابن هللا »: يقول القديس يوحنا الدمشقي (11)

البكر، ولم نقل بأنه االبن ( اآلب)إن قلنا بأنه ابن هللا  ،وعليه ،ينا المولود قبل إخوته اآلخرا أو أيض  ا وحيد  ابن  

ا، فعلينا االحتفاظ بهما ا وحيد  ا وابن  ولما كنا نقول فيه بكر  . الوحيد، يمكن أن نتخيله بكر الخالئق، على أنه خليقة

 (اآلب)، ألنه هو من هللا (15:1كو " )إنه بكر الخليقة كلها: "والسبب في أننا نقول فيه. كليهما في كالمنا عنه

بالحقيقة  امولود وحده بمعزل عن الزمن، ابن  ( اآلب)، لكنه هو من جوهر هللا (اآلب)ا من هللا والخليقة أيض  

 إلىوهو ال يقال فيه المخلوق أوال ، ألن الخليقة ليست من جوهر اآلب، بل انتقلت بمشيئته من العدم . ابكر   اوحيد  

ه أيض  (28:2رو " )إخوة كثيرين بكر ما بين"وهو . الوجود  =وقد اشترك بالدم واللحم . ا، ألنه ابن وحيد ألم 

http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/search/cross_reference.asp?yoyo=51001015&soso=6
http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/search/cross_reference.asp?yoyo=51001015&soso=10
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المسيح من هيرودوس، بل هي  خالص يسوع صورةهي ليست هذه الصورة  ."وإلى عرشه

ألن يوحنا في  ؛السماء وجلوسه عن يمين هللا اآلبة من بين األموات وصعوده إلى تقيام ةصور

 ،لوهيتةإ ركز على إظهاريى األرض بشكل كبير، بل ة يسوع المسيح عللم يهتم بذكر حيا بشارته
ان ط  ي  أن يسوع المسيح ولد ومات وقام من بين األموات وصعد إلى السماء، وأن الش  بوعلى القول 

فما يهم يوحنا هو . انط  ي  الش  ة ت فتتح هزيمة تلم يمكنه أن يضبط عنصر الحياة في الجحيم، وبقيام

م ل ان عرش أبيه، كما ذ كر عن أ ح انتصر وصعد إلى هللا اآلبين المسإقوله  في ( المسيح)لح 
 .(14:4رؤ )عرش مع هللا اآلب السط و

 المرأة، التي يدل على أن قوله هذا. "المرأة هربت إلى البريةو" :قول يوحناي (1)في اآلية     

 ذلك ،عن نجاة المرأة( 14)ية ره في اآلتمهيد لما سيذك كما إنه .الكنيسة، بقيت في خطر ترمز إلى
 "البرية. "(8-1:18مل 1)له هرب إلى الصحراء كما إيليا النبي عندما اختبأ من اضطهاد إيزابل 

من " :كما يقول داود النبيو ،(35و 34:14عدد )رمز إلى حماية هللا، كما ذ كر في سفر العدد ت

 ثم .(4:54مز " )وسكنت البرية اب  هأنذا ابتعدت هار. يعطيني جناحين كالحمامة فأطير واستريح
في بيت " :المسيح بقوله يسوع أوضحه قوله هذا ،"حيث لها موضع م عد من هللا" :هنا قول يوحناي

كما . الحماية من لد ن ه هو الذي ي عطي الكنيسة اآلب عنى أن هللايو ،(2:12يو " )أبي منازل كثيرة
 τρέφωσιν" وردت في النص اليوناني ،"هايت  ي ق  "كلمة  ،"هالكي ي قيت  " :عن هللا اآلب هنا قولي

αὐτὴν" هذه الصورة هي صورة أسرارية، ترمز إلى سر  .ييح  الم   الطعام هاي عطي، بمعنى

من يتناول منهما من المؤمنين لذين يعطيا الحياة للالتناول من جسد ودم يسوع المسيح األقدسين ا
هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه  ...أنا هو خبز الحياة" :المسيح كقول يسوع به،

 إن أكل أحد من هذا  الخبز يحيا إلى. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. اإلنسان وال يموت

 (.51-42:1يو " )جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم والخبز الذي أنا أعطي هو. األبد
 مدةالهذه  ."اا ومائتين وستين يوم  ألف   هالكي ي قيت  " :بعن هللا اآل (1)في اآلية  ثم يقول يوحنا    

تدوس س التي مدةال ، كما أنها(3:11رؤ ) انبوءة الشاهدين وهما البسان مسوح   الزمنية هي مدة

د المسيح وبين مجيئه بين تجس   الزمان هي الزمنية مدةالهذه و (.2:11رؤ )األمم دار الهيكل  فيها
 مدةالهذه وكما سبق القول أن . ا فترة المسيح الدجالة، كما أنها أيض  وهي فترة أسراري ،الثاني

 الذي "سبعة" رقمنصف ال وه" ثالثة ونصف"، والرقم "ثالث سنوات ونصف"تساوي  الزمنية

 شخص ترمز إلى ، التيمدة الزمنية التي ستبقى فيها المرأة، أي أن هذه الوالملء الكماليرمز إلى 
 كما إن هذه .وليس إلى األبد ،تمثل كمال األزمنة بل نصف الزمان ال يةالبر في الكنيسة، هاربة

البريةفي  الكنيسة مختبئة  ستتغرب فيها  التي لمدةاهي  الزمنية المدة
(12)

عن العالم الشرير الذي  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألن االبن شاركنا في طبيعتنا )ا به أبناء هللا، أبناء بالوضع ا، وصرنا نحن أيض  على مثالنا وصار إنسان  

اء هللا بالنعمة فإن ابن هللا بالطبيعة نفسه قد صار البكر فينا نحن الصائرين بالوضع أبن. بالمعمودية( اإلنسانية

 .«والمدعوين إخوته

ا، كما ذ كر في سفر الخروج، عام   40منذ خروج العبرانيين إلى البرية من مصر وبقائهم فيها مدة ( 12)

 فإيليا النبي عندما هرب من اضطهاد. حماية هللالا أصبحت البرية صورة الملجأ لشعب هللا من العالم، ورمز  

من اليهود المؤمنين هربوا من  ينكما أن كثير(. 14مل 1)وهناك اجتمع مع هللا  إيزابيل له ذهب إلى برية سيناء

ومن المعقول  ،هذه المشاهد تتكرر في حياة الكنيسةو .(2 مك1)ذهبوا إلى الصحراء  بأن اضطهاد أنطيوخيوس

 أن ألن يوسابيوس القيصري يذكر بحسب مصدر يهودي ؛اختبر الهروب إلى الصحراءأن يكون يوحنا قد 

، وكان م11عام  من أورشليم عندما حاصرها الجيش الروماني بقيادة تيطس الوحي نزل على اليهود بالهروب

فمتى " :تنبأ المسيح قائال   لهذا الحدث إذ صغيرة   انجيل مرقص نجد رؤيإوفي . في أورشليم يوحنا في ذلك الوقت

 =وقت  كما أنه في(. 14:13 مر) "جبالفحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى ال... الخراب نظرتم رجاسة
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من المفسرين القدامى والمحدثين، ي قصد الكثيرين التغرب، كما عند وهذا . الدجالسيتبع المسيح 

 "εσχατολογική"باليونانية " أ خروي" كلمة .، أي الهروب الروحيخرويبه الهروب األ

 ،اهم الذهاب إلى البرية إن كان جسدي   علي االذين يريدون أن يعيشوا اإلنجيل تمام  ف (.إسخاتولوجي)
ه   ن هم في العالم لكنهم والمسيحي ؛ ألنشهوات العالم الرديئة باالبتعاد عن ،اب، أو روحي   بالتر 

والعالم أبغضهم ألنهم ليسوا من " :لاقالذي المسيح،  يسوع ليسوا من شاكلة هذا العالم كما هو

والكنيسة الحقيقية قد ال يكون لها مكان في هذا . (14:14يو " )العالم كما أني لست من العالم
أخروية سفر الرؤيا و. العالم، وفي الواقع ليس للكنيسة مكان في هذا العالم، بل هي تدين العالم

وكنيستنا األرثوذكسية تؤمن بأن . تعني ما هو متعلق بالعالم اآلتي وبمصير اإلنسان ما بعد الموت

 وأن. ، وهذه أخروية محققةد يسوع المسيحى على األرض بتجس  ، ألن الملكوت أتفتتحتالنهاية ا
هذا هو مدخل سفر الرؤيا الذي و .، وهذه أخروية مستقبليةالملكوت سيكتمل أو سيتحقق في السماء

 .، انظر المدخلهدفه الحياة مع يسوع المسيح
 

وا التِّنِّينَ، مِيخَائِيلُ وَماَلَئِكَتُهُ حَارَبُ  .وَحَدَثَتْ حَرْب  فِي السَّمَاءِ  -7

 .وَحَارَبَ التِّنِّينُ وَماَلَئِكَتُهُ 

 .فِي السَّمَاءِ  وَلَمْ يَقْوَوْا، فَلَمْ يُوجَدْ مَكَانُهُمْ بَعْدْ  -8

فَطُرِحَ التِّنِّينُ الْعَظِيمُ، الْحَيَّةُ الْقَدِيمَةُ الْمَدْعُوُّ إِبْلِيسَ وَالشَّيْطَانَ،  -9

 .هُ، طُرِحَ إِلَى األَرْضِ، وَطُرِحَتْ مَعَهُ ماَلَئِكَتُهُ الَّذِي يُضِلُّ الْعَالَمَ كُلَّ 
 

التنين  لسماء بين ميخائيل ومالئكته وبينحرب في احدثت و" :يقول يوحنا (4)في اآلية     

 "מיכאיל"العبري  باسمه هسميي  بل  ،"مالك"ـب ف ميخائيلر  لم ي ع   يوحنا هنا ."ومالئكته

 "ילْכאْמי"هو " מיכאיל" (.لي  ميخا" )Mιχαὴλ"حرف يوناني وقد كتبه يوحنا ب ،(ميكائيل)

ن  ك  " بالعربية اهعنمو، (يلإ اكمي ) ن  مثل هللا"، أي "هللا م  صورة مطابقة  هو وبحسب اسمه ."م 

ن  ك  "، (اآلب) لمسيح الذي هو كاهللل الذي سيطرد  هو ميخائيلهنا فإن من هذه الصورة  ."هللا م 
 في هذا السفركما أن ، من سفر دانيال النبيرة الحرب هنا مستوحاة صوو ،التنين من السماء

ائيل الرئيس كوفي ذلك الوقت يقوم مي" :قول الرب، بالرئيس العظيمهو  ائيلكميف أن ي عر  

 .(1:20دا ) "وفي ذلك الوقت ينجي شعبك... العظيم
ولم يقووا، فلم يوجد " :تهومالئك ،انط  ي  الش  ، الذي هو بقول يوحنا عن التنين (2)في اآلية     

ن  ك  "، أي أمام ميخائيلومالئكته أمام  ار التنيندحيعلن ان ،"مكانهم بعد ذلك في السماء  ،"هللا م 
 .بين السماء واألرض ،على الهواء ميخائيل ومالئكتهوتملك  وسقوطه، ومالئكته

قوله  ".ت معه مالئكتهطرح إلى األرض، وطرح ...التنين العظيم": يقول يوحنا (8) اآليةفي و    

 يسل  ب  إ   ، والتي ه زم فيهابين ميخائيل ومالئكته وبين التنين ومالئكته الحرب أن وضحهذا ي
ألن الشمس  ؛داخل السماء جر  لم تالرؤية أن  يوضح ومالئكته، هي على المستوى األرضي، كما

الحية " :التنين العظيم عن يوحنا هنا قولبو (.1)، كما قيل في اآلية والقمر ليسا داخل السماء

ل ه ،انط  ي  الش  و يسل  ب  إ  المدعو  القديمة  "انط  ي  الش  " عبريال يذكر االسم هو ،"الذي ي ضل العالم ك 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذه المدينة تقع عبر األردن  ،"بيال"وذهبت إلى مدينة اسمها  منها ورشليم خرجت الكنيسةألحصار الرومان 

من  الكنيسة المسيحية التي تكونت في فلسطينفإن  بهذا ،الصحراء عبريتوجب للذهاب إليها المرور وكان 

ا اليهود مرت يه الذين معاصرله ول اف  وعرمكان  هألن ،الحدث قد يكون في فكر يوحناهذا و. في الصحراء أيض 

 .ا لما يقوله يوحنا في رؤياهعندما كتب سفر الرؤيا، فكان هذا لهم مثاال  ملموس   كانوا أحياء
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، كما يذكر "الم شتكي"أو  "عاندالم  "يعني الذي  ،ὁ Σατανᾶς( "Satanas)"بحرف اليونانية 

 والذي ،"يسل  ب  إ  "، المترجم إلى العربية Διάβολος "(Diavolos)"له  فمرادال يونانياالسم ال

، أي "انط  ي  الش  "وقد ل قب التنين بـ. ، على هللا"افتري ظلم  الذي ي"أو  "افتري ظلم  الم  "يعني 
من السماء؛ ألن هذا كان سبب سقوطه من رتبة المالئكة وطرده "عاندالم  "

(13)
 كما ل قب. 

على هللا عند البشر، كما فعل مع حواء في  افتري ظلم  ، بسبب أنه ي"افتري ظلم  الم  "، أي "يسل  ب  إ  "بـ

 (.1:3تك )" قال هللا ال تأكال من كل شجرة الجنة اللمرأة أحق  ( انط  ي  الش   -الحية)فقالت "الفردوس 
ا فترييكما و اظل أيض  لى لك كما اشتكى ع، وذ(10)اآلية كما ذ كر في  ،على البشر أمام هللا م 

فأجاب ... ألنه ليس مثله على عبدي أيوب،ان هل جعلت قلبك ط  ي  فقال الرب للش  " أيوب أمام هللا

االسم باليونانية  نايوح ذكروقد (. 8و 2:1أي " )وب هللايتقي أي اوقال هل مجان   الرب   ان  ط  ي  الش  
يس عدو ل  ب  إ  و ،انط  ي  الش   التي هي القديمة أن التنين الذي ظهر في السماء هو الحية كدؤوالعبرية لي

 .(15:2 تك) في سفر التكوين ذي ذ كرالمرأة ال

نها صورة للمحاولة إ واقال نيبعض المفسر .ما هي هذه الحربواضح  غير( 4)في اآلية     
نها إ واقال آخرونو. ده على األرضإلنزال المسيح عن عرشه في فترة تجس   الش ي ط ان   األخيرة من

 ا فيها صورة  أوأما آباء الكنيسة فر. والكنيسة انط  ي  الش   ا يجري على األرض بينصورة سماوية لم
في سفر  .د المسيحعت هنا بعد تجس  ض  اطين وو  ي  للحرب التي حدثت قبل الخلق بين المالئكة والش  

 وجد حرب في السماءتالعهد الجديد ال  في ألن ؛العهد الجديدوبين العهد القديم  يوجد دمج الرؤيا

مستويات وأشياء كثيرة مع بعضها، بين في سفر الرؤيا يوجد دمج  نقيل إكما سبق وو. مع المسيح
ليست  ، لكنهاواحدٍ  وجد عدة صور مختلفة لحدثٍ حيث ت األرثوذكسية البيزنطية كما في األيقونة

واحد بترتيب زمني موضوعة  
(14)

، واحدٍ  عدة صور مختلفة لحدثٍ  توجد الشيء نفس اهنا أيض   .

هي للمعركة بين ميخائيل ومالئكته وبين الشيطان قبل الخلق، إال أنه تم  (4)فالصورة في اآلية 
 .على األرض وضعها بعد تجسد المسيح

 

11-  ً  خاَلَصَ الْ اآلنَ صَارَ : وَسَمِعْتُ صَوْتًا عَظِيمًا فِي السَّمَاءِ قَائاِل

سِيحِهِ، ألَنَّهُ قَدْ طُرِحَ مَ لِ سُلْطَانُ الِ مُلْكُ وَ الْ وَ  ةُ قُدْرَ الْ إِلهِنَا وَ 

ً  الْمُشْتَكِي عَلَى إِخْوَتِنَا،  .الْمُشْتَكِي عَلَيْهِمْ أَمَامَ إِلهِنَا نَهَارًا وَلَياْل
 

ألنه  : "وقد سمعه يوحنا قائال   ،"في السماء اا عظيم  وسمعت صوت  " :يقول يوحنا (10)اآلية في     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يستطع النزول إلى األرض الشيطان بعدما ط رد من السماء لم  ،بحسب التعليم اليهودي حول المالئكة( 13)

الصعوبة التي تلقاها الروح بعد الموت  ي ذكرب الرهباني المسيحي في األدو .فظل هو ومالئكته في الهواء

 حيث يكون األرثوذكسية تعبر عن هذا أيقونة الدينونةو .رتفاعها من األرض إلى السماءالتتخطى الهواء في 

اممل ،األرض إلى السماء منأرواح الموتى  ، الذي تعبرهالهواء تحاول جذب  باألرواح الشريرة التي وء 

رئيس  حسب... ا بالذنوب والخطاياأموات   كنتم وأنتم إذ " :هذا يقول بولس الرسولوفي . لجحيمإلى ا همأرواح

 (.2و1:2 أف" )سلطان الهواء الروح الذي يعمل اآلن في أبناء المعصية

ي وسط والمسيح المولود ف مريم العذراء ت وجد ،مثال   ،ميالد المسيحل البيزانطية األرثوذكسية يقونةاألفي ( 14)

والمالك يخبره عن الميالد العجيب يوسف الخطيب واقف  ي وجدوفي أعلى األيقونة على اليمين  ،األيقونة

يبشرهما بحبل حنه  العذراء مريم والمالكوالدا  يواكيم وحنه يوجدوفي أعلى األيقونة على اليسار  للمسيح

الشيطان يشككه بحبل  ف الخطيب وأمامهيوس يوجدوأسفل األيقونة على اليمين  ،بالعذراء مريم من يواكيم

له  كل حدث من هذه األحداث مع أن .المجوس والنجم يتقدمهم يوجد أسفل األيقونة على اليسارو ،العذراء مريم

 .هو ميالد المسيح واحدٍ  وهي لحدثٍ  ،واحدةٍ  في أيقونةٍ  معتج   كلها أنهاإال عن اآلخر،  زمن مختلف
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 صييوت هللا وال هييو لييس هييو وهييذا يييدل عليى أن هييذا الصييوت، "خواتنيياإرح المشييتكي عليى قيد ط يي

رؤ )الميذكورين فيي  فيي السيماء اليذين والشيهداء نيالقديسي البشير صيوتبل هيو  ،صوت المالئكة

م ل متسربلين وأمام العرش  واقفون أمام( "8:4 ، وكميا "في أيديهم سيعف النخييلوبيض  بثيابالح 
 "ن بخيتم هللا الحييوألربعية واألربعيون أليف المختوميئية واالم  "مختياري هللا هيؤالء هيم قيل هنياك 

ييل ا يسييير  أن يسييتريحوا زمان يي" :هللا اآلب ل لهييماقييوالييذين (. 4:4رؤ ) المييذكورون فييي م  ا حتييى ي ك 

 ،"صيوت العظييم" :فقيول يوحنيا (.11:1رؤ ) "ا العتييدون أن ي قتليوا ميثلهمرفقاؤهم وإخوتهم أيض  
تسيبحة  ونيرنميسيمعهم  ثم يقول يوحنا إنه .د من حدوثهب   الو هو شيء مهمل اما سيق إلى أن يشير

 ἄρτι" اليونيانيفيي الينص  وردت ،"سيلطانوال... الخالص والقدرة والمليك صار اآلن" :النصر

ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία… καὶ ἡ ἐξουσία"التيي ، 
 (12:5رؤ )فييي ذ كييرت سييبق  وفيية وقييدمعر ألنهييا ،"الييـ" التعريييف بييأداة م عرفييةملوكييية الكلماتهييا 

يل هيةموج   وكانيت م  أميا هنييا  .اآلب هية هللاموج  وكانيت  (11و10:4رؤ ) فييذ كييرت  سيبق كميا ،للح 

هيية   اليونييانيفييي اليينص  ورد ،"لمسيييحه... إللهنييا: "كييل ميين هللا اآلب وللمسيييح، بقييولهملفهييي موج 
"τοῦ θεοῦ ἡμῶν… τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ". بيالقول( 15:11رؤ )ي ذ كير في قيولهم هيذا: 

 وأ "لكم  "أو أي  "قدرة"أي  وأ "خالص"ليست أي الكلماتها الملوكية  ذهلهذا فه ".ربنا ومسيحهل"
ليك إللهنيا والسيلطان الم  ": همقيولو .يخصوا أي كان، وال يشيترك فييهم آخير أي كيان" سلطان"أي 

ا لييه مييلء ة كونييه إله ييبييل يييدل علييى أن االبيين بصييف ،ميين الهييوت اآلب ال ي خييرج االبيين، "لمسيييحه

 ،أشرك ناسوته في سلطانه اإللهيوا ي مسيح  ع  د  وقد تأنس  وبصفة كونه ؛السلطان قبل كل الدهور
ييرف فييي العييالم سييلطان ناسييوته لييه، هطاسييقوبإ وبواسييطة معجزاتييه وانتصيياراته علييى الشيييطان  .ع 

اآلن هلل اآلب ت صيييار واإللهيييية قيييد الملوكيييية لصيييفاتهيييذه اال يعنيييي أن  ،"صيييار اآلن" :قيييولهمو

إليى الشييطان  رحطي تقيدمت للتأكييد، وتشيير إليى "اآلن"بيل  لهما من قبيل، لم تكن ألنها ،ولمسيحه
ة والملييك إللهنييا والسييلطان صييار الخييالص والقييدر" :هكييذا أ هييذه اآليييةبهييذا المعنييى ت قيير   .األرض

  ."خواتناإح المشتكي على رقد ط  ألنه اآلن  ،لمسيحه

في النص  وردت "شتكيالم  "، كلمة "خواتناإشتكي على الم  " :داء هناوالشه نوالقديس قول    
 ،إلى هللا على أيوب ادائم   الش ي ط ان يشتكي سفر أيوب الذي فيهب رك  ذ  ي   ،"ὁ κατήγωρ" اليوناني

شتكي الم"هو  هنا أنه ، كما(8:1أي ) "هل مجانا يتقي أيوب هللا: فأجاب الشيطان الرب وقال"

، الذي (شتكيالم  ) "ὁ κατήγωρ" التعبير اليوناني هذا ."وليال   اأمام إلهنا نهار  ( خوتناإ)عليهم 

واستخدمه  (htigwr" )חטיגור"تعبير يوناني األصل وانتقل إلى العبرية  استخدمه يوحنا هنا هو

معناه ( shtan) "ׂשטן"عبرية األصل هو اسم " انط  ي  ش  "االسم . الشيطانالربابنة للتعليم عن عمل 

الذي معناه  ،(sanibwr" )רושניב"اسم " ميخائيل"على  قطل  بالعبري القديم ي  و ".لم شتكيا"

دا "حاميم  ال"و" الم شتكي"وهذان التعبيران . "دافعم  "أو الـ "حاميم  "الـ ر  ، هما تعبيران حقوقيان و 

 مدافعال)لرب قدام مالك ا االكاهن العظيم قائم  يهوشع "في رؤيا زكريا النبي التي فيها أراه الرب 
 (. 1:3زك (" )ليشتكي عليه)قائم عن يمينه ليقاومه  الش ي ط انو( عنه
 

أَنْفُسَهُمِ وَبِكَلِمَةِ شَهَادَتِهِمْ، وَلَمْ يُحِبُّوا الحَمَلِ وَهُمْ غَلَبُوهُ بِدَمِ  -11

 .حَتَّى الْمَوْتِ 
 

رض أنهم وتهم الذين على األيقول القديسون والشهداء الذين في السماء عن إخ( 11)في اآلية     

عنى هو ماضي نبوي، وي ماضٍ ، وهذا الن هما في زمن الماضيين الفعليهذ ."لم يحبوا"و" غلبوا"
، كما وكأنها وقعت وحدثت في الماضي ي شار إليها التي ستقع في المستقبلو الحاصلة أن األمور
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هما في حالة استمرار، " حبهم"و" غلبتهم"ا، وهو أن ى نبوي  معن   يتضمن قولهم هذاف. سبق القول

ل  " :في رسالته الثانية كما يقول يوحنا فوالدة (. 4:5يو 2" )د من هللا يغلب العالمألن كل من و 

د يسوع المسيح، وفي الحاضر اآلن، وفي المستقبل حتى الكنيسة أبناء هلل هي في الماضي منذ تجس  
 .نهاية العالم

م ل" :ونقوليو     يشير إلى أن الشيطان لم ي غلب فقط بسبب  قولهم هذا. "وهم غلبوه بدم الح 

االمالئكة عليه، بل انتصار  بدم "بسبب انتصار البشر المؤمنين بيسوع المسيح عليه، وذلك  أيض 
ل م  م ل"عبارة ". الح   بدم تكون الش ي ط ان الغلبة على، ألن مةاهالهوتية  عبارةهي  ،"غلبوه بدم الح 

عبارة هي عبارة كما أن هذه ال .من أجل خالصهم على الصليب يسوع المسيح الذي سفكه

بالتناول من الدم الم حيي، في القداس اإللهي، تكون الغلبة  هتشير إلى أن ألنها مة،اليتورجية ه
، وأنا أقيمه في أبديةمن يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة " :والثبات في يسوع المسيح الذي قال

يو " )فيهوأنا  من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في  " :بقوله ا، وأيض  (54:1يو " )اليوم األخير

، ألنكم بدوني ال تقدرون أن كثيروأنا فيه هذا يأتي بثمر  الذي يثبت في  " :، ألنه كما يقول(51:1
ا هيعبارة هذه ال ،"بكلمة شهادتهم... غلبوه": ثم يقولون (.5:15يو " )اشيئ  تفعلوا  عبارة  أيض 

، أي بإعالن ادةبكلمة الشهكذلك  تكون الش ي ط ان الغلبة على تشير إلى أنألنها مة، اهالهوتية 
التبشيرية بيسوع المسيح باألعمال ووعدم إنكاره،  اوإله   ااإليمان بالرب يسوع المسيح رب   

وجد مطابقة بين الشهادة ت" حتى الموت... وبكلمة شهادتهم" :همقولكما أن في  .باسمه والكرازة

 .، وهذا الهوت يوحنائيبالدمالشهادة وبالكلمة 
 ايشير إلى أن الذين غلبو هم هذاقول. "لم يحبوا أنفسهم حتى الموتو" :ون عن اخوتهمقولثم ي    

م ل وبكلمة شهادتهم له، أحبوا يسوع الم الش ي ط ان نكروه سيح أكثر من محبتهم أنفسهم ولم ي  بدم الح 

م عن تسليم نفسه حج  صهم يسوع المسيح الذي لم ي  بربهم ومخل   إقتداء   ،حتى لو أدى ذلك إلى موتهم
" من يهلك نفسه من أجلي ومن  أجل اإلنجيل فهو يخلصها" :بقوله وعمال   ،محبته لهم من وتللم

ب األمر ذلك، بل تطل  ليس فقط باالستشهاد بالدم، إن  يسوع المسيحمن أجل  والموت(. 35:2مر )

أي ذواتهم وأمالكهم وحياتهم،  ،فالذين يحبون أنفسهم .الذاتالموت عن ب ، أيباألعمال اهو أيض  
من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض " :يمكنهم أن يغتصبوا ملكوت هللا، كما يقول يسوع المسيح ال

ص من ألن يسوع المسيح ال ي خل   ؛(25:12يو ) "أبديةٍ  نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياةٍ 

هكذا اإليمان " :كما يقول يعقوب الرسول ،بل من يؤمنون به ويعملون بوصاياهيؤمنون به فقط، 
 (.14:2يع )" إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته اأيض  

 

. خَيْمَتَهُم فِيهَا والَّذِينَ مِنْ أَجْلِ هذَا، افْرَحِي أَيَّتُهَا السَّمَاوَاتُ  -12

ِ لوَيْل    وَبِهِ غَضَب  عَظِيم   الَيْكُمَ ألَرْضِ وَالْبَحْرِ، ألَنَّ إِبْلِيسَ نَزَلَ إ

ً عَالِمً   .ا أَنَّ لَهُ زَمَانًا قَلِيال
 

الذي هو  أي من أجل أن التنين، "من أجل هذا" :والشهداء نيقول القديسي( 12) في اآلية    

فرحي أيتها ا" :ونقولثم ي .رضاأل إلى ط رح (8 اآلية" )انط  ي  الش  و يسل  ب  إ  المدعو  الحية القديمة"

 عبارة .(10) اآلية التي ذ كرت في النصر سبحةتهو الجزء األخير من هم هذا قولو ،"السماوات
تعني و ،"καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες" اليونانيفي النص  وردت ،"هم فيهاخيمتالذين و"

"خيمةال". "الذين في خيمة هللا"
(15)

هللا على  لكم   وتشير إلى، القديم تدل على السماء العهد في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 =بعد خروج من  نوالعبرانيوكان  .يوجد وصف لعمل وبناء الخيمة( 40)في سفر الخروج األصحاح ( 15)

http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/search/cross_reference.asp?yoyo=43006054&soso=8
http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/search/cross_reference.asp?yoyo=43006056&soso=9
http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/search/cross_reference.asp?yoyo=43015005&soso=14
http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/search/cross_reference.asp?yoyo=43015005&soso=22
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الذين في "أي  ،"سماءفي الالذين خيمتهم "فـ. لم لك هللا عليه الشعب، وقبول هذا اإلسرائيليالشعب 

ل مين إرادتهم له محبة  فيه، وهؤالء هم ملكهم الذين ي ،"خيمة هللا ساكنوا السماء  عليهم هللا م س 

وسمعت صوت مالئكة كثيرين حول العرش والحيوانات  .نظرت": الذين يقول يوحنا فيهم
يمثلون  "الشيوخ"و، (4:4رؤ " )المفدية الخليقة"التي ترمز" الحيوانات"، (11:5رؤ ) "والشيوخ

ل صة" أي ،"الكنيسة ككل" فرحي أيتها ا: "والشهداء نيقول القديس .(4:4رؤ ) "البشرية الم خ 

بدم " لشيطانإخوتهم البشر الذين على األرض ل ةبسبب غلب ،"هم فيهاخيمتوالذين  السماوات
ل وبكلمة شهادتهم م   (.11 اآلية) "الح 

 οὐαὶ τὴν γῆν" اليونانيفي النص  تورد ه العبارةهذ ،"لألرض والبحر ويل  " :ونثم يقول    

καὶ τὴν θάλασσαν"، ذ كر في  "ويل  " قولهم ".نزل إليكما يسل  ب  إ   ألن  " :كما يقولون ،إنه ذلك
والبحر، أي  تحل على األرضس تيال كربةال ر إلى شدةيشي وقيل هناك إن هذا القول ،(13:2رؤ )

كربة ست ذكر ابتداء  الوهذه  إليهما، يسل  ب  إ   كونة بسبب نزولعلى جميع البشر في كل أسقاع المس

كما  األشرار، يرمز" البحر"طين باألرضيات، والمرتب ترمز إلى" األرض" (.13) من األصحاح
كالبحر المضطرب ألنه ال يستطيع أن يهدأ، هم أما األشرار ف: "يقول إشعياء النبي عن قول الرب

ذلك ألنه  ،"غضبه عظيمبه ... يسل  ب  إ   ألن" :قولهمو (.20:54إش " )وتقذف مياهه حمأة وطينا
م ل وبكلمة شهادتهم ، وغ لب من البشر(8 اآلية)ومالئكته من السماء إلى األرض ط رح   بدم الح 

ا .(11 اآلية) ا لعلمه بأن له زمان  " :(12) اآليةوالشهداء هنا في  نوالقديسألنه كما يقول  وأيض 

ن ون وستاألف ومئت" هو ضد المسيح، الذي هو التنين أي إلبليس، لقصيرا نازم، هذا ال"اقصير  
سيتعرض القصير  بعد هذا الزمان، "ثالث سنوات ونصف"أي  ،(1) اآلية كما ذ كر في ،"ايوم  

 .لمسيحلمجيء الثاني الهزيمة تامة بل
 

مَرْأَةَ الَّتِي وَلَمَّا رَأَى التِّنِّينُ أَنَّهُ طُرِحَ إِلَى األَرْضِ، اضْطَهَدَ الْ  -13

 .وَلَدَتْ االبْنَ الذَّكَرَ 

فَأُعْطِيَتِ الْمَرْأَةُ جَنَاحَيِ النَّسْرِ الْعَظِيمِ لِكَيْ تَطِيرَ إِلَى الْبَرِّيَّةِ  -14

زَمَانًا وَزَمَانَيْنِ وَنِصْفَ زَمَانٍ، مِنْ  قَاتُ تُ  إِلَى مَوْضِعِهَا، حَيْثُ 

 .وَجْهِ الْحَيَّةِ 
 

وفي  ،المنظورة مرأة في السماءإ ظهرت (1)اآلية في . المتكلم هو يوحنا (13)اآلية  ابتداء  من    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكانت ، معه حميمةٍ  على عالقةٍ  وكانوا ،يام ولم يكن لهم منازل وكان هللا يملك عليهم ويقودهممصر يسكنون الخ

إلى أنها  ،الشعب اإلسرائيلي في البرية فيها التي كان، يشير الرب إلى هذه الفترةو. لهم شركة مباشرة مع هللا

. هكذا قال الرب. ناد  في أذني أورشليمذهب وا": بقوله إلرميا النبي كانت فترة خطبة بين الرب وبين إسرائيل،

دس للرب ق   إسرائيل. محبة خطبتك  ذهابك  ورائي في البرية في أرض غير مزروعة ذكرت لك  غيرة صباك   قد

 نألنه إ ،ا في حالة مسيرة في العالمن شعب هللا هو دائم  إى على هذا، والالهوت ي بن   (.3-1:2 أر) "أوائل غلته

يعيش  ا بل كانأبد   يبن   براهيم النبي لمإف .سيئة   ويحيا حياة   أرضية   بني مملكة  ستقر فسوف ي  يو ربني وي عم   توقف لي  

ح  كذلك و ،ا في خيمةدائم   للثعالب أوجرة " :هلوقبنفسه  أشار إلى يسوع المسيح والرب .لاألنبياء كانوا ر 

هذه الفترة في البرية كانت  (.20:2 مت" )أما ابن اإلنسان فليس له أين يسند رأسه .ولطيور السماء أوكار

ا عن  القديم بالنسبة ألنبياء العهد العالم فترة  مثالية ؛ ألن فيها كان شعب هللا يعيش مع هللا فقط ويعمل إرادته، بعيد 

الشعب ألن  رحال؛يجب أن يكونوا في حالة ت وشعب هللا ن األنبياءإ يقولوالفكر النبوي  .وأمين ا للنقاوة والطهارة

 مملكة   بنيي  ويحيا حياة باقي شعوب األرض الذين حوله  أراد أن ،المدن ستقر وأصبح يسكناسرائيلي بعد أن اإل

 =سقط في عبادة ف له لك هللاعن م  ى تخل   وبذلك أي من البشر، منه، اطلب من هللا أن يقيم عليه ملوك  ف ،أرضية  
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هربت  (1)اآلية ، وفي يبتلع ولدهاوقف أمام المرأة حتى و في السماء تنين ظهر (4و3) تيناآلي

إلى  تنينط ر ح ال (8)في اآلية ، وحرب في السماءحدثت  (4)في اآلية و ،المرأة إلى البرية

 (13)في اآلية وهنا . إلى األرض رحط   تنينال ألن السماءتسبحة سكان  (10)في اآلية األرض، و
هذه  ،"ر  ك  المرأة التي ولدت االبن الذ  ضطهد ا ،إلى األرض لما رأى التنين أنه ط رح: "يقول يوحنا

الفردوس على مخالفة  في حواء (الش ي ط ان)الحية  غوتأ حين (15:3 تك)مستعارة من الصورة 

 شخص ترمز إلى، "المرأة. "للمرأة هو حادث على األرضأما هنا فاضطهاد التنين  هللا؛ أمر
 (.5) اآلية كما ذ كر في يشير إلى المسيح، "رك  االبن الذ  "و. (1)اآلية  ، كما ذ كر فيالكنيسة

 يعني أن  قوله هذا ".عطيت المرأة جناحي النسر العظيمأ  ف" :يقول يوحنا (14)في اآلية و    

 هللا، وهذا يشير إلى نجاة الكنيسة من تسلط الشيطان عليها؛ ألنلها الحماية من  تعطيالمرأة أ  
مستعارة  (14)في اآلية الصورة  .اآلب هللا الذي هو، "ه  و  ه  ي  "يشير إلى في العهد القديم " النسر"

بعدما أخرجهم من مصر  لبني إسرائيل على فم موسى النبي من العهد القديم، من قول الرب

وأنا حملتكم على أجنحة . أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين: "وخلصهم من تسلط فرعون عليهم
 الذي قاله في مسامع جماعة النبي وسىنشيد مومن (. 4:18خر " )النسور وجئت بكم إلي  

م  الرب هو" :إسرائيل ه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه عش   حرك النسر  كما ي  ... شعبه إن ق س 
 هكذا الرب. هكذا الرب يرف ويبسط جناحيه ويحملها على منكبيه. ويأخذها ويحملها على منكبيه

في سفر تثنية االشتراع  الرب عن ىلموس وهذا القول(. 12-8:32 تث) ("شعبه)وحده اقتاده 

فراخها تحت جناحيها، أشبه نفسه بالدجاجة التي تعمل على جمع  الذي ذاته،أشار به المسيح إلى 
رفضوا و سبق كما دي تحت حمايته إال أنهم رفضوايجمع الشعب اليهو أنه أراد أنإلى  منه إشارة  

يا أورشليم يا أورشليم يا " :بقوله ،يئه وقتلوهما لهم عن مجوأمن قبله أنبياء العهد القديم الذين تنب

أوالدك كما تجمع الدجاجة  قاتلة األنبياء وراجمة المرسلين إليها كم من مرة أردت أن أجمع
ألني أقول لكم إنكم ال ترونني من  .الكم خراب   هوذا بيتكم يترك. فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا

بقوله هذا إلى أنه هو الرب  امشير   ،(38-34:23 مت) "رباآلن حتى تقولوا مبارك اآلتي باسم ال

د وأتى ليجمعهم ياهم على جناحيه، وأنه هو نفسه الذي تجس  إ الذي سبق وحفظهم في البرية حامال  
بالتالي تخلى عنهم، وبسط  هوإال أنهم برفضهم له . تحت جناحيه ليحفظهم كصغار أحباء له

يسة اليهود، ليجمع إسرائيل الجديد، كنيسة العهد الجديد التي إلى خارج إسرائيل القديم، كن جناحيه

للذين  اترك باب الخالص مفتوح   المسيح غير أن ،من اليهود واألمميين الذين قبلوهتضم كل البشر 
 .اوإله   ابه رب    امؤمن   "اآلتي باسم الرب مبارك"رفضوه من إسرائيل القديم، ذلك لمن يقول منهم 

وزمانين  ازمان   قاتت  حيث  ،ية إلى موضعهار  لكي تطير إلى الب  ": (14)في اآلية  قول يوحناي ثم    

د حيث لها موضع م ع  " :قولبال (1)اآلية في  كرذ  قوله هذا سبق و. "من وجه الحية ونصف زمان
 اليونانيفي النص  وردت ،هنا "قاتت  "كلمة  ."اومائتين وستين يوم   األف   ي قيتها هناكلكي  .من هللا

"τρέφεται"، وهذا  ،المضارع المستمرفي حالة  في العبارة اليونانيةكلمة ال تصريف هذهو

أي من هللا بشكل مستمر وبدون توقف،  قاتأنها ت   ىعنبمالتصريف غير موجود في اللغة العربية، 
يسة عطي الكنأن هللا يوهذا يعني  ،في المستقبل قاتت  س احتى اآلن وأيض   قاتال تزال ت  و قاتأنها ت  

الكنيسة ألن معنى أسراري  اصورة عظيمة له ذهه .الش ي ط ان وجه الم حيي أمام ماطعالباستمرار 

سر الشكر، أمام الذي هو أي بجسد المسيح النازل من السماء،  ،ن النازل من السماءت طعم بالم  
من وجه .. .من هللا قاتت  " وكون أنها .ظهر أن للكنيسة أسرارها المقدسةي   اوهذ ،وجه الشرير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لكهماتوطيد مم يعملون علىكانوا الذين لهذا كان األنبياء على خالف مع ملوك إسرائيل  ،ةيبلهة الغراآل

 .األرضية
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 هيأت: "هي محفوظة من هللا، كما يقول داود النبي الشيطان تهاواجهم أنها في ييعن ،"الحية

 نتناول ،سر الشكر فيهناك خالص  هن، ألنحنو (.5:22مز " )ي حزنونني قبالة الذين قدامي مائدة  

الكنيسة تقود أوالدها ف .رضالشر على األهناك  ؛ ألنأمام وجه الشرير جسد الرب ودمه األقدسين
للخالص باألسرار المقدسة خالل حياتهم على األرض وسط شرور هذا العالم، وتجمعهم تحت 

 .وهذا هو حال الكنيسة ،العالم ألنها جسد المسيح الممتد في  ،جناحيها كما تجمع الدجاجة فراخها

ثالث "، أي "صف سنةسنة وسنتين ون"، يعني "ن ونصف زمانازمان وزمان": قول يوحنا    
 الكمال يرمز إلى الذي "سبعة" رقمنصف ال وه" ثالثة ونصف"رقم ال ، وهذا"سنوات ونصف

؛ كما بل نصف الزمان وليس إلى األبد ،ال تمثل كمال األزمنة مدة الزمنية، أي أن هذه الوالملء

ن ين وأربعيإثن" ، أو(1 اآلية) "ان يوم  ين وستيومائت األف  "تساوي " الثالثة سنوات ونصف"أن 
وكما سبق القول في . وهي المدة التي سيملك فيها المسيح الدجال في العالم، (3:11رؤ ) "اشهر  

 هي فترة أسرارية، والتيود المسيح وبين مجيئه الثاني بين تجس  هي  المدة الزمنيةهذه  (1)اآلية 

وهذا . تبع المسيح الدجالعن العالم الشرير الذي سي في الصحراء ختبئة  مفيها ستتغرب الكنيسة 
 ، أيرين القدامى والمحدثين يقصد به الهروب الروحيالتغرب، كما عند الكثيرين من المفس  

 .(1) اآلية انظر ،"εσχατολογική"باليونانية " أ خروي" كلمة. الهروب األخروي
 

تَْْعَلَهَا تُحْمَلُ فَأَلْقَتِ الْحَيَّةُ مِنْ فَمِهَا وَرَاءَ الْمَرْأَةِ مَاءً كَنَهْرٍ لِ  -15

 .بِالنَّهْرِ 

األَرْضُ الْمَرْأَةَ، وَفَتَحَتِ األَرْضُ فَمَهَا وَابْتَلَعَتِ النَّهْرَ  فَأَغَاثَتِ  -16

 .الَّذِي أَلْقَاهُ التِّنِّينُ مِنْ فَمِهِ 

ينَ بَاقِي نَسْلِهَا الَّذِ  بَ رِ احَ لِيُ فَغَضِبَ التِّنِّينُ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَذَهَبَ ِ  -17

 .شَهَادَةُ يَسُوعَ لَهُمْ يَحْفَظُونَ وَصَايَا هللاِ، وَ 

 .عَلَى رَمْلِ الْبَحْرِ  قَفْتَ وَوَ  -18
 

ل فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها ت ح  " :يقول يوحنا (15)في اآلية      م 

، كما العهد القديم في .شخص الكنيسة ترمز إلى المرأة (1)اآلية كما سبق القول في  ".بالنهر
ضد إلى  شيريوهذا  شرير،والعالم ال ألعداءاللخطر و اترمز دائم   المياه ،(1:13رؤ )سي ذكر في 

، يرمز إلى انط  ي  الش   ،التنينفم  من المياهكما أن خروج  .المسيح الذي يعمل على اضطهاد الكنيسة

؛ الحق معمودية المسيحل ي مضادةهالتي و ،هي معمودية كاذبةالتي معمودية المسيح الدجال  مياه
ن  آمن واعتمد : "، كما يقول يسوع المسيحمعمودية يسوع المسيح هي حياة وخالصن أل م 

ل ص  .موتو هالك ، أما معمودية المسيح الدجال فهي(11:11مر " )خ 

تحت األرض فاها وابتلعت النهر وف ،المرأة   فأغاثت األرض  " :يقول يوحنا (11)في اآلية و    
ليس هناك  ، غير إنهنقذ المرأةكي تاألرض ابتلعت النهر  بمعنى أن ،"ذي ألقاه التنين من فمهال

 بيني  ل يستخدم هذه الصورةيوحنا و. صورة إنها ،بتلع النهرتتح األرض فاها ومعنى تفسيري أن تف

 هاريثيي على كنيسته وعلى شعبه المؤمن من االضطهادات واألخطار الت اوأبد   اأن هللا يحافظ دائم  
المرأة،  ةهنا هي صورة أداة في يد هللا لمساعد" األرض" .، كما سي ذكر في اآلية التاليةالش ي ط ان

حمل ت   اء النهر الخارج من فم الحية لئالم تفاها وابتلع تترمز إلى شخص الكنيسة، وقد فتح التي

فمه ويضلوا عن اإليمان  ة منها بأكاذيب الشيطان الخادعة الخارجالكنيسة بالنهر، فيغرق أبناؤ
لخالص  دة للكنيسة، بسماح هللامضطه  قوى أرضية  ترمز إلىهنا " األرض" أو إن. الحق
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سقط  مهماو كانت الحروب على الكنيسة، وهي أنه مهما ،هنا توجد تعزية أخرىو .الكنيسة

الكنيسة لن ف ،انيةط  ي  أو أنكروا المسيح خالل االضطهادات أو الحروب الش   من أبنائها كثيرون

سبق هي صورة ما  ،اآلية هذه في في قوله هذا ،خلفية يوحنا الصورة في أو قد تكون .اتسقط أبد  
حدثت عجيبة قام بها المالك ميخائيل في مدينة كولوسي عندما فتح حيث إنه  ،بنفسه واختبره

 .تهاياه السيل الذي كاد أن يغرق كنيسابتلعت مواألرض 

 هنا". ذهب ليحارب باقي نسلهاو ،فغضب التنين على المرأة" :وحنايقول ي( 14)في اآلية     
ال  الش ي ط ان نأل ها؛خفاقه في تدميرإخالص المرأة وبسبب توجد صورة ضخمة لغضب التنين 

ن العهد الجديد عفي  وبقول يوحنا .اوأبد   ادائم   لهما ن هللا حافظأليمكنه أن يدمر السماء أو الكنيسة 

 :بقوله للحية في العهد القديم،، يتم حكم الرب المذكور ("المرأة) ارب باقي نسلهاذهب ليح" :التنين
تك ) "ك  وأنت  تسحقين عقبههو يسحق رأسبينك  وبين المرأة وبين نسلك  ونسلها  وأضع عداوة  "

 المسيح االبن الوحيد البكر، كما قبل كل شيء هو يسوع ، في سفر التكوين،"نسل المرأة. "(15:3

الذين ذهب  "باقي نسلها"أما (. 28:2رو " )ينبين إخوة كثير ابكر  " :بولس الرسوليسميه 
يحفظون وصايا " :هنا عنهم يوحنا يقول الذين ،هم المؤمنون بيسوع المسيحفليحاربهم،  الش ي ط ان

رؤ )في  .نفس بحسب الوصاياالحفظ  أي ألنه بالنسبة ليوحنا أهم شيء هو حفظ الوصايا، ؛"هللا
يؤكد أن يسوع هو  هذا ن يوحنا بقولهإ هناك لقيو ،"وبشهادة يسوع المسيح" :يوحنا لاق( 2:1

على  اوأمين   اصحيح   األنه الشاهد المثالي القادر على كشف التدبير اإللهي كشف   ،شاهد هو المسيح

يقول يوحنا عن باقي نسل  (14)اآلية  في اهنا أيض   .(5:1رؤ " )الشاهد األمين" وجه تام، فهو
ال يعني أن باقي نسل المرأة يحملون شهادة ليسوع، بل  قوله هذاو ،"ولهم شهادة يسوع" :لمرأةا

عبارة كما أن  .وشهادة اآلب له وشهادته هلل اآلب لنفسهشهادة يسوع نفسه يحملون  إنهم يعني

 اض  عني أيهلل اآلب بالقول، بل ت وشهادة نفسه لنفسه شهادة يسوع ال تعني فقط هنا "شهادة يسوع"
 .بالدم، بتسليم نفسه للموت على الصليب يسوع شهادة

معت (14)في اآلية      ألن هللا اآلب لعلمه بعجز الطبيعة  ؛"شهادة يسوع"مع " وصايا هللا" ج 

أرسل ابنه أي العمل بها إلى تمامها، ا، تام   االبشرية الضعيفة عن حفظ الوصايا اإللهية حفظ  
ا لنفسه هذه الطبيعة اإلنسانية الضعيفة من عذراء نقية متخذ   امولود   ،الوحيد، كلمته األزلية

لها أن تكون الضعيفة  البشرية   وهب الطبيعة  السري  ا بالهوته، وبواسطة هذا االتحاده  د  ح  ت  او

الشهادة بالدم أو  تالشهادة عند يوحنا هي مهمة، إن كان .ه، أي العمل بهاة على حفظ وصايادرالق
يسوع  حولو هللا اآلب اإليمان وباألعمال، وليس بالتنظير الالهوتي حول عالنإالشهادة الحية ب

 .رك  إلى هنا تنتهي رؤيا يوحنا عن المرأة التي ولدت االبن الذ  . لكنيسةاحول والمسيح 

 في مواجهة ،شخص الكنيسة ، أيلكنيسةل تحقق والذيمحقق الكيد واألالنصر  بعد اإلعالن عن    
 تزال هناك لكن ال .(12) األصحاح في "الش ي ط ان يسل  ب  إ   المدعو" القديمةالحية  التنين الذي هو

نتصر هللا وأنهى االمسيح أال يخافوا ألن في السماء  وعلى المؤمنين بيسوع ،معركة على األرض

عطية اآلب التي هي فوق  الجامعة المقدسة، كنيسة الواحدةال ، التي هيشخص الكنيسة .أعماله
، الحافظة اإليمان القويم ها بآالم لتعطي أبناء للمسيحءبناأتلد  التي ،ي جنس بشريحدود الزمان وأ

 .بال دنس ألنهم ليسوا كلهم أعضائهابليس ، ولكن بال دنسالتي 

وردت في  "وقف" كلمة ،"وقف على رمل البحرو" :التنينعن  يقول يوحنا( 12)في اآلية     
 ،يأتيا لمساعدتهل يستدعيهما ثنين من خدامهإر اظنتا في هنألذلك  ،"ἐστάθη" اليونانيالنص 

 من هذا (12)اآلية هذه  .في األصحاح التالي ي ذكركما س ،من البحر واآلخر من األرض اواحد  

، كما في (13)التالي  األصحاحمن  (1)اآلية بعض المخطوطات  في تورد (12) األصحاح
 .الترجمة العربية
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 يارؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح الثالث عشر
 

وَعَشَرَةُ قُرُونٍ، فَرَأَيْتُ وَحْشًا طَالِعًا مِنَ الْبَحْرِ لَهُ سَبْعَةُ رُؤُوسٍ  -1

 .تَْْدِيفٍ  اءُ سْمَ أَ يَْانٍ، وَعَلَى رُؤُوسِهِ وَعَلَى قُرُونِهِ عَشَرَةُ تِ 

وَالْوَحْشُ الَّذِي رَأَيْتُهُ كَانَ شِبْهَ نَمِرٍ، وَقَوَائِمُهُ كَقَوَائِمِ دُبٍّ، وَفَمُهُ  -2

 .لْطَانًا عَظِيمًاتَهُ وَعَرْشَهُ وَسُ وَوَأَعْطَاهُ التِّنِّينُ قُ . كَفَمِ أَسَدٍ 
 

ك التعليم ادرإ يجب لفهم هدف سفر الرؤيا في جميع الصور المذكورة فيهالتذكير؛  من المهم    

 .الصور إلى تجسيم معاني الوصولل، وليس رس  الم  

 :قولي (1)في اآلية  هناو ،"وقف على رمل البحر" :التنين نقال يوحنا ع( 12:12رؤ )في     
يستدعي  على رمل البحر وقف وقد التنين ي رى في هذه الصورة ".من البحر اطالع   اوحش   يترأف"

التي ي ثيرها ضطراب الاو األهوال كناية عن وه" الوحش الطالع من البحر"و .البحرمن  اوحش  

يرمز إلى القوى المضادة هلل  في العهد القديم "البحر" ألن ؛المسيح والكنيسة على المؤمنين أعداء
أن الشعب العبراني كان يعيش في الصحراء  :أوال   ألن، وذلك د لشعب هللاالمضطه  لعالم الشرير ول

ألن منه يأتي  العبرانيين؛ علىمصدر خطر  كان هأن :اثاني   .هكانوا يخافونا، فولم يكن شعب ا ساحلي   

الذي  د لشعب هللاه  عدو المضط  ال إلى يشير ،األحمر البحرب ، ممثال  البحرأن  :ثالث ا .عداءاأل عليهم
ا .مصر فرعون يمثله المياه العميقة كانت تمثل للعبرانيين الخطر المهلك، ألنه بحسب أن  :رابع 

 :االعتقاد اليهودي القديم أن قعر غور أعماق البحر قريب من الهاوية، كما يقول يونان النبي

" ألنك طرحتني في العمق في قلب البحار(. يا رب)صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي "
 (. 3و 2:2يون )

 هقرون وعلى قرونة عشرورؤوس  ةسبع له" لطالع من البحرالوحش ا صفو (1)في اآلية     

على  قرونة عشرورؤوس  ةسبعله ( "3:12رؤ )، هو نفس وصف التنين في "عشرة تيجان
ثل التنين الوحشهذا  أن وهذا يدل على ،"رؤوسه سبعة تيجان وكما قيل . في عملة وطباعه مثله م 

هنا  "هعشرة قرونال"و ،مدينة روماالسبعة تالل المقامة عليها  ترمز إلى "سبعة رؤوس"الـ هناك
ة أباطرة من الذين حكموا إلى عشر ترمز، "تيجان ملوكية"بمعنى  ،عشرة تيجانالالتي عليها 

مال يشيران إلى الكو ،رمزيان ال حقيقيان هما" العشرة"و "السبعة"إن العددين  .الدولة الرومانية

هو سفر  الرؤيا سفرألن هذه األرقام هي رمزية و ؛اا بل رمزي   يجب أن ال تؤخذ حرفي  لذا  ،والتنوع
 .الحقيقييننبياء األمثله مثل  يذكر فيه رؤياه بصور ورموز ويوحنا ،رؤيوي

إلهية  هي أسماء سماءاأل ألن هذه ؛"تجديفأسماء وعلى رؤوسه " :(1)في اآلية  ثم يقول يوحنا   

الغتصاب  على رؤوسهم التي همعلى تيجان يكتبونها ،مضطهدو الكنيسة ،الرومان األباطرة كان
علهم هذا كانوا بفو ،كما كانوا يضعونها على أقواس النصر الخاصة بهم ،ألقاب هللا وسلطانه

من هذه ، وينعتون أنفسهم بها كآلهةكما كانوا  ".أسماء تجديف"ي جدفون على هللا، لذا قيل عنها 

أنفسهم  لقبوناألباطرة الرومان ي وكان". ملك الملوك" ،"صالمخل  " ،"اإلله"سماء األولقاب األ
وأول من  ،"م الذي نحترمهر  حت  الم  "أو " مر  حت  الذي ي  "معناه ، و"Deus Av-gustos" الالتينيةب

هذا فإن ل .هلل ىعط  كان ي  وهو لقب إلهي  لقبال ذاوه ؛أوكتافيوس اإلمبراطور كان اتخذ هذا اللقب

ضد "و "لمسيح الدجالا"الذي وهو  ،"الوحش السياسي"يمثل " الوحش الطالع من البحر"
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لة في مبراطورية الملحدة الممث  رمز إلى اإلي هألن ،(3اآلية )كما سي ذكر في  "المسيح

قوى أخرى محلها  ستحل على مر العصور والتي، للكنيسة ةدضطه  الم   رومانيةال يةمبراطوراإل

 أو مذهبية، قوى إن كانت ،نه كل قوة ماديةإ .وتعمل على مقومتهته كنيس وضد ضد المسيح
ا عن هللا أو وجودية، ةأيدلوجي أو ية،فلسف  .مثاليات بشرية تدعو اإلنسان إلى تأليه ذاته بعيد 

والوحش الذي رأيته كان شبه نمر، " :بقوله ،الوحش يكمل يوحنا وصف هذا (2)في اآلية     

وصعدت " :، بقولهدنيال النبي رؤياهذا الوصف مستعار من  ".دب، وفمه كفم أسد وقوائمه كقوائم
وإذا ... وإذا بآخرمثل النمر... ثان شبيه بالدب... األول كأسد... من البحر أربعة حيوانات عظيمة

أكل وسحق (. كفم األسد)وله أسنان من حديد كبيرة ( كالنمر)ا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جد  

دانيال عند  ه األوصافهذ (.4-2:4دا ) "وله عشرة قرون(... كقوائم دب)الباقي برجليه وداس 
نجذب اإلى فرعون مصر وإلى اآللهة المصرية القديمة، بمعنى اآللهة الغريبة التي  ايشار به النبي

إلى  ايشار بهفالوحش أما في سفر الرؤيا فأوصاف هذا  .عن هللا وا بهاتغربواليهود خلفها 

 .دة للكنيسةه  ضط  براطورية الرومانية الم  ماإل
 قوله هذا". اعظيم   اأعطاه التنين قوته وعرشه وسلطان  و" :الوحش هذا نع هنا قول يوحنايثم     

ن ملوكية التنين من التنين الذي استدعاه، كما يبي   معطاة له لوحشالتي ل ملوكيةالتيجان ن أن اليبي  
ي ط ان) ، (3)اآلية  ألرض كلها، كما سي ذكر فييكون على اة تملوكي انسلط، وأن الوحش على( الش 

ي ط ان ألن؛ وال يقوم إال على مقاومة هللا  ، كما يقول يسوع المسيح عنه في"رئيس هذا العالم" الش 

لك   هذا وهو ي عطي، (31:12 يو)  هذه الصورة التي توحي بأن الوحش .له لمن يريد أن يعطيه الم 
 . (12و 8:14رؤ ) تفسر فيالتنين س يشبه طالع من البحرال
 

وَرَأَيْتُ وَاحِدًا مِنْ رُؤُوسِهِ كَأَنَّهُ مَذْبُوح  لِلْمَوْتِ، وَجُرْحُهُ الْمُمِيتُ  -3

 .وَتَعََّْبَتْ كُلُّ األَرْضِ وَرَاءَ الْوَحْشِ . قَدْ شُفِيَ 

سََْدُوا وَسََْدُوا لِلتِّنِّينِ الَّذِي أَعْطَى السُّلْطَانَ لِلْوَحْشِ، وَ  -4

 .مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحَارِبَهُ  ،مَنْ هُوَ مِثْلُ الْوَحْشِ : لِلْوَحْشِ قَائِلِينَ 
 

جرحه المميت قد  للموت، من رؤوسه كأنه مذبوح احد  اوورأيت " :يوحنايقول ( 3)في اآلية     
المسيح  وعيس حاكي، ي  "مسيح دجال"، الذي هو الطالع من البحر الوحش هذه الصورة في. "فيش  

 .يقم من الموتلم و ، ألنه لم يمتبه على الموتل  تغ  حق  ا ب ودفن وقام من بين األموات ماتالذي 

ل قائم كأنه " (1:5رؤ )في  يوحنابالمسيح الحق الذي رآه بشكل شيطاني  امتشبه  كما يظهر  م  ح 
هذا يشير إلى ، و"الوحش وراءاألرض  ت كلتعجب": يوحناثم يقول . للخداع والتضليل "حمذبو

الذين ليست " الذين ساروا وراءه هم هؤالءو. البشر وساروا وراءه تعجب هذا هعاخدأنه ب

 .(2:14رؤ )، كما سي ذكر في "اسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة
وسجدوا  ،لذي أعطى السلطان للوحشا سجدوا للتنينو" :ن هؤالءعل وقي (4) اآليةوفي     

الروماني المغتصب لنفسه مبراطور ين أن هذا يشير إلى عبادة اإلرغالبية المفس   رىي ."للوحش

ا يقول يوحنثم  .محل اإلمبراطورستحل  لكنيسةول ة للمسيحداضم سياسيةقوى عبادة هللا، وإلى كل 
هنا  ."من يستطيع أن يحاربه ،من هو مثل الوحش :قائلين" :للوحشوسجدوا للتنين ن الذين ع

من يستطيع أن " :الوحش قولهم عن: أوال   :وذلك ،ئيل وبين الوحشبين المالك ميخا مقابلةوجد ت

يس ل  ب  ، التي فيها ه زم إ  التنين ومالئكتهبين حرب بين ميخائيل ومالئكته وإلى ال ، يشير"يحاربه
ة بين ابلمق، توجد "من هو مثل الوحش" :بقولهم: اثاني   .(4:12رؤ )ومالئكته، والتي ذ كرت في 

 من هذا ،(4)في اآلية  كما ذ كر ،"من مثل هللا"معناه " ميخائيل"ن اسم أل ،ميخائيل وبين الوحش
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يداود النبي و .انط  ي  وجد مقابلة بين هللا والش  ت ن  مثل الرب إلهنا الساكن في " :يقول هفي وح  م 

 تباع هللااإما ف والش ي ط ان، وجد مساومة أو تأرجح بين هللاتالمفهوم ال  بهذا(. 5:112مز " )األعالي

 .هو موقف واحد وصريح وال تردد فيه نهإورفض هللا،  الش ي ط انتباع ا وأ،الش ي ط ان ورفض
كأنه "ظهر  إنه الوحش في قول يوحنا عن، قديمة ا إلى أسطورةستناد  ا المفسرين،بعض رأى     

م، 12نتحر عام امبراطور نيرون الذي اإل يشير إلى أنه ،"ي  ف  مذبوح للموت وجرحه المميت قد ش  

نتقل إلى ما وراء الفرات ليحكم من هناك وأنه سيعود إلى الحياة، اتباعه أنه بعد موته أواعتقد 
غير أن األعم والمقبول من األكثرين، هو التفسير األول  .وهذه نجدها في األدب الروماني القديم

 ".لمسيح الدجالا"الطالع من البحر هو  الوحش وهو أن
 

كَلَّمُ بِعَظَائِمَ وَتََْادِيفَ، وَأُعْطِيَ سُلْطَانًا أَنْ وَأُعْطِيَ فَمًا يَتَ  -5

 .يَفْعَلَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ شَهْرًا

ْدِيفِ عَلَى هللاِ، افَفَتَحَ فَ  -6  خَيْمَتِهِ، عَلَى اسْمِهِ، وَعَلَى اَْدِّفً مُ هُ بِالتَّْ

 .فِي السَّمَاءِ  مْ الخَيْمَتِهِ  وَعَلَى
 

، هذا القول "يتكلم بعظائم وتجاديف اعطي فم  أ  و" :عن الوحش يوحنا ليقو (5)اآلية في     

قوله . "اثنين وأربعين شهر  اا أن يفعل وأ عطي سلطان  " :ثم يقول ،(1)في اآلية  ضح معناهسيت  

، بسماح من هللا الختبار المؤمنين به، ولتأديب انط  ي  الذي هو الش   أي بواسطة التنين،" أ عطي"
ويتكلم " :مستوحاة من رؤيا دانيال النبي عن الوحش الرابع، بقوله (5) ةاآليفي الصورة  .مضاديه

ن ة ويسلمون ليده إلى زمان  بكالم ضد العلي وي بلي قديسي العلي ويظن أنه ي غير األوقات والس 

رؤ )ذ كرت في  "ان شهر  ون وأربعاثناال" هذه المدة الزمنية (.25:4دا " )وأزمنة ونصف زمان
هي مدة و، ال تمثل كمال األزمنة بل نصف الزمان وليس إلى األبدما قيل هناك إنها وك( 2:11

ا هذه المدة الزمنية يجب أن ال تؤخذ حرفي  ل، وقالما سبق وك". ضد المسيح"المحنة األخيرة، زمن 

يذكر فيه رؤياه  ويوحنا ،هو سفر رؤيوي الرؤيا سفرألن هذه األرقام هي رمزية و ؛ابل رمزي   
 .الحقيقييننبياء األمثله مثل  ورموزبصور 

هو التطاول " على هللا التجديف". "فاه بالتجديف على هللا فتح": يقول يوحنا (1)في اآلية و    
نعت أنفسهم بها هلل و ألقابتخاذ البشر ألسماء والكالم نحوه بالسوء، أو ا على هللا، أو إنكاره، أو

 ،"اجدف  م  " كلمة. ، أي على اسم هللا"على اسمه امجدف  " :يقول كما .(1)في اآلية كما ذ كر  كآلهة

 ؛هلل نفسه هللا، وهذا يعني إنكارالسم  امنكر   عنيت ،"βλασφημῆσαι" اليونانيفي النص  تورد
 τὴν" اليونانيفي النص  ورد، "خيمته علىو" :قولكما ي. يشير إلى الشخص ومعرفتهن االسم أل

σκηνὴν αὐτοῦ καὶ" ،في التقليد الكتابي تدل على حضور هللا  "خيمة هللا" .خيمة هللا على أي

: ثم يقول . نفسههللاإلى التجديف على  كذلك ، وهذا يشير(15:4رؤ ) ذكر فيبين شعبه، كما 
ا يشير إلى التجديف على هللا نفسه "في السماء الخيمتهم علىو" في النص  ورد قوله هذا. هذا أيض 

 :(12:12رؤ )نفس معنى قوله في  لهو ،"τοὺς ἐν τῶ οὐρανῶ σκηνοῦντας" اليوناني

وهؤالء هم المؤمنون باهلل  ،"الذين في خيمة هللا"عني ، والذي ي"خيمتهم فيهاالذين والسماوات "
  .ن اسمه ولم ينكروه من الشهداء والقديسين واألبرار وكل صديق توفي في إيمانالحافظو

 

قِدِّيسِينَ وَيَغْلِبَهُمْ، وَأُعْطِيَ سُلْطَانًا وَأُعْطِيَ أَنْ يَصْنَعَ حَرْبًا مَعَ الْ  -7

 .عَلَى كُلِّ قَبِيلَةٍ وَلِسَانٍ وَأُمَّةٍ 
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سَيَسُْْدُ لَهُ جَمِيعُ السَّاكِنِينَ عَلَى األَرْضِ، الَّذِينَ لَيْسَتْ وَ  -8

ِ  مُنْذُ  حوبُ ذْ المَ  الحَمَلِ  حَيَاةِ  أَسْمَاؤُهُمْ مَكْتُوبَةً فِي سِفْرِ   اءشَ نْ إ

 .الَمِ الْعَ
 

القديسين  ا معحرب  صنع أ عطي أن ي" :ن الوحش الطالع من البحريقول يوحنا ع (4)في اآلية     
م لأهللا المكتوبة  يمختارسكان األرض ، أي مع "ويغلبهم  هذا القول .سماؤهم في سفر حياة الح 

 (.21:4دا " )بهموكنت أنظر وإذا هذا القرن يحارب القديسين فغل" :النبي دانيال مثل قول هنا هو

ن يالساكنيشير إلى ، وهذا "كل قبيلة ولسان وأمةا على سلطان   ي  ط  وأ ع  " :هنا عنه كما يقول يوحنا
ا كما في اآلية  اآلية في رينوالمذك على األرض بواسطة  سلطانال" أ عطي" (1)التالية، هنا إيض 

ي ط ان غلبة وهذا السلطان سيكونوا هذه الحرب وهذه ال .، بسماح من هللاالتنين، الذي هو الش 

ذلك أن سفر . (5)اآلية  ، كما ذ كر في"اإثنين وأربعين شهر  "محدودين لمدة زمنية قصيرة هي 
 .، كما سي ذكر في األصحاح التاليقديسي العلي شعبالرؤيا هو سفر أمل وانتصار للكنيسة ول

الذي هو " وحش السياسيال"وهو  ،حرن الوحش الطالع من البعيقول يوحنا  (2)في اآلية و    
هؤالء هم الذين و، "سي سجد له جميع الساكنين على األرض" :"ضد المسيح"و" لمسيح الدجالا"

د مشكلي  " د لهج  سي س  " :قول يوحنا .كروا في اآلية السابقةذ   ، ألن قوله هذا في اللغة العربية ال ة  وج 

ن  الذي سي س  ي وض   هو " وحش"نه في اللغة العربية االسم د له، أهو الوحش أم شخص آخر؟ ألج  ح م 
د هذه ".لج  ر  "بالمذكر كما االسم  د ج  سي س  " :قول يوحناف ،مشكلهال أما في اللغة اليونانية فال ت وج 

 د لهج  سي س  وهذا يدل على أن الذي  "προσκυνήσουσιν αὐτὸν" اليونانيفي النص  ورد ،"له

من  مشتق ووه ،"αὐτὸν" لنص اليونانيفي ا ورد" له" قوله ؛ ألن"وحش"وليس " رجل"هو 
اسم  أما ."لج  ر  "مثل  ،"كرذ  الم  "الذي يشير إلى و ،"هذا"الذي معناه " αὐτός" اسم اإلشارة

في اللغة اليونانية كما إنه  ."مرأةا"مثل  ،"αὐτή"بـ في اليونانية شار إليهي  ف "المؤنث"لـ اإلشارة

 ،اوال مؤنث   اكر  ذ  ليس م   ، الذي هو"المحايد" هوود في اللغة العربية ووجم غيريف تصريوجد 
بشكل  (كصخرة) والجماد( كالوحش)والحيوانات  (كالشجرة) مثل النبات ،"αὐτό"بـ شار إليهي  و

بل هو  ،"αὐτός"بقوله عن الوحش  وهذا ليس جهل من يوحنا باللغة اليونانية .، ومثل طفلعام

المشار " الرجل"وهذا  .، بأنه رجلصد بالوحشمفتاح صغير ي عطيه يوحنا للقارىء ليدله عما يق
الذي سيعمل على أن يتشبه بالمسيح  "المسيح الدجال"إنه  سيكون وحش بطباعه وأعماله، إليه هنا

أن  أراد أنه ن الوحش هو رجلإقد يكون يوحنا بقوله  .أنه هو هللا اد عي أيض  سي  الذي الحقيقي، و

 عي أنه هللاالذي يد  ، المضادة هلل د اإلمبراطوريةجس  الذي ي   ،يشير إلى اإلمبراطور الروماني
 (.1)لنفسه عبادة هللا، كما ذ كر في اآلية  هباغتصابوألقاب هللا وسلطانه،  لنفسه هباغتصبا

 اهو ليس شخص   ،"المسيح الدجال"و "ضد المسيح" الذي هو ،"الوحش السياسي" وعن    

قوة  يأ أو ،إن كان إنسان ا ومتهاويعمل على مق كان ضد المسيح بل هو كل من امعين   (رجال  )
ا فلسفية، أي أو ،مادية مذهبية قوى أي أو إمبراطورية أرضية، أي أو ،مادية  أي أو أفكار 

ا عن هللا أي أو أيدولوجيات وجودية، كما ألنه  .مثاليات بشرية تدعوا إلى تأليه اإلنسان لذاته بعيد 

ي العالم شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة ليس من ألن كل ما ف" :في رسالتيه يقول يوحنا
وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي قد صار . أيها األوالد هي الساعة األخيرة... اآلب بل من العالم

 كما يقولو ،(12-11:2يو 1" )من هنا نعلم أنها الساعة األخيرة. اآلن أضداد للمسيح كثيرون

ا هذا هو . ا بالجسدون كثيرون ال يعترفون بيسوع المسيح آتي  ألنه قد دخل العالم مضل" :أيض 
 (.4:1يو 2([ )ἀντίχριστος( "antichrist]" المضل وضد المسيح
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الذين ليست أسماؤهم مكتوبة في " :عن الذين سيسجدون للوحش قول يوحناي( 2)في اآلية و    

ل المذبوح منذ إنشاء العالمسفر حياة ال م  ل المذبوح منذ إنشاء في سفر حيا" عبارة. "ح  م  ة الح 

 ἐν τῶ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ" اليونانيفي النص  تورد "العالم
ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου". هي، وتوجد مشكلة  (2)في اآلية  في قوله هذا

م ل  العالم( تأسيس)منذ إنشاء  ليست مكتوبة  "هل المقصود أن أسماء هؤالء  في سفر حياة الح 

م ل  ليست مكتوبة  "؟ أم أن المقصود هو أن أسماء هؤالء "المذبوح بوح منذ المذفي سفر حياة الح 
في سفر حياة  الذين ليست أسماؤهم مكتوبة  " :هو المقصودبأن  القولإن  ؟"العالم( تأسيس)إنشاء 

ل  م  قد ذ بح منذ  أن المسيحبقول بعض المفسرين  على بناء   ،"العالم( تأسيس)مذبوح منذ إنشاء الالح 

ت آدم وقديسي العهد القديم وجميع البشر الذين إنشاء العالم باعتبار أن استحقاقاته الخالصية عم  
رؤ )في ألن يوحنا يقول  ؛غير مقبول قول ، هوآمنوا به وانتظروا حضوره منذ انشاء العالم

 هوفالقول المقبول ما أ ."في سفر الحياة منذ تأسيس العالم الذين ليست أسماؤهم مكتوبة  " :(2:14

ل  العالم( أسيست)منذ إنشاء  الذين ليست أسماؤهم مكتوبة  " :هو المقصودأن  م  في سفر حياة الح 
م ل ذ بح منذ تأسيس العالم، ألنه لم ي ذكر وال مرة واحدة في إال يمكن أن يقال  ألنه ؛"المذبوح ن الح 

ل ذ بح قبل األزل م   ولكن لما جاء ملء" :بقوله ده بولس الرسولوهذا ما يؤك. العهد الجديد أن الح 
هللا، " :، وكذلك بقوله(4:4غل " )ا تحت الناموسمولودا من امرأة، مولود   أرسل هللا ابنه الزمان،

عب ) "كلمنا في هذه األيام األخيرة في ابنه ،ا، بأنواع وطرق كثيرةبعد ما كلم اآلباء باألنبياء قديم  

ل ، فاالبن،(2و1:1 م  بولس كما يقول  ،ب عن خطاياناصل  اآلب لي   هللا بالجسد برضىظهر  ،الح 
 ام نفسه مرار  وال لي قد  ... ألن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيٍد أشباه الحقيقة" :الرسول

كثيرة منذ تأسيس  افإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرار  ... كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى األقداس

-24:8 عب" )ر ليبطل الخطية بذبيحة نفسهقد أظهر مرة عند انقضاء الدهوالعالم ولكنه اآلن 
م ل بال عيب وال ... عالمين أنكم افتديتم" :وكذلك بطرس الرسول بقوله(. 21 بدم كريم كما من ح 

 بط1" )أ ظهر في األزمنة األخيرة ا قبل تأسيس العالم ولكن قددنس دم المسيح المعروف سابق  

ل المعروف من هللا اآلب منذ األزل ظهر بالجسد برض نبمعنى أ ،(12:1-20 م   ،هللا اآلب اه،الح 
م ل وضحت ل لكل من بولس وبطرساقواأل ههذإن  .في الزمان  .مذبوح منذ األزل غير أن الح 

م ل المذبوح منذ إنشاء العالم" (2)اآلية  في لقول يوحنا معنى المقبولفال في قول بولس  هو ،"الح 

نفس هذا المعنى ب ."أنه ذ بح قبل األزل"وليس  ،"ا كثيرة منذ تأسيس العالمم مرار  أنه تأل" الرسول
بمعنى أن كل شيء  ،"منذ تأسيس العالم... الذين ليست أسماؤهم مكتوبة  " يجب أن ي فهم قول يوحنا

ي فف. هذه تعزية للمؤمنين بأن كل شيء يعلمه هللا وقد خطط لهومن ق ب ل هللا،  اكان مقرر   هو يحدث

أسمائهم  مكتوبةالغير  أن اعلم مسبق  هللا ي   ألن، توجد أسماء مكتوبة وأسماء غير مكتوبة سفر الحياة
ين الذين ي  و  ي  يوحنا عنده رؤية نبوية ككل الرؤإن . لن ي حققوا مشيئته، فاهلل يعلم ولكن ال ي قرر

مشيئته، لذا ال  يقولون عن أحداث وأشياء مرعبة تحصل للبشر، لكن هللا يعرف ذلك وهذه هي

يجب أن يخاف إنسان ألن هذا الملف مختوم بسبعة أختام وال أحد يستطيع أن يفتح األختام غير هللا 
م ل  (.5:3رؤ )ذ كرا في  "المعرفة المسبقة هلل واالختيار"و "سفر حياة" .اآلب والح 

فيها هو أن هللا، الثالوث  م المسيح، والمقبولل  أزلية تأبالكنيسة األرثوذكسية ضد الالهوت القائل     

ل، الذي هو الشخص الثاني في الثالوث األقدس م  ، ومن الكلمة األزلي األقدس، كان ي عرف أن الح 
والقديس كيرلس اإلسكندري يوضح هذا  .م ذبيحة من أجل البشرد وي قد  ق ب ل األزل ق ب ل  أن يتجس  

ا إنساني ا لجنسنا لكي ي  »: بقوله عليه؛ ألنه كما أن صورة  عيدنا إلى ما ك ن القد صمم الخالق جذر 

ت ت فينا صورة الموت وضرورة الموت والبقاء في الموت،  اإلنسان األول الذي من تراب قد ن ح 
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جاء بعد آدم، أي المسيح أن نصير على شبهه صارت البداية الثانية، أي الذي  -كعمل مضاد   -هكذا

 «الفسادوصورته بالروح القدس الذي يطبع فينا عدم 
 

 .مَنْ لَهُ أُذُن  فَلْيَسْمَعْ  -9

َ  مَنْ  إِنْ  -11  لِ تِ قَ لْ لِ  مَنْ  إِنْ . فَإِلَى السَّبْيِ يَذْهَبُ  ،يِ بْ السَ  لِ جْ أِل

ِ وَ هُنَا صَبْرُ . لَ تَ يُقْ  بِالسَّيْفِ فَ بِالسَّيْفِ،   .الْقِدِّيسِينَ  نُ ايمَ إ
 

فليسمع  أذن له ن  م  " ذ كر( 3و2) حينفي األصحا .هما مركز هذا األصحاح (10و8) اآليتان    

كما قيل في  ، ذلكي بي ن أن المتكلم هو الروح القدس إن هذا قيل هناكو، "ما يقوله الروح للكنائس
ما سبق للمؤمنين ع هذا تنبيهو ،"فليسمع أذن له ن  م  " :يقول يوحنا (8)وهنا في اآلية  .(10:1رؤ )

ا كي أو ،"الالمسيح الدج" الذي هو ،"ضد المسيح" قوله عن  سيقوله فيما بعد ما فهوايت يض 

 .له ونويستعد
ن  " :قول يوحنا (10)اآلية  في      εἴ τις εἰς" اليونانيفي النص  ورد ،"ل السبيألج إن م 

αἰχμαλωσίαν"، ن   إن  " لهالترجمة اللفظية و ن  " :هقولو ".ك تب عليه السبي م  للقتل  إن م 

الترجمة اللفظية و ،"εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι" اليونانيفي النص  ورد ،"بالسيف
ن   إن  "له  قول الرب  من مستوحىهذا النص صعب الفهم، وهو ". ك تب عليه القتل بالسيف م 

هكذا قال الرب الذين للموت فإلى . ويكون إذا قالوا لك إلى أين تخرج أنك تقول لهم" :رميا النبيإل

ر إ) "للجوع فإلى الجوع والذين للسبي فإلى السبي نالموت والذين للسيف فإلى السيف والذي
 اأخذ صور  يبعد معاينته للرؤى فهو  خاصة عنده رؤية نبويةوكما سبق القول، إن يوحنا  (.2:15

هنا  .ويعيد صياغتها، بمعنى أدق يعيد والدتها بصيغة وروح مسيحية من العهد القديم معروفة  

كم عليه  ن  م  "فـ ،الوحش وحكمه دون قبول الوحشيجب الخضوع لسلطة  نهإ يقول يوحنا وكأن ح 
كم عل ذلك ،"بالنفي فليذهب إلى النفي كم عليه القتل بالسيف ن  م  "و .وذهبت للنفي بالنفي ي  كما ح   ح 

المسيحيين أن من أ أحد إذا تجر إنه بمعنى .، كالقديس الشماس استفانوس"يقاوم بالسيففعليه أال 

لبطرس  يسوعل اقما ك ،تذكر أنه هو نفسه سوف ي قتل بالسيفيجب عليه أن ي يقاوم بالسيف
 "ألن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون ،رد سيفك إلى مكانه" :ما استل سيفهالرسول عند

 (.52:21 مت)
 الكنيسة علىقوله هذا يعني أنه . "وإيمان القديسين صبرهنا " :(10)اآلية  ثم يقول في     

تسير خالل فترات االضطهاداتو بتتصبر وتثأن  بمؤمنيها
(11)

 ثبات الختبار اهللا يسمح بهألن  ؛

 .اليومية همحيات خالل وهتذكريأن  عليهم يجبوهذا ما ، مؤمنيها وإيمان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قف تألنها  ،أن تؤمن باهلل الذي سيخلصها عليها الكنيسة أال تسير فقط بل يعل ،خالل فترات االضطهاد (11)

هذه هي  .كما في سفر الرؤيا ،التي قد تأتيها من البحر والبر والشمال واليمين دائما  في وسط القوى المعادية

يجب عليها أن تصبر ألنها إن بدأت تقاوم لذا  ى،أي قو مع ية ألنها لن تكون مع أي فريق أوالكنيسة الحقيق

 باألساليب الدنيوية تسقط من مستوى هللا إلى مستوى األرض، وعلى مستوى األرض سوف تكون خاسرة  

على ذلك  اال  وقد أعطى اآلباء مث. ال يمكن أن تكون منتصرة  و نها على هذا الصعيد هي قوة صغيرةأل ،بعدل

ل بها سيعطيه ب  الجدار هو المصاعب والتجارب التي على المسيحي أن يقبلها، فإذا ق  » :، بقولهموهو مثال الجدار

الحرب والمقاومة ضد هذا الحائط فسيسقط في نفس الجانب ولن يكون  أولكنه إن بد. القوة لينتقل خلفهاهللا 

ال يقاوموها أالمسيحيين  بمعنى أنه خالل االضطهادات على. «بمقدوره أن يتخطى هذا الجدار والتحرر منه

كم على شخص بالنفي فليذهب للنفي فإذا ح  . مقاومة االضطهادات بالسيف لهم ألنه من غير المسموح ،بالقوة

 =قتل هو نفسه سوف ي   المقاومة بالسيف فيجب عليه أن يتذكر أنه على وإذا تجرأ أحد المسيحيين، للمسيح شهادة  
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مبراطور الروماني ووحشه الذي هو اإل ي ط ان،الذي هو الش   عن أيام التنين يتكلم ذا األصحاحه    

 ."المسيح الدجال"وبـ "ضد المسيح"وبـ" الوحش السياسي"بـ ، الذي ي شار إليهدف على هللاج  م  ال

 ثالث سنوات"فترة للوحش هو ل بدوره والذي أعطاه عطي له من هللام  الالتنين  لكن سلطان
من وهذا يعني أن المسيحيين يعيشون في ز. ، بمعنى نصف الزمان وليس إلى األبد"ونصف

لو كنتم . قبلكم إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه أبغضني" :يسوعاضطهاد ال مناص منه، كقول 

ولكن ألنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك . من العالم لكان العالم يحب خاصته
إن كانوا قد اضطهدوني . الذي قلته لكم ليس عبد أعظم من سيده اذكروا الكالم. غضكم العالميب

لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله . وإن كانوا قد حفظوا كالمي فسيحفظون كالمكم. فسيضطهدونكم

 (.21-12:15 يو) "من أجل اسمي ألنهم ال يعرفون الذي أرسلني
 

 ،حَمَلرَ طَالِعًا مِنَ األَرْضِ، لَهُ قَرْنَانِ شِبْهُ ثُمَّ رَأَيْتُ وَحْشًا آخَ  -11

 .وَكَانَ يَتَكَلَّمُ كَتِنِّينٍ 

وَيَعْمَلُ بِكُلِّ سُلْطَانِ الْوَحْشِ األَوَّلِ أَمَامَهُ، وَيَْْعَلُ األَرْضَ  -12

وَالسَّاكِنِينَ فِيهَا يَسُْْدُونَ لِلْوَحْشِ األَوَّلِ الَّذِي شُفِيَ جُرْحُهُ 

 .مِيتُ الْمُ 

وَيَصْنَعُ آيَاتٍ عَظِيمَةً، حَتَّى إِنَّهُ يَْْعَلُ نَارًا تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ  -13

 .عَلَى األَرْضِ قُدَّامَ النَّاسِ 

وَيُضِلُّ السَّاكِنِينَ عَلَى األَرْضِ بِاآليَاتِ الَّتِي أُعْطِيَ أَنْ يَصْنَعَهَا  -14

ً لِلسَّاكِ  نِينَ عَلَى األَرْضِ أَنْ يَصْنَعُوا صُورَةً أَمَامَ الْوَحْشِ، قَائاِل

 .لِلْوَحْشِ الَّذِي كَانَ بِهِ جُرْحُ السَّيْفِ وَعَاشَ 
 

 توجد رؤية جديدة (11)في اآلية ا ، وهنلبحرااألول الطالع من  الوحشذ كر  (1)اآلية في     
طالع من  الوحشوألن هذا  ؛"ألرضمن ا اآخر طالع   اوحش  يت رأ ثم" :ل يوحناوقبلوحش ثاني 

 .(31:3يو " )الذي من األرض هو أرضي، ومن األرض يتكلم" :قول المعمداني كما األرض فهو

 ،الش ي ط ان الذي هو، "التنين: "األول ،الثالثة أعداء للمسيح ولكنيسته سي ذكر( 13:11رؤ )في و
لمسيح ا"هو لذي ا ،الطالع من البحر الوحشهو و ،"الوحش" :الثانيو .(13:12رؤ )كما ذ كر في 

النبي " :الثالثو .(1)اآلية ، كما ذ كر في "الوحش السياسي"ويمثل  ،"ضد المسيح"و "الدجال

الوحشانبذلك فإن  .، المذكور هناالطالع من األرض الثاني الوحش ، الذي هو"الكاذب
(14)

، 
 .ساعداهلي  بل هما خدام له، وقد دعاهما  الش ي ط ان هما ليساالوحش البحري الوحش الب ري، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ضدها هو  وما يمكن للكنيسة، أي للمؤمنون بيسوع المسيح، عمله خالل االضطهادات العنيفة .بالسيف الموج 

في اليهودية إلى  فحينئذ ليهرب الذين... فمتى نظرتم رجاسة الخراب"المسيح  هروب عمال  بقول يسوعال

خرج  م11عام  حاصر الجيش الروماني بقيادة تيطس أورشليم وهذا سبق وحدث عندما (.14:13 مر) "الجبال

، كما قيل في  وهذه المدينة تقع عبر األردن" بيال"ا إلى مدينة اسمه وامن أورشليم وذهب هرب ا الكنيسةويوحنا 

 (.1:12رؤ )

ن هناك إ :لهما ذكر في أسطورة يهودية تقول ي، يوجدالوحش البحري والوحش الب ر   ،عن الوحشين( 14)

وهو حيوان ضخم  ،[(Behemoth) (موثيبه)" ]בהמות"الوحش األول اسمه  ،ن سيأتيانين عظيميوحش

 بقولصف بالتفصيل في سفر أيوب وقد و   .وكان جبار حيوان الب ر النهر أو الفيل، فرس يطابق وصف ووصفه

  =.ها هي قوته في متنه وشدته في عضل بطنه .موث الذي صنعته معك يأكل العشب مثل البقريهوذا به" :الرب
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م ل": ، بقولهطالع من األرضالوحش ال (11)في اآلية ثم يصف يوحنا       في ."له قرنان شبه ح 

لالوحش  بهتش   هو الصورة هذه م  ن ياللذ ،دعته وتواضعهوفي الطباع، التي هي  في الشكل بالح 

المسيح  يسوع نه هوبإكي يضل البشر ويقنعهم  ،في أول ظهوره "المسيح الكاذب"بهما  يتظاهرس
 "لمسيح الدجالا"كما  ،عديم الشر الذي بدعته وتواضعه نطح وصرع العالم ورئيس هذا العالم

. "فيجرحه المميت قد ش   للموت، من رؤوسه كأنه مذبوح احد  او"و (3)في اآلية  يوحناذي رآه ال

 :هنايوحنا  عنه لوقكما ي نهأل ،على سبيل الرياءسيكون  "لمسيح الكاذبا"لـ تظاهرغير أن هذا ال
 :قولهحذر منه يسوع المسيح بي   ما وهذا .هلكي يخدع سامعي الش ي ط انك، أي "يتكلم كتنينكان "

 مت" )كم بثياب حمالن ولكنهم من داخل ذئاب خاطفةنإحترزوا من األنبياء الكذبة الذين يأتو"

كل القوى الكاذبة  وإلى "النبوة الكاذبة" إلى ايرمز روحي    ،"مسيح كاذب"،الوحش الثانيف. (15:4
ألنه . "كاذبالنبي ال" أنه دل علىي وهذا ،"الوحش الروحي" اى أيض  دعي   لذا ،لكنيسةالمضادة ل

ا يوجد ،(40-14:12مل 1)، أنبياء كذبةفي العهد القديم يوجد كما  أنبياء في العهد الجديد  أيض 

 مسحاءيوجد كما  ؛(20:2رؤ ) فيت ومن هؤالء إيزابيل التي ادعت النبوة، والتي ذكر، كذبة
 مت) "دقواإن قال لكم أحد هوذا المسيح هنا أو هناك فال تص" :يسوع المسيحقول كما ي ،كذبة

ا "كذبة أنبياء"و "كذبة مسحاء" يوجدبمعنى إنه  ،(23:24 ألنه " :يسوع المسيح، كما يقول أيض 
النبي "وهذا (. 24:24 مت) "وعجائب عظيمة   سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة يعطون آياتٍ 

المسيح "سيتقدم  ،طالع من األرضالوحش الثاني ال الذي هو ،"باكذالمسيح ال"، "الكاذب

ضد المسيح الحق وضد  اأو يرافقه ويعمالن مع   البحر، طالع من، الذي هو الوحش ال"الدجال
 .الش ي ط ان بمشورة التنين، الذي هو ومؤمنيهاة تكنيس

يشير إلى إنه  المفسرين ل بعضاق ."من األرض اطالع  آخر اوحش  ثم رأيت " هنا قول يوحنا في    

ألنه متوحش  اوهو يدعى وحش   ،ض كسائر الناسلد وتربى على األرأن هذا الوحش قد و  
 يوحناأن هو ف ،المقبولالقول  ماأ. ، وهذا القول غير مقبولكضواري الوحوش وشديد وسفاك دماء

 وهذا ها،أسس التي كنائسال ، حيثغرىصفي آسيا ال اوحش   كان يرى سم  ط  جزيرة ب   منفاه في من

. مبراطورإلبرون الناس على السجود وعبادة اكهنة المعابد الوثنية الذين كانوا يج مالوحش ه
هو تحقيق وحدة اإلمبراطورية بمختلف شعوبها أال و ،اسياسي  من هذه العبادة  هدفالوكان 

جميع الشعوب المحتلة من  وهو وجوب ،اشكال  روحي    تخذإ هذا الهدف إال أن ،ولغاتها

وهذا ما رفضه المسيحيون ألنهم لم  .إلمبراطور إلى جانب آلهتهما عبادة اإلمبراطورية الرومانية
النبي "الذي هو  ،"الوحش الطالع من األرض" ذاهف .المسيحيقبلوا بسيد آخر لهم غير يسوع 

ا دعى، لذا ي  مملكة ضد للمسيح هو ،"مسيح كاذبال"و" الكذاب  ."الوحش الروحي" أيض 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 12-15:40أي " )جرمها حديد ممطول. عظامه أنابيب نحاس .عروق فخذيه مضفورة. يخفض ذنبه كأرزة

هذا  وكان ،"ملفوف"ي معناه ، وهذا االسم العبر([Leviathan( )لوياثان" ])לויתן" والوحش الثاني اسمه

أتصطاد " :يوبأل قول الربصف في وقد و   .جبار حيوان الماء، ووصفه يطابق وصف التمساح الوحش

ا عطاسه يبعث نور  ... دائرة أسنانه مرعبة... ال أسكت عن أعضائه وخبر قوته وبهجة عدته... لوياثان بشص

 سه يشعلف  ن  ... من منخريه يخرج دخان. طاير منهمن فمه تخرج مصابيح شرار نار تت. وعيناه كهدب الصبح

ال وطاوي لحمه متالصقة مسبوكة عليه . في عنقه تبيت القوة وأمامه يدوس الهول. ا ولهيب يخرج من فمهجمر  

: ، بقول داود النبيكر في المزاميرذ  أنه  كما(. 34-1:41أي ) "قلبه صلب كالحجر وقاس كالرحى. تتحرك

أنت جعلته . حطمت رأس لوياثان أنت. أنت حطمت رؤوس التنانين في المياه. لبحر بقوتكشققت ا( يا هللا) أنت"

في ذلك اليوم يعاقب الرب " :، بقولهشعياء النبيإ في سفروكذلك (. 14و13:43مز ) "ا ألهل البريةطعام  

ويقتل التنين الذي في  (الملتوية) يةلوياثان الحية المتحو  . بسيفه القاسي العظيم الشديد لوياثان الحية الهاربة

 .في سفر المزامير وعند إشعياء النبي يشار به إلى فرعون مصر المقاوم هلل" لوياثان"و(. 1:24إش " )البحر
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". يعمل بكل سلطان الوحش األول أمامه: "يوحنا عن الوحش الثاني لوقي (12)في اآلية و    

أما . (4) اآلية، كما ذ كر في "غلبهمأ عطي أن يحارب القديسين وي"هو إنه  األولسلطان الوحش 

يجعل األرض والساكنين فيها يسجدون للوحش و: "الوحش الثاني كما يقول يوحنا هناسلطان 
، كهنة المعابد الوثنيةهي صورة  ه هذا هناالصورة في قول ،"األول الذي ش في جرحه المميت

الذي  مبراطورإلود وعبادة االذين كانوا يجبرون الناس على السج، "الوحش الروحي"الذين هم 

 .(3:13رؤ )، ذ كر في "الذي ش في جرحه المميت" قوله. "الوحش السياسي"هو 
السماء  تنزل من ايجعل نار   حتى إنه ،يصنع آيات عظيمةو" :عنه ل يوحناوقي (13) اآليةفي و    

 مل1) من السماء اإيليا الذي أنزل نار   النبيبه بهو يتش   العمل بهذا ."على األرض قدام الناس

هما الشاهدان  األول وهو يصنع هذا ليؤكد للناس أنه نبي حقيقي وأنه والوحش .(18:12-40
 .همامن أي أنهما ينزال النار من السماء بطلب ،(5:11رؤ )جا من فمهما نار خر  المنتظران اللذان ي  

األرض باآليات التي ي ضل الساكنين على و" :ن الوحش الثانيع ل يوحناوقي (14) اآلية وفي    

 ، بسماح من هللاالش ي ط ان الذي هو ،التنين بواسطة أ عطي إنه ، أي"أ عطي أن يصنعها أمام الوحش
 ي ضل ما أمكنه من حتى بطريقة الشعوذة والسحر األول أمام الوحش آيات ومعجزاتأن يصنع 

ن الوحش هنا ع يوحنال وقثم ي .بيسوع المسيح من المؤمنينواألمم  ، منالساكنين على األرض
السيف  ح  ر  للوحش الذي كان به ج   لساكنين على األرض أن يصنعوا صورة  ل قائال  " :الثاني

الوحش " يمثلو "المسيح الدجال" الذي هو ،البحر طالع منال األول للوحش ، أي"وعاش

د جرحه المميت قو للموت، من رؤوسه كأنه مذبوح احد  او"يوحنا  رآهوسبق  الذي ،"السياسي
 .(3 اآلية) "فيش  
 

وَأُعْطِيَ أَنْ يُعْطِيَ رُوحًا لِصُورَةِ الْوَحْشِ، حَتَّى تَتَكَلَّمَ صُورَةُ  -15

َ يَسُْْدُونَ لِصُورَةِ الْوَحْشِ  الْوَحْشِ، وَيَْْعَلَ جَمِيعَ الَّذِينَ ال

 .يُقْتَلُونَ 

اءَ وَالْفُقَرَاءَ، وَاألَحْرَارَ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ، وَاألَغْنِيَ  وَيَْْعَلَ الَْْمِيعَ  -16

 .وَالْعَبِيدَ، تُصْنَعُ لَهُمْ سِمَة  عَلَى يَدِهِمِ الْيُمْنَى أَوْ عَلَى جَبْهَتِهِمْ 

َّ مَنْ لَهُ السِّمَةُ أَوِ اسْمُ  -17 وَأَنْ الَ يَقْدِرَ أَحَد  أَنْ يَشْتَرِيَ أَوْ يَبِيعَ، إِّال

 .الْوَحْشِ أَوْ عَدَدُ اسْمِهِ 
 

ا و" :"الوحش الروحي" ،الثاني ن الوحشيوحنا ع لوقي (15) اآليةفي      أ عطي أن ي عطي روح 
ا هنا ".لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش الذي  ،التنين بواسطةأعطى  الوحش الثاني أيض 

من المعلوم أن  ".الوحش السياسي" الذي هو األولا لصورة الوحش روح   يجعلأن  الش ي ط ان، هو

ها وا معتنقروح   إمبراطورية سياسية هي نظرية فكرية، أي صورة فكرية، يجسدها ويعطيهاأي 
 .الذين يعملون على تطبيقها وإخراجها إلى حيز الوجود

 ، هي"الوحش صورة" ".ونقتليجميع الذين ال يسجدون لصورة الوحش  يجعل" :هنع ثم يقول    

أو  ،لصورة الوحش الروحيمن  تأليه يوجد صورةفي هذه ال .للوحش األول صورة أو تمثال
 السياسيالوحش  ،أو تمثال ،لصورة ال يسجد ن  سجود وم   يوجد كما ،الوحش السياسي ،تمثال

ن  ال. قتلي   لكل ممثليه وتابعيه ، وهذا يكون من رم  د  ي   "الوحش السياسي" يخضع لهذا بمعنى أن م 

 كانوا الملحدة الذين الرومانية براطوريةاإلم وسياسي   مثل كهنة األوثان ،ال يعتنق مبادئهم من
الوحش " ،هنا هذه اإلمبراطورية الملحدةو .عون الناس للسجود لإلمبراطور أو صورتهخض  ي  
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السجود لصورة صورة . "المسيح الدجال" الذي هو ،"ضد المسيح"هي مملكة  ،"السياسي

ملك نبوخذنصر تمثاال  من صنع ال ينماح ،(3)، األصحاح سفر دانيال النبي الوحش، مستوحاة من

ر ويسجد ي لق ى في أتون خ  ومن ال ي   ،ذهب وأمر بشدة جميع الشعوب واأللسنة بالسجود للتمثال
ا " :بقوله ،دانيال النبيوهذا الحدث هو ما أشار إليه  .(1 -1:3دا )النار  وبعد اثنين وستين أ سبوع 

ر ب  المدين. ي قطع المسيح وليس له وشعب ي ب ط ل الذبيحة والتقدمة وعلى ... ة  والقدس  رئيسٍ آتٍ ي خ 

ب ر  ي على الم خ  ق ض  ب  الم  ب  حتى يتم وي ص  ر   حذر، والذي (24و 21:8دا ) "جناح األرجاس م خ 
رجسة الخراب التي  فمتى نظرتم"بقوله  ،"رجسة الخراب"ا عليه طلق  الرب يسوع الكنائس م   منه

من كما أن  .(15:24 مت) "(ليفهم القارئ)ان المقدس قال عنها دانيال النبي قائمة في المك

الرافضة  الديانات الكاذبةك ،هامن خارج ما هو منها مخاطر آخر األزمنة التي تحارب الكنيسة
واأليدلوجيات  اتفلسفوكاألفكار الغريبة الدخيلة على الكنيسة كال ،ليسوع المسيح رب ا وإله ا

 ،هامن داخل ا هونهمو .إلنسان إلى تأليه ذاته بعيد ا عن هللاوجودية ومثاليات بشرية التي تدعو اال

فةنالم   الهرطقاتك  في هذه اآلية اجتمع على الكنيسة .إليمان المسيحي الحقا التي ت حرف حر 
 .، أي القوى الروحية والقوى السياسية"الوحش السياسي"و" الروحيالوحش "

واألغنياء  ،يجعل الجميع الصغار والكبارو" :الوحش الثانين يقول يوحنا ع( 11)في اآلية     
الصغار " ".جباههم علىيدهم اليمنى أو  علىة م  س   ت صن ع لهم واألحرار والعبيد ،والفقراء

ة" (.12:11رؤ )كروا في ذ   ،"والكبار  .هنا غير معروفة لكنها ستعرف في اآلية التالية" الس م 

يشير إلى هذا فاليسرى،  هميدوليس على  "ليمنىيدهم ا على" ع للجميعصن  ت  الوحش  م ةس   كونو
كانوا يضعون  الذين نيالفريسيإلى  يشير كما .، الموجود جهة اليسارعكس وصايا هللا في القلب

، لكنهم على حفظهم إياها ة  فوق القلب دالل يسرلى كتفهم األفيه وصايا الشريعة ع امكتوب   احجاب  

 ،وقد انتقدهم يسوع على هذالوا الشعب وجوب إتمامها، حم  و إتمامهالم يكن باستطاعتهم  هالثقل
نهم يحزمون أحماال  ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وال هم يريدون أن إف" :بقوله

هذا ف ،"جباههم على"ت صن ع للجميع  كون س م ة الوحش أما (.4:23 مت" )يحركوها بإصبعهم

فيه وصايا الشريعة  امكتوب   احجاب   عصبون على جباههمكانوا يالذين ( نالناموسيي)لكتبة يشير إلى ا
ا انتقدهم يسوعقد و تها،ظ  أنهم حف  على  ة  دالل دوا منم  لي   ذلك يفعلون كانواإنما ألنهم  أيض  الناس،  ج 

 .(5:23مت " )فيعرضون عصائبهم. وكل أعمالهم يعملون لكي ينظرهم الناس" :بقوله

ال يقدر أحد أن وأن " :، بالقولالوحش الثاني عمل عن قوله حنايوكمل ي  ( 14) اآليةوفي     
اسم الوحش أو " :يوحنا قول. "ة أو اسم الوحش أو عدد اسمهم  يشتري أو يبيع إال م ن كانت له الس  

 "ضد المسيح"، الذي هو البحر طالع مناألول  الوحش "عدد اسم"و" اسم"يشير إلى ،"عدد اسمه

يوجد  "عدد اسمه"و "الوحش اسم"وعن  ؛"الوحش السياسي" مثليالذي و "ح الدجالالمسي"و
ال يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إال م ن كانت له و" :هنا يوحنا ثم يقول .(12)في اآلية  هماذ كر ل

 ية الرومانية الملحدةإلمبراطورا ضطهاداتاوقد حدث أثناء  .يشير إلى المال وهذا ،"ةم  الس  

 والخضوع عدم التعامل معهم ما لم يقدموا الطاعة عليهم عقوبةفرض أنه كانت ت   لمسيحيينل
من هم أقرب ويوحنا ومعاصروه  عانى منه وهذا .وبالتالي كانوا يموتون من الحاجة ،لإلمبراطور

على أيام يوحنا في القرن األول وخالل أيام  نيالمسيحي ة إلىههذه العقوبة الموج  و .ها لزمني   

ا ضدهمالملحدة، تكررت ة الرومانية اإلمبراطوري وما  من الحكام، فيما بعد خالل التاريخ مرار 
 .وهذا يعني العنف في الشر ومقاومة أوالد هللا. رزالت تكر  

 وا بها علىمس  و  ، الجميع ي  "الوحش الروحي"يمثل التي يجعل الوحش الثاني، الذي  "ةم  س  ال"    

 على جباههم هللا ختم به عبيدالذي ي   ،المعروف "ختم هللا"مقابل هي  ؛جباههم علىيدهم اليمنى أو 
هو عمل  الذيو، أي الصليب" ×"أو  "+" الذي على رسموالعبري " التاو" حرف الذي هو
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ة"أما . (2:4رؤ ) والمذكور في مقدس وهو شيء إلهي يخص هللا وحده التي يجعل الوحش " الس م 

كن يمكن االستدالل عليها من الممارسات ل وا بها فهي غير معروفة هنا،مس  و  الثاني الجميع ي  

التي كانت اللغة الثقافية في  ،اليونانية اللغة في" ةم  س  "كلمة ف. ية الرومانيةاإلمبراطورالمتبعة في 
ستخدم ا ي  ا فني   صطالح  اكانت ، تب بها العهد الجديدالتي ك  ومبراطورية الرومانية ذاك الوقت في اإل

تجنب ا  اإلمبراطور عدم ذكر" ةم  س  " صطالحه اماستخدبا حنا أرادوقد يكون يو. لختم اإلمبراطور

كانوا يعرفون  ها لقرب زمني  والمعاصرون ليوحنا واأل. زيد من اضطهاده للمسيحيينلئال ي   ،لغضبه
الدولة الرومانية المضطهد للكنيسة، والذي  إمبراطور معنى هذا االصطالح على أنه يشير إلى

" ةم  س  ال"بمعنى أن هذه . (12)في اآلية كما قيل  ،الناس على عبادته كان كهنة األوثان يجبرون

 .عالمة، الوحش السياسي أي هي ختم،
 

مَنْ لَهُ فَهْم  فَلْيَحْسُبْ عَدَدَ الْوَحْشِ، فَإِنَّهُ عَدَدُ  .هُنَا الْحِكْمَةُ  -18

 .إِنْسَانٍ، وَعَدَدُهُ سِتُّمِئَةٍ وَسِتَّة  وَسِتُّونَ 
 

 ،فليحسب عدد الوحش فإنه عدد إنسانمن له فهم ، هنا الحكمة" :قول يوحناي (12)ة في اآلي    

بالتوافق بين الوحش شير إلى إمكانية معرفة اسم هذا يبقوله هذا هو  ".وعدده ستمائة وستة وستون

أي بمعرفة المدلول الرقمي لكل  ،عددال بمعنى" األرقام"وبين  ،سمبمعنى اال" األبجدية"أحرف 
حاول وقد . م عند اليهود واليونانيينخد  ست  سب ترتيبه في األبجدية، وهذه الطريقة كانت ت  حرف بح

البعض أن يعطوا المدلوالت الرقمية لهذا االسم من حروف لغة غير اللغة اليونانية أو اللغة 

ب ت  وهي اللغة التي ك   ،باللغة اليونانية هو ألن النص ؛أن هذا غير صحيح وال يجوز غيرالالتينية، 
 كانت مبراطورية الرومانية، بينمالغة الثقافية في ذاك الوقت في اإلالتي كانت ال ،بها العهد الجديد

 .لذلك على األكثر قد يجوز استخدام حروف اللغة الالتينية ،لغة التعامل اليومية هي اللغة الالتينية

اليوناني ثالثة أحرف هي في األصل  111 الرقمفي اللغة اليونانية األرقام تكتب بشكل أحرف، و
"ΧΞΣ"،  يكون مجموع أرقام هذه األحرف هووبحسب أرقام األحرف في األبجدية اليونانية 

أرقام  ، ألنهاارمزي   ت أخذ ا بلحرفي   األرقام ؤخذيجب أن ال ت   وكما سبق القول .666 =6+60+600

مثله مثل  وأرقام زيذكر فيه رؤياه بصور ورمو ويوحنا ،هو سفر رؤيوي الرؤيا سفررمزية و
 .الحقيقييننبياء األ

حتى  ،أنها لم تنجح إال (111) رقموالت لتفسير الاعدة مح جدتو   في القرون األولى المسيحية    
قصر الفترة الزمنية بينه وبين يوحنا  نفسه لم يستطع أن يحدد االسم رغميريناوس إأن القديس 

كثرة النظريات هي دليل على عدم معرفة أحد إن » :اس وغيرهي  ر  د  أن   قال كماو. اإلنجيلي

نه يليق بالسامعين لهذه النبوة إ» :كما أن بعض آباء الكنيسة قالوا .«ةم  بالشخص أو االسم أو الس  
وا، أألنه ليس عملهم أن يتنب ،النبي الكاذب ،سماء الوحشأأن يرجعوا عن أفكارهم في البحث عن 

من آباء  وغيرهم .«أن يحذروا منه ثابتين في الربإذ أنه ينكشف عند ظهوره، وإنما عليهم 

وربما كان ذلك ألن  ،فا لإلنجيلية المسيح الدجال واسمه أمران لم ي كش  م  ن شكل س  إ» :واقال الكنيسة
من الخطأ أن ي ستند إلى مجرد حساب عدد االسم للزعم عن  ا  إذ. «معرفتهما ال فائدة منها للسامعين

سماء وعلى كثير من رجال ن هذا العدد ينطبق على كثير من األأل ؛شخص أنه الوحش المقصود

أضداد  التاريخ خالل ظهر كما ،الوحش ضد الكنيسة واضطهدوها وكثيرون سلكوا مسلك. التاريخ
لتي ذكرها يوحنا هذه األوصاف والمواصفات ا ، وسيظهر آخرون تنطبق عليهمن للمسيحوكثير

 .في سفر الرؤيا
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الذي عدده  االسم عطاء تفسير لهذااحاول البعض  ،ية بين الكنائسخالل الحروب الكالم    

، "LUTHERANA"بالالتينية  رية ألنها تكتبافيه أنه الكنيسة اللوث واأالالتين رف. (111)

فيه أنه  واأوالبروتستانت ر. (111)ها في األبجدية الالتينية بحسب ترتيب أرقام أحرفها مجموعو
 (ممثلأو ) نائب"معناه و ،"VICARIUS DEI IN TERRIS"ينية بابا روما الذي لقبه بالالت

. (111)ه في األبجدية الالتينية بحسب ترتيب أرقام أحرفه مجموع، و"المسيح على األرض

أرقام  مجموعو" LATEINOC"وا فيه أنه الكنيسة الالتينية ألنها تكتب بالالتينية أوالبيزنطيون ر
ظهرت عدة محاوالت تفسيرية أخرى  كما. (111)التينية ها في األبجدية البحسب ترتيب أحرفها

نيرون، ، (الذي حاول أن يضع صورته في هيكل أورشليم)ا بتشير إلى أشخاص مثل غايوس ك وك  

ن المحاوالت فإوهكذا  .ديانة غير المسيحيةإلى نابليون، هتلر، وأحد الداعين  ،ديوكليتيانو
تنطبق لهذا ال يجب البحث عمن  ،على غير هدى ةتتخبط في هذه المسأل سمالتفسيرية لهذا اال

ن آباء أل كما. ، كما قيل أعالههذه األوصاف والمواصفات التي ذكرها يوحنا في سفر الرؤيا عليهم

ا على رأي واحد في هذا الشأن،الكنيسة لم يتفقوا ج ، الذي سيت  ول  يب  ه   هقال ل بماوالقبيجب و ميع 
 أرقام أحرفها ن في اللغة اليونانية أسماء كثيرة مجموعإ» :وغيره عاش في أوائل القرن الثالث،

ا أيض   باليونانية مجموعها" أنا أدحض" عبارةو (.111) ها في األبجدية اليونانيةبحسب ترتيب
ن   ،(111) ا لإليمان ا وداحض  ناكر   اا نفسه إله  ب  ص  لذا يكفينا أن نعرف أن المسيح الدجال سيأتي م 

 .«تحاد الهوته بناسوته وقيامته من األمواتاو ها تجسدا وداحض  ناكر   أي المسيح،يسوع ب

إن  :و التفسير القائله األخير، وإن كان ليس هو التفسير ،م من التفاسيرد  ق  أفضل ما ي   أما    
سيعمل على التشبه الذي  ول الطالع من البحر،الوحش األ، الذي هو "المسيح الدجال" الوحش هو

أقل  ىالمسيح سيبقيسوع ا في التشبه بقرب كثير  بالت ير أنه مع محاوالتهغ ،ليكون مثله بالمسيح

بحسب األبجدية اليونانية " المسيح الدجال" ألن عدد اسم بالتمام؛ منه ولن ينجح في أن يكون مثله
ها بحسب ترتيب أرقام أحرفه مجموعو "ΙΗΣΟΥΣ" هوف باليونانية" يسوع" اسمأما (. 111) هو

هو عدد أخروي  (2) رقموال .888 =200+400+70+200+8+10 هونية في األبجدية اليونا

كما أنه  يدور حول الرقم سبعة،( الدهر األسبوعي)ألن الدهر الحالي  ؛يشير إلى الحياة الدهرية
إلى يشير ( 2) رقمالكما أن . لى الكمال األرضي والحياة الزمنيةشير إالذي ي (4) رقمأكبر من ال

ل لليوم السابع"يوم الرب" ،"يوم األحد"  قام فيه الذي أول االسبوع الجديد، ، الذي هو، الم كم 

 ،(4) رقمال أقل منفهو  (1) رقمالأما . (10:1رؤ )، كما ذ كر في ألمواتا من بين يسوع المسيح
هو أنقص من أن يكون  (111)فحامل العدد  هذاعلى  .أقل من الكمال ، ألنهناقص لذا فهو رقم

 .فقط بل ناقص تمام النقص اليس زمني   ،كامال  

 أوضح ،"هنا الحكمة"عبارة . "من له فهم ،هنا الحكمة" :بقوله (12)اآلية  يوحنايبدأ  لهذا    
 هي ليست "الحكمة"وهذه  ،"هنا الذهن الذي له الحكمة" :بقوله ،(8:14رؤ )معناه في  يوحنا

 ،"الهبة اإللهية من له" عنيتي تال ،"من له فهم"عبارة و. بل هي الحكمة اإللهية ،الحكمة اإلنسانية

 سفر في يوحناإن . يمكن فقط لمن يحصل عليها أن تتكشف له الحكمة اإللهية "الهبة اإللهية"وهذه 
على لذا  .ا، ولكن صور التعبير عنه مختلفةا كثيرة ومن خاللها يتكلم الهوتي   عطي صور  ي   الرؤيا

لوا وينساقوا خلف هؤالء، الذين حذرناالمسيحيين الحقيقيين أن يظلوا ثابتين في إيمان  هم، وأال ي ض 

 .سفر الرؤيا منهم
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح الرابع عشر
 

وَاقِف  عَلَى جَبَلِ صِهْيَوْنَ، وَمَعَهُ مِئَة   ل  حَمَ ثُمَّ نَظَرْتُ وَإِذَا  -1

أَبِيهِ مَكْتُوبًا عَلَى  مُ واسْ  هُ وَأَرْبَعَة  وَأَرْبَعُونَ أَلْفًا، لَهُمُ اسْمُ 

 .جِبَاهِهِمْ 
 

م  ، الرؤية معزية ت وجد (14)في األصحاح      ألن  ؛هومختار ل واقف على جبل صهيون ومعهح 

ثم " :يقول يوحنا (1)في اآلية  .سقطت يمة المضادة هللبابل المدينة العظو ،ساعة الدينونة أتت
م لوإذا  نظرت يشير إلى نفسه بأنه نبي مثل أنبياء  هو بقوله هذا ".واقف على جبل صهيون ح 

فنظرت وإذا بريح " :كما حزقيال النبي الذي يقول العهد القديم الذين يبث هللا فيهم روح النبوة،

هو  :روحي او .تل بني عليه هيكل أورشليم هو :جغرافي ا ؛"جبل صهيون"(. 4:1حز " )عاصفة
هو و ،(11:8مز " )لرب الساكن في صهيونا سبحوا" :قول المرنمك ،صورة لسكنى هللا ادائم  

ا  ي ه إلش ،هللا نتصارلصورة أيض  ح  ومفديو الرب يرجعون ويأتون إلى " :عياءكقول الرب في و 

ي تضم اليهود الذ  ،بيت هللا ،هو كنيسة المسيح ،وروحي ا ،هكما أن .(10:35إش " )صهيون بترنم
 ؛لم  ت الح  اثب تشير إلى هذه الصورة هنا (.1:12رؤ )أي كل شعوب العالم، كما قيل في  ،واألمم

رؤ )في  بالمقابل .لم  الح   انتصار شير إلىوهذا ي ،الصخرعلى  ، أيجبل صهيون ألنه واقف على

ه ظهره رغم متاثب وهذا يشير إلى عدم ،"واقف على الرمل( "الشيطان)التنين  ؤي  ر   (12:12
 .قويال

يالح  ن يقييول يوحنيا عيي ثيم     ، "ائيية وأربعية وأربعييون ألف ييم   معيهو" :واقييف علييى جبيل صييهيونال لم 

 مختييارو هللا إن هييؤالء هييم ،مييا سييبق القييولوك .مييع المسيييح فييي صييهيون السييماوية هييمبمعنييى إن
، إسيرائيل حسيب اليروحيرميزون إليى و ،(4:4رؤ )المذكورون فيي " ختم هللا الحيب نوالمختوم"

 والشييعوب األمييم والقبائييل" كمييا إنهييم .اليهييود واألمميييين الجميييع جمييعتي تييال كنيسيية المسيييحأي 
م لوأمام ن أمام العرش يواقفو ،واأللسنة  كما (.8:4رؤ )، المذكورون في د عددهممحدالغير  "الح 

 ،"لهيم اسيمه واسيم أبييه" عبارة. "على جباههم امكتوب   أبيه لهم اسمه واسم" :عنهم هنا يوحنا قولي

 χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ" اليونيانيفيي الينص  وردت
πατρὸς αὐτοῦ." ل يعني "اسمه" :قوله م  " اسيم أبييه": قوليهو .المسييح الذي هو يسوع ،اسم الح 

خيتم " إليى يشيير هذا، ف"ا على جباههممكتوب   أبيه لهم اسمه واسم" إن هؤالء وعن. اسم اآلب يعني

رؤ ) كر فيذ   ، كماعالمة وصورة الصليب هو ختمال وهذا .على جباههم به تمواخ  الذي " هللا الحي
وقيد  (.12:13رؤ )، كما ذ كير فيي (222)أحرفه الذي مجموع أرقام  "يسوع" سما كما إنه ؛(2:4

يل المسييح اليذي هيو -هللا الكلمية ألن؛ "أبييه لهم اسيمه واسيم" :يوحنا قال م  ليه نفيس كرامية هللا  -الح 

أن  (1)سيبق القيول فيي اآليية  كميا ؛ ألنيهاآلب هللا له نفس كرامية اسيم هللا الكلمة اسم بالتالي ،اآلب
ن أل ؛العهيد القيديممين  مسيتوحاة (1)فيي اآليية هيذه الصيورة  .االسم يشيير إليى الشيخص ومعرفتيه

ينيه مكتيوب عليى جب يضيع عصيبة   دس األقيداس كيانق يرئيس الكهنة عندما كيان يقيوم بالخدمية فيي 

وتضيع " :، بقوليه ليهذلك كما رسم الرب لموسى أن يصنع .اآلب سم هللااالذي هو   ،"ه  و  ه  ي  " عليها
ب وتضعها على خيط إسمانجوني لتكيون عليى دس للروتنقش عليها خاتم ق   .صفيحة من ذهب نقي

 (.32-31:22 خر" )رونافتكون على جبهة ه. إلى قدام العمامة تكون. العمامة
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وَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ كَصَوْتِ مِيَاهٍ كَثِيرَةٍ وَكَصَوْتِ رَعْدٍ  -2

رِبُونَ وَسَمِعْتُ صَوْتًا كَصَوْتِ ضَارِبِينَ بِالْقِيثَارَةِ يَضْ . عَظِيمٍ 

 .بِقِيثَارَاتِهِمْ 

جَدِيدَةٍ أَمَامَ الْعَرْشِ وَأَمَامَ األَرْبَعَةِ  ةٍ حَ بِ سْ تَ  ونَ حُ بِ سَ يُ  وَهُمْ  -3

َّ الْمِئَةُ  ةَ حَ بِ سِ التَ  وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَد  أَنْ يَتَعَلَّمَ . الْحَيَوَانَاتِ وَالشُّيُوخِ  إِّال

 .ذِينَ اشْتُرُوا مِنَ األَرْضِ وَاألَرْبَعَةُ وَاألَرْبَعُونَ أَلْفًا الَّ 
 

كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد  وسمعت صوت ا من السماء: "يوحنا يقول (2) اآليةفي     
أمام " (3) اآليةيقول في  يوحناهنا هي السماء غير المنظورة، مسكن هللا؛ ألن " السماء". "عظيم

أما هنا فقد سمع  ؛ المخوفيشير إلى صوت هللا" الرعدصوت " إنقيل ( 1:1رؤ )في ". العرش
في  صوت المالئكة ؛ إنهصوت هللا غير صوتأن هذا  إلى هنا وهذا يشير ،"كصوت رعد"يوحنا 

وسمعت : "هنا يقولثم  .هو م خيف ونهقوليأن ما سو ،"كصوت مياه كثيرة"السماء الذين صوتهم 

إلى تسابيحهم، كما  ، ترمز"قيثاراتال. ""ا كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهمصوت  
ا صوتهذا الو (.2:5رؤ )ذ كر في   :(3) اآليةيقول في  يوحنا ؛ ألنصوت المالئكة هو أيض 

الصورة في اآليتين  ".الشيوخوالحيوانات األربعة  وأمام العرشأمام  جديدة   يسبحون تسبحة  وهم "

األربعة "في الممثلة " شعب هللا م جمل"أي  ،"الكنيسة ككل"و المالئكةهي صورة ( 3و2)
، (1:4رؤ " )الحيوانات األربعة"الممثلة في  ،"م خلصةال الخليقة"و ،(4:4رؤ )" ان شيخ  يوالعشر

هللا ألن هللا ال  يرمز إلىه، أي لكوم   هسلطانو مجد هللا إلى شيري ،"العرش" .واقفون أما العرش

سوف  (4و3:15رؤ ) فيو ،هنا موجة هلل اآلب الجديدة بحةالتسف (.4:2رؤ )ي رى، كما قيل في 
م لهلل اآلب و هةموج  ت ذكر   .امع   الح 

 ع أحد أن يتعلم التسبحة إال المائة واألربعة واألربعونلم يستط  " :(3) اآليةفي  يقول يوحناثم     

 جمعتي تال ، كنيسة المسيحكل إسرائيل الجديد، إسرائيل حسب الروح ، الذين يرمزون إلى"األف  
لالواقفون مع  ،(4:4رؤ )هللا  مختارو ،(4:4رؤ ) يناليهود واألممي الجميع م  على جبل  الح 

الوحش  بين علىلاغال"و ،(1اآلية ) "على جباههم اواسم أبيه مكتوب   (لم  الح  )لهم اسمه "و صهيون

 ،"روا من األرضشت  ا" :هنا قول يوحناو(. 2:15رؤ " )ته وعدد اسمهم  س  على صورته ووعلى 
م ل، يسوع المسيحو ،"روا من بين الناسشت  ا" (4)اآلية  هو كقوله في كما ي بين  .يشير إلى دم الح 

م ل في  القديسونو ذلك قول الشهداء بحت ألنك ذ  " (8:5رؤ )واألبرار الذين في السماء للح 

بالمجهول، وكما  وه" رواشت  ا" :هنا قوله ."واشتريتنا هلل بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة
هللا وا من شتراهؤالء  ، بمعنى أنيدل على عمل هللا في الكتاب المقدس ولن المجهإسبق القول 

هو ماضي نبوي،  ماضٍ ، وهذا الفي زمن الماضي كما أن قوله هذا هو .اآلب من بين الناس

وكأنها وقعت وحدثت في  ي شار إليها التي ستقع في المستقبلو الحاصلة عنى أن األموروي
 بدمه الذي فداهميسوع المسيح،  -الكلمة المتجسد هللا تراهم بدمشا اآلب بمعنى أن هللا. الماضي

م لوسيشتري كل من  -قيامته من األمواتوعلى الصليب    .في كل زمان يتبع الح 

 الشهداءمع البشر من المالئكة  يشترك فيها( صالة جماعية)وجد ليتورجيا ت( 3و2)اآليتين  في    
 األرثوذكسي، في القداس اإللهيذلك كما . ي تسبحة هللافالذين في السماء واألبرار  القديسونو

من  حول الكنيسة به دورلياإلنجيل  عند خروج الكاهن من الهيكل حامال  ية، الليتورجيا األرض

أيها السيد الرب يا » :مشاركة المالئكة في الخدمة، بقوله ارأ األسقف صالة التالية طالب  يق الداخل
جعل دخولنا إ. أجناد مالئكة ورؤساء مالئكة لخدمة مجدكوات طغمات وامن أقمت في السم
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ألنه ينبغي لك كل  .بدخول مالئكة قديسين يشاركوننا في الخدمة ويمجدون معنا صالحك امقرون  

 ية،الليتورجيا األرض إنف من هذا. «وإكرام وسجود أيها اآلب واالبن والروح القدس تمجيد

فتتح ي   لذلك .البشر يندمجون مع المالئكة في تسبيح هللا ألن ؛هي ليتورجيا أخروية، القداس اإللهي
 كل في؛ ألن «مملكة اآلب واالبن والروح القدس مباركة» :عالنباإل األرثوذكسيالقداس اإللهي 

، ق ذبيحة يسوع المسيح على الصليبق  ح  ر وت  ض  ح  ت  في كل ذبيحة غير الدموية ت س   ،قداس إلهي

 ،"أخروية محققة"وهذه  ،أتى على األرض بتجسد يسوع المسيحألن الملكوت  ؛النهاية فت ت حتا
اليونانية في  "أخروية"كلمة  ".أخروية مستقبلية"وهذه  ،في السماء ،سيتحقق يأ ،سيكتملو

"εσχατολογική" (إسخاتولوجي)، المدخلنظر ا. 
 

هؤاُلَءِ  .بَتِلُون  مُتَ  هؤاُلَءِ هُمُ الَّذِينَ لَمْ يَتَنََّْسُوا مَعَ النِّسَاءِ ألَنَّهُمْ  -4

هؤاُلَءِ اشْتُرُوا مِنْ بَيْنِ . حَيْثُمَا ذَهَبَ  لَ الحَمَ  هُمُ الَّذِينَ يَتْبَعُونَ 

 .وللحَمَلِ النَّاسِ بَاكُورَةً للهِ 

 .ألَنَّهُمْ باِلَ عَيْبٍ  كَذِب ، وَفِي أَفْوَاهِهِمْ لَمْ يُوجَدْ  -5
 

المائة  نعيوحنا  يقول( 4)في اآلية وهنا . "ملم ينجسوا ثيابه": يقول المسيح( 4:3رؤ )في     

 هذا القولأن  هناك قيلوكما ". هؤالء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء" :ان ألف  يواألربعة واألربع

 وإلى ا،أو روحي   اإن كان زنى جسدي   بالزنى،وها لم ينجس   إلى طهارة أجسادهم التي يشير لمسيحل
وخلفية  توجد خلفية كهنوتية ،"لم يتنجسوا مع النساء" هنا نايوحلقول ال هذا في .نفسالطاهرة 

عسكرية
(12)

ومن  .ألنهم كهنة ،نوبتولي على أنهم رونصو  ن الشهداء ي  فإ: الخلفية الكهنوتيةمن  .

حرب  ستبدأ ، ألنهمستعدون للذهاب إلى الحرب كجنود المختارون رصو  ي  : الخلفية العسكرية
 .تاليةفي اآليات ال ، ست ذكرجديدة

في النص  وردت ،"متبتلون" كلمة". ألنهم متبتلون" :(4)في اآلية  عنهم قول يوحناثم ي    

اوالتي " παρθένοι" اليوناني ا مثالي  ا  في المسيحية تحتل". عذارى" تعني أيض  البتولية وضع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (بولس ويعقوب وبطرس ويهوذا)الرسائل  يوكاتب( متى ومرقص ولوقا) نياإلنجيلي مثل بقية هو يوحنا( 12)

العهد  فيألنه  :كهنوتيةالخلفية ال ،جدوي "وا مع النساءالذين لم يتنجس  " :لذا فإن في قوله .العهد القديم هم هيتخلفي

قبل  وكان على الكهنة .السنة إذا وقعت عليه القرعة في واحدة   دس األقداس مرة  يدخل إلى ق   القديم كان الكاهن

، تطهيرهم يكونوا طاهرين وال يضاجعوا زوجاتهم مدة سبعة أيام حتى تكتمل أيام أن دس األقداسق   إلى الدخول

ا وليال  ولدى باب خيمة االجتماع تقيمون نهار  . قد أمر الرب أن يفعل للتكفير عنكم" :الويينكما ذ كر في سفر ا

 ساهرين أمام ونيظل وافي الليلة األخيرة كانو(. 35و34:2 ال) "سبعة أيام وتحفظون شعائر الرب فال تموتون

 لدى اإلنجيليين األربعة، فيذكرون أنه وهذا نجد له صدى ؛ا جنسية  ح لهم بالنوم لئال يحلمون أحالم  سم  النار وال ي  

 أمام ىءا دخل وجلس يستدفبعد القبض على يسوع مضوا به إلى دار رئيس الكهنة في الهيكل، وأن بطرس أيض  

اإلنجيليين أتوا  كما أن. ا للفصح، وهذا لم ي ذكر بال هدفن استعداد  يالنار في الساحة حيث كان الجميع ساهر

نه كان أم ليلة القبض عليه بل ن  ي   ينم عندما كتبوا عن أن يسوع لم ،الذبيحة تقديمعلى ذكر سهر الكاهن قبل 

ه ألنه هو الكاهن الجديد الذي يقدم نفس   ؛ي قبل ذهابه إلى اآلالم والصلبسمها جثسيمانا صلي في ضيعةٍ ا ي  ساهر  

من هذه الخلفية  .(44-31:21 مت) م تقدمة  لمغفرة كل خطايا جميع الشعبد  في يوم الغفران حيث ي ق   ذبيحة  

العهد  فيألنه  :عسكريةالخلفية ال كما يوجد، .مون كذبائحقد  ألنهم كهنة هلل وي   ،نوبتولي على أنهمالشهداء  رصو  ي  

وأن يكونوا بال دنس قبل ذهابهم للحرب حتى  ،جب طهارة الجنود وعدم مضاجعتهم للنساءيتو كانالقديم 

بي بعد أن أتى بنو إسرائيل إلى نهر األردن وقبل أن يعبروا لمحاربة ملوك ففي سفر يشوع الن .ينصرهم هللا

ا في وسطكم عجائبتقدسوا  للشعب يشوع قال" ،األموريين والكنعانيين وكما  ،(5:3 يش" )ألن الرب يعمل غد 

ا لاق  (.13:4 يش) "هكذا قال إله إسرائيل ألنه. سوا للغدالشعب وقل تقد   قم قدس  " :ليشوع الرب   أيض 
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أنهم  :األول ،ن هناك تفسيرانيالمتبتل هؤالءعن . مع المسيح اتضامن  المسيحي، يميز الشعب 

 التي هي من أن يتنجسوا بعبادة أصنام العالم، االذين يحفظون أنفسهم أطهار   نالقديسو نوالمسيحي

 نوالمسيحيأنهم  :الثانيو. والديانات الضالة، أي الزنا الروحي رافضة هللالمال واألفكار ال
والتفسيران . ، أي الزنا الجسدياالذين لم يتنجسوا مع النساء وحفظوا أنفسهم أطهار   نالقديسو

حفظ اإلنسان ... الديانة الطاهرة عند هللا" :يعقوب الرسولألنه كما يقول  ،منهما اآلخر يكمل كل  

، بدمهم الذي اوا، روحي   متبتلون ألنهم تطهر اوالشهداء هم أيض   .(24:1 يع" )من دنس العالم نفسه
ل م  م ل هو  ،سفكوه من أجل الح  . وغايتهم الوحيدة نالقديسي هتمام الشهداءاألن االلتصاق بالح 

فإني أغار عليكم غيرة هللا ألني خطبتكم " :م بحسب قول بولس الرسولفه  يجب أن ت   "البتولية"

 ἡ"، "عذراءال" .(2:11 كو2" )عفيفة للمسيح( παρθένον)لرجل واحد ألقدم عذراء 
παρθένος" (ei parthenos) ،يه، التي "الكنيسة شخص" هو هذا الرسول في قول بولس 

 التي ،عطية اآلب التي هي فوق حدود الزمان وأي جنس بشري الجامعة المقدسة، كنيسة الواحدةال

 أعضائهابليس  ولكن ،بال دنسالتي  ،، الحافظة اإليمان القويمها بآالم لتعطي أبناء للمسيحءبناأتلد 
 لذا البروتستانت ألنهم ال يقبلون بالتبتل من أجل هللا، أي الرهبنة،و .بال دنس كلهم واليس مألنه

 .أنهم كل المسيحيينعلى وفسروها " متبتلون"كلمة   منبدال  " أطهار"استخدموا كلمة 
م ل حيثم هؤالء هم الذين" :(4)في اآلية  عنهم يوحنا يقولكما      هؤالء . ا ذهبيتبعون الح 

م ل روا من بين الناس باكورة  شت  ا  والحيوان، تدل على أول طرح الثمار "باكورة" كلمة ".هلل والح 

شاء " :كما يقول يعقوب الرسول. األول هماأي مولود ،كما تدل على أول نسل الرجل والمرأة
ذ كر في  ،"اروشت  ا" هنا قول يوحنا .(12:1يع " )فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خالئقه

من بين  هللا اآلب باكورة  وا من رشت  اهؤالء  أن هنا، ، كمايعني وكما قيل هناك إنه (3)اآلية 
في العهد الجديد أن تكون الكنيسة أو الشهداء أو . أحسن خالئقه وأغالهم عنده أي أنهم ،الناس

م ل حيثما يذهب" هم الذين المتبتلون ، فهذا تأكيد على التضامن ورةكابمعنى الب أي ،"يتبعون الح 

من ال " :، بقولهتباعها األن يسوع المسيح يطلب دائم   ؛هذا موضوع كبيرو. التام مع يسوع المسيح
فالرسل اتبعوه وتركوا كل شيء، واآلن (. 32:10 مت" )فال يستحقنيويتبعني يأخذ صليبه 

  .المسيح حيثما كانوابعون ت  القديسون ي اوأبدي  

العهد في  ."ألنهم بال عيب كذب،  لم يوجد في أفواههم" :عنهم يوحنا يقول (5) اآليةوفي     
 :في سفر إرميا النبي كما يقول الرب ة اآللهة الكاذبة،ديان إلى يشير" الكذب" كثيرة اأحيان   القديم

 .(14:10ر إ" )ألن مسبوكه  كذب وال روح فيه .كل صائغٍ من التماثيل ي  ز  خ  "
 

ماَلَكًا آخَرَ طَائِرًا فِي وَسَطِ السَّمَاءِ مَعَهُ بِشَارَة  أَبَدِيَّة ،  ثُمَّ رَأَيْتُ  -6

 .لِيُبَشِّرَ السَّاكِنِينَ عَلَى األَرْضِ وَكُلَّ أُمَّةٍ وَقَبِيلَةٍ وَلِسَانٍ وَشَعْبٍ 

ً بِصَوْتٍ عَظِيمٍ  -7 هللاَ وَأَعْطُوهُ مَْْدًا، ألَنَّهُ قَدْ جَاءَتْ  واقُ تَ إ: قَائاِل

عَةُ دَيْنُونَتِهِ، وَاسُْْدُوا لِصَانِعِ السَّمَاءِ وَاألَرْضِ وَالْبَحْرِ وَيَنَابِيعِ سَا

 .الْمِيَاهِ 
 

هم غير المالئكة هؤالء و ،يوجد ستة مالئكة (14) هذا األصحاح من( 12 -1)اآليات  في    
 آخر ارأيت مالك   ثم" :يوحناقول ي (1) اآلية في .(11و10)األصحاحين  السابقين الذين ذ كروا في

 يوحنال هذا القولو .األولى ، هذا المالك هو المالك األول يحمل الرسالة"في وسط السماء اطائر  

 هعن يوحنا يقول ؛ ألنه كما(1:10رؤ )كما في  ، غير المنظورة داخل السماء المالك يعني أن ال
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يوحنا هنا  ".ولسان وشعبوكل أ مة وقبيلة  بشارة أبدية ليبشر الساكنين على األرض معه" :هنا

 ؟هل اإلنجيل أبدي، أي إلى النهاية ،أوجد تساؤالت وهي ه هذاقولو ؛"أبدية بشارة"ي سمي اإلنجيل 

 ،في هذا القول المهم ؟فهو ليس له بداية ،أزلي أي ،ليس له نهاية ألن اإلنجيل بشارة أبدية هنإأم 
إن " :(18و12:22رؤ )المسيح في  كما يقول يسوع اإلنجيل، هناك بشارة أخرى تلي تليسه أن

وإن كان أحد يحذف من  .كان أحد يزيد على هذا، يزيد هللا عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب

 ،"أبدية بشارة": هنا يوحنال وهذا القول ."أقوال كتاب هذه النبوة، يحذف هللا نصيبه من سفر الحياة
يكرز ببشارة إلى الجليل  يسوعجاء ( المعمدان)وحنا وبعد ما أ سلم ي" :لقوله في بشارتهكأنه تفسير 

 مر" )فتوبوا وآمنوا باإلنجيل ،قد كمل الزمان واقترب ملكوت هللا :ويقول ،ملكوت هللا

 في وسط السماء اطائر   آخر اثم رأيت مالك  " :ن قول يوحناإالمفسرين  بحسب بعض (.15و14:1
 ةدالل هو ،"أمة وكل قبيلة ولسان وشعب ليبشر الساكنين على األرض وكل ،بشارة أبدية معه

وإن لم تستطيع الكنيسة أن تبشر  ؛العالم قبل المجيء الثاني كل على قيام بشارة اإلنجيل في

نه كلما ب شر باإلنجيل وك رز أل ،ر النهايةستحض  ت   بالتاليو ئكة هي التي ستبشر بهمالباإلنجيل فال
قول الرب  كماكرز باإلنجيل في العالم كله، تأتي إن لم ي   ألن النهاية لن ؛قتربت النهايةابكلمة هللا 

ثم . ز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع األممكر  وي  " :يسوع المسيح لتالميذه
يسوع المسيح، أي بشارة بيسوع وبشارة اإلنجيل هي عن بشارة . (14:24 مت) "يأتي المنتهى

ا بأن هنا يوجد الهوت  . جيل هو اإليمان بيسوع المسيح نفسهاإلن واإليمان ببشارة ؛المسيح نفسه

فبقدر ما ت بش ر الكنيسة يقترب  ،ي عجل بإتيان الملكوتفي العالم له أهمية أخروية التبشير باإلنجيل 
 .ض من الملكوترفض الكلمة ي رف  ومن ي   ،ل الملكوت إليهقبل الكلمة ي قب  ي   ن  م   كما أن ،الملكوت

ه لويشير إلى أن ما سيق، وهذا "بصوت عظيم قائال  " :مالكال عن يوحنا يقول (4) اآليةفي     

تقوا هللا ا" :مالكثم يقول ال(. 3:10رؤ )، كما ذ كر في البد من حدوثهو المالك هو شيء مهم
لى يدل عهذا قوله  ."المياه صانع السماوات واألرض والبحر وينابيعواسجدوا ل ...اعطوا مجد  أو

خالق السماوات  بأنههللا  هو يدعوا ه هذاقولب ي عن هللا وليس عن المسيح، كما أنهه بشارةال أن

التي تتعبد لتلك المخلوقات، ما في السماء وما على األرض، تعلم أن  األممأن ذلك  ؛واألرض
  .، لكن منهم م ن لم يسمعوا عن هللا ولم يتعرفوا عليه إنه خلق السماء واألرضهاوراؤ لقاخ هناك

، وهذا في زمن الماضيهو  ،"ساعة الدينونة ه قد جاءتألن" :(4) اآليةفي  ول المالكق    

وكأنها  ي شار إليها التي ستقع في المستقبلو الحاصلة عنى أن األمورهو ماضي نبوي، وي ماضٍ ال
 .تأكيد لألحداث ولصحة النبوات وفي هذا ،وقعت وحدثت في الماضي

 

ً ثُمَّ تَبِعَهُ ماَلَك  آخَرُ  -8 سَقَطَتْ سَقَطَتْ بَابِلُ الْمَدِينَةُ : قَائاِل

 .الْعَظِيمَةُ، ألَنَّهَا سَقَتْ جَمِيعَ األُمَمِ مِنْ خَمْرِ غَضَبِ زِنَاهَا
 

 :قائال   آخر ثم تبعه مالك" :يوحنا بقول رسالة الثانية،اليحمل  ثانيالمالك ال( 2)في اآلية     

 :الرب ، بقولإشعياء النبي مستوحى من سفرالقول هذا  ."يمةسقطت سقطت بابل المدينة العظ"
 وقد (.8:21إش " )سقطت، سقطت بابل، وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة كسرها إلى األرض"

راطورية بمدينة روما عاصمة اإلمإلى  رمزت ،"العظيمة المدينةبابل "ن إ آباء الكنيسة رأى

 والكنيسةوالقوة المضادة للمسيح  ،بدي األوثانمدينة القياصرة عا ،الرومانية مملكة الكفر واإللحاد
 ترمز بل ،"مدينة روما" إلى فقط، ال ترمز "العظيمة بابلمدينة "و .لمؤمنين بهلدة ضطه  الم  و

ا  يةالتي على شاكلة اإلمبراطور ،مقاومة هللال لك األرضيةامموالجميع اإلمبراطوريات إلى  أيض 

هو ماضي  ماضٍ ، وهذا الفي زمن الماضي "العظيمةسقطت بابل " :هنا المالك قول .نيةروماال
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وكأنها وقعت وحدثت  ي شار إليها التي ستقع في المستقبلو الحاصلة عنى أن األموروهو ينبوي، 

 ممثلة في عن سقوط كل مدينة ومملكة متعظمة على هللا نبوءة إنه كما سبق القول؛، في الماضي

مدينة روما كذلك  .من قبل سقطت المضمحلةدانيين مدينة بابل عاصمة مملكة الكلكما أن ف .بابل
كل مدينة مضادة للمسيح قائمة و ،وقت كتابة سفر الرؤيا ،القائمةعاصمة اإلمبراطورية الرومانية 

 .سقطت منذ اآلن دوج  سوف ت  كل مدينة ومملكة  اأيض   .سقطت منذ اآلنفي الزمان 

. "نها سقت جميع األمم من خمر غضب زناهاأل": ها، بقولهطوسق سبب ثانيالمالك ثم يبي ن ال    
يقود إلى  الذي ، كالخمر،دوار الرأسإلى  ، التي تؤديالكبرياء على هللا والبشر يشيرقوله هذا 

 -أو كان زنى جسدي  ا ،بإنكاره وقطع عهد األمانة معه إن كان زنى روحي ا بالتكبر على هللا -الزنى

ب ت به ملوك وسكان األرض أفسدت ف .ت بأعمالها بما تصنعه بابلتشبه، أي جميع األمم الذي تشر 
 .اإلمبراطورية الرومانية الوثنية آلهةو قيصر عبادةو ساق باآللهة الغريبة الكاذبةااللت إلى همتوقاد

إشارة إلى ممارسات عبادة إله الخصب التي كانت تجري في المعابد  مالكفي هذا القول لل كما أن

في والئمهم المقترنة  خمرال نشربوي كانواا ن قديم  يالوثني ، ألننى المقدسى الزالوثنية تحت م سم  
 .وشهواتهم الجسدية وثانم ليهيجوا غيرتهم لعبادة األبعبادة آلهته

 

ً بِصَوْتٍ عَظِيمٍ  -9 إِنْ كَانَ أَحَد  يَسُْْدُ : ثُمَّ تَبِعَهُمَا ماَلَك  ثَالِث  قَائاِل

 .بَلُ سِمَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ عَلَى يَدِهِ لِلْوَحْشِ وَلِصُورَتِهِ، وَيَقْ 

فَهُوَ أَيْضًا سَيَشْرَبُ مِنْ خَمْرِ غَضَبِ هللاِ، الْمَصْبُوبِ صِرْفًا فِي  -11

 كَأْسِ غَضَبِهِ، وَيُعَذَّبُ بِنَارٍ وَكِبْرِيتٍ أَمَامَ الْماَلَئِكَةِ الْقِدِّيسِينَ وَأَمَامَ

   .حَمَلِ الْ 

َ تَكُونُ رَاحَة  نَهَارًا . دُخَانُ عَذَابِهِمْ إِلَى أَبَدِ اآلبِدِينَ وَيَصْعَدُ  -11 واَل

ً لِلَّذِينَ يَسُْْدُونَ لِلْوَحْشِ وَلِصُورَتِهِ وَلِكُلِّ مَنْ يَقْبَلُ سِمَةَ  وَلَياْل

 .اسْمِهِ 
 

قائال   ثالث مالك ماثم تبعه" :يوحنا بقول رسالة الثالثة،اللث ثاالمالك اليحمل  ،(8)في اآلية     
 في. د من حدوثهب   الو ممههو شيء ل اقيشير إلى أن ما سي   ،"الصوت العظيم" ".بصوت عظيم

رؤ ) ، وفي"وسجدوا للوحش... سجدوا للتنين" :األرض سكان كل نقول يوحنا عي (4:13رؤ )

ون جميع الذين ال يسجد يجعل"أن  عطي من التنينأ   إنه: الوحش الثاني يوحنا عن يقول( 15:13
ا (11:13رؤ )وفي  ،"ونلقت  ي  ( األول) لصورة الوحش ... يجعل الجميع" :يقول يوحنا عنه أيض 

صحاح هذه الصور المذكورة في األ جميع ".ت صنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم

إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته " :لثثاال مالكبقول ال (8)كلها جمعت هنا في اآلية ( 13)
ةالس  "و "الصورة" .في قوله هذا يوجد تحذير ،"ته على جبهته أو على يدهم  س   ويقبل ، ذ كرتا في "م 

 .البحر طالع من األول للوحش ماهو ،(11و14:13رؤ )

سيشرب من خمر غضب هللا المصبوبة  افهو أيض  " :(10)في اآلية  لثثاال مالكال قوليثم     
 أن ، وهذا يعنيخالص معناها" اصرف  "كلمة  .اب، في قوله هذا يوجد عق"في كأس غضبه اصرف  

ن   ، اسيكون خالص  الذي غضب هللا  سيجلب على نفسه تهم  يسجد للوحش ولصورته ويقبل س   كل م 

وحى من قول داود ست  م   هذا القول .مملوءة حتى حافتها إلى نهايتهاالالكأس  ا، كماإلى ملئه تمام   أي
في اآلية  لثثاالمالك ال قولإن  (.2: 44 مز) "اا صرف  ر  ا ممتلئة خمألن بيد الرب كأس  " :النبي

سقت جميع األمم من خمر " :بابل عن (2) اآليةالثاني في  قول المالكلمقابل ومضاد  هو (10)
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ن  تبعوها سقت جميع  التقابل هو، أنه كما أن بابل. "غضب زناها ، كذلك من خمر غضب زناهام 

ن   المعادية  والتضاد هو، أن القوى. رب من خمر غضب هللاته سيشم  يسجد للوحش ويقبل س   كل م 

ن   هلل ولشعبه ن  ي نكر هللا فهو الذي ي سق  ون سفر الحياة، يتبعها إلى إنكار هللا والسقوط متقود م  ط م 
ر ك  هذا العذاب ي ذ   ."ب بنار وكبريتعذ  ي  و" :لث هناثاال مالكال يقول كما. نفسه من سفر الحياة

من عند الرب من  اونار   افأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريت  " ،وعمورة بعقاب هللا لسدوم

أمام المالئكة القديسين وأمام "سيكون  :كما يقول هنا هذا العذابو .(24:18 تك" )السماء
ل م  ل يسبحونه نهار  أمام المالئكة القديسين الواق اسيكون ظاهر   هأن ىعنبم ،"الح  م  ا فين أمام الح 

 .ليال  و

وال تكون راحة . ويصعد دخان عذابهم إلى أبد اآلبدين" :لثثاال يقول المالك (11)ي اآلية فو    
هذا يشير إلى  قوله ."هة اسم  م  س   لقب  وليال  للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من ي   انهار  

 هللا ن أماموالقديسييالمالئكة  وقوف مقابل ستمرارية وأبدية عذابهم بدون راحة وال توقف، ذلكا

استعملها  ،"وليال   اوال تكون راحة نهار   .عذابهم إلى أبد اآلبدين"عبارة  .وليال   افي السماء نهار  
ن  ي نكر هللا ومسيحه اأبدي   ااآلباء ليؤكدوا أن هناك عذاب    .لكل م 

 

 .الَّذِينَ يَحْفَظُونَ وَصَايَا هللاِ وَإِيمَانَ يَسُوعَ . لْقِدِّيسِينَ ا صَبْرُ  هُنَا -12

ً لِي -13 طُوبَى لأِلَمْوَاتِ  ،اكْتُبْ : وَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ قَائاِل

لِكَيْ : يَقُولُ الرُّوحُ  ،نَعَمْ . فِي الرَّبِّ الَّذِينَ يَمُوتُونَ مُنْذُ اآلنَ 

َ يَسْتَرِيحُوا مِنْ أَتْعَابِهِمْ،   .أَعْمَالُهُمْ تَتْبَعُهُمْ  نَ أِل
 

ن بي  ال ي  ، "الذين يحفظون وصايا هللا وإيمان يسوع ،لقديسينل صبر هنا" (12)اآلية في  القول    
 المالكهو  المتكلملكن من ارتباطه باآليات السابقة يكون  لث،ثاال المتكلم يوحنا أم المالكإن كان 

رؤ ) ، ينطبق ما قيل في"لقديسينل صبر هنا"وعلى قوله . ، يعني يعملون"يحفظون" قوله. لثثاال

التي ت ثار  تسير خالل فترات االضطهاداتو تصبر وتثبتأن الكنيسة بمؤمنيها  علىأنه ب (10:13
 اسموة م  ل س  وقب، بعدم الخضوع للتنين بالسجود ووحشهأمام و (الشيطان) أيام التنينعليها في 

ن عني أنه في أيام الوحش الطالع من البحر سيتبي  كما أن هذا القول ي". الوحش الطالع من البحر"
 ،االضطهادات والمظالم ويحفظون وصايا هللا في أيام الذين يثبتوان يالقديس من نيير القديسغ

  .من أجل اسمه تلوامتمسكين باسم يسوع المسيح حتى وإن ق  

إيمان "مع " وصايا هللا" تمعج  ، "وصايا هللا وإيمان يسوع" :لث هناثاال لمالكفي قول ل   
معت في "يسوع ؛ وكما قيل هناك أن "شهادة يسوع"مع " وصايا هللا"( 14:12رؤ )، ذلك كما ج 

نفسه لنفسه  شهادة يسوع ال تعني الشهادة ليسوع من المؤمنين به، كما ال تعني فقط" شهادة يسوع"

ا شهادته بالدم بتسليم نفسه للموت على  وشهادة اآلب له وشهادته هلل اآلب بالقول، بل تعني أيض 
ا عبارة  .الصليب  تعني بل، المسيح بيسوع اإليمان تعني ال ،"إيمان يسوع ...ونيحفظ"هنا أيض 

ا اإللهية بطبيعته المتحدة اإلنسانية طبيعته في الذي نفسه، المسيح إيمان يسوع  متناهي ا، اتحاد 

 التي النهاية، حتى شيء كل في اإللهية (مشيئته) إلرادته بحرية اإلنسانية (مشيئته) إرادته خضعت

 قبل الجثسيماني بستان في وهو يقول كما .اآلب واحدة، وغير م تضدتان وإرادة (اإللهية إرادته) هي

 مت) "أنت تريد كما بل أنا أريد كما ليس ولكن .الكأس هذه عني فلتعبر أمكن إن أبتاه يا" :صلبه

وبالتالي على جميع المؤمنين بيسوع المسيح أن يخضعوا له بإرادتهم بحرية ، باإليمان  .(38:21
 .ا وإله ا وحفظ وصياه، أي العمل بهابه رب   
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 .يوحنا هو، "كتبا: قائال  لي ا من السماءوسمعت صوت  " :لوالقائ (13)في اآلية  المتكلم    

 صوت هوبل  ،"سمعته قائال  : "قال قد كانوإال ل صوت المالكليس هو  هنا هسمع الصوت الذيو

 يوحنالاآلب  هللاقول  ."كتبهالذي تراه ا" :قائال  له( 11:1رؤ )ه في سمعو الذي سبق ،اآلب هللا
 كما يقول ، التي هيابشارة جميلة جد   ال رجوع عنه وهو اإلهي    ا، يعني أن هناك إعالن  "أكتب" :هنا

 μακάριοι οἱ νεκροὶ" اليونانيفي النص  ورد ، قوله هذا"طوبى لألموات في الرب" :يوحنال

οἱ ἐν κυρίῳ."  كلمةال. في الصالة على األموات األرثوذكسية تستخدمها الكنيسةة العباروهذه 
بل  عربية   كلمة  ليست  "طوبى" كلمةال ."طوبى" في النص العربي كتبت "μακάριοι" اليونانية

طوبى ": اآلب هللا قول ".اهنيئ  "، "غبطة" ،"سعادة" ،"ةبرك"وتعني بالعربية  ،هي لفظة سريانية

حيث " :عن الشاهدين( 2:11رؤ )في ق وقال ما سبكيشير يسوع المسيح، " لألموات في الرب
 قول هللا اآلبكما ي .يطلق على يسوع المسيح( ὁ κυριὁς) "الرب"؛ وألن االسم "همالب ربص  

يعني الذين يموتون عن إيمان، أي وهم حافظون إيمانهم، وقوله هذا  ."يقول الروح ،نعم": هنا

هو " الروح"و ".حق ا"ومعناها " ναί" اليونانيفي النص  وردت "نعم"كلمة  .بيسوع المسيح
 ،في األصحاحين الثاني والثالث ذ كر الروح القدس الذي أوحى ليوحنا بكل ما يقول ويكتب، كما

ا الذي يؤكد قول هللا  .ونبطو  م  ألموات في الرب ا إن اآلب وهو أيض 
لكي ": قدسالقول الروح فذلك، كما ي في الرب ألمواتمن هللا اآلب ل هنا بيطوأما أن الت    

ن أن أصحاب األعمال الصالحة في هذا بي  ي  وهذا  ."بعهمتألن أعمالهم ت ،يستريحوا من أتعابهم

ن أليستريحون من أتعابهم بعد الموت في الملكوت السماوي  ،في الرب العالم الذين يموتون
يقول " :يحيوع المس قول كما الدينونةألنه في  ،أي أنها هي التي تحكم عليهم ،بعهمتأعمالهم ت

ألني  .تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم: الملك للذين عن يمينه

ا مريض  . عريانا فكسوتموني. كنت غريبا فآويتموني. عطشت فسقيتموني. جعت فأطعمتموني
ل يوجد جمع بين العم( 12)في اآلية (. 31-34:25 مت) "ا فأتيتم إلي  محبوس  . فزرتموني

د فن  وهذا ي  . يوجد أن أعمال اإلنسان تابعة له( 13)في اآلية وبوصايا هللا مع اإليمان بيسوع، 

 .االعتقاد البروتستانتي الذي يلغي قيمة األعمال ويقصر التبرير على اإليمان فقط
يا وصا"، بالقول يوجد ذكر للثالوث األقدس اإلله الواحد المثلث األقانيم( 13و12) تينفي اآلي    

، وهذا ي بي ن وحدة "(القدسالروح ) يقول الروح"و "(المسيح) لألموات في الرب"و(" اآلب) هللا

 .الروح القدسو (الكلمة)واالبن  اآلبالواحد المثلث األقانيم،  جوهر هللا
 :من جهة ،هيو ،أوجدت إشكالية   ،"طوبى لألموات في الرب الذين يموتون منذ اآلن"عبارة     

واألبرار الذين ن القديسوهل  :قبال  ليس لهم تطويب؟ ومن جهة أخرى واستشهدوا تواهل الذين ما

في "ترتبط مع  "منذ اآلن"أن  :واقال نيمفسرال بعض ؟ليس لهم تطويب ما زالوا يحيون مع الرب
 ،"منذ اآلن في الرب ،طوبى لألموات الذين يموتون" :أ هكذاقر  ت   عبارةال بمعنى أن هذه ،"الرب

الذين يموتون منذ "، وهؤالء اأو حالي   اتعني لحظة الموت سابق   "منذ اآلن"أن  :قال خرآ وبعض  

ماتوا في "هم قال فيي   ن واألبرار؛ ألن الشهداء والقديسيالذين ما زالوا يحيون مع الرب هم "اآلن
 كان من اأي    .إن كان موت ا بمفارقة الروح الجسد أو موت ا عن العالم ،"ماتوا عن إيمان"، أي "الرب

الذين و ،نكارهم للرب يسوعإعدم بسبب شهدوا قبال  إلى الذين است   :شير من جهةي فهو يينالمعن

خالل حياتهم  في الرب اآلن الذين يموتونإلى  :ومن جهة أخرى عن العالم؛ ماتوا قبال  في الرب
 ،(12) اآلية ي، كما ذ كر فبيسوع المسيح هميمانإمن أجل تمسكهم ب ن التجارب والضيقاتيحتملم

، وإن أدى (8) اآلية ، كما ذ كر فية اسمهم  وقبول س   ه،أي الخضوع ل ،السجود للوحش ينفضار

؛ يموتون في الرببل للذين  ،ليس لكل الذين يموتون "التطويب"بمعنى أن . همذلك إلى استشهاد
 ."في الرب حق ا"، يعني "منذ اآلن في الرب"ألن القول 
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إِذَا سَحَابَة  بَيْضَاءُ، وَعَلَى السَّحَابَةِ جَالِس  شِبْهُ ابْنِ وَ  .ثُمَّ نَظَرْتُ  -14

 .إِنْسَانٍ، لَهُ عَلَى رَأْسِهِ إِكْلِيل  مِنْ ذَهَبٍ، وَفِي يَدِهِ مِنَْْل  حَادٌّ 
 

من هذا األصحاح يعلن سفر الرؤيا عن الدينونة، وفي اآليات ( 13-1)في اآليات السابقة     

 .وجد صورتان لإلعداد للدينونةت( 20 -14)و( 11 -14)التالية 

 .، كما قيل أعاله(11)وتكتمل في اآلية  إلعداد للدينونةتبدأ الصورة األولى ل (14)من اآلية     
اآلية كما في  ، داللة على أنه نبي مثل أنبياء العهد القديم،"ثم نظرت" :يقول يوحنا( 14)في اآلية 

 المسيحر بحضور هللا اآلب في حادثة تجلي يسوع ك  ذ  ي   ، وهذه"سحابة البيضاءوإذا " :هقولو .(1)

وصوت  سحابة نيرة ظللتهمإذا " :كما يقول متى اإلنجيلي ،بطرس ويعقوب ويوحنا مع على الجبل
 السحابةوعلى " :يوحنا ثم يقول (.5:14 مت) "هذا هو ابني الحبيب: وصوت من السحابة قائال  

ابن " ."هوذا يأتي مع السحاب"(: 4:1رؤ )طابق قوله في ، قوله هذا ي"شبه ابن إنسان جلس

وحينئٍذ تنوح " :عن نفسه ، كما يقولالديان اآلتي على سحاب السماء هو يسوع المسيح ،"اإلنسان
مت )" على سحاب السماء بقوة ومجد كثير ابن اإلنسان آتي  ع قبائل األرض ويبصرون اجمي

شبه " لذا قال هنا إنه نظرفي مجد الهوته،  "إلنسانابن ا"وألن يوحنا ال يمكنه رؤية . (30:24

ثم  (.13:1رؤ )، كما ذكر في حيث مجده اإللهي من يسوع  المسيح إلى ةراشإ يف ،"ابن إنسان
أو  النصر إكليل على رأسه بمعنى ،"من ذهب له على رأسه إكليل" :شبه ابن اإلنسان عن يقول

  .شبه ابن اإلنسان لى ملوكيةفهذا يشير إ ،"من ذهب" كليلاإل وكونه .المجد

الحاصد  هي صورة صورةالهذه  ."في يده منجل حاد"شبه ابن اإلنسان  إنه نظر يوحنا يقولو    
شبه ابن  هو هنا لحاصدل والذي يملك المنجل والذاهب ،صاد ويحمل في يده منجلهالذاهب للح  

في  (ه  و  ه  ي  ) الرب ة، كما يقولفي الكتاب المقدس يشير إلى الدينونة األخير" صادالح  . "اإلنسان

ويكون كجمع . مانة لحمه تهزلل وس  ويكون في ذلك اليوم أن مجد يعقوب ي ذ  " :سفر إشعياء النبي
 :في سفر يوئيل النبي يقولكما و ،(5و4:14 إش" )الحصادين الزرع وذراعه تحصد السنابل

وأما متى أدرك " :ول يسوعقما يك وكذلك .(13:3وء ي" )لوا المنجل ألن الحصيد قد نضجرس  أ"

اقول والذي ي ،(28:4مر " )الثمر، فللوقت يرسل المنجل ألن الحصاد قد حضر والحصاد " :أيض 
 في يده" شبه ابن اإلنسانل (14)في اآلية  هنا الصورة هذه .(38:13 مت" )نقضاء العالماهو 

هي و ،"ن فمهذو حدين يخرج م سيف ماضٍ ( "11:1رؤ )في  الصورة له نفس هي ،"منجل حاد
 .ة قاطعة وبال محاباةتدينون أن داللة على

 

َ  سِ دْ قُ وَخَرَجَ ماَلَك  آخَرُ مِنَ  -15 يَصْرُخُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ   ،اسِ دَ قَ اأْل

أَرْسِلْ مِنَْْلَكَ وَاحْصُدْ، ألَنَّهُ قَدْ : إِلَى الَْْالِسِ عَلَى السَّحَابَةِ 

 .بِسَ حَصِيدُ األَرْضِ لْحَصَادِ، إِذْ قَدْ يَ اجَاءَتِ سَّاعَةُ 

فَأَلْقَى الَْْالِسُ عَلَى السَّحَابَةِ مِنَْْلَهُ عَلَى األَرْضِ، فَحُصِدَتِ  -16

 .األَرْضُ 
 

دس ق  من  وخرج مالك آخر"يوحنا  بقول الرابع يحمل الرسالة الرابعة،مالك ال( 15)في اآلية     

في  الذي" 0:بقوله دس األقداسق   ي بي ن موضع (14)اآلية وفي  ،("ἐκ τοῦ ναοῦ) األقداس
والهيكل  "دس األقداسق  "، عن مرسال  منه ل هللاالمالك خرج من ق ب   هذا أن وضحوهذا ي ،"السماء

يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على " :مالكن الع يوحنا يقولو (.2و1:11رؤ )انظر 
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الجالس "و .من حدوثهد ب   الو ممههو شيء ل ايشير إلى أن ما سيق "الصوت العظيم"". السحابة

 ثم ينادي. (14)اآلية  المذكور في في يده منجل حادالذي هو شبه ابن اإلنسان ، "على السحابة

إذ قد  ،ألنه قد جاءت ساعة الحصاد ،ل منجلك واحصدأرس  " :قائال  له شبه ابن اإلنسان المالك
 المنتهى ساعة ، يشير إلى"ألنه قد جاءت ساعة الحصاد" :قول المالك ".يبس حصيد األرض

وأما ذلك اليوم وتلك الساعة : "والتي تتوقف على مشيئته، كما يقول يسوعالتي ال يعلمها إال اآلب 

حصيد " .(32:13مر " )فال يعلم بهما أحد، وال المالئكة الذين في السماء، وال االبن، إال اآلب
 ،يبس وحان أوان حصادهالزرع الذي  حصدم لخد  ست  ي   "المنجل"و .، هو النفوس البشرية"األرض

قول  (.13:3يوء " )لوا المنجل ألن الحصيد قد نضجأرس  : "سفر يوئيل النبيكما يقول الرب في 

مل هو بصيغة األمر، إال أن هذه الصيغة هنا تح" حصدا"و" لأرس  " شبه ابن اإلنسانل هنا المالك
مؤمنيها تطلب ب نيسةالك حيث ذلك كما في القداس اإللهي، بتهال والتضرع،معنى الطلب واال

  .أمر صيغة اأيض   فيه أن هذا الطلبمع  ،«رب  ارحم يا»: قائلة مبتهلة ومتضرعة هلل

صدت فح   ،ألقى الجالس على السحابة منجله على األرضف" :يقول يوحنا( 11)في اآلية و    
ان الذي هو الدي   شبه ابن اإلنسان أن ابتهال المالك است جيب له من هذا يبي نقوله . "األرض

، كما أوضح يسوع يجمع ويحفظ الصالحينو يحصدل يملك المنجل الذي رب البيت ، إنه"الحاصد"
ث له عن ملكوت السم جمعوا أوال  وفي وقت الحصاد أقول للحصادين ا" :، بقولهوالدينونة واتافي م 

زم    (.30:13مت " )وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. قلي حر   االزوان واحزموه ح 

كما يقول يسوع في مثال  حصاد الحقول البشرية، الدينونة األخيرة، يشير إلى ،"الحصاد"و
 (.38:13مت " )صاد هو انقضاء العالموالح  " :الزارع

 

َ  سِ دْ قُ  ثُمَّ خَرَجَ ماَلَك  آخَرُ مِنَ  -17 الَّذِي فِي السَّمَاءِ، مَعَهُ  اسِ دَ قْ اأْل

 .أَيْضًا مِنَْْل  حَادٌّ 

ماَلَك  آخَرُ مِنَ الْمَذْبَحِ لَهُ سُلْطَان  عَلَى النَّارِ، وَصَرَخَ وَخَرَجَ  -18

 ً أَرْسِلْ : صُرَاخًا عَظِيمًا إِلَى الَّذِي مَعَهُ الْمِنَْْلُ الْحَادُّ، قَائاِل

 .مِنَْْلَكَ الْحَادَّ وَاقْطِفْ عَنَاقِيدَ كَرْمِ األَرْضِ، ألَنَّ عِنَبَهَا قَدْ نَضِجَ 
 

 .، كما قيل أعاله(20)اآلية  وتكتمل في إلعداد للدينونةتبدأ الصورة الثانية ل (14)من اآلية     

دس ق  من  مالك آخر وخرج" :يوحنا بقول يحمل الرسالة الخامسة، الخامس مالكال (14)في اآلية 
 عن ،(15)اآلية في الرابع  كما خرج المالكذلك ، "في السماء الذي (ἐκ τοῦ ναοῦ) األقداس

 امعه أيض  " :المالك هذا نهنا ع يوحنا قولثم ي(. 2و1:11رؤ )والهيكل انظر  اسدس األقدق  

أما  ؛له ك  ل  هو م  و ،منجلكان معه  ابن اإلنسانشبه  (11) في اآلية ؛ ألن"اأيض  "قوله  ."منجل حاد
 .الذي في السماء ابن اإلنسانليس له، بل هو م عط ى له من  المالك فإن المنجل الذي معهنا 

وخرج مالك آخر من " :يوحنا بقول السادس يحمل الرسالة السادسة، مالكال (12)اآلية  في    

حيث تصعد  ،في السماء الذي دس األقداسهو مذبح البخور الموجود داخل ق   "المذبح" ."المذبح
يقول و(. 1:11رؤ ) كر فيكما ذ  و ،(3:2رؤ ) كر فيكما ذ   صلوات القديسين مع بخور كثير

، ألنه بحسب التقليد اليهودي يوجد مالك حارس "له سلطان على النار" :لمالكا هذا نعيوحنا 

الماء والهواء  هيالفلسفية التي ترمز إلى العالم، التي  لكل عنصر من عناصر الطبيعة األربعة
 (. 4:4رؤ )، كما قيل في والتراب والنار

 :قائال   ي معه المنجل الحادالذ إلى اعظيم   اصرخ صراخ  و" :السادس مالك نع يقول يوحناثم     

 صرخ السادس مالكهنا ال ."ألن عنبها قد نضج ،أرسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم األرض
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في ألن يوحنا يقول  ؛شبه ابن إنسانوليس  المالك الخامس الذي هو الذي معه المنجل الحاد إلى

في اآلية  أما هنا ،اإلنسان الحاصد هو ابن( 11)في اآلية  ".ى المالك منجلهألق  ف"( 18)اآلية 

" الحصاد" ألن ؛"القطاف"غير  "الحصاد"و. مالك هو قطف عناقيد كرم األرضالذي سي (12)
 .موسم اآلخر منهما غير كل   موسمكما إن  ،هو قطاف العنبف" القطاف" أما هو حصاد الحنطة،

 ،"العنب قطاف"أما  ،، يشير إلى الدينونة األخيرة"الحنطة صادح"إن  (11)اآلية وكما قيل في 

لو عقلوا " :قول الربب ،في العهد القديم ذ كر وكما ،(18اآلية )كما سي ذكر في  ،فيشير إلى العقاب
ألن من جفنة سدوم جفنتهم ومن كروم عمورة عنبهم عنب سم ولهم ... لفطنوا بهذه وتأملوا آخرتهم

عليه  اهذا مكنوز عندي مختوم   أليس. خمرهم حمة الثعابين وسم األصالل القاتل. عناقيد مرارة

 ها قدعنب" التي" كرم األرض عناقيد"و (.33-28:32 تث" )لي النقمة والجزاء. في خزائني
 .وتكاملت حتى أنها بلغت إلى أعلى درجة من الشر متكاثرت آثامه ترمز إلى البشر الذين ،"نضج

 

كَرْمَ األَرْضِ، فَأَلْقَاهُ فَأَلْقَى الْماَلَكُ مِنَْْلَهُ إِلَى األَرْضِ وَقَطَفَ  -19

 .إِلَى مَعْصَرَةِ غَضَبِ هللاِ الْعَظِيمَةِ 

 وَدِيسَتِ الْمَعْصَرَةُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ، فَخَرَجَ دَم  مِنَ الْمَعْصَرَةِ حَتَّى -21

 .لُُْمِ الْخَيْلِ، مَسَافَةَ أَلْفٍ وَسِتِّمِئَةِ غَلْوَةٍ  غَ لَ بَ
 

يقول يوحنا ، (12)في اآلية  منجله ليرسل المالك الخامس على السادس مالكبعد أن صرخ     
 ،منجله إلى األرض وقطف كرم األرض المالك ىألق  ف" :المالك الخامس عن( 18)في اآلية هنا 

ة األشرار جمعالمالئكة هي التي تيشير إلى أن  قوله هذا ."فألقاه إلى معصرة غضب هللا العظيمة

ل ابن اإلنسان مالئكته فيجمعوا ي رس  " :ل يسوع في مثال الزارعوتطرحهم في نار جهنم، كما يقو
قول يوحنا  .(42و14:13مت " )ويطرحونهم في النار. من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي اإلثم

 ،"وديست المعصرة( "20)في اآلية  هقولو ،"العظيمة معصرة غضب هللا"( 18)في اآلية 

فاضت . هلموا دوسوا ألنه قد امتألت المعصرة" :بقول الريوئيل النبي، ب ى من سفروح  ست  م  
 متكاثرت آثامه الذين ألشرارليشير إلى عقاب هللا  والذي ؛(13:3يوء " )الحياض ألن شرهم كثير

" ديست" (20)يوحنا اآلية  قول. (12اآلية )" كرم األرض"بـرمز إليهم الذين ي  و في نار جهنم،
 الذي -ابن اإلنسان -هو عمل المسيح إنه و عمل إلهي،إلى أن هذا العمل هوهذا يشير  ،بالمجهول

 :إشعياء النبي في سفر يقول الرب كما ،(15:18رؤ ) "هللا يدوس معصرة خمر سخط غضب"

ن ة م  ... فدستهم بغضبي ووطئتهم بغيظي"  إش) "فديي  قد أتتألن يوم النقمة في قلبي وس 
رؤ ) في ه، كما ذ كرانتقام إلى اله، ابشدة عقفي  عدل هللا ، يشير إلى"غضب هللا" .(4و3:13

اقبهم هللا أبناء هلل سيع ، يعني أن المقاومين هلل وم ضل ي"خارج المدينة" يوحنا وقول (.20:14

 ،(14:24 ال)ل خارج المدينة نه بحسب الشريعة اليهودية كل مجرم ي قت  أل خارج المدينة المقدسة،
 .معه اللذين مدينة أورشليم هو واللصينخارج  اليهود يسوع المسيح كمجرمٍ صلب لذلك 

مسافة ألف  ،م الخيلج  بلغ ل   حتى فخرج دم من المعصرة" :(20)اآلية في  يوحنا ثم يقول    

 للمقاومين هلل وم ضل ي لعقاب الرهيبا إلى ريشي ،"فخرج دم من المعصرة": قوله. "ةو  ل  وستمائة غ  
ما  .أنا المتكلم بالبر العظيم للخالص" :قول الرببي، من سفر إشعياء النب ىوح  ست  م   و، وهأبناء هلل

فدستهم بغضبي ووطئتهم بغيظي ... قد د ست المعصرة. بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة

 ،"م الخيلج  بلغ ل  حتى " هقولو(. 3-1:13 إش" )فرش  عصيرهم على ثيابي فلطخت كل مالبسي
هذا حدث  ألن م؛40لحدث سقوط مدينة أورشليم عام منه  كون تذكرة  ي قد بل ة ،رمزي صورة   ليس

أنه في إحدى ثورات » :قد ذكر المؤرخ يوسيفوسف ،خالل المعارك بين اليهود والرومان  بالفعل
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من اليهود وألقوا جثثهم فيه  اكبير   اعدد   واالرومان قتل أن ،اليهود ضد الرومان جانب بحر الجليل

رة دمائهم، وعندما دخل الرومان بأحصنتهم فيه كانت أحمر اللون من كث هماؤ حتى أنه أصبح

كثيرون من معاصري هذا وويوحنا نفسه هو . «الخيل تسير وسط المياه الحمراء التي غمرتها
كما أن  .يعرفون المعنى المقصود فيما يكتبه يوحنا ،عايشوهوال يزالون أحياء  كانوا الذين ،الحدث

، حيث توجد كنائس ليم حتى روما، أي في كل المسكونةمن أورش أخبار هذا الحدث كانت معروفة  

هذا الحدث كي يتنبه ق راء هذا السفر، في ذلك  صورة يوحنا وقد استخدم. ي قرأ فيها سفر الرؤيا
هذا هو هدف يوحنا من . ا، إلى شدة الكربة التي ستحل على كل من ال يرجع تائب  االوقت والحق  

عن مقتل سبعة آالف من ( 13:11رؤ ) كما ذ كر في ذلك ،لهذا الحدث استخدامه هذه الصورة هنا

 .الناس
هللا سيكون على جميع  غضب يشير إلى أن، "ةو  ل  مسافة ألف وستمائة غ  " هنا قول يوحناو    

 سرائيل إلى جنوبهاإأن المسافة من شمال  ذلك ،تائبينالغير سرائيل الرافضين له وإ في الساكنين

الذين وتائبين الغير  الخطاة جميع البشر هللا سيكون على غضب أن وهذا يعني. ةو  ل  غ   1100هي 
. ستدوسهم معصرة غضب هللا اوهؤالء جميع   ، من أقصاه إلى أقصاه،في كل العالم الشهداءقتلوا 

 ةو  ل  غ   1100ومسافة  ؛امتر   201 قدم، أو حوالي 110حوالي  ، مقياس يوناني يساوي"ةو  ل  الغ  "
 .را  كيلومت 322تساوي حوالي 

 ، أي(100+1000)هو حاصل جمع  1100، الرقم ارمزي   ، "ةو  ل  مسافة ألف وستمائة غ  "عن     

 "عشرة" والرقم، عدادأكمل األ وه" ألف"الرقم  ([.1×10×10) + (10×10×10]) يساوي
، (1100)من هذا فإن في الرقم  (.4:4رؤ )، كما ذ كر في يرمز إلى الالنهاية ألنه رقم دائري

( 10) الرقم .يرمز إلى التمام والكمال الذي  (4)أقل من الرقم ألنه  ،هو رقم ناقص( 1) الرقم

ذا وه .رقم ناقص( 1)الرقم  ناقص الذي هوالرقم أنقص من ال هو( 5)والرقم  مرات،مكرر خمس 
 ،لنهايةإلى اوكامال  إال أنه لن يكون مرات  لخمس وإن كان ةايدل على أن غضب هللا على الخط

 ألنه للبشر؛ أي غضب، وذلك من محبة هللانه يكون أقل من أنقص أقل بكثير، حتى إ كونيبل س

حتى أنه بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل  العالم   هكذا أحب هللا  " :كما يقول يسوع
عن الذين يرفع هللا غضبه ل هناك فرصة  وهذا ي بين أن  (.11:3يو " )تكون له الحياة األبدية

لهذا السبب  .إذا تابوان به، ذلك ، وعن الذين ي قاومونه وي ضلوا المؤمنيغريبة   واتبعوا آلهة   هرفضو

غمر الخيل  يقل أنه لمو فقط، "م الخيلج  بلغ ل  حتى " :ن الدمع (20)اآلية في  يوحنال وقي اأيض  
 ،رقام هي رمزيةهذه األيجب االنتباه إلى أن . ترمز إلى الجماح والبعد عن هللا "الخيل"و .اكلي   

 ،الحقيقييننبياء األمثله مثل  يذكر فيه رؤياه بصور ورموز ويوحنا ،هو سفر رؤيوي الرؤيا سفرو

 .لذا ال يجب التنظير وحساب األرقام
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح الخامس عشر
 

سَبْعَةَ : ثُمَّ رَأَيْتُ آيَةً أُخْرَى فِي السَّمَاءِ، عَظِيمَةً وَعَِْيبَةً -1

غَضَبُ  تَمَ هَامَالَئِكَةٍ مَعَهُمُ السَّبْعُ الضَّرَبَاتُ األَخِيرَةُ، ألَنْ بِ

 .هللاِ
 

درك التعليم إ يجب لفهم هدف سفر الرؤيا في جميع الصور المذكورة فيه ؛التذكيرمن المهم     

 .الصور إلى تجسيم معاني الوصولرسل، وليس من الضروري الم  

ثم " :هنا قول يوحنا. هي مدخل مختصر لرؤيا يوحنا الموسعة في هذا األصحاح (1)اآلية     
 صادرة من السماء جديدةالعالمة ، أي جديدة آية يعني أنها ،"في السماء أخرى (عالمة  ) رأيت آية  

آية "والتي قيل عنها  ،(3-1:12رؤ )المذكورة في  (العالمة) هي جديدة بالنسبة لآليةو ،من هللا

سبعة ": بقوله (العالمة)يعلن هذه اآلية  ثم. غير المنظورة السماءهي  هنا "السماء" ".عظيمة
في  وردت ،"ضربات"كلمة . "بها تم غضب هللا ألن ،مالئكة معهم السبع الضربات األخيرة

. (20:8رؤ )في  هللا، كما قيل وهي من" لعنات"الحرفي  ومعناها ،"πληγὰς" اليونانيالنص 

شير إلى تمام عمل يو ؛"هللا التي من  معهم السبع لعنات األخيرة سبعة مالئكة"عني قوله هذا ي
أن غضب  إلى يشير هللا، كما ضرباتتمام، أو كمال،  إلىو ،سبعها الضرباتبسبعة الـ مالئكة هللا

قوله هذا هو كقول  .والكمال إلى التماميرمز ( 4)رقم ألن ال ؛أقصاه إلى هللا هو إلى تمامه، أي

وتشا وإن سلكتم معي بالخالف ولم" :الويينلفي سفر ا الرب لبني إسرائيل  أن تسمعوا لي أزيد اء 
 (.21:21ال " )عليكم ضربات سبعة أضعاف حسب خطاياكم

قبل  ألنها تمثل تمام العقوبات التي تقع" األخيرة"يت م  س   للمالئكةالضربات  ةالسبعوهذه     

 ."تم غضب هللا بهاألن " :لهذا يقول يوحنا ؛ى هللاعلى الخطاة الذين يتعظمون عل الدينونة األخيرة
 ألن التأديب يقود ، وليس االنتقام منهم؛هي تأديب البشر رسلين من هللاالم همة المالئكة السبعةم  ف

 :المالك الخامس قال يوحنا عن( 18)في اآلية  .لتوبة وبالتالي نوال ملكوت السماواتا إلى

: السبع الضربات، وهنا يقول عن "فألقاه إلى معصرة غضب هللا العظيمة، وقطف كرم األرض"
 "ἐτελέσθη" اليونانيفي النص  ورد ،في زمن الماضي" تم" ولهوق ."تم غضب هللا ألن بها"

وهو  ،هو ماضي نبوي ماضٍ هذا الكما سبق القول و (.4:20رؤ )في و( 4:10رؤ )في  ذ كر وقد

 وفي هذا، وكأنها وقعت وحدثت في الماضي ي شار إليها عنى أن األمور التي ستقع في المستقبلي
 السبع ضربات ال يعني أن (1)اآلية في  يوحنا لوقذا فإن ه من ؛تأكيد لألحداث ولصحة النبوات

 السبع ضرباتن هذه أل ؛يتحدث عن أمور تمت وانتهت في الماضي أن يوحنا ، بمعنىتمت هنا

 .في األصحاح التالي ستبدأ
 

 عَلَىو وَرَأَيْتُ كَبَحْرٍ مِنْ زُجَاجٍ مُخْتَلِطٍ بِنَارٍ، وَالْغَالِبِينَ عَلَى الْوَحْشِ  -2

ورَتِهِ وَعَلَى سِمَتِهِ وَعَدَدِ اسْمِهِ، وَاقِفِينَ عَلَى الْبَحْرِ الزُّجَاجِيِّ، صُ 

 .مَعَهُمْ قِيثَارَاتُ هللاِ 
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ذ كرت في  هنا هذه الصورة ."كبحر من زجاج مختلط بنار ورأيت" :يوحنا يقول( 2)في اآلية     

ن هذه الصورة إكما قيل هناك و ،"شبه البلور عرش بحر زجاجال قدام" :يوحنا بقول (1:4رؤ )

 ،داللة على قدرة هللا على رؤية ومعرفة كل شيء أنهاكما  ،عرشالحيث السماء  شير إلى نقاءت
كبحر من زجاج مختلط  كبحر" :لفقا أما هنا .أمام العرشرمز إلى الروح القدس الذي تكما 

لروح ا وه "النار" .ديةلمعمولصورة  هي ، إنهابنار امختلط   ماءهي صورة  هذه الصورة ."بنار

كما و .(4-1:2 أع)على التالميذ بشكل ألسنة نارية ( العنصرة)في يوم الخمسين  حل كما ،القدس
ولكن صور التعبير عنه  نفس الحدث أو نفس الشيء يذكر يوحنا الرؤيا سفر فيسبق القول، 

 .اومن خالله يتكلم الهوتي    ،مختلفة

ته وعدد اسمه واقفين على م  س  على صورته ووعلى الوحش  بين علىلاغال" :يقول يوحنا ثم    
ووقوف  الذي ذ كر في بداية اآلية، البحر هو نفسه ،"البحر الزجاجي" ."البحر الزجاجي

رؤ )ل في ي، كما قالمعموديةب هموتبرير ئتهموبرا تهميرمز إلى طهار على البحر "بينلاغال"

السجود لصورته وقبول ربة وانتصروا عليها بعدم ووثبتوا أمام التجالوحش  التي بها غلبوا ،(8:4
ته م   ته وعدد اسمهم  س  وصورته و الطالع من البحر، الوحشهو  الذي ،الوحش .اسمه عددو س 

، "ضد المسيح"و "المسيح الدجال"هو  ،الطالع من البحر الوحش، (14-15:13رؤ )وا في ذ كر
ة داضبشرية م قوى أخرىكل يمثل كل إمبراطرية أرضية وو "الوحش السياسي" الذي هو

ا،سواء كانت  ةتكنيسو للمسيح ا ف أو ،مادية مذهبية قوى أو بشر   اتأيدلوجي أو ية،لسفأفكار 

ا عن هللا، كما ذ كر في   (.3:13رؤ )وجودية، أو مثاليات بشرية تدعو اإلنسان إلى تأليه ذاته بعيد 
 "قيثاراتال" .لهم ليستو لهم ،هبة منه ألنها ؛"معهم قيثارات هللا" :بينلاغن الع قول يوحناي    

الذين أ شتروا  ،االمئة واألربعة واألربعون ألف  " هم نبولاغالوهؤالء  (.2:5رؤ )ومعناها ذ كر في 

 ،أن يتعلم التسبحة جديدة غيرهم لم يستطع أحد الذين ،(3:14رؤ )المذكورون في  "من األرض
  .السماءواألبرار الذين في  القديسونو هم الشهداءالذين 

 

: قَائِلِينَ  حَمَلِ الْ  ةَ يحَ بِ سْ تَ وَ مُوسَى عَبْدِ هللاِ،  ةَ يحَ بِ سْ تَ  ونَ حُ بِ سَ يُ وَهُمْ  -3

 .عَظِيمَة  وَعَِْيبَة  هِيَ أَعْمَالُكَ أَيُّهَا الرَّبُّ اإلِلهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 

ُ  عَادِلَة  وَحَق  هِيَ طُرُقُكَ يَا مَلِكَ   .مَ مَ اأْل

َ يَخَافُكَ يَا رَبُّ وَيُمَِّْدُ اسْمَكَ  مَنْ  -4 ألَنَّ  طَاهِر ، ألَنَّكَ وَحْدَكَ  .ال

جَمِيعَ األُمَمِ سَيَأْتُونَ وَيَسُْْدُونَ أَمَامَكَ، ألَنَّ أَحْكَامَكَ قَدْ 

 .أُظْهِرَتْ 
 

 تسبحة" :وفي قوله(. 8:5رؤ )ذ كر في  ،"تسبحةوهم ي سبحون " :(3)في اآلية  قول يوحنا    

يوجد بوضوح الخروج ،"موسى عبد هللا
(18)

 ،الشعب اإلسرائيلي من مصر بقيادة موسى، خروج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ حة موسى عبد هللايتسببوالكنيسة تترنم . هو أحد المواضيع الكبيرة في سفر الرؤيا ع الخروجوموضو( 18)

ألنها تذكر كيف أنها عبرت مع الرب يسوع المسيح بالمعمودية من عبودية الشيطان وأغرقته وقواته في 

 لطهارة، من العبودية إلىإلى النور، من الخطيئة إلى ا ا من الظلمةكما أن الكنيسة تسير دائم  (. الماء)البحر

 وهذا يعني أن الكنيسة ليس لها. (أورشليم السماوية)إلى أرض الميعاد  (أورشليم األرضية)الحرية، من مصر 

ا، وفي العالم توجد أشياء مخيفة ضد الكنيسة ومقاومة لها، إال أنها تسقط عن مكان في العالم ألنها سائرة دائم  

 ،ا منتصرةبخالصها وخالص مؤمنيها وستكون دائم   ير وهي ممتلئة أمال  والكنيسة تس. وعن يسارها هايمين

 .سائرين على هذا الرجاءو مبخالصه أمال   ينممتلئ أن يكونوا على المسيحيينبالتالي و
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 من سفر ستعارم، "موسى عبد هللا" :هنا وقول يوحنا". خيمة الشهادة" (5)لهذا ت ذكر في اآلية 

تسبحة "و .(31:14 خر" )ب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسىالشع فخاف" :بالقول، الخروج

 األصحاح التي ذكرت في سفر الخروج التسبحة الثانية هي ،(4و 3)في اآليتين المذكورة  "موسى
بعد عبورهم ( هللا اآلب) ه  و  ه  ي  لوبنو إسرائيل  تسابيح التي رنمها موسى التسع منوهي  ،(15)

أرنم : رنم موسى وبنو إسرائيل للرب هذه التسبيحة وقالواحينئذ " :التي هيالبحر األحمر، 

 الرب  ... رفعهأإله أبي ف. ي فأمجدههذا إله  . وقد صار خالصي. الرب قوتي ونشيدي ...للرب
... تهدم مقاوميك ك  وبكثرة عظمت  . تحطم العدو يمينك يا رب  . بالقدرة عتزة  م   يمينك يا رب  ... اسمه

رشد ت  ... عجائب اصانع  . بالتسابيح اوف  خ  م  . في القداسة اعتز   ك م  مثل   ن  م  . ا رب  ك بين اآللهة يمثل   ن  م  

يملك  الرب  ... الشعوب فيرتعدون يسمع  . هديه بقوتك إلى مسكن قدسكت  . برأفتك الشعب الذي فديته
م ل"هي " موسى تسبحة"و (.12 -1:15 خر" )إلى الدهر واألبد ا، كما" تسبحة الح   في ذ كر أيض 

كما يدل على تمام االتحاد . والم لك مساوة اآلب واالبن في المجد والكرامة وهذا يبي ن ؛(3)اآلية 

ا أم كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديدبين  ، وأن الجميع واحد في المسيح إن كانوا يهود 
 .أمميين

ال في الكنيسة األرثوذكسية تق ،"اإلله الرب أيها عظيمة وعجيبة أعمالك" عبارة ،(3) ةفي اآلي    
اإلله القادر الرب " وعبارة(. الغطاس)في عيد الظهور اإللهي  في صالة الماء الكبيرة التي ت قرأ

ل، الذي  ،لمسيحبا خاصة ،"[ὁ παντοκράτωρ "(pandokrator)]"شيء  على كل م  الح 

رؤ )كر في ذ  ول هذا الق ،"األمم ملك" يدعونه كما ،"عادلة وحق هي طرقك": فيه قولون
ن   "األمم" (.10:12رؤ )وفي ( 15:11 ل -المسيحبؤمنون ال ي هنا هم كل م  م  إن  ويضادونه، الح 

 .الروح القدسب وال اآلبب ؤمنونال ي وبالتالي ،اليهود أو وثنيون كانوا

ألنك  .وال يمجد اسمك من ال يخافك يا رب  " ،تسبيحةالكلمات  يوحناي كمل  (4)في اآلية و    
، يسوع المسيحوالطاهر هو  ."ὅσιος" اليونانيفي النص  وردت "طاهر"كلمة ". طاهروحدك 

م ل  بط1" )الذي لم يفعل خطية وال يوجد في فمه مكر" :ألنه كما يقول بطرس الرسول ،الح 

له ، وال يقال "نقي"أو " طاهر" بمعنى ὅσιος "(osios)"القديس في اليونان يقال له  (.22:2
"ἅγιος( "aghios.) ألن ألن جميع األمم سيأتون ويسجدون أمامك، " وباقي كلمات التسبيحة

الماضي، وهذا  زمن في" تر  ه  ظ  "كلمة و .هي في المستقبل" سيأتون"كلمة ". أحكامك قد ظهرت

وكأنها وقعت  ي شار إليها عنى أن األمور التي ستقع في المستقبلهو ماضي نبوي، وهو ي ماضٍ ال
أحكامه في أعماقها ستكون ظاهرة ومكشوفة في يوم الرب  أن بمعنى ،وحدثت في الماضي

ا ورعب ا لما سيصيبهم من وسيأتون ساجدين أمامه خوف  األشرر ستنكشف أعمالهم  جميعو ،العظيم

جميع " :يقولونكما  .(3 ةاآلي) "عادلة وحق هي طرقك" :التي هي كما يقول الغالبون أحكامه؛
م ل هو أ ذلك، "األمم سيأتون ويسجدون أمامك   .(3 اآلية) "ملك األمم"ن الح 

 

خَيْمَةِ الشَّهَادَةِ  قُدْسُ أَقْدَاسُ وَإِذَا قَدِ انْفَتَحَ  .ثُمَّ بَعْدَ هذَا نَظَرْتُ  -5

 .فِي السَّمَاءِ 

قُدْسِ  وَخَرَجَتِ السَّبْعَةُ الْماَلَئِكَةُ وَمَعَهُمُ السَّبْعُ الضَّرَبَاتِ مِنَ  -6

تَسَرْبِلُونَ بِكَتَّانٍ نَقِيٍّ وَبَهِيٍّ، وَمُتَمَنْطِقُونَ عِنْدَ وَهُمْ مُ  ،اأْلَقْدَاسِ 

 .صُدُورِهِمْ بِمَنَاطِقَ مِنْ ذَهَبٍ 
 

 هلل في التي كان الشعب اإلسرائليون يقدم فيها عبادته " خيمة االجتماع"هي " الشهادة خيمة"    
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النهار أمامه سحابة في  بعد خروجه من مصر وعند ترحاله يحملها معه؛ وكانت تسيرالبرية 

 ، الذي كان داخلهقداساألدس ق  وكان (. 32-35:40خر )تظلله وفي الليل تستحيل إلى عمود نار 

" قداساألدس ق  "عن . الشهادة خيمة والكهنة، جزء من الكهنة وال يدخله إال رؤساء تابوت العهد
ذا قد إو .بعد هذا نظرت ثم" :يوحنا يقول( 5)في اآلية  وهنا (.2و1:11رؤ )انظر " الهيكل"و

خيمة "ن إ (12:12رؤ )في  ذ كر وكما. "خيمة الشهادة في السماء (ὁ ναὸς) دس أقداسق  نفتح ا

 ه، وقبولهللا عليه لكم  إلى  القديم العهد في تشير ،الشعب اإلسرائيلي التي يحملها معه "الشهادة
خرجت : "يقول (1)في اآلية ، و"ماءخيمة الشهادة في الس" :فيقول يوحنا أما هنا .لم لك هللا عليه

هللا على المالئكة، وقد  لكم  يشير إلى  وهذا ؛"دس أقداس خيمة الشهادةق   من... السبعة مالئكة

 .خرجوا لتنفيذ ما أمرهم به
، هذه المالئكة "بعة مالئكة ومعهم السبع الضرباتت السوخرج" :يقول يوحنا (1)في اآلية و    

، وهذا يشير إلى مكان اذي ال يتواجد فيه سوى رؤساء الكهنة والكهنة، القداساألدس ق  خرجت من 

. التالية (4)في اآلية كما سي ذكر وكما يتبي ن هنا من ملبسهم،  أن عملها عو عمل كهنوتي إلهي
كتان ب نمتسربليوهم ": عن المالئكة هنا يقول يوحناو(. 1)ذ كرت في اآلية " السبع الضربات"

 ورؤساءهذا الملبس هو ملبس الكهنة  ،"ن عند صدورهم بمناطق من ذهبيقمتمنطو وبهي   نقي  
وكان أبيض  ،إال للتبخير ونهلم يكن يدخل الذي خيمة الشهادة قدس أقداسالذين يخدمون  ،الكهنة

 أما هنا فإن. (40و38:22 خر)و (4و3:22 خر) نعه موسى النبي كما أمره هللاصوقد  اللون

شبه ابن " ، أي زنار،ةق  ط  ن  م   هي "من ذهب ةق  ط  ن  الم  " ."من ذهب مناطقب"المالئكة متمنطقون 
وهذا داللة  (.13:1رؤ ) ذ كر في ، كماحيث مجده اإللهي من ، الذي هو يسوع المسيح"اإلنسان

فالمالئكة بهذه . التاليةفي اآلية  إلهي، والذي سي ذكر كهنوتي المالئكة هو عمل عملأن  على

  .من أجلها من ق ب ل هللالون رس  ن للمهمة التي سي  يرجوا متهيئخلى أنهم الصورة داللة ع
 

وَوَاحِد  مِنَ األَرْبَعَةِ الْحَيَوَانَاتِ أَعْطَى السَّبْعَةَ الْماَلَئِكَةِ سَبْعَةَ  -7

 .جَامَاتٍ مِنْ ذَهَبٍ، مَمْلُوَّةٍ مِنْ غَضَبِ هللاِ الْحَيِّ إِلَى أَبَدِ اآلبِدِينَ 

تِهِ، وَلَمْ يَكُنْ وَ دُخَانًا مِنْ مَْْدِ هللاِ وَمِنْ قُ  سُ اأْلَقْدَاسُ قُدْ وَامْتأَلَ  -8

حَتَّى كَمِلَتْ سَبْعُ ضَرَبَاتِ  قُدْسَ اأْلَقْدَاسَ  أَحَد  يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ 

 .السَّبْعَةِ الْماَلَئِكَةِ 
 

المالئكة سبعة السبعة أعطى  الحيواناتاألربعة  من واحدو" :يقول يوحنا (4)في اآلية و    

هي  "الجامات"و .(1:4رؤ ) خلصةالم   الخليقة تمثل "األربعة الحيوانات" ".ن ذهبجامات م  

ليست على أنها ( 2:5رؤ )كما قيل في " الجامات"وهذه . وتيهو عمل كهن" التبخير"و ،للتبخير
م في هيكل خد  ست  بل هي الجامات التي كانت ت   ،شكل المباخر ذات السالسل المعروفة لنا اليوم

داللة على نقاوتها وكونها فهذا  ،"من ذهب" وكونها .أورشليم والتي كانت على شكل الطاسة

إلى  يرمز" العدد سبعة. "إلهي أن عمل المالئكة السبعة هو عمل كهنوتي ، كما يدل علىسماوية
ة من وءممل" :سبعة جاماتن القول عالكمال، بمعنى أن دينونة هللا ستكون إلى كمالها؛ ألن يوحنا ي

متى تمت  ب النهايةااقتر إلىالعادلة، و قوله هذا إلى دينونة هللا يشيروالذي  ،"غضب هللا الحي

يشير إلى أن المالئكة السبعة لن يسكبوا الجامات إال بعد صدور األمر  ، كماالضربة السابعة
  .(8:4رؤ )ذكرت في  "هللا الحي إلى أبد اآلبدين"عبارة  .لهم اإللهي

 نأل ؛"أعطى السبعة المالئكة سبعة جامات من الحيوانات األربعة اواحد  " إن يوحنا د قالوق    

رأت أن النهاية وقد  الملكوت ةتوقعم رت ق   ،"األربعة الحيوانات" ، المتمثلة فيخلصةالم   خليقةال
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تيان لذا تشارك مع المالئكة في إ ،الضربة السابعة تأتي وهي آتية ويأتي معها الملكوت متى تمت

ترى  لنالخليقة  بمعنى أن ،من عبودية الفساد إلى حرية مجد أوالد هللا قت  ت ع  كي  ذلك .النهاية

من خالل البشر بل ستراها ،درك األحكام اإللهية كخليقةٍ ت ، أي أنها لنالملكوت
(40)

كما يقول  .
ليس . طليقة للب  خضعت الخلأ  إذ  .الخليقة يتوقع استعالن أبناء هللا ألن انتظار" :بولس الرسول

ا ست عتق من عبودية الفساد ألن الخليقة نفسها أيض  . على الرجاء. ا بل من أجل الذي أخضعهاطوع  

 (.22-18:4 رو" )إلى األبد افإننا نعلم أن الخليقة تئن وتتمخض مع  . إلى حرية مجد أوالد هللا
 ،"ا من مجد هللا ومن قوتهدخان  ( ὁ ναὸς) دس األقداسق  متأل او" :يقول يوحنا( 2)في اآلية     

 بعد أن أكمل موسى عمل خيمة االجتماعسفر الخروج، حيث ي ذكر أنه  منى ستوحهذا القول م

فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة االجتماع ألن  .غطت السحابة خيمة االجتماع ومأل الرب المسكن"
هو قدس  هنا" قداسقدس األ" .(35و34:40 خر" )السحابة حلت عليها وبهاء الرب مأل المسكن

 .(3:2رؤ )الذي فيه يوجد مذبح البخور و (5)في اآلية الذي ذ كر  ،أقداس خيمة الشهادة

"الدخان"
(41)

يشير إلى المجد اإللهي، ويرمز إلى  ،والتقليد الكهنوتي اليهودي كتاب المقدسفي ال ،
 τὸν) األقداس دسق   لم يكن أحد يقدر أن يدخلو" :هنا قولكما ي .ي مجدهحضور هللا وتجل  

ναὸν)".  سبع  كملتحتى " :يقول ثم .يشير إلى عدم إدراك الخليقة األحكام اإللهيةقوله هذا
 .ست ذكر في األصحاح التالي لمالئكة السبعةل ةسبعال ضرباتال ."ضربات المالئكة السبعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: بقول الرب للحية سبب في سقوطه وسقوط الخليقة معه،ال هي ة اإلنسان، آدم وحواء، تجاه هللائخطي إن( 40)

بالتالي و ،(14-14:3خر " )ك  ملعونة األرض بسبب... ملعونة أنت  من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية"

وبتوبة اإلنسان  .وبين الخليقة وبين هللا ،بين الخليقةو وبين هللا بينه ة اإلنسان إلى انفساخ العالقةئخطيت أد

الخليقة  تعود عالقة كما ،الخليقة ومع ،إلى ما كانت عليه قبل السقوط هللا الخطية تعود عالقته مع ورجوعه عن

 تقألن قداسة اإلنسان هي ع   ؛ويعود سالم الفردوس إلى العالم هماعود االنسجام بينوي اإلنسان ومع مع هللا

وهذا نراه في حياة القديسين الكبار الذين عادوا يتعايشون مع  .الخليقة من عبودية الفساد وعودة حياة الفردوس

نات المفترسة وتقوم فالقديس جيراسيموس الذي من األردن كان يجلس بين الحيوا ؛الفردوس كما في الخليقة

وغيرهم  ،سكي عاش مع الدببةفبخدمته، والقديسة مريم مصرية سارت فوق مياه النهر، والقديس سيرافيم سارو

 .دوا حياة ما قبل السقوطيعوي  ا االنسجام بين البشر والخليقة، دويعي  ن يالقديس ؛ ألنكثير

، أو "القاتمة (السحابة) الغيمة"بمعنى " γνόφος" ي سم ى باليونانية" ضبابال" وفي الكتاب المقدس( 41)

قال : (الملك) حينئذ قال سليمان" :كما في ذ كر في سفر أخبار األيام األول .حيث يظهر هللا ،"الدخان القاتم"

ألنكم لم تأتوا إلى جبل ": وكما يقول بولس الرسول ،(1:1أي 1) ("έν γνόφῳ) الرب إنه يسكن في الضباب

. بل قد أتيتم إلى جبل صهيون، وإلى مدينة هللا الحي ...(γνόφῳ) وإلى ضباب ملموس مضطرم بالنار،

 نور هللا ، ألنحيث تكون السحابة والنار هناك يظهر مجد هللاف قيل،مما . (22-12:12عب " )أورشليم السماوية

يفهم  أن يمكنه ال سانألن اإلن ه؛االقتراب منأو  ل إليهوصالويستطيع اإلنسان  هذا النور ال أن إاليسكن النور، و

اآلباء  .هو ظلمة فاهلل بالنسبة لإلنسان، إلهية بقدر ما يتحمل ومضات له من إال ما يظهره هللا كه ادروال أن إ هللا

عندهم الهوت عن  القديسون أمثال القديس غريغوريوس النصصي والقديس غريغوريوس األريوباغي

الالهوت عن الضباب  هذاو. قاتممعناها " نج  د  "، كلمة "θεός γνόφος" اليونانية، ب"نج  الضباب اإللهي الد  "

هللا غير »: صف هللا بالقوله يوفيويتكلم عن هللا بطريقة سلبية،  ، ألنه"الالهوت التنزيهي" ، ي طلق عليهاإللهي

 ،اءوالفد وألن الثالوث األقدس والتجسد اإللهي. «دراك، غير مقترب إليهك، غير قابل لإلدر  م   غير معروف،

 ،إيجابيةٍ  ر بطريقةٍ فس  أي منهم ال يمكن أن ي  و ،من البشر دراكهاإمن األمور اإليمانية المتعلقة باهلل والتي ال يمكن 

القداس في . "سر الفداء"و "سر التجسد اإللهي"و "سر الثالوث األقدس"لذا تطلق الكنيسة على كل من الثالثة، 

ألنك أنت اإلله غير » :يصلي األسقف قائال   ،الثالوث األقدس عد ذكرب( األنافورا)اإللهي عند الكالم الجوهري 

وهذا الالهوت التنزيهي في وصف هللا هو . «الموصوف، الذي ال تحده العقول، غير المنظور، غير المدرك

 .صورة للضباب اإللهي
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح السادس عشر
 

قَـائِالً لِلسَّـبْعَةِ  قُـدْسِ اأْلَقْـدَاسِ وَسَمِعْتُ صَـوْتًا عَظِيمًـا مِـنَ -1

 .امَاتِ غَضَبِ هللاِ عَلَى األَرْضِامْضُوا وَاسْكُبُوا جَ: الْمَالَئِكَةِ
 

بعد فهو  خاصة عنده رؤية نبويةن يوحنا وأل ؛العهد القديم كثيرة في هذا األصحاح يوجد صور    
يعيد والدتها  ويعيد صياغتها، بمعنى أدق من العهد القديم معروفة   اأخذ صور  يمعاينته للرؤى 

سفر الرؤيا في جميع الصور المذكورة فيه  وكما سبق القول، لفهم هدف .بصيغة وروح مسيحية

 .الصور هذه إلى تجسيم معاني الوصولل، وليس رس  ك التعليم الم  ادريجب إ
للمالئكة  (τὸν ναὸν) دس األقداسق  من  اعظيم   اوسمعت صوت  " :يقول يوحنا (1)في اآلية     

 اآلب هللا الصوت هو صوتهذا  ".واسكبوا جامات غضب هللا على األرض مضواا :السبعة

 هللا ألن كما. "خادم هللا"، أو"م رسل"معناه " مالك"ألن اسم  ؛يتمموا ما قاله لهمأن  اآلمر المالئكة
 :ن الناسع( 8)اآلية قول يوحنا في ويتضح هذا من  ،هذه الضرباتهو الذي له سلطان على 

 دس أقداسق  نا هو ه" قداساألدس ق  " ."الذي له سلطان على هذه الضرباتعلى اسم هللا جدفوا و"

 (.5:15رؤ )خيمة الشهادة المذكور في 
 

فَمَضَى األَوَّلُ وَسَكَبَ جَامَهُ عَلَى األَرْضِ، فَحَدَثَتْ دَمَامِلُ خَبِيثَة   -2

هِمْ سِمَةُ الْوَحْشِ وَالَّذِينَ يَسُْْدُونَ عَلَيْ وَرَدِيَّة  عَلَى النَّاسِ الَّذِينَ 

 .لِصُورَتِهِ 

. الْماَلَكُ الثَّانِي جَامَهُ عَلَى الْبَحْرِ، فَصَارَ دَمًا كَدَمِ مَيِّتٍ ثُمَّ سَكَبَ  -3

 .وَكُلُّ نَفْسٍ حَيَّةٍ مَاتَتْ فِي الْبَحْرِ 
 

جامه  وسكب فمضى األول" :ى، بقول يوحنااألول الجام األول ومعه الضربة (2)في اآلية     

، قد تعني "األرض"و ".ἐξέχεεν" اليونانيفي النص  تورد" سكب"كلمة  ".على األرض

فحدثت " :ثم يقول يوحنا .(11:13رؤ )الثاني الطالع من األرض  المكان الذي يملك فيه الوحش
ي ة ةخبيثدمامل  د  هذه ، "الذين يسجدون لصورته وفي ة الوحشم  الناس الذين عليهم س  على  ور 

-2:8 خر)المصريين  من الضربات العشر التي ضرب بها هللاضربة السادسة ال ماثلت   الضربة

الذين يسجدون وة تم  الذين عليهم س  و وحشال (.4:2رؤ )ر بضربة البوق األول ك  ت ذ  كما ، (11
الذي  ،"الوحش السياسي"هو الطالع من البحر  الوحش هوو ،(13:11رؤ )ذ كروا في  لصورته

 أخرىقوى الذي يمثل كل إمبراطرية أرضية وكل و ،"ضد المسيح"و" المسيح الدجال"هو 

ا أو سواء كانت ،لكنيسةول ة للمسيحداضبشرية م  (.3:13رؤ )أخرى، كما ذ كر في  قوىأي  بشر 
جامه  المالك الثاني  سكبثم "ة، بقول يوحنا الثاني ومعه الضربة الثانيالجام  (3)في اآلية و    

التي  شرمن الضربات الع ضربة األولىال هذه الضربة تطابق ."كدم ميت اصار دم  ف ،على البحر
 .(8و 2:2رؤ ) ر بضربة البوق الثاني فيك  ت ذ  كما  ،(21-14:4 خر)المصريين  ضرب بها هللا

لعالم المضطرب، كما قيل يشير إلى او ،، قد يعني المكان الذي خرج منه الوحش البحري"البحر"

 (.1:13رؤ )في 
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عَلَى يَنَابِيعِ الْمِيَاهِ، ثُمَّ سَكَبَ الْماَلَكُ الثَّالِثُ جَامَهُ عَلَى األَنْهَارِ وَ  -4

 .فَصَارَتْ دَمًا

، الْكَائِنُ وَالَّذِي كَانَ  ،عَادِل  أَنْتَ : وَسَمِعْتُ ماَلَكَ الْمِيَاهِ يَقُولُ  -5

 .حَكَمْتَ هكَذَا اذَ لِ  الطَاهِرُ، 

ألَنَّهُمْ . واوا دَمَ قِدِّيسِينَ وَأَنْبِيَاءَ، فَأَعْطَيْتَهُمْ دَمًا لِيَشْرَبُ بُ ألَنَّهُمْ سَكُ  -6

 .مُسْتَحِقُّونَ 

7-  ً نَعَمْ أَيُّهَا الرَّبُّ اإلِلهُ الْقَادِرُ عَلَى : وَسَمِعْتُ آخَرَ مِنَ الْمَذْبَحِ قَائاِل

 .حَق  وَعَادِلَة  هِيَ أَحْكَامُكَ  .كُلِّ شَيْءٍ 
 

لث جامه الثا المالك سكبثم " :ة، بقول يوحناالثالث ومعه الضربة الثالثالجام  (4)في اآلية و    

 ألنها (3اآلية )ة الثاني مثل الضربة ةهذه الضرب ."اصارت دم  ف ،ينابيع المياه على األنهار وعلى
 خر)المصريين  التي ضرب بها هللا من الضربات العشر ضربة األولىالماثل ت  و .على المياه

إال أنه  ،(10:2رؤ ) في لثالثر بضربة البوق اك  ت ذ  كما . حيث تحول نهر النيل إلى دم ،(20:4

 اتكون أيض   ربماهذه الصورة  .، قد تعني مصدر الحياة"المياه" .ا  هناك صار ثلث ينابيع المياه دم  
رؤ ) أصبح بحر الجليل بلون الدم، كما ذ كر في نالرومان ضد اليهود حيب وأتت من حر قد  

20:14.) 

 مالكوهذا  ،"مالك المياه" هو هنا المتكلم ."وسمعت مالك المياه"يقول يوحنا ( 5)في اآلية و    
بحسب التقليد اليهودي يوجد مالك حارس لكل عنصر من عناصر  ألنه ،(12:14رؤ )في ذ كر 

عادل " :ال  ائقمالك  هذا وقد سمع يوحنا .الماء والهواء والتراب والنار ،الفلسفية الطبيعة األربعة

القادر على كل  أيها الرب"ذ كر  (2:4رؤ )في  ".(ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν) الكائن والذي كان ،أنت
الذي و" ي ذكر لمف ، أما هناه إلى هللا اآلبموج   ، وكان"الذي يأتين والكائن والذي كا ، اإللهشيء

أيها "القول  .(14:11رؤ )ذ كر في  كما، أتى للمحاكمة وليس سوف يأتي اآلب ألن هللا ؛"يأتي

 الطاهر،" :هنا المالك ثم يقول .(4)ي اآلية فعن هللا اآلب ذ كر هنا " القادر على كل شيء الرب
رؤ ) في تذ كر ،"ὁ ὅσιος" اليونانيالنص في وردت  ،"الطاهر" كلمة ."لذا حكمت هكذا

م ل تشير هناك وكانت( 4:15 ن بي  وهذه ي   أما هنا فهي تشير إلى هللا اآلب، -المسيح -إلى الح 

يشير إلى  "لذا حكمت هكذا" وقوله .لآلب -([اللوغس( ὁ λόγος]) الكلمة -مساواة المسيح
 (.22-2)التي ست ذكر في اآليات الضربات و( 4 -2)الضربات المذكورة في اآليات 

 ."ا ليشربوافأعطيتهم دم   ،نهم سكبوا دم قديسين وأنبياءأل" :مالك المياه يقول (1)في اآلية     

 الذين يسجدون لصورتههذه على الذين عليهم سمة الوحش و ب أحكام هللابين سبي   قوله هذا
وهو بالجمع؛ ، "ἐξέχεαν" اليونانيالنص في  ورد "سكبوا" الفعل. (2) اآلية المذكورون في

(. 4و3و2)الذي ذ كر في اآليات  ، وهو نفس الفعل"ἐξέχεεν"باليونانية  ،"سكب" همفردو

 :وقوله. وأنبياء قديسين ، يعني قتلوا"سكبوا دم قديسين وأنبياء" :فقوله رمز إلى الموت،ي، "الدم"
وهذا القول  .استحقاق ا لهم بمثل ما فعلوه بالموت حكم عليهم هللا أن يعني ،"ا ليشربوافأعطيتهم دم  "

هو أنه يدين البشر بالدينونة التي ي دينون بها " عدل هللا"و" غضب هللا"يؤكد ما قيل في أن 

 .غيرهم
الذي سمعه يوحنا من " اآلخر" ."حوسمعت آخر من المذب" :(4)يقول يوحنا في اآلية ثم     

" المذبح"ألن  ؛القديسونو الشهداء هم ، بل(2)اآلية  ألنه سي ذكر في المالك الرابعهو  ليس المذبح

 تلوا من أجل كلمة هللا ومن أجل الشهادة التي عندهمهو مذبح البخور الذي تحته نفوس الذين ق  
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أيها الرب اإلله القادر على كل  نعم" :لينقائ هنا وقد سمعهم يوحنا (.8:1رؤ ) المذكورين في

م ل موسى سبيحةت فيقولهم هذا ذ كر  ،"حق وعادلة هي أحكامك .شيء  ،عبد هللا وتسبحة الح 

، وكان (3:15رؤ ) "حق وعادلة هي أحكامك .أيها الرب اإلله القادر على كل شيء" :بالقول
ل، أما هنا فهو موجه لآلب م  ، أي حق  ا، هم يؤكدون على ما "نعم: "قولهموب .موجه لآلب والح 

لذين على اهذه الضربات  بإنزال الذي أمر مالئكته هم يسبحون هللاهذا  همقولكما أنهم ب .هولاق

حتى متى أيها " هملطلب من هللا في هذه الضربات إجابة   نيرو نهمأل، لهم هفي عقاب ءهمسفكوا دما
 .(10:1رؤ ) "تقضي تعاقب لدمائنا السيد القدوس والحق ال

 

ثُمَّ سَكَبَ الْماَلَكُ الرَّابعُ جَامَهُ عَلَى الشَّمْسِ، فَأُعْطِيَتْ أَنْ تُحْرِقَ  -8

 .النَّاسَ بِنَارٍ 

فَاحْتَرَقَ النَّاسُ احْتِرَاقًا عَظِيمًا، وَجَدَّفُوا عَلَى اسْمِ هللاِ الَّذِي لَهُ  -9

 .لِيُعْطُوهُ مَْْدًا سُلْطَان  عَلَى هذِهِ الضَّرَبَاتِ، وَلَمْ يَتُوبُوا
 

 المالك ثم سكب" :، بقول يوحناعلى الشمس ةالرابع ومعه الضربة الرابعالجام  (2)في اآلية     
التي ضرب  من الضربات العشر الضربة التاسعة ماثلت   هذه الضربة". الرابع جامه على الشمس

رؤ )بة البوق الرابع بضر رك  ذ  ت  كما  .(23-21:10 خر) الشمسظالم بإن يهللا بها المصري

، وهذه "بنار حرق الناسأن ت   عطيتأ  ف" :يقول يوحنا بعد ضرب الشمسفهنا  غير أن ،(12:2
الضربات السابقة  ."ولم يتوبوا: "؛ ألن يوحنا يقول هناك(8)اآلية  ن منكما يتبي  صورة رمزية 

 .ةهي على السماء المنظورفهذه الضربة  هنا أما ،كانت على األرض وما عليها

 هذهل في اآلية السابقة يوكما ق ".اعظيم   احتراق  افاحترق الناس " :يقول يوحنا( 8)في اآلية     
الذي له على اسم هللا جدفوا و" :هنا ما قال يوحنال   احرفي   حدث ألنه إن كان هذا  ؛صورة رمزية

 نعبقوله  (1:13رؤ )في  كر، ذ  "على اسم هللا فواجد  " :ه هناقولو ."سلطان على هذه الضربات

 على اسم"التجديف  إن قيل هناك وكما ،"على اسمه اف  جد  م   ...فاه فتح" :الطالع من البحر الوحش
 قولي ثم .ألن االسم يشير إلى الشخص ومعرفته هلل نفسه؛ اإنكار   هللا، وهذا ي إنكار اسم، يعن"هللا

ا ولم يتوبوا" :هنا هنا يوجد  .تتجلى في تمجيد الرب اإلله هذه توبتهم ي بي ن إن ، وهذا"لي عطوه مجد 
ا للتوبة، وذلك من محبة هللا ورحمته فاهلل ال يعاقب لالنتقام بل للتأديب طلب   ،الالهوت الحقيقي

، لي شاركوا في ما ليس عن اضطرارمنه  ألن هللا خلق البشر محبة   الذين خلقهم؛ وعدله تجاه البشر

 .خلق
 

مِسُ جَامَهُ عَلَى عَرْشِ الْوَحْشِ، فَصَارَتْ الخَا الْماَلَكُ  ثُمَّ سَكَبَ  -11

 .وَكَانُوا يَعَضُّونَ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ مِنَ الْوَجَعِ . مَمْلَكَتُهُ مُظْلِمَةً 

وَجَدَّفُوا عَلَى إِلهِ السَّمَاءِ مِنْ أَوْجَاعِهِمْ وَمِنْ قُرُوحِهِمْ، وَلَمْ  -11

 .يَتُوبُوا عَنْ أَعْمَالِهِمْ 
 

الخامس  المالك سكب ثم" :بقول يوحنا ة،الخامس ومعه الضربة الخامسالجام  (10)ية في اآل    

من  الضربة التاسعة ماثلت   هذه الضربة". صارت مملكته مظلمة  ، فجامه على عرش الوحش
، (23-21:10 خر)على األرض  دامسالظالم بالن يالتي هللا ضرب بها المصري الضربات العشر

يمثل والطالع من البحر،  الوحش هو "الوحش" (.3-1:8 رؤ)ق الخامس كر بضربة البوت ذ  كما 

ة داضبشرية م قوى أخرىكل إمبراطرية أرضية وكل  ، هي"مملكته"و .اإلمبراطور الروماني
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ا أو سواء كانت، لكنيسةول للمسيح هذه الصورة (. 3:13رؤ )كما ذ كر في  أخرى، قوىأي  بشر 

اإلمبراطورية  ،مملكتهعلى و اإلمبراطور الروماني ىعقاب مباشر من هللا عل صورة هيهنا 

الوحش  دبية علىاألروحية والظلمة الهي  ،هنا "الظلمة"و .روماوعاصمتها  وعرشها الرومانية
. (4:13رؤ " )من هو مثل الوحش ومن يستطيع أن يحاربه" :القائلينوتباعه الذين يملك عليهم أو

 .العقاب شدة يشير إلى ،"هم من الوجعيعضون على ألسنت كانوا" :وقول يوحنا هنا

بقوله  (1:13رؤ )في  كرذ   قوله هذا". فوا على إله السماءجد  و" :قول يوحناي (11)في اآلية و    
على  التجديف"ن هناك إ وكما قيل ،"فاه بالتجديف على هللا فتح": الطالع من البحر الوحش عن

 هنا سبب تجديفهم، يوحنابي ن ي  ثم  .م نحوه بالسوءو إنكاره، أو الكالهو التطاول على هللا، أ" هللا

شدة من  لبشرا الضيق على في أكثر أوقات أنه وضحيوهذا  ،"من أوجاعهم ومن قروحهم" :هقولب
في  هو ،"لم يتوبوا"قوله ". لم يتوبوا عن أعمالهمو" :يقول كما .أأسو الناس صبحاإللهي يعقاب ال

 ي شار إليها عنى أن األمور التي ستقع في المستقبلي ،بوين ماضي هو ماضٍ ال هذاو، زمن الماضي

حال البشر  هو بمعنى أن هذا ،(1:15رؤ )، كما سبق وقيل في وكأنها وقعت وحدثت في الماضي
ليحثهم على التوبة ازدادوا  األشرار هللا كلما عاقب وفي المستقبل؛ ألنهفي الماضي وفي الحاضر 

ا بعدم توبتهم، بل يلومون هللا على ما أصابهم وال يلومون أنفسهم على أعمالهم  إنهم حتى عناد 
 .الشريرة

 

السَّادِسُ جَامَهُ عَلَى النَّهْرِ الْكَبِيرِ الْفُرَاتِ، الْماَلَكُ  ثُمَّ سَكَبَ  -12

فَنَشِفَ مَاؤُهُ لِكَيْ يُعَدَّ طَرِيقُ الْمُلُوكِ الَّذِينَ مِنْ مَشْرِقِ 

 .الشَّمْسِ 
 

 ،عن عقاب بابل( 12و14)ي مقدمة وتمهيد لما سيذكره يوحنا في اإلصحاحين ه( 12)اآلية     
بقول  ة،السادس ومعه الضربة السادس الجام (12)في اآلية . رومالمدينة  التي ترمز روحي  ا 

الضربة  ماثلت  هذه الضربة  ".السادس جامه على النهر الكبير الفرات المالك ثم سكب" :يوحنا

 (13)في اآلية  ألنه ؛(28-24:4 خر)ن ييالتي ضرب بها هللا المصر العشرمن الضربات  الثانية
صورة نهر الفرات هي (. 14:8رؤ )بضربة البوق السادس  رك  صورة الضفادع، كما ت ذ   ت وجد

  .(14:8رؤ )، كما قيل في صورة عدو جبار آتٍ إلى الحرب
د  ه لماؤ   نشفف" :نهر الفراتعن  ثم يقول يوحنا     طريق الملوك الذين من مشرق  كي ي ع 

التي ستقوم و ،وسلطانه "ضد المسيح"إلى جفاف مملكة  اوأدبي    اهذا يشير روحي   قوله ". الشمس

ألن المسيح  ؛ي ترمز إلى المدينة المعاندة هللالت ،على نهر الفرات حيث موضع مدينة بابل اروحي   
 ،ع نفسه لعبادة األوثانبيب الذي سقط بط دانمن س   ،الدجال سيأتي من المشرق على نهر الفرات

"الملوك الذين من مشرق الشمس" (.2 -5:4رؤ ) ذ كر في كما
(42)

ه هذا بسماح منو ،هم ضد هللا 

 الفارسيكورش بالملك هذه الصورة هنا ت ذ كر  .ن قدرته على هؤالء الملوك ومدى ضعفهمبي  لي  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن ورد ذكرهم فيالذلجوج اجوج وما ، هممن العهد القديم ،"الذين من مشرق الشمس الملوك"عن هؤالء ( 42)

كان الرعب ، اطورية الرومانية زمن كتابة سفر الرؤيامن تاريخ اإلمبرو(. 4-1:38 حز)حزقيال النبي  سفر

ا يأتي . ن العربياألتراك واإلسماعلي، ن، الفرس، الغوط، التتريالسكيثي :لكامحيث م الشرقية هامن حدود دائم 

لهذا بنيت مدينة أنطاكية  ،لبعدها وتراميها ووجود أعداء اإلمبراطورية خلفها وهذه الحدود الشرقية لم تكن آمنة  

صد الزحف اآلتي من ل ناحية العربية ي شرق اإلمبراطورية لتكون آخر مدينة حصينة على الحدود الشرقيةف

يقيم فيها عندما توجد وكان يأتي إليها  الروماني حتى أن اإلمبراطور .حماية التجارة اآلتية من الشرقلو هاتجاه

 =هما مدينة أديسا  ان كبيرتان مهمتانيكما كان هناك في شرق اإلمبراطورية مدينتان أخر. حروب في الشرق
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ل ذلك النهر من مجراه الذي في وسط بابل إلى مجرى آخر فنشف ماء مجراه الذي وجنوده  حو 

 .فيها فمر فيها هو وجيشه وأخذ المدينة والمملكة

 أن هذا يشير إلىقيل هناك ، و"رس أبيض والراكب عليه معه قوسف  "كر ذ  ( 2:1رؤ )في     
اللباس األبيض النبالين المشهورين اآلتين من  يعداء اإلمبراطورية الرومانية ذوأ السكيثيين

التي عاصمتها  ،هنا مرة أخرى الشرق سوف ي فتح ويأتي أعداء اإلمبراطورية الرومانية .الشرق

 .(10)في اآلية  الذي ذ كر "عرش الوحش"حيث  مدينة روما
 

وَمِنْ فَمِ النَّبِيِّ الْكَذَّابِ،  فَمِ الْوَحْشِ  نِّينِ وَمِنْ وَرَأَيْتُ مِنْ فَمِ التِّ  -13

 .وَاحٍ نَِْسَةٍ شِبْهَ ضَفَادِعَ ثاَلَثَةَ أَرْ 

فَإِنَّهُمْ أَرْوَاحُ شَيَاطِينَ صَانِعَة  آيَاتٍ، تَخْرُجُ عَلَى مُلُوكِ كُلِّ  -14

الْقَادِرِ عَلَى الْمَسْكُونَةِ، لِتَْْمَعَهُمْ لِقِتَالِ ذلِكَ الْيَوْمِ الْعَظِيمِ للهِ 

 .كُلِّ شَيْءٍ 
 

في ". ابورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذ" :يقول يوحنا( 13)في اآلية     

، وهو "التنين: "األولىقوى الشيطانية المقاومة للمسيح والمؤمنين به،  جمعت الثالثهذه اآلية ت

ضد " والذي ه "المسيح الدجال"هو و الوحش البحري،: الثانيةو (.3:12رؤ ) "ناط  ي  الش  "
 والذي ه "النبي الكذاب"هووي، ر  الوحش الب   :الثالثةو(. 1:13رؤ ) "الوحش السياسي"و "المسيح

ثالثة أرواح  ...ورأيت" :هنا ثم يقول يوحنا(. 11:13رؤ ) "الوحش الروحي"و "المسيح الكذاب"

ئنات نجسة وال ت ؤكل، ألنها بحسب في العهد القديم هي كا" الضفادع". "نجسة شبه الضفادع
ال )الشريعة اليهودية من دبيب المياه وتعيش في طين األنهار وليس لها زعانف وال حراشف 

في " الضفادع"كما أن (. 42:11ال )تمشي على بطنها ولها أربعة أرجل أنها ، و(10:11

ر مقدسة، وهذه اآللهة ب  عت  ، وفي األساطير الفرعونية ت  "اإلله أهريمان"األساطير الفارسية تمثل 
أصوات نقنقة عالية " الضفادع"وكذلك كما ألن . الغريبة هي ضد هللا وضد كل من يؤمن به

ن  هم ضد هللا ومسيحه هي م   اومقلقة، هكذا أيض     .قلقة ألفكار البشر تجاه هللاشة وم  و  ش  أقوال كل م 
ذلك أنه كما أن الضفادع ". صانعة آيات أنهم أرواح شياطينف" :هقولي عرفهم ب( 14)وفي اآلية     

 اتتلون بلون الطبيعة المحيطة بها للخداع والتخفي، كذلك هذه األرواح الشيطانية الثالثة أيض  

عوهم تتلون أمام البشر بخداع مستخدمين آيات ومعجزات شيطانية ليضلوا الناس ويخدعونهم ليتب
سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات ألنه " :كما يقول يسوع المسيح .ويبتعدوا عن هللا

 .(24:24مت " )اعظيمة وعجائب، حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيض  

عهم لقتال ذلك اليوم العظيم لتجم ،تخرج على ملوك كل المسكونة" :هنا عنها يوحنا ثم يقول    
 βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης" اليونانيوردت في النص " ملوك كل المسكونة" عبارة ،"هلل

ὅλης"،  م لملوك ال هؤالء غويت  وذلك بأن وهذا يكون  ،(14:14رؤ ) في كما سي ذكر ،لقتال الح 

 أنا أغويه": ذلك كما يقول الروح النجس للرب .نجسة كاذبة شياطين ألنها أرواح لهم؛ بخداعها
وفي  (.22و21:22مل 1" )أكون روح كذب في أفواه جميع أنبيائه(... على الحرب خآبأل)

قامت " :، بقول المرنمتوجد نفس الصورة الثاني المسحاني، الذي يشير إلى المسيح، رومزمال

 :هنا قول يوحناو(. 2:2مز " )ا على الرب وعلى مسيحهملوك األرض واجتمعت الرؤساء جميع  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرومانية ا لإلمبراطوريةوهذه المدن كانت مهمة جد   ناحية اإلمبراطورية الفارسية، بينيومدينة نص( الرها)

 .لها كسياج حامٍ 
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 τῆς ἡμέρας τῆς μεγάλης τοῦ"ورد في النص اليوناني ،"اليوم العظيم هللفي ذلك "

θεοῦ" ه  و  ه  ي   يوم الذي هو "يوم هللا العظيم"، بمعنى
(43)

هو يوم و، (14:1رؤ ) كما ذ كر في 

 "خرويأ  "كلمة  .(11)التي ست ذكر في اآلية  "وند  ج  م  ر  ه  " العظيمة أخروي حيث تكون الحرب
ي وبمصير وتعني ما هو متعلق بالعالم اآلت ،(إسخاتولوجي) "εσχατολογική"باليونانية 

 .(4)في اآلية  ذ كر ،"القادر على كل شيء" :عن هللا هقولو .دخلنظر المااإلنسان ما بعد الموت، 
 

َ يَمْشِيَ  .هَا أَنَا آتِي كَلِصٍّ  -15 طُوبَى لِمَنْ يَسْهَرُ وَيَحْفَظُ ثِيَابَهُ لِئاَل

 .تَهُ رَ وْ عُرْيَانًا فَيَرَوْا عَ 
 

نجد له صدى في  قوله هذا المتكلم عن نفسه؛المسيح  هو ،"يآت ها أنا" :لقائال (15)في اآلية     
م ل، هنا ،وهذا القول للمسيح ."اأنا آتي سريع  " :بقوله ،(20:22رؤ ) فيه  "كلص يها أنا آت" :الح 

كره هو نفس تحذيره الذي ذو ،(14 اآلية) "اليوم العظيم هلل"ي ي هتال ،للدينونة نه آتٍ تحذير أل

. ألنكم ال تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم اسهروا إذ  ا" :بقوله ،ة متىبإيضاح أكثر في بشار
لذلك . بنق  واعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق  لسهر ولم يدع بيته ي  

 هقولو(. 44-43:24مت " )سانمستعدين ألنه في ساعة ال تظنون يأتي ابن اإلن اكونوا أنتم أيض  

أعماله وإيمانه الحق  احافظ   متيقظ ا، فيه ثناء على من يكون "هر ويحفظ ثيابهطوبى لمن يس" :هنا
بقوله لجماعة ( 12:3رؤ )في  ذ كر ،"فيروا عورته الئال يمشي عريان  " :هقولو. المرضية لربه

نه في يوم الدينونة سيقف ، وكما قيل هناك ذلك إ"فال يظهر خزي عريتك" :كنيسة الالودكيين

 .مام جميع مالئكته وأمام جميع البشرأ  وتفتح المصاحف وتنشر أعمالهم عالنية  الجميع أمام هللا
 .صورة روحية للمعمودية :الثانيةو .صورة االستعداد :األولى ،وجد صورتانفي هذه اآلية ت    

وبعد خروجه  ،لمعموديةاس في مياه يغطللت استعداد  ا اعريان   يكون ةمعموديالمتقدم إلى الأن ذلك 

يسوع المسيح يوجه  هاتين الصورتين من. للطهارة اأبيض رمز   اه المعمودية ي لبس لباس  من ميا
على استعداد وتوقع للدينونة في كل لحظة من  وان أن يكونيدن المعم  يجميع المؤمنإلى  اتحذير  

 ، أي طهارة أجسادهم ونفوسهم وال يفقدونهايتهمدوحياتهم، وهذا بأن يحفظوا طهارة ثياب معم

طوبى لمن . كلص يها أنا آت" :هنا القائل المسيح آخذين بجدية إيمانية تحذير خزيهم، فيظهر
 :في بشارة لوقا :ليقوه كما ه إلى كل إنسان في كل مكان زمان، ألنموج   تحذيرال وهذا ."يسهر

 .(20:14 لو) "ال يأتي بمراقبة ملكوت هللا"
 

 .ى بِالْعِبْرَانِيَّةِ هَرْمََْدُّونَ فََْمَعَهُمْ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُدْعَ  -16
 

: نجسةالرواح األ عن قولي (14)اآلية  فييوحنا  ؛ ألنتعتبر جملة اعتراضية( 15)اآلية     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليرتعد جميع سكان األرض" :الرب في  سفر يوئيل قولب هو يوم الدينونة، في العهد القديم "ه  و  ه  ي  يوم ( "43)
إن عسكره كثير . الرب يعطي صوته أمام جيشه": وكذلك بقوله ،(1:2يوء " )قادم ألنه قريب ألن يوم الرب

في سفر  وبقول الرب .(11:2يوء " )ا فمن يطيقهيوم الرب عظيم ومخوف جد   فإن صانع قوله قوي ألن. اجد  

في  وبقول الرب ،(12:5عا " )هو ظالم ال نور .ويل للذين يشتهون يوم الرب لماذا لكم يوم الرب" :عاموس

ا ب .(20:5عا " )وقتام وال نور له. أليس يوم الرب ظالم ال نور": سفر صفنيا الكل عن ا انزع نزع  " :هقولوأيض 

قطع من إوأمد يدي على يهوذا وعلى كل سكان أورشليم و... وجه األرض يقول الرب أنزع اإلنسان والحيوان

. ، مع الكهنة(اآلله الوثنية عجول بيت آون) اسم الكماريم، (إله وثني للكنعانيين)هذا المكان بقية البعل 

 =(. إله وثني للعمونيين) لرب، والحالفين بملكوموالساجدين على السطوح لجند السماء، والساجدين الحالفين با
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 (11)اآلية  ، وهنا في"لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم هلل ،تخرج على ملوك كل المسكونة"

، يشير إلى "فجمعهم" :هقول. "وند  ج  م  ر  دعى بالعبرانية ه  الموضع الذي ي  فجمعهم في : "قولي

دعى ي  " :يوحناوقد قال ". ملوك كل المسكونة"ع ، الذي جم"انط  ي  الش  "هو  ، الذي"التنين"
"وند  ج  م  ر  ه  " ألن االسم ؛"وند  ج  م  ر  ه   بالعبرانية

(44)
-Hr)" "מגדון-הר" العبرية الكلمة أتى من 

Megeddo) (11:12 زك)  מגדון-עיר" أو أتى من الكلمة العبرية ؛"ود  ج  جبل م  "التي تعني" 

(Ar-Megeddo )مدينة تقع وسط سهل على تل هذه الو ،(21:12يش ) "ود   ج  مدينة م  " التي تعني
ل في أواسط فلسطينبجبل الك   م  بعض األنبياء أن حرب إسرائيل كانت  ، ي ذكرفي العهد القديم .ر 

لهذا فإن  ؛"ود  ج  سهل م  "وبعض آخر يذكرون أن حرب إسرائيل كانت في  ،"ود  ج  جبل م  "على 

 .يهو موضع رمز "وند  ج  م  ر  ه  " الموضع
 دعىالذي ي   موضعال"في ( 11)اآلية من و، "قتال ذلك اليوم العظيم"( 14)من اآلية      

هذه  ألنو .صورة لمعركة كبيرة سوف تكون مكان انتصار وسقوط لشعب هللا وه ؛"وند  ج  م  ه ر  

 صورة أخروية فهيأو على سهل، ، على جبل لن تكون في منطقة جغرافية معينة لمعركةا
 اآليةكما ذ كر في  ،هو يوم أخروي "يوم هللا العظيم"أو  "اليوم العظيم هلل" نألكما و .عظيمة

 .لهذا اليوم صورة هو "وند  ج  م  ه ر  " موضعالقتال في  فإن ،(14)
 

ثُمَّ سَكَبَ الْماَلَكُ السَّابعُ جَامَهُ عَلَى الْهَوَاءِ، فَخَرَجَ صَوْت   -17

ً مِنَ  قُدْسِ اأْلَقْدَاسِ  عَظِيم  مِنْ   .كَمُلَ قَدْ : الْعَرْشِ قَائاِل

وَحَدَثَتْ زَلْزَلَة  عَظِيمَة ، لَمْ . فَحَدَثَتْ أَصْوَات  وَرُعُود  وَبُرُوق   -18

يَحْدُثْ مِثْلُهَا مُنْذُ صَارَ النَّاسُ عَلَى األَرْضِ، زَلْزَلَة  بِمِقْدَارِهَا 

 .عَظِيمَة  هكَذَا
 

 ابعثم سكب المالك الس" :بعة، بقول يوحناالسا لضربةابع ومعه االس الجام (14)في اآلية     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما  (.4-2:1 صف)"ألن يوم الرب قريب. الرب وال سألوا عنهوالمرتدين من وراء الرب، والذين لم يطلبوا 

ستحية تجمعي واجتمعي أيتها األمة غير الم  " :قول الرب في سفر صفنياب ،دعوة للتوبةهو " ه  و  ه  ي  يوم "أن 

لعلكم . اطلبوا التواضع. اطلبوا البر. طلبوا الرب يا جميع بائسي األرض الذين فعلوا حكمها(... إسرائيل)

 (.3-1:2صف " )رون في يوم سخط الربت ست  

في العهد  بسفك الدماء والحزن اهو من ميادين القتال الشهيرة التي يرتبط اسمه "وند  ج  م  ر  ه  " موضع( 44)

 زك) "ونون في بقعة مجد  م  ر  د  في أورشليم كنوح هد   يعظم النوح في ذلك اليوم": يقول الرب، كما القديم

كان مكان  أما أنه .كان مكان انتصار وهزيمة إلسرائيل في نفس الوقت "وند  ج  م  ر  ه  " وهذا المكان .(11:12

كما ، (24-4:4 ضق) ورئيس جيشه سيسرا الملك الكنعاني يابين هزما ألن فيه باراق ودبورة النبيةف ؛انتصار

 ن شاولوينيألن فيه غلب الفلسطف ؛كان مكان هزيمةوأما أنه  (.25-18:4قض ) المديانيين هزم فيه جدعون أن

، كما (22-21:8 مل2)ملك يهوذا  أخزيايهورام ملك إسرائيل وقتل  بن يهوشافاط فيه ياهوو، (4-1:31 صم1)

 ؛(24-20:35أي 2) يةوفيه الفرعون ناخو قتل الملك يوشيا الذي أعاد بناء هيكل سليمان وطبق الشريعة الموس

 .ذ كيف يترك هللا أتقى وأحب ملك إليه ي قتلإ ،للفكر اليهودي كبيرة   صدمة   األخير فكان هذا الحادث

على  وبناء  ". بعاد"و" قطيعة"بالعبرانية معناها " وند  ج  م  ر  ه  "ن لفظة إ»: يقول أنثيموس بطريرك أورشليمو    

ا في يوم الدينونة التي يقال لها ذلك فاألرواح الشريرة التي تجمع األشرار لمحاربة هللا، سيقطعها هللا أخير  

الحق، وتخولهم إنارة  ألن النعمة اإللهية التي تحفظ بني اإلنسان وترشدهم إلى معرفة ؛لقطيعة والبعادموضع ا

لون عن المراحم فص  عون هم وي  قط  بل بالحري ي  . إلهية، ست قطع وت نزع عن الذين عصوا ولم يقبلوا إرشاداتها

 مز" )رواح الرؤساءأالذي ينزع  ىللمتق  . كل الذين حوله يقربون الهدايا" :اإللهية كما قال المرتل

 .«(12و11:45
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 وحدثت. فحدثت أصوات ورعود وبروق" :يقول يوحنا (12) اآليةوفي  ،"الهواء جامه على

من الضربات  الضربة السابعة ماثلت   وهذه الضربة آخر ضربات الجامات، وهي". زلزلة عظيمة
رؤ ) ر بضربة البوق السابعك  ، وت ذ  (21-23:8 خر)التي ضرب بها هللا المصريين  العشر

يقول هذه الضربة على الهواء، ألنه كما  (.5:2رؤ )ما حدث بعد فتح الختم السابع ، وب(18:11

 (.2:2أف " )رئيس سلطان الهواءالشيطان ": الرسولبولس 
 :(14)في اآلية  يقول يوحنا ؛ ألنلجامات السبعةا اتهي أكبر ضرب ابعالس الجام ضربة    

اآلب، الذي  هللا هو صوت" الصوت عظيم" ".من العرشم من قدس األقداس خرج صوت عظي"

 شيري ،"العرش"و. "جامات غضب هللا على األرض اسكبوا" :قائال   (1)في اآلية  يوحنا سمعه
قدس "و(. 3:14رؤ )قيل في ال ي رى، كما  الذي هللا يرمز إلىه، أي لكوم   هسلطانو مجد هللا إلى

ثم يقول (. 5:15رؤ ) المذكور في "خيمة الشهادة قدس أقداس" وه ،"(τοῦ ναοῦ) األقداس

 اليونانيفي النص  ورد؛ هذا القول، "ك م ل قد": قائال   سمع هللا اآلبإنه  (14)في اآلية  يوحنا
"γέγονεν" كما  .ربة السابعة كم لت ضربات الجاماتيعني أنه بالض ،(1:21رؤ ) وقد ذ كر في

سبعة مالئكة معهم السبع الضربات ... ورأيت" :(1:15رؤ )في  يؤكد قول يوحنا أن قوله هذا

 ."التي بها تم غضب هللا ،األخيرة
 

وَمُدُنُ األُمَمِ سَقَطَتْ،  .لْعَظِيمَةُ ثاَلَثَةَ أَقْسَامٍ وَصَارَتِ الْمَدِينَةُ ا -19

 .طِ غَضَبِهِ وَبَابِلُ الْعَظِيمَةُ ذُكِرَتْ أَمَامَ هللاِ لِيُعْطِيَهَا كَأْسَ خَمْرِ سَخَ 

 .وَكُلُّ جَزِيرَةٍ هَرَبَتْ، وَجِبَال  لَمْ تُوجَدْ  -21

. وَبَرَد  عَظِيم ، نَحْوُ ثِقَلِ وَزْنَةٍ، نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى النَّاسِ  -21

 .فََْدَّفَ النَّاسُ عَلَى هللاِ مِنْ ضَرْبَةِ الْبَرَدِ، ألَنَّ ضَرْبَتَهُ عَظِيمَة  جِدًّا
 

، "المدينة العظيمة". "العظيمة بابل"و" مدن األمم"و" المدينة العظيمة" ،يوجد (18)ية في اآل    

 .أي تمثل المدن األرضية، "مدن األمم" مثلت   التي ،"بابلمدينة " افي العهد القديم هي دائم  

إلى حدث  يشير، وهذا "وصارت المدينة العظيمة ثالثة أقسام" :يوحنا قولي (18)في اآلية     
ذلك  .وكذلك معاصروه به اله وعارف   اكان معاصر   هو نفسهو روف لجميع الكنائس في زمانه،مع

وكالحدث الذي  ؛"سبعة آالف... فسقط عشر المدينة" :هبقول ،(13:11رؤ )كالحدث الذي ذكر في 

 هنا وهذا الحدث ".م الخيلج  بلغ ل   حتى فخرج دم من المعصرة" :هبقول ،(20:14رؤ )ذكر في 
كان ( م 40 -11)نه أثناء الحصار الروماني لمدينة أورشليم إ» :، بقولهلمؤرخ يوسيفوسا هذكري

 ةمت المدينة إلى ثالثوبذلك ق س   .من المدينة اوكل حزب احتل جزء   ،أحزاب يهودية ةداخلها ثالث

 ذلكها على المدينة، ذحزاب الثالثة فيما بينها في محاولة كل منها فرض نفوأقسام، وتقاتلت األ
رشليم ط مدينة أووسق فكان من أسباب. «بينما كانت الجيوش الرومانية تعمل على إسقاط المدينة

وألن سفر  .بنائها على بعضهم البعضأانقسام  الها، بل أيض   همحصارفي أيدي الرومان ليس فقط 

ن هذه تاريخية إليصال التعليم المراد م اث  االرؤيا هو سفر نبوي تعليمي لهذا يوحنا يستخدم أحد
ألنهم إن انقسموا  ،من االنقسام فيما بينهم زمانوفي كل مكان  نييحذر المسيحي وبها األحداث،

 .اأو دنيوي    اروحي    اوينتصر عدوهم عليهم، إن كان عدو    اعلى أنفسهم سيسقطون هم أيض  

المدن أن  ، بمعنى"مدن األمم سقطت" :بقول يوحنا ،عقاب من هللا (18)في اآلية  كما يوجد    
رؤ )يمة، كما ذ كر في بابل المدينة العظ ىمن خمر غضب زنألنها شربت  ،عابدة األوثان قد دينت

 ترمز إلى مملكة الشر" بابل العظيمة"، "ذ كرت أمام هللا بابل العظيمةو" :قولهوكذلك ب. (2:14
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استهانت بطول  أنها غير تتوب،كي ها يأن هللا أطال أناته عليها عل بمعنى ،المضادة هلل ولمسيحه

بلغت من الشرور و، هعدها عنوزادت من معاندتها وزادت من شرورها وب   ولم تتب بل تهأنا

هذا  ،"يعطيها كأس خمر سخط غضبهل": هللا عن لذلك كما يقول يوحنا هنا. هأمام االكثيرة جد   
ن  وقيل هناك  (10:14رؤ )الخمر ذ كر في  ويقبل  ،"ضد المسيح"، الذي هو يسجد للوحش أن م 

فسي ذكر  بابل العظيمةأما عقاب . هنا ، كما بابل"سيشرب من خمر غضب هللا افهو أيض  "ته م  س  

 .(12و14)في األصحاحين 
زلزلة ، وذلك بسبب ال"وجبال لم توجد ،كل جزيرة هربتو" :يوحنايقول ( 20) اآليةفي     

وكل جبل ": يوحنا بقول ،(14:1رؤ )ذ كر في مثل قوله هذا  (.12)التي ذ كرت في اآلية  عظيمةال

سي ذكر في  ماك ة األرض،ر هيئي  يعني تغقيل هناك أن هذا  وقد ،"وجزيرة تزحزحا من موضعهما
 (21)وفي اآلية  ."ولم يوجد لهما موضع ،هربت األرض والسماء": يوحنا بقول ،(11:20رؤ )

د  " :يقول قول ب ،سفر الحكمة اة من، هذه الصورة مستوح"نزل من السماء على الناس ...عظيم   ب ر 

دٍ " :الحكيم سليمان دال" .(23:5 حك) "ضخمٍ  وسخطه يرجمهم بب ر  أما  ،(18:11رؤ )ذ كر في " ب ر 
دن الع يوحنايقول فهنا  وهذا وزن  كيلوجرام 42تساوي حوالي  "ةن  ز  و  "ـال ،"ةن  ز  قل و  نحو ث  " :ب ر 

د المذكور هو ب ر   فإن هذه الصورةمن  ،اثقيل جد    بشكل ملموس يدل يوحنال ذلكو .د رؤيويالب ر 
في اآلية  قول يوحناثم ي ".اعظيمة جد    (هللا) تهضربألن " :على شدة ضربة هللا، كما يقول هنا

الناس  يقول ألن كأنه هنا بقوله هذا .(11)، ذلك كما ذ كر في اآلية "جدف الناس على هللاف" :(21)

د عظيم"ـجموا بر   لذلك هللا ولم يقبلوا أن يتوبوا جدفوا على  كما ، أي من هللا،"نزل من السماء ب ر 
 .(11:24 ال) بالرجم على من يجدف على اسم هللا  الشريعة الموسوية تحكم

ضطرابات صورة ال هي (11)األصحاح  الضربات التي ذ كرت فيالضربات السبع السابقة     

 ،شرورو وحوادث روبحوسقوط لنجوم السماء ومن فيضانات وزالزل وبراكين  ،الطبيعة
 جسدي  ا هصيبهذه األشياء تتعلق بما ي .في كل زمان من حدوثها والتي ال ب د ؛تاريخ حادثة خاللال

اختياره، وهذه  والتي تأتي عليه بدون التي البد من حدوثهامن األمور الطبيعية  دخل له فيهوال 

ر ف ةاألشياء حاصلة وال يمكن الهروب منها،  ع  من هللا ألنه يعلم األمور قبل حدوثها،  م سبقة إنها م 
ألنه ال يعرف متى تكون  ؛ي حالة استعداد روحي دائم لخالصهلذا على اإلنسان أن يكون ف

 .خذ هذه الضربات بترتيبها وبشكلها المذكورؤتيجب أن لذا ال  ،(1:1رؤ )كما قيل في  ،النهاية

 يستخدم سلطانه أراد أن ،انط  ي  الش   و، الذي هألن التنين ؛أتت على األرضالضربات  هذه كما أن
 .ضد الكنيسة ايشن حرب  ل (5:13رؤ ) "اثنين وأربعين شهر  ا"لمدة  والمحدود من هللا ى لهعط  الم  

 العدو الخارجي أي ،"المتوحش لكالم  "الذي هو ، الوحش البحري ،"الوحش السياسي"فاستخدم 

الراعي غير "الذي هو ، ير  الوحش الب   ،"الوحش الروحي"استخدم كما  .اآلتي عليها من خارجها
لذا على  .(13)، كما ذ كر في اآلية الذي يخرج عليها من داخلهاالعدو الداخلي  ، أي"األمين

 على مياه المعمودية واقفة   هلل عن العالم أمينة   بقيت بعيدة   ها إننأل ،ال تنغمس في العالمأالكنيسة 

ألن هللا  ؛وتتجاوزهار عليها وتمر بكل هذه الضربات خط باألسرار اإللهية فلن يكون تغذية  م  
غمست في العالم وأعماله فال أمل لها في نأما إن ا .وتهاق  يها وي  عز  سيكون في هذا الوقت هو الذي ي  

أنها ( 10:13رؤ )ألنه كما قيل في  ؛لن يكون لديها القدرة على تخطي هذه الصعوباتو الخالص،

 .بعدل سرة  مستوى األرض سوف تكون خا على
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح السابع عشر
 

مِـنَ السَّـبْعَةِ الْمَالَئِكَـةِ الَّـذِينَ مَعَهُـمُ السَّـبْعَةُ  ثُمَّ جَاءَ وَاحِـد  -1

ً  ،الَْْامَاتُ فَأُرِيَكَ دَيْنُونَةَ الزَّانِيَةِ الْعَظِيمَةِ  ،هَلُمَّ: وَتَكَلَّمَ مَعِي قَائِال

 .الَْْالِسَةِ عَلَى الْمِيَاهِ الْكَثِيرَةِ

رَ سُكَّانُ األَرْضِ مِنْ خَمْرِ الَّتِي زَنَى مَعَهَا مُلُوكُ األَرْضِ، وَسَكِ -2

 .زِنَاهَا
 

يقول ( 1)في اآلية  .وهي دينونة بابل ،نتقل يوحنا إلى رؤيا جديدةي( 12و14)في األصحاحين     
 فأريك ،هلم   :وتكلم معي قائال   ،جاء واحد من السبعة المالئكة الذين معهم السبعة الجامات" :يوحنا

، "دينونة الزانية العظيمة" هنا عن قول المالكهذا ال ."على المياه الجالسة دينونة الزانية العظيمة

 أيتها الساكنة على مياه كثيرة الوافرة" :بابل عن بقول الرب ،رميا النبيإسفر  م ست وحى من
 اآليةكما سي ذكر في " المالكة"هو  ،"الجالسة": معنى قوله (.13:51 رإ" )أتت آخرتك   الخزائن قد

 .(15) اآليةكما سي ذكر في  "شعوب وجموع وأمم وألسنة" ، ترمز إلى"لكثيرةالمياه ا"و. (12)

راطورية بعاصمة اإلم مدينة روما دينونة ي شير إلى إنه» :الكنيسة آباءقال  لمالكل هذا القولفي 
 تقع على البحر وكان الملوك والتجار يأتون إليها أنهاذلك  ،«التي كانت عاصمة العالم الرومانية

رت قبل م  سقطت ود   هاكما أن ،ال تقع على البحروأما أورشليم فلم تكن بهذه األهمية  ؛(3:12رؤ )

، "الزانية العظيمة الجالسة على المياه"فـ .بينما كانت مدينة روما ال تزال باقية   ،كتابة هذا السفر
القياصرة  ، مدينةالمضطه دة للكنيسة مملكة الكفر واإللحاد ،راطورية الرومانيةبعاصمة اإلمهي 

والتي ترمز  ،(2:14رؤ ) كما ذ كر في ،المضادة للمسيح والمؤمنين به ىوالقو ،عابدي األوثان

 .إلى كل قوى مدنية ودينية مضطه دة للكنيسة في كل عصر وزمان
ملوك جميع  شير إلىي قوله هذا. "التي زنى معها ملوك األرض" :المالك قولي (2)اآلية في و    

على  ، والذين كان ي قيمهم األباطرة الرومانراطورية الرومانيةبمإلالخاضعين ل األرض
ل ك هيرودوسبما فيهم ملوك إسرائيل المقاطعات الرومانية الذين كانوا يهادنون روما  ،، مثل الم 

وسكر سكان األرض " :ثم يقول. قون بأخالقهمكانوا يتخل   أنهم قدموا اإلكرام لهم، كمايوأباطرتها و

ألنها سقت جميع األمم من خمر " :بقول المالك ،(2:14رؤ )كره في ذ  قوله هذا  ،"من خمر زناها
رت المدينة العظيمة كامرأٍة زانيٍة؛ ألن الزنى في وقد  ."غضب زناها و  وكما  ،الكتاب المقدسص 

ا الزنى الروحي ،الزنى الجسدي يعني فقط ال الصورة هنا، عبادة  باالبتعاد عن هللا، بل يعني أيض 

، نكرة هللتباع أفكار ملحدة م  الم لك األرضي، ا، دوار العقل بالمالر الشرعية، التجارة غيثان، األو
ذلك كما  .(4:3رؤ )، كما ذ كر في ات أرضية تدعو اإلنسان إلى تأليه نفسه بمعزل عن هللافلسفو

: ا عن هللاببعده هي الزانية العظيمة ، التيمملكة إسرائيليقول حزقيال النبي بالوحي اإللهي عن 

ف أورشليم برجاساتها. وكانت إلي  كلمة الرب قائلة  " فاتكلت  على جمالك  وزنيت  ... يابن آدم ع ر 
وأخذت  من ثيابك  وصنعت  لنفسك  مرتفعات . على اسمك  وسكبت  زناك  على كل عابر فكان له

تك  وصنعت  لنفسك  وأخذت  أمتعة زينتك  من ذهبي ومن فضتي التي أعطي... موشاة وزنيت  عليها

 (.18-1:11حز " )رائحة سرور... ووضعت  أمامها زيتي وبخوري... صور ذكور وزنيت  بها
الذي يشب ه ه  الرب بالزوجة، لجحود الشعب اإلسرائيلي  عند حزقيال النبي هي صورة صورةالهذه 
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قول هللا عن و (.32:11 حز" )هاين مكان زوج  ي  تأخذ أجنب   قةأيتها الزوجة الفاس  " :بقوله عنها

 (.4:3رؤ ) انظر، ر عند عدة أنبياءك  عروسه التي قطعت العهد معه وتخلت عنه ذ   اهإنإسرائيل 
 

فَمَضَى بِي بِالرُّوحِ إِلَى بَرِّيَّةٍ، فَرَأَيْتُ امْرَأَةً جَالِسَةً عَلَى وَحْشٍ  -3

وَعَشَرَةُ  قِرْمِزِيٍّ مَمْلُوءٍ أَسْمَاءَ تَْْدِيفٍ، لَهُ سَبْعَةُ رُؤُوسٍ 

 .قُرُونٍ 
 

رؤ )في ، مثل قوله هذا ذ كر "مضى بي بالروح" :ن المالكع يوحنا يقول( 3)في اآلية      

ستخدمه أنبياء العهد القديم عند ذكرهم ان هذا التعبير إ هناك ليا قوكم ،(2:4رؤ )وفي  (10:1
في سفر الرؤيا  يوحناو. هم للداللة على أن هذه الرؤى هي من هللا وأن روح الرب حل عليهمؤار

هي من هللا  رؤياهأن  للداللة علىو ،أنبياء العهد القديمليشير إلى أنه نبي مثل يستخدم نفس التعبير 

 .أي بالرؤية ،الروح وليس بالجسدب ومضى بهحل عليه  ،هو الروح القدس، الذي وأن روح الرب
لمسيحيين لومؤمنيها، هو للتأكيد كنيسة للالمقاوم  الواحد تعدد الصور في سفر الرؤيا للشيءإن 

صعاب يمانهم وكنيستهم مهما تعددت واختلفت أشكال الإالحقيقيين بضرورة التمسك ب

 .تهفي النهاية النصر هو للمسيح وكنيس ألن ؛واالضطهادات التي يواجهونها
 :عنه قولي( 3)في اآلية نا هو ،"فأريك. هلم  " :إن المالك قال له ل يوحناوقي( 1)اآلية  في اآلية    

ذ كرت غير  "ةبري  "كلمة . "على وحش قرمزي راكبة   إمرأة  فرأيت  ،ةمضى بي بالروح إلى بري  ف"

ليست البرية  وهي ية غير معروفة سابق ا وغير محددة،، بمعنى أنها بر"الـ" بأداة التعريف م ع رفة
االتي هربت إليها المرأة التي ولدت ابن ا  ،(1:12رؤ )التي ذ كرت في  لها فيها  والتي أعد هللا ذكر 

ا ق إليها من الشيطان ي سا كان التي ،بل هي برية مسكن الشياطين واألرواح النجسة ؛موضع 

 وترمز ،(33-21:2لو )ذي كان فيه روح نجس ال( الجرجسيين)الرجل الذي من كورة الجدريين 
، التي ذ كرت في "العظيمةالزانية "هنا هي  "المرأة". مرأةلهذه ال إلى الخواء الحسي والروحي

 .(1) اآلية

هو  "قرمزي" اللون ".وحش قرمزي" :، بقولهمرأةعليه ال راكبةال وحشال يوحنا هنا يصفو    
هذا و ،"سبعة رؤوس وعشرة قرون له" :كما يقول عنه .يشير إلى أنه قت ال للبشروهذا  ،لون الدم

 المذكور في" سبعة رؤوس وعشرة قرون له"هو نفسه الوحش الطالع من البحر، الذي ي بين أنه 
ست تأس   التي اإلمبراطورية الرومانية يرمز إلىالسياسي، والذي  وحشالذي هو ال ،(1:13رؤ )

 ، والتي تتربع عليهات الكنيسة واستباحت دماء مؤمنيها، واضطهدعلى الحروب وسفك الدماء

في أما  ،"أسماء تجديف وءملم" وحشالوهنا  .وحشالراكبة على  مرأة، كما هنا الروما مدينة
كلما زادت  هإلى أن وهذا يشير ،"على رؤوس الوحش"سماء التجديف أكانت  فقد (1:13رؤ )

 "المرأةسر " وعن .ا على هللاا على البشر وتجديف  الوحش كلما ازداد هو هياج   ىضربات هللا عل

ذكر في ت  س" السبعةالرؤوس "و ،(2)ة ذكر في اآليي  س" الوحش سر"و، (12)اآلية سي ذكر في 
 (. 12)في اآلية  نذكروي  س" القرون العشرة"و ،(8) ةاآلي
 

وَالْمَرْأَةُ كَانَتْ مُتَسَرْبِلَةً بِأُرْجُوانٍ وَقِرْمِزٍ وَمُتَحَلِّيَةً بِذَهَبٍ وَحَِْارَةٍ  -4

تٍ كَرِيمَةٍ وَلُؤْلُؤٍ، وَمَعَهَا كَأْس  مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِهَا مَمْلُوَّة  رَجَاسَا

 .وَنََْاسَاتِ زِنَاهَا
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أُمُّ الزَّوَانِي  ،بَابِلُ الْعَظِيمَةُ  ،سِرٌّ  ،وَعَلَى جَبْهَتِهَا اسْم  مَكْتُوب   -5

 .وَرَجَاسَاتِ األَرْضِ 

. وَرَأَيْتُ الْمَرْأَةَ سَكْرَى مِنْ دَمِ الْقِدِّيسِينَ وَمِنْ دَمِ شُهَدَاءِ يَسُوعَ  -6

 .ا تَعَُّْبًا عَظِيمًافَتَعََّْبْتُ لَمَّا رَأَيْتُهَ 
 

 ."قرمز وكانت المرأة متسربلة بأرجوان" :هقولب المرأة ملبس يوحنا يصف (4)في اآلية     

 روما ترمز إلى مدينة المرأة ؛ ألنالرومان ألباطرةلملوكي ال ملبسالهو لون " األرجوان"
و  يشير إهذا و لونه بلون الدم، "قرمزال"و  نها عروسأل ،(1)ي اآلية ف سي ذكر كما ،تهاي  لى د م 

، وهذا "ؤلؤبذهب وحجارة ول متحليةو": هقولب لملبسها، وصفه يوحنا ويكمل". قرمزيالوحش ال"

كثير من آباء  (.11:12رؤ )ست ذكر في  بهذا التزيين لمرأةل هذه الصورة ،هاإلى غناها وترف ي شير
لمرأة المسيحية بالذهب والجواهر ي االكنيسة استخدموا هذه اآلية في مواعظهم ليتكلموا ضد تحل  

على أن أكدوا و ،هذه األشياء كالمرأةبالرجال المسيحيين  تحل ي ضد وكذلكوالمالبس الثمينة، 
 ،(1:12رؤ ) ، التي هي الكنيسةاض  ابي المتسربلةكما المرأة  يكون جميع المسيحيين في بياض

 .اا وجواهر  وذهب   اقرمز  و اأرجوان  وليس كالمرأة المذكورة هنا، إمبراطورية الشر، التي تلبس 

ة رجاسات زناها وءكأس من ذهب في يدها ممل هامع" :المرأة هذه نعيوحنا  قولثم ي  
تقدم ألتباعها كل قبائحها التي تصنعها وتغريهم على  التي روما يشير إلى مدينةوهذا  ،"ونجاساته

التي ت سكر األرض بإثمها  هلل المقاومة بابلمثلها مثل مدينة  ،لذات العالممباالنغماس في  هاارتكاب

بابل كأس ذهب " :كما يقول الرب في سفر إرميا النبي .في يد الرب "كأس من ذهب"الممثلة بـو
ن  . بيد الرب ت سكر كل األرض " ت الشعوبمن خمرها شربت كل شعوب األرض من أجل ذلك ج 

التي هي في قبضة  ل عند إرميا النبيفي سفر الرؤيا هي نفسها مدينة باب روما فمدينة (.4:51 رإ)

رجاسات زناها  من كأس خمر شعوب األرضسقت وأسكرت  التيو، هللا، ألنه هو ديانها
شير إلى الذبائح غير ، يرادف عبادة األصنام، كما ي"رجاسات زناها" :يوحنا وقول .ونجاساته

 .الطاهرة المقد مة لألوثان

أم  ،بابل العظيمة ،سر ،على جبهتها اسم مكتوبو" :لمرأةا عن هذه يوحنا يقول (5)اآلية  فيو    
 اليونانيفي النص  وردت "بابل العظيمة ،سر اسم مكتوب،"عبارة . "رجاسات األرضوزواني ال

"ὄνομα γεγραμμένον, μυστήριον, βαβυλὼν ἡ μεγάλη." في النص  بهذا الشكل

 :هكذا أقر  ، بمعنى أن هذه العبارة ال ت  ا إليهمضاف  " بابل"و امضاف   لم تأت   "سر"كلمة  اليوناني
، "اسم"لفظة من  اسم  ق   تليس" سر"كما أن كلمة ". سر بابل العظيمة ،وعلى جبهتها اسم مكتوب"

ا  أقر  ال ت   بمعنى أن هذه العبارة ن إبل ". بابل العظيمة ،سر اسموعلى جبهتها مكتوب " :هكذاأيض 

قوة مضادة  يشير إلى اا أو مجازي   معنى رمزي    بمعنى أن لها، عتراضيةاهي كلمة " سر"كلمة 
رجاسات وزواني الأم " :هنا قول يوحنامتضمن ا في و ،(12)في اآلية ست ذكر  ، والتيللمسيح

ن الزانيات إ» :ذكر العالمة ترتليانوسي   ،"على جبهتها اسم مكتوبو" يوحنا قولوعن . "األرض

أما هذه المرأة، الزانية العظيمة، فإن االسم  هن على أبوابهن،ءفي مدينة روما كن يكتبن أسما
رجاسات وزواني الأم "ذلك أنها  ها وأعمالها القبيحةمكتوب على جبهتها الفتخارها بشر  

 .«أفعالها الشريرةفي وليس هناك مدينة تماثلها  ،"األرض

 .يسوعكرى من دم القديسين ومن دم شهداء المرأة س  يت رأو" :يوحنا يقول (1)في اآلية و    
ية تحل  نة وم  تزي  هذا التعجب ليوحنا ألن المرأة التي رآها تظهر م   ."اا عظيم  رأيتها تعجب   لمافتعجبت 

ا سافكة دم اني بل هي أيض  وزأم الليست فقط  هي في حقيقتها ،حي مظهرها بالرقةوالتي يو

 يسوع نكار مخلصهمالشهداء الذين رفضوا إ بتحملهم التعذيبات وبتر األعضاء، وقاتلة ،نيالقديس
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كرى ألن المرأة س   ؛هذه الصورة هي صورة رهيبة. رجاسات زناها ونجاساته المسيح كما رفضوا

 .ليس من الخمر بل من الدم
 

أَنَا أَقُولُ لَكَ سِرَّ الْمَرْأَةِ  .لِمَاذَا تَعََّْبْتَ : ثُمَّ قَالَ لِي الْماَلَكُ  -7

هُ السَّبْعَةُ الرُّؤُوسِ وَالْعَشَرَةُ وَالْوَحْشِ الْحَامِلِ لَهَا، الَّذِي لَ 

 .الْقُرُونِ 

وَهُوَ عَتِيد  أَنْ يَصْعَدَ مِنَ  .ن  ائِ كَ  الْوَحْشُ الَّذِي رَأَيْتَ، كَانَ وَلَيْسَ  -8

وَسَيَتَعََّْبُ السَّاكِنُونَ عَلَى األَرْضِ، . وَيَمْضِيَ إِلَى الْهاَلَكِ  ،الْهَاوِيَةِ 

حَيَاةِ مُنْذُ تَأْسِيسِ ةً فِي سِفْرِ الْ ؤُهُمْ مَكْتُوبَ الَّذِينَ لَيْسَتْ أَسْمَا

 .وَسَيَأْتِي انً ائِ كَ  الْعَالَمِ، حِينَمَا يَرَوْنَ الْوَحْشَ أَنَّهُ كَانَ وَلَيْسَ 
 

والوحش  سر المرأةأنا أقول لك  .عجبتلماذا ت :المالك لي قالثم " :يوحنا يقول (4)في اآلية     

سر  المالك ليوحنا ي بي ن (2)في اآلية و ".سبعة الرؤوس والعشرة القرونال الذي له ،الحامل لها

في  ورد، "كان وليس كائن" :هقول". كان وليس كائنالوحش الذي رأيت " :، بقوله لهالوحش
هو الذي  "الوحش الطالع من البحر" يشير إلى اسم ،"ἦν καὶ οὐκ ἔστιν" اليونانيالنص 

 ،(1:13رؤ ) المذكور في ،"الوحش السياسي"الذي يمثل و" المسيح الدجال"و" ضد المسيح"

وهو " :عن الوحش هنا قول المالكو .مثل وجود هللا أبدي اوجوده ليس  "الوحش" هذا يبي ن أنو
هي مكان م ظلم " الهاوية"كما قيل هناك إن و ،(4:11رؤ )ذكر في  " عتيد أن يصعد من الهاوية

مقضي عليه بدينونة هللا العادلة  هذا ليس إال وقتي ا، ألنهوصعوده  .ن فيه القوى الشيطانيةت سج  

يمضي إلى و" :ه هناعنالمالك  يقول ؛ ألن كما(20:18رؤ )كما سي ذكر في  بحكمه عليه بالهالك
  ."ليس كائن"نه ، ذلك أل"الهالك

 . (2)اآلية ، هؤالء ذ كروا في "وسيتعجب سكان األرض" :قول المالك ليوحناي (2)في اآلية     
رؤ )في  ذ كر ،"في سفر الحياة منذ تأسيس العالم مكتوبة   أسماؤهم ليستالذين " :هنا قولهو

كان  أنهالوحش  حينما يرون" :بقوله ،سكان األرض سبب تعجب يوحنال ثم ي بي ن المالك. (2:13

 ἦν καὶ οὐκ" اليونانيفي النص  وردت "ا وسيأتيكان وليس كائن  "عبارة . "ا وسيأتيوليس كائن  
ἔστιν καὶ παρέσται." كلمة "παρέσται" (سيأتي)، الكلمة من أتت "πάρειμι"  التي

. تعني أن له ظهوره الخاصو ،المسيح الدجالوهذه الكلمة خاصة ب ؛"ءجيي"أو  "يحضر" معناها

بولس  ، كما يقولد المسيحاضسيأتي ليالوحش ، ي بي ن أن (παρέσται" )سيأتي: "فقول المالك
اآلن يعمل   سر اإلثمألن " :"ضد المسيح"عن ظهور  ،الثانية إلى تسالونيكي سالتهفي ر الرسول

وحينئٍذ سي ستعل ن األثيم الذي الرب ي بيده بنفخة فمه . من الوسط الذي ي حجز اآلن فقط إلى أن ي رفع

بكل قوة  عمل الشيطاني ،(οὖ ἐστιν ἡ παρουσία κατ) بمجيئه ويكون. وي بطله بظهور مجيئه
 المالكقول من هذه الرسالة لبولس الرسول يتبي ن معنى  (.8-4:2 تس2) "ات وعجائب كاذبةوبآي

نه أ" عن الوحش المالكقول يتبي ن معنى كما  ".سر اإلثم"، بأنه (4) اآليةفي  "الوحش ...سر"

 هقول معنىكما يتبي ن  ."رفعاآلن يعمل فقط إلى أن ي  "أنه ب ،(2) اآليةفي  "ان  ئكان وليس كا
 ".عمل الشيطانيبمجيئه  يكون"أنه ب ،(2) اآليةفي  "سيأتي"
 

اَلسَّبْعَةُ الرُّؤُوسِ هِيَ سَبْعَةُ جِبَال  .هُنَا الذِّهْنُ الَّذِي لَهُ حِكْمَة   -9

 .وكٍ لُ مُ  ةُ عَ بْ سَ وَ  .عَلَيْهَا الْمَرْأَةُ جَالِسَةً 
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وَمَتَى أَتَى . أْتِ بَعْدُ خَمْسَة  سَقَطُوا، وَاحِد  مَوْجُود ، وَاآلخَرُ لَمْ يَ  -11

 ً  .يَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى قَلِيال

فَهُوَ ثَامِن  وَهُوَ مِنَ السَّبْعَةِ،  ا،نً ائِ كَ  وَالْوَحْشُ الَّذِي كَانَ وَلَيْسَ  -11

 .وَيَمْضِي إِلَى الْهاَلَكِ 
 

 ن  ن وم  أوقري ن  بمعنى أن م   ،"هنا الذهن الذي له حكمة" :يقول المالك ليوحنا (8)في اآلية     

الروح من بالحكمة المعطاة  أن يتفهموا عليهم رون ما هو مكتوب في هذا السفريفس   ن  يسمعون وم  
أال يتطرفوا في و ،رذك  رت والتي ست  ك  القدس المعنى بما هو ما وراء الصور والرموز التي ذ  

فيها بشكل  التي قد يكونوا ،تنظيرهم بتطبيق ما ذكر في السفر على أنفسهم وعلى ضيقاتهم

بل  ،تهءزمن قرابألن السفر ال يختص بزمن كتابته أو  ؛على زمانهموها طبقي وكذلك أال ،شخصي
على  نه خالل حياة الكنسيةإو ،يمتد طوال حياة الكنيسة على األرض من تأسيسها حتى النهايةهو 

. ضيقاتتكون في  ى منهخراألماكن األ بعضوسالم األماكن من العالم في  بعض تكون األرض
في السالم  ،على جميع المؤمنين باختالف مكانهم وزمانهم أن يظلوا على إيمانهم بيسوع المسيحف

 .بشكل عام هو سفر أمل سفر الرؤيا ألن ؛اتالضيقفي و

بقوله  ".عليها المرأة جالسة السبعة الرؤوس هي سبعة جبال" :(8)اآلية  في ثم يقول المالك    
فهذا  مدينة روما عاصمة هذا يشير إلى و ،سبعة جبال بأنها للوحش سالسبعة الرؤو ي ع ر 

 أورشليم وليس مدينة سبعة تالل القائمة على ،المرأة إليها ترمز التي ،راطورية الرومانيةباإلم

 ،إلى تمام مملكة الشر هذا يشيرقوله كما أن  .(1)اآلية ، كما ذ كر في على تالل ة  يلم تكن مبنالتي 
ف ال ألنه ؛(4)كما يرمز الرقم  ا سبعة جبالي ع ر  في  ورد ، قوله هذا"سبعة ملوكو" :بقوله أيض 

 ،خمسة منهم سقطوا" :(10)اآلية  في ملوكال يقول عن ثم .(8)في اآلية النص اليوناني في نهاية 

إنهم يرمزون  :، قال بعض المفسرين"سبعة ملوك"الـعن . "بعد واآلخر لم يأت   ،وواحد موجود
 هؤالء سماءأن في تحديد ياختلفت آراء المفسروقد  .تعاقبوا على عرش روما سبعة ملوكإلى 

تحديد السبعة ملوك من أعلى، بمعنى من أول إمبراطور روماني  أالبعض منهم بد ،السبعة ملوك

بالعكس من أسفل، بمعنى من اسم اإلمبراطور  أوالبعض اآلخر بد .السفر حتى زمن كتابة
 ؛إلى أول إمبراطور واتب سفر الرؤيا، حتى يصلكمه ك  في زمن ح  ، الذي (م81-21) دومتيانوس

أما التفسير المقبول  .في تحديد أسماء السبعة ملوك كل من هؤالء وهؤالء واجهوا صعوبة  غير أن 

دة للكنيسة ن هؤالء السبعة ملوك يمثلون الممالك المضطه  إ»: يريناوسإهو الذي قال به القديس ف
هو ( وقت كتابة السفر)ا وأن الموجود حالي   .أو عدد معين ،د بأسماء معينةعبر الزمان دون التقي  

. سيطر على قلبهم الشيطان هؤالء جميعهمو ،واآلتي هو الدجال ،د للكنيسةدوميتيانوس المضطه  

غير أن الرقم لم . يرمز إلى التمام والكمالسبعة ، ألن الرقم سبعةكر المالك أن عدد الملوك وقد ذ  
بعدم تحديد آباء الكنيسة  وهكذا .«م إلى ثالثة أقسام هي خمسة، وواحد، وواحدمه بل ق س  ي ذكر بتما

 .ملوك فكل تفسير هو محاولة وليس تحديد ا لها أسماء السبعة

 خمسةالملوك ن هؤالء الإيمكن القول  ،"سقطوامنهم خمسة " :(10)اآلية  في المالك من قول    
 ،الفارسية ،البابلية ،اآلشورية ،المصرية :وهي لت،سقطت واضمح ممالكيرمزون إلى خمس 

ه المملكة الرومانية إنيمكن القول  ، الذي هو السادس؛"واحد موجود" :وقوله. اليونانيةو

 .التي سقطتبقة لها السا وهذه المملكة باقية مؤقتة كباقي الممالك ،دة للكنيسة ومؤمنيهاالمضطه  
ه الوحش الذي هو ضد إنيمكن القول  هو السابع؛ ذي، ال"بعد اآلخر الذي لم يأت  و" :قولهو

 ههذو ."ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليال  " :هنا الذي يقول عنه، (11) اآلية المذكور في ،المسيح

ضطهادات الواقعة عليها ليست هي بالجديد وال هي تعزية دائمة للكنيسة في كل زمان بأن اال
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 .يريناوسإل القديس اق ، كماإلى التمام لكنيسة كاملة  ضطهادات لن تكون على اأن هذه االو ،دائمة

ضطهادات إلى نهاية اهذا يعني أن الكنيسة سوف تقابل وإن كان صعبة التفسير ( 10) اآلية

العالم
(45)

 تمسكهم باإليمان المسيحي خاللعلى المحك في  :أوال   ،وهذا يضع المسيحيين ؛
المستمرة ألنهم ال يعلمون متى؟ وأين؟ وكيف  على وجوب توبتهم الدائمة :اثاني  . ضطهاداتاال

 ؟تكون النهاية

من هو هو ثامن وا، فالوحش الذي كان وليس كائن  " :ليوحنا يقول المالك( 11)في اآلية     
 اآليةفي  الذي قيل فيه ،(2)اآلية  الذي ذ كر في قرمزيالالوحش  ، هو"ثامنال الوحش. ""السبعة

الذي " التنين"أحد أتباع  ،ضد المسيح ،لوحش الطالع من البحرو اه، و"اكان وليس كائن  : "(2)

ي ط ان" هو هو  الوحش ال يعني أن هذا، "من السبعةهو هو ثامن وف" :هنا عنه المالك وقول ".الش 
 ذكره وقد .بشكل خاص هيتكلم عن المالك لكن هم،هو من بل زيد عليهمو الملوك غير السبعة

ي تضد المسيح ال منضطهادات ليوضح أن اال ملوك اآلخرين السبعة بمفرده بمعزل عنالمالك 

الكنيسة أن وعلى  ،أخرى ضطهاداتمن أي ا ها أكثر بكثير عليهاعلى الكنيسة ستكون في شر  
يمضي إلى و" :هنا نهإ عنهألنه كما يقول المالك  ؛ضد المسيح فترة خالل هك باألمل وال تفقدتتمس  

ا الذين ذ كر ".الهالك  .يمثلون الدولة المضادة للكنيسة( 10و8)وا في اآليتين هؤالء جميع 
ضد المسيح، الذي أراد يوحنا أن  ،الوحشبقد يكون المقصود  ،من زمن كتابة سفر الرؤيا    

ا ا منظم  ضطهاد  ا أأول إمبراطور بدألنه كان  ه؛يشير إليه هو اإلمبراطور دومتيانوس المعاصر ل

بين أنه لم ت   (11-8)في اآليات  غامضة التي ذكرها يوحناالصور ال هذه كما أن .نيضد المسيحي
من الممكن معرفة الوقت واألسماء من خالل  ألنه كان ؛عما يقول عطاء صور واضحةإيكن يريد 

 عن عمد قصد ذلك إما أنه: أوال  في ذلك،  قد يكون السبب. ذلك أن يوضحإن أراد  حساب الزمن

ألدب اوإما ألن  ،عليه وعلى كافة المسيحيين عامة   ار  خط يمثل ألن دعوة اإلمبراطور بأنه وحش
د في غير محد   سفر الرؤيا أنه أراد أن يكون: اثاني  . حووضال عدمسلوبه الخاص وهو أ له الرؤيوي

مع أنه كتبه في زمن معين  ،إلى أبد اآلبدين زمانفي كل  سائلكنلكل االزمن حتى يصبح الكتاب 

ي الحظ وهذا  إلى النهاية، لكن بالنسبة ليوحنا هذا رمز ؛الصغرىوإلى كنائسه المعاصرة في آسيا 
ا  عناآليات  في بعض يتكلميوحنا  ي سفر الرؤياف. أورشليموروما وبابل  ،في ذكره للمدن أيض 

على أنها مدينة  يرمز إليها وفي أيات أخرى ،روما مدينة أنها ويرمز إليها علىبابل  مدينة

 هم يرمزون ، لذلكترتيب وجودهم الءهم وحدد أسماي لم ك السبعةللملوفي ذكره  كذلك .أورشليم
والذين لم  نيإلى كل ملوك األرض، ويمثلون أعداء الكنيسة المضطهدين لها الذين ذهبوا والكائن

الوقت الذي أن الوقت قصير والقسم الكبير منه ذهب، وأن  هو يريد يوحنا قوله ألن ما ؛يأتوا بعد

ولن يكون له سلطان على المؤمنين المتمسكين بإيمانهم  ا،ق  كون ضي  سيكون فيه ضد المسيح سي
 .ا من أجل تعزية الكنيسةوهذا دائم  . بيسوع المسيح، ثم يذهب إلى الهالك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضطهادات إلى اسوف تقابل و قابلت من رصد تاريخ المسيحية في العالم خالل العصور يتأكد أن الكنيسة( 45)

أن القرن الذي » ،م2000عام  ،"الملكوت الداخلي"كتب األسقف كاليستوس وير في كتابه  كما. نهاية العالم

فصلت  ففي العشرين سنة التي. ا من جهة كونه عصر الشهداءا متفوق  كان قرن  ( نوعشرالقرن ال)انتهى منذ قليل 

ست شهد خالل اا من المسيحيين بسبب إيمانهم أكثر من العدد الذي عدد ضخم جد    تبين الحربين العالميتين قد ما

 في االتحاد السوفيتي بين -المحنة التي اجتازها مؤمنو القرن العشرينو. سنة التي تلت صلب المسيح لـثالثمائةا

 ونحن ال نذكر هنا سوى مثالين فقط من -1881-1844الفترة من  وفي أثيوبيا في م،1822و 1814 عامي

ضطهاد الذي حدث في القرون األولى المسيحية على الكنيسة من الدولة الرومانية، حتى تجعل اال -حاالت كثيرة

 .«اوإنساني    اخفيف  ا متيانوس، يبدو نسبي   وتحت حكم دقلديانوس ود
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وَالْعَشَرَةُ الْقُرُونِ الَّتِي رَأَيْتَ هِيَ عَشَرَةُ مُلُوكٍ لَمْ يَأْخُذُوا مُلْكًا  -12

 .بَعْدُ، لكِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ سُلْطَانَهُمْ كَمُلُوكٍ سَاعَةً وَاحِدَةً مَعَ الْوَحْشِ 

 .شَ قُدْرَتَهُمْ وَسُلْطَانَهُمْ هؤاُلَءِ لَهُمْ رَأْي  وَاحِد ، وَيُعْطُونَ الْوَحْ  -13

يَغْلِبُهُمْ، ألَنَّهُ رَبُّ األَرْبَابِ  لُ والحَمَ  لَ،الحَمَ  هؤاُلَءِ سَيُحَارِبُونَ  -14

 .مَدْعُوُّونَ وَمُخْتَارُونَ وَمُؤْمِنُونَ  هُمْ  وَمَلِكُ الْمُلُوكِ، وَالَّذِينَ مَعَهُ 
 

 القرون" ."ة القرون التي رأيت هي عشرة ملوكوالعشر" :يقول المالك ليوحنا( 12)في اآلية     

عشرة : "وقوله (.1:13رؤ )في  ذ كركما  (2:4دا )مستوحاة من سفر دانيال النبي  ،"العشرة

 أخذوالم ي" :ول عنهمقي كما .يشير إلى عدد غير م حدد؛ ألن الرقم عشرة هو رقم كامل ،"ملوك
 ؛أقل من الملوك بل هم بملوكليسوا  همأن ير إلىشي ، وهذا"كملوك الكنهم يأخذون سلطان   ،بعد املك  

يمثلون قادة أو سلطات أخرى اضطهدت الكنيسة أو أنهم  ،(8)في اآلية ذ كروا  ملوكال ألن
ضطهادات على الكنيسة ومؤمنيها سوف تكون ن االإكأن سفر الرؤيا يريد القول و اهذ .ومؤمنيها

بمعنى  أي المدن الصغرى، ،القادة والسلطات منأي المدن الكبرى، و ،ضدهم من الملوك هة  موج  

 الكنهم يأخذون سلطان  ": ثم يقول عنهم. (البربر)المتمدنة وغير المتمدنة  كل الممالك األرضية
 هم سيأخذون سلطان ا عندما يأخذ الوحشأن يشير إلى وهذا ،"مع الوحشكملوك ساعة واحدة 

ساعة "سيكون  وهؤالء و الوحش السياسي،، الذي هلوحشوهذا السلطان الذي سيأخذه ا. اسلطان  

هنا توجد إشارة إلى قول  .، بمعنى أن زمن سلطان الوحش وزمن سلطانهم قصير ومحدود"واحدة
وبعد ذلك البد أن  ،حتى تتم األلف سنة... غلق عليهتم وأ  خ  " :ن الشيطانع (3:20رؤ )يوحنا في 

 ."اا قصير  ي حل زمان  

عطون الوحش ي  ، وهؤالء لهم رأي واحد" :عن الذين هم كملوك قول المالكي (13)في اآلية     
تجميع وتوحيد  في ،رأي واحديشير إلى أنهم متفقون والوحش على  ، وهذا"قوتهم وسلطانهم

وعن " عشرة ملوك"عن الـ قول المالكي (14)في اآلية و .الوحشمع  سلطانقوتهم وما لديهم من 

م لو"": الوحش" هم وهو سلطانو يبين سبب توحيد قوتهم ه هذاولق ،"هؤالء سيحاربون الح 
م ل وأعوانه الملوك العشرة من  ، الذي هو ضد المسيح،وجد معركة بين الوحشت هنا. لمحاربة الح 

م ل من جهةٍ  جهة رؤ ) مذكورة فيالو ،وهذه الحرب سوف تقع في المستقبل ،أخرى وبين الح 

سفر الرؤيا يتكلم  نإ كما قيل هناك، و(4:12رؤ )في  وذ كر سبقهذه الصورة  .(11:18-11
 .بأزمنة مختلفة مع أنها واقعة في الحاضر معينةٍ  لحادثةٍ  رمزيةٍ  بصورةٍ 

ل يغلبهم" :(14)في اآلية  عن هؤالء لمالكاقول ثم ي     م  . "وملك الملوك ،رب األربابنه أل الح 

م ل"  .(4:1رؤ )ن الديان ابن اإلنسا الذي هو هو يسوع المسيح،( 8:5رؤ )كما ذ كر في " الح 
"وملك الملوك ،رب األرباب" :هعن لمالكقول او

(41)
ا في  عبارة  (.11:18رؤ ) سي ذكر أيض 

 العهد الجديدزمن كتابة  من". κύριος κυρίων"وردت في النص اليوناني " رب األرباب"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألن " :، هللا اآلب، بقول الرب(יהוה) ه  و  ه  ي   يخص" وملك الملوك ،رب األرباب"لقب  في العهد القديم( 41)

ي سفر الرؤيا، العهد ، أما ف(14:10تث )" الرب إلهكم هو إله اآللهة ورب األرباب اإلله العظيم الجبار المهيب

ل، المسيح م  فإن ، "وملك الملوك. رب األرباب" وهذا يشير إلى أنه كما أن هللا اآلب هو. الجديد، فهو يخص الح 

ا  -المسيح -هللا االبن  لقب .، اللذان هما والروح القدس إله واحد"وملك الملوك. رب األرباب"هو أيض 

"κυριὁς" ،"مله الهلينيون، المثقفون بالثقافة اليونانية، ليصفوا به شخصية اإلله أو ، استع"سيد"أو" رب

في  (أ د ون اي  ) "אדני"لترجمة اسم هللا العبري  "κυριὁς"كما استخدم هذا االسم . لوصف اإلله المتسلط

 =الرسل نفس  وفي العهد الجديد استخدم(. 5:1رؤ ) الترجمة السبعينية اليونانية للعهد القديم العبري، ذ كرت في
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ه ضد المسيحيين من الدولة ه  االضطهادات الموج   سبابأكان من وحتى بداية القرن الرابع 

وا تقديم العبادة رفض أنهمالرومانية الوثنية، عدا رفضهم السجود وتقديم الذبائح لألصنام، 

 "اإلله" بالقوكذلك أ ،κυριὁς( "kirios)"" سيد" لقبيه عل أن يطلقواب لإلمبراطور
كما  ،أنفسهم لقبوني وااألباطرة الرومان كاني كان ، هذه األلقاب الت"ملك الملوك"و "صالمخل  "و

فات الدولة في مل كما أن اإلمبراطور دومتيانوس كان ي صر أن ي سمى (.1:13رؤ ) ذ كر في

إلهنا "التي تعني  وهي عبارة التينية ،"dominosus etdeusmoster"لإلمبراطورية الرسمية 
، كانوا يقصدون بها "السيد"كان ينطقون بكلمة  عندما مألنه ذلك المسيحيونوقد رفض  ".ناورب

ال يقبلوا  همألنإعالن سيادة المسيح على كل السيادات األخرى، أي على سيادة األباطرة أنفسهم، 

" رب األرباب"بل هو  ،(κυριὁς" )رب"ألن المسيح ليس فقط ؛ ا عليهما وإله  ا ورب   سواه سيد  
(κύριος κυρίων )ملك الملوك"و" (βασιλεὺς βασιλέων .) ع األباطرة التمييز ولم يستط 

بين العبادة التي كان على كل مسيحي أن يقدمها لسيده وربه يسوع المسيح وحده، وبين االحترام 

 .الذي كان يكنه كل مسيحي للحكام
م ل(14)في اآلية  لمالكا قولي ثم     مختارون و مدعوون ن معهالذيو" :عن الذين مع الح 

ألنهم  ؛"مختارون ومؤمنونو مدعوون" :بهذه الصفات هم دعوا منهأن وهذا يعني. "ومؤمنون
لب بل هي بقواهم الشخصية باعتمادهم على أنفسهم تليسغير أن غلبتهم  غلبوا الوحش، م   ؛الح 

للذين مع  ،"ونمؤمن"و "مختارون"و" مدعوون"، يات الثالثةهذه المسم   .ألنها بمعاضدته لهم

ل ،يسوع المسيح م  ، ر في رسائلهوذكوالمهي كلمات تحمل الفكر الالهوتي لبولس الرسول  ،الح 
، وبقوله (8:1كو 1" )إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا د عيتمأمين هو هللا الذي به " :بقوله

الذي فيه " :، وأيضا  بقوله(4:1تس 1)" اختياركمعالمين أيها اإلخوة المحبوبين من هللا "

م ل(. 13:1أف " )ختمتم بروح الموعد القدوس آمنتمإذ ... أيضا  أنتم( المسيح)  :وقد قال عنهم الح 
بي ن يسوع المسيح في مثاله  ، كمانومختارهم  نيمدعوال؛ ألن ليس كل "مختارونو مدعوون"

-2:22مت " )ننتخبودعون وقليلين ي  ألن كثيرين ي  " :صنع عرس ا البنه، بقوله عن الملك الذي

ألنهم باختبارهم أثبتوا إيمانهم، لهذا دعاهم  نومختارهم  نيمدعوال، أما هنا فجميع (14
 ."مؤمنون"

 ضطهاد اإلمبراطوراال تأملوا الخالص من  ،كأن يوحنا يقول للمسيحيين( 14-12)في اآليات     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والرسوالن بولس ويوحنا، . لكي يصفوا سيادة الرب يسوع المسيح على الكون كله "κυριὁς"االصطالح 

أخرى دة المسيح عن كل سيادة للمسيح، يميزان سيا" سيد"في استخدامهما هذا االصطالح  ،سفر الرؤياكاتب 

، كما أن (15:1تيمو 1) "رب األرباب، وملك الملوك ألنه: "فبولس الرسول يقول عنه .مهما سمت وارتفعت

فبولس الرسول مثل يوحنا عندما أعطيا . (14:14رؤ ) "وملك الملوك ،رب األربابألنه : "يوحنا يقول عنه

مبراطور الروماني السيد على اإلمبراطورية المترامية للمسيح كانت صورة اإل "ὁ κυριὁς"" السيد"لقب 

 ."ὁ κυριὁς"األطراف حاضرة  في ذهنهما؛ ألن الرومان عبدوا أباطرتهم كآلهٍة وأعطوا لهم هذا القب 

ذي ي ستعمل للداللة على الهوت المسيح بأنه هللا الذي ظهر في الجسد، ال( ὁ κυριὁς" )السيد" لقبكما أن     

ا ... أخلى نفسه آخذ ا صورة عبد: "قول بولس الرسولكما ي. هللا اآلب هو نفسه صورة لذلك رفعه  هللا أيض 

ا فوق كل اسم ( ὁ λόγος])في البدء كان الكلمة : "، وكما يقول يوحنا اإلنجيلي(11-5:2في " )وأعطاه اسم 

ا(1:1يو " )هللا كان الكلمة، والكلمة كان عند هللا، و([اللوغس ان من البدء الذي سمعناه الذي الذي ك": ، وأيض 

الرسوالن في هذه اآليات يصفان (. 1:1يو 1" )رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة

د وبعده، بأن المسيح الذي هو  ا قبل ([ اللوغس( ὁ λόγος" ])هللا الكلمة"حالتي المسيح قبل التجس  كان موجود 

بق ا لوجود يسوع الناصري الذي فيه حل ملء الالهوت وليس العكس، كما يعتقد بعض عملية التجسد، أي كان سا

 .الهراطقة بأن يسوع الناصري قد ارتفع عن طريق تقواه إلى درجة الكرامة والعظمة فأصبح إله ا
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أعداء  إن كانوا كانوا حتى ااألعداء أي    ، أيمع البرابرة كمتحالفبالحاكم لكم  الروماني

 معتقدين أنهم سوف يكونون أرحم عليكم وأن خالصكم سيكون ،ة المضطهدة لكماإلمبراطوري

ليس مع أو ضد  هو يوحنا بقوله هذاو. دين لكمألنهم في النهاية سيكونون مضطه  ، على أيديهم
التي ضد  السلطة األرضية ، أيحد ذاتها، لكنه ضد الم لك األرضيفي اإلمبراطورية الرومانية 

ن بأن يه المسيحيينب  الذي فيه  ،هلل على فم المالكالقول ليس ليوحنا بل هو  غير أن هذا .الكنيسة

 بل ،أخرى على مملكةٍ  بتأييد مملكةٍ  ،اسياسي    ، أياالكنيسة لخالصها ليس عليها أن تتعامل أرضي   
أن هؤالء و .نه هو مخلصها وحارسها ومنقذهاأل ؛فقط يهآمالها واتكالها عل عليها أن تضع كل

، أي سينتهي بهم األمر أن يقوم عليهم هؤالء ويجعلونهم خربة   تحالفون مع الملوك أو األممذين يال

ا ويجردونهم من كل حياةيحطمونهم تحطيم  
(44)

. 
 

الْمِيَاهُ الَّتِي رَأَيْتَ حَيْثُ الزَّانِيَةُ جَالِسَة ، هِيَ : ثُمَّ قَالَ لِيَ  -15

 .شُعُوب  وَجُمُوع  وَأُمَم  وَأَلْسِنَة  

فَهؤاُلَءِ  ،وَأَمَّا الْعَشَرَةُ الْقُرُونِ الَّتِي رَأَيْتَ عَلَى الْوَحْشِ  -16

وَعُرْيَانَةً، وَيَأْكُلُونَ  مَهُْْورَةً  سَيُبْغِضُونَ الزَّانِيَةَ، وَسَيَْْعَلُونَهَا

 .لَحْمَهَا وَيُحْرِقُونَهَا بِالنَّارِ 

نَعُوا رَأْيَهُ، وَأَنْ يَصْنَعُوا رَأْيًا ألَنَّ هللاَ وَضَعَ فِي قُلُوبِهِمْ أَنْ يَصْ  -17

 .أَقْوَالُ هللاِ  تَتِمَ  وَاحِدًا، وَيُعْطُوا الْوَحْشَ مُلْكَهُمْ حَتَّى
 

 :هقول، ب(1)اآلية التي ذ كرت في " المياه الكثيرة" معنى يوحنالالمالك ي فس ر ( 15)في اآلية     

شعوب ال وقد ش ب هت. "ب وجموع وأمم وألسنةهي شعو ،المياه التي رأيتها حيث الزانية جالسة"
لخطر إلى ا في الكتاب المقدس المياه ترمز ؛ ألنبالمياه أعداء الكنيسة لسنةاألوجموع وأمم و

 تشير التي "يمةبابل المدينة العظ" ، هي"الزانية العظيمة"و(. 15:12رؤ )، كما قيل في ألعداءوا
، المضطه دة للكنيسة مملكة الكفر واإللحاد ،نيةراطورية الرومابإلى مدينة روما عاصمة اإلم

، كما والمؤمنين به والكنيسة المضادة للمسيح ىالقورمز إلى تو ،مدينة القياصرة عابدي األوثان

 (.2:14رؤ )قيل في 
 الوحش" هوالذي  ،التي للوحش "العشرة قرون" عن ليوحنا المالك ليقو (12)في اآلية     

هؤالء ": همنع له لوقي( 14)في اآلية و ،"عشرة ملوكهي " :"ضد المسيح"وهو " السياسي

م ل التي رأيت على  العشرة قرون أما" :ليوحنا يقول (11)في اآلية هنا و ،"سيحاربون الح 
لالذين  هؤالء العشرة ملوك، بمعنى أن "سيبغضون الزانية هؤالءف الوحش، م   سيحاربون الح 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعاملت الخطأ بأن  هذا فيالكنائس، أي جماعتها القائمون عليها، سقطت بعض ، تاريخ الكنيسة من( 44)

بعد أن و ا،مع أعداء اإلمبراطورية الرومانية لينصروه تتحالفف. هللاعلى  اواتكاله اضع آمالهولم تا سياسي  

ية في القرن الرابع روالنسطالكنيسة . معها تحالفوا الذين انقلب عليها أعداء اإلمبراطورية الرومانية تنمك  

ا مان، ظن   من األباطرة الرو اأن يخلصوه ة  ضد اإلمبراطورية الرومانية آمل عبدة النار الفرس تدعم الميالدي

وا الرومانية كانحكام الدولة  ألن ؛ا أكثرأنه تحت سلطة الفرس سيكونون أحرار   جماعتها القائمون عليها من

، وشعبها الكنيسة ى هذهغير أن النتيجة كانت كارثة عل ونهم بسبب الخالف حول عقائد اإليمان المسيحي؛طاردي

وبالمثل فعلت الكنائس غير . وا شعبها فيما بعدالبداية أفنفي  يةروالنسطللكنيسة الفرس الحرية  ىفبعد أن أعط

 ا، فكانت النتيجةمع أعداء اإلمبراطورية الرومانية لينصروه تتحالفية وروالنسطالخلقيدونية ما فعلته الكنيسة 

ا لها ولجميع الكنائس في الشرق، فعانت الكنائس غير الخلقيدونية وعانت معها الكنائس األخرى من هذ مأساوية

 .وقد أدى ذلك إلى انعزال الكنائس غير الخلقيدونية قرون عدة عن كنائس المسكونة، مما أدى جمودها. التحالف
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م لالذين  ح فيما بينط  ناتيوجد هنا . ليبغضوا الزانية ونينقلبسوف   ،كأنهم قرون سيحاربون الح 

يترك الشر  هللا ألن ؛رهامل في ذاتها بذور خرابها ودماه ضد هللا تحتوج   شريرة أن كل قوةذلك 

م ل وألتباعه ،هه بنفس  د نفس  فس  ي    .على الوحش وهذه بداية الغلبة للح 
ويأكلون لحمها  ،عريانة   سيجعلونها مهجورة  و": (11)في اآلية  يوحنا المالكثم يقول     

لجالسة على دينونة الزانية العظيمة ا ، فأريكهلم  " :(1)في اآلية  له لاق ؛ ألنه"ويحرقونها بالنار

أنه بقدر ما  شدة تدميرهم لها بحيث ال تقوم لها قائمة مرة أخرى؛ هذا يشير إلىوهنا  ."المياه
الزانية "بـ هذاكل  يفعلون هؤالء إن كانواو. سقتهم من خمر رجازات ونجسات زناها قاموا عليها

ألن " :(14)ية في اآل قول المالكي كماأنه  غير ؛، بسبب بغضهم لهابدافعهم الشخصي" العظيمة

 عشرة ملوكال بغضأن بمعنى  ."، وأن يصنعوا رأي ا واحد ارأيه صنعوافي قلوبهم أن ي وضعهللا 
ته بسبب إراد ايعملوأن  قلوبهم في ليس منهم، بل هو من هللا الذي وضع وما يصنعوه بها لزانيةل

 .كل أعمالها الشريرة التي يبغضها هللا

ل  " :يقول المالك (14)في اآلية و     الزانية "ه بعد أن تصبح وهذا ي بي ن أن ".همك  ويعطوا الوحش م 
لك ا" العظيمة لكهم يعطوا ،عشرة ملوكهؤالء الل م  مع أنهم  هأن بمعنى ،تضامن ا معه لوحشهذا ل م 

ل ك هم هذا زائف كما قيل في   :، بالقولهنا هقول كالالمويتم . (12) اآليةسيملكون عليها إال أن م 
وهو  ،"τελεσθήσονται" اليونانيفي النص  ورد ،"تتم" :قوله ."أقوال هللا تتم حتى"

 ،"ἐτελέσθη" ، باليونانية"تم"الفعل الماضي وهذا الفعل المضارع هو المشتق منه  .بالمضارع

 وي هذلا" سر هللا" ، هي"أقوال هللا"فـ ."سر هللا تم" :بقول المالك هناك (4:10رؤ)المذكور في 
ال  أن الملكوت آتٍ يعني  " سر هللا"أن ( 4:10رؤ)ألنه كما قيل في  ؛ر الكنيسةاتصنامشيئة هللا و

 .س معتها صلوات ألن أن تثبت لكنيسة ى اوعل ولن يكون هناك تأجيل، محالة

هي صورة مدينة أورشليم التي ( 14و11)قال بعض المفسرين إن الصورة في اآليتين     
ا عند فتح وهذه كانت عادة الملوك قديم   ،م40عام حرقتها وهدمتها وأ الجيوش الرومانيةحاصرتها 

ن هذه الصورة هي نبوءة عن أ آخر وقال بعض. يحرقوها بالنار الء عليهايواالست األعداء مدن

 يق مخطط هللاتحقيشير إلى  كل من الرأي ي نإن . م455خراب مدينة روما على يد البرابرة عام 
إن كان من أورشليم  لسقوط بسبب االضطهادات والضيقات،اإلنقاذ الكنيسة والحفاظ عليها من 

، والتي (24:23 مت) في ، كقول يسوع المسيح فيها"قاتلة األنبياء وراجمة المرسلين إليها"

ب  المجد؛  مركز عمل راطورية الرومانيةبمدينة روما عاصمة اإلمأو كان من  صلبت ر 
 ."ضد المسيح"و الذي ه ،"السياسي الوحش" اإلمبراطور، الذي ي مثل

 

وَالْمَرْأَةُ الَّتِي رَأَيْتَ هِيَ الْمَدِينَةُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي لَهَا مُلْك  عَلَى  -18

 .مُلُوكِ األَرْضِ 
 

 لك  م  تي لها والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة ال" :قول المالك ليوحناي( 12)في اآلية     

باألخص و ،ينة روما عاصمة اإلمبراطورية الرومانيةمد قوله هذا يشير إلى". على ملوك األرض
تمثل كل  والتي ،للكنيسة ومؤمنيها ادهاضطهوا ملوك األرض وتملكها على في أوج عظمتها

م ل أرضيةٍ  إمبراطوريةٍ  ، ومؤمنيها للكنيسة دةومضطه   -يسوع المسيح -الحقة لها مقاومة للح 

 .(1)في اآلية وليس إلى مدينة أورشليم، كما قيل 
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح الثامن عشر
 

. آخَرَ نَازِالً مِنَ السَّمَاءِ، لَهُ سُلْطَان  عَظِيم  بَعْدَ هذَا رَأَيْتُ مَالَكًا -1

 .هِدِْْمَ وَاسْتَنَارَتِ األَرْضُ مِنْ
 

هي دينونة  تكانا أي    ،روما أو دينونة أورشليم وجد دينونة قد تكون دينونةتفي هذا األصحاح     
. إلى األبد دائمةٍ  أرضيةٍ  ألنه ليس من مملكةٍ  ؛أرضيةٍ  أو مدينةٍ  أرضيةٍ  وحكم على كل إمبراطوريةٍ 

بعد معاينته فهو  خاصة عنده رؤية نبويةن يوحنا أل؛ العهد القديمكما توجد صور مستوحاة من 

بمعنى أدق يعيد والدتها بصيغة  ويعيد صياغتها، من العهد القديم معروفة   اأخذ صور  يللرؤى 
 .بعةالس ةكئالمال غيركما يوجد ذ كر لثالثة مالئكة جدد  .وروح مسيحية

في األصحاح  بعد األحداث التي ذ كرتيعني ه هذا قول ."بعد هذا" :قول يوحناي (1)في اآلية     

نازال  من : "عن المالك قولوي. األول المالك هو هذا، "ا آخررأيت مالك  " :قولثم ي .السابق
له " :عنهقال  كما. ل من أجل تحقيقهرس  تمام القصد الم  من هللا إل أنه م رس ل يعنيوهذا  ،"السماء

من له  ىعط  بل م  له ليس  السلطان ن أن هذابي  وهذا ي   ،"عظيم هسلطان" :، ولم يقل"سلطان عظيم

 .أن ما سيقوم به هو شيء عظيمو هللا،
في  ، ورد"همجد" ."استنارت األرض من مجده" :من السماء المالك بنزولإنه  يقول يوحناثم     

الشخصي بل هو مجد هللا المالك ليس مجد ،"τῆς δόξης αὐτοῦ" اليونانيالنص 
(42)

 الذي ،

 مملكة هللا التي هي يسطع على، األرض منه استنارت الذي ا،ذهللا ه مجدو .ه، المنعكس عليهأرسل
قد صارت مملكة العالم لربنا " :(15:11رؤ )ألنه كما ذ كر في  ؛هو تحت الشمسكل ما 

وإذ بمجد إله " :، بقولهسفر جزقيال النبيمن  مستوحاة (1)في اآلية هذه الصورة هنا  ".ومسيحه

، مجد هللا المنعكس ه الصورةذهفي (. 2:43 حز" )واألرض أضاءت من مجده... إسرائيل جاء
 .م عط ى له من هللا" سلطان عظيم"يتناسب مع ما للمالك من  على المالك

 

2-  ً بَابِلُ  سَقَطَتْ  ،سَقَطَتْ : وَصَرَخَ بِشِدَّةٍ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائاِل

وَصَارَتْ مَسْكَنًا لِشَيَاطِينَ وَمَحْرَسًا لِكُلِّ رُوحٍ نَِْسٍ  .الْعَظِيمَةُ 

 .وَمَحْرَسًا لِكُلِّ طَائِرٍ نَِْسٍ وَمَمْقُوتٍ 

ألَنَّهُ مِنْ خَمْرِ غَضَبِ زِنَاهَا قَدْ شَرِبَ جَمِيعُ األُمَمِ، وَمُلُوكُ األَرْضِ  -3

 .ألَرْضِ اسْتَغْنَوْا مِنْ وَفْرَةِ نَعِيمِهَازَنَوْا مَعَهَا، وَتَُّْارُ ا
 

بابل عن سقوط  مالكتوجد رؤية جديدة خاصة بالنبوءة األولى، وهي إعالن ال (2)في اآلية     

يشير إلى أن ما  ،  هذا"صرخ بشدة بصوت عظيم قائال  " :ن المالكع يوحنا ويقول .العظيمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا الالهوت حول . فيما بعد في الالهوت األورثوذكسي دخال ن التعبيران، هذا"نور هللا"و "مجد هللا" (42)

، وفي (2:1تك " )وقال هللا ليكن نور فكان نور: "، بالقولفي سفر التكوين، وره في العهد القديمذج توجد النور

، وفي (15:34أي " )أو إضاءة نور سحابه( عجائبه)أتدرك انتباه هللا إليها : "أليوب أ ل يه و ، بقولسفر أيوب

(. 5:2إش " )يا بيت يعقوب هلم نسلك في في نور الرب: "رؤياه األمور التي رآها في ، بقول عنسفر إشعياء

 =، (12:2 يو" )نور العالمأنا " :المسيح ، بقولعند يوحنا اإلنجيليالجديد خاصة   وره في العهدذج كما توجد
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 :المالك قول؛ الذي هو كما ي(2:5رؤ )، كما قيل في البد من حدوثهو هو شيء عظيم وهام لاسيق

ي هو ماض ، وهذاضيفي زمن الما هو ،"سقطت" هقول ".سقطت بابل العظيمة .سقطت: قائال  "

وكأنها وقعت  ي شار إليها التي ستقع في المستقبلو الحاصلة عنى أن األمورنبوي، وي ماضٍ 
أخرجوا " :قائال   إنه سمع صوت ا (4)في اآلية  هذا من قول يوحنا ويتضح. وحدثت في الماضي

ن أن الضربات بي  وهذا ي   .المستقبل في زمن، وهذا "تأخذوا من ضرباتهالئال ... يا شعبي ،منها

في سفر يقول الرب  نم ىمستوح (2)في اآلية مالك هذا القول لل .الواقعة عليها لم تحدث بعد
 (.8:21 إش) "سقطت بابل وجميع آلهتها المنحوتة كسرها إلى األرض .سقطت" :إشعياء النبي

ا حرس  ا لكل روح نجس وما لشياطين ومحرس  سكن  موصارت بابل " :هنا المالك قولكما أنم     

وتصير بابل بهاء " :له ، بقولهمن وحي الرب إلشعياء النبي ىمستوح ،"لكل طائر نجس وممقوت
تربض هناك وحوش القفر ... ال تعمر إلى األبد وال ت سكن. كتقليب هللا سدوم وعمورة... الممالك

لخراب بابل هي وصف حالها بعد  هنا صورةهذه ال ،(21-18:13 إش" )بيوتهم ويمأل البوم

ن إ :، القائلد اليهودي القديمق  ت  ع  بحسب الم  هو وألن يوحنا خلفيته يهودية فقوله هذا  قوطها؛س
بابل الخربة ال  لذلك فإن .الروح النجس والطيور النجسة يسكنون في الخراب واألماكن المقفرة

بل يسكنها الشياطين وكل روح نجس وطائر نجس  ،يقبلها روح مقدس وال يسكنها البشر
 .مملكة ضد المسيح ،ونهاية بابل هذه تشير إلى نهاية المدينة العظيمة روما. وممقوت

ألنه من خمر غضب زناها قد شرب " :هقولب ،سبب ما حدث لبابل المالك يوضح (3)في اآلية     

يعني تكبرها على هللا هي " خمر غضب زناها" :قوله ".ملوك األرض زنوا معها، وجميع األمم
ه هذا ذ كر يقول مثل .شعوب في أفعالها المضادة هلل، والذي هو الزنى الروحيوكل من تبعها من ال

وهؤالء  ".وسكر سكان األرض من خمر زناها ،التي زنى معها ملوك األرض"، (2:14رؤ )في 

يها، علها سوجلبالزانية العظيمة  المتسلطة عليهم المياه الكثيرة ، هم"وملوك األرض ،جميع األمم"
تجار األرض استغنوا و" :المالكثم يقول (. 15:14رؤ )الكنيسة، كما ذ كر في الذين هم أعداء 

تجار  هذا يشير إلى أنقوله  ،(11)اآلية سي ذكرون في " تجار األرض" ."نعيمهامن كثرة 

بأموالهم  استكفواو ،عليه وضع رجائهمعدم ب وعن ونعمته، هاستغنوا عنو هللا وهنكرأ األرض
 .بابل العظيمةالتنعم بلذات على و ،تجارتهم كثرة على جاءهمواضعين ر ،وا عليهاتكلوا

ألنه من  ...سقطت بابل العظيمة ،سقطت" :(3و2) تينفي اآلي قول المالك النازل من السماء    

ثله ذ كر ".خمر غضب زناها قد شرب جميع األمم بقول المالك الثاني النازل  ،(2:14رؤ )في  م 
ألنها سقت جميع األمم من خمر غضب  يمة،مدينة العظبابل ال سقطت سقطت" :من السماء

لمالك لقول ال هذا من كما أنه. يشير إلى سقوط القوى المضادة هللوكما قيل هناك إن هذا  ،"زناها

العظيمة  ومدن األمم سقطت، وبابل": (18:11رؤ )في  قول يوحناومن  ،(3و2) تينفي اآلي
 منه شربالذي  خمر غضب بابل، يتضح أن "يعطيها كأس خمر سخط غضبهل هللا ذ كرت أمام

 .غضب هللا الذي ت شربه وت شربه لغيرهاخمر  ، هو كأسجميع األمم

كل مملكة إلى  ترمزالتي  ،"المدينة الزانية"ذ كرت ثالثة فئات تسلطت عليها  (3)اآلية في     
 القوة أي "وك األرضمل"و ناكر هلل،إنسان  كل أي "األمم: "هم، ودنيوية متنعمة ومتكبرة على هللا

هذا هو حال كل إمبراطورية أو دولة عظيمة، في البداية تعمل و. "تجار األرض"و السياسية،

 لتتسلط يكون لها مركز تجاري عالميل وبعد ذلك اقتصادي  ا اا وسياسي   على تقوية نفسها عسكري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لم يكن .هذا جاء للشهادة ليشهد للنور، لكي يؤمن الكل بواسطته": المعمدان يوحنا اإلنجيلى عن يوحنا وبقول

: وكذلك قوله. (8-4:1 يو) "آتيا إلى العالمإنسان كان النور الحقيقي الذي ينير كل . بل ليشهد للنور هو النور،

 (.4-5:1 يو1" )ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور... هللا نور وليس فيه ظلمة البتة"
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هذه القوى  ا علىعتماد  اترفها واستبدادها أنها باتكالها على ذاتها من كثرة  غير على العالم،

كما أن هذا . التاريخ منقرأ ي  وهذا ما  ،يبدأ اضمحاللها ،ديةواالقتصا والسياسية العسكرية الثالث،

ونعيم  ناسين أن كل خيرو هللا،حال األفراد الذين يتكلون على سلطتهم وغناهم ناكرين  هوا أيض  
 . من هللاهو  لهم
 

4-  ً  ،يَا شَعْبِي ،اخْرُجُوا مِنْهَا: ثُمَّ سَمِعْتُ صَوْتًا آخَرَ مِنَ السَّمَاءِ قَائاِل

َّ تَأْخُذُوا مِنْ ضَرَبَاتِهَالِ  َّ تَشْتَرِكُوا فِي خَطَايَاهَا، وَلِئاَل  .ئاَل

 .السَّمَاءَ، وَذَكَّرَ هللاُ آثَامَهَا بَلَغَتِ إِلىَ  قَدِ ألَنَّ خَطَايَاهَا  -5
 

في اآلية وهنا . مدينة بابل يدة خاصة بالنبوءة األولى عن سقوطذ كرت رؤية جد (2)في اآلية     

سمعت ثم " :قول يوحناخاصة بالنبوءة الثانية عن دمار مدينة بابل، ب أخرى د رؤية جديدةتوج (4)

ألن  ؛هو صوت المالك الثانيبل  ،ليس هو صوت هللا هذا الصوت ."قائال   ا آخر من السماءصوت  
ألن  ؛آخر أو ألي كائن األول، بالنسبة للمالك "آخر"كما أن هللا ليس  .ا آخرصوت هللا ليس صوت  

المتكلم من  هو ، أي الثاني،خراآلمالك ال وهذا. النوع والجنسو المكانة آلخر يكون من نفسا

؛ "يا شعبي" :(4) في اآلية ن من القولكما يتبي   ،هللا أقوالنقل ي وهو( 20)اآلية  حتى (2)اآلية 
 .وهو خاص به لشعبه صدر إال من هللايال ألن هذا القول 

. "يا شعبي ،خرجوا منهاا": بقوله ،نداء : لشعبه على لسان المالكمن هللا يوجد (4)في اآلية     

خرجوا من وسطهم واعتزلوا ا": بني إسرائيل قول الرب لشعبهكر اإللهي لشعبه هنا هو مهذا األ
، التي (2:42 إش) "خرجوا من بابلا" :، وكقوله لهم(11:52 إش" )ايقول الرب وال تمسوا نجس  

 ،بولس الرسول وهذا أوضحه ."شتركوا في الخطاياتلئال ": وله، بقتحذيرو .ترمز إلى روما

وأي شركة للنور مع . ألنه أية خلطة للبر واإلثم. ال تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين" :بقوله
وأي موافقة لهيكل هللا . وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. وأي اتفاق للمسيح مع بلعال. الظلمة

وهم يكونون لي . اوأكون لهم إله    الحي كما قال هللا إني أسكن فيهمفإنكم هيكل هللا. مع األوثان

 ست ذكر في ضرباتال هذه ،"لئال يأخذوا من ضرباتها": ، بقولهتهديدو (.14-14:1 كو2" )اشعب  
ل قالخروج الروحي، وهو ابتعاد الع: األول ،يني  يحمل معنهنا " الخروج" .(24 -1) ات التاليةاآلي

: والثاني. همسلوكواالشتراك معهم في األشرار به وعدم التشب  ا،ثم وهروبهما منهوالقلب عن المآ
الخروج ، غير أن الخروج الفعلي المادي، بالخروج من المدن والذهاب إلى الجبال والبراري

أن  يوسابيوس القيصري يذكر بحسب مصدر يهوديو .الفعلي المادي مرتبط بالخروج الروحي

عام  من أورشليم عندما حاصرها الجيش الروماني بقيادة تيطس بالهروب الوحي نزل على اليهود
 أمر به ،في العهد الجديد ،الخروج الفعليوهذا  .في أورشليم ، وكان يوحنا في ذلك الوقتم11

ليهرب الذين في اليهودية  فحينئذٍ ... فمتى نظرتم رجسة الخراب" :، بقولهشعبه المؤمن به يسوع

خرجت  فقد ،ورشليمألوقت حصار الرومان  فيقد حدث هذا و .(11:24 مت" )إلى الجبال
هذا الحدث قد يكون و .وهذه المدينة تقع عبر األردن ،"بيال"وذهبت إلى مدينة اسمها  منها الكنيسة

عندما كتب سفر الرؤيا، فكان  يه الذين كانوا أحياءمعاصرله ول اف  وعرمكان  هألن ؛في فكر يوحنا

 .ا لما يقوله يوحنا في رؤياههذا لهم مثاال  ملموس  
ألن خطاياها ": ، بقولهجوخرسبب أمره لهم بال ،فم المالكعلى  ،شعبهلهللا ي بي ن  (5)في اآلية     

قد تكاثرت  مدينة روما، ترمز إلىالتي  ،المدينة الزانية بابل أن وهذا يعني ."قد بلغت إلى السماء

ا خطاياها ا كثير  ن   جميع وامتألت أرضها بدم جد  اآلية  ، كما سي ذك ر فيأنبياء وقديسين من تلق   م 
: يناظر قول المالك السابع عن بابل ،"ذ كر هللا آثامهاو" :وقوله. ، الذين بلغ صوتهم السماء(24)
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د د ما فعلته أن هللا  بل يعني ،ال يعني أن هللا تذكر آثامها ، وهو(18:11رؤ " )ذ كرت أمام هللا" ع 

كل إنسان التي  جميع البشر والمالئكة آثام ذكر هللا أمامي  س حيث الدينونة كما في يوم ،آثمم من

 .عادلة تهسيدينه من أجلها ليعرف الجميع أن دينون
 

جَازُوهَا كَمَا هِيَ أَيْضًا جَازَتْكُمْ، وَضَاعِفُوا لَهَا ضِعْفًا نَظِيرَ  -6

 .وا لَهَا ضِعْفًافِي الْكَأْسِ الَّتِي مَزَجَتْ فِيهَا امْزُجُ . أَعْمَالِهَا

. بِقَدْرِ مَا مََّْدَتْ نَفْسَهَا وَتَنَعَّمَتْ، بِقَدْرِ ذلِكَ أَعْطُوهَا عَذَابًا وَحُزْنًا -7

أَنَا جَالِسَة  مَلِكَةً، وَلَسْتُ أَرْمَلَةً، وَلَنْ أَرَى : ألَنَّهَا تَقُولُ فِي قَلْبِهَا

 .حَزَنًا

مَوْت  وَحُزْن   .سَتَأْتِي ضَرَبَاتُهَا مِنْ أَجْلِ ذلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ  -8

 .وَجُوع ، وَتَحْتَرِقُ بِالنَّارِ، ألَنَّ الرَّبَّ اإلِلهَ الَّذِي يَدِينُهَا قَوِيٌّ 
 

، "ا جازتكمجازوها كما هي أيض  " :هشعبل المالك على لسان يقول هللا اآلب (1)في اآلية     

في سفر به، ذلك كما يقول الرب ابل ما جازتهم هو مق لمدينة الزانيةل بمعنى أن يكون جزاؤهم
 (.32-28:50 رإ) "فعلوا بها حسب كل ما فعلتا... صحاب القسيأدعوا إلى بابل ا": إرميا النبي

 ،"امزجوا لها ضعف  افي الكأس التي مزجت فيها  .أعمالها نظيرا ضاعفوا لها ضعف  و: "ثم يقول هنا

إلى أن جزاءهم  يشير هذاقوله  .ذي هو مقاومتها هللال (3اآلية )كأس غضب زناها ، هو "كأسال"
ألوان  من إياها، سقتهم أعمالها التي نفس منو أعمالها التي جازتهم بها، ضعف بمقدار لها يكون

عندما  في يوم الدينونةسيكون   (5)اآلية  وجزاؤهم لها هو كما قيل في .واالضطهادات اتالعذاب

 .هو إحدى خطاياها( 1) آليةاما ذ كر في . عالنية كر آثامهاذت  
 "اا وحزن  عذاب  " يعطوها بأن هللا اآلب على لسان المالك يأمر شعبه مجازاتها (4)في اآلية و    

وهذا يعني تمجيد  ،"مجدت نفسها" :أوال   ،أنها إضطهادها لهم ضافة إلىإل؛ ألنه بابمقدار أفعالها
ر ببأن مجد ذاته بالتك سقط فيها الشيطان تي، والالخطايا أكبر وهذه الخطيئة .ات، أي الكبرياءذال

 .لن تموتا" :حواءل الحية بقول ،بها الشيطان هكما أنها أول خطايا اإلنسان التي أسقط .على خالقه

تكونان كاهلل عارفين الخير ... (ثمر الشجرة التي في وسط الجنة) هللا عالم أنه يوم تأكالن منه بل
 االكتفاء بالذات هذا يعنيأن ( 3)اآلية ، وكما ذ كر في "نعمتت": ثاني ا (.5:3 تك" )والشر

وهذا يشير إلى أنها بقولها هذا هي  ،"قلبها إني جالسة ملكة فيتقول ": ثالث ا .واالستغناء عن هللا

ل ك هو هللا ية  تباهتتفاخر م ا .بأنها متمل كة، ناسية أن الذي ي م   ،ولست أرملة   ...في قلبها تقول" :رابع 
 عن ،الروحي وهذا يشير إلى عدم توبتها المقترنة بالموت، الذي هو الموت، "احزن   لن أرىو

ا على ما هي فيهحزن، وعدم األرضية من أجل السعادة األبدية الدنيوية ذاتللا بنفس المعنى . ها ندم 

 (4)اآلية (. 1:5 تيمو1" )المتنعمة فقد ماتت وهي حية( األرملة)وأما " :يقول بولس الرسول
فاآلن اسمعي أيتها المتنعمة " :بقول الرب في شعبه الذي ابتعد عنه إشعياء حاة من سفرمستو

فيأتي عليك . ال أقعد أرملة وال أعرف الثكل. الجالسة بالطمأنينة القائلة في قلبها أنا وليس غيري

 صيبة  م شر ال تعرفين فجره وتقع عليك   فيأتي عليك  ... هذان االثنين في يوم واحد الثكل والترمل
 .(11-2:44 إش" )تهلكة ال تعرفين ال تقدرين أن تصديها ويأتي عليك بغته

 عمالاأل كل هذه أي من أجل ،"من أجل ذلك" :المالك على لسان هللا اآلب يقول (2)في اآلية     

 هذهأن  بي ني   وهذا ،"في يوم واحد ستأتي ضرباتها" :يقول ثم. وما قالته في قلبه الضادة هلل لمدينةل
 :بقول الرب عن بابل إشعياء سفر من ىمستوحهذا القول . اسريع   بغتة ستأتي عليها ضرباتال
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في اآلية  المذكورة ضرباتال .(8:44إش )" فيأتي عليك  هذان بغتة في يوم واحد الثكل والترمل"

يعني أنه  هذا ،"وتحترق بالنار" :ثم يقول هنا(. 2:1رؤ )ذ كرت في  ،"موت وحزن وجوع" (2)

ألن الرب اإلله " :هللا اآلب تكلم بفمالم المالك كما يقول هنا ذلك تقوم لها قائمة مرة  أخرى، لن
 .، قوة هللا هي عدله في المجازاة والثواب"الذي يدينها قوي

تحارب  أن الكنيسة على ال تعني أن ،ةيمجاز هي صورة( 4و1)صورة المجازاة في اآليتين     

 ،ذ أعمال المدينة الزانيةبفكر أصحاب السلطة األرضية ون هامنوتعني رفض مؤ بلمادية،  احرب  
دة هاانه لها وشإذ تكون الكنيسة دي   ،وهذا يجعل دينونتها مضاعفة  . اا ومادي  بالهروب منها روحي   

 المدينة الزانية ترمز إلى كل مملكة دنيوية أن  (3)في اآلية وكما سبق القول  .عليها يوم الدينونة

برة على هللامتنعمة ومتك
(48)

. 
 

وَسَيَبْكِي وَيَنُوحُ عَلَيْهَا مُلُوكُ األَرْضِ، الَّذِينَ زَنَوْا وَتَنَعَّمُوا مَعَهَا،  -9

 .حِينَمَا يَنْظُرُونَ دُخَانَ حَرِيقِهَا

الْمَدِينَةُ  ،وَيْل   ،وَيْل  : وَاقِفِينَ مِنْ بَعِيدٍ ألَجْلِ خَوْفِ عَذَابِهَا، قَائِلِينَ  -11

ألَنَّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ جَاءَتْ  ،الْمَدِينَةُ الْقَوِيَّةُ  ،يمَةُ بَابِلُ الْعَظِ

 .دَيْنُونَتُكِ 
 

ملوك األرض الذين زنوا  يهاعل ي وينوحسيبك" :قول هللا اآلب على لسان المالك (8) ةفي اآلي    

ر بخراب ك  ذ  ، ي  "هاما ينظرون دخان حريقحين" :وقوله(. 3)كر في اآلية ذ  وسبق ، "وتنعموا معها

 (.22:18 تك)وعمورة  سدوم
هذا ن إن بي  قوله هذا ي   ".من بعيد ألجل خوف عذابها نقفووهم وا" :يقول( 10)في اآلية و    

على عذابات ضربات هللا  ليس من أجل ،تهكنيسو للمسيح المقاومين ،ملوك األرضلخوف ال

الدينونة  عذاب في سيحل بهم من جل أنفسهم ومامن أ هو المدينة العظيمة بابل المدينة القوية، بل
معها في كبريائها ألنهم شركاء  ؛بابل قبلهم التي دينت بهاو ،نون بهاادالتي سي   ،اآلتية عليهم

العقوبة ووجود  ر إلى شدةيشت، "ويل  "كلمة  ."ويل   ،ويل   :قائلين" :ثم يقول عنهم. ومقاومة هللا
عف، بمعنى  "ويل  "تكرار كلمة و. (13:2رؤ )، كما ذ كر في الموت والموتى مرتين يشير إلى الض 

 العقوبة خوفهم من شدةبابل ستكون مضاعفة؛ فقولهم هذا داللة على  علىإن ضربات هللا الواقعة 

ن ما قاله هللا اآلب لشعبه من هنا يتبي ن إ. بابل المدينة القوية المزمعة أن تكون عليهم مثلهم مثل
 نظيرا ضعف   ضاعفوا لها، وا جازتكمجازوها كما هي أيض  (: "1) يةاآلالمالك في  على لسان

 .لهم مدينة بابل القوية، إنما هو سيكون منه من أجل اضطهاد "أعمالها

في يوم واحد ستأتي " :المدينة العظيمةعن  قال هللا اآلب على لسان المالك( 2)في اآلية     
فعل ، وال"جاءت دينونتك  " :عنها لوقي( 10)ية في اآلو .المستقبلهو ب "ستأتي"الفعل  ،"ضرباتها

 أو المستقبل ، إن كان فيأن زمن حدوث حدث بالنسبة هلل بي نوهذا ي   .في زمن الماضي "تءجا"

 أن بي ني   كما أن هذا ".واحدةٍ  في ساعةٍ " :؛ ألن هللا يقول هناهو حاصل في اللحظة في الماضي،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من تاريخ الدول، كل اإلمبراطوريات كانت تعتقد أنها لن تسقط بل هي باقية إلى األبد لكنها سقطت ( 48)

م، تبسط نفوذها على ثلث األرض وبعد 1820لكة البريطانية، في عام في القرن الماضي، كانت المم .بشري ا

ا إنحصرت في الجزيرة البريطانية م وعام 1820كما أن االتحاد السوفيتي، الذي ما بين عام . عشرين عام 

إذ شملت مساحته أغلب منطقة أوراسيا وبلغ عدد الدول التابعة له خمس عشر  بلغ إلى أوج مجده، م1815

ا، في عام  دولة، غير  .م، إنهار وسقط1881أنه بعد ستة عشر عام 



- 201 - 

 

 :، كما يقول داود النبيهو خالق الزمانوألن هللا فوق الزمان  ؛هللا وليس الزمان يخص اإلنسان

 ،"الهزيع(. "4:28مز " )ألن ألف سنة في عينيك مثل يوم أمس الذي عبر أو كهزيع من الليل"

 الضربات التي ستأتيهذه ف .هي جزء من زمان اليوم هو جزء من زمان اليوم، كما أن الساعة
ألن  ؛(10اآلية ) "واحدةٍ  في ساعةٍ "ت ءجا( 2اآلية " )واحدٍ  في يومٍ " المدينة العظيمة بابل على

 .لها هي من دينونة هللاالتي الضربات هذه و .حاصلة في الحاضردينونتها 
 

يَشْتَرِيهَا  نْ هَا، ألَنَّ بَضَائِعَهُمْ لَ وَيَبْكِي تَُّْارُ األَرْضِ وَيَنُوحُونَ عَلَيْ  -11

 .أَحَد  فِي مَا بَعْدُ 

بَضَائِعَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحََْرِ الْكَرِيمِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْبَزِّ  -12

وَاألُرْجُوانِ وَالْحَرِيرِ وَالْقِرْمِزِ، وَكُلَّ عُودٍ ثِينِيٍّ، وَكُلَّ إِنَاءٍ مِنَ الْعَاجِ، 

 .كُلَّ إِنَاءٍ مِنْ أَثْمَنِ الْخَشَبِ وَالنُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَالْمَرْمَرِ وَ 

وَطِيبًا وَلُبَانًا وَخَمْرًا وَزَيْتًا وَسَمِيذًا وَحِنْطَةً وَبَهَائِمَ  قَاقِلَةَ وَ وَقِرْفَةً  -13

 .وَأَجْسَادًا، وَنُفُوسَ النَّاسِ  وَخَياْلً وَمَرْكَبَاتٍ  ،وَغَنَمًا

نَفْسِكِ، وَذَهَبَ عَنْكِ كُلُّ مَا  ايهَ هِ تَ شْ ي تَ تِ الَّ  ةِ هَ اكِ فَ الْ  ذَهَبَ عَنْكِ وَ  -14

 .هُوَ مُشْحِم  وَبَهِيٌّ، وَلَنْ تَِْدِيهِ فِي مَا بَعْدُ 
 

، ذلك "يبكي تجار األرض وينوحون عليهاو" :المتكلم بفم هللا اآلب المالك قولي (11)في اآلية     

ليس مما أصابها من  ملوك األرض نوحوكما أن . (10و 8)يتين في اآل" ملوك األرض"كما 
ا  هنا، (8) اآليةكما قيل في بل من أجل أنفسهم،  ضربات من  وينوحون ونيبك تجار األرضأيض 

 ".ألن بضائعهم ال يشتريها أحد في ما بعد" :ألنه كما يقول هنا ؛ومن أجل تجارتهم أجل أنفسهم

اديليست هي م" المدينة العظيمة" تجاري  ا، بل هي مدينة بابل التي  نة أورشليم ألنها لم تكن مركز 
مدينة روما عاصمة ، والتي ترمز إلى تجاروالملوك كان يأتي إليها من كل أنحاء العالم ال

 .اإلمبراطورية الرومانية
 (:12)ة يذكر منها في اآلي. ن بهاوأنواع البضائع التي كانوا يتاجر دد  ع  ي  ( 14 -12)في اآليات     

البز واألرجوان والحرير " من مالبسو ."الذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ من" زكنو

كل عود ثيني، وكل إناء من العاج، وكل إناء من أثمن الخشب " من المنازل أثاثو  ."والقرمز
وهو  ،"ξύλον θύϊνον" اليونانيفي النص  ، ورد"ي  عود ثين  " ؛"والنحاس والحديد والمرمر

ا وهو من  م كبخورخد  ست  ي   ر في شمال أفريقياط  شجر ع   عود وهذا النوع من األخشاب هو نادر جد  

قرفة " من بهارات لتطييب األطعمة (:13)وفي اآلية  .وال يوجد إال في أفريقيا" أثمن األخشاب"
 وهي نبات هندي له ،"ἄμωμον" اليونانيفي النص  وردت، "ةقاق ل  " ؛"وطيبا ولبانا وقاق ل ة

بهائم " من ودواب ."خمرا وزيتا وسميذا وحنطة" من أطعمةز .رائحة عطرية وطعم يلذع اللسان

تجارة الو .إلى الجنود ترمز "جساداأل" ؛"خيل ومركبات وأجساد" من معدات حربو ".وغنم
بالبشر
(20)

ياوان وتوبال وماشاك هم تجار : "حزقيال النبي ذ كر في سفركما  ،"نفوس الناس" 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النساء ، كخطف حتى اليوم ما زالت قائمة   ، وهيمن أقدم التجارات في تاريخ البشرية بالبشر هي تجارةال( 20)

ا المتاجرة باألعضاء ذوإعمالهن في الدعارة، وك لك خطف األطفال والمتاجرة بهم لمن ال ينجبون، وأيض 

ي ر في نفوسهم، تعني" نفوس الناس" كما أن. البشرية  إفساد نفوس البشر، إن كان بالجشع أو بقتل كل ما هو خ 

 أو بالوعيد لتحقيق أهداف غير إنسانية، كماإن كان بالتهديد  ،ا قائمة حتى اليوم بشراء ضمائر البشروهذه أيض  

 = التجارة» :غسطينوسوفي هذا يقول أ. والمؤامرات في السياسات المنحرفة غير النظيفة القائمة على الدسائس
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 أطعمة من(: 14)وفي اآلية (. 13:24حز )" وبآنية النحاس أقاموا تجاركبنفوس الناس 

 ".ἡ ὀπώρα" اليونانيوردت في النص " هةالفاك" ؛"كل ما هو مشحم وبهي ...الفاكهة"
 

مِنْ  ونَ مِنْ بَعِيدٍ تَُّْارُ هذِهِ األَشْيَاءِ الَّذِينَ اسْتَغْنَوْا مِنْهَا، سَيَقِفُ  -15

 .أَجْلِ خَوْفِ عَذَابِهَا، يَبْكُونَ وَيَنُوحُونَ 

وَأُرْجُوانٍ  ةُ بِبَزٍّ الْمُتَسَرْبِلَ  ،الْمَدِينَةُ الْعَظِيمَةُ  ،وَيْل  وَيْل  : وَيَقُولُونَ  -16

 .وَقِرْمِزٍ، وَالْمُتَحَلِّيَةُ بِذَهَبٍ وَحََْرٍ كَرِيمٍ وَلُؤْلُؤٍ 

وَكُلُّ رُبَّانٍ وَكُلُّ . ألَنَّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ خَرِبَ غِنىً مِثْلُ هذَا -17

فُوا الَْْمَاعَةِ فِي السُّفُنِ وَالْماَلَحُونَ وَجَمِيعُ عُمَّالِ الْبَحْرِ، وَقَ 

 .مِنْ بَعِيدٍ 

أَيَّةُ مَدِينَةٍ مِثْلُ : قَائِلِينَ  ،وَصَرَخُوا إِذْ نَظَرُوا دُخَانَ حَرِيقِهَا -18

 .الْمَدِينَةِ الْعَظِيمَةِ 

: قَائِلِينَ  ،وَأَلْقَوْا تُرَابًا عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَصَرَخُوا بَاكِينَ وَنَائِحِينَ  -19

يمَةُ، الَّتِي فِيهَا اسْتَغْنَى جَمِيعُ الَّذِينَ لَهُمْ الْمَدِينَةُ الْعَظِ  ،وَيْل  وَيْل  

 .ألَنَّهَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ خَرِبَتْ  ،سُفُن  فِي الْبَحْرِ مِنْ نَفَائِسِهَا
 

 ،تجار هذه األشياء الذين استغنوا منها" :المتكلم بفم هللا اآلب المالك قولي (15)في اآلية     

 تينفي اآليو. (10 آليةا) ملوك األرض ، ذلك كما"ف عذابهاأجل خومن سيقفون من بعيد 
ملوك كما  ذلكو، "ويل  ويل   :يقولون يبكون وينوحون،" :تجار األرضن ع يقول( 11و15)

 ، التيقرمزيالوحش ى الراكبة علال المرأةرأى يوحنا ( 4:14رؤ )في  .(10 اآلية) األرض
في  ، هنا"ؤلؤبذهب وحجارة ول متحلية. وقرمز متسربلة بأرجوان" ،"المدينة العظيمة" ترمز إلى

 ز  ب  المتسربلة ب  " ":المدينة العظيمة" عن تجار األرض قولب توجد نفس الصورة لها، (11)اآلية 

 :تجار األرض يقول (14)في اآلية و ".والمتحلية بذهب وحجر كريم ولؤلؤ ،وأرجوان وقرمز
ا كما ،"غنى عظيم مثل هذا خربألنه في ساعة واحدة قد "  (.10اآلية ) ملوك األرض ذلك أيض 

، "األرض تجار" ذ كر( 11 -11)، وفي اآليات "ملوك األرض" ذ كر( 10و8)في اآليتين     

كل ربان، وكل الجماعة في السفن، : "، بالقولالبحر الذين فيجميع ي ذكر ( 14)وفي اآلية 
الجماعة التي في "ن؛ السف قادة ي، أ"ربابنة"، جمعها "الربان" ".والمالحون وجميع عمال البحر

في " البحر" .ن على السفنوعاملال أي ،"المالحون وجميع عمال البحر" ؛نومسافرأي ال ،"السفن

كما أن العمل على  ،(1:13رؤ ) كما ذ كر في ،العهد القديم يرمز إلى القوى المعادية هلل ولألعداء
 .نوا يسكنون الصحراءألنهم كا غير مستحب لدى العبرانيين ئ االسفن كان شي

ملوك األرض  كما ذلك ،"وقفوا من بعيد" :البحر الذين في جميع عن (14)في اآلية  ثم يقول    

نظروا  صرخوا إذ": يقول عنهم (12)اآلية وفي  (.15 اآلية) تجار األرض، وكما (10اآلية )
ا ذلك ،"دخان حريقها مثل المدينة  أية مدينة": وقولهم(. 8 اآلية) ملوك األرضكما  أيض 

، الذي "هو مثل الوحش ن  م  " :(4:13رؤ )في  عن الوحش سكان األرض ولق ، هو مثل"العظيمة

العاصمة  ترمز إلى ،"بابل المدينة العظيمة"ذلك أن  ."ضد المسيح" ،"الوحش السياسي"هو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وصالحة .ون استخدامهائإنما هي شريرة بالنسبة لألشرار الذين يسي. وال هي صالحة   ليست في ذاتها شريرة  

 .«بالنسبة للصالحين الذين يحسنون استخدامها
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 .للمسيحمدينة روما المضادة  التي هيالسياسية لإلمبراطورية الرومانية، 

 ا العمل هوهذ ،"ا على رؤوسهمألقوا تراب  ": البحر الذين في عن يقول المالك (18)في اآلية و    

ذلك و، "ويل  ويل   .نيلائق نيحائون نيكابصرخوا " :يقول عنهم كما. الشديد حزنالعالمة على 
؛ ألن (11 اآلية)تجار األرض مثل و (10 يةاآل)ملوك األرض ، مثلهم مثل المدينة العظيمةعلى 

تجار ينقلون نفائسها، وال البحر ، فالذين فيالمدينة العظيمةهذه الفئات الثالث كانت تستغني من 

يناظر  قوله هذا ،"في ساعة واحدة خربت ألنها" :هنا المالكقول ثم ي. يبيعونها والملوك يشترونها
 ."ة جاءت دينونتك  ألنه في ساعة واحد( "10)في اآلية  قوله

 

الْقِدِّيسُونَ وَالرُّسُلُ وَاألَنْبِيَاءُ، ألَنَّ و ،اِفْرَحِي لَهَا أَيَّتُهَا السَّمَاءُ  -21

 .الرَّبَّ قَدْ دَانَهَا دَيْنُونَتَكُمْ 
 

والقديسون والرسل  ،فرحي أيتها السماءا" :اآلب هللا تكلم بفمالم المالك قولي (20)في اآلية     

ت لوا واضطهدوا من أجل كلمة الذين ق   ،السماء لسكان دعوة مفرحة في قوله هذا توجد ."واألنبياء
المضادة للمسيح  العظيمة بابل المدينة أي دان ،"دينونتكم دانها قدلرب األن " :ثم يقول. هللا

ما جازوها ك: "(1)اآلية  في هشعبل المالك على فم وهذا ي بي ن معنى قول هللا اآلب ،وللمؤمنين به

حتى متى أيها " :والقديسين الشهداء تساؤل على إجابة هو ه هذاقولكما أن  ."ا جازتكمهي أيض  
 القول هذا .(10:1رؤ  )" الساكنين على األرض من لدمائنا السيد القدوس ال تقضي بالحق وتنتقم

القديس  وليق كما ،المواهب أو المراتب في الكنيسةي دلل على  ،"القديسون والرسل واألنبياء" هنا

 ، كما يقول(22:12 كو1" )ا أنبياءا في الكنيسة أوال  رسال  ثاني  فوضع هللا أناس  " :بولس الرسول
ا  أفس) "ألجل تكميل القديسين ...البعض أن يكونوا رسال  والبعض أنبياء (هللا) أعطى": أيض 

هم المختارون من كما في العهد القديم يوجد أنبياء، والقديسون  في العهد الجديدف (.12و11:4

القديسون والرسل " ،المجموعات يأ ،الثالث وهذه الطغمات. العهد الجديدالعهد القديم و
ا لشفاعاتهم من أجل المؤمنين طلب   في القداس اإللهي ت ذكر عند إعداد الذبيحة المقدسة" واألنبياء

  .من إكليروس وشعب المتقدمين للتناول
 

ً وَرَفَعَ ماَلَك  قَوِيٌّ حَ  -21 : َْرًا كَرَحىً عَظِيمَةٍ وَرَمَاهُ فِي الْبَحْرِ قَائاِل

هكَذَا بِدَفْعٍ سَتُرْمَى بَابِلُ الْمَدِينَةُ الْعَظِيمَةُ، وَلَنْ تُوجَدَ فِي مَا 

 .بَعْدُ 
 

 (4)في اآلية و ءة األولى عن دمار مدينة بابل،ذ كرت رؤيا جديدة خاصة بالنبو (2)في اآلية     

توجد رؤية  (21)في اآلية وهنا  بوءة الثانية عن دمار مدينة بابل،خاصة بالن ذ كرت رؤيا جديدة
ا دينة بابلجديدة خاصة بالنبوءة الثالثة عن دمار م رفع مالك و" :قول يوحناي (21)في اآلية  .أيض 

 هنا هذا الوصف (.1:10رؤ )، ذ كر في "مالك قوي" :هقولو هو الثالث؛ مالكهذا ال ،"قوي

ثم يقول ". ا كرحى عظيمة ورماه في البحرحجر   ...رفعو": ، بقول يوحنامع عمله للمالك يتناسب
هذه  ،"ولن توجد فيما بعد ،هكذا بدفع ست رمى بابل المدينة العظيمة :قائال  " :المالك إنه سمع يوحنا

ويكون إذا " :بقوله له الذي بوحي الرب أمر تلميذه سرايا ،من سفر إرميا النبي الصورة مستوحاة

ا وتطرحه في وسط الفرات وتقول هكذا تغرق بابل هذا السفر أنك تربط به حجر   ءةرغت من قراف
 هرميا النبي لتلميذإلمر األ هذا إن .(14و13:51 إر" )وال تقوم من الشر الذي أنا جالبه عليها

داللة للتأكيد على تحقق كالم الرب بسقوط المدينة العظيمة وغطسها إلى هو سرايا بوحي الرب 
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 :نفس المعنى في قوله لتالميذه ذكر يسوع المسيح كما أن. األعماق فال يكون لها من وجود بعد

 (.2:14 لو) "ر أحد هؤالء الصغار خير له لو طوق عنقه بحجر رحى وط رح في البحرعث  م ن ي  "
 

فِخِينَ وَصَوْتُ الضَّارِبِينَ بِالْقِيثَارَةِ وَالْمُغَنِّينَ وَالْمُزَمِّرِينَ وَالنَّا -22

وَكُلُّ صَانِعٍ صِنَاعَةً لَنْ . بِالْبُوقِ، لَنْ يُسْمَعَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ 

وَصَوْتُ رَحىً لَنْ يُسْمَعَ فِيكِ فِي مَا . يُوجَدَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ 

 .بَعْدُ 

وَصَوْتُ عَرِيسٍ . وَنُورُ سِرَاجٍ لَنْ يُضِيءَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ  -23

ألَنَّ تَُّْارَكِ كَانُوا عُظَمَاءَ . سْمَعَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ وَعَرُوسٍ لَنْ يُ 

 .إِذْ بِسِحْرِكِ ضَلَّتْ جَمِيعُ األُمَمِ . األَرْضِ 

 .وَفِيهَا وُجِدَ دَمُ أَنْبِيَاءَ وَقِدِّيسِينَ وَجَمِيعِ مَنْ قُتِلَ عَلَى األَرْضِ  -24
  

بابل  ياة القديمة التي كانت تصخب بهاالح صورة مقارنة بين وجدت( 23و22)في اآليتين     
 .سقوطها والتي لن يوجد فيها صخب بعد ، وبين صورتهاالمدينة العظيمة

صوت الضاربين بالقيثارة والمغنين والمزمرين و" :المالك الثالث قولي (22)في اآلية     

سفر حزقيال  من مستعارة بابلعن  هذه الصورة ".ع فيك  في ما بعدسم  والنافخين بالبوق لن ي  
حز ) "وأبطل قول أغانيك  وصوت أعوادك  لن يسمع بعد" :في مدينة صور قول الربب ،النبي

 .ل فرح الدفوف انقطع ضجيج المبتهجينط  ب  " :فيها الرب بقول ،ومن سفر إشعياء النبي ،(13:21

 وهذا ،"وجد فيك  في ما بعدوكل صانع صناعة لن ي  " :هناقول ثم ي(. 2:24 إش" )بطل فرح العود
ا قولكما ي. يشير إلى توقف العمل فيها بسبب هجرة أهلها منها سمع وصوت الرحى لن ي  " :أيض 

 .وانتشار الجوع غاللدوران لقلة الالعن  توقف الرحى يشير إلىوهذا ، "فيك  في ما بعد

وصوت عريس  .ضيء فيك  في ما بعدونور سراج لن ي  " :المالك قولي (23)في اآلية و    
ال  بابل المدينة العظيمة يسكن إنسان يشير إلى أنه لم يعد هذاو ".سمع فيك  في ما بعدن ي  وعروس ل

 وهذا يعني إنه .ن األفراح مرتبطة باإلضاءةأل األفراح منها؛يشير إلى انقطاع  كما نهار وال ليل،
 بابل هنا عن الصور المذكورةهذه . ستظل خربة  ومهجورة  و ،نسل فيما بعد لن يوجد فيها

بطل من او" :أورشليم عاصمة مملكة يهوذامدينة  في بقول الرب ،مستوحاة من سفر إرميا النبي

وذا ومن شوارع أورشليم صوت الطرب وصوت الفرح صوت العريس وصوت العروس همدن ي
، "كانوا عظماء األرض ك  ن تجارأل" :هناقول ثم . (34:4 رإ) "األن األرض تصير خراب  

 قد يشير إلىقوله هذا  ،"األمم ت جميعضل ك  سحربإذ  " :قولكما ي .(11)ة في اآليالتجار ذ كروا "

د البشر عن هللا ويصبح إله ا لهم،  سحر أعمالها  قد يشير إلى وأسحر كثرة غناها بالمال الذي ي بع 
وملوكها  بتعدا ولهذه األسباب. م لألوثانالشيطانية والعبادات التي كانت تتم في معابدها والتي ت قد  

، وهو الم غني لهموأنه هو الحامي وناسين عظمة هللا  بها، والتصقاو هللا عنوتجارها وسكانها 

 .الذي ينبغي أن ت قد م له العبادة
لخرابا صورة    

(21)
خراب بابل  عن( 23و 22)في اآليتين  المذكورقول للمالك في  المذكور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مدينة ، قد تكون صورةبابل المدينة العظيمة الواقع من هللا على خرابهذه الصورة التي ذكرها يوحنا لل( 21)

تقوم لها  يسكنها إنسان وال حتى أنهم حرثوها بالمحراث حتى ال ،م40الرومان عام  على يد رهااأورشليم بعد دم

، كما كان معروف ا سفر الرؤيا وقت كتابة  يه،لمعاصر امعروف   وكان يوحناوهذا الحدث رآه  .أخرى قائمة مرة  

ا  =عاصمة  المدينة العظيمة روماوقد تكون هذه الصورة نبوءة عن دمار  .من فلسطين حتى روما أيض 
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 في بقول الربمستوحى من سفر إرميا النبي،  وللمسيح وكنيسته، المضادة هلل ،لعظيمةالمدينة ا

 وصوت   .وصوت العريس وصوت العروس .وأبيد منهم صوت الطرب" :أورشليم سكان مدينة

ي ة   ح  ألن ": عن آدوم إشعياء النبينبوءة  ومن. (10:25 رإ" )ونور السراج( ىح  جمع الر  ) األ ر 
والكركي والغراب يسكنان فيها ويمد عليها . يرثها القوق والقنفد... ل األمما على كللرب سخط  

وتالقي وحوش القفر . ا لبنات النعاما للذئاب ودار  فتكون مسكن  ... خيط الخراب ومطمار الخالء

هناك تحجر القفازة . ناك يستقر الليل ويجد لنفسه محال   ه. بنات آوي ومعز الوحش يدعو صاحبه
 وهناك تجتمع الشواهين. وتبيض وتفرخ وتربي تحت ظلها( خبث أنواع الحياتهي حية من أ)

 (.15-11:34 إش" )بعضها بعض (مفردها شاهين، وهو طائر جارح من جنس الصقر)

، التي ترمز إلى بابل المدينة العظيمةسبب الخراب الواقع على  ي بي نه المالك (24)في اآلية     
جد دم أنبياء وقديسين": هقولة الرومانية الوثنية، بروما عاصمة اإلمبراطوري مدينة وجميع  فيها و 

ء والقديسين قتلوا في مدينة ال يمكن القول أن جميع األنبيا( 24)اآلية  من. "من ق تل على األرض

 من ابدء   المنظم على المسيحيين في أنحاء اإلمبراطورية الرومانية ألن االضطهاد الكبير ؛روما
قد  لذا. بعد كتابة سفر الرؤيا (م305 - 422)اإلمبراطور ديوكليتيانوس  على أيامكان مدينة روما 

أو قد يكون هناك دمج  ،رؤية مسبقة ليوحنا عن هذا االضطهادهو  (24)في اآلية  ما ذ كر يكون
بين مدينة روما التي استشهد فيها بطرس وبولس وكثير من المسيحيين، وبين مدينة أورشليم التي 

ها أنا أرسل إليكم أنبياء " :يسوع، الذين قال لهم الكتبة والفريسيين أنبياء وقديسينقتل فيها 

ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى  وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون
كما أنه قد يكون هناك ربط بين الشرق والغرب في اضطهاد األنبياء  .(35:23 مت)" مدينة

المدينة العظيمة التي " :التي قيل عنها ؛المدينة هذه عنالمقبول  ما سبق قوله، مع كل. والقديسين

ا التيو ،(12:14رؤ " )لها م لك على األرض جد دم" :قيل عنها أيض  أنبياء وقديسين  فيها و 
جدت ليست مدينة معينة نهاأو ه ؛(24اآلية )" جميع م ن ق تل على األرضو في فترة زمنية  و 

 أية مدينة عظيمةو بل هي كل .دينة بابل أو مدينة أورشليم أو مدينة روماإن كانت م ،معينة

استحلت دم كما سفكت دم األنبياء والقديسين و، لها م لك على ملوك األرض مضادة هلل والمسيح
المقاوم لكنيسة  الواحد إن تعدد الصور في سفر الرؤيا للشيء .شهود الرب في كل مكان زمان

يمانهم وكنيستهم مهما إلمسيحيين الحقيقيين بضرورة التمسك بلللتأكيد المسيح ومؤمنيها، هو 

ألنه في النهاية النصر هو  ؛صعاب واالضطهادات التي يواجهونهاتعددت واختلفت أشكال ال
 .ةتللمسيح وكنيس
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وبلغ من كثرة القتلى أن لم يعد من المستطاع دفن الجثث التي  ،م410اإلمبراطورية الرومانية التي سقطت عام 

 .هاامتألت بها شوارع
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح التاسع عشر
 

1-  ً : بَعْدَ هذَا سَمِعْتُ صَوْتًا عَظِيمًا مِنْ جَمْعٍ كَثِيرٍ فِي السَّمَاءِ قَائِال

 .الْخَالَصُ وَالْمَْْدُ وَالْقُدْرَةُ لِلرَّبِّ إِلهِنَا .ويَاهَلِّلُ

ألَنَّ أَحْكَامَهُ حَق  وَعَادِلَـة ، إِذْ قَـدْ دَانَ الزَّانِيَـةَ الْعَظِيمَـةَ الَّتِـي  -2

 .أَفْسَدَتِ األَرْضَ بِزِنَاهَا، وَانْتَقَمَ لِدَمِ عَبِيدِهِ مِنْ يَدِهَا

 .وَدُخَانُهَا يَصْعَدُ إِلَى أَبَدِ اآلبِدِينَ .لُويَاهَلِّ: وَقَالُوا ثَانِيَةً -3

وَسََْدُوا للهِ  ،وَخَرَّ األَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ شَيْخًا وَاألَرْبَعَةُ الْحَيَوَانَاتِ  -4

 .هَلِّلُويَا .آمِينَ : الَْْالِسِ عَلَى الْعَرْشِ قَائِلِينَ 
 

ذكره هو  يأتيأن ما س يعنيو ،(1:12رؤ )في  ذ كر ؛"بعد هذا" :(1)في اآلية  قول يوحنا    

كل القوى المضادة  تمثلالتي  ،دينونة الزانية العظيمة السابق عنتكملة ألحداث األصحاح 

هو المذكور جمع هذا ال ،"ا من جمع كثير في السماءا عظيم  صوت  سمعت " :هنا يقولثم  .للمسيح
واقفون أمام العرش وأمام . لشعوب واأللسنةكل األمم والقبائل وامن ... جمع كثير" (8:4رؤ )في 

لال م  الذين ق تلوا من أجل كلمة هللا ومن أجل الشهادة التي " هم ، وهؤالء"متسربلين بثياب بيض ح 

ن وئة واألربعة واألربعون ألف المختومالم  "الذين هم ، (8:1رؤ )المذكورون في  "كانت عندهم
هي  ،"هللويا"لفظة  ."هللويا" :قائال   جمعهذا السمع نه إ هنا يقول كما (.4:4رؤ ) "بختم هللا الحي

 ،"הללו־יה"بنفس اللفظ العبري " ἁλληλουϊά"ووردت في النص اليوناني  ،عبرية األصل

في العهد القديم  (יהוה) "ه  و  ه  ي  "و ؛"حمدوا الربا"أو  "سبحوا الرب" يأ ،"ه  و  ه  ي   سبحوا"تعني و

"هللويا" التسبحةه هذ أخذت الكنيسة قدو .اآلب هو هللا
(22)

من المجمع اليهودي المتكلم باليونانية  
 .إلى القداس اإللهي وإلى كثير من صلواتهاها أدخلت، وأي خارج فلسطين ،في الشتات

: قائلين اآلب سبحوني   في السماء الذي كثيرالجمع هذا ال (1)في اآلية هنا قد سمع يوحنا و    

 ἁλληλουϊά ἡ" اليونانيفي النص  ورد قولهم هذا ،"االخالص والمجد والقدرة للرب إلهن"
σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡμῶν".  رؤ )هذا التسبيح ذ كر في

ل، المسيح، من( 10:12 م  والشهداء الذين في السماء  نوالقديس وكان موجه ا لكل من اآلب والح 

ا، بقولهم كما في  (1)في اآلية  وهنا ."لمسيحه لطانسوال إللهنا الخالص والقدرة والملك: "أيض 
إلهية خاصة  ملوكية كلمات هاداللة على أن ،"الـ" التعريف فة بأداةعر  م   كلماتهذه ال( 10:12رؤ )

 .، وليس أي كائنباهلل اآلب، الموجه له هذا التسبيح

 ،"كامه حق وعادلةألن أح": اآلب، بقولهم هلل هم هذاسبب تسبيح ي بي ن هذا الجمع( 2)في اآلية     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد ذ كرت هنا في هذا األصحاح و. هذه الكلمة لم ت ذكر في كل أسفار العهد الجديد سوى هنا في سفر الرؤيا (22)

، وأشهر هذه المزامير "هللويا"بكلمة  أوجد عدة مزامير تبدتأما في العهد القديم ففي سفر المزامير . أربع مرات

 المزمورهذا تسبحة سبح والمسيح نفسه  .ألن اليهود كانوا يرتلونه بعد أكل الفصح ؛(112)وأهمها هو مزمور 

وصف متى اإلنجيلي الليلة  ففي ،مانييسثلة األخيرة قبل أن يخرجوا إلى بستان الجمع تالميذه في اللي الفصحية

سبحوا "أكل يسوع المسيح الفصح هو وتالميذه في العلية وتأسيسه لسر الشكر  أن نه بعدإ :األخيرة يقول

 هو مزمور مسياني وفصحي مهم ألنه( 112) وهذا المزمور(. 30-21:21 مت" )وخرجوا من جبل الزيتون

 .لمسيح قبل آالمه وصلبهلاألخيرة  ليلةالر عن ي عب  
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 أفسدت األرض التيقد دان الزانية العظيمة إذ ": وبقولهم. (4:11رؤ )ذ كر في  اذقولهم ه

، قولهم هذا "يدها من وانتقم لدم عبيده" :بقولهم وكذلك .(3:12رؤ )كر في ذ   اذ، قولهم ه"بزناها

ن   دم أنبياء وقديسين وجميع" يشير إلى  .(24:12رؤ )" ق تل على األرض م 
 صورة حريق ".دخانها يصعدو .هللويا :قالوا ثانيةو" :عن الجمع قول يوحناي( 3)في اآلية     

هذا يشير إلى دمار المدينة إن  هناك كما قيل، و(12و8:12رؤ ) الزانية العظيمة ذ كرت في

يعني أنه لن تقوم لها وهذا ، "د اآلبدينإلى أب" :ون هناقولثم ي. لزانية العظيمة المضادة للمسيحا
دخانها " ،الصورةهذه  .(11:14رؤ ) ذ كر في هذا القول ،قائمة مرة  أخرى حتى نهاية العالم

ا ال ليال  ونهار  " :بقول الرب عن آدوم ،، مستعارة من سفر إشعياء النبي"اآلبدين يصعد إلى أبد

تخرب إلى أبد اآلبدين ال يكون من يجتاز  من دور إلى دور. إلى األبد يصعد دخانها. ىءتنطف
 (.10:34 إش" )فيها

آلخر مرة . "ا واألربعة الحيواناتاألربعة والعشرون شيخ  وخر " :يوحنا يقول (4)في اآلية     

ل صةالبشرية " أي ،"الكنيسة ككل"يمثلون  ؛ الذين"ان شيخ  ياألربعة والعشر"يوحنا يذكر  خ  " الم 
رؤ )في  ليكما ق "المفدية الخليقة"تمثل  ، التي"األربعة حيوانات"كذلك و ؛(4:4رؤ )في  ليكما ق

مستعارة  صورة، الذي هو هللا اآلب، هذه ال"الس على العرشجسجدوا هلل الو: "هنا قولثم ي .(1:4
 "ومرتفع وأذياله تمأل الهيكل ا على كرسي عالٍ رأيت السيد جالس  " :بقوله ،سفر إشعياء النبيمن 

كونية، تشترك  أي عبادة جماعية كونية،يا جليتور فيها وجدت( 4)في اآلية  صورةال (.1:1 إش)

ل صة"فيها  خ   ،"هللويا. آمين: "ائلينق يوحنا إنه سمعهم قولوي ."المفدية الخليقة" مع" البشرية الم 
وهو آخر المزامير التي تبدأ  ؛(42:101)من المزمور  ، هذه العبارة"سبحوا الرب. حق  ا"بمعنى 

 ."هللويا"، الذي هو معنى كلمة "حوا الربسب  "، أو "حمدوا الربا"القول ب
 

5-  ً يَا جَمِيعَ عَبِيدِهِ،  ،سَبِّحُوا إلِلهِنَا: وَخَرَجَ مِنَ الْعَرْشِ صَوْت  قَائاِل

 .الْخَائِفِيهِ، الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ وَ 
 

هذا ال ي بي ن قوله  ".سبحوا إللهنا :قائال   صوت وخرج من العرش" :قول يوحناي( 5)في اآلية     

ن  هذا، غير أن صوت سبحوا : "يقول ألن الصوت ؛صوت هللا اآلبهو هذا صوت ليس  م 
ل هكما أن". إللهنا م  ا (.4:2رؤ )كما في  ،"إلهي" :وإال لكان قال ،ليس هو صوت الح   وهو أيض 

 ألن ؛(1)في اآلية  هللا اآلب والشهداء الذين في السماء الذين كانوا يسبحون نيالقديسليس صوت 

ال  .نظرا :فقال لي ،فخررت أمام رجليه ألسجد له": عن المتكلم هنا (10)في اآلية  يقوليوحنا 

يكون هذا  (10)من اآلية  ".سجد هللا ،إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع عوم عكعبد م أنا .تفعل

 .مثل البشر هللا هو إلههمألن المالئكة مثلهم  ؛مالك مخلوق سماوي، أي صوت هو صوتال
ه، أي لكوم   هسلطانو مجد هللا إلى شيري" العرش" ."صوت وخرج من العرش" :يوحنا في قول    

، يعني أن "العرش"من  صوت المالك جوخرو (.14:11رؤ )ألن هللا ال ي رى  ؛هللا يرمز إلى

عطيه أن يجلس معي أمن يغلب فس": (21:3رؤ ) في قال المالئكة هم في قلب هللا؛ ألن المسيح
والمالئكة غلبوا ألنهم لم يسقطوا من  .سيكون في قلب هللا من يغلب ، والذي يعني أن"في عرشي

دوا  (. 4:12رؤ )ذ كر في ، كما الشيطان، الذي هو إبليس كما من السماءرتبتهم المالئكية ولم ي طر 

ل من ق بل هللا إليصال رس  م  ، يدل على أن المالك "صوت وخرج من العرش": يوحنا وقول كما أن
وهذا  ،"لم رس  "معناه و "ἀγγέλος" اليونانيةفي " مالك"اسم  ، ألنوتنفيذ إرادته اإللهية تهمشيئ

، سبحوا إللهنا:قائال  "المالك  وقد سمع يوحنا (.1:1رؤ )كما قيل في  المعنى يشير إلى إرساليته،

إله المالئكة والبشر  سبحوايعني للمالك هذا القول  ."الصغار والكبار الخائفيه،و ،جميع عبيده يا
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ه إلى  ه هذاقولكما أن . امع   هللا اآلب ، واحد المثلث األقانيمالاإلله يشير إلى أن هذا التسبيح موج 

رؤ )، كما ذ كر في اإلله واحد المثلث األقانيم عبيدهم  "عبيده"؛ ألن هللا الروح القدس هللا االبنو

 .الذين يتقون اسمكو" (12:11رؤ )، ذ كر في "صغار والكبارال الخائفيه،و" :وقوله (.1:1
 ".الصغار والكبار

  

وَكَصَوْتِ رُعُودٍ  غَزِيرَةٍ، كَصَوْتِ مِيَاهٍ عْتُ كَصَوْتِ جَمْعٍ كَثِيرٍ، وَسَمِ  -6

 ً فَإِنَّهُ قَدْ مَلَكَ الرَّبُّ اإلِلهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ  .هَلِّلُويَا: شَدِيدَةٍ قَائاَِل

 .يْءٍ شَ 

قَدْ جَاءَ، وَامْرَأَتُهُ  لِ الحَمَ  ألَنَّ عُرْسَ  .لِنَفْرَحْ وَنَتَهَلَّلْ وَنُعْطِهِ الْمَْْدَ  -7

 .هَيَّأَتْ نَفْسَهَا
 

، "الصغار والكبار والخائفيه، ،جميع عبيده ، ياسبحوا إللهنا: "(5)في اآلية  بعد قول المالك    

وكصوت رعود  ة،كصوت مياه غزير ،جمع كثيروسمعت كصوت ": (1)في اآلية قول يوحنا ي
في . المالئكةهو صوت  صوتال قيل هناك إن هذا وكما (2:14رؤ )ذ كر في  هذا قوله ،"شديدة

، "هللويا. آمين: ائلينا واألربعة الحيوانات قاألربعة والعشرون شيخ  وخر " :يوحنا لاق( 4)اآلية 

يوحنا يوسع رؤيته عن سكان بهذا  ".هللويا" :نقائلي المالئكةيقول إنه سمع  (1)في اآلية  وهنا
البشرية " أي ،"الكنيسة ككل"يمثلون  ، الذين"ان شيخ  ياألربعة والعشر"، بجمع السماء

ل صة خ   يوحنا هناوقد سمع  .المالئكة، و"المفدية الخليقة"تمثل  ، التي"األربعة حيوانات"، و"الم 

رؤ )، هذا القول ذ كر في "القادر على كل شيءاإلله  الرب الرب اإلله كل  م   قد" :قائلين المالئكة
او .يشير إلى المسيح هم هذاقولإن وكما قيل هناك ( 14:11 يشير إلى  لمالئكةل قولال هذا هنا أيض 

ل قد جاء" :سمعهم قائلين( 4)في اآلية  ألن يوحنا ؛المسيح م  " ك  ل  م  قد " :هنا همقول ".ألن ع رس الح 

ل بمعنى أن ،نبوي ماضي هو ماضٍ ال هذاو ،في زمن الماضي م   وي شار إليه هنا منذ األزل ك  ل  م   الح 
لكوكأنه وقع   .ملكوتالعلى األرض وانتصار  هفي الزمان، لتأكيد تمام م 

ل قد جاء .لنفرح ونتهلل ونعطه المجد" :المالئكة يقول (4)في اآلية      م   وإمرأته   ،ألن ع رس الح 
العروس ست لبس  (2)اآلية ألن في  ؛يشير إلى أن الع رس لم يتم ،"قد جاء" :قولهم ".هيأت نفسها

تممت  إنها يشير إلى ،"هيأت نفسها" :هنا وقولهم (.2:21رؤ )الذي سيتم في لباس الع رس 

م ل"ـكر لألول مرة يوجد ذ   هنا. (2)اآلية  التي ست ذكر في ،زينتها   ".ع رس الح 
 لهذه مقاطع ةوأهم ثالث (.ه  و  ه  ي  ) إسرائيل هللخطبة رة هي صو ،صورة الع رس :العهد القديمفي     

، (18:2 هو" )لنفسي إلى األبد خطبك  أو" :الرب بقول ،هي عند هوشع النبي عند األنبياء صورةال

قدوس  رب الجنود اسمه ووليك   هو صانعك   ألن بعلك  ": ، بقوله بوحي الربوعند إشعياء النبي
مه الرب من خيرات لبني إسرائيل الذي يصف ما قد   النبي عند حزقيالو ،(5:54 إش" )إسرائيل

وعروسه  ه  و  ه  ي   للعريس اسفر نشيد األنشاد يذكر صور   كما أن .(14-2:11 حز) كعروس له

 مز" )قامت الملكة عن يمينك" :بقوله، رسهذا الع  ل اداود النبي يذكر صور   وكذلك. إسرائيل
أصبحت العروس هي إسرائيل الجديد، التي  ه  و  ه  ي   عم اليهود عهدهم نكثأنه بعد أن غير . (8:44

 الجامعة المقدسة كنيسة الواحدةال التي هي ،بمعنى شخص الكنيسة ،هي كنيسة يسوع المسيح

أبناء  ها بآالم لتعطيء  بناأتلد  التي الزمان وأي جنس بشري عطية اآلب التي هي فوق حدود
 .بال دنس ألنهم ليسوا كلهم ،أعضائهابليس لكن س بال دن، الحافظة اإليمان القويم التي للمسيح

إلى العروس التي هي الكنيسة  إشارة   ،رساستعمل يسوع المسيح صورة الع   :العهد الجديدوفي     

رس أن هل يستطيع بنو الع  " :قوله للفريسيينفي  وذلك .ربها ومخلصها ،هو نفسهالذي والعريس 
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لكن ستأتي أيام حين ي رفع العريس " :قوله لهم في وكذلك، (18:2 مر" )يصوموا والعريس معهم

او(. 15:8 مت" )فحينئذ يصومون (الكنيسة المؤمن به أي) نهمع ثل  ،في أمثاله أيض  بقوله في م 

يوحنا كما أن  .(10-2:22 مت" )ا البنها صنع عرس  ا ملك  وات إنسان  ايشبه ملكوت السم" :رسالع  
 بولس الرسولكذلك و .(28:3 يو" )فهو العريس من له العروس" :عن يسوع يقول المعمدان

ألن الرجل هو رأس المرأة " :أن العريس هو يسوع المسيح والعروس هي الكنيسة، بقوله نيبي  

... ا الكنيسةأيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيض  ... ا رأس الكنيسةكما أن المسيح أيض  
ا و ،(32و25و23:5 أفس" )لمسيح والكنيسةالسر عظيم ولكنني أنا أقول من نحو ا هذا  :بقولهأيض 

 (.2:11 كو2" )فإني أغار عليكم غيرة هللا ألني خطبتكم لرجل واحد ألقدم عذراء عفيفة للمسيح"

وإنه يجعلها شريكته في  ،ن االتحاد الكامل بين المسيح وكنيستهبي  ت   (4)هذه الصورة في اآلية 
 .قداسته وسروره ومجده وملكوته

تشترك فيها  كونية من كل الخالئق( جماعية عبادة) ياجتوجد ليتور (4 -1)في اآليات     

الذين  ،ا والحيوانات األربعةالسماء، المالئكة واألربعة والعشرون شيخ   سكان :األولى :وقتينبج
 الصغارو الخائفيه،عبيد هللا  ،األرض سكان :الثانيةو. ن واألنبياءوالرسل والقديسو المالئكة هم

 ونسبحي  و ونصل  ي   ات من المالئكة والقديسينالسماوالصورة هنا هي أن ساكني . والكبار
معليه ونردالمؤمنين بيسوع المسيح ياألرض  ساكني، وونرنمي  و

(23)
 . 

 

 .وَأُعْطِيَتْ أَنْ تَلْبَسَ بَزًّا نَقِيًّا بَهِيًّا، ألَنَّ الْبَزَّ هُوَ تَبَرُّرَاتُ الْقِدِّيسِينَ  -8
 

م لعن عروس  ةكئالمالقول ت (2)في اآلية       ،"تي  ط  ع  أ  "كلمة  ".تي  ط  ع  أ  ": ، الكنيسةالح 

: المالئكة عنها قولثم ت .اآلب هللاهو  أعطاهاالذي يشير إلى أن الذي  لمجهولل المبني بتصريف
لالح   عروس لك أنهاذ ،"رات القديسينهو تبر   ز  ألن الب  ، اا بهي   ا نقي   لبس بز   أن ت  "  ."ملك الملوك" م 

هو الكتان األبيض، وي شير إلى " ز  ب  ال"ألن  ؛نقاوة وبهاء الكنيسة هو في قديسيها يشير إلى أنوهذا 

من هللا، يشير إلى أن  ىعطم   "نقي بهي ز  ب  "ـرات القديسين بوتشبيه تبر  . البر والنقاوة والقداسة
ساند طلب من هللا وهو الذي يعضد وي  ئل ت  ن الفضاأل ؛معطاة لهم من هللا ليست منهم بل همفضائل

م لو. عليها احصلولييداوموا في طلبها من   شخص الكنيسة، التي هي ،كما أن الكنيسة عروس الح 

قديسيه عدم الفساد، كما  هللا سي لب  س في الدينونة، كذلك "اا بهي   ا نقي   لبس بز   أن ت  "هللا  من تي  ط  ع  أ  
األموات  قامفي   ،ق  و  ب  سي   فإنه .ي طرفة عين، عند البوق األخيرف في لحظة" :يقول بولس الرسول

لبس عدم ي   وهذا المائت ،لبس عدم فسادد أن ي  ب   ألن هذا الفساد ال ؛، ونحن نتغيرعديمي فسادٍ 
 ؛القديسين لذا على الكنسية بأعضائها، مؤمنيها، أن تتحلى بفضائل (.53و 52:15 كو1) "الفساد

 هاملبس، التي مغاير لملبس بابل المدينة العظيمة المضادة للمسيح سةالكني أعضاء ملبسن أل

لي ت ها"قرمزوالاألرجوان "  (.4:14رؤ " )ؤلؤول كريمةذهب وحجارة " ، وح 
 

 .لِ الحَمَ  اكْتُبْ طُوبَى لِلْمَدْعُوِّينَ إِلَى عَشَاءِ عُرْسِ : وَقَالَ لِيَ  -9

 .قَةُ هذِهِ هِيَ أَقْوَالُ هللاِ الصَّادِ : وَقَالَ 
 

ا على ( 2 -1)بعد أن تكلمت المالئكة في اآليات       يعود هذا( 5)لم في اآلية المالك المتكرد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دورلياإلنجيل  ية، عند خروج الكاهن من الهيكل حامال  الليتورجيا األرض األرثوذكسي، في القداس اإللهي (23)

أيها السيد » :رأ األسقف الصالة التالية طالب ا مشاركة المالئكة في الخدمة، بقولهيق من الداخل حول الكنيسة به

 = اجعل دخولنا مقرون  إ. كة ورؤساء مالئكة لخدمة مجدكوات طغمات وأجناد مالئاالرب يا من أقمت في السم
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 كتب طوبى للمدعوين إلى عشاءا :وقال لي: "يوحنا ، بقول(8)في اآلية  يوحناالمالك بالتكلم إلى 

م ل م لغسلوا "ذين ال لكل يهالدعوة إلى هذا الع رس ". عرس الح  رؤ ) "حللهم وبيضوها بدم الح 

اآلية " )شهادة يسوع"وعندهم ( 14:14رؤ " )رون ومؤمنونمدعوون ومختا"، الذين هم (14:4
ويأتون من المشارق " :، كما يقول يسوع المسيحمن اليهود ومن األمميين وهؤالء هم(. 10

عشاء ": وقوله هنا(. 28:13 لو" )والمغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت هللا

م ل : عن المالكهنا ثم يقول يوحنا . العرس صاحبعشاء يسوع المسيح  ، ي شير إلى"عرس الح 
 ،اآليةذ كرت في بداية هذه  التي هي "الصادقة أقوال هللا" ."هذه هي أقوال هللا الصادقة: وقال لي"

م ل" :بقول المالك لمالك المتكلم مع إن هذا القول ل كما ."طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الح 

تكملة للتطويبة هي  (8)تطويبة في اآلية ال ذههو .اآلب كالم هللا ليوحنا نقلي أنه بي ني   يوحنا
تطويبة  ، كما أنها"طوبى لألموات في الرب الذين يموتون منذ اآلن" ،(13:14رؤ ) المذكورة في

 .(1-1:5 مت) على الجبل في المسيح يسوعها ذكرالتي جديدة تضاف إلى التطويبات 

م ل طوبى للمدعوين" :(8) في اآلية في قول المالك      في اآليةكما ذ كر  ،"إلى عشاء عرس الح 
رس الروحي لع  ا: "األولى توجد صورتان؛ ،العريس هو السيد المسيح والعروس هي الكنيسة (4)

وهو . التام واليقظة الستقبال العريس ستعداد  فيه اال رس يستلزم االشتراك  وهذا الع   ،"األبدي
ى إليها سائر رس البنه ودع  ذي صنع مائدة ع  لك الرس الذي ذكره يسوع في مثاله عن الم  الع  

رتداء الثياب التي تليق بهذا اوجوب  ارط لالشتراك فيهتشاالبشر وفي مقدمتهم شعبه، إال أنه 

الحكيمات والعذارى  في مثاله عن العذارى رسهذا الع   ىأشار إلكما (. 14-2:22 مت)رس الع  
رس لهذا الع   ةصور توجد( 5)صحاح ألفي سفر نشيد األناشيد او(. 13-1:25 مت)الجاهالت 

يسوع المسيح  عنه لوقي الذي ،في ملكوت السماوات "لعشاء المسيانيا" :الثانية .الروحي

ن   لتالميذه، وبالتالي لجميع  لو" )لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي": يؤمنون به م 
الكرمة هذا إلى ذلك اليوم  إني من اآلن ال أشرب من نتاج وأقول لكم" :قولهب ، وكذلك(30:42

 سر الشكر اأيض   هو "العشاء"هذا و .(28:21 مت" )في ملكوت أبي حينما أشربه معكم جديدا  

ليست ( 8) الصورة في اآلية(. 21 مت) يوم الخميس قبل صلبه سه الرب يسوع المسيحالذي أس  
 صورة وكذلك ،"يلعشاء المسيانا" صورة ابل هي أيض   ،"لع رس الروحي األبديا"صورة فقط 

 .اى الصورة دائم  ن  ، بل يجب االنتباه إلى غ  واحدةٍ  ومن الخطأ التشديد على صورةٍ  ."سر الشكر"
 

أَنَا  .انْظُرْ الَ تَفْعَلْ : فَخَرَرْتُ أَمَامَ رِجْلَيْهِ ألَسُْْدَ لَهُ، فَقَالَ لِيَ  -11

 .اسُْْدْ للهِ . ةُ يَسُوعَ عَبْد  مَعَكَ وَمَعَ إِخْوَتِكَ الَّذِينَ عِنْدَهُمْ شَهَادَ 

 .فَإِنَّ شَهَادَةَ يَسُوعَ هِيَ رُوحُ النُّبُوَّةِ 
 

أنظر ال  :، فقال ليفخررت أمام رجليه ألسجد له" :المالك عن يوحنا قولي (10)في اآلية     

، بقبول السجود لهية لنفسهغتصاب الكرامة اإلا يرفض المالك بقوله هذا هو". سجد هللا ...تفعل
ليسا  وهما ،إله ي ان ، يوجد تحذير ووصية"سجد هللا ...نظر ال تفعلا" :يوحنال المالك قولي ف .له

 لئال يقعوا في مثل هذه ،مكانون إلى يوحنا فقط بل إلى كل المسيحيين في كل زمان يموجه  

المالئكة االنحرافات الخاصة بعبادة
(24)

. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود . بدخول مالئكة قديسين يشاركوننا في الخدمة ويمجدون معنا صالحك

 .(3و2:14رؤ ) ، كما ذ كر في«أيها اآلب واالبن والروح القدس

 =كان منفي  ا في جزيرة  سفر الرؤياليوحنا  ةوقت كتابفي . المالئكة عبادة بالتحذير من يوحناعن تعليم ( 24)
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إخوة . "اسجد هلل. شهادة يسوع الذين عندهم أنا عبد معك ومع إخوتك" :ليوحنا المالك يقول ثم    

م ل" كما هم هنا يوحنا  هنا يدل لمالكل هذا القولو .(8اآلية ) "المدعوون إلى عشاء عرس الح 

 ثلثمال الواحد هم عبيد هللا" هللا عبيد"و ،يقدم شهادته عبد هلل وشاهد مثلهم اأنه هو أيض   على
قول  (.1:1رؤ )كما قيل في  ،في الجوهرالمتساوون " الروح القدس"و" االبن"و" اآلب" األقانيم

المتعلقة بيسوع، الشهادة  الذين عندهم ، يعني"عشهادة يسو الذين عندهم" :المالك عن إخوة يوحنا

 المسيح إن كان بالدم يسوعقدموا شهادتهم ل الذين والقديسون واألنبياء والشهداء الرسلوهؤالء هم 
م  الذين عندهموال يعني  .أن يسوع مفعول به بمعنى أو بالكلمة أو بالنفي، ق د  شهادة يسوع نفسه الم 

شهادة يسوع فإن " :هنا المالك قولثم ي. يب، بمعنى أن يسوع فاعلشهادته لآلب بموته على الصل

، بمعنى أن يسوع "هي روح النبوة ،شهادة يسوع الذي يشهد" ال يعني قوله هذا. "هي روح النبوة
ا بل يعني ،فاعل . أن يسوع مفعول به ، بمعنى"الشهادة المتعلقة بيسوع هي روح النبوة" أيض 

 .ن  شهد بأن يسوع المسيح هو ابن هللا المتجس د يكون له روح النبوةأن كل م   فمعنى قوله هذا هو،

 مصادرلا من فال معنى لها؛ ألن "موهبة النبوة"بمعنى سرت إن ف   ،"روح النبوة"عبارة     
كباقي الرسل  ،يوحناو ."روح هللا"عني ي" روح النبوة" ،الترجوم والتلمود وكتب أخرى ،اليهودية

، الذي هو في العهد "روح هللا"عنيعنده ي" روح النبوة"فإن لهذا  ،عبرانية خلفية ذو ،والتالميذ
: يقال عنه القدس في قانون اإليمان المسيحي عند اإلقرار بالروح". الروح القدس"الجديد 

 ،باليونانية" روح"كلمة و. بذلك هو له عالقة باألنبياءو، "باألنبياء( المتكلم)طق االن"

"Πνεῦμα"،  تبدأ بحرف"Π "فإن  ،ومن خلفية العهد الجديد .الروح القدسللداللة على  كبير
فإن شهادة يسوع هي روح . سجد هللأ .الذين عندهم شهادة يسوعإخوتك " :لمالك ليوحناا قول

ليسوع وا شهدأن ت أنت وإخوتك الروح القدس، روح النبوة، هو الذي أعطاك أن" يعني ،"النبوة

، من خالل األنبياء المتكلم "النبوة روح"هو  "روح القدسال"أن  بمعنى. "فاسجد هلل اآلب
ليشهدوا له والمرسل إليهم من عند اآلب بيسوع المسيح

(25)
نفسه  يسوع المسيح ن ذلكي  كما ب   .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،(3و2)حيث توجد الكنائس السبع المذكورة في األصحاحين  آسيا الصغرى، في هناك كان يرى منبطمس و

 والمعابد الهلينية، أي المرتبطة باألساطير اليونانية، واالزدواجية الفارسية الدينيةونتشار األفكار الفلسفية ا

زفس ومعبد  مثل معبد أفروديت ومعبدلتي تمجد تلك اآللهة وتدعو إلى عباداتها وإلى عبادة األرواح، ، االوثنية

ا الوثنية المتمسحنة واليهودية المتمسحنة كان يرى كما . لها المماثلة المعابد من اأرطاميس وغيره البعيدتين أيض 

هما عن اإليمان المسيحي الحق المتعلق بي التوفيق بين اإليمان على سوع المسيح، والعاملتين كل البعد في  تعاليم 

رؤ )ينهما، والتي ذ كرت في واليهودية بالخلط ب المعتقدات الدينية الوثنية والفلسفات الهلينية وبين المسيحي

ال ي خسركم ": ، بقوله لهمآسيا الصغرى كما أن بولس الرسول كتب م حذر كنيسة كولوسي، الواقعة في ،(25:2

ا باطال  من ق ب ل لم ينظره منتفخ   ا في التواضع وعبادة المالئكة متداخال  في ماراغب  ( ة، األجرأالمكاف)ة أحد الجعال

: هم أرواح مخلوقة، كما يقول داود النبي بالوحي اإللهي عن هللا المالئكةذلك أن . (12:2 كو" )ذهنه الجسدي

ا وخدامه  لهيب نار" ألن المالئكة »: وكما يقول القديس يوحنا الدمشقي (.4:103مز " )الصانع مالئكته  أرواح 

م جد . خالئق وليسوا خالقين وما صانع الكل والمعتني به وحافظه إال هللا الذي لم يخلقه أحد وهو المسجود له والم 

 .«في اآلب واالبن والروح القدس

ى العالم ليعطي الشهادة جاء إلالذي  المسيح بخصوص يسوع ،هي مفتاح الالهوت اليوحنائي" الشهادة"( 25)

ألنه هو  ؛(5:1رؤ " )الشاهد األمين"الذي هو ،(2:1رؤ ) "بشهادة يسوع المسيح" :بقول يوحنا ،عن نفسه

ا وأمين ا على وجٍه تام ا  .الشاهد المثالي القادر على كشف التدبير اإللهي كشف ا صحيح   أن بخصوصوأيض 

فإن شهادة يسوع هي روح " (10)اآلية  ، كما ذ كر فيسهي بالروح القد المسيح بيسوع المتعلقة الشهادة

ومتى جاء المعزي الذي ": الروح القدسبشارته قول يسوع المسيح عن  في (يوحنا)ذلك كما كتب  ؛"النبوة

في كما كتب و ؛(21:15يو ) "سأرسله أنا إليكم من اآلب، روح الحق، الذي من عند اآلب ينبثق، فهو يشهد لي

 = كل روح ال يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من. هذا تعرفون روح هللاب": رسالته األولى
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الذي من عند . روح الحق .ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من اآلب": لهم تالميذه بقوله

 يوم الخمسين من رسله من اآلب على تالميذهاوالذي  (.21:15يو " )ليفهو يشهد . ينبثقاآلب 

سجد أ" :جد ذكر للثالوث األقدس اإلله الواحد، بقول المالكفي هذه اآلية يو .بعد صعوده للسماء
 ".روح النبوة"و ،"شهادة يسوع"، و"هلل
 

وَالَْْالِسُ عَلَيْهِ  ،ثُمَّ رَأَيْتُ السَّمَاءَ مَفْتُوحَةً، وَإِذَا فَرَس  أَبْيَضُ  -11

 .يُدْعَى أَمِينًا وَصَادِقًا، وَبِالْعَدْلِ يَحْكُمُ وَيُحَارِبُ 

 نَاهُ كَلَهِيبِ نَارٍ، وَعَلَى رَأْسِهِ تِيَْان  كَثِيرَة ، وَلَهُ اسْم  مَكْتُوب  وَعَيْ  -12

 َ  .يَعْرِفُهُ أَحَد  إِّالَ هُوَ  ال

 .وَهُوَ مُتَسَرْبِل  بِثَوْبٍ مَغْمُوسٍ بِدَمٍ، وَيُدْعَى اسْمُهُ كَلِمَةَ هللاِ  -13
 

ك التعليم ادرالصور المذكورة فيه يجب إومن المهم التذكير، لفهم هدف سفر الرؤيا في جميع     

 .الصور إلى تجسيم معاني الوصولرسل، وليس من الضروري الم  
 (11)اآلية هنا في  ،بابل بعد سقوطو السابقة في األصحاحاتالتي ذ كرت  كثيرةالمعارك بعد ال    

م ل  ونظرت لما " :يوحنا قال (2:1رؤ )في  ".ثم رأيت": قول يوحناب ،توجد رؤية جديدة  فتح الح 

فرس أبيض والجالس عليه معه قوس وقد أعطي إكليال  وخرج وإذ ... من الختوم السبعة اواحد  
دل ي ، ووصفهعليه امختوم  كان  فرس أبيضال على لجالسإن ا قيل هناكو ."غلبيا ولكي غالب  

 يقول (11)اآلية هنا في و .يأتي على الكنيسة من خارجهاو ،قوسبال يحارب على أنه عدو رهيب

بالعدل و ،اا وصادق  ى أمين  دع  عليه ي   جالسوال ،فرس أبيض اإذو، ثم رأيت السماء مفتوحة  ": يوحنا
فرس فإن الجالس على المن قوله هذا  .غير المنظورة السماءهي " السماء"".يحاربويحكم 

في  تاكرذ   ، هاتان الصفتان"وصادقا   ايدعى أمين  ": قوله. مختوم عليهال غير السماء هو في بيضاأل

بالعدل " :هقولو". الشاهد األمين الصادق بداءة خليقة هللا" نفسه بأنه المسيح بتعريف (14:3رؤ )
صفتين عطيتا للمسيح في سفر الرؤيا كأ  " محارب"و" عادل" صفتان، هاتان ال"يحاربويحكم 

 ف فمهبسي" يحارب"، وكمحارب "بالعدل يحكم"عادل  كقاضٍ فهو  ،ابن هللاألنه  ؛بهخاصتين 
ى وقوله هذا .(15اآلية )  :إشعياء النبي عن المسيا، الذي هو المسيح، بقول الرب سفر من م ستوح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  يشهد ويعطي الشهادة عن يسوع المسيح الروح القدس؛ ألن (3و2:4 يو1" )هذا هو روح ضد المسيح .هللا

ا ضد والروح القدس ال ينطق أبد   ،الروح القدس بوحيوهذا يعني أن األنبياء عندما يتكلمون عن يسوع ينطقون 

ل م أن يسوع  .هعط  ا لم يأو تعليم   ه،لتعليم اا مضاد  تعليم   وال يعطي المسيح يسوع لذا كل روح ال يشهد وال ي ع 

د ال يكون روح هللا، كما يقول بولس الرسول فكم أن ليس أحد وهو يتكلم : "المسيح هو ابن هللا المتجس  ر  لذلك أ ع 

كلمة  .(3:12كو 1" )وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إال بالروح القدس. أناثيمابروح هللا يقول يسوع 

 وهذا التعليم، ".ملعون ا"التي معناها " ἀνάθεμα" اليوناني للكلمة اليونانية إلى العربية باللفظ ، منقولة"أناثيما"

إن كان في أيام  ،عالنات الحقةإلوللتعليم الصحيح ل بيان خدم في الكنيسة كمحكست  اختبار الروح، الذي هو ا

م خد  ست  وسي   ،حتى اآلن إلى أيامنا هذهوفيما بعد   أومع المسكونية السبع لآلباء المتوشحين باهللافي المج الرسل أو

قوا كل روح بل ال تصد  ": هو اختبار الروح، يقول يوحناالذي هذا المبدأ اإليماني األساسي، في . على الدوام

متحنوا كل إ. ال تحتقروا النبوات. ال تطفؤا الروح" :بولس الرسول يقول كماو، (1:4 يو1" )امتحنوا األرواح

بأي  نواؤميال وأاألرواح  واختبريأن  همأن عليب المسيحيينرون حذ  آباء الكنيسة ي  كما أن  (.18:5 تس1" )شيء

به من هللا، وذلك يعني أنه  ىنه موحإقال عنه والكتاب المقدس ي  . "التمييز"ـدعى عند اآلباء بوهذا ما ي   روح،

الروح القدس وللروح القدس،  ينحامل وانوه إن لم يكيه أو سامعيالروح القدس، أما لقارئمن ابه ت  لك  به  ىموح

 لشهادةوا ،بدون الروح القدس ال يمكن التفاعل مع الكتاب المقدس ألن ؛فهو كتاب كأي كتاب آخر م،عامل فيه

 .أن يسوع المسيح هو كلمة اآلب المتجسد وأنه رب وإلهب

http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/search/cross_reference.asp?yoyo=43015026&soso=18
http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/search/cross_reference.asp?yoyo=43015026&soso=22
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 بنفخة ويميت المنافق يقضي بالعدل للمساكين ويحكم باإلنصاف لبائسي األرض بقضيب فمه"

 هو المسيح، الذي يظهر بشكل قائد   بيضاألفرس من هذا فإن الجالس على ال (.4:11 إش) "شفتيه

 . أبيض فرسمحارب منتصر جالس على  عظيم  
ا هذ ."وعيناه كلهيب نار" :بقوله ،لراكب على الفرس األبيضاا يوحنصف ي( 12)في اآلية     

في وصف ( 12:2رؤ )كر في شبه ابن اإلنسان، كما ذ   صففي و( 14:1رؤ )كر في ذ   الوصف

ا دلمما ي ،ابن هللا  ،هنا وصفه يوحنا ويكمل .المسيح هو لراكب على الفرس األبيضا أن على أيض 
 ،"تيجان كثيرة" وقوله". تيجان ملوكية"تعنى  "تيجان" كلمة ."رأسه تيجان كثيرة علىو" :قولبال

الحقيقي   تشبه بالمسيحمال األبيض الجالس على الفرس ىعل هسموته وملوكي عظمتهشير إلى ي

الذي على رؤوسه  ، الشيطان،"التنين" علىو ،(2:1رؤ )نتصار واحد االذي على رأسه إكليل 
 ،لمسيح الدجال، االوحش الطالع من البحر علىوكذلك  ،(3:12رؤ )السبع سبعة تيجان ملوكية 

ا ،(2:13رؤ )الذي على قرونه العشرة عشرة تيجان ملوكية  على كل ملوك األرض  وأيض 

 .(14:14رؤ ) "وملك الملوك .رب األرباب"ألنه  ؛والممالك األرضية
وهذا يشير إلى عدم  ،"إال هو ال يعرفه أحد له اسم مكتوبو" :(12)في اآلية يوحنا  قوليثم     

 يه شخصم معرفة اسألن  اسم شخص هو عدم اإلدراك له؛ذلك أن عدم معرفة  ،إدراكه إمكانية
بني )فإذا قالوا "هللا عن من هو، بقوله  موسى النبي سأل عندماف .بشخصه معرفة للشخص

الذي  ه  ي  ه  قال هللا لموسى أ  "بل  اعطي هللا لنفسه اسم  لم ي   ،"لهم فماذا أقول لي ما اسمه (إسرائيل

(. لعهد القديم العبري، كما ورد في الترجمة السبعينية اليونانية لبمعنى أكون الذي أكون) ه  ي  ه  أ  
ي درك وال  اآلب الذي ال اهللف، (14و13:3 خر) "الذي أرسلني ه  ي  ه  وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أ  

، فإن اسمه ال يعرفه أحد ممن في السماء أو على األرض أو تحت وفي الهوته جوهرهفي ي عرف 

البن إال اآلب، وال أحد يعرف وليس أحد يعرف ا: "المسيح، بدليل قوله كما هللا الكلمة ،األرض
ا كما ،(24:11مت ) "اآلب إال االبن ألن األقنيم الثالثة، هللا اآلب وهللا  ؛هللا الروح القدس وأيض 

في الالهوت األرثوذكسي جوهر هللا غير مدرك وغير  .إله الواحدالكلمة وهللا الروح القدس، 

 .هللا فقط اهقو ورك فهأما ما هو مد ،هو سر بالنسبة للمالئكة والبشرومعروف 
متسربل بثوب مغموس هو و" :لراكب على الفرس األبيضا عنيوحنا  قولي (13)في اآلية و    

، وهذا ي شير إلى جسد كلمة هللا، يسوع المسيح، الذي لبسه كثوب عند "دعى اسمه كلمة هللاي  ، وبدم

 هنا صورةهذه ال كما أن .هبوالذي اكتسى بالدم يوم صل، آتي ا ليسفك دمه لفداء البشر تجسده
الذي داس بغضبه شعوب األمم و ، بانتصار الرب على أعدائهسفر إشعياء النبي مستوحاة من

ن  " :الرب قولب ،المقاومة له هذا البهي بمالبسه المتعظم  ة  ر  ص  ب   ن  ذا اآلتي من آدوم بثياب حمر م   م 

قد  .ك محمر وثيابك كدائس المعصرةما بال لباس. أنا المتكلم بالبر العظيم للخالص. بكثرة قوته
ش   ستهم بغضبي ووطئتهم بغيظيفد  . ست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحدد   ف ر 

 إش" )قد أتت ي  فدية م  ن  ألن يوم النقمة في قلبي وس   .عصيرهم على ثيابي فلطخت كل مالبسي

الترجوم، تفهمه بأنه أي يد اليهودية، وهذا القول للرب منذ أيام إشعياء النبي كانت التقال(. 1:13-4
في  عن المسيح سترد إشعياء عند هذه الصورة .جريها المسيا، المسيحنبؤة عن الدينونة التي ي  

 (.15)اآلية 

. "ال يعرفه أحد له اسم مكتوب": لراكب على الفرس األبيضن ايوحنا ع يقول (12)في اآلية     
في البدء " :، قائال  ، ذلك كما كتب في بشارته"سمه كلمة هللادعى اي  و" :(13)في اآلية  عنه ثم يقول

 كما هنا إن كان لمسيحا اسم إن. (1:1 يو" )كان الكلمة، والكلمة كان عند هللا، وكان الكلمة هللا

 ὁ) ،"الرب"، "السيد( "3:14رؤ )في  كماأو كان  ،(ὁ λόγος  τοῦ θεοῦ) "كلمة هللا"
κυριὁς) اسماءن من ؛ ألالديان األخير بأنه شير إلى عملهيبل  ،لمسيحشير إلى جوهر ايال ، فهو 
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ا ، كما "الديان"المسيح هو يسوع تشير إلى أن ( 13)اآلية ". ابن اإلنسان"و" ابن هللا" المسيح أيض 

م ل هللا الرافع خطيئة العالم"، "ذبيحةال" أنه  .(28:1يو ) "ح 

متسربل بثوب مغموس وهو " :رس األبيضالراكب على الف نع (13)في اآلية  في قول يوحنا    
ب لك حار  هي صورة م  و ،صورة عسكرية: األولىصورتان،  وجدت ،"دعى اسمه كلمة هللاي  ، وبدم

 .بالدم من كثرة األعداء الذين قتلهم اه حتى أصبح ثوبه العسكري الذي يلبسه مغموس  ءل أعداوقات  

غمست بدم الذبيحة انبسه البيضاء التي هي صورة رئيس الكهنة بمالو ،صورة كهنوتية: الثانيةو
وهذه الصورة ترمز إلى المسيح الذي  .خطيئة الشعب العبرانيو خطيئته التي يقدمها من أجل رفع

ا .الذي بال خطيئة هو رئيس الكهنة األوحد م ل هللا ،المسيحيسوع  ذبيحة إلى وأيض  الذي  اآلب، ح 

 .رفع خطايا العالم على الصليب من أجل حية   قدم نفسه برضاه ذبيحة  
 

وَاألَجْنَادُ الَّذِينَ فِي السَّمَاءِ كَانُوا يَتْبَعُونَهُ عَلَى خَيْل بِيضٍ،  -14

 .الَبِسِينَ بَزًّا أَبْيَضَ وَنَقِيًّا

وَهُوَ . لِكَيْ يَضْرِبَ بِهِ األُمَمَ  ،وَمِنْ فَمِهِ يَخْرُجُ سَيْف  مَاضٍ  -15

، وَهُوَ يَدُوسُ مَعْصَرَةَ خَمْرِ سَخَطِ سَيَرْعَاهُمْ بِعَصًا مِنْ حَدِيدٍ 

 .غَضَبِ هللاِ الْقَادِرِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 

مَلِكُ الْمُلُوكِ وَرَبُّ  ،وَلَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَعَلَى فَخْذِهِ اسْم  مَكْتُوب   -16

 .األَرْبَابِ 
 

البسين  بيض على خيلكانوا يتبعونه  األجناد الذين في السماءو" :يقول يوحنا( 14)في اآلية     

ترمز  ،"الخيل"و. (11) اآلية في قيل كما هي السماء غير المنظورة،" السماء"". اا أبيض نقي   ز   ب  
خرجوا وقد  خيل يتبعون ملكهم على دوجن هنا هي صورة الصورة. إلى الحرب واالنتصار

 اآلية)ية العظيمة دان وانتقم من الزانألون فرس ملكهم الذي ك بيضأ هملون خيل ألن ؛لينتصروا
ن للحرب، يخرجوا مستعدووهؤالء األجناد قد تطهروا  .، التي هي كل مدينة مضادة للمسيح(2

 .ألن نصرة هللا تتطلب الطهارة ؛"اأبيض نقي    از   البسين ب  " :هنا يقول يوحناكما  وعالمة طهارتهم

هؤالء ": ان ألف  يواألربع المائة واألربعة نعيوحنا  بقول( 4:14رؤ )مثل هذه الصورة ذ كرت في 
م ل حيثما ذهب هم الذين لم يتنجسوا مع النساء ألنهم متبتلون هؤالء هم الذين  ."يتبعون الح 

 صورة :األولى (4:14رؤ )في وكما  ،(13)اآلية  كما في توجد صورتان( 14)في اآلية     

ن بكتان نقي وبهي يمتسربلن إلى الحرب يصورة الجنود الذاهبقد تكون ذه الصورة ه عسكرية،
وهؤالء (. 11 اآلية) "الملوك ورب األرباب ملك"و( 8:1إش " )رب الجنود" ويتبعون ملكهم

المتسربلون بكتان " قد يكونوا المالئكة األطهار الذين خرجوا من السماء ،الجنود الذين في السماء

رؤ ) "اء ألنهم متبتلونالذين لم يتنجسوا مع النس" القديسون أو قد يكونوا، (1:15رؤ ) "نقي وبهي
، (11:1رؤ )الذين بيضوا ثيابهم التي هي أنفسهم بدمهم  والشهداء من هللا يمختارو ،(4:14

م ل متسربلين حلال  بيض" ونقفالوا  جميعهم وقد خرجوا (.8:4رؤ ) "أمام العرش وأمام الح 

 اآلية) غير وكبيروص ،وكل حر وعبد ،وأقوياء ،ليدينوا ويحاربوا وينتصروا بأعمالهم على قواد
منتصرة على الالخارجة مستعدة و بمؤمنيها الكنيسة صورةقد تكون ذه الصورة ه كما أن (.12

 (.5:3رؤ " )بيض امن يغلب سي لبس ثياب  " :سكنيسة سارد  جماعة الشيطان، كما قال المسيح ل

ر قبل طه ن بالت  عدوتيس واكان الذينفي العهد القديم  صورة الكهنة هيو ،كهنوتيةصورة  :الثانيةو
( 8:4رؤ ) فيوكما ذ كر  .(14:44 حز)لبس المالبس البيضاء وب ،(35و34:2 ال)تقديم الذبيحة 
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م لوواقف والشهداء نيالقديس أن غسل ب رواوقد تطه   ،ن بثياب بيض لطهارتهم أمام العرش وأمام الح 

ل المسفوك على الصليب ا بدمهضيبيتثيابهم و م  ككهنة العهد القديم الذين صورة ال وهم بهذه ،الح 

عن  امحدد   اتفسير   عطواألن آباء الكنيسة لم يو .مونهاتحمر ثيابهم البيضاء من دم الذبيحة التي يقد  
أن ، ون إلى الحربيهو صورة الجنود الذاهب( 14)آلية لالتفسير األفضل فإن  األجنادهؤالء 

 ،ككل المنتصرة أو الكنيسة ،شهداءالو اربراألن وقديسوال أو ،هؤالء الجنود هم المالئكة األطهار

 .العهد الجديد منالعهد القديم و من
شبه ابن "ذ كر أن  (11:1رؤ ) في ."يخرج سيف ماض فمه منو" :يوحنا يقول (15)في اآلية     

" شبه ابن اإلنسان"ن وكما قيل هناك إ ،"ذو حدين سيف ماضٍ  يخرج من فمه" الذي هو "اإلنسان

يقول  ثم. القاطعةة تيرمز إلى كلم "يخرج من فمه الذي السيف"أن و ،هللا اآلب كلمة -هو المسيح
هم الوثنيون غير اليهود  ،"األمم"في الكتاب المقدس  ."لكي يضرب به األمم" :هنايوحنا 

ن لمؤمنيه ولكنيسته، ضطه دون بالرب يسوع المسيح والم  أما هنا فهم غير المؤمني .ن باهللالمؤمنو

 ، ذ كر في"من حديد اوهو سيرعاهم بعص  " :ه هناقول. هود أو غيرهم من الشعوبإن كان من الي
. (20و18:14رؤ )، ذ كر في "هللا وهو يدوس معصرة خمر سخط غضب" :قولهو(. 24:2رؤ )

 (. 2:1رؤ )ذ كر في  ،"القادر على كل شيء" :قوله كما أن
ملك الملوك ورب  ،سم مكتوبله على ثوبه وعلى فخذه او" :يقول يوحنا( 11)في اآلية و    

االسم من الثوب والفخذ، بل يعني أن  قوله هذا ال يعني أن االسم مكتوب على كل   ."األرباب

 اذلك عندما يكون الفارس جالس  وب عند الجلوس، فخذالثوب الذي يكون على المكتوب على طرف 
 .ناظر إليه لكله ى فخذعل اظاهر   "ملك الملوك ورب األرباب" المكتوب يكون االسم فرسال على

 نع قال يوحنا (13) اآليةفي . كما أن هذا الموضع هو موضع السيف، ألن هناك حرب قادمة

ملك " :اسمهن ع قولي( 11)في اآلية هنا و ،"يدعى اسمه كلمة هللا" :الجالس على الفرس األبيض
م ل" أن قال المالك ليوحنا (14:14رؤ )في و ،"الملوك ورب األرباب رب األرباب وملك  ...الح 

لالراكب على الفرس األبيض هو  إنمن هذه األقوال ف ،"الملوك م  ملك الملوك "و "كلمة هللا" الح 

يشير إلى انتصار  ،"ملك الملوك ورب األرباب"كلمة هللا ل االسم الذيهذا و ".ورب األرباب
رب "للقب اا هذن أ (14:14رؤ )في وقد قيل  .ملكوت هللا المزمع، الذي هو مضمون سفر الرؤيا

ل المسيح -من هلل اآلب وهللا الكلمة يخص كل   ،"وملك الملوك ،األرباب م   يدل علىوالذي ، الح 

 .مساواة هللا الكلمة هلل اآلب اللذان هما والروح القدس إله واحد
م له ألن صهو الم خل   "رب األرباب وملك الملوك" المسيح كان (14:14رؤ ) في     .ظهر كح 

 هخائفيبه وللمؤمنين ل الرب عدبو ومريحة   قد تكون معزية   القاطعة كلمة هللا (15)ية اآلمن و

في  قول يوحنا من ألن ب أن يكون هناك الهوت شعوري كهذا؛غير أنه ال يج .لتائبين بالخالصلو
ملك الملوك ورب ( "11)اآلية ه في قول ومن ،"يخرج سيف ماض فمه من" (15)اآلية 

 أي بالقضاء،توعد كلمة هللا هي سيف قاطع تف .الديان ابن اإلنسان أنه هو سيحالم ، يظهر"األرباب

نه إما أن يكون أل ،يحتاج إلى عمل وإرادةبل  باع المسيح ليس سهال  ت  األن  ؛العقاب األبديب
 ادائم   توليس االمسيحية الحقيقية صعبة جد    .ليس هناك وسطو ضده يكون أو الشخص مع المسيح

لذلك  .هللا إن أراد أن يجعلها سهلة لكان قد جعلهاو ،ليست من البشرو من هللا ؛ ألنهاةومريح ةجميل

كتوا ب  أن ي  ب نالحقيقيي أن يكونوا مثل أنبياء هللا ،وشمامسة   وكهنة   أساقفة   ،على إكليروس الكنيسة
ألنفسهم  إرضاء   ويدعوا إلى التوبة، وليس كاألنبياء الكذبة يسهلوا كلمة هللا ويجعلونها خفيفة  

هم أكثر من هللا تخوإالبشر  أنفسهم وعلى نهم بشر خدام للكلمة ولن يكونوا أرحم علىأل ؛وللشعب

على الكنيسة أن ف .صعب األن هللا له مخطط وعلى البشر أن يخضعوا لمخططه وهذا دائم   ؛خالقهم
 ل إلى مستوى بشر، ال أن تنزترفع معها مؤمنيها إلى حيث يكون هللاوتشهد هلل لترتفع إلى أعلى 
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تسقط إلى المستوى البشري وتنزل إلى أسفل  ها إن فعلت هذاألن ؛هوى أتباعهاليحلو  وتعمل ما

 .فض إعالن هللاخفي هذه الحالة ت  واألرضي، 
 

وَرَأَيْتُ ماَلَكًا وَاحِدًا وَاقِفًا فِي الشَّمْسِ، فَصَرَخَ بِصَوْتٍ  -17

هَلُمَّ  ،الطَّائِرَةِ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ عَظِيمٍ قَائاِلً لَِْمِيعِ الطُّيُورِ 

 .اجْتَمِعِي إِلَى عَشَاءِ اإلِلهِ الْعَظِيمِ 

لِكَيْ تَأْكُلِي لُحُومَ مُلُوكٍ، وَلُحُومَ قُوَّادٍ، وَلُحُومَ أَقْوِيَاءَ،  -18

وَلُحُومَ خَيْل وَالَْْالِسِينَ عَلَيْهَا، وَلُحُومَ الْكُلِّ حُرًّا وَعَبْدًا، 

 .ا وَكَبِيرًاصَغِيرً 
 

ده، وبين اجنأو بيضاألفرس على ال الجالسبين  وجد معركة عظيمةت ،(21-14)اآليات  في    

 هناك حرب ألن ؛األخيرة هي هذه المعركة ليستغير أن  ،دهموالوحش وملوك األرض وجن
 هي اآليات في هذه الحرب المذكورة هنا نإ والاق المفسرون بعض .(20)في األصحاح  أخرى

وبعض  .(11)األصحاح  في ر أحداثهاذك  لم ت   التي ،(11:11رؤ ) في المذكورةون د  ج  م  ر  ه  ركة مع

التي  بعد األلف سنة( 20)هي المعركة المذكورة في األصحاح  وند  ج  م  ر  ه   ن معركةإ والاآخر ق
إن تعدد ف ال،كان من هذه األقو اأي   . ل الشيطان من سجنهسيملك فيها المسيح، والتي بعد أن تتم ي ح  

لمسيحيين لالمقاوم لكنيسة المسيح ومؤمنيها، هو للتأكيد  الواحد الصور في سفر الرؤيا للشيء

صعاب يمانهم وكنيستهم مهما تعددت واختلفت أشكال الإالحقيقيين بضرورة التمسك ب
ب كتاسفر الرؤيا  .هتألنه في النهاية النصر هو للمسيح وكنيس ؛واالضطهادات التي يواجهونها

 سفر الرؤيا أخروية هي ، وهذهملكوت هللال النهائي نتصارالهو ا همضمونوانتصار و أمل ورجاء

 "εσχατολογία"باليونانية " أخروية"كلمة . سفراليجب أن تفهم بمعناها المقصود في و
أخروية سفر الرؤيا تعني ما هو متعلق بالعالم اآلتي وبمصير اإلنسان ما بعد ، و(اإسخاتولوجي)

 .انظر المدخل ،تالمو
. ، يعني أن هناك مالئكة أخرى سيراها"اواحد   ارأيت مالك  و" :يوحنا يقول( 14)في اآلية     

 موجودة الشمسألن  في السماء المنظورة؛ المالك واقف يكون هذا ،"في الشمس اواقف  : "وبقوله

 قولثم ي .كالشمس من الجميع اومنظور   ايشير إلى أن عمل هذا المالك سيكون ظاهر  هذا و .هافي
ذ كر ، كما د من حدوثهب   يشير إلى أن ما سيقوله المالك ال هذاو ،"صرخ بصوت عظيمف" :يوحنا

هو االنتصار الذي  ،(12و14)في اآليتين  هنا روذكهو الم سيقوله هذا الذيو .(2:12رؤ )في 

جميع لقائال  " :المالكيوحنا هذا قد سمع و .سيح ضد قوى الشرمالجديد الذي سيتم لمملكة ال
، هي "طيور السماء" ".له العظيمإلاجتمعي إلى عشاء ا هلم   ،الطيور الطائرة في وسط السماء

إلى دينونة الفئات  يشير، "له العظيمإلعشاء ا" :قوله .الجوارح المعتادة أن تأكل لحم القتلى

( 14 اآلية" )العظيماإلله "مع  (18 اآلية)" اليصنعوا حرب   ونجتمعلما" ،(12)المذكورة في اآلية 
للدينونة األبدية،  الذي هذا العشاءو. ، في آخر الدهر الحاضر(18 اآلية" )الجالس على الفرس"

م ل"مقابل هو   . هو للحياة األبديةالذي  ،(8 اآلية)( العشاء المسياني)" عشاء عرس الح 

لحوم و ،حوم قوادلو ،لحوم ملوك يلكي تأكل" :طيور السماءلالمالك  يقول (12)في اآلية     
وهذا ي شير إلى . "ار  يوكب ار  يصغو اعبد  وا حر   الكل لحوم و ،لحوم خيل والجالسين عليهاو ،أقوياء

يمثلون  ،"قوياءاأل"و "قوادال"و "ملوكال" .عدد القتلى سيكون عظيما جد ا في هذه المعركةأن 

ملك الملوك " كلمة هللا ،سيحلإلله العظيم الذي هو الم والمقاومون ،القوى األرضية التي ست دان
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على يدهم  (الوحش)أن تصنع لهم سمة "الذين قبلوا  اوهم أيض   .(11)اآلية " ورب األرباب

رجال الحرب،  ، تعني"لحوم خيل والجالسين عليها"و (.11:13رؤ ) "اليمنى أو على جبهتهم

رؤ ) كر فيذ  " والكبارالصغار " :قوله .يعملون على محاربة الكنيسة ومؤمنيها الذين أتباعهم وهم
وأنت يا بن آدم فهكذا " :حزقيال النبيل قول الربمن  وحاةمست( 12)الصورة في اآلية  (.12:11

إلى ذبيحتي  قل لطائر كل جناح ولكل وحوش الب ر وتعالوا احتشدوا من كل جهةٍ . قال السيد الرب

فتشبعون ... دم رؤساء األرض تأكلوا لحم الجبابرة وتشربون... التي أنا ذابحها لكم ذبيحة عظيمة
(. 20-14:38 حز" )على مائدتي من الخيل والمركبات والجبابرة وكل رجال الحرب يقول الرب

ثنان تكلما ، واالالمتكلم هو إنسانففي سفر الرؤيا المتكلم هو مالك، أما في سفر حزقيال النبي 

ت بإهالك العظماء أة بدميوهي صورة هج( 12)الصورة االستعارية في اآلية . بأمر من هللا
 .كشف عن شدة الهالك الذي يلحق بهمم بالخت  وت  والمتكبرين، 

 

وَرَأَيْتُ الْوَحْشَ وَمُلُوكَ األَرْضِ وَأَجْنَادَهُمْ مُْْتَمِعِينَ لِيَصْنَعُوا  -19

 .حَرْبًا مَعَ الَْْالِسِ عَلَى الْفَرَسِ وَمَعَ جُنْدِهِ 

نَّبِيِّ الْكَذَّابِ مَعَهُ، الصَّانِعِ قُدَّامَهُ فَقُبِضَ عَلَى الْوَحْشِ وَال -21

اآليَاتِ الَّتِي بِهَا أَضَلَّ الَّذِينَ قَبِلُوا سِمَةَ الْوَحْشِ وَالَّذِينَ سََْدُوا 

 .وَطُرِحَ االثْنَانِ حَيَّيْنِ إِلَى بُحَيْرَةِ النَّارِ الْمُتَّقِدَةِ بِالْكِبْرِيتِ . لِصُورَتِهِ 

قُتِلُوا بِسَيْفِ الَْْالِسِ عَلَى الْفَرَسِ الْخَارِجِ مِنْ فَمِهِ،  وَالْبَاقُونَ  -21

 .وَجَمِيعُ الطُّيُورِ شَبِعَتْ مِنْ لُحُومِهِمْ 
 

على  لراكباالتي اجتمعت لتصنع حرب ا مع  قوى الشرعن  ي كشف (20و18)تين اآلي في    
( 18)في اآلية ". لكاذبالنبي ا"، و"ملوك األرض وأجنادهم"و ،"الوحش": ، التي هيالفرس

 الذي الوحش البحري هو ،"الوحش"". ورأيت الوحش وملوك األرض وأجنادهم" :يقول يوحنا
، هم أتباع "ملوك األرض"و ."السياسي لوحشا"و "لمسيحاضد " ، وهو"المسيح الدجال" هو

ين الذ"، هم الساكنون على األرض "أجنادهم"و .على الفرس األبيض الجالس مقاومو" الوحش"

 :هذه قوى الشر هنا عن يقول يوحنا ثم (.2:14رؤ " )في سفر الحياة ليست أسماؤهم مكتوبة  
، هو ابن "على الفرس لراكبا. ""على الفرس ومع جنده لراكبمع ا اليصنعوا حرب   ينجتمعم"

 على ثوبه وعلى ، والمكتوب(13 اآلية) "ى اسمه كلمة هللادع  ي  "، الذي (11اآلية )اإلنسان الديان 

هذه المعركة  .(11)اآلية  ، ذ كروا في"جنده"و .(11اآلية ) "ملك الملوك ورب األرباب"فخذه 
رؤ )المذكورين في  ،ن على األرضيلساكنلملوك األرض وللوحش ول معركة األخيرةالهي 

كما  "ذلك اليوم العظيم يوم هللا القادر على كل شيء" في سيحاربون ابن اإلنسان الذين، (14:14

م ل يغلبهم " ابن اإلنسان لكن ،(14:11رؤ )ي ذ كر ف كما  "وملك الملوك. رب األربابألنه الح 
فق بض على الوحش وعلى النبي " :يقول يوحنا( 20)في اآلية  ألن ؛(14:14رؤ )ذ كر في 

 .العمل هو عمل إلهي شير إلى أنالذي ي ،لمجهولل المبني تصريفب ، هو"ق بضف" هقول ."الكاذب

المذكور  ،"الوحش"بض على ق  هو الذي  ، ابن اإلنسان الديان،على الفرس لراكبا عني أني اوهذ
المسيح " هوو، "رالب   منالطالع  الوحش" هوالذي  ،"النبي الكذاب" علىو، (18)اآلية  في

اآليات ( الوحش)قدامه  الصانع" :النبي الكذاب عن هنا يوحنا قول ."الوحش الروحي"و "الكذاب

  .(14و13:11رؤ )ذ كر في  ،"قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته التي بها أضل الذين
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عد من يص... الوحش الذي رأيت" :ليوحنا ة السبعةكئالمال واحد من لاق( 2:14رؤ) في    

الوحش والنبي عن يقول  يوحنا ألن ؛(20)وهذا تحقق هنا في اآلية  ،"الهاوية ويمضي إلى الهالك

، يشير إلى أن الوحش قوله هذا ."إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت ثنان حيينط رح اال": الكذاب
بأنهما ( 10:20رؤ )ذ كر في سي   حي ي ن، كما بل سيظال اوتموالنبي الكذاب لن ي المسيح الدجال،

ا"ط رح" هقولو ."ا وليال  إلى أبد اآلبدينبون نهار  عذ  سي  "وإبليس   المبني تصريفب ، هو أيض 

، "بحيرة النار"و. عني أن الذي طرحهما هو هللاي اوهذ ،ير إلى أن الفاعل هو هللاشالذي ي لمجهولل
كما ذ كر في سفر دانيال النبي أنه بعد أن جلس الديان وف ت حت األسفار الحيوان  ،تشير إلى الدينونة

كما  يالوحش البحر، هذا الحيوان عند دانيال النبي يرمز إلى (11:4دا " )د فع لوقيد النار"الرابع 

 (.10:14رؤ )ا في ذ كرت "الكبريتوالنار "و (.13:2رؤ )ذ كر في 
 .الجحيم وهذه صورة ،"النار المتقدة بالكبريتبحيرة "ألول مرة في العهد الجديد تذكر  هنا    

"الهاوية"أو " جهنم" :ايقال له أيض   "الجحيم"
(21)

الخطاة، والذي يملك  الموتى مكان عقاب وهو 

، (12:1رؤ ) كر فيذ  كما  "والهاوية الموت والجحيم"الذي يملك مفاتيح  لمسيحعلى الجحيم هو ا
ذ كر  ،جهنم، مكانالهذا و. بالتالي هو يملك على المسيح الدجال والنبي الكذاب، وهو الذي يدينهما

خير لك أن تدخل الحياة أقطع من . إن أعثرتك يدك فاقطعها" :بقول يسوع المسيح في العهد الجديد
 (.43:8 لو" )ن لك يدان وتمضي إلى جهنم إلى النار التي ال ت طفأأن تكو

 ."والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه" :يوحنا يقول( 21)اآلية  في    

سيف الجالس على الفرس "و .(18)اآلية  المذكورون ،"ملوك األرض وأجنادهم"هم ، "الباقون"
، "وجميع الطيور شبعت من لحومهم" :هنا يوحنا قولثم ي. (15)اآلية في  ذ كر" الخارج من فمه

التي أكلت  لوا من الملوك وأجنادهم، حتى أنه مع كثرة طيور السماءت  يدل على كثرة الذين ق   وهذا

في بني مستوحاة من سفر إرميا النبي ( 21)اآلية . من لحومهم لم يكن هناك طير واحد لم يشبع
إله الكنعانيين، " بعل"بعدم حفظهم العهد الذي قطعوه معه وعبدوا الوثن  الذين قاوموا هللا إسرائيل

وأنقض مشورة يهوذا وأورشليم في هذا الموضع وأجعلهم يسقطون بالسيف أمام : "بقول الرب

 .(4:18إر )" أعدائهم وبيد طالبي نفوسهم وأجعل جثثهم أ كال  لطيور السماء ووحش األرض
 الذي هو انتصار هلل اآلب -هللا الكلمة -سفر الرؤيا انتصار المسيح يعلن( 22و21)في اآليتين     

ن هذا هو إوكما سبق القول . وانتصار هللا الروح القدس، بمعنى انتصار هللا الواحد المثلث األقانيم

 .مضمون سفر الرؤيا الذي هو انتصار ملكوت هللا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا بأنه نار حرفي    اهال يجب أن يؤخذ معن من المنظور المسيحي، ."الهاوية"أو " جهنم"أو  ،"الجحيم"عن  (21)

وألن  .قرب هللاب تكونل قٍ و  تكون في ت   الموتى هو أن أرواح سيةاألرثوذك المقبول من الكنيسة نىمعالألن  ؛مادية

 إلثمها أرواح الخطاة نإ، ف(28:12 عب" )ألن إلهنا نار آكلة"، وأنه نار (5:1 يو1" )هللا نور وليس فيه ظلمة"

يجتمع النور  كما ال ذلك ،ونار هللا الذي هو نور ال يمكنها القرب من تهطهارو قداسة هللالو ،خها بالخطيئةتلط  لو

ه ب  ش  ي   ،نور ونار هو الذي ،أن هللا :ه، مع الفارق، بالمثال التاليب  ش  ق هلل من الروح اآلثمة ي  و  وهذا الت  . والظالم

قتربت انجذب نحو النور، فإنها كلما توألن الفراشة بطبيعتها  ؛ةٍ ه بفراشب  ش  والروح اآلثمة ت   ا،بنار تصدر ضوء  

 لسع مرة أخرىفترتد، إال أنها تنجذب مرة أخرى نحو النار فت   النار ضوء ت لسع منلالصادر عنها ا من النار

. من النار االقترابيمكنها ال  اأنه غير، في انجذاب إلى النور نحو النار وتظل هكذا في حالة توق دائم وترتد،

، إن كان لعالم األرضيفي هذا ا يسوع المسيح جهنم أو هاوية، الخطاة الذين برفضهم الربأي هذا هو عذاب، 

 ومادية أو فلسفية أ اتباعهم مذاهبببأعمالهم غير المرضية له أو  ابتعادهم عنه بعدم اإليمان به أو إنكارهم له أو

قون والقديسون مع يحيث ينعم الصد ه،االقتراب من من لن يتمكنوا في الحياة األخرى بعد انتقالهم، ديانات أخرى

 .في نوره بالقرب منه المالئكة في الحياة مع هللا



- 218 - 

 

 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح العشرون
 

1-  َ كًا نَازِالً مِنَ السَّمَاءِ مَعَـهُ مِفْتَـاحُ الْهَاوِيَـةِ، وَسِلْسِـلَة  وَرَأَيْتُ مَال

 .يَدِهِبِعَظِيمَة  

فَقَبَضَ عَلَى التِّنِّينِ، الْحَيَّةِ الْقَدِيمَةِ، الَّذِي هُوَ إِبْلِيسُ وَالشَّيْطَانُ،  -2

 .وَقَيَّدَهُ أَلْفَ سَنَةٍ
 

ك التعليم ادرفيه يجب إ يا في جميع الصور المذكورةر الرؤلفهم هدف سف التذكير؛ من المهم    

 .إلى تجسيم معاني الصور الوصولرسل، وليس من الضروري الم  

وهذه اآليات هي ، "ألف سنة"إشارة زمنية هي  وجدت( 4-2) ن اآلياتيعشرالفي األصحاح     
" أللفي للمسيحالم لك ا"ـتحديد المقصود ب في هي الصعوبةو. من أصعب األجزاء في سفر الرؤيا

جداالت كثيرة في القرون  هاوأوجد في ،الذي كان من أصعب المشاكل التفسيرية في الكنيسة

هذه غير أن صيغة المستقبل، بهي  في هذا األصحاح لةعم  األفعال المست  ؛ ألن األولى المسيحية
جرة معرفة وأما ش" :، كقول الرب آلدمفي الكتاب المقدس طريقة تعبير نبوي تقليدي هي صيغةال

 مع أن آدم أكل منها إال، (14:2 تك" )ا تموتيوم تأكل منها موت   ألنك. الخير والشر ال تأكل منها

ا 830 أنه عاش ، احرفي    اتفسير  " الم لك األلفي للمسيح" فسروا ن اليهودألكما  (.5:5 تك) عام 
نهم نير الروماند الملك إلسرائيل ويرفع عكانوا يتوقعون إتيان المسيا الذي سير   ألنهم

(24)
لذا ، 

 . ما كانوا ينتظرونهالم لك هذا  رأى بعض اليهود الذين أصبحوا مسيحيين في

ي" :قول يوحناي (1)في اآلية      وهيذا يشيير إليى أن الميالك نيازل  ،"نيازال  مين السيماء ارأيت مالك 
 رؤ) في (.14:18رؤ ) في ذ كر ألن المالك األول ؛وهذا هو المالك الثاني. من هللا وبسلطان بأمر

الكوكييب ذ كيير أن ( 1:8 رؤ)فييي و ،"المييوت والجحيييم مفيياتيح"كيير أن المسيييح هييو مالييك ذ  ( 2:1

 .الجحييم تشيير إليى " الهاويية"أن و ،"مفتياح بئير الهاويية" المسييح عطيي مينمين السيماء ا  الساقط 
ي" :يوحنا يقول (1)في اآلية  وهنا ي تخليي المسييح عميا عنييال وهيذا . "معيه مفتياح الهاويية... امالك 

ن ال شييء يحيدث فيي أ عنييي بيل ،"المالك"لهذا أو " من السماءالكوكب الساقط "لـ إن كان يملكه،
 ـــــــــــييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليك الزمنيي للمسييح؛كان من أسباب اضطهاد المسيحيين في القرون الثالثة األولى هو اتهام( 24)  هم بتوقعهم الم 

ية، وإتيييان المسييح كييي يملييك فييي األرض بييالقوة مييوا عيين اقتييراب مملكية المسيييح المادييية األرضيياليبعض عل  ألن 

( م115 +)لتهمية عين المسييحيين كتيب الفليسيوف يوسيتينوس ولرد هذه ا. ويدحر الرومان وي عيد مملكة إسرائيل

ليييو صيييح هيييذا االعتقييياد لتحاشيييى » :، بقوليييه(م111-132)فيييي احتجاجيييه إليييى اإلمبراطيييور أنطونييييوس بييييوس 

لك الذي يتوقعونه إنما هو م   المسيحيون الموت، وهذا وحده كافٍ  كما ألصيق هيذه . «لك روحيللداللة على أن الم 

عامييية فييي أنحييياء  اة حرب ييي، اليييذي أثييار علييى المسييييح(م132 -114)إلمبراطيييور أدريييان التهميية بالمسيييحيين ا

وحسيبك أن »: اإلمبراطورية الرومانية، فكتب رسالة إلى سرفيانوس القنصل الروماني في مصر، يقيول ليه فيهيا

بيا تذكر أن المسيحيين أحرقوا روما مرتين، وتآمروا عدة مرات على خلع األباطرة وال سييما فيي أييام ك  و  . «بروك 

بييا الييذي قييام بثييورة فييي اليهودييية ضييد االحييتالل  هييذا يخلييط بييين اليهييود والمسيييحيين؛ وهييو بقولييه ك  و  ألن بروك 

الثيورة تيل اإلمبراطيور فيي هيذه وال شيأن للمسييحيين بيه، وقيد ق   ام، كان يهودي   135 -131الروماني، بين عامي 

لكيي ييرى كييف كيان حرييق )ميا نييرون اليذي أحيرق روميا دريان بقوله هذا هو ككما أن أ. نصف مليون يهودي

ي( طروادة، أو لكي يجيدد أبنيية المدينية عليى طيراز حيديث دوا ه  قت تهمية إحيراق روميا بالمسييحيين واضيط  وأ لص 

 .ح بذلك أعظم مؤرخيهم ياشيتس عدو المسيحيينلم يجنوه، كما صر   لسببٍ 
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 الهاوية الذي أ عطي له منالشيطان لمفتاح بئر  نتهاء مدة تملكار إلى يشكما ي .المسيح العالم بدون

: نيازل مين السيماءال عين الميالك هنيا يوحنيا قيولو .للميالك اهعطأمنه و هخذأ المسيح أنو، المسيح

 إلى أن ميا نيزل الميالك م رسيال  مين أجليه سييقوم بيه بقيوة وم عاضيدةر يشي ،"سلسلة عظيمة بيدهو"
 ".الهاوية والموت"المسيح مالك مفاتيح 

يا و، "ةسلسلو... مفتاح معه" :ن المالكع يوحنا قال (1)اآلية  في     ييدالن عليى أن ليه اإلثنيان مع 

 الذي هو ،الحية القديمة ،قبض على التنينف" :هعن يقول (2)في اآلية  لهذا. ا أن يقيد ويسجنسلطان  
، "الشيييطان"و" إبليييس"و" الحييية القديميية"و" التنييين" ،هييذه األلقيياب األربعيية ".الشيييطانوإبليييس 

 وذليك بسيلطان ،"قيده أليف سينة" :المالك هذا أن التنين نع هنا، يقول ثم. (8:12 رؤ)كرت في ذ  

 (.4)الذي سي ذكر في اآلية هم م لك المسيح أللف سنة ن ف  مم فه  ي   تقييد الشيطان ألف سنة .المسيح
 

هِ لِكَيْ الَ يُضِلَّ األُمَمَ وَطَرَحَهُ فِي الْهَاوِيَةِ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ، وَخَتَمَ عَلَيْ  -3

الَبُدَّ أَنْ يُحَلَّ زَمَانًا  هَذَابَعْدَ . ى تَتِمَّ األَلْفُ السَّنَةِ فِي مَا بَعْدُ، حَتَّ 

 .يَسِيرًا
 

أ غلق و في الهاوية رحه ط  ": بسلطان المسيح المالك أن التنين نعيقول يوحنا ( 3)اآلية  في    
كما  "بئر"بـه ت شب  " الهاوية" ."تتم األلف سنة حتى ،ألمم فيما بعدضل اي   كي الل تم عليهخ  و ،عليه

 هنا هم المذكورون، "األمم"و (.4:20 رؤ)كما ذ كر في  "سجن"بـ هت شب  كما  ،(2:8 رؤ)ذ كر في 

ألنها  ،"ـلا"التعريف  معرفة بأداة هنا" األلف سنة" .نهم في أربع زوايا األرضبأ (2)اآلية في 
 سلطان أن المسيح حد من يعني هنا يوحنالقول هذا ال .(2)اآلية في  رهاسبق ذك هي التي

ن يالمؤمنعلى لن يكون له خاللها سلطان  يهغلق علأ   فيها خالل األلف سنة التي هأنو ،الشيطان

 لم يرد" دب   ال"قوله . "ايسير  ا ل زمان  د أن ي ح  ب   ال هذابعد  : "هنا يقول يوحنا؛ ألن يسوع المسيحب
إجبارية "عني الذي ي "δεῖ" ورد، بل "إجبارية أخالقية" عنيالذي ي "χρή" اليونانيص في الن

الشيطان  في عليه تميد وخ  أن الذي ق   هذا يعنيكما قيل هناك و ؛(1:1رؤ )كما ذ كر في  ،"جسدية

 له لشيطان لم يعدوهذا داللة على أن ا. هو سلطانه، وليس طبعه الذي هو مقاومة هللا وأعماله
ألنه كما يقول المسيح عن  ؛ما دام ليس له في قلب اإلنسان شيء ،ك على اإلنسانل  لتم  لرة القد

ختار اإلنسان بإرادته أن ي دخل في قلبه ا نأما إ .(11:11 يو" )رئيس هذا العالم قد دين" :الشيطان
  .قد سلم ذاته بنفسه إليه بذلك مما للشيطان فيكون ئ اشي

رؤ )في  ذ كرو سبق وقد ،"μετὰ ταῦτα" اليونانيفي النص  ردو ،"هذابعد " :يوحنا قول    

ألحداث لذكره هو تكملة  يأتيعطي معنى أن ما سي هنإ وكما قيل هناك ؛(1:18رؤ )و( 1:12
 بمعنى ،هللا هو الفاعل وهذا ي شير إلى أن لمجهول،ل المبني بتصريفهو " لي ح  " :هقولو. السابقة

 ،أن ي سلم ذاته له كون له سلطان على من يقبل من البشر بإرادتهالشيطان ليأن هللا هو الذي سيحل 

ألن الشعور باألمان يولد التكاسل والبعد عن  ؛شعبه وإيمانه به للمرة األخيرة هللا ذلك كي يختبر
ن الذين يكر المسيحيذ  فالمسيح هنا ي  . هللا، أما الشعور بالضيق وعدم األمان فيولد االستعداد الدائم

 .يتكاسلوا في أعمال التوبة والرحمةال ومتمسكين بإيمانهم به ن األمان أن يبقوا زميعيشون في 

لئال تطول  من رحمة هللا ومحبته للبشر ذلكو ،وجيزة زمنية ي فترةيعن ،"ايسير   ازمان  " :وقوله
قصر تلك األيام لم لو لم ت  " :كما يقول يسوع المسيح ،همؤن رجاوضطهادات فيفقد المؤمنأيام اال

ن عل يوحنا وقفي  الصور (.22:24 مت" )قصر تلك األيامولكن ألجل المختارين ت  . لص جسديخ

ل ي ح  "و" تم عليهخ  "و" غلق عليهأ  "و "رحهط  "و ،(2اآلية )" يدهق  "و" التنين ىبض علق  " المالك
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ا ازمان   (التنين) د لها معنى واح خذ بحرفيتها ألنها صور رمزيةؤت نال يجب أ ،(3اآلية )" يسير 

د سلطانه من المسيح  .هو أن الشيطان ح 

 

وَرَأَيْتُ نُفُوسَ . وَرَأَيْتُ عُرُوشًا فََْلَسُوا عَلَيْهَا، وَأُعْطُوا حُكْمًا -4

مِنْ أَجْلِ شَهَادَةِ يَسُوعَ وَمِنْ أَجْلِ كَلِمَةِ هللاِ،  سِ أْ فَالْ بِ  الَّذِينَ قُتِلُوا

 َ  لِصُورَتِهِ وَلَمْ يَقْبَلُوا السِّمَةَ عَلَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسُْْدُوا لِلْوَحْشِ واَل

 .وَمَلَكُوا مَعَ الْمَسِيحِ أَلْفَ سَنَةٍ  حَيُوافَ جِبَاهِهِمْ وَعَلَى أَيْدِيهِمْ، 
 

هم  عروشعلى ال جلسواالذين  ."فجلسوا عليها اورأيت عروش  " :يوحنايقول  (4)اآلية في     

، الذين "اورأيت على العروش أربعة وعشرين شيخ  ": ، بقول يوحنا(4:4رؤ )الذين ذكروا في 

ل صة البشرية" أي" الكنيسة ككل"يرمزون إلى  ن إ (5:18رؤ )في  لالقو سبق وكما ".الم خ 
 هللا وسلطانه يشير إلى المشاركة في مجد ، كماالجلوس على العرش يشير إلى الوجود في قلب هللا

ألن  ؛ن هما هلل اآلب وهلل الكلمة، المسيحيذلال ملك هذا المجد والسلطانت غير أن هذا ال يعني
 يوحنا يقول ثم .ال ي رى ؛ ألن هللاهللا يرمز إلىه، أي لكوم   هسلطانو مجد هللا إلى شيري" العرش"

 وذلك ،عنى أنهم أ عطوا من هللا أن يحكموا ويدينوا بسلطانهي هذاو ،"اعطوا حكم  أ  و" :هنا

المسيح في  بها سيشاركون التي بغلبتهم هوف ،حكمهمانهم وسلطأما  .بمشاركتهم في مجده وسلطانه
في يوم  عالنية بحضورهموذلك  ،وقبلوا سمته (المسيح الدجال) للوحش دينونة الذين سجدوا

قبلوا مثل الذين  ،طبيعة ضعيفة وبشر ذو اهم أيض   هي إنه مع أنهمف ،غلبتهمأما و .ونةالدين

عمل الولم يتحججوا بعدم إمكانهم  وعملوا بها يحيسوع المسحفظوا وصايا  إال أنهم الوحش،
ذلك كما قال  .رتدوا عنهاوبربهم ضطهادات لم ينكروا إيمانهم بتعليمه، كما أنهم في الضيقات واال

من الشعب اليهودي الذين آمنوا به رب  ا وإله ا ولم  ،يسوع للفريسيين الذين أنكروه بأن أبناؤهم

هي صورة للمحكمة  ،هذه الصورة المذكورة هنا (.24:12مت " )هم يكونون قضاتكم: "ينكره
أنتم " :به المؤمنين الحقيقيين جميعهم لبو ،تحدث عنها يسوع المسيح بقوله لتالميذهالسماوية التي 

ثني اا على مجده تجلسون أنتم أيض   الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن اإلنسان على كرسي

 (.22:18 مت" )ثني عشريل االا تدينون أسباط إسرائعشر كرسي  
 ."ل شهادة يسوع ومن أجل كلمة هللامن أج لوا بالفأست  نفوس الذين ق  ورأيت " :يوحنا قولي ثم    

لوا من أجل كلمة هللا ق ت   تحت المذبح نفوس الذينرأيت : "بقوله ،(8:1 رؤ)في  ذكرمثل قوله هذا 

 اليونانيفي النص  ورد، "لفأسقتلوا با": قوله ".ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم
"πεπελεκισμένων"آتية من الكلمة اليونانية  ، هذه الكلمة"πέλεκυς"  كما  ،"فأس"ومعناها

فإن  ينالمعني ينمن هذ ،("صشخ)يقطع رأس "ومعناها  "πελεκἰζω" آتية من كلمة هاأن

 ".عت رؤوسهم بالفأسط  الذين ق  " :الترجمة اللفظية لهذه العبارة هي
للذين يسجدون للوحش ولصورته  ا وليال  وال تكون راحة نهار  : "مالكقال ال( 11:14رؤ ) في    

يسجدوا للوحش وال  لم الذينو": يقول يوحنا (4)اآلية وهنا في  ".هة اسم  م  س   لقب  ي   ن  ولكل م  

وكما  (14-15:13رؤ )ذكر في  ، قوله هذا"ة على جباههم وعلى أيديهمم  صورته ولم يقبلوا الس  ل
 اآلية في ."الوحش الروحي"هو الوحش الثاني الطالع من األرض، الذي هو " الوحش" قيل هناك

ل صة البشرية"الذين جلسوا على العروش، أي : األولىذ كرت ثالث فئات،  (4) ، وهؤالء هم "الم خ 

، "ة هللامن أجل شهادة يسوع ومن أجل كلم ...لوات  ق  الذين : "الثانيةو .األنبياء والرسل والقديسون
ة على م  صورته ولم يقبلوا الس  ليسجدوا للوحش وال  لم الذين: "الثالثةو. وهؤالء هم الشهداء
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وعن هذه . الذين ثبتوا وهم أحياء على األرض في إيمانهموهؤالء هم  ،"جباههم وعلى أيديهم

 ليونانيافي النص  وردت ،"واي  ح  "كلمة  ."كوا مع المسيحوا ومل  ي  ح  ف": قول يوحناي الفئات

"ἔζησαν "يوحنا لم التالية؛ ألن  اآليةوهذه قيامة روحية، ست ذكر في  "عادوا إلى الحياة" يعنوت
؛ "وا وملكوا مع المسيحي  فح  " :بل قال ،"قاموا من األموات وملكوا مع المسيح" :ن هؤالءعيقل 

هم الذين قال فيهم أما الذين يحيون ف ألن جميع البشر الصالحين والطالحين سيقومون من األموات،

 اليونانيفي النص  وردت "سيحيا"، كلمة (25:11 يو" )م ن آمن بي ولو مات فسيحيا" :يسوع
"ζήσεται" واي  ح   فعل، وهي من نفس جذر "ἔζησαν". (4) اآلية في األفعال المذكورة ،

لسوا" ا"و" ج  ي وا"و" أ عطوا حكم  لكوا"و "ح  هو  ماضٍ ، وهذا الفي في زمن الماضي، كلها "م 

وكأنها وقعت  ي شار إليها التي ستقع في المستقبلو الحاصلة عنى أن األمورماضي نبوي، وي
 .وهذا كنوع من التأكيد على تحقق أحكام ومواعيد هللا. وحدثت في الماضي

هذه و، أنه م لك أرضي ال يشار إليه على، "ملكوا مع المسيح ألف سنةو واي  ح  ف" :هقولكما أن     

بشكل عام . التاريخ في التاريخ توقع في المستقبل لتحقيقت  يجب أال  ،ألف سنة ،يةالزمن الفترة
اتاريخي    اهي صورة رمزية وليس حدث   ،"الم لك األلفي للمسيح" صورة

(22)
األلف " ،وهذا الزمان .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يدل على جميع عقود " ألف"الرقم : ارمزي   ."تقييد الشيطان ألف سنة"، و"ملك المسيح ألف سنة"عن  (22)

 إلىوليس  اوهذا يشير إلى الشيء الكثير جد    ،(10×10×10)كما ي ساوي . األعداد، اآلحاد والعشرات والمئات

لكو. يرمز إلى الكمال والملءف 4الرقم أما يرمز إلى الشيء الكثير،  10ألن الرقم  ؛الكمال والملء  زمان م 
ااثنين وأربعين "زمان الشيطان فهو أما  ،"ألف سنة" هو المسيح هذه الفترة ( 5:13رؤ )، وكما ذ كر في "شهر 

الذي يرمز إلى الكمال أو ( 4)هو نصف الرقم  "ونصف ثالثة"، والرقم "ثالث سنوات ونصف"الزمنية تساوي 

ا"الملء، بمعنى أن زمان الشيطان،  كما أنه بالمقابلة رمزي ا  .، هو إلى النصف"اقصير   ازمان  "أي " زمان ا يسير 

لك المسيح  ، يكون زمان الشيطان ال "ثالث سنوات ونصف"، وبين زمان الشيطان "ألف سنة"بين زمان م 

لك الشيطان وسلطانه على البشر قليل جد  اشيء بالنسبة ل لك المسيح، وهذا يشير رمزي ا إلى أن م   .زمان م 

دل في الكنيسة حول في القرون الثالثة األولى جرى ج". ملكوت المسيح أللف سنة على األرض"عن  ،اتاريخي  

 وميزوا يح الثاني،نه سيكون قبل مجيء يسوع المسإقال البعض حيث . لف سنة على األرضألملكوت المسيح 

موا عن اقتراب مملكة يسوع المسيح المادية على بين ملكوت المسيح على األرض وملكوته في السماء، وعل  

 يسوع المسيح لم ي قبلواة ما قبل المسيحية، فاليهود يعود إلى أزمن" األلفية"بـوهذا التعليم المعروف . األرض

لك الزمني ا الموعود ليس فادي  ( المسيح)وا في المسيا أ، وكما هو معروف، رألن أكثر اليهود ؛بسبب رفضه الم 

 ،د مملكته األرضية ويمنح المجد والسلطة للشعب اليهوديشي  ا ي  ا أرضي  من الموت والخطيئة واللعنة، بل ملك  

 يرالمزام، كما جاء عنه في "يوم الرب"على تقليد يهودي معقد يقوم على مقاربة بين النصوص عن  وذلك بناء  

 يقومكما  .، فظنوا أن هذا الملكوت سيدوم ألف سنة(4:28 مز" )عينيك كيوم أمس الذي عبر ألن ألف سنة في"

ألنه كأيام " :الرب ، بقولفي سفر إشعياء النبيعنها  ، كما جاء"نهاية األزمنة"مقاربة بين النصوص عن  على

ألنه كأيام "لسبعينية اليونانية عن العبرية ، والتي ترجمت في التوراة ا(22:15 إش" )شجرة تكون أيام شعبي

من المزامير ومن إشعياء ف. يوجد تلميح واضح إلى الفردوس األرضي حيث، "شجرة الحياة تكون أيام شعبي

لما أعلنت عنه اإلقامة في الفردوس، وأن صورة  ارأى التقليد اليهودي في مملكة المسيح على األرض تتميم  

بالنسبة ألنبياء العهد القديم " يوم الرب"و ."يوم الرب"من الزمن بل تدل على  األلف سنة ال تدل على مدة

وقد أدخل اليهود الذين اعتنقوا المسيحية هذا الفكر إلى الكنيسة، . (10:1رؤ " )يوم الدينونة"إنه  ،"ه  و  ه  ي  يوم "هو

ي المجيد، وذلك بسبب الضيق ألن غيرهم من المسيحيين كانوا في انتظار مجيء المسيح الثان ؛وكان ذلك سهال  

 المسيح اعتقدوا أنه سوف يأتيف ،إلى تعزية ورجاء وفرح قريب كانوا في حاجةٍ وواالضطهاد الذي عاشوه 

أما ". نياأللفي"بـوا م  هؤالء س  و ،وتدوم ألف سنة ويملك فيها مع األبرار أرضية   عاجال  ليؤسس مملكة  

 على تفسير حرفي وسطحي لبعض فكان ذلك بناء   ،بهذا المعنىالمسيحيون الذين شاركوا األلفيين نظريتهم 

عن أن إبليس سي ربط ( 1-2:20رؤ )سفر الرؤيا وما جاء فيه في  نبوات العهد القديم والعهد الجديد، وخاصة  

 =الفكرة  هذه وقد أخذت. تلوا من أجل يسوع المسيح سيقومون وسيملكون معه ألف سنةسنة، وأن الذين ق   ألف
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صورة  أن كما .هو يوم الرب بكمالهو و فترة زمنية واحدة من حياة العالم، أي يوم واحد، ه"سنة

هم م لك المسيح أللف سنة ن ف  مم فه  وت   ،هي صورة لها معنى رمزي (1) في اآلية "الشيطانتقييد "

 يستطيع أحد أن يدخل ال" :بقوله ،وهذا يتضح من المثال الذي أعطاه يسوع المسيح (.4)في اآلية 
حينما " :بقوله ،خراآل همن مثالو، (24:3 مر" )أوال   يبيت القوى وينهب أمتعته إن لم يربط القو

جاء الذي هو أقوى منه فإنه يغلبه  ولكن متى. ا تكون أمواله في أمانيحفظ القوي داره متسلح  

في وقد أعطى يسوع (. 22و21:11 لو) "وينزع سالحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرؤيا قول المسيح في سفر  على في البداية شكل انتظار قريب وسريع لمجيء يسوع المسيح على األرض، بناء  

 (.2:22رؤ " )أيها الرب يسوع تعال  . آمين"، وعلى رد المؤمنين عليه (2:22رؤ " )اأنا آتي سريع  "

ه عتنقاها وآباء الكنيسة ومعلمالذي رفضه أكثر  المسيح على األرض وتالتفسير الحرفي والمادي لملك هذا   

ا حرفي ا،  ية  ورمز أن تلك األقوال كانت مجازية   همكادربسبب عدم إ البعض منهم،  رأواكما أنهم وفسروها تفسير 

 .حقق للمسيحيين وحدهمست  و أن كل وعود وبركات هللا لليهود قد صارت بكاملها وتمامها لكنيسة العهد الجديد،

بين طبقات الشعب؛ ألن في القرنين األولين  نشروا هذا التعليمو ،الكنيسة حول الفكر اليهودي المادي إلىتبذلك 

. ر االهوتي المسيحي، الذي و ضعت أسسه في المجامع المسكونية، قد تبلور كما في القرون التاليلم يكن الفك

كذلك القديس و. اا ومجازي   أوريجنيس الذي فسره رمزي   المغبوط  التفسير هذا ومن جملة الذين رفضوا

إلى رفض سفر  طةفي محاربته تلك األفكار الشعبية المغلو الذي وصل به األمر ،ديونيسيوس اإلسكندري

 ممن حضروا هذا المجمع من رفض األلفية ينتمكن من إقناع كثير م255في مجمع سنة أنه  غيرالرؤيا، 

ا القديس  .المادية والتفسير الحرفي لها الذي  الفكر الهرطوقي بقوة هذا حارب ، الذيكيرلس اإلسكندريوأيض 

 ،فيها انفصلت عن كنيسة اإلسكندرية( رشياتابياإل)حتى أن بعض الكنائس  ،القرن الثالث في في مصر انتشر

 ".مونتانيوس"سها نسبة إلى اسم مؤس   ،"المونتانية"الهرطوقي بشكل خاص بعد ظهور الهرطقة  وأخذت شكلها

ومجيء المسيح لتأسيس مملكته األرضية ذات  بشرت بقرب نزول أورشليم السماوية من السماء هذه البدعةو

الهراطقة األلفيون عن المادية في الملكوت األلفي، فقالوا بفردوس فيه من الثمار ما كما علم بعض . األلف سنة

. موا أنه باالمتناع عنها في الحياة األرضية ت نال في الفردوستشتهيه النفس وعن وجود عالقات جنسية فيه، وعل  

تعليمهم كرأي مغلوط في  عند الهراطقة، كما عملت على دحض لذا عملت الكنيسة على تفنيد األلفية كضاللةٍ 

علنت المسيحية الديانة ا من عهد اإلمبراطور قسطنطين الكبير، بعدما أ  وفي القرن الرابع بدء   .األرثوذكسية

طمئنان اال ا ما أزمنةنوع   ولحلو ضد المسيحيين، ضطهاداتوتوقف اال م313 عام الرسمية للدولة الرومانية

وقد أدان المجمع . فسها بشأن مملكة المسيح على األرض ألف سنةاأللفيين من ن على الكنيسة، زالت أوهام

 .األلفية الحرفية المادية م431في أفسس سنة  المسكوني الثالث

لك المسيح، أو ملكوت المسيح، أللف سنة على األرض :االهوتي    التعليم اليهودي حول الكون، العالم بحسب  .م 

 أوهو ألف سنة  "اليوم الواحد"و ،هي ستة أيام الخلق ويوم الراحة "مالسبعة أيا" .سيدوم سبعة أيام أو يوم واحد

 مز" )ألن األلف سنة في عينيك مثل يوم أمس الذي عبر أو كهزيع الليل" :جزء من اليوم، كما يقول داود النبي

ليس وم جزء من اليو أوهو ألف سنة  الذي" اليوم الواحد"بمعنى أن هذا  .، هو جزء من اليوم"الهزيع" ،(4:28

ا هو زمان يسوع المسيح زمني    "اليوم الواحد"فهذا  .بعد بكماله يأت   لم بل أن الملكوت ،هو الملكوت السماوي

وبحسب آباء الكنيسة أن . اال يغرب أبد   الذيبصلبه وموته وقيامته وسيكمل بكماله في نهاية الزمان،  أالذي بد

وهذا يعني أن المؤمنين بيسوع  ،ام يسوع المسيح من بين األمواتهو اليوم الثامن الذي فيه ق "اليوم الواحد"هذا 

وليس  ،اأي زمني    ،اأنهم موجودون في الكون تاريخي    أي ،اسبوعي زمني   المسيح يعيشون في هذا العالم األ

ا، إال أنه يعيش في هذا الكون بمعنى أنه إذا كان هناك شخص ال يعيش على كوكب األرض جغرافي   . اجغرافي   

منذ ألنه  ،أن المسيح أعاد اإلنسان منذ اآلن إلى الفردوس ايحمل معن  كما إنه  .أي زمن خالص الخليقة ،ازمني   

 :اآلن على األرض يتذوق المؤمن ثمرة الخلود من شجرة الحياة بواسطة األسرار المقدسة، كما يقول المسيح

طوبى " :، وكقول المالك(4:2 رؤ" )هللا من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس"

 أفملكوت المسيح بد(. 14:22 رؤ" )لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة( يسوع)للذين يصنعون وصاياه 

بمعنى أن المؤمنين بيسوع المسيح يعيشون منذ اآلن األبدية التي  ،ل في السماءكم  وسي   هعلى األرض بتجسد

 .تهم على األرضلحيا متدادٍ ال في السماء ككم  ست  
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خلص وزم الشيطان بصلبه على الصليب ه  من جهةٍ، أن  ألن ؛هذه الصورة الرمزية مثاليه هذين

إن  .أنه يهب أبناءه أن يجاهدوا ليخلصوا ومن جهٍة أخرى، .البشر من سلطان الشيطان عليهم

الكنيسة في يعني أنه خالل فترة امتداد  وموته وقيامته، انتصار المسيح على الشيطان بالصليب
ألنه رغم  ،هذه صورة صعبة. العالم الحاضر، لن يعود للشيطان أي سلطان ألنه ق يد التاريخ،

صحوا ا" :الرسول إال أن الشيطان لم يزل يعمل، كما يقول بطرس ،انتصار المسيح على الشيطان

 (.2:5 بط1" )يبتلعه ن  ا م  زائر يجول ملتمس   واسهروا ألن إبليس خصمكم كأسد
 

هذِهِ هِيَ . حَتَّى تَتِمَّ األَلْفُ السَّنَةِ  وايُ حْ يَ أَمَّا بَقِيَّةُ األَمْوَاتِ فَلَمْ وَ  -5

 .الْقِيَامَةُ األُولَى
 

 الذين  ، وهؤالء هم"حتى تتم األلف سنة واي  ح  لم ي  فاألموات  ةأما بقي": قول يوحناي (5)في اآلية     

 عنهم لاق وقد .(11:14رؤ ) م وعلى أيديهمة على جباههتم  قبلوا س  و للوحش ولصورته اسجدو

 ؛"موا من بين األمواتوقلم ي" :يقل مل كما ،"ماتوا وانتهت حياتهم" :يقل ملو ،"واي  ح  ي   لمف" :هنا
 لم" :قوله .يوم الدينونة يقومونيموتون ثم س الصالحين والطالحين ن كل األموات من البشرأل

 يوحنا هيستخدم (ἔζησαν) "واي  ح  " الفعل ."οὐκ ἔζησαν" اليونانيفي النص  ورد ،"واي  ح  ي  

 افعلي    ه مرة أخرىيستخدمو ؛"ملكوا مع المسيح ألف سنةو واي  ح  ف" :بقوله (4) ا في اآليةرمزي    مرة
لم  واي  ح  ي   األموات الذين لم ةباقي، بمعنى أن "األلف سنة حتى تتم واي  ح  ي  لم ف" :بقوله (5)في اآلية 

حتى تتم  ،(4) اآليةالمذكورين في  نيالشهداء والقديسو الرسلو األنبياء عمو مع المسيح يملكوا

ن  لذا يقال  .(3اآلية )فيها على الشيطان  غلقالتي أ   (5اآلية )األلف سنة   الصالحين من وامات عن م 
ن   ،"واي  ح  ي  "  ".واي  ح  ي   لم" الطالحين من وامات ويقال عن م 

هذه  ال يعلن شكل هنا قوله هذا. "القيامة األولى هي هذه" :بقوله( 5)ثم يختم يوحنا اآلية     

 .(1) التالية اآليةالقيامة، لكنه سيتبي ن في 
 

هؤاُلَءِ لَيْسَ . وَمُقَدَّس  مَنْ لَهُ نَصِيب  فِي الْقِيَامَةِ األُولَى مُطَوَّب   -6

لْمَسِيحِ، لللهِ وَ  سَيَكُونُونَ كَهَنَةً  لِلْمَوْتِ الثَّانِي سُلْطَان  عَلَيْهِمْ، بَلْ 

 .وَسَيَمْلِكُونَ مَعَهُ أَلْفَ سَنَةٍ 
 

ب وم  " :يقول يوحنا( 1)في اآلية      ليس  هؤالء. له نصيب في القيامة األولى ن  قدس م  م ط و 
 ، ذ كرت"μακάριος" اليونانيفي النص  وردت ،"م ط و ب"كلمة . "للموت الثاني سلطان عليهم

القيامة "مفهوم  يوحنا دحد  ي  هنا  ".اهنيئ  "، "غبطة" ،"سعادة" ،"ةبرك"وتعني ( 1:1رؤ )في 

لموت الثاني ل ليس... القيامة األولىله نصيب في  ن  م  " :بقوله ،"الموت الثاني"في مقابل  "األولى
 .هنا في سفر الرؤيا ذكر في كل أسفار الكتاب المقدس إالي  ال " الموت الثاني" ."همسلطان علي

تشير إلى انتصار المسيح، إنها  روحية هي قيامة مجازية ،في سفر الرؤيا "ولىالقيامة األ"    

لذين تحيا نفوسهم ا هنا، يوحنا كما يقول ،"سقد  وم   بم طو  "لكل من هو  الحياة التي يهبها المسيح
 حك" )الصديقون يحيون إلى األبد": النبي في سفر الحكمة يقول سليمانكما  إلى األبد، مع المسيح

مدفونين معه في المعمودية التي فيها أ قمتم : "وبولس الرسول ي وضح هذا المعنى بقول (.11:5

ا معه بإيمان عمل هللا ا ويوحنا كنبي يرى مسبق   (.13و12:2كو ")الذي أقامه من األموات. أيض 
 .وقدومها األخيرة هذا االنتصار في التاريخ واقتراب األزمنة
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باإليمان بيسوع المسيح روحية مجازية قيامة يه ،"القيامة األولى"كما أن     
(28)

، ولمن ي خطىء 

القيامة األولى في سفر الرؤيا فهي مجازية »: والرجوع إليه كما يقول أغسطينوسهي بالتوبة 

 .«تشير إلى التفسير الذي يحدث في حالة الناس عندما يموتون بالخطية ويقومون لحياة جديدة
نصيب في  لهم الذين بون والم قدسون من كل المؤمنينالم طو   نعيقول يوحنا ( 1)ية في اآل    

هو الموت الطبيعي ، "الموت األول" ".الثاني سلطان عليهم ليس للموتهؤالء " :القيامة األولى

بحسب النصوص اليهودية المعاصرة ليوحنا ، "الموت الثاني"و .لجسدالذي فيه تفارق الروح ا
الدينونة العامة هو، "الموت الثاني"سفر الرؤيا  فيو". القصاص النهائي"يدل على 

(80)
كما ذ كر  ،

 ، أي لن يقع تحت طائلة"من يغلب فال يؤذيه الموت الثاني" :المسيحبقول  (11:2رؤ )في 

، في البحيرة المتقدة بنار وكبريت طرحبال العقاب األبدي هو "الموت الثاني" .الدينونة العامة
وللناكرين  المسيح بيسوع لغير المؤمنينو المسيح من المؤمنين بيسوع غير الغالبين لخطاةللقتلة ول

ضد " ،"المسيح الدجال" هو لوحش البحري، الذيلو ؛(2:21رؤ )له كما يقول المسيح في 

 رؤ)كما ذ كر في  "الوحش الروحي"، "النبي الكذاب"هو  ري الذيلوحش الب  ول ؛"لمسيحا
غير لولغير الغالبين بالنسبة العقاب األبدي  وهذا .معناه ويل فيأتلل دع مجاال  وهذا ال ي ؛(20:18

ن  سي صيبهم  ألنه يعني أن، أي العذاب األبدي، "جهنم"المؤمنين هو  الموت الثاني سيعيشون م 
 نإ كما .(20:18رؤ )، كما ذ كر في ا عن هللا هي الموت عينهألن الحياة بعيد   ؛بعيدين عن هللا

ن  يصيبهم هذا يعني أن ال ،"الموت الثاني"فـ .(14)ية اآلسي فسر في " الموت الثاني" الموت  م 

وتفنى أرواحهم كالحيوانات غير الناطقة، كما يقول بعض  سيموتون بالكلية ولن يوجدوا، أي يفنوا
 .الهراطقة وشهود يهوه

بون والم قدسون نع (1)في اآلية  ثم يقول يوحنا     هذا . "لمسيحلسيكونون كهنة هلل و بل: "الم طو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" (ζήσεται) ياآمن بي ولو مات فسيح ن  م  "، و(12:3 يو" )دانالذي يؤمن بي ال ي  " :يقول يسوع المسيح (28)

 فإن من هذه األقوال ليسوع المسيح(. 24:8 لو" )من يهلك نفسه من أجلي فهذا يخلص"ا ، وأيض  (25:11 يو)

 حية من أجل قدموا أنفسهم ذبيحة   همن، ألا وليس من دينونة عليهمقائمون دائم   واألبرارالشهداء والقديسين 

عترفين، المسيح، شهادة حمراء بالدم للشهداء للقديسين  بالموت عن الملذات األرضية المعابة وشهادة بيضاء والم 

عن وضعهم في الدينونة و ."القيامة األولى"هي  هذه بالنسبة لهم اوهذ ،نهم أبناء حقيقيون للمسيحإ واألبرار،

ذلك  نة،نويدتكون لهم العامة، فمهما كان الجواب، يجب اإليمان بأن وضعهم يختلف عن كل باقي البشر ولن 

حنوا وجازوا االمتحان مت  األنهم  ألعمالهم آخر فحصلهم  ا ودليال  على إيمانهم، ولن يكونم أعطوا برهان  أنه

؛ ألن القديسين يحكمون الذين على األرض من أجل للتشفع لديه المسيح أعطاهم الدالة أن كما .قيمواأ  كأنهم 

يجب أن يكون هناك تمييز بين  ،ة بعد الموتوضع الهوت عن مرحل ريد  وإذا أ  . ، كما يقول أباء الكنيسةاألرض

تجاوزوا الدينونة،  هؤالء األولون ألن ؛سيذهب باقي البشر وأين والبار، والقديسوالم عترف أين سيذهب الشهيد 

عترفون الشهداء. البشر سيكونون أمام الدينونة باقي أما ،أي الحكم بإدانتهم، وهم خارجها ن ووالقديس والم 

في و .األشرار فسيذهبون إلى الجحيم إلى أبد اآلبدين بعد الدينونة العامةأما ن في الملكوت، سيكونوواألبرار 

روحية، بمعنى أنها أجساد ال ميل لها لعمل البر أو الشر بل هي تحمل  اأجساد   ونيأخذس البشر كل القيامة العامة

 .التي ستدان عليها على األرض أوزار حياتها

عترفينوال بالنسبة للشهداء( 80) نهم لن أ غيرا ما سوف يقومون أيض   فإنهم بطريقةٍ  واألبرار القديسينو م 

خسروا األرض إال أن ألنهم  ؛"الثانية الدينونة"أي  "الموت الثاني"يعني  الذيو ،يخضعوا للدينونة والمحاكمة

طاالبون حاس  ي  س بمعنى أنهم ،كمح  الأعطاهم أن يشاركوا المسيح كما هللا أعطى نفوسهم أن تحيا،  نهم أل ة؛خ 

كما  .وي دان نكاره، ومن يخالف المثال ي حكم عليهإوعدم  اتباع يسوع المسيحفي ى به ذحتي   أعطوا أنفسهم مثاال  

ضون للدينونة عر  أما باقي البشر فم   ،القيامة من ما ألن من اآلن هم لديهم نوع عليهم؛ سلطة   له لشيطان ليساأن 

عترفينلشهداء اام لهذا في رفات وعظ ،والمحاكمة من  ونمكر  ي   ذلكل ،جرى العجائبت   واألبرار القديسينو والم 

 .وهللا هو الذي يكافئها ،مركزهم في حياتها همعطيالكنيسة ت  و الكنيسة،
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أنتم فتدعون كهنة للرب " :لبني إسرائيل إشعياء النبي من العهد القديم بقول ىوحست  م  القول 

، وفي نفس هلل اآلب كهنة يعني إنهم سيكونون يوحنال قولهذا ال. (1:11 إش) "خدام إلهناوت سمون 

وهذه مسيحانية عالية ألن  .اآلبن -اآلب هللا ، كلمةمسيحال الذي هوهللا اآلب  كهنة لممسوحالوقت 
لذلك الذين لهم القيامة  ،ن الوحدة الجوهرية بينهمابي  هذا ي  وا، هللا اآلب والمسيح هما واحد مع  

. كهنة هلل اآلب وفي نفس الوقت كهنة للمسيحون عليهم يصير للموت الثاني سلطان األولى وليس

ن   جعليهو الذي  المسيحو  قولب (1:1 رؤ)في ، كما ذ كر الثاني سلطان عليهم كهنة   ليس للموت م 
قيل هناك ال يجب الخلط بين كهنوت يسوع المسيح ابن وكما  ؛"وكهنة هلل أبيه اجعلنا ملوك  " :يوحنا

 . الحقيقي بصفته الكاهن األوحد واألبدي، وبين كهنوت الشعب المسيحيهللا

، "ألف سنة سيملكون معه" :نيقدسن والم  يبطو  الم   عن هؤالء( 1)اآلية  في يوحنا يقولأن  كما    
ل ك   قولب( 4)في اآلية  تكرذ  تي هي ال المذكورة هنا "لف سنةاأل"هذه  .المسيحوهذا يشير إلى م 

، وكما قيل هناك "حيوا وملكوا مع المسيح ألف سنةف": نيالشهداء والقديس ن  ماتوا منفي م   يوحنا

 .ال يشار إليه على أنه م لك أرضيإن هذا الم لك 
 

 ثُمَّ مَتَى تَمَّتِ األَلْفُ السَّنَةِ يُحَلُّ الشَّيْطَانُ مِنْ سِْْنِهِ، -7
 

 ،الهاوية سجنه، أي الشيطان من حل عنيوحنا يتكلم  (10) نهاية اآليةوحتى  (4) اآلية من    

 .األبدي دحارهمحاربته األخيرة وانعن و

 وبعد ذلك ال ،حتى تتم األلف سنة... غلق عليهتم وأ  خ  " :ن الشيطانعل يوحنا اق( 3)في اآلية     
( حالمسي)سيملكون معه " :سينبين والمقد  ن الم طو  عل اق( 1)وفي اآلية  ،"ايسير   اد أن ي حل زمان  ب  

كلمة . "ي حل الشيطان من سجنه ،متى تمت األلف سنةو" :يقول( 4)، وهنا في اآلية "األلف سنة

 (.1:15رؤ )وفي ( 4:10رؤ )في  ، وقد ذ كرت"τελεσθῇ" اليونانيفي النص  وردت" تمت"
 فيها دقي  والتي ي   ،المسيح مع سينبين والمقد  فيها الم طو   كأن هذه األلف سنة التي يمل   وهذا يعني

ا ازمان  "ل من هللا ي ح  لأن وقت الشيطان كما يعني  .قد تمت ،الشيطان كما سيتبي ن من  ،قد تم" يسير 

. "األلف سنة"مثل  هو صورة رمزية "اليسير الزمان"هذا  (3)في اآلية وكما ذ كر . اآليات التالية
إلى أن  كتاب المقدسفي ال شيرالذي ي لمجهولل تصريف المبنيب ،"لي ح  "الفعل  (4)في اآلية 

 حل هللا الشيطان مني   ومتى تمت األلف سنة" :هكذا لذا يمكن أن ت قرأ هذه اآلية ،؛الفاعل هو هللا
ل في أن الذي ح   ي شير إلى ،"د أن ي حلب   ال" :ل يوحناوق إن (3)في اآلية وكما قيل ". سجنه

ت  ق ي   ، الذيهو سلطانه الشيطان بط أن سلطان الشيطان الذي ر  هنا  وهذا يعني وليس طبعه، ،مد وخ 

أخرى ليجلب معه الضالل من جديد؟ فهذا  أما لماذا هللا يحل الشيطان مرة  . من هللا، عاد هللا وحله
أو ربما ألن  ،يكون هللا يريد اختبار شعبه وإيمانه للمرة األخيرة ربما. سؤال ال جواب عليه

ذكر هللا ي   ألن أو ربما، يتراخوا ويتكاسلوا بدون ضيقات فإنهم إذا عاشوا الحقيقيين نيالمسيحي

ا ال يعرفون متى ألن هؤالء جميع   ؛وحاضرين أن يبقوا على استعدادٍ  متهاونينن اليالمسيحي
 . النهاية

 

جُوجَ وَمَاجُوجَ،  ،وَيَخْرُجُ لِيُضِلَّ األُمَمَ الَّذِينَ فِي أَرْبَعِ زَوَايَا األَرْضِ  -8

 .الَّذِينَ عَدَدُهُمْ مِثْلُ رَمْلِ الْبَحْرِ  .لِيَْْمَعَهُمْ لِلْحَرْبِ 

فَصَعِدُوا عَلَى عَرْضِ األَرْضِ، وَأَحَاطُوا بِمُعَسْكَرِ الْقِدِّيسِينَ  -9

 .وَبِالْمَدِينَةِ الْمَحْبُوبَةِ، فَنَزَلَتْ نَار  مِنْ عِنْدِ هللاِ مِنَ السَّمَاءِ وَأَكَلَتْهُمْ 
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 ".بع زوايا األرضيضل األمم الذين في أرليخرج و" :الشيطانن ع يوحنا يقول( 2)في اآلية     

إلى  هنا يشيرو، (1:4رؤ )يرمز إلى الكمال  صورة مربع الذي على هي ،"أربع زوايا األرض"

 قولي ثم. (3)في اآلية  ونركذالم "األمم" هم، الذين كمال أعداء المسيح وكنيسته والمؤمنين به
أن الشيطان بعد أن  وهذا يعني ، أي ال يحصون،"ل رمل البحرعددهم مثالذين : "هم هناعن يوحنا

ل من سجنه   .ن في كل بقاع األرضيالمضادين ليسوع المسيح الموجود خرج ليضل (4 اآلية)ح 

جوج "ليد اليهودية افي التق ".ليجمعهم للحرب ،جوج وماجوج" :(2)في اآلية  ثم يقول يوحنا    
"وماجوج

(81)
( المسيح)حضور المسيا أورشليم قبل  إسرائيل وتحتل زوالتي ستغ سمان للشعوبا 

 أو من خالل شخص وأن هللا سوف يتدخل مباشرة   .أو أثناء حضوره أو بعد حضوره مباشرة  

أما  .التي تمثل االنتفاضة األخيرة للعالم الوثني المعادي للمسيا ،المسيا ويقضي على هذه الشعوب
سيظهران  ثناناالهي صورة رمزية، وهذان  "ماجوجوجوج "هنا في سفر الرؤيا فصورة 

متعطش للدماء يقوم إلى عدو رهيب متوحش  يرمزان وهما ويعمالن ضد الكنيسة وينكالن بها،

اآلية  في صورةال .(11-14:32 حز) حزقيال النبيعلى الكنيسة، التي ترمز إليها أورشليم عند 
في  ألنو .لعداوة تظهر حتى النهاية وتشتدستعارية لعداوة العالم للتدبير اإللهي، وهذه اا هي( 2)

في  ال يجوز البحث لهذا، "مكان"يعني " ماجوج"واسم  ،"رجال"يعني " جوج"لعهد القديم اسم ا
أي البحث عن أسماء أشخاص أو شعوب في  ،اهم هؤالء األعداء تاريخي    ن  سفر الرؤيا عن م  

ألن أعداء الكنيسة موجودون  ؛لدان وأماكن، أي البحث عن باكما ال يجوز البحث جغرافي    ،التاريخ

 .مكانوفي كل وقت 
صعدوا على عرض ف" :ن جوج وماجوج واألمم الذين معهماعيقول يوحنا ( 8)في اآلية     

م فيها : األولىهنا توجد صورتان،  ".وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة ،األرض ت ق د 

عندما أحاط فرعون  العهد القديم من هذه الصورة مستوحاة ".نمعسكر القديسي"الكنيسة على أنها 
التي  "المدينة المحبوبة" ت ق د م فيها الكنيسة على أنها: الثانيةو (.8:14خر ) وجيشه ببني إسرائيل

عن دخول األمم إلى أورشليم وتدنيس ( 42)من المزمور  مستوحاة هذه الصورة .هي أورشليم

 اله وعارف   اكان يوحنا نفسه معاصر   إشارة إلى حدثٍ الصورة الثانية كما أن في . هيكل قدس الرب
 هنا حدثال هذا استعار يوحنا ، وقدم40محاصرة الجيش الروماني لمدينة أورشليم عام  ، وهوهب

معسكر "م الكنيسة بصورة قد  هنا ت  . ورمز به إلى الكنيسة الجامعة المنتشرة في العالم( 8)في اآلية 

هذه  .ألنها محبوبة من هللا ،"المحبوبة المدينة"م بصورة قد  ت   كما ؛نها شعب هللاأل ،"القديسين
 اولكن ليس حرفي    ضد الكنيسة، ستحدث حدثت والتي هي صور للحروب التي الحروب مذكورة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثاني أبناء هو" ماجوج"، و(4:5 أي1)من ساللة رأوبين  يوئيل هو ثاني أبناء "جوج"من العهد القديم، ( 81)

 اسم (2:32حز ) من سفر حزقيالو، "رجال"يعني " جوج"من سفر التكوين اسم و(. 2:10 تك)يافث 

يرمز إلى  هو اسم ملك وثني" جوج" (3:32حز ) من سفر حزقيال النبيكما أن ". مكان"يعني" ماجوج"

هو اسم البالد التي يسكنها  وتقع في غرب قارة آسيا وأهلها كانوا  "ماجوج"، ووالمقاومة هلل الوثنية المعاكسة

 32)زقيال النبي األصحاحين سفر ح في(. 2:1رؤ )معروفين في أيام حزقيال باسم السكيثيين والذين ذ كروا في 

لذلك تنبأ يا ابن آدم وقل لجوج هكذا " :، بقوله لهإسرائيل أن يتنبأ بانكسار حزقيال النبي طلب الرب من( 38و

تأتي من موضعك في أقصى الشمال أنت وشعوب كثيرة معك كلهم راكبين  ...قال السيد الرب في ذلك اليوم

النبي  ثم طلب الرب من(. 11-14:32 حز" )ى شعبي إسرائيلخيال  جماعة عظيمة وجيش كثير وتصعد عل

وأنت يا ابن آدم تنبأ على جوج وقل " :، بقوله لههئجوج وشعبه وحلفاعلى إسرائيل  أن يتنبأ بنصرة حزقيال

فتسقط . وأضرب قوسك من يدك اليسرى وأسقط سهامك من يدك اليمنى... هأنذا عليك. هكذا قال السيد الرب

مأكال  للطيور الكاسرة من كل نوع ولوحش  ك  ل  ذ  أب  . يل أنت وكل جيشك والشعوب الذين معكعلى جبال إسرائ

 (.4-1:38 حز) "الحقل
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سفر و عن اآلخرة، التي يتكلم فيها المقاطع الرؤيوية في األناجيلويسوع المسيح، في . وال تاريخي  ا

ال يجب لذا  .وهذا تعليم الكنيسةا على أنه قبل النهاية سوف يكون ضيق عظيم، دائم   انشدديالرؤيا 

ا، ألن المعركة هنا هي معركة صراع بين الخير ل بأي تفسير يجعل سفر الرؤيا كله رمزي   أن ي قب  
 .وهو صراع مستمر عبر التاريخ وفي جميع أقطار األرض ،والشر

سفر من مستوحاة هذه الصورة ". فنزلت نار من هللا من السماء وأكلتهم" :ثم يقول يوحنا    

فأكلت رئيس الخمسين والذين معه الذين  إيليا النبي نار من السماء أنزل عندما الثانيملوك ال
زي ا ملك السامرة  بقول ، من سفر حزقيال النبي ها مستوحاةكما أن (.12-2:1مل 2)أرسلهم له أ خ 

عوب جيشه وعلى الش وأعاقبه بالوباء بالدم وأمطر عليه وعلى" :في رؤياه عن جوج هالرب ل

د عظيمة ونار  ف  ا جاز  الكثيرة الذين معه مطر   في سفر  (.22:32 حز" )اا وكبريت  ا وحجارة ب ر 
كما في النصوص التي اكتشفت  ،بينما في الرؤى اليهودية ،ا للمعركةيوحنا وصف   لم يعط  الرؤيا 

وجد أوصاف كثيرة وتفاصيل ت ،في وادي قمران باألردن في ملف الحرب أو سفر الحرب

أخذ يبعد معاينته للرؤى فهو  خاصة عنده رؤية نبويةوكما قيل، إن يوحنا . ب بني إسرائيللحرو
 .ويعيد صياغتها، بمعنى أدق يعيد والدتها بصيغة وروح مسيحية من العهد القديم معروفة   اصور  

 

، حَيْثُ وَإِبْلِيسُ الَّذِي كَانَ يُضِلُّهُمْ طُرِحَ فِي بُحَيْرَةِ النَّارِ وَالْكِبْرِيتِ  -11

 .وَسَيُعَذَّبُونَ نَهَارًا وَلَياْلً إِلَى أَبَدِ اآلبِدِينَ . الْوَحْشُ وَالنَّبِيُّ الْكَذَّابُ 
 

 حيث ،والكبريت رح في بحيرة النارط   وإبليس الذي كان يضللهم" :يقول يوحنا( 10)في اآلية     

 "إبليس"إلى أن  هذا يشير قوله. "وليال  إلى أبد اآلبدين اسيعذبون نهار  و. النبي الكذابوالوحش 
 الذي هو" الوحش"و "إبليس" ،الشر الثالث قوى فإنمن هذه الصورة  .قد ه زمالعدو األخير 

في بحيرة " وليال  إلى أبد اآلبدين ابون نهار  عذ  ي   أحياء واسيظل ،"النبي الكذاب"و "المسيح الدجال"

هو هللا، " النبي الكذاب"و" الوحش"طرح  ن الذيإ (20:18رؤ )وكما قيل في . "النار والكبريت
المبني تصريف هي ب" رحط  "ألن كلمة  هو هللا؛ "إبليس"الذي طرح ( 10)في اآلية  اهنا أيض  

رؤ )في  .تهمهي عقوبالتي شير إلى الدينونة النهائية األبدية ، ت"إلى أبد اآلبدين"عبارة . للمجهول

 ،"بحيرة النار المتقدة بالكبريت"صورة  وأن نونة؛، تشير إلى الدي"بحيرة النار"ن قيل إ( 20:18
رؤ ) كر فيذ  كما  "الهاوية"أو " جهنم" ايقال له أيض  الذي  ،"مقر الموتى"، "الجحيم"صورة  يه

يرمزان إلى كل قوة ، "النبي الكذاب"و "الوحش"ن إ (20:18رؤ )في  اكما قيل أيض  . (1:8
هذه الصور كلها  (3)في اآلية وكما قيل . ات إبليسمضادة للمسيح ولكنيسته، وإلى كل أداة من أدو

د   ذ بحرفيتها ألنها صور رمزيةخ  ؤال يجب أن ت  .سلطانه من هللا لها معنى واحد هو أن الشيطان ح 
 

، وَالَْْالِسَ عَلَيْهِ، الَّذِي مِنْ اضً ايَ بَ  يَلْمَعَ  ثُمَّ رَأَيْتُ عَرْشًا عَظِيمًا -11

 .وَالسَّمَاءُ، وَلَمْ يُوجَدْ لَهُمَا مَوْضِع   وَجْهِهِ هَرَبَتِ األَرْضُ 
 

 بقول توجد صورة بهية مجيدة اآلية بدايةفي  .العالم المخلوق حال يوحنا ي بي ن (11)في اآلية     

ا يلمع اعظيم   اعرش   ثم رأيت" :يوحنا في النص  ورد ،"ايلمع بياض  " قوله. "يهجالس علوال بياض 
ا له عن العروش التي ذ كرت في تم وذلك ،"λευκὸν" اليوناني ن  ( 4) اآليةييز  التي جلس عليها م 

العرش العظيم والجالس "الصورة هنا هي أن  .أمنوا بيسوع المسيح وعملوا بوصاياه غالبين

مهيب،  وشكلٍ  بعظمةٍ  يهجالس علوالعرش اليظهر  ، في هذا الوصفاكل منهما يلمع بياض   "عليه
هذه  .، الذي هو المسيح اآلتي للدينونةعرشالجالس على الطهارة وهذا يتناسب مع عظمة ونقاوة و
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ا يسوع صورةال أضاء " :، بقول متى اإلنجيليعلى الجبله تجلي في حادثة  المسيح ظهر بها أيض 

في النص  وردت "المعة"كلمة . (2:14 مت" )وصارت ثيابه المعة كالنور .وجهه كالشمس

مشتقتان من الكلمة " λευκὰ"و "λευκὸν" يونانيتانال وهاتان الكلمتان. "λευκὰ" اليوناني
"λευκός" ا"، والتي تعني "يلمع"، التي معناها رؤ )، كما قيل في "البياض"". يلمع بياض 

 كماذلك ؛ الكلمة هللا -، المسيح"ابن اإلنسان"، وهلل اآلب، "ه  و  ه  ي  " ، هو خاص بكل من(14:1

م ل"و ه العرشأن ( 3:22رؤ )و( 1:22رؤ )في  سي ذكر الصورة عن  هذه ".عرش هللا والح 
 "Χριστολογία"وهذا ما ي دعى في علم الالهوت في اليونانية  فيها مسيحانية عالية، المسيح

ألن صورة اآلب وتعني التعاليم والمعتقدات المسيحية الخاصة بشخص المسيح؛ ( خريستولوجيا)

واحد  هما الكلمةهللا اآلب وهللا أن وهذا يوضح  ،الكلمة -لمسيحانفس الصورة صفات  وصفاته هي
الصورة األجمل في العهد قد تكون ( 11)الصورة هنا في اآلية . في المجد، وواحد في الالهوت

 .اا، والهوتية جد   فيها جمال وعظمة جد    ألن الجديد ككل،

قوله  ."من وجهه هربت األرض والسماء" :الجالس على العرش المسيح نع يقول يوحناثم     
أن الجالس  ، بمعنىالنهاية يشير إلى يوحنال القول هذا .اإللهي حضورالهو كناية عن  ،"ههوج"

 ، وهذه"وقد انفتحت أسفار" سي ذكر (12) اآلية في ؛ ألنلدينونة، أي للقضاءعلى العرش جلس ل
 .(14:14رؤ )، والديان هو يسوع المسيح ابن اإلنسان، كما ذ كر في لدينونةهي ل سفاراأل

 أع) "مزمع أن يدين المسكونة... فاهلل": كاتب سفر أعمال الرسلكما يقول من اآلب،  نونة تتمالديف

بل أعطى كل  ااآلب ال يدين أحد   ألن" :كما يقول يسوع نفسه ،المسيح االبن، بواسطة، (3:14
ليدانوا من ابن  في حضرة هللا اآلب وااألموات سيقف بمعنى أن ،(22:5يو ) "الدينونة لالبن

هربت األرض من وجهه " :قولي يوحنا ألن ؛نظورةالسماء الم إلى هنا تشير ،"السماء" .نساناإل

، بل يعني تجديد األرض لعالم ازوال و اءال يعني اختفاء األرض والسم ، قوله هذا"والسماء
مي انتقال من موضع إلى آخر أو من حالة إلى أخرى، هكذا س   هوألنه كما أن الهروب  ؛والسماء

وهذا . ر هو تجديد اإلنسانب  لهروب أو انتقال اإلنسان من الخطيئة إلى ا كما أن .ايد هروب  التجد

التجديد لألرض وللسماء يمس هيئة العالم التي فيها المخالفة والعصيان، والتي بموجبهما صار 
 ،"ولم يوجد لهما موضع" :بالقول ،هنا هقول يوحنا يكملو. ، أو اإلنسان العتيقىءاإلنسان الخاط

عني أنه لن يكون لهما هروب أو تجديد آخروهذا ي
(82)

الخطأ االعتقاد أن الطبيعة المادية ومن . 

ا بل سوف تكون النفس ا وجسد  تختفي في الدينونة العامة، وإال معنى ذلك أن اإلنسان لن يدان نفس  
 .عن جسدها عارية  

 

وَانْفَتَحَتْ  شِ رْ عَ الْ  نَ أَمَامَ وَاقِفِي ،صِغَارًا وَكِبَارًا ،وَرَأَيْتُ األَمْوَاتَ  -12

وَدِينَ األَمْوَاتُ  .هُوَ سِفْرُ الْحَيَاةِ  يذِ الَّ  ،وَانْفَتَحَ سِفْر  آخَرُ  .أَسْفَار  

 .بِحَسَبِ أَعْمَالِهِمْ  ،مِمَّا هُوَ مَكْتُوب  فِي األَسْفَارِ 
 

 "األموات" ".اا وكبار  ار  صغ ،ورأيت األموات" :هقولحال البشر، ب يوحنا ني بي   (12)في اآلية     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمة عودة للحياة، وكذلك ال حاجة إلى هذا ي بين أنه لن يكون هناك للعالم الساقط والحياة المادية القد( 82)

ألن  ؛ا ال حاجة إلى السماء المادية بنجومها وكواكبهااألرض المادية بما عليها من بحار وموارد طبيعية، وأيض  

أي تنتقل، إلى حرية مجد أوالد هللا كما  ،هللا حاضر للدينونة وعلى الخليقة أن تتحرر من رباط الفساد وتهرب

 ا بلليس طوع  . إذ أ خضعت الخليقة للب طل. ألن انتظار الخليقة يتوقع استعالن أبناء هللا" :يقول بولس الرسول

 = ا ستنعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أوالدألن الخليقة نفسها أيض  . على الرجاء. من أجل الذي أخضعها
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، ألموات منذ بداية الحياةا ابل هم البشر جميع   ،(5)ن في اآلية يالمذكور" بقية األموات" ليسواهم 

نه يشير إ، وكما قيل هناك (12:11رؤ )ذ كر في " اوكبار   اصغار  " :وقوله. الصالحين والطالحين

السني، أو من ناحية الوضع االجتماعي، أو من ناحية  إلى جميع البشر سواء من ناحية العمر
ن ع هنا يوحنا قول .من هللاالوضع المالي، أو من ناحية الوضع تجاه هللا، أي البعد أو القرب 

فجلس " :، بقولهمن سفر دنيال النبي ىمستوح ،"واقفين أمام العرش وقد انفتحت أسفار" :األموات

للدينونة في القيامة  ا صورةتوجد مجدد   يوحنال قولال هذا في (.10:4دا " )الديان وفتحت األسفار
وهذا  ،"الـ" التعريفأداة ة بفعر  م  غير ذ كرت " أسفار"كلمة  .(11)اآلية  في التي ذ كرت ،العامة

الذي ذ كر من  سفر الحياة ، ويوضح أنها ليستيشير إلى أنها أسفار غير معروفة لم ت ذكر من قبل

سفر " ."وانفتح سفر آخر الذي هو سفر الحياة" :(12)في اآلية  بعد ذلك ن يوحنا يقولأل ق بل؛
 .(2:14رؤ )في و( 2:13رؤ )في و( 5:3رؤ )في  ذ كر ،سفر الحياة األبدية، الذي يشير "الحياة

كلمة  ".بحسب أعمالهم ،ودين األموات مما هو مكتوب في األسفار" :يوحنايقول  ثم     

التي و ،كرت من قبلذ  شير إلى أسفار ي وهذا ،"الـ"التعريف ة بأداة فعر  م  في قوله هذا  "األسفار"
أسفار أعمال البشر هي  األسفار هذه. "حت أسفارنفتا" :بقوله ،هي ذكرها يوحنا في بداية اآلية

رؤ )" كتب أسماؤهم في سفر الحياةالذين لم ت  "، وهؤالء هم "بحسب أعمالهم" الذين دينوا األموات
ن  يغلب( 5:3رؤ )في  قولي المسيح، والذين لم يغلبوا الشرير؛ ألن (2:14 لن أمحو اسمه " :عن م 

 ،ن أن األموات سيدانون ليس فقط بحسب إيمانهمبي  ي   هنا اهذكما إن قول يوحنا  ."من سفر الحياة

ما هو مخفي في قلوبهم وضمائرهم وغير با أيض  و ،بحسب أعمالهم ليس فقط الخارجية كذلك بل
أنه ليس كل  غير .معلوم لغيرهم من البشر لكنه معلوم أمام هللا، حتى يظهر للجميع عدل هللاال

ل   من أجل تمجيد  بل ك أعمال جيدة تتم ليس من أجل تمجيد هللاألن هنا ؛صاألعمال الجيدة ت خ 

فإنهم " :نوكما يقول يسوع المسيح عن المراؤ .أو من أجل طلب تمجيد الناس ،ألنفسهم ألشخاصا
 ،(5:1مت " )يحبون أن ي صلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس

اللهم "في نفسه هكذا  ينه وقف يصلإ :عن الفريسي هقولب ،وكذلك في مثل الفريسي والعشار

أما  (.14 -10:12" )أشكرك إني لست مثل باقي الناس الظالمين الزناة وال مثل هذا العشار
ل   األعمال التي هي ثمرة  التي بحسب وصايا الرب يسوع المسيح، والتي األعمال فهي صت خ 

 .ن الخالص باإليمان فقط، كما يقول البروتستانتإضحد القول ي   هنا يوحنالقول الهذا و. به اإليمان

ودين األموات مما هو  .الذي هو سفر الحياة ،وانفتح سفر آخر" :(12)في اآلية ثم يقول يوحنا     
هي كالصورة  هنا الصورة ."األسفار"و" سفر الحياة" ، في قوله هذا يوجد"مكتوب في األسفار

إلى  طالب المعموديةال ية، الذي يبدأ بأن يأتيصف طقس المعمودو في (5:3رؤ )التي ذ كرت 

سجل "، وهذا سجل الموعوظين وهو الذي لديه األول سجلالسقف الذي يسجل اسمه في األ
ا بالمواظبة على حضور التعليم المسيحي وعلى أن  وإن ."سفر األعمال"أو ، "األعمال كان ملتزم 

الذي  الثاني سجلال في هسجلي  و اا جديد  اسم   هعطيي  و سقفاأل هعمدي  حياته مسيحية، و أعماله تكون

 ."سفر الحياة األبدية" الذي هو "سفر الحياة"أو ، "سجل الحياة"وهذا  ،سجل المعمدين وهو ،لديه
ا فال  يقول  ذلك كما ،"سفر الحياة"، أو "سجل الحياة"في  سجلي  ي عمد وال  أما إن لم يكن ملتزم 

 أما إن كان من. "بحسب أعمالهم ،وب في األسفارودين األموات مما هو مكت" :هنا يوحنا

يمحو األسقف اسمه من سجل  اإيماني  ا وحياتي   بسبب عدم التزامه  رم من الكنيسةح  و دينعم  الم  
 في سفر الشخص اسم ةباكت وهذا ي وضح أن عدم ".سفر الحياة"، أو "سجل الحياة"، دينعم  الم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألنه عند الدينونة يجب أن يعود العالم إلى صورته الحسنة التي خلقه هللا عليها قبل أن (. 21-18:2رو " )هللا

 .وط اإلنسان، وتترك آثارها السيئة فيه، أما الدينونة نفسها فهي للبشرتدخل الخطيئة إليه، بسبب سق
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، يتوقف على الشخص نفسه بشخصه سفر الحياة من الشخص اسم، أو محو (2:14رؤ ) الحياة

وهذا داللة على  .المعروفة هلل، وليس باختيار هللا ألشخاٍص بعينهم دون غيرهم" حسب أعمالهب"

لم يوجد  ن  م  " :بقول يوحنا( 15اآلية )كما سي ذكر في  وثوابه لألبرار، عدل هللا في عقابه لألشرار
، وكما سبق القول أسرارية في سفر الرؤياوهذه رموز  ."في سفر الحياة ط رح في بحيرة النار

رسل، وليس من ك التعليم الم  ادرلفهم هدف سفر الرؤيا في جميع الصور المذكورة فيه يجب إ

 .الصور يم معانيإلى تجس الوصولالضروري 
 

األَمْوَاتَ  َْحِيمَ والْ  وَسَلَّمَ الْبَحْرُ األَمْوَاتَ الَّذِينَ فِيهِ، وَسَلَّمَ الْمَوْتُ  -13

 .وَدِينُوا كُلُّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ أَعْمَالِهِ . الَّذِينَ فِيهِمَا

وْتُ هذَا هُوَ الْمَ  .فِي بُحَيْرَةِ النَّارِ  اطُرِحَ  َْحِيمَ والْ  وَ الْمَوْتُ  -14

 .، الْطَرْحُ فِي الْنَارِ الثَّانِي

 .مَنْ لَمْ يُوجَدْ مَكْتُوبًا فِي سِفْرِ الْحَيَاةِ طُرِحَ فِي بُحَيْرَةِ النَّارِ وَ  -15
 

وت والجحيم األموات وسلم الم ،وسلم البحر األموات الذين فيه" :يقول يوحنا( 13)في اآلية     

 اليونانيفي النص  وردت، "الموت والجحيم"عبارة  .العامة ، وهذا ي شير إلى الدينونة"الذين فيهما

"ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης"، أن المسيح هو مالك  هناك ، وقيل(12:1رؤ )ذ كرت في سبق و
األموات الذين سلمهم  :األولى ،وجد فئتان من األمواتتفي هذه اآلية  ".الموت والجحيم مفاتيح"

م الذين ماتوا في البحر، والذين أكلتهم الوحوش، يجيب عن التساؤل، كيف سيقوهذا و .البحر

فكل هؤالء ستعود أجسادهم  ؟د ألجسادهم وجودع  وجميع البشر الذين ماتوا منذ بدء الخليقة ولم ي  
: الثانيةو .أو خيالية (مادية) إلى عناصرها وتتركب وتقوم، فاألموات لن تقوم بأجساد هيولية

في  هم الذين هؤالءو ،يشير إلى الصالحين والطالحينهذا و .األموات الذين سلمهم الموت والجحيم

انتظار الدينونة العامة وال يعرفون حكم هللا فيهم، ونفوسهم في موت الخوف وجحيم القلق
(83)

. 
بتصريف " دينوا"قوله . "دينوا كل واحد بحسب أعمالهو" :األموات نعيقول ( 13)في اآلية     

هو  اآلبأن هللا  يعني، وهذا إلى أن الفاعل هو هللا كتاب المقدسفي ال شيرالذي ي لمجهول،المبني ل
يوحنا يؤكد ويشير ل هنا قولال هذا . (11)اآلية كما ذ كر في  ،المسيح االبن، بواسطة أدانهم الذي

المحفوظ عليهم إلى يوم يعني أن األموات  كما ،"الموت الثاني"التي هي إلى الدينونة العامة 

الدينونة
(84)

مكتوب  مما هو"دين كل واحد منهم  ،"القيامة األولى" لهم نصيب في يكن ن لمالذي ،
 .أو خفية   إن كانت ظاهرة   ،(12 اآلية) "في األسفار بحسب أعمالهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا من أجل. عدم إمكانية خالصهم نفوسهم يبث الشيطان في ،موتهم ساعةفي  شر، خاصة  بعند موت ال (83)

 همنفوس في الطمأنينة يبثبأن  هميريح كي األمواتعلى  يتحنن هللا كيصلوات  األرثوذكسية رتبت الكنيسة

خاصة  ،آلخريناالبشر عند ساعة موتهم يتذكرون أعمالهم المعلومة والخفية عن  ألن جميع ؛عنهمويخفف القلق 

ا من الدينونة، إلدراكهم أن نهاية وجودهم على األرض حاضرة وأنهم بعدها سيمثلون أمام الطالحة منها خوف  

ا إلى النجاح متطلع   ،نتيجةال الطالب الذي أدى امتحانه وفي انتظاروذلك ك .الديان العادل وليس هناك وقت للتوبة

األرثوذكسية الصالة التالية التي ت تلى على الموتى في  الكنيسة في الصلوات من هذه. من الرسوب في خوفو

 رقدوامن أجل جميع الذين  ى فيهصل  ي   ، الذي فيهيوم سبت األمواتوفي  تهمماذكرى يوم موفي  همزيجنت صالة

 تنهدوال حيث ال وجع وال بكاء ( أو عبدتك عبدك)إلله نفوس عبيدك مع القديسين أرح أيها المسيح ا": منذ البدء

ألن جميع األموات  ؛سكنهم الملكوتوي   راقدينريح نفوس الفالكنيسة تصلي إلى المسيح أن ي   ."فنىبل حياة ال ت  

 .ألن الحكم هو هلل وحده ،أمام الكنيسة هم مخلصون وهي ال تحكم على أحد

 =ا انتظار   ،"مكان االنتظار" ي سمى يموت يذهب إلى مكان ن  م  أن كل  علمؤمن وت  الكنيسة األرثوذكسية ت  ( 84)
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في  ورد ، قوله هذا"في بحيرة النار اط رحوالموت والجحيم "يقول يوحنا ( 14)في اآلية     

 καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ" اليونانيالنص 

πυρός". هو الذي طرح  اآلبأن هللا  يعني وهذا لمجهول،ل المبني بتصريف" اط رح" كلمة
 (2:1 رؤ)كما يقول في  ،لك المسيحم  هما  "الموت والجحيم" إن .الموت والجحيم في بحيرة النار

اآلب والروح القدس إلله واحد هللا و الذي هو هللا الكلمة، الذي هو "ة والموتولي مفتاح الهاوي"

رأس الحية  ،الشيطانأن  ذ كر (1) اآليةفي . ة وفي العملوفي المشيئ متساوي في الجوهر
" الهاوية"أن ل يق( 1:8 رؤ)في و ،المرأة المسيح نسلبس حق ودين وطرح في الهاوية  ،القديمة

 ؛"في بحيرة النار"هللا  اطرحهم "الموت والجحيم" ي ذكر أن (14اآلية )هنا و ،الجحيم تشير إلى 

طرحه هللا  الذين فيه ك على الموت والجحيم بعد أن سلم األمواتأن الشيطان الذي يمل يعنوهذا ي
، وكل من تبعونه من البشر" والنبي الكذاب (ضد المسيح) الوحش" النار هو وأعوانه في بحيرة

لنتائج الخطية وجراحاتها  يمثالن أبشع صورة " الموت والجحيم"و .(20:18 رؤ)كما ذ كر في 

ضد هللا في الفردوس بإيعاز من الحية  و نتيجة خطيئة اإلنسانه" الموت" ألن ؛التي حلت بالبشر
هو مقر الموتى الذين أخطأوا تجاه هللا ويذهبون إليه، " الجحيم"، و(4-1:3 تك) (الشيطان) القديمة

هي العقاب األبدي الذي " بحيرة النار"بهذا المعنى فإن (. 1:8 رؤ)والذي يملك فيه الشيطان 
 .اإلنسان وأعداء هل آخر أعداءيزنهي وي  هللا ي   بهذاو ونه،تبعم ن يوانه ويطرح هللا فيه إبليس وأع

عبارة  ."بحيرة النار ، الطرح فيوت الثانيمهذا هو ال" :(14)ثم يقول يوحنا في اآلية     

هنا يوجد تمييز ". ἡ λίμνη τοῦ πυρός" اليونانيفي النص  تورد "بحيرة النار الطرح في"
" الموت الثاني"، وبين (1 اآلية)ي هو الموت الجسدي الطبيعي للبشر الذ" الموت األول"بين 

 كما ،لم يوجد في سفر الحياة ن  م   كل   وهذا عقاب .بحيرة النار بالطرح في الذي هو العقاب األبدي

هؤالء الذين و ."لم يوجد في سفر الحياة ط رح في بحيرة النار ن  م  و" :(15)في اآلية  يوحنا يقول
" دينوا كل واحد بحسب أعماله"هم الذين  في بحيرة النار واط رحو ي سفر الحياةف والم يوجد

الذي هو سفر  ،وانفتح سفر آخر .وقد انفتحت أسفار" :يوحنا قال (12)في اآلية  .(13اآلية )

 :يقول (15)هنا في اآلية ، و"بحسب أعمالهم ،ودين األموات مما هو مكتوب في األسفار .الحياة
عامة لجميع الموتى من  الدينونة ستكون أن وهذا يعني ،"ا في سفر الحياةكتوب  من لم يوجد م"

ا لم يوجد مكتوب  "كل شخص من األموات ، و"بحسب أعمالهم ،مما هو مكتوب في األسفار" البشر

لن  وهذا داللة على أنه .في األسفار المكتوبة أعمالهوبحسب حاسب بشخصه سي   "في سفر الحياة
برر شخص بسبب ؤخذ شخص بسبب جريرة غيره، ولن ي  عمال غيره، ولن ي  دان شخص بسبب أي  

، ا، وهذا من عدل هللاا أو طالح  عمله إن كان صالح   ا وزرفكل شخص يتحمل شخصي  . ر غيرهب  

كل إنسان يأكل الحصرم . كل واحد يموت بذنبه بل: "ذلك كما يقول الرب في سفر إرميا النبي
االنتصار األخير للمسيح على كل أعدائه في مجيئه الثاني،  وهذا (.30:31إر " )تضرس أسنانه

 .ويكون يوم لدينونة العالم األبرار واألشرار
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عقيدة ، الذي في "المطهر"ها ميوتعل ليس محدد ا بمكان معين؛ ألنه ليس في عقائدها مكانال وهذا ،للدينونة العامة

مكان تذهب إليه نفوس األموات الذين ماتوا في حالة النعمة من دون  التي ت حدده بأنه م الكنيسة الكاثوليكيةيوتعل

ن   تطهيرب وهذا القول .بحالة تطهير قبل الدينونة العامةروا عن جميع خطاياهم، لتمر ف  ك  أن ي    ماتوا في حالةم 

ا : "الفئات األخرى من البشر ي بطل عدل هللا، وما كان لبولس الرسول أن يقول تطهيروعدم  النعمة ألن نجم 

 (.41:15كو 1" )يمتاز عن نجم في المجد
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 رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا
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 األصحاح الحادي والعشرون
 

 ألَنَّ السَّـمَاءَ األُولَـى ،ثُمَّ رَأَيْتُ سَمَاءً جَدِيـدَةً وَأَرْضًـا جَدِيـدَةً -1

 .وَالْبَحْرُ الَ يُوجَدُ فِي مَا بَعْدُ اتَالَزَ وَاألَرْضَ األُولَى
 

، هي السماء "سماءال" ".جديدة اجديدة وأرض   سماء   ثم رأيت" :يوحنا يقول( 1)اآلية  في    
 21) ينفي األصحاح ، ستردمبهجة قوله هذا إلى أنه انتقل إلى رؤية جديدةيشير  .المنظورة

قول ب عياءإش في سفر كما ،من األدب الرؤيوي في العهد القديم ستوحاةصورة مال هذه .(22و

 وفي العهد الجديد، .(14:15إش " )جديدة اوات جديدة وأرض  األني هأنذا خالق سم" :الرب
السماء واألرض تزوالن " :هذه الصورة في إشارته إلى الدينونة بقولهيسوع المسيح استخدم 

ولكننا بحسب وعده ننتظر " :هقولبوكذلك بطرس الرسول  ،(31:13 مر) "ولكن كالمي ال يزول

 .(13:3بط 2) "را جديدة يسكن فيها الب  وات جديدة وأرض  اسم
في  وردت "زالتا"كلمة  ".ألن السماء األولى واألرض األولى زالتا" :هنا قول يوحناثم ي    

 ،"األرض والسماءهربت " (11:20رؤ ) في يشابه قولهقوله هذا  ".ἀπῆλθαν" اليونانيالنص 

تجديد وتغيير هيئة  يشير إلى لكنه  ،تام للعالمالتدمير إلى ال ال يشير وكما قيل هناك إن هذا القول
قيامة  اهكذا أيض  " :قول بولس الرسولك ؛ل من الفساد إلى حالة عدم الفسادمن االنتقا العالم كنوعٍ 

ي زرع في ضعف . قام في مجدان وي  ي زرع في هو. م في عدم فساداقي زرع في فساد وي  . األموات

" جد جسم روحانيوجد جسم حيواني وي  وي  . انوراني    اقام جسم  وي   احيواني    اي زرع جسم  . قام في قوةوي  
 (.44-42:15 كو1)

يرمز إلى  كما ،هللاصورة لعداوة  "البحر" ."والبحر ال يوجد في ما بعد" :هنا يقول يوحنا كما    

لن  هللالعداوة ا يعني إن يوحنالقول فهذا ال .(1:13رؤ ) كما ذ كر في ،ألعداءالقوى المعادية هلل ول
هذا قوله مثل . ال العداوة هللوزواالنتقال من الفساد إلى حالة عدم الفساد بمعنى  ،في ما بعدتكون 

خروج الشعب اإلسرائيلي بأمر من الرب من  إنه بعد ؛(14)سفر الخروج األصحاح في  ورد
 المادي وهذا الخروج .على اليابسة رساو أمامهمالرب  هشق البحر األحمر هعبورعند مصر 

 الذي هو ،في العهد الجديد إلى ملكوت هللا الروحي لشعب اإلسرائيلي هو رمز لعبور الكنيسةل

عبور شعبها المؤمن من موت الخطيئة إلى الحياة مع مخلصه يسوع المسيح الذي قام من األموات 
 . وأقامه معه

 

رَأَيْتُ الْمَدِينَةَ الْمُقَدَّسَةَ أُورُشَلِيمَ الَْْدِيدَةَ نَازِلَةً مِنَ السَّمَاءِ مِنْ وَ  -2

 .مُهَيَّأَةً كَعَرُوسٍ مُزَيَّنَةٍ لِرَجُلِهَا ،عِنْدِ هللاِ 
 

أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند "بأنها " المدينة المقدسة"ي عرف يوحنا  (2)اآلية في     

: (12:3 رؤ)في  قول المسيحما يكذلك  ،أن مصدرها اإللهي، ذلك "مقدسةال"وكونها  ،"هللا

أي من فوق إلى ، انزوال  جغرافي   ليس  ها هذانزولو ."عند إلهي السماء من النازلة من أورشليم"
ه وقول .هللا اآلب، بمعنى أنها صادرة من تخرج من داخل هللا األنه ؛أسفل، بل هو نزول روحي

، قاتلة األنبياء وصالبة أورشليم االرضية ،"القديمة أورشليم"ل بمقا ذلك ،"جديدةال" :عنها
وال  اوسيظل جديد  ( أي يختص بالحياة األخرى)ألن كل ما هو فيها هو أخروي جديد  ؛المسيح



- 234 - 

 

أورشليم "كما أن . متقدة بنور الرب ألنهاال زمان وال عوامل فناء فيها  هم، ألند  يصيبه الق  

: والتي يقول فيها بولس الرسول (.3)من اآلية  سي ذكركما  ،هي خيمة هللا مع شعبه ،"الجديدة

 .، إنها الكنيسة عروس المسيح(21:4غال " )أورشليم العليا، التي هي أمنا جميعا"
صورة  هي انهصورة ال ،"أة كعروس مزينة لرجلهامهي  " :المدينة المقدسة ثم يقول يوحنا عن    

تزينت واستعدت للقاء عريسها" كعروس" الكنيسة يوحنا قد شبهف ؛"الع رس"
(85)

وكل ما فيها  

عن اللقاء األبدي بين  إنها صورة. ألنها مزينة بزينة عريسها الذي أهداها إياها ،يتألأل جماال  
، من جهة واقعها المجيد (2:11 كو2)قدم للمسيح عذراء نقية عفيفة ت   المسيح والكنيسة، التي

 رسحضور هذا الع  أن ( 8:18رؤ )كما ذ كر في و. المسيح في مجيئه الثانيلي لعودة والمثا

كما ذكر يسوع  اليقظة واالستعداد يالثياب الالئقة هو ،رتداء الثياب الالئقة بهايشترط  للعشاء
الالتي كن في انتظار  المسيح في مثاله عن الخمس عذارى الجاهالت والخمس عذارى الحكيمات

 -التي هي مؤسسة عملها إلهي الكنيسة بحد ذاتهاالكنيسة هنا ليست هي  .(2 -1:25 مت) العريس

كنيسة ال التي هيكنيسة المسيح المقدسة عطية اآلب  ، بل هي شخصأي الكنيسة نفسها بشري،
 الواحدة ،ها بآالم لتعطي أبناء للمسيحءبناأتلد  التي ،التي هي فوق حدود الزمان وأي جنس بشري

 بالألنهم ليسوا كلهم  أعضائهابليس ، ولكن بال دنسفظة اإليمان القويم التي الحا الجامعة المقدسة
 .(1:2 رؤ)في  ليكما ق، دنس

في توافق ( 2)وهما يتوحدان هنا في اآلية  ،في الكتاب المقدس هناك موضوعان أساسيان    

شوق يعبر عن  "الهيكل"موضوع ألن  ؛"الهيكل" :الثانيو ،"ع رسال" :األول ،هماو وتناغم
 "هيكل أورشليم"ومن هذا الرمز . بنى هلل هيكال  لذلك أن يسكن عنده، اإلنسان إلى أن يرى هللا و

أفهم اإلنسان أن رغبته هي ، انطلق هللا و(3)اآلية  ، التي ست ذكر فيالذين حل محل خيمة االجتماع

فم إشعياء  بقوله لبني إسرائيل على ،ال في مكان من صنع أيدي البشر شعبه سكن في قلبأن ي
أين البيت الذي تبنون لي وأين . وات كرسي  واألرض موطئ قدمي  االسم .الربهكذا قال " :النبي

وإلى هذا أنظر إلى المسكين . فكانت كل هذه يقول الرب وكل هذه صنعتها يدي  . مكان راحتي

في  كما أن يسوع المسيح كان يكرز .(2و1:11 إش" )والمنسحق الروح والمرتعد من كالمي
مسكن  هو ألن ملكوت هللا ؛(21:14 لو" )إن ملكوت السماوات هو داخلكم" :أورشليم قائال  

، أي النور نور الهوته عاينة مجدالتمتع بمجده وبهائه وم المسيح يكونيسوع  وفي به،المؤمنين 

 (.8-1:14مت )الثالثة في حدث تجليه على الجبل  اإللهي، الذي عاينه تالميذه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهيأة " أنهاب "أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند هللا المدينة المقدسة"لـ هذا التصور المسيحي (85)

ية النازلة من وعن االعتقاد اليهودي عن أورشليم الجديدة األخر ا، يختلف جوهري   "عروس مزينة لرجلهاك

قول ب، (15و 12و 10 إش) المذكورة في العهد القديم ذاته من جهة الكمال المثالي :أوال   من جهتين؛ السماء

بتهج بأورشليم وأفرح أف. اجة وشعبها فرح  افرحوا وابتهجوا في ما أنا خالق ألني هأنذا خالق أورشليم به" :الرب

 اويسكنون فيها ويغرسون كروم   اويبنون بيوت  ... سمع بعد فيها صوت بكاء وال صوت صراخبشعبي وال ي  

. ويكون قبلما يدعون أنا أجيب وفيما هم يتكلمون أنا أسمع... ألنه كأيام شجرة أيام شعبي... ويأكلون اثمارها

ال ي ؤذون وال يهلكون في كل . أما الحية فالتراب طعامها. يأكل التبن كالبقرة واألسد االذئب والحمل يرعيان مع  

لي ومثالي في السماء ج أو  ذمن جهة االعتقاد بوجود سابق لنمو :اثاني   (.25-12:15 إش) "جبل قدسي قال الرب

أورشليم هذه في (. 18:11 رؤ) ، كما ذ كر في(22-8:25خر )عنه في آخر األيام  يكشف عند هللا الذي سوف

من  -م40بعد دمار أورشليم في عام  -ورجائهم على األرض الشعب اليهودي موضوع آمال كانت العهد القديم

 خصوكانوا يبنون اعتقادهم هذا على األ. في السماء لها ومن جهة االعتقاد بوجود سابق ،المثالي هاجهة كمال

 .عدهاألصحاح األربعون وما ب ،من سفر حزقيال النبي
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ً  شِ رِ عَ الْ  وَسَمِعْتُ صَوْتًا عَظِيمًا مِنَ  -3 هللاِ مَعَ  ةُ مَ يِ خَ هُوَذَا : قَائاِل

بًا، وهللَاُ نَفْسُهُ ومْ، وَهُمْ يَكُونُونَ لَهُ شَعُ مَعَهُ  خَيِّمُ يُ سَ النَّاسِ، وَ 

 .يَكُونُ مَعَهُمْ إِلهًا لَهُمْ 
 

هو هنا معه  ، المتكلم"من العرش قائال   اعظيم   اوسمعت صوت  " :يقول يوحنا( 3)في اآلية     
من " عبارة". صوت قائال   وخرج من العرش"(: 5:18رؤ )؛ كما قيل في مثل قول هذا في مالك

 مجد هللا إلى شيري ،"العرش"و. "ἐκ τοῦ θρόνου" اليونانيفي النص  وردت" العرش

يشير إلى  ،"عظيمالصوت ال"و(. 4:20رؤ ) ألن هللا ال ي رى ؛هللا يرمز إلىه، أي لكوم   هسلطانو
 (.2:5رؤ )، كما قيل في بد من حدوثه الو هو شيء هامل اأن ما سيق

في  وردت "خيمة هللا" عبارة ".م معهمسي خي  و ،مع الناس هوذا خيمة هللا" :هناالمالك  يقولثم     

 ياليونانفي النص  وردت "م معهمسي خي  و" وعبارة ".ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ" اليونانيالنص 
"καὶ σκηνώσει μετ᾽ αὐτῶν". هوذا خيمة هللا مع " :هي ا القولالترجمة اللفظية لهذو

حد من وابقول  (15:4رؤ )ذ كر في  مثل قوله ذ كر في ".سيسكن الخيمة معهموهو  ،الناس
لها خلفية  "الخيمة" أن قيل هناكو ،"والجالس على العرش كالخيمة فوقهم" :ليوحنا الشيوخ

، "سيخيم معهم" :ن هللاع هنا المالك قولف .في وسط شعبه وسكناه حضور هللا لىإ تشيروالهوتية 

 :(3)في اآلية  المالك يقول كما .ي وسطهم، إنه لقاء هللا مع شعبهمعهم ف ايكون حاضر  س أنه ييعن
في النص  وردت" شعوب"كلمة  ".لهم اوهللا نفسه يكون معهم إله   ،اب  وشع وهم يكونون له"

  .إسرائيل الجديد في أورشليم الجديدة هؤالء هم، و"λαοὶ" اليوناني

، الذي على األرض هذا ق وعد هللاتحق   هو في العهد القديم كان أقصى ما تطلع إليه حلم األنبياء    
وأجعل مسكني في وسطكم وال ... ألني أنا الرب إلهكم" :بقوله لهم ،لشعب اإلسرائيليل هوعد

 :بقوله لهم، و(13-1:21 ال) "اوأنتم تكونون لي شعب   الكم إله  ترذلكم نفسي وأسير بينكم وأكون 

 "اويكونون لي شعب   اإله   أجعل مقدسى في وسطكم إلى األبد ويكون مسكني فوقهم وأكون لهم"
وتدعو  اها العذراء تحبل وتلد ابن   ،يعطيكم السيد نفسه آية  " :لهم وكذلك بقوله ،(24و21:34 حز)

 ،د هللا االبنق في العهد الجديد بتجس  تحق   هذا الوعدو(. 4:4 إش" )(هللا معنا) اسمه عمانوئيل

، "عمانوئيل"يسوع المسيح من العذراء مريم الذي حمل اسم  ،([اللوغس( ὁ λόγος]) الكلمة
وتدعو اسمه يسوع ألنه يخلص شعبه من  اابن   ستلدف" :عنها في حلمه هاخطيب ليوسف ل المالكوقب

هوذا العذراء تحبل وتلد ( إشعياء)كي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هذا كله كان ل. خطاياهم

أعلن عنه يوحنا الذي و (.23-20:1 مت" )ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره هللا معنا اابن  
كما لوحيد من  اوحل بيننا ورأينا مجده مجد   اوالكلمة صار جسد  " :بقوله ،نفسه في بداية بشارته

بقوله  ،إشعياء النبي به نبوءة أكد يسوع المسيح تحققو(. 14:1يو " )اعمة وحق   ن ااآلب مملوء  

نه عمانوئيل، أي هللا إ .(20:22 مت) "أنا معكم كل األيام" :لتالميذه بعدما قام من بين األموات
 .معنا، الذي به صارت كل الشعوب شعب هللا

 

، وَالْمَوْتُ الَ يَكُونُ فِي مَا وَسَيَمْسَحُ هللاُ كُلَّ دَمْعَةٍ مِنْ عُيُونِهِمْ  -4

بَعْدُ، واَلَ يَكُونُ حُزْن  واَلَ صُرَاخ  واَلَ وَجَع  فِي مَا بَعْدُ، ألَنَّ األُمُورَ 

 .األُولَى قَدْ مَضَتْ 
 

 ،موت ال يكون في ما بعدالو ،كل دمعة من عيونهم هللا سيمسحو": المالك يقول (4)في اآلية     
 بالنسبة لألبرار ."ألن األمور األولى قد مضت ،وال وجع في ما بعد وال يكون حزن وال صراخ
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مع هللا ثبت واستراح هللا فيهم، يتحررون من جميع  ىكنالصديقين متى حصلوا على نعمة الس  و

مثل  .ا لهمالضيقات التي احتملوها وتكون هذه األمور األولى قد مضت وأصبح كل شيء جديد  

م ل " :، بقوله لهعشرون ليوحناالأحد الشيوخ األربعة و هأعلنو سبق هنا لمالكهذا القول ل ألن الح 
رؤ ) "وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية ويمسح هللا كل دمعة من عيونهم الذي في

ل، المسيح،ووهذا يبين أن هللا اآلب . (14:4 م   يكناس كل دمعة من عيون انيمسحس امع   الح 

ثم يوضح المالك سبب زوال  .العملفي واحد في الجوهر و ،المسيح بن،واال اآلب ؛ ألنالخيمة
ألن األمور األولى " :بقوله المشقات والضيقات األرضية التي هي نتائج الخطيئة المؤدية للموت،

 اثم رأيت سماء  جديدة وأرض  "  :(1) اآليةيوحنا في  لوقلتعبير جديد  هو ذاه هقول. "قد مضت

 ".والبحر ال يوجد فيما بعد ،ولى واألرض األولى زالتاسماء األألن ال ،جديدة
 

. هَا أَنَا أَصْنَعُ كُلَّ شَيْءٍ جَدِيدًا: وَقَالَ الَْْالِسُ عَلَى الْعَرْشِ  -5

 .فَإِنَّ هذِهِ األَقْوَالَ صَادِقَة  وَأَمِينَة   ،اكْتُبْ : وَقَالَ لِيَ 
 

هللا قوله هذا ي شير إلى  ،"لجالس على العرشوقال ا" :هقولب ،يوحنا هو (5)في اآلية المتكلم     

 ،"اكل شيء جديد   صنعها أنا أ: "هللا اآلب قائال   يوحناوقد سمع  (.4:18رؤ )اآلب، كما ذ كر في 

 ذ كرمثل قوله هذا  .، أي إسرائيل الجديديقطعه مع الشعوب يوجد عهد جديد اآلب هللقول في هذا ال
م تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا ها أيا" :هبقول ،رميا النبيإفي سفر 

أجعل . يقول الربهذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك األيام ... اجديد   اعهد  

(. 33-31:31رميا إ" )اوهم يكونون لي شعب   اكتبها على قلوبهم وأكون لهم إله  أشريعتي داخلهم و
وموسى يقطعها هللا مع البشر، أمثال إبراهيم ونوح  اهود  ع ادائم   في الكتاب المقدس هناك

مع أحد مختاريه،  اجديد   ايقطع عهد   ن هللاإف العهد الذي قطعه هللا معهم البشر نكث، وكلما وغيرهم

 .اأي أنه يجعل كل شيء جديد  
ثم " :(1)اآلية  في  يقول يوحنا كما ،يبرز عالمنا الذي هو هو إال أنه جديد في هذا األصحاح    

ها أنا أجعل كل شيء ": (5) اآليةفي  هنا اآلب قول هللاما يكو، "ا جديدةرأيت سماء  جديدة وأرض  

يقيم  فهو ،فيكون ال هللا فحسب بل هللا مع ،ألن هللا يقدر أن يحقق مخططه بتجليه في العالم ؛"اجديد  
 :يقول الرب يسوع المسيحكما  ؛، إنه يقيم معهم ويسكن فيهملهم امع البشر ويصير هو معهم إله  

فصارت كل الشعوب التي  ،"هللا معنا"نه عمانوئيل أي إ ،(20:22 مت) "أنا معكم كل األيام"
كما أن المسيحيين في الصالة الربانية . الواحد المثلث األقانيم تسمع له في العهد الجديد شعب هللا

فخصائص ملكوت . مسيحيهم الؤ، وهذا هو رجا"ملكوتك ليأت  " :قائليناآلب يدعون هللا 

ية تخالف طبيعة الحياة عارض الحياة على األرض، وكأن طبيعة الحياة السماوالسماوات ال ت  
 .األرضية

على أن ما  يؤكد قوله هذا. "فإن هذه األقوال صادقة وأمينة ،كتبا" :ليوحنا  اآلبقول هللاثم ي    

هذا القول هلل اآلب . للبشر منه تم تهيئتهاأ  حقيقة واقعية  هوو ،تم بدون أدنى تغيير أو تحوليسقاله 
 .لكن إلى كتاب سفر الرؤيا كله ،(21)المذكورة في هذا األصحاح  ةال يشير فقط إلى الرؤي

 

أَنَا . أَنَا هُوَ األَلِفُ وَالْيَاءُ، الْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ  .كَمُلَ  قَدْ : ثُمَّ قَالَ لِي -6

 .بُوعِ مَاءِ الْحَيَاةِ مََّْانًاأُعْطِي الْعَطْشَانَ مِنْ يَنْ 

 .مَنْ يَغْلِبْ يَرِثْ كُلَّ شَيْءٍ، وَأَكُونُ لَهُ إِلهًا وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ابْنًا -7
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وَأَمَّا الْخَائِفُونَ وَغَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالرَّجِسُونَ وَالْقَاتِلُونَ وَالزُّنَاةُ  -8

مِيعُ الْكَذَبَةِ، فَنَصِيبُهُمْ فِي الْبُحَيْرَةِ وَالسَّحَرَةُ وَعَبَدَةُ األَوْثَانِ وَجَ 

 .الْمُتَّقِدَةِ بِنَارٍ وَكِبْرِيتٍ، الَّذِي هُوَ الْمَوْتُ الثَّانِي
 

يكمل  الذي هللا اآلب هو هنا يوحنا المتكلم مع ."ك م ل قد :يقال لثم " :يقول يوحنا( 1)اآلية في     
 ،"γέγοναν" اليونانيفي النص  ورد ،"ك م ل قد" : اآلبهللا قول. (5)اآلية  في هاالتي بدأ أقواله

ؤكد يال  قوله هذاكما أن  .قد ك م ل قالهو سبق أن ما عنييو ،(14:11رؤ )ذ كرت في و سبق وقد

 .الرؤيا بأكمله سفر صحة مضمونو كمال اأيض   ؤكديبل ، تبط بهرالمباشر الم هفقط صحته كالم
 2:1 رؤ) في تكرذ   هذه عبارة ،"هو األلف والياء البداية والنهايةأنا ": هنا هللا اآلب ثم يقول    

، اتليق باهلل الواحد المثلث األقانيم، أي باألقانيم الثالثة مجتمعة مع   وكما قيل هناك هي. (14و11و

 .هاقائل تخص هللا اآلبفي هذه اآلية  وهي هنا ،ىا بكل أقنوم على حدكما تليق أيض  
ل وقفي سفر إشعياء ي. "اة مجان  اعطي العطشان من ينبوع ماء الحيأنا أ  " :هللا اآلب يقول كما    

بفرح من ينابيع  اتستقون مياه  " :("المسيح"نه في أيام المسيا إ)لشعب إسرائيل  (ه  و  ه  ي  ) لربا
 اأيها العطاش جميع  " :الجميع إلى االشتراك في بركاته، بقوله كما يدعو ،(3:12 إش) "الخالص

هذا  وقد تحقق .مهمة لالهوت إشعياء النبي حول المياه اتهذه اآلي ؛(1:55 إش) "لمياههلموا إلى ا

تكلم عنه مع  ، عندماامجان  عطى منه الم   "ماء الحياة"تكلم عن الذي يسوع المسيح  بمجيء
عيد  ،عيدال في اليوم األخير العظيم منوكذلك  ؛(21-5:4 يو)السامرية عند بئر يعقوب 

الظالم  
(81)

ن إ .(34:4يو " )إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب": قف يسوع ونادى قائالما وعند ،

من " ، وقول يسوع المسيح"اة مجان  اعطي العطشان من ينبوع ماء الحيأنا أ  "هنا  هللا اآلب قول
بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء . رب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى األبديش

" االبنهللا "و "اآلبهللا "األقانيم الثالثة  مساواة ا، يبين أيض  (14:4رؤ " )ة أبديةينبع إلى حيا

بواسطة  ،"هللا اآلب"ألن الم عطي هو  ؛وحدة اإللوهة ،بموجب الوحدة بينهما "هللا الروح القدس"و
ء، كما الذي يرمز إليه الما "هللا الروح القدس"، في (المسيح يسوع" )الكلمة -هللا االبن"أو خالل 

هو الذي يتوق إلى الحياة مع هللا، حياة البر " العطشان" (1)هنا في اآلية  (.1:1رؤ )ذ كر في 

ينال من اآلن في حياته األرضية الخيرات السماوية من خالل النعم هو والخيرات السماوية، و
 .عليها بممارسة األسرار الكنسية والبركات التي يحصل

ن  يغلب يرث كل شيء" :اآلبيقول هللا  (4)في اآلية      ن  يغلب": قوله ."م  يشير إلى ما  ،"م 

 هذاو، (4:2 رؤ)ذكر في  ، كماتتطلبه الحياة الروحية من جهاد لالنتصار على إبليس ومكائده
 ذلك حتى ال ي ساء فهم مجانية الماء، ويتوقف على جهاد اإلنسان بشخصه باعتماده على معونة هللا

ن  يغلب من المجاهدين والمثابرين الحي الذي ال يناله إال  يشير إلى البنوة؛ ألن "يرث": قولهو. م 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظالعيد ( 81) أحد األعياد الثالثة العظمى التي أمر هللا كل ذكور اليهود أن يحضروها في أورشليم،  هذا ،الم 

ا ي سم ىو لسكنهم في الخيام في  ارضه هللا على بني إسرائيل تذكار  فوقد  ."عيد الجمع"، و"عيد الحصاد" أيض 

عيد الحصاد " ،هلل على غلة األرض اوشكر   ؛(15:23خروج ) "ألنه فيه خرجت من مصر" سنة، 40البرية 

يو )أيام، آخرها ي سمى اليوم العظيم  2وكانت مدته  .(11:23خروج )" أبكار غالتك التي تزرع في الحقل

يسكنون مدة العيد في مظال يقيمونها على سطوح البيوت وفي الساحات التي بين البيوت  اليهود وكان ،(34:4

ثم " ،ن حسب أمر موسى بعد سبعة أيام من ثاني الفصحألنه كا "يوم الخمسين" ي سم ىوكما  .وفي أروقة الهيكل

إلى غد السبت السابع . تحسبون لكم من غد السبت من يوم إتيانكم بحزمة الترديد سبعة أسابيع تكون كاملة

في الترجمة السبعينية اليونانية و (.11-11:23ال )" تحسبون خمسين يوما، ثم تقربون تقدمة جديدة للرب

 ."الخمسين"ي أ (بنتيكوستي" )πεντηκοστῆ"اسم لق على هذا العيد أطللتوراة العبرية 
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ا، ورثة هللا ا فإننا ورثة أيض  فإن كنا أوالد  ": كما يقول بولس الرسول و االبن،الذي يرث ه

وأكون له " :(4)اآلية هنا في  هللا اآلب قولوهذا ما يوضحه  .(14:2رو " )ووارثون مع المسيح

 قولفي العهد القديم لشعب هللا، ب هلل هو الوعد األكبر وةنهذا الوعد بالب ."اابن   وهو يكون لي اإله  
 صم2" )اوهو يكون لي ابن   اأكون له أب   أنا": داود النبي في شخص إسرائيل هشعبعن  الرب

 هذا الوعد .ذراء مريم القديسة والدة اإللهوالذي تحقق بتجسد الرب بيسوع المسح من الع ،(14:4

هلل اآلب بالتبني بيسوع المسيح، وليس  االمسيحيين يصير أبن   من يغلب أن من يوضح هنا
التي  يشير إلى البركات السماوية الروحيةف ،"كل شيء" قولهو .(2:3رؤ )بالطبيعة، كما ذ كر في 

ن  يغلب اعد بهو  .، وإلى ملكوت السماواتهللا م 

الذين ال محل لهم في  غالبينالير ن، غفئات الساقطي هللا اآلب ي عدد (2)في اآلية ذلك بعد     
والزناة والسحرة وعبدة  اتلونوالرجسون والق غير المؤمنينو خائفونال" :بقوله ،المدينة السماوية

 ،"السحر" ،"القتل" ،"عبادة الشيطان واألوثان"كر ذ  ( 21:8رؤ )في  ".األوثان وجميع الكذبة

نها أعمال أكبر خمس خطايا البشر، كما خطايا هي أالن هذه وقيل هناك إ ؛"السرقة"و ،"الزنى"
، "خائفونال" الفئات إلى هذه وهنا أضيف .هذه هي حياة العالم الساقطوالعالم خالل تاريخه، 

على حياتهم  اضطهادات خوف  اال خالل والمسيح اآلب الذين ينكرون هللا وهؤالء هم المسيحيون
ألن " :كما يقول بولس الرسول، هللا روحوهؤالء ليس لهم  .وعلى أموالهم وعلى ذويهم الزمنية

ن المسيحية ليست ديانة أل ؛، أي عدم الخوف(4:1 تي2" )هللا لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة

 أضيف كما .ن الشجعانيالسادة الحقيقي أبناء هللا العبيد، بل هي ديانة الجبناء الخائفين وليست ديانة

 خرىاألديانات والفلسفية والمادية ال م أتباع المذاهبوهؤالء ه ،"غير المؤمنين" الفئات إلى هذه

اأضيف  كما. الذين ال يؤمنون باهلل والمسيح هم الذين  وهؤالء، "الرجسون" الفئات إلى هذه أيض 

كما ي عرفهم الرب في سفر هوشع  ، ذلكيتبعون اآللهة الغريبة المضادةينكرون هللا والمسيح و
كما  اا إلى بعل فغور ونذروا أنفسهم للخزي وصاروا رجس  ءواهم بنو إسرائيل فج" :بقوله ،النبي

 معتقد كل اأيض   هي ليست فقط األوثان، بل ، وهذه اآللهة الغريبة عن هللا هي(10:8 هو" )أحبوا

، "جميع الكذبة"بفئة  تاالفئ هذه هللا اآلب ويختم. مضادة هلل وللمسيح أرضية وفكرية قوىو
قول هلل الهذا  (.25:1 رو) "استبدلوا حق هللا بالكذب" :ولهوهؤالء ي عرفهم بولس الرسول بق

ضعون إلبليس الذي هو أب يتضمن جميع الخطايا وجميع الخطاة الذين يخ ،"جميع الكذبة"، اآلب

ألنه ... أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون" :الذين رفضوه قال يسوع لليهود لهم، كما
 همعقابو يخونون هللا، هم إبليس عهماباتب هؤالء جميعهمو .(45و 44:2 يو" )كذاب وأبو الكذب

بنار وكبريت الذي هو الموت  نصيبهم في البحيرة المتقدة" :(2)في اآلية  كما يقول هللا اآلب هنا

كر في ذ  " الموت الثاني"، و(20:18 رؤ)كرت في ذ   ،"بحيرة المتقدة بنار وكبريتال". "الثاني
 (.15و14:20 رؤ)
 

جَاءَ إِلَيَّ وَاحِد  مِنَ السَّبْعَةِ الْماَلَئِكَةِ الَّذِينَ مَعَهُمُ السَّبْعَةُ ثُمَّ  -9

الَْْامَاتِ الْمَمْلُوَّةِ مِنَ السَّبْعِ الضَّرَبَاتِ األَخِيرَةِ، وَتَكَلَّمَ مَعِي 

 ً  .لِ الحَمَ  هَلُمَّ فَأُرِيَكَ الْعَرُوسَ امْرَأَةَ : قَائاِل
 

وصف يوجد  (22)من األصحاح  (5)وحتى اآلية  من هذا األصحاح (8)إبتداء من اآلية     

 .السماوية أورشليم لمدينة

الذين معهم الجامات السبعة واحد من المالئكة السبعة  ثم جاء إلي  " :قول يوحناي (8)اآلية في     
 كلمةو .(4و1و1:15 رؤ) كروا فيذ  " المالئكة" هؤالء ."ة من الضربات السبع األخيرةوءالممل
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هللا، كما  وهي من" لعنات"الحرفي  ومعناها ،"πληγὰς" اليونانيفي النص  وردت ،"ضربات"

هلم  :تكلم معي قائال  " :مالكال هذا هنا عن يوحناثم يقول  (.1:15رؤ )و (20:8رؤ )ذ كر في 

لافأريك العروس  م  طوبى : "بقول المالك ليوحنا (8:18 رؤ) هذه الصورة وردت في ،"مرأة الح 
لللمدع م   المدينة المقدسة": بقول يوحنا (2)اآلية كما وردت في  ،"وين إلى عشاء عرس الح 

، والتي قيل فيها "نة لرجلهاأة كعروس مزي  مهي  ، من عند هللا أورشليم الجديدة النازلة من السماء

الذين معهم السبعة  المالئكة اختار الرب أن يرسل مالك ا منوقد  .كنيسةشخص  نهاإ هناك
يحملون ل ابل أيض   ه،ونذير هيحملون للبشر وعيدل فقط لي بي ن أن إرساله لمالئكته ليس ماتالجا

 .العادلة هذ أحكاميتنف ىيعملون عل كما أنهم ،رسائل الفرح والخالص
 

وَذَهَبَ بِي بِالرُّوحِ إِلَى جَبَل عَظِيمٍ عَال، وَأَرَانِي الْمَدِينَةَ  -11

 .مُقَدَّسَةَ نَازِلَةً مِنَ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِ هللاِ الْعَظِيمَةَ أُورُشَلِيمَ الْ 

 افٍ صَ كَحََْرِ يَشْبٍ  ،شِبْهُ أَكْرَمِ حََْرٍ  نَيِّرُهَا. لَهَا مَْْدُ هللاِ  -11

 .ورِ لُ بَ الْكَ 
 

لاهلم فأريك العروس " :(8)اآلية ليوحنا في  لمالكبعد قول ا     م  في يقول يوحنا ، "مرأة الح 

 المالك به هبذ له المالك قول هفور سماع يوحنا بمعنى أن ؛"هب بي بالروحذو" :(10)اآلية 

، "مضى بي بالروح" :(3:14رؤ )في  قوله هوهذا القول ليوحنا هنا هو نفس. اأي بالرؤي ،بالروح
ا نفسه قوله ،"كنت في الروح" :(10:1رؤ )في  هلوقكما أنه هو نفسه   :(2:4رؤ )في  وهو أيض 

أنبياء العهد القديم عند ذكرهم  استخدمهي بيراالتع ههذ إن لوقسبق الما وك. "صرت في الروح"

للداللة على أن هذه و ؛حل عليهم ،هو الروح القدس ، الذيهم للداللة على أن روح الربؤار
في سفر الرؤيا يستخدم نفس هذه  النبي كاتب ويوحنا. هي من هللا م بله مهؤار ت هيالرؤى ليس

 :المالكعن  (10)في اآلية  هقولب ، وهوأنبياء العهد القديمسه بأنه نبي مثل التعابير ليشير إلى نف

المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من  ، وأرانيذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عالٍ "
النازلة من  أورشليم المقدسةرأى  في رؤياه الذي حزقيال النبيمثله مثل ، "السماء من عند هللا

بعد ما " :هبقول عندما كان منفي في بابل حين كانت أورشليم الحقيقية م دمرة، ،هللامن عند  السماء
في . في ذلك اليوم كانت علي  يد الرب وأتى بي إلى هناكربت المدينة في نفس ذلك اليوم، ض  

ا عليه كبناء مدينة من جهة إلى أرض إسرائيل ووضعني على جبل عال جد    رؤى هللا أتى بي

أخبر بيت ... ه  ريك  نظر بعينيك واسمع بأذنيك واجعل قلبك في كل ما أ  ا... ال ليفق... الجنوب
ذلك استالم النبوة  يرمز إلىحزقيال النبي عند " الجبل". (4-1:40حز " )رىإسرائيل بكل ما ت  

هكذا : وأما موسى فصعد إلى هللا، فناداه  الرب من الجبل قائال  : "كما في سفر الخروج، بالقول

المدينة العظيمة أورشليم "في العهد القديم (. 3:18خر " )يت يعقوب وت خب ر إسرائيلتقول لب
في سفر . عند حزقيال النبي وإشعياء النبي األنبياء خاصة   ا لكلهم   ما كانت موضوع   "المقدسة

في مخطوطات قمران و ،وصف لهذه المدينة يوجد( 44-40)األصحاحات في حزقيال النبي 

 .(2)من المغارة رقم  (24)، وهو المخطوط رقم "أورشليم الجديدة" يوجد مخطوط اسمه
 ، هي مقابلنازلة من السماء من عند هللاالمدينة العظيمة أورشليم المقدسة ال في سفر الرؤيا    

ل -المضادة هلل والمسيحالتي سقطت، " بابل العظيمة" م   كما أن .(18:11رؤ )، كما ذ كر في الح 

لإالعروس "هي  رشليم المقدسةالمدينة العظيمة أو م  ر ب  ع  ت  ها نأ( 2)ل في اآلية يوكما ق ،"مرأة الح 
م ل عن البشرية المفتداة التي هي مسكن هللا المزينة لعريسها، وهذه البشرية المحتفلة بع   رس الح 

م ل مدعوة أيض   العروس النازلة من السماء هي الكنيسة وهذه (. 8:18 رؤ)ا إلى عشاء عرس الح 



- 240 - 

 

ة هللا النهائيةعطي
(84)

 "أورشليم الجديدة"ألن  ؛على األرض ةكنيسال، لكنها ال تشبه في كل شيء 

وهذه أخروية  .جديدة ألنه هناك أرض جديدة وسماء، الكنيسة التي على األرض هيليست 

ليس كل شيء في  ألنه ، أي في المستقبل في نهاية العالم،(Eschatologie futurist) مستقبلية
 .نظر المدخل، ااق  ق  ح  يا م  سفر الرؤ

 "ن ي رها" كلمة ."بكحجر ي ش   ،ها شبه أكرم حجرر  ي  ن   .لها مجد هللا": يوحنا قولي (11)اآلية  في    

" و"في النص اليوناني ال يوجد حرف الربط ". ὁ φωστὴρ αὐτῆς" اليونانيفي النص  ورد
رها ي  ن  و .لها مجد هللا"أن قوله هذا لم يرد  ، بمعنى"ن ي رها"وبين كلمة  "لها مجد هللا" عبارة بين

تشير إلى بهاء هللا  ،"مجد هللا"عبارة  ".ن ي رها"هو " مجد هللا"عني أن ، وهذا ي"شبه أكرم حجر

 م ستمد من من ذاتها بل هو هو ن أن مجد أورشليم المقدسة ليسيبي  هذا و ،الذي يدل على حضوره
 رؤ) عليهامجد هللا  أن حلخيمة الشهادة  كما حدث عند تدشين ،الذي هو ن ي رها اآلببهاء هللا 

في  كما ذ كر، "ب صاف كالبلورأكرم حجر كحجر ي ش   شبه: "اآلب هللاوقد قال يوحنا عن  .(2:15

؛ ألن هللا نفسه ال ي رى بل ما ي ري هو "بش  شبه حجر الي   لس على العرشاكان الج"( 3:4رؤ )
ا يشير ، والذيأكرم حجر شبهالذي في نقائه ولمعانه ي   مجده  .هللا الفائق الطبيعة مجد إلى بهاء أيض 

وهذا التشبيه هو تشبيه إنساني ذلك لكي ي درك ق راء وسامعو هذا السفر المعنى الذي يريد كاتب 
ليست في  أورشليم المقدسة أن يشير إلىهنا  يوحناهذا القول لكما أن  .سفر الرؤيا إيصاله إليهم

 ،مجد مدينة أورشليم الجديدةو .هاهو شمس ها وضياؤ و القمر ليضيئها؛ ألن اآلبحاجة إلى شمس أ

ونحن . عن كل دنس هاه  تنز  ل ،من هذا البهاء اإللهي ار شعاع  ب  عت  ي   ،المدينة العظيمة المقدسة
 تظهر فينا إضاءات نوره وتنعكس علينا ،شعاعات مجدهإلنا ب ق  وت   باهلل اآلب بيسوع لمسيحباتحادنا 

، ا مجد هللاأيض   فيه في أخيه مجد هللا، وأخوه يرى منا فيرى كل واحد ،(2)اآلية  كما قيل في

 .وهكذا يصبح هللا الكل في الكل
 

وَعَلَى األَبْوَابِ  .اثْنَا عَشَرَ بَابًا ا سُور  عَظِيم  وَعَال، لَهُ وَكَانَ لَهَ  -12

أَسْمَاءُ أَسْبَاطِ بَنِي  اثْنَا عَشَرَ ماَلَكًا، وَأَسْمَاء  مَكْتُوبَة  هِيَ 

 .إِسْرَائِيلَ االثْنَيْ عَشَرَ 

مِنَ الشَّرْقِ ثاَلَثَةُ أَبْوَابٍ، وَمِنَ الشِّمَالِ ثاَلَثَةُ أَبْوَابٍ، وَمِنَ  -13

 .الَْْنُوبِ ثاَلَثَةُ أَبْوَابٍ، وَمِنَ الْغَرْبِ ثاَلَثَةُ أَبْوَابٍ 

ِ  عَلَيْهَاوَ  ا عَشَرَ أَسَاسًا،وَسُورُ الْمَدِينَةِ كَانَ لَهُ اثْنَ -14  مًااسْ  رَ شَ ا عَ نَثْ إ

 .االثْنَيْ عَشَرَ  لِ الحَمَ  رُسُلِ لِ 
 

 من األصحاح الثاني والعشرين يوجد( 5)من هذا األصحاح وحتى اآلية  (12)اآلية  إبتداء من    

 .مدينة أورشليم المقدسةل وصف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التي هي ،حاضرة منذ اآلن في البشرية المفتداةوالهي الملكوت  ،الكنيسة التي هي عطية هللا النهائية (84)

 يسوع حضور حت  ف  ت  ، حهت  ف  ا كمال ت  يح ويعيش في حضوره منتظر  شعب هللا الذي ينتسب منذ اليوم إلى يسوع المس

ش منذ اليوم في اعي  يوحنا ينبه إلى أن هذا االتحاد العجيب بالمسيح الذي و. المسيح على الحياة الجديدة

المؤمن يعيش و .من المسيح ال يأتي منا بل ي عطى لنا منه، ،وفي محبتنا بعضنا لبعض( التناول)االفخارستيا 

 قر بأنها معطاة له من هللا،يعرف أن عليه أن يبني هذه المدينة وي  ألنه  ،راعه في االفخارستيا في صالة الشكرص

أشكرك أيها الرب إلهي ألنك لم » :، بالقولبعد التناول كما ن قر في صالة الشكر ذلك. نازلة من السماء اهألن

 =تك، أشكرك ألنك أهلتني أنا غير المستحق لتناول ا في مقدساني أنا الخاطئ بل أهلتني ألن أصير شريك  تقص  
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وعلى األبواب . اعشر باب   اثناله  ،لها سور عظيم عالوكان ": يقول يوحنا عنها (12)اآلية  في    

في اآلية ، و"شجرة حياة ...هاوقس في وسط" :يقول عنها (2:22رؤ ) فيو ،"اثنا عشر مالك  ا

سفر ا، إال المكتوبين في كذب  ال و ارجس   ما يصنعوال ولن يدخلها شيء دنس " :عنها يقول (24)
لة ااحي م  من شجرة معرفة ( آدم وحواء)بعد أكل اإلنسان ف ،ي ذك ر بسفر الخروج كله هذا ".لح 

ن  ن الكروبيم"الخير والشر ولئال يأكل من شجرة الحياة طرده هللا من جن ة عد  د   وأقام شرقي  جن ة ع 

( 12)في اآلية الصورة  (.24-22:3خر " )شجرة الحياة ة طريقولهيب سيٍف متقلب لحراس
اآلية  كما سي ذكر في ألن في السماء ال يوجد أعداء ؛شير إلى وجود أعداءتال  ،ألورشليم المقدسة

 ."ثني عشرأسباط بني إسرائيل االوأسماء مكتوبة هي أسماء " :(12)اآلية  في يقول كما. (14)

معت عدد المختومين مئة وأربعة وأربعين ألفا، مختومين من كل وس" :قال يوحنا( 4:4رؤ )في 
بترتيب  ثني عشرأسباط بني إسرائيل االأسماء  يذكر( 2 -5:4رؤ )في و ،"سبط من بني إسرائيل

الكنيسة ككل وليس ، يعني إسرائيل الجديد هذا كما قيل هناكو ؛في العهد القديم يختلف عن ترتيبهم

العصور  صورة مدينة من مدنهي  (12)صورة في اآلية ال .ة جديدةءألنه توجد قرا ،اليهود فقط
 سوق المدينة ،، والسور يضم المدينة وسوقهاوعلى األبواب حراس القديمة التي لها سور وأبواب

من الشرق ثالثة " :قولهب ها،اضع أبوابمو يوحنا ي حدد( 13)في اآلية ثم  (.2:22رؤ ) فيسي ذكر 
 ."ومن الغرب ثالثة أبواب ،ومن الجنوب ثالثة أبواب ،أبواب ومن الشمال ثالثة ،أبواب

مستوحاة من وصف حزقيال النبي دسة ألبواب أورشليم المق (13و12)في اآليتين  الصورة    

وأبواب المدينة على أسماء أسباط ... وهذه مخارج المدينة" :للمدينة التي رآها في رؤياه، بقوله
ثالثة ... وجانب الجنوب... ثالثة أبواب... وإلى جانب الشرق... لثالثة أبواب نحو الشما. إسرائيل

-30:42حز " )ة  م  ش   ه  و  ه  واسم المدينة من ذلك اليوم ي  ... ثالثة أبواب... وجانب الغرب... أبواب

صورة أبواب أورشليم المقدسة في سفر الرؤيا ". الرب هناك"معناها  "ة  م  ش   ه  و  ه  ي  " عبارة. (34
توحاة من حزقيال النبي إال أن يوحنا في وصفه ألورشليم المقدسة هو أكثر تفصيال  وإن كانت مس

 ألنها تشير إلى أن أورشليم الجديدة المدينة العظيمة المقدسة ،اوأكثر غنى وأكثر روحانية ومجد  

ألن الملكوت مفتوح لكل  األربعة؛ إليها من كل زوايا العالم امفتوحة لجميع شعوب األرض ليدخلو
يسوع المسيح ق ب ل كل من أتى إليه من اليهود والسامريين واألمميين ولم يرفض و .قبل إليهن  ي  م  

 .، ألنه للكلاأحد  

ثنا اوسور المدينة له " :أورشليم المقدسة، بقوله سور ي كمل يوحنا وصف( 14)في اآلية و    
ا ثنا عشراعليها و ،اعشر أساس   م ل اال اسم  ا ثنا عشراوعليها " :قوله ."ثني عشرلرسل الح   ،"اسم 

 يظهر ه الصورةمن هذ ."καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα" ورد في النص اليوناني

ل، المسيح، اال اد  سور المدينة الحامي لها مشي   م  ثني عشر الذين هم أساسهعلى رسل الح 
(82)

 وفي .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجعلني ... ألنك أنت خبز الحياة وينبوع التقديس... للتأهل لملكوتكوالزدياد نعمتك اإللهية ... قرابينك السماوية

فالمؤمن يعرف  .«أبدية ودمك الكريم لغفران الخطاياليصير لي جسدك المقدس لحياة ... ا لروحك القدوسمسكن  

 .ا إلى تجاوز نفسهافي وسط البشرية ويدفعها دوم   أنه يحمل رجاء  

حد عشر رسوال  والثاني عشر هو بولس الرسول، كذلك في أيقونة أرسم في األيقونة األرثوذكسية ي  ( 82)

ذلك أنه رسول عظيم لم يأخذ التعليم من  ؛ذا اليوما في هرسم معهم بولس الرسول الذي لم يكن حاضر  العنصرة ي  

كما يقول  .مثله مثل باقي الرسل ،من يسوع المسيح نفسه الذي ظهر له أي من الرسل، بل تلقى التعليم مباشرة  

وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي  ،وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين" :بولس الرسول عن يسوع المسيح

 لس رسول  ال من الناس وال بإنسانبو" :، وكذلك كما يقول عن نفسه(8-4:15كو 1" )الرسلألني أصغر  ،أنا

" اا ودم  أن ي علن ابنه في  ألبشر به بين األمم للوقت لم أستشر لحم  ... لما س ر  هللا... بل بيسوع المسيح وهللا اآلب

 (.11و15:1غال )
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 ذلك ."ثني عشرأسماء أسباط بني إسرائيل االأسماء مكتوبة هي : "يقول وعلى أبوابها (12)اآلية 

ويسوع المسيح نفسه  ،واألنبياء مبنيين على أساس الرسل" :بقوله ،كما يوضح بولس الرسول

المسيا  عن أنبياء العهد القديمنبوات  على أساسمبنيين  بمعنى ،(20:2أف " )حجر الزاوية
 أساس على مبنيين وكذلك. ع المسيحإليمان بيسول مدخلوالتي هي لليهود ال المخلص،( المسيح)

م لعن  تعليمهم وشهادتهمبثني عشر إيمان الرسل اال لإليمان  ساساأل، التي هي المسيح، الح 

؛ ألن المسيح برر بدمه أبرار العهد القديم وقديسي العهد الجديد، لليهود ولألمميين بيسوع المسيح
جد هللا، متبررين مجانا بنعمته بالفداء إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم م" :كما يقول بولس الرسول

اإليمان للرسل الذي تأسست عليه كنيسة المسيح هو وهذا  (.24و23:3رو " )الذي بيسوع المسيح

ن  " :بطرس الرسول عندما سأل يسوع تالميذه أعلن ذلك كماو ،"المسيح ابن هللا الحي"أن  وأنتم م 
... فأجاب يسوع وقال له. سيح ابن هللا الحيوقال أنت الم فأجاب سمعان بطرس. تقولون إني أنا

-15:11مت " )وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. كنيستي وعلى هذه الصخرة أبني... وأنا أقول لك

ثني ثني عشر على أبواب سور المدينة وأسماء الرسل االذ كر يوحنا أسباط إسرائيل االإن  (.18
 يل الجديد، إسرائيل حسب الروح الذي يجمعيشير إلى كل إسرائ ،عشر على أساسات سور المدينة

نتسب العهد الجديد، أي كنيسة المسيح التي ي  ومن العهد القديم  من بيسوع المسيح نمؤمنيال جميع
ثني عشر يشير ثني عشر مع رسل المسيح االكما أن ذكر أسباط إسرائيل اال .إليها إسرائيل الجديد

العهد القديم الذي تنبأ عن ظهور هللا بالجسد، وبين العهد إلى العالقة الوثيقة والرابطة القوية بين 

 .الجديد الذي فيه تحقق ظهور هللا بالجسد
 وأسماء مكتوبة هي أسماء أسباط ،اثنا عشر مالك  اعلى األبواب و" :قول يوحناي( 12)في اآلية     

 ،اعشر أساس  ثنا اسور المدينة له و" :قولي( 14)في اآلية هنا و، "ثني عشربني إسرائيل اال

ل االثنا عشر اسم  ا وعليها م   أن هذه المدينة المقدسة بينهذه الصورة ت  ". ثني عشرا لرسل الح 
وقد ذكر يوحنا أن الرسل اإلثني عشر جميعهم هم أساسات الكنيسة، وليس  .تجمع المالئكة والبشر

، المسيح كنيسته ن بطرس الرسول هو الصخرة الذي يبني عليهاإكما تقول الكنيسة الكاثوليكية 

(12:11مت )يسوع له في  بناء على قول
(88)

. 
 

لِكَيْ  ،كَانَ مَعَهُ قَصَبَة  مِنْ ذَهَبٍ  ،وَالَّذِي كَانَ يَتَكَلَّمُ مَعِي -15

 .يَقِيسَ الْمَدِينَةَ وَأَبْوَابَهَا وَسُورَهَا

فَقَاسَ . الْعَرْضِ وَالْمَدِينَةُ كَانَتْ مَوْضُوعَةً مُرَبَّعَةً، طُولُهَا بِقَدْرِ  -16

الطُّولُ وَالْعَرْضُ . اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ غَلْوَةٍ  فكانت الْمَدِينَةَ بِالْقَصَبَةِ 

 .وَاالرْتِفَاعُ مُتَسَاوِيَة  

أَيِ  ،إِنْسَانٍ  مِقْيَاسَ  ،وَقَاسَ سُورَهَا مِئَةً وَأَرْبَعًا وَأَرْبَعِينَ ذِرَاعًا -17

 .الْماَلَكُ 
 

 ،هو سفر رؤيوي الرؤيا سفرأن األرقام التي سترد هي أرقام رمزية وب يرمن المهم التذك    

 .الحقيقييننبياء األمثله مثل  يذكر فيه رؤياه بصور ورموز ويوحنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورد ، "وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي ،أنت بطرس" :(12:11مت )الرسول في  قول يسوع لبطرس( 88)

 οἰκοδομήσω μου τὴν  πέτρᾳ, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ Πέτροςσὺ εἶ" في النص اليوناني

ἐκκλησίαν". في هذه العبارة كلمة "Πέτρος" Petros)) فتبدأ بحر "Π" (P) هي بهذا الشكلو ،كبير 

 = هي بهذا الشكلو ،صغير π" (p)" تبدء بحرف πέτρᾳ" (petpa)" كلمةو ؛"بطرس"م، ومعناه ل  تعني اسم ع  
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 يقيس لكي ،كان معه قصبة من ذهب ،والذي كان يتكلم معي" :يقول يوحنا (15)في اآلية     

(. 8)اآلية لمالك الذي تكلم معه بداية  من ، بقوله هذا هو يشير إلى ا"المدينة وأبوابها وسورها

 وتسمى قصبة تامة، إنسان أذرع هي أداة لقياس األطوال، والقصبة الكاملة طولها ست" القصبة"
قصبة "ـالهنا  (.2:41 حز) "قصبة تامة ست أذرع إلى المفصل"كر في سفر حزقيال النبي كما ذ  

يخص  والذيالشيء اإللهي،  لذهب يشير إلىألن ا أن القياس هو إلهي؛ يدل علىهذا و، "من ذهب

هو بأمر إلهي؛ ألن المالئكة مرسلة  لمدينة وأبوابها وسورهال أن قياس المالكيدل على  كما .هللا
ا يدلكما  .من هللا لتتميم مشيئته بل هي  بشرية، ليستأنها و ،ال تخص المالك قصبةال أن على أيض 

 كلها لمدينةلى أن اوعقياس إلهي كامل، هو  قياسن الوهذا داللة على أ. معطاة للمالك من هللا

 .ومحفوظة منه تخص هللا
بقدر  المدينة كانت موضوعة مربعة طولهاو" :هقولب يحدد يوحنا شكل المدينة، (11)في اآلية     

 يشير إلى كمال، وهذا (1:4رؤ )إلى الكمال، كما سبق القول في  يرمز" المربع". "العرض

رتفاع االعرض والطول وال" :المدينةكما يقول عن . لمدينة العظيمة المقدسةأورشليم الجديدة ا
بهذا الشكل تكون المدينة  ،مكعب متساوي األضالعتكون بشكل  ، وهي بهذه األبعاد"متساوية

ثم يحدد يوحنا أبعادها  (.13:8رؤ )كما ذ كر في  ،بذهب خالص ىغشالم قداساألقدس على شكل 
رتفاع االعرض والطول والو ،ةٍ و  ل  عشر ألف غ   ثنياالمدينة بالقصبة فكانت  (المالك)قاس ف": بقوله

بمعنى أن  .امتر   201 حواليأي قدم،  110 حوالي يساوي ، مقياس يوناني"ةو  ل  الغ  " ."تساويةم

 قياس كل منهم أي ،غلوة 12000 يساويالمربع  رتفاعاالعرض والطول وقياس كل من ال
 .ه األبعادبهذ ال توجد مدينةو ،كيلومتر 2400حوالي  ساويي

، (10×10×10)يساوي ( 1000)الرقم  (.1000×12)يساوي ( 12000)الرقم  :رمزي ا    

 مضروب في نفسه ثالث مرات فهو (10)الرقم وألن  ؛يرمز إلى الشيء الكثير (10)الرقم و
أسباط بني دد ع ألن ؛أبناء الملكوت يرمز إلى (12)الرقم و .يرمز إلى الشيء الكثير ثالث مرات

هذا يرمز إلى أن المدينة تستوعب و ،عشر ىثنارسل المسيح عدد كما أن  ،عشر ىثناإسرائيل 

 :هي (العرض×الطول) مساحة المدينة كما أن .جميع أبناء الملكوت المخلصين
، صينالمخل   هو عدد (144000)الرقم  .(1000×144000)تساوي  أي ،(12000×12000)

ثالث  ، أي(10×10×10)يساوي ( 1000)، والرقم (1:14رؤ )في و( 4:4 رؤ) كما ذ كر في
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبني بطرسوعلى  ،بطرسأنت " :هذا لبطرس يسوعترجمة قول من هذا فإن ". صخرة"تعني صفة، ومعناه 

أنت " :وهو ،وفي الترجمة العربية النص اليونانيكر في ، هي ترجمة خطأ، والصحيح هو كما ذ  "كنيستي

هي قول بطرس الرسول " الصخرة"وهذه ". أبني كنيستي( πέτρᾳ) الصخرةوعلى هذه ، (Πέτρος) بطرس

الهامة "الرسول  لبطرس، لهذا فإن كنيستنا األرثوذكسية تدعو "ابن هللا الحي أنت المسيح" :عن يسوع المسيح

أن المسيح ابن هللا " ،بطرسل هذا القول يوضح بولس الرسول كما أن. "المكرمة وزعيم المتكلمين بالالهوت

كما هو مكتوب ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة  كما" :(33:8رو )في  بقوله ،"الصخرة الحي هو

 اا واحد  وجميعهم شربوا شراب  " :(4:10كو 1)في  وكذلك بقوله". يخزى، وكل من يؤمن به ال عثرةة وصخر

نفسه كما أن بطرس الرسول  ."والصخرة كانت المسيح. تابعتهم صخرة روحيةألنهم كانوا يشربون من . اروحي   

ا والذي ا كريم  مختار   حجر زاويةنذا أضع في صهيون ألذلك ي تضمن في الكتاب ه" :يسوع المسيح عن يقول

 "وصخرة عثرة صدمةوحجر . ا للزاويةلبناؤون هو صار رأس  فالحجر الذي رفضه ا... يؤمن به لن يخزى

وأعطيك مفاتيح ملكوت " :كما أن ما أعطاه يسوع المسيح لبطرس الرسول، بقوله له (.2 -1:2بط 1)

وكل ما تحله على األرض يكون محلوال   ،ا في السمواتعلى األرض يكون مربوط   فكل ما تربطه. واتاالسم

الحق أقول لكم كل ما " :ا لجميع تالميذه بما فيهم بطرس، بقوله لهم، أعطاه أيض  (18:11مت " )واتافي السم

مت " )محلوال  في السماء وكل ما تحلونه على األرض يكون. ا في السماءيكون مربوط   تربطونه على األرض

12:12.) 

http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/search/cross_reference.asp?yoyo=45009033&soso=13
http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/search/cross_reference.asp?yoyo=45009033&soso=20
http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/search/cross_reference.asp?yoyo=46010004&soso=5
http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/search/cross_reference.asp?yoyo=46010004&soso=13
http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/search/cross_reference.asp?yoyo=60002008&soso=2
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. صينشير إلى أن المدينة العظيمة أورشليم المقدسة تتسع لجميع المخل  ، وهذا يمرات الشيء الكثير

وعدد تالميذ  االثني عشر إسرائيل ذ كر عدد أسباط (14-12)في اآليات  ،(144)عن الرقم 

، (12×12)روبان في بعضهما المسيح االثني عشر، وهنا توجد رؤية جديدة لهما ألنهما مض
وا صار إسرائيل، أسباطوتالميذ المسيح  بمعنى أنه ليس هؤالء فقط،. وهذا يشير إلى مضاعفتهما

رب  ا وإله ا من اليهود واليهود الدخالء، الذين كانوا  المسيح ين بل كل من آمن بيسوعبالمسيح سماوي

ا، ومن األمميين الوثن  إسرائيلإنه  سيحيين؛يين الذين صاروا ممن األمم الوثنية وأصبحوا يهود 
ن بيسوع المسيح التي ينتسب يجميع المؤمن ةمعاالج كنيسة المسيح ،الجديد، إسرائيل حسب الروح

، ألنها تضم الجميع بدون ة بسور واحدر  و  س  وهذه الكنيسة الجامعة م  . غير اليهودوإليها اليهود 

رقم الفهذا  (.11اآلية " )ن ي رها"الذي هو الطبيعةهللا الفائق  مجد بهاءب هاؤلينعم أبناتفريق 
صين هو ألبناء الملكوت المخل   العدد الحقيقيرمزي إلهي يبين أن هو رقم ( 1000×144000)

 وهؤالء ،فقط 144000هو  صينبأن عدد المخل   قول شهود يهوه ضحدوهذا ي .عدوال ي   اكثير جد  

 .(4:4رؤ )، كما ذ كر في صينالمخل   همأتباعهم 
 اسورها مائة وأربع   قاسو" :المالكعن  هقولب أبعادها،بيان  يوحنا ي كمل (14)في اآلية و    

 األربعة قياسه بذلك يكون طول كل ضلع من أضالع السور .، أي محيط سورها"اوأربعين ذراع  
طول كل ضلع من  بين مقارنةالب .امتر   12حوالى  ساوي، أي ياذراع   31= 4÷144 يساوي

 بين طول كل ضلع من أضالع المدينة الذي قياسهو، امتر   12 حوالى السور الذي قياسه أضالع

وهذا ليس  .لطول المدينة بالنسبة ال يساوي شيئ ا سور المدينة طول يكون ،كيلومتر 2400حوالي
أكبر من أبعاد ( الطول والعرض واالرتفاع)ألن سور المدينة الحامي لها تكون أبعاده  ؛امنطقي   

التي من العصور  مدينةالفقط صورة لتكميل صورة  وه هنا" السور" فإن امن هذ. نفسها ينةالمد

، ن المدينة المقدسة ال تحتاج إلى سور لصد األعداء، ألنه في الملكوت ليس هناك أعداءأل القديمة؛
 (.12)اآلية  كما قيل في

في  تورد "إنسان مقياس" عبارة ."لمالكاأي  ،إنسان مقياس" :قول يوحناي (14)في اآلية     

أن يشير إلى أن قياس  ربما أراد بقوله هذا يوحنا ."μέτρον ἀνθρώπου" اليونانيالنص 
كقوله  ،إال أن له معنى روحي( وزراع ةو  ل  الغ  )المدينة المقدسة وسورها مع أنه كان بمقياس البشر 

كمال المدينة  ا هوهن وهذا المعنى الروحي ؛"من له الفهم. الحكمة هنا( "12:13رؤ )في 

 أن أراد ربما أو أنه بقوله هذا(. 144000)الذين عددهم  صينالمخل   التي تسع جميع ،المقدسة
وسورها،  المقدسة العظيمةالمدينة  لقياس( غلوة وذراع)البشر  قياسمن المالك استعمل إ يوضح

ون المالك أحضر معه كأن يك في السماء ماديات وأرضيات، أنهبترك مجاال  للتخيل ذلك كي ال ي  

 تم القياس أن كربل ذ   ؛بلمس مالئكي بسيط أو أن المالك قاس المدينة أدوات القياس من السماء،
مكن تقبل اإللهيات غير المحدودة بحسب اإلدراك حتى ي   بحسب الطريقة التي يقيس بها البشر

 .البشري المحدود
 

دِينَةُ ذَهَب  نَقِيٌّ شِبْهُ زُجَاجٍ وَكَانَ بِنَاءُ سُورِهَا مِنْ يَشْبٍ، وَالْمَ  -18

 .نَقِيٍّ 
 

في و، "بش  شبه حجر الي  " ،الذي هو هللا اآلب ،لس على العرشاالجذ كر أن ( 3:4رؤ )في     
شبه أكرم  ن ي رها .هللا لها مجد"النازلة من السماء  مدينة أورشليم المقدسة ذ كر أن (11)اآلية 

 الذي في نقائه ولمعانه ي شبه ال ي رى، بل ما ي ري هو مجدهألن هللا نفسه  ؛"كحجر ي ش ب ،حجر

، بل وصفه "بش  شبه الي  " سور المدينة بأنه يوحنا صفيلم ( 12)هنا في اآلية و .أكرم حجر
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المدينة العظيمة أورشليم  إنه رأى: (12)في اآلية كما يقول  ألنه ي رى، ؛"بش  من ي  " :بقوله

 ن ي رها"الذي ي شبه به هللا،  "بش  من ي  " سور المدينةوكون  ."لها سور عظيم عالوكان " المقدسة

كسور  هايحفظوالمدينة  ي نير لمجد هللا الذي اجد   عظيم ا رمزهذف ،"، كحجر ي ش بشبه أكرم حجر
 .(14)اآلية لها، لهذا فالمدينة ليست في حاجة إلى سور ليحميها، كما ذ كر في 

كر أن قدس ذ   (21و25:34خر )في  ،"لمدينة ذهب نقياو" :(12)في اآلية  يوحنا يقولثم     

 الشيء الذي من نإ ليق( 15)في اآلية و ،بالذهب اةمغش سطحه وحيطانه حواليه وقرونه األقداس
 مدينة أورشليم الجديدة العظيمة المقدسة هي ذهبكون ( 12)هنا في اآلية و .الذهب يخص هللا

 هذاو .هللا أي أن المدينة كلها هي قدس أقداس ،قداساألقدس مقدسة ككلها  ، فهذا ي شير إلى أنهانقي

األرض، ويدل على  ، وهذا شيء ال مثيل له على"شبه الزجاج النقي" :هنا يوحنا كما يقول الذهب
 .إلهية كلها ألنها وهي سماوية طاهرة نقية ال شائبة فيها ،ها مجد هللاأن المدينة يمأل

 

األَسَاسُ األَوَّلُ . مُزَيَّنَة  بِكُلِّ حََْرٍ كَرِيمٍ  وَأَسَاسَاتُ سُورِ الْمَدِينَةِ  -19

الرَّابِعُ زُمُرُّد  . الثَّالِثُ عَقِيق  أَبْيَضُ . الثَّانِي يَاقُوت  أَزْرَقُ . يَشْب  

 .ذُبَابِيٌّ 

. السَّابِعُ زَبَرْجَد  . السَّادِسُ عَقِيق  أَحْمَرُ . الْخَامِسُ جَزَع  عَقِيقِيٌّ  -21

الْعَاشِرُ عَقِيق  . التَّاسِعُ يَاقُوت  أَصْفَرُ . رُّد  سِلْقِيٌّ الثَّامِنُ زُمُ 

 .الثَّانِي عَشَرَ جَمَشْت  . الْحَادِي عَشَرَ أَسْمَانُْْونِيٌّ . أَخْضَرُ 
 

ا لرسل سم  ا ثنا عشرإوعليها  ،اثنا عشر أساس  ا له سور المدينةو": يوحنال يقو( 14)اآلية  في    

ل اال م  نة بكل حجر أساسات سور المدينة مزي  و" :قولي( 20و18)في اآليتين  اهنو ،"ثني عشرالح 

 وهذه  ،ثني عشراإل ساساتاأل ن به كل أساس منالمزي   كريمالحجر اليذكر اسم ثم  ."كريم
درة رئيس الكهنة ة التي على صكريمالر احجة هنا ليست مذكورة بنفس ترتيب األكريمالر احجاأل

عقيق أحمر وياقوت أصفر وزمرد، الصف " (20-14:22 خر)في  المذكورة في العهد القديم،
عين الهر ويشم : والصف الثالث .بهرمان وياقوت أزرق وعقيق أبيض: والصف الثاني .األول

ع انوهو ذكر أليس  من هذا هدف يوحنا ألن ؛"زبرجد وجزع ويشب: والصف الرابع .وجمشت

ثني عشر الذين وإن اختلفوا ن مجد التالميذ االإقول الهو  هإنما هدف ،الحجارة الكريمة وترتيبها
 نهإ كما .ختالفهم هذا ال يقلل قيمة أي منهمان فإ ،الحجارة الكريمةعن بعض، كاختالف  بعضهم

عن غيره من  ايحتفظ بمجده إن وجد منفرد   منها ن كل حجرفإ ،ختالف األحجار الكريمةا مع

ا ذا الرسلهك .امجده يزداد امع   بوجودهاو ،خرىالحجارة األ ، اكل منهم له مجده منفرد   أيض 
ل كل منهم اآلخر في البشارة بيسوع اكمإب يزداد مجدهم، وذلك بعضالبوجودهم مع بعضهم و

المسيح مبنيين على أساس الرسل واألنبياء و" :كما يقول بولس الرسول ،المسيح حجر الزاوية

 . عنى كل حجر من هذه الحجارة، لذا ال يجب البحث عن م(20:2 أف" )نفسه هو حجر الزاوية
لها "تشير باألكثر إلى مجد المدينة التي  ،التي هي أساسات سور المدينة ،هذه األحجار الكريمةو

عن مجد الكنيسة الذي  ،الرب، كما أوحى له وقد سبق وتنبأ إشعياء النبي .(11 اآلية) "مجد هللا

 حجارتك   ير المتعزية هأنذا أبني باألثمدأيتها الذليلة المضطربة غ" :هقول، بعطى لها من الربي  
وكل  (هرمانك)حجارة بهرمانية  وأبوابك   اياقوت   وأجعل شرفك  . األزرق أؤسسك   وبالياقوت

 (. 13-11:54 إش" )فيك   تالميذ الرب وسالم بنيك   وكل بنيك  . حجارة كريمة تخومك  
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كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ األَبْوَابِ كَانَ  وَاالثْنَا عَشَرَ بَابًا اثْنَتَا عَشَرَةَ لُؤْلُؤَةً، -21

 .وَسُوقُ الْمَدِينَةِ ذَهَب  نَقِيٌّ كَزُجَاجٍ شَفَّافٍ . مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ 
  

ثني عشر أسماء أسباط بني إسرائيل االوأن  عشر يثناال أبواب المدينهذ كرت  (12)في اآلية     

الكنيسة ، إسرائيل الجديدإلى ي دلون  ثني عشراالأسباط بني إسرائيل  وقيل هناك أن .عليها مكتوبة

ربعين األربعة واألمئة والعدد المختومين  ، وهم(2 -5:4رؤ )ذ كر في  كما ككل وليس اليهود فقط
 :بقوله ،عشر يثنيصف يوحنا أبواب المدينة اال( 21)في اآلية وهنا  (.4:4رؤ )ذ كر في  كما ،ألفا

 لؤلؤةال مثل هذه ،"لؤلؤة واحدة كان منمن األبواب  واحد كل ،لؤةلؤ ةثنتا عشرا اثنا عشر باب  االو"

اآلية )في ، كما قيل المقدسة مجد المدينة إلى شيرتهذه الصورة  .مثيل لها على األرضلد وال وج
. هو واحد وإن تعددت طرق الدخول إليها المقدسة المدينة أن باب الدخول إلى إلى كما تشير ،(11

المدينة "، وهذا يشير إلى أن أي مجد ال ي قاس بمجد اشيء ضخم جد   حدة فهذا وكون الباب لؤلؤة وا

ن  يدخل من هذا الباب علية التخلى و ،"من السماء أورشليم الجديدة النازلة المقدسة عن يعني أن م 
ا ا تاجر  يشبه ملكوت السماوات إنسان  " :، ذلك كقول يسوع المسيح في مثالهما هو أرضيكل 

مت ) "نة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، مضى وباع كل ما كان له واشتراهايطلب آللئ حس
 .(41و45:13

وصفه  ،"سوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفافو" :هقولب ،لمدينةسوق اهنا  يوحنا صفي ثم    

 جمع المدينة ككلي هو (21و12)بذلك في اآليتين  .(12)اآلية  في وصفه للمدينه يتشابه معهذا 
 من ساحتها غير منفصل سوق المدينة هو جزء ن؛ ألال تظهر المدينة منفصلة عن سوقهاحتى 

 (.12و11)يتين اآلي ، كما ذ كر فيالمدينة ككل هي قدس أقداس الهيكلف ويجري فيه القضاء، نهاع
 

ألَنَّ الرَّبَّ هللاَ الْقَادِرَ عَلَى كُلِّ  ،اسَ دَ قِ أَ  سَ دْ قُ وَلَمْ أَرَ فِيهَا  -22

  .هَااسُ دَ قْ أَ  سُ دْ قُ  لُ والحَمَ  ، هُوَ شَيْءٍ 
 

في النص  تورد" قدس أقداس" عبارة. "ر  فيها قدس أقداسأولم " :يقول( 22)في اآلية     

، كما المدينة ككل هي قدس أقداس الهيكل أن قوله هذا ي بي ن (.1:11رؤ )أنظر  ،"ναὸν" اليوناني
 في أما ،األرضي هو للصالة قداساألقدس  ألن فيها؛قدس أقداس وال حاجة ل، (21) اآلية كر فيذ  

عبارة  الملكوت ألن ؛للصالة قدس أقداس ال يوجدف ،أورشليم الجديدة العظيمة المقدسة ،الملكوت
ألن " :هقولب هذا يوحنايوضح  ثم .بين هللا والبشر مباشرة ، بمعنى مشاركةعن إتصال مباشر باهلل

ل قدس أقداسهو والح   ،الرب اإلله القادر على كل شيء في  تورد" هاقدس أقداس" عبارة ."هام 

 ،(2:4رؤ )ذ كر في " الرب اإلله القادر على كل شيء" قوله. "ναὸς αὐτῆς" اليونانيالنص 
ألن هللا " :هو (22)في اآلية  يوحنالقول ال هذا معنىف .قيل هناك إنه ي شير إلى هللا اآلبكما و

ل قدس أقداساآلب،  م  م ل حاضر اآلب أن هللا شير إلى، وهذا ي"هاهو والح   ،ن فيها على الدواماوالح 

هللا  يشير إلى أنه لم يعد هناك مكان مخصص للحضور المقدس كما ؛وحدة الجوهر بينهما وي بين
ثم غطت السحابة خيمة االجتماع ومأل " في العهد القديم كما ،قداساألقدس ل ، أي ضرورةاآلب

هذا تم بتجسد يسوع المسيح كلمة هللا اآلب الذي سكن ؛ ألن (34:4 خر" )بهاء الرب المسكن

فبتجسد  .(22-18:2يو )وتردد بين الناس، والذي يقول عن هيكل جسده إنه هو الهيكل الجديد 
 في .أي التحقق التام لسكنى الرب مع البشر ا،يسوع المسيح تم اتصال البشر باهلل اتصاال  مباشر  

م ل  اسفر الرؤيا كثير    (.1:22رؤ )و (4:14رؤ )و (8:4 رؤ)كما في  ،اآلب مع هللاما يذكر الح 
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وَالْمَدِينَةُ الَ تَحْتَاجُ إِلَى الشَّمْسِ واَلَ إِلَى الْقَمَرِ لِيُضِيئَا فِيهَا، ألَنَّ  -23

 .سِرَاجُهَا حَمَلُ الْ وَ مَْْدَ هللاِ قَدْ أَنَارَهَا، 

ُ  وَتَمْشِي -24 ضِ يَِْيئُونَ بِمَْْدِهِمْ بِنُورِهَا، وَمُلُوكُ األَرْ  مَمُ اأْل

 .وَكَرَامَتِهِمْ إِلَيْهَا

 .وَأَبْوَابُهَا لَنْ تُغْلَقَ نَهَارًا، ألَنَّ لَياْلً الَ يَكُونُ هُنَاكَ  -25

 .وَيَِْيئُونَ بِمَْْدِ األُمَمِ وَكَرَامَتِهِمْ إِلَيْهَا -26

َ مَا يَصْنَعُ رَجِ  -27 َّ وَلَنْ يَدْخُلَهَا شَيْء  دَنِس  واَل سًا وَكَذِبًا، إِّال

 .الحَمَلِ  الْمَكْتُوبِينَ فِي سِفْرِ حَيَاةِ 
 

ألن  ،المدينة ال تحتاج إلى الشمس وال إلى القمر ليضيئا فيهاو" :يقول يوحنا (23)في اآلية     

بمعنى  ،"رهاي  ن   .لها مجد هللا": بقوله (11)في اآلية مثل قوله هذا سبق وذ كر  ،"مجد هللا قد أنارها
فوق  أرضي ونوره مجد هللا فوق كل مجدو اآلب، هللامجد  هو المشرق عليها هاها وضياؤأن شمس

ل س   ،ألن مجد هللا قد أنارها" :هنا قولكما ي. نور مخلوق كل م  ، في هذه الصورة هنا "راجهاوالح 

م ل اآلب هللاي جمع  راج (22)اآلية هللا االبن، كما في  -والح  عن النور، فاهلل ، ذلك كما ال ي فصل الس 
راج  المدينة اآلب ي نير م لوعلى س   .تسير الح 

في  ، وردت"مماألوتمشي "عبارة  ".بنورها مموتمشي األ" :يوحنا يقول( 24)في اآلية و    

صورة عامة تشير إلى  مه "األمم"و ".καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη" اليونانيالنص 
 .، سواء كانوا أصال  من اليهود أو من غيرهمبشرلخلصوا بيسوع المسيح من كل او آمنوا الذين

راج أنارها  الذيمجد هللا ، هو نور "نورها"و لبس  م   ملوك األرضو" :ثم يقول. (23اآلية ) الح 

 مة كل مناالتي هي مجد وكر متها،اوهذا ي شير إلى مجدها وكر ،"بمجدهم وكرامتهم إليهايجيئ ون 
م لاوهلل اآلب  ذلك كما في مثال يسوع الذي فيه شبه ملكوت  .ة الملوكوكراممجد ال يقارنان ب ،لح 

رس، الذي يشير إلى لباس الع  بعلى المدعوين إلى هذا العرس أن يكونوا ورس وات بع  االسم

فلما دخل الملك لينظر " :ةتيقول في نهاي والذي ،واتاالئقة ليشاركوا ملكوت السملفضائلهم ا
يا صاحب، كيف دخلت إلى هنا : فقال له .بسا لباس العرسالمتكئين، رأى هناك إنسانا لم يكن ال

اربطوا رجليه ويديه، وخذوه : حينئذ قال الملك للخدام .وليس عليك لباس العرس؟ فسكت

ألن كثيرين ي دعون وقليلين . هناك يكون البكاء وصرير األسنان. واطرحوه في الظلمة الخارجية
مستعارة من سفر إشعياء النبي عن  (24)ية في اآل هذه الصورة(. 14-1:22مت " )ي نتخبون

أما عليك  ... قومي استنيري ألنه قد جاء نورك  ومجد الرب أشرق عليك  " :أورشليم، بقول الرب

إرفعي عينيك  . فتسير األمم في نورك  والملوك في ضياء إشراقك  . فيشرق الرب ومجده عليك  ي رى
" ك  د  السم الرب إلهك  وقدوس إسرائيل ألنه مج  .. .حواليك  وانظري قد اجتمعوا كلهم جاءوا إليك  

الحج األخروي الكبير إلى أورشليم، التي  هي صورة (24)في اآلية  الصورة(. 8و4-1:10 إش)

تعني ما هو  ،"εσχατολογική"باليونانية " أخروي" .جميع الشعوبل مكان الروحيالأصبحت 
 .دخل، انظر المتمتعلق بالعالم اآلتي وبمصير اإلنسان ما بعد المو

هو  قوله هذا ،"ليال  ال يكون هناك ألن ،اوأبوابها لن تغلق نهار  " :يوحنا يقول (25)في اآلية     

 ،المدينة ال تحتاج إلى الشمس وال إلى القمر ليضيئا فيها" بصورة أخرى (23)في اآلية  نفس قوله
مستويات وأشياء بين يا يوجد دمج في سفر الرؤ ألنه كما سبق القول أن ."ألن مجد هللا قد أنارها

 ه هناقولكما أن . واحدلشيء  نتامختلف تانصور توجد الشيء كثيرة مع بعضها، هنا أيضا  نفس

، كما ألنه في الملكوت ليس هناك أعداء ،عدم وجود أعداء، يشير إلى "اوأبوابها لن تغلق نهار  "
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ته بمجد ومن إشعياء النبي في نب ةوحامست (25و24و23)في اآليات  الصورة (.12)اآلية  قيل في

ا في النهار وال القمر ينير لك  بعد الشمس نور  ( أورشليم)لك   ال تكون": ، بقول الربأورشليم

وشعبك  كلهم أبرار إلى األبد يرثون األرض ... ا وإلهك  زينتك  ا أبدي   ا بل الرب يكون لك  نور  مضيئ  
في اآلية  يوحنا قولالصورة في  ما أنك (.21و18:10 إش" )غصن غرسي عمل يدي ألتمجد

يئون بمجد األمم وكرامتهم ويج" :(21)في اآلية  قولهفي ، و"اوأبوابها لن تغلق نهار  " :(25)

وليال   انهار  . اوت فتح أبوابك  دائم  " :من سفر إشعياء النبي بقول الرب في أورشليم وحاةمست ،"إليها
عنده رؤية وكما سبق القول، يوحنا  (.11:10 إش" )ملوكهم ليؤتي إليك  بغنى األمم وت قاد. ال ت غلق

ويعيد صياغتها، بمعنى  معروفة من العهد القديم اأخذ صور  يبعد معاينته للرؤى خاصة فهو  نبوية

 .أدق يعيد والدتها بصيغة وروح مسيحية
ن  "ويجيئون بمجد األمم وكرامتهم إليها" :يوحنا قول (21)في اآلية      يجيئون الذين  ، ال ي بين م 

، أم (24)في اآلية المذكورون  ملوك األرضالمقدسة، هل هم  المدينةى بمجد األمم وكرامتهم إل

م ل المذكورون ة ااسفر حيهم المكتوبون  كان، المقصود هنا  ا، أم هم المالئكة؟ أي   (24)في اآلية لح 
 الذين األممكذلك  ،"ليهابمجدهم وكرامتهم إ يجيئ ون ملوك األرض" (24)اآلية في  أنه كما أن

ي نسب إلى  (21و24) تيناآليفي  .إليها وكرامتهم هممجدب ي جاء المقدسة بنور المدينة وامش
 .لها األممو ملوك األرضمن تكريم  ورشليم األرضيةألورشليم السماوية ما كان أل

إال  ،اكذب   الو ارجس   ما يصنعولن يدخلها شيء دنس وال " :(24)في اآلية  قول يوحناي ثم    

لة ااسفر حيالمكتوبين في  م   :األول ،معنيان هماول ،الطهارة همايقابل "النجاسة"و "ةسدناال". "لح 
ما طهره هللا ال " :قائال  له اصوت   في غيبةٍ  حينما كان روحي، كما سمع بطرس الرسول معنى

معه من اليهود  كقول بطرس الرسول لمن ،معنى أخالقي :الثانيو(. 14-8:11 أع" )نجسه أنتت  

نه دنس أو إما  إنسان أما أنا فقد أراني هللا أن ال أقول عن" :رنيليوس الروماني األمميعن ك  
أي  "جسالر صانعوا" يعني" ارجس   ما يصنع" هنا يوحنا قول (.22:10 أع" )رجس

 اإلثنين ، وهؤالء"الكذبة"أي  "الكذب صانعوا"يعني " اكذب  ... ما يصنع"وقوله  ،"الرجسون"

في هنا و". نصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت" أن وقيل فيهم هناك (2اآلية )ذ كروا في 
لة ااسفر حيالمكتوبين في " (24)اآلية  م  من " :قول المسيحب (5:3رؤ )في  واذكر، هم الذين "لح 

 ."اسمه من سفر الحياة ولن أمحو ،ابيض   ايغلب فإنه ي لبس ثياب  
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 رثوذكسية في تفسير سفر الرؤيارؤية أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصحاح الثاني والعشرون
 

الَمِعًا كَبَلُّورٍ، خَارِجًا مِنْ  ،حَيَاةٍ الْ اءِ وَأَرَانِي نَهْرًا صَافِيًا مِنْ مَ  -1

 .حَمَلِ الْ وَ  عَرْشِ هللاِ 
 

ك التعليم ادرمن المهم التذكير؛ لفهم هدف سفر الرؤيا في جميع الصور المذكورة فيه يجب إ    
 .المذكورة إلى تجسيم معاني الصور الوصولرسل، وليس من الضروري الم  

وصف  ، ألنها ت كمل(21) ححالة لألصكم  م   هي ن هذا األصحاحاألولى م اآليات الخمس     

من  اا صافي  نهر   نيأراو" :عن المالك يقول يوحنا (1)اآلية  في. أورشليم الجديدة العظيمة المقدسة
ا كالبلور، اا صافي  ماء الحياة نهر   م لخارج   المع  رؤ )ذ كر في  مثل قوله هذا ".ا من عرش هللا والح 

م ل" :هنا يوحنا قول ".وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور" :بالقول (1:4 ، هو "عرش هللا والح 

، التي (10:21رؤ ) "المدينة العظيمة أورشليم المقدسة النازلة من السماء من عند هللا"كناية عن 
كما أن قوله هذا هنا ي بي ن أن . (15:21رؤ ) كما قيل في ،قداساألقدس ك كلها مقدسة إلهيةهي 

ل، كالقو هناك م  قد صارت مملكة العالم لربنا " :(15:11رؤ )ل في عرش واحد هلل اآلب وللح 

م لاآلب و هللامساواة  ي بي ن هذاو، "ومسيحه تكشف  (1)اآلية  في صورةال .في المجد والكرامة الح 
 نيرهايهللا اآلب ألن  ؛في المدينة السماوية ، اإلله الواحد المثلث األقانيم،سر الثالوث القدوس

 .يروي الخليقة (ماء الحياة) ، والروح القدس(32:21رؤ )ساكنيها  راجس   (االبن)ل م  بمجده، والح  

ا " :هنا يوحنا قول     م لخارج  ... من ماء الحياة اصافي  نهر  ر بنهر ك  ي ذ  ، "ا من عرش هللا والح 
بالنهر خاصة ر ك  ذ  كما ي   .(10:2 تكوين" )الجنة يكان نهر يخرج من عدن ليسق" حيث الفردوس

من  إلى مدخل البيت وإذا بمياه تخرج( الرب)ثم أرجعني " :، بقولهالمذكور في رؤيا حزقيال

 حز" )نازلة تحت جانبي البيت األيمن عن جنوب المذبح والمياه... تحت عتبة البيت نحو المشرق
. ر ت فرح مدينة هللامجاري النه" داود النبيو قول ليوحنا مستوحى من قولالهذا كما أن . (1:44

عند  كرالذي ذ   النهر هذا (.5و4:45 مز" )هللا في وسطها ولذلك لن تتزعزع. قدس مسكنه العلي  
الذي يرمز إلى " نهر ماء الحياة" إنه ،النهر األخروييشير إلى  يوحناو كل من حزقيال وداود

 (:1:21رؤ )في  هللا اآلبقول كما ي كل من هللا اآلب ومن هللا االبن؛عطى من الم  الروح القدس 

ا"اة مجان  اعطي العطشان من ينبوع ماء الحيأنا أ  " : (14:22 رؤ)يسوع في  ، وكما يقول أيض 
 :الروح القدس يوحنا يقول عن كما أن ".وم ن ي ر د فليأخذ ماء حياة مجان ا .م ن يعطش فليأت  "

ا من عرش هللا" م ل خارج  م لبن، ، ألنه منبثق من اآلب وي رسل باال"والح  يسوع ، كما يقول الح 

وح الحق، الذي من عند اآلب ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من اآلب، ر" :المسيح
 (.21:15يو) "ينبثق

 

فِي وَسَطِ سُوقِهَا وَعَلَى النَّهْرِ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ، شََْرَةُ حَيَاةٍ  -2

عْطِي كُلَّ شَهْرٍ ثَمَرَهَا، وَوَرَقُ تَصْنَعُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ ثَمَرَةً، وَتُ 

َرَةِ لِشِفَاءِ األُمَمِ   .الشَّْ
 

هذه الصورة هي . "شجرة حياة... على النهروها وقفي وسط س" :يوحنا يقول (2)في اآلية     

نهر  يوجد هفي وسطو ،(21:21رؤ )ل في قيقضاء، كما ال يجري حيث المدينة وقسصورة ل
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وهذا  ،(8:2 تك" )في وسط الجنة" كانت" شجرة الحياة" د القديمالعه في .شجرة حياةو يجري

 ذلك ،الجديدة المدينة العظيمة المقدسةأورشليم  في يحكمو هو الذي ي جري القضاء أن هللا هنا يعني

وأكله من شجرة  هبسبب مخالفته ألمر هعلى اإلنسان بالطرد من الفردوس في سبق وحكم هللا كما
تطاعته أن للموت لعدم اس اأصبح اإلنسان معرض  بذلك و ،(18-1:3 تك) معرفة الخير والشر

القضاء، يشير إلى  هللا وجود شجرة الحياة في ساحة المدينة حيث يجري. يأكل من شجرة الحياة

أي عدم  ،مكانية عدم الموتإعيد إليهم وي   بالموت أن هللا يحكم بدفع حكمه القديم عن البشر
  ".شجرة الحياة"باألكل من  لهم السماحبلك وذ ،"لموت الثانيا"ـالتعرض ل

 أن هافي رأى البعض ،"ةاشجرة حي من هنا ومن هناك وعلى النهر" قول يوحناالصورة في     

أشجار تنبت على جانبي النهر من هنا ومن  عدد من الشجرة ليست هي شجرة واحدة بل هي هذه
 اعلى شاطئ النهر أشجار كثيرة جد   " :بمن سفر حزقيال النبي بقول الر خذأ  هناك، وهذا التفسير 

 حز" )شجر لألكل كل. وعلى النهر ينبت على شاطئه من هنا ومن هناك... من هنا ومن هناك

حدة والنهر يمر من وسطها، شجرة واهي  شجرةهذه ال أن فيها آخر رأى بعضو(. 4:44-12
، وهذا ثمار شجرة الحياةعلى أن من يقف على أي من جانبي النهر يمكنه أن يأكل من  يدلوهذا 

هو مقبول للحواس وضع تخيل لما الصورة يجب أال ي   هذه مع صعوبة الرأي هو المقبول أكثر؛
 ".شجرة حياة من هنا ومن هناك على النهرو" :ألن اآلية تقول ؛البشرية األرضية

ورق و ،كل شهر ثمارها ثنتي عشرة ثمرة وتعطياتصنع " :شجرة الحياة عن يوحنا قولثم ي    

في وصف الهيكل حزقيال النبي بقول الرب  من سفر مستعار قوله هذا. "الشجرة لشفاء األمم
كل . هوال ينقطع ثمر هبل ورقذكل شجر لألكل ال ي ينبت على شاطئه وعلى النهر" :األخروي

 (.12:44 حز" )وورقه للدواء ر ألن مياهه خارجة من المقدس ويكون ثمره لألكلك  ب  شهر ي  

كل  ، على مدى العام ثمرة 12أن الشجرة تعطي  البعض فيها رأى يوحنال قولال هذا يالصورة ف
كل  العام، على مدى ثمرة 12 الشجرة تعطيأن  فيها وبعض آخر رأى .من نوع واحد ثمرة  شهر 

 ها كل شهرثمارالشجرة تعطي  هذه الصورةفي  أي كان من الرأيين، .نوعال مختلفة ثمرة  شهر 

، بهذا الشكل هذه إلى النهاية سيظل مستمر لن ينتهي بل وهذا ،ةتنهايم حتى العا من البداية
؛ "شهر كل" :بالروح لقا يوحنا أن أما .ال يوجد زمن السماءألن في  ؛ترمز إلى االنهاية الصورة

ورق الشجرة لشفاء " :يوحنا قول .هذا بحسب محدودية وادراك البشر وحياتهم في الزمنألن 

 ،(24:21رؤ )ذ كروا في  "األمم" .حياة بثمارها وأوراقها هي للجميعجرة الش يعني أن ،"األمم
، سواء بشرخلصوا بيسوع المسيح من كل الو آمنوا صورة عامة تشير إلى الذين مهإن قيل هناكو

أن الجميع سيخلصون، كما قال بعض  يعني غير أن هذا ال .كانوا أصال  من اليهود أو من غيرهم

ن في وأن الذين سيخلصون هم المكتوب( 24:21رؤ ) في ذ كر ههذه اآلية، ألن على المفسرين بناء  
 .ينألن في المدينة المقدسة ال يوجد غير مؤمن ؛سفر الحياة

ما هو متعلق بالعالم اآلتي وبمصير اإلنسان ما بعد ب أي ،صورة أخروية وجدت (2)في اآلية     

نهر ماء "إليه  الذي يرمز ،ألن الروح القدس ؛يخلكنها تتحقق اآلن في التار ،دخل، انظر المالموت
للذين يغذيهم يسوع المسيح  فيعطي حياة  ( سر الشكر)فخارستيا ينبع من اإل ،(1اآلية ) "الحياة

وورقها يتبي ن معناه من قول  شجرة الحياة قوله عن ثمار كما أن .شجرة الحياة الذي هو بجسده،

ن  يغلب " :(4:2رؤ )الروح القدس في  فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط م 
ن  يغلب لسيخو   هيعني أنللروح القدس  القول هذا قيل هناك إن وكما ،"فردوس هللا الحظوى  م 

هي  بالنسبة آلباء الكنيسة "شجرة الحياة" .بالحياة األبدية في الملكوت واألكل من شجرة الحياة

صبح اإلنسان مع المسيح أأعيد فتح الفردوس وبتجسد يسوع المسيح  هوأن ،الالهوت السري
 أنها ،(2:1رؤ )بالنعمة، أنظر  يستطيع أن يأكل من شجرة الحياة، وكل من يأكل منها يحيا ويتأله
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هي " شجرة الحياة"فـ ."سر الشكر"ـكما أنها رمز ل الشركة مع هللا، ، أيصورة الحياة األبدية

أي المشاركة في الحياة اإللهية، والتأله  ،لشركة مع هللاا ، أنهعطي الحياة األبديةالم  " سر الشكر"

تعطي ثمارها كل شهر من  الحياةوكما قيل أعاله عن أن شجرة  .بسبب االمتالء بنعمة هللا بالنعمة
فهذا  ،وأن ورقها للشفاء ينتهي بل سيظل مستمر إلى النهايةالبداية حتى النهاية للعام وهذا لن 

ا يرمز إلى  ، جسد ودم يسوع المسيح الذي يقدمه هو نفسه في الكنيسة بال "سر الشكر"أيض 

متى  قال يقول ، كمامغفرة الخطاياينال  منه عن استحقاق النهاية، وكل من يتناولانقطاع إلى 
وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز، وبارك وكسر " :في بشارته عن يسوع المسيح اإلنجيلي

اشربوا : وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائال .ا هو جسديهذ ،خذوا كلوا: وأعطى التالميذ وقال

مت ) "منها كلكم، ألن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا
: كما يقول بولس الرسول ،ينال شفاء النفس والجسد كل من يتناول منه أن كما .(22 -21:24

من  .ل ويشرب دينونة لنفسه، غير مميز جسد الربألن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأك"

 .(30و28:11كو 1" )أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى، وكثيرون يرقدون
 

َ تَكُونُ لَعْنَة  مَا فِي مَا بَعْدُ  -3  يَكُونُ فِيهَا، حَمَلِ الْ وَ  وَعَرْشُ هللاِ . واَل

 .عْبِدُونَهُ يَ  وَعَبِيدُهُ 
 

سقوط  بسفر التكوين، كرقوله هذا ي ذ   ."عدما ب في ما ال تكون لعنة" :يوحنا يقول( 3)في اآلية     

ألنك فعلت هذا ملعونة أنت من ": ، بقوله آلدموللخليقة الرب للحية ولعن في البداية آدم وحواء

وقال آلدم ألنك ... أ كثر أتعاب حبلك اوقال للمرأة تكثير  ... جميع البهائم وجميع وحوش البرية
ملعونة األرض . ال تأكل منها :ك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائال  سمعت لقول امرأت

ثم (. 18-14:3 تك" )خذت منهاحتى تعود إلى األرض التي أ   ابعرق وجهك تأكل خبز  ... بسببك

 عن الخليقة، ع اللعنة القديمةرف  ست   أنه في أيام المسيح نبأ الربأ في سفر إشعياء النبي فيما بعد
س م ن مع  فيسكن ا" :هبقول وصبي  الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي والعجل والشبل والم 

وال (... أفعى سامة)ويلعب الرضيع على سرب الصل . اواألسد كالبقر يأكل تين  ... صغير يسوقها

ويكون في ذلك ... يسوؤون وال يفسدون في كل جبل قدسي ألن األرض تمتلئ من معرفة الرب
(. 10-1:11إش " )اقائم راية للشعوب إياه تطلب األمم ويكون محله مجد  اليوم أن أصل يسى ال

عت عن ف  طلت ور  ألن اللعنة األولى ب   ؛هذا قول للرب تحقق في العهد الجديدوبمجيء المسيح 
م ل" :كما يقول يوحنا هنا عن اللعنة اعوض  واألرض والخليقة تحررت منها،   عرش هللا والح 

م ل"قوله  ."هعبدوني عبيدهو ،يكون فيها  ،"فيهايكون "وقوله  .(1)اآلية ذ كر في " عرش هللا والح 

عبيد هللا اآلب  ، يشير إلى"عبيده" وقوله .السماويةعدن الجديدة التي هي أورشليم  يشير إلى
م لو إسرائيل حسب الذين يرمزون إلى  سكان المدينة المقدسة، (1:1 رؤ)في كما قيل  ،عبيد الح 

في النص  ورد، "يعبدونه" وقوله .اليهود واألمميين  الجميع جمعتي تال يح، كنيسة المسالروح

 ".خدمة عبادة"ويعني " λατρεύσουσιν αὐτῶ" اليوناني
 

 .وَهُمْ سَيَنْظُرُونَ وَجْهَهُ، وَاسْمُهُ عَلَى جِبَاهِهِمْ  -4
 

 وجهون نعايسي   هعبيدأن  وهذا يعني ،"ينظرون وجهههم سو" :يوحنا يقول( 4)في اآلية     

هللا
(100)

 المسيح إلى إمكانيةأشار يسوع  وقد .في العهد الجديدهلل للبشر  من هذا أعظم وعدو ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 =نور  عاينة مجدوم ة هللا، أي في رؤية مجد هللافي حضر ، تعني أن يكون اإلنسان"معاينة وجه هللا( "100)
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رد ط   أن بعدذلك أنه  .(2:5 مت" )طوبى ألنقياء القلوب ألنهم يعاينون هللا": ، بقولههللا ةعاينم

الفردوس ومعاينة وجه ة حيااإلنسان من حضرة هللا في الفردوس ظل في داخله شوق للعودة إلى 

" متى أجيء وأتراءى قدام هللا. عطشت نفسي إلى اإلله الحي" :يقول داود النبي بالروحكما  هللا،
خر ) "أرني مجدك" :، بقوله للربوجهه طلب من هللا أن يرى موسى النبيوكذلك . (2:41 مز)

 وذلك ،هلل من البشر رةأنه ستصبح هناك معرفة مباش شير إلىي هنا ليوحنا قولهذا الف. (12:33

غير المخلوق برؤية نوره
(101)

المسيح غير  مجد يسوع نور كما شاهد بطرس ويعقوب ويوحنا 
تغيرت هيئته قدامهم وأضاء " :كما يقول متى اإلنجيلي ،المخلوق عندما تجلى أمامهم على الجبل

 (.2و1:14 مت" )كالنور المعةوجهه كالشمس وصارت ثيابه 

رؤ )، المذكور في "ختم هللا الحي"قوله هذا ي شير إلى ". اسمه على جباههم" :ثم يقول يوحنا    
(. 1:14رؤ )أي اسم يسوع المسيح، كما ذ كر في " سما"و أي الصليب،" عالمة"، الذي هو (2:4

رؤ )المذكورون في  ،اربعون ألف  األربعة واألمائة وال هم ،اسمه على جباههم الذين" عبيده"و

ألن  ؛(4:4رؤ )في  ركذ  كما  ،موا بختم هللا الحي على جباههمت  الذين خ   ، مختارو هللا(1:14
 .التطلع إلى وجه هللا يالزمه مسيرة وحركة، أي عمل وجهد وتغي ر مع قيادة النعمة بالروح القدس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجد معاينة" ة،وهذه الحال .لن ي عرفو ه ال ي رىجوهر ألن هللا في ه؛معاينة جوهرغير المخلوق، وليس  الهوته

ا في المسيح سان  أعرف إن" :بقوله صفها بولس الرسولوقد ويبلغها القديسون المتألهون المتوشحون باهلل،  ،"هللا

. طف هذا إلى السماء الثالثةأ خت  . هللا يعلم .علمأ علم أم خارج الجسد لستأقبل أربع عشرة سنة أفي الجسد لست 

أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات ال . هللا يعلم .علمأعرف هذا االنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست أو

 (.2:1رؤ )ذ كر في  "تأله اإلنسان" مفهوم (.4-2:12 كو2" )انسان أن يتكلم بهي نطق بها وال يسوغ إل

تبنت  ،غير المخلوق، أي النور اإللهي نور الهوته عاينة مجدمووبهائه  هللا بمجد رؤية مفهوم عن( 101)

" الجوهر اإللهي" بين التمييز( م1351أهمها مجمع عام )الكنيسة األرثوذكسية في مجامع القرن الرابع عشر 

هي قوى غير له إلينا، التي حم  والتي ت   ،الصادرة عنه" القوى اإللهية"ق كل إدراك، وبين إشعاع الذي يفو

في حدث ف. ولكن ال في جوهره -والتي، في محبته للبشر، يجعل نفسه بها معروف ا. مخلوقة نابعة من جوهره

 إذ كنا معه... نين عظمتهكنا معاي"، كتب بطرس الرسول (8-1:14مت )تجل ي الرب يسوع المسيح على الجبل 

لقد بدا الرب » :وقد قال القديس يوحنا الذهبي الفم في هذا القول لبطرس ،(12و11:1بط 2" )في الجبل المقدس

إن » :، كما يقول القديس غريغوريوس الالهوتي«أكثر أثر تألق ا، جسده على هيئته ولكن اإللوهة مبدية آشعتها

ااأللوهة التي ظهرت للتالميذ على ال  يسون هذا النور اإللهي في داخلهم،وعندما ي عاين القد. «جبل كانت نور 

أنهم يعاينونه حين يقتنون الروح القدس الذي يؤهلهم للمعاينة، أنهم يحققون ملء العربون الذي يتلقاه جميع 

، إذ يكون ذهنهم ممجد ا فهم إنما ي عاينون رداء تأليههم. المسيحيين بالمعمودية، لمؤالفتهم السرية االستنارة الكاملة

جدت ألوهة الكلمة بنور إلهي على الجبل الجسد الذي كان  بنعمة الكلمة وممتلئ ا بهاء  عجيب ا في جماله، مثلما م 

ا له هكذا عندما تجذل النفس وكأن » :وقد كتب القديس غريغوريوس باالماس قائال  . (ليسوع المسيح) مالزم 

ا، داال  بوثبات روحية على أنه يشترك الحب الذي ال ي قاوم، حب المشتهى  الوحيد، يحركها، يتحرك القلب أيض 

هكذا في  .(30:24مت )بالنعمة، وكأنه يقفز من هذه الدنيا للقاء الرب، يوم سيأتي بجسده في السحب كما وعد 

بالمعاينة ( سدالج)، وعند استضائة المصباح الحسي (الروح القدس)الصالة الدائمة، عند إقبال النار غير الحسية 

كأنه الروحية، وعندما يوقظ الذهن الحب لهب ا لطيف ا، فالجسد ي صبح خفيف ا وساخن ا بصورة غريبة ويبدو لناظريه 

ويقول القديس مكسيموس . «خارج من أتون حسي، بحسب يوحنا السلمي الذي وصف الصعود الروحي

ي اللمعان اإللهي لو لم يرفعه هللا وينيره البشري أن يرتفع حتى يلتق( النوس)ما كان الذهن »: المعترف

إن استنارة الروح الكاملة ليست فقط مثل كشف أفكار، بل هي » :والقديس مكاريوس يقول. «بومضات  إلهية

الذي قال ليشرق من الظلمة نور : "كما أن الرسول بولس يقول. «استنارة نور أقنومي مستمر وثابت في النفس

 .(1:4مز " )نور وجهك قد ارتسم علينا: "، وداود المرنم يقول(1:4كو 2)" هو الذي أشرق في قلوبنا
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َ يَحْتَاجُونَ إِلَى سِرَاجٍ أَوْ نُورِ شَمْسٍ،  -5 َ يَكُونُ لَيْل  هُنَاكَ، واَل واَل

 .ألَنَّ الرَّبَّ اإلِلهَ يُنِيرُ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ سَيَمْلِكُونَ إِلَى أَبَدِ اآلبِدِينَ 
 

 رؤ) فيذلك كقوله  ،"ال يكون ليل هناك": السماوية المقدسة عن أورشليمقول ي (5)في اآلية     

ال " :(3)اآلية المذكورين في  يهاساكن عن عبيده هنا قولكما ي ."ليال  ال يكون هناك" :(25:21

 المقدسة المدينة ذلك أن ."ن الرب اإلله ينير عليهم، ألنور شمسإلى سراج وال إلى  يحتاجون
رؤ )كما ذ كر في  ،المشرق عليها شمس ها أو ضياؤها اآلب هللاأن  ، أي"ن ي رها"هو " مجد هللا"

ألن مجد هللا قد ، المدينة ال تحتاج إلى الشمس وال إلى القمر ليضيئا فيها" نوكذلك أل. (11:21

ل  .أنارها م  ا  .(23:21 رؤ)، كما ذ كر في "سراجهاوالح   يخيم بمجده على اآلب هللان ألوأيض 
 .(3:21رؤ )، كما قيل في ينير عليهم بنوره الدائم الذي ال ينقطعفالمدينة المقدسة وعلى ساكنيها 

دانيال ا رؤي مستوحى من قوله هذا. "سيملكون إلى أبد اآلبدينوهم " :عن عبيده يوحنا قولثم ي    

ويمتلكون إلى أبد أما قديسو العلي فيأخذون المملكة " :، بقول واحد من الوقوف قدام الد ي نالنبي
رؤ )في لحيوانات وا الشيوخ قول يجب أن يفهم بحسبعبيده  م لك هنا عن. (12:4 دا" )اآلبدين

في  هللمشاركة اإلنسان هذا يعني  هناك أن والذي قيل فيه ،"على األرض ونملكيسو" :(10:5
ن بالنعمة وليس أي تأله اإلنسا ،ته وعدم مشاركة اإلنسان له فيهايبملوك مع احتفاظ هللا ،ملكه

، يشتركون في الحكم وال بمعنى أن المؤمنين به هم كأبناء الملوك بالتبني وليس بالطبيعة بالطبيعة،

، يشير من ناحية إلى م لك يبدأ تحقيقه من اآلن في (10:5رؤ ) فيهنا و هذا قولهكما أن . يملكون
تنتهي الرؤيا حول المدينة ( 5) ةاآليفي إلى هنا . كل زمان، ومن ناحية إلى م لك يتم في المستقبل

 .العظيمة أورشليم المقدسة النازلة من السماء
 

َ  وَالرَّبُّ إِلهُ  ،هذِهِ األَقْوَالُ أَمِينَة  وَصَادِقَة  : ثُمَّ قَالَ لِي -6  احَ وَ رْ أ

َ أَرْسَلَ ماَلَكَهُ لِيُرِيَ عَبِيدَهُ مَا  ،األَنْبِيَاءِ   .سَرِيعًا حِدُوثَهُ  دَ بُ  ال
 

إلى كثير من  اتهي خاتمة سفر الرؤيا، وهذه الخاتمة تتضمن إشار( 21-1)يات اآل    

لب سفر الرؤيا مثل . المسيح، المالك، النبي، الروح، والعروس: الشخصيات التي وردت في ص 
وحدة السفر من مقدمته حتى نهايته وفق ا للوحدة التامة التي توجد في الكتاب  تظهر وفي هذا

وفي هذه الخاتمة تأكيد على مجيء الرب يسوع المسيح الحاصل . يم والجديدالمقدس بعهديه القد
 .من حياة المؤمن يأتي فيها إلى مخلصه في كل لحظة

ثم . (1)اآلية هو المالك المذكور في  ، المتكلم معه هنا"ثم قال لي" :يقول يوحنا (1)في اآلية     

 أقوالألنها  ، وهي كذلك"وصادقةأمينة  هذه األقوال": ما قاله المالك له، بقوله يوحنا يذكر
هذه ": بقوله الجالس على العرش اآلب هللا والتي شهد لها ،(14:3رؤ ) "األمين الصادق" المسيح

الذي أعطاه  .إعالن يسوع المسيح"؛ ألن سفر الرؤيا كله هو (5:21 رؤ) "األقوال أمينة وصادقة

 .(1:1 رؤ)" إياه هللا
 ورد في النص اليوناني ،"أرسل مالكه والرب إله أرواح األنبياء": اليوحن المالك يقول كما    

"καὶ ὁ κύριος ὁ θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν ἀπέστειλεν τὸν 

ἄγγελον"، ن  هو الرب ، لكنهالربيشير إلى نفسه بأنه مرسل من  هو قوله هذاب إله  ال ي بين م 
 (11 اآلية)المسيح؟ لكن من  -ب أم هو هللا الكلمةالذي أرسل مالكه، أهو هللا اآل أرواح األنبياء

أنا يسوع أرسلت مالكي ألشهد لكم بهذه ": ي عرف أن الذي أرسل مالكه هو يسوع، الذي يقول

لي ري "ذلك  ،الذي أرسله يسوع هو ينقل ليوحنا أقوال (1)في اآلية  بهذا القول للمالك ."األمور
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عبارة  .على أنه يجب اإليمان بهذه األقوال من جديد كيدتألل الذين هم عبيد يسوع، وهذا ،"عبيده

اتبعوا المحبة، ولكن " :الرسول كما يقول بولس ،إلى موهبة النبوة تشير ،"أرواح األنبياءإله "

ألن من يتكلم بلسان ال يكلم الناس بل هللا، ألن ليس . جدوا للمواهب الروحية، وباألولى أن تتنبأوا
 .(2و1:14 كو1) "يتكلم بأسرار أحد يسمع، ولكنه بالروح

 ، هذا القول"اسريع   حدوثه دب   ما ال" :، هو الذييسوع المالك عن الذي سي ريه لعبيد قولوي    

ا ، وقد ذ كرت"γενέσθαι" وردت في النص اليوناني "حدوثه"كلمة  .(1:1 رؤ) كر فيذ    أيض 
 ،"جبرية جسدية"تعني التي و "δεῖ" اليوناني النص فيوردت  "دب   ال" عبارة (.4و 5:2رؤ )في 

دخل وال  جسدي ا هصيبوما ي اختياره التي تأتي على اإلنسان بدون بما يختص باألمورتتعلق وهي 

د ال توج   "جسديةالجبرية ال" جبريةال وهذه. د من حدوثهاب   التي المن األمور الطبيعية  له فيه
برية ال ألنها ،"التحديد الم سبق"إشكالية  الذي  من أجل خالصه ختيار الحر لإلنسانباال تتعلق ج 

ده  ،"اسريع  " هنا يسوع قول .(1:1 رؤ) في كما ذ كر، لم ترد هناالتي " χρή" الكلمة اليونانية توج 

، ال "حدوثهد ب   ما اللي ري  عبيده "التي يعلنها  هو تأكيد على تحقق األحداث (1:1 رؤ) في كما قيل
ة وإن طال زمانها إلى ألوف السنين إذا قيست باألمور ألن األمور البشري ؛إلى كمال تحققها

كهزيع من " ا أقل من يوما جد   اإللهية تكون كيوم أمس الذي عبر، حتى أن مرورها يكون سريع  
، كما يقول المالك هنا هو ما سيقوله يسوع في اآلية "اسريع   حدوثه دب   ما ال"وعن هذا  ".الليل

 .التالية( 4)
 

 .طُوبَى لِمَنْ يَحْفَظُ أَقْوَالَ نُبُوَّةِ هذَا الْكِتَابِ . سَرِيعًاهَا أَنَا آتِي  -7
 

ا على أقوال مالكه بالتأكيد عليها، بقوله( 4)في اآلية       ها أنا آتي : "المتكلم يسوع المسيح خاتم 
، (11:3 رؤ) في نفسه، هذا القول سبق وقاله هو "نبوة هذا الكتاب أقوال طوبى لمن يحفظ .اع  يسر

هنا يحمل  قول يسوع المسيح. "ك بما عندك لئال يأخذ أحد إكليلكا فتمس  ها أنا آتي سريع  ": قولهب

سبق  هنا قوله هذاو ،"نبوة هذا الكتاب أقوال طوبى لمن يحفظ": (4)نفس معني قوله هنا في اآلية 
ذا وه. "(هذه النبوه)ما هو مكتوب فيها "حفظ بتطويب يوحنا لكل من  (3:1 رؤ)وذ كر في 

شارات ال يعني حفظ اإلكما سبق القول  ،(3:1 رؤ)في  هنا أو تطويب يوحنا التطويب ليسوع

مفهوم في العهد القديم، بل يعني حفظ التعليم والوصايا المذكورة فيه الألحداث المستقبل كما كان 
هنا هو يسوع المسيح بهذا التطويب كما أن  .ويكون ذلك بالعمل باجتهاد وانتباه والسير بموجبها

الذي يتحدث عن األمور الواقعة واألمور المستقبلية حتى  ه،ق على مضمون سفر الرؤيا كلصد  ي  
" εσχατολογική"في اليونانية  ألن سفر الرؤيا ليس كله أخروي، ؛الدينونةو الثاني ئهمجي

، انظر تعني ما هو متعلق بالعالم اآلتي وبمصير اإلنسان ما بعد الموتو (كيإسخاتولوجي)

مستقبلية ويصل بها إلى حتى مجيء الثاني حادثة والالمور األبمعنى أنه يتحدث عن  ،المدخل
وهذا يعني أال ي ضاع الوقت في (. 18 اآلية) ةكما سي ذكر في اآلي للمسيح وما بعد هذا المجيء،

. لمسيحيوحنا في سفر الرؤيا، إنما يجب السهر في انتظار المجيء الثاني لل به ي  وحأ  التشكيك بما 

في صالة نصف الليل وفي صالة الختن في أسبوع اآلالم  في الكنيسة األرثوذكسية لرت  كما ي  
ا أما فطوبى للعبد الذي يجده مستيقظ  . يأتي في نصف الليل( المسيح)ها هو ذا الختن »: العظيم

خارج  ك  فانظري يا نفسي أال تستغرقي في النوم ويغلق علي. الذي يجده متغافال  فهو غير مستحق

بشفاعات  .قدوس قدوس قدوس أنت يا هللا صارخة   بل كوني منتبهة  . مي إلى الموتالملكوت وت سل  
 .«رحمنا وخلصنااوالدة اإلله 
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َ رَ وَ وَحِينَ سَمِعْتُ  .هَاوَيَسْمَعُ  هِ ذِ ى هَ رَ يَ  وَأَنَا يُوحَنَّا الَّذِي كَانَ  -8  ،تُ يْ أ

 .ماَلَكِ الَّذِي كَانَ يُرِينِي هذَاخَرَرْتُ ألَسُْْدَ أَمَامَ رِجْلَيِ الْ 

َ تَفْعَلْ ألَنِّي عَبْد  مَعَكَ وَمَعَ إِخْوَتِكَ األَنْبِيَاءِ، : فَقَالَ لِيَ  -9 انْظُرْ ال

 .اسُْْدْ للهِ . وَالَّذِينَ يَحْفَظُونَ أَقْوَالَ هذَا الْكِتَابِ 
 

هنا  "السمع"و "الرؤية" ."سمعهاوأنا يوحنا الذي كان يرى هذه وي" :قول يوحناي (2)في اآلية     

ف وي  هو  ،"وأنا يوحنا" :هنا هلوقب هوو .لما قاله يسوع اإلدراك والحفظ انعنيي  نفسهيعلن عن عر 
تب الرؤى من تأكيد هذا لما تستلزمه ك  و ،(1:1 رؤ)في أعلن عن نفسه و سبق بعد أن ،أخرى مرة  

الذين لديهم  كغيره من األنبياء الحقيقيين يقييؤكد مرة  أخرى على أنه نبي حقلو ،من صحة كاتبها

 .لك بتأكيد مميز من خالل محيطهمكانوا يرون الرؤى ثم يكتبونها بعد ذالذين خبرة نبوية، 
خررت ألسجد أمام رجلي المالك الذي وحين سمعت ورأيت، ": (2)قول يوحنا في اآلية ثم ي    

ا للمالك ، ذلك"اكان يريني هذ ها أنا آتي : "القائلو ،(4)المتكلم في اآلية  هو هاعتقاد منه أن تكريم 
 :فقال لي": عن المالك قولي (8)في اآلية و ."نبوة هذا الكتاب أقوال طوبى لمن يحفظ .اع  يسر

. "سجد هللا .خوتك األنبياء والذين يحفظون أقوال هذا الكتابومع إنظر ال تفعل ألني عبد معك ا

، عندما (10:18 رؤ)في  يوحنال لمالكا مع قول وازٍ يوضع في موضع م هذا القول للمالك هنا
 ،الذين عندهم شهادة يسوع معك ومع إخوتكعبد  ، أناال تفعل نظرا" :له سجديله خر أمام رجلي

 ،إخوة يوحنا األنبياء" :يمكن قراءة قول المالك هكذا (10:18 رؤ)ومن ( 8)اآلية من  ".سجد هللا

، وهذا يشير إلى خاصية "إخوته الذين عندهم شهادة يسوعهم  .الذين يحفظون أقوال هذا الكتابو
هم عبيد هلل مع  الذين عندهم شهادة يسوعكما يشير من ناحية إلى أن األنبياء و. النبوية يوحنا

الذين كأدوات لتنفيذ مشيئته، ومن ناحية أخرى إلى أنهم عبيد هلل هم و هم المالئكة في عالقتهم باهلل

 .عندهم شهادة يسوعو يحفظون أقوال هذا الكتاب
أن  على ايحمل تأكيد   ،"خوتك األنبياءألني عبد معك ومع إ" :(8)في اآلية  يوحنال قول المالك    

شير ي ه هذاقولكما أن  .، كما قيل أعالهالذين لديهم خبرة نبوية الحقيقييننبياء األمثله مثل يوحنا 

 أنبياء الحقيقيين، أي ى أنبياء العهد الجديدإل وننتمي المتعاقبين يوحنا مع إخوته األنبياء أن لىإ
أنبياء العهد هم كو ،أنبياء العهد القديم يشهدون ليسوع المسيح بعد االذين أتوالكنيسة الحقيقيين، 

 .يسوع المسيح -نبواتهم عن مجيء عمانوئيلفي الذين أوحي إليهم من هللا فشهدوا  الحقيقيين القديم

 :بقوله( 3:1رؤ )يوحنا في  همبطو   ، يشير إلى الذين"ا الكتابالذين يحفظون أقوال هذو" هوقول
ب "  ."يحفظون ما هو مكتوب فيها الذين يسمعون أقوال هذه النبوةوالذي يقرأ م طو 

 يوجد تحذير ووصية إلهية تعليمية من هللا اآلب ،(10:18 رؤ)، كما في (8و 2)في اآليتين    

هين والوصية اإللهية ليسا موج   ريحذوهذا الت(. 1:1 رؤ)هما مالكومن يسوع المسيح على لسان 
هاهنا في سفر ا مكان، ذلك ون إلى كل المسيحيين في كل زمان لرؤيا إلى يوحنا فقط بل هما موج 

جماعة  إلى كما كتب بولس الرسول. المالئكة االنحرافات الخاصة بعبادة أال يقعوا في مثل هذه

 تهوقت كتاب في جزيرة بطمس امنفي    يوحناحيث كان  ،رىآسيا الصغ كنيسة كولوسي الواقعة في
في التواضع وعبادة  اراغب  ( ة، األجرأالمكاف)ال ي خسركم أحد الجعالة " :، بقوله لهمسفر الرؤيا

 .(12:2 كو" )باطال  من ق ب ل ذهنه الجسدي الم ينظره منتفخ   المالئكة متداخال  في ما
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َ تَخْتِمْ عَ : وَقَالَ لِي -11 لَى أَقْوَالِ نُبُوَّةِ هذَا الْكِتَابِ، ألَنَّ الْوَقْتَ ال

 .قَرِيب  
 

في هنا  يعود ،"نبوة هذا الكتاب أقوال طوبى لمن يحفظ" :(4)اآلية  يسوع ليوحنا في قولبعد     

الوقت ال تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب، ألن : وقال لي" :له قولويتكلم معه، ب (10)اآلية 

 ،يوحناأمر يسوع ي (10)في اآلية  ".اع  يها أنا آتي سر" :(4)في اآلية يوحنا ل نه قالذلك أ ،"قريب
رؤ )في  ليوحنا هللا اآلب هو عكس أمر وهذا ،"ال تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب" :بقوله له

( 4:10رؤ )ذلك أنه في . "وال تكتبه ،ختم على ما تكلمت به الرعود السبعةا" :بقوله له ،(4:10

يتم ... في أيام صوت المالك السابع" :(4:10رؤ )قد تم، كما يقول المالك في " سر هللا"يكن  لم
ألن " :يسوع فيقول (10)في اآلية  أما هنا(. 15:11رؤ )، والمالك السابع ذ كر في "سر هللا اأيض  

 هنايسوع ليوحنا  من مراأل هذا كما أن .لحضوره اقريب   أصبح الوقت أن ، بمعنى"الوقت قريب

كقول الرب  ،مكتومة وسريةبأن تكون رؤاهم العهد القديم  ألنبياءأمر الرب  عكس اأيض   وه
بعيدة و لالستعداد ، ذلك أن رؤياه(21:2 دا" )أما أنت فاكتم الرؤيا ألنها أليام كثيرة" :لدنيال النبي

 دا" ) فاهممن الرؤيا وال امتحير  كنت ... وأنا دانيال" :كما يقول كان دانيالو .زمن التحقق
ألن أقوال ونبؤات العهد القديم تحققت في  ؛اوفاهم   اأما كاتب سفر الرؤيا فكان مدرك   ،(24:2

 . العهد الجديد بمجيء الرب يسوع المسيح

 ،"ὁ καιρὸς" وردت في النص اليوناني "الوقت" كلمة ،"الوقت قريبألن " في قول يسوع    
 ؛"الوقت الناضج"أو" وقت معين" ىعنبم هذا نأ كاقيل هن ، وكما(3:1 رؤ)في  ذ كر قوله هذا

 .، أي المجيء الثاني للرب والدينونة العامةعني لحظة حضور الربي بل ،عني نهاية العالميال و

ا كما قيل فكيف يكون الوقت قريب؟ هذا يعني ( اموسم  ) اقد يقال لقد مر واحد وعشرون قرن   أيض 
 ،(كيإسخاتولجي) "εσχατολογική" ،(فوق الزمان)في وقت أخروي  اأن الكنيسة تعيش دائم  

ألن كل إنسان يعيش خبرة حياة مع الرب يصبح الوقت  ؛ابل هو أخالقي    اوقرب الوقت ليس زمني   

 .د وال حيد عن حدوثهاب   مقوالت هذا السفر ال أن عنيي ،"الوقت قريب": قوله كما أن .له اقريب  
  

وَمَنْ . وَمَنْ هُوَ نَِْس  فَلْيَتَنََّْسْ بَعْدُ . دُ مَنْ يَظْلِمْ فَلْيَظْلِمْ بَعْ  -11

 .فَلْيَتَقَدَّسْ بَعْدُ  يس  دِ قِ  وَمَنْ هُوَ . هُوَ بَارٌّ فَلْيَتَبَرَّرْ بَعْدُ 
 

 ورد في النص اليوناني "قديس"االسم و ،(24:21 رؤ)في  ارك  ذ   "النجس"و "الظالم"    

"ἅγιος". أن يظل إلى اإلنسان  يدعو أنه ي رى من أول وهلةٍ قد ( 11)في اآلية  قول ليسوعهذا ال

رٍ  أو أو نجاسةٍ  في ظ لمةٍ  إن كان ،على ما هو عليه وأن يستمر بما هو فيه غير أن . ةٍ أو قداس ت ب ر 
 ،ل كل حين إلى األشرار بالعقوبةج  ع  أن هللا ال ي  و نسان،تأكيد على حرية اإليسوع هذا هو  قول

ألن  ليه؛القديس قداسته منسوبة إو ،الخاطئ خطيئته منسوبة إليهف .ال يسلب أحد حريتهألنه 

سينال جزاءه  "القديس"و "البار"و "النجس"و "الظالم" ن  وكل م  . اإلنسان هو الذي يختار ما يشاء
ما يقتنيه اإلنسان هنا على  ن؛ ألحسب أفعاله وحسب قبوله أو رفضه للنعمة اإللهية يوم الدينونة

 ،يزرعه اإلنسان إياه يحصد ماو .في صورة أتم وأكمل بعد الدينونة األبداألرض يبقى معه إلى 

 ،الشيطان الذي هوحيث يوجد رئيس الفساد  في الجحيم ىي رم  و ايحصد فساد   افمن يزرع فساد  
 .الملكوت في مع الرب القدوس حيث يجد نصيبه وقداسة ار   يحصد ب  والقداسة ر ومن يجاهد في الب  

افرح أيها الشاب في حداثتك، وليسرك قلبك في أيام شبابك، واسلك في : "لحكيمكما يقول سليمان ا

جا " )طرق قلبك، وبمرأى عينيك، واعلم أن على هذه األمور كلها يأتي بك هللا إلى الدينونة



- 254 - 

 

إنه دعوة لألبرار والمجاهدين الذين  ،تحذير نهائي للبشر هو هنا ليسوع قولال فهذا (.8:11

 أما. على عمل الصالح لهم زتحفيو ،هذا العالم إلى االستمرار في الجهاد يقاسون من الشر في

لهم للتوبة عما هم فيه وأن يصلحوا  دعوةبل هو  ليس دعوة أن يستمروا في شرهم، فهو لألشرار
بقرب مجيء الرب، فالوقت  مرتبط يسوع هذا قولكما أن  .ةسانجوظلم أنفسهم وما هم عليه من 

 (.12)، كما سي ذكر في اآلية ايدوم كثير  قريب وسلطان الشر لن 

هكذا قال السيد " :هقولب ،كر في سفر حزقيال النبيذ   (11)في اآلية  يسوعلقول المثل هذا     
 قول، با في سفر دانيال النبيوأيض   ،(24:3 حز)" الرب من يسمع فليسمع ومن يمتنع فليمتنع

 .(10:12 دا" )ن يفهمونيشرار ولكن الفاهمأما األشرار فيفعلون الشر وال يفهم أحد األ" :الرب

مت ) "من له أذن للسمع فاليسمع" :، بقولها ما قال مثل هذا القولكما أن يسوع المسيح كثير  
 (.4:2رؤ )و( 15:11

 

هَا أَنَا آتِي سَرِيعًا وَأُجْرَتِي مَعِي ألُجَازِيَ كُلَّ وَاحِدٍ كَمَا يَكُونُ  -12

 .عَمَلُهُ 

 .وَالْيَاءُ، الْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ، األَوَّلُ وَاآلخِرُ  أَنَا األَلِفُ  -13
 

"اها أنا آتي سريع  " :المسيح يقول يسوع( 12)في اآلية     
(102)

 4) يتينفي اآل له هذا ذ كرقو ،

اإليمان وهذا يدل على أن  ،"وأجرتي معي ألجازي كل واحد كما يكون عمله" :ثم يقول(. 20و

ألنه كما أن الجسد بدون : "أن يرتبط باألعمال، كما يقول يعقوب الرسول بل يجب ال يكفىوحده 
هو  هنا هذا المسيح يسوع قوله (.2:21يع " )ا بدون أعمال ميتروح ميت، هكذا اإليمان أيض  

 هلكولت   ...لعبيدك األجرة يعطلت  و" :الجالسون أمام هللا ان شيخ  ياألربعة والعشراستجابة لقول 

 إلى قرب مجيئه للدينونة كقاضٍ  من ناحية يشيروهو  ،(12:11رؤ " )األرض كونهلي  كانوا الذين 
، ومن ناحية أخرى إلى أصالته في القيام بهذا العمل وأهليته يجازي كل واحد حسب أعماله عادلٍ 

ي هلك نفسه من أجلي  من" :بقوله كما أوضح ذلك في بشارة متى، له ألنه هو ابن اإلنسان الديان،

يجازي كل واحد حسب  ن ابن اإلنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع مالئكته وحينئذٍ إف... يجدها
هذه المجازاة والدينونة هي معطاة له من اآلب، كما أوضح في بشارة و. (24:11 مت" )أعماله

 .له حياة في ذاته كذلك  أعطى االبن أن تكون له حياة في ذاته اآلب ه كما أنألن: "يوحنا، بقوله
أنا واآلب " :ألنه كما يقول ؛(24و21:5 يو) "ا ألنه ابن اإلنسانا أن يدين أيض  ن  أعطاه سلطاو

مت ) لدى اليهود يعني هللا نفسه" ابن اإلنسان"ن تعبير أوكما سبق القول . (30:10 يو) "واحد

هوذا السيد الرب بقوة " :بقوله ،عن مجيء الرب للمجازاة وقد سبق وتنبأ إشعياء النبي ،(51:21
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأجاب . اسريع   من المؤمنين في القرون األولى عن السبب في أن يسوع المسيح لم يأت   ونل كثيراءتس (102)

ا من أجل هؤالء ن هذا القديسون بأن الرب ينتظر المزيد من التوبة وهم يصلون لعدم المجيء الثاني سريع  ع

وقد أعطى الرب هذا السلطان على األرض للقديسين وهو يقبل صلواتهم ومن  الذين في حالة عدم توبة، البشر

سدوم وعامورة  من أجل أهل الرب إلىتوسل  براهيم أبو اآلباء عندماإكما فعل ذلك  .اسريع   أجلهم ال يأتي

كي  البشر أجل هذه هي شفاعة القديسين أمام الرب من .(32-23:12تك )واستمع هللا له  هما،عندما أراد دمار

الناس الذي يريد جميع " :عن يسوع المسيح كما يقول بولس الرسول ألنه هم وهللا يستجيب لهم،لمزيد منا توبي

وهو راهب كبير عاش  ،نوفيوس الذي من غزةرث  القديس ب   (.4:2 تي1) "بلونيخلصون وإلى معرفة الحق ي ق

يسوع لفي القرن الخامس، وهو األب الروحي للقديس دروثيوس، سأله تالميذه عن سبب عدم المجيء السريع 

لى ن عيلكن ثالثة قديسر األرض، حياته أراد المسيح المجيء ثالث مرات ليدم   بأنه خالل» :فأجابهم ،لمسيحا

 .«للتوبة، وألجلهم لم يأت   األرض سألوه أال يأتي، حتى يعطي للناس فرصة  
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ا، و(10:40 شإ" )أجرته معه وع ملته قدامه يأتي وذراعه تحكم له، هوذا قولوا البنة " :بقوله أيض 

 (.11:12 شإ" )صهيون هوذا مخلصك آٍت ها أجرته معه وجزاؤه أمامه

ر. البداية والنهاية. أنا األلف والياء: "المسيح يسوع يقول (13)في اآلية      قوله  ،"األول واآلخ 
اآلب كال   من  هذه العبارة تخص أن هناك ليوكما ق ،(1:21 رؤ)وفي ( 2:1 رؤ)كر في ذ   هذا

 -هللا الكلمة -الصفات التي ينسبها المسيحن وأ ،ا، كما تخص كالهما مع  ىالمسيح كل على حدو

 . اآلب إلى نفسه هللا ينسبهاإلى نفسه هي نفس الصفات التي 
 

لِكَيْ يَكُونَ سُلْطَانُهُمْ عَلَى  .مُ هُ ابَ يَ ثِ  ونَ لُ سِ غْ يَ  طُوبَى لِلَّذِينَ  -14

 .شََْرَةِ الْحَيَاةِ، وَيَدْخُلُوا مِنَ األَبْوَابِ إِلَى الْمَدِينَةِ 

 األَوْثَانِ، وَكُلَّ  خَارِجًا الْكاِلَبَ وَالسَّحَرَةَ وَالزُّنَاةَ وَالْقَتَلَةَ وَعَبَدَةَ  -15

 .وَيَعْمَلَهُ  بُ ذِ كَ الْ  بُ حِ مُ 
 

اليونياني  الينص ورد فيي قوليه هيذا ."طوبى للذين يغسلون ثيابهم" :قول يسوعي( 14)في اآلية     

"μακάριοι οἱ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν".  رؤ )ذ كييرت فييي  "طييوبى"كلميية
ب (.13:14 فيي  قيول واحيد مين الشييوخ ليوحنياألنيه كميا ي ؛"لذين يغسلون ثيابهما" يسوع وقد ط و 

م ل وبيضوها بدم ثيابهمقد غسلوا ، والذين أتوا من الضيقة العظيمة هم هؤالء": (14:4رؤ )  ،"الح 

أمام  نواقفو"أنهم ( 8:4رؤ )هم المذكورون في و .تشير إلى أجسادهم" همثياب"وكما قيل هناك إن 
م ل متسربلين حليال  بييضوأمام العرش  ذواتهيم عليى إنهيم مختيارو هللا الشيهداء اليذين قيد موا  ؛"الح 

قدموا شهادتهم باالعتراف بأن يسوع المسييح هيو  مذبح الشهادة، والقديسون واألبرار والمعترفون

 التبرييير بالمعمودييية ، يوجييد(14:4رؤ )هنييا وكمييا قيييل فييي  .ابيين هللا الييرب المخلييص ولييم ي نكييروه
 .ا الهوت وليتورجيايوجد أيض   كما لخالصلى نوال اإ بسعي اإلنسان التبريرو

في اآلية  ذ كرت" شجرة الحياة" ."يكون سلطانهم على شجرة الحياةلكي : "ثم يقول يسوع هنا    

م ل بدم لذين يغسلون ثيابهما قوله هذا يعني أن .، والتي ترمز إلى سر الشكر(2) هم الذين  الح 
كما  ،الدينونة أي ،ال يتعرضون للموت الثانيشجرة الحياة و من يأكلوالهم الحق في أن  يكون

ب وم  "(: 1:20رؤ )يقول يوحنا في  ليس  هؤالء. له نصيب في القيامة األولى ن  قدس م  م ط و 
. "إلى المدينة يدخلوا من األبوابو": بالقول ،قوله هنا يسوع ويكمل ".للموت الثاني سلطان عليهم

وجود أبواب للمدينة يعني أن لها و ،"ليم المقدسةأورش"هي " المدينة"( 12:21رؤ )كما قيل في 

وهذه األبواب هي أبواب ، العصور القديمة مدن مدينة من صورةهذه الصورة هي ؛ وأن اسور  
فهذا  .يجلس القضاة للحكمحينما  هاأهلفيه يتجمع يضم المدينة وسوقها الذي  سور المدينة الذي

حيث يجري  المدينة وقس يدخلون إلى ن ثيابهملذين يغسلوا هنا يعني أن يسوع المسيحل القول

ن  انتقلوا من هذه الحياة،أمام جم ن عالنية  كون الحكم بتبرئتهم في يوم الد ي، ليللحكم القضاء  يع م 
، (2اآلية " )هاوقوسط س"في القائمة " شجرة الحياة" يأكلوا ثمار وأوراقيكون لهم الحق في أن و

ل اخارج   ،كبلور الحياة المع  من ماء ا اصافي   انهر  "حيث يجري  م   . (1اآلية " )من عرش هللا والح 

 حبم   وكل وعبدة األوثان والقتلةوالزناة  والسحرةالكالب  اخارج  " :يسوع يقول (15)في اآلية    
ا"قوله . "كذب ويعملهال هم الفئات التي لن  المذكورون هنا وهؤالء. خارج المدينة يعني ،"خارج 

ا  على أبوابها االثني عشر ألنه، لى المدينةإ من األبواب تدخل  ،(12:21رؤ )اثنى عشر مالك 

وهذا الحكم هو نفس ". هاوقوسط س"في القائمة " شجرة الحياة" لئال يأكلوا من ظلوا خارجهاوي
القائمة " شجرة الحياة" حكم هللا على آدم وحواء بعد سقوطهما بالطرد من جنة عدن لئال يأكال من

، "الكذبة"و "عبدة األوثان"و" القتلة"و "الزناة"و" السحرة"وعن  (.24و23:3تك )ها في وسط
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 ؛"الكذب ويعمله حبكل م  " :بل قال" الكذبة: "قللم يهنا و. (2:21رؤ )في  تذكر هذه الفئات

من فضلة القلب ": كما يقول يسوع ن قبل عمله، إن كان صالح أو طالح،ألن محبة العمل تكو

ا ليقووكما  ،(34:12مت ) "يتكلم الفم ألنه من الداخل من قلوب الناس تخرج األفكار " :أيض 
جميع . سرقة طمع خبث مكر عهارة عين شريرة تجديف كبرياء جهل. الشريرة زنى فسق قتل

في البداية  يسوع وقد ذكر(. 23-21:4مر " )هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس اإلنسان

العهد القديم كما ذكر في  ،"الكالب"كـ أنجاس يليهود هعند اذلك أن جميع هذه الفئات  ،"الكالب"
هما رجس لدى الرب ى الرب إلهك عن نذر ما ألنهما كالال ت دخل أجرة زانية وال ثمن كلب إل"

 في) "نظروا فعلة الشرا .نظروا الكالبا" :كما يقول بولس الرسولو (.12:23 تث) "إلهك

 ن  م   وكذلك ا واعتمدوا لكنهم عادوا وأنكروا المسيح،آمنوهؤالء الذين  اأيض   من فعلة الشرو(. 2:3
. قد أصابهم ما في المثل الصادق" :أخرى، كما يقول بطرس الرسول عادوا إلى حياة الشر مرة  

كما  وجميع هذه الفئات (.22:2 بط2" )كلب عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمأة

 ."دة بنار وكبريت الذي هو الموت الثانينصيبهم في البحيرة المتق" (2:21رؤ )ذ كر 
 

أَنَا يَسُوعُ، أَرْسَلْتُ ماَلَكِي ألَشْهَدَ لَكُمْ بِهذِهِ األُمُورِ عَنِ  -16

 .كَوْكَبُ الصُّبْحِ الْمُنِيرُ . أَنَا أَصْلُ وَذُرِّيَّةُ دَاوُدَ . الْكَنَائِسِ 
 

يعلن  القول هو بهذا ."ألشهد لكم أرسلت مالكي يسوع أنا" :المسيح يسوع يقول (11)في اآلية     

 يدل عليه ،"الرب إله األنبياء أرسل مالكه" :(1)اآلية  مالك فيالقول  ي وضح أن ؛ كماعن نفسه

 الذي، إعالن يسوع المسيح" (1:1رؤ )مع  د تناقضال يوج   هنا وقوله هذا .المسيح يسوع ،هو
ن المالك هو مالك أوكما قيل هناك ؛ "يوحنالعبده  مالكه بواسطة ينهأرسل فب  و ...إياه هللا أعطاه

ألشهد : "هنا قولهبو ."هللا الروح القدس" مالك ، كما أنه"هللا االبن"المسيح  مالكو ،"هللا اآلب"

ألشهد لكم " :هنايسوع قول  ".أنا أشهد" :بقوله (12)اآلية  في ، يعلن أنه هو الشاهد، كما"لكم
يشهد ي ذال يوحنا عبده وليس ،عالناتصدر اإلهو م   أنه ، يدل على"بهذه األمور عن الكنائس

 هوأنه كما يدل على  ."أنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا" :(2)اآلية في  بقوله نفسهببذلك 

في الرسائل  ،الروح القدسبوحي و ،منه عبده يوحنا بأمر صادق بصحة ما كتبهيشهد وي   الذي
جهت إلى ال صادق ي   (11)في اآلية  (.3و 2)كورة في األصحاحين المذ كنائس السبعةالسبع التي و 

 ،السفر نه هو مصدر االعالنات التي تضمنهاألته، حيسوع المسيح على سفر الرؤيا ويؤكد ص
 .يشهد بهذه األمور عن الكنائس الذي وهو ، وهو الذي بينها ليوحنا،هو الذي أرسل مالكهو

أنه هو الذي على  ههذا تأكيد مباشر منو ."ودأنا أصل وذرية دا" :هنا المسيح قول يسوعيثم     

إش ) "ويخرج قضيب من جذع يسى، وينبت غصن من أصوله: "، بقولهتنبأ عنه إشعياء النبي
ا هذا تأكيد مباشر منهو، "كوكب الصبح المنير... أنا" :المسيح هنا يسوع يقولكما . (1:11  أيض 

برز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من ي" :، بقولههو الذي تنبأ عنه بلعام بوحي هللا بأنه

كوكب الصبح  .أنا أصل وذرية داود" :عن نفسه قول يسوع هناو (.14:24 عد" )إسرائيل
ويقوم  يبرز كوكب من يعقوب": ، هللا اآلب، في العهد القديم(ه  و  ه  ي  )أن قول الرب يؤكد  ،"المنير

هو الذي يرث وي كمل المواعيد على أنه  يدلو يه هو،، يشير إل(14:24 عد) "قضيب من إسرائيل

إلى  ىوحوأهو الذي سبق  هو يشير إلى أنه ،عن نفسه بقوله هذا كما أنه .التي أعطيت لداود
 .بظهوره بالجسد تحققت نبؤاتهم الذينو بمجيئه، بأمور خاصة لخالص البشر العهد القديم األنبياء
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وَمَنْ . تَعَالَ : يَسْمَعْ فَلْيَقُلْ  وَمَنْ . تَعَالَ : وَالرُّوحُ وَالْعَرُوسُ يَقُوالَنِ  -17

 .وَمَنْ يُرِدْ فَلْيَأْخُذْ مَاءَ حَيَاةٍ مََّْانًا. يَعْطَشْ فَلْيَأْتِ 
 

والروح " :(14)، يقول هنا في اآلية "اها أنا آتي سريع  " :(12)في اآلية  يسوع بعد قول    

 ،"أيها الرب يسوع تعال  "للروح وللعروس يعني هنا  قولالهذا ف ،"تعال   :والعروس يقوالن

رؤ )كما ذ كر في  الذي يشهد ليسوع،" الروح القدس"، هو "الروح(. "20)المذكور في اآلية و
ة كعروس مزين" (2:21رؤ )في  التي رآها يوحنا" الكنيسة"لـ ترمز" العروس"و (.10:18

رؤ ) فييوحنا ل نهاع المالك قالالتي هي و ،شخص الكنيسة نهاإ هناكوالتي قيل فيها  ،"لرجلها

م  االعروس "( 8:21 ع "تعال   :الروح والعروس يقوالن" :هنا هفي قوليسوع و ."لمرأة الح  م  ، ج 
 ،الكنيسة تتكلم بالروح القدسوفي الكنيسة،  يعملالروح القدس  ألن ؛"العروس"و "الروح"

أنه ال » :الكنيسة آباءيقول كما  ألن ؛"تعال  "يسوع  أن تطلب من الكنيسة يحث الروح القدسو

، هي صالة الكنيسة "تعال   :الروح والعروس يقوالن"هذه الصالة . «خالص خارج الكنيسة
 ؛«ملكوتك أبانا الذي في السماء ليأت  » :بقولها ،بالروح القدس كل يوم في الصالة الربانية

 .المسيح يسوع والملكوت يأتي بإتيان
الروح "يعني أن من يسمع  هذا لهقو". تعال   :يسمع فليقل ن  م  و" :(14)في اآلية  يسوع لقوي ثم    

وهذا لن يكون إال لمن يكون  ؛"تعال   :فليقل"معهما  اهو أيض  عليه ، "تعال   :والعروس يقوالن

 :يسوعوقد قال . القدس التي تتكلم بالروح والكنيسة يسوع المسيحلتعليم  إيمانه وأعماله مطابقة  
ن الخالص في المسيحية يقوم على أل بالجمع؛ "واعيسم ن  م  " :بالمفرد، ولم يقل" يسمع ن  م  "

ألن  ؛ىعلى حد لكل شخص بشخصه كبيرة   المسيحية تعطي أهمية  ف. اإليمان والعمل الشخصي

استجابة يسوع المسيح ال تكون فقط كما أن  .إلى العالم من أجل كل نفس بشرية المسيح جاء
لو )عندما جاعوا كما اهتم بالجموع  يسوع المسيح لكل شخص؛ ألن ا، بل أيض  هجماعال لطلبات

ا(13:8 ولم يتركها حتى شفاها من خطاياها اتجه نحو السامرية،  بالفرد ذلك عندما ، اهتم أيض 

في الكنيسة كقديسة  هذه المرأة وقد ع رفت(. 4 يو)بين أهلها وذويها  به يمان  إلللها إلى كارزة وحو  
فالمسيح ليس عريس الكنيسة فقط بل هو ". يرةالمستن"أو " منيرة"أي  ،"فوتينيه"وحملت اسم 

 . ىا عريس كل نفس بشرية على حدأيض  

قال ذلك كما  ."اماء حياة مجان   فيأخذ ي رد ن  م  و. يعطش فليأت   ن  م  و" :(14)في اآلية  يقول كما    
 بشارتهل يوحنا في وقيوكما  ،"امجان   ةاأنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحي" (:1:21رؤ ) في

 في اليوم األخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائال  إن عطش أحد فليقبل إلي  " :يسوععن 

، هو موجه لجميع البشر، كل شخص "يعطش فليأت   ن  م  و" :هنا يسوع قول .(34:4 يو) "ويشرب
ئم باالستعداد الدا يكون إن كان للمسيحيين .ةاماء الحيإلى يسوع الم عطي  قبلي   عليه أن بشخصه

وحية والعمل بمداومة في طلبه طوال حياة اإلنسان على األرض، مصحوب ا بتوبة قلب واليقظة الر

مت " )ملكوت السماوات ي غصب والغاصبون يختطفونه" :منسحق أمام هللا، كما يقول الرب نفسه
ن بالتوبة والجوع إليه، وإيكون وإن كان للذين سقطوا منهم في الخطايا أو الهرطقات  (.11:11

حياة يتطلب اإليمان بيسوع الن نوال ماء أل إله ا؛باالعتراف به رب  ا و يكون كان لغير المسيحيين

 .ي رد ن  م  و"وقوله هنا  .(35:1 يو) "امن يؤمن بي فال يعطش أبد  " :الرب نفسه المسيح، كما يقول
 الحياة د ماءيري   بل من ،رفضالقبول أو العلى  اجبر إنسان  ال ي   يسوع أن يعني ،"حياة فيأخذ ماء

ال  اإلنسان بالعطش نحو ملكوت هللا روشعن أل ؛يأخذل رادتهبإوي قبل إلى يسوع  يتقدم يه أنعل

باشتياق نفس وبال فتور، كما  ذلك يكونعلى أن  .الحياة نوال ماءل العطش وحده ال يكفيف ي،يكف
 ى ينابيع المياه كذلك تشتاقكما يشتاق األيل إل" :بقوله ،صور داود النبي اشتياق النفس إلى هللا
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 مز" )متى أجيء وأتراءى قدام هللا. عطشت نفسي إلى هللا إلى اإلله الحي. نفسي إليك يا هللا

بدون  إليه قبلي  ه وقبليسوع لمن ي   ى منعطي   ماء حياة أن يعني ،"امجان  " يسوعوقول  (.2و1:41

يسوع المسيح هو الروح ى من الم عط "ماء الحياة"و .هبة مجانية منه ؛ ألنهاستحقاق شخصي
 (.1:21رؤ )القدس، كما ذكر في 

 

إِنْ كَانَ أَحَد   .أَشْهَدُ لِكُلِّ مَنْ يَسْمَعُ أَقْوَالَ نُبُوَّةِ هذَا الْكِتَابِ  انَ أَ  -18

 .الْمَكْتُوبَةَ فِي هذَا الْكِتَابِ  لَعَنَاتِ الْ  يَزِيدُ هللاُ عَلَيْهِ  يْهَا،يَزِيدُ عَلَ 

انَ أَحَد  يَحْذِفُ مِنْ أَقْوَالِ كِتَابِ هذِهِ النُّبُوَّةِ، يَحْذِفُ هللاُ وَإِنْ كَ  -19

نَصِيبَهُ مِنْ سِفْرِ الْحَيَاةِ، وَمِنَ الْمَدِينَةِ الْمُقَدَّسَةِ، وَمِنَ الْمَكْتُوبِ 

 .فِي هذَا الْكِتَابِ 
 

 :هنا يسوعقول . "الكتابأنا أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا " :يسوع يقول (12)في اآلية     

... يسوع أنا" :(11)في اآلية  هكقول ، هو"μαρτυρῶ ἐγὼ" النص اليوناني في ورد ،"أنا أشهد"
" أنا أشهد"( 11اآلية " )يسوع أنا" :المسيح في نهاية كتاب سفر الرؤيا يسوع بقول ."ألشهد لكم

 ما البدليري عبيده  ،إياه هللا الذي أعطاه ،إعالن يسوع المسيح" :قوله في بدايتهب، و(12 اآلية)

هو مصدر  ن أنههو يبي   ؛(1:1رؤ ) "لعبده يوحنا مالكه بواسطة أرسل فبينهو .احدوثه سريع  
لكل من " هو يقدم شهادته اإللهية ه هذاقولكما أنه ب. تههذا الكتاب كله من بدايته حتى نهاي عالناتإ

 .، كما يقول هنا"يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب

إن كان ": القولب ،"أقوال نبوة هذا الكتاب" عن (12)في اآلية  شهادته اإللهيةيسوع  يختمثم     
النص  في ورد ،"لعناتال" قوله". المكتوبة في هذا الكتابللعنات يزيد هللا عليه ا ،أحد يزيد عليها

 هللا وهذه اللعنات هي من ،(8:21رؤ )وفي  (1:15رؤ ) في ذ كر وقد ،"τὰς πληγὰς" اليوناني

في  بالقولو. (1:15 رؤ)و (1:11رؤ )و (20:8 رؤ) هي العقوبات اإللهية المذكورة فيو ،اآلب
سفر الحياة  يحذف هللا نصيبه من ،د يحذف من أقوال كتاب هذه النبوةإن كان أحو" :(18) اآلية

اعيد المو ، هو"المكتوب في هذا الكتاب". "ومن المكتوب في هذا الكتاب ،ومن المدينة المقدسة
كما يقول بولس و ،(1:1رؤ )كما ذ كر في  ن كتاب سفر الرؤيا مصدره إلهيأل ؛اإللهية والبركات

" للتقويم والتأديب الذي في البر. للتعليم والتوبيخ ونافع. هللاكل الكتاب هو موحى به من " :الرسول

، هللا اآلب، ه  و  ه  ي   لوق، مستوحى من سفر التثنية، ب(18و12)في اآليتين  هذا القول .(11:3تي 2)
وال تنقصوا منه تحفظوا وصايا الرب . ال تزيدوا على الكالم الذي أنا موصيكم به": إسرائيل بنيل

 (12:20رؤ )في و( 5:3رؤ )في ذ كر " سفر الحياة" .(2:4 تث" )إلهكم التي أنا موصيكم بها

 .(10:21رؤ )وفي  (2:21رؤ )ذ كرت في " المدينة المقدسة"و .سفر الحياة األبديةويشير 
يعنييي أن يكييون  ،"ميين سييفر الحييياة يحييذف هللا نصيييبه" :(18)فييي اآلييية  يحيسييوع المسيي قييول    

يزييد هللا " :(12)فيي اآليية  وهذا المعنى هيو نفيس معنيى قوليه ،"الحياة األبدية مقطوع من شركة"

ولكين إن " :ذلك كما كتب بولس الرسول إلى أهل غالطية ؛"المكتوبة في هذا الكتاب عليه اللعنات
ي. كميا سيبق فقلنيا أناثيمياك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن بشرناكم نحن أو مال  اأقيول اآلن أيض 

منقولة إلى العربية " أناثيما"كلمة (. 8و 2:1غال " )أناثيماإن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن 

عية واق "اللعنيات"وهذه . "ملعون"بالعربية معناها ، و"ἀνάθεμα"باللفظ اليوناني للكلمة اليونانية 
ين  يعبثيون باإل ن  يبشرون بإنجيل آخر، وعلى كيل م  يميان غيير اليذي تسيلمته من الكنيسة على كل م 

حيذر مينهم يسيوع المسييح وهؤالء مينهم مين ييأتي عليى الكنيسية مين خارجهيا، واليذين  .من البداية

ولكينهم مين داخيل ذئياب  الحميالناليذين ييأتونكم بثيياب  الكذبيةاحترزوا من األنبياء " :بقوله ،نفسه

http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/search/cross_reference.asp?yoyo=55003016&soso=7
http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/search/cross_reference.asp?yoyo=55003016&soso=9
http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/search/cross_reference.asp?yoyo=40007015&soso=4
http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/search/cross_reference.asp?yoyo=40007015&soso=8
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الرسول  ومنهم من يأتون على الكنيسة من داخلها، والذين حذر منهم بولس .(15:4مت " )خاطفة

روا ألنفسيكم ولجميييع الرعيية التيي أقيامكم اليروح القيدس فيهييا ذحيا" :بقوليه ،قسيوس كنيسية أفسيس

 خاطفةألني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب . اقفة لترعوا كنيسة هللا التي اقتناها بدمهأس
" بيأمور ملتويية ليجيذبوا التالمييذ وراءهيمومنكم أنتم سيقوم رجيال يتكلميون . ال تشفق على الرعية

لمسكونية كانت تختم أعمالها ومقرراتها بالتوصية بعدم زيادة المجامع اكما أن (. 30-22:20أع )

ن  يفعل ذليك يكيون» :ف شيء منها، ثم ت ضيف عبارةذأو ح  بمعنيى ،«(أناثيميا) ἀνάθεμα وأي م 
ن  يفعل ذلك يكون ملعون  » ن  ي»أو  «اوأي م   .«من شركة الكنيسة افعل ذلك يكون مقطوع  وأي م 
 

تَعَالَ أَيُّهَا الرَّبُّ  ،آمِينَ . أَنَا آتِي سَرِيعًا ،نَعَمْ : يَقُولُ الشَّاهِدُ بِهذَا -21

 .يَسُوعُ 

 .نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ مَعَ جَمِيعِكُمْ  -21
 

نفسه شارة إلى في إ ،(20)اآلية نا في يقول ه ،"أنا أشهد" :(12)في اآلية يسوع بعد أن قال     

ا صحة ب "الشاهد األمين الصادق"هو  (14:3رؤ )كما ذ كر في  ألنه ،"بهذا الشاهد يقول" :أيض 

 إلى يوحنا في ى هللا بهع الوقت في التشكيك بما أوحييضت ال يجبلذا ، سفر الرؤيا وكل ما جاء فيه
، أما "اها أنا آتي سريع  " :يسوع المسيح قال (12و4:22 رؤ)وفي ( 11:3 رؤ)في . سفرال هذا

كما أن قوله  .اه سابق  لاقعلى ما  هنا وهذا تأكيد منه ،"اأنا آتي سريع  " :قولفي (20)اآلية هنا في 

 .السابق والنهائي عن مجيئه الثانيخطار اإلهو هذا 
 اآلية  هذه في ".عتعال أيها الرب يسو ،آمين. اأنا آتي سريع  نعم، " :يسوع يقول (20)اآلية في     

 عربية للكلمة اليونانيةال إلى اللغة هي ترجمة" نعم"كلمة . "آمين"و" نعم" :هما الكلمتانتوجد 

"ναί"، في النص اليونانيوردت  "آمين"وكلمة  .التي وردت في النص اليوناني "ἀμήν" ،

قلت إلى كما نإلى العربية بحرف عربي، نقلت  وقد" אמן"وهذه الكلمة عبرية األصل وهي 

 تحمالن نفس المعنى وهو ، وهما(4:1رؤ )ذ ك رتا في  الكلمتان وهاتان. ة بحرف يونانياليوناني

 "אמן" التعبير العبريو "ναί" التعبير اليونانيه جمعب المسيح وكما قيل هناك إن يسوع ،"حق ا"

فقول . سفر الرؤيادق على ما جاء في اأنه ي ص نييا كانوا أم أمملجميع أبناء الكنيسة يهود   يؤكد
ا"يعني  ،"اأنا آتي سريع   ،نعم" :األول المسيح يسوع ا" بمعنى ،"حق ا، أنا آتي سريع   أنا آتي سريع 

ها أنا " (4)اآلية  له فيما قا للتأكيد منه على نهائي إخطاركما أن قوله هذا  ."وال محالة بال شك

ها أنا آتي " (12)اآلية  فيله ما قا علىو ،"نبوة هذا الكتاب أقوال طوبى لمن يحفظ .اع  يآتي سر
وقوله  .مجيئه للدينونة والذي يشير إلى ،"ا وأجرتي معي ألجازي كل واحد كما يكون عملهسريع  

لطلبة الموجة استجابته ل للتأكيد منه على نهائي إخطار ، هو"تعال أيها الرب يسوع ،آمين" :الثاني
 :والروح والعروس يقوالن( "14)في اآلية فيها  العامل تتكلم بالروح القدس التي الكنيسةمن  له

 ."تعال أيها الرب يسوع"، والتي تعني "تعال  

 "جميعكم يسوع المسيح مع نانعمة رب"، وعبارة (20اآلية " )أيها الرب يسوع ،تعال"عبارة     
النص لم ت ذكر في  (21) اآلية نهاية المذكورة في الترجمة العربية في" آمين" كلمة ،(21اآلية )

 :الرسول في رسالتة إلى أهل كورنثوس، بقوله بولسذ كرتا عند  هاتان العبارتان ،اليوناني

 هي" ثا اماران" لفظة(. 23و22:11 كو1" )آمين. نعمة الرب يسوع المسيح معكم. ثا اماران"

 ،"μαρανα θα" حروف يونانيةالتكتب بو ،"מרנא תא"تكتب بالعبرية  آرمية األصل لفظة

نعمة  .أيها الرب تعال" معناه (23و22:11 كو1)في  بولسفقول  ."يها الرب تعالأ"معناها 

 أي األخروي ر عن الرجاء األخيري،هذه الصالة كانت ت عب  . "آمين. الرب يسوع المسيح معكم

http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/search/cross_reference.asp?yoyo=40007015&soso=14
http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/search/cross_reference.asp?yoyo=40007015&soso=14
http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/search/cross_reference.asp?yoyo=44020029&soso=11


- 213 - 

 

يسوع  نانعمة رب" هذه بالبركةب .في المجيء الثاني للمسيح ،"εσχατολογική"وباليونانية 

رسالته األولى إلى  بولس الرسول ي ختم بها كما ،ي ختم سفر الرؤيا (21اآلية )" جميعكم المسيح مع

 .(23:11 كو1) "آمين. جميعكم يسوع المسيح مع ربنانعمة " ،أهل كورنثوس
إن كان أحد ال يحب الرب يسوع " (23و22:11كو1)في  الصالة التي ذكرها بولس الرسول    

 (21و20)تين اآلي المذكورة فيو ،"آمين. وع المسيح معكممة الرب يسنع ثا اماران. أناثيما فليكن

أقدم صالة  هي الصالة ذهه ".جميعكم يسوع المسيح مع نانعمة رب. تعال أيها الرب يسوع"
قرأ في وكانت ت   ،مسيحية بقيت لدينا من كنيسة فلسطين العبرية في القرون المسيحية األولى

وإن كان أحد ال يقبل هذا  (.ملعون) يكن أناثيماإن كان أحد ال يحب يسوع فل» :هكذا الكنيسة

عطى وبعد ذلك ت   ،«(ثا اماران)أيها الرب تعال » :تقال الطلبة ثم ،«خرج خارج الكنيسةاإليمان ي  
في  يوموهذا الترتيب نفسه نجده ال. «آمين. نعمة الرب يسوع المسيح معكم» :، بالقولالبركة

وقداس الرسول مرقص  رسول يعقوب أخو الرب،قداس ال) ة األرثوذكسيةاإللهي اتالقداس

ة كلمة ءفبعد قرا ،(يوحنا الذهبي الفموقداس القديس  ،القديس باسيليوس الكبير اإلنجيلي، وقداس
ال أحد من . يا جميع الموعوظين اخرجوا»: يقول الشماس ي،اإلنجيل المقطع أي ،الرب

أي الموعوظين وغير  ،دينعم  ير الم  ج خارج الكنيسة غر  وي خ   ،«الموعوظين بل جميع المؤمنين
نعمة ربنا يسوع المسيح لتكن مع » :قائال   ،بارك األسقف الشعبي  ثم  .وت غلق األبواب المؤمنين،

أي الكالم  ،األنافوراصالة  أتبد بعد ذلك. «ومع روحك»: ، ويجيبه جوق المرتلين«جميعكم

يطلب حلول الروح والشكر، الجوهري، ويردد األسقف كلمات الرب يسوع عند تأسيسه سر 
على كذلك و ،على المائدة المقدسة انالموضوع نبيذالخبز وال غير الدموية، القدس على القرابين

. المؤمنين حتى يستطيعوا وهم األرضيين أن يتناولوا اإللهيات، جسد ودم يسوع المسيح األقدسين

ن الكنيسة في ملئها اإللهي في الكنيسة، بل هو السر ال اليس سر  ( المناولة) "سر الشكر"ـف ذي ي كو 
ر سر دب  ألن الروح م   ؛تفوق ضعفات المسيحيين وخطاياهم للروح، بطريقةٍ  واإلنساني كمجالٍ 

 .ظهر من خاللهما اليوم األخير الحاضر منذ اآلني موت المسيح وقيامته في آن، وي  يحي   ،الشكر

 ".شركة القديسين"ا في قق نهائي   مجيء الملكوت السري الذي سيتح ، هو"سر الشكر"كما أن 
، عند بولس الرسول جدتو في كل زمان نويجب أن يعيشها المسيحي هذه الحالة األخروية التي    

. الوقت منذ اآلن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم :خوةفأقول هذا أيها اإل" :بقوله

والذين . يشترون كأنهم ال يملكونوالذين يبكون والذين يفرحون كأنهم ال يفرحون والذين 
وقد قال (. 31-28:4كو 1) "ألن هيئة هذا العالم تزول. يستعملون هذا العالم كأنهم ال يستعملونه

 ؛هتمامات دنيويةايرى سوى الملكوت وأن الوقت اآلن ليس وقت  لم يكن بولس الرسول هذا ألنه

ا ، لذا يقولتٍ ألن المسيح آ هذه أخالقيات بولس  .(32:4كو 1) "هم فأريد أن تكونوا بال" :أيض 
 المسيحية كانت في الكنيسة في القرونو قريب، ءالوقت قصير والمجي ،المسيحية األخروية

القرون الثالثة األولى رأى المسيحيون األوائل أن النهاية قريبة على  في ألنه. الثالثة األولى

يدين له إليهم وضطهاد الموج  اال ا ليخلصهم منوكانوا يطلبون حضور المسيح سريع   ،األبواب
لذلك لم تكن الكنيسة، األساقفة والكهنة والشعب، تخاف من الحضور الثاني للمسيح . مضطهديهم

هذه األخالقيات المسيحية و. نتظار دائم له متأهبة وغير متراخيةابل كانت تطلبه وهي في حالة 

نتظار لحضور افي حالة  الذين ناألخروية يجب أن تكون أخالقيات المسيحيين الحقيقيين اآل
لذا يجب أال يقال، كما . ضعون ملكوت هللا في البداية وكل شيء آخر يأتي فيما بعد، واالمسيح

ألن  ؛ن ما يقوله بولس الرسول كان يصلح أن يطبق في أيامه فقط وليس اآلنإيقول البعض، 

 .هذا ألنه كان يرى الملكوت فقط بولس الرسول قال
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في  (ميالنو)ميالن  مرسوم الكبير بعد أن أصدر اإلمبراطور قسطنطين ،قرن الرابعمن الأما     

 تحت حماية اإلمبراطور الكنيسة الرسمية، و ضعت المسيحية ديانة الدولة م بإعالن313عام 

، ا لمراكز في الدولةأشخاص غير مؤمنين طلب   يهاانضم إلف الموجه إليها، ضطهاداالتوقف و
رواتب  م منالدولة كل متطلباته لهم تن  أم  ، وتبار ومكانة في القصرعا لإلكليروس أصبحو

ى يومنا هذا، تالتراخي وأصبح الكثيرون، ح هاأصاب، والكنيسة حياة الطمأنينة تعاشف. ومعاشات

المسيح  يسوع يريد إتيان أحد كما أنه لم يعد. المسيح يسوع ضطهاد من أجلالموت أو اال نيخافو
األمر الذي لم  .ا من أن يفقدوا ما لديهم من أموال أو مكانة أو أوالدخوف   ،نيبسرعة في مجيئه الثا

إعالن إيمانهم الذين كانوا ال يخافون  مؤمنوها، يكن في الكنيسة قبل القرن الرابع ولم يكن يأبه له

هل نحن نعي ما نردده في  :هو ،نحن المسيحيون اليوم ؤل المطروح علينااستالو .المسيح يسوعب
توقع دائم للمجيء الثاني وهل نحن نعيش في حالة  ؟"ملكوتك ليأت  "قت في الصالة الربانية كل و

ألن الرهبان  ؛الكنيسة عند كثيرين خارج األديرةفي  هذه األخروية لم تعد موجودة   للمسيح؟

يشغلهم  والنيوية، هتمامات الدنتظار دائم للمجيء الثاني متخلين عن كل االايعيشون في حالة 
 ؛حقيقي يجب أن يكون على هذا الحالالمسيحي الو. كتمال ملكوت هللا على األرضاتوقع  سوى

بل هم مثل باقي المسيحيين وليسوا مختلفين عنهم، إنهم المثال الحي  ستثناء  األن الرهبان ليسوا 
أموال ومكانة وأوالد، وعليه أن يعمل في العالم من أجل  له من حق كل مسيحي أن يكون. الدائم

لكن مهما فعل فعليه أن يسهر  ،اأو إجتماعي    اأو أدبي    اإن كان مادي    الحياتي، حسن من مستواهن ي  أ

في كل مرة يتلو فيها الصالة الربانية بقوله  ألن ؛على نفسه في حال توقع دائم لحضور الرب
 .والذي بإتيانه نفقد كل شيء لدينا ،هو يطلب حضور الرب" ملكوتك يأت  ل"

هوذا " :بقول يوحنا (1:4رؤ )رؤيا هو سفر إعالن إتيان يسوع المسيح، ألنه يبدأ في سفر ال    

 الروح والعروس يقوالن" :بالقول (14) اآلية في وي ختم في األصحاح األخير ."يأتي مع السحاب
 :يسمع فليقل ن  م  و" :أبنائها العامل في تتكلم بالروح القدس التي الكنيسةبطلب ثم  ،"تعال   (:ليسوع)

 ،أي العروس ،لهذا الكنيسة ".اأنا آتي سريع   ،نعم: "، بقوله(21) اآليةوباستجابة يسوع في . "تعال  

صالة التي يهتف بها النها تلك إ ؛مع مؤمنيها التي تتكلم بالروح القدس ال تعرف إال صالة واحدة
 :ومعها الكنيسة في الروح الذي

 "أيها الرب يسوع تعال  . نعم"




