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  ِدَراَساٌت إنجيليةِدَراَساٌت إنجيلية
  

  

٤٤  
  

  

ُة الَمسيحي ة ُة الَمسيحي ةصوفي    صوفي 
  

  ا'نجيل بحسب يوحنا* 
  فر الرؤياوفي سِ * 

  



  ِدَراَساٌت إنجيليةِدَراَساٌت إنجيلية
  
  

  مصادُر الَوحي ا'نجيلي

  
٤  
  

ُة الَمسيحي ة   صوفي 
  

  فر الرؤياسِ ـ  ٢
  

*  
  

الحّدادُيوسف دّرة  ستاذا  
 

* 
 

  َمنشوَرات الَمكَتبة الُبولِسّية
  



 



  
  

  الكتاب الثاني
  
  

 ������ �� 	
���� ��  
  

  أو
  

  رؤيا يوحنا الرسول 
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  توطَئة
  

����� ����� �� ������ 	����  
  
  

  .العظمىالمسيحية  نبؤةالسفر الرؤيا ھو   
  

  .الرمزية الكبرى الملحمة المسيحيةوھو   
  

  .مصير المسيحية في مصير البشرية: تفصيل �خطر موضوع يخطر ببال اب فالكت  
  

فالس5ماء وا�رض والجح5يم : بأس(لوب ملحم(ي رم(زي معج(ز وجاء الموض5وع الخطي5ر   
  .مسرح الكون والتاريختتصارع على 

  
في  ))دانته  ((والذين تأثروا بأسلوبه مثل طينة عباقرة الم3حم العالمية، فكان كاتبھا من   

وأقرب الناس إلى عبقرية يوحنا ). الفردوس المفقود  (في  ))َميْلتْن  ((، ومثل )الكوميديا ا'لھية ( 
  .في مآسيه الصاخبة ))شكسبير  ((كان 

  
  .في سلوكھا عبر ا�جيال في البشرية، ورعاية F تعالى لھارسالة إلى الكنيسة والرؤيا   

  
  .العھد القديم التي تتحقق فيھا نبؤاتفي قراءة مسيحية لشھادة للمسيح، وھي   

  
ا�وائل فا�واخر ع5ن معن5ى اض5طھاد المس5يحية، دي5ن F ف5ي الجواب للمسيحيين وھي   

  .العالم



  ـ ٨ـ 
  

  .تأخر رجوع المسيح الموعودوھي الفتوى في معنى   
  

  .وسط الشقاءحماية المسيح لكنيسته، وھي حكمة في معنى   
  

  .سماءص3ة أھل الوھي تعليم أھل ا�رض   
  

  .في مصير البشرية وسّرھاسّر المسيحية ومصيرھا، العظيمة تكشف  ))الرؤيا  ((فھذه   
  

، لكنيسته، في سيطرته  ))ملك الملوك ورب ا�رباب  ((حكم المسيح، وھي تكشف أيضاً   
  .على البشرية والكونالعميقة 

  
  المسيحية العظمى نبؤةالھي   

  
  .لكبرىالمصيرية االملحمة المسيحية كما ھي   



  

  َتمِھيد
  
  

  في تاريخ النبوة، وفي مذاھب التفسير  ))الرؤيا  ((
  

إن أسلوب الرؤيا، في تاريخ النبوة، بدأ قبل عھد السيد المسيح بمئتي سنة، برؤيا داني5ال   
  .النبوية، وانتھى برؤيا يوحنا النبوية في ختام القرن ا�ول المسيحي

  
ت5اريخ النب5وة عن5د بن5ي إس5رائيل، وف5ي ا�دب  ف5يالمرحل(ة اخي(رة فكان أسلوب الرؤيا   

فكأن55ه ك55ان تعبي55راً ع55ن الش55عور ال55ديني . الموع55ود ))اب55ن البش55ر  ((وك55ان مح55وره . ال55ديني عن55دھم
  .بحضور عھد المسيح القريب

  

*  
  

 ًBالرؤيا في تاريخ النبوة: أو  
  

قي(ال أب(ا حزفك5ان . تمتد جذور ا�سلوب الرائ5ي إل5ى حزقي5ال النب5ي، ف5ي جP5ء باب5لـ  ١  
 ((اء ـھم، حت5ى ج5نب5ؤاتف5ي بع5ض ذي اقتدى به بع5ض ا�نبي5اء مث5ل زكري5ا ويوئي5ل، ـال, اسلوب
  .فيه رؤيا نبؤةوصارت الاستق3له البياني؛ في عھد اRضطھاد السوري فأكسبه  ))دانيال 

  
مش النب5وة، حت5ى قض5ى الروم5ان عل5ى الدول5ة اثم ازدھر الفن وشاع بين اليھود، على ھ  
وكان ص5وت النب5وة ق5د . فزال فّن الرؤيا مع آمالھم. ١٣٥سنة والمدينة المقدسة والھيكل،  وا�مة

  .اختفى بظھور السيد المسيح
  

  .ـ وما بين النبوة والرؤيا فوارق ٢  
  

وقد يكتبھ5ا بنفس5ه، أو ي5دّونھا تPمي5ذه م5ن بع5ده . فالنبي رسول مسؤول عن تأدية رسالته  
  .للذكرى والعبرة



  ـ ١٠ـ 
  

الرائ5ي عن5دھم فھ5و يس5طر الت5اريخ كم5ا يحل5م ب5ه، وق5د يكت5ب الت5اريخ نفس5ه بأس5لوب  أّما  
  .النبوة

  
   Rفيما ندرالنبوة دعوة �ھل زمانھا، و ّRالغيبية نبؤةالفتكون . تنظر إلى المستقبل إ.  

  
عل5ى ض5وء تصوير للمس(تقبل ؛ أو نبؤةبشكل تصوير للماضي بينما الرؤيا عندھم فكلّھا   
  .الماضي

  
  .عالم النبوة واقعي؛ بينما عالم الرؤيا فھو خياليف  

  
بينما الرؤيا ھي كشف النبوة وحي وتنزيل بين النبوة والرؤيا عندھم أن والفارق اكبر   

  .رمزي مبني على رموز حسية أو خيالية
  

  .في رؤيا نبؤةفوحده سفر دانيال جاء   
  

*  
  

  رؤيا يوحنا في تاريخ النبوة : ثانياً 
  

. ف55ي أس55لوب رؤي55ا نب55ؤةفس55فره . النب((وة والرؤي((ان55ا جم55ع ف55ي ِس55ْفره م55ا ب55ين ن يوحإـ  ١  
 ٩و ٦:  ٢٢؛ ١٨:  ١١؛ ٧:  ١٠؛ ٣:  ١(  ))نبّي55اً  ((، وص55احبه  )) نب((ؤة ((والس55فر يس55ّمي نفس55ه 

  .في أول كلمة منه، عنواناً للكتاب كله ))رؤيا  ((؛ بعد أن وصفه ) ١٠و
  

العھد القديم 'ظھار تحقيقھا  نبؤاتعلى تفسير مبنية دعوة مسيحية،  ھوموضوعھا ـ  ٢  
ف5إن الش5ھادة للمس5يح  ((: كسائر أسفار العھ5د الجدي5د شھادة للمسيح فھي . في المسيح والمسيحية

  ). ١٠:  ١٩(  ))ھي روح النبوة 
  

ف5ي اRض5طھاد ا�ول ج(واب لمش(اكل المس(يحيين ومس(ائلھم وھذه النبوة المسيحية ھ5ي   
فالسفر جواب لواقع الحال، ورمز للم5آل ف5ي . رون، ثم على عھد دوميتيانسوالثاني، على أيام ني

  .اRستقبال
  

  ورؤيا وشھادة معاً  نبؤةفھو رسالة و  
  

فھي تصوير في تفسير لخطاب السيد المسيح في مصير . ان رؤيا يوحنا لھا مصادرـ  ٣  
  ابن ((وكما اقتبس السيد المسيح لقبه . ملكوت السماوات



  ـ ١١ـ 
  

من دانيال، اس5تخدم أيض5اً رؤي5اه لتص5وير مص5ير المس5يحية ف5ي البش5رية؛ ونلم5س عل5ى  )) البشر
  ). ١١ـ  ٤( الدوام تعابير حزقيال في الرؤيا ا�ولى 

  
  . ويقول بعضھم بمصادر وثائقية. تلك ھي مصادر يوحنا البيانية المباشرة  

  
ف55ي جيل55ه، بأس55اليبه  لك55ن R ُينك55ر أن يوحن55ا، كات55ب الرؤي55ا، ق55د اس55تخدم الف55ن المش55ھور  

الش55رقية أو الھلنس55تية، حي55ث ائتلف55ت م55ع  ))الميثولوجي55ا  ((م55ن قبل((ه وعبارات55ه، م55ع م55ا عب55ر إليھ55ا 
  .التوحيد

  
من آيات الكتاب، قد فسيفساء جميلة  هوسفر. للكتاب واHنجيللكنه مدين في موضوعه   

  .ء أنفسھمبلغة انبيافيوحنا يكتب . R تخلو آية منه من مثيلتھا في الكتاب
  

ل555ذلك ت555وھم بعض555ھم أن الرؤي555ا يھودي555ة، R مس555يحية؛ أو يھودي555ة حّرفھ555ا بعض555ھم إل555ى   
  .مسيحية

  
بسداھا ولحمتھا، وإن كان كاتبھا قد استعان برؤى يھودية وبكت5اب الرؤيا مسيحية، لكن   

  .رؤيا الحمل، ابن البشرإنھا . العھد القديم
  

  .رؤياظاھرتان في سفر الإن النظم والتنظيم ـ  ٤  
  

. الشعر المرس(لكما R يشك أحد أنھا من باب أسلوب الرؤيا الرمزي؛ فP أحد يشك في   
  .منھا إلى الشعر المرسلالشعر المنظوم، لكن بعضھم يرى أنھا أقرب إلى 

  
  .ھو ظاھرتھا الكبرىوالفن الملحمي   

  
  إنما الخ3ف في وحدة سفر الرؤياـ  ٥  

  
  .وحدة الفنيةنمّيز بين الوحدة الموضوعية، وال  

  
في سفر الرؤيا؛ وھي قائمة عل5ى وح5دة الوحدة الفنية ن أكبر العلماء وأكثرھم يؤكدون إ  

  .ا'نشاء ووحدة ا�سلوب
  

فيرى بعضھم في السفر كل5ه تك5راراً . وحدة موضوعيةلكن بعض الظواھر R تدل على   
)  ٨ـ  ٢:  ٧( ك عل5ى جب5اھھم المPيختمھم فإن المائة وا�ربعة وأربعين ألفاً الذين . R مبّرر له

  ھم العدد نفسه يحملون على جباھھميقابل



  ـ ١٢ـ 
  

 I مطابق5ة ) ١٦(وس5باعّي الجام5ات )  ٩ـ  ٨( وما ب5ين ُس5باعّي ا�ب5واق ).  ٥ـ  ١:  ١٤( اسم
 ١٣( بمعني5ين مختلف5ين كذلك فإن للوحش ذي الرؤوس السبعة، والقرون العشرة وصفين . كاملة

).  ٥:  ٢٢ـ  ٩:  ٢١ثم  ٨ـ  ١:  ٢١( �ورشليم العتيدة وصفان كما ).  ٨ـ  ٣:  ١٧=  ٨ـ  ١: 
وأش5خاص يظھ5رون أش5ياء وھن5اك ).  ٣ـ  ٢:  ١٨ث5م  ٨:  ١٤( م5رتين  ))باب5ل  ((س5قوط ويعلن 

 ١٣ف ( يمّثل ا'مبراطورية الرومانية فالوحش ) :  ٤ـ  ٣:  ١٧( مرة ثانية كأنما للمرة ا�ولى 
  ). ١٧ف ( ه كأنه عاد حياً ثم نيرون نفس) 
  

أو رؤي5ين، ُجمع5ا ھذا ما حمل بعضھم ـ ونحن منھم ـ على اعتبار كتاب الرؤيا س5فرين،   
ُص5ّدرا بس5فر الرس5ائل، تق5ديماً لكن5ائس آس5يا وعن5د الجم5ع : معاً ف5ي كت5اب واح5د، لوح5دة الكات5ب 

الرؤي((ا اول((ى  .وتك55ون التك55رارات دل55يPً عل55ى ذل55ك. الص55غرى، حي55ث وض55عت ا�س55فار الثPث55ة
والرؤيا ھو تھيئة للرؤيا الثانية على سبيل التضمين، ) ١٠(لكن الفصل )  ١١ـ  ٤ف ( تاريخية 

وعند الجمع أيضاُ . الدھرثم في العالم مدى الثانية رمزية لمصير الكنيسة في الدولة الرومانية، 
ا الثاني5ة ـاتم5ة الرؤي5إل5ى خ)  ١٠:  ١٩ـ  ١٠:  ١٧ف ( ُجمعت خاتم5ة الرؤي5ا ا�ول5ى التاريخي5ة 

)  ١٠ـ  ١:  ١٩ (الظف5ر اتمة التاريخي5ة تنتھ5ي بنش5يد ـالخ5) :  ١٥:  ٢٠ـ  ١١:  ١٩( الرمزي5ة 
؛ كذلك فإن الخاتمة التاريخّية تنتھي بقيام ) ١٥ـ  ١١:  ٢٠( والخاتمة الرمزية تنتھي بيوم الدين 
ة تنتھ55ي بقي55ام أورش55ليم والخاتم55ة الرمزّي55)  ٢٧ـ  ٩:  ٢١( أورش55ليم المس55يحية عل55ى ا�رض 

  ). ٨ـ  ٦:  ٢١( السماوية في السماء 
  

  : ـ أما الظاھرة الكبرى فھي في التأليف  ٦  
  

حلق5ة الرس5ائل، ث5م حلق5ة : كل حلقة من سبعة مش5اھد سبع حلقات، يقسم الكتاب كله إلى   
ـ  ١٧( اب5ل ثم حلقة ا�بواق ثم حلقة الجامات ث5م حلق5ة اbي5ات، ث5م حلق5ة منش5دي س5قوط ب ا�ختام

ث5م ف5ي )  ٢٧ـ  ٩:  ٢١( ثم حلقة مشاھد عرس الحمل السبعة ف5ي أورش5ليم ا�رض5ية )  ٩:  ١٩
  ). ٥ـ  ١:  ٢٢مع  ٨ـ  ١:  ٢١( أورشليم السماوية 

  
  مقسوماً إلى ث3ثة أسفار مجموعةفيكون كتاب الرؤيا   

  
  ).  ٢٢:  ٣ـ  ٤:  ١( سفر الرسائل السبع، مع الرؤيا التحضيرية   



  ـ ١٣ـ 
  

) :  ٥ـ  ٤( م5ن ثP5ث حلق5ات س5باعية، م5ع الرؤي5ا التحض5يرية ثم سفر الرؤي(ا اول(ى،   
، وفيھ5ا ) ١٩:  ١١ـ  ٧:  ٨( ؛ ث5م حلق5ة ا�ب5واق الس5باعية ) ٦:  ٨ـ  ٦( السباعية  ا�ختامحلقة 

استطراد على سبيل التضمين لتھيئة سفر الرؤيا الثاني؛ ث5م حلق5ة مش5اھد ع5رس الحم5ل الس5باعية 
  ). ٢٧ـ  ٩:  ٢١( ي أورشليم المسيحية ا�رضية ف

  
م5ن ثP5ث حلق5ات ُس5باعية أخ5رى ـ م5ع الرؤي5ا التحض5يرية الت5ي سفر الرؤيا الثانية، ثم   

، ث5م حلق5ة الجام5ات ) ٤:  ١٥ـ  ١:  ١٢( حلق5ة اbي5ات الس5بع ) :  ١٠ف ( ُض5ّمنت ف5ي ا�ول5ى 
ل الس5باعية، ف5ي أورش5ليم المس5يحية ثم حلقة مشاھد ع5رس الحم5)  ٢١:  ١٦ـ  ٥:  ١٥( السبعة 

  ). ٥ـ  ١:  ٢٢مع  ٨ـ  ١:  ٢١( السماوية 
  

تجم(ع خ(واتيم م5ع الخاتم5ة العام5ة الت5ي )  ٣ـ  ١:  ١( الجمع كانت الفاتحة العامة وعند   
  ). ٢١ـ  ٦:  ٢٢( اسفار الث3ثة 

  
رة ف5ي كالقص5ص المش5ھوخيالي(ة فھ5ي ليس5ت رؤي5ا . ظاھرة من ذاتھاواقعية الرؤيا ـ  ٧  

رؤي(ا إنم5ا ھ5ي . ابت5دعھا الخي5ال المص5ّور بعبقري5ة كب5رىمحض فّنية اbداب العالمية؛ وR رؤيا 
ات العھ5د الق5ديم، مجّس5مًة ؤا اكتن5ز ف5ي ذاكرت5ه وخيال5ه م5ن نب5حدثت ليوحنا، مس5تخدمة م5واقعية 

 ((ا ـبأنھ5 ))رؤي(اه  ((ل5ذلك وص5ف . اعده ال5وحي عل5ى فھمھ5اـبصور حسية، رآھا ولم يؤلفھ5ا؛ وس5
العھ5د الق5ديم ف5ي  نب5ؤاتوھ5ي اس5تجماع وتجمي5ع ل.  ))رؤي(ا  ((بأس(لوب  )) نبؤة ((نھا إأي  )) نبؤة

فظلت رواسبھا حية في ذھن5ه وخيال5ه، قب5ل س5وقه مع مدرسته في أفسس، المسيح، طالما بحثھا 
ن وR ش5ك أن5ه عن5د الت5دوي. إلى منفاه، حيث ھ5بط علي5ه ال5وحي، وق5د تھّي5أ ل5ه م5ن حي5ث R ي5دري
 جامع(ةف5ي أفس5س، وھ5ي  جرى فيھا شيء من البيان والتبيين، قام به كاتبه أو كتبته من مدرسته

ورثت تراث(ه فمدرسته ھذه ھي التي . �ھل الكتاب والھلّينيين ا�سيويين، خلّفھا له بولس وأبولّس
  .في ا'نجيل والرؤيا والرسالة، ونقلته إلى الكنيسة الجامعة

  
  .بنية على وحدة ا'نشاء والتأليفموحدة فنية فر الرؤيا وھكذا نقدر أن نعتبر س  



  ـ ١٤ـ 
  

  .سبعة مشاھدكل فصل منھا من ملحمة من سبعة فصول، فيكون الكتاب كله   
  

سفر الرسائل السبع، ثم سفر : ث3ثة أسفار مجموعة ونقدر أيضاً أن تعتبر كتاب الرؤيا   
التحض5ير ف5ي : ملحمة م(ن ث3ث(ة فص(ول منھما وكل رؤيا . الرؤيا ا�ولى، ثم سفر الرؤيا الثانية

  .عالم الغيب ثم التحقيق على ا�رض ثم الخاتمة في عرس الحمل ا�رضي أو السماوي
  

  .معجزة اBفتنان في اHعجاز البياني الملحميوفي كP الحالين، تكون رؤيا يوحنا   
  

  .ملحمة المسيحية الكبرىإنھا جميعاً   
  

*  
  

  )١(ب التفسيرالرؤيا في مذاھ: ثالثاً 

  

R  نبؤة، وال )) نبؤة ((فھي .  ))الرؤيا  ((لقد اختلف علماء الكتاب، قديماً وحديثاً في تفسير   
  . ُتعلم جيداً إRّ من بعد تحقيقھا

  
  : عشرين تفسيراً  )٢(وقد استخلصنا من كتاب أحد العلماء  

  
لي55ت؛ وھ55و انتص55ار ال55ذي أخ55ذ ب55ه أكث55ر ا�ق55دمين من55ذ ھيبوالتفس((ير الف((ي : رأي أول   

  .المسيحية مدى ألف سنة
  

فبعد اRضطھاد الروماني للكنيسة، س5يطرت المس5يحية أل5ف . وكأن التاريخ مصداق ذلك  
  .سنة من ھداية قيصر رومة، قسطنطين، إلى سقوط القسطنطينية بالفتح العثماني

  
خ5ر، بحس5ب ف5ي البش5رية حت5ى الي5وم اbنھا رؤي(ا الت(اريخ الع(ام للمس(يحية إ: رأي ثاٍن   

  . )٣(متكررأو بحسب تصوير لcحداث مضطرد؛ تسلسل لcحداث 
  

  ــــــــــــــــــ
  .صدر للرؤيا نحو مئتي تفسير) ١(
)٢( André Feuillet: l'Apocalypse- Etat de la question. 

)٣( Système de la Récapitulation. 



  ـ ١٥ـ 
  

وق55د أخ55ذ ب55ه . ي أواخ55ر العھ55د الوس55يطللكنيس55ة والبش55رية ش55اع ف55ونظري55ة الت55اريخ الع55ام   
  .العPّمة الفرنسي بوسويه

  
ال55ذي ي55رى ف55ي الرؤي55ا وص55فاً للي55وم اbخ55ر ف55ي س55يرة التفس((ير اخ((روي : رأي ثال((ث   

  .وھو الذي شاع في العھد الحديث. البشرية والكنيسة
  

لكنھ5ا . R تذكر شخصاً وR ح5دثاً تاريخّي5اً فالرؤيا . التفسير الرمزي المطلق: رأي رابع   
  .تصف القوانين العامة التي تسّير ملكوت F، فكل زمان يستضيء بھا

  
وفيھ55ا بع55ض . عل55ى ظ55ن ص55احبھاللي((وم اTِخ((ر القري((ب الرؤي55ا تفس55ير : رأي خ((امس   

  .إشارات تاريخية
  

  .تأييد لهR في التاريخ العام وھو رأي آجال الكنيسة السبعة نھا رؤيا إ: رأي سادس   
  

�ح5داث الكنيس5ة من5ذ ارتف5اع المس5يح حت5ى نھاي5ة الق5رن رؤيا تاريخية ھا إن: رأي سابع   
  .  ))الرب يسوع  ((بدل عبادة  ))الرب قيصر  ((ا�ول، زمن كتابتھا؛ حيث انتشرت عبادة 

  
  .إنھا تفسير اليوم اbخر، على ضوء اليوم الحاضر، في زمن كتابتھا: رأي ثامن   

  
�ھل زمانه، وبھم �ھل كل زمان كتاب تعزية بل  إنھا ليست كتاب تاريخ،: رأي تاسع   

  !سينتصر المسيح والمسيحية: من المسيحيين 
  

  .عن اليوم اbِخر، مع إشارات إلى اليوم الحاضر نبؤةإنھا : رأي عاشر   
  

الرؤيا صورة رمزية لمصير الكنيسة في البشرية بدون تحديد زمان : رأي حادي عشر   
  .د في كل زمانوعھود، قد يستفيد منھا كل عھ

  
  .الرؤيا كتاب دعوة دينية، كان على أساس علم الكPم المسيحي: رأي ثاني عشر   

  
 ١٣:  ١١ـ  ١:  ٦( نشأة الملكوت : Bنتشار الملكوت الرؤيا وصف : رأي ثالث عشر   

  ؛) ١٨:  ١٣ـ  ١٤:  ١١( المعاكسة ؛ الحمPت الشيطانية )



  ـ ١٦ـ 
  

؛ أخيراً ) ١٥ـ  ١:  ٢٠( ؛ حكم ا�لف سنة ) ٢١:  ١٩ـ  ١:  ١٤( قضاء F على المضطھدين 
  ). ٢٢ـ  ٢١ف ( أورشليم الجديدة 

  
  .في اليوم اbِخر وفي رجعة المسيح الظافرة نبؤةإنھا : رأي رابع عشر   

  
يقص مولده، وما قبل5ه ) ١٢(فالفصل . المسيح محور التاريخرؤيا : رأي خامس عشر   

  .رؤيا العھد الجديد رؤيا العھد القديم، وما بعده
  

فألق5اب المس5يح ف5ي . إنھا تاريخ اضطھاد دوميتيانس، بأسلوب رؤيا: رأي سادس عشر   
 ((جل ـو س5ـوھ5 ٦١٦ب5ل  ٦٦٦دد اس5م ال5وحش ل5يس ـوع5. الرؤيا ھي رّد على ألق5اب دوميتي5انس

  .أي السنة السادسة عشرة من وRيته )) ١٦دوميتيانس قيصر 
  

صP55ت تاريخي55ة؛ إنم55ا ھ55ي رم55ز Rنتص55ار المس55يح ل55يس للرؤي55ا : رأي س((اب عش((ر   
  .وكنيسته، يتكرر في سPسل سباعية

  
  .بأساليب متنوعة، والموضوع واحدتاريخ الخ3ص، في  نبؤةالرؤيا : رأي ثامن عشر   

  
فلس((فة الرؤي55ا س55بعة آج55ال الكنيس55ة، ف55ي س55بعة آج55ال البش55رية فھ55ي : رأي تاس((ع عش((ر   

  .يخ المسيحية عينهفي مصيرھا، R تارتاريخ المسيحية 
  

في أسلوب العھد القديم، فھ5ي عل5ى غ5رار أس5فار  )) نبؤة ((بما أن الرؤيا : رأي عشرون   
القديم55ة، ف55ي الرؤي55ا ا�ول55ى، ص55راع المس55يحية م55ع اليھودي55ة؛ وف55ي الرؤي55ا الثاني55ة ص55راع  نب55ؤةال

في الرؤيا ا�ولى ھي  وھذا الرأي يستھوينا؛ فإن المدينة الملعونة. المسيحية مع الوثنية الرومانية
بابل  ((رومة الوثنية، ؛ وفي الرؤيا الثانية ھي ) ٨:  ١١(  ))حيث ربھم أيضاً ُصلب  ((أورشليم 
  . ))العظيمة 

  

*  
  

  : )١(وقد رّد بعضھم تلك التفاسير إلى سبعة  
  

  .الذي اعتمده ا�قدمونـ التفسير الفي   
  

  ــــــــــــــــــ
)١( cf. l'Ami du Clergé 1961, pp. 257- 272.  



  ـ ١٧ـ 
  

مدين5ة F ( في تكرار العھود برموز مختلفة، بقيادة أغس5طين العظ5يم البياني،  ـ التفسير  
  ). ١٧ف  ٢٠ك 
  

للكنيسة في البشرية الذي شاع في أواخر العھد الوسيط، وق5د أخ5ذ ـ تفسير التاريخ العام   
  .به المفكر الفرنسي الكبير بوسويه

  
  . الذي يرى في الرؤيا وصفاً لليوم اbِخر من سيرة الكنيسة والبشريةخروي ـ التفسير ا

  .وھو الذي شاع في العھد الحديث
  

وقد شاع . وR من معجزة غيبية نبؤةفليس في الرؤيا من . ـ تفسير المقارنة بين اديان  
  .ھذا المذھب في القرن التاسع عشر

  
وھذا المذھب ُيظھر . مطلع القرن العشرين الذي شاع فيـ التفسير بالمصادر المختلفة،   

  .ما اختلف وما ائتلف في سفر الرؤيا الموّحد
  

  .وھو يرمز إلى المصيرـ التفسير بالتاريخ للمؤلف،   
  

*  
  

  :ث3ث مدارس ونقدر أن نرد جميع التفاسير إلى   
  

د الذي يرّد الرؤيا إلى وصف اليوم الحاضر من اRضطھامدرسة التفسير التاريخي ) ١  
  ).أو ا'سرائيلي ـ الروماني ( الروماني 

  
فليس . الذي ُيرجع الرؤيا إلى وصف اليوم اbخر وأھوالهمدرسة التفسير اخروي ) ٢  

  .فيھا من تاريخ سوى رموز
  

في الرؤيا وصفاً للي5وم اbخ5ر عل5ى ض5وء الي5وم الذي يرى مدرسة المذھب الرمزي ) ٣  
ج55امع للتفس55ير الت55اريخي والتفس55ير ا�خ55روي  وھ55و م55ذھب. الحاض55ر، الغ55ارق ف55ي اRض55طھاد

  .كPھما
  

في ا�خذ بمبادئ المدارس الثPث جميعاً؛ فإن ا�سلوب عين5ه ونحن نرى التفسير الحق   
  .يتحمل ذلك وقد يقتضيه

  
تص5ف اض5طھاد الكنيس5ة ا�ول عل5ى عھ5د )  ١١ـ  ٤ف ( الرؤيا اول(ى ففي عرفنا إن   

اBض(طھاد الروم(اني، للمسيحية ھو الذي توّس5ل اد اليھودي اBضطھالطاغية نيرون ـ وقد يكون 
  والرؤيا. بواسطة زوجة نيرون اليھودية



  ـ ١٨ـ 
  

تصف اRضطھاد الروماني الثاني، وتأخذ منه رمزاً Rنتصار المسيحية )  ١٦ـ  ١٢ف ( الثانية 
  .في استشھادھا عبر ا�جيال

  
رة المسيحية مدى أل5ف س5نة، م5ن عن سيطكناية حرفية سوى وما الف سنة المذكورة   

مسيحية، حتى سقوط القسطنطينية، عاصمة المسيحية ف5ي الش5رق، أو الھداية قياصرة رومة إلى 
م55ا ب55ين نش55أتھا ف55ي اRض55طھاد، وآخرتھ55ا ف55ي لمص55ير المس55يحية ف55ي البش55رية، اس((تعارة رمزي((ة 

ھائي م5ن ب5راثين اRضطھاد، وسيطرتھا على العالم في اضطھادھا واستشھادھا حتى خPصھا الن
نش5أة ف5ي ال55دم، . التن5ين ووح5ش البح5ر، ووح55ش الب5ر، وانتص5ار المس55يح وكنيس5ته ف5ي ي5وم ال55دين

الرمزي55ة، وانتص55ار  ))باب55ل العظيم55ة  ((ونھاي55ة ف55ي ال55دم، ويس55ر م55ع عس55ر بينھم55ا، حت55ى س55قوط 
  .المسيحية العظيمة في يوم الدين

  
وعل5ى التخص5يص، . العھد القديم ؤاتنبھو قراءة مسيحية جامعة لمعنى الرؤيا العام إن   

كناي5ًة ع5ن العھ5د المس5يحي من5ذ رف5ع  ))ايام اخي(رة  ((ا�نبياء في  نبؤاتلفالرؤيا نظرة جامعة 
ـ  ١:  ١٣مرقس ( ما كشف عنه السيد المسيح في خطابه وھذا . المسيح حتى رجوعه ليوم الدين

  .وفّصله يوحنا في رؤياه)  ٣٧
  

إنھ5ا س5ّر الكنيس5ة . تاريخية ورمزية معاً لمصير المسيحية في البش5رية )) نبؤة  ((فالرؤيا   
  .في العالم، وصوفّية المسيحية في البشرية

  
  .أخيراً ھذا ھو رأيي الخاص  

  
  : إذا فھمت شيئاً من كتاب الرؤيا فھو ھذا   

  
فھ55و . يص55ور حي55اة الكنيس55ة والمس55يحيين ف55ي زم55ن كاتبھ55ا)  ٣ـ  ١ف ( س((فر الرس((ائل   
  .إلى المسيحيين، في أسلوب رؤيا )) نبؤةال ((لواقع ويبني عليه يصّور ا

  
، من رؤيا تحض5يرية، وحلق5ة تص5ميم ف5ي الس5ماء ث5م ) ١١ـ  ٤ف ( سفر الرؤيا اولى   

اض(طھاد اليھودي(ة بمعن5ى أنھ5ا تص5ّور تاريخي(ة وھذه الرؤي5ا ا�ول5ى . حلقة تحقيق على ا�رض
تّوجت5ه باض5طھاد ني5رون،  ؛ وال5ذي) ٣ـ  ١:  ١١( ن في نشأتھا كما يظھر مالعالمية للمسيحية 

  .ھا أمام التاريخ، وصار في كتاب الرؤيا رمز الطاغية ا�كبر المضطھدفحمل ظلم



  ـ ١٩ـ 
  

( ھو أيضاً من رؤيا تحضيرية ُضّمنت في ا�ولى )  ٨:  ٢١ـ  ١٢( سفر الرؤيا الثانية   
يل التضمين؛ ومن حلقة تصميم في السماء، بمھارة فائقة، لربط الثانية با�ولى على سب)  ١٠ف 

حت5ى اضطھاد الدولة الرومانية للمس(يحية وھذه الرؤيا الثانية تمثل . وحلقة تحقيق على ا�رض
الذي نراه في ھداية القيصر قسطنطين حتى الفتح حكم المسيح الفي، سقوط الوثنية فيھا، وبدء 

ومنذئ5ٍذ ب5دأ وح5ش الب5ر، ووح5ش البح5ر،  .العثماني للقس5طنطينية، عاص5مة المس5يحية ف5ي الش5رق
  .؛ كما بدأت سيطرة المسيحية العالمية تضعف ))التنين  ((عملھما في تخريب المسيحية، بقيادة 

  
ھي في عھد صراعھا مع الوحشين، يقودھما التنين، حت5ى ي5وم ال5دين، فالمسيحية اليوم   

  .يوم القضاء عليه وعليھما أجمعين
  

  .نعرفھا غيبية نبؤةأعظم فھي . كتاب الرؤيا نبؤةتحقيقاً لففي رأينا كان التاريخ   
  



  الَفْصل اّول
  

   ))الرؤيا  ((التعرف إلى كتاب 
  

ببح5ث ص5حته، وزم5ن تدوين5ه، وحقيق5ة وحدت5ه، وأس5لوبه  ))الرؤي5ا  ((نتعّرف على كتاب   
ملحم5ة المس5يحية على أنواعه، وصلة الرؤيا بالعھد القديم مع مقامھا من العھد الجديد، ف5إذا بھ5ا ال

  .الكبرى
  
  

  ١بحث 
  
  

  صحة الرؤيا
  

قد تعني صحتھا المسيحية، أو ص5حتھا الرس5ولية، أو ب5الحري ص5حتھا  ))الرؤيا  ((صحة   
  .الحّناوية أي نسبتھا إلى يوحنا الرسول

  
م55ع أن وحدت55ه اللغوي55ة . فق55د زع55م بعض55ھم أن رؤي55ا يوحن55ا كت55اب يھ55ودي تح55ّول مس55يحّياً   

ھادته للمسيح م5ن أعظ5م ش5ھادات العھ5د الجدي5د حت5ى ع5ّدھا بعض5ھم مص5در والبيانية ظاھرة، وش
  .الكPم المسيحي

  
وقد يقبل بعضھم أن سفر الرؤيا ھو من العھ5د الرس5ولي ا�ول أو الث5اني؛ لك5ن R يص5ّح   

نسبتھا عندھم إلى يوحنا الرسول نفسه وھذا الشك يرقى إلى القرون ا�ول5ى، وق5د س5ّجله العPّم5ة 
  ). ٦ـ  ٥ع  ٣٩ف  ٣ك (  ))تاريخ الكنيسة  ((لقيصري في ا أوسابيوس



  ـ ٢١ـ 
  

  ؟ يوحنا الرسول نفسه، كاتب ا'نجيلمن  ))الرؤيا  ((ھل يمكن أن تكون فالجدل اكبر،   
  

ب5ين ا'نجي5ل بحس5ب يوحن5ا وب5ين الف(ارق العظ(يم في مسألة الصحة ھو والمشكل اكبر   
م55ع أن55ه ل55يس غريب55اً أن العبقري55ة الت55ي كتب55ت . وض55وع، ف55ي ا'نش55اء وا�س55لوب والمس55فر الرؤي55ا

ا'نجيل بحسب يوحنا قادرة على كتابة سفر الرؤيا، مع اختPف الكاتبين اللذين استخدمھما يوحنا 
  .بحسب العرف والعادة

  
دراسات إنجيلي5ة  ((ھو نفسه كاتب  ))دروس قرآنية  ((ن كاتب إ: نسمح �نفسنا بمثل حي   

فا�م التي تلد صبّياً قد تلد . بعض الفوارق في ا'نشاء وا�سلوب والموضوع ؛ وھذا يجّر حتماً  ))
  .بنتاً، وھي أمh واحدة

  
إيماني5ة؛  ةأن مسألة الصحة، ف5ي نس5بة الرؤي5ا إل5ى يوحن5ا الرس5ول، ليس5ت عقي5دونPحظ   

دع5اة لذلك اختلف العلماء ق5ديماً وح5ديثاً في5ه، حت5ى ب5ين . فمجال النظر الشخصي فيه مباح، متاح
  .المسيحية وحماة الكنيسة

  
ھ5و مث5ل ا'نجي5ل م5ن يوحن5ا الرس5ول نفس5ه، لك5ّن أن س5فر الرؤي5ا فالرأي الع(ام مع ذلك   

وھذا ھو سبب ما بينھما م5ن ف5وارق . اللذين استكتبھما يوحنا الرسول كانا مختلفينكاتبي اBثنين 
بينم5ا الرؤي5ا س(يرة ودع(وة، لغوية وإنشائية وأسلوبية وموضوعية؛ زادھا بروزاً، كون ا'نجي5ل 

  .نبؤةرؤيا وھي 
  

  .نرى اbن شھادة التاريخ، ثم شھادة الكتاب نفسه  
  

*  
  

 ًBشھادة التاريخ في الصحة: أو  
  

ھناك شبه إجماع على نسبة الرؤيا إلى يوحنا الرسول، مع بع5ض ا�ص5وات المعارض5ة   
  .�سباب خاصة

  
نة م5ن كتاب5ة الرؤي5ا ـ وھ5ي الPزم5ة ـ فمنذ منتصف القرن الثاني، أي نحو خمس5ين س5 ١  

حينئٍذ Rنتش5ارھا ف5ي الع5الم ـ يؤك5د الفيلس5وف المس5يحي، والم5دافع ع5ن المس5يحية ل5دى القياص5رة 
 ))الح55وار م55ع تريف55ون  ((ف55ي  ١٥٠الفلس55طيني، نزي55ل روم55ة، ع55ام يس((تين ول55دى علم55اء الوثني55ة، 

  :أن الرؤيا ھي )  ٤:  ٨١؛ ٤:  ٧١( اليھودي 



  ـ ٢٢ـ 
  

  .  ))تأليف يوحنا، أحد رسل المسيح  ((  
  

، R مجال للتفسير بأنه يوحنا مرقس، كاتب ا'نجيل بحسب  ))أحد رسل المسيح  ((فبقوله   
، معاص5ر الرس5ول، �ن5ه  ))الكاھن  ((مرقس، �نه لم يكن من الرسل صحابة المسيح؛ وR يوحنا 

اتباً ف5ي عھ5د الرس5ول يوحن5ا ب5ن وR نعرف يوحنا آخر ك. كذلك لم يكن من الرسل على ا'طPق
  .زبدى

  
مول5ود ا�ناض5ول ايرين(اوس ش5ھادة العPّم5ة ا�س5قف ـ وفي ختام القرن الث5اني، ل5دينا  ٢  

الرّد  ((في كتابه عنده شھادة الشرق والغرب معاًَ◌، وأسقف ليون في فرنسا القديمة، الذي نسمع 
رق والغ5رب ص5حة نس5بة الرؤي5ا فھو يؤك5د باس5م الش5).  ١١ع  ٢١ف  ٤ك (  ))على الھرطقات 

  .إلى يوحنا الرسول
  

نسبة الرؤيا إلى يوحنا  على صحةشھادة جماعية ـ كذلك لدينا في مطلع القرن الثالث  ٣  
  :الرسول 

  
  في مصر، لدى اكليمنضوس ا'سكندري، عPّمة مدرستھا؛   

  
  وفي أفريقيا لدى ترتليان العPّمة الصاخب؛   

  
  د مPفنتھا؛ وفي رومة لدى ھيبوليت، أح  

  
الشھير الذي يعطي Rئح5ة الكت5ب المقدس5ة الرس5مية  ))قانون موراتوري  ((نخص بالذكر   

ومنھا نسبة الرؤيا ليوحنا الرسول، مثل ا'نجي5ل بحس5ب : التي تعتبرھا كنيسة روما، أُم الكنائس 
  .يوحنا

  
  .فھناك إجماع في الكنيسة ا�ولى على صحة نسبة الرؤيا إلى يوحنا الرسول  

  

*  
  

  .لكن مع البدع الطارئة، ظھر تنّكر لصحة الرؤيا  
  

(( س5وى ك5اھن اس5مه ر لص(حة الرؤي(ا ـلم يقم ف(ي الغ(رب ناك(ر أنه ــ من الجدير بالذك ١  

))كايوس 
  أنكر صحة نسبتھا ليوحنا الرسول، فقد. ) ١(

  
  ــــــــــــــــــ

  ). ٢ع  ٢٨ف  ٣ك ( الرد على الھرطقات : ايريناوس ) ١(



  ـ ٢٣ـ 
  

عليھا أساس زعمھ5ا  فأنكر. لتبرير ھرطقتھا ))الرؤيا  ((استندت على  التي ))الُمْنَتانية  ((رّداً على 
وھ5و كي(رنثس،  ))النص(راني  ((يرھا؛ فقابل القبح ب5أقبح من5ه، وزع5م أن ص5احب الرؤي5ا ك5ان فكلت

  .ل صحتھا با'جماعفالكنيسة الغربية تقب. ) ١(الذي ُينكر إلھية المسيح، التي تشھد لھا الرؤيا
  

 ))الحكم ا�لفي  ((ا ظھرت بدعة ــ وفي الشرق ظھرت بوادر التنكر لصحة الرؤيا، لم ٢  
فلل55رّد عل55ى البدع55ة الم55ذكورة، أنك55ر حينئ55ٍذ بع55ض علم55اء . للمس55يح، معتم55دة عل55ى س55فر الرؤي55ا

  .وR نفھم موقفھم ھذا المعارض. المسيحية الشرقيين صحة الرؤيا
  

يعتم55د عل55ى الف55وارق اللغوي55ة والتعليمي55ة لينك55ر ص55حة نس55بة كندري فديونيس((يوس اHس((  
R أنكر ذلك، بل . ھذا السفر من يوحنا ((: يقول . الرؤيا إلى يوحنا الرسول، R صحتھا القانونية
F أقبل بسھولة أن يوحنا ھذا ھو الرسول، . أُوافق على أنه من رجل قديس، وملھم من R ولكني

واس55تنتج م55ن . ، وص55احب ا'نجي55ل بحس55ب يوحن55ا والرس55الة الكاثوليكي55ةاب55ن زب55دى، أخ55و يعق55وب
بل ھو يوحنا الرؤيا ھو غير يوحنا اHنجيل الكتاب، أن  ))تأليف  ((أسلوب الخطب، ومما يسمونه 

فق55د R تج55د حرف55اً واح55داً . وف55ي بع55ض المواض55ع أغPط55اً نحوي55ةاص((ط3حات بربري((ة، يس55تعمل 
  ). ٢٥ف  ٧تاريخ الكنيسة ك :  وسابيوسأ. (  ))متشابھاً فيما بينھما 

  
  .R بصحتھا فقطبدأ التشكيك بقانونية الرؤيا، في الشرق وحده، القرن الرابع، ـ وفي  ٣  

  
 ٦ـ  ٥ع  ٣٩ف  ٣ك (  ))ت5اريخ الكنيس5ة  ((ف5ي القيصري،  أوسابيوسبدأ التشكيك منذ   

  .فأّثر تعليمه على المدرسة ا�نطاكية). 
  

. رشليمي، وغريغوريوس النزينزي، ويوحنا فم الذھب، وتي5ودوريتسفتبعه كيرللّس ا�و  
فع5ّم الخْط5ب وكث5ر . وكلھم من آب5اء الكنيس5ة الش5رقية العظ5ام، وم5ن المدرس5ة ا�نطاكي5ة الش5ھيرة

  .الجدل
  

  ــــــــــــــــــ
  ). ٢ع  ٢٨ف  ٣ك ( تاريخ الكنيسة :  أوسابيوس) ١(



  ـ ٢٤ـ 
  

  .ما بين الرؤيا وا'نجيل بحسب يوحناغوية والتعليمية الفوارق اللوالحجة الكبرى ھي   
  

س55فر  ))العھ55د الجدي55د  ((رأي ھ55ؤRء اbب55اء فأس55قطت م55ن الترجم((ات الس((ريانية وتبع55ت   
  .الرؤيا

  
  .ـ لكن الشك والنكران كان محدودين ٤  

  
مع اbباء العظام أثناسيوس، وكي5رللس، وذي5ذيموس، كان5ت تق5دس فمدرسة اHسكندرية،   
  .الرؤيا

  
 ))ا'نجيل5ي  ((كان باسيليوس الكبي5ر يعتبرھ5ا م5ن يوحن5ا وفي المدرسة انطاكية نفسھا   
 ))كتاباً مقدساً  ((ا ـ؛ وأخوه غريغوريوس النيصي يراھ) ١٤ف  ٢الرّد على أوناميوس ك ( نفسه 

  ). ٣٧الرد على أبوليناريوس ف ( 
  

لكنيس5ة الش5رقية با'جم5اع إل5ى وبعد فترة من الشك المحدود، والنكران المعھود، عادت ا  
ـ  ٦٩١(  ))مجم5ع القص5ر  ((فحسم الخP5ف المجم5ع المس5كوني، .  ))كتاباً مقدساً  ((اعتبار الرؤيا 

  .إلى سائر الترجمات ))العھد الجديد  ((وشاع نقل الرؤيا في ).  ٦٩٢
  

كتاب5اً مقدس5اً ، يعتبرھ5ا  ))العقي5دة اRرثوذكس5ية  ((ويوحنا الدمشقي، خاتمة اbباء، وجامع   
  .منزRً على يوحنا الرسول

  
ورجع اbباء المحدثون . فشاع ا'يمان بذلك في الكنائس كلھا، كاثوليكية وغير كاثوليكية  

  .إلى رأي اbباء ا�ولين، بعد فترة الشك المحدود
  

وبقي5ت . نھ5ا س5فر مق5دس من5زلإأي  ))الرؤيا  ((قانونية وجاء المجمع التريدنتيني، فقّرر   
إل55ى يوحن55ا الرس55ول مفتوح55ة، مباح55ة لبح55ث الب55احثين، بس55بب فت55رة ش55ك لة ص((حة النس((بة مس((أ

  .الPزمين في العقيدةاHجماع والتواتر محدودة، قطعت 
  

  .لكن شھادة الكتاب نفسه تؤيد شھادة التاريخ  
  

*  



  ـ ٢٥ـ 
  

  نفسھا ))الرؤيا  ((شھادة : ثانياً 
  

شھادات د ة نسبتھا ليوحنا؛ ومنھم من وجشبھات على صح ))الرؤيا  ((منھم من وجد في   
  .بصحتھا

  
  ـ ھل من شبھات فيھا على صحتھا ؟  ١  

  
( ومنذ ب5دء س5فر الرس5ائل  ،) ٢و ١:  ١( صح عن اسمه منذ المطلع كاتب الرؤيا يف) ١  

التلميذ الذي كان يسوع  ((؛ بينما ا'نجيل R يذكر اسم صاحبة، بل يشير إليه بتورية ) ٩و ٤:  ١
؛ وكذلك لم ي5ذكر اس5مه ف5ي رس5ائله ـ ولك5ن أس5لوب الرؤي5ا يقتض5ي ذك5ر اRس5م، ويوحن5ا  ))يحبه 

  .يكرره للتوكيد، حتى R يحول اRنتحال المألوف ضد نسبتھا إليه
  

اخ55تPف الموض55وع ب55ين ا'نجي55ل والرؤي55ا ـ وھ55ذا وارد �ن موض55وع ا'نجي55ل ھ55و ) ٢  
  .ير الكنيسة والمسيحيةالمسيح في سيرته ودعوته؛ أما موضوع الرؤيا فھو مص

  
، بأس55لوب نب5ؤةاخ5تPف ا�س5لوب ـ وھ5ذا أيض55اً وارد، �ن ا'نجي5ل س5يرة، والرؤي5ا ) ٣  
  .خاص

  
اص5طPحات  ((اختPف اللغة؛ فھي تكاد تكون فصحى في ا'نجيل، بينم5ا ف5ي الرؤي5ا ) ٤  

د، ـ55 وھ555ذا وار) ديونيس55يوس ا'س555كندري (  ))بربري55ة، وف55ي بع555ض المواض55ع أغP555ط نحوي55ة 
  .RختPف الكاتب فيھما

  
أن55ا  ((: فبينم55ا تع55ابير ا'نجي55ل مج55ّردة، مطلق55ة، كقول55ه : اخ55تPف ا'نش55اء والتعبي55ر ) ٥  

إذا بتع5ابير الرؤي5ا حس5ية ـ وھ5ذا أيض5اً  ! ))أن5ا الص5راط والحقيق5ة والحي5اة  ((؛  ))الحقيقة والقيامة 
فاختPف ا'نشاء والتعبير ناجم . وز وصورفي رم )) نبؤة ((وراد �ن ا'نجيل تعليم؛ بينما الرؤيا 

  .عن اختPف الموضوع وا�سلوب
  

وھذا ناجم أيضاً عن . الواردة في الرؤيا أكثر جداً منھا في ا'نجيل ةالكلمات اbرامي) ٦  
  .العھد القديم نبؤاتاقتباسات الرؤيا من 



  ـ ٢٦ـ 
  

ل رجاء وف5رح ومحب5ة ـ اختPف ا�جواء، فالرؤيا حرب وحزن وصبر؛ بينما ا'نجي) ٧  
  .وھذا وارد أيضاً RختPف ا�جواء

  
فليس في تلك اRختPفات شبھة عل5ى ص5حة الرؤي5ا، �ن اRختPف5ات يقتض5يھا موض5وع   

  .الرؤيا وأسلوبھا
  

  ـ شھادات الرؤيا بصحتھا ٢  
  

  : صحة الرؤيا بالنسبة إلى ا'نجيل بحسب يوحنا ظاھرة في وحدة التعليم   
  

  :دة الواردة في ا'نجيل والرؤيا ت الواحمن العبارا) ١  
  

) ٩و ٧:  ٢٢؛ ١٧:  ١٢؛ ٨:  ٣(ي55ا ھ55و واح55د ف55ي الرؤ ))حف((ظ وص((اياي  ((م55ثPً تعبي55ر   
  ). ١٥:  ١٤؛ ٥١:  ٨( وفي ا'نجيل 

  
  ). ٣٧:  ٧( وفي ا'نجيل )  ١٧:  ٢٢( واحد في الرؤيا  ))العطشان فْليأِت  ((كذلك   

  
 ١٧(وفي الرؤيا )  ٣:  ١٦( ا'نجيل ورد في  ))نيكان  ((نانية وباليو ))غلب  ((الفعل ) ٢  

  .وحدھما من دون العھد الجديد كله) ١٤: 
  

؛ ١١و ٧:  ١٠؛ ١٢:  ٨؛ ٣٥:  ٦(  )) أن(ا ھ(و ((امتاز ا'نجيل بحسب يوحنا بتعبير ) ٣  
ن العھد دو وھذا التعبير عينه R يرد إR في الرؤيا وحدھا، من).  ١٦:  ٢٢؛ ٢٣:  ٢؛ ٢٥:  ١١

  ). ١٦:  ٢٢؛ ٢٣:  ٢؛ ١٨و ١٧و ٨:  ١( الجديد كله 
  

  .صور تعليمية متشابھةإن ا'نجيل والرؤيا يستخدمان ) ٤  
  

ھا أنذا واقف عل5ى الب5اب أق5رع، ف5إن س5مع أح5د ص5وتي، وف5تح  ((: منھا في الرؤيا قوله   
َم5ن أحبن5ي يحف5ظ  ((: كم5ا ف5ي ا'نجي5ل )  ٢٠:  ٣(  ))الباب أدخل إليه وأتعش5ى مع5ه وھ5و مع5ي 

  ). ٢٣:  ١٤(  ))جعل مقامنا ني، وأبي يحبه وإليه نأتي، وعنده كPم
  

(  ))ويمسح F كل دمعة م5ن عي5ونھم ... ھم أمام عرش F يعبدونه  ((: ومنھا في الرؤيا  
  ). ١٣:  ١٧؛ ١١:  ١٠؛ ٣:  ٥؛ ١٤:  ١( ؛ قابل ا'نجيل ) ١٧ـ  ١٥:  ٧



  ـ ٢٧ـ 
  

) ١٧:  ٧(غضب وانتق5ام، ف5ي الرؤي5ا إنه إله محبة، وإله : متقدمة  صورة I كذلك) ٥  
R لي5دين  ((لك5ن تغل5ب ص5ورة إل5ه المحب5ة ف5ي ا'نجي5ل، �ن5ه ن5زل ).  ٢٤:  ٨( كما في ا'نجيل 

ن5ه ي5وم ال5دين ف5ي ؛ بينما في الرؤيا تغلب صورة الدّيان �) ١٧:  ٣(  ))العالم، بل ليخلص العالم 
  .الدنيا واbخرة

  
 ((: لفف5ي ا'نجي5:  ))كلم5ة F  ((ا يس5وع المس5يح ھ5و ـفي ا'نجيل وفي الرؤيا وحدھم) ٦  

  ). ١٣:  ١٩(  ))واسمه كلمة F  ((: ؛ وفي الرؤيا ) ١:  ١(  ))... في البدء كان الكلمة 
  

  : التعليم في الكتابين ھو أيضاً متقارب ) ٧  
  

  ).  ١:  ٢٢؛ ٦:  ٢١لرؤيا ؛ ا١٥:  ٦؛ ٤:  ١يوحنا ( ـ المسيح ھو الحياة   
  

؛ ١٣:  ٤؛ ١٨:  ٣يوحن5ا ( ـ البر والخPص ھما في ا'يمان بالمس5يح والعم5ل بوص5اياه   
  ). ٤ـ  ١:  ٢٢؛ ١٤:  ٧؛ ١٠ـ  ٩:  ٧؛ قابل الرؤيا ٢١:  ١٤؛ ٥٤:  ٦؛ ٢٤:  ٥
  

وف55ي )  ٣٠:  ١٠ ؛٥٦:  ٨؛ ١٨و ١٥و ١:  ١( واح55دة ف55ي ا'نجي55ل  ـ55 إلھي55ة المس55يح  
  ). ١٧و ٨:  ١ (الرؤيا 

  
 ٢٤:  ٢١( ي الرؤي55ا وف55)  ١٦:  ١٠( ـ55 ال55دعوة المس55يحية ھ55ي للع55المين ف55ي ا'نجي55ل   

  ). ٧:  ٢٢؛ ٢٦و
  

  .نفسھا بصحتھا بالنسبة إلى ا'نجيل ))الرؤيا  ((تلك ھي شھادة   
  

*  
  

  المقابلة بين اHنجيل والرؤيا تشھد بوحدة النسب: ثالثاً 
  

الف5وارق اللغوي5ة والتعليمي5ة ب5ين الرؤي5ا وا'نجي5ل يس5تحيل ن إـ يقول5ون ـ كم5ا رأين5ا ـ  ١  
  .معھا كونھما من قلم واحد

  
ـ5 إن اRخ5تPف ف5ي اللغ5ة وا�س5لوب ظ5اھر؛ وذل5ك م5ن ص5لب ا�س5لوب المختل5ف ال55ذي   

  ؛ زد على ذلك اختPف الكاتب )) نبؤةال ((تقتضيه السيرة أو 



  ـ ٢٨ـ 
  

  .نفسھا بصحتھا، بالنسبة إلى ا'نجيل ))الرؤيا  ((وقد رأينا شھادات . المستخَدم ما بينھما
  

  .ـ واRختPف في التعليم ظاھر، أكثر مما ھو حقيقي، كما رأينا أيضاً   
  

تعتم((د عل((ى أكث55ر م55ن التوحي55د؛ بينم55ا الرؤي55ا يرك((ز عل((ى التثلي((ث أج55ل إن ا'نجي55ل ) ١  
  .أكثر من التثليثالتوحيد 

  
�ن التثلي55ث المس55يحي م55ن ص55لب التوحي55د ع((اً، ك3ھم((ا يعلّم((ان التوحي((د والتثلي((ث ملك55ن   

  .الكتابي، وإنما ھو تفسير ذاتي لحياة الحّي القيوم في ذاته الصمدانية
  

، وشھادة رائعة للحمل المعبود على عرش ) ٤ف (  ))للقديم  ((فسفر الرؤيا شھادة طنانة   
  .الُسباعي ا�رواح ))للروح  ((F، و 

  
حقيقي،  ھو ما بين الرؤيا وا'نجيل ظاھر، أكثر ممالحمل صورة I وافالخPف في ) ٢  
الرؤيا ھو ملك يوم الدين الجّب5ار، لكن5ه ففي ا'نجيل F اbب ھو إله المحبة، بينما في . كما رأينا

كذلك المسيح نفسه ھ5و ف5ي ا'نجي5ل . بعد طول جھاد ))بمسح من عيونھم كل دمعة  ((في دينونته 
 !ورـال5ذي يص5ّفي أع5داءه عب5ر الدھ5 ))الحم5ل، أس5د يھ5وذا  ((الرؤي5ا  يف5 رسول المحبة، بينما ھو

ف55ي  ))اRب55ن  ((فبعث55ة :  اـا رأين55ـيفّس55ر اخ55تPف الص55ورة، كم55 وعـأج55ل، ولك55ن اخ55تPف الموض55
؛ بينما سلطان المس5يح ف5ي ت5اريخ البش5رية ھ5و ) ١٧:  ٣يو ( ا'نجيل ھي للخPص، R للدينونة 

ف5اختPف الموض5وع يج5ّر حتم5اً . يكون في اbخ5رة َمل5ِك ي5وم ال5دين أيضاً سلطان دينونة، قبل أن
  .اختPف الصورة

  
. ھ5و ظ5اھر أكث5ر مم5ا ھ5و حقيق5يرجع(ة المس(يح والخPف بين الرؤيا وا'نجيل ف5ي ) ٣  

ي5ا قائم في نفوس المسيحيين؛ بينم5ا ھ5و ف5ي الرؤھو روحي يظھر من ا'نجيل أن رجوع المسيح 
للموض5وع Bخ(ت3ف النظ(ر وم5ا ذل5ك إRّ . ق5ام م5ن المعان5دين الك5افرينمنتظر ف5ي ي5وم ال5دين لPنت

الس5ّري ف5ي نف5وس الم5ؤمنين؛ بينم5ا ت5ذكر الرؤي5ا الرج(وع الروح(ي فف5ي ا'نجي5ل ي5ذكر : الواح5د 
  .فالنظريتان متكاملتان، R متعارضتان. ليوم الدينالرجوع العلني 



  ـ ٢٩ـ 
  

خطاب يسوع نفسه، في موضوع رجوعه، في النظريتان المتكاملتان نجدھما في وھاتان   
  .ا�ناجيل المؤتلفة

  
فاRختPف55ات المش55ھودة ب55ين الكت55ابين، ف55ي اللغ55ة وا�س55لوب والعقي55دة، ترج55ع كلھ55ا إل55ى   

بينم5ا الرؤي5ا تكش5ف س(ّر المس(يح ف(ي س(يرته؛ فا'نجيل يكش5ف : فيما بينھما اخت3ف الموضوع 
  .سّر الكنيسة في البشرية

  
  : تشھد بصحة النسب بينھما  بى في اللغة واسلوب والتعليمقرـ لكن ھناك  ٢  
    
  .نرّكز على قربى التعليم. لقد ذكرنا قربى اللغة وا�سلوب  

  
وR ي55رد ف55ي ف55ي ا'نجي55ل والرؤي55ا R ي55أتي إRّ فيھم55ا،  ))حم((ل I  ((فلق55ب المس55يح ) ١  

 )) ἀµνός ((بلف5ظ يون5اني  ))الحم5ل  ((ا'نجي5ل كلم5ة غيرھما من العھ5د الجدي5د كل5ه ـ وإن ت5رجم 
  .المرادف له )) ἀρνιόν((الرؤيا مختلف عن لفظ 

  
ـ  ١ : ١( والتعبير عنھا، فھي واحدة في ا'نجيل  ))كلمة I  ((كذلك القول في عقيدة ) ٢  

  .؛ وتمّيز كتاَبْي يوحنا عن سائر أسفار العھد الجديد كلھا) ١٣:  ١٩( والرؤيا )  ١٨
  

والرؤي5ا، وينف5رد يوحن5ا بھ5ذه ھو واح5د ف5ي ا'نجي5ل  ))مطعون بالحربة ال ((والمسيح ) ٣  
كم5ا ينف5رد . على س5ائر أس5فار العھ5د الجدي5د)  ٧:  ١( والرؤيا )  ٣٧:  ١٩( الميزة في ا'نجيل 

، ويختل5ف  ))وس5ينظرون إل5ى ال5ذي طعن5وه  ((: ف5ي قول5ه )  ١٠:  ١٢( زكري5ا  نبؤةباRستشھاد ب
ھن5ا . ا عن النص العبراني المشھور، وعن الترجم5ة الس5بعينية المش5ھورةباRستشھاد الواحد فيھم

  .وحدة الكاتب ُتلمس لمس اليد
  

ورمزي5ة )  ٢٩:  ٣( واح5دة، ج5اءت تاريخي5ة ف5ي ا'نجي5ل  ))عرس الحمل  ((وفكرة ) ٤  
  .في الرؤيا

  
وص555ورة الع555ذراء م555ريم، أُّم المس555يح والمس555يحيين عل555ى الحقيق555ة والمج555از، وردت ) ٥  

فمريم العذراء، الشفيعة المشّفعة في عرس قان5ا الجلي5ل، والش5ھيدة : ابھة في ا'نجيل والرؤيا متش
  لمصلوب، الممثلة للكنيسة وأُّمھامع ابنھا ا



  ـ ٣٠ـ 
  

امرأة ملتحفة : وظھرت آية عظيمة في السماء  ((: ھي صورة الكنيسة في الرؤيا على الجلجلة، 
الصورة المتكاملة في العھد الجديد، إRّ عند يوحنا في ل لھذه وR مثي).  ١:  ١٢(  ))... بالشمس 

  .فالمصدر واحد. ا'نجيل والرؤيا
  

فھ55و فيھم55ا كليھم55ا : متش55ابھة ف55ي الرؤي55ا وا'نجي55ل  ))المس((يح ال((دّجال  ((وص55ورة ) ٦  
  .جماعة، R فرد، بحسب نظرية يوحنا الجامعة التفسيرية

  
وB مقاب3ت(ه الن5ور والحقيق5ة والحي5اة؛ : اHنجيل  مواضيعأجل إننا R نجد في الرؤيا ) ٧  

لك5ن . بين النور والظPم، وبين الحقيقة والشريعة؛ وبين الحياة في المسيح والموت بدون المس5يح
R ننس أن ا'نجيل كشف عن سّر المسيح في سيرته، بينما الرؤيا ھي كشف عن سّر الكنيسة في 

  .مواضيع ا'نجيل ومقابPته في الرؤيافP مجال على ا'طPق لذكر : البشرية 
  

وأخيراً، إن صلة ا'نجيل بحسب يوحن5ا والرؤي5ا، بالكت5اب القْدس5ي، ت5دل عل5ى وح5دة ) ٨  
فھما في ع5ْرف الع5ارفين أق5رب أس5فار العھ5د الجدي5د ـ أكث5ر م5ن ا'نجي5ل بحس5ب . المصدر فيھما
. المشھود أعظم من المسيح الموعودإلى العھد القديم، مع الفارق العظيم بأنه المسيح متى نفسه ـ 

ما عدا ِعْبرانية، ا'نجيل بحسب يوحنا ھو أكثر أسفار العھد الجديد  ((: ) ١(قال أحد علماء الكتاب
ف5ي الموض5وع، للكت5اب القدس5ي؛ ث3ث(ين اس(تخداماً، وفي الواقع نجد في ا'نجيل نحو .  ))الرؤيا 

ف5ي ا'نجي5ل والرؤي5ا، بالكت5اب القدس5ي، ھ5ي  فھذه الصلة الموضوعية. وأكثر من ذلك في الرؤيا
  .دليل ملموس، في ا�سلوب، على وحدة المصدر فيھما

  
  . ما بين الرؤيا وا'نجيل والرسالةحقيقة وحدة المصدر ـ وھذه ھي  ٣  

  
ن55ه ھ55و مص55درھا إحن55ا الرس55ول ھ55و كاتبھ55ا بنفس55ه؛ ب55ل إن قولن55ا بص55حتھا R يعن55ي أن يو  

  .المسؤول عنھا
  

ف55ي ا'نجي55ل بكتب((ة لل((وحي مختلف((ين ف والع55ادة عل55ى أيام55ه، ق55د اس55تعان فبحس55ب الع55رْ   
  .يفسر اختPف اللغة وا'نشاء وا�سلوب فيھا جميعاً واخت3ف كتبة الوحي . والرسالة والرؤيا

  
  ــــــــــــــــــ

)١ (J.B.Lighfoot : Biblical Essays - London 1883, p. 135.    



  ـ ٣١ـ 
  

ف5ي التعبي5ر والتفكي5ر، اخ(ت3ف اس(لوب ال5ذي يج5ّر الموضوع فيھا اخت3ف وإذا أضفنا   
نجد أصل الفوارق التي قام5ت بس5ببھا ش5بھات عل5ى ص5حة نس5بتھا جميع5اً إل5ى مص5در واح5د ھ5و 

  .يوحنا الرسول
  

م5ع لكنھ(ا ب(أق3م مختلف(ة؛ فالكتب الثPثة المنسوبة إلى يوحنا الرسول ھ5ي بالحقيق5ة ل5ه،   
بس(بب الرؤيا ھي بقل5م يوحن5ا الرس5ول نفس5ه، ف5ي منف5اه بجزي5رة بطم5س،  الميل إلى اRعتقاد بأن

  .في العھد الجديد وفي اليونانية كلھا، على قول العارفينلغتھا الفريدة 
  

أّما إذا تّم تدوين الرؤيا بقلم كات5ب لل5وحي، اس5تخدمه يوحن5ا الرس5ول، فالرؤي5ا تك5ون م5ن   
وھو الذي فّصلھا، وھ5و ال5ذي أمPھ5ا؛ لك5ن  حيث ھي وحي للرسول يوحنا نفسه، ھو الذي رآھا،

فP5 ب5ّد م5ن كاتب الوحي ترجمھ5ا بلغت5ه؛ وھ5و كات5ب آخ5ر غي5ر كات5ب ا'نجي5ل ليوحن5ا الرس5ول؛ 
  .بين كاتبين للوحي مختلفين، مع وحدة المصدر الصحيحةالفوارق اللغوية 

  
ي خصوص55اً إذا ك55ان الموض55وع ف55اخ((ت3ف الموض((وع يج((ّر اخ((ت3ف اس((لوب، ن إقلن55ا   
ا'نجي5ل بأس5لوب س5يرة سّر الكنيسة ف(ي البش(رية؛ وفي الرؤيا سّر المسيح في سيرته، ا'نجيل 

با'ض5افة إل5ى اخ55تPف ف(اخت3ف الموض(وع واس(لوب فيھم((ا ودع5وة؛ والرؤي5ا بأس5لوب رؤي55ا؛ 
  .الكاتب يفّسر اختPف التفكير والتعبير فيما بينھما

  

*  
  

فالخيال الصوفي فيھما واحد؛ : لى وحدة المصدرتدل عفنوناً وأساليب بيانية لكن ھناك   
والمي55ل الظ55اھر ف55ي البي55ان الملحم55ي واح55د؛ والول55ع بص55وفية ا�ع55داد واح55د؛ وال55نظم ا�رام55ي 

بحسب التعبير الس5امي، واح5د، ف5ي ا'نجي5ل والرؤي5ا ثنائيات بحسب التعبير اbري، أو رباعيات 
ا'نجيل والرؤيا على س5واء، م5ع اخ5تPف  الواحدة ظاھرة فيفميزات الفن الحّناوي . على سواء

  .اخت3ف الموضوع واسلوب والكاتبفي التفكير والتعبير ناجمين عن 
  

*  
  

  تؤيد شھادة الرؤيا لنفسھا وشھادةوھكذا فالمقارنة بين ا'نجيل والرؤيا   



  ـ ٣٢ـ 
  

لف5ة لكتب5ة صاحب ا'نجيل وصاحب الرؤيا؛ لك5ن ب5أقPم مختھو نفسه التاريخ بأن يوحنا الرسول 
وR نعرف بين الرسل الصحابة، وR بين أتباعھم، من يقدر أن يكش5ف ع5ن س5ّر الكنيس5ة . الوحي

عن س5ّر المس5يح ـ وق5د انقض5ى عھ5د الرس5ل الص5حابة ـ س5وى كما يكشف ا'نجيل بحسب يوحنا 
 ١١٧ـ  ٩٨س5نة ( يوحنا بن زبدى الذي عّمر حتى آخر القرن ا�ول، في وRية القيصر تراجان 

  ).  ٢٣ع  ٢٠ف  ٣ك ( القيصري  أوسابيوسكما ينقل  ،)
  

تاريخ الكنيس5ة  ((القيصري نفسه في  أوسابيوسالتي قامت منذ ينقض الشبھة ذا كله ـوھ  
ف5ي شخص(ان كان ھناك  ((: قال . الرسولأي الكاھن ھو غير يوحنا  ))الشيخ  ((على أن يوحنا  ))

فس5س، م5ا زال إل5ى اbن ك5لj منھم5ا ي5دعى قب5ر ف5ي أقبران وكان ھناك . آسيا يحمPن نفس اRسم
ھ5و ال5ذي رأى يوحن(ا الث(اني وھذه مPحظة حرّية باRھتمام، �نه م5ن المحتم5ل أن يك5ون . يوحنا

أي ( الرؤي55ا المنس55وبة إل55ى يوحن55ا، إن ك55ان ھن55اك م55ن R يمي55ل إل55ى التص55ديق ب55أن يوحن55ا ا�ول 
يش5ير ھن5ا إل5ى أن  أوسابيوسالظاھر أن فمن ).  ٦ع  ٣٩ف  ٣ك (  ))ھو الذي رآھا ) الرسول 
الذي استمع إليه بابياس ليس ھو يوحنا الرسول، بل ھو يوحن5ا آخ5ر ك5ان مقيم5اً  ))الشيخ  ((يوحنا 

  .يوحنا اTخر المذكور قد يكون ھو صاحب الرؤياكما يذھب إلى أن . في أفسس
  

م5رتين، ا�ول5ى القيصري من ذكر بابي5اس ليوحن5ا  أوسابيوسوقد فھم بعضھم على آثار   
لكنه في  ))بالشيخ  ((وھو ينعت الثاني أنھما اثنان؛  ))أرستون  ((مع الرسل الصحابة، والثانية مع 

ق5د بق5ي  ))الش5يخ  ((؛ ويوحن5ا الرس5ول  ))ش5يوخاً  ((الموضع نفسه يسمي الرس5ل الص5حابة جميع5اً 
وبابي55اس يلق55ب يوحن55ا  .، ف55ذكره م55رة ثاني55ة مع55ه ))أرس55تون  ((وح55ده عل55ى قي55د الحي55اة إل55ى زم55ن 

كم55ا )  ١٥و ٦ع  ٣٩ ف ٣قاب55ل المص55در نفس55ه ك ( ف55ي مواض55ع أخ55رى  ))بالش55يخ  ((الرس55ول 
والتاريخ الكنسي كله R يع5رف . ه الصغيرتينيفي رسالت ))بالشيخ  ((ب يوحنا الرسول نفسه لّق◌ّ 

  .دىغير يوحنا الرسول، بن زب ))الشيخ  ((رسوRً للمسيح من الصحابة ُسّمي بيوحنا 
  

الك5اھن  ((ھو غير يوحنا الرسول، فھ5ل يمك5ن أن تك5ون ل5ذاك  ))الشيخ  ((وھْب أن يوحنا   
  التي بھا يخاطب صاحب صفة الرسول الصحابي  ))القديم 



  ـ ٣٣ـ 
  

الرؤيا الكنائس السبع في آسيا، ومن ورائھا الكنيسة الجامعة ؟ R يق5در س5وى رس5ول المس5يح أن 
يقدر في آخر الق5رن ا�ول غي5ر يوحن5ا الرس5ول أن يض5ع نفس5ه ف5وق  و R. يقول ما تقوله الرؤيا

  .أساقفة الكنائس الرسولية كلھا، وأن يخاطبھا كرئيس عليھا، مسؤول عنھا
  

 ((: قبل كتابته، ف5ي قول5ه بموت الرسل الصحابة جميعاً ن سفر الرؤيا نفسه يشھد إ: قيل   
:  ١٨( ))وا�نبياء، فإن F قد ان5تقم لك5م منھ5ا فاشمتي بھا، أيتھا السماء، وأيھا القديسون والرسل 

R يقتص5ر عل5ى الرس5ل الص5حابة  ))القديسين وا�نبياء  ((جملة، ما بين  ))الرسل  ((ّن ذكر إ). ٢٠
؛ وھْبه يقصد الرس5ل الص5حابة، ف5ذكرھم جمل5ة يحم5ل  ))القديسين وا�نبياء  ((ھم أعظم من الذين 

زبدى، الذي أجمع التاريخ الكنسي على أنه عاش حتى حكم  استثناء أحدھم ھو الرسول يوحنا بن
؛ ) ٢٣ع  ٢٠ف  ٣تاريخ الكنيسة ك ( في  أوسابيوس، كما نقل ) ١١٧ـ  ٩٨( القيصر تراجان 

وفي الملكوت الضيق أنا يوحنا، أخاكم وشريككم في  ((: وكما يقول ھو نفسه في الرؤيا عن نفيه 
 ))والشھادة ليسوع لمدعوة بطمس، من أجل كPم F، لقد كنت في الجزيرة ا. والصبر في يسوع

  .وھذا أيضاً ما تؤكده مصادر التاريخ الكنسي).  ١٠ـ  ٩:  ١( 
  

، ))الرؤي5ا  ((فP تقوم شبھة صحيحة على صحة ھذا ا'جماع بين دRئل الت5اريخ وق5رائن   
  .في نسبة سفر الرؤيا إلى يوحنا الرسول، مثل نسبة ا'نجيل إليه

  
   Rعلى  ))العھد الجديد  ((لما أدرجتھا الكنيسة ا�ولى بين أسفار صحتھا الرسولية، ولو ،

  .) ١(أنھا من يوحنا الرسول الذي عاش وحده إلى زمن تدوينھا
  

  ــــــــــــــــــ
قد يرد علينا بأن الكنيسة ا�ولى قد قبلت رس5ولية ا'نجي5ل بحس5ب م5رقس وا'نجي5ل بحس5ب لوق5ا عل5ى أنھم5ا ) ١(

ولك5ن ل5يس م5ن . تلمي5ذ يوحن5ا الرس5ول ))الش5يخ  ((ذان لبطرس ولبولس، ھكذا قبلت الرؤيا على أنھا من يوحنا تلمي
في إلى جزيرة بطمس في اRض5طھاد الث5اني، وا'جم5اع ھذا ھو الذي نُ  ))الشيخ  ((أثر تاريخي يدل على أن يوحنا 

  .على أنه يوحنا الرسول نفسه



  ـ ٣٤ـ 
  

  ٢بحث 
  
  

  يازمن تدوين الرؤ
  

فار فھل ھي سفر واحد، أم ھي ثPث5ة أس5: مرتبط بقضية وحدتھا ن زمن تدوين الرؤيا إ  
  ُجمعت في كتاب واحد ؟

  
  .قصة التدوين، وقصة الجمعونحن نمّيز بين   

  
 ًBشھادة التاريخ: أو  

  
لق5د كن5ت ف5ي ... أن5ا يوحن5ا  ((: تعتقد الُس5ّنة المس5يحية بص5حة م5ا ج5اء ف5ي الرؤي5ا نفس5ھا   
ي(وم ال(رب روح ـواخُتطف5ُت بال5. ، والش5ھادة ليس5وع وة بطمس، من أج5ل كP5م Fـة المدعالجزير

((
  ). ١٠ـ  ٩:  ١( ) ١(
  

ھ555و الق555ديس العPّم555ة والش(((اھد اول لھ(((ا . ـ555 والُس555ّنة المس555يحية تح555ّدد ھ555ذا الت555اريخ ١  
م حك((م نح((و خت((ا ((ن يوحن55ا رأى الرؤي55ا إ ((: يق55ول . ايرين55اوس، ج55امع ش55ھادة الش55رق والغ55رب

  ). ٩٦ـ  ٩٠؛ أي ما بين ٣٢ـ  ٣١ف  ٥الرد على الھرطقات ك (  ))دوميتيانس 
  

إلى جزيرة بطمس من الرؤيا نفسھا، ومن الُس5ّنة المس5يحية، كم5ا نفي يوحنا الرسول إن   
  .) ٣(والعPّمة أوريجين) ٢(يشھد بذلك أيضاً اكلمينضوس اRسكندري

  
القيصري يجعل نفي يوحنا الرسول  أوسابيوسومؤرخ الكنيسة، بحسب الوثائق القديمة،   

ت55اريخ ( ٩٥أو  ٩٤ميتي5انس قيص5ر، أي ع5ام لوRي5ة دوالس(نة السادس(ة عش(رة إل5ى بطم5س ف5ي 
  ).٩مشاھير الرجال ف (أوريجين في  ، كما نقل عنه أيضاً )٩ع  ٢٠ف  ٣الكنيسة ك 

  
  ــــــــــــــــــ

  .أواخر القرن ا�ول فھي من.  ))يوم الرب  ((ھذه أول تسمية لcحد ) ١(
  .٤٢في ) من ھو الغني الذي يخلص ( في كتاب ) ٢(
  .٢٢:  ٢٠) تفسير متى ( في ) ٣(



  ـ ٣٥ـ 
  

  .ھناك رواية أقلّيةـ تجاه ھذا ا'جماع،  ٢  
  

ف55ي أي((ام ني((رون، قص55ة محاول55ة قت55ل يوحن55ا الرس55ول بالزي55ت المغل55ي عل55ى تْرتلي((ان نق55ل   
المس55يحي R ي55ذكر حض55ور يوحن55ا الرس55ول إل55ى روم55ة  لك55ن الت55اريخ. روم55ة، ونج55ا من55ه بمعج55زة

  .مطلقاً 
  

المنحول5ة، إن الرؤي5ا نزل5ت ودّون5ت ) أعم5ال يوحن5ا ( و ) قانون مورات5وري ( وبحسب   
د يوحنا المعجز على عھ5د ربما كان ھذا أيضاً رأي ترتليان من رواية استشھا. على عھد نيرون

  .نيرون
  

عل(ى عھ(د بتنزي5ل الرؤي5ا )  ٣٣و ١٢ف  ٥١ك  الرد على الھرطق5ات( وانفرد ابيفانس   
  .حيث بولس نفسه لم يكن بعد قد بّشر بالمسيح في أفسسكلوديوس قيصر، 

  
  .في تنزيل الرؤيا على عھد نيرونرأي أقلّية فھناك   

  
  فھل نزلت الرؤيا على عھد نيرون، أم على عھد دوميتيانس ؟ ـ  ٣  

  
ولغ5ة فرمان5ات دوميتي5انس قرب5ى؛ وأن لسبع، لغة الرسائل انه ما بين أُيPحظ العارفون   

ف55ي أناش55يد الرؤي55ا ت55أتي ك55رّد عل55ى ا�لق55اب الت55ي يتخ55ذھا دوميتي55انس المتأل55ه ف55ي ألق((اب المس((يح 
  .فرماناته

  
فP ذكر فيھا : ن مناخ سفر الرسائل يختلف عن سائر الرؤيا أ) ١(ويPحظ العارفون أيضاً   

حين من باب التقية، لكن قد يكون ذلك . ادة القياصرةلعب؛ وR ) ١٠:  ٣إRّ في ( Bضطھاد عام 
حيث )  ٢٠ـ  ٩:  ١( ُبعثت الرسائل إلى الكنائس المذكورة، كما تشھد الرؤيا ا'عدادية للرسائل 

  .ابن البشر يخاطب الكنائس السبع
  

بين تأليف التمييز المحتوم R مناص، على رأينا، من الواقع اثري المشھود، تجاه ھذا   
  .ر الرؤيا الثPثة وبين تدوينھاأسفا

  
فنق5ول . ة، في زمن كتابة الرؤياوھذا التمييز نفسه يجمع بين رأي ا�كثرية، ورأي ا�قلي  

:  
  

  ــــــــــــــــــ
)١ (André Feuillet: l'Apocalypse , p. 79.  



  ـ ٣٦ـ 
  

  .كتبت منفردة، ثم جمعت بعدئذإن أسفار الرؤيا الثPثة   
  

  ١ (ي، تعھ55د ني55رون، لتش55ھد 'س55رائيل الع55ا كتب55ت بع55د)  ١١ـ  ٤ف ( ول((ى الرؤي((ا ا
وقد عرف المسيحيون . السيد المسيح نبؤةبحسب بزواله في الحرب السبعينية، الباغي، الطاغي 

وھ5ذا م5ا  .بواس5طة زوج5ه اليھودي5ة، Rض5طھاد المس5يحيينبأن اليھ5ود ھ5م ال5ذين أث5اروا ني5رون، 
رؤي(ا فھ5ي . حي5ث ت5تم الفرق5ة الثاني5ة ب5ين المس5يحية واليھ5ود يرشح من الفصل الحادي عشر فيھا

  ). ٨:  ١١(  ))ھناك حيث ُصلب ربھم  ((تنتھي بسقوط أورشليم تاريخية، 
  

كتب5ت عل5ى عھ5د دوميتي5انس لتش5ھد ب5أن اض5طھاده )  ٢٠ـ  ١٢ف ( الرؤي(ا الثاني(ة ) ٢  
الدولة الروماني5ة الوثني5ة،  للمسيحية ليس آخر المطاف؛ لكن في النھاية سينتصر المسيح، وتزول

الت5ي )  ١٠ف ( د الرؤي5ا ا'عدادي5ة لھ5ا ھكم5ا تش5فھي رؤية نبوي(ة، . فيعقبھا حكم المسيح ا�لفي
نب5أ تتR ب5د ل5ك م5ن أن : وقيل ل5ي  ((: وضعت عند الجمع في محلھا، لربط الرؤيا الثانية با�ولى 

بأنھ5ا رؤي5ا ثاني5ة، تص5ف مص5ير  وھ5ذا يش5ھد ))أيضاً على شعوب وأُم5م وألس5نة ومل5وك كثي5رين 
  ). ١١:  ١٠( المسيحية والدولة الرومانية 

  
يوحن55ا الروماني55ة الت55ي ك55ان يرأس55ھا  آس55يا الص55غرى إل55ى كن55ائسوالرس((ائل الس((بع ) ٣  

الرسول من أفس5س، كتب5ت بع5د اض5طھاد دوميتي5انس تعزي5ة لھ5ا، وتش5جيعاً عل5ى الثب5ات، وتھيئ5ًة 
  .بانفراج الكرب العظيم

  
قُتل دوميتيانس قيصر، فرجع يوحنا الرسول م5ن منف5اه،  ٩٦شرين ا�ول سنة ت ١٨ففي   

  .برؤياه، إلى أفسس
  

ھل كتب يوحنا الرؤيا في منفاه، أم دّونھا بعد رجوعه من المنف5ى : ھنا يرد ھذا السؤال   
  ؟ 
  

الت5ي تختل5ف ع5ن لغ5ة ا'نجي5ل بحس5ب يوحن5ا م(ن لغ(ة الرؤي(ا الركيك(ة، بعضھم، يستدل   
. ن يوحنا كتب الرؤي5ا بنفس5ه؛ بينم5ا اس5تعان بع5دھا، لت5دوين ا'نجي5ل، بكات5ب لل5وحيالصحيحة، أ

فلغة الرؤيا التي تزدري بالصرف والنحو، في اليوناني5ة، دلي5ل عل5ى أن يوحن5ا ت5رجم لغ5ة الرؤي5ا 
  .ومدرسته بأفسس حفظت تراثه على عPّته، شھادة على صحتھا. بنفسه



  ـ ٣٧ـ 
  

وھ5ذا ش5اھد عل5ى عبقري5ة يوحن5ا . عظمة الملحمة وجPل بيانھ5الكن ركاكة اللغة R تمنع   
  .الرسول، سيد المPحم

  
ن الجمع بين ا�سفار الثPثة، الرسائل والرؤيا ا�ول5ى، والرؤي5ا الثاني5ة، إوالقول الفصل   

في5ه، وبس5بب جم5ع خ5واتيم ا�س5فار الثPث5ة ف5ي  قد تّم بعد وفاة الرس5ول ـ بس5بب بع5ض التش5ويش
( وقد قام بالجمع تPمذة مدرسته الذين نشروا الرؤيا الموّحدة، كما نشروا ا'نجيل . خاتمة الكتاب

٢٤:  ٢١  .(  
  

ولھ55م ف55ي ذل55ك س55ابقة بجم55ع رس55ائل ب55ولس المتع55ّددة إل55ى أھ55ل ك55ورنثس، ف55ي رس55التين   
  .جامعتين، كما رأينا

  

*  
  

  شھادة الرؤيا نفسھا : ثانياً 
  

ونPح5ظ . إل5ى زم5ن الت5دوينإش(ارتين فس5ھا الرؤي5ا الموّح5دة نف5ي من حسن الص5دف أن   
  ). ١١ـ  ٧:  ١٧( وفي ختامھا )  ١٨:  ١٣( أنھما تأتيان في الرؤيا الثانية، في مطلعھا 

  
  ـ اHشارة اولى الصريحة  ١  

  
س55بعة رؤوس ال55ذي ل55ه برم((ز الم((رأة وال((وحش ال((ذي يحملھ((ا، أن55ا أخب55رك  ((: ھ55ذه ھ55ي   

ف5الرؤوس الس5بعة ھ5ي : ا ينبغ5ي الفھ5م المتحل5ّى بالحكم5ة ھن5) ...  ١:  ١٣قاب5ل ( وعشرة قرون 
خمس5ة م5نھم ھلك5وا، وواح5د موج5ود، : س(بعة مل(وك وھ5ي أيض5اً . عليھا المرأة جالسةسبع آكام 

 ًPقلي ّRيبقى إ R خر لم يأِت بعد، وإذا أتىbفھ5و مل5ك ال(ذي ك(ان ول(يس بك(ائن، وأما الوحش . وا
  ). ١١ـ  ٧:  ١٧(  ))ى الھPك ثامن، إRّ أنه من السبعة، ويذھب إل

  
؛  ))عل5ى س5بع آك5ام  ((ھ5ي روم5ة الك5افرة المبني5ة المرأة الفاجرة ن إ: فا'شارة صريحة   

  .ھي سبعة ملوك من القياصرة الرومانيينوالرؤوس السبعة 
  

  .العدّ  إلكنھم يختلفون في مبد  
  

يوس5يف، ال5ذي ب5دأ  ففي الشرق يتبعون طريقة المؤرخ اليھودي الكبير، الم5والي لروم5ة،  
  الذين اتخذوا جميعھم بعد يوليوس عّد اباطرة بقياصرتھا 



  ـ ٣٨ـ 
  

جْلب55ا وأوث55ون : المق((امرين الث3ث((ة الفاش((لين ويس55قطون م55ن الحس55اب . مثل55ه ))قيص55ر  ((لق55ب 
  .وفيتاليوس، ما بين موت نيرون وتولية فسبزيانس، قائد الحملة المظفر على اليھود سنة السبعين

  
باب((اطرة ھ55و أيض55اً يق55ود إل55ى حص55ر الع55دد  ))قيص55ر  ((ن اعتم55اد لق55ب إالق55رب، وف55ي   

  .القياصرة
  

الرؤيا ھو ا'مبراطور فس5بزيانس  ))ھذه  ((بناء عليه، فالقيصر الموجود في زمن تدوين   
، ھ5و  ))الذي لم يأِت بعد، وإذا ما أت5ى R يبق5ى إRّ قل5يPً  ((وسابعھم، . سادسھم)  ٧٩ـ  ٦٩عام ( 

ن5ه يوش5ك أن إرأيت5ه، فإن5ه ك5ان، ول5يس بك5ائن؛ و ال5وحش ال5ذيأم5ا  (().  ٨١ـ  ٧٩ع5ام ( تيطس 
 ((فھ55و ني55رون، رم55ز دوميتي55انس، ذاك )  ٨:  ١٧(  ))يطل55ع م55ن الھاوي55ة، وي55ذھب إل55ى الھP55ك 

 ١٧(  ))إRّ أنه من السبعة، ويذھب إلى الھP5ك ملك ثامن، الوحش الذي كان، وليس بكائن، فھو 
 :١١ (.  
  

، وخصوص55اً رم55ز ھ55و ني55رون، رم55ز ا�ب55اطرة الوح55وش المض55طھدينف((الوحش اكب((ر   
نه أوشك أن إ ((وفي قوله . دوميتيانس قيصر، الذي ھو ملك ثامن، وكرمز نيرون فھو من السبعة

لكن يوحنا يفسر تلك . برجعة نيرونإشارة إلى اRعتقاد الشعبي )  ٨:  ١٧(  ))يطلع من الھاوية 
، المض5طھد الث5اني ) ٩٦ـ  ٨١ع5ام ( اً بش5خص المل5ك الث5امن، دوميتي5انس قيص5ر الرجع5ة رمزّي5

  ). ١١:  ١٧(  ))فھو ملك ثامن، إRّ أنه من السبعة  ((: الذي يمثل نيرون 
  

:  ١٧؛ ١:  ١٣( ))بس5بعة رؤوس، وعش5رة ق5رون  ((صورة وحش البح(ر، فھكذا تنجلي   
َجْلب555ا وأوث555ون مرين الث3ث(((ة الفاش(((لين، م(((ع المغ(((احت555ى ت555يطس، اب(((اطرة الس(((بعة نھ555م إ) : ٧

  .وفيتاليوس
  

أي فس55بزيانس، �ن  ))الموج((ود  ((القيص((ر وھك55ذا يظھ55ر زم55ن كتاب55ة الرؤي55ا عل55ى عھ55د   
  .  ))لم يأِت بعد  ((سابعھم، تيطس، 

  
ھن5اك حي5ث  ((بخ(راب أورش(ليم، وھذا يصح في زم5ن كتاب5ة الرؤي5ا ا�ول5ى الت5ي تنتھ5ي   

أم5ا إذا كان5ت تش5ير إل5ى الرؤي5ا الثاني5ة، فھ5ي تتع5ارض م5ع ا'ش5ارة ).  ٨:  ١١(  ))ُصلب ربھ5م 
  .الثانية



  ـ ٣٩ـ 
  

  ـ اHشارة الثانية الناطقة ٢  
  

).  ١٨:  ١٣( ع((دد اس((م ال((وحش يج55د بعض55ھم إش55ارة ناطق55ة ب55زمن ت55دوين الرؤي55ا ف55ي   
دون يجع55ل ا�رض والس55اكنين فيھ55ا يس55ج ((، رم55ز النب55ي الك55ذاب، ) ١١:  ١٣( ف((وحش الب((ر 
وأمر بقتل ... وأمر سكان ا�رض أن يصنعوا تمثاRً للوحش ) ... وحش البحر ( للوحش اول 

ك55ل م55ن R يس55جد لتمث55ال ال55وحش؛ وأن يجع55ل الجمي55ع يّتس55مون بس55مة ف55ي أي55ديھم اليمن55ى، أو ف55ي 
. بعدد اسمهجباھھم؛ بحيث R يستطيع أحد أن يشتري أو يبيع ما لم يكن متسماً باسم الوحش، أو 

س((ت مئ((ة وس((تة إن55ه ع55دد إنس55ان؛ فع55دده : َم55ن ك55ان ذا فھ55م فليحس55ب ع55دد ال55وحش  !ھن55ا الحكم55ة
  ). ١٨ـ  ١١:  ١٣(  ))وستون 

  
؛ وھناك ق5راءة أخ5رى ترق5ى ٦٦٦القراءة المشھورة ھي : إن لعدد اسم الوحش قراءتين   

  .٦١٦تجعله )  ١ع  ٣٠ف  ٥الرد على الھرطقات ك ( إلى ايريناوس 
  

دوميتيانس قيصر، للعام السادس عش5ر م5ن وRيت5ه،  ختم Schützسكوتز ة العPّمفرأى   
انس قيص5ر، ع5ام تي5يأي دوم DCXVIفالس5جل ھ5و . ٦١٦مع مطالع اس5مه، ف5ي الق5راءة الثاني5ة 

وھ55و الع55ام ا�خي55ر م55ن وRيت55ه، ع55ام اض55طھاد المس55يحيين، لتم55ّنعھم م55ن عب55ادة تمثال55ه، كم55ا . ١٦
  .البّر، في آسيا الصغرىكل الديانات الممثلة بوحش  تأجمع

  
ُدّون ف55ي الع55ام الس55ادس عش55ر م55ن وRي55ة س((فر الرؤي((ا الثاني((ة فھ55ذه ا'ش55ارة ناطق55ة ب55أن   

  .٩٦تشرين ا�ول عام  ١٨دوميتيانس قيصر، وھو العام ا�خير، �نه قتل في 
  

ھ55و الق55راءة المش55ھورة ف55ي  ٦٦٦لك55نھم ي55رّدون عل55ى تخ55ريج العPّم55ة الم55ذكور أن الع55دد   
حس(اب الجّم(ل ات؛ لكن طريقة قراءته ومب5دأ ع5ّده ل5م يتف5ق عليھم5ا المفّس5رون، م5ع أن المخطوط

  .طريقة شرقية ويونانية معروفة
  

ففي تلك ا'شارة الثانية دليل على أن الرؤيا التي تتضّمن العدد الرمزي المذكور ھي من   
  .، كما أجمعت روايات التاريخ القديمةآخر وRية دوميتيانس



  ـ ٤٠ـ 
  

الجّمل ْب، كما يرى بعضھم، أن عدد اسم الوحش في القراءة المشھورة، على حساب وھ  
لكنه R ينطبق . ، الوحش ا�كبر ))نيرون قيصر  ((العبري، مع إسقاط حروف العلة، ينطبق على 
ال5ذي تقّم5ص في5ه ال5وحش دوميتي(انس قيص(ر، أي على شخصه بالذات، بل على م5ا يرم5ز إلي5ه، 

 ((؛ وم5ن ا'ش5ارة الواض5حة إل55ى ) ١١ـ  ٧:  ١٧( تفس55ير الرؤي5ا ذاتھ5ا  ا�كب5ر، كم5ا يظھ5ر م5ن
وھ5ذا R يتحق5ق تاريخّي5اً . ذي العدد الرم5زي، بقي5ادة وح5ش الب5ّر، النب5ي الك5ذاب ))عبادة الوحش 

أجلى تحقيق، إRّ في آس5يا الص5غرى الروماني5ة، عل5ى زم5ن دوميتي5انس، وھ5و ني5رون العائ5د إل5ى 
  ). ١٥:  ١٣( الشعبية  الحياة، بحسب ا�سطورة

  
بحس55ب الق55راءة  ٦١٦بحس55ب الق55راءة المش55ھورة، أو  ٦٦٦فس55واء ك55ان الع55دد الرم55زي   

وتاريخ التدوين . ٩٦عام زمن تدوين الرؤيا الثانية، المقبولة، فھو تاريخ بالحرف أم بالرمز إلى 
  .بھذه الصورة عبقرية فّذة

  
وي5زول الخP5ف . ف5ي زم5ن الت5دوين تتعارض5ان ظاھرّي5اً إشارتان تاريخيتان ففي الرؤيا   

برّد ا'شارة ا�ولى إلى زمن تدوين الرؤيا ا�ولى، وبرّد ا'شارة الثانية إلى زم5ن ت5دوين الرؤي5ا 
وصاحب ھذه الملحمة العظيمة، ومدرسته في أفسس، ناقلة تراثه إلى العالم المسيحي، ما . الثانية

  .ون خلقاً من عندھمكانا ليقعا في ھفوة تاريخ متعارض، يخلقه المفسر
  

  .ھذا ما يظھر أيضاً من بحث وحدة الرؤيا  
  

*  *  *  
  
  

  ٣بحث 
  

  وحدة الرؤيا
  

وح((دة لغوي((ة . ، بص55يغته الحالي5ة، الم55أثورة ف55ي المخطوط5ات كلھ55ا ))الرؤي55ا  ((إن كت5اب   
  .ھذا ما يشھد به العارفون أجمعون. وفنية معاً 



  ـ ٤١ـ 
  

  .بولس إلى الكورنثيين ـ R تخفى على العارفينـ كما في رسالتي مظاھرة الجمع لكن   
  

 ًBئل القائمة على حقيقة الجمع : أوBالد  
  

  ـ رسالة جديدة في مطلع كل سفر ١  
  

اكت5ب م5ا ت5راه ف5ي س5فر،  ((: ا'عدادي5ة، اب5ن البش5ر يق5ول  ففي سفر الرسائل، في الرؤيا  
  ). ١١:  ١(  ))وابعث به إلى الكنائس السبع 

  
 ((: يخاطب5ه اب5ن البش5ر م5ن جدي5د، ويق5ولا الكبرى ا�ول5ى، ـا'عدادية للرؤيا ـوفي الرؤي  

  ). ١:  ٤(  ))اصعد إلى ھھنا، فأوريك ما سيكون من بعد 
  

وقي5ل  ((: وفي الرؤيا ا'عدادية، للرؤيا الكبرى الثانية، يخاطبه صوت السماء م5ن جدي5د   
). ١١:  ١٠( ))وألس5نة ومل5وك كثي5رين  على شعوب وأُم5م) ١(R بّد لك من أن تتنبأ من جديد: لي 

وقد أُقحمت في الرؤيا ا�ولى على سبيل التض5مين، لجم5ع الرؤي5ا الثاني5ة إل5ى . فھي رسالة جديدة
  .الرؤيا ا�ولى، كأنھما مشتقان بعضھما من بعض

  
فكت5اب  . ففي مطلع كل س5فر رس5الة جدي5دة ت5دل عل5ى عم5ل جدي5د، م5دّون ف5ي س5فر جدي5د  

  .Pثة أسفار مجموعةالرؤيا واحد من ث
  

  ـ المطابقة التامة بين الرؤَيَيين ٢  
  

  . فكل منھما تبدأ برؤيا إعدادية في الفصل الرابع وفي الفصل العاشر  
  

وR . ا�ول تص5ميم ف5ي الس5ماء، والث5اني تطبي5ق عل5ى ا�رض: وكل رؤيا من مسلسلين   
  .داعي للتكرار بالمعنى الواحد

  
ف (وُس5باعي الجام5ات )  ٩ـ  ٨ف ( ق ب5ين س5باعي ا�ب5وا وفي الرؤَيَيين، مطابق5ة تام5ة  

  .مّما يشير بأن الرؤيا الثانية تمثيل لcولى، وتطبيق لھا على موضوع آخر). ١٦
  

  ــــــــــــــــــ
  Πάλιν في اليونانية) ١(



  ـ ٤٢ـ 
  

فر س( ((والرؤي5ا الثاني5ة ).  ١:  ٥(  ))بس5بعة أخت5ام س(فر مخت(وم  ((ن الرؤي5ا ا�ول5ى إث5م   
الس5فر  ((انقض5ت تاريخّي5اً؛ ورؤي5ا  ))الس5فر المخت5وم  ((مّما يشير ب5أن رؤي5ا ). ٢:  ١٠( ))مفتوح 
  .مفتوحة على التاريخ ))المفتوح 

  
  ـ الختام الصريح لكل رؤيا ٣  

  
R يكون زمان م5ن  ((: في ختام الرؤيا ا�ولى الكبرى، ُيقسم المPك الجبار بالحي القيوم   

م5ع ذل5ك ف5النبي ين5ال . فنحن إذن ق5د بلغن5ا الي5وم اbخ5ر ف5ي خت5ام ھ5ذه الرؤي5ا. ) ٦:  ١٠(  ))بعد 
R ب5ّد ل5ك م5ن أن تتنب5أ م5ن جدي5د عل5ى ش5عوب وأُم5م وألس5نة ومل5وك : وقيل لي  ((: رسالة جديدة 

  .جديدة، وسفر جديد نبؤةفنحن إذن في مطلع ).  ١١:  ١٠(  ))كثيرين 
  

ھل55ّم فأري55ك دينون55ة : كلمن55ي، ق55ال  ((Pك الجب55ار وف55ي خت55ام الرؤي55ا الثاني55ة الكب55رى، الم55  
الفاجرة العظيمة، الجالسة على المياه الغزيرة، الت5ي فج5ر معھ5ا مل5وك ا�رض، وأس5كرت س5كان 

وبأصوات سبعة ي5أتي ا'نب5اء بس5قوط باب5ل، رم5ز ).  ٢ـ  ١:  ١٧(  ))ا�رض من خمر فجورھا 
  ). ١٨ف ( رومة 

  
  .ين؛ مّما يدل على أنھما رؤييان جمعتا معاً فختام الرؤيا صريح في كP الحال  

  
  ـ التكرار في الرؤَيَيين ٤  

  
 ((فھناك وصفان للوحش . R تفھم في وحدة الكتاب الحقيقيةتكرارات ان في كتاب الرؤيا   

؛ ووص5فان �ورش5ليم الجدي5دة، ) ٨ـ  ٣:  ١٧ث5م  ٨ـ  ١:  ١٣(  ))بسبعة رؤوس وعش5رة ق5رون 
 F ن5ان لس5قوط باب5ل العظيم5ة، روم5ة ) ٢٦ـ  ٩:  ٢١ث5م  ٨ـ  ١:  ٢١( النازلة م5ن عن5دP؛ وإع

لكّن ھذا ما ُيفھم إذا ك5ان ھن5اك رؤيي5ان جمعت5ا ف5ي كت5اب ).  ٣ـ  ٢:  ١٨ثم  ٨:  ١٤( القياصرة 
  .واحد

  
ا معروض5ة للم5رة وأش5ياء س5بق وص5فھا، ث5م تظھ5ر كأنھ5 وھناك أيضاً مش5اھد �ش5خاص  
فق5د س5بق وص5فھا ف5ي وح5ش )  ١٦ـ  ٣:  ١٧( ة عل5ى ال5وحش مثال ذل5ك الم5رأة الجالس5. ا�ولى
  .فھذه الظاھرة أيضاً تفھم إذا ما كان ھناك رؤييان).  ١٠ـ  ١:  ١٣( البحر 



  ـ ٤٣ـ 
  

فھذا : ومما يزيد اRفتراض حقيقًة أن الوحش الذي يمّثل التّنين، رمز إبليس، له تفسيران   
؛ ث5م ھ5و عل5ى التخص5يص ني5رون، ) ١٠ـ  ١:  ١٣( ال5وحش ھ5و ت5ارة الدول5ة الروماني5ة نفس5ھا 

فھذان التفسيران دليل على ).  ١١ـ  ٧:  ١٧( المضطھد ا�ول وا�كبر، رمز سائر المضطھدين 
أن ھناك رؤَيَيين، ا�ولى تمثل اضطھاد ني5رون؛ والثاني5ة عن5د تجدي5د اRض5طھاد، ف5ي آخ5ر عھ5د 

  .الرائي من التاريخ إلى الرمز دوميتيانس، تمثل رومة نفسھا، رمز اRضطھاد؛ فقد انتقل
  

: تفس(يراً آخ(ر لكن، بما أن ھذا التكرار يقع في الرؤيا الثانية عينھا، R ننك5ر ب5أن ھن5اك   
م5ع ذل5ك . ا�وصاف ا�ولى تق5ع ف5ي مسلس5ل التص5ميم، وا�وص5اف ا�خ5رى ف5ي مسلس5ل التنفي5ذ

  .فالتكرار قائم، وR مبّرر له
  

  ـ الخاتمة المتشابھة المكررة ٥  
  

ين، ينتھي بأناشيد الفرح يقوم به F نفسه من ا�باطرة المضطھدانتقام أول وھناك أيضاً   
( يق5وم ب5ه المس5يح نفس5ه م5ن ال5وحش نفس5ه وانتقام ث(ان ؛ ) ١٠:  ١٩ـ  ١٧( والظفر في السماء 

  ). ٢١ـ  ١١:  ١٩
  

وف5ي  ؛) ١٠ـ  ٩:  ١٩( ث5م ف5ي خاتم5ة الرؤي5ا ا�ول5ى ي5رفض المP5ك الم5وحي أن ُيعب5د   
  ). ٩ـ  ٨:  ٢٢( خاتمة الثانية يرفض أيضاً أن ُيعبد 

  
ويخ55تم الرؤي55ا ؛ ) ٢٧ـ  ٩:  ٢١( ك5ذلك يخ55تم الرؤي5ا ا�ول55ى بص5ورة أورش55ليم الجدي5دة   

نفھ5م أن الص5ورة ا�ول5ى ھ5ي ).  ٥ـ  ١:  ٢٢مع  ٨ـ  ١:  ٢١( الثانية بصورة أورشليم الجديدة 
  .اوية، Rتقاء اRزدواجيةأورشليم ا�رضية، والثانية أورشليم السم

  
  .تلك ھي الدRئل القائمة على حقيقة الجمع  

  

*  
  

  التفسير الصحيح لتلك الدBئل: ثانياً 
  

ـ55 م55ا ع55دا س55فر  رؤَيَي((ينذاك الواق55ع الملم55وس ف55ي كت55اب الرؤي55ا يقس55مھا ف55ي نظرن55ا إل55ى   
  Rضطھاد نيرون بدس تمثيل تاريخي ا�ولى : الرسائل 



  ـ ٤٤ـ 
  

Rض5طھاد تمثي(ل رم(زي نب(وي ؛ والثاني5ة ) ١٠:  ١٩ـ  ١٧م5ع  ١١ـ  ٤ف ( المي5ة اليھودي5ة الع
 ١٥:  ٢٠ـ  ١١:  ١٩مع  ١٦ـ  ١٢( رومة الوثنية للمسيحية، حتى سقوطھا وانتصار المسيحية 

.(  
  

. ففي النص الحالي، في وحدة الكتاب، نجد تشويشاً ناجماً عن تلك ال5دRئل الت5ي ع5ددناھا  
  .في الكتاب الموّحد الجامع، R تفسير له إRّ بالحل الذي ذكرناه وھذا التشويش الظاھر

  
وھذا التحليل الواقعي للكتاب كله يفّسر تفسيراً صحيحاً تلكم5ا ا'ش5ارتين المختلفت5ين إل5ى   

ا�ول5ى تاريخي5ة عل5ى عھ5د فس5بزيانس قيص5ر؛ والثاني5ة نبوي5ة عل5ى عھ5د : زمن تدوين الرؤَيَيين 
  .٩٦ـ  ٩٥ا إلى جزيرة بطمس عام دوميتيانس، حين نفي يوحن

  
وھذا التحليل الواقعي للكتاب كله يجمع أيضاً ب5ين أخب5ار ا�كثري5ة وا�قلي5ة المختلف5ة ف5ي   

السّنة المسيحية، الت5ي تجع5ل ت5دوين الرؤي5ا حين5اً بع5د ني5رون، وحين5اً آخ5ر عل5ى عھ5د دوميتي5انس 
  .دفھناك رؤييان من زمانين مختلفين ُجمعتا في كتاب واح. قيصر

  
ُكتب55ت عل55ى عھ55د المل55ك الس55ادس الح55اكم الرؤي((ا اول((ى والش55يء ال55ذي R ج55دال في55ه أن   

اbَخر ل5م  ((، �ن ) ١٠:  ١٧( حينئٍذ، وھو فسبزيانس قيصر، قاھر اليھود في الحرب السعبينية 
 ًPقل55ي ّRيبق55ى إ R وھ55و ت55يطس؛ أم55ا الث55امن ـ الس55ابع فھ55و دوميتي55انس ))ي55أت بع55د، وإذا م55ا أت55ى. 

ُكتبت على عھد دوميتيانس قيصر، في منفى يوحنا بجزيرة بطمس، كم5ا يص5رح والرؤيا الثانية 
  ). ١٠:  ١( السفر نفسه 

  
 تجاه ھذين التصريحين المتعارضين لت5دوين الرؤي5ا ف5ي زم5انين مختلف5ين، R مج5ال بع5د  

يم لھم5ا بس5فر للشك في أننا تجاه رؤَيَي5ين ُجمعت5ا ف5ي كت5اب واح5د؛ وح5ين الجم5ع ص5ّدروھما كتق5د
الرسائل السبع، التي نشعر فيھ5ا أن زم5ان اRض5طھاد ق5د عب5ر، لك5ن بت5أثير مختل5ف ف5ي الكن5ائس 

  .وعليه فتكون الرسائل السبع قد كتبت بعد الرؤيا الثانية. السبع
  

  :م كتاب الرؤيا إلى ثPثة أسفار فتلك الحقائق التاريخية وا�ثرية تجعلنا نقس  



  ـ ٤٥ـ 
  

  ). ٣ـ  ١:  ١( فاتحة عامة   
  

والرؤي55ا )  ٨ـ  ٤:  ١( م55ع عن55وان ا'ھ55داء )  ٢٢:  ٣ـ  ٤:  ١( س((فر الرس((ائل ث55م   
حي5ث اب5ن البش5ر نفس5ه يخاط5ب الكن5ائس الس5بع بس5بع رس5ائل محكم5ة )  ٢٠ـ  ٩:  ١( ا'عدادية 

 ، ))َم5ن ل5ه أذن فْليس5مع م5ا يق5ول ال5روح للكن5ائس  ((: الربط بالخاتم5ة المك5ررة فيھ5ا س5بع م5رات 
  .والتي تسكب عليھا مسحة ا'عجاز

  
م5ع )  ١٠:  ١٩ـ  ١:  ١٧م5ع  ١٩:  ١١ـ  ١:  ٤( اول(ى التاريخي(ة ث(م س(فر الرؤي(ا   

حيث ابن البش5ر ي5دعو النب5ي الرائ5ي إل5ى رس5الة )  ١١ـ  ١:  ٤( إعدادية خاصة بھا رؤيا جديدة 
وخت5ام ھ5ذه الرؤي5ا ).  ١ : ٤(  ))اصعد إلى ھھنا فأوريك م5ا س5يكون م5ن بع5د : ويقول  ((جديدة، 

  ). ٢٦ـ  ٩:  ٢١( التاريخية ھو رؤية أورشليم الجديدة ا�رضية 
  

مع رؤي5ا جدي5دة )  ١٥:  ٢٠ـ  ١١:  ١٩مع  ١٦ـ  ١٢( ثم سفر الرؤيا الثانية الرمزية   
إعدادي55ة، ورس55الة جدي55دة ف55ي الفص55ل العاش55ر المقح55م عل55ى الرؤي55ا ا�ول55ى التاريخي55ة عل55ى س55بيل 

وختام ھذه الرؤيا الثانية . ھما ربطاً فنّياً محكماً كأنھما تنبثقان بعضھما من بعضالتضمين، لربط
  ). ٥ـ  ١:  ٢٢مع  ٨ـ  ١:  ٢١( الرمزية ھو رؤية أورشليم السماوية 

  
  .جمعوا معاً خواتيم ا�سفار الثPثة)  ٢١ـ  ٦:  ٢٢( وفي   

  
  .وھذا كله ما سنراه مفّصPً في فصل تخطيط الرؤيا  

  
*  *  *  

  
  

  ٤بحث 
  

  أسلوب الرؤيا
  

ونقدر أن نقول بأن الوحي جعلھ5ا أُم . رؤيا يوحنا ھي ملحمة رمزية، من الشعر المرسل  
  .المPحم جميعھا



  ـ ٤٦ـ 
  

التص55ويري، والبي55اني، ون55رى ف55ي ھ55ذا البح55ث أس55لوبھا اللغ55وي، وا'نش55ائي، والرم55زي،   
  .اHعجاز الفنيوالتأليفي، التي تصل بھا إلى 

  
  

 ًBسلوب اللغوي: أو  ا
  

الرؤيا ملحمة محكمة التأليف، رائعة التصوير، سامية المعاني، ساحرة البيان؛ فP عي5ب   
  .فيھا سوى لغتھا اليونانية الركيكة، وھي R تظھر في الترجمات

  
وـّ يقول العPّم5ة ألل5  

لغ5ة الرؤي5ا أغ5رب لغ5ة ف5ي الكت5اب كل5ه، وف5ي س5ائر المؤلف5ات  ((: ) ١(
  .  ))ة، فلھا قواعد صرف ونحو خاصة بھا R يعرفھا سواھا ا�دبية اليوناني

  
على أن الكتاب كله من لغة يوحنا الرسول نفسه، كم5ا ترجمھ5ا ف5ي ذھن5ه دليل أول وھذا   

  .من اbرامية إلى اليونانية
  

. على صحة نسبة الرؤيا ليوحنا الرس5ول، تفكي5راً وتعبي5راً، معن5ى ولفظ5اً دليل آخر وھذا   
  .ا اللغوية، ووحدتھا الفّنيةيؤيد ذلك وحدتھ

  
وميزة ھذه اللغة أنھا ليست لغة ا�دب اليوناني، ب5ل لغ5ة الش5عب، كم5ا تعلمھ5ا يوحن5ا م5ن   

  .الشعب نفسه
  

ومدرسة يوحنا ف5ي أفس5س، حافظ5ة تراث5ه، بتركھ5ا لغ5ة الرؤي5ا عل5ى حالھ5ا تش5ھد لنفس5ھا   
  .ئيسھا المحبوبكما ورثته من صاحبه، ربامانة المطلقة، وبصحة كتاب الرؤيا 

  
اسم علم؛ ومنھا نحو  ٤٢منھا . كلمة ٩١٣فوجدوھا مفرداتھا اللغوية، وقد عّد العارفون   

كلم5ًة، R توج5د ف5ي  ٢٩وھن5اك س5تة أف5راٍد، م5ع العھ(د الجدي(د؛ أفراٍد R مثيل لھا في سائر  ١٠٨
  .اللغة الشعبية الدارجةوقد أخذھا يوحنا من . الترجمة السعبينية كلھا

  
مي55زة أس55لوبھا؛ ب55ل تتب55ع أدوات ال((ربط اليوناني((ة، مظ55اھر لغ55ة الرؤي55ا أنھ55ا تجھ55ل وم55ن   

  .أسلوب اللغات السامية في العطف المتواتر
  

  ــــــــــــــــــ
)١ (D.B.S. article Apocalypse, p. 308.    



  ـ ٤٧ـ 
  

  . دات اليونانية المألوف، لتأدية معانيھا الجديدةوقد تغّير معنى بعض المفر  
  

. ل55يس ح55ائPً دون العبقري55ة والش55اعرية ا�ص55يلة ف55ي البي55ان والتبي55ينض((عف اللغ((ة ولك55ن   
  اھا عند كثيرين من فطاحل الشعراءوھذه ظاھرة نر

  

*  
  

  اسلوب اHنشائي: ثانياً 
  

ن أسلوب الرؤيا ا'نشائي أقرب إلى اbرامية، لغة يوحنا، منه إلى اليونانية، كما يظھ5ر إ  
فھ55و يعط55ف الُجَم55ل بعض55ھا عل55ى بع55ض، كم55ا ف55ي اللغ55ات . ت55أليف الُجَم55لم55ن تركي55ب الجمل55ة، و

  .السامية، وR يحملھا بعضھا على بعض كما في اليونانية
  

ف5ي التعبي5ر، حي5ث تك5ون الجمل5ة م5ن مص5راعين، اسلوب الثن(ائي ويتبع ا'نشاء أيضاً   
تّمم5اً للص5در، بحس5ب ويكون العج5ز مرادف5اً، أو مخالف5اً، أو م. صدر وعجز، كما في بيت الشعر

  . ا�سلوب ا�رامي في الكتاب وا'نجيل
  

وھذا ا�سلوب ا'نشائي، مع ا'يقاع الثنائي في اbية، يجعل ا'نش5اء نظم5اً ظ5اھراً، لك5ن   
  .النظم المرسلمن 

  
الش(عر مّم5ا حم5ل بعض5ھم عل5ى اعتب5ار الرؤي5ا م5ن مقاطع متوازية؛ وقد يأتي ھذا النظم   

  .قرب إلى ا�سلوب ا�رامي، منه إلى اليونانيبنظم خاص، أالمنظوم، 
  

وھذا دلي5ل عل5ى أن يوحن5ا يفّك5ر ويعّب5ر بلغت5ه ا�رامي5ة؛ ث5م يت5رجم بنفس5ه إل5ى اليوناني5ة،   
  .ترجمة تحمل طابع ا�رامية لغة وإنشاء ونظماً 

  
. بحس5ب تعبي5ر اللغ5ات اbري5ةرباعي(ات ف5ي ا'نش5اء الس5امي يس5مونه الثنائيات وأسلوب   
  .ده عند أنبياء الكتاب وفي ا'نجيل نفسهونحن نج

  

*  
  

  اسلوب الرمزي: ثالثاً 
  

  .الرؤيا ملحمة رمزية، في أوصافھا وألوانھا وأعدادھا  



  ـ ٤٨ـ 
  

  .النبي الرائي فيھا، من أشياء وذوات يأخذ شكل رمزما يراه وكل . فكل ما فيھا رموز  
  

وتل5ك المع5اني . تھا، جمل5ة وتفص5يPً وكل ا'شارات الرمزية فيھا، لھا معاٍن مقصودة ل5ذا  
  .في الرموز ھي التعليم المقصود في الرؤيا

  
وقلّم55ا بلغ55ت . ن أس55لوبھا الغال55ب عليھ55ا ف55ي البي55ان والتبي55ين ھ55و الرمزي55ةإ: ق55ول ل55ذلك ن  

  .الرمزية، في كتاب من آداب الدين والدنيا، مبلغ رؤيا يوحنا في الرمزية
  

  ـ أوصافھا رموز ١  
  

فك5ل ).  ١٦ـ  ١٣:  ١( الح5ي الخال5د ف5ي الكن5ائس رؤي(ا اب(ن البش(ر : حد نكتفي بمثل وا  
  .إشارة في شخصه أو لباسه تدل على صفة فيه تمّيزه على المخلوقين

  
  .، إشارة على كھنوته)) متسربل بثوب إلى الرجلين  ((إنه   

  
  . ، إشارة إلى سلطانه الملكي)) ومتمنطق عند ثدييه، بمنطقة من ذھب  ((  

  
(( يته، فھ55و ـارة إل5ى أزل55ـ، إش55)) عره أبيض5ان، كالص55وف ا�ب55يض، ك5الثلج ـرأس5ه وش55و ((  

  .)) القديم 
  

  .، إشارة إلى علمه الكامل، أو إلى غضبه البالغ، بحسب القرائن)) كلھيب نار وعيناه  ((  
  

  .، إشارة إلى جبروته)) ورجPه كأنھما النحاس الPمع ُصّفي في أتون متقد  ((  
  

  .، إشارة إلى ُبْعد مداه ))كصوت مياه غزيرة وصوته  ((  
  

. ، إش5ارة إل5ى مPئك5ة الكن5ائس الس5بع الت5ي يخاطبھ55ا ))وف5ي ي5ده اليمن5ى س5بعة كواك5ب  ((  
. والكوكب نفسه ھو في لغته كناية عن المPك. ھو بدوره دليل الكمال والشمول ))سبعة  ((والعدد 

عليھا، �ن اليد أو القبضة ف5ي لغ5ة الكت5اب دلي5ل  وھي في يده اليمنى، إشارة إلى سيطرته الكاملة
  .القدرة والسلطان

  
  .، إشارة إلى سلطان كPمه القاطع ))ومن فيه يخرج سيف صارم ذو حّدين  ((  



  ـ ٤٩ـ 
  

  .، إشارة إلى كمال جماله ))ووجھه يلمع كالشمس عند اشتدادھا  ((  
  

جريدي؛ وبيانھا الرمزي أبلغ فتلك الرموز وا'شارات أبلغ في الوصف، من الوصف الت  
  .بيان

  
رفعھ5ا إل5ى قم5ة يمعج5ز، ال5ذي وھذا ھ5و أس5لوب الرؤي5ا المض5طرد؛ وفي5ه س5حر بيانھ5ا ال  

  .الملحمات العالمية المشھورة
  

  ـ وألوانھا رموز ٢  
  

فكل ل5ون فيھ5ا دلي5ل عل5ى ص5فة ).  ٨ـ  ١:  ٦( رؤيا ا�فراس : نكتفي أيضاً بمثل واحد   
  .تميزه

  
  !ا�بيض ھو دليل الظفر فلون الفرس  

  
  !ولون الفرس ا�صھب ھو دليل المراس الشديد  

  
  !ولون الفرس ا�دھم ھو دليل الموت  

  
  .ولون الفرس ا�صفر المائل إلى ا�خضر ھو دليل التفسخ والفناء  

  
  :المعنوية، القريبة أو البعيدة  وقد تتغير معاني ا�لوان بحسب القرائن اللفظية أو  

  
  ). ٨:  ١٩( ير إلى العفة أو إلى الفرح يشفالبياض   

  
  ) ... ٦ـ  ٣:  ١٧( دليل العھر والفجور واحمر القاني   

  
  ـ وأعدادھا رموز ٣  

  
ونPحظ أن ا�ع5داد فيھ5ا تؤخ5ذ ل5دRلتھا الرمزي5ة، R . وھي ميزة أخرى في كتاب الرؤيا  
  .وا�عداد فيھا بسيطة ومركبة. العددية

  
  :ھي فالبسيطة ـ أما ا�عداد   

  
  .لذلك فھو المسيطر على كتاب الرؤيا كله. ھو دليل الكمال والشمول ))سبعة  ((العدد ) ١  
    
فھناك سبع حلقات، كل حلقة من سبعة مشاھد، ترمز إلى الكمال والشمول في م5ا تھ5دف   

  .إليه



  ـ ٥٠ـ 
  

س5بع  ))ط(وبى  ((ففيھ5ا : وھناك ُس5باعية فردي5ة كثي5رة ت5دل أيض5اً عل5ى الكم5ال والش5مول   
  .برھاناً على تحقيق مجيئه ))ھا أنا ذا آٍت عن قريب  ((: مرات؛ ويكرر سبع مرات 

  
  .١ناقص  ٧دليل النقصان �نه  ))ستة  ((والعدد ) ٢  

  
 ((. ا ف5ي رؤي5ا أورش5ليم الجدي5دةـو رم5ز الكم5ال المطل5ق، كم5ـھ ))اثنا عشر  ((والعدد ) ٣  

ال، واثن5ا عش5ر باب5اً، وعل5ى ا�ب5واب اثن5ا عش5ر لھا س5ور عظ5يم ع5 ((:  ))العروس، امرأة الحمل 
أي الكنيسة، إسرائيل الجديد ( مPكاً، وأسماء مكتوبة ھي أسماء أسباط بني إسرائيل اRثني عشر 

ولسور المدينة اثنا عشر أساساً، وعليھا اثنا عشر اسماً ھي أسماء رسل الحمل اRثني عشر ) ... 
  ). ١٤ـ  ٩:  ٢١(  ))
  

  .في لغته إشارة إلى F تعالى وسره ))ث3ثة  ((والعدد ) ٤  
  

رم55ز إل55ى الع55الم المك55ّون م55ن أربع55ة عناص55ر؛ أو ال55ذي ل55ه أرب55ع  ))أربع((ة  ((والع55دد ) ٥  
  .السماء والماء، وا�رض والھاوية أي الجحيم: جھات؛ أو أربعة أقسام 

  
حك5م المس5يح م5ع  يعني زماناً ط5ويR ًP ح5ّد ل5ه؛ والمث5ل الح5اكي ھ5و ))ألف  ((والعدد ) ٦  
  ). ٤:  ٢٠(  ))ألف سنة  ((كنيسته 

  
  :فأمثالھا  ))المرّكبة  ((ـ وأّما ا�عداد   

  
  ). ١٤٤=  ١٢×  ١٢( مثل المرّبع العدد ) ١  

  
ع5دد الش5ھداء )  ١٤٤٠٠٠( عشيرة يساوي  ١٢ألفاً من  ١٢( مثل المضروب العدد ) ٢  

وع55دد الع5ذارى التابع55ات للحم55ل م55ن  ؛) ٨ـ  ٤:  ٧( الرم5زي م55ن النص55ارى م5ن بن55ي إس55رائيل 
  .ا�مميين

  
 ((اني مختلفة بحس5ب تص5غيره أو تكبي5ره كالع5دد ـالعدد المصّغر أو المّكبر يكسب مع) ٣  

؛ ) ٣:  ١١( يوماً  ١٢٦٠أي )  ٢:  ١١( شھراً  ٤٢أي )  ١١و  ٩:  ١١(  ))ثPث أيام ونصف 
  .رية المقصودة فيهفتختلف طريقة العّد، للعدد الواحد، بحسب اختPف التو



  ـ ٥١ـ 
  

فإن55ه رم55ز )  ١٨:  ١٣(  )) ٦٦٦فع55دده  ((: والنكت55ة الكب55رى ھ55و رم55ز ع55دد ال55وحش ) ٤  
  .النقصان ا�كبر

  
، )٧٧٧(أي رمز الكم5ال ا�كب5ر  ٨٨٨بينما عدد المسيح في حساب الجّمل اليوناني فھو   

  .فھو فوق كل كمال
  

  ـ ورموزھا بسيطة أو مرّكبة ٤  
  

  :معناه تعّدد معنى الرمز، أو ثنائية لرمزية في الرؤيا من إعجاز ا  
  

  .تعني أُم المسيح والكنيسة معاً )  ١:  ١٢( مثPً فالمرأة المنّورة   
  

يعن555ي ني555رون، المض555طھد ا�ول، ث555م ك555ل طاغي555ة مثل555ه م555ن بع555ده، وعل555ى وال(((وحش   
  .التخصيص كل قيصر روماني يضطھد المسيحية

  
معاً أورشليم ا�رضية أي الكنيسة، وأورشليم السماوية أي  تعني ))أورشليم الجديدة  ((و   
  ). ١٠و  ٢:  ٢١( الجنة 

  
، تزي5د م5ن  ))المختل5ف المؤتل5ف  ((فتلك الرموز كلھا، في معانيھا البعيدة، وأس5لوبھا م5ن   

، وھ5و ا'تي5ان بكP5م  ))اBّتساع  ((وھذا ما يسّمي في علم البديع . سحر الرؤيا في البيان والتبيين
الفني في الرؤي5ا  ))اRتساع  ((و . يتسع فيه التأويل على مقدار العقول، وبحسب ما تتحّمله ا�لفاظ

  .من أبواب إعجازھا
  

معانيھ55ا ومراميھ55ا، R تحقيقھ55ا بص55ورة المحس55وس، فP55 المقص((ود م((ن الرم((وز وبم55ا أن   
، )١:  ١٣( ))ل5ه س5بعة رؤوس وعش5رة ق5رون  ((ھكذا ال5وحش . يصح تصوير الرمز بلغة الواقع

فP55 داع55ي . فغراب55ة الرم55ز تلف55ت النظ55ر، وھ55ي مقص55ودة، ومطابق55ة للت55اريخ الروم55اني المعھ55ود
  .لتصوير الرمز في عالم المشھود، بل يجب حمل الرمز على معناه المقصود

  

*  
  

  أسلوب التصوير الفني: رابعاً 
  

لتض555خيم، يمت555از أس555لوب الرؤي555ا، ف555ي إعج555ازه البي555اني، بالتص555وير الفن555ي، بأس555اليب ا  
  ...، والتشخيص، والتدبيج حياءوالتجسيم، وا'



  ـ ٥٢ـ 
  

  ـ فّن التضخيم ١  
  

والمقص5ود من5ه ناحي5ة التش5بيه أو . ھو من أساليب الرؤيا البيانية، في التعبي5ر والتص5وير  
  .الكتابة أو اRستعارة

  
فبع5د الب5وق . رةا�بواق لتحقيق انتقام F من المدينة الك5افمثال ذلك ا�ھوال التي تطلقھا   
).  ٨:  ٨(  ))ص55ار ثل55ث البح55ر دم55اً  ((وبع55د الث55اني ).  ٧:  ٨(  ))احت55رق ثل55ث ا�رض  ((ا�ول 

 ٨( ))كوكب عظيم متقد كمشعل وقع على ثلث ا�نھار، وعلى عي5ون المي5اه  ((وبعد البوق الثالث 
يزي5د الرم5ز بيان5اً وھ5ذا التض5خيم . فالمقصود معنى الرم5ز، R تحقيق5ه الحرف5ي، ال5واقعي). ١٠: 

  .وتصويراً 
  

 ـ فّن التجسيم ٢  

  
 تث5م رأي5 ((: كقول5ه . من أساليبھا البيانية، تجس5يم ا�فك5ار والص5ور، فت5أتي كأنھ5ا ناطق5ة  
 ١٣:  ٨(  )) !الويل !الويل !الويل: يطير في وسط السماء، ويقول بصوت عظيم عقاباً وسمعت 

.(  
  

ورأي5ت ف55إذا ب5ين الع5رش والحيوان55ات  ((: ف5ي خل55ود ض5حية المس5يح ف55ي الس5ماء وكقول5ه   
فتق5ّدم وأخ5ذ الس5فر . ل5ه س5بعة ق5رون وس5بع أع5ينحمل قائم كأنه م(ذبوح، ا�ربعة وبين الشيوخ، 

حمل  ((يح بصورة ـيد المسـفتصوير الس).  ٧ـ  ٦:  ٥ ( )) شالعرالمختوم من يمين الجالس على 
 ((ب5أن ل5ه ووص5فه . م لمعن5ى الف5داء الخال5د، فھو مذبوح وحي مع5اً، ھ5ذا تجس5ي ))قائم كأنه مذبوح 

س(فر القض(اء ھو دليل الجب5روت، وكم5ال العل5م، الل5ذان جعP5ه يأخ5ذ  ))سبعة قرون، وسبع أعين 
  . من يمين العلي، ويفّض ختومهوالقدر 

  
  ٣ Hحياءـ فّن ا  

  
المP5ك  ونف5خ ((: كقوله . الطبيعة للمشاركة في الحياة والعمل إحياءمن أساليبھا البيانية،   

( وأعط5ي مفت5اح بئ5ر الھاوي5ة . الخامس في بوق5ه، فرأي5ت نجم5اً يس5قط م5ن الس5ماء عل5ى ا�رض
وم5ن ال5دخان خ5رج ... دخان كدخان أتون عظ5يم ، ففتح بئر الھاوية، فتصاعد من البئر )الجحيم 

ا ووجوھھ5ا كوج5وه الن5اس، ولھ5... وھيئة الجراد تشبه خيPً مع5ّدة للقت5ال ... جراد على ا�رض 
  شعر 



  ـ ٥٣ـ 
  

ف5النجم يعم5ل كش5خص ح5ي، فھ5و كناي5ة ).  ٩ـ  ١:  ٩(  ))كشعر النساء، وأسنان كأسنان ا�سود 
وتصوير زبانية الجحيم بجراد حّي كالخيل ولھا شعر نساء، وأسنان أس5ود ھ5و إحي5اء . عن مPك

  .في العمل حياءالطبيعة أو ما وراء الطبيعة، لمشاركة ا�
  

  ـ فّن التشخيص ٤  
  

  .من أساليبھا البيانية التشخيص، فيأتي الوصف تمثيPً حّياً   
  

منظر الجالس على الع5رش كحج5ر اليش5ب  ((: على عرشه في السماء  ))القديم  ((كتمثيل   
كحم5ل  ((وتمثي5ل اب5ن البش5ر ).  ٣:  ٤(  ))والعقيق؛ وحول العرش قوس غمام منظره ك5الزمّردة 

  ). ٦:  ٥(  ))عين قائم كأنه مذبوح، له سبعة قرون وسبع أ
  

ـ  ٣:  ١٢(  ))يجّر ذنبه ثلث كواكب السماء ... بتّنين عظيم، بلون النار  ((وتمثيل إبليس   
  الھالكون كانوا ثلث أھل السماء ؟ـ فھل المPئكة )  ٤
  

ش5رة أكالي5ل، عة رؤوس؛ وعل5ى قرون5ه عبالوحش، له عشرة قرون وسب ((وتمثيل التنين   
ائمه كقوائم الدب، وفم5ه ووكان الوحش الذي رأيته يشبه النمر، وق. يفدوعلى رؤوسه أسماء تج

  ). ٢ـ  ١:  ١٣(  ))وقد آتاه التنين قوته، وعرشه وسلطاناً عظيماً . كفم ا�سد
  

  .فھذا التشخيص يبعث الحياة في الرموز، وتارة الدھشة، وطوراً الرعب  
  

  ـ فّن التدبيج ٥  
    
. جمع الكناية إلى التورية، وھما من ألطف أنواع البيانمن أساليبھا البيانية التدبيج الذي ي  

فيأتي المتكلّم بلون من الكPم يقصد الكناية به عن ش5يء، والتوري5ة ب5ذكره ع5ن أش5ياء، مث5ل ھ5ذه 
  : اRستعارات المرّكبة 

  
  ). ٦ـ  ٥:  ٥( وصف المسيح با�سد والحمل معاً   

  
  ). ٩:  ١٠( وصف قضاء F بالحPوة والمرارة معاً   

  
  ). ٢:  ١٤( وصف دينونة F بالمياه الغزيرة، وألحان العزف   



  ـ ٥٤ـ 
  

وصف الناجين من اRضطھاد كأنھم واقفون على بحر من زجاج مختلط بالن5ار، ومعھ5م   
 F ٢:  ١٥( كنانير .(  

  
  ). ١٦:  ٢١( وصف أورشليم الجديدة في كمالھا كمربع ينتھي بھرم كوبي   

  
كخي55ل لھ55ا وج55وه بش55ر، وش55عر نس55اء، وأس55نان أس55ود، وأذن55اب م55ي وص55ف الج55راد الجھن  
  ). ١١ـ  ٣:  ٩( عقارب 

  
فتلك الرموز وأمثالھا لوحات فنية رائعة ُيكن5ى بھ5ا ع5ن أش5ياء، وُي5ورى بھ5ا ع5ن أش5ياء،   

  .تسبح كلھا في أبعاد الخيال
  

الدھش5ة وجميع تلك ا�ساليب ھي من التصوير الفني الذي يبعث فيھا الحي5اة والحرك5ة، و  
  .والرعشة في الناظرين

  
  .تلك من أساليب البيان، وھذه اbتية من أساليب التبيين  

  

*  
  

  أسلوب التبيين: خامساً 
  

ف55ي أس55لوب الت55أليف تتب55ع الرؤي55ا فنون55اً بياني55ة تزي55د م55ن روع55ة بيانھ55ا ف55ي التبي55ين، مث55ل   
  ...عليق والتضمين، والت. الترتيب، واRقتباس، والتلفيف، والتوقيت، والمقابلة

  
  ـ فّن الترتيب ١  

  
كت55اب الرؤي55ا م55ن ثPث55ة أس55فار، ف55ي س55بع حلق55ات، ك55ل حلق55ة منھ55ا م55ن س55بعة فص55ول أو   

  .مشاھد، دليل الشمول والكمال في تصميم F، وتحقيقه في خلقه
  

من سبع رسائل، مختومة بPزمة مك5ّررة تجم5ع وح5دتھا وتب5رز روعتھ5ا فسفر الرسائل   
 ١٣و ٦:  ٣؛ ٢٩و ١٧و ١١و ٧:  ٢(  ))ن فْليسمْع ما يق5ول ال5روح للكن5ائس َمن له أُذ ((: الفنية 

  ). ٢٢و
  

م55ن حلقت55ين، ا�ول55ى تص55ميم ف55ي الس55ماء، والثاني55ة تحقي55ق عل55ى وس((فر الرؤي((ا اول((ى   
  .ا�رض؛ وكل حلقة من سبعة مشاھد



  ـ ٥٥ـ 
  

ي5ة تحقي5ق عل5ى كذلك من حلقتين، ا�ولى تصميم في الس5ماء، والثانوسفر الرؤيا الثانية   
  .ا�رض

  
  .له رؤيا إعدادية يتسلم فيھا النبي الرائي رسالة جديدةوكل سفر   

  
ا�ول5ى حلق5ة ا�ص5وات الس5بعة لoنب5اء بس5قوط روم5ة الوثني5ة، : وخاتمة الكتاب حلقت5ان   

؛ والثانية حلقة الرؤى السماوية السبع لoنباء بنصر المسيحية عل5ى ) ١٠:  ١٩ـ  ١:  ١٨( بابل 
  ). ١٥:  ٢٠ـ  ١١:  ١٩( ية الوثن

  
  ـ فّن اBقتباس ٢  

  
العھ5د الق5ديم ف5ي  نب5ؤاتفھي اس5تخدام ل. لم يرَق فن اRقتباس في كتاب إلى فّن الرؤيا فيه  

وھذا دليل اقتدار، R . رموزھا وصورھا وتعابيرھا، حتى تحسب رؤيا فسيفساء من آيات الكتاب
  .تحقيقه في المسيحيةدليل تقصير، فإن يوحنا يستخدم الكتاب لبيان 

  
  ـ فّن التلفيف  ٣  

  
فتظھ5ر حلق5ة . وھو إخراج الكPم مخرج التعليم، وھذا ھو المقصود برم5وز الرؤي5ا كلھ5ا  

ويتكرر ا�س5لوب، حت5ى . سباعية في السماء للتصميم؛ وتليھا حلقة سباعية على ا�رض للتحقيق
وف على الم5ؤمنين م5ن الجح5يم، وم5ن يشعر القارئ أن ا�قدار وا�عمال بيد F ومسيحه، فP خ

  .الدنيا ومن عليھا، من وحش البحر، إلى وحش البرّ 
  

  ـ فّن التوقيت ٤  
  

فھ5و يس5تفتح ك5ل س5فر م5ن أس5فارھا الثPث5ة . وھو أسلوب مضطرد في كتاب الرؤي5ا كل5ه  
تعطي رؤيا استطرادية ويستطرد، بعد المشھد السادس من كل حلقة إلى . تفّسرھابرؤيا إعدادية 

  .اللوحة المعاكسة للمشاھد المتواترة
  

  ـ فّن المقابلة ٥  
  

فكل رؤيا من اRثنين فيھا حلقة تصميم في السماء يقابلھا حلقة تحقيق . وھو عام وخاص  
  .كما في الخاتمة حلقة إنباء بسقوط الوثنية، يقابلھا حلقة إنباء بنصر المسيحية. على ا�رض



  ـ ٥٦ـ 
  

مث5ل . ص ورود ص5ورتين متق5ابلتين، أو مش5ھدين متعارض5ينومن قبيل فن المقابلة الخ5ا  
يقابلھم5ا الش5اھدان )  ١١ف ( للمسيح ؛ ومثل الشاھدين ) ١٢ف ( المرأة المنّورة والتنين المظلم 

رة على ا�رض، ومثل صراع التنين والمرأة المنوّ  ؛) ١٣ف ( ، وحش البحر ووحش البّر للتنين
 ١٣ف (  يس وزبانيته في السماء قبل ھبوطھم إل5ى الجح5يميقابله صراع ميخائيل ومPئكته، وإبل

  .وھو فن مضطرد في الرؤيا كلھا، من مشاھد مدينة F، إلى مشاھد مدينة الشّرير). 
  

  ـ فّن التضمين ٦  
  

وھو تضمين مشھد في مش5ھد آخ5ر، ي5أتي تفس5يره فيم5ا بع5د، وذل5ك ف5ي الم5واطن نفس5ھا،   
 ١٧ف ( ھو تضمين لتفصيله فيما بع5د )  ٨:  ١٤( موجزاً فإعPن سقوط بابل . نفسھاوالتعابير 

سُيفّص5ل ف5ي حلق5ة )   ١٠ـ  ٩:  ١٤( المّتسمين بسمة ال5وحش ؛ وإعPن غضب F على ) ١٩ـ 
؛ ومش55ھد الض55فادع الش55يطانية الت55ي تخ55رج م55ن ف55م التن55ين وال55وحش والنب55ي ) ١٦ف ( الجام55ات 
  ). ٢١ـ  ١٧:  ١٩(  ھو تضمين لتفصيل آتٍ )  ١٦ـ  ١٣:  ١٦( الكّذاب 

  
ثم مفّصلة )  ١:  ١٣( تبرز موجزة صورة الوحش في وھذا التضمين يبلغ قمة الروعة   

  ). ٢٢ـ  ٢١ف ( ثم مكتملة )  ١١ـ  ٧:  ١٩( 
  

ف (ـ ھ5و تض5مين الرؤي5ا ا'عدادي5ة  ومن روائع التضمين في الرؤيا ـ كما أشرنا م5راراً   
، لربطھما بعض5ھما ب5بعض، كأنھم5ا ) ١١ـ  ٤( �ول في القسم ا)  ١٦ـ  ١٢( للقسم الثاني ) ١٠

ك55ذلك تض55مين وص55ف أورش55ليم ا�رض55ية ف55ي وص55ف أورش55ليم . ينبثق55ان بعض55ھما م55ن بع55ض
  .كأن ا�رضية صورة للسماوية)  ٥:  ٢٢ـ  ١:  ٢١( السماوية 

  
  ـ فّن التعليق ٧  

  
، وإّم5ا ف5ي اللف5ظ وھو تعليق معنى على معنى آخر، تعليقاً متPحماً، إّما في المعنى وحده  

  . وھو عام وخاص. والمعنى جميعاً، بحيث يتعّذر فصلھما
  

ف5ي  ))الس5فر المفت5وح  ((ف5ي الرؤي5ا ا�ول5ى و  ))ت5وم خالس5فر الم ((من قبيل التعلي5ق الع5ام   
  .الرؤيا الثانية



  ـ ٥٧ـ 
  

 الج5الس عل5ى الع5رش الس5فر ))الق5ديم  ((اس5تPم الحم5ل م5ن : ومن قبي5ل التعلي5ق الخ5اص   
 F وقدره، في خلقه؛ وصف السيد المسيح بصفة F على اشتراكه في تدبير قضاء ًPالمختوم دلي

يؤك5د وبخلع صفات I على المس(يح . أو غير ذلك ))ا�لف والياء، والمبدأ والمعاد  ((تعالى، أنه 
  .النبي الرائي إلھية المسيح من أول الكتاب إلى آخره

  
  .نية في أسلوب التبيين، في تأليف الرؤيا المحكمتلك ھي بعض الفنون البيا  

  

*  
  

  أسلوب التأليف المحكم: سادساً 
  

  .وR بأس بشيء من التكرار للتقرير. لقد أشرنا إليه سابقاً؛ وھنا تفصيل الكPم فيه  
  

الظاھرة الكبرى في كتاب الرؤيا ھو التأليف المحكم، سواء اعتبرناھا وحدة فنية ش5املة،   
  .ار متكاملةأو ثPثة أسف

  
، وا�بواق، والجامات، ا�ختامالرسائل، و: سبع حلقات سباعية ـ فالكتاب مؤلف من  ١  

  .والعدد سبعة عندھم ھو رمز الجمال والكمال. وا�صوات، والرؤى؛ مع فاتحة وخاتمة
  

سبعة أجزاء، تقسم الكتاب كله إلى سبع رؤى إعدادية وتلك الحلقات السبع السباعية لھا   
تستفتح حلقة الرسائل )  ٢٠ـ  ٩:  ١( رؤيا ابن البشر في وسط الكنائس : تبرناه وحدة فنية إذا اع

؛ ا�ختامتستفتح حلقة )  ٥ـ  ٤( على عرشه ُيسلم الحمل السفر المختوم  ))القديم  ((السبع؛ ورؤيا 
؛ ) ٦ـ  ٢ : ٨( ورؤيا مPئكة الحضرة، السبعة المقّربين، يتسلمون ا�بواق تستفتح حلقة ا�بواق 

ـ  ١٢( تس5تفتح حلق5ة اbي5ات ) ١٠(ورؤيا مPك الوحي يطلع النبي الرائ5ي عل5ى الس5فر المفت5وح 
تستفتح )  ٨ـ  ٥:  ٨( ؛ ورؤيا المPئكة السبعة اbخرون وبأيديھم الضربات السبع ا�خيرة ) ١٥

  يستفتح حلقة ا�صوات) ١٧:  ١٦(؛ وسماع صوت من العرش )١٦(حلقة الجامات 



  ـ ٥٨ـ 
  

) ٩:  ١٩(؛ أخي5راً ال5دعوة إل5ى وليم5ة الحم5ل ) ٨:  ١٩ـ  ١:  ١٧( تن5دب س5قوط روم5ة الوثني5ة 
  .سبع في انتصار المسيحية على الوثنيةتستفتح حلقة الرؤى ال

  
الرؤي5ا  ((؛ وس5فر )٣ـ  ١(س5فر الرس5ائل : ث3ث(ة أس(فار ـ والكت5اب مقس5وم أيض5اً إل5ى  ٢  
 ؛ ))الرؤي55ا الثاني55ة  ((وس55فر ؛ ) ١١:  ٤( اض55طھاد ني55رون ، إس55رائيل والمس55يحية، ف55ي  ))ا�ول55ى 

  ).٢٠ـ  ١٧(بر ثم لPضطھاد الدائم مع تكملة لPضطھاد العا).  ١٦:  ١٢( رومة والمسيحية 
  

؛ وم5ن ) ٥ـ  ٤( فھو مؤلف من رؤيا إعدادية للقديم والحمل  ))الرؤيا اولى  ((سفر أما   
؛ وم5ن حلق5ة س5باعية للتحقي5ق عل5ى ا�رض، ا�ختاميا حلقة سباعية للتصميم في السماء، ھي رؤ

( في الرؤي5ا اRس5تطرادية رؤيا ختامية ورشليم وإسرائيل، مع ؛ ) ١١ـ  ٦( ھي رؤيا ا�بواق 
 ٩:  ١٩( وختامھا كلھا في . على سبيل التضمين ما بين البوق السادس والسابع)  ١٤ـ  ١:  ١١

  ). ١٥ـ  ١٠:  ٢١( ثم في )  ١٠ـ 
  

فھ5و مؤل5ف م5ن رؤي5ا إعدادي5ة لمP5ك ال5وحي يكش5ف للنب5ي  ))الرؤيا الثانية  ((سفر وأما   
عل5ى  ))الرؤي5ا ا�ول5ى  ((، وق5د ورد ف5ي ) ١٠ف ( مص5ير الكنيس5ة ف5ي الدول5ة الروماني5ة الرائي 

سبيل التضمين؛ ومن حلقة سباعية للتص5ميم ف5ي الس5ماء، ھ5ي رؤي5ا اbي5ات؛ وم5ن حلق5ة س5باعية 
حلق55ة ا�ص55وات الس55بعة : ، ھ55ي رؤي55ا الجام55ات؛ وم55ن خاتم55ة ف55ي حلقت55ين للتحقي55ق عل55ى ا�رض

؛ وحلقة الرؤى السبع لoنباء بنصر المس5يحية ) ٨:  ١٩ـ  ١:  ١٨( لoنباء بسقوط بابل ـ رومة 
  ).١٩ـ  ١٨:  ٢١(وختامھا في ).  ١٥:  ٢٠ـ  ١١:  ١٩( على الوثنية الرومانية 

  
المتضّمنة في )  ٢٧ـ  ٩:  ٢١( ارضية الجديدة ھي رؤيا أورشليم وخاتمة الكتاب كله   

  ). ٢١ـ  ٢٠:  ٢٢( وفصل الخطاب في ).  ١٥:  ٢٢ـ  ١:  ٢١( السماوية رؤيا أورشليم 
  

خاتم5ة الرؤي5ا : نPحظ مرة أخرى أنھم جمعوا خ5واتيم ا�س5فار الثPث5ة ف5ي خت5ام الكت5اب   
 ١٧ـ  ١٦:  ٢٢( مة سفر الرسائل في مصير أورشليم المحتوم؛ وخات)  ١٥ـ  ١٠:  ٢٢( ا�ولى 

و والش5اھد عل5ى ذل5ك ھ5).  ٢١ـ  ١٨:  ٢٢( ؛ وخاتمة الرؤيا الثاني5ة ف5ي مص5ير روم5ة الوثني5ة )
  :قوله في خاتمة الرؤيا ا�ولى 



  ـ ٥٩ـ 
  

: ار قوله في خاتمة الرؤي5ا الثاني5ة؛ وتكر) ١٢:  ٢٢(  ))عن قريب وجزائي معي ھا أنا ذا آٍت  ((
  ). ٢٠:  ٢٢(  ))ني آٍت عن قريب إنعم،  :ا�مور يقول فالشاھد بھذه ((
  

من ثPثة أسفار تستفتحھا ثPث رؤى إعدادية؛ أو من سبعة أجزاء، فھذا التأليف المحكم   
بسبع حلقات، تستفتحھا سبع رؤى إعدادية؛ مع سبع رؤى اس5تطرادية، بع5د المش5ھد الس5ادس م5ن 

ي5دة ا�رض5ة ـ كناي5ة ع5ن الكنيس5ة ـ المتض5ّمنة ف5ي �ورشليم الجدورؤيا ختامية ثنائية كل حلقة؛ 
؛ أج5ل ھ5ذا الت5أليف المحك5م ال5ذي ق5ّل نظي5ره ف5ي ) ٥:  ٢٢ـ  ١:  ٢١( رؤي5ا أورش5ليم الس5ماوية 

  .آداب الدين والدنيا، ھو ناحية من ا'عجاز في كتاب الرؤيا
  

*  
  

  دBئل اHعجاز في الرؤيا: سابعاً 
  

الرؤيا بادية عليھا؛ ومنھا فّن اRقتباس وفن اRتس5اع، قلنا بأن ظواھر ا'عجاز الفني في   
بق لن5ا فيھ5ا نس5تجمعھا ھن5ا، ول5و س5. وفن اRقتدار، وفن اRفتن5ان، وف5ن اRدم5اج، والف5ن الملحم5ي

  .، ورؤيا، وشھادةنبؤةفھي : الموضوعي بادية أيضاً عليھا  ودRئل ا'عجاز. نظر
  

  :بظواھر اHعجاز الفني نبدأ   
  

  )مرًة أخرى ( تباس ـ فن اBق ١  
  

لقد قلنا ب5أن . ليس اRقتباس دليل إعجاز عادة ـ لكنه في الرؤيا يبلغ مبلغ ا'عجاز في فّنه  
 نبؤاتالرؤيا فسيفساء من آيات العھد القديم استجمع فيھا النبي الرائي صور المسيح المتعددة في 

  .لمسيح الموعود وأعجزالكتاب، لينحت منھا صورة جديدة تجعل المسيح المشھود أعظم من ا
  

  ـ فّن اBتساع ٢  
  

  تكتسب: ملحمة رمزية جملًة وتفصي3ً انه يشمل الرؤيا كلھا، فھي   



  ـ ٦٠ـ 
  

وھ5ي تش5ھد . رموزھا أبعاداً تغ5وص ف5ي س5ر الك5ائن والك5ون، وف5ي غي5ب الس5ماوات وا�رض5ين
عل5ى مص5ير المس5يحية بأنواع الرموز البليغ5ة بإلھي5ة الس5يد المس5يح، وس5يطرته م5ع الق5ديم الق5دير 

  .والبشرية، وتاريخ الكون كله في سمائه وأرضه وجحيمه
  

  ـ فّن اBقتدار ٣  
  

وھ5و ق5وام كت5اب الرؤي5ا كلھ5ا فھن5اك حلق5ة . إبراز المعنى الواح5د ف5ي ع5دة ص5ور نھو ف  
وا�س5لوب يتك5رر بالنس5بة إل5ى إس5رائيل . للتصميم في السماء، يقابلھ5ا حلق5ة للتنفي5ذ عل5ى ا�رض

  .فلم يبلغ اRقتدار الفني في كتاب نعرفه مبلغه في رؤيا يوحنا. حية، ثم رومة والمسيحيةوالمسي
  

  ـ فّن اBدماج ٤  
  

م5ن ذل5ك تص5وير الس5يد المس5يح . ھو دمج غرض بغرض، وھ5دف بھ5دف يزي5دھما بيان5اً   
بص55ورة الق55ديم، وإض55فاء ص55فات F علي55ه؛ وتحقي55ق العھ55د الق55ديم ف55ي العھ55د الجدي55د؛ وانتص55ار 

مس55يحية باRستش55ھاد ف55ي اRض55طھاد؛ وتس55يير الت55اريخ عل55ى ا�رض بتص55ميم F ومس55يحه ف55ي ال
  .السماء

  
  ـ فّن اBفتنان ٥  

  
م5ن . ھو ا'تيان في الكPم بفنين متضادين، أو مختلفين، حيث الضّد ُيظھ5ر حس5نه الض5دّ   

طِھِدين ذلك صورة المس5يح وص5ورة إبل5يس؛ مش5ھد اRض5طھاد ومش5ھد اRستش5ھاد؛ أھ5وال المض5
وأناشيد الشھداء؛ صورة المرأة المنّورة تجاه صورة التنين القائم5ة؛ ص5ورة الن5اس عل5ى ا�رض 

  .بالتفكير، وصورة F ومسيحه في السماء بالتدبير
  

  ـ الفّن الملحمي ٦  
  

وتش5اھد تق5دير F ف5ي . فترى السماء وا�رض والجح5يم ف5ي ص5راع. ھو فّن الرؤيا كلھا  
تس55مع المPئك55ة تھت55ف ب55ا�بواق، بينم55ا غيرھ55ا يف55ض أخت55ام . خل55ق ف55ي الك55ونالغي55ب، وتحقي55ق ال

فتنتق5ل م5ن حلق5ة . القضاء والقدر، تشاھد مسلسل الرؤى الس5بع يتحق5ق بمسلس5ل الجام5ات الس5بعة
  ...والرعشة تأخذان مأخذھما منك  إلى حلقة والدھشة



  ـ ٦١ـ 
  

  .فدRئل ا'عجاز الفني تشمل أسلوب الرؤيا كلھا  
  

  :ظواھر اHعجاز الموضوعي نرى ثم   
  

كت55اب الرؤي55ا يس55تجمع أس55اليب ال55وحي كلھ55ا ف55ي العھ55د الق55ديم والجدي55د، كأن55ه خPص55تھا   
  .وشھادة نبؤةفھو رؤيا و. جميعاً 

  
  ))رؤيا  ((ـ الكتاب ھو  ١  

  
رؤي5ا  ((: ھ5ذا ھ5و اRس5م ال5ذي يتخ5ذه ف5ي أول كلم5ة من5ه . ھذا ھو اRسم ال5ذي يع5رف ب5ه  

لك5ي  ((: وھ5ذا ھ5و الموض5وع المقص5ود في5ه كم5ا يعلن5ه من5ذ مطلع5ه ).  ١:  ١(  ))يسوع المس5يح 
  ). ١:  ١(  ))يكشف لعباده ما سيكون عن قريب 

  
فالكتاب . نه سلسلة حلقات من الرؤىإ: اھر الكتاب يؤيد اسمه وموضوعه وفي الواقع ظ  
  . ))رؤيا  ((ھو حقاً 

  
  )) نبؤة ((ـ الكتاب ھو أيضاً  ٢  

  
طوبى لمن يقرأ، وللذين يس5معون كلم5ات  ((: اRسم الذي يتخذه في مطلعه  يضاً ھذا ھو أ  

 ٧:  ٢٢(ال5ذي يطلق5ه عل5ى نفس5ه ف5ي خاتمت5ه خصوصاً ھذا ھ5و اRس5م ).  ٣:  ١(  )) نبؤةھذه ال
  ).١٩و ١٨و ١٠و
  

دادية لكل سفر من أسفاره وھذه ھي الصفة التي يطلقھا الكتاب على نفسه في الرؤيا ا'ع  
؛ ) ١٩:  ١(  ))وم5ا س5يكون م5ن بع5د . فاكتب ما رأيت؛ ما ھ5و ك5ائن ((: ففي ا�ول يقول: ةالثPث

وقب5ل  ((: ؛ وف5ي الثال5ث) ٩:  ٥(  ))مستحق أنت أن تأخذ الكت5اب وتف5ض ختوم5ه  ((: وفي الثاني 
  ). ١١:  ١٠(  ))R بد لك من أن تتنبأ أيضاً على شعوب وأُمم وألسنة وملوك كثيرين : لي 
  

  ))شھادة  ((الكتاب ھو كذلك ـ  ٣  
  

ف55إن  ((: ؛ ويختمھ55ا ) ٢:  ١(  ))الش55ھادة ليس55وع المس55يح  ((بھ55ذه الص55فة يس55تفتح الرؤي55ا،   
الش5اھد  ((: وفيھ5ا يس5وع المس5يح يص5ف نفس5ه ).  ١٠:  ١٩(  ))الشھادة ليسوع ھ5ي روح النب5وة 

  :؛ ويعلن ) ٥:  ١(  ))ا�مين 
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  ). ١٦:  ٢٢(  ))يشھد لكم بھذه ا�مور في شأن الكنائس أرسلت مPكي لأنا يسوع  ((
  

في ق5راءة جدي5دة عل5ى بأساليبھا الث3ثة، الكتاب كلھا،  نبؤاتيستجمع  ))الرؤيا  ((فكتاب   
خاتم(ة الكت(اب فھ5و حق5اً . وھ5ذا ھ5و ا'عج5از الموض5وعي في5ه. ضوء ا'نجيل والعھد الجديد كله

  .واHنجيل
  
  

  ٥بحث 
  

  مفتاح الرؤيا
  

  .ا أن نھتدي إلى مفتاحھانيھم الرؤيا حق فھمھا، عللف  
  

  .مفتاح الرؤيا ـ على رأينا ـ ھو حكم المسيح ا�لفي  
  

  ـ واقع الرؤيا ١  
  

 ((المستقل عنھا كتقديم لھا؛ ثم بعد الرؤيا سفر الرسائل فبعد . واقع الرؤيا ُينبئ عن نفسه  
ذي انتھ55ى باض55طھاد ني55رون، ب55دس التاريخي55ة ف55ي ص55راع المس55يحية م55ع اليھودي55ة ال55 ))ا�ول55ى 

الرمزية لصراع المسيحية مع  ))الثانية  ((؛ وبعد الرؤيا ) ١١ـ  ٤ف ( اليھودية، فسقوط أورشليم 
:  ١٩ـ  ١:  ١٧( ، رومة الك5افرة  ))بابل العظيمة  ((تأتي دينونة )  ١٦ـ  ١٢( الوثنية الرومانية 

  ). ٤:  ٢٠ـ  ١١:  ١٩( بي الكذاب التنين والوحش والن: ، ودينونة رؤوس الفتنة ) ١٠
  

؛ ف55ي الرؤي55ا ) ١٥:  ٢٠ـ  ١١:  ١٩( وف55ي الحلق55ة ا�خي55رة، حلق55ة ال55رؤى الس55ماوية   
 ((ميه ـذي تس5ـال5)  ٦ـ  ٤:  ٢٠ (قديس5يه، المس5يحيين  م5عم المس(يح الف(ي ـحك(الخامس5ة، ي5أتي 
وم5اني ھ5و قيام5ة م5ن ، كأن خP5ص المس5يحيين م5ن اRض5طھاد الر) ٥:  ٢٠(  ))القيامة اولى 
  .بين ا�موات

  
  فھذا الحكم ا�لفي ـ وا�لف رمز لعدد غير محدود ـ يأتي بعد اRضطھاد  
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؛ وقبل اضطھاد الوثنية ) ))الثانية  ((الرؤيا ( والرمزي )  ))ا�ولى  ((الرؤيا ( الروماني التاريخي 
فالمس5يحية تنش5أ ف5ي ال5دم، ).  ١٠ـ  ٧:  ٢٠( العالمية، الممثلة بجوج وماجوج، في الي5وم اbِخ5ر 

  .وتنتھي أخيراً في الدم
  

فھ5ذا الحك5م ا�لف5ي ھ5و . وما بين البداية والنھاي5ة، يق5وم الحك5م ا�لف5ي الرم5زي للمس5يحية  
  .مفتاح الرؤيا كلھا

  
  ـ تفسير الحكم الفي الرمزي ٢  

  
  .لقد اختلف المفسرون في فھمه  

  
  .ية قبل اليوم اbخرففھمه بعضھم بأنه ازدھار المسيح  

  
  .وجعله بعضھم مرادفاً لسلطان الكنيسة مدى سيطرتھا العالمية  

  
وال55رأي الص55حيح عن55د بعض55ھم ھ55و ازدھ55ار الكنيس55ة والمس55يحية بع55د زوال اRض55طھاد   

  .الروماني، وھداية الدولة الرومانية الوثنية المضطھدة إلى المسيحية
  

  ـ فھم الرؤيا على ضوء الحجم الفي ٣  
  

 ((ه ي5أتي بع5د الرؤي5ا ـم ا�لف5ي للمس5يحية، يبق5ى أن5ـا اختلف الن5اس ف5ي تأوي5ل الحك5ـومھم  
؛ وقب55ل الص55راع ا�خي55ر م55ع الوثني55ة ) ١٦ـ  ١٢(  ))الثاني55ة  ((والرؤي55ا )  ١١ـ  ٤(  ))ا�ول55ى 
تاريخ(اً أن الرؤي5ا ف5ي قس5ميھا ليس5ت عل5ى  وھذا ھو البرھ5ان ا�كب5ر).  ١٠ـ  ٧:  ٢٠( العالمية 

ت(اريخ رم(زي ل3ض(طھاد إنما ھ5ي . كما يتوھم الكثيرونياً للكنيسة والبشرية عبر اجيال، رمز
م5دة  ))المس5كونة  ((ينتھي بانتصار المسيحية على الوثنية الرومانية، وس5يطرتھا عل5ى الروماني، 
، أي مدة R حّد لھ5ا، تنتھ5ي ف5ي أھ5وال الي5وم اbخ5ر، بانتص5ارھا عل5ى ) ٦ـ  ٤:  ٢٠( ألف سنة 

  ). ٨ـ  ٧:  ٢٠(  ))ا�مم الذين في زوايا ا�رض ا�ربع  ((وج وماجوج، ج
  

وبع5د حك5م المس5يح ا�لف5ي، ي5أتي الوثني(ة الروماني(ة؛ فالصراع ا�ول للمس5يحية ھ5و م5ع   
  ). ١٥ـ  ١١:  ٢٠( قبل يوم الدين الوثنية العالمية، الصراع ا�خير مع 

  
  ھو محصور في)  ٢٠ـ  ١٢ثم  ١١ـ  ٤( فكتاب الرؤيا في قسيمه   



  ـ ٦٤ـ 
  

  .اللذين ينتھيان بانتصار المسيحية وسيطرتھااBضطھاد الروماني، ثم اBضطھاد اليھودي، 
  

فف555ي س555فر داني555ال ك555ان اض555طھاد ش555عب F حينئ555ٍذ محص555وراً . ويوحن555ا يتمث555ل ب555دانيال  
روم5اني؛ كذلك رؤيا يوحنا، بعد اRض5طھاد ال. بظھور المسيحباRضطھاد ا�نطاكي الذي انتھى 

  .بظھور المسيحيةتنتھي 
  

وھذا الظھور النبوي الرائع على الوثنية الرومانية، بحكم المسيح ا�لفي ھو مفتاح الرؤيا   
نه خاتمتھاكلھا، .  

  
  ـ تقييم التفاسير اخرى ٤  

  
فذاك المفتاح للغز الرؤيا يجعلنا نقّدر التفاسير ا�خرى، التي ظھرت عب5ر الت5اريخ، ح5ّق   
  .قدرھا

  
فھ5م الرؤي5ا  حتى ھداية الدول5ة الروماني5ة إل5ى المس5يحية، رّك5زوافي القرون اولى، ) ١  

ھ5ذا م5ا ذھ5ب . يسبق يوم الدينحكم أرضي على لغز الحكم ا�لفي للمسيح وكنيسته؛ وفھموه بأنه 
إليه يستينوس ثم إيرثاوس، وتبعھما اbخ5رون حت5ى س5قوط الوثني5ة الروماني5ة وظھ5ور المس5يحية 

  .فجاء واقع التاريخ والكنيسة ينقض ذلك التفسير الضيق. عليھا
  

فج5اء المبت5دع تيكوني5وس بنظري5ة رائع5ة، لكنھ5ا . وظھرت الھرطقة الدوناتية ف5ي الغ5رب  
ف5ي لكنيس(ته ف5رأى ف5ي حلقاتھ5ا المت5واترة ب5المعنى الواح5د تاريخ5اً رمزي5اً . مغرضة، لفھم الرؤي5ا

العالمية الممثلة ب5الوحش، رم5ز التن5ين، م5دى  ثنيةصراعھا مع أخصامھا، النبي الكذاب، ومع الو
  .لكنه ذھب وذھبت كنيسته وذھب تفسيره. ا�جيال كلھا حتى يوم الدين

  
التك(رار ب(المعنى  إبمب(دنقل تلك النظرية إلى الكنيسة الكاثوليكية وأخ5ذ فكتورينوس لكن   
فاعتم5د جي5روم . وم ال5دينفي حلقات الرؤيا كلھا، وطبق الرؤيا على تاريخ الكنيسة إل5ى ي5الواحد 

وتبعھما الغ5رب حت5ى الق5رون ).  ٢٠مدينة F ف ( ھذا التفسير، وأخذ عنه أغسطين العظيم في 
  .الوسطى

  
ي5نقض ذل5ك . كPّ ليست الرؤيا تاريخاً رمزّياً للمسيحية والكنيسة في العالم إلى يوم ال5دين  

الصراع ا�كب5ر م5ع الوثني5ة العالمي5ة الفصل العشرون منھا في حكم المسيح ا�لفي، ثم في تجديد 
  .قبل يوم الدين



  ـ ٦٥ـ 
  

ف5رأى بعض5ھم ف5ي . ظھرت نظريتان تطبق5ان التفس5ير الس5ابقالوسطى وفي القرون ) ٢  
منذ بدء الخليقة ومقابل5ة . في صراعه ضد سلطان إبليستاريخاً رمزّياً لملكوت I، كتاب الرؤيا 

  .سبعةإبليس وحواء، إلى يوم الدين، في عھود 
  

  .حتى يوم الدين في عھود سبعةتاريخ الكنيسة ورأى غيرھم فيھا   
  

ف55ي حلق55ة  ))ا�ول55ى  ((وتلكم55ا النظريت55ان ينقض55ھما قي55ام الحك55م ا�لف55ي بع55د مض55ي الرؤي55ا   
فليس5ت الرؤي5ا . وحلقة ال5رؤى وحلق5ة الجام5ات ))الثانية  ((وحلقة ا�بواق، ومضي الرؤيا  ا�ختام

F كشفاً لتاريخ الكنيسة في عھود سبعة حتى كشفاً لتاريخ ملكوت Rمنذ أول آدم إلى آخر آدم؛ و 
فكتاب الرؤيا ينتھي بانتصار المسيحية على الوثنية الرومانية، وحكم المس5يح ا�لف5ي : يوم الدين 

  ). ١٨:  ١٧(  ))المدينة العظيمة المالكة على ملوك ا�رض  ((الرمزي على 
  

ص((ورة ي55رى ف55ي رؤي55ا يوحن55ا التفس((ير العلم((ي بي55ة، ب55دأ ومن55ذ عھ55د النھض55ة ا�ور) ٣  
  .للمسيحية في نشأتھا

  
  .بين المسيحية والدولة الرومانية وحدھمافرأى بعضھم أن الصراع قائم   

  
وحلق5ة ا�ب5واق تعن5ي الدول5ة الروماني5ة، R  ا�خت5امويقولون بأن الق5رائن كلھ5ا ف5ي حلق5ة   

 ٩:  ٧(  ))كثير من الشھداء اbتين من الكرب العظيم الجمع ال ((أورشليم؛ خصوصاً ا'شارة إلى 
:  ٩( ؛ وا'شارة إلى الحرب السجال بين الرومانيين والبرثيين، خلف نھر الفرات العظيم ) ١٧ـ 

  ). ١٧ـ  ١٤
  

المدين55ة العظيم55ة الت55ي ُيق55ال لھ55ا م55ن ب55اب  ((لك55ن ي55نقض زعمھ55م ا'ش55ارة الص55ريحة إل55ى   
  ). ٨:  ١١(  ))ھناك حيث صلب ربھما ) مصر ( و ) سدوم ( اRستعارة 

  
   ًRخر أن الصراع قائم أوbثم بين )  ١١ـ  ٤( بين المسيحية واليھودية ورأى البعض ا

. وقد أخذ بھذا الرأي الثاني الفرنسي بوسويه العظيم).  ٢٠ـ  ١٢( المسيحية والدولة الرومانية 
  .وتبعه بعضھم حتى اليوم

  
ـ  ٤(صراع المسيحية مع اليھودي5ة :  يابق لھذا الرأي الثانمطواقع الرؤيا وقد رأينا أن   

:  ١٧؛ ١٩:  ١٦( ل ورمزھ5ا باب5)  ٢٠ـ  ١٢( ثم صراع المس5يحية م5ع الدول5ة الروماني5ة ) ١١
  ). ١٩و ١٨و ١٦و ١٠:  ١٨؛ ١٨
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قص(ة اح(داث ومنذ القرن التاسع عشر بدأت مذاھب التفسير ترى في كت5اب الرؤي5ا ) ٤  
نّص55رھا يوحن5ا، أو تلفي55ق ل55رؤى لرؤي((ا يھودي(ة وتخّيل55وا أنھ5ا تلفي55ق . ليوحن55ا الرس5ول المعاص(رة

  .ھلنستية أو غنوصية أو بابلية نّصرھا أيضاً 
  

   Rمثيل لھ5ا ف5ي العھ5د الجدي5د كل5ه، و R وفاتھم وحدة الكتاب الفنية، ووحدته اللغوية التي
  .في ا�دب اليوناني كله

  
النب((ي ھدون بتلكم55ا الوح55دة الفني55ة واللغوي55ة، وبعبقري55ة وفطاح55ل العلم55اء العص55ريين يش55  

كتبھ5ا بذات5ه، بينم5ا اس5تخدم يوحن(ا الرس(ول نفس(ه دون أن يك5ون عبالذي رآھ5ا؛ وR يس5تالصوفي 
  .كاتباً لoنجيل

  
فمفت55اح الرؤي55ا، حك55م المس55يح ا�لف55ي بع55د اRض55طھاد اليھ55ودي ث55م اRض55طھاد الروم55اني،   

ھ5ي ص5راع المس5يحية م5ع اليھودي5ة العالمي5ة،  ))اول(ى  ((الرؤي5ا :  يھدينا لفھم الرؤيا ح5ّق فھمھ5ا
ھ5ي ص5راع المس5يحية م5ع الدول5ة الروماني5ة حت5ى ھ5دايتھا إل5ى حك5م المس5يح  ))الثاني(ة  ((والرؤيا 
  .ا�لفي

  
*  *  *  

  
  

  ٦بحث 
  

  صوفية الرؤيا
  

ي ف5ي مشكل موضوعي في عھودھا الثPثة؛ ومش5كل بي5ان: يعترض فھم الرؤيا مشكPن   
  .ن حلقة الرسائل السبع مفھومةإعنى حلقاتھا السباعية الست ـ إذ م
  

 ًBعھود المسيحية الث3ثة : أو  
  

ص55راع المس55يحية م55ع تاريخّي((اً يص55ف )  ١٩ـ  ١٢ث55م  ١١ـ  ٤( واق55ع الرؤي55ا بقس55ميھا   
  ھناك حيث ُصلب  ((أورشليم اليھودية العالمية حتى سقوط 
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  . ))بابل العظيمة  ((راع المسيحية مع الوثنية الرومانية حتى سقوط رومة، صورمزّياً ؛  ))ربھم 
  

ورأي5ت مPك5اً  ((: موجز لتاريخ المسيحية في البشرية يظھر الفصل العشرين لكن في   
فقبض على التن5ين، الحي5اة القديم5ة . ھابطاً من السماء، ومعه مفتاح الھاوية، وبيده سلسلة عظيمة

طان، وقّيده �لف سنة، وطرحه في الھاوية، وأقفلھا وختم عليه، لئP ُيض5ّل الذي ھو إبليس والشي
فھن5ا، بع5د ).  ٣ـ  ١:  ٢٠(  ))ا�م5م بع5د، إل5ى تم5ام ا�ل5ف س5نة؛ وبع5د ذل5ك س5ُيحل زمان5اً يس5يراً 

اRض55طھاد اليھ55ودي ث55م الروم55اني، ي55أتي حك55م المس55يحية ا�لف55ي، ث55م تج55ّدد الص55راع ف55ي ال55زمن 
  .د ثPثة لمصير المسيحيةفتلك عھو. ا�خير

  
اRض55طھاد اليھ55ودي فاRض55طھاد ) :  ١٩ـ  ٤( ھ55و ال55ذي تص55فه الرؤي55ا العھ((د اول   

  .الروماني؛ وينتھي بحكم المسيحية ا�لفي
  

ت5ذكره  .ـ وھ5و غي5ر مح5دود ))المس5كونة  ((ھ5و حك5م المس5يح ا�لف5ي عل5ى العھد الوسيط   
كأن النجاة من )  ٥:  ٢٠(  ))ا�ولى بالقيامة  ((صفه لكنھا ت).  ٦ـ  ٤:  ٢٠( الرؤيا وR تفّصله 

  .اRضطھاد الروماني ھي قيامة من بين ا�موات
  

ص(راع المس(يحية اخي(ر م(ع في اليوم اbخ5ر، قب5ل ي5وم ال5دين، ھ5و عھ5د العھد اخير،   
تذكره و).  ٨:  ٢٠(  ))ا�مم الذين في زوايا ا�رض ا�ربع ـ جوج وماجوج  ((الوثنية العالمية، 

  ). ١٠ـ  ٧:  ٢٠( الرؤيا في 
  

تكش5ف س(ّر أص(غر ففي الرؤي5ا . تلك ھي عھود المسيحية الثPثة بحسب الفصل العشرين  
وسّر عنه وھو سر صراع المسيحية مع الوثنية الرومانية حتى ھدايتھا وظھور المسيحية عليھا؛ 

ص5راع المس5يحية ا�خي5ر وھو . تكشف عنه الرؤيا في الفصل العشرين؛ فتذكره وR تفّصلهأكبر 
  .مع الوثنية العالمية، في اليوم اbخر

  
فإذا نظرنا إلى ھذه العھود الثPثة، الت5ي R تفّص5ل الرؤي5ا إRّ العھ5د ا�ول منھ5ا، وتكتف5ي   

  بذكر العھد الوسيط، حكم المسيح ا�لفي، والعھد ا�خير، 



  ـ ٦٨ـ 
  

الكنيس((ة والمس((يحية ف((ي الع((الم عب((ر كش((ف ع((ن س((ّر حينئ55ٍذ يص55ّح الق55ول ب55أن رؤي55ا يوحن55ا ھ55ي 
  ). ١٥ـ  ١١:  ٢٠( كله حتى يوم الدين التاريخ 

  
  .تلك ھي صوفية الرؤيا في عھودھا الثPثة  

  

*  
  

  معنى الحلقات السباعية في الرؤيا: ثانياً 
  

ـ  ٩:  ١( سبع حلقة الرسائل ال: ھذا ھو المشكل البياني في فھم الرؤيا بحلقاتھا السباعية   
وحلقة اbيات السبع )  ٩ـ  ٨( وحلقة ا�بواق السبعة )  ٧ـ  ٦( السبعة  ا�ختاموحلقة )  ٢٢:  ٣
 ))بابل  ((وحلقة ا�صوات السبعة في دينونة ) ١٦(وحلقة الجامات السبعة )  ٨:  ١٥ـ  ١:  ١٢( 
، وحلق5ة ال5رؤى الس5بع، ف5ي دينون5ة التن5ين وال5وحش والنب5ي الك5ذاب، ث5م ) ١٠:  ١٩ـ  ١:  ١٧( 
ع5دد الكم5ال فھي سبع حلق5ات، ) ٥:  ٢٢ـ  ١١:  ١٩(لة من السماء ور أورشليم الجديدة النازظھ

  .كله والشمول للتاريخ
  

  كما فھم بعضھم، أم ما السر في ذلك ؟ سبعة عھود للمسيحية، فھل ھي   
  

رؤي(ا أول(ى تاريخي(ة الت5اريخ، تش5ير إل5ى ت5دوين لقد رأينا أن إشارات الكتاب، مع أخب5ار   
ھاد نيرون للمسيحية، ب5دس اليھودي5ة، وانتص5ار المس5يحية بالش5ھادة واRستش5ھاد ف5ي يصف اضط

 ١٠:  ١٩ـ  ١:  ١٧( وا�صوات )  ٨ـ  ٧( وا�بواق )  ٧ـ  ٦(  ا�ختام: ث3ث حلقات سباعية 
تص55ف اض55طھاد الوثني55ة الروماني55ة المقب55ل رؤي((ا ثاني((ة رمزي((ة نبوي((ة كم55ا تش55ير أيض55اً إل55ى ). 

ة، بإيعاز من التنين والوحش والنبي الكذاب، وينتھ5ي بحك5م المس5يح ا�لف5ي م5ع للمسيحية والكنيس
) ١٦(والجام5ات )  ٨:  ١٥ـ  ١:  ١٢( اbي5ات : قديسه؛ وذلك في ثPث حلق5ات س5باعية أخ5رى 

وك55ل حلق55ة تس55تفتحھا رؤي55ا إعدادي55ة، برس55الة جدي55دة يتس55لمھا ).  ٥:  ٢٢ـ  ١١:  ١٩( وال55رؤى 
  .دلول الحلقة اbتيةالنبي الرائي، وتفّسر م

  
  .صريحة، تغني بذاتھا عن كل تفسيرحلقة الرسائل السبع إن   

  
حلق(ة اص(وات فإن : في كلq من السفرين اbخرين، R خPف فيھا الحلقة الثالثة ثم إن   

  : ١٧(  ))ا�ولى  ((التي تختم سفر الرؤيا السماوية 



  ـ ٦٩ـ 
  
ذي ال55رؤوس الس55بعة  ((حس55ب رم55ز ال55وحش بدينون((ة روم((ة ني((رون، تص55ف )  ١٠:  ١٩ـ  ١

الت5ي تخ5تم س5فر )  ٥:  ٢٢ـ  ١١:  ١٩( حلق(ة ال(رؤى الس(ماوية ؛ كم5ا أن  ))والق5رون العش5رة 
الممثل5ة ب5التنين وال5وحش والنب5ي الك5ذاب، والت5ي دينون(ة روم(ة الوثني(ة تصف  ))الثانية  ((الرؤيا 

  . تنتھي بحكم المسيح ا�لفي
  

  فما سرھما ؟ : من كل سفر من اRثنين  الحلقتان اوليانبقيت   
  

  .نجزم بأنھما سفرين ُجمعا معاً، كما رأينا  
  

) ٧ـ  ٦( ا�خت5اما�ول5ى فيھم5ا أي : ثم نج5زم ب5أن كP5ً م5ن الس5فرين مؤل5ف م5ن حلقت5ين   
يتم في السماء؛ ث5م ت5أتي تصميم ، تدل ا'شارات فيھما على أنھما ) ٥:  ١٥ـ  ١:  ١٢( واbيات 
  :وإليك البيان . على ا�رضلتحقيقه ) ١٦(وحلقة الجامات )  ٩ـ  ٨( اق حلقة ا�بو

  
  ) ١١ـ  ٥( ـ سفر الرؤيا اولى  ١  

  
) ٤(عام5ة يظھ5ر فيھ5ا العل5ي الق5ديم عل5ى عرش5ه ف5ي الس5ماء إعدادية برؤيا يستفتحه ) ١  

  ).٥(سفراً مختوماً فيه أقدار أھل ا�رض  ))الحمل، أسد يھوذا  ((يسلّم 
  

 (().  ٧ـ  ٦( فتظھر ا�ق5دار المكتوب5ة في5ه أختامه، لحمل السفر المختوم، ويفض فيأخذ ا  
وھذا يدل حرفّياً ).  ١:  ٨(  ))نحو نصف ساعة حدث سكوت في السماء ولّما فتح الختم السابع 

  .السبعة تتم في السماء، على سبيل التصميم والتقدير ا�ختامعلى أن حلقة 
  

السبعة، المPئكة نرى فيھا مPئكة الحضرة )  ٦ـ  ٢:  ٨(  رؤيا إعدادية خاصةتأتي ثم   
وتھيأ المPئكة السبعة الذين معھم ا�بواق السبعة لينفخوا فيھا  ((المقربين، يستلمون سبعة أبواق؛ 

؛ فيم55ا يأخ55ذ مP55ك جب55ار مجم55رة فيھ55ا البخ55ور، رم55ز ص55لوات القديس55ين الش55ھداء؛ ) ٦:  ٨(  ))
أخ5ذ المP5ك  ((حينئ5ٍذ . س5تجيب الق5دير ال5دعاء ف5ي الس5ماء م5ن الش5ھداءيفF دع5اء، ويرفعھا أم5ام 

فح55دث رع55ود وأص55وات وب55روق  ((وألقاھ((ا عل((ى ارض، المجم55رة ومcھ55ا م55ن ن55ار الم55ذبح، 
وھكذا ننتقل في ھ5ذه .  ))وتھّيأ المPئكة السبعة الذين معھم ا�بواق السبعة لينفخوا فيھا  !وزRزل

  الرؤيا ا'عدادية ا�خرى



  ـ ٧٠ـ 
  
ف55ي الس55ماء يتحق55ق عل55ى  ا�خت55امم55ن الس55ماء إل55ى ا�رض، لك55ي نش55اھد تص55ميم )  ٦ـ  ٢:  ٨( 

؛ فھم5ا رؤي5ا ١٣:  ١١ـ  ١:  ١٠م5ا ع5دا  ١٥:  ١١ـ  ٧:  ٨( ا�رض في حلقة ا�ب5واق الس5بعة 
  ).تضمينية ثم رؤيا استطرادية 

  
ن مل(ك إ: عظيم5ة تق5ول الس5ابع ف5ي بوق5ه، فانبعث5ت ف5ي الس5ماء أص5وات  ونفخ المP5ك ((  

 ((الرؤي(ا فانتھ5ت ).  ١٥:  ١١(  ))و يمل5ك إل5ى دھ5ر ال5دھور ـفھالعالم قد صار لربنا ولمسيحه، 
  .بملك المسيح وكنيسته، بالرغم من اضطھاد نيرون، بدس اليھودية العالمية ))اولى 

  
)  ٨:  ١٩ـ  ١:  ١٧( وف55ي الحلق55ة الثالث55ة، م55ن ھ55ذا الس55فر ا�ول، حلق55ة ا�ص55وات ) ٢  
الذي كان، وليس بكائن، وھو موشك أن يطلع من الھاوية،  ((الوحش دينونة رومة نيرون، نرى 

يأكلون  ((وارتداد الوحش مع قرونه العشرة على رومة ).  ١١ـ  ٧:  ١٧(  ))ويذھب إلى الھPك 
 ٩ل قاب5 ١٦:  ١٧(حريق رومة، بواسطة نيرون نفس5ه  إلى رةھو إشا ))لحمھا ويحرقونھا بالنار 

 :١٨.(  
  

والتناسق قائم بين التصميم في السماء والتحقي5ق عل5ى ا�رض، يؤي5د ذل5ك وق5وف مل5وك   
  ). ١٠ـ  ٩:  ١٨( ا�رض من بعيد يشاھدون دخانھا 

  
ويعل5ن الص5وت . على وثنية رومة ني5رونانتصار المسيحية والنبي الرائي يشاھد أيضاً   

الحم(د b، : ، كصوت ريح ش5ديدة، قائل5ة صوت جمع كثير، كصوت مياه غزيرة ((السابع، وھو 
ع((رس الحم((ل ق((د ب55تھْج، وْلنش55ْد بمج55ده، �ن فْلنف55رْح ون !ف55إن ال55رب إلھن55ا، الق55دير نفس55ه، ق55د مل55ك

 ((، ) ٨ـ  ٦:  ١٩ ( ))اً ـاً نقّي5ـو�ن عروَس5ه ق5د ھي5أت نفس5ھا، وأوتي5ت أن تل5بس َب5ّزاً بھّي5 !حض(ر
  ). ٨:  ١٩(  ))والبز ھو مبّرات القّديسين 

  
طوبى للم5دعوين إل5ى : اكتْب : وقال لي المPك  ((: ويطرب يوحنا لمرأى عرس الحمل   

  ). ٩:  ١٩(  ))وليمة عرس الحمل 
  

ولھ55ا ص55ورة ض55من . المدين55ة المقدس55ة، أورش55ليم الجدي55دةع((روس الحم((ل، ث55م يص55ف لن55ا   
:  ٢٢ـ  ١ : ٢١( السماوية موصوفة ضمن أورشليم الجديدة ارضية أورشليم الجديدة : صورة 

  .، كأن ا�رضية صورة عن السماوية) ٢٧ـ  ٩:  ٢١؛ وضمنھا ٥



  ـ ٧١ـ 
  

 !تل5ك ھ5ي أق5وال F الحقيقي5ة: وق5ال ل5ي أيض5اً  ((: ويختم يوحن5ا س5فر الرؤي5ا التاريخي5ة   
خوت5ك إل، فإني نظيرك في الخدمة، ونظير إّياك أن تفع: فقال لي . �سجد لهفخررُت عند قدميه 

فإن  ((: ويذّيل السفر بھذه الخاتمة ).  ١٠ـ  ٩:  ١٩(  ))الشھادة ليسوع، فاسجد r الذين يحفظون 
  ). ١٠:  ١٩(  ))الشھادة ليسوع ھي روح النبوة 

  
في عْرف الرائي، على اRستشھاد والشھادة ليس5وع،  ))ا�ولى  ((فتقتصر إذن ھذه الرؤيا   

  .ي محدودة الزمان والمكان والموضوعفھ. R على التاريخ النبوي لمصير الكنيسة في العالم
  

النب5ي الرائ5ي في فھمھا حّق فھمھا، بح5ل رموزھ5ا كم5ا فّس5رھا البرھان القطعي ولنا ) ٣  
  ) :  ١١ـ  ٧:  ١٧( نفسه 

  
 ))ال5ذي ك5ان، ول5يس بك5ائن، وھ5و موش5ك أن يطل5ع م5ن الھاوي5ة  ((فالوحش ھو ني(رون،   

أم5ا ال5وحش ال5ذي ك5ان،   ((: خص دوميتي5انس ويفّسر النبي الرائي رجعة ني5رون بش5). ٨:  ١٧(
  ).١١:  ١٧( ))وليس بكائن، فھو ملك ثامن، إRّ أنه من السبعة، ويذھب ھو أيضاً إلى الھPك 

  
وس5كان ا�رض، ال5ذين ل5م  ((: بتورية، ق5ال  ))ا�ولى  ((يا ؤثم يؤّرخ زمن كتابة سفر الر  

يتعجبون إذ يرون الوحش كي5ف ك5ان، ول5يس ُتكتب أسماؤھم في سفر الحياة، منذ إنشاء الكون، س
عليھ5ا س(بع آك(ام فالرؤوس السبعة ھ5ي : ھنا ينبغي الفھم المتحلّي بالحكمة . بكائن، ويظھر أيضاً 

واTخر لم يأِت بع(د، خمسة منھم ھلكوا، وواحد موجود، سبعة ملوك، المرأة جالسة؛ وھي أيضاً 
  ). ١١ـ  ٨:  ١٧(  ))ى الھPك وإذا أتى R يبقى إRّ قليPً، ويذھب ھو أيضاً إل

  
فيكون الملك الموجود ھو فس5بزيانس . وقد رأينا أن العّد ا�صّح يبدأ با�باطرة القياصرة  

).  ٨١ـ  ٧٩ع5ام ( ھ5و ت5يطس  ))متى جاء R يبق5ى إRّ قل5يPً  ((؛ وخليفته الذي ) ٧٩ـ  ٦٩عام ( 
ح5رب الس5بعينية، حي5ث البع5د  وعل5ى ا�ص5حفسفر الرؤي(ا اول(ى ُدّون عل(ى زم(ن فس(بزيانس، 

ف55ي خ55راب المس(يح  نب((ؤةتحقيق(اً لفك5ان الس55فر . قض5ى الروم55ان عل5ى أورش55ليم، والدول5ة وا�م55ة
  .أورشليم الكافرة به



  ـ ٧٢ـ 
  

بعھ55د ني55رون ـ ، وتحدي((د زم((ن كتابتھ((ا،  ))اول((ى  ((تاريخي((ة الرؤي((ا ولن55ا عل55ى ) ٤  
  :حوادث تاريخية ، إلى ) ٦ف (  ا�ختامفسبزيانس، دRئل من ا'شارات في حلقة 

  
 ار مل55ك الب55رثيين، ھوRك55و الق55ديمق55د يش55ير إل55ى انتص55)  ٢ـ  ١:  ٦( فالف55ارس ا�ول   

Vologèse  على الجيوش الرومانية ٦٢عام.  

  
ال5ذي ينف5ي السP5م ع5ن ا�رض ويثي5ر م5ذابح أھلي5ة، ق5د )  ٤ـ  ٣:  ٦( والف5ارس الث5اني   

ب5ين الجي5وش الروماني5ة وقادتھ5ا جْلب55ا   ٦٩الت5ي ث5ارت ع5ام يش5ير إل5ى الح5رب الروماني5ة ا�ھلي5ة 
  .وأوتون وفيتاليوس وفسبزيانس، على خPفة نيرون

  
ال55ذي يثي55ر المجاع55ة ف55ي ا'مبراطوري55ة ق55د يش55ير إل55ى )  ٦ـ  ٥:  ٦( والف55ارس الثال55ث   

  .المجاعات التي رافقت حكم نيرون، كما ذكر المؤرخون الرومانيون
  

ق5د يك5ون إش5ارة إل5ى  ))جح5يم  ((تتبع5ه  ))موت  ((، واسمه ) ٨ـ  ٧:  ٦( والفارس الرابع   
  ). ١٣ف  ٢٦عام ( بشھادة تاشيتوس  ٦٥أوبئة الطاعون التي حلت عام 

  
الدول5ة ( قد ُسلّطوا عل5ى رب5ع ا�رض  ((وتوجز الرؤيا توريات الفوارس ا�ربعة، بأنھم   

ـ5 كم5ا ي5روي )  ٨:  ٦(  ))ش ا�رض ليھلكوا بالسيف وب5الجوع وبالط5اعون وبوح5و) الرومانية 
  .تاريخھم عن حكم نيرون الطاغية

  
  :الث3ثة  ))الوي3ت  ((أيضاً تورية  ا�ختاموفي حلقة  )٥  

  
تورية عن رومة ني5رون؛ وف5ي افراس اربعة يذكر  ا�ختامففي القسم ا�ول من حلقة   

وق55د وج55د . الثPث55ة ))ال55ويPت  ((القس55م الث55اني منھ55ا، م55ع ا�ف55راس الثPث55ة ا�خي55رة، تظھ55ر قص55ة 
بعضھم أن تلك الويPت قد تعني الحرب الرومانية ـ اليھودية سنة السبعين، على أعقاب اضطھاد 

لتلك الحرب القاضية، ي5رون أّن  ومن تفصيل المؤرخ اليھودي يوسيف. المسيحيين، بدس اليھود
:  
  

ت الح5رب، عل5ى عھ5د الوRي5ة يرمز إلى الثورات التي سبق)  ١٢ـ  ١:  ٩( الويل اول   
  .فلورس



  ـ ٧٣ـ 
  

الذي يطلق المPئكة ا�ربعة على الفرات قد يرمز إل5ى )  ٢١ـ  ١٣:  ٩( والويل الثاني   
  .حملة سستيوس الذي قاد أربعة فيالق معظمھا من ناحية الفرات

  
دس5ة فقد يكون خ5راب المدين5ة المق. يذكره يوحنا وR يفصله)  ١٤:  ١١( والويل الثالث   

  ).١٩:  ١١(ل السماء، حيث تابوت F الحق والھيكل؛ واRستعاضة عن ھيكل ا�رض بھيك
  

ص5ورة رمزي5ة تاريخي5ة لعھ5د ني5رون، )  ١١ـ  ٤(  ))ا�ولى  ((وھكذا يظھر سفر الرؤيا   
  .في اضطھاد المسيحية الذي أعقبته الحرب الرومانية اليھودية سنة سبعين

  
  ). ١٥:  ١١(  ))البوق السابع  (( صريح مع ))ولى ا ((ختام سفر الرؤيا ) ٦  

  
ي ف5نف5خ المP5ك الس5ابع  ((المنبئ بخ5راب أورش5ليم، )  ١٤:  ١١( بعد ذكر الويل الثالث   

 ١١( ))إن ملك العالم قد صار لربنا ومسيحه  ((: بوقه، فانبعث في السماء أصوات عظيمة تقول 
  .اليھودية، وعلى دماء شھداء نيرون، فقامت المسيحية على أنقاض أورشليم ـ )١٥: 
  

ا�ربع5ة  ف5ي الرؤي5ا ا'عدادي5ة ل5ه، حي5ثب(ذكر التص(دير وختام السفر يظھر ببراعة فني5ة   
 ١٦:  ١١(  نب5ؤةكما يفعل5ون ف5ي خت5ام ال)  ١٠و  ٤:  ٤( r وللحمل والعشرون شيخاً يسجدون 

ھيك5ل F ال5ذي  ((يضاً ف5ي الخت5ام ينفتح أ)  ١:  ٤( ؛ وكما انفتح في المطلع ھيكل F السماوي )
  ). ١٩:  ١١(  ))ھو في السماء 

  
مت5ى ( ربط5اً بيانّي5اً ورش(ليم اليھودي(ة أمصير العالم بمصير الرسل الصحابة وكما ربط   

، ومص5ير ) ١٤:  ١١(  ))بالوي5ل الثال5ث  ((يم الممث5ل ، تربط الرؤيا بين مصير أورش5ل) ٣:  ٢٤
وأتى غضبك، وكذلك الزمن، لتدين ا�موات، وتولي الثواب لعبيدك لقد غضبت ا�مم،  ((: العالم 

ّ القديسين والذين يتا�نبياء و :  ١١(  ))قون اسمك ص5غاراً وكب5اراً؛ وت5دّمر ال5ذين دّم5روا ا�رض ـ
١٨ .(  
  

وظھ55ر ت55ابوت عھ55د F ف55ي  ((تنف55تح الس55ماء، )  ١٨:  ١١( أخي55راً، بع55د ذك55ر الدينون55ة   
كم5ا وص5ف الس5يد )  ١٩:  ١١(  ))وات ورعود وبرد عظيم وزلزال ھيكله؛ وحدثت بروق وأص

  وھذه الخاتمة للسفر،. bخرالمسيح اليوم ا



  ـ ٧٤ـ 
  

  ). ١:  ٢١(  ))ورأيت سماء جديدة وأرضاً جديدة  ((: يرادفھا خاتمة سفر الرؤيا الثانية 
  

  .صريح ))ا�ولى  ((فختام سفر الرؤيا   
  

  اب نفسھالغة الكتولنا شاھد آخر من ) ٧  
  

والرؤي55ا ف55ارق  نب55ؤةوم55ا ب55ين ال.  )) نب((ؤة ((وط55وراً  ))رؤي((ا  ((فھ55و يس55مي نفس55ه حين55اً   
 نب5ؤةبينم5ا ال .'حيائه بأس5لوب نب5وينظرة إلى الماضي فالرؤيا ـ كما عند دانيال ـ ھي . جوھري

  .فP يستويان. لتصويره بأسلوب نبوينظرة للحاضر والمستقبل، ھي 
  

انتص55ار تنطب55ق حص55راً عل55ى س55فر الرؤي55ا ا�ول55ى الت55ي تص55ف  )) رؤي55ا ((ل55ذلك فص55فة   
 (( !ا، وشھادتھم ليس5وعـالمسيحية والكنيسة، عروس المسيح، على رومة نيرون، باستشھاد أبنائھ

كما نطلقھا على  )) نبؤة ((إذا أطلقنا عليھا صفة )  ١٠:  ١٩(  )) نبؤةوالشھادة ليسوع ھي روح ال
  .رؤيا دانيال

  
تنطب5ق حص5راً عل5ى س5فر الرؤي5ا الثاني5ة )  ١٨و ١٠و ٧:  ٢٢(  )) نب5ؤة (( ولذلك فص5فة  

التي تصف انتصار المسيحية والكنيسة على الدولة الروماني5ة بھ5دايتھا للمس5يحية، ومل5ك المس5يح 
رآھ5ا ف5ي جزي5رة  ))رؤي5ا  ((بأس5لوب  )) نب5ؤة ((فھ5ذه ھ5ي .  ))المس5كونة  ((ا�لفي مع كنيسته عل5ى 

  .٩٦ـ  ٩٥من اضطھاد دوميتيانس للمسيحية سنة ز، في منفاه، على ) ١٠:  ١( بطمس 
  

  ) ٢٢ـ  ١٢( ـ سفر الرؤيا الثانية  ٢  
  

المس5يحية ف5ي وص(ف مص(ير إن تجديد اRضطھاد الروماني للمسيحية حم5ل يوحن5ا عل5ى   
ففع5ل ذل5ك عل5ى غ5رار س5فر . الدولة الرومانية الوثنية حتى انتصار الكنيسة وحكم المسيح ا�لفي

  .بأبعاد جديدةلرؤيا ا�ولى، لكن ا
  

ھ55و الش55اھد وال55دليل ف55ي س55فر الرؤي55ا  ))اب((ن البش((ر  ((والف55ارق ا�كب55ر ب55ين ال55رؤَيَيين أن   
  ). ١٠ف ( م3ك الوحي ا�ولى؛ بينما دليل الرائي في سفر الرؤيا الثانية ھو 

  
  عن مصير )) نبؤة ((؛ بينما الثاني ھو  ))شھادة ليسوع  ((والسفر ا�ول   



  ـ ٧٥ـ 
  

، وأن ظ5ل ھ5و أيض5اً ش5ھادة ليس5وع ف5ي ) ١٨و ١٠و ٧:  ٢٢( كما يؤكد ف5ي ختامھ5ا المسيحية 
  .كنيسته

  
 ١٠( ))سفر مفتوح  ((؛ بينما الثاني ھو ) ١:  ٥(  ))سفراً مختوماً  ((وكان السفر ا�ول   

  .، لم ينقِض زمانه)٢: 
  

في خواتم س5فر الرؤي5ا ا�ول5ى، ـ ضّمنوھا عند الجمع )  ١٠ف ( ففي رؤيا إعدادية  )١  
لربط السفرين بعضھما ببعض، كأنھما ينبثقان بعض5ھما ع5ن بع5ض ـ يظھ5ر مP5ك ال5وحي للنب5ي 

R بّد لك من أن تتنبأ من جديد عن شعوب وأُمم وألسنة وملوك  ((: برسالة جديدة الرائي، ويكلفه 
ش5اھد  ))من جدي(د  ((وقوله  .فالموضوع يختلف عن سفر الرؤيا ا�ولى).  ١١:  ١٠(  ))كثيرين 
  .جديدة، في سفر جديد نبؤةبأنھا 

  
:  ١٥ـ  ١:  ١٢( في الس(ماء تصف تصميم المصير السبع  ))اTيات  ((حلقة وتأتي ) ٢  

ثم ظھر في  ((: منھا  ))آية  ((يظھر ذلك من تركيز الرائي على ذكر السماء عند ظھور كل ).  ١
(  ))وظھرت آية أخرى ف5ي الس5ماء  ((؛ ) ١:  ١٢(  ))لشمس امرأة ملتحفة با: السماء آية عظيمة 

رم5زاً للص5راع عل5ى ا�رض؛ ث5م ي5رى )  ٧:  ١٢(  ))حينئٍذ نشب قتال في السماء  ((؛ ) ٣:  ١٢
ورأي5ت  ((؛ )١١:  ١٣(ووحش5اً طالع5اً م5ن الب5ّر )  ١:  ١٣( من السماء وحشاً طالع5اً م5ن البح5ر 

 ((؛ ) ٦:  ١٤(  ))عه ا'نجيل ا�بدي ليبشر به أھل ا�رض ي وسط السماء، ومفمPكاً آخر يطير 
وخ5رج  ((؛ ) ١٤:  ١٤(  ))اء، وعلى السحابة ج5الس ش5به اب5ن البش5ر ـثم رأيت، فإذا سحابة بيض

ث5م رأي5ت آي5ة  ((: ويخ5تم باbي5ة الس5ابعة ).  ١٧:  ١٤(  ))مPك آخر من الھيكل الذي في الس5ماء 
سبعة مPئكة ومعھم الضربات الس5بع ا�خي5رة، �ن5ه بھ5ا ي5تم  أخرى في السماء، عظيمة ومذھلة،

 F ي5ات  ((فھ5ذا التركي5ز المت5واتر ل5ذكر الس5ماء برھ5ان عل5ى أن حلق5ة ).  ١:  ١٥(  ))سخطbا(( 
  .سيتحقق على ا�رض السبع ھي تصميم في السماء، لَِما

  
يق، فاصل نرى فيه شھداء للتحق ))الجامات  ((للتصميم، وحلقة  ))اbيات  ((وبين حلقة ) ٣  

  إسرائيل ومن ا�مميين ينشدون rالمسيح من بني 



  ـ ٧٦ـ 
  
  ). ٤ـ  ٢:  ١٥( ، يطلبون تحقيق عدل F على ا�رض  ))نشيد موسى ونشيد الحمل  ((
  

يرى فيھا برؤيا إعدادية للتحقيق على ا�رض، . ويستفتح النبي الرائي حلقة الجامات) ٤  
) السماوي(يخرجون من الھيكل )  ١:  ١٥قابل ( الذين معھم الضربات السبع  المPئكة السبعة ((

وقد ناول أحد الحيوانات ا�ربعة المPئكة السبعة سبعة جامات من ذھب ممل5وءة م5ن غض5ب ... 
: يق55ول للمPئك55ة الس55بعة ) الس55ماوي ( وس55معُت ص55وتاً عظيم55اً م55ن الھيك55ل ... F، الح55ي القي55وم 
  ). ١:  ١٦ـ  ٥:  ١٥(  ))ات غضب F على ا�رض اذھبوا وصّبوا جام

  
  .فھذه الرؤيا ا'عدادية تنقلنا من السماء إلى ا�رض للتحقيق والتنفيذ  

  
 (( : عل(ى ارضتص5ف التحقي5ق والتنفي5ذ بعة ـالس( ))الجام(ات  ((حلقة ال تأتي ـوللح) ٥  

(  ))جام5ه عل5ى البح5ر  وص5ّب الث5اني ((؛ ) ٢:  ١٦(  ))فذھب ا�ول وصّب جام5ه عل5ى ا�رض 
وص55ّب  ((؛ ) ٤:  ١٦(  ))وص55ّب الثال55ث جام55ه عل55ى ا�نھ55ار، وعل55ى ين55ابيع المي55اه  ((؛ ) ٣:  ١٦

وص5ّب الخ5امس  ((؛ ) ٨:  ١٦(  ))الرابع جامه على الشمس، وأُبيح لھا أن تح5رق الن5اس بنارھ5ا 
ام55ه عل55ى وص55ّب الس55ادس ج ((؛ ) ١٠:  ١٦(  ))جام55ه عل55ى ع55رش ال55وحش فأظلم55ت مملكت55ه 
، الب5رثيين )) للملوك اbت5ين م5ن مش5رق الش5مس  الفرات، النھر العظيم، فجّف ماؤه ليتھّيأ الطريق

فح55دثت ب55روق ... وص55ّب الس55ابع جام55ه عل55ى الھ55واء (( ؛ ) ١٢:  ١٦( أع55داء روم55ة ال55دائمين 
ل ون5ز... وأصوات وروعود، ثم زلزلة عنيفة لم يكن قط مثلھا، منذ ك5ان ا'نس5ان عل5ى ا�رض 

وجّدف الناس على F لضربة البرد، �ن ضربة  !من السماء على الناس برد ضخم بقدر الوزنة
  ). ٢١ـ  ١٧:  ١٦(  ))ذاك البرد كانت ھائلة 

  
م5ن ) الس5ماوي ( وخرج صوت عظيم م5ن الھيك5ل (( : ـ ھنا تأتي آية قّدمھا جامع الرؤيا   

ج55ل لق55د ت55ّم انتق55ام F م55ن روم55ة الوثني55ة، أ).  ١٧:  ١٦(  ! ))لق55د ت55ّم  ((: جھ55ة الع55رش، يق55ول 
تورية لطيفة لقول السيد المسيح على  ))لقد تّم  ((وفي قوله . وانتصار المسيحية عليھا بدم الشھداء
نص555ره، كم555ا ي555تم نص555ر المس555يحية عل555ى الوثني555ة،  ))ت555ّم  ((الص555ليب، ال555ذي بموت555ه واستش555ھاده 

  .باRستشھاد
  

  ) ٥:  ٢٢ـ  ١١:  ١٩( قة الرؤى السبع الحلقة الختامية، حلثم تأتي ) ٦  



  ـ ٧٧ـ 
  

على وحش البر ووحش البح5ر  ))الصادق  ((و  ))ا�مين  ((، الفارس  ))كلمة F  ((تصف انتصار 
؛ ثم تنّوه بملك المسيح ا�لف5ي، أي ل5زمن ) ٣ـ  ١:  ٢٠( وعلى التنين نفسه )  ٢٠ـ  ١١:  ١٩( 

ير مص55ير المس55يحية ف55ي الع55الم، بع55د حك55م المس55يح ولتتم55ة تص55و).  ٦ـ  ٤:  ٢٠( غي55ر مح55دود 
ا�لفي، يختم النبي الرائي بوصف الصراع ا�خير بين المسيحية والوثنية العالمية الممثلة يج5وج 

وبوص5فه نص5ل إل5ى خت5ام ). ١٥ـ  ١١:  ٢٠(بل وصف يوم ال5دين ق)  ١٠ـ  ٧:  ٢٠( وماجوج 
: وق5ال ل5ي أيض5اً ... ني أجعل كل شيء جديداً ھا أ: الجالس على العرش وقال  ((: الحياة الدنيا 

ـ وھي المرة الوحيدة التي فيھا ) ١()٨ـ  ٥:  ٢١... (  ))أنا ا�لف والياء، أنا المبدأ والمعاد  !لقد تمّ 
  .ينطق F نفسه في الكتاب كله

  
 ٢٢ـ  ١:  ٢١( بسبعة مشاھد  ))أورشليم الجديدة  ((يصف رؤيا ختامية جامعة وفي ) ٧  

 ٢١( السماوية في أورشليم الجديدة )  ٢٥ـ  ٩:  ٢١( ارضية فيصف أورشليم الجديدة . ) ٥: 
ويس55تجمع . ، ك55أن ا�رض55ية ص55ورة ع55ن الس55ماوية )٢(عل55ى س55بيل التض55مين)  ٥:  ٢٢ـ  ١: 

... الع((روس، قرين((ة الحم((ل ھل55ّم فأري55ك  ((: أورش55ليم الجدي55دة، ف55ي قول55ه الص((ورتين للكنيس((ة، 
فالكنيس5ة ).  ١٠ـ  ٩:  ٢١(  ))أورشليم، نازلة من السماء من عن5د F قدسة، المدينة الموأراني 

  .فاr بانيھا، R البشر: ا�رضية ھي أيضاً سماوية، على مثال الكنيسة السماوية 
  

  ))الثانية  ((أخيراً يأتي ختام الرؤيا ) ٨  
  

ب ا'ل5ه ال5ذي ي5وحي ن ال5رإو. إن ھ5ذه ا�ق5وال يق5ين وح5ق) :  المPك( حينئٍذ قال لي  ((  
فطوبى : ٍت عن قريب آأنا ذا  ھا. ما سيكون عن قريبإلى ا�نبياء قد أرسل مPكه ليري عباده 

ھا أنا ذا آٍت عن قري(ب  ((: ويكرر قوله ).  ٧ـ  ٦:  ٢٢(  ))لمن يحفظ أقوال ھذا الكتاب النبوية 
  .))الثانية  ((، وھو يظھر غاية يوحنا من كتابة سفر الرؤيا ) ٢٠و ١٢:  ٢٢(  ))
  

  ــــــــــــــــــ
ورد خطأ عند جمع الس5فرين، ف5ي )  ١٥ـ  ١١:  ٢٠( ھو تتمة مشھد يوم الدين )  ٨ـ  ٥:  ٢١( ھذا المقطع ) ١(

  ). ٥:  ٢٢ـ  ١:  ٢١( رؤيا أورشليم الجديدة 
  .أسلوب التضمين يوضح ما يتخبط فيه المفسرون في وصف ا�رضية ضمن السماوية) ٢(



  ـ ٧٨ـ 
  

فھ55و R يعني55ه مل55ك المس55يح ا�لف55ي، وR الص55راع ا�خي55ر قب55ل ي55وم ال55دين ب55ين المس55يحية والوثني55ة 
كم5ا فص5ل اض5طھاد )  ١٠ـ  ٤:  ٢٠( العالمي5ة، الل5ذين ي5ذكرھما بطريق5ة ع5ابرة، وR يفص5لھما 

)  ١٠:  ١٩ـ  ١٧م55ع  ١١ـ  ٤( الرؤي55ا ا�ول55ى ب55دس اليھودي55ة ف55ي س55فر الت((اريخي ني55رون 
).  ٥:  ٢٢ـ  ١١:  ١٩مع  ١٦:  ١٢( في سفر الرؤيا الثانية النبوي  ولة الرومانيةواضطھاد الد

م5ن خاتم5ة الس5فر الت5ي ترك5ز غاية يوحن(ا ھ(ي حص(راً اBض(طھاد الروم(اني، وھذا يدل على أن 
فل5يس ).  ٢٠و ١٢و ٧:  ٢٢(  ))ھ5ا أن5ا آٍت ع5ن قري5ب  ((: اRھتم5ام عل5ى وع5د يس5وع المت5واتر 

تاريخاً نبوّياً للمسيحية عبر ا�جيال كلھ5ا، كم5ا زعم5وا ي موضوعه ا�ساسي كتاب رؤيا يوحنا ف
ف55ي الق55رون ا�ول55ى، قب55ل ھداي55ة الدول55ة الروماني55ة إل55ى المس55يحية؛ وR تفص55يPً لعھ55ود المس55يحية 
السبعة في تاريخ البشرية، كما زعموا في القرون الوسطى؛ وR تمثيPً لحياة المسيحية على عھد 

  .، كما يقولون في العصر الحديثيوحنا الرسول
  

تظل قيمته النبوية عظيمة، مثل باBضطھاد الروماني وحده ومع حصر كتاب الرؤيا كله   
 نبؤةفھو  ؛ ))عن قريب  ((السيد المسيح عن خراب أورشليم والھيكل، رمزاً لنھاية إسرائيل  نبؤة

أيض5اً، ول5و ك5ان بع5د ثPثماي5ة  ))ع5ن قري5ب  ((Rنتصار المسيحية على الوثنية الروماني5ة ضخمة 
  .سنة

  
. وأن5ا يوحن5ا س5معت ورأي5ت ذل5ك ((: ختام سفر الرؤيا الثانية مثل ختام اولى ثم يأتي   

إي55اك أن تفع55ل، ف55إني : وبع55د أن س55معت ورأي55ت، خ55ررت �س55جد أم55ام ق55دَمي المP55ك، فق55ال ل55ي 
 ))فاس5جد r : الكت5اب  نظيرك ف5ي الخدم5ة، ونظي5ر إخوت5ك ا�نبي5اء، وال5ذين يحفظ5ون أق5وال ھ5ذا

فھذه الخاتمة المكررة بالحرف الواحد ھي دليل م5ن ا�دل5ة عل5ى ). ١٠:  ١٩، قابل ٩ـ  ٨:  ٢٢(
  .ُجمعا في كتاب واحدخاتمتان لسفرين أنھما 

  
ث3ثة أسفار ويتألف من . صوفية المسيحية في العالمن كتاب الرؤيا ھو إوالقول الفصل   

رؤيا ا�ولى في اضطھاد اليھودية ونيرون للمسيحية، الذي ينتھي السفر : جمعت في كتاب واحد 
؛ وس5فر الرؤي5ا الثاني5ة ف5ي ) ٨:  ١١(  ))ھناك حيث ص5لب ربھم5ا  ((بخراب أورشليم اليھودية، 

المدين5ة  ((،  ))باب5ل العظيم5ة  ((بس(قوط روم(ة، اضطھاد الدولة الرومانية للمسيحية، ال5ذي ينتھ5ي 
  ). ١٨:  ١٧(  ))ا�رض  العظيمة المالكة على ملوك



  ـ ٧٩ـ 
  

حلق5ة : بع5د رؤي5ا إعدادي5ة لك5ل منھم5ا ث(3ث حلق(ات، فكل سفر من ال5رؤَيَيين مؤل5ف م5ن   
 ((للتصميم في السماء، وحلقة للتحقيق على ا�رض، وحلقة 'عPن انتصار المسيحية والكنيس5ة، 

وھ5ذا يب5رھن برھان5اً . قديس5يهم5ع قبل إع3ن حكم المسيح الف(ي وذلك كله .  ))الجديدة أورشليم 
ث5م م5ع أورش(ليم الظالم(ة الك(افرة قاطعاً أن كتاب الرؤي5ا كل5ه يتعل5ق فق5ط بص5راع المس5يحية م5ع 

  .رومة الوثنية الفاجرة
  

يص5ف حال5ة الكن5ائس الس5بع الت5ي ضعض5عھا )  ٣ـ  ١( وس(فر الرس(ائل النبوي(ة الس(بع   
ش5ارات إل5ى س5فر الرؤي5ا الثاني5ة، وإل5ى ر ا'وفيھ5ا تكث5. ارج، والبدعة من داخلاRضطھاد من خ

وR إش5ارة ).  ٩:  ٣؛ ٩:  ٢(  ))مجم5ع الش5يطان  ((ھرطقة النيقوRئيين، وإلى اليھودية الباغي5ة، 
  .فھذه كلھا دRئل على أن سفر الرسائل ُكتب بعد السفرين اbخرين. فيھا إلى اضطھاد قائم

  
  Pثة في كتاب واحد، وجعل5ت س5فر فجاءت مدرسة يوحنا في أفسس، وجمعت ا�سفار الث

  .الرسائل تقديماً لسفَري الرؤيا ا�ولى والرؤيا الثانية
  

سّر كنيسة المس(يح فالرؤيا كلھا، في أسفارھا الثPثة، مجتمعة أو متفرقة، تصف رمزياً   
لكن النصر مكتوب . نھا في صراع دائم مع اليھودية الظالمة، ومع البشرية الوثنيةإ. في البشرية

فكم55ا ق55ال ھ55و عل55ى  !انھ55ا تستش55ھد لتنتص55ر: أي باRستش55ھاد عل55ى طريق55ة معلمھ55ا ا'لھ55ي، لھ55ا، 
 ٦:  ٢١(  ))لق5د ت5ّم  ((: ، تقول ھي في نصرھا واستشھادھا بقول F نفس5ه  ))لقد تّم  ((: الصليب 

.(  
  

  .تلك ھي صوفية الرؤيا  
  

*  *  *  



  ـ ٨٠ـ 

  

  ٧بحث 
  
  

  صPت الرؤيا بالكتاب وا'نجيل 
  

وق5د رأين5ا أن5ه فسيفس5اء . كتاب الرؤيا ھو بحسب موضوعه ا�خير ف5ي العھ5د الجدي5د إن  
؛ ولغت5ه  ))أُم الكP5م المس5يحي  ((فروح5ه إنجيل5ي، ب5ل يعتب5ره أح5د العلم5اء . من آيات العھ5د الق5ديم

  فما ھي صPت الرؤيا بالكتاب وا'نجيل ؟ . كتابية
  

  مصادر الرؤيا الحقيقيةفالبحث يتناول   
  

 ًBص3ت الرؤيا بالعھد القديم:  أو  
  

  .لغًة وأسلوباً وفّناً نھا الظاھرة الكبرى في الرؤيا، إ  
  

العھ55د الق55ديم، وإب55راز تحقيقھ55ا كلھ55ا ف55ي  نب55ؤاتفإن55ه م55ن أھ55داف كت55اب الرؤي55ا اس55تجماع   
  .أسلوب الرؤيا: وجاء ذلك بآخر أسلوب من أساليب النبوة في الكتاب . المسيحية

  
  لسباعيـ أسلوب الرؤيا ا ١  

  
: س5ّراً أعم5قلك5ّن ھن5اك . أسلوبھا السباعي ھو دليل الكمال والشمول في صوفية ا�ع5داد  

؛ كذلك تجديد الخلق يتم بسبع حلقات  ))سبعة أيام I  ((فكما أن الخلق، في مطلع التوراة، تّم في 
  .  ))سبعة أيام المسيح  ((في 

  
  ) ٢٠ـ  ٩:  ١( ـ رؤيا ابن البشر  ٢  

  
ـ  ٤:  ١٠؛ ١٩ـ  ١٨:  ٨؛ ١٣ـ  ٩:  ٧(بير رؤيا ابن البشر عند داني5ال تخدم تعانھا تسإ  

ـ  ٢٤:  ١ (وترّصعھا بصور من حزقي5ال )  ٦:  ٤٤؛ ١:  ٦( ؛ وتزينھا بتعابير من أشيعا )١٨
  ). ٢:  ٤٣؛ ٢٦
  

  سأُعطيه ((: إشارة إلى قول أشعيا )  ٧:  ٣( يسوع يملك مفتاح داود   



  ـ ٨١ـ 
  

 ٢٢:  ٢٢(  ))فھو يفتح فلن يغلق أحد، ويغلق فلن يف5تح أح5د : اود، وأُعلّقه في عنقه مفتاح بيت د
.(  
  

إشارة إل5ى الم5ن ال5ذي وض5عه موس5ى ف5ي ت5ابوت )  ١٧:  ٢(  ))المن الخفي  ((استعارة    
:  ٢مكا  ٢ (ا ـرميإوقد اختفى مع التابوت الذي خبأه ).  ٤:  ٩قابل عبرا  ٣٣:  ١٦خر ( العھد 

٥ .(  
  

 ))كحمل سيق إلى الذبح  ((:  مقتبس من أشعياث3ثين مرة ذي يتردد ذكره نحو ـالحمل الو  
  .؛ وھو تورية أيضاً للحَمل الفصحي) ٧:  ٥٣( 
  

  ) ٤ف ( ـ رؤيا القديم على عرشه في السماء  ٣  
  

 ٧ف (وم5ن داني5ال )  ١٠مع  ١ف ( قيال ومن حز)  ٦ـ  ١:  ٦( نھا تقتبس من أشعيا إ  
  ).١٠مع 

  
  ). ١٠:  ٧( مأخوذ عن دانيال )  ١١:  ٥( عدد خPئق البPط السماوي و  

  
  .ويعني سفر القضاء والقدر)  ١٠ـ  ٩:  ٢( استعارة من حزقيال  ))السفر المختوم  ((و   

  
  ) ٦ف (  )) اختام ((ـ اھوال المذكورة في  ٤  

  
تس5تخدم ص55ور )  ٧ـ  ١:  ٦( ا�ربع5ة  ا�خت5امول ا�ربع5ة الت5ي تظھ5ر عن55د ف5ّض الخي5  

ـ  ٦:  ٢٤متى ( ؛ والويPت التي تسير في ركابھا بقول ا'نجيل ) ٥ـ  ١:  ٦( الخيل عند زكريا 
٨ .(  
  

الثPثة ا�خي5رة، م5ع طمأنين5ة الم5ؤمنين العائش5ين ف5ي حم5ى  ا�ختاموا�ھوال في أعقاب   
F  ١٢:  ١( زكري5ا و)  ٨:  ٢٥؛ ١:  ٤٩؛ ١٣:  ٢٧؛ ٤:  ٣٤؛ ١٠:  ١٣( ، استخدام �شعيا 
  ). ٦ـ  ٤:  ٩( وحزقيال )  ٨:  ١٠( وھوشع ) 
  

  ). ٣٢:  ٢٤متى ( وإلى ا'نجيل )  ٤:  ٤٣( ينة يرجع إلى أشعيا تومثل ال  
  

:  ١٤( اس5تخدام لزكري5ا )  ٩:  ٧( وسعف النخ5ل الت5ي يحملھ5ا الش5ھداء عPم5ة النص5ر   
  ). ١٩ـ  ١٦
  

  ) ١٥:  ٧(  ))فوقھم خيمته  والجالس على العرش يبسط ((: وقول الرؤيا   



  ـ ٨٢ـ 
  

 ١٨ـ  ١٣:  ٨حميا ن؛ ٣٦ـ  ٣٣:  ٢٣سفر الPويين ( ھو ذكر لعيد الخيام والطواف فيه بالسعف 
.(  
  

ـ5 )  ١:  ٨(  ))لما ف5تح الخ5تم الس5ابع ح5دث ف5ي الس5ماء س5كون نص5ف س5اعة  ((: وقولھا   
قابل )  ٧:  ١( اس من صوفونيا تعالى يعلن عن اقتراب يوم الرب ـ ھو اقتبوالسكوت بحضرته 

  ). ١٧:  ٢( وزكريا )  ٢٠:  ٢( حبقوق 
  

  ) ٩ـ  ٨ف ( اھوال التي تطلقھا ابواق ـ  ٥  
  

؛ ٢٣ـ  ٢٢:  ٩؛ ١٧:  ٧الخ5روج ( نھا تس5تخدم ض5ربات مص5ر، ف5ي مقابل5ة متواص5لة إ  
  ). ٢٢ـ  ٢١:  ١٠؛ ٢٣:  ١٥
  

)  ٣:  ٣(  ويوئيل)  ٢٢:  ٣٨؛ ٢:  ١٠ (حزقيال : لكن يوحنا يرّصعھا بتعابير ا�نبياء   
  ). ١٤:  ٩( رميا إو)  ١٣:  ٢٧( وأشعيا 

  
؛ ١٤:  ٧؛ حزقي5ال ١٣:  ٢٧أش5عيا ( يمثل ص5وت F تع5الى ف5ي الكت5اب والبوق نفسه   
ومص55يبة )  ١٦:  ٤ف55س أ؛ ٥٢:  ١٥ك55و  ١؛ ٣١:  ٢٤مت55ى ( ل وف55ي ا'نجي55)  ١٤:  ٩زكري55ا 

  ). ٥:  ٢ـ  ٦:  ١( مثل يوئيل )  ١٢ـ  ١:  ٩( الجراد لمصر استخدمھا يوحنا 
  

  .والمPئكة ا�ربعة على الفرات، عملھم استخدام لcھوية ا�ربعة عند زكريا  
  

وھك55ذا، كم55ا كان55ت ض55ربات مص55ر لخP55ص بن55ي إس55رائيل م55ن العبودي55ة، ك55ذلك كان55ت   
ن م5ن عبودي5ة وكما أن ف5رح الن5اجي. ضربات F لرومة الوثنية سبيPً إلى ظھور ملكوت المسيح

  .بالسعف والخيمة ـ لذلك فرح الشھداء في السماء ممثمصر ممثل بعيد الخيام، ك
  

  ) ١٠ف ( ـ رؤيا م3ك الوحي  ٦  
  

  ). ٧:  ١٢( ھو اقتباس من رؤيا مPك الوحي عند دانيال   
  

( ھو اس5تخدام لرؤي5ا حزقي5ال )  ١٠ـ  ٩:  ١٠( ثم مرارته  ))السفر المفتوح  ((وحPوة   
  ). ٣:  ٣ـ  ٨:  ٢



  ـ ٨٣ـ 
  

ـ5 )  ٧:  ١٠(  ))حينئٍذ يتم سر F على حسب ما بّشر به عبيده ا�نبياء  ((: وقول الرؤيا   
  ). ٣:  ٢( أي يتحقق ملكوت F ـ ھو قول حبقوق 

  
 ١( ھو كPم F �رميا )  ١١:  ١٠(  ))... R بّد لك من أن تتنّبأ أيضاً  ((: وقول المPك   

 :١٠ .(  
  

ف ( في سفر الرؤيا ا�ولى، ابن البشر يشھد للكنائس بسيطرته عل5ى اض5طھاد ني5رون و  
:  ١٠( ؛ وفي سفر الرؤيا الثانية، مPك الوحي يتنبأ بمصير المس5يحية ف5ي الدول5ة الروماني5ة ) ٥
  ). ١١ـ  ١
  

  ) ١١ف (  ))الشاھدان  ((ـ  ٧  
  

( ھيكل F الجديد بع5د الجP5ء يقابل قياس حزقيال ل)  ٣ـ  ١:  ١١( الكنيسة قياس ھيكل   
  ). ٤٢ـ  ٤٠ف 
  

اللذين ھم5ا الزيت5ونتين والمنارت5ان، إنم5ا ھ5و اس5تخدام لزكري5ا ال5ذي  ))الشاھدين  ((ورمز   
  ). ١٤ـ  ١١و ٣ـ  ١:  ٤( النبيين بزيتونتين يمثل شھادة التوراة و

  
)  ١١و ٩:  ١١( ش5عوب ثPث5ة أي5ام ونص5ف ويرى جثثھما أناس م5ن ش5تى ال ((: وقوله   

والع55دد نفس55ه ).  ٧:  ١٢؛ ٢٥:  ٧( ھ55و اس55تخدام لق55ول داني55ال ف55ي زم55ن اRض55طھاد ا�نط55اكي 
  .ليّتسع إلى زمن اRضطھاد الروماني) يوماً  ٣٠كل شھر ( يوماً  ١٢٦٠شھراً ثم  ٤٢يصبح 

  
:  ١١( ))دخ5ل ف5ي الش5اھدين روح حي5اة م5ن F  ((عند حزقيال،  ))حييت العظام  ((وكما   

١١.(  
  

وف5ي اRض5طھاد الروم5اني كل5ه فالشاھدان في اضطھاد نيرون يم5ثPن بط5رس وب5ولس؛   
فھما يمثPن الكھنوت والشھادة، كما يمثل الوحش والنبي الكذاب الس5لطان السياس5ي وال5ديني ف5ي 

  .فالرمز عند يوحنا ُيستخدم �غراض مختلفة. رومة
  

 ١١ ( ))ده في ھيكله ـ، وظھر تابوت عھحينئٍذ انفتح ھيكل F السماوي ((:  ول الرؤياـوق  
رمي5ا إـ5 ھ5و اس5تخدام لخب5ر إخف5اء )  ٨:  ١٥( ـ ك5ذلك مش5ھد الغم5ام يمc5 ھيك5ل الس5ماء )  ١٩: 

  الخباء والتابوت ومذبح البخور، إلى 



  ـ ٨٤ـ 
  

الغمام المناس5ب للمش5ھد ھ5و إش5ارة إل5ى وظھور ).  ٨ـ  ٥:  ٢مكا  ٢( يوم رجوع F إلى شعبه 
  .حقيق في المسيحية الظافرة باRستشھادزمن الت

  
  ) ٣و ١:  ١٢( ـ  المرأة والتنين  ٨  

  
 ((: ھو اقتباس لقول أشعيا)  ١:  ١٢(  ))وظھرت آية عظيمة في السماء  ((: قول الرؤيا   

  . ))F نفسه يعطيكم آية 
  

).  ١٦ـ  ١٤:  ٣ت5ك ( ورؤي5ا الم5رأة والتن5ين ھ5و اس5تخدام لح5واء والش5يطان ف5ي الحي5ة   
  ).١٣:  ١٠(انيال ود)  ٧:  ٦٦؛ ١٤و ١٠:  ٧( أشعيا : بير ا�نبياءويرصع يوحنا رؤياه بتعا

  
ول5داً ول5دت  ((: فقول5ه . م5ريم الع5ذراء والكنيس5ة المس5يحية: رمز ثنائي والمرأة المنّورة   

(  )) ذكراً ھو المزمع أن يرعى جميع ا�مم بعصاً من حديد؛ فاخُتطفت الولد إلى F وإلى عرش5ه
الكنيس55ة التن55ين ھ55ي أيض55اً والم55رأة مقاب55ل . ھ55و إش55ارة ص55ريحة إل55ى الس55يدة أًم المس55يح)  ٥:  ١٢

الملتحف55ة بالمس55يح كالش55مس، والمتوّج55ه بإكلي55ل اRثن55ي عش55ر رس55وRً، وتح55ت رجليھ55ا قم55ر العھ55د 
  .القديم فالرمز عند يوحنا ھو متشعب المعاني

  
ھو إشارة إلى إبليس الھابط )  ٤:  ١٢(  ))سماء يجّر ذنبه ثلث كواكب ال ((الذي والتنين   

  ). ١٠:  ٨( من السماء مع ثلث المPئكة، كما عند دانيال 
  

ت5ذكير ب5أن الكنيس5ة تع5يش رم5ز )  ٦:  ١٢( إل5ى البرّي5ة  ))الم5رأة ـ الكنيس5ة  ((إن ھ5رب   
  .إلى العبرانيينوقد فصلته الرسالة . ھجرة شعب F قديماً إلى أرض الميعاد

  
 ١٤:  ١٢(  ))لتطير إلى البرية جناحي العقاب العظيم وأُعطيت المرأة  ((: قول الرؤيا و  

).  ٤:  ١٩خ5ر (  ))وحملتكم على أجنحة العقاب، وق5ّدمتكم إل5ّي  ((: ھو اقتباس من قوله تعالى ) 
  ). ٧ـ  ٢:  ١٧( ھو من حزقيال  ))عظيم  ((أما وصف العقاب بأنه 

  
  ) ١٠ـ  ١:  ١٣(  ))الوحش  ((ـ وصف  ٩  

  
 ))أمر بقتل َمن R يسجد لتمثال الوحش  ((: وقوله ).  ٨ـ  ٢:  ٧( الوصف يستلھم دانيال   

  ). ٦ـ  ٥:  ٣( من دانيال أيضاً  ھو اقتباس)  ١٥:  ١٣( 



  ـ ٨٥ـ 
  

  ). ١٦و ٩:  ١٣( استخدام سفر الخروج )  ١٦:  ١٣( والسمة على اليد والجبھة   
  

:  ٣( ھ5و اقتب5اس م5ن يوئي5ل )  ١٩و ١٤:  ١٤( الك5افرين ين مع قطاف وحصاد المؤمن  
  ). ٦ـ  ١:  ٦٣( ومن أشعيا )  ١٣
  

موس55ى ف55ي س55فر ھ55و اس55تخدام نش55يد )  ٣:  ١٥( ش55ھداء اRض55طھاد ونش55يد الخالص55ين،   
  ). ١٤ـ  ١١و ٢:  ١٥ـ  ٣١:  ١٤( خروج أيضاً ال
  

  ) ١٦ف (  ))الجامات  ((ـ اھوال التي تصفھا  ١٠  
  

  :مثال ضربات مصر في سفر الخروج  تأتي على ھي أيضاً   

  ). ١٠:  ٩( يقابل )  ٢:  ١٦( الجام ا�ول   

  ). ٢١ـ  ٢٠:  ٧( يقابل )  ٣:  ١٦( والجام الثاني   

  .والجام الثالث والجام الرابع كذلك  

  ). ٢٢ـ  ٢١:  ١٠( يقابل )  ١١ـ  ١٠:  ١٦( والجام الخامس   

  ). ٢:  ٨( يقابل )  ١٤ـ  ١٢:  ١٦( والجام  السادس   

  ). ٢٤ـ  ٢٣:  ٩( يقابل )  ١٩ـ  ١٧:  ١٦( والجام السابع   

مصر ھي دليل على أن ل5دنيا نPحظ أن مطابقة الجامات وا�بواق في استخدام ضربات   
  .سفرين

  
  ) ١٩ـ  ١٧ف ( ـ سقوط رومة  ١١  

  
ّ يتمث5)  ١٤ف ( تمثي5ل س5قوطھا    تأنس ؛ ويس5) ٥١ـ  ٥٠ف ( رمي5ا إل س5قوط باب5ل عن5د ـ

  ). ٢٣ف ( بسقوط صور �شعيا 
  

 ٢:  ٢٧؛ ١٧ـ  ١٦:  ٢٦(حزقي5ال يتمث5ل رث5اء ) ١٩ـ  ٩:  ١٨(رث5اء روم5ة الوثني5ة و  
  ).٢٧ـ  ٢٢و
  

:  ٢٠؛ ٢١ـ  ١١:  ١٩( وانتصار المسيح وكنيسته على التنين والوحش والنبي الك5ذاب   
( وحزقي5ال  )٣ـ  ١:  ٦٣؛ ٤:  ١١(وأش5عيا )  ١٦ـ  ١٤:  ١٨( يس5تخدم س5فر الحكم5ة  ) ٣ـ  ١

  ). ٩ـ  ٢:  ٢( مع المزمور )  ٢٠ـ  ١٧:  ٣٩



  ـ ٨٦ـ 
  

  ) ٢١ـ  ٢٠ف ( ـ الصراع اخير وأورشليم الجديدة  ١٢  
  

)  ١١:  ٢٠( والوثنية العالمية، م5ع ذك5ر ج5وج وم5اجوج الصراع ا�خير بين المسيحية   
  ). ١٥ـ  ٢:  ٣٨( ھو اقتباس من حزقيال 

  
:  ٥٢(م5ع ق5رائن أخ5رى من5ه ) ١٧:  ٦٥(ھو نشيد أشعيا ) ٢١(ديدة ورؤيا أورشليم الج  

  ). ٢٧:  ٣٧( وحزقيال )  ٨:  ٨( وھو كذلك إشارات واضحة إلى زكريا ). ١٠:  ٦١؛ ١
  

  :يستخدم الكتاب كله ن سفر الرؤيا إوفصل الخطاب   
  

  .سفر التكوين لرمز المرأة والتنين) ١  
  

 ١٦؛ ١٧:  ١١؛ ٨:  ٤؛ ٨و ٤:  ١رؤيا =  ١٤:  ٣( سم F وسفر الخروج لتنزيل ا) ٢  
( ؛ وذكر عبور البحر ا�حم5ر ) ١٦و ٩و ٨رؤيا ف =  ١٠:  ٧( ؛ وذكر ضربات مصر ) ٥: 

).  ١٩:  ١١رؤي555ا =  ٢٥ف ( ؛ وذك555ر ت555ابوت العھ555د ) ٣ـ  ٢:  ١٥رؤي555ا =  ١٥ـ  ١٤ف 
  .فالمسيحية ھي تحقيق وعود التوراة ورموزھا

  
داني5ال يص5ف اض5طھاد . مثاله اكب(رسه يوحنا عن دانيال، فھو يقتبوتصميم الرؤيا ) ٣  

 ١:  ١٣رؤيا =  ٧ف (لشعب F الجديد  لشعب F القديم، ويوحنا يصف اضطھاد رومةية نثالو
:  ٨؛ ك5ذلك ف ١٥:  ١٣رؤي5ا =  ١٥و ٧ـ  ٥:  ٣؛ ك5ذلك ٤:  ٢٠؛ ١٢:  ١٧؛ ١٤:  ١٢؛ ٨ـ5 
  ). ٤:  ١٢رؤيا =  ١٠
  

رؤي5ا اب5ن البش5ر اbت5ي عل5ى س5حاب الس5ماء لي5وم ال5دين مص5درھا وعلى التخصيص أن   
( وصف يوم ال5دين ، كذلك ) ٣٠:  ٢٤متى ( مع ا'نجيل )  ١٤:  ١٤رؤيا =  ١٣:  ٧( دانيال 
  ). ١٣ـ  ١١؛ ٤:  ٢٠رؤيا =  ٢٢و ١٠:  ٧دانيال 

  
 يأخ55ذه يوحن55ا ع55ن ا�نبي55اءأم55ا ترص55يع خط55وط الرؤي55ا العام55ة، ف55ي س55ائر رموزھ55ا، ف) ٤  
  :مصدره اوفى ھو حزقيال أيضاً  لكنّ رميا وزكريا؛ إأشعيا و

  
  F ١١ـ  ١:  ٤=  ١٠و ١حز (  رؤيا عرش .(  

  
  ). ١٠:  ١٠رؤيا =  ٣حز ( كذلك )  ١:  ٥رؤيا =  ٩:  ٢حز ( السفر المختوم   



  ـ ٨٧ـ 
  

 قاب55ل زكري55ا).  ٩ـ  ٨رؤي55ا =  ٢١:  ١٤ح55ز ( الض55ربات الس55بع الت55ي تطلقھ55ا ا�ب55واق   
  ). ٣ـ  ١:  ٦؛ ١٠ـ  ٨:  ١( أيضاً 

  
  ).  ١:  ٧=  ٢:  ٧حز ( رؤيا المPئكة ا�ربعة الواقفين على زوايا ا�رض ا�ربع   

  ). ٣:  ٧رؤيا =  ٤:  ٩حز ( ختم F بختم المؤمنين   

  .) ٥:  ٨رؤيا =  ٢:  ١٠حز ( طْرح نار السماء على ا�رض، رمزاً للبلوى   

  .) ١٣:  ٨رؤيا =  ٢٦و ٥:  ٧حز ( الويPت الثPثة   

  ). ١٧رؤيا =  ٢٣و ١٦حز ( كبرى، أُم زواني ا�رض الزانية ال  

  P١٨رؤيا =  ٢٨و ٢٧حز ( ف على المدينة العظيمة نواح ا�ح .(  

   F ١٧:  ١٩رؤيا =  ٢٠ـ  ١٧:  ٣٩حز ( دعوة طير السماء إلى وليمة نقمة (.  

  ). ٤:  ٢٠رؤيا =  ٣٧حز ( مشھد القيامة   

  ) ١٠ـ  ٧:  ٢٠رؤيا =  ٣٩و ٣٨حز ( ج وماجوج على شعب F حملة جو  

  .) ٦٣؛ وأشعيا ٥:  ٢٢ـ  ٩:  ٢١رؤيا =  ٤٧ـ  ٤٠حز ( رؤيا أورشليم الجديدة   

  .فسيفساء رائعة من آيات الكتابأن الرؤيا ھي فبحق   

ي5داً بعبقريت5ه فإن يوحنا قد سكب اقتباساته سكباً جد: لكنھا ليست تلفيقاً من العھد القديم   
  .وھدفه إنما ھو إظھار مواعيد العھد القديم في المسيحية. الفريدة

  
ال5ذي ك5ان دوره تفس5ير العھ5د الق5ديم بالعھ5د النب(ي المس(يحي فھو في الرؤيا يعم5ل عم5ل   

)  ٦:  ١٤( الجديد، بإلھ5ام ال5روح الق5دس الواح5د ال5ذي ينط5ق ف5ي ا�نبي5اء جم5يعھم عل5ى الس5واء 
فك55م ك55ان ).  ١٠:  ١٩(  ))إن الش55ھادة ليس5وع ھ55ي روح النب55وة  ((: خي55راً ليس55وع للش5ھادة أوRً وأ

  !عبقرّياً في نظريته

  

*  



  ـ ٨٨ـ 
  

  الرؤيا بالعھد الجديد ت3صِ : ثانياً 
  

إذا كان55ت الرؤي55ا، ف55ي لغتھ55ا وأس55لوبھا وفنونھ55ا، تتمث55ل العھ55د الق55ديم؛ فھ55ي ف55ي روحھ55ا   
  .وموضوعھا امتداد لoنجيل والعھد الجديد

  
: تق5وم الحي5اة المس5يحية عل5ى ا'يم5ان والرج5اء والمحب5ة ـ في حلقة الرس(ائل الس(بع،  ١  

على الجھ5اد  ))صبر القديسين  ((فا'يمان ھو مصدر القوة في اRستشھاد للشھادة؛ والرجاء يبعث 
  .، وبالتضحية في سبيل المسيح ))للقديسين  ((، والمحبة تقوم بالخدمة في اRضطھاد

  
 ١ ( ))ا'يم5ان والرج5اء والمحب5ة : اbن تثب5ت ھ5ذه الثPث5ة ((: ة صدى لقول بولسوالثPث  

  ). ١٣:  ١٣كو 
  

ملحم55ي لخط55اب يس55وع ف55ي مص55ير ھ55و تمثي55ل )  ١١ـ  ٤( ـ س((فر الرؤي((ا اول((ى  ٢  
. المسيح على أورشليم الك5افرة وعل5ى روم5ة الف5اجرة نبؤةفطّبق . المسيحية على أنقاض اليھودية

  .شليم مثاRً لسقوط رومة الوثنيةفكان سقوط أور
  

  .فالسفر مصدره في الموضوع خطاب يسوع؛ وفي ا�سلوب رؤيا دانيال  
  

 )) نبؤة (()  ١٩ـ  ١٢( اء السفر الثاني ـ؛ فج ))رؤيا  (()  ١١ـ  ٤( ـ كان السفر ا�ول  ٣  
�لف5ي م5ع تطبق رؤيا روم5ة ني5رون عل5ى الدول5ة الروماني5ة كلھ5ا، حت5ى ھ5دايتھا، ومل5ك المس5يح ا

  .كنيسته
  

: تابي5ةالتنين والوحش والنبي الكذاب مصادرھا إنجيلي5ة، وان كان5ت ج5ذورھا كـ رؤيا  ٤  
(  ))لم5ن يش5اء  ((، ويعط5ي س5لطان الع5الم ) ٣١:  ١٢يوحن5ا (  ))سلطان ھذا الع5الم  ((فإبليس ھو 

  ).٢:  ١٣الرؤيا ( )) آتى التنين الوحش قوته وعرشه وسلطانه ((، كما ) ٦:  ٤لوقا 
  

ھو استعارة )  ١٤:  ١٣( والنبي الكذاب الذي يشير بعبادة تمثال الوحش، قيصر رومة،   
  ). ٢٤:  ٢٤متى ( الذي يقوم بعد المسيح ضّد المسيح  ))لcنبياء الكذبة والمسحاء الكذبة  ((
  

ھو تمثيل لقول المس5يح )  ١١:  ١٣(  ))الذي له قرنان كقرَني حمل  ((ورمز وحش الَبّر   
  . ))يأتونكم بثياب الحمPن  (( :



  ـ ٨٩ـ 
  

ھما رم5ز Rستش5ھاد بط5رس وب5ولس، ث5م رم5ز لPستش5ھاد )  ١١ف (  ))الشاھدان  ((ـ  ٥  
ـ  ))يش5ھدان ل5ه  ((في تجل5ّي المس5يح  ))موسى وإيليا  ((ويصفھما يوحنا على مثال . الدائم والشھادة

 ((: وھ5ذا تمثي5ل لق5ول المس5يح . ة م5ن زكري5امقتبس ))الزيتونتان والمنارتان  ((ن كانت صفتھما إو
  ).١٨:  ١١متى ( ))وستساقون إلى الوRة والملوك من أجلي لتشھدوا أمامھم وأمام الوثنيين 

  
إل55ى آي55ات م55ن العھ55د الجدي55د نج55دھا عل55ى ھ55امش الطبع55ات إش((ارات عدي((دة ـ وھن55اك  ٦  

  .شريفالعلمية للعھد الجديد، مثل طبعة المدرسة الكتابية في القدس ال
  

، في لغتھا وأسلوبھا؛ وبنت العھ5د الجدي5د، ف5ي روحھ5ا بنت العھد القديم فالرؤيا كلھاـ  ٧  
  .مسيحية، ورسالة إنجيلية نبؤةفھي : وتعليمھا 

  

*  
  

  ھل لھا مصادر أخرى خارجية ؟: اً ثالث
  

م، فالحيوان5ات فيھ5ا ت5تكلّ : الميثولوجية لقد كثر اللغط في اbونة ا�خيرة بمصادر الرؤيا   
ھ55ي مدين55ة مربع55ة،  ))المدين55ة المقدس55ة، أورش55ليم الجدي55دة  ((مث55ال ذل55ك . وا�ش55ياء تق55وم بأعم55ال

  ). ١٦:  ٢١( وبالوقت ذاته مدينة ھرمية 
  

  . صورة أورشليم الجديدة المربعة والھرمية لھا مثال قائم في أھرام مصر  
  

  .أسلوب بياني معروفواستنطاق الحيوانات وا�شياء ھو   
  

ھناك بعض الصور من تشابيه واستعارات ليست من الكتاب وا'نجيل؛ ولكنھ5ا ون قد يك  
. ليست اقتباساً خارجّياً من الميثولوجية اليوناني5ة أو اRس5ترولوجية الفارس5ية، كم5ا ي5زعم بعض5ھم

  .الفولكلور الشعبي الشائعإنما قد تكون من 
  

كت55ب الرؤي55ا عن55د بن55ي  الش55عبي ق55د ض55ّخمته وأش55اعتهلك55ن R ن55نَس أن ھ55ذا الفولكل55ور   
ت55ه، ق55د اس55تخدم بك55ل تحف55ظ بع55ض تل55ك الص55ور ؤباختي55ار يوحن55ا أس55لوب الرؤي55ا لنبو. إس55رائيل

  .الشائعة في ا�سلوب ))الكلشيھات  ((والتعابير التي أشاعھا أسلوب الرؤيا؛ فكانت من 



  ـ ٩٠ـ 
  

الرؤي((ا إعج((از وبمقارن55ة رؤي55ا يوحن55ا بكت55ب الرؤي55ا عن55د بن55ي إس55رائيل م55ن قبل55ه يظھ55ر   
تس5تنطق  )) نب5ؤة ((تلك كانت استنطاق الماضي بلغة المستقبل؛ أما رؤيا يوحن5ا فھ5ي : المسيحية 

  .المستقبل بأسلوب الرؤيا
  

ه رؤي55ا يوحن55ا م55ن الفلكل55ور الش55عبي، س55واء م55ن الميثولوجي55ة اليوناني55ة أو توم55ا اقتبس55  
  .اRسترولوجية الفارسية، فقد صھرته في بيان العقيدة المسيحية

  
فتظل رؤيا يوحنا بنت العھد القديم، في لغتھا وأسلوبھا؛ وبن5ت العھ5د الجدي5د ف5ي روحھ5ا   
  .وتعليمھا

  
*  *  *  

  
  

  ٨بحث 
  

  الرؤيا ھي الملحمة المسيحية الكبرى
  

نھ55ا الملحم55ة المس55يحية الكب55رى بأس55لوبھا، وموض55وعھا، وأشخاص55ھا، وأح55داثھا، إأج55ل   
  .وأزمانھا، ورمزيتھا، وصوفيتھا

  
  .ع مشھود، فP حاجة بنا إلى تطويل مقصودوالواق  

  
  ـ أسلوبھا  ١  

  
  .أسلوبھا الملحمي ظاھر للعيان، كما يشھد أيضاً موضوعھا  

  
بف5ن الثPثي5ات، المرتب5ة مق5اطع، م5ن س5تة الشعر المرسل، فھي من : ونظمھا يدل عليھا   

اس5م ال5وحش ال5ذي  فھ5ل في5ه توري5ة لع5دد. فيك5ون المجم5وع س5تماية ثPثي5ة. أجزاء، بستين مقطعاً 
كم55ا وج55دوا تحقي55ق الع55دد . ٦٦٦أي  ٦٠٠+  ٦٠+  ٦؟ وھ55و )  ١٨:  ١٣( يض55طھد المس55يحية 

  .على حساب الجّمل اليوناني ))يسوع  ((في اسم  ٨٨٨
  

  . واRعجاز البياني ظاھر في مشاھدھا، وفي صورھا، وفي تعابيرھا  
  

  .وقد مّر بنا التفضيل في أساليبھا المتنوعة  



  ـ ٩١ـ 
  

  ـ موضوعھا ٢  
  

ف55ي ص55راع المس55يحية ض55ّد اليھودي55ة الظالم55ة الك55افرة، وض55د الوثني55ة  ))أي55ام F  ((ھ55و   
  .، كل حلقة من سبعة مشاھدوھذا الصراع موزع على سبع حلقات. الرومانية الفاجرة

  
قس55م الرس555ائل، ال55ذي يص555ف حي55اة الكن555ائس وجھادھ55ا ف555ي : والموض55وع ثPث55ة أقس555ام   

 :اليھودي55ة، ب55ثPث حلق55ات س55باعية  ؤي55ا ا�ول55ى ف55ي ص55راع المس55يحية م55عوقس55م الر. اRستش55ھاد
وقس5م الرؤي5ا الثاني5ة ف5ي . تصميم في السماء، وتحقيق على ا�رض، وخاتم5ة بانتص5ار المس5يحية

تصميم في السماء، وتحقي5ق : صراع المسيحية مع الوثنية الرومانية بثPث حلقات سباعية أيضاً 
  . ))بابل العظيمة  ((المسيحية على  على ا�رض، وخاتمة بانتصار

  
  ـ أشخاصھا ٣  

  
ص((راعاً أشخاص5ھا تجع55ل الص55راع المحت55وم ب55ين الس55ماء والجح55يم عل55ى مس55رح ا�رض   

، والروح ا'لھي السباعي )) الحمل، أسد يھوذا (( بين القديم الجالس على عرشه ا�زلي، و كونّياً 
اعديه ـربين؛ وب55ين إبل55يس الممث55ل ب55التنين، وس55ا�رواح، والعام55ل بواس55طة المPئك55ة الس55بعة المق55

بابل العظيمة  ((اجرة، ـالقابضين على ا�رض وحش البحر ووحش البّر؛ وكلھم يمثلون رومة الف
المرأة العاھرة التي (( اب كناية عن الكفر ـ ــ والزنى في لغة الكت)) أُم زواني ا�رض ورجاساتھا 

  . ))  تسكر من دم القديسيين، ودم شھداء يسوع
  

نه صراع الثالوث السماوي بواسطة مPئكته، ض5د الث5الوث الجھنم5ي بواس5طة زبانيت5ه، إ  
  .على مسرح ا�رض والبشرية

  
  ـ أحداثھا ٤  

  
وا�ح55داث ف55ي تل55ك الملحم55ة الكوني55ة تتھي55أ ف55ي الس55ماء وف55ي الجح55يم، ث55م تتص55ارع عل55ى   

  .مسرح ا�رض والتاريخ
  

ً فھي أحداث سماوية وجھنمية وأرضية م     .عا

  .وھي كونية وبشرية وشخصية معاً   

  .وھي ظاھرة وباطنة ورمزية معاً   



  ـ ٩٢ـ 
  

  .وھي شخصية وتاريخية وأُخروية معاً   

  .وھي جميعاً تربط ا�رض ومن عليھا بالكون وما وراء الكون  
  

  ـ أماكنھا وأزمانھا  ٥  
  

وم5ن خPلھ5ا  ومسرح ا�حداث فيھا ھو تارة الس5ماء، وط5وراً ا�رض، وط5وراً الجح5يم؛  
  .فھي تجمع عالم الغيب إلى عالم الشھادة. ما وراء الغيب

  
لكنھ55ا تتخط55ى ال55زمن إل55ى ك55ل . وق55د تك55ون الملحم55ة مح55دودة ب55زمن قص55ير أو طوي55ل  
  .ا�زمان

  
  ـ رمزيتھا  ٦  

  
إن الفن الرمزي فيھا ـ وكلھا رموز ناطقة، بحلقاتھا السبع السباعية ـ يرفعھ5ا م5ن الواق5ع   

  .ا�بعاد التي R حّد لھا من المعھود أو المقصودالمشھود إلى 
  

  ـ صوفيتھا ٧  
  

إنھا تمثل سر F في خلقه، وسر مسيحه في كونه السماوي وا�رضي؛ وسر كنيسته في   
  .مصير البشرية القريب والبعيد

  
إنھا أناشيد الس5ماء وا�رض والك5ون كل5ه، r ومس5يحه المس5يطر عل5ى الس5ماء وا�رض   

  ). ١٥:  ١١(  ))لقد صار ملك الكون r ولمسيحه  ((: والكون كله 
  

وھك5ذا فالرؤي55ا، الملحم5ة المس55يحية العظيم55ة، ھ5ي معج55زة المPح55م كلھ5ا ف55ي آداب ال55دين   
  .والدنيا



  

  الفصل الثاِني
  

   )١(تخطيط الرؤيا
  

  ) ٣ـ  ١:  ١( فاتحة الرؤيا 
  

  ). ٣:  ١(  نبؤةو)  ٢:  ١( وشھادة ليسوع )  ١:  ١( إنھا رؤيا   
  

  ) ٣ـ  ١( سفر الرسائل 
  

  ) ٨ـ  ٤:  ١( عنوان السفر   
  

  ) ٤:  ١( ـ من يوحنا إلى الكنائس السبع، باسم الثالوث ا�قدس  ١  
  

  ) ٧ـ  ٦:  ١( ـ حمد المسيح الفادي، وإعPن رجعته  ٢  
  

  ) ٨:  ١( والمعاد  إإعPن إيمان باr ا�زلي، المبدـ  ٣  
  

  ) ٢٠ـ  ٩:  ١( رؤيا إعدادية 
  
:  ١( ))اكتب ما تراه في سفر وابعث به إلى الكنائس السبع  ((: صوت ينادية :   اولى  ـ  ١

  ). ١٦ـ  ١٢:  ١( رؤيا ابن البشر المتكلّم ) ١١ـ  ٩
  

  ــــــــــــــــــ
  .ة فنية، مع بروز أسفاره الثPثةھذا التخطيط الواقعي يظھر الكتاب كله وحد) ١(
R يعن5ي المPئك5ة المق5ربين، ب5ل ال5روح الق5دس )  ٤:  ١(  ))رواح السبعة الذين أمام عرش5ه ومن ا� ((: قوله ) ٢(

  .روحانيته لالسباعي ا�رواح، رمزاً إلى كما



  ـ ٩٤ـ 
  
(  ))ما ھو كائن وما سيكون من بعد : اكتب ما رأيت (() : من زمن الجمع ( :   الثانية  ـ  ٢

  .ةتفسيري)  ٢٠:  ١( اbية ).  ١٩ـ  ١٧:  ١
  

  الرسائل السبع ـ إلى كنائس آسيا الرومانية السبع
  
فيھا رس5ل كذب5ة، )  ٧ـ  ١:  ٢(  ))إلى مPك الكنيسة التي في أفسس  ((: الرسالة اولى   ـ  ١

  .وبدعة النيقوRويين؛ ھما سبب فتور المحبة فيھا
    

كنيس5ة أزمي5ر )  ١١ـ  ٨:  ٢(  ))إلى مPك الكنيس5ة إلت5ي ف5ي أزمي5ر  ((: الرسالة الثانية   ـ ٢
  !سيصيبھا ضيق كبير:  ))مجمع الشيطان  ((في صراع مع اليھودية 

    

برغ5امس )  ١٧ـ  ١٢:  ٢(  ))إلى مPك الكنيسة الت5ي ف5ي برغ5امس  ((: الرسالة الثالثة   ـ ٣
لك55ن بع55ض  !ھ55ذا س55بب استش55ھادھم:  ))حي55ث ع55رش الش55يطان  ((مرك55ز لعب55ادة قيص55ر، 

وفيھ55ا أيض55اً بدع55ة  !القب55ول ب55ا�مر الواق55ع، عل55ى طريق55ة بلع55امالمس55يحيين يميل55ون إل55ى 
  .) ١(النيقوRويين

    

فيھ5ا خط5ر )  ٢٩ـ  ١٨:  ٢(  ))إلى مPك الكنيسة الت5ي ف5ي تي5اتيرة  ((: الرسالة الرابعة   ـ ٤
  . ))ايزابل  ((الوثنية قوي، وقد سقط فيه أتباع 

  . ))تعرف أعماق الشيطان  ((تفشت فيھا الغنوص التي 
    

فت5رت فيھ5ا )  ٦ـ  ١:  ٣(  ))إلى مPك الكنيسة الت5ي ف5ي َس5ْرديس  ((: الرسالة الخامسة   ـ ٥
  . ))أُناس قPئل  ((المسيحية عند ا�كثرين، ما عدا 

    

نھا ضعيفة، إ)  ١٣ـ  ٧:  ٣(  ))إلى مPك الكنيسة التي في فيلدلفية  ((: لرسالة السادسة ا  ـ ٦
  . ))مجمع الشيطان  ((ودية، لكنھا صامدة تجاه اليھ

    

نھ5ا تتمّي5ز إ)  ٢٢ـ  ١٤:  ٣(  ))إلى مPك الكنيسة التي في الPذقية  ((: الرسالة السابعة   ـ ٧
  .بالفتور الذي يكرھه السيد المسيح

  
  ــــــــــــــــــ

  .التساھل في عبادة الرب قيصر مع عبادة الرب يسوعھدفھا مواRة الحكم القائم ب) ١(



  ـ ٩٥ـ 
  

  ). ٢١ـ  ٢٠مع  ١٧ـ  ١٦:  ٢٢(  )١(ختام السفر  
  

  ) ١٦:  ٢٢( يشھد بمPكه في ھذه ا�مور للكنائس يسوع   
  

  ) ٢٠:  ١٦(  ))ماراناتع  ((: جية رتويختم بختام اللي  
  

  ).٢١:  ٢٢( ))نعمة ربنا يسوع المسيح معكم أجمعين  ((: ثم يختم أيضاً بختام الرسائل   
  

*  
  

  : م3حظات على سفر الرسائل   
  

ُتف5تح ك55ل رس55الة ب55أمر المس55يح، الش55اھد ا�م55ين الص55ادق؛ وُتخت55تم بPزم55ة مك55ررة تجع55ل   
فاRفتت55اح باس55م .  ))أُذن فْليس5مْع م55ا يق55ول ال5روح للكن55ائس َم55ن ل55ه  ((: الرس5ائل الس55بع وح55دة فني5ة 

  .يجعلھما الحاكمين في الكنائسالمسيح، واRختتام باسم الروح 
  

جملُتھ5ا ُتب5رز شخص5ية الس5يد المس5يح ألقاب المس(يح، في فاتحة كل رسالة مجموعة من   
  .وسلطانه ا'لھي

  
  .في سفر الرسائل، ابن البشر يخاطب كنائسه  

  
*  *  *  

  
  ) ١١ـ  ٤ف ( سفر الرؤيا اولى 

  
  )٢(صراع المسيحية مع اليھودية، في ظل رومة

  
ب5أن الس5فر مؤل5ف م5ن رؤي5ا إعدادي5ة وثP5ث حلق5ات س5باعية؛ حلق5ة للتص5ميم ف5ي ن3حظ 

والحلقة الثالث5ة ُجمع5ت م5ع . السماء، وحلقة للتحقيق على ا�رض، وحلقة لبيان انتصار المسيحية
  .لثانية في ختام الكتابمثيلتھا من الرؤيا ا

  
  ــــــــــــــــــ

  .نقل إلى آخر الكتاب عند جمع ا�سفار الثPثة وجمع خواتيمھا) ١(
  .وھو يدل على تحالف اليھودية مع الدولة الرومانية على المسيحية) ٢(



  ـ ٩٦ـ 
  

  ) ٤ف ( رؤيا إعدادية للسفر كله   
  

  ) ٤ف ( على عرشه في السماء  ))القديم  ((رؤيا   
  

  ) ١:  ٨ـ  ١:  ٦( التصميم في السماء : فصل أول 
  ) ا�ختامحلقة ( 

  
))المختوم السفر  ((ابن البشر يتسلم : رؤيا إعدادية   

  ) ٥ف ( ) ١(
  

فرس أبيض، فارسه المسيح، رم5ز فيخرج )  ٢ـ  ١:  ٦( ـ الحمل يفض الختم اول  ١  
  .للنصر

  
  .، رمز للحرب )٢(فيخرج فرس أصھب)  ٤ـ  ٣:  ٦( ـ الحمل يفض الختم الثاني  ٢  

  
  .فيخرج فرس أدھم، رمز للجوع)  ٦ـ  ٥:  ٦( ـ الحمل يفض الختم الثالث  ٣  

  
  .فيخرج فرس أصفر، رمز للطاعون)  ٨ـ  ٧:  ٦( ـ الحمل يفض الختم الرابع  ٤  

  
في5رى الرائ5ي نف5وس الش5ھداء تح5ت )  ١١ـ  ٩:  ٦( ـ الحم(ل يف(ض الخ(تم الخ(امس  ٥  

  .وھذا رمز إلى أن اضطھادھم ذبيحة؛ وھم يطلبون عدل F من جور أھل ا�رض. ءمذبح السما
  

من  ((استجاب F، وتزلزل الكون، ) :  ١٧ـ  ١٢:  ٦( ـ الحمل يفض الختم السادس  ٦  
  .  ))وجه الجالس على العرش، ومن غضب الحمل، �نه قد جاء يوم غضبھما العظيم 

  
ع55ة مPئك55ة يض55بطون ري55اح ا�رض ا�رب55ع ليطلقوھ55ا أرب) :  ٧ف ( رؤي((ا اس((تطرادية   

  .  ))ريثما نختم عباد F على جباھھم  ((على ا�رض، فيستمھلھم مPك 
  

  جمع كثير ((؛ ومن ا�مميين ١٤٤٠٠٠فكان المختومون من بني إسرائيل   
  

  ــــــــــــــــــ
  . رؤيا تاريخية فالسفر: دار فيه قد تمت قتدل على أن ا� ))المختوم  ((صفة ) ١(
  .الستة فوارسھا مPئكة ا�ختام) ٢(



  ـ ٩٧ـ 
  

ال55ذين أت55وا م55ن الض55يق العظ55يم، وغس55لوا  ((فھ55م جميع55اً ش55ھداء اض55طھاد ني55رون، :  ))R ُيحص55ى 
 F حللھم وبّيضوھا بدم الحمل، لذلك ھم أمام عرش(( .  

  
ٌت، نح5و نص5ف فح5دث ف5ي الس5ماء س5كو (():  ١:  ٨( ـ الحم(ل يف(ض الخ(تم الس(ابع  ٧  

  .، وھذا دليل اRستعداد للتنفيذ ))ساعة 
  

*  
  

  ) ١٩:  ١١ـ  ٢:  ٨( التحقيق على ارض : فصل ثان 
  ـ حلقة ا�بواق ـ 

  
  .) ١(المPئكة المقربون السبعة يستلمون ا�بواق للتنفيذ) :  ٦ـ  ٢:  ٨( رؤيا إعدادية   

  
  .حريق على ا�رضفينزل ال)  ٧:  ٨( ـ الم3ك اول ينفخ في بوقه  ١  

  .فينزل الغريق على البحر)  ٩ـ  ٨:  ٨( ـ الم3ك الثاني ينفخ في بوقه  ٢  

فيھ5وي م5ن الس5ماء كوك5ب عظ5يم )  ١١ـ  ١٠:  ٨( ـ الم3ك الثال(ث ي(نفخ ف(ي بوق(ه  ٣  
  .يمرمر المياه، فيھلك كثير من الناس

  
ر والكواك55ب ثل55ث فتفق55د الش55مس والقم55)  ١٢:  ٨( ـ الم((3ك الراب((ع ي((نفخ ف((ي بوق((ه  ٤  
  .ضيائھا

  
  .عقاب في السماء ينذر البشر بويPت ثPثة)  ١٣:  ٨( رؤيا اعتراضية   

  
فيح5ل الوي5ل ا�ول عل5ى الن5اس، )  ١٢ـ  ١:  ٩( ف(ي بوق(ه ـ الم(3ك الخ(امس ي(نفخ  ٥  

  .  ))الخراب والدمار  ((جراد شيطاني كالخيل يقودھا مPك الجحيم، واسمه 
  

، فيح5ل الوي5ل الث5اني عل5ى الدول5ة ) ٢١ـ  ١٣:  ٩( نفخ في بوق(ه ـ الم3ك السادس ي ٦  
  .ثلث الناس لكفرھمالرومانية، وقد يكون غزوة البرثيين، الذي يقتل 

  
  ــــــــــــــــــ

ونPح5ظ أن اب55ن . ا�ب5واق ا�ربع5ة ا�ول5ى ت55ؤذن بك5وارث كوني5ة، وا�ب55واق الثPث5ة ا�خ5رى ب55ويPت بش5رية) ١(
  .ام السماء، والمPئكة المقربون ينفذون بأبواقھم على ا�رضالبشر يصمم في أخت



  ـ ٩٨ـ 
  

  .على سبيل التضمين، لربطه بالسفر ا�ول)  ١٠ف ( رؤيا إعدادية للسفر الثاني   
  

ش5اھدان للمس5يح يستش5ھدان؛ إش5ارة إل5ى خ5راب )  ١٤ـ  ١:  ١١ف ( رؤي(ا اس(تطرادية   
  ). ١٤:  ١١( ينبئ عنھا الويل الثالث اbتي )  ١٣و ٨:  ١١( م في الحرب السبعينية أورشلي

  
ن ملك العالم ق5د ص5ار لربن5ا إ (() :  ١٨ـ  ١٥:  ١١( ـ الم3ك السابع ينفخ في بوقه  ٧  
  .بھدايتھا للمسيح. فقامت المسيحية على أنقاض الدولة الرومانية ! ))ولمسيحه 

  
  .) ١(ھيكل السماءظھور تابوت العھد في ) :  ١٩:  ١١( ختام التحقيق على ارض   

  

*  
  

  ) ١٠:  ١٩ـ  ١:  ١٧( دينونة رومة نيرون، نصيرة اليھودية : فصل ثالث 
  )حلقة ا�صوات ( 

  
رمز المرأة الجالسة على وحش قرمزي تسكر من دم ) :  ١٨ـ  ١:  ١٧( رؤيا إعدادية   

  ). ٦ـ  ١:  ١٧( القديسين، ودم شھداء يسوع 
  

  ! )٢(لمرأة رومة، والوحش نيرونا) :  ١١ـ  ٧:  ١٧( تفسير الرؤيا   

  
  .مPك ينادي بسقوط رومة الوثنية) :  ٣ـ  ١:  ١٨( ـ الصوت اول  ١  

مP55ك ين55ادي الم55ؤمنين ب55الخروج منھ55ا، �نھ55ا ) :  ٨ـ  ٤:  ١٨( ـ الص((وت الث((اني  ٢  
) ٣(سُتحرق

!  

  
  ــــــــــــــــــ

  .وھذا رمز إلى نھاية العھد الموسوي) ١(
  .النبوي يدل على أن سفر الرؤيا ا�ولى يختص باضطھاد رومة نيرون للمسيحية ھذا التفسير) ٢(
ا'شارة إلى حريق رومة تشير إلى رومة التي أحرقھا واتھم المسيحيين بذلك وھذا يدل على أن س5فر الرؤي5ا ) ٣(

يم أورش5ليم، ا�ولى ت5اريخي، بأس5لوب نب5وي، أي رؤي5ا ـ يش5ير ھن5ا إل5ى حري5ق روم5ة، كم5ا أش5ار س5ابقاً إل5ى تقس5
  ). ١٤ـ  ٨:  ١١( بإفراز النصارى من بني إسرائيل وخضوع اbخرين لcمميين 



  ـ ٩٩ـ 
  

  !أولياء رومة يندبون حريقھا في ساعةأصوات ) :  ٢٠ـ  ٩:  ١٨( ـ الصوت الثالث  ٣  
  

  !سقوط رومة كحجر رحى يلقى في البحر) :  ٢٤ـ  ٢١:  ١٨( ـ الصوت الرابع  ٤  
  

  !أصوات من السماء تھلّل لسقوط رومة) :  ٤ـ  ١:  ١٩( مس ـ الصوت الخا ٥  

  
صوت م5ن الع5رش ي5دعو الم5ؤمنين والمتق5ين لحم5د ) :  ٥:  ١٩( ـ الصوت السادس  ٦  

  !F على سقوطھا

  
أصوات جماھير من ا�رض تجيب بالحمد عل5ى ) :  ٨ـ  ٦:  ١٩( ـ الصوت السابع  ٧  

  .قيام ملكوت F، وحضور عرس الحمل
  

  ) ١٠ـ  ٩:  ١٩( ام سفر الرؤيا اولى خت  

  . ))طوبى للمدعوين إلى عرس الحمل  ((: ـ مPك الوحي يعلن   

  .ـ R غيرھا المنحولة)  ٩:  ١٩(  ))ھذه ھي أقوال F الحقيقية  ((: ويقول 

  ) ١٠:  ١٩( اسجد r : ـ يوحنا يحاول أن يسجد للمPك، فيردعه 

  ) ١٠:  ١٩(  ))ة ليسوع ھي روح النبوة ن الشھادإ ((: ـ وفصل الخطاب   

  ). ١٩ـ  ١٨:  ٢٢( تحذير من تحريف ھذا الكتاب النبوي : تذييل   
  

  ) ٢٢ـ  ١٢ف ( سفر الرؤيا الثانية 
  

  صراع المسيحية مع الدولة الرومانية الوثنية
  

: وثP5ث حلق5ات س55باعية )  ١٠ف ( ب5أن الس5فر مؤل5ف م5ن رؤي5ا إعدادي5ة ن3ح(ظ أيض(اً   
تص55ميم ف55ي الس55ماء، وحلق55ة للتحقي55ق عل55ى ا�رض، وحلق55ة Rنتص55ار المس55يحية، بظھ55ور حلق55ة لل

  .أورشليم الجديدة ا�رضية، ضمن أورشليم السماوية



  ـ ١٠٠ـ 
  

  )١(ورسالة جديدةسفر مفتوح ) :  ١٠ف ( رؤيا إعدادية للسفر كله   
  

  ) ١٥ـ  ١:  ١٢( التصميم في السماء : فصل أول 
  )حلقة اbيات ( 

  
  )جاءت متضّمنة في الرؤيا ا'عدادية العامة ( ا إعدادية خاصة رؤي  

  
  ) ١٨ـ  ١:  ١٢( المرأة المنّورة والتنين المفترس : ـ اTية اولى  ١  

  
ص55راع الس55ماء ب55ين ميخائي55ل ومPئكت55ه وإبل55يس وزبانيت55ه يمث55ل ص55راع الم55رأة المن55ّورة   

  .والتنين المفترس
  

ـ  ١:  ١٣( سلم سلطان المسكونة ويض5طھد القديس5ين وحش البحر يت: ـ اTية الثانية  ٢  
١٠ (  
  

ـ  ١١:  ١٣( وحش الَب5ّر، النب5ي الك5ذاب، يعل5م الن5اس عب5ادة ال5وحش : ـ اTية الثالثة  ٣  
١٨ (  
  

  ) ٥ـ  ١:  ١٤( الحمل والشھداء على جبل صھيون : ـ اTية الرابعة  ٤  
  

 ٦:  ١٤(يحية والوثنية الرومانية ع المسمPئكة ثPثة يعلنون صرا: ـ اTية الخامسة  ٥  
  )١٣ـ 
  

:  ١٤(ون المؤمنين، ويقطفون الكافرين ومPئكته يحصدابن البشر : ـ اTية السادسة  ٦  
  )٢٠ـ  ١٤
  

  ) ١:  ١٥( ظھور مPئكة سبعة معھم الضربات السبع ا�خيرة : ـ اTية السابعة  ٧  
  

*  
  

  ــــــــــــــــــ
ر، ف55ي س55فر الرؤي55ا ا�ول55ى عل55ى س55بيل التض55مين، لoش55ارة ب55أن اRض55طھاد لق55د وض55عت، عن55د جم55ع ا�س55فا) ١(

 ((فھ5ي :  ة إل5ى أن مض5مونه آت، ول5م ي5تم بع5دإشار ))مفتوح  ((فر ـوالس. الروماني منبثق من اRضطھاد النيروني
  .، R رؤيا بالمعنى الحصري مثل سفر الرؤيا ا�ولى ))الرؤيا  ((بالمعنى الحصري، بأسلوب  )) نبؤة



  ـ ١٠١ـ 
  

  ) ٢١ـ  ٢:  ١٦( التحقيق على ارض : فصل ثان 
  )حلقة الجامات ( 

  
  : رؤيا إعدادية خاصة   

  
  ) ٨ـ  ٥:  ١٥( أحد الحيوانات ا�ربعة يعطي المPئكة السبعة سبعة جامات   

  
  ) ١:  ١٦( صوت عظيم من الھيكل السماوي يأمرھم بسكبھا على أھل ا�رض   

  
  ) ٢:  ١٦( عباد الوحش يصيبھم قرح خبيث : جامه على اليابسة  ـ الم3ك اول يصبّ  ١
  
  ) ٣:  ١٦( فتھلك ا�حياء فيه : ـ الم3ك الثاني يصّب جامه على البحر  ٢
  
  ) ٧ـ  ٤:  ١٦( فتتسّمم المياه : ـ الم3ك الثالث يصّب جامه على انھار والينابيع  ٣
  
  ) ٩ـ  ٨:  ١٦( ب حروقھا الكافرين فتصي: ـ الم3ك الرابع يصّب جامه على الشمس  ٤
  
 ١٠:  ١٦( فُتظلم مملكته وتنتابھا قروح : ـ الم3ك الخامس يصّب جامه على عرش الوحش  ٥
  ) ١١ـ 
  
  ) ١٢:  ١٦( فيفسح الطريق لغزاة المشرق : ـ الم3ك السادس يصّب جامه على الفرات  ٦
  

ـ  ١٣:  ١٦( ذى المس5يحية ثPثة أرواح نجسة، كضفادع جھنمي5ة، �: رؤيا استطرادية   
١٦ (  
  
ـ  ١٧:  ١٦( تتزلزل رومة وتسقط مدن ا�مميين : ـ الم3ك السابع يصّب جامه على الھواء  ٧

٢١ (  
  

*  



  ـ ١٠٢ـ 
  

  ) ٥:  ٢٢ـ  ١١:  ١٩( انتصار المسيحية على الدولة الرومانية : فصل ثالث 
  )حلقة الرؤى ( 

  
  ) ١٧:  ١٦(  ))لقم تّم  ((: قول صوت من عرش F ي: رؤيا إعدادية خاصة   

  
  )أقحمت الرؤيا بالجام السابع لتPحم التنفيذ بالتصميم ( 

  
  )١٦ـ  ١١:  ١٩(دافع عن المسيحية مع جيوش السماء ي ))كلمة F  ((: رؤيا اولى ـ ال ١
  
 ١٨ـ  ١٧:  ١٩( مPك في الشمس يدعو طير السماء �كل لح5وم الك5افرين : ـ الرؤيا الثانية  ٢
(  
  
 ١٩:  ١٩( القضاء على وحَشي البر والبحر، في معركة حاسمة مع المسيح : ـ الرؤيا الثالثة  ٣
  ) ٢١ـ 
  
  ) ٣ـ  ١:  ٢٠( تقييد التنين في جھنم ألف سنة : ـ الرؤيا الرابعة  ٤
  
))ھذه ھي القيامة ا�ولى  ((ملك المسيح ا�لفي مع كنيسته ـ : ـ الرؤيا الخامسة  ٥

ـ5  ٤:  ٢٠() ١(
٦(  
  
العالمية، الممّثلة بجوج وماجوج، قبل صراع المسيحية ا�خير مع الوثنية : ـ الرؤيا السادسة  ٦

  ) ١٠ـ  ٧:  ٢٠( يوم الدين 
  
  ) ١٥ـ  ١١:  ٢٠( الدينونة العامة : ـ الرؤيا السابعة  ٧
  

 ٨ـ  ٥:  ٢١(  ))أنا ا�لف والياء، والمبدأ والمع5اد  !لقد تمّ  ((: ُنطق الجالس على العرش   
(  
  

*  
  

  ــــــــــــــــــ
  . ))بالقيامة ا�ولى  ((يصف خروج المسيحية من اRضطھاد الروماني ) ١(



  ـ ١٠٣ـ 
  

  ) ٥:  ٢٢ـ  ١:  ٢١( أورشليم الجديدة ) : رؤيا جامعة ( خاتمة الكتاب   
  )حلقة المشاھد الثنائية ( 

  
يتض55من وص55ف )  ٥:  ٢٢ـ  ١:  ٢١( الس((ماوية أن وص55ف أورش55ليم الجدي55دة ن3ح((ظ   

بحس5ب أس5لوب التض5مين، لتب5رز ا�رض5ية ص5ورة )  ٢٧ـ  ٩:  ٢١( ارضية أورشليم الجديدة 
  .للسماوية

  
 ًBأورشليم الجديدة السماوية: أو  

  
  ) ١:  ٢١( سماء جديدة وأرض جديدة :   المشھد اول  ـ ١
      

  ) ٢ : ٢١( أورشليم الجديدة نازلة من السماء  :  المشھد الثاني  ـ ٢
      

 ٣:  ١(  ))ا�وضاع ا�ولى قد مض5ت  ((: صوت جھير من العرش :   المشھد الثالث  ـ ٣
  ) ٤ـ 

  
  ) ٢٧ـ  ٩:  ٢١(  )١(أورشليم الجديدة ارضية: ثانياً 

  
  ) ٩:  ٢١(  ))ھلّم فأوريك العروس، قرينة الحمل  ((: ـ أحد المPئكة السبعة  ١  

  ) ١٤ـ  ١٠:  ٢١( م ا�رضية المثالية رؤيا المدينة المقدسة، أورشليـ  ٢  

  ) ١٧ـ  ١٥:  ٢١( المدينة مربعة : ـ مقياسھا  ٣  

  ) ١٨:  ٢١( السور من حجر اليشب، والمدينة من ذھب : ـ بناؤھا  ٤  

  ) ٢٠ـ  ١٩:  ٢١( مزينة بكل حجر كريم : ـ أُُسُسھا  ٥  

  ) ٢١:  ٢١( كل باب لؤلؤة : ـ أبوابھا اRثنا عشر  ٦  

  ) ٢٧ـ  ٢٢:  ٢١( ھا المثالية ـ حالت ٧  

  ــــــــــــــــــ
  .يرد وصفھا ضمن وصف أورشليم السماوية، على سبيل التضمين) ١(



  ـ ١٠٤ـ 
  
نابع م5ن ع5رش F والحم5ل ـ كناي5ة ع5ن ال5روح ) ١(نھر ماء الحياة:   المشھد الرابع  ـ ٤

  ) ١:  ٢٢( القدس 
      

  ) ٢:  ٢٢( فاء ا�مم شجر الحياة، ورقة لش:   سالمشھد الخام  ـ ٥
      

ـ  ٣:  ٢٢( عرش F والحمل، حيث يعبده عباده وينظرون وجھه  :  المشھد السادس  ـ ٦
٤ (  

      

  ) ٥:  ٢٢( الرب ا'له ھو نورھا :   المشھد السابع  ـ ٧
  

  : ختام الرؤيا الثانية 
  

  :ـ الشھادة الث3ثية  ١  
  

  ) ٦:  ٢٢(  ))ب ھذا ما سيكون عن قري ((: شھادة مPك الوحي   

  ) ٧:  ٢٢(  ))ھا أنا ذات آٍت عن قريب  ((: شھادة السيد المسيح   

  )٩ـ  ٨:  ٢٢() ٢( ))خررت �سجد للمPك ـ إياك أن تفعل  ((: شھادة النبي الرائي   
  

  :اHع3ن اخير الث3ثي ـ  ٢  
  

))R تختم على أقوال ھذا الكتاب النبوية  ((: إعPن مPك الوحي   
  )١١ـ  ١٠:  ٢٢() ٣(

  )١٥ـ  ١٢:  ٢٢( ))ھا أنا ذا آِت عن قريٍب وجزائي معي  ((: إعPن السيد المسيح   

 !ھل5مّ : وم5ن س5مع فليق5ل أيض5اً  !ھل5مّ : الروح والعروس يق5وRن  ((: إعPن النبي الرائي   
)) !ماء الحياة مجاناً من شاء فْليأخذ  !َمن كان عطشان فْليأتِ 

)١٧:  ٢٢( ) ٤ (  
  

  ــــــــــــــــــ
  .٣٧ـ  ٣٣:  ١٩ ؛٣٩ـ  ٣٨:  ٧قابل يو ) ١(
  .المPك يرفض العبادة ويوجھھا إلى F تعالى: ا�ولى  الرؤيا ختام الرؤيا الثانية مثل ختام) ٢(
  .بعد، فھي مفتوحة أن أحداث الرؤيا الثانية لم تأتِ إشارة إلى ) ٣(
  ). ٣١:  ٢٠(  ))الحياة باسمه  ((: يل بحسب يوحنا مثل ختام ا'نج)  ١٧:  ٢٢( ختام الرؤيا الثانية ) ٤(
  



  ث ل الثالِ الفصْ 
  

  ))اHنجيل ابدي  ((شھادة الرؤيا 
  
  

  في ملحمة  نبؤةرؤيا يوحنا : توطئة   
  

ھكذا يصف نفسه في أسفاره الثPثة المجّمع5ة . نبؤةرسالة ورؤيا وھو  ))الرؤيا  ((كتاب   
  .في كتاب واحد

  
  . في العھد الجديدالكتاب النبوي الوحيد، ا أنھا والظاھرة الكبرى فيھ  

  
تكرار بياني، أم تطور تاريخي في تفسيرھا، ھل حلقاتھا السبع السباعية والمشكل اكبر   

  ؟ 
  

  نبؤةفي ملحمة، وملحمة في  نبؤةـ رؤيا يوحنا  ١  
  

  .ھذا ھو موضوعھا وأسلوبھا  
  

ف5ي لف(ن اBتس(اع س5ح مج5اRً شاس5عاً مم5ا يفرمزي وملحمي، تأتي بأسلوب  )) نبؤة ((نھا إ  
ل5م  نب5ؤةوھ5ذا م5ن س5مات ك5ل . فقد يجد فيھا الواحد ما R يراه اbخ5ر. أبعادھا ومعانيھا ومراميھا

  .تتحقق بعد في التاريخ
  

  .في تفسير الرؤياث3ثة مذاھب وھناك اليوم   
  

  .في بحث سابق وجدنا لھا نحو عشرين تفسيراً   
  

  .والمذھب الرمزي والمذھب الروحي التاريخي،نقدر أن نوجزھا في المذھب   
  

بعھ5د : يرى فيھا أح5داثاً تاريخي5ة، م5ع اRخ5تPف ف5ي تحدي5د أزمانھ5ا فالمذھب التاريخي   
  .يوحنا كاتبھا، أو بعھد الدولة الرومانية، أو بتاريخ الكنيسة كله



  ـ ١٠٦ـ 
  

كنيس55ة ف55ي ي55رى فيھ55ا ص55وراً �ح55داث رمزي55ة تنطب55ق عل55ى س55يرة الوالم((ذھب الرم((زي   
  .البشرية حتى يوم الدين

  
R يرى في الرؤيا سوى تعليم بالرموز لصراع المس5يحية م5ع الوثني5ة والمذھب الروحي   

  .والنصر ا�خير يبقى دائماً، مع اRستشھاد للشھادة، r ولمسيحه. في البشرية
  

  .الذي يستوجب تلك المذاھب التفسيرية كلھاإعجاز الرؤيا وھذا الخPف ُيظھر   
  

 ٣ـ  ١( سفر الرس(ائل : ث3ثة أسفار ، قد رأينا فيھا  ))مفتاح الرؤيا  ((ونحن في بحثنا،   
الذي يصف حالة الكنيسة على عھد يوحنا، بعد اRضطھاد الروماني الث5اني، ف5ي أواخ5ر الق5رن ) 

  .ا�ول
  

إل5ى الماض5ي، ويص5ف )  ١١ـ  ٤( س(فر الرؤي(ا اول(ى ومن ھذا الحاضر، ينطل5ق ف5ي   
أي ت5اريخ  ))رؤي(ا  ((بأس(لوب د نيرون للمسيحية، نتيجًة لصراعھا مع اليھودية؛ وقد جاء اضطھا

  .الماضي بشكل نبوي
  

إلى المستقبل، مستقبل الكنيسة في الدولة )  ٢٢ـ  ١٢( سفر الرؤيا الثانية ثم ينطلق في   
وقيام مسيحية، الرومانية، فيصف صراع المسيحية مع الوثنية الرومانية، الذي ينتھي بانتصار ال

 ((ب5المعنى الحص5ري، أي كش5ف للمس5تقبل  )) نب5ؤة ((وھذا السفر الثالث ھ5و . حكم المسيح الفي
  ). ٢٢و ١٠و ٧:  ٢٢( وفي الخاتمة )  ٣و ١:  ١( كما يعلن في الفاتحة  ))القريب 

  
م5ع كنيس5ته ف5ي ع(ن حك(م المس(يح الف(ي وفي ختام الرؤيا كلھا يكشف بإيجاز مقتضب   
ونح5ن رأين5ا في5ه تاريخ5اً . ورم5ز الع5دد يعن5ي م5دة مدي5دة غي5ر مح5دودة).  ٦ـ  ٤:  ٢٠( ة البشري

  .محدوداً معھوداً بقيام القسطنطينية المسيحية حتى اRحتPل العثماني لھا
  

جوج وم5اجوج  ((ثم يكشف عن الصراع ا�خير الشامل بين المسيحية والوثنية العالمية،   
  ). ١٥ـ  ١١:  ٢٠( الدين قبل يوم )  ١٠ـ  ٧:  ٢٠(  ))
  

تاريخ حاض5ر الكنيس5ة عل5ى عھ5د يوحن5ا الرس5ول؛ : ھو تاريخي فمذھبنا التفسيري لھا   
  في اضطھاد نيرون للمسيحية، �جل وماضي الكنيسة،



  ـ ١٠٧ـ 
  

مصلحة اليھودية، تحت ستار المصلحة الرومانية؛ ومس5تقبل الكنيس5ة ف5ي الدول5ة الروماني5ة حت5ى 
  .يحيةھدايتھا إلى المس

  
والصراع اbتي . وانتصار المسيحيةبسقوط أورشليم اليھودية فالصراع الماضي انتھى   
  .وھدايتھا إلى المسيحيةبسقوط رومة الوثنية، ينتھي 

  
للمس5تقبل  )) نب(ؤة ((للماض5ي القري5ب، و  ))رؤي(ا  ((للحاض5ر، و شھادة فكتاب الرؤيا ھو   
  .القريب

  
مسيحية على الوثنية الرومانية، وحكم الرب يسوع بدل المستقبل القريب، انتصار الوھذا   

 ))�ن الزمان قريب ... لكي يكشف لعباده ما سيكون عن قريب  ((الرب قيصر، به يفتتح الكتاب 
قد أرسل مPكه لُيري عباده ما سيكون عن قريب؛ ھ5ا أن5ا ذا آٍت  ((: ، وبه يختتمه ) ٣و ١:  ١( 

  ). ٧ـ  ٦:  ٢٢(  ))عن قريب 
  

المس5تقبل البعي5د أي الحك5م ا�لف5ي ث5م الص5راع ا�خي5ر قب5ل ي5وم ال5دين ب5ين المس5يحية أما   
، فليس5ا ھم5ا إذن موض5وع ) ١٠ـ  ٤:  ٢٠( والوثنية العالمية، فالكتاب يشير إليھما إشارة عابرة 

  .كتاب الرؤيا
  

وإذا صحت نظريتنا في حك5م المس5يح ا�لف5ي، عل5ى عھ5د القس5طنطينية المس5يحية، تك5ون   
وحش الوثنية العالمية؛ ومع عھد الصراع اخير الطويل مع التنين، سة المسيح قد دخلت في كني

  .لحاد الغربيا'وحش البحر، ا�ديان الشرقية؛ ومع البر، 
  

في مص5ير الكنيس5ة،  نبؤة، ھي نبؤةفي ملحمة، وملحمة في  نبؤةھكذا تظھر رؤيا يوحنا   
  .وأُم المPحم جميعھا، نبؤاتخاتمة الھي لذلك ف. وملحمة المسيحية في ملحمة البشرية

  
  تطور تاريخي ؟ ـ ھل حلقات الرؤيا تكرار بياني، أم ٢  

  
  .نجيب اbن على المشكل ا�كبر الذي حّير المفسرين، فذھبوا في تفسيره مذاھب شتى  

  
إن التكرار البياني ظاھر في الرؤيا إلى حد ما، والتطور التاريخي ظاھر فيھا أيضاً إل5ى   

  .ماحد 



  ـ ١٠٨ـ 
  

ظ5اھر ف5ي ك5لq م5ن ال5رؤييين، حي5ث الحلق5ة ا�ول5ى فيھم5ا للتص5ميم ف5ي فالتكرار البياني   
والتكرار ظاھر أيضاً في الرؤيا الواحدة عينھا حيث حلقة . السماء، والثانية للتحقيق على ا�رض

  .التحقيق ھي تطبيق لحلقة التصميم
  

ا�ول5ى تمث5ل ص5راع المس5يحية حيث الرؤيا تطور تاريخي، لكن في ھذا التكرار البياني   
؛ والرؤي5ا الثاني5ة تمث5ل ص5راع ) ١١ف ( مع اليھودية، وال5ذي ينتھ5ي بس5قوط أورش5ليم اليھودي5ة 

ـ  ١٧ف (  ))بابل العظيمة  ((المسيحية مع الوثنية الرومانية، والذي ينتھي بسقوط رومة الوثنية، 
ضاً ما بين التصميم في ا�زل والتحقيق ف5ي تاريخي أي تطور وھناك في كل من الرؤييين).  ١٨

  . الزمن
  

  ) ٦:  ١٤(  ))اHنجيل ابدي  ((ـ  ٣  
  

 نب5ؤاتتظھر ف5ي ك5ون المس5يحية ھ5ي تتم5يم الكت5اب، ف5ي ق5راءة مس5يحية لفحكمة الرؤيا   
تظھر في كون الرؤيا تطبيق ا'نجي5ل بحس5ب يوحن5ا عل5ى وصوفية المسيحية فيھا العھد القديم؛ 
  .ة في البشرية، بخطوط رمزية عامةمصير الكنيس

  
  .في ا'نجيلسفر الك3م المسيحي لذلك فالرؤيا ھي   

  
الذي ُتظھ5ر أناش5يده ص5وفية المس5يحية ف5ي سفر العبادة والص3ة المسيحية، وھي أيضاً   

  .سيرتھا وفي سرھا
  

م55دى ال55دھر، وھم55ا  ))الش55اھدان  ((ال55ذي ي55دعو ب55ه  ))اHنجي((ل اب((دي  ((وھ55ذا كل55ه ھ55و   
  .يستشھدان

  
*  *  *  



  ـ ١٠٩ـ 
  

  ١بحث 
  
  

  الرؤيا كتاب تعزية في الشدة
  

بحسب يوحنا تقوم على صراع خف5ي ب5ين في ا�ناجيل المؤتلفة، وخصوصاً في ا'نجيل   
  .السيد المسيح وإبليس الرجيم على سلطان العالم، 'قامة ملكوت F في أرضه وخلقه

  
لكوني والتاريخي مجّسماً في الصراع م5ا ب5ين ويأتي كتاب الرؤيا فيصور ھذا الصراع ا  

المسيحية واليھودية، فما بين المسيحية والوثنية الروماني5ة؛ وت5رد عل5ى تس5اؤRت المس5يحيين ف5ي 
بانتصار المسيحية عل5ى اليھودي5ة الك5افرة، ث5م انتص5ارھا عل5ى الوثني5ة تعزية لھم، واقعھم المؤلم 

  .الفاجرة
  

،  ))قديس5يه  (('عP5ن ملك5وت F و رجع(ة المس(يح لھف5ة لقد انتظر المسيحيون ا�وائل ب  
ا�ول ھو اضطھاد رومة نيرون لھم؛ والث5اني ھ5و نھاي5ة : بحدثين عظيمين فإذا بھم يصطدمون 

إس55رائيل والھيك55ل والمدين55ة المقدس55ة ف55ي الح55رب الس55بعينية، الت55ي ربط55ت بھ55ا ا�ناجي55ل المؤتلف55ة 
  .رجعة المسيح

  
: ان، والمس55يح ل55م يظھ55ر، والمس55يحيون مط55اردون ف55ي الدول55ة فق55د وق55ع الح55دثان العظيم55  
  ما مصيرھم بين نارين ؟ ما مصير موتاھم الشھداء ؟ . الصدمة في إيمانھم عنيفةفكانت 

  
تعزي55ة لھ55م ف55ي )  ١٩ـ  ١٧م55ع  ١١ـ  ٤ف ( اول((ى التاريخي((ة رؤي((اه فكت55ب يوحن55ا   

  .صدمتھم وشدتھم
  

ت أورش5ليم الك5افرة ھ5ي المس5يطرة عل5ى المس5يحية فليس5. معنى ا�حداثأوBً يريھم فيھا   
ھ5و الق5دير المسيطر اوحد ن إ. مسيطرة على مصير العالمالناشئة، وليست رومة الفاجرة ھي ال

؛ وھ5ذا أيض5اً الس5يد  ))س5فر مخت5وم  ((الجالس على عرش الس5ماء، وبيمين5ه أق5دار العب5اد كم5ا ف5ي 
  له سبعة قرون ((،  ))كحمل ذبيح  ((أمام العرش ، القائم  ))اسد من سبط يھوذا  ((المسيح، 



  ـ ١١٠ـ 
  

فھو الذي يأخذ من القديم السفر . في السلطان الكامل، والعلم الشامل)  ٧ـ  ٤:  ٥(  ))وسبع أعين 
فم5ا . المختوم على أقدار العالم، فيفضه ختماً ختماً، ويشرف على أعمال الخل5ق، وأح5داث الك5ون

  . رومة الفاجرة، إنما كان بأمر F ومسيحه، لخير المسيحيينجرى �ورشليم الكافرة، ول
  

نه ف5ي اRض5طھاد، وف5ي الح5رب، ل5م يھل5ك المس5يحيون، ب5ل انتص5روا م5ن إثانياً ويريھم   
فباRستشھاد تأصلت المسيحية وتوطدت، وإذا ذبحت رومة الوثنية . حيث R يدرون وR يحسبون

( ن يتشبھوا بالمسيح القائم على عرش F كحمل ذب5يح المسيحيين كحمPن، فلھم الكرامة المجد أ
٦:  ٥ .(  
  

) الس55ماوي ( رأي55ت تح55ت الم55ذبح  ((: والش55ھداء المس55يحيون، مص55يرھم أفض55ل مص55ير   
 ١٤٤إنھم ).  ٩:  ٦(  ))نفوس المقتولين من أجل كPم F، ومن أجل الشھادة ليسوع التي أّدوھا 

ه، من كل أمة وكل يجمھور غفير R يستطيع أحد أن يحص ((، و ) ٤:  ٧( ألفاً من بني إسرائيل 
ھؤRء ھم الذين أتوا م5ن الض5يق العظ5يم، وق5د غس5لوا حللھ5م  ((إن ).  ٩:  ٧(  ))قبيلة وكل لسان 

وبّيضوھا بدم الحمل، لذلك فھم أمام ع5رش F يخدمون5ه نھ5اراً ول5يPً ف5ي ھيكل5ه؛ والج5الس عل5ى 
الش5مس البّت5ة، وR جوعون من بعد، وR يعطش5ون، وR ت5ؤذيھم العرش يبسط فوقھم مظلّته، فP ي

ويمسح F  !يرعاھم ويقودھم إلى ينابيع مياه الحياةالحمل الذي في وسط العرش �ن  !حر Rفح
  ). ١٧ـ  ١٤:  ٧(  )) !كل دمعة من عيونھم

  
  F كPيمّسھم سوء، �ن م Pف ،F ع ـ من5ومصير المسيحيين الباقين على ا�رض في يد

خ5تم  ((ة ني5رون، و ـ، ف5ي دول5 ))ر والبح5ر ـذين فوض إل5يھم أن يض5ّروا الب5ـالمPئكة ا�ربعة ال ((
  ). ٣ـ  ١:  ٧(  ))عباد إلھنا على جباھھم 

  
حمPن5اً م5ذبوحين م5ع المس5يح الحم5ل ال5ذبيح، لك5نھم ف5ي خال(دون م(ع المس(يح، فالشھداء   

بخ55تم F، فل55ن يھلكھ55م المھل55ك؛ ب55ل محفوظ((ون  والمس((يحيون. س55عادة كامل55ة م55ع F ومPئكت55ه
رمي5ا نش5يد إمثل )  ١١:  ١٩ـ  ١:  ١٧(  ))بابل العظيمة  ((سينشدون نشيد سقوط رومة الوثنية، 

  ). ٢٣ف ( ومثل أشعيا نشيد سقوط صور العاتية )  ٥١ـ  ٥٠ف ( سقوط بابل الباغية 



  ـ ١١١ـ 
  

في يوم واحد تحل عليھ5ا ض5رباتھا  ((:  دھاا بيد سيّ ـينونة رومة في حريقھويرى يوحنا د  
؛ )٨:  ١٨( ))�ن5ه ال5رب الق5دير ا'ل5ه ال5ذي ي5دينھا وس(ُتحرق بالن(ار،  !الموت والنوح والج5وع: 

 !دخ(ان حريقھ(اعندما يشاھدون  ((وملوك ا�رض الذين فجروا معھا، سيبكون عليھا وينوحون، 
أيتھا المدينة العظيمة، بابل  !الويل !الويل: ن ويقولون، وھم من بعيد واقفون، لئP بعذابھا ُيصابو

  ). ١٠ـ  ٩:  ١٨(  ))فإن دينونتك قد نزلت عليك في ساعة واحدة  !العظيمة القديرة

    
نفخ المPك السابع في بوقه، انبعثت  ((المثالية انتصرت المسيحية، فإنه لّما بھذه الدينونة   

فھ5و يمل5ك إل5ى دھ5ر  !د ص(ار لربن(ا ومس(يحهن ملك العالم قإ: في السماء أصوات عظيمة تقول 
، ث5م ) ٥ـ  ١:  ١٩( وأصوات أخرى من السماء تؤّكد انتقام F لعب5اده ).  ١٥:  ١١(  ))الدھور 

س55بحوا إلھن55ا، ي55ا جمي55ع عب55اده، وجمي55ع مّتقي55ه، ص55غارھم : ص55وت يق55ول خ55رج م55ن الع55رش  ((
ك5دوي رع5ود مي5اه غزي5رة،  كص5وت ((ثم انبع5ث م5ن ا�رض أص5وات ).  ٦:  ١٩(  ))وكبارھم 

وُنِش5ْد بحم5ده، �ن ونب(تھج فلنف5رح  !ف5إن ال5رب إلھن5ا، الق5دير، ق5د مل5ك !الحمد b: شديدة، تقول 
، دَم ش5ھدائھا  ))وعروس5ه ق5د ھّي5أت نفس5ھا، وأُوتي5ت أن تل5بس ب5زاً نقّي5اً  !قد حض5رعرس الحمل 

  ). ٨ـ  ٦:  ١٩( ومبرات قديسيھا 
  

ط((وبى للم((دعوين إل((ى وليم((ة ع((رس : اكت55ب  ((: لمP55ك ويخ55تم يوحن55ا رؤي55اه بص55وت ا  
  ). ٢٧ـ  ٩:  ٢١( في أورشليم الجديدة على ا�رض )  ٩:  ١٩(  ))الحمل 

  
لPستشھاد في سبيل الش5ھادة، وRنتق5ام F نشيداً رائعاً معجزاً فجاءت ھذه الرؤيا ا�ولى   

. لى اليھودية بالجھاد واRستشھادمن أورشليم الكافرة ومن رومة الفاجرة؛ وRنتصار المسيحية ع
فتمت بھا تعزية المسيحيين بعد اRضطھاد النيروني، وبعد خراب أورشليم الك5افرة لتق5وم مقامھ5ا 

  .أورشليم المؤمنة المسيحية
  

*  



  ـ ١١٢ـ 
  

ومضت فترة خمس وعشرين سنة، انتشرت فيھا المسيحية في كل الدولة الرومانية، وتم   
؛ وب5دأت  ))الج5ويم  ((م5ن الج5امع مث5ل  ))المن5يم  ((ودي5ة والمس5يحية بط5رد فيھا اRنفصال ب5ين اليھ

حت5ى تقّم5ص دوميتي5انس ص5ورة ال5وحش ا�كب5ر اليھودية تتعاون مع الوثني(ة عل(ى المس(يحية، 
. ، ني5ران اRض5طھاد م5ن جدي5د عل5ى المس5يحيين٩٥حياته ووRيته، سنة وأشعل في آخر . نيرون

 ((جزي(رة ع5ن كنائس5ه ف5ي آس5يا الروماني5ة، إل5ى  الرس5ول س يوحنافأبعد الوالي الروماني في أفس
  .على الشاطئ الغربي، ولم يقتله لقداسة سيرته، وِكَبر سنه،  ))بطمس 

  
فرج55ع التش55اؤم إل55ى المس55يحيين، وب55دأوا يتس55اءلون ع55ن رجع55ة المس55يح، وع55ن انتص55اره   

ومح55رومين ف55ي ومين الموع55ود عل55ى الع55الم؛ وع55ن معن55ى إيم55انھم بالمس55يح ال55ذي يجعلھ55م مظل55
ون(زل ال(وحي . فتمّثل الخطر على المسيحيين م5ن جدي5د، أم5ام ن5اظري يوحن5ا ف5ي منف5اه !ا�رض

بين المسيحية والوثنية سيدوم طويPً ف5ي أع5ين البش5ر، لك5ن قص5يراً فعلم أن الصراع على يوحنا 
F ر عل5ى الوثني5ة بالنص5ر ا�خي5وش(ھادة لھ(م تعزي5ة للمس5يحيين، فكتب رؤياه الثانية . في نظر

 ((، وعل5ى  ))بوحش البحر  ((لطان الروماني الغاشم، الممثل ـالرومانية الممثلة بالتنين، وعلى الس
، والت5ي تفض5ل عب5ادة  ))ب5وحش الب5ّر  ((، كناية عن كل ا�ديان الشرقية، الممثل5ة  ))النبي الكذاب 

  .الرب قيصر على الرب يسوع
  

أّم5ا ف5ي الرؤي5ا . الش5اھد لواق5ع الح5ال ))اب5ن البش5ر  ((في الرؤيا ا�ولى كان يسوع نفسه،   
  .للمستقبل القريب، فإن مPك الوحي ھو الذي يقوم بالرؤيا النبوية )) نبؤة ((الثانية، وھي 

  
، عل5ى التع5اون،  ))وحش البحر  ((إن التنين، الوثنية السائدة، ستحمل السلطة الرومانية،   

، الثقافة الشرقية، للقضاء على المسيحية، المرأة المن5ورة  ))ب النبي الكذا ((،  ))وحش البر  ((مع 
ملك الملوك ورب ا�رباب  ((،  ))كلمة F  ((لكن ).  ١:  ١٢( النازلة من السماء آية F للعالمين 

 ))وح5ش البح5ر  ((، السلطة الوثنية، وعلى  ))وحش البحر  ((سيقضي على )  ١٦و ١٣:  ١٩(  ))
، ويقّي55د التن55ين، ) ٢١ـ  ١١:  ١٩( ، الثقاف55ة الوثني55ة  ))وح55ش الب55ر  ((، وعل55ى ، الس55لطة الوثني55ة

 ١:  ٢٠( الوثنية العالمية، في جحيمه مدة ألف سنة، ليقوم مقامھا حكم المسيح ا�لفي مع كنيسته 
  ). ٦ـ 



  ـ ١١٣ـ 
  

ين الت55ي أُرس55ل يوحن55ا نبّي55اً يحملھ55ا إل55ى المس55يحيالنب((وة المش((ّجعة والمعّزي((ة ھ55ذه ھ55ي   
فP5 مج5ال للخ5وف، وR  !سيملك الرب يسوع مكان الرب قيص(ربعد زمان قريب : المضطھدين 

ھا أنا ذا آٍت  ((: فھو يردد بلسانه . حتى يرجع السيد المسيح ))ھنا صبر القديسين  ((بل  !للتشاؤم
فيجي55ب  !ن الزم55ان قري55بإ ((: أج55ل يق55ول النب55ي الرائ55ي ).  ٢٠و ١٢و ٧:  ٢٢(  ))ع55ن قري55ب 

أن5ا ا�ل5ف والي5اء، ا�ول واbخ5ر، ...  !ھا أنا ذا آٍت عن قريب وجزائي مع5ي ((: يح الشاھد سمال
  ). ١٤ـ  ١٢:  ٢٠( بدم الحمل  ))فطوبى للذين يغسلون حللھم  !المبدأ والمعاد

  

*  
  

س(بع وزيادة في تشجيع المسيحيين، وتعزيتھم ف5ي بل5وھم، يكت5ب يوحن5ا، ب5وحي ال5روح،   
نائس55ه الس55بع ف55ي آس55يا الروماني55ة، كناي55ة ع55ن كن55ائس المس55يح كلھ55ا، وھ55و إل55ى كرس((ائل نبوي((ة، 

إن5ه . ، فيھ5ا، قائم5اً بأرواح5ه الس5بعة وس5ط الكن5ائس يحميھ5ا ))ابن البش5ر  ((يستفتحھا برؤيا ربھم، 
 F فيھا، وُيحييھا، كما ھو قائم في السماء على عرش jويختم كل ).  ٢٠ـ  ٩:  ١( قائم فيھا، حي

؛ ف55إن روح55ه  ))َم55ن ل55ه أُذن فْليس55مْع م55ا يق55ول ال55روح للكن55ائس  ((: الPزم55ة المك55ررة  رس55الة بھ55ذه
ويفح5م الع5الم بش5أن الب5ر  ((،  ))ليرشدھا إل5ى الحقيق5ة كلھ5ا  ((القدوس الموعود ھو أيضاً حيj فيھا 

  .  ))فإن أبواب الجحيم لن تصمد أمامھا  ((،  ))والخطيئة والدينونة 
  

   !يھا ھو حياتھا وعزھا ونصرھا وفرحھالذلك فاRستشھاد ف  

  
 ((، ف5ي  ))الس5ر  ((ذا ـھادته ورؤي5اه ونبوت5ه أن يبش5ر المس5يحيين بھ5ـفرسالة يوحنا ف5ي ش5  

:  ١١( ))ن ملك العالم قد صار لربن(ا ولمس(يحه إ ((:  ))السفر المفتوح  ((، وفي  ))السفر المختوم 
، لس55حق أورش55ليم ) ٢٠و ١٢و ٧:  ٢٢ ؛٧و ٣:  ١(  ))ع55ن قري55ب  ((س55يظھر ف55ي حين55ه، ). ١٥

   !الكافرة، ورومة الوثنية الفاجرة، وإعPن عرس الحمل مع كنيسته مدى ألف سنة

  
  .تلك ھي رسالة التعزية في الشدة  

  
*  *  *  



  ـ ١١٤ـ 
  

  ٢بحث 
  
  

  الرؤيا تطبيق لoنجيل بحسب يوحنا
  

ا يحتفظ بھا ويتأملھا يوحنظل . �حاديث يسوع الوداعية لھم على التخصيصإنھا تطبيق   
ولّما حل اRضطھاد ا�ول فالثاني تحقق م5ن حقيقتھ5ا بم5ا يج5ري ف5ي الكنيس5ة، . مدى سبعين سنة

  .فطبقھا في الرؤيا، ودونھا في ا'نجيل
  

  ـ ساعة المسيح وساعة الكنيسة ١  
  

 ، ال5ذي ))الع5الم  ((ث5م م5ع بحسب يوحنا كله صراع مع اليھودي5ة الك5افرة ب5ه، إن ا'نجيل   
. يس(وع ))س(اعة  ((فھ5و مش5دود إل5ى ؛  ))حظيرت5ه ا�خ5رى  ((سيرفضه، بعدما يأتي بخراف5ه م5ن 

يا أبتاه لقد أتت  ((: وعند اRستشھاد يصلي �بيه السماوي .  ))لم تأِت ساعته بعد  ((طوال دعوته 
  ). ١:  ١٧(  ))الساعة 

  
ادت تظھ5ر ف5ي بن5ي إس5رائيل فم5ا ك5. الكنيسة ))لساعة  ((المسيح فاتحة  ))ساعة  ((وكانت   

حتى قامت اليھودية الكافرة بمحاربتھا؛ وما كادت تنتشر في الع5الم الروم5اني حت5ى قام5ت روم5ة 
  .الفاجرة باضطھادھا

  
روم5ة  ))س5اعة  ((أورش5ليم حت5ى أت5ت؛ و  ))س5اعة  ((يوحنا والمسيحيون ينتظ5رون وبات   

أيتھ5ا المدين5ة  !الوي5ل !الوي5ل ((: س لھ5ا فكانت كلمته الرائعة في رث5اء الن5ا. الوثنية حتى حضرت
؛ وف5ي ) ١٠:  ١٨(  ))ف5إن دينونت5ك ق5د نزل5ت ف5ي س5اعة واح5دة : بابل، المدينة القوي5ة  !العظيمة

ف5ي س5اعة واح5دة تل5ف ھ5ذا الغن5ى ... الويل أيتھا المدينة العظيمة  !الويل ((: عويل التجار عليھا 
ھ5ا ... أيتھ5ا المدين5ة العظيم5ة  !الوي5ل !الوي5ل ((: ون والبحارة يندب).  ١٧ـ  ١٦:  ١٨(  ))العظيم 

  ). ١٩:  ١٨(  ! ))ھي َتْتلف في ساعة واحدة 



  ـ ١١٥ـ 
  

  ـ حضور المسيح الموعود، وحضور المسيح المشھود ٢  
  

:  ١٤(  ! ))ن5ي آت5ي إل5يكم إل5ن أدعك5م يت5امى،  ((: يسوع، في وداعه لتPميذه، يعل5ن لھ5م   
: ويؤكد لھم ).  ٢٨:  ١٤(  ))أنا ذاھب ثم أرجع إليكم : تم أني قلت لكم قد سمع ((: ويردد ).  ١٨

  ) ... ١٦:  ١٦(  )) !ثم عّما قليل ترونني !عما قليل R ترونني ((

  
أن5ا  ((: والمسيح الموعود، ھو مشھود وسط كنائسه، كما ي5راه يوحن5ا؛ ويس5معه يق5ول ل5ه   

وھذا سر الكواكب ...  !الحي القيوماً وھا أنا ذا أنا الحي، لقد كنت ميت !ا�ول واbِخر، فP تخف
الكواك5ب الس5بعة ھ5ي مPئك5ة الكن5ائس : السبعة التي رأيت في يميني، والمنائر السبع من الذھب 

ثم يوجه سبع رس5ائل باس5مه إل5ى ).  ٢٠ـ  ١٧:  ١(  ))السبع؛ والمنائر السبع ھي الكنائس السبع 
  ...ألقابه الكنائس السبع، معّدداً فيھا أوصافه و

  
  ـ اHنذار باBضطھاد، وبغض العالم لھم ٣  

  
لئن كان العالم يبغضكم، ف5اعلموا أن5ه ق5د أبغض5ني  ((: يسوع يصف لھم بغض العالم لھم   

�ج5ل ھ5ذا ... لو كنتم من العالم، لكان العالم يحب ما ھو له؛ ولكن �نك5م لس5تم م5ن الع5الم  !قبلكم
  .) ١٩ـ  ١٨:  ١٥(  ))يبغضكم العالم 

  
ب5ل  !س5يخرجونكم م5ن الجوام5ع. قلت لكم ھ5ذا لك5ي R تعث5روا ((: ثم ينذرھم باRضطھاد   

  ). ٢ـ  ١:  ١٦(  ))أتي ساعة يتوھم فيھا كل َمن يقتلكم أنه يؤدي r عبادة تس
  

 ٣؛ ٩:  ٢ ( ))مجم5ع الش5يطان  ((ا يسمي اليھود الذين يتربصون بالمسيحيين ـوفي الرؤي  
 ((و  ! ))ر ـوح55ش البح55 ((و  ! ))التن55ين  ((:  ذابـذين يس55ومونھم الع55ـن ال55ا�ممي55ي ويس55مي).  ٩: 

س55قطت، س55قطت باب55ل  ((: وك55م تع55زى المس55يحيون وھ55م يتل55ون ھت55اف المP55ك  ! ))وح55ش الب55ر 
  ). ٨:  ١٤(  ! ))العظيمة التي أروت جميع ا�مم من خمر فورة فجورھا 

  
  ـ الوعد بالنصرة في الشّدة ٤  

  
  ى اRستشھاد، أو صاعد إلى السماءح، وھو ذاھب إلن السيد المسيإ  



  ـ ١١٦ـ 
  

  ).٣٣:  ١٦( ))في العالم ستكونون في شدة، ولكن ثقوا فإني قد غلبُت العالم  ((: يعلن لتPميذه 
  

 سفر القضاء ))السفر المختوم  ((نه يتسلم من القدر إ. الوعد الكريم يتحقق في الرؤيا وھذا  
 ٥:  ٥(  ))ا�سد من س5بط يھ5وذا؛ ف5رُع داود ھوذا قد غلب  ((: الحضرة فقال أحد مPئكة. والقدر

). ٢:  ٦( )) !اً ولك55ي يغل55بـوخ55رج غالب55... عل55ى ف55رس أب55يض  ((وإذا بالس55يد المس55يح يظھ55ر ). 

  .ونسمع أناشيد الظفر على لسان الشھداء
  

  ـ خير الشھادة باBستشھاد ٥  
  

أن5تم أيض5اً تش5ھدون بم5ا أنك5م مع5ي من5ذ  ((ه الفارقليط، الروح القدس، يشھد للمسيح، ومع  
إن الس5اعة آتي5ة حي5ث يت5وھم فيھ5ا  ((: وشھادتھم ستكون شھادة ال5دم ).  ٢٧ـ  ٢٦:  ١٥(  ))البدء 

  ). ٢:  ١٦(  ))كل َمن يقتلكم أنه يؤدي r عبادة 
  

).  ١٠:  ١٩(  )) نب55ؤةف55إن الش55ھادة ليس55وع ھ55ي روح ال ((: ويوحن55ا ي55وجز معن55ى رؤي55اه   
  ). ٦:  ١٧(  ))تسكر من دم القديسين، ودم شھداء يسوع ) رومة ( ورأيت المرأة  ((: قول وي
  

  ـ محبة المسيح في حفظ وصاياه ٦  
  

 ((: ويردد)  ٢١:  ١٤ ( ! ))َمن كانت عنده وصاياي وحفظھا، فھو الذي يحبني  ((: يقول  
  ).٩:  ١٥( ))في محبتي ثبتم إن حفظتم وصاياي  ((؛ ) ٢٤:  ١٤(  ))كPمي  حفظ َمن أحبني

  
ھھن5ا يظھ5ر ص5بر القديس5ين، أولئ5ك ال5ذين يحفظ5ون  ((: ويوحنا في الرؤي5ا ي5ذكر ويؤك5د   

  ). ١٢:  ١٤(  ! ))وصايا F، وا'يمان بيسوع 
  

  ـ تمجيد يسوع في ت3ميذه ٧  
  

َمن يثبت ف5ّي وأن5ا في5ه، فھ5و ال5ذي ي5أتي بثم5ر : أنا الكرمة وأنتم ا�غصان  ((: يحرضھم   
أيھ5ا  ((: ويص5لي). ٨:  ١٥( ))بھذا يتمّجد أبي، وتكونون تPميذي، إذا أتي5تم بثم5ر كثي5ر ... كثير 
  ن الذين أعطيتني إاbب، 



  ـ ١١٧ـ 
  

ال5ذي آتيتن5ي، �ن5ك أحببتن5ي قب5ل يش(اھدوا مج(دي أريد أن يكونوا ھم أيضاً حيث أكون أنا، لك5ي 
  ). ٢٤:  ١٧(  ))تكوين الكون 

  
وس(ط  ((أن نش(اھد الس(يد المس(يح وأعظم مجد فيھا . يد ليسوع المسيحوالرؤيا كلھا تمج  

 I فت رأيت سبع منائر من ذھ5ب، وف5ي وس5ط المن5ائر ش5به اب5ن توإذ ال ((؛ ) ١٧:  ٧(  ))عرش
... واقف5ون أم5ام الع5رش، وأم5ام الحم5ل  ((ونش5اھد أھ5ل الس5ماء، وھ5م ). ١٣ـ  ١٢:  ١( ))إنسان 
للج5الس عل5ى الع5رش،  ((؛ ) ١٠:  ٧(  ))الس على الع5رش، وللحم5ل الخPص 'لھنا الج: قائلين 

  ). ١٣:  ٥(  ))وللحمل، الحمد والكرامة، والمجد والعزة، إلى دھر الدھور 
  

  ـ ص3ة يسوع تحفظ ت3ميذه ٨  
  

قدسھم في الح5ق،  ((؛ ) ١١:  ١٧(  ))أيھا اbب القدوس احفظھم باسمك  ((: يناجي اbب   
  ). ١٦:  ٥(  ))ن كPمك ھو الحق إ

  
مس5تحق أن5ت أن تأخ5ذ الكت5اب وتف5ض ختوم5ه، �ن5ك ُذبح5َت،  ((: وأھل الس5ماء ينش5دون   

وافت55ديت r ب55دمك أُناس55اً م55ن ك55ل قبيل55ة ولس55ان، وش55عب وأُم55ة؛ وجعل55تھم 'لھن55ا ملكوت55اً وكھنوت55اً، 
  ). ١٠ـ  ٩:  ٥(  ))وسيملكون على ا�رض 

  
  ـ روحه القدوس يقيم معھم ويرشدھم ٩  

  
يق5يم  ((لوعد ا�كبر ال5ذي يترك5ه يس5وع لص5حابته ھ5و الوع5د ب5الروح الق5دس الف5ارقليط، ا  

:  ١٤( ))يعلمكم كل شيء، وي5ذكركم بجمي5ع م5ا قل5ُت لك5م  ((؛ ) ١٧:  ١٤(  ))معكم، ويكون فيكم 
  ) ... ١٢:  ١٦(  ))يرشدكم إلى الحقيقة كلھا  ((؛ )٢٦
  

 ))َمن له أُذن فْليسمْع ما يقول الروح الكنائس  ((:  ام كل رسالة إلى الكنائس يعلنـخت وفي  
نھر  ((وفي أورشليم الجديدة يرى الروح القدس، مثل ).  ٢٢و ١٣و ٦:  ٣؛ ٢٩و ١١و ٧:  ٢( 

  ). ١:  ٢٢(  ))نابعاً من عرش I والحمل كالبلور،  ماء الحياة، صافياً 



  ـ ١١٨ـ 
  

  ))سكينتھم  ((ـ I اTب ھو  ١٠  

  
 ١٧ ( ))اً فينا ـا أنك أنت فّي وأنا فيك، فليكونوا ھم أيضـأيھا اbب، كم ((:  يطلب من أبيه  

  ) ١٣:  ١٧(  ))لكي يكون فرحي كامPً فيھم  ((؛ ) ٢١: 
  

ذا ھ(و: وسمعُت صوتاً جھيراً من العرش يقول  ((: والكلمة الرائعة في الرؤيا ھي أيضاً   
يكون إلھھم، ويمس5ح ك5ل دمع5ة م5ن  ))ـ معھم  F ((وھو ... سيسكن معھم مسكن I مع البشر؛ 

  ). ٤ـ  ٣:  ٢١(  ))عيونھم 
  

  .وھكذا تظھر الرؤيا الصدى الحاكي لoنجيل بحسب يوحنا  
  

*  *  *  
  
  

  ٣بحث 
  
  

  حكمة الرؤيا
  

ھ5ذه ھ5ي حكم5ة : إن الرؤيا ھي زم5ن المس5يح، وزم5ن ع5دو المس5يح، ف5ي زم5ن الكنيس5ة   
  .الرؤيا

  
  حـ الرؤيا ھي زمن المسي ١  

  
ن السيد المسيح ھو حاضر، قائم، حي، عامل إ: لحقيقة ا�ولى في كتاب الرؤيا ھذه ھي ا  

  .في كنيسته
  

اكت5ْب إل5ى مP5ك الكنيس5ة  ((: فھو الذي يوّجه الرسائل إلى كنائسه، قائPً كل مرة ليوحنا   
  . ))... التي في 

  
ام القض5اء والق5در عل55ى  ال5ذي في5ه أحك5 ))الس(فر المخت(وم  ((وھ5و ال5ذي يتس5لم م5ن الق5دير   

ال55ذي يص55ور  ))الس((فر المفت((وح  ((وھ55و ال55ذي يتس55لّم ك55ذلك . الك55ون، والبش55ر، وبخاص55ة إس55رائيل
  .مصير الكنيسة في البشرية



  ـ ١١٩ـ 
  

. والقدر، يأمر مPكه أن ينفخ في بوق5ه فتج5ري ا�ح5داثھو يفض الختم فينطلق القضاء   
  .كما ھو مكتوب

  
بين المسيحية وبين اليھودية فالوثنية ھو في حقيقته صراع ب5ين الصراع التاريخي القائم   

  .يسوع وبين التنين وساعديه وحش البحر ووحش البرّ 
  

فالت55اريخ ).  ١٥:  ١١(  ))إن مل55ك الع55الم ق55د ص55ار لربن55ا ولمس55يحه  ((: المPئك55ة تنب55ئ   
  .والمصير ھو زمن المسيح

  
  الرؤيا ھي أيضاً زمن عدّو المسيحـ  ٢  

  
ل5ه س5بعة رؤوس وعش5رة ق5رون، وذنب5ه يج5ّر ثل5ث  ((المسيح ھ5و التن5ين ال5ذي  رمز عدوّ   

المش5رفة عل5ى ال5وRدة ليفت5رس ووقف التن(ين قبال(ة الم(رأة . كواكب السماء، ألقاھا على ا�رض
  ). ٤ـ  ٣:  ١٢(  ))ولدھا عندما تلده 

  
ا�رض، فق55د ُط55رح إل55ى : إبل55يس والش55يطان، مض55ّل المس55كونة بأس55رھا  ((والتن55ين رم55ز   

وذھ5ب ليح5ارب ) الكنيس5ة ( فغضب التنين على الم5رأة  (().  ٩:  ١٢(  ))وطرحت مPئكته معه 
  ). ١٧:  ١٢(  ))سائر نسلھا، الذين يحفظون وصايا F، ويقبلون شھادة يسوع 

  
فتح ف5اه بالتج5ديف عل5ى F، والتج5ديف عل5ى  ((الذي  ))بوحش البحر  ((والتنين يستنصر   

ـ  ٦:  ١٣(  ))كنه وعلى أھل السماء؛ وأُوتي أيضاً أن يحارب القديس5ين ويغل5بھم اسمه وعلى مس
٧ .(  
  

يض5ّل أھ5ل ا�رض باbي5ات الت5ي  ((، النبي الكذاب، ال5ذي  ))بوحش البر  ((كما يستنصر   
وأن ي5أمر بقت5ل ... أُوتي أن يعملھا أمام  الوحش؛ وأمر أھل ا�رض أن يص5نعوا تمث5اRً لل5وحش 

  ). ١٥ـ  ١١:  ١٣(  ))سجد لتمثال الوحش كل من R ي
  

: اكت5ب : ت صوتاً م5ن الس5ماء يق5ولسمع ((و )  ٣:  ١٤( فسقط شھداء المسيح باRbف   
  ). ١٣:  ١٤(  ! ))طوبى منذ اbن للموتى الذين يموتون في الرب 



  ـ ١٢٠ـ 
  

  ـ الرؤيا ھي كذلك زمن الكنيسة  ٣  
  

وحلقاتھ5ا م5ن . ليھودية، ثم مع الوثنية الروماني5ةفكلھا وصف لمصير المسيحية أوRً مع ا  
  .تصميم في السماء ثم من تحقيق على ا�رض، إنما ھي تمثيل ملحمي لھذا المصير

  
ن55رى المس55يحيين ف55ي الكن55ائس الس55بع، كناي55ة ع55ن كن55ائس المس55يح كلھ55ا، يحي55ون المس55يح،   

  .بالروح، وسط الشدة والمكائد
  

السماوية، فتنطلق المصائب كالسھام لتحمي الكنيس5ة  تاما�خيفتح  ))ابن البشر  ((ثم نرى   
  .من أعدائھا

  
  .ثم نرى سبع آيات تصف حياة المسيحيين وسط مقاومة أھل ا�رض وَمن وراءھم  

  
م55ن ا�ممي55ين  ))جمھ55ور غفي55ر  ((ألف55اً م55ن النص55ارى م55ن بن55ي إس55رائيل، و  ١٤٤فيس55قط   

  .يعبدون بسعادة مدى ا�بدية ))والحمل عرش F  ((لكن نراھم عند أقدام . شھداء للمسيح
  

المدين5ة المقدس5ة، أورش5ليم  ((؛ فإذا بھا  ))الكنيسة، العروس، قرينة الحمل  ((أخيراً تظھر   
وسيكون فيھا عرش F والحمل، فيعب5دوه عب5اده،  ((.  ))نازلة من السماء من عند F ) الجديدة ( 

  .  ))على جباھھم وينظرون وجھه، ويكون اسمه 
  

إنه زمن المسيح، كما ھ5و : تلك ھي حكمة الرؤيا لمصير المسيحية، في مصير البشرية   
  .زمن عدو المسيح، في زمن الكنيسة

  
*  *  *  



  ـ ١٢١ـ 
  

  ٤بحث 
  

  صوفية اRستشھاد المسيحي للشھادة 
  

  .إن الرؤيا ھي ملحمة المسيحية في البشرية  
  

فP تعرف البش5رية . ل الشھادة r وللمسيحفھي نشيد ُمنزل لPستشھاد المسيحي، في سبي  
  .في جميع أديانھا شھداء لدينھم كما شاھدت شھداء المسيح

  
  ). ٢:  ١(  ))كPم F، والشھادة ليسوع المسيح  ((فالرؤيا ھي   

  
 !فكم تعّزى بھا المسيحيون كلما ق5ام عل5يھم اض5طھاد. ھذا ما يرّدده يوحنا في ثنايا رؤياه  

  .ي إRّ أخذته النشوة من اRعتزاز بإيمانه، واRفتخار باRستشھاد في سبيلهوR يتلوھا مسيح
  

مئ5ة أل5ف : وس5معت احص5اء المخت5ومين  ((: بدأ اRستشھاد بالنصارى من بن5ي إس5رائيل   
وبعد ذلك رأيت، فإذا  (().  ٤:  ٧(  ))وأربعة وأربعين ألف مختوم من جميع أسباط بني إسرائيل 

وھ5م . طيع أحد أن يحصيه، من كل أُمة وك5ل قبيل5ة وك5ل ش5عب وك5ل لس5انالجمھور كثير R يست
واقفون أمام العرش وأمام الحم5ل، Rبس5ين حلP5ً بيض5اً، وبأي5ديھم س5عف النخ5ل، وھ5م يص5رخون 

  ). ١٠ـ  ٩:  ٧(  ))الخPص 'لھنا الجالس على العرش، وللحمل : بصوت عظيم قائلين 
  

F يش5رح للنب5ي الرائ5ي معن5ى مش5ھد الش5ھداء  وأحد الشيوخ الرمزيين المحيطين بع5رش  
  : قال . أمام F والحمل

  
  !وقد غسلوا حللھم وبيضوھا بدم الحمل    م اbتون من الضيق العظيمـھؤRء ھ ((

  !كلهـPً في ھيـاراً وليـه نھـيخدمون    F  عرش    امـأم  م ــفھ    ذلكـل
والجالس على العرش يبسط فوقھم 
  مظلته

  !م يعطشونـم يجوعون، وR ھـفP ھ  

  



  ـ ١٢٢ـ 
  

  !مـيلفحھ    ذلك ـك   ّر ـوR الح    م ـتؤذيھ داً ـR الشمس أب
  !مـاھـيرع     ذي ـال     و ـھ    والحمل القائم وسط العرش

  ! ))ويمسح F كل دمعة من عيونھم     مـمياه الحياة يقودھ وإلى 
  ). ١٧ـ  ١٤:  ٧(     

  
يمثPن شھادة التوراة وشھادة النبيين؛ )  ١١ف ( ھادة للمسيح بشاھدين وتمثل الرؤيا الش  

وحين يتّمان شھادتھما يحاربھما الوحش الصاعد من  ((. شھادة صحابة المسيح، وشھادة تPميذھم
  ). ١٠و ٧:  ١١(  ! ))ويشمت بھما أھل ا�رض ويفرحون ... الھاوية، ويغلبھما ويقتلھما 

  
فغض5ب  ((: يين، بس5بب ش5ھادتھم ليس5وع، بص5راع التن5ين لھ5م ثم تمث5ل اض5طھاد المس5يح  

سائر نسلھا، الذين يحفظون وص5ايا F، ويقبل5ون ، وذھب ليحارب )الكنيسة ( التنين على المرأة 
أوت5ي أن  ((ذي ـويستعين التنين بوحش البحر، رمز السلطان، ال).  ١٧:  ١٢(  ))الشھادة ليسوع 

فيض5ّل أھ5ل  ((ا يستعين بوحش الَبّر، الثقافة الوثني5ة، ـكم)  ٧:  ١٣(  ))ُيحارب القديسين ويغلبھم 
 ١٣(  ))وأن يأمر بقتل كل َمن B يسجد لتمثال الوحش ... ا�رض باbيات التي أُوتي أن يعملھا 

  ). ١٥ـ  ١٤: 
  

ام((رأة تس((كر م((ن دم  ((مث55ل  ))باب55ل العظيم55ة، أُم زوان55ي ا�رض ورجاس55اتھا  ((وتظھ55ر   
ي5ا : وس5معت ص5وتاً آخ5ر م5ن الس5ماء ق5ائPً  (().  ٦ـ  ٥:  ١٧(  ))ش(ھداء يس(وع  القديسين ودم

  ). ٤:  ١٨(  ! ))شعبي، اخرجوا منھا لئP تشتركوا في خطاياھا، ولئP ينالكم من ضرباتھا 
  

   F لجمھ5ور وبعد ذلك س5معت مث5ل ص5وت عظ5يم  ((: وينزل برمز المضطھدين غضب
ّ ھل: غفير في السماء، يقولون     !لوا rـ

  
  كلھا ق وعدل ـ�ن أحكامه ح    إن 'لھنا الخPص والمجد والقدرة ((

  التي أفسدت المسكونة بفجورھا    يمةـزانية العظـم على الـلقد حك
  ) ٢ـ  ١:  ١٩(  ))وانتقم لدم عباده من يدھا 

  
  ثم رأيت عروشاً، وأُوتي الجالسون عليھا  ((: أخيراً يأتي جزاء اRستشھاد   



  ـ ١٢٣ـ 
  

الشھادة ليسوع، أو من أجل ك(3م I تلوا من أجل ورأيت أيضاً نفوس الذين قُ . الحكمأن ُيجروا 
((  )٤:  ٢٠ .(  
  

 كالمدين55ة المقدس55ة، أورش55ليم  ((وب55رزت المس55يحية، بفض55ل جھ55اد أبنائھ55ا واستش55ھادھم،   
  ). ٢:  ٢١(  ))، مھيأة كعروس مزينة لعريسھا  ، نازلة من السماء، من عند F)الجديدة(
  

فظھ5رت ).  ٥:  ٢١(  ))ن5ي أجع5ل ك5ل ش5يء جدي5داً إھ5ا : وقال الجالس على الع5رش  ((  
  ). ١:  ٢١(  ))سماء جديدة وأرضاً جديدة  ((المسيحية في البشرية 

  
*  *  *  

  
  

  ٥بحث 
  
  

  مصدر اضطھاد المسيحية
  

  :نية الرومانية قائم على مسرحين ن الصراع بين المسيحية والوثإ  
  

التن555ين العظ555يم المس555مى إبل555يس  ((فف555ي ع555الم الغي555ب، يق555وم ص555راع عل555ى ا�رض ب555ين   
وھ5و تتم5ة للص5راع ال5ذي ج5رى ف5ي الس5ماء، . ، وبين المرأة المنّورة كنيسة المس5يح ))والشيطان 

  ). ٩ـ  ١:  ١٢( بين زعيم المPئكة، ميخائيل ومPئكته، وبين إبليس الممثل بالتنين وزبانيته 
  

. عل5ى حك5م المس5كونةبين الرب قيصر، والرب يسوع، لشھادة يقوم الصراع وفي عالم ا  
 ))النب5ي الك5ذاب  ((،  ))وح5ش الب5ر  ((، الوثنية الرومانية، و  ))وحش البحر  ((وھو يتمّثل بصراع 

فق5د أم5ر بقت5ل ك5ل م5ن R يس5جد لتمث55ال  ((: رم5ز الثقاف5ة الوثني5ة، ض5ّد الكنيس5ة، ع5روس المس5يح 
  ). ٨ـ  ١ : ١٣(  ))الوحش 



  ـ ١٢٤ـ 
  

بين الحاملين سمة الوحش على أي5ديھم اليمن5ى وعل5ى إنه صراع ھائل، كوني وتاريخي،   
  .  ))اسم المسيح واسم أبيه على جباھھم  ((؛ وبين الحاملين ) ١٦:  ١٣( جباھھم 

  
وسمعت إحصاء المخت5ومين  ((: ھذا الصراع الكوني وا�رضي الشھداء ضحية وسقط   

 ٧(اثنا عشر ألفاً ، من كل سبط  ))عة وأربعين ألف مختوم، من جميع بني إسرائيل مئة ألف وأرب
  ).٩:  ٧(من ا�مميين  ))ه يمھور غفير، R يستطيع أحد أن يحصج ((؛ و )٨ـ  ٤: 
  

ثم رأيت، فإذا بالحمل قائم على جبل صھيون، ومعه مئة أل5ف وأربع5ة وأربع5ون ألف5اً،  ((  
ل5م ... أم5ام الع5رش نش(يداً جدي(داً ينش5دون وھ5م ... ب5اً عل5ى جب5اھھم عليھم اسمه واسم أبيه، مكتو
  ). ٣و ١:  ١٤( سواھم  ))يستطع أحد أن يتعلم النشيد 

  
ـ  ١١:  ١٣( نھم ينشدون نشيد ال5دم، بينم5ا الص5راع ق5ائم ب5ين المّتس5مين بس5مة ال5وحش إ  

  ). ٧ـ  ٦:  ١٤(  ))باHنجيل ابدي  ((وبين الذين بقيادة المPئكة يبشرون )  ١٨
    

  : مPك يھتف 
  

   !ونتهـاعة دينـد وافت سـفق    دوه ـومج      F      وا ـاتق ((
   ! ))اه ـابيع الميـر وينـوالبح    اسجدوا للذي خلق السماء وا�رض 

     )٧:  ١٤ (  
  

  :ومPك آخر يصيح   
  

  يـده واّتسم  بسمته  في  جبھـته أو    إن  سـجد  أحـد  للوحش  ولتمثـاله ((
F المصبوبة صرفاً في كأس غضبه     فإنه ھو أيضاً يشرب من خمر غضب(( !  

  ) ١٠ـ  ٩:  ١٤(     
  

  :فيجيب مPك ثالث   
  

  ))التي أروت جميع ا�مم من خمر فجورھا     بابل العظيمة !سقطت !سقطت ((
  

ان بيس5وع ذين يحفظون وصايا F وا'يمـھنا صبر القديسين، ال:  ويصرخ النبي الرائي  
((  )١٢:  ١٤ .(  



  ـ ١٢٥ـ 
  

ط5وبى من5ذ اbن للم5وتى ال5ذين : اكت5ب : وس5معت ص5وتاً م5ن الس5ماء يق5ول  ((: ثم يخ5تم   
  ). ١٣:  ١٤(  ! ))يموتون في الرب 

  
ف55ي  ((فيحص55د اب55ن البش55ر المس55يحيين كحص55اد الحنط55ة؛ بينم55ا يلق55ي المPئك55ة الك55افرين   

  ). ٢٠ـ  ١٤:  ١٤(  ))معصرة سخط F العظيمة 
  

  .أتي الخاتمة السعيدة أو الرھيبةوبعد الجھاد واRستشھاد ت  
  

  : المPئكة جامات غضب F على الدولة الكافرة فيسكب   
  

  ذاـھك  قضيت   إذ  القدوس،   ا ـأيھ    عادل أنت، أيھا الكائن والذي كان ((
   ! ))ا يستحقون فأعطيتھم دماً ليشربوا كم    اء القديسين وا�نبياء ـلقد سفكوا دم

  ) ٦ـ  ٤:  ١٦(     
  

ام5رأة جالس5ة عل5ى وح5ش قرم5زي، مغّش55ى  ((وف5ي ص5ورة س5احرة ن5رى روم5ة الف5اجرة   
  ).٦ـ  ٣:  ١٧( ))ورأيت المرأة تسكر من دم القديسين ودم شھداء يسوع ...  !بأسماء الكفر

  
ف5ي  ((: م بقول5ه رثاء المدين5ة المالك5ة ف5ي كفرھ5ا ورجاس5اتھا، ويخ5تثم ينشد النبي الرائي   

  ). ٢٤:  ١٨(  ))ھذه المدينة ُسفك دم ا�نبياء القديسين، وجميع المقتولين في ا�رض 
  

فإن5ه ... 'لھن5ا الخP5ص والمج5د والق5درة  !الحم5د R :)) rنكسار الك5افرة فتنشد السماء   
المس5كونة حك5م عل5ى الزاني5ة العظيم5ة ـ والزن5ى ف5ي لغ5ة الكت5اب كناي5ة ع5ن الكف5ر ـ الت5ي أفس5دت 

الحم5د r، ف5إن ال5رب  ((: Rنتصار الكنيس5ة وتنشد ارض  ))وانتقم لعباده من دم يدھا  !بفجورھا
  ).٧ـ  ١:  ١٩( ))وعروسه قد ھيأت نفسھا  !وعرس الحمل قد حضر...  !إلھنا القدير قد ملك

  
  .فالرؤيا كلھا نشيد ملحمي للشھادة واRستشھاد، وللجھاد في اRضطھاد  

  
يقيمون على جب5ل . ھدون يتبعون المسيح على ا�رض كالعذارى في إثر العريسوالمجا  

  .صھيون، سعداء خالدين
  

  والشھداء يقيمون مع المسيح، الحمل القائم أمام عرش F، وسط   



  ـ ١٢٦ـ 
  

   !رمزاً إلى شارات الظفر ))في ُحلل بيض، وبأيديھم سعف النخل  ((المPئكة والقديسين، 
  

والشھادة ليسوع ھ5ي روح  ((: المسيحيين واستشھادھم ھو الشھادة ليسوع فمصدر جھاد   
  ). ١٠:  ١٩(  ))النبوة 

  
العالمي5ة، ف5التنين، الوثني5ة . وھذا اRضطھاد للجھاد المسيحي ھو قائم على مدى ا�زم5ان  

، )) ب55وحش البح55ر (( ، ا�دي55ان الش55رقية، و )) ب55وحش الَب55ّر (( ويس((تعين الي((وم . م55ا زال يفع55ل فعل55ه
  .ا'لحاد الغربي، فحكمة الرؤيا وصوفيتھا ما زالتا قائمتين

  
(( ھ5ذه ھ5ي . اء والمحب5ة بص5ورة الجھ5اد واRستش5ھادـا يفھم ا'يم5ان والرج5ـفكتاب الرؤي  

  :فيھا )) الطوبى 
  

  ). ١٣:  ١٤( )) الطوبى منذ اbن للموتى الذين يموتون في الرب ((   
  

  .ھذا ھو مصدر جھاده واضطھادھم  
  

*  *  *  
  

  ٦بحث 
  

  نظرة الرؤيا لرومة الوثنية
  

وھ55ذه . عل55ى م55ا يقول55ونروح اBنتق((ام فيھ((ا لروم55ة الوثني55ة تب55رز  ))الرؤي55ا  ((إن نظ55رة   
  .لرومة في الرؤيا تختلف عن العھد الجديد كلهالنظرة العدائية 

  
  ـ تعليم العھد الجديد بالنسبة إلى رومة الوثنية١  

  
أعط55وا م55ا لقيص55ر  ((: يم المطل55ق ال55ذي ق55ّرره الس55يد المس55يح الحك55 إيق55وم كل55ه عل55ى المب55د  

 r r وحق الدولة الحاكمة، ولو كان5ت دول5ة ني5رون.  ))لقيصر، وما F ھ5ذا  !فھو يمّيز بين حق
الثورة على العدوان واRحتPل بالقوة  إلحكم ظالم؛ ھذا R يعني رفض مبد R يعني الخنوع والذل

  إنما يعني التمييز ... 



  ـ ١٢٧ـ 
  

فإذا كانت الدولة على غير الدين المتبوع، فP يمنع ال5دين م5ن : بين الدين والدولة بين نظامين، 
  .أداء حقھا، كما R يمنعھا حكمھا من أداء حق الدين

  
خض55ْع ك55ل واح55د للس55لطات المنّص55بة لي ((: الرس55ول يفلس55ف مب55دأ المس55يح بقول55ه وب55ولس   

(  !ـ حت5ى حك5م ني5رون ))ن F؛ والس5لطات القائم5ة إنم5ا رّتبھ5ا F فإنه R سلطان إRّ م) : شرعاً (

وي55ذكر ).  ٤:  ١٣(  ))خ55ادم F ل55ك للخي55ر  ((الح55اكم ال55وثني نفس55ه ؛ ويجع55ل ) ١:  ١٣رومي55ة 
من أجل ھذا أنتم توفون الجزي5ة، �نھ5م  ((: للمسيح في دفع الجزية لقيصر، فيقول امتحان اليھود 

الجزي5ة : ف5أدوا إذن للجمي5ع حق5وقھم  ((: ، ثم يجزم  ))على الخدمة م المواظبة خدام F الذين ھمھ
(  ))لمن له الجزية، والجباية لمن له الجباية؛ والمھابة لمن له المھابة، والكرامة لم5ن ل5ه الكرام5ة 

  .ونPحظ أن ھذا ليس عن تقية، بل عن عقيدة).  ٧ـ  ٦:  ١٣
  

�جل الح5اكمين، ول5و ك5انوا وثني5ين، مث5ل حك5ام  ويصل بولس إلى حّد التوصية بالصPة  
فاس5أل إذن قب5ل ك5ل ش5يء أن تق5ام تض5ّرعات وص5لوات وابتھ5اRت وتش5كرات �ج5ل  ((: نيرون 

سن ومرضّي لدى مخلصنا ال5ذي يري5د ن ذلك حإ... الملوك وجميع الحاكمين جل جميع الناس، 
  ). ٤ـ  ١:  ٢تيم  ١(  ))ن جميع الناس يخلصون، وإلى معرفة الحق ُيقبلون أ

  
  من رومة  ))الرؤيا  ((ـ موقف  ٢  

  
وف55ي زم55ن .  ))المس5كونة  ((ت5دوين الرؤي55ا كان5ت روم55ة الوثني55ة مس5يطرة عل55ى ف5ي زم55ن   

تسكر من دم شھداء المسيح، في مناصرة اليھودي5ة رومة نيرون تدوين سفر الرؤيا ا�ولى كانت 
  .العالمية

  
، تحت المذبح، نف5وس المقت5ولين م5ن  ))لختم الخامس ا) الحمل ( لما فتح  ((فرأى يوحنا،   

  : فصرخوا بصوت عظيم، قالوا . التي أّدوھا) ليسوع ( أجل كPم F، ومن أجل الشھادة 
  

:  ٦( ))وB تنتقم لدمنا من أھل ارض أيھا السيد القدوس والحق، حتى متى R تقضي  ((  
   !أنفسھمفطلب اRنتقام يأتي على لسان الشھداء ). ١٠ـ  ٩



  ـ ١٢٨ـ 
  

وفي حلقة ال5رؤى، ف5ي رؤي5ا المPئك5ة الثPث5ة ال5ذين يص5فون ص5راع المس5يحية والوثني5ة   
ليبش55ر ب55ه أھ55ل ومع((ه اHنجي((ل اب((دي رأي55ت مPك55اً آخ55ر يطي55ر ف55ي وس55ط الس55ماء  ((الروماني55ة، 

  ...ا�رض 
  

�م5م م5ن الت5ي أروت جمي5ع ابابل العظيم(ة  !سقطت !سقطت: وتبعه مPك آخر يقول  ((  
  .خمر فورة فجورھا

  
واتس55م إْن س((جد أح((د لل((وحش ولتمثال((ه، : وتبعھم55ا مP55ك ثال55ث يق55ول بص55وت عظ55يم  ((  

خم5ر غض5ب F، المص5بوبة ص5رفاً ف5ي بسمته في جبھته أو في يده، فإنه ھ5و أيض5اً يش5رب م5ن 
ـ  ٦:  ١٤(  ))وُيعّذب بالنار والكبري5ت أم5ام المPئك5ة والقديس5ين وبحض5رة الحم5ل  !كأس غضبه

١٠ .(  
  

 !س5قطت !س5قطت ((: فتشعر بنشوة الفرح والع5زة عن5د النب5ي الرائ5ي م5ن ھت5اف المP5ك   

  .؛ ويكرر سقوطھا للتحقيق والتشّفي ))بابل العظيمة 
  

وينھي السفر بوصف سقوط رومة، وعويل الناس عليھا؛ وينقل أنواع رث5ائھم لھ5ا بفخ5ر   
  ). ١٠:  ١٩ـ  ١:  ١٨( واعتزاز 

  
  لمتعارض مع الوحي ا'نجيلي كله ؟ھذا الموقف ا فما معنى  

  

*  
  

والعقي5دة؛ إنم5ا ھ5و ص5راع الح5ق ب5ين ال5رب قيص5ر وال5رب  إليس من تعارض ف5ي المب5د  
  .يسوع، وصرخة الحق إلى عدل F في اRضطھاد

  
  بين الرب قيصر والرب يسوعـ الصراع  ١  

  
ل5ذلك فھ5و يص5ّور . لروماني5ةن سفر الرؤيا الثانية يصف صراع المس5يحية م5ع الوثني5ة اإ  

، الس5لطان  ))وحش البحر  ((: رومة الوثنية محمولة على تنين ھائل، له ساعدان يلّفان المسكونة 
  .، السلطان الثقافي الوثني ))النبي الكذاب  ((،  ))وحش البر  ((السياسي؛ و 

  
  .وھو صراع الحق. إنه صراع بين الرب يسوع والرب قيصر  

  
يا على رومة كدولة، بل على وثنيتھ5ا الت5ي تح5اول خن5ق المس5يحية من5ذ فليست نقمة الرؤ  
  .مولدھا



  ـ ١٢٩ـ 
  

وف55ي البش55رى ا�ول55ى بس55قوطھا، يفس55ر أح55د المPئك55ة الثPث55ة س55بب س55قوطھا الموع55ود   
الت5ي  ))عب5ادة قيص5ر  ((أي الخض5وع لوثني5ة روم5ة و  ))السجود للوحش وتمثاله  ((بالتحذير من 

  ؟ بعبادة الرب قيصر، بدل الرب يسوعفكيف ترضى المسيحية . ى الشرقانتشرت من الغرب إل
  

أم زواني ا�رض بابل العظيمة،  ((وفي البشرى الثانية بتحقيق سقوط رومة يصفھا بأنھا   
لق55د ص55ارت مس55كناً للش55ياطين، وم55أوى لك55ل روح نج55س، ولك55ل  ((؛ ) ٥:  ١٧(  ! ))ورجاس55اتھا 

ومل5وك ا�رض فج5روا  !د ارتووا من خمر فورة فجورھا�ن جميع ا�مم ق !طائر نجس ممقوت
فكي55ف ترض55ى المس55يحية ).  ٣ـ  ١:  ١٨(  ))وتج55ار ا�رض اس55تغنوا م55ن كث55رة ترفھ55ا  !معھ55ا

  ة الوثنية بدل دين F ومسيحه ؟بسيطر
  

إنم5ا ھ55و ص55راع الح5ق ب55ين المس55يحية  !فل5يس موق55ف الرؤي5ا بغض55اً لروم55ة وحق5داً عليھ55ا  
  .وع والرب قيصر، 'قامة عبادة F بدل عبادة ا'نسانوالوثنية، والرب يس

  
  ـ صرخة الحق إلى عدل I في اBضطھاد الدامي ٢  

  
الس5يد الق5دوس والح5ق، حت5ى مت5ى R أيھ5ا  ((: عندما شھداء المس5يح يطلب5ون ف5ي الس5ماء   
ح ، ل55يس ھ55ذا الس55ؤال للتش55في ب55رو) ١٠:  ٦(  ! ))وB تن((تقم ل((دمنا م((ن أھ((ل ارض  !تقض55ي

   !اRنتقام؛ إنما ھو صرخة الحق إلى عدل F في اRضطھاد الدامي
  

  .فھم R يطلبون اRنتقام الحق من المضطھدين، بل ھدايتھم إلى صراط الحق  
  

ليست نقمة الرؤيا على رومة كدولة، بل على وثنيتھا التي تحاول خن5ق : ونكرر لقد قلنا   
  .المسيحية منذ مولدھا

  
وم5ن اRنس5ياق وراء  ! ))السجود لل5وحش وتمثال5ه  ((من ير المتواتر يظھر ذلك من التحذ  

بحي55ث R يس5جدون للش55ياطين، و�وث55ان ال5ذھب والفض55ة، والنح55اس والحج55ر  ((رجاس5ات روم55ة، 
ولم يتوبوا من ق5تلھم، وR م5ن س5حرھم،  !والخشب، التي R تستطيع أن تبصر أو تسمع أو تمشي

  ). ٢١ـ  ٢٠:  ٩(  )) !وR من فجورھم، وR من سرقاتھم



  ـ ١٣٠ـ 
  

الس5بع، ف5ي رس5الته إل5ى الكن5ائس  ))اب5ن البش5ر  ((كما يظھر ذلك من الوعود التي يغ5دقھا   
  :على الظافرين في الجھاد 

  
  ))  F ٧:  ٢(  ))من غلب فإني أُوتيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في فردوس (  

  
  ) ١١:  ٢(  ))من غلب فP يضره الموت الثاني  ((  

  
  ) ١٧:  ٢(  ))... وتيه أن يأكل من المن الخفي َمن غلب فإني أُ  ((  

  
  ). ٢٦:  ٢(  ))فالغالب الذي يحفظ أعمالي حتى المنتھى أُوتيه سلطاناً على ا�مم  ((  
    
وأش5ھد باس5مه أم5ام  !وR أمحو اسمه أب5داً م5ن س5فر الحي5اة !غلب يلبس ثياباً بيضاً فمن  ((  

  ). ٥:  ٣(  ))أبي وأمام مPئكته 
  

وأكتب عليه اسم  !من غلب فإني أجعله عموداً في ھيكل إلھي، فP يعود يخرج من بعد ((  
  ). ١٢:  ٣(  ))إلھي، واسم مدينة إلھي، واسمي الجديد 

  
َمن غلب فإني أُوتيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا وجلست مع أبي عل5ى  ((  
  ). ٢١:  ٣(  ))عرشه 

  
  .العدائي من رومة ليس ضّد رومة الدولة، بل ضد رومة الوثنية فموقف الرؤيا  

  
  .نھا صرخة الحق إلى عدل F في اRضطھاد الداميإ  

  
وم55ا ك55ان لروم55ة العظيم55ة الت55ي احتض55نت جمي55ع ا�دي55ان والثقاف55ات، أن تنج55رف إل55ى   

  . اضطھاد المسيحية، بدس اليھودية
  

يز بين الدولة ووثنيتھا، وبذلك R تتعارض فھي تم: تلك ھي نظرة الرؤيا لرومة الوثنية   
  .مع الوحي ا'نجيلي كلّه وتفصيله

  
*  *  *  
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  ٧بحث 
  

  المسيحية ھي تتميم الكتاب وا'نجيل
  

على زمن تدوين الرؤيا، في أواخر القرن ا�ول، كان اRنفصال بين المسيحية واليھودية   
كاب5د من5ه حت5ى الي5وم؛ نال5ذي الت(وراة وأھ(ل اHنجي(ل  الع(داء ب(ين أھ(لقد ت5ّم نھائّي5اً؛ وج5ّر وراءه 

والشقاق بين النصارى م5ن بن5ي إس5رائيل والمس5يحيين م5ن ا�ممي5ين ال5ذي نكاب5د من5ه حت5ى الي5وم 
  .موروثة بصورة أخرى

  
وقعية، منذ اRضطھادات الرومانية، حتى ومع اRنفصال قام الجدال والقتال، ثم الدّس وال  

  .لثورات السياسية والفكرية الحديثةالحروب الصليبية، حتى ا
  

ال5ذين يزعم5ون أنھ5م يھ5ود، وليس5وا بيھ5ود، إنم5ا  ((لذلك، بروح نبوي بعيد، تنعت الرؤيا   
ھا أنا  ((: وتصف حيرة اليھود حينئٍذ بين الموسوية والمسيحية ).  ٩:  ٢(  ))جامع الشيطان ھم 

ھ5ا . ھود، وليسوا بيھود، ب5ل ھ5م يك5ذبونـ الذين يزعمون أنھم يأھل جامع الشيطان ذا أسلم إليك 
  ). ٩:  ٣(  ))أنا ذا أُرغمھم أن يأتوا ويسجدوا عند قدميك 

  
فاليھودية الحقة، في رأي يوحنا، ھي الموس5وية الت5ي ترض5ى المس5يحية تتميم5اً لھ5ا، �ن   

  .الموسوية قد تحققت في المسيحية
  

ف55ي ال55وحي م مس((يحي ك((3الكت55اب؛ كم55ا ھ55ي  نب55ؤاتلق((راءة مس((يحية فج55اءت الرؤي55ا   
  .ا'نجيلي

  
 ًBالكتاب نبؤاتالرؤيا قراءة مسيحية ل: أو  

  
ه المت55واترة، نبؤات55يعم55د يوحن55ا إل55ى أح55داث الكت55اب الكب55رى ورم55وزه العظم55ى، ث55م إل55ى   

  .فُيظھر تحقيقھا في المسيحية
  

ين لتك(وبالمس5يح إل5ى س5بع حلق5ات س5باعية إRّ تمث5يPً تجدي(د الخل(ق ـ فما تقسيم يوحنا  ١  
  ألف سنة عند  ((في سبعة أيام من ا�زمنة، �ن الخلق 
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عن5د  ))الخليق5ة الجدي5دة  ((ھ5ذه ھ5ي : فخلق F يتم ف5ي تجدي5ده بيس5وع المس5يح .  ))F كيوم واحد 
  .بولس

  
عن55د يوحن55ا ھ55ي رؤي55ا جامع55ة ل55رؤى أش55عيا )  ٤ف ( ـ رؤي((ا الق((ديم عل((ى عرش((ه  ٢  
ه النبوة وإله الت5وراة لفإ. لتجريد، في التثليث والتوحيدليھا بالتنزيه واودانيال، وتسمو عوحزقيال 

الح5ّي ... ذي يك5ون ـذي كان، والكائن، والـالرب ا'له القدير ال !قدوس !قدوس !قدوس ((:  واحد
يوحنا في صيغة واحدة مس5يحية، جمي5ع ص5فات ال5ذات ا'لھي5ة فقد جمع ).  ٩ـ  ٨:  ٤(  ))القيوم 

 ٦ف ( كم5ا وردت ف5ي رؤي5ا أش5عيا  ))ق(دوس  ((بدأھا بصفة التنزيه الثPثية . يم كلهفي العھد القد
إليھا صفة F الكب5رى، بع5د ، مضيفاً  ))الرب اHله  ((: وأكملھا بصفة F المتواترة في الكتاب ). 

ل3س(م ين وأكملھ5ا بت5رجمت. ، والتي أشاعتھا السبعينية في العالم ا'غريق5ي ))القدير  ((الوحدانية، 
 ))الحي القي(وم  ((، وتعبير  ))الكائن  ((ھما تعبير  ))يھوه  ((الذي كشفه F لموسى الكليم، اعظم 

فالمسيحية ھي الموسوية في توحيدھا، لو يعلم5ون؛ م5ع م5ا ج5اء .  ))الحي إلى دھر الدھور  ((أي 
  .يث المسيحيبه ا'نجيل من كشف لحياة الحي القيوم في ذاته الصمدانية، وفي التثل

  
كما رآه داود  ))الكاھن الملك  ((كما رآه دانيا؛ و  ))ابن البشر  ((ـ ويسوع ھو المسيح،  ٣  

( رأيُت سبع منائر من ذھ5ب  ((: فيصفه يوحنا كما رآه بإشارتين ترمزان إلى كھنوته وملكوته : 
ال5رجلين، ومتمنطق5اً ، وفي وسط المنائر شبه ابن البشر، متسربPً بثوب إل5ى )أي الكنائس السبع 

ھو رمز الكھن5وت؛  ))الثوب إلى الرجلين  ((ن إ).  ١٣ـ  ١٢:  ١(  ))عند ثدييه بمنطقة من ذھب 
لك5ن المس5يح المش5ھود أعظ5م م5ن المس5يح الموع5ود، . ھي رمز الملكوت ))المنطقة من ذھب  ((و 

أن5ا  !ا ا�ول واbخ5رأن5 ((: كما علّم ھو في ا'نجي5ل، وكم5ا يت5رجم يوحن5ا ف5ي الرؤي5ا عل5ى لس5انه 
).  ١٨ـ  ١٧:  ١(  )) !وبيدي مفاتيح الجح5يم والم5وت !لقد كنت ميتاً، وھا أنا الحي القيوم !الحي

فعلى اليھودي5ة، إذا ص5ح . فھذا ا'يمان المسيحي بإلھية السيد المسيح ھو تكميل 'يمان الكتاب به
  .انتسابھا إلى الكتاب، أن تؤمن به

  
  الذي يضحون، والحمل الفصحي عيد الفصح،  ـ محور اليھودية كان ٤  
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الني5ل إل5ى أرض الميع5اد، أي عب(ور  ))فصح  ((ومنه يأكلون، رمزاً لفدائھم من عبودية مصر، و 
ا�كب5ر  ))الحم5ل  ((ھذا الحمل الفصحي رمز إل5ى يس5وع المس5يح . كما تفّصل التوراة في أسفارھا

 ((: اه، ي5راه النب5ي الرائ5ي ف5ي الس5ماءـفاستش5ھد برض5 ذي قتلوه عل5ى ا�رض،ـفيسوع ال. المطلق
(  ))نة حمل ق5ائم كأن5ه م5ذبوح ـبين العرش والحيوانات ا�ربعة، وبين الشيوخ ـ الكھورأيت، فإذا 

له سبعة قرون، وسبع أعين ھي أرواح F السبعة  ((الحمل الحي والذبيح معاً لكن ھذا ).  ٦:  ٥
. أي له ملء القدرة، وملء العلم، وملء التصّرف ب5الخلق)  ٦:  ٥(  ))المرسلة في ا�رض كلھا 

؛ يتس55لّم ب55ين أناش55يد الس55ماء ) ٥:  ٥(  ))ا�س55د م55ن س55بط يھ55وذا، ف55رع داود  ((وھ55و ھ55و نفس55ه 
فھذا . ، سفر القضاء والقدر، لكي يتصرف بالخلق تصّرف الخالق ))السفر المختوم  ((وتسابيحھا 

  .مه يسوع ھو أسمى من السفر الذي رآه حزقيالالذي يتسل ))السفر المختوم  ((
  

ف5ي نجات5ه م5ن عبودي5ة مص5ر، بض5ربات مص5ر المعھ5ودة، كم5ا ـ وملحم(ة إس(رائيل،  ٥  
وضربات المسيح لرومة الوثنية، في وحش5ھا ا�كب5ر، ملحمة المسيحية، ذكرتھا التوراة، تتم في 

وفي حلقة ا�بواق للتحقيق عل5ى  للتصميم في السماء، ا�ختامنيرون، كما تفصله الرؤيا في حلقة 
عل5ى ي5د الس5يد خ(3ص البش(رية على يد موسى، ھو رمز يتحقق ف5ي فخ3ص إسرائيل . ا�رض

ويوحن5ا يص5ف ذل5ك ف5ي . المسيح، وخP5ص المس5يحية المض5طھدة م5ن عبودي5ة الدول5ة الروماني5ة
  .، تتميم الكتابفخاتمة الكتاب كله ھي المسيحية. المسيحية، كما وصفه سفر الحكمة في اليھودية

  
ـ وكم55ا ك55ان إبل55يس، التن55ين الجھنم55ي، ال55ذي اختب55أ ف55ي الحي55ة القديم55ة 'غ55واء ح55واء  ٦  

ا�ول5ى، ومحارب5ة نس5لھا؛ ك5ذلك إبل5يس ـ التن5ين ي5تقّمص ش5خص ال5وحش ا�كب5ر، طاغي5ة روم5ة 
 ((لبكر الذي فلم يقدر على  ابنھا ا. الوثنية، ليحارب حّواء الجديدة، المرأة المنّورة، كنيسة المسيح

المرأة التي ولدت ولداً ذكراً ھو المزمع أن  ((، فطارد ) ٥:  ١٢(  ))اخُتطف إلى F وإلى عرشه 
فأعطي55ت الم55رأة جن55احي العق55اب العظ55يم، ).  ٥:  ١٢(  ))يرع55ى جمي55ع ا�م55م بعص55ا م55ن حدي55د 

  .لتھرب إلى البرية بعيداً عن يد الحية ـ التنين
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يحفظ55ون وص55ايا F، ويقبل55ون ال55ذين  ((الم55رأة، وذھ55ب ليح55ارب نس55لھا، أي فغض55ب التن55ين عل55ى 
ف5ي  فإبليس كامن عن5د خل5ق البش5رية؛ وھ5و ك5امن عن5د تجدي5دھا).  ١٧:  ١٢(  ))الشھادة ليسوع 

اbن ص5ارت الغلب5ة والق5درة والملك5وت : وس5معت ص5وتاً عظيم5اً ف5ي الس5ماء يق5ول  ((. المسيحية
  ). ١٠:  ١٢(  ))'لھنا، والسلطان لمسيحه 

  
العق5اب r تع5الى ال5ذي القديم القويم، يص5فھا الكت5اب باس5تعارة وحماية H Iسرائيل ـ  ٧  

والرؤي5ا ).  ١١:  ٣٢؛ التثنية ١٤:  ١٩الخروج ( حمل إسرائيل ليحلّق به بعيداً عن سھام العدو 
الم5رأة جن5احي العق5اب  فأعطي5ت ((: باRس5تعارة نفس5ھا Hسرائيل الجديد، تصف حماية F تعالى 

  ). ١٤:  ١٢(  ))العظيم، لتطير إلى البّرية، إلى خلوتھا، بعيداً عن وجه الحية 
  

س5فر الPوي5ين ( ويصف الكتاب سكنى F بين شعبه القديم القويم، في خباء الش5ھادة ـ  ٨  
ون ، وينتظ5ر) ١٥ـ  ١٤:  ٢( مث5ل زكري5ا فيط5رب ا�نبي5اء ب5ذلك وينش5دون ).  ١٢ـ  ١١:  ٢٦

فيرينا يوحن5ا أن ).  ٢٨ـ  ٢٧:  ٣٧حزقيال ( تحقيق ذلك بنوع أسمى على أيام المسيح الموعود 
))  I ورأيت المدينة المقدسة، أورش5ليم الجدي5دة، نازل5ة م5ن  ((: قد تحققت في المسيحية  ))سكينة

: يق5ول  وس5معت ص5وتاً جھي5راً م5ن الع5رش !السماء من عند F، مھّيأة كعروس مزّينة لعريس5ھا

يك5ون إلھھ5م  ))F ـ معھ5م  ((سيسكن معھم، ويكونون له شعباً، وھو : مسكن I مع البشر  ھوذا
م5ع  ))س5كينة F  ((المس5يحية، وص5ارت الكنيس5ة  ))عمانوئي5ل  ((لقد صار F ).  ٣ـ  ٢:  ٢١(  ))
  .بين المسيحيين ))ه لسكنا ((وزه ـ، وكل رم ا كل مواعيد Fـلقد استجمع يوحن. عبه الجديدـش
  

فتنب55أ لھ55م حزقي55ال أن F . ـ لق55د ظ55ن بن55و إس55رائيل أن55ه قض55ي عل55يھم ف55ي جP55ء باب55ل ٩  
ھكذا سُيحيي F الكنيسة التي كاد اRضطھاد ).  ٣٧ف ( سيحييھم، كما يحيي العظام وھي رميم 

، فانتص5با عل5ى دخل فيھما روح حياة من F ((: يقضي عليھا، وستحيا على مثال الشاھدين فيھا 
  ). ١١:  ١١(  ))فوقع على الذين شاھدوھما خوف شديد  !أقدامھما

  
  ، ))أورشليم الجديدة  ((قيام ـ في جPء بابل كان حزقيال النبي يتأمل  ١٠  
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 ((ويوحن5ا يرين5ا .  ))ابن البش5ر  ((بعد مجيء وجاء دانيال فرأى قيامھا على أنقاض ممالك العالم، 
الع(روس، ھل5ّم فأري5ك  ((: في المسيحية، كنيسة المسيح كما كلم5ه المP5ك ق5ال  ))الجديدة أورشليم 

وذھب بي في الروح إلى جبل عظ5يم ش5اھق، وأران5ي المدين5ة المقدس5ة، أورش5ليم، . قرينة الحمل
مض5ت ا�وض5اع  ((فم5ع ظھ5ور المس5يحية ). ١١ـ  ٩:  ٢١( ))ولھ(ا مج(د I . نازلة م5ن الس5ماء

رأي55ت  ((�ن55ي )  ١:  ٢١ ( ))اً جدي((دة ـورأي((ت س((ماء جدي((دة وأرض(( ((؛ ) ٤:  ٢١ ( ))ا�ول55ى 
المدينة المقدسة، أورشليم الجديدة، نازلة من السماء، من عند F، مھيأة كعروس مزينة لعريس5ھا 

((  )٢:  ٢١ .(  
  

ف55اليھود الحقيقي55ون، مث55ل . الموس((وية ق((د تحقق((ت ف((ي المس((يحيةيرين55ا يوحن55ا أن وھك55ذا   
وينش5دون  ((؛ )١٧:  ١٢( ))يحفظون وصايا F، ويقبل5ون ش5ھادة يس5وع  ((مسيحيين الحقيقيين، ال

 ))أورش5ليم الجدي5دة  ((فكنيس5ة المس5يح ھ5ي ).  ٣:  ١٥(  ))نشيد موس5ى، عب5د F، ونش5يد الحم5ل 
ھ5ا في. R لبني إسرائيل وحدھم، كما وص5فھا ا�نبي5اء، وحققھ5ا رس5ل المس5يحالمفتوحة لكل ا�مم، 

وأبوابھ5ا ل5ن تغل5ق  ((: يتحقق وعد الكتاب ا�كبر في الوحدة المنشودة بين أھل الكتاب وا�مميين 
ـ  ٢٥: ٢١ ( ))ا ـاك ـ وسيؤتى بمج5د ا�ممي5ين وك5رامتھم إليھ5ـون ليل ھنـالبتة نھاراً ـ �نه لن يك

٢٦ .(  
  

  .الكتاب نبؤاتفالرؤيا قراءة مسيحية ل  
  

*  
  

  يحي في الوحي اHنجيليالرؤيا ك3م مس: ثانياً 
  

أسس5ھا ب5ولس الرس5ول؛ وعل5ّم فيھ5ا أب5ولس، )  ٢٤:  ٢١ي5و ( مدرسة يوحن5ا ف5ي أفس5س   
فبل55غ فيھ55ا الكP55م . ص55احب الرس55الة إل55ى العب55رانيين؛ وأكم55ل ثقافتھ55ا المس55يحية يوحن55ا الرس55ول

س الكPم وھذا الكPم المسيحي السامي، الذي كان على أسا. المسيحي في الوحي ا'نجيلي ذروته
  .المسيحي كله، نراه في كتاب الرؤيا، وقد طبعه الوحي ا'لھي بطابعه

  
  . أن الرؤيا تطبيق لoنجيل بحسب يوحناالبحث الثاني لقد رأينا في   

  
  .وع وعلى إلھيته، كما في ا'نجيلوھنا نرى تركيز الرؤيا على بشرية يس  
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  ـ بشرية يسوع بحسب الرؤيا ١  
  

باس55مه  ))يس((وع  ((نھ55ا تس55مي الس55يد المس55يح عل55ى ال55دوام إ: ف55ي الرؤي55ا  ظ55اھرة كب55رى  
 ))يس5وع المس5يح  ((حي5ث يس5ميه )  ٥و ٢و ١:  ١( ع5دا العن5وان والفاتح5ة  البشرى المشھور، ما

؛ ١٠:  ١٩؛ ٦:  ١٧؛ ١٢:  ١٤؛ ١٧:  ١٢؛ ٩:  ١( وفي الكتاب كله . باRسم المسيحي المعھود
لoش55ارة الدائم55ة ب55أن س55يد الت55اريخ والمص55ير ھ55و  ))يس55وع  ((ل55ى يقتص55ر ع)  ١٦:  ٢٢؛ ٤:  ٢٠

شخصية الناصري نفسه؛ فP يتكلم عن شخصية خرافية، أو أسطورية، أو مثالية؛ بل عن يسوع 
  .بكامل بشريتھاتاريخية، 

  
التن5ين قبال5ة ووق5ف  ((: مول(د الكنيس(ة ص5ريحة، كناي5ة ع5ن مول(د يس(وع وا'شارة إل5ى   

ى الوRدة، ليفترس ولدھا عندما تلده، فولدت ولداً ذكراً، ھو المزمع أن يرع5ى المرأة المشرفة عل
فيس5وع من5ذ ).  ٥ـ  ٤:  ١٢(  ))فاخُتطف الولد إلى F وإلى عرشه . جميع ا�مم بعصا من حديد

  .مولده ھو ملك الكون وسّيد البشر
  

ال5ذي  ))اب(دي  اHنجي(ل ((تتخط5ى ح5دود ال5زمن، فيص5ير دعوته باHنجيل وا'شارة إلى   
  ). ٦:  ١٤(  ))يبشر به أھل ا�رض من كل أمة وقبيلة ولسان وشعب  ((مPك 

  
، ))الس5فر المخت5وم  ((الذي جعله يتسلم من العلي الق5دير استشھاد المسيح، إلى وا'شارة   

فبع5د النش5يد للج5الس عل5ى : سفر القضاء والقدر على الك5ون والبش5رية، ھ5ي أيض5اً معلن5ة م5راراً 
مس5تحق أن5ت أن تأخ5ذ الكت5اب وتف5ض : نشيداً جديداً، ق5الوا  ((أنشد أھل السماء )  ٥ف ( عرش ال

وجعل5تھم 'لھن5ا . وأم5ةوافتديت r بدمك أناساً من كل قبيلة ولسان، وشعب نك ُذبحت، ختومه، 
في  الك3م المسيحيھنا يوجز يوحنا ).  ١٠ـ  ٩:  ٥(  ))ملكوتاً وكھنوتاً، وسيملكون في ا�رض 

البشري، الذي آتى المس5يحيين ملك5وت F،  ))الفداء  ((، �جل  ))ذبيحة  ((نه إ :استشھاد المسيح 
  .لذلك فھو يستحق مع F حمد أھل السماء وا�رض. وكھنوت المسيح، وسلطان ا�رض

  
  فيسوع نفسه. وضوع الحمد والتسبيحھي مقيامة المسيح وا'شارة إلى   



  ـ ١٣٧ـ 
  

أن5ا  !أن5ا ا�ول واbخ5ر. R تخ5ف ((: لمجده وسناه، فيق5ول ل5ه تراءى ليوحنا، فيصعق ابن البشر ي
 ١٨ـ  ١٧:  ١(  ))الم5وت والجح5يم وبيدي مفاتيح لقد كنت ميتاً، وھا أنا ذا الحي القيوم،  !الحي

، إنم5ا ھ5و  ))الح5ي  ((ل5يس فق5ط ھ5و : الكP5م المس5يحي ف5ي قيام5ة المس5يح فاستجمع ھنا يوحن5ا ). 
ورب  ! ))ا�ول واbخ5ر  ((ل5ذلك فھ5و مث5ل F . إل5ى دھ5ر ال5دھور ))الحي القي5وم  ((مثل F  أيضاً 

فللذي يحبنا، وقد غسلنا بدمه من خطايانا وجعلنا ملكوتاً  (( !الحياة والموت، وسّيد الجحيم والنعيم
  ). ٦ـ  ٥:  ١(  ))آمين . وكھنة 'لھه وأبيه، المجد والعّزة إلى دھر الدھور

  
  .فمن خPل بشريته تتراءى إلھيته  

  
  ـ إلھية يسوع بحسب الرؤيا ٢  

  
ن كتاب الرؤيا، بعد ا'نجيل بحسب يوحن5ا، وف5وق أس5فار العھ5د الجدي5د كلھ5ا، ھ5و س5فر إ  

  .يظھر ذلك في أسفار الرؤيا الثPثة. إلھية يسوع
  

في5رّدد ).  ٨:  ١(  ))أن5ا ا�ل5ف والي5اء  ((: يعلن F تعالى عن نفسه ففي سفر الرؤيا ) ١  
  .والمعاد إالمبدوالقوRن ھما بمعنى ).  ١٧:  ١(  ))أنا ا�ول واbخر  ((: ابن البشر 

  
إل5ى دھ5ر  ))الح(ي القي(وم ھ5ا أن5ا ذا  ((: ويتخذ يس5وع لنفس5ه ص5فة F تع5الى ف5ي الكت5اب   
  ). ١٨:  ١( الدھور 

  
  : التي يتخذھا في مطالع الرسائل ھي ألقاب إلھية والقاب   

  
ف5ي وس5ط ) أي المPئك5ة الس5بعة ( ھذا ما يقوله القابض على الكواكب السبعة بيمين5ه  ((ـ   

   !فھو رب المPئكة والبشر).  ١:  ٢(  ))من الذھب ) أي الكنائس السبع ( المنائر السبع 

  
 ھن5ا يق5رن إلھيت5ه).  ٨:  ١(  ))ھذا ما يقوله ا�ول واbخر، الذي كان ميتاً وعاد حّياً  ((ـ   
   ! ))ا�ول واbخر  (( ))فلو مات كإنسان، فھو مثل F . ببشريته

  
  ، ))ما يقوله القابض على السيف الصارم ذي الحّدين  ھوذا ((ـ   



  ـ ١٣٨ـ 
  
  .فكPم يسوع نافذ في خلقه مثل كPم F).  ١٦و ١٢:  ٢(  ))فمي سيف  ((
  

 ١٨:  ٢(  ))ورجPه كالنحاس الPمع  الذي عيناه كلھيب نار،ابن I، ذا ما يقوله ھو ((ـ   
علمه المعج5ز، وقدرت5ه : وباستعارتين يدل على إلھيته .  ))ابن F  ((: ھنا يتخذ اسمه الحقيقي ). 

  .الفائقة
  

 ((إن ) :  ١:  ٣(  ))ذا ما يقوله ال5ذي يمل5ك أرواح F الس5بعة، والكواك5ب الس5بعة ھو ((ـ   
الق5دس ذي المواھ5ب الس5بع؛ وق5د يك5ون المPئك5ة المقّرب5ون  كناي5ة ع5ن ال5روح ))ارواح السبعة 

  .إF ّR ))المPئكة المقّربين السبعة  ((وR يملك  !روح F إF ّR ))يملك  ((فP . السبعة
  

 ))يملكھ5ا  ((فيس5وع )  ٢٠:  ١(  ))مPئك5ة الكن5ائس الس5بع  ((ھ5ي  ))الكواكب الس5بعة  ((و   
  .وھذا كناية بارعة عن إلھيته. كة الحضرة، و رّب المPئكة الحفظةفھو رّب مPئ. فھو رّبھا

  
ذا ما يقوله القدوس الحق، الذي بيده مفتاح داود، الذي يفتح فP يغلق أحد، وُيغل5ق ھو ((ـ   

الق5دوس  ((نه مثل F نفسه إ: اب ـصفات إلھية متواترة في الكت، ثPث ) ٧:  ٣(  ))فP يفتح أحد 
س5بحانه وتع5الى؛ ل5ه م5لء الس5لطان  ))الح5ق  ((لتنزيه والتجريد عن المخل5وق؛ إن5ه ، كناية عن ا ))

  فھل أعجز من ھذا الموجز 'لھية يسوع ؟ . ا'لھي في السماء وعلى ا�رض
  

 ((فص5فة ).  ١٤:  ٣(  ))ما يقوله آمين، الشاھد ا�مين الص5ادق، مب5دأ خل5ق F  ھوذا ((ـ   
الص5ادق  الش5اھد ا�م5ين ((في F، و  ))آمين  ((فھو . لذي ھو Fاالحق المطلق كناية عن  ))آمين 

وترجمھ5ا غيرن5ا ف5ي . أي مصدره، فھ5و الخ5الق ))مبدأ خلق I  ((إنه أيضاً . وتنزيله في وحيه ))
  .وشّتان ما بين الخالق والمخلوق. أي رأس الخليقة ))أول خلق I  ((: ا�ذان 

  
وھذا التكرار الس5باعي .  ))لم بأعمالك اعأنا  ((: ة بقوله كل مرسال من السبعثم يستفتح   

ـ كما يصفه مراراً ـ مع ذلك فھ5و  ))على عرش F  ((فيسوع الناطق ھو . دليل ا'عجاز في العلم
  .بأحوال خلقه ))عالِم الشھادة  ((



  ـ ١٣٩ـ 
  

  .يته الحقة، كناية عن إلھ ))عالم الغيب والشھادة  ((فيسوع ھو إذن مثل F تعالى 
  

  : بمواعيد إلھية السبع ثم يختم الرسائل   
  

وR ).  ٧:  ٢(  ))َمن غلب فإني أُوتيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في فردوس F  ((ـ   
F ّRيمنح لمخلوق حياة السماء والخلود إ!  

  
لمّتقدة بالنار البحيرة ا ((وھو جھنم، )  ١١:  ٢(  ))َمن غلب فP يضّره الموت الثاني  ((ـ   

  .وR يحفظ من جھنم إRّ رب السماء).  ٨:  ٢١(  ))والكبريت ـ ھذا ھو الموت الثاني 
  

وأُعطي5ه أيض5اً حص5اة بيض5اء، مكتوب5اً عليھ5ا اس5م  !ه المّن الخف5ييتَمن غلب فإني أُو ((ـ   
 ))ز الحي5اة خب5 ((كناي5ة ع5ن  ))الم(ن الخف(ي  ((ن إ).  ١٧:  ٢(  ))جديد R يعرفه أحد س5وى اbِخ5ذ 

إRّ  ))خب5ز الحي5اة  ((وR يعط5ي : أي القرب5ان المس5يحي )  ٤٨و ٣٥:  ٦يوحنا ( كما سّماه يسوع 
  .رّب الحياة

  
م5اد ھ5ي كناي5ة ع5ن ص5ك ص5لد بالع ))اس5م جدي5د  ((مرق5وم عليھ5ا  ))البيضاء  ةالحصا ((و   

المس5يحي؛ و R يطل5ع عل5ى الخال5د ھ5و اRس5م  ))اRس5م الجدي5د  ((ن إ. وانتماء صاحبھا إلى المسيح
للحي55اة والخل55ود إR رب الحي55اة  ))اRس55م الجدي55د  ((وR يعط55ي . حقيقت55ه وكرامت55ه إR أھ55ل الس55ماء

  .والخلود
  

مث5ل م5ا أُوتي5ت أن5ا م5ن عن5د أب5ي؛ وأُعطي5ه ... أُوتي5ه س5لطاناً عل5ى ا�م5م ... فالغالب  ((ـ   
كلھ5م ھ5و س5لطان إلھ5ي م5ن س5لطان فالس5لطان عل5ى البش5ر ).  ٢٨ـ  ٢٦:  ٢(  ))كوك5ب الص5بح 

  .  ))ابن F  ((يسوع 
  

وَمن يعط5ي المس5يح :  ))المن الخفي  ((كناية عن المسيح نفسه مثل  ))كوكب الصبح  ((و   
  .على ا�رض وفي السماء إRّ رب السماء وا�رض

  
ه أم5ام فمن غلب يلبس ثياباً بيضاً، وR أمحو اسمه أبداً من سفر الحي5اة؛ وأش5ھد باس5م ((ـ   

ويظھ5ر يس5وع . عPم5ة الطھ5ر والنص5ر ))الثي5اب الب5يض  ((إن ).  ٥:  ٣(  ))أبي وأم5ام مPئكت5ه 
  حيث أسماء ))سفر الحياة  ((ولّي 



  ـ ١٤٠ـ 
  

باسمه أمام F ومPئكته ھي في يوم والشھادة  !إRّ رّب الحياةالخالصين الخالدين، ومن ھو ولّيه 
  .ينالدين، فيظھر يسوع ملك يوم الد

  
وأكت5ب علي5ه  !فP يعود يخ5رج م5ن بع5دھيكل إلھي، َمن غلب فإني أجعله عموداً في  ((ـ   

إلھ(ي  ((ظاھر التعبير ثPث م5رات ).  ١٢:  ٣(  ))واسمي الجديد مدينة إلھي، واسم اسم إلھي، 
وت5ارة وإنسان معاً، فھو ينطق تارة كإل5ه، إله لكن بما أن السيد المسيح . كأنه ينفي إلھية يسوع ))

. كإنسان؛ ونطقه مثل إنسان R ينقض نطقه مثل F، بل يظھر سّر ثنائيته ف5ي شخص5يته الواح5دة
 ،F وھيكل ،F عبدوھنا تصّرفه في مدينة R ،ھو تصّرف سّيد F إنه يمنح الخلود : واسم))  Pف

  .من السماء، وR يمنح الخلود إRّ رب الخلود ))يعود يخرج من بعد 
  

َمن غلب فإني أُوتيه أن يجلس معي على عرش5ي، كم5ا غلب5ت أن5ا، وجلس5ُت م5ع أب5ي  ((ـ   
س عل5ى ل5فم5ن يج: صريح عن إلھيت5ه  يختم ُسباعية الرسائل بإعPن).  ٢١:  ٣(  ))على عرشه 
F سوى الخالق !عرش F وَمن يرفع مخلوقاً إلى عرش!   

  
  .اله ا'لھيةفسفر الرسائل السبع شاھد ناطق بألقاب المسيح وأعم  

  
  .تتواتر مشاھد إلھية يسوع)  ١١ـ  ٤ف ( وفي سفر الرؤيا اولى ) ٢  

  
س((فر  ((يظھ55ر F الج55الس عل55ى عرش55ه، وبيمين55ه )  ٥ف ( فف55ي الرؤي55ا ا'عدادي55ة لھ55ا   
 ((وتعج5ز الخPئ5ق كلھ5ا محجوب عن معرفة المخل(وق؛ اء والقدر، فھو ـھو سفر القض ))مختوم 

R ا�سد من يھوذا، فرع داود  ((، وحده يسوع، ) ٣:  ٥(  )) أن تنظر إليه أن تفتح الكتاب، و((  ،
وجع5ل يف5ّض ختوم5ه )  ٧:  ٥(  ))تق5دم وأخ5ذه م5ن يم5ين الج5الس عل5ى الع5رش  ((الحمل الذبيح، 

ومقام5ه . فھو الذي يملك سفر القضاء والقدر، وھو الذي يقضي به بين البش5ر. السبعة ختماً ختماً 
ك5ذلك . ي5دل عل5ى إلھيت5ه)  ٦:  ٥(  ))والحيوان5ات ا�ربع5ة وب5ين الش5يوخ ـ الكھن5ة بين الع5رش  ((

ھ5ي  ))له سبعة ق5رون وس5بع أع5ين ـ ھ5ي أرواح F الس5بعة المرس5لة ف5ي ا�رض كلھ5ا  ((صفته، 
  أرواح F السبعة ((فھو يملك كمال القدرة ا'لھية والمعرفة ا'لھية؛ ويملك : أيضاً دليل إلھيته 



  ـ ١٤١ـ 
  

الحيوان5ات ا�ربع5ة أم5ام الحم5ل،  ((وس5جود  !، فم5ن يملكھ5ا إRّ ربھ5ا ))في ا�رض كلھا المرسلة 
 ((ونش5يد أھ5ل الس5ماء جميع5اً . يش5ھد ب5ذلك)  ٨:  ٥(  ))اً ـوكذلك ا�ربعة والعشرون شيخاً ـ كاھن

  .ھان ذلكبر)  ٩ـ  ٨:  ٥( ليسوع مثل النشيد ا�ول للجالس على العرش  ))نشيداً جديداً 
  

نرى يسوع يفّض أختام القضاء والقدر على الكون والبشر، ختم5اً  )) ا�ختام ((حلقة وفي   
F ويس5وع. ختم5اً، فتج5ري ب55أمره أحك5ام F ّRُيج55ري أحك5ام القض5اء والق55در إ Rوإذا بأرب55اب . و

علين5ا  اسقطي: تتوارى في مغاور الجبال وصخورھا، وھم يقولون للجبال والصخور  ((ا�رض 
الحم5ل  ((فيس5وع ). ١٦ـ  ١٥:  ٦( ))وأخفينا من وجه الجالس على العرش، ومن غضب الحم5ل 

  .له سلطان F، وھيبة الجالس على العرش ))
  

إن ملك الع(الم ق(د ص(ار  ((: أصوات السماء بالبشرى ھتفت  ))ا�بواق  ((وفي ختام حلقة   
ن مل5ك الك5ون ھ5و للس5يد المس5يح إ).  ١٥:  ١١(  ))فھو يملك إلى دھ5ر ال5دھور لربنا ولمسيحه، 
   !فھل أعجز من ھذا التعبير وأوجز للدRلة على إلھية المسيح. كما ھو r تعالى

  
ف(ي : تت5واتر أيض5اً مش5اھد إلھي5ة يس5وع )  ٢٢ـ  ١٢ف ( وف(ي س(فر الرؤي(ا الثاني(ة ) ٣  

فولدت ... ة على الوRدة مشرف ((نرى المرأة المنّورة )  ٥:  ١٥ـ  ١:  ١٢( حلقة اTيات السبع 
فالس5يد المس5يح ).  ٥ـ  ٤:  ١٢(  ))بعصا م5ن حدي5د ھو المزمع أن يرعى جميع امم ولداً ذكراً 

  .ھو سلطان ا�مم، وھذا سلطان إلھي �نه شامل وأبدي
  

، ) ٩ـ  ٧:  ١٢( وبعد صراع المPئكة في السماء، وھبوط إبليس ومPئكته إلى ا�رض   
والسلطة اbن صارت الغلبة والقدرة والملكوت 'لھنا، : يماً في السماء يقول سمعُت صوتاً عظ ((

  .فالسماء نفسھا تشھد أن سلطان الكون ھو للمسيح).  ١٠:  ١٢(  ))لمسيحه 
  

وسيس55جد ل55ه جمي55ع أھ55ل  ((يبس55ط س55لطانه عل55ى المس55كونة، )  ١٣ف ( ووح55ش البح55ر   
). ٨:  ١٣( ))في سفر الحياة للحم(ل ال(ذبيح  ا�رض، كّل َمن لم ُيكتب اسمه، منذ تكوين الكون،

  فالخالصون من الدنيا، والناجون 



  ـ ١٤٢ـ 
  

فھ5و المب5دأ والمع5اد لھ5م، :  ))ف5ي س5فر الحي5اة للحم5ل  ((من اRضطھاد إنما ھم وحدھم المكتوبون 
  .مثل F تعالى

  
دوا من افتُ وقد يتبعون الحمل حيثما يذھب، فھم  ((ھذا على ا�رض، وفي السماء كذلك،   

فجميع أھل السماء أتباع للسيد المسيح، وھم على ).  ٤:  ١٤(  ))باكورة b وللحمل بين الناس، 
  .ھكذا تظھر إلھيته في السماء.  ))باكورة r وللحمل  ((سواء 

  
ليبشر به أھل ا�رض اHنجيل ابدي في وسط السماء، ومعه ورأيت مPكاً آخر يطير  ((  

فالمPئكة أنفسھم يبشرون أھل ا�رض أجمعين ).  ٦:  ١٤(  ))ولسان وشعب  من كل أمة وقبيلة
  .فالدين عند I المسيحية: فدين السماء وا�رض ھو دين ا'نجيل والمسيح . با'نجيل ا�بدي

  
 إكلي5لجالس شبُه ابن البشر، عل5ى رأس5ه ثم رأيُت، فإذا سحابة بيضاء، وعلى السحابة  ((  

أم5ا الھ5الكون . يحصد به الخالصين من أھل ا�رض)  ١٤:  ١٤(  ))حاد من ذھب، وبيده منجل 
فھو رب الع(المين، . وR يحصد حصيده إRّ المالك).  ٢٠ـ  ١٧:  ١٤( فيحصدھم مPك المسيح 

  .وملك يوم الدين
  

تظھ5ر المس5يحية، وتس5يطر عل5ى ،  ))بابل العظيمة  ((ودينونة ،  ))الجامات  ((وبعد حلقة   
 ١٩( ))الحمد r  !آمين: يقولون  ((فأھل السماء :  ))بعرس الحمل  ((يوحنا يمثل ذلك و. المسكونة

ع55رس �ن ) تع55الى ( وْلُنِش55ْد بحم55ده  !نب55تھجْ فلنف55رْح و ((: ؛ وجم55اھير أھ55ل ا�رض تص55يح )٤: 
ط55وبى : اكت55ب  ((: ومP55ك ال55وحي ي55أمر النب55ي الرائ55ي ).  ٧ـ  ٦:  ١٩(  ! ))الحم55ل ق55د حض55ر 

فالوحي الحق ).  ٩:  ١٩(  ))ھذه ھي أقوال F الحقيقية : وقال لي  !إلى عرس الحملللمدعوين 
  .  ))عرس الحمل  ((سعادة السماء ھي أن 
  

وجيش5ه )  ١٣:  ١٩(  ))كلم5ة F  ((وصراع الحق والباطل في البشرية ھو صراع ب5ين   
النب5ي  ((السياس5ي، وم5ع  وب5ين التن5ين ـ إبل5يس م5ع ال5وحش، الس5لطان)  ١٤:  ١٩( م5ن المPئك5ة 

 ((: الكوني والتاريخي ھ(و للمس(يح والنصر في ھذا الصراع . افي الملحدـالسلطان الثق ))الكذاب 
  فقبض على الوحش وعلى النبي



  ـ ١٤٣ـ 
  

  ). ٢٠:  ١٩(  ))وُطرحا كPھما معاً وھما حّيان في بحيرة النار المتقدة بالكبريت ... الكذاب 
  

من أجل شھادة ورأيت أيضاً نفوس الذين قُتلوا  ((: ا�رض أوRً  ونصر المسيح ھو على  
(  ))ھذه ھي القيامة ا�ولى ... فحيوا وملكوا مع المسيح ألف سنة ... ومن أجل كPم F يسوع، 

عل5ى  ))م5ن أج5ل ش5ھادة يس5وع وم5ن أج5ل كP5م F  ((فش5ھداء ا'يم5ان يس5قطون ).  ٥ـ  ٤:  ٢٠
  .فالدين كله r وللمسيح على السواء. ون مع المسيحوھم يحيون ويملكالسواء؛ 

  
المقّربين يقول للنبي مPكاً من السبعة  فإن: والسماء، ھي مدينة الحمل وعروس الحمل   
وذھ5ب ب5ي ف5ي ال5روح إل5ى جب5ل عظ5يم ش5اھق، . الع(روس، قرين(ة الحم(لھلّم فأُريك  ((: الرائي 
(  ))نازل5ة م5ن الس5ماء م5ن عن5د F ولھ5ا مج5د F ) الجديدة ( أورشليم المدينة المقدسة، وأراني 

أس(ماء رس(ل ولسور المدينة اثنا عشر أساساً، وعليھ5ا اثن5ا عش5ر اس5ماً، ھ5ي  ((؛ ) ١١ـ  ٩:  ٢١
ھم5ا ف(إن I، اHل(ه الق(دير، والحم(ل ول5م أَر فيھ5ا ھ5يكPً  ((؛ ) ١٤:  ٢١(  ))الحمل اBثني عشر 

س وR إل55ى القم55ر لك55ي يض55يئا فيھ55ا، �ن مج55د F ينيرھ55ا، وR حاج55ة للمدين55ة إل55ى الش55م. ھيكلھ55ا
 ))إBّ الذين ُكتُبوا في سفر الحياة للحم(ل  ((وR يدخلھا ).  ٢٣ـ  ٢٢:  ٢١(  ))ومصباحھا الحمل 

  ). ٣:  ٢٢(  ))فيعبده عباده عرش I والحمل، وسيكون فيھا  ((. 
  

عن قريب، وجزائ5ي مع5ي �ج5ازي ك5ل  ھا أنا ذا آتٍ  ((: يسوع الرؤيا كلھا بقوله ويختم   
  .فيسوع ھو ملك يوم الدين).  ١٢:  ٢٢(  ))أعماله واحد على حسب 

  
).  ١٣:  ٢٢(  )) !أن(ا المب(دأ والمع(اد !أن(ا اول واTِخ(ر !أنا ال(ف والي(اء ((: ثم يقول   

  .ل F نفسهإنه ا�زلي القديم، وا�بدي الحي القيوم مث: فيختم يسوع باتخاذ صفات F عينھا 
  

  .تلك ھي إلھية المسيح بحسب الرؤيا  
  

  .الكتاب نبؤاتكما ھي قراءة مسيحية ل !فالرؤيا كPم مسيحي في الوحي ا'نجيلي  
  

  .فتظھر المسيحية فيھا تتميم الكتاب وا'نجيل  
  

*  



  ـ ١٤٤ـ 
  

  ٨بحث 
  
  

  الرؤيا ھي فلسفة التاريخ 
  

  .لتاريخ البشرية فلسفة مسيحيةالرؤيا   
  

المب(ادئ في التاريخ، R يتناول تفصيل العھود كما وھ5م بعض5ھم؛ ب5ل ك3م مسيحي ي فھ  
  .المسيطرة على مصير المسيحية في مصير البشريةالعامة 

  
لصراع المسيحية مع الوثنية الروماني5ة؛ فھ5ي ب5ذلك رم5ز خال5د  نبؤةوإذا رأينا أن الرؤيا   

  .لصراع المسيحية مع الوثنية البشرية
  

  .في ھذا التاريخك3م وصوفية فلسفة وفھي   
  

ورؤي((ا مس((يحية ف55ي س55فر الرس55ائل؛ ش((ھادة للحاض((ر، : ن الرؤي55ا ف55ي أس55فارھا الثPث55ة إ  
 نب(ؤةوالذي ق5ام عل5ى الص5راع ب5ين المس5يحية واليھودي5ة، بحس5ب س5فر الرؤي5ا ا�ول5ى؛ للماضي 

  .في سفر الرؤيا الثانيةمسيحية للمستقبل 
  

نق5اض ملك5وت أنھ5ا تأس5يس ملك5وت F عل5ى إ: لعالم سّر المسيحية في افالرؤيا تكشف   
إبليس، في صراع كوني وتاريخي، بدأ بين المسيح وإبليس، ويكتمل عبر ا�جيال بين المس5يحية 

 ((أي الس5لطان السياس5ي الملح5د، و  ))وح5ش البح5ر  ((، وزبانيت5ه والوثنية البشرية الممثل5ة ب5التنين
  .الثقافة الملحدة أي ))النبي الكذاب  ((،  ))وحش البر 

  
عھ5د التأس5يس : ، ع(ن ث3ث(ة عھ(ود للمس(يحية نبؤةكوتكشف أيضاً في خطوطھا العامة   

في اRستشھاد مع الدولة الرومانية حتى ھدايتھا؛ ثم عھد حكم المس5يح ا�لف5ي ف5ي كنيس5ته، ل5زمن 
حية ؛ ث55م عھ55د النھاي55ة ف55ي الص55راع ا�خي55ر وا�كب55ر، ب55ين المس55ي) ٦ـ  ٤:  ٢٠( غي55ر مح55دود 

  ). ١٠ـ  ٧:  ٢٠(  ))بجوج وماجوج  ((والوثنية البشرية، الممثلة 
  

  في نبؤةالفي عھد نيرون؛ إلى التاريخ، وفلسفة الرؤيا أنھا ترتفع في   



  ـ ١٤٥ـ 
  

النابع من الت5اريخ والنب5وة، وال5ذي يش5ير الرمز عھد دوميتيانس حتى نھاية الدولة الرومانية؛ إلى 
  .إلى المصير

  
  :فيھا القوانين العامة نوجز فلسفة التاريخ في ھذه ونحن اbن   

  
ھو الذي يسّير الت5اريخ، R أرب5اب ا�رض م5ن البش5ر ول5و ك5انوا قياص5رة I تعالى ـ  ١  

  .فالناس في التفكير، والمولى في التدبير. رومة، سيدة المسكونة
  

م5ن  ((أخ5ذ ھ5و ال5ذي يش5رف عل5ى تس5يير الت5اريخ، بالس5لطان ال5ذي والسيد المس(يح ـ  ٢  
حي5ث قض5اء F عل5ى ش5عبه  ))الس(فر المخت(وم  ((فھو الذي يفض أختام .  ))الجالس على العرش 

وأھ5ل الس5ماء .  ))المفت(وح  رالس(ف ((الكافر بمسيحه؛ وھو الذي ينّفذ قضاء F على ا�مميين في 
ب5دمك أناس5اً م5ن ختومه، �نك ُذبحت، وافتديت F لك الحق أن تأخذ الكتاب وتفض  ((: يشھدون 

:  ٥ ( ))وس5يملكون عل5ى ا�رض ا ملوكاً وكھن5ة؛ ـكل قبيلة ولسان، وشعب وأمة؛ وجعلتھم 'لھن
  ). ١٠ـ  ٩
  

فھو الذي يسوس5ھا، . وحي عامل وسط كنيستهـ والسيد المسيح حي خالد في السماء،  ٣  
ع5ن الكن5ائس كناي5ة ،  ))وس5ط المن5ائر الس5بع  ((وھو الذي يحميھا، وھو ال5ذي ينص5رھا، إن5ه ق5ائم 

، رم5ز ))س5بعة كواك5ب ھ5ي مPئك5ة الكن5ائس الس5بع  ((السبع، ورمز للكنائس كلھ5ا؛ وبي5ده اليمن5ى 
  ). ٢٠ـ  ٩:  ١( الكنيسة الجامعة 

  
وھ5ذا الص5راع عل5ى ا�رض ھ5و . الصراع مع الوثني(ة البش(ريةـ R بّد للمسيحية من  ٤  

وُط5رح  ((: Pئكت5ه، وب5ين إبل5يس وزبانيت5ه تتمة للصراع الذي جرى في الس5ماء ب5ين ميخائي5ل وم
لق5د . ، ُمض5ل المس5كونة بأس5رھا ))الشيطان  ((و  ))إبليس  ((التنين العظيم، الحية القديمة، المسمى 

, والويل لcرض والبحر فإن إبليس قد نزل إليكم5ا... ُطرح إلى ا�رض، وُطرحت مPئكته معه 
  ). ١٢و ٩:  ١٢(  ))وغضبه عظيم؛ وھو يعلم أن أيامه معدودة 

  
في ھذا الصراع، مع الوثنية الباغية الطاغية، على اBستشھاد، ـ وR بّد للمسيحية من  ٥  
  ھو انتصر باRستشھاد، فھي R : ھا ا'لھي مثال معلم



  ـ ١٤٦ـ 
  

ف55ي ؛ وھ55ي ) ٣٠:  ١٩يوحن55ا (  ))لق((د ت((ّم  ((: ھ55و ف55ي استش55ھاده يعل55ن . تنتص55ر إRّ باRستش55ھاد
وفي ختام الصراع ا�بدي مع ).  ١٧:  ١٦(  ))لقد تّم  ((: علن نصرھا بكلمته نفسھا استشھادھا ت

  ). ٦:  ٢١(  ))لقد تّم  ((: يعلن F نفسه  ))ا'نجيل ا�بدي  ((
  

ف3 بّد للمسيحية من النصر، ـ لكن مھما بلغ الجھاد أشّده، ومھما بلغ اRستشھاد مداه،  ٦  
 ((: بعد الصراع بين المسيحية واليھودي5ة، مPئك5ة الس5ماء يھتف5ون . �ن المصير بيد F ومسيحه

وبع5د الص5راع ب5ين المس5يحية والوثني5ة ).  ١٥:  ١١(  ))إن ملك العالم ق5د ص5ار لربن5ا ولمس5يحه 
اbن ص55ارت الغلب55ة والق55درة والملك55وت 'لھن55ا،  ((: مPئك55ة الس55ماء يھتف55ون أيض55اً الروماني55ة، 

فمھما طال الزمن عشرات ومئات، بل آRف السنين، فP ب5ّد ).  ١٠:  ١٢(  ))والسلطان لمسيحه 
عل5ى الوثني5ة الروماني5ة؛ وج5اء الت5اريخ لق5د تنب5أ يوحن5ا بانتص5ار المس5يحية . للمسيحية من النصر

المظّفرة رمز  نبؤةوتلك ال. الضخمة، التي R مثيل لھا في تواريخ ا�مم وا�ديان نبؤةفحقق تلك ال
  .يحية في العالملمصير المس

  
لhم(ل بالنص(ر دائم5ة ـ فالرؤيا، بفلسفتھا التاريخية، وصوفيتھا المسيحية، دعوة نبوي5ة  ٧  

R يط5الھم ش5ر فعباد F والمسيح ھم مختومون عل5ى جب5اھھم، . والفرح، في الجھاد واBستشھاد
صر والخلود، �ن أناشيد النينشدون في السماء فالذين منھم بلغوا غايتھم ).  ٣:  ٧( وR ضرر 

 ٦( الس5ماء استشھادھم تكميل Rستشھاد المسيح، ودمھم ضحية أبدية مع دم المسيح، على ھيك5ل 
نش5يداً جدي5داً R يس5تطيع أح5د  ((والذين على ا�رض ينش5دون م5ع الحم5ل والع5ذارى ).  ١٠ـ  ٩: 

الن(ار ومعھ(م على بحر م(ن زج(اج مخ(تلط ب ((وھم واقفون ؛ ) ٥ـ  ١:  ١٤(  ))سواھم أن يعرفه 
 I ستعارة سر سيرتھم، يمشون ف5ي ا�رض بإيم5انھم ك5أنھم عل5ى ).  ٢:  ١٥(  ))كنانيرRفھذه ا

بكن5انير  ((لكنھم في الجھاد واRستشھاد ينشدون مع الحم5ل ا'لھ5ي  !من زجاج مختلط بالناربحر 
 F(( !  فيا لروعتھا: تلك ھي السيرة المسيحية في البشرية!  
  

ي5ردد يوحن5ا ف5ي . وعھ5د ال5روح مع5اً عھ(د المس(يح د المسيحي في البشرية ھ5و ـ فالعھ ٨  
  ن له أذن فْليسمْع ما يقول الروحمَ  ((: ختام كل رسالة 



  ـ ١٤٧ـ 
  

  ). ١٧:  ٢٢(  ))ھلم : يقوRن العروس والروح  ((. وفي خاتمة الكتاب.  ))للكنائس 
  

وح5ش  ((رمز التن5ين، وس5اعَديه  الُمورى والمتوارى فيعھد المسيح الدجال وھو أيضاً   
. الثقاف55ة البش55رية الملح55دة ))النب55ي الك55ذاب  ((،  ))وح55ش الب55ر  ((، الس55لطان ال55دولي، و  ))البح55ر 

  .وسينتصر السيد المسيح عليھم، كما انتصر على الدولة الرومانية ووثنيتھا
  

، الت55ي  ))ش5مس الم5رأة الملتحف55ة بال ((،  ))ع55روس المس5يح  ((عھ((د الكنيس(ة، وھ5و أخي5راً   
جناحي العقاب العظ5يم  ((يحاول التنين الجھنمي، بواسطة زبانيته، أن يفترسھا، فتحلّق فوقه على 

  .، حتى يوم الدين ))
  

 ((يح، ـّول كنيس55ة المس55ـدين، لتتح55ـي55أتي بع55ده ي55وم ال55عھ((د البش((رية اخي((ر و ك55ذلك ـوھ55  
  .، من أرضية إلى سماوية ))أورشليم الجديدة 

  
  .في سفر الرؤياسفة التاريخ، فلتلك ھي   

  
  .في العالم، وصوفية المسيحية في البشريةسّر المسيح وذلك ھو   

  
وفي كتاب الرؤيا، الكشف عن سّر سّر المسيح؛ ففي ا'نجيل بحسب يوحنا، الكشف عن   

  .كنيسة المسيح
  

  .إنجيل مسيح القيامةفالرؤيا ھي   
  

*  *  *  
  

  ٩بحث 
  

  المسيح في الرؤيا
  

ول5د الم5رأة  ((؛ ) ١٦:  ٢٢(  ))فرع داود وذريته  ((إنه . في اسم المسيح نفسه نبحث ھنا  
  فما ھي مصادره ؟).  ١٤:  ٣(  ))مبدأ خلق F  ((؛ ) ٥:  ١٢(  ))المنّورة 



  ـ ١٤٨ـ 
  

  .ھذه ھي مصادر اRسم الكريم في الكتاب وا'نجيل  
  

  مصادر اBسم الكريم في الكتاب) ١  
  

فھو ينطلق من . التي فيھا الوعد الكريم بهلمسيح با�وصاف الكتابية السيد ايوحنا يصف   
ويذكر يوحنا أن يسوع في أول ).  ١:  ٦١( يجدھا عنده  ))المسيح  ((وصفته ).  ٣:  ٥٥( أشعيا 

ل(ذلك مس(حني I روح F ال5رب عل5ّي،  ((: خطاب له ف5ي ج5امع الناص5رة استش5ھد بق5ول أش5عيا 
 ١١(  ))F ومسيحه  ((: ، في ھذا التعبير  ))مسيح F  ((عند يوحنا ھو  ). ١:  ٦١(  ))وأرسلني 

  ). ١٠:  ١٢؛ ١٥: 
  

  .ويرصع يوحنا صورة أشعيا له، بآيات من المزامير  
  

  .لكن ا'نجيل يبقى المصدر ا�ول له في العقيدة  
  

  بحسب ا'نجيل  ))وحي يسوع المسيح  (() ٢  
  

بالنس5بة إل5ى الفاع5ل، وبالنس5بة : اليونانية على ن5وعين  وا'ضافة. ھذا ھو عنوان الكتاب  
  .إلى المفعول، الموضوع

  
  .جميعاً صاحب الرؤيا، وھو موضوعھا فيسوع المسيح ھو   

  
في5أتي بق5راءة . ھ5ذه ھ5ي ميزت5ه. يص5فه بأس5لوب الكت5اب، R بأس5لوب ا'نجي5للكن يوحنا   
فھ55و . المش55ھود عين55ه: ن55ه عن55د يوحن55ا إالموع55ود؛  ))المس55يح  ((العھ55د الق55ديم ف55ي  نب55ؤاتمس55يحية ل

مؤسس ملكوت F؛ وھو مع F أبيه سيد الملكوت؛ ويقترن اسمه باس5م أبي5ه ف5ي تس5ابيح وأناش5يد 
  . ))الروح  ((السماء وا�رض؛ معطي الحياة؛ وواھب 

  

*  
  

  ١ I ـ المسيح ھو مؤسس ملكوت  
  

  . ))دي ا'نجيل ا�ب ((و  ))مسيح القيامة  ((مسيح الرؤيا ھو   
  

والرؤيا، بناء على مسيح التاريخ في ا'نجيل، ترى مسيح الخلود يؤسس ملكوت F ف5ي   
F الدنيا، بواسطة كنيسته التي يرعاھا من عرش.  

  
  .العھد القديم، في قراءة مسيحية لھا نبؤاتويصف ھذا الملكوت بأسلوب   



  ـ ١٤٩ـ 
  

في بPطه الس5ماوي، تح5ّف ب5ه حاش5ية في المساء، حيث F تعالى صورة الملكوت يرى   
)  ٦ف ( ، بتع5ابير أش5عيا )كل5ه  ٤ف ( م5ن المPئك5ة المق5ّربين وم5ن الكھن5ة ـ الش5يوخ المق5ّدمين 

  ). ٣ـ  ١ف ( وحزقيال 
  

فتتط5ور . تأتي الصورة بتع5ابير حس5ّية، ونع5رف م5ن أس5لوب الرؤي5ا أنھ5ا رم5وز روحي5ة  
  .لمؤتلفةصورة الملكوت في الرؤيا عّما في ا�ناجيل ا

  
مرحلة ھذه الدنيا، ومرحلة اbخ5رة، ف5ي ھ5ذه : مرحلتين فملكوت F، في الرؤيا، يجتاز   
  .تكريسوفي اbخرة تأسيس، الدنيا 

  
  ١ ( I وت))بع55د انتص55ار المس55يحية عل55ى اليھودي55ة، ف55ي خت55ام س55فر تأس((يس ملك ًRي55تّم أو

:  ١١(  ))فھ5و يمل5ك إل5ى دھ5ر ال5دھور  إن ملك العالم قد صار لربنا ولمسيحه، ((: الرؤيا ا�ولى 
ر الرؤيا الثانية، كأنه ؛ ويتم ثانياً بعد انتصار المسيحية على الوثنية الرومانية، في مطلع سف) ١٥

).  ١٠:  ١٢(  ))اbن صارت الغلبة والقدرة والملكوت 'لھنا، والسلطان لمسيحه  ((: أمر مقضي
فحيوا وملكوا مع المسيح أل5ف س5نة  ((: على ا�رض حينئٍذ يظھر ملك المسيح ا�لفي مع كنيسته 

  .أي زمناً غير محدود)  ٤:  ٢٠(  ))
  

  ٢ ( I ن5ه عل5ى تكريس ملكوتPخرة، يأتي في ختام الرؤيا ا�ولى أيضاً، بعد إعbفي ا
أيھا الرب ا'له القدير، الك5ائن وال5ذي ك5ان، نش5كرك �ن5ك ق5د  ((: فأھل السماء ينشدون . ا�رض
: كذلك في ختام الرؤيا الثانية، ينشد أھل السماء ).  ١٧:  ١١(  ))رتك العظيمة وملكت أخذت قد

فْلنف55رْح ونب55تھْج وْلنش55د بحم55ده �ن ع55رس الحم55ل ق55د  !الحم55د r، ف55إن F إلھن55ا الق55دير ق55د مل55ك ((
أورشليم الجدي5دة، النازل5ة  ((وعروسه ھي ).  ٧ـ  ٦:  ١٩(  )) !حضر، وعروسه قد ھيأت نفسھا

رأي55ت س55ماء  ((حينئ55ٍذ ).  ٢:  ٢١(  ))م55ن الس55ماء م55ن عن55د F، مھي55أة كع55روس مزّين55ة لعريس55ھا 
  ).١:  ٢١( ))جديدة وأرضاً جديدة، �ن السماء ا�ولى وا�رض ا�ولى قد زالتا 

  
  F لذلك أناشيد أھل السماء ُترفع إليه، مع . فالسيد المسيح ھو، باسم أبيه، مؤسس ملكوت

  .أبيه
  

  في المسيحية ))أورشليم الجديدة  ((ملكوت I و ) ٣  
  

  أورشليم ((من ميزات سفر الرؤيا أنه يرادف بين ملكوت F وبين   



  ـ ١٥٠ـ 
  

 ))أورش5ليم الجدي5دة  ((ك5ذلك اليھودية رمز ملكوت F في ش5عبه؛ فكما كانت أورشليم .  ))الجديدة 
  .الحق ))إسرائيل F  ((المسيحية ھي رمز ملكوت F في شعبه الجديد، 

  
 ((ي ـالمتض55ّمنة ف55)  ٢٥ـ  ٩:  ٢١ (ض55ية ا�ر ))أورش55ليم الجدي55دة  ((و ـوت F ھ55ـملك55  

  ). ٥:  ٢٢ـ  ١:  ٢١( السماوية  ))أورشليم الجديدة 
  

مرّصعة بتعابير م5ن حزقي5ال )  ٦٠؛ ١١:  ٥٤( جذور ھذه الرؤية تّتصل بأشعيا الثاني   
  .، حيث يقوم الجزء مقام الكل ))صھيون  ((و  ))أورشليم  ((ه بين ويوحنا يرادف مثل. وزكريا

  
، الت5ي تص5بح رم5زه  ))أورش5ليم  ((فعند يوحنا، مثل أشعيا، كان ملكوت F يقتصر عل5ى   

  .في أرض F وسمائه
  

ـ  ٩:  ٧( حي5ث ش5عب F يعّي5د لحم5ل F المدين(ة المقدس(ة، إن أورشليم ـ الكنيس5ة ھ5ي   
؛ )١ : ١٤(ه المائ5ة وأربع5ة وأربع5ين ألف5اً حيث يمل5ك الحم5ل م5ع أتباع5العظيمة  صھيون؛ ) ١٠

؛ والت5ي يحاربھ5ا ) ٣ـ  ١:  ١١( الت5ي يدوس5ھا ويقّس5مھا الع5دو ا�ول الروم5اني المدينة الحبيبة 
م55ن المدين55ة العظيم55ة الت55ي ي55دوس الفئ((ة الناجي((ة ؛ ) ٩:  ٢٠( الع55دو ا�خي55ر، ج55وج وم55اجوج 

لخارجية اثنين وأربعين شھراً، بينما يتنبأ فيھا شاھد المسيح ألفاً ومئت5ين وس5تين ا�مميون دارھا ا
  ). ٣ـ  ١:  ١١( يوماً 

  
 ((إنھ5ا . ن أورشليم ـ الكنيس5ة يص5فھا يوحن5ا كم5ا وص5فھا أش5عياإاً، ـوروحيّ . جغرافّياً ھذا   

 ٢١(  )) المقدسة المدينة ((؛ )٩:  ٦٣؛ ١٤:  ٤٨؛ ٨:  ٤١أشعيا =  ٩:  ٢٠( ))المدينة الحبيبة 
؛ ١٨:  ٤٩أشعيا =  ١٧:  ٢٢؛ ٩و ٢:  ٢١(  ))عروس الحمل  ((؛ ) ١:  ٥٢أشعيا =  ١٠و ٢: 

 ((؛ ) ١٠:  ٦١أش555555عيا =  ٢:  ٢١؛ ٧:  ١٩(  ))المھي((((((أة لعريس((((((ھا  ((؛ ) ٥:  ٦٢؛ ١٠:  ٦١
 ١٩(  )) عروس I ((؛ كأنھا ) ١٠:  ٦١؛ ١٨:  ٤٩أشعيا =  ٧:  ١٩( زينًةً◌ جميلة  ))المزينة 

 ٥٤؛ ١٧:  ٤٩أشعيا =  ١٧و ١:  ١٢( أم البنين الكثيرين ؛ ) ٦:  ٥٤؛ ١٥:  ٤٩أشعيا =  ٧: 
  ).٢:  ٦٢أشعيا =  ١٢:  ٣(فاسمھا نفسه مقدس ؛ ) ٧:  ٦٦؛ ٤:  ٦٠؛ ٣: 
  

  .فالكنيسة، أورشليم الجديدة، تمثل ملكوت F والمسيح  



  ـ ١٥١ـ 
  

  شعب I والمسيح ملكي وكھنوتي) ٤  
  

فللذي يحبن5ا، وق5د غس5لنا بدم5ه م5ن خطايان5ا، وجعلن5ا  ((: الرؤيا منذ الفاتحة ھذا ما تعلنه   
وبع5د اس5تPم ).  ٦ـ  ٥:  ١(  ))'لھه وأبيه، المجد والعزة إلى دھر الدھور، آم5ين  ملكوتاً وكھنة

ن5ك مس5تحق أن إ (( :، ق5ائلين  ))نشيداً جدي5داً  ((ينشد أھل السماء للسيد المسيح  ))السفر المختوم  ((
تأخذ الكتاب، وتفض ختومه، �نك ُذبحت، وافتديت r بدمك أُناساً من ك5ل قبيل5ة ولس5ان، وش5عب 

  ).١٠ـ  ٩:  ٥( ))وسيملكون في ا�رض ملكوتاً وكھنًة، وأمة؛ وجعلتھم 'لھنا 
  

ق5م،  ((: ف5ي عزل5ة ع5ن الع5الم حال(ة عب(ادة دائم(ة، ويصف يوحنا شعب F والمسيح في   
دم والم55ذبح يق55دمون علي55ه ).  ١:  ١١(  ))ھيك55ل F، والم55ذبح، والس55اجدين ف55ي الھيك55ل  وق55سْ 

  ). ١:  ١١؛ ٩:  ٦( على ا�رض وفي السماء الشھداء، 
  

حيث الحمل وأتباعه يس5رحون وينش5دون نش5يداً جدي5داً ل5م حالة عيد دائم، كما يصفه في   
  ). ٣:  ١٤( يستطع أحد أن يتعلمه سواھم 

  
؛ ) ٤ـ  ٣:  ٢٢( ويكھنون )  ٥:  ٢٢(  ))يملكون  ((اء، كما على ا�رض، ھم ففي السم  

  ). ١:  ٢٢( ماء الحياة مجاناً وُيسقون )  ٢٣:  ٢١( بنور F والحمل يستنيرون 
  

  في المسيح ))الخليقة الجديدة  (() ٥  
  

ف555ي المس555يح،  ))الخليق555ة الجدي555دة  ((ھم555ا  ))أورش555ليم الجدي555دة  ((ن ملك555وت F و إأخي555راً   
ورأي5ت س5ماء  ((: ليص5فھا )  ١٧:  ٦٥( ويوحنا يقت5بس تعبي5ر أش5عيا نفس5ه . وبالمسيح، وللمسيح

  ). ١:  ٢١(  ))جديدة وأرضاً جديدة 
  

 ((: دف بين جنة عدن والفردوس الموع5وديرا)  ٣:  ٥١( مثل أشعيا )  ٧:  ٢( ويوحنا   
  . ))في فردوس F َمن غلب فإني أُوتيه أن يأكل من شجرة الحياة التي 

  
  في المسيح ھي صورة الخليقة قبل خطيئة  ))الخليقة الجديدة  ((  



  ـ ١٥٢ـ 
  

 ( ))اة ص5افياً ك5البلور ـاء الحي5ـنھ5ر م5 ((نج5د أيض5اً  ))أورش5ليم الجدي5دة  ((ففي . ا'نسان، في عدن
  ). ٢:  ٢٢؛ ٧:  ٢(  ))شجرة الحياة  ((؛ و ) ١:  ٢٢
  

لتنين، بشخص العذراء والكنيسة، ھو ردj على الس5قطة ا�ول5ى المسيحية على اوانتصار   
  ). ٣التكوين =  ١٠:  ٢٠؛ ١٠ـ  ٧:  ١٢( في عدن 

  
والتحرير من كل رواسب الخطيئة اbدمية، العذاب والشقاء والبكاء والم5وت، ھ5و أيض5اً   

  ). ١٩ـ  ١٦ : ٣التكوين =  ٤:  ٢١( على الخليقة ا�ولى الساقطة  ))الخليقة الجديدة  ((رّد 
  

 ((ل ف5ي الس5ماء، م5ن ـدأ عل5ى ا�رض، وتكتم5ـف5ي المس5يح، الت5ي تب5 ))الجديدة فالخليقة  ((  
 ((دء إل55ى ـود عل55ى ب55ـماوية ھ55ي ع55ـالس55 ))أورش55ليم الجدي55دة  ((ا�رض55ية إل55ى  ))أورش55ليم الجدي55دة 

 F ٧:  ٢(  ))فردوس .(  
  

= إس5رائيل F الجدي5د = ك5وت F مل: المعادل(ة الخماس(ية يوحن5ا م5ن أش5عيا فقد اقت5بس   
وذل5ك عل5ى ض5وء ا'نجي5ل، . الخليق5ة الجدي5دة= شعب F الكھنوتي والملك5ي = أورشليم الجديدة 

  .وحياة الكنيسة ا�ولى المثالية
  

  .فالسيد المسيح ھو مؤسس ملكوت F الموعود  
  

*  
  

  مسيح ھو، باسم أبيه، سيد الملكوتـ السيد ال ٢  
  

   I ملكوت المسيحصير في الرؤيا يملكوت.  
  

  .ويسوع المسيح ھو، باسم أبيه، سيد الملكوت على ا�رض وفي السماء  
  

  ))المسيح  ((استخدام الرؤيا Bسم ) ١  
  

؛ وف5ي فاتح5ة ) ٢و ١:  ١( ف5ي العن5وان م5رتين : ات أرب5ع م5ر ))يس5وع المس5يح  ((تقول   
  ). ٢١:  ٢٢( وفي الخاتمة مرة )  ٥:  ١( الرسالة مرة 

  
ا'يمان،  ))مسيح  ((التاريخ أكثر من  ))يسوع  ((وفي متن الكتاب، تركز الرؤيا على اسم   

  .للدRلة على أن يسوع الناصري نفسه ھو سيد التاريخ والكنيسة، R شخصية أخرى أسطورية
  

  ))المسيح  ((لذلك، ما عدا المرات ا�ربع المذكورة، فالرؤيا R تذكر اسم   



  ـ ١٥٣ـ 
  

  ). ١٠:  ١٢؛ ١٥:  ١١(  ))F ومسيحه  ((: لمطلق، بل على ا'ضافة �بيه على ا
  

لت55دل عل55ى أن المس55يحية ھ55ي تتم55يم الكت55اب  نب55ؤاتتس55تخدم ف55ي ذل55ك أس55لوب الفالرؤي55ا   
  .والنبوة

  
 ((و ف5ي الحقيق5ة ـن ھذا العود على بدء، في لغة يوحنا، مقصود، ليدل على أن يس5وع ھ5إ  

 I بحس55ب  ))ف5رع داود  ((لمس5يح ـ المل55ك بحس5ب ا�نبي5اء؛ ومل55ك إس5رائيل، ا�عظ5م، ا ))مس(يح
  .التوراة

  
روح الرّب علّي، فقد مسحني F  ((: أشعيا  نبؤةبحسب  ))المسيح  ((فالرؤيا تستخدم اسم   
  ). ١:  ٦١(  ))وأرسلني 

  
  يرد بالنسبة إلى ملكوت I  ))المسيح  ((تعبير ) ٢  

  
فعن55د .  ))ملك((وت I  ((عل55ى دوره ف55ي  ))المس((يح  ((قتص55ر اس55م إن كت55اب الرؤي55ا يك55اد ي  

المس5يح  ((بدون  ))وت F ـملك ((م ـا R يفھـ؛ كم ))ملكوت F  ((بدون  ))المسيح  ((م ـا R يفھـيوحن
((.  
  

. مْلك F ھو ملكه؛ وملكوت F ھو ملكوته: فالسيد المسيح يملك في ملكوت F مع أبيه   
  .يل آخر على إلھية المسيحوھذا دل

  
اbن ص5ارت  ((؛ ) ١٥:  ١١(  ))إن ملك العالم قد صار لربنا ولمس5يحه  ((: ترّدد الرؤيا   

وفي حك5م المس5يح ا�لف5ي، ).  ١٠:  ١٢(  ))والسلطان لمسيحه الغلبة والقدرة والملكوت 'لھنا، 
وملك(وا م(ع المس(يح حي5وا  ((ق5د  ))الذين قُتلوا من أجل شھادة يسوع، ومن أج5ل كP5م F  ((نرى 

للم55وت الث55اني عل55يھم م55ن س55لطان؛ ولك55نھم يكون55ون كھن55ة r  ((؛ فل55يس ) ٤:  ٢٠(  ))أل55ف س55نة 
  ). ٦:  ٢٠(  ))معه ا�لف سنة ويملكون وللمسيح، 

  
ل5م أَر فيھ5ا  ((،  ))أورش5ليم الجدي5دة  ((فف5ي : باس5م أبي5ه ملك الملك(وت، فالسيد المسيح ھو   

وR حاجة للمدينة إلى الشمس، وR إلى القمر، . F، ا'له القدير، والحمل، ھما ھيكلھاھيكPً، فإن 
ونھر ماء الحياة ينبع ).  ٢٣و ٢٢:  ٢١(  ))لُيضيئا فيھا، �ن مجد F ينيرھا، ومصباحھا الحمل 

  وعلى جانبي  ((؛ ) ١:  ٢٢(  ))عرش I والحمل  ((صافياً كالبلور من 



  ـ ١٥٤ـ 
  

فيعب5ده ع(رش I والحم(ل، وس5يكون فيھ5ا ... رق الش5جر لش5فاء ا�م5م وو... ش5جر الحي5اة  النھر
  ). ٤ـ  ٢:  ٢٢(  ))ده وينظرون وجھه، ويكون اسمه على جباھھم اعب
  

  .مع أبيهملك الكون ، المسيح ھو أيضاً  ))عرش F والحمل  ((ففي   
  

*  
  

  ء وارضـ اسم المسيح يقترن باسم I في تسابيح السما ٣  
  

عل55ى الع55رش، الج55الس  ((ا�ول55ى، أھ55ل الس55ماء ينش55دون للق55ديم فمن55ذ الفاتح55ة، ف55ي الرؤي55ا   
يا F إلھنا، مستحق أنت أن تأخ5ذ المج5د والكرام5ة والق5درة، �ن5ك خلق5ت جمي5ع  ((: النشيد ا�ول 

 ))لمخت55وم الس55فر ا ((ولم55ا أخ55ذ الس55يد المس55يح ).  ١١:  ٤(  ))ا�ش55ياء، وبمش55يئتك كان55ت وُخلق55ت 
) : ب55التعبير عين55ه ( نش55يداً جدي55داً ق55ائلين  ((F وق55دره، ينش55د أھ55ل الس55ماء لُيش55رف عل55ى قض55اء 

مس5تحق الحم5ل ال5ذبيح أن يأخ5ذ  ((؛ ) ٩:  ٤(  ))... أنت أن تأخذ الكتاب وتف5ض ختوم5ه مستحق 
التس555بيح أي كم555ال )  ١٢:  ٥(  ))والحم555د الق555درة والغن555ى والحكم555ة والق555وة والكرام555ة والمج555د 

للج((الس عل((ى  ((: والمس55يح بص55وت واح55د فترتف55ع أص55وات الكائن55ات كلھ55ا تس55بح F . الس55باعي
  ). ١٣:  ٥(  ))الحمد والكرامة، المجد والعّزة إلى دھر الدھور العرش وللحمل، 

  
ي ييي إس55رائيل ومس55يحنوبع55د ف55ض أخت55ام القض55اء والق55در، يجتم55ع الش55ھداء م55ن نص55ار  
الخP55ص 'لھن55ا الج55الس عل55ى الع55رش  ((: ويص55رخون بص55وت عظ55يم )  ٩و ٥:  ٧( ا�ممي55ين 
والحم(ل ... يخدمون5ه نھ5اراً ول5يPً ف5ي ھيكل5ه ع(رش I لذلك ھم أمام  ((؛ ) ١٠:  ٧(  ))وللحمل 

  ). ١٧و ١٥:  ٧(  ))يرعاھم ويقودھم إلى ينابيع مياه الحياة الذي في وسط العرش 
  

اbن ص5ارت الغلب5ة : تاً عظيماً في السماء يقول سمعت صو ((وفي فاتحة الرؤيا الثانية،   
فھن55ا يظھ55ر ص55بر القديس55ين،  ((؛ ) ١٠:  ١٢(  ))والق55درة والملك55وت 'لھن55ا، والس55لطان لمس55يحه 

  ). ١٢:  ١٤(  ))وصايا I واHيمان بيسوع أولئك الذين يحفظون 
  

 سمعت كصوت جمھ5ور كثي5ر، وكص5وت مي5اه غزي5رة، وكص5وت رع5ود ((وفي ختامھا   
  الحمد r، فإن F، إلھنا القدير، قد: شديدة قائلة 



  ـ ١٥٥ـ 
  

وق55ال ل55ي  ((؛ ) ٦:  ١٩(  ))فلنف55رح ونب55تھج، ولُنش55ْد بحم55ده، �ن ع55رس الحم55ل ق55د حض55ر  !مل55ك
ع5رس  ((فس5عادة الس5ماء ھ5ي . ) ٩:  ١٩(  ))طوبى للمدعوين إلى وليمة عرس الحم5ل : المPك 
  ). ٧:  ١٩(  ))عروسه  ((مع الكنيسة المسيحية  ))الحمل 

  
ورأيت المدينة المقدسة، أورشليم الجديدة، ... رأيت سماء جديدة، وأرضاً جديدة  ((حينئٍذ   

  ). ٢:  ٢١(  ))نازلة من السماء، من عند F، مھّيأة كعروس مزّينة لعريسھا 
  

  .ھذا غيض من فيض حيث يقترن اسم المسيح باسم F في أناشيد السماء وا�رض  
  

*  
  

  ـ المسيح ھو سيد الحياة في الدنيا واخرة ٤  
  

يقول F، ا'له الكائن الذي ك5ان وال5ذي أنا الف والياء،  ((: يقول F تعالى في الفاتحة   
ھي استيعاب Rس5م F  ))الكائن ـ والذي كان ـ والذي يكون  ((وصفة ).  ٨:  ١(  ))يكون، القدير 
  ). ١٤:  ٣حز (  ))أنا ھو  ((أو  ))الكائن  ((: في التوراة 

  
ال5ذي ك5ان ميت5اً اول واTخ(ر، ھ5ذا م5ا يقول5ه  ((: ويسوع يتخذ اRس5م نفس5ه بتعبي5ر آخ5ر   

الحي لقد كنت ميتاً، وھا أنا ذا  !أنا الحي !أنا ا�ول واbخر: R تخف  ((؛ ) ٨:  ٢(  ))وعاد حّياً 
  ). ١٨ـ  ١٧:  ١(  ))القيوم 

  
 ((في الدنيا واbخرة، �ن بي5ده مصدر الحياة يكون  ))الحي القيوم  ((،  ))الحي  ((فمن ھو   

يفتح فP يغلق أحد، ويغلق فP يفتح مفتاح داود، وبيده  ((، ) ١٨:  ١(  ))مفاتيح الموت والجحيم 
فھ5و وح5ده يف5تح للحي5اة، كم5ا . ، ملكوت F والمس5يح ))أورشليم الجديدة  ((، في ) ٧:  ٢(  ))أحد 
  .لموت والجحيمليفتح 

  
ش(جرة أن يأكل من  ((وبيد المسيحي الغالب في الجھاد واRستشھاد، أو إحدى الُحسنَيين،   
ك55ن أمين55اً حت55ى الم55وت،  ((: ه ض55ر؛ كم55ا يح) ٧:  ٢( بالس55ماء  ))الت55ي ف55ي ف55ردوس F الحي((اة 
  ؛ ) ١٠:  ٢(  ))الحياة  إكليلفأعطيك 



  ـ ١٥٦ـ 
  
َمن غلب يلبس ثياباً بيضاً، وR أمحو اسمه  ((؛ ) ١٧:  ٢(  ))الخفي المّن َمن غلب فإني أُوتيه  ((

َمن غلب فإني أُوتيه أن  ((؛ وبرھاناً على الحياة السعيدة الخالدة، ) ٥:  ٣(  ))سفر الحياة أبداً من 
  ).٢١:  ٣( ))كما غلبُت أنا، وجلسُت مع أبي على عرشه يجلس معي على عرشي، 

  
لق5د ذبح5ت وافت5ديت ب5دمك أُناس5اً م5ن  ((: يد المسيح ھي ثم5رة دم5ه والحياة التي يھبھا الس  

عينه ھو غْسل ف5ي دم الحم5ل، كم5ا ق5ال واRستشھاد ).  ٩:  ٥(  ))كل قبيلة ولسان، وشعب وأمة 
 F ء ھم الذين أتوا من الكرب العظيم،  ((: أحد الشيوخ ـ الكھنة بحضرةRوقد غسلوا حللھ(م ھؤ

�ن الحم55ل ال55ذي ف55ي  ((: ؛ وعاقبت55ه الحي55اة الكامل55ة الس55عيدة ) ١٤:  ٧(  ))ب((دم الحم((ل وبّيض((وھا 
:  ٧(  ))ويمسح F كل دمعة من عيونھم ينابيع مياه الحياة؛ وسط العرش يرعاھم، ويقودھم إلى 

١٧ .(  
    
غلب55وه فق55د  ((: والنص55رة والنص55ر بالجھ55اد ف55ي اRض55طھاد ھم55ا أيض55اً ثم55رة دم الحم55ل   

التنين غضب على المرأة المن5ّورة،  ((؛ فإن ) ١١:  ١٢(  ))وبكلمة شھادتھم بدم الحمل، ) إبليس(
 ١٧:  ١٢ ( ))ھادة يس5وع ـ، ويقبل5ون ش5 ذين يحفظ5ون وص5ايا Fـسائر نسلھا، الوذھب ليحارب 

في س(فر الحي(اة َمن لم ُيكتب اسمه منذ تكوين الكون، كل  ((أّما الذين يسقطون في الجھاد فھم ). 
فھم يتبعون الحمل حيثما ذھب، وقد افُتدوا من  ((؛ وأما الذين فازوا، ) ٨:  ١٣(  )) للحمل الذبيح

) ٢١:  ١٩؛ ١٤:  ١٧(فالنصر ھو نص5ر المس5يح ).  ٤:  ١٤(  ))بين الناس باكورة r وللحمل 
  ). ٧:  ٢١؛ ٢:  ١٥؛ ١١:  ١٢( ونصر المسيحيين معه 

  
ط5وبى للم5وتى ال5ذين يموت5ون : اكتب  ((ذلك فالمسيح ھو سّيد الحياة في الدنيا واbخرة؛ ل  
  ). ١٣:  ١٤(  ))ـ أجل يقول الروح  !في الرب

  

*  
  

  ))الروح  ((ـ المسيح ھو واھب  ٥  
  

  .فP يقدر أن يمنح روح F إF ّR وحده: ھذه الميزة وحدھا تشھد بإلھية المسيح   



  ـ ١٥٧ـ 
  

ا�رواح الس5بعة ال5ذين أم5ام  ((؛ وباس5م  ))الكائن  ((سفر الرسائل موّجه إلى الكنائس باسم   
ب5ين F  ))ا�رواح الس5بعة  ((ھن5ا ).  ٥ـ  ٤:  ١(  ))عرشه؛ وباسم يسوع المسيح، الشاھد ا�م5ين 

ذي ـما يقوله ال ھوذا ((: لكن قوله . والمسيح، كناية عن الروح القدس السباعي ا�رواح الموھوبة
 ))يملكھ5ا  ((يد المس5يح ـفالس. يعني المPئكة السبعة المقربين)  ١:  ٣(  ))يملك أرواح I السبعة 

  .، فھو رّبھا
  

وأم5ام الع5رش س5بعة مش5اعل ن5ار  ((: والمPئكة السبعة المقربون يصفھم بھذه اRستعارة   
  ). ٥:  ٤(  ))مّتقدة، ھي أرواح F السبعة 

  
ن له أُذن فْليسمع ما يقول مَ  ((: والرسائل ُيمليھا السيد المسيح؛ مع ذلك يقول سبع مرات   

فالسيد المسيح ينطق بالروح . ھو الروح القدس، روح النبوة ))الروح  ((ھنا .  ))الروح للكنائس 
  .القدس

  
حمل قائم كأنه ذبيح، ل5ه  ((، فالسيد المسيح ھو ) ٥ف (  ))السفر المختوم  ((وعند استPم   

، فھ5و ) ٦:  ٥(  ))رس(لة ف(ي ارض كلھ(ا أرواح I السبعة، المسبعة قرون وسبع أعين ـ ھي 
 )) ا�رواح الس5بعة ((ھ5ي غي5ر  ))المرس(لة ا�رواح الس5بعة  ((ذه ـوھ5. ملء القدرة وملء المعرف5ة

وبم55ا أنھ55ا ل55م . المرس55لة فالمس55يح ھ55و س55يد ا�رواح العاب55دة، وس55يد ا�رواح).  ١:  ٣( المق55ّربين 
  .تؤمن به

  
ال55روح والع55روس  ((: المس55يح  ))ع55روس  ((كنيس55ة، ق ف55ي الھ55و ال55ذي ينط55 ))ال((روح  ((و   

  ). ١٧:  ٢٢(  )) !يقوRن ھلمّ 
  

). ١:  ٢٢( ))ماء الحي(اة، الن(ابع م(ن ع(رش I والحم(ل بنھر  ((ن الروح القدس ُيشّبه إ  
ف55ي الس55ماء وعل55ى  ))الحي55اة م55اء  ((وھ55و . ھ55ذا ھ55و مص55در ال55روح الق55دس الثن55ائي والواح55د مع55اً 

فْليأخ(ذ م(اء الحي(اة َم5ن ش5اء  !َمن كان عطش5اَن فْلي5أتِ  ((: نادي في خاتمتھا ن الرؤيا تإ. ا�رض
  .  ))ماء الحياة  ((فالمسيحيون ينالون بالمسيح الروح القدس مثل ).  ١٧:  ٢٢(  ))مجاناً 

  
  .، وھو سيد ا�رواح كلھا ))الروح  ((فالسيد المسيح ھو واھب   

  
  .الخمسةتلك ھي صورة المسيح في الرؤيا بأشعتھا   

  
*  *  *  



  ـ ١٥٨ـ 
  

  ١٠بحث 
  
  

   ))اbتي  ((المسيح 
  

  أسماء المسيح الحسنى في سفر الرؤيا: توطئة عامة   
  

فنس5تغرب م5ن ينعت5ه . في العھ5د الجدي5د كل5هأغنى ك3م في المسيح، إن كتاب الرؤيا ھو   
  .ا'سرائيلية ))بالنصرانية  ((باليھودي، أو 

  
في سفر من أسفار العھد الجديد، مبلغه في سفر ة المسيح، إلھيوقلّما يصل التركيز على   
  .وقد سبق لنا بحث في ذلك. الرؤيا

  
العھ55د  نب55ؤاتھ55و ق55راءة مس55يحية للس((ّر المس((يح، وا�س55لوب الكPم55ي والص55وفي فيھ55ا،   

  .كما رأيناالحي القيوم في كنيسته، القديم، على ضوء ا'نجيل، في نور القيامة، وحياة المسيح، 
  

  .، كما قال بوسويه ))إنجيل مسيح القيامة  ((الرؤيا ھو  فكتاب  
  

 ((ا يدي55ه ـامة والخل55ود، يمس55ك بكلت55ـو المس55يح ال55رب، ف55ي مج5د القي55ـھ55 ))الرؤي55ا  ((فمس5يح   
عل55ى المس55يحية، ف55ي ت55اريخ س((فري القض((اء والق((در ،  ))الس55فر المفت55وح  ((و  ))بالس55فر المخت55وم 

 ١٦و ١٣:  ١٩(  ))رب ارباب، وملك المل(وك  ((ف البشرية، يتصرف في الكون والخلق تصرّ 
.(  
  

  .التي نتأملھا تباعاً أسمائه الحسنى وتظھر أوصافه الجلّى في   
  

*  
  

ي5أتي  ھ5وذاھ5ا  ((: به يس5تفتحھا . ھو اRسم المتواتر في كتاب الرؤيا ))اTتي  ((فالمسيح،   
آج5ل . ببه ك5ل قبائ5ل ا�رضوستنوح بس !ستراه كل عين، حتى أولئك الذين طعنوه !في السحاب

وكأن ).  ٢٠و ١٢و ٧:  ٢٢(  ))ھا أنا ذا آٍت عن قريب  ((: وبه يختمھا ثPثاً ).  ٧:  ٢(  ))آمين 
  ؛ ) ١٠:  ٢٢(  ))إن الزمان قريب  ((: معنى الكتاب كله في رجعة المسيح 



  ـ ١٥٩ـ 
  
).  ٢٠:  ٢٢(  ))ن قري5ب أج5ل إن5ي آٍت ع5: يق5ول ) أي المس5يح نفس5ه ( فالشاھد بھ5ذه ا�م5ور  ((

وفصل الخطاب فيھا ).  ١٧:  ٢٢(  )) !ھلمّ : الروح والعروس يقوRن  ((: ويأتي جواب الكنيسة 
:  ٢٢( ))تع5اَل، أيھ5ا ال5رب يس5وع  ((أي  ))ماراتا ت5ع  ((: ھو خاتمة كل صPة في الكنيسة ا�ولى 

٢٠.(  
  

  ـ مصادر العقيدة في رجعة المسيح ١  
  

  .إنجيليةجذورھا كتابية و  
  

وقد . لكنه يقدم مجيء F على مجيء المسيح. فالكتاب يذكر مجيء F، ومجيء المسيح  
أعّدوا في البرّي5ة : صوت صارخ  ((: يقول ).  ٤٦ـ  ٤٠ف ( برز أشعيا الثاني في ھذا ا'عPن 

 r ًالرب يأتي بقدرة  ھوذا (( !) ٣:  ٤٠(  ))طريقا F((  )٦٦؛ ١١:  ٦٠؛ ٢٠:  ٥٩؛ ١٠:  ٤٠ 
  ). ١٨و ١٥: 
  

 ٣:  ٤٠(  ))F ال5رب ي5أتي  ھوذا ((:  )) ھوذا ((: والتعبير البياني عنه ھو قوله المتواتر   
(  ))F آٍت ف5ي الن5ار  ھ5وذا ((؛ ) ١١:  ٦٢(  ))مخلص5ك ي5أتي  ھ5وذا: قولوا Rبن5ة ص5ھيون  ((؛ )

١٥:  ٦٦ .(  
  

( المسيح قبل استشھاده أعلن عن رجوع5ه  فالسيد: والمصدر اكبر للعقيدة ھو اHنجيل   
  ). ١٦ـ  ١٥يوحنا ( ؛ وكذلك قبل ارتفاعه إلى السماء ) ١٤يوحنا 

  
  ـ الموضوع عند يوحنا ٢  

  
مع أن داني5ال ي5ذكر ).  ٧ف ( يظن بعضھم أن رجوع ابن البشر، ھو مقتبس من دانيال   

  ). ١٣:  ٧( مجيء ابن البشر ليوم الدين 
  

ويوحن5ا . تPميذه في الزمن الحاضر ھي تعليم المسيح في ا'نجي5ل إن رجعة المسيح إلى  
  .يفصلھا تفصيPً في كتاب الرؤيا

  
أم555ا . إل555ى تع555ابير ا�نبي555اء، خصوص555اً داني555ال وحزقي555ال وأش555عيابيانّي(((اً ينتس555ب يوحن555ا   

ف55ابن البش55ر ال55ذي يرج55ع ف55ي ال55زمن الحاض55ر ھ55و يس55وع : فھ55و ينتس55ب إل55ى ا'نجي55ل موض((وعّياً 
  .التاريخ



  ـ ١٦٠ـ 
  

وف55ي ھ55ذا . ينتق55ل عن55د يوحن55ا م55ن F تع55الى إل55ى الس55يد المس55يح ))الرجع((ة  ((وموض((وع   
  .إعجازه على الكتاب

  
  ـ رجعة المسيح ھي لليوم الحاضر، ولليوم اTخر ٣  

  
  .وفي ھذا إعجاز آخر على الكتاب  

  
: والص55خور  يقول55ون للجب55ال ((إن الخPئ55ق :  ))ي((وم I والحم((ل  ((ف55اليوم اbخ55ر ھ55و   

اسقطي علينا، وأخفين5ا م5ن وج5ه الج5الس عل5ى الع5رش، وم5ن غض5ب الحم5ل، �ن5ه ق5د ج5اء ي5وم 
  ). ١٧:  ٦(  ))غضبھما العظيم، ومن يطيق الصمود 

  
وف5ي )  ٣:  ١( ن5ه ي5رّدد ف5ي الفاتح5ة إ. لليوم الحاضر، فھي ص5فة المس5يح ولكن الرجعة  
  .ويأتي لدينونة رومة الوثنية، بابل العظيمة.  ))ن الزمان قريب إ (() :  ١٠:  ٢٢( الخاتمة 

  
 ٢٢؛ ١٥:  ١٦(  ))ھا أنا ذا آٍت  ((؛ ) ٧:  ١(  ))يأتي  ھوذا ((: ولھا صيغتان في الرؤيا   

  ). ١٢و ٧: 
  

 ((ونة روم5ة ـرة ب5ه؛ ث5م لدين5ـالمدين5ة الكاف5لدينون(ة أورش(ليم، ن السيد المسيح يأتي أوRً إ  
  .باعهالظالمة �ت ))بابل العظيمة 

  
  ))اTتي  ((ـ أوصاف المسيح  ٤  

  
نه ابن البشر اbت5ي؛ وكP5م F اbت5ي، إ: ، نبحثھا تباعاً يتخذ المسيح اbتي عدة أوصاف  

  .ورب ا�رباب اbتي، والشاھد ا'لھي اbتي
  

  ). ١١:  ١٩(  ))المجاھد ا�مين والصادق  ((: يضاف إليھا كمرادف   
  

الت5ي ي5أتي لتحقيقھ5ا ف5ي كنيس5ته أعمال المسيح اربع(ة ى تدل علاوصاف اربعة تلك   
  .وفي العالم

  
كلمة : وُيدعى اسمه ... وله اسم مكتوب، R يعرفه أحد سواه  ((: اسمه اعظم ويتوجھا   

 I((  )١٣ـ  ١٢:  ١٩ .(  
  

  .على الدوام، راعي كنيسته، ورب العالمين ))المسيح اTتي  ((ھذا ھو   
  

*  *  *  



  ـ ١٦١ـ 
  

  ١١بحث 
  
  

  ))ابن البشر  ((المسيح 
  

؛ ف ٣ـ  ٢؛ ف ١٦ـ  ١٣:  ١( يتخذه يسوع في كتاب الرؤيا كله ھذا ھو اسم العلم الذي   
  ). ٢١:  ١٩؛ ١٦ـ  ١١:  ١٩؛ ١٦ـ  ١٤:  ١٤؛ ٥و ٢و ١:  ١٢؛ ٥
  

  ) ١٦ـ  ١٢:  ١(  ))ابن البشر  ((ـ صفة  ١  
  

: بن البشر حّياً عامPً في كنيس5تها ((ى فيھا إعدادية نر يوحنا يستفتح سفر الرسائل برؤيا  
ورأيت سبع منائر من ذھب، وفي وسط المنائر شبه ابن البشر، متسربPً بث5وب إل5ى ال5رجلين؛  ((

. ي ف55ي أت55ون مّتق55دورجP55ه كأنھم55ا النح55اس الPم55ع ص55فّ  .ومتمنطق55اً عن55د ثديي55ه بمنطق55ة م55ن ذھ55ب
وم5ن في5ه يخ5رج س5يف ص5ارم، ذو . واك5بوفي يده اليمنى سبعة ك. وصوته كصوت مياه غزيرة

  .حّدين ووجه يلمع كالشمس عند اشتدادھا
  

R تخ5ف، أن5ا ا�ول : فوض5ع يمن5اه عل5ّي ق5ائPً  !فلما رأيته سقطت عن5د قدمي5ه كالمي5ت ((  
  ...وبيدي مفاتيح الموت والجحيم  !لقد مّت وھا أنا ذا الحي القيوم: الحي أنا  !واbخر

  
: الس55بعة الت55ي رأي55ت ف55ي يمين55ي، والمن55ائر الس55بع م55ن ال55ذھب  الكواك55بوھ55ذا ھ55و س55ر  ((  

 ١٦ـ  ١٢:  ١(  ))الكواكب السبعة ھي مPئكة الكنائس السبع؛ والمنائر السبع ھي الكنائس السبع 
.(  
  

في اب5ن البش5ر الموع5ود، مؤس5س ملك5وت F اbت5ي، تتحّق5ق )  ١٣:  ٧( دانيال  نبؤةإن   
 وملك5وت F ل5م يش5به. الكنائس السبع، رمز الكنيس5ة الجامع5ة بأجلى بيان في السيد المسيح وسط

  .  ))سبعة كواكب في يمينه  ((؛ وسلطانه فيھا تمثله  ))المنائر السبع  (( بأجمل من تشبيه
  

  :ر بعشر صفات ترفعه فوق المخلوق فابن البشر يظھ  



  ـ ١٦٢ـ 
  

  ! ))متسربPً بثوب إلى الرجلين  ((الحبر اعظم، إنه   

  ! ))متمنطقاً بمنطقة من ذھب  ((الملك اعظم، ه إن  

  ! ))فرأسه وشعره أبيضان كالصوف ا�بيض، كالثلج  ((،  ))القديم  ((إنه   

   I يلمع كالشمس عند اشتدادھا  ((في وجھه، نور(( !  

  ! ))عيناه كلھيب نار  ((فھو ملء العلم،   

  ! ))رجPه كالنحاس المصّفى  ((وملء القدرة،   

  ! ))صوته كالمياه الغزيرة  ((ء الرھبة، ومل  

  ))في يده اليمنى سبعة كواكب  ((وملء السلطان،   

  ! ))من فيه يخرج سيف صارم ذو حدين  ((وملء الحكمة،   

   ،I فلما رأيته سقطت عند قدميه كالميت  ((وملء خشية(( !  

  . فتلك الرؤيا ھي تنصيب ابن البشر رّب العالمين  
  

  حسنى ـ أسماؤه ال ٢  
  

  : ينطق، فيأخذ لنفسه أسماء F الحسنى ھوذابعد تلك الصورة الرائعة، ھا   
  

  .نه ا�زلي مثل F تعالىإأي  ))أنا اول واTخر  ((  
  

  .، فھو ا�بدي مثل F تعالى ))إلى دھر الدھور  ((أي  ))أنا الحّي القيوم  ((  
  

 ))ا أنا ذا الحي إلى دھر الدھور ـقد مت وھل !أنا الحي ((:  وھو كذلك في بشريته المجيدة  

.  
  

بي55دي  ((: مث55ل F تع55الى رب الع(المين وف5ي شخص55يته الثنائي55ة، ا'لھي5ة وا'نس55انية، ھ55و   
  . ))مفاتيح الموت والجحيم 

  
ما ھو كائن، وما س5يكون م5ن بع5د : فاكتب ما رأيت  ((: سيد القضاء والقدر ھو الجّبار،   

(( .  



  ـ ١٦٣ـ 
  

  صاف ابن البشر اHلھيةـ أو ٣  
  

  .ففي سفر الرسائل السبع، يسوع ابن البشر، يتكلّم أيضاً، فيصف نفسه  
  

ھذا ما يقوله الق5ابض عل5ى الكواك5ب الس5بعة بيمين5ه، الماش5ي وس5ط المن5ائر الس5بع م5ن  ((  
   !وھي منائر الدنيا والبشر. نه يملك كنائسه بيدهإ، ) ١:  ٢(  ))ذھب 

  
  . فھو عالم الغيب والشھادة. يرّدد في كل رسالة ))بأعمالك إني عالم  ((  

  
من غلب فإني أُوتيه أن يأكل من ش5جرة الحي5اة الت5ي  ((: له السلطان على الجنة والخلود   

 F ٧:  ٢(  ))في فردوس .(  
  

  ). ٨:  ٢(  ))ا�ول واbخر، الذي كان ميتاً وعاد حّياً  ((إنه ھو ا'له ا'نسان،   
  

:  ٢(  ))سيص5يبكم ض5يق عش5رة أي5ام : R تخ5ف مّم5ا س5تعاني  ((: الدنيا سيد المصير في   
١٠ .(  
  

 ١٠:  ٢(  ))الحي5اة  إكلي5لفكن أميناً حتى الموت، فأُعطيك  ((: وسيد المصير في اbخرة   
.(  
  

(  ))القابض على السيف الصارم ذي الحدين  ((؛ فھو  ))ملك الملوك ورّب ا�رباب  ((إنه   
الم55ن  ((: ؛ وغيمت55ه روحي55ة ) ١٦:  ٢(  ))فھ55و يقات55ل بس55يف فم55ه  ((: روح55ي  ؛ جھ55اده) ١٢:  ٢

عليھا اسم حصاة بيضاء، مكتوباً  ((: وجزاؤه روحي . أي القربان المسيحي)  ١٧:  ٢(  ))الخفي 
أي خ55تم ال55روح ف55ي العم55اد، كس55جل ص55لد يش55ھد )  ١٧:  ٢(  ))جدي55د R يعرف55ه أح55د إRّ ص55احبه 

  .بمسيحيته
  

يظھ5ر ؛ ) ١٨:  ٢(  ))الذي عيناه كلھي5ب ن5ار، ورجP5ه كالنح5اس الPم5ع بن I، ا ((إنه   
؛ )٢٣:  ٢( ))أنا فاحص القلوب والكلى؛ وسأُوتي كP5ً م5نكم بحس5ب أعمال5ه  ((: ذلك من جبروته 

س5لطاناً عل5ى ا�م5م،  ((فإن5ه يعط5ي المس5يحي الظ5افر عل5ى الكف5ر والش5ر : كما يظھر من سلطانه 
أي )  ٢٨:  ٢(  ))وأعطي5ه كوك5ب الص5بح  ((، ) ٢٧ـ  ٢٦:  ٢(  ))نا من عن5د أب5ي مثلما أوتيت أ

  .المسيح نفسه، أو أمه سلطانة السماء وا�رض



  ـ ١٦٤ـ 
  

يملك أرواح F السبعة والكواكب السبعة  ((فھو الذي : سيد الم3ئكة، ورب الكنائس إنه   
((  )١:  ٣ .(  
  

وR أمح5و اس5مه أب5داً م5ن س5فر  !غلب يلبس ثياباً بيضاً َمن  ((: سيد الحياة والخلود وھو   
  ). ٥:  ٣(  ))وأشھد باسمه أمام أبي ومPئكته  !الحياة

  
  ـ له أسماء I الحسنى عينھا ٤  

  
  ). ١٨:  ١( الدھور إلى دھر  ))الحي القيوم  ((إنه   

  
تنزيه والتجري5د سبحانه، صفة ال ))الحق  ((نھا صفة إ).  ٧:  ٣(  ))القدوس، الحق  ((إنه   

  .عن المخلوق
  

ويغل5ق فP5 يف5تح  !يفتح فP يغلق أح5د: بيده مفتاح داود  ((: السيد المطلق في الخلق إنه   
  ). ٧:  ٣(  )) !أحد

  
  ). ١٠:  ٣(  ))يحفظ من ساعة التجربة  ((سيد الدنيا إنه   

  
س5م F، واس5م ، علي5ه ا ))عم5وداً ف5ي ھيك5ل F  ((يجعل الغال5ب، الخ5الص، وسيد اTخرة   

 ،F ((أي )  ١٢:  ٣(  ))واسمي الجديد  ((مدينة  F ١٣:  ١٩(  ))كلمة .(  
  

  ـ ابن البشر ھو I أيضاً  ٥  

  .مثل F)  ١٨:  ١(  ))الحي القيوم  ((فھو   

  .مثل F)  ٧:  ٣(  ))القدوس، الحق  ((وھو   

  .أي الحق المطلق مثل F)  ١٤:  ٣(  ))آمين  ((وھو   

  !أي الخالق مع الخالق سبحانه)  ١٤:  ٣(  ))مبدأ خلق I  ((وھو   

من غلب ف5إني أُوتي5ه أن يجل5س مع5ي عل5ى عرش5ي،  ((: مثل F  ))المبدأ والمعاد  ((وھو   
فP يجلس على عرش F إRّ ال5ذي ).  ٢١:  ٣(  ! ))وجلسُت مع أبي على عرشه كما غلبُت أنا 

F ھو.  
  

  ))الشاھد امين  ((ر في رسالته ھو ـ ابن البش ٦  

  
  ). ١٤:  ٣(  ))الشاھد ا�مين الصادق آمين،  ((اسمه العلم ھو   



  ـ ١٦٥ـ 
  

وبه ).  ٥:  ١(  ))من يسوع المسيح، الشاھد ا�مين  ((: بھذا اRسم الكريم يستفتح الكتاب   
  ). ٢٠:  ٢٢(  ))ني آٍت عن قريب إ: فالشاھد بھذه ا�مور يقول  ((: يختمه 

  
أنا يسوع أرسلت مPكي ليشھد لكم بھذه ا�مور،  ((: وھو يشھد بنفسه، كما يشھد بمPكه   
، صفة  ))آمين  ((اً ـو حقـذي يرسلھم بأمره ھـفسّيد المPئكة ال).  ١٦:  ٢٢(  ))أن الكنائس ـفي ش

  .سبحانه ))الحق  ((
  

  .ھو صفة ذاته، كما ھو صفة رسالته ))آمين  ((فاسمه   
  

  .في سفر الرؤيا ))ابن البشر  ((ا ھو المسيح، ھذ  
  

*  *  *  
  
  

  ١٢بحث 
  

  F المسيح عبدُ 
  

ث5م يراھ5ا أيض5اً ).  ٤ـ  ١:  ٤٢( يوحن5ا م5ن أش5عيا يقتبس5ھا  ))عب5د F  ((صورة المس5يح   
  .فھو يجمع الصورتين كما جمعھما ا'نجيل.  ))ابن البشر  ((على ضوء صورة المسيح 

  
، �نھا تعبيرّياً تتعارض في ذھنه  ))عبد R))  F يفّصل صورة المسيح  لكن كتاب الرؤيا  

  .مع صورة المسيح ا'له التي يرسمھا في الرؤيا
  

كم5ا قرأھ5ا يوحن5ا عن5د  ))عب(د I  ((صورة مع ذلك نقدر أن نستجمع من الرؤيا تفاصيل   
عب5د  ((ص5ور المس5يح وھي أسمى صورة المسيح الدّيان، أشعيا، على ضوء ا'نجيل؛ خصوصاً 

 F((  . ًلكننا نفرز لھا بحثاً خاصا.  
  

  ). ١:  ٤٢أشعيا =  ٦:  ٥؛ ١:  ٣(  ))أرواح F السبعة  ((إن المسيح يملك   
  

 ١١:  ١٠؛ ٩:  ٧؛ ٩:  ٥م5ع  ٦:  ١٤( �ھ5ل ا�رض  ))ا'نجيل ا�بدي  ((مPكه يعلن   
  .لcمميين ))عبد F  ((، كما يعلن )



  ـ ١٦٦ـ 
  

 ))عب55د F  ((كم55ا أن ) ١١:  ١٩؛ ٥:  ٥؛ ٧:  ١٤( ))�ن س55اعة دينونت55ه ق55د حض55رت  ((  
عند أشعيا شامل R يقتصر على معن5ى  ))الحكم  ((وتعبير ).  ١:  ٤٢( لcمميين  ))الحكم  ((يعلن 
  .محدود

  
اني م5ن دع5 ((: ، كما عند أشعيا ) ٥و ٢و ١:  ١٢(  ))ولدت ولداً ذكراً  ((المرأة المنّورة   

  ). ١:  ٤٩(  ))بطن أمي 
  

 ١:  ١٤؛ ١٢و ٨:  ٣؛ ١٧و ١٣و ٣:  ٢؛ ١٣:  ١٩(  ))اس5مه كلم5ة F  ((ابن الع5ذراء   
  ). ١:  ٤٩(  ))من الحشا دعاني باسمي  ((: ؛ كما عند أشعيا )
  

، كم55ا عن55د ) ١٥:  ١٩؛ ١٢:  ٢؛ ١٦:  ١(  ))م55ن فم55ه يخ55رج س55يف ق55اطع ذو ح55دين  ((  
  ). ٢:  ٤٩(  ))ي سيفاً قاطعاً جعل فم ((أشعيا 

  
 ((: ؛ وعن5د أش5عيا ) ١٥:  ١٩؛ ٩:  ٥؛ ٤:  ٧(  ))المختومون من قبائل بني إس5رائيل  ((  

  ). ٦:  ٤٩(  ))حياء الباقين من إسرائيل لكي ينعش قبائل يعقوب؛ ويرجع ا�
  

؛ ١١:  ١٠؛ ٥:  ٥(  ))له سبع أعين، ھي أرواح F السبعة المرسلة ف5ي ك5ل ا�رض  ((  
:  ٤٩(  ))أجعلك نوراً لcمميين، ليبلغ خPصي إلى أقاص5ي ا�رض  ((: ؛ وعند أشعيا ) ٦:  ١٤
٦ .(  
  

وعن55د ).  ٤:  ٤(  ))لھ55م أكالي55ل م55ن ذھ55ب عل55ى رؤوس55ھم ... ش55يخاً أربع55ة وعش55رون  ((  
  ). ٧:  ٤٩(  ))يراك الملوك فينھضون  ((: أشعيا 

  
وعند ).  ٢٤:  ٢١؛ ١٦:  ١٩؛ ١٤:  ١٧؛ ٥:  ١؛ ١٤:  ٥(  ))سجد الشيوخ وعبدوا  ((  
  ). ٧:  ٤٩(  ))أُمراء لك يسجدون  ((: أشعيا 

  
 ھ5وذا ((: وعن5د أش5عيا). ٧:  ١( ))أت5ى عل5ى س5حاب الس5ماء  ((؛ )٥:  ٥( ))حاز نصراً  ((  

  ). ١٣:  ٥٢(  ))عبدي ينمو ويستعلي ويرتفع ويتعاظم جداً 
  

انتصبا، فاعترى ھلع عظيم جميع الذين  (().  ٧:  ١(  ))تنوح عليه قبائل ا�رض كلھا  ((  
).  ١٢ـ  ١١:  ١١(  ))وصعدا إلى السماء، على سحابة، على مرأى من أعدائھما  ((؛  ))رأوھما 

  ).١٥:  ٥٢( ))وأمامه ملوك يصعقون . جمھور من ا�مميين يذھلون ((: وعند أشعيا



  ـ ١٦٧ـ 
  

 ٧:  ٥٣(  ))كحمل سيق إل5ى ال5ذبح  ((: أشعيا  وعند). ... ٦:  ٥( ))حمل كأنه مذبوح  ((  
:  ٥٣( ))ب5ذل نفس5ه ض5حية تكفي5ر  ((: أش5عيا وعن5د ) ...  ٩:  ٥(  ))ُذبحت، وافتديت ب5دمك  ((؛ )

يب55ّرر الع55المين، ح55امPً ھ55و نفس55ه  ((: وعن55د أش55عيا ).  ٥:  ١(  )) وأعتقن55ا م55ن خطايان55ا ((؛ )١٠
  ). ١١:  ٥٣(  ))خطاياھم 

  
  ).٩:  ٥٣( ))لم ينطق فمه كذباً  ((:  وعند أشعيا). ٥:  ١٤( ))في فمھم كذب  ولم يوجد ((  

  
 ٥٣( ))وتطول أيام5ه  ((: وعند أشعيا ).  ٨:  ٢؛ ١٨:  ١(  ))الحي إلى دھور الدھور  ((  

 :١٠.(  
  

م5ا ُيرض5ي  ((: وعن5د أش5عيا ).  ٧:  ٥(  ))وأخذ الكتاب من يمين الجالس على العرش  ((  
  ). ١٠:  ٥٣(  ))يده  F يتم على

  
  . ))جعلُتك شاھداً للشعوب  ((: وعند أشعيا ).  ٥:  ١(  ))الشاھد ا�مين  ((  

  
 ٢؛ ٥:  ١٢(  ))يرعى ا�مميين بعصا من حديد  (().  ٥:  ١(  ))رئيس ملوك ا�رض  ((  

لماً لcم5م رئيساً ومع ((: وعند أشعيا ).  ٢٦:  ٢(  ))له سلطان على ا�مم  (().  ١٥:  ١٩؛ ٢٧: 
((  )٤:  ٥٥ .(  
  

جعلت55ك عھ55داً أب55دياً،  ((: وعن5د أش55عيا ).  ٥:  ٥(  ))ا�س5د م55ن س55بط يھ55وذا، ف55رع داود  ((  
  ). ٥:  ٥٥(  ))بحسب المواعيد لداود 

  
أُق5يم لھ5م راعي5اً يرع5اھم،  ((: وعن5د حزقي5ال ).  ١٧:  ٧(  ))والحمل يرعاھم ويقودھم  ((  

  ). ٢٣:  ٣٩(  ))راعيھم عبدي داود؛ ھو يرعاھم ويكون 
  

يتبع5ون  ((؛ ) ١:  ١٤(  ))يتبعه مئ5ة وأربع5ة وأربع5ون ألف5اً  ((؛ ) ٥:  ٥(  ))فرع داود  ((  
  ). ٢٤:  ٣٩(  ))عبدي داود يملك عليھم  ((: وعند حزقيال .  ))الحمل حيثما يذھب 

  
النب5وة، مقتبس5ة  نھا فسيفساء من تعابيرإ. في الرؤيا ))عبد F  ((تلك ھي صورة المسيح،   

ف5ي الرؤي5ا؛ لك5ن عناص5رھا كلھ5ا  ))لعب5د R))  F نج5د ص5ورة قائم5ة ب5ذاتھا . خصوصاً من أشعيا
  .أشعيا تسيطر فيھا على رؤيا يوحنا نبؤة. موجودة فيھا

  
*  *  *  



  ـ ١٦٨ـ 
  

  ١٣بحث 
  
  

  المسيح الحمل وا�سد
  

فظ55ي ي55دل عل55ى الشخص55ية وتعارض55ھما اللتجم5ع الرؤي55ا ھ55اتين الص55فتين للس55يد المس5يح؛   
  .الثرية الفريدة

  
 ًBزرع داود  ((و  ))أسد يھوذا  ((: أو((  

  
اب5ن داود  ((فP تصّح مس5يحيته إRّ إذا ك5ان : يسوع  ))مسيحية  ((اللقبان ھما أساس ھذان   

  .، ابن يھوذا، ابن إبراھيم ))
    
أبوه يعقوب بأنه أس5د  الحقيقي أكثر من جّده يھوذا الذي وصفه ))أسد يھوذا  ((يسوع ھو   

  .وھو تعبير شائع في اللغات السامية للدRلة على البطولة والجبروت).  ٩:  ٤٩تك ( 
  

. ال55ذي في55ه أق55دار بن55ي إس55رائيل ))الس55فر المخت55وم  ((يمس55ك بيمين55ه  الج55الس عل55ى الع55رش  
ل55م ف.  ))َم55ن المس55تحق أن يف55تح الكت55اب ويف55ض ختوم55ه ؟  ((: ومP55ك ق55دير ين55ادي بم55لء ص55وته 

  ). ٣ـ  ١:  ٥( يستطع أحد أن يرد على تحدي المPك 
  

 !أمس5ك ع5ن البك5اء: فقال له أحد الشيوخ ـ الكھنة حول العرش . فأخذ النبي الرائي يبكي  

وظھ5ر .  ))الكت5اب ويف5ض ختوم5ه الس5بعة  فھو يف5تح: اسد من سبط يھوذا، فرُع داودفقد غلب 
فس5جد ل5ه أھ5ل ).  ٧ـ  ٤:  ٥( ش5رف عل5ى تص5ريفه بھيئة الحمل يستلم كتاب القض5اء والق5در، لي

  ). ١٠ـ  ٨:  ٥( السماء وأنشدوا له مثل العلي 
  

؛ به يصف النبي الكبير ) ١٠و ١:  ١١( فھو مقتبس من أشعيا  ))فرع داود  ((أما اللقب   
  .المسيح الموعود

  
  ))المسيحيتين  ((وقمة التحدي عند يوحنا أنه بھاتين الصفتين النبويتين،   



  ـ ١٦٩ـ 
  

: ؛ وف5ي التنفي5ذ ا�خت5امسلس5لة : يشرف يسوع الناص5ري عل5ى أق5دار بن5ي إس5رائيل ف5ي التص5ميم 
  .سلسلة ا�بواق

  
  الحمل: ثانياً 

  
  .الحمل: ھو أيضاً  ))أسد يھوذا  ((  

  
   F ورأي5ت ف5إذا  ((: الحمل الذي ذبحه بنو إسرائيل على الصليب يراه يوحنا أمام ع5رش

ل5ه س5بعة ق5رون،  !حم5ل ق5ائم، كأن5ه ذب5يح: اء ا�ربعة، وبين الشيوخ ـ الكھن5ة بين العرش وا�حي
وسبع أعين ـ ھ5ي أرواح F، الس5بعة المرس5لة ف5ي ا�رض كلھ5ا ـ فتق5دم وأخ5ذ الكت5اب م5ن يم5ين 

  ). ٧ـ  ٤:  ٥(  ))الجالس على العرش 
  

   !هيظھر يسوع للشفاعة والسيادة أمام F بدم:  ))كأنه ذبيح  ((فالحمل   
  

   !نه حمل من غير ھذه الدنياإحقاً . رمز إلى ملء القوة:  ))له سبعة قرون  ((  
  

ھي أرواح F السبعة المرسلة ف5ي ا�رض  ((رمز إلى ملء العلم؛ إذ :  ))وسبع أعين  ((  
  .نھا كناية عن الروح القدس السباعي ا�وصافأونعرف .  ))كلھا 

  
  .العالمينفالمسيح الحمل ھو المتصّرف بأقدار   

  
:  ١(ل5ى وفي بط5رس ا�و)  ٣٢:  ٨( وفي ا�عمال )  ٣٦و ٢٩:  ١( ـ في ا'نجيل  ١  

  ).مرة  ٢٩(  ))الخروف  ((أما في الرؤيا فالتعبير ھو . الحملھو ) ١٩
  

ح5ز (الحمل الفصحي يشير إلى  ))ذبيحاً  ((فكونه : وجذور الصفة ترقى إلى العھد القديم   
حم(ل الض(حية اليومي(ة دمه ينقذ بني إسرائيل من الھPك؛ كما يش5ير الذي )  ٢٢و ١٣و ٧:  ١٢

قد  ))فصحنا  ((المسيح : ول ـوبولس يق. اياھمـذي كان به بنو إسرائيل يكّفرون عن خطـالالدائمة 
  .فالصفة متواترة في العھدين القديم والجديد).  ٧:  ٥كو  ١( ُضّحي 



  ـ ١٧٠ـ 
  

  ـ المسيح الحمل له صفات إلھية ٢  
  

مس55تحق أن55ت أن تأخ55ذ : نش55يداً جدي55داً ق55ائلين  ((أول م55ن الكائن55ات العل55ى ينش55د خ55ورس   
 ))اً من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة ـ�نك ُذبحت، وافتديت r بدمك أُناساب وتفّض ختومه، ـالكت

  .ھو يشرف على أقدار العباد ))الفادي  ((فبصفته ).  ٩:  ٥(  !

  
الحم5ل ال5ذبيح أن ومس5تحق  ((: ة ينش5د بص5وت عظ5يم وخورس آخر يشمل سائر المPئك  

  ). ١٢ـ  ١١:  ٥(  ))... يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والحمد 
  

للج5الس عل5ى  ((: عب(ادة واح(دة b وللحم(ل وخورس ثالث يجمع سائر المخلوقين عل5ى   
  ). ١٣:  ٥(  ! ))دھور العرش وللحمل الحمد والكرامة، والمجد والعزة، إلى دھر ال

  
  .فالسيد المسيح له صفات F، وتقدم له الخPئق عبادة F عينھا  

  
وھ5و يجل5س . فمنه كما من اbب يصدر الروح المسيحيـ المسيح الحمل ذات إلھية،  ٣  

عل5ى بن5ي  ))بالسفر المخت5وم  ((ويشرف على قضاء F وقدره على العباد، . على عرش F نفسه
  .على ا�مميين ))بالسفر المفتوح  ((، و إسرائيل

  
نك ُذبح5َت، وافت5ديت r إ ((: الفادي والمخلص ، فھو  ))الحمل الذبيح  ((ـ بصفة كونه  ٤  

غس5لوا ثي5ابھم،  ((وش5ھداء المس5يح ).  ٩:  ٥(  ))وش5عب وأُم5ة , بدمك أُناساً من ك5ل قبيل5ة ولس5ان
وأھ5ل الس5ماء . س5يحيل5ك كناي5ة ع5ن العم5اد الموق5د يك5ون ذ).  ١٤:  ٧(  ))وبّيضوھا بدم الحمل 

  ). ١٠:  ٧(  ))إن الخPص 'لھنا، الجالس على العرش، وللحمل  ((: وا�رض ينشدون
  

  .رب العالمين في يوم الدينـ بتلك الصفة عينھا ھو  ٥  
  

  F ذاب ـن5ين ووح5ش البح5ر، والنب5ي الك5وث الجھنم5ي، التـ، الثال5 إنه ينتصر عل5ى أداء) 
  ). ١٠ـ  ٧:  ٢٠
  

عل55ى مقتض55ى المكت55وب ف55ي  ((حي55اء وا�م55وات ث55م يجل55س عل55ى ع55رش F، وي55دين ا�  
  ). ١٥ـ  ١١:  ٢٠(  ))ا�سفار، بحسب أعمالھم 



  ـ ١٧١ـ 
  

: اRستش5ھاد ف5ي الجھ5اد حت5ى فھ(و نص(رة ونص(ر للمس(يحيين كونه الحمل، ـ وبصفة  ٦  
 ١٢ ( ))، فيزدرون الحياة حتى الموت دتھمھاـبدم الحمل، وبكلمة ش ((م ينتصرون على التنين ـنھإ

 :١١ .(  
  

،  ))ش5ھادة يس5وع  ((المنّورة يحاربون التن5ين بحفظھ5م وص5ايا F، وقب5ولھم ونسل المرأة   
  ). ١٧:  ١٢( والشھادة ليسوع 

  
  .، يبدأ على ا�رض، ويتم في السماء ))عرس الحمل  ((ـ فالحياة المسيحية ھي كلھا  ٧  

  
 ))طوبى للم5دعوين إل5ى وليم5ة ع5رس الحم5ل : اكتب ((: ول للنبي الرائيالوحي يقفمPك   

  ). ٩:  ١٩( في أورشليم الجديدة ا�رضية 
  

ف5إن F،  !الحم5د r ((: وفي اليوم اbخ5ر، أص5وات الس5ماء وا�رض والك5ون كل5ه تق5ول   
وعروسه حضر، ن عرس الحمل قد ومجده فلنفرح ونبتھج، وْلنشد بحمده  !إلھنا القدير، قد ملك

ّ اً نقيـّ أت نفسھا، وأوتيت أن تلبس بّزاً بھيـقد ھي ).  ٨ـ  ٦:  ١٩ ( ))اً ـ والبّز ھو مبرات القديسين ـ
  ). ٤ـ  ١:  ٢١( وھذا يتم في أورشليم الجديدة السماوية 

  
واRستعارتان يكمل بعضھما بعضاً، فتظھر . سفر الحمل واسدھكذا تظھر الرؤيا كلھا   

  .لمسيح الكاملةفيھما صورة ا
  

  حمل Iفالسيد المسيح ھو   

  
  أسد Iوھو كذلك   

  
  .فP خوف على المسيحيين من اRضطھاد، في الجھاد حتى اRستشھاد  

  
*  *  *  



  ـ ١٧٢ـ 
  

  ١٤ث بح
  

  المسيح الكلمة والحكمة
  

ة برؤية كلميستفتحھا ).  ١١:  ١٩( ختام الرؤيا الثانية ھو حلقة الرؤى السبع السماوية   
 I )٢٠ـ  ١٢:  ١( رؤية ابن البشر وھي اختتام 'عجاز التصدير في ).  ٢١ـ  ١١:  ١٩ .(  

  
  !صورة كلمة Iفما أروع   

  
  ضـأبي         رس ـبف          وإذا     وحة ـمفت     ماء ـالس     رأيت     م ـث ((

  دلـبالع    ارـويح  يقضي    و ـوھ    ))الصادق  ((و  ))ا�مين  ((والراكب عليه اسمه 
      

  ! رةـكثي  ل ـأكالي   ه ـرأس   وعلى     !  ارــالن        ب ـكلھي         اه ـعين

  وعليه رداء مصبوغ بالدم. اسمه كلمة F    واهـد سـرفه أحـوب R يعـم مكتـاس  وله
      

ًـ نقيّ     ض ـأبي    ّزاً ـب   ين ـRبس    ضـبي ل ـخي على ماء ـوش السـجي تتبعه   ا
 ! ينـا�ممي      ه ـب      رب ـليض    ارمـص   يف ـس   رج ـيخ    هـفي   من

      

  ! بهـخط F وغضـسيدوس معصرة س    ديدـن حـم ا ـبعص م ـيرعاھـس و ـوھ
   )) ! ابـا�رب ورب   ! وكـالمل  ملك     :وبـذه، اسم مكتـه، وعلى فخـى ردائوعل

  ) ١٦ـ  ١١:  ١٩(     
  

ين55زل م5ن الس5ماء ظ5افراً، ولك55ي .  ))كلم5ة F  ((راع الي5وم اbخ55ر ال5ذي يخوض5ه إن5ه ص5  
 F وتتبع55ه  ((،  ))فرس55اً أب55يض  ((يرك55ب . التن55ين ووح55ش البح55ر والنب55ي الك55ذاب: يظف55ر بأع55داء

  .والبياض ھنا ھو اللون ا'لھي.  ))جيوش السماء على خيل بيض، Rبسين بّزاً أبيض نقّياً 
  

 ((فقائد ح5ربھم ض5د الضP5ل . اد حتى اRستشھادـسيحيين أن يخافوا من الجھفما على الم  
  وھو !من فيه يخرج سيف صارم، ليضرب به ا�مميين



  ـ ١٧٣ـ 
  

يقضي ويح5ارب  ((لكنه  ! ))وھو سيدوس معصرة سخط F وغضبه  !سيرعاھم بعصاً من حديد
 ))كلمة F  ((قودھم إلى كPم F، وإلى اد ا�مميين ليـمن جھ ))وعلى رأسه أكاليل كثيرة  !بالعدل

.  
  

  .، على المرسلين أجمعين ))الصادق  ((و  ! ))ا�مين  ((نه إ: اسم معروف له   

  
المل5وك ورّب  مل5ك: اس(م مكت(وب على ردائه، وعلى فخ5ذه  ((عبر الدھور، وفي رسالته   
  .فھذا اللقب ليس للرب قيصر، بل للرب يسوع.  ))ا�رباب 

  
 ١٣و ١٢:  ١٩(  ))واسمه ھو كلمة I ... اسم مكتوب B يعرفه، أحد سواه له  ((لكن   

.(  
  

  .في الكتاب ))لحكمة I  ((وھو تعبير آخر .  ))كلمة F  ((ھو فاسمه اكبر   
  

اس5م ل5م ين5زل  ))كلم5ة F  ((فھ5ل م5ن تع5ارض ؟ كP5ّ، �ن : واسمه مجھول ومعلوم مع5اً   
وھن5ا . بي5ه الرائ5ي يوحن5ا الحبي5بكش5فه لن وھ5و ال5ذي ؛ ))R يعرفه أحد س5واه  ((عند النبيين؛ لذلك 

  .وسيأتي الكشف ا�وفى في فاتحة ا'نجيل بحسب يوحنا. أول إع3ن له) ١٣:  ١٩(
  

  .الذاتية ))كلمة F  ((إنه   
  

كلمة F  ((فليس من كPم r، بعد : المنزلة، التي تختصر كل كPم F  ))كلمة F  ((وإنه   
  .، نطقه الذاتي النازل بنفسه إلى العالمين ))
  

   ،I س5تعارتانفعنده القول الفصل في تنزيلR١٩( ))عين5اه كلھي5ب ن5ار  ((: كما ت5دّل ا  :
  ). ١٥:  ١٩(  ))من فيه يخرج سيف صارم، ليضرب به ا�مميين  ((؛ )١٢
  

ـ  ١٩:  ١٤؛ ١٦ ـ ١٢:  ١٦( راً إنه الصراع ا�كبر في سبيل F، يرجع يوحنا إليه مرا  
  د حتى اRستشھاد،وفي الجھا).  ١٠ـ  ٧:  ٢٠؛ ١٤:  ١٧؛ ٢٠



  ـ ١٧٤ـ 
  

  .في سبيل كPم F ))كلمة F  ((النصر فيه دائماً للمسيح وللمسيحيين، �نه صراع 
  

 ھ5ل تتف5ق م5عقائ(د ح(رب،  ))لكلم5ة F  ((والسؤال الذي يتبادر إلى ال5ذھن؛ تل5ك الص5ورة   
بس5يف حرب روحي(ة إنھا  !صورة المسيح في ا'نجيل ؟ لكنھا ليست حرباً كحروب أھل ا�رض

(  ))من فيه يخرج سيف صارم، ليضرب به ا�مميين  ((: تصّرح اRستعارة كما  ))الكلمة  ((لسان 
كس5يف ص5ارم ذي ح5ّدين ف5ي ھ5و  ))كلم5ة F  ((فإن كPم F، خصوصاً على لس5ان ).  ١٥:  ١٩

مل55ك المل55وك ورب  ((،  ))كلم55ة  F  ((ويظھ55ر وتنزيل55ه، حت55ى تس55ود المس55يحية الع55المين، وحي55ه 
R ليفنيھم، بل ليكسبھم إلى الحق والحقيق5ة؛  ))يضرب ا�مميين  ((وأنه ).  ١٦:  ١٩(  ))ا�رباب 

التن55ين ووح55ش البح55ر والنب55ي الك55ذاب، ال55ذين أفس55دوا ا�رض، : الجھنم55ي فP55 يھل55ك إRّ الث55الوث 
 ))للحي5اة  ((وحرب5ه )  ١:  ١يوحنا  ١(  ))كلمة الحياة  ((ھو  ))فالكلمة  ((. واضطھدوا أھل ا'يمان

  .، R للممات
  

  .في العھد الجديد ))كلمة I  ((في العھد القديم، يصير المسيح  ))حكمة I  ((إن المسيح   
  

وقد انفرد به يوحن5ا . الحسنىفي أسماء المسيح ھو اBسم اعظم،  ))كلمة F  ((فالمسيح   
  .في الرؤيا وفي الرسالة وفي ا'نجيل ـ وھذا دليل وحدة المصدر فيھا جميعاً 

  
 ((م5رة نج5د الت5رادف ب5ين  ١٢نح5و ) ال الرسل ـأعم( في ا�ناجيل المؤتلفة أحياناً، وفي   
أما عند يوحن5ا  .يترادفان على طريقة الكتابك3م I والمسيح وعند بولس، . واHنجيل ))الكلمة 

  .دليPً على ذاته الساميةاسم علم للمسيح،  ))كلمة I  ((وحده يصير 
  

 ((و ـف5ي المس5يح، ھ5 ))اب(ن I  ((لتفس(ير معن(ى ا'نجيل5ي  وحيـفأفضل تفسير نزل به ال5  
 F الكلمة  ((،  ))كلمة  الحياة  ((،  ))كلمة((  قPفالمسيح، : على ا'ط))  I من ذات يصدر  ))ابن

  وأي عاقل. I كنطقه الذاتي



  ـ ١٧٥ـ 
  

كان الكشف لذلك . فنطقه الذاتي ھو ابنه !يجرؤ على أن يقول بأن F تعالى غير ناطق في ذاته
 ))الكلم5ة  ((،  ))كلمة الحي5اة  ((،  ))كلمة F  ((ا، أن يسوع المسيح ھو ـا'نجيلي ا�خير، عند يوحن

Pالق أي على ا'ط I كصدور ابن ع5ن يصدر ذاتي، نطق ،F لذات ،F في ذات ،F من ذات
   !وتجلّى F عن المخلوق. أبيه في عالم المخلوق

  
  ))  F ((ھو  ))فابن  F الذاتي ))والكلمة  ((،  ))كلمة F ق في نطقPعلى ا'ط.  

  
  ))  F ھو في صلة نطقه الذاتي مع ذاته  ))فابن ،F الصمدانية، في ذات.  

  
  .في ذات Fالذاتية،  ))الكلمة  ((إنه   

  
*  *  *  

  
  

  ١٥بحث 
  

  ))الظافر  ((المسيح 
  

الغالب  ((يد المسيح بصفة ـر السـا ا�ولى يظھـح سفر الرؤيـا ا'عدادية التي تفتـفي الرؤي  
ء والق5در، القض5ا ال5ذي في5ه كت5اب ))المخت5وم  رالس5ف ((فالجالس عل5ى الع5رش يمس5ك بيمين5ه  ((:  ))

  ). ٣ـ  ١:  ٥( الذي لم يستطع مخلوق أن ينظر إليه 
  

فھ5و : ا�س5د م5ن يھ5وذا، نس5ل داود لقد غل(ب  ((: فقال أحد الشيوخ ـ الكھنة للنبي الرائي   
  ). ٥:  ٥(  ))إذن يفتح الكتاب وختومه السبعة 



  ـ ١٧٦ـ 
  

عرش F، كما ق5ال ھ5و حّياً إلى السماء، إلى فالنصر ا�ساسي كان في استشھاده ورفعه   
وجلست م5ع أب5ي عل5ى كما غلبت أنا لب فإني أوتيه أن يجلس معي على عرشي، َمن غَ  ((: نفسه 

  ). ٢١:  ٣(  ! ))عرشه 
  

  .  ))أسد يھوذا  ((بناء على ھذا النصر جاء اسمه   
  

وإش5رافه عل5ى . وبناء علي5ه اس5تحق أن يأخ5ذ كت5اب القض5اء والق5در ليش5رف عل5ى تنفي5ذه  
  .يجعله مع F رّب العالمين تنفيذه

  
وتف55ّض ختوم55ه، �ن55ك تأخ55ذ الكت55اب  ت أنمس55تحق أن55 ((: ب55ذلك نش55يد الكائن55ات فاس55تحق   

وجعلتھم 'لھنا ملكوتاً وكھنة؛ . ُذبحت، وافتديت r بدمك أُناساً من كل قبيلة ولسان، وشعب وأمة
  ). ١٠ـ  ٩:  ٥(  ))وسيملكون في ا�رض 

    
  .يملكون مع المسيح الملك الظافريغلبون وفالمسيحيون   

  
فق(د  ((الظف5ر،  إكلي5لوفي تصميم ا�قدار على العالمين، يظھر على فرس أبيض، وعليه   

  .فالنصر مقّدر له، وحليفه).  ٢:  ٦(  ))خرج غالباً، ولكي يغلب 
  

وبع55د اRنتص55ار عل55ى أورش55ليم الك55افرة، ف55ي الرؤي55ا ا�ول55ى؛ وعل55ى روم55ة الف55اجرة ف55ي   
  ! ))ملك الملوك ورب ا�رباب  ((:  ))الغالب  ((ثانية؛ يظھر السيد المسيح الرؤيا ال

  
  .كان الجھاد مريراً، واRستشھاد كثيراً، فالنصر ھو للمسيح وللمسيحيةفمھما   

  

*  
  

  فالمسيحيون يغلبون مع المسيح  
  

 ٢( ))... َمن َغل5َب  ((:  رسالة بوعد عظيم للمسيحي الغالب ففي سفر الرسائل تنتھي كل  
فال555دعوة ا'نجيلي555ة ھ555ي دع555وة إل555ى الغلب555ة والظف555ر ).  ٢١و ١٢و ٥:  ٣؛ ٢٦و ١٧و ١١و ٧: 

  .والنصر



  ـ ١٧٧ـ 
  

ھ5ا أن5ا ذا واق5ف عل5ى الب55اب،  ((: يق5ول ال5رب . ة الس(اميةبالص(ححي(اة وف5ي ھ5ذه الغلب5ة   
  .) ٢٠:  ٣(  ))فأتعشى معه، وھو معي فمن سمع صوتي وفتح الباب، أدخل إليه، : وأقرع 

  
فالمسيح م5ع . تلك الحياة ا'لھية الخفية في المسيحي تجعله على ا�رض من أھل السماء  

  !ويا سعد من يشعر بذلك في القربان ا'لھي. المسيحي على الدوام في عشرة المؤاكلة

  
عل(ى بح(ر م(ن واقف5ون  ((وانتصار المسيحيين في الجھاد حتى اRستشھاد يجعلھ5م ك5أنھم   

عبد F، ونشيد الحمل، قائلين وھم ينشدون نشيد موسى كنانير I، ومعھم ، زجاج، مختلط بالنار
:  
  

  !الكـعجيبة وعظيمة أعم    دير،ـه القـيا F، ا'ل ((

 !كـطرق ق ـدل وحـع    ينـا�ممي   ملك   ا ـي
      

  !مكـاس     د ـوR يمج    افـيخ R ن ـَ م r أيا 
 !فإنك أنت القدوس وحدك

      

  دونـيسج     امك ـوأم    يأتون  مم سوف جميع ا�
  ))فقد أعتلنت أحكامك 

  ) ٤ـ  ١:  ١٥(     
  

وجھاد المسيحيين حتى اRستشھاد يجعلھم أبناء F، كما يعل5ن الج5الس عل5ى الع5رش ف5ي   
ً ماء الحياة أنا أعطي العطشان من  !المبدأ والمعاد !أنا ا�لف والياء !لقد تم ((: يوم الدين   !مجانا

  ). ٧ـ  ٦:  ٢١(  )) !أنا أكون له إلھاً، وھو يكون لي ابناً : ن غلب فھذا ميراثه م
  

فالمسيحيون يظفرون على الدوام، مع المسيح الظافر، وإن قادھم الجھاد إلى اRستشھاد،   
  .جھاد مع المسيح، واستشھاد في سبيله:  ))إحدى الحسنَيْين  ((فھو 

  
  . ))الظافر  ((سيح فكتاب الرؤيا ھو أناشيد النصر للم  

  
*  *  *  



  ـ ١٧٨ـ 
  

  ١٦بحث 
  
  

  ))القدوس  ((المسيح 
  

  صفة I تعالى أوBً  ))القدوس  ((  
  

). ٤ف (لعرش F وبPطه السماوي  ا�ولى، وصفا'عدادية، لسفر الرؤيا ففي الرؤيا   
ولك5ل ... ء �م5ام وم5ن ال5وراتحت العرش، وحول العرش أربعة أحياء ممتلئ5ين عيون5اً م5ن ا ((و 

وھم R ينفّكون ليPً ونھ5اراً . حياء ا�ربعة ستة أجنحة ممتلئة من حولھا ومن داخلھا عيوناً من ا�
  :ن يقولو

  
  ديرـالق  ه ـا'ل ،  F    !قدوس  !قدوس  !قدوس ((
  ))ون ـيك     ذي ـوال    ائن،ـوالك كان،   ذي ـال

  
.  ))با'ل5ه الق5دير  ((،  ))رب الجن5ود  ((ل م5ع إب5دا)  ٦ف ( إنه نشيد السارفين عند أش5عيا   

  .ترجمة مبّسطة، بأسلوب اRستيعاب ))يھوه  ((والشطر الثاني ھو ترجمة 
  

فيه صفة  ))القداسة  ((و . ، الثPثي التقديس ))القدوس  ((فالصفة ا�ولى من F تعالى أنه   
  .ذاته، كناية عن التنزيه والتجريد عن المخلوق

  
بحر من زجاج وأمام العرش مثل  ((: زيه والتجريد عن المخلوق ھذا الواقع يزيد في التن  

  .يفصل بين الخالق والمخلوق)  ٦:  ٤(  ))يشبه البلّور 
  

(  ))عادل أنت أيھا الكائن، والذي كان، أيھا القدوس  ((: ويستجمع الوجود والقداسة بندائه  
، الح55ق ) ١٠:  ٦(  ))د الق55دوس والح55ق أيھ55ا الس55ي ((: ؛ كم55ا يس55تجمع الح55ق والقداس55ة ) ٥:  ١٦

  ). ٤ـ  ٣:  ١٥( والعدل والقداسة 
  

م5ا  ھ5وذا ((: يفتتح رسالته إلى كنيسة فيلدلفي5ة بقول5ه . صفة المسيح ثانياً  ))القدوس  ((و   
  .))القدوس  ((نه إ: سه صفة F أبيه الذاتية بحرفھافيسوع يّتخذ لنف).  ٧:  ٣(  ))القدوس يقوله 



  ـ ١٧٩ـ 
  

 ٣(  اً على عرش أبيهـبين F والمسيح أن يسوع يظھر جالس ))القداسة  ((ان وحدة ـوبرھ  
  .والقداسة فيه ذاتية كما عند أبيه السماوي).  ٢١: 
  

  .بقداسة المسيح ))قديسون  ((والمسيحيون ھم أيضاً   
  

؛ كما يرفع ) ٣:  ٨( يصّعدھا المPئكة بخوراً لحضرة F  ))فصلوات القديسين جميعاً  ((  
 ٥(  ))ة بخوراً ھو صلوات القديسين ؤات من ذھب مملـجام ((الشيوخ الكھنة ا�ربعة والعشرون 

 :٨ .(  
  

 ( ))اراً ـاراً وكب5ـاس5مك صغ5) ١(اء، والقديس5ين، والمتق5ينـتولي الث5واب لعبي5دك ا�نبي5 ((و   
١٨:  ١١ .(  
  

، أولئك ال5ذين يحفظ5ون وص5ايا ھنا يظھر صبر القديسين ((وفي الجھاد حتى اRستشھاد،   
  ). ١٢:  ١٤(  ))F وا'يمان بيسوع 

  
وف55ي حلق55ة الجام55ات، يص55ّب المP55ك الثال55ث جام55ه عل55ى ا�نھ55ار والين55ابيع، فتتح55ول إل55ى   

  ). ٦:  ١٦( منھم  ))سفكوا دماء القديسين وا�نبياء  ((دماء، �ن أھل ا�رض 
  

أُّم زواني ا�رض ورجاساتھا، تسكر من دم  بابل العظيمة، ((والنبي الرائي يرى رومة،   
  ). ٦ـ  ٥:  ١٧(  ))القديسين، ودم شھداء يسوع 

  
ي بھا، أيتھا السماء، وأيھا القديسون والرسل وا�نبياء، فإن F قد انتقم لكم منھ5ا تمفاش ((  

  .رسلھم وأنبياءھم ))القديسين  ((فھو يمّيز بين المسيحيين ).  ٢٠:  ١٨(  ))
  

وعروس5ه ق5د ھي5أت  !فإن ع5رس الحم5ل ق5د حض5ر... الحمد r  ((: ات كلھا تنشد والكائن  
لغة العھ5د أي المسيحيين في  ))أن تلبس بّزاً بھّياً نقّياً ـ والبّر ھو مبّرات القديسين نفسھا، وأُوتيت 

  ). ٨ـ  ٧:  ١٩( الجديد 
  

الش5ر، ج5وج وفي سيرتھا عبر الدھور ستظل المسيحية في صراع مع أھل الكف5ر وأھ5ل   
  اع ا�خير حيث يحتشدون للقتال فيوماجوج، حتى الصر

  
  ــــــــــــــــــ

  .كناية عن المسيحيين ا�مميين ))المتقون  ((كناية عن المسيحيين من بني إسرائيل، و  ))القديسون  ((ھنا ) ١(



  ـ ١٨٠ـ 
  

وبالمدينة المحبوبة  .بمعسكر القديسينفطلعوا على سعة ا�رض، وأحاطوا  ((عدد كرمل البحر، 
  ). ٩:  ٢٠( رضية، كنيسة المسيح أورشليم الجديدة ا� ))
  

  :بھذا التحدي  ويختم  
  

  ! نجاساته   في   والنجس     م في ظلمه ـفْليستمر الظال ((

   ! ))ته ـقداس  والقديس في     بّره  وْليستمر البار أيضاً في 
     )١١:  ٢٢ (  

  
فط5وبى لل5ذين  ((: اس5ة المس5يح، فق5د تقّدس5وا ب5دم الحم5ل فالمسيحيون ھم قديس5ون، م5ن قد  

  ). ١٤:  ٢٢(  ))ليكون لھم سلطان على شجر الحياة ) بدم المسيح ( يغسلون حللھم 
  

*  *  *  
  
  

  ١٧بحث 
  

  ))الحقيقة  ((و  ))الحق  ((المسيح 
  
  ھو أوBً صفة I تعالى ))الحق  ((ـ  ١
  

السيد القدوس والح5ق، حت5ى مت5ى R تقض5ي،  أيھا ((: فالشھداء يصرخون بصوت عظيم   
  ). ١٠:  ٦(  ! ))وR تنتقم لدمنا من أھل ا�رض 

  
عبد F، ونشيد الحم5ل ق5ائلين  موسى كنانير F، نشيد ((وجميع المسيحيين ينشدون على   

:  
  

)) F أعمالك وعجيبة   عظيم    ديرـا'له الق  ، يا !  
  ! ))ق طرقك ـحو ْدلـع    ا�مميين    ملك     يا 
     )٣:  ١٥ (  

  
  ).٧:  ١٦( ))يا F، ا'له القدير، أجل حق أحكامك وعدل  ((: المذبح يقول وسمعت  ((  



  ـ ١٨١ـ 
  

 !الحم5د r: غفي5ر ف5ي الس5ماء يقول5ون  لجمھ5ور عظ5يم وبعد ذل5ك س5معت مث5ل ص5وت ((  
  .) ٢:  ١٩(  ))'لھنا الخPص والمجد والقدرة �ن أحكامه حق وعدل 

  
  ). ٩:  ١٩(  ))ھذه ھي أقوال F الحقيقية : أيضاً ) المPك ( وقال لي  ((  

  
  ). ٥:  ٢١(  ))ن ھذا الكPم صدق وحق إ: اكتب  ((: وقال الجالس على العرش  ((  

  
ھ5و  ))فالحق  (().  ٦:  ٢٢(  ))ن ھذه ا�قوال يقين وحق إ) : المPك ( ٍذ يقول لي حينئ ((  

  .كل ا�حوال صفة F تعالى في
  
  ھو أيضاً صفة السيد المسيح ))والحق  ((ـ  ٢
  

  ). ٧:  ٣(  ))ما يقوله القدوس، الحق  ھوذا ((: يتخذھا في مطلع الرسائل   
  

أيھا السيد القدوس والح5ق، حت5ى مت5ى R تقض5ي،  ((: ويتقاسمھا مع F في أناشيد السفر   
  ! ) ١٠:  ٦(  ))وR تنتقم لدمنا من أھل ا�رض 

  
 ((و  ))ا�م5ين  ((مه ـراكب علي5ه اس5ـماء مفتوح5ة، وإذا بف5رس أب5يض، وال5ـثم رأيت الس ((  
  ). ١١:  ١٩(  ))وھو يقضي ويحارب بالحق .  ))الصادق 

  
  .صفة المسيح واسمه ))فالحق  ((  

  
*  *  *  

  

  ١٨بحث 
  

  ))العدل  ((و  ))القاضي  ((المسيح 
  
  ھو أوBً صفة I تعالى ))العدل  ((ـ  ١
  

  :ع الكائنات تشھد به وتلجأ إليه جمي  
  

)) F الكـعظيمة وعجيبة أعم    ديرـ، ا'له الق يا!   

  ))رقك ـق طـدل وحـع    ا�مميين   ملك     يا 
     )٣:  ١٥ (  

  



  ـ ١٨٢ـ 
  

ف5رّد النب5ي .  ))القديس5ين  ((كان5ت تتح5دى الع5المين و . عدل F في دينون5ة روم5ةويظھر   
وس5ُتحرق  !الموت والنوح والج5وع: فلذلك، في يوم واحد، تحل ضرباتھا  ((: حدي الرائي لھا الت

  ). ٨ـ  ٧:  ١٨(  ))ھو اHله الذي يدينھا �ن F القدير  !بالنار
  

وينوح عليھا ملوك ا�رض الذين فجروا وترفوا معھا، عندما يشاھدون دخان وسيبكي  ((  
  :بعذابھا يصابون  د واقفون، لئPحريقھا، ويقولون، وھم من بعي

  
  ! ديرةـالق  دينةـالم  ، بابل    أيتھا المدينة العظيمة !الويل !الويل

  ! ))قد نزلت في ساعة واحدة     كـونتـدين       إن        ا ـھ

  ) ١٠ـ  ٩:  ١٨(     
  
  ھو أيضاً صفة السيد المسيح ))العدل  ((ـ و  ٢
  

، وإذا بف5رس أب5يض،  ))اء مفتوح5ة ث5م رأي5ت الس5م ((: ھذه ھي ص5ورة المس5يح المجاھ5د   
  ).١١:  ١٩( ))وھو يقضي ويحارب بالعدل  ! ))الصادق  ((و  ))ا�مين  ((والراكب عليه اسمه 

  
ھا أنا ذا آت عن قريب، وجزائي معي، �ج5ازي  ((: فھو رب العالمين، وملك يوم الدين   

  ). ١٢:  ٢٢(  )) !كل واحد على حسب أعماله
  

من القديم الق5دير، ليش5رف عل5ى تنفي5ذ قض5اء F  ))السفر المختوم  ((يظھر ذلك باستPمه   
ليش5رف إل5ى ي5وم ال5دين عل5ى تنفي5ذ  ))المفت5وح  رالس5ف ((وبامتPك5ه وقدره على أورش5ليم الك5افرة؛ 

، أھ5ل الكف5ر وأھ5ل الش5ر ف5ي  ))ج5وج وم5اجوج  ((قضاء F وقدره على رومة الفاجرة؛ ث5م عل5ى 
  .لى التنين، وساعديه وحش البحر، والنبي الكذابالدنيا؛ وأخيراً يقضي ع

  
  .مثل F، وباسم F، يقوم مقامه في خلقه ))العدل  ((و  ))القاضي  ((فالسيد المسيح ھو   

  
*  *  *  



  ـ ١٨٣ـ 
  

  ١٩بحث 
  

  ))الحي القيوم  ((المسيح 
  
  :أوBً  ))الحي القيوم  ((ـ I تعالى ھو  ١
  

.  ))الح(ي القي(وم  ((، وبص5فة  ))الوج(ود الواج(ب الوج(ود  ((يعبدون5ه بص5فة أھل السماء   
F، ا'ل55ه  !ق55دوس !ق55دوس ((: R ينفك55ون نھ55اراً ول55يPً يقول55ون  ((فا�حي55اء ا�ربع55ة ل55دى الع55رش 

وكلما أّدى ا�حياء حمداً وكرامة وشكراً للجالس على  ! ))القدير، الذي كان والكائن والذي يكون 
، خ5ّر الش5يوخ ـ الكھن5ة ا�ربع5ة والعش5رون أم5ام )أي إل5ى دھ5ر ال5دھور  (للحي القي(وم العرش، 

  :وا أكاليلھم أمام العرش قائلين وطرحللحي القيوم، الجالس على العرش، وسجدوا 
  

  أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة    أنت مستحق  ،  إلھنا r أ يا 
  )) وُخلقت   كانت    وبمشيئتك     �نك أنت جميع ا�شياء خلقت

  ) ١١ـ  ٨:  ٤(     
  

، ليخ5تم عب5اد F  ))ومعه ختم I الحي ثم رأيت مPكاً آخر يطلع من مشرق الشمس،  ((  
  .R شك أنه ختم العماد المسيحي بالميرون).  ٣ـ  ٢:  ٧( على جباھھم 

  
ء، ن المPك، الذي رأيته واقفاً على البحر وعل5ى الَب5ّر، رف5ع ي5ده اليم5ين إل5ى الس5ماإثم  ((  
  ). ٦ـ  ٥:  ١٠(  )) !R يكون زمن بعد: بالحي القيوم وأقسم 

  
حي5اء فن5اول واح5د م5ن ا�... ف5ي الس5ماء  وبعد ذلك رأيت، فانفتح ھيكل خباء الش5ھادة، ((  

 ٥:  ١٥(  ))ة م5ن س5خط F الح5ي القي5وم ؤالسبعة سبعة جامات م5ن ذھ5ب، ممل5 ا�ربعة المPئكة
  ). ٧و
  
  :ضاً الحي القيوم د المسيح ھو أيـ السي ٢
  

  هفلما رأيته سقطت عند قدمي ((. يستفتح الكتاب برؤيا ابن البشر  



  ـ ١٨٤ـ 
  

ميتاً، وھا أنا ذا  لقد كنتُ  !أنا الحي !أنا ا�ول واbخر !R تخف: فوضع يمناه علي، قال . كالميت
  ). ١٨ـ  ١٧:  ١(  )) !الحي القيوم

  
ھذا ما يقوله ا�ول واbخر، الذي كان ميتاً  ((:  والمسيح يفتتح رسائله إلى الكنائس بقوله  

  .الحي القيوم، فھو ) ٨:  ٢(  ))وعاد حّياً 
  

َم5ن غل5ب ف5إني أوتي5ه أن يأك5ل م5ن  ((: بشجرة الحي(اة ويعد المسيحي الغالب في الجھاد   
 F ٧:  ٢(  ))شجرة الحياة التي في فردوس .(  

  
فكن أميناً حتى الموت فأعطي5ك : عشرة أيام  سيصيبكم ضيق ((: بإكليل الحياة كما يعده   

  ). ١٠:  ٢(  ))إكليل الحياة 
  

ث5م أران5ي نھ5ر  ((: نھ(ر الحي(اة في الجن5ة، عل5ى أشجار للحياة وشجرة الحياة تتفّرع إلى   
وفي وس5ط س5احة المدين5ة، وعل5ى ج5انبي . ماء الحياة صافياً كالبلور، نابعاً من عرش F والحمل

  ). ٢ـ  ١:  ٢٢(  ))ؤتي اثني عشر جنى، في كل شھر جنى النھر شجرة حياة تُ 
  

  ). ١٤:  ٢٢(  ))فطوبى للذين يغسلون حللھم، ليكون لھم سلطان على شجرة الحياة  ((  
  

R أمحو اسمه أبداً من سفر الحياة ... من غلب  ((:  ))سفر الحياة  ((يملك والسيد المسيح   
  .فھو سيد الحياة والخلود).  ٥:  ٣(  ))
  

كل َم5ن ل5م ُيكت5ب اس5مه، من5ذ تك5وين الك5ون، ف5ي س5فر  ((ويسقط في الجھاد واRستشھاد،   
  ). ٨:  ١٣(  ))الحياة للحمل الذبيح 

  
  ). ١٥:  ٢٠(  ! ))وكل من لم يوجد مكتوباً في سفر الحياة ُطرح في بحيرة النار  ((  

  
س والكذب، إRّ الذين R يدخلھا شيء مبتذل، وR أھل الرج ((وأورشليم الجديدة ا�رضية   

  .فالخالصون يخلصون بالحمل وھم له).  ٢٧:  ٢١(  ))ُكتبوا في سفر الحياة للحمل 
  

  ). ١:  ٢٢(  ))من عرش F والحمل نھر ماء الحياة،  ((وسعادة السماء تنبع مثل   
  

:  ٢٢( ))ع5رش F والحم5ل  ((مث5ل F تع5الى، عل5ى  ))الحي القي5وم  ((فالسيد المسيح ھو   
١.(  



  ـ ١٨٥ـ 
  
  

  ٢٠بحث 
  

  ))الشاھد ا�مين  ((المسيح 
  

 ٥:  ١(  ))ومن يسوع المسيح، الشاھد ا�مين  ((يفتتح سفر الرؤيا باسم الثالوث ا�قدس،   
.(  
  

اكتب م5ا ت5راه ف5ي س5فر، وابع5ث : يقول  ((: وكتاب الرؤيا كله ھو شھادة يسوع للكنائس   
  .كناية عن الكنيسة جمعاء)  ١١:  ١(  ))به إلى الكنائس السبع 

  
في الجزيرة المدعوة بطمس، م5ن أج5ل كP5م F، والش5ھادة  ((والرؤيا رآھا النبي الرائي   
  ). ١٠:  ١(  ))ليسوع 

  
، الش5اھد ا�م5ين  ))آم5ين  ((ھ5ذا م5ا يقول5ه  ((: سفر الرسائل بتل5ك الص5فة عينھ5ا كما يختم   

 F ١٤:  ٣(  ))الصادق، مبدأ خلق .(  
  

فھ5و ف5ي دعوت5ه عل5ى . أي الح5ق المطل5ق ))آم(ين  ((يد المسيح ھ5و ف5ي ذات5ه مث5ل F فالس  
  . ))الشاھد ا�مين الصادق  ((ا�رض، وفي حياته في كنيسته 

  
ورأي55ُت ف55إذا ب55ين الع55رش  ((: والمس55يح ھ55و وح55ده الش55اھد للع55الم ا'لھ55ي، والكاش55ف ل55ه   

  ). ٦:  ٥(  ))أنه ذبيح وا�حياء ا�ربعة وبين الشيوخ ـ الكھنة حمل قائم ك
  

ھ5ذا ھ5و معن5ى . والمسيحية في العالم ھي شھادة المسيح للع5الم، وش5ھادة الكنيس5ة للمس5يح  
  ). ٢١ـ  ١٧( مع خاتمتھا )  ١٦:  ١٢( والثانية )  ١١ـ  ٤( سفر الرؤيا ا�ولى 

  
ل5م أنت متمسك باسمي، و ((: على مثال السيد المسيح شھادة الدم، والشھادة الكبرى ھي   

تنكر ا'يم5ان ب5ي، حت5ى ف5ي أي5ام أنتيب5اس، ش5ھيدي ا�م5ين ال5ذي قُت5ل عن5دكم، ھن5اك حي5ث ج5امع 
  .أي الجامع اليھودي)  ١٣:  ٢(  ))الشيطان 



  ـ ١٨٦ـ 
  

ويوحن5ا ي5رى تح5ت الم5ذبح . ال5ذي يخت5ار م5نھم ش5ھداءهشھود المسيح، والمسيحيون ھم   
ي5راھم ).  ٩:  ٦(  ))أجل الشھادة التي أّدوھ5ا  نفوس المقتولين من أجل كPم F ومن ((السماوي 

( ، راية النص5ر  ))واقفين أمام العرش وأمام الحمل، Rبسين حلPً بيضاً، وبأيديھم سعف النخل  ((
  ). ١٤و ٩:  ٧
  

ف5ي الص5راع )  ٦:  ١٤(  ))با'نجي5ل ا�ب5دي  ((نھم ش5ھداء ب5دمھم، بع5دما ك5انوا ش5ھوداً إ  
(  ))وصايا F، ويقبلون شھادة يس5وع �نھم يحفظون  ((التنين ووحَشْيه الدائم بين المسيحية وبين 

١٧:  ١٢ .(  
  

الت5ي ين5ادي بھم5ا المس5يحيون م5ع )  ١٧:  ١٢( الدائم5ة  ))شھادة يس(وع  ((فا'نجيل ھو   
د التن5ين الجھنم5ي، وزبانيت5ه ال5وحش والنب5ي ض5).  ٦:  ١٤(  ))اHنجي(ل اب(دي  ((المPك حام5ل 

 ١٢:  ١٤(  ))فھنا يظھر صبر القديسين، الذين يحفظون وصايا F وا'يمان بيس5وع  ((: الكذاب 
.(  
  

وس5معُت  (( !والشھادة ليسوع با'نجيل قد تكون مختومة بالدم، فتستحق الط5وبى الكب5رى  
الطوبى منذ اbن للموتى الذين يموت5ون ف5ي ال5رب ـ أج5ل يق5ول : اكتب : صوتاً من السماء يقول 

  ). ١٣:  ١٤ ( )) !الروح

  
فق5د رأي5ت الم5رأة الف5اجرة تس5كر م5ن دم القديس5ين،  ((: ھذا ما جرى في العھد الروم5اني   

الت55ي ُس55فك فيھ55ا دم ا�نبي55اء  ((لكنھ55ا ستس55قط باب55ل العظيم55ة ).  ٦:  ١٧(  ))ودم ش55ھداء يس55وع 
  ). ٢٤:  ١٨(  ))والقديسين، وجميع الذين قتلوا في ا�رض 

  
  ). ١٠:  ١٩(  ))إن الشھادة ليسوع ھي روح النبوة  ((: ويختم الكتاب بقوله   

  
، فھ5و ) ١٤:  ٣؛ ٥:  ١(  ))الشاھد ا�مين الص5ادق  ((وكما افتتح الرؤيا بصفة المسيح،   

يختمھا بمشھد المسيح الظافر المنتص5ر عل5ى التن5ين وعل5ى ال5وحش وعل5ى النب5ي الك5ذاب، بص5فة 
كلمة : باسمه الذي R يعرفه أحد سواه  ((؛ ويتوّجه ) ١١:  ١٩(  ))الصادق  ((و  ))ا�مين  ((كونه 

 I((  )١٣:  ١٩ .(  
  

، كنايًة عن  ))كلمة F  ((وا'نسان وا�كوان باسمه r فالسيد المسيح ھو الشاھد اكبر   
  ). ٩و ٦:  ٥(  ))الحمل الذبيح  ((الشھيد اعظم، وھو . ذاته



  ـ ١٨٧ـ 
  

؛ وھو كفاح الشھادة ف5ي ) ١٤:  ٣؛ ٥:  ١(  ))مين، الصادق الشاھد ا� ((إنه في رسالته   
  ). ١٠:  ١٩(  ))ا�مين والصادق  ((كنيسته مع الوثنية 

  
  .على ا'طPق ))الشاھد ا�مين  ((ھو فالسيد المسيح   

  
  . ))الشھادة ليسوع  ((والمسيحية ھي   

  
*  *  *  

  

  ٢١بحث 
  

  ))الفادي  ((المسيح 
  

  .استشھاد المسيح معنى الفداء نيوحنا مثل بولس يعطيا  
  

وق((د غس((لنا بدم((ه م((ن لل55ذي أحبن55ا،  ((: فمن55ذ عن55وان الرس55ائل يعل55ن ھ55ذا الحم55د الجزي55ل   
فاRستش5ھاد والف5داء ب5ه ھم5ا ).  ٦ـ  ٥:  ١(  ))آم5ين . المجد والعّزة إلى دھر ال5دھور... خطايانا 

  .عمل المحبة ا�كبر r وا'نسان
  

 نب5ؤةإش5ارة إل5ى ( ي5أتي عل5ى الس5حاب ـ  ھوذاھا  ((: الكنيسة  وھذا الفداء قائم دائم في  
وطعن المسيح في جنبه إشارة ).  ٧:  ١(  ! ))ستراه كل عين، حتى أولئك الذين طعنوه ) دانيال 

 ٣٥ـ  ٣٤:  ١٩يو ( كما يرى يوحنا تحقيقھا على الصليب )  ١٠:  ١٢( زكريا  نبؤةأخرى إلى 
عين5اً  ((: ـ رم5ز القرب5ان والعم5اد ـ كم5ا رأى زكري5ا أيض5اً  ))ء وخ5رج للوق5ت دم وم5ا ((؛ فيشھد )

 ((؛ وكما رأى يوحنا ) ١:  ١٣(  ))وسكان أورشليم، لغسل الخطيئة والنجاسة مفتوحة لبيت داود 
  ).١:  ٢٢( ))عرش I والحمل صافياً كالبلور، خارجاً من نھر ماء الحياة 

  
 ((حيث نرى حمل F الذبيح، أمام ع5رش F، :  وھذا الفداء قائم دائم في السماء أيضاً   

نك ُذبحت وافتديت r بدمك أُناساً إ ((: يراه أھل السماء فينشدون ).  ٦:  ٥(  ))قائماً كأنه مذبوح 
  ). ٩:  ٥(  ))من كل قبيلة ولسان، وشعب وأمة 



  ـ ١٨٨ـ 
  

حم(ل  ((لى اللقب الكريم، فھذان المشھد والنشيد يحمPن المعنى الذي تعلّقه الرؤيا كلھا ع  
 I((  ن5ه يحم5ل معن5ى الف5داء؛ فالس5يد المس5يح ھ5و إ: مرة  ٢٩الذي ترّدده نحو)) F ن5ه  )) حم5ل�

  .الفادي الكريم
  

  : العھد القديم  نبؤاتل تتميماً  ))الفادي  ((إنه المسيح   
    
  ؛ ) ١٧١:  ١عبر =  ٢٢تك ( فھو حمل F، تحقيقاً لرمز ضحية إسحاق   

  
ـ  ١٦:  ٩؛ عبر ٢٨:  ٢٦قابل متى  ٨ـ  ٣:  ٢٤حز ( وتحقيقاً لذبيحة العھد عند موسى   

  ) ٢:  ١؛ بطر ٢٠
  

  ). ٥٣ف ( فداء عن شعبه، عند أشعيا  ))عبد F  ((وتحقيقاً خصوصاً لذبيحة   
  

  ). ٧:  ٥كو  ١؛ قابل ١٢حز ( لذبيحة الحمل الفصحي  وتحقيقاً   
  

  .كلھا نبؤاتحق الذي يحقق رموز الفالمسيح ھو الحمل الفصحي ال  
  

فكان ھ5و الك5اھن ).  ٢:  ٥؛ قابل أفس ٢٩حز ( لقد تكّرس بالدم، مثل كھنة العھد القديم   
  .والضحية جميعاً 

  
إن الخP55ص 'لھن55ا الج55الس عل55ى الع55رش،  ((: وش55ھداء المس55يح ف55ي الس55ماء يش55ھدون   
  ). ١٠:  ٧(  ))وللحمل 

  
ب(دم فق5د غلب5وه  ((: بدم الحمل  على التنين وزبانيته ينتصرونوالمسيحيون على ا�رض   

فھ5م س5يغلبون ).  ١١:  ١٢( في س5بيله  ))فازدروا الحياة حتى الموت الحمل، وبكلمة شھادتھم، 
:  ١٧( الدنيا وأباطيلھا وأبطالھ5ا م5ع الحم5ل الغP5ّب، �نھ5م الم5دعوون والمخت5ارون والمؤمن5ون 

١٤ .(  
  

  . ))حمل I  ((كما يصفه اسمه لفدية الفادي وافالسيد المسيح ھو   
  

  .بھذا التعليم تستجمع الرؤيا التوراة والنبيين، وا'نجيل وبولس أجمعين  
  

* * *  



  ـ ١٨٩ـ 
  

  ٢٢بحث 
  
  

د الخلق tالمسيح مجد  
  

  .تجديد الخلقعلى الرساRت جميعھا بأنھا تمتاز رسالة المسيح   
  

  .ر، وُيختم عند F في اليوم اbخريبدأ ھذا التجديد مع المسيح في اليوم الحاض  
  

 ًBتحقيق التجديد في المسيحية: أو  
  

اس(م أعطي5ه أيض5اً حص5اة بيض5اء، مكتوب5اً عليھ5ا  ((ن المسيحي الغال5ب ف5ي الجھ5اد إـ  ١  
  ). ١٧:  ٢(  ))أحد سوى حامله R يعرفه جديد 

  
ئ5د تل5ك ا�ي5ام؛ ا، بحس5ب عو ))حص5اة بيض5اء  ((مسجل عل5ى  ))اسم جديد  ((المسيحي له   

  .R يمحى، فھو اسم خالد روالسجل على الحج
  

ي5و (يد المسيح يدعو خرافه بأس5مائھا فالس. يمّيزه على ا�ديان قاطبةً  ))اسم جديد  ((وھو   
  ).١٦:  ٢٠؛ ٣:  ١٠
  

وحي5ث )  ٢:  ٦٢(  ))اس5ماً جدي5داً  ((والتعبير استعارة من أش5عيا، حي5ث ص5ھيون تحم5ل   
  ). ١٥:  ٦٥(  ))اسماً جديداً  ((أيضاً  أصفياء F يحملون

  
  .، وتحقيقھا في المسيحيةنبؤةفي المسيحية ھو تتميم ال ))اRسم الجديد  ((ن إ  

  
. فھو برھان اRصطفاء ا'لھ5ي:  ))R يعرفه أحد سوى حامله  ((،  ))اRسم الجديد  ((وھذا   

حي الح55ق إF ّR وال55ذي يحي55ا فP55 يع55رف حقيق55ة المس55ي: وحقيقت55ه تبق55ى س55راً ب55ين F وحامل55ه 
  .مسيحيته

  
 ((، يستلم الحمل، أسد يھ5وذا ) ٤ف ( بعد النشيد ا�ول للجالس على العرش سبحانه ـ  ٢  

أم((ام حي55اء ا�ربع55ة ولم55ا أخ55ذ الكت55اب خ55ّرت ا� ((. ليش55رف عل55ى أق55دار العب55اد ))الس55فر المخت55وم 
ك5ل واح5د م5نھم كن5ارة، وجام5ات م5ن  وكذلك الشيوخ ـ الكھن5ة ا�ربع5ة والعش5رون، وم5عالحمل، 

  ). ٩ـ  ٨:  ٥(  ))نشيداً جديداً وأنشدوا . بخوراً، ھو صلوات القديسينذھب مملوءة 



  ـ ١٩٠ـ 
  

  .ھذه ثورة في الدين. يسوع في عبادة أھل السماء r تعالى ))الحمل  ((فيشترك   
  

د جعل5تھم 'لھن5ا ملكوت5اً فق5 ((: r تعالى على ا�رض  ))النشيد الجديد  ((والمسيحية ھي   
  ). ١٠:  ٥(  ))وكھنة؛ وسيملكون في ا�رض 

  
بھم55ا ك55ل ال55ذين يتمت55ع ملك((وت وكھن((وت يعل55ن أن المس55يحية  ))النش55يد الجدي55د  ((إن ھ55ذا   

فل55م يرف55ع دي55ن وR عل55م وR ).  ٩:  ٥(  ))م55ن ك55ل قبيل55ة ولس55ان، وش55عب وأم55ة  ((افت55داھم يس55وع 
  .غنوص أھله إلى مرتبة المسيحي

  
وجام5ات المPئك5ة بحض5رة r . F ف5ي ا�رض ))النشيد الجدي5د  ((أجل إن المسيحية ھي   
فبخ55ور أھ55ل الس5ماء ھ55و ص55لوات . ، أي المس5يحيين ))بخ((وراً، ھ(و ص((لوات القديس((ين  ((ممل5وءة 

  .المسيحيين
  

اجعله عموداً في ھيكل إلھي، فP يعود يخرج م5ن  ((ـ إن المسيحي الغالب في الجھاد،  ٣  
ـ5 أورش5ليم الجدي5دة، النازل5ة م5ن الس5ماء م5ن عن5د  عليه اسم إلھي، واس5م مدين5ة إلھ5ي بعد؛ واكتب

  ). ١٢:  ٣(  ))إلھي ـ واسمي الجديد 
  

  . ))إلھي  ((، فيسمي F أباه  ))ابن البشر  ((ينطق المسيح ھنا بصفة كونه   
  

عم(وداً ف(ي اجعل5ه  ((سيحي والغالب في الجھاد الم. ھو المسيحية عينھا ))ھيكل إلھي  ((ـ   
فP5 يع5ود  ((، دليPً على الثبات في مسيحيته، فP تزعزعه أھواء وR اضطھادات،  ))ھيكل إلھي 

  .من مسيحيته، وR من ھيكل F ))يخرج من بعد 
  

  . ))اbب  ((اسم I الجديد أي  ))واكتب عليه اسم إلھي  ((ـ   
  

أورش5ليم الجدي5دة،  ((: والحاشية تسّميھا باسمھا .  ))اسم مدينة إلھي ... وأكتب عليه  ((ـ   
؛ وھي ليست من ص5نع  ))أورشليم الجديدة  ((فالمسيحية ھي .  ))النازلة من السماء من عند إلھي 

فالمس5يحية مدين5ة س5ماوية إلھي5ة، والمس5يحي .  ))نازلة من السماء م5ن عن5د إلھ5ي  ((المخلوق، بل 
  .فيھا ھو في حمى F والمسيح

  
  ) ١٣:  ١٩(  ))كلمة F  ((، وھو  ))اسمي الجديد ... وأكتب عليه  ((ـ   



  ـ ١٩١ـ 
  
 ( ))اب ـمل5ك المل5وك ورب ا�رب5 ((ر ـذي بانتصار المسيحيين عل5ى الحي5اة وعل5ى الم5وت يظھ5ـال

١٦:  ١٩ .(  
  

حي5اء أم5ام الع5رش، وأم5ام ا�نشيداً جديداً ينشدون  ((الخلق يتم بالمسيحية، فھم إن تجديد   
ول5م يس5تطع أح5د أن ي5تعلّم النش5يد إRّ ا�ربع5ة وا�ربع5ون ألف5اً، ال5ذين . ا�ربعة والشيوخ ـ الكھن5ة

  ). ٣:  ١٤(  ))افُتدوا من ا�رض 
  

  تتميم التجديد في اليوم اTخر: ثانياً 
  

بع5د الدينون5ة : يكّم5ل F التجدي5د وحينئ5ٍذ . الخلق بالمس5يحية حت5ى الي5وم اbخ5ريتم تجديد   
ثم قال . ھا إني أجعل كلّ شيء جديداً : يقول الجالس على العرش  ((، ) ١٥ـ  ١١:  ٢٠( العامة 

  ). ٥:  ٢١(  ))ھذا الكPم صدق وحق : اكتْب : لي 
  

�ن الس5ماء ا�ول5ى وا�رض ا�ول5ى ق5د سماء جدي(دة، وأرض(اً جدي(دة، رأيت  ((وللحال   
ھ5ذا أص5ح تفس5ير، عل5ى رأي . ك(ون جدي(دإل5ى أي زالت صورتھما، فتحوR )  ١:  ٢١(  ))زالتا 

  .أھل العلم
  

ورأي55ت المدين55ة  ((: وتجدي55د الك55ون يب55دأ ف55ي الي55وم الحاض55ر، ويكتم55ل ف55ي الي55وم اbِخ55ر   
 ٢١( ))مزينة لعريسھا كعروس نازلة من السماء من عند F، مھيأة أورشليم الجديدة، المقدسة، 

  .ھا عروسنإنھا مدينة، وإ: فاRستعارة ثنائية ). ٢: 
  

( س(ماوية ؛ ث5م ) ٢٦ـ  ٩:  ٢١( أرضية ، فإذا بھا  ))أورشليم الجديدة  ((ثم يأتي وصف   
  ). ٥ـ  ١:  ٢٢
  

؛ ) ٩:  ٢١(  ))الع55روس، قرين55ة الحم555ل  ((كنيس((ة المس((يح، فأورش55ليم ا�رض55ية ھ55ي   
 ٢١( ))عشر  سماً، ھي أسماء رسل الحمل اRثنيإثنا عشر أساساً، عليھا اثنا عشر ا ((وأساساتھا 

 :١٤.(  
  

ھ5ذه أروع ).  ١١:  ٢١(  ))لھا مج(د I  ((، كنيسة المسيح، ا�رضية وأورشليم الجديدة  
  . ))لھا مجد F  ((صورة للمسيحية، 

  
، حي5ث ) ٣:  ٢٢(  ))فسيكون فيھ5ا ع5رش F والحم5ل  ((أما أورشليم الجديدة السماوية،   

  : والحمل خالدة تنبع من عرش Fالحياة السعيدة ال



  ـ ١٩٢ـ 
  

وف5ي وس5ط . ص5افياً ك5البلور، نابع5اً م5ن ع5رش F والحم5لنھ(ر م(اء الحي(اة ثم أران5ي  ((  
 ((و  ))ماء الحياة  ((والتعبيران، ). ٢ـ  ١:  ٢٢( ))شجرة الحياة ساحة المدينة وعلى جانبي النھر 

ي يحياھ5ا الخالص5ون الخال5دون، استعارتان كناية عن الحياة السماوية الس5عيدة الت5 ))شجرة الحياة 
  ). ١:  ٢٢(  ))تنبع من عرش F والحمل  ((وھي 

  
  .الخلق في الدنيا واbخرة ))مجّدد  ((فالسيد المسيح ھو   

  
بس55ماء جدي55دة، وأرض  ((وF تع55الى، ف55ي الي55وم اbخ55ر، يكّم55ل التجدي55د المس55يحي للك55ون   
  ). ٣:  ٢١(  ))مسكن F مع البشر  ((دة ، حيث تظھر كنيسة المسيح أورشليم الجدي ))جديدة 

  
*  *  *  

  
  

  ٢٣بحث 
  
  

  المسيح الملك
  

  F ؛ كما يظھر سيد ملكوتF في كتاب الرؤيا يظھر السيد المسيح مؤسس ملكوت.  
  

 ًBأو :I المسيح ھو مؤسس ملكوت  
  

ف5ي العھ5د  نب5ؤةلملكوت F؛ وتتم اابن البشر، مؤسس  نبؤةفي العھد القديم ب نبؤةُختمت ال  
كم5ا ف5ي ا�ناجي5ل  ، ))اب5ن البش5ر  ((الجديد، بيسوع، الذي في دعوت5ه إل5ى ملك5وت F، يأخ5ذ اس5م 

. الق5دس، ملك5وت F ف5ي كنيس5ة المس5يحنراھم يقيمون، ب5الروح ) أعمال الرسل ( وفي . المؤتلفة
،  ))المن5ائر  ((ائس وفي سفر الرؤيا نرى الس5يد المس5يح، بص5فة اب5ن البش5ر، مقيم5اً ف5ي وس5ط الكن5

  .يرعى ملكوت F، سيداً فيه
  

  فبعد اRضطھاد النيروني للمسيحية، وبعد انھيار العالم. ويجري التاريخ  



  ـ ١٩٣ـ 
  

انبعثت أصوات في السماء، أصوات عظيمة،  ((بالويPت الثPثة، . اليھودي في الحرب السبعينية
).  ١٥:  ١١(  ))فھ5و يمل5ك إل5ى دھ5ر ال5دھور ن ملك الع(الم ق(د ص(ار لربن(ا ولمس(يحه، إ: تقول 

  .ملكوت F يصير ملكوت المسيح
  

 ((في ما يس5ميه يوحن5ا . ومنذ سقوط الدولة الرومانية، يسيطر ملكوت المسيح على العالم  
  ). ٦ـ  ٤:  ٢٠(  ))ملك المسيح وقديسيه ا�لفي 

  
بانتشار ا'نجيل ).  ١٥ : ١١( ھذا الملكوت المسيحي في الكنيسة يدوم إلى دھر الدھور   
ھ55ل يبش55ر ب55ه أومع((ه اHنجي((ل اب((دي، . ورأي55ت مPك55اً آخ55ر يطي55ر ف55ي وس55ط الس55ماء ((: ا�ب55دي 
  :وكان يقول بصوت عظيم . ا�رض

  
  اعة دينونتهـفقد اقتربت س    !دهـومجّ        F        وا ـاّتق

   ))اه ـالمي ابيع ـوالبحر وين    اسجدوا للذي خلق السماء وا�رض
  ) ٧ـ  ٦:  ١٤(     

  
فملك55وت F ومس55يحه وقديس55يه ھ55و مْل55ك ا'نجي55ل عل55ى العب55اد، ب55الرغم م55ن اRض55طھاد   

  .واRستشھاد
  

أھل السماء ھذا النشيد الجديد  إن السيد المسيح ھو مؤسس ملكوت F بدمه، كما ينشد له  
:  
  

  ! هـختوم       تفّض        وأن     ابـتأخذ الكت ق أن ـلك الح
   ! من كل قبيلة ولسان، وشعب وأمة    وافتديت r بدمك فإنك ُذبحت 

 ! ))ا�رض  في  سيملكون  م ـوھ    ا ملكوتاً وكھنةـوجعلتھم 'لھن

     )٩:  ٥ (  
  

وھ5م  ((. فالمس5يحيون ھ5م ملك5وت F والمس5يح ف5ي ا�رض ـ بملك5وت روح5ي وكھن5وتي  
  ). ١٦:  ١٩(  ))الملوك ورب ا�رباب ملك  ((مع السيد المسيح،  ))سيملكون في ا�رض 

  
  :كوت F، كما في عنوان الرؤيا والسيد المسيح ھو مؤسس مل  

  
  اياناـد غسلنا بدمه من خطـوق    ا،ــيحّبن          للّــذيف ((

  ! المجد والعزة إلى دھر الدھور    وجعلنا ملكوتاً وكھنة 'لھه وأبيه 

  ). ٦ـ  ٥:  ١(  ))ـ آمين     
  

*  



  ـ ١٩٤ـ 
  

  السيد المسيح ھو الملك، في ملكوت I: ثانياً 
  

 ((: اية المت5واترةـالكن5في العھد القديم، كما في العھد الجديد، الس5يد المس5يح مل5ك، بحس5ب   
. يمل5ك عل5ى العق5ول والقل5وبمل(ك روح(ي، لك5ن ملكوت5ه ل5يس م5ن ھ5ذا الع5الم، فھ5و .  ))ابن داود 

  :يسوع المسيح على ھذه الصفة في  وكتاب الرؤيا يركز
  

  ). ٢٠ـ  ٦:  ١( صورة ملك ـ فصورة ابن البشر في وسط الكنائس يرعاھا ھي  ١  
  

  ). ٥ف ( صورة ملك وصورة الحمل لدى عرش F ھي   
  

  ). ٦ف ( صورة ملك الكون ختام كتاب القضاء والقدر ھي أوصورة الحمل يفّض   
  

خي5ل ب5يض، م5ن في5ه يخ5رج س5يف تتبعه جيوش الس5ماء عل5ى  ((،  ))كلمة F  ((وصورة   
ھ5ي ص5ورة )  ١٥ـ  ١٣:  ١٩(  ))صارم ليضرب به ا�مميين، وھو سيرعاھم بعصاً م5ن حدي5د 

  .الملك المجاھد
  

ومن يسوع  ((ـ منذ عنوان الرسائل، يصدر الكتاب من الكائن، ومن الروح السباعي،  ٢  
  ). ٥:  ١(  ))ض رئيس ملوك ار. المسيح، الشاھد ا�مين، البكر من بين ا�موات

    
وعلى ردائه، وعلى  ((، على رأس جيوش السماء،  ))كلمة F  ((وفي ختام الكتاب يظھر   

  ). ١٦:  ١٩(  ))ملك الملوك ورب ارباب : فخذه اسم مكتوب 
  

لكنه ) ٦:  ٥( ))كأنه ذبيح  ((نراه )  ٥ف (  ))السفر المختوم  ((ـ في رؤيا الحمل يستلم  ٣  
  .فھو ملك بالوراثة البعيدة).  ٥:  ٥(  ))سبط يھوذا، فرع داود  ((لھصور، ا ))ا�سد  ((
  

ث5م رأي5ت، ف5إذا أن5ا أس5مع أص5وات مPئك5ة  ((: ومل(ك ف(ي الس(ماء إنه مل5ك ف5ي ا�رض،   
وألوف أل5وف ـ يقول5ون كثيرين، حول العرش وا�حياء والشيوخ ـ وكان عددھم ربواِت ربوات، 

  :بصوت عظيم 



  ـ ١٩٥ـ 
  

  درةـالق  ذ ـيأخ   أن     ذبيحـالحمل ال مستحق 
  والكرامة والمجد والحمد    وةـوالغنى والحكمة والق

  
ك(ل الكائن(ات الت(ي ة في السماء وعلى ا�رض وتحت ا�رض، وفي البح5ر؛ قوكل خلي ((  

للج5الس عل5ى الع5رش وللحم5ل الحم5د والكرام5ة، والمج5د والع5ّزة إل5ى دھ5ر : سمعتھا تقول فيھا، 
:  ٥( ))وخّر الشيوخ ـ الكھنة ا�ربعة والعشرون وسجدوا  !آمين: ال ا�حياء ا�ربعة الدھور، فق

فكل الخPئق تشھد بأن ملك المسيح الحمل من ملك F الجالس عل5ى الع5رش؛ وأھ5ل ). ١٤ـ  ١١
  .السماء ينسبون إليه صفات ملك F نفسه

  
 ٦ف ( ضاء والقدر في الكون تنفيذ أحكام القيتجلى بإشرافه على وسلطانه اHلھي ـ  ٤  

ال5ذي وس5ط الع5رش يرع5اھم ويق5ودھم �ن الحم5ل  ((وباسعاد الشھداء الذين يموتون في س5بيله، ) 
الس5ماوي تص5ف  ))الحم(ل وس(ط الع(رش  ((فھذه الص5ورة، ).  ١٧:  ٧(  ))إلى ينابيع مياه الحياة 

  .السيد المسيح حق وصفه في ملكه ا'لھي
  

نيرون الممثل با�فراس فبعد اضطھاد . ملك في ارضكما ھو  اء،مسـ إنه ملك في ال ٥  
نف5خ المP5ك الس5ابع  ((، ) ٦ف ( ا�ربعة، وخراب أورشليم الكافرة به، والممثل بالويPت الثPثة 

ن مل(ك الع(الم ق(د ص(ار لربن(ا ولمس(يحه، إ: في بوقه، فانبعثت في السماء أصوات عظيمة تق5ول 
وF نفسه يملك بواسطة فملك المسيح من ملك I؛ ).  ١٥:  ١١ ( ))فھو يملك إلى دھر الدھور 
  .  ))صار ملك العالم لربنا ولمسيحه إلى دھر الدھور  ((مسيحه؛ وبظھور المسيحية 

  
. فختام سفر الرؤيا ا�ولى في مصير أورشليم الكافرة يعل5ن ظھ5ور ملك5وت F والمس5يح  

وس5معت  ((: اجرة يعل5ن ظھ5ور ملك5وت F والمس5يح كذلك ختام سفر الرؤيا الثانية في روم5ة الف5
ُ َھلِل5 ((: غزي5رة، وكص5وت رع5ود ش5ديدة، تق5ول ر، وكصوت مياه يكصوت جمھور غف ف(إن  !وياـ

ن عرس الحمل قد حضر فْلنفرْح ونبتھْج، وْلنشْد بمجده  !I، إلھنا القدير، قد ملك((  )٦:  ١٩ 
  .كهْـ كناية عن مل)  ٧ـ 



  ـ ١٩٦ـ 
  

وس5معت ص5وتاً عظيم5اً ف5ي الس5ماء  ((: قد تنبأ عن5ه ف5ي مطل5ع س5فر الرؤي5ا الثاني5ة وكان   
فالسلطان ).  ١٠:  ١٢(  ))والسلطان لمسيحه اbن صارت الغلبة والقدرة والملك 'لھنا، : يقول 

ـ  ٦:  ١٩( ، بعد سقوط رومة، بابل العظيمة نبؤةوقد تحققت ال. في ملكوت F ھو للسيد المسيح
  .د حّقق الَخَبَر الُخْبرفق).  ٧
  

ثم  ((: ؤمنين من بين الكافرينيختار الم ))ون ـملك الك ((ـ والسيد المسيح، بصفة كونه  ٦  
وعلى السحابة جالس شبه ابن البشر، على رأسه إكلي(ل م(ن ذھ(ب رأيت، فإذا بسحابة بيضاء، 

 ١٤(  ))صدت ا�رض حابة منجله على ا�رض، فحُ ـفألقى الجالس على الس... اد ـوبيده منجل ح
  ). ١٦ـ  ١٤: 
  

يجلس مثل F على السحاب، بحسب تعبي5ر الكت5اب، الملك اHلھي، إنھا صورة المسيح،   
وس5لطان ملك5ه س5لطان إلھ5ي أيض5اً، فبض5ربة . ع3م(ة مْلك(ه،  ))وعلى رأس5ه إكلي5ل م5ن ذھ5ب  ((

   ! ))ُحصدت ا�رض  ((منجله 

  
بص5راع المس5يحية والدول5ة الروماني5ة، وس5ائر ـ وصراع المسيحية في البشرية ممث5ل  ٧  

أي الدول5ة ( الذين يتقلدون سلطان الملوك ساعة واحدة مع ال5وحش  ((الملوك المؤتمرين بأمرھا، 
وھ55ؤRء . فھ55ؤRء لھ55م رأي واح55د أن يجعل55وا ف55ي خدم55ة ال55وحش ق55وتھم وس55لطانھم). الروماني55ة 

ومع555ه الم555دعوون  !ومل555ك المل555وكن(((ه رب ارب(((اب س555يحاربون الحم555ل، لك555ن الحم555ل يغل555بھم 
  .أي المسيحيون، بصفاتھم الثPث)  ١٤ـ  ١٢:  ١٧(  ))والمختارون والمؤمنون 

  
     !، R قيصر في الغرب ))رب ا�رباب  ((فالسيد المسيح ھو   

  
   !، R الشاه في الشرق ))ملك الملوك  ((والسيد المسيح ھو   

  
 ((و ـي الع5الم يومئ5ٍذ، إن الس5يد المس5يح ھ5ا ف5ي دول5ة الغ5رب، س5يدتـففي دولة الشرق، كم  

  ). ١٤:  ١٧(  ))رب ا�رباب وملك الملوك 
  

ـ وسلطان المسيح الملكي على العالم كله سيظھر بأجلى مظاھره في اليوم اbخر، يوم  ٨  
  :ه الوحش السياسي والنبي الكذاب الصراع ا�كبر مع التنين الجھنمي، وزبانيت



  ـ ١٩٧ـ 
  

  ! ضـأبي       رس ـبف          وإذا     مفتوحة    ماء ـالس     رأيت    ثم  ((
  ! دلـبالع ارب ـويح يقضي   و ـوھ    ادقـمه ا�مين والصـوالراكب عليه اس

      
  ! رةـكثي  ل ـأكالي   ه ـرأس   وعلى     ! ارـن    كلھيب     ا ـھم   اه ـعين

 ! دمـالـب  وغ ـمصب   ء ردا  وعليه     واهـد سـأح وب R يعرفه ـله اسم مكت

  .)١(مه كلمة Iـاس    
      

ّ نقي    أبيض      ّزاً ـب     Rبسين     ل بيضـماء على خيـتتبعه جيوش الس ً ـ   ! ا
  ! ا�مميين        هـب       رب ـليض    ارمـص  يف ـس رج ـيخ ه ـفي من 

      

  لقدير وغضبهويدوس معصرة سخط F ا    حديد من  اً ـبعص يرعاھم ـس و ـوھ
  ! ))اب ـارب   ورب   وك ـالمل  ملك     : وعلى ردائه، وعلى فخذه، اسم مكتوب 

  ) ١٦ـ  ١١:  ١٩ (    
  

س5ريعاً  ))كلم5ة F  ((فك5ان نص5ر . وج5يش ال5وحش ))الكلمة  ((وتشتعل الحرب بين جيش   
معاً، وھما حّيان، في وُطرحا كPھما ... الذي معه فقبض على الوحش والنبي الكذاب  ((: خاطفاً 

وأما الباقون فقد قُتلوا بسيف الراكب على الفرس، السيف الخ5ارج  !بحيرة النار المّتقدة بالكبريت
  ). ٢١ـ  ١٩:  ١٩(  ))من فيه، فشبعت جميع الطير من لحومھم 

  
ويمل5ك الس5يد المس5يح . لكنه ملك روحي يجاھد بسيف فم5ه. ملك ))كلمة F  ((فيتضح أن   
  .أي زمناً غير محدود)  ٦ـ  ٤:  ٢٠( يه ألف سنة مع قديس

  
ھ5و المزم5ع  ((فف5ي الكت5اب وا'نجي5ل . المسيح الملكفيسوع، حمل F الذبيح، ھو أيضاً   

  .، برھان السلطان المطلق) ٥:  ١٢(  ))أن يرعى جميع ا�مم بعصاً من حديد 
  

  ). ٥:  ٥( يستفتح الكتاب  ))ابن داود  ((باسم   
  

  ــــــــــــــــــ
بتعبير كتابي ينتقل من صفة إل5ى ذات،  ))اسمه كلمة F  ((ففي الرؤيا : نPحظ التطور في الوحي عند يوحنا ) ١(

  .على ا'طPق ))الكلمة  ((، وفي ا'نجيل  ))كلمة الحياة  ((: وفي الرسالة 



  ـ ١٩٨ـ 
  

  ). ١٦:  ٢٢(  ! ))أنا كوكب الصبح الساطع  !أنا فرع داود، ونسله ((: وبه يختمه   
  

  .فكتاب الرؤيا ھو سفر المسيح الملك  
  

*  
  

  المسيحيون يملكون مع المسيح: ثالثاً 
  

في كتاب الرؤيا ن5رى الس5يد المس5يح يش5رك المس5يحيين ف5ي ملك5ه، كم5ا ن5رى المس5يحيين   
  !وما أروع ھذا التقرير الثنائي بعد محنة اRضطھاد الروماني لھم. يملكون معه

  
  مسيح يشرك المسيحيين في ملكهـ السيد ال ١  

  
  :برى منذ عنوان سفر الرسائل يصعد الحمد على ھذه النعمة الك  

  
  اياناـخط من  بدمه  ا ـغسلن وقد     ! اـيحبن   ذي ـلل   ل ـأج ((

  آمين. المجد والعزة إلى دھر الدھور    وكھنة 'لھه وأبيه وجعلنا ملكوتاً 
  

ح5ز (  ))ما أنتم فتكونون ل5ي ملكوت5اً وكھن5ة وأم5ة مقدس5ة أ ((: يأتي الكPم بتعبير التوراة   
؛ ٦:  ٦١( أش5عيا  نب5ؤةوتظھر الرؤيا أن الوعد ل5م يتحق5ق إRّ ف5ي المس5يحية، بحس5ب ).  ٦:  ١٩
٣:  ٦٢ .(  
  

ليش5رف عل5ى  ))الس5يف المخت5وم  ((وفي مطلع س5فر الرؤي5ا ا�ول5ى، بع5د اس5تPم المس5يح   
).  ١٠:  ٥(  ))ملكوت((اً وكھن((ة وجعل55تھم 'لھن55ا ...  ((: س55ماء قض55اء F وق55دره، ينش55د ل55ه أھ55ل ال

  .يتكرر التعبير الكتابي نفسه
  

(  ))حيوا وملكوا مع المسيح ألف سنة  ((الناجون وبعد اRضطھاد الروماني، المسيحيون   
  .فالحياة المسيحية عينھا مْلك مع السيد المسيح).  ٦:  ٢٠
  

ش F والحم55ل، فيعب55ده عب55اده، وينظ55رون وجھ55ه، س55يكون ع55ر ((وف55ي أورش55ليم الجدي55دة   
  .ھذا ھو المْلك الروحي الحق).  ٤ـ  ٣:  ٢٢(  ))ويكون اسمه على جباھھم 

  
  ).٥:  ٢٢(مع المسيح  ))يملكون إلى الدھر  ((وفي أورشليم الجديدة أيضاً، المسيحيون   



  ـ ١٩٩ـ 
  

  ـ المسيحيون يملكون مع المسيح ٢  
  

ليتصرف في قض5اء F وق5دره، يش5ھد أھ5ل  ))السفر المختوم  ((مسيح عند استPم السيد ال  
  ). ١٠:  ٥(  ))سيملكون في ا�رض  ((السماء أن المسيحيين 

  
 ٦:  ٢٠(  ))حيوا وملكوا مع المسيح ألف سنة  ((المسيحيون  وبعد اRضطھاد الروماني،  

.(  
  

  ). ٥ : ٢٢(  ))يملكون إلى دھر الدھور  ((وفي أورشليم الجديدة   
  

  .فالمسيحيون، بفعل مسيحيتھم، يملكون مع المسيح، في الدنيا وفي اbخرة  
  

*  *  *  
  
  

  ٢٤بحث 
  
  

  ))الكاھن  ((المسيح 

  
  .فالمسيح ھو الكاھن، كما ھو الملك: في سفر الرؤيا يقترن الكھنوت بالملكوت   

  
ن55وت ھ55و فك55م ب55الحري الموس55وم بوس55م الكھ. والمس55يحي بالعم55اد والمي55رون ك55اھن ومل55ك  

  .ھذا ھو كاھن المسيح. كاھن وملك
  

 ًBالمسيح كائن بذاته وبعمله: أو  
  

وضحيته الفريدة ھو الرسالة إلى السفر الوحيد، قبل يوحنا، الذي صّرح بكھنوت المسيح   
  .إنھا شرعة كھنوت المسيح: العبرانيين 

  
فص5لة . وحن5اوقد رأينا أن كاتبھا، أبولّس، ك5ان مخض5رماً ب5ين مدرس5ة ب5ولس ومدرس5ة ي  

فق5د . أبولّس بيوحن5ا الرس5ول، ف5ي أفس5س، ق5د تك5ون ص5لة مص5درية متبادل5ة ف5ي كھن5وت المس5يح
  .ى يوحنا وأخذ من تلميذه العبقريأعط



  ـ ٢٠٠ـ 
  

يوج5ه إل5ى كنائس5ه ك(الحبر اعظ(م في سفر الرسائل، نشاھد السيد المسيح، بين الكن5ائس   
:  ١(  ))بث5وب إل5ى ال5رجلين  ب5ن البش5ر، متس5ربPً وفي وسط المنائر ش5به ا ((: إرشاداته ووعوده 

ـ55 )  ١٣:  ١(  ))بمنطق((ة م((ن ذھ((ب ومتمنطق55اً عن55د ثدَيْي55ه  ((ـ55 إش55ارة رمزي55ة إل55ى كھنوت55ه؛ )  ١٣
  .إشارة إلى أن كھنوته َملَكي

  
وتركي5ز .  ))حم(ل I  ((وكتاب الرؤي5ا يص5ف الس5يد المس5يح، تس5عاً وعش5رين م5رًة بأن5ه   

صفة تعليم كاٍف واٍف أن يسوع ھو الك5اھن ا�ب5دي، والذبيح5ة ا�بدي5ة؛ كم5ا أن الرؤيا على ھذه ال
  . ))ا'نجيل ا�بدي  ((إنجيله ھو 

  
ورأيت فإذا بين العرش وا�حياء ا�ربعة، وبين  ((: وھذه الصفة يحملھا حتى في السماء   

 ))الذي أم5ام الع5رش  على مذبح الذھب ((، ) ٦:  ٥(  ))حمل قائم كأنه مذبوح : الشيوخ ـ الكھنة 
  .فھو الكاھن والضحية في السماء إلى ا�بد).  ٣:  ٨( 
  

  .فالسيد المسيح ھو كاھن بذاته وبعمله في ا�رض وفي السماء  
  

أراني نھر ماء الحياة صافياً ك5البلور، نابع5اً م5ن ع5رش  ((ففي أورشليم الجديدة السماوية   
ـ  ٣١:  ٧ي5و ( يفج5ره المس5يح م5ن ذات5ه الحي الذي  ، مثل ينبوع الماء) ١:  ٢٢(  ))F والحمل 

فالحي55اة المس55يحية ).  ٣٧ـ  ٣٣:  ١٩ي55و (  ب55ةبالحر، والن55ابع م55ن قل55ب يس55وع المطع55ون ) ٣٩
  .  ))حمل F الذبيح  ((ا'لھية، في المسيحيين، على ا�رض وفي السماء، تنبع من 

  
َر ھ5يكPً، �ن F، ا'ل5ه الق5دير، ل5م أ ((وفي أورشليم الجدي5دة ا�رض5ية، كنيس5ة المس5يح،   

 ((: الكاھن والذبيحة والمذبح والھيك(ل فالسيد المسيح ھو ).  ٢٢:  ٢١(  ))والحمل، ھما ھيكلھا 
(  ))ا عرش F والحمل، فيعبده عباده، وينظرون وجھه، ويكون اسمه على جباھھم ـوسيكون فيھ

  ). ٤ـ  ٣:  ٢٢
  

  حالمسيحيون كھنة مع المسي: ثانياً 
  

  .إن الرؤيا تقرن أيضاً كھنوت المسيحيين بملكوتھم مع المسيح  



  ـ ٢٠١ـ 
  

لل5ذي أحبن5ا، وق5د غس5لنا بدم5ه م5ن خطايان5ا، وجعلن5ا  ((عنوان الرسائل يرتفع الحمد فمنذ   
  ). ٦ـ  ٥:  ١(  ))'لھه وأبيه وكھنة ملكوتاً 

  
 ((: وني رائ5عـك5ماء، ف5ي مش5ھد ـض وف5ي الس5يمارسون كھنوتھم عل5ى ا�روالمسيحيون   

كما سجدوا أم5ام الج5الس عل5ى الع5رش ( ولّما أخذ الحمل الكتاب خّر ا�حياء ا�ربعة أمام الحمل 
؛ وكذلك الشيوخ ـ الكھنة ا�ربعة والعشرون، ومع كل منھم كنارة، وجامات م5ن ذھ5ب ممل5وءة )

وجعلتھم  ((: ھدون فيه ؛ يش) ٩ـ  ٨:  ٥(  ))بخوراً ـ ھو صلوات القديسين، وأنشدوا نشيداً جديداً 
  .فالشيوخ ـ الكھنة يمثلون على الدوام أمام عرش F كھنوت المسيحيين.  ))وكھنة 'لھنا ملكوتاً 

  
يكون(ون كھن(ة b  ((وفي حكم المسيح والمس5يحيين ا�لف5ي ف5ي ا�رض، ف5إن المس5يحيين   

، ومْلكھ5م ھ5و كھن5وتھم ـ فكھنوتھم ھو مْلكھم).  ٦:  ٢٠(  ))ويملكون معه ا�لف سنة وللمسيح؛ 
  .إنه ملكوت كھنوتي، وكھنوت ملكي

    
 ((: كھنوتية للجالس على العرش وللحمل في خدمة والمسيحيون يشتركون مع الم3ئكة   

 F ئك5ة الس55بعة ال5ذين يقف55ون أم5امPئك55ة الحض5رة المق55ّربين ( ورأي5ت بعدئ55ٍذ المPوق5د أُعط55وا ) م
ثم ج5اء مP5ك آخ5ر، ووق5ف ل5دى الم5ذبح، ومع5ه ). ة السماء يھتفون بھا أوRً لصP( سبعة أبواق 

أي ك55ل ( م((ع ص((لوات القديس((ين جميع((اً ليض55عه، بخ((وراً كثي((راً وأُعط55ي . م55ن ذھ55ب مجم55رة
فصعد من يد المPك دخان البخور مع صلوات . على مذبح الذھب الذي أمام العرش) المسيحيين 

 F لسماء وعبادتھا ليترجيا كھنوتية ملكية خالدةفسعادة ا).  ٤ـ  ٢:  ٨(  ))القديسين، أمام.  
  

ل5ذلك ھ5م  ((: المسيحيون يشتركون مع المPئكة في خدمة F على ا�رض، وفي السماء   
 I في ھيكلهأمام عرش ًPوالجالس على العرش يبس5ط ف5وقھم خيمت5ه . يخدمونه نھاراً ولي : P5ف

الحمل الذي في وسط �ن . ة، وR حّر Rفحيجوعون بعد، وR يعطشون، وR تؤذيھم الشمس البت
ـ  ١٥:  ٧ ( ))ويمسح F كل دمعة من عيونھم . اةـابيع مياه الحيـيرعاھم، ويقودھم إلى ينالعرش 

١٧ .(  



  ـ ٢٠٢ـ 
  

   ،F يعبدون(ه  ((وميزة الكھنوت المسيحي على كل كھنوت وعب5ادة أن المس5يحيين، عّب5اد
يصح ذل5ك عل5ى ا�رض، بطريق5ة روحي5ة، لكن5ه محق5ق ف5ي  قد).  ٥:  ٢٢(  ))وينظرون وجھه 

  .السماء بطريقة محسوسة
  

فالمسيحيون ھم كھنة م5ع المس5يح الك5اھن، ويمث5ل كھن5وتھم ف5ي الس5ماء الش5يوخ ـ الكھن5ة   
  ). ٤:  ١٩؛ ٣:  ١٤؛ ١٦:  ١١؛ ١١:  ٧؛ ١٤، ٨:  ٥؛ ١٠:  ٤( ا�ربعة والعشرون 

  
*  *  *  

  
  

  ٢٥بحث 
  

  )) ابن F ((المسيح 
  

   ّRسم الكريم إRيظھر ھذا ا R في كت5اب الرؤي5ا كل5ه، ف5ي مطل5ع الرس5الة إل5ى مرة واحدة
 ٢( ))الذي عيناه كلھيب نار، ورجPه كالنح5اس الPم5ع ابن I، ما يقوله  ھوذا ((: كنيسة ثياتيرة 

  .ت Fويتخذ لنفسه صفا. وھما استعارتان كناية عن العلم الكامل والجبروت الكامل) ١٨: 
  

ع5الى نفس5ه مثل F ت)  ٢٣:  ٢(  ))فتعلم جميع الكنائس أني أنا فاحص القلوب والكلى  ((  
  ). ١٠:  ١٧؛ ٢٠:  ١١رميا إ؛ ١٣:  ٦٢مز ( 
  

فھ5و مل55ك ي5وم ال5دين مث55ل F ) :  ٢٣:  ٢(  ))وس5أوتي كP5ً م5نكم عل55ى حس5ب أعمال5ه  ((  
  .ن رؤاهوصفات ا�لوھية في المسيح بارزة في كل رؤيا م

  
لح5ي إل5ى ذا اميت5اً، وھ5ا أن5ا  لق5د كن5ت ((: الح(ي القي(وم : نه يأخذ لنفسه اسم F ا�عظم إ  

  ). ١٨:  ١(  ))دھر الدھور 
  

   F ٧:  ٣( ))ومفتاح بيت داود  ((، )١٨:  ١( ))بيده مفاتيح الموت والجحيم  ((وھو مثل (
  .كناية عن الكنيسة وعن أورشليم السماوية



  ـ ٢٠٣ـ 
  

  ). ٥:  ١٢(  ))اخُتطفت الولد إلى F، وإلى عرشه  ((نه ابن المرأة المنّورة، وقد إ
  

 ٢١:  ٣(  ))أنا غلبت وجلست مع أبي على عرش5ه  ((: فھو يجلس مع I على عرشه   
ك5ل  ))اب5ن F  ((ھ5ذه الص5ورة تعط5ي ص5فة ).  ١٧:  ٧(  ))الحمل ال5ذي وس5ط الع5رش  ((فھو ). 

  .حقيقتھا
  

ويش5ھد ).  ١٢و ٢:  ٣؛ ٧:  ٢( أب(وه وإلھ(ه فاr ھ5و ابن F وابن البشر معاً، لذلك  نهإ  
 ))أب(ي  ((لكنه يخص F باس5م ).  ٦:  ١(  ))فقد جعلنا ملكوتاً وكھنة 'لھه وأبيه  ((: النبي الرائي 

 !خ5زفإنه بعصا م5ن حدي5د يرع5ى ا�م5م، كم5ا ُتحّط5م آني5ة م5ن  ((: ، ودليل ذلك سلطانه المطلق 
  ).١:  ١٤( ))اسمه واسم أبيه  ((والخالصون عليھم ).  ٢٧:  ٢(  ))مثلما أوتيت أنا من عند أبي 

  
(  ))عبي5ده  ((المؤمنين ھ5م لكن )  ٨:  ١١(  ))الرب المصلوب  ((ھو أيضاً  ))ابن F  ((و   

ة ف5ي ق5ليوك5ل خ ((: للحم5ل ال5ذبيح وأھل السماء وا�رض ينش5دون ).  ٦:  ٢٢؛ ٢٠:  ٢؛ ١:  ١
للجالس على العرش، : سمعتھا تقول كل الكائنات التي فيھا، السماء وعلى ا�رض، وفي البحر، 

  ). ١٣:  ٥(  ))وللحمل، الحمد والكرامة، والمجد والعّزة، إلى دھر الدھور 
  

واش55تراك الس55يد المس55يح، م55ع F نفس55ه، ف55ي أناش55يد الكائن55ات كلھ55ا، وعب55ادة أھ55ل الس55ماء   
د أھل البPط السماوي له مث5ل F، كلھ5ا ش5ھادات قائم5ة ب5أن الس5يد المس5يح ھ5و وا�رض، وسجو

  ). ١٣:  ١٩(  ))كلمة F  ((بالمعنى الحقيقي، R المجازي، كما يوضحه اسم  ))ابن F  ((حقاً 
  

*  *  *  



  ـ ٢٠٤ـ 
  

  ٢٦بحث 
  

  مثل F  ))والمعاد  أَ المبد ((المسيح ھو 
  

أنا ا�ل5ف والي5اء، الك5ائن ـ  ((: مرتين في الرؤيا؛ في فاتحتھا يقول F تعالى نفسه ينطق   
ق5ال الج5الس  ((: ختامھا مرة أخرى R غير ؛ وفي ) ٨:  ١(  ))والذي كان ـ والذي يكون، القدير 

  ). ٦:  ٢١(  )) !المبدأ والمعاد !أنا ا�لف والياء !لقد تمّ : لي أيضاً ... على العرش 
  

يعل5ن F تع5الى وج5وده الكائن، والف والياء، والمبدأ والمعاد، :  بتلك الصفات الثPث  
  .الواجب الوجود وأزليته وإلھيته

  
  .وبتلك الصفات الثPث عينھا يعلن السيد المسيح عن ذاته  

  
لقد مت وھا أنا ذا الح5ي القي5وم  ! أنا الحي ! أنا ا�ول واbخر ((:  في أول رؤيا له يقول  

؛ وكPھم5ا  ))أن5ا ا�ول واbخ5ر  ((: بقول5ه  ))أن5ا ا�ل5ف والي5اء  ((لق5د ت5رجم . ) ١٨ـ  ١٧:  ١(  ))
ھذا م5ا يقول5ه ا�ول وا�خ5ر، ال5ذي ك5ان ميت5اً  ((: وكّرر ذلك في قوله . أنا المبدأ والمعاد: يعنيان 

  .إلى دھر الدھور)  ٨:  ٢(  ))وعاد حّياً 
  

 ))و الحي القي5وم ـھ ((وF تعالى .  ))لقيوم للحي ا ((تعبير آخر  ))المبدأ والمعاد  ((وصفة   
أقسم المPك بالحي القيوم الذي خلق الس5ماء وم5ا فيھ5ا، وا�رض وم5ا فيھ5ا،  ((كذلك )  ١٠:  ٤( 

لقد م5ت وھ5ا أن5ا ذا  !أنا الحي ((: والسيد المسيح يؤكد مرتين ).  ٦:  ١٠(  ))... والبحر وما فيه 
  .دھر الدھور إلىأي )  ١٨:  ١(  ))الحي القيوم 

  
).  ٦:  ٢١(  ))أن55ا المب55دأ والمع55اد  !أن55ا ا�ل55ف والي55اء ((: ويخ55تم F س55فر الرؤي55ا بقول55ه   

 ( )) !المب5دأ والمع5اد ! ا�ول واbخ5ر ! اءـأن5ا ا�ل5ف والي5 ((:  ختمه السيد المسيح بالتعبير عينهوي
١٣:  ٢٢ .(  
  

  إلھنا، مستحق أنت يا F ((: المPئكة في السماء ينشدون r تعالى   



  ـ ٢٠٥ـ 
  

:  ٤(  ))وبمش5يئتك كان5ت وُخلق5ت . ن5ك خلق5ت جمي5ع ا�ش5ياءأن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، �
مس5تحق الحم5ل ال5ذبيح أن  ((: ينش5دون نش5يداً جدي5داً ويقول5ون  ((وھؤRء المPئك5ة أنفس5ھم ).  ١١

فق5د أعط5وا F ).  ١٢:  ٥(  ))لحم5د يأخذ القدرة والغن5ى، والحكم5ة والق5وة، والكرام5ة والمج5د وا
أخي5راً بجم5ع . أربعة أوصاف، صفة الكمال ا'لھي؛ وأعطوا السيد المسيح سبعة، الكمال المطل5ق

ف55ي الس55ماء وعل55ى وك55ل خليق55ة  ((: I والمس((يح ف((ي عب((ادة واح((دة وس55ائر الكائن55ات المPئك55ة 
للج55الس عل55ى : عتھا تق55ول س55مك((ل الكائن((ات الت((ي فيھ((ا، ا�رض وتح55ت ا�رض، وف55ي البح55ر، 

  ). ١٣:  ٥(  ))العرش وللحمل الحمد والكرامة، والمجد والعّزة، إلى دھر الدھور 
  

وھذه دعوة . فالسيد المسيح، حمل F، يجلس على عرش F، وُيعبد مع F عبادة واحدة  
  .R تظھر في أسفار العھد الجديد كلھا، كما تظھر في سفر الرؤيا

  
ذات5ه، للمس(يح عل(م I ؛ كذلك  ))الحي القيوم  ((طبيعة F وذاته، فھو معه للمسيح وكما   

ھ5ذا م5ا يقول5ه اب5ن F ال5ذي عين5اه  ((، ) ١٤:  ١(  ))عين5اه كلھي5ب ن5ار  ((: كما يرمز نور عيني5ه 
 لذلك فھو مث5ل F).  ١٣:  ١٩(  ))عيناه كلھيب نار ... كلمة F  ((؛ ) ١٢:  ١٩(  ))كلھيب نار 
  ). ٢٣:  ٢(  ))فاحص القلوب والكلى  ((في الكتاب 

  
.  ))س55فر مخت55وم  ((المحج55وب ع55ن المخل55وق أن55ه س55يد القض55اء والق55در، ف55ي F س55لطان   

 ٥ ( ))ن الجالس على الع5رش ـمن يمي) فر المختوم ـالس (تقدم وأخذ  ((والمسيح، حمل F الذبيح 
ث5م ).  ٩:  ٥(  ))ك الحق أن تأخذ الكتاب وتفض ختوم5ه ل ((: فأنشد المPئكة نشيداً جديداً ).  ٧: 

خت5ام كت5اب القض5اء والق5در، بس5لطان F ذات5ه، ويش5رف عل5ى س5ير الك5ون أنش5اھد الحم5ل يف5ّض 
  ). ٦ف ( والتاريخ 

  
ف5ي ي5ده اليمن5ى  ((والمس5يح ك5ذلك ).  ٦:  ٢٢( F ھو سيد المPئكة يرسلھم حي5ث يش5اء   

  ). ٢٠و ١٦:  ١(  ))لكنائس السبعة ھي مPئكة ا... سبعة كواكب 
  

  مشاعل نار وأمام العرش سبعة ((: F يملك المPئكة السبعة المقّربين   



  ـ ٢٠٦ـ 
  

كناية عن الروح القدس السباعي ا�رواح، وكناية عن )  ٥:  ٤(  ))ھي أرواح F السبعة متقدة، 
م5ا يقول5ه ال5ذي يمل5ك أرواح F الس5بعة، ھ5ذا  ((: ك5ذلك الس5يد المس5يح . المPئكة السبعة المق5ّربين

  ). ١:  ٣(  ))والكواكب السبعة 
  

للنبي الرائي الذي ھّم أن يسجد لمPك الوحي يعلن المPك . السجود B يحق إb ّB وحده  
وك5ان جمي5ع المPئك5ة  (().  ٩:  ٢٢؛ ١٠:  ١٩(  ))اسجد b وح(ده ... إياك أن تفعل  ((: مرتين 

حي55اء ا�ربع55ة، فخ55ّروا عل55ى وج55وھھم أم55ام ش، وح55ول الش55يوخ ـ الكھن55ة، وا�لع55روقوف55اً ح55ول ا
 r ئك55ة، ).  ١١:  ٧(  ))الع55رش، وس55جدواPوح55ده، ن55رى الم r ّRيح55ق إ R فھ55ذا الس55جود ال55ذي

  :المسيح، في مشاھد الرؤيا كلھا  والشھداء في السماء، والكائنات كلھا، تقدمه للسيد
  

نا بدمه م5ن خطايان5ا، وجعلن5ا ملكوت5اً وكھن5ة 'لھ5ه وأبي5ه، المج5د فللذي يحبنا، وقد غسل ((  
  ). ٦ـ  ٥:  ١(  ))والعّزة إلى دھر الدھور ـ آمين 

  
:  ٥(، ك5ذلك يس5جدون للحم5ل ) ١١ـ  ١٠ : ٤(  ))للح5ي القي5وم  ((يس5جد المPئك5ة وكم5ا   

  ). ١٤ـ  ١٣:  ٥( ويشركون الجالس على العرش والحمل في عبادة واحدة , )١٢
  

:  ٧(  ))الخPص 'لھنا، الج5الس عل5ى الع5رش، وللحم5ل  ((: المPئكة والشھداء ينشدون   
ي5ا F، ا'ل5ه الق5دير، عظيم5ة : وينشدون نش5يد موس5ى، عب5د F، ونش5يد الحم5ل، ق5ائلين  ((؛ ) ١٠

ومل5ك ا�ممي5ين ھ5و ).  ٤ـ  ٣:  ١٥(  ))ي5ا مل5ك ا�ممي5ين، ع5دل وح5ق طرق5ك  !وعجيبة أعمالك
الحمل، رب ا�رباب، وملك الملوك  ((، ) ٥:  ١(  ))رئيس ملوك ا�رض  ((المسيح نفسه،  أيضاً 

((  )١٤:  ١٧ ( ،))  F ١٦و ١٣:  ١٩(  ))ملك الملوك ورب ا�رباب ... كلمة .(  
  

 ٢١( ))ا�لف والياء، المبدأ والمع5اد  ((ن F تعالى ھو إوالقول الفصل، في ختام الرؤيا،   
  ). ١٣:  ٢٢(  ))ا�لف والياء، ا�ول واbخر، المبدأ والمعاد  ((: د المسيح ھو أيضاً ، والسي)٦: 
  

  .فكتاب الرؤيا دعوة صريحة لoيمان بإلھية المسيح  
  

  .في الختام ))كلمة F  ((منذ المطلع؛ و  ))ابن F  ((فھو   



  ـ ٢٠٧ـ 
  

  ٢٧بحث 
  
  

  ))آمين  ((،  ))نعم  ((
  

س5تراه  !يأتي ف5ي الس5حاب ھوذاھا  ((: بعقيدة رجعة المسيح لرؤيا يستفتح يوحنا كتاب ا  
ـ5 ويجي5ب النب5ي )  ٧:  ١(  ))وستنوح بسببه قبائل ا�رض جميعھا  !كل عين، حتى الذين طعنوه
  .  ))آمين  (( ! ))نعم  ((: الرائي، باسم الكنيسة كلھا 

  
  ). ٢٠:  ٢٢(  )) ! آمينـ  !ني آٍت عن قريبإ ! نعم ((: بھذا الختاف ويختمه   

  
الش5اھد بھ5ذه  ((والخاتمة على لسان المس5يح نفس5ه، الفاتحة تأتي على لسان النبي الرائي؛   
  .  ))ا�شياء 

  
  .  ))آمين  ((، إلى الحرف العبراني  ))نعم  ((وا�صل اليوناني يجمع الحرف اليوناني   

  
  .ي العالمفالتأكيد يأتي باللغتين، لغة الكتاب، ولغة الدولة الحاكمة ف  

  
 ((أي  ))ماران5اتْع  ((:  مـذي ب5ه ك5انوا يختتم5ون صلواتھ5ـال5ن(داء الكنيس(ة التأكيدين ويتبع   

  ). ٢٠:  ٢٢(  ))موRنا، تعاَل 
  

ختام55اً لك55ل صP55ة  ))آم55ين  ((ف55درج تعبي55ر . بمعن((ى واح((د ))آم55ين  ((،  ))نع55م  ((فالحرف55ان   
  .ودعاء

  
كل مواعيد F فيه  ((: صطPح لرسالة المسيح شبه ا ))نعم  ((الرسول طّبق حرف بولس   

  ). ٢٠:  ١كو  ٢( في  ))نعم، آمين  ((وجمع الحرفين .  ))َنَعم : 
  

آم((ين، م5ا يق55ول  ھ55وذا ((: اس((م عل(م للس((يد المس(يح  ))آم((ين  ((أّم5ا يوحن55ا فق5د جع55ل م5ن   
  ). ١٤:  ٣(  ))الشاھد امين الصادق 



  ـ ٢٠٨ـ 
  

 ((:  ذي ترجم5وهـ، ال5 ))م ـآم5ين، آم5ين، أق5ول لك5 ((:  مت5واترو ص5دى لقس5م المس5يح الـوھ  
  . ))الحق، الحق، أقول لكم 

  
  .له عند يوحنا، فھو بذاته تحقيق مواعيد F كلھا في الكتاباسم َعلَم فصار قسم المسيح   

  
.  ))الش(اھد ام(ين، الص(ادق : آم5ين ((نه إ: صفتين تفسرانه ))آمين  ((يعطي اسم ويوحنا   

وھ55و مطل55ع نش55يد ).  ١٤:  ٣(  ))مب((دأ خل((ق I  ((ن55ه إو.  ))المس55يح الش55اھد  ((ص55فة بحثن55ا  وق55د
  ). ١٧ـ  ١٥:  ١كولوسيين ( للمسيح عند بولس 

  
  .في الوحي ))المبدأ  ((في الخلق؛ كما ھو  ))المبدأ  ((إنه   

  
فالس55يد .  ))ف55ي الب55دء ك55ان الكلم55ة  ((: وق55د اس55تجمع يوحن55ا المعني55ين ف55ي مطل55ع ا'نجي55ل   

  . ))آمين  ((: والختام  ))المبدأ  ((المسيح ھو في الخلق وفي التوحيد وفي الكتاب 
  

*  *  *  
  
  

  ٢٨بحث 
  

  التوحيد والتثليث
  

الرؤي55ا تنتس55ب انتس55اباً ك55امPً للكت55اب، فم55ن ھن55ا تركيزھ55ا عل55ى التوحي55د، وتنتس55ب أيض55اً   
  .كPھما، التوحيد والتثليث يظھران منذ الفاتحةو. انتساباً مطلقاً لoنجيل، فمن ھنا تعليمھا التثليث

  
 ًBالتوحيد في سفر الرؤيا: أو  

  
، وھ5و الترجم5ة  ))الك5ائن  ((إن5ه  ((: بحسب الرؤيا، إله العھد القديم ھو إل5ه العھ5د الجدي5د   

  ). ١٤:  ٣خر (  ))أنا ھو  ((:  ))يھوه  ((اليونانية لPسم ا�عظم العبراني 



  ـ ٢٠٩ـ 
  

تقتص55ره الرؤي55ا عل55ى F وح55ده، فP55 تطلق55ه عل55ى الس55يد المس55يح، وإن  ))الك((ائن  ((ولف55ظ   
  .أطلقت عليه كل الصفات ا'لھية

  
النعم55ة لك55م،  (() :  ٤:  ١( فف55ي عن55وان الرس55ائل تص55در التحي55ة باس55م الث55الوث ا�ق55دس   

  .، فجمعت التحية اليونانية إلى السPم الشرقي والكتابي ))... والسPم عليكم من 
  

ھ5ذا تفص5يل ).  ٤:  ١(  ))م(ن الك(ائن ـ وال(ذي ك(ان ـ وال(ذي يك(ون  ((والسP5م والتحي5ة   
الوج5ود  ((وبھما على كنه ذات5ه أن5ه ، لدRلة على أزليته وسرمديته،  ))يھوه  ((مقصود في ترجمة 

  .  ))الوجود الواجب الوجود  ((،  ))المطلق 
  

أن5ا : يق5ول ال5رب ا'ل5ه  ((ل5ى لس5ان F نفس5ه؛ الكتابي إلى التعبي5ر اليون5اني، عثم التعبير   
أي  ))أن5ا ا�ل5ف والي5اء  (().  ٨:  ١(  ))ا�لف والياء، الكائن ـ والذي كان ـ والذي يك5ون، الق5دير 

، ث5م  ))الكائن ـ والذي ك5ان ـ وال5ذي يك5ون  ((ابي ـالمبدأ والمعاد، تفسير لPسم ا�عظم بحرفه الكت
 ٧:  ١٦؛ ٣:  ١٥؛ ١٧:  ١١؛ ٨:  ٤؛ ٨:  ١( ))الق55دير  ((،  ))ْكرات55ور َبْن55د  ((: بحرف55ه اليون55اني

  ).٢٢:  ٢١؛ ١٥و ٦:  ١٩؛ ١٤و
  

حي5اء ا� ((عل5ى لس5ان صفة التنزي(ه ثم تأتي . بالوجود المطلق، والقدرة المطلقةفتصفه   
ك5ان ـ  F، ا'ل5ه الق5دير، ال5ذي !قدوس !قدوس !قدوس ((: في نشيدھم، كما عند أشعيا  ))ا�ربعة 

  ). ٨:  ٤(  ))والكائن ـ والذي يكون 
  

 ((:  رينـھن55ة ا�ربع55ة والعش55ان الش55يوخ ـ الكـعل55ى لس55 ))المين ـرب الع(( ((ر F ـويظھ55  
:  ١١( ))يا F، ا'له القدير، الكائن ـ والذي كان، �نك أخ5ذت ق5درتك العظيم5ة وملك5ت  ،نشكرك

كما يظھ5ر . قضائه وقدره في حلقة ا�بواق السبعة�نه آٍت بتحقيق  ))والذي يكون  ((اسقط ). ١٧
وأتى غضبك، وكذلك الزمان، لتدين ا�موات، وت5ولي  !لقد غضبت ا�مم ((:  ))ملك يوم الدين  ((

:  ١١(  ))والذين يتقون اس5مك ص5غاراً وكب5اراً ) المسيحيين ( الثواب لعبيدك ا�نبياء، والقديسين 
  .أي المتقين من ا�مميين)  ١٨
  

  .أيضاً صفات I تعالى ركز الرؤيا على وت  
  

  شياء؛ وبمشيئتك كانتإنك خلقت جميع ا� ((: الخالق اوحد إنه   



  ـ ٢١٠ـ 
  

؛ ١٤:  ٣( خالق السماء وا�رض أي الكون كله . بدون وسط، وR وسيط)  ١١:  ٤(  ))وُخلقت 
  ). ٧ـ  ٦:  ١٤؛ ١١ـ  ٩:  ٤
  

).  ٦:  ٢١؛ ٨:  ١ ( ))ا�ل55ف والي55اء  ((فھ55و : أي ا�زل55ي وا�ب55دي مع55اً الس((رمدي إن55ه   
  ). ٦:  ٢١(  ))المبدأ المعاد  ((نه إوبتعبير آخر، 

  
  ). ٣:  ١٥(  ))أعمالك عظيمة ومجيدة  ((: في أعماله الخ3ّق إنه   

  
  ). ٢٠:  ٢٠؛ ٧:  ١٦(  ))أحكامك صدق وعدل  ((: المدّبر المطلق إنه   

  
 ١٩؛ ٧ـ  ٥:  ١٦؛ ٤ـ  ٣:  ١٥ ؛١٠:  ٦( ))عْدل وقدوس  ((: العْدل المطلق المنّزه إنه   

  ).١:  ١٦؛ ١:  ١٥؛ ١٩و ١٠:  ١٤؛ ١٨:  ٩(الظالمين وعدله يقتضي انتقامه من ). ٢: 
  

  ). ١٠:  ٦(  ))القدوس والحق  ((إنه   
  

  ). ٧:  ١٥؛ ٦:  ١٠؛ ٨ـ  ٢:  ٧؛ ١٨:  ١( الحي القيوم إنه   
  

؛ ١٥ـ  ١٠:  ٧؛ ١٥ـ  ١٢:  ٦؛ ١٣ـ  ١٢:  ٥ ؛٣ـ  ٢:  ٤( الج(الس عل(ى الع(رش إنه   
  ). ٥:  ٢١؛ ١١:  ٢٠؛ ٤:  ١٩
  

  ). ١٠:  ١٦؛ ١٣:  ١١(  ))إله السماء  ((إنه   
  

  ). ١٥و ٩:  ٢١؛ ٢١ـ  ١٨:  ١٦(  ))نبياء إله أرواح ا ((إنه   
  

  ). ٣:  ١٥( كلھا  ))ملك ا�مم  ((الملك اوحد، إنه   
  

؛ ي55دين ) ١٧ـ  ١٥:  ٦( ، ي55دين الع5الم وعظم55اء ا�رض ف55ي ال5دنياال((ديان اوح(د؛ إن5ه   
 ١٩ـ  ١٧ف ( ؛ خصوصاً يدين الف5اجرة العظيم5ة، روم5ة ـ باب5ل ) ١٦ف ( ا�رض وَمن عليھا 

، وخصوص5اً ) ١٥ـ  ١١:  ٢٠(  ))بحس5ب أعم5الھم  ((؛ وفي اليوم اbخ5ر ي5دين الخْل5ق أجمع5ين )
  ). ٣ـ  ١:  ٢٠؛ ٢١ـ  ١١:  ١٩(  الثالوث الجھنمي، التنين والوحش والنبي الكذاب

  
ف (عل5ى أھ5ل الكت5اب  ))الس5فر المخت5وم  ((يملكه في سيد القضاء والقدر، إنه خصوصاً   

  ).  ١٠ف ( على ا�مميين  ))السفر المفتوح  ((و ) ٥
  

  .فالرؤيا ھي تعليم التوحيد الكتابي الخالص  
  

*  



  ـ ٢١١ـ 
  

  التثليث في سفر الرؤيا: ثانياً 
  

  . الرؤيا التثليث ا'نجيليلتوحيد الخالص، تعلم في ذلك ا  
  

  .  ))كلمة I  ((،  ))ابن البشر  ((،  ))الحمل  ((ـ أمام F يقوم  ١  
  

ا أن5ذا وھ5 ،لق5د كن5ت ميت5اً  !أن5ا الح5ي !أنا ا�ول واbخر ((:  ))الحي القيوم  ((مثل I إنه   
  ). ١٨ـ  ١٧:  ١( إلى دھر الدھور  ))الحي القيوم 

  
   F لف والياء، المبدأ المعاد  ((إنه مثلأنا ا�لف  ((: ؛ على ھذه الصفة ُتختم الرؤيا  ))ا
  ).  ١٣:  ٢٢(  )) المبدأ والمعاد !ا�ول واbخر !والياء

  
  ). ١٨:  ٢(  ))ابن I  ((إنه   

  
  ). ١٣:  ١٩( ھذا ھو اسمه المختوم الذي ُيوحى به �ول مرة .  ))كلمة I  ((إنه   

  
  .نھا بنّوة روحية، نطقية، ذاتيةإ:  ))ابن F  ((تفّسر معنى  ))كلمة F  ((و   

  
   F كم5ا  ))الس5فر المخت5وم  ((يشرف على تنفيذ أحكام5ه ف5ي سيد القضاء والقدر، إنه مثل

  .  ))السفر المفتوح  ((في 
  

إل5ى دھ5ر و يمل5ك فھ5: إن مل(ك الك(ون ق(د ص(ار لربن(ا ولمس(يحه  ((: I المل(ك إنه مث5ل   
ويؤتي ھذا الملك5وت لم5ن .  ))فھو يملك  ((: فملكوت F والمسيح واحد ).  ١٥:  ١١(  ))الدھور 

  .يشاء
  

اbن صارت الغلبة والقدرة والملك5وت 'لھن5ا،  ((: الصفات اHلھية عينھا إنه مثل F له   
  ). ١٠:  ١٢(  ))لمسيحه ) فيھا ( والسلطان 

  
(  ))ع(رش I والحم(ل  ((فعرش الس5ماء ھ5و ) :  ٦:  ٥( على عرشه إنه مع F يجلس   

وھذا أكبر مظھر من مظاھر إلھيت5ه، م5ع إش5رافه عل5ى تص5ريف القض5اء والق5در ف5ي ).  ١:  ٢٢
  .الخلق

  
  : ومع المسيح، في I، نرى الروح القدس ـ  ٢  

  
   ًRَم5ن ل5ه أُذن  ((:  ففي آخر الرسائل نق5رأ س5بع م5رات: المفرد المطلق بصيغة  يظھر أو

  . ))للكنائس الروح فْليسمع ما يقوله 



  ـ ٢١٢ـ 
  

  .  ))كلمة F  ((فھو شخصية قائمة بذاتھا في ذات F، مثل المسيح   
  

  .الروح السباعيويظھر ثانياً بصيغة الجمع في ثPثة مواطن، فھو   
  

وال5ذي ك5ان ـ وال5ذي  النعمة لكن والسPم عل5يكم م5ن الك5ائن ـ ((: في عنوان الرسائل ) ١  
فا�رواح ).  ٥ـ  ٤:  ١(  ))ومن يسوع المسيح ومن ارواح السبعة الذين أمام عرشه؛ يكون؛ 

الس55بعة القائم55ة م55ا ب55ين الك55ائن والمس55يح R يمك55ن أن تك55ون مPئك55ة مخل55وقين؛ إنم55ا ھ55و ال55روح 
  .السباعي أي ذو المواھب السبع

  
رأي55ت ف55إذا م55ا ب55ين الع55رش،  (() :  ٥ـ55  ٤ف ( ك55ذلك ف55ي رؤي55ا الق55ديم عل55ى عرش55ه ) ٢  

كأنه ذبيح، له سبعة قرون وسبع أعين ـ ھي حمل قائم وا�حياء ا�ربعة، وبين الشيوخ ـ الكھنة، 
  ). ٦:  ٥(  ))المرسلة في ا�رض كلھا أرواح I السبعة 

  
والشيوخ  حياء ا�ربعة، ما بين ا� ))أرواح F السبعة  ((F، على عرش F، معه فحمل   
ھنا أيض5اً R يمك5ن أن تعن5ي إRّ روح F الس5باعي، . فھي تتميز عن مخلوقات F العليا. ـ الكھنة

  .القائم في الحمل ا'لھي
  

ھ55ي أرواح F الس55بعة؛ وح55ول س((بعة مش((اعل ن((ار متق((دة، وأم55ام الع55رش  ((: أم55ا قول55ه   
ة الس55بعة، أي المPئك55ة المق55ّربين فيعن55ي مPئك55ة الحض55ر)  ٦ـ  ٤:  ٤(  ))الع55رش أربع55ة أحي55اء 

  .ا�حياء والشيوخ: السبعة؛ كما يدل عليه مقامھم بين الخPئق 
  

واضحاً ما بين الروح القدس السباعي، وا�رواح المPئكية السبعة ف5ي ويأتي التمييز ) ٣  
عة ھ55م فالكواك55ب الس55ب).  ١:  ٣(  ))ال55ذي يمل55ك أرواح F الس55بعة، والكواك55ب الس55بعة  ((: قول55ه 

 ((وقول55ه . ، فھ55ي ال5روح الس55باعي ا'لھ55ي )) أرواح F الس55بعة ((المPئك5ة المقّرب55ون الس55بعة؛ أّم5ا 
  .ھنا له دRلة المصدرية ))يملك 

  
ھي مPئكة )  ١٦:  ١( فابن البشر بيده اليمنى سبعة كواكب : السباعيات يؤيد ذلك ھذه   

(  ))السبعة الذين معھ5م الض5ربات ا�خي5رة الس5بع المPئكة  ((؛ وھناك ) ٢٠:  ١( الكنائس السبع 
  المPئكة ((؛ وھناك ) ١:  ١٥



  ـ ٢١٣ـ 
  

الس5بعة، فمPئك5ة الحض5رة ).  ٢:  ٨(  ))س5بعة أب5واق السبعة ال5ذين يقف5ون أم5ام F، وق5د أُعط5وا 
روح أي ال5 ))أرواح I الس(بعة  ((ة، ومPئك5ة الكن5ائس الس5بعة، ھ5م غي5ر عبومPئكة الجامات الس

 ((: علي5ه ص5فاته ت5دل ).  ٦:  ٤( السباعي ا'لھي، القائم ما بين F والمسيح على عرش السماء 
وقيام5ه م5ا ب5ين F والحم5ل . أي ملء المعرف5ة ))وسبع أعين  ((، أي ملء القدرة ))له سبعة قرون 

  .ھو دليل منزلته ا'لھية
  

الجمع للتعظيم، فھو الروح القدس جاء التعبير بصيغة المفرد المطلق، أو بصيغة وسواء   
  .وقيامه ما بين F والحمل ا'لھي برھان مصدره من اbب واRبن. ا'لھي

  
  :يؤيد ذلك استعارتان بليغتان   

  
:  ٢٢( ))من عرش I والحمل صافياً كالبلور، نابعاً نھر ماء الحياة وأراني  ((: ا�ولى   

١ .(F وھ5ذا ص5دى لق5ول المس5يح .  والحمل ھو الروح القدسفماء الحياة النابع كنھر من عرش
قال ھذا عن الروح القدس الذي . أنھار ماء حيمن باطنه ستجري : قال الكتاب  ((: في ا'نجيل 

  ). ٣٨:  ٧يو (  ))كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه 
  

بيع مي5اه ويق5ودھم إل5ى ين5ا) أھ5ل الس5ماء ( يرعاھم الحمل الذي وسط العرش  ((: الثانية   
، أو بص55يغة  ))مي55اه الحي55اة  ((فس55وءا ورد التعبي55ر بص55يغة الجم55ع للتفخ55يم، ).  ١٧:  ٧(  ))الحي55اة 
فاRس5تعارتان كناي5ة ع5ن ال5روح الق5دس، �ن5ه R يص5در م5ن ذات F م5اء  ))ماء الحياة  ((المفرد، 

  .وجودھا في السماءمخلوق، أو مياه كوثرية، إن صح 
  

أنا ا�لف والياء، المبدأ والمعاد؛ أنا أُعطي العطشان من ينب5وع  ((:  وھناك استعارة ثالثة  
َم5ن ك5ان  ((: دانـه، والعروس، كنيس5ة المس5يح يؤك5والروح نفس).  ٦:  ٢١(  ))اة مجاناً ـماء الحي

  ). ١٧:  ٢٢(  ))َمن شاء فْليأخذ ماء الحياة مجاناً  !عطشان فليأتِ 

  
كناي5ة ع5ن ال5روح لرم(ز واح(د، لحي5اة، كلھ5ا تع5ابير فنھر الحي5اة، وم5اء الحي5اة، وينب5وع ا  
  .القدس



  ـ ٢١٤ـ 
  

 ((و ـروح الق((دس ھ((ـال((ي55دل عل55ى أن  ))اة ـالحي55 ((روح الق55دس، عل55ى ـال55وھ55ذا التركي55ز، ف55ي رم55ز 
  .  ))كلمة I  ((كما أن المسيح اRبن ھو في الحي القيوم؛  ))الحياة 

  
ھ55و الث55الوث ا�ق55دس ف55ي وح55دة الوج55ود )  المف55رد أو الس55باعي( ف55اr، وكلمت55ه، وروح55ه   
  .؛ الحي القيومالوجود الواجب

  
*  *  *  

  

  ٢٩بحث 
  

  في سفر الرؤيا ،المPك والشيطان 
  

  .الملحمة المسيحية الكبرىسفر الرؤيا ھو   
  

عل5ى مس5رح ا�ح5داث، م5ا ب5ين كنيس5ة المس5يح ملحمة بش(رية، : والملحمة فيه ملحمتان   
  .ما بين المPك والشيطانوملحمة روحية كونية لرومانية؛ وبين إسرائيل، ثم الدولة ا

  
؛ ) ٨ـ  ٧:  ١٢( وھذه بدأت في الس5ماء، م5ا ب5ين ميخائي5ل ومPئكت5ه، وإبل5يس وزبانيت5ه   

وت55تم عل55ى ا�رض، ف55ي زم55ن أول ع55ابر، م55ا ب55ين إبل55يس الم55تقّمص جس55م الحي55ة، وب55ين الج55نس 
يس، التن5ين الجھنم5ي، وب5ين الم5رأة المن5ّورة، ؛ وفي زمن ثان قائم ما بين إبل) ٩:  ١٢( البشري 

ليح(ارب فق5د غض5ب التن5ين عل5ى الم5رأة، وذھ5ب  (() :  ٦ـ  ١:  ١٢( الكنيس5ة ع5روس المس5يح، 
  ). ١٧:  ١٢(  ))الذين يحفظون وصايا F، ويقبلون شھادة يسوع ) خصوصاً ( سائر نسلھا، 

  
ب، يتجس5م ف5ي ع5الم الش5ھادة فصراع المPك والشيطان، م5ن وراء س5تار، ف5ي ع5الم الغي5  

؛ والدول55ة الروماني55ة الممثل55ة ب55الوحش ) ١١ف ( ب55المرأة المن55ّورة، الكنيس55ة، الممثل55ة بالش55اھدين 
  ). ١٢ف ( السياسي، يعضده النبي الكذاب 



  ـ ٢١٥ـ 
  

م55ن  ((وجيش55ه  ))كلم55ة F  ((وھ55ذا الص55راع الم55زدوج ن55رى ذروت55ه ف55ي الح55رب م55ا ب55ين   
ويتم ).  ٢١ـ  ١١:  ١٩( ، وبين الوحش مع النبي الكذاب وجيوشھما  )) المPئكة على خيل بيض

عل55ى ال55وحش والنب55ي الك55ذاب، بھداي55ة الدول55ة الروماني55ة إل55ى النص55ر للمس55يح وكنيس55ته؛ فُيقض55ى 
، يملك في الجحيم �لف سنة، كناية عن زمن طويل غير محدود التنين الجھنميالمسيحية؛ وُيقّيد 
  .بسيطرة المسيحية في المسكونة، المسيحيين، �لف سنة،  ))ه قديسي ((فيه المسيح مع 

  
  F وق5د . وھذا الحكم ا�لفي يدوم منذ ھداي5ة الدول5ة الروماني5ة حت5ى الي5وم، وإل5ى م5ا ش5اء
أن تأخذ الحكم ا�لفي بمعناه الحرفي، بھداية قسطنطين وبناء القس5طنطينية، حت5ى س5قوطھا يصح 

  .بيد الدولة العثمانية
  

اليوم اbخر يتجّدد الصراع ا�كبر بين المسيحية والوثنية العالمية، جوج وماجوج  ثم في  
  ). ١٥ـ  ١١:  ٢٠( قبل يوم الدين )  ١٠ـ  ٧:  ٢٠( 
  

 ًBدور الم3ئكة في الكون: أو  
  

فھم بPط F، وحاشيته، وخدام5ه، ومنّف5ذي أوام5ره ف5ي : إنه يظھر جلّياً في كتاب الرؤيا   
  .عند أشعيا وحزقيال ودانيال، وا'نجيل نبؤةرؤيا فيھم ھي خPصة الالونظرية . خلقه

  
؛ كم5ا يم5ثلھم ) ٥ـ  ٤ف ( ھي عبادة F وتسبيحه عل5ى ال5دوام وظيفتھم في السماء ) ١  

)  ٤:  ٤( ) ١(ورم55ز الش55يوخ ا�ربع55ة والعش55رين) ٦:  ٤(ي55اء ا�ربع55ة، حمل55ة الع55رش رم55ز ا�ح
  ). ٢:  ٨( ورمز المPئكة الحضرة السبعة 

  
  ــــــــــــــــــ

بعض5ھم ي5رى ف5يھم مPئك5ة، : اختلف المفسرون في تأويل رمز ا�ربعة والعش5رين ش5يخاً، عل5ى ثPث5ة أق5وال ) ١(
قبائ5ل بن5ي إس5رائيل اRثن5ي عش5ر، م5ع رس5ل المس5يح وبعضھم يظنھم أولياء العھد القديم، وبعضھم يخ5الھم ش5يوخ 

إنھم أحبار السماء بينما R خPف ف5ي . ا�ربع والعشرين الكھنوتية الPوية اRثني عشر، أو ممثلي رؤساء العشائر
. نھم مPئكة أعلون، بالرغم من صفات الحيوانات ا�رب5ع الموص5وفين بھ5اإ: ياء ا�ربعة، حملة العرش رمز ا�ح

 ٣عل5ى الھرطق5ات ك  الرد( والقديس ايريناوس قد جعل من أشكالھم الحيوانية ا�ربعة رموزاً لoنجيليين ا�ربعة 
  ). ٨ع  ١١ف 



  ـ ٢١٦ـ 
  

 ٨ف ( كالمPئكة الذين ينفخون في ا�بواق . بتنفيذ أحكام I في خلقهوھم يقومون ) ٢  
  ) ... ١٦ف ( أو الذين يصّبون جامات غضب F على أھل ا�رض ) 
  

؛ الكن5ائسفھن5اك مPئك5ة الحض5رة الس5بعة؛ ومPئك5ة . ف5ي ذل5كأدوار مخّصصة ولھم ) ٣  
ومPئكة المياه؛ ومPك الھاوية؛ ومPئكة الرياح؛ ومPئكة الحرب على الفرات؛ ومPئكة ا�بواب 

  .في أورشليم الجديدة
  

ف5ي الس5ماء وس5طاء التص5ميم : في ت5دبير خلق5ه وتس5يير كون5ه وسطاء I وھم أيضاً ) ٤  
الكن55ائس ة ؛ وعل55ى ا�رض وس55طاء التحقي55ق كمPئك55) ٤:  ٤( ا'لھ55ي كالش55يوخ ح55ول الع55رش 

؛ فھ5ز أيض5اً وس5طاء البش5رى أو ) ٢١ـ  ١٤:  ٩( السبع، أو المPئكة ا�ربعة على نھر الف5رات 
 ((فاr ھو )  ٢٤ـ  ٢١:  ١٨؛ ٦:  ١٤؛ ٨ـ  ٢:  ٧؛ ٦:  ٢٢( ا'نذار، ووسطاء الوحي والتنزيل 

  .  ))إله أرواح ا�نبياء 
  

إل5ى النب5ي  ))السفر المفتوح  ((يسلم لدى F، كالمPك الذي وسطاء الناس كذلك وھم ) ٥  
  ). ١١ـ  ٨:  ١٠( الرائي 

  
ب(دور الحماي(ة ويقوم5ون ).  ٦:  ٢٢؛ ١:  ١( بين5ه تع5الى وب5ين خلق5ه رس(ل I فھم ) ٦  

  ). ٢١ـ  ١١:  ١٩( بالجھاد معھم في سبيل F والمسيح )  ٧:  ١٢( لعباد F والرعاية 
  

مثل المPك )  ٨:  ٥( سماوي وات المؤمنين كبخور يرفعون إلى F صلأخيراً نھم إ) ٧  
(  ))جميع5اً بخوراً كثيراً مع صلوات القديس5ين  ((الذي يقف لدى مذبح الذھب، أمام F، يرفع إليه 

٣:  ٨ .(  
  

. ))ال5رؤى  ((قد شاعت في اليھودية المتأخرة، خصوصاً عن5د كتب5ة عبادة الم3ئكة كانت   
ھ5ذا ھ5و ).  ٨:  ٢٢؛ ١٠:  ١٩( ال5وحي نفس5ه، م5رتين لسان مPك تنّدد بذلك على  يوحنا ورؤيا

نظي(رك إي5اك أن تفع5ل ف5إني : فقال لي . فخررت عند قدميه �سجد له ((: تصريحھم على لسانھم 
وھ55ذا ).  ١٠:  ١٩(  ))فاس((جد b : ونظي55ر إخوت55ك ال55ذين يحفظ55ون ش55ھادة يس55وع ف((ي الخدم((ة، 

  .ة الم3ئكةيرفع المسيحيين إلى رتبالنطق المPكي 



  ـ ٢١٧ـ 
  

نش5يداً  ((ينش5دون ل5ه : عبادة الم3ئكة للسيد المسيحھي ظاھرة كبرى وفي الرؤيا أيضاً   
وفي ذل5ك رّد ).  ١٣ـ  ١٢:  ٥( ، فيه من أوصاف F تعالى سبعة مسندة للسيد المسيح  ))جديداً 

دأت تعتب5ر الس5يد المس5يح، ا'سرائيلية التي انفصلت عن المسيحية، وب ))النصرانية  ((جميل على 
))  F ئكي5ة؛ فتنك5ر  ))روحاً من5ه  ((:  ))كلمةPب5ذلك إلھي5ة المس5يح الكلم5ةتع5الى مث5ل ا�رواح الم .

 F ئكة يعبدون المسيح الكلمة وينشدون له، مثلP١٣ـ  ٩:  ٥( وفي رؤيا يوحنا نرى الم .(  
  

فيطيرون في الكون كله، ب5أمر F، ومكان، فالمPئكة أرواح غير مقّيدين بمادة أو زمان   
 F نتقام من أعدائه ـ ليوجھوا الكون والبشر إل5ى عب5ادةRـ أو ا F الح5ي القي5وم  ((لخير عباد((  ،

نھ5م عناص5ر خي5ر بي5د إ.  ))الح5ي القي5وم  ((ال5ذي ھ5و أيض5اً  ))كلم5ة F  ((وعبادة المس5يح الحم5ل، 
  .الخير ا�عظم

  

*  
  

  وزبانيته في الكون دور إبليس: ثانياً 
  

فنعرف منه طبيعتھم، وس5قوطھم، وع5ددھم، . ھذا الدور يظھر أيضاً جلّياً في سفر الرؤيا  
  .ومھنھم، ودورھم في تاريخ الكون والبشر

  
حينئ5ٍذ  ((: قص(ة س(قوطھم م(ن الجن(ة ظاھرة جلي5ة، نعرفھ5ا م5ن وجودھم وطبيعتھم ) ١  

ولكنھم لم . ا التنين، والتنين ومPئكته أنشبوا القتالميخائيل ومPئكته قاتلو: نشب قتال في السماء 
 ((وُط5رح التن5ين العظ5يم، الحي5ة القديم5ة، المس5مى . وB ُوجد لھم موضع بعد ف(ي الس(ماءووا، ـيق

 ))وُطرحت مPئكت5ه مع5ه فصل المسكونة بأسرھا ـ ُطرح إلى ارض ،  ))الشيطان  ((و  ))إبليس 
  ). ٩ـ  ٧:  ١٢( 
  

  .على أمر Fأرواح مجّردة، لكنھا متمّردة م فھم في طبيعتھ  
  

  .وبسبب تمّردھم ُطرحوا من وجه F ومن سمائه  
  

  ). ٣:  ١٢(  ))لون النار  ((: يدل رمزھم عليھم عناصر شر، فصاروا بذلك   
  

  وسمعت صوتاً  ((: قامت منذ سقوطھم عداوتھم للمسيح والمسيحيين ) ٢  



  ـ ٢١٨ـ 
  

لس5لطان لمس5يحه؛ �ن واالغلب5ة والق5وة والملك5وت 'لھن5ا، اbن صارت : عظيماً في السماء يقول 
ـ ق5د ُط5رح، ذاك المش5تكي عل5يھم أم5ام ) المسيحيون ھم إخوة الم3ئكة ( خوتنا ـ إالمشتكي على 
 ًPوازدروا الحياة حتى الموتفلقد غلبوه بدم الحمل، وبكلمة شھادتھم؛ . إلھنا نھاراً ولي!   

  
والويل لcرض والبحر، فإن إبليس ق5د  !تھا السماوات والساكنون فيھاافرحي أي: لذلك  ((  

  .وھو يعلم أن أيامه معدودةوغضبه عظيم، نزل إليكما، 
  

... الولد والذكر دت ـنه قد ُطرح على ا�رض، طارد المرأة التي ولأا رأى التنين ـولم ((  
ون وص5ايا F، ويقبل5ون يحفظ5 س(ائر نس(لھا، ال(ذينفغضب التنين على الم5رأة، وذھ5ب ليح5ارب 

  ). ١٧ـ  ١٠:  ١٢(  ))شھادة يسوع 
  

ھل نقدر أن نستنتجه من تصاريح الرؤيا المتواترة في قصة مكان إبليس وم3ئكته، ) ٣  
الوي5ل لc5رض  ((؛ ) ٩:  ١٢(  ))مع5ه وطرح5ت مPئكت5ه ُطرح إلى ارض  ((: سقوطھم ؟ تؤكد 

(  ))قد ُطرح إل(ى ارض ولما رأى التنين أنه  ((؛ ) ١٢:  ١٢(  ))فإن إبليس نزل إليكم والبحر، 
  فھل يعني ذلك أن مكان إبليس ومPئكته، أي جھنم، ھو في وسط ا�رض ؟ ).  ١٣:  ١٢
  

وذنب5ه يج5ّر  ((: بالنسبة إلى مPئكة الخير عدد م3ئكة الشر، ويكشف لنا سفر الرؤيا ) ٤  
فھل نق5در أن ن5رى ف5ي ھ5ذا التص5ريح ).  ٤:  ١٢(  ))وألقاھا على ا�رض ثلث كواكب السماء، 

ھ5و ثل5ث ع5دد المPئك5ة ؟ فتبق5ى عناص5ر الخي5ر ف5ي الك5ون ض5عفي عدد الشياطين إشارة إلى أن 
عناص55ر الش55ّر، وف55ي ھ55ذا ا�م55ل الكبي55ر بتغل55ب عناص55ر الخي55ر، عل55ى عناص55ر الش55ّر، ف55ي الك55ون 

  .وا'نسان
  

فھ5و الس5بب ).  ٩:  ١٢(  ))ھا مض5ّل المس5كونة بأس5ر ((ن5ه إوظيفة إبليس وم3ئكته ) ٥  
  .الغيبي للضPل في العالم

  
كم5ا يرم5ز إلي5ه وح5ش البح5ر، السلطان السياس(ي، أوRً : اHنسان وله وسيلتان لض3ل   
المتقمص5ة ف5ي الثقاف(ة الملح(دة، ؛ ثاني5اً ) ١٠ـ  ١:  ١٣( في الدول5ة الروماني5ة الوثني5ة  المتقمص

  وحش البّر، النبي الكذاب، الذي يضع



  ـ ٢١٩ ـ
  

  .في رمزه، ثم في أمثاله كلھم).  ١٨ـ  ١١:  ١٣( علمه في خدمة السلطان السياسي 
  

وتلكما الوسيلتان، السلطان السياسي والثقافة الملح5دة، نراھم5ا يفعP5ن فعلھم5ا ف5ي ت5اريخ   
  .فتلك النظرية عبقرية من عبقريات كتاب الرؤيا، وفلسفة التاريخ. المسيحية كله

  
  :له ث3ثة أدوار كبرى في تاريخ البشرية نرى أن إبليس  وفي الرؤيا) ٦  

  
ضP55ل لعب55ه م55ع آدم وح55واء، أص55ل الج55نس البش55ري، فك55ان عل55ى أس55اس ال((دور اول   

  ). ٩:  ١٢(  ))التنين العظيم، الحية القديمة  (( هالبشرية، لذلك تسمي
  

التن5ين قبال5ة ف ووق5 ((: كان في محاربة المس5يح والمس5يحية ف5ي تأسيس5ھا والدور الثاني   
ھو المزمع أن يرعى ) ١(فولدت ولداً ذكراً . المرأة المشرفة على الوRدة، ليفترس ولدھا عندما تلده

فغض5ب  ((؛ ) ٥ـ  ٤:  ١٢ ( ))ه ـد إل5ى F وإل5ى عرش5ـث5م اخُتط5ف الول5. م بعص5ا م5ن حدي5دـا�م5
 ١٧:  ١٢(  ))ادة يسوع التنين على المرأة، وذھب ليحارب نسلھا الذين يحفظون وصايا F وشھ

.(  
  

ـ في اليوم )  ٦ـ  ٤:  ٢٠( الكبير يأتي ـ بعد حكم المسيح وكنيسته ا�لفي والدور الثالث   
  ).١٥ـ  ١١:  ٢٠(قبل يوم الدين )  ١٠ـ  ٧:  ٢٠( اbخر، برمز جوج وماجوج 

  
م5ا وھ5ذا . ف5ي عمل5ه وش5ّرهإبل(يس ش(به مقّي(د أّما في حكم المس5يحية ا�لف5ي، فيظھ5ر ) ٧  

  .نتحققه في التاريخ قبل حكم المسيحية وبعده
  

 ((ل ـع أن يظ5ـم المس5يحية ا�لف5ي، R يمن5ـلكن ھذا القيد النس5بي لس5لطان إبل5يس، م5دة حك5  
  :جملًة وأفراداً )  ٩:  ١٢(  ))ُمضّل المسكونة بأسرھا 

  
  . غراء وا'غواء الفردي، كما تقّمص التنين الوحش نيرونفھو مصدر ا'  

  
در الحروب الظالمة، ض5ّد المس5يحية، ف5ي ت5اريخ البش5رية، كم5ا ف5ي رم5ز باب5ل وھو مص  

  .العظيمة، رومة الوثنية، مضطھدة المسيحية مدة ثPثة قرون
  

  ــــــــــــــــــ
  ). ٧:  ٦٦( التعبير من أشعيا ) ١(



  ـ ٢٢٠ـ 
  

؛ ١١:  ١٣( وھو مصدر العلم الفاسد، المفسد، كما في رمز النب5ي الك5ّذاب، وح5ش الَب5ّر   
Hض(((3ل النب(((ي الت555ي ترس555مھا الرؤي555ا وم555ا أروع الص555ورة ).  ١٠:  ٢٠؛ ٢٠:  ١٩؛ ١٣:  ١٦

ويجع5ل أھ5ل ا�رض يس5جدون  !قرنان كقرني حمل، ويتكلّم مثل تّنينله  ((: وحش الَبّر الكذاب، 
الس5ماء عل5ى م5ن  ن5ه ُين5زل ن5اراً أويص5نع آي5ات عظيم5ة، حت5ى ) ... س5ي السلطان السيا( للوحش 

فق5د . وُيضل أھل ا�رض باbيات التي أُوتي أن يعملھا أمام ال5وحش. رض، على مرأى الناسا�
وأُوتي أن يجعل في تمثال الوحش روحاً حتى ليتكلّم . أمر أھل ا�رض أن يصنعوا تمثاRً للوحش

ويجع5ل الجمي5ع، الص5غار والكب5ار،  !وأمر بقتل ك5ل َم5ن R يس5جد لتمث5ال ال5وحش !تمثال الوحش
:  ١٣(  ))ياء والفقراء، ا�حرار والعبي5د، يتس5مون بس5مة ف5ي أي5ديھم اليمن5ى وعل5ى جب5اھھم ا�غن
  ). ١٦ـ  ١١
  

فP أحد يفلت من تأثير إبليس إRّ َم5ن عص5مه رب5ك، كعبي5د F المس5يحيين ال5ذين يخ5تمھم   
  ). ٣:  ٧( المPئكة على جباھھم 

  
حمل حيثما يذھب؛ وقد افُتدوا من بين الذين يتبعون ال ((لكن النصر ھو للمسيح وأتباعه،   
  ). ٥ـ  ٤:  ١٤(  ))ولم يوجد في أفواھھم كذب، إنھم أذكياء باكورة b وللحمل، الناس 

  
فصراع الحق والباطل في عالم الغيب، وعالم الشھادة، بين المPك والش5يطان، ف5ي ع5الم   
 ((ا، ف55ي ـن عليھ55ـوم55 اً ا'نس55ان المس55يحي، حت55ى ي55رث F ومس55يحه ا�رضـان، خصوص55ـا'نس55

  .ا�رضية فالسماوية ))أورشليم الجديدة 
  

*  *  *  



  ـ ٢٢١ـ 
  

  ٣٠بحث 
  

  الكنيسة في سفر الرؤيا
  

لق5د كتب5ه يوحن5ا ليص5ف ص5راع المس5يحية . الكنيسة المسيحية ھي موضوع كتاب الرؤي5ا  
ة عب55ر ض55ّد أورش55ليم الك55افرة ث55م ض55د روم55ة الف55اجرة، رم55َزي الكف55ر والعھ55ر ف55ي ت55اريخ الكنيس55

  .الدھور؛ ويصف حماية F ومسيحه لھا حتى يوم الدين
  

كلھ55ا، الت55ي تمثلھ55ا  ))الكن55ائس  ((المطلق55ة، ب55ل  ))الكنيس55ة  ((لك55ن كت55اب الرؤي55ا R ي55ذكر   
فف5ي خت5ام ك5ل رس5الة إل5ى . العاصمة أفسسالكنائس السبع في آسيا الصغرى الغربية، في محور 

 ١٧و ١١و ٧:  ٢(  ))م((ا يق((ول ال((روح للكن((ائس ن فليس55مْع َم55ن ل55ه أُذ ((: الكن55ائس الس55بع يق55ول 
أي إل5ى الكن(ائس كلھ(ا، فھو يتخطى الكن5ائس الس5بع الم5ذكورة، إل5ى ).  ٢٢و ١٣و ٦:  ٣؛ ٢٩و

  .في نظرية واقعيةالكنيسة الجامعة، 
  

r ب55دمك �ن5ك ُذبح5َت، وافت5ديت  ((: ف5ي البش5رية كلھ5ا جماع(ة المس(يح إن الكنيس5ة ھ5ي   
ا ملكوتاً وكھن5ة، وس5يملكون ف5ي ا�رض ـكل قبيلة ولسان، وشعب وأمة؛ وجعلتھم 'لھن أُناساً من

ملك55وت F ف55ي أرض55ه الواح((دة، الجامع((ة، المقدس((ة، الكنيس55ة ھ55ذه ھ55ي ).  ١٠ـ  ٩:  ٥ ( ))
 ١٤:  ٢١ (ي عشر ـم أساساتھا اRثنـني عشر ھيح اRثسم�ن رسل الرسولية، وھي . وتهـوكھن

، ب5ل أيض5اً �نھ5ا  ))م5ن ك5ل قبيل5ة ولس5ان، وش5عب وأم5ة  ((ر، ليس فق5ط �نھ5ا تظھوجامعيتھا ). 
:  ٢٢؛ ٢٦ـ  ٢٤:  ٢١؛ ٩:  ٧( وا�مميين أجمع5ين )  ١:  ١٤؛ ٨ـ  ٤:  ٧( لكتاب أھل اتشمل 

٢ .(  
  

  .نرى رموز الكنيسة، ورعاية المسيح الدائمة لھا، وكرامتھا في أوصافھا  
  

 ًBرموز الكنيسة: أو  
  

نھ5ا الم5رأة  المن55ّورة، أورش5ليم الجدي5دة، ص55ھيون إ: ، ف5ي الرؤي5ا، خمس55ة رم5وز لكنيس5ةل  
  .المسيحية، عروس الحمل، ھيكل F الحي



  ـ ٢٢٢ـ 
  

  ـ الكنيسة ھي المرأة المنّورة ١  
  

ام55رأة ملتحف55ة  ((: الت55ي ظھ55رت ف55ي الس55ماء وف55ي ا�رض  ))اTي((ة العظيم((ة  ((إنھ55ا تل55ك   
  ). ١:  ١٢(  ))وعلى رأسھا إكليل من اثني عشر كوكباً  بالشمس، وتحت قدميھا القمر،

  
وتعني أيضاً الس5يدة م5ريم . العلماء على أن ھذه المرأة المنّورة ھي كنيسة المسيحإجماع   

التي ولدت ولداً ذكراً، ھو المزمع أن يرعى جميع ا�مم بعصا من حدي5د؛  ((العذراء، أم المسيح، 
فغض55ب التن55ين عل55ى الم55رأة  ((: أم55ا قول55ه ).  ٥:  ١٢(  ))ه واخُتط55ف الول55د إل55ى F وإل55ى عرش55

العذراء في وRدة ن مريم إ. فيقصد صراحة الكنيسة)  ١٧:  ١٢(  ))وذھب ليحارب سائر نسلھا 
وھ5ي . والثنائي5ة ف5ي الرم5ز م5ن أس5اليب الرؤي5ا. المسيح، ھي رمز الكنيس5ة ف5ي وRدة المس5يحيين

  ). ١٤:  ٧أشعيا ( و�م عمانوئيل  ،) ١٥:  ٣تك (  تطبيق للمرأة ا�ولى
  

متش5حة  ((نھ5ا إ: ا ك5ل جم5اRت الك5ون جمع F فيھفكنيسة المسيح ھي المرأة المنّورة،   
نھ5ا إحق5اً  ! ))من اثني عشر كوكباً وعلى رأسھا إكليل  (( ! ))وتحت رجليھا القمر  (( ! ))بالشمس 

ا ـوجعل5تھم 'لھن5 ((: ملكوت F وكھنوت5ه  فيھا يجتمع !، وفي ا�رض ))آية عظيمة في السماء  ((
وس5يملكون  ((: سة وع5د F بمل5ك ا�رضـف5ي الكني5وللمس5يحيين ).  ١٠:  ٥ ( ))ة ـاً، وكھنـملكوت

  .كما وعدھم المسيح بملكوت السماوات).  ١٠:  ٥(  ))في ا�رض 
  

   ))أورشليم الجديدة  ((ـ الكنيسة ھي  ٢  
  

وم55ن ).  ٥:  ٢٢ـ  ١:  ٢١( فالس55ماوية )  ٢٧ـ  ٩ : ٢١( نھ55ا أورش55ليم ا�رض55ية إ  
وف5ي الكنيس5ة، أورش5ليم . ا'عجاز في اRفتنان تضمين أورشليم ا�رضية، في أورشليم الس5ماوية

الت5ي كان5ت رم5زاً للجدي5دة، ف5ي مثاليتھ5ا والمواعيد �ورشليم القديم5ة  نبؤاتالجديدة، تتحقق كل ال
ي5ا أورش5ليم، فلتنس5ني  ((: المزم5ور أكث5ر م5ن أورش5ليم وفي الكنيسة يح5ق ق5ول . أكثر من واقعھا

  ! ))يميني، إذا أنا نسيتك 



  ـ ٢٢٣ـ 
  

  ـ الكنيسة ھي صھيون الجديدة ٣  
  

وكان يكنى بھا عن أورشليم نفسھا، كناية الج5زء . صھيون كانت قلعة أورشليم الحصينة  
رى الحم5ل، ف5ي أثن5اء ل5ذلك ن5. صھيون الجدي5دة، حص5ن المس5يحية والكنيسة ھي أيضاً . عن الكل

عليھم اسمه، واسم أبيه، مكتوباً على  ((ألفاً  ١٤٤على صھيون، ومعه  استشھاد المسيحيين، قائماً 
 ((فھ5م . قي5ين ال5ذين يتبع5ون المس5يح بإحس5انـ وھذا العدد رم5ز لجمي5ع المس5يحيين الحقي ))جباھھم 

 ((تبعونه حيثما يذھب، وينشدون ي ))باكورة b وللحمل الذين افتدوا من ا�رض، من بين الناس، 
  ). ٥ـ  ١:  ١٤( أمام العرش R يعرفه أحد سواھم  ))نشيداً جديداً 

  
  .المعجز في العالمين ))النشيد الجديد  ((فالمسيحية ھي   

  
  .من بين الناس أجمعين ))باكورة r وللحمل  ((والمسيحيون ھم   

  
  ))عروس الحمل  ((ـ الكنيسة ھي  ٤  

  
 ))وأوتي5ت أن تل5بس ب5ّزاً بھّي5اً، نقّي5اً  ((قد ھيأت نفس5ھا للع5رس،  ))س الحمل كعرو ((وھي   

  ). ٨ـ  ٧:  ١٨( من دم شھدائھا، ومن صلوات قديسيھا 
  

والرؤيا تصور المسيحية، في انتشارھا وازدھارھا وانتصارھا، في حالة عرس دائم مع   
ط5وبى للم5دعوين : اكت5ب  ((: زي الرم5وھي دعوة إلى ھذا العرس . السيد المسيح، الحمل ا'لھي

  ! ))إلى وليمة عرس الحمل 
  

  !فالمسيحية ھي عرس إلھي دائم  

  !وفيھا وليمة عرس الحمل قائمة دائمة  

  !وھي دعوة قائمة دائمة إلى ھذا العرس المعجز  

 ((ذا الع55رس ـوھ55. وفيةـاز ف55ي الص55ـذا ا'عج55ـل ھ55ـن م55ن ا�دي55ان إل55ى مث55ـل55م يص55ل دي55  
( عدي5دة  نب5ؤاتورمز الع5رس تحقي5ق ل).  ٩ـ  ٦:  ١٩( وت F، إلھنا القدير ھو ملك ))المسيحي 

  )  ٩و ٢:  ٢١؛ ٩:  ١٩؛ ٣ـ  ٢:  ٢رميا إمنھا 
  

  ـ الكنيسة ھي ھيكل I الحي ٥  
  

  لم أرَ  ((وأورشليم الجديدة . أورشليم اليھودية خرب سنة السبعينھيكل   



  ـ ٢٢٤ـ 
  

م55ع ذل55ك ُي55ؤمر النب55ي ).  ٢٢:  ٢١(  ))ير، والحم55ل ھم55ا ھيكلھ55ا فيھ55ا ھ55يكPً، ف55إن F، ا'ل55ه الق55د
وأم55ا ال55دار الت55ي ف55ي خ55ارج . ھيك55ل F، والم55ذبح، والس55اجدين ف55ي الھيك55ل ق55م وق55س ((: الرائ55ي 

فإنھ55ا ق55د أُبيح55ت لcممي55ين، وسيدوس55ون المدين55ة المقدس55ة الھيك55ل، فاطرحھ55ا خارج55اً، وR تقس55ھا، 
 ( ))اً ـا المس5وح، ألف5اً ومئت5ين وس5تين يوم5ـاھَدّي فيتنب5آن وعليھم5ـشوسأُقيم اثنين وأربعين شھراً؛ 

اض5طھاد دين5ي، ا�ول ھو زمن اضطھاد انتيوخس ال5ذي ص5ار رم5زاً لك5ل العدد ).  ٣ـ  ١:  ١١
أم5ا الع5دد الث5اني، وم5ن حي5ث .  ))ثPث سنوات ونص5ف س5نة  ((وھو يدل على زمن قصير، مثل 

فالھ5دم ف5ي الكنيس5ة قص5ير، والبن5اء . د ي5دل عل5ى زم5ن طوي5لالمدي5ھو عدد كا�ول، لكن تعبي5ره 
  .طويل

  
. ھو مثالي، رمزي، وھ5و الكنيس5ة المس5يحيةالھيكل المقيس تلك ا�وضاع تدل على أن   
وأما الدار التي في خارج الھيك5ل، فاطرحھ5ا خارج5اً،  ((. رمز إلى حفظھا وعناية F بھافقياسھا 

زمن55اً ) الكنيس((ة (  ))المدين((ة المقدس((ة مي55ين ال55ذين سيدوس55ون وR تقس55ھا، فإنھ55ا ق55د أُبيح55ت لcم
  .يأتي حكم المسيح ا�لفي لكنيستهوحينئذ . قصيراً 

  
  F الح5ي ال5ذي يرع5ى F تع5الى قياس5ه، ودوام5ه، وحيات5هفالكنيسة المسيحية ھي ھيكل  .

  .نھا الھيكل الحي المثالي، حيث F والحمل ھما ھيكلھا الحقإ
  

ت55دل عل55ى حقيق55ة الكنيس55ة ف55ي نظ55ر F، وعل55ى ص55وفيتھا ف55ي ارات الخم((س اBس((تعتل55ك   
  .حياتھا مع المسيح محييھا

  

*  
  

  تهرعاية المسيح الدائمة لكنيس: اً ثاني
  

وقد وّزعھا يوحنا في الكتاب كله، . أربعة مشاھد تدل على رعاية المسيح الدائمة لكنيسته  
  .رمزاً لحضور المسيح الدائم في كنيسته

  
   ))وسط الكنائس  ((بن البشر ـ ا ١

  
  يظھر ابن)  ٢٠ـ  ٩:  ١( في سفر الرسائل، يستفتح برؤيا إعدادية   



  ـ ٢٢٥ـ 
  

ف55ي وس55ط المن55ائر  ((، وھ55و  ))ف55ي ي55ده الُيمن55ى س55بعة كواك55ب  ((، ) ١٣:  ١( البش55ر كاھن55اً وملك55اً 
السبعة ھي مPئكة الكنائس الكواكب : وھذا ھو سّر الكواكب السبعة، والمنائر السبع  ((.  ))السبع 

  ). ٢٠:  ١(  ))السبع، والمنائر السبع ھي الكنائس السبع 
  

يرعاھ(ا والسيد المسيح . تنير العالمينمنائر فالكنائس السبع، رمز الكنيسة الجامعة، ھي   
حيث ھو كما يرعاھا بنفسه، بأمره؛ الكواكب السبعة التي في يمينه، يأتمرون بواسطة م3ئكته، 

  .  ))في وسط المنائر السبع  ((قائم 
  

وھو حي قائم في كل كنيسة، بذاته، . إن الكنيسة ھي منائر العالمين، في يد السيد المسيح  
  .وبروحه القدوس الذي يقول لھا ما يشاء، وبواسطة مPئكته

  
وفي الوعد والوعيد اللذين يوجھھما ابن البش5ر، الح5ي القي5وم، لك5ل كنيس5ة برھ5ان ق5اطع   

  .فيھا، وحياته معھا، وحمايته ورعايته لھاعلى حضوره 
  

  ابن البشر يتصرف بأحكام القضاء والقدرـ  ٢  
  

، وعل5ى ) ٥ف (  ))الس5فر المخت5وم  ((نه يشرف على تنفيذ أحكام F على إس5رائيل ف5ي إ  
بأحك5ام القض5اء والق5در لحماي5ة كنيس5ته ، وھ5و يتص5رف ) ١٠ف (  ))السفر المفتوح  ((العالم في 
فP5 خ5وف عل5ى المشرف عل(ى المص(ير، السيد المسيح ھو وطالما . ا في تاريخ البشريةورعايتھ

  .كنيسته، R من التنين الجھنمي، وR من الوحش السياسي، وR من النبي الكذاب
  

  الحمل والمسيحيون ينشدون في اBستشھادـ  ٣  
  

ك ن55رى م55ع ذل55. م55ا تواجھ55ه المس55يحية ف55ي مس55يرتھا ھ55و اRض55طھاد فاRستش55ھادأص55عب   
أمام F والكون كله، R يعرف5ه أح5د  ))نشيداً جديداً ينشدون  ((الحمل مع مئة وأربعة وأربعين ألفاً 

 ١٥( وما يحدث في ا�رض يتم أيضاً في الس5ماء ).  ٥ـ  ١:  ١٤( سواھم، فھو معجز للعالمين 
  ). ٣ـ  ١: 
  

  !إن المسيحيين يجاھدون ويستشھدون، وھم ينشدون  
  

  الجديدة في رعاية I ـ أورشليم ٤  
  

  رينةھلّم فأُوريك العروس، ق ((: يقول مPك الوحي للنبي الرائي   



  ـ ٢٢٦ـ 
  

ولھا من عند F، نازلة من السماء  ((فإذا بھا أورشليم الجديدة، المدينة المقدسة عينھا، .  ))الحمل 
 I ُت55رام.  ))مج((د R ،فس55ورھا ل55ه اثن55ا عش55ر أس. وھ55ي حص55ينة، منيع55ة R اس55اً، فھ55و ك55الطود
 ((ومP5ك F يقيس5ھا . ى أم5ينـا اثنا عشر باباً، على كل ب5اب مP5ك، فھ5ي ف5ي حم5ـولھ. يتزعزع
وأبوابھ55ا اRثن55ا عش55ر . وھ55ي مش55ّيدة بالحج55ارة الكريم55ة. ، ل55ئP ينالھ55ا َمن55ال ))م55ن ذھ55ب  بقص55بة

ولم أَر فيھا  (( ! ))ن ذھب نقي وساحة المدينة م ((.  ))كل باب لؤلؤة واحدة  ((المفتوحة للمھتدين، 
وR إل5ى وR حاجة للمدينة إل5ى الش5مس،  ((.  ))ھيكPً، فإن F، ا'له القدير، والحمل، ھما ھيكلھا 

وسيمشي ا�مميون في نورھ5ا  (( ! ))ليضيئا فيھا، �ن مجد F ينيرھا، ومصباحھا الحمل القمر، 
 ))إRّ الذين ُكتبوا في سفر الحياة للحمل ... وR يدخلھا  (( ! ))ويأتيھا ملوك ا�رض بمجدھم  (( ! ))
  ). ٢٦ـ  ٩:  ٢١(  !

  
  !فھل من رعاية أكرم وأعظم من رعاية F لكنيسة المسيح ؟  

  
  .بتلك المشاھد ا�ربعة تظھر رعاية المسيح الكريمة للكنيسة  

  

*  
  

  منزلة الكنيسة المسيحية: ثالثاً 
  

  : وھي كثيرة . ف بھاتظھر من اRستعارات التي تتص  
  

  نھا المدينة المقدسةإـ  ١  
  

النازل(ة المدين5ة المقدس5ة  ((إنما ھ5ي المس5يحية، . لم تعد أورشليم اليھودية المدينة المقدسة  
 I ولھا مجد ،I سيمش5ي ا�ممي5ون ف5ي  ((: فالكون كله لھا، والخْل5ق كلھ5م �جلھ5ا .  ))من عند

  ). ٢٠ـ  ٩:  ٢١(  ))ھم ويأتيھا ملوك ا�رض بمجد !نورھا
  

  ))مسكن I  ((نھا إـ  ٢  
  

ويكون5ون ل5ه  !سيس5كن معھ5م !مسكن F مع البشر ھوذا: وسمعُت صوتاً جھيراً يقول  ((  
 ً   ويمسح !يكون إلھھم ))F ـ معھم  ((وھو  !شعبا



  ـ ٢٢٧ـ 
  

  .في أرضه ))مسكن F  ((فكنيسة المسيح ھي ).  ٣ـ  ٢:  ٢١(  ))كل دمعة من عيونھم 
  

  ))عروس الحمل  ((نھا إـ  ٣  
  

والحمل ا'لھي، كي يحصل . لكنھا بحّد ذاتھا ُتظھر كرامتھا لدى F. مرت بنا اRستعارة  
).  ٩:  ٥ ( ))أم5ة ... اً من ك5ل ـ، وافتديت r بدمك أناسلقد ُذبحت ((: ا ـدفع دمه مھراً لھعليھا، 

زينتھ55ا، دم ش55ھدائھا؛ وأحل55ى زينتھ55ا، ص55لوات  وھ55ي ك55ي تك55ون أھP55ً لعريس55ھا ق55د لبس55ت أغل55ى
 ((، يتبع5ون الحم5ل حي5ث ي5ذھب، وھ5م يعرف5ون  ))أزكي5اء  ((،  ))أبك5ار  ((وأبناؤھ5ا . القديسين فيھا
 F بكنانير((  والكون F نشيداً جديداً أمام )٥ـ  ١:  ١٤ .(  

  
  ـ إنھا الكون الجديد ٤  

  
ورأي5ت  (().  ٥:  ٢١(  ))ع5ل ك5ل ش5يء جدي5داً ھا إن5ي أج: وقال الجالس على العرش  ((  

).  ١:  ٢١(  )) !�ن الس55ماء ا�ول55ى وا�رض ا�ول55ى ق55د زالت55ا !وأرض((اً جدي((دة !س((ماء جدي((دة

 ٢١( ))، ومصباحه الحم5ل ) ١١:  ٢١(  ))له مجد F  ((فكنيسة المسيح ھي الكون الجديد، الذي 
 :٢٣.(  
  

د لق5د تج5دّ . وقم5ر جدي5د !وشمس جدي5دة !ض جديدةوأر !سماء جديدة: إنھا الكون الجديد   
  .الكون كله بالمسيحية

  
  F تلك ھي منزلة الكنيسة في نظر.  

  
*  *  *  

  

  ٣١بحث 
  

  الرؤيا ھي كتاب الصPة
  

ظاھرة عامة في الرؤيا أنھا مثل ليترجي5ا ُتق5ام عل5ى ا�رض وف5ي الس5ماء مع5اً، تتص5اعد   
  .دة والسجود والحمد على الدوامفيھا إلى عرش F والحمل أناشيد العبا



  ـ ٢٢٨ـ 
  

  ـ الرؤيا ليترجيا جامعة  ١  
  

ھك5ذا . صP5ة أورش5ليم الجدي5دة: ص5ارت مس5يحية ليترجي(ا إس(رائيلية يرى بعضھم فيھا   
؛ ث5م ق5راءة الكت5اب ) ٥ـ  ٤ف ( ، فيدخل المصلّون لتقدمة الحمل الي5ومي ) ٧:  ٣( ُيفتح الھيكل 
، فرف55ع المPئك55ة ص55لوات ) ١:  ٨( Pة الص55امتة بع55د ال55تPوة ، فالص55) ٧ـ  ٦ف ( وتفس55يره 

 F ٢٢ـ  ١٢( المؤمنين إلى .(  
  

في كنائس آسيا الروماني5ة، كم5ا ك5انوا يحتفل5ون تمثي3ً لص3ة الفصح وبعضھم يرى فيھا   
فسفر الرسائل يمثل تھيئة الموعوظين؛ وت5أتي : بھا على أيام يوحنا الرسول، الحبر ا�عظم فيھا 

 ٦ف (  ا�خت5ام؛ ويمثل القراءات الكتابي5ة ف5ّض ) ٥ـ  ٤ف ( ھرة العيد في انتظار يوم القيامة س
ويدور الق5داس ).  ٧ف ( ؛ وختم المصطفين يمثل ختم الميرون في العماد الذي يتم ليلة الفصح )

  ). ٢٢ـ  ١٩( أخيراً عرس الحمل يمثل تناول القربان ).  ١٨ـ  ٨( ا'لھي، بحسب الفصول 
  

اخُتطف55ت  ((عل55ى عھ55د يوحن55ا الرس55ول ال55ذي ص((ورة لص((3ة اح((د، ي55رى فيھ55ا وبعض55ھم   
ورؤيا ابن البش5ر ھ5ي تمثي5ل . على زعمھم، فا'شارة صريحة).  ١٠:  ١(  ))بالروح يوم الرب 

متسربPً بثوب إلى الرجلين؛ ومتمنطقاً عند ثديي5ه  ((لما كان يقوم به الرسول يوحنا كحبر أعظم، 
يوحنا ).  ١٤ـ  ١٣:  ١(  ! ))ب؛ ورأسه وشعره أبيض كالثلج، وعيناه كلھيب نار بمنطقة من ذھ

رأى المسيح على مثاله، وقد ناھز مئة عام، وھو يشعر في وجدانه أن5ه يمث5ل المس5يح ف5ي صP5ة 
  .المؤمنين

  
تس5تمد عناص5رھا م5ن ليترجي5ا الھيك5ل، ليترجيا جامع(ة، أما نحن فنرى في كتاب الرؤيا   

فالسيد المسيح فيھا ملك كاھن وھيكل السماء مث5ال لكنيس5ة . صح، ومن صPة ا�حدومن حفلة الف
، وا�ناش5يد، وتت5واتر الحم5دRت. ُتفتتح الليترجيا بتPوة م5ن العھ5د الق5ديم والعھ5د الجدي5د. ا�رض

  .والھتافات، كما في ليترجيا الكنيسة ا�ولى
  

حينئٍذ انفتح ھيكل F الذي  ((: ليم بعد خراب ھيكل أورشالسماء كأنھا ھيكل I، فتظھر   
  ؛ وتمّ  ))في السماء؛ وظھر تابوت عھده في ھيكله 



  ـ ٢٢٩ـ 
  

 ٨ ( ))ود وزRزل وبرد عظ5يم ـفقد حدثت بروق وأصوات ورع ((، ةـالمثول أمام الحضرة ا'لھي
 :٥ .(  
  

:  ١٤؛ ٣:  ٨؛ ٩:  ٦(م(ذبح التقدم(ة ونرى في ھيكل السماء، كما في ھيك5ل أورش5ليم،   
  ). ١٣:  ٩؛ ٣:  ٨( ؛ ومذبح البخور )٧:  ١٦؛ ١٨
  

ي55ذّكرنا ب55إخراج غي55ر المس55يحيين )  ١٥:  ٢٢( والكف55ار م55ن الس55ماء لك55ن ط55رد الخط55أة   
  .والموعظين من الكنيسة، قبل تقدمة القربان

  
الكھن55ة وقي55ام الش55يوخ ـ الكھن55ة ا�ربع55ة والعش55رين ح55ول ع55رش الحم55ل يمثل55ون إحاط55ة   

ئدة الرب، وا�سقف يمثل السيد المسيح، كما يقول القديس أغن5اطيوس، معاص5ر با�سقف لدى ما
  . ))فحيث ا�سقف فھناك المسيح، وھناك الكنيسة  ((: يوحنا الرسول 

  
لل5ذي يحبن5ا،  ((: صورتين لصPة يوحنا الرسول كحبر أعظم مطلع الرؤيا وينقل لنا في   

ھنة 'لھه وأبيه، المجد والعّزة إل5ى دھ5ر ال5دھور، وقد غسلنا من خطايانا بدمه، وجعلنا ملكوتاً وك
 !ستراه كل عين، حتى أولئك ال5ذين طعن5وه !يأتي في السحاب ھوذاھا  ((؛ ) ٦ـ  ٥:  ١(  ))آمين 

ھذان ا'عPنان يفتتحان الرؤيا، كما ).  ٧:  ١(  )) !آمين !أجل !وستنوح بسببه كل قبائل ا�رض
، والح5رف  ))أج5ل  ((نPحظ ختام ا'عPن بالحرف اليون5اني .  ))يوم الرب  ((كانا يفتتحان صPة 

  .، كما كان الواقع التاريخي ))آمين  ((العبراني 
  

   ّRة المسيحيين وقربانھم إPوت المسيح وقيامت5ه إل5ى أن يرج5ع ـبشرى بم ((وما كانت ص
  ).٧ـ  ٥:  ١(، وتعليم الرؤيا )١٠و ٩( ))تعليم الرسل  ((قابل ).  ٢٦:  ١١كو  ١(  ))
  

الت555ي ك555ان يت555رّنم بھ555ا وم555ا ا�ناش555يد الت555ي نس555معھا ف555ي الرؤي555ا س555وى ص555دى لcناش555يد   
  ). ١١ـ  ٨:  ٤( المسيحيون، وراء يوحنا الرسول 

  
وا�حي555اء ا�ربع555ة، والش555يوخ ا�ربع555ة والعش555رون، يس555جدون كم555ا ك555ان يفع555ل الكھن555ة   

ھ5و ھت5اف المس5يحيين )  ١١:  ٥؛ ٨:  ٤(  ))مس5تحق  ((وھتاف الرؤي5ا . الشمامسة مع ا�سقفو
  .حتى اليوم، في سيامة ا�سقف والكاھن

  
  ربوات المPئكة ـ مثل ربوات : وبعد عبادة I تأتي عبادة الحمل   



  ـ ٢٣٠ـ 
  

 ((المؤمنين ـ حول ا�حياء والشيوخ، وھم ينشدون بصوت عظيم في السماء ـ كما على ا�رض ـ 
 ٥(  ))الثروة، والحكمة والقوة، والكرامة، والمجد والحمد مستحق الحمل الذبيح أن يأخذ القدرة و

  ). ١٢ـ  ١١: 
  

  .وھي أيضاً ليترجيا كونية. فليترجيا الرؤيا ھي ليترجيا جامعة مثالية  
  

  ـ ليترجيا كونية ٢  
  

وكل خليقة في السماء وعلى ا�رض وتحت  ((: عبادة I والحمل الكون كله يجتمع في   
للجالس على العرش، وللحمل الحم5د : التي فيھا، سمعتھا تقول الكائنات كل ا�رض وفي البحر، 

وخّر الشيوخ ـ الكھنة . آمين: والكرامة، والمجد والعزة، إلى دھر الدھور ـ فقال ا�حياء ا�ربعة 
  ). ١٤ـ  ١٣:  ٥(  ))ا�ربعة والعشرون، وسجدوا 

  
ف5إذا يجم5ع كثي5ر R يس5تطيع  وبعد ذل5ك رأي5ت، ((: أجمعون في عبادة دائمة أھل السماء   

أم(ام الع(رش، وأم(ام وك5ل لس5ان، واقف5ون أحد أن يحص5يه، م5ن ك5ل أم5ة وك5ل قبيل5ة وك5ل ش5عب 
: Rبس55ين حلP55ً بيض55اً، وبأي55ديھم س55عف نخ55ل، وھ55م يص55رخون بص55وت عظ55يم، ق55ائلين الحم((ل، 

  ). ١٠ـ  ٩:  ٧(  ! ))الخPص 'لھنا الجالس على العرش، وللحمل 
  

يقفون على جبل ص5ھيون م5ع الحم5ل، وھ5م ينش5دون نش5يداً ل ارض أھوالصالحون من   
  .فھم يتبعون الحمل حيثما يذھب. جديداً أمام العرش واRحياء ا�ربعة، والشيوخ

  
لقد استغنى فيھا،  !أيتھا المدينة العظيمة !الويل !الويل ((: ينعون سقوطھا وحلفاء رومة   

).  ١٩:  ١٨(  )) !تتل5ف ف5ي س5اعة واح5دةوھا ھي  .من نفائسھا، جميع الذين لھم سفن في البحر
ي بھا، أيتھا السماء، وأيھا القديسون والرسل وا�نبياء، ف5إن F ق5د تمفاش ((: فيجيب صوت خفي 

  ). ٢٠:  ١٨(  ))انتقم لكم منھا 
  

إن  !ھللوي5ا: وبعد ذلك سمعت مث5ل ص5وت عظ5يم لجمھ5ور غفي5ر ف5ي الس5ماء يقول5ون  ((  
مجد والقدرة، �ن أحكام5ه ح5ق وع5دل، فإن5ه حك5م عل5ى الزاني5ة العظيم5ة الت5ي 'لھنا الخPص وال

  وانتقم !أفسدت المسكونة بفجورھا



  ـ ٢٣١ـ 
  

 ١٩ ( ))دھور ـدخانھا يتصاعد إلى دھر الفإن  ! ھللويا ((: وا أيضاً ـثم قال.  ))لدم عباده من يدھا 
  ). ٣ـ  ١: 
  

  .فليترجيا الرؤيا ھي أيضاً ليترجيا كونية  
  

  ـ ليترجيا مسيحية ٣  
  

ن5ا تجري الليترجيا في السماء وفي الكون، كما كان5ت تج5ري عل5ى ا�رض بحض5رة يوح  
  :الرسول، تلميذ الحمل وممثله 

  
يب55دأ بالحم55د وتP55وة النب55وة وا'نجي55ل؛ فيجي55ب ا�حي55اء ا�ربع55ة أعوان55ه؛ وي55تم مجل55س   

  .كله في الحمد والدعاءالشيوخ، في السماء كما على ا�رض؛ أخيراً يشترك الجمھور 
  

. فليترجيا السماء والكون؛ م5ع الحم5ل، ص5ورة ع5ن ليترجي5ا ا�رض م5ع الرس5ول يوحن5ا  
ل5ذلك يك5رر يوحن5ا . وما أورشليم الجديدة ا�رضية سوى صورة ع5ن أورش5ليم الجدي5دة الس5ماوية

  ). ٦:  ٢٠ ؛١٠:  ٥؛ ٦:  ١( ثPث مرات أن المسيح جعلنا كھنوتاً ملكّياً، وملكوتاً r أبيه 
  

والليترجي5ا المس5يحية ھ5ي لس5ان . فالكنيسة ھي لسان ح5ال الس5ماء ف5ي عب5ادة F والحم5ل  
F ة المسيحية ھي ليترجيا كونية وسماوية، تشترك فيھا كل . حال الكون في حضرةPلذلك فالص

  .الكائنات
  

رجي5ا؛ ختم5ه كم5ا وكما بدأ يوحنا كتاب الرؤيا مثل افتتاح الصP5ة، وفّص5له كم5ا تق5ام الليت  
(  ! ))ا ال5رب يس5وع ـآم5ين تع5اَل أيھ5 ((:  ون الصP5ةـمنذ بولس الرسول، يختم كانوا على عھده،

 ((: ا نقلھ55ا ب55ولس الرس55ولـمي55ة عينھ55ا كم55ا عن55د اليون55ان باbراـھك55ذا ك55انوا يقولونھ55).  ٢٠:  ٢٢
  ). ٢٢:  ١٦كو  ١(  ))ماراناثا 

  
 ))نعمة ربنا يسوع معكم ـ آمين  ((: ببركة ا�سقف  ويختم السفر كله مثل ختام الليترجيا،  

  ). ٢٣:  ١٦كو  ١قابل  ٢١:  ٢٢( 
  

تقيمھا الكنيسة على ا�رض، كم5ا يقيمھ5ا المPئك5ة بأسلوب ليترجيا، فالرؤيا كلھا جاءت   
  .المسيحيون في السماء ))القديسون  ((الشھداء و 

  
  !ھاوھذه أيضاً صوفيت !وھذا ھو سّرھا !ھذه ھي حياتھا  



  ـ ٢٣٢ـ 
  

ھ555ي ص555ورة . ، ع555روس المس555يح، ف555ي أورش555ليم الجدي555دة ا�رض555يةالمس555يحيةفالكنيس555ة   
  .�ورشليم السماوية

  
  .بد الكون، أمام عرش F والحملومع).  ٣:  ٢١(  ))مسكن F  ((إنھا   

  
  .إنھا لسان حال ا�رض والكون والسماء في عبادة F والحمل  

  
  .المسيحيةفالرؤيا ھي كتاب الصPة   

  
*  *  *  

  

  ٣٢بحث 
  

  ))الطوبى  ((

  
  .ھذا الھتاف السعيد يرد سبع مرات في الكتاب، دليل الشمول والكمال، بحسب أسلوبه  

  
، ويحفظ5ون م5ا ھ5و مكت5وب نب5ؤةلمن يق5رأ، ولل5ذين يس5معون كلم5ات ھ5ذه الطوبى  ((ـ  ١  

  ). ٣:  ١(  ))فيھا، �ن الزمان قريب 
  

عن مصير  نبؤةفالمقصود مباشرة فيھا ال:  )) نبؤةھذه ال ((سمع فالطوبى لمن يقرأ ولمن ي  
وف5ي الواق5ع ھ5ذا م5ا يظھ5ر ف5ي التطويب5ات .  ))ف5إن الزم5ان قري5ب  ((الدولة الرومانية المضطِھدة 

  .ا�خرى
  

منذ اbن للموتى الذين يموتون في الرب ـ أجل، يقول الروح ـ ليستريحوا الطوبى  ((ـ  ٢  
  ). ١٣:  ١٤(  ))الھم تصحبھم من أتعابھم، فإن أعم

  
 ((نھا تعلن السعادة إ. الطوبىتأتي ھذه )  ١٢ـ  ١:  ١٤( بعد وصف الجھاد واRستشھاد   

فھي تخ5ص الش5ھداء . أي للموتى المسيحيين في سبيل المسيح ))للموتى الذين يموتون في الرب 
فليس م5وت الش5ھيد : لھم ا'لھي يجيب ليؤكد حقيقة ھذه الطوبى  ))الروح  ((على التخصيص ـ و 

  .عبثاً، إنما ھو مصدر مجد



  ـ ٢٣٣ـ 
  

، وك5م م5ن تع5ب ف5ي  ))من أتعابھم  ((نھم استراحوا إ: الموتى  ثم يبين سبب سعادة ھؤRء  
  .إلى السماء، إلى F ))ن أعمالھم تتبعھم إ ((ثم  !الجھاد واRستشھاد

  
ظ ثيابه، فP يمش5ي عريان5اً، وي5رى لمن يسھر، ويحففطوبى  !ھا أنا ذا آٍت كاللص ((ـ  ٣  

  ). ١٥:  ١٦(  )) الناس سوءته
  

ت5دعو . ھذه الط5وبى تخ5ص ك5ل مس5يحي، بأس5لوب الوع5د المكش5وف، والوعي5د المس5تور  
، فP55 ين55ام عل55ى حري55ر، �ن حي55اة المس55يحي جھ55اد كلھ55ا، ومحفوف55ة  ))إل((ى الس((ھر  ((المس55يحي 
أي النعم5ة، وا'يم5ان، وس5ائر الفض5ائل  ))اب5ه ثي ((وغاية السھر حفاظ المس5يحي عل5ى . بالمخاطر
  .المسيحية

  
 ٩:  ١٩(  ))للمدعوين إل5ى وليم5ة ع5رس الحم5ل طوبى : اكتب : وقال لي المPك  ((ـ  ٤  

.(  
  

فطوبى للمس5يحيين . ن المسيحية ھي عرس الحمل؛ والدعوة إليھا دعوة إلى وليمة إلھيةإ  
لھم، فعليھم أن يعرفوا أنھم من أھل السعادة التي مھما كانت ظروفھم وأحوا. فيھاالذين يشتركون 
  .اصطفاھا F لھم

  
وقْدس لمن له نصيب في القيامة ا�ولى؛ فإن ھؤRء R يكون عليھم للموت فطوبى  ((ـ  ٥  

  ). ٦:  ٢٠(  ))الثاني سلطان؛ ولكنھم يكونون كھنة r، وللمسيح، ويملكون معه ا�لف سنة 
  

ھ55ي الخP55ص م55ن اRض55طھاد  ))القيام((ة اول((ى  ((و . ديسالط55وبى ھن55ا مقرون55ة بالتق55  
 ((وھذا اRضطھاد لمن يصبر عليه سبب نجاة من . برھان أھواله ))بالقيامة  ((ووصفه . الروماني

وتعد الرؤيا المسيحيين الناجين، قبل ثPثماية س5نة، ب5التمتع  !أي الخلود في جھنم ))الموت الثاني 
فك5م انتظ5ر المس5يحيون . تھما مدة أل5ف س5نة، أي زم5ن غي5ر مح5دودبكھنوت F والمسيح، وملكو

  !ا�وائل وتعلقوا بھذا الوعد ا'لھي
  

 ٧:  ٢(  ))لمن يحفظ أق5وال ھ5ذا الكت5اب النبوي5ة فطوبى : ھا أنا ذا آٍت عن قريب  ((ـ  ٦  
.(  
  

  أقوال ھذا ((في ختام الكتاب، يدعو النبي الرائي إلى الحفاظ على   



  ـ ٢٣٤ـ 
  

آٍت ع5ن  ((وا�وان مھم5ا ط5ال ل5يس ببعي5د، فالس5يد المس5يح . س5تتم ف5ي أوانھ5ا نب(ؤة�ن5ه  ))اب الكت
فكم ك5ان ھ5ذا الوع5د  !وَسْعد لمن يجده المسيح، بعد الجھاد واRضطھاد، على مسيحيته.  ))قريب 

  !ل وكرامة، لمPقاة المسيحبى الصبر، وعلى قبول اRستشھاد بنالكريم حافزاً للمسيحيين عل
  

وي55دخلوا  !لل55ذين يغس55لون حللھ55م، ليك55ون لھ55م س55لطان عل55ى ش55جرة الحي55اةفط((وبى  ((ـ  ٧  
  ). ١٤:  ٢٢(  ! ))المدينة من ا�بواب 

  
ش5جرة  ((ھ5ذا العم5اد ي5وليھم س5لطاناً عل5ى . فغسل الحلل استعارة لعماد الماء، وعماد الدم  
ھ5و ب5اب  والعم5اد بالم5اء أو بال5دم .في الكنيسة، قرب5ان المس5يح؛ وف5ي الس5ماء، س5عادة F ))الحياة 

 ))ة، أورشليم الجديدة ـالمدينة المقدس ((على المطلق ھي  ))المدينة  ((ن إ. ماءـالمسيحية، وباب الس
  .، ا�رضية فالسماوية

  
الس55بع، رم55ز الكم55ال والش5مول، يجع55ل الس55عادة الكامل55ة، الش55املة، ف55ي  ))الط55وبى  ((فع5دد   

 ((ذه ـوھ5. اـالتنين وال5وحش والنب5ي الك5ذاب، عليھ5الوث الجھنمي، الثالمسيحية، بالرغم من تآمر 
الج55الس عل55ى الع55رش والحم55ل الث((الوث الس((ماوي، حقيق55ة إيماني55ة يكفلھ55ا ويرعاھ55ا  ))الط55وبى 
  .والروح

  
  .شعار المسيحية وروحھا ))الطوبى  ((إن   

  
*  *  *  

  
  

  ٣٣بحث 
  

  المسيحي ))الفداء  ((
  

  .داء المسيحيكتاب الرؤيا ھو كله نشيد للف
  

للذي أحبنا، وقد غسلنا بدمه من خطايانا، وجعلن5ا  ((: ـ يبدأ اRنشاد منذ عنوان الكتاب  ١  
  ). ٦ـ  ٥:  ١(  ))آمين . ملكوتاً وكھنة 'لھه وأبيه، المجد والعّزة إلى دھر الدھور



  ـ ٢٣٥ـ 
  

  .علم الكPم في سّر الفداءموجز في ھذه الحمدلة   
  

  .بالتكفير والتطھير والتحرير: ل من الخطايا ن الفداء ھو ُغسْ إ  
  

تل5ك ھ5ي . ، الض5حية ع5ن الخطيئ5ة ))ذبيح5ة ال5دم  ((فھ5و :  ))ب(دم المس(يح  ((تّم وھذا كله   
  .الناحية السلبية في الفداء

  
فأھ55ل الف55داء المس55يحي ھ55م أھ55ل . جعلن((ا ملكوت((اً وكھنوت((اً فھ55ي أن55ه  الناحي55ة ا'يجابي55ةأم55ا   

  .وأھل كھنوت المسيح وF تعالى، ملكوت F والمسيح
  

  .في المسيحفكل مسيحي ھو ملك وكاھن   
  

من حي5ث ھ5و  ))إله المسيح  ((يسمى F :  ))'لھه وأبيه  ((وھذا الملكوت والكھنوت ھما   
  . ))كلمة F  ((،  ))ابن F  ((من حيث ھو  ))أبا المسيح  ((ابن البشر؛ ويسميه 

  
المن55ائر ش55به اب55ن البش55ر، ف55ي وس55ط  ((يظھ55ر ).  ٢٠ـ  ٩:  ١( رؤي((ا اب((ن البش((ر ـ  ٢  

كاھن((اً أي )  ١٣:  ١(  ))متس55ربPً بث55وب إل55ى ال55رجلين، ومتمنطق55اً عن55د ثديي55ه بمنطق55ة م55ن ذھ55ب 
  .وملكاً 

  
ت ميت5اً، وھ5ا أن5ذا الح5ي القي5وم لق5د كن5: أن5ا الح5ي  !أنا ا�ول واbخر ((: ثم ينطق فيقول   

  ). ١٨ـ  ١٧:  ١(  ))اتيح الموت والجحيم ؛ وبيدي مف)إلى دھر الدھور(
  

  .استحق ذلك باستشھاده. فالمسيح الفادي ھو الكاھن والملك  
  

. مثل F ))الحي القيوم  ((،  ))الحي  ((ومن يستشھد، فيموت ويحيا إلى دھر الدھور، ھو   
  .، سيد الكائنات، المبدأ للخْلق والمعاد ))ا�ول واbخر  ((لذلك فھو 

  
حمP5ً قائم5اً كأن5ه  ((أس5د يھ5وذا، ونس5ل داود، يظھ5ر ).  ٥ف ( ي(ا الحم(ل ال(ذبيح رؤـ  ٣  
فيه تتم رموز ضحايا العھد الق5ديم . نه حمل ذبيحإ: تعريف الفادي ھذا ).  ٦ـ  ٥:  ٥(  ))مذبوح 
 ((أي حمل ي5وم التكفي5ر، الحم5ل  ))كبور  ((الحمل اليومي للضحية، الحمل الفصحي، حمل : كلھا 

  .عن ا�فراد والجماعات ))خطيئة ذبيحة ال



  ـ ٢٣٦ـ 
  

أي كم5ال الق5وة وكم5ال  ))له س5بعة ق5رون وس5بعة أع5ين  ((: صفته ترفعه على كل ذبيحة   
، كناي5ة ع5ن ال5روح الق5دس ا'لھ5ي،  ))أرواح F السبعة المرسلة في ا�رض كلھ5ا  ((وھي . العلم

  .من كان مثل F فP يملك روح F، ويتصرف به إRّ . السباعي المواھب
  

يوخ ـ الكھن5ة ل5ذلك ن5رى الحم5ل ال5ذبيح م5ا ب5ين ع5رش F، وب5ين ا�حي5اء ا�ربع5ة، والش5  
حي55ث يظھ55ر . ف55ي ذل55ك الوس55ط الس55ماويعل55ى م55ذبح الس55ماء،  ))ق55ائم  ((ن55ه إ. ا�ربع55ة والعش55رين

  .بين الخالق والمخلوقالضحية ابدية، والشفيع اوحد الفادي، 
  

مس5تحق  ((: نش(يد الف(داء، ھو  ))ينشدون نشيداً جديداً  ((السماء ا�علون لذلك أيضاً أھل   
أنت أن تأخذ الكتاب، وتفّض ختومه، �نك ذبحَت، وافتديت r بدمك أُناساً من ك5ل قبيل5ة ولس5ان، 

  ). ١٠ـ  ٩:  ٥(  ))وسيملكون في ا�رض . وشعب وأمة، وجعلتھم 'لھنا ملكوتاً وكھنة
  

، إذ R فداء بدون  ))ت r بدمك ُذبحَت، وافتدي ((: تعريفاً للفداء تضمن فنشيد الفداء ھذا ي  
ملكوت(اً وكھنوت(اً الذي يجع5ل المفت5َدين بدم5ه  ومفعولهفھو يشمل العالمين؛ وصفته، دم الضحية؛ 

نھ5م إ:  ))ون ف5ي ا�رض ـيملك5 ((ذا الملك5وت والكھن5وت ـوأھ5ل ھ5. أي أھل ملكوت F، وكھنوت5ه
  .رض الحقيقيونوحدھم ملوك ا�

  
  .وصلواتھم يرفعھا الشيوخ ـ الكھنة، مع الحمل الذبيح، بخوراً للجالس على العرش  

  
وبعد ذلك رأي5ت، ف5إذا بجمھ5ور غفي5ر R يس5تطيع  ((: رؤيا الحمل في وسط العرش ـ  ٤  

، واقفون أمام العرش وأمام الحمل، Rبسين حلPًَ بيضاً، وبأيديھم سعف النخل... أحد أن يحصيه 
ھؤRء ھم ... Hلھنا الجالس على العرش وللحمل الخ3ص: وھم يصرخون بصوت عظيم قائلين 

والحمل الذي ف(ي وس(ط ... وبّيضوھا بدم الحملالذين أتوا من الكرب العظيم، وقد غسلوا حللھم 
ـ  ٩:  ٧(  ))وF يمس5ح ك5ل دمع5ة م5ن عي5ونھم . يرعاھم، ويقودھم إلى ينابيع مياه الحياةالعرش 

١٧ .(  
  

  .المتواتر ھو كناية عن المسيح الفادي ))الحمل  ((لقب   



  ـ ٢٣٧ـ 
  

إن .  ))'لھنا الجالس عل5ى الع5رش، وللحم5ل الخ3ص  ((: يعلنون الخالدون والخالصون   
  .مرادف للفداء؛ وھو من تصميم F وتحقيق المسيح الحمل ))الخPص  ((
  

ما أروع الصورة، في ھذا  ! ))ھا بدم الحمل قد غسلوا حللھم وبّيضو ((وقد خلصوا �نھم   
يش5ھدون ب5ذلك أم5ام F وأھ5ل . فدم5ه عام5ل الف5داء ! ))بيض(وھا ب(دم الحم(ل  ((: التعارف اللفظي 

  .السماء
  

يمس5ح  ((وبس5ببه  ! ))الحم(ل ف(ي وس(ط الع(رش  ((بسبب استشھاده وخPص البشر، نرى   
  ! ))F كل دمعة من عيونھم 

  
ث5م ج5اء مP5ك آخ5ر، ووق5ف ل5دى الم5ذبح، : حيين ھي بخور الس(ماء صلوات المسيـ  ٥  

ومعه مجمرة من ذھب، وأُعطي بخوراً كثيراً ليضعه م5ع ص5لوات القديس5ين جميع5اً، عل5ى م5ذبح 
(  ))فصعد دخان البخور، مع صلوات القديسين، من يد المPك أمام F . الذھب الذي أمام العرش

  ). ٤ـ  ٣:  ٨
  

  . ))قديسين  ((لفادي ُدعي المسيحيون بفضل دم المسيح ا  
  

فعب5ادة المPئك5ة . وبفضله صارت ص5لوات المس5يحيين ُترف5ع إل5ى F، م5ع بخ5ور الس5ماء  
  .وصلوات المسيحيين ھي بخور السماء المرفوع إلى العزة ا'لھية

  
وي55دعوان ش55اھدا المس55يح الف55ادي يتنبئ55ان .  ))مص((ر  ((و  ))س((دوم  ((أورش((ليم ھ((ي ـ  ٦  
وتبقى جثتاھما في ساحة المدينة  ((. يقتلھما وحش الھاوية. ، بسلطان المسيح ومعجزات Fالناس

... ھناك حيث ُصلب ربھما ،  ))مصر  ((و  ))سدوم  ((العظيمة ـ التي يقال لھا من باب اRستعارة 
  ). ٩ـ  ٧:  ١١(  ))ثPثة أيام ونصفاً 

  
  .نھا صلبت المسيح� ))مصراً  ((و  ))سدوم  ((ن أورشليم صارت إ  

  
  .موجز معجز لفجور أورشليم الكافرة وعھرھا:  ))ھناك حيث ُصلب ربھما  ((  

  
  . ))لرب المصلوب  ((فيسوع المسيح ھو الفادي   

  
  الجھنمي؛ فيستشھدون، وُيبعثون، ))الوحش  ((وده يحاربون وشھ  



  ـ ٢٣٨ـ 
  
  ). ١٣ـ  ٧:  ١١(  ))ظرون ويصعدون إلى السماء على سحابة، بينما أعداؤھم إليھم ين ((
  

 ((وثنية العالمي5ة، ـف5ي ص5راع المس5يحية وال5.  ))المْلك Hلھنا، والسلطان لمس(يحه  ((ـ  ٧  
وص5ايا F، وذھ5ب ليح5ارب س5ائر نس5لھا، ال5ذين يحفظ5ون ) الكنيسة ( غضب التنين على المرأة 

اbن : الس5ماء يق5ول وس5معت ص5وتاً عظيم5اً ف5ي  ((). ١٧ـ  ١٣:  ١٢( ))ويقبلون شھادة يس(وع 
  ). ١٠:  ١٢(  ))صارت الغلبة والقدرة والملكوت 'لھنا، والسلطان لمسيحه 

  
  .ملكوت F في ا�رض مرتبط بسلطان المسيح فيھا  

  
وش(ھادة يس(وع، أي وص5ايا F، والتنين الجھنمي يحارب أبناء الكنيسة �نھ5م يحفظ5ون   

 ))ح(رب القديس(ين  ((ھ5ذه ھ5ي : رتھا ف5ي الع5الم فالفداء يتحق5ق بص5راع المس5يحية وس5يط. إنجيله
اسمه، منذ تك5وين الك5ون، ف5ي س5فر الحي5اة كل من لم يكتب  ((ويسقط في جھاد الفداء ). ٧:  ١٣(

  .فسلطان الكون ھو للمسيح الفادي).  ٨:  ١٣(  ))للحمل المذبوح 
  

س5حابة ج5الٌس ث5م رأي5ت، ف5إذا س5حابة بيض5اء، وعل5ى ال ((: رؤيا ابن البشر الحّصاد ـ  ٨  
ھ5ذا مش5ھد م5ن ).  ١٤:  ١٤(  ))م5ن ذھ5ب وبي5ده منج5ل ح5اد  إكلي5لشبُه ابن البش5ر، عل5ى رأس5ه 

فألقى الجالس عل5ى الس5حابة منجل5ه  ((: يليه مشھد من مشاھد القدرة ا'لھية . مشاھد العّزة ا'لھية
  ). ١٦:  ١٤(  ))على ا�رض، فُحِصَدت ا�رض 

  
اس55تعارتان لدينون55ة أھ55ل )  ٢٠ـ  ١٩:  ١٤( مھ55ا فحص55اد زرع ا�رض، ث55م قط55اف كر  

ص55بر القديس55ين ال55ذين يحفظ55ون وص55ايا F  ((ا�رض ال55ذين اض55طھدوا المس55يحية، بع55د أن ط55ال 
  ). ١٢:  ١٤(  ))وا'يمان بيسوع 

  
  .فالمسيح الفادي ھو أيضاً الديان العادل، الحّصاد ا'لھي  

  
  ). ١٩:  ١٤(  ))ظيمة معصرة سخط F الع ((ودينونة للمضطھدين ھي   

  
باب55ل العظيم55ة، أم زوان55ي  ((ينتص55ر م55ن  ))الحم((ل، رب ارب((اب ومل((ك المل((وك  ((ـ  ٩  

). ٦ـ  ٥:  ١٧( ))ا�رض ورجاس5اتھا، الم5رأة الت5ي تس5كر م5ن دم القديس5ين، ودم ش5ھداء يس5وع 
  ونھا العشرة، الملوك الذين فجرواوقر



  ـ ٢٣٩ـ 
  

�نه رب ا�رباب، وملك الملوك؛ والذين معه والحمل يغلبھم ھؤRء سيحاربون الحمل،  ((معھا، 
  ). ١٤:  ١٧(  ))والمدعوون والمختارون والمؤمنون 

  
 ((ار ـرة، �ن5ه بفدائ5ه ص5ـر عل5ى جي5وش روم5ة الفاج5ـإن جيش المسيح من أبراره ينتص  

الرؤي5ا و. ؛ وستنھزم ك5ل دول5ة أمام5ه، كم5ا انھزم5ت روم5ة الوثني5ة ))رب ا�رباب وملك الملوك 
  ). ٢:  ١٨؛ ٨:  ١٤( بسقوطھا مرتين تتنبأ 

  
،  ))ھللوي5ا  ((: فأھ5ل الس5ماء كلھ5م يقول5ون. ماءيعلو نشيد الغلبة في الس نبؤةوعندما تتم ال  
r ا�ربع55ة، والش55يوخ ـ الكھن55ة حي55اء ، وحاش55ية الج55الس عل55ى الع55رش، ا�) ١:  ١٩(  !الحم55د

ويش55ترك ف55ي التھلي55ل أھ55ل ).  ٤:  ١٩(  !rالحم55د  ))ھللوي55ا  ((: ا�ربع55ة والعش55رون ي55رّددون 
ع(رس �ن  !وْلنش5د بحم5ده !فلنف5رح، ونب5تھج !فإن F، إلھنا القدير، ق5د مل5ك !ھللويا ((: ا�رض 
  ). ٧:  ١٩(  ! ))قد حضر الحمل 

  
  ! ))عرس الحمل  ((المضطھدة ھو فانتصار المسيحية على رومة   

  
  ! ))عرس الحمل  ((م الفادي، ھي والحياة المسيحية، المستمدة من د  

  
وأھل السماء وأھل ا�رض ينش5دون Rنتص5ار المس5يح والمس5يحية؛ وھ5م ي5رّددون ثP5ث   
  .، الحمد r ))ھللويا  ((: مرات 

  
 ((لقد افُتتحت الرؤيا بمش5ھد . المجاھد ينتصر على الثالوث الجھنمي ))كلمة I  ((ـ  ١٠  

 ((لُيشرف على تص5ريف قض5اء F وق5دره؛ وُتخت5تم برؤي5ا  ))ختوم السفر الم ((يستلم  ))ابن البشر 
 F على التنين الجھنمي، وعلى مساعديه، الوحش أي السلطان السياسي، المجاھد ينتصر  ))كلمة

وُطرحا كPھم5ا، وھم5ا حّي5ان، ف5ي ... فقبض على الوحش وعلى النبي الكذاب  ((. والنبي الكذاب
وم55ن الفاتح55ة، إل55ى الخاتم55ة، عب55ر ألقاب55ه ).  ٢١ـ  ١١:  ١٩(  ))ري55ت بحي55رة الن55ار المتق55دة بالكب

فبص5فة كون5ه . ھ5و الم5ذكور؛ وحم5ل F ھ5و كناي5ة ع5ن المس5يح الف5ادي ))الحمل  ((الحسنى كلھا، 
وف55ي ذل55ك تعزي55ة المس55يحيين . ھ55و المتص55رف بأق55دار العب55اد، وھ55و س55يد المص55يرالحم((ل الف((ادي 

  .الكبرى
  

أورشليم الجديدة، ا�رضية، فالس5ماوية، بفض5ل  ((المؤمنين به إلى  فالفداء المسيحي يقود  
  .، الحمل ا'لھي ))دم المسيح  ((



  ـ ٢٤٠ـ 
  
  

  ٣٤بحث 
  

  ا'لھي ))الختم  ((العماد و 
  

 ))خ5تم F  ((وا'ش5ارة إليھ5ا ت5رد ف5ي . تظھر ميزة العماد المسيحي جلّية في كتاب الرؤيا  
في الميرون المقدس عن5د العم5اد، كم5ا ھ5و ق5ائم ف5ي الش5رق حت5ى  ھذا ما يتم. لعباده على جباھھم

  .اليوم
  

  على جبھة المسيحي ))ختم I  ((ـ العماد ھو  ١  
  

بص5وت فن5ادى . خ(تم I الح(يثم رأيت مPكاً آخ5ر يطل5ع م5ن مش5رق الش5مس، ومع5ه  ((  
R تض5ّروا : ائPً عظيم إلى المPئكة ا�ربع5ة، ال5ذين ف5ُّوض إل5يھم أن يض5ّروا ا�رض والبح5ر، ق5

  ). ٣ـ  ٢:  ٧(  ))تختم عباد I على جباھھم ا�رض وR البحر وR الشجر، ريثما 
  

عادة الختم على ناحية من جسم ا'نسان كانت عادة مألوفة، دليPً على استمPك صاحبه،   
( ھكذا أشعيا . وا�نبياء يستخدمون التعبير مجازاً بھذا المعنى. أو تكريسه لخدمة معبد، فP ُيَمسّ 

، عPم5ة اس5تمPكھم؛  ))إل5ى يھ5وه  ((يذكر أنه يأتي يوم يكتب فيه ا�مميون على ي5دھم )  ٥:  ٤٤
التي كانت  )) T ((العبرانية  ))ت  ((يسمع F تعالى يأمر بختم أوليائه بحرف )  ٤:  ٩( وحزقيال 

  .ُترسم بھيئة صليب
  

ليخ(تم عب((اد I عل((ى  ((،  ))م I الح((ي ومع((ه خ(ت ((ف5ي الرؤي55ا ين5زل مP55ك م5ن الس55ماء   
 ))عب(اد I يخ5تم  ((وھ5و . المنزل من السماء ـ ميزة أولى ))ختم F  ((فھذا الختم ھو .  ))جباھھم 

وھذا الخ5تم يمّي5زھم . ، ختَم ا�حرار، R ختم العبيد ـ ميزة ثانية ))على جباھھم  ((أي المسيحيين، 
مْلكاً خاص(اً فبختم العماد والميرون يصير المسيحي . ـ ميزة ثالثة ))F عباد  ((عن العالمين بأنھم 

 bوالمسيح وھذا الختم يجعله . ـ ميزة رابعة I ـ ميزة خامسةمكّرساً لخدمة.  



  ـ ٢٤١ـ 
  

وھذا الخ5تم ا'لھ5ي يجعل5ه م5ن .  ))بختم F الحي  ((ففي العماد والميرون ُيختم المسيحي   
 F تص5ّرح الرؤي5ا . كھنوت المسيح ـ ميزة سابعةكما يجعله من أھل . ـ ميزة سادسةأھل ملكوت

  ). ١٠:  ٥(  ))وجعلتھم 'لھنا ملكوتاً و كھنة  ((: 
  

ف5ي العم5اد  ))بخ5تم F الح5ي  ((يتمي5ز بھ5ا المس5يحي عل5ى الع5المين المي(زات الس(بع فتلك   
  .والميرون

  
  مبدئية من الكفر ومن الشرـ العماد عصمة  ٢  

  
والمي5رون، ل5يس فق5ط عPم5ة إلھي5ة تمّي5زه على جبھة المس5يحي، بالعم5اد  ))ختم F  ((ن إ  

  .عصمة إلھية لهعلى العالمين؛ بل ھو أيضاً 
  

ففتح بئر الھاوية، فتصاعد من البئر دخان كدخان  ((. مPك بھيئة كوكب يھبط من السماء  
عل5ى ا�رض، ج(راد ن ال5دخان خ5رج وم5. الشمس والھواء من دخ5ان البئ5رفأظلمت أتون عظيم، 

وأُِم55ر أن R يض55ّر عش55ب ا�رض، وR ش55يئاً مم55ا ھ55و . كس((لطان عق((ارب ارضوأُوت55ي س55لطاناً 
  ). ٤ـ  ١:  ٩(  ))أخضر، وR شجرة ما، إRّ الناس الذين ليس على جباھھم ختم F فقط 

  
الجھنم5ي، وم5ن ذاك  فھم معصومون من ھ5ذا الج5راد ))على جباھھم ختم F  ((أما الذين   

  .الظPم الشيطاني، والدخان الشرير
  

  .استعارات لعناصر الكفر والشرّ فالدخان والظ3م والجراد   
  

إنھ5ا ).  ٥:  ٩(  ))كتعذيب عقرب إذا لدغت إنساناً  ((تعّذب أھلھا ومفاعيل الكفر والشر   
 !الم55وت، فP55 يجدون55ه فف55ي تل55ك ا�ي55ام يطل55ب الن55اس ((: R تقت55ل، إنم55ا ع55ذابھا أص55عب م55ن القت55ل 

في5ا لھ5ول الك5افر والش5رير، م5ن ع5ذاب ).  ٦:  ٩(  ))ويتمنون أن يموت5وا، فيھ5رب الم5وت ع5نھم 
  !الضمير

  
في العماد والميرون، فھو عنھا معص5وم، بعص5مة مبدئي5ة، إذا  ))بختم F  ((أما المختوم،   

  ...استحقھا كانت فعلّية 
  

  ))سيح واسم أبيه اسم الم ((عليه  ))ختم I  ((ـ  ٣  
  

ثم رأيت، فإذا الحمل قائم على جبل صھيون، ومع5ه مئ5ة أل5ف وأربع5ة وأربع5ون ألف5اً،  ((  
  فھم يتبعون... توباً على جباھھم مكاسمه واسم أبيه عليھم 



  ـ ٢٤٢ـ 
  

  ). ٤ـ  ١:  ١٤(  ))باكورة b وللحمل وقد افتدوا من بين الناس . الحمل حيثما يذھب
  

  .في العماد والميرون ))بختم F  ((ميزات المسيحي المختوم باقة أخرى من   
  

ى ملكية ف5ي مسھم اسم المسيح واسم أبيه، وھذه أنھم يحملون بالختم المطبوع على جباھإ  
  .فالمسيحي ھو بذلك أسمى خPئق F. خلق F ـ ميزة أولى

  
ع5ة والش5يوخ؛ ول5م يس5تطع ينشدون نشيداً جديداً أمام الع5رش، وأم5ام ا�حي5اء ا�ربوھم  ((  

فالمس5يحية نش5يد إلھ5ي R يعرف5ه أح5د س5واھم ـ مي5زة ).  ٣:  ١٤( س5واھم  ))أحد أن ي5تعلّم النش5يد 
  .ثانية

  
  .إنھم أھل الفداء المسيحي ـ ميزة ثالثة).  ٣:  ١٤(  ))الذين افتدوا من ا�رض  ((فھم   

  
والمس5يحيات ل5م ).  ٤:  ١٤(  ))إنھ5م أبك5ار : ھم ال5ذين ل5م يتنجس5وا م5ع النس5اء ھؤRء  ((  

فالمسيحي . وھذه البكورية رمزية، قد تكون في الزواج العفيف. إنھن أبكار: يتنجسن مع الرجال 
  .بكر، ليس به نجس ـ ميزة رابعة

  
ة الحياة والسعادة، في جميع بإنھا صح).  ٤:  ١٤(  ))فھم يتبعون الحمل حيثما يذھب  ((  

  .، في حمى أمين ـ ميزة خامسة ))لى جبل صھيون ع ((ظروف حياتھم، يقيمون معه 
  

ُ وق55د افت55 ((    ((م ـفالمس55يحيون ھ55).  ٤:  ١٤(  ))ورة b وللحم((ل ـباك((دوا م55ن ب55ين الن55اس، ـ
  .r وللمسيح ـ ميزة سادسةالبشر  ))باكورة 

  
على ا'طPق ھو  ))الكذب  (().  ٥:  ١٤(  ))نھم أزكياء إ: ولم يوجد في أفواھھم كذب  ((  

  .من كل باطل ـ ميزة سابعة ))نھم أزكياء إ ((. ل ما ليس من حق F والمسيحك
  

  . ))اسم المسيح واسم أبيه  ((، يحمل  ))ختم F  ((وحسبھم أن على جباھھم   
  

  .تلك ھي ميزات العماد المسيحي، بحسب الرؤيا  
  

*  *  *  



  ـ ٢٤٣ـ 
  
  

  ٣٥بحث 
  

  الكفر بالمسيح وعواقبه
  

ص5راع المس5يحية م5ع أورش5ليم الك5افرة؛ ث5م ص5راع المس5يحية م5ع روم5ة : الرؤيا اثنتان   
  .عشرة مشاھدوفي كليھما نرى عواقب الكفر بالمسيح والمسيحية، في . الفاجرة

  
  ). ١٣ـ  ٧:  ١١(  ))مصر  ((و  ))سدوم  ((أورشليم بكفرھا تمسي : مشھد أول   

  
وبنو قومه لم يقبلوه إلى بني قومه،  أتى ((لكنه . قامت الدعوة المسيحية أوRً في أورشليم  

ذان55ك ھم55ا الزيتونت5ان والمنارت55ان القائمت55ان  ((؛ ) ٣:  ١١( بال5دعوة المس((يح  ))ش((اھدا  ((ق5ام  ! ))
 ١١:  ٤؛ ٣ـ  ٢:  ٣( ھاتان اRستعارتان مقتبستان من زكريا ).  ٤:  ١١(  ))أمام رب ا�رض 

فشاھدا المسيح ھما الكھن5وت : وا�مير زربابل  الكاھن يشوع، ))الممسوحين  ((، ويعنيان ) ١٤ـ 
  .والسلطان المسيحي

  
يش5به عم5ل موس5ى، س5ّيد الش5ريعة؛ وايلي5ا، س5ّيد )  ٦ـ  ٥:  ١٥( وعملھما ف5ي الك5افرين   

  .ھكذا في كنيسة المسيح، يقوم شاھد الكھنوت، وشاھد النبوة في قديسيھا. النبّوة
  

يق5ال لھ5ا م5ن ب5اب الت5ي حة المدين(ة العظيم(ة، ساوتبقى جثتھما في  ((. يستشھدانلكنھما   
فبع5د ص5لب ).  ٨ـ  ٧:  ١١(  ))، ھن5اك حي5ث ُص5لب ربھم5ا  ))مص5ر  ((و  ))س5دوم  ((اRس5تعارة 

  .لكن اRستشھاد درب السماء لھم. المسيح، تصلب أورشليم شھود المسيح وتPميذه
  

بالزلزل55ة س55بعة قُت55ل و !وف5ي تل55ك الس55اعة ح55دثت زلزل5ة عظيم55ة، فانھ55ار عش55ر المدين5ة ((  
ألم يحصل مثل ھذا ).  ١٣:  ١١(  ))والباقون أخذھم الذعر، فمجدوا إله السماء  !آRف من الناس

   !في الحرب السبعينية الرومانية ؟
  

  ). ١٨ـ  ١٥:  ١١( يوم اBنتقام العظيم : مشھد ثاٍن   
  

  ). ١٤:  ١١(  ))الويل الثالث يأتي سريعاً  ھوذاوھا  !الويل الثاني مضى ((  



  ـ ٢٤٤ـ 
  

لكن الرؤيا R تفّصل ھذا الوي5ل الثال5ث، ربم5ا لش5ھرته، ولعل5ه س5قوط أورش5ليم بي5د الروم5ان س5نة 
٧٠.  
  

ن ملك العالم ق5د ص5ار لربن5ا ولمس5يحه، فھ5و يمل5ك إل5ى إ ((: حينئذ أصوات السماء تقول   
  .وھناك من يظل كافراً ).  ١٥:  ١١(  ))دھر الدھور 

  
وأت5ى غض5بك، وك5ذلك الزم5ان،  !لق5د غض5بت ا�م5م...  ((: ي5رّددون ـ الكھن5ة والش5يوخ   

  ). ١٨ـ  ١٧:  ١١(  ))وتدّمر الذين دّمروا ا�رض ... لتدين ا�موات، وتولي الثواب 
  

  !فتدمير أھل ا�رض ھو يوم اRنتقام العظيم  

  
  ) ١١ـ  ٩:  ١٤( خمر الغضب اHلھي : مشھد ثالث   

  
إن س5جد أح5د لل5وحش،  ((: مP5ك يق5ول بص5وت جھي5ر : ھذا إعPن صارخ ضّد الوثني5ة   

خم((ر غض((ب I، ولتمثال55ه، واّتس55م بس55مته ف55ي جبين55ه أو ف55ي ي55ده؛ فإن55ه ھ55و أيض55اً يش55رب م55ن 
  . ))... ويعّذب بالنار والكبريت  !كأس غضبهالمصبوبة صرفاً في 

  
يس55جدون وR راح55ة نھ55اراً ول55يPً لل55ذين  ((: ال55ذي R ُيط55اق ع((ذاب الض((مير ويس55بق ذل55ك   

  ! ))للوحش ولتمثاله، ولمن يأخذ سمة اسمه 
  

  ) ٢٠ـ  ١٤:  ١٤( الحصاد والقطاف : مشھد رابع   
  

  ! ))فُحصدت ا�رض  ((ابن البشر ُيلقي منجله على ا�رض؛   
  

  ! ))فقُطف كرم ا�رض  ((مPك ُيلقي أيضاً منجله على ا�رض؛   
  

. ةوديست المعصرة خارج المدين !ظيمةمعصرة سخط I العألقى العنب في  ((والعاقبة،   
ُ وخرج من المعصرة دم حتى بلغ ل   ! ))جم الخيل، إلى مدى ألف وست مئة غلوة ـ

  
  .فالكفر باr والمسيح مجلبة لسخط F، الذي يعصر الكفار عصراً   

  
  ) ١:  ١٥(  ))الضربات السبع  ((: مشھد خامس   

  
   ،F ومسيحه، ويمتد غضب rويتحول إلى ضرباتيمتد الكفر با  



  ـ ٢٤٥ـ 
  

الضربات السبع سبعة مPئكة، معھم : ثم رأيت آية في السماء عظيمة مذھلة  ((: مذھلة عظيمة، 
  ! ))يتم سخط I فإنه بھا اخيرة، 

  
  !ن الكفر باr والمسيح يستجلب سخط F العظيم المبيد بضرباتهإ  

  
  ) ٨ـ  ٦:  ١٥( جامات سخط I : مشھد سادس   

  
فن55اول  (( !ن الض55ربات الس55بع مس55كوبة بجام55ات س55بع يص55ّبھا المPئك55ة عل55ى أھ55ل الكف55رإ  

واحد من ا�حياء ا�ربعة المPئكة السبعة سبعة جامات من ذھ5ب، ممل5وءة م5ن س5خط F، الح5ي 
ول5م ي5تمكن أح5د أن يل5ج الھيك5ل حت5ى تم5ت  !وامتc الھيكل دخاناً من مجد F ومن قدرته !القيوم

  .  ))بات المPئكة السبعة سبع ضر
  

  ) ١٩ـ  ١٧:  ١٦(  !ُزلزلت ارض زلزالھا: مشھد سابع   
  

 ((: ا م5ن س5خط F الق5ديرـ�رض زلزالھ5الكفر باr يشتد، وغض5ب F ي5زداد، فُزلزل5ت ا  
فح55دثت ب55روق وأص55وات  !لق((د ت((مّ : وخ55رج ص55وت عظ55يم م55ن الھيك55ل، م55ن جھ55ة الع55رش يق55ول 

لم يكن ق5ط مثلھ5ا من5ذ ك5ان ا'نس5ان عل5ى ا�رض، لم5ا كان5ت علي5ه م5ن ورعود؛ ثم زلزلة عنيفة 
   ! ))وذكرت بابل العظيمة أمام F، ليعطيھا الكأس التي فيھا تتفّور خمر سخطه  ((... الشدة 

  
  ) ٢ـ  ١:  ١٨(  ))سقطت، سقطت بابل العظيمة  ((: مشھد ثامن   

  
 ((: ا غض5ب F عل5ى الكف5ر والعھ5رـھ5في رومة ھي رمز المدينة الكافرة، الفاجرة، فتمث5ل  

. وقد اس5تنارت ا�رض م5ن س5ناه. وبعد ذلك رأيت مPكاً آخر نازRً من السماء، له سلطان عظيم
 ًPفلق5د ص5ارت مس5كناً للش5ياطين،  !باب5ل العظيم5ة !س5قطت !س5قطت: فصرخ بص5وت جھي5ر ق5ائ

  ! ))ومأوى لكل روح نجس، ولكل طائر نجس ممقوت 

  
  ) ١٦ـ  ١١:  ١٩(  ))كلمة I  ((اد جھ: مشھد تاسع   

  
. يبلغ الكفر ذروته، بسيطرة وقتية للتنين الجھنم5ي، وزبانيت5ه وح5ش الب5ر ووح5ش البح5ر  

م5ن في5ه يخ5رج س5يف ص5ارم، ... تتبعه جيوش السماء  ((نفسه مجاھداً،  ))كلمة F  ((حينئذ يبرز 
معص5رة س5خط F الق5دير  وھ5و ي5دوس !وھ5و س5يرعاھم بعص5ا م5ن حدي5د !ليضرب ب5ه ا�ممي5ين

  ! ))وغضبه 



  ـ ٢٤٦ـ 
  

ث5م الرعاي5ة لھ5م بعص5اً م5ن  !ض5رب الكف5ار بكP5م فم5ه: ثPثة قصاصات يتطّور ع5ذابھا   
  .ثم دوسھم في معصرة سخط F !حديد

  
فم5ن ھ5و ال5ذي )  ١٦:  ١٩(  ))رب ا�رب5اب ومل5ك المل5وك  ((ھ5و  ))كلمة F  ((وبما أن   
وُطرح5ا ... ي الك5ذاب ب5فقبض على الوحش وعل5ى الن (( !به وسخطه ؟أن يفلت من غضيستطيع 

  ! ))كPھما، وھما حّيان، في بحيرة النار المتقدة بالكبريت 
  

  ). ١٠ـ  ٧:  ٢٠( القضاء على التنين، مصدر الكفر والشر : مشھد عاشر   
  

ي تمام ا�لف وف ((. مدة حكم المسيح ا�لفي، وسيطرة المسيحية، يبقى إبليس التنين مقيداً   
ويخ55رج لُيض55ل ا�م55م ال55ذين ف55ي زواي55ا ا�رض ا�رب55ع، ج55وج . س55نة ُيح55ل الش55يطان م55ن س55جنه

أض5لّھم فُط5رح ف5ي بحي5رة وأم5ا إبل5يس ال5ذي ... وماجوج، ليحشرھم في عدد كرمل البحر للقتال 
 ))الدھور ھناك ُيعذبون ليPً ونھاراً إلى دھر  !النار والكبريت، حيث الوحش والنبي الكّذاب أيضاً 

!  
  

  .تلك ھي عواقب الكفر بالمسيح والمسيحية  
  

*  *  *  
  
  

  ٣٦بحث 
  
  

  حضور المسيح في كنيسته
  

  .  ))عن قريب  ((وعد السيد المسيح تPميذه برجعة إليھم   
  

  فمتى يرجع ؟. يقضي على المسيحية وھا اRضطھاد الروماني الجھنمي يكاد  
  

فكان5ت . ف5ي المس5يحية ا�ول5ىمش(كلة الكب(رى الإن تأخر رجعة المسيح الموعودة كان5ت   
  .الرؤيا الجواب ا'لھي لحقيقة الوعد، وRنتظار المسيحين

  
  .وكان الجواب ثPثّياً   



  ـ ٢٤٧ـ 
  

  ـ المسيح حاضر سّرياً في كنيسته ١  
  

ف5إن . الجواب ا�ول كان في التمييز الواجب بين عودة المس5يح الس5ّرية، وعودت5ه العلني5ة  
  .حاضر سّرّياً في كنيستهالسيد المسيح 

  
  .يشھد بذلك سفر رسائله إلى الكنائس السبع، رمز الكنيسة الجامعة  

  
الحبر اعظم ويظل . فلم يقِض الصلب عليه. عليھا وھو يظھر قائماً في وسطھا، ساھراً   

 ))المتمنطق عند ثدييه بمنطقة من ذھ5ب  ((والملك المنصور، ؛  ))المتسربل بثوب إلى الرجلين  ((
ّ عين5اه كلھي5ب ن5ار، ورجP5ه كأنھم5ا النح5اس الPم5ع ُصف5 ((الذي والمجاھد اكبر ؛  ّ ي ف5ي أت5ـ ون ـ
صوته كصوت مياه غزيرة، ومن فيه يخرج سيف صارم ذو حّدين،  ((والبطل المظّفر، ؛  ))قد ـّ مت

  .  ))ووجھه يلمع كالشمس عند اشتدادھا 
  

 !أن5ا الح5ي !أن5ا ا�ول واbخ5ر !R تخ5ف ((: نبّيه الرائي، الخائف على كنائس5ه ويخاطب   
  ). ١٦ـ  ١٢:  ١(  ! ))وبيدي مفاتيح الموت والجحيم  !لقد كنت ميتاً، وھا أنا ذا الحي القيوم

  
الكن55ائس الس55بع والكواك55ب  ((ورعايت55ه الق55ادرة العزي55زة تظھ55ر م55ن كون55ه يمس55ك بيمين55ه   
  ). ٢٠ـ  ١٢:  ١(  ))السبعة 

  
   !ثم يعد ويتوعد ! ))ني عالم بأعمالك إ ((:  ثم يكتب إلى مPك كل كنيسة  

  
  ـ المسيح آٍت عن قريب في حكمه الفي ٢  

  
وإن ظھ55ر المس55يح كأن55ه مت55واٍر ع55ن كنيس55ته، م55دة اRض55طھاد الروم55اني، فإن55ه سيحض55ر   
أي م5دة غي5ر )  ٤:  ٢٠(  ))يحيون ويملكون م5ع المس5يح أل5ف س5نة  ((حينئٍذ المسيحيون . ويظھر
  .القول في بحث Rحق سنفّصل. محدودة

  
  ـ المسيح سيكون ملك يوم الدين ٣  

  
والرؤي55ا . ھ55ذا ھ55و الوع55د ا�كب55ر برجع55ة المس55يح، والمظھ55ر ا�كب55ر لحض55وره الموع55ود  

والش5مس ق5د اس5وّدت . فإذا زلزال عظيم قد ح5دث... ورأيت  ((: تصّوره بتعابير النبوة وا'نجيل 
ت ي5وطو... كواك5ب الس5ماء عل5ى ا�رض  قطتوتس5ا. والقمر صار كله مثل ال5دم. كمسح الشعر

  ...السماء طّي السجل 



  ـ ٢٤٨ـ 
  

وكل عبد وكل حّر، في  !ا�رض والعظماء والقواد وا�غنياء وا�قوياء وتوارت ملوك ((  
اس55قطي علين55ا، وأخفين55ا م55ن وج55ه : مغ55اور الجب55ال وص55خورھا وھ55م يقول55ون للجب55ال والص55خور 

فإنه قد جاء يوم غضبھما العظيم، ومن يطيق الصمود  !ومن غضب الحملالجالس على العرش، 
  ). ١٧ـ  ١٢:  ٦(  ! ))
  

وھ5و ال5ذي، باس5م الج5الس عل5ى الع5رش، ي5دين .  ))ي5وم غض5ب الحم5ل  ((لدين ھ5و افيوم   
للك5افرين ب5ه، مھم5ا عل5ت رت5بھم، ومھم5ا كان5ت مي5زاتھم ف5ي  العالمين؛ ودينونت5ه س5تكون عظيم5ة

 ))اً وعاد حّي5اً ـللحي القيوم، الذي كان ميت ((اً ـوبرزوا جميع. السجلفكل ھذا قد ُطوي طي . الدنيا
 .  
  

وھو الذي يتصرف بأق5دار العب5اد، بف5ّض .  ))السلطان في العالم للمسيح  ((أجل لقد صار   
  .أختام كتاب القضاء والقدر

  
  .وحضوره في الكون، وفي التاريخ، ھو حضور رعاية مستمرة لكنيسته  

  
*  *  *  

  
  

  ٣٧بحث 
  

  حكم المسيح ا�لفي
  

  !ھذا ھو نص الرؤيا الذي شغل العلماء مدى ألفي سنة  

  
فق5بض . ورأيت مPكاً ھابطاً م5ن الس5ماء، ومع5ه مفت5اح الھاوي5ة، وبي5ده سلس5لة عظيم5ة ((  

. وطرح5ه ف5ي الھاوي5ة. وقّيده ل(ف س(نةعلى التنين ـ الحية القديمة، الذي ھو إبليس والشيطان ـ 
وبع5د ذل5ك س5ُيحّل زمان5اً يس5يراً  !إلى تمام الف سنةليه، لئP ُيضّل ا�مم بعد، وأقفلھا وختمھا ع

  ). ٦ـ  ١:  ٢٠(  ))حيوا وملكوا مع المسيح ألف سنة ) والمسيحيون الناجون ... ( 
  

  فما معنى ھذا الحكم ا�لفي ؟  



  ـ ٢٤٩ـ 
  

د قالوا بحكم ألفّي قمنھم، ن النصارى من بني إسرائيل، خصوصاً ا�بيونيين المتھودين إ  
  .للمسيح والمسيحيين ـ أرضي، زمني

  
  .استنكر ھذا التفسير) ٤٣١(لكن المجمع المسكوني في أفسس   

  
  :منذئذ ظھر تفسيران في المسيحية و  

  
بسيطرة المسيحية على العالم فت5رة غي5ر الحكم الفي بالمعنى الحرفي، بعضھم فھم ھذا   
  .تيةوھؤRء أكثرھم من البروتستن. محدوة

  
أي س5يطرة الحض5ارة المس5يحية : بمعنى مجازي ورمزي وا�كثرية فھموا الحكم ا�لفي   

  .وھذا ھو الواقع حتى اليوم. على العالم، مھما كانت أشكالھا
  

بعد اRضطھاد فبعضھم يراه في ازدھار المسيحية، . لكنھم يختلفون في المعنى المجازي  
  .القسطنطينية، حتى اRحتPل العثماني لھا وھذا يطابق قيام. الروماني مدة ألف سنة

  
لس5يطرة المس5يحية ط5وال ت5اريخ الكنيس5ة، حت5ى  وبعضھم يرى في الحك5م ا�لف5ي مرادف5اً   

  .  ))مع جوج وماجوج  ((الصراع ا�خير 
  

وبم55ا أن النب55وة R ُتفھ55م إR عل55ى ض55وء الواق55ع والت55اريخ، فالمج55ال رح55ب Rختي55ار أح55د   
ف الرؤيا R يجعل فاصPً بين الحكم ا�لفي للمس5يحية، وب5ين الص5راع لكن ظاھر حر. التفسيرين
  .ا�خير

  
عظيم(ة لس(يطرة  نب(ؤةفيا ترى، ھل في إعPن ھذا الحكم ا�لفي للمسيحية في العالمين،   

ـ مھما جرى عليھا من تقلب5ات وتط5ورات ـ عل5ى الحض5ارة ا'نس5انية، حت5ى الص5راع المسيحية 
  العالمية ؟ ر بينھا وبين الوثنيةا�خي

  
*  *  *  



  ـ ٢٥٠ـ 
  
  

  ٣٨بحث 
  

  اليوم اbخر
  

إن F، بع5د إذ كل5ّم  ((: تبدأ بظھور السيد المس5يح ايام اخيرة بحسب الرسالة العبرية،   
اbباء قديماً با�نبياء، مراراً عدي5دة وبأس5اليب ش5تى، كلمن5ا نح5ن ف5ي ھ5ذه ا�ي5ام، وھ5ي ا�خي5رة، 

  ). ٢ـ  ١:  ١(  ))باRبن 
  

  .وھذه ھي النظرية العامة في كتاب الرؤيا  
  

  ـ التفسير العام  ١  
  

  .ن تعليم الرؤيا، في اليوم اbخر، يختلف باختPف التفسير العام لھذا الكتابإ  

  .ھو في اليوم اbِخر)  ٢٢ـ  ٤ف ( فبعضھم يرى أن الكتاب كله   

  .يوم اbخرھو وحده في ال)  ٢٢ـ  ١٢ف ( وبعضھم يرى أن القسم الثاني منه   

وبعضھم يرى أن كتاب الرؤيا ا�ولى ھو في اضطھاد أورش5ليم للمس5يحية؛ والثاني5ة ف5ي   
 Rبع5د حك5م المس5يح ا�لف5ي اض5طھاد روم5ة للكنيس5ة، و ّRخ5ر إb٢٢ـ  ٧:  ٢٠( ذك5ر للي5وم ا  .(

  .ونحن على ھذا الرأي، كما يظھر من أبحاثنا كلھا
  

  ـ أھداف الرؤيا ٢  
  

  :ام للرؤيا من ا�ھداف التي يرونھا فيھا ويتضح المعنى الع  

  .سيد التاريخ والمصيرتعليماً في المسيح،  بعضھم يرى فيھا  

  .ومصيرھا عبر ا�جيالتعليماً في الكنيسة، وبعضھم يرى فيھا   

  .حتى يوم الدينتعليماً في مصير الكنيسة وبعضھم يرى فيھا   



  ـ ٢٥١ـ 
  

نھ5ا تعل5يم ف5ي المس5يح، وتعل5يم ف5ي إ: ف الثPث5ة لcھ5دانظ(رة جامع(ة أما نحن فنرى فيھا   
  .فP يقتصر تعليمھا على ناحية واحدة. الكنيسة، وتعليم في مصير المسيحية

  
  ـ زمن الرؤيا ٣  

  
  :ـ تصف ثPثة أزمان متداخلة  نبؤةإن الرؤيا ـ من حيث ھي   

  .زمن المسيحالتاريخ ھو   

  .زمن الكنيسةوالتاريخ ھو   

  .عدو المسيح، وعدو الكنيسةمسيح الدجال، زمن الوالتاريخ ھو   
  

  ـ اليوم اTخر فيھا يومان ٤  
  

  .اليوم الحاضر الدائم عبر الزمانھو   

  .وھو أيضاً على التخصيص يوم الدين  
  

 ((ذي ھ5و ـوقبض المPك على التنين، الحية القديم5ة، ال5 ((: تصف الرؤيا المصير بقولھا   
فطرحه في الھاوية، وأقفلھا وختمھا عليه، لئP ُيضّل . لف سنة؛ وقيده � ))الشيطان  ((و  ))إبليس 

  .ا�مم بعد، إلى تمام ا�لف سنة؛ وبعد ذلك سُيَحّل زماناً يسيراً 
  

يحي5ون ويملك5ون  ((فبعد اRضطھاد الروماني، قام حكم المسيح ا�لفي، حيث المسيحيون   
وا�لف سنة رمز، كناية عن ).  ٥ـ  ٤:  ٢٠(  ))ھذه ھي القيامة ا�ولى ... مع المسيح ألف سنة 

  .زمن غير محدود
  

وفي تمام ا�لف سنة، ُيحّل الشيطان من سجنه؛ ويخرج ليض5ّل ا�م5م ال5ذين ف5ي زواي5ا  ((  
فطلع5وا عل5ى س5عة . ا�رض ا�رب5ع ـ ج5وج وم5اجوج ـ ليحش5دھم للقت5ال، ف5ي ع5دد كرم5ل البح5ر

، أورش55ليم الجدي55دة ا�رض55ية أي  ))ب55ة وبالمدين55ة المحبوبمعس((كر القديس((ين، ا�رض، وأح55اطوا 
ب55ين المس55يحية والوثني55ة العالمي55ة، قب55ل ي55وم  الص((راع اخي((ر ھ55ذا ھ55و ).  ٩ـ  ٧:  ٢٠( الكنيس55ة 

  .الدين



  ـ ٢٥٢ـ 
  

  .اليوم اTخر على التعميموھذا ھو اليوم اbخر الحاضر الدائم عبر الزمان،   
  

  .اTخر على التخصيص اليوم، ) ١٥ـ  ١١:  ٢٠( وھو ينتھي بيوم الدين   
  

  ـ اليوم اTخر على التخصيص ٥  
  

  ). ١٥ـ  ١١:  ٢٠( والرؤيا تصف أھواله وأحداثه . ھو يوم الدين  
  

  .  ))ولم يوجد لھما موضع  ((السماء وا�رض تھربان من وجه الجالس على العرش؛   
  

ألق5ى  ((ق5د ؛ ف)١٢:  ٢٠( ))ورأيت ا�موات، كبارھم وصغارھم، واقف5ين أم5ام الع5رش  ((  
فا�موات ).  ١٣:  ٢٠(  ))البحر ا�موات الذين فيه؛ وألقى الموت والجحيم ا�موات الذين فيھما 

  .يبعثون للدينونة، من ا�رض، ومن البحر، ومن الجحيم
  

حي5ث (  ))؛ وف5ُتح س5فر آخ5ر، ھ5و س5فر الحي5اة )حي5ث أعم5ال العب5اد ( وفتحت ا�سفار  ((  
  ).أسماء الخالصين 

  
فدين ك5ل واح5د ... ن ا�موات على مقتضى المكتوب في ا�سفار، بحسب أعمالھم ودي ((  

  . ))بحسب أعماله 
  

ُ وط ((    ))ھي الم5وت الث5اني ) جھنم ( الموت والجحيم في بحيرة النار ـ وبحيرة النار رح ـ
.  
  

  . ))وكل َمن لم يوجد مكتوباً في سفر الحياة، ُطرح في بحيرة النار  ((  
  

أرض جديدة وسماء جديدة، �ن السماء ا�ولى وا�رض ا�ولى ق5د زالت5ا  ((حينئٍذ تظھر   
  . ))ـ والبحر R يكون من بعد 

  
؛ ھ5ذه  ))من عند F المدينة المقدسة، أورشليم الجديدة، نازلة من السماء،  ((حينئذ تظھر   

  . ))مسكن F مع البشر  ((ھي الجنة، السماء، حيث 
  

 ((، ))عمانوئيل  ((وھو، . معھم، ويكونون له شعباً ) F(سيسكن  ((: ھذه ھي سعادة السماء  
وR يك5ون م5ن بع5د م5وت وR ن5وح، وR . ويمسح كل دمعة من عيونھم. يكون إلھھم ))F ـ معھم 

  ). ٤ـ  ٣:  ٢١(  ))نحيب، وR وجع، �ن ا�وضاع ا�ولى قد مضت 



  ـ ٢٥٣ـ 
  

النابع من نھر ماء الحياة،  ((ويشربون من ة؛ شجر الحياالخالصون الخالدون من فيأكل   
  ). ١:  ٢٢(  ))F والحمل عرش 

  
 ون اس5مه عل5ى جب5اھھمـويك5وينظرون وجھه، يعبده عباده،  ((وأمام عرش F والحمل،   

  ). ٥ـ  ١:  ٢٢(  ))ويملكون إلى دھر الدھور ... 
  

  ـ الحقائق الكبرى ٦  
  

  :اليوم اbِخر حقائق الكبرى، في يا ھذه الؤتؤكد الر  
  

  ). ١٣و ١٢:  ٢٠( مة العامة لكل البشر القيا) ١  
  

  ). ١٣و ١٢:  ٢٠( للعالمين  الدينونة العامة) ٢  
  

:  ٢٢؛ ١٣و ١٢:  ٢٠؛ ١٣:  ١٤؛ ١١و ٤:  ٣( عل55ى ا�عم55ال وا'ھم55ال  الج55زاء) ٣  
١٢ .(  
  

 ٢٢؛ ٧:  ٢١؛ ٦:  ٢٠؛ ١٣:  ١٤؛ ١٧و ١٤:  ٧؛ ٢٨ـ  ١٠:  ٢( مكافأة المؤمنين ) ٤  
 ٤:  ٢٠؛ ٢:  ١٤؛ ١١:  ١٢؛ ١١ـ  ٩:  ٦؛ ٢٦و ١٣:  ٢( خصوص5اً الش5ھداء م5نھم  ،) ١٢: 
.(  
  

  ٥ ( F استشفاع الشھداء والقديسين عند )٤و ٢:  ٨ .(  
  

البحي5555رة المتق5555دة بالن5555ار  ((؛ ) ١٥و ١٤:  ٢٠(  ))بحي5555رة الن5555ار  ((: حقيق5555ة جھ5555نم ) ٦  
  ). ٨:  ٢١(  ))والكبريت 

  
R يكون من بع5د  ((؛ حيث ) ١:  ٢١(  ))سماء جديدة وأرض جديدة  ((: الجنة  حقيقة) ٧  

موت وR نوح، وR نحيب وR وجع، �ن ا�وضاع ا�ولى قد مضت؛ ويمس5ح F ك5ل دمع5ة م5ن 
ينظرون  ((:  ة Fـ، ورؤي) ٣:  ٢٢ (مع F  ھي سكنىوسعادة السماء ).  ٤:  ٢١ ( ))م ـعيونھ

)  ١:  ٢٢( ، وحياة نابعة من عرش F والحم5ل ) ٥:  ٢( بنور F نفسه )  ٤:  ٢٢(  ))وجھه 
  ). ٥:  ٢٢( ومْلك خالد 

  
  ـ َمن ھو ملك يوم الدين ؟ ٧  

  
:  ٢٠؛ ٢:  ١٩ ؛٧:  ١٦ (في الرؤيا كلھا ھو I تعالى نفسه، دين، ـالدّيان، ملك يوم ال  

  ي فيالتي ينطق فيھا F تعالى ھوالمرة الوحيدة ).  ١١



  ـ ٢٥٤ـ 
  

أن55ا ا�ل55ف والي55اء، المب55دأ : وق55ال ل55ي أيض55اً  (() :  ٨ـ  ٥:  ٢١ث55م  ١٥ـ  ١١:  ٢٠( ي5وم ال55دين 
أنا أكون له إلھاً، وھو : َمن غلب فھذا ميراثه  !أنا أعطي العطشان من ماء الحياة مجاناً  !والمعاد

  .) ٧ـ  ٥:  ٢١(  ))يكون لي ابناً 
  

 ((دين، حي5ث ـفبعد وصف يوم ال. بواسطة مسيحهالخلق  يمارس دينونةولكن يظھر أنه   
ھا أنا ذا آٍت عن قريب،  ((: السيد المسيح ، يقول ) ١١:  ٢٠( ھو الديان  ))الجالس على العرش 

ويتخذ يسوع لنفس5ه ص5فات F )  ١٢:  ٢٢(  ))بحسب أعماله  وجزائي معي، �جازي كل واحد
 !ا�ول واbخ5ر !أن5ا ا�ل5ف والي5اء ((: فيق5ول )  ٥:  ٢١( عينھا، في تصريحه تع5الى ي5وم ال5دين 

  ). ١٣:  ٢٢(  )) !المبدأ والمعاد
  

الجالس عل5ى الع5رش  ((ا ھو سّيد القضاء والقدر ينّفذه كما صممه F ـفالسّيد المسيح، كم  
: بالنياب5ة ع5ن أبي5ه مل(ك ي(وم ال(دين، ؛ ك5ذلك ھ5و  ))س5فر مفت5وح  ((ث5م ف5ي  ))سفر مختوم  ((في  ))

  .؛ كما ھو عرش الحياة والخلود) ١:  ٢٢(  ))عرش I والحمل  ((فعرش الديان ھو 
  

  ). ٥:  ٢١(  ))ن ھذا الكPم صدق وحق إ: اكتب : قال لي و ((  
  

*  *  *  
  
  

  ٣٩بحث 
  

  مصير المسيحية
  

فھ55و يكش55ف مص55ير : م55ن وجھ55ة النظ55ر المس55يحية فلس((فة الت((اريخ، كت55اب الرؤي55ا ھ55و   
ان، م5ن مص5يرھا الرم5زي م5ع أورش5ليم الك5افرة ث5م م5ع روم5ة الف5اجرة، ف5ي المسيحية عب5ر الزم5
  .مز المرأة المنّورة والتنينتحقيق أول مثالي لر

  
  ـ النظرة التصويرية ١  

  
  وظھرت ((: مصير المسيحية توجزه الرؤيا في مثال المرأة المنّورة والتنين   



  ـ ٢٥٥ـ 
  

وعل5ى رأس5ھا إكلي5ل م5ن  !وتح5ت رجليھ5ا القم5ر !امرأة ملتحف5ة بالش5مس: في السماء آية عظيمة 
  .وھي حبلى، وقد أدركھا المخاض ومشاق الوRدة !اثني عشر كوكباً 

  
فإذا تنين عظيم، بلون النار، له سبعة أرؤس، وعشرة : وظھرت في السماء آية أخرى  ((  

رس ول5دھا الم5رأة المش5رفة عل5ى ال5وRدة، ليفت5ووقف قبالة ... قرون، وعلى أرؤسه سبعة أكاليل 
  .عندما تلده

  
ف5اخُتطف الول5د . فولدت ولداً ذكراً، ھو المزمع أن يرعى جميع ا�مم بعص5ا م5ن حدي5د ((  
 ،F لھا خلوة، ُتعال فيھا ألف5اً ومئت5ين حيث وھربت المرأة إلى البّرية، . وإلى عرشهإلى F أعّد

  ). ٦ـ  ١:  ١٢(  ))وستين يوماً 
  

. الول55د ال55ذكرُط55رح عل55ى ا�رض، ط55ارد الم55رأة الت55ي ول55دت ولم55ا رأى التن55ين أن55ه ق55د  ((  
لتطير إل5ى البري5ة، إل5ى خلوتھ5ا، بعي5داً ع5ن وج5ه الحي5ة، فأُعطيت المرأة جناحي العقاب العظيم، 
  ). ١٤ـ  ١٣:  ١٢(  ))حيث ُتعال زمناً، وأزمنة، ونصف زمن 

  
ون وص5ايا F، ال5ذين يحفظ5وذھب ليحارب س(ائر نس(لھا، فغضب التنين على المرأة،  ((  

  ). ١٧:  ١٢(  ))ويقبلون شھادة يسوع 
  

الول5د ال5ذكر ال5ذي  ((رم5ز ثن5ائي يعن5ي م5ريم الع5ذراء أُم المس5يح، الم(رأة المن(ّورة، ) ١(آية  
والرمزية الثنائية .  ))سائر نسلھا  ((؛ والكنيسة التي يحارب التنين  ))اخُتطف إلى F وإلى عرشه 
  .معجز لكنيسة المسيح قائمة �ن أُم المسيح موجز

  
وّش55حھا F بالش55مس، وأقامھ55ا عل55ى القم55ر، : آي((ة I ف((ي خلق((ه ھ55ي أيض55اً فالمس55يحية   
  .فليس من دين وصفه F تعالى بمثل ھذه الصفات. بإكليل الكواكبوتّوجھا 

  
وذلك . مع التنين الھابط من السماء، والصاعد من الجحيمصراع دائم وھذه المسيحية في   
  ته من أھل ا�رض، الوحش السياسي،زباني بواسطة

  
  ــــــــــــــــــ

أشياء F، يطلق عادة على )  ١:  ١٥؛ ٣و ١:  ١٢( وھو بالمفرد . الرؤيا سبع مرات في ))آية  ((يرد تعبير ) ١(
  .على أشياء إبليس)  ٢٠:  ١٩؛ ١٤:  ١٦؛ ١٤و ١٣:  ١٣( وبالجمع 



  ـ ٢٥٦ـ 
  

السياسة الكافرة ) :  ١٨ـ  ١١:  ١٣( ووحش الَبّر، النبي الكذاب  ) ١٠ـ  ١:  ١٣( وحش البحر 
  .والثقافة الملحدة

  
الثالوث السماوي �نھا في حمى الجھنمي،  ثالثالومن ھجمات لكن المسيحية في مأمن   

إلى  ((لتطير على البرية العقاب العظيم، جناحي أعطيت  ((وقد . وروحھما القدوس F ومسيحه: 
:  ١٢( فلن يدركھا أب5داً الس5يل الج5ارف المت5دفق م5ن ف5م التن5ين ـ الحي5ة ).  ١٤:  ١٢(  ))خلوتھا 

، مھما سقط على جنبات الس5يل الجھنم5ي، السياس5ي والثق5افي م5ن ض5حايا مس5يحية وأشP5ء ) ١٥
  . ))خلوتھا  ((إنھا في مأمن في . مبعثرة

  
 ٦:  ١٢( المسيحية ومسيرتھا رة لسيامينة،  ))الخلوة  ((استعارة مرتين تستخدم الرؤيا   

الَع5ِرم، م5ن سياس5ة ك5افرة، وثقاف5ة  ))سيلھم  ((فلن يطالھا . ، في مPحقة التنين وزبانيته لھا) ١٤و
 ))الس5يل  ((فكم من مرة أشرفت على الغرق، في ذلك . اھدـوالتاريخ منذ ألفي سنة خير ش. ملحدة

  ). ١٦:  ١٢( ، ثم أنجدتھا ا�رض والسماء 
  

إلى البرية، إل5ى  ))تھرب  ((مرة : أمينة  ))خلوة  ((ة المسيحية ھي وسط العالم في فالكنيس  
 ١٢(  ))على جناحي العقاب العظيم، إلى البرية، إلى خلوتھ5ا تطير  ((؛ ومرة ) ٦:  ١٢( خلوتھا 

 ((وما بين أوقات زحفھا، وأيام طيرانھا، فھي على ال5دوام ف5ي حم5ى أم5ين، حت5ى يح5ين ).  ١٤: 
  ). ٧:  ١٩( معھا  ))حمل عرس ال

  
  ـ النظرة الواقعية التمثيلية ٢  

  
  .ذاك المصير المقّرر، في قضاء F وقدره، تعطي له الرؤيا مثلين تاريخيين ونبويين  

  
يقوم صراع بين المسيحية وبين أورشليم الكافرة، )  ١١ـ  ٤ف ( في سفر الرؤيا ا�ولى   
في أورشليم، مقيسة بعناية إلھية؛  ))ھيكل F  ((لكنيسة، فا).  ١١ف (  ))الشاھدين  ((برمز ينتھي 

وسيدوس5ون المدين5ة المقدس5ة  !فإنھا قد أُبيحت لcمميين ((أما الدار الخارجية، أي سائر إسرائيل، 
(  ))وسأُقيم شاھدّي، فيتنب5آن، وعليھم5ا المس5وح، ألف5اً ومئت5ين وس5تين يوم5اً  !اثنين وأربعين شھراً 

  ). ٣ـ  ١:  ١١



  ـ ٢٥٧ـ 
  

  ). ١٤:  ١١( ويأتي على أورشليم الكافرة ثPثة ويPت، فتقضي عليھا 
  

يق55وم ص55راع آخ55ر ب55ين المس55يحية وروم55ة )  ١٨ـ55  ١٢ف ( الثاني55ة الرؤي55ا  روف55ي س55ف
وھ5م ينش5دون نش5يداً  ((،  ))ص5ھيون مع الحمل على جبل  ((لكّنا نراھم . فيتساقط الشھداء. الفاجرة

فتتنب5أ الرؤي5ا م5رتين . بينما تسير رومة الفاجرة إلى حتفھا).  ٥ـ  ١:  ١٤(  ))جديداً أمام العرش 
:  ١٨( وتنقل مراثي حلفائھا عليھ5ا ).  ٨ـ  ١:  ١٨( ثم تصفه ).  ٢:  ١٨؛ ٨:  ١٤( بسقوطھا 

  ). ٥:  ٢٠( إلى حكم المسيح ا�لفي  ))القيامة ا�ولى  ((وتقوم المسيحية ).  ٢٠ـ  ٩
  
  .لمصير المسيحية عبر التاريخ كلهفذانك الواقعان تمثيل   

  
  ـ النظرة النبوية إلى مصير المسيحية ٣  

  
بمشھد نبوي الرؤيا الصراعين مع أورشليم الكافرة ومع رومة الفاجرة، ُتختتم بعد ذينك   

،  ))ن الحية القديمة، الذي ھو إبليس والشيطان مقيداً �ل5ف س5نة التني ((فيه من جھة  نرى: عظيم 
 ((؛ ومن جھة أخرى، السيد المسيح مالكاً مع المسيحيين ) ٣ـ  ١:  ٢٠( في الھاوية  مختوماً عليه
، حتى الصراع ا�خير الكبير م5ع ج5وج وم5اجوج، ) ٤:  ٢٠( أي زمناً غير محدود  ))ألف سنة 

  ). ٧:  ٢٠( رمز ا�مميين الذين في زوايا ا�رض ا�ربع 
  

ستسيطر عل(ى الع(الم م(دى الت(اريخ كل(ه، في سفر الرؤيا أن المسيحية الضخمة  نبؤةفال  
: منذ سقوط الدولة الرومانية الوثنية، حتى الصراع ا�خير، مع ج5وج وم5اجوج، قب5ل ي5وم ال5دين 

، ولن ُيحل م5ن ) ٣:  ٢٠( طوال حكم المسيح والمسيحية ا�لفي  ))الھاوية  ((فإن التنين مقّيد في 
 ّRل(((ف س((نة  ((س55جنه إل55ذلك فأعوان555ه، وح55ش البح55ر أي الس555لطان  ). ٧:  ٢٠(  ))ف((ي تم((ام ا

السياسي، ووحش الَبّر أي النبي الكذاب، السلطان الثقافي، لن يقويا عليھا، كما قال السيد المس5يح 
  .  ))وأبواب الجحيم لن تقوى عليھا  ((: قبل الرؤيا 

  
  .في مصير المسيحية، بحسب سفر الرؤياالقول الفصل ھذا ھو   

  
ن ھ5ذا الكP5م ص5دق إ: اكت5ب ... ال الجالس على الع5رش وق ((:  ضخمة نبؤةنھا إحقيقة   
  ). ٥:  ٢١(  ))وحق 



  ـ ٢٥٨ـ 
  
  

  ٤٠بحث 
  

  المسيح ھو سيد التاريخ والمصير
  

ن إ: بأس5فاره الثPث5ة , كت5اب الرؤي5اھذه ھ5ي الحقيق5ة الكب5رى الت5ي يطل5ع بھ5ا م5ن يط5الع   
  .السيد المسيح ھو سيد التاريخ والمصير

  
 ((أي )  ١٦:  ١٩؛ ١٤:  ١٧ ( ))رب ارب(اب ومل(ك المل(وك  ((ا، أن5ه ـلرؤي5وما تكرار ا  

فيظھ5ر الس5يد المس5يح . الكب5رىإRّ تأكيداً جازم5اً لھ5ذه الحقيق5ة )  ٥:  ١(  ))رئيس ملوك ا�رض 
الج5الس  ((اد كم5ا ق5ّدرھا ـاھا من وراء الغيب؛ ويش5رف عل5ى أق5دار العب5ـحاضراً في كنيسته يرع

 ((وعرش الس5ماء والك5ون ھ5و .  ))السفر المفتوح  ((، وفي  ))السفر المختوم  ((ي ف ))على العرش 
مثل F أبيه، ھو حقاً  ))الحي القيوم  ((فمن ھو . ، مصدر سعادة أھل المساء ))عرش F والحمل 

  .سيد التاريخ والمصير
  

  ـ السيد المسيح حاضر في كنيسته، عبر الزمان والمكان ١  
  

فھ5و يمس5ك . دان، عن5د تP5وة س5فر الرس5ائلقة ا�ولى التي ترسخ في الوْج5ھي الحقيھذه   
 ٢٠و ١٦:  ١( ن يسھرون عليھا بأمره ، مPئكة الكنائس السبع، الذي ))الكواكب السبعة  ((بيمينه 

رم5ز الكنيس5ة  الت5ي ھ5ي الكن5ائس الس5بع، ))المنائر الس5بع  ((وھو حاضر، ناظر، ساھر، وسط ). 
  ). ١٦و ١٣:  ١( الجامعة 

  
كل كنيسة ـ سواء ك5ان مPكھ5ا الح5افظ، أو  ))مPك  ((ويأمر بالكتابة، بسلطان إلھي، إلى   

وينذر كل واحد . ، كأنه الواسع، العليم ))عالم بأعمالك ني إ ((: ولكل واحد يعلن . أسقفھا المحافظ
bخرةمنھم بالوعد والوعيد، ليس فقط في ا�رض، بل في الخلود، كأنه رب الدنيا وا.  

  
فھو يعرف، من وراء الغيب، م5ا يج5ري ف5ي ك5ل . يشمل كل مكانوحضوره في كنيسته   

  .كنيسة؛ ويدرك السرائر والضمائر، فيكشفھا منھا �ھلھا



  ـ ٢٥٩ـ 
  

من صراع الكنيسة في نشأتھا مع أورشليم : يشمل أيضاً كل زمان وحضوره في كنيسته 
جرة؛ إلى حكمه ا�لفي عبر التاريخ؛ إلى ظھور الكافرة؛ إلى صراعھا في تطورھا مع رومة الفا

  . سلطانه ا'لھي في يوم الدين
  

  .فالسيد المسيح ھو سيد التاريخ والمصير  
  

  ـ السيد المسيح يشرف على أقدار العباد ٢  
  

  .ھذه ھي الحقيقة الثانية  
  

أي  ))مختوم5اً  س5فراً  (( ))الج5الس عل5ى الع5رش  ((ن5رى بي5د في مطلع سفر الرؤيا ا�ول5ى   
ا�رض، وR تحت ا�رض، أن يفتح لم يستطع أحد في السماء، وR على  ((مغلقاً على المخلوق، 

تقدم وأخذه م5ن يم5ين الج5الس  ((وحده المسيح الحمل ).  ٣:  ٥(  ))الكتاب، وR أن يفّض ختومه 
  ,) ٧:  ٥(  ))على العرش 

  
ا�م55ور ف55ي الك55ون وف55ي ، فتج55ري ) ٦ف ( وأخ55ذ يف55تح بس55لطانه أخت55ام القض55اء والق55در   

  .التاريخ بأمره
  

ثم يستلم مPئكة الحضرة سبعة أبواق، ينفخ كل واح5د م5نھم ببوق5ه، فتتحق5ق ا�ش5ياء كم5ا   
  .الذي بيد المسيح الحمل ))السفر المختوم  ((في 

  
الس5فر الص5غير  ((يستلم تلمي5ذه، النب5ي الرائ5ي، )  ١٠ف ( وفي مطلع سفر الرؤيا الثانية   
  .؛ كأن المسيح يشرك المسيحيين في إدارة التاريخ والمصير ))المفتوح 

  
وبع5د س5قوطھا، يب5رز . تستبّد الدولة الرومانية الوثنية بالمسيحيين؛ لكنھا تسير إلى حتفھا  

  .حكم المسيح ا�لفي على أنقاضھا، حتى يوم الدين
  

فالس55يد  ). ١٢:  ٢٢( وف55ي ي55وم ال55دين، الس55يد المس55يح ھ55و مل55ك ي55وم ال55دين، باس55م أبي55ه   
  .ھو سيد التاريخ والمصير حالمسي

  
  ))عرش I والحمل  ((السماوية يقوم  ))أورشليم الجديدة  ((ـ في  ٣  

  
  .ھذه ھي الحقيقة ا�خيرة  

  
  فيعبده عباده، وينظرون وجھه،عرش I والحمل، وسيكون فيھا  ((  



  ـ ٢٦٠ـ 
  

بصيغة  ))F والحمل  ((فالكPم عن : ر يا لروعة التعبي).  ٤:  ٢٢(  ))ويكون اسمه على جباھھم 
والحم55ل  س55م عل55ى الجب55اه واح55د، والعب55ادة rالع55رش واح55د، ورؤي55ة الوج55ه واح55دة، واR: المف55رد 
  .واحدة

  
). ١:  ٢٢( ))نابع(اً م(ن ع(رش I والحم(ل صافياً ك5البلور، نھر ماء الحياة ثم أراني  ((  

فم5ن ھ5و م5ع F، ف5ي وح5دة الس5يادة .  )) والحم5ل F ((فحياة الخل5ود، وس5عادة الس5ماء، مص5درھا 
  .والسلطان، في السماء، ھو دون شك سيد التاريخ والمصير في ا�رض

  
 ((مع F تعالى؛ وھو في الت5اريخ والمص5ير  ))الحي القيوم  ((فالسيد المسيح ھو في ذاته   

العالمين، وسيد التاريخ فP شك أنه رب ).  ١٦:  ١٩؛ ١٤:  ١٧(  ))ملك الملوك ورّب ا�رباب 
  .والمصير

  
يقول F، القدير، الك5ائن ـ وال5ذي أنا الف والياء،  ((: الكتاب بإعPن F تعالى ُيستفتح   

ا�ول أن((ا ال((ف والي((اء،  ((: لكن55ه ُيخ55تم بق55ول الس55يد المس55يح ).  ٨:  ١(  ))ك55ان ـ وال55ذي يك55ون 
ث55ة ألق55اب مترادف55ة، يفس55ر بعض55ھا بعض55اً، ويمت55د ـ55 ثP)  ١٣:  ٢٢(  ))واbخ55ر، المب55دأ والمع55اد 

ـ كما يقول بولس أيضاً ـ R شك على  ))ھو في حال F  ((فمن . شمولھا ليشمل الخالق والمخلوق
  .ا'طPق أنه سيد المصير والتاريخ

  
فP55 خ55وف أب55داً عل55ى المس55يحية، وR عل55ى المس55يحيين، مھم55ا ق55ام ف55ي الت55اريخ م55ن تن55ين،   

ھ5ذا ھ5و الت5اريخ . فمص5يرھم ھ5و إح5دى الُحس5َنيين، الش5ھادة أو اRستش5ھاد. بووحش، ونبي ك5ذا
  .والمصير

  
  .والسيد المسيح ھو وحده سيد التاريخ والمصير  

  
*  *  *  

  



  

  فصل الخطاب
  

  ) ٦:  ١٤(  ))اHنجيل ابدي  ((
  

  : ))لoنجيل ا�بدي  ((شھادة الرؤيا   
  

ليبش55ر ب55ه أھ55ل اHنجي((ل اب((دي، ، ومع55ه ورأي55ت مPك55اً آخ55ر يطي55ر ف55ي وس55ط الس55ماء ((  
  ). ٦:  ١٤(  ))ا�رض، من كل أمة وقبيلة، ولسان وشعب 

  
ق ك55ل زم55ان إن إنجي55ل المس55يح ل55يس وحي55اً مرتبط55اً بزم55ان ومك55ان؛ ب55ل ھ55و كP55م F ف55و  

  .  ))اHنجيل ابدي  ((نه إومكان، وفوق المخلوق؛ 
  

المPئك55ة أنفس55ھم يش55تركون م55ع البش55ر R ي55دعو ب55ه ص55حابة المس55يح وتPمي55ذه فق55ط؛ ب55ل   
  .بالتبشير به

  
 نبؤةكشف وشھادة و، من حيث ھو  ))اHنجيل ابدي  ((ويظھر كتاب الرؤيا صورة لھذا   
  ). ٣ـ  ١:  ١( مصيرية 

  
  ١ I ـ كتاب الرؤيا كشف لسّر  

  
   F ي5تم  ا�خت5امففي حلقة . بسبعة أختام ))سفر مختوم  ((سّر F ف5ي خلق5ه؛ ن5رى تص5ميم

ففي الي5وم ال5ذي ي5دوي في5ه ص5وت  ((: وفي حلقة ا�بواق نرى تحقيق قضاء F وقدره في عباده 
 ١٠ ( ))اء ـعلى حسب ما بّشر به عبيده ا�نبييتم سّر I وق، ـابع، عندما ينفخ في البـالمPك الس

  .فكتاب الرؤيا كشف لسّر F في كونه، في أرضه وسمائه).  ٧: 
  

تص5ميم F ف5ي حلق5ة  .ف5ي كت5اب الخل5ق ))سفر صغير مفت5وح  ((ة التاريخ سوى وما دور  
الرؤى على العالم الروماني، حيث ظھرت المسيحية؛ وفي حلقة الجامات نشاھد قضاء F وقدره 

لك55ن س55ّر F أن تقض55ي . ي55تم ف55ي ھ55ذا الع55الم الروم55اني ال55ذي يح55اول أن يقض55ي عل55ى المس55يحية
  المسيحية عليه،



  ـ ٢٦٢ـ 
  

  ). ٩:  ١٠(  ))السفر المفتوح  ((بھدايته إليھا، فكأنما ابتلعته، كما افترس النبي الرائي 
  

وفي ھذا الكشف للغيب، نشاھد سّر الكنيسة في العالم، ومصير المسيحية في الكون، ف5ي   
  .ا�رض وفي السماء

  
  F فكتاب الرؤيا كشف لسّر.  

  
   ))رؤيا  ((ـ كتاب الرؤيا ھو أيضاً  ٢  

  
ما ھو كائن، وما سيكون من : اكتب ما رأيت  ((: يتسلم النبي الرائي رسالته في الفاتحة   

كناي5ة ع5ن  ))ما سيكون  ((؛ و  ))الرؤيا  ((كناية عن  ))ما ھو كائن  ((فالتعبير ).  ١٩:  ١(  ))بعد 
  .المصيرية في ھذه الرؤيا نبؤةال
  

ف (وف5ي مص5ير الدول5ة الروماني5ة )  ١١ـ  ٥ف ( ذلك يتحقق في مصير أورشليم نرى   
R بّد لك من أن تتنبأ أيض5اً عل5ى ش5عوب وأم5م  ((: ، كما تجددت الرسالة للنبي الرائي )١٨ـ  ١٢

  ). ١١:  ١٠(  ))وألسنة وملوك كثيرين 
  

  .  ))سّر F  ((نرى فيھا الماضي والحاضر والمستقبل من  ))رؤيا  ((إنھا   
  

  ة ـ كتاب الرؤيا ھو كذلك شھاد ٣  
  

 ))اكتب ما تراه في سفر، وابعث به إلى الكنائس السبع  ((: ابـُيؤمر يوحنا في فاتحة الكت  
  .ھذه ھي الشھادة لكنائس F والمسيح. ، كناية عن الكنيسة الجامعة) ١١:  ١( 
  

وق55د رأين55ا أن أص55رح ش55ھادة . فس5ّر الكنيس55ة، ومص55ير المس55يحية، كPھم55ا ش55ھادة ليس55وع  
للج5الس عل5ى الع5رش  ((: فم5ا زال ي5رّدد . وبيت5ه ف5ي الك5ون ھ5ي كت5اب الرؤي5الھية المس5يح ورب'

وھ55و يرين55ا نف55وس ).  ١٣:  ٥(  )) وللحم55ل الحم55د والكرام55ة، والمج55د والع55ّزة، إل55ى دھ55ر ال55دھور
  ). ٩:  ٦(  ))من أجل كPم F، والشھادة التي أّدوھا  ((المقتولين 

  
حينم55ا ُيتم55ان  ((الل55ذين )  ١١ف (  ))الش55اھدين  ((ورس55الة الكنيس55ة والمس55يحية تتمث55ل ف55ي   

  شھادتھما، يحاربھما الوحش الصاعد من الھاوية، ويغلبھما



  ـ ٢٦٣ـ 
  

  .لكنھما بقدرة F يصعدان إلى السماء، جزاء شھادتھما واستشھادھما).  ٧:  ١١(  ))ويقتلھما 
  

). ١٠:  ١٩( ))ب(وة ف(إن الش(ھادة ليس(وع ھ(ي روح الن ((: فكتاب الرؤيا ھو كله ش5ھادة   
  .ففي ھذه الشھادة النبوية نرى سّر الكنيسة، ومصير المسيحية

  
ھ5ذه اRbم وي5دخل إل5ى أما كان ينبغي للمسيح أن يكابد  ((: ھذا ما فعله يسوع بعد قيامته   
لوقا (  ))ثم أخذ يفّسر لھما ما يختّص به في ا�سفار كلھا، من موسى إلى جميع ا�نبياء  !مجده ؟

  ). ٢٧ـ  ٢٦ : ٢٤
  

ق5رأ س5ّر الكنيس5ة ومص5ير المس5يحية ب5وحي F، : وھذا ما فعله يوحن5ا ف5ي كت5اب الرؤي5ا   
على ضوء الكتاب وا'نجيل؛ فرأى سّر الكنيسة في سّر المسيح؛ ومصير المس5يحية مث5ل مص5ير 

  .المسيح، الشھادة واRستشھاد؛ وفي كP الُحسَنيين مجد F، وفخر المسيح، وعّز الكنيسة
  

  . ))ا'نجيل ا�بدي  ((فكتاب الرؤيا صورة عن   
  
  
  

��  



  

  :ملحق 
  

  ليوحنا الرسول ،رسالتان صغيرتان 
  

دRئ55ل الرس55الة م55ن عن55وان المرس55ل ل55يس عليھ55ا عام((ة، رس55الة يوحن55ا ا�ول55ى، الكب55رى،   
كPمي5ة، لذلك فھي أق5رب إل5ى رس5الة . والمراَسلين، وR من خاتمة في شؤون خاصة، ومن سPم

ل55ذلك . منھ55ا إل55ى رس55الة خاص55ة، ف55ي أم55ور خاص55ةكم((وجز لiنجي((ل بحس((ب يوحن((ا، ية، ص55وف
 ((ن5ه كش5اھد عي5ان يبّش5رھم إ: ا ـفاتحتھ5 كا، كما تشير بذلـلoنجيل بحسب يوحنمقّدمة اعتبرناھا 

  .ـ إشارة لطيفة إلى فاتحة ا'نجيل ))بكلمة الحياة 
  

لس5يدة وس5يد، وR ص5لة مكتوب(ان وھناك رسالتان صغيرتان، باسم يوحن5ا الرس5ول؛ ھم5ا   
ملحقاً لذلك نعتبرھما . منه إلى غيرھاأقرب إلى رسائل الرؤيا لكنھما . لھما با'نجيل وR بالرؤيا
  .لمجموعة يوحنا الرسول

  
  ـ ميزتھما ١  

  
، وما بين الرس5الة  ))غايوس الحبيب  ((وإلى  ))السيدة المصطفاة  ((ما بين المكتوبين إلى   

قربى أسلوبية ونفسية وتعليمي(ة تدل على قربى لغوية وبيانية وفكرية، الرسول،  العامة ليوحنا
  .بينھا جميعاً وبين ا'نجيل بحسب يوحنا

  
التركي(ز عل(ى الح(ق والح(ب يجمع بين الرسائل الثPث وا'نجيل الموضوع، ومن حيث   

ال55ذين R  ((م55ع  الل55ذين لن55ا م55ن F اbب، ف55ي المس55يح واRب55ن، بروحھم55ا الق55دوس؛ وعل55ى الجھ55اد
  ). ٧: يو  ٢(  ))يشھدون ليسوع المسيح الذي أتى في الجسد 

  
ن كان ثّمة ما بين الرسائل الثPث وب5ين ا'نجي5ل بحس5ب يوحن5ا م5ن تع5ابير خاص5ة R إو  

  ا كله على السواء، فما ذلك بمانعنجدھا في تراث يوحن



  ـ ٢٦٥ـ 
  

. تطبيق لoنجي5ل عل5ى الحي5اة المس5يحية العملي5ةللقربى المذكورة؛ إنما يتأتى ذلك من أن الرسائل 
  .وتحول دون اRنتحالظاھرة القربى العامة، فھذه الناحية الخاصة، R تمنع 

  
  ـ صحتھما  ٢  

  
السّنة المسيحية، با'جماع والتواتر، تنسب المكت5وبين الص5غيرين، مث5ل الرس5الة العام5ة،   

  .إلى يوحنا الرسول
  

ونسبتھما إلى من الشك في صحتھما  درابوR يمنعان ظھور لكن ذانك اRجماع والتواتر   
 ٢٥ف  ٦ك ( ع5ن العPّم5ة أوريج5ين  ))تاريخ الكنيسة  ((في  أوسابيوسيوحنا الرسول، كما نقل 

  ). ٢ع  ٢٥ف  ٣ك ( وعن نفسه )  ٢٠ـ  ٧ع 
  

منھا بين ا'نجي5ل  وھي R بدّ . الفوارق اللفظية واسلوبيةوھذا الشك مبني على بعض   
والمكت5وبين الص5غيرين الل5ذين كتبھم5ا يوحن5ا في أفسس  االذي أشرفت على إخراجه مدرسة يوحن

الرسول نفسه، يخلق فوارق التعبير بإشراف واخت3ف الكّتاب، . بنفسه أم بواسطة كاتب للمناسبة
  .وا�سلوب، في تراث يوحنا الرسول كله

  
 ((ا ـإل5ى يوحن5تين الص5غيرتين رار المنسوب إلى جيPسيوس ينسب الرس5الـويظھر أن الق  

 ((: بالنس5بة إل5ى الرؤي5ا نفس5ھا أوسابيوسوھذه الشبھة سّجلھا . كأنه غير الرسول ))الكاھن الشيخ 
وفي أفسس حتى اليوم قب5ران . كان في آسيا شخصان باسم يوحنا، يوحنا الرسول ويوحنا الكاھن

كم5ا ي5دعون ـ إذا لم يكن اول الثاني ـ  فيجب اRنتباه جيداً إلى ذلك، فقد يكون يوحنا. بھذا اRسم
لكن ا'ش5كال ). ١٠ـ  ٦ع  ٣٩ف  ٣ك تاريخ الكنيسة ( ))ھو الذي رأى الرؤيا التي تحمل اسمه 

نا ـفإن5ا نعل5م ب5أن الرس5ول يوح5. قد زال بفض5ل النق5د الح5ديث ))الكاھن الشيخ  ((صفة الناجم عن 
دل5يPً عل5ى  ))الش5يخ  ((قب لخذ ا'سرائيلي، ويتّ  مـر ا�عظـاته يتزّيى بزّي الحبـفي أواخر حيكان 

التي ظل وحده بين الرس5ل والص5حابة، يرأس5ھا مكانته الرسولية والكھنوتية في المسيحية الناشئة 
  .في أواخر القرن ا�ول الميPدي



  ـ ٢٦٦ـ 
  

ف55ي الص55حة ھ55و عن55وان ص55احب المش((كل اكب((ر بع55ض أھ55ل النق55د الح55ديث ي55رون أن   
والرد القديم عليھم ـ . لم ُيستعمل بحق الرسل الصحابة، وھو لقب  ))الكاھن الشيخ  ((: الرسالتين 

، ھ55و توقي55ع مس55تور ليوحن55ا  ))الك((اھن الش((يخ  ((بال55ذات، ن ھ55ذا اللق55ب إعP55وة عل55ى م55ا تق55دم ـ 
التلمي55ذ ال55ذي ك55ان يس5وع يحب55ه، وال55ذي اتك5أ عل55ى ص55دره ف55ي  ((الرس5ول، كتوقيع55ه ف55ي ا'نجي5ل، 

 ((أو  ))الكھن55ة مجل55س  ((اني، ك55ان ـونع55رف أن55ه ف55ي أواخ55ر الق55رن ا�ول ومط55الع الث55.  ))العش55اء 
، R بص55يغة ي55ذكرھم دائم5اً بص55يغة الجم55عوايرين55اوس . يح55يط با�س5قف الف55رد ))مجل(س الش((يوخ 
على ا'طP5ق، للعھ5د؛ إRّ ف5ي  ))الشيخ  ((أو  ))الكاھن  ((ولم يحمل أحد منھم اسم . المفرد المطلق

المعروف، المشھور ھ5و شخص5ية  ))الشيخ  ((أو  ))الكاھن  ((وھذا دليل على أن . مكتوبينھذين ال
  . ))مجلس الشيوخ  ((بارزة على 

  
ونعرف أن يوحنا الرسول، الذي ن5اھز المئ5ة ع5ام ف5ي ھ5ذه الفت5رة، ك5ان يج5ب أن يظھ5ر   

ا الروماني5ة، كم5ا ، الحب5ر ا�عظ5م، ف5ي آس5ي ))كالش5يخ  ((R كرسول وشاھد فقط ـ بل وأن يسلك ـ 
).  ٢٠ـ  ٩: ١( ، ف5ي الرؤي5ا ا'عدادي5ة لس5فر الرس5ائل ف5ي كت5اب الرؤي5ا  ))ابن البش5ر  ((وصف 

صفًة له؛ وقد انفرد بھا وحده، في ھ5ذه الفت5رة، ع5ن  ))الشيخ  ((عليه أن يّتخذ تورية فليس بغريب 
  . ))مجلس الشيوخ ـ الكھنة  ((
  

م في رسالته الصغيرتين ھذا اللقب اRسم، فق5د س5بقه وإذا اتخذ يوحنا الرسول في حياته ث  
  ). ٩: فيلمون ( وبولس الرسول )  ١١:  ٥بط  ١( إلى مثله بطرس الرسول 

  
واعتبرھ((ا دلي((ل العPّم55ة ديونيس55يوس اRس55كندري، وق55د Rح55ظ تل55ك التوري55ة ف55ي اRس55م   
:  أوس55ابيوس( ل ف55ي نس55بة ا'نجي55ل، كم55ا ف55ي نس55بة الرس55ائل ال55ثPث، إل55ى يوحن55ا الرس55والص(حة 

  ). ١١ـ  ٧ع  ٢٥ف  ٧تاريخ الكنيسة ك 
  

بن555اء عل555ى ذل555ك كل555ه، ق555ّرر المجم555ع المس555كوني التري555دنتيني ص555حة نس555بة الرس555التين   
  .الصغيرتين ـ مثل تراث يوحنا كله ـ إلى يوحنا الرسول

  
ين لُيحفظ5ا ف5ي ق5انون م5ا ش5أن ھ5ذين المكت5وبين الص5غير:  والقول الفصل عندنا في ذل5ك  

  !الجديد، لوR نسبتھما الصحيحة إلى يوحنا الرسول العھد



  ـ ٢٦٧ـ 
  

. فك55ل ت55راث رس55ولي، مھم55ا ق55ّل ش55أنه، ق55د حافظ55ت علي55ه المس55يحية ا�ول55ى، �ن55ه ت55راث رس55ولي
  .فوجودھما في قانون العھد الجديد برھان رسوليتھما، با'جماع والتواتر، في الكنيسة

  
  ـ المراَسلون، وموضوع المكتوبين ٣  

  
السيدة المصطفاة،  ((موجھة إلى الثانية ،  ))الكاھن ـ الشيخ  ((يوحنا الرسول، رسالة ن إ  

أوBد اخت(ك  ((وب ـام المكت5ـ، والتي يسلّم عليھ5ا ف5ي خت5)١( ))وإلى أوRدھا الذين أحبھم في الحق 
وي5رى المفس5رون ف5ي ھ5ذا اللق5ب كناي5ة ع5ن كنيس5تين ف5ي م5دينتين م5ن آس5يا ). ١٣( ))المصطفاة 

  .ومانيةالر
  

 ((للثبات على  ))السيدة المصطفاة  ((و تحريض لكنيسة ـوموضوع ھذا المكتوب الثاني ھ  
الذين R المضلين الكثيرين  ((كما تسلمته من الرسل الصحابة؛ ولPبتعاد عن ) ٩( ))تعليم المسيح 

م5ن ھ5م ؟ ف. أي R يؤمن5ون بتجس5د كلم5ة F) ٧( ))يشھدون ليسوع المسيح ال5ذي أت5ى ف5ي الجس5د 
إنھم على رأينا شيع النصارى من بني إسرائيل؛ وعلى رأسھم كي5رنثس، خص5م يوحن5ا الرس5ول، 

  .وجماعته
  

ول5و ل5م . ، فھو مكت5وب شخص5ي ))غايوس الحبيب  ((أما المكتوب الثالث فھو موجه إلى   
  .يكن من يوحنا الرسول لََما ُحفظ ودخل قانون العھد الجديد

  
 ((مبع5وثي وك رئيس الكنيسة في بلدته، الذي رف5ض اس5تقبال و التنديد بسلـوموضوعه ھ  

 ))غ5ايوس الحبي5ب  ((اء على ـثم الثن. ، ومنعھم من اRشتراك في صPة المؤمنين ))الكاھن الشيخ 
 ))ش5يخ  ((وما كان لغير الرسول الصحابي يوحن5ا أن يل5وم . الذي استقلھم، وقام بأودھم في بعثتھم

  .غيره لََما ساغ له ذلك ))شيخاً ـ كاھناً  ((كنيسة على سلوكه؛ فلو كان 
  

م55ن قِب55ل لظھ((ور أخص((ام ليوحن((ا الرس((ول، وتل55ك ھ55ي ا'ش55ارة الوحي55دة الت55ي نراھ55ا   
 ١(ا ذلك في أحزاب ك5ورنثس م5ع ب5ولس المسيحيين أنفسھم، بل من قِبل رئيس كنيسة ـ كما رأين

  ).١٢:  ١كو 



  ـ ٢٦٨ـ 
  

ا'س5رائيلية، ف5ي المس5يحية ا�ممي5ة،  ))النص5رانية  ((وھذا الوضع يدلنا عل5ى م5دى ت5أثير   
، ف5ي إلھي5ة  )) النص5رانية ((وعلى الصراع القائم منذ عھ5د الرس5ل الص5حابة م5ا ب5ين المس5يحية و 

  .السيد المسيح
  

فمجموعة رسائل يوحنا، مع الرؤيا، ومع ا'نجيل بحسب يوحنا، تقصد الدفاع عن إلھي5ة   
المضل، المسيح الدجال  ((لداخل ومن الخارج، الذين ھم صورة السيد المسيح، ضّد ناكريھا من ا

  ). ٧: يو  ٢(  ))
  

  ـ تعليم المكتوبين ٤  
  

  . ))الحق  ((تسمية المسيح التعليم الجميل فيھما ـ لغًة وعقيدًة ـ ھو   
  

  .  ))الحق  ((وتعليمه ھو .  ))الحق  ((فيسوع المسيح ھو   
  

ال55ذين أح55بھم ف55ي  ((ھ55م  ))الس55يدة المص55طفاة  ((وRد وأ.  ))ف55ي الح55ق  ((وتPمي55ذه يس55لكون   
  .، المسيح والمسيحية ))R أنا فقط، بل جميع الذين عرفوا الحق  ((أي في المسيح، ) ١( ))الحق 

  
لق5د  ((؛ )٢( ))من أجل الح5ق ال5ذي ھ5و ثاب5ت فين5ا، وس5يكون معن5ا إل5ى ا�ب5د  ((لقد أحبھم   

  ).٤( ))لكون في الحق فرحت جداً �ني وجدت من أوRدك َمن يس
  

ا�خ5وة  ((و ) ١( ))إلى غ5ايوس الحبي5ب ال5ذي أحب5ه ف5ي الح5ق  ((والمكتوب الثالث موجه   
وليس لي سرور  ((. بحسب المسيح والمسيحية، )٣( ))شھدوا للحق الذي فيك، ولسيرك في الحق 

وان ف5ي الح5ق أع5 ((ومبعوثو يوحنا ھم ). ٤( ))أعظم من أن أسمع بأن أوRدي يسلكون في الحق 
(( )٨.(  
  

أما ديمتريوس فإن الجميع يشھدون  ((: بالمسيح ھي قوله  ))الحق  ((والكلمة مفتاح تفسير   
  .أي السيد المسيح) ١٢( ))والحق نفسه له، 

  
وھذا ھو اسمه في لغ5ة يوحن5ا الرس5ول، كم5ا ورث5ه م5ن المطلق،  ))الحق  ((فالمسيح ھو   

م55ن أس55ماء F  ))الح55ق  ((وبم55ا أن .  ))ط والح55ق والحي55اة أن55ا الص55را ((: تعري55ف المس55يح بنفس55ه 
  .شھادة متواصلة بإلھيتهالحسنى، فتركيز يوحنا عليه ھو 



  ـ ٢٦٩ـ 
  

 فنقل5ه. على المطلق كناية عن F نفسه، وھو من أس5مائه الحس5نى ))اBسم  ((كذلك تعبير   
خرجوا، ولم يأخذوا من ا�ممي5ين م جل اBس�ن ا�خوة  ((: يوحنا إلى المسيح، كناية أخرى له 

وھ5ذا أس5لوب مض5طرد . فإطPقه أيضاً على المسيح ش5ھادة أخ5رى 'لھيت5ه).  ٧: يو  ٣(  ))شيئاً 
F الحسنى، للشھادة بإلھيته، كما سنراه عل5ى نط5اق أوس5ع عند يوحنا، يطلق على المسيح أسماء 

  .في كتاب الرؤيا
  
  
  

x  



  

  القول الفصل
  

  وة الوحي ا'نجيليتراث يوحنا ھو ذر
  
  

لل5وحي العرضة الرابع(ة واخي(رة الرسول، الرسالة وا'نجيل والرؤيا، ھو يوحنا تراث   
  .ھذا الوحي ا'نجيليذروة فھو من حيث التاريخ والمنزلة . وا'نجيل

  
 ((الش5ھادة للمس5يح المص5لوب أن5ه )  ل الرس5لأعما (في وة المسيحية اولى ـالدعكانت   

، بقيامته وارتفاعه إلى السماء، حي5ث ھ5و ح5يj خال5د ف5ي الس5ماء وف5ي ) ٣:  ٢(  ))المسيح الرب 
  .كنيسته

  
 ))برفع5ه  ((وھذه الدعوة تستند إلى دعوة المسيح، ابن البشر، إلى ملك5وت F، ال5ذي يب5دأ   

تّم فتأسيس ملكوت I . ، كما في ا�ناجيل المؤتلفة) ٣٢:  ١٢يو ( على الصليب، وإلى السماء 
  .سالة المسيح، أي بدعوته واستشھادهبر
  

و . الخ3ص بالمسيحوجاء بولس الرسول، بكPمه في رسائله، ُيظھر أن ملكوت F ھو   
الع5الم ا'غريق5ي الروم5اني، وعقليت5ه، م5ن وإغريق5ي، أق5رب إل5ى لغ5ة  تعبير كت5ابي ))الخPص  ((

حفيظ5ة الدول5ة الروماني5ة الت5ي R  أو ملك5وت المس5يح، ال5ذي ق5د يثي5ر أيض5اً  ))ملك5وت F  ((تعبير 
  .  ))الرب يسوع  ((فالخPص الحق ھو الفداء بدم المسيح، . إR قيصرمخلصاً ورّباً تعتبر 

  
وفي آخر العھد الرس5ولي، ب5رز يوحن5ا الرس5ول، الوحي5د م5ن الص5حابة عل5ى قي5د الحي5اة،   

ي الع55الم ا'س55رائيلي، وا�م55ين عل55ى ال55وحي ا'نجيل55ي ـ وق55د زال55ت تحفظ55ات ال55دعوة ا'نجيلي55ة ف55
وق5د اس5تجمع بعبقريت5ه  .س(ّر المس(يح، وس(ّر المس(يحية ف(ي الكنيس(ةفالدولة الروماني5ة ـ يكش5ف 

؛ وقرأ عل5ى ض5وئھا تحقي5ق )في ا�عمال ( دعوة بولس، ودعوة المؤتلفة، ودعوة الرسل ا�ولى 
  دامت دعوته. زه، في العھد الجديدالعھد القديم، بمواعيده وعھوده ورمو



  ـ ٢٧١ـ 
  

وحيداً، بعد الحرب السبعينية، نحو ثPث5ين س5نة، ف5ي بيئ5ة فتحھ5ا قبل5ه للمس5يح ب5ولس، وعل5ّم فيھ5ا 
  .أبولّس، فكانت أفضل بيئة ثقافية حينئٍذ لتقّبل تراث يوحنا في صوفية ا'نجيل

  
  ))كلمة I  ((و  ))المسيح الرب  ((ـ  ١  

  
المت5أنس  ))كلم5ة F  ((سل ھو عند يوحنا في دعوة الر)  ٣٦:  ٢أع (  ))المسيح الرب  ((  

أظھ55ر  ((و ق55د ـ؛ وھ55) ١١:  ١(  ))مج55ده  ((ص55حابته وتPمي55ذه  ))ش55اھد  ((ال55ذي )  ١٤و ١:  ١( 
المعجزة، وف5ي استش5ھاده المعج5ز، وف5ي قيامت5ه المعج5زة؛ واbن  في دعوته)  ١١:  ٢(  ))مجده 

ع الكوني5ة، إذ وح5ده ف5ي الخل5ق والوج5ود اس5تطا�حداث التاريخية واا'لھي على  ))سلطانه  ((في 
م55ن ي55د الق55ديم الق55دير، ويف55ّض أختام55ه، فيج55ري )  ٥الرؤي55ا ف (  ))الس55فر المخت55وم  ((أن يس55تلم 

يسوع، في لغ5ة يوحن5ا،  ))مجد  ((و . القضاء والقدر في التاريخ بأمره، حسب إرادة أبيه السماوي
  .كناية عن إلھيته

  
  ))الحياة  ((و  ))ملكوت I  ((ـ  ٢  

  
الذي دعا إليه السيد المسيح، بحسب ا�ناجيل المؤتلفة، ھو عند يوحنا  ))ملكوت F  ((ان   

وھ5ذه . التي يش5ترك بھ5ا المؤمن5ون ـ ب5دون ش5رك ـ ف5ي حي5اة F، بحي5اتھم ف5ي المس5يح ))الحياة  ((
، الت55ي  ))روس الحم55ل ع55 ((،  ))كنيس55ة F  ((ت55تم ف55ي اة ا'لھي55ة المس55يحية، ف55ي الم55ؤمنين، ـالحي55

 ،F باستشھادھا المتواصل، في جھادھا المجيد، تل5د المس5يحيين إل5ى الحي5اة والن5ور والحقيق5ة ف5ي
 ((بالمسيح، بنعمة الروح القدس وھْدي5ه؛ كم5ا ُول5دت ھ5ي م5ن جن5ب المص5لوب المطع5ون بحرب5ة، 

  .، دم اRستشھاد، وماء العماد للشھادة ))فخرج للوقت دم وماء 
  

  ))الحياة  ((و  ))الخ3ص  ((ـ  ٣  
  

 ((بالمسيح الذي يفخر به بولس على الدين كله ـ وھ5و تعبي5ر آخ5ر إغريق5ي  ))الخPص  ((  
 F الصلب والقيامة  ((ـ يقوم على إنجيل  ))لملكوت((  



  ـ ٢٧٢ـ 
  
؛ فھو R يريد أن يعرف في المس5يحيين س5وى المس5يح المص5لوب، ال5ذي ) ١١ـ  ١:  ١٥كو  ١( 

ا'لھي5ة الت5ي  ))الحي5اة  ((ويوحن5ا ي5رى ھ5ذا الخP5ص ف5ي . ن بين ا�موات، لتبريرنا وحياتن5اقام م
أنزلھ55ا المس55يح مع55ه م55ن الس55ماء، وب55دأ يھبھ55ا للع55المين من55ذ تجس55ده، وف55ي س55يرته، حت55ى دعوت55ه 

  .واستشھاده وقيامته وخلوده، في السماء وفي كنيسته وفي كل نفس مؤمنة ُمِحّبة
  

تحري(ر م(ن عبودي(ة فقط م5ن الخطيئ5ة والش5ريعة الحرفي5ة، إنم5ا ھ5و وھذا الخPص ليس   
تحري(ر م(ن الظلم(ة وھ5و ).  ٣٦ـ  ٣٤:  ٨؛ ١٢:  ١ي5و ( بھبة البنوة ا'لھي5ة للم5ؤمنين الخطيئة 

بمنح5ه الحي5اة تحري(ر م(ن الم(وت، وھو ).  ١٢:  ٨؛ ٥:  ١يو ( بعطية النور والحقيقة للمريدين 
  ). ٢٩ـ  ٢١:  ٥يو ( بالروح ا'لھي، r اbب  ا'لھية للمسيحيين، في المسيح،

  
للكنيس5ة ھو شھادة واستشھاد الفّعال،  حياءوھذا التحرير الشامل، والتنوير الكامل، وا'  

  .وأعضائھا إلى يوم الدين، كما كانت سيرة المسيح شھادة واستشھاداً 
  

دعوت55ه  ف55ي س55يرة المس55يح، وت55ّم ف55يوس55ار ب((دأ بالتجس((د، ف55الخPص، بحس55ب يوحن55ا،   
  .واستشھاده، واكتمل بقيامته ورفعه إلى السماء وخلوده في السماء وفي كنيسته

  
منذ نزول عمل متواصل تّم فقط يوم البشارة، إنما ھو عم3ً آنّياً ليس فقط والتجّسد عينه   

  .كلمة F إلى ا�رض، حتى ارتفاعه إلى السماء
  

  ))مجده  ((و  ))المسيح بحسب الروح  ((ـ  ٤  

  
المس5يح  ((أي  ))بحس(ب الجس(د  ((المس5يح : ولس رأى في سيرة المسيح الكاملة عھ5دين ب  

ـ والروح ھو عالم F ـ منذ القيامة إلى أبد ا�ب5د  ))بحسب الروح  ((، والمسيح  ))بحسب البشرية 
  ). ١٨ـ  ١٧:  ٣كو  ٢؛ ٤ـ  ١:  ١رو ( 
  

 ١١:  ١ي5و ( تجّس5ده منذ  )) مجده ((قد أظھر  ))بحسب الروح  ((ويوحنا يرى أن المسيح   
 ((وق5د ش5اھد الرس5ل الص5حابة . في لغ5ة يوحن5ا، كم5ا ف5ي لغ5ة الكت5اب، كناي5ة ا�لوھي5ةوالمجد ـ ) 

  وفي)  ١١:  ٢مثPً يو ( ي دعوته ف ))مجده 



  ـ ٢٧٣ـ 
  

لحيات5ه، وف5ي ارتفاع55ه استش5ھاده، باRستسP5م اRختي5اري للم5وت والص5لب، وباس5ترجاعه ال5ذاتي 
ع5روس  ((ي إلى السماء؛ كما في حياته السّرية في نفوس المؤمنين، وف5ي الكنيس5ة الجامع5ة، الذات

  .، إلى يوم الدين، وخلود اليقين ))الحمل 
  

   ))إلھيته  ((المسيح و  ))ربوبية  ((ـ  ٥  
  

لك55ن ا�ناجي55ل . إن ا�ناجي55ل المؤتلف55ة، وب55ولس، ويوحن55ا، يش55ھدون جميع55اً بإلھي55ة المس55يح  
  .  ))الرب يسوع  ((:  ))ربوبية المسيح  ((ولس يرّكزون على وب ةالمؤتلف

  
 ((؛ الق5ائم ف5ي ) ٣٢و ٣:  ٨رو (  ))ابن I بال(ذات  ((فبولس يؤكد أن يسوع المسيح ھو   
 F ھ5وت كل5ه  ((؛ إذ ) ٧ـ  ٦:  ٢فيل ( معاً  ))حال العبد  ((و  ))حالPفيه يحّل جسدّياً ملء ال((  )

  .لuب سبحانه ))F  ((، ويحتفظ باسم  ))الرب يسوع  ((يسميه على الدوام  لكنه).  ٩:  ٢كول 
  

المس5يح ال5رب، Hلھي(ة ا'نجيل والرؤيا والرسائل الثPث  بينما يوحنا يدعو بصراحة في  
المس5يح ـ أي إلھيت5ه ـ ف5ي عھ5د بش5ريته، كم5ا ف5ي عھ5د إلھيت5ه ف5ي  ))مج5د  ((فھو يعل5ن . ابن البشر

  .لى القضاء والقدر في الكون والبشرالسماء وسلطانه ع
  

  ))أظھر مجده  ((، و  ))أخلى ذاته  ((ـ  ٦  
  

 ))أخلى ذاته  ((د أن المسيح في تجّسده ـفي نظريتين مختلفتين، لكن متكاملتين، بولس يؤك  
في بش5ريته؛ لكن5ه بقيامت5ه رج5ع  ))حال العبد  ((إلى  ))حال F  ((من مظاھر ا�لوھية، وانتقل من 

 ((، وأخذ يتمتع ) ١٨ـ  ١٧:  ٣كو  ٢( في بشريته المجيدة  ))بحسب الروح  ((،  ))F حال  (( إلى
فبولس R يشير إRّ عابراً ). ١١ـ  ٦:  ٢فيل (ي حاله وأفعاله ف ))الرب  ((، اسم  ))باBسم اعظم 

  .أزلية المسيحإلى 
  

؛ ويختم  ))الكلمة  (( ا'نجيل بنشيد يفتتح: أزلية المسيح أّما يوحنا، فھو يبني تعليمه على   
  ، ويرّكز دائماً ) ١٣:  ١٩(  ))الكلمة  ((الرؤيا بنصر 



  ـ ٢٧٤ـ 
  

ف  ( ))الخبز الحي النازل من السماء  ((و ـ، فھ ))أظھر مجده  ((اله ودعوته ـعلى أنه بحاله وأعم
 ((، ) ٣٠:  ١٠(  ))ب واحد أنا واb ((، �نه ) ٥٨:  ٨(  ))أنا كائن  ((وقبل أن يكون إبراھيم )  ٦

، ) ٤٥:  ١٢ ( ))لني ـذي أرسـَمن رآني فقد رأى ال ((، ) ٣٨:  ١٠(  ))ا في اbب ـواbب فّي وأن
  ). ٦:  ١٤(  ))َمن رآني فقد رأى اbب  ((
  

  . ))أظھر مجده فيھا  ((في بشريته، فقد  ))أخلى ذاته  ((ن إفالسيد المسيح، و  
  

  ))سّر المسيح  ((ـ  ٧  
  

فب5الكPم ا'نجيل5ي، ب5ولس  أم5ا: بتفص(يل اHنجي(ل  ))سّر المسيح  ((بولس ويوحنا يكشفان   
  .وأما يوحنا فبالشھادة

  
معرف5ة س5ّر F، المس5يح ال5ذي في5ه كن5وز الحكم5ة  ((ن ا'نجيل يقودنا إل5ى إ: بولس يقول   

  .وھذا ما فّصله في رسائله).  ٣:  ٢كول (  ))والغنوص كلھا 
  

 ))سّر المسيح  ((و ، با'نجيل والرسائل؛  ))سّر F  ((في  ))سّر المسيح  ((ل يفصّ ا ـويوحن  
  .بالرؤيا، مھما اختلف ا�سلوب ))سّر الكنيسة  ((في 

  
وفي ا'نجيل . يكتب على طريقة ا�نبياء الرائينالذي النبي الرائي ففي الرؤيا يوحنا ھو   

وما بين النبي .  ))التلميذ الذي أحبه يسوع  ((سم ينقل شھادته باالرسول، شاھد العيان، يوحنا ھو 
الرائي، والرسول الشاھد فارق في أسلوب الشھادة، ھو الفارق الذي نراه ما بين الرؤيا وا'نجيل 

  .الذي يزكي حقيقة الشھادةالمختلف المؤتلف فھما، من حيث ا�سلوب، من : 
  

، ))س(ّر الكنيس(ة  ((وحن5ا تكش5ف ؛ ورؤي5ا ي))سّر المسيح  ((ا'نجيل بحسب يوحنا يكشف   
لل555وحي اول واخي(((ر فھم555ا ش555ھادة ش555اھد العي555ان . ف555ي الع555الم والك555ون ))س(((ّر المس(((يحية  ((أو 

  .ا'نجيلي
  

فت5راث يوحن5ا . فبا'نجيل بحسب يوحنا، وبرسالته، وبرؤياه، بلغ الوحي ا'نجيلي ذروته  
  الرسول علّمنا

  
  صوفية المسيحية

  . ))ا'نجيل ا�بدي  ((في 

  



  
  
  

  كلمة الختام 
  

  ))الدراسات اHنجيلية  ((في 



  

  مصادر الوحي ا'نجيلي
  

  .مصادر الوحي ا'نجيلي ھي أسفار العھد الجديد كلھا  
  

فك55ان دع55وة ورس55الة ب55ا�قوال . المس55يح ن55زل با'نجي55ل، فعلّم55ه تعليم55اً ش55فوّياً إن الس55يد   
  .ي وتنزيلوھذه ناحية من إعجازھا على كل وح. وا�عمال وا�حوال

  
بأربع5ة أح5رف، باHنجي(ل المكت(وب ث5م باHنجي(ل الش(فوي، دع5وا أوRً والرسل الصحابة   

ضات للوحي ا'نجيلي، لھا أربع س5مات، أربع عرْ : فكان لنا بذلك . سائلھمفي رفتفصيل اHنجيل 
  .في أربعة أھداف

  
  ـ أربع عْرضات للوحي اHنجيلي ١  

  
ع تط55ّور ال55دعوة با'نجي55ل الش55فوي عن55د أھ55ل عْرض55ات ا'نجي55ل المكت55وب تط55ّورت م55  

  .الكتاب، فا�مميين في الشرق والغرب، فالمسيحيين أنفسھم
  

المسيح الرب  ((في الدعوة ا�ولى، كانت الشھادة ليسوع المصلوب أنه الَعْرَضة اولى،   
اليھود، ثم  وذلك �ھل الكتاب من. كما ظھر من بعثه وارتفاعه حّياً إلى السماء)  ٣٦:  ٢أع (  ))

  . ))سفر ا�عمال  ((ھذا ما دّونه لوقا في . لcمميين
    
Rق55ت ال55دعوة ا'نجيلي55ة المس55يحية . رافق55ت ال55دعوة ف55ي طورھ55ا الث55انيالَعْرض((ة الثاني((ة   

ترحاب55اً س55ريعاً وعظيم55اً ف55ي الع55الم ا'س55رائيلي، فالع55الم الس55وري، فالع55الم ا'غريق55ي الروم55اني؛ 
  لكن. سيرة المسيح وتعليمهة فاشتاق المھتدون إلى معرف



  ـ ٢٧٧ـ 
  

اناجيل المؤتلفة فكانت . الدعوة Rقت أيضاً صدوداً من العالم اليھودي، واعتراضاً من ا�مميين
  .تاريخاً للسيرة، وعرضاً لتعليم المسيح، ودفاعاً عن المسيحية

  
المس5يحية م5ن  رافقت الدعوة في طورھا الثالث، إذ قام الص5راع م5ا ب5ينالَعْرضة الثالثة   

فكان5ت رس5ائل ب5ولس للع5الم . جھة، وما بين الكPم اليھودي والحكم5ة اليوناني5ة، م5ن جھ5ة أخ5رى
  .ا'غريقي الروماني ورسائل سائر الرسل �ھل الكتاب

  
  .ولم يحفظ لنا التاريخ شيئاً عن دعوة الصحابة في العوالم ا�خرى  

  
  الَعْرضة الرابعة واخيرة  

  
ودي ف55ي الح55رب الس55بعينية م55ا ب55ين روم55ة وأورش55ليم؛ بع55د أن ام55تحن وغ55رق الع55الم اليھ55  

. ب5َدّس م5ن اليھودي5ة العالمي5ةاRضطھاد الروماني، على عھد الطاغية ني5رون، إيم5ان المس5يحيين 
  .لكن المسيحية خرجت من المحنتين دامية ومتجّددة

  
ط5وت المس5يحية وان. وانتقل الرسل الصحابة إلى الرفيق ا�على، ما عدا يوحن5ا الرس5ول  

على ذاتھا تحيا إيمانھا، وتتفّھم سّره، بھداية يوحنا الرسول مدة ثPثين سنة، ف5ي بيئ5ة م5ن أخط5ر 
  .الغنوص تنافس المسيحيةالبيئات الثقافية، وقد غزتھا 

  
. دوميت5انس قيص5رتجّدد اRضطھاد الروماني للمسيحية الناشئة، على عھد  ٩٥وفي عام   

الخارجي5ة والداخلي5ة ق5د ب5دأت تأخ5ذ وكان5ت ال5دعوات . ي5رة بطم5سونفي يوحن5ا الرس5ول إل5ى جز
فأخ5ذ المس5يحيون يتس5اءلون، . خطر من خارج، وخطر من داخل. مأخذھا من المسيحيين أنفسھم
  .والوثنية، في معنى المسيحية وفي سّر المسيح ))النصرانية  ((بتأثير الغنوص اليھودية و 

  
لس((ّر  س55ول الح55ي الب55اقي، ف55ي كت55اب الرؤي55افك55ان ج55واب الس55ماء، بواس55طة يوحن55ا الر  

فكان5ت . لس(ّر المس(يحوف5ي ا'نجي5ل بحس5ب يوحن5ا ـ م5ع الرس5الة العام5ة كتق5ديم ل5ه ـ المسيحية، 
  .العرضة الرابعة وا�خيرة للوحي ا'نجيلي



  ـ ٢٧٨ـ 
  

وفي ختام القرن، انتقل إلى فرح ربه يوحنا آخر الرس5ل الص5حابة عل5ى قي5د الحي5اة، وق5د   
  .وبموته انتھى تدوين الوحي ا'نجيلي، في أربع عْرضات. لمئة عامناھز ا

  
  ـ أربع ِسمات للوحي اHنجيلي ٢  

  
بسبب تطور الدعوة المسيحية، في أربع بيئات مختلفة، اتسمت مصادر الوحي ا'نجيل5ي   

  .  ))الدراسات ا'نجيلية  ((بأربع سمات؛ فقسمناھا إلى أربعة أقسام في ھذه 
  

ف55ي البيئ55ة ا'س55رائيلية، با'نجي55ل بحس55ب مت55ى؛ وف55ي البيئ55ة ن المس((يحية، ال((دفاع ع(() ١  
  .الرومانية با'نجيل بحسب مرقس

  
كما دّونه لوقا ا�نطاكي، تلميذ بولس ومعاونه، في ا'نجيل بحسب تاريخ المسيحية، ) ٢  

  .  ))أعمال الرسل  ((لوقا، وفي سفر 
  

وحي ا'نجيل5ي، كم5ا فّص5له ف5ي رس5ائله أو الكPم المس5يحي ف5ي ال5فلسفة المسيحية، ) ٣  
ا'غريقية الرومانية؛ وكما عرضه سائر الرس5ل الص5حابة ف5ي رس5ائلھم بولس الرسول في البيئة 

  .إلى النصارى من بني إسرائيل، ليردعوھم عن الرّدة عن ا'يمان في إلھية المسيح
  

في  ))سّر المسيح  ((فعرض . كما أبانھا يوحنا الرسول للمسيحيينصوفية المسيحية، ) ٤  
ومصير الكنيس5ة ف5ي  ))سّر المسيحية  ((ا'نجيل بحسب يوحنا؛ مع تقديم له في رسالته العامة؛ ثم 

  . ))الرؤيا  ((العالم، في كتاب 
  

فجاءت أسفار العھ5د الجدي5د تح5وي مص5ادر ال5وحي ا'نجيل5ي م5ن نواحي5ه كلھ5ا، وُتظھ5ر   
  .إعجازه على كل وحي وتنزيل

  
  يل والمسيحيةـ إعجاز اHنج ٣  

  
  .كل دين يعلّم عقيدة وشريعة وصوفية ونظام وحياة  

  
سّر I  ((فيبقى . خلقهوكل دين ُمنزل R يرتقي إRّ إلى توحيد F، بتجريده وتنزيھه عن   

  .عن العالمين، وعن النبيين أجمعينغيباً محجوباً في ذاته  ))



  ـ ٢٧٩ـ 
  

م5ع س5ّر الك5ون في ذات(ه،  ))الحي القيوم  ((وحياة ،  ))سّر F  ((كشف لنا اHنجيل وحده 
  .وسّر ا'نسان فيه، كما نرى في العقائد المسيحية الكبرى

  
  التوحيد والتثليث) ١  

  
  .ورث ا'نجيل عن الكتاب عقيدة التوحيد الكتابي ا'نجيلي، أساس دين F كله  

  
ھ5و ف5ي كيان5ه اح(د اح(د I الووامتاز ا'نجيل، على كل وحي وتنزيل، بالكشف لنا أن   

وذل55ك ف55ي ثPث55ة . ف55ي ذات55ه ونطق55هذات، ونط((ق ذات((ي، وروح حي((اة ومحب((ة : ا'لھ55ي المطل55ق 
  .إعجازات منزلة

  
في ذات(ه  ھو أبٌ ل بأن F، سبحانه وتعالى، الُمنزَ إن إعجاز المسيحية ا�ول ھو الكشف   

ف5وق ك5ل م5ا يم5ّت إل5ى المخل5وق  ))اTب  ((فھ5و . ھذه ھ5ي ص5فته الوجودي5ة، الكياني5ة. الصمدانية
  .بذاته ))وھو الغني عن العالمين  ((بصلة أو بمعنى، 

  
يصدر عن ذاته، في ذاته، لذاته، صدور ابن ع5ن أبي5ه النطق الذاتي، وله تعالى في ذاته   

، بلغ55ة  ))كلم((ة I  ((وھ55ذا النط55ق ال55ذاتي ا'لھ55ي، يس55ميه ال55وحي ا'نجيل55ي . ف55ي ع55الم المخل55وق
ـ والبشرية في مجموعھا شعب على الدوام ـ وھذان التعبيران بلغة الشعب  ))ابن I  ((الحكمة و 

 ))كلمة F  ((نه إ:  ))ابن F  ((المنزRن يفّسر بعضھما بعضاً، فP يعلق أي تشبيه أو شبھة بتعبير 
  .أي نطقه الذاتي

  
   F ؟ وإعجاز المس5يحية  تعالى ليس له نطق ذاتي في ذاتهوأي عاقل يجرؤ أن يقول بأن

يص55در نطق55ه .  ))اب55ن F بال55ذات  ((، نط55َق F ال55ذاتي، ھ55و  ))كلم55ة F  ((الث5اني ھ55و الكش55ف ب55أن 
  .، في كامل التجريد والتنزيه ))اbب  ((من  ))اRبن  ((الذاتي عن ذاته صدور 

  
 ((ا ـذاتي55ة قائم55ة فيھم55اة ـ، حي55 ))اRب55ن  ((ذاتي ـال55 ))كلمت55ه  ((، وف55ي  ))اbب  ((وف55ي F ـ   

. ، كليھم55ا مع55اً  ))اRب55ن  ((أي  ))روح الح((ق  ((أي F، و  ))روح الق((دوس  ((، ھ55و  ))كروحھم((ا 
  وإعجاز المسيحية الثالث ھو الكشف



  ـ ٢٨٠ـ 
  

 ))ال5روح  ((فھ5و : ))ال(روح الق(دس  ((يسميه الوحي ا'نجيل5ي . في F ))سّر الروح  ((المنزل عن 
F ١(للتجريد والتنزيه عن كل روح مخلوق ))القدس  ((؛ وصفة المطلق في (.  

  
فوح5ده ھ5ذا . فإعجاز ا'عجاز في المسيحية ھو ھذا التثليث المسيحي في التوحيد الكتابي  

ف55ي ذات55ه  ))الح55ي القي55وم  ((ف55ي كيان55ه المطل55ق، وحي55اة  ))س55ّر F  ((التثلي55ث المس55يحي يكش55ف لن55ا 
  .الصمدانية

  
فالتوحي5د ھ5و توحي5د : ا'طPق ما بين التوحيد والتثليث ف5ي المس5يحية  وR تعارض على  

 ((انية، الذاتي5ة، الت5ي يس5مونھا ـو تثليث صفاته الوجودي5ة، الكي5ـالكيان ا'لھي المطلق؛ والتثليث ھ
اbب واRب5ن وال5روح الق5دس أي ال5ذات ونطقھ5ا ال5ذاتي : ف5ي F الواح5د ا�ح5د  ))اقانيم الث3ث(ة 

  .فھذا تعّدد في الصفات الجوھرية، R تعدد في الطبيعة والجوھر. الذاتي وروحھما
  

  .ھذا ھو التثليث الحق، في التوحيد الحق  
  

  ))الروح  ((وتنزيل  ))الكلمة  ((نزول ) ٢  
  

 في يسوع المسيح، ببعثة إلھية R يقوى ))كلمة F  ((تأّنس وكشف الوحي ا'نجيلي أيضاً   
ه ـّ ت((أّنس اHل(ه، ليؤل(( :ثناس5يوس اRس5كندري العظ55يم بقول5ه أھا الق55ديس وق55د وص5ف. مخل5وق عليھ5ا

   !ـ بدون تأليه وR شركاHنسان 
  

))  كلمة F(( فنزل . و عبد بالفطرة لربه، R يقوى دين على رفعه فوق فطرتهـفا'نسان ھ  

 ، )) F أم5ا (( : مث5ال بنّوت5ه إلھية، مسيحية، على إلى المخلوق ليرفعه فوق فطرته، إلى حياة)) ابن
 F فھ55ذه البن55ّوة ا'لھي55ة، ب55ين ).  ١١:  ١ي55و ( )) ال55ذين قبل55وه، فق55د آت55اھم س55لطاناً أن يكون55وا أبن55اء

الحقيق55ة والمج55از، ف55ي المس55يحي، عل55ى مث55ال بن55ّوة المس55يح، اب55ن F وكلمت55ه، ھ55ي مي55زة ال55دين 
  .المسيحي وحده في العالمين، على أديان المخلوقين أجمعين

  
  ــــــــــــــــــ
(  )) ال5روح م5ن أم5ر رب5ي، وم5ا أوتي5تم م5ن العل5م إR قل5يPً : ـ ق5ل  ويسألونك عن الروح ؟ ((: جاء في القرآن ) ١(

  .ھو في ا'نجيل وحده ))الروح  ((فالعلم المنزل الكامل في ).  ٨٥ا�سراء 



  ـ ٢٨١ـ 
  

r، ف5ي )) ابن (( طرة، إلى حالة لفبا)) عبد (( فالدين المسيحي وحده يرفع ا'نسان من حالة   
  .المسيح، ابن F؛ بواسطة روحه القدوس

  
F اbب، بواس55طة المس55يح  فق55د أنزل55ه. )) الكلم55ة (( تتّم55ًة لن55زول )) ال((روح  ((تنزي((ل وك55ان   

 ))ال55روح  ((فتنزي55ل . المس55يح اRب55ن، م55ن حي55اة F اbب اRب55ن، عل55ى المس55يحيين، ليحي55يھم بحي55اة
  .ميزة المسيحية على ا�ديان قاطبة وإفراداً، ھو أيضاً  في المسيحيين، جملةً  وحياتها'لھي، 

  
ف555ي كت555اب، فص555ار ال555وحي ا'لھ555ي، ف555ي ا'نجي555ل  ))ك(((3م I  ((ك555ان ال555وحي ا'لھ555ي   

 ))كلم55ة F  ((فھ55ل بع55د كP55م F، ف55ي . المتجّس55د ))كلم((ة I  ((والمس55يحية، ذات55اً وشخص55اً ھ55و 
 ((طة ـالمتجس5د، الس5يد المس5يح، بواس5 ))كلم5ة F  ((ل ـوحي وتنزيل ؟ وھل بعد عمالمتجسد، من 
  ن عمل ديني أو إلھي في المخلوق ؟، في النفوس والعقول والقلوب، م ))الروح القدس 

  
ا'لھ5ي ف5ي  ))ال5روح  ((، �ج5ل تنزي5ل  ))كلم5ة F  ((ھ5و ن5زول فالتنزيل اHلھي المطل(ق   

؛ فتّم بذلك اتصال المخلوق بالخ5الق، وھ5و  ))في أرض جديدة، وسماء جديدة  ((ا'نسان والكون، 
  .حلم ا�حPم عند كل مخلوق

  
  اتصال المخلوق بالخالق) ٣  

  
وR يمكن تصّورھما إRّ في المسيحية، ب5دون حلولي5ة . اتصال كياني، واتصال حياتيإنه   

  .وR تأليه وR شرك، بل في كامل التنزيه والتجريد
  

إعج5از، . ف5ي ذات5ه وف5ي خلق5ه وف5ي تنزيل5هأب(ّوة I وحي ا'نجيلي انكش5فت لoنس5ان فبال  
  .على إعجاز، على إعجاز

  
ھذه ھي صفته الكيانية الذاتية، التي كش5فھا . على ا'طPق ))اTب  ((إن F أب في ذاته،   

  .الوحي ا'نجيلي
  

R س5يد رعاي(ة أب، ، ھ5ي  )) ال5روح ((وتنزي5ل  ))الكلم5ة  ((وعنايته في خلق5ه، بع5د ن5زول   
ل55ذلك ك55ان التجّس55د ا'لھ55ي، والف55داء المس55يحي، .  ))رب الع55المين، الرحم55ان ال55رحيم  ((فق55ط، ھ55و 
  .ا'لھي، غاية الوجود والخلق والوحي ))الروح  ((والحياة في 



  ـ ٢٨٢ـ 
  

ي((ل التنزبا�نبي55اء أجمع55ين، ك55ان ال((وحي الحرف((ي، فبع55د . وF أب ف55ي تنزيل55ه ا'نجيل55ي  
  .  ))الروح  ((وتنزيل  ))الكلمة  ((بنزول الذاتي، 
    
ب5ين الخ5الق اBتص(ال الكي(اني المتجّسد في يسوع المس5يح، يج5ري ،  ))كلمة I  ((بنزول   

 ((في الوسيط الوحيد بين الخالق والمخلوق، يسوع المسيح ـ المسيح الذاتي، والمسيح والمخلوق؛ 
  .نيا'نساني، والمسيح الكو ))السّري 

  
فيحي5ا المخل5وق . بين المخل5وق والخ5القاHلھي يتم اBتصال الحياتي  ))الروح  ((وبتنزيل   

 ((اتي ب5ين F وا'نس5ان؛ ـوني والحي5ـاة F؛ ف5ي المس5يح، الوس5يط الك5ـالبشري المسيحي، من حي5
ً  ))روح الحق  ((و  ))روح F  ((ا'لھي،  ))بالروح  الجس5د والم5ادة، فيرتفع ا'نسان من ع5الم . معا

  .r بالنعمة ))ابن  ((بالفطرة، إلى حالة  ))عبد  ((إلى عالم الروح ـ عالم F؛ وينتقل من حالة 
  

ـ وھو الكشف الذاتي فوق كل وحي وتنزي5ل ـ ي5تم  ))الروح  ((وتنزيل  ))الكلمة  ((فبنزول   
ريعة وص5وفية ونظ55ام اRتص5ال الكي5اني، فالحي5اتي، ب5ين الخ5الق والمخل5وق، ف5وق ك5ل عقي5دة وش5

  .ديني، من كل دين أو كPم أو فلسفة أو علم
  

والحياتي، بين الخالق والمخلوق، ھو ما تسميه ا�ناجي5ل المؤتلف5ة  وھذا اRتصال الكياني  
))  I بدي(ة  ((؛ ويوحنا  ))الخ3ص بالمسيح  ((؛ وبولس  ))ملكوتف5ي اbب  تالت5ي كان5الحياة ا

ي5و ( إلھية  ))وأنا إنما أتيت لتكون لھم الحياة، وتكون لھم بوفرة  ((؛ )٢ : ١يو  ١( ))وظھرت لنا 
  .، في النظام المسيحي) ١٠:  ١٠
  

  النظام المسيحي) ٤  
  

اRتصال الكياني والحياتي ب5ين الخ5الق والمخل5وق، ب5ين F وا'نس5ان، ي5تم بواس5طة ذلك   
وال55زواج المس55يحي والكھن55وت رب55ان العم55اد والمي55رون والتوب55ة والق: اس((رار الرمزي((ة الس((بعة 

فھذا النظام المسيحي يحمل ا'نسان المس5يحي ويرفع5ه إل5ى F، م5ن المھ5د إل5ى اللح5د، . ةوالمسح
  .ومن ا�رض إلى السماء



  ـ ٢٨٣ـ 
  

تتمتع بسلطانه ذاته، وجعلھا قّيم5ًة عل5ى سلطة دينية، وقد أوجد السيد المسيح في كنيسته   
أجل، ھناك . وھذا التأسيس R نجده كذلك في دين من ا�ديان... ربانه كنيسته وصليبه وإنجيله وق

أنفس5ھم، أو توج5دھم مؤسس5ات، لخدم5ة ال5دين؛ لك5نھم R يرث5ون ينت5دبون رج(ال دي(ن في كل دي5ن 
أما السيد المسيح فقد أورث سلطانه لرسله وخلفائھم . النبي المؤسس، �ن النبوة R توّرثسلطان 

إن : الحق أق5ول لك5م  ((: مـوشرع لھ؛ ) ٢٠ـ  ١٨:  ٢٨متى  ( ))دھر ـى الإلى منتھ ((من بعدھم، 
وك5ل م5ا تحلّون5ه عل5ى ا�رض يك5ون  !مربوط5اً ف5ي الس5ماءكل ما تربطونه عل5ى ا�رض يك5ون 

كم(ا  ((: ؛ وأوصاھم بعد قيامته، وقب5ل رفع5ه إل5ى الس5ماء ) ١٨:  ١٨متى (  ))محلوRً في السماء 
، فرسالتھم امت5داد لرس5الة المس5يح، وس5لطانھم م5ن س5لطان  ))ا أُرسلكم أن اTب أرسلني، كذلك أن

، فأّي5د )٢٢ـ  ٢١:  ٢٠ي5و ( ))خذوا الروح القدس : ولّما قال ھذا، نفخ فيھم وقال لھم  ((. المسيح
  .سلطانھم بتأييد الروح القدس

  
لص5ليب ، بواس5طة كھن5وتھم الثن5ائي، م5ن ا'نجي5ل وا ))مس5يحيتھم  ((فالمسيحيون يحي5ون   

ھذا ھو النظام . والقربان؛ بنعمة الروح القدس المقيم فيھم، 'حيائھم بحياة المسيح اRبن، r اbب
  .المسيحي الفريد والمعجز

  

*  
  

  . ))اHنجيل ابدي  ((، في  ))العھد ابدي  ((فالمسيحية ھي   
  

ب5د، كم5ا أعل5ن الس5يد ب5ين F وا'نس5ان إل5ى ا� ))العھد الجدي(د  ((إن الوحي ا'نجيلي ھو   
  .مع صحابته ))العشاء السّري  ((استشھاده، في ليلة المسيح نفسه، 

  
أّم5ا ف5ي ال5وحي ا'نجيل5ي فق5د ن5زل ھ5و نفس5ه  ؛ ))ك3م(ه  ((بالوحي الكتابي أنزل F إلين5ا   

  .على المسيحيين ))الروح  ((في شخص يسوع المسيح، وتنزيل  ))الكلمة  ((إلينا، بنزول 
  

  لصحيح، وبقي غيب F محجوباً عنالكتابي عرفنا التوحيد ابالوحي   



  ـ ٢٨٤ـ 
  

  .أما في الوحي ا'نجيلي فقد كشف F لنا عن سّر كيانه ووجوده، بالتثليث المسيحي. العالمين
  

بالوحي الكت5ابي أن5زل F ش5ريعة ونظ5ام دي5ن؛ أم5ا ب5الوحي ا'نجيل5ي فق5د رفعن5ا F إل5ى   
ل5ى اRش5تراك ـ ب5دون ش5رك ـ ف5ي حيات5ه ا'لھي5ة، الت5ي ف5ي المس5يح اRب5ن، ، وإ ))بنوت5ه  ((ش5رف 

  .بالروح القدس
  

سّر  ((وعن  ))سّر المسيح  ((، بالكشف عن  ))سّر F  ((ّم الكشف عن ـوحي ا'نجيلي تـبال  
  . ))الروح 

  
  : بھذه التعابير الث3ثة ونقدر أن نوجز المسيحية وسمّوھا وإعجازھا   

  
   !ينزل الخالق إلى المخلوق ))جّسد بالت ((ـ   

   !على الصليب يرتفع المخلوق إلى الخالق ))بالفداء  ((ـ   

في وحدة وجود ووحدة كيان ووحدة حياة ـ  !ـ بالقربان المسيحي يلتقي الخالق والمخلوق  
   !بدون حلولية، وR تأليه، وR تجسيد، وR شرك

  
  ). ٦:  ١٤رؤ (  ))اHنجيل ابدي  ((ھذا ھو   

  في مصادر الوحي ا'نجيلي  

  . ))دراسات إنجيلية  ((: كما حاولنا أن نبّينه في ھذه ا�بحاث   
  
  
  

s  



  فھرسفھرس
  
  
  صفحة    
    

  ٥  سّر الكنيسة في العالم أو رؤيا يوحنا الرسول :  الكتاب الثاني
      

  ٧  منزلة الرؤيا في الوحي وا�دب:    توطئة
      

  ٩  ريخ النبوة، وفي مذاھب التفسيرفي تا ))الرؤيا  (( :    تمھيد
      

  ٢٠  ))الرؤيا  ((التعّرف إلى كتاب   الفصل اول*  
      

  ٢٠  صحة الرؤيا:   ـ بحث أول  
  ٣٤  زمن تدوين الرؤيا:   ـ بحث ثانٍ   
  ٤٠  وحدة الرؤيا:   ـ بحث ثالث  
  ٤٥  أسلوب الرؤيا:   ـ بحث رابع  
  ٦٢  مفتاح الرؤيا:   ـ بحث خامس  
  ٦٦  صوفّية الرؤيا:   ث سادسـ بح  
  ٨٠  صPت الرؤيا بالكتاب وا'نجيل:   ـ بحث سابع  
  ٩٠  الرؤيا ھي الملحمة المسيحية الكبرى:   ـ بحث ثامن  
      

  ٩٣  تخطيط الرؤيا:   الفصل الثاني*  
      

  ١٠٥  ))ا'نجيل ا�بدي  ((شھادة الرؤيا   الفصل الثالث*  
      

  ١٠٩  تعزية في الشّدةالرؤيا كتاب :   ـ بحث أول  
  ١١٤  الرؤيا تطبيق لoنجيل بحسب يوحنا:   ـ بحث ثانٍ   
  ١١٨  حكمة الرؤيا:   ـ بحث ثالث  
  ١٢١  صوفية اRستشھاد المسيحي للشھادة:   ـ بحث رابع  
  



  ـ ٢٨٦ـ 
  
  صفحة    
      

  ١٢٣  مصدر اضطھاد المسيحية:   ـ بحث خامس  
  ١٢٦  وثنيةنظرة الرؤيا لرومة ال:   ـ بحث سادس  
  ١٣١  تتميم الكتاب وا'نجيل يالمسيحّية ھ:   ـ بحث سابع  
  ١٤٤  الرؤيا ھي فلسفة التاريخ:   ـ بحث ثامن  
  ١٤٧  المسيح في الرؤيا:   ـ بحث تاسع  
  ١٥٨   ))اbتي  ((المسيح :   ـ بحث عاشر  
  ١٦١  ))بن البشر إ ((المسيح :   ـ بحث حادي عشر  
  ١٦٥  سيح عبُد Fالم:   ـ بحث ثاني عشر  
  ١٦٨  المسيح الحمل وا�سد:   ـ بحث ثالث عشر  
  ١٧٢  المسيح الكلمة والحكمة:   ـ بحث رابع عشر  
  ١٧٥  ))الظافر  ((المسيح :   ـ بحث خامس عشر  
  ١٧٨  ))القدوس  ((المسيح :   ـ بحث سادس عشر  
  ١٨٠  ))الحقيقة  ((و  ))الحق  ((المسيح :   ث سابع عشرـ بح  
  ١٨١   ))العدل  ((و  ))القاضي  ((المسيح :   ـ بحث ثامن عشر  

  ١٨٣   ))الحّي القيوم  ((المسيح :   ـ بحث تاسع عشر  
  ١٨٥  ))الشاھد ا�مين  ((المسيح :   ـ بحث عشرون   
  ١٨٧  ))الفادي  ((المسيح :   ـ بحث واحد وعشرون  
  ١٨٩  المسيح مجّدد الخلق:   ـ بحث ثاٍن وعشرون  
  ١٩٢  المسيح الملك:   حث ثالث وعشرونـ ب  
  ١٩٩  ))الكاھن  ((المسيح :   ـ بحث رابع وعشرون  
  ٢٠٢  ))بن F إ ((المسيح :   ـ بحث خامس وعشرون  
  ٢٠٤  مثل F ))المبدأ والمعاد  ((المسيح ھو :   ـ بحث سادس وعشرون  
  ٢٠٧  ))آمين  ((،  ))نعم  ((:   ـ بحث سابع وعشرون  
  ٢٠٨  التوحيد والتثليث:   ثامن وعشرونـ بحث   
  ٢١٤  المPك والشيطان، في سفر الرؤيا:   ـ بحث تاسع وعشرون  
  



  ـ ٢٨٧ـ 
  

  صفحة    
      

  ٢٢١  الكنيسة في سفر الرؤيا:   ـ بحث ثPثون  
  ٢٢٧  الرؤيا ھي كتاب الصPة:   حث واحد وثPثونـ ب  
  ٢٣٢  ))الطوبى  (( :  ـ بحث ثاٍن وثPثون  
  ٢٣٤  المسيحي ))الفداء  (( :  بحث ثالث وثPثونـ   
  ٢٤٠  ا'لھي ))الختم  ((العماد و :   ـ بحث رابع وثPثون  
  ٢٤٣  الكفر بالمسيح وعواقبه:   ـ بحث خامس وثPثون  
  ٢٤٦  حضور المسيح في كنيسته:   ـ بحث سادس وثPثون  
  ٢٤٨  حكم المسيح ا�لفي:   ـ بحث سابع وثPثون  
  ٢٥٠  اليوم اbخر:   امن وثPثونـ بحث ث  
  ٢٥٤  مصير المسيحية:   ـ بحث تاسع وثPثون  
  ٢٥٨  المسيح ھو سّيد التاريخ والمصير:   ـ بحث أربعون  
      

  ٢٦١  ) ٦:  ١٤(  ))ا'نجيل ا�بدّي  (( : الخطابفصل *  
      

  ٢٦٤  رسالتان صغيرتان، ليوحنا الرسول :ملحق 
      

  ٢٧٠  حنا ھو ذروة الوحي ا'نجيليتراث يو :القول الفصل 
      

  ٢٧٥  ))الدراسات ا'نجيلية  ((كلمة الختام في   
      

  ٢٧٦    مصادر الوحي ا'نجيلي  
  


