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الرياح األربعة .رؤيا ٣-١ :٧
❖ في النبوة ،تمثل الرياح الحرب بين الشعوب (دانيال  .)٢ :٧يمكن هلل ان يستخدمهم كي يطبق دينونته (ارميا :٥١
.)١
❖ لن يسمح هللا للشيطان ان ينشر كل قوته المدمرة حتى يُختم شعب هللا( .حزقيال .)١١-١ :٩
❖ الختم يُستخدم لتحديد ملكية هللا ( ٢تيموثاوس ُ .)١٩ :٢ختم شعب هللا بالروح القدس خالل التاريخ البشري
(افسس )١٤-١٣ :١
ال  ١٤٤,٠٠٠المختومين .رؤيا ٨-٤ :٧
❖ ال  ١٤٤,٠٠٠هو رقم رمزي .اذا كان رقم فعلي ،ال  ١٤٤,٠٠٠سيكون يمثل رجال يهود لم يخطئوا ابداً .ولكن
حسب بولس الرسول ،هذا مستحيل (رومية )٢٣ :٣
❖  ١٢ x١٢تمثل شعب هللا من العهد القديم والعهد الجديد .األلف تستخدم في األدب العبري لتعادل "الكثير" (الويين
٣٠ :٣٢؛  ١صم ٧ :١٨؛ اش .)٢٢ :٦٠
❖ لم تُحسب قبيلة دان بسبب عبادتهم لألصنام (قضاة  .)١٨تم استبدال افرايم بوالده يوسف ،بسبب العبادة لألصنام
ايضا ً (هوشع .)١٧ :٤
الجمع العظيم .رؤيا ١٧-٩ :٧
❖ كما هو الحال في اآليات األخرى ،يوحنا سمع ثم رأى (رؤيا ١٢ ،١٠ :١؛ ٦ ،٥ :٥؛  .)٧ ،٦ :٩يوحنا رأى كل
المفديين.
❖ اخر اشخاص يتم ختمهم هم معهم ،مجموعة تُعرف ب "ال  ."١٤٤٠٠٠كل المفديين سيأخذون الجائزة بنفس
الوقت (عبرانيين .)٤٠-٣٩ :١١
❖ هم امام العرش والخروف ألنهم " قَ ْد َ
وف" رؤيا ١٤ :٧
غ َّ
سلُوا ِثيَابَ ُه ْم َوبَيَّ ُ
ضوا ِثيَابَ ُه ْم ِفي َد ِم ْالخ َُر ِ
❖ لقد جاهدوا الجهاد الحسن ،ولكن يمكنهم ان يقفوا هناك بسبب انهم حصلوا على بر المسيح بالنعمة.
باكورة الغير فاسدين .رؤيا ٤-١ :١٤
❖ في األيام األخيرة ،مجموعة الناس هذه لن تتنجس بالكنائس المرتدة .واذا كانوا اآلن في بابل ،سوف يتركونها
(رؤيا .)٤-١ :١٨
❖ هم الباكورة ،افضل ثمر من الحصاد المقدم هلل (عدد )١٢ :١٨
❖ هم مجموعة مميزة النهم سوف يتغيرون في المجيء الثاني بدون ان يموتوا أوال.
بال عيب أو غش .رؤيا ٥ :١٤
ُ
❖ هذا ال يعني انهم لم يخطئوا ابداً ،ولكن كل بقع الخطية تلك قد أزيلت النهم " َوقَ ْد َ
ضوا ثِيَابَ ُه ْم ِفي
غ َّ
سلُوا ثِيَابَ ُه ْم َوبَيَّ ُ
وف"
َد ِم ْالخ َُر ِ
❖ هم بال عيب كما كان إبراهيم وأيوب (تكوين ١ :١٧؛ أيوب  .)١ :١في كل األجيال ،كان هلل رجال ونساء كانوا
ش ْي ٌء ِم ْن ِمثْ ِل ذ ِل َك ،بَ ْل ت َ ُك ُ
َس فِي َها َوالَ َ
ب( ".افسس )٢٧ :٥
غضْنَ أ َ ْو َ
ع ْي ٍ
سةً َو ِبالَ َ
ون ُمقَ َّد َ
جز ًء من كنيسة " الَ َدن َ
❖ يمكنك ان تكون من هذه المجموعة المميزة.

