 Aالختم السابع .رؤيا ٥-١ :٨
❖ عندما ترمى جمر المذبح (عدد  )٥إلى الخارج (إلى ساحة الهيكل ،إلى األرض) ،يرى يوحنا الدينونة اإللهية
تنزل على البشرية المتمردة.
 Bاألبواق السبعة .رؤيا ٢١ :٩-٦ :٨
❖ كيف استخدمت األبواق في العهد القديم؟
— لتجميع الناس (عدد )٤-٢ :١٠
— للتحذير ولنداء الحرب (عدد )٩ :١٠
— لإلحتفال باألعياد ،والمحرقات وتقدمات السالمة (عدد )١٠ :١٠
— إلعالن "يوم الرب" ،الدينونة (يوئيل )١ :٢
❖ قد ُختِ َم شعب هللا ( )٤ :٩ويحرر المالئكة األربع رياح (١٥-١٤ :٩؛  ،)٣-١ :٧لذا هذا يحدث بالتوازي مع
الضربات السبعة األخيرة.
❖ األبواق تشابه كثيرا ً الضربات في مصر ،واشياء أخرى من العهد القديم .اذا فسرنا الختم والرياح بأن ينطبق
على كل القديسين (أفسس  ،)١٣ :١يمكننا ان نطبق تفسير األبواق السبعة للتاريخ المعروض تالياً.
 Cفترة فاصلة:
❖ هناك فاصل تفسيري بين دينونة هللا على األشرار والبوق السابع.
❖ يشرح هللا كيف دعا الناس إليه خالل ال  ١٢٦٠سنة من االضطهاد وقبل انتهاء النعمة .لقد استخدم البقية
(اصحاح  )١٠والكتاب المقدس (اصحاح .)١١
❖ المالك مع السفر الصغير .رؤيا ١٠
— المالك العظيم في رؤيا  ١٠يكشف انه يسوع المسيح (رؤ ١٦-١٣ :١؛ ٥ :٥؛ هو ١٠ :١١؛ عا .)٨ :٣
— المالك لديه سفر دانيال بين يديه ،وهو يعلن ان الوقت سينتهي (دا  .)٩-٧ :١٢هذا اإلعالن يتم ذكره بين
نهاية ال  ١٢٦٠سنة من االضطهاد ونهاية أطول وقت نبوي في دانيال ،ال  ٢٣٠٠سنة.
ب أَنَّ َك تَت َنَبَّأ ُ
— ال يوجد أي نبوات زمنية بعد ذلك .هناك فقط مهمة واحدة :ان يُب ّ
شر باإلنجيل " .فَقَا َل ِلي«:يَ ِج ُ
علَى ُ
يرينَ » ".عدد ١١
أ َ ْي ً
شعُو ٍ
ضا َ
ب َوأ ُ َم ٍم َوأ َ ْل ِسنَ ٍة َو ُملُوكٍ َكثِ ِ
❖ الشاهدان .رؤيا ١١
— الهيكل الذي قاسه يوحنا كان المقدس السماوي ومذبحه الذهبي .ال يجب قياس الساحة الخارجية ،ألنها تمثل
األرض ،حيث يتم اضطهاد شعب هللا لمدة  ١٢٦٠سنة.
وحي" (عدد )٦
تقوى " ِب ُر ِ
— عندما نقارنه مع زكريا  ،٤نفهم ان هذان الشاهدان هم " َك ِل َمةُ َّ
الر ّ ِ
ب" ّ
— بعد نهاية االضطهاد ،حاولت الثورة الفرنسية ان تدمر اإلنجيل ،مانعه إياه لمدة ثالث سنوات ونصف (من
 ١٧٩٣ -١١ -٢٦إلى .)١٧٩٧ -٦ -١٧
— ومع ذلك ،نشرت جمعيات دار الكتاب المقدس الكتاب المقدس بطريقة جعلته يرتفع مرة أخرى ،حتى ال
يمكن تدميره.

