 Aحرب الشيطان ضد يسوع:
❖ الطفل ال ُمختَطف .رؤيا ٦-١ :١٢
— المرأة
( )1كنيسة هللا ( ٢كو ٢ :١١؛ نش )١٠ :٦
( )2متسربلة بشمس العدل ،المسيح (مال )٢ :٤
( )3على القمر .حسب كلمة هللا ،الكشف عن مجد المسيح
— التنين
( )1الشيطان (رؤيا )٩ :١٢
( )2ذيله هو أداة للخداع (اش )١٥-١٤ :٩
( )3يخدع ثلث المالئكة ويطرحهم لألرض (رؤيا )٤ :١٢
— الطفل
( )1يسوع ،الذي سيحكم بقضيب حديد (رؤيا )١٥ :١٩
( )2سيُأخذ للسماء وسيُمجّد (اعمال )٣٣ :٢
❖ ُه ِز َم الشيطان .رؤيا ١٢-٧ :١٢
— عندما تمرد الشيطان في السماء ،ألقي في "سالسل الظالم( ".اش ١٥-١٢ :١٤؛  ٢بط )٤ :٢
— سمح هللا له لدخول السماء كممثل عن األرض (أيوب ٦ :١؛ .)١ :٢
— منذ موت المسيحُ ،منِ َع من دخول السماء .ال يوجد شك من المالئكة والعوالم التي لم تسقط بشخصية الشيطان (رؤيا -٩ :١٢
.)١٢
— ه ُِز َم الشيطان ،ولكنه يستطيع ان يحكم األرض وسكانها بطريقة محدودة.
 Bحرب الشيطان مع الكنيسة:
❖ المرأة في البرية .رؤيا .١٦-١٣ :١٢
— غضب الشيطان عندما ُ
ط َر َد من السماء ،لذا حاول ان يؤذي هللا عن طريق مهاجمة اكثر ما يحبه :الكنيسة (زك .)٨ :٢
— المياه والتنين الذين كانوا يهاجمون الكنيسة النقية هم نفس المياه التي تقف عليها الكنيسة المرتدة؛ الجموع الغير محولة (رؤيا
١٥ :١٢؛ .)١٥ :١٧
— اض ُ
ً
طهد الذين ضلوا أمينين هلل ،خصوصا ما بين سنة  ٥٣٨م وسنة  ١٧٩٨م (لمدة  ١٢٦٠سنة).
— طلبوا اللجوء في األماكن الغير مسكونة (البرية) .مثال ،فعل ذلك الولدنسيين واآلباء المهاجرين.
❖ البقية .رؤيا ١٧ :١٢
— يظهر البقية بعد ١٧٩٨م .سيكون لديهم صفتين مميزتين:
( )1يحفظون وصايا هللا
( )aالصراع النهائي سيكون عن عبادة هللا او الوحش
( )bهذا يتضمن أول أربعة وصايا ،خصوصا ً السبت (رؤيا )٧ :١٤
( )2لديهم شهادة يسوع المسيح
ُّ
َّ
َ
ِي ُرو ُح النب َُّوةِ".
( )aرؤيا  ١٠ :١٩تشرح ان " فإِن َ
ش َها َدة َ يَ ُ
سو َ
عه َ
( )bمنذ  ،١٨٤٤تمثل روح النبوة من خالل خدمة وكتابات ألن هوايت.
 Cاستراتيجية الشيطان
❖ عمل خداع الشيطان هو جزء من قصة سفر الرؤيا من  ٩ :١٢إلى  .١٠-٧ :٢٠التركيز في تلك اآليات هو األحداث خالل وقت
النهاية.
❖ هذا العمل يقوم به التنين (الروحانية الحديثة) ،الوحش الخارج من البحر (الكاثوليكية الرومانية) والوحش الخارج من البر
(البروتستنتية المرتدة) (انظر مرقس )٢٢ :١٣

