 Aالوحش الخارج من البحر .رؤيا ١٠-١ :١٣
❖ هويته .رؤيا ٢-١ :١٣
— يظهر وحشا ً أمام يوحنا .هو خليط من الحيوانات األربعة في دانيال .٧
شهرا (بين  ٥٣٨م إلى ١٧٩٨م ) ،لذا فهذا الوحش هو البابوية ودورها في كقوى دينية
— تركز الرؤيا في نشاطها خالل ال ٤٢
ً
مض َ
ط ِهدة.
❖ نشاطاته .رؤيا ١٠-٣ :١٣
— عندما نقارن رؤيا  ٧-٥ :١٣مع دانيال  ،٢٥-٢٤ :٧نستنتج أن يتكلم الوحش عن تغيير الناموس كي يسمح )١( :عبادة
الصور؛ و ( )٢تغيير يوم العبادة ،من السبت إلى األحد.
— التجديف ضد هللا هي كلمات ضد العلي .هذا يتضمن تغيير شفاعة يسوع في المقدس السماوي بالشفاعة البشرية ،واستبدال
ذبيحة يسوع الوحيدة بالذبائح اليومية في القداس (عبرانيين )١٢-١٠ :١٠
 Bالوحش الخارج من األرض .رؤيا ١٣-١١ :١٣
❖ هويته .رؤيا ١١ :١٣
— يمكننا تحديد الوحش الثاني بالصفات التالية:
( )1خرج من األرض ،مكان قليل السكان.
( )2يبدوا مثل الخروف ولكن يتكلم مثل التنين .هي أمة مسالمة في البداية ،ولكنها تتصرف بعنف.
(ُ )3منِ َح السلطان بعد الجرح المميت للوحش األول ( ١٧٩٨م) ،وما زال يتمتّع بالسلطان بعد شفائه.
( )4يصنع آيات عظيمة.
— األمة الوحيدة التي تتطابق مع هذا الوصف هي الواليات المتحدة األمريكية.
❖ نشاطاته .رؤيا ١٣-١٢ :١٣
— اعطى التنين السلطان للوحش الخارج من البحر .نفس السلطان يستخدمه الوحش الثاني .لهذا يتكلم مثل التنين.
— يُسمع دائما ً للواليات المتحدة ويتم استشارتها خالل الصراعات العالمية ،كما كانت البابوية خالل العصور الوسطى .رأيها
واعمالها يؤثران على العالم كله.
— البروتستانتية المرتدة – المرموز لها بالواليات المتحدة – سوف تصنع معجزات ،متظاهرة انها تعمل حسب مشيئة هللا .سيهز
هذا الضمائر وسيقود الناس لقبول سلطان الوحش األول (البابوية).
 Cصورة الوحش .رؤيا ١٨-١٤ :١٣
❖ هويتها .رؤيا ١٤ :١٣
— بمجرد أن ينظر العالم كله إلى الوحش الثاني ،سيقترح بناء صورة للوحش األول.
— هذا يتضمن إنشاء مؤسسات سياسية ودينية التي تستخدم القوة المدينة لفرض عقائد دينية ،كما فعلت البابوية خالل العصور
المظلمة.
❖ نشاطاتها .رؤيا ١٨-١٥ :١٣
— سمة الوحش ليست شريحة ،باركود أو ميكانيكية سرية للتحكم في الناس .هي مسألة عبادة .هي ان تقبل إما ناموس هللا أو
ناموس الناس .إنه شعار مميز سيفصل الناس لمجموعتين قبل المجيء الثاني ليسوع.
— هو قرار عليك ان تأخذه ،ألن خالصك يعتمد على من تعبده ولماذا تعبده.
— في الكتاب المقدس ،االسم هو مرادف لشخصية الشخص .لذلك ،ال  ١٤٤٠٠٠مختومون بشخصية – اسم – هللا (رؤيا :١٤
 ،)١والباقي مختومون بشخصية – اسم – الوحش .يأخذ البعض السمة للفوائد فقط (على يدهم اليمنى).

