 Aوقت آخر الضربات .رؤيا ١٥
❖ كان لكل شخص على األرض الفرصة كي يختار بين عبادة هللا او الوحش .يرى يوحنا المنتصرون ،الذين قبلوا هللا .ولكنهم لن يتلقّوا
جائزتهم بعد.
❖ يتغير المشهد للسماء (عدد  .)٥ينبعث الدخان من الخيمة (خر ٣٥-٣٤ :٤٠؛ ١مل  .)١١-١٠ :٨انتهى العمل التشفعي في المقدس
السماوي .انتهى وقت النعمة.
 Bالضربات األولى .رؤيا ١١-١ :١٦
❖ هذه الضربات تشبه الضربات التي حدثت في مصر .هم يظهرون القلوب المتقسّية للذين قرروا ان يعبدوا الوحش (عدد  ،)٩ ،٢وعجز
الشيطان الذي ال يستطيع حماية الذين يعبدونه (عدد .)١١-١٠
❖ بعد العواقب المدمرة للضربات األربعة األولى ،يلجأ العالم إلى الوحش ويطلب مساعدته .ولكن الوحش ال يستطيع ان يساعدهم (عرشه
مملوء بالظلمة بطريقة رمزية).
 Cالضربة السادسة
❖ جفاف نهر الفرات .رؤيا ١٢ :١٦
— تبدأ الضربة السادسة بسقوط بابل الذي سيتم شرحه بتفاصيل اكثر في االصحاحات القادمة .تم تجفيف نهر الفرات حرفيا ً عندما
سقطت بابل القديمة على يد كورش الفارسي.
ً
— ال تستطيع البابوية مساعدة الناس ،لذا فإنهم يتجهون نحو البروتستانتية المرتدة .اخيرا ،يخسر االثنان الدعم من الناس ويأتي الوقت
لرجوع يسوع ألخذ خاصته (عدد )١٥
❖ رسالة الشيطان الثالثية .رؤيا ١٤-١٣ :١٦
— يرسل الشيطان رسالة ثالثية كتزوير لرسائل المالئكة الثالث في رؤيا  .١٤وحتى يفعل ذلك ،هو يستخدم الروحانية (التنين) ،البابوية
(الوحش) ،والبروتستانتية المرتدة (النبي الكذاب).
— في تلك اللحظة ،يكون هللا قد انتزع روحه القدوس من الذين لم يقبلوه .سيتم خدعهم بسهولة بعجائب وعالمات الشيطان ،ويذهبون له
مرة أخرى (انظر  ١تس .)١٢-١١ :٢
ص!" عدد  .١٥يهاجم الشيطان مرة أخيرة.
— اقتربت النهاية" :هَا أَنَا آتِي َك ِل ّ
❖ حرب هرمجدون .رؤيا ١٦-١٥ :١٦
— هرمجدون تعني "جبل مجدو" في العبرية .ال يوجد مكان حاليا ً بهذا اإلسم ،ولكن هناك منطقة في فلسطين تسمى "مجدو".
— بذلك الهجوم األخير ،يحاول الشيطان تدمير كل شخص أمين هلل .نحن نستعد للبقاء مخلصين في تلك المعركة األخيرة حيث نقرر أن

نبقى مخلصين في تجاربنا اليوم.
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— يتم مقاطعة ذلك الهجوم بالضربة السابعة (عدد  .)٢١-١٧يحدث ذلك قبل " َّ
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