مسابقة عيد القيامة 0202م
"أسفار القديس يوحنا الحبيب"
الحلقة السادسة والثالثون

سفر الرؤيا –االصحاص الثامن
األبواق األربعة األولي

 :يقول نيافة االنبا موسي في تفسيره عن هذا اإلصحاح
لما فتح الختم السابع حدث سكوت فى السماء نحو نصف ساعة"
هذا السكوت عالمة االستعداد لحدث هام آت وهو إثارة االنتباه لما سـيحدث أو هـو صـمت األسـى ألن القديسـين
يعرفـون نهايـة شـرور األشـرار وكـم هـى مؤلمـة! والـبعض يـرى أنـه السـكوت الـذى أشـار إليه اإلصحاح السابع حين صدر
األمر للمالئكة المكلفين بإلحاق الضرر بـاألر والبحـر واألشـاار
بان يكفوا حتى يتم ختم أوالد االله
 .السبعة مالئكة وسبعة أبواق رآهم يوحنا فى وضع االستعداد
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َوقَ ْد أُ ْعطُوا َس ْبـ َعةَ أَبْـ َواق.
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ثم رأي
مالكا آخر معه مامرة ،يقدم فيها بخور مع صلوات القديسين"ً ًً
فالقديسين كرامتهم وسط السـمائيين ،وصـلواتهم تاعـل السـماء تسـكت لكـى يتركـز االنتبـاه إلـيهم وهنـا نرى مذبحاً ذهبيـاً
مثـل "مـذبح البخـور" فـى العهـد القـديم ،وكـان الكهنـة يقـدمون عليـه الصـلوات صـباحاً ومساءاً كما تفعل الكنيسة اآلن إذا
.أنها ترفع بخور باكر وعشية ،مع ذبيحة اإلفخارستيا
".ثـم أخـذ المـالك المبخـرة ومألهـا مـن نـار المـذبح وألقاهـا علـى األر فحـدثت أصـوات ورعـود وزلزلة" +
إن صـلوات القديسـين رائحة بخـور زكيـة أمـام االله ،ولكنهـا فـى الوقـت نفسـه نـار علـى األشـرار .وهـا هـى جمـرات المبخـرة
تسـقط علـى األر فتحـدث األصـوات والرعـود والبـروق والـزالزل اى تحـرك كـل￼ قلب ساكن وتعاقب كل متمرد أثيم.
وهكـذا تحـدث إنـذارات إلهيـة للبشـر وتهديـدات وانقالبـات وحـروب،
لكيما تتحرك القلوب وتتوب
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البوق األول  :برد ونار ودم
(البــرد والنــار" إعالنــان للغضــب اإللهــى كمــا حــدث مــع المصــريين قبل خروج بنى إسرائيل )خروج "2::2
والدم" رمز النقمة من األشرار وفــى يوئيــل ) (2::2ناــد العناصــر الثالثــة مع ـاً فــى اليــوم األخيــر ،إعالن ـاً عــن غضــب "
 :الســماء
"الدم والنار وأعمدة الدخان"
ونالحظ أن األشاار لم يحـش سـوى ثلثهـا ،عالمـة أن يـد االله تضـرب فـى رحمـة وال تهلـك كـل شـئ ب ــل تعط ــى فرص ــة
التوب ــة .كم ــا أن احتـ ـراق النبات ــات دلي ــل نق ــص الغ ــذاء والا ــوع .وال ــبعض ي ــرى أن األشـاار تشـير إلـى المـؤمنين وان
ثلـثهم يرتـد أمـا العشـب األخضـر فيشـير إلـى المسـيحيين االسـميين
وهم يهلكون

ِ
ِ
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أَ ْخ َ

صفحة  3من 8

مسابقة عيد القيامة 0202م
"أسفار القديس يوحنا الحبيب"
الحلقة السادسة والثالثون

(البوق الثانى " :جبل ملقى فى البحر" )2- 8:8،2
وفيـه ناـد أن جـبالً عظيمـاً متقـداً بالنـار قـد ألقـى إلـى البحـر فصـار ثلـث البحـر دمـاً ..ومـات ثلـث الخالئق التى في البحر
.واهلك ثلث السفن
وهذه كناية عـن قائـد حربـى يثيـر حربـاً فـى "بحـر" هـذا العـالم ذى الميـاه المالحـة فتشـتبك دول كثيـرة )ثلث البحر يصير
دماً( ويموت ثلث الخالئق )اى تكون هناك ضحايا كثيرة فى األرواح( ويهلك ثلث السفن )اى يصعب االتصال بين
البالد وتقل التاارة ويتعب الناس
إن التأمـل فيمـا فعلـه النـازى فـى الحـرب العالميـة ،ومـا حـدث مـن تـداميات وحـروب ودمـار ياعلنـا نحس أن الحرب هى
إنذار مـن االله لكـى نتـوب ،يثيرهـا بشـر أشرار ،لكـن الله يخـرج منهـا بركـة روحيـة ألوالده إذ يتوبون ويستعدون للحياة
األبدية

2
ِ
ِ
ِ
ثُ َّم بَـ َّو َق ال َْمالَ ُك الثَّانِي ،فَ َكأ َّ
ْث الْ َخالَئِ ِق الَّتِي
ات ثـُل ُ
ص َار ثـُل ُ
ْث الْبَ ْح ِر َد ًماَ .وَم َ
يما ُمتَّق ًدا بِالنَّا ِر أُلْق َي إِلَى الْبَ ْح ِر ،فَ َ
َن َجبَالً َعظ ً
ْث الس ُف ِن
ك ثـُل ُ
فِي الْبَ ْح ِر الَّتِي ل ََها َحيَاةٌَ ،وأ ُْهلِ َ
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.

البوق الثالث " :كوكب يسقط فى األنھار
هنا تتغير الصورة ،فالكوكب ساقط من السماء ،وهو ال يسقط على البحر بل على األنهار .الكوكــب الســاقط مــن
الســماء رمــز إلــى ســقوط الهراطقة ،وهــم مــن أكثــر قــادة الكنيســة علم ـاً ولكــن
.الكبرياء أسقطتهم كما أسقطت الشيطان من قبلهم
واألنهـار هـى الكنيسـة ،فمياههـا عذبـة بعكـس ميـاه البحـر المالحـة ،ومـع أن النهـر أصـالً ميـاه بحـر￼ مالحة إال أن
تصاعد بخاره إلى السماء ونزوله فى صورة مطر ،يفقد هـذا ملحوتـه ويصـير عـذباً .حقـاً الكنيسة جزء من العالم ،تسامى
.إلى فوق حيث النعمة اإللهية ،وأصبح شيئاً عذباً فى بحر مالح
واسم الكوكب "األفسنتين" وهو نبات من فصـيلة تسـمى "ارتيسـيا" غايـة فـى المـرارة تضـر وان كانـت ٕال تقتل ،وكان اليهود
ينفرون من المرارة ويشبهون عقاب االله به .وال شك أن هذا الكوكب الساقط سيحدث مرارة فى العـالم وفـى الكنيسـة
وسـياعل الكثيـرين ينحرفـون عـن التعلـيم الصـحيح ،وهكـذا يصـير "اصـل مـرارة" وسـط أوالد االله أن الطائفيـة التـى نعـانى
منهـا اآلن ،والتــى أضــرت بــالكثيرين فحــرمتهم مــن فاعليــة األس ـرار الكنســية ،هــى بالحقيقــة ســبب م ـرارة نرجــو أن يزول

ث ،فَس َق َ ِ
ِ
السم ِاء َكوَكب َع ِظ ِ
اح ،ووقَع َعلَى ثـُل ِ
ْث األَنْـ َها ِر َو َعلَى يَـنَابِيع ال ِْميَاهِ.
َّ
يم ُمتَّق ٌد َك ِم ْ
صبَ ٍ َ َ َ
ط م َن َّ َ ْ ٌ
ٌ
ثم بَـ َّو َق ال َْمالَ ُك الثَّال ُ َ
11
ات َكثِيرو َن ِمن الن ِ ِ ِ ِ
ْث ال ِْمياهِ أَفْ ِ
ب ي ْد َعى «األَفْ ِ
ت ُم َّرةً.
ص َار ْ
َو ْ
َّاس م َن الْميَاه ألَنـَّ َها َ
ين» .فَ َ
اس ُم الْ َك ْوَك ِ ُ
س ْنتينًاَ ،وَم َ ُ َ
س ْنت ُ
ص َار ثـُل ُ َ َ
َ
صفحة  5من 8

مسابقة عيد القيامة 0202م
"أسفار القديس يوحنا الحبيب"
الحلقة السادسة والثالثون

"البوق الرابع " :ضرب ثلث الشمس والقمر والناوم -
إن سـقوط هــذه الكواكـب الســمائية ،أى انحـراف رجــال الــدين فكريـاً أو روحي ـاً ياعـل الظلمــة تســود ،سواء من جهة
الفكر والعقيدة أو السلوك اليومى .لهذا كم ياب ان نـتحفظ فـى سـلوكنا وتعليمنـا كـأوالد للمسيح ،وكأبناء للكنيسة حتى
!ال يخبو النور ونقص النهار ،وتزداد العثرة ويتماحك الخطاة؟
ويختتم هذا البوق مالك يطير فاأة فى وسط السماء بصورة مرعبـة ويصـرخ قـائالً  :ويـل ويـل ويـل للساكنين على األر
من اجل بقية أصوات أبواق الثالثة مالئكة المزمعين أن يبوقوا .وهذا يعنـى أن األبواق الباقية رهيبة ،ياب أن ننتبه إليها
ونعرف مكنوناته

الشمْ ِ
ث َّ
ث الناُ ِوم ،حَتَّى يُظِْلمَ ثـُ ْلثـُهُ َّن ،وَالنـَّهَارُ الَ يُ ِضيءُ ثـُلْثُهُ،
ثُمَّ بـََّو َق الْمَالَ ُك َّ
ث الْ َقمَ ِر وَثـُ ْل ُ
س وَثـُ ْل ُ
ب ثـُلْ ُ
الراِبعُ ،فَضُ ِر َ
الليل َك ِ
َّ
ك
ذل َ
وَ ْ ُ
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السوال االول :
س  .الله فى انذاره يستخدم كل ماأمكن من اللطف والحنو لكن بحزم ألجل خالص االنسان لهذا اليتسرع فى االنذار بل يترك
المالئكة يتهيأون للتبويق معطيا فرصة  .اكتب االية الدالة على ذلك من االصحاح؟.
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السؤال الثاني:

س  .ماذا حدث عندما بوق المالك الرابع؟

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
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