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   تاسعالاالصحاص – سفر الرؤيا    
 البوق الخامس والسادس

 : يقول نيافة االنبا موسي في تفسيره عن هذا اإلصحاح

والجراد اويةھالبوق الخامس : "الكوكب النازل وال  " ￼￼ 

وفيه نرى مالكاً ساقطاً اى نازالً من السماء ومعـه مفتـاح بئـر الهاويـة هـو إذن مـالك ال شـيطان، فهذا محبوس فى الهاوية، 
وذاك قـادم مـن السـماء ومعـه المفتـاح والهاويـة مفتاحهـا فـى يـد المسـيح "لـى مفـاتيح الهاويــة والمــوت" وفتح المالك "بئـر 

رة إلـى فـك الشـيطان مـن سـجنه بسـماح مـن االله فـى األيـام األخيـرة،فصعد "دخان كثير" حتى أن الشمس الهاويـة" إشـا
أظلمت إذ حجب نورهـا وهـذه إشـارة إلـى البـدع والضـالالت التـى سيطلقها الشيطان فى األيام األخيرة حتى أن نور 

 .الكلمة يحجب عن كثيرين

فى جيوش زاحفة، رمـز لـألرواح النجسـة واألفكـار والمبـادئ المضـلةً  التـى ســتمأل األرض ومن الدخان خرج "جراد كثير" 
فـى تلــك األيـام. ولــذلك فهـذا الجــراد لـن يضــر المختـومين علــى جبـاههم العامــل فــيهم خــتم الميــرون وقــوة الــروح 

ض) أو متوســطين (نبـــات أخضر) أو متقدمين (أشجار) .. الضرر سيكون القــدس) ســواء كــانوا مبتــدئين (عشــب األر 
 بالناس األشرار البعيدين عن الله

ـــل لكــن شــكرا الله الــذى يجعــل أوالده المختـــومين بمعــزل عــن هــذه التيارات البائســة اليائســة، بــل انـــه يجعلهـــم رس
فـــى هـــذا العـــالم المضـــطربســـالم وتعزيـــة واكتفـــاء  . 

ويشكل الجراد شبة خيـل مهيـأة للحـرب إشـارة إلـى الحـروب التـى سيشـنها عـدو الخيـر علـى البشـر سواء حسية أو فكرية 
 .أو اقتصادية..إنها الخيل المتوثب القوى الذى يفتك بكل ما يقع تحت رجليه
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" ـــذهب" ..أى أنهـــا تخـــدع النـــاس بإغرائتها  وتـــوهمهم بالنصـــرةوعلـــى رؤوســـها أكاليـــل شـــبه ال   

ووجوهها كوجوه الناس" أى أن الشيطان يستخدم اإلنسان فى إيذاء أخيه فى البشرية. "لها شعر كالنساء وأسـنانها  "
 كاألسـود" .. أى أن هـذه الحـروب

لــى اإلنســان بينمــا هــى فــى الواقــع مفترســة كاألســد "لهــا دروع مــن حديــد، الشــيطانية ســتعطى انطبــاع الحنــان والعطــف ع
وصــوت أجنحتهــا كصــوت مركبــات خيــل كثيــرة تجــرى إلــى قتــال" الحديــد رمز الصالبة، ألن الشيطان صلب المراس فى 

اب شبه العقارب" أى تسكب األلم وسموم الموت فى قتاله، وصوت األجنحة المرعب رمز الساعة والرهبة. "لها أذن
يومـاً التـى كانـت للطوفـان. إنهـا عقـاب مؤقـت يعقبـه حنـان إلهى 051اإلنسان. "وسلطانها خمسة أشهر" رمز الــ  ! . 

 

7َوَشْكُل اْلَجَراِد ِشْبُه َخْيل ُمَهيََّأٍة لِْلَحْرِب، َوَعَلى ُرُؤوِسَها َكَأَكالِيَل ِشْبِه الذََّهِب، َوُوُجوُهَها َكُوجُ وِه النَّاِس. 8وََكاَن َلَها َشْعٌر  

َكَشْعِر النِ َساِء، وََكاَنْت َأْسَنانـَُها َكَأْسَناِن اأُلُسوِد، 9وََكاَن َلَها ُدُروٌع َكُدُروٍع ِمْن َحِديٍد، َوَصْوُت َأْجِنَحِتَها َكَصْوِت َمرَْكَباِت َخْيل  
 َكِثيَرٍة َتْجِري ِإَلى ِقَتال. 01َوَلَها َأْذنَاٌب ِشْبُه اْلَعَقاِرِب، وََكاَنْت ِفي َأْذنَاِبَها ُحَماٌت، َوُسْلطَانـَُها َأْن تـُْؤِذَي النَّاسَ  َخْمَسَة َأْشُهٍر. 
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يبةھالبوق السادس : "مالئكة الفرات والحرب الر "  

ذبح الـذهب الـذى أمـام االله" وهـو مـذبح البخـور الـذى ذكرنـاه فـى ثم جاء البوق السادس، والويل الثانى، وفيه نـرى "مـ
اإلصـحاح السـابق، وقـرون المـذبح عالمـة القـوة حتـى أن النـاس كـانوا يتمسـكون بهـا لجوءاً إليها من الخطر المحدق، 

 .وهى أربعة قرون رمز هيمنة االله على أربعة إنحاء المسكونة

ربعـة قــرون المــذبح، اى من الله كلــى القــدرة، أن يفـك المــالك الســادس األربعــة مالئكة المقيدين عند جـاء الصــوت مــن أ
 ￼الفرات..وذلك ألنهم كانوا فى هذا الوضع إلى وقت محدد من الله يهلك فيـه ثلـث

... وعار ذل ￼بنى إسرائيل إليها فـىالناس لعل الباقى يتوب، ولكن لماذا الفرات؟ إنه تذكار لبابل المهلكة التى سبت 
 لتحريـــك االله مـــن محـاوالت إنهـا. الماضـية الخمسـة األبـواق إنـذارات رغـم التوبـة يرفضـون ألنهـم الثلـث؟ يهلـك ولمـاذا

كـــره المنحرف ويرفض يوم خالصه!! بف يتمســـك مـــا كثيـــرا اإلنســـان.. ولكـــن لهـــم، افضـــل وهـــذا للتوبـــة البشـــر ضـــمائر
مليون" وهـو رقـم ضـخم إمـا ألنـه يشـير إلـى حـرب روحيـة، وأجنـاد شـيطانية،أو انه يشير إلى حرب  011"وعدد الجيوش 

لمــادى والمعنــوى القتــل ا 00عالمية تضم دوالً كثيرة. لقــد انخــرط النــاس فــى خطايــا خطيــرة عبــر عنهــا الرائي فــى اآليــة 
والسـحر (الـذى يلجـأ للشـيطان دون الله ) والزنـا (بكـل أنواعـه الماديـة والفكريـة) والسـرقة (التـى يتصـور فيهـااإلنسـان أن 

الله ال يراه )..لهـذا كثرت الحروب وزادت روح العداوة وانهمك الكل في حروب دمويـة وغيـر دمويـة بسـماح مـن الله، 
البشـرية تفيـق مـن غفلتهـا وتتعـرف علـى احتياجاتهـا العميقـة فتتوب، ولكن الفرصة قد فاتتهم.. وها هم يرفضون لعـل 

التوبة. "والفرسان دروعهم نارية وأسمانجونية وكبريتية" وكلها تعطى إيحاء بالعنف والقسوة والدموية. "ورؤوس الخيـل  
اههـا يخـرج نـار ودخـان وكبريـت" نفـسكاألسـود" فـى شراستها وافتراسها، ومـن أفو   

اإلحساس بالعنف والهالك المحرق. "أذنابهــا شــبه الحيــات" أى تســتخدم أســاليب ملتويــة فتــدعى العلــم والثقافــة 
 وا.." انـهوالفلســفة بينمــا هــى ضالالت وجهاالت مهلكة. "وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات ..فلم يتوبـ

. البـــوق العنـاد اإلنسـانى حـين يـرفض صـــوت الـــروح القـــدس واإلنـــذارات  اإللهيـــة التـــى تكـــررت فـــى األبـــواق المختلفـــة
لشـيطانية، األول : إنـــذار بالجوع، والثـانى : بـالموت، والثالـث : بالضـالل، والرابع: باالرتـداد، والخـامس : بالغوايـة ا
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والسادس : بالحروب المادية والمعنوية المدمرة.. لكن البقية ال تتوب. فهى ال تعبد االله بـل الشـيطان، وهى تسجد 
 ألصـنام مـن ذهـب وفضـة ونحـاس وحجـر وخشـب.. اى تتعبـد للمـادة كالشـيوعية أو للـذات

 اإلنسانية كالوجودية ..إنه اإللحاد المعاصر

 

 05فَانـَْفكَّ اأَلْربـََعُة اْلَمالَِئَكُة اْلُمَعدُّوَن ِللسَّاَعِة َواْليَـْوِم َوالشَّْهرِ  َوالسََّنِة، ِلَكْي يـَْقتُـُلوا ثـُْلثَ  النَّاسِ 

 

إلصــحاح تتوقــف األحــداث عنــد البــوق الســادسفــى هــذا ا . 
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 السوال االول :

(  "تقول ويل ويل ويل للساكنيين على االرض من اجل بقية اصوات ابواق الثالثة المالئكة  ٨اخر  آية فى االصحاح السابق) 
 "المزمعين ان يبوقوا

  فى هذه اآلية طمأنينة الوالد ربنا الن الويل للساكنين على االرض ولكن اوالد ربنا مش ارضيين لكنهم المفروض يكونوا سمائيين

( يؤكد ان الذى ُيضر  هم الذين ليس لهم ختم الله على جباههم٩وفى هذا االصحاح ) . 

اكتب اآلية الداله على ذلك. ؟ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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 :السؤال الثاني
  س . اكتب اآليات التى تدل على:

 ندما فتح بئر الهاوية اظلمت الشمسع
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
. 
 عدد جيش الفرسان عدد هائل 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
. 
 الغرض من هذه االبواق ان الناس االشرار يكفوا عن شرهم ويتوبوا. 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
 


