هل المسيح رحوم ام غضوب ؟ رؤيا
 66 :6و رؤيا 61 :61
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الشبهة

العهد الجديد يوضح جدا ان المسيح رحيم مثل لوقا  16 :1و  61 : 61و غيره ولكن سفر
الرؤيا يتكلم عن غضب المسيح او غضب الحمل في رؤيا  " 66 :6و هم يقولون للجبال و
الصخور اسقطي علينا و اخفينا عن وجه الجالس على العرش و عن غضب الخروف  61النه قد
ِِ
ف
س ْي ٌ
جاء يوم غضبه العظيم و من يستطيع الوقوف " وايضا رؤيا َ " 61 :61و ِم ْن فَمه َي ْخ ُر ُج َ
اهم ِبع ِ ِ ٍ
ض ِر ِ
م ٍ ِ
س َخ ِط
اض ل َك ْي َي ْ َ
ص َرةَ َخ ْم ِر َ
وس َم ْع َ
صا م ْن َحديدَ ،و ُه َو َي ُد ُ
س َي ْر َع ُ ْ َ ً
ُم َمَ .و ُه َو َ
ب ِبه األ َ
َ
ض ِب ِ
ش ْي ٍء" .
اهلل ا ْلقَ ِاد ِر َعلَى ُك ِّل َ
َو َغ َ

اليس هذا تناقض ؟

الرد

في البداية ارجوا مراجعة ملف هل المسيح اسد ام حمل
وباختصار
اهلل عادل ورحوم جدا فمن عدله ان يعاقب الخطاه وبقوه وبخاصه لو اعتدوا علي ابناؤه ويغضب
منهم وايضا رحوم فيتحنن عن من هو ضعيف ويحتاج مساعده
والعهد القديم وصف اهلل انه حنون جدا علي اوالده وشعبه والضعفاء ولكن ايضا وصفه بانه
يغضب علي الخطية وهو غضب مقدس
سفر الخروج 22 :22
ِ
ص ِ
ِ
ض ِبي وأَقْتُلُ ُكم ِب َّ ِ
امى.
سُ
ير ن َ
فَ َي ْح َمى َغ َ َ
الس ْيف ،فَتَ ُ
ْ
اؤ ُك ْم أ ََرام َلَ ،وأ َْوالَ ُد ُك ْم َيتَ َ

سفر العدد 6 :66
ان َّ
شتَ َعلَ ْت ِفي ِه ْم
الر ُّ
الر ِّ
س ِمعَ َّ
ش ًّار ِفي أُ ُذ َن ِي َّ
ض ُب ُه ،فَا ْ
ب َكأ ََّن ُه ْم َي ْ
ون َ
شتَ ُك َ
َو َك َ
ب فَ َح ِم َي َغ َ
الش ْع ُ
بَ .و َ

طر ِ
ِ
ف ا ْل َم َحلَّ ِة.
الر ِّ
َن ُار َّ
ب َوأ ْ
َح َرقَ ْت في َ َ

سفر العدد 3 :21
ق إِ ِ
ِ
س َرِائي َل.
الر ِّ
ب َّ
ور .فَ َح ِم َي َغ َ
ضُ
ب َعلَى إِ ْ
َوتَ َعلَّ َ ْ
س َرائي ُل ِب َب ْعل فَ ُغ َ

وهو شرح ذلك في
سفر الخروج 32
وف ،ب ِطيء ا ْل َغ َ ِ ِ
ب إِ ٌ ِ
ير ِ
سِ
ان
الر ُّ
الر ُّ
الر ُّ
بَّ « :
ادى َّ
اجتَ َاز َّ
َّام ُهَ ،وَن َ
 6فَ ْ
اإل ْح َ
يم َو َر ُؤ ٌ َ ُ
ضب َو َكث ُ
ب قُد َ
له َرح ٌ
وا ْلوفَ ِ
اء.
َ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
1حِ
افر ِ ِ
سِ ِ
افظُ ِ
اءُ .م ْفتَ ِق ٌد إِثْ َم
َ
اإل ثْم َوا ْل َم ْعص َية َوا ْل َخطيَّةَ .ولكنَّ ُه لَ ْن ُي ْب ِرئَ إِ ْب َر ً
اإل ْح َ
ان إلَى أُلُوفَ .غ ُ
اء األ َْب َن ِ
اء ،وِفي أ َْب َن ِ
ِ
ِ ِ
اءِ ،في ا ْل ِج ِ
ابع».
الر ِ
يل الثَّالِ ِث َو َّ
َ
اآلباء في األ َْب َن َ
فالرب بالفعل رحيم ورؤوف وطويل االناة ولكن لو انسان تمادي في خطيته واستهلك فرصة التوبة
ولم يتب بل اعتدي علي ابناء الرب فيرى غضب اهلل
النقطه االولي وهي ان المسيح الوديع الحنون علي المرضي والمتعبين
ولكنه لم يكن وديعا مع الخطاه الذين اهانوا بيت الرب
انجيل يوحنا 2

ود قَ ِريبا ،فَص ِع َد يسوعُ إِلَى أُور َ ِ
 63و َك َ ِ
يم،
ص ُح ا ْل َي ُه ِ ً
ان ف ْ
َ َُ
َ
ُ
شل َ
الص َي ِ
وسا.
اماَ ،و َّ
ار َ
يع َ
َ 62و َو َج َد ِفي ا ْل َه ْي َك ِل الَِّذ َ
ف ُجلُ ً
ين َكا ُنوا َي ِب ُ
ون َبقًَار َو َغ َن ًما َو َح َم ً
الصي ِ ِ
 61فَص َنع سوطًا ِم ْن ِحبال وطَرَد ا ْلج ِميع ِم َن ا ْله ْي َك ِل ،اَْل َغ َنم وا ْلبقَر ،و َك َّ ِ
ب
ارف َوَقلَّ َ
ب َد َراه َم َّ َ
َ َ َ َ َ
َ َ َْ
َ
َ َ ََ َ
َم َو ِائ َد ُه ْم.
ِِ ِ
ال لِب ِ
ِ
ت ِت َج َارٍة!».
ت أَِبي َب ْي َ
هه َنا! الَ تَ ْج َعلُوا َب ْي َ
َ 66وقَ َ َ َ
اعة ا ْل َح َمامْ « :ارفَ ُعوا هذه م ْن ُ
ِ
وبَ « :غ ْي َرةُ َب ْي ِت َك أَ َكلَتْ ِني».
 61فَتَ َذ َّك َر تَالَمي ُذهُ أَنَّ ُه َم ْكتُ ٌ
فهو رغم انه كان حنون جدا ولكنه وقت عقاب الخطاه كان قوي ولم يستطيعوا ان يقفوا امامه وهو
منعهم ان يعودوا ايضا وكانوا يخافوه
انجيل مرقس 66
 61وجاءوا إِلَى أُور َ ِ
شتَُرو َن ِفي
ون َوَي ْ
يع َ
سوعُ ا ْل َه ْي َك َل ْابتَ َدأَ ُي ْخ ِر ُج الَِّذ َ
ين َكا ُنوا َي ِب ُ
يمَ .ولَ َّما َد َخ َل َي ُ
ََ ُ
ُ
شل َ
ِ
الصي ِ ِ
ِ
اع ِة ا ْل َح َم ِام.
ارفَة َو َك َراس َّي َب َ
ب َم َوائ َد َّ َ
ا ْل َه ْي َك ِلَ ،وَقلَّ َ
اع.
َح ًدا َي ْجتَ ُاز ا ْل َه ْي َك َل ِب َمتَ ٍ
َ 66ولَ ْم َي َد ْ
ع أَ
ِ
صالَ ٍة ُي ْد َعى لِ َج ِم ِ
ُمِم؟ َوأَ ْنتُ ْم َج َع ْلتُ ُموهُ َم َغ َارةَ
وباَ :ب ْي ِتي َب ْي َ
َ 61و َك َ
س َم ْكتُ ً
ت َ
ان ُي َعلِّ ُم قَائالً لَ ُه ْم« :أَلَ ْي َ
يع األ َ
ص ٍ
وص».
لُ ُ
 61و ِ
ت ا ْل َج ْمعُ ُكلُّ ُه ِم ْن
اء ا ْل َك َه َن ِة فَ َ
طلَ ُبوا َك ْي َ
ف ُي ْهلِ ُكوَن ُه ،أل ََّن ُه ْم َخافُوهُ ،إِ ْذ ُب ِه َ
س ُ
سم َع ا ْل َكتََب ُة َوُر َؤ َ
َ َ
تَعلِ ِ
يم ِه.
ْ
ورغم هذه القوه في هذا الموقف ايضا في هذا الموقف نفسه كان حنون جدا علي المرضي

انجيل متي 26
شتَر َ ِ
ِ
 62وَد َخ َل يسوعُ إِلَى َه ْي َك ِل ِ
ب َم َو ِائ َد
اهلل َوأ ْ
يع َ
يع الَِّذ َ
ون في ا ْل َه ْي َك ِلَ ،وَقلَ َ
َخ َر َج َجم َ
ين َكا ُنوا َي ِب ُ
َُ
َ
ون َوَي ْ ُ
ِ
الصي ِ ِ
اع ِة ا ْل َح َم ِام
ارفَة َو َك َراس َّي َب َ
َّ َ
ت َّ ِ
ص ٍ
وص!»
َ 63وقَ َ
وبَ :ب ْي ِتي َب ْي َ
ال لَ ُه ْمَ « :م ْكتُ ٌ
الصالَة ُي ْد َعىَ .وأَ ْنتُ ْم َج َع ْلتُ ُموهُ َم َغ َارةَ لُ ُ
اه ْم.
َّم إِلَ ْي ِه ُع ْم ٌي َو ُع ْر ٌج ِفي ا ْل َه ْي َك ِل فَ َ
شفَ ُ
َ 62وتَقَد َ
فهو كان حنون علي من يستحق الحنان وقوي يعاقب من يستحق العقاب

ثانيا هذا العدد ايضا في سفر الرؤيا يتكلم عن زمن مختلف تماما وهو زمن المجيئ الثاني
فالمجيئ االول هو مجيئ رحمه وخالص والمجيئ الثاني مجيئ دينونه وعقاب وغضب ضد الخطاة
الذين رفضوه
سفر إشعياء 2 :16
ِ
ِ ٍ
ي ُك َّل َّ
ين.
س َن ٍة َم ْق ُبولَ ٍة لِ َّلر ِّ
الن ِائ ِح َ
بَ ،وِب َي ْوِم ا ْنتقَام ِإل لَ ِه َنا .أل َ
ُعِّز َ
ي ِب َ
ألُ َناد َ

انجيل متي 21
ِ ٍِ ِ
ان ِفي م ْج ِد ِه وج ِميع ا ْلمالَ ِئ َك ِة ا ْل ِقد ِ
اء ْاب ُن ِ
سِ
س َعلَى ُك ْر ِس ِّي
ِّيس َ
ين َم َع ُه ،فَحي َنئذ َي ْجل ُ
اإل ْن َ
َ « 36و َمتَى َج َ
ََ ُ َ
َ
َم ْج ِد ِه.

اف ِم َن ا ْل ِج َد ِ
الر ِ
ِ
الش ُع ِ
ض ُه ْم ِم ْن َب ْع ٍ
ام ُه َج ِميعُ ُّ
اء،
ض َك َما ُي َم ِّي ُز َّ
اعي ا ْل ِخ َر َ
وب ،فَ ُي َم ِّي ُز َب ْع َ
َم َ
َ 32وَي ْجتَمعُ أ َ
ِ ِِ
ِ
سِ
ار.
يم ا ْل ِخ َر َ
اء َع ِن ا ْل َي َ
اف َع ْن َيمينه َوا ْل ِج َد َ
 33فَ ُيق ُ
وت ا ْلمع َّد لَ ُكم م ْن ُذ تَأ ِ
ِ
ِ ِِ
ْس ِ
يس
 32ثُ َّم َيقُو ُل ا ْل َملِ ُك لِلَِّذ َ
ين َع ْن َيمينه :تَ َعالَ ْوا َيا ُم َب َاركي أَِبيِ ،رثُوا ا ْل َملَ ُك َ ُ َ ْ ُ
ا ْل َعالَِم.
فهو يتكلم مع من طاعوه بحنان ومحبة
ِ ِ
الن ِ ِ ِ
ين إِلَى َّ
سِ
يس
ار :اذ َ
ْه ُبوا َع ِّني َيا َمالَ ِع ُ
ضا لِلَِّذ َ
« 26ثُ َّم َيقُو ُل أ َْي ً
ار األ ََبديَّة ا ْل ُم َعدَّة ِإل ْبل َ
ين َع ِن ا ْل َي َ
َو َمالَ ِئ َك ِت ِه،
ويتكلم مع من خالفوه بقوة وحزم فيه نبرة غضب .اذا المشكك اخطأ في امرين اوال في انه تخيل
ان المسيح ال يعاقب وثانيا في فهم زمن النبوة
واعداد كثيره جميله تؤكد ان المسيح بالفعل كان حنون جدا علي الضعفاء
إنجيل متى 61 :9
ين َك َغ َنٍم الَ ر ِ
اع َي لَ َها.
َولَ َّما َأرَى ا ْل ُج ُمو َ
ين َو ُم ْنطَ ِر ِح َ
ع تَ َح َّن َن َعلَ ْي ِه ْم ،إِ ْذ َكا ُنوا ُم ْن َزِع ِج َ
َ

إنجيل متى 61 :61
اه ْم.
ص َر َج ْم ًعا َك ِث ًا
ير فَتَ َح َّن َن َعلَ ْي ِه ْم َو َ
ض ُ
شفَى َم ْر َ
سوعُ أ َْب َ
َفلَ َّما َخ َر َج َي ُ

إنجيل متى 61 :22
ِ ِ
َع ُي ُن ُه َما فَتَِب َعاهُ.
ص َر ْت أ ْ
سأْ
َع ُي َن ُه َماَ ،فل ْل َوقْت أ َْب َ
سوعُ َولَ َم َ
فَتَ َح َّن َن َي ُ

إنجيل مرقس 16 :6
يد ،فَا ْط ُه ْر!».
س ُه َوقَ َ
ال لَ ُه« :أ ُِر ُ
سوعُ َو َم َّد َي َدهُ َولَ َم َ
فَتَ َح َّن َن َي ُ

إنجيل لوقا 66 :7
ال لَ َها« :الَ تَْب ِكي».
الر ُّ
آها َّ
ب تَ َح َّن َن َعلَ ْي َهاَ ،وقَ َ
َفلَ َّما َر َ

إنجيل متى 22 :66
تَعالَوا إِلَ َّي يا ج ِميع ا ْلمتْع ِب َ َّ ِ ِ
َحم ِ
يح ُك ْم.
الَ ،وأََنا أ ُِر ُ
َ ْ
َ َ َ ُ َ
ين َوالثقيلي األ ْ َ

إنجيل متى 61 :62
ات أ ْ ِ
السماو ِ
ِ ِ
الص َغ ِ
ار.
هؤالَ ِء ِّ
َح ُد ُ
س ْت َم ِش َ
َن َي ْهل َك أ َ
ام أَِبي ُك ُم الَّذي في َّ َ َ
ه َك َذا لَ ْي َ
يئ ًة أ َ
َم َ

إنجيل لوقا 62 :22

ت ِم ْن أ ْ ِ ِ
وِ
ِ
ت ثَِّب ْت إِ ْخ َوتَ َك».
لك ِّني َ
ت َمتَى َر َج ْع َ
يما ُن َك َ .وأَ ْن َ
طلَ ْب ُ
َ
َجل َك ل َك ْي الَ َي ْف َنى إ َ

فالبفعل المسيح كان حنون جدا قصبه مرضوضه ال يقصف وفتيله مدخنه ال يطفئ
وهذا في مجيؤه االول ولكن في المجيئ الثاني فهو عادل وقوي
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 66 :69
ِ
ِ
ِ
ص ِادقًاَ ،وِبا ْل َع ْد ِل َي ْح ُك ُم
ت َّ
س أ َْب َي ُ
ثُ َّم َأر َْي ُ
اء َم ْفتُ َ
س َعلَ ْيه ُي ْد َعى أَمي ًنا َو َ
ض َوا ْل َجال ُ
وح ًةَ ،واِ َذا فَ َر ٌ
الس َم َ
َوُي َح ِ
ب.
ار ُ

فوضحت انه ال تناقض فمع الضعفاء هو كان حنون ومع المتكبرين كان قوي ويعاقب بشده
ومجيؤه االول كان قصبه مرضوضه ال يقصف ومجيؤه الثاني سيحطم كل الخطاه

امر اخر مهم كيف المسيح الحنون يوصف بان يوم غضبه عظيم ؟
اوال قائل هذه العباره هم الذين رفضوا المسيح واعتقدوا خطأ ان يوم الغضب بدا ولكن هذا اليوم
بالفعل سيكون يوم غضب الن
السيد المسيح يصبر علي التينه

:إنجيل لوقا 63
آتي أَ ْطلُب ثَم ار ِفي ِ
ين ِ
هذ ِه التِّي َن ِة َولَم أ ِ
َج ْدِ .ا ْقطَ ْع َها! لِ َما َذا تَُبطِّ ُل
ال لِ ْل َك َّرِامُ :ه َوَذا ثَالَ ُ
 1فَقَ َ
ث ِس ِن َ
ْ
ُ ًَ
ضا؟
األ َْر َ
ض أ َْي ً
ال لَ ُه :يا س ِّي ُد ،اتْرْكها ِ
َض َع ِزْبالً.
هذ ِه َّ
اب َوقَ َ
ب َح ْولَ َها َوأ َ
الس َن َة أ َْي ً
ضاَ ،حتَّى أَ ْنقُ َ
َج َ
 1فَأ َ
ُ َ
َ َ
َّ ِ
يما َب ْع ُد تَ ْقطَ ُع َها».
 1فَِإ ْن َ
ص َن َع ْت ثَ َم ًراَ ،وِاال فَف َ
التي ال تعطي ثمر وينقب حولها وان استمرت في عدم صنع ثمر تقطع وبالطبع تلقي في النار
وهذا غضب عظيم علي التينه النه مكتوب
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 2 :2
ف ِ
اد َك إِ َلى التَّْوَب ِة؟
ين ِب ِغ َنى لُ ْط ِف ِه َوِا ْم َهالِ ِه َوطُو ِل أََن ِات ِهَ ،غ ْي َر َعالٍِم أ َّ
َن لُ ْط َ
اهلل إِ َّن َما َي ْقتَ ُ
ستَ ِه ُ
أ َْم تَ ْ
ففي هذا الزمان عمل المسيح كمخلص قارب علي االنتهاء وقارب بداية عمل الدينونه لالشرار
الذين يستحقوا حريق النار النهم اهملوا خالص هذا مقداره
وهذا ما قاله اشعياء النبي
سفر إشعياء 2 :66
ِ
ِ ٍ
ي ُك َّل َّ
ين.
س َن ٍة َم ْق ُبولَ ٍة لِ َّلر ِّ
الن ِائ ِح َ
بَ ،وِب َي ْوِم ا ْنتقَام ِإل لَ ِه َنا .أل َ
ُعِّز َ
ي ِب َ
ألُ َناد َ

فمن قبله كخروف قائم كانه مذبوح نال خالصه ومن رفضه وسخر من انجليه ومن فداؤه ياتي اليه
في يوم االنتقام بالغضب فالمسيح يحب الخاطئ لكنه يكره الخطيه ولكن لو استهان الخاطئ
بالمسيح الذي هو قدس االقداس فسيفعل به ما فعله مع باعة الحمام والصيارفة
إنجيل يوحنا 61 :2
الصي ِ ِ
فَص َنع سوطًا ِم ْن ِحبال وطَرَد ا ْلج ِميع ِم َن ا ْله ْي َك ِل ،اَْل َغ َنم وا ْلبقَر ،و َك َّ ِ
ب
ارف َوَقلَّ َ
ب َد َراه َم َّ َ
َ َ َ َ َ
َ َ َْ
َ
َ َ ََ َ
َم َو ِائ َد ُه ْم.
وهذا تحزير لمن يستهين بيسوع المسيح بقول انه عبد من عباد اهلل وال يعترف بانه هو العجيب
المشير االله القدير
وتفسير العدد
 66 :6و هم يقولون للجبال و الصخور اسقطي علينا و اخفينا عن وجه الجالس على العرش و
عن غضب الخروف
وهم يقولون = يغلقوا عيونهم واذانهم ويكررون كالم فقط دالله علي رفض ان يسمعوا صوت اهلل
الواضح والمعلن لهم وكلمة يقولون توضح انهم اقنعوا انفسهم بشئ من كثرة تكراره
للجبال والصخور = كما اشرت سابقا ممالك او قوي عسكريه
اسقطي علينا = هو لفظيا تعني انهم يتمنوا الموت ولكن رمزيا تعني بانهم يتمنوا لو ان هذه
القوي تمنع عنهم اي حد يبكت ضميرهم الميت لكي ال يسمعوا عن الرب مره اخري وقد نكون بدانا

نري مقدمات مثل بعض الدول التي هي غالبيتها مسيحيه التي تمنع ليس فقط تعليم المسيحيه
في المدارس ولكن االحتفال باالعياد المسيحيه وتحولها الي مناسبات قوميه ليست مسيحيه
بادعاء انها حريه لمن هم ليسوا مسيحيين وفي نفس الوقت نجدهم بدؤا يذكرون اسماء
المناسبات الدينيه لبعض الديانات االخري ايضا تحت شعار المساواه
واخفينا = وليست اقتلينا فهو لفظيا يعني يتمنوا االختفاء حتي ولو قادهم للموت ولكنهم ال يجدون
الموت
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 6 :1
ِ
ِ
ب َّ
ت ِم ْن ُه ْم.
ون أ ْ
ب ا ْل َم ْو ُ
اس ا ْل َم ْو َ
ت َوالَ َي ِج ُدوَن ُهَ ،وَي ْر َغ ُب َ
َن َي ُموتُوا فَ َي ْه ُر ُ
س َي ْطلُ ُ
الن ُ
َوِفي ت ْل َك األَيَّام َ
ولكن رمزيا االسميين هم سيطالبون بمنع كلمة ربنا وهو طلب للموت الروحي بمنع كلمة ربنا
المحييه
عن وجه الجالس علي العرش = وتكلمنا علي معني الجالس علي العرش الذي هو فوق الوصف
رغم انهم ال يرونه ولكنهم اليريدون اي شئ يذكرهم به وهنا يمثل العداله االلهية
وعن غضب = اعتبروا الهزات االرضيه هي اهتزاز بسبب غضب اهلل
الخروف = الذي يمثل الرحمه فحتي رحمة اهلل يرفضونها ويصوروها بصوره اخري
يعلمونه جيدا وينكرون فداؤه وقرب زمان الدينونه كما قال في

إنجيل يوحنا 36 :3
ب
االب ِن لَ ْن َي َرى َح َياةً َب ْل َي ْم ُك ُ
ث َعلَ ْي ِه َغ َ
االب ِن لَ ُه َح َياةٌ أ ََب ِد َّي ٌةَ ،والَِّذي الَ ُي ْؤ ِم ُن ِب ْ
الَِّذي ُي ْؤ ِم ُن ِب ْ
ضُ
ِ
اهلل».

وهذا الغضب النهم يحجزون كلمة اهلل وينشرون الخطيه
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 61 :6
السم ِ
ِ
ِ
ور َّ
الن ِ
يع فُ ُج ِ
ون ا ْل َح َّ
ق
أل َّ
اء َعلَى َج ِم ِ
ين َي ْح ِج ُز َ
اس َوِاثْ ِم ِهِم ،الَِّذ َ
َن َغ َ
ضَ
ب اهلل ُم ْعلَ ٌن م َن َّ َ
ِب ِ
اإل ثِْم.

ويقولون
 61 :6النه قد جاء يوم غضبه العظيم و من يستطيع الوقوف
قد جاء يوم غضبه = هم يعتقدوا ان يوم الدينونه حضر بسبب ما يرونه من احداث كونيه ولكن
رغم هذا يرفضوا التوبه اما ما يقولونه فهو غير صحيح فيم الدينونه لم يحضر بعد
ويسالون سؤال من يستطيع الوقوف ؟ واجابة هذا السؤال ستكون في االصحاح السابع ولكن
مقدمه لالجابه
سفر المزامير 62 :2

يدوا ِم َن الطَّ ِري ِ
يع
وبى لِ َج ِم ِ
ب فَتَِب ُ
ق .أل ََّن ُه َع ْن َقلِيل َيتَّ ِق ُد َغ َ
االب َن لِ َئالَّ َي ْغ َ
قَِّبلُوا ْ
ض ُب ُه .طُ َ
ضَ
ين َعلَ ْي ِه.
ا ْل ُمتَّ ِكلِ َ

سفر الرؤيا 61
 61 :61و من فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به االمم و هو سيرعاهم بعصا من حديد و
هو يدوس معصرة خمر سخط و غضب اهلل القادر على كل شيء
هنا يتكلم عن المسيح في بمعني مجازي في محاربة االشرار بسيف الكلمة قبل ان ياتي وقت
الدينونة من فمه يخرج سيف ماض = هو سيف كلمة اهلل وهو سيف ذو حدين (عب .)62:2الحد
األول للتنقية والتطهير ،والوالدة الثانية (يو6( + )3:61بط )23:6فالكلمة هي كلمة محيية وحين
تنقى وتحيى فكأننا ولدنا من جديد ولكن إن لم يستجب اإلنسان لعمل كلمة اهلل فالحد الثاني يدينه
فهو حد الدينونة (يو( + )21:62رؤ.)66:2
يضرب به األمم = كانت كلمة أمم تشير للوثنيين في مقابل شعب اهلل اليهود.
واألمم هنا هم األشرار الذين لم يستفيدوا من كلمة اهلل.
سيرعاهم بعصا من حديد = هذا تحقيق لنبوة داود(مز )1:2وفي هذا إشارة لسلطان المسيح الديان
على األشرار.

يدوس معصرة خمر سخط غضب اهلل = الخمر ينتج بعد تخزينه فترات طويلة ومن يشربه يترنح.
وغضب اهلل ،إختزنه اهلل فترات طويلة بطول أناة عجيبة وسيشربه األشرار ويترنحوا ،فهو سيطأ
األشرار بصرامة وشدة.
ونالحظ ان االعداد تشهد عن الهوت المسيح بقوة وانه هو اهلل الديان

والمجد هلل دائما

