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رقم  8أيضا من العجائب في الكتاب المقدس وهو دائما يشير الى بداية جديدة أسبوع جديد لذلك
يشير لألبدية والسماويات والحياة الروحية واالنسان الجديد وليس العتيق ويشير للمسيح ليس في
تجسده ولكن للمسيح السماوي واالبدية
وكما نعرف ان في اللغات القديمة كالعبري واليوناني كل حرف له قيمة عددية
العبري

اليوناني

س ِّم ْن  to make fatإ ًذا هو رقم يشير للوفرة .هو األول
في العبرية  = 8شيمونة وأصل الكلمة ُي َ
في مسلسل جديد ،المسلسل األول هو األسبوع األول .لذلك يعبر عن القيامة التي كانت في اليوم
الثامن منذ دخل أورشليم يوم أحد الشعانين او بداية أسبوع جديد .بعد نهاية هذه المرحلة الزمنية
التي نحياها اآلن في اليوم السابع .والكتاب المقدس ذكر  8معجزات إقامة من الموت ،هؤالء قاموا
وبدأوا حياة جديدة.
السيد المسيح أقام ( 3ابن أرملة نايين -ابنة يايرس -لعازر)
وبطرس أقام (طابيثا) وبولس أقام (أفتيخوس)
والعهد القديم به  3معجزات إقامة (إيليا أقام ابن أرملة صرفة صيدا) واليشع أقام ابن الشونمية.
وعظام إليشع أقامت ميت.
وبداية عهد جديد مع اهلل في العهد القديم كان بالختان في اليوم الثامن.
وبداية العالم الجديد الذي بدأ حياة جديدة بعد الطوفان كان بثمان أنفس.
وقدس أقداس الهيكل=  1000 × 8 =20×20×20فقدس أقداس الهيكل يشير للسماء.
رقم  8نجده بطريقة غريبة موجود في إبراهيم وأيضا يعقوب ويمثل بداية جديدة
ونجد  8افراد نجوا من الطوفان وبدؤا حياة جديدة
أيضا إبراهيم له  8أبناء
االنسان اليهودي يختتن في اليوم الثامن

وأيضا في اليوم الثامن يعطى االبن الذكر للرب
أيضا رقم  8له عالقة بالمسيح فمثال
بعد  8أيام كما يحدد الكتاب ظهر موسى وايليا على جبل التجلي
في اليوم الثامن ظهر المسيح بعد القيامة لتوما ليستعيد ايمانه
وأيضا المسيح ظهر  8مرات بعد القيامة
أيضا المجموع الرقمي السم يسوع ايسوس باليوناني هو 888

وهذا ال يصلح ان يكون فقط صدفة ألنه لو درسنا أسماء المسيح سنجدها كلها لها عالقة برقم 8
فبعد اسم يسوع هو 888
مجموع اسم المسيح كريست وهو اخرستوس هو  1480وهو 8 * 185
والرب كيريوس هو  800وهو 8 * 100
ربنا هو  1768وهو 8 * 221
مخلص سوتير وهو 8 * 176 = 1408
عمانوئيل ايمانيول هو  8 *3200 = 25600وهو  400*8*8او  50*8*8*8او ابدية
ابدية ابدية حرية
مسيا باليوناني هو  656هو 8*82
ابن هو 8 *110 = 880
ابن االنسان هو 8 * 370 = 2960
الحق هو 8*8 = 64
وهذا له معاني مهمة في اليوناني فرقم  8وهو يمثل ال نهاية مرفوع ألعلى أي ال نهاية قائم من
الموت

في المقابل رقم هو رقم مكروه عند كثير من الناس دون أن يعرفوا لذلك سبب إال أننا نكتشف
السبب من الكتاب المقدس .فأول ذكر لرقم ( )13في الكتاب المقدس كان في (تك )4:14فلقد
استعبدوا لكدر لعومر  12سنة ،وفي السنة الثالثة عشر عصوا عليه .فهو رقم عصيان وتمرد.
وفي كل مرة يأتي رقم ( )13أو مضاعفاته يصاحبه تمرد أو إرتداد أو فساد أو عيب أو إنحالل.
مجموعة أسماء عائلة آدم= 396×8
مجموعة أسماء نوح وسام ويافث=  888وبإضافة حام الملعون= 13×9×8
مجموعة أسماء عائلة قايين= 19×9×13
يتكرر رقم  8في عائالت شعب اهلل ،ورقم ( )13في عائالت األشرار فرقم  13يدخل في عائلة
المك من نسل قايين .كلمة لعنة أناثيما =  42×13وتكررت  6مرات.
والكتاب يذكر  13مجاعة .ووادي ابن هنوم (جهنم) يذكر  13مرة.
ونجد أن كل اسم للشيطان باإلضافة الى مجموعه يساوي  666هو له عالقة برقم 13
ففي العبري

فشيطان في العبري هو 13 *28 = 364
بعلزبزب هو 13 *46 = 598
بليعال هو 13 *6 = 78

والحية الثاقبة 13*90= 1170
ولوياثان أيضا

وأيضا في اليوناني

شيطان هو 13 * 169 = 2197
المجرب خو 13 * 81 = 1053
انسان الخطية وهو 13 * 151= 1963
ابن الهالك هو 13 * 139 = 1807
بليعال هو 13 *6 = 78
قتال هو 13 * 140 = 1820
التنين 13 * 75 = 975
والحية هو 13 * 60 = 780

هذا باإلضافة الى انه يكشف اسرار رائعة في الكتاب المقدس أيضا يؤكد وحي ودقة الكتاب
المقدس بلغاته االصلية الن لو كان الكتاب المقدس محرف او مؤلف لما كنا وجدنا هذه الدقة
العددية التي تشهد على وحيه ودقته وعدم تحريفه

والمجد هلل دائما

