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رقم 153
في انجيل يوحنا  21قصة صيد السمك ورقم السمك 153
القديس اغسطينوس يمثل المسيحية والكنيسة وأيضا لو وضعت اول حرف من خمس كلمات وهم
يسوع المسيح ابن اهلل مخلصنا

بجوار بعضهم سيكونون كلمة سمكة رمز المسيحية األولى

فبالفعل  153يمثلون المسيحية

ووجد ان مجموع حروف كلمة اسماك

مجموعهم  1224بتقسيمهم على  8رقم المسيح هو =  153وهذا صعب ان يكون بالصدفة
أيضا عدد األشخاص في األربع اناجيل الذين اخذوا بركة مباشرة من الرب عددهم  153في 48
مناسبة
وهذا له معاني كثيرة ولكنه رقميا صعب ان يكون بالصدفة
153سمكة = هو رقم رمزي يشير للكنيسة ،أبناء اهلل المؤمنين
100 + 50 + 3 = 153
رقم  = 3يشير يشير هلل مثلث األقانيم ولمن آمن باهلل (الثالوث) وقام مع المسيح (3رقم القيامة).
القيامة من موت الخطية هنا .ويشير للروح القدس األقنوم الثالث

رقم = 50يشير ألن من قام مع المسيح يعطيه اهلل أن يتحرر ويحل عليه الروح القدس و 50في
العهد القديم هي سنة اليوبيل أي الحرية ويوم الخمسين في العهد الجديد هو يوم حلول الروح
القدس.
رقم =100هم قطيع المسيح الذي ال يهلك منه أحد (100خروف100،درهم) فالمسيح يبحث حتى
عن الخروف الضال لكي يرده فال يهلك.
 =3هو مؤمنين باهلل مثلث األقانيم ،وقاموا من األموات باإليمان والتوبة.
 =50هم معمدين َّ
حل عليهم الروح القدس وحصلوا على العتق من إبليس.
 =100هم قطيع اهلل الذي لن يهلك منه أحد ،لكن عليه أن يترك محبة العالم.
فشعب المسيح الذي نال الحرية ويؤمن بالثالوث
وهو أيضا مضاعفات  1و  3و 5
1 x 1 x 1 =1
5 x 5 x 5 =125
3 x 3 x 3 =27
= 153

أيضا رقم  153وهو المثلث  17في علم األرقام

ومجموع األرقام من  17-1هو 153
ورقم  17هو يعني الغلبة على العدو فالطوفان بدا في يوم  17من الشهر والفلك رسى يوم 17
في الشهر والكفارة يوم الشهر السابع اليوم العاشر والوحش الذي يهزم هو سبع رؤوس وعشر
قرون أي  17وهو سبعة يمثل الكمال و 10الوصايا وهو 17

وبحساب أرقام الحروف

أيضا التسع حروف العبري التي تمثل كلمة ابناء اهلل بني ها ايلوهيم

هو أيضا 153
استخدم اسم يهوه في سفر التكوين  153مرة
أبناء اهلل باليونانية رقمها 3×7×153=3213
كلمة خليقة اهلل باليونانية 153×8 =1224
كلمة سمك  ιχθυεςباليونانية رقمها 8×153=1224
كلمة شبكة باليونانية  Το Δικτυονرقمها 8×153=1224

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

