روائع رقم  37و 73في الكتاب
المقدس كلوسي 15 :1
Holy_bible_1

معنى رقم 37
رقم  37من األرقام أيضا المميزة للرب يسوع المسيح ولكن كثيرين ال يالحظوا ذلك
فرقم  37وهو من األرقام التي ال تقبل القسمة وهو  3و 7
ورقم  3هو الثالوث وعمل اهلل وقيامة الكلمة في اليوم الثالث
ورقم  7وهو يعني الكمال وختم اهلل المكمل
والرقمين معا هو كلمة اهلل القائم يختم على الحق
ونجد في كلوسي 15 :1
صورة اهلل وهي 37 *37 = 1369

هذا الرقم لو درسناه في الكتاب سنجد مجموع حروف كل كلمات تكوين  1 :1هو  2701وهو
73 * 37
ونجد في علم األرقام ان  37هو سداسي قلب الشكل النجمة السداسي لداود

أيضا لو اخذنا مجموع الثالث أسماء في تكوين  1 :1بالعبري اهلل السماوات األرض هو يساوي لك
منهم بمجموع األرقام  296+395+ 86يساوي اجمالي  777وهو  7 * 3 * 37او 21 * 37
كلمة القلب وهو هاليف

= 37 = 2+30+5

يوحنا  3 :1كل شيء به كان يساوي  999وهو =  3*9 *37او 27*37
وأيضا تكلمت عن اسم يسوع ايسوس وهو  888وهو أيضا 24 * 37
مع مالحظة ان يسوع هو ابن داود و مجموع حروف اسم داود في العبري هو 24
كلمة المسيح اخرستوس وهي كما عرفنا في موضوعات سابقة  1480وهي تساوي  40 * 37او
 37صورة اهلل *  5النعمة *  8السماويات او الحياة األبدية
ولو وضعت اسمي يسوع المسيح بالطبع هو سيقبل القسمة على  37الن كل منهم يقبل القسمة
على  37ولكن المجموع هو  2368وهو يساوي  64 * 37او  37صورة اهلل *  * 8الحياة
االبدية *  8السماويات
وأيضا لقب ابن االنسان اللقب المميز له وهو  80 * 37 = 2960او  37صورة اهلل * 10
الوصية *  8السماويات

أيضا رقم  73وله عالقة برقم  37كما شرحت ونجد 73
الحكمة وهو اقنوم االبن في العبري كما جاء في أمثال 8

هو = = 8 + 20 + 40 + 5

73
لقب يهوه اني هو وهو القنوم االبن في ظهوره
5+6+1

هو أيضا 73 = 1 + 50 + 10 +

أيضا الحق وهو لقب المسيح اقنوم االبن

أيضا = 73

أيضا الحياة وهو لقب المسيح اقنوم االبن

= 73

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

