
          عطى الملك نبوخذ نصر اإلشارة ، وكما كانت 
الموسيقى الصادرة من الصكوك ألف بدأت تتضخم ، وسقط 

الستار ، تعريض المبهر ، 90 قدم صورة بريق الذهب في ضوء 
الشمس. ثم ، وفقا ألمر الملك ، سقطت جميع المسؤولين 

الذين تجمعوا في سهل دورا وسجودوا على األرض في العبادة 
متدين. انحنى الكل ذلك ما عدا الشباب الثالثة العبرانيين ، 

الذين كانوا عبيدا لملك أكبر.

 نبوخذ نصر كان مبتهجا بكل فخر واالرتياح ، وحتى. أفيد 
له أن شدرخ وميشخ وعبدنغو رفضوا الرضوخ والعبادة 

صورته تولى نبوخذ نصر استغرب أن أحدا 
لن يجرؤ على عصيان ، هؤالء المستشارين 

الشباب يجب أن يكون أسيء فهمها 
المرسوم له. عرضت حتى انه واحد منهم 
اكثر من فرصة لتنحني ، لكنهم رفضوا! 
تحولت اآلن التعبير الملك اللغضب. أمر 

جنوده لتسخين الفرن قريب سبع مرات 
أكثر سخونة من المعتاد. كما كثفت 

الوقود على النار ، وكانت مرتبطة بقوة 
مع الرجال الثالثة الحبال. كانت الحرارة 

الناتجة مكثفة بحيث انها قتلت الجنود 
الذين ألقوا بهم في الجحيم المحترقة. 

كمل كان يحدق في أتون طافوا ، فمه 
سقطت فجأة فتح. بصوت يرتجف سأل : 

"هل نحن لم نلق ثالثة رجال موثقين في 
وسط النار؟" وافق صاحب المستشارين 
التي لديهم. ثم قال الملك : "ِإنِّي َأَرى 

ْوَن ِفي َوَسِط  َأْرَبَعَة ِرَجاٍل َطِليِقيَن َيَتَمشَّ
اِبِع َشِبيٌه  اِر، َلْم َيَنْلُهْم َأًذى، َوَمْنَظُر الرَّ النَّ

ِباْبِن اآلِلَهِة.". دانيال 25:3. 

تسليم هؤالء الرجال الشجعان إله الشباب في أتون النار ألنهم 
وقفوا على حقيقته. في األيام األخيرة ، والناس سوف اهلل أن 

نواجه اختبارا مماثال.

دانيال 1:3-30القصة . . .

الدرس
امأل الفراغات بعد قراءة كل نص من الكتاب المقدس.

 ١.  كيف قصتنا في دانيال ٣ تتصل بكتاب الرؤيا؟
وَح فِي التِّْمثَاِل لَِيْنِطَق، َوأَْن َيُمدَّ َيَدُه  �رؤيا 15:13 َوأُْعِطَي ُسلْطًَة َعلَى أَْن َيْبَعَث الرُّ �

فََيْقُتُل كُلَّ َمْن َيْرفُُض _______________ لِتِْمثَاِل الَْوْحِش.

 مالحظة : في األيام األخيرة ، وسيضطر شعب اهلل مرة أخرى لعبادة مخالفة 
للضمير أو يكون القتيل. فانهم سيضطرون الى االختيار بين طاعة اهلل أو قانون 

من قوانين الرجل.

 ٢.  ما هي رسائل المالئكة الثالثة من وحي4١؟
ُدوُه، فََقْد _______________ َساَعُة  �رؤيا 7:14 َوُهَو ُيَناِدي َعالِياً: »اتَُّقوا اللَه َوَمجِّ �

َماَء َواألَْرَض َوالَْبْحَر َوالَْيَناِبيَع«. _______________. اْسُجُدوا لَِمْن َخلََق السَّ
�رؤيا 8:14 َوتَِبَعُه َمالٌَك ثَاٍن َيُقوُل: »_______________، َسَقطَْت  �

_______________ الُْعظَْمى الَّتِي َسَقْت أَُمَم الَْعالَِم ِمْن َخْمِر زِنَاَها الَْجالَِبِة 
لِلَْغَضِب!«

�رؤيا 9:14، 10 ثُمَّ تَِبَعُهَما َمالٌَك ثَالٌِث ُيَناِدي ِبَصْوٍت َعاٍل: »َجِميُع الَِّذيَن  �
_______________ _______________ َولِتِْمثَالِِه، َوقَِبلُوا َعالََمَتُه َعلَى أَْيِديِهْم أَْو 

يِسيَن َوفِي َحْضرَِة الَْحَمِل، أَْن َيْشَرُبوا  َعلَى ِجَباِهِهْم، الَُبدَّ لَُهْم، فِي َحْضرَِة الَْمالَئَِكِة الِْقدِّ
َفِة، الَْمْسُكوَبِة فِي كَأِْس َغَضِب اللِه. ِمْن َخْمِر الَْغَضِب َغْيِر الُْمَخفَّ

مالحظة : يخبرنا الكتاب المقدس في سفر الرؤيا 6:14-14 أنه في األيام األخيرة 
، وهذا رائع من ثالث نقاط رسالة أمل وتحذير سوف تذهب إلى العالم بأسره 
العداد الناس للعودة يسوع. واحدة من هذه الرسائل تحذر من عبادة الوحش 

وتلقي بصماته. في هذا الدرس ، سوف نتعرف على الوحش. في الدرس 14، 
سوف نحدد العالمة. الحياة األبدية نفسها قد تكون معرضة للخطر ، لذلك نصلي 

بإخالص من أجل التوجيه والتفاهم اهلل كما كنت الدراسة.

 ٣.  ماذا تمثل وحشا في نبوءات الكتاب المقدس؟
�دانيال 17:7 َهِذِه _______________ األَْرَبَعُة الَْعِظيَمُة ِهَي أَْرَبَعُة  �

._______________
�دانيال 23:7 فَأََجاَب: إِنَّ الَْحَيَواَن الرَّاِبَع ُهَو رَْمٌز _______________ الرَّاِبَعِة َعلَى  �

األَْرِض.
�دانيال 21:8 َوالتَّْيَس األَْشَعَر ُهَو _______________ الُْيونَاِن. �

مالحظة : في نبوءة الكتاب المقدس ، وحشا يمثل الحكومة ، والمملكة ، أو 
السلطة السياسية. اهلل يستخدم الحيوانات رمزا للحكومات ، كما نفعل اليوم ، 
نسر )الواليات المتحدة األمريكية( ، الدب )روسيا( ، وما إلى ذلك في الكتاب 

المقدس ، "الوحش" ليست عبارة مسيئة. انها ال توحي خصائص بغيض. هذه هي 
صورة الوحش الذي لديه عالمة في رؤيا يوحنا 1:13-10، 15-18. يرجى أخذ 

الوقت الكافي لقراءة هذه اآليات قبل االنتقال إلى السؤال 4.

 4.  كيف يمكن التعرف على الكتاب المقدس وحشا؟
�رؤيا �1:13ثُمَّ َرأَْيُت نَْفِسي َواقِفاً َعلَى رَْمِل الَْبْحِر، َوإَِذا _______________ َخارٌِج  �

ِمَن الَْبْحِر، لَُه َسْبَعُة ُرُؤوٍس َوَعَشرَُة قُُروٍن، َعلَى كُلِّ قَْرٍن ِمْنَها تَاٌج، َوقَْد كُتَِب َعلَى كُلِّ 
َرأٍْس اْسُم تَْجِديٍف.

مالحظة : في رؤيا 1:13-10، 15-18، 10 يعطي اهلل مؤشرات لمساعدتنا على 
التعرف على الوحش. وقال إنه يعطي لنا قائمة طويلة من الخصائص بحيث 

أننا نستطيع أن نجزم تماما من هوية الوحش.
نقطة 1 - يصعد من البحر )اآلية 1(  

نقطة 2 - يستلم قوته ، ومقعد ، وسلطة من التنين )اآلية 2 (  
نقطة 3 - يصبح قوة عالمية )اآليات 3 و 7(  

نقطة 4 - مذنب بالتجديف )اآليات 1 ، 5 ، 6(  
نقطة 5 - يحكم لمدة 42 شهرا نبويا )اآلية 5(  

نقطة 6 - يتلقى جرحا مميتا الذي يشفي )اآلية 3(  
نقطة 7 - سلطة دينية التي تتلقى العبادة )اآليات 4 ، 8(  

نقطة 8 - يحارب قديسين اهلل )اآلية 7(  
نقطة 9 - لديه عدد الغامض 666 )اآلية 18(  

نقطة 10 - يقاد برجل ذو السلطة العليا )اآلية 18(  
سلطة واحدة فقط تناسب جميع هذه 10 عالمات ، وتحديد البابوية. ولكن من 
أجل أن تكون على يقين ، سننظر بعناية في وقت واحد ، بدءا من السؤال 5.

 ٥.  ينشأ هذا الوحش من البحر. ماذا البحر ، أو الماء ، ترمز؟
ا _______________ الَّتِي َرأَْيَت ... فََتْرِمُز إِلَى  �رؤيا �15:17ثُمَّ قَاَل لَِي الَْمالَُك: »أَمَّ �

_______________ َوَجَماِهيَر َوأَُمٍم َولَُغاٍت.

مالحظة : في النبوة ، والماء يمثل جموع كثيرة من الناس ، أو في المناطق 
المكتظة بالسكان. نبوءة تنبأ أن الوحش قد تنشأ من دول وسط المعمول بها 

في العالم آنذاك معروفة. نشأت البابوية في أوروبا الغربية ، لذلك يناسب 
النقطة 1. ولكن ماذا عن النقاط التسع االخرى تحديد؟

 ٦.  الذي يعطي الوحش قوته ومكانته؟
�رؤيا 2:13 َوأَْعطَاُه _______________  _______________ و  �

_______________ َوُسلْطًَة َعِظيَمًة.

مالحظة : الوحش الذي لديه عالمة انه يتعين علينا تجنب الحصول على 
قوتها ، والسلطة ، والمدينة العاصمة من التنين. وفقا لرؤيا 3:12-5 ، التنين 

هو السلطة التي تسعى إلى تدمير الطفل يسوع في ذلك الوقت من والدته. 
كان الشيطان الذي ألهم هيرودس ، ملك لإلمبراطورية الرومانية الوثنية ، 
لذبح جميع األطفال الذكور في بيت لحم )متى 13:2، 16(. لمن لم ثنية روما 

منح سلطة وعاصمة لها؟ التاريخ واضح أن روما الوثنية سلمت قوتها وعاصمة 
لكنيسة روما. االقتباس التالي هو نموذج تاريخي : "إن الكنيسة الرومانية... 

دفعت نفسها في مكان من اإلمبراطورية الرومانية العالمية ، التي هي 
استمرار الفعلية. ... البابا ، الذي يطلق على نفسه 'الملك' و 

'Pontifex Maximus' هو خليفة قيصر."1 النقطة 2 تتناسب كذلك مع 
البابوية.

1أدولف هارناك ، ما هي المسيحية؟ )نيويورك: بوتنام ، الطبعة الثانية ، معدل 1901(،  ، ص 270.

 ٧.  كيف بعيدة المدى هو تأثير الوحش؟
َب _______________  _______________ لَِذلَِك، َوتَِبُعوا  �رؤيا 3:13 فََتَعجَّ �

الَْوْحَش.

مالحظة : ال أحد يشكك أنه خالل العصور الوسطى ، كان في الواقع البابوية 
قوة في العالم. في الواقع ، فإن كلمة "الكاثوليكية" تعني "عالمية". يمكننا أن 

نرى أن 3 نقطة يناسب أيضا البابوية.

 ٨.  ما يخرج من فم الوحشالوحي؟

– ٣ –– ٢ –

أ

الركوع لبابل



�رؤيا �6:13فَأََخَذ الَْوْحُش _______________ اْسَم اللِه، _______________ َبْيَتُه  �
َماِء. َوُسكَّاَن السَّ

مالحظة : الكتاب المقدس يعرف الكفر ورجل يزعم أن يغفر الخطايا )لوقا 
21:5( ، وزاعما أن اهلل )يوحنا 33:10(. البابويه المطالبات بجرأة السلطة 

ليغفر الخطايا. إشعار المقطع التالي من التعليم المسيحي الكاثوليكي : "هل 
حقا كاهن يغفر الخطايا ، أو أنه ال يعلن فقط أن يتم تحويل ذلك؟ كاهن 
فعال وحقا ال يغفر الذنوب في الفضيله من السلطة الممنوحة له من قبل 

المسيح."1 البابويه المطالبات أيضا أن البابا قدم المساواة مع اهلل. وقال البابا 
الوون الثالث عشر ، "نحن ]الباباوات[ االستمرار على هذه األرض بدال من اهلل 

سبحانه وتعالى."2 وفيما يلي بيان اخر مذهلة عن البابا : "انت الفن أخرى 
اهلل على األرض"3 النقطة 4 تتناسب كذلك مع البابوية.

 1 جوزيف دحراب .S.J ، التعليم المسيحي الكامل من الدين الكاثوليكي )نيويورك: شوارتز، كيروان و 
فاوس، 1924(، ص 279.

 ، SC 2 كريستوفر مارسيلوس ، الخطابة في مجمع التران الخامسة، الدورة الرابعة )1512( ، مخطوطة 
المجلد 32 ، عمود 761 )الالتينية(. 

3 البابا الوون الثالث عشر ، رسالة المنشور "لم شمل العالم المسيحي" ، بتاريخ 20 يونيو 1894، 

العابرة في رسائل والمنشور العظمى من البابا الوون الثالث عشر )نيويورك: بن زقر ، 1903(، ص 
.304

 ٩.  كيف طويلة هذه القاعدة الوحش االول؟
َة _______________ _______________  �رؤيا �5:13َوأَْعطَاُه ُسلْطََة الَْعَمِل ُمدَّ �

َشْهراً.

مالحظة : تذكر أنه في النبوءة ، يوم واحد يساوي النبوية سنة واحدة حرفية 
)حزقيال 6:4(. يشار مرارا إلى هذه الفترة الزمنية في النبوة وثالث سنوات 

ونصف سنة ، 42 شهرا ، أو أيام 1260. بناء على تقويم لمدة 30 يوما التي 
يستخدمها اليهود ، وجميع فترات غضون ثالث اجمالى 1260 نفس يوم 

النبوي ، أو 1260 سنة حرفية. أصبحت السلطة في جميع أنحاء العالم من 
روما البابوية الرسمية في 538 م ، عندما لم يعد يعارض مرسوم االمبراطور 

جستنيان في جعل العليا البابوية. كان التعامل مع البابوية على ما يبدو 
ضربة الموت في عام 1798 عندما تم القبض على البابا قبل عام نابليون 

الكسندر برتيه. ستالحظ أن الفترة الزمنية بين 538 م و 1798. 1260 سنة 
على وجه التحديد. النقطة 5 تناسب أيضا البابوية.

١٠.  ماذا حدث للوحش بعد ٢4 شهرا؛؟
�رؤيا 3:13 َوَبَدا َواِحٌد ِمْن ُرُؤوِسِه كَأَنَُّه ُذِبَح َذْبحاً ُمِميتاً، َولِكنَّ _______________  �

َب ُسكَّاُن األَْرِض لَِذلَِك، َوتَِبُعوا الَْوْحَش. الُْمِميَت _______________، فََتَعجَّ

مالحظة : وكما سبق ذكره ، تلقت البابوية على ما يبدو بجرح مميت في 
العام 8971 عندما تولى برتيه األسير البابا الى فرنسا ، حيث توفي في 

المنفى.1 نصف أوروبا يعتقد أن هذا الحدث إيذانا بنهاية البابوية ، ولكن 
قال اهلل بأن الجرح سوف تلتئم ، وأنه سيكون من استعادة السلطة البابوية 
ونفوذها على العالم بأسره حتى ستتبع لها الرائدة. مالخى مارتن ، البارعة 

الفاتيكان من الداخل ، ويكشف ما يلي في كتابه مفاتيح هذا الدم : "إن 
البابا هو الشخص األكثر شهرة في القرن 20 )ص 123( ، وشكلت عالقات 

شخصية مع زعماء 19 بلدا )ص 490( ، وهي على استعداد للحكم في جميع 
أنحاء العالم اآلن ")ص 143(2 حتى المبتدئ أن نعترف بأن اليوم البابوية ، 
في نواح كثيرة ، القوة األكثر تأثيرا على األرض. ومع كل رحلة البابا يجعل 
، سلطته ونفوذه النمو. الماليين في جميع أنحاء العالم يتطلعون إلى ضرب 

البابوية باعتبارها االمل الوحيد لوحدة العالم ، والسالم ، والحشمة ، بالضبط 
كما كان متوقعا اهلل. البابوية تتفق بوضوح مع النقطة 6.

 1 جوزيف ريكابي "البابوية الحديثة،" محاضرات حول تاريخ الدين )لندن: جمعية الكاثوليكية الحقيقة 

، 1910( ، المجلد 3 ، محاضرة 24، ص 1(. 
2 مالخي مارتن ، مفاتيح هذا الدم )نيويورك: سايمون و شوستر، 1990(.

١١.  هو السلطة الدينية وحشا؟
�رؤيا 15:13 فََيْقُتُل كُلَّ َمْن َيْرفُُض _______________ لِتِْمثَاِل الَْوْحِش. �

مالحظة : ومن الواضح أن هذا الكيان أن يشارك في المسائل الروحية. 
وتستخدم عبارة "العبادة" أو "يعبد" خمس مرات في سفر الرؤيا 13 في اإلشارة 

إلى هذه السلطة. بالتأكيد ال أحد يشك في أن البابوية يناسب نقطة 7.

١٢.  ماذا تفعل الوحش الى القديسين؟
يِسيَن  �رؤيا 7:13 َوأُْعِطَي الَْوْحُش قُْدَرًة َعلَى أَْن _______________ الِْقدِّ �

._______________

مالحظة : ومن المعروف أن البابوية لم يضطهد المسيحيين وتدمير الضميري 
، وخصوصا خالل القرون الوسطى ، وفترة ذروة سيطرتها. ويقول العديد من 

المؤرخين أن أكثر من 50 مليون شخص توفوا بسبب إيمانهم خالل هذه الفترة 
من المحنة العظيمة. ورأى على ما يبدو انها تبذل الكنيسة اهلل لصالح من خالل 

القضاء على "بدعة" ، وطلبت من البابا أن الكنيسة تغفر لجرائمها الوحشية ، 
ولكن تظل الحقيقة أنه لم اضطهاد وتدمير. البابويه يناسب النقطة 8 أيضا.

١٣.  ما هو عدد الغامضة التي تحدد الوحش؟
�رؤيا 18:13 َوُهَو الرَّقُْم »_______________ ِمَئٍة َوِستٌَّة _______________«. �

مالحظة : في رؤيا يوحنا 81:31 ، واهلل يقول لحساب عدد اسم الوحش ، وأنه 
هو عدد من الرجل. عندما نفكر في البابوية ، الرجل نفكر بشكل طبيعي من هو 
البابا. ما هو اسمه؟ واحدة من لقب البابا الرسمي هو "وكيلة من إبن اهلل" ، وهو 

"Vicarious Filii Dei" في الالتينية )اللغة الرسمية للكنيسة(. مقاالت في 
الصحف ، عند اإلشارة الى البابا بأنها "النائب السيد المسيح ،" سوف أرفق في 
كثير من األحيان على الكلمات بين عالمتي اقتباس لتظهر أنها ترجمة لقبه ، 
أو االسم. كتاب الوحي يقول ان قيمة األرقام الرومانية في خطابات اسمه سوف 

تساوي 666. دعونا نرى ما اذا كان أو ال يناسب نقطة 9 البابوية:
وينبغي أن يكون هناك أي شك المتبقية. لقد أظهرنا أن جميع الخصائص 01 

صورت في رؤيا 1:31-8 ، 51-81 تناسب البابوية. وهذه القوة لديه عالمة معينة 
أننا ال نجرؤ على الحصول عليها.

المجموع  500  D  0  F   5  V
112  00  E  1  I   1  I
53  1  I  50  L   100  C

501  501   1  I   0  A
666    1  I   0  R

53    1  I
5  U
0  S

112  
يرجى مالحظة أن اآلن هناك العديد من التقوى ومحبة المسيحيين الكاثوليك 

الرومان الذين تعول اهلل وأوالده. كانت هناك أيضا العديد من الباباوات 
كريمة وشجاعة الذين أحبوا اهلل. هذا الدرس هو ليس هجوما على أصدقائنا 

الكاثوليكية. فمن هجوم على الشيطان الذي يغري الكنائس بعيدا عن الحقيقة 
ديني. ومع ذلك ، واهلل نفسه قد قال لنا أن هذه المؤسسة لديها عالمة نحن ال 
نجرؤ على الحصول عليها. سوف البروتستانت الصادقة ، والكاثوليك واليهود 
وغير المسيحيين جميعا أن تتوق الكتشاف ما هي هذه العالمة حتى يتمكنوا 

من تجنب تلقي عليه. دعونا نشكر اهلل في كلمته التي كشفت انه خطط الشيطان 

القبيح لتدمير لنا جميعا، وفي حلقتنا القادمة ، ونحن سوف تحدد بوضوح "عالمة" 
وحشا. إذا كنت تتلقى عالمة الوحش ، ستفقد لك. وسوف يكتشف أن العديد من 

تجنب عالمة سيشمل صراعا هائال. ولكن يمكن أن يعطينا اهلل إيمان شدرخ وميشخ 
وعبدنغو، الذين كانوا على استعداد لمواجهة الموت في سبيل اهلل شرف.

إستجابتك
هل أنت على استعداد التباع يسوع أينما ويقود ، حتى ولو كنت قد تفقد أصدقائك؟

اإلجابة: _______________
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