
ختلف آدم وحواء أول نجلي كبير في شخصياتهم   
وسلوكهم. قايين يتوق إلى المزارع وبناء ، بينما هابيل يحب 

التجول في التالل والمروج مع قطعان له ،
وبعدالخطيئة دخلت هذا العالم الجديد بسبب آدم والعصيان 
حواء ، واهلل وضع نظام األضاحي ، وأوضح أنه بدون سفك 

دم ال تحصل مغفرة عن الخطيئة )عب 22:9(. قال لهم ان هذه 
التضحيات وأشار إلى األمام في الوقت الذي يسوع سيصبح 

رجال ويموت كحمل اهلل عن خطايا العالم. أحضر هابيل حمال 
الشباب بأمانة وتضحية من أجل خطاياه ، ولكن يعتقد انه 

كان قايين ال لزوم لها على طاعة أمر اهلل بذلك على وجه 
التحديد. لكنه اعتبر أن النظام القرباني 

فوضوي ومعلال أنه طالما انه احضر 
قربانا ويعبد اهلل ، وتفاصيل لن المسألة. 

حتى انه
جلب قربانا من تلقاء نفسه ، يعمل بعض 
انتاج من الحقل. قايين وشاهد مع الغيرة 

والغضب النار نزل من السماء وأكلت 
ذبيحة هابيل لكنه ترك قربانه الخاصة 

يمسها. بمحبة الرب قايين لنفسه حث 
المتواضع وطاعة ، ولكن قايين استمرت 
بعناد في تمرده. هابيل وحاول أيضا أن 
سبب بلطف مع شقيقه األكبر ، ولكن 

قايين وصل الى حالة من الغضب العارم. 
بحلول الوقت استعاد رشده ، تكمن الجسم 

هابيل الدموية ال تزال عند قدميه. لعنة اهلل 
وضوحا عند قايين قايين وعندما اشتكى 

عقوبته ، والرب
وضععالمة عليه وسلم خشية االنتقام 

أجيال المستقبل لهذا القتل األولى. سفر 
الرؤيا يخبرنا أنه في األيام األخيرة ، 
ستكون هناك مرة أخرى معركة بين 

المسيحيين بشأن كيفية وموعد العبادة. سيتم قريبا تحديد 
الجميع سواء من قبل ختم اهلل أو عالمة الوحش

سفر التكوين 1:4-15القصة . . .

الدرس
امأل الفراغات بعد قراءة كل نص من الكتاب المقدس.

 ١.  الذي سيكون المحمية من خالل الضربات السبع األخيرة؟
َجَر، إِلَى أَْن _______________  وا الَْبرَّ َوالَ الَْبْحَر َوالَ الشَّ �رؤيا 3:7  »انَْتِظُروا! الَ تَُضرُّ �

_______________ إِلَِهَنا َعلَى _______________ َعِبيِدِه«.

مالحظة : سوف يتم حماية هؤالء الذين يحصلون على ختم اهلل على جباههم 
خالل الضربات )مزمور 11-7:91(.

 ٢.  ما هو هذا "ختم" لقد الصالحين في جباههم؛؟
َهاَدَة، َوأَْوِدِع _______________ )فِي قُلُوِب( تاَلَِميِذي. �أشعياء 16:8 فَادَِّخِر الشَّ �

مالحظة : تم العثور على ختم اهلل في شريعته. ختم هو ما يجعل وثيقة رسمية 
، وأنه يحتوي عادة ثالث خصائص : اسم ، مكتب ، واإلقليم. وعلى سبيل المثال 

أن "سيروس ملك بالد فارس" في عزرا 10:1.

 ٣.  أي من الوصايا العشر تحتوي على كافة عناصرختم؟
َماَء َواألَْرَض  �خروج 11:20 ألَنَّ _______________ قَْد _______________ السَّ �

َوالَْبْحَر _______________ َما فِيَها فِي ِستَِّة أَيَّاٍم.

مالحظة : الوصية الرابعة هي الوحيدة التي تحتوي على كافة العناصر الثالثة 
من الختم : )1( "الرب" ، واسمه ، )2( "تقدم" في مكتبه ، كما الخالق ، )3( 

"السماء واألرض ، البحر وكل ما فيها هو "، صاحب األرض.

 ٤.  اهلل ما يعطى دليال خاصا من قوته؟
�حزقيال 12:20 َوأَْعطَْيُتُهْم كََذلَِك ُسُبوِتي لَِتُكوَن _______________ َبْينِي َوَبْيَنُهْم  �

ُسُهْم. لُِيْدرِكُوا أَنِّي أَنَا الرَّبُّ الَِّذي أُقَدِّ
ُسوا _______________ فََتُكوَن _______________ َبْينِي  �حزقيال �20:20َوقَدِّ �

َوَبْيَنُكْم لَِتْعلَُموا أَنِّي أَنَا الرَّبُّ إِلَُهُكْم.
�الخروج �13:31اْحَفظُوا أَيَّاَم ُسُبوِتي ألَنََّها _______________ الَْعْهِد الَِّذي َبْينِي  �

ُسُكْم. َوَبْيَنُكْم، َعلَى َمرِّ األَْجَياِل، لَِتْعلَُموا أَنِّي أَنَا الرَّبُّ الَِّذي ُيَقدِّ

مالحظة : ينص بوضوح على أن اهلل أعطى السبت كدليل على قدرته على خلق 
وتقدس. فمن ختم له ، أو عالمة للسلطة. عبارة "ختم" ، "التوقيع" ، "العالمة" 

، و "رمزية" تستخدم بالتبادل في الكتاب المقدس )سفر التكوين 11:17 مقارنة 
مع الرومان و11:4 3:7 رؤيا مع حزقيال 4:9(.

 ٥.  ماذا الوحش الثاني من القوة ٣١ في تلقي الوحي جميع؟
�رؤيا �16:13َوأَْن َيأُْمَر الَْجِميَع، كَِباراً َوِصَغاراً، أَْغنَِياَء َوفَُقَراَء، أَْحَراراً َوَعِبيداً، أَْن َيْحملُوا  �

_______________ َعلَى أَْيِديِهِم الُْيْمَنى أَْو َعلَى _______________.

 ٦.  ما هو عالمة الوحش؟

مالحظة:  تعرفنا على الوحش األول لرؤيا 13 في الدرس 13. ما هو عالمة القوة 
والسلطة؟ أفضل طريقة إلكتشاف بصمات السلطة هو أن نسأل البابوية مباشرة. 

إشعار المقطع التالي من التعليم المسيحي الكاثوليكي:

"س. ما هو يوم السبت؟
"ج. السبت هو يوم السبت.

"س. : لماذا نحتفل بيوم األحد بدال من يوم السبت؟
"ج. نقيم يوم األحد بدال من يوم السبت ألن الكنيسة الكاثوليكية نقلت الوقار 

من السبت الى األحد."1 
وهنا بيان آخر من التعليم المسيحي:

"س. هل لديك طريقة أخرى إلثبات أن الكنيسة مارست سلطة أنشأ مبدأ 
األعياد؟

"ج. قالت إنها ال مثل هذه السلطة ، فإنها ال تستطيع فعل ذلك في جميع 
المتدينين الحديثة التي نتفق معها ، انها ال يمكن ان يكون بديال لالحتفال 

االحد في اليوم األول من األسبوع ، لالحتفال السبت في اليوم السابع ، والذي 
تغير ال توجد سلطة ديني."2

 وهكذا تقول البابوية أن بصمات القوة والسلطة من جعل يوم األحد يوم 
واحد في تغيير هذا الواقع المقدسة في العالم المسيحي بأسره يقبل. )انظر 

ملحق بعنوان "ماهو السؤال المهم الذي تسأله البابوية للبروتستانت؟"(.
1 بيتر جرمان، التحويل التعليم المسيحي للعقيدة الكاثوليكية )سانت لويس: شركة كتاب هيردر، 

طبعة 1957(، ص 50.
2 ستيفن كينان، التعليم المذهبي المسيحي )نيويورك: كينيدي و أوالده، الطبعة االميركية الثالثة، 

المنقحة، بدون تاريخ( ، ص 174.

 ٧.  هو إما عالمة الوحش أو مرئية ختم اهلل؟
 : �العبرانيين 16:10 »َهَذا ُهَو الَْعْهُد الَِّذي أُْبرُِمُه َمَعُهْم َبْعَد تِلَْك األَيَّاِم، َيُقوُل الرَّبُّ �

أََضُع َشَرائِِعي فِي َداِخِل _______________، َوأَكُْتُبَها فِي _______________«.
ِتَك. �الجامعة 10:9 َوكُلُّ َما تَْحُصُل َعلَْيِه ِمْن _______________، فَاْعَملُْه ِبُكلِّ قُوَّ �

�الخروج 9:13 فََتُكوُن َهِذِه الَْفِريَضُة ِبَمثَاَبِة _______________ َعلَى َيِدَك،  �
_______________ َبْيَن َعْيَنْيَك، لَِتُكوَن َشِريَعُة الرَّبِّ فِي فَِمَك.

�أشعياء 6:59، 7 ألَنَّ أَْعَمالَُهْم ِهَي أَْعَماُل إِثٍْم، َوأَفَْعاُل الظُّلِْم قَِد اْرتََكَبْتَها  �
_______________. ... _______________ أَفَْكاٌر أَثِيَمٌة، َوفِي طُُرقِِهْم َدَماٌر 

َوَخَراٌب

مالحظة : ال عالمة الوحش وال ختم اهلل مرئيا من الخارج. الجبهة يمثل العقل 
، واليد هي رمز العمل. "من ناحية" و "بين عينيه" هي رموز ثابتة في الكتاب 

المقدس عن أفكار الشخص واإلجراءات )سفر الخروج 16:13 ؛ تثنية 8:6 ؛ 
18:11(. وسوف يتلقى الشخص عالمة الوحش في جبهته باختيار نعتقد ان 
يوم االحد هو يوم مقدس وعلى الرغم من حقيقة الكتاب المقدس. وستتميز 
ألف شخص في اليد اليمنى من خالل العمل على السبت اهلل أو عن طريق 

الحفاظ ظاهريا قوانين االحد ألسبابمثل هذه مريحة كأسرة واحدة ، وفرص 
العمل ، وما إلى ذلك على الرغم من أن عالمة غير مرئية على الرجال ، واهلل 

سوف نعرف من الذي قد عالمة )2 تيموثاوس 19:2(. بمعنى ما ، فإن كل 
شخص عالمة نفسه. إذا احترم وفيما يتعلق اهلل المقدسة السبت ، وقال انه 

عالمة لي وخاصته. إذا كنت الصدد السبت الوحش الكاذبة ، وقال انه عالمة 
لي أنه ينتمي إلى الوحش.

 ٨.  كيف يمكن تحديد ما إذا كان يسوع ونحن عبيده؟
ُموَن أَنُْفَسُكْم َعِبيداً لِلطَّاَعِة، تَُكونُوَن لِلَِّذي  �رومية �16:6أََما تَْعلَُموَن أَنَُّكْم ِعْنَدَما تَُقدِّ �

تُِطيُعونَُه _______________.
�يوحنا �15:14 إِْن كُْنُتْم تُِحبُّونَنِي _______________ ِبَوَصاَياَي. �

 ٩.  هل لدينا عالمة الوحش اآلن؟
  رؤيا �17:13فاَلَ َيْسَتِطيُع أََحٌد أَْن _______________ أَْو _______________ إاِلَّ 

إَِذا كَانَْت َعلَْيِه َعالََمُة الَْوْحِش، أَِو الرَّقُْم الَِّذي َيْرِمُز الْسِمِه!

– ٣ –– ٢ –

ا

عالمة قايين



مالحظة : أي شخص لديه عالمة اآلن. عندما يصبح قضية القسري ، لن يؤدي 
إال إلى أولئك الذين حصلوا على عالمة الوحش تكون قادرة على شراء أو 

بيع. في ذلك الوقت ، فإن الناس الذين يحافظون على اهلل المقدسة أن تفعل 
ذلك في يوم السبت من خطر على حياتهم )رؤيا 15:13( ، وأولئك الذين 

يختارون اليوم صاحب المقدسة والمدنسة رسميا إدالء بأصواتهم من خالل 
وضع قوانين للرجال فوق القانون من سيتم وضع عالمة على أنها تنتمي إلى 
اإلله المسيح الدجال. جميع الذين هم من الموالين ليسوع وقدسه يوم سوف 

تتلقى ختم يسوع المجيدة ، مما يجعلها صاحب األبد. وسيتم احتساب أولئك 
الذين يحاولون البقاء على الحياد عن المسيح الدجال )متى 30:12(.

١٠.  ماذا يفعل شيئين في محاولة لتغيير السلطة المسيح الدجال؟
َر _______________ _______________.   دانيال 25:7 َوُيَحاِوُل أَْن ُيَغيِّ

مالحظة : دانيال 7 يكشف عن وصف العهد القديم للسلطة المسيح الدجال. 
ويتنبأ بشكل واضح أن الوحش سيكون محاولة لتغيير كل قوانين اهلل 

واألوقات. وقد حاولت البابوية لتغيير قوانين اهلل عن طريق: )1( حذف 
الوصية الثانية ضد تبجيل من الصور، )2( تقصير الوصية الرابعة من 94 كلمة 

الى ثمانية فقط من أجل تجنب اإلشارة التي دالمنعم يوسف والسبت ، و )3 
( يقسم الى قسمين الوصيه العاشرة الوصايا. حاولت البابوية لتغيير أوقات 

اهلل عن طريق : )1( تعليم الناس على االعتراف في اليوم األول من األسبوع 
والسبت بدال من اليوم السابع ، و )2( اعتماد الممارسات الوثنية الرومانية 

في بداية كل يوم عند منتصف الليل بدال من غروب الشمس. توقيت اهلل ليلة 
السبت هو من غروب الشمس حتى غروبها الجمعة ليلة السبت )الويين 

32:23(. ال ينبغي لبشر يجرؤ أي وقت مضى للعبث مع شريعة اهلل المقدسة 
أو مرات )متى 18:5(.

١١.  ما كان اهلل النتقادات كهنته القديمة ، أو قساوسة؟
ْرتُْم كَثِيِريَن ِمَن  �مالخي 8:2، 9 ولَِكنَُّكْم ِحْدتُْم َعْن طَِريِق اللِه، َونَفَّ �

_______________. ... أِلنَُّكْم لَْم تَحَفظُوا َوصاياَي، َبْل _______________ َبيَن 
الّناِس فِي تَطبيِق َشريَعتِي.

�هوشع 6:4 قَْد َهلََك َشْعِبي الفْتَِقارِِه إِلَى الَْمْعرِفَِة، َوألَنََّك َرفَْضَت الَْمْعرِفََة فَأَنَا  �
أَْرفُُضَك فاَلَ تَُكوُن لِي كَاِهناً، أَنَْت _______________ _______________ لَِذلَِك 

أَنَا أَنَْسى أَْبَناَءَك.

مالحظة : اهلل هو جرح ال يزال عند رعاة صاحب جزئية إلى ثماني أو تسع 
وصايا وتسبب الكثير من التعثر على أمره للحفاظ على الكرسي السبت. 

تقريبا جميع الكنائس في االعتراف الرسمي بأن كتاباتهم ال يوجد أي دعم 
لقدسية الكتاب االحد. مأساوي ، سواء البروتستانتية والكاثوليكية تقف 

إدانته أمام شريط حكم اهلل لرمي السبت الكتاب المقدس! أعطى اهلل نفسه 
السبت كعالمة ، أو عالمة ، من قدرته على خلق وقدرته على حفظ وتقديس 
)سفر الخروج 17:31 ؛ حزقيال 12:20(. يجرؤ أي رجل العبث مع هذه العالمة 

المقدسة ، والذي يمثل اهلل العظيم من السماء وعلى كل ما يقف عنه؟

١٢.  كيف القادة اهلل القديمة الصدد أشياء عظيمة من شريعته؟
�هوشع 12:8 قَْد كََتْبُت لَُهْم ِبَكثْرٍَة َشِريَعتِي لَِكنَُّهْم َحَسُبوَها _______________  �

َعْنُهْم.

مالحظة : أوقات لم تتغير. لقد وضع اهلل السبت ، يوقع صاحب كبيرة ، في 
منتصف ناموسه وصية أن تبدأ بكلمة "تذكر". ومع ذلك ، يشعر كثير من 

الناس اليوم أن الحفاظ على بلده والسابعة والخمسين يوم السبت هو شيء 
غريب.

١٣.  ما محددة ، توبيخا رسميا لم يعطي اهلل لقادة الدينيين حول قدسه 
السبت؟

ْسِت أَيَّاَم ُسُبوِتي. َساتِي َونَجَّ �حزقيال 8:22 _______________ ُمَقدَّ �
ُسوا َمَقاِدِسي. _______________  �حزقيال 26:22 َخالََف كََهَنُتَها َشِريَعتِي َونَجَّ �

ِس َوالرِّْجِس، َولَْم َيْعلَُموا الَْفْرَق َبْيَن الطَّاِهِر َوالنَِّجِس،  _______________ َبْيَن الُْمَقدَّ
_______________ ُعُيونَُهْم َعْن أَيَّاِم ُسُبوِتي فَِصرُْت ُمَدنَّساً فِي َوَسِطِهْم.

مالحظة : اهلل التوبيخ بوضوح الزعماء الدينيين الذين يقولون إن السبت ال يهم 
والذين يدعون "هكذا قال السيد الرب" عندما ال يكون صحيحا.

١٤.  ما ذنب محددة ال أمر اهلل للتنديد زعماء بلده؟
�أشعياء 1:58، 13، �14نَاِد ِبأَْعلَى َصْوِتَك، الَ تَْصُمْت. اْهُتْف ِبَصْوِتَك كََنِفيِر ُبوٍق،  �

ْبِت،  _______________ َشْعِبي ِبإِثِْمِهْم، ... إِْن كََفْفَت قََدَمَك َعْن نَْقِض َيْوِم السَّ
ْبِت َيْوَم  ِس، َوَدَعْوَت َيْوَم السَّ ْعِي َوَراَء _______________ فِي َيْوِمي الُْمَقدَّ َوَعِن السَّ

. ، َوَجَعلَْتُه َيْوماً ُمَكرَّماً للِه. ... ِعْنَدئٍِذ تَْبَتِهُج ِبالرَّبِّ _______________ لِلرَّبِّ

مالحظة : اهلل اتهامات لدعوة الزعماء الروحيين السبت كسر خطيئة ، وتصر 
على أن تبقي له شعبه السبت المقدسة اليوم. كما هو الحال مع تالميذه القدامى 

، سالمتنا إال في طاعة اهلل بدال من الرجال )أعمال 29:5(.

١٥.  عندما تقرر أن تقبل يسوع واتبع كل شيء عنه ، ماذا يحدثالقلب؟
�متى �29:11اِْحِملُوا نِيِري َعلَْيُكْم، َوتَعلَُّموا ِمنِّي، ألَنِّي َوِديٌع َوُمَتَواِضُع الَْقلِْب، فََتِجُدوا  �

._______________ _______________

مالحظة : بقية الكريم والسالم يدخل قلبك في التحويل. السبت ، والتي تعني 
"الراحة" ، هو رمز للراحة والسالم الذي يأتي من والدة جديدة )عبرانيين 

1:4-10(. أولئك الذين ولدوا من جديد حقا االحتفاظ السبت كعالمة المباركة 
التي الباقي )اآليات إشعار 4، 9، 10(. ال يوجد مثل الفرح الفرح الذي يأتي إلى 

شخص تحويلها الذي يربي اهلل يوم السبت المقدس.

إستجابتك
قبل أن تتمكن من قول "ال" للعالمة الوحش ، يجب أن نقول "نعم" على ختم الله. 

يسوع هو االنتظار على باب قلبك عن إجابة. وعليك أن تقرر اآلن أن تتحرك تحت 
راية صاحب مجيد السبت كدليل على ان كنت قد وافقت عليه وخالقك والمنقذ؟

اإلجابة: _______________ 

ملحقات
يقدم هذا القسم معلومات إضافية للمزيد من المعلومات و الدراسة.

ماهو السؤال المهم الذي تسأله البابوية للبروتستانت؟
لقد طلبت مرارا وتكرارا البروتستانت البابوية ، "كيف يمكنك أن تجرؤ على تغيير شريعة الله؟" 
ولكن السؤال المطروح اللبروتستانت من قبل الكنيسة الكاثوليكية هي أكبر اختراق. ومن هنا 

رسميا: "سوف تقول لي ان السبت هو عطلة السبت اليهودية، ولكن ذلك تم تغيير السبت إلى 
األحد المسيحي تغير! ولكن على يد من؟ الذي لديه سلطة لتغيير وصية صريحة من الله عز 

وجل؟ عند الله قد تكلم، وقال: انت سوف تبقي المقدسة في اليوم السابع، الذي يقوم يجرؤ على 
القول، كال، انت األكثر قابليه العمل والقيام بكل األعمال الدنيوية طريقة في اليوم السابع، ولكن 
انت سوف تبقي المقدسة في اليوم األول في مكانه؟ هذا هو السؤال االهم، والتي ال أعرف كيف 

يمكنك اإلجابة، أنت البروتستانتي، وكنت اعتناق ليذهب بها الكتاب المقدس والكتاب المقدس 
فقط  وحتى اآلن، والمهم في األمور حتى االحتفال في يوم واحد من سبعة كما يوم مقدس، تذهب 

ضد خطاب عادي من الكتاب المقدس، ووضع آخر يوم في مكان ذلك اليوم الذي أوجب على 
الكتاب المقدس. األمر إلبقاء المقدسة في اليوم السابع هو واحد من الوصايا العشر، كنت أعتقد 

أن التسعة اآلخرين ال تزال ملزمة؛ الذي قدم لك سلطة العبث الرابعة؟ إذا كنت متفقا مع المبادىء 
الخاصة بك، إذا كنت حقا اتباع الكتاب المقدس والكتاب المقدس فقط، وينبغي لك أن تكون قادرة 

على انتاج جزء من العهد الجديد الذي يتم تبديل صراحة هذه الوصية الرابعة"1:
1 مكتبة العقيدة المسيحية: لماذا ال يمكنك اإلحتفاظ بيوم السبت المقدس؟( )لندن: بيرنز وأوتس(، ص 3، 4.
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