
رهة زوجة الملك هيرودس، هيروديا،   
يوحنا المعمدان. وكان النبي الصحراوي الذي 
تجرأ على دعوتها بزانية لترك زوجها فيليب 

بالزواج من شقيقه الشرير لكن ثريا. اآلن الملكة 
الشريرة صممة على استخدام نفوذها على 

هيرودس حتى تنتقم من يوحنا. في بادئ األمر، 
اقنعته بسجن يوحنا. ثم طلبت منه بأعدم يوحنا، 
لكن هيرودس رفض. كان يعلم أن يوحنا كان 
نبيا حقيقيا ويخشى رد فعل سياسي من الشعب. 

أخيرا، وضعت خطة هيروديا 
مقاومة للخداع. إنها أقامت حفال 
لعيد ميالد هيرودس، ودعا جميع 
أصدقائه والنبالء من مملكته، ثم 

انها رتبت البنتها سالومي الجميلة 
في الرقص بأسلوب مغر آسر. 

يأمل أنههيروديا بعد هيرودس 
كان لبضعة كؤوس من النبيذ، 
وقال انه سيطلب من سالومي ما 

أرادت مكافأة لرقصها الساحر. 

عملت خطتها الشريرة. بعد رقصة 
سالومي، وأقسم هيرودس لها 
ِك َمْهَما َطَلْبِت  قاِئال: "أُلْعِطَينَّ

ِمنِّي، َوَلْو ِنْصَف َمْمَلَكِتي" مرقس 
23:6. كضيوف مخمور والتصفيق 

سخاء الملك ، وقفت الفتاة 
جاهزة مع جوابها. ثم إنها صدمت 
الجميع يطلبون رأس يوحنا المعمدان على طبق! 
وقد فاجأ هذا الطلب من قبل هيرودس الشنيعة ، 
ولكن كل من اصدقائه كانوا يشاهدون صدمت 

الستجابته. يخشى أنه يبدو ضعيفا إذا رفض ، 
أعطى الملك فخور مضض األمر. ذلك اليوم 

بالذات تم قطع رأس النبي يوحنا األقوياء وحده 
في السجن. 

كانت هذه ليست المرة األولى التي تقوم فيها 
فريق األم وابنتها استخدام الحكومة الضطهاد 

الناس واهلل.

عالمة 17:6-29القصة . . .

الدرس
امأل الفراغات بعد قراءة كل نص من الكتاب المقدس.

 1.  من غير فريق األم واالبنة الذين قاموا بإضطهاد شعب اهلل في العهد 
القديم؟

. �الملوك األول 13:18 _______________ أَنِْبَياَء الرَّبِّ �
�الملوك الثاني 1:11 َوِعْنَدَما َبلََغ _______________ أُمُّ أََخْزَيا أَنَّ اْبَنَها قَْد قُتَِل  �

. َعَمَدْت إِلَى إَِباَدِة النَّْسِل الَْملَِكيِّ

مالحظة : في العهد القديم ، وكانت معروفة ايزابل عثليا ابنتها للسيطرة 
بعنف الممالك الشمالية والجنوبية من إسرائيل ويهوذا ، وإجبار الناس على 

العبادة الوثنية اهلل.

 ٢.  ما هي رسالة المالك الثاني في سفر الرؤيا 41؟
�رؤيا 8:14 َوتَِبَعُه َمالٌَك ثَاٍن َيُقوُل: »َسَقطَْت، _______________  �

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

مالحظة : رؤيا 14 تحتوي على ثالث نقاط عاجلة الرسالة التي يجب أن تصل 
إلى العالم بأسره قبل استكمال السنة الثانية يسوع القادمة. في هذا الدرس 

سوف ننظر في النقطة الثانية من هذه الرسالة. ويرد االتهام اهلل بابل ألنها 
جعلت جميع الدول في حالة سكر مع النبيذ المسكر لها. وهذا الدرس معالجة 

بعض رسائل مباشرة جدا ، وربما مقلقة ، الى كل من المؤمنين الكاثوليك 
والبروتستانت. نتذكر أن رسالة المالك الثاني هو من يسوع ، واحد كلنا نحب. 

فتح قلبك لحقيقته ، لهدفه الوحيد هو إنقاذ ، وأن يبارك لك.

 ٣.  كيف ترمز اهلل بابل في سفر الرؤيا 71؟
ا َهِذِه _______________ الَّتِي َرأَْيَتَها، فَِهَي الَْمِديَنُة الُْعظَْمى الَّتِي  �رؤيا 18:17 أَمَّ �

تَْحُكُم ُملُوَك األَْرِض.

مالحظة : في نبوءة الكتاب المقدس ، وهي امرأة ترمز الى الكنيسة. امرأة 
نقية تمثل كنيسة اهلل الحقيقية كما هو موضح في رؤيا 12. امرأة مخلص يمثل 
الكنيسة التي حادت عن الكتاب المقدس. يمكن أن نكون على يقين من هذه 

المرأة تراجعت ، بسبب رؤيا 18:17 تقول إنها كانت الحاكم عندما كتب الوحي. 
يخبرنا التاريخ أنه كان روما الوثنية )لوقا 1:2( والتي تحولت في نهاية المطاف 

على سلطتها ، العاصمة ، والسلطة البابوية في روما.

 4.  ما األدلة األخرى من الرؤيا 17 تثبت أن بابل تشير إلى البابوية 
روما؟

� أ.��هي مذنب بالتجديف )اآلية 3(.
ب.��ترتدي في األرجواني والقرمزي )اآلية 4(. �

ت.��تدعت بالوالدة )اآلية 5(. �
ت.�لديها أيضا بنات عاهرات الذين هم سقطوا )اآلية 5(. �

ج.��هي تضطهد وتستشهد القديسين )اآلية 6(. �

ح.��هي تجلس على "الجبال السبعة" )اآلية 9(. �
خ.��انها قضت على "ملوك األرض" )اآلية 18(. �

مالحظة : روما البابوية تناسب كل وصف. المقرات الرئيسية لها في روما 

"المدينة من سبعة تالل". القرمزي هو لون أردية الكرادلة ، وغالبا ما يرتدي 
البابا اللون األرجواني الملكي في الوظائف الهامة. الكنيسة الكاثوليكية التي 

تعترف بحرية خالل العصور الوسطى ، وقالت انها اضطهدت القديسين 
وحكم على ملوك األرض. )للحصول على أدلة على أن البابوية مذنب 
بالتجديف ، استعراض الدرس 13( رمزية اهلل يناسب تماما واحد في 

الكنيسة األم التي سقطت سقطت احتج بناته ، وبالتالي بدأ ليتم استدعاؤها 
البروتستانت. الحظ هذا االقتباس من ألف األب جيمس اوبراين : "هذا 

االحتفال ]يوم األحد بدال من السبت[ ال تزال بمثابة تذكير للكنيسة األم التي 
من الطوائف غير الكاثوليكية انشقت."1 

1 إيمان الماليين )هنتنغتون، زائرنا في يوم األحد، شركة، 1974(، ص 401.

 ٥.  كيف وحوش رؤيا 1٣ و 17 قارن؟
�رؤيا �1:13ثُمَّ َرأَْيُت نَْفِسي َواقِفاً َعلَى رَْمِل الَْبْحِر، َوإَِذا َوْحٌش َخارٌِج ِمَن الَْبْحِر، لَُه  �
َسْبَعُة _______________ َوَعَشرَُة _______________، ... َوقَْد كُتَِب َعلَى كُلِّ 

َرأٍْس اْسُم _______________.
�رؤيا 3:17 فََرأَْيُت اْمَرأًَة َراكَِبًة َعلَى َوْحٍش قِْرِمِزيٍّ لَُه َسْبَعُة _______________  �

َوَعَشرَُة _______________، َوقَْد كُتَِبْت َعلَى ِجْسِمِه كُلِِّه أَْسَماُء 
._______________

مالحظة : الوحش في سفر الرؤيا 1:13-10 والوحش في سفر الرؤيا 17 ومن 
الواضح أن نفس الشيء. كال ترمز هذه السلطة الرومانية. الوحي 71 نقطة من 

أصل التحالف بين الكنيسة والدولة ، مع الكنيسة )المرأة سقط( والسيطرة 
على ركوب الدولة )الوحش(. الوحي 13 يصور أيضا اثنين من الوحوش 

إشراكدين إجبار اآلخرين على العبادة. الوحش األول هو السلطة ذاتها في 
"أم العاهرات" وصفت في سفر الرؤيا 17. وسوف تكشف قريبا من هذا الدرس 

هوية الوحش الثانية.

 ٦.  ما هو معنى وأصل كلمة "بابل"؟
ْد ألَنُْفِسَنا َمِديَنًة َوُبْرجاً َيْبلُُغ َرأُْسُه  ا نَُشيِّ �التكوين 4:11، 6، 7، 9 ثُمَّ قَالُوا: »َهيَّ �

ا نَْنزِْل إِلَْيِهْم و _______________ ]إرباك[ لَِسانَُهْم،  : ... َهيَّ َماَء، ... فََقاَل الرَّبُّ السَّ
َيِت الَْمِديَنُة »َباِبَل« ألَنَّ الرَّبَّ  َحتَّى الَ َيْفَهَم َبْعُضُهْم كَالَم َبْعٍض. ... لَِذلَِك ُسمِّ

_______________ لَِساَن أَْهِل كُلِّ األَْرِض.

مالحظة : شروط "بابل" و "بابل" على حد سواء يعني اسم نشأت في برج 
بابل ، التي بناها الوثنيين متحديا بعد الطوفان "االرتباك". وأعربوا عن 
أملهم في بنائه عالية جدا ، بحيث ال يمكن أن تغطي مياه الفيضان في 
المستقبل عليه. ولكن الخلط بين الرب لغاتهم ، والذي خلق مثل هذه 

الفوضى التي تم التخلي عن المشروع. بابل نشأت في وقت الحق أن تكون 
المملكة العالم بأن الوثنية اضطهاد شعب اهلل. في كتاب الوحي ، ومصطلح 
"بابل" يدل على منشأ المملكة الدينية المزيفة التي هي عدو إلسرائيل اهلل 

الروحية.

 7.  كيف تصف اهلل بابل في حث الناس على ترك بلده؟
�رؤيا 2:18-4 َوَصاَح ِبأَْعلَى َصْوِتِه: »َسَقطَْت، _______________ َباِبُل الُْعظَْمى،  �

َياِطيِن َوَمأًْوى لُِكلِّ ُروٍح نَِجٍس ... _______________  َوَصاَرْت َوكْراً لِلشَّ
_______________ َياَشْعِبي، لَِئالَّ تَْشَترِكُوا فِي َخطَاَياَها، فَُتَصاُبوا ِبَبالََياَها.

مالحظة : يقول اهلل أن بابل قد انخفض وأصبح المنزل من الشياطين واألرواح 
الشريرة. انه يحذر من ان خطاياها هي الهجوم ، ولذلك يجب تدمير بابل. 

يجب أن شعب اهلل يخرج بسرعة ، وإال سيتم تدمير بابل مع األوبئة.

– ٣ –– ٢ –

ك

رقصة اإلبنة



 ٨.  يسوع مرارا تتهم بابل لجعل العالم في حالة سكر مع النبيذ لها. 
ما هو هذا النبيذ؟

�رؤيا 4:17 َوقَْد أَْمَسَكْت كَأَْس َذَهٍب َمْملُوَءًة _______________ الَْمْكُروِه النَِّجِس. �

مالحظة : كأس النبيذ مليء باألكاذيب المسكرة )أمثال 22:12( ، أو التعاليم 
الباطلة التي تجعل الناس في حالة سكر روحيا. وهنا الئحة جزئية من 

األكاذيب لها الخدعة:
  أ. الوصايا العشر ليست ملزمة )انظر الدرس 6(.

ب. قدسية األحد )راجع الدرس 14(.  
ت. نشوة اإلختطاف السري )انظر الدرس 3(.  

ث. خلود الروح )راجع الدرس 9(.  
خ. العذاب األبدي في جهنم )أنظر الدرس 10(.  

ح. اإلعتراف بخطاياك إلى الكاهن )انظر الدرس 13(.  
ج. التعميد المزيفة )انظر الدرس 11(.  

د. الخلط بين األلسنه )راجع الدرس 23(.  
الحقيقة المحزنة هي أنه بمجرد أن يتم قبول رسائل بابل ، ويصبح الشخص 
في حالة سكر روحيا وغير قادرة فعليا على فهم ما يقوله الكتاب المقدس 

حقا ، ألن هذه العقائد الباطلة مملة الشخص القدرة على فهم الحقيقة.

 ٩.  ماذا سوف تدعم السلطة الوحش في نهاية الوقت؟
  رؤيا 11:13، �12ثُمَّ َرأَْيُت ______________ ______________ َخارِجاً ِمَن 
األَْرِض، لَُه قَْرنَاِن َصِغيَراِن كََقْرنَْي َخُروٍف، َولَِكنَّ َصْوتَُه كََصْوِت تِنِّيٍن، َوقَِد اْسَتَمدَّ 
ِل الَِّذي َخَرَج ِمَن الَْبْحِر لَِيْعَمَل ِبَها فِي ُحُضورِِه، فََجَعَل  ُسلْطََتُه ِمَن الَْوْحِش األَوَّ

ِل الَِّذي ُشِفَي ِمْن ُجْرِحِه الُْمِميِت. ُسكَّاَن األَْرِض َيْسُجُدوَن لِلَْوْحِش األَوَّ

مالحظة : يستعدوا نفسك! هذا الوحش الثاني لرؤيا 13 يرمز إلى الواليات 
المتحدة األمريكية. النظر في األدلة:

�  أ. ��الوقت الذي ظهرت فيه
     اهلل وصف هذه السلطة كما ترتفع في الوقت نفسه تقريبا الوحش 

االول يذهب الى االسر ويحصل الجرح المميت )رؤيا 10:13 و 11(. 
نشأت في الواليات المتحدة األمريكية حول الوقت الذي تم تقسيم 

السلطة البابوية في نهاية السنوات 1260، الذي كان في 1798. 
أمريكا تعلن استقاللها في العام 1776، صوتت على الدستور عام 

1787، اعتمد قانون الحقوق في العام 1791، وكان معترف بها 
بشكل واضح كقوة عالمية في عام 1798.

ب.���برزت من األرض �
     وبما أننا قد درست من قبل ، والمياه من نشأت فيها معظم ممالك 
)الوحوش( تمثل منطقة مكتظة بالسكان )رؤيا 15:17(. األرض يمثل 
العكس. الواليات المتحدة يناسب تماما هذه النقطة ألنها أنشئت في 

قارة قليلة السكان.
ت.���وكان لها قرنان مثل الخروف �

     وفي النبوءة ، ولحم الضأن يمثل السيد المسيح وقرن يمثل السلطة. 
قرني كبير تمثل المبادئ التي تقوم عليها بروتستانتية أميركا 

كانت الحرية التي تأسست المدني والديني. هرب اآلباء المؤسسون 
من أوروبا هربا من االضطهاد الديني والسياسي. أنشئت من أجلها 

مجتمع قائم على مبادئ الحرية المدنية والدينية ، "حكومة بدون 
الملك والدين بدون البابا.

1٠.  وفقا للنبوءة ، ما التغير الجذري الذي سيجري في أمريكا؟
  رؤيا 11:13 َولَِكنَّ _______________ _______________ تِنِّيٍن.

مالحظة : وخالل حديثه فى التنين يعني أن الواليات المتحدة ، تحت تأثير 
الشيطان ، ستغير مبادئها البروتستانتية األصلي للفصل بين الكنيسة والدولة. 

فإنه سيتم تمرير القوانين الدينية إجبار الناس على العبادة خالفا لرأي أو 
آخر يعاقب بالعقوبات االقتصادية )اآليات 16 و 17( والموت في النهاية )اآلية 

.)15

11.  ما الذي يوحد القوى الثالث ضد شعب اهلل في نهاية الوقت؟
َفاِدَع تَْخُرُج ِمْن فَِم  �رؤيا 13:16 َوِعْنَد َهَذا َرأَْيُت ثثاَلَثََة أَْرَواٍح نَِجَسٍة تُْشِبُه الضَّ �

_______________، َوِمْن فَِم _______________، َوِمْن فَِم _______________ 
._______________

مالحظة : التنين هو الشيطان )رؤيا 9:12( ، والعمل من خالل األديان الوثنية. 
الوحش في سفر الرؤيا 1:13-10 هو البابوية. النبي الكذاب في رؤيا 16 هو 
المرتد البروتستانتية في أميركا ، وهي القوة نفسها التي الوحش في سفر 
الرؤيا 11:13-17 له قرنان مثل الحمل ولكن في وقت الحق كما سيتحدث 

التنين. هذه هي القوة التي ال "عجائب عظيمة" و "يخدع الساكنين على األرض 
من قبل وسائل تلك المعجزات التي كان يجب القيام به في السلطة على مرأى 

من الوحش." رؤيا 13:13 و 14. )قارن مع وصف للنبي كاذب بالنظر في رؤيا 
.)20:19

1٢.  فإن هذه المنظمات المختلفة على نحو فعال من أي وقت مضى توحيد؟
ٌة قَاِدَرٌة َعلَى ُصْنِع الُْمْعِجزَاِت، تَْذَهُب إِلَى  � رؤيا 14:16 َوِهَي أَْرَواٌح َشْيطَانِيَّ

_______________ األَْرِض _______________ َوتَْجَمُعُهْم لِلَْحرِْب فِي َذلَِك الَْيْوِم 
الَْعِظيِم، َيْوِم اللِه الَْقاِدُر َعلَى كُلِّ َشْيٍء.

مالحظة : نعم ، واهلل يقول أنها سوف تتحد. الحظ أن ما يوحدهم في عملها 
لنشر التضليل وبناء الكونفدرالية ضد شعب اهلل. "معركة من هذا اليوم العظيم 

من اهلل عز وجل" هو الحدث نفس التنين صنع الحرب مع نسل المرأة )رؤيا 
.)17:12

1٣.  ما هي األساليب الفعالة نهاية هذا التحالف في الوقت االستفادة؟
ٌة قَاِدَرٌة َعلَى ُصْنِع _______________. � رؤيا 14:16 َوِهَي أَْرَواٌح َشْيطَانِيَّ

�رؤيا 13:13، 14 َوقَاَم الَْوْحُش الثَّانِي _______________ َخارِقٍَة، َحتَّى إِنَُّه أَنْزََل ِمَن  �
َماِء نَاراً َعلَى األَْرِض ِبَمْشَهٍد ِمَن النَّاِس َجِميعاً، _______________ ُسكَّاَن األَْرِض  السَّ

ِل. ِباآلَياِت الَّتِي كَاَن َيُقوُم ِبَها فِي ُحُضوِر الَْوْحِش األَوَّ

مالحظة : هذا التحالف نهاية الوقت ستعمل المعجزات العظيمة التي أرواح 
الشياطين ، وتقريبا ستكون أقنعت العالم بأكمله )رؤيا 3:13( وخدعت. رؤيا 

23:18 يقول: " َوِبِسْحِرِك َضلَّْلِت َجِميَع اأُلَمِم."

14.  ما الذي منع اهلل في نهاية الوقت الناس من االغترار؟
�أشعياء �20:8فَإِلَى _______________ َوإِلَى _______________: َوَمْن الَ َيْنِطْق  �

ِبِمثِْل َهَذا الَْقْوِل، فاَلَ فَْجَر لَُه.

مالحظة : شعب اهلل سوف تحتاج إلى اختبار كل شيء في الكتاب المقدس. أنها 
لن تضلوا ، ألنها ستكون اختبارا المعجزات والتعاليم لتحديد ما إذا كانت تأتي 

من أرواح الشياطين أو من الرب.

إستجابتك
الله واليوم يدعو شعبه للخروج من بابل الى سالمة الكنيسة بقايا بلده ، ويقول أن أولئك 

الذين ما زالوا في بابل وسيشارك من خطاياها وتلقي الضربات لها فيأيام نوح ، فقط ثمانية 
اشخاص دخلوا الله الفلك قد وفرت لخالصهم. هلك جميع اآلخرين. اليوم انه يوفر كنيسته 

باعتبارها بقايا تابوت السالمة ، ويتم دخول الماليين. يسوع هو دعوة لك "تعال أنت 
وجميع بيتك إلى الفلك." سفر التكوين 1:7. سوف يقول "نعم" لدعوته اليوم؟

اإلجابة: _______________ 

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

ما مدى قوي هي الواليات المتحدة وروما؟
رؤيا اإلصحاح 13 يشير إلى أنه في نهايت الزمان، سوف البابوية والواليات المتحدة 
كفريق واحد للتأثير على العالم بأسره لعبادة الوحش. هذه الكيانات هي قوية بما يكفي 

لتحقيق ذلك؟

البابوية هي حتى اآلن أقوى قوة الدينية السياسية في العالم. ما يقرب من البالد الرائدة جدا 
سفيرا رسمي أو ممثل الدولة في الفاتيكان. البابا والتبجيل ، ورحب به جميع البلدان تقريبا. 
وقال اإلتحاد السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف ان "كل الذي جرى في أوروبا الشرقية 

في السنوات األخيرة كان من المستحيل بدون بذل جهود البابا ودور هائلة ، بما في ذلك 
الدور السياسي الذي كان يلعب في الساحة العالمية."1 وكان البابا قد أدلى الى أكثر من 
50 رحلة عالمية لتحقيق هدفه المتمثل في توحيد العالم تحت قيادة الدينية البابوية بحلول 

نهاية هذا القرن.

وينظر اآلن إلى أميركا باعتبارها القوة العسكرية رقم واحد ومركز النفوذ. "]أمريكا[ قوة 
الكوكب العظمى الوحيدة المتبقية."2

"قوة أميركا ستحدد اآلن كل األحداث الكبرى في العالم."3 نبوة الكتاب المقدس تنبأ بكل 
وضوح أن الواليات المتحدة األمريكية والبابوية وستتعاون وأحداث العالم تبين بوضوح أن 

ويجري حاليا تشكيل حكومة ائتالفية.

1 تورونتو ستار، 9 آذار ، 1992 ، ص 1 - أ

2 "هوسة االمم المتحدة" Time 9 مايو ، 1994 ، ص 86.

3 جيم هوغالد "من األبطال...،" واشنطن بوست ، 12 أغسطس ، 1991 ، ص 23 - أ.
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