
 

 

 

 

 م0202مسابقة عيد القيامة 
 "أسفار القديس يوحنا الحبيب"

  والثالثون تاسعةال الحلقة

 

  5من  1صفحة  

 

 
 

 
 

 

 دي عشرحاالاالصحاص – سفر الرؤيا    
 الشاهد و البوق السابع

  : يقول نيافة االنبا موسي في تفسيره عن هذا اإلصحاح

ـذا إصـحاح اختلـف فيـه الشـراح كثيـرا وسـبب االخـتالف هـو محاولـة الحسـم وهـذا مسـتحيل!! إن هـذا ه 
إصـحاح اختلـف فيـه الشـراح كثيـرا النبـوات فيهـا غمـوض إلهـى خـاص، وكثيـر منهـا يكـون لـه تحقيقـان 

،)التـى تنطبـق علـى  5112( ،)مـت1111أحـدهما قريـب واآلخـر بعيـد كنبـوة "من مصر دعـوت إبنـى" )هـو
خـروج بنـى إسـرائيل مـن أرض مصر، وعلى عودة الرب من مصر إلى أرض فلسطين، لهـذا فالحسـم فـى 

 هـذا الموضـوع غيـر جـائز

يكلھقياس ال  : 

أعطيت ليوحنا قصبة، وقال له المالك 1 "قم وقـس هيكـل االله والمـذبح والسـاجدين فيـه أمـا الـدار ً" 
شهرا مــا معنــــى القيــــاس هنــــا؟ معنــــاه الحيــــازة أو  25فأطرحها ألن األمم سيدوسون المدينة المقدسة 

ـــل والمـــذبح والساجدين فيه، اى انه سيحدد من هم المقبولين االمــــتالك أو القبــــول، فهــو ســــيقيس الهيكـ
 لدى االله أبناء الكنيسة

.  
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شهراً وهى تساوي ثالثة سنوات  25يومــا =1521وهنـــا يظهـــر "شــاهدان يتنبـــأن" .. ومــدة نبوتهمـــا 
رمـز االنسـحاق والـدعوة  "المسـوح يلبسان" دين؟ھالشاونصف وتساوي الوضــعً  الموقت"... ما سمات 

للتوبـة وهمـا "زيتونتـان" رمـز السـالم والحيـاة "ومنارتـان" رمـز الحكمـة ٕوارشـاد التـابعين، وهمـا "قائمتــان 
أمــام الــرب" رمـز المركـز السـامى ٕواشـارة إلـى مصـدر إرسالتيهما. وان كــان أحــد يريــد أن يؤذيهمــا تخــرج 

فمهمــا وتأكــل أعــداءهما نار الكلمة واألحكـام اإللهيـة.. بـل "البـد أن يقتـل" أى أن يهلـك نتيجـة  نــار مــن
عـدم طاعـة الـرب "وهمـا يغلقـان السـماء، ويحوالن المياه إلى دم ويضربا األرض بكل ضربة" عالمة 

 .السلطان الواسع الممنـوح لهمـا مـن االله فـى السماء واألرض والبحر

 
3َوَسُأْعِطي ِلَشاِهَديَّ، فـَيَـتَـنَـبَّآنِ  َأْلًفا َوِمئَـتَـْيِن َوِستِ يَن يـَْوًما، الَِبَسْيِن ُمُسوًحا«. 2هَذاِن ُهَما الزَّيـُْتونـََتاِن َواْلَمَنارَتَانِ  

 اْلَقائَِمَتاِن َأَماَم َربِ  اأَلْرِض.
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 "البوق السابع 1 "الكنيسة فى المجد-

هـذا رجـاء الكنيسـة التـى نجاهـد علـى أساسـه، فمـع أن الصـراع شـديد لكـن النصـر أكيـد، وهـا هـىً  
يسـجدون أمـام ممالـك العـالم تصـير للـرب ولمسـيحه، فيملـك إلـى األبـد، وهـا األربعـة وعشـرون قسيسـا 

ألنه "أخذ قدرته وملك" وبـدأ يـدين الجميـع يعطـى كـل واحـد حسـب أعمالـه فيهلـك مـنً   الفادى يشكرونه 
كـانوا يهلكـون فـى األرض ويعطـى األجـرة السـمائية لعبيـده األنبيـاء والقديسـين والخـائفين اسـمه صـغارا 

ـدث بـروق وأصـوات ورعـود وزلزلـة وكبارا.ً ً  وأخيـرا ينفـتح هيكـل فـى السـماء ويظهـر تـابوت العهـد وتح
وبـرد عظيم.. اى أن االله اآلن ينفذ عهـده مـع البشـرية وينفـذ كـل مـا أرسـله إلـيهم مـن وعـود أو إنـذارات 

 !علـى كل إنسان أن يتحمل مسئوليته

 
  

11وَانـَْفتَحَ َهيَْكلُ اللِه ِفي 

السَّمَاِء، وَظََهَر تَابُوُت عَْهِدِه 
ِفي َهْيَكِلِه، وََحَدَثْت بـُرُوٌق 

وََأْصوَاٌت وَرُعُودٌ وَزَْلزَلَةٌ وَبـَرَدٌ 
 َعِظيمٌ 

 

12وَاأَلرْبـَعَةُ وَاْلِعْشرُوَن َشْيًخا 

اْلجَاِلسُوَن َأمَامَ اللِه عََلى عُرُوِشِهمْ، 
 َخرُّوا عََلى وُُجوِهِهمْ َوَسَجُدواِ لله 

 

12ثُمَّ بـَوََّق اْلَمالَُك السَّاِبعُ، َفَحَدَثتْ  

ِفي السَّمَاِء َأْصوَاٌت َعِظيَمةٌ 
َقْد صَارَْت مَمَاِلُك اْلعَاَلِم »قَاِئَلة1ً

ِلرَبِ نَا وََمِسيِحِه، َفسَيَْمِلُك ِإَلى َأبَِد 
«. اآلِبِدينَ   
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 السوال االول 1

  س .اعطيت ليوحنا الرائى قصبة ليقيس بها هيكل الله

 وايضا كانت مع حزقيال عصا قاس بها المدينة  .  اذكر ثالثة ايات بها كلمة قاس من خالل حزقيال االصحاح  االربعون .؟
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 1السؤال الثاني
س  .زمان وزمانين ونصف هى فترة ضيقه فى هذا االصحاح هى فترة حكم ضد المسيح وهى ايضا فترة انقطاع المطر فى 

 زمن ايليا ومذكورة ايضا فى سفر دانيال االصحاح الثانى عشر اذكر االية؟
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