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 االولاالصحاص – الرؤيا سفر    
ِة، َويَْحَفظُوَن َما ُهَو َمْكتُوٌب فِيَها، ألَنَّ الْ  َت قَرِيٌب َوقْ طُوبَى لِلَِّذي يَ ْقرَأُ َولِلَِّذيَن يَْسَمُعوَن أَقْ َواَل الن ُّبُ وَّ    

  يقول ابونا تادرس أبونا تادرس يعقوب عن هذا اإلصحاح 

بدأ الكتاب المقدس بسفر التكوين الذي أعلن حب الله الالنهائي تجاه اإلنسان، إذ خلق ألجله كل شيء وأودعه سلطانًا ووهبه كرامة هذه 
 قدرها! لكن سرعان ما تبدل المنظر وتشوهت الصورة وظهر اإلنسان الخارج من الفردوس مطروًدا، مهانًا، يحمل على كتفيه جريمة عصيان مرة،

ن لقاء الله، ويهرب من وجه العدالة اإللهيةيخاف م . 

ا في السماء لكن شكرًا لله الذي لم يترك اإلنسان يعيش في هذه الصورة التي بعثتها الخطية، بل ختم كتابه بسفر الرؤيا مقدًما لنا صورة مبهجة: بابً 
نسانا من أجل اإلمفتوًحا، وفردوًسا أبديًا ينتظر البشرية، وأحضانًا إلهيّة تركض مسرعة تجاه البشر، و قيثارات سماويّة و فرًحا وُعرًسا سماويً  ! 

فر س يا له من سفر مبهج ولذيذ، يليق بكل مؤمن أن يمسك به ويحفظه في قلبه، ويسطِّّره في أحشائه ويلهج فيه لياًل ونهارًا، فهو سفر الرجاء،
  .النصرة، سفر التسبيح، سفر السماء

طمس وهى جزيرة صغيرة فى تركيا وتدعى حاليا بتينوكتب سفر الرؤيا يوحنا الحبيب عندما نفاه االمبراطوؤ دومتيانوس الى جزيرة ب   

 

 . هو الوحيد من االثنى عشر الذى لم يستشهد

 

.  الني 3 دًّا إِّْذ َحَضَر إِّْخوَةٌ َوَشهُِّدوا بِّاْلَحقِّّ الَّذِّي فِّيَك، َكَما أَنََّك تَْسُلُك بِّاْلَحقِّّ  اوالدي لَْيَس لِّي فَ رٌَح أَْعظَُم مِّْن هَذا: أَْن أَْسَمَع َعْن  4فَرِّْحُت جِّ
 .أَن َُّهْم يَْسُلُكوَن بِّاْلَحقِّّ 
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 : في اإلصحاح األول نجد

 مقدمة .

 السالم الرسولي للكنائس .

 مجيء المعلن .

  شخص المعلن .

 األلف والياء

 "في وسط السبع المناير شبه ابن إنسان" .

 "وأما رأسه وشعره أبيضان كالصوف األبيض كالثلج" .

 "وعيناه كلهيب نار"

 "ورجاله شبه النحاس النقي كأنهما محميتان"

 "وصوته كصوت مياه كثيرة"

 "ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب"

 "وسيف ماٍض ذو حدين يخرج من فمه" .

 "ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها" .

ر على يوحناأثر المنظ  
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 ول  السؤال اال
ارب . وسط اآلالم تعزيات الله تلذذ نفس المؤمن كما حدث مع يوحنا فى نفيه الى جزيرة بطمس  وحدث مع يعقوب اله  ١س 

اذ راى السلم السماوى وحدث مع حزقيال في السبى اذ راى الله الجالس على المركبة الشاروبيمية وحدث مع اسطفانوس وسط 
؟٧حفرة الرجم راى السموات مفتوحة   . اكتب ماقاله اسطفانوس فى هذه اللحظة من خالل سفر االعمال اصحاح   
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  السؤال الثاني
ا رَأَيْ ُتُه َسَقْطُت عِّْنَد رِّ  71 - ٢س  ُر،»ْجَلْيهِّ َكَميٍِّّت، فَ َوَضَع يََدُه اْلُيْمَنى َعَليَّ قَائِّالً لِّي:فَ َلمَّ  اَل َتَخْف، أَنَا ُهَو اأَلوَُّل َواآلخِّ

 ١١اذكر ما يقابلها من دانيال  -سقط القديس يوحنا الحبيب كميت عند رؤية رب المجد في بهائه 
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