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 عشر الثانياالصحاص – سفر الرؤيا    
 المرأة المتسربلة والتنين

  : يقول نيافة االنبا موسي في تفسيره عن هذا اإلصحاح

 مرأة عظيمة متسربلة بالشمس ، والقمر تحت رجليها "
 هناك أكثر من اتجاه لتفسير هذه المرأة : 
مستمرة فى كنيسة  إنها الكنيسة اليهودية القديمة التى ولدت لنا السيد المسيح له المجد وهى -١ 

 العهد الجديد .
أو هى كنيسة العهد الجديد التى بدأت بالسيدة العذراء وميالدها للمسيح وصراع الشيطان معه  -٢ 

والمشابهين لصورته ، والمصارعين للعدو إلى مدى  د الكثيرين من أبناء المسيحومعها ثم استمرت فى ميال
 الدهر ، وهذا هو الرأى األرجح

 "اثنى عشر كوكبا " هم تالميذ المسيح الذين أضاءوا جبين الكنيسة ونشروا نورها بين  العالمين

 
َها، َوَعَلى رَأْ 1 ٌٌ ِمِن سِ َوَظَهَرْت آيٌَة َعِظيَمٌة ِفي السََّماِء: اْمَرَأٌة ُمَتَسْربَِلٌة بِالشَّْمِس، َواْلَقَمُر َتْحَت رِْجَلي ْ َها ِإْكِلي

َعًة لَِتِلَد.2اثْ َنْي َعَشَر َكوَْكًبا،  َضًة َوُمتَ َوجِ  َلى َتْصُرُخ ُمَتَمخِ   َوِهَي ُحب ْ



 

 

 

 

 م0202مسابقة عيد القيامة 
 "أسفار القديس يوحنا الحبيب"

  االربعون الحلقة

 

  6من  2صفحة  

 

 
 ( . 4،  3:  12ين " : ) ثانيا : " التن

  
والتنين دائما رمز الشر  إنه العدو الشيطان الذى ينتظر ليحطم صورة السيد المسيح فى أوالده الكثيرين

 ألنه ال خير فيه وهو " عظيم " رمز جبروته فى األيذاء ،كما أنه " أحمر " رمز النار والدموية.
 ( 6، 5:  12الصراع بين المرأة والتنين ) 

إشارة واضحة إلى السيد  لمرأة " إبنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع األمم بعصا من حديد " وهذهولدت ا
المسيح وفى يده عصا الرعاية واألشفاق والحب ،ولكن فى يده أيضا " عصا حديدية " رمز العدل والقوة 

 واألقتدار .

 
 

َعُة ُرُؤوٍس َوَعَشَرُة قُ ُروٍن، َوَعَلى رُ َظَهَرْت آيٌَة ُأْخَرى ِفي السََّماِء: ُهَوَذا تِنِ يٌن َعِظيٌم  َعُة تِيَجاٍن. َأْحَمُر، َلُه َسب ْ ُؤوِسِه َسب ْ

َتِلَع َوَلَدهَ  َوَذنَ ُبُه َيُجرُّ ثُ ْلَث ُنُجوِم السََّماِء َفَطَرَحَها ِإَلى اأَلْرِض. َوالتِ نِ يُن َوَقَف َأَماَم اْلَمْرَأِة اْلَعِتيَدةِ 4 ا َمَتى َأْن تَِلَد، َحتَّى يَ ب ْ

 َوَلَدتْ 
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حدثت حرب فى السماء : ميخائيٌ ومالئكته ، حاربوا التنين ومالئكته ولم يقووافلم يوجد مكانهم بعد  
 ذلك فى السماء "

( كانت طهارته ونوره مستمدان من الله ،  14:  14قال الشيطان فى قلبه : " أصير مثٌ العلى " ) أش 
بذاته . الله عصمته ذاتية ، أماالشيطان فإنارته كانت مستمدة من الله قبٌ السقوط فتصور إمكانية أن ينير 

. 
 (    12مقومات النصرة على الشيطان ) 

دم المسيح : الذى يغفر باستمرار ، ويطهر من كٌ خطية ، ويقدس الكيانكله لله ، راجع      -1
( ، " دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا  32 : 9اآليات التالية : " بدون سفك دم ال تحصٌ مغفرة " ) عب 

 ( . 7:  1يو  1من كٌ خطية " ) 
قلبا وقالبا ، يحيا  كلمة الشهادة : أى تحديد معالم الشخصية بأن يكون األنسان مسيحيا      -2 

 للمسيح ويشهد له فى كٌ مواقف الحياة .
 لألرض والزمن. األستعداد للموت : أى التطلع األبدى األبقى ، وعدم التعبد     -3 
 وهكذا رددت السماوات صيحة الراحة والفرح : 
فهى ما تزال تعانى من  " افرحى أيتها السموات والساكنون فيها " ألن العدو قد طرد منها ، أما األرض 

مضايقاته خصوصا فى األيام األخيرة ، " ويٌ لساكنىاألرض والبحر ألن إبليس نزل إليكم ، وبه غضب 
 ن له زمانا قليال" ..عظيم ، عالما أ

الزمان القليٌ هو هذا العمر ، إذا قيس بجوار األبدية الممتدة ، وهو األياماألخيرة التى ستشتد فيها  
 وطأة العدو ، لكن النصر أكيد .
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7 ٌُ َوَلْم يَ ْقَوْوا، فَ َلْم يُوَجْد َمَكانُ ُهْم 8َحارَبُوا التِ نِ يَن، َوَحاَرَب التِ نِ يُن َوَمالَِئَكُتُه  ومالئكتة,َوَحَدَثْت َحْرٌب ِفي السََّماِء: ِميَخائِي
ٌُّ اْلَعا9بَ ْعَد ذِلَك ِفي السََّماِء.  َم ُكلَُّه، طُرَِح ِإَلى لَ َفطُرَِح التِ نِ يُن اْلَعِظيُم، اْلَحيَُّة اْلَقِديَمُة اْلَمْدُعوُّ ِإْبِليَس َوالشَّْيطَاَن، الَِّذي ُيِض

 .مالئكتةاأَلْرِض، َوطُرَِحْت َمَعُه 
 

 (  17 – 13:  11النصر األكيد ) 
 

فأعطيت جناحى النسر العظيم لكى تطير إلى البرية إلى موضعها ، حيثنعال زمانا وزمانين ونصف زمان 
الكنيسة فى جهادها ، فهى سامية وقوية للمعونة اإللهية التى تسند  من وجه الحية " .. النسر العظيم إشارة

وساهرةكالنسر ، وهكذا تستطيع الكنيسة أن تقاوم هذا األضطهاد السافر " ويتجددمثٌ النسر شبابك " ) 
حقيقية أو شبع حقيقى أو ارتواء .. لكن الله  ( والبرية هى العالم المجدب من كٌ حياة 5:  103مز 

لوضع المؤقت كما ذكرنا . وكأن الرسول يطمئن أبناؤه ما أنتم فيه رمز ا سيعول الكنيسة ثالثة أزمنة ونصف
  مناضطهادات وضع مؤقت.

 
 

 
صَف نِ فُأعطَيِت الَمرأُة َجناَحِي النَّسِر العظيِم لَكْي تطيَر إَلى البَ ر ِيَِّة إَلى َمْوِضِعها، َحيُث تُعاُل َزمانًا وَزمانَيِن و 14

 َزماٍن، ِمْن وجِه الَحيَِّة.

 
 



 

 

 

 

 م0202مسابقة عيد القيامة 
 "أسفار القديس يوحنا الحبيب"

  االربعون الحلقة

 

  6من  5صفحة  

 

 
 

 

 

 

 السوال االول :

 س . ظهرت آيتان فى السماء  اية عظيمة واية اخرى .اوصفهما خالل ايات ؟

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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 :السؤال الثاني
 س. فى هذا االصحاح فتحت األرض فمها وابتلعت النهر الذى القاه التنين من فمه. 

 ٦١وفتحت االرض فمها ايضا فى العهد القديم وابتلعت   اكتب االية الدالة على ذلك من خالل سفر العدد اصحاح  
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________ 

 


