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 الرابعاالصحاص – سفر الرؤيا    
 يقول ابونا تادرس يعقوب عن سفر هذا اإلصحاح :

 رأينا في القسم األول الرب يسوع يكشف ذاته للكنيسة لتجد فيه كل احتياجاتها. ثم تعرض ألحوال الكنائس السبعو 
موضًحا حال الكنائس في كل عصر، وحال المؤمن من حين إلى حين، ومقدًما النصائح والوصايا حتى ال يتعثر أحد 

 .في الطريق

وفي هذا القسم يرفع الروح أنظار يوحنا إلى السماء ليرى مشورات الله وتدابيره تجاه أوالده بالرغم من مقاومات 
من الرؤى تكشف عن جوانب ثالثة لفترة بهاء الكنيسة على األرض الشيطان وجنوده لهم. لهذا يرى ثالث سالسل 

 :إلى يوم مجيء الرب للدينونة

السلسلة األولى: السبعة ختوم، وهي تتحدث عن الكنيسة المتألمة موضع عناية الحمل. ويختتم هذه الختوم 
ألرض كما في السماء.بالمختومين، وبمنظر الكنيسة في األبدية، ليعلن عن اهتمام اللّه بالكنيسة على ا  

 السلسلة الثانية: السبعة أبواق، وهي تعلن عن إنذارات الله للعالم للتوبة، وتختتم بظهور المرأة الملتحفة بالشمس 
وأعدائها الثالثة، معلنًا بطالن مقاومة إبليس للكنيسة، مطالبًا البشرية أن يكون لها نصيب مع المرأة الملتحفة 

 .بالشمس

السلسلة الثالثة: السبع جامات، حيث يسكب الله جامات غضبه ليتوبوا. ويختتمها بالكشف عن حقيقة المرأة الزانية 
 .المتزينة المملوءة خداًعا وغًشا، حتى يهرب الناس منها
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استخدم البعض نبوات سفر الرؤيا استخداًما خاطئًا، فحولوا غاياته من كلمة حيَّة محيية إلشعال القلب تجاه األبدية 
ا مجيء الرب ليرث ويملك إلى األبد ما لم تره ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، وكوسيلة لتعليم منتظرً 

القلب حياة الصالة والتسبيح إلى وسيلة لمحاولة معرفة األحداث المقبلة واألزمنة باألرقام، حتى حدد البعض متى يأتي 
المسيح للملك األلفي، األمر المحزن للنفس والمفسد  الرب ليخطف الكنيسة ومتى يأتي ضد للمسيح وتاريخ مجيء

 .لغاية الكلمة وقوتها

(02: 71لقد سأل الفريسيون الرب: متى يأتي ملكوت السماوات؟ )لو   

فأجابهم "ال يأتي ملكوت الله بمراقبة، وال يقولون هوذا ههنا أو هوذا هناك، ألن ها ملكوت الله داخلكم"، أي وجَّه 
م الداخلية التي هي عربون الملكوت األبدي، بداًل من حساب الزمن لمجيئهأنظارهم إلى حياته . 
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 السؤال االول :

(٤فى جزيرة بطمس راى يوحنا باب مفتوح فى السماء  )رؤ - ١س   

(٨٢وعند هروب يعقوب  من عيسو راى سلم منصوبة على االرض وراسها يمس السماء  )تك   

(٧هاانا انظر السموات مفتوحة ) اع واسطفانوس عند رجمه قال   

   الله يعطى تعزية فى كل ضيقة كما قال القديس بولس

(١كو ٨اكتب االية الدالة على ذلك من خالل )  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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 :السؤال الثاني
َها ِستَُّة َأْجِنَحٍة َحْوَلَها، َوِمْن َداِخل َمْمُلوٌَّة ُعُيونًا، َوالَ  8" - ٨س  تَ زَاُل نَ َهارًا َولَْيالً  َواأَلْربَ َعُة اْلَحيَ َوانَاُت ِلُكلِ  َواِحٍد ِمن ْ

 ِذي َكاَن َواْلَكائُِن "  ُقدُّوٌس، ُقدُّوٌس، ُقدُّوٌس، الرَّبُّ اإِللُه اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِ  َشْيٍء، الَّ »قَائَِلًة:
 ٦اذكر ما يقابلها من اشعياء  -تسبح السماء لله انه قدوس قدوس قدوس 
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