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 سابع الاالصحاص – سفر الرؤيا    
 نصرة السمائيين

 : يقول نيافة االنبا موسي في تفسيره عن هذا اإلصحاح

 نرى فيه بهيج، سمائىوتختم هذه الرؤيا الثانيــة التـى حكــت لنـا مشــهداً مـن مشــاهد الصـراع بــين الكنيسة والعــالم بمنظــر 
انتصرت وقد الكنيسة . 

  : كنيسة العھد القديم -1

 .وفى هذه الفترة نرى المالئكة وهى تمسك كل شئ بقوة لضبط الكل، فال ريـح تهـب، لقـد انتهـى كـل شئ

بعة الذين ثــم يــرى يوحنــا مالكــاً قادمــاً مــن المشــرق، ومعــه خــتم االله الحــى )مــن شــمس البــر( ونــادى علــى المالئكة األر 
روا بأن يفسدوا األرض والبحر والنبات بأال يفعلوا ذلك قبل ان يـتم خـتم عبيـد االله على جباههم.والختم رمز الملكية، أم

 .والجبهة رمز الفكر واإل اردة

المنظمـــة، رقـــم رمــز العبــادة  21إنهــم رمــز للبتوليــة القلبيــة، وعــدم التــدنس بالعــالم والفســاد المستشــرى فيــه، ورقــم 
بعمــــل  رمـــز الكثـــرة اى انـــه رقـــم رمـــزى يشـــير إلـــى كـــل المفـــديين، كـــالمختومين علـــى جبــــاههم، أى المتمتعــــين 2111

 -منســــى  -نفتــــالى  -أشـــير  - جــــاد - رأوبين - يهـــوذا: " التالية األسباط الــــروح القــــدس ونالحــــظ انــــه اختــــار
بنيامين -يوسف  -زبولــــون  -يســــاكر  -الوى  -شـــمعون  " 

 : وهنا نورد هذه المالحظات

 .أورد يهوذا قبل رأوبين ألن منه جاء المسيح، حسب الجسد
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٠٢:  ٨١حذف اسم دان ألنهم عبدوا األوثان قض   

ــز العبـــادة المنتظمـــة يـــورد اســـم منســـى رغـــم انـــه جـــاء ضـــمنرمـ 21ولكـــى يكمـــل رقـــم    

 يوسف، لكن كلمة يوسف معناها "يزيد" أى انه يستحق أن يكون أكثر من سبط

 

، فـأنأادأى بنصأُوٍت عأظنيٍم إنلأى اُلمأالأئنكأةن األأُربـأعأةن، ال  ذنينأ ْأُعوْوا  ُتْم اللهن اُلحأي ن رأأأُيْت مأالأًكا آخأرأ  طأالنًعا منُن مأُشرنقن الش ُمسن مأعأْه خأ
بأاهنهنمُ « ، 3قأائنالً:»الأ تأْضرُّوا األأُرضأ وأالأ اُلبأُحرأ وأالأ األأُشجأارأ، حأت ى نأُختنمأ عأبنيدأ إنلهننأا عألأى جن  أأُن يأْضرُّوا األأُرضأ وأاُلبأُحرأ

 

ُبٍط منُن بأنني إنُسرأ  • ئنيلأ اوأسأمنُعْت عأدأدأ اُلمأُخْتومنينأ منئأًة وأأأُربـأعأًة وأأأُربأعنينأ أأُلًفا، مأُخْتومنينأ منُن ْكل ن سن  
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 : كنيسة العھد الجديد

لسـنةثم رأي يوحنا جمعا كثيرا لم يستوع أحـد أن يعـده مـن كـل األمـم والقبائـل والشـعوب واأل .. 

إنهـا كنيسة العهد الجديد حيث فيض النعمة وعوية البر تخلص كل العـالم مـن كـل شـعب وجـنس، وليسـت كعوية العهد 
القـديم المحـددة بـرقم وجـنس معـين. وطبعـاً لـم يسـتوع يوحنـا وال غيـره أن يحصـى العـدد، لكن االله حتماً يعرفه بالتحديد 

3::2وتك باسمك أنت لى" اش"ال تخف ألنى فديتك، دع  

 : سمات المنتصرين

 .واقفون : رمز النصر والثبات

 .أمام العرش : رمز المجد والتواجد فى حضرة االله

 .متسربلين بثياب بيض : رمز النقاوة والوقار

 .فى أيديهم سعف النخل : رمز النصرة والسالم والفرح 

م البهـيج وتسـبيح االله "الخـالص إللهنـا الجـالسيصرخون بصوت عظـيم : رمـز التـرني    

 "على العرش وللخروف

 وهنا استجاب سكان السماء لترنيم البشر الظافرين. فسـبحوا معهـم للجـالس علـى العـرش فـى سـجود

 .خاشع فى البركـة والمجـد والحكمـة والشـكر والكرامـة والقـدرة  إللهنـا إلـى ابـد األبدين آمين

" ء المتسربلون بالثياب البيض، من هم  ومن أين أتوا هؤال ￼ 

 فأجابه يوحنا فى أتضاع ولهفة : "يا سيد أنت تعلم" فقال لـه : "هؤالء هم الـذين أتـوا مـن الضـيقة

العظيمـة" (األرض ومـا فيهـا مـن لعنـة وتعـب واضـوهاد وطحـن) وقـد غسـلوا ثيـابهم وبيضـوها  فى دم المسيح الفادى. وهم 
  لذلك أمام عرش الله يخدمونه نهـارا وليال، اى باسـتمرار حيـث ال
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اسـتراحوا إلـى األبـد مـن الجـوع إلـى ليل هنـاك) والـرب يحـل فـوقهم (اى يظلـل علـيهم بحنانـه ومجـده) يشـبعهم ( فقـد 
المولـق الـذى يقـض مضـجع الجـنس البشـرى فـال يشـبعه سـوى االله)، ويحمـيهم مـن شـمس التجارب وحرها، ويرعاهم 

 ويرويهم من ماء الحياة األبديـة، ويمسـح دمـوعهم فـى تعزيـة سـماوية تنسـيهم

 .كل أوجاع األرض

 

للهن  مُ وأسأجأْدوا ن هن ، وأخأرُّوا أأمأامأ اُلعأُرشن عألأ ى وْْجوهن ، وأالشُّيْوخن وأاُلحأيـأوأانأاتن األأرُبـأعأةن ينأ حأُولأ اُلعأُرشن فن يعْ اُلمأالأئنكأةن كأانْوا وأاقن 22وأجأمن

ينأ  ينأ. آمن نأا إنلأى أأبأدن اآلبندن لهن ُكمأةْ وأالشُُّكْر وأاُلكأرأامأةْ وأاُلْقُدرأةْ وأاُلْقو ةْ إلن ينأ! اُلبـأرأكأةْ وأ اُلمأُجْد وأاُلحن ينأ:»آمن  21قأائنلن
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 السوال االول :

بحر والالتضروا االرض وال ال  

٣االشجار  حتى نختم عبيد الهنا على جباههم"  

   اذ نُختم على جباهنا بسر الميرون

  فيسكن روح الرب فينا حافظا ومقدسا ايانا

 . ونجد فى العهد القديم كان الله يهتم بأوالده ويرسل من يختمهم فى لحظة التجربة لكى يبقوا محفوظين له

(.٩)حزقيال اكتب اآلية الداله على ذلك خالل   
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 :السؤال الثاني
 اوصف الواقفون امام العرش وامام الخروف وماذا كانوا يقولون ؟

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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