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  عاشرالاالصحاص – سفر الرؤيا    
 الرعود و السفر الصغير

  : يقول نيافة االنبا موسي في تفسيره عن هذا اإلصحاح

آخــر قويـا " وكلمـة مـالك  معناها "رسول" فـى هـذا اإلصـحاح تتوقـف األحـداث عنـد البـوق السـادس، ونـرى "مالكـا 
فالمالئكة رسل من االله لتنفيذ مشيئاته المقدسة ومقاصده اإللهية. كمـا أن هـذا المـالك "علـى رأس قـوس قـزح" ومعـروف 

 .انـه قوس قزح رمز الميثاق بين االله واإلنسان بعد الطوفان

يختلـف تمامـاً  عن ذلك السفر العتيد الذى أهتزت له السماء واألرض، والذى  ومعـه فـى يـده سـفر صـغير مفتـوح" هـذا 
كـان علـى يمـين الجـالس علـى العـرش، والـذى كـان مختومـا والذى لم يجرؤ احد من الكائنات ان يفتحه وال حتـى ان 

 ."ينظـر إليـه. هـذا السـفر "الصـغير" هـو رسـالة. وهو فى يد المالك وهو "مفتوح

 ماذا فعل المالك؟

وضـع رجلـه اليمنـى علـى البحـر واليسـرى علـى األرض، والكـل تحـت مـوطئ قدميـه. وهـو ينـادى بصوت عظيم لتلتفت " 
 "األرض كلها إلى مقاصد االله العظيم

الرعود السبعة؟ وعندئذ "تكلمت الرعود السبعة بأصـواتها" وفهـم يوحنـا كـل مـا قالتـه، وأراد أن يسـجل كلماتهـا، لكنـهً   .
سمع صوتاً من السماء يقول : "اختم على ما تكلمت به الرعود السـبعة وال تكتبـه" وهنـا توقـف يوحنـا عـن الكتابـة وكـتم 

له، فهنـاك أمـور كثيـرة غامضـة. وجوابهـا عنـد االله، أحيانـا يكشـف الـرب ألوالده االخصــاء السـر لنفسـه حسـب أمـر اال
ن األسـرار وينهــاهم عـن البـوح بهـا. الطاعـة هنـا واجبــة واختفـاء بعــض مقاصـد االله وتدبيراتـه فـى الكـون أمـر مفـروغ منـه أل
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" )يـا لعمـق غنـى االله وحكمتـه وعلمـه مـا أبعـد أحكامـه 92:92ا والمعلنـات لنـا" تـثالكتـاب يقـول : "السـرائر للـرب إلهنـ
22:91عـن الفحـص وطرقـه عـن االستقصاء" )رو ). 

ومع البوق السابع يتم أيضاً سـر االله كمـا بشـر عبيـده األنبيـاء" ... هـذا تأكيـد أن البـوق السـابع سينهى الصراع لصالح "
حقيقا لوعد الربالكنيسة ت . 

 

2ثُمَّ رَأَْيُت َمالًَكا آَخَر َقوِيًّا نَازالً ِمَن السََّماِء، ُمَتَسْرِبالً ِبَسَحابٍَة، َوَعَلى رَْأِسِه قـَْوُس قـَُزَح، وَ َوْجُهُه َكالشَّْمِس، َورِْجاَلُه َكَعُموَدْي 

 نَاٍر، 9َوَمَعُه ِفي يَِدِه ِسْفٌر َصِغيٌر َمْفُتوٌح. فـََوَضَع رِ ْجَلُه اْلُيْمَنى َعَلى اْلَبْحِر َواْلُيْسَرى َعَلى اأَلْرضِ 
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 السوال االول :

السماء يقول لهس .  عندما تأهب يوحنا الرائى ان يكتب ماتكلمت به الرعود السبعة  سمع صوت من  : 

" ٤اختم على ماتكلمت به الرعود السبعة والتكتبه" اية   

(.؟٢١تبقى اشياء مكتومة الُتكتب كما قال المالك ليوحنا الرائى . حدث هذا مع دانيال النبى  اكتب ذلك من خالل  )دا   
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 :السؤال الثاني
 ى حلوا كاالعسل"س.  عندما أخذ يوحنا الرائى السفر الصغير من يد المالك واكله   قال  "فكان فى فم

 حدث هذا ايضا مع حزقيال. وكتب هذا فى االصحاح الثالث من سفره .اكتبه؟
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