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 عشر خامسالاالصحاص – سفر الرؤيا    
 المالئكة يتهيأون

  : يقول نيافة االنبا موسي في تفسيره عن هذا اإلصحاح

 : ينقسم هذا األصحاح إلى األقسام اآلتية

 ( 4 – 5 : 51 ) المالئكة ومعهم الجامات ، والغالبون يترنمون     -1

 ( 82 – 1 : 51 ) المالئكة وقد خرجوا بجاماتهم لصبها     -2

 ( 4 – 5 : 51 ) : أوال : المالئكة ومعهم الجامات والغالبون يترنمون

هذه آية أخرى أو صورة أخرى ، " عظيمة وعجيبة " ألنها صادرة عن السماء فى علوها ، " سبعة مالئكة " والمالك 
واكتمال نصرة األبرار ، رسول من الله ، والسبعة عدد الكمال إشارة إلى اكتمال غضب الله ، واكتمال دينونة األشرار ، 

قوعن" سبع ضربات أخيرة " إشارة إلى األيام األخيرة ، إلى ضربات الدينونة ،وليس فقط إنذارات األبوا  . 
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َن غنضنبك  يرنةك ، ألنن  بههنا أكك مه يبنةً: سنب  عنةن منالنئهكنٍة منعنهكمك السَّب عك الضَّرنبناتك األن خه يمنةً ونعنجه ، عنظه ي السَّمناءه 5ثكمَّ رنأني تك آينةً أكخ رنى فه

 .  اللهه

ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار " ، انه بحر المعمودية ونار الروح القدس ،فالماء والروح هما طريق الغلبة على  "
 . الوحش ، والوصول إلى األمجاد

 والغالبين على الوحش ، وصورته ، وعدد اسمه " أى الذين انتصروا على "«

أى قوى بشرية ضعيفة وزائلة 666الشيطان بحيله المختلفة وأذنابه البشرية الشريرة وفهموا أنها    

.  

ينن عنلنى ال بنح ره  فه هه ، ون اقه منتههه ونعندنده اس  مه ٍط بهنناٍر، ونال غنالهبهينن عنلنى ال ونح شه ونصكورنتههه ونعنلنى سه ن  زكجناٍج مكخ تنله 8ونرنأني تك كنبنح ٍر مه

ين أنع منالككن  يمنةٌ ونعنجه يبنةٌ هه ينن:»عنظه ، ونت نر نهيمنةن ال خنركوفه قنائهله ، 3ونهكم  ي كرنت هلكونن ت نر نهيمنةن مكوسنى عنب ده  اللهه يثنارناتك اللهه ي ه، منعنهكم  قه الزُّجناجه
؟  دك اس منكن ينن! 4منن  الن ينخنافككن ينارنبُّ ونيكمنج ه يسه د ه كن ال قه ين طكركقككن ينا منله لنةٌ ونحنق هه َ ه شني ٍء! عناده رك عنلنى كك لهك ال قناده أني ُّهنا الرَّبُّ اإله

رن  ، ألننَّ أنح كنامنكن قند  أكظ هه يعن األكمنمه سنينأ تكونن ونينس جكدكونن أنمنامنكن ت  ألننَّكن ونح دنكن قكدُّوٌس، ألننَّ جنمه  

صين ، " وهم قفون على البحر الزجاجى " فى نصرة وبهجة ، " معهم قيثارات الله " أىالفرح السماوى الثابت الر او  
يرتلون ترنيمة موسى عبد الله " وترنيمة" الخروف " ... أى ترانيم األنتصار التى سبح بها الشعب بعد عبوره البحراألحمر 

 . ، وترانيم الخالص التى عاشها أوالد الله بعد نصرة الحمَ المذبوح على الموت

لى كَ شىء عادلة  و حق هى طرقك يا ملك القديسين قائلين عظيمة وعجيبة هى أعمالك أيها الرب اإلله القادر ع "
 . ألنه القدوس الذى قدسهم
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من ال يخاف يارب ويمجد اسمك ، ألنك وحدك قدوس ، ألن جميع األمم سيأتون ويسجدون أمامك ألن أحكامك  "
عبادة خاشعة قد أظهرت "... إن نصرة الله أكيدة وعلىالجميع أن يعيشوا فى مخافته ، وفى طاعة أحكامه ، وفى 

 . لشخصه

نيا : المالئكة وقد خرجوا بجاماتهم لصبهااث  : ( 51 : 1 – 2 )  

ثم نظر يوحنا وإذا " بهيكَ خيمة الشهادة وقد انفتح " ... هنا يعيد إلي األذهان قصة الهيكَ القديم ، وكان قد تهدم 
تابوت العهد الذى كان يحوى لوحى الشريعة )   ويؤكد أنه كان مثاال للسماويات و ظاللها ، وقدس األقداس وما فيه :

 . كلمة الحياة ( وقسط المن ) خبز الحياة ( وعصا هارون التى أفرخت ) سر الحياة فى المسيح (

  وخرجت السبع مالئكة ومعهم السبع ضربات " . لقد اكتملت مقاصد الله ،واكتمَ غضبه ، وها هم على وشك التنفيذ "

ان نقى وبهى ، ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب " .. هذه صورة القاضى فى ذلك الزمان وهم متسربلون بكت "
، المنطقة الذهبية على صدره : الذهب رمز البر والحق ، والصدر مكان القلب ، أى أنه سيحكم ببر وضمير نقى. أما 

فعلونه ، فأحكام الله كلها كمال وعدلالكتان الذى يسربلهم فكان إشارة إلى وقارهم ونقاوتهم رغم صعوبة ماسوف ي  . 

ثم أعطى واحد من الحيوانات األربعة سبع جامات ذهبية " مملوءة من غضب الله " . وليس هذا بغريب ، فالذهب رمز 
" وامتأل الهيكَ دخانا من مجد الله   –البر ، يشكَ هنا وعاء الغضب ، فهو غضب عادل " وتغلب إذا حوكمت " . ! 

" .. فهى األيام األخيرة ، التى فيها يعلن الله عن مجده الديان بعد أن أعلن لنا عن حبه الفادى و من قدرته  . 

ولم يكن أحد يقدر أن يدخَ الهيكَ حتى كملت سبع ضربات السبع مالئكة " .. أى أن الشفاعة قد انتقلت ،  "
 . والرحمة قد استوفت زمانها وجاء وقت الحساب
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، 6ونخنرنجنته السَّب  عنةك ال منالنئهكنةك ونمنعنهكمك السَّب عك الضَّرنبناته  ي السَّمناءه َك خني منةه الشَّهنادنةه فه 1ثكمَّ ب نع دن هذنا ننظنر تك ونإهذنا قنده ان  فنتنحن هني كن

نن األنر ب نعنةه   ٌد مه ن  ذنهنٍب. 7ونوناحه قن مه م  بهمننناطه ن دن صكدكورههه قكونن عه يٍ ، ونمكتنمنن طه يٍ  ونبنهه ، ونهكم  مكتنسنر بهلكونن بهكنتَّ اٍن ننقه َه نن ال هني كن مه
ن  غنضنبه اللهه ال حني ه إهلن  ن  ذنهنٍب، منم لكوٍَّة مه ينن. ى أنبنده اآلبه ال حني نونانناته أنع طنى السَّب  عنةن ال منالنئهكنةه سنب  عنةن جنامناٍت مه ده  

 

 السوال االول :

. خامس عشر    الغالبين الشيطان  واقفين على البحر الزجاجى معهم قيثارات الله وهم يرتلون ترنيمة س . فى هذا االصحاح ال 
  موسى

وموسى عندما عبر البحر هو وشعبه  وغرق فرعون وجنوده الذى يرمز للشيطان وجنوده  فى االصحاح الخامس عشر من سفر 
(٥١و  اتب  لثالة ايات من هذه البسبحة   رر  الخروج  رنموا وسبحوا تسبحة سطرتها الكنيسة فى الهوس اال . 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

________________ 

: الثاني  السوال   

 . س . ررجت السبعة المثائكة ومعهم السبع ضربات

 . اتب  وصف السبعة مثائكة.

 ومن الذى اعطاهم السبع جامات. .
_____________________________________________________________________________
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