مسابقات الكتات المقدس
أسئلة في" سفر الرؤيا "
المسابقة الثانية () 10 – 6

س 1في األصحاحات من(  ) 20 – 6يذكر الرسول يوحنا ثالث سالسل سباعية متعاقبة .
أذكرها؟

مقدمة سفر الرؤاي
** كاتب السفر :

س 2إلي ماذا يشير الزيت والخمر ؟

هو يوحنا الحبيب تلميذ المسيح ،أحد اإلثنى عشر
تلميذًا ,كتب عام  95م اواخر حياة القديس ,مكان
كتابة السفر فى جزيرة بطمس ،وهى جزيرة محيطها
نحو  ٢٥ميال وتقع جنوب غرب تركيا.

** السفر كتب لمن :
س 3ما هي األشارة في رؤية يوحنا ألرواح الذين قتلوا من أجل كلمة هللا تحت المذبح ؟

س 4أذكر من أنجيل متي مايتفق مع :
.I

" ونظرت لما فتح الختم السادس  ،واذ زلزلة عظيمة قد حدثت " (رؤ ) 12 : 6

.II

" والشمس صارت سوداء كمسح من شعر ،والقمر صار كالدم " (رؤ ) 12 : 6

.III

" والسماء انفلقت كدرج ملتف " ( رؤ ) 14 : 6

س 5أجتهد الكثير من األباء في تفسير معني الفرسان الثالثة ( األحمر واألسود واألخضر
) ،أذكر ملخص لتفسير بعض األباء بإيجاز شديد ؟

س ( _ 6وتنتقم لدمائنا ) هل توجد لدي السمائيين شهوة أنتقام ؟
_ ثم ما المعني من هذه العبارة؟

س _ 7ما معني ( الشهادة التي كانت عندهم ) ؟
_ وما تفسير أن ( القمر سيصير كالدم ) ؟

إلى الكنائس السبع فى آسيا الصغرى ،أى تركيا
الحالية ،وهى أهم الكنائس فيها وليس كلها،
والمقصود بعدد سبعة هو الكمال فهذه الكنائس تمثل
العالم كله فى حاالته الروحية المختلفة لذا فالرؤيا
موجهة للعالم كله.

** هدف السفر :
 مر ّكز في أوله وهو "إعالن يسوع المسيح الذيى عبيده ما ال بُد أن يكون عن
أعطاه إياه هللاِ ،لي ُِر َ
قريب" (رؤ ،)1:1فمعظم هذا السفر نبوة بأحوال
الكنيسة في مسيرتها المباركة من األرض إلى
السماء ،فهناك مصادمات كثيرة ،واضطهادات وقوى
مختلفة ستحاول النيل من كنيسة المسيح ،لكن
هيهات!! الن وعده اثبت من الجبل" :أن أبواب
الجحيم لن تقوى عليها"؛ وما هذا السفر الخالد إال
شرح لهذه اآلية وتأكيدا لهذا الوعد.
 إعداد الكنيسة لمجيء الرب ثانية (رؤ،10:7 ،7:1 )17 :2وقد وجه الحديث إلى سبع كنائس في آسيا
الصغرى (رؤ( )4:1،11نص السفر هنا بموقع أنبا
تكالهيمانوت) ،وحيث أن العدد سبعة رمز الكمال
فالمقصود أن الكنائس السبع تنوب عن الكنائس كلها،
ففي مستقبل تاريخ الكنيسة المسيحية ما من كنيسة
تتعرض للتجارب والنمو واالتساع إال ولها من تلك
الكنائس السبع مثال.
 تثبيت الكنيسة عن طريق عدد من الرؤى أهمها(الخروف المذبوح) ،فغاية السفر هو إشعال القلب
بالغيرة والرجاء الثابت في التمتع بالسماويات وسط
الضيقة دون أن ينشغل بتحديد األزمنة واألوقات.

س 8أذكر أية من سفر الرؤيا تتفق مع المعني األتي :
.I

يعلن هللا عن اهتمامه بالبشرية فيحفظهم من كل جانب حتي ال تهب رياح تطفيء سراجهم المنير.

.II

" ال يجوعون وال يعطشون وال يضربهم حر وال شمس  ،ألن الذي يرحمهم
يهديهم وإلي ينابيع مياه يوردهم " ( أش ) 10 : 49

** سمات السفر:

.III

" وجدت كالمك فأكلته  ،فكان كالمك لي للفرح ولبهجة قلبي ألني دُعيت بإسمك
يارب إله الجنود  ( ".إر ) 16 : 15

 يتنبأ السفر النبوي الوحيد في العهد الجديد العرشعن حقائق روحية سماوية ال يمكن التعبير عنها بلغة
بشرية لذا جاء السفر رمزيًا يعلن الحقيقة خالل رموز
وألوان وتشبيهات وأعداد.
 تسميات رمزيه لقوى شريرة تنشر تعاليم فاسدة مثلإيزابل ،بلعام ،النبي الكذاب ،الزانية بابل.

س 9أجب علي النقاط األتيه :
.I

ما هو المدلول الروحي الذي قصدة من ذكر أسباط بني إسرائيل ؟

.II

لناذا نالحظ أختفاء أسم أفرايم من األسباط ؟

.III

لماذا أيضا ً نالحظ أختفاء أسم دان ؟

.IV

لماذا وضع اسم يوسف عوضا ً عن دان ؟

 أرقام وأعداد شفرية لقوى شريرة مضطهده للكنيسةمثل الوحش ...،وفترات زمنيه لالضطهادات.

** تقسم السفر:
ينقسم السفر إلى سبع رؤى:
 - 1الرؤيا األولى :الكنيسة على األرض ص- 1
ص.3
 - 2الرؤيا الثانية :األختام السبعة ص - 4ص .7
 -3الرؤيا الثالثة :األبواق السبعة ص  - 8ص .11

س 10إلي ماذا تشير األبواق التي أعطيت للمالئكة السبعة ؟ وفيما كانت تستخدم األبواق
قديما ً ؟

 - 4الرؤيا الرابعة :المرأة والتنين والوحشان ص 12
 ص .14 - 5الرؤيا الخامسة :الجامات السبعة ص  - 15ص
16
 -6الرؤيا السادسة :سقوط بابل والملك األلفي ص 17
 -ص.20

س 11تشير نار المذبح إلي الروح القدس ،فما هو عمل الروح القدوس ؟

 -7الرؤيا السابعة :الكنيسة في السماء ص  - 21ص
.22

س " 12فرأيت كوكبا ً قد سقط من السماء إلي األرض " ما هو هذا الكوكب؟

س 13نري تكرار الرقم "  " 4في البوق السادس ( الويل الثاني ) فإلي ماذا يشير ؟

س " 14لم يدرك البشر حكمة هللا في تحريم األصنام  ،وأن هللا لم يكن مقيدا ً لحريتهم حينما منعهما بل كان يرشدهم لطريق الفرح
وطريق السماء في النهايه  ".أذكر امثلة علي ذلك؟

س 15من هو المالك المتسربل بالسحاب ؟ وما هو تأكيدك علي ذلك ؟

س  " _ 16ومعه في يده سفر صغير مفتوح " لماذا هو سفر صغير؟ ولماذا هو مفتوحا ً ؟
_ " والمالك الذي رأيته واقفا ً علي البحر وعلي األرض رفع يده إلي السماء "
* إلي ماذا تشير عبارة ( رفع يده ) ؟

* وإلي ماذا تشير عبارة ( واقفا ً علي البحر وعل األرض ) ؟

س  17لماذا ال يريد هللا إعالن ما قالته الرعود السبعة ؟
_ ولماذا أعلن ذلك ليوحنا ؟

س " 18عندما أكل يوحنا السفر الصغير كان حلواً في فمه  ،ثم صار جوفه مراً" ما هو تفسير ذلك؟

س  19ما هو سر هللا الذي ب ّ
شر به عبيده األنبياء؟

