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  لغة المخلص الرمزیة
  
  ١٦الفصل 

  ٨٨العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  .لنفھم لغة العالمات والرموز في سفر الرؤیا: الھدف

لَنَا ِمْن َخطَایَانَا بَِدِمِھ، لَِّذي أَحَ ا...٥  ِ أَبِیِھ، لَھُ ٦بَّنَا، َوقَْد َغسَّ َّ ِ ْلطَاُن اْلَمْجُد وَ اَوَجَعلَنَا ُملُوكاً َوَكھَنَةً  لسُّ
  )٦-٥:١رؤیا(                         .آِمینَ . آلبِِدینَ اإِلَى أَبَِد 

، ُروُح اْلِحْكَمةِ َواْلفَْھِم، ٢أُُصولِھِ،  َویَْخُرُج قَِضیٌب ِمْن ِجْذعِ یَسَّى، َویَْنبُُت ُغْصٌن ِمنْ ١ بِّ َویَُحلُّ َعلَْیِھ ُروُح الرَّ
بِّ  ِة، ُروُح اْلَمْعِرفَِة َوَمَخافَِة الرَّ   )٢- ١:١١إشعیاء(                                             .ُروُح اْلَمُشوَرِة َواْلقُوَّ

الروح القدس ھو المفتاح . اعدنا في فتح أسراره ورموزهعند دراسة سفر الرؤیا، نحن بحاجة لمفاتیح لتس
  . الرئیسي الذي یكشف لنا عن أشیاء آتیة

مجموعة . المفتاح الثاني لھذا السفر ھو رموزه، ألنھ یتم استخدامھا في كل مكان آخر في الكتاب المقدس
عتقد أنھا مركب كامل سبعة ھو رقم الكمال، لذلك ھذه األرواح یُ . من ھذه الرموز ھي سبعة أرواح هللا

كذلك ھذا المقطع یشیر إلى المسیا القادم، یسوع، الذي . یسرد ھذا المركب ٢- ١:١١إشعیاء . یعبر عن هللا
یقول أن المصابیح أمام العرش سبعة ھي سبعة  ٤وبالمثل رؤیا . من شأنھ أن یكون التعبیر الكامل 

  . أرواح هللا
ھذا . عة قرون، والتي تمثل القوة، وسبع أعین، التي تمثل الحكمةالخروف الذي یبدو وكأنھ مذبوح لھ سب

یسوع المسیح ھو الوحید الذي . الخروف، یسوع، ھو التعبیر المركب لروح هللا، بحكمة كاملة وقوة كاملة
  .دائما مملوء بالروح

أنحاء  رمز آخر في سفر الرؤیا ھو صوت مثل البوق، الذي یذكرنا بصوت البوق الذي سینفجر في جمیع
وقد تجمد . بحر الزجاج یشیر إلى المرحضة المستخدمة للتطھیر في خیمة االجتماع. العالم قبل اإلختطاف

  . البحر، وھذا یعني أنھ بسبب دم یسوع الذي طھرنا نح لسنا بحاجة إلى تطھیر مرة أخرى
عوث، الذي یحكي وھذا یرجع إلى سفر را. یوحنا یرى سفرا مختوما بسبعة أختام، وال أحد مؤھل لفتحھ

أن یدفع لھا عن طریق شراءھا أو التعویض  -المخلص –أن دیون المرأة كانت مغلقة حتى وافق الولي 
ثم أسد یھوذا، . في سفر الرؤیا ال یوجد أحد قادر أن یكسر الختم ویدفع الدیون، لذلك كان یوحنا یبكي. عنھا

  . ودفع دیوننا بموتھ. یسوع، صعد وكسر الختم
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 ل إجابةأفض اختر
 .عندما نفك شفرة سفر الرؤیا، فإننا سوف نعرف بالضبط ما الذي سیحدث: صحیح أم خطأ -١
یسوع كثیرا ما أطلق على نفسھ ألفا وأومیغا، التي ھي الحروف األولى واألخیرة من : صحیح أم خطأ -٢

  األبجدیة الیونانیة
تكوین، ألنھما على حد سواء وحي من سفر الرؤیا یجب أن یأتي مباشرة بعد سفر ال: صحیح أم خطأ -٣

 . هللا
  . من الممكن أن تكون دائما مملوء بالروح: صحیح أم خطأ -٤
  

  . اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
 كیف یمكننا أن نفھم الرموز في سفر الرؤیا؟ -٥
 .البحث عن مكان وجودھا في أي مكان آخر في الكتاب المقدس و دراستھا -أ

 . ااستخدام خیالن -ب
 . طلب المساعدة من الروح القدس -ج
  . مجرد قبول ما یراه اآلخرون من معني -د
  
 في رؤیا یوحنا، لماذا یسوع ھو التعبیر الكامل عن هللا ؟ -٦
 . لدیھ صوت بوق عظیم -أ

 .نحن ال نعرف مت یكفي عنھما جیدا -ب
 . یظھر فیھ تماما سبعة أرواح هللا -ج
 . هللا في السماء صفاتھ الجسدیة ھي نفس صفات -د

 
 أي من ھذه األرواح ھي من بین سبعة أرواح هللا؟ -٧
 مشیر -أ

 الحب -ب
 المغفرة -ج
  المعرفة -د
  
 أي من األرواح السبعة یمثل؟. كان الخروف الذي بدا وكأنھ مذبوح لھ سبعة قرون و سبع أعین -٨
 الحمایة والرؤیة -أ

 العناد والتبصر -ب
 القوة والحكمة - ج
  لحة و المعرفةاألس - د
  
 ما ھو الشخص المملوء بالروح؟ -٩
 شخص یتكلم بألسنة -أ

 شخص یظھر سبعة أرواح هللا -ب
 شخص یتصرف بطریقة روحیة للغایة -ج
  كل من یقول أنھ مسیحي -د
  
  
  
  



64 
 

 في ھذه الدراسة، ما ھي داللة البوق؟ - ١٠
 دعوة إلى العبادة -أ

 نشوة الطرب - ب
 صوت هللا - ج
  غضب من هللا - د
  

 ماذا یمثل البحر من الزجاج؟ - ١١
 جمال السماء -أ

 التذكیر بأننا لسنا في حاجة لتطھیر الروح في السماء - ب
 الماء الحي - ج
  بحر الجلیل - د
  

 لماذا یبكي یوحنا في البدایة على الكتاب ذي سبعة أختام؟ -١٢
 . ألنھ یرید أن یرى ما ھو في الداخل ولكن المالك لم یسمح لھ -أ

 . ال أحد یمكن أن یدفع الدیون المستحقة إلى هللا بسبب خطیئة اإلنسان - ب
 . ھو یحاول فتحھ ولكنھ ال یستطیع - ج
  .أنھ جمیل بشكل ال یصدق - د

 من ُوجد مستحقا أن یفتح الكتاب بالسبعة األختام؟ لماذا؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
لدیھم عروشھم الخاصة،  .شیخ الذین یحیطون بعرش هللا یستحقون أن یكونوا بالقرب من العرش ٢٤ال 
 . یبدو أنھم في موقف الشرف .رتدون الجلباب األبیض والتیجان، ومعھم قیثارات وجامات من البخوروی

 ھل حیاتك تكرم هللا؟ ماذا یمكنك القیام بھ الیوم، ھذا األسبوع، لتكریمھ؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

نشكره ألن كلمتھ ممتلئة بالرموز التي تربط  .نشكر هللا على ھذه الرؤیة لمجده في السماء
صلي من أجل أن روحھ .  أن یعطیك شغفا لدراسة ومعرفة كلمتھاسأل هللا .العھدین القدیم والجدید معا

وصلي من أجل  .القدوس لكي یكشف لك ما یریده أن تعرف عن ھذا الكتاب وكیفیة تطبیقھ على حیاتك
 . التواضع وأنت تدرسھ وتشاركھ مع اآلخرین

  مالحظات
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 ٤في اآلیات االفتتاحیة من اإلصحاح  كیف یمكنك أن تطبق شخصیا وتعلم اآلخرین طریقة الرموز -١

 التي تصف كیف هللا یوجھ كل العبادة التي تجري في السماء بعیدا عن نفسھ إلى ابنھ ؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
 كیف یمكن اإلشارة إلى العقیق، والیشب والزمرد والمجوھرات في ھذا السؤال؟ -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
  كیف یمكن لھذه المصابیح السبع التي تمثل سبعة أرواح هللا أن تخرج إلى العالم ؟  -٣

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
سبعة أرواح هللا تنطبق على یسوع عندما كان ھنا كیف یمكن لك شخصیا تطبیق و تعلیم اآلخرین أن ال -٤

 على األرض وإلى أن صعد،  وكما یرید ھو أن یعیش حیاتھ من خاللنا الیوم ؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
ذا تخبرنا القیثارات، والتیجان من الذھب، والثیاب البیضاء والقارورة الملیئة بالبخور عن الشیوخ ماب -٥

 حول العرش الذین یمثلون قادة شعب هللا ؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
 لة غفراننا على األرض وفي السماء؟ ماذا یقول البحر من الزجاج البلوري عن حا  -٦

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
  مكیف تقدم المخلوقات الحیة األربعة لمحة عامة عن عمل هللا في ھذا العالم ؟ -٧

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


