
  سفر الرؤيا
  

  نتصار يسوع ومجدهإ
  

  نتصار ألن إلھنا ھو الملكإللدعوة 
  

  الكاتب 
  

ًغالبا ھو يوحنا الرسول الذى كتب أيضا إنجيل ي   .سمهإوحنا والرسائل الثالث التي تحمل ً
  

  تاريخ الكتابة
  

اء96-90 ھو بين عامي ًكثرھا قبوالأعديد من التواريخ المقترحة، فإن من بين ال م اإل م قرب انتھ دما م حك ان، عن اني دوميتي براطور الروم
  .بدأ اضطھاده للكنيسة

  
  ُلمن كتب والغرض من الكتابة

  
سيح، نحراف عن إيمانھم بيرھم من اإليلتحذ) اليوم باسم تركيافيما يعرف (أرسل ھذا السفر إلى كنائس في مقاطعات رومانية بآسيا  سوع الم

  . ملك الملوك ورب األرباب الذي بيده المستقبلنتصار النھائي بقيادةًومؤكدا لھم كذلك اإل
  

  كيف تقرأ سفر الرؤيا
  

راءة  ذا ھو الوقت المناسب لق ذين يربحون، فھ م ال ا"ًكلما ظھر لك أن الشر أكثر انتشارا من الخير، وأن األشرار ھ و سفر " سفر الروي فھ
شر ال ش ى ال ر عل اليالرجاء إذ أن رسالته المحورية ھي أن انتصار هللا والخي سوء في الوقت الح ة ال دت األمور بالغ ى وإن ب ه، حت . ك في

ًويذكرنا سفر الرويا بحقيقة أن يسوع قد ھزم الموت محررا إيانا من خطايانا وجاعال منا شعب ملكوته أن . ً وطوال ھذا السفر نجد الوصايا ب
  .نحيا بشكل يليق بھذه الدعوة

  
ا. ھي قمة العھد الجديدوھذه النبوة العظيمة  ى األرض، وتركز الرس سوع عل ام، فبينما تصف لنا األناجيل حياة ي سيح المق ة الم ى خدم ئل عل

الم ال.  والوالءيا تقدم يسوع المسيح الذى سيعود كملك ممجد مستحق للعبادةؤفالر ذا الع الة ُمشوفي وسط ھ ك هللا رير المضطرب فرس ھي ل
  .تياج في زمان يوحنا كما في زماننا ھذاحرسالة رجاء محورية، كان لھا ا

  
ستقبلذاتك لسفر الرؤيا الحظ امتزاج اإلنوفي قراء . رات بالتشجيعات وتوالي التحدي مع الرجاء، والحظ وصف سيادة هللا في الحاضر والم

َقد صارت ممالُك العالم لر«ھذا التأكيد بانتصاره النھائي يشجعك على التمسك بيقين أنه  َ َ َ َ َِ ِِ َ ْ ْ ْ َبنا ومسيحه، فسيملُك إلى أبد اآلبدينَ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ َ ِّ«. 
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