قانونية سفر رؤيا يوحنا الالهوتي
وكاتب السفر
Holy_bible_1

كاتب السفر هو يوحنا الحبيب
والقديس يوحنا الرسول اخذ عشرة القاب (القديس يوحنا | يوحنا الحبيب | يوحنا الرسول | حبيب
الرب | ابن الرعد | يوحنا الرائي | يوحنا اإلنجيلي | يوحنا الشيخ | يوحنا الالهوتي | مار يوحنا)
هو يوحنا ابن زبدي ولكن معني يوحنا هو يهوه حنان اي يهوه الحنون
عائلته
ويوحنا هو ابن زبدي وسالومة وهو من بيت صيدا في الجليل وكانوا من الذين يسمعون ليوحنا
المعمدان هو واخيه االكبر يعقوب ( الذي قتله هيرودس اغريباس االول سنة  44م ) وزبدي والد
يوحنا يبدوا انه كان علي جانب من الثراء الن البعض كان يعمل علي سفنه

إنجيل مرقس 20 :1
َفدعاهما لِْلوْق ِتَ .فترَكا أَباهما زب ِدي ِفي َّ ِ ِ
اء ُه.
السفيَنة َم َع األ ْ
ََ َ ُ َ َ ْ
َ َ َُ َ
َجَرى َوَذ َهَبا َوَر َ
وايضا والدة يوحنا هي السيدة سالومة وهي قريبة السيدة العذراء وهي من النساء الذين اتبعن
الرب يسوع المسيح ايضا
إنجيل مرقس 40 :15
وَكاَن ْت أَي ًضا ِنساء يْن ُ ِ ِ
ِ
ير َوُي ِ
الص ِغ ِ
وسي،
وب َّ
ْ
َ ٌ َ
َ
ظْر َن م ْن َبعيدٍَ ،بْيَن ُه َّن َمْرَي ُم اْل َم ْج َدلَّيةَُ ،و َمْرَي ُم أ ُُّم َي ْعُق َ
ومةُ،
َو َساُل َ
وهي اشتركت في اعداد الحنوط لتكفين جسد يسوع
إنجيل مرقس 1 :16
اش َتر ْت مريم اْلمجدلَِّي ُة ومريم أ ُُّم يعُقوب وساُلومةُ ،حُنو ً ِ ِ
ين
َوَب ْع َد َما َم َضى َّ
طا لَيأْت َ
السْب ُتَ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ،
َوَي ْد َهَّن ُه.
وواضح انه كان من المعروفين لبيت رئيس الكهنة
إنجيل يوحنا 16 :18
التْل ِمي ُذ َ َّ ِ
اب َخ ِارجا َ .ف َخرج ِ
ان َو ِاق ًفا ِعْن َد اْلَب ِ
ان م ْعُروًفا ِعْن َد َرِئ ِ
يس
َوأ َّ
س َف َك َ
ََ
ً
َما ُب ْطُر ُ
اآلخُر الذي َك َ َ
ِ َّ
س.
اْل َك َهَنةَ ،وَكل َم اْلَب َّو َاب َة َفأ َْد َخ َل ُب ْطُر َ

مهنته قبل التلمذة
كان صياد سمك وكان هو واخوه شريكي سمعان في الصيد
إنجيل لوقا 10 :5
يكي ِسمعانَ .فَقال يسو ُ ِ
ِ
وحَّنا ْابَنا َزَب ِدي َّ
الل َذ ِ
ان:
ع ل ِس ْم َع َ
ان َكاَنا َش ِر َ ْ ْ َ َ
وب َوُي َ
َوَكذل َك أَْي ًضا َي ْعُق ُ
َ َُ
ِ
ط ُاد َّ
اس»!
اآلن َت ُكو ُن َت ْص َ
«الَ َت َخ ْف! م َن َ
الن َ
وواضح انه كان يعمل بجد وامانه
إنجيل مرقس 19 :1
ِ
ُث َّم اج َت َاز ِم ْن ُهَن َ ِ
الس ِفيَن ِة ُي ْصلِ َح ِ
ان
اهَ ،و ُه َما ِفي َّ
وحَّنا أ َ
ْ
وب ْب َن َزْبدي َوُي َ
َخ ُ
اك َقليالً َفَأرَى َي ْعُق َ
ِ
اك.
الشَب َ
وقد اختار السيد المسيح سمعان وأندراوس ويوحنا ويعقوب كأول تالميذ له.
وإذ كان يوحنا وأخوه حادي الطبع دعاهما "بوانرجس" ،أي "ابني الرعد"
إنجيل مرقس 17 :3
ِ
الر ْع ِد.
س أِ
َي ْابَن ِي َّ
وب ْب َن َزْبدي َوُي َ
اس َم ُب َواَنْرِج َ
وبَ ،و َج َع َل َل ُه َما ْ
وحَّنا أَ َخا َي ْعُق َ
َوَي ْعُق َ
ولكن بمعرفته بالرب يسوع المسيح تحول طبعه الي المحبة ورسائله محورها هو المحبة
ودعي التلميذ الذي كان الرب يحيبه
إنجيل يوحنا 26 :19

ِِ
ُمه ،و ِ
ِ
التْل ِمي َذ َّال ِذي َك َ ِ
امَأَر ُةُ ،ه َوَذا ْابُن ِك».
َفَل َّما َأرَى َي ُسو ُع أ َّ ُ َ
ال ألُمهَ« :يا ْ
ان ُيحُّب ُه َواق ًفاَ ،ق َ

إنجيل يوحنا 2 :20
يذ َ ِ
التْل ِم ِ
َفرَك َض ْت وجاء ْت ِإَلى ِسمعان ب ْطرس وِإَلى ِ
ان َي ُسو ُع ُي ِحُّب ُهَ ،وَقاَل ْت َل ُه َما:
اآلخ ِر َّالذي َك َ
َْ َ ُ ُ َ َ
َ
ََ َ
َخ ُذوا َّ ِ
وه!».
«أ َ
السِي َد م َن اْلَقْب ِرَ ،وَل ْسَنا َن ْعَل ُم أَْي َن َو َض ُع ُ

إنجيل يوحنا 7 :21
َفَق ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
س أََّن ُه
سُ « :ه َو َّ
الر ُّب!»َ .فَل َّما َسم َع ِس ْم َع ُ
ال ذل َك التْلمي ُذ َّالذي َك َ
ان ُب ْطُر ُ
ان َي ُسو ُع ُيحُّب ُه لُب ْطُر َ
َ
ِ
ان ُعْرَياًناَ ،وأَْلَقى َن ْف َس ُه ِفي اْلَب ْح ِر.
َّ
الر ُّبَّ ،ات َزَر ِب َث ْوبِه ،أل ََّن ُه َك َ

إنجيل يوحنا 20 :21
َفاْل َت َفت ب ْطرس وَن َ ِ ِ ِ
ان َي ُسو ُع ُي ِحُّب ُه َي ْتَب ُع ُهَ ،و ُه َو أَْي ًضا َّال ِذي َّات َكأَ َعَلى َص ْد ِرِه
ظَر التْلمي َذ َّالذي َك َ
َ ُ ُ ُ َ
ِ
الَ« :يا َسِيُدَ ،م ْن ُه َو َّال ِذي ُي َسلِ ُم َك؟»
َوْق َت اْل َع َشاءَ ،وَق َ
واالربع اعداد تؤكد مواقف خاصه جدا وتؤكد ان يوحنا كان من أقرب االشخاص للرب يسوع
باإلضافة الي انه أصغر التالميذ والمحبوب ويجلس علي يسار الرب يسوع والرب يسوع عن يمينه

وكما يقول التقليد بقي يكرز بالمحبة حتى شيخوخته ،وكما يقول القديس جيروم في تفسيره
الرسالة إلى أهل غالطية كان تالميذه يحملونه على أذرعهم ويذهبون به إلى المنبر لينطق
بعضا .هذه وصية الرب ،إذا عملتم بها وحدها فهذا يكفيكم
بالكلمات" :يا أوالدي أحبوا بعضكم ً
التلمذه
دعاه الرب يسوع المسيح وهو في سن تقريبا  25سنه وهذا ما يخبرنا به القديس ايرينيؤس نقال
عن معلمه بوليكاربوس تلميذ يوحنا الحبيب
كانت له مكانة مميزه للرب يسوع المسيح فيعتبر مع بطرس ويعقوب اخيه من التالميذ األخصاء
الذين انفردوا مع السيد المسيح في كثير من المواقف ،مثل التجلي
إنجيل متى 1 :17
ِ
ِ
ين.
وحَّنا أ َ
ام أ َ
َوَب ْع َد ِس َّتة أََّي ٍ
اه َو َصع َد ِب ِه ْم ِإَلى َجَبل َعال ُمْن َف ِرِد َ
وب َوُي َ
َخ ُ
َخ َذ َي ُسو ُع ُب ْطُر َ
س َوَي ْعُق َ

إنجيل مرقس 2 :9
ِ
ِ
ين َو ْح َد ُه ْم.
ام أ َ
َوَب ْع َد ِس َّتة أََّي ٍ
وحَّناَ ،و َصع َد ِب ِه ْم ِإَلى َجَبل َعال ُمْن َف ِرِد َ
وب َوُي َ
َخ َذ َي ُسو ُع ُب ْطُر َ
س َوَي ْعُق َ
َّام ُه ْم،
َوَت َغَّيَر ْت َهْيَئ ُت ُه ُقد َ
وعند إقامة ابنة يايرس
إنجيل مرقس 37 :5

وب.
وحَّنا أ َ
وبَ ،وُي َ
َوَل ْم َي َد ْع أ َ
َحًدا َي ْتَب ُع ُه ِإالَّ ُب ْطُر َ
َخا َي ْعُق َ
س َوَي ْعُق َ
وفي بستان جثسيماني
إنجيل مرقس 33 :14
ش َوَي ْك َت ِئ ُب.
ُث َّم أ َ
وحَّناَ ،و ْاب َت َدأَ َي ْد َه ُ
وب َوُي َ
َخ َذ َم َع ُه ُب ْطُر َ
س َوَي ْعُق َ
وعندما تنبأ عن خراب الهيكل وأورشليم
إنجيل مرقس 3 :13
ِ
ِ
س َعَلى َجَب ِل َّ
س
وب َوُي َ
يما ُه َو َجال ٌ
الزْي ُتو ِنُ ،ت َج َ
وحَّنا َوأَْن َدَر ُاو ُ
اه اْل َهْي َك ِلَ ،سأََل ُه ُب ْطُر ُ
س َوَي ْعُق ُ
َوف َ
َعَلى اْن ِفَرٍاد:
أمره السيد المسيح مع بطرس أن يعدا الفصح له ولتالميذه
إنجيل لوقا 8 :22
َفأَرسل ب ْطرس ويوحَّنا َق ِائالً« :ا ْذهبا وأ ِ
َعدَّا َلَنا اْل ِف ْص َح لَِنأ ُْك َل».
ْ َ َ ُ ُ َ َُ َ
ََ َ
أما له
وقد رافق السيد حتى الصليب حيث تسلم منه القديسة مريم ً
إنجيل يوحنا 27 :19
الس ِ
ُث َّم َقال لِ ِلتْل ِم ِ
َخ َذها ِ
ِ
اص ِت ِه.
التْل ِمي ُذ ِإَلى َخ َّ
يذُ « :ه َوَذا أ ُّ
اعة أ َ َ
ُم َك َ ».و ِم ْن تْل َك َّ َ
َ

خدمته

بعد صعود رب المجد اشترك مع القديس بطرس في إقامة األعرج الذي كان عند باب الهيكل
الملقب بالجميل
ُ
سفر اعمال الرسل 3
ِ
ِ
الت ِ
الصالَ ِة َّ
اس َع ِة.
اع ِة َّ
وحَّنا َم ًعا ِإَلى اْل َهْي َك ِل في َس َ
س َوُي َ
َ 1و َصع َد ُب ْطُر ُ
ِِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ال َل ُه
ان َر ُج ٌل أ ْ
َ 2وَك َ
َعَر ُج م ْن َب ْط ِن أُمه ُي ْح َم ُلَ ،كاُنوا َي َض ُعوَن ُه ُك َّل َي ْو ٍم عْن َد َباب اْل َهْي َكل الذي ُيَق ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ين َي ْد ُخُلو َن اْل َهْي َك َل.
َل َص َد َق ًة م َن َّالذ َ
يل» لَي ْسأ َ
«اْل َجم ُ
َل لَِي ْأ ُخ َذ َص َد َقةً.
وحَّنا ُم ْزِم َعْي ِن أ ْ
س َوُي َ
َ 3فه َذا َل َّما َأرَى ُب ْطُر َ
َن َي ْد ُخالَ اْل َهْي َك َلَ ،سأ َ
َ 4فت َفَّر ِ ِ
ظْر ِإَلْيَنا!»
ال« :اْن ُ
س َم َع ُي َ
س فيه ُب ْطُر ُ
َ َ
وحَّناَ ،وَق َ
ِ
َن َي ْأ ُخ َذ ِمْن ُه َما َشْيًئا.
َ 5فالَ َح َ
ظ ُه َما ُمْن َتظًار أ ْ
لك ِن َّال ِذي ِلي َفِإَّياه أ ِ
َ 6فَقال ب ْطرسَ« :ليس لِي ِف َّض ٌة والَ َذهب ،و ِ
يح
اس ِم َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
ُعط َ
ُ ْ
َ ٌَ َ
َْ
َُ ُ ُ
يكِ :ب ْ
الن ِ
ام ِ
َّ
اصرِ
ش!».
ِي ُق ْم َو ْ
َ 7وأَمس َك ُه ِبَي ِد ِه اْلُيمَنى َوأَ َقام ُهَ ،ف ِفي اْل َح ِ
اه،
ال َت َشَّد َد ْت ِر ْجالَ ُه َوَك ْعَب ُ
َْ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هلل.
َ 8ف َوَث َب َو َوَق َ
ف َو َص َار َي ْمشيَ ،وَد َخ َل َم َع ُه َما إَلى اْل َهْي َكل َو ُه َو َي ْمشي َوَي ْط ُفُر َوُي َسب ُح َ
وفي الذهاب إلى السامرة لوضع اليد على المؤمنين ليحل الروح القدس عليهم
سفر أعمال الرسل 14 :8
ِ
َن َّ ِ
ِ
ِ
الرسل َّال ِذين ِفي أ ِ
س
يم أ َّ
َ
السامَرَة َق ْد َق ِبَل ْت َكل َم َة هلل ،أَْر َسُلوا ِإَلْي ِه ْم ُب ْطُر َ
ُ
َوَل َّما َسم َع ُّ ُ ُ
ُور َشل َ
وحَّنا،
َوُي َ

ومكانته في الكنيسة كان يعتبر أحد اعمدة الكنيسة
رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 9 :2
طِ
َفِإ ْذ علِم ِب ِ
اة لِي يعُقوب وص َفا ويوحَّنا ،اْلمع َتبرو َن أََّنهم أ ِ
ط ْوِني َوَبْرَن َابا
َع َ
الن ْع َم ِة اْل ُم ْع َ
َعم َد ٌة ،أ ْ
ُْ ْ
َ ْ ُ َ َ َُ َ
ُ ْ َُ
َ َ
ِ
َما ُه ْم َفلِْل ِخ َت ِ
َي ِم َ َّ ِ ِ ن
ان.
ُممَِ ،وأ َّ
ين الش ِرَكة لَن ُكو َ َن ْح ُن لأل َ
ينقل لنا التقليد تاريخه بعد سفر اعمال الرسل انه كرز في آسيا الصغرى ،السيما في أفسس واقام
هناك ميتا كما نقل يوسابيوس القيصري نقال على لسان أبولونيوس الذي كان أسقفا على افسس
وعذب في أيام
بعد القديس يوحنا بفتره ويقول إن اإلنجيلي يوحنا أقام ً
ميتا في أفسس بمعونة هللُ .
نيرون ودومتيانوس واحد عذاباته انه ألقى في قزان به زيت مغلي والرب نجاه منه
وُنفي إلى جزيرة بطمس
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 9 :1
الض َيق ِة وِفي مَل ُك ِ
يك ُكم ِفي ِ
يح َو َصْب ِرِهُ .كْن ُت ِفي اْل َج ِز َيرِة
وت َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
وحَّنا أَ ُخ ُ
أََنا ُي َ
وك ْم َو َش ِر ُ ْ
َ َ
ِ ِ ِ
َّال ِتي ُت ْدعى ب ْطم ِ
يح.
َج ِل َش َه َاد ِة َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
َج ِل َكل َمة هللَ ،و ِم ْن أ ْ
س م ْن أ ْ
َ َ َُ
حيث تمتع برؤيا يوم الرب "سفر الرؤيا" ،وبقي في منفاه ثم عاد الفسس حتى تنيح .يقول القديس
جيروم أن الرسول يوحنا انتقل في العام ال  68بعد صعود الرب .وبذلك يكون الرسول قد تنيح
سنة  = 68 + 33لو بدون فرق التقويم يكون  101م وهذا يتفق مع خبر انه تنيح في حكم
تراجان (117-98م).
ويكون تنيح عن عمر  97 = 68 +4 +25سنه اي ما يقرب من المئة سنة

اخي ار القابه
يوحنا الحبيب
يوحنا التلميذ
يوحنا الرسول
يوحنا الرائي
يوحنا الالهوتي
يوحنا االنجيلي
يوحنا ابن الرعد
يوحنا البتول
يوحنا الشيخ

ادلة ان كاتب السفر هو يوحنا الحبيب تلميذ الرب يسوع
أوال ذكر اسمه
وهذا اتضح من اول عدد في السفر ألنه كتب اسمه بوضوح وكرره مؤكدا انه كاتب السفر

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي :1
ِ 1إعالَ ن يسوع اْلم ِس ِ ِ
ِ
يبَ ،وَبَّيَن ُه
َع َ
َن َي ُكو َن َع ْن َق ِر ٍ
يد ُه َما الَ ُبَّد أ ْ
ِي َع ِب َ
يحَّ ،الذي أ ْ
هلل ،لُيرَ
اه ِإَّي ُ
طُ
اه ُ
ْ ُ َُ َ َ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
وحَّنا،
ُمْرِسالً ِبَيد َمالَ كه ل َعْبده ُي َ
َّ 2ال ِذي َش ِهد ِب َكلِم ِة ِ
آه.
ِش َه َاد ِة َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
هلل َوب َ
يح ِب ُك ِل َما َر ُ
َ َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 4 :1
ِ
ِ
ِ
ِ
السب ِع اْل َكَن ِائ ِ ِ ِ
ان َو َّال ِذي
س َّالتي في أ َِسَّيا :ن ْع َم ٌة َل ُك ْم َو َسالَ ٌم م َن اْل َكائ ِن َو َّالذي َك َ
ُي َ
وحَّناِ ،إَلى َّ ْ
السبع ِة األَرو ِ َّ ِ
ِ
ام َعْرِش ِه،
َيأْتيَ ،و ِم َن َّ ْ َ ْ َ
َم َ
اح التي أ َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 9 :1
الض َيق ِة وِفي مَل ُك ِ
يك ُكم ِفي ِ
يح َو َصْب ِرِهُ .كْن ُت ِفي اْل َج ِز َيرِة
وت َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
وحَّنا أَ ُخ ُ
أََنا ُي َ
وك ْم َو َش ِر ُ ْ
َ َ
ِ ِ ِ
َّال ِتي ُت ْدعى ب ْطم ِ
يح.
َج ِل َش َه َاد ِة َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
َج ِل َكل َمة هللَ ،و ِم ْن أ ْ
س م ْن أ ْ
َ َ َُ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 2 :21
السما ِء ِمن ِعْن ِد ِ
ِ
ِ
وأََنا يوحَّنا أرَي ُت اْلم ِديَن َة اْلمَقَّدس َة أ ِ
هلل ُم َهَّيأَ ًة
ْ
يم اْل َجد َ
َ ُ َ َْ
ُ
ُ َ
ُور َشل َ
يد َة َن ِازَل ًة م َن َّ َ
َ
وس ُم َزَّيَن ٍة لَِر ُجلِ َها.
َك َعُر ٍ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 8 :22
ِ
ام ِر ْجَل ِي
ين َس ِم ْع ُت َوَن َ
ان َيْن ُ
ظُر َوَي ْس َم ُع ه َذاَ .و ِح َ
وحَّنا َّالذي َك َ
َوأََنا ُي َ
ظْر ُتَ ،خَرْر ُت أل ْ
َم َ
َس ُج َد أ َ
اْلمالَ ِك َّال ِذي َكان ي ِر ِ
يني ه َذا.
َ ُ
َ
ونالحظ انه ذكر اسمه في اماكن في السفر ال تصلح ان تكون اضافات بل هو يؤكد انه يوحنا
تلميذ الرب الذي شهد وعاين وشهادته حق ويؤكد انه يوحنا الذي نفي الي جزيرة بطمس
فهو لم يترك مجال الحد ان يشكك في اسم كاتب السفر هو يوحنا تلميذ الرب يسوع
لماذا ذكر يوحنا اسمه هنا:
يوحنا لم يذكر اسمه فى إنجيله وذكره هنا  5مرات وهذا ألن يوحنا إنسان متواضع يخفى ذاته ،وال
يحب أن يشير إلى نفسه باسمه .فيوحنا كان أحد التلميذين اللذين سا ار وراء يسوع بعد شهادة
المعمدان (يو  )35:1والتلميذ اآلخر كان أندراوس ،ولكننا نجد أن يوحنا ال يذكر اسمه .وكان
يسمى نفسه التلميذ الذي كان يسوع يحبه (يو ( + )26:19يو  .)20:21ولكن سفر الرؤيا
لغموضه ونبواته واهمية التأكيد على موثوقية المتكلم ،كان يلزم ذكر اسم من كتبه ليكون هناك
ثقة فيمن كتبه وثقة فيما هو مكتوب فيه.

ثانيا ما يشهد انه يوحنا انه يتكلم عن سبع كنائس في اسيا الصغري ومعلمنا يوحنا الحبيب هو
الذي كان مشرف علي هذه الكنائس السبعة بعد استشهاد بطرس الرسول وبولس الرسول سنة
 67م المذكورة في سفر الرؤيا وكان مقر اقامته في أفسس وهذا ما يشهد له تاريخ الكنيسة كما
قدمت في الجزء السابق

ثالثا أسلوبه اللغوي يوضح ان كاتب السفر هو يوحنا الحبيب بطريقة واضحة جدا
ايضا ما يشهد له هو اسلوبه المميز على سبيل المثال كلمة الحق (اليثينوس) الذي يستخدمه
علي الحق الكتابي وايضا لقب للرب يسوع المسيح وأكثر استخدام لها في العهد الجديد كان في
انجيل يوحنا الحبيب ورسائله والرؤيا موضحا ان هذا السفر هو كاتبه
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 7 :3
وا ْك ُتب ِإَلى مالَ ِك اْل َك ِنيس ِة َّال ِتي ِفي ِفيالَدْل ِفيا« :ه َذا يُقوُله اْلُقُّدوس اْلح ُّ ِ
ِ
اح
َ ُ
قَّ ،الذي َل ُه م ْف َت ُ
ُ َ
َ َ
َ ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َحٌد َي ْف َت ُح:
ق َوالَ أ َ
َد ُاوَدَّ ،الذي َي ْف َت ُح َوالَ أ َ
قَ ،وُي ْغل ُ
َحٌد ُي ْغل ُ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 10 :6
وصر ُخوا ِبصو ٍت ع ِظ ٍ ِ ِ
ق ،الَ َت ْق ِضي َوَتْن َت ِق ُم
وس َواْل َح ُّ
ينَ « :ح َّتى َم َتى أَُّي َها َّ
يم َقائل َ
َْ َ
السِيُد اْلُقُّد ُ
َ ََ
لِ ِدم ِائَنا ِمن َّ ِ ِ
ين َعَلى األَْر ِ
ض؟»
الساكن َ
َ
َ
فمعلمنا يوحنا استخدم هذه الكلمة  25مره في انجيله وأحيانا بمرادفاتها أكثر من ذلك بكثير

واستخدمها في  10مرات في رسالته االولي و 5مرات في رسالته الثانية و 6مرات في رسالته
الثالثة وأيضا استخدمها  10مرات في سفر الرؤيا فهو تعبير مميز جدا لمعلمنا يوحنا الرسول
فالرسول مهتم بالتركيز على الحق .والسيد المسيح قال في انجيل يوحنا "أنا هو الطريق والحق
والحياة"
وايضا عالقة الحق بالمحبة الن هلل هو الحق وهلل محبة ومن اجل تركيز عظاته ورسائله علي
الحب لكنه في الحب إنما يطلب "الحق"

وايضا تعبير الحمل ( والخروف ) الذي يصف به الرب يسوع المسيح
إنجيل يوحنا 29 :1
ظر يوحَّنا يسوع م ْق ِبالً ِإَلي ِهَ ،فَقال« :هوَذا حمل ِ
ِ
ِ
هلل َّال ِذي َيْرَف ُع َخ ِطَّي َة اْل َعاَلمِ!
ْ
َ َُ َ َ ُ
َوفي اْل َغد َن ََ ُ َ َ ُ َ ُ

إنجيل يوحنا 36 :1
اشياَ ،فَقال« :هوَذا حمل ِ
ِ
هلل!».
َفَن َ
ظَر ِإَلى َي ُسو َع َم ً
َ َُ َ َ ُ
وهو استخدم هذا الوصف في سفر الرؤيا  27مره عن الرب يسوع المسيح
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 6 :5

ِ
وخ َخر ٌ ِ
ش واْلحيواَن ِ
ِ
ات األَْرَب َع ِة َوِفي َو َس ِط ُّ
وحَ ،ل ُه
وف َقائ ٌم َكأََّن ُه َم ْذُب ٌ
الشُي ِ ُ
َوَأرَْي ُت َفِإ َذا في َو َسط اْل َعْر ِ َ َ َ َ
اح ِ
هلل اْلمْر َسَل ُة ِإَلى ُك ِل األَْر ِ
ض.
َعُي ٍنِ ،ه َي َسْب َع ُة أَْرَو ِ
َسْب َع ُة ُقُرو ٍن َو َسْب ُع أ ْ
ُ
وايضا يستخدمه عن شعب المسيح فذكره في انجيله عدة مرات (  26 :10و  27و ) 15 :21
وأيضا في سفر الرؤيا
وتعبير غلب عن ان المسيح غلب العالم او المؤمنين يغلبون العالم
إنجيل يوحنا 33 :16
َق ْد َكَّلم ُت ُكم ِبه َذا لِي ُكو َن َل ُكم ِفي سالَمِ .في اْلعاَل ِم سي ُكو ُن َل ُكم ِضيق ،و ِ
لك ْن ِثُقوا :أََنا َق ْد َغَلْب ُت
َ ََ
َ
ٌ َ
ْ َّ َ ٌ
ْ
ْ ْ
اْل َعاَل َم».
أيضا استخدمه بنفس الطريقة في سفر الرؤيا
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 21 :3
من ي ْغلِب َفسأُع ِط ِ
يه أ ْ ِ
س َم ِعي ِفي َعْرِشيَ ،ك َما َغَلْب ُت أََنا أَْي ًضا َو َجَل ْس ُت َم َع أَِبي ِفي
َْ َ ُ َ ْ
َن َي ْجل َ
َعْرِش ِه.

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 5 :5
وخ« :الَ َتب ِك .هوَذا َق ْد َغَلب األ َّ ِ ِ ِ ِ
َفَقال لِي و ِ
احٌد ِم َن ُّ
َص ُل َد ُاوَد،
الشُي ِ
َسُد الذي م ْن سْبط َي ُهوَذا ،أ ْ
ْ َُ
َ
َ َ
َ
ِ
ِ
السْب َع َة».
وم ُه َّ
لَي ْف َت َح الس ْفَر َوَي ُف َّك ُخ ُت َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 2 :6
ُع ِطي ِإ ْكلِيالًَ ،و َخَر َج َغالًِبا َولِ َكي
فنظرت ،وِإذا فرس أَبيض ،والجالِس علي ِه معه قوس ،وقد أ
ْ
َ َ َْ ُ َ َ َ َ ٌ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ٌ َ َ ْ ْ َ
َي ْغلِ َب.

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 14 :17
ِ
ِ
ُ ِ
وف ي ْغلِبهم ،أل ََّن ُه ر ُّب األَرب ِ ِ
ين َم َع ُه
هؤالَء َسُي َح ِارُبو َن اْل َخُر َ
اب َو َمل ُك اْل ُمُلوكَ ،و َّالذ َ
َْ
َ
وفَ ،واْل َخُر ُ َ ُ ُ ْ
َم ْد ُع ُّوو َن َو ُم ْخ َت ُارو َن َو ُم ْؤ ِمُنو َن».
أيضا في سفر الرؤيا هو استخدم تعبير شهد ويشهد كثي ار مثلما استخدمه  21في انجيله
ايضا يطلق على المسيح في سفر الرؤيا نفس األسماء التي أطلقها عليه في انجيله مثل" :كلمة
هلل" (يو  ،1 :1رؤ " ،)13 :19الحمل او الخروف" (يو  ،29 :1رؤ  ،)6 :5و"الراعي" (يو :10
 ،11رؤ ،)17 :7
كما يبرز كالهما عمل الشيطان (يو  ،3 :14 ،27 ,2 :13 ،44 :8رؤ :20 ،9 :12 ،10 :2
 ،)10 ,7 ,2كما يؤكدان أن أروع جوانب موت المسيح (يو  ،32 :12رؤ )6 :5 ،5 :1
وما يؤكد ذلك أكثر عندما نعرف أن ضمن  916كلمة مختلفة في النص اليوناني لسفر الرؤيا،
توجد  416كلمة منها في إنجيل يوحنا 98 ،كلمة وردت كل منها مرة واحدة في أماكن أخرى في
العهد الجديد ،بينما لم ترد  108كلمات منها في أي مكان آخر في العهد الجديد فيما عدا انجيل

يوحنا فقط .هذه كلها ادلة قاطعة على ان كاتب سفر الرؤيا هو يوحنا الحبيب ألنه غير محتمل ان
يكون اخر ويتشابه مع أسلوب يوحنا الحبيب بهذه الطريقة.
وقد تكررت الكلمات التي تعني "يري" أو "يشاهد" وأشباهها  15مرة في هذا السفر ألن يوحنا ،وإن
دون بعض ما سمعه ،إال أنه سجل على األكثر ما كان يراه .وفي السفر نحو  550إشارة
كان قد َّ
إلي أقوال العهد القديم ،منها  79إشارة إلي سفر إشعياء ،كما أن سفر الرؤيا يطابق سفر دانيال
ويكمله.

ايضا هو يؤكد ان ما يكتب هو سفر قانوني شهادة مباشره من المسيح في اول واخر السفر وكثي ار
في المنتصف
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 1
1:1اعالن يسوع المسيح الذي اعطاه اياه هلل ليري عبيده ما ال بد ان يكون عن قريب و بينه
مرسال بيد مالكه لعبده يوحنا
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 16 :22
ِ ِِ
ور َع ِن اْل َكَن ِائ ِ
ُم ِ
َص ُل َوُذ ِرَّي ُة َد ُاوَدَ .ك ْوَك ُب
«أََنا َي ُسو ُع ،أَْر َسْل ُت َمالَ ِكي أل ْ
س .أََنا أ ْ
َش َه َد َل ُك ْم بهذه األ ُ
الصْب ِح اْل ُم ِن ُير».
ُّ

رابعا أسلوب االقتباسات
ايضا االسلوب اللغوي في االقتباسات يوضح ان الكاتب هو يكتب باليوناني ولكنه من أصل يهودي
يعرف جيدا نص العهد القديم بالعبري وايضا نص السبعينية اليوناني ويقتبس من كليهما ويطابق
أسلوب اقتباسات انجيل يوحنا في انه لو اختلف العبري عن السبعيني هو يقتبس من العبري
سفر الرؤيا
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فئة 3

فئة 2

فئة 1

فئة  1هي ان النص العبري يتفق مع السبعينية ويتفق مع العهد الجديد لفظا
فئة  2هي النص العهد الجديد تقرب الي العبري اكثر من السبعينية
فئة  3هي النص العهد الجديد يقترب من السبعينية اكثر من العبري
فئة  4هي النص العبري يتفق مع السبعينية والعهد الجديد يختلف عنهما في مقطع او كلمة
مهمة او ترتيب مؤثر او عدة ضمائر او اختصار
فئة  5وهو العبري يختلف قليال عن السبعينية واالثنين يختلفوا قليال عن العهد الجديد ولكن نفس
المعني
فئة  6لو العبري يتطابق مع السبعينية تقريبا ولكن العهد الجديد ياخذ المضمون وليس الحرف
(ويشترط وضوح انه اقتباس)

وهو نفس أسلوب اقتباسه في االنجيل

انجيل يوحنا البشير
اجمالي اقتباسات
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هذا يؤكد انه يوحنا الحبيب
وايضا بعض التعبيرات التي تؤكد ان كاتب السفر اصال لغته االصليه هي لغة سامية وليست
اليونانية ومثال على ذلك ترجمته لمقولة "من الكائن والذي كان والذي يأتي" ( )4 :1هي محاولة
سامية .كما انه يبدو من خلفية اللغة اليونانية في إنجيل يوحنا وسفر
لترجمة حرفية لعبارة في لغة
َّ
الرؤيا تيار خفي من األرامية أو العبرية.
فكل هذه األدلة الداخلية تؤكد بطريقة قاطعة ان يوحنا الحبيب هو كاتب السفر
وسأقدم األدلة الخارجية الحقا

زمان كتابة:

اختلف المفسرون قليال في زمان كتابة هذا السفر ولكن الراي األكثر انتشار في الماضي أن زمن
كتابتها يكون سنة  95و 96م في نهاية حكم اإلمبراطور دوميتيان ،الذي لما رأى ان الزيت
المغلى ال يؤثر فيه آثر ان ينفيه لعله يخمد الصوت الباقي من تالميذ المسيح وينتهي من قضية
المسيحية العمالقة .ويقول القديس إيريناؤس (ينقل عنه يوسابيوس ( .))18 :3عن هذه الرؤيا
أنها كتبها يوحنا التلميذ وأُعلنت في نهاية اضطهاد وهذا ما قاله ايضا القديس اكليمندوس
االسكندري.
ولكن الشيئ الحديث هو اكتشاف نصوص من سفر الرؤيا موجودة في مخطوطات قمران التي
دفنت تقريبا سنة  67م مما يجعل البعض يعيد الحسابات مره ثانية ويقولوا انه نفي الي جزيرة
بطمس في نهاية حكم نيرون ( 54الي  68م) وليس دومتيان وكتب السفر في هذا الوقت
وساعود الي ذلك في االدلة الخارجية
وايضا كتب بوضوح عنوان الترجمة السريانية للسفر انه كتب بواسطة يوحنا في جزيرة بطمس
عندما نفي اليها بواسطة نيرون.
In the title of the Syriac version, this revelation is said to be made to
John in the isle of Patmos, into which he was cast by Nero Caesar
ومن األدلة التي تشير الى زمن نيرون هو ان السفر بوضوح ال يشير الي خراب اورشليم رغم انه
يتكلم عن اورشليم الجديدة وهذا امر كان ال بد ان يشير اليه لو كانت هدمت اورشليم

بل أيضا دليل واضح في كالمه وهو اشاره الي وجود مجمع اليهود قائم
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 9 :2
ِ
ِ
ِ
ِِ
ودا،
ينِ :إَّن ُه ْم َي ُه ٌ
ود َوَلْي ُسوا َي ُه ً
َع َماَل َك َوضْيَق َت َك َوَف ْقَر َك َم َع أََّن َك َغن ٌّيَ .وَت ْجد َ
َع ِر ُ
يف اْلَقائل َ
فأْ
أََنا أ ْ
طِ
َب ْل ُه ْم م ْجم ُع َّ
ان.
الشْي َ
َ َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 9 :3
ِ
طِ ِ
ِِ
وداَ ،ب ْل َي ْك ِذُبو َن
ين ِم ْن م ْجم ِع َّ
الشْي َ
ين ِإَّن ُه ْم َي ُه ٌ
ود َوَلْي ُسوا َي ُه ً
ان ،م َن اْلَقائل َ
َج َع ُل َّالذ َ
هَن َذا أ ْ
َ َ
ِ
هَن َذا أ َ ِ
ن
ن
َحَبْب ُت َك.
ام ِر ْجَلْي َكَ ،وَي ْع ِرُفو َن أَني أََنا أ ْ
َم َ
ُصيُرُه ْم َيأ ُْتو َ َوَي ْس ُجُدو َ أ َ
وبالطبع مجمع اليهود في اورشليم تدمر سنة  70م فهذا قد يشير الي انه كتب السفر قبل خراب
اورشليم (بل يوجد البعض من المفسرين فسروا سفر الرؤيا انه ينطبق بطريقة مكانية كنبوة عن
خراب اورشليم)
وايضا يوحنا يقول اخوكم وشريكمم في الضيقه وال يقول الشيخ وهو اللقب الذي استخدمه في
رسالته الثانية والثالثة التي كتبها في الثمانينات وهو شيخ فهذا قد يشير الي ان يوحنا كتب سفر
الرؤيا بالفعل في اواخر الستينيات وليس سنة  95م كما هو مشهور

ايضا اشارته الي الضيقه في زمنه (شريككم في الضيقة) في هذا العدد بالمفرد وليس بالجمع
(ضيقات) يشير الي انه يتكلم عن الضيقه االولي وزمن االضطهاد االول في بداية االضطهادات
العشره وهو زمن نيرون وليس دومتيان.
ما يؤكد ذلك ايضا هو وجود شهادة قوية من االباء مثل القديس ابيفانوس من القرن الثالث
الميالدي الذي يقول بوضوح ان يوحنا كتب سفره مع عودته من جزيرة بطمس في نهاية عهد
االمبراطور كلوديوس .والبعض رفض هذا النه يعتبر تاريخ مبكر جدا الن كولوديوس كان من
( 54 – 41م) ولكن الحقيقه انه اكتشف ان نيرون كان ايضا يسمي نيرون كلوديوس قيصر
Nero Claudius Caesar
Classical Latin spelling and reconstructed Classical Latin
pronunciation of the names of Nero: LVCIVS DOMITIVS
AHENOBARBVS IPA:
وقال بعض الباحثين مثل د .الردنر انه كتب قبل خراب اورشليم بفترة
وايضا استنتج البعض من ذكر رقم الوحش  ،666أن سفر الرؤيا كتب في عهد نيرون ،بحساب
األرقام المقابلة للحروف العبرية فهو بالفعل مجموع اسم نيرون يساوي  ،666ولكن هناك
اعتراض الن هناك عدد كبير من األباطرة يمكن أن يكون مجموع اسم كل منهم مساويا لهذا الرقم

فهذا صحيح ولكن ال يمنع انه اول من ينطبق عليه هو نيرون وينطبق على اخرين واخرهم ابن
الهالك
كما وجدوا في "التالل السبعة " الجالسة عليها المرأة ،ما يؤيد رأيهم في تحديد زمن حكم نيرون:
"السبعة الرؤوس هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة ،وسبعة ملوك خمسة سقطوا وواحد موجود
واآلخر لم يأت بعد ،ومتي أتي ينبغي أن يبقي قليالً .والوحش الذي كان وليس اآلن فهو ثامن،
وهو من السبعة ويمضي إلي الهالك" (رؤ .)11- 9 :17
فإذا كان المقصود من هذا هم حكام روما المتعاقبين ،فإن الخمسة االباطرة األوائل هم :يوليوس
قيصر ،وأوغسطس ،وطيباريوس ،وكاليجوال ،وكلوديوس .وعلي هذا متي كان الخمسة األوائل قد
سقطوا ،فالسادس الموجود هو "نيرون" ،وهكذا يكون سفر الرؤيا قد كتب في عهده.
وفسباسيان هو التالي ،حيث أن األباطرة الثالثة الذين خلفوا نيرون لم يحكموا مدداً تسمح بأن
تحس بأهميتهم الواليات النائية ،ويكون تيطس هو السابع ودومتيان هو الثامن .وحيث أنه يذكر
يجسد طغيان ووحشية نيرون
أن "الثامن" من السبعة ،فقد تكون اإلشارة إلى دومتيان ألنه كان ٍ
ولم يكن جاء بعد بل كثيرين كانوا يعتبروا دومتيان هو عودة نيرون.

ايضا يتكلم فقط عن بدعة نيقوالوس باالسم ولكن بقية البدع اليذكر اسماؤها فهذا قد يشير الي
ان السفر كتب قبل رسائله وبخاصه الثانية والثالثة التي تكلم فيها عن البدع باكثر تفصيل

إنطاكيا،
دخيال
فنيقوالوس هو أحد الشمامسة السبعة الذين اختارهم اآلباء الرسل (أع )5:6وكان ً
ً
وإليه ُتنسب بدعة النيقوالويين التي أشار عليها سفر الرؤيا مرتين .ثمة رواية شائعة عن
بارع كان يهيم
متزوجا بامرأة ذات
نيقوالوس رواها لنا أبيفانيوس ،وهي أن نيقوالوس كان
ٍ
جمال ٍ
ً
مسيحيا أراد أن يسلك حياة البتولية ألفضليتها ،فانفصل عن زوجته بعد أن
بحبها ،فلما أصبح
ً
اتفق معها .لكنهما ما لبثا أن عادا وعدال عن حياة الفرقة ،واستأنفا حياتهما الزوجية .فلما رأى
منتقدا ،أراد أن يبرر نفسه فأخذ ينادي بتعاليم منافية للحق والطهارة ،وأسلم ذاته
نيقوالوس سلوكه
ً
لحياة الشر والخالعة واقتدى به غيره ،وهكذا تكونت منهم طائفة .وقد صادق على هذه الرواية
بعض آباء الكنيسة وعلمائها األوائل من أمثال إيريناوس وترتليان وهيالري أسقف بواتييه
وايرينيموس وغريغوريوس أسقف نيصص .وزمن نيقوالوس هو تقريبا من اعمال الرسل تقريبا
 35وحدثت بدعته في بداية الستينيات .فهذا ايضا يشير الي ان سفر الرؤيا كتب بعدها بقليل
وقبل بقية الهرطقات ولهذا لم يشير اليها .ولهذا انا اميل أكثر الى تاريخ 67
وعلى اي حال سواء كان سنة  67م او  95م هذا ال يؤثر على قانونية السفر وان كاتبه يوحنا
الحبيب.

مكان كتابة السفر:
كتب يوحنا السفر فى جزيرة بطمس(رؤ )9:1التي نفي اليها وهذا مكتوب بوضوح .وهي تبعد
حوالي  25ميالً من شواطىء آسيا الصغرى (تركيا حالياً) وتدعى حالياً بتينو .وهي جزيرة قاحلة

كان ال يسكنها غير المجرمين المنفيين والمجانين حيث ال يمكنهم الهرب منها وقضى يوحنا فى
بطمس سنة ونصف فعاد بعدها لرعاية كنيسة أفسس بعد إستشهاد أسقفها تيموثاوس.
ويوحنا الحبيب ذهب الي افسس بعد نياحة القديسة العذراء مريم سنة  48م تقريبا بفتره تقريبا من
 60الي  62م ليبشر في اسيا وكان يقيم في افسس
وترى قلة من العلماء أنه سجل رؤياه التي رآها في المنفي عندما عاد إلى أفسس .إال أن هذا
الرأي ال يستند على دليل ،خاصة وأنه أمر بكتابة ما يراه بغير تأخير ( )11-1:10وهذا يعني انه
كتبه في جزيرة بطمس نفسها.
ويوجد في هذه الجزيرة كهف يقول عنه سكانه أنه مسكن الرسول أثناء نفيه.
وايضا واضح ان الكاتب تحت ضغط نفسي فهو لم يلتزم بالقواعد النحوية اليونانية البالغية ويمكن
تفسير ما يسمونه بالخروج على القواعد النحوية ،بأنه راجع إلى طبيعة السفر ،فهو سفر رؤي ،أو
سامية غريبة عليها.
إلى محاولة الكاتب أن يكتب باليونانية مصطلحات
َّ

ايضا ما يشهد لقانونية السفر ووحيه ان جزء كبير من النبوات التي في السفر تحققت خالل
العشرين قرن الذين مضوا وبالتفصيل الدقيق الذي ذكره السفر يؤكد ان كاتب السفر يوحي له من
هلل ويتكلم بحقائق الهية فتح الرب يسوع عينه لكي يراها
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 19 :1

َن َي ُكو َن َب ْع َد ه َذا.
َفا ْك ُت ْب َما َأرَْي َتَ ،و َما ُه َو َك ِائ ٌنَ ،و َما ُه َو َع ِت ٌ
يد أ ْ
وبقية النبوات التي في السفر بدأت تتحقق وستتحقق قريبا

االدلة الخارجية
المخطوطات التي تشهد انه كان جزء من العهد الجديد متوفر
اوال البرديات
بردية 98
P98
وتعود الي منتصف القرن الثاني

Housing Location: Institut Francais d'Archéologie Orientale, Cairo,
Egypt. (P. IFAO inv. 237b)
Date: II
Contents: Rev 1:13-2:1

47 بردية
P47

Housing Location: Dublin, Chester Beatty Libr., P, Chester Beatty III
Date: Late III (Schofield; III: Dobschütz, Maldfeld; 2nd. half III:
Comfort; III/IV: Kenyon, Turner)
Contents: r Re 9:10-11:3; 11,5-16:15; 16:17-17:2
Physical Description: Folios: 10 Frg (10 fol.)
Dimensions: 19 x 11 cm(24x13)
Lines: 25-30
Columns: 1
وهي من مجموعة من العهد الجديد

18 بردية
P18

Housing Location: London, Brit. Libr., Inv. Nr. 2053v (P. Oxy. 1079)
Date: III/IV (Grenfell/Hunt, Soden, Dobschütz, Maldfeld; middle to late
III: Comfort)
Contents: r Re 1:4-7v
Physical Description: Folios: 1 Frg (scroll)
Dimensions: 15,1 x 9,8 cm
Lines: 17v (29-30)
Columns: 1

115 بردية
P115

Housing Location: Oxford, Ashmolean Mus., s. n. (P. Oxy. 4499)
Date: III/IV (III: Comfort)
Contents: p Re 2:1-3,13-15,27-29; 3:10-12; 5:8-9; 6:4-6; 8:38,11-9:5,7-16,18-10:4, 8; 11:5,8-15,18-12:6,9-10,12-17; 13:13,6-12,13-16,17-14:3,5-7,10-11,14-16,18-15:1,5-7
Physical Description: Folios: 1 Frg
Dimensions: (22 x 14,5 cm)
Lines: (33-36)
Columns: 1

24 بردية
P24

Housing Location: Newton / Mass., Andover Newton Theological
School, Franklin Trask Libr., OP 1230 (P. Oxy. 1230)
Date: IV (Dobschütz, Maldfeld; late III: Schofield; ca. 300: Comfort;
early IV: Grenfell/Hunt)
Contents: r Re 5:5-8r; 6:5-8v
Physical Description: Folios: 1 Frg

)Dimensions: 4,1 x 7 cm(28-30x18 cm
)Lines: 8r, 7v (43-45
Columns: 1

بردية 85
P85
وبردية 43
P43

المخطوطات الجلدية
السينائية
من سنة  340م تقريبا وتكتب في بداية السفر " رؤيا يوحنا " ابوكاليبس يوانوي

وفي نهاية السفر ايضا

لالسف الفاتيكانية ال يوجد به سفر الرؤيا فهو في الجزء المتأكل من هذه المخطوطة فهي تقف
عند عبرانيين  13فقط والباقي مفقود واضيف اليها سفر الرؤيا من مخطوطة اخري أحدث بالخط
الصغير

االسكندرية
من القرن الخامس وكتبت في نهاية السفر رؤيا يوحنا

واالفرايمية من القرن الخامس وغيرها الكثير
ملحوظة كل مخطوطات الميجورتي الكاملة وتحتوي علي سفر الرؤيا كتبت رؤيا يوحنا الالهوتي
 046رؤيا يوحنا الالهوتي واالنجيلي
ابوكاليبس يواننا تو ثيولوغو كاي ايفانجيليتو
Revelation of john the theologian and evangelist
وأيضا كل المخطوطات للميجورتي التي هي كاملة بها سفر رؤيا يوحنا ولم تحذفه أي منها.

الترجمات
اوال الترجمات الالتينية القديمة التي تمت في منتصف القرن االول الميالدي ويوجد بها سفر
الرؤيا مع مالحظة انها تمت بعد كتابة سفر الرؤيا بزمن قليل
والفلجاتا من القرن الرابع
والبشيتا من القرن الرابع
وبقية المخطوطات للترجمات السريانية

والترجمات الكثيره االخري مثل الخمس ترجمات القبطيه (الصعيدي والبحيري واالخميمي والفيومي
والوسطي) سواء من القرن الثالث والرابع
والترجمه الغوصيه
والسالفينية
والجوارجينية
واالثيوبية
وغيرهم الكثير
ولم أجد مخطوطة او ترجمة قديمة مكتمل نهايتها اال وبها سفر الرؤيا من القرون األولى الميالدية
وكل هؤالء يؤكدوا بطريقة قاطعة قانونية سفر الرؤيا وانه جزء من العهد الجديد من نهاية القرن
األول الميالدي .فكيف يدعي البعض بدون دليل انه لم يكن مقبول في الكنيسة األولى؟ كل هذه
األدلة تؤكد انه مثل بقية اسفار العهد الجديد كان سفر معترف به في الكنيسة األولى.
والمفاجئة التي اشرت اليها سابقا انه يوجد في مخطوطات قمران التي دفنت سنة  67م بعض
اجزاء من سفر رؤيا يوحنا او اخذت من كلمات القديس يوحنا في سفر الرؤيا نصا وهي
مخطوطات قمران
4Q400 = 9:13

4Q529 = 12:7
1QSa = 19:6-9
4Q521 = 20:4-6
4Q554-555 = 21:9-27
4Q554 = 21:12-13

القوائم
وهي مخطوطات تكتب قائمة باالسفار القانونية حسب االباء والكنائس من القرن األول والثاني
وما بعده حتى القرن السابع
احصيت في ملف القوائم  26قائمة منهم واحدة تكلمت عن العهد القديم فقط أي  25ذكرت العهد
الجديد
من  25قائمة  22ذكروا اسم سفر الرؤيا بوضوح من االسفار القانونية للعهد الجديد
وواحدة  1ذكر بغير وضوح أو بسبب التآكل ولكن الترتيب يوضح
واثنين بهم جزء متأكل ممكن يحتويها او خطأ نسخي

فمن يقول ان اإلباء لم يعترفوا به فكيف نجده في القوائم بهذه الطريقة من اباء القرن األول
الميالدي؟
كيف يتج أر أحد ويقول انه لم تعترف به كل الكنائس إذا كان موجود في قوائم كل اإلباء والكنائس
من نهاية القرن االول؟

اول قائمة وهي قائمة اباء القرن األول الميالدي
واقتبس اباء القرن األول كثي ار من سفر الرؤيا وهذا سأقدمه في قرب نهاية الملف في االقتباسات
االبائية .بل أستطيع ان أقول انه ال يوجد اب من اباء نهاية القرن األول الميالدي وبداية الثاني
وله كتابات واقتباسات كثيرة اال وما كان مقتبس من سفر الرؤيا مثل بقية اسفار العهد الجديد.
وهذا يؤكد قانونيته من القرن األول الميالدي.

قائمة الراعي لهرماس من 145م
وتشير لسفر الرؤيا بوضوح وتقتبس منه  9مرات في هذه الرسالة

قائمة هي موراتوري وترجع الي سنة  170م
وتقول عن سفر الرؤيا

لقد استلمنا فقط رؤيا يوحنا...

قائمة اكليمندوس  180م
وتشير بوضوح لسفر الرؤيا وتقتبس منه

قائمة اوريجانوس  185الي  254يقول
يتكلم عن االسفار ثم يقول
يوحنا الذي ترك خلفه انجيال واحدا ورغم هذا اعترف انه يستطيع ان يكتب اكثر مما يستطيع
العالم ان يحتويه  25 :21وكتب ايضا الوحي الذي امره ان يبقي س ار وال يكتب اصوات الرعود
السبعة رؤيا  4 :10وترك ايضا رسالة من سطور قليلة وايضا ثانية وثالثة

قائمة قوانين الرسل
أيضا يقتبس من سفر الرؤيا

قائمة يوسابيوس القيصري  265الي  340م

يتكلم عن االسفار المقدسة ويقول عن سفر الرؤيا ويسميه وحي يوحنا

قائمة كالرومينتس (مختلف على تاريخها من القرن الثالث وتقريبا  250م) تقول
رؤيا يوحنا  1200سطر

قائمة كيرولوس االورشليمي من  350م
وتذكر اسم سفر الرؤيا

قائمة تشلتنهام  360م تقول
الرؤيا  1800سطر

قائم هيالري أسقف بواتيه  360م
يذكر أيضا سفر الرؤيا ويقتبس منه

قائمة اثاناسيوس الرسولي  367م يقول
رؤيا يوحنا

قائمة غريعوريوس النيزنزي  329الي  389م ويقول
يوحنا المبشر العظيم للكل كتب ماشيا علي السحاب

قائمة ابيفانيوس  385م
رؤيا يوحنا

قائمة امفيلوكيوس  394م
رؤيا يوحنا

قائمة القديس جيروم  394م
في رسالته الي بولس اسقف نوال
رؤيا يوحنا يحتوي علي اسرار كما كلمات

قائمة اغسطينوس  397م
كتاب واحد لرؤيا يوحنا

قائمة مجمع قرطاج الذي انعقد علي عدة مراحل بداية من  397م الي 419
قانون  24يقول
االسفار االلهية المقدسه ...
رؤيا يوحنا

المؤرخ روفينيوس  400م
العهد الجديد يوجد اربعة اناجيل ....
ورؤيا يوحنا

ثم بعد ذلك الكثير جدا .فكل القوائم تقريبا اكدت على قانونية سفر الرؤيا من القرن األول في كل
الكنيسة

ملحوظه هامه
بدات تنظم الكنيسه قراءات من مقاطع االربع اناجيل من بدايات الكنيسه وحتي القرن الثالث
وخصص سفر الرؤيا ان يقراء في ليلة ابوغالمسيس بالكامل من هذا الزمان كل سنة
فهل بعد كل هذه الشهادات الخارجية سيعترض أحد على قانونية سفر الرؤيا؟
هل بعد كل هذه األدلة سيستمر بعضهم يقول انه سفر غير قانوني او الكنيسة في البداية لم تقبله
او ضموه في مجمع نيقية او غيرها من الخرافات التي يدعوها كذبا؟

االباء
يؤكد التقليد إنه يوحنا بن زبدي الذي ينسب إليه اإلنجيل والرسائل الثالث .كما ذكر يوستينوس
الشهيد من اباء القرن األول صراحة أن سفر الرؤيا كتبه يوحنا أحد رسل المسيح .ويقول
"يوستنيوس الشهيد" إن سفر الرؤيا كتبه واحد منا اسمه يوحنا أحد "رسل المسيح" .كما أن
إيريناوس أسقف ليون أكد بشدة كتابه يوحنا الرسول له قانونيته ،ويذكر "إيريناوس" أسقف ليون،
أنه كانت توجد نسخ عديدة من سفر الرؤيا في أيامه ،كما يشهد له اناس أروا يوحنا وجهاً لوجه.
كما ينسب ترتليان -في العديد من كتبه -سفر الرؤيا ليوحنا الرسول .وكذلك ينسب أوريجانوس
سفر الرؤيا ليوحنا الرسول .ويبدو أنه من اول القرن الثاني وما بعده كانت الكنيسة في الغرب
والشرق ،بما فيها كنيسة االسكندرية ،تعترف بأن كاتب سفر الرؤيا هو يوحنا الرسول.

ويقول جيروم إن ميليتي من ساردس" (حوالي 190 -160م) كتب شرحاً لسفر الرؤيا .وقد تأيدت
هذه الشهادة الصادرة عن كنائس أسيا الصغري برأي كنائس بالد الغال (فرنسا) ربما بتأثير
ايريناوس الذي انتقل من افسس إلي بالد الغال .كما أن هناك عبارات في رسالة إيريناوس إلى
كنائس فينا وليون تدل على أن كاتبها عرف-حتما-سفر الرؤيا ليوحنا واستخدمه.
والمهم الكنيسة بقطبيها الشرقي والغربي لم يكن عندهم خالف عليه
كان سفر الرؤيا معروفاً جيداً عند كنيسة االسكندرية وقد عده كليمندس االسكندري من القرن
الثاني من األسفار المقدسة ،وكذلك فعل تلميذه أوريجانوس ،إال أن ديونيسيوس السكندري لم
يكتب أسم يوحنا ككاتب السفر ،ولكنه أقر قبول الكنيسة له بين األسفار المقدسة.
وقد اشتملت قائمة األسفار القانونية في كنيسة روما-كما جاءت في القصاصة الموراتورية (نحو
 170م) علي سفر الرؤيا كما اشرت ،وكثي اًر ما أقتبس منه هبولتيس (235-190م) .كما قبلته
كنيسة قرطاجنة التي استمدت أصولها من كنيسة روما ،فقد أقتبس ترتليان (نحو 200 -190م)
من ثمانية عشر إصحاحاً من االثنين والعشرين إصحاحاً التي بالسفر.
كما أن الكنيسة الغربية في القرن الثاني ،اعترفت-باالجماع تقريباً-بسفر الرؤيا ،ولم يشذ عن
ذلك سوي ماركيون الهرطوقي الذي عارض كل كتابة يشتم منها رائحة اليهودية ،واأللوجيين
( )Alogiالذين ذكرهم إبيفانوس وإيريناوس والذين كانوا ينكرون كل ما يؤيد فكرة استمرارية موهبة
النبوة ،وهؤالء ليسوا مسيحيين ولكن في الكنيسة كان االعتراف بقانونية سفر الرؤيا كامالً وشامالً.

وأول من أثار الشك حول هذه الحيقة هو دنيسيوس السكندري الذي عارض الرأي التقليدي
لألسباب اآلتية-:
( )1إن سفر الرؤيا يذكر صراحة اسم الكاتب "يوحنا" ،بينما ال يرد في اإلنجيل وال في الرسائل اسم
الكاتب( .وذكرت السبب سابقا)
( )2تختلف عبارات سفر الرؤيا عن سائر كتابات يوحنا المعترف بأنها له( .ولكن التدقيق اثبت
عكس ذلك وقدمته في الجزء اللغوي)
( )3إن قواعد اللغة اليونانية سليمة في تلك الكتابات ،بينما توجد تعبيرات غير نحوية في سفر
الرؤيا( .وهذه افردت لها ملفات مستقلة لتوضيح صحتها لغويا وأيضا يجب مالحظة ان
الكاتب خلفيته يهودية ويستخدم تعبيرات يهودية باليوناني)
والذي نقل الينا راي ديونيسوس هو يوسابيوس والذي ال اثق في كالمه بطريقة مطلقة ويوسابيوس
نفسه رغم انه اقر به ولكنه كان محتار بين أن يضعه بين الكتب التي يدور حولها الخالف أو بين
الكتب الزائفة ،ولعله كان متأث اًر برد فعله لتفسير بابياس لأللف السنة .وكان ليوسابيوس تاثير
كبير حتي إن كيرلس أسقف أورشليم(368 -315م) منع رجال الكنيسة من قراءة سفر الرؤيا
وقد رفض ديودور الموبسستي (حوالي 428 -340م) المرفوض سفر الرؤيا مع كل الرسائل
الجامعة ،وتبعته في ذلك الكنيسة النسطورية ،وقد كتبت "أندراوس" أسقف قيصرية في كبادوكية،
تفسي اًر له ،وذكره "ليونتيس" أحد علماء أورشليم علي انه آخر أسفار العهد الجديد.

ولكن أقر أثناسيوس الرسولي في رسالة العيد التي بعث بها من اإلسكندرية في  367بقانونية
السفر .كما أن القائمتين اللتين أقرهما مجمع "دمازين" في 382م ،ومجمع قرطاجنة في 396م
بأسفار العهد الجديد ،اشتملتا علي سفر الرؤيا ،وكانت قانونيته قد تقررت تماماً في الغرب منذ
القرن الثاني ،ثم تقررت في الكنيسة في الشرق بعد ذلك بزمن.
وبعض االمثلة من اقوال االباء التي تؤكد معرفتهم بان يوحنا كاتب السفر وانه قانوني
 -1القديس أكليمندس الرومانى (100-30م) تلميذ القيس يوحنا وغيره من التالميذ
“Behold, the Lord [cometh], and His reward is before His face, to
Isa. xl. 10, Isa.

render to every man according to his work.”140140
lxii. 11; Rev. xxii. 12.

 12 :22و ها انا اتي سريعا و اجرتي معي الجازي كل واحد كما يكون عمله

القديس اغناطيوس االنطاكي تلميذ القديس يوحنا ( ) 107 30
يسوع المسيح الكائن قبل األجيال مع اآلب والذي ظهر فى آخر األجيال(.")51
()51

N.T.Apoc. Vol. 1 P 158.

وينظره الذين طعنوه ( رؤ )7 :1

1. The crown is immortality.481481

Does not this seem a pointed

allusion to Rev. ii. 10?

،81  ) في مناظراته مع تريفو165 – 100 ( الشهيد يوستينوس
23 :1 ويقتبس من
وايضا
And further, there was a certain man with us, whose name was John,
one of the apostles of Christ, who prophesied, by a revelation that
was made to him, that those who believed in our Christ would
dwell22722272

Literally, “make.” [A very noteworthy passage, as a

primitive exposition of Rev. xx. 4–5. See Kaye, chap. v.]

 م130 ماثيتيس
but is trusted as a virgin; and salvation is manifested, and the
Apostles are filled with understanding, and the Passover334334

[This

looks like a reference to the Apocalypse, Rev. v. 9., Rev. xix. 7., Rev.
xx. 5.]

م) أسقف ليون202-120( ايريناؤس
الذي يقتبس اربع او خمس اعداد من كل اصحح تقريبا
1 علي سبيل المثال االصحح
the First-begotten of the dead,”37543754

Rev. i. 5.

and out of His mouth went a sharp two-edged sword; and His
countenance was as the sun shining in his strength.”41014101

Rev. i.
12.

And His voice as the sound of many waters.”39663966

Rev. i. 15.

But when John could not endure the sight (for he says, “I fell at his
feet as dead;”41024102

Rev. i. 17.

العالمة ترتليان ضد مرقيون (.)14 :4
معتبر في كنائس آسيا الصغرى المذكورة في السفر.
ًا
 .2أنه هو الرسول الذي كان
 .3يؤكد لنا التاريخ] [4] [4أشار القديس إكليمنضس السكندري في كتابه "من هو الغنى الذي
يخلص؟"  42إلى نفيه في جزيرة بطمس ،كما أشار إلى ذلك العالمة أوريجينوس في تفسيره (مت
 .)22 :2وايضا ايريناؤس واوريجانوس وترتليانوس

ولكي أؤكد ان كل اإلباء والكنيسة اعترفوا من البداية بقانونية سفر الرؤيا بطريقة قاطعة أقدم
امثلة قليله على اقتباسات االباء من قبل مجمع نيقية
اباء القرن االول وبداية الثاني الميالدي
Clement of Rome, Mathetes, Polycarp, Ignatius, Barnabas, Papias,
Justin Martyr, Irenaeus.
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وايضا
The Twelve Patriarchs, Excerpts and Epistles, The Clementia,
Apocrypha, Decretals, Memoirs of Edessa and Syriac Documents,
Remains of the First Ages
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وايضا من بعض الكتابات ( بعضها ابكريفي ) في هذا الزمان
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إذا نستطيع ان نجمع سفر الرؤيا عدة مرات من اقوال االباء فقط قبل مجمع نيقية وبعد مجمع
نيقية يوجد كم ضخم من االستشهادات من سفر الرؤيا
فاعتقد بعد هذا الكم الضخم من الشهادات الداخلية والخارجية على قانونية سفر الرؤيا من يشكك
فيه هو غير حيادي وغير امين.

والمجد هلل دائما

