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 ( 1رؤيا )نسان يسوع كإبن اإلتتقابل مع كيف 

I-  الكشف عن عظمة يسوع 
هذااالذدهريللتحوتهفيخطيكشفعنعظمهقلبهوقيادته:أولا ألنه،إعالن يسوع المسيحسفرالرؤيايدعى -أ

،الحصذادجمعلو،الكنيسةنقيةلتهيخطتهوآخراأليامفيتجرييرويأحداثإنهسفر:ثانياا .إلىالدهراآلتي

اإلعذننأولاهوقصدهللافيسفرالرؤيا.كوكباألرضمنالشيطانوطردفاسدةحكوماتالالإلستبدالجميع

.ويفتقدواالرجلآخراأليامإلىخطةفقطينظرواكثيرين.الخطةهاهعنالرجلخلف

 مرسوال بيود مال و اياه هللا ليري عبيده ما ل بد ان يكوون عوق يريوب وبي و  الذي اعطاه اعالن يسوع المسيح"

(1:1رؤ)" ...لعبده يوح ا

شخصذيته،خدمتذه،تذهعظم:وصو  ليسووع 33علذىسلطالضذو عنرؤيات يوحنايتكلم،3-1الرؤيارفيسف -ب

تجهيذ فذيةضذرورييسذو عذنعمذ أمحذددهيعبرانعننظرةةكلوصفومكافأ.بدي األ كافأهم  مق ال 11و

.الم ساومةعلىتغلبللالكنيسة

كذلواحذدهمنهذاتوصذلرسذالةعذن.شذكله،أعمالذهومنبسذه،سذماههأ،لقابذهأ:وصذفليسذو مذن33قدحددنا -ج

قوتذه،شذغفهنارتكشفعنالعينيةمثل.أنهرهيسكهنةعنالثوبالاييرتديهيتكلم:علىسبيلالمثال.يسو 

24بمجمذذو ،(3-4رؤيذذا)وصذذففذذي11و(1رؤيذذا)وصذذففذذي42هنالذذ .الكاملذذةلكذذلموقذذفومعرفتذذه
.(3-1رؤيا)وص  33سنحددهم،3-4رؤياو1رؤيافيكلمنوصفمدرجة41بماأن.وصف

كيذفيفكذر)يسذو كنهمايصفمذنهذو.الصورة الكامل  عق يسوع في الكتاب المقدس تعطي 11و  1رؤيا  -د

يسذو نعبذدلفإنذهيلهمنذا،منالمنظورالصذحي إذاقرأناسفرالرؤيا.خراأليامآلطتهوماذايفعلفيخ(ويشعر

نيستهكوتجهي إعدادكثرعننفسهبهدفأأنيوضحهبصورةنرىمايريديسو (3-1رؤ)في.بقيادتهونث 

يسو عذننفسذههنذاوضحهاالكثيرمنالحقاه التي.(11:1رؤ)لقوتهفيالتاريخألعظمإنسكاب(3-4رؤ)

.منكثيرينمهملة

II- نسانكإبن اإل هتيسوع يكشف عن عظم 
المقطعذذان.(1رؤيذذا)جانذذبمذذنعظمتذذه42ضذذو علذذىسذذلطالوي،كذذإبناإلنسذذانتذذهيسذذو يكشذذفعذذنعظم -أ

.(1رؤياو1دانيال)عرفانيسو كإبناألنسانهماالرهيسياناللااني 

الول  .يوائال انوا  وو اللو  واليوا في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيموا  صووب بوو   ت "

وفوي وسوا السوب  فالتفت لنظر الصوب الوذي تكلوم معوي ولموا التفوت رايوت سوب  م واير موق   وب ... اآلخرو

 شوعرهو راس واما . بم طق  مق   ب ثديي الى الرجليق ومتم طقا ع د  بثوبمتسربال  ابق انسانالم اير شب  

شوب  ال اواس ال قوي  انهموا ماميتوان فوي اتوون  رجوالهو لهيب نار عي اهيض  الثلج واآلبفابيضان  الصوف 

وجه  و فم وسي  ماض  و حديق يخرج مق  .سبع   وا ب يده اليم ى ومع  في صوب مياه  ثيرة صوت و
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ع د رجلي   ميت فوض  يده اليم ى علي يائال لي ل تخ   سقطتفلما رايت  .  الشمس و ي تضي  في يوتها

(11-13:1رؤ)." اآلخرانا  و الول و

دهيسذو بجسذفذيعذدهمناسذباتلذميسذتطعالمذامنينالتعذرفعلذى.حجذبمجذدهظهذرأوي يسو يستطيعأني  -ب

(.111:41-12-11:43،يو31-13:42لو)المقامألنهقدحجبمجده

(1:12دا)لألبذدهميذعاألمذممذعشذعبتتحدثعنالمسي الايسيمل علذىجنسانمننبوةدانياللقبإبناإل -ج

.(11:1دا)المسي ضدبعدمايه م

لباس  ابيض  الثلج وشوعر راسو   الصووف ال قوي .(اآلب) ان  وضعت عروش وجلس القديم اليام  ت ارى "

اموا بووايي  (ضذدالمسذذي ) الوى ان يتوول الايووان ...   وت انظوور حي  وذوعرشو  لهيوب نووار وبكراتو  نوار متقوودة

  وت ارى فوي رؤى الليول وا ا مو  الايواناب ف زع ع هم سلطانهم ولكق اعطووا ووول حيواة الوى  موان وويوت

فوواعطي سوولطانا وم وودا فقربوووه يداموو  (اآلب) اتووى وجووا  الووى القووديم اليووام مثوول ابووق انسووان سوواب السووما 

 سولطان  سولطان ابودي موا لوق يوزول وملكوتو  موا ل ي قورض.والموم واللسو    ول الشوعوبوملكوتا لتتعبود لو  

ملكوت  ملكوب ابودي وجميو  .العلي يديسيلشعب  تعطىوالمملك  والسلطان وعظم  المملك  تات  ل السما  

 (12،41-1:1دا) ."السالويق اياه يعبدون ويطيعون

شذخ واحذدفقذطوهذوهللايمكنذه.اإلنسذان–هوهللا.لهكاملوإنسانكاملإيشددبأنيسو إبناإلنسانلقب -د

.كذامناوايضذاإنسذاناا،الكامذلأنذاهللا":يقوليسو (اآلبلعرش)اإلقترابعلىسحابةسماويةإلىقديماأليام

 "واحدمنكمولكنأيضا،أناهللا

إنذه.اللقذبستخدمهااإكلمايسو كانيشيرإلىهاهالنبوة.اننسالمسي كإبناإللوحيدمنتنبأعندانيالهوا -ه

بهذااكذركثيذراالبذدأنذهكذانيفو.المفضلةيبدوأنهاكانتنبوته(مرجع11)كثرةيسو باللقبالاياستخدمه

33:42مذت)األرضلذ علذىيم يسو استخدمهاااللقبعندماكانيعلمعنرجوعهل.المقطعخنلحياته
31:41). 

ويبصورون ابوق النسوان اتيوا وحي  ذ ت وح جمي  يبائول الرض .وحي  ذ تظهر عالم  ابق النسان في السما "

(33:42مت) ."السما  بقوة وم د  ثير على سااب

(31:41مت)."  رسي م دهفاي  ذ ي لس على  ... في م ده ومتى جا  ابق النسان"

III- 1ف يسوع يف رؤيا اوصأ  
أوميغابجديةاليونانيةتبدأبألفاوتنتهياآلب،يسو هوهللا:البداي  وال هاي  -أ

يسذو علذىوجميذعاألحذرفبينهمذابدايةاألحذرفونهايتهذايحددو،يشيرإلىالكتمال"اليا واأللف"المقطع -ب

.قدمالمساواهمعأبيهفيألوهيتهوهوإلهالجميع

،11:1كذو)والسلطةوهواألولمنقاممنبيناألمواتالمكانةهواألولفي.يسو هوإنسان:اآلخراألول و -ج

11كو1)باإلضافةإلىالموت،وهوكاناإلنساناألولالاييغلبجميعأعدا همنجنسالبشر(14:1رؤ

.ويمتل قوهكاملةعلىالموتنفسهوه(42:11-41
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-11:1كذو) ."ئواب لكي يكون  و متقودما فوي  ول شومق الم  و البدا ة بكر.. . بكر  ل خليق . .. الذي  و"

11)

(41:11كو1) ."يبطل  و الموب اخر عدو"

وهذوقذدربذط.(11:1،11،1:4،13:44رؤ)رؤياسفراليسو بشدهفياللقبالاياستخدمهاآلخراألولو -د

،ااقاسذييسذو عذانىموتذاا.الستشذهاديليخافوالكقيامتهليشجعالمامنين،موته،ةمهالجسديلأمعهاااللقب

.لمناآفهولال يفهمجميع

." مفواتيح الهاويو  والمووبامويق ولوي  ديقاآلبوانوا حوي الوى ابود والاي و  ت ميتا و وا رانا  و الول والخ"

(11-11:1رؤ)

 وق امي وا الوى  ...  و ا.ان تتالم ب ل تخ  البت  مما انت عتيد . فعاش الذي  ان ميتا اآلخرالول و ذا يقول  "

(13-1:4رؤ) ."الموب فساعطيك ا ليل الاياة

الكاملذةالتذيتختذرلكذلشذى كالنذارتهللحبومعرفالملتهبةرغبتهتصفناركلهيبعيناه:نار  لهيبعي اه  -ه

ألنقلبذذةملتهبذذةعينذذاه.لشذذعبهالملتهبذذةملذذى بنذذارالرغبذذةيوجذذدفذذيعينذذاهنذذارلنقلبذذه.ادنرلالمعذذتذذالتذذيتخ

.الحبلناينقلبالحبتجاهناويشعرهو،حياتناحينيرى.ملتهب

(12:1رؤ) ."رنا ه  لهيبوعي ا"

أنيطلبسذيعطيالكذلوسذأنذهغيرتذةتعنذي.تذهالغيذورةهللاربذطنذارهبمحب.كلةآهللامحبةوناررغبة .1

محبذةالعنقذهيسو اسذتثمربعمذ فذي.عوزتعنيأنةي ريدوليسلرغبةا.هتبسببمحبلهالكلي عطى

.معنا

(42:2تث)." غيور ال  نار ا ل لن الرب الهك  و "

علذىطريذ يميذالتلظهذرعنذدماكانتبعدقيامتةأظهرتفيهاعينانيسو الناريةالمرةاألولىالتي .4

.قلوبهمشعلتهلمستهموأتعنهملكنهعندماتكلمنارمحبمجدهيسو أخفى(34:42لو)عمواس

ا   وان يكلم وا فوي الطريوو ويوضوح  يكق يلب ا ملتهبا في ابعضهما لبعض الم  (عمواسيمياتل) فقال"

(34:42لو) ."ل ا الكتب

أ )باسذتقرتعلذىكذلواحذدمذنهمنذارالذر،فذيالعليذةعندمانظريسو علىإجتما الصنةالول .3

.تجاههمهروشعنتعبيرعكانتلكنها،أحكامةلمتكننار.(3:4

(3:4أ )."استقرب على  ل واحد م همو نار وظهرب لهم الس   م قسم   انها مق"

يسذذو .ينيذذرعيوننذذاالروحيذذهويذذدفعناالذذىرؤيذذةمختلفذذةضذذو يسذذو .النذذارتشذذملالضذذو والحذذرارة .2

.مشاعرناغيروي رق قلوبناييدفى أو

هويقظ.الكاملهعنايقةفهويرىالحق.هوقدرتهعلىرؤيةكلشى فيحياتنايةالنارعينيسو أعنخرآعدب  -و

أنهللايرىكلشى عنابإستمرارننموفيإدراكتنموفيداخلناعندمامخافههللاجوهر.لشعبهتماماا

(13:2عب)." مع  امرناعريان ومكشوف لعي ي  لك الذي  ل شي   يدام  بل غير ظا رةوليس خليق  "
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(3:11أم) ."عي ا الرب مرايبتيق الطالايق والصالايق ل مكان  في"

.الثانيمجيئهعنويعلن،لدينونهمنايحار،فهويجمعشعبه.كالبول:صوب يسوع -ز

(13:1،11رؤ) ." صوب مياه  ثيرةوصوت    بو ا عظيما  صوبصوت"

يشبهصوتمياهكثيرهمليئهبالعظمهصوتيسو القوي .1

(2:41م ) ."صوب الرب بال الل.صوب الرب بالقوة"

(1:112:3رؤ)تيةبولتحايراتهللاعنالدينونةاآلهوي.كالشاهداألمين .4

الشوعب ف وا  السوي  واخوذ نفسوا مو هم  يتاذر ولم ي فخ في البو مقبال ولم  السي  ان راى الرييب"

(1:33ح )." فهو يد اخذ بذنب  اما دم  فمق يد الرييب اولب 

وشذعرها بيضذهللاالمنبذس.اآلبمجذدعذنمذهعن،شعريسو ورأسذهأبذيككالصذوفوالذثل :شعر يسوع -ح

(1:1اد)تهوحكم،هنقاؤ،دياآلبيتحدثانعنوجودهيكاآلب

(12:1رؤ)"  ...  الثلج يضاآلب الصوف واما راس  وشعره فابيضان "

(1:1دا)"  ... ال قي ابيض  الثلج وشعر راس   الصوف (اآلب)لباس  "

فذيوسذطواقفذااعندثدييذهبمنطقذهمذنذهذبمتمنطقاارتديثوبكاهني–ميعظناالكاهنيسو هو:ردا  يسوع -ط

يرتذديكمذاصذدرهبشذريطذهبذيتمامذااحذ محذوليسذو كذانم (.43:1رؤللسبعهكناهسرم اا)سبعهمناير

دا ىرآر أشذعيا(2:11،ل2:41خذر)صذدرةحذولحذ مالكاهناألعلىفيإسراهيلبحيثيرتديقمي م 

رخذ)السذبعهمنذايرفذيقذدساألقذدسأمذامااقفاالكاهنالعظيمو(21:14يو،1:1أش)يسو الكهنوتيالطويل

41:31-23)

بم طقوو  مووق ومتم طقووا ع وود ثدييوو   بثوووب الووى الوورجليقوفووي وسووا السووب  الم وواير شووب  ابووق انسووان متسووربال "

(13:1رؤ) ."  ب

نكذاهالكلنذاكشذفعذننفسذة.(11:2عذب)االمتعذاطفالذاييفهمنذعظيملاكاهناللناهو،إبناإلنسان،يسو  -ي

لنالنعذي فذيطريقااهومافت عظيموالكاهناللناكيسو أظهرنفسه.وخنصنااألكيدحبهعننليعل،العظيم

(44-11:13عب).حضورهللا

يمشذيهذو.ةالعميقذياكذدلنذامشذاركته(43:1رؤ)فيوسطالمنايرأوالكنذاهسسيريسو :مشي في الوساي -ك

.ضغوطاتالضعفاتناوعلىعلمبإحتياجاتناو،معنا

هذو.ويحمذيهم،يقذودهم،عنوعذدهليمسذحهمحدثهاايت،أوالقادةكواكبيسو ماس السبع:يد يسوع اليم ى -ل

الكواكذب.ستأمنهمعليهإبأنيعملوامايسو يحملويساعدقادته.بعدمإستحقالنشعرتجاهناحتىعندماحنان

تذدلواكذبكال.نشرالرسذالةالتذياسذتلمهايوحنذامذنيسذو علىكانوامساولينعنقادهالكناهسالاينتتحدث

(1:113م )سمىاليداليمنىهوالمكاناأل.(3:14دا)لح ابكلمونعلىأولئ الاينيت

 ... ك وائس والم واير السوب السوب  ال (رسذل) مالئكو   وي السبع  الكوا وب. سبع   وا بومع  في يده اليم ى "

 ." ي السب  الك ائس
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الاينيضذطهدونوضدهال (11:4رؤ)ةفيالكنيسةللتدخلضدالخطيغيرتهيدلعلى:فم يسوع  السي  -م

.القوهالتيتنسكبعندمايأمرفمهيشيرإلىالسيفالايفي(11:11رؤ)الكنيسة

(11:1رؤ)." فم  ماض  و حديق يخرج مق وسي "

(11:4رؤ)." بسي  فميواحاربهم "

علينانحذنأننسذتخدمالكلمذةكالسذيفلنذرفكالتجربذة.(14:2عب،11:1أف)كلماتيسو كسيفماضى -ن

إذا.جذداولناالخاطئذةفيسذو سذوفيسذتخدمهاضذد،إذالمنسذتخدمهاضذدالتجربذة.(2:2مت)كمافعليسو 

ننالالسيفيضربقلبالمامني.سيفيادبناوإنلمنطيعسوفتكون.حررناسيفيفكلمته،أننطيعاخترنا

(11:11رؤ)وحياهالقادةاألشرارفيالعالم(11:4رؤ)أخنقينفيالكنيسة

(14:2عب)." سي   ي حديقلن  لم  هللا حي  وفعال  وامضى مق  ل "

(11:1أف)."  لم  هللاالذي  و  سي  الروحوخذوا "

الذربفذيةفذاخمالظذروفوزيذادةغيذرللتدخللي غيرتهاسدللهعلىأقداميسو كالنح:أيدام يسوع  ال ااس -س

يرأوسح الظروفالتيتقويشذعبهالظروفلتغييخطوعلىيسو .ةالنحاسرم للحكمضدالخطي.تناحيا

رأكثذرفهويقطعالخيذاراتالخاطئذهويحذبطالظذروفلجعذلاألمذالفاديكالقاضي.هاإلستمرارفيالخطيعلى

هيسذو يذدوسأعداهذ(3:1يشو )وإنتصارناعلىالعدوميراثنادثقدامتتحاأل.ةصعوبةلنستمرارفيالخطي

(1:113م )تحتقدميه

(11:1رؤ) ." قي  انهما ماميتان في اتونشب  ال ااس ال ورجاله"

أعداههالقديسينوتدمرسو المجيدهتبه يإشراقةوجه :  يسوعوج - 

(11:1رؤ)."  الشمس و ي تضي  في يوتها ووجه "

 (3:1عب)."ورسم جو ره بها  م دهالذي و و "

 وجو  اسوقطي علي وا واخفي وا عوق.." .و م يقولون لل بال ...في صخور...انفسهماخفوا ...  وملوك الرض"

(11-11:1رؤ)." .. ال الس على العرش

(1:4تس4)." م ي   ويبطل  بظهورالذي الرب يبيده ب فخ  فم   (أعدا المسي ) وحي  ذ سيستعلق الثيم"

(42:23أش)"  ... ف فوا (أعدا المسي والملوكاألشرار) ايضا عليهم ف فخ"

 ."م ودويدام شويوخ  .لن رب ال  ود يد ملك في جبل صهيون وفي اورشليم ويخ ل القمر وتخزى الشمس"

(43:42أش)

(31:41مت)." ي لس على  رسي م دهفاي  ذ .. . ومتى جا  ابق النسان"

وتمشوي .اانار ا والخروف سراجهم د هللا يد والمدي   ل تاتاج الى الشمس ول الى القمر ليضي ا فيها لن "

(42:41رؤ)"  ... شعوب المخلصيق ب ور ا
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(11:43رؤ). " ..  ربت الرض وجه  ثم رايت عرشا عظيما ابيض وال الس علي  الذي مق"

." مق يتبع ي فال يمشي في الظلم  بل يكون ل  نوور الايواة."انا  و نور العالم " ثم  لمهم يسوع ايضا يائال"

(14:1يو)

جميعاألممبأنمل الملوكلريوتحا(3رؤيا)لكنيسةلتختبرمجدهللاايوحناسمعصوتكالبولليعد:تلخيص -ف

هذو(.اآلخذر/األول)واإلنسذانالكامذل(النهايذة/البدايذة)المتكلمهوهللاالكامل(11-1رؤيا)علىاألرضآتي

،القذدوس،دياآلبوأيضذافهذو،(نقدميالىإلرداهة)ككاهنمتعاطفالايسيحكمجميعاألممنسانالمجيدإبناإل

وقدميذذهمثذذلكالنذذارنقذذياألمذذمبعينيذذهوهذذوسذذوفي.فذذيكذذلمذذايصذذنع(شذذعرهورأسذذهأبذذيك)اآلبوالحكذذيمكذذ

هذويمسذ جميعأعمالهالعظيمةفيوسط.مياهكثيرهصوتالجميعسوفيستمعإليهألنصوتهمثل.النحاس

عمثذذليسذذطالذذايهللاليمكذذنمقاومتذذهألنذذه(.السذذيف)يذذاذيهمويحذذاربضذذدجميذذعالذذاين(كواكذذب)برسذذله

.مجدهمنمنبهرينعندقدميهنحتىأنشعبهيسقطو،(الشمس)

IV-وصاف يسوعأطبق كيف ُن 
يجعذلأرواحنذاتحيذاقويذهسذمهإ.يذامخذراألآفذيضذغوطات"ل حضورهف"و"فل النجاة"سميسو سيكونإ -أ

.ومةلمسااو،ثقلتوال،الخوفمنبدلاسنموفي

(13:11أم) ."ويتم  الصديو  ير ض الي .اسم الرب برج حصيق"

(11:11وي)"  ... الذيق اعطيت ي احفظهم في اسمك القدوس اآلبايها "

.ةالنبذوحفو ،إعذنناولوب،اإلتفوا :رؤياعلذىحياتنذافذيثذنثطذرلسذفرالنطب حقيقهأوصافيسذو فذي -ب

نع معلذى(3:11:44،1رؤ)ةالواردةفيسفرالرؤياوالنب"حفظ"وعدبأنيبارككلمنيع معلىيسو 

.اعةفيأعمالناوتوجهقلوبنااإليمانوالطمنخنلكلالحقاه منخنلاإلستجابة"حفظ"

(1:44رؤ) ".نبوة  ذا الكتاب ياف  ايوالووبى لمق . ا انا اتي سريعا"

وصذف33نعرفالحقاه األساسيةفيكلمذن.عمليسو حولمنهووماذايعنإتفاقنامعاتإعنن:إتفا  -ج

:نصلي،علىسبيلالمثال.ثمببساطةنعلنهاهالحقاه ليسو بمحبهوإمتنان

إلخ..مل الملوك،بكرالخليقه،أنتالشاهدالمين:إعنن"...أنت" .1

إلخ..مفاتي الملكوتعندك،السيفعندك:إعنن"...دكعن" .4

إلخ..عيني كالنار،وجه كالشمس:إعنن"...أنت" .3

أنتأصبحتإنسان.أحبهاافي يارب.أنتالهكاملوإنسانكامل.أنتإبناألنسان":امثلهأخرىللصنه -د

.أحبعظمتذ يذارب.سوفيسجدواأمام قريبااوأنتتمل علىجميعالملوك.أث فيقيادت .ربحنيحتىت

شذكركأ.لحذ أنذتا.شذاهداألمذينللحذ أنذتال،يسذو .أنتمألنذيبمحبتذ شذوق الناروكشكراألنل أعين

أخذات.عتمذادعليذ يمكننذياأل.أنتجديربالثقة.أث فيماتقول.أحبهاافي يارب.لن داهماتقولالح 

.أفرحبسموك.لخليقةابكركلتأن.كلف سمعت وحيات موقفاا
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إظهر":علىسبيلالمثال(11:1اف)فيكلوصفنصليمنأجلإعننأكثرعنالحقيقةالمعلنة:اإلعالن -ه

علمنذي.األرضملذوككذرهيسأرنذيمجذدك""الخليقذةكلرليكبكإظهرذات "أو"ذات ليكالشاهداألمين

.الم يديارب

أتعهذدأنأكذونشذاهدأمذين"علذىسذبيلالمثذال.هذاهالحقذاه بالع معلىالطاعذةأواإليمذاننعلن:ةوالنبظحف -و

قذوينيأن.األرضملذوكرهذيسألنذ سذوفأخضذعلقيادتذ .ساعدنيانافعلهاا.بالرغممنالثمن،للحقيقة

.اخضعل 

سذأعطي .القيامذةحقيقذةىأفهذمبعمذ سوفأخصذ الوقذتحتذ،المواتأنتالبكرمن"صلي:امثلهأخرى -ز

اكعينذأسعىأنأحب منكذلقلبذيو.األرضملوكرهيسلىكلشى فيحياتيألن أنتالسلطانالكاملع

.النحاسسوفتخطوالتساعدنيالتيكقدمي أنعالمااةسوفأقاومالخطي.تقوينييةالنار


