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 ضىالقا، مللكالعريس، ا :يخرةألازمنة ألا ن يسوع فىعالإ

 I- ملقدمةا: 
ظم عاسيكون.لسلبىابىوايجالاا،منهفريدةميكيةادينثاحدأبالثانييسوعمجئلتىتقودلاتالسنواستمتلئ -أ

مم )مم الانجيلفىكلكرزباالنهسي ال(27-2:71عا)لقوةافىلاعمالاسفرسيفوق.لقدساسكيبللروح

ضمدهللاماحكماسمكبت امم بينممالالغضمبعلمىابلميسباوسميمتلئلخطيةادالوق ستزدافىنفسو(.22:72

.مةادقتالظلمةستزداكذلكاقاشرادالنورسيزدانااكم.(22:27م )لمسيحاضدالمملكةالظلمةو

.لدهرايةاضىفىنهالقالملكوستعلنكالعريسوانيسوعسي القدسالروحالكلمةواتؤكد -ب

عريسموعالعمريسهمىعمنمشمالةارسم.لهرغبةمشتعلةنحوشعبةعريساليسوع:لمحبةاب لملتهبالعريس ا -ج

مملفمىالمهبقلمبكابتناسمتجاو(لمهارهوجماسمرا،ليشاركناقلبه،بيته،عرشمه)لتزامةمننحوناا،ا،جمالهنحون

انتهماولمىلمكالالوصميةاليعيمداعمريسنفوسمنهللالةايستخدمرسلقدسالروحا.حركقلبةي اهذو(طاعة)محبة

ال.)اهللعريسنفوسمناعنيسوعكاننعالانيةفىاتجسديةشهوائايحاننرفضكلااعلين.لكنيسةاولىفىالا

74،32-72:73؛حمز37:32؛3:72؛2:2؛ار4-22:2؛2-42:2شا()انرييسموعكعشميقن

:3؛يو73-24:7؛72-22:7؛9:74؛م 4-3:7؛23-2:1،72؛7:2؛هو24-23:7؛

.(22:71؛27:9؛9-79:1؛رؤ32-4:24فا؛77:2كو2؛29

قدرتمهيعلمن.لملكموتالاعمماانويمسمحشمعبهليعملموالسلطالقدرةوالملكيمتلككلايسوع :دةالسيالملك ذو ا -د

،لمجتمم الكنيسة،يحمولويبمدلا،يحيدافرالاةا،ويشفىحيحتياجاتالماليةدة،تسديدلالاية،قيانهيطلقحماب

.اتهارضذالاويحىويرم 

لظلم اجمهاتيجيةوغيمرةعظيممةليواسمتيرإلمهططمة.لمحبلةايعلق   ايزيل  لل   لضمىالقايسوع :رالباضى القا -ه

سميحدث(79:2؛رؤ8:2زك)تمىآلالمدهرالمىال العماهلينتقملبدبصمورةغيمرمسمبوقالفسادواضطهإلاو

.بدرضلالالالشرمنايطردامبينمايالاطرتيجيةآلاستيرالالفريدةفىططتةاتاميكيالدينالكثيرمنا

رسايوقم صمفةفمىشخصمةليممالهللا.ضىاقملكوقضفىشخصيةيسوعكعريسوايوجدتنال:قضاتن ال -و

يعموقايخلصه منكلململتهبةلشعبةولينقذه والعظيمةليعبرعنرغبتهالملكيستخدمقدرتةا.طرىأصفة

يظل شعبةكلمنهالذىيتحولتجااإلشتعالتاذلعروسههولمقدسةفىقلبيسوعالرغبةاإشتعال.لمحبةا

(72،31-22:7ممم .)ضممىالقا،ولملممكا،لعممريساهللانعممالا،ئيلاسممرطيممرةالالالتهاكممديسمموعفممىرسمما -ز

لمقدسمةعمنيسموعالكلممةانفمىعمالاطمرا.(24ىمتم)طيمرالاءالعشماميذةقبلطيرةلتالالالتهافىرسوكذلك

.(22-79يارؤ)ضىالقا،لملكا،لعريسا
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-3:29؛يمو72-3:7مم ).ضىالقا،لملكا،لعريسانعنيسوععالالاولمنجم بينانالمعمداايوحن -ح

لذىالجيلالقدسفىالروحالقدي بهوص عنحركةالعهداضحمنابىواهومقط كت23-27ءاشعيا(37

.ضىاقدميسوعكعريسوملكوقي 24مزمور.ضىا،ويعلنهكعريسوملكوقالثانييسوعيشهدمجئ

يمدالمتزا لتحريماسميةلتصمحيحاسائقالحقماههمذ.لمرباماممالطريمقايئقمحوريمةفمىطدممةمعمدالحقماهذة -ط

رييسمموعاتأبممد7981فممى.لملممكارييسمموعاتأبممد7911فممى.لفعمملامممنيكممونبولحقيقممةشممخويسمموع

لطريمقاطدممةمعمدىقاىسمييفما ئقمعماثحقملمثالاضم اناضىوالقارييسوعاتأبد7991فى.لعريسا

.لرباماما

وتؤكمدعلمىالكنيسمةتمرفضامختلفمةممنتوجهمات.نقصانالحقائقاألطرىئقيعنىالحقاهىمنهذااهلناتج -ي

.اآلطرينوفوقائقضدالحقاهحدةمنهذاو

II – هلل اء ازمة ىف قضألا 
مايمالايحمدثفمىلفهم لممااسالنماذفقمدا.هللاماحكمطئالالخمالفه ارضمرتبطمةبمالازممةعلمىاكاستكونهنم -أ

لكثيمريناجاسميحت.عالخمداوومةالمسمايشولتشموالتعثمروامللخموفوستسمالكثمرعرضمةلالااسيكونوطيرةالا

ضدمملكةهللاماحكالقصدمنا. مح  حبتة و تهمت هللالتعبير بصورةصحيحةهللاماحكااعدةليترجمواللمس

.دالفسالظل والوق لمحبةوايعوقالةكلمازالمسيحهوالظلمةللضدا

لهم فهم عمنقلبمهبصورةصحيحة،بتقدي بةليسوعاستجسلالالنااعدواليسقدسمعدبللطريقلالروحايقي  -ب

سم الطريمقلموالرببعمضممنمعمدىايدعو.و ت ا قمنيصنعهبدال ام مافققيتناا،ليستطيعوطططهو

لعممقفمىمعرفمةالمدطولفمىانفوسمه بايعمدو.لمربادطريمقاعمدإلةارساليخبرولعني الشديدواداعدإلامن

لمروحالخدممةفمىقموةاعمنتعل المءوالسيرفىنقا،لصوماةولصالالمقدسةم الكلمةاسةالدر،منطاللربا

 .ريخىالتالىانتقالالوق ااطرينلهذآانيعدواانفوسه ليستطيعوايعدولمحبةابسبب.لقدسا

III-  ضىاقن يسوع كعريس وملك وعاللكنيسة إلادعوة 
عةفمىاسم22ةقي صمالأسم"ئالا،قم21:2مزممورلمرببصموتمسمم ،بخصمو اتكل 7983يوافىم -أ

طمراةفمىلصمالاودةالعبماوممةحركمةامدمواضمرسميإلاساليسموعاءبجممالتقمإلاناؤممنا".وداروحطيمةد

.مايالا

بِّ وَ اْلُت ِ َح اِتَدةً سَ او" بِّ اْسلُهَح ِِلب بَْيلِت اْن ا: ْللتَِمسُ ا اَهلايَّ الرَّ بِّ اِل اَجَمللَلى اْنظُلَر اَهلْب تِب لِ اَتيَل مِ ايَّلاُلل َّ للرَّ  للرَّ

َس ِِب َهْيَهلِ ِ اوَ  (21:2مز) ".تَفَرَّ

"حبمكيسوعقلبىبخمت اطت يإ"صلىاتأ،بد8:2دانشالانشيداقراكن فىمكتبىا،بينم7988فىيوليو -ب

بجونزصموتسمم بمو"لم ائققابعمدعشمرةدقملكمنو.لمىتالممامكحمولتللئالاستقبالاطلب منموظفةو

لمسميحاسيطلقنعمةلجسدنهاوعدلربلهبصوتمسم واعةتكل الساهنفىهذالاوق"لكلمسموعالربا

.لطدمتىالموضوعطوااركزعلىهذانانعلىاو.1-8:2دانشالانشيدبحسبال ليحيالعافى

بِّ اِر لَظَى الَِهيُب نَ  الَِهيبُهَ ...  ْلَمْقتِ اةَ قَِقيَّةٌ لَ ْلَمَحبَّ انَّ ال.. . تٍِم َملَى قَْلبِكَ اَلخَ  (يسوع) ْجَعْلنِبا"  هٌ َلثِيَرةٌ اِ يَ .لرَّ
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(1-8:2شن) ."ْلَمَحبَّةَ اْن تُْطفَِئ اتَْستَِطيُع  ال (تالصعوبا،لضغوطا،ةلخطيا) 

IV-حفصيبة  دعوهمأ 
كن علىمنبمر.حفصيبةهللاشعبادعوانا،يشجعنىحدأحيومافىصبي،حلم حل نبو7994فىنوفمبر -أ

لمروحاهموصموتانهذاوقع وت"بكيسرلربادعوه حفصيبة،ا"لولىكرعديقاوسمع صوتعكبير

.لقدسا

بَّ يَُسرُّ بِكِ انَّ ال ... «َتْفِصيبَةَ »تُْدَمْيَح " ِرِك اْسقَ اَملَى  .لَُهكِ اْلَعُروِس يَْفَرُح بِِك اْلَعِريِس بِ ا (عاستمتا)َوَلفََرِح .لرَّ

تَلَدُمقهُ يَْسلُهُت َتتَّلى يُثَبِّلَت َويَْلَعلَ   َوال...  مِ اللدَّوَ اللَّْيِ  َملَى اِر َوُل َّ النَّهَ ايَْسُهتُقَن ُل َّ  ال اساقَْمُت ُترَّ اوُرَشلِيُم ا ايَ 

(1-22:2شا)".ْرضِ الاوُرَشلِيَم تَْسبِيَحةً ِِب ا

اويفرحبنمالربيستمت بنانا"حفصيبة"لةارس.ستقرعلىلربم انروحالوكاحلالحل فىاستيقظ منإ -ب

ممةواجملمداحيموىممن4-22:7شالعمروسفمىانعمالإ.دانشمالالةنشميداوهمىنفمسرسم.عريسلافرحك

.لمرباجملطدممةمعمدىطريمقاحيويمةممنسميةواسالىالتمابلتمىهمىا،و1-22:2شاا راونهةليال لصالا

.23:2-22:71شا

V- نت مجيل أ يسوع 
ستمري االليل،بينمالاةطوعللصالاجتمافىغمرنىهللا،حضور7992نوفمبر31فىلليلابعدمنتص  -أ

كملممرةتكلمم "ا ن جميلجدايسوع"،قل ا حاصب4لىالليلالىمنص امنحو.حدةاقولجملةوانافى

نتهمىا"لجميملابمكهللابوافمتحا،لمسميحاجسمداي"قل .طلىادلقدسالروحارحضوراتيمنشعرتبتدفقابه

لمممدة"لجميمملاهللانمم ا"ليمموموقلمم اتلممكمممنا حاصممب9طممرىفممىارجعمم مممرةو.ا حاصممب4ةلصممالاعاجتمممإ

وكن منمدهشعمن.طلىادلقدسالروحارمنحضورابتيا شعرتمجدداكلمرةقل هذو.ليتيناعتينمتتاس

.ليسوعانجمعالاعنالقويلقدسيشهدبحضورةالروحاناكيفية

نمهسميعلنلمكالمربالالحل قانوفمبر،وفى31حلم حل "بتقولارسل لىسيدةططالىالتاسبوعالافى -ب

."لالجمااكنيستهلهذانتدعوانهيريدكالهواعنجم

VI – مايألاخر آم يسوع ىف احكان عاللدعوة إلا 
لمذىعلمىالتكليم اجملالمربممناسميزوركليمةالتالقريبةابي اسالافى"ريكجوينرلىاتنب7991فىيوليو -أ

نجمزءممنطمدمتىالمىاحلم حلم يشمير7991غسطسا21بعدشهرفىو."ليةانتقانكفىمرحلةتكالاحي

لرباريقطبنىاسوالناعدهومقصودألاطلبفه لماأبدانانعلىاك.21:3ءاشعياسيكونفى

بِّ اطَِريَق  اِمدُّوا" ُ ق. لرَّ (21:3شا) ".الَِهنَ ال ْلقَْفِر َسبِيالاِِب  اقَقِّ

؛72:3؛71:2رؤ)بلىالكتادمناعداثلقدسثالالروحابرزاة،عصالاجتماءاثنا،7991سبتمبر3فى -ب
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.تاعالقدسمعلنحولىلبض سالروحاراحوناشعرتبريو(79:72

(3:72رؤ) ".ْلَلِديدَ اْسِمب اوَ  ...لَِهباْسَم اتُُب َملَْيِ  لْ اوَ "

لقممدسالمروحارانممحواىريمأنممهراامكتمموبفيهمممنتيممريبينيم ة،تلقيم ورقممةلصممالاوفمىطريقممىلغرفمة -ج

2:71،3:72،79:72رؤوه ثلثالاداعدألايطلقلىنعمةمرتبطةبهللانامستقرةعلى

نيمةشمعرتاوممرةث.2-23:7ءاشمعيالقمدسالمروحالمىبرزاةعصالاجتماءاثنافى7991رسبتمب71فى -د

ءابحمرابسثيءيسوعالاشعيايص لمقط اافىهذ.تاعالبض سلقدسمستقرعلى الروحارابنحوالرياب

ء؟اهىحمراذالم.ءمجيدةالحمرابكاثي"ل اوس.نىالثاهقمجيئام فىسيالايسيروسطابينم

ْلُملتََعظُِّم بَِهْثلَرِة ا. بِِسل ِ َمالْلبَِهلبُّ بِ ا ا؟ َهل َ (دوماصممةاع) ِ ْح بُْصلَرةَ  ٍب ُتْمرٍ ابِثِيَ (ردنالا) ُدومَ اتِب ِ ْح الا اَ ْح ذَ "

تِ ِ  لرٌ اُل لِبَ ابَ  ا َ .«صِ ْلَعِظيُم لِْلَخالاْلبِرِّ اْلُمتََهلُِّم بِ ا(يسوع) انَ ا». قُقَّ قَلْد ُدْسلُت »؟ْلِمْعَصلَرةِ ائِِس ابُلَك َللدَ اثِيَ وَ  ِسلَك ُ َحمَّ

ُعقِب لَْم يَُهْح َ ِعب اَوِ َح  ْتِديْلِمْعَصَرةَ وَ ا  بِباَمِصيُرُهْم َملَى ثِيَ َُِرشَّ . َُِدْستُُهْم بَِغَضبِب َوَوِطْئتُُهْم بَِغْيِظب. َتدٌ الشُّ

(2-23:7شا) ".تَتْ اْلبِب َوَسنَةَ َ ْفِديِّبَّ قَْد لنَّْقَمِة ِِب قَ انَّ يَْقَم ال.بِِسبَِلَطَْخُت ُل َّ َ ال

تعلمىالحكومماىممنالمنتتفمق"لربيقوللمىاناوك(23:3شا)لمعصرةوحدهاسيدوسيسوع .7

همليممنه معمىاقاتفماعمدممنلرغ اب.م وحدىالادوسأس.اضدهامىبلسيقفواحكام رضالا

.ا ءمجددالقدسجالروحاراحوناري.ثيرركارببتكرا؟قل نع يستتفقمعى

عل عمنأسم"لمرباووعمدت"لمبعضسميثورضمدكاو.رفضحتىممنبعمضممنشمعبىست "للىاوق .2

.23ءاشعيالحمرابالثيايسوعفىو4:71دانشالافىنشيدالذىلقةأتملاءالبيضابالثيايسوعب

(4:71نش) ."بَْيَح َرْبَقةٍ  ُ ْعلَمٌ . ْتَمرُ اوَ (لقأم متال)ْبيَضُ اَتبِيبِب "

دوماصممةا،علبصمرةسيسميرممنطمال.وروشملي اعحربىحمولاقصراسيكونمجئيسوعفىسي .3

شا)بمهائه علمىثيارشدممسمي و(4-72:7زك)شملي ورئهفىطريقةالاعدا،يقتل(ليةالحاردنالا)

:79؛رؤ33:2؛تمم 2-771:4؛مممز9:72؛زك78-3:3؛حممب2-23:7؛32:4-71

77-72)

بانثيمااوضمحيوحنما.نىالثماوصم مجمئيسموعابينمم23ءاشمعيالمقطم ممناالىهذااريوحناشأ .2

.لربيسوعمغموسةبدما

 ْغُمللقٍس بِللَدمٍ  َ َوُهللَق ُ تََسللْربٌِ  بِثَللْقٍب ِربُ ايَُحللْلَعللْدِل يَْحُهللُم وَ ا، َوبِ اِدقاَوَصلل اِ ينللالُِس َملَْيللِ  يُللْدَمى اْلَلللاوَ "

... َ  (74-79:77رؤ) ".َ مَ الايَْضِرَب بِِ  ٍض لَِهْب اَوِ ْح َِِمِ  يَْخُرُج َسْيٌف

لمذىلمسمنىممناكلممالاىنفمسانمهرالاقولىأوتنببيني ءتيرىاجسبتمبر71فىاةهذلصالاعاجتمافى -ه

اريلم ممنحمولجسمدىبينمماعصمالمربمثملاحاىريمانمهرالاقم.ا نيمايلمسنىثحالرياروالناسبوعينباقبل

ونعممةا)عليمك23ءاشمعيا،ويضم تكليم بحمراتىلكفىثيايسوع"لالىوقأتنب.رعلىاكنسكبمال

يجمب.مايمالاطمرآممهفمىاحكاعلمنفمىهموم احتىكمهللاس انعالإعلىركزطدمتكست (لةالرساهنهذعالال

لحمرابالثيانيسوعفىعالإيجبعليكنهلمقط الااسةهذاعليكدر

.بهذهالشبافىحركةانيؤكدهاريدئقمختلفةياسيسحقألربمستمرفىتاناضحلىاوبدىو -و


