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 معركة يوم الرب العظيم املهوب: أرجمدون

I- مقدمة 

إلىحفلةيتؤديفه.ماتاألممةةالفتتاحيةمنعالواحدةإنالتطوراتالسياسيةوالعسكريةبيناألممهى -أ

.لفايحدثاآلنفىاألممأننتهمأوالًحفلةأرمجدونلةدركالقيفةالةبويةيمنالضرور.أرمجدون

 تتننااالقنوبالتار ننةل مننمإبيولننتختتننتم انةالتنناري البشنر.ةشننرببحنربنوويننالتناري البيلننيةتهنن -ب

بكن وونوأأنالتناري يينككرالنوح.فنال هولينوودالشنهيرةوإفةائهالبعضهاالبعض،كفناتانورهالةناأ

ية،الرأسنفالعركةلنتكونبنينالرنربوالشنرأ،أوبنينالشنيوعيةولكنهكهالف؛بفعركةيسيةتهيالطبيع

وسنتخبةى.ونده(بقينادةوندالفسني )فالجانبينفنىهنكهالفعركنةالعةيفنةسنيكونانالبشنراأل نرار.إل 

وكلفنا.ستخشجعةامعرفنةأنهناتقتنرب.بحسبالةروفالتىستقودالعالملحفلةأرمجدونباألحداثتو عاتةا

.هللأنيتدخ بقوته،كلفاصرخالفؤمةونآخراأليا إ تدتالةروفالتىستؤدبلفعركة

مشهديسوعداخالًمرةأخربإلىمديةةأور ليمو دإسنتقب  نادةيهيإنذروةأحداثموكبالفجئالثان -ج

(.32:23مت)الحكومةفىإسرائي مفلكتهكالفسيا

نَِِمي ِنمَا َ َح َ  َّم: ( نادةالحكومنةفنىأور نليم)ألَنِّي أَقُوُل لَُكم  "  ْ ََ مِم : ى ََقُولُموَإِنَُّكمم  ََ ََ ٌ  َ َِمي اِرم  ََ ُنبَمر

بِّ  ََّ (32:23مت)" .«!َل

(حفلنةأرمجندون)يالثسةواتونافمننالانراعالعسنكرفىسياأإنهاءثيسيكونمجئيسوعالثان -د

هنوههنوريسنوعيفىالتاري الطبيعيإنالحدثالةهائ.اعلىك األممفىمعركةأور ليملتثبيتعر ه

.ومعهك القديسينوالفالئكةحاربكالفلكالفخ

َل َجرلُِس َعلَي هِ " َْ س  أَا يَُض  ََ إَِذَ فَ ُكُم ...(يسوع)َْ َِبُ يَح  يَُحر ٍ  لَِكمي  ... َْ ُج َمي ف  َنمر َُ ِنا  فَِمِه يَخ  ََِب َْ م يَض 

ُهَو . اِِه َألَُنمَ  َعرُهم  َْ  َ ، َميَ لَهُ ...اَِعصرً ِنا  َ ِديد  م  َنك  ُوب  ... َْ ٌِ َنلِ : َم  (91-93:99رؤ)" ... ُك َل ُملُو

سنتكونإسنرائي .وإسنرائي (92ينارؤ)سنيةهروندالفسني مةتانراًعلنىالكةيسنة:يخلفية َلمجئ َلثرن -ه

يسنتكونإسنرائي والكةيسنةفن.فنيالسنبينافالفديةةسيكون.لفسي محاطةومخحاصرةمن واتودا

كترعنون)الجيوشودالفسي الزاحتنة ندهزمتهفناو دبدبأن–أبمخحاصرين-"البحرخلتهم"ووع

(.آخراأليا 

لكةهناحفلنة.كثيراًمايخةنأنحفلةأرمجدونسنتكونمعركنةمةتانلةتحندث بن رلنوعالفسني مبا نرة -و

سنفاةيستةته.وستشف العديدمنالفعاركعسكريةستستررأثالثسةواتوناف، بالفعركةالةهائينةالفخ

سيشننوندالفسني معنارك.التىستكونساحتهاهىوادبياهو افاطخارجأور ليم"نعَكة أَْشليم"

،فنننىنطننناأحفلنننةأرمجننندونذاتالنننثالثسنننةوات(04-99:04؛دا1-1:9رؤ)متعنننددةحنننواالعنننالم

.وناف
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كثينراًييتحندثالنوح.حتىيفكةهأنيديةهمأرمجدونهوالفكانحيثإختارهأنيجفعك األممللحرب -م

-994:4؛3-39:9؛93-37:9؛7،94-44:3؛99-01:9؛4-04:2؛93-3:9مننز)عنننهننكا
1 إش3-903:1؛ 3:0؛ 1-3:9؛ 4-99:0؛ 92-92:0؛ 37:93؛ 9-33:4؛ ؛31-24:34؛

29:0-3 92-22:3؛ 7-20:9؛ 94-03:92؛ 39-43:91؛ 3-43:9؛ ،92-94 ؛1-12:9؛
-7:3؛04-3:00؛دا23-20،29-34:22؛حنننننننننز33-03:7؛إر22-34:33؛39-0:93إر
-93:9؛مك2:9؛صننف97-7:91؛4:94-0:99؛مننى97-3،3-2:9وئ؛ينن3:37؛99،31
(.39-93:97؛97-91:93؛34-90:97؛رؤ2-0:9؛مال94-2،93-90:9؛3

:90يتبرننامك.ك  تصفنىكن أمنةيالتعة"األممك ."إسرائي لتحاربهستجتفعك األممعلى -أ

القنادة،والفنوهتينالعسنكريين،–الفقانودبهنكاأنكن حكومناتاألر .أنبعضاألمملنتخشنارك91

.مفثلينلك األمم

؛مك2:3،93وئين)اأنهسيجفعه:أًَْ ،رائي هةاكثالثأسبابأنك األممستجتفعلتحاربإلهإس -ط

سيجفعالشيطان(.93:93؛90-91:92رؤ)أنالشيطانسيدفعها:ثرنيرً (.2:9؛صف90:3؛93:2

البشربسببيسيأت:ثرلثرً .عبقدرات يطانيةوبشريةأوتم واتعسكريةفىالتاري لفحاولةإسقاطيسو

ينفنسيجتفعالةاسبطفع،راغبي(.3:3مز؛24:99حز)دوافعهمالشريرةكالطفع،والرضب،والحسد

.يرغبونفى تلهيالكيوسر ةثروةالشعباليهودكسبالرةائممنإسرائي 

ب  " ََّ يُِّد َل ٌَ  َكَغَضبِكَ ألَف َعلَاَّ , أَنَر يَقُوُل َلسَّ َ َسِد ُف اَِِف ِسي اَ , لَُهم   اُغ َض ِكَ َللََّذي ِا َعرَنل َت اِِهَمر ِنا   َْ َِّ أَُع ي مَُِهم  َْ

ُكُم َعلَي كَ  ِ َدَنر أَ   (04-24:04حز) ."ِع

ستشننتد(.1-1:4رؤ)سيشنننونندالفسنني سلسننلةمنننالفعنناركحننواالعننالمكفنناياننفلةنناالتننتمالثالننث -ي

الحرببيةفاتجتفعاألمممعاًفى فااإسرائي فىحفلةأرمجدونالعسكريةذاتالثالثسنةواتونانف

(.04-99:04؛دا91:91رؤ)

يوهنن.أل ننرسوستخسننفىمعركننةأور ننليمسننتكونالفعركننةاألخيننرةمنننحفلننةأرمجنندونهننىالتاصننلةوا -ك

حننينمنايتكننرفينهالكثيننرونيإنمعركننةأور نليمهنن.ألور نليميبفجننئيسنوعالثننانيالفعركنةالتننىتةتهن

.يتحدثونعنأرمجدون

ليسفى)علىاألر فجتفعةلفحاربةيسوع،سياأمعركةأور ليموستشف األممالفيهويئالثانالفج -ا

سنيكون.ولنيساليهنودلفحاربةيسوعإنديةونةالجامةالسادسةهىإصطتافاألممودأور ليم(.السفاء

يوطراربسببرؤيتهملعالمةيسوعفوسيكونونفىعجلةوا.يسوعمولودعلىاألر فىهكاالو ت

.السفاء

بيلنتةته -  سنوفيةهنرفنىالسنفاءمنع.سوفيةهريسوعأوالًفنىالسنفاء.عساعةمعركةأور ليمفىرخ

ك مالئكته،ثمسيضرباألممالشريرةفىمعركةحامية،ستتسببفنىلرينانالند لفسنافاتبعيندةوعلنى

.مساحاتواسعة

لنم.الكامن النكبهنوأيضناًهالكامن اإلنسنانثنمسنيقففنىالسنفاءكالفلنك،اواتسيةزايسنوعمننالسنف -ن

حننررحننينيشننويسننوعالسننفاءبةهننوره،ويخ.يحنندثأبننداًفننىالتنناري أنو ننفملننكوليو ننهفننىالسننفاء

ورغنمأننهسيسنتتد القنوة.ستسنتررأو تناً!،ب سنتكونعفلينةمتةامينةياألسرب،لنيكونهكاأمرلحة

منننالسننفاء،فننةحنيألنننهسننيأت.يكبيننرةفننىنطنناأحنندودالعفنن البشننرالفعجزيننة،إالأنننهسننيعف لدرلننة

فناهلل.لكننهنكالنيسهنوالحالنةهةنا.يفنىمجيهنهالثنانيالطبيعنيعنالبعدالبشنرنتتر أنهسيعف بعيداً
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.سوفيخةهرمجدهل مممنخالاالعفلياتالبشريةالطبيعينةولكننبفسنحةمعجزينة.ييحبالعالمالطبيع

.رفيةحبطريقةيالطبيعالتىتحدثفىالعالممنالفهمأننتهممبدأاألحداث

َلُمَخلَّصممموح.سننيكونهةننناكثننالثأننننواعمننننالةنناسعلنننىاألر فنننىو ننتههنننوريسنننوعفننىالسنننفاء -س

ليانينالنكينَلمقمرْنوح.الكينأخكواختمالوحش،سنيدانونثنميخقتلنونَلعصرة.سيختتطتون تَّ وهنمغينرالفخ

.سيةجونمنالضيقةو درفضواعبادةودالفسي 

فىالسفاءيبدأالفوكب.؛وهىتشتف علىالكثيرمناألحداثثالث نََ لمنيبالفجئالثانيتكونموك -ع

بعدالجامنةالسنابعةإلنهناءحفلنةأرمجندونباإلنتانارعلىاألر يدالبوأالسابعباإلختطاف،ويةتهعة

موكنب:9#الفرحلنة(.3-90:9؛مك39-93:99رؤ)فنىأور نليمالفكه علنىلينوشوندالفسني 

علننىموكنبيسننوع:3#الفرحلننة(.9:7؛رؤ29-30:24منت)إختطننافالكةيسننة:عبننرالسنفاءيسنوع

داخنالًموكنبيسنوع:2#الفرحلة(.2؛حب12إش)األردنيةي ادماًمنماروخالااألراو:األر 

.إلىلب الزيتونثمتتويجه:إلىأور ليم

II-  39 -99: 93؛ 91 -93: 91؛ 34 -97 :90 رؤ)أرجمدون فهم محلة(

ُكونَِة ..." ُكلِّ َل َمس  َْ ٌِ َل َعرلَِم  ُج َعلَى ُنلُو َُ َمَعُهم  َشيَرِطيَا َصرنَِعة  آيَرت ، ََخ  ِم َل َعِظيمِ لِقِ َرِل َذلَِك  لِ َج  َِ َل يَو  ِم ِِ َل قَمرِر ، يَمو 

ء   ِضِع َلَِّذي فََجَمَعُهم   ... َعلَى ُكلِّ َشي  َنِيَِّة  إِلَى َل َمو  ََ َعى اِرل ِعب  َنَجد ْحَ »يُد   َ (91-91:90رؤ)" .«َه

سيكوناليو عةيفاًلداًألنهيو عةيم.ئيو هالقادرعلىك  "لعةيماليو ا"ايوحةامعركةلقدسفاه -أ

مَّ"وهنويخسنفىأيضناً(.29:32حنز)لقوةهحينيخةهرسنلطتهوسنيادتهلتراهناكن األمنم وَّ ِةنيم  عَّ نوف  تخ

بالجامةالسابعةربفافىاَّستخ.فةودالفسي فىهكهالفعركةستتمهزي(.0:4؛مت3:99وئي")ِلّداً

(.39-91:97رؤ)أثةاءتجفعالجيوشحواأور ليم

فلم"أرمجدونمعركة"ةلأماالجف(.91:91رؤ)مرةواحدةفىالكتابالفقدس"هرمجدون"يةهراإلسم -ب

-هنارتبرننايوحةناأنيخ.هنىمكنانإختنارهأنيجفنعفينهاألمنمللحنرب"أرمجندون."يالوحتردأبداًفى

لبن أوتن أو"يفكننأنتختنرلم"هنار"فالكلفةالعبرية.هوإسمعبربمخشتومنكلفتينمتتلتتينمجدون

"هرمجندون"نأوعناًتخقناابالعبرينةأرمجندوم.أمامجدونفهىتعودعلىالفديةةالاريرةمجدو".هضبة

وألنهاليولدلب بالقربمنمجدوفهىتختنرلم.أوببساطةلب مجدو"مديةةالت أوت مجدو"ومعةاها

.هىأرمجدون"مجدون-هار"الترلفةالاوتيةلهرمجدون.هضبةمجدو

مجندوفنىتقنع.منيالًنحنوالشنفاامننأور نليم14كانتمجدومديةةفىالعهدالقنديمفنى نفااإسنرائي ، -ج

يإسميهود)هالفةطقةوادبيزرعي تخسفىهك.يفىهكاالوادتولدمساحات اسعةمسطحة.وادب هير

.منيال34ً،وطولنه(فنىأوسنعنقطنة)منيال94ًيبلغعروه(.ياإلسماليونان)أوإسدريلون(9:4،99هو

وهنىديةنةصنريرةتخسنفىمجندو،ت مجدويقعفنىم:الفلتص.وهويخفث أوسعساحةمعركةفىإسرائي 

.تقعفىإسدريلنأووادبيزرعي 

يلب تابورفىالجانبالشفال.منمجدوووادبيزرعي يوالجةوبيدلبالًفىكٍ منالجانبالشفاليول -د

 ريبناًمننمجندو،يقنعلبن الكرمن .يالشر يي ،ولب للبوعفىالجانبالجةوبمنوادبيزرعيالشر 

علنىحافنةسنه تقنعمجندو(.99من 9)وهنوالفكنانالنكبهنز فينهإيليناأنبيناءالبعن .يرربفىالشفااال

.ميالًمنحيتااآلن34ييزرعي وتبعدحوال
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ْوِوِعاليِكييخْدعَّى"حتىأنهكتب.فعليييتحدثيوحةاعنمو علرراف -ه ؤكدعلىأنهيتحدثعنلي"إِلَّىاْلفَّ

لهكاالسنبب.لسادسة،البدأننتهمالكال عننهرالتراتوت مجدوحرفياًفىالجامةا.فعلييمو علرراف

.فقد د يوحةاالترلفةالعبرية

 نض")سيسنرا""دبنورة"فتينههزمنت.يهامةواإلستراتيجيةفىهكاالنوادرمنالحروباليلقدنشبتالكث -و

هنز يشنوع(.29صنم9)نطيةيييدالتلس،و خت  اواعلى(1 ض")الفديانيين""لدعون"،وهز (0-4

أخ3) خت يو ياعلىيندالفانريينفنىوادبمجندو.ملكالكةعانيينفىمجدوعةددخولهمألر الفوعد
إننننواأمجنندوحزننناًعلننىيو ننيايخشننيرإلننىنننواأإسننرائي فننىالفسننتقب علننى(.32منن 3؛24:33-30

(.90-93:94مك)يسوع

"حشودلوج"وهويعةىحرفياً"لفهورلوج"أسفاههنبوياًوادب(نريلوفىسه إسد)وادبيزرعي  -م

(.23:99حز)

هىمةاسنبةفقنللتجفينعوتومينعالقنواتعلنى.سعلفاليينالجةودلتترةطويلةهكهالفةطقةأصررمنأنت -أ

9144)منيال344ًتحندثيوحةناعننمةطقنةبطنوا.ك األر ،أبأنهناسنتكونبفثابنةمةانةعسنكرية

.فىالجةوب"بخارة"فىالشفااإلى"مجدو"وهىالفسافةمن(غلوة

ةُ " ََ َص ِريَسِت َل َمع  ََِج َل َمِديَِمةِ (بواسنطةيسنوع)َْ ِة (أور نليم)َخمر ََ َصم َج َرم  ِنمَا َل َمع  ََ َنَسمرفَةَ أَل مف  ... ، فََخم

ِم ِِّمئَِة َغل َوة   (90:34رؤ)"  (مي 344أو).َْ

هنكه.منإسرائي بالقربمنت مجدويفىالجزءالشفاليوشالعالملحشٍدعسكرالفسي ليسيجفعود -ط

الحشودستتفركزفىالةهايةفىك إسرائي وستحت األمةكلهاعنطريو واتإنتشرتبدايةًمننمةطقنة

م،فىالشفاا،نزوالًخالاأور لي(وادبيزرعي أوسه إسدريلون)سيفتدالاراعمنمجدو.أرمجدون

.إلىوادبيهو افاطفىالشفاامنآدو 

رمجندونهنىنتيجنةإنحفلنةأ.سيتلصه عبهويخندمرأعندائهم.أرمجدونهىديةونةتؤدبإلىخالص -ي

لةس ك أر موعوديئي ويلعنمنيلعنإسرائي ،ويعطأنهيباركمنيباركإسراإبراهيممعالعهد

.إلسرائي فىسيةاءليوشودالفسي ستخدمرالةارالتىههرت.إبراهيم

III- ساحات القتال الكربى ىف محلة أرجمدون 

(.23:3،0،97حز)سيحاربوسيخقت أعداءإسرائي علىلبااإسرائي –الجباا -أ

.مةطقةأرمجدونهىمةاةالقتااالرئيسية– فااإسرائي  -ب

،2:3وئين)حينثتندورالفعركنةاألخينرة(يمبنالقربمننأور نل)فنىوادبيهو نافاط–لةوبإسنرائي  -ج
،34:31كو3؛2:3،93وئي)وادبيهو افاط(.2:9،4،9؛صف4،93-90:9؛مك3:23؛93

اليو ،هنىمةطقنةبجنواروادب.(ميالًلةوبأور ليمبالقربمنآدو 94-4يقعهكاالوادبحوالى(.91

،اليولدفعلياًيفىالوح(.التزاامولودةلآلن"يريكوتب"دعىمةطقةخربةتخ)العرببالقربمنتقوع

حيثلفعهةناكالفلنكيهو نافاط(34:31،91أخ3)ي سفىوادببركةواٍديخسفىوادبيهو افاط،لكن

ليو هلتقديمالحفدللربألنهأعطىإسرائي إنتااراًمعجزياًعلىموآب،وعفون،ولبن سنعيرأوآدو 

(.34:30أخ3)
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VI- محلة أرجمدون ىف الوحي 

الشنريرة،وصنرخواآخنراألينا ،كتببةو ورأعننهنكاالانراعاألخينرمننلهنةحفلنة04فىمزمور -أ

كَّ"للفسياأن بَّهَّاءَّ وَّ الَّلَّكَّ لَّ بيارخ أَّيُّهَّااْلجَّ لَّىفَّْتِككَّ عَّ ْيتَّكَّ اْ تَِّحمِ.تَّقَّليْدسَّ الَّلِكَّ بِجَّ اِمْنأَّْلِ الْ.اْركَّبْ.وَّ وَّ نو  نِةحَّ لديعَّ

اْلبِر  يخاورهكاالفزمورمجدورهبةيسوعو ترلوعهإلىأور ليمليحاربحفلةأرمجدونفىآخر".وَّ

.األيا 

" ٌَ اََهرَء َْ َُ َجالَلََك  ٌَ أَي َهر َل َجبَّر ِذ اَِجالَلَِك َق م َِحمِ .ََقَلَّد  َمي فََك َعلَى فَخ  َكم   . َْ  َ َلدََّعمةِ . َ َْ مِل َل َحموِّ  َِّ  ِنما  أَج  َل بِم َْ
... َِدَِء َل َملِك ُِونَةُ فِي قَل ِ  أَع  مقُُُوحَ (أمم)ُشُعوب  . نَب لَُك َل َمس  َِ . ََح  ََك يَس  ُهو َِ َلمد  م ِممي َك يَمر ُِ إِلَمى َره   َ ...  ُك

 َِ ِا َ ِل َذلَِك َنَسَحَك ُِ إِلَُهَك اُِده  َت َإِلث َم ِنا  أَج  أَا َغض  َْ  ََّ بَب َت َل بِ فَقَرئِكَ ا  ِهَ أَ   َُ ََ ِنا   ثَ (7-04:2مز)" .رِج أَك 

األر يسننيف عاننيرالنند البشننر.اننرةوننتفةسننيدوسيسننوعويسننحواأل ننرارمثنن العةننبفننىمع -ب

.سيدوسيسوعهكهاألممفىثورةالرضبالفقدس.وسيابغثيابه

َ  َنا  َذَ َ َِي ِنما  أَُرَْم " م ةَه َهمَذَ  اِثِيَمرب  ُ م  ََ م َِمهِ َل ُمم. (يسنوع) َل بَِهمي  اَِمالَاِِسمهِ ِنما  اُص  ِة قُوَّ ََ م أَنَمر ». ََعظُِّم اَِكث 

َِّ َل َعِظيُم لِل َخالَصِ َل ُم ََكلُِّم اِ  َ  َنر اَرُل .رل بِ ةِ  لِبَرِمَك ُنَحمَّ ََ َص ثِيَراَُك َكَدَئِِس َل ِمع  ةَ ه َْ ََ َص ُت َل ِمع  م ُُهم  . ..قَد  ُرم  فَُدم 

ِطئ  ُهُ  َْ َْ شَّ . م  اَِغي ِظياَِغَضبِي  َُ ُهم   فَ َُ ُت ُكلَّ َنالَاِِسي (فىسياأمعركةأور ليم) َعلَى ثِيَراِيَعِصي ألَحَّ . فَلََُخ 

َمَِةَ َنف ِديِّيَّ قَد  أَََت   َْ َم َلَِّق َمِة فِي قَل بِي  ي  .. .يَو  ََ أَج  َْ َُُهم  اَِغي ِظي   َ َك أَم  َْ ُت ُشُعوارً اَِغَضبِي  ٍِ ُت َعلَمى َألَ فَُدم   َ
ُهم   ََ (1-12:9إش)" ... َعِصي

ِنل ُؤَهر. .." َْ  ٍُ  َ َمِع َألَ بِّ َمَخُرً َعلَى ُكلِّ َألَُنمِ ألَحَّ ... لِ َس  ََّ ُ ُمّوًَ َعلَى ُكلِّ َجي ِشمِهم   لِل َنُهم  َرفََعُهمم  . َْ ََّ قَمد  َ م

ا حِ  َعُد نَ َرنَ ُ .إِلَى َلذَّ ِجيَفُُهم  ََص  َْ ُح  ََ  ُ ََِسيُل َل ِجبَرُل اِمِدَنرئِِهم  فَقَ  الَُهم  َُ َْ ََل  َمف  .َهر  َْ َِت  َْ مَمر ِ مِد َلسَّ يَف َِمى ُكمل  ُج َْ
 َُ ِ  َثِ ِ ِدَهر يَ ُكل  ُج َْ ج    َ َُت َكَد َْ َمر َِت َممي فِي...َلسَّ َْ مَمر َِْي فِمي َلسَّ ََ ُُِل . ألَنَّمهُ قَمد   م  ِ بِّ ...ُهمَوَذَ َعلَمى أَُرَْم يَ ََّ لِلم

ٍِ أَُرْمَ . ..ََلَ َرنرً َمي ف  قَِد َن  َ   َ َذا حرً َعِظيمرً فِي أَ َْ ةَ  ََ بِّ َذاِيَحةً فِي اُص  ََّ ِم  ... ألَحَّ لِل ُضُهم  ِنمَا َلمدَّ  َ ى أَ َْ  َ َُ َْ
... َح يَو  َوى ِصه  ِل َرع  َء  ِنا  أَج  َُ َم َن  ِقَرم  َمَِةَ َج بِّ يَو  ََّ (9-20:9إش)" .ألَحَّ لِل

ِع ُكلِّ " مِديَ َدَث لَِجم  َْح َنج  َُ يَم َْ ُوَح  َألَل ِسَِِة فَيَأَ  َْ ب  ... َألَُنِم  ََّ مُجَد أََنمرِني قَمرَل َلم ِي لِيَس  ... ُكملَّ ِذي َجَسمد  يَمأَ 

َْح  َُ يَ َْ ُجوَح  َُ يَخ  َذَلَةً لُِكلِّ ِذي َجَسد  ... َلَِّذيَا َعُصوَ َعلَيَّ  ُجثََث َلَِّرسِ َْ ََ يَُكونُوَح  (30-11:99إش)." َْ

ب  ُهوَ " ََّ لِيَذَ َل ٍَ  يُخ   َ َُِغَهرَألَ يُف  ُر ُمكَّرنََهر َْ يُبَدِّ َْ َهَهر  ج  َْ يَق لُِ   َْ ... ُغ ََ بمرً  َُف  ِ َهمُ  نَه  َُ َْ َغمرً  ََ ٍُ إِف   َ . ..َألَ

ُِحَ   َ  ٍِ  َ ِ  َألَ ََفُِعو َشع   َ َئِعَ .ُن ََ َْ َلشَّ َت ُمكَّرنَِهر ألَنَُّهم  َََعد  ٍُ َََدنََّست  ََح   َ َألَ َْ ... ٍَ  َ َِة  أََكلَمِت َألَ لَِذلَِك لَع 

ُعوقِم َ  ممرِكُِوَح فِيَهممر َْ ََ َ لِمَذلَِك . َلسَّ ٍِ  َ   َمم  َ اَقِممَي أُنَمرس  قاَلَئِمملُ ُمممكَّرُح َألَ َْ. َّب ََّ ِم أَحَّ َلمم يَُكمموُح فِمي َذلِممَك َل يَممو  َْ
ِ َد َل َعالَِء  ٍِ فِي َل َعمالَِء  (رياسات يطانية)يَُُرلُِ  ُج  َ ٌَ َألَ ُنلُمو َْ  ٍِ  َ ى .َعلَمى َألَ ََ عمرً َكأََممر َمُعموَح َجم  يُج  َْ

لَُو َعلَمي ِهم  فِمي َ مب س   يُغ  َْ ا   ة  يَ ََعهَّمُدْحَ . فِي ِمج  ََ مَد أَيَّمرم  َكثِيم بَّ .ثُممَّ اَع  ََ ُس ألَحَّ  مم  ى َلشَّ َُ م َُخ  َْ  َُ َجمُل َل قََمم يَخ  َْ
يَ  َح َل ُجُِوِر قَد  َنلََك فِي َجبَِل ِصه  د  . ..و  قُدَََّم ُشيُوِخِه َنج  (32-1،39-30:9إش)." َْ

لحفلنةأرمجندونييافهةاالفشنهدالعسنكر.39-93:99أمانةرةيوحةاعنأرمجدون،نراهافىرؤ -ج

علنىيسوعثوباًوسيخرفسفىالد ،وتتبعهلينوشالسنفاءيسيرتد.04مورومز12عياءكفايخربفىإ 

.بيسوعاألممبسيٍفحادبيةفايدوسمعارةغضبهسيضر.خيٍ بيض

َِبُ " يَُحر َْ ُكُم  ِل يَح  اِرل َعد  َْ َصرِرقرً،  َْ َعى أَِنيِرً  َل َجرلُِس َعلَي ِه يُد  َْ س  أَا يَُض  ََ إَِذَ فَ َْ. َعلَمى َْ  ، َ َعي َِرهُ َكلَِهيِ  نَر َْ
ة ،  ََ أ ِمِه َِيَجرح  َكثِي ََ... َاِل  اِث  َ ُهَو ُن ََس َْ ، ب  َنغ ُموس  اَِدم  َمرِء َكرنُوَ يَ  بَُعونَهُ َعلَى ...و  َِرُر َلَِّذيَا فِي َلسَّ َألَج  َْ
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ََِب اِمِه َألَُنممَ ..َخي ل  اِيض ،  م ٍ  لَِكمي  يَض  ُج َمي ف  َنر َُ ِنا  فَِمِه يَخ  ُهمَو . َْ َْ  ، َعرُهم  اَِعصمرً ِنما  َ ِديمد   َ ُهمَو َمميَ َْ
َِ مَ  ةَ َخم  ََ َص ء  يَُدُْس َنع  َِ َعلَى ُكلِّ َشي  َغَضِ  ِِ َل قَرِر َْ اِِه .َخِط  لَهُ َعلَى ثَو  م  َنك  ُوب   ...َْ ٌِ »: َم  َنلُِك َل ُملُو

اَربِ   َ ب  َألَ ََ َْ». ًَد َِ َْ أَي ُت َنالَكرً  ََ َْ..  َِ ُ يُو لَمِه َل َعِظميِم،» ...قَرئاِلً لَِجِميِع َل ِ لَِكمي  َهلُمَّ َج  َِمِعي إِلَمى َعَشمرِء َإل 

لُُحموَم َ َْ َل َجرلِِسميَا َعلَي َهمر،  َْ لُُحموَم َخي مل   َْ لُُحوَم أَق ِويَمرَء،  َْ  ، َر  لُُحوَم قُوَّ َْ  ،  ٌ َعب مدًَ ََأ ُكلِي لُُحوَم ُنلُو َْ  ًَ َّ ل ُكملِّ ُ م

َكبِيممًََ  َْ مم.«َصممِغيًََ  َِممرَرُهم  ُنج  َِمِعمميَا لِيَص  أَج  َْ  ٍِ  َ ٌَ َألَ ُنلُممو َْ  ََ أَي ممُت َل ممَو   ََ اممرً َنممَع َل َجممرلِِس َعلَممى َْ  َ َُِعوَ َ 

ِ ممِدهِ  َنممَع ُج َْ ِس  ََ َلَِّبِمميِّ َل َكممذََِّب َنَعممهُ، .َل فَمم َْ  َِ َِ . ..فَقُممبَِض َعلَممى َل ممَو   ِة َلَِّممر ََ مم ث َِممرِح َ يَّممي ِا إِلَممى اَُحي  َِ ََِح َ طُمم َْ
.. َِِج ِس َل َخر ََ َل بَرقُوَح قُ ِلُوَ اَِسي ِف َل َجرلِِس َعلَى َل فَ َِ َشمبَِعت  ِنما  لُُحموِنِهم  َْ ُ يُو َجِميُع َل َْ رؤ)" .ِنا  فَِمِه، 

93:99-39)

حاربيسنوعفنوأحانانتسنتكونحفلنةأرمجندونبعندالجامنةالسنابعةوالتنىسنتدمركن مانانعلفاذايخ -د

دالكبتزنالواحدة تةق منستكونالتي هىالطريقةالوحيدةللةاسلل.الزالمابورط 944السالأبالبَّرَّ

وعلننىمسننافةالعدينندمنننالفربعنناتالسننكةية،لننمتسننتطعالسننياراتالسننيربسننبب3/99بعنند.مكننانآلخننر

.سنتحتاجالتضناريسالطبيعينةخين حقيقينة.التي ليستمجامية.91ستحدثأرمجدونبعدرؤ.األنقا 

.ونهةاكو ودللسياراتلنيك.ستدمرديةونةوأحكا هالبةيةالتحتيةالتىتوص البترواللةاس

.رأبيوحةاأرواأ رتاةعمعجزاتلتتدعاألممللقدو إلىأرمجدون -ه

وَح " َنرِح يَُسم  َُّ َشلِيمَ فِي َذلَِك َل َُ بِّ  أُْ ََّ ِميَّ َل  َ يَج  َِمُع إِلَي َهر  ُك بِّ إِلَمى  ُكل  َألَُنمِ َْ ََّ مِم َلم َشملِيمَ إِلَمى َم  َُ إر)" أُْ

2:97)

" ٌُ ٍِ، فَأَل قَرهُ إِلَى . ..َل َمالَ  َ َم َألَ  َ ةِ قَََُف َك ََ َص ةُ .َغَضِ  ِِ َل َعِظيَمةِ  َنع  ََ َص ِريَسِت َل َمع  (بواسنطةيسنوع)َْ

ََِج َل َمِديَِةِ  ِم ِِّمئَِة َغل َوة  ،(أور ليم)َخر َْ ِة َ  َّى إِلَى لُُجِم َل َخي ِل، َنَسرفَةَ أَل ف   ََ َص َج َرم  ِنَا َل َمع  ََ حوالى).فََخ

(34-90:93رؤ)"(مي منمجدوأوأرمجدونفىالشفااإلىبخارةفىالجةوب344

الفعانرةمفتلهنةواألحنوا .تةبأيوئي عنهوهويدوسأعداءإسرائي كفايخداسالعةبفنىالفعانرة -و

حتنىأننه.بأسنلحتهوبيةفايجتفعماليينالجةنودعلنىإسنرائي ؛فنإنهسنيأتى.تتيضألن راألممعةيم

القنرارهنوالفكنانيواد.يسوعإسرائي فنىو نتالتطنريسيحف(.2:94وئي)سيوهفالشفسوالقفر

حيثحفديهو افاطهبعد(بالقربمنأور ليم)إنهوادبيهو افاط.يسيربمايرالجفوعالةهائيالك

(.34:30أخ3)هزيفةاألعداء

َمُع " أُ  ُكلَّ َألَُنمِ أَج  لُُهم  إِلَى َْ ُِّ َِري يَُهوَشرفَرطَ نَ أَُ مرِكُمُهم   َْ َْ  ٌَ امرً . َا َألَُنممِ نَمرُرَْ اَِهمَذَ اَمي  ... ُهَِمر  َ ُمموَ َ  ...  قَدِّ

بِ   َ ََِجممرِل َل َحمم ممَعد  ُكممل   يَص  َْ مموَ يَممر َجِميممَع َألَُنممِم .. . لِيَ َقَممدَّم   َج  َِمُعمموَ ...َهلُم  ممَعُد َألَُنممُم إِلَممى .. . َْ ََص  َِري َْ َْ

لُِس أِلَُ رِكمَ ألَنِّي  يَُهوَشرفَرطَ  ٌَ أَج  ِ َجَل ألَحَّ َل َحِصيَد قَد  نََضجَ .َجِميَع َألَُنِم ِنا  ُكلِّ نَرِ يَة   ُهَِر ِملُوَ َل ِم  َ موَ . أَ َهلُم 

ةُ ُرُْموَ ألَنَّهُ قَِد  ََ َص َ  فَرَضِت َل حِ . َن  َََلَِت َل ِمع  ُهم  َكثِي ََّ ٍُ ألَحَّ َش َُ فِمي َجمَ .يَر َُ َجَممرِهي َِري َل قََضمرءِ رِهي ألَحَّ  َْ

َِي   فِي  بِّ قَ ََّ َم َل َِري َل قََضرءِ يَو  َْ.لََمَعرنََهمر ُُ ِجم َلِ ُجموُم ََح  َْ َُ يَظ لَُممرِح  َل قََمم َْ ُس  مم  َح .ََلشَّ يَو  ب  ِنما  ِصمه  ََّ َلم َْ
 َُ ِج ن  َُ َشلِيَم . يُ َُ ِنا  أُْ ََهُ َْ ي َصو  ُِ لَِكاَّ . .. يُع  بَّ َْ ََّ بِِه  َنل َجأ  َل ب  إِلَُهُكمم  َممرِكِرً فِمي ...لَِشع  ََّ َِفُوَح أَنِّي أَنَر َل فَ َع 

ِمي َح َجبَِل قُد  يَو  ََ يَج  َرُز فِيَهر َألََعرِجمُ . ِصه  َْ َشلِيُم ُنقَدََّمةً  َُ ََُكوُح أُْ مدُ (ليوشألةبية)َْ :2ينؤ)".فِي َنمر اَع 
3،3-97)

نماآلذانمويرفعصوتهبزئيروممسيقفيسوعفىأور لي -م سنببسيرضنبب(.2:91وئين)جرةعاليةتاخ

.كرل الحربيارخباوتعاليتةبأإ عياءعنيسوع.اإلثم
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ب  " ََّ َِ َل جُ  َكرل َجبَّر َُ ْب  . يَخ  َُ ُجِل ُ  ََ ََمهُ  َك ََ ِ ِهُض َغي  ُُ  يَه  ِمفُ . يُ َُ م يَص  َدَئِمهِ َْ يَق مَوى َعلَمى أَع  ِ مُذ قَمد  َصمَمت  . َْ ُن

 َِ تُ . َمَكت  . َلدَّه  َُ َنعمرً . َكرل َوَلَِدِة أَِصيحُ . َََجلَّد  أَن ِخ َْ َ َكمرمَ .أَن فُُخ  َْ َُِب َل ِجبَمرَل  م َعمُل  أَخ  أَج  َْ مبَِهر  أَُجفِّمُف ُكملَّ ُعش  َْ
ُف َ َجرمَ  أُنَشِّ َْ ََ يَبَسرً  (94-03:92إش)" .َألَن َهر

لفنوعغتينرةمنناليهنود.الينو سنتقف ندماهعلنىلبن الزيتنونفنىهنكا.تةبأمكرياعنمعركةأور نليم -أ

حنينيضنعيسنوع دمنهعلنىلبنن .سنتكونمحتجنزةفنىالجبن ومخحاصنرةمننكن ناحينة،بنالأبمهنرب

كفنا نوه.الفانةوعحنديثاًيوسيهرب عبةمننخنالاالنواد!سفين،سيشوملزااالجب إلى الزيتون

سننيكونيسننوعملجننأًلشننعبه،.ةدئننٍك،سيةشننوالجبنن ليولنندطريقنناًللهننربالبحننراألحفننرلفوسننى،كننكلكع

(.2:91وئي)وسيحفىبقيةإسرائي منالتطر

ب  " ََّ ُج َل َُ َُِب َِل َك َألَُنممَ فَيَخ  يَُحر َم َل قِ َمرلِ  َْ اِمِه يَمو   َ ِم َ  ِم َعلَمى َجبَمِل . َكَممر فِمي يَمو  ََقِمُف قَمَدَنرهُ فِمي َذلِمَك َل يَمو  َْ
 َُّ َِريمرً َعِظيممرً ِجمّدًَ  ...ي  ُوِح َل َْ ِب   َ َو َل َغم نَح  َْ   ِ  َ َو َلشَّ ِه نَح  ُِ َم َْ ي  ُوِح ِنا   َُّ ِ َشو  َجبَُل َل اُموَح فِمي . ..فَيَ َُ ََه  َْ

يَّمر . ..ِجَوَِء ِجبَرلِي  ُِّ لَمِة فِمي أَيَّمرِم ُع َُ ل  َُّ ا  ُم  ِنمَا َل ََ اُوَح َكَممر َهم َُ ََه  ب  . ..َْ ََّ ِي َلم يَمأَ  يِسميَا  َْ َجِميمُع َل قِدِّ َْ إِلَِهمي 

(4-90:2مك)." َنَعكَ 

َهِذِه ََُكوُح " اَةُ َْ  َ َشملِيمَ  َلضَّ َُ ُعوِب َلَِّذيَا َََجَِّمُدَْ َعلَمى أُْ ب  ُكلَّ َلش  ََّ َُِب اَِهر َل ُهمم  . َلَّ ِي يَض  َْ ُمُهمم  يَمُذُْب  لَح 

ُعيُممونُُهم  ََممُذْ َْ َقِفُمموَح َعلَممى أَق ممَدَِنِهم   لَِسممرنُُهم  يَممُذُْب فِممي فَِمِهممم  َْ َْ قَراَِهممر   ْ ِم أَحَّ .ُب فِممي أَ يَُكمموُح فِممي َذلِممَك َل يَممو  َْ
َِيبِم لُمو يَمُدهُ َعلَمى يَمِد قَ ََع  َْ َِيبِمِه  ُجمُل اِيَمِد قَ ََّ ِسمُك َل ُدُث فِيِهم  فَيُم  بِّ يَح  ََّ َارً َعِظيمرً ِنَا َل ََ ُِ يَُهموَذَ أَي ضمرً .هِ َض  َْ

 َُ َُِب أُْ لَِهمرََُحر ةُ ُكلِّ َألَُنِم ِنما  َ و  َْ  َ َمُع ثَ َُج  َْ ة  ِجمّدًَ : َشلِيَم  ََ َنالَاِمُس َكثِيم َْ مة   فِضَّ َْ اَةُ .َذَهم     َ َكمَذَ ََُكموُح َضم َْ
ُكلِّ َل بََهرئِِم َلَّ ِي ََُكوُح فِي َهِذِه َل َمَحمرلِّ  َْ  َِ َل َحِمي َْ َل ِجَمرِل  َْ َل بَِغرِل  َْ َ  . َل َخي ِل  م -90:93مك)" .اَةِ َكَهمِذِه َلضَّ

94)

ُكل  َلَِّذيَا يَِشيلُ " َْ ُعوِب  َوًََ لَِجِميِع َلش  َشلِيَم َ َجًََ ِنش  َُ َعُل أُْ ِم أَنِّي أَج  يَُكوُح فِي َذلَِك َل يَو  َْ ً ِ َشق وَح َشقّر . ونَهُ يَ

 ٍِ  َ يَج  َِمُع َعلَي َهر ُكل  أَُنِم َألَ َْ.  ََّ ِم يَقُوُل َل ََ فِي َذلَِك َل يَو  َُِب ُكلَّ فَ َِكبَهُ اِمرل ُجُِوحِ س  اِرل حَ ب  أَض  ََ َْ ِة  ََ فِمي  ... ي 

َشملِيَم  َُ ب  ُممكَّرَح أُْ ََّ َُ َلم م ُ ِم يَس  ٌَ ُكملِّ َألَُنمِم َ َِميَا َعلَمى ...َذلَِك َل يَو  ِم أَنِّمي أَل م َِمُس َهمالَ يَُكموُح فِمي َذلِمَك َل يَمو  َْ
َشلِيمَ  َُ (3-0،9-93:2مك)" .أُْ

.تةبأدانيااعنحفلةأرمجدون -ط

" ٌُ ََ م َنلُِكَهمر ََ يُ   َْ ٍَ أَاَمدًَ  َِ ِ قَم لََكةً لَا  ََ َِت َنم  َْ َمر ٌِ يُقِيُم إِلَهُ َلسَّ فِي أَيَّرِم َهُؤََِء َل ُملُو َْ ََ مَحُو لَِشمع    آَخم ََس  َْ
َُف ِِي ُكلَّ َهِذِه َل َمَمرلِكِ  ِهَي ََث بُُت إِلَى َألَاَدِ  َْ  (3:00دا)." َْ

حُ "  َ ِت َل َكلَِممرِت َل َعِظيَممِة َلَّ ِمي َََكلَّمَم اَِهمر َل قَم ِل َصمو  َُ ِ يَِئِذ  ِنا  أَج  ِ ُت أَن ظُ ى إِلَمى أَح  . ُك ََ ِ مُت أَ  قُ ِمَل َل َحيَمَوَحُ ُك

ُمهُ  َهلََك ِجس  ُرفَِع  َْ َْ َِ ر اَرقِي َل َحيََوَنَرِت . لَِوقِيِد َلَِّر ِ ُهم  ُمل  أَنَّ َُِع َع (93-7:99دا)." .. َُرنُُهم  فَُِ

يفشىيسوعفىاألر ويقت ملنوكاألمنمالنكينسنعوا.تحدثداودعنحفلةأرمجدونومعركةأور ليم -ي

.لدمارأور ليم

ب  " ََّ اِّي(اآلب)قَرَل َل ََ لِس  َعا  يَِميِِي َ  َّى أََضَع أَع  :(يسوع)لِ ِطئرً لِقََدَني كَ َج  ٌَ َنو  ِمُل .َدََء  َ ب  قَِضيَ  يُ ََّ َل

حَ  يَو  ٌَ ِنا  ِصه  ُِّ َدَئِكَ . ِع َمِط أَع  َْ ب  ... َََسلَّط  فِي  ََّ َ بَمِة َنل ِكمي  َكرِها  إِلَى َألَاَمدِ (يسوع)أَن تَ  ...أَق َسَم َل َُ َعلَمى 

ب  َعا  يَِميِِكَ .َصرِر َ  ََّ ُِهِ (يسوع)يَُحُِّمُ (يسوع)َل َِج  ِم  اَمي َا (يسوع)يَِدياُ .لُوكرً نُ (معركةأور ليم)فِي يَو 

َِمَعةً . َألَُنمِ  َْ ضرً   َ ُؤَْمَهر. َنََلَ ُجثَثرً أَ َُ (1-994:9مز)" .َمَحَو 
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ُعوبُ " ََ َلش  ََفَكَّ َْ ِت َألَُنُم  ََجَّ  َ بِّ فِمي َل بَرِطمِله(أمم)لَِمرَذَ َ ََّ َؤَممرُء َنعمرً َعلَمى َلم  َ ََ َل ََمرَن َْ  ٍِ  َ ٌُ َألَ قَمرَم ُنلُمو

َعلَ  اَُُُهَممرلَِِق َُع  قُيُوَرُهَمر :ى َنِسيِحِه قَرئِلِياَ َْ َُ ح  َعَِّر  ََ  ُ ل َِ َْ. ُمرِكا مَحكُ (اآلب)ََلسَّ َِت يَض  َْ مَمر ب  . فِمي َلسَّ ََّ َلم

ُُِ  اِِهممم   مم َه  ُجفُُهم  اَِغي ِظممهِ  يَمم ََكلَُّم َعلَممي ِهم  اَِغَضممبِهِ ِ يَِئِممذ  .يَس   َ يَمم َْ.  ممر أَنَممر فَقَممد  َنَسممح َح أَنَّ يَو  ُت َنلِِكممي َعلَممى ِصممه 

...ممأَل ِِي يَممكَ (اآلب)َِم  ُِ َثممرً (اإلبننن)فَأُع  ََ لننكاأللتنن)َألَُنممَم ِني ٍِ ُنل كممرً لَممكَ (يالفخ  َ أَقَرِصممَي َألَ َْ ََُحُُِّمُهممم  .لَممَك 

ُهم  . اِقَِضي   ِنا  َ ِديد   َُ م َف  ََُكسِّ َُّ ٌُ َََعقَّلُموَفَمر َح يَمر أَ [.(معركنةأور نليم)ِنث َل إِنَمرِء َخم بُمُدَْ .. .ي َهمر َل ُملُمو َع 

َدة   ع  ََ َه  ِفُوَ اِ َْ ف   بَّ اَِخو  ََّ َِيوِ .َل ا َا لِئاَلَّ يَغ َضَ  فَ َبِيُدَْ ِنَا َلَُّ َِ (93-3:9مز).." . قَبِّلُوَ َ

ي ِا فِممي يَممِدِهم  " َمممي ف  ُذْ َ ممدَّ َْ ِ ِويَهممرُت ِِ فِممي أَف ممَوَِهِهم   ََ.َممَُِعو ممُعوبِ  نَق َمممةً فِممي َألَُنمممِ  لِيَص  ََأ ِريبَممرت  فِممي َلش  َْ 

فَرئِِهم  اُِكبُمول  ِنما  َ ِديمد  .(أنم) ََ ُشم َْ َِ ُنلُموِكِهم  اِقُيُمور   َْ اِِهممِ .ألَم  َُ م مَم َل َمك  ُموبَ  لِيُج  ََنمة  َهمَذَ لَِجِميمِع . َل ُحك  ََ َك

َ قِيَرئِهِ  (3-903:1مز)." َهلِّلُويَر. أَ

.ردنأوتيفانإلىأور ليميأتىيسوعمناأل -ك

" ٌَ مِد ِ  َنج   َ ِة لِلََمَعرِح اَم ََ َِ ِمَهرِنَك َلَُّرئِ ِْجِهَمر لُِِو َُ قَفَر فِي اُ َْ  َُ َل قََم َْ ُس  ٍِ .ََلشَّم   َ َت فِمي َألَ  َ اَِغَضم   َخَُم

َت َألَُنمَ  بَِك لَِخالَِص َنِسيِحكَ . اَِسَخط  ُرم  َت لَِخالَِص َشع  ج  ََ أ سَ . َخ ََ يرً َألََمرَس َ  َّمى  َمَحق َت  َِّ َِ ُنَع ي َِّ اَي ِت َلشِّ

(92-2:99حب)." ِمالَه  . َل ُعُِوِ 

تةبأصتةياعنتجفعاألممعلىإسرائي للحرب -ا

ْنِي " َُ ِني أَقُوُم إِلَى َلسَّل  ِ ... لَِذلَِك فَرن  َِظ ِمي ُهَو , إِلَى يَو  َِ َل َمَمرلِكِ ألَحَّ ُ ك  َ ش  َْ ِع َألَُنِم  ألَُص َّ َعلَمي ِهم  , اَِجم 

ي ُِ َكُل . ُكلَّ ُ ُموِّ َغَضبِي, َمَخ َِي َُؤ  ََ َِ َغي  ٍِ ألَنَّهُ اَِِر  َ (2:9صف)." ُكل  َألَ

(:ودالفسي )وصفحز ياانتساألمرحينركزعلىلوج - 

ٌَ ِنما  أَ ...(ودالفسي )َهئَََِذَ َعلَي َك يَر ُجوجُ " ِعُد أُص  َْ  ٌَ أَقُوُر َْ  ٌَ ر  َُ أَ آَِمي اِمَك َعلَمى ِجبَمرِل َْ َْ مَمرِل  قَرِصمي َلشِّ

َئِيلَ  ََ ى.إِم  ََ ٌَ َل يُس  َمَك ِنا  يَِد َُِب قَو  أَض  َْ ... ُقُط ُكمل  َجي ِشمَك  فَ َس  َْ َئِيَل أَن مَت  ََ م  َنمأ َكالً أَا مِذلَُك . ..َعلَى ِجبَرِل إِم 

ِة  ََ َِ َل َكرِم ُ يُو ِه َل َحق ِل ...لِل ج  َْ قُطُ َعلَى  ِ هُ . .. ََس  ُت َع ُم َلَِّذي َََكلَّم  ِضمعرً  ... َهَذَ ُهَو َل يَو  ي ُجوجمرً َنو  ُِ أَنِّي أُع 

َئِيَل  ََ َِ فِي إِم  ٌَ لِل قَب  فُِِوحَ . ..ُهَِر ٌَ يَد  ُهَِر هُ ُكلَّهُ  َْ ََ ُهو ُجم  َْ (99-23:9حز)" .ُجوجرً 

.تةبأبلعا أما باالأ،ملكموآبعنإنتااريسوعفىآخراأليا  -ن

بَِك (إسنرائي )َهلُمَّ أُن بِئ َك اَِمر يَف َعلُهُ َهَذَ َلشَّع  ُ " َِ َألَيَّمرمِ اَِشمع  قَمرلثُم.فِمي آِخم َْ مُي اَلَعمرَم : مَّ نََُمَو اَِمثَلِمِه    َْ ...

َك    ُز َكو  َُ َئِيل (إسنرائي )ِنا  يَع قُوبَ (يسوع)يَب  ََ م يَقُموُم قَِضمي   ِنما  إِم  فَمي  ُنمَْ ََ األردنفنى)وآبَ فَميَُحُُِّم طَ

لُِك ُكل اَِِي َلَوَغى(العارالحديث يُه  َْ. يَُكوُح يَُكوُح  أَُرْمُ َْ َْ َثرً  ََ َُ ِني َثمرً  َمِعي ََ َدَُؤهُ ِني َئِيُل . أَع  ََ م مَُِع إِم  يَص  َْ
يَ ََسلطُ َلِذي.اِبَأ س   قُموَب (يسنوع)َْ َُِر ِنما  َنِديَِمة  ِنما  يَع  مر لِمُك َلشَّ يَه  َْ. أَى ََ قَمرلفَ  رلِيوَ َعَممثُممَّ  َْ : ََُِمَو اَِمثَلِمِه 

ٌِ ...  َعَمرلِيوُ  َُهُ فَإِلى َلَهال ََ (34-30:90عد)" .آِخ

V- نتيجة محلة أرجمدون 

سيكونألحداثحفلةأرمجدونهكهتأثيراًإلتفاعياًهائالًعلىاألر ؛حينيقت يسوعهكهالفاليينالتى -أ



ARMAGEDDON AND THE SECOND COMING OF CHRIST – MIKE BICKLE 
The Armageddon Campaign: The Battle of the Great Day of God Almighty                                                               Page 9 

 

International House of Prayer of Kansas City    ihopkc.org 
Free Teaching Library    MikeBickle.org 

سنيكبحهمبةتسنهوسنيف دمهنم.فنافنىذلنكملنوكاألمنماأل نرارتخعدوالتخحاىمع ياداتهمالشنريرة،بال

.الوادب

ب  " ََّ ُِِه  يَُحُِّمُ ... َل م َِج  ِم  َِممَعةً . يَمِديُا اَمي َا َألَُنممِ . ُنلُوكمرً فِي يَمو  َْ ضمرً   َ ُؤَْممَهر. َنمََلَ ُجثَثمرً أَ َُ منز)" .َممَحَو 

994:4-1)

ِ ِصُف لُِشعُ اَي َا َألَُنِم  فَيَق ِضي" يُ َِياَ َْ َنمرَ ُهم  َنَِرِجملَ  وب  َكثِي َِ َْ ُ بَُعوَح ُميُوفَُهم  ِمَككرً  مة  َعلَمى . فَيَ فَمُع أُنَّ  َ ََ ََ

َب فِي َنر اَع دُ   َ ََ يَ ََعلَُّموَح َل َح َْ ة  َمي فرً  (3:0إش)." أُنَّ

ألر لفدةألفسةةستؤثرذكربهكاالحدثإلتفاعياً،وعاطتياً،و انونياً،وإ تاادياًعلىالقراراتفىا -ب

سنيروونالقانةلةسنلهم،ولةسن .ستة الككربحية،وسنتؤثر وتهنافنىلين بعندلين (.34يارؤ)تالية

الننككربالحيننةلفشننهدالريننرةالسننفاويةسننتجع أمننم!نسننلهم،عنننهننكاالفلننكالريننورالننكب تنن أعائننهبيديننه

هةاكيلقدكةتبةتس!نتعااهترغبفىأإنكال"كوالسيدالكبيحكممنأور ليماألر تقواعنالفل

.شناعرفنىاألر كلهنالفندةألنفسنةةلفاسنتوحدهنكاالحندث!"حينأخكالقضيبالحديدبوسنحواألمنم

!يتتارونهبإرادتهمفىك األر التىترتعشمنلاللهأحباءةل ليااألنهيرغبفىستخحكىالقا


