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 آخر األيامعن  األسئلة املتكررة
  أن ندرس سفر الرؤيا ؟ من املهم ملاذا:  1س

والقنو  الن أ جم ند وج ن   يقوله الكتاب المقدس عن  المتنتق ي يلنا نا ل كنون م ت نىي  منب الم  نة إن دراسة ما : ج

، وجن ننتهه  قةناد  يتنوأ ينا آالنى اأإنها تلنا ا جن نشنار  إيي اإةنة ت نت قةناد  يتنوأ منب ج ندا   .وقت مب التاريخ كاه

آالى اأيا  تنوق  مة نا دراسة (. 6:  11مت )" .َوطُوبَى لَِمْن الَ يَْعثُُر فِي  "ن ثى مةه لألزمات ال المةة القادمة؛ إدالً م  جن 

دراسننت ا أجنن اك الكتنناب المقنندس التننب .  اجننة لاتشننها، عننالمة  جن  نناوات ا قنند تقانني منن  الشننى وت ينند ال  ننى ا ننىار و

 .يتهاجأ م  جى شئ تُ يد ثقت ا مب ساطان هللا عالمة  جنه يت ك  مب كي اأمور وال آالى اأيا د  ع  تت 

َِ َو َ " ه َِ ََ هيم  بَِيهيُا اْل ِِ ٌ  َر بِّ إِلَِهُكْم ألَن هُُ َرُُو قُوا قُلُوبَُكْم الَ ثِيَابَُكْم َواْرِجُعوا إِلَى الر  لَهى اَوَمزِّ ََ ُع  َُ ُْفَهِ  َويَْده هرِّ ثِيهُر الر  . لش 

بِّ إِلَِهُكمْ  َمٍ  َوَسِكيباً لِلر  ُِ ُع فَيُْبقَِي َوَراَاهُ بََرَ  َ تَْق َُ ُ يَْرِجُع َويَْد  (11 – 11:  2وئ ي) ".لََعلُ 

ْكَمُُ " ُِ ب  يَا َجِميَع بَائِِسي األَْرِض ال ِذيَن فََعلُوا  لََعل ُكهْم تُْسهتَُروَ  فِهي يَهْوِع َسهَ ِ  . اْطلُبُوا الت َواُضهعَ . اْطلُبُوا اْلبِر  . ُُْطلُبُوا الر 

بِّ   1:  2  ف" .الر 

 6:  11مت " َوطُوبَى لَِمْن الَ يَْعثُُر فِي  "

ُ  : فَأََجاَب يَُسوعُ " َِ ل ُكْم َُ ِِ  1:  21مت " .اْنظُُروا الَ يُ

ت ى تَُميُِّزوا اأْلُُموَر اْلُمتََ الِفَ َ، لَِكْي تَُكونُوا ُمْ لِِصينَ " ْثَرٍة إِلَى يَْوِع اْلَمِسيحِ  َِ ََ  11:  1 مب" .َوباِلَ 

ت ى اْلَمْوتِ " َِ يَاتَُهْم  َِ ِع اْلَحَمِل َوبَِكلَِمِ  َشَهاَدتِِهْم، َولَْم يُِحبُّوا  َُ  11:  12رؤ ".َوُهْم َغلَبُوهُ بِ

 ؟ آخر األيامكم مرة حتدث الوحى عن :  2س

يمك ك لامىج ةة مىاج ة . المتةح م ئوالذى يىت ط إأ دا  " يو  الىب"  يت د  م ظ  اأن ةاك ع  ج دا  المتتق: ج

 "آالى اأيا ع  تت د   إ  اح 151" إ  وان ُمذكى 

 بعد امليالد ؟ 01مل تتحقق ىف أحداث عام  آخر األيامكيف ميكننا أن نتأكد أن النبوات عن :  1س

عاب . ات الضةقة ال ظةمةإ  ا ي الموجود  مب ال ديد م  تتتومب جغا  التها ة إ د المة د ال 01إن ج دا  عا   : ج

الو ش، جىح الىجس الذى ُشهب، ع اد  إج ارية  سمة ور  ناطقة، :   اح الثال  يذكىس ةي المثاأ مب سهى الىؤيا اإل

اب، قناأ يتنوأ جن الضنةقة ال ظةمنة لن  ت ند  إال إ ند جن ننىى رجتنة ال نى. لضد المتةح وال  ب الكذاب م  ال ال  كانه

َوِمهْن َوْقهِ  إَِاالَهِ  " ، والتنب سنتكون نتة تهنا التهديند إالقتني لكني إشنىيو  إالضن ط 1,291قائمة مب المكان المقدس لمد  

ِب َُْلهو  َوِمََتَهاِ  َوتِْسهُعوَ  يَْومهاً  ِِ اْلُمَ هر  ُ ائَِمِ  َوإِقَاَمِ  ِرْجه مقنارب لهنذ   شنئلن  ي ند  جى  .(11:  12دا ) "اْلُمْحَرقَِ  ال

  ،01،  نة  ُدمنىت جورشناة  وم هنا الهةكني الثنانب منب عنا  (  01 – 66)ضند رومنا ثور  الةهنود اأولنب اأ دا  مب 
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نىت  511,111قٌتني  مقد نةة ضد رومامب ثور  الةهود الثا جما.  01عا   متادامب وانتهت  قىينة  1,111يهنودى كمنا ٌدمت

قاس قتاب عنا  يُ  عا  مب ال ال  كاه، ونذا ال دد يهوق إما ال إن ن ا  المتة  ماةون طهي يُ هضوا كي. (ع 115 – 112)

  .وال ىب ال المةة الثانةة م اً  ع01

 ؟ الضيقة العظيمة ما هى:  1س

ُِ اْلَعِظهيُم اْلقَهائُِم لِبَدِهي " نب الهتى  التب تت ق م اشى  عود  المتةح لألرض :ج  ئِي لِهَ  اْلَوْقهِ  يَقُهوُع ِميَ ائِيهُل الهر  ََ َوفِهي 

لَِ  اْلَوْق ِ  ََ ُُ َمْكتُوبهاً فِهي . َشْعبَِ  َويَُكوُ  َاَماُ  ِضيٍق لَْم يَُكْن ُمْدُذ َ انَْ  ُُم    إِلَى  ى َشْعبَُ  ُ لُّ َمهْن يُوَجه لَِ  اْلَوْقِ  يُدَج  ََ َوفِي 

ْفرِ   (1:  12دا ) ".السِّ

ِظيم  لَْم يَُكْن ِمْثلُُُ مُ " ََ يدٍََِذ ِضيق   ِِ ُ يَُكوُ   اِا اْلَعالَِم إِلَى اآلَ  َولَْن يَُكهو َ ألَنُ  َُ هْر تِْلهَ  األَي هاُع لَهْم يَْ لُهْ  . ْدُذ اْبتِ َولَهْو لَهْم تُقَص 

  ُ  (22 – 21:  21مت ) ".َجَس

" ُ  ّ اِا اْلَ لِيقَهِ  ال تِهي َهلَقََهها  َُ ُ يَُكوُ  فِي تِْلَ  األَي اِع ِضيق  لَْم يَُكهْن ِمْثلُهُُ ُمْدهُذ اْبتِه هِر .  إِلَهى اآلَ  َولَهْن يَُكهو َ ألَنُ  َولَهْو لَهْم يُقَصِّ

  ُ بُّ تِْلههَ  األَي ههاَع لَههْم يَْ لُههْ  َجَسهه ههَر األَي ههاعَ . الههر  ُ  . َولَِكههْن ألَْجههِل اْلُمْ تَههاِريَن ال ههِذيَن اْهتَههاَرُهْم قَص  هه َِ ََ لَُكههْم َُ يدََِههٍذ إِْ  قَهها ا : ِِ ََ ُهههَو

ا ُهدَ  ََ قُوااْلَمِسيُح ُهدَا َُْو ُهَو ُِّ لُّوا . اَك فاَلَ تَُص ِِ ََ لَِكْي يُ َجائِ ََ ُ َسيَقُوُع ُمَسَحاُا َ َذبَ   َوَُْنبِيَاُا َ َذبَ   َويُْعيُوَ  آيَاٍت َو لَْو  -ألَنُ 

ُْ َسهبَْقُ  َوَُْهبَهْرتُُكْم بُِكهلِّ َشهْياٍ . فَاْنظُُروا َُْنتُمْ . اْلُمْ تَاِريَن َُْيِاً  -َُْمَكَن  هيِق ». َهها َُنَها قَه ِِّ لِهَ  ال ََ  َُ ها فِهي تِْلهَ  األَي هاِع بَْعه َوَُم 

َماَواتِ  اُت ال تِي فِي الس  َماِا تَتََساقَ ُ َواْلقُو  ُِ تُْظلُِم َواْلقََمُر الَ يُْعِيي َضْوَاهُ َونُُجوُع الس  ْم هَزعُ فَالش  َْ يدََِهٍذ يُْبِصهُروَ  .  تَتََز ِِ َو

يَهاِق ِمهْن َُْقَصهاْبَن اإِلْنَساِ  آتِياً فِي َسَحاٍب  ُِ ِمهَن األَْربَهِع الرِّ يدََِهٍذ َمالَئَِكتَهُُ َويَْجَمهُع ُمْ تَاِريه ِِ ٍُ فَيُْرِسهُل  ٍة َ ثِيهَرٍة َوَمْجه اِا بِقُو 

َمااِ   (20 – 19:  11مى ) ".األَْرِض إِلَى َُْقَصاِا الس 

 ؛9رؤ ؛8رؤ؛ 6رؤ )نىا  مب  د المتةح، نذا ماطاق هللا ج كاماً ل  يت ق لها مثةي عاب مماكة ضمب نذ  الهتى  ال م ةة سةُ 

 : وتتتغىق ث   س وات ون ف (16 رؤ

د  َ " ََيُِّر األَْوقَاَت َوالسُّ ُ يُ يِسي اْلَعلِيِّ َويَظُنُّ َُنُ  ُِّ ُ  اْلَعلِيِّ َويُْبلِي قِ ِه إِلَى َاَماٍ  َوَُْاِمدٍَ  َونِ َويَتََكل ُم بَِكالٍَع ِض ُِ ْصِو َويَُسل ُموَ  لِيَ

 (25:  0دا ) ".َاَما ٍ 

َْ َرفََع يُْمدَاهُ َويُْسَراهُ نَْحَو ال" َِ اْلَكت اِ  ال ِذي ِمْن فَْوِق ِميَاِه الد ْهِر إِ ُجَل الال بِ ُِ فََسِمْعُ  الر  لََو بِاْلَحيِّ إِلَى األَبَه َِ َماَواِت َو  :س 

ُ إِلَى َاَماٍ  َوَاَمانَْيِن َونِْصوٍ  ا تَ . إِنُ  ََ ِ َِ الْ فَإ ْع ُِي الش  ُ ِس تَتِمُّ ُ لُّ َهِذهِ م  تَْفِريُق َُْي  (0:  12دا ) ".ُمقَ

ُ َس َ اْثدَْيِن َوَُْربَِعيَن َشهْهراً " يدَ َ اْلُمقَ ُِ ُُوُسوَ  اْلَم َُي  فَيَتَدَب ه ِ  َُْلفهاً َوِمََتَهْيِن َوِسهتِّيَن يَْومهاً، الَبَِسهْيِن . َوَسيَ ِيي لَِشهاِه َْ َوَسهأُ

 (1 – 2:  11رؤ ) ".ِاً ُمُسو

ٌُّ ِمَن ِّ لَِكْي يَُعولُوَها ُهدَاَك َُْلفاً َوِمََ " ْيُث لََها َمْوِضع  ُمَع َِ ي ِ    (6:  12رؤ ) ".تَْيِن َوِستِّيَن يَْوماً َواْلَمْرَُةُ َهَربَْ  إِلَى اْلبَرِّ

ِيَي سُ " َْ ِيَي فَماً يَتََكل ُم بَِعظَائَِم َوتََجاِديَو، َوُُ َْ  (5:  11رؤ )".ْليَاناً َُْ  يَْفَعَل اْثدَْيِن َوَُْربَِعيَن َشْهراً َوُُ

 هل ستكون الكنيسة موجودة على األرض خالل الضيقة العظيمة ؟:  5س
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إن عىوس المتةح ستشاركه مب ننذا الوقنت الهنا  من  . إالتأكةد ستكون الك ةتة عاب اأرض ال أ الضةقة ال ظةمة :ج 

 .ال اضى نا مالتاريخ الذى نو قمة ال

 دور الكنيسة ىف الضيقة العظيمة ؟ ما هو:  6س

ات اإليمان عاب متتوى  او قضاك هللا إقةاد  يتوأ، سةكون نذا م  ال أ إت ادنا مبإط ق  ستشار  الك ةتة مب :ج 

 :ال ال  كاه

ِهمْ " ُِ ْيِن فِي يَ  ُ َِ َُو  هُعوبِ لِيَْصدَعُ . تَْدِويَهاُت ِّ فِي َُْفَواِهِهْم َوَسْيو   ألَْسهِر ُملُهوِ ِهْم . وا نَْقَمه ً فِهي األَُمهِم َوتَأِْديبَهاٍت فِهي الشُّ

 ٍُ ي ُِ َِ ٍَ ِمْن  ُِ . لِيُْجُروا بِِهِم اْلُحْكَم اْلَمْكتُوبَ . بِقُيُوٍد َوُشَرفَائِِهْم بُِكبُو  (9 – 6:  119مز ) ”.َهلِّلُويَا. َ َراَم   َهَذا لَِجِميِع َُْتقِيَائِ

َُ لَُكمْ اَْلَحق  َُقُ " لَى األَْرِض يَُكوُ  َمحْ : و ََ َماِا َوُ لُّ َما تَُحلُّونَُُ  لَى األَْرِض يَُكوُ  َمْربُوطاً فِي الس  ََ لُوالً فِي ُ لُّ َما تَْربِيُونَُُ 

َمااِ  َُ لَُكْم َُْيِاً . الس  لَى األَْرِض فِي َُيِّ َشْيٍا يَْيلُ : َوَُقُو ََ ُ يَُكوُ  لَُهَما ِمْن قِبَِل َُبِي ال هِذي فِهي إِِ  ات فََق اْثدَاِ  ِمْدُكْم  ُِ فَإِنُ  بَانِ

َماَواتِ   (19 – 18:  18مت ) ”الس 

َُ لَُكمْ " ظَهَم ِمْدَهها ألَنِّهي َمهاضٍ : اَْلَحق  اْلَحق  َُقُو َْ َملَُهها يَْعَملَُهها ُههَو َُْيِهاً َويَْعَمهُل َُ َْ َُ ال تِهي َُنَها َُ َما َْ إِلَهى  َمْن يُْؤِمُن بِي فَاألَ

 (12:  11يو ) ”.َُبِي

ُِ اْلَمالَِك ََُماَع ِّ " يِسيَن ِمْن يَ ُِّ َُ ُدَهاُ  اْلبَُ وِر َمَع َصلََواِت اْلقِ  (1:  8رؤ ) ”.فََصِع

وُق َواْلَعُروُس يَقُهوالَ ِ " ََ »: َوالرُّ ََ »: َوَمهْن يَْسهَمْع فَْليَقُهلْ . «تََعها يَهاٍة  َوَمهنْ . َوَمهْن يَْعيَهْ  فَْليَهأْتِ . «تََعها َِ يُهِرْد فَْليَأُْههْذ َمهاَا 

اناً   (10:  22رؤ ) ”َمج 

ستتضنناعف . ال ننارق لاط ة ننة ي  تُطاننق الم  نن ات واإلرشنناد ال  ننونننب جمضنني اأوقننات لاك ةتننة  ةنن آالننى اأيننا إن 

ُِ َ أَي اِع ُهُروِجَ  ِمْن َُ ”مب نذا الوقتعاب متتوى ال ال  م   ات سهى جعماأ الىسي وسهى ال ىوج م اً  ْرِض ِمْصهَر ُُِريه

 ََ َجائِ  (15:  0مب ) ”.ََ

 كيف ميكنىن اإلستعداد هلذه األحداث ؟:  0س

.  مي روح ال ن   آالى اأيا يقوله الو ب المقدس ع   عاب دراسة ما داومةمالمهتاح لإلست داد لهذ  اأ دا  نو ال :ج 

تقولنه كامنة  ال ةي م  ال أ المثاإى  عاب دراسنة منالقد جُعا  لدانةاأ ن وات ع  الطة هللا لهذا . "سهى" يتمب يتوأ نذا

بُّ ” هللا ع  نذا ََ الر  ُ َهَكَذا قَا ُ ْم إِلَهى َههَذا. ألَنُ  هالَِح بِهَردِّ ُ ْم َوُُقِهيُم لَُكهْم َ الَِمهي الص  ُُ َُ تََمهاِع َسهْبِعيَن َسهدَ ً لِبَابِهَل َُتََعه ه ْد َِ  إِنِّي 

َرْفُ  األَْفكَ . اْلَمْوِضعِ  ََ ِييَُكْم آِههَرةً َوَرَجهااً ألَنِّي  َْ بُّ َُْفَكاَر َسالٍَع الَ َشرٍّ ألُ َُ الر  ْدُكْم يَقُو ََ ونَدِي . اَر ال تِي َُنَا ُمْفتَِكر  بَِها  َُ ُْ فَتَه

َْ تَْيلُبُونَدِي بُِكلِّ قَْله. َوتَْذَهبُوَ  َوتَُصلُّوَ  إِلَي  فَأَْسَمُع لَُكمْ  ُُونَدِي إِ بُّ َوَُُردُّ َسهْبيَُكْم . بُِكمْ َوتَْيلُبُونَدِي فَتَِج َُ الهر  ُُ لَُكهْم يَقُهو فَأُوَجه

ُ هْم إِ  بُّ َوَُُردُّ َُ الر  إر ) ”.لَهى اْلَمْوِضهِع ال هِذي َسهبَْيتُُكْم ِمْدهُُ َوَُْجَمُعُكْم ِمْن ُ لِّ األَُمِم َوِمْن ُ لِّ اْلَمَواِضِع ال تِي طََرْدتُُكْم إِلَْيَها يَقُو

ُِ ” و  وال   ساوب  ةا  يقو  عاب دراسة كامة هللا وال دانةاأ إإت ا  لقد. (11 – 11:  29 دَِ  األُولَهى ِمهْن ُمْلِكه فِي الس 

بِّ إِلَهى إِْرِميَها الد بِهيِّ  ْدَهها َ لَِمه ُ الهر  ََ دِيَن ال تِي َ انَْ   َد السِّ َُ ََ  َِ ََ فَِهْمُ  ِمَن اْلُكتُ لَهى َههَراِب   لَِكَمالَهِ  َسهْبِعيَن َسهدَ ً َُنَا َدانِي  ََ

َمههادِ . ُُوُرَشههلِيمَ  ههْوِع َواْلَمْسههِح َوالر  اِت بِالص  ََ ههرُّ َِ ههالَِة َوالت  ُِ طَالِبههاً بِالص  ههيِّ ِ الس   ّ ْهههُ  َوْجِهههي إِلَههى  بِّ . فََوج  َوَصههل ْيُ  إِلَههى الههر 
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ََ دِي َوتََكل َم َمِعي َوقَ َوفَه مَ " يتعلم الفهم لكى (1 – 2:  9دا ) "إِلَِهي لَِّمَ  اْلفَْههمَ ”:ا ََ َُ إِنِّي َهَرْجُ  اآلَ  أِلُ  9دا ) ".يَا َدانِي 

 :22) 

أحدد   ال" نأ( 16:  21 مت)كيف ميكننا أن نعرف مىت يأتى يسوع إذا كان هو قال بنفسه ىف :  8س
 ؟"يعرف اليوم وال الساعة

ولن  يقني جيضناً جن الك ةتنة منب . هئنةم لم ةطنة إمك  ا جن ن ىف المى اة ال م ةة جو الظىوف ايُ  ل  يقي يتوأ جن ا ال :ج 

ي   جن نتت نا كن   ا ب التنماوى مةمنا ي نتع إموعند إداينة . الىب ل  ت ىف الةو  والتاعة  م ئال ةي الذى سةشهد 

لكن  . لن  ينىد هللا جن يكنون الةنو  والتناعة م ىومنان لاك ةتنة اأولنب . نذ  اأ دا   ة  جن ا ب و ند  ي نىف المة ناد

 :"رجتة ال ىاب"يو  تماماً م  ظهور 16261اأ والىسوأ يو  ا جوض ا جن المتةا سةأتب إ د مىور دانة

د  َ " ََيُِّر األَْوقَاَت َوالسُّ ُ يُ يِسي اْلَعلِيِّ َويَظُنُّ َُنُ  ُِّ ُ  اْلَعلِيِّ َويُْبلِي قِ ِه إِلَى َاَماٍ  َوَُاْ َويَتََكل ُم بَِكالٍَع ِض ُِ ِمدٍَ  َونِْصِو َويَُسل ُموَ  لِيَ

 (25:  0دا ) ".َاَما ٍ 

َْ َرفََع يُْمدَاهُ َويُْسَراهُ نَْحَو ال" َِ اْلَكت اِ  ال ِذي ِمْن فَْوِق ِميَاِه الد ْهِر إِ ُجَل الال بِ ُِ فََسِمْعُ  الر  لََو بِاْلَحيِّ إِلَى األَبَه َِ َماَواِت َو : س 

ُ إِلَى َاَماٍ  َوَاَمانَْيِن َونِْصوٍ  ُ ِس تَتِمُّ ُ لُّ َهِذهِ . إِنُ  َِ اْلُمقَ ْع ُِي الش  ا تَم  تَْفِريُق َُْي ََ ِ  (0:  12دا ) ".فَإ

ُ َس َ اْثدَْيِن َوَُْربَِعيَن َشهْهراً " يدَ َ اْلُمقَ ُِ ُُوُسوَ  اْلَم َُي  فَيَتَدَب ه ِ  َُْلفهاً َوِمََتَهْيِن َوِسهتِّيَن يَْومهاً، الَبِ . َوَسيَ ِيي لَِشهاِه َْ َسهْيِن َوَسهأُ

 (1 – 2:  11رؤ ) ".ُمُسوِاً 

ٌُّ ِمهَن ِّ لَِكهْي يَُعولُوَهها ُهدَهاَك َُْلفهاً َوِمََ " ْيهُث لََهها َمْوِضهع  ُمَعه َِ ي هِ   ِييَهِ  … تَهْيِن َوِسهتِّيَن يَْومهاً َواْلَمْرَُةُ َهَربَْ  إِلَى اْلبَرِّ َْ ُ فَأ

ِي الد ْسِر اْلَعِظيِم لَِكْي تَِييهرَ  َِ ُِ  اْلَمْرَُةُ َجدَا َُ َاَمانهاً َوَاَمهانَْيِن َونِْصهَو َاَمهاٍ  ِمهْن َوْجه ْيهُث تَُعها َِ ي هِ  إِلَهى َمْوِضهِعَها،  إِلَهى اْلبَرِّ

 (11،  6:  12رؤ ) ".اْلَحي  ِ 

ِيَي ُسْليَاناً َُْ  يَْفَعَل اْثدَْيِن َوَُْربَِعيَن شَ " َْ ِيَي فَماً يَتََكل ُم بَِعظَائَِم َوتََجاِديَو، َوُُ َْ  (5:  11رؤ ) ".ْهراً َوُُ

 ىف آخر األيام ؟" اإلرتداد" ملاذا سريفض املؤمنني املسيح خالل مرحلة:  9س

قُوا اْلَكهِذَب، " (12 – 11:  2تس 2)يقوأ الىسوأ إولس مب  :ج  ُِّ ت ى يَُص َِ  ، َِ الَ  ِ َمَل ال ََ َوألَْجِل َهَذا َسيُْرِسُل إِلَْيِهُم ُّ 

اَ  َجِميُع ال ذِ  َُ وا بِاإِلْثمِ لَِكْي يُ ، بَْل ُسرُّ قُوا اْلَحق  ُِّ  :جن ال اس ستُدان أنه   ".يَن لَْم يَُص

 ل  ي  وا ال ق .1

 يتىوا إاإلث  .2

َُ َصهِريحاً " يشىح الىسوأ إولس لتةموثاوس جن نلالك الذي  سةتىكون اإليمان سةه اون نذا إ ند جن وَق يَقُهو : َولَِكهن  الهرُّ

ُ فِي األَْاِمدَِ  األَهِ  ِن اإِليَماِ ، إِنُ  ََ ُُّ قَْوع   ل  ً يَرِة يَْرتَ ِِ  (1:  1تب 1) "َوتََعالِيَم َشيَاِطينَ  تَابِِعيَن َُْرَواِاً ُم

ُ َسيَُكوُ  َوْق   " وإ د س وات قاةاة يُضةف إولس جن هِحيحَ ألَنُ  ُِ الت ْعلِيَم الص  هِ  ، بَهْل الَ يَْحتَِملُوَ  فِي ََ َشهَهَواتِِهُم اْلَ اص  َسه َِ

 (1:  1تب 2) "ُمْستَِحك  ً َمَساِمُعُهمْ  ْجَمُعوَ  لَُهْم ُمَعلِِّمينَ يَ 
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لَهْم َههَذا َُن هُُ فِهي " (5 – 1:  1تنب 2)منب ( وغةنى المنلم ة )إنولس ننذا ال نوأ من  المنلم ة   ي ف َْ  آههر األيهاعَولَِكهِن ا

فِيَن، َغْيهَر طَهائِِعيَن َستَأْتِي َُْاِمدَ   َصْعبَ  ،ألَ   الد اَس يَُكونُوَ  ُمِحبِّيَن ألَنْ  ُِّ ، ُمتََعظِِّميَن، ُمْسهتَْكبِِريَن، ُمَجه َِ فُِسِهْم، ُمِحبِّيَن لِْلَما

يِمي الد َزاَههِ ، َشِرِسهيَن، َغْيهرَ  ُِ ََ ، باِلَ ِرضًى، ثَالِبِيَن،  دُوٍّ ُِ يِهْم، َغْيَر َشاِ ِريَن، َدنِِسيَن،باِلَ  ُِ هالَِق،َهائِدِينَ  لَِوالِ ، ُمِحبِّهيَن لِلص 

ِ،لَُهْم ُصوَرةُ الت ْقَوى َولَِكد ُهْم ُمْدِكرُ  تََهاُمْقتَِحِميَن، ُمتََصلِّفِيَن، ُمِحبِّيَن لِل ذ اِت ُدوَ  َمَحب ٍ  ّلِِل  اأمى اأساسب منب ننذا  ".وَ  قُو 

ِع " (11:  12رؤ )جما الملم ة  الم ت ىي  مب . "م  ة  أنهته " نو جنه  َُ اْلَحَمِل َوبَِكلَِمِ  َشَهاَدتِِهْم، َولَْم َوُهْم َغلَبُوهُ بِ

ت ى اْلَمْوتِ  َِ يَاتَُهْم  َِ لن  ي  نوا  ةناته   تنب ؛ وإ قةقنة جنهن   وإكامة شنهادته ؛  إد  ال ىوفمتةغا ون الشةطان  ".يُِحبُّوا 

 .الموت

 ؟ لسفر الرؤيا هذه األمهيةملاذا :  11س

ولنه نندف وا ند ننو . ثى م  جى سنهى آالنى من  جسنهار النو ب المقندسجك آالى اأيا ي طة ا نذا التهى م اومات ع   :ج 

إىنامج "يمثي نذا التهى. ت هة  ش   هللا لةشتى  مب الطة يتوأ لأليا  اأالةى  ولةغا وا وي ت ىوا مب الضةقة ال ظةمة

 .آالى اأيا لك ةتة " والطة ال   

 رفيًا ؟كيف نعرف ما إذا كان جلزء معني معىن رمزى أو أنه ُيؤخذ ح:  11س

. م   غةنى ننذا لةو  ناال، إال إذا شىح (القىاك  ال ديهةة)  ةه ي قوأ مايقوله وي   ب ماسهىالىؤيا ي القاعد  ال امة جن :ج 

، يُ  نى  21:  1رؤ منب : ممنث ً . ن   نتىج  ال  ك عاب جن له م  ب رمن ى ع ندما يُنذكى ننذا إوضنوح منب ننذا ال ن ك

 .ة تىم  لت ا ك ائسالم   يو  ا جن الم اإةح الت  

 "توقف للترتيب الدزمىن "رحلة على أهنا م "ةشرح املالئك"هل هناك تفاسري أخرى ُتشري ألجزاء :  12س
 ؟للقصة

 .ن   ؛ لقد مه  الكثةىون عاب مى التاريخ تىكة  وتكوي  سهى الىؤيا إهذ  الطىيقة :ج 

 ؟ بالنسبة لنا (1 – 2رؤ )داللة الرسائل املوجهة للسبع كنائس ىف  ما هى:  11س

ووجههنا لتن ا ك نائس من  القنىن اأوأ  آالنى اأينا لقد  دد يتوأ اأمور التب سوف تُشكي ت دياً ك ةىاً لاك ةتة مب  :ج 

 .كانت تواجه نهس الت ديات 

 هل ميكننا أن نعرف عالمات األزمنة ؟:  11س

: فَِمهْن َشهَجَرِة التِّهيِن تََعل ُمهوا اْلَمثَهلَ " ل  مناتن   ، جمى يتوأ ال اس مب ال ةي الذى سة ود مةه لألرض جن ي ىمنوا ا :ج 

  َ ْيَو قَِري لَُموا َُن هُُ . َمتَى َصاَر ُغْصدَُها َرْهصاً َوَُْهَرَجْ  َُْوَراقََها تَْعلَُموَ  َُ   الص  َْ َهَكَذا َُْنتُْم َُْيِاً َمتَى َرَُْيتُْم َههَذا ُ ل هُُ فَها

لَى األَْبَوابِ  ََ   َ َُ لَُكمْ اَلْ . قَِري ت ى يَُكوَ  َهَذا ُ لُُُّ : َحق  َُقُو َِ ي َهَذا اْلِجيُل  ِِ َماُا َواألَْرُض تَهُزوالَِ  َولَِكهن  َ الَِمهي الَ  .الَ يَْم اَلس 

 َُ َماَواِت إِ . يَُزو ُ  َوالَ َمالَئَِك ُ الس  َِ ََ ُ فاَلَ يَْعلَُم بِِهَما َُ ا لَِ  اْليَْوُع َوتِْلَ  الس  ََ ا  هُ َوَُم  َُ ه ِْ َوَ َمها َ انَهْ  َُي هاُع نُهوٍق َ هَذلَِ  . ال  َُبِهي َو
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ُجهوَ  . يَُكوُ  َُْيِاً َمِجيُا اْبِن اإِلْنَسا ِ  ُجهوَ  َويَُزوِّ ُ َ َما َ انُوا فِي األَي هاِع ال تِهي قَْبهَل اليُّوفَهاِ  يَهأُْ لُوَ  َويَْشهَربُوَ  َويَتََزو  ألَنُ 

ت ى َجاَا اليُّوفَاُ  َوََُهَذ اْلَجِميَع َ َذلَِ  يَُكهوُ  َُْيِهاً َمِجهيُا اْبهِن ا إِلَى اْليَْوِع ال ِذي َدَهلَ  َِ ُِ نُوق  اْلفُْلَ  َولَْم يَْعلَُموا  . إِلْنَسها ِ فِي

ُُ َويُْتهَرُك اآلَههرُ  ه ِِ يدٍََِذ يَُكوُ  اْثدَاِ  فِي اْلَحْقِل يُْؤَههُذ اْلَوا ه. ِِ َِ لَهى الر  ََ ةُ َوتُْتهَرُك األُْههَرىاْثدَتَهاِ  تَْيَحدَهاِ   َُ ه ِِ . ى تُْؤَههُذ اْلَوا

ٍ  يَأْتِي َربُُّكمْ » ََ ٌَ َربُّ اْلبَْيِ  فِي َُيِّ َهِزيٍع يَأْتِي الس اِرُق . اِْسَهُروا إَِاً ألَن ُكْم الَ تَْعلَُموَ  فِي َُي ِ  َسا َر ََ ُ لَْو  لَُموا َهَذا َُنُ  َْ َوا

ْع بَْيتَُُ يُدْ  َُ َُ لََسِهَر َولَْم يَ ٍ  الَ تَظُدُّوَ  يَأْتِي اْبُن اإِلْنَسا ِ . قَ ََ ُ فِي َسا يَن ألَنُ  ُِّ  12:  21مت ) ".لَِذلَِ  ُ ونُوا َُْنتُْم َُْيِاً ُمْستَِع

– 11) 

وقِيُّو”مجيَُإنتهر يسوع هؤالا الذين لم يدتبهوا للعالمات الدبوي  ال اص  ب" ُُّ يِسيُّوَ  َوالص  ُِ اْلفَرِّ بُهوهُ َوَجاَا إِلَْي َ  لِيَُجرِّ

َمااِ  ا َ اَ  اْلَمَساُا قُْلتُمْ »: فَأََجابَ . فََسأَلُوهُ َُْ  يُِريَُهْم آيَ ً ِمَن الس  ََ ة  : إِ َماَا ُمْحَمر  بَاقِ . َصْحو  ألَ   الس  اْليَْوَع ِشهتَاا  : َوفِي الص 

ة  بُِعبُوَس ٍ  َماَا ُمْحَمر  الََماُت األَ تَْعِرفُو! يَا ُمَراُؤو َ . ألَ   الس  ََ ا  َماِا َوَُم  مت ) ."ْاِمدَِ  فاَلَ تَْستَِييُعو َ َ  َُْ  تَُميُِّزوا َوْجَُ الس 

16  :1 – 1) 

لَيْ " ََ يدَِ  َوبََكى  ُِ ت هى فِهي يَْوِمهِ  َههَذا َمها: َها قَائاِلً َوفِيَما ُهَو يَْقتَِرُب نَظََر إِلَى اْلَم َِ لِْمهِ  َُْنهِ  َُْيِهاً  ََ . ُههَو لَِسهالَِم ِ  إِن هِ  لَهْو 

ْيدَْي ِ  ََ ْن  ََ ُْ ُُْهفَِي  قُوَ  بِهِ  َويَُحاِصهُرونَِ  ِمهْن ُ هلِّ ِجَههٍ  . َولَِكِن اآلَ  قَ ُِ اُؤِك بِِمْتَرَسٍ  َويُْحه َُ َْ ُ َستَأْتِي َُي اع  َويُِحي ُ بِِ  َُ فَإِنُ 

لَ  ََ َجراً  َِ ُمونَِ  َوبَدِيِ  فِيِ  َوالَ يَْتُرُ وَ  فِيِ   ُِ َجٍر ألَن ِ  لَمْ َويَْه َِ  (11 – 11:  19لو ) ".تَْعِرفِي َاَماَ  اْفتِقَاِدكِ  ى 

ال  مات ال  وية ت د  الك ةتة كما ته ي م طات مىاق ة الطقس  ة  تُ ذر إقدو  مشاكي مةتت د ال اس ونكذا تُ قذ جرواح 

 .الكثةىي  

 هل ميكن فهم عالمات األزمنة ؟:  15س

وع مات اأزم ة قد ُكت  لكب يُهه  م  ال مةا أن غال ةنة ال ناس عانب منى  آالى اأيا ب ع  ذكى  الو  إن ما. ن    :ج 

مهن  ال  منات  قندر إنولس عانب لقند شندد يتنوأ و. لقد ُكتن  النو ب لهنلالك . التاريخ كانوا م  الىيهةة  غةى المت امة  

 : آالى اأيا ال  وية مب 

َ  : َمثَهلَ فَِمْن َشَجَرِة التِّيِن تََعل ُموا الْ " هْيَو قَِريه َهَكهَذا َُْنهتُْم . َمتَهى َصهاَر ُغْصهدَُها َرْهصهاً َوَُْهَرَجهْ  َُْوَراقََهها تَْعلَُمهوَ  َُ   الص 

لَى األَْبَوابِ  ََ   َ ُ قَِري لَُموا َُنُ  َْ ُ فَا َُ لَُكمْ . َُْيِاً َمتَى َرَُْيتُْم َهَذا ُ لُ  هي َههَذا اْلِجيهلُ : اَْلَحق  َُقُو ِِ ت هى يَُكهوَ  َههَذا ُ لُّهُُ  الَ يَْم َِ. "

 (11 – 12:  21مت )

لَهى األَْرِض َ هْرُب َُُمهٍم بَِحْيهَرةٍ " ََ ِِ َواْلقََمِر َوالدُُّجوِع َو ْم الََمات  فِي الش  ََ ه ُّ . َوتَُكوُ   ِِ ََْشهى اَْلبَْحهُر َواألَْمهَواُج تَ َوالد هاُس يُ

 ََ ٌٍ َواْنتِظَاِر َما يَأْتِي  لَْيِهْم ِمْن َهْو َزعُ ََ َْ َماَواِت تَتََز اِت الس  يدٍََِذ يُْبِصُروَ  اْبَن اإِلْنَساِ  آتِيهاً فِهي . لَى اْلَمْسُكونَِ  ألَ   قُو  ِِ َو

ٍُ َ ثِيهرٍ  ٍة َوَمْج َُْت َههِذِه تَُكهوُ  فَاْنتَِصهبُوا َواْرفَُعهوا ُرُؤوَسهُكْم ألَ   نََجهاتَُكْم تَْقتَهِربُ . َسَحابٍَ  بِقُو  َُ ََ لَُههْم َمهثاَلً .«َوَمتَهى اْبتَه : َوقَها

ُْ قَهُربَ . اُْنظُُروا إِلَى َشَجَرِة التِّيِن َوُ لِّ األَْشهَجارِ » هْيَو قَه َهَكهَذا َُْنهتُْم . َمتَهى َُْفَرَههْ  تَْدظُهُروَ  َوتَْعلَُمهوَ  ِمهْن َُْنفُِسهُكْم َُ   الص 

لَُموا َْ َ   َُْيِاً َمتَى َرَُْيتُْم َهِذِه األَْشيَاَا َصائَِرةً فَا َُ لَُكمْ . َُ   َملَُكوَت ِّ قَِري ت ى يَُكهوَ  : اَْلَحق  َُقُو َِ ي َهَذا اْلِجيُل  ِِ ُ الَ يَْم إِنُ 

 (12 – 25:  21لو ) ".اْلُكلُّ 

ْدَها،ألَن كُ " ََ ََ إِلَْيُكْم  اَج َ لَُكْم َُيَُّها اإِلْهَوةُ َُْ  َُْ تُ َِ ا األَْاِمدَ ُ َواألَْوقَاُت فاَلَ  بِّ َ لِه ٍّ َوَُم  ْم َُْنتُْم تَْعلَُموَ  بِالت ْحقِيِق َُ   يَْوَع الر 

يدََما يَقُولُو َ . فِي الل ْيِل َهَكَذا يَِجياُ  ِِ  ُ تَه ً، َ اْلَمَ هاِض لِْلُحْبلَهى، فَهالَ يَْدُجهو َ « َسالَع  َوََُما   »: ألَنُ  َْ يدٍََِذ يُفَهاِجَُُهْم َههالَك  بَ ِِ .
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ا َُْنتُْم َُيُّ  لَِ  اْليَْوُع َ لَ ٍّ َوَُم  ََ ِرَ ُكْم  ُْ ت ى يُ َِ لَْسهدَا ِمهْن لَْيهٍل َوالَ . َجِميُعُكْم َُْبدَاُا نُهوٍر َوَُْبدَهاُا نََههارٍ . َها اإِلْهَوةُ فَلَْستُْم فِي ظُْلَمٍ  

 (6 – 1:  5تس 1) "قِيَن، بَْل لِدَْسَهْر َونَْصحُ فاَلَ نَدَْم إَِاً َ اْلبَا. ظُْلَم ٍ 

هثُم  نَ " َُ َز َْ ُِ،َُْ  الَ تَتََز دَها إِلَْيه َِ ْههدُِكْم، َوالَ ْسأَلُُكْم َُيَُّها اإِلْهَوةُ ِمْن ِجَهِ  َمِجيِا َربِّدَا يَُسوَع اْلَمِسهيِح َواْجتَِما َِ هْن  ََ وا َسهِريعاً 

وا، الَ بُِروٍق َوالَ بَِكلَِمٍ  َوالَ بِِرَسالٍَ  َ أَن َها ِمد ا َُ رَ  َُْي َُ   يَْوعَ : تَْرتَا َِ َِ  ُْ لَى طَِريقٍَ  َمها، ألَن هُُ . اْلَمِسيِح قَ ََ   ُ َِ د ُكْم َُ ََ َُ الَ يَْ 

الً، َويُْسههتَْعلََن إِْنَسههاُ  اْلَ ِيي ههِ ، اْبههُن اْلَهالَِك،اْلُمقَههاِوُع َوا اُد َُو  َُ ى إِلَهههاً َُوْ الَ يَههأْتِي إِْ  لَههْم يَههأِْت ااِلْرتِهه ََ ُْ لَههى ُ ههلِّ َمهها يُهه ََ  ْلُمْرتَفِههُع 

ٍُ ُمْظِههراً نَْفَسههُُ َُن ههُُ إِلَهُ   ُِ فِههي َهْيَكهِل ِّ َ إِلَهه ت ههى إِن هُُ يَْجلِهه َِ َُ لَُكههْم . َمْعبُهوداً،  ُ ْم ُ ْدهُ  َُقُههو َُ ْدهه َِ  ُُ ََُمهها تَهْذُ ُروَ  َُنِّههي َوَُنَهها بَْعه

 ُِ ت ى يُْستَْعلََن فِي َوْقتِ َِ ر  اإِلْثِم اآلَ  يَْعَمُل فَقَْ ، إِلَى َُْ  يُْرفََع ِمَن اْلَوَسِ  ال هِذي يَْحِجهُز ألَ   سِ . َهَذا؟َواآلَ  تَْعلَُموَ  َما يَْحِجُز 

ُِ، َويُْبِيلُهُُ بِظُُههوِر  هُ بِدَْفَ ِ  فَِم ُُ بُّ يُبِي يدٍََِذ َسيُْستَْعلَُن األَثِيُم، ال ِذي الر  ِِ هْييَاِ ، بُِكهلِّ  مجيَهُال هِذي . مجيَهُاآلَ ،َو بَِعَمهِل الش 

يَعِ  اإِلْثِم، فِي اْلَههالِِكيَن، ألَن ُههْم لَهْم يَْقبَلُهوا َمَحب ه َ الْ قُو   ُِ بٍَ ،َوبُِكلِّ َه َِ ََ َ ا َجائِ ََ ت هى يَْ لُُصهواٍة، َوبِ يَاٍت َو َِ َوألَْجهِل َههَذا . َحهقِّ 

قُوا اْلَكِذبَ  ُِّ ت ى يَُص َِ  ، َِ الَ  ِ َمَل ال ََ  (11 – 1:  2تس 2) ."َسيُْرِسُل إِلَْيِهُم ُّ 

ََ لَُههمْ " يمك  ا جن ن ىف اأزم ة واأوقات ال ا نة إ نود  النىب لنألرض الكذإة نب جن ا ال َِ لَُكهْم َُْ  تَْعِرفُهوا »: فَقَها لَهْي

 ُِ وُق اْلقُ  األَْاِمدَ َ َواألَْوقَاَت ال تِي َجَعلََها اآلُب فِي ُسْليَانِ ل  الرُّ َِ ةً َمتَى  لَهْيُكْم َوتَُكونُهوَ  لِهي ُشهُهوداً لَِكد ُكْم َستَدَالُوَ  قُو  ََ ُُُس 

 (8 – 0:  1جأ ) ".«فِي ُُوُرَشلِيَم َوفِي ُ لِّ اْليَُهوِدي ِ  َوالس اِمَرِة َوإِلَى َُْقَصى األَْرضِ 

 كم املعلومات الىت يقدمها الكتاب املقدس عن عالمات األزمنة ؟ ما هو:  16س

ننب جكثنى  آالى اأينا من. من  جى  ند  ن نوى آالنى منب الكتناب المقندس  ن ا  ن نوات عن  م نئ المتنةح الثنانب جكثنى :ج 

آالنى يت د  عن     احاإل جغا ةةمب الكتاب المقدس  ة   إ  اح 151ن ا  جكثى م  . موضوأ ُكت  ع ه مب الو ب

 . اأيا 

 هل صحيح أن كل أجيال الكنيسة إعتقدت أن الرب سريجع لألرض ىف جيلهم ؟:  10س

ال قةقة جنه كانت ن ا  م موعة .  آالى اأيا عتقاد جن م ظ  اأجةاأ التاإقة ظ وا جنه  ي ةشون مب إنه الطأ شائا اإل :ج 

  شن ور عنامى  وا د  مقنط كنان ن نا  . مب كي جةي رإما تكون إعتقدت جن نذ  نب ال هاية %( 1جقي م  ) غةى  جداً 

 .، كان نذا مب جةي الىسي اأوائي ال هايةإأن نذا نو وقت 

 مدة اجليل ىف الكتاب املقدس ؟ ما هى:  18س

 :س ة 111إلب  11ال ةي مب الكتاب المقدس يتىاوح إة  :ج 

ََ الْبَراعَ " ُُوَ  لَُههْم فَيُهِذلُّونَُهْم اْربَهَع مِ »: فَقَا لَْم يَقِيدا ا   نَْسلََ  َسيَُكوُ  َغِريبا فِي اْرٍض لَْيَسْ  لَُهْم َويُْسهتَْعبَ َْ ثُهم  . ََهِ  َسهدَ ٍ ا

ُُوَ  لََها انَا اِديدَُهاا لَِ  يَْ ُرُجوَ  بِاْمالٍك َجِزيلَ ٍ . الم  ُ ال تِي يُْستَْعبَ ََ  َُ فَُن بَِشْيبٍَ  . َوبَْع ُْ ي الَى ابَائَِ  بَِسالٍع َوتُ ِِ ا اْنَ  فَتَْم َوام 

ََ االُموِريِّ . َصالَِح ٍ  ْن ََ ابِِع يَْرِجُعوَ  الَى َهُهدَا ال    َِ الَى ااْلَ  َ اِمالَوفِي اْلِجيِل الر   (16 - 11:  15تك ) ".«يَن لَْي

ت هى فَدِهَي ُ هلُّ الِجيهِل الهِذي" َِ ي هِ  َُْربَِعهيَن َسهدَ ً  لهى إِْسهَرائِيل َوَُتَهاَهُهْم فِهي البَرِّ ََ بِّ  َُ الر  َِ ْيدَهِي  فََحِمَي َغ ََ هر  فِهي  فََعهل الش 

بِّ   (11:  12عد ) ".الر 
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َ  َوبَلِي    ألَن َها تُْقَرُض َسِري َُي اُع ِسدِيدَا ِهيَ " ِة فَثََمانُوَ  َسدَ ً َوَُْفَ ُرَها تََع من  ) ".عاً فَدَِييهرُ َسْبُعوَ  َسدَ ً َوإِْ  َ انَْ  َمَع اْلقُو 

91  :11) 

َشَر ِجيالً َوِمْن َداُوَد إِلَى سَ " ََ َِ ِمْن إِْبراِهيَم إِلَى َداُوَد َُْربََع َ  َشَر ِجيالً َوِمْن َسهْبِي بَابِهَل إِلَهى فََجِميُع األَْجيَا ََ ْبِي بَابَِل َُْربََع َ 

َشَر ِجيالً  ََ  (10:  1مت ) ".اْلَمِسيِح َُْربََع َ 

ُِ َُْربََع ِمََِ  : َوتََكل َم ُّ َهَكَذا" ُُوهُ َويُِسيَُوا إِلَْي باً فِي َُْرٍض َغِريبٍَ  فَيَْستَْعبِ ََرِّ  (6:  0جأ ) ."َسدَ ٍ َُْ  يَُكوَ  نَْسلُُُ ُمتَ

:  15تنك ) "جرإ نة ججةناأ" سن ة عانب جنهنا 111ت د  موسب ع  متى  ع ودية ش   إسىائةي منب م نى والتنب دامنت  

 1,111جةي م  إإىانة   تب داود وننب متنى  ت نادأ  نوالب  11ن ا  و. س ة 111ونكذا مين ال ةي ن ا يتاوى  ؛(11

يكون ال اتج ننو  1918س ة لـ  81 إ مالذا . س ة  01المتوسط ت ادأ  رإ ة عشى جةي مب؛ ونذ  اأ(10:  1مت )عا  

2128. 

 كيف ميكننا أن نتأكد أننا نعيش ىف اجليل الذى يأتى فيه الرب ؟:  19س

هل كُ »: فَأََجهاَب يَُسهوعُ "الذي يأتي مةه النىب ةي ال ع  تكا م  اإلرشادات الكتاإةة التب ت يوجد الكثةى :ج  ِِ ْم اْنظُهُروا الَ يُ

  ُ َِ لُّوَ  َ ثِيِرينَ : فَإِ   َ ثِيِريَن َسيَأْتُوَ  بِاْسِمي قَائِلِينَ . َُ ِِ هُروبٍ . َُنَا ُهَو اْلَمِسيُح َويُ ُِ ٌَ تَْسهَمُعوَ  بُِحهُروٍب َوَُْهبَهاِر  . َوَسهْو

وا َُ ُ  َُْ  تَُكوَ  َهِذِه ُ لَُّها. اُْنظُُروا الَ تَْرتَا ُ الَ بُ َِ ا. أِلَنُ  ُُ َولِكْن لَْي لهى َمْملََكهٍ  . ْلُمْدتََهى بَْع ََ ٍ  َوَمْملََكه    لى ُُم  ََ ُ تَقُوُع ُُم     أِلَنُ 

َُ فِي ََُماِ نَ  ات  َوَُْوبََِ   َوَاالَِا ََ ُُ األَْوَجاعِ . َوتَُكوُ  َمَجا َُ  (8 – 1:  21مت ) ".َولَِكن  َهِذِه ُ ل َها ُمْبتَ

ُهْم فِي بَْيِ  َصالَتِي َوتَُكوُ  ُمْحَرقَهاتُُهْم آتِي بِ ":ونب تشمي ظهور  ىكة     عالمةة .1 ُِ ِسي َوُُفَرِّ ُْ ِهْم إِلَى َجبَِل قُ

ُعوبِ  ى لُِكلِّ الشُّ ََ ُْ الَِة يُ لَى َمْذبَِحي ألَ   بَْيتِي بَْيَ  الص  ََ بَائُِحُهْم َمْقبُولَ ً  ََ  (0:  56إش ) ".َو

َُ فَأَهْ ":زياد  الم ىمة .2 ا َُْنَ  يَا َدانِي  ْفَر إِلَى َوْقهِ  الدَِّهايَه ِ َُم  َ ثِيهُروَ  يَتََصهف ُحونَُُ َواْلَمْعِرفَه ُ . ِو اْلَكالََع َواْهتِِم السِّ

 (1:  12دا ) ".تَْزَدادُ 

وُق َواْلَعُروُس يَقُوالَ ِ ": اإلع ن ع  ال ىوس .1 ََ »: َوالرُّ ََ »: َوَمْن يَْسَمْع فَْليَقُلْ . «تََعا . أْتِ َوَمْن يَْعيَهْ  فَْليَه. «تََعا

اناً  يَاٍة َمج  َِ  (10:  22رؤ ) "َوَمْن يُِرْد فَْليَأُْهْذ َماَا 

ثُهم  يَهأْتِي . َويُْكَرُا بِبَِشاَرِة اْلَملَُكهوِت َههِذِه فِهي ُ هلِّ اْلَمْسهُكونَِ  َشهَهاَدةً لَِجِميهِع األَُمهمِ ": ال  اد ال ظة  م  كي اأم  .1

(11:  21مت ) ".اْلُمْدتََهى

َُ َهَذا نَ " هُعوِب َواألَلْ بَْع ُ هُ، ِمهْن ُ هلِّ األَُمهِم َواْلقَبَائِهِل َوالشُّ ُ  َُْ  يَُعه َِ ا َجْمع  َ ثِير  لَْم يَْستَِيْع َُ ََ ِسهدَِ ، َواقِفُهوَ  ظَْرُت َوإِ

يِهْم َسَعُو الد ْ لِ  ُِ  (9:  0رؤ ) "ََُماَع اْلَعْرِش َوََُماَع اْلَحَمِل، ُمتََسْربِلِيَن بِثِيَاٍب بِيٍض َوفِي َُْي

ُِ َوفَاِهُم اْلِحيَلِ ":اإلث وزياد   .5 َُ تََماِع اْلَمَعاِصي يَقُوُع َملِ   َجافِي اْلَوْج ْد َِ  (21:  8دا ) ".َوفِي آِهِر َمْملََكتِِهْم 

ِظيمٍ " ََ ُِ،»: ثُم  تَبَِعُهَما َمالَك  ثَالِث  قَائاِلً بَِصْوٍت  ِ  َولُِصوَرتِ ِْ ُُ لِْلَو ُ  يَْسُج َِ ُِ  إِْ  َ اَ  َُ لَهى َجْبَهتِه ََ َويَْقبَهُل ِسهَمتَُُ 

هِ  َُوْ  ُِ لَى يَ  (9:  11رؤ ) ."ََ
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 ؟( 20 – 21:  9دا )بيع دانيال السبعني اأس ما هى:  21س

مننب ال ننال  ال نندي   .  المنن   ج ىائةنني لنندانةاأ جن ق نند هللا إلسننىائةي يشننمي متننى  ن ويننة منندتها سنن  ة  جسنن وأجعانن :ج 

ت ند  ج ىائةني  .دتها س  ة جيا ، لكن  منب ال نال  القندي  كنان اأسن وأ ي  نب سن  ة سن ة اأس وأ ي  ب متى  م  ال م  م

(. سن ة 191= سن وات   0 01)مي مةها هللا ما ال ص إسىائةي عاب مدى س  ة  جس وأ الدانةاأ ع  مى اة ن وية يت 

المتنةح المتنةا  "يٌقطنا" ع دمالاتقوي  ال  وى  "توقف" ، ي د (س ة 181= س وات  69 0)جس وأ اأولب  69إ د الـ 

 69لقند تمنت النـ . منب التقنوي  ال  نوى وال طنة اإللهةنة ل ن ص إسنىائةي يت قب جس وأ وا ند جو سن ا سن وات . جو يُ ا 

ُ َسهِ  لِتَكْ " جس وأ اأولب م  جساإةا دانةاأ الت  ة  يدَتَِ  اْلُمقَ ُِ لَى َم ََ لَى َشْعبَِ  َو ََ يَْ   ِِ ِميهِل اْلَمْعِصهيَِ  َسْبُعوَ  ُُْسبُوَاً قُ

ِة َولِمَ  ْؤيَا َوالدُّبُو  ُِيِّ َولَِ ْتِم الرُّ وِسينَ َوتَْتِميِم اْلَ يَايَا َولَِكف اَرِة اإِلْثِم َولِيُْؤتَى بِاْلبِرِّ األَبَ ُُّ وِس اْلقُ ُُّ ُ ِمْن . ْسِح قُ لَْم َواْفَهْم َُنُ  َْ فَا

ُِ ُُوُرَشلِيَم َوبَ  ي ُِ ِِ َسهْبَع ُ ََُسهابِيَع َواْثدَهاِ  َوِسهتُّوَ  ُُْسهبُوَاً يَُعهوُد َويُْبدَهى ُسهوق  ُهُروِج األَْمِر لِتَْج ئِي دَائَِها إِلَهى اْلَمِسهيِح الهر 

ٍِ آٍت يُْ ههِرُب الْ . َوَهلِههي   فِههي ِضههيِق األَْاِمدَهه ِ  َُ َرئِههي َِ لَههُُ َوَشههْع َُ اْثدَههْيِن َوِسههتِّيَن ُُْسههبُوَاً يُْقيَههُع اْلَمِسههيُح َولَههْي يدَهه َ َوبَْعهه ُِ َم

َََماَرٍة َوإِلَى الدَِّهايَ  َس َواْنتَِهاُؤهُ بِ ُْ َي بَِهاَواْلقُ ِِ ْرب  َوِهَرب  قُ َِ من  اأمنى  جسن وأ 69الـ نذ   ت دج .(26 – 21:  9دا ) "ِ  

دَِ  اْلِعْشرِ " . .ق 115ل  مةا إيعاد  إ اك مدي ة جورشاة  مب   (1:  2نح ) "تَا اْلَملِ ِ يَن ألَْرتَْحَشسْ َوفِي َشْهِر نِيَساَ  فِي الس 

ُِ ُُوُرَشهلِيَم "  تب وقنت دالنوأ المتنةح اإلنت نارى اأوأ أورشناة  لةٌ نا  يه ُِ لَْم َواْفَههْم َُن هُُ ِمهْن ُههُروِج األَْمهِر لِتَْج َْ فَها

ِِ َسْبَع ُ ََُسابِيَع وَ  ئِي  (25:  9دا ) "اْثدَاِ  َوِستُّوَ  ُُْسبُوَاً َوبَدَائَِها إِلَى اْلَمِسيِح الر 

 ؟( بداية املخاض)مبتدأ األوجاع  ما هى:  21س
نوأ م  اأزمات ال المةنة ت ند   12إداية الم اض ي د  مب متى  ن وية م دد  يت  أ مةها المتةح جنه سةكون ن ا   :ج 

 :مب نهس ال ةي

ُ  »: فَأََجاَب يَُسوعُ " َِ ل ُكْم َُ ِِ لُّوَ  َ ثِيِرينَ : بِاْسِمي قَائِلِينَ فَإِ   َ ثِيِريَن َسيَأْتُوَ  . اْنظُُروا الَ يُ ِِ ٌَ . َُنَا ُهَو اْلَمِسيُح َويُ َوَسْو

ُروبٍ  ُِ وا. تَْسَمُعوَ  بُِحُروٍب َوَُْهبَاِر  َُ ُ  َُْ  تَُكوَ  َهِذِه ُ لَُّها. اُْنظُُروا الَ تَْرتَا ُ الَ بُ ُُ . أِلَنُ  َِ اْلُمْدتََهى بَْعه أِلَن هُُ تَقُهوُع . َولِكْن لَْي

َُ فِهي ََُمهاِ نَ ُُم   ات  َوَُْوبََِه   َوَاالَِا ََ لى َمْملََكٍ  َوتَُكوُ  َمَجا ََ ٍ  َوَمْملََك    لى ُُم  ََ ُُ األَْوَجهاعِ .     َُ منت ) ".َولَِكهن  َههِذِه ُ ل َهها ُمْبتَه

21  :1 – 8) 

ُ  ! اْنظُُروا»: فَأََجابَُهْم يَُسوعُ " َِ لُُّكْم َُ ِِ هلُّوَ  َ ثِيهِرينَ . إِنِّهي َُنَها ُههوَ : أْتُوَ  بِاْسهِمي قَهائِلِينَ فَهإِ   َ ثِيهِريَن َسهيَ . الَ يُ ِِ ا . َويُ ََ فَهإِ

َِ اْلُمْدتََههى بَ  ُ  َُْ  تَُكهوَ  َولَِكهْن لَهْي وا ألَن َهها الَ بُه َُ هُروٍب فَهالَ تَْرتَها ُِ ُُ َسِمْعتُْم بُِحُروٍب َوبِأَْهبَاِر  هٍ  . ْعه لَهى ُُم  ََ ه    ألَن هُُ تَقُهوُع ُُم 

ات  َواْضِيَرابَات  َومَ  ََ َُ فِي ََُماِ َن َوتَُكوُ  َمَجا لَى َمْملََكٍ  َوتَُكوُ  َاالَِا ََ ُُ األَْوَجاعِ . ْملََك    َُ  (8 – 5:  11مى )" .َهِذِه ُمْبتَ

َما يَِصيُر َهَذا؟»: فََسأَلُوهُ " َُ ْد َِ ََ «يَا ُمَعلُِّم َمتَى يَُكوُ  َهَذا وَما ِهَي اْلَعالََم ُ  لُّوا! ظُُرواانْ »: فَقَا ِِ فَإِ   َ ثِيِريَن َسهيَأْتُوَ  . الَ تَ

ُْ قَُربَ : بِاْسِمي قَائِلِينَ  َماُ  قَ ُ  َُْ  . فاَلَ تَْذَهبُوا َوَراَاُهمْ . إِنِّي َُنَا ُهَو َوالز  وا ألَن هُُ الَ بُه َُ ا َسِمْعتُْم بُِحُروٍب َوقاَلَقٍِل فاَلَ تَْجَز ََ ِ فَإ

الً وَ  ََ لَُههمْ .«لَِكْن الَ يَُكوُ  اْلُمْدتََههى َسهِريعاً يَُكوَ  َهَذا َُو  لَهى َمْملََكه ٍ »: ثُهم  قَها ََ هٍ  َوَمْملََكه    لَهى ُُم  ََ ه    َُ  تَقُهوُع ُُم  َوتَُكهوُ  َاالَِا

ات  َوَُْوبََِ    ََ ِظيَم   فِي ََُماِ َن َوَمَجا َمااِ . ََ ِظيَم   ِمَن الس  ََ الََمات   ََ ٌُ َو لَهْيُكْم وَ . َوتَُكوُ  َمَ اِو ََ يَُهْم  ُِ ُِ يُْلقُهوَ  َُْيه قَْبَل َهَذا ُ لِّ

لِهَ  لَُكهْم َشهَهاَدةً . َويَْيُرُدونَُكْم َويَُسلُِّمونَُكْم إِلَى َمَجاِمٍع َوُسُجوٍ  َوتَُساقُوَ  ََُماَع ُملُوٍك َوُوالٍَة ألَْجِل اْسهِمي ََ  َُ هُعوا . فَيَهُؤو َِ فَ

هوا ِمه هوافِي قُلُهوبُِكْم َُْ  الَ تَْهتَمُّ يُكْم َُْ  يُقَاِوُموَهها َُْو  ْن قَْبهُل لَِكهْي تَْحتَجُّ ُِ ُر َجِميهُع ُمَعانِه ُِ ْكَمه ً الَ يَْقه ِِ ِيهيُكْم فَمهاً َو َْ ألَنِّهي َُنَها ُُ

وَها ُِ قَاِا َويَْقتُلُوَ  ِمْدُكمْ . يُدَاقِ ُِ يَن َواإِلْهَوِة َواألَْقِربَاِا َواألَْص ُِ ٌَ تَُسل ُموَ  ِمَن اْلَوالِ يَن ِمهَن اْلَجِميهِع  .َوَسْو ِِ ََ َوتَُكونُوَ  ُمْب

 (18 – 0:  21لو ) ".َولَِكن  َشْعَرةً ِمْن ُرُؤوِسُكْم الَ تَْهلِ ُ . ِمْن َُْجِل اْسِمي
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م اعنات، جوإئنة، مشاكي إقت نادية،  مت اك كذإة،  ىوب،  ىاعات عىقةة،: متب ي ف ل ا س ا جزمات ك ةى ال شةى 

إضنطىاإات، م ناوف، ع منات عظةمنة منب التنماك، ق قني، : إضنامةةجزمنات المتنة ف مة نلوقنا  جما ال شنةى. وزالزأ

واأ دا  كاها تُقارن إنآال  المنىج  المت ايند  . "ج  ان" تُتىج  مب اإلن اة ية" م اض" إن الكامة الةونانةة. جمواج عاتةة

 .ع د الوالد 

 ؟ كيف نعرف أن آخر سبع سنوات ىف الزمن قد بدأت:  22س

يدََمها يَقُولُهو َ " إ هد إة  ضد المتةح وكي اأم ، مةكون س   وجمان كما ت  أ إولس مبت دج  :ج  ِِ  ُ « َسهالَع  َوََُمها   »: ألَنُ 

تَ ً، َ اْلَمَ اِض لِْلُحْبلَى، فاَلَ يَْدُجو َ  َْ يدٍََِذ يُفَاِجَُُهْم َهالَك  بَ  (1:  5تس 1) ".ِِ

بِّ يَا رِ " َِ ال ِذي فِي ُُوُرَشهلِيمَ لَِذلَِ  اْسَمُعوا َ الََع الر  ْع ََ اْلُهْزِا ُوالَةَ َهَذا الش  ْههُاً َمهَع اْلَمهْوِت »: ألَن ُكهْم قُْلهتُمْ . َجا ََ نَا  ُْ قَه ََ  ُْ قَه

بَهَر الَ يَأْتِيدَها ألَن دَها َجَعْلدَها اْلَكهِذَب َمْلَجأَنَه. َوَصدَْعدَا ِميثَاقاً َمَع اْلَهاِويَ ِ  ََ ا  ََ ٌُ إِ هْوطُ اْلَجهاِر َِ ِّ اْسهتَتَْرنَاالس  لِهَذلَِ  َهَكهَذا .«ا َوبِهاْل

بُّ  ُُ الر  يِّ َُ الس  َجهَر َااِويَهٍ  َ ِريمهاً ََُساسهاً ُمَؤس سهاً »: يَقُو َِ َجهَر اْمتَِحهاٍ   َِ ُِ فِهي ِصهْهيَْوَ   ه . َمهْن آَمهَن الَ يَْههُربُ . َهََدََذا َُُؤسِّ

ََ ِمْيَماراً فَيَ  ُْ هتَاَرةَ َوَُْجَعُل اْلَحق  َهْيياً َواْلَع ٌُ اْلَمهاُا السِّ ُ ْم َمهَع اْلَمهْوِت َوالَ . ْ يُُو اْلبَهَرُد َمْلَجهأَ اْلَكهِذِب َويَْجهُر ُُ ْهه ََ َويُْمَحهى 

ُ ْوسِ . يَْثبُُ  ِميثَاقُُكْم َمَع اْلَهاِويَ ِ  بََر تَُكونُوَ  لَُُ لِل ََ ا  ََ ٌُ إِ  (18 – 11:  28إش ) ".الس ْوطُ اْلَجاِر

َُ َُي اٍع َ ثِي" ُُ بَْع لَهى. َرٍة تُْفتَقَ ََ هِ  ِمهْن ُشهُعوٍب َ ثِيهَرٍة  ََ هْيِو اْلَمْجُمو ِة ِمهَن الس  دِيَن األَِهيَرِة تَأْتِي إِلَى األَْرِض اْلُمْسهتََرد   فِي السِّ

َِ إِْسَرائِيَل ال تِي َ انَْ  َدائَِم ً َهِربَ ً  ُعوِب َوَسَكدُوا آِمدِينَ , ِجبَا ُُ َوتَأْتِي َ َزْوبََعه ٍ . ُ لُُّهمْ  لِل ِذيَن ُُْهِرُجوا ِمَن الشُّ َوتَُكهوُ  , َوتَْصَع

ََشِّي األَْرَض َُْنَ  َوُ لُّ ُجيُوِشَ  َوُشهُعوب  َ ثِيهُروَ  َمَعه َ  هُر . َ َسَحابٍَ  تُ لِهَ  اْليَهْوِع َُ   ُُُمهوراً تَْ يُهُر بِبَالِهَ  فَتُفَكِّ ََ َويَُكهوُ  فِهي 

َُ , فِْكراً َرِديَاً  َرااٍ إِنِّي َُ : َوتَقُو َْ لَى َُْرٍض َُ ََ  ُُ َِ لَُههْم , آتِي اْلَهاِدئِيَن الس اِ دِيَن فِي َُْمنٍ . ْصَع ََْيِر ُسوٍر َولَهْي ُ لُُّهْم َساِ دُوَ  بِ

اِرَض   َوالَ َمَصاِريعُ  ََدِيَم ِ  ََ َُْدِم اْل َِ َولِ ْل َِ الس  ٍَ مَ , لَِسْل لَى َشْع ََ لَى ِهَرٍب َمْعُموَرٍة َو ََ َك  ُِ اْلُمْقتَدِهي , ْجُموٍع ِمَن األَُممِ لَِردِّ يَ

الِي األَْرضِ , َماِشيَ ً َوقُْديَ ً  ََ بُّ : لَِذلَِ  تَدَب أْ يَا اْبهَن آَدَع َوقُهْل لُِجهوجٍ . الس اِ ُن فِي َُ ُُ الهر  هيِّ ََ الس  َُ : َهَكهَذا قَها ْده َِ لِهَ  اْليَهْوِع  ََ فِهي 

 (11، 12 – 8:  18   ) "ْعلَُم؟َُفاَلَ تَ , ُسْكدَى َشْعبِي إِْسَرائِيَل آِمدِينَ 

َُ َسَكدِِهْم فِي َُْرِضِهْم ُمْيَمَِدِّيَن وَ " ْد َِ  (26:  19   ) ".الَ ُمِ يو  فَيَْحِملُوَ  ِهْزيَُهْم َوُ ل  ِهيَانَتِِهِم ال تِي َهانُونِي إِي اَها 

" ُِ تِه َِ بِقُو  تُُُ َولَِكْن لَْي َجبهاً َويَهدْ . َوتَْعظُُم قُو  ََ يِسهينَ يُْهلِهُ   ُِّ ََ اْلقِ ُُ اْلُعظََمهاَا َوَشهْع ُِ يَهْدَجُح َُْيِهاً . َجُح َويَْفَعهُل َويُبِيه َوبَِحَذاقَتِه

 ُِ ِه َويَتََعظ ُم بِقَْلبِ ُِ ٍُ يَْدَكِسهرُ . اْلَمْكُر فِي يَ َؤَساِا َوبِهالَ يَه ِِ الرُّ لَى َرئِي ََ َْدَاِ  يُْهلُِ  َ ثِيِريَن َويَقُوُع   – 21:  8دا ) ".َوفِي ااِلْطِم

25) 

" ََ َمه َ َو ُِ بِيَح َ َوالت ْق ٍُ َوفِي َوَسِ  األُْسبُوِع يُبَيُِّل الذ  ِِ ْهُاً َمَع َ ثِيِريَن فِي ُُْسبُوٍع َوا ََ ب  َويُثَبُِّ   لَهى َجدَهاِق األَْرَجهاِس ُمَ هر 

بِ  لَى اْلُمَ ر  ََ يُّ  ِِ َ  اْلَمْق ت ى يَتِم  َويَُص  (20:  9دا ) "َِ

تَ ً َويُْمِسُ  اْلَمْملََكه َ بِالت َملُّقَهاتِ فَيَقُوُع َمكَ " َْ ُِ فَْ َر اْلَمْملََكِ  َويَأْتِي بَ لَْي ََ ٌُ ِمهْن . انَُُ ُمْحتَقَر  لَْم يَْجَعلُوا  ٌِ تُْجهَر ُرُع اْلَجهاِر َْ َوَُ

 ُِ ُِ اْلَعْه ُِ َوتَْدَكِسُر َوَ َذلَِ  َرئِي اِم  ُ ِة َمَعُُ يَْعَمُل بِ . قُ َُ ُُ َويَْعظُُم بِقَْوٍع قَلِيهلٍ َوِمَن اْلُمَعاَه لَهى َُْسهَمِن . اْلَمْكِر َويَْصَع ََ تَه ً  َْ ُهُل بَ ُْ يَه

 ُِ لِهَ  . اْلباِلَِد َويَْفَعُل َما لَْم يَْفَعْلُُ آبَاُؤهُ َوالَ آبَاُا آبَائِ ََ لَهى اْلُحُصهوِ  َو ََ هُر َُْفَكهاَرهُ  إِلَهى يَْبُذُر بَْيدَُهْم نَْهبهاً َوَغدِيَمه ً َوِغدًهى َويُفَكِّ

ينٍ  ِظيٍم َوَملُِ  اْلَجدُوِب يَتََههي ُ  إِلَهى اْلَحهْرِب بَِجه. ِِ ََ لَى َملِِ  اْلَجدُوِب بَِجْيٍ   ََ تَُُ َوقَْلبَُُ  اً َويُْدِهُض قُو   ُ ِظهيٍم َوقَهِويٍّ ِجه ََ ْيٍ  

ابِيرَ  َُ ُِ تَهه لَْيه ََ بُِّروَ   َُ َوَهههَذاِ  . يِبَهُُ يَْكِسههُرونَُُ َوَجْيُشهُُ يَْيُمهو َويَْسههقُ ُ َ ثِيهُروَ  قَْتلَهىَواآلِ لُهوَ  َُطَا .َولَِكد هُُ الَ يَْثبُهُ  ألَن ُهههْم يُه
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ٍة َوالَ يَْدَجُح ألَ   ااِلنْ  َُ ِِ ٍة َوا َُ لَى َمائِ ََ ُُ إِلَى ِميَعهادٍ اْلَملَِكاِ  قَْلبُُهَما لِفِْعِل الش رِّ َويَتََكل َماِ  بِاْلَكِذِب  ُِ فَيَْرِجهُع إِلَهى َُ . تَِهاَا بَْع ْرِضه

 ُِ ُ ِس فَيَْعَمُل َويَْرِجُع إِلَى َُْرِض ُِ اْلُمقَ لَى اْلَعْه ََ دًى َجِزيٍل َوقَْلبُُُ  َِ ُهُل اْلَجدُوَب َولَِكْن الَ يَُكوُ  اآلِهُر . بِ ُْ َوفِي اْلِميَعاِد يَُعوُد َويَ

 َِ ُِ َويَْرِجُع وَ . َ األَو  ُِ ُسفُن  ِمْن ِ تِّيَم فَيَْيََ لَْي ََ ََى إِلَهى ال هِذيَن تََرُ هوا فَتَأْتِي  ُ ِس َويَْعَمُل َويَْرِجهُع َويَْصه ُِ اْلُمقَ لَى اْلَعْه ََ تَاظُ  َْ يَ

ُ سَ  َُ اْلُمقَهه َِ اْلمُ . اْلَعْههه ْج ُ ائَِمهه َ َوتَْجَعههُل الههرِّ َُِس اْلَحِصههيَن َوتَْدههِزُع اْلُمْحَرقَهه َ ال ُِ اْلَمْقهه ُرع  َوتُههدَجِّ َْ بَ َوتَقُههوُع ِمْدههُُ َُ . َ ههرِّ

ِويِهْم بِالت َملُّقَاتِ وَ  َْ ُِ يُ لَى اْلَعْه ََ وَ   ُُّ َُ ال هِذيَن يَْعِرفُهوَ  إِلََهُههْم فَيَْقهُووَ  َويَْعَملُهو َ . اْلُمتََع هْع ا الش  َِ . َُم  هْع َواْلفَهاِهُموَ  ِمهَن الش 

ههْبِي َوبِا. يَُعلُِّمههوَ  َ ثِيههِرينَ  َِ َوبِالس  ههْيِو َوبِالل ِهيهه َِ َُي امههاً َويَْعثُههُروَ  بِالس  ْونههاً قَلِههيالً َويَت ِصههُل بِِهههْم . لد ْههه ََ ثَههُروا يَُعههانُوَ   ََ ا  ََ فَههإِ

ُُ إِلَهى اْلِميَعها. َوبَْعُض اْلفَاِهِميَن يَْعثُُروَ  اْمتَِحاناً لَُهْم لِلت ْيِهيِر َولِلت ْبيِهيِض إِلَهى َوْقهِ  الدَِّهايَه ِ . َ ثِيُروَ  بِالت َملُّقَاتِ  . دِ ألَن هُُ بَْعه

لَهى إِلَه ََ ِجيبَهٍ   ََ ٍُ َويَتََكل ُم بِأُُموٍر  لَى ُ لِّ إِلَ ََ ُِ َويَْرتَفُِع َويَتََعظ ُم  َِ ألَ   َويَْفَعُل اْلَملُِ  َ إَِراَدتِ ه َِ ََ ُِ اآللَِههِ  َويَهْدَجُح إِلَهى إِْتَمهاِع اْل

ُِ يُْجههَرى ههي  بِهه ِِ ُِ َوالَ بَِشهه. اْلَمْق لَههى اْلُكههلِّ َوالَ يُبَههالِي بِ لَِهههِ  آبَائِهه ََ ٍُ الَ يُبَههالِي ألَن ههُُ يَههتََعظ ُم  َويُْكههِرُع إِلَههَُ . ْهَوِة الدَِّسههاِا َوبُِكههلِّ إِلَهه

هِ  َوبِاْلِحَجهاَرِة اْلَكِريَمه ِ   ِ َِ َواْلفِ َه ُِ َوإِلَهاً لَْم تَْعِرْفُُ آبَاُؤهُ يُْكِرُمُُ بِالهذ  ِِ  اْلُحُصوِ  فِي َمَكانِ فِهي اْلُحُصهوِ   َويَْفَعهلُ . َوالد فَهائِ

 ٍَ ٍُ َغِري لَهى َ ثِيهِريَن َويَْقِسهُم األَْرَض ُُْجهَرةً . اْلَحِصيدَِ  بِإِلَ ََ هُ َمْجهُاً َويَُسهلِّيُُهْم  ُُ فَفِهي َوْقهِ  الدَِّهايَهِ  يَُحاِربُهُُ . َمْن يَْعِرفُُُ يَِزي

َِ بَِمْرَ بَاٍت َوفُرْ  َما ُِ َملُِ  الشِّ لَْي ََ ٌُ َويَْيُمهوَملُِ  اْلَجدُوِب فَيَثُوُر  ُهُل األََراِضهَي َويَْجهُر ُْ ُهُل إِلَهى . َسهاٍ  َوُسهفٍُن َ ثِيهَرٍة َويَه ُْ َويَه

هِ  ُِ هو َ : األَْرِض اْلبَِهي ِ  فَيُْعثَُر َ ثِيهُروَ  َوَههُؤالَِا يُْفلِتُهوَ  ِمهْن يَه مُّ ََ لَهى األََراِضهي . َُُدوُع َوُمهوآُب َوُرَؤَسهاُا بَدِهي  ََ هُ  َُ ُُّ يَه َويَُمه

ِِ ِمْصههرَ . ِمْصههَر الَ تَْدُجههو َوَُْرضُ  لَههى ُ ههلِّ نَفَههائِ ََ ههِ  َو  ِ َِ َواْلفِ َه لَههى ُ دُههوِا الههذ  ََ َُ . َويَتََسههل  ُ  ْدهه َِ َواللُّوبِيُّههوَ  َواْلُكوِشههيُّوَ  

 ُِ ِظيٍم لِيُْ ِرَب َولِ . َهيََواتِ ََ  ٍَ َِ ََ َِ فَيَْ ُرُج بِ َما ْرِق َوِمَن الشِّ ُُ َُْهبَار  ِمَن الش  َُ َع َ ثِيهِرينَ َوتُْفِز َُ فُْسهيَاطَُُ بَهْيَن . يَُحرِّ َويَْدُصه

ِس َويَْبلُُغ نَِهايَتَُُ َوالَ ُمِعيَن لَُُ  ُْ  (15،  21:  11دا ) ".اْلبُُحوِر َوَجبَِل بََهاِا اْلقُ

َُ اْلُمدْ " ُُ اْلُمْدقَِيِعيَن َوالَ يَْيلُه ياً فِي األَْرِض الَ يَْفتَقِ َِ َولَِكهْن . َسهاَق َوالَ يَْجبُهُر اْلُمْدَكِسهَر َوالَ يَُربِّهي اْلقَهائِمَ ألَنِّي َهََدََذا ُمقِيم  َرا

َماِ  َويَْدِزُع َُْظالَفََها  (16:  11ز  ) ".يَأُْ ُل لَْحَم السِّ

ُْ َُتَْيُ  بِاْسِم َُبِي َولَْستُْم تَْقبَلُونَدِي" ُِ فََذلَِ  تَْقبَلُونَُُ . َُنَا قَ  (11:  5يو ) ".إِْ  َُتَى آَهُر بِاْسِم نَْفِس

ُ َ اَ  قَِريباً ِمهْن ُُوُرَشهلِيَم َوَ هانُوا يَظُدُّهوَ  َُ   مَ " ََ َمثاَلً ألَنُ  اَد فَقَا ََ َْ َ انُوا يَْسَمُعوَ  َهَذا  ُ  َُْ  يَْظَههَر فِهي َوإِ تِيه ََ لَُكهوَت ِّ 

 َِ ََ  .اْلَحا َُ »: فَقَا ََ إِلَى ُ وَرٍة بَِعي َه ََ  ِِ ُِ ُمْلكهاً َويَْرِجهعَ إِْنَسا   َشِريُو اْلِجْد يَهاُهْم . ٍة لِيَأُْهَذ لِدَْفِسه َْ ٍُ لَهُُ َوَُ بِيه ََ َشهَرةَ  ََ ا  ََ َُ فَه

ََ لَُهمْ  َشَرةَ َُْمدَاٍا َوقَا ت ى آتِيَ : ََ َِ َُ لَُكمْ .... تَاِجُروا  هُ يُْؤَههُذ ِمْده: ألَنِّي َُقُو َُ ْده َِ َِ لَهُُ فَال هِذي  . ُُ إِ   ُ ل  َمْن لَُُ يُْعيَى َوَمْن لَْي

  ُ بَُحوُهْم قُ َْ لَْيِهْم فَأْتُوا بِِهْم إِلَى ُهدَا َوا ََ ُُوا َُْ  َُْملَِ   ائِي ُُولَََِ  ال ِذيَن لَْم يُِري َُ َْ ا َُ  (28 – 11:  19لو ) ".«اِميَُم 

 ؟ أن ضد املسيح قد توىل السلطةكيف نعرف :  21س

 دما يقف ضد المتةح مب الهةكي مب جورشناة  م ا ناً نهتنه ال  مة الىئةتةة نب رجتة ال ىاب مب المكان المقدس ع :ج 

 .كيله

ُ سِ « ِرْجَس َ اْلَ َرابِ »فََمتَى نَظَْرتُْم " َُ الد بِيُّ قَائَِم ً فِي اْلَمَكاِ  اْلُمقَ ْدَها َدانِي  ََ  ََ  (15:  21مت ) "ال تِي قَا

ى إِلَهاً " ََ ُْ لَى ُ لِّ َما يُ ََ ُ إِلَهُ   اْلُمقَاِوُع َواْلُمْرتَفُِع  ٍُ ُمْظِهراً نَْفَسُُ َُنُ  ُِ فِي َهْيَكِل ِّ َ إِلَ ُ يَْجلِ ت ى إِنُ  َِ تنس 2) ".َُْو َمْعبُوداً، 

2  :1) 
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 ؟ 666هل هناك حساب رياضى ميكن للناس أن تفهم به الد :  21س

الواضح م  نو ضد المتنةح  سةكون م . إن اإلدرا  والهه  لتمة الو ش سة داد وضو اً كاما إقتىإت نهاية اأيا  :ج 

ُِ فِهي َهْيَكهِل "  ة  ي اس مب الهةكي م ا اً نهته إله ت هى إِن هُُ يَْجلِه َِ ى إِلَههاً َُْو َمْعبُهوداً،  ََ ُْ لَى ُ لِّ َما يُ ََ اْلُمقَاِوُع َواْلُمْرتَفُِع 

ُ إِلَُ   ٍُ ُمْظِهراً نَْفَسُُ َُنُ  ي تقد ال  ض جن  تاب نذا النىق  . ق ي نذا الوقت ل  نتمك  م  ال تاب. (1:  2تس 2)" ِّ َ إِلَ

سةتطا  إست دا  الشهى  القديمة والتب كانت تُتت د  إلالهاك رسائي وسط اأرقا ، مت ي اأرقنا  م ني  نىوف اأإ دينة 

 .؛ ونكذا"11" ت ادأ "ر" ؛"2" ت ادأ "ب" ؛"1" ت ادأ "ج" إ ة  ت طب قةمة رقمةة لكي  ىف، عاب س ةي المثاأ

 ؟”اإلنسان عدد”إىل ماذا يشري : 25س

ات النىق  سنتة منى ةث ثة نو رق  هللا وث ثن. م  الكماأ ستة نو رق  اإلنتان الذى يقا. ق  الكماأ إن رق  س  ة نو ر :ج 

 (.الشةطان ، ضد المتةح وال  ب الكذاب)شةى إلب الثالو  الشةطانب ي

 مىت تبدأ الثالث سنوات ونصف األخرية ؟:  26س

 ."رجتة ال ىاب" مة الموضوعة لها نبإن ال  :ج 

ُ سِ « ِرْجَس َ اْلَ َرابِ »فََمتَى نَظَْرتُْم " َُ الد بِيُّ قَائَِم ً فِي اْلَمَكاِ  اْلُمقَ ْدَها َدانِي  ََ  ََ  (15:  21مت ) "ال تِي قَا

َُ الد بِيُّ « ِرْجَس َ اْلَ َرابِ »فََمتَى نَظَْرتُْم " ْدَها َدانِي  ََ  ََ ي  ال تِي قَا َِ ْيُث الَ يَْدبَ َِ فَِحيدٍََِذ لِيَْهُرِب ال ِذيَن  -لِيَْفَهِم اْلقَاِرُئ  -قَائَِم ً 

 َِ  (11:  11مى ) "فِي اْليَُهوِدي ِ  إِلَى اْلِجبَا

الً، َويُ " اُد َُو  َُ ُ الَ يَأْتِي إِْ  لَْم يَهأِْت ااِلْرتِه لَى طَِريقٍَ  َما، ألَنُ  ََ   ُ َِ د ُكْم َُ ََ َُ ْسهتَْعلََن إِْنَسهاُ  اْلَ ِيي هِ ، اْبهُن اْلَهالَِك،اْلُمقَهاِوُع الَ يَْ 

ٍُ ُمْظِهراً  ُِ فِي َهْيَكِل ِّ َ إِلَ ُ يَْجلِ ت ى إِنُ  َِ ى إِلَهاً َُْو َمْعبُوداً،  ََ ُْ لَى ُ لِّ َما يُ ََ  – 1:  2تنس 2) ". نَْفَسُُ َُن هُُ إِلَهُ  َواْلُمْرتَفُِع 

1) 

َِ ال هِذي ُشهَويَْعَمُل بُِكلِّ سُ " ِ  األَو  ِْ ُُوَ  لِْلهَو َِ ََُماَمُُ، َويَْجَعُل األَْرَض َوالس اِ دِيَن فِيَهها يَْسهُج ِ  األَو  ِْ هُُ ْليَاِ  اْلَو ُِ فَِي ُجْر

  ُ لَهى األَْرِض قُه ََ هَماِا  َُ ِمهَن الس  ت هى إِن هُُ يَْجَعهُل نَهاراً تَْدهِز َِ ِظيَم ً،  ََ لَهى اْلُمِميُ ،َويَْصدَُع آيَاٍت  ََ هاِ دِيَن  هلُّ الس  ِِ اَع الد اِس،َويُ

لَى األَْرِض َُْ  يَْصدَعُ  ََ ِ ، قَائاِلً لِلس اِ دِيَن  ِْ ِيَي َُْ  يَْصدََعَها ََُماَع اْلَو َْ ِ  ال ِذي َ اَ  األَْرِض بِاآليَاِت ال تِي ُُ ِْ وا ُصوَرةً لِْلَو

اشَ  ََ ْيِو َو ُِ ُجْرُق الس  ِيَي َُْ  يُْعيِ . بِ َْ ِ  َويَْجَعهَل َجِميهَع ال هِذيَن الَ َوُُ ِْ ت هى تَهتََكل َم ُصهوَرةُ اْلهَو َِ  ، ِ ِْ َي ُروِاً لُِصهوَرِة اْلهَو

ِ  يُْقتَلُو َ  ِْ ُُوَ  لُِصوَرِة اْلَو ، تُ : َويَْجَعَل اْلَجِميعَ . يَْسُج َُ َراَر َواْلَعبِي ِْ ََاَر َواْلِكبَاَر، َواألَْغدِيَاَا َواْلفُقََراَا، َواألَ ْصهدَُع لَُههْم الصِّ

ُ  َُْ  يَْشتَِرَي َُْو يَبِيَع إاِل  َمهْن  َِ َر َُ ُِ لَى ِجْبَهتِِهْم،َوَُْ  الَ يَْق ََ ِهِم اْليُْمدَى َُْو  ُِ لَى يَ ََ ُد ِسَم    َُ ه ََ ِ  َُْو  ِْ هَم ُ َُِو اْسهُم اْلهَو لَهُُ السِّ

 ُِ َد الْ ! ُهدَا اْلِحْكَم ُ . اْسِم َُ ََ  َْ ُدهُ َمْن لَُُ فَْهم  فَْليَْحِس َُ ه ََ ُد إِْنَساٍ ، َو َُ ََ  ُ ِ  فَإِنُ  ِْ :  11رؤ ) ".ِسه ُّ ِمََهٍ  َوِسهت    َوِسهتُّو َ : َو

12 – 18) 

 ؟" رجسة اخلراب" ما هى:  20س
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ثن  ي ندج منب إج نار  كنيهللا إوضن ه  ن   منب الهة إننه  ا اً نهتهي د  نذا  ة  يقف ضد المتةح مب نةكي جورشاة  مُ  :ج 

َِ " : دو ال اس عاب اأرض جن ي  ْج ُ ائَِمه َ َوتَْجَعهُل الهرِّ َُِس اْلَحِصهيَن َوتَْدهِزُع اْلُمْحَرقَه َ ال ُِ اْلَمْقه ُرع  َوتُدَجِّ َْ َوتَقُوُع ِمْدُُ َُ

بَ  ِويِهْم بِالت َملُّقَاتِ . اْلُمَ رِّ َْ ُِ يُ لَى اْلَعْه ََ وَ   ُُّ َُ ال ِذيَن يَْعِرفُهوَ  إِلََهُههْم . َواْلُمتََع ْع ا الش   11:  11دا ) ".فَيَْقهُووَ  َويَْعَملُهو َ َُم 

– 12) 

ُ سِ « ِرْجَس َ اْلَ َرابِ »فََمتَى نَظَْرتُْم " َُ الد بِيُّ قَائَِم ً فِي اْلَمَكاِ  اْلُمقَ ْدَها َدانِي  ََ  ََ  (15:  21مت ) "ال تِي قَا

ى إِلَهاً َُْو َمْعبُ " ََ ُْ لَى ُ لِّ َما يُ ََ ُ إِلَهُ  اْلُمقَاِوُع َواْلُمْرتَفُِع  ٍُ ُمْظِهراً نَْفَسُُ َُنُ  ُِ فِي َهْيَكِل ِّ َ إِلَ ُ يَْجلِ ت ى إِنُ  َِ تنس 2) ".وداً، 

2  :1)

هاِ دِينَ " ِ ، قَهائاِلً لِلس  ِْ ِيَي َُْ  يَْصدََعَها ََُماَع اْلهَو َْ لَى األَْرِض بِاآليَاِت ال تِي ُُ ََ لُّ الس اِ دِيَن  ِِ لَهى األَْرِض َُْ  يَ َويُ ََ ْصهدَُعوا  

اشَ  ََ ْيِو َو ُِ ُجْرُق الس  ِ  ال ِذي َ اَ  بِ ِْ ِ  . ُصوَرةً لِْلَو ِْ ت ى تَتََكل َم ُصوَرةُ اْلهَو َِ  ، ِ ِْ ِيَي َُْ  يُْعِيَي ُروِاً لُِصوَرِة اْلَو َْ َوُُ

ِ  يُْقتَلُههو َ  ِْ ُُوَ  لُِصههوَرِة اْلههَو ََاَر َواْلِكبَههاَر، َواألَْغدِيَههاَا َواْلفُقَههَراَا، : ِميههعَ َويَْجَعههَل اْلجَ . َويَْجَعههَل َجِميههَع ال ههِذيَن الَ يَْسههُج هه الصِّ

ه َِ َر َُ ُِ لَهى ِجْبَههتِِهْم،َوَُْ  الَ يَْقه ََ ِهِم اْليُْمدَهى َُْو  ُِ لَى يَ ََ ، تُْصدَُع لَُهْم ِسَم    َُ َراَر َواْلَعبِي ِْ ُ  َُْ  يَْشهتَِرَي َُْو يَبِيهَع إاِل  َمهْن لَهُُ َواألَ

َم ُ َُِو اسْ  ُِ السِّ ُد اْسِم َُ ََ ِ  َُْو  ِْ  (10 – 11:  11رؤ ) ".ُم اْلَو

إنأن يُ  ند الكي سةُطال   إن تمثاأ جو  ور  ضد المتةح ستكون جعظ  رجاسة ضد هللا مب كي التاريخ، أن ضد المتةح 

 .كيله وسةوامق الكثةىون عاب نذا اأمى

 ؟" رجسة اخلراب" مىت ستحدث:  28س

وسنت د  إ ند جن يوقنف ضند المتنةح تقندي  . م  التاريخ اإلنتنانب  وات ون ف اأالةى ست دج إها ج دا  الث   س :ج 

 :ال ىاب سة د  إطىيقتة  م تاهتة . الذإائح مب الهةكي

 .سةت ب ضد المتةح لتدمةى كي م  يىمض جن ي  د : جوالً 

 . ون ت ت الضغط وي  دون ضد المتةحضىسةدمى هللا إقضاك واضح كي الذي  ي: ثانةاً 

 :قدس، المس مىات عاب لتان دانةاأىت رجتة ال ىاب س ا مىات مب الكتاب المُذك

ُاً يَتََكل مُ " ِِ ُُّوساً َوا ُُّوس  َوا. فََسِمْعُ  قُ ََ قُ ُ  لِفُهالٍَ  اْلُمهتََكلِّمِ فَقَا ه ُ ائَِمه: ِِ ْؤيَها ِمهْن ِجَههِ  اْلُمْحَرقَهِ  ال ِ  َوَمْعِصهيَِ  إِلَهى َمتَهى الرُّ

ُُوَسْيِن؟ َِ اْلَ َراِب لِبَذْ  ُِ َم ِس َواْلُجْد ُْ  (11:  8دا ) "اْلقُ

يدَ َ َواْلقُ " ُِ ٍِ آٍت يُْ ِرُب اْلَم َُ َرئِي َِ لَُُ َوَشْع َُ اْثدَْيِن َوِستِّيَن ُُْسبُوَاً يُْقيَُع اْلَمِسيُح َولَْي َََمهاَرٍة َوإِلَهى َوبَْع َس َواْنتَِههاُؤهُ بِ ُْ

َي بِهَ  ِِ ْرب  َوِهَرب  قُ َِ َمه َ . االدَِّهايَِ   ُِ بِيَحه َ َوالت ْق ٍُ َوفِي َوَسِ  األُْسهبُوِع يُبَيِّهُل الذ  ِِ ْهُاً َمَع َ ثِيِريَن فِي ُُْسبُوٍع َوا ََ َويُثَبُِّ  

بِ  لَى اْلُمَ ر  ََ يُّ  ِِ َ  اْلَمْق ت ى يَتِم  َويَُص َِ ب   لَى َجدَاِق األَْرَجاِس ُمَ ر  ََ  (20،  26:  9دا ) ".َو

بَ  َوتَقُوُع ِمْدُُ " َِ اْلُمَ رِّ ْج ُ ائَِم َ َوتَْجَعُل الرِّ َُِس اْلَحِصيَن َوتَْدِزُع اْلُمْحَرقَ َ ال ُِ اْلَمْق ُرع  َوتُدَجِّ َْ  (11:  11دا ) ".َُ
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ِب َُْلو  َوِمََتَاِ  َوتِْسُعوَ  يَْوماً " ِِ اْلُمَ ر  ُ ائَِمِ  َوإِقَاَمِ  ِرْج  (11:  12دا ) ".َوِمْن َوْقِ  إَِاالَِ  اْلُمْحَرقَِ  ال

 :ومىتة  عاب لتان يتوأ

ُ سِ « ِرْجَس َ اْلَ َرابِ »فََمتَى نَظَْرتُْم " َُ الد بِيُّ قَائَِم ً فِي اْلَمَكاِ  اْلُمقَ ْدَها َدانِي  ََ  ََ  (15:  21مت ) "ال تِي قَا

َُ الد بِيُّ « ِرْجَس َ اْلَ َرابِ »فََمتَى نَظَْرتُْم " ْدَها َدانِي  ََ  ََ ي  ال تِي قَا َِ ْيُث الَ يَْدبَ َِ فَِحيدٍََِذ لِيَْهُرِب ال ِذيَن  -لِيَْفَهِم اْلقَاِرُئ  -قَائَِم ً 

 َِ  (11:  11مى ) "فِي اْليَُهوِدي ِ  إِلَى اْلِجبَا

 ؟ حى شئهل ستكون رجسة اخلراب ىف اهليكل :  29س

 .ةح وسة  ي ال ور  تت د  وتت هسمىت ط إ  اد  ضد المت (تمثاأ)سةأمى ال  ب الكذاب ال مةا إ مي  ور   :ج 

هاِ دِينَ " ِ ، قَهائاِلً لِلس  ِْ ِيَي َُْ  يَْصدََعَها ََُماَع اْلهَو َْ لَى األَْرِض بِاآليَاِت ال تِي ُُ ََ لُّ الس اِ دِيَن  ِِ لَهى األَْرِض َُْ  يَْصهدَُعوا َويُ ََ  

اشَ  ََ ْيِو َو ُِ ُجْرُق الس  ِ  ال ِذي َ اَ  بِ ِْ ِ  وَ . ُصوَرةً لِْلَو ِْ ت ى تَتََكل َم ُصوَرةُ اْلهَو َِ  ، ِ ِْ ِيَي َُْ  يُْعِيَي ُروِاً لُِصوَرِة اْلَو َْ ُُ

ِ  يُْقتَلُو َ  ِْ ُُوَ  لُِصوَرِة اْلَو  (15،  11:  11رؤ ) ".َويَْجَعَل َجِميَع ال ِذيَن الَ يَْسُج

ِظيمٍ " ََ لَهى إِْ  َ ا»: ثُم  تَبَِعُهَما َمالَك  ثَالِث  قَائاِلً بَِصْوٍت  ََ ُِ َُْو  لَهى َجْبَهتِه ََ ُِ، َويَْقبَهُل ِسهَمتَُُ  ِ  َولُِصوَرتِ ِْ ُُ لِْلَو ُ  يَْسُج َِ َُ  َ

ينَ  ُِ ُِ اآلبِه َذابِِهْم إِلَى َُبَ ََ ُُ ُدَهاُ   ِه،َويَْصَع ُِ ُِ َولُِكهلِّ َمه. يَ ِ  َولُِصهوَرتِ ِْ ُُوَ  لِْلهَو ه   نََههاراً َولَهْيالً لِل هِذيَن يَْسهُج َِ ْن َوالَ تَُكهوُ  َرا

 ُِ  (11،  9:  11رؤ ) ".«يَْقبَُل ِسَم َ اْسِم

ِد اْسه" َُ ه ََ ُِ َو لَى ِسهَمتِ ََ ُِ َو ِ  َوُصوَرتِ ِْ لَى اْلَو ََ ََالِبِيَن  لَهى اْلبَْحهِر َوَرَُْيُ  َ بَْحٍر ِمْن ُاَجاٍج ُمْ تَلٍِ  بِدَاٍر، َواْل ََ ُِ َواقِفِهيَن  ِم

َجاجِ  ، َمَعُهْم قِيثَاَراُت ِّ الزُّ  (2:  15رؤ ) ."يِّ

لَهى الد هاِس ال هِذيَن بِِههْم " ََ ثَْ  َدَماِمهُل َهبِيثَه   َوَرِدي ه    َُ لَهى األَْرِض فََحه ََ ََ َجاَمهُُ  َُ َوَسَك ى األَو  َِ ِ  َوال هِذيَن فََم ِْ ِسهَم ُ اْلهَو

 ُِ ُُوَ  لُِصوَرتِ  (2:  16رؤ ) ".يَْسُج

ِ  َوالد بِههيِّ اْلَكههذ اِب َمَعههُُ " ِْ لَههى اْلههَو ََ ِ  َوال ههِذيَن فَقُههبَِض  ِْ اَمههُُ اآليَههاِت ال تِههي بَِههها ََُضههل  ال ههِذيَن قَبِلُههوا ِسههَم َ اْلههَو  ُ ههانُِع قُ ، الص 

 ُِ ُُوا لُِصوَرتِ ِة بِاْلِكْبِري ِ . َسَج َُ ي ْيِن إِلَى بَُحْيَرِة الد اِر اْلُمت قِ َِ  (21:  19رؤ ) ".َوطُِرَق ااِلْثدَاِ  

ُروشاً فََجلَسُ " َُ ْكماً َوَرَُْيُ   ُِ يُوا  َْ لَْيَها، َوُُ ََ . َوَرَُْيُ  نُفُوَس ال ِذيَن قُتِلُوا ِمْن َُْجِل َشَهاَدِة يَُسهوَع َوِمهْن َُْجهِل َ لَِمهِ  ِّ . وا 

يِهمْ  ُِ لَهى َُْيه ََ لَهى ِجبَهاِهِهْم َو ََ هَم َ  ُِ، َولَْم يَْقبَلُهوا السِّ ِ  َوالَ لُِصوَرتِ ِْ ُُوا لِْلَو ، فََعاُشهوا َوَملَُكهوا َمهَع اْلَمِسهيِح َوال ِذيَن لَْم يَْسُج

 (1:  21رؤ ) ".َُْلَو َسدَ ٍ 

 ؟ (6:  2تس 2) "مينع"من هو الذى :  11س

َواآلَ  ”ومننى  كشنن ع شننئمننى  ك ويشننةى إلةهمننا إننولس ،الننذى يم ننا نننو م مننوأ قننوتة  تم  ننان ا ن ضنند المتننةح :ج 

ت هى يُْسهتَْعلََن فِهي َوْقتِه َِ  ألَ   ِسهر  اإِلْثهِم اآلَ  يَْعَمهُل فَقَهْ ، إِلَهى َُْ  يُْرفَهَع ِمهَن اْلَوَسهِ  ال هِذي يَْحِجهُز اآلَ ،. ُِ تَْعلَُموَ  َما يَْحِجُز 

ُِ، َويُْبِيلُُُ بِظُُهوِر  هُ بِدَْفَ ِ  فَِم ُُ بُّ يُبِي يدٍََِذ َسيُْستَْعلَُن األَثِيُم، ال ِذي الر  ِِ  (8 – 6:  2تس  2) ”.مجيََُو
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إنولس النذى ي  ن  ضند ي نف . ىم ان لتتمح لضد المتةح إالو وأ إلب موقا ساطان سةاسب عالمبناتة  القوتة  ستُ 

 .وش ع ي م ن م اً  شئب ت    نب نكذا مين القو  الت. (0 آي فى )وكش ع  (6 آي فى ) شئالمتةح ك

ٍِ لِلس ه" عا  إولس جن الت طة  الهائقة نب مىت ة م  هللا لم ا الشى ْع ُ لُّ نَْف َِ َِ ُسهْليَا   إاِل   الَِطينلِتَْ  اْلفَائِقَهِ  ألَن هُُ لَهْي

ههْليَاَ  يُقَههاِوُع تَْرتِ  ت ههى إِ   َمههْن يُقَههاِوُع السُّ َِ ههالَِطيُن اْلَكائِدَهه ُ ِهههَي ُمَرت بَهه   ِمههَن ِّ  ََ ِّ َواْلُمقَههاِوُموَ  َسههيَأُْهُذوَ  ِمههَن ِّ َوالس  يهه

يَرةِ  فَإِ   . ألَْنفُِسِهْم َدْيدُونَ ً  هرِّ هالَِحِ  بَهْل لِلشِّ َِ الص  َمها َْ هالََق . اْلُحك اَع لَْيُسوا َهْوفهاً لََِ هْليَاَ ؟ اْفَعهِل الص  ٌَ السُّ ُُ َُْ  الَ تََ ها َُفَتُِريه

الَقِ  ُ َهاِدُع ِّ لِلص  ق  ِمْدُُ ألَنُ  ُْ ُ الَ ! فَيَُكوَ  لََ  َم َْ ُههَو َههاِدُع ِّ ُمْدهتَقِم   َولَِكْن إِْ  فََعْلَ  الش ر  فََ ْو ألَنُ  بَثاً إِ ََ ْيَو  يَْحِمُل الس 

َِ ِمَن ال ِذي يَْفَعُل الش ر   َِ ََ  (1 – 1:  11رو ) ".لِْل

ا  ال  ض الطأً جن الذى يم ا ننو النىوح القندس . الش ع نو هللا وساطانه عاب ال ك و شئإن الت طة  الهائقة نب ال يُ َّ

لو كان نذا   ة اً، ما  يتنتطةا ج ند جن ي انع منب جث ناك الضنةقة . تة ق ي الضةقة ال ظةمةطف الك ةتىما  ة  تُ وسةُ 

 .ال ظةمة أن ال  ص نو إ مي الىوح القدس مب قا  غةى الملم 

 ؟ "ضد املسيحال"كيف تعرف أن راكب الفرس ىف ختم القضاء األول هو :  11س

شهاً طَالِعهاً ِمهَن " (ةاسبساطان س)إن راك  الهىس اأإةض له تاج عاب رجسه  :ج  ِْ لَى َرْمِل اْلبَْحِر، فََرَُْيُ  َو ََ ثُم  َوقَْفُ  

ُِيوٍ  ُِ اْسُم تَْج لَى ُرُؤوِس ََ َشَرةُ تِيَجاٍ ، َو ََ  ُِ لَى قُُرونِ ََ َشَرةُ قُُروٍ ، َو ََ ُ  ال هِذي َرَُْيتُهُُ . اْلبَْحِر لَُُ َسْبَع ُ ُرُؤوٍس َو ِْ َواْلهَو

ٍُ َ اَ  ِشْبَُ نَِمٍر، وَ  ، َوفَُمُُ َ فَِم ََُس ِظيمهاً . قََوائُِمُُ َ قََوائِِم ُدبٍّ ََ ْرَشُُ َوُسْليَاناً  ََ َرتَُُ َو ُْ يَاهُ التِّدِّيُن قُ َْ ِيهَي َُْ  يَْصهدََع . َوَُ َْ َوُُ

لَى ُ لِّ قَبِيلَهٍ  وَ  ََ ِيَي ُسْليَاناً  َْ لِبَُهْم، َوُُ َْ يِسيَن َويَ ُِّ ْرباً َمَع اْلقِ ه ٍ َِ سناطان )لنه سن ود . (0،  2 – 1:  11رؤ ) "لَِسهاٍ  َوُُم 

 .، ونو غال  وم ت ى(عتكىى

يدََما يَقُولُو َ " كي اأم  تتمتا إت   عالمب م يف ِِ  ُ تَه ً، َ اْلَمَ ها َوََُما    َسالَع  : ألَنُ  َْ يدٍََِذ يُفَهاِجَُُهْم َههالَك  بَ ِض لِْلُحْبلَهى، ِِ

شنةى الاون اأإنةض يُ . وسقوط إاإي وإقامة رجتة ال ىاب ،د متح ال ت  اأوأنذا سة تهب إ . (1:  5تس 1) "فاَلَ يَْدُجو َ 

 الذى يىك  الهنىس اأإنةض إنال قإنه ال كس والضد لامتةح . مب ال داية عاب جنه ساطان إال ىأن ساطانه سةظهى لا ى 

لَ " ََ  ُِ ا فََرس  َُْبيَُض َواْلَجالِ ََ َِ ً، َوإِ َماَا َمْفتُو َِ يَْحُكُم َويَُحاِربُ ثُم  َرَُْيُ  الس  ُْ ى َُِميداً َوَصاِدقاً، َوبِاْلَع ََ ُْ ُِ يُ :  19رؤ ) ".ْي

11) 

سةكون الارج ع  التةاق جن نقوأ جن راك  نذا الهىس اأإةض نو يتوأ  ة  جن الث ثة التالة  ي هذون ج كامناً سنا ةة 

 11:  19رؤ )و  (2:  6رؤ )اأإنةض منب  ن ا  إالت مات جونىية إة  راك  الهنىس. مىت طة إاأم اأ ال اطئة لا شى

 :ي ور يتوأ إشكي م ةد وإهب مب سهى الىؤيا مب ث   جماك . (16 –

ْوَت ال ِذي تََكل هَم َمِعهي" هْبِع اْلَمدَهايِِر ِشهْبُُ . فَاْلتَفَ ُّ ألَْنظَُر الص  ٍَ،َوفِي َوَسهِ  الس  َهه ََ ها اْلتَفَه ُّ َرَُْيهُ  َسهْبَع َمدَهايَِر ِمهْن  اْبهِن  َولَم 

 ٍَ َهه ََ ُِ بِِمْديَقَهٍ  ِمهْن  يَْيه ُْ َُ ثَ ْده َِ ْجلَْيِن، َوُمتََمْدِيقاً  ٌِ . إِْنَساٍ ، ُمتََسْرباِلً بِثَْوٍب إِلَى الرِّ هو هاِ  َ الصُّ َِ ُُْسهُُ َوَشهْعُرهُ فَأَْبيَ ها َر َوَُم 

َِ نَهارٍ  ْيدَهاهُ َ لَِهيه ََ ، َ أَن ُهَمها َمْحِمي تَهاِ  فِهي َُتُهو ٍ َوِرْجهالَهُ ِشهْبُُ الدَُّحها. األَْبيَِض َ الث ْلِ ، َو َوَصهْوتُُُ َ َصهْوِت ِميَهاٍه . ِس الد قِهيِّ

ِِ . َ ثِيَرةٍ  ْم ُِ، َوَوْجُهُُ َ الش  ْيِن يَْ ُرُج ِمْن فَِم  ُ َِ َُو  ، َوَسْيو  َماٍض  ََ ِه اْليُْمدَى َسْبَع ُ َ َواِ  ُِ هيُا فِهي َوَمَعُُ فِي يَ ِِ َوِههَي تُ

تَِها لَي  قَائاِلً لِيفَلَم  . قُو  ََ هُ اْليُْمدَى  َُ ُِ َ َميٍِّ ، فََوَضَع يَ َُ ِرْجلَْي ْد َِ َُ َواآلِهُر،َواْلَحهيُّ »: ا َرَُْيتُُُ َسقَْيُ   . الَ تََ ْو، َُنَها ُههَو األَو 

ينَ  ُِ ُِ اآلبِ يٌّ إِلَى َُبَ َِ  (18 – 12:  1رؤ ) ".َواْلَمْوتِ َولِي َمفَاتِيُح اْلَهاِويَِ  . آِمينَ . َوُ ْدُ  َمْيتاً َوَها َُنَا 
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ُِ إِْ لِيل  " ُِْس لَى َر ََ ِ  ِشْبُُ اْبِن إِْنَساٍ ، لَُُ  لَى الس َحابَِ  َجالِ ََ اُا، َو َِ ا َسَحابَ   بَْي ََ ِه ِمْدَجهل  ثُم  نَظَْرُت َوإِ ُِ ٍَ، َوفِهي يَه َه ََ  ِمْن 

ادٌّ  هَحابَ ِ َوَهَرَج َمالَك  آَهُر ِمَن اْلَهْيَكِل، يَْصُرُخ بِصَ . َِ لَى الس  ََ  ِِ ِظيٍم إِلَى اْلَجالِ ََ ُْ »: ْوٍت  ، ألَن هُُ قَه ُْ ُصه ِْ َُْرِسهْل ِمْدَجلَهَ  َوا

ُُ األَْرضِ  ِصههي َِ  َِ ُْ يَههبِ َْ قَهه ََ ُ لِْلَحَصههاِد، إِ هها ِت  .«َجههاَاِت الس  َُ لَههى األَْرِض، فَُحِصهه ََ ههَحابَِ  ِمْدَجلَههُُ  لَههى الس  ََ  ُِ فَههأَْلقَى اْلَجههالِ

 (16 – 11:  11 رؤ) ".األَْرضُ 

" ُْ ى َُِميدهاً َوَصهاِدقاً، َوبِاْلَعه ََ ُْ ُِ يُه لَْيه ََ  ُِ ا فَهَرس  َُْبهيَُض َواْلَجهالِ ََ ه ً، َوإِ َِ َماَا َمْفتُو ْيدَهاهُ . َِ يَْحُكهُم َويَُحهاِربُ ثُم  َرَُْيُ  الس  ََ َو

ُِ تِيَجا   َ ثِيَرة ، َولَُُ اْسهم  َمْكتُهوب  لَه ُِْس لَى َر ََ َِ نَاٍر، َو ُ  يَْعِرفُهُُ إاِل  ُههوَ َ لَِهي ه َِ َُ َِ ٍع، . ْي َُ ُمهوٍس بِه َْ َوُههَو ُمتََسهْربِل  بِثَهْوٍب َم

ى اْسُمُُ  ََ ُْ اً َُْبهيََض َونَقِي هاً  .«َ لَِم َ ِّ »َويُ لَهى َهْيهٍل بِهيٍض، الَبِِسهيَن بَهز  ََ َماِا َ انُوا يَْتبَُعونَهُُ  َوِمهْن . َواألَْجدَاُد ال ِذيَن فِي الس 

ُِ يَ  ُِ األَُممَ فَِم ِرَب بِ ِْ َِ . ْ ُرُج َسْيو  َماٍض لَِكْي يَ ه َِ ُُوُس َمْعَصَرةَ َهْمِر َسَ ِ  َوَغ ، َوُهَو يَ ٍُ ي ُِ َِ اُهْم بَِعصاً ِمْن  ََ َوُهَو َسيَْر

لَى ُ لِّ َشْياٍ  ََ لَهى فَْ هِذِه اْسهم  َمْكتُهوب  . ِّ اْلقَاِدِر  ََ ُِ َو لَى ثَْوبِ ََ  – 11:  19رؤ ) ".«َربُّ األَْربَهابِ َملِهُ  اْلُملُهوِك وَ »: َولَُُ 

16) 

 .(16 – 11:  19رؤ )و  (2:  6رؤ )ن ا  إالت مات جونىية إة  راك  الهىس اأإةض مب  

 ؟ هل تصف األختام األربعة األوىل نتائج أعمال ضد املسيح:  12س

ا فَههَرس  َُْبههيَُض، " ممننث ً، ظهننور ضنند المتننةح مننب ال ننت  اأوأ. كنني الننت  يقننود لهننتح ال ننت  التننالب. ن نن  :ج  ََ فَدَظَههْرُت، َوإِ

ِيَي إِْ لِيالً، َوهَ  َْ ُُ ُْ ، َوقَ ُِ َمَعُُ قَْوس  لَْي ََ  ُِ ََ َواْلَجالِ لِ َْ ينلدى إ نا إلنب  نىب عالمةنة منب ، (2:  6رؤ )" َرَج َغالِباً َولَِكْي يَ

يُطانق يتنوأ . منب ال نت  الىاإنا ال ت  الثانب، الذى إدور  يلدى إلب م اعنة وجزمنات إقت نادية منب ال نت  الثالن  ومنوت

 .ج كا  اأالتا  ضد إاإي ال انةة واأم  الموالة  لها

 من مها الشاهدين ؟:  11س

 .الشاندي  نما ن ةة  سة ظان إقو  عظةمة وسةُطاقان ج كا  هللا ضد إم ىاطورية ضد المتةح مب الضةقة ال ظةمة :ج 

 ؟ (26:  9 دا)الذى سيأتى ىف  الرئيسمن هو :  11س

 .نو ضد المتةح الذى سةقطا عهداً ما جم  كثةى  إما مةه  إسىائةي  :ج 

يدَ َ َواْلقُ " ُِ ٍِ آٍت يُْ ِرُب اْلَم َُ َرئِي َِ لَُُ َوَشْع َُ اْثدَْيِن َوِستِّيَن ُُْسبُوَاً يُْقيَُع اْلَمِسيُح َولَْي َََمهاَرٍة َوإِلَهى َوبَْع َس َواْنتَِههاُؤهُ بِ ُْ

ْرب  َوهِ  َِ َي بَِهاالدَِّهايَِ   ِِ  (26:  9دا ) ".َرب  قُ

 ؟( 8 - 1:  11رؤ )من هو الوحش ىف :  15س

 نو ضد المتةح :ج 
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َشهَرةُ قُهُروٍ ، وَ " ََ شهاً طَالِعهاً ِمهَن اْلبَْحهِر لَهُُ َسهْبَع ُ ُرُؤوٍس َو ِْ لَهى َرْمهِل اْلبَْحهِر، فََرَُْيهُ  َو ََ َشههَرةُ ثُهم  َوقَْفهُ   ََ  ُِ لَهى قُُرونِه ََ

لَ  ََ ُِيوٍ تِيَجاٍ ، َو ُِ اْسهُم تَْجه ِ   ... ى ُرُؤوِس ِْ ُُوا لِْلهَو ِ ، َوَسهَج ِْ هْليَاَ  لِْلهَو يَهى السُّ َْ ُُوا لِلتِّدِّهيِن ال هِذي َُ ِيهَي ... َوَسهَج َْ َوُُ

لَى ِّ فَفَتََح فَ . ُسْليَاناً َُْ  يَْفَعَل اْثدَْيِن َوَُْربَِعيَن َشْهراً  ََ يِو  ُِ ِيَي َُْ  يَ . .. َمُُ بِالت ْج َْ لِهبَُهْم، َوُُ َْ يِسهيَن َويَ ُِّ ْرباً َمهَع اْلقِ َِ ْصدََع 

ِِ اْلَعهالَ  ... لَى األَْرِض، ال ِذيَن لَْيَسْ  َُْسهَماُؤُهْم َمْكتُوبَه ً ُمْدهُذ تَأِْسهي ََ ُُ لَُُ َجِميُع الس اِ دِيَن  يَهاِة اْلَحَمهِل فََسيَْسُج َِ ِم فِهي ِسهْفِر 

بِحَ  َُ  (8 - 1:  11رؤ ) ".ال ِذي 

 ؟ ذا ُيطلق على ضد املسيح إسم الوحشملا:  16س

إسنتُ د  لهن  النو ش سنتة . ر مة  سةكون غةى عق نب، متو ش، قاسب وإ . أن له ط ا ال ةوان ال ىى المهتىس :ج 

 .وث ثون مى  لة ف ضد المتةح 

َما َشَهاَدتَُهَما " ِْ ُ َوَمتَى تَم  ُُ ِمَن اْلَهاِويَِ  َسيَْصدَُع َمَعهُ  فَاْلَو َِ ا ْرباً الص  َِ  (0:  11رؤ ) "...َما 

لَى َرْمِل اْلبَْحِر، فََرَُْيُ  " ََ شاً ثُم  َوقَْفُ   ِْ ِْ ُ ... طَالِعاً ِمَن اْلبَْحهرِ  َو يَهاهُ التِّدِّهيُن ... ال هِذي َرَُْيتُهُُ َ هاَ  ِشهْبَُ نَِمهٍر،  َواْلهَو َْ َوَُ

ِظيماً  ََ ْرَشُُ َوُسْليَاناً  ََ َرتَُُ َو ُْ بَ ْ ... قُ ِْ ِ ُ لُّ األَْرِض َوَراَا  َوتََعج  هْليَاَ  اْلَو يَهى السُّ َْ ُُوا لِلتِّدِّهيِن ال هِذي َُ ِْ ِ ، َوَسهَج ، لِْلهَو

ُُوا  ِْ ِ َوَسَج ِْ ِ َمْن ُهَو ِمْثُل »: قَائِلِينَ  لِْلَو شهاً ثُهم  َرَُْيهُ  ”؟ َمْن يَْستَِييُع َُْ  يَُحاِربَهُُ؟اْلَو ِْ ... آَههَر طَالِعهاً ِمهَن األَْرِض، َو

ِْ ِ يَْعَمُل بُِكلِّ ُسْليَاِ  وَ  ِيهَي َُْ  يَْصهدََعَها ََُمهاَع  اْلَو َْ لَهى األَْرِض بِاآليَهاِت ال تِهي ُُ ََ هاِ دِيَن  لُّ الس  ِِ َِ ََُماَمُُ َويُ ِْ ِ األَو  ، اْلهَو

لَى األَْرِض َُْ  يَْصدَُعوا ُصوَرةً  ََ ِْ ِ قَائاِلً لِلس اِ دِيَن  ِيَي َُْ  يُعْ ... لِْلَو َْ ِْ ِ ِيَي ُروِاً لُِصوَرِة َوُُ ت هى تَهتََكل َم ُصهوَرةُ اْلَو َِ  ،

 ِ ِْ ُُوَ  لُِصههوَرِة  اْلهَو ِْ ِ َويَْجَعهَل َجِميههَع ال هِذيَن الَ يَْسهُج هَم ُ َُِو اْسههُم ... يُْقتَلُهو َ  اْلهَو ِْ ِ َمههْن لَهُُ السِّ َد ... اْلهَو َُ هه ََ  َْ فَْليَْحِسه

 ِ ِْ  (18،  10،  15،  11،  12،  11،  1،  1،  2،  1:  11رؤ ) "...اْلَو

ِظهيمٍ " ََ ُُ »: ثُم  تَبَِعُهَما َمالَك  ثَالِث  قَائاِلً بَِصهْوٍت  ُ  يَْسهُج ه َِ ِْ ِ إِْ  َ هاَ  َُ ُِ،  لِْلهَو ه   نََههاراً َولَهْيالً ... َولُِصهوَرتِ َِ َوالَ تَُكهوُ  َرا

ُُوَ   ِْ ِ لِل ِذيَن يَْسُج ُِ َولُِكلِّ َمْن يَْقبَ  لِْلَو ُِ َولُِصوَرتِ  (11،  9:  11رؤ ) ".«ُل ِسَم َ اْسِم

لَى " ََ ََالِبِيَن  ِْ ِ َوَرَُْيُ  َ بَْحٍر ِمْن ُاَجاٍج ُمْ تَلٍِ  بِدَاٍر، َواْل ُِ  اْلَو  (2:  15رؤ ) "...َوُصوَرتِ

ََ َجاَمهُُ " َُ َوَسهَك ى األَو  َِ لَهى الد هاِس ال هِذيَن بِِههْم ِسهَم ُ ...فََم ََ ِ ِْ ََ ...  اْلهَو هْرِش  ثُهم  َسهَك ََ لَهى  ََ ُِ َجاَمهُُ  اْلَمهالَُك اْلَ هاِم

 ِ ِْ ِْ ِ َوِمْن فَِم ... َوَرَُْيُ  ... اْلَو  (11،  11،  2:  16رؤ ) "ثاَلَثَ َ َُْرَواٍق نَِجَسٍ  ِشْبَُ َضفَاِدعَ ...اْلَو

لَى " ََ ِْ ٍ فََرَُْيُ  اْمَرَُةً َجالَِس ً  َُ لََ  ِسر  اْلَمْرَُِة ... َو ِْ ُ ... اْلَحاِمِل لََها ِْ ِ َواْلوَ َُنَا َُقُو يدََمها يَهَرْوَ  ... ال ِذي َرَُْيه َ  اْلَو ِِ

 َ ِْ ِْ ُ ... اْلَو ةً َمهَع ... ال ِذي َ ا َ  َواْلَو َُ ه ِِ ََ ً َوا ِْ ِ يَأُْهُذوَ  ُسهْليَانَُهْم َ ُملُهوٍك َسها ِْ َ َويُْعيُهوا ... اْلهَو ت هى  اْلهَو َِ ُمْلَكُههْم 

 ِّ َُ  (10،  11،  12،  11،  8،  0،  1:  10ؤ ر) ".تُْكَمَل َُْقَوا

ِْ َ َوَرَُْيُ  " لَى ... َوُملُوَك األَْرضِ  اْلَو ََ ِْ ِ فَقُبَِض   (21،  19:  19رؤ ) "اْلَو

ُُوا " ِْ ِ َوال ِذيَن لَْم يَْسُج ُِ  لِْلَو ْيُث ... َوالَ لُِصوَرتِ َِ ُ ِْ  (11،  1:  21رؤ ) "...َوالد بِيُّ اْلَكذ ابُ  اْلَو

 ؟ 0وحوش ىف دانيال  ةماذا متثل األربع:  01س
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مادي  –ال اإاةة )تت  أ ع  جرإا إم ىاطوريات قديمة مت اق ة  0م ظ  مدارس التهتةى تتهق عاب جن الىؤيا مب دانةاأ  :ج 

تا نن  نننذ  اإلم ىاطوريننات دور م ننورى مننب تنناريخ و. إننالو وش اأرإ ننةوت ننهها ( الىومانةننة –الةونانةننة  – ومننارس

 .  01، و.  .ق 615  عامب إسىائةي إة

 الرؤوس السبعة ؟ ما هى:  18س

 .الىؤوس تُشةى إلب س ا إم ىاطوريات م  ال ال  القدي :ج 

 القرون العشرة ؟ ما هى:  19س

 .آالى اأيا وت مي ما ضد المتةح مب القىون تت د  ع  عشى جم  مب المتتق ي تُشكي إت اد  :ج 

" َِ ُ  ال ِذي َ اَ  َولَْي ِْ ي إِلَهى اْلَههالَكِ  َواْلَو ِِ ْبَعِ ، َويَْم ، َوُهَو ِمَن الس  َواْلَعَشهَرةُ اْلقُهُروُ  ال تِهي َرَُْيهَ  ِههَي . اآلَ  فَُهَو ثَاِمن 

ةً َمهَع اْلهوَ  َُ ه ِِ ََ ً َوا ُُ، لَِكهد ُهْم يَأُْههُذوَ  ُسهْليَانَُهْم َ ُملُهوٍك َسها َشَرةُ ُملُوٍك لَْم يَأُْهُذوا ُمْلكاً بَْعه ُ ، َهه. ِْ ِ ََ ه ِِ ُْي  َوا ُؤالَِا لَُههْم َر

َرتَُهْم َوُسْليَانَُهمْ  ُْ َ  قُ ِْ هُاً، َويُْعيُهوا ... َويُْعيُوَ  اْلَو ِِ ُْيهاً َوا ُْيَهُُ، َوَُْ  يَْصهدَُعوا َر ألَ   َّ َوَضهَع فِهي قُلُهوبِِهْم َُْ  يَْصهدَُعوا َر

 ِّ َُ ت ى تُْكَمَل َُْقَوا َِ َ  ُمْلَكُهْم  ِْ  (10،  11 – 11:  10رؤ ) ".اْلَو

 ؟ (11:  11رؤ )من هو الوحش اآلخر ىف :  11س

 .نو ال  ب الكذاب :ج 

، َوَ اَ  يَتََكل ُم َ تِدِّينٍ " ٌٍ شاً آَهَر طَالِعاً ِمَن األَْرِض، َوَ اَ  لَُُ قَْرنَاِ  ِشْبُُ َهُرو ِْ  (11:  11رؤ ) ."ثُم  َرَُْيُ  َو

 ىف الوحش اآلخر ؟" وفالقرنني كقرىن خر" إىل ماذا ُيشري:  11س

القو  الشنةطانةة لا  نب الكنذاب ناذي  القىنة  نما لو ف ؟ ( 11:  11رؤ )لماذا و ف ال  ب الكذاب إهذ  الطىيقة  :ج 

 .مهو سةتت د  قوته ت ت ق اأ وداعة ولطف ال ىوف. الُين واإلقتصادوالتب ستظهى مب كي م  

 ؟ (11،  0رؤ )ىف  111,111من هم الد :  12س

 .عاةه  التمة التب ت مةه  م  قضاك هللا مب سهى الىؤيا ن  الةهود الذي  111,111الـ  :ج 

 الويل الثالث ؟ ما هو:  11س

ثُم  نَظَْرُت َوَسِمْعُ  " ن ا  ث   وي ت ت د  إتىتة  زم ب وإشكي مت اق  ونب ال وق ال امس والتادس والتاإا :ج 

َمااِ  ِظيمٍ  َمالَ اً طَائِراً فِي َوَسِ  الس  ََ لَى األَْرِض ِمهْن َُْجهِل بَقِي هِ  َُْصهَواِت َُْبهَواِق »: قَائاِلً بَِصْوٍت  ََ َوْيل  َوْيل  َوْيل  لِلس اِ دِيَن 
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قُهوا الويني الثالن  ننو ال نوق التناإا ومةنه ينت  إطن ق سن ا جامنات . (11:  8رؤ ) ".«الث الَثَِ  اْلَمالَئَِكِ  اْلُمهْزِمِعيَن َُْ  يُبَوِّ

 .هللاغض  

 ؟ (11 يارؤ)السفر الصغري ىف  ما هو:  11س

رإما نو نهس الكتاب النذى تتنامه دانةناأ منب دانةناأ  . آالى اأيا نو سهى ي توى عاب م اومات ن وية م ورية ع   :ج 

  عاب م اومات ن وية مماثاة ما م   له نهس الم د ت ع الث   س وات ون ف اأالةى  م  ال م  الت دانةاأ . 12

ْفَر إِلَى َوْقِ  الدَِّهايَ ِ َُم  " َُ فَأَْهِو اْلَكالََع َواْهتِِم السِّ ََ . َ ثِيُروَ  يَتََصف ُحونَُُ َواْلَمْعِرفَ ُ تَْزَدادُ . ا َُْنَ  يَا َدانِي  فَدَظَْرُت َُنَها َدانِيه 

لَهى َشهاِطِ  الد ْهه ََ ُ  ِمْن ُهدَا  ِِ ُْ َوقَفَا َوا ا بِاْثدَْيِن آَهَرْيِن قَ ََ لَهى َشهاِطِ  الد ْههرِ َوإِ ََ ِِ . ِر َوآَههُر ِمهْن ُهدَهاَك  ُجهِل الال بِه ََ لِلر  َوقَها

َْ : اْلَكت اِ  ال ِذي ِمْن فَْوِق ِميَاِه الد ْهرِ  َِ اْلَكت اِ  ال هِذي ِمهْن فَهْوِق ِميَهاِه الد ْههِر إِ ُجَل الال بِ َِ؟فََسِمْعُ  الر  إِلَى َمتَى اْنتَِهاُا اْلَعَجائِ

ُِ رَ  لََو بِاْلَحيِّ إِلَى األَبَ َِ َماَواِت َو ُ إِلَى َاَماٍ  َوَاَمانَْيِن َونِْصوٍ : فََع يُْمدَاهُ َويُْسَراهُ نَْحَو الس  َِ . إِنُ  هْع ُِي الش  ا تَم  تَْفِريُق َُْيه ََ ِ فَإ

ُ ِس تَتِمُّ ُ لُّ َهِذهِ  ُِي َمها ِههَي آِههُر َههِذِه؟يَها َسه: فَقُْله ُ . َوَُنَا َسِمْعُ  َوَمها فَِهْمه ُ . اْلُمقَ ََ  يِّ َُ ألَ   اْلَكلَِمهاِت : فَقَها َْ يَها َدانِيه  َهه َْ ا

اً . َمْ فِي    َوَمْ تُوَم   إِلَى َوْقِ  الدَِّهايَ ِ  ا األَْشَراُر فَيَْفَعلُهوَ  َشهر  ُصوَ  َُم  وَ  َويَُمح  ُِ ُُ . َ ثِيُروَ  يَتَيَه ُروَ  َويُبَي  ه َِ َوالَ يَْفَههُم َُ

 (11 – 1:  12دا ) ".ْشَراِر لَِكِن اْلفَاِهُموَ  يَْفَهُمو َ األَ 

لَى اْلَعْرشِ " هللا ا ب يتوأ م  نذا لةس نهس الكتاب الذى تتامه ََ  ِِ ْفَر ِمْن يَِميِن اْلَجالِ  (0:  5رؤ ) ".فَأَتَى َوََُهَذ السِّ

 ؟ (11 يارؤ)هى السبع رعود ىف  ما:  15س

 تب آالى اأيا  مثي ن و  دانةاألقد كانت سى مكتو   . آالى اأيا ها هللا لك ةتة سة ا نب س ا رسائي ن وية  :ج 

" ََ َُ ألَ   اْلَكلَِماِت َمْ فِي    َوَمْ تُوَم   إِلَى َوْقِ  الدَِّهايَ ِ : فَقَا َْ يَا َدانِي  َه َْ  (9:  12دا ) ".ا

 ؟ (احلفرة السحيقة) اهلاوية هى ما:  16س

ُُ ِمههَن "  ننه ضنند المتننةح مننب الضننةقة ال ظةمننةنننب سنن   ملقننت سة نن د م :ج  َِ هها ُ  الص  ِْ َمهها َشههَهاَدتَُهَما فَههاْلَو َوَمتَههى تَم 

لِبُُهَما َويَْقتُلُُهَما َْ ْرباً َويَ َِ  (0:  11رؤ ) ".اْلَهاِويَِ  َسيَْصدَُع َمَعُهَما 

ُ  َُْ  يَْصهعَ " تِيه ََ َِ اآلَ ، َوُههَو  ُ  ال ِذي َرَُْيَ ، َ اَ  َولَْي ِْ هَي إِلَهى اْلَههالَكِ اْلَو ِِ هاِ دُوَ  . َُ ِمهَن اْلَهاِويَهِ  َويَْم َُ الس  َوَسهيَتََعج 

يدََمها يَهَروْ  ِِ ِِ اْلَعهالَِم،  لَى األَْرِض ال ِذيَن لَْيَسْ  َُْسَماُؤُهْم َمْكتُوبَ ً فِي ِسهْفِر اْلَحيَهاِة ُمْدهُذ تَأِْسهي ََ َِ َ  َُن هُُ َ هاَ  َولَهْي ِْ َ  اْلهَو

ُ َ ائِن  اآلَ ، َمَع َُ   (8:  10رؤ ) ”.نُ 

هَماِا إِلَهى " وسة ىج م ها ال ىاد الشةطانب مب ال وق ال امس ُْ َسهقَ َ ِمهَن الس  ، فََرَُْيهُ  َ ْوَ بهاً قَه ُِ َق اْلَمهالَُك اْلَ هاِم ثُم  بَهو 

َِْر اْلَهاِويَ ِ  ِيَي ِمْفتَاَق بِ َْ َُ . األَْرِض، َوُُ ََْر اْلَهاِويَِ ، فََصهِع ُِ  فَفَتََح بِ هْم ِظهيٍم، فَأَْظلََمهِ  الش  ََ َهاِ  َُتُهوٍ   ُُ َْهِر َ ه ُدَهها   ِمهَن اْلبِ

َْرِ  لَْيَها اْسُمُُ بِاْلِعْبَرانِي ِ  . َواْلَجوُّ ِمْن ُدَهاِ  اْلبِ ََ ُُّو َ »َولََها َمالَُك اْلَهاِويَِ  َملِكاً  رؤ ) ".«َُبُولِّيُّو َ »َولَُُ بِاْليُونَانِي ِ  اْسُم « َُبَ

9  :1 – 2  ،11). 
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هَماِا َمَعهُُ ِمْفتَهاُق اْلَهاِويَهِ ، " سن ة 1111ونب جيضاً المكنان النذى سنةقةد مةنه الشنةطان لمند   َوَرَُْيهُ  َمالَ هاً نَهاِاالً ِمهَن الس 

هِ  ُِ لَى يَ ََ ِظيَم    ََ ُِ . َوِسْلِسلَ    يَمِ ، ال ِذي ُهَو إِْبلِي ُِ لَى التِّدِّيِن، اْلَحي ِ  اْلقَ ََ ُُ فِهي  فَقَبََض  َِ هُ َُْلَو َسدٍَ ،َوطََر َُ َوالش ْييَاُ ، َوقَي 

هدَ  ت هى تَهتِم  األَْلهُو الس  َِ  ُُ ل  األَُمَم فِي َمها بَْعه ِِ ُِ لَِكْي الَ يُ لَْي ََ ُِ، َوَهتََم  لَْي ََ ُ  َُْ  يَُحهل  َاَمانهاً .  ِ اْلَهاِويَِ  َوَُْغلََق  لِهَ  الَ بُه ََ  َُ َوبَْعه

 (1 – 1:  21رؤ ) ".يَِسيراً 

 مىت سيختطف يسوع الكنيسة ؟:  10س

 :سة د  اإلالتطاف ما ال وق اأالةى :ج 

وَر َواْلَمْدفِيُّو َ " ِظيٍم فَيَأْتِي الت ائُِهوَ  فِي َُْرِض َُشُّ ََ َرُب بِبُوٍق  ِْ ُ يُ لَِ  اْليَْوِع َُنُ  ََ ُُوَ   َويَُكوُ  فِي  فِهي َُْرِض ِمْصهَر َويَْسهُج

بِّ فِي اْلَجبَلِ  ُ ِس فِي ُُوُرَشلِيمَ  لِلر   (11:  20إش ) ".اْلُمقَ

َُ َهَذا َُيَُّها اإِلْهَوةُ " َع اْلفََسادِ : فَأَقُو َُ ََ َراِ  َُْ  يَِرثَا َملَُكوَت ِّ َوالَ يَِرُث اْلفََساُد  ُِ ا ِسرٌّ َُقُولُُُ لَُكمْ . إِ   لَْحماً َوَدماً الَ يَْق ََ : ُهَو

ُُ ُ لُّدَا َولَِكد   َُ اْلبُهوِق األَِهيهرِ الَ نَْرقُ ْده َِ هْيٍن  ََ ََي ُرفِهي لَْحظَهٍ  فِهي طَْرفَهِ   يِمي فََسهاٍد . دَا ُ ل دَا نَتَ ُِ ه ََ ُق فَيُقَهاُع األَْمهَواُت  فَإِن هُُ َسهيُبَو 

ََي رُ   (52 – 51:  15كو 1) ".َونَْحُن نَتَ

" ٌٍ َماِا بُِهتَا َُ ِمَن الس  ٌَ يَْدِز ب  نَْفَسُُ َسْو ِِ َمالَئَِكهٍ  َوبُهوِق ِّ، َواألَْمهَواُت فِهي اْلَمِسهيِح َسهيَقُوُموَ  ألَ   الر  ، بَِصْوِت َرئِي

الً  بِّ فِهي اْلَههَواِا، َوَهَكهذَ . َُو  َِ لُِمالَقَهاِة الهر  هُح يَاَا اْلبَاقِيَن َسدُْ يَُو َجِميعهاً َمَعُههْم فِهي السُّ ِْ هيٍن َمهَع ثُم  نَْحُن األَ ِِ ا نَُكهوُ  ُ هل  

 (10 – 16:  1تس 1) ".بِّ الر  

بِي" ََ َر  َق يَتِمُّ َُْيِاً ِسرُّ ِّ، َ َما بَش  هُ األَْنبِيَااَ بَْل فِي َُي اِع َصْوِت اْلَمالَِك الس ابِِع َمتَى َُْاَمَع َُْ  يُبَوِّ  (0:  11رؤ ) ".َُ

ِظيَم   فِي " ََ ثَْ  َُْصَوات   َُ َق اْلَمالَُك الس ابُِع، فََح َماِا قَائِلَ ً ثُم  بَو  ُِ، فََسهيَْملُِ  »: الس  ُْ َصاَرْت َمَمالِهُ  اْلَعهالَِم لَِربِّدَها َوَمِسهيِح قَ

ينَ  ُِ ُِ اآلبِهه ُُوا  .«إِلَههى َُبَهه لَههى ُوُجههوِهِهْم َوَسههَج ََ وا  ُروِشههِهْم َهههرُّ َُ لَههى  ََ َواألَْربََعهه ُ َواْلِعْشههُروَ  َشههْي اً اْلَجالُِسههوَ  ََُمههاَع ِّ 

لَى ُ لِّ َشْيٍا، اْلَكائُِن َوال ِذي َ اَ  َوال ِذي يَهأْتِي، ألَن هَ  »: نَ لِل ِهقَائِلِي ََ لَُُ اْلقَاِدُر  بُّ اإْلِ رَ نَْشُكُرَك َُيَُّها الر  ُْ تََ  اْلَعِظيَمه َ ََُههْذَت قُه

 (10 – 15:  11رؤ ) ".َوَملَْك َ 

 .(9 – 8رؤ )ال وق اأالةى نو آالى م موعة الت ا جإواق  

 ؟ Dispensation "التقسيم"مصطلح  معىنما  :  18س

. يت امي مةها هللا ما الطته ل  ص ال شىنو م طاح النوتب ي  ب جن تاريخ ال ال  مقت  إلب س ا جقتا  جو مىا ي  :ج 

وذاأ ننذا إشنكي جوسنا من  الن أ  1811منب عنا   John Darby مهماً الا ناً لألينا  اأالةنى  إندج  يشمي نذا الم طاح

 ان  جن لشن   النىب ق ني الضنةقة ال ظةمنة، ونكنذا يُ  "إالتطناف سنىى" ونو ي ا  ع . لاكتاب المقدس "سكومةاد" مىجا

 سنىي إالتطناف العتقناد إنأن ن نا ا. عنا  211وننذ  الهكنى  ال نوتةنة عمىننا جقني من  . الضنةقةالك ةتة لن  ت تناز منب 

 .مي التاريخ ال اس غةى متت د  أ اك اأوقات وجكثىنا م داً  ي  ي لاك ةتة نو الطأ جتة 

 ؟ tribulation Rapture-Pre" قبل الضيقة إختطاف ما" مصطلح ما معىن :  19س
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 .ن   نلم  إأن الكتاب المقدس ال يدع  نذا الهكى .نو اإلعتقاد جن المتة ةة  سة تطهون ق ي إدك الضةقة ال ظةمة :ج 

 ؟( 12 – 18:  21مت )احلقل ومن الذين سُيتركون هناك من هم الذين سيؤخذون من :  51س

نلالك سوف يت  . التةاق مب نذا ال  ك يوضح جن نلالك يلالذون ت ت قضاك و ك  هللا إشكي مهاجئ وغةى متوقا :ج 

. القضناك النذى قنتاه  طومنان  ال اس مب جيا  نوح ماجنأن  كثةى م. م ون  إالموت إواسطة قضاك هللا ا تب عاب اأرض

لقند جال نىن  يتنوأ إوضنوح . (15 – 1:  21 منت)مات التب و هها يتوأ مب إ هس الطىيقة، سةت اني الكثةىون ال  

 .جن نلالك الذي  جاُلذوا قد جاُلذوا إالموت لامكان  ة  تأتب ال تور وال وارح وتأكاه 

َُ لَُكمْ " ُُ َويُ : َُقُو ه ِِ ٍُ فَيُْؤَههُذ اْلَوا ه ِِ لَهى فِهَراٍش َوا ََ ُ فِي تِْلَ  الل ْيلَِ  يَُكهوُ  اْثدَهاِ   تَُكهوُ  اْثدَتَهاِ  تَْيَحدَهاِ  َمعهاً . ْتهَرُك اآلَههرُ إِنُ 

ةُ َوتُْتَرُك األُْهَرى َُ ِِ ُُ َويُْتَرُك اآلَههرُ . فَتُْؤَهُذ اْلَوا ِِ ؟ َُْيهنَ : فَقَهالُوا لَهُُ . يَُكوُ  اْثدَاِ  فِي اْلَحْقِل فَيُْؤَهُذ اْلَوا ََ لَُههمْ ”يَها َربُّ : فَقَها

ْيُث تَُكوُ  اْلُجث  ُ   (10 - 11:  10لو ) ".(ال وارح)ُهدَاَك تَْجتَِمُع الدُُّسوُر  (لمةتال تد ا)َِ

 ؟ tribulation Rapture-Post"بعد الضيقة ما إختطاف"صطلحمبأن تؤمن  ما معىن :  51س

ي ام نا . المتنةح الثنانب م نئنذا ي  ب جن تلم  جن المتة ةة  الملم ة  سة تطهون مب نهاية الضنةقة ال ظةمنة ع ند  :ج 

َُ الد بِهيُّ  فََمتَى نَظَْرتُْم ِرْجَس َ اْلَ َرابِ "إ د و ف الضةقة ال ظةمة . وضوحب المقدس نذا إكي الكتا ْدَها َدانِيه  ََ  ََ ال تِي قَا

ُ ِس  َْ فَِحيدٍََِذ لِيَْهُرِب ال ِذيَن فِي اْليَُهوِدي ِ  إِلَى اْلجِ  -لِيَْفَهِم اْلقَاِرُئ  -قَائَِم ً فِي اْلَمَكاِ  اْلُمقَ هْيِح فَهالَ يَْدهِز لَهى الس  ََ بَاَِ َوال ِذي 

 ُِ ُِ لِيَأُْهَذ ثِيَابَُُ شَلِيَأُْهَذ ِمْن بَْيتِ ِظهيم  لَهْم يَُكهْن ِمْثلُهُُ ُمْدهُذ ... ا ًَوال ِذي فِي اْلَحْقِل فاَلَ يَْرِجْع إِلَى َوَرائِ ََ يدٍََِذ ِضيق   ِِ ُ يَُكوُ   ألَنُ 

اِا اْلَعالَِم إِلَى اآل َُ ُ  . َ  َولَْن يَُكو َ اْبتِ ْر تِْلَ  األَي اُع لَْم يَْ لُْ  َجَسه هُر تِْلهَ  األَي هاعُ  َولَِكهْن ألَْجهِل اْلُمْ تَهاِرينَ . َولَْو لَْم تُقَص   ."تُقَص 

 (26 – 15:  21مت )

َُ ِضهيِق تِْلهَ  األَي هاِع تُْظلِهُم الش همْ " : دد يتوأ موعد إالتطاف الملم ة ي ُِ َواْلقََمهُر الَ يُْعِيهي َضهْوَاهُ َوالدُُّجهوُع َولِْلَوْقِ  بَْعه

َزعُ  َْ َماَواِت تَتََز اُت الس  َماِا َوقُو  َمااِ . تَْسقُ ُ ِمَن الس  الََم ُ اْبِن اإِلْنَساِ  فِي الس  ََ يدٍََِذ تَْظَهُر  ِِ يدٍََِذ تَدُهوُق َجِميهُع قَبَائِهِل . َو ِِ َو

ٍُ َ ثِيههرٍ  األَْرِض َويُْبِصههُروَ  اْبههَن اإِلْنَسهها ِ  ٍة َوَمْجهه ههَماِا بِقُههو  لَههى َسههَحاِب الس  ََ ههْوِت . آتِيههاً  ِظههيِم الص  ََ فَيُْرِسههُل َمالَئَِكتَههُُ بِبُههوٍق 

َماَواِت إِلَى َُْقَصائَِها يَاِق ِمْن َُْقَصاِا الس  ُِ ِمَن األَْربَِع الرِّ  (11 – 29:  21م  ) ".فَيَْجَمُعوَ  ُمْ تَاِري

 سيح الثاىن ؟ئ املمىت سيحدث جم:  52س

 :جو ال وق اأالةى سةأتب يتوأ ع د ال وق التاإا :ج 

َُ اْلبُوِق األَِهيرِ " ْد َِ ْيٍن  ََ ََي رُ . فِي لَْحظٍَ  فِي طَْرفَِ   يِمي فََساٍد َونَْحُن نَتَ ُِ ََ ُق فَيُقَاُع األَْمَواُت  ُ َسيُبَو   (52:  15كو 1) ".فَإِنُ 

هُ األَْنبِيَااَ بَْل فِي َُي اِع َصْوِت اْلَمالَ " َُ بِي ََ َر  َق يَتِمُّ َُْيِاً ِسرُّ ِّ، َ َما بَش   (0:  11رؤ ) ".ِك الس ابِِع َمتَى َُْاَمَع َُْ  يُبَوِّ

َماِا قَائِلَ ً " ِظيَم   فِي الس  ََ ثَْ  َُْصَوات   َُ َق اْلَمالَُك الس ابُِع، فََح ُْ َصاَرْت َمَمالِهُ  اْلَعهالَِم لِ »: ثُم  بَو  ُِ، فََسهيَْملُِ  قَ َربِّدَها َوَمِسهيِح

ينَ  ُِ ُِ اآلبِهه ِ .«إِلَههى َُبَهه ُُوا ّلِِل  لَههى ُوُجههوِهِهْم َوَسههَج ََ وا  ُروِشههِهْم َهههرُّ َُ لَههى  ََ  َواألَْربََعهه ُ َواْلِعْشههُروَ  َشههْي اً اْلَجالُِسههوَ  ََُمههاَع ِّ 



FORERUNNER SCHOOL OF MINISTRY 
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT END-TIMES                                         PAGE 

22  

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

لَه»: قَائِلِينَ  ََ لَُُ اْلقَاِدُر  بُّ اإْلِ َرتََ  اْلَعِظيَمه َ نَْشُكُرَك َُيَُّها الر  ُْ ى ُ هلِّ َشهْيٍا، اْلَكهائُِن َوال هِذي َ هاَ  َوال هِذي يَهأْتِي، ألَن هَ  ََُههْذَت قُه

َك األَْنبِيَهاِا َوالْ . َوَملَْك َ  ُِ انُوا، َولِتُْعيَهى األُْجهَرةُ لَِعبِيه َُ هبَُ  َوَاَمهاُ  األَْمهَواِت لِيُه َِ بَِ  األَُمُم فَأَتَى َغ ِِ يِسهيَن وَ َوَغ ُِّ اْلَ هائِفِيَن قِ

ََاِر َواْلِكبَاِر، َولِيُْهلََ  ال ِذيَن َ انُوا يُْهلُِكوَ  األَْرضَ  ِه فِهي .«اْسَمَ ، الصِّ ُِ ْهه ََ هَماِا، َوظََههَر تَهابُوُت  َواْنفَهتََح َهْيَكهُل ِّ فِهي الس 

ِظي ََ ود  َوَاْلَزلَ   َوبََرد   َُ ثَْ  بُُروق  َوَُْصَوات  َوُر َُ َِ ُِ، َو  (19 – 15:  11رؤ ) ".م  َهْيَكلِ

:  12؛ رؤ 1 - 2:  11قنارن رؤ ) ينو  11الثانب ث   مىا ي، ماةئة إالكثةى م  اأ دا ، ومدتها  م ئيشمي موك  ال

 (.11:  12ما دا  0:  12؛ دا 25:  0؛ دا 5:  11؛ رؤ 11،  6

َها َهاِرجاً " ِْ ُ اُر ال تِي ِهَي َهاِرَج اْلَهْيَكِل فَاْطَر ا ال ُ َسه َ  َوَُم  يدَه َ اْلُمقَ ُِ ُُوُسهوَ  اْلَم ِييَْ  لََُِمهِم، َوَسيَ َْ ُُ ُْ َوالَ تَقِْسَها، ألَن َها قَ

َُي  فَيَتَدَب  ِ  َُْلفاً َوِمََتَْيِن َوِستِّيَن يَْوماً، الَبَِسْينِ . اْثدَْيِن َوَُْربَِعيَن َشْهراً  ِيي لَِشاِه َْ  (1 - 2:  11رؤ ) ".ُمُسوِاً  َوَسأُ

ٌُّ ِمَن ِّ لَِكْي يَُعولُوَها ُهدَاَك َُْلفاً َوِمََتَْينِ َوالْ " ْيُث لََها َمْوِضع  ُمَع َِ ي ِ   ِييَهِ  اْلَمهْرَُةُ .  َوِستِّيَن يَْومهاً َمْرَُةُ َهَربَْ  إِلَى اْلبَرِّ َْ ُ فَأ

ي ِ  إِلَى َمْوِضِعَها ِي الد ْسِر اْلَعِظيِم لَِكْي تَِييَر إِلَى اْلبَرِّ َِ ُِ اْلَحي ه ِ َجدَا َُ َاَمانهاً َوَاَمهانَْيِن َونِْصهَو َاَمهاٍ  ِمهْن َوْجه ْيهُث تَُعها َِ  ،." 

 (11،  6:  12رؤ )

ِيَي ُسْليَاناً َُْ  يَْفَعَل اْثدَْيِن َوَُْربَِعيَن َشْهراً " َْ ِيَي فَماً يَتََكل ُم بَِعظَائَِم َوتََجاِديَو، َوُُ َْ  (5:  11رؤ ) ".َوُُ

د  َ َويَُسل ُموَ  لِيَ َويَتََكل ُم بِكَ " ََيُِّر األَْوقَاَت َوالسُّ ُ يُ يِسي اْلَعلِيِّ َويَظُنُّ َُنُ  ُِّ ُ  اْلَعلِيِّ َويُْبلِي قِ ِه إِلَى َاَماٍ  َوَُْاِمدٍَ  َونِْصِو الٍَع ِض ُِ

 (25:  0دا ) ".َاَما ٍ 

َِ اْلَكت اِ  ال ِذي ِمْن فَْوِق مِ " ُجَل الال بِ لَ فََسِمْعُ  الر  َِ َماَواِت َو َْ َرفََع يُْمدَاهُ َويُْسَراهُ نَْحَو الس  ُِ يَاِه الد ْهِر إِ : َو بِاْلَحيِّ إِلَى األَبَه

ُ إِلَى َاَماٍ  َوَاَمانَْيِن َونِْصوٍ  َِ الْ . إِنُ  ْع ُِي الش  ا تَم  تَْفِريُق َُْي ََ ِ ُ ِس تَتِمُّ ُ لُّ َهِذهِ فَإ  (0:  12دا ) ".ُمقَ

ِب َُْلو  َوِمََتَاِ  َوتِْسُعوَ  يَْوماً  َوِمْن َوْق ِ " ِِ اْلُمَ ر  ُ ائَِمِ  َوإِقَاَمِ  ِرْج  (11:  12دا ) ".إَِاالَِ  اْلُمْحَرقَِ  ال

ا يَههأْتِي َمههَع " مننب نننذا الموكنن  ، سةتننامى يتننوأ جوالً ع ننى التننماك لة تطننف القديتننة  والنن أ نننذا سننتىا  كنني عننة  ََ ُهههَو

ُِ َجِميُع قَبَائِِل األَْرضِ  الس َحاِب، َوَستَْدظُُرهُ  لَْي ََ ْيٍن، َوال ِذيَن طََعدُوهُ، َويَدُوُق  ََ  (0:  1رؤ ) ".نََعْم آِمينَ . ُ لُّ 

ْمهٍر ِمهْن بُْصهَرةَ؟ َههَذا اْلبَِههيُّ " (اأردن مب ال  ى ال ندي )ث  سةمشب عاب جرض جدو   ُِ ا اآلتِهي ِمهْن َُُدوَع بِثِيَهاٍب  ََ َمهْن 

 ُِ ُِ الْ . بَِمالَبِِس تِ ِِ اْلِمْعَصهَرِة؟.«َُنَا اْلُمتََكلُِّم بِاْلبِرِّ اْلَعِظيُم لِْلَ الَصِ ». ُمتََعظُِّم بَِكْثَرِة قُو  ائِ َُ هر  َوثِيَابُهَ  َ ه َُ لِبَاِسهَ  ُمَحم  ُْ  َما بَها قَه

  ُ َِ ُعوِب لَْم يَُكْن َمِعي َُ ُِي َوِمَن الشُّ ِْ َِ . ُدْسُ  اْلِمْعَصَرةَ َو ََ ْستُُهْم بِ ُُ ََْيِظهيفَ َْتُُهْم بِ لَهى ثِيَهابِي . بِي َوَوِط ََ ِصهيُرُهْم  ََ فَهُرش  

ُْ َُتَ ْ . فَلَيَْ ُ  ُ ل  َمالَبِِسي يِّي  قَ ُِ ُ   فَدَظَْرُت َولَهمْ . ألَ   يَْوَع الد ْقَمِ  فِي قَْلبِي َوَسدَ َ َمْف اِضه ََ َْ لَهْم يَُكهْن  يَُكهْن ُمِعهين  َوتََحي هْرُت إِ

نِي َُ َِ ََ ي َوَغْيِظي  َِ َرا َِ ِصيَرُهمْ . فََ ل َصْ  لِي  ََ لَى األَْرِض  ََ ََْيِظي َوَُْجَرْيُ   بِي َوَُْسَكْرتُُهْم بِ َِ ََ ُُْسُ  ُشُعوباً بِ إش ) ".فَ

61  :1 – 6) 

يَها ُُوُرَشهلِيُم يَها ُُوُرَشهلِيُم يَها قَاتِلَه َ ” ق اأ رسنمب قناد  اأمنة اإلسنىائةاةةإ د نذا سةمشنب إلنب جورشناة   ةن  يتنتق اه إسنت

ُ َجاَج ُ  ٍة ََُرْدُت َُْ  َُْجَمَع َُْوالََدِك َ َما تَْجَمُع ال ُُوااألَْنبِيَاِا َوَراِجَم َ اْلُمْرَسلِيَن إِلَْيَها َ ْم َمر  ْيَهها َولَهْم تُِريه َِ .  فَِراَهَها تَْحهَ  َجدَا

ا بَْيتُُكْم يُْتَرُك لَُكْم َهَراباً  ََ َُ لَُكمْ ! ُهَو ت ى تَقُولُوا: ألَنِّي َُقُو َِ بِّ ُمبَ : إِن ُكْم الَ تََرْونَدِي ِمَن اآلَ    21منت ) "!اَرك  اآلتِي بِاْسِم الر 

 :10 – 19) 
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يْ " عاب ج ي ال يتون لَى َجبَِل الز  ََ لَِ  اْليَْوِع  ََ َماهُ فِي  َُ ْيتُهوِ  َوتَقُِو قَ ْرِق فَيَْدَشهقُّ َجبَهُل الز  ُ اَع ُُوُرَشلِيَم ِمَن الش  تُوِ  ال ِذي قُ

َِ وَ  هَما اً َويَْدتَقُِل نِْصُو اْلَجبَِل نَْحهَو الشِّ  ُ ِظيماً ِج ََ ََْرِب َواِدياً  ْرِق َونَْحَو اْل ُِ نَْحَو الش  ز  ) ".نِْصهفُُُ نَْحهَو اْلَجدُهوبِ ِمْن َوَسِي

11  :1) 

 ؟ يومًا 11الثاىن سيستغرق  ئكيف نعرف أن موكب اجمل:  51س

:  11رؤ )ينو   1261، والتنب تتناوى ستتنتمى لنث   سن وات ون نف( أإنواقاأالتنا  وا)إن متى  الضةق الشديد  :ج 

جنه رغ  جن الضةقة ستتتمى  (11:  12دا )مب  ة  قاأ دانةاأ  (.5:  11؛ رؤ 2:  11رؤ )شهى  12جو ( 6:  12؛رؤ 1

مين الضةقة التب سة ضىنا القديتة  ستتتمى لوقت  إم  ب آالى .يو  1291يو  إال جن رجتة ال ىاب ستتتمى  1261

ينو  ؟ ي  ىننا  11ـ والتنلاأ ا ن لمناذا ننذ  الن. م  متى  إقاك ضد المتنةح عانب اأرض  (يو  11جق ى إمقدار )جق ى 

جامنات الغضن  (. 15:  11رؤ )و ال وق التاإا منب جن يتوأ سةأتب ما ال وق اأالةى ، ون( 52:  15كو1)الكتاب مب 

 .يو  اإلضامةة 11الت  ة ستاب نذا ال وق التاإا إة ما يكون الملم ة  ما المتةح جث اك تاك الـ 

 يوم ؟ 11أين سيكون يسوع والقديسني خالل هذه الد :  51س

 :يو  ، ست د  عد  جشةاك لاملم ة ، كما نىى مب 11مب ال أ الـ  :ج 

َماَوافَيُرْ " يَاِق ِمْن َُْقَصاِا الس  ُِ ِمَن األَْربَِع الرِّ ْوِت فَيَْجَمُعوَ  ُمْ تَاِري ِظيِم الص  ََ منت ) ".ِت إِلَى َُْقَصائَِهاِسُل َمالَئَِكتَُُ بِبُوٍق 

21  :11) 

َِ لُِمالَقَاةِ " ُح يَاَا اْلبَاقِيَن َسدُْ يَُو َجِميعاً َمَعُهْم فِي السُّ ِْ بِّ  ثُم  نَْحُن األَ يٍن َمهَع الهر  ِِ بِّ فِي اْلَهَواِا، َوَهَكَذا نَُكوُ  ُ ل    ".الر 

 (10:  1تس 1)

َماِا قَائِلَ ً " ِظيَم   فِي الس  ََ ثَْ  َُْصَوات   َُ َق اْلَمالَُك الس ابُِع، فََح ُِ، فََسهيَْملُِ  »: ثُم  بَو  ُْ َصاَرْت َمَمالِهُ  اْلَعهالَِم لَِربِّدَها َوَمِسهيِح قَ

ينَ إِلَهه ُِ ُِ اآلبِهه لَههى ُوُجههوِهِهمْ  .«ى َُبَهه ََ وا  ُروِشههِهْم َهههرُّ َُ لَههى  ََ ِ  َواألَْربََعهه ُ َواْلِعْشههُروَ  َشههْي اً اْلَجالُِسههوَ  ََُمههاَع ِّ  ُُوا ّلِِل  َوَسههَج

لَهى ُ هلِّ َشهْيٍا، اْلَكهائُِن َوال هِذي َ ه»:قَائِلِينَ  ََ لَهُُ اْلقَهاِدُر  بُّ اإْلِ َرتََ  اْلَعِظيَمه َ نَْشُكُرَك َُيَُّها الر  ُْ اَ  َوال هِذي يَهأْتِي، ألَن هَ  ََُههْذَت قُه

َك األَْنبِيَهاِا َوالْ . َوَملَْك َ  ُِ انُوا، َولِتُْعيَهى األُْجهَرةُ لَِعبِيه َُ هبَُ  َوَاَمهاُ  األَْمهَواِت لِيُه َِ بَِ  األَُمُم فَأَتَى َغ ِِ يِسهيَن َواْلَ هائِفِيَن َوَغ ُِّ قِ

ََاِر َوالْ   (18 – 15:  11رؤ ) ".«ِكبَاِر، َولِيُْهلََ  ال ِذيَن َ انُوا يُْهلُِكوَ  األَْرضَ اْسَمَ ، الصِّ

  عمي والدمة كي وا د وي الون المكامآت م  يتنوأ، ثن  القديتة  سةُ م ون م اً مب التماك لةا توا اأجتاد المقامة، يُقةَّ 

لب سناطة كني  كومنات جمن  اأرض إ ند م ىكنة يت  ت ظة   نهومه  لةت ىكنوا لم ىكنة جورشناة  التنب تكنون نتة تهنا تنو

" موسننب اأعظنن "مت هنناً ن ننو إسننىائةي كننـ (6 – 1:  61إش اأردن )سننةكون نننذا  ننة  يمشننب يتننوأ منن  جدو  . ع ةهننة

ثن  يندالي جورشناة  لة نىر إسنىائةي ويقتني ضند . ”آالنى اأينا مىعنون ”ويُطاق جامات القضاك عاب ضد المتةح ممث ً لـ

ُِ " ".رجتنة ال نىاب" نكنذا ي يني، والمتةح وكي جةوشه لَْيه ََ  ُِ ا فَهَرس  َُْبهيَُض َواْلَجهالِ ََ ه ً، َوإِ َِ هَماَا َمْفتُو ثُهم  َرَُْيهُ  الس 

َِ يَْحُكُم َويَُحاِربُ  ُْ ى َُِميداً َوَصاِدقاً، َوبِاْلَع ََ ُْ لَى ُ لِّ  ... يُ ََ َِ ِّ اْلقَاِدِر  َِ ُُوُس َمْعَصَرةَ َهْمِر َسَ ِ  َوَغ َولَهُُ . َشْياٍ  َوُهَو يَ

لَى فَْ ِذِه اْسم  َمْكتُوب   ََ ُِ َو لَى ثَْوبِ هانُِع  ... «َملُِ  اْلُملُوِك َوَربُّ األَْربَابِ »: ََ ِ  َوالد بِيِّ اْلَكذ اِب َمَعهُُ، الص  ِْ لَى اْلَو ََ فَقُبَِض 

  ِ ِْ ُ اَمُُ اآليَاِت ال تِي بَِها ََُضل  ال ِذيَن قَبِلُوا ِسَم َ اْلَو ُِ قُ ُُوا لُِصهوَرتِ ي هْيِن إِلَهى بَُحْيهَرِة الد هاِر . َوال هِذيَن َسهَج َِ َوطُهِرَق ااِلْثدَهاِ  
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ِة بِاْلِكْبِري ِ  َُ ُِ، َوَجِميهُع اليُّيُهوِر َشهبَِعْ  ِمهْن لُُحهومِ . اْلُمت قِ لَى اْلفََرِس اْلَ اِرِج ِمْن فَِم ََ  ِِ  ".ِهمْ َواْلبَاقُوَ  قُتِلُوا بَِسْيِو اْلَجالِ

 (21 – 11:  19ؤ ر)

يو  م  إالتطاف الك ةتة إلب دالوأ المتةح اإلنت ارى  11ستتتغىق نذ  اأ دا  الدرامةة . سةشتى  القديتة  مب نذا

 .أورشاة  واستق اله كماك الماو 

 ؟ يسوع لن يعود أواًل إىل جبل الزيتونكيف نعرف أن :  55س

إلنب جن يتنوأ سنة ود  (1:  11ز  )يُشنةى منب  يوجد ما ال .ونيهتىض ال  ض جن يتوأ سة ود جوالً إلب ج ي ال يت :ج 

وع ند  سةشنق ال  ني م طةناً مهنىب لاةهنود الم ت ن ي  منب . جوالً إلب ج ي ال يتون؛ مهو مقط يقوأ جنه سةأتب إلنب ن نا 

لَهى َجبَهِل الز  ". جورشاة  م  جةوش ضد المتةح التب ت ا ىن  ََ لِهَ  اْليَهْوِع  ََ َماهُ فِي  َُ ُ اَع ُُوُرَشهلِيَم َوتَقُِو قَ ْيتُهوِ  ال هِذي قُه

اً َويَ   ُ ِظيمهاً ِجه ََ ََهْرِب َواِديهاً  هْرِق َونَْحهَو اْل ُِ نَْحهَو الش  ْيتُهوِ  ِمهْن َوَسهِي ْرِق فَيَْدَشهقُّ َجبَهُل الز  ْدتَقِهُل نِْصهُو اْلَجبَهِل نَْحهَو ِمَن الش 

َِ َونِْصفُُُ نَْحَو اْلَجدُوبِ  َما  ".الشِّ

ُِ " ىنا جني   (1:  19إش ) لَهى َسهَحابٍَ  َسهِريَعٍ  َوقَهاِدع  إِلَهى ِمْصهَر فَتَْرتَِجهُو َُْوثَهاُ  ِمْصهَر ِمهْن َوْجِهه ََ   َ بُّ َراِ ه ا الهر  ََ ُهَو

َُ ِمْصَر َداِهلََها ْمٍر ِمْن بُْصَرةَ؟ َههَذا اْلبَِهه" (6 – 1:  61إش )و  ".َويَُذوُب قَْل ُِ ا اآلتِي ِمْن َُُدوَع بِثِيَاٍب  ََ ُِ َمْن  . يُّ بَِمالَبِِسه

 ُِ تِ هر  َوثِيَ .«َُنَها اْلُمهتََكلُِّم بِهاْلبِرِّ اْلَعِظهيُم لِْلَ هالَصِ ». اْلُمتََعظُِّم بَِكْثَرِة قُو  َُ لِبَاِسهَ  ُمَحم  ِِ اْلِمْعَصهَرةِ َمها بَها ائِ َُ ُْ ُدْسهُ   ؟ ابُهَ  َ ه قَه

  ُ َِ ُعوِب لَْم يَُكْن َمِعي َُ ُِي َوِمَن الشُّ ِْ ََْيِظي. اْلِمْعَصَرةَ َو َْتُُهْم بِ بِي َوَوِط َِ ََ ْستُُهْم بِ ُُ لَى ثِيَابِي فَلَيَْ ُ  . فَ ََ ِصيُرُهْم  ََ فَُرش  

ُْ َُتَ ْ . ُ ل  َمالَبِِسي يِّي  قَ ُِ ا. ألَ   يَْوَع الد ْقَمِ  فِي قَْلبِي َوَسدَ َ َمْف ََ َْ لَهْم يَُكهْن  ُ  فََ ل َصهْ  فَدَظَْرُت َولَْم يَُكْن ُمِعين  َوتََحي هْرُت إِ ِضه

نِي َُ َِ ََ ي َوَغْيِظي  َِ َرا َِ ََْيِظهي َوَُْجرَ . لِي  هبِي َوَُْسهَكْرتُُهْم بِ َِ ََ ْسهُ  ُشهُعوباً بِ ُُ ِصهيَرُهمْ فَ ََ لَهى األَْرِض  ََ   ىننا جن يُ  ".ْيهُ  

 .يتوأ سةمشب إلب إُ ى  لة ىر الةهود مب ج ي ال يتون

ت ؟ هل سنرى مجيعًا السماء تنشق ىف نفدس  هل سترى كل عني يسوع ىف السماء ىف نفس الوق:  56س
 اللحظة ؟

، الإند جن ماكنب تنىا  كني عنة . الثانب  م ئل  تىى كي عة  يتوأ مب نهس الوقت  ة  ي  أ م  التماك مب ال.. ال  :ج 

كينتنان  قةقنب يتنامى لكن  يتنوأ سنة ود . قد  ، كما الإد لألرض جن ت  ح متط ة 511يقي ع   يكون     يتوأ ال

 .ل م  ال قةقب والهضاك ال قةقبال أ ا

 ؟ (12 يارؤ)من هى املرأة ىف :  50س

 .نب ال قةة اأمة ة م  إسىائةي عاب مدار التاريخ :ج 

 ؟ (12 يارؤ)هل ستكون هناك حرب حقيقية ىف السماء ىف :  58س
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سنت د  ننذ  . ان لنألرضوستكون ال تة ة إلقاك الشةط. ةس الم ئكةئست دلا ال ىب إة  الشةطان ومة ائةي ر. ن    :ج 

تَدَا لَْيَسهْ  َمهَع َدٍع َولَْحهٍم، بَهْل َمهَع " منا ن ي مني الشنةطان منب التنماويات. ال ىب مب إداية الضةقة ال ظةمة ََ فَهإِ   ُمَصهاَر

ه ُ ْهِر، َمهَع َُْجدَهاِد الش  لَى ظُْلَمهِ  َههَذا اله ََ َؤَساِا، َمَع الس الَِطيِن، َمَع ُوالَِة اْلَعالَِم،  هَماِوي اتِ الرُّ ي هِ  فِهي الس  ِِ و :  6جف ) ".رِّ الرُّ

12) 

 ؟ مسة الوحش ما هى:  59س

ُُ لَهُُ َجِميههُع " سنة  ي ال  ننب الكنذاب جمةننا ال شنى يق اننون وضنا ع مننة عانب ينندن  الةم نب جو عاننب ج نانه  :ج  فََسيَْسههُج

لَى األَْرِض، ال ِذيَن لَْيَسْ  َُْسَماُؤُهْم َمْكتُو ََ بِهحَ الس اِ دِيَن  َُ يَهاِة اْلَحَمهِل ال هِذي  َِ ِِ اْلَعالَِم فِي ِسهْفِر  :  11رؤ ) ".بَ ً ُمْدُذ تَأِْسي

8) 

ِظيمٍ ثُم  تَبَِعُهَما َمالَك  ثَالِ " ََ لَهى : ث  قَائاِلً بَِصْوٍت  ََ ُِ َُْو  لَهى َجْبَهتِه ََ ُِ، َويَْقبَهُل ِسهَمتَُُ  ِ  َولُِصهوَرتِ ِْ ُُ لِْلهَو ُ  يَْسهُج ه َِ إِْ  َ اَ  َُ

ُِ، َويَُعهذ ُب بِدَهاٍر َوِ ْبرِ يَ  هبِ َِ َِ ِّ اْلَمْصهبُوِب ِصهْرفاً فِهي َ هأِْس َغ ه َِ ِه،فَُهَو َُْيِاً َسيَْشهَرُب ِمهْن َهْمهِر َغ يهٍ  ََُمهاَع اْلَمالَئَِكهِ  ُِ

يِسيَن َوََُماَع اْلَحَملِ  ُِّ ينَ . اْلقِ ُِ ُِ اآلبِه هَذابِِهْم إِلَهى َُبَه ََ ُُ ُدَههاُ   ِ  َوالَ تَُكهو. َويَْصهَع ِْ ُُوَ  لِْلهَو ه   نََههاراً َولَهْيالً لِل هِذيَن يَْسهُج َِ ُ  َرا

ُِ َولُِكلِّ  ُِ  َولُِصوَرتِ  (12 – 9:  11رؤ ) ".َمْن يَْقبَُل ِسَم َ اْسِم

" َُ ه ََ ُِ َو لَى ِسهَمتِ ََ ُِ َو ِ  َوُصوَرتِ ِْ لَى اْلَو ََ ََالِبِيَن  لَهى اْلبَْحهِر َوَرَُْيُ  َ بَْحٍر ِمْن ُاَجاٍج ُمْ تَلٍِ  بِدَاٍر، َواْل ََ ُِ َواقِفِهيَن  ِد اْسهِم

َجاجِ  ، َمَعُهْم قِيثَاَراُت ِّ الزُّ  (2:  15رؤ ) ".يِّ

لَهى الد هاِس ال هِذيَن بِِههْم " ََ ثَْ  َدَماِمهُل َهبِيثَه   َوَرِدي ه    َُ لَهى األَْرِض فََحه ََ ََ َجاَمهُُ  َُ َوَسَك ى األَو  َِ ِ  َوال هِذيَن فََم ِْ ِسهَم ُ اْلهَو

ُِ يَْسجُ   (2:  16رؤ ) ".ُُوَ  لُِصوَرتِ

هَي إِلَهى اْلَههالَكِ " ِِ َُ ِمهَن اْلَهاِويَهِ  َويَْم ُ  َُْ  يَْصهَع تِيه ََ َِ اآلَ ، َوُههَو  ُ  ال ِذي َرَُْيَ ، َ اَ  َولَْي ِْ هاِ دُوَ  . اْلَو َُ الس  َوَسهيَتََعج 

لَى األَْرِض ال ِذيَن لَْيَسْ  َُْسَماُؤُهْم َمْكتُوبَ ً فِي ِسهفْ  ََ َِ َ  َُن هُُ َ هاَ  َولَهْي ِْ يدََمها يَهَرْوَ  اْلهَو ِِ ِِ اْلَعهالَِم،  ِر اْلَحيَهاِة ُمْدهُذ تَأِْسهي

ُ َ ائِن    (8:  10رؤ ) ".اآلَ ، َمَع َُنُ 

اَمههُُ اآليَههاِت ال تِههي بَِههها ََُضههل  ال ههِذي"  ُ ههانُِع قُ ِ  َوالد بِههيِّ اْلَكههذ اِب َمَعههُُ، الص  ِْ لَههى اْلههَو ََ ِ  َوال ههِذيَن فَقُههبَِض  ِْ َن قَبِلُههوا ِسههَم َ اْلههَو

 ُِ ُُوا لُِصوَرتِ ِة بِاْلِكْبِري ِ . َسَج َُ ي ْيِن إِلَى بَُحْيَرِة الد اِر اْلُمت قِ َِ  (21:  19رؤ ) ".َوطُِرَق ااِلْثدَاِ  

ْكماً " ُِ يُوا  َْ لَْيَها، َوُُ ََ ُروشاً فََجلَُسوا  َُ . قُتِلُوا ِمْن َُْجِل َشَهاَدِة يَُسهوَع َوِمهْن َُْجهِل َ لَِمهِ  ِّ  َوَرَُْيُ  نُفُوَس ال ِذينَ . َوَرَُْيُ  

يِهْم،  ُِ لَهى َُْيه ََ لَهى ِجبَهاِهِهْم َو ََ هَم َ  ُِ، َولَْم يَْقبَلُهوا السِّ ِ  َوالَ لُِصوَرتِ ِْ ُُوا لِْلَو فََعاُشهوا َوَملَُكهوا َمهَع اْلَمِسهيِح َوال ِذيَن لَْم يَْسُج

 (1 : 21رؤ ) ".َُْلَو َسدَ ٍ 

سنةكون . إال النذي  لهن  التنمة( اإل تةاجات الىئةتةة لا ةا  كالط ا ، الكهىإناك ، إلنخ)ل  يتتطةا ج د جن ي ةا جو يشتىى 

وجنود . اإلجتماعةنة   نب جن تُ نى  من  كني الندمات الهةئناتجن تنىمض التنمة ي. ال قاك اإلقت ادى نو المشنكاة اأساسنةة

سنتُطا  التنمة وسنةكون ن نا  عقناب .   يىمضها ظانىاً إوضوح وسط ال ناسالتمة عاب الةد الةم ب جو ال  هة ي  ي م

. وضنغوط يومةنة متكنىر  سة تج ع  نذا الكثةى م  ال ىاعات إقت ادياً واجتماعةناً . إقت ادى واجتماعب لم  يىمضها

ث  قَهائاِلً َعُهَمها َمهالَك  ثَالِهثُهم  تَبِ " ، وي تهب إك اأمى إلنب قضناك جإندىتُىمضم ي التمة م  ا  جن توالب الشةطان، لك  جن تق
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ِظيمٍ  ََ ِه،فَُهَو َُْيِهاً سَ : بَِصْوٍت  ُِ لَهى يَه ََ ُِ َُْو  لَهى َجْبَهتِه ََ ُِ، َويَْقبَهُل ِسهَمتَُُ  ِ  َولُِصهوَرتِ ِْ ُُ لِْلَو ُ  يَْسُج َِ يَْشهَرُب ِمهْن إِْ  َ اَ  َُ

ُِ، َويُ  بِ َِ َِ ِّ اْلَمْصبُوِب ِصْرفاً فِي َ أِْس َغ َِ يِسهيَن َوََُمهاَع اْلَحَمهلِ َهْمِر َغ ُِّ ُُ . َعذ ُب بِدَاٍر َوِ ْبِريٍ  ََُماَع اْلَمالَئَِكِ  اْلقِ َويَْصهَع

ينَ  ُِ ُِ اآلبِه َذابِِهْم إِلَهى َُبَه ََ ُِ َولُِكهلِّ َمهْن يَْقبَهُل . ُدَهاُ   ِ  َولُِصهوَرتِ ِْ ُُوَ  لِْلهَو ه   نََههاراً َولَهْيالً لِل هِذيَن يَْسهُج َِ ِسهَم َ َوالَ تَُكهوُ  َرا

 ُِ   .مالتمة نب دلةي عاب الوالك وال  اد  لاشةطان. (11 – 9:  11رؤ ) ".اْسِم

 ماذا لو قبلت السمة فقط ألطعم أسرتى ؟ هل ميكن أن يرمحىن اهلل ؟:  61س

إن ق نوأ التنمة ننو ع ناد  ! ةق اون سنمة النو ش سنةا  ون جإندياً يقوأ إوضوح جن النذي  سن (11 – 9:  11رؤ )! ال :ج 

اُد " :آالى اأيا م  اإلرتداد مب  ن، وقد  ذر إولسلاشةطا َُ ُ الَ يَأْتِي إِْ  لَْم يَأِْت ااِلْرتِه لَى طَِريقٍَ  َما، ألَنُ  ََ   ُ َِ د ُكْم َُ ََ َُ الَ يَْ 

لَهى ُ هلِّ َمها يُه ََ الً، َويُْستَْعلََن إِْنَساُ  اْلَ ِيي ِ ، اْبُن اْلَهالَِك،اْلُمقَاِوُع َواْلُمْرتَفِهُع  ُِ فِهي َُو  ت هى إِن هُُ يَْجلِه َِ ى إِلَههاً َُْو َمْعبُهوداً،  ََ ُْ

ُ إِلَُ   ٍُ ُمْظِهراً نَْفَسُُ َُنُ   (1 – 1:  2تس 2) ".َهْيَكِل ِّ َ إِلَ

هم نفس الذين ُقتلدوا اامدات    (21 – 18:  11رؤ )هل الناس الذين يوصفون بالعنب ىف :  16س
؟ (16 يارؤ)الغضب اإلهلى ىف 

 .ن   :ج 

ِظيماً إِلَى ال ِذي َمَعُُ اْلِمدْ " ََ لَى الد اِر، َوَصَرَخ ُصَراهاً  ََ ، قَهائاِلً َوَهَرَج َمالَك  آَهُر ِمَن اْلَمْذبَِح لَُُ ُسْليَا    َُْرِسهْل : َجهُل اْلَحهادُّ

َُ َ هْرِع األَْرضِ  دَاقِي ََ ه َ ِمْدَجلََ  اْلَحاد  َواْقِيْو  َِ ُْ نَ دَبََهها قَه َِ قَى اْلَمهالَُك ِمْدَجلَهُُ إِلَهى األَْرِض َوقَيَهَو َ هْرَع األَْرِض، فَهأَلْ .، ألَ   

َِ ِّ اْلَعِظيَم ِ  َِ ت هى إِلَهى لُُجهِم اْلَ ْيهِل، . فَأَْلقَاهُ إِلَى َمْعَصَرِة َغ َِ يدَِ ، فََ َرَج َدع  ِمَن اْلَمْعَصَرِة  ُِ َوِديَسِ  اْلَمْعَصَرةُ َهاِرَج اْلَم

 (21 – 18:  11رؤ ) ".ِمََِ  َغْلَوةٍ َمَسافَ َ َُْلٍو َوِستِّ 

 ؟ كيف داس املسيح املعصرة:  26س

وال منى ال ناتج عن  ننذ  . ومةها سة ما يتوأ كي قاد  اأرض اأشىار إلب جورشاة  لةقتاه  آالى اأيا إنها م  ى   :ج 

ب عن  قنىب منب عماةنة الد  الموجود عاب رداك الىب نتة ة لدوس الم  ى  يدأ عاب إشنتىا  النى. الم  ى  نو دمه 

 .تتمة  القضاك، كما ت  ى ال مةا ع  إقت اعه التا  إاأ كا  التب ج درنا إقتي كي نلالك ال اس اأشىار

" ُِ ْمهٍر ِمهْن بُْصهَرةَ؟ َههَذا اْلبَِههيُّ بَِمالَبِِسه ُِ ا اآلتِي ِمْن َُُدوَع بِثِيَاٍب  ََ ُِ . َمْن  تِه ُمهتََكلُِّم بِهاْلبِرِّ اْلَعِظهيُم َُنَها الْ ». اْلُمهتََعظُِّم بَِكْثهَرِة قُو 

ِِ اْلِمْعَصَرِة؟.«لِْلَ الَصِ  ائِ َُ ر  َوثِيَابَُ  َ  َُ لِبَاِسَ  ُمَحم  ُ  »َما بَا ه َِ هُعوِب لَهْم يَُكهْن َمِعهي َُ ُِي َوِمهَن الشُّ ه ِْ ُْ ُدْسُ  اْلِمْعَصَرةَ َو . قَ

ََْيِظي َْتُُهْم بِ بِي َوَوِط َِ ََ ْستُُهْم بِ ُُ ِصهيرُ . فَ ََ لَهى ثِيَهابِي فَلَيَْ هُ  ُ هل  َمالَبِِسهيفَهُرش   ََ ألَ   يَهْوَع الد ْقَمهِ  فِهي قَْلبِهي َوَسهدَ َ . ُهْم 

ُْ َُتَ ْ  يِّي  قَ ُِ  (1 – 1:  61إش ) ".َمْف

ِظيماً إِلَى ال ِذي َمعَ " ََ لَى الد اِر، َوَصَرَخ ُصَراهاً  ََ ، قَائاِلً َوَهَرَج َمالَك  آَهُر ِمَن اْلَمْذبَِح لَُُ ُسْليَا    َُْرِسْل »: ُُ اْلِمْدَجُل اْلَحادُّ

 َ َِ ُْ نَ دَبََها قَ َِ َُ َ ْرِع األَْرِض، ألَ    دَاقِي ََ فَهأَْلقَى اْلَمهالَُك ِمْدَجلَهُُ إِلَهى األَْرِض َوقَيَهَو َ هْرَع األَْرِض، .«ِمْدَجلََ  اْلَحاد  َواْقِيْو 
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َِ ِّ اْلَعظِ  َِ ت هى إِلَهى لُُجهِم اْلَ ْيهِل، . يَم ِ فَأَْلقَاهُ إِلَى َمْعَصَرِة َغ َِ يدَِ ، فََ َرَج َدع  ِمَن اْلَمْعَصَرِة  ُِ َوِديَسِ  اْلَمْعَصَرةُ َهاِرَج اْلَم

 (21 – 10:  11رؤ ) ".َمَسافَ َ َُْلٍو َوِستِِّمََِ  َغْلَوةٍ 

ى اْسُمُُ " ََ ُْ ٍع، َويُ َُ ُموٍس بِ َْ  (11:  19رؤ ) ".«َ لَِم َ ِّ »َوُهَو ُمتََسْربِل  بِثَْوٍب َم

 لغري املؤمنني ؟" ضالل شديد" رسليكذب أن ُي كيف ميكن إلله ال:  61س

 :عاب جناس جإىياك، إي عاب غةى الملم ة  الذي  يىمضون م  ة ال ق" الض أ" هللا ل  يُىسي :ج 

َُ لَِجابِلَِهابَْل َمْن َُْنَ  َُيَُّها اإِلْنَساُ  ال ِذي تَُجاِوُب َّ؟ َُلََعل  اْلِجْبلَ " ا َصدَْعتَدِي َهَكَذا؟»:  َ تَقُو ََ ٌِ ُسهْليَا   «لَِما ا َِ لِْلَ ز  َُْع لَْي

ا إِْ  َ هاَ  ُّ َوُهه ََ ٍة إِنَاًا لِْلَكَراَمِ  َوآَههَر لِْلَهَواِ ؟فََمها َُ ِِ لَى اليِّيِن َُْ  يَْصدََع ِمْن ُ ْتلٍَ  َوا هبَُُ َويُبَهََ َِ ُُ َُْ  يُْظِههَر َغ يَِّن َو يُِريه

ٍَ ُمَهي أَةً لِْلَهالَِك  َِ تََمَل بِأَنَاٍة َ ثِيَرٍة آنِيَ َ َغ ِْ تَُُ ا ُِ  -قُو  َها لِْلَمْجه  ُ ه ََ َ ُْ َسهبََق فَأ َمهٍ  قَه ِْ لَهى آنِيَهِ  َر ََ ِه  ُِ " .َولَِكْي يُبَيَِّن ِغدَى َمْج

 (21 – 21:  9رو )

يَعِ  اإِلْثِم، فِي اْلَهالِِكيَن، ألَن هُ " ُِ ت ى يَْ لُُصواَوبُِكلِّ َه َِ  (11:  2تس 2) ".ْم لَْم يَْقبَلُوا َمَحب  َ اْلَحقِّ 

َُ َصِريحاً " وَق يَقُو ل  ً َوتََعهالِيَم َشهيَاِطينَ : َولَِكن  الرُّ ِِ ِن اإِليَماِ ، تَابِِعيَن َُْرَواِاً ُم ََ ُُّ قَْوع   ُ فِي األَْاِمدَِ  األَِهيَرِة يَْرتَ ،فِي إِنُ 

بٍَ ، َمْوُسوَم ً َضَمائُِرُهمْ ِريَاِا َُْقَوا َِ  (2 – 1:  1تب 1) ".ٍَ َ ا

 ؟ (21:  11رؤ )ريق ىف هل هذا دم بشرى الذى ُأ:  61س

ُ عِ " مب سةاق عا هة ممطى  شديد  سةكون الاةط م  د  ال شى وال ةوانات. ن   :ج  اقِبُُُ بِاْلَوبَإِ َوبِاله ََ ُِ , َوُُ لَْيه ََ َوُُْمِيهُر 

ُِ وَ  لَى َجْيِش ََ ِظيَمه ً َونَهاراً َوِ ْبِريتهاً َو ََ َجهاَرةَ بَهَرٍد  ِِ هُعوِب اْلَكثِيهَرِة ال هِذيَن َمَعهُُ َميَهراً َجاِرفهاً َو لَى الشُّ  (22:  18 ن  ) ".ََ

 (.مب ال  وب" إُ ى " مب الشماأ إلب" م دو" ونب المتامة م )مةي  211مت  ة جىيان نهى م  الد  متامة 

َِ ِّ اْلَعِظيَم ِ  فَأَْلقَى اْلَمالَُك ِمْدَجلَُُ " َِ َوِديَسِ  اْلَمْعَصَرةُ َههاِرَج . إِلَى األَْرِض َوقَيََو َ ْرَع األَْرِض، فَأَْلقَاهُ إِلَى َمْعَصَرِة َغ

ت ى إِلَى لُُجِم اْلَ ْيِل، َمَسافَ َ  َِ يدَِ ، فََ َرَج َدع  ِمَن اْلَمْعَصَرِة  ُِ  (21- 19:  11رؤ ) ".(يمة 211) َُْلٍو َوِستِِّمََِ  َغْلَوةٍ  اْلَم

 ؟ نرى رمحة اهلل وسط هذه األحكام الشديدةكيف :  65س

عندأ هللا إن م ندج . إن جعظ  ت  ةى ع  الى مة نب جن يتوأ سنةت ذ موقنف لطنىد الشنى والقهنى من  كوكن  اأرض :ج 

إننيراد  لمتناس عمنق متنتويات ال ن  دون اممكن  أ أك ى عنددال تنةى  لاو نوأ إن لوسنائيإسنت دا  جقني ا: وقضنائه ننو

 .اإلنتان ال ى 

 بابل الزانية ؟ ما هى:  66س

نذا نظا  شىيى سةكون كمىك  لدياننه شنةطانةة عالمةنة وشن كات إقت نادية، إلعنداد اأرض السنتق اأ ضند المتنةح  :ج 

 (.18، 10رؤ ( )51، 51إر )( 21،  11،  11إش )
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 أين ستقع مدينة بابل ؟:  60س

 51ال ىاق مب ال  ى ال دي ، )ؤنا ش  ار إ د جن يُ اد إ امب جرض ن مكان مدي ة إاإي اإل تماأ اأك ى جنها ستكو :ج 

ََ لِهي" هى الهىاتعاب ن( مةي ج وب إغداد تَِها. لِتَْبدِيَها لََهها بَْيتهاً فِهي َُْرِض ِشهْدَعارَ : فَقَا َُ ه َِ لَهى قَا ََ ا تََهي هأَ تَقِهرُّ ُهدَهاَك  ََ  ".َوإِ

 (11:  5ز  )

 ؟ (15:  10رؤ )امللوك العشرة الزانية ىف ملاذا يكره :  68س

انِيَ َ، َوَسيَْجَعلُونََها هَ ":ج  وَ  الز  ُِ َِ ِ  فََهُؤالَِا َسيُْب ِْ لَى اْلَو ََ ا اْلَعَشَرةُ اْلقُُروُ  ال تِي َرَُْيَ   ْريَانَه ً، َويَهأُْ لُوَ  َوَُم  َُ ِربَه ً َو

 (15:  10رؤ ) ".لَْحَمَها َويُْحِرقُونََها بِالد ارِ 

 .ديانة عالمةة قوية ومو د ، تتمتا إ هوذ وثىو  ك ةى  مما سةثةى غةى  ال شى ماو  ستلسس ال انةة

 عاد بناء اهليكل ىف أورشليم ىف آخر األيام ؟هل سُي:  69س

اأوأ سنة مي لن  ض الوقنت ق ني الضنةقة ال ظةمنة . ي ف ل نا الكتناب المقندس نةكانة  سنةُ اد إ اؤنمنا منب جورشناة  :ج 

ة  نذا الهةكي سةت  س إواسطة ضد المتةح  ة  يُ هنب كني النذإائح الةهودينة، ويُقن. "نةكي الضةقة"يُشار إلةه إـ ما وعاد 

 :رجتة ال ىاب، ويُ ا  نهته إله

ُ سِ « ِرْجَس َ اْلَ َرابِ »فََمتَى نَظَْرتُْم " َُ الد بِيُّ قَائَِم ً فِي اْلَمَكاِ  اْلُمقَ ْدَها َدانِي  ََ  ََ  (15:  21مت ) "ال تِي قَا

ي« ِرْجَس َ اْلَ َرابِ »فََمتَى نَظَْرتُْم " َِ ْيُث الَ يَْدبَ َِ َُ الد بِيُّ قَائَِم ً  ْدَها َدانِي  ََ  ََ  (11:  11مى ) "ال تِي قَا

بِيَح َ َوا" ٍُ َوفِي َوَسِ  األُْسبُوِع يُبَيُِّل الذ  ِِ ْهُاً َمَع َ ثِيِريَن فِي ُُْسبُوٍع َوا ََ ب  َويُثَبُِّ   لَهى َجدَهاِق األَْرَجهاِس ُمَ هر  ََ َمه َ َو ُِ لت ْق

بِ  لَى اْلُمَ ر  ََ يُّ  ِِ َ  اْلَمْق ت ى يَتِم  َويَُص  (20:  9دا ) ".َِ

الً، َويُْسهتَْعلََن " اُد َُو  َُ ُ الَ يَأْتِي إِْ  لَْم يَهأِْت ااِلْرتِه لَى طَِريقٍَ  َما، ألَنُ  ََ   ُ َِ د ُكْم َُ ََ َُ اْلَ ِيي هِ ، اْبهُن اْلَهالَِك،اْلُمقَهاِوُع  إِْنَسها ُ الَ يَْ 

ٍُ ُمْظِهراً  ُِ فِي َهْيَكِل ِّ َ إِلَ ُ يَْجلِ ت ى إِنُ  َِ ى إِلَهاً َُْو َمْعبُوداً،  ََ ُْ لَى ُ لِّ َما يُ ََ ُ إِلَهُ  َواْلُمْرتَفُِع   – 1:  2تنس  2) ". نَْفَسُُ َُنُ 

1) 

لمتنةح وننو سنةكون كىسنب  كن  ا (18 – 11 ن  )ا ال  نب   قةناأ منب آالى ي نهه ل ن إ د جن ي ود يتوأ، سة  ب نةكي

ََ َربُّ اْلُجدُودِ : َوقُْل لَُُ " الُماك األهبلألرض ال أ  َُْصُن اْسُمُُ : َهَكَذا قَا ُجُل اْل ا الر  ََ ُِ يَْدبُهُ  َويَْبدِهي َهْيَكهَل . ُهَو َوِمْن َمَكانِه

بِّ  بِّ َوهُ . الر  ُِ َوتَُكوُ  َمُشهوَرةُ فَُهَو يَْبدِي َهْيَكَل الر  لَى ُ ْرِسيِّ ََ ُِ َويَُكوُ  َ اِهداً  لَى ُ ْرِسيِّ ََ ُِ َويَتََسل  ُ  ََ َويَْجلِ َو يَْحِمُل اْلَجالَ

 "نةكي الماك" نذا الهةكي يُطاق عاةه ج ةاناً . (11 – 12:  6ز  ) ".الَِع بَْيدَُهَما ِ لَْيِهَماالس  

 ؟( 0 : 11إر )وقت ضيق يعقوب  ما هو:  01س

َِ ِمْثلُُُ  آهِ ":ج  ِظيم  َولَْي ََ لَِ  اْليَْوَع  ََ ُ َسيَُ ل ُ  ِمْدُُ . ألَ    لَى يَْعقُوَب َولَِكدُ  ََ  (0:  11إر ) ".َوُهَو َوْقُ  ِضيٍق 
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وقد جشار كي م  يتوأ ودانةاأ لهذا الوقت عاب جننه . نو وقت الضةقة ال ظةمة والتب تت ق م اشى  ال ص جمة إسىائةي

 .ةق عظة  ل  ت ىف مثاه إسىائةي جإداً وقت ض

ُِ اْلَعِظيُم اْلقَائُِم لِبَدِي َشْعبَِ  َويَُكوُ  َاَماُ  ِضهيٍق لَهْم يَُكه" ئِي لَِ  اْلَوْقِ  يَقُوُع ِميَ ائِيُل الر  ََ لِهَ  َوفِي  ََ ه   إِلَهى  ْن ُمْدهُذ َ انَهْ  ُُم 

ى َشْعبَُ   ُ . اْلَوْق ِ  لَِ  اْلَوْقِ  يُدَج  ََ ْفرِ َوفِي  ُُ َمْكتُوباً فِي السِّ  (1:  12دا ) ".لُّ َمْن يُوَج

اِا اْلَعالَِم إِلَى اآلَ  َولَْن يَُكهو َ " َُ ِظيم  لَْم يَُكْن ِمْثلُُُ ُمْدُذ اْبتِ ََ يدٍََِذ ِضيق   ِِ ُ يَُكوُ   هْر تِْلهَ  األَي هاُع لَهْم يَْ لُهْ  . ألَنُ  َولَهْو لَهْم تُقَص 

  ُ ُر تِْلَ  األَي اعُ َولَِكْن ألَْجِل ا. َجَس  (22 - 21:  21مت ) ".ْلُمْ تَاِريَن تُقَص 

يوم أن تعادل ثدالث   1261شهر تعادل ثالث سنوات ونصف لكن كيف ميكن لد  12الد :  01س
 سنوات ونصف ؟

  ينو 161التن ة الةهودينة م. ينو  165 ةن  التن ة  (المنة دى)ال ىي نورى تقنوي  الإن التقوي  الةهودى ي تاف ع   :ج 

يمك  ا مقارنة اأج اك الكتاإةة التالةة ل ىى الم طا ات جو التتمةات الم تاهة التب تتت د  لت ف قهى واضنطهاد . مقط

 :فمثالً . لمد  ث   س وات ون ف ضد المتةح لاك ةتة وإلسىائةي

ِيههَي فَمههاً يَههتََكل مُ " شننهى 12ةي لمنند  سننةُ طب ضنند المتننةح سنناطان لةضننطهد الك ةتننة وإسننىائ .1 َْ بَِعظَههائَِم  َوُُ

ِيَي ُسْليَاناً َُْ  يَْفَعَل اْثدَْيِن َوَُْربَِعيَن َشْهراً  َْ  (5:  11رؤ ) ".َوتََجاِديَو، َوُُ

َهها " شهى 12اأم  ت ت قةاد  ضد المتةح ستُقما جورشاة  لمد   .2 ِْ ُ اُر ال تِهي ِههَي َههاِرَج اْلَهْيَكهِل فَاْطَر ا اله َوَُم 

ُ َس َ اْثدَْيِن َوَُْربَِعيَن َشْهراً َهاِرجاً َوالَ تَقِْسَها، ألَ  يدَ َ اْلُمقَ ُِ ُُوُسوَ  اْلَم ِييَْ  لََُِمِم، َوَسيَ َْ ُُ ُْ :  11رؤ ) ".ن َها قَ

2) 

َُي  فَيَتَدَب هه ِ  َُْلفههاً َوِمََتَههْيِن َوِسههتِّينَ " يننو  1261مننب ال ىيننة لمنند   سننةت  آنالشنناندي   .1 ِيي لَِشههاِه َْ يَْومههاً،  َوَسههأُ

 (1:  11رؤ ) ".ِن ُمُسوِاً الَبَِسيْ 

ي هِ  " يو  1261ال قةة اأمة ة م  إسىائةي ست ت ئ م  ضد المتةح مب ال ىية لمد   .1 َواْلَمهْرَُةُ َهَربَهْ  إِلَهى اْلبَرِّ

ٌُّ ِمَن ِّ لَِكْي يَُعولُوَها ُهدَاَك َُْلفاً َوِمََتَْيِن َوِستِّيَن يَْوماً  ْيُث لََها َمْوِضع  ُمَع  (6:  12رؤ ) ".َِ

ِي الد ْسِر اْلَعِظهيِم لَِكهْي " ون ف زمان وجزم ةنهس المد  تو ف ج ةاناً إالت  ةى زمان  .5 َِ ِييَِ  اْلَمْرَُةُ َجدَا َْ ُ فَأ

ُِ اْلَحي  ِ  َُ َاَماناً َوَاَمانَْيِن َونِْصَو َاَماٍ  ِمْن َوْج ْيُث تَُعا َِ ي ِ  إِلَى َمْوِضِعَها،   (11:  12رؤ ) ".تَِييَر إِلَى اْلبَرِّ

 ون ف زمنان جو ثن   سن وات ون نف وجزم ةسةُ طب ضد المتةح ساطان لةضطهد القديتة  لمد  زمان  .6

هد  َ " ََيِّهُر األَْوقَهاَت َوالسُّ يِسي اْلَعلِيِّ َويَظُهنُّ َُن هُُ يُ ُِّ ُ  اْلَعلِيِّ َويُْبلِي قِ ِه إِلَهى َاَمها ٍ َويَتََكل ُم بَِكالٍَع ِض ُِ  َويَُسهل ُموَ  لِيَه

 (25:  0دا ) ".َوَُْاِمدٍَ  َونِْصِو َاَما ٍ 

ُجهَل " قو  إسىائةي ستتهتت إالكامي إ د ث   سن وات ون نف جو زمنان وجزم نة ون نف زمنان .0 فََسهِمْعُ  الر 

َماَواِت وَ  َْ َرفََع يُْمدَاهُ َويُْسَراهُ نَْحَو الس  َِ اْلَكت اِ  ال ِذي ِمْن فَْوِق ِميَاِه الد ْهِر إِ لََو الال بِ َِ ُِ إِن هُُ : بِاْلَحيِّ إِلَهى األَبَه
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ُ ِس تَهتِمُّ ُ هلُّ َههِذهِ . إِلَى َاَماٍ  َوَاَمانَْيِن َونِْصوٍ  َِ اْلُمقَه ْع ُِي الش  ا تَم  تَْفِريُق َُْي ََ ِ   ةن  زمنان. (0:  12دا ) "فَإ

 .يشةى إلب س ة وا د ، جزم ة تشةى إلب س تة ، ون ف زمان تشةى إلب ن ف س ة

 هل هناك مدن ملجأ ىف آخر األيام ؟:  02س

طا نناً ( قتني الطنأ)تشنةى مندن الما نأ منب ال هند القندي  إلنب مندن داالني إسننىائةي يهنىب إلةهنا من  قتني عن  غةنى عمند  :ج 

اْطلُبُهوا . اْطلُبُوا اْلبِر  ...." يقوأ ال  ب لا اس جن (1:  2 ف )مب . يط ق ال  ض ا ن نذ  الهكى  إطىيقة م تاهة. لا ماية

بِّ لََعل ُكْم . لت َواُضعَ ا ألَ   َّ لَهْم " (11 – 9:  5تنس 1)لن  يت نىض المنلم ة  لغضن  هللا  ،"تُْسهتَُروَ  فِهي يَهْوِع َسهَ ِ  الهر 

ا َسهِ  ََ ت ى إِ َِ َِ، بَْل اِلْقتِدَاِا اْلَ الَِص بَِربِّدَا يَُسوَع اْلَمِسيِح،ال ِذي َماَت ألَْجلِدَا،  َِ ََ  ".ْرنَا َُْو نِْمدَها نَْحيَها َجِميعهاً َمَعهُُ يَْجَعْلدَا لِْل

مثنناالً لم طقننة جغىامةننة م مةننة منن  غضنن  هللا وقننت " جرض جاسننان" كانننت. سةشننار  المننلم ة  مننب إطنن ق ج كننا  هللا

ْيُث َ اَ  بَدُو اْسَرائِيَل فَلَْم يَُكْن فِيَها بََرد  " ضىإات م ى ال شى مب جيا  موسب َِ  (26:  9 الى) ".اال اْرَض َجاَساَ  

ُِ ثاَلثَ َ اي اعٍ " ُ  ِمْن َمَكانِ َِ ُ  اَهاهُ َوال قَاَع ا َِ :  11النى ) "لَُهْم نُور  فِي َمَساِ دِِهمْ  َولَِكْن َجِميُع بَدِي اْسَرائِيَل َ ا َ . لَْم يُْبِصْر ا

21) 

الشعب " ، هل تعود"ِتمُّ ُكلُّ َهِذِهَفِإَذا َتمَّ َتْفِريُق َأْيِدي الشَّْعِب اْلُمَقدَِّس َت" يقول( 0:  12دا )ىف :  01س
 على اليهود أم املؤمنني ؟ وهل القوة املذكورة هنا روحية أم مادية ؟" املقدس

 جى "لشن   دانةناأ" جن وقنت الضنةق ننذا النذى ياةنه ت ىينى والن ص ننو (1:  12دا )لقد جال ى الم   دانةناأ منب  :ج 

يت ند  المن   ن نا عن  قنو  . إالكامني "إسنىائةي"   الشن   المقندسهىق قنومب نهاية الضةقة ال ظةمنة، سنتت. "إسىائةي"

إن الطنة هللا ننب إعطناك إسنىائةي دور رينادى منب . إسىائةي المادية م   ة  قو  اأمة المادية لا  ناك والتشنةةد وال ماينة

الإد جن . التواضا الشديدي ه  عاب ال ضوأ وسة ه  هللا إسىائةي لاقةا  إهذا الدور م  ال أ تدر. (28  ةةتث)قةاد  اأم  

ونكنذا سةتنمح هللا جن تتهتنت وتتهنىق كني قنوته  . يت ىدوا م  كني ك ىيناك ق ني جن ي ن  وا منلناة  لتنولب ننذ  التناطة

 .إالكامي مة  ح إتكاله  عاب هللا و د 

 عالقة خالص إسرائيل مبلء األمم ؟ ما:  01س

َُ "مقدسنة داالني إسنىائةي وت هةن ن  لا ن ص    اأم  إميك القنو  منب إيقناظ غةنى سةتت د  هللا ت ى :ج  َُلََعل ُههْم : فَهأَقُو

ثَ  اَشاََ َِ  ة  يت ى  اأم  مب منيك النىوح . (11:11رو) ".الَُص لََُِمِم إِلَغاَرتِِهمْ بَْل بَِزل تِِهْم َصاَر اْل َ  ُروا لَِكْي يَْسقُيُوا 

 .سةشتاق إسىائةي لمت ة ال  مة والقو  مب  ةاته 

 كيف سيخلص كل إسرائيل ؟مىت و:  05س

سةق اون المتةح  ة  . مب نهاية الضةقة ال ظةمة سةأتب الةهود إالتما  ويق اون يتوأ كالمتةا إ د جن يأتب ميك اأم  :ج 

ر  لَِاَل  تَُكونُوا" .يأتب لة ا ه  م  ضد المتةح ُُ َُيَُّها اإِلْهَوةُ َُْ  تَْجَهلُوا َهَذا السِّ َكَمهااَ  فَإِنِّي لَْسُ  ُُِري ُِ َُ َُْنفُِسهُكْم  ْده َِ .   َُ
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ُهَل ِمْلُؤ األَُممِ  ُْ َصلَْ  ُجْزئِي اً إِلْسَرائِيَل إِلَى َُْ  يَ َِ  ُْ َسهيَْ ُرُج : َ َمها ُههَو َمْكتُهوب  . َوَهَكَذا َسيَْ لُُ  َجِميهُع إِْسهَرائِيلَ  اْلقََساَوةَ قَ

ْن  ََ  (26 – 25:  11رو ) ".يَْعقُوبَ ِمْن ِصْهيَْوَ  اْلُمْدقُِذ َويَُردُّ اْلفُُجوَر 

أن كل شخص يهودى على قيدد  " َوَهَكَذا َسَيْخُلُص َجِميُع ِإْسَراِئيَل" (26:  11رو )هل معىن :  06س
 احلياة وقت جمئ املسيح سيخلص ؟

لَهى بَْيهِ  َداوُ " ، سنةكون الن ص جمنة إسنىائةي م ن وإاً إتوإنة والن ص عنالمبمب وقت م نئ المتنةح :ج  ََ َد َوُُفِهيُض 

لَْيهه ََ ههوَ   ُِ اِت فَيَْدظُههُروَ  إِلَههي  ال ههِذي طََعدُههوهُ َويَدُو ََ ههرُّ َِ لَههى ُسههك اِ  ُُوُرَشههلِيَم ُروَق الدِّْعَمههِ  َوالت  ََ ٍُ لَههُُ َو يهه ِِ لَههى َو ََ ُِ َ دَههائٍِح 

لَى بِْكِرهِ  ََ ُِ َ َمْن ُهَو فِي َمَراَرٍة  لَْي ََ لَِ  اْليَوْ . َويَُكونُوَ  فِي َمَراَرٍة  ََ وَ  فِهي فِي  ْدِرمُّ َُ ِع يَْعظُهُم الد هْوُق فِهي ُُوُرَشهلِيَم َ دَهْوِق َهه

و َ  ُُّ َشائَِر . بُْقَعِ  َمِج ََ تَِهاَوتَدُوُق األَْرُض  َُ ِِ لَى  ََ َشائَِر   (11 – 11:  12ز  ) ".ََ

لَِ  اْليَْوِع يَُكوُ  يَْدبُوع  َمْفتُوِاً لِبَْيِ  َداُوَد َولُِسك اِ  ُُوُرَشهلِيمَ " ََ َُ َربُّ . لِْلَ ِيي هِ  َولِْلدََجاَسه ِ  فِي  لِهَ  اْليَهْوِع يَقُهو ََ َويَُكهوُ  فِهي 

و ُُ َوُُِايُل األَْنبِيَاَا َُْيِاً َوالرُّ َِ ِمهَن األَْرضِ اْلُجدُوِد َُنِّي َُْقيَُع َُْسَماَا األَْصدَاِع ِمَن األَْرِض فاَلَ تُْذَ ُر بَْع  11ز  ) ".َق الد ِج

 :1) 

ا الْ " ََ يُنٍ فَُهَو َْ ٍُ َسْبُع َُ ِِ َجٍر َوا َِ لَى  ََ ُ اَع يَُهوَشَع  َُ َربُّ اْلُجدُهوِد َوُُِايهُل إِْثهَم . َحَجُر ال ِذي َوَضْعتُُُ قُ َهََدََذا نَهاقِ   نَْقَشهُُ يَقُهو

 ٍُ ِِ  (9:  1ز  ) ".تِْلَ  األَْرِض فِي يَْوٍع َوا

بِّ يَ " و بِاْسِم الر  َُ ُْ ُ فِي َجبَهِل ِصهْهيَْوَ  َوفِهي ُُوُرَشهلِيَم تَُكهوُ  نََجهاة  . «ْدُجوَويَُكوُ  َُ   ُ ل  َمْن يَ بُّ . ألَنُ  ََ الهر  َوبَهْيَن . َ َمها قَها

بُّ  وهُ الر  َُ ُْ  (12:  2 يوئ) ".اْلبَاقِيَن َمْن يَ

 .ئ المتةح الثانب ع يهودى  ب عاب اأرض مب وقت م ت  ب كي ش( 26:  11رو )مب " إسىائةي جمةا" كامة

 من هم املقاومون ؟:  00س

سةقاو  الكثةىون جعماأ ضد المتةح كما سةقاومون ال  ص جيضاً ول  ي ضموا لاك ةتة جو يق اوا ال  ص منب ننذا  :ج 

سةكون لهلالك مى ة لاىجوأ وق وأ المتةح . يشةى له  الكتاب المقدس عاب جنه  الذي  ي قون إ د تما  قضاك هللا. الوقت

 .واط ة  مب ماكه األهب ة  يأتب وم  ث  ي   ون م

ُُّوساً " ََ لِْلَحيَاِة فِي ُُوُرَشهلِيمَ . َويَُكوُ  َُ   ال ِذي يَْبقَى فِي ِصْهيَْوَ  َوال ِذي يُْتَرُك فِي ُُوُرَشلِيَم يَُسم ى قُ  1إش ) ".ُ لُّ َمْن ُ تِ

 :1) 

لَِ  اْليَْوِع َُ   بَقِي  َ إِْسَرائِيَل َوالد ا" ََ لَى َضاِربِِهْم بَْل يَتََو  لُهوَ  َويَُكوُ  فِي  ََ ِجيَن ِمْن بَْيِ  يَْعقُوَب الَ يَُعوُدوَ  يَتََو  لُوَ  َُْيِاً 

وِس إِْسَرائِيَل بِاْلَحقِّ  ُُّ بِّ قُ لَى الر   (21:  11إش ) ".ََ

هُ ثَانِيَ ً لِيَْقتَدِي بَقِ " َُ ُُ يَ َُ يُِعي يِّ لَِ  اْليَْوِع َُ   الس  ََ وَر َوِمْن ِمْصهَر َوِمهْن فَْتهُروَس َوِمهْن َويَُكوُ  فِي  ُِ ال تِي بَقِيَْ  ِمْن َُشُّ ي  َ َشْعبِ

َماةَ َوِمْن َجَزائِِر اْلبَْحرِ  َِ يالََع َوِمْن ِشْدَعاَر َوِمْن  َِ  (11:  11إش ) ".ُ وَش َوِمْن 



FORERUNNER SCHOOL OF MINISTRY 
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT END-TIMES                                         PAGE 

32  

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

" ََ ْبُاً إِلقَاَمِ  َُْسبَاِط يَْعقُوَب »: فَقَا ََ ُْ َجَعْلتُهَ  نُهوراً لََُِمهِم لِتَُكهوَ  َهالَِصهي . َوَردِّ َمْحفُهوِظي إِْسهَرائِيلَ قَلِيل  َُْ  تَُكوَ  لِي  فَقَه

 (6:  19إش ) ".«إِلَى َُْقَصى األَْرضِ 

بُّ " ََ الر  َُ قَائِل  »: َهَكَذا قَا ُُ فِي اْلُعْدقُوِد فَيَقُو ٌَ يُوَج الَ ُِ بََرَ  ً : َ َما َُ   السُّ ت ى . الَ تُْهلِْكُُ ألَ   فِي َِ ُِي  بِي ََ َمُل ألَْجِل  َْ َهَكَذا َُ

 (8:  65إش ) ".الَ ُُْهلَِ  اْلُكل  

ََ َولُودَ " يَن فِهي اْلقَهْوسِ  َوَُْجَعُل فِيِهْم آيَ ً َوُُْرِسُل ِمْدُهْم نَاِجيَن إِلَى األَُمِم إِلَى تَْرِشيَ  َوفُو َِ ََ َويَهاَواَ  إِلَهى .الد اِا إِلَهى تُوبَها

ُِي بَْيَن األَُممِ اْلَجَزائِِر اْلبَ  ُِي فَيُْ بُِروَ  بَِمْج ِة ال تِي لَْم تَْسَمْع َهبَِري َوالَ َرَُْت َمْج َُ  (19:  66إش ) ".ِعي

بُّ " ََ الر  يَن ِسْرُت ألُِريَحُُ : َهَكَذا قَا ِِ ْيِو إِْسَرائِيُل  ِن الس  ََ َُ اْلبَاقِي  ْع ي ِ  الش  َُ نِْعَم ً فِي اْلبَرِّ ُْ َوَج  (2:  11 إر) ".قَ

لَههي  " ََ ِديَن َواْلُعَصهاةَ  َُ ِمهْدُكُم اْلُمتََمهرِّ هِز َْ ُهلُوَ  َُْرَض إِْسهَرائِيلَ . َوَُ ُْ فَتَْعلَُمهوَ  َُنِّهي َُنَهها , ُُْههِرُجُهْم ِمهْن َُْرِض ُغهْربَتِِهْم َوالَ يَهه

بُّ  ا َُْنتُْم يَا بَْيَ  إِْسَرائِيَل فََهَكذَ . الر  ُُ الر  َُم  يِّ ََ الس  َْ : بُّ ا قَا ُُوا ُ هلُّ إِْنَسهاٍ  َُْصهدَاَمُُ ا بُه َْ ُُ إِْ  لَهْم تَْسهَمُعوا لِهي فَهالَ . َهبُهوا ا َوبَْعه

ُُ بَِعيَايَاُ ْم َوبِأَْصدَاِمُكمْ  وَس بَْع ُُّ ُسوا اْسِمي اْلقُ ِسي. تُدَجِّ ُْ ُ فِي َجبَِل قُ بُّ , ألَنُ  ُُ الهر  يِّ َُ الس  ُهدَهاَك  فِي َجبَِل إِْسَرائِيَل اْلَعالِي يَقُو

نِي ُ لُّ بَْيهِ  إِْسهَرائِيلَ  ُُ هْدُهمْ . ُ لُُّههْم فِهي األَْرضِ , يَْعبُ ََ َماتُِكْم َوبَهاُ وَراِت ِجهَزاُ ْم َمهَع َجِميهِع , ُهدَهاَك َُْرَضهى  ُِ َُ تَْقه َوُهدَهاَك َُْطلُه

ُ َساتُِكمْ  هْدُكمْ . ُمقَ ََ هيَن ُُْههِرُجُكْم ِمهْن بَه, بَِرائَِحِ  ُسُروِرُ ْم َُْرَضى  ْقتُْم فِيَههاِِ هُعوِب َوَُْجَمُعُكهْم ِمهَن األََراِضهي ال تِهي تَفَهر  , ْيِن الشُّ

يُوِ  األَُممِ  َُ ُ ُس فِيُكْم ََُماَع  بُّ , َوَُتَقَ يَن آتِي بُِكْم إِلَى َُْرِض إِْسهَرائِيلَ , فَتَْعلَُموَ  َُنِّي َُنَا الر  ُِي , ِِ إِلَهى األَْرِض ال تِهي َرفَْعهُ  يَه

ِيي آبَ  َْ  (12 – 18:  21   ) ".اَاُ ْم إِي اَهاألُ

بُّ " ْولَُكْم َُنِّي َُنَا الر  َِ َم َ َوَغَرْسُ  اْلُمْقفَِرةَ , فَتَْعلَُم األَُمُم ال ِذيَن تُِرُ وا  ُِ بُّ تََكل ْمُ  َوَسأَْفَعلُ . بَدَْيُ  اْلُمْدَه :  16   ) ".َُنَا الر 

16) 

لَِ  اْلَوْقِ  يَقُوُع ِمي َ " ََ لِهَوفِي  ََ ه   إِلَهى  ُِ اْلَعِظيُم اْلقَائُِم لِبَدِي َشْعبَِ  َويَُكوُ  َاَماُ  ِضهيٍق لَهْم يَُكهْن ُمْدهُذ َ انَهْ  ُُم  ئِي َ  ائِيُل الر 

ْفرِ . اْلَوْق ِ  ُُ َمْكتُوباً فِي السِّ ى َشْعبَُ  ُ لُّ َمْن يُوَج لَِ  اْلَوْقِ  يُدَج  ََ  (1:  12دا ) ".َوفِي 

بِّ يَْدُجوَويَُكوُ  َُ   " و بِاْسِم الر  َُ ُْ ُ فِي َجبَهِل ِصهْهيَْوَ  َوفِهي ُُوُرَشهلِيَم تَُكهوُ  نََجهاة  . «ُ ل  َمْن يَ بُّ . ألَنُ  ََ الهر  َوبَهْيَن . َ َمها قَها

بُّ  وهُ الر  َُ ُْ  (12:  2 يوئ) ".اْلبَاقِيَن َمْن يَ

ُ َهََدََذا آُمُر فَأَُغْربُِل بَْيَ  إِْسَرائِيَل بَ " ب    الَ تَقَُع إِلَهى األَْرضِ ألَنُ  َِ َِ َو َُْربَا ََْربَُل فِي اْل هْيِو يَُمهوُت . ْيَن َجِميِع األَُمِم َ َما يُ بِالس 

 (11 – 9:  9عا ) ".الَ يَْقتَِرُب الش رُّ َوالَ يَأْتِي بَْيدَدَا: ُ لُّ َهاِطَِي َشْعبِي اْلقَائِلِينَ 

ِشيرَ " ََ تِِهن  ُ لُّ اْلَعَشائِِر اْلبَاقِيَِ   َُ ِِ لَى  ََ تَِها َونَِساُؤُهْم  َُ ِِ لَى  ََ ِشيَرة   ََ  (11:  12ز  ) ".ة  

بُّ َُ   ثُْلثَْيِن ِمْدَها يُْقيََعاِ  َويَُموتَاِ  َوالثُّْلَث يَْبقَى فِيَها" َُ الر   (8:  11ز  ) ".َويَُكوُ  فِي ُ لِّ األَْرِض يَقُو

ُُوا لِْلَملِهِ  َربِّ َويَُكوُ  َُ   ُ ل  اْلبَاقِي ِمْن َجمِ " ُُوَ  ِمهْن َسهدٍَ  إِلَهى َسهدٍَ  لِيَْسهُج لَهى ُُوُرَشهلِيَم يَْصهَع ََ يهِع األَُمهِم ال هِذيَن َجهاُاوا 

 َِّ َُ اْلَمظَا ي َِ ُُوا   (16:  11ز  ) ".اْلُجدُوِد َولِيَُعيِّ

 مىت سيقوم األموات ؟:  08س
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 :(التاإا)المتةح، ع د ال وق اأالةى  م ئلملم ة  مب سةقو  ا. اأيا  ي ف الكتاب المقدس قةامتة  مب آالى :ج 

ت ى يَُكافُوَك ألَن َ  تَُكافَى فِي قِيَاَمِ  األَْبَرارِ " َِ َِ لَُهْم  َْ لَْي  (11:  11لو ) ".فَيَُكوَ  لََ  اليُّوبَى إِ

َُ اْلبُوِق األَِهيرِ " ْد َِ ْيٍن  ََ ُق فَ . فِي لَْحظٍَ  فِي طَْرفَِ   ُ َسيُبَو  ََي رُ فَإِنُ  يِمي فََساٍد َونَْحُن نَتَ ُِ ََ  (52:  15كو 1) ".يُقَاُع األَْمَواُت 

يَن، لَِكْي الَ تَْحَزنُوا َ اْلبَاقِيَن ال ِذينَ " ُِ اقِ ُُ َُْ  تَْجَهلُوا َُيَُّها اإِلْهَوةُ ِمْن ِجَهِ  الر  ُ إِْ  ُ د ا نُهْؤِمُن َُ   .  الَ َرَجاَا لَُهمْ ثُم  الَ ُُِري  ألَنُ 

ُرُهُم ُّ َُْيِاً َمَعُُ  ِِ ُُوَ  بِيَُسوَع َسيُْح اقِ بِّ . يَُسوَع َماَت َوقَاَع، فََكَذلَِ  الر  َُ لَُكْم َهَذا بَِكلَِمِ  الر  يَهاَا : فَإِن دَا نَقُو ِْ إِن دَا نَْحهُن األَ

ينَ  ُِ اقِه بِّ الَ نَْسهبُِق الر  ب  . اْلبَاقِيَن إِلَى َمِجيِا الر  ِِ َمالَئَِكهٍ   ألَ   الهر  ، بَِصهْوِت َرئِهي ٌٍ هَماِا بُِهتَها َُ ِمهَن الس  ٌَ يَْدهِز نَْفَسهُُ َسهْو

الً  َِ لُِمالَقَهاِة . َوبُوِق ِّ، َواألَْمَواُت فِي اْلَمِسيِح َسهيَقُوُموَ  َُو  هُح يَهاَا اْلبَهاقِيَن َسهدُْ يَُو َجِميعهاً َمَعُههْم فِهي السُّ ِْ ثُهم  نَْحهُن األَ

بِّ فِي  بِّ الر  يٍن َمَع الر  ِِ  (18 – 11:  1تس 1) ".اْلَهَواِا، َوَهَكَذا نَُكوُ  ُ ل  

َماِا قَائِلَ ً " ِظيَم   فِي الس  ََ ثَْ  َُْصَوات   َُ َق اْلَمالَُك الس ابُِع، فََح ُِ، فََسهيَْملُِ  »: ثُم  بَو  ُْ َصاَرْت َمَمالِهُ  اْلَعهالَِم لَِربِّدَها َوَمِسهيِح قَ

 ُِ ينَ إِلَى َُبَ ُِ  (15:  11رؤ ) ".اآلبِ

ْكماً " ُِ يُوا  َْ لَْيَها، َوُُ ََ ُروشاً فََجلَُسوا  َُ . َوَرَُْيُ  نُفُوَس ال ِذيَن قُتِلُوا ِمْن َُْجِل َشَهاَدِة يَُسهوَع َوِمهْن َُْجهِل َ لَِمهِ  ِّ . َوَرَُْيُ  

ُِ، َولَْم يَقْ  ِ  َوالَ لُِصوَرتِ ِْ ُُوا لِْلَو يِهْم، فََعاُشهوا َوَملَُكهوا َمهَع اْلَمِسهيِح َوال ِذيَن لَْم يَْسُج ُِ لَهى َُْيه ََ لَهى ِجبَهاِهِهْم َو ََ هَم َ  بَلُهوا السِّ

دَ ِ . َُْلَو َسدَ ٍ  ت ى تَتِم  األَْلُو الس  َِ ا بَقِي  ُ األَْمَواِت فَلَْم تَِعْ    (5 – 1:  21رؤ ) ".َهِذِه ِهَي اْلقِيَاَم ُ األُولَى. َوَُم 

 : شئس ة  ة  يىد كي  1111لمقامون م  اأموات سة كمون ما المتةح لمد  نلالك القديتة  ا

ٍَ ِمهنْ " هي ِِ اُهْم بِقَ ََ لَى األَُمِم،فَيَْر ََ ُِ ُسْليَاناً  ِيي َْ َمالِي إِلَى الدَِّهايَِ  فََسأُ َْ َُ َويَْحفَظُ َُ لِ َْ ، َ َمها تُْكَسهُر آنِيَه   ِمهْن  َوَمْن يَ ٍُ يه ُِ َِ

، َ َما ََُهْذُت َُ  ٌٍ ُِ َُبِيَهَز ْد َِ  (20 – 26:  2رؤ ) "نَا َُْيِاً ِمْن 

ْكماً " ُِ يُوا  َْ لَْيَها، َوُُ ََ ُروشاً فََجلَُسوا  َُ . َوَرَُْيُ  نُفُوَس ال ِذيَن قُتِلُوا ِمْن َُْجِل َشَهاَدِة يَُسهوَع َوِمهْن َُْجهِل َ لَِمهِ  ِّ . َوَرَُْيُ  

ِ  َوالَ لِ  ِْ ُُوا لِْلَو يِهْم، فََعاُشهوا َوَملَُكهوا َمهَع اْلَمِسهيِح َوال ِذيَن لَْم يَْسُج ُِ لَهى َُْيه ََ لَهى ِجبَهاِهِهْم َو ََ هَم َ  ُِ، َولَْم يَْقبَلُهوا السِّ ُصوَرتِ

دَ ِ . َُْلَو َسدَ ٍ  ت ى تَتِم  األَْلُو الس  َِ ا بَقِي  ُ األَْمَواِت فَلَْم تَِعْ   َ  فِي ُمبَاَرك  وَ . َهِذِه ِهَي اْلقِيَاَم ُ األُولَى. َوَُم  ُ س  َمْن لَُُ نَِصي ُمقَ

ِ َواْلَمِسيِح، َوَسيَْملُِكوَ  . اْلقِيَاَمِ  األُولَى لَْيِهْم، بَْل َسيَُكونُوَ  َ َهدَ ً ّلِِل  ََ َِ لِْلَمْوِت الث انِي ُسْليَا     ".َمَعُُ َُْلَو َسدَ ٍ َهُؤالَِا لَْي

 (6 – 1:  21رؤ )

ت ى تَتِم  األَْلُو الس دَ ِ " اك األف س ة لادي ونةنهاية م جما إاقب اأموات متةقومون مب َِ ا بَقِي  ُ األَْمَواِت فَلَْم تَِعْ   َهِذِه . َوَُم 

 (5:  21رؤ ) ".ِهَي اْلقِيَاَم ُ األُولَى

 مىت يكون حساب اهلل للقديسني ؟:  09س

هبَِ  األَُمه" جمنا  كىسنب المتنةح سةكون ننذا منب وقنت ال نوق التناإا :ج  ِِ انُوا، َوَغ َُ هبَُ  َوَاَمهاُ  األَْمهَواِت لِيُه َِ ُم فَهأَتَى َغ

ََاِر َواْلِكبَهاِر، َولِيُْهلَه ه يِسيَن َواْلَ ائِفِيَن اْسَمَ ، الصِّ ُِّ َك األَْنبِيَاِا َواْلقِ ُِ  ".َ  ال هِذيَن َ هانُوا يُْهلُِكهوَ  األَْرضَ َولِتُْعيَى األُْجَرةُ لَِعبِي

 (18:  11رؤ )
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ُ الَ يَسْ " َع ََُساساً آَهَر َغْيَر ال ِذي ُوِضَع ال ِذي ُهَو يَُسوُع اْلَمِسيحُ فَإِنُ  َِ ُ  َُْ  يَ َِ لَهى َههَذا . تَِييُع َُ ََ ُُ يَْبدِهي  ه َِ َولَِكْن إِْ  َ هاَ  َُ

ٍُ َسيَِصيُر ظَاِهراً  ِِ اً فََعَمُل ُ لِّ َوا ْشباً قَش  َُ َجاَرةً َ ِريَم ً َهَشباً  ِِ  ً  ِ َهباً فِ ََ ألَن هُُ بِدَهاٍر يُْسهتَْعلَُن . ألَ   اْليَْوَع َسهيُبَيِّدُُُ األََساِس 

ٍُ َما ُهوَ  ِِ َمَل ُ لِّ َوا ََ ُِ فََسيَأُْهُذ ُُْجَرةً . َوَستَْمتَِحُن الد اُر  لَْي ََ ُْ بَدَاهُ  ٍُ قَ َِ َمُل َُ ََ ا . إِْ  بَقَِي  ٍُ فََسيَْ َسُر َوَُم  َِ َمُل َُ ََ تََرَق  ِْ إِِ  ا

 (15 – 11:  1كو 1) ".َولَِكْن َ َما بِدَارٍ  ُهَو فََسيَْ لُ ُ 

ُ  َُن دَها َجِميعهاً نُْظَههُر " جو مكان المكامأ " إةما" ح نبالكامة الةونانةة المتت دمة لات  ةى ع  كىسب دي ونة المتة ألَن هُُ الَ بُه

ُِ بَِحسَ  ٍُ َما َ اَ  بِاْلَجَس ِِ ََ ُ لُّ َوا اً ََُماَع ُ ْرِسيِّ اْلَمِسيِح، لِيَدَا  (11:  5كو 2) ".َِ َما َصدََع، َهْيراً َ اَ  َُْع َشر 

 ؟ هل اجلحيم وحبرية النار نفس املكان:  81س

 21رؤ ) الُماك األهبال  ة  نو مكان إنتظار ملقت أرواح اأشىار  تب ي ة  وقت دي ونة اأشىار مب نهاية . ال :ج 

ُْ َمْكتُوباً فِي سِ " (15:  إ ةى  ال ار نب المكنان ال هنائب لت هةنذ قضناك  ."طُِرَق فِي بَُحْيَرِة الد ارِ  ْفِر اْلَحيَاةِ َوُ لُّ َمْن لَْم يُوَج

، سةقومون مب قةامنة الدي وننة غةى الملم ة . هللا عاب ضد المتةح، ال  ب الكذاب، الشةطان، جرواح الشى وغةى الملم ة 

َاِت إِلَهى قِيَاَمهِ  فَيَْ هُرُج ال هِذيَن " .لةت ذإوا جتداً ونهتاً إلنب اأإند هيَِّ ِملُهوا الس  ََ هالَِحاِت إِلَهى قِيَاَمهِ  اْلَحيَهاِة َوال هِذيَن  فََعلُهوا الص 

ْيدُونَ ِ   ُ  (29:  5يو ) ".ال

 قام عشاء ُعرس اخلروف ؟مىت سُي:  81س

، ألَ   لِدَْفَرْق َونَ " (المهدية )ع دما ي تهي يتوأ إال ماف عاب عىوسه  رإما إ د إالتطاف الك ةتة :ج  َُ ُِ اْلَمْج تََهل ْل َونُْعِي

ُْ َجاَا، َواْمَرَُتُُُ َهي أَْت نَْفَسَها ْرَس اْلَحَمِل قَ يِسهينَ . َُ ُِّ َراُت اْلقِ اً نَقِي اً بَِهي هاً، ألَ   اْلبَهز  ُههَو تَبَهرُّ َِ بَز  ِييَْ  َُْ  تَْلبَ َْ ََ  .«َوُُ َوقَها

َْ »: لِيَ  يَن إِ : اْ تُ وِّ َُ ُْ ْرِس اْلَحَملِ طُوبَى لِْلَم َُ َشاِا  ََ ََ . «لَى  هاِدقَ ُ »: َوقَها َُ ِّ الص  ُِ . «َههِذِه ِههَي َُْقهَوا فََ هَرْرُت ََُمهاَع ِرْجلَْيه

ََ لِيَ  َُ لَُُ، فَقَا ُهْم َشَهاَدةُ يَُسوعَ ! اْنظُْر الَ تَْفَعلْ »: ألَْسُج َُ ْد َِ ُ  َمَعَ  َوَمَع إِْهَوتَِ  ال ِذيَن  ْب ََ ِ . َُنَا  ُْ ّلِِل  ُسوَع فَإِ   َشَهاَدةَ يَ . اْسُج

ةِ  عانب جى  ناأ، لن  يوضنح . ي تقد ال  ض جنه سةكون مب آالى ُمانك األنف سن ة .(11 – 0:  19رؤ )" «ِهَي ُروُق الدُّبُو 

 .الكتاب إالت ديد متب سة د  نذا، رإما أن ال د  سةتتغىق وقت ول  يكون مب ل ظة وا د 

 ؟ لك األلفىامُلمن سيحكم ويتسلط أثناء :  82س

وسةشار  مب نذا ال كن  القديتنة   ال ال  كاه م  جورشاة  كمماكة متت ة وممتد  يتوأ كماك الماو ، سة ك  إ هته :ج 

 :إاأجتاد المم د ، وسةقة  ويلسس نظا  إجتماعب قائ  عاب م ادئ الكتاب المقدس 

ََ لَُهْم يَُسوعُ " َُ لَُكمْ »: فَقَا ِه إِن ُكْم َُ : اْلَحق  َُقُو ُِ لَهى ُ ْرِسهيِّ َمْجه ََ َِ اْبهُن اإِلْنَسهاِ   ُِ َمتَهى َجلَه ي ُِ ْنتُُم ال ِذيَن تَبِْعتُُمونِي فِي الت ْج

َشرَ  ََ يدُوَ  َُْسبَاطَ إِْسَرائِيَل ااِلْثدَْي  ُِ َشَر ُ ْرِسي اً تَ ََ لَى اْثدَْي  ََ  (28:  19مت ) ".تَْجلُِسوَ  َُْنتُْم َُْيِاً 

ََ لََها" ا»: فَقَا ََ يَن؟ َما ُِ هِن اْليََسهاِر فِهي َملَُكوتِه َ »: قَالَْ  لَُُ ”تُِري ََ هْن يَِميدِهَ  َواآلَههُر  ََ   ُ ه ِِ َِ اْبدَهاَي َههَذاِ  َوا . «قُْل َُْ  يَْجلِ

ٌَ َُْشهَربُهَ . لَْستَُما تَْعلََماِ  َما تَْيلُبَا ِ »: فَأََجاَب يَُسوعُ  ََِ  َُتَْستَِييَعاِ  َُْ  تَْشَربَا اْلَكهأَْس ال تِهي َسهْو هْب ََا بِالصِّ ا َُنَها َوَُْ  تَْصهيَبِ

ََ لَُهَما. «نَْستَِييعُ »: قَاالَ لَُُ ”ال تِي َُْصيَبُِغ بَِها َُنَا؟ ََا ِ »: فَقَا ََِ  ال تِي َُْصيَبُِغ بَِها َُنَا تَْصيَبِ ْب ا َ أِْسي فَتَْشَربَانَِها َوبِالصِّ . َُم 

ْن يَ  ََ ْن يَِميدِي َو ََ ا اْلُجلُوُس  ُ  لَُهْم ِمْن َُبِيَوَُم  َِ ِييَُُ إاِل  لِل ِذيَن ُُ َْ َِ لِي َُْ  ُُ  (21 – 21:  21مت ) ".«َساِري فَلَْي
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هُ " ُُ ََ لَُُ َسيِّ الُِح األَِمينُ : قَا ُُ الص  ا َُيَُّها اْلَعْب لَى اْلَكثِيرِ . نِِعم  ََ ُِكَ  اْدُههْل إِلَهى فَهَرقِ . ُ ْدَ  َُِميداً فِي اْلقَلِيِل فَأُقِيُمَ   منت ) ".َسهيِّ

25  :21) 

ََ لَُُ " ُُ ٍ : فَقَا ْشِر ُم ََ لَى  ََ الُِح ألَن َ  ُ ْدَ  َُِميداً فِي اْلقَلِيِل فَْليَُكْن لََ  ُسْليَا    ُُ الص  ا َُيَُّها اْلَعْب يَها : ثُهم  َجهاَا الث هانِي قَهائاِلً . نِِعم 

ِمَل َهْمَس َ َُْمدَااٍ  ََ ُُ َمدَاَك  ََ لِ . َسيِّ ُُ ٍ : َهَذا َُْيِاً فَقَا ِِ ُم لَى َهْم ََ  (19 – 10:  19لو ) ".َوُ ْن َُْنَ  

تِي فِهي َملَُكهوتِي َوتَْجلُِسه" َُ لَهى َمائِه ََ يدُوَ  َوَُنَا َُْجَعُل لَُكْم َ َمها َجَعهَل لِهي َُبِهي َملَُكوتهاً لِتَهأُْ لُوا َوتَْشهَربُوا  ُِ لَهى َ َراِسهي  تَه ََ وا 

َشرَ َُْسبَاطَ إِْسَرائِيَل ااِلثْ  ََ  (11 – 29:  22لو ) ".«دَْي 

َُ َُْيِهاً َمَعهُُ . فَإِْ  ُ د ا َُْوالَداً فَإِن دَا َوَرثَ   َُْيِاً َوَرثَ ُ ِّ َوَواِرثُوَ  َمهَع اْلَمِسهيحِ " ه :  8رو ) ".إِْ  ُ د ها نَتَهأَل ُم َمَعهُُ لَِكهْي نَتََمج 

10) 

يِسيَن " ُِّ ََْرى؟َُلَْستُْم تَْعلَُموَ  َُ   اْلقِ ه اُ  بُِكْم َُفَأَْنتُْم َغْيُر ُمْستَأِْهلِيَن لِْلَمَحهاِ ِم الصُّ َُ يدُوَ  اْلَعالََم؟ فَإِْ  َ اَ  اْلَعالَُم يُ ُِ َُلَْسهتُْم  َسيَ

يُن َمالَئَِك ً؟ فَبِاألَْولَى ُُُموَر َهِذِه اْلَحيَاةِ  ُِ  (1 – 2:  6كو 1) "تَْعلَُموَ  َُن دَا َسدَ

 (12:  2تب 2) ".إِْ  ُ د ا نُْدِكُرهُ فَُهَو َُْيِاً َسيُْدِكُرنَا. ُر فََسدَْملُِ  َُْيِاً َمَعُُ إِْ  ُ د ا نَْصبِ "

ٍَ ِمنْ " ي ِِ اُهْم بِقَ ََ لَى األَُمِم، فَيَْر ََ ُِ ُسْليَاناً  ِيي َْ َمالِي إِلَى الدَِّهايَِ  فََسأُ َْ َُ َويَْحفَظُ َُ لِ َْ ، َ َمها تُْكَسهُر آنِيَهَوَمْن يَ ٍُ يه ُِ َِ    ِمهْن  

ُِ َُبِي ْد َِ ، َ َما ََُهْذُت َُنَا َُْيِاً ِمْن  ٌٍ  (20 – 26:  2رؤ ) "َهَز

" ُِ ْرِش ََ ْرِشي، َ َما َغلَْبُ  َُنَا َُْيِاً َوَجلَْسُ  َمَع َُبِي فِي  ََ َِ َمِعي فِي  ُِ َُْ  يَْجلِ ِيي َْ َُ فََسأُ لِ َْ  (21:  1 رؤ) ".َمْن يَ

لَِهدَا ُملُو اً " لَى األَْرضِ  َوَجَعْلتَدَا إِلِ ََ  (11:  5رؤ ) ".َوَ َهدَ ً، فََسدَْملُِ  

ْكماً " ُِ يُوا  َْ لَْيَها، َوُُ ََ ُروشاً فََجلَُسوا  َُ . َوَرَُْيُ  نُفُوَس ال ِذيَن قُتِلُوا ِمْن َُْجِل َشَهاَدِة يَُسهوَع َوِمهْن َُْجهِل َ لَِمهِ  ِّ . َوَرَُْيُ  

  ِ ِْ ُُوا لِْلَو يِهْم، فََعاُشهوا َوَملَُكهوا َمهَع اْلَمِسهيِح َوال ِذيَن لَْم يَْسُج ُِ لَهى َُْيه ََ لَهى ِجبَهاِهِهْم َو ََ هَم َ  ُِ، َولَْم يَْقبَلُهوا السِّ َوالَ لُِصوَرتِ

دَ ِ . َُْلَو َسدَ ٍ  ت ى تَتِم  األَْلُو الس  َِ ا بَقِي  ُ األَْمَواِت فَلَْم تَِعْ   َ  فِي ُمبَ . َهِذِه ِهَي اْلقِيَاَم ُ األُولَى. َوَُم  ُ س  َمْن لَُُ نَِصي اَرك  َوُمقَ

ِ َواْلَمِسيِح، َوَسيَْملُِكوَ  . اْلقِيَاَمِ  األُولَى لَْيِهْم، بَْل َسيَُكونُوَ  َ َهدَ ً ّلِِل  ََ َِ لِْلَمْوِت الث انِي ُسْليَا     ".َمَعُُ َُْلَو َسدَ ٍ َهُؤالَِا لَْي

 (6 – 1:  21رؤ )

لَهْيِهْم، َوُههْم َسهيَْملُِكوَ  إِلَهَوالَ يَُكوُ  لَْيل  ُهدَهاكَ " ََ لَهَُ يُدِيهُر  ب  اإْلِ ٍِ، ألَ   الهر  ُِ ، َوالَ يَْحتَهاُجوَ  إِلَهى ِسهَراٍج َُْو نُهوِر َشهْم ى َُبَه

ينَ  ُِ  (5:  22رؤ ) ".اآلبِ

ينا يندعو منب سنهى الىؤ(.  كنا )ومانو  ( متشه ة  ومت  ة )سةكونون كه ة  الُماك األهبالقديتة  الذي  سة كمون مب 

 : وكه ة ماوكاً ي كمون اأرضالقديتة  

ينَ " ُِ ُِ اآلبِ ْليَاُ  إِلَى َُبَ ُُ َوالسُّ ُِ، لَُُ اْلَمْج ِ َُبِي  (6:  1رؤ ) ".آِمينَ . َوَجَعلَدَا ُملُو اً َوَ َهدَ ً ّلِِل 

لَى األَْرضِ " ََ لَِهدَا ُملُو اً َوَ َهدَ ً، فََسدَْملُِ    (11:  5رؤ ) ".َوَجَعْلتَدَا إِلِ
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لَهْيِهمْ " ََ لَهَُ يُدِيهُر  ب  اإْلِ ٍِ، ألَ   الهر  ُِ َوالَ يَُكوُ  لَْيل  ُهدَهاَك، َوالَ يَْحتَهاُجوَ  إِلَهى ِسهَراٍج َُْو نُهوِر َشهْم ، َوُههْم َسهيَْملُِكوَ  إِلَهى َُبَه

ينَ  ُِ  (5:  22رؤ ) ".اآلبِ

"  ُ وَ  ُه بِّ تَُسمُّ ْوَ  َ َهدَ َ الر  ََ ُْ ا َُْنتُْم فَتُ ُرو َ . اَع إِلَِهدَاَُم  ِهْم تَتَأَم  ُِ لَى َمْج ََ  (6:  61إش ) ".تَأُْ لُوَ  ثَْرَوةَ األَُمِم َو

َ  فِي اْلقِيَاَمِ  األُولَهى" ُ س  َمْن لَُُ نَِصي ِ . ُمبَاَرك  َوُمقَ لَهْيِهْم، بَهْل َسهيَُكونُوَ  َ َهدَه ً ّلِِل  ََ َِ لِْلَمهْوِت الث هانِي ُسهْليَا    َههُؤالَِا لَهْي

 (6:  21رؤ ) ".َواْلَمِسيِح، َوَسيَْملُِكوَ  َمَعُُ َُْلَو َسدَ ٍ 

اأشن اص النذي  ي ةنون إاأجتناد التىاإةنة الموجنودي  عانب )الكه ة سةقدمون ع ناد  وشنهاعة وت انة  عن  هللا لنالنىي  

 .(كة والقديتة  مب جورشاة  ال ديد ، الم ئالُماك األهباأرض وقت 

سةقضننون إأ كننا  ال نندأ، وسننة هذون اأ كننا   ،قضننة  منن   دينند، سننةقومون إ منن ت  ىإةننةكماننو  سننة ك  القديتننة  إ

 :ال طةة القضة  القاسب ضد إيست دا يتوأ و قديتةه سةقوموا  .عاب ال طا  (كتاطة ت هةذية)

" ٍُ ي ُِ َِ ٍَ ِمْن  ي ِِ ُرُهمْ . تَُحيُِّمُهْم بِقَ ٌٍ تَُكسِّ ا  (9:  2م  ) ".ِمْثَل إِنَاِا َهز 

ُِ َويُِميهُ  بَْل يَ " َِ فَِمه هي ِِ هِرُب األَْرَض بِقَ ِْ ٌِ لِبَائِِسهي األَْرِض َويَ َِ لِْلَمَساِ يِن َويَْحُكهُم بِاإِلْنَصها ُْ ي بِاْلَع ِِ اْلُمدَهافَِق بِدَْفَ هِ  ْق

 ُِ  (1:  11إش ) ".َشفَتَْي

ُْ َملََ  فِي " ُِ ألَ   َرب  اْلُجدُوِد قَ ْم ُ  . َجبَهِل ِصهْهيَْوَ  َوفِهي ُُوُرَشهلِيمَ َويَْ َجُل اْلقََمُر َوتُْ َزى الش  ُِ َمْجه ُ اَع ُشهيُوِه إش ) ".َوقُه

21  :21) 

َِ يَْملُِ  َملِ   َوُرَؤَساُا بِاْلَحقِّ يَتََرُ ُسو َ " ُْ ا بِاْلَع ََ  (1:  12إش ) ".ُهَو

بُُُ فَ " اِ ُمُهْم ِمْدُهْم َويَْ ُرُج َوالِيِهْم ِمْن َوَسِيِهْم َوُُقَرِّ َِ َُ َويَُكوُ   نَُو إِلَهي  يَقُهو ُْ ُ َمْن ُهَو َهَذا ال ِذي َُْرَهَن قَْلبَُُ لِيَ نُو إِلَي  ألَنُ  ُْ يَ

؟ بُّ  (21:  11إر ) "الر 

َذا َهكَ . ألَْسبَاِطِهمْ  إِْسَرائِيلَ  َواألَْرُض يُْعيُونََها لِبَْي ِ , َوالَ تَُعوُد ُرَؤَسائِي يَْظلُِموَ  َشْعبِي, تَُكوُ  لَُُ َُْرضاً ِمْلكاً فِي إِْسَرائِيلَ "

بُّ  ُُ الر  يِّ ََ الس  ََ , َُِايلُوا اْلَجْوَر َوااِلْغتَِصابَ . يَْكفِيُكْم يَا ُرَؤَساَا إِْسَرائِيلَ : قَا ُْ هْن َشهْعبِي . َوَُْجُروا اْلَحق  َواْلَع ََ اْرفَُعوا الظُّْلهَم 

بُّ  ُُ الر  يِّ َُ الس   (9 – 8:  15   ) ".يَقُو

ََ لَُهمْ " َُ لَُكمْ »: يَُسوعُ  فَقَا ِه : اْلَحق  َُقُو ُِ لَهى ُ ْرِسهيِّ َمْجه ََ َِ اْبهُن اإِلْنَسهاِ   ُِ َمتَهى َجلَه ي ُِ إِن ُكْم َُْنتُُم ال ِذيَن تَبِْعتُُمونِي فِي الت ْج

يدُوَ  َُْسبَاطَ إِْسَرائِيَل ااِلْثدَ  ُِ َشَر ُ ْرِسي اً تَ ََ لَى اْثدَْي  ََ َشرَ تَْجلُِسوَ  َُْنتُْم َُْيِاً  ََ  (28:  19مت ) ".ْي 

ُِ َُبِي" ْد َِ ، َ َما ََُهْذُت َُنَا َُْيِاً ِمْن  ٌٍ ، َ َما تُْكَسُر آنِيَ   ِمْن َهَز ٍُ ي ُِ َِ ٍَ ِمْن  ي ِِ اُهْم بِقَ ََ  (20:  2رؤ ) "فَيَْر

ُِ األَُممَ " ِرَب بِ ِْ ُِ يَْ ُرُج َسْيو  َماٍض لَِكْي يَ اُهْم بَِعصاً . َوِمْن فَِم ََ ُُوُس َمْعَصهَرةَ َهْمهِر َسهَ ِ   َوُهَو َسيَْر ، َوُهَو يَه ٍُ ي ُِ َِ ِمْن 

لَى ُ لِّ َشْياٍ  ََ َِ ِّ اْلقَاِدِر  َِ  (15:  19رؤ ) ".َوَغ

" ٍُ ي ُِ َِ ى َجِميَع األَُمِم بَِعصاً ِمْن  ََ تِيُاً َُْ  يَْر ََ َ راً  ََ ِت اْبداً  َُ ُِ . فََولَ ْرِش ََ َها إِلَى ِّ َوإِلَى  ُُ  (5:  12رؤ ) "َواْهتُِيَو َولَ
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 سنة ؟ 1111هدف ُحكم املسيح لألرض ملدة  ما:  81س

هَماِا " ورشاة  ال ديد أنب و ه  اأرض لتكون مكان سك  جإدى ليُ الهدف نو جن  :ج  ِظيمهاً ِمهَن الس  ََ َوَسِمْعُ  َصْوتاً 

ا َمْسَكُن ِّ َمَع الد اِس، َوُهَو َسيَْسُكُن َمَعُهْم، َوهُ »: قَائاِلً  ََ رؤ ) ".َوُّ نَْفُسُُ يَُكوُ  َمَعُهْم إِلَهاً لَُههمْ . ْم يَُكونُوَ  لَُُ َشْعباً ُهَو

21  :1) 

امُللدك  كل األشرار أتباع ضد املسيح عندما يبدأ القديسني ىف حكم األمم ىف بدايدة  هل سُيقتل :  81س
 ؟ األلفى

 مامنه ومنىزن  لتمةةن  إ ضنه  عن  إ نضن نىف كن  من  الوقنت سةتنتغىق جمنا كني اأمن  ج سوف يُقتانون لك  نا ال :ج 

" َُ ٌَ ِمَن اْلِج ي اْلِ َرا َِ ا ُهْم ِمْن بَْعٍض َ َما يَُميُِّز الر  َِ ُعوِب فَيَُميُِّز بَْع  (12:  25مت ) "ااِ َويَْجتَِمُع ََُماَمُُ َجِميُع الشُّ

 .، إ دار اأ كا ، وت هةذناالق ض عاةه ، م اكمته : ستتطا  عد  مىا ي  دي ونة اأم 

 ؟ امُللك األلفىالذين سيحكمون ىف  فقط هل شهداء اإلميان الذين سُيقتلون ىف الضيقة هم:  85س

ونننذ  . ، وكننان ال كنن  قنند جعطنني لهنن ش وم موعننة منن  ال نناس جالتننة  عاةهننارجى يو  ننا عننىو( 1: 21رؤ )مننب  :ج 

من  ضنم  الم موعنة الك ةنى  ث  يُتاط يو  ا الضوك عاب م موعة  نغةى  . م موعة نب القديتة  عاب مى ال  ورال

، لكن ه  مقنط جن ك من  الم موعنة   وقد جعطب لهن  يو  نا إنتمنا  الناصنلالك ن  الشهداك الذي  قُط ت رؤوسه. اأولب

ْكماً " :الك ةى  التب ستُ طب ساطاناً ل ك  اأم  ُِ يُوا  َْ لَْيَها، َوُُ ََ ُروشاً فََجلَُسوا  َُ قُتِلُوا ِمْن  َوَرَُْيُ  نُفُوَس ال ِذينَ . َوَرَُْيُ  

لَهى . َُْجِل َشَهاَدِة يَُسوَع َوِمْن َُْجِل َ لَِمِ  ِّ  ََ لَهى ِجبَهاِهِهْم َو ََ َم َ  ُِ، َولَْم يَْقبَلُوا السِّ ِ  َوالَ لُِصوَرتِ ِْ ُُوا لِْلَو َوال ِذيَن لَْم يَْسُج

يِهْم، فََعاُشوا َوَملَُكوا َمَع اْلَمِسيِح َُْلَو َسدَ ٍ  ُِ  ".َُْي

ت ى " يِسِي اْلَعلِيِّ َوبَلََغ اْلَوْقُ  فَاْمتَلَ َ َِ ُِّ يُن لِقِ ُِّ ِيَي ال َْ يُم األَي اِع َوُُ ُِ يُسهوَ  اْلَمْملََكه َ  َجاَا اْلقَ ُِّ ُ  اْلَعلِهيِّ .. اْلقِ َويَهتََكل ُم بَِكهالٍَع ِضه

ههد   ََيِّههُر األَْوقَههاَت َوالسُّ يِسههي اْلَعلِههيِّ َويَظُههنُّ َُن ههُُ يُ ُِّ ِه إِلَههى َاَمههاٍ  َوَُْاِمدَههٍ  َونِْصههِو َاَمهها ٍ َويُْبلِههي قِ ُِ َواْلَمْملََكهه ُ ...  َ َويَُسههل ُموَ  لِيَهه

يِسهي اْلَعلِهيِّ  ُِّ َِ قِ َماِا تُْعيَى لَِشهْع ظََم ُ اْلَمْملََكِ  تَْحَ  ُ لِّ الس  ََ ْليَاُ  َو ُِيٌّ َوَجِميهُع الس هالَِطيِن إِي هاهُ . َوالسُّ  َملَُكوتُهُُ َملَُكهوت  َُبَه

ُُوَ  َويُِييُعو َ   (20،  25،  22:  0دا ) ".يَْعبُ

ََ لَُهْم يَُسوعُ " َُ لَُكمْ »: فَقَا ِه : اْلَحق  َُقُو ُِ لَهى ُ ْرِسهيِّ َمْجه ََ َِ اْبهُن اإِلْنَسهاِ   ُِ َمتَهى َجلَه ي ُِ إِن ُكْم َُْنتُُم ال ِذيَن تَبِْعتُُمونِي فِي الت ْج

لَى اثْ  ََ َشرَ تَْجلُِسوَ  َُْنتُْم َُْيِاً  ََ يدُوَ  َُْسبَاطَ إِْسَرائِيَل ااِلْثدَْي  ُِ َشَر ُ ْرِسي اً تَ ََ  (28:  19مت ) ".دَْي 

ََ لََها" يَن؟»: فَقَا ُِ ا تُِري ََ هِن اْليََسهاِر فِهي َملَُكوتِه َ »: قَالَْ  لَُُ ”َما ََ هْن يَِميدِهَ  َواآلَههُر  ََ   ُ ه ِِ َِ اْبدَهاَي َههَذاِ  َوا . «قُْل َُْ  يَْجلِ

ََِ  . لَْستَُما تَْعلََماِ  َما تَْيلُبَا ِ »: ُسوعُ فَأََجاَب يَ  هْب ََا بِالصِّ ٌَ َُْشهَربَُها َُنَها َوَُْ  تَْصهيَبِ َُتَْستَِييَعاِ  َُْ  تَْشَربَا اْلَكهأَْس ال تِهي َسهْو

ََ لَُهَما. «نَْستَِييعُ »: قَاالَ لَُُ ”ال تِي َُْصيَبُِغ بَِها َُنَا؟ ا َ أِْسي فَتَْشرَ »: فَقَا ََا ِ َُم  ََِ  ال تِي َُْصيَبُِغ بَِها َُنَا تَْصيَبِ ْب . بَانَِها َوبِالصِّ

ُ  لَُهْم ِمْن َُبِي َِ ِييَُُ إاِل  لِل ِذيَن ُُ َْ َِ لِي َُْ  ُُ ْن يََساِري فَلَْي ََ ْن يَِميدِي َو ََ ا اْلُجلُوُس   (21 – 21:  21مت ) ".«َوَُم 
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هُ " ُُ ََ لَُُ َسيِّ ا َُيَُّها: قَا الُِح األَِمينُ  نِِعم  ُُ الص  لَى اْلَكثِيرِ . اْلَعْب ََ ُِكَ . ُ ْدَ  َُِميداً فِي اْلقَلِيِل فَأُقِيُمَ   منت ) ".اْدُههْل إِلَهى فَهَرِق َسهيِّ

25  :21) 

ََ لَُُ " الُِح ألَن َ  ُ ْدَ  َُِميداً فِي اْلقَلِيِل فَْليَُكْن لََ  ُسْليَ : فَقَا ُُ الص  ا َُيَُّها اْلَعْب ُُ ٍ نِِعم  ْشِر ُم ََ لَى  ََ يَها : ثُهم  َجهاَا الث هانِي قَهائاِلً . ا   

ِمَل َهْمَس َ َُْمدَااٍ  ََ ُُ َمدَاَك  ََ لَِهَذا َُْيِاً . َسيِّ ُُ ٍ : فَقَا ِِ ُم لَى َهْم ََ  (19 – 10: 19لو ) ".َوُ ْن َُْنَ  

يدُوَ  َوَُنَا َُْجَعُل لَُكْم َ َمها َجَعهَل لِهي َُبِهي َملَُكوتهاً لِتَهأُْ لُوا وَ " ُِ لَهى َ َراِسهي  تَه ََ تِي فِهي َملَُكهوتِي َوتَْجلُِسهوا  َُ لَهى َمائِه ََ تَْشهَربُوا 

َشرَ  ََ  (11 – 29:  22لو ) ".«َُْسبَاطَ إِْسَرائِيَل ااِلْثدَْي 

َُ َُْيِهاً َمَعهُُ  إِْ  ُ د ا. فَإِْ  ُ د ا َُْوالَداً فَإِن دَا َوَرثَ   َُْيِاً َوَرثَ ُ ِّ َوَواِرثُوَ  َمَع اْلَمِسيحِ " ه َُ . نَتَأَل ُم َمَعُُ لَِكْي نَتََمج  ِسه ِْ فَهإِنِّي َُ

ُِ َُْ  يُْستَْعلََن فِيدَا ُِ اْلَعتِي َماِ  اْلَحاِضِر الَ تُقَاُس بِاْلَمْج  (18 – 10:  8رو ) ".َُ   آالََع الز 

يدُوَ  اْلَعالََم؟" ُِ يِسيَن َسيَ ُِّ ََْرى؟ َُلَْسهتُْم  َُلَْستُْم تَْعلَُموَ  َُ   اْلقِ ه اُ  بُِكْم َُفَأَْنتُْم َغْيُر ُمْستَأِْهلِيَن لِْلَمَحهاِ ِم الصُّ َُ فَإِْ  َ اَ  اْلَعالَُم يُ

يُن َمالَئَِك ً؟ فَبِاألَْولَى ُُُموَر َهِذِه اْلَحيَاةِ  ُِ  (1 – 2:  6كو 1) "!تَْعلَُموَ  َُن دَا َسدَ

 (12:  2تب 2) ".إِْ  ُ د ا نُْدِكُرهُ فَُهَو َُْيِاً َسيُْدِكُرنَا. َمَعُُ  إِْ  ُ د ا نَْصبُِر فََسدَْملُِ  َُْيِاً "

ٍَ ِمنْ " ي ِِ اُهْم بِقَ ََ لَى األَُمِم، فَيَْر ََ ُِ ُسْليَاناً  ِيي َْ َمالِي إِلَى الدَِّهايَِ  فََسأُ َْ َُ َويَْحفَظُ َُ لِ َْ ، َ َمها تُْكَسهُر آنِيَه   ِمهْن َوَمْن يَ ٍُ يه ُِ َِ  

، َ َما  ٌٍ ُِ َُبِيَهَز ْد َِ  (20 – 26:  2رؤ ) "ََُهْذُت َُنَا َُْيِاً ِمْن 

" ُِ ْرِش ََ ْرِشي، َ َما َغلَْبُ  َُنَا َُْيِاً َوَجلَْسُ  َمَع َُبِي فِي  ََ َِ َمِعي فِي  ُِ َُْ  يَْجلِ ِيي َْ َُ فََسأُ لِ َْ  (21:  1رؤ ) ".َمْن يَ

لَِهدَا ُملُو اً َوَ َهدَ ً، فََسدَْملِ " لَى األَْرضِ َوَجَعْلتَدَا إِلِ ََ  (11:  5رؤ ) ".ُ  

ْكماً " ُِ يُوا  َْ لَْيَها، َوُُ ََ ُروشاً فََجلَُسوا  َُ . َوَرَُْيُ  نُفُوَس ال ِذيَن قُتِلُوا ِمْن َُْجِل َشَهاَدِة يَُسهوَع َوِمهْن َُْجهِل َ لَِمهِ  ِّ . َوَرَُْيُ  

ُِ، َولَ  ِ  َوالَ لُِصوَرتِ ِْ ُُوا لِْلَو يِهْم، فََعاُشهوا َوَملَُكهوا َمهَع اْلَمِسهيِح َوال ِذيَن لَْم يَْسُج ُِ لَهى َُْيه ََ لَهى ِجبَهاِهِهْم َو ََ هَم َ  ْم يَْقبَلُهوا السِّ

دَ ِ . َُْلَو َسدَ ٍ  ت ى تَتِم  األَْلُو الس  َِ ا بَقِي  ُ األَْمَواِت فَلَْم تَِعْ   ُ س  َمنْ . َهِذِه ِهَي اْلقِيَاَم ُ األُولَى. َوَُم  َ  فِي  ُمبَاَرك  َوُمقَ لَُُ نَِصي

ِ َواْلَمِسيِح، َوَسيَْملُِكوَ  . اْلقِيَاَمِ  األُولَى لَْيِهْم، بَْل َسيَُكونُوَ  َ َهدَ ً ّلِِل  ََ َِ لِْلَمْوِت الث انِي ُسْليَا     ".َمَعُُ َُْلَو َسدَ ٍ َهُؤالَِا لَْي

 (6 – 1:  21رؤ )

ُِ َوالَ يَُكوُ  لَْيل  ُهدَهاَك، َوالَ يَْحتَهاُجوَ  إِ " لَهْيِهْم، َوُههْم َسهيَْملُِكوَ  إِلَهى َُبَه ََ لَهَُ يُدِيهُر  ب  اإْلِ ٍِ، ألَ   الهر  لَهى ِسهَراٍج َُْو نُهوِر َشهْم

ينَ  ُِ  (5:  22رؤ ) ".اآلبِ

 ؟ امُللك األلفىالشكل األساسى للتعبري عن جمد اهلل ىف  ما هو:  86س

 ند ال ناص  ند التةاسنب، وال ُ  د المنادى، ال ُ ، ال ُ (ة لاط ة ةاأمور ال ارق)سة ما يتوأ م اً كي م  ال  د الم   ى  :ج 

  :الُماك األهبست تما وت ىز كي نذ  اأإ اد مب . ونكذا س  ت ى ميك الطة هللا عاب اأرض لألإد ل  قات إة  ال شىإا
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 ديند  إلنب جورشناة  ال ع ندما ت ن أ.  د اأإندى د الم   ى وال ُ ال ازلة م  التماك م ها ال ُ " ُورشليم الجُيُة" تُ ضىس

 .ستكون التماك  ىمةاً عاب اأرض ،الُماك األهبجرض 

وكنذلك ( الم نا  –ال ةواننات  –ال راعنة )ل ةئنة اأرض   ند المنادى وسةشنمي ننذا رد وت ن ةحال ُ " جد  َهُ " ستومى

 .المتا المادية

الموسةقب  –اله ون  –اأسى   –الت اة   –د اإلقت ا –ال كومة )ال ُ د التةاسب واإلجتماعب لا ةا  " مملك  داود" ستومى

 (.إلخ... اإلت االت  –التى اأ  –التك ولوجةا  –

ونذا . مىك اً لا  اد  مب كي ال ال  كما سةكون مىك اً ل ىكة     عالمةة الُماك األهبمب نةكي " بي  الصالة" سةكون

 .سةومى إُ د ال  قة ال مةمة ما هللا

  ؟أين سيعيش القديسني:  80س

مثي الوزراك . اأرض ك  والمتئولةات ال كومةة ستكون عاب، إال جن ال سةكون سك  القديتة  مب جورشاة  ال ديد  :ج 

منب التىجمنة )يقنوأ إنولس جن سنةىت ا .  ون مب إةوته  مب جى مدي ة لك  عماهن  ال كنومب يكنون منب ال ا نمةيتكالذي  

هَماَواِت، ال تِهي " "جورشاة  ال ديد "تب نبوال التمواتنب مب ( "ج تةت ا" اإلن اة ية يقوأ فَإِ   ِسيَرتَدَا نَْحُن ِهَي فِي الس 

ُِ تََواُضهِعدَا لِيَُكهو ََيُِّر َشهْكَل َجَسه بُّ يَُسوُع اْلَمِسيُح،ال ِذي َسهيُ ِه، ِمْدَها َُْيِاً نَْدتَِظُر ُمَ لِّصاً ُهَو الر  ُِ ُِ َمْجه لَهى ُصهوَرِة َجَسه ََ   َ

َملِ  ََ  َِ ُِ ُ ل  َشْياٍ  بَِحَس َع لِدَْفِس ِِ ُِ َُْ  يُْ  تِ ََ  (21 – 21:  1مب ) ".اْستِيَا

امُللك ىف  خاص العاديني باجلسد التراىبهؤالء األشة مع كيف سيتعامل القديسني باألجساد املمجد:  88س
 ؟ األلفى

سنكان  .ن ا  إمتن اج كامني إةن ه سةت امي القديتة  إاأجتاد المم د  ما ا الىي  إاأجتاد الط ة ةة لك  ل  يكون  :ج 

سةتتمى نظا  ال واج إة  نلالك . سة ماون ما القديتة  إاأجتاد المم د ( إاأجتاد الط ة ةة) الُماك األهباأرض مب 

. اأجتاد المم د  الذي  يتك ون مب جورشاة  ال ديند  لن  يت وجنون جو يُ وجنونذوي  جما نلالك. ط ة ةةذوي اأجتاد ال

َُ " ما ت مةذ  لمد  جرإ ة  يوماً ونو إال تد المم د المقا ت د  يتوأ  ي هاً بِبَهَراِهيَن َ ثِيهَرٍة بَْعه َِ اَل ِذيَن ََُراُهْم َُْيِاً نَْفَسُُ 

ِ  بَِملَُكوِت ِّ  ِن اأْلُُموِر اْلُمْ تَص  ََ  (1:  1جأ ) ".َما تَأَل َم َوُهَو يَْظَهُر لَُهْم َُْربَِعيَن يَْوماً َويَتََكل ُم 

 .مب ال ال  المادى لتت امي ما جناس إأجتاد ط ة ةة( الم ئكة والشةاطة )، تظهى ج ةاناً الكائ ات الىو ةة  تب ا ن 

 ؟ امُللك األلفىهل سيستمر الناس ىف التحول للمسيحية خالل :  89س

 نة  النذي  قناوموا ضند المتنةح سنة تاج غةنى الم ا. الُمانك األهنبن  ، سةتتمى ال اس مب الت وأ لامتة ةة ال أ  :ج 

وسنة ط ق ننذا جيضناً عانب النذي  سنةولدون . ون  وا مب إجتةاز ج دا  الضةقة ال ظةمة إلب التامذ  لم ىمة طُنىق يتنوأ

( الم ا ة  وغةنى الم ا نة ) ة  سةذن  ال اس  الُماك األهبستكون جورشاة  مىك اً لألرض مب  .الُماك األهبجث اك 
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ُِ يَْعقُوَب فَيَُعلَِّمدَا ِمْن طُ : ُعوب  َ ثِيَرة  َويَقُولُو َ َوتَِسيُر شُ " حلةت اموا طُىق المتة بِّ إِلَى بَْيِ  إِلَ ُْ إِلَى َجبَِل الر  ُِ َهلُم  نَْصَع ُرقِ

 ُِ بِّ . َونَْسلَُ  فِي ُسبُلِ ِريَع ُ َوِمْن ُُوُرَشلِيَم َ لَِم ُ الر  ُ ِمْن ِصْهيَْوَ  تَْ ُرُج الش   (1:  2إش ) ".ألَنُ 

 ؟ امُللك األلفىهل سيكون هناك موت خالل :  91س

، إال جننه سنةظي ال شنى يموتنون وي تظنىون القةامنة رغ  جن اأعمنار سنتطوأ إشنكي ك ةنى يكشف ل ا إش ةاك جنه. ن   :ج 

 :اأالةى 

ةً فاَلَ تُْذَ ُر األُو" َُ ي ُِ ةً َوَُْرضاً َج َُ ي ُِ ٍَ ألَنِّي َهََدََذا َهالِق  َسَماَواٍت َج لَى بَا ََ ُِ فِي . لَى َوالَ تَْ يُُر  وا َواْبتَِهُجوا إِلَى األَبَ ُِ بَِل اْفَر

ُُ فِيَها َصهْوُت . َما َُنَا َهالِق  ألَنِّي َهََدََذا َهالِق  ُُوُرَشلِيَم بَْهَج ً َوَشْعبََها فََرِاً  فَأَْبتَِهُ  بِأُوُرَشلِيَم َوَُْفَرُق بَِشْعبِي َوالَ يُْسَمُع بَْع

ُُ ُهدَاَك ِطْفُل َُي اٍع َوالَ َشْيخ  لَْم يُْكِمْل َُي اَمُُ . اٍا َوالَ َصْوُت ُصَراخٍ بُكَ  بِي  يَُموُت اْبَن ِمََهِ  َسهدٍَ  َواْلَ هاِطَ  . الَ يَُكوُ  بَْع ألَ   الص 

ِرُسههوَ  ُ رُ . يُْلَعههُن اْبههَن ِمََههِ  َسههدَ ٍ  َْ الَ يَْبدُههوَ  َوآَهههُر يَْسههُكُن َوالَ . ومههاً َويَههأُْ لُوَ  َُْثَماَرَهههاَويَْبدُههوَ  بُيُوتههاً َويَْسههُكدُوَ  فِيَههها َويَ

ِرُسوَ  َوآَهُر يَأُْ لُ  َْ يِهمْ . يَ ُِ َمهَل َُْيه ََ ُ َ أَي اِع َشَجَرٍة َُي اُع َشْعبِي َويَْستَْعِمُل ُمْ تَاِري   َِ . ألَنُ  ه َْ ُُوَ  لِلرُّ الَ يَْتَعبُهوَ  بَهاِطالً َوالَ يَلِه

ي تُُهْم َمَعُهمْ  ألَن ُهمْ  رِّ َُ بِّ َو ُُ َُنَها َُْسهَمعُ . نَْسُل ُمبَاَرِ ي الر  َُ َوفِيَمها ُههْم يَتََكل ُمهوَ  بَْعه وَ  َُنَها ُُِجيه َُ ُْ َُ . َويَُكوُ  َُنِّي قَْبلََما يَ ْئ الهذِّ

ُُ يَأُْ ُل التِّْبَن َ اْلبَقَرِ  يَاِ  َمعاً َواألََس ََ ا اْلَحي  . َواْلَحَمُل يَْر ِسي.  ُ فَالتَُّراُب طََعاُمَهاَُم  ُْ َُوَ  َوالَ يُْهلُِكوَ  فِي ُ لِّ َجبَِل قُ ََ  الَ يُْؤ قَها

بُّ   (25 – 10:  65إش ) ".الر 

ت ى تَتِم  " َِ  ُُ ل  األَُمَم فِي َما بَْع ِِ ُِ لَِكْي الَ يُ لَْي ََ ُِ، َوَهتََم  لَْي ََ ُُ فِي اْلَهاِويَِ  َوَُْغلََق  َِ دَ ِ األَْلُو َوطََر ُ  َُْ  . الس  لِهَ  الَ بُه ََ  َُ َوبَْعه

دَ ِ ... يَُحل  َاَماناً يَِسيراً  ت ى تَتِم  األَْلُو الس  َِ ا بَقِي  ُ األَْمَواِت فَلَْم تَِعْ   ُ س  َمهْن لَهُُ . َهِذِه ِهَي اْلقِيَاَم ُ األُولَى. َوَُم  ُمبَاَرك  َوُمقَه

َ  فِي اْلقِيَاَمِ  األُولَى ِ َواْلَمِسهيِح، َوَسهيَْملُِكوَ  َمَعهَهؤُ . نَِصي لَْيِهْم، بَْل َسيَُكونُوَ  َ َهدَ ً ّلِِل  ََ َِ لِْلَمْوِت الث انِي ُسْليَا    ُُ الَِا لَْي

ه ...َُْلَو َسدَ ٍ  ُِ َهَربَهِ  األَْرُض َوالس  ُِ ال هِذي ِمهْن َوْجِهه لَْيه ََ  َِ ِظيماً َُْبيََض، َواْلَجهالِ ََ ْرشاً  ََ ُْ لَُهَمها ثُم  َرَُْيُ   َماُا، َولَهْم يُوَجه

ََاراً َوِ بَهاراً َواقِفِهيَن ََُمهاَع ِّ، َواْنفَتََحهْ  َُْسهفَار  ! َمْوِضع   َواْنفَهتََح ِسهْفر  آَههُر ُههَو ِسهْفُر اْلَحيَهاِة، َوِديهَن . َوَرَُْيُ  األَْمَواَت ِص

مَ  َْ َُ َِ ا ُهَو َمْكتُوب  فِي األَْسفَاِر بَِحَس ُِ، َوَسل َم اْلَمهْوُت َواْلَهاِويَه ُ األَْمهَواَت . الِِهمْ األَْمَواُت ِمم  َوَسل َم اْلبَْحُر األَْمَواَت ال ِذيَن فِي

ُِ . ال ِذيَن فِيِهَما َمالِ َْ َُ َِ ٍُ بَِحَس ِِ َوُ هلُّ َمهْن . انِيَهَذا ُهَو اْلَمْوُت الث ه. َوطُِرَق اْلَمْوُت َواْلَهاِويَ ُ فِي بَُحْيَرِة الد ارِ . َوِديدُوا ُ لُّ َوا

ُْ َمْكتُوباً فِي ِسْفِر اْلَحيَاِة طُِرَق فِي بَُحْيَرِة الد ارِ   (15 – 11،  6،  5:  1:  21رؤ ) ".لَْم يُوَج

 ؟ امُللك األلفىهل سيكون هناك زواج خالل :  91س

ألَن ُهههْم فِههي اْلقِيَاَمههِ  الَ " اأجتنناد المقامننة لنن  يت وجننون  ذوي القديتننة. اأجتنناد الط ة ةننةن نن  ، إننة  نننلالك ذوي  :ج 

ُجوَ  بَهْل يَُكونُهوَ  َ َمالَ  ُجوَ  َوالَ يَتََزو  هَمااِ يَُزوِّ ِ فِهي الس   ّ إال جن ننلالك النذي  سنة قون إاأجتناد  .(11:  22منت ) "ئَِكهِ  

ُُ ُهدَهاكَ " سةت وجون وي   ون جطهاالً جيضاً  الُماك األهبالط ة ةة ال أ  . ِطْفهُل َُي هاٍع َوالَ َشهْيخ  لَهْم يُْكِمهْل َُي اَمهُُ  الَ يَُكوُ  بَْعه

بِي  يَُموُت اْبَن ِمََِ  َسدٍَ  َواْلَ اطِ   (21:  65إش ) "َ  يُْلَعُن اْبَن ِمََِ  َسدَ ٍ ألَ   الص 

 هل ستكون للخطية فرصة للظهور ؟ امُللك األلفىىف :  92س
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ٍُ " ة  منن   ديننديتننوأ ي كنن  اأمنن  إقضننيىسنن  ل ننا الكتنناب  ننور   :ج  يهه ُِ َِ ٍَ ِمههْن  ههي ِِ ٌٍ . تَُحيُِّمُهههْم بِقَ ا ِمْثههَل إِنَههاِا َهههز 

ُرُهمْ   (9:  2م  ) ".تَُكسِّ

ُِ األَُممَ " ِرَب بِ ِْ ُِ يَْ ُرُج َسْيو  َماٍض لَِكْي يَ ُُوُس َمْعَصهَرةَ َهْمهِر َسهَ ِ  . َوِمْن فَِم ، َوُهَو يَه ٍُ ي ُِ َِ اُهْم بَِعصاً ِمْن  ََ َوُهَو َسيَْر

لَى ُ لِّ َشْياٍ َوغَ  ََ َِ ِّ اْلقَاِدِر   (15:  19رؤ ) ".َِ

لتمىد الموجنود ، لك  جيضاً إذراأ شديد  مب ت اماه ما ال طةة واوالىجمة، وال ى، وال دأ، والشهقة ،مهو ي كمه  إالى مة

وسنت دج اأرض . ة س ة ، مان  يكنون ن نا  الكثةنى من  ال طةن 1111الـ  أن الشةطان سةكون مقةداً لمد  .وسط نذ  اأم 

وست ىج شنىي ة هللا لكني اأمن  . إشكي مت ايد مب الت وأ لامتةح والتامذ  مب ال ى الذى مب المتةح إكي طاعة وتواضا 

 .م  جورشاة 

ُُوَ  ِمهْن َسهدٍَ  إِلَه" لَهى ُُوُرَشهلِيَم يَْصهَع ََ ُُوا لِْلَملِهِ  َربِّ َويَُكوُ  َُ   ُ ل  اْلبَاقِي ِمْن َجِميهِع األَُمهِم ال هِذيَن َجهاُاوا  ى َسهدٍَ  لِيَْسهُج

 َِّ َُ اْلَمظَا ي َِ ُُوا  َُ لِْلَملِهِ  َربِّ اْلُجدُهوِد الَ . اْلُجدُوِد َولِيَُعيِّ ُُ ِمهْن قَبَائِهِل األَْرِض إِلَهى ُُوُرَشهلِيَم لِيَْسهُج  َويَُكوُ  َُ   ُ ل  َمهْن الَ يَْصهَع

لَْيِهْم َميَر   ََ ُْ . يَُكوُ   بُّ األَُمهَم  َوإِْ  الَ تَْصَع هِرُب بَِهها الهر  ِْ هْربَ ُ ال تِهي يَ  ِ لَْيَهها ال ََ لَْيَها تَُكْن  ََ َوالَ تَأِْت قَبِيلَ ُ ِمْصَر َوالَ َميَر  

 َِّ َُ اْلَمظَها يه َِ ُُوا  ُُوَ  لِيَُعيِّه َُ َههَذا يَُكهوُ  قَِصهاُص ِمْصهَر َوقَِصهاُص ُ هلِّ األَُمهِم ال هِذيَن الَ يَْصه. ال ِذيَن الَ يَْصَع يه َِ ُُوا  ُُوَ  لِيَُعيِّه َع

 َِّ لَى َُْجرَ . اْلَمظَا ََ لَِ  اْليَْوِع يَُكوُ   ََ بِّ فِي  ُْس  لِلر  بِّ تَُكوُ  َ اْلَمدَاِضِح ََُماَع اْلَمهْذبَحِ . اِس اْلَ ْيِل قُ ُُوُر فِي بَْيِ  الر  َوُ هلُّ . َواْلقُ

ساً لِ  ُْ ا تَُكوُ  قُ ََ ٍر فِي ُُوُرَشلِيَم َوفِي يَُهو ُْ لِهَ  . َربِّ اْلُجدُوِد َوُ هلُّ الهذ ابِِحيَن يَهأْتُوَ  َويَأُْههُذوَ  ِمْدَهها َويَْيبُُ هوَ  فِيَههاقِ ََ َوفِهي 

ُُ َ ْدَعانِيٌّ فِي بَْيِ  َربِّ اْلُجدُودِ   (21 – 16:  11ز  ) ".اْليَْوِع الَ يَُكوُ  بَْع

َماِا َمَعُُ ِمْفتَا" هِ َوَرَُْيُ  َمالَ اً نَاِاالً ِمَن الس  ُِ لَهى يَه ََ ِظيَمه    ََ يَمهِ ، . ُق اْلَهاِويَهِ ، َوِسْلِسهلَ    ُِ لَهى التِّدِّهيِن، اْلَحي هِ  اْلقَ ََ فَقَهبََض 

 ََ ُِ، َوَهتََم  لَْي ََ ُُ فِي اْلَهاِويَِ  َوَُْغلََق  َِ هُ َُْلَو َسدٍَ ،َوطََر َُ ُِ َوالش ْييَاُ ، َوقَي  ل  ال ِذي ُهَو إِْبلِي ِِ ُِ لَِكْي الَ يُ ُُ  لَْي األَُمَم فِي َما بَْع

دَ ِ  ت ى تَتِم  األَْلُو الس  ُ  َُْ  يَُحل  َاَماناً يَِسيراً . َِ لَِ  الَ بُ ََ  َُ   (1 – 1:  21رؤ ) ".َوبَْع

َِ َويَْرتَفِهُع فَهْوقَ " ُِْس اْلِجبَها بِّ يَُكهوُ  ثَابِتهاً فِهي َر ُِ ُ هلُّ األَُمهمِ  َويَُكوُ  فِي آِههِر األَي هاِع َُ   َجبَهَل بَْيهِ  الهر  َِ َوتَْجهِري إِلَْيه . الهتِّالَ

ُِ »: َوتَِسيُر ُشُعوب  َ ثِيَرة  َويَقُولُو َ  ُِ َونَْسهلَُ  فِهي ُسهبُلِ ُِ يَْعقُوَب فَيَُعلَِّمدَها ِمهْن طُُرقِه بِّ إِلَى بَْيِ  إِلَ ُْ إِلَى َجبَِل الر  . «َهلُم  نَْصَع

هِري ُ ِمهْن ِصهْهيَْوَ  تَْ هُرُج الش  بِّ ألَنُ  هي بَهْيَن األَُمهِم َويُْدِصهُو لُِشهُعوٍب َ ثِيهِريَن فَيَْيبَُعهوَ  . َع ُ َوِمهْن ُُوُرَشهلِيَم َ لَِمه ُ الهر  ِِ فَيَْق

ُهْم َمدَاِجلَ  َِ ُُ . ُسيُوفَُهْم ِسَككاً َوِرَما ٍ  َسْيفاً َوالَ يَتََعل ُموَ  اْلَحْرَب فِي َما بَْع لَى ُُم  ََ  (1 – 2:  2إش ) ".الَ تَْرفَُع ُُم    

 ؟ (9 - 0:  21رؤ )( امُللك األلفىىف هناية )سنة  1111ملاذا سُيطلق اهلل الشيطان بعد الد :  91س

ُِ،":ج  هْييَاُ  ِمهْن ِسهْجدِ هدَِ  يَُحهلُّ الش  ِ  األَْلهُو الس  هل  األَُمهَم ال هِذيَن فِهي َُْربَهِع َاَوايَها األَْرضِ  ثُم  َمتَى تَم  ِِ وَج ُجه: َويَْ هُرُج لِيُ

ُدُهْم ِمْثُل َرْمِل اْلبَْحرِ  َُ ََ يِسهيَن . َوَماُجوَج، لِيَْجَمَعُهْم لِْلَحْرِب، ال ِذيَن  ُِّ هاطُوا بُِمَعْسهَكِر اْلقِ َِ هْرِض األَْرِض، َوَُ ََ لَهى  ََ ُُوا  فََصِع

َماِا َوََُ لَتْ  ُِ ِّ ِمَن الس  ْد َِ يدَِ  اْلَمْحبُوبَِ ، فَدََزلَْ  نَار  ِمْن  ُِ  ".ُهمْ َوبِاْلَم

لةكشنف قان  اإلنتنان ودي وننة هللا " لا  نة" إنال ود " لا ةنة" سةتنمح يتنوأ. سةت ىر الشةطان مى  ثانةة لة دأ اأمن   

سةوضح هللا ال دأ مب دي ونته اأإدية إأن يوضح كةف جن إعاد  تأنةي اإلنتان ل  تت  وجنه سةتمىد عاب هللا  تب . ال ادلة

ع دنا ل  يتمك  ج ند من  إلقناك الانو  عانب ظىومنه التنب . نتان ي   ال طةةإلأن ا ةش مب جمضي ظىوف مثالةةونو ي 

ر  اإِلْثهِم ألَ   ِسه" (0:  2تنس 2)منب اإلث  سى  تتمبوالتب  مق الطةة اإلنتانعُ هللا إكي وضوح وسةُظهى . ج اته ي طئ 
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مالشةطان سنة دأ اأمن  موضن اً كةنف جننه لن  . وع  الشةطان كةف جن شى  غةى قاإي لاشهاك جو التغةةى ."...اآلَ  يَْعَمُل 

 .وإ   هجيت  إعاد  تأنةاه 

 ؟ امُللك األلفىإىل أين ستنزل أورشليم اجلديدة ىف :  91س

ننذا . "ممنى الم ند"ـ إن  نيكوننة م منا  كنومي متست  أ إلب مكان موق جورشاة  اأرضنةة عانب ج ني ال يتنون مُ  :ج 

 (8:  19مت ) ."يتوأ م دعىش "ـإ إلةهم  التماك واأرض يشار  المىك  ال كومي

سنتكون .  ا  إوضوح إهذا الشكي لك ه يُهه  م  التةاق واض ة  مب اإلعت ار كي تها ةي ال  وات الكتاإةةإن نذا غةى مُ  

يتنوأ . ست  أ جورشاة  ال ديد  إلب جورشناة  اأرضنةة راإطنة اإلث نة  م ناً . مدي ة شديد  اإلتتاأ وال او تىت ط إاأرض

 (.جورشاة  اأرضةة)وعاب اأرض كاإ  داود ( جورشاة  التماوية)  مب التماك كاإ  هللا سة ك

. ست  ا جورشاة  التماوية ال ازلة إلنب اأرض وضن اً الا ناً مةنه ي مني ال نال  الىو نب وال نال  المنادى م ناً إدي امةكةنة

الم ند من  جورشناة  اأرضنةة لكني اأمن ؛ وست تشى موجة م  . ونكذا ست هتح التماك عاب اأرض أن ال  اب قد جُزيي

بِّ َ َمه" نذا نو الوقت الذى سةمأل م د الىب كي اأرض ُِ الهر  ََيِّهي اْلِميَهاهُ اْلبَْحهرَ ألَ   األَْرَض تَْمتَلُِ  ِمْن َمْعِرفَِ  َمْجه  "ا تُ

(   2  :11) 

ََ لَُهْم يَُسوعُ " َُ لَُكمْ »: فَقَا ِه  إِن ُكْم َُْنتُمُ : اْلَحق  َُقُو ُِ لَهى ُ ْرِسهيِّ َمْجه ََ َِ اْبهُن اإِلْنَسهاِ   ُِ َمتَهى َجلَه ي ُِ ال ِذيَن تَبِْعتُُمونِي فِي الت ْج

َشرَ  ََ يدُوَ  َُْسبَاطَ إِْسَرائِيَل ااِلْثدَْي  ُِ َشَر ُ ْرِسي اً تَ ََ لَى اْثدَْي  ََ  (8:  19مت )" .تَْجلُِسوَ  َُْنتُْم َُْيِاً 

هِ َوَمتَى َجاَا اْبُن اإِلْنَسا" ُِ لَى ُ ْرِسيِّ َمْج ََ  ُِ يِسيَن َمَعُُ فَِحيدٍََِذ يَْجلِ ُِّ ِه َوَجِميُع اْلَمالَئَِكِ  اْلقِ ُِ  (11:  25مت ) ".ِ  فِي َمْج

 مىت سيثبت يسوع عرشه ؟:  95س

ِه َوَمتَى َجاَا اْبُن اإِلْنَساِ  فِ " عاب اأرض مب جورشاة ( ش الم دعى)ئ المتةح الثانب سةث ت عىشه مب م  :ج  ُِ ي َمْجه

هِ  ُِ لَهى ُ ْرِسهيِّ َمْجه ََ  ُِ يِسهيَن َمَعهُُ فَِحيدََِهٍذ يَْجلِه ُِّ هُهْم ِمهْن . َوَجِميُع اْلَمالَئَِكِ  اْلقِ َِ هُعوِب فَيَُميِّهُز بَْع َويَْجتَِمهُع ََُماَمهُُ َجِميهُع الشُّ

ااِ  َُ ٌَ ِمَن اْلِج ي اْلِ َرا َِ ا  (12 – 11:  25مت ) "بَْعٍض َ َما يَُميُِّز الر 

بِّ إِلَهفِ " بِّ َويَْجتَِمُع إِلَْيَهها ُ هلُّ األَُمهِم إِلَهى اْسهِم الهر  وَ  ُُوُرَشلِيَم ُ ْرِسي  الر  َماِ  يَُسمُّ لَِ  الز  ََ ُُ ي  ى ُُوُرَشهلِيَم َوالَ يَهْذَهبُوَ  بَْعه

يرِ  رِّ دَاِد قَْلبِِهِم الشِّ َِ  (10:  1إر ) ".َوَراَا 

ُِ نَْحهَو ”الُمل  األلفىكل بقُس األقُاس فى هي هذا العرش وسيتصل" بِّ إِلَى اْلبَْيِ  ِمْن طَِريِق اْلبَاِب اْلُمت ِجه ُُ الر  فََجاَا َمْج

ُ اِهلِي ه ِ . الش ْرقِ  ُ اِر ال ُْ َمهََ اْلبَْيه َ , فََحَملَدِي ُروق  َوَُتَى بِي إِلَى ال بِّ قَه ُِ الهر  ا بَِمْجه ََ َوَ هاَ  . ْيه ِ َوَسهِمْعتُُُ يَُكلُِّمدِهي ِمهَن اْلبَ . َوإِ

ُِيَرُجل   ْد َِ ََ لِي. َواقِفاً  ْيُث َُْسهُكُن فِهي َوَسهِ  بَدِهي إِْسهَرائِيَل إِلَهى , يَا اْبَن آَدعَ : َوقَا َِ َمي   َُ َهَذا َمَكاُ  ُ ْرِسيِّي َوَمَكاُ  بَاِطِن قَ

 ُِ ُُّوسَ , األَبَ ُُ بَْيُ  إِْسَرائِيَل اْسهِمي اْلقُه ُِ بَْع  ".الَ بِِزنَهاُهْم َوالَ بُِجثَهِث ُملُهوِ ِهْم فِهي ُمْرتَفََعهاتِِهمْ , َوالَ ُملُهوُ ُهمْ الَ ُههْم , َوالَ يُدَجِّ

(   11  :1 – 0) 
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 ؟ هل ليسوع عرش واحد أم عرشني؟ وهل هو ىف أورشليم األرضية أم ىف أورشليم اجلديدة:  96س

ش  نةاً جن جُرجنح .  نه إشنكاة   نى ع، إننه عنىش وا ند لكن  يُ سةكون منب اأرض وكنذلك منب التنماك عىش الم د :ج 

، وطنىف سنهاب يتمىكن  منب وى إ ةند يمتند منب جورشناة  ال ديند ، لنه طنىف عانلا كن  عىش الم د سةكون م ما واسا

 إة  المدي تة  "ممى الم د"، مشكاة  م اً ما جطاق عاةه الُماك األهب مب جورشاة  اأرضةةنةكي 

" ُُ ُمونَُُ . َوالَ تَُكوُ  لَْعدَ   َما فِي َما بَْع ُِ هُ يَْ  ُُ بِي ََ ْرُش ِّ َواْلَحَمِل يَُكوُ  فِيَها، َو ََ  (1:  22رؤ ) ".َو

 مىت ستنزل أورشليم اجلديدة من السماء ؟:  90س

 :ست  أ جورشاة  ال ديد  م  التماك إلب اأرض عاب مى اتة  :ج 

ََ " عاب اأرض الُماك األهباأولب مب نهاية الضةقة ال ظةمة، ما إداية  ، َوََُرانِهي َو ٍَ ا ََ ِظيٍم  ََ وِق إِلَى َجبٍَل  ََ بِي بِالرُّ َه

 ِّ ُِ ْد َِ َماِا ِمْن  ُ َس َ نَاِالَ ً ِمَن الس  يدَ َ اْلَعِظيَم َ ُُوُرَشلِيَم اْلُمقَ ُِ  (11:  21رؤ ) "اْلَم

ُ َسهه َ َوَُنَهها يُ " الُماننك األهننبالثانةننة ع نندما ت نن أ جورشنناة  ال دينند  إالكامنني لننألرض ال دينند  إ نند  يدَهه َ اْلُمقَ ُِ د هها َرَُْيههُ  اْلَم َِ و

ُِ ِّ ُمَهي أَةً َ َعُروٍس ُمَزي دٍَ  لَِرُجلَِها ْد َِ َماِا ِمْن  ةَ نَاِالَ ً ِمَن الس  َُ ي ُِ  (2:  21رؤ ) ".ُُوُرَشلِيَم اْلَج

 ؟ امُللك األلفىإىل األرض أثناء من السماء ستنزل أورشليم اجلديدة  كيف نعرف أن:  89س

لك هنا لةتنت عانب  الُمانك األهنبن ا  جرإا جس اب لكون جورشاة  ال ديد  سنتكون قىي نة من  جورشناة  اأرضنةة منب  :ج 

 :اأرض

 (قند  1165الق ن ة  نوالب )ق ن ة  1511ق ن ة منب  1511مةي مىإنا جو  11متا ة جورشاة  اأرضةة  والب  :ُوالً 

يدَههِ  َهْمَسهه َ آالَ " ُِ ْشههِريَن َُْلفههاً طُههوالً َوتَْجَعلُههوَ  ِمْلههَ  اْلَم َِ ْرضههاً َوَهْمَسهه ً َو ََ ُْسِ , ٌٍ  َمهه َ اْلقُهه ُِ فَيَُكههوُ  لُِكههلِّ بَْيههِ  , ُمواِايههاً تَْق

 (6:  15   ) ".إِْسَرائِيلَ 

" ُِ ُ اَع اْلَ ْمَسِ  َواْلِعْشِريَن َُْلفهاً ِههَي ُمَحل لَه   لِْلَم ٌِ اْلفَاِضلَ ُ ِمَن اْلَعْرِض قُ هْكدَى َولِْلَمْسهَرقِ َواْلَ ْمَس ُ اآلالَ يدَه ُ , يدَهِ  لِلسُّ ُِ َواْلَم

ُِ ِمََه ٍ : َوَهِذِه َُْقيَِستَُها. تَُكوُ  فِي َوَسِيَها ٌٍ َوَهْمه َِ َُْربََعه ُ آالَ هَما َُ الشِّ ُِ ِمََهٍ  , َجانِه ٌٍ َوَهْمه َُ اْلَجدُهوِب َُْربََعه ُ آالَ َوَجانِه

ُِ ِمََ  ٌٍ َوَهْم ْرِق َُْربََع ُ آالَ َُ الش  ُِ ِمََه ٍ َوَجانِ ٌٍ َوَهْمه ََْرِب َُْربََعه ُ آالَ َُ اْل َِ . ٍ  َوَجانِ هَما يدَهِ  نَْحهَو الشِّ ُِ َويَُكهوُ  َمْسهَرق  لِْلَم

ههْرِق ِمََتَههْيِن َوَهْمِسههينَ , َونَْحههَو اْلَجدُههوِب ِمََتَههْيِن َوَهْمِسههينَ , ِمََتَههْيِن َوَهْمِسههينَ  ََههْرِب ِمََتَههْيِن َوَهمْ , َونَْحههَو الش   .ِسههينَ َونَْحههَو اْل

هْرقِ  ٌٍ نَْحهَو الش  َشهَرةُ آالَ ََ ِس  ُْ َم َ اْلقُه ُِ َِ ُمواِاياً تَْق ََهْربِ , َواْلبَاقِي ِمَن اليُّو ٌٍ نَْحهَو اْل َشهَرةُ آالَ ََ َمه َ . َو ُِ َويَُكهوُ  ُمواِايهاً تَْق

ُْسِ  يدَهه ِ , اْلقُهه ُِ َمههِ  اْلَم ُْ يدَهه. َوَغل تُههُُ تَُكههوُ  َُْ ههالً لِِ  ُِ َمهه ُ اْلَم َُ هها َه ُمونََها ِمههْن ُ ههلِّ َُْسههبَاِط إِْسههَرائِيلَ َُم  ُِ َوَهههِذِه َمَ ههاِرُج .... ِ  فَيَْ هه

يدَ ِ  ُِ ُِ ِمََِ  ِمْقيَاسٍ : اْلَم ٌٍ َوَهْم َِ َُْربََع ُ آالَ َما َِ الشِّ لَى َُْسَماِا َُْسبَاِط إِْسَرائِيلَ . )ِمْن َجانِ ََ يدَِ   ُِ ثاَلَثَ ُ َُْبَواٍب (. َوَُْبَواُب اْلَم

َِ نَْحَو ال َما ا َوبَاُب الَِوي: شِّ ََ ُِ ِمََه ٍ . بَاُب َرُُوبَْيَن َوبَاُب يَُهو ٌٍ َوَهْمه هْرِق َُْربََعه ُ آالَ َِ الش  بَهاُب : َوثاَلَثَه ُ َُْبهَوابٍ . َوإِلَى َجانِ

ُِ ِمََِ  ِمْقيَه. يُوُسَو َوبَاُب بِْديَاِميَن َوبَاُب َدا ٍ  ٌٍ َوَهْم َُ اْلَجدُوِب َُْربََع ُ آالَ بَهاُب َشهْمُعوَ  َوبَهاُب : َوثاَلَثَه ُ َُْبهَوابٍ . اسٍ َوَجانِ
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ههاَ َر َوبَههاُب َابُولُههو َ  ُِ ِمََهه ٍ . يَس  ٌٍ َوَهْمهه ََههْرِب َُْربََعهه ُ آالَ َُ اْل . بَههاُب َجههاٍد َوبَههاُب َُِشههيَر َوبَههاُب نَْفتَههالِي: َوثاَلَثَهه ُ َُْبههَوابٍ . َوَجانِهه

َشَر َُْلفاً  ََ لَِ  اْليَْوِع َواْسُم , اْلُمِحي ُ ثََمانِيَ َ  ََ يدَِ  ِمْن  ُِ ُْ اْلَم  (15 - 11،  19 – 15:  18   ) ".يَْهَوْه َشم 

ِر اْلَعههْرضِ " مةنني 1181جمننا جورشنناة  ال دينند  متننتكون  ُْ ََ ً ُمَرب َعهه ً، طُولَُههها بِقَهه يدَهه ُ َ انَههْ  َمْوُضههو ُِ يدَهه َ . َواْلَم ُِ فَقَههاَس اْلَم

َشَر  ََ َُ َواْلَعْرضُ . َُْلَو َغْلَوةٍ بِاْلقََصبَِ  َمَسافَ َ اْثدَْي  ونكنذا مهنب جوسنا إكثةنى  (16:  21رؤ ) "َوااِلْرتِفَاُع ُمتََسهاِويَ    اليُّو

منب تىجمنة كةن ج جنامس . تكون مىإ نة ي تقد غال ةة ال اس جن الق  ة ال. جمةاأ 11م  جورشاة  اأرضةة التب متا تها 

 .جنها غةى موجود  مب اأ ي لاكتاب المقدس يضةف كامة مىإ ة إال ط المائي لةوضح

َوتَْمِشي ُشُعوُب اْلُمَ ل ِصيَن بِدُوِرَها، َوُملُوُك " إلب جورشاة  ال ديد  الُماك األهبسةأتب ماو  و كا  اأرض ال أ  :ثانياً 

ِهْم َوَ ههَراَمتِِهْم إِلَْيَههها ُِ لَههَق نََهههاراً، ألَ . األَْرِض يَِجيَُههوَ  بَِمْجهه َْ ُِ األَُمههِم .    لَههْيالً الَ يَُكههوُ  ُهدَههاكَ َوَُْبَوابَُههها لَههْن تُ َويَِجيَُههوَ  بَِمْجهه

 (26 – 21:  21رؤ ) ".َوَ َراَمتِِهْم إِلَْيَها

ونذا ي  ب جن اأم  الموجودي  مب . الُماك األهبمب جورشاة  ال ديد  نب لشهاك اأم  مب  جوراق الش ى  الموجود  :ثالثاً 

لَى الد ْهِر ِمْن ُهدَا َوِمْن ُهدَاَك َشهَجَرةُ " ن ت اه  جوراق الشهاك نذ يمك  ج الُماك األهباأرض جث اك  ََ فِي َوَسِ  ُسوقَِها َو

ْشَرةَ ثََمَرةً، َوتُْعِيي ُ ل  َشْهٍر ثََمَرَها، َوَوَرُق الش َجَرِة لِِشفَاِا األَُممِ  ََ يَاٍة تَْصدَُع اْثدَتَْي   (2:  22رؤ ) ".َِ

َشهَر بَابهاً، " مدالي المدي ة إلإ اد ال طا  الارجاً ست ىس الم ئكة  :رابعاً  ََ ، َوَ هاَ  لََهها اْثدَها  ٍَ ها ََ ِظهيم  َو ََ َوَ اَ  لََها ُسهور  

 ََ َشَر َمالَ اً، َوَُْسَماا  َمْكتُوبَ   ِهَي َُْسَماُا َُْسبَاِط بَدِي إِْسَرائِيَل ااِلْثدَْي  ََ لَى األَْبَواِب اْثدَا  ََ  (12:  21رؤ ) ".َشرَ َو

ُهلُوا ِمهَن األَْبهَواِب إِ طُ " ُْ لَى َشهَجَرِة اْلَحيَهاِة َويَه ََ يدَهِ ،ألَ   َهاِرجهاً وبَى لِل ِذيَن يَْصدَُعوَ  َوَصايَاهُ لَِكْي يَُكوَ  ُسْليَانُُهْم  ُِ لَهى اْلَم

 َُّ ةَ األَْوثَهاِ ، َوُ هل  َمهْن يُِحه َُ بَه ََ نَهاةَ َواْلقَتَلَه َ َو كمنا  ىسنت  .(15 – 11:  22رؤ ) ".َويَْصهدَُع َ هِذباً اْلِكالََب َوالس َحَرةَ َوالزُّ

بُّ االلَهُُ " لش ى  ال ةا  إ د جن جالطأ آد  الم ئكة الطىيق ََ الهر  اِرفها اْلَ ْيهَر »: َوقَها ََ ٍُ ِمد ها  ه ِِ ُْ َصهاَر َ َوا ا االْنَسهاُ  قَه ََ ُههَو

هُ َويَاُهُذ ِمْن َشَجَرةِ . َوالش ر   َُ ُُّ يَ ُ يَُم ُِ  َوااْلَ  لََعلُ  ٍ  .«اْلَحيَاِة اْيِا َويَاُ هُل َويَْحيَها الَهى االبَه ُْ ه ََ بُّ االلَهُُ ِمهْن َجد هِ   فَاْهَرَجهُُ الهر 

ٍَ لِِحَراَسهِ  طَرِ . لِيَْعَمَل االْرَض ال تِهي اِههَذ ِمْدَهها ََ َسهْيٍو ُمتَقَلِّه ٍ  اْلَكهُروبِيَم َولَِهيه ُْ ه ََ يهِق فَيَهَرَد االْنَسهاَ  َواقَهاَع َشهْرقِي  َجد هِ  

 (21 – 22:  1تك ) ".َشَجَرِة اْلَحيَاةِ 

؟ وهدل  امُللدك األلفدى  األرض اجلديدة؟ هل ستكون هناك أرض جديدة حرفيًا ىف آخر  ما هى:  99س
 ؟ستختفى األرض القدمية

اأرض ال ديند  ننب تانك اأرض التنب الاقهنا هللا . اأرض ال ديد  نب المتتقى الدائ  أورشاة  ال ديد  ول  ت تهنب :ج 

 .وستكون نب المتك  اأإدى أورشاة  ال ديد ، وهللا ا ب، والم تما التماوى.  ت ةمب إداية ال اةقة وقاأ ع ها جنها 

 تدمر السماء واألرض؟ ومىت ستحترق األرض واملصنوعات ؟هل س:  111س

التننماك واأرض . األهننبالُماننك إذا كانننت اأرض سننتُ دد ج  جنهننا سننتُدمى إالكامنني إ نند  إالتاننف ال نننوتةة   ننوأ مننا :ج 

 :نذ  اأرض ال الةة ستتتمى لألإد.لتتطهى إال ار م  تأثةى ال طةة الُماك األهبمب نهاية ست تىقان إال ار 
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" ََ ُِ »: ألَ   َداُوَد قَا بُّ إِلَُُ إِْسَرائِيَل َشْعبَُُ فََسَكَن فِي ُُوُرَشلِيَم إِلَى األَبَ ُْ ََُراَق الر   (25:  21 ج 1) ".قَ

" ُِ يقُوَ  يَِرثُوَ  األَْرَض َويَْسُكدُونََها إِلَى األَبَ ُِّ  (29:  10م  ) ".الصِّ

" ُِ َسُُ َ األَْرِض ال تِي َُس َسَها إِلَى األَبَ ُِ  (69:  08م  ) ".َوبَدَى ِمْثَل ُمْرتَفََعاٍت َمْق

ُ هْ " َزُع إِلَى ال َْ َها فاَلَ تَتََز ُِ َِ لَى قََوا ََ ُِ األَْرَض  ُِ اْلُمَؤسِّ  (5:  111م  ) ".ِر َواألَبَ

َِ ً َوإِلْسَرائِيلَ " ي اً قَائاِلً  فَثَب تَُُ لِيَْعقُوَب فَِري ُِ ْهُاً َُبَ ِيي َُْرضَ : ََ َْ ْبَل ِميَراثُِكمْ  لََ  ُُ َِ  (11 – 11:  115م  ) ".َ ْدَعاَ  

بِّ ِمْثهُل َجبَهِل ِصه" لَهى الهر  ََ لُوَ   ُِ اَْلُمتََو ِّ َِ ُ ْهرِ تَْرنِيَم ُ اْلَمَصا هَزُع بَهْل يَْسهُكُن إِلَهى اله َْ َُ . ْهيَْوَ  ال هِذي الَ يَتََز ُُوُرَشهلِيُم اْلِجبَها

ُ ْهرِ  ُِ ِمَن اآلَ  َوإِلَى ال ََ َشْعبِ ْو َِ بُّ  ْولََها َوالر   (2 – 1:  125م  ) ".َِ

ُِ ُهوَ " ْصُن َهالَِص َمِسيِح ِِ زٌّ لَُهْم َو َِ بُّ   (8:  28م  ) ".الر 

َُ . ُ لُُّهْم َُْبَرار  َوَشْعبُِ  " َُي  ألَتََمج  َمُل يَ ََ ُِ يَِرثُوَ  األَْرَض ُغْصُن َغْرِسي   (21:  61إش ) ".إِلَى األَبَ

ُِي يَْعقُوَب إِي اَها" ْب ََ يَْيُ   َْ َوبَدُهو بَدِهيِهْم  َويَْسهُكدُوَ  فِيَهها ُههْم َوبَدُهوُهمْ , ال تِي َسَكدََها آبَهاُؤُ مْ , َويَْسُكدُوَ  فِي األَْرِض ال تِي َُ

 ُِ ُِ , إِلَى األَبَ لَْيِهْم إِلَى األَبَ ََ   ِ ُِي َداُوُد َرئِي ْب ََ  (25:  10   ) ".َو

ْورٍ " َُ ُِ َوُُوُرَشلِيَم إِلَى َدْوٍر فَ ا تُْسَكُن إِلَى األَبَ ََ  (21:  1 يوئ) ".َولَِكن  يَُهو


