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 (19-99: 91رؤ ) شن حربي: يسوع العريس امللك

I- مجال يسوع ىف جميئه الثاين 
هحااهحل.أىفقحر أرحرىأاثحرنحميعطح ففاصح ع حمل حاويكحلكا العحاالعحري 91سفرالرؤياإصحاا  -أ

يلحعحايكحمع.إنهنحعم ههحمنحماإل النحا  حمل حاويكحلك.ر ر ميكلكف اللتابال قدساإل الناأل

 عهحاباثحا يناتحا أننمحر"ل اح "نحاهح إ ل اح احع.ه اإلرتصار مالرؤيحاالتح راهحاتفقرا ف نع

ل حايريحدالحرأ أنيعاعحه حمإات حا  اصحلو اح صحلر أاثحراللتابال قدسلعت لمنحمالينكتخدن مباق

.يكلك

 حمأأرلحا  دفا حا يعراح العهاي ح فح التحاريطالط  عحنح ال العري  اكااليلحعايربطاإل الن ميكلك -ب

يتقحد فحينكح ر أنيكحلكهلس اقالعص(.91:91رؤ)العرأساكيكلك ا األرضنشارا ن أن ن 

ق حعأنيقهحر حدال كح   الحر ن يلحعايرىيكلك اح حصحانأبح ارحار أأرلحا  .إأرلا  نالنال  

ال كحح  اال اححكال  كححل يشححعمال هححلدالح عئححايق ححع.اححعاألرضنححمالتحح سححلضفعلحح إل ححهأاححعل للححه

.االاىيصفهيلحعيتشهداعاألن هااال شهدالدرانس.عصم رلهف أأرلا  ،أبعدهااي(ال ك ا)

أنحا احعفكحتعامالح العهايح  الصحا مأالق انح لحنصحر .لا حمنع ميهااأ ظ يل ف التاريطالط  عس للن - 

،أاححدا قحدفلحلنيلنحا -اعهاهاألحداثستأرانمراهافح حق ح قصح ر نحمال نحان.بالت ا األرضل رأها

.لحاريا را ف اعالتحاريطفح هلحكال حل اللاححدأسحتتغ راألنح فغ  حرا ستمرىأ ظ التغ .ي د  يل الرب

. ظ إستعالنلاعدوأليلنا أاالكس للن،ندىالتاريط ا س للنأاثراأليا  عفا 

نحرى.ف هنحرىلخصح  يكحلكأل الحه.هاااإلصاا العظ  الاق ق ال لللد ف إهانافماهاعاا نخكراث ر -د

سحتمدضاألنح  اح  ،.نمألعال ا  أندىإلت انهنالالعحدواأنيصعإل ه ا إستعدادهلاألبعادالتي

.ل اويكلكأل ظ األبعادف هااالك اقس كتعام.لقديك مف الشر،راد  مالعاس،قافا ماسايريم

نحاهحلبصحددأنيفعاحهفح اا حافأناعحا.يف نم ئحهالثحانأنا ل   األن س كتعامل اويكلكلدرل  ظ    -ه

.ف لععانمرؤي لخص تهرافاألحداثهلكالا م،اا ا

بِّ بََهاًء َوَمْجًدا، َوثََمُر األَْرِض فَْخًرا َوِزينَةً "  (1:1إش)".لِلنَّاِجيَن ِمْن إِْسَرائِيل فِي ذلَِك اْليَْوِم يَُكوُن ُغْصُن الرَّ

 (33:91إش) ."..اَْلَملَِك بِبََهائِِه تَْنظُُر "

نماع[أأاألبركل ا ،ااألحا ،س  رىيكلك(19-91:99رؤ)،(1-14:1ن )أثعاءنعرا هرنمدأن -أ

الرأ يماد ا هااال عع لشعمالرب(.9:8 م)،(14:91ن )أ اماآلبل اويكلكف .بع ال شر

.ال ل 

ىَك ُِ إِلَى  األَبَىدِ  (القحل ) اْنَسَكبَِت النِّْعَمةُ . اْلبََشرِ  أَْنَت أَْبَرُع َجَماالً ِمْن بَنِي" ََ ىتَيَْيَك، لِىكلَِك بَاَر ََ تَقَلَّىْد َسىْيتََك  .َعلَى  

ََبْ . َوبَِجالَلَِك اْقيَِحمِ  .َعلَ  فَْخِكَك أَيَُّها اْلَجبَّاُر، َجالَلََك َوبََهاَءكَ  ، . اْر :14نح )."..ِمىْن أَْجىِل اْلَحىوِّ َوالدََّعىِة َواْلبِىرِّ
1-1)



JESUS, OUR MAGNIFICENT OBSESSION SERIES – MIKE BICKLE 
Jesus, the Bridegroom King: Hosting a Wedding (Rev. 19:1-10) Page 2 

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

الحنىان،(ال حاهرالتخطح ط)الحكمىة،(ال شح ئ الصحالا أال شحارا )المحبىةبح منحااعنايع اهيكلكيم   -ز

.لا ظالن موالعدل،(العصر )القوة،(التص   )الغيرة،(الرح  )

إلح اللحلء اح إثعحا شحرلانحمنحمدرحلويكحلكاإلنتصحارىي،الرأ ياق19–91:99رالرؤي ف سف - 

التحياحاننحماحعالتفاصح ع.إات حا  صحلر أاثحريعط عاففاصح عأاثحر،راسح ا قدسال  ياللحيباق.أأرلا  

كلكيقلىقالبعحااعابحديمالملانمنمنمدي هاهه ف .ال االر هعاقصدالرأ أنيل  فاكن لمفعاألها،

.نا تهأل الهس اقيكلكفييديرهالمانمالعع فالاييكا دناأننترل ل كلكأ

(91-91:99رؤ)ث ان  للانمأل  اويكلكف الرأ القدسيل   .9

 ف ه ئ  كلري ا اكنعتصر، ا حصانأب ا(:99ك):وسيلة اليحرك.

 أن م،صادق،بارأغ لرف ال ا  (:91–99ك:)َخصييه.

 نحمحديحدبعصحااألنح ير ح يلرباألن بالكح ف،،يشمحربا،يقل (:99،94ك:)أعماله،

.اإلله الغلمأالكخطيدأسنعصر 

 أنعرفتهاللانا بلاف التفاص عل  نا تهالغ لر ف(91ك:)عيناه.

 فعام مإنتصارا ال ا  أال تكق عاااا ناهر(:91ك:)الييجان.

 ناكال الك،اإلس الاى يعا هأحد،اا   (:91،93،91ك:)األسماء.

 ناكال الك–الد  ا ثلبهنتصعبإس ه(:93،91ك:)ثوبال.

 إلت اقهأنيتشاركن لع هفل  –األلعاهالايميت علنه(:91ك:)أجناده.

(19-91:91رؤ)الرأ القدسيل  أربع للانمأل  اويكلكف  .1

 حت  ا الط لر،يكلكلهساطان ا اعالخا ق :سيجيمع الطيور.

 العداأ ناليكلكأل لله ال   :سييجيمع ملوك األرض مع جيوش.

   (.91:12رؤ) انعانصر داي  ،أنا ل   األن :هزم ضد المسيحسي

 س هت يكلكبلاف التفاص عحت فعظ فالمثثال ايت :الطيور سينظف بعدهم.

:38،ح 3:8،صف91:3،91:1،زك3:1،91يلئ)تمت  اعاألن  دأأرلا  س:نعرا أأرلا   -ط
.رط  لألزنع األر ر فت را حلوأأرلا  (.91:91،رؤ1،31:1

II-  (19 – 99: 91رؤ ) اإلنتصارى املشهد حول أورشليم أثناء دخول يسوع 
إلححع اء(.19–91:99رؤ)رححار أسححلارأأرلححا  ن الححر يلحعححايصححفدرححلويكححلكل شححهدال عراحح  -أ

–11:9إش)–اآلناألردن–أاألن  اءاآلرريمأأ الاف اناأنيكلكيتقد ناحلأأرلحا  نحملهح أدأ 
يكحححححلك(.91:91،رؤ38:1،31:1،حححححح 3:8،صحححححف91:3،91:1،زك3:1،91،يحححححلئ13:1

يكححلكي صححلر(.91:12،91:94،رؤ3:93يححلئ).ا ححافححداساللححرأ فحح نعصححر الخ ححرسحح دأساألنحح 

،4–4:1،قحا4-33:1 حد)ضإسراي عا اححدثفح أيحا نلسح نتقدنارالوال ري ل قلدالشعمألر
:4،18–14:3،ن 93–1:91،ني93–3:91،حم8-1،31:1-13:9إش،أيلا1-18:1ن 
(.19-91:99،رؤ91-11:91، د1:91،زك1–11،11-33،992:4
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تِى" ، ». هِ َمْن َذا اآلتِي ِمْن أَُدوَم، بِثِيَاٍب ُحْمٍر ِمْن بُْصَرةَ؟ هَكا اْلبَِهيُّ بَِمالَبِِسِه، اْلُميََعظُِّم بَِكْثىَرِة قُوَّ أَنَىا اْلُمىيََكلُِّم بِىاْلبِرِّ

َدائِِس اْلِمْعَصَرِة؟َما  .«اْلَعِظيُم لِْلَخالَصِ  ََ ، َوثِيَابَُك  ر  ىُعوِب » بَاُل لِبَاِسَك ُمَحمَّ قَْد ُدْسُت اْلِمْعَصَرةَ َوْحىِد،، َوِمىَن الشُّ

ىلَّ َمالَبِِسى. فَُدْسيُُهْم بَِغَضبِي، َوَوِطْئيُُهْم بَِغْيِظي. لَْم يَُكْن َمِعي أََحد   َُ إش)".يفَُرشَّ َعِصيُرُهْم َعلَ  ثِيَابِي، فَلَطَْخُت 

13:9–3)

:91رؤ)المانح الكحابع ارراألحداثف الترف مف رحطقصح سحفرالرؤيح ق حعهحاهال عراح العظ  ح هحل -ب
رؤ)التفكح رال اليلح فح (.99:94رؤ)،أالت فادثسريعابعدإرتطحاضاللع كح ،نح ال حلقاآلر حر(19

، شحاءالعححرس،أنلافححق القديكحح م(91:91رؤ)يصحففححدن ربابححعنح المانحح الكححابع (91:92–91:9

(.91:1رؤ)

(.19-91:91رؤ)يلحعارأىيكلكنتمهانالأأرلا  لا عرا األر ر ف التاريطالط  ع  - 

َماَء َمْتيُوَحةً، َوإَِذا فََرس  أَْبيَُض َواْلَجالُِس َعلَْيِه يُىْدَع  أَِمينًىا " ."َوَصىاِدقًا، َوبِاْلَعىْدِل يَْحُكىُم َويَُحىاِربُ ثُمَّ َرأَْيُت السَّ

 (91:99رؤ)

،أفحدوأننعالنحا ا لديحدا ءف حدألح رؤيح لديحد أارحاا فصففاكالع حار يلحعحا:السماء متيوحة .9

نتقحدنا بحع اح األرض،يلحعا يرىيكلكف الك اء ا حصان.يلحعانكت د نمرؤياس اأي 

.نالأأرلا  

فح ،اال احكال عتصحر اح حصحانأبح ا،إنتصاريا س درعيكلكأأرلا  درل  :األبيض لحصانا .1

ال مححاوفللححدر ححلوحق ق حح فحح .شحح رإلحح العصححر أالعقححاءاألبحح اي الاححلن.سحح اقنعراحح  كححلري 

(.4-1:9،زك1:99،1:91نع1)فمر ربا س اأي ر ل  زاريارأأاأإل ش ،إيا ا.الك اأي
(.91ك)القديكلنر ل  رامس 

س اسا فكا دأقلاؤهيتل مإقان قاد لدد،قلان م،.س تدرعبقلاؤهل صا األنلر:هو يقض  .3

(.99:1إش)الفقراء

َِيِن، َويَْحُكىىُم بِاِلْنَصىىاِي لِبَائِِسىىي األَْرِض، َويَْضىىِرُب األَْرَض بِقَِضىىيِب فَِمىىهِ " ، بَىىْل يَْقِضىىي بِاْلَعىىْدِل لِْلَمَسىىا

تَيَْيهِ  ََ (99:1إش) ."َويُِميُت اْلُمنَافَِو بِنَْتَخِة 

يكحلكس كحتع د.أ عحفنعراح فح التحاريطحلا ف التاريطستادثفح أا حرأأقص األ:يشن حرباً  .1

 .الالا العكلري مف التاريط دال ك  س للنأقلىأأقك .العظا بتدن رالاللنا الشرير 

اربيصفاليلحعا(.11،99:14:118:14،1-91،11–1:99دا)ال ك  أ دأنيدنر د

ال عراح ستكحت ر.بإرفلابالشحرأرلام لشالتيأرا  الن اللحشأاانتنات ن  ا أنهاإباد 

.لديد ف اعأن  ا األرضبار حت يقتعاعناك،حت يت لميكلكنمفأس  حللنا 

حت ف ال عرا ،.أصادقلط  عتهال  ا  ف اعنايصع ،هلأن مأنياققأ لده:أمين وصادق .4

–العحدوأبحدا هحل يتعحدى.أس صحع احعلحل اح أسحاسالاحقأالعحدو،لا ا  س للنيكلكأن عا 

.حت ف فعاناهن إبا  أ دال ك  

يرى  عايكلك،ف مانهاللث ر ،أإس هالعم ميلحعا -د

ثِيَرة ، َولَهُ اْسم  َمْكيُوب  لَيْ َوَعيْ " ََ لَِهيِب نَاٍر، َوَعلَ  َرْأِسِه تِيَجان   ََ (91:91رؤ)."إِّالَ ُهو َس أََحد  يَْعِرفُهُ نَاهُ 
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قا حه  عحاهالعاريتحانفتلا حان حم.انا فتادث  عاههعا منا تهالغ لر أنعرفتهالل:عيناه من نار .9

هحاايلشحف حمدأافعحهأا حفيشحعر.نشحتعاتانألنقا حهناتهحم  عاه.ال اتهمباألللاقناللع ه

.ال ا  ف اعنايفععهلاراهإنناي .إنه  اننا ته،حعانه،أنشا رهناللع ه.نالنايفعاه

.لاعاساأللرارنظهرزايفنا ،راي اناهلأراءاعنخططأإنبص رفهاا

ق ححاد يكححلك.فححتلا الت مححان ححماإلنتصححارا أالق ححادا العالاحح لا ا حح أال كححتق ع:تيجىىان َثيىىرة .1

بحعهحلقحديرفح .ا ءإنهلح  ب  تحد.ال عرا األأل ل كلكالعالا ف رىف ف مانهاللث ر ،إنهل كت

.العصر أإاتكابالارب

تلقح ف انحا :إسم ال يعرفه أحىد .3 الملانحملهحااابعح.بعحاللانحملخصح تهأأ  الحهسح للنغ حرن 

 .فح هلحكال حل سحتفاللالم  ح س فععأنلرا .نعرا إأرلا  ستعامف (91،93،91ك)اإلس 

.حت رالواألبدي ،نمفه  ظ تهلع هلميعتهي.باللانعأحديفه رططه

. اا  يعفاليكلكناططبدناءأ داؤهأهرداء -ه

لَِمةَ ِِ »َوُهَو ُميََسْربِل  بِثَْوٍب َمْغُموٍس بَِدٍم، َويُْدَع  اْسُمهُ "  (91:93رؤ)" .«ََ

كلكلحهأنحلاكنتعحدد نحمي.بد أ دايهااطخللنن س (ارل  الطليا الث ابالخ)ثلبه:مغموس بالدم .9

اللا حح (.18رححر)ريحح  اللهعحح نححمناححل بهححاالتحح أنححرلث ححاب،ا ححانححرىفحح الث ححابال ع قحح ا

ناطخح بل  حا الث حابسحتللن.ف شتقنعهااا  ال ع لدي نشتق نماللا  ال لنان  الت "نغ لس "

أنيكحلكسح للنقري حا خ رنحاهحااي (.13:3إش)ا  ر نمالدناءأثعاءفقدنهنمادأ نالأأرلا  

:91رؤ)خاحصلحع هأاألنح نحمالشحريللح تا نمسحفكالحدناءال عرا أأنهلميكف ألخص ا 
1.)

لَّ َمالَبِِسي فَُرشَّ . .." َُ  (13:3إش)."َعِصيُرُهْم َعلَ  ثِيَابِي، فَلَطَْخُت 

أهدافحه،دأافعحه،أإفماهافحهفح .اعنايصععهيكلكف نعرا أأرلا  هلحكماللتحاب:َلمة ِ .1

ل ح أنالحدناء اح ي–"اا ح  "–إس ه.اللح ال قدسن فاكال عرا العظ   ستتلافقف انا 

هححححححلأ ححححححدأني ححححححألاألرضنححححححمالعححححححدونححححححمرححححححالوفاححححححك.ث ححححححابيكححححححلكسححححححتت  اللتححححححاب

 ال عرا.

 ا األن نالهلع ه،حت أثعاءنشارا يكلكس شتاقإل  -أ

ا أَْبيََض َونَقِي ًا" انُوا يَْيبَُعونَهُ َعلَ  َخْيل بِيٍض، الَبِِسيَن بَز ً ََ َماِء   (91:91رؤ)."َواألَْجنَاُد الَِّكيَن فِي السَّ

قحان مس درعيكلكأأرلا  ن ل لش ظ  ح نحمال اليلح :الجيوش الي  تبعيه .9 زك)أالقديكح مال  

ألأو حح كححاح العال السححتظهرالعححرأس احح (.91:91رؤ،91–3:93،1:93فحح 91:4،9

.ال عراحح سحح د  القديكحح مبم شححهألنهحح س شححترالنفحح .ناححلأألححا  ال اححكيكححلكفقححد نححر أثعححاء

.العصر ف نقاأ لتكمن ايادثعا مال عرا العكلري التيفب لاءنر ل  س  تطل

ىىوُن أَنَىىا، لِيَْنظُىىُروا َمْجىىِد، الَّىى" َُ ِك، أَيَُّهىىا اآلُب أُِريىىُد أَنَّ هىىُ الَِء الَّىىِكيَن أَْعطَْييَنِىىي يَُكونُىىوَن َمِعىىي َحْيىىُ، أَ

(91:11يل)."أَْعطَْييَنِي، ألَنََّك أَْحبَْبيَنِي قَْبَل إِْنَشاِء اْلَعالَمِ 
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لط  ع  نمال مد،لهاصفا فلقا(91:8رؤ)الالناألب ايادثعا مث اببراق :بيضاء ونقية .1

ا ف هفك رال ا  أالطهار الاتان.نق  فتلا  مالطهار (.91:1،نت921:1ن )أالعلراإللهي

نحت)لك حلد يكح عحدقدرأنأي لحافئلن  سحال  محدأنال منعحلن.العرأسستللنظاهر ف ث ابهحا

(.99:98،11:91،رؤ91:11

يِسينَ " َراُت اْلقِدِّ ا نَقِي ًا بَِهي ًا، ألَنَّ اْلبَزَّ ُهَو تَبَرُّ  (91:8رؤ) ".«َوأُْعِطيَْت أَْن تَْلبََس بَز ً

فح ق اسا نختاف ستللنلعا.الدهرهااستللنث ابعانع ر  مال رالاىأاتك عاهف ح افعابطا  الربف  -ز

الق ب دىقداستهاعلخصس للنرداؤهله (.11–94:19ال9)،أالاىس ظهرف ث ابعايإللهال مدا

.الدهرهااف 

أ  اويكلكف قلاءاألن فتلح م حربه بكح فف حه،ر حايته بعصحانحمحديحدأدأسنعصحر الغلحم - 

.أالكخطاإلله 

َوُهَو َسيَْرَعاُهْم بَِعًصا ِمْن َحِديٍد، َوُهَو يَُدوُس َمْعَصَرةَ َخْمِر . ْي يَْضِرَب بِِه األَُممَ َوِمْن فَِمِه يَْخُرُج َسْيف  َماٍض لِكَ "

ْيءٍ  ََ لِّ  َُ  (91:94رؤ)."َسَخِط َوَغَضِب ِِ اْلقَاِدِر َعلَ  

س طاققلاءال نماألر ر،ف هبأحلا :ضرب األمم .9

َِيِن، َويَْحُكىىُم بِاِلْنَصىىاِي لِبَائِِسىىي األَْرِض، َويَْضىىِرُب األَْرَض بِقَِضىىيِب فَِمىىِه، بَىىْل يَْقِضىىي بِاْلَعىىْدِل " لِْلَمَسىىا

تَيَْيهِ  ََ  (99:1إش)".َويُِميُت اْلُمنَافَِو بِنَْتَخِة 

إل قط صغ ر فاط  ه ر اي يكلكلألن ستتل م:يرعاهم بعصا من حديد .1

ُرُهمْ . َحِديدٍ تَُحطُِّمُهْم بِقَِضيٍب ِمْن " اٍي تَُكسِّ (1:1ن )" .«ِمْثَل إِنَاِء َخزَّ

يكحلكاافح الاللنحا األر ح  يغ حر،ح حث19-91فلصفال عصر ف األ حداد:يدأسنعصر الغلم -ط

،إش1–992:4،نح 91:19رؤ)اعالقاد أالم لشللعاألن سحتقتع،بعدهاهال عرا .ف أاقع أاحد 

11:1،19،11:11.)

ىبَِعْت ِمىْن  (ل  ح ال احلك) َواْلبَاقُونَ " ََ قُيِلُىوا بَِسىْيِف اْلَجىالِِس َعلَى  اْلتَىَرِس اْلَخىاِرِج ِمىْن فَِمىِه، َوَجِميىُع الطُّيُىوِر 

(91:19رؤ)".لُُحوِمِهمْ 

ًَا" بُّ َعْن يَِمينَِك يَُحطُِّم فِي يَْوِم ِرْجِزِه ُملُو وَسىَها. َمألَ ُجثَثًا أَْرًضا َواِسىَعةً . األَُممِ يَِديُن بَْيَن  .الرَّ ُُ نح ) ".َسىَحَو ُر

992:4–1)

اعناحلكاألرضفح نفح ال ديعح فح نفح ف هافللنفاكه ال ر اللح د ف التاريطالت س للن .9

–13:1إش)نح احاللرأ يكلكس دأسل لشل   األألناإللهيفد  نعصر الغلم.اللقت
(.12،91:94–91:91،رؤ3:93،يلئ1

ُعوِب لَْم يَُكْن َمِعي أََحد  " فَُرشَّ . فَُدْسيُُهْم بَِغَضبِي، َوَوِطْئيُُهْم بَِغْيِظي. قَْد ُدْسُت اْلِمْعَصَرةَ َوْحِد،، َوِمَن الشُّ

لَّ َمالَبِِسيثِيَابِيَعِصيُرُهْم َعلَ   َُ (13:3إش)".، فَلَطَْخُت 

حح )ححلال سح ع لحهلردفم ظا ال حلف س كحتغرق(.91:12رؤ)ن ع122س ك عالد ل كاف  .1

(.31:1ح )لارقاألساا أس ع سعلا ،(91–31:99
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اْلَمْعَصَرِة َحيَّ  إِلَ  لُُجىِم اْلَخْيىِل، َمَسىافَةَ أَْلىٍف َوِسىيِِّمئَِة َوِديَسِت اْلَمْعَصَرةُ َخاِرَج اْلَمِدينَِة، فََخَرَج َدم  ِمَن "

(91:12رؤ)".َغْلَوةٍ 

ىُعوِب اْلَكثِيىَرِة الَّىِكيَن َمَعىهُ  ( دال ك  ) َوأَُعاقِبُهُ " بِاْلَوبَإِ َوبِالدَِّم، َوأُْمِطُر َعلَْيِه َوَعلَ  َجْيِشىِه َوَعلَى  الشُّ

َِْبِرييًاَمطًَرا َجاِرفًا وَ   (38:11ح )".ِحَجاَرةَ بََرٍد َعِظيَمةً َونَاًرا َو

س كتلل  ا احعلحللألبحد،ل محد(.91:91رؤ)سترىل   األن  ا األرضأنيكلكهلناكال الك -ي

. أر رلع ه

(91:91رؤ) "« ...َملُِك اْلُملُوِك »: َولَهُ َعلَ  ثَْوبِِه َوَعلَ  فَْخِكِه اْسم  َمْكيُوب  "

:91،91،11–99:99إش)مالكحماحررأسحرىإسحراي عنحمنعكحلرا إهي (نلسح األ ظح )يكلكهحل -ك
إهيقححلدالاللئحح ماإلسححراي ا  مفحح األنحح (يشححلكاأل ظحح )هححلأيلححا(.99–92:92،زك99:99،هححل93

سح أف أهحلأيلحا!ح حثيكحتردأأرلحا  أيمسح  رلحهأر  تحههعحاك(داأداأل ظ )ألرضال ل د،أهل

.ألرضنماألصعا ،أيردإسراي عأاألن إل  انطهرا ف نلاله ال ك  اللااب،(اإيا ااأل ظ )

III-  (19 -91: 91رؤ )الروح يوضح أربعة جوانب ألعمال يسوع 
(.98–91:91رؤ)أل  ح ألكحادل حلش حدال كح   م  يكلكالط لرلاعشاءالعظح  ،سح م عه الح س -أ

.يكلكلهالقل  ا اعالخا ق ،حت الط لر

ًَا " ىَماءِ َوَرأَْيُت َمالَ : َواِحًدا َواقِتًا فِي الشَّْمِس، فََصَرَخ بَِصْوٍت َعِظيٍم قَائاِلً لَِجِميِع الطُّيُوِر الطَّىائَِرِة فِىي َوَسىِط السَّ

اٍد، َولُُحىىوَم أَْقِويَىىاَء،  َهلُىمَّ اْجيَِمِعىىي إِلَىى  َعَشىىاِء اِللىىِه اْلَعِظىيِم،» لِي لُُحىىوَم ُملُىىوٍك، َولُُحىوَم قُىىوَّ َُ َولُُحىىوَم َخْيىىل لَِكىىْي تَىىلْ

بِيًرا: َواْلَجالِِسيَن َعلَْيَها، َولُُحوَم اْلُكلِّ  ََ ا َوَعْبًدا، َصِغيًرا َو (98-91:91رؤ) ."«ُحر ً

با لن122العا اءيقدرأن ددالط لر ا األرضبالال )س للنهعاكفم  لاط لر:َل الطيور .9

فح ل عح نشحراألنحراض(91:19رؤ)األ حداءالتعظ فنملثحثستقل هاهالط لربع ا  (.طاير

.إسراي عف بداي ال اكاأللف 

لثثس صععلنأل    ا (.11–31:91ح ") هب ا " ل ح ق اوفد لهااالعشاءن:العشاء .1

 ححرسلاط ححلرهححلفحح فعححاقافححا لعشححاءالعشححاءاإللهحح (.19ك.)المعححلدال قتححلل مفحح ال عراحح 

الاللنحا الشحرير ل   ف ديع،إ أنااله افع  رانلعف الاق ق أه (91:1:1رؤ)الخرأض

. ا األرض

بُّ »" يُِّد الرَّ لِّ َجنَاحٍ : َوأَْنَت يَا اْبَن آَدَم، فَهَكَكا قَاَل السَّ َُ ىلِّ  ... قُْل لِطَائِِر  َُ اْجيَِمُعوا، َوتََعالَْوا، اْحيَِشُدوا ِمىْن 

لُوا لَْحًما َوتَْشىَربُوا َدًمىا ِجَهٍة، إِلَ  َذبِيَحيِي الَّيِي أَنَا َذابُِحَها لَُكْم، َذبِيَحةً َعِظيَمةً َعلَ  ِجبَالِ  َُ . إِْسَرائِيَل، لِيَلْ

سَ  َُ لُوَن لَْحَم اْلَجبَابَِرِة َوتَْشَربُوَن َدَم ُر َُ نَاِت . اِء األَْرضِ تَلْ لَُّهىا ِمىْن ُمَسىمَّ َُ َِبَاش  َوُحْمالَن  َوأَْعيَِدة  َوثِيىَران  
ىىانَ  ََ ىىيِّدُ ...  بَا ىىلِّ ِرَجىىاِل اْلَحىىْرِب، يَقُىىوُل السَّ َُ بَىىاِت َواْلَجبَىىابَِرِة َو ََ  فَيَْشىىبَُعوَن َعلَىى  َمائِىىَدتِي ِمىىَن اْلَخْيىىِل َواْلَمْر

بُّ  (12-31:91ح )."الرَّ

هحاا(.3:8،صحف91:1،زك3:1،91،يلئ91:91رؤ)ن اعل لله   ل   نالكاألرضس مت -ب

.العداأ العال   ،أيظهرحت   أ  اويكلكالعع ف حم يعل 
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رؤ)."اْلتََرِس َوَمَع ُجْنِدهِ َوَرأَْيُت اْلَوْحَش َوُملُوَك األَْرِض َوأَْجنَاَدُهْم ُمْجيَِمِعيَن لِيَْصنَُعوا َحْربًا َمَع اْلَجالِِس َعلَ  "

91:91)

فل ملعاالعصر ،األن ه ي   دال ك  ، ا نرأىنماع - 

ىىانِِع قُدَّاَمىهُ اآليَىاِت الَّيِىىي بَِهىا أََضىلَّ الَّىىِكيَن قَبِ " لُىوا ِسىَمةَ اْلىىَوْحِش فَقُىبَِض َعلَى  اْلىَوْحِش َوالنَّبِىىيِّ اْلَكىكَّاِب َمَعىهُ، الصَّ

 (91:12رؤ)."َوطُِرَح االْثنَاِن َحيَّْيِن إِلَ  بَُحْيَرِة النَّاِر اْلُميَّقَِدِة بِاْلِكْبِريتِ . َسَجُدوا لُِصوَرتِهِ َوالَِّكيَن 

بُّ يُبِيُدهُ بِنَْتَخِة فَِمِه، َويُْبِطلُهُ بِظُُهوِر َمِجيئِهِ " (1:8ف 1)."َوِحينَئٍِك َسيُْسيَْعلَُن األَثِيُم، الَِّك، الرَّ

س قتعل  ح ال احلكنح ل للحه (.91:19رؤ)المثثنماألرضلكس هت بلعالتفاص ع،حت فعظ فيك -د

(.11:1،19،11:11،إش1–992:4ن )

بَِعْت ِمْن " ََ :91رؤ)."لُُحىوِمِهمْ َواْلبَاقُوَن قُيِلُوا بَِسْيِف اْلَجالِِس َعلَ  اْلتََرِس اْلَخاِرِج ِمْن فَِمِه، َوَجِميُع الطُّيُوِر 
19)

س مسح يكحلك رلحهفح أأرلحا  (.ال  كحل )،ا اله ال كح اي هلداليكلكالرلعقاد أأرلا  س ق الن -ه

األرضإل نالهاأللف ،إهفللدإسراي عأل   األن ن الدا يعقعح عئا(.3:91،إر91:18،14:39نت)

.ف يل أاحدلديدا 

ْهِريَّاُت، فَيَْدُخَل َملُِك اْلَمْجدِ اِْرفَْعَن أَيَّيُهَ " ، َواْرتَتِْعَن أَيَّيَُها األَْبَواُب الدَّ وَسُكنَّ ُُ َمْن ُهَو هَكا َملُِك اْلَمْجىِد؟ . ا األَْرتَاُج ُر

بُّ اْلَجبَّاُر فِي اْلقِيَالِ  بُّ اْلقَِديُر اْلَجبَّاُر، الرَّ (8–11:1ن )".الرَّ

ة  َدْفَعةً َواِحَدةً؟ فَقَىْد َمَخَضىْت  َمْن َسِمَع ِمْثَل هَكا؟" َمْن َرأَى ِمْثَل هِكِه؟ َهْل تَْمَخُض باِلَد  فِي يَْوٍم َواِحٍد، أَْو تُولَُد أُمَّ

(11:8إش)".يَْوُن، بَْل َولََدْت بَنِيَهاِصهْ 


