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 (91-9: 91رؤ ) ُعرسإستضافة ال: يسوع امللك العريس

I- (91 يارؤ)واحلرب  ُعرسال 
مجيا ببحار ُعار بيينتهايالتاايي البييعا.عريسيصفشخصيةيسوعكالملكال91سفرالرؤياإصحاح -أ

النصاف.األيضبالمحياةباليارالحقيقاةبهافأنيساوعيريا أنيماأبهذانالحا اانييايراإلاف فاس.عالمية

-91:99يؤ)يبففالنصافالااا ،اُعرسقيميصفيسوعكعريسيُ(91-91:9يؤ)األبلمناإلصحاح

معركاةال.زيالكالماايعاومالمحياةليُ.ُعار هويذهبللحار مانأ الال.يسوعكملكيينحربا يصف(19

قيميسوعيُ)(.6-11:4يؤ)مععربسهعلفاأليضمتح ا لكيسوعمُتسفرعنياألخيرةففالتايي البييع

(.5:12أف")لنفسه-العرب -يحضرها"بمعنفأ هدفعالتكلفةب مهببمعنفأ ههوُعر ال

ُعار ساتوعبالقيماةالغالياةلللان .بالحار ُعار لانفهمالمعاا 91سفرالرؤياإصحاحين قرأ صفأيينيغ - 

إشاتياههلتتحااد يكما ىلحار با بنأن ُا ساتوعبدبافعاهللنكماأ نا.أن رىم ىفظاعةالحر ب بن

التماردةقابمبمحقيقةالحر تص مالقايئألنيسوعيقوم.علفاأليضليملكامعا ُعر بعربسةمنخاللال

اإللهالغيرمخلاومبصويةأهوىإذيربط مالقايئأيضا صتُعر حقيقةالب.بكلبضوحيلمعلفمستوىعا

.نتلمسهلوبنابعمقينيغفأن سمحلهذهالحقيقةأ.ى فسهففزيجةأب يةمعالجنساليير

بالحر متوا  ةففكايرمنالقصاصُعر هصةال.اليو  تعايضففشخصيسوعكالعريسبإياهكملك -ج

حااي ذبالجيارب يخلصاهاالملاكالمُبالفتااةالفقيارةالواهعاةتحالتسالطالياريرالقاوى.اليهيرةففاقافاتناا

.لكبالمج العظيمبيجعلهامليكتهمنتقاسمهالمُ

ها ف(.91:2يؤ)كمعهلأبا لتملبنهكرفيقةإلعربسا قيمأسرةلنفسهبهفأنيُخبةهللااألزلية حوخليقته -د

عا عربساا تاتلخصفافأنيُلتا خلهللافافالتاايي كا الاألسايا الرييساية.الخاربفُعر اآل للخليقةهو

.لمستحق،لتملكعلفاأليضمعيسوعاليقةبإبنهاستع ةبمُ

(91:2يؤ)." اْلَخُروِف قَْد َجاَء، َواْمَرأَتُهُ َهيَّأَْت نَْفَسَها ُعرسألَنَّ ! لِنَْفَرْح َونَتََهلَّْل َونُْعِطِه اْلَمْجدَ "

هللايخلااقالمناااماألمااال(.91يؤ)هاباالر يسااوعُعرساابااالعرب بها هيااس  فسااهاليينتهافالتااايي البييعاا -ه

صايحلاهي اا حياباالها ف،ب هادامنأنحمينبهذهالرؤيةتُ.ليعيهليختايبابمبلقحريتهمأنيحيوايسوع

.مييئةيسوعحين فهممعنف

الميراثالاذىبعا باه.منعربسهاإلختياييةيتضمنالباعةاإل ياييةمنكلالخليقةبالمحيةميراثيسوع -ب

.يملكعليهبالكاملاآل يسوعهوشعيا 

(1:8مز) ."لَكَ اْسأَْلنِي فَأُْعِطيََك األَُمَم ِميَراثًا لََك، َوأَقَاِصَي األَْرِض ُمْلًكا "

لنام ىغنفالمج الذىصلفبولسأن فهم -ز م ىهيمته-ذايتضحلناأمرانففه.ففكو ناميراثهللاأٌعبيَّ

.نالهلنابم ىهيمت
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ُمْستَنِيَرةً ُعيُوُن أَْذَهانُِكْم، "َمْعِرفَتِِه،َكْي يُْعِطيَُكْم إِلهُ َربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيِح، أَبُو اْلَمْجِد، ُروَح اْلِحْكَمِة َواإِلْعالَِن فِي "

يِسينَ  (98-9:92أف) ".لِتَْعلَُموا َما ُهَو َرَجاُء َدْعَوتِِه، َوَما ُهَو ِغنَى َمْجِد ِميَراثِِه فِي اْلقِدِّ

II- التاريخ يتمركز حول هذا احلدث كل: ُعرسإلتزام يسوع بال 
به فسارباولسهاذاالجازء(.14-1:98تك)إبت أالتايي فف نةع نبإيتياطآدمبحواءكعريسبعرب  -أ

.إيتياطيسوعبالكنيسةكالعرب ييراإلفمُ

ُْ بِاْمَرأَتِلِه، َويَُكلوُن اجْثنَلاِن َجَسلًدا َواِ لدً »" ل ِِ لهُ َويَْلتَ ُجلُل أَبَلاأُ َوأُمَّ ،  .«اِمْن أَْجلِل هلَاا يَْتلُرُا الرَّ لرع َعِيليم  هلَاا السِّ

(11-5:19أف)."َولِكنَّنِي أَنَا أَقُوُل ِمْن نَْحِو اْلَمِسيِح َواْلَكنِيَسةِ 

–19يؤ)حيا يارتيطيساوعماعشاعيهكعاريسبعارب ،ففم ينةتييه ناةعا نيينتهفالتايي البييع - 

11.)

يؤ)العاريساإللاهلو اهماعاتختيرعالهاةب هاا بأل ها،عا ةللعاريست عفأبيشليمالج ي ةباالعرب أل هاامُ -ج

(.8–19:9يؤ)عيرعنما ىإهترابناامانشاخصهللاليُ،تعييرتيييهفيالم ينةيعببصف(.5–11:1

(.11:5–19:1يؤ)به  األه ا كجنةع نالٌمالفيامتعييربظيف

"...« َوِح إِلَى َجبَل َعِيليم  َعلال، َوأََرانِلي اْلَمِدينَلةَ اْلَعِييَملةَ  .«اْلَخُروفِ َهلُمَّ فَأُِريََك اْلَعُروَس اْمَرأَة َوَذَهَب بِي بِالرع

َماِء ِمْن ِعْنِد للاِ  (91–19:1يؤ) ".أُوُرَشلِيَم اْلُمقَدََّسةَ نَاِزلَةً ِمَن السَّ

يصانعاآل لملكاو السامابا بأ هاهاابوصافهب(91–1:9ياو)ها ااالجليالُعار إبت أيساوعخ متاهفاف -د

،ب هاهاابهاويا عو(1:95مال)ب أخ متهبهويعلنعن فسهأ هالعاريس(.94–11:9مل)لهُعر ال

 فساهأ اهيوحناالمعم انه مخ ماةيساوعداعياا (.15:8مل)الرسللتنميةعالهةحميمةمعهكالعريساإلله

.يتهاكالعرب ايي بالكنيسةففهوبينتهفالت.(1:11يو)ص يقالعريس

وُح َواْلَعُروُس يَقُوجَنِ " َوَمْن يُِرْد فَْليَأُْخْا َملاَء . َوَمْن يَْعطَْش فَْليَأْتِ . «!تََعالَ »: َوَمْن يَْسَمْع فَْليَقُلْ . «!تََعالَ »: َوالرع

انًا (11:92يؤ)"َ يَاة  َمجَّ

III- حمبة: طبيعة اهلل وشخصيته األبدية 
إ ااهينيااوعأباا ىيفااي .يفعلااههللا،بلكنهاااكينو تااهذاتهاااالمحيااةليساالشاايئا .محيااةهاايطييعااةهللابشخصاايته -أ

.محيتااههللاييااتامإنييااايكنابهجااة.بلاايسعاانالاانقصاإلشااتياها تاانمعااناإليادة.عيهباإلشااتياها  حااوشاا

بكيافيرا ااإالمانخااللصاحيحا ب ياةفهماا األيمكنناأن فهممقاص هللابال.بالمحيةففتعريفهاهفعالهة

.العالهةاإللهيةسيام

 (4:96يو9)."للَاُ َمَحبَّة ، َوَمْن يَْثبُْت فِي اْلَمَحبَِّة، يَْثبُْت فِي للاِ َوللاُ فِيهِ "

 اتمكنمانيهاوأنيخلصاناكايبأنإهتماماهاألساسا.بعيا عنااهيرىاليع يسوععلفأ هملكعظيمبلكن - 

.دبناإلهتمامأنتكونلنامعهعالهةشخصية،تسييحهبخ مته
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ِال أَْعطَْيتَنِلي، ألَنَّلَك أَيعَها اآلُب أُِريُد أَنَّ هُؤجَِء الَِّايَن أَْعطَْيتَنِي يَُكونُوَن َمِعي َ ْيُث أَُكوُن أَنَلا، لِيَْنيُلُروا َمْجلِدل الَّل"

 (92:14يو)."اْلَعالَمِ أَْ بَْبتَنِي قَْبَل إِْنَشاِء 

بيتااه،عرشااه،،يااايكمعناااهليااهأنيُ)عاانإلتزامااهماان هتناااعاانمياااعريسااوع حو ااا،يالعااريسهاايسااالة -ج

شخصايتيا أهاذهالرساالةبإختيااي.ففمحيةمنكلالقلببطاعةكاملاةعنإستجابتنالهب،(ب ماله،أسرايه

يلتازم حاومكا تناافاهومُب،يُق يعملنامعه،يستمتعبنا،هويُسربنا.بأحاسيسه حو ا،مياعره،قلبيسوعل

.مييئةهللا

–هويج مسرتهفينا.اهابهويتنابهيمتناالتفأعبا اإيأن فرحب.أنيجعلنا يعربس نامحيوبونييتاميسوع -د

البريقاةالتاي عايهبهاا.الاذىإيتمناهاآل علياهلمعناافافالعماهويريا أنيكاونشاريكا .ففالتواصلمعنا

معاهفافمحياةيسااببكو هااتحال يارم،مجردب ودالعارب .لهاتسايرحقيقفعليه،محيتناله.حركهليهتُ

.ستعلنأمام ميعاألمممنمج هالذىسوفيُمنهصته،بيتمأاأليض،هو زءأساسإختيايية

بهويمتلئبالفرحإذيرىأنأسرتهتالحا حياه.لزب تهبأبالدهأنيمتلكواكلمايملكيري كلي لصالح -ه

بكيفيحب"إستمتاعهبمحيتهلنا"ايفيقللمنشسنيسوعاليري مناأن سيرففتواضعز.المسرف حوهم

:91ياو)التالمياذخ ماهيساوعحاينغسالأي اليف ببر ففتواضعزايفأني".لناإستمتاعنابمحيته"

8).

بهاو.محيتهلنااهويستمتعبناحين فرحب.بليسمجردإلهالقوة،لكاملكإلهالمحيةيتمج يسوعفيناإذ قيلهبا -ب

.يتمج حين قيلمحيتهبجرأة

:عالهةالرب ،بليسكعريسييتامإلفإسراييلفهمهللاكملكله يشعب -ز

.ويبلبميايكةكعريسه–يعلنعنهوتهكملكهو .9

.كعريسهويري عالهةشركة–خ مةالكملكهويبلب .1

.كعريسهويري أنيتحابيمعنا–كملكهويعبفأبامر .1

.كعريسهويري أنيملكمعنا–كملكهويري أنيملكعلينا .4

.كعريسهويري محيتناببالينا–كملكهويري طاعتنا .5

.هيتحركبواسبةشعيهكعريسهلي–كملكهوٌمسيحمنشعيه .6

IV- (5 – 9: 91رؤ )العظيم  ُعرسرد فعل العروس ىف يوم ال 
لَماِء قَلالاِلً " بِّ ! َهلِّلُويَلا»: َوبَْعَد هَاا َسِمْعُت َصْوتًا َعِييًما ِمْن َجْمع  َكثِير  فِي السَّ ُُ َواْلَمْجلُد َواْلَكَراَملةُ َواْلقُلْدَرةُ لِللرَّ اْلَخلالَ

انِيَةَ اْلَعِييَمةَ الَّتِلي أَْفَسلَدِت األَْرَض بِِزنَاَهلا، َواْنلتَقََم لِلألَنَّ  إِلِهنَا، ْ  َوَعاِدلَة ، إِْذ قَْد َداَن الزَّ ِِ َعبِيلِدِأ ِملْن يَلِدَهاأَْ َكاَمهُ َ   .«َد

َعُد إِلَى أَبَِد اآلبِِدينَ ! َهلِّلُويَا»: َوقَالُوا ثَانِيَةً  ِْ ةُ َواْلِعْشلُروَن َشلْيًخا َواألَْربََعلةُ اْلَحيََوانَلاِت َوَسلَجُدوا َوَخرَّ األَْربَعَ  .«َوُدَخانَُها يَ

ََ ِملَن اْلَعلْرِش َصلْوت  قَلالاِلً  .«!َهلِّلُويَا! آِمينَ »: هللِ اْلَجالِِس َعلَى اْلَعْرِش قَالِلِينَ  َسلبُِّحوا إِللِهنَلا يَلا َجِميلَع َعبِيلِدِأ، »: َوَخلَر

َغاِر َواْلِكبَ  ِِّ (5–91:9يؤ)."«!ارِ اْلَخالِفِيِه، ال

أصاعب ازء.سجلههوإتفامالعرب التاممعهيادةيسوعأبلمايُ.يوحناييرحيدفعلالعرب يومالُعر  -أ

تخيلباليينمنالمؤمنينمنمختلفحقيا التايي بس سادهمالمقامةببفهامكامال.ففهيادةيسوعهوهضاؤه
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ماان.إبلاايسهاافأنيخاا عنابإلقاااءاإلتهامااا علاافهيااادةيسااوعلحياتناااخبااة.لقيااادةيسااوع،مساايحينإياااهمعااا 

.اإلتهاما علفهيادتهيصعبأن حبيسوعب حن لقال

فتجيبلقيادةيسوعبع أنسكبأهص،ففيومُعرسهاتس(9آية")بجمععظيم" رىالعرب هناميايإليها - 

العارب هايالجماعالعظايم(.98-6يؤ)الزا يةبابلعلف ايالتايي علفيبحض المسيحباألحكامعلفم

(91-2:1يؤ).منكلاألمم

.هضاءيسوعيقودأ ا أكارليقيلواخالصه:الخالُ .9

.هضاءيسوعيقودأ ا أكارلتسييحهبمحيته:المجد .1

.يسوعمنخاللطاعتهمهضاءيسوعيقودأ ا أكارإلكرام:الكرامة .1

.مكا هففالقيادةعلفكلحكوما األممسخذألنيؤديهضاءيسوعي:القوة .4

لهمااعالهاةبكالهماا(.1آياة)هتلاليه اءبيسادبالظلمأبالفساداألخالهالسييانالرييسيانلقضاءهللاهماالف -ج

.محيةالعرب ليسوعقابمةمب

األبلفففالتايي حينماايكاونالمرةيستكونتلكهوعاالب يةبسستكونالعرب فيإتفامكاملمعأحكامي -د

.معهللا%911شعبهللاعلفإتفام

خاااللساايتعجيونإذيااربن ميااعالمفاا يين(4آيااة)هااؤالءالااذينلهاامالمراكاازالقياديااةاألبلااففاافالساامابا  -ه

تممبعا هيُاساوفياربنأناآل .التايي بهمباهفينففمحيةإختيايياةبطاعاةليساوعمناألحقا المختلفة

(.1:8مز)اءهميرااهاألب ىمن ميعاألمملتبنبإعب

،بحاا ة(95:59كاو9)، سا   يا (9:12كااو)أنيكاونلنااهلاب  يا :فباولسأيبعاةأب اهلساارهعار  -ب

مقاصاا هللا(.11-5:11أف)،بعالهااةحميمااةمااعشااخصيسااوعكعربسااه(6–1:1أف)عميقااةبالكنيسااة

.بالتمامإذيحياشعيهسالكينففطرههعلفاأليضستستعاداألزلية

َر َعبِيَدأُ األَْنبِيَاءَ " (91:2يؤ)."يَتِمع أَْيًضا ِسرع للاِ، َكَما بَشَّ

حي يقفماليينمانالماؤمنينفافصاملتاامفافمخافاةإذييااه بناليايومبالحيوا اا ،تخيلهذاالميه  -ز

ليا ء،داعياا إ اهبهالالتساييحميايرا حي يخرجصو عظايم(5آية)يسقبونعلفب وههمأمامعرشهللا

.يسيحونبالخجل،بالدينو ة،ضجرأبفسادتخيلبهم ميعا .اإلحتفاال 

ََ ِمَن اْلَعْرِش َصْوت  قَالاِلً " َغاِر َواْلِكبَارِ : َوَخَر ِِّ (91:5يؤ)"!َسبُِّحوا إِللِهنَا يَا َجِميَع َعبِيِدِأ، اْلَخالِفِيِه، ال

V- (91 – 6: 91رؤ )يسوع  ُعرساإلبتهاج مبلك اهلل و 
لْوِت ُرُعلود  َشلِديَدة  قَالِلَلةً " َِ ْوِت ِميَاأ  َكثِيَرة ، َوَك َِ ْوِت َجْمع  َكثِير ، َوَك َِ بع اإِلللهُ ! َهلِّلُويَلا»: َوَسِمْعُت َك فَإِنَّلهُ قَلْد َملَلَك اللرَّ

91:6يؤ)" .اْلَخُروِف قَْد َجاَء، َواْمَرأَتُلهُ َهيَّلأَْت نَْفَسلَها ُعرسألَنَّ ! لِنَْفَرْح َونَتََهلَّْل َونُْعِطِه اْلَمْجدَ  .اْلقَاِدُر َعلَى ُكلِّ َشْيء  
–2)

(.مانخاالليساوع)علانعلافالماألكالاأليضستفرحالعرب المكو ةمنالجماعالكايارأذتارىُملاكهللامُ -أ

(2-6آية).ةالمهيسإلفالعرب ستفرحبزفافيسوعب
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(.9:95،94:1يؤ) لصو هللاسيصيحصو العرب ممااال :كِوت مياأ كثيرة وكِوت رعد عييم - 

 (.5:91يؤ)يسوعكملكعلفكلاأليضهللايملكعلفالسمابا باآلنسيملك:كلى القدرة -ج

َق اْلَمالَُا السَّابُِع، فََحَدثَْت أَْصَوات  " َماِء قَالِلَةً ثُمَّ بَوَّ قَْد َصلاَرْت َمَمالِلُك اْلَعلالَِم لَِربِّنَلا َوَمِسليِحِه، »: َعِييَمة  فِي السَّ

 (99:95يؤ) ."«فََسيَْملُِك إِلَى أَبَِد اآلبِِدينَ 

(91:6يؤ)إ همففإتفامتاممعهيادةيسوععلفكلاأليض:هللويا .9

هاواليتجاهلناا(.8:18يب)خااللكالاألماويلخير ااإعترافإيما ناأنهللايملكاآلنبيعمل:يملك .1

.ناُعرسيعملعلفإع اد البلهو.أبيسئمعاملتناأب ا 

زماانالحيااةأسايي (.19:4يؤ)ليكااءأباأللاما،الماو ،الحازن،لن عارففيماابعا الا موع:نفرح ونبتهج -د

.فعهففطاعتنااآلنلنيضيعهياءا الذى  يالامنالغال.ب ىبالخوفأبخجلاألب يةبفرحأ

 َوجَ َوَجع  فِلي َملا َوَسيَْمَسُح للاُ ُكلَّ َدْمَعة  ِمْن ُعيُونِِهْم، َواْلَمْوُت جَ يَُكوُن فِي َما بَْعُد، َوجَ يَُكوُن ُ ْزن  َوجَ ُصَراخ  "

(19:4يؤ)" .بَْعُد، ألَنَّ األُُموَر األُولَى قَْد َمَضتْ 

يكونهللاهااومركاازإهتمااامشااعبهللاماانأعمااامكيااا همباا بناىإشااتياها شخصاايةأبساا:يعطللون مجللداً  -ه

.ستصيحالوصيةاألبلفلهاالمكا ةاألبلفففحياتهم.سابما مُ

ها ياتهاإ هإعالنعنإشتياهاتهابليسعان.اإلختياييةتهاابهفالتعظمه ياتهابلإستج:إمرأته هيأت نفسها -ب

هفتستجيببمبلقحريتهاتحلتاساير.يسوعاليري شركاءغيرياغيينففالحياةمعه.الربحيب ضو ها

 .أ هابصللإلفتلكالمكا ةبناءعلف عمةهللابهفستعرفتماما .الربحعمل

.تتحاركبسايبمحيتناالاهإنأحيااؤه.محيتنالاهإتجاهمياعريسوععيرعنالمكافآ األب يةتُ: ثياب العروس -ز

 ،يتكلمبولسعنإمتياز جمعن جمففالمج.محيتكلهففهذهالحياةحعنمياعرهتجاهعلنبوضوسوفيُ

.إلستقيالمج هللاففم ىإمكا يتناسنختلف ميعا (.41–95:49كو9)كذلكالحالففمج القيامة

ا نَقِي ًا بَِهي ًا، ألَنَّ اْلبَزَّ ُهَو تَبَ " يِسينَ َوأُْعِطيَْت أَْن تَْلبََس بَز ً َراُت اْلقِدِّ (91:8يؤ) ."رع

VI-  اخلروف ُعرسعشاء 
يَن إِلَى َعَشاِء : اْكتُبْ »: َوقَاَل لِيَ "   (91:1يؤ) ."«اْلَخُروفِ  ُعرسطُوبَى لِْلَمْدُعوِّ

هاذاالعيااء. مياعالمفا يينمانكافاةالعصاويشاامال ،ياألح اثاليايزةففالُملكاأللفاهومنُعر عياءال -أ

يصافإشاعياءبليماةلكالالياعو علاف يال.يب اياةالملاكاأللفاماعيع المجئالاا بالجليلسيح ثسريعا 

 . يسوعالنقا بييتلعالمو يفنحينئذي . تي أألفيةُملكيسوعحي(1–14:11،15:6إش)صهيون

نَُع َربع الْ " ِْ لة ، َويَ ، َسلَمالَِن ُمِمخَّ ُعوِب فِي هلَاا اْلَجبَلِل َولِيَملةَ َسلَمالَِن، َولِيَملةَ َخْملر  َعلَلى َدْرِدل  ُجنُوِد لَِجِميِع الشع

ف ًى َِ ُعوِب، َواْلِغطَاَء اْلُمَغطَّل. َويُْفنِي فِي هَاا اْلَجبَِل َوْجهَ النِّقَابِ .َدْرِدل  ُم ى بِلِه َعلَلى ُكللِّ النِّقَاِب الَِّال َعلَى ُكلِّ الشع

ُموَع َعْن ُكلِّ اْلُوُجوِأ، َويَْنلِزُع َعلاَر َشلْعبِهِ .األَُممِ  بع الدع يُِّد الرَّ َعلْن ُكللِّ األَْرِض،  يَْبلَُع اْلَمْوَت إِلَى األَبَِد، َويَْمَسُح السَّ

بَّ قَْد تََكلَّمَ   (8-15:6:إش)."ألَنَّ الرَّ
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.ُعار لمانيياتركونفافعيااءاليببالتاال،يبلا عوةهللاللخاال التبويابهاولكالمانيساتج: طوبى لملن - 

الماؤمنينعلافكاانالتبوياب".مباوبين"الذينيقيلاونيُا عون(.11:1مل)كايربنسيرفضونهذهال عوة

(.1:1يو9)زمانهذار اففبهيي اءذلكاليوم.ايوحنلفف يينكا وايحتملونالضيقا الذاألحياء

(9495لو)."«طُوبَى لَِمْن يَأُْكُل ُخْبًزا فِي َملَُكوِت للاِ »"

المؤمنااونياا عون.ينماانكافااةعصااويالتااايي أبالمفاا ي،،العاارب هاافالكنيسااةالجامعااة1-2فاافاألعاا اد -ج

آية")الم عوينللعياء"،(2آية")الزب ة"،(9،6آية")رالجمعالكاي"إذنالكنيسةهف.للعياء"الم عوين"

بفااف فااسالوهاال"الخااربف"باا يسااوعصاافحااينبُمماالااة اارىتيااييها لغويااة(.94آيااة)"الجاايه"،ب(1

.(2192يؤ".)الراعف"


