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  لسفر الرؤيا امُلبسطة اخلطوط العريضة

I. تى خطة يسوع لإلنتقال اىل الدهر اآل :سفر الرؤيا 

 ىب .رونالتىرخ الميقىللبىم  ولى يقىوبذاىباذى.تى إنسفرالرؤياخطةيسوعإلنتقالالتاريخإلى الىر راآ -أ

مى يميلىونتبلغقراليتمليىق وسفرالرؤيالقسصمبالفام؛لقرك .لفايااتستحلأنن بلالجارو  تناقص

.فيالفالحة

أيشخصييك أنيفاممحورالقصىةالريقسىيوتركقىبسىفرالرؤيىافىيقرمةالينطققةالت أقرماا  أنالي -ب

.مف أق م يوبواحركقفيبرحةإل شخصأخرأق م ساعةواحرةوييك أنيتمل

علىى لل قىىا لكنىى يمىىونهانقىى ولىى ي قىى فىى السىىيا يسىىوع:أولاً:غفىى عىىنام نىىاننقطتىىانفىى أحلىىبا حقىىاني  -ج

(.1:11اف)مىاعلى ا رضمافى السىيواوويجتيعمما :ثانيااً".نهايةًالعالم"أمركابااليوجر.ا رض

.ةالققامة ذقويتحسلكن يتمززوالمالط قمياليتوقفاويتمللوالم

" ِِ ًَمِشييََِِ فَنَاًبِِسرِّ ًفِيًًَإْذًَعرَّ م  َْ يزًََّ ي  ٍ ِِ ًلَِِيْابِيِرًِميْزِمًاةَْ،ِمنَيِة ًلِيَْلَ يَيً ِِْسي يَاَفاًفِيًَنَ ََ ِيًَََ ًِِالَِّ هِ ًَمَسيرَّ ََ َحَسي

َ اَواِتًَوَماًَعلَىًاةَْرِض ًفًََِذاكًَ (11-1:9أف)ً."اْلَ ِسيِح ًَماًفًَِالسَّ

II. خر األيام للكنيسةآخطة يسوع ملعركة : سفر الرؤيا 
ديناميكاتًفرياة نانسقكون.ت إلنتقالا رضإل الر راآوخطت (1:1رؤ)جريسوعالرؤياميمل سفر -أ

ال علومياتًالِريياةنحتىاجلىبا.تطلىبإنبىغالناومبىاركتنات باو.هانقا يمونفق يسوعالجق البىف حرا لأل

.عرانناالت فيسفرالرؤياإل

فاسىىرةا مىم لكىى الحكومىاوالعىونةيسىىوعإلى ا رضلحكىمكىى ا واليوضىوعالريقسىيفىى سىفرالرؤيىىإن -ب

على ا رضذىالقالأأحكامى فاسىرةالحكومىاوالتىرمقرمىانىلكى آخىرا يىاب ى خطتةليمركة.ستقاوب با

(.19-6رؤ)علقااأهنا الضققةالمظقي 

االسفروع الضىقق المظقيى واللاممفاوبخاقئع  بسلسفرالرؤيا وأنالس بالريقسيلمربقرأةالنا -ج

.ورموز قسقيات يفايونت

أحكىابالضىققةعلى طللالكنقسىةكىبل سىت .(11-7خىروج)عل فرعونذالصالةكياأقللموس أحكابهللا -ن

وفىى سىىفرا عيىىالسقتضىىاعفاناليمجىىزاووا حكىىابفىىيسىىفرالخىىروج.مىى خىىاللالصىىالة"الضىىراليسىىق "

.م خاللالصالةطلقانحولالمالموي 
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سىفرالرؤيىاكىبل يصىف قلقتم خاللالكنقسىةا ولى ةالروحالقرسالتيأ نسفرا عياليصفقوأكيا - 

فاىو".خيرًاةييا آًٍسيِراع ا "أشقرإلى سىفرالرؤيىا.خرا يابوحالقرسالتيستطللخاللكنقسةآةالرقو

.ت اايسوعقوع الطرأالت سق ظارذخ رناي ًدليزًصالةًمقاس

طلىلقىوةيسىوععلى الكنقسىةوضىرخرا يابسترذطأوتوقفنبىاقاوالبىقطانوت كنقسةآم خاللالصالة -و

".اليسق الضر"

نِيَسًَِِ" ٍَ ًاْلَلِحيمًِأَْبنًَِ ًهَْقيَوعًعلَْيَهياً(سلطانالجحقم)ًَوأَْبَواب  ْْ ًًلَي ََ يَ اَواِتًًَمَِياهِيحًََوأ ْعِطيي يوِتًالسَّ يزً َملَك  َمياًًفَك 

َعلَىًاةَْرضًِ  ً يَ اَواتًًِهَْربِطِ  فًَِالسَّ ًَمْرب وطاًا َعلَيىًاةَْرضًِ.ًيَك ون  ل يًِ  ًَمياًهَح  يز   ٍ ًمًًََو يون  يَ اَواتًِيَك  فِيًَالسَّ "ً.ْحل يولًا

(19-16:11مت)

.كيبىاركونمىعيسىوعميًْخاللنياطلىلت كضحاياعاجزونللبقطانلكناىاضاناالتحر  أحرا ا حكاب ب -ز

.س و ويحاربم أج عر.يح ةمايموأالطللإلزالةك كابيسوعت أح

صاليكتىوباليككىرباليمصىوبوالىنخطّىطاآ وم و ونلقلناللصالةو سفرالرؤيا وخطةيسوعلليمركة -ح

:4يو1؛3:11أف)تطرحك خوفةالكاملةالت وتتأص فياليح  يابالتيتتأسساخرلثورةآالنجاح
.الخطقةم الكوكبةستطرنالكاملت ةومح هللامح .(11

قرنالخطقةم الكوكبو"الضراليسق "يمركةليواجاةللخطةيسوعاإلستراتقجقة .1

"الضراليسق "إلقالأا حكابعل سنلق صالةالكنقسةاليقر .1

المروسعرانإل(تسلس قصةاليح ة)بالكام مخططاآ .3

واليوضوعالثانوي والضققة."الضراليسق "إم راقورية وأحكابهللاضرفيسفرالرؤياالتركقزالريقسي -ق

مم اشىىرةعىى يىىتكل%(3)عىىرنفقىىط11عىىرنفىى السىىفر؛ نىىان413مىى "الضىىراليسىىق "القريسىىق مىى ضىىر

.ضرالكنقسةاإلضطاان

فىيشىترانذكليىاوأخىرىذاإلأى؛(11:7رؤ)ةوذحفظىةالن ىيضلتمجق يىوبالىرب نانجق واحرل التفو -ي

ةة سقكونلامتزكقوالن مرللث اوذحفظ ي  نانجق واحروحقر.كباونأمنا  يابالفريرةاخرخطةممركةآ

.الخطةحتوىذصقرةما رةومسح فيالصالةإلقالأمو

م الحكومىىة أجاىىزةرعلىى هقافتنىىافىيمنىىاقلالميىى  التملىقويىكهسىقحر أعظىىمإختىىراأروحىيفىىيالتىىاريخ  -ن

:ةحجيويقت سسفرالم رانق ن .ون الخاإلعالب والفن

َ اَمًأَْيضااً»:ًفَقَْاًَوَعَاًََائاِلاً" أ َ،ْلِز  ًلًَاةَْرَضًفَقَْطًبَِزًالسَّ أَْيضاًا ةًا ًَمرَّ ً ً.«إِنَِّ أَْيضااً»فَقَْولِ  ةًا ًَعلَيىًهَْييِييِرً«ًَمرَّ يَيا   

ََِزْعِزعًَ ًَِلًَهَََِزْعَزعً اةَْ يَاِمًاْل   ًهَْبقَىًالَِّ َْ ن وَعة  ًلَِك َْ  َ ٍَ ً(17ً-11:16عب)"ً.ِةً

IIIً.الرموز: 



Simple Outline of the Book of Revelation – MIKE BICKLE                                                                                  PAGE 3 
 

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

 حرفىيإالإ أشىارالكتىابذبىككخىبت وا رقىابفىيسىفرالرؤيىاا حرا.رجمفيممنا ال سقطت ي اسفرالرؤي -أ

(.إلىخ11-15 9 17:7؛9 11:1،3؛11:1؛5:6؛1:11رؤ)امرمىوزذبىك محىرنذىأنساليقر

على سى ق اليثىال السى عمنىايرترمزالى السى عكنىايس.إلىي لى أناليقطعرمزيعنرمايبقرالنصنمرف

(.1:11رؤ)

افىًسِرًالرؤي7ًالرمو،ًالرئيسيةًالـً -ب

(11:1؛16:13؛4 13:1؛17 16 13 9 4،7 11:3رؤ)البقطانيرمزال :الِنيْ .1

11:4؛11-19:19؛17-17:3؛11-14:9؛13رؤ)"ضىىراليسىىىق "يرمزالىى :الييوحاًاةو  .1
 11)

(13:11رؤ)مرةواحرةفقط"وحشآخر"يرمزال الن يالكبابون ع :وحاًآخر .3

القونىان آشور ذاذى  فىارس مصر )واإسرايق إضطارإم راقورياِوم التاريخ7ِ:سبعةًرؤوسًِ .4

(16-17:3؛13:1؛11:3؛رؤ7:7؛41-1:41نا)م راقوريةالرومانقة الينتمب روما واإل

نول11إتحاني يث :العَشرًَرونًِ .5 (13-17:11رؤ")الضراليسق "ي ْخرب 

شقطان عالي مقّر فيمرينة ذاذ اليمان:بابزًالزانيِ .6 وإقتصاني  نيني  ْربذغىرانفىيقى ا ذناؤنظاب 

(51-51؛أر11-17رؤ)أالمرا

(11رؤيا)ال ققة ا مقنةالوفق م إسرايق خاللالتاريِخ(:يسوع)ًذٍرًابْإمرأةًَميً .7

IVً.رئيسية  أجزاء 4: سفر الرؤيا قسيمت 
فقاىاتحىر ا حىرا ذتماقىبوأَسا ًمِسلسيلةً،منيياا5ًًسفرالرؤياوالجز الراذعلةتقسقمف أجزامًرئيسية4ً نان

. التواليوعل

 شىكحقققةع جيالوجالليسىوعو ىبا11يوحناأعط :يوحناًللَِنَب أًعًْاة،منةًاةخيرةًعوةدً-1ًاللزمً:1ًًرؤ

.ناإعران نذااوقصالي.آخرا يابأ م خاللااع تن الطريقةالت 

عىى 7الىى الكنىىايسالوصىىاياالتى أعطا ىىايسىىوعإلىى  ىب :ٍنييائ 7ًًِإلييىًًرسيائز7ًًِيسييوعًًأعطييىً-1ًالليزم:3ً-1ًرؤ

علقىأ نْي ِجىبمطقنىاإسىتنارةعيلقىة إلى مىاعلى الخطقىةت النصرة القضىايازا إختىاريسىوعالكنىايسميقى. القىوبن تغلّىب 

ً.خرا يابآالريقسقةالت تتحرىكنقسة

.طاقر انر ملكقّةا رضوخطتة لليمرك لك ي والبىيحتويعل س:السِريسوعًيأخذًً-3ًاللزمً:5ً-4رؤً

ملتكبف:خطةًيسوعًلل عرٍةً-4اللزم11ً-6رؤً ًنةفيسفرالرؤياقصةمح ةالمظقيةالي 
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نا تضيم.خطتةلتطاقرا رضم البر–مح ت يكبفيسوعا حرا الريقسق لقص :لل عرٍةًخطةًيسوع .1

".الضرليسق "أحكابالضقق المظقيةعل 

قسىمكى .فىيتسلسى زمنى حىروهااو  تصفا حرا عنىرمِسلسلًِ،منيااًًأَسا 5ًخطةممركت ترىفي .1

.ساعرناعل فام ل القسملق لل الئكةهِسيرًيلق 

7)"لألحكىاب"حىر 11فىي"الضىراليسىق "يحىر إلى أت ىاعخ رناع مىات :ال ِسلسلًِ،منياا5ًًًـالًاةَسا  .3
اليتسلسىلةا قسىابالخيسىة.إنكبىافااوحىروهااتىزنانفىيالقسىوةعنىرتبىترو ىب (.جامىاو7أذواأ 7أختاب 

.إل السلطة"الضراليسق "ذصمون4ت رأرؤيا.طللذالكنقسةاليصلقةميلكةالظلية تااأحرا ضركلزمنقا 

جقىبوت ".للبىرحكقتتوقفم"تمي كجي إعتراضق  تضعأحرا القصةف :ة الئكالخ سةًللالِِسيراتً .4

الليىكمنق ليىا ايكىونحضىبهللاصىارب كىباامىا اسىقحر :ناتج عى ا قسىاباليتسلسىل زمنقىا أسئلةعل 

ويتضىىي  لىى مىىاسىىقميل يسىىوعقحر إلىى شىىمبهللاسىىيىىاعيوحنىىايخ ىىروا حكىىابنضىىرورةاليىىال وضىىي

.إلضطااننا"الضراليسق "ليساعرتناوالبييميل 

.ميلكةالظليةضرأحكا ًاةخِا :1#القسمًالزمن6ًًَرؤياً

يجىرعلى فى السىقكون نىانزيىانةعظقيىة.رترانوم اإل"ا حكاب"م ح ايةيكونلنا:1#ًال الئكةهِسير7ًًرؤياً

(.4:14طذ1)اليضطارةالكنقسة

".الضراليسق "إم راقوريةضرأحكا ًالبواق:1#القسمًالزمن9ًًَ-1رؤياً

.ذس بإزنيانعظقمللخرمةالن ويةإر ادًوًَيادةننال:1#ًال الئكةهِسير11ًً-11رؤً

قىانةالحكومىاوالىبي ملىةلكى ختطىافواإلزالىةالكاواإلالثيانًَموٍيًَال ليىم:3#القسيمًالزمني19ًًَ-11ً:15ًرؤً

(4:16تىىس1؛11:7رؤ؛15:51كىىو1)ال ىىوأالسىىاذعوا خقىىرعنىىر.علىى ا رض"اليسىىق الضىىر"مىىعفقىىونيت

 فيموكىباليجى  الثىان "صراعحان"ققاناوالحكوماوعل ا رضذمرإستمانةملكةم خالليست رليسوعك 

ا رنن)أنوبمى خىاللرضا على هىم (1:7عىق تىرا ؛رؤكى )لقختطىفالقريسىق ع رالسىيا يجتازيسوعأوال 

.إل ج  الزيتونقمناخ اورشل هم(6-63:1أشاليماصرة؛

ًََبَائِيِزًاةَرًْف" ًَِِجِ ييي  ًَعلَْيي ًطََعن وه  ًَويَن وح  َْ ْ  ًَوالَِّذي ًَعْي ز   ٍ هً  ًًَْنََعيمًْ.ًضًَِوَذاًيَأْهًََِمَيًالسََّحاِب ًَوَسَِْنظ ر  :1رؤ)"ً.آِميي
7)

" ًَ يَرةًَََفيَذاًاْلبَِهي َْ ًب  ْْ ْ ير ًِمي ًأَد وَ ًبِثِيَاب ًح  ْْ ًَذاًاآلهًَِِم ْْ ًًِِم ًِِ.ًبَِ الَبِِسي هِي ًبَِكْثيَرِةًَ وَّ يََِعظِّم  ًبِياْلبِرًِّ».ًاْل   يََِكلِّم  ًًأَنَياًاْل   اْلَعِظييم 

َرِةًَ«لِْلَخالَصًِ ََ َاائِِ ًاْلِ ْع ٍَ ً ََ ٌرًَوثِيَاب  َح َّ ًم  ََ ًلِبَاِس يع وبًِ»ًَماًبَا   ًلش  َْ َرةًََوْحيِا ًَوِمي ََ ًاْلِ ْع ًَمِعيًَأََحياًًٌََْاًد ْست  ْْ ي .ًلَيْمًيَك 

َِْ ه ْمًبَِيْيِظَفًَ ْسِ ه ْمًبَِيَضبًََِوَوِط ًَمالَبِِسيَ.ًا  يزَّ  ٍ ً ف ْمًَعلَيىًثِيَيابًَِفَلَطَْخيت  يير  َِ ًَع ََّّ ًيَيْوَ ًالنَّْقَ يِةًفِيًَََْلبِيًََوَسينَةًًَ.فَير  ةَنَّ

ًََْاًأَهَتًْ ََّ ِِْايِّ ً(4-63:1أش)".َم
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هىال 3)يىوب16161 رىذيقارنةاإلقارالزمن للأنت والتيييك فِرةًثالثونًيو موكباليج  الثانييحر عل 

يىىوبفىى نا1191مىىع(11:7؛9:17؛7:15؛نا13:5؛14 11:6؛3-11:1رؤ)فىى (سىىنق ونصىىف

.(لليزيرحولموكبيسوعف هالهونأيابwww.IHOP.orgاليلحلفيأنظرال )(11:11

الزمنىياإلقىاروأمىا.شىار43يىوبأو16191ليىرة"رجسىةالخىراب"ع انتى المىاليي سقريرنظاب"الضراليسق "

شىار41يىوبأو16161 ىونفق يضطاروأيضا ذاليكنذبك خارأللط قمةوالبىفق القريسونيتن أونويزونون

(.7-13:5؛11:6؛11:3رؤ)

َْتًِ" ًَو ْْ خًَ..ً.َوِم ِبًأَْلٌفًَوِمَََِاِنًَوهِْسع وَنًيَْومااًَوإََِاَمِةًِرْجِ ًاْل   (11:11نا)ً".رَّ

ًم سً " ِْ ًيَْوماا ًلَبَِسْي َْ ًَوِسِِّي ِْ َوِمَََِْي ًفَيََِنَبَّآِنًأَْلِاًا (11:3رؤ)ً".وحااًَسأ ْعِطًَلَِشاِفَا َّ

يَّةًِ" َفَربَْتًإِلَىًاْلبَرِّ ًَوسًِ...ً.َواْلَ ْرأَةً  ِْ َوِمَََِْي ًيَْومااًف نَاَكًأَْلِاًا َْ (11:6رؤ)ً".ِِّي

َِْعَزًا" أَْنًيَ ْلطَاناًا ًس  ََ ًَ ْهرااًَوأ ْعِط َْ ًَوأَْربَِعي ِْ ًَويَْيلِبَه ْم أوً…ْثنَْي َْ يِسي َمَيًاْلقِاِّ نََيًَحْرباًا َْ ًأَنًيَ ََ َعلَىًًْعِط ْلطَاناًا ًس  ََ َوأ ْعِط

ةً  ًَوأ مَّ ًََبِيلَة ًَولَِسان  زِّ (7 13:5رؤ)"ً.ٍ 

إضطاانةلامضرك ما وصال والمنقفةضرالقريسق و"الضراليسق "ًمواجهِ:3ً#ًةهِسيرًال الئك14ً-11ًيارؤ

.يستمانالسقطرةعلقااست رلويجبأنت حكومات حتمضرورةانك والت ت 

.فياليجتيعا ساسقةالفاسرةال نق أحكا ًاللاماتمتحط:4#القسمًالزمن16ًًَ-15ًيارؤ

ب ىباويتطلى وتختىرأكى ذنقىةاليجتيىع تتخلفاسرةذاذ ال"نيانة"إحوا وإغرام:4#ًةهِسيرًال الئك11ً-17ًيارؤ

.ترمقرذاذ ذالكام 

ً ََ ًًََ(باآ)أْسأَْلنًَِفَأ ْعِطيَ لَ ًًََ(يسوع)اة َمَمًِميَراثاًا لَ ْلكاًا ًاةَْرِضًم  ََ ًَحِاياً .َوأَََاِص ْْ َ ًِم ه ْمًبِقَِضي ًًِمْثاَلً.ًه َحطِّ    ٍ ا إِنَاِمًَخيزَّ

ف ْمً ر  ً(.9ً-1ًً:1ًمزً)ًٍَسِّ

(.11:1-19:11رؤ)إل اورشلقمرىنَِادخو ًيسوعًاإل:5#القسمًالزمن11ًًَ-19ًيارؤ

ئيسىوع عنىرمجى(11:5-11:9رؤ 3:11أع)ا شىقا كى إحييامًوهلاييا:5#الِِسييرًال الئكي11ًًَ-11ًيارؤ

.هللاف ال ر أنيكونفيجنّةعرن ماقصرسقمقرتجريرك 


