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 ختطاف الكنيسةإموكب يسوع فى السماء و

I- ئ الثاينبني اإلختطاف واجمل التفريق 
يحدث للكنيسة ماأمااإلختطاففيصف.لألرضراجعاً"مجيئه"عندما يفعله يسوعيصفيئالثانالمج -أ

لألرضللمرةالثانية، لةيممجةر "ئمج"هومنإسمهيمجئيسوعالثان.السماءيسوعفى"ظهور"عند

.فمجيئ،سيتطلبمهم،تستغرقبعضالوقتكماحدثفىمجيئهاألول.فىالسماءلوقتقصيرهورظ

ََةاَك َ " :فةىالنلةواوويارةارإليةهبرجاانةاالملةار ياألساسةمجئالمسيحهوالحدثالمسةتبل  -ب ُب ََ الم َجةا " الرَّ

:21مت)؛(31:22مت)؛(31:21مت):علىهذاالمرهدهام،يبدمالعهدالجديدتأكيداو.(2:31تى)

؛(33:3لةةو)؛(31:12لةةو)؛(3:21لةةو)؛(12-22:13مةةت)؛(22-13 13-22:22مةةت)؛(13
؛(3:31تةم2)؛(1-2:3تةم3)؛(32-2:32تةم3)؛(2:2كو3)؛(31-3:1أع)؛(1-32:3يو)

:33رؤ)؛(31:32رؤ)؛(33-33:32رؤ)؛(1:33رؤ)؛(3:2رؤ)؛(32يةةةةةةةه)؛(31:12عةةةةةةةب)

(11:1-12:31إش)؛(23:21إش)؛(33-21:3إش)؛(33-23

فىمعركة،أورلةليللتثليةتعرلةه(حمل،أرمجدون)يالمسيحفىسياقإنهاءصراععسكرئسيكونمج -ج

وإخضاعك األمللسيا ةاآلب

مب ... " كب ِل يَحم ِه يَخم ... َويبَحاِكبب َوبِالمَعدم ُِ جب َسيمٌف َماٍض لَِكيم َوِمنم فَ ةِرَب بِةِه امبَمةرب اهبمم َوهبةَو . مَ يَضم ََ بَِعصةا   َسةيَرم

تبوبٌ  ...َولَهب ... ِمنم َحِديدٍ  ٌم َمكم لبو ِ »: اسم ُب بَابِ  َملِكب الم (31-33:33رؤ)." «َوَكبُّ امَكم

ََ َوَمتَى " ِدهِ  َجا لِسب ...  ابمنب اإِلنمَساِن فِي َمجم ِسي   يَجم لَى كبرم ِدهِ  ََ ةعبوبِ . َمجم يعب الشُّ ُِ عب أََماَمهب َج ُِ تَ مةت)..."  َويَجم

22:13-12)

ماسيحدثللبديسةينيوضحاإلختطاف.سيأخذأويختطفالبديسينفىالسماءبينماينزليسوعمنالسماء - 

رونفةىلمبابلة،يسةوعفةىالهةواءحيةييتغية(تترجلالكلم،الالتينية،باإلختطةاف)سيؤخذون.فىالعاللكله

.بام،لحظ،بللماألجسا الممجدةالما

" َِ ا َُ ة ََ يَنمةِللب ِمةَن السَّ بَّ نَفمَسهب َسةوم ٍَ مَنَّ الرَّ ََ ... للاِ  َوببةو ِ َكئِةيِس َمََئَِكةٍ   بَِصةوم ِ ، بِهبتَةا يَةا ةنب امَحم ثبةمَّ نَحم

طَفب المََاقِيَن  ََ ...  َسنبخم ُب َِ لِ ب  فِي المَهَوا (32-2:31تم3)" ... قَاِ  الرَّ

لبةةدقرقةةت. مةةدموسةةىيةةدهبعصةةاه ولةة المةةاءإسةةرااي مةةاحاصةةراللحةةرحين:قأحةةداثاإلختطةةافسةةيا -ه

أمةاالكنيسة،فسةتنجوبعمة .جيوشفرعونتماماًكماسةتغرقجيةوشضةدالمسةيحفةىبحةرقضةبيسةوع

مةايهةرباليهةو بين.(22 -23: 32 كةو3)؛ (32 -32: 2 تةس3)ب،المجدمعجزىوتؤخذلألمانفىسحا

البديسينالمختطفةينمةييسةوعك سيكون.خلصينللجل الذىسيربهيسوعكمال موسىاللحرقيرالما

.(2: 32 ز )حينيص إلىجل الزيتون

فةىلحظة،واحةدةألنةهسةينهىيفترضالكثيرونأنيسوعسيظهرفىنفماللحظ،لك الناسعلىاألرض -و

هةوأنكة يئالثةانللمجةييهمنتكوينمنظوركتابنالناتجالذىنحص علإ.يك مهاموقتالمجئالثان

يرمزيجاهلهاأوبتحويلهاإلىمعنىروحأجزاءالكتابتتناقلمعاً ونالحاج،لصرفالنظرعنهاإمابت

.ك األحداثفىلحظ،واحدةينهإذاكانيسوعسيايكونلكثيرمنأجزاءالكتابأىمعنىسوفال.بحت
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II- ثالث حاالت للبشر املوجودين على األرض عند ظهور يسوع ىف السماء 
.سيتلإختطافالمفديينأثناءموكبيسوعحولالعاللفىالسماء -أ

.(اللعضسيتلإعدامه)الهالكينالذينسيبللواسم،الوحش؛سيادانواثليابتلوا -ب

 الةذينرفضةواتبةديلالعلةا ة(يهةو وأمةل)المباومين؛وهلالناجينمنالضيب،العظيم،منقيرالمخلصةين -ج

للتحةولوقلةوليسةوعبعةد؛وهةؤالءسةتكونلهةلفرصة،"اللةاقين"رلهلالكتابعلىأنهلياري.لضدالمسيح

؛(12:3إش)؛(23:1إش)؛(33:33إش)؛(31:21إش).األلفيةة،فةةيرضاألمجيئةةهوسيسةةكنونفةةى
يةةةؤ)؛(31-3:3عةةةا)؛(32:3 ا)؛(11:11حةةةز)؛(22-21:13حةةةز)؛(13:2إر)؛(11:33إش)

(.32:31ز )؛(31:3ز )؛(32:32ز )؛(2:12

III- (يومًا 11)مراحل  1: ئ الثاينموكب اجمل 
فهةوموكةبألن.يالتةىتصةاحبمجةئالمسةيحالثةانختلفة،علةىاألحةداثالما"يجئالثانموكبالم"أطل إسل .أ

بحةولاالسةحعلةىوهةويسةافر(13: 22 مت)وك المالاك، (31: 1 تس3)ينك البديسومعهييسوعيأت

: 31مت)بمجداآلبحينيأتىيسوعوكلاًمجيداًومهيلاًسوفيكونما.(11: 22 مت)ليراهالك األرضكلها

 مةت) اللرقوهويسافرفىالسماءببوةولمعان(3: 3 تس2)ونارمرتعل، (21: 31 مر) وقوةعظيم،(22

: 2 تةس3)فةىأثنةاءإقامتةهلألمةواووبوقهللاوصوورايممالاك، هتافسينزلمنالسماءمي.(22: 22
: 22 مةت)السةماءتهتةزمةنالسةماء وقةواووالنجومتسبطياعطىضوءهوالبمرال ستاظللالرمم.(31 -32

.(31: 2 ز )؛(21: 2 بح) األرضييغطظالماًوصمتاًمسلل،(23

:33رؤ):قارن.يوما11ًاثالتىتحدثعلىمدارمراح  والكثيرمناألحد1يرم يئالثانإنموكبالمج .ب

فةةىيلةةدأهةةذاالموكةةب.(32:33 ا:)مةةي(32:2 ا)؛(2:22 ا)؛(31:2رؤ)؛(32 32:1رؤ)؛(2-1

ىاألرضعنةةدوينتهةةىعلةة(32:22كةةو3)؛(33:32رؤ)(:األخيةةر)باإلختطةةافعنةةداللةةوقالسةةابيالسةةماء

:33رؤ:)نتصارمذه علىجيوشضدالمسةيحفةىأورلةليلإب"أرمجدون"ع،ليضينهاي،لحمل،الجام،الساب

(.3-32:3ز )؛(31:1-32:3ز )؛(33-23

.(3:2؛رؤ13-22:11مت)إلختطافالكنيس،:فىالسماءموكبيسوع:3#المرحل، .ج

.(1؛حب11إش)مسافراًمنمصروعلر ول،األر ن:علىاألرضموكبيسوع:2#المرحل، . 

.إلىجل الزيتونثلبعدهذايتلتتويجه: اخ أورلليلموكبيسوع:1#المرحل، .ه

 

IV-  إلختطاف الكنيسة: وكب يسوع ىف السماءم: 3#املرحلة 
يمٍن، َوالَِّذيَن طَعَ " ََ هب كبلُّ  يعب قَََائِِل امَكمضِ هبَوَذا يَأمتِي َمَع السََّحاِب، َوَستَنمظبرب ُِ لَيمِه َج ََ ." نََعمم آِمينَ . نبوهب، َويَنبوحب 

(3:2رؤ)

فةىالسةماءحةينيلةفيسةوعاألرضعلةىالسةحابعنةداللةوقاألخيةرفةىأثنةاءيئالثةانيلدأموكةبالمجة -أ

(33:32رؤ)؛(22-32:23كو3):إختطافالكنيس،

وهةذايتطلةبموكةبعلةى.؛مةنكة قليلة،علةىاألرض(نالمؤمنين وقيرالمؤمني)سترىك عينيسوع -ب

.لعلىاألرضبمافىذلكأبعدجزيرةفىاللحروهأ فوقك مكانممستوىالكرةاألرضي،
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كليرسيرهدهك الناسعلىاألرضبعيةونهلالطليعية،ي لكنهحدث راميلنيكوناإلختطافحدثسر -ج

سةيكونضةرورياًلللرةرأنيةروايسةوعلخصةياًألنهةللةن(.يثة،ليممنخاللرؤيةاأوبالتكنولوجيةاالحد)

ألنهةةلربمةةايرةةكوافةةىأنهةةذايسةةوع)أوهفبةةطمةةنخةةاللالتكنولوجيةةاريبتنعةةواكةةىيحزنةةواوينوحةةواإذا

(.بالحبيب،

السماءإلىطرفهابعدأنترىك عينفىمنطبتهليسوعوهومسافرفسيجميالمالاك،البديسينمنطر - 

(13-22:11مت)؛(23:22لو)ببوةومجدعظيلسحابعلىال

ةنااي،فىاللحةر البةدمةنهةذاإذاكانةتكة عةينرماراًبك جزيسيتحر يسوعفىموكبحولاألرض -ه

.فىك قليل،علىاألرضستراه

فعلةىسةلي المثةالفةإنالنةاسفةىجةزرالمحةيطالهةا ىلةن.سيكوناإلختطافعملي،تتطلبوقةتلتكتمة  -و

وألناألرضكروية،فلةنيةتمكن.المتوسطجزراللحرترىيسوعفىنفمالوقتالذىسيراهفيهالناسفى

.ك الناسعلىاألرضمنرؤي،يسوعفىنفمالوقت

خططولوخطسيكونمنالضرورىأنيغطىك .لنيكفىأنيمريسوعفىرحل،واحدةحولاألرض -ز

حةةينيصةة فةةوقيرض حتةةىيةةراهكةة لةةخخبرةةك لخصةةعةةرضفةةىكةة المنةةاط المأهولةة،علةةىاأل

.فينوحواويلكواعليهجميعاً سيروهبركٍ ما.منطبتهل

هواإلرتفاعوالسرع،التةىسةيتحر بهةايسةوعحتةىيةتمكنكة النةاسعلةىاألرضأنيةروهبعيةونهلما -ح

س كةذلكالبةدأنيكةون؟وفىهذاالموكبالبدأنيكونيسوعالمعاًفىالرةك وقريةبليةراهالنةاالمجر ة

تاةةرىكةةلمةةنالوقةةت.مةةنإ را مةةايحةةدثوهكةةذاسةةينوحون(لةةلياختطةةف)بطةةئحتةةىيةةتمكنكةة لةةخخ

الةذينلغيرالمؤمنينالموجةو ينستستغرقهذهالرحل،علىمركلاوالسحاب؟فالبدأنيكونالمرهدمبنعاً

.حتىيدفعهلللنوحواللكاءتبستقلوبهل

V-  (33: 2 -31: 2تس3) الثاينئ املسيح بولس عن جمالىت كتبها الفقرة الرئيسية 
؛باإلضةةاف،2:33-2:31تةةم3:يهةةيئالثةةانتفصةةيلي،التةةىكتلهةةابةةولمعةةنالمجةةمةةنأكثةةراألجةةزاءال -أ

مألواألصواوالمرهدالةذىأرا بةولمأنيؤكةدة بمةافةىذلةكهتةاف.2-3تم2لمعلوماومفتاحي،فى

بيلاألمةةواويكرةةفبةةولملنةةاأنيسةةوعسةةيا(.2:31تةةم3)صةةووبةةوقهللاهللا صةةووراةةيممالاكةة، 

(.2:32تم3)األحياء(إختطاف)باإلضاف،ألخذهأو

َلنبوا َكالمََاقِيَن الَِّذينَ " اقِِديَن، لَِكيم الَ تَحم َو ب ِمنم ِجَهِ  الرَّ َهلبوا أَيَُّها اإِلخم ََ لَهبةمم ثبمَّ الَ أبِكيدب أَنم تَجم مَنَّةهب ِِنم . الَ َكَجةا

هبمب للاب أَيمضا  َمَعهب  ِضرب اقِدبوَن بِيَسبوَع َسيبحم ِمنب أَنَّ يَسبوَع َماَ  َوقَاَم، فََكَذلَِك الرَّ نَّا نبؤم ِ  .كب َُ مم َهَذا بَِكلِ فَإِنَّنَا نَقبولب لَكب

ب   ةة: الةةرَّ ب  الَ نَسم َِ الةةرَّ ََ المََةةاقِيَن ِِلَةةى َمِجةةي يَةةا ةةنب امَحم اقِةةِدينَ ِِنَّنَةةا نَحم ََ يَنمةةِللب ِمةةَن .َِقب الرَّ بَّ نَفمَسةةهب َسةةوم مَنَّ الةةرَّ

ال   وَن أَوَّ ِسةيِس َسةيَقبومب َُ ةَوا ب فِةي الم ِ  َكئِيِس َمََئَِكٍ  َوببوِ  للاِ، َوامَمم ، بَِصوم ٍَ َِ بِهبتَا ا َُ ََ .السَّ يَةا ةنب امَحم ثبةمَّ نَحم

يعا  َمَعهبمم فِي ا ُِ طَفب َج ب  المََاقِيَن َسنبخم ةلَّ ِحةيٍن َمةَع الةرَّ ةونب كب ، َوَهَكةَذا نَكب َِ ب  فِي المَهَوا ََقَاِ  الرَّ ُب ِب لِ حب لِةَذلَِك .لسُّ

مم بَعمضا  بَِهَذا المَكََمِ  كب وا بَعمضب لُّ (33-2:31تم3)."ََ

يهذاالهتافالسةماو.ليمواضحاًمنالذىسيهتف.يسوعسيأتىمنالسماءميصووهتاف–هتافهللا -ب

.ربماسيكونمناآلبواإلبنمعاً

أو؛وهىالكلم،الرااع،اإلسةتخدامحةينينتهةرهللاأعدااةه "يأمر"أو"ينتهر"بالتعليرالهتافككلم،تترجل -ج

ينتهةر(.3:2؛نةح21:2؛32:31؛إش3-23:1مةز)حينظهرفىالعهةدالبةديلقوىالطليع،المعا ي،

أوامةر.سيهتفهللابكلم،وأمرلياطل قوتهليدمرأعدااه ويحةررلةعله(.311:3؛312:2مز)هللاالمياه
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-33:32؛2:31رؤ)كلماويسوعستاطل أحكامه ويةدمرأعدااةه.ووصاياتاوجهجيولهوتارهبأعدااه

31.)

:األمراإللهىمناآلب - 

ةتََكل مِ " ُب فبوا ِمةَن الم ةتَعم وا أَنم الَ تَسم ِض،  مَنَّةهب ِِنم . ابنمظبةرب لَةةى امَكم ََ ةتََكل ِم  ُب ا ِمةَن الم فَوم ةتَعم ةوا ِِِذ اسم َكةاَن أبولَِِةةَك لَةمم يَنمجب

، َِ ا َُ ة ِن الَِّذي ِمةَن السَّ ََ يَن  تَد  رم ُب نب الم و نَحم لَى ِجّدا  الَ نَنمجب ةا ا َن فََِامَوم َض ِحينَِِةٍذ، َوأَمَّ ةَلَع امَكم َم تبهب َز ةوم ََ الَّةِذي 

َد قَائَِ   ََ ََ أَيمضا  » :فَقَدم َو ا َُ َض فَقَطم بَِل السَّ (21-32:22عب)."«ِِن ي َمرَّ   أَيمضا  أبَزلمِللب الَ امَكم

ل  َهَذا المَكََِم َوقبلم لَهبمم " لَيمِهمم بِكب ََ أَ : َوأَنمَت فَتَنَََّأم  تَهب يَةلم ةوم ََ ِسِه يبطملِقب  َكِن قبدم ِجرب َوِمنم َمسم َِ يبَلمم بُّ ِمَن المَعََ كب الرَّ

ضِ  كَّاِن امَكم ل  سب خب ِضدَّ كب رب ائِِسيَن يَصم ٍَ َكالدَّ َكنِِه بِهبتَا لَى َمسم ََ (22:11إر)."َزئِيرا  

شبونَ " ُم ب  يَ ََ الرَّ ِجرب . َوَكا رِ . َكأََسٍد يبَلمم ِرعب المََنبوَن ِمَن المََحم ِجرب فَيبسم (33:31هو)."فَإِنَّهب يبَلمم

.يسوعملكاًلالذينتجرأواأنيباومواإختياره(1-2:3مز)يسخرهللامناألمل -ه

َحكب " اَواِ  يَضم َُ اِكنب فِي السَّ تَهمِلئب بِِهمم . اَلسَّ بُّ يَسم فبهبمم بَِضيمِظةهِ . الرَّ جب لَةيمِهمم بَِضَضةَِِه َويَةرم ََ ةا أَنَةا . ِحينٍَِِذ يَةتََكلَّمب  أَمَّ

تب َملِِكي َن جَ  (يسوع)فَقَدم َمَسحم يَوم هم َِ لَى  ِسيََ (1-2:2مز)"(أورلليلبعدالمجيئالثانى) ََِل قبدم

:األمرالسماوىسيصدرأيضاًمنيسوع -و

جب " رب بُّ َكالمَجََّاِك يَخم وٍب يبنمِهضب َغيمَرتَهب . الرَّ رب ِل حب َدائِهِ . َكَرجب َم لَى أَ ََ خب َويَقمَوى  رب تِفب َويَصم (22:31إش)."يَهم

ةة" ةةاِمعبوَن : مم اَلمَحةةقَّ المَحةةقَّ أَقبةةولب لَكب ِ َوالسَّ َ  ابمةةِن للاَّ ةةوم ََ ةةَوا ب  عب امَمم َُ ةة ََ ٌ َوِهةةَي ا َن ِحةةيَن يَسم ِِنَّةةهب تَةةأمتِي َسةةا

نَ  يَوم ةوَن لَةهب َحيَةا ٌ فِةي َذاتِةهِ .يَحم طَةى ااِلبمةَن أَيمضةا  أَنم تَكب َم ةا أَنَّ ا َب لَةهب َحيَةا ٌ فِةي َذاتِةِه َكةَذلَِك أَ َُ طَةاهب مَنَّهب َك َم َوأَ

يةعب الَّةِذيَن فِةي .لمطَانا  أَنم يَِديَن أَيمضا  مَنَّهب ابمنب اإِلنمَسانِ سب  ُِ عب َج َُ ة ََ ٌ فِيَهةا يَسم َبوا ِمنم َهةَذا فَإِنَّةهب تَةأمتِي َسةا الَ تَتََعجَّ

تَهب  وم ََ بوِك  ََ المقَب الَِحاِ  ِِلَى قِيَاَمِ  المَحيَاِ  َوالَِّذيَن  جب الَِّذيَن فََعلبوا الصَّ رب يمنبونَة ِ فَيَخم ي َِاِ  ِِلَى قِيَاَمةِ  الدَّ لبوا السَّ ُِ."

(23-2:22يو)

َرهب بِلَِهيِب نَ " وٍّ َغَضََهب َوَزجم ُب دَّ بِحب بََعٍ  لِيَرب َكََاتبهب َكَلوم بُّ بِالنَّاِك يَأمتِي َوَمرم (11:32إش)."اكٍ مَنَّهب هبَوَذا الرَّ

فةىكة أمة،المختلفة،يالنةواحدماًالترةفيفةىإمةتال سةتخعةنالمسةياالملةكميكانلدى او إعالنروح -ز

وهةةةةذايرةةةةم السياسةةةة، واإلقتصةةةةا  والتعلةةةةيل والجةةةةيش والزراعةةةة، واألسةةةةرة واإلعةةةةالم والفنةةةةون )

(إلخ...والتكنولوجيا والليئ، والهيئاواإلجتماعي،والديني،

ب  " َِ الةرَّ َِرب ِمنم ِجَهِ  قََضا تبكَ . أَنمةَت ابمنِةي: (يسةوع) يقَةاَل لِة. (اآلب) ِِن ي أبخم َم َولَةدم ِطيَةَك .أَنَةا الميَةوم َم ب ةأَلمنِي فَأ اِسم

لمكا  لَكَ  ِض مب َي امَكم َِ هبمم بِقَِضيٍب ِمنم َحِديةدٍ .امبَمَم ِميَراثا  لََك َوأَقَا ُب هبمم . تبَحط  ةرب ٍَ تبَكس  ا َِ َخةلَّ :2مةز)"ِمثمةَل ِِنَةا
2-3)

تتفة مةييسةوعبكسةروتحطةيلكة هيئة،ومؤسسة،علةىالكوكةبالتةىالمنخاللالصالةوالترفيسةيبوم -ح

.خط،أبيهفىاللِر 

(3:2؛عب3:31؛كو11:1؛مز11 22 32 33 3 3:1تك)تحدثيسوعلياعلنإرا ةأبي، -ط

ضَ " اَواِ  َواالكم َُ َِ َخلََق للاب السَّ ضب َخِربَ   َوَخالِيَة   .فِي المََدم وحب للاِ َوَكانَِت االكم ة ٌ َوكب َُ ةِر ْبلم ُم ةِه المَض لَةى َوجم ََ َو

يَاهِ  ُِ ِه الم لَى َوجم ََ  َُّ (1-3:3تك)."فََكاَن نبوكٌ « لِيَكبنم نبوكٌ »: َوقَاَل للاب .يَِر
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اببضةةيبفمةةههةةذ(.تاسةةمىقضةةيبفمةةه)الترةةفيسةةيحكليسةةوعمةةنخةةاللالتحةةدثمةةياآلبفةةىالصةةالةو -ي

وهةةويخلةة "لةةيكن"عنةةدماقةةال3يبالةةذىإسةةتخدمهفةةىتكةةوينوهةةونفةةمالبضةة.سيضةةرباألرضكلهةةا

؛33:32رؤ)قضةةيبأوعصةةافمةةه.وهةةوالمرةةابهلعصةةاموسةةىالتةةىضةةربتاإلرضبالبضةةاء.األرض

(.33:2؛إش331:2؛3 2:2؛مز32:2

َِ لََِائِِسةةي امَكم " ةةمب بِاإِلنمَصةةا كب َسةةاِكيِن َويَحم َُ ِل لِلم يةةتب بَةةلم يَقمِضةةي بِالمَعةةدم ُِ ةةِه َويب ُِ َض بِقَِضةةيِب فَ ةةِربب امَكم ِض َويَضم

نَافَِق بِنَفمَخِ  َشفَتَيمهِ  ُب (33:2إش)."الم

.إصدارأحكامهللامنخاللكالميسوعخرعنآالسيفالخارجمنفليسوعهوتعلير - 

ِرَب بِِه امبَممَ " جب َسيمٌف َماٍض لَِكيم يَضم رب ِه يَخم ُِ ََ . َوِمنم فَ َصةَر َ َوهبَو َسيَرم ُب َمعم و اهبمم بَِعصا  ِمنم َحِديٍد، َوهبَو يَةدب

 ٍَ ل  َشيم لَى كب ََ ِر َسَخِط َوَغَضِب للاِ المقَاِدِك  ُم (33:32رؤ)."َخ

َُ ب للاِ " وِح الَِّذي هبَو َكلِ (1:32أف)."َوَسيمَف الرُّ

للتعليرعنالطريب،التىإننسم،فليسوعهىوسيل،أخرى.سيتحدثيسوع ويهجلعلىأعدااهويذبحهل -ل

ففةوقالميةاهفةىإنتظةارأنياطلة رلبةدكةانروحهللاية.خةاللكالمةهطل بهايسوعقوةوجيشهللامةنيا

سا بعدقيامتهلياطل الروح.سينط يسوعبكلم،اإلطالق.سلطانهللا .لبدنفخيسوعفىالرا

نَافَِق بِنَفمَخِ  َشفَتَيمهِ " ُب يتب الم ُِ (33:2شإ)."َويب

لَنب امَثِيمب " تَعم هِ ( ضد الُسيس) َوِحينٍَِِذ َسيبسم ُِ هب بِنَفمَخِ  فَ ِيدب بُّ يَب (2:3تم2)."..، الَِّذي الرَّ

َُ »: نَفََخ َوقَاَل لَهبمب " وَح المقبدب (21:22يو)."اقمََلبوا الرُّ

ب  يَأمتِي ِمنم بَِعيدٍ " مب الرَّ تَِعٌل . هبَوَذا اسم شم تَلَِِتَاِن َسَخطا  َولَِسانبهب َكنَاٍك آِكلَة ٍ . ..َغَضَبهب مب ُم ةٍر َشفَتَاهب مب َونَفمَختبةهب َكنَهم

بَلَِ  امبَمِم . .. نِيَ ٌ ....لَِضرم مم أبغم ةَرائِيلَ  ...َوفََرحب قَلمةٍب  ...تَكبونب لَكب ِر ِِسم ةخم ََ ب  ِِلَةى  عب .لِيَةأمتَِي ِِلَةى َجََةِل الةرَّ  ُ َويبَسة

بُّ َجَََل  ٍَ َوَسةيمٍل َوِحَجةاَكِ  بَةَردٍ الرَّ ِه بَِهيََجاِن َغَضٍب َولَِهيِب نَاٍك آِكلَةٍ  نَةوم َِ وَل ِذَكا تِِه َويبِري نبلب وم ََ. مَنَّةهب ِمةنم

ةةوكب  تَةةاعب أَشُّ ب  يَرم ِ  الةةرَّ ةةوم ةةِربب . ََ بُّ .بِالمقَِضةةيِب يَضم َِ الَّتِةةي يبنمِللبَهةةا الةةرَّ َصةةا المقََضةةا ََ وِك  ةةرب ةةلُّ مب ةةونب كب لَيمةةِه  َويَكب ََ
َِ َوالمِعيَدانِ  فبو وٍب ثَائَِرٍ  يبَحاِكببهب . بِالدُّ رب َها. ...َوبِحب َمِريٍت تبوقِدب ِر ِك ب  َكنَهم (11-11:22إش)."نَفمَخ ب الرَّ

VI- بصوت رئيس مالئكة 
" َِ ا َُ ة ََ يَنمةِللب ِمةَن السَّ بَّ نَفمَسةهب َسةوم ٍَ مَنَّ الرَّ ِ  َكئِةيِس َمََئِ ، بِهبتَةا ِسةيِس ، َوببةوِ  للاِ  َكة ٍ بَِصةوم َُ ةَوا ب فِةي الم َوامَمم

ونَ  ال   َسيَقبومب (31: 2تس3." )أَوَّ

نهةلمالاكة،ذوأل"مالاكة،البةوة"وقةد عةاهأيضةاً؛(2:31تم3)زبولمواحدمنرؤساءالمالاك،فىأبر -أ

تل،عالي، تىيسوعومعةهمالاكة،قوتةهيأ.رايمالمالاك،الجلارهذايانفذاإلستراتيجي،الحربي،.فىالسماءرا

.عندمايأتىوقتنبم،هللاعلىأعدااه

َِ َمَع َمََئَِكِ  قب " ا َُ ب  يَسبوَع ِمَن السَّ تِعمََِن الرَّ نمَد اسم َِ مب الَِّذيَن تَتََضايَقبوَن َكاَح   َمَعنَا  تِِه،َوِِيَّاكب فِي نَاِك لَِهيٍب، وَّ

َُ   لِلَِّذيَن الَ يَعمرِ  ِطيا  نَقم عم ِسيِس،مب َُ (3-3:2تم2)" فبوَن للاَ َوالَِّذيَن الَ يبِطيعبوَن ِِنمِجيَل َكب نَا يَسبوَع الم

ية ايخامرأىيوحنا(.23 33:3؛31:3؛2:2رؤ)ذاكررؤساءالمالاك،أومالاك،البوةفىسفرالرؤيا -ب

سةفرالرؤيةاتعليمةاوخاصة،ياعطىبعضالمالاكة،فةى(.32:2رؤ)حاربقاادكليررايمالمالاك،وهويا

.إلطالقأحكامهللا(33:32؛31 3:3؛3:2 3 31 32رؤ)
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رؤساءمالاك،معةروفين2هنا (.رايممالاك،/مال قوة)"الرايمالعظيل"32:3ياذكرميخااي فى ا -ج

.راثيئي  وأنانيئيةة ميخاايةة  جلراايةة  رافاايةة  سةةوراي  سةةداكيئي  سةة:فةةىالتبليةةدفةةىالعهةةدالبةةديل هةةل

(33 22:1أخنوخ3)ياعرفعنميخااي هوقاادمالاك،البوة

؛3:21؛لةةةو31:22؛3:13؛مةةةر22:13؛22:13؛31:23مةةةت)سةةةيأتىيسةةةوعمةةةيكةةة المالاكةةة، - 

.قوتهالهاال، ولدةقوةجيره سياظهرموكبيسوعفىالسماءومعهباليينالمالاك،(.3:2-31تم2

ِسةي  مَ َوَمتَ " لَةى كبرم ََ لِةسب  يِسةيَن َمَعةهب فَِحينَِِةٍذ يَجم ََئَِكةِ  المقِد  َُ يةعب الم ُِ ةِدِه َوَج ََ ابمنب اإِلنمَساِن فِةي َمجم ةِدهِ ى َجا ." جم

(22:13مت)

واأللةراركةذلك.مالاكتهبمهم،محد ةوهىجميالبديسينإلىالسماءمةنأطةرافاألرضيسوعسيارس  -ه

.ناألرضبأنيبتلوهلسيازيلهلالمالاك،م

لِي اإِلثممِ " َِ َعاثِِر َوفَا َُ يَع الم ُِ عبوَن ِمنم َملَكبوتِِه َج َُ ِسلب ابمنب اإِلنمَساِن َمََئَِكتَهب فَيَجم (31:23مت)".يبرم

ياتةةرجل(.1-11:2تةةي)لأليةةاماألخيةةرةيالسةةمااي،فةةىجيةة موسةةىكتصةةويرنلةةوجةاءهللاكبااةةدللجيةةوش -و

التعليةرعةن"البديسةين"فةىاأليةاماألخيةرةسترةم كلمة،".ميربةواوقديسةيه"اءالبولاللعضهذاكماج

.المالاك،والمؤمنين

" ُِ َرَ  لهبمم ِمنم َسِعيَر َوتأَلممَ ِمةنم َجََةِل فَةاَكاَن َوأَتَةى ِمةنم َكبَةَواِ  القبةدم ََ َوأَشم بُّ ِمنم ِسينَا ََ الرَّ  (البديسةين)َجا

ينِِه نَاكب َشِريَعٍ  لهبمم  ُِ نم يَ ََ (11:2تي)."َو

َك ٌ " َكرَّ ٌَ مب َكََا ب للاِ َكبََواٌ  أبلبو بُّ فِيَها. َمرم ُِ . الرَّ (13:32مز)."ِسينَا فِي المقبدم

(.1:31تم3)حينكتب(32:2ز )إقتلمبولمالجزء -ز

يِسيَن " يعب المقِد  ُِ بُّ ِِلَِهي َوَج (32:2ز )."َمَعكَ َويَأمتِي الرَّ

يِسيهِ " يِع قِد  ُِ ِسيِس َمَع َج َُ َِ َكب نَا يَسبوَع الم (1:31مت3)".فِي َمِجي

الِكب المَعالَِم لَِرب نَا َوَمِسةيِحِه، ":الثانىهىأصواوالسماءوهىتهتفئأصواوأخرىفىالمج -ح َُ اَك م َم ََ قَدم 

لِكب ِِلَى أَبَِد ا بِِدينَ  ُم وأيضاً حينينهزمضدالمسيحوجيوله؛يأمرمةال واقةفعلةى(.33:32رؤ)"فََسيَ

لَِه المَعِظيِم،"الطيور –بصوٍوعظيل–الرمم ِ َِ اإلم َشا ََ ِعي ِِلَى  ُِ تَ ةوَم َهلبمَّ اجم لبةوٍ ، َولبحب وَم مب لِي لبحب لَِكيم تَأمكب

وَم خَ  ، َولبحب ََ وَم أَقمِويَا اٍد، َولبحب لَيمَها يمٍل َوالمَجالِِسينَ قبوَّ (.33 33:32رؤ).".. ََ

VII- بوق اهلل 
" َِ ا َُ ةة ََ يَنمةةِللب ِمةةَن السَّ بَّ نَفمَسةةهب َسةةوم ٍَ مَنَّ الةةرَّ ِ  َكئِةةيِس َمََئَِكةة ٍ ، بِهبتَةةا ِسةةيِس ، َوببةةوِ  للاِ  بَِصةةوم َُ ةةَوا ب فِةةي الم َوامَمم

ونَ  ال   َسيَقبومب (2:31تم3)." أَوَّ

ِسلب َمََئَِكتَهب " وم ِ بَِب فَيبرم ِظيِم الصَّ ََ اَواِ  ِِلَةى أَقمَصةائَِها وٍ   َُ ة َِ السَّ يَاِح ِمةنم أَقمَصةا بَِع الر  تَاِكيِه ِمَن امَكم خم عبوَن مب َُ " .فَيَجم

(22:13مت)

لَّنَا نَتََضيَّرب : هبَوَذا ِسرٌّ أَقبولبهب لَكبمم " لُّنَا َولَِكنَّنَا كب قبدب كب يم  الَ نَرم ََ فَِ   ظٍَ  فِي طَرم نمَد فِي لَحم َِ َوَّ ب فَيبقَةامب . المَبوِ  امَِخيرِ ٍن  فَإِنَّهب َسةيَب

نب نَتََضيَّرب  ي فََساٍد َونَحم ُِ ِدي ََ َوا ب  (22 32:23كو3)." امَمم
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َِ قَائِلَة   " ا َُ ةة ة ٌ فِةةي السَّ َُ ِظي ََ ةةَواٌ   َم ةةابِعب، فََحةَدثَتم أَ ةََ ب السَّ َُ َ  الم الِةةكب المَعة»: ثبةمَّ بَةةوَّ َُ ةاَك م َم ََ الَِم لَِرب نَةةا َوَمِسةةيِحِه، قَةةدم 

لِكب ِِلَى أَبَِد ا بِِدينَ  ُم (33:32رؤ)." «فََسيَ

بُّ يَةنمفبخب فِةي المَبةوِ  َويَِسةيرب فِةي َزَوابِة" ةي دب الةرَّ ِ  َوالسَّ جب َكةالمََرم رب هب يَخم ُب قَهبمم َوَسهم بُّ فَوم :3ز )" .ِع المَجنبةوبِ َويبَرى الرَّ
32)

ةةونب فِةةي َذلِةة" ةةَربب َويَكب ِم أَنَّةةهب يبضم ِظةةيمٍ َك الميَةةوم ََ ةةَر  بَِبةةوٍ   ِض ِمصم نمفِيُّةةوَن فِةةي أَكم َُ ةةوَك َوالم ِض أَشُّ فَيَةةأمتِي التَّةةائِهبوَن فِةةي أَكم

َشلِيمَ  ُِ فِي أبوكب قَدَّ ُب ب  فِي المَجََِل الم دبوَن لِلرَّ جب (22:31إش)." َويَسم

سةياعطىاللةوقإلةارة.وجيولةه"ضةدالمسةيح"ضةدياريرهذااللوقللحربالمبدس،التةىسةيبو هايسةوع -أ

.وهكذاياعطىإلارةبتحر البواو(31:1صل3؛1:12؛1:22قض)الحرب

(.32 31 3 2 1 3:2رؤ)نرىالمالاك،فىسفرالرؤياتنفخفىاألبواقإلنزالالبضاء -ب

VIII-  (31 -32: 2 تس3)األموات سُيقيم يسوع

بَّ نَفمَسةة" ِسةةيِس مَنَّ الةةرَّ َُ ةةَوا ب فِةةي الم ِ  َكئِةةيِس َمََئَِكةةٍ  َوببةةوِ  للاِ، َوامَمم ، بَِصةةوم ٍَ َِ بِهبتَةةا ا َُ ةة ََ يَنمةةِللب ِمةةَن السَّ هب َسةةوم

ال   وَن أَوَّ ب  فِي المَهَوا.َسيَقبومب ََقَاِ  الرَّ ُب ِب لِ حب يعا  َمَعهبمم فِي السُّ ُِ طَفب َج ََ المََاقِيَن َسنبخم يَا نب امَحم لَّ ثبمَّ نَحم ، َوَهَكَذا نَكبونب كب َِ
ب   (32-2:31تم3)." ِحيٍن َمَع الرَّ

حلااهلالمرارك،فىالمجدعندبسلبإعتبا هلأنالمووقدسرقمنأكيفىتسالونيحزنبعضالمؤمنين -أ

ئعنالةذينسيحلنيكوناألحياءمميزينفىلئالمأنهفىمجيطمأنبولمأه تسالونيك.المسيحئمج

.وافرقدواسلب

بمعنةىآخةر.وضيبةولمقيامة،األمةواوقلة اإلختطةاف.لنيمكنأخذاألمواوقل أنيعو واأوالًللحياة -ب

قةةالبةولمأنهةةلسةةيابامواأوالًثةةلياحضةرونمةةييسةةوعفةةى.أنهةلسةةيعو واللحيةةاةليرةاركوافةةىاإلختطةةاف

منالمرارك،(بموتهل)ؤالءذافلنياحرمهيررحبولملهؤالءالذينيحزنونلفبدأحلااهل وهك.اإلختطاف

.يئالمسيحالثانفىمج

يأخةذوامكةانهلفةىأحةداثمجةدياطمئنهلبولمأنهقل إختطافاألحياء سياعا األمواوفىالمسيحللحياةل -ج

.يئالثانالمج

XI- ب السماءالسفر على سح 
يع" ُِ طَفب َج ََ المََاقِيَن َسنبخم يَا نب امَحم لَّ ِحةيٍن َمةَع ثبمَّ نَحم ، َوَهَكَذا نَكبونب كب َِ ب  فِي المَهَوا ََقَاِ  الرَّ ُب ِب لِ حب ا  َمَعهبمم فِي السُّ

ب   (2:32تم3)" .الرَّ

َِ ِمثملب ابمِن ِِنمَساٍن أَتَى" ا َُ ِب السَّ  (2:31 ا)"َوَِِذا َمَع سبحب

" َُ لَى َسَحاِب السَّ ََ وَن ابمَن اإِلنمَساِن آتِيا   َمِصرب َِ بِقبوَّ ٍ َويب (22:11مت)" .ا

محضةرهللاالتنبة بةينالسةماءواألرض وتغةطهةىوسةيل،.بالسةماءلةيمالسةحابالعةا ىالطليعةىسح -أ 

 22:31صةةل2؛32:2؛مةةز21-2:22؛2:33؛ال21:23؛32:21؛خةةر12-3:12لةةو)المهةةوب

فةىالسةماءسيسةافريسةوعحةولاألرض.دخانهللايأتىويذهبفىالسحابوالنفىالعهدالبديل كا(.32

.سةافرإيليةافةىمركلة،مةننةار(.33:3؛إش22:11مةت)علىالسحابفىوسطنارملتهل،يراهاالك 

 (.31:3رؤ)تسافرالمالاك،علىالسحاب
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ةةةَت ِجةةةّدا  "... ُم ظب ََ ةةةتَ . يَةةةا َكبُّ ِِلَِهةةةي قَةةةدم  ةةةدا  َوَجةةةَاَل  لََِسم اَواِ  الََّبِةةةسب النُّةةةو.َمجم َُ ةةة ٍب المََاِسةةةطب السَّ َك َكثَةةةوم

قَّ ٍ  يَاهِ .َكشب ُِ ََلِيَهب بِالم ََ َسق فب  ُب َكََتَهب . الم َحاَب َمرم لب السَّ َِ يسِ . المَجا نَِحِ  الر  لَى أَجم ََ اِشي  َُ (1-312:3مز)" .الم

اِكِب فِي المقِفَاكِ " وا طَِريقا  لِلرَّ دُّ َِ تِفب  (السحاب) أَ ِه يَاهم َواهم ُِ (13:2مز)" .وا أََماَمهب بِاسم

رَ " لَى َسَحابٍَ  َسِريَعٍ  َوقَاِدٌم ِِلَى ِمصم ََ بُّ َكاِكٌب  (33:3إش)..."  هبَوَذا الرَّ

تةم3؛33-3:3؛أع23:22؛لو31:21؛مر21:12؛22:11مت)بالسماءسيأتىيسوععلىسح -ب

لبةةةةد(.1-312:3؛13:2؛مةةةةز33:3؛إش2:31؛ ا31-32:32؛31-33:33؛3:2؛رؤ2:32

.ألولمرة2:31ئالمسياعلىالسحابفى ارأيناإعالنمج

يبنِِهمم " َم نم أَ ََ وَن َوأََخَذتمهب َسَحابَ ٌ  تَفََع َوهبمم يَنمظبرب ا قَاَل َهَذا اكم َُّ َِ َوهبةَو .َولَ ا َُ ة ةوَن ِِلَةى السَّ َخصب ةا َكةانبوا يَشم َُ َوفِي

نمطَلٌِق َِِذا َكجب  ٍُ أَبميَضَ مب وَن ِِلَةى »: َوقَاالَ ََِن قَدم َوقَفَا بِِهمم بِلََِا مم َواقِفِةيَن تَنمظبةرب َجالب المَجلِيلِيُّةوَن َمةا بَةالبكب أَيَُّها الر 

نمطَ  وهب مب ُب ا َكأَيمتب َُ َِ َسيَأمتِي َهَكَذا َك ا َُ مم ِِلَى السَّ نمكب ََ تَفََع  ؟ ِِنَّ يَسبوَع َهَذا الَِّذي اكم َِ ا َُ َِ السَّ ا َُ ة أع)" .«لِقا  ِِلَةى السَّ

3:3-33)

يةةعب قَََائِةةِل امَ " ُِ لَيمةةِه َج ََ ةةيمٍن، َوالَّةةِذيَن طََعنبةةوهب، َويَنبةةوحب  ََ ةةلُّ  هب كب ةةَحاِب، َوَسةةتَنمظبرب ضِ هبةةَوَذا يَةةأمتِي َمةةَع السَّ نََعةةمم . كم

(3:2رؤ)" .آِمينَ 

" مم َوأَيمضا  أَقبولب ! أَنمَت قبلمتَ »: قَاَل لَهب يَسبوعب ِ  َوآتِيةا  : لَكب يِن المقبوَّ ُِ نم يَ ََ وَن ابمَن اإِلنمَساِن َجالِسا   َمِصرب ِمَن ا َن تب

 َِ ا َُ لَى َسَحاِب السَّ (21:12مت)" .«ََ

ةحاب -ج يموتةونفةىهنةا جية مةننةاسلةنذاكةروحبيبة،أن.سيؤخذالمؤمنيناألحياءعلةىاألرضفةىالسا

.فبطالعهدالجديد

(.31-33:33رؤ)سيؤخذالراهدينللسماءفىسحاب، - 

X-دم، ونار، ودخان، وظلمة، والنجوم تسقط 
فَلب " ِض ِمنم أَسم لَى امَكم ََ َِ ِمنم فَوم ب َوآيَاٍ   ا َُ َجائَِب فِي السَّ ََ ِطي  َم َخةانٍ : َوأب سب .َدما  َونَاكا  َوببَخاَك دب ُم ة لب الشَّ تَتََحةوَّ

ََ يَ  َمَل أَنم يَِجي رب ِِلَى َدٍم قَ َُ ٍ  َوالمقَ َُ ِهيرب ِِلَى ْبلم ب  المَعِظيمب الشَّ مب الرَّ (21-2:33أع)" .وم

َب " و خب َُ ب  المَعِظيمب الم مب الرَّ ََ يَوم َمَل أَنم يَِجي رب ِِلَى َدٍم قَ َُ ٍ  َوالمقَ َُ سب ِِلَى ْبلم ُم لب الشَّ (2:13يوئ)" .تَتََحوَّ

َب " ا َُ فب السَّ جب ضب َوتَرم تَِعدب امَكم اَمهب تَرم سب َوا. قبدَّ ُم َعانََهاالشَّ َُ ِجلب لَ ومب تَحم اِن َوالنُّجب َُ لِ رب يبظم َُ (2:31يوئ)" .لمقَ

"َعانََها َُ ِجلب لَ ومب تَحم اِن َوالنُّجب َُ لب رب يَظم َُ سب َوالمقَ ُم (1:32يوئ)" .اَلشَّ

هب َوالنُّ " ََ رب الَ يبعمِطي َضوم َُ سب َوالمقَ ُم َد ِضيِق تِلمَك امَيَّاِم تبظملِمب الشَّ َِ َولِلمَوقمِت بَعم ا َُ قبطب ِمَن السَّ ومب تَسم :22مت)" ...جب

23)

ة   " َُ لِ ظم لََكتبةهب مب ُم ِش، فََصاَك م َم ِش المَوحم رم ََ لَى  ََ ََ ب المَخاِمسب َجاَمهب  َُ لَةى أَلمِسةنَتِِهمم . ثبمَّ َسَكَب الم ََ ةوَن  َوَكةانبوا يََعضُّ

(31:31رؤ)" .ِمَن المَوَجعِ 

اَواِ  وَ " َُ ةة ةةوَم السَّ َمةةِرزب نبوَكَهةةافَةةإِنَّ نبجب ةةوئِهِ . َجََابَِرتََهةةا الَ تب ةةعب بِضب َُ ةةرب الَ يَلم َُ َهةةا َوالمقَ َِ نمةةَد طبلبو َِ سب  ُم ةة " .تبظملِةةمب الشَّ

(31:31إش)
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ةِر َوأبقمةتِمب " َس فِةي الظُّهم ُم ة بُّ أَن ةي أبَغي ةبب الشَّ ي دب الةرَّ ِم يَقبولب السَّ لةم) َويَكبونب فِي َذلَِك الميَوم َض فِة (أْب ِم نبةوكٍ امَكم " ي يَةوم

(3:3عا)

وَمَها" ْملِمب نبجب اَواِ  َوأب َُ بب السَّ جب نمَد ِِطمفَائِي ِِيَّاَ  أَحم َِ َس بَِسةَحابٍ , َو ُم ة ِشةي الشَّ هب , َوأبغم ََ ةو َب ضب ةرب الَ يبِضةي َُ " .َوالمقَ

(12:2حز)

XI-(مثل الربق)جمد ونار : هباء ظهور يسوع 
رب " َ  يَخم ا أَنَّ المََرم َُ َب ابمةِن اإِلنمَسةانِ مَنَّهب َك ةونب أَيمضةا  َمِجةي َضةاِكِب َهَكةَذا يَكب َُ َهةرب ِِلَةى الم َشاِكِ  َويَظم َُ مةت)" .جب ِمَن الم

22:22)

لَنب امَثِيمب " تَعم َمِطلبهب بِظبهبوِك َمِجيِِهِ (ضدالمسيح) َوِحينٍَِِذ َسيبسم ِه، َويب ُِ هب بِنَفمَخِ  فَ ِيدب بُّ يَب (2:3تم2)" .، الَِّذي الرَّ

تِِه،فِي نَاِك لَِهيٍب، "... َِ َمَع َمََئَِكِ  قبوَّ ا َُ ب  يَسبوَع ِمَن السَّ تِعمََِن الرَّ (3-3:2تم2)" ...اسم

لَيمةكِ " ََ ةَرَ   ب  أَشم ةدب الةرَّ ِ  َوَمجم ََ نبةوكب تَنِيِري مَنَّةهب قَةدم َجةا َض َوالظَّة. قبوِمي اسم ة ب تبَضط ةي امَكم َُ ََمب مَنَّةهب َهةا ِهةَي الظُّلم

لَيمِك يبَرى. الدَّاِمسب امبَممَ  ََ هب  دب بُّ َوَمجم ِر ب الرَّ لَيمِك فَيبشم ََ ا  (2-11:3إش)" .أَمَّ

َشلِيمَ " َن َوفِي أبوكب يَوم هم َِ نبوِد قَدم َملََك فِي َجََِل  سب مَنَّ َكبَّ المجب ُم َلى الشَّ رب َوتبخم َُ َجلب المقَ دٌ . َويَخم يبوِخِه َمجم اَم شب  ".َوقبدَّ

(22:21إش)

ِم أَنَّهب الَ يَكبونب نبوكٌ " َكاِكي تَنمقَةَِضب . َويَكبونب فِي َذلَِك الميَوم ٌم َواِحةٌد . الةدَّ ةونب يَةوم ب   (يةوممميةز)َويَكب ٌَ لِلةرَّ و ةرب الَ . َمعم

َِ يَكبونب نبوكٌ  َسا َُ دبثب أَنَّهب فِي َوقمِت الم (2-32:1ز )" .نََهاَك َوالَ لَيمَل بَلم يَحم

" َةوٌد و َب َواٌ  َوكب َم وٌ  َوأَ ِدِه فِي َهيمَكلِِه، َوَحَدثَتم ببرب هم ََ ، َوََْهَر تَاببو ب  َِ ا َُ َوَزلمَللَة ٌ َوبَةَرٌد انمفَتََس َهيمَكلب للاِ فِي السَّ

ِظيمٌ  (33:33رؤ)" .ََ

بُّ يَنم " ي دب الرَّ ِ  َوالسَّ جب َكالمََرم رب هب يَخم ُب قَهبمم َوَسهم بُّ فَوم :3ز )" .فبخب فِي المَبوِ  َويَِسيرب فِي َزَوابِِع المَجنبوبِ َويبَرى الرَّ
32)

َك ِ " نمظَِر َحَجِر المَعقِيِق امَزم َُ ٍش َك رم ََ َمهب  وِسَها ِش ؤب لَى كب ََ قَََِّب الَِّذي  ُب َ  الم نمظَةِر , َوفَوم َُ َمهٌ َك ِش ِشة َمِه المَعةرم لَى ِشة ََ َو

لَيمِه ِمنم فَوم ب  ََ لِةهِ َوَكأَيمتب . ِِنمَساٍن  نمظَةِر نَةاٍك َداِخلَةهب ِمةنم َحوم َُ ُِ الََِّمةِع َك ِمةنم َمنمظَةِر َحقََويمةِه ِِلَةى , ِمثمَل َمنمظَِر النَُّحةا

تب , فَوم ب  لَِها. َوِمنم َمنمظَِر َحقََويمِه ِِلَى تَحم َعاٌن ِمنم َحوم َُ ُِ الَّتِي فِي َكأَيمتب ِمثمَل َمنمظَِر نَاٍك َولََها لَ نمظَِر المقَوم َُ َحاِب  َك السَّ

َم َمطَرٍ  لِهِ . يَوم َعاِن ِمنم َحوم َُ ب  . َهَكَذا َمنمظَرب اللَّ ِد الرَّ َمِه َمجم ِهةي. َهَذا َمنمظَرب ِش لَةى َوجم ََ ا َكأَيمتبةهب َخةَركم ب  َُّ عمتب . َولَ ُِ َوَسة

تََكل مٍ  َ  مب وم (23-3:21حز)" .ََ

َعاٌن َكالنُّوكِ " َُ َعاعٌ . َوَكاَن لَ (1:2حب)" ... لَهب ِمنم يَِدِه شب

ِدهِ   (يسوع) الَِّذي" َب َمجم (3:1عب)" ...(اآلب) َوهبَو بََها

XII- زالزل وكل األرض هتتز 
نبةودِ " ةَدقَلِية ٍ)ِهةَي َمةةرَّ ٌ : مَنَّةهب َهَكةَذا قَةةاَل َكبُّ المجب ةَر َوالميَابَِسةة َ  (بَع  َض َوالمََحم اَواِ  َوامَكم َُ ة ةةلَّ  َوأبَزلمةِللب  فَةةأبَزلمِللب السَّ كب

نبودِ . امبَممِ  دا  قَاَل َكبُّ المجب ألب َهَذا المََيمَت َمجم ل  امبَمِم فَأَمم تََهى كب شم (2-2:1حج)" .َويَأمتِي مب
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تََكل مِ "ب ُب فبوا ِمَن الم تَعم وا أَنم الَ تَسم تََكل  . نمظبرب ُب ا ِمَن الم فَوم تَعم وا ِِِذ اسم لَى مَنَّهب ِِنم َكاَن أبولََِِك لَمم يَنمجب ِض، فََِةامَوم لَةى امَكم ََ ِم 

، َِ ا َُ ِن الَِّذي ِمَن السَّ ََ يَن  تَد  رم ُب نب الم و نَحم َد قَةائَِ  ِجّدا  الَ نَنمجب ََ ا ا َن فَقَدم َو َض ِحينٍَِِذ، َوأَمَّ َلَع امَكم َم تبهب َز وم ََ : الَِّذي 

َض فَقَطم بَِل السَّ » ََ أَيمضا  ِِن ي َمرَّ   أَيمضا  أبَزلمِللب الَ امَكم ا (21-32:22عب)" .«َُ

َوا ٌ فََحَدثَتم " َم ودٌ  أَ َب و ٌ  َوكب َُ ٌ َوَحَدثَتم . َوببرب ِظي ََ ِض، َزلمَللَة ٌ  َزلمَللَ ٌ  لَةى امَكم ََ ُب  اَك النَّةا ََ نمذب  دبثم ِمثملبَها مب لَمم يَحم

َُ ٌ َهَكَذا ِظي ََ قمَداِكَها  ُِ َُ ب ثَََ . بِ ِدينَ ب المَعِظي َُ اَكِ  الم ََ دبنب امبَمِم َسقَطَتم ثَ َ أَقمَساٍم، َو ِكةَر م أََمةاَم َومب ة ب ذب َُ ، َوبَابِلب المَعِظي

ِر َسَخِط َغَضَِهِ  ُم َُ َخ ِطيََها َكأم لُّ َجِليَرٍ  َهَربَتم . للاِ لِيبعم (21-31:33رؤ)" .َوِجََاٌل لَمم تبوَجدم َوكب

تب " ُم ةونب أَنَّ , َوفِي َغيمَرتِي فِي نَاِك َسَخِطي تََكلَّ ِم يَكب ِظةيمٌ هب فِةي َذلِةَك الميَةوم ََ ةٌش  َم ةَرائِيلَ  َك ِض ِِسم :13حةز)" .فِةي أَكم

33)

نبوِد تبفمتَقَدب " دٍ ِمنم قََِِل َكب  المجب َم ِظيمٍ  َوَزلمَللَ ٍ  بَِر ََ   ٍ وم ََ بََع ٍ  َو فٍ  بَِلوم َِ ا ََ  (23:1إش)" .نَاٍك آِكلَ ٍ  َولَِهيبِ  َو

عب " عبوا أَيَُّها الشُّ َُ مم اِسم يعبكب ُِ َها. وبب َج ضب َوِملمؤب ِضي أَيَّتبَها امَكم َم ي دب ِمنم َهيمَكِل . أَ مب السَّ لَيمكب ََ بُّ َشاِهدا   ي دب الرَّ ِن السَّ َولميَكب

ِسهِ  جب ِمةنم َمَكانِةِه َويَنمةِللب . قبدم ةرب بُّ يَخم ِشةيفَإِنَّةهب هبةَوَذا الةرَّ ُم ضِ  َويَ لَةى َشةَواِمِخ امَكم تَةهب فَتَةذبوبب المجِ  ََ َوتَنمَشةقُّ  ََةالب تَحم

يَانب  اَم النَّاكِ  المِودم ِع قبدَّ ُم (2-3:2مى)" ...َكالشَّ

اَواِ  َوتَنمِللب " َُ َرتَِك ! لَيمتََك تَشبقُّ السَّ لِةي .تَتََللمَللب المِجََالب ِمنم َحضم يَةاهَ تَضم ُِ َعةلب النَّةاكب الم ةِعلب النَّةاكب المَهِشةيَم َوتَجم ا تبشم َُ َك

َك لِتبَعر   َُ َ  اسم ََ َدا َم تَِعَد امبَممب ََ أَ َرتِكَ  لِتَرم َهةا نََللمةتَ . ِمنم َحضم ََ لَةمم نَنمتَِظرم نَعمَت َمَخةاِو ََ ِمةنم  تََللمَللَةِت المِجََةالب . ِحيَن 

َرتِكَ  (1-12:3إش)" .َحضم

تَفِعب " ٍَ يَرم لُّ َوطَا َُ ٍ كب لُّ َجٍََل َوأََك دب .. . يَنمَخفِضب  َوكب لَنب َمجم ب  تََكلَّمَ  فَيبعم يعا  مَنَّ فََم الرَّ ُِ لُّ بََشٍر َج ب  َويََراهب كب إش)" .الرَّ

21:2-2) 

IIIX-  ئ املسيح الثايناألرض ىف جمسيغطى الصمت 
ِسهِ " بُّ فَفِي َهيمَكِل قبدم ا الرَّ تِي. أَمَّ كب ضِ  فَاسم لَّ امَكم اَمهب يَا كب (2:21حب)" .قبدَّ

تبوا" كب لَّ المََ  ابسم ب  مَنَّهب قَِد اسم يَا كب اَم الرَّ ِسهِ َشِر قبدَّ َكِن قبدم (2:31ز )" .تَيمقَظَ ِمنم َمسم

كبتم " ب   ابسم ي ِد الرَّ اَم السَّ ب  قَِريبٌ , قبدَّ َم الرَّ (3:2صف)" ...مَنَّ يَوم

فُّوا" وا أَن ي أَنَا للاب  كب ُب لَ َم ضِ  أَتََعالَى فِي. أَتََعالَى بَيمَن امبَممِ . َوا  (21:31مز)" .امَكم

VIX- سيندهش ويتعجب القديسني من يسوع 
يِسيِه " َد فِي قِد  جَّ َُ ََ لِيَتَ بَ َمتَى َجا ِمنِينَ  َويبتََعجَّ ؤم ُب يِع الم ُِ (3:31تم2)" ...ِمنمهب فِي َج

امِ َوِِلَهب السَََِّم نَفمسبهب " َُ مم بِالتَّ كب سب فَظم . يبقَد  مم َونَفم  َولمتبحم كب وحب مم َكاِملَ   كب كب مم َوَجَسدب كب مٍ سب ةوَع  بِةََ لَةوم َِ َكب نَةا يَسب نمةَد َمِجةي َِ
ِسيسِ  َُ (2:21تم3)" .الم

XV-جبل سيناء 
عطياًصورةنلوي،واضح،فىالع -أ ئهدالبديلعنأمةورمفتاحية،فةىمجةأعلنهللاعننفسهفىجل سيناءما

(.11:2؛تي21-33:31خر)المسيحالثانى

وَسىفَقَ " ُب بُّ لِ َم َوَغدا »: اَل الرَّ هبمب الميَوم سم عمِب َوقَد  َهبم الَى الشَّ ِسةلبوا ثِيَةابَهبمم اذم يَن َولميَضم ةتَِعد  سم ونبةوا مب فِةي  ...َويَكب
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ِم الثَّالِ  َب  يَنمِللب ِث الميَوم بُّ اَماَم  يعِ يبوِن الرَّ ُِ عمِب  َج ََ الشَّ لَى َجََِل ِسينَا ََ.. . ةوم ََ نمَد  َِ ا  ةَعدبوَن  المَبةو ِ ِ  امَّ فَهبةمم يَصم

ِم الثَّالِِث ...«الَى المَجََلِ  ةاَك م  ...َوَحَدَث فِي الميَوم ةودٌ ََ َب و ٌ  كب ةوم ب  َوَسةَحاٌب ثَقِيةلٌ  َوببةرب ََ لَةى المَجََةِل َو  ببةو ٍ ََ

عمِب . َشِديٌد ِجّدا لُّ الشَّ تََعَد كب ََ ...فَاكم نب َوَكةاَن َجََةلب ِسةينَا لُّةهب يبةَدخ  لَيمةِه  ِمةنم  كب ََ بَّ نَةَلَل  ةِل انَّ الةرَّ ةِعَد  بِالنَّةاكِ اجم ََ َو

َخاِن االتبوِن  َخانبهب َكدب لُّ المَجََةِل ِجةّدادب تََجَف كب ةوم ب .َواكم ََ وَسةى يَةتََكلَّمب َوللاب  المَبةو ِ فََكةاَن  ةتَِدادا ِجةّدا َومب َدادب اشم يَةلم

لَةةى َجََةةِل ِسةةي.بَِصةةوم ٍ يبِجيَبةهب  ََ بُّ  ُِ المَجََةةلِ َونَةةَلَل الةةرَّ وَسةةى الَةةى َكا ةةا للاب مب ََ ُِ المَجََةةِل َوَد ََ الَةى َكا فََصةةِعَد . نَا

وَسى (21-33:31خر)." مب

 وصةةووهللا ورعةةد عنةةدماكةةانهللاينةةزلعلةةىجلةة سةةيناء؛كةةانالنةةاسيسةةمعونصةةووبةةوقسةةماوى -ب

:33خةر)المعةا للة .يةرتجوكانك الجلة (11:2تي)وياراهدوناللرق والسحاب والدخان ومالاك،

 أضافبةولمقيامة،األمةواو (33-2:31تم3)قصدهللاأنيافهلفى(32-2:31تم3)و(31-33

يلموسةةىكبااةةدوراةةيمالجةةيشالسةةماوظهةةرهللا.واختطةةافالبديسةةينفةةىالهةةواءعلةةىسةةحابالسةةماء

(.البديسين)المسمىالبدوسين(المالاكى)

.يوجدذكرلرايممالاك، ال21-33:31فىخروج -ج

XVI- سيختطف يسوع القديسني مع صوت البوق األخري 
:31؛32-33:32؛رؤ22-32:21كةو3)سيلدأيسوعفىإختطافالبديسينمةيصةوواللةوقاألخيةر -أ

:32كةو3)سيبوماألمةواواألبةرارفبةطمةياللةوقاألخيةر(.22:31؛إش2:31تم3؛22:13؛مت2

وعسةةتكونقةةدتمةةتعنةةدسةةرهللاأوخطةة،هللاللعةةروسأنتكةةونمسةةتعدةلحكةةلاألرضمةةييسةة(.23-22

يخلرنابةولمأناإلختطةاف(.22:13مت)سيختطفيسوعالبديسينميصووبوقعظيل.اللوقالسابي

:31؛32-33:32؛رؤ22:31؛إش32-2:31تةةم3؛22-32:21كةةو3)سةةيتلمةةياللةةوقاألخيةةر

وهةةونفةمالوقةتالةذىسيسةةطر(33:32؛3-3رؤ)لةوقالسةابيهةواألخيةرفةةىسلسةل،مةنسةلع،ال(.2

هايوحنةافةىسةفرألبواقالسةلع،التةىعةد ألخيرمناهوااألخيراللوق.يسوععلىإملراطورياواألرض

ئيسةوعثانية،مجة. وسيكونانهماأولمنياختطفاعنداللوقالسابيسيحتف العاللبمووالراهدين.الرؤيا

(33-33:32رؤ)لألرضسيلدأعنداللوقاألخير


