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  اإلعداد ليوم الرب :عدى الطريقإرسالية ُم
I-  ئ املسيح صفتني متناقضتني تصفان جم: الربيوم 
بِّ " (11:  2يؤ )" فََمْن يُِطيقُهُ؟ َوَمُخوف  ِجّدا   َعِظيم  ألَنَّ يَْوَم الرَّ

نوات ونصث  سث التى سوف تشتد جداً فى الثالثث( اإليجابية والسلبية)الرب إلى األحداث غير العادية  شير يومي   -أ 

لثذي  د ىثى لنرى هذه الطبيعة المزدوجة لهذا الوقت فثى البراثات العميمثة التثى ت طلثق  .ئ المسيحالتى تسبق مج

.والدينونة العميمة ىلى هؤالء الذي  يرفضونه إسم يسوع ىليهم

دث فثى حثىليهم ألنهم سيختبرون أىمم إنسكاب للروح القثد   سم يسوعإ لهؤالء الذي  د ىى سيكون يوم عظيم -ب 

طلق الثروح معجثزات اتلث  فثى هثذه النهضثة العميمثة  سثي   .(22 – 22:  2يثؤ )ئ الرب إلى مج قودالتاريخ وي

التى رأيناها فى سفر أىمال الرسل وسفر الخروج مجتمعي  بل وبشكل مضاى  ىلى مسثتوى الكثرا األرةثية 

.الها

سكاب غضب هللا فى ال التثاريخ أننثاء ى أشكال إنصأقللمتمردي  الذي  سيختبرون  سيكون يوم مخوف ورهيب -ج 

. الضيقة العميمة والتى ستحدث فى آخر نثث سنوات ونص  م  هذا الجيل

وْر قِْلوأَل األَيَّوا. ُمْنُذ اْبتَِداِء اْلَعالَِم إِلَى اآلَن َولَْن يَُكونَ  لَْم يَُكْن ِمْثلُهُ  ِضيق  َعِظيم  ألَنَّهُ يَُكوُن ِحينَئٍِذ " لَوْم ُم َولَوْو لَوْم قُقَرَّ

ُر قِْلأَل األَيَّامُ . (ينجو جسدياً ) يَْخلُْص َجَسد   (22 - 21:  22مت )" .َولَِكْن ألَْجِل اْلُمْختَاِريَن قُقَرَّ

هللا وتحريره وقوته فى هذا الوقت  رةىم  يمكنه إحتمال أحداث يوم الرب؟ م  يمكنه إختبار }تساءل األنبياء  -د 

ِعدى الطريق  {الفريد م  الزم ؟ .للرب ستكون لديهم اإلجابة ىلى هذا التساؤل (رسلي  احرا الم  )م 

II- ؟ُمِعدى الطريقهى إرسالية  ما 
ِعدى الطريق -أ  .ئ المسيحبالتالى تجهيز األمم بالكامل لمجيهيئون الطريق بتحضير النا  و م 

يَّةِ " بِّ : َصْوُت َصاِرٍخ فِي اْلبَرِّ وا طَِريَق الرَّ ُموا فِي اْلقَفْ . أَِعدُّ ُكلُّ َوطَاٍء يَْرقَفُِع َوُكلُّ َجبٍَل َوأََكَموٍة . إِللَِهنَا َسبِيل  ِر قَوِّ

ُج ُمْستَقِيما  َواْلَعَراقِيُب َسْهل   بِّ  َمْجدُ فَيُْعلَُن . يَْنَخفُِض َويَِريُر اْلُمَعوَّ المسثيح  مجثئفثى )َجِميعوا   ُكلُّ بََشورٍ  َويََراهُ الرَّ

 (5 - 2 : 24إش ) "... (الالانى

وا . َهيِّئُوا طَِريَق الشَّْعبِ ...  " وبِيلَ أَِعدُّ وا السَّ وْعبِ ارْ . نَقُّووهُ ِموَن اْلِجَجواَر ِ . أَِعودُّ ايَوةَ لِلشَّ ا ... قُولُووا ...فَُعووا الرَّ ََ ُهوَو

(11 - 14 : 22 إش) " ... ُمَخلُِّرأِل آتٍ 

ِعدى الطريق  عدي   (2 : 24 إش) فى -ب  إنه نفث  . "للنا "عدون الطريق ي  فهم ( 14 : 22إش ) بينما فى  هلل السبيلم 

عثدى الطريثق .مختلفتثي  ي ثرى بثوجهتي الطريق لكث    22  بينمثا فثى إش 24م المماللثون هلل وإرادتثه فثى إش هث م 
السبيل الذى سيسير ىليه هللا هو إتفاق شعب الرب اإلرادى وهثم يشثتراون مث  هللا فثى . المتشفعون يماللون البشر

.العمل
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ِعدى الطريثق -ج  ثل ر  الهثم  م  بثي  األمثم ىلثى " فثى القريثب العاجثل"يؤاثده الثروح القثد   مثا" اآلن"الثذي  ي علنثون س 

تسبق ما يوش  الروح القد  أن ي طلقه ويعلنه  لذا فبمقدورهم أن " لألمام صغيراخطوا "فهم . مستوى العالم اله

حثدوث هثذه األمثور فثى  فعنثدي جهزوا النا  ليستجيبوا ليسثوع بشثكل صثحيح  وهثذا يثتم بثفن يعرفثوهم خطثة هللا 

ِعدى الطريق إن  .الواق  يكون لها معنى واةح ومفهوم .يعطون منمور وفهم جديد هلل وخططه فى آخر األيامم 

III-  ُمِعدى الطريقسبع نظريات الهوتية خلدمة 
ِعدى الطريق -أ  س ل"هم  م  فناني   وىاظ   مبشري   : فهم مالثً  .يحملون رسالة محددا فى مختل  نواحى الحياا" ر 

تَّاب ( إلخ مغني    موسيقيي    مماللي   )   تجار أو متشفعي  واذل  الرىاا الذي    إىثميي (شبكة اإلنترنت)  ا 

ِعدى الطريقاألمهات واآلباء هم م  أهم )ائ    الجامعات أو المنازل نيتلمذون األفراد فى الك  (.م 

.الجيل الذى سيفتى فيه الرب فى "قجُرك فريد من نوعه"سيكون هناك  :النظرية األولى -ب 

نثنثثة أجيثثال فثثوق "الثث   (.12رؤ )  قثثوا هللا وقثثوا الشثثيطان  أعظووم إاهووارات القووو سيشثثهد هثثذا الجيثثل  .1

سثثل   وجيثثل المجثث(14 – 7 خثثر)فثثى الثثوحى المقثثد  هثثى جيثثل موسثثى " الطبيعيثثة ئ الالثثانى   جيثثل الر 

وسثتحدث ىلثى مسثتوى  ي  معثاً سثل اإلننثللمسيح والذى ستجتم  وتتضثاى  فيثه معجثزات موسثى والر  

 .العالم اله

 .فى المته المقدسة أكثر جيل وصفه هللاإنه  .2

البعض يحسب أنه فى هذا الجيل سيزيد ىدد النا  األحياء فى فترا ى مر فى حثدود . عددا  إنه أاالر جيل  .2

 ىلثى بعثد الحصثاد العمثيم   سثيكون ىثدد أوالد هللا. م جمعثاً  أاالر مما سثبق فثى التثاريخ الثه( ىاماً  74)

 .األرض أاالر مما هو فى السماء

هذا العدد الكبير م  البشر فى وقثت أىمثم إظهثارات القثوا سثيكون بحاجثة إلثى تجهيثز وإىثداد وترايثز  .2

لث  األلفثى الجيثل الثذى سيشثهد اإلنتقثال إلثى الم  هذا فى  االفريد لديناميكيةا هإن هذ. وتفهم فريد م  نوىه

 "األمر الجديد"هو

لُوا بَِهوواالَ قَووْذُكُروا " لِيَّوواِت َواْلقَووِديَماُت الَ قَتَوووَمَّ " أاَلَ قَْعِرفُونَووهُ؟. يَْنبُوو ُ  اآلنَ . أَْموورا  َجِديوودا  َهئَنَووَذا َصووانِع  . األَوَّ

(11 - 12:  22إش )

 .ىيحضثر ىائلثة هللا إلثى النضثر الروحث وهثوىلى إىثثن وإظهثار اآلب القد  راز الروح سي   :النظرية الثانية -ج 

 (.2 - 5:  22 مثز)والحكومثة قلب اآلب فى المنزل  الكنيسة  السوق التجارى   سيعلنونهؤالء الذي   سي قيم هللا
 (إلخ... األيتام )أب  وسي لى الروح ىناية خاصة للذي  بث

بِّ اْليَْوِم اْلَعِظيِم َواْلمَ " فَيَُردُّ قَْلَب اآلبَاِء َعلَى األَْبنَاِء َوقَْلوَب ُخوِف َهئَنََذا أُْرِسُل إِلَْيُكْم إِيلِيَّا النَّبِيَّ قَْبَل َمِجيِء يَْوِم الرَّ

 (2 - 5:  2 مث)" لِئَلَّ آقَِي َوأَْضِرَب األَْرَض بِلَْعنٍ . األَْبنَاِء َعلَى آبَائِِهمْ 

ت ثرى بوةثوح فثى الثوحى المقثد  حثي   حقائق عن جمال يسوو  2سيؤاد الروح القد  ىلى  :النظرية الثالثة -د 

ل  يكون هناك أى تناقض بي  قلب  .(22 – 24؛ إش 25 – 22؛ مت 11رؤ ) خر األيام آليتحدث ى  خطة هللا

 .مار  الدور اآلخرلي   إظهار دور منهملى ىسوع ي توق ل  ي. المل  والقاةىو ره االعري يسوع ودو

 .ىندا رأفة ىميم وشوق لشعبه: كالعريس الممتلئ بالجبيسوع  .1
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 .لي مواجهة الملمة ويرد الضا ي طلق القوا فى: كالملأل القوى يسوع .2

 .ي حافظ وي بقى ىلى المبادئ والقداسة: كالقاضى العادل يسوع .2

ِعدى الطريقشارك سي   :النظرية الرابعة -ه  :ت غير المسبوقة للروح القد افى النشاط م 

ث عيد الوصية األولى إلى مكانتها األولوىليُ  .1  مثت) ر فثى اثل العثالم ألن العثرو  قثد تهيثفت وتفهلثت للع 

 (.7:  11؛ رؤ 27: 22

 (.12   1:  7رؤ )بإطثق غير مسبوق لقوا هللا  ليجمع الجراد .2

 (.12؛ 1؛ 2؛ 2رؤ )التى يصفها سفر الرؤيا  ليُطلق أحكام يسو  لأليام األخير  .2

  ُيسثتخدم هللا أقثل : قاةثىالهللا  ةحبثمنمريثة  .فى تجهيز الكنيسثة اثالعرو عيق الجب يُ  زيل كل مالي

إرادا اإلنسثان  ي لغثىل ألابر ىدد م  البشر بفىمق مستويات الحثب ودون أن الوسائل قسوا للوصو

.الحرا لإلختيار

 بفن يجعل فكرا األبدية مفهومة لقلوب الجموع م  البشر  وبفن ي مهر قوا  ليساعد فى جمع الجراد

.هللا

 ىلى هؤالء الذي  يكرهون يسوع ويضطهدون شعبه ليُطلق عقاب هللا.

.م  حياا البشر دوائر 7 آخر األيامفى سيهز قضاء هللا  -و 

.السماء  الغثف الجوى  وطبيعة المناخ :السموات (1

.زالزل  برااي   إلخ :األرض (2

.  إلخ(التسونامى)أمواج المد البحرى  األمواج العمثقة  :البجر (2

.ياا النباتيةحالمزروىات وال :اليابسة (2

.وليةدإهتزاز البنية التحتية اإلجتماىية وال :كل األمم (5

.تفتى الجموع ليسوع ام شتَهى ال األمم :المؤسسات الدينية (2

.إةطرابات إقتصادية ألن هللا يقوم بتحويل الالروا :الفساد اإلقترادى (7

َماَواتِ فَوَُزْلِزُل  (بَْعَد قَلِيل  )ِهَي َمرَّ   : ألَنَّهُ َهَكَذا قَاَل َربُّ اْلُجنُودِ " َوأَُزْلوِزُل  ةَ َواْليَابَِسو َواْلبَْجرَ  َواألَْرضَ  السَّ

وةُ لِوي . ُمْشتََهى ُكلِّ األَُمِم فَوَْمألُ َهَذا اْلبَْيَ  َمْجدا  قَاَل َربُّ اْلُجنُودِ  َويَوْقِي. ُكلَّ األَُممِ  يَقُووُل  الوذََّهبُ َولِوي  اْلفِضَّ

(2 - 2:  2حر )." َربُّ اْلُجنُودِ 

البريثة وهكثذا يمكثنهم بثدورهم أن ي عثدوا آخثري  فثى  مسوبقا   ُمِعودى الطريوقهللا يعد إرسوالية  :النظرية الخامسة -ز 

إن هذا يتطلب منهم إحسا  واةح بتكليفهم وهويتهم ارواد لكى يبقوا أمناء للنهايثة ولينمثوا . ألحداث يوم الرب

مالل يوحنثا المعمثدان   الثذي  بالصثوم " أصدقاء العري "ي قيم هللا رواداً م  نوع (. 25 - 22:  11 دا) فى الفهم

.العري هللا صوت يسوع " يقفون ويسمعون"والصثا 
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ا " . فَيَْفَرُح فََرحا  ِمْن أَْجِل َصوْوِت اْلَعوِريسِ  َويَْسَمُعهُ  يَقِفُ الَِّذي  َصِديُق اْلَعِريسِ َمْن لَهُ اْلَعُروُس فَُهَو اْلَعِريُس َوأَمَّ

(21:  2 يو) ".َهَذا قَْد َكَملَ  (يوحنا المعمدان)إَِا  فََرِحي 

ِعدى الطريقالبد أن يحيا  :سادسةالنظرية ال -ح  هثذه . (12 – 1:  2مت ) فى بنعمة هللا اما نرى فى حيا  الروم م 

 أسثرعفثى وقثت  أاالثريمكنه أن يسثتقبل إىثنثات  رحيم هى طريقة هللا ليضعنا فى مكاننا الصحيح وليعطينا قلب

.فى قلوبنا أىمقوبتفنير 

ي قثيم هللا إرسثالة  .آخور األيوامحركوة الرول   مضمونفضل فى بشكل أ ُمِعدى الطريقسيتدرب  :النظرية السابعة -ط 

ِعدى الطريق  .المتفصلة فى الصثا بنف  روح خيمة داودفى الكنائ  المحلية  م 

IV- آخر األياملقضاء اهلل ىف  ةثالثة إستجابات من الكنيس  
.هنهمسيكون هذا أول رد فعل للمؤمني  الذي  لم يتجدد ذ( خوف  إرتباك  غضب) :العثر  -أ 

 (2:  11مت )" فِيَّ  الَ يَْعثُرُ َوطُوبَى لَِمْن " 

. آخر األيامسيعطى الروح القد  فهماً لكنيسة  :الفهم -ب 

بِّ  َزْوبََعةُ َها "  وَراِر يَثُوورُ . ضيقة عظيمة) َغْيظ  يَْخُرُج َونَْوء  َهائِج  . الرَّ ْْ وِس األَ ُُ بِّ . َعلَوى ُر الَ يَْرقَودُّ َغَضوُب الورَّ

 (24 – 11:  22 إر) ."فِي آِخِر األَيَّاِم قَْفَهُموَن فَْهما  . ِرَي َويُقِيَم َمقَاِصَد قَْلبِهِ َحتَّى يُجْ 

بِّ َحتَّى يَْفَعَل َوَحتَّى يُقِيَم َمقَاِصَد قَْلبِهِ "  (22:  24 إر) ."فِي آِخِر األَيَّاِم قَْفَهُمونََها. الَ يَْرقَدُّ ُحُموُّ َغَضِب الرَّ

وْعِب يَُعلُِّمووَن  َواْلفَاِهُمونَ " وْبِي َوبِالنَّْهوِب أَيَّاموا  . َكثِيوِرينَ ِمَن الشَّ وْيِف َوبِاللَِّهيوِب َوبِالسَّ ا َعثَوُروا . َويَْعثُوُروَن بِالسَّ ََ فَوِِ

اْمتَِجانا  لَُهْم لِلتَّْطِهيوِر  (يستشهدون)يَْعثُُروَن  اْلفَاِهِمينَ َوبَْعُض . يَُعانُوَن َعْونا  قَلِيل  َويَتَِّرُل بِِهْم َكثِيُروَن بِالتََّملُّقَاتِ 

 (25 - 22:  11 دا)" .ألَنَّهُ بَْعُد إِلَى اْلِميَعادِ . َولِلتَّْبيِيِض إِلَى َوْقِ  النَِّهايَةِ 

 .م  يسوع بالتشف  ي طلق أحكام هللا بنف  الطريقة التى قام بها موسى فى القديم (الشراكة)اإلْتراك  -ج 

ْيِن فِي يَِدِهمْ هللاِ  قَْنِويَهاتُ  " َُو َحدَّ وُعوبِ  َوقَوِْديبَواتٍ فِوي األَُموِم  لِيَْرنَُعوا نَْقَمة  . فِي أَْفَواِهِهْم َوَسْيف   ألَْسوِر . فِوي الشُّ

َرفَائِِهْم بُِكبُوٍل ِمْن َحِديدٍ  ُْ : 121مثز) " ِع أَْققِيَائِوهِ َكَراَمة  َهَذا لَِجِميو. لِيُْجُروا بِِهِم اْلُجْكَم اْلَمْكتُوبَ . ُملُوِكِهْم بِقُيُوٍد َو

2–1) 

بَّ قَووْد َدانََهووا  (آخثثر األيثثامدينونثثة بابثثل )لََهووا  اِْفَرِحووي " يُسوووَن َواألَْنبِيَوواُءَّ ألَنَّ الوورَّ ُسووُل اْلقِدِّ ووَماُء َوالرُّ أَيَّتَُهووا السَّ

 (24:  12رؤ )" َدْينُونَتَُكمْ 

V- كن صوتًا وليس صدى للصوت 
.ى  م  يكونليسفلوا يوحنا أرسل الفريسيي  اهنة والويي   -أ 

ا قَقُوُل َعْن نَْفِسألَ ؟ ...َمْن أَْنَ  »: فَقَالُوا لَهُ " ََ يَّةِ َصاِرٍخ فِي  َصْوتُ أَنَا »: قَالَ « ؟َما بِّ َكَموا : اْلبَرِّ ُموا طَِريَق الرَّ قَوِّ

ْعيَاُء النَّبِيُّ  َْ  ( 22 – 22:  1 يو)" .«قَاَل إِ
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ِعثدى وصث  يوحنثا قلبثه  دوافعثه  وإرسثالية . تعثرف الثذى ىاشثه مث  قبثلالطريقة الوحيدا لفهم يوحنا هى أن  -ب  م 

  وم  نثم ذهثب أمثام يسثوع ( فى الكلمة والصثا م  الصومالعمق )" البرية افسلوب حياا " لقد ىاش  .الطريق

  وليقثويهم ليسثلكوا فثى الوصثية العثري اهلل ل يسوع  واحتضانه اثلي عد الشعب لقبو( ولي  اصدى) "اصوت"

 .ولى م  النامو  فيحبون هللا م  ال قلوبهماأل

الصثدى يتثذار فقثأل األفكثار ويكررهثا  ". صثوتاً "ىندما نسم  صوت الرب ونستجيب له بإيمان وطاىة نصثبح  -ج 

فقثد رددت صثدى . يسثوء فثى أن تصثبح صثدى لثي  هنثاك مثا. أما الصوت فهو يجسثدها بمثا يعبثر ىث  حقيقتهثا

الصوت يتحدث ى  أمور آتية . ى الطريقة التى تعلمت بها الحق الكتابىواانت هذه ه. الكالير م  الوصايا لسني 

 .إنه راية للرجاء. بوةوح  وقوا  وجرأا

VI-  (14،11 يارؤ) آخر األياماخلدمة النبوية ىف
ثثل نبثثويي  (14 يثثارؤ)فثثى  -أ  س  عثثدى الطريثثق  يعثثد هللا أن ي قثثيم ر  تثثى يسثثاىدهم ىلثثى تجنثثب حلي رسثثل فهمثثاً للنثثا   م 

.عدى الطريقإن هذا الجزء م  الكتاب هام جداً لم   .ذا الوقتالخداع فى ه

سيعمان بقوا ىميمة  وسي طلقان أحكام هللا ىلى أنممة ةثد اللذي  ( النبيي " )الشاهدي "ىلى ( 11 يارؤ)يراز  -ب 

 (.الضيقة)المسيح لمدا نثث سنوات ونص  

يَُهَماَّ . .. َوِستِّيَن يَْوما   فَيَتَنَبَّآِن أَْلفا  َوِمئَتَْينِ  لَِشاِهَديَّ َوَسوُْعِطي " َِ  قَْخُرُج نَار  ِمْن فَِمِهَمواَوإِْن َكاَن أََحد  يُِريُد أَْن يُْؤ

َماءَ َهَذاِن . .. َوقَوُْكُل أَْعَداَءُهَما ْلطَاُن أَْن يُْغلِقَا السَّ قِِهَمواَّ  لَُهَما السُّ ْلطَان  َولَُهَموا ُسوَحتَّى الَ قُْمِطَر َمطَرا  فِوي أَيَّواِم نُبُوَّ

الََها إِلَى َدٍمَّ َوأَْن  َعلَى اْلِميَاهِ   (2 – 2:  11رؤ )"  ... يَْضِربَا األَْرَض بُِكلِّ َضْربَةٍ أَْن يَُجوِّ

إن ةثربات مصثر العشثرا هثى . بفوامر نبوية اما فعل موسى قديماً  آخر األيامسي طلق الشاهدي  النبويي  قضاء  -ج 

المعجثزات  .(12  1  2 يارؤ) طلقت بناًء ىلى تشفعاتقد أ  و .(12 – 7 وجخر)طابق لقضاء آخر األيام مالال م  

 .لى يدى إيليا وموسى ستجرى بواسطة الشاهدي التى جرت ى

تنبثف يوئيثل ىث  أىمثم حراثة نبويثة للثروح القثد  ىلثى اثل ! ستكون هذه أمجد أوقات الكنيسة ىلى مثر التثاريخ -د 

 11:  2؛ أف 21 – 17:  2أع ؛  22 – 22:  2 يؤ) لالانىاألمم فى آخر األيام وقبل يوم الرب أو مجئ المسيح ا
لثثروح القثثد  بطثثرق االيثثرا ىلثثثى نسثثكب اوسي (.22   24:  12؛ رؤ 2:  12؛ رؤ 12  14:  11رؤ ؛ 12 –

 .إلخ.. وسيرى ال شعب الرب الم صلى أحثم ورؤى . المستوى العالمى واإلقليمى

لأَِل أَنِّي " ََ َوَعلَوى اْلَعبِيوِد أَْيضوا  َوَعلَوى اإِلَمواِء . ..وُ بَنُووُكْم َوبَنَواقُُكْم فَيَتَنَبَّو ُكولِّ بََشورٍ َعلَوى  أَْسوُكُب ُروِحويَويَُكوُن بَْعَد 

وَماِء َواألَْرِض َدموا   َعَجائِبَ َوأُْعِطي ...أَْسُكُب ُروِحي  بِّ  قَْبولَ ...  َونَوارا  َوأَْعِموَد َ ُدَخوانٍ  فِوي السَّ أَْن يَِجويَء يَوْوُم الورَّ

بِّ يَْنُجو يَْدُعوَويَُكوُن أَنَّ ُكلَّ َمْن . ُم اْلَمُخوفُ اْلَعِظي  (22- 22:  2 يؤ)" .بِاْسِم الرَّ

فعلثى . قيق تام للنبوا فثى جيثل بطثر لم يكون تح .(12:  2أع )لقد أرسل هللا ىربون لنبوا يوئيل يوم الخمسي   -ه 

 124ىلى  2إستقر الروح فى أىمال . انسبيل المالال لم ت ملم الشم  والقمر ولم تمهر ىثمات دم  ونار  ودخ

(.ىلى مستوى العالم اله)يتطلب التحقيق التام للنبوا بعداً ىالمياً . مؤم  فقأل وفى مدينة واحدا  أورشليم

مسحة م عدى الطريق(: 2 – 1:  14 يارؤ)مجد المثك  -و 
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وَماِءَّ ُمتََسورْ  قَِويّا  ثُمَّ َرأَْيُ  َملَكا  آَخَر " َّ َكالشَّوْمسِ َّ َوَوْجُهوهُ قَوْوُس قُوَزحَ َّ َوَعلَوى َرْأِسوِه بَِسوَجابَةٍ بِل  نَاِزال  ِمَن السَّ

اْليُْمنَووى َعلَووى اْلبَْجووِر َواْليُْسووَرى َعلَووى  ِرْجلَووهُ فََوَضووَع . ََّوَمَعووهُ فِووي يَووِدِه ِسووْفر  َصووِغير  َمْفتُوووح  نَارٍ َوِرْجوولَهُ َكَعُموووَدْي 

(2 - 1:  14رؤ )." ا يَُزْمِجُر األََسدُ بَِرْوٍت َعِظيٍم َكمَ  َوَصَرخَ األَْرِضَّ 

لنواحى المجد اإللهى الثذى سثيطلقه هللا مث  خثثل رسثله  صورا نبويةيرسم  (2 - 1:  14 يارؤ) سلطان المثك -ز 

.وسفراءه

.سيعمل م عدى الطريق بقوا الروح القد  :ملكا  قويا   .1

(.ال  بي  الشروبيمالج)الحضور المجيد هلل  م عدى الطريقسيختبر  :متسربل  بسجابة .2

.بوىود هللا ورحمته م عدى الطريقسيؤاد وي َذاِّر  :على رأسه قوس قزح .2

(.12:  2أف )قوا هللا فى اإلنسان الباط  ب م عدى الطريق سيتفيد :وجهه كالشمس .2

.ةحبمال إلنباتالقضاء اإللهى المقد   م عدى الطريقسي طلق  :رجله كعمودى نار .5

.ميرانهم فى ال األرض م عدى الطريقسيمتل   :رجله على البجر واألرض .2

.بجرأا األسد م عدى الطريقسيصلى ويتنبف  :يررخ كما يُزمجر األسد .7

نبوات الرىود السبعة: م عدى الطريق فى آخر األيام -ح 

ْليُْسوَرى َعلَوى األَْرِضََّوَصوَرَخ فََوَضَع ِرْجلَهُ اْليُْمنَى َعلَوى اْلبَْجوِر َوا. ِسْفر  َصِغير  َمْفتُوح  فِي يَِدِه  (المثك)َوَمَعهُ "

ْبَعةُ بِوَْصوَواقَِها ...بَِرْوٍت َعِظيٍم  ُعوُد السَّ وْبَعةُ بِوَْصوَواقَِها ُكْنوُ  . (رسثائل) قََكلََّمِ  الرُّ ُعووُد السَّ َوبَْعوَد َموا قََكلََّموِ  الرُّ

َماِء قَائِل  لِيَ  وْبَعةُ »: ُمْزِمعا  أَْن أَْكتَُبَّ فََسِمْعُ  َصْوقا  ِمَن السَّ ُعووُد السَّ " .«َوالَ قَْكتُْبوهُ  اْختِْم َعلَى َموا قََكلََّموْ  بِوِه الرُّ

(2 - 2:  14رؤ )

قد يكون هذا . ربما قرأ المثك محتوياته ليوحنا. اتاب نبوى فهذا يعنى أن محتوياته قابلة للفهم والعلم" ي فتح"أن  -ط 

لقد ختم (. 12 – 12رؤ )يوازى ( 12 – 14دا ". )انيالد"هو نف  الكتاب بنف  المعلومات النبوية الذى تسلمه 

 – 2:  12دا )الرؤيثا سثفر دانيال ىلى معلومات نبوية ممانلة م  مثك مشابه لمجثد المثثك فثى هثذا الجثزء مث  
14.)

ا أَْنَ  يَا َدانِيوآُل " وْفرَ أَمَّ إِلَوى َوْقوِ   َوَمْختُوَموة  اْلَكلَِمواِت َمْخفِيَّوة   ألَنَّ .... إِلَوى َوْقوِ  النَِّهايَوةِ  فَووَْخِف اْلَكولََم َواْخوتِِم السِّ

(1 - 2:  12دا )." النَِّهايَةِ 

واان هذا ممانثً لما حدث م  دانيال ألن . لقد أ خبر يوحنا بفن ي غلق ىلى ما قالته الرىود السبعة حتى آخر األيام -ي 

أن ي ختم اتاب فهذا يعنثى أن معلوماتثه  أما. اتاب يعنى أن معلوماته النبوية أصبحت معروفة بشكل واس " فتح"

يعتقثد (. 2:  12دا )إن اتاب المثك المفتوح هو فى األغلب اتاب دانيال المختوم . ليست معلنة أو معروفة اآلن

الكتثاب الصثغير الثذى فتحثه . وتنبثف ىث  األمثم( 12؛  11 يثاؤر)البعض أن محتوياته هى التثى اتبهثا يوحنثا فثى 

 .فة م  النبوات بفصوات الرىود السبعةالمثك هو مجموىة مختل

VII- التجهيز اإلجبارى مُلعدى الطريق ىف آخر األيام  
َهْب  " َْ ِغيرَ ا ْفَر الرَّ وِغيرَ »: فََذَهْبُ  إِلَى اْلَملَِك قَائِل  لَوهُ ...اْلَمْفتُوَح فِي يَِد اْلَملَِك  ُخِذ السِّ وْفَر الرَّ : فَقَواَل لِوي. «أَْعِطنِوي السِّ

وِغيَر ِموْن يَوِد اْلَمولَِك َوأََكْلتُوهَُّ .«َكاْلَعَسولِ  ُحْلووا  َّ َولَِكنَّهُ فِي فَِمأَل يَُكووُن َجْوفأََل ُمّرا  َّ فََسيَْجَعُل َوُكْلهُ  ُخْذهُ » وْفَر الرَّ فَوََخوْذُت السِّ
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وُعوٍب َوأَُموٍم َوأَْلِسونٍَة  قَتَنَبَّوُ أَْيضا  يَِجُب أَنَّأَل »: فَقَاَل لِي. َوبَْعَد َما أََكْلتُهُ َصاَر َجْوفِي ُمّرا  . فََكاَن فِي فَِمي ُحْلوا  َكاْلَعَسلِ  ُْ َعلَى 

 (11 – 2:  14رؤ )" .«َوُملُوٍك َكثِيِرينَ 

سثل  (2:  2 - 14:  2 حثز) يوحنا يفال السفر اما فعل حزقيال -أ  والثدر  الثذى . آخثر األيثاماماللثي  متطثابقي  لر 

نثم جعلثه " وأالثه"يوحنا رأى الكتاب مفتوح . آخر األيامن هللا ى  إىث نفخذ وقتاً لنهضمنتعلمه هو أننا يجب أن 

 – 7دا )لمثا تنبثف ىنثه دانيثال فثى  –ممثانثً  –اثان هثذا  (.12 - 11 رؤ) يوحنا رأى وتنبثف ىث  الثوح . معروفاً 
واثهمثثا نثثال . كلمثثة منثثذ شثثبابهمادراسثثة اللنفوسثثهم ارسثثا قثثد أخثثذ دانيثثال ويوحنثثا إىثنثثات غيثثر ىاديثثة و (.12

:  14؛ دا  22 – 24:  1دا )اان دانيال مالاالً للصوم والصثا والدراسة . ة ىندما تقدما فى العمرزيارات مثئك
1 – 12.)

َهْب , ُكْل َهَذا الدَّْرجَ .. . يَا اْبَن آَدمَ : فَقَاَل لِي" َْ لِوأَل الودَّْرجَ فَفَتَْجوُ  فَِموي  .«بَْيوَ  إِْسوَرائِيلَ  َكلِّمْ َوا ََ َوقَواَل  .فَووَْطَعَمنِي 

َهوِب اْموِض إِلَوى بَْيوِ  إِْسوَرائِيَل . .: .فَقَواَل لِوي.. . َواْمأَلْ َجْوفأََل ِمْن َهوَذا الودَّْرجِ  ...أَْطِعْم , يَا اْبَن آَدمَ : لِي َْ َوَكلِّْمُهوْم ا

 (2 - 1:  2حز )." بَِكلَِمي

.فى ال العالم لمفسوري رسالة إنتصار  خثص  وىدل م  تحرير ل: حلوا   -ب 

سل وخدام الرب  رسالة قضاء ىلى ال العالم: مرا    (.21:  11لو )وتتسبب فى إةطهاد للر 

 .ويتنبف تحت قيادا الروح القد شعبه يصلى  مان هللا ي طلق ملء مشيئته حينأل يجب أن يتنبو يوحنا -ج 


