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 السماء على األرض: امُللك األلفى
I- سنة 000,1ملدة يسوع حيكم األرض : امُللك األلفى 

الفصلمنالتعليمسنتعرضلنظرةعامةللُملكاأللفى،الذىهومرحلةمدتهاألفسنة،سيحكمفيها -أ فىهذا

 .وتعنىألف"Milleميل"هىمنالكلمةالالتينية"Millenniumميلينيوم"وكلمة.يسوعالعالمبالبر

َوَسيَْملُِكوَن َمَعهُ أَْلَف  ... َوَملَُكوا َمَع اْلَمِسيِح أَْلَف َسنَة  فََعاُشوا ...  َعلَْيَها(القديسين)َوَرأَْيُت ُعُروشاً فََجلَُسوا "

(6–00:4رؤ)."َسنَة  

الحيا -ب مجاالت كل فى وسيؤثر العالم، لكل وضوح بكل هللا ملكوت سيظهر الوقت هذا فى السياسية،)ة

والفنون، واإلعالم، واألسرة، والقانون، والتعليم، والروحية، واإلقتصادية، والزراعة، واإلجتماعية،

(.إلخ...،والبيئة،والمؤسساتاإلجتماعيةوالتكنولوجيا

عاممنالبركةغيرالمسبوقةلكلاألرض،ألنيسوعسيؤسسُملكالبروالرخاء،1,000والنتيجةستكون -ج

0:1إش؛6-00:1رؤ)األولىكماكانتفىجنةعدنردالزراعة،والمناخ،والحياةالحيوانيةلحالتهاوي
–0:6؛مز01–61:11؛إش60–60إش؛8–11:1إش؛16-11:1إش؛9-9:6إش؛4-

؛08:19مت؛19:08مت؛11:11؛مت6:10؛مت1:1؛مت08؛تث8؛تث1–110:1مز؛10

.ئالمسيحالثانىفترةالبركةهذهبمجستبدأ.(3:01؛أع1:6أع

بشخصه -د الملوك كملك يسوع تهمملك،سيحكم كله العالم تشمل أورشليمسيحكم من بمشاركة. هذا سيفعل

؛00:1رؤ؛6-00:4رؤ؛1:10رؤ؛3:01رؤ؛01-0:06رؤ)القديسينالمقامينمناألموات
؛3–6:0كو1؛30–00:09؛لو19–19:11؛لو01:03مت؛03-00:01مت؛19:08مت
.(8:11؛رو0:10تى0

وَن " َماِن يَُسمُّ ب   أُوُرَشلِيمَ فِي َذلَِك الزَّ عرشالرب)ُكْرِسيَّ الرَّ ب  إِلَ  ُكلُّ األَُممِ َويَْجتَِمُع إِلَْيَها ( ى إِلَى اْسِم الرَّ

(3:11إر)"... أُوُرَشلِيمَ 

فمحورالرسالةالتىكرزبهايسوعكانأن.هوأحداإلعالناتالعظمىفىالكتابالمقدسالُملكاأللفىإن -ه

ولكن(بشكلمحدودفقط")موجوداآلن"أوضحالعهدالجديدأنالملكوتهو.ُملكهللاآٍتببُعدجديدلألرض

.وعثانيةحتىيأتىيس،ليسبالكاملبعد

َماِء َكَذلَِك َعلَى األَْرضِ لِتَُكْن َمِشيئَتَُك . لِيَأِْت َملَُكوتُكَ " (6:10مت)".َكَما فِي السَّ

كل -و األرضفى على موجودة وسيادة رياسة كل فوق األبدى كالملك السماء فى عرشيسوع دانيال رأى

.مجاالتالحياة

ُكلُّ َوَملَُكوتاً لِتَتََعبََّد لَهُ  ...(يسوع)فَأُْعِطيَ . ..(اآلب)َء إِلَى اْلقَِديِم األَيَّامِ أَتَى َوَجا (يسوع)ِمْثُل اْبِن إِْنَسان  "

ُعوبِ  ،14–1:13دا").إِيَّاهُ يَْعبُُدوَن َويُِطيُعونَ  َوَجِميُع السَّالَِطينِ َملَُكوتُهُ َملَُكوٌت أَبَِديٌّ . .. َواألَُمِم َواألَْلِسنَةِ  الشُّ

01)

.فيمايختصبسيادتهعلىكلاألمموكلرياساتاألرض(1:01دا)دانيالاريسوعلـأش -ز
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ُعوبِ َويَْجتَِمُع أََماَمهُ . فَِحينَئِذ  يَْجلُِس َعلَى ُكْرِسي  َمْجِدهِ  ...فِي َمْجِدِه  اْبُن اإِلْنَسانِ َوَمتَى َجاَء " "... َجِميُع الشُّ

(30–01:31مت)

؛100:11؛مز10:11مز)يخلصكلالملوكالموجودينعلىاألرضوسيعبدونيسوعسالُملكاأللفىفى -ح

.وسيبنونحكمهمعلىأساسكلمةهللا(01:04؛رؤ60:0؛إش148:11؛مز138:4مز

(10:11مز)"تَتََعبَُّد لَهُ  ُكلُّ األَُممِ . لَهُ ُكلُّ اْلُملُوكِ َويَْسُجُد "

 

II- ن جتتمع السماء واألرض معًاأ: هدف اهلل األساسى  
فَنَا بِِسر  " َماَواتِ فِي اْلَمِسيِح، َما فِي  لِيَْجَمَع ُكلَّ َشْيء  ... َمِشيئَتِِه (الخطةالمخفية)إِْذ َعرَّ ، األَْرضِ َوَما َعلَى  السَّ

(1:9،10أف)"فِي َذاكَ 

،بأنيجمعويسودعلىكلاألرضالهدفاألساسىمنغرضهللااألبدىهوأنيعوديسوعليؤسسمملكته -أ

العالمالسماوىمعالعالماألرضىمعا  هذاهو.كانهدفهللادائما أنيعيششعبهمعهبهذهالطريقةلألبد.

.بدونهذااإلعالناألساسى،سيعماإلرتباك.آخراأليامفتاحلفهمالمُ

(01:3رؤ)" ... َمَعُهمْ ، َوُهَو َسيَْسُكُن هللاِ َمَع النَّاسِ ُهَوَذا َمْسَكُن "

وتعبرعنالعالمالروحىحيثقوةوحضورهللاظاهرةالسماء.خلقهللاالكونليتكونمنعالمينمحددين -ب

علىالمأل المادىحيثأعمالالبشاألرض. .،والمشاعر،واألمورالحسيةتصللذروتهاروتعبرعنالعالم

(ئالمسيحالثانىبينالصليبومج)الماضيةعاما 0000خاللالـالسماءهىالمكانالذىذهبإليهالمؤمنين

مكنهمفىالسماءلتُُممجدةيحتاجالقديسينألجسادال.الُممجدةقبلأنيلبسوااألجساد"إنتقالىومؤقت"كمكان

ءشخصعبيرعنملالروحىوالمادى،يكونهذاهوالتفقطحينيلتقىالعالمين.الروحىبالعالممناإلتصال

(.10–0:9؛كو00–1:19؛كو4:13؛أف3:19؛أف03–1:00أف)هللاوأغراضه؛أوملءهللا

 -ج القديمة اليونانية المادىعلىأنه(Platonismبليتونيزم)رأتالفلسفة والعالم الروحىعلىأنهجيد، العالم

يدفعالبعضللتفكيربشكلخاطئفىفكرةالسماءوقدإمتدتهذهالفلسفاتإلىداخلالكنيسةاآلن؛وهذا.سيئ

التفكيرفىمفإذالمنفكربشكلصحيحفىموضوعالسماءعلىاألرض،فسينتهىبنااألمرلعد.علىاألرض

.السماءعلىاإلطالق

بأنيُئاآلبيسوعاألولىهىتجهيزاألرضلمج،ستكونمهمةالُملكاأللفىفى -د للبرالكامل، حضراألمم

،وسيكتملبعدهذافىاألرضالُملكاأللفىسيكونالبرأمرأساسىوثابتفىفترة(.08–11:04كو1)

–3:10بط0)ليتمتجهيزهابالكامللآلبالُملكاأللفىبغرضتنقيتها،ستحترقاألرضفىنهاية.الجديدة

(.00:11؛رؤ13

ويسوع.ألمم،حتىيتمكنمنإقامةمملكتهعلىاألرضعلىيسوعوهويُعدشعبهواآخراأليامستركزرسالة -ه

".الُملكاأللفىفىقادةالفريقمن"يُعد

III- ثالث أنواع من البشر على األرض حني يظهر يسوع ىف السماء  
.سيُختطفونفىأثناءموكبيسوعالعالمىفىالسماء–خلصينالمُ  -أ
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سمةالوحش،وسيُدانون،و–المرفوضين -ب بعضهمسيتمإعدامه)يُقتلونالذينقبلوا الوقت،سيكون(. فىهذا

.ولنيختفوافجأةدونمحاكمةوُحكم.بليونشخصعلىقيدالحياة3–1هناكحوالى

مُ–نالمقاومي -ج أشخاصغير ضدهم يعبدوا أن رفضوا هؤالء العظيمة، الضيقة من وسينجون خلصين،

المسيح لكندونأنيكونلديهمأىإيمانباهللسيقفهؤالءالمقاومونفىوجهالحكومات. الشريرة تماما .

البقية"لهؤالءبالقولالكتابيشير.ثانية،حينقاومالفرنسيونالنازيونمثلماحدثفىأثناءالحربالعالميةال

؛إش10:00؛إش4:3إش)الُملكاأللفىوهؤالءيمكنأنيقبلواالخالص،ويسكنوااألرضفى".الباقية

–9:9؛عا36:36؛حز40–00:38؛حز31:0؛إر66:19؛إش61:8؛إش49:6؛إش11:11
(14:16؛زك13:8؛زك10:14؛زك0:30؛يؤ10

IV-  آخر األياماملنظور الصحيح ملرحلة  
سيحكميسوعاألرضمُ -أ الطبيعيةستخدما  البشرية الموارد ولكنها لالعالملعمستتقوىبشكلكبيرمنخال،

.ةعيالروحىالخارقللطب

الموجودالخارقللطبيعةفىوسطالوسطكاهلليسوعنعبدأن:هويينمنأصلأممى،فتفكيرناالطبيعكمؤمن -ب

فىكإنسانأماالمنظوراليهودىفيتحدثعنالمسياالملك.بنهللاإكيسوعدورفنحننتعاملمع.السماءفى

.إبنداودكالمسياإلنسانيةةاليهوديةتتعرضفالنظر.لألرضالطبيعىالعالم

.والحقيقة الكاملة نراها فقط حين نجمع المنظورين معاً  -ج

V-  سنة 000,1ملدة األرض أمور احلياة الطبيعية ستستمر على 
التاألعمارلمادستعودمع.سيحكميسوعأرضاأللفيةالتىتحتوىكٍلمنالبعدالطبيعىوالخارقللطبيعة -أ

نوحكانتع أيام ليه قصيرة. حياة عاشوا أنهم فقطسيُحسبون المائة فالذينيعيشونحتىُعمر سيكونمن.

.عام100ناسحتىُعمرأالشائعأنيحيا

بِيَّ يَُموُت اْبَن ِمئَِة َسنَة  ألَنَّ . الَ يَُكوُن بَْعُد ُهنَاَك ِطْفُل أَيَّام  َوالَ َشْيٌخ لَْم يُْكِمْل أَيَّاَمهُ " َواْلَخاِطَئ يُْلَعُن اْبَن ِمئَةِ  الصَّ

... أَيَّاُم َشْعبِي  َكأَيَّاِم َشَجَرة  ألَنَّهُ ...  اً َويَأُْكلُوَن أَْثَماَرَهاُكُروم َويَْغِرُسونَ بُيُوتاً َويَْسُكنُوَن فِيَها  َويَْبنُونَ . َسنَة  

ْئُب َواْلَحَمُل  (01–61:00إش)".َن َكاْلبَقَرِ َواألََسُد يَأُْكُل الت بْ  يَْرَعيَاِن َمعاً الذ 

(.01–8:00رو)ستزولوحشيةالحيواناتمننحوبعضهاومننحواإلنسان -ب 

ْئُب َمَع اْلَخُروفِ " ُن َمعاً َوَصبِيٌّ َصِغيٌر يَُسوقَُها...  فَيَْسُكُن الذ  ْبُل َواْلُمَسمَّ بَّةُ تَْرَعيَانِ . َواْلِعْجُل َوالش  . َواْلبَقََرةُ َوالدُّ

ِضيعُ . تَْربُُض أَْوالَُدهَُما َمعاً َواألََسُد َكاْلبَقَِر يَأُْكُل تِْبناً  ل   َويَْلَعُب الرَّ الَ يَُسوُؤوَن َوالَ يُْفِسُدوَن فِي ... َعلَى َسَرِب الص 

ب  ُكل  َجبَِل قُْدِسي  (9–11:6إش)".اْلبَْحرَ  َكَما تَُغط ي اْلِميَاهُ  ألَنَّ األَْرَض تَْمتَلُِئ ِمْن َمْعِرفَِة الرَّ

.ستستمرأنشطةالحياةفىتأسيسالبنيةالتحتيةلكلنواحىالحياة،فىكلمدينةوقريةفىكلاألرض -ج

بأُناسفىكل .1 كله، المسيحفىالعالم الحكوماتمنرجالضد قادة إستبدال التحتية، البنية ستشمل

.مستوياتونواحىالحياةالعامةفىكلمدينة
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س .0 التحتية البنية الحياتيةتشمل والكهرباء)المجاالت والماء، (الغذاء، اإلنشائية، المبانى،)المشاريع

،(إلخ...سوقالعمالت،والبنوك،واإلستثمارات،)النظاماإلقتصادى،(إلخ...والطرق،والكبارى،

منالمرحلةاإلبتدائية)لتعليما(إلخ...مراكزالعبادة،مدارستعليمالكتابالمقدس،)الحياةالروحية

الجامعة (حتى القانونية، المؤسسات الزراعية)الزراعة، الخريطة (المعدات، ،الفنونواإلعالم،

.إلخ...،المؤسساتاإلجتماعية،والبيئة،المجاالتالتكنولوجية

VI-سيحكم القديسني مع يسوع كملوك وكهنة  
(.00:6؛رؤ1:10؛رؤ1:6رؤ)هماكهنةوملوكابعنالقديسينأكثرمركزينيذكرهمالكت -أ

األشخاصالغير)سيقومالقديسونالمقامونمناألمواتبالعبادة،والشفاعة،ونقلمعرفتهمهلللآلخرين:ككهنة

الجديدةبأجسادطبيعيةعلىاألرضالُملكاأللفىُمقامينالذينيحيونفى (.،باإلضافةللقديسينفىأورشليم

.لألمامبفعلالشفاعةالمستمرةالُملكاأللفىالحكومةاألوليةلألرضفىستتقدم

:كملوك -ب الُمقامون القديسون بتقييممناألمواتسيقوم مالمح وتحديد العملالماضى، المستقبل،خطة ألجل

وقيادة،يبتدروسيشملهذا.وتحديدمهاماألشخاصالذينيعملونتحتقيادتهمفىتجديدالبنيةالتحتيةوقيادة

.مرؤوسيهم،وستظهرشخصياتنافىالقراراتالتىسنتخذها

يِسيَن "  (سنُقَيِّم) َسنَِدينُ أَلَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّنَا  ... اْلَعالَُم يَُداُن بُِكمْ ؟ فَإِْن َكاَن َسيَِدينُوَن اْلَعالَمَ أَلَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّ اْلقِد 

(3–6:0كو1)"ُموَر َهِذِه اْلَحيَاةِ أُ  ؟ فَبِاألَْولَىَمالَئَِكةً 

الُملكاأللفى)فِي التَّْجِديدِ " َمتَى َجلََس اْبُن اإِلْنَساِن َعلَى ُكْرِسي  َمْجِدِه تَْجلُِسوَن أَْنتُْم أَْيضاً َعلَى اْثنَْي َعَشَر (

(19:08مت)".أَْسبَاطَ إِْسَرائِيَل ااِلْثنَْي َعَشرَ  تَِدينُونَ ُكْرِسيّاً 

VII-  امُللك األلفىسيكون يسوع امللك على كل امللوك ىف  
" ُ(19:16رؤ)."«َملُِك اْلُملُوِك َوَربُّ األَْربَابِ »: اْسٌم َمْكتُوبٌ ... َولَه

يعبدونيسوعويُؤسسونحكوماتهمعلىكلماتالُملكاأللفىفى -أ سيكونكلملوكاألرضمنالُمَخلَّصين،

.(01:04؛رؤ60:0؛إش148:11؛مز138:4؛مز100:11؛مز10:11مز)الكتابالمقدس

(10:11مز)"تَتََعبَُّد لَهُ  ُكلُّ األَُممِ . ُكلُّ اْلُملُوكِ لَهُ  َويَْسُجدُ "

مملك -ب يسوع العالمتهسيحكم كل الملوكفى من نوعين معه وسيشترك األرض: ُمقامة)ملوك أجساد بدون

،وسيؤسسونمعا نظامإجتماعى(الُمقامةوالُممجدةالقديسينباألجساد)مينمناألمواتوالملوكالُمقا(ُممجدةو

.إلهى،سيُغيركلنواحىالحياةفىخاللُملكاأللفسنة

)ُملُوِك األَْرضِ َوَرئِيِس  ... ْلَمِسيِح الشَّاِهِد األَِمينِ َوِمْن يَُسوَع ا" أجساد اً ُملُوكَوَجَعلَنَا  ...(ُممجدةبدون

ِ أَبِيِه،(الُممجدةالقديسينباألجساد) (6–1:1رؤ)"َوَكَهنَةً ّلِِلَّ

–00:01؛مت19:08مت)أوحكاما لكلنواحىالحياة/،سيجعلهمهللاملوكا والُممجدةالقديسينباألجساد -ج

.(8:11؛رو0:10تى0؛3–6:0كو1؛30–00:09؛لو19–19:11؛لو01:03؛مت03
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لَِهنَا ُملُوكاً َوَكَهنَةً، فََسنَْملُِك َعلَى األَْرضِ " (1:10رؤ)".َوَجَعْلتَنَا إِلِ

VIII-  باإلشتراك مع ملوك األرض امُلمجدةالقديسني باألجساد 
 -أ القديسينباألجساد باإلشتراكمع التحتية البنية الذينسيشرفونعلىأوالئكالذينالُممجدةسيؤسسيسوع ،

ادبدونأجس")المقاومين"بدورفعالفىتدريب(الممجدين)سيقومالقديسين.الُممجدةدوناألجسادمازالواب

.ئيسوعلألرضالملودينثانيةبعدمج(ُممجدة

تدريجيا  -ب الضرورية التحتية البنية وفىستزداد الحكمة فى القادة إزداد كلما وحجمها وكفاءتها، قدرتها فى

.المهارة

 -ج من كٍل سيحتاج والقادة )القديسين األجساد الُممجدةبدون ) ما ولتطبيق تعلموهيللتعليم، مع. يسوع سيتولى

وكلماإزدادوافىالحكمة.فىطُُرقهللا(مناألمواتالغيرمقامين)القديسينالمقامينمهمةتدريبقادةاألمم

مراكزللتدريب(والقديسينسوعي)بشكلمضطرد؛وسيؤسسانمعا وفىتطبيقها،كلماتحسنتأحوالالمجتمع

سياسيا ،واقتصاديا ،وروحيا ،فىمجالالتعليم،والزراعة،)حتىتتعلمكلاألممبطريقةمنتظمةطُُرقيسوع

.(إلخ...واألسرة،واإلعالم،والتكنولوجيا،

ب  »: َويَقُولُونَ  ُشُعوٌب َكثِيَرةٌ َوتَِسيُر "   ِمْن طُُرقِهِ  (يسوع) فَيَُعل َمنَاإِلَى بَْيِت إِلَِه يَْعقُوَب  َهلُمَّ نَْصَعْد إِلَى َجبَِل الرَّ

ب  . «َونَْسلَُك فِي ُسبُلِهِ  ِريَعةُ َوِمْن أُوُرَشلِيَم َكلَِمةُ الرَّ (0:3إش)" .ألَنَّهُ ِمْن ِصْهيَْوَن تَْخُرُج الشَّ

وهؤالءالذينسيحكمون.ىأوفجائىوليسبشكللحظمتزايدةسيكونعملية"شفاءاألمم"التحسنالروحىاو -د

.الُملكاأللفىوفىهذاالشفاءلألممالموجودةفىمهمةمعيسوعسيكونلهمدورفىهذهال

(00:0رؤ)."لِِشفَاِء األَُممِ َوَوَرُق الشََّجَرِة  ...َشَجَرةُ َحيَاة  "

ملوكاألرض -ه مع بالتعاون المقامين القديسين المدنسيعمل بناء الضيقةإلعادة فترة أثناء التىتدمرتفى

؛حز31:1؛إر03–60:01؛إش9–60:8إش)ينلاممايبنيهالعشرفالقديسينعلىوسيُ.العظيمة

48:18–19).

بُّ " (36:36حز)."فَِرةَ َوَغَرْسُت اْلُمقْ  بَنَْيُت اْلُمْنَهِدَمةَ  ،فَتَْعلَُم األَُمُم الَِّذيَن تُِرُكوا َحْولَُكْم أَن ي أَنَا الرَّ

لنيتحولوافىلحظةخطاةفال.توصيلاإلنجيللكلالمحتاجينللخالصسيشتركالقديسينمعقادةاألرضفى -و

.الُملكاأللفىئالثانى،وكذلكسيكونالحالبالنسبةلألطفالالذينسيولدوافىعندالمجوبشكلتلقائىوذاتى

.اصرجوعا للربوكذلكلتتمتلمذةاألممسيحتاجاألمرلوقتولجهدليتحولاألشخ

لَْم تَْسَمْع الَّتِي  ...إِلَى  إِلَى األَُممِ نَاِجيَن  َوأُْرِسُل ِمْنُهمْ ...  َحَدَث لَِجْمِع ُكل  األَُمِم َواألَْلِسنَِة فَيَأْتُوَن َويَُروَن َمْجِدي"

ب   ُكل  األَُممِ َويُْحِضُروَن ُكلَّ إِْخَوتُِكْم ِمْن . األَُممِ َوالَ َرأَْت َمْجِدي فَيُْخبُِروَن بَِمْجِدي بَْيَن  َخبَِري قَاَل  ...تَْقِدَمةً لِلرَّ

بّ  (00–66:18إش)".الرَّ

إيجادفرصعمل،ومشاريعسيشتركالقديسينمعقادةاألرضفى -ز إش)إلعادةالمصادرالماديةمنجديد.

؛01–30:03؛إش0–31:1؛إش4:1إش)كاأللفىالُملستزدهرإسرائيلخاللفترة(.14–60:1

(.03–61:01؛إش14–60:1؛إش9–60:8إش
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.سيتمعقابالخطيةوهكذاستُرتكبونالخطيةالُممجدةأولئكالذيندوناألجسادالُملكاأللفىفىخاللفترة -ح

؛إش11–10:9؛مز0:9مز)يتمعقابهم،وسالُملكاأللفىسيستمروجودالخطيةوحتىاألنبياءالكذبةفى

.(19–14:16؛زك4–13:0؛زك66:00،04؛إش11:4

هُ  َويَُكوُن إَِذا تَنَبَّأَ أََحدٌ  " ب   تََكلَّْمَت بِاْلَكِذبِ الَ تَِعيُش ألَنََّك : يَقُوالَِن لَهُ ( َوالَِدْيهِ )بَْعُد أَنَّ أَبَاهُ َوأُمَّ زك)".بِاْسِم الرَّ

13:3)

IX- األلفي األحداث املؤدية إىل امُللك  
أن -أ تدرسمنالهام الـ لفهم وليتكونعندكاإلطارالالزم القصة، لكىتعرفنهاية اآلن، 110سفرالرؤيا

.فىالوحيآخراأليامأصحاحالخاصب

يسوع -ب الملكيأتى العظيم، كالعريس ألورشليم حملة لينهى أرمجدون"والقاضى، ضدالعسكرية" ويهزم ،

.(01:3رؤ)عام،ويُجهزاألرضإلستقبالعرشاآلب1,000علىاألرضلمدةيالمسيح،ويُقيمُملكهاأللف

."إِلَهاً لَُهمْ  َوهللاُ نَْفُسهُ يَُكوُن َمَعُهمْ . ، َوُهْم يَُكونُوَن لَهُ َشْعباً َوُهَو َسيَْسُكُن َمَعُهمْ ُهَوَذا َمْسَكُن هللاِ َمَع النَّاِس، " 

(01:3رؤ)

أواإلنتقامعلىاألرضفىسياققهرضدالمسيحالذىسيصلإلىأقصاهعلىأورشليميأتىيسوعبالعدالة -ج

(.3:8؛صف3:0،10؛يؤ14:0؛زك3–10:0زك)

تعلوعلىقضاءتدعييوجدمكانألىضبابمنكبرياء،أوسذاجة،أوحساسيةكاذبةتال -د أنشفقتناربما

فقدأحبهللاالعالمبقوةللدرجةالتىستجعليسوعيقضى.(ضدالمسيحال)آخراأليامفىوجهطاغيةيسوع

.قتلواالناسبكلقسوة،واليتركهمليستمروافىشرهموقتلهميعلىالطغاةالذين

آخرلطاغيةبنفسمقدارصعودصلواتالقديسينبإيمانللسماء،لذافحركةالصالةفىليسوعةواجهتكونمس -ه

منالقديسينفىالعالم04/1الصالةالمستمرة.ستكونبمثابةأكبرحركةتدعوللعدالةفىالتاريخكلهاأليام

اءفىالسماء،ستتحدمعصلواتالشهد(00:11؛رؤ1:8؛رؤ16–40:10؛إش8–18:1لو)كله

–30:18؛إش10–64:1؛إش10:10زك)معصلواتالبقيةغيرالمخلصةمنإسرائيل(6:10رؤ)

صالةتوبة64تُعتبرالصالةالموجودةفىإش(؛إلخ9–99:1؛مز9–98:1؛مز03–94:1؛مز33

يهود أصل من المؤمنين يمن اليوم، الموجودين تعتبر أن يمكن منكما المُصالة غير قبلالبقية خلصة

.(10:10زك)األشخاصالمذكورينفىوكذلكاإلختطاف،

َهَذا لَِجِميعِ  َكَراَمةٌ . اْلُحْكَم اْلَمْكتُوبَ لِيُْجُروا بِِهِم ...  لِيَْصنَُعوا نَْقَمةً فِي األَُممِ ... تَْنِويَهاُت هللاِ فِي أَْفَواِهِهْم "

(9–149:6مز)".أَْتقِيَائِهِ 

(01:00لو)".َمْكتُوبٌ لِيَتِمَّ ُكلُّ َما ُهَو  اْنتِقَام  ألَنَّ َهِذِه أَيَّاُم "

اِرِخيَن إِلَْيِه نََهاراً َولَْيالً هللاُ ُمْختَاِريِه (يتممالعدالة)أَفاَلَ يُْنِصفُ " أَقُوُل لَُكْم إِنَّهُ يُْنِصفُهُْم  َوُهَو ُمتََمه ٌل َعلَْيِهْم؟ الصَّ

"؟َعلَى األَْرضِ (إتحادمعهفىالصالة)أَلََعلَّهُ يَِجُد اإِليَمانَ  َمتَى َجاَء اْبُن اإِلْنَسانِ َولَِكْن (ضيقةعظيمة)!يعاً َسرِ 

(8–18:1لو)
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)َوَصَرُخوا" آخراأليامشهداء تشفعوا)بَِصْوت  َعِظيم  ( ي ُد اْلقُدُّوُس وَ »: قَائِلِينَ ( ، الَ َحتَّى َمتَى أَيَُّها السَّ اْلَحقُّ

(6:10رؤ)"«لِِدَمائِنَا ِمَن السَّاِكنِيَن َعلَى األَْرِض؟ َوتَْنتَقِمُ  تَْقِضي

(6:10رؤ)"...لِِدَمائِنَا  تَْقِضي َوتَْنتَقِمُ الَ ... َحتَّى َمتَى »... (الشهداء)َوَصَرُخوا"

َماَواتِ لَْيتََك " َف  ... تََزْلَزُل اْلِجبَالُ ِمْن َحْضَرتَِك تَ ! َوتَْنِزلُ  تَُشقُّ السَّ جيوشضد)اْسَمَك لِتَْرتَِعَد األَُممُ  أَْعَداَءكَ لِتَُعر 

(0–64:1إش)".(110:1مز) ِمْن َحْضَرتِكَ (المسيح

:16رؤ)تأتىمباشرةبعدالجامةالسابعة(8: 01إلى رؤ  11: 19رؤ )السبعمشاهدالموجودةفىالجزءمن -و

سنوات3التىستستمر)سوعفىسياقمعركةأورشليملينهىحملةأرمجدونالعسكريةيأتىي(.01–11

(.ونصف

(16–19:11رؤ)يسوعيُظهرنفسهبينمايقتربمنأورشليمإلنهاءالمعركة:1# المشهد

(01–19:11رؤ)يهزمضدالمسيحفىالمعركةحولأورشليميسوع:0# المشهد

(3–00:1رؤ)عام1,000طانويُطرحفىالسجنلمدةيُربطالشي:3# المشهد

(6–00:4رؤ)نالسلطةعلىاألرضييتسلمالقديس:4# المشهد

(10–00:1رؤ)يارالطاعةتخإعامويضعالجميعأمام1,000الشيطانيخرجبعد:1# المشهد

(11–00:11رؤ)ُحكمهللاالنهائىعلىكلأعدائه:العرشاألبيضالعظيم:6# المشهد

(8–01:1رؤ)اآلبيؤسسعرشهمعشعبهفىاألرضالجديدة:1# المشهد

إنهاواحدةمن.إنالمعركةحولأورشليمستكونمعركةروحية،سياسية،وعسكريةللسيطرةعلىأورشليم -ز

ثم،.علىكلاألرضئيسوعالثانىليسودكملكوستنتهىفقطبمج.تأثيرا اليومأكثرجبهاتالحربالروحية

يسوعك ليطرحالشيطانفىالسجنإبنيستخدم المملكة 00رؤ)اإلنسانمفاتيح :1–3 أورشليم( ويدعو

علىاألرض لتنزل )الجديدة 01رؤ :0 ،10 رؤ 3؛ :10 خارج(. البقاء هدفالشيطاناألساسىهو إن

.اعلىإسرائيلوالكنيسةالتىسيشنهآخراأليامهذاهوهدفهاألساسىمنمعارك.السجن

–11:0رؤ)سنواتونصف3التىستستمرلمدةأرمجدونحملةإنهذهالمعركةهىمعركةمحوريةفى -ح
وتنتهىبصراععسكرىكبيرحولأورشليم،وذلك(10:1؛دا1:01؛دا13:1؛رؤ10:6،14؛رؤ3

تُمثلالمعركةالحاسمة ىمعروفموجودفىوادىمجدو،فىالجزءإنأرمجدونهىموقعجغراف.لكونها

.لتجميعالجيوشللخروجللحرباألرضالشمالىمنإسرائيل،وهىتمثلالمنبرالذىيتجمعفيهملوك

ب  يَأْتِي " بُّ  ... َوأَْجَمُع ُكلَّ األَُمِم َعلَى أُوُرَشلِيَم لِْلُمَحاَربَةِ ... ُهَوَذا يَْوٌم لِلرَّ (الثانىللمسيحئالمج)فَيَْخُرُج الرَّ

ْيتُوِن . َويَُحاِرُب تِْلَك األَُمَم َكَما فِي يَْوِم َحْربِِه يَْوَم اْلقِتَالِ  بُّ  ...َوتَقُِف قََدَماهُ فِي َذلَِك اْليَْوِم َعلَى َجبَِل الزَّ َويَأْتِي الرَّ

يِسيَن َمَعكَ  (1–14:1زك)."إِلَِهي َوَجِميُع اْلقِد 

ا الدَّاُر الَّ " ِدينَةَ تِي ِهَي َخاِرَج اْلَهْيَكِل فَاْطَرْحَها َخاِرجاً َوالَ تَقِْسَها، ألَنََّها قَْد أُْعِطيَْت لأِلَُمِم، َوَسيَُدوُسوَن اْلمَ َوأَمَّ

(11:0رؤ)".اْثنَْيِن َوأَْربَِعيَن َشْهراً (أورشليم)اْلُمقَدََّسةَ 
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لُُهمْ  ُكلَّ األَُممِ ( أنا الرب)أَْجَمُع " َجَماِهيُر َجَماِهيُر  ... َوأَُحاِكُمُهمْ (منطقةفىأورشليم)إِلَى َواِدي يَهُوَشافَاطَ  َوأُنَز 

ب  قَِريبٌ  َواِدي اْلقََضاءِ فِي  بُّ ِمْن  ... ألَنَّ يَْوَم الرَّ  يُْعِطي َصْوتَهُ  أُوُرَشلِيمَ َوِمْن . يَُزْمِجرُ (أورشليم)ِصْهيَْونَ َوالرَّ

(16-3:0،10يؤ)"...

رجُ -ط بين األساسمعركة فى هى أرمجدون معركة الصالةإن بيوت من إثنين وبين الخاصبيسوع،لين، ،

الرجلالذىسيربح(.00:3رؤ–19:11؛رؤ11:14؛رؤ13:4،8،10رؤ)والخاصبضدالمسيح

.سيعبدهالجميعيسوعالمنتصر.هذهالمعركةسوفيتمتقديمالعبادةلهكحاكمعلىكلالعالممنأورشليم

بُّ ُمِخيٌف إِلَْيِهمْ " ُكلُّ َجَزائِِر , ُكلُّ َواِحد  ِمْن َمَكانِهِ , لَهُ النَّاسُ  فََسيَْسُجدُ , ألَنَّهُ يُْهِزُل َجِميَع آلَِهِة األَْرضِ , الرَّ

(0:11صف)."األَُممِ 

ُب اِلْسِمي بَُخورٌ َن األَُمِم ألَنَّهُ ِمْن َمْشِرِق الشَّْمِس إِلَى َمْغِربَِها اْسِمي َعِظيٌم بَيْ " (عبادة)َوفِي ُكل  َمَكان  يُقَرَّ

(1:11مال)."ألَنَّ اْسِمي َعِظيٌم بَْيَن األَُمِم قَاَل َربُّ اْلُجنُودِ  َوتَْقِدَمةٌ طَاِهَرةٌ 

X-  (16 – 11: 19رؤ )أورشليم يسوع ُيظهر نفسه بينما يقترب من
َماَء َمفْ " . َويَُحاِربُ ، َوبِاْلَعْدِل يَْحُكُم َصاِدقاً وَ  أَِميناً تُوَحةً، َوإَِذا فََرٌس أَْبيَُض َواْلَجالُِس َعلَْيِه يُْدَعى ثُمَّ َرأَْيُت السَّ

ِذيَن فِي َواألَْجنَاُد الَّ  ... َمْغُموس  بَِدم  َوُهَو ُمتََسْربٌِل بِثَْوب  ... تِيَجاٌن َكثِيَرةٌ َوَعْينَاهُ َكلَِهيِب نَار ، َوَعلَى َرْأِسِه 

َماِء َكانُوا يَ  َوُهَو يَُدوُس . .. يَْضِرَب بِِه األَُممَ َوِمْن فَِمِه يَْخُرُج َسْيٌف َماض  لَِكْي . .. ْتبَُعونَهُ َعلَى َخْيل  بِيض  السَّ

َملُِك اْلُملُوِك َوَربُّ »: ْكتُوبٌ اْسٌم مَ  ..َولَهُ َعلَى ثَْوبِِه . َمْعَصَرةَ َخْمِر َسَخِط َوَغَضِب هللاِ اْلقَاِدِر َعلَى ُكل  َشْيء  

(16-19:11رؤ)."«األَْربَابِ 

إنفتاحالسماءهوفقطإشارةلمايراهيوحناوليسمؤشرعنموقعيسوعفى.السماءتنفتحليوحناليرىرؤيا -أ

.هذهاللحظةمنالزمن،ومنتسلسلالقصة

(.11:11رؤ)ماءيُعلنأنكلاألممصارتليسوعحينيُبوقالبوقالسابع،يأتىصوتمنالس:يصنع حرباً  -ب

لىالشرحربعادلةععندمايشنيُتمموذلك(0:14لو)بالسالموالمسرةلإلنسان"يسوع الميالد"لقدأتى

:11رؤ)ضدالمسيحسيبدأالمعركة.والعدلقيمالسالمفهويستخدمالحربليُ".يسوعفىأرمجدون"بصفته

وهذهالحرب(.9:06؛رؤ1:01؛دا19:11،19؛رؤ11:14؛رؤ13:4،1رؤ؛10:1،11؛رؤ1

(.10–10:1رؤ)فىالسماوياتالنصرةفيهاأيضا 

آخرإنمعصرةالعنبالموجودةفى.معظمالتفسيراتترىأنهذاهودمأعداءيسوعرداء مغموس فى الدم -ج

يُشير.العصيرالذىيخرجمنهذهالمعصرةهودمهم.شليمستكونفىشكلتجمعقادةالشرحولأوراأليام

ب،وإعالنللجميععنإيمانهالشخصىرقُعنالدمعلىرداءيسوعإلىتولىيسوعالمهمةبشكلشخصى

الحرب هذه بأهمية . اليونانية بابتو)تأتىكلمةمغموسمنالكلمة أوتغطيس)والتىتعنى( معمودية وهى(

.وهذاالرداءهوالجزءالخارجىالطويلمنالعباءة.معنىمرشوشأومنقوعتُترجممنالبعضب

األردن)َمْن َذا اآلتِي ِمْن أَُدومَ " تِهِ (سافرالمُ)اْلُمتََعظ مُ . ؟ َهَذا اْلبَِهيُّ بَِمالَبِِسهِ ...( َما بَاُل لِبَاِسَك ...بَِكْثَرِة قُوَّ

ٌر َوثِيَابَُك َكَدائِِس اْلِمْعَصرَ  فَلَطَْخُت  فَُرشَّ َعِصيُرُهْم َعلَى ثِيَابِي... فَُدْستُُهْم بَِغَضبِي ... قَْد ُدْسُت اْلِمْعَصَرةَ »ِة؟ُمَحمَّ

(4–63:1إش)".َوَسنَةَ َمْفِدي يَّ قَْد أَتَتْ  يَْوَم النَّْقَمِة فِي قَْلبِيألَنَّ . ُكلَّ َمالَبِِسي

(10:9زك)".اآلتِيَن َعلَى أُوُرَشلِيمَ  َهالََك ُكل  األَُممِ ْلتَِمُس َويَُكوُن فِي َذلَِك اْليَْوِم أَن ي أَ "
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فىالجنوبميلأوالمسافةمنسهلمجدوفىالشمال000سيجرىنهرمنالدممسافة -د .إلىمدينةبصرة

.ياردة000أو(فىأحدالترجمات)ياردة000وهىتعادلملعببمساحة

فََخَرَج َدٌم  ..َوِديَسِت اْلَمْعَصَرةُ . اْلَعِظيَمةِ  َغَضِب هللاِ ، فَأَْلقَاهُ إِلَى َمْعَصَرِة قَطََف َكْرَم األَْرضِ وَ . ..فَأَْلقَى اْلَمالَُك "

(00–14:19رؤ)".(ميل000)ِمَن اْلَمْعَصَرِة َحتَّى إِلَى لُُجِم اْلَخْيِل، َمَسافَةَ أَْلف  َوِست ِمئَِة َغْلَوة  

ودونمنحيثالشدةليأتىبأكبرعددللخالصبأعمقمستوياتالحب،وسائلدمهللاأقلاليستخ:مبدأ الحكم -ه 

:3؛رؤ01–1:01دا)رضامالجددلألكتدريبللحوستكونهذهبمثابة.إرغاملإلرادةالحرةألىواحد
.سترفعأحكامهللاكلمايعوقالحبفىالكنيسةوفىإسرائيل(.00:1؛رؤ1:10؛رؤ01

تس1)سيكونالقديسينبرفقته(.11:04؛يو3:01رؤ)سينتصريسوعباإلشتراكمعشعبه:جيوش تتبعه -و

.(0:01رؤ)وسيسحقالقديسيناألمممعه(.14:1؛زك4:14

XI- (01 - 11: 19رؤ ) يسوع يهزم ضد املسيح ىف معركة أورشليم 
، َولُُحوَم .. . يُورِ قَائاِلً لَِجِميِع الطُّ .. َوَرأَْيُت َمالَكاً " لَِه اْلَعِظيِم،لَِكْي تَأُْكلِي لُُحوَم ُملُوك  َهلُمَّ اْجتَِمِعي إِلَى َعَشاِء اإْلِ

، َولُُحوَم أَْقِويَاَء، َولُُحوَم َخْيل   اد   لِيَْصنَعُوا َحْرباً َمعَ ُمْجتَِمِعيَن  َوأَْجنَاَدُهمْ  َوُملُوَك األَْرضِ َوَرأَْيُت اْلَوْحَش  ...قُوَّ

بَُحْيَرةِ َوطُِرَح ااِلْثنَاِن َحيَّْيِن إِلَى ...  َوالنَّبِي  اْلَكذَّاِب َمَعهُ َعلَى اْلَوْحِش  فَقُبِضَ . َوَمَع ُجْنِدهِ  اْلَجالِِس َعلَى اْلفََرسِ 

".يُع الطُّيُوِر َشبَِعْت ِمْن لُُحوِمِهمْ بَِسْيِف اْلَجالِِس َعلَى اْلفََرِس اْلَخاِرِج ِمْن فَِمِه، َوَجمِ  َواْلبَاقُوَن قُتِلُوا...  النَّارِ 

(01–19:11رؤ)

هومذكورفى -أ 110مز)الباقونقتلهميسوعكما األمم(6–1: قادة رأىداوديسوعشخصيا يعدم عندما

لذاالبدأننحذرالقادةمنرفضيسوعومن.الذينإختارواضدالمسيحورفضوايسوعفىالمعركةاألخيرة

.(0:0مز)تهمحارب

بُّ " 110:1مز)".ُرُؤوَسَها َسَحقَ . أَْرضاً َواِسَعةً  َمأَلَ ُجثَثاً . يَِديُن بَْيَن األَُممِ . ُملُوكاً فِي يَْوِم ِرْجِزِه  يَُحط مُ .. الرَّ
–6)

وألولمرةفىالتاريخ.،هىمعصرةيسوعالموجودةحولأورشليم14:00ميلالمذكورةفىرؤ000الـ -ب

؛رؤ3:8؛صف3:0،10؛يؤ14:0؛زك3–10:0زك)جتمعكلملوكاألرضفىمنطقةواحدةسي

إنمعصرةالعنبتكون(.19:01رؤ)بعدأنيجتمعوا،سيقتلهميسوعجميعا فىهذهالمعصرة.(16:14

:14رؤ)لألرضحتفاالتالحصاد،فىهذهالحالةستحتفلكلالسماءبهذاالحصادالعظيمإعادةمصحوبةب

.(1–19:1؛رؤ00–14

هذاتغييروتحولدرامىفىاألدواربينيسوع.سيقبضيسوععلىضدالمسيح،ومنثميحكمعليهبالسجن -ج

والشيطانعنماحدثفىالتجربةعلىالجبلحينعرضالشيطانأنيعطىيسوعالسلطةعلىأمماألرض

(.4ىمت)

:14؛رؤ01–19:19رؤ)ميل000المسيحوجيوشهالدميجرىلمسافةستجعلالمذبحةالعظيمةلضد -د

معالطاعونالذىسيضربكلالناسال(00 ينيحاربونأورشليم،الذىسيتسببفىإذابةذوسيتزامنهذا

والبغال،وكلالماشيةوالحميرسيضربهذاالطاعونأيضاأحصنتهم،والجمال،.لحمهم،وعيونهم،وألسنتهم

(.0:8تس0)همجئسيدمريسوعضدالمسيحببهاء(.11–14:10زك)جودةفىمعسكرهمالمو
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ئالثانىهودخولالمسيحاإلنتصارىمرةثانيةلمدينةأورشليم،واستقبالهكالمسياأكبرمشهدفىموكبالمج -ه

.الملكمنكلالقادةوالحكامفىإسرائيل

القادةوا)ألَن ي أَقُوُل لَُكمْ " ُمبَاَرٌك اآلتِي بِاْسِم : إِنَُّكْم الَ تََرْونَنِي ِمَن اآلَن َحتَّى تَقُولُوا:(لحكامفىأورشليمأيها

ب   (03:39مت)".«!الرَّ

عظيم،صارخينإسيحتفلقادةإسرائيلبيسوعك -و سيفتحالقادةبواباتأورشليم".أوصانا"بنداودفىموكب 

.سميا كملكهمبعدأنأنقذهموأنهىحملةأرمجدونالعسكريةليسوعفىإعالنواضحعنترحيبهمبهر

ْهِريَّاُت فَيَْدُخَل َملُِك اْلَمْجدِ (بواباتأورشليم) األَْرتَاجُ اِْرفَْعَن أَيَّتَُها " َمْن ُهَو . ُرُؤوَسُكنَّ َواْرتَفِْعَن أَيَّتَُها األَْبَواُب الدَّ

بُّ اْلقَِديرُ َهَذا َملُِك اْلَمْجدِ  بُّ  ؟ الرَّ (8–04:1مز)"(معركةأرمجدون)!اْلَجبَّاُر فِي اْلقِتَالِ اْلَجبَّاُر الرَّ

XII-  (8 – 1: 01رؤ )األرض اآلب يثبت عرشه مع شعبه على
َماَء األُولَى َواألَْرَض األُولَى أَْرضاً َجِديَدةً وَ  َسَماًء َجِديَدةً ثُمَّ َرأَْيُت " . الَ يُوَجُد فِي َما بَْعدُ  ، َواْلبَْحرُ َمَضتَا، ألَنَّ السَّ

َماِء ِمْن ِعْنِد هللاِ ُمَهيَّأَةً َكَعُروس  ُمَزيَّنَة   أُوُرَشلِيَم اْلَجِديَدةَ َوأَنَا يُوَحنَّا َرأَْيُت اْلَمِدينَةَ اْلُمقَدََّسةَ  نَاِزلَةً ِمَن السَّ

َماِء قَائاِلً . لَِرُجلَِها ، َوهُْم ُهَوَذا َمْسَكُن هللاِ َمَع النَّاِس، َوُهَو َسيَْسُكُن َمَعُهمْ »: َوَسِمْعُت َصْوتاً َعِظيماً ِمَن السَّ

َوَسيَْمَسُح هللاُ ُكلَّ َدْمَعة  ِمْن ُعيُونِِهْم، َواْلَمْوُت الَ يَُكوُن فِي َما . َوهللاُ نَْفُسهُ يَُكوُن َمَعُهْم إِلَهاً لَُهمْ . يَُكونُوَن لَهُ َشْعباً 

(4–01:1رؤ)."«ْزٌن َوالَ ُصَراٌخ َوالَ َوَجٌع فِي َما بَْعُد، ألَنَّ األُُموَر األُولَى قَْد َمَضتْ بَْعُد، َوالَ يَُكوُن حُ 

رؤ)أجزاء1يعطينااآلبرسالةمن.كنىهللامعالناسعلىاألرضتاريخالخالصهىسُإنأعلىنقطةفى -أ

رؤ)ايبطريقةمباشرةللمرةالثانيةفىسفرالرؤواآلبيتكلمأيضا .تكشفعنإلتزامهمننحونا(8–01:1

(.01:1؛رؤ1:8

هذهالحقيقةهىأصعبحقيقةإالأنهااألكثر.وجهاً لوجه على األرضكانغرضهللادائما أنيحيامعشعبه، -ب

يمكنهأنالمشكلةكانتأنهللاال.حميميةفىعالقتناباهلل،وقدصممهللاعلىتتميمهامنخاللعملالمسيح

 يمكنه ال كما الكاملة، بقداسته اإلنسانفىاإلختيارأناليخل حرية يحترم أنيؤسس. عليه لزاما  كان لذا

أنبعديمكنهللأنيجعلمسكنهعلىاألرضفقط.خالصا بهيمكنخلقفرصةليحياوجها لوجهمعاإلنسان

".هللاأزالالحجاب"لهذهالحقيقةالمجيدةهناكتطبيقاتعديدة.تحياكلاألممحياةالطاعةله

َماِء قَائاِلً " ، َوُهْم يَُكونُوَن لَهُ َوُهَو َسيَْسُكُن َمَعُهمْ ُهَوَذا َمْسَكُن هللاِ َمَع النَّاِس، »: َوَسِمْعُت َصْوتاً َعِظيماً ِمَن السَّ

(01:3رؤ)".إِلَهاً لَُهمْ  َوهللاُ نَْفُسهُ يَُكوُن َمَعهُمْ . َشْعباً 

،ويدعوأورشليمالجديدة(3–00:1رؤ)يسوعكإنسانسيستخدممفاتيحالمملكةليلقىبالشيطانفىالسجن -ج

لألرض )للنزول 01رؤ :0 ،10 رؤ 3؛ :10 السجن(. يبقىخارج أن األساسى هدفالشيطان هو. هذا

لوالربطحنأكبرسلطانللأ.ويشنحربهعلىإسرائيلوالكنيسةآخراأليامتركيزهاألساسىوهويضعخطة

سيكونحينيربطيسوعالشيطان،ويحلأورشليمالجديدةلتنزلإلىاألرض،ممايؤدىإلىسمواتمفتوحة

.فوقاألرض

(.8–01:1رؤ)أوقربهامنهللاعالقتهاالمدينةتُرىمنمنظور.أورشليمالجديدةهىمكانسكنانااألبدى -د

(3:13بط0)".، يَْسُكُن فِيَها اْلبِرُّ َسَماَوات  َجِديَدةً َوأَْرضاً َجِديَدةً ْعِدِه نَْنتَِظُر َولَِكنَّنَا بَِحَسِب وَ "
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معهللافىمحضره،وعنقرب -ه  القديسينلألبد فيه لتكونالمكانالذىسيحيا الجديدة تجهيزأورشليم تم لقد

ئالثانى،فىالمج)رضفىمناسبتينديدةلألوستنزلأورشليمالج(.04–10:00؛عب11:10،16عب)

(.الُملكاأللفىثمبعد

–06:11؛ال01:8خر)إنميراثناالكبيرهوأنيسكنهللامعنا.مسكنهللامعالناس01:3يصفرؤ -و

الُملك،وهذاالوعدسيتحققبشكلكاملللقديسينسواءفىاألرضوقت(01:3؛رؤ01–31:06؛حز13

وكما.ها لوجهمعقلبوشخصهللاجعنالعالقةالحميمة،و"مسكن"تُعبركلمة.ألرضالجديدة،أوااأللفى

(.01:1؛رؤ1:8رؤ)01اآلبيتحدثبشكلمباشرفقطللمرةالثانيةفىرؤيا:ذكرناسبقا 


