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لسفر الرؤيا  نظرة عامة

I - خر األيامآ ملعركة للكنيسة خطة يسوع: سفر الرؤيا 
 نا  ةين مكيكا  .تا اآلاألرضإلا الا  رالمحا ة نتتاا  وخطتا (1:1رؤ)يساع مجا علنسفرالرؤيا ي  -أ

 اذ األتطل ات.ع اةاألمملععةت نو  ضروريةث تكةالذىيععةفك يسع فري  فيالجكل دحا اممرا راتن ب 

.ةالي مل يعطكن يسع التف صكلاألس سك لتجهكزت للم ر رالذلك.ةالعمكا

.زمن فكه األدح اَمفيتسلسلتموالتيتمرتبةزمنك  أقسام   5الجزء الرابع لَهُ .فيسفرالرؤي أجزاء   4 ن   -ب

.رمعزرئكسكةفياليت ب7 ن  و

ا ومست لف س  الحيعم  ا.األمملكعل اليسع إل األرِضللم ععة  عف سفرالرؤي الرئكسيالمعضع  -ج

علا األرِضإاالق أأدحي ما علاكهمأثنا  ف سا  الحيعما  الاالأنيها م يا م ااألخارآخطتِةلمعراة. ذا

ِصفْتفيرؤي الضكاةالعظكمة .11-6ام و 

قاع ااتخا  الينكساةفراالعم  يصفقع الروِحالا سالتيأقلام أنس -ة الولا ااذلكسافرالرؤيا يِصاف 

ةلكل"و ع".خراألي مآاعم  "اسفرأشكرإل سفرالرؤي .خراالي مآالروِحالا سالتيستطلقخ  انكسة

. إه يسع قعترأالت سكظهرت عنالطي خبر"ما سص  

ةالضااكاأدحياا مالينكسااةسااتطلق،اااذلك(11-7وجخاار)مهللاعلاا فرعااعِنإ لصاا  اماا أقلااقمعساا أدحياا  - 

تضاا عفتمفاايساافرالخااروجوساافراألَعماا  سالمعجاازا واألدحياا .إ لصاا  "الضاا المسااك "العظكمااِةعلاا 

وواضا ظهرإرايلصاري ريِخسات فايالتااألعظام"الااع ظه را إ".الع لممنخ  الص  ف الوتطلق

(13:1؛11:1رؤ.)يسع والركط نبلمنق

يم  " ْخَرة  أَْبن ي َكن يَست ي َوأَْبَواُب اْلَجح  ه  الصَّ لَُواو   .لَْن تَْقَوى َعلَْيَهاا (سلط ناله وي )َعلَى َهذ  ََ ََاات يَ   ََ  ََ يا َوأُْعط 

اَماَوا    ْربُوطاً ف ي السَّ ََ ا تَْرب طُهُ َعلَى األَْرض  يَُووُن  ََ َماَوا   فَُولُّ  اا تَُحلُّا. السَّ ََ ََ َوُكالُّ  ْحلُاوًً هُ َعلَاى األَْرض  يَُواوُن 

َماَوا  (11-16:11مت)". ف ي السَّ

يطارةاألتس نتطفعاإل السط إ لي ملوإعا للاكالخطكةفيقلبيتر .يسع للمعراةخطة عسفرالرؤي  -و

ام م ع جزونإلكن اضح ي ذ التح م"األدحيم"أدح ام.صلكةالم منخ  الينكسةاألرضررِمْناعابال

 اعيحا رب. بلم ي ععأالمحاأدحي ميسع ت طلقنزالة.يسع معع ملعنطلقمنخ لن الينت ولركط نِا

.س ومنأجلعر

إالإل(الحرفاي)الصاري سفرالرؤي تؤخاذفايمعن  ا البساك األدح امواألرق مفيال:رَوز رئيسيةسبعة  -ز

(إلخ1،15-11،17:7؛3،1،11:1؛11:1؛5:6؛1:12رؤ)إتح ي إغكرللكركأش

(12:1؛16:13؛4،13:1؛11:3،4،7،1،13،16،17رؤ)يرمزال الركط ن:لتنينا .1

(12:4112؛11:11-11؛17-17:3؛11-14:1؛13رؤ)"ض المسك "ال يرمز:الوحش األول .1

(13:11ؤر)مر وادح  فا "ودحشآخر"ع ةيرمزال النبياليذابو:وحش آخر .3
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 رس،الكعتا ن،فاآشعر،إ إل،مصر،)واإسرائكلإضطه ريخِ التمنإمبراقعري  7:بعة رؤوس  س .4

(16-17:3؛13:1؛11:3؛رؤ7:7؛41-1:41ةا)انمبراقعريةالروم تكةَالمنتعر وروم ،

ةو 12إتح ةليمث:ر قرون  عشال .5 (13-17:11رؤ)"المسك الض "يَْخ م 

بإغا اةفايقار، فيم يناةَإ إالالمعا ةإن ئها شكط ت ع لم ماروإقتص ةيتظ مةيني:بابل الزانيه .6

(51-52را؛11-17رؤ)العراأ

(11رؤي )ريخ األمكنةالعفك منإسرائكلخ  التالباكة(:يسوع) ذكراً  ع ابناً إَرأة َ .7

II .(يف اجلزِء الرابِع)أقساِم  5و أجزاِء 4ؤيا سفر الر 
شيلج  يسع و ذاجم  ودحاكاةعن11يعدحن أعط :آخراألي مأعنبيعدحن للتنعوةد:1الجز :1رؤ

.إع اةت اص إه يالتي.األخكر ي ماألمنخ له عنأتنبت الالطرياة

7 الت أعط   يسع إلا  اذ الينا ئِسالا العص ي:ان ئس7ِإل رسائل   7يسع أعط :1الجز :3-1رؤ
.علك الكعمتتغلبستن ر عملكةَإل م يجبأنعطكن إتالنصر عل الخطكةعن

.ر  طهي يوخطتةَللمعرا لسن مليكةاألرضعل حتعييالذى:السَريسع يأخذ:3الجز :5-4رؤ

نأدحياا:للمعراااةخطااة يسااوع:4الجااز :11-6رؤ فيرااي."الضاا لمسااك "علاا  مالضااكا العظكمااةتتضاام 

منكا  زمتسلسال أقسا م5تارىفايخطاةمعراتا .لتطهكراألرضمنالرر يسع األدح امالرئكسك لاص دحب

لكسا ع ت علا فهامللاكةم ئياللقسميلك تفسكرال.فيتسلسلزمن و يم تظهرعن تصفاألدح ام  و

.الاسم

 م،خت7)"م يدحألا"دح م11في"الض المسك "يح مإل أتب  عنم تخبرت :سلسل زمنك  المت5 الاألقس م

.الم تتيرفاسع فيالوتزةاة ذ ترت (.ج م  7أإعاأ،7

وتجكابعلا أسا ل ".تعقافمؤقات"فا تعملاجملإعتراضك ،تضعأدحا امالاصاة:5ال ةتفسكرا الم ئي

 الم ئياةصا رم ياذامما لاساكح ملنا متعضاغضابهللايياعنلما لا:ل زمنكا  ت تج عناألقسا مالمتسلسا

"الضاا المسااك "يسااع لمساا ع تن والااذييعملاا  يتضاامنللااكماا سااكعملو مإلاا شااعبهللاحاايلكعدحناا ماا 

.نضطه ةت 

.ةممليةالظلمض ماأحوام األخت:1#القسم الزَني  6 رؤ

.ومناألرت اة"األدحي م"منحمايةن ييعنل:1# تَسير المالك 7 رؤ

."الض المسك "إمبراقعريةض أحوام اًبواق:1#القسم الزَني  1-1 رؤ

.إسببإزةي ةعظكمللخ مةالنبعيةإرش ةوقك ة تن  :1# تَسير المالك 11-12 رؤ

ااااع1)ألخياارالبااوق الساااابع وا .واالختطاا   الثااااني َوكااال المجااىء:3#القساام الزَنااي  11- 15: 11 رؤ

إساتع ة ملياةمانإعا قك ةا الحيعم  علا األرضيستب  يسع ال:(4:16تس1؛12:7رؤ؛15:51
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عكنتارا ؛ال)لسم  لكختطفالا يسكناعبريجت زيسع أوال ،فيمعابالمج  الث ت "دح ةصرا "خ  

.إل جبلالزيتعناورشلكمةاخلم،ث(6-63:1أشالمع صر ؛األرةن)خ  أرضأةومثم،(1:7رؤ

والتاا تباارروإضااطه ة لهااملا يسااكنضاا االعنكفااة"الضاا المسااك "َواجهااه:3# كتَسااير المااال 14-11 رؤ

.عل األرضيطرحالركط ن.علكه  سكطريستع ةالنتستب  وأيجبدحيعم ت انالضرور 

.فيالمجتمعف س  التحتكةالالبنك أحوام الجاَا متحط:4#القسم الزَني  16-15 رؤ

لوتختاارأااالإنكااةالمجتمااع،سااتتخلف ساا  إ إاالال"ةي تااة"وإغااعا إغااراء:4# تَسااير المااالك:  11-17 رؤ

.إ لي ملإ إلكرم ت ذابيتطلو

.(11:1-11:11رؤ)شلكماورإل نتصارىدخول يسوع اإل:5#القسم الزَني :  12-11 رؤ

(11:5-11:1رؤ)(3:11أ )األشك  الإحياء وتجديد:5#ك تَسير المال: 11-11 رؤ

III.  أن يفهمه شخص كلميكن لسفر الرؤيا 
.اليالمانيفهامليايتابا لاا .الرؤيا لسافرفهمهامإمي تكاةفا ثااةللياللكياعنللطرياقخ رقةأق مأن  في -أ

ملِ عاتيانلمم السفر ذافهميستحكل إالتمألعف أاذوإ فض أري .متعلمةتينلمريخ التخ  الن سأغلبكة

.ةارسوا

أتا الأقلابمانأي.(11-17:12أ )سةلكروام إلاا نما ق لا إاعلسدحاكاايفتشأ لإكري اليتبالما  -ب

إساببالفحاصوالتا قكقوليانإا ألدحرىىالحاكاا التاؤل.فيارإنفساككألنتثائا ،إالأدحآأنيابلأرشخص

إعضعحمؤا فايإنفسكأمرالتستطكعرؤيتةإرفضأي.تتح ىإجرأ الاألفي رالتيتسمعيجبأن. تؤا

.ساليت بالما 

يَن ف اي تََسااالُون يو ي فَقَب لُااوا اْلَول َمااةَ ب ُواال  نََشاااط  فَاهااوُ  َوَكاانَ " ااَن الَّااذ   َ ايَن اْلُوتُااَل ُكاالَّ يَااْوم  ًَء  أَْشااَرَ   ص  ه  :ح  َهااْل َهااذ 

وُرَهوَ  َُ  (17:11أ ) ."َذااأْلُ

نعا نإجارأ اتريا .أتيلاملاث مقافماناعمأيمنإ ألزمن االخكر ،أدح و ةائم تعضك قمتعلالم  ع -ج

عاانتظري تناا تحاا مماا تتاا ةرا و،  قااانالن تجااةعاانتؤ االآرائناا وإحاارنتصاافو،عاانأقتن عناا اليتاا إ 

.الرخصكة

(. عظكماةإنصار وقاع)الضاكاةفا تعج فيإيم ت أنالينكسةستعبرفي ذ ال راسةالناطةاألاثرج ال إن -ة

مأنالينكسةساتختطففا أيةقكااةعلي ذىالوقبلالضكاةييعنختط  عنالرأىالمألع إأنان ذايختلف

كاتالاضاكةفايتعقإن.ساتختطفماليت بالما سأنالينكساةيعل.خراألي مآضكاةهضةوتولذاستتغكبأثن  

يؤمناعندحيماةاليثكارمانالاذينوىأاارمتااع.منإ ايته ته يةالضكاة،إ ال الينكسةستختطفف .انختط  

روحإايميانأنتختلاف.تع اةإا ونإساخطكاريتار اليثكارينيأرى اذااخطاأختط  قبلالضاكاة،ليناإ ن

.مج ةال و إل من قر  تتحعمنأنج ا دحاكاةالضكاةأخطرإن.ا ج الروح ونإوعةاع ال

يس ع اثكرا إمعن أخر،.سأاثرمنأيسفرآخرفياليت بالما آخراألي معطكن معلعم  عنالرؤي ي سفر - 

ير ر فياألدح امال رامكا أنتبلمس ع  شعبهللاا .إع اةالعروس،و ذاشغفقلبيسع لهذاالجكلفي
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لثبا  فا انضاطه ةليايكسا ع الينكساةعلا اتا ولريخإل ال  راآل لالتالتيتناوآخراألي مالعظكمةف 

(.15:1؛11:11رؤ)إنصر عظكمةبتغل

ةإلا أىشاخصياارأ أوبرااةخ صاإفكا هللا عايالذى عالسفرالعدحك فياليت بالما س.سفرالرؤي فري  -و

(11-11:11رؤ)من لعنةإل أيشخصيضكفإلك أويحذ و(1:3رؤ)يسمع 

ْوتُااوب  ف يَهاااَ ألَنَّ الْ " ََ ااا ُهااَو  ََ ة َ َويَْحََ ُااوَن  يَن يَْسااَمُعوَن أَْقااَواَل النُّبُااوَّ  ".َوْقااَ  قَر ياال  طُااوبَى ل لَّااذ ق يَْقااَرأُ َول لَّااذ 

(3:1رؤ)

ة  َهَذا اْلو تَاب  " اَربَا   اْلَمْوتُوبَاةَ ف اي إْن َكاَن أََحد  يَ ...طُوبَى ل َمْن يَْحََظُ أَْقَواَل نُبُوَّ ز يُد َعلَى َهَذا يَز ياُد ُُ َعلَْياه  الرَّ

انَ .َهَذا اْلو تَاب    َ َْر  اْلَحيَااة َ َو ا اْن س   َ ايبَهُ  ة  يَْحاذ ُ  ُُ نَص  ه  النُّبُاوَّ ْن أَْقاَوال  ك تَااب  َهاذ   َ   ُ ينَاة   إ ْن َكاَن أََحد  يَْحذ  اْلَمد 

َن الْ   َ (11:7،11،11رؤ) ."َمْوتُوب  ف ي َهَذا اْلو تَاب  اْلُمقَدََّسة َ َو

 نا  ةين مكيكا  .تا اآلاألرضإلا الا  رنتتاا  المحا ة وخطتا (1:1رؤ)علنسفرالرؤيا مجا يساع ي  -ز

دحاا اماألتتطلااب اذ .عاا اةاألماملععةتا نالجكاالالاذىيعاعةفكاا يساع ث تكاةو اا ضاروريةجا ا فريا  فاي

.ةلي ملاعطكن يسع معلعم  إستراتكجكةضروريةلتجهكزت للمر راةي .والفع لةةكاالعممر راتن 

.ساتا وم اذاف سا  الحيعما  ال.األمام عععة يسع إل األرضلكملاكاالالرؤي المعضع الرئكسيلسفر -ح

دحي ما علاكهمأثنا  عل األرضإالق أأف س  الحيعم  الليلعل فخراألي م  ت مكرآللمعراةف خطتة

(11-6ي رؤ)فتفيصام و الضكاةالعظكمة

جاز و اذا.الع لمكاة"الض المساك "إمبراقعريةض م دحياألف الحص ةومس لتر ر يسع فيالعروست  -ق

.األرضخ رجالررطرةخطت لرئكسيمن

عاان،األدحا امالرئكسااكةللاصاةعانخبرتاا فاايسافرالرؤيا ت المتسلسال زمنكا  5 اما قكالماانقبال،األقسا مالاا -ي

5 األقساا مالاا.الترتكاابالزمناا لهاا إحساابوالينكسااةالمصاالكةماانخاا  طلااقعلاا األرضت ألدحياا مالتاايا
."الض المسك "م يح مإل إمبراقعريةعنخبرت ت (وج م  أخت م،أإعاأ،)المتسلسل زمنك  

 اذ التفساكرا تعمال. لكعدحنا ضارور األدحا امالمعصاعفة،يررحما مناألقس مالمتسلسل زمنك  إع ال - 

غضابهللايياعنلما لا:جكبعل أس لةمثلو  "تعقفمؤقت"ف إعتراضك وتضعأدح امالاصةاجمل

وم لاسكح مللا يسكنمص رم يذام

الضا "تصف جعمتعملاأقس مإعتراضكة ذ .م لاسكح مإل شعبهللاةالخمسةتخبرت تفسكرا الم ئي - 

.رش ة والحم يةوالاك ة وانأوت خلهللالمس ع تهمإ لاع/عل شعبهللاو"المسك 

IV.  خر األيامآ أ عندعوة يوحنا للتنب: 1اجلزء: 
ا ًَ بُدَّ أَْن يَُووَن عَ " ََ ي  َ الَّذ ق أَْعطَاهُ إ يَّاهُ َُُ ل يُر َق َعب يَدهُ  ه  إ ْعالَُن يَُسوَع اْلَمس  الَك اه  ل َعْباد  ََ االً ب يَاد   ْرس  َُ ْن قَر يل َ َوبَيَّنَاهُ 

ا ُهَو َعت يد  أَْن يَُووَن بَْعَد َهَذايُوَحنَّاَ ََ َ َو ا ُهَو َكائ ن  ََ ا َرأَْيَ َ َو ََ (11؛1:1رؤ) ."فَاْكتُْل 

قصا .لمجا هللاةاألمامقعتاةوقك ةتاةفايإعا اوعلانقلبا الت ي "إعالن يسوع المسي "إ عصفسفرالرؤي ي  -أ

أيعدحنا يتنبا.آخاراأليا مفي"األدح ام"سفرعن عث تك  علنجم  يسع وأني  عالسفر ذابمنإعط ئن اآل

.ع نعنج  ومج يسع خ  انمنعناألزمن األخكر 
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ك ةتا إكنما تارىخططا وتثاقفا قكساع لإأشعاأملتهباةيجعلن تنبهر،طرياةصحكحةإلاقرأت سفرالرؤي إ -ب

( وإر فيإظه ردحب)سك ة هللا:جمعمع  ت برعنالمحبةخطط الحيكمةوالتيتع.األخكر األزمن المثكر في

إا ونإتتها  انكساةمنتصار ونفاعسالحص ةالعظاكمللوالنتكجةتيعنالركط نوغضب األتس نالحرإراة و

تارىجم لا .عل يسع و ع  يةعظكمةمن إلكنا ج ا عزيزالسفر ذا. رتس نالحة انإراإتته  الع الةأو

خطتاا فاا عناا م تراا ر (3-1ياا رؤ)اعروساا المحبعإااةتساامعمرااعرت ألعاا اةت (.1ياا رؤ)املااكوااا  ن

(.12ي رؤ)حيماألرضيي يملكولتطهكراألرضوإستب ا الحيعم  ل

 V .(3-1 يارؤ)نائس ك 7 ـإىل ال الرسائل: الثاين اجلزء 
رس ئل النبعية(3-1ي رؤ).ةع  ملييييعتعاغ لبكنان ئسفيالارناألو و7عيإل ميسع إريلتبتيل -أ

وعا ت .إأفضلقريا فيوس ةين مكي  الزما ناألخكارالث ت   كستع اةلمجتعلكمعنانن  ئعطال إته  

اكفكاا ،ماانيسااع تفسااةرأاثااالأدحاا يعاار .(3:5،11،11؛1:7112،17،16رؤ)ة أإ يااآإمي ف اايسااع 

. إع اةعروس

VI. (5- 4رؤ )يتسلم يسوع السفر املختوم بسبعه ختوم : ثالثالاجلزء 
م، دحيااةاألرضوخطااةالمعراااةلأيمثاالالسفرساان مليكاا.الساافرالمختااعمإساابعةختااعمباآلماانيأخااذيسااع  -أ

تر ر مع لالينكسةإل النضعجاعروسع وتجهزاألرضإكنم تع عل اللكيسألمملم اروإع اةكوتطه

.(11-6رؤي )  فيافيالخطةالت تر

.ةااكيظهارجم لا فا الخل ما وضاع هللادحعلا.عانجما  هللاسفاياليتا بالماا أع نأعظمعطكن ي 4رؤي  -ب

".ع لمجم  هللا" إ(4ي رؤ)أشكرإل 

األرضعلا االااالإنانتسا نيساع املاكخطتا لتمجكا ياتمعارض،(4رؤيا )بفا إع إع نجما  اآل -ج

المكارامالاذي اع اذا.األماملكعل الللم المعضع الرئكس فيسفرالرؤي  عععة يسع إن(.5ي رؤ)

.باآلإ وع  

VII .(6رؤيا )أحكام األختام : 1# القسم املتسلسل زمنيًا 
(1:1؛6:1،3،5،7،1،11؛5:5رؤ)دحملهللاليسع طلقمنقباألخت مالسبعةت  -أ

ا فَتََ  ال" ْبَعة   خرو ْ َونَ َْرُ  لَمَّ َن اْلُختُوم  السَّ  َ داً  (6:1رؤ) ".َواح 

 (1: 1؛  17- 1: 6رؤ )األختام السبعة 

(1-6:1رؤ)"المسك ض " لالسك س الع وان(:أإكضفرس)األو الختم .1

(4-6:3رؤ)إراقةال م  ودحربع لمكة(:مرفرسأدح)الختمالث تي .1

(1-6:7رؤ)مج عةوأزمةإقتص ةية(:فرسأسعة)الختمالث لث .3

(1-6:7رؤ)األرضسي نومع رإعمرض(:فرساخضر)الختمالراإع .4
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(11-6:1رؤ)الره ا سببىإاعتدحراةالص  (:دحراةالص  )الختمالخ مس .5

(17-6:11رؤ)أزمةف اليعن(:اعتكةإضطراإ  )الختمالس ةس .6

الم ئيةسببىإتاعص  الدحراة(:ص  ممسعدح )الختمالس إع .7

الرجا  حجازتا تاتتمناعوالتا  يرفاعهللايا .(إ إالالزاتكاة،الاخ)مملياةالظلماةتسته  7أدحي ماالخت مال  -ب

خطكاةحجازما يزا ي ا.رأدحا  م اآلخارليييه جمأدحا  م اآلخارإيرا كاةعظكماةويا مروامصا ة،األشرار

.تس نوتمرةانرىدحاكاةشرت لييأنتستعلنتس نان

17:16رؤ)عإ إلالزاتكةإتح ز متور التيإصطفيغلباألممالرري"الض المسك "ناألدح امأنتتضم -ج
تفاات الس ةسااةاألختاا مالخ مسااةو.دحااروبع لمكااةوأزمااةإقتصاا ةيةومج عااةوماارض،الااخيتضاامنو(17-

.سم وي  ناألخت مالس ةسةوالس إعةتر ق  تتضم.(17-6:1رؤ) هللاسم وا نق أقعال

VIII . (17- 1: 7رؤيا )احلماية : 1#املالئكة تفسري 
يمُ  " يُع اْلُوقُوَ ؟. ألَنَّهُ قَْد َجاَء يَْوُم َغَرب ه  اْلَع   ْن يَْستَط  ََ (6:17رؤ) "َو

منيستطكعالعقففيوسا  اذاالضاغ "إج إتةعل السؤا منخ  ،دحم يةهللالرعب ة ئيالمؤا تفسكري -أ

يعطكهمدحم يةمنأدحي مهللاومنالرضعخللمس ومةفايوسا  ذاه عل أت سويعدحن يرىختمإل"معظكمال

:7رؤ)تصار مؤمنيهاعةىيافاعنفاي144,222سكيعن ن  .(17-7:1رؤ)"لض المسك ا"إضطه ة
يسع سكحميالا يسكنمنالمس ومةتحت.ولكسعل شعبهللا"الض المسك "تجي أدحي مهللاعل (.1-1

إخفا أوإا ونواقفكنإثبا  ةمختلفأمموأوض  منالمؤمنكن(17-7:1رؤ)ام ي رىفيانضطه ةضغ 

.انضطه ةوس فيترةةوا

وا األَْرَض َوًَ ًَ " بَااه ه مْ   تَُررُّ يَن ... اْلبَْحَر َوًَ األَْشَجاَرَ َحتَّى نَْخات َم َعب ياَد إ لَه نَاا َعلَاى ج   َ ْعُ  َعاَدَد اْلَمْختُاو َوَسام 

ْن بَن ي إ ْسَرائ يلَ   َ ْبط   ْن ُكل  س   َ يَن   َ ْختُو ََ يَن أَْلَاًَ  ئَةً َوأَْربََعةً َوأَْربَع  ْع  .َ  بَْعَد َهاَذا نَ َاْرُ  َوإ َذا َجْماع  َكث يار  لَاْم يَْساتَط 

اامَ  ََ ِ  َوأَ اَم اْلَعاْر ََ ُوَن أَ نَة َ َواقَ  ُعوب  َواألَْلس  م  َواْلقَبَائ ل  َوالشُّ ََ ْن ُكل  األُ  َ تََساْرب ل يَن ب ث يَااب   أََحد  أَْن يَُعدَّهَُ  َُ  َ اْلَحَمال 

يم  قَائ ل ينَ  ب يض  َوُهْم يَْصُرُخوَن ب َصْو    (12-7:3رؤ) ."اْلَخالَُص أللَه نَا: َع  

سكختمعنمان(األمم)المؤمنعناآلخرون.(7:3رؤ)هللايضعختمدحم يةعل شعب قبلأنيضرباألرض -ب
 علا أإاعاإهمالتاا دحماتاالإانالبيارماان"ع ماةدحم يا "إسارائكلأخااذ ،فايسافرالخاروج.(1:4رؤ)هللا 

.(1:4،6،16؛13-1:11خر)مب أأرضج س ن.المع 

IX. (11: 1- 1: 1رؤ )ة أبواق تس: 1# املتسلسل زمنيًاالقسم  
البعأالخا مس)ومنخ  إق أالرك قكن(األرإعةأإعاأاألول )أعم  هللاالخ رقةللطبكع منخ  أدحي ماألإعأ

."المسك الض "لت مكرمعارة(والس ةس

(1:7رؤ)تب ت  األرضثلثإدحتراأ(:معارةالغذا ) البعأاألو .1

(1-1:1رؤ)البح رثلثت مكر(:الغذا معارة)البعأالث تي .1

(11-1:12رؤ)العذإ ف األرضالمك  ثلثمتسم(:معارةالمك  )لبعأالث لثا .3
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(1:11رؤ)األرضف ضع الثلثظ م(:الط قةوالضع )البعأالراإع .4

(11-1:1رؤ)شهعر5بلم  إق أالجراةالركط تيالذىيعذ(:عذاب)الخ مسالبعأ .5

(11-1:13رؤ)األرضسي نثلثإق أجكشالفرس نالركط تيالذيياتل(:مع )البعأالس ةس .6

X . (11- 13-1: 12رؤيا ) القيادة واإلرشاد: 1#املالئكة تفسري 
خكاارساا مةو ااذاالجااز يرااازعلاا .أدحياا مالبااعأالساا ةسإعاا ةم ئيااالتفسااكر ااع(11:13-12:1رؤ) -أ

-17:1أ )لاميسابقلا مثكالمانالاروحالاا سإاالق أسايكبتبعيةوقع النهللايع إالعط  قك ة الا يسكن

11).

سااكاكم(.12:4رؤ)سااكعلنه إلاا الينكسااةو.آخااراألياا مةمفت دحكاا سااتيعندحكعيااةفاايأخفاا هللامعلعماا  تبعياا -ب

ساكاكم.األخكر منالضاكاةث ثةسنكنوتصفالذينسكس ع انشعبهللاإاع عظكمةأثن  ال(أتبك  )الر   ين

معاا ىماان12222صاا تيمانأجاال".الرساا ئلالنبعيااةللسابعرعااعة"سااكحملعنأيضاا رساالتباعيكنيساع 

.األرضف وإقلكميينمحلمي األخكر فيالي مفياألدح امال رامك لأعاخ ميي للطريقا

XI .(11 - 14: 11رؤ)ختطاف اجملىء الثاىن واإل: 3# املتسلسل زمنيًاسم الق 
اَماء  قَائ لَاةً " يَمة  ف ي السَّ َق اْلَمالَُك السَّاب ُعَ فََحَدثَْ  أَْصَوا   َع   َُ : ثُمَّ بَوَّ ه َ فََسايَْمل  ايح  س  ََ َُ اْلَعاالَم  ل َرب نَاا َو َمال ا ََ قَاْد َصااَرْ  

ينَ  لَْو َ  ... إ لَى أَبَد  اآلب د  ََ يَمةَ َو ََ اْلَع   ََ أََخْذَ  قُْدَرتَ (17-11:15رؤ) ".ألَنَّ

ير   ... ًَ نَْرقُُد ُكلُّنَا َولَو نَّنَا ُكلَّنَا نَتََغيَّرُ " ْنَد اْلبُوق  األَخ  قُ . ف ي لَْح َة  ف ي طَْرفَة  َعْين  ع  ي فَيُقَاُم األَ  فَإ نَّهُ َسيُبَوَّ يم  َواُ  َعد  فََساد  َْ

(51-15:51اع1) ".َونَْحُن نَتََغيَّرُ 

(15:51ااع1؛11:15رؤ)يب أمعابالمج  الث تيإ نختط  فيوقتالبعأاألخكارأوالباعأالسا إع -أ
تطا   اعالحا ماألو فايمعاابخإنان.الاذيفكا يختطافيساع الينكساةيركرالبعأاألخكارإلا العقات

(1:7رؤ)دحااع األرضالساام  فاا يطااع يااأت يسااع و:أوًً (.الااذيلاا ثاا ممرادحاال) تيلثاااجاا  الم
ي خليسع :ثالثاً (.16-3:3؛دحباعأ6-63:1أش)فكه يأت ال األرضويعبر:ثانياً .نكلكختطفالا يس

المجتمعاةفاياورشالكم"الضا المساك "ج م  الغضبلت مكرجكاعش7ويسيبال (13:31مت)اورشلكم

(.5-14:1؛3-11:1ز )

غضاب:ثانيااً .عاضاحةك ة يسع القمم لكاألرضتأت تحت:أوًً .برزيعدحن خمسةأمعرفيالبعأالس إعي -ب

سنةفاي1,222عاثمياض(مذتبكنتاككمهموإع ناتهم)المعت الغكراإرارةينعتة:ثالثاً .األمممنقك ة يسع 

.الا يساعنمي ف اة:رابعااً (.15-12:11رؤ)إ لنا رإل أنيلاعاف البحكار المتاا  (سجنهمالمؤقت)ةاله وي

(.16رؤ)إج م  الغضبالسبع(المنيتبعإإلكس)المتمرةونت مكر:خاَساً 

XII . (12: 14- 1: 11رؤ )املواجهة : 3#املالئكة تفسري 
 ذايعطي(.11:15رؤ)الحيعم  عل األرضالستب  ع نأنيسع يانفعرلم ئيةلتفسكرال ذايح م.أ

للكالجعابعل إن.يتطلبإأنالع ي منالحيعم  تستب  دح الجز إصكر عنسببصرامةغضبهللاإل 

(13-11رؤ)فاي.م  اعصا ل الوض الا يسكنالعنكفةض "الض المسك "إضطه ةويعج فيفهممعاجه 
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الا يسعنواثاعنمن(14ي رؤ)في."النبياليذاب"و"الض المسك "الركط ندحربخ  اثنكنمنأواتك رني

.ك  األا"الض المسك "همالي ملومن زيمةتتصر

وعساايرىتحاا لفسك ساايماانخاا  هللاوشااعب سكرااندحااربضاا "الضاا المسااك "(12-13:1رؤ)فااي.ب

لكجعلستفس النبياليذابسكير(11-13:11رؤي )في.منعررةو ف رال إتح ةاعتمثلف وإقتص ةىم

(.13:4،1رؤ)"الض المسك "الاألممتعب الركط نو

XIII . (11: 16-1: 15رؤ )جامات من غضب اهلل  7: 4# املتسلسل زمنيًاالقسم 
سبعيساع ساكطلقالج ما  الا (.16يا رؤ)رقماةخارسلسالةماناالدحيا مالمآج م  الغضب امث لاثوسبعةال.أ

32علا ما ارسايبالج ما  ست (.11-7خار)فرععنمصرض عررضرإ  تعازيإق أمعس صعر إ
.فايأورشالكمدحملاة رمجا ونمانخا  األرةنلخاعضالمعرااةالنه ئكاةعلا األرضإكنم يجتا زيساع يعم

.(16-3:3؛دحب6-63:1ش؛أ5-14:1؛1-11:1ز )إاكةإسرائكلولكناذ

1,162إما رتةاألي ما  ذارىتيمينأنويعم32م ارمعابالمج  الث تيييعنعل .ب

.(11:11ةا)ف 1,112 الإ ألي م(13:5؛11:6،14؛3-11:1رؤ)في

.(11-7خروج)مصرح وتسترجعالعررضرإ  عل ت (سلسلةاألدحي مالث لثة)ج م  الغضبسبعةال . 

(1-16:1رؤ)"الض المسك "قرحمؤلمةعل منيعب ون(:ةم ملخبكث )الجاَة األولى .1

(16:3رؤ)فك منت مكرالبحرإ ل موقتلال(:عارةالغذا م)الجاَة الثانية .1

(7-16:4رؤ)تسممالمك  العذإ ف األرضإ ل م(:معارةالمك  )الجاَة الثالثة .3

(1-16:1رؤ)وت رمحرقةمنالرمسدحرار (:عذاب)اَة الرابعةالج .4

(11-16:12رؤ)الع لمكة"الض المسك "ظ معل إمبراقعرية(:ةم ر)الجاَة الخاَسة .5

(16-16:11رؤ)رمج ونأخ ا األممللمجي إل معراة(:معصك ع لمكة)الجاَة السادسة .6

(11-16:17رؤ)إأدحج رالبرةوالزالز زلزلة(:إإ ة )الجاَة السابعة .7

XIV . (12: 11-1: 17رؤ )بابل  إغواء منو إغراء: 4#املالئكة تفسري 
إأدحيا ميحطاميساع تتطلابأنالت و،خبرت ضرور مثل ذ األدحي مالر ي  ي تفسكرالم ئيةالجز من ذا -أ

فاا إعمااقتغلغلااتتوأخترقاار لب إاالا الرااريغاارا انأنة اا إاا جنا.لمجتمااعلالبنكااةالتحتكااةااالالج ماا  

.تأثكر  إ لي ملزا يجبأني والمجتمع
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" ََ يَاا ََ  (اآلب)فَأُْعط  يَراثاااً لَاا  َ ااَم  ََ ََ  (يسااع )األُ ْلواااً لَاا َُ ااَي األَْرض   ااي. ..َوأَقَاص  يااد  تَُحط ُمُهااْم ب قَر  ااْن َحد   َ ْثااَل . ل    َ
ُرُهمْ إ نَاء   ا   تَُوس  (1-1:1مز) ".َخزَّ

التحتكااةلممليااةكةلبناسااك مرالع ياا ماانمصاا ةر(11ياا رؤ)وساااعقإ إاال(17ياا رؤ)الزاتكااةالعظكمااةةينعتااة -ب

(.12-11:7رؤ)أثن   ذاالعقتيرجعن وزت انع نالذييحفعر  عرسالخرو  عإن.الظلم 

XV .(1: 11- 11: 11رؤ )الدخول األنتصارى : 5# زمنيًااملتسلسل  القسم

قاًَ َوب اْلَعاْدل  يَْحُواُم يَُحاار ب (يسع ) َوإ َذا فََرس  أَْبيَُض َواْلَجال ُس َعلَْيه  " يناً َوَصااد   َ اَماء   ...يُْدَعى أَ يَن ف اي السَّ َواألَْجنَااُد الَّاذ 

اض  ل َوْي يَْرر َب ب  ...  ْتبَُعونَهُ َعلَى َخْيل  ب يض  َكانُوا يَ  ََ ه  يَْخُرُج َسْيف   ْن فَم   َ مَ َو ََ َولَهُ َعلَاى ثَْوب اه  ...  َوُهَو َسيَْرَعاُهمْ . ه  األُ

ْوتُوب   ََ ه  اْسم   َُ اْلُملُوك  َوَربُّ األَْربَاب  »: َوَعلَى فَْخذ  ل  َعاهُ  (الض المسك )فَقُب َض َعلَى اْلَوْحش   ... «ََ ََ  ... َوالنَّب اي  اْلَواذَّاب  

ْثنَان  َحيَّْين  إ لَى بَُحيْ   ً اْن . َرة  النَّار  اْلُمتَّق َدة  ب اْلو ْبر ي   َوطُر َح ا  َ و الباقين الذين قت لُوا ب َساْيف  اْلَجاال س  َعلَاى اْلََاَرس  اْلَخاار ج  

ه   (11-11:11رؤ) ."فَم 

نتها  (11-11:11رؤ)المنتصارإل اورشلكما لملكىر تتصفي ذاالاسم،يصفيعدحن ةخع يسع ان -أ

للجلاعساورشالكمئيسع الث تيإلا تصف ذ الما قعمج."الض المسك "ت مكرجكعشدحملة رمج ونول

(.11:12رؤ)والنبياليذابفيإحكر الن ر"الض المسك "سكطرح.الملع ل عرشأرض املكالع

.(12-12:4رؤ)ويؤس سالملكااللف (3-12:1رؤ)سجنف يسع الركط نسكطرح -ب

ااْيطَ .. .علااى  (لماا  ا)فَقَاابََض " َوَرأَْيااُ  ُعُروشاااً  ... َوطََرَحااهُ ف ااي اْلَهاو يَااة   ... اُنَ َوقَيَّااَدهُ أَْلااَف َساانَة  إ ْبل اايُس َوالشَّ

لَُواو...  َعلَْيَهاَ َوأُْعطُوا ُحْومااً  (سكنيالا ) فََجلَُسوا ََ اي   أَْلاَف َسانَة  فََعاُشاوا َو اَع اْلَمس  ََ َعاهُ .. . ا  ََ أَْلاَف  َوَسايَْمل ُووَن 

(6-12:1رؤ) ".َسنَة  

ياأتياأللفكاة.إا لبروالسا ماورشالكمسن دحرفكةفكه سكحيميسع الع لمإأامل مان1,222فتر لكاأللفيالم  -ج

."ألف"تعن وإ ل تكنكةmille من

XVI. (5: 11-1: 11رؤ )اإلحياء التجديد و: 5# تفسري املالئكة 
اا نفا ما ساكعك إلكنا االسكععضويسع .ةع نإل األإ يجنكالعروسفلم لم ئيةلتفسكراليصف ذا -أ

الج يا  التاياورشالكمفاي م  إل يعدحن تععكاةالحكا  ال ين مكيكاةيعض.ف الب  ةع نخلقجنمنقص  

.لين عل األرضمنالمج إل م للطبكعةةخ رقأإع ةلكاأللف نق أاألرضف الم ستنز إل 

اَل ...ل تُْمَحى َخطَايَااُكْم ل َوايْ .. .فَتُوبُوا" اي َ  (باآل)يُْرس  اَماَء تَْقبَلُاهُ .. .يَُساوَع اْلَمس  اي أَنَّ السَّ إ لَاى  (تباكا ) الَّاذ ق يَْنبَغ 

يع  أَْنب يَائ ه  اْلق د   َم  َجم  نَة  َرد  ُكل  َشْيء  الَّت ي تََولََّم َعْنَها ُُ بَ   َ نْ أَْز َُ يَن   (11-3:11أ )" .ُذ الدَّْهر  يس 

اورشلكمئالث تي،يسع سكؤس سعرشمج  عل األرضفيفيالمج -ب

ه  " ْجد  ََ ْنَسان  ف ي  تَى َجاَء اْبُن اإل  ََ ه  .. . َو ْجد  ََ ي   ينَئ ذ  يَْجل ُس َعلَى ُكْرس  اُعوب  فَيَُمي اُز  .فَح  ياُع الشُّ اهُ َجم  ََ ا ََ اُع أَ َويَْجتَم 

ْن   َ (31-15:31مت) ."بَْعض  بَْعَرُهْم 
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ب  إ  " ام  إ لَاى اْسام  الارَّ ََ ُع إ لَْيَها ُكلُّ األُ ب  َويَْجتَم  يَّ الرَّ وَن أُوُرَشل يَم ُكْرس  ان  يَُسمُّ ََ ََ الزَّ 3أر) ."لَاى أُوُرَشال يمَ ف ي َذل 
:17)

يساع ساكيعنفايعارش.(7-43:4دحاز)الملكاأللفايعرشيسع سكيعنمرتب إا ساألق اسفي كيل -ج

."الج ي  السم ويةاورشلكم"وف "األلفكةاألرضكةاورشلكم"

ُِ ُ  َواْلَحَمل  يَُووُن ف يَها " (11:3رؤ)"(الج ي  اورشلكم)َعْر

عرشمج  علا ..الج ي  متعماورشلكمفيمإثن نم ل ععل األرضاأللفكةأم ليسع ل عرشوادح أ -ة

. ععرشوادح إتعبكرين. األرضوفيالسم 

النه ياة"الج يا  واورشالكمإلا من تمتا "النه يةالعلك "و عمرازدحيعميواسعأنعرشمج يسع أقترح - 

.اورشلكمت إكنال"ممرالمج " إ ذاأشكرإليواورشلكمفية  في كيلاأللفكمن مار"السفلي

"مراازدحياعميواساع" ذاسكخلق.األلفكةعل جبلصهكعنماورشلكمي نفعأالج ي  ستنز إل اورشلكم -و

11مات)مج يساع س ريف السم  واألرضير رإلك إ ذاالمرازالحيعمي.مع  "مج الممر"رإطهم يو
.سلنبع اليت بالما التف صكلالمح ة  ذايرىمت أخذت فيالحسب نال(15:31؛11:

األلفكاةاورشلكم:أوًً .لكستعل األرضه األلفكةوليناورشلكممنالج ي  شلكماورلارب ن  أرإعةأسب ب -ز

؛35-41:32دحازقا م؛12,5الماكا سدحاعال )ماكا س4,522ماكا س4,522عاةأوأمكا  مرإ12دحعالي
ورشالكمأمكا  ال12 المكلو يذا يأابرج امنمس دحة1,312الج ي  اورشلكم.(11-41:15؛45:6

للانص"لرا "الماةيضاكف.ولكساتلرا (قا م12,5)األغلبك يؤمنأنودحا  الاكا س ا ماكا س.األلفكة
.األصليلكسفيالنص ذالك  أنإحرو قب عك م ئل 

(.16-11:14رؤ)الج ي  اورشلكمإل نعكجك سملع األرضاأللفكة:ثانياً  -ح

ا" اي ُشاُعوُب اْلُمَخلَّص  لُاوُك األَْرض   (ةفا األلفكا)يَن َوتَْمش  َُ ت ه ْم  (األلفكاةفا )ب نُور َهاااَ َو ََ ه ْم َوَكااَرا يئُاوَن ب َمْجاد  يَج 

ت ه ْم إ لَْيَها ....إ لَْيَها ََ م  َوَكَرا ََ يئُوَن ب َمْجد  األُ (16-11:14رؤ) ".َويَج 

صاع وساكلةللعسعلا األرضاأللفكاةلهامالنا لذا.لج ي  لرف  األمماأللفكةااورشلكمورأالرجرفي:ثالثاً  -ق

(.11:1رؤ)إل  ذ األوراأالر فكة

م  " ََ ََاء  األُ (11:1رؤ) ".(األلفكةف ) َوَوَرُق الشََّجَرة  ل ش 

تحارس(.15-11:14؛11:11،17رؤ)تحرسالم ئيةال خع إلا الم يناةنإاا  الخطا  خ رجا   :رابعاً  -ي

(14-3:11تك)نإع أنأخطأآةمجنةع الم ئيةم خل

َ َوَكاَن لََها اْثنَا َعَشَر بَاباًَ َوَعلَى األَْبَواب  اْثنَا َعشَ " يم  َوَعال  الَكاً َوَكاَن لََها ُسور  َع   ََ (11:11رؤ) " ... َر 

ًَّ اْلَمْوتُ " باًَ إ  ساً َوَكذ  ا يَْصنَُع َرج  ََ َْر  َحيَاة  الْ َولَْن يَْدُخلََها َشْيء  َدن س  َوًَ  (11:17رؤ)" .خرو   وب يَن ف ي س 

َن األَْباَواب  "  َ يَن يَْصنَُعوَن َوَصايَاهُ ل َوْي يَُووَن ُسْلطَانُُهْم َعلَى َشَجَرة  اْلَحيَاة  َويَْدُخلُوا  ينَاة َ ألَنَّ  طُوبَى ل لَّذ  إ لَاى اْلَمد 

نَاةَ َواْلقَ  باً َخار جاً اْلو الََب َوالسََّحَرةَ َوالزُّ لُّ َويَْصنَُع َكذ  ْن يُح  ََ َ َوُكلَّ   (15-11:14رؤ) ".تَلَةَ َوَعبََدةَ األَْوثَان 



ONETHING CONFERENCE 2008 – MIKE BICKLE 
Overview of the Book of Revelation                                                                                                                                    PAGE 11   

 

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

 تيلبا  ئالثافايالمجاز تنا:المارة األولاى.األرضأوعلا ماردحلتكنفا مارتكنالا الج يا  اورشلكمز تن - 

تصااب األرضإ لناا رواأللفكااة ا إعاا تطهكااراألرضز فكهاا التاايتناا:الماارة الثانيااة(.11:12رؤ)األلفكاة

(.11:1رؤ)إحرفكه لكسالج ي  التي

يَمةَ أُوُرَشل يَم اْلُمقَدََّسةَ نَاز لَةً " ينَةَ اْلَع   َ َوأََران ي اْلَمد  يم  َعال  وح  إ لَى َجبَل  َع   ْناد  َوَذَهَل ب ي ب الرُّ ْن ع   َ َماء   َن السَّ  َ  

(11:12رؤ) ."ُ  

َ  َوأَنَا يُوَحنَّ " َماء   َن السَّ  َ يَدةَ نَاز لَةً  ينَةَ اْلُمقَدََّسةَ أُوُرَشل يَم اْلَجد  ْند  ُ  ا َرأَْيُ  اْلَمد  (11:1رؤ) . ".. ْن ع 

-11:1رؤ)األدحا امفا تعار أن.الج يا  ورشالكمترىالنازو الثنا ئ ال11-11إفهمتراكبسفرالرؤي  - 
أخارى،تارىإيلما  .والاعقتيمعا  إا ياألبعا نالالاذييعصافيتضامأللفكاةألنقبكعاةتركرإلا ا(11:5

.معالح لةف األلفكة  الج ي  سعياورشلكمةللا يسكنالما مكنفيالح لةاألإ ي

همرؤىالتفا(3-17:1رؤيا )فايإ إالالزاتكاةو(12-11:1رؤيا )العروسفايأظهرلكعدحن الم  تفس -م

األرضحا معلا تةالم يررحالم  تف صكلوأدح ام  فكهو،أقس مإعتراضكةحإعضع م متعازيةوا 

11:1رؤ)قسمإعتراضي،أدح اث التح مإالإعا األدحا امفاي(11:5-11:1رؤ)ألن.فيترتكبزمني
فايالاسام عالح ماألخكار(11:1رؤ)الج ي  فياورشلكمتزو (.الخ...السم وا واألرضالج ي  )(1-

(.11:1-11:11رؤ)المتسلسلزمنك  األخكر

11رؤ)فايالطاع ،انرتفا  ،والعارض(قا م222,222,7دحاعالي)مكل312,1األسعارتمت :دحجمالم ينة -ن
األساعارإن.ماناألرضمكال122الفضا  الخا رجي.قا م622تاريبا   عماكا سيعتا تيالغلع (.11-14:

(.17-11:15رؤ) سمكي رة71ق مأو116

(17-11:11رؤ)يصاافجماا  الم ينااة.ةعاا نالمطلاااةوجهااةتظاارةاخلكااةأنالم ينااةاجناايعطكناا يعدحناا  -س
11؛11:11رؤ)إ ون كيل  م ينةعب ة .(5-11:1رؤ)لعج معهللاقةدحمكم وجه  إع والحك  فكه 

؛(5-16:3؛11:14رؤ)إعاارشهللامراازدحيااعمي(11:5؛11:13رؤ)إا ونشاامسم يناةمنكاار ؛(4:
-11:14؛11:17،1رؤ)خطكاةوم يناةما ساةإا ونأي(5؛11:3؛11:15رؤ)تعمالم ينةخ ةمة

15).


