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 (اإلسخاتولوجي) خرياتالنهضة القادمة فى علم اآل

I- مقدمة 

.يعنىعلمدراسةاألياماألخيرة:خرياتعلم اآل -أ

،وست رل اةرنينا يكياااةيريرنةستكونأكثررهضةرةمرا لةترىخراريشاة  ررية:اخر األيامالنهضة القادمة فى  -ب

ةيحر  حر كر اةديراداااةلو رودةعلرىست رل خلرااةنضةرة  يرويثروي اهيرةةر ر .ةلرحلةآخراأليام

.خحاةيت عاةظللةقناألر واةتى

(11:15رؤ)" .«، فََسيَْملُِك إِلَى أَبَِد اآلبِِدينَ َصاَرْت َمَمالُِك اْلَعالَِم لَِربِّنَا َوَمِسيِحهِ قَْد »"

ُُْم (ضناةلثيح)َوَرأَْيُت اْلَوْحشَ " انَُعوا َحْرباا  ُمْجتَ َوُملُوَك األَْرِض َوأَْجنَااَد ْْ ََ اْلَجاالِِ  َعلَاى اْلََاَر ِ  ِمِعايَن لِيَ َما

. َوطُِرَح ااِلْثنَاِن َحيَّْيِن إِلَى بَُحْيَرِة النَّاِر اْلُمتَّقَِدِة بِاْلِكْبِرياتِ .. .لنَّبِيِّ اْلَكذَّاِب َمَعهُ فَقُبَِض َعلَى اْلَوْحِش َوا... (يثوي)

ِِ  َواْلبَاقُوَن قُتِلُاوا َِ َةانَة ،... قَابََض َعلَاى ..ِ. َوَرأَْياُت َمََااا  .. ..بَِساْي اْياَاُن، َوقَيَّاَدأُ أَْلا َوطََرَحاهُ فِاي  إِْبلِايُ  َوالََّّ

َوَرأَْيااُت فَُُااوَ  الَّااِذيَن قُتِلُااوا ِمااْن أَْجااِ  . َعلَْيَهااا، َوأُْعاُااوا ُحْكمااا  (اةدنيثرري )َوَرأَْيااُت ُعُروًااا  فََجلَُسااوا.. .اْلَهاِويَااِة 

هَ  َِ َةنَة  .. .اَدِة يَُسوَع َوِمْن أَْجِ  َالَِمِة للاِ ًَ ََ اْلَمِسيِح أَْل ًُوا َوَملَُكوا َم (4-02:1رؤ-11:11رؤ)."فََعا

يِسي اْلَعلِيِّ بَِكََم  ِضدَّ اْلَعلِيِّ وَ (ضناةلثيح)َويَتََكلَّمُ " ْلاَاُن َوَعظَ .. .يُْبلِي قِدِّ َمةُ اْلَمْملََكاِة ََْحاَت ُاا ِّ َواْلَمْملََكةُ َوالسُّ

َماِء  يِسي اْلَعلِيِّ السَّ (07-7:05دا)"... َُْعاَى لََِّْعِب قِدِّ

.ست اركاةكنيثةاةلو ودةتىاة ي اةذىسيأخىتيهاةربب ك تعالتىهذهاةنضةة -ج

بِّ "  ، أَيَّ أُفَا   يَِجُب أَْن ََُكوفُوا أَْفتُْم فِاي ِةايَرة   فَبَِما أَنَّ . ..َولَِكْن َةيَأَِْي َالِصٍّ فِي اللَّْيِ ، يَْوُم الرَّ َُِذِأ ُالََّها ََْنَح ُّ
بِّ  َوطَالِبِيَن ُةْرَعةَ  ُمْنتَِظِرينَ ُمقَدََّةة  َوََْقَوى؟ (10–3:12بط0)" ... َمِجيِء يَْوِم الرَّ

َُُو  فَإِْن َاانَ  ... َربِّنَا َاَما يَأَِْي لِص  َةيَأَِْي يَْوُم " َُُو َواِجبُُكْم إَِذْن؟ َواِجبُُكْم  ْيء  َةيَْنتَِهي بَِهِذِأ الاَِّريقَِة، فََما  ًَ ُا ُّ 

:3بط0)" ...َوََْبُذلُوَن ُا َّ ُجْهِدُاْم لَِكْي يَأََِْي بُِسْرَعة  يَْوَم للاِ،  ََْنتَِظُرونَ أَْن ََِعيَُّوا َحيَاة  َصالَِحة  َوََقِيَّة ، بَْينََما 
(  خر لةاةكتاباة ريف10–12

أنكثيري   األحياءاةلو رودي اةيرومسريرونبعيروهضمهرذهاةنضةرةخحرناوهرم را اةوا:قناعتىاة خصية -د

يوضرحاةروحى.ةضذاتضم نعوي   يثويةي اركوابإي ابيةتىهذهاةنضةةبطريدرةمخصريةوتعاةرة.أحياء

.نختضيأبطريدة تعلنةالبنةلعروسأ.يزاةعروساةلدنساةخطوطاةعريةةتيلايختصبت ض

ََْسَهاألَنَّ ُعْرَ  اْلَحَمِ  قَْد َجاَء، َوا" َُيَّأَْت فَ (11:7رؤ)".ْمَرأََُهُ 

هناك.هذههىدعوخناكُلعنىاةطريق.هحتاجأنهركزعلى اهعللهاآلنبطريدةعلليةةكىهكون ضيئي ةضذا -ه

ةإلهتدالاةدليلةاةداد ةست ل طريدةإعنادتريناةعدود.ذاآلن  ُ عنىاةطريقخخطواا حندةي بأنخُت 

.إةى رحلةترينة  اةتاريشاإلهثاهى
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،ي ربأنهيضرم اهيراً.ايخرتصبراةتريراةرنرا ىةر ر بوضرو تيلر"اةصورةاةكا لة"أوالًي بعلينارؤية -و

.دوراةكنيثةتىهذهاةنضةةاةداد ة

بِّ َحتَّى يُْجِرَي َويُقِيَم َمقَاِصَد قَْلبِهِ الَ "  ََْهُماوَن فَْهماا  . (اةةيدةاةعظيلة)يَْرََدُّ َغَضُب الرَّ إر)."فِاي خِخاِر األَيَّااِم ََ

03:02)

أنخكرون.األ رمألعظرم رحلرةإهتداةيرةترىاةتراريشوهمبنورهميُعرنون؛ي بأنهضيوأهيثناةكىهُِعنآخري  - 

.اةناسأنخحبأنخحبيثويووقتهذهاةعاصيةاةداد ة، عناه اهزاًتى

يَّةِ " بِّ : َصْوُت َصاِرخ  فِي اْلبَرِّ وا طَِريَق الرَّ َْاِر . أَِعدُّ ُماوا فِاي اْلقَ لَِهنَااقَوِّ ِِ بِّ َويَاَراأُ ُاا ُّ . .. َةابِيَ   فَايُْعلَُن َمْجاُد الارَّ

(5-42:3شإ)."(واةلثيحاةثاهىتى  )بَََّر  َجِميعا  

ا أُوِحَي إِلَْيِه َعْن أُُمور  لَْم ََُر بَْعُد َخاَف، " يَماِن فُوٌح لَمَّ ِِ (11:7عب).".. لَِخََِص بَْيتِهِ  فَبَنَى فُْلكا  بِا

همتىغايةاألهليةباةنث ةةخطرةيثروية يراماألخيررة،وهرم رنعوي ةيكوهروامرضوداًإنُ عنىطريقاةرب - 

.وسيُثدطونأ لاًبن واخضم،وصلواخضم،وبأعلالاةرحلةاةتىسيدو ونبضا.أ ناءةلحق

بُّ لِي"  َُُب : فَقَاَل الرَّ ِْ ِماْن . بُِكا ِّ َماا خُماُرَك بِاهِ  َوََاتََكلَّمُ الَ ََقُْ  إِفِّي َولَاٌد ألَفَّاَك إِلَاى ُاا ِّ َماْن أُْرِةالَُك إِلَْياِه ََاْذ الَ َََخا

ُِِهْم ألَفِّي أَفَا  بُّ ُوُجو بُّ يََدأُ َولَمَ . َمَعَك ألُْفقَِذَك يَقُوُل الرَّ بُّ لِايَوَمدَّ الرَّ َجَعْلاُت َاََِماي فِاي َُاا قَاْد  :َ  فَِمي َوقَاَل الرَّ

ََُذا اْليَْوَم َعلَىقَْد ! اُْفظُرْ . فَِمكَ  ْلتَُك  ُعوِب َوَعلَاى اْلَمَمالِاِك  َواَّ ََ الَُّّ ."َوََْغاِر َ  َوََْبنِايَ قَُض َوَُْهلِاَك َوََانْ  َوََْهاِدمَ  لِتَْقلَا

(12-1:7إر)

II- اإلنتقايل فهم اجليل 
.غلربمرعباةرربقروةكب رك دور وقتيخت رتيرهأأوالً،سيكون.هذااة ي اإلهتداةىي بأنهيضمخأ ير -أ

اةذ سنؤ  أنهناةهربتع يرآخر،هناكاةكثيرواةكثي.يطلدضاكب ك ك يرخزداددر ةاإلعالنواةدوةاةتى

هنراك. اهيراً،ختريررطريدرةإخصرالكب رع هعلرىاألر ب رك ك يرر.تىاة ي اةذىيعودتيهاةررب  ك

. ال ةأ يالإهتداةيةتىاةتاريش

.كيؤسساةعضناةدنيم:جي  موةى:أوالً -ب

.كيؤسساةعضناة نين:جي  الُرُة : اهياً -ج

.يثوييؤسساةُللااألةيى:الذى يأَى فيه الرب ثافيةالجي  : اةثاً -د

III- خطة يسوع احلربية لكنيسة األيام األخرية: سفر الرؤيا 
إناةكنيثرةاةراة رةترىسريراةرؤيرا.كا لةتىسريراةرؤيرا،حترىهعررتوهتياعر  عضرااةوضحيثوياةصورة -أ

."كنيثةُ صلية"صفبكوهضاوُخ

سرتكون.وع خطتهاةلحندةةند األر ةلرحلةاةرنهراآلخرى(1:1رؤ)وييك فسيراةرؤياع   نيث -ب

ختطلبهذه.تىاة ي اةذىيأخىتيهاةرب،وهىبك خأكينضروريةةت ضيزاأل مةل يئهَحراات فريدةهناك

وهرى(حيويرةواااخخطريطبعيرناةلرنى)معلوماات إةاتراَيجيةأعطاهرايثروي.األحنااإمتراكنااةعليقتيضا

.ضروريةةتثليحكنيثتهةت ارك  اركةكا لة
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ةكر إنخطترههرىخرن يرتعل .يثرويعادرناًةر ر ةريحكماأل رمأناةرؤيراهروسيراألساسىتىاةلوضوي -ج

.(11–6رؤ)إطالقأحكا هعليضاع طريقاةحكو اااة ريرةاةلو ودةعلىاألر 

ساةترىأُطلدرت ر خراللاةكنيثرةاألوةرى،هكرذايصرفسريروكلايصفسريرأعلرالاةرسر قروةاةررو اةدرن -د

ةاَر "أحبأنأُميرإةىسيراةرؤياعلىأهه.اةرؤياقوةاةرو اةدنساةتىسوتخُطلدضاكنيثةاألياماألخيرة

.بضايثويقوخهيُخ رهاع اةطرقاةتىسيُظضر " صَة مقد  ُاتيب"إههبلثابة."أعمال األيام األخيرة

،كررذةاسررتُطلقاةكنيثررةأحكرراماةةرريدة(10–7خررر)أحكررامكعلررىترعررونباةصررالة" وسررى"أطلررقكلررا -ه

ك اةلع زااواألحكراماةلو رودةترىسريراةخرروجوسريرأعلرالاةرسر .اةعظيلةعلىضناةلثيحباةصالة

 رراةتراريشكلرهإنأعظرمإهضراراااةدروةعلرى.ستتةاعفوخُطلقعلى ثتوىاةعاةمكله ر خراللاةصرالة

(.13:0؛رؤ10:1رؤ)ستُرىبك وضو   يثويوكذةا  اة يطان

اَماَواِت  َمََاَِيحَ َوأُْعِايَك . لَْن ََْقَوى َعلَْيَها (سلطاااة حيم) َوأَْبَواُب اْلَجِحيمِ أَْبنِي َانِيَستِي . ." . فَُكا ُّ َملَُكاوِت السَّ

اااَماَواتِ يَُكااا َماااا ََْربِاُاااهُ َعلَاااى األَْرضِ  يَُكاااوُن َمْحلُاااوال  فِاااي  َوُاااا ُّ َماااا ََُحلُّاااهُ َعلَاااى األَْرضِ . وُن َمْربُوطاااا  فِاااي السَّ

َماَواتِ  (11-16:11 ت)."«السَّ

ضرحاياقليلرىاةحيلرةأ راماة ريطان،ةكنضراسرتُطلقبواسررطتناإنأحرناااةدةراءهرذهةر خحرناةنراكلراةروكنرا -و

تراةتركيزاألساسرىترىسريراةرؤيراهرو.ويخُطلقةتُزي ك  عوقراااةحربإنأحكاميث.كل اركي  عيثوي

.دنيثي   ضناةلثيحل ضناةثاهوىهواةةيقاةلو هةل،أ ااةعلىأحكامكضنإ  راطوريةضناةلثيح

IV أربعة أهداف: هادة بشارة امللكوتش 
َُِذِأ فِي ُا ِّ " َِ األَُممِ اْلَمْسُكوفَِة َويُْكَرُز بِبََِّاَرِة اْلَملَُكوِت  َهاَدة  لَِجِمي (04:14 ت)."ثُمَّ يَأَِْي اْلُمْنتََهى. ًَ

يةتُخرجةلثطحك  اتىقلباإلهثانإنخن ةُ عنىاةطريقتىاألياماألخيرةستعل  -أ يِّزوُ ث رِّ .كعا  ُ ح 

أو(اةخرال )ثوي ر ءأحكرامعناةترهوهذاضرورىق  أنيُطلقي.ظضر ات داخ قل هأعلالاإلهثانست 

.قةاده

. ادةخُثتخنمةتثاعنعلىإ تنادمعلةهارخمإمعاةضاب ك  تعلنو دصود: عام  ُمَحَِّز

.يدنماألخ اراةثارةاةل ينةع يثويةك اةذي يد لوهبلحضإرادخضم: الخَص الَّخْى -ب

كسريادةاأل رمةدرنأعطرى.مرع ه ر كر أ رةوخرحيبسيأخىيثويكاست ابةةصالة :ًَاعة األيام األخيرة -ج 

.يحترمهذاةإلهثان،وهو ا ال

بَّابَاِت الَّتِاي ... فَيَتََسالَّاُونَ فَْعَمُ  االْفَساَن َعلَاى ُصاوَرَِنَا َاََّابَِهنَا »: َوقَاَل للاُ " َِ الادَّ َعلَاى ُاا ِّ االْرِض َوَعلَاى َجِميا

(1:06خا)".«ََِدبُّ َعلَى االْرضِ 

ا األَْرُض " بِّ أَمَّ َماَواُت َةَماَواٌت لِلرَّ َُاالسَّ (115:16 ز)."لِبَنِي خَدمَ  فَأَْعاَا

ََُب »: فَقَالَ . َوَاافُوا يَظُنُّوَن أَنَّ َملَُكوَت للاِ َعتِيٌد أَْن يَْظَهَر فِي اْلَحالِ  ...َعاَد فَقَاَل َمثََ  "  ُِ اْلِجْنِ  َذ ِري ًَ إِْفَساٌن 

ََ إِلَ  َِْسِه ُمْلكا  َويَْرِج ُ  َمِدينَتِِه فََكافُوا يُْبِغُضوفَهُ فَأَْرَةالُوا َوَراَءأُ َةاََاَرة  قَااِِلِينَ . .. ى ُاوَرة  بَِعيَدة  لِيَأُْخَذ لِنَ ُْ ا أَ : َوأَمَّ

ََُذا يَْملُِك َعلَْينَا (14-11:11ةو)."الَ فُِريُد أَنَّ 



ONETHING CONFERENCE 2008 – MIKE BICKLE 
The Coming Eschatological Revolution                                                                                                                               PAGE 4 

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

بِّ : َحتَّى ََقُولُواُكْم الَ َََرْوفَنِي ِمَن اآلَن إِفَّ : ألَفِّي أَقُوُل لَُكمْ " (03:31 ت)!."ُمبَاَرٌك اآلَِي بِاْةِم الرَّ

.يثوييعل ك ميوبعناةةكا لةحتىتىحكلهعلىاأل يم: َحذير فبوى -د 

بَّ " يَِّد الرَّ َُ أَْمرا  إِنَّ السَّ نَ ْْ ُُوَ  الَ يَ أُ لَِعبِيِدِأ األَْفبِيَاءِ  إاِلَّ َو (3:7عا)."يُْعلُِن ِةرَّ

َر الََّّْعبَ (اةرقيب)فَإَِذا َرأَى" َِ ُمْقبَِ  َعلَى األَْرِض فََََخ فِي اْلبُوِق َوَحذَّ ْي َُ َصْوَت اْلبُاوِق َولَاْم , السَّ اِم ََ السَّ َوَةِم

ُِ َوأََخَذأُ , يَتََحذَّرْ  ْي ََ َصْوَت اْلبُوِق َولَْم يَتََحذَّرْ . وُن َعلَى َرْأِةهِ فََدُمهُ يَكُ , فََجاَء السَّ َِْسهِ , َةِم لَاْو . فََدُمهُ يَُكوُن َعلَى فَ

ََْسهُ  َر لََخلََّص فَ اْعبُ . َََحذَّ ِر الََّّ َِ ُمْقبَِ  َولَْم يَْنَُْخ فِي اْلبُوِق َولَْم يَتََحذَّ ْي قِيُب السَّ ُِ َوأَ , فَإِْن َرأَى الرَّ اْي َخاَذ فََجااَء السَّ

َْسا  ِمْنُهمْ  قِياِب أَْطلُبُاهُ ...  فَ ا َدُمهُ فَِماْن يَاِد الرَّ َُ ... (ُ عرنةلطريرق)َوأَْفاَت يَاا اْباَن خَدَم فَقَاْد َجَعْلتُاَك َرقِيباا  . ]أَمَّ فَتَْساَم

ُُْم ِمْن قِبَلِياْلَكَََم ِمْن فَِمي  ُر يرِ . َوََُحذِّ ارِّ يُر َمْوَاا  : إَِذا قُْلاُت لِلَِّّ ارِّ ًِ يَر ِماْن ! ََُماوتُ  يَاا  ارِّ َر الَِّّ فَاإِْن لَاْم ََاتََكلَّْم لِتَُحاذِّ

يُر يَُموُت بَِذْفبِهِ , طَِريقِهِ  رِّ ا , فََذلَِك الَِّّ ََ َعْناهُ َولَاْم . َدُمهُ فَِماْن يَاِدَك أَْطلُبُاهُ أَمَّ يَر ِماْن طَِريقِاِه لِيَْرِجا ارِّ َوإِْن َحاذَّْرَت الَِّّ

َْ َعْن طَِريقِهِ  ََْسكَ . يَُموُت بَِذْفبِهِ فَُهَو , يَْرِج َت فَ ْْ ا أَْفَت فَقَْد َخلَّ (1-33:3حز)".أَمَّ

لرالمررتكإ ر ءغةر ه،سريظضرةلثرطحبكر وضرو  ر ءوق ر أنيُطلرقك: التي َالاق القضااءالقساوة  -ه

.وهميعلنوناةحق"ُ عنىاةطريق"واةُلثريةضذاهوخن ةوسيكوناةعا  اةلثاعن .اإلهثان

، َويُْظِهُر بِنَا َراَِِحةَ َمعْ وَ " َرَِِه فِي اْلَمِسيِح ُا َّ ِحين  ْْ ِ الَِّذي يَقُوُدفَا فِي َمْوِاِب فُ ْكرا  ّلِِلَّ ًُ . ِرفَتِاِه فِاي ُاا ِّ َمَكاان  لَِكْن 

وَن َوفِاي الَّاِذيَن يَْهلُِكا ُْ ِ، فِي الَِّذيَن يَْخلُ ِايَِّة ّلِِلَّ الَِء َراَِِحاةُ .ونَ ألَفَّنَا َراَِِحةُ اْلَمِسيِح الذَّ ُُ ، َوألُولَئِاَك َماْوت  لَِماْوت  لَِها

َْوٌء لَِهِذِأ األُُموِر؟. َراَِِحةُ َحيَاة  لَِحيَاة   َُُو ُا (16-0:14كو0)"َوَمْن 

ََ ِمئَاِة  اْعلَْم يَقِينا انَّ فَْسلََك َةيَُكوُن َغِريبا فِاي اْرض  لَْيَساْت لَُهاْم َويُْساتَْعبَُدونَ »: فَقَاَل الْبَرامَ " لَُهاْم فَيُاِذلُّوفَُهْم اْربَا

ةُ الَّتِي يُْستَْعبَُدوَن لََها افَا اِدينَُها. َةنَة   اا اْفاَت فَتَْمِضاي الَاى ابَاِِاَك . َوبَْعَد َذلَِك يَْخُرُجاوَن بِااْمَك  َجِزيلَاة  . ثُمَّ االمَّ َوامَّ

َُُهنَا َوفِي اْلِجيِ  ال. بَِسَم  َوَُْدفَُن بََِّْيبَة  َصالَِحة   َِ يَْرِجُعوَن الَى  ابِ ".«النَّ َذْفَب االُموِريِّيَن لَْيَ  الَى ااْلَن َاااِمَرَّ

(16-15:13خا)

.اةوعظاةن وىسي ع اةنوري عويُةيووكذةااةذهبواةدثاوةخزينأكثروأكثر -و 

ْينُوفَااةُ " ُِااَي الدَّ َُااِذِأ  َوأََحاابَّ النَّاااُ  الظُّْلَمااةَ أَْاثَااَر ِمااَن النُّااوِر ألَنَّ أَْعَمااالَُهْم َاافَااْت  النُّااوَر قَااْد َجاااَء إِلَااى اْلَعااالَمِ إِنَّ : َو

يَرة   رِّ ََّ ََُوبََّخ أَْعَمالُهُ . ًِ يِّآِت يُْبِغُض النُّوَر َوالَ يَأَِْي إِلَى النُّوِر لِئَ ََْعُ  اْلَحقَّ فَيُْقبِ ُ . ألَنَّ ُا َّ َمْن يَْعَمُ  السَّ ا َمْن يَ  َوأَمَّ

ِ َمْعُمولَةٌ  (01-3:11يو)."إِلَى النُّوِر لَِكْي ََْظَهَر أَْعَمالُهُ أَفََّها بِاّلِلَّ

.سيُزي يثوياة رواةدضرباةلح ةاةكا لةواةعنل - 

ااْيء  ... " ًَ لَااهُ اْلقَاااِدُر َعلَااى ُااا ِّ  ِ ِْ بُّ ا ُِااَي أَْعَمالُااَك أَيَُّهااا الاارَّ ُِااَي طُُرقُااكَ َعاِدلَااةٌ . َعِظيَمااةٌ َوَعِجيبَااةٌ  يَااا َملِااَك  َوَحااق  

يِسينَ  (4-15:0رؤ)".«ألَنَّ أَْحَكاَمَك قَْد أُْظِهَرتْ . .. اْلقِدِّ

َُااا، َواْفااتَقََم لِااَدِم َعبِيااِدِأ  إِذْ ، ألَنَّ أَْحَكاَمااهُ َحااق  َوَعاِدلَااةٌ " افِيَااةَ اْلَعِظيَمااةَ الَّتِااي أَْفَسااَدِت األَْرَض بِِزفَا ِمااْن قَااْد َداَن الزَّ

َُا (11:0رؤ)".«يَِد

.وهوينركاةتحنياا.يثويهواة اهناأل ي ،وهويدف ابتاً علناًاةحق - 

ُِِد األَِمينِ  " ا (1:5رؤ)".َوِمْن يَُسوَع اْلَمِسيِح الََّّ
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ومرضناءاأليراماألخيررةكراهواأيةراً(.1:0،1رؤ)ةلحقتىوصفدعوخه،يركزيوحناعلىأهليةاة ضادة -ط

(02:4؛رؤ11:12؛رؤ10:11،17؛رؤ6:1رؤ)ةلحقمضوداًأ ناء

ااِهدَ الَّااِذي " ُاْنااُت فِااي اْلَجِزيااَرِة الَّتِااي َُااْدَعى . ..أَفَااا يُوَحنَّااا . .. بُِكاا ِّ َمااا َرخأُ بَِكلَِمااِة للاِ َوبََِّااَهاَدِة يَُسااوَع اْلَمِساايِح  ًَ

َهاَدةِ ْن أَْجِ  بَْاُمَ  ِمْن أَْجِ  َالَِمِة للاِ َومِ  (1:0،1رؤ)".يَُسوَع اْلَمِسيحِ  ًَ

َهاَدةَ فَإِنَّ "...  ةِ  ًَ َُِي ُروُح النُّبُوَّ (11:12رؤ)".«يَُسوَع 

َُِديَّ َوَةأُْعِاي " اَهاَدََُهَماَوَمتَاى  ... َوِمئَتَاْيِن َوِةاتِّيَن يَْوماا  فَيَتَنَبَّآِن أَْلَا   لََِّا ًَ َماا   ...(ضرناةلثريح)فَااْلَوْحشُ  ََمَّ

َُ َمَعُهَما َحْربا  َويَْغلِبُُهَما َويَْقتُلُُهَما نَ ْْ (11:3،7رؤ)."َةيَ

ُُْم َغلَبُاوأُ " اَهاَدَِِهمْ بِاَدِم اْلَحَماِ  (اة ريطان)َو ًَ  ...فََغِضاَب التِّنِّايُن ...  وا َحيَااََُهْم َحتَّاى اْلَماْوتِ ، َولَاْم يُِحبُّاَوبَِكلَِماِة 

نَ  ْْ ََُب لِيَ ََ َوَذ ُُْم (هؤالء)ََ َحْربا  َم اَهاَدةُ الَِّذيَن يَْحََظُوَن َوَصايَا للاِ، َوِعْنَد ،10:11رؤ)".يَُساوَع اْلَمِسايحِ  ًَ

17)

ًُُعوب  َوأَُمم  َوأَْلِسنَة  َوُملُوك  َاثِيِرينَ  ََتَنَبَّأُ يَِجُب أَفََّك " (12:11رؤ)".«أَْيضا  َعلَى 

هرم:تعلرىسر ي اةلثرال.رسراةة حرندةترى ختلرفهرواحىاةحيراةحلر اةذ ي"لوسراة"وإنُ عنىاةطريقه - 

،إعال يري ،عرا لي ترى(إهترهرت)،ُكتَّراب( رني ،عرا تي و وسريديي ، لثلري ،إةرش)وعاه،   ري ،تناهي 

اةعلر ،أوسوقاةلالواألعلال، ت يعي ،وكذةاهؤالءاةرذي يتللرذونآخرري ب رك ترردىترىاةكنيثرة،أو

(.األ ضاا  أهمُ عنىاةطريق)اة ا عة،أواةلنزل

:،ةك حكاميثويالبنأنهثتعنتىتضلناأل -ك

.وهثقتىقيادخهبنالً  اةرةب نضا:بسببها ال فعثر فيه .1

.باخحادعاةلىتىاةصالةبإيلان:فالق أحكامه .0

عن ره،بررضاةنظررعر ق وةرهأو. رراة تادرنةهخ رع اةحقةل نيثرويو:فكون ًهود أمناء لها .3

.  أ  اةعنلتضذهاة ضادةالبنأنخعطى

:البنأنخكونمضادخناةلحق -ل

.دوناةكثير  اة ر واةتعليق:وضوح .1

.بنونرو اةخوت  اة  ر:جرأة .0

.ةك واحنأك رترصةةيد لضايكوناةناتعةضاهواةحب،حتىخعطى:رأفة .3

(.ةيسةتتليم نولأعلالخن تنا)اد  نيثويواةخال حتىيتدنمويزد:َواضَ .4

ترىكر اةعراةم–البنةنرا(.اةيضم)،واةحكلة(اةط اياة خصية)،واةثلار(قوة)باةلواهبالبنأنختضيأاةعروس -م

:أنهثعىةإلستعناد  خاللاةطرقاةثال ةاةتاةية–

ََْسَهاَواْمَرأََُ ألَنَّ ُعْرَ  اْلَحَمِ  قَْد َجاَء،  " َُيَّأَْت فَ (11:7رؤ)".هُ 

.خ ضيزخن تناةتتحركتىقوةاةرو اةدنسباةصالة:قوة .1
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ترنح ال.ثرةعلرى  رادلاةلوعظرةعلرىاة  ر ؤس خ ضيزقلوبناتىاةعالقةاةحليلةاةل :الاباع الَّخْية .0

.تىحياخنااةخاصةةالخري  اةمهحياهتىيلكنناأنهُطلق

هاهناوهكذاه تركترىأعلرالخطرةيثرويدونأنهعثرربثر  ضا،أوهخرات،أوهرخ را،أوخ ضيزأا:فهم .3

اةعررريس،واةللررا،واةداضررىاةررذىيُطلررققرروةةلوا ضررةهررويثررويأني رربأنهيضررم.هضللضرراتررىسررل ية

.ةحصاداةعظيمطالقاوإل"ضناةلثيح"إ  راطورية

:"ُ عنىاةطريق"إنإعالنيثويكاةعريسهو زءأساسى  خن ة -ن

.وقتضعينات اةثدةتى ح ةكحتى:رأفة .1

.سعينبل اعرك،  تضج،وترحان:ةرور .0

.خُطلقأحكامغيرةيثوي(اةوصيةاألوةى)رو اةتركواةتخلى:غيرة .3

.ةيؤسساةحبواةعنلباة راكة عنا(خططه)حكلةك:إفبهار .4

V-جيل واحد سيحفظ أقوال النبوة

ِة،  يَْسَمُعونَ َولِلَِّذيَن  يَْقَرأُ لِلَِّذي  طُوبَى" َُُو َمْكتُوٌب فِيَها، ألَنَّ اْلَوْقاَت قَِريابٌ  َويَْحََظُونَ أَْقَواَل النُّبُوَّ :1رؤ)".َما 
3)

ََُذا اْلِكتَابِ طُوبَى لَِمْن . َُا أَفَا خَِي َةِريعا  " ِة  ََ إِْخَوَِاَك األَْفبِيَااِء، َعبْ ( الك)ألَفِّي..... يَْحََظُ أَْقَواَل فُبُوَّ ٌد َمَعاَك َوَما

ََُذا اْلِكتَابِ َوالَِّذيَن  (1-00:7رؤ)"... يَْحََظُوَن أَْقَواَل 

برو اةطاعرةحترىإةرىتىخطةاةلعركة،واةلثابرةعلىاةاباإلمتراك:إنحيظهذااةكتابيكونبطريدتي  -أ

؛واةراباةل راركةك رضودأ نراءاإلسررايبل يرويروماةررب ي واحنسيُعط ىاةتعليلرااةلعلر علرى.اةلوا

هرذاهرو.هنراك ير واحرن ر اةلرؤ ني سريحيظسريراةرؤيرا.اةحربيرةة يراماألخيررةخطةاةوب ك ترينتى

.اة ي اةذىسيتضيأتىك اةعاةم،كلاخُضيوعروسههيثضا

اِرِخيَن إِ " َّْ ُِ للاُ ُمْختَاِريِه ال ِْ ْفَسااِن ... ْيِه فََهارا  َولَْيَ  لَ أَفَََ يُْن ِِ يَماانَ َولَِكْن َمتَى َجاَء اْباُن ا ِِ  ر ) أَلََعلَّاهُ يَِجاُد ا

(1-11:7ةو)".َعلَى األَْرِض؟ (يتيق عه

،واةلثحةترىاةصرالةعل علىحيظاةكتاب،وسيُؤه  باةط اياة خصية،واة صيرةهناك ي واحنتدطسي -ب

وسيُثرعونألك ع األك سيصو ون.ةحيظكالماةكتابي واحنتدطسيد  اةتحن  .كتابإلطالقكالماة

.(12يارؤ)درجاةكتاب

،يحيرون"ُ عرنةلطريرق"12,222،خكلم عىاةربألؤ ر أهرهسريُديم1117تىيوماةثابع  مضر ايوعام -ج

.(3:01يو)برو يوحنااةلعلنانكأصنقاءةلعريس


