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 قلب اهلل إشتياقحبث الهوتى عن : غرية وحمبة اهلل للعروس

I . على العروس( العريس)غرية اهلل 
ِة َهَذا اْلِكتَاب. َها أَنَا آتِي َسِريعا  "  (7:  22رؤ ) ."طُوبَى لَِمْن يَْحفَظُ أَْقَواَل نُبُوَّ

ُل . َها أَنَا آتِي َسِريعا  َوأُْجَرتِي َمِعي ِِلَُجاِزَي ُكلَّ َواِحٍد َكَما يَُكوُن َعَملُهُ " أَنَا اِلَلُِف َواْليَاُء، اْلبَِدايَةُ َوالنَِّهايَةُ، اِلَوَّ

 (21-22:  22رؤ ) ."َواآلِخرُ 

بُّ يَُسوعُ تَ . آِمينَ . «أَنَا آتِي َسِريعا  ! نََعمْ »: يَقُوُل الشَّاِهُد بَِهَذا"  (22:  22رؤ ) ."َعاَل أَيَُّها الرَّ

 م غند  وي تهدهللا الكتداب المقدد  سدالت بن   د  . يبدأ الكتاب المقدد  سكدك هللا م  دإل اانكدا  ندهللا د د   دد  .أ

  .واشتناقه ا اد  كل شئ وأ  يكو   إل   وسه إلهللا األسد

 د  ( 27:  22 رؤ)وي لد  ندهللا . سن  م والك نك  نهللا  جنئده الادانهللا  منقيوضح الكتاب المقد  ااتحاد ال. ب

ردوع الك نك  إلهللا هويتها ك  و  نهللا األيام األخن   وص اخها  إل ال وح القدد  لمجدئ  لدل الملدوو يكدوع 

 .المكنح إلهللا األرض     ثانن 

II .إعالن مجال وجمد عروس املسيح 
َْ نَْفَسدَهالِنَْفَرْح َونَتََهلَّْل َونُْعِطِه " ا  .8. اْلَمْجَد، ِلَنَّ ُعْرَس اْلَحَمِل قَدْد َجداَء، َواْمَرأَتُدهُ َهيَّد َ  ً ْْ أَْن تَْلدبََ  بَد َوأُْعِطيَد

ًَّ هُ  يِسدينَ نَقِي ا  بَِهي ا ، ِلَنَّ اْلبَ َُ اْلقِدِّ ا ََ يَن لِلَدى َعَشداِء ُعدْرِس : اْكتُد ْ »: َوقَداَل لِديَ . َو تَبَدرُّ . «اْلَحَمدلِ طُدوبَى لِْلَمدْدُعوِّ

اِدقَةُ  َهِذِه ِهيَ »: َوقَالَ  َِْجلَْيِه ِلَْسُجَد لَهُ، فَقَاَل لِيَ . «أَْقَواُل هللاِ الصَّ َُ أََماَم  َْ أَنَدا َعْبددم َمَعدَ  ! اْنظُْر الَ تَْفَعلْ »: فََخَر

ِ . َوَمَع لِْخَوتَِ  الَِّذيَن ِعْنَدُهْم َشَهاَدةُ يَُسوعَ  ةِ فَإِنَّ َشَها. اْسُجْد لِِلَّ وُح النُّبُوَّ َُ  (22-7:  21رؤ ) ."«َدةَ يَُسوَع ِهَي 

دد سدد ؤ  س ددد سلكددل   دد   قدداس     لدد  لل سددوح يوج ددا دمدداحأصددحاح  دد  سددؤ  ال ؤيددا  أ   21لت نددهللا جقويدد  س 

إ  وددود الحندا  سالؤ دل .  صن  م للبش ي  وغن ته لكماح اانكدا رؤي  نقد ا تأل يوج ا    .   و  المكنح

 :وغن ها   كما يصف ال سوح سوضوح نهللا...   وااضط اسا   وااضطهادا   والم انا   األلميكتحق كل 

 (27:  4كو  2)." ِلَنَّ ِخفَّةَ ِضيقَتِنَا اْلَوْقتِيَّةَ تُْنِشُئ لَنَا أَْكثََر فَ َْكثََر ثِقََل َمْجٍد أَبَِدي ا  "

 :(Nelson Outline: المصدر) 21 – 2لخص سؤ  ال ؤيا األصحاجا        

 (:22:  1 – 2:  2رؤ(" )الحاضرة)اِلشياء الكائنة "الجًء الثانى 

7-2:  2ال سال  إلهللا أنكس       .2
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22-8:  2ال سال  إلهللا سمن نا      .2

27-22:  2ال سال  إلهللا س غا س    .1

21-28:  2ال سال  إلهللا ثناتن ا       .4

6-2:  1ال سال  إلهللا سارد      .5

21-7:  1ال سال  إلهللا نن دلؤنا     .6

22-24:  1ال سال  إلهللا ال ودكنن   .7

 (:22:  22 – 2:  4رؤ" )اِلشياء التى ستحدث بعد ذل "الجًء الثالث 

 24:  5 -  2:  4   .                شخص الديَّان.  2

 4    .             ش م. أ            

         5   .     الكؤ  المختوم. ب           

 6:  21 – 2:  6     .            نبواَ عن الضيقة. 2

 5:  8 – 2:  6    .  الدي ون  ختومسبإل . أ            

 21:  22 – 6:  8.    سبإل أسواق الدي ون . ب           

 22:  24 – 2:  22.        نبوا  تؤكن ي . ج           

 6:  21 – 2:  25سبإل دا ا  الدي ون   . د            

 22 – 7:  21.        نبواَ عن المجئ الثانى. 1

 22 – 7:  21.    شاء     الحمل. أ            

 22 -22:  21.   جئ المكنح الاانهللا. ب           

From Nelson's Illustrated Bible Dictionary, Copyright (c) 1986, Thomas Nelson Publishers  

III .العروس: 

د" َُ َولَِذا َجْمعم َكثِيرم لَْم يَْستَِطْع أََحدم أَْن يَُعدَّهُ، ِمْن ُكلِّ اِلَُمِم َواْلقَبَائِدِل َوالشُّ ُعوِب َواِلَْلِسدنَِة، َواقِفُدوَن بَْعَد َهَذا نَظَْر

ٍَ َعِظديٍم .بِثِيَداٍب بِديٍ  َوفِدي أَْيدِديِهْم َسدَعُف النَّْخدلِ أََماَم اْلَعْرِش َوأََماَم اْلَحَمِل، ُمتََسْربِلِيَن  َوُهدْم يَْصدُرُخوَن بَِصدْو

لَِهنَددا اْلَجددالِِ  َعلَددى اْلَعددْرِش َولِْلَحَمددلِ »: قَددائِلِينَ  ِ ِِ َوَجِميددُع اْلَمصَئَِكددِة َكددانُوا َواقِفِدديَن َحددْوَل اْلَعددْرِش . «اْلَخددصَُ  

 َِ يُوِخ َواْلَحيََوانَا ِ  َوالشُّ وا أََماَم اْلَعْرِش َعلَى ُوُجوِهِهْم َوَسَجُدوا لِِلَّ بََعِة، َوَخرُّ َْ (22 – 1:  7رؤ ) ."اِلَ
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يَماِن، لَدْم يَنَدالُوا اْلَمْوِعدَد،" ِِ ََ هللاُ فَنَظَدَر لَنَدا َشدْيأا  أَْفَضدَل، لَِكدْي الَ يُْكَملُدوا فََهُؤالَِء ُكلُُّهْم، َمْشُهودا  لَُهْم بِا لِْذ َسدبَ

(42 – 11:  22 ب )." بُِدونِنَا

ال  و  لنكت نقط   ق   ن  أو  جمو      البش  ولك ها نؤدو   ؤديد  سددم المكدنح  د  كدل دندل  . أ

.وقبنل  وش ب وأ  

ال  و  ههللا الك نك  نهللا الكماء و لهللا األرض  وههللا تشمل ك نك  يكدوع المكدنح ندهللا كدل دندل وكدل  . ب

دزء    تجم اتهدا  لدهللا األرض ندهللا التداريب البشد    الك نك  نهللا الكماء سال غم    أ   شت ك   .أ  

الم اص 

أنهدددهللا رجلددد                                                                             كدددل شدددخص  ولدددود ثاننددد   دددح   سنكدددوع المكدددنح  (24 – 22:  22  دددب)ندددهللا ضدددوء .  ج

:  22 دب )كدللل  كندف يمكد  أ  نؤكد    ندذاا كدا.ندهللا الكدماويا  ك مدلإيمانه  لهللا األرض نهللا دنلده 
 .ي  هللا كماح ال  و  الجا   و( كماح آخ ) ل     شنئاً أنضل ي  ( 42:  22  ب)؟ ( 42

ٍَ ُهددْم َمْحفِددُل : بَددْل قَددْد أَتَْيددتُْم لِلَددى َجبَددِل ِ،ددْهيَْوَن، َولِلَددى َمِدينَددِة هللاِ اْلَحدديِّ " بَددَوا ََ ددَماِويَِّة، َولِلَددى  َشددلِيَم السَّ َُ أُو

لِدَمصَئَِكٍة، ٍَ ُمَكمَّ َواِح أَْبدَرا َْ َِ، َولِلَى هللاِ َديَّاِن اْلَجِميِع، َولِلَدى أَ َماَوا ٍَ َمْكتُوبِيَن فِي السَّ َولِلَدى يَن،َوَكنِيَسِة أَْبَكا

شٍّ يَتََكلَُّم أَْفَضَل ِمْن َهابِيلَ : َوِسيِط اْلَعْهِد اْلَجِديدِ  ََ  (24 – 22:  22 ب ) ".يَُسوَع، َولِلَى َدِم 

IV .ستعدة ملقابلة عريسها اآلتى ؟هل العروس ُم 

َجاُل، أَِحبُّوا نَِساَءُكْم َكَما أََح َّ اْلَمِسيُح أَْيضا  اْلَكنِيَسةَ َوأَْسلََم نَْفَسهُ ِلَْجلَِها،" َسَها، ُمطَهِّرا  لِيَّاَها أَيَُّها الرِّ لَِكْي يُقَدِّ

لَِكْي يُْحِضَرَها لِنَْفِسِه َكنِيَسة  َمِجيَدة ، الَ َدنََ  فِيَها َوالَ َغْضَن أَْو َشْيءم ِمْن ِمْثِل َذلَِ ،  .27بَِغْسِل اْلَماِء بِاْلَكلَِمِة،

 (27-25:  5أف ) ."بَْل تَُكوُن ُمقَدََّسة  َوبِصَ َعْي ٍ 

َْ أَيَُّها اآلُب ِعْنَد َذاتَِ  بِاْلَمْجِد الَِّذي َكاَن لِ " ْدنِي أَْن  (5:  27يو ) ".ي ِعْنَدَك قَْبَل َكْوِن اْلَعالَمِ َواآلَن َمجِّ

لِيَن . َوأَنَا قَْد أَْعطَْيتُُهُم اْلَمْجَد الَِّذي أَْعطَْيتَنِي لِيَُكونُوا َواِحدا  َكَما أَنَّنَا نَْحُن َواِحدم " َْ فِيَّ لِيَُكونُوا ُمَكمَّ أَنَا فِيِهْم َوأَْن

َسْلتَنِي َوأَْحبَْبتَُهْم َكَما أَْحبَْبتَنِيلِلَى َواِحٍد َولِيَْعلََم اْلَعالَُم  َْ  (21 – 22:  27يو )" .أَنََّ  أَ

هددل . أ  يكددوع المكددنح آ  ل دد و  كا لدد  سدد   نددب أو دنددس 21   رؤ 5  أف  27يددو يتبددن   دد   . أ

استطا ت ال  و  نهللا  صد نا الحدالهللا أو ندهللا تداريب الك نكد  أ  تصدل لهدلا المكدتو  ؟ كلمد  الد ب 

أتهللا المكنح ثانن    يأتهللا إلهللا ك نك  ت ظه  هدلا المجدد والبهداء والكمداح  تظهد  سكمداح صادق      د ا ي

.و خلصها والديَّا ظه  دماح   يكها و لكها هلا المجد والقداس  وت  

 22:  27يو ) ودد  نهللا كما" -teleioo"   الكلم   ت دم     النونانن  " كماح"أو " يكملوا"كلم   -
.ت  هللا كا ل أو يصل إلهللا   تهاه أو ال ضوجو .(22:  21 كو 2و  42:  22و  ب 

 دداد ال د و   د  كدل د دو  ا -( 22 – 28:  28  ت)ال ظ  نهللا اارسالن  ال ظمهللا نهللا د ونا ن ند  . ب

.دنل و   كل أ   نحو طا   كا ل  و قداس 
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َم يَُسوُع َوَكلََّمُهْم قَائِص  " َْ ِ ُدفَِع لِلَيَّ ُكلُّ ُسْلطَاٍن فِدي »: فَتَقَدَّ دَماِء َوَعلَدى اِلَ فَداْذَهبُوا َوتَْلِمدُذوا َجِميدَع اِلَُمدِم  .السَّ

وِح اْلقُُدسِ  ُدوُهْم بِاْسِم اآلِب َوااِلْبِن َوالرُّ َوَهدا أَنَدا َمَعُكدْم ُكدلَّ . َوَعلُِّموُهْم أَْن يَْحفَظُوا َجِميَع َما أَْوَ،ْيتُُكْم بِدهِ . َوَعمِّ

(22 – 28:  28  ت) ".آِمينَ . «الدَّْهرِ اِلَيَّاِم لِلَى اْنقَِضاِء 

V .هى اإلعدادات الالزمة للعروس؟ ما 

َعداة  َوُمعَ " َُ دِريَن، َواْلدبَْعَ   ُسص ، َواْلبَْعَ  أَْنبِيَاَء، َواْلدبَْعَ  ُمبَشِّ َُ ِلَْجدِل  لِِّمديَن،َوُهَو أَْعطَى اْلبَْعَ  أَْن يَُكونُوا 

يِسيَن، لَِعَمِل  يَماِن َوَمْعِرفَِة ابْ تَْكِميِل اْلقِدِّ ِِ ِن اْلِخْدَمِة، لِبُْنيَاِن َجَسِد اْلَمِسيِح، لِلَى أَْن نَْنتَِهَي َجِميُعنَا لِلَى َوْحَدانِيَِّة ا

َوَمْحُمدولِيَن بُِكدلِّ  َكْي الَ نَُكوَن فِي َما بَْعُد أَْطفَاال  ُمْضطَِربِينَ .لِلَى قِيَاِس قَاَمِة ِمْلِء اْلَمِسيحِ . لِلَى لِْنَساٍن َكاِملٍ . هللاِ 

صَلِ  بَْل َ،اِدقِيَن فِي اْلَمَحبَِّة، نَْنُمو فِي ُكلِّ َشدْيٍء لِلَدى َذاَك الَّدِذي . َِيِح تَْعلِيٍم، بِِحيلَِة النَّاِس، بَِمْكٍر لِلَى َمِكيَدِة الضَّ

ْأسُ  با  َمعا ، وَ اْلَمِسيُح،: ُهَو الرَّ ِة ُكلِّ َمْفِصٍل، َحَسدَ  َعَمدٍل، َعلَدى قِيَداِس الَِّذي ِمْنهُ ُكلُّ اْلَجَسِد ُمَركَّ ََ ُمْقتَِرنا  بُِمَؤاَز

ُل نُُموَّ اْلَجَسِد لِبُْنيَانِِه فِي اْلَمَحبَّةِ  ٍء، يَُحصِّ ًْ  (26-22: 4أف) ".ُكلِّ ُج

ةَ اْبنِد" ََ ََ فََعيَّدنَُهْم لِيَُكونُدوا ُمَشدابِِهيَن ُ،دو ََ فََعدَرفَُهْم َسدبَ . ِه لِيَُكدوَن ُهدَو بِْكدرا  بَدْيَن لِْخدَوٍة َكثِيدِرينَ ِلَنَّ الَِّذيَن َسدبَ

ََ فََعيَّنَُهْم فََهُؤالَِء َدَعاُهْم أَْيضا   ُهْم أَْيضا  . َوالَِّذيَن َسبَ ََ دَدُهْم . َوالَِّذيَن َدَعاُهْم فََهُؤالَِء بَرَّ ُهْم فََهدُؤالَِء َمجَّ ََ َوالَِّذيَن بَرَّ

 (12-21:  8رو ) ."أَْيضا  

ِة َعْينَِها، ِمنْ  َونَْحنُ " ََ و بِّ بَِوْجٍه َمْكُشوٍف، َكَما فِي ِمْرآٍة، نَتََغيَُّر لِلَى تِْلَ  الصُّ  َمْجٍد لِلَدى َجِميعا  نَاِظِريَن َمْجَد الرَّ

وحِ  بِّ الرُّ (28:  1كو  2) ."َمْجٍد، َكَما ِمَن الرَّ

(24:  24  ت) الملكو  كشاهد لكل األ م إنجنل . أ

لدو )ا  و ل ود  المكنح     ثانن  األخن   التهللا تص خ نهاراً ولن ً لل دح كت بن   لمو  لإليمك نك  األيام  . ب

28  :6-7)

 8-4:  2  أع  26-25:  22رو لل اس ائنل إس ائنل وإ اد  الم  كماح إيما  األ م ثم خ ص كل .  ج

 (26 -22:  4أف ) ل وح القد     خ ح دكد المكنحإ داد الك نك  سا.  د

.الكل نهللا الكل نهللا المكنح يكوعالنهود واأل م نهللا شخص واجد دديد ـــ . هـ

يَاِج اْلُمتََوسِّطَ أَِي اْلَعَداَوةَ " ُمْبِطص  بَِجَسِدِه نَاُموَس . أَنَّهُ ُهَو َسصَُمنَا، الَِّذي َجَعَل ااِلْثنَْيِن َواِحدا ، َونَقََ  َحائِطَ السِّ

ََ ااِلْثنَْيِن فِدي نَْفِسدِه لِْنَسدانا  َواِحددا  َجِديددا ، َ،دانِعا  َسدصَما ،اْلَوَ،ايَا فِي فََرائَِ ،  َويَُصدالَِح ااِلْثنَدْيِن فِدي لَِكْي يَْخلُ

دلِ  دَرُكْم بَِسدصٍَم، أَْندتُُم اْلبَِعيدِديَن َواْلقَدِريبِ . يِ ، قَداتِص  اْلَعدَداَوةَ بِدهِ َجَسٍد َواِحٍد َمدَع هللاِ بِالصَّ :  2أف ) ".ينَ فََجداَء َوبَشَّ

24-27) 

  .ألس اء لألساءروح إيلنا ـــ  ود  قلوب األساء لألس اء وا.  و

بِّ اْليَدْوِم اْلَعِظديِم َواْلَمُخدوفِ " ِسُل لِلَْيُكْم لِيلِيَّا النَّبِيَّ قَْبَل َمِجيِء يَدْوِم الدرَّ َْ فَيَدُردُّ قَْلدَ  اآلبَداِء َعلَدى اِلَْبنَداِء . َهأَنََذا أُ

َ  بِلَْعنٍ . اِلَْبنَاِء َعلَى آبَائِِهمْ َوقَْلَ   َْ (6-5:  4   ) ."لِأَصَّ آتَِي َوأَْضِرَب اِلَ
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VI .الروح القدسب وعد اآلب: 

وِحي َعلَى ُكلِّ بََشٍر فَيَتَنَبَّ ُ بَنُوُكْم َوبَنَاتُُكْم َويَْحلَُم ُشيُوُخُكْم أَْحصَمدا  َويَدَويَُكوُن بَْعَد " َُ َرى َشدبَابُُكْم َذلَِ  أَنِّي أَْسُكُ  

ى ؤ  وِحي فِي تِْلَ  اِلَيَّامِ  .َُ َُ َماِء أَْسُكُ   ِِ (21-28:  2  ا)." َوَعلَى اْلَعبِيِد أَْيضا  َوَعلَى ا

اآليام األخن   يجب أ  نتوقإل  مل الد وح القدد  سدذط ق أ مداح  ظنمد  للك نكد  لمكدا دتها نهللا هله  . أ

.تزايد نهللا الش اتمام خط  ص ب  نهللا  الم    

VII .رؤية العروس والعريس 

َم " َشلِيَم َوُجْمُهو َُ ا  فِي أُو ْْ َكلَِمةُ هللاِ تَْنُمو َوَعَدُد التَّصَِميِذ يَتََكاثَُر ِجد  يَمدانَ َوَكانَ ِِ  ".َكثِيدرم ِمدَن اْلَكَهنَدِة يُِطيُعدوَن ا

 (7:  6أع )

رؤي  ال  يس تحوح إنكان ا البداط   نهويت دا وت بن ندا  د  اايمدا   ورؤيد  ال د و  تحدوح الط يقد   . أ

التهللا ن   سها خب ت دا المحقتد  وتقوي دا ندهللا غ ست دا ندهللا األرض  خاصد  ندهللا   قت دا  دإل دكدد المكدنح 

.اانجنل اءد ال  ق   إل أالجما هللا و

جتهللا  ت طن ا نهماً كتاسناً أ مق    األلم وت طهللا د أ  نهللا المحب   رؤي  ال  يس ورؤي  ال  و أيضاً  . ب

 .لأل داء


