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 . ظھور ملك السماوات14
 21-1: 19رؤیا یوحنا األصحاح 

ین غیر التائب  علىكبت  سُ وقد  بغضب هللا  جامات مملوءة  من سفر الرؤیا، رأینا سبعة    سادس عشرفي الفصلین الخامس عشر وال
كأس خمر سخط    عظیمة التي أعطاھا هللابابل ال  خاص،  بشكل،  مدن األمم مع ذكر  طوسقالسابع عن  جام  ال  ثَ . تحدّ على األرض

من هللا  إضافة  كملحق أو    18و   17الرؤیا، الفصلین  سفر  ). كتب یوحنا الرسول، كاتب  19:  16  یوحنا األصحاح   (رؤیا  غضبھ
موطئ قدم قوي.  فیھا  لقوى الشیطانیة  ل  نةٍ مدی   ◌ُ تدمیرال سیما  ، و كلھا  في أنحاء العالمالمنتشرة  النظام العالمي  حدة سموم  لشرح  

 .ھ الثانيئع عشر اھتمامنا على شعب هللا في السماء وعلى الملك یسوع ومجیز الفصل التاسیركّ و

 الفرح في السماء 

وَ 1 َواْلَمْجدُ  اْلَخالَُص  «َھلِّلُویَا!  قَائِالً:  السََّماِء  فِي  َكثِیٍر  َجْمعٍ  ِمْن  َعِظیماً  َصْوتاً  َسِمْعُت  َھذَا  ّبِ َوبَْعدَ  ِللرَّ َواْلقُدَْرةُ  اْلَكَراَمةُ 
َوانْ 2  ا،إِلَِھنَ بِِزنَاَھا،  أَْفَسدَِت األَْرَض  الَّتِي  اْلعَِظیَمةَ  انِیَةَ  الزَّ دَاَن  قَدْ  إِذْ  َوَعاِدلَةٌ،  َحقٌّ  أَْحَكاَمھُ  یَِدَھاألَنَّ  ِمْن  َعبِیِدِه  ِلدَِم  .  »تَقََم 

إِلَى أَبَِد اآلبِِدینَ 3 رَّ األَْربَعَةُ َواْلِعْشُروَن َشْیخاً َواألَْربَعَةُ اْلَحیََوانَاُت، َوَسَجدُوا َوخَ 4.»َوقَالُوا ثَانِیَةً: «َھلِّلُویَا! َودَُخانَُھا یَْصعَدُ 
َھلِّلُویَا «آِمیَن.  قَائِِلیَن:  اْلعَْرِش  َعلَى  اْلَجاِلِس   ِ َعبِیِدِه،  5.»ِ�َّ َجِمیَع  یَا  لَِھنَا  ِإلِ «َسبُِّحوا  قَائِالً:  َصْوٌت  اْلعَْرِش  ِمَن  َوَخَرَج 

غَاِر َواْلِكبَارِ اْلَخائِِفیِھ، ا  .)5-1: 19(رؤیا یوحنا األصحاح  »لّصِ

. ال 17-9:  7  یوحنا األصحاح  في السماء في رؤیا  جمعًا غفیًرافي اآلیة األولى، نعود إلى المشھد أمام عرش هللا، حیث نرى  
م  ھُ ف).  2  اآلیة(  الزانیة العظیمةده  تدمیر النظام العالمي، الذي تجسّ لكبح فرحھم العارم  القدیسین والمالئكة  من  الغفیر  للجمع  یمكن  

العالمي ویرو  سقوطیشاھدون   النظام  الدخان یتصاعد من  مدن  ال  ،ورالشرمدینة  ن  إلى األبد (عظیمةبابل  التي ستحترق   اآلیة ، 
هللا  نتقم  سی ).  2  اآلیة(  تھا وشعوذھا وزناھا  سود على المدینة التي أفسدت األرض بخداعیهللا س   لیبتھج شعب هللا؟ ألن عد  ). لمَ 3
 .هعبیدستشھاد ال

 ؟ةبابل العظیم  شاھدون سقوطیفیما الذین في السماء  فيیلفت انتباھكم ما الذي 

أربع ھللویا  ة  كلمترددت  .  قدیسي هللاصرخة فرح انتصار  ، فإننا نشھد  على سقوط بابلسكان األرض حزنًا  رثاء    خالف على  
العبریة  ني  ھف،  ھللویاكلمة  أما  ).  6،  4،  3،  1  :اآلیات(  مرات الیونانیةقل حرفي من  الیھوهو  للھ  كلمتینلل  إلى   انتعنی  ینتل، 

  الكلمة العبریة أما  ھذا الفصل.  ھا في  جمیعرد  حیث ت  أربع مرات في العھد الجدیدستخدم كلمة ھللویا سوى  لم تُ ".  سبحوا الرب"
  الربوات العالیة المقامة علیھا مدینةیھودي صعود الشعب العند م رنَّ تُ التي   118-113المزامیر مستخدمة في  ، فھي  Hallelھلل

و الفصحبمناسبة  معبد  الالقدس  بعید  السنوي  سبحوا  االحتفال  لقد  على  .  المجید  هللا  األمة  مصر  خالص  عبودیة  سفر  من  في 
 .)1: 113 األصحاح ؛1: 112 األصحاح ؛1: 111 األصحاح المزامیرسفر (الخروج 

رؤیا سفر  عن  یوحنا  في  نقرأ  ثانٍ ،  العبودیة.    خالص  العبودیة  من  باألولتمثلت  ومصرى  األزمنة،   .فرعون  نھایة  في  لكن 
هللا    محبوأیًضا  سیخلص  بل    ،حسبفوحدھم  الیھود  خلص  لن ی  وھذه المرة   .المسیح الدجال  من عبودیةجددًا  شعبھ مص هللا  خلّ سی

هللا سبحون  یف.  ھمصویخلّ   ن وضعوا ثقتھم فیھالذی  جمیعلینقذ  المسیح  سیأتي  ).  15-14:  16  األصحاح  إرمیاسفر  (  غیر الیھودمن  
 .للرب المعارضة  كلھا الممالك الدنیویة وإسقاطھ تدمیر العدوعلى  وقوتھلھم وظھوره المجید في النور  على خالصھ

 عرس الحمل
قَائِ 6 َشِدیدَةٍ  ُرُعوٍد  َوَكَصْوِت  َكثِیَرةٍ،  ِمیَاٍه  َوَكَصْوِت  َكثِیٍر،  َجْمعٍ  َكَصْوِت  لَھُ  َوَسِمْعُت  اْإلِ بُّ  الرَّ َملََك  قَدْ  فَإِنَّھُ  «َھلِّلُویَا!  لَةً: 

َوأُْعِطیَْت أَْن تَْلبََس  8ِلنَْفَرْح َونَتََھلَّْل َونُْعِطِھ اْلَمْجدَ، ألَنَّ ُعْرَس اْلَحَمِل قَدْ َجاَء، َواْمَرأَتُھُ َھیَّأَْت نَْفَسَھا.7 اْلقَاِدُر َعلَى ُكّلِ َشْيٍء.
بَ  نَِقیّاً  یِسیَن».بَّزاً  اْلِقدِّ َراُت  تَبَرُّ ھَُو  اْلبَزَّ  َوقَاَل:  9ِھیّاً، ألَنَّ  اْلَحَمِل».  ُعْرِس  َعَشاِء  إِلَى  یَن  ِلْلَمدُْعّوِ ُطوبَى  ِلَي: «اْكتُْب:  َوقَاَل 

اِدقَةُ».  الصَّ أَْقَواُل هللاِ  ِھَي  ِلَي: «ا10«َھِذِه  فَقَاَل  لَھُ،  ِرْجلَْیِھ ألَْسُجدَ  أََماَم  إِْخَوتَِك  فََخَرْرُت  َوَمَع  َمعََك  َعْبدٌ  أَنَا  تَْفعَْل!  ْنُظْر الَ 
ةِ» ِ. فَإِنَّ َشَھادَةَ یَُسوَع ِھَي ُروُح النُّبُوَّ  . )10-6: 19(رؤیا یوحنا األصحاح  الَِّذیَن ِعْندَھُْم َشَھادَةُ یَُسوَع. اْسُجدْ ِ�َّ
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أخرى  للویا  ترتفع تسبیحة ھ.  ه ایمن المتدفق الكثیر    –  شالل ضخمشبھ صوت  ی  الذيیوحنا صوت الجمع الكثیر الصاخب    یسمع
ألن   سیسود فرح سماوي).  6اآلیة  قد انتھى وأن مسیح إسرائیل یجلس على عرش والده داود (  زمن الشرعند إدراك أن  إلى هللا  
صورتھ    إلىالمسیح  في  ن  المؤمنو) سیتغیر  9! (اآلیة  في ذلك الیوملبسھ  ني سذال  جمل البز النقي البھيأالحمل قد حان. ما    عرس

أَْلبََسنِي ثِیَاَب اْلَخالَِص. َكَسانِي ِردَاَء اْلبِّرِ ِمثَْل َعِریٍس «)،  18:  3  ة األصحاحكورنثوس الثانیرسالة  یظھرون مجده (سو قَدْ  ألَنَّھُ 
رداء بھي،  النقي الاألبیض  الكتان  البز، أي  كان    ).10:  61  األصحاح  إشعیاءسفر  (  »یَتََزیَُّن بِِعَماَمٍة َوِمثَْل َعُروٍس تَتََزیَُّن بُِحِلیَِّھا

 .من هللاكانوا یستطیعون االقتراب ھم الوحیدون الذین فأمام المذبح؛  یخدمونالكھنة الذین 
 

ِمْن َكتَّانٍ  ثِیَاباً  یَْلبُِسوَن  أَنَُّھْم  الدَّاِخِلیَِّة  الدَّاِر  أَْبَواَب  دُُخوِلِھْم  ِعْندَ  یَأْتِ   ،َویَُكوُن  الدَّاِر َوالَ  أَْبَواِب  ِعْندَ ِخدَْمتِِھْم فِي  َعلَْیِھْم ُصوٌف  ي 
 .)17: 44حزقیال األصحاح سفر ( الدَّاِخِلیَِّة َوِمْن دَاِخلٍ 

 
من هللا بعرق دنو  أن یإنسان  وال یجوز ألي  ق  سبب التعرُّ ألن الصوف ی  ، من الصوفء  اردأي    أن یلبسوابلكھنة  سمح ل یُ   لم یكن
اللعنة الموضوعة على األرض:  ، أي العمل الذي  وجھھ تَ «أنجز تحت  سفر  (  »ْرِض لَى األإَحتَّى تَعُودَ    ُكُل ُخْبزاً أبِعََرِق َوْجِھَك 

لقد  أصبحوا الكھنوت الجدید.    الذین  المؤمنین) إلى  8یشیر البز النقي البھي الذي أعطي لھا (اآلیة  ).  19:  3  األصحاح  تكوینال
لَِھنَا ُملُوكاً َوَكَھنَةً، فََسنَْمِلُك َعلَى األَْرِض «: كھنةالملوك وال من جعل هللا عروسھ  .)10: 5 صحاحیوحنا األ (رؤیا »َوَجعَْلتَنَا ِإلِ

 
 تي افتداھا؟ للبشریة ال تھالتي تصف غرض هللا وخطو متلفت انتباھكالكلمات أو العبارات التي ما ، 10-6اآلیات في 

 
عروسھ    للقاء  عریس قادمعلى أنھ  من الحمل  عرس  یسوع عشاء الصّور  )،  13-1:  25  األصحاح  (متى  العذارى العشرمثل  في  

، في منتصف اللیل ساعات اللیل سوادًا  أحلكِ   . عندعرسإضاءة الطریق إلى عشاء المكلّفات بعشر عذارى أو وصیفات  ومعھ  
النفیما  )،  6:  25  األصحاح   (متى عمیقائمون  كان  نوم  حالة  أیقظفي  المفاجئ    ،  العالصراخ  مجيء    شرالعذارى  إلى  مشیًرا 

سمعن  .  العریس یصرخ  جمیعھلقد  المنادي  مجيء  ن  للقائھ.  ف  ،العریسمعلنًا  مسرعات  اقمن  الحكیمات  وضعت  لعذارى 
 العریس.ن للقاء  وذھب  نمصابیحھأصلحن  ). ثم  5:  25  األصحاح  (متى  ھنمصابیحفي    الزیتالمزید من  والمستعدات من آنیتھن  

 .عندما یأتي سنتزوج منھهللا،  عبید، نحن ھي أننا ،لمسألةھذه االحقیقة الكتابیة ل إال أن
 

بحقنا كلمة  ب  . فلن ینطق أي إنسانألبدإلى احبھ األبدي لنا؟ سنكون معھ  علن  وھو ی  بھيمن النظر إلى وجھھ ال  أعظم   مجد  منھل  
الیوم عند  بالكامل  العدالة اإللھیة    لقد تحققتیسوع.    دمختمت بوخطیئة قد غفرت  ألن كل    ،أمام اآلبأحد  یتھمنا  ولن    في ذلك 

المسیح   تعویًضا عن خطایاناالصلیب بموت  أجلنا  الخمسف.  من  اللواتي جاھزالوات  مستعدال أولئك  ھن  الحكیمات    العذارى    ات 
 ).10: 25 األصحاح (متى »َواْلُمْستَِعدَّاُت دََخْلَن َمعَھُ إِلَى اْلعُْرِس َوأُْغِلَق اْلبَاُب.«: عرسإلى مأدبة ال معھن ذھب

 
عرس أرضي؛ فھذا  ھذه االحتفاالت حفل  لیست  .  نحن سنتزوج منھبل  ؛  ندخل إلى حفل العرس كشھود على عرس المسیحلن  

  ممرة أخرى، إذا كنت  مرك، وأذكّ كمفي حیات عرس شھدتموه  من أي  ذا مجد أعظم بكثیر  ھذا االحتفال    . وسیكوناءمفي السعرس  
وفي ھذه الناحیة  األبدیة. في ھذه اللحظة،    جاالزو  نذورتلو علیكم  ا ما ی ن یسوع یومً العروس! ستسمعو  مالمسیح، فأنتفي  ین  مؤمن 

كنیسة كورنثوس  لى  إنص رسالتھ  كما أوضح بولس في  فحسب  الزواج  ن بیموعودأو  ن  یمخطوبن أو  كون متزوجیمن السماء، ن 
 رس.  یكون العحینھا  العریس، مجيء  )، لكن عند2:11 الثانیة األصحاح كورنثوس رسالة(
 

تذھب التي  القادمة  المرة  إلى    ونفي  یمكنكأرضي  عرسفیھا  أنھ  ال  م،  إلیھ على  الیومعن    مبھمة  نبوءةنظر  فیھ    ذلك  یأتي  الذي 
تجربة تكون  وال  في ما بعد  عرس. وال یكون شر على األرض  معھ إلى مأدبة ال  ندخلفالمستعدات  .  المذبحإلى    ملیقودك  العریس

َسیَْمَسُح هللاُ ُكلَّ دَْمعٍَة ِمْن ُعیُونِِھْم، َواْلَمْوُت الَ یَُكوُن فِي َما بَْعدُ، َوالَ یَُكوُن ُحْزٌن َوالَ  «َل إن ابن هللا،  ألنھ قیفي ما بعد  وال دموع  
 .  )4: 21(رؤیا یوحنا األصحاح  »ُصَراٌخ َوالَ َوَجٌع فِي َما بَْعدُ، ألَنَّ األُُموَر األُولَى قَدْ َمَضتْ 

 
تلك  تأمل  نحكایات أسطوریة حینما  إلى  ستمع  نحن ال نف.  إلى عشاء أو مأدبة العرس  افوریً   الدخولح، سیكون  عندما یأتي المسی

النداءسمع  نالتي  اللحظة   آنیًا  . ال، سالمطھر أوالً ور بعبحول الأي مغالطات  تقبلوا  . ال  فیھا  وسیكون  عند مجیئھ.  یكون الدخول 
 مجیئھ وسط ظالم األرض. م نوًرا فیما تعاینون ھكوجسیشع . م من المؤمنینكنت نإا عظیمً فرحكم 

 
البعض  ثمة تفكیر نقدي ال یمكننا تجاھلھ و المسیح. یقول  الباب سیغلق عند وصول  أن  لیصبح متاحة  فرصة  النھ ال تزال  إھو 

شخاص األ  ھذا التعلیم یعني أنفرأي ھذا الكاتب، ھذا خداع.  بحسب  ستھ، لكن  یكنمن أجل  المسیح    مجيءا بعد  مسیحیً   الشخص
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أن فیھ  ألننا نقرأ    ،األمر لیس كذلكأن    العذارى العشرمثل  منا  یعلّ لمسیح.  جل االكنیسة أللما بعد اختطاف  توبتھم    تأجیل  ھمیمكن
سی العرس    الخمس  العذارىدخول  بعد    غلقالباب  إلى  األصحاح(مالحكیمات  تجربتنا  مز  ر ی).  25  تى  أن  إلى  الباب  إغالق 

الجد النظام  الیوم  میفعلھ في حیاتك  هللا  ما كانفأبدیة.    ھي تجربة  ید من األشیاءكمؤمنین بھذا  لذلك  لكن    .لم یكن سوى تحضیر 
 المسیح. ن معمقیدوأننا المفرح معرفة و من األبدي عندما یأتي ذلك الیوم، سیكون

 
 

ر البِّ   ثیاب تلقي  نبغي  ی  .لكفایةا بما فیھ اصالحً ال یمكن ألي شخص أن یكون    إذ  ستعد بطبیعة الحال ألفراح السماءال أحد منا م
أن تولد من نبغي  ی«تغییر داخل كل منا. قال یسوع:  نبغي أن یحدث  یو.  روحكم  فيهللا  حیاة  ، أي  فحسب  الملكا یسوع  ي قدمھتال

 " من فوقالجملة "ھذه  في    من جدیدإلى  الكلمة الیونانیة المترجمة    ي تعن).  3:  3  األصحاح  (یوحناأن تولد من فوق  ، أو  »جدید
اعتباًرا فا نحو طاعة الرب یسوع) ونتلقى ھبة هللا، أي الحیاة األبدیة في المسیح،  ئتن. عندما نتوب بصدق (التحول من خطیاأیضً 

اللحظة إلى  بقدر ما ھو مؤلم  و).  27:  21  یوحنا األصحاح  الحمل (رؤیا  حیاة  تكتب أسماؤنا في سفر  من تلك  لم یدخلوا  للذین 
 .بنعمة هللا وحدھا عارمفرح ب ونسیشعرعرس الداخل  ونمن سیكون، فالعرس

 
إلى    واظالحِ  بیدالعریس  مع، ألنھ كان  ا جدًاحمیمً كان    العرسأن دخولھم  العریس سیأخذ  أن یسوع  فكرة مجیدة  لھا من  یا   نا. 

 إلى األبد في عھد الزواج.حد معھ تّ . عند مجيء المسیح، سنحفل العرسوالده و أمام وجھویقودنا 
 

 )8-7: 19 یوحنا األصحاح ؟ (رؤیاھیأت نفسھایعني أنھا  ذاا، فمبًزا نقیًا بھیًامسیح عروس الستعطى 

برھبة  یشعر   أنھ،  حضرة  في  شدیدة  یوحنا  لدرجة  الخارقةأمام    طبیعيكتصرف  المالك  ل  خرّ ،  الكائنات  ).  9  اآلیة(ھ  لیسجد 
عملة  شخاص قالدة فضیة اللون على شكل  بعض األ  لبسی.  � وحدهإال  سجد  نال  نحن  ف.  ھ ھذاعلى فعلالمالك  ھ  خوبّ ما  وسرعان  

ألَنَّھُ  « أن نعبد هللا وحده  ھو أننا یجب  ، ما قالھ المالك  لكن.  سعیدال  حظللالقدیس كریستوفر أو مریم كرمز    معدنیة علیھا صورة
اْلَمسِ  اِإلْنَساُن یَُسوعُ  بَْیَن هللاِ َوالنَّاِس:  َوَوِسیٌط َواِحدٌ  َواِحدٌ  إِلَھٌ  ینبغي عدم    .)5:  2سالة تیموثاوس األولى األصحاح  ر(  »یحُ یُوَجدُ 

 .تھمأو عبادن قدیسیمن المریم أو أي لصلوات ال تالوة

 )10: 19 یوحنا األصحاح ماذا یعني أن شھادة یسوع ھي روح النبوءة؟ (رؤیا

یتعرضون  غالبًا ما كانوا  و  .عن هللا  نیابةبالبشر  خاطبوا الالذین  نبیاء  في العھد القدیم، كانت روح العالم معادیة بشكل خاص لأل
ألنھم تجرأوا على مواجھة الشر الذي رأوه، على سبیل المثال، فكروا في یوحنا المعمدان أو ا  أحیانً یقتلون  كانوا  لالضطھاد و

  عصر معارضة من روح الیواجھ  والخالص، سنجاة  الھ  كیف یمكنشعب  یسوع ویخبر الما للرب  إیلیا. عندما یشھد شخص  النبي  
  مسحة روحبموجب  تحرك  التي ستؤدي في بعض األحیان إلى االضطھاد أو حتى االستشھاد. وھكذا، فإن شھادة یسوع تشبھ ال

 .روح المسیح التي تشرك روح العالمفھي  ،النبوءة

 الجالس على فرس أبیض 

َعلَیْ 11 َواْلَجاِلُس  أَْبیَُض  فََرٌس  َوإِذَا  السََّماَء َمْفتُوَحةً،  َرأَْیُت  َویَُحاِرُب.ثُمَّ  یَْحُكُم  َوبِاْلعَدِْل  َوَصاِدقاً،  أَِمیناً  َكلَِھیِب  12ِھ یُدَْعى  َوَعْینَاهُ 
إِالَّ ھَُو. یَْعِرفُھُ  أََحدٌ  لَْیَس  اْسٌم َمْكتُوٌب  َولَھُ  َكثِیَرةٌ،  َرأِْسِھ تِیَجاٌن  بِدٍَم، َویُدَْعى اسْ 13نَاٍر، َوَعلَى  َمْغُموٍس  ُمھُ  َوھَُو ُمتََسْربٌِل بِثَْوٍب 

َونَِقیّاً. 14«َكِلَمةَ هللاِ». أَْبیََض  بَّزاً  الَبِِسیَن  بِیٍض،  َخْیٍل  َعلَى  یَتْبَعُونَھُ  َكانُوا  السََّماِء  فِي  الَِّذیَن  َسْیٌف 15َواألَْجنَادُ  یَْخُرُج  فَِمِھ  َوِمْن 
ِمْن َحِدیٍد،   ِلَكْي یَْضِرَب بِِھ األَُمَم. َوھَُو َسیَْرَعاھُْم بِعَصاً  َخْمِر َسَخِط َوَغَضِب هللاِ َماٍض   اْلقَاِدِر َعلَى ُكّلِ  َوھَُو یَدُوُس َمْعَصَرةَ 

 َولَھُ َعلَى ثَْوبِِھ َوَعلَى فَْخِذِه اْسٌم َمْكتُوٌب:16 َشْيءٍ 

 .)16-11: 19(رؤیا یوحنا األصحاح   «َمِلُك اْلُملُوِك َوَربُّ األَْربَاِب»

المستخدمة لوصف  ما   الوصفیة  ال  الجالسالعبارات  الطریقة؟  مفي رأیكاألبیض؟  فرس  على  بھذه  تم وصفھ  لم  صنع  كیف سی، 
 )15و 11(اآلیتان  ؟حاربالمعركة وی
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یفي   أن  قبل  لكن  سوى هللا،  یعرفھ  ال  ما  فجأة  ھغضبهللا  سكب  زمن  الناس  سیرى  الیوم،  ذلك  ظالم  وسط  في عظیمً نوًرا  ،  ا 
 :زمان یسوع عن ذلك الما قالھ ا عمتى أیضً وكتب سماء. أبیض مع جیوش ال على فرسالسماوات، وسیأتي الرب یسوع  

 
قَبَائِِل األَْرِض َویُْبِصُرونَ 30 تَنُوُح َجِمیُع  السََّماِء. َوِحینَئٍِذ  اِإلْنَساِن فِي  اْبِن  َعلَى َسَحاِب    َوِحینَئٍِذ تَْظَھُر َعالََمةُ  آتِیاً  اِإلْنَساِن  اْبَن 

َكثِیٍر. ةٍ َوَمْجٍد  أَْقَصاِء السَّ 31السََّماِء بِقُوَّ یَاحِ ِمْن  الّرِ فَیَْجَمعُوَن ُمْختَاِریِھ ِمَن األَْربَعِ  ْوِت  بِبُوٍق َعِظیِم الصَّ َماَواِت فَیُْرِسُل َمالَئَِكتَھُ 
 ).  31-30: 24(متى األصحاح  إِلَى أَْقَصائَِھا

 
تِیجَ «قائالً  المسیح  یوحنا    یصف َرأِْسِھ  َوَعلَى  نَاٍر،  َكلَِھیِب  َكثِیَرةٌ َعْینَاهُ  بلغة  فھو    ).12:  19  یوحنا األصحاح  (رؤیا  »اٌن  یحدثنا 

م فیھا  أبیض، نتذكر أن ھذه ھي المرة الثانیة التي یتفرس    علىآٍت  یوحنا ھذه الصورة عن المسیح وھو  عطینا  عندما یورمزیة.  
أن نقارن    فرسراكب  عن  حدث  الت التباین بین  أبیض. یمكننا  الدجال    حیثما  ىالصورة األولوھذه الصورة  أوجھ  المسیح  یذكر 

األصحاح  (رؤیا الف).  2:  6  یوحنا  جاء  األول،  الختم  فتح  حامالً فرس  عند  المزیف"الالمسیح    األبیض  أي  جسد،  تالمباطل  "، 
 .لقد شرع في غزو العالم، وفي أعقابھ كانت المجاعة والحربو المسیح الدجال

 
.  تیجان كثیرة ھذه المرة ھو المسیح، ملك المجد، وعلى رأسھفاآلتي ! دقباألمین والصاعرف ذي یُ مسیح الومع ذلك، نرى اآلن ال

،  نامسیحإال أن  الذي یرمز إلى فتوحاتھ الدنیویة.  المصنوع من الغار    كان لدیھ إكلیل المنتصرقبل ذلك، قرأنا أن المسیح الدجال  
،  على رأسھكثیرة التیجان الكلھا؛ أما  یناه القلوبع ستذیب! رب األربابألنھ ملك الملوك و كثیرة  اتیجانً ضع نتصر الحقیقي، یالم

 . جمیعھا مھ األمم واأللسنإلى حكفترمز 
 
 شخصیتھ   معرفةعلى    مكدمع شخص ما لمدة ثالث سنوات یساعسیر  العیش والف.  األمین والصالحلقب  المسیح  على    یوحناطلق  ی
المسیح یوحنا  صف  ا، یوالده. ثانیً في هللا    اإیمانً ملوء  م  یسوع  د لیوحنا أنأكّ   الثالث  ألن كل ما قالھ في تلك السنواتأمین  یسوع  و

  ا نحن نقرأ نبوءة وواقعً  ،. نحن ال نقرأ عن مھرجان األملسیتحقق كل ما تحدث عنھفیھ بأن یمكن الوثوق  إذ )11بالصالح (اآلیة 
 .سیتحققان بالكامل

 
 )14 :19 یوحنا األصحاح ؟ (رؤیامتم وصفھمن ھم الذین سیأتون معھ؟ كیف 

 
 الكائنات. ستأتي مع المسیح فئتان من

 :المسیح مع مالئكتھسیأتي ، أوالً ) 1
 

تِِھ، قُوَّ َمالَئَِكِة  َمَع  السََّماِء  ِمَن  یَُسوَع  ّبِ  الرَّ اْستِْعالَِن  الَ 8  ِعْندَ  َوالَِّذیَن  هللاَ  یَْعِرفُوَن  الَ  ِللَِّذیَن  نَْقَمةً  ُمْعِطیاً  لَِھیٍب،  نَاِر  فِي 
بِّ الَِّذیَن َسیُعَاقَبُوَن  9  إِْنِجیَل َربِّنَا یَُسوَع اْلَمِسیحِ،  یُِطیعُونَ  تِِھ،  بَِھالٍَك أَبَِدّيٍ ِمْن َوْجِھ الرَّ دَ فِي 10َوِمْن َمْجِد قُوَّ َمتَى َجاَء ِلیَتََمجَّ

َب ِمْنھُ فِي َجِمیعِ اْلُمْؤِمنِینَ  یِسیِھ َویُتَعَجَّ  .  )10-7: 1(رسالة تسالونیكي الثانیة األصحاح  قِدِّ
 

تعویًضا  تضحیة المسیح  غفران بفرصة ثانیة للخالص. أما الذین رفضوا عرض ال تاح  ، لن تء المسیحعند مجينذكر مجددًا أنھ  
المسیح بأنھ یتعجب منھ كل بولس  ). في رسالة بولس أعاله، یصف  9  اآلیةالرب (سیعاقبون بھالك أبدي من وجھ    عن خطایانا،

 .  تصریًحا متحفًظاتعجب منھ في ذلك الوقت سیكون أن الظن أ لكنني من یحبھ.
 
 .جمیعھم ماتوا في المسیحالذین أو  الراقدینا یسوع معھ أیضً سیحضر ثانیًا، ) 2

 
مَ  أَْیضاً  َسیُْحِضُرھُُم هللاُ  بِیَُسوَع  اقِدُوَن  الرَّ فََكذَِلَك  َوقَاَم،  َماَت  یَُسوَع  أَنَّ  نُْؤِمُن  ُكنَّا  إِْن  األولى (رسا  عَھُ ألَنَّھُ  تسالونیكي  لة 

 .)14: 4األصحاح 
 

ما سنحصل علیھ من    ا التجدید معالقیامة، وتسمى أیضً بعد ذلك ستتم  في المجد والقوة.    تیًاآأن نرى المسیح  رائع  یا لھ من مشھد  
لََس اْبُن اِإلْنَساِن َعلَى ُكْرِسّيِ َمْجِدِه تَْجِلُسوَن أَْنتُْم أَْیضاً َعلَى  َمتَى جَ   التَّْجِدیدِ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَُّكْم أَْنتُُم الَِّذیَن تَبِْعتُُمونِي فِي  «  :جزاء

 .)28: 19(متى األصحاح  »اثْنَْي َعَشَر ُكْرِسیّاً تَِدینُوَن أَْسبَاَط إِْسَرائِیَل اِالثْنَْي َعَشرَ 
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 ھزیمة الوحش والنبي الكذاب 

 :األخیرة لبشریةاأخرى لمعركة رى صورة ، ن91 یوحنا األصحاح  في المقطع األخیر من سفر رؤیا

فِي17 الطَّائَِرةِ  الطُّیُوِر  ِلَجِمیعِ  قَائِالً  َعِظیٍم  بَِصْوٍت  فََصَرَخ  الشَّْمِس،  فِي  َواقِفاً  َواِحداً  َمالَكاً  «َھلُمَّ    َوَرأَْیُت  السََّماِء:  َوَسِط 
لَِھ اْلعَِظیِم، اٍد، َولُُحوَم أَْقِویَاَء، َولُُحوَم َخْیٍل َواْلَجاِلِسیَن َعلَْیَھا،  ِلَكْي تَأْ 18  اْجتَِمِعي إِلَى َعَشاِء اْإلِ ُكِلي لُُحوَم ُملُوٍك، َولُُحوَم قُوَّ

َوَكبِیراً  َصِغیراً  َوَعْبداً  ُحّراً  اْلُكّلِ  َحرْ 19.»َولُُحوَم  ِلیَْصنَعُوا  ُمْجتَِمِعیَن  َوأَْجنَادَھُْم  األَْرِض  َوُملُوَك  اْلَوْحَش  َمَع  َوَرأَْیُت  باً 
ُجْنِدهِ  َوَمَع  اْلفََرِس  َعلَى  الَِّذیَن  20.اْلَجاِلِس  أََضلَّ  بَِھا  الَّتِي  اآلیَاِت  قُدَّاَمھُ  انُِع  الصَّ َمعَھُ،  اْلَكذَّاِب  َوالنَّبِّيِ  اْلَوْحِش  َعلَى  فَقُبَِض 

اِالثْنَانِ  َوُطِرَح  ِلُصوَرتِِھ.  َسَجدُوا  َوالَِّذیَن  اْلَوْحِش  ِسَمةَ  بِاْلِكْبِریتِ   قَبِلُوا  اْلُمتَِّقدَةِ  النَّاِر  بَُحْیَرةِ  إِلَى  قُتِلُوا  21  .َحیَّْیِن  َواْلبَاقُوَن 
 .)21-17 :19(رؤیا یوحنا األصحاح  بَِسْیِف اْلَجاِلِس َعلَى اْلفََرِس اْلَخاِرجِ ِمْن فَِمِھ، َوَجِمیُع الطُّیُوِر َشبِعَْت ِمْن لُُحوِمِھمْ 

ضد العالیة  إسرائیل  ربوات  الجیوش للقتال على  مع  معركة األخیرة حیث أن األرواح الشریرة ستج لا  تجّسد  صورةمجددًا  نرى  
 ! ھللویار على العدو. ا صتنباالزمان . ما نقرأه ھنا ھو نھایة الربابملك الملوك ورب األ

 .یس أحد یعرفھ إال ھول امكتوبً  ااسمً  أال وھي أن للمسیح 12لالھتمام في اآلیة  ةمثیر ةواحدولقد ذكر یوحنا مسألة 

 ؟مما رأیكمعنى آخر؟ لھ ؟ ھل ھو اسم فعلي، أم  ھذا االسمیرمز  إالمَ  ،مفي رأیك

الفریدة التي  االسم  . ومع ذلك، قد یشیر  معناه بشكل مؤكدحدد  ھذا االسم ھو لغز، لذلك ال یمكننا أن ن یسوع  تجمع  إلى العالقة 
َوأُْعِطیِھ َحَصاةً بَْیَضاَء، «:  منھم وحدھما  ا معروفً المؤمنین المنتصرین اسمً   يأنھ سیعطالفكرة مشابھة لوعد یسوع بفھذه  .  باآلب

َغْیُر الَِّذي یَأُْخذُ  أََحدٌ  َمْكتُوٌب الَ یَْعِرفُھُ  أالحظ مجددًا أنھ یتم الحدیث    ).17:  2  یوحنا األصحاح  (رؤیا  »َوَعلَى اْلَحَصاةِ اْسٌم َجِدیدٌ 
لدى  ا فریدون  نحن جمیعً ف.  فردًا فردًامنھ    معروف  شعبھ كلھن  إ عروس المسیح،  ھم  قدیسین  على الرغم من أن الو  عن العالقة.

 .ا ومعطى من هللاا وفریدً اسمنا ثمینً سیكون  اآلب، وهللا
 

أب یا  نشكرك  وتن انا ألصالة:  منا  واحد  كل  تحب  عظمتك  في  باسمھادینك  بالفعل ھ  غلبت  ألنك  "ھللویا!"  لنصرخ  ننتظر  لن   .
ال فیما  الحمل    عالعشاء مالعظیمة إلى  دعوتك    ا لنا. نرجوك أن تساعدنا وتقوینا كي نرسلملكً وت! نحن نعترف بك  الخطیئة والم

 ا. آمین!الباب مفتوحً یزال 
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