
 المؤتمر األلماني السنوي 
 الموضوع العام: 

 كلمة عاجلة بشأن الوضع العالمي واسترداد الرب 
 

 الرسالة األولى

 لوضع العالمي كمؤشر لتحرك هللا على األرض،  ا
   رؤیة التاریخ العالمي من صعود المسیح إلى نھایة ھذا العصر،و 

 الرب  استردادونشر حقائق 
 ، الثاني لمجیئھكتحضیر 

 «األزمنةعالمات » ونحن نراقبوالمثابرة في الصالة، 

— ١: ١؛ ٢- ١: ٤؛ ٨- ١: ٦؛ رؤ ٤٥- ٣١: ٢؛ دا ٢٧- ٢٦: ١٧؛ ٣١: ٥: أع قراءة الكتاب المقدس
 ٣٤- ٣٢، ١٤- ٣: ٢٤؛ مت  ٢: ٤؛ كو ١١

یتعین علینا أن نكون في روحنا حتى نكون أناًسا على األرض، أناًسا متحدین مع رغبة   .١ 
:  ١رؤ    –قلب هللا، أناًسا تتفتح لھم السماوات لیروا رؤیة من هللا بشأن مصیر العالم  

 . ٥٧: ٧؛ أع ١٦: ٣؛ مت ١: ١؛ حز ١٧-١٢: ٢٨؛ قارن مع تك ٢-١: ٤؛ ١٠
- ٣١:  ٢؛ دا  ٢٧-٢٦:  ١٧؛  ٣١:  ٥  – على األرض  الوضع العالمي ھو مؤشر تحرك هللا  .٢ 

٤٥ : 
حركھ على من أجل تهللا  بیدجمیع األحداث الكبرى في تاریخ البشریة وضبط د تم ترتیب لق أ. 

لینجزه مع البشریة على األرض، فھو بالتأكید لدیھ السلطة   قصداألرض. وبما أن هللا لدیھ 
من أجل  و استردادهنشر لال على ذلك، السیادیة إلدارة الوضع في تاریخ البشریة؛ كمث

قد أعد هللا الوالیات  ف –بناء الجسد كإعداد للعروس  – استردادهالمرحلة النھائیة من 
؛ رؤ  ٥- ٤: ١٢؛ رو ٣١: ٥؛ ٢٦: ١٧ أع   –ة یسیادصورة المتحدة وحافظ علیھا وباركھا ب

٧: ١٩ . 
  ستكمال إعادة تشكیلھو ال  ،المخاض« آالم  »  بما في ذلك   ،الوضع العالمي برمتھ إن  ب. 

؛ مر  ٣٤- ٣٢: ٢٤مت  –لإلنسان الكوني الجدید  ةالكامل الوالدةا الستكمال وأیض   ،إسرائیل
 . ٥، ٢- ١: ١٢؛ رؤ ٢- ١: ١٢؛ دا ٨: ١٣

ھي بمثابة رؤیا »لما سیحدث في األیام   ٢ نیالداسفر رؤیا التمثال البشري العظیم في  ج. 
(؛ إنھا مثال إیضاحي بلغة نبویة لتاریخ الحكم البشري، المرتب  ٢٨األخیرة« )اآلیة 

 بصورة سیادیة من الرب من أجل إنجاز تدبیره )اآلیات(: 
 إلى ویرمز، ٧- ٤: ٣قابل الوحش األول في ی(، ٣٨- ٣٦الرأس من ذھب )اآلیات  - ١ 

 ل وملكھا األول.نبوخذ نصر، مؤسس باب
، وترمز إلى ٥: ٧(، تقابل الوحش الثاني في ٣٩: ٢ذرع الفضة )أالصدر و - ٢ 

 امبراطوریة میدیا وفارس.
، وترمز إلى ٦:٧(، تقابل الوحش الثالث في ٣٩: ٢البطن والفخذین من البرونز ) - ٣ 

 اإلمبراطوریة الیونانیة بما في ذلك مقدونیا. 



(، تقابل  ٣٣: ٢ین جزئی ا من الحدید وجزئی ا من الطین )الساقین من الحدید والقدم  - ٤ 
الرومانیة مع ملوكھا العشرة   ة، وترمز إلى اإلمبراطوری٨- ٧: ٧الوحش الرابع في 

 (.١٣- ٧: ١٧؛ رؤ ٢٦- ١٩، ١١- ٧: ٧؛ ٤٤- ٤٠: ٢األخیرین )
وروح افة ق على الرغم من أن شكل ومظھر اإلمبراطوریة الرومانیة قد اختفیا، لكن ث - ٥ 

  وجوھر اإلمبراطوریة الرومانیة ال تزال موجودة الیوم؛ في بدایة الضیقة العظیمة
ضد  إمرة ( سیتم استعادة شكل ومظھر اإلمبراطوریة الرومانیة تحت ٢١: ٢٤)مت 

 (. ١٢: ٧المسیح الدجال )دا   - المسیح
عظیم في سفر  مع ممالكھم، والتي ترمز إلیھم األصابع العشرة للتمثال ال العشرةالملوك   د  

سیتحدون مع ا تحت إمرة ضد المسیح، الذي سیكون القیصر األخیر  ٢دانیال 
 : ١٤- ١٠: ١٧رؤ  –لإلمبراطوریة الرومانیة الجدیدة؛ كل ھذا سیحدث في أوروبا 

سر اإلثم یعمل اآلن بین األمم في المجتمع البشري؛ ھذا اإلثم سوف یتوج في رجل   - ١ 
 .١٠- ٣: ٢تس  ٢ –دجال اإلثم، اإلثیم، ضد المسیح، ال

المسیح الدجال سیكون قوة الشیطان، تجسد الشیطان؛ سوف یضطھد ویھلك شعب هللا   - ٢ 
 . ٧: ١٣؛ ١٧: ١٢؛ رؤ ٢٤: ٨دا  –كال  من الیھود الذین یخافون هللا والمسیحیین  –

المسیح الدجال سیھدم ویخرب ھیكل هللا ومدینة هللا؛ سوف یطرح الحق على األرض   - ٣ 
 . ١٢: ٨؛ ٢٧: ٩دا  –

  –سیكون للمسیح الدجال نظرة ثاقبة إلدراك األشیاء وسوف یتفوه بأشیاء ضد العلّي  - ٤ 
٢٥،  ٢٠، ٨: ٧ . 

لتكتیكات   سوف یبلي المسیح الدجال قدیسي العلي ویضایقھم؛ علینا أن نقاوم ونتصدى - ٥ 
؛ قض  ١٢: ٢٤؛ مت ٢٥اآلیة  –الشیطان المتزایدة تدریجی ا، والمتكررة، والیومیة 

 . ١٣- ١١: ٦؛ أف ١٦: ١٦
یرید الشیطان والمسیح الدجال أن تكون األنفس البشریة أدوات ألنشطتھم في آخر   - ٦ 

 .١: ١٢؛ قارن مع زك ٥: ٣تي  ٢؛ ١٣- ١١: ١٨رؤ  –الزمن 
  –المسیح الجماعي  –یتغلب المسیح مع غالبیھ  في ظھوره كحجر قطعتھ ید هللا، س  ھـ. 

(، وبھذا ٢١- ١١: ١٩المسیح الدجال )رؤ   بما فیھم وسیضربون الملوك العشرة
 (.٣٥: ٢)دا  سیسحقون التمثال العظیم من األصابع إلى الرأس

الرب    استرداد یجب أن ینتشر   سحق المسیح الدجال ومجمل الحكومة البشریة،   یتمقبل أن   و. 
تحقیق الرؤیة    في استكمال  أوروبا ؛ حیث إن ا ھناك إلى أوروبا وأن یكون متجذر  

ھي أكثر أھمیة من أي بلد آخر أو عرق  ،2ي دانیال العظیم ف  بالتمثال البشريالمتعلقة 
  – سیكون سحق الحكومة البشریة بأكملھا التمثال البشري العظیمسحق قدمي  و ،رآخ

 . ٣٥- ٣٤اآلیات 
المسیح فإن لھزیمة المسیح الدجال وسحق مجموع الحكومة البشریة،   وابعد أن یأت ز. 

ا یملئ جبال   سیصبحان -  الغالبةالمسیح مع عروسھ   -  الجماعي األرض كلھا،  عظیم 
  - الجدیدة أورشلیم یكتمل فيسوف  ھذا الملكوتمما یجعل األرض كلھا ملكوت هللا. 

 . ١٠: ٢١، ٦، ٤: ٢٠رؤ  – من التاریخ اإللھي والختامیةالخطوة النھائیة 



التي فتحھا هللا .٣  العام م-األختام األربعة األولى  تاریخ  ن صعود الحمل تعطینا رؤیة عن 
(؛ وترینا أنھ بعد صعود  ١٤-١: ٥؛ ٢-١: ٤المسیح وحتى نھایة ھذا العصر )قارن مع 

( ھناك سباق أربعة خیول ویستمر طوال عصر  ٢٠-١٩:  ١٦المسیح مباشرة )مرقس  
 الثاني للمسیح: ءالكنیسة كلھ حتى المجي

 :٢- ١: ٦رؤ  - یلیتألف الخاتم األول من حصان أبیض وراكبھ، مما یدل على انتشار اإلنج أ. 
إنجیل السالم قد انتھى   تأسیسدل على أن المسیح یقاتل من أجل تبدون سھم  التي وسالق - ١ 

 .٤: ٤كو  ٢ – ج بمجد المسیحقد توّ  ؛ والتاج یدل على أن اإلنجیل تحقق قد    النصر وأن  
المسیح لیھزم كل أشكال « یدل على أن اإلنجیل یتحرك مع َوَخَرَج َغاِلب ا َوِلَكْي یَْغِلبَ » - ٢ 

 .٢: ٦رؤ  – جماتالمقاومة والھ
الغالبون الذین یبشرون بإنجیل مجد المسیح یصبحون الفرسان الذین یمتطون الحصان  - ٣ 

 .١٤- ١٣،  ١١: ١٩؛ رؤ ١: ١؛ رو  ١١- ٨: ٣أف  –األبیض 
 :٤- ٣: ٦ –یتألف الختم الثاني من حصان أحمر وراكبھ، مما یدل على انتشار الحروب  ب. 

االلون »األحمر« یرمز إلى سفك الدم، أما عبارة » - ١  « فتدل على أسلحة  َسْیف ا َعِظیم 
 الحرب. 

َوأَْن یَْقتَُل « أن الحرب مستمرة على األرض؛ »یَْنِزَع السَّالََم ِمَن األَْرِض تدل عبارة » - ٢ 
ا  . ٧: ٢٤؛ مت ٤اآلیة  – « تدل على الناس سیقاتلون بعضھم البعض بَْعُضُھْم بَْعض 

 :٦- ٥: ٦رؤ  –یتألف الختم الثالث من حصان أسود وراكبھ؛ مما یدل على انتشار المجاعة  ج. 
المیزان )كمیزان الصائغ( ھو میزان یستخدم لوزن المواد الثمینة، واستخدامھ ھنا من  - ١ 

شعیر بدینار،    يثمان ثء؛ ثُمنیة قمح بدینار، وثالأجل وزن الطعام یدل على نقص الغذا
ا أن الدینار كان بمثابة أجرة جیدة لعمل یوم كامل )مت   (، تدل على غالء  ٢: ٢٠علم 

 أسعار الغذاء وندرتھ. 
ھَُما«»إن عبارة  - ٢  ْیُت َواْلَخْمُر فَالَ تَُضرَّ ا الزَّ )حیث أن الزیت والخمر ھما لمتعة   َوأَمَّ

ا ویصبحان شیئ ا ثمین القیمة   ١٥: ١٠٤مز  –اإلنسان  ا لیسا متوفران دائم  وھما عموم 
 أیام المجاعة( تدل على وجود المجاعة. 

  –یتألف الختم الرابع من حصان شاحب اللون )أخضر( وراكبھ، ویدل على انتشار الموت  د. 
 : ٨- ٧: ٦رؤ 

اللون »الشاحب« یظھر على أولئك المنكوبین من الوباء؛ وحقیقة أن الھاویة تتبع   - ١ 
 أن الھاویة تستقبل وتحجز أولئك الذین قضى علیھم الموت. الموت تدل على 

أعطي سلطان للموت والھاویة على ربع األرض أن یقتال بالسیف والجوع والموت   - ٢ 
 .٨- ٧، ٢- ١: ١٨؛ لو ١١- ٩وبوحوش األرض. قارن اآلیات 

التي ستجلب شفاءً  .٤  الرب   وترمیًما  إن نشر حقائق استرداد هللا سیكون تحضیًرا لعودة 
؛ إش  ٢٨:  ١٩؛ ١٩:  ٢٨؛ ١٤: ٢٤مت  – أیًضا لیس إلسرائیل وحسب بل لكل الخلیقة

 : ٨-٦: ٥؛ قارن مع رؤ ٩: ١١



والمجاعة   بعد صعود المسیح مباشرة، أخذت ھذه األشیاء األربعة: اإلنجیل والحرب أ. 
والموت بالجري مثل الخیالة على أربعة أحصنة، وسوف یستمرون على ھذه الحالة إلى  

 : ١٠٨: ٦ –مجيء المسیح 
وجریة وتسابقھ في كل أرجاء المسكونة ھو نواة التاریخ  إنجیل الملكوت نتشارإن ا - ١ 

 . ١٤: ٢٤مت - اإللھي في التاریخ البشري 
، ٢- ١: ٦علیھ الحصان األبیض للختم األول في رؤیا إن إنجیل الملكوت، الذي یدل  - ٢ 

سوف یبشر بھ في األرض كلھا شھادة لجمیع األمم قبل نھایة ھذا العصر، زمن 
 الضیقة العظیمة.

باإلنجیل الكامل الذي یشمل كل شيء من متى وحتى سفر نحن ال نبشر بإنجیل جزئي بل  ب. 
یضفي ذاتھ في المسیح كالروح في أناسھ   إنجیل تدبیر هللا األزلي الذي یرید أن - الرؤیا

المختارین من خالل خالصھ القانوني وبواسطة خالصھ العضوي من أجل بناء جسده في  
تي   ١ –الكنائس المحلیة إلكمال أورشلیم الجدیدة كعروسھ وامرأتھ، من أجل تعبیره األبدي 

 . ٢- ١: ٢٢؛ ١١- ٩،  ٣- ٢: ٢١؛ ١١- ١٠: ١؛ رؤ ١٠: ٥؛  ١: ١؛ رو ٤- ٣: ١
في الواقع، اإلنجیل یتضمن كل الحقائق اإللھیة؛ العھد الجدید بأكملھ، والعھد الجدید ھو   ج. 

وبالتالي، یمكننا القول أن اإلنجیل یشمل الكتاب المقدس   كاإلنجیل یرمز لھ في العھد القدیم؛
 بأكملھ. 

یسة كجسد  اإلنجیل حتى یتسنى بناء الكنبإن ھدف هللا الفرید في ھذا العصر ھو أن یبشر  د. 
 .١١- ٨: ٣أف  –في أورشلیم الجدیدة  المسیح حتى یكتمل

لیت الرب یضع تثقلھ فینا كي نتعلم حقائق اإلنجیل اإللھیة وننشرھا في كل مكان من أجل  ھـ. 
 . ٢١: ٢تي  ٢؛  ٣٣- ٣٢: ١١؛ دا ٩: ١١إش   –استرداده 

ي الصالة، وفي الوقت  في ظل البیئة الراھنة للعالم، علینا أن نكرس أنفسنا للمثابرة ف .٥ 
-٢٤:  ٢١؛ لو  ٣:  ١٦؛ مت  ٢:  ٤؛ كو  ٤:  ٦اع    -نفسھ ممیزین »عالمات األزمنة«  

 : ١٤- ١١: ١٣؛ رو ٣٤-٣٢، ١٤-٣:  ٢٤؛ مت ٣٦
(، وأن »ملكوت ٣٤- ٣٢، ٨: ٢٤علینا في أن ندرك أننا في خضم »آالم المخاض« )مت  أ. 

  - (، ولھذا، صلّوا الصالة األخیرة من الكتاب المقدس٣١: ٢١)لو  السماوات قد اقترب«
(؛ الكتاب المقدس بأكملھ یختتم برغبة في عودة الرب  ٢٠: ٢٢»تعال یا رب یسوع!« )رؤ 

(؛ عودة  ١٦: ٢٦؛ أع ٨: ٤تي  ٢؛  ١٤- ١٣: ٨یسوع ویعبر عنھا بصالة )قارن مع نش 
:  ٢٦؛ أع ٣: ٢٤یة( مع شعبھ )مت المسیح ستكون حضوره )باروسیا، حسب اللغة الیونان

 (. ٢٣، ٢١: ١٤؛ یو ٨: ١٣؛ مر ١٦- ١٥
علینا أن نصلي مع اإلدراك الكامل لوجھة نظر هللا بشأن التاریخ البشري من خالل رؤیة  ب. 

أن اإلنجیل یتسارع ویتنشر إلى أقصى حد من خالل الحرب والمجاعة والموت، ورؤیة  
 ١٣- ١٢، ٨: ٣في  - ى حد لتحقیق ھدف تدبیره اإللھي أننا بحاجة إلى أن نربح هللا إلى أقص

بعد أن تمرد على هللا، أدین الشیطان بل وحكم علیھ هللا، ولكن في حكمتھ وسیادتھ، لم   - ١ 
أعطى الشیطان وقتا محدودا معین للقیام    وقد ؛بعد ینفذ هللا حكمھ بالكامل على الشیطان

:  ٢؛ ٨- ٦: ١أي  –صد تدبیر هللا ببعض األشیاء السلبیة الضروریة من أجل تحقیق ق
 . ٣١: ١٢؛ قارن مع یو  ٦- ١



بھدف تحطیم أیوب   یستخدم الشیطان كأداة قبیحة  كان یبین لنا كتاب أیوب أن هللا - ٢ 
باتجاھین: التجرید واإلفناء؛ وقد طبق التجرید واإلفناء على أیوب من أجل تحطیمھ  

بح هللا أكثر؛ فإنساننا الخارج  كي یتسنى هلل أن یربح أیوب ولكي یتسنى ألیوب أن یر
ا فیوم   . ١٨- ١٦: ٤كو  ٢؛ ١٠- ٨: ٣في  –یفنى لكي یتجدد إنساننا الباطن یوم 

لم تكن معاناة أیوب نابعة من حكم هللا بل ھي تجرید هللا لھ وإفنائھ وتمزیقھ، كیما   - ٣ 
ا  اإلنسان، إنسان  - یحصل على أساس وسبیل لیعید بناء أیوب بذاتھ، لیجعل أیوب هللا

 . ١٥: ٦؛ غل ١٧: ٥ –جدید ا في خلیقة هللا الجدیدة 
یقوم هللا بإضفاء ذاتھ في أولئك الذین یحبونھ   ومن خالل تجریده وإفناءه وتحطیمھ - ٤ 

 . ٣: ٣؛ في ٦: ٣؛ قارن مع یو ٩: ٣؛ أف ٩: ٣؛ أف ١٣: ١٠أي  –وینشدونھ 
قصد هللا من تعاملھ مع أناسھ القدیسین یھدف إلى إفراغھم من كل شيء، لكي یقبلوا هللا   - ٥ 

وحده كربحھم؛ رغبة قلب هللا ھي أن نربحھ بالكامل: كحیاة، وتزوید الحیاة، وكل شيء  
 . ٢٩- ٢٨: ٨رو  –لكیاننا، األمر الذي سیكتمل في نھایة المطاف في أورشلیم الجدیدة 

تخبرنا في نھایة المطاف أن أیوب رأى هللا؛ وحسب مفھوم العھد  نھایة كتاب أیوب  - ٦ 
الجدید فإن رؤیة هللا تعادل الحصول علیھ؛ أن نرى هللا تعني أن نتحول إلى صورة 

-٥: ٤٢ –اإلنسان، كیما نعبر عن هللا في حیاتھ ونمثلھ في سلطتھ - المسیح المجیدة، هللا
 . ١٨: ٣كو  ٢؛ ٦

ه أكثر، كرھنا أنفسنا وأنكرنا ذواتنا أكثر  عرفنا هللا أكثر، وأحببنا كلما رأینا هللا أكثر، و - ٧ 
 . ٢٦: ١٤؛ ٢٣: ٩؛ لو ٢٤: ١٦مت  –

ا أن نصلي نحو األرض ٤٨: ٨وفق ا لصالة سلیمان في سفر الملوك األول  ج.  ، علینا دائم 
(؛ ١٢: ١؛ كو ٧: ٨المقدسة، والتي ترمز إلى المسیح كنصیبنا المعطى للمؤمنین )تث 
(؛ ونحو ٢- ١: ٤٨ونحو المدینة المقدسة، التي ترمز إلى ملكوت هللا في المسیح )مز 

:  ٣تي  ١؛ ٢: ٢الھیكل المقدس، الذي یرمز على بیت هللا، الكنیسة، على األرض )أف 
١٥:) 

صلى دانیال ثالث مرات في الیوم وكان یفتح نافذتھ نحو أورشلیم؛ ومن خالل قنوات   - ١ 
:  ٦دا  –، ینجز هللا تدبیره مع مختاریھ من أجل عودة المسیح الصالت األمینة أمامھ

 . ٤: ٦؛ ٤٢: ٢؛ أع ١٠
  سوف یستمع هللا إلى صالتنا عندما تكون صالتنا تجاه المسیح، وملكوت هللا، وبیت هللا - ٢ 

ا موجھة إلى   كھدف تدبیر هللا األزلي؛ وھذا یعني أن صالتنا یجب أن تكون دائم 
مسیح والكنیسة باعتبارھما مصالح هللا على األرض، من أجل مصالح هللا، أي تجاه ال

 تحقیق تدبیر هللا.



 الثانية الرسالة 

 رؤیة رؤیا عرش هللا،
 والمشھد الروحي وراء الوضع العالمي

 والمسیح كمركز اإلدارة اإللھیة 

 ٦: ٥؛ ٥: ٤؛ ٥-٤: ١؛ رؤ ٢١-٤: ١٠؛ ١٠-٩: ٧؛ ٣٧-٣٤، ٢٦، ١٧:  ٤دا  قراءة الكتاب المقدس:

 : ٢٦:  ١؛ حز ١: ٥؛ ٢: ٤رؤ  –نحن بحاجة لرؤیة روحیة لعرش هللا كمركز إلدارة هللا في كل الكون  .١ 

  –بصفته اإلله ذو السيادة، يملك هللا كامل المقدرة على إنجاز ما يرغب به حسب مسرة قلبه ووفقًا لتدبيره األزلي   أ. 
 . ٢٤-١٩: ٩؛ رو ٣٥: ٤؛ دا ١١: ٤رؤ 

 :  ١٩:  ٢٢مل  ١؛ ١:  ٦إش   –من وراء الستار يدير كل شخص وكل شيء إن هللا على العرش و ب. 

 كل شيء يتعلق بالوضع العالمي يتقرر على العرش.  -١ 

 . ٦-١: ٢؛ ١٢-٦: ١أي  –ال شيء يمكن أن يحدث خارج حكم عرش هللا  -٢ 

:  ٦؛ ١: ٥؛ ٢: ٤ –سفر الرؤيا هو سفر عن اإلدارة اإللهية، ويكشف الستار عن عرش هللا من أجل اإلدارة اإللهية  ج. 
 : ٥: ٢١؛  ٣: ٨؛ ٩: ٧؛ ١٦

 هو عرش السلطة اإللهية.  ٥و ٤العرش في سفر الرؤيا  -١ 

رش من وراء الستار يدير  وللوهلة األولى، يبدو أن العرش غير مرئي وخارج إدراك اإلنسان؛ في الواقع، الع -٢ 
 كل شخص وكل شيء. 

 : ٣٥-٣٤: ٢؛ ١٠-٩: ٧ – دانيال أن جميع ملوك العالم وممالكه تحت إدارة هللا سفرويبين  د. 

 . ١٢-٩: ٧ –ء من قبل إله السما ءتحت حكم السما  وستظل كل حكومة بشرية من نمرود إلى المسيح الدجال كانت  -١ 

لمن   لك الذي يعطي الم  وهللا العظيم، الحاكم على ملكوت البشر، أنه ال شيء وأن  يدركجعل هللا نبوخذ نصر  -٢ 
 . ٣٧-٣٤: ٤ –يشاء، هو الكل في الكل  

 . ٢٦الوضع العالمي كله يخضع لحكم السماء وإله السماء ـ اآلية   - ٣ 

للمسيح  وافق قصد هللا األزلي كي يتسنىيعلى األرض  على كل حكومة اإلنسان  ءإله السما من خالل   ءحكم السماإن  هـ. 
:  ٤؛ ٤٤، ٣٧: ٢ – مجموع الحكومة البشرية وإقامة ملكوت هللالخليقة الجديدة وسحق  وبعث  العتيقة يقةإنهاء الخل

 . ١٥: ١١؛ رؤ ١٧

 المستتر خلف الوضع العالمي:یعرض لنا المشھد الروحي اإلصحاح العاشر من سفر دانیال  .٢ 

 :٩-٤اآليات  –في العالم الروحي، المسيح هو الواحد ذو األولية؛ لذا في اإلصحاح العاشر يرد ذكره أواًل  أ. 

 المسیح الفائق، الذي ھو مركزیة هللا وشمولیتھ، ظھر لدانیال كإنسان لتقدیره، وتعزیتھ، وتشجیعھ، وتثبیتھ.  -١ 

 یال كریم، وقیم، وكامل، وتام: المسیح الذي رآه دان -٢ 

 بصفته يهوه الذي صار إنسانًا، المسيح هو مركزية وشمولية تحرك هللا من أجل إنجاز تدبيره.  -أ 

 .٥اآلية  –وبصفته الكاهن، فإنه يعتني بنا، وكالملك، فإنه يملك علينا  -ب 

ظهر المسيح لدانيال حسب جالله وكرامته وفي بهائه لكي يشرق على شعبه، وفي تنويره كي يفتش   - ج 
 . ٦اآلية  –ويدين 

 ٦اآلية  –ظهر المسيح في برق عمله وتحركه وفي تكلمه القوي لمحاكمة البشر  د. 



في حرب روحية غير مرئية  هناك كل من األرواح الطيبة والشريرة التي تشارك  ١٠في المشهد الروحي في دانيال  ب. 
 : ٢١-٢٠، ١٣-١٢اآليات  –

(، كان الصراع الروحي يستعر في الهواء بين بين روحين، أحدهما تابع  ٣-٢بينما كان دانيال يصلي )اآليات  -١ 
 للشيطان واآلخر هلل.

 بعيون بشرية. ومن األهمية بمكان بالنسبة لنا أن نرى أن وراء المشهد يحدث صراع روحي، صراع ال يرى  -٢ 

 . ١٠: ٧ –بينما تدور الصراعات بين الحكومات البشرية، يقف هللا وراء المشهد ليدير الوضع العالمي  ج. 

 : ١: ٢٢، ٦: ٥رؤ  –هللا حسب تدبیر هللا األزلي  إدارةالمسیح ھو مركز  .٣ 

 : ٦: ٥؛  ١: ٢٢؛ ٢١: ٣؛ رؤ ٢: ١٢عب  –لقد توج المسيح في صعوده لتنفيذ إدارة هللا، عمليات هللا الحكومية  أ. 

: ٧أع  –هللا، امتزاج هللا واإلنسان - اإلنسان، اإلنسان-الواحد الجالس على العرش هو ليس هللا فحسب؛ إنه هللا -١ 
٥٦. 

:  ٢؛ في ٣٦-٣٤: ٢ –بعدما صلب الرب يسوع ود فن، أقامه هللا وأجلسه عن يمينه، وجعله ربًا على كل الكون  -٢ 
١١-٥. 

 : ١٤-١: ٥رؤ  –الحمل المستحق، الفادي الغالب -المسيح المتوج، المدير السماوي في حكومة هللا الكونية، هو األسد ب. 

 .٦-٥اآليات  –إنه الفادي  -كالحملإنه المحارب ضد العدو، الشيطان؛ و -كاألسد -١ 

فإنه يستحق ان يفتح سفر تدبير  بما أن المسيح قد أنهى المشكلة المتجسدة في تمرد الشيطان وسقوط اإلنسان،  -٢ 
 ٧-١اآليات  –هللا 

على  الحمل، الفادي، الواحد الذي ذبح على الصليب من أجل خطايانا، هو اآلن على العرش، ينجز إدارة هللا  -٣ 
 نطاق الكون بأكمله.

 .٢٦:  ١حز  –هللا -اإلنسان، اإلنسان-علينا أن ندرك أن رب الكون هو إنسان، هللا -٤ 

 : ٥: ١رؤ  –المسيح في صعوده وتتوجه هو رئيس ملوك األرض  ج. 

األرضين  الحكامعندما نقول أن المسيح هو رئيس ملوك األرض، فإننا نعني أنه له مكانة أسمى وأعلى من  -١ 
 .٢٢-٩: ٢؛ في ٢٢-٢٠: ١أف  –بكثير 

رؤ   –إن الحكام األرضيون ليسوا الحكام الحقيقيين؛ المسيح، ملك الملوك ورب األرباب، هو الرئيس الحقيقي  -٢ 
١٦: ١٩ . 

؛ ٤: ١: -رة هللا كرئيس ملوك األرض من خالل أرواح هللا السبعة المتقدة أمام عرش هللا ينجز المسيح إدا -٣ 
 : ٦: ٥؛ ٤:٥

 .٥: ١ –جميع حكام العالم يخضعون التقاد األروح السبعة  -أ 

  –الوضع العالمي والشؤون الدولية كلها تخضع لشعلة لهيب األرواح السبعة المتقدة، أرواح هللا السبعة  -ب 
٥: ٤ . 

فيما يتعلق بالكنائس، ولكن ايًضا فيما   علينا أن ندرك أن أرواح هللا السبعة تلتهب أما العرش ليس فقط - ج 
 . ١٦: ٢٢؛ ١١، ٥-٤: ١ –يتعلق بالوضع العالمي من أجل الكنائس 



 لثةالثاالرسالة 

 التاریخ الكوني وفقًا لتدبیر هللا 

 التاریخ اإللهي ضمن التاریخ البشري 

 ١٧:  ٢٢؛ ٩-٧: ١٩؛ رؤ ١٦-١٥: ٤؛ ٢١-١٦:  ٣؛ أف ٢١-١١: ٣؛ ٣٢-٢٨: ٢؛ ٤: ١یؤ  قراءة الكتاب المقدس:

التاریخ اإللهي؛ التاریخ األول یشبه ، التاریخ البشري، تاریخ هللا،  في هذا الكون هناك تاریخان: تاریخ اإلنسان .١ 
 القشرة، واألخیر یشبه اللّب داخل القشرة: 

 : ٢١-١١: ٣؛  ٣٢-٢٨: ٢؛ ٤: ١یؤ  –نحن بحاجة إلى نظرة واضحة للتاریخ ضمن التاریخ البشري  أ. 
إن تاریخ اإلنسان، تاریخ العالم، أي التاریخ المادي، البشري، هو تاریخ خارجي؛ أما التاریخ اإللهي،   -١ 

 : ١٦-١٥:  ٣تي  ١ –تاریخ هللا مع اإلنسان وفي اإلنسان، فهو مسألة سر هللا الثالوث في البشریة 
مباشر من أجل تنفیذ وهذا لم یكن تحركه القبل تجسد المسیح، تحرك هللا مع البشر وبین البشر؛  -أ 

تدبیره األزلي من أجل المسیح والكنیسة، بل تحركه الغیر مباشر في خلیقته العتیقة بهدف  
 التحضیر لتحركه المباشر في خلیقته الجدیدة من أجل تدبیره األزلي. 

 تاریخ هللا »مع« اإلنسان، الموجود في العهد القدیم، وتاریخ هللا –یتألف تاریخ هللا من قسمین  -ب 
 »في« اإلنسان، الموجود في العهد الجدید. 

التجسد، والعیش البشري،  :بدأ تاریخ هللا في اإلنسان بالتجسد ویستمر من خالل مراحل -ج 
المراحل هي: حبال البََشِر،   یقول أن هذه ٤: ١١ شیاهوسفر والصلیب، والقیامة، والصعود؛ 

 ُربُط المحبة.
 ،التاریخ اإللهي، تاریخ هللا في اإلنسان، امتد من تجسد المسیح إلى صعوده لیصبح الروح المحیي -٢ 

ویتابع بسكناه فینا من خالل خالص هللا العضوي: الوالدة الثانیة، التقدیس، التجدید، التحول،  
 . ٩-٧:  ١٩؛ رؤ ٢٧: ٥؛ أف ١٠: ٥رو  –مسیح المجیدة ، لیجعلنا عروس الالتطابق، والتمجد

  -والمكتمل، من الكنیسة كالعروس ویتوج هذا التاریخ بزواج المسیح كالروح ـ هللا الثالوث المعد   -٣ 
 . ١٧: ٢٢ –المتحول والمعد   اإلنسان الثالثي األجزاء

ضد المسیح، المسیح الدجال، الشخصیة    –إبان عودة الرب، سیكون هناك لقاء بین شخصیتین  -٤ 
التاریخ الحاضرة في التاریخ البشري خارجیًا، والمسیح، الشخصیة الحاضرة في التاریخ الجوهري، 

 : ٨-٢: ٢تس  ٢ –اإللهي 
یهزم المسیح الدجال وجیشه  (، ل١١: ٣سیعود المسیح، نازًال من السماء مع الغالبین كجیشه )یؤ  -أ 

 (. ٢١-١١: ١٩)رؤ 
بعدما تهزم الشخصیة في التاریخ اإللهي الشخصیة في التاریخ البشري، سیبدأ الملك األلفي،  -ب 

 –الخطوة النهائیة والختامیة في التاریخ اإللهي  –وهذا الملك سوف یكتمل في أورشلیم الجدیدة 
 . ١٠: ٢١؛ ٦  ،٤: ٢٠

،  ١١: ١ –كنا نعیش فقط في التاریخ البشري أم أننا نعیش أیًضا في التاریخ اإللهي  إذاعلینا أن ننظر فیما  ب. 
 : ٧: ١٩؛ ٤: ١٤؛  ١١: ١٢؛ ٢٠

 . ٦: ٣یو  –لقد ولدنا جمیعًا في التاریخ البشري، لكننا ولدنا من جدید، ولدنا ثانیة، في التاریخ اإللهي  -١ 



رو   –البشري التاریخ هذا العالم، فنحن نعیش في التاریخ الخارجي،  حیز  إذا كان عیشنا یقتصر على -٢ 
 . ١٧-١٥: ٢یو  ١؛ ٢-١: ١٢

 . ٢: ١كو  ١ –اإللهي التاریخ إذا كان عیشنا في الكنیسة، فنحن نعیش في التاریخ الداخلي،  -٣ 
داخل التاریخ الخارجي،   باعتبارها تكبیر وتعظیم المسیح، فإن الكنیسة هي جزء من التاریخ اإللهي -٤ 

 : ١٦-١٥: ٣تي  ١ – البشريالتاریخ 
 ونحن لنا تاریخ واحد، التاریخ اإللهي؛ إلهنا لدیه تاریخ هللا هو تاریخنا؛ هللافي الحیاة الكنسیة  -أ 

 . ١٧: ٦كو  ١ –ألن اتحد معنا  تاریخ هللا أصبح تاریخناتاریخ رائع یشملنا أیًضا؛ 
كل ذلك من أجل   فإنمهما فعل هللا، ومهما كان ما یفعله، ومهما كان ما سیفعله في تاریخه،  -ب 

 . حیاتنا المسیحیة وحیاتنا الكنسیة
جزًءا من تاریخ هللا في خطوته   ونشاطاتنا، ، وعملناستنااالیومي، ودر  وسلوكنا، عیشنا یكونیجب أن » ج. 

تحرك الذي یاجة إلى أن نكون واحدا مع هللا في تاریخه، على األرض الیوم... نحن بح والفائقةالرائعة 
مع هللا في الحیاة، في العیش، وفي كل ما ا بحاجة إلى أن نكون واحد ًأي أننا  . غالبیه الذین یحبونهط نش  یو

« )دراسة الحیاة لسفر یشوع، ص.  نقوم به الیوم على هذه األرض! نحن بحاجة إلى كتابة تاریخ هللا الیوم!
٣.) 

في   ذاتهأن یعمل  –هللا، الذي یركز على العمل المركزي هلل  تدبیرفي التاریخ اإللهي الیوم هو إن ما یتم استرداده  .٢
 : تعبیره معهم من أجلالمسیح في شعبه المختار والمخلص، جاعالً من نفسه واحداً 

فینا وأن   –اآلب واالبن والروح  – ذاتههي أن یعمل   تدبیرهلتنفیذ  استردادهفي  النهائیةإن خطوة هللا  أ. 
 : ٦-٤: ٤؛ ١٧-١٦: ٣أف  –عبر عنه كجسده، الكنیسة نیصبح حیاتنا حتى نعیشه و

، إلنتاج والكونیة في كل شيءهللا هو أن یجعل المسیح كل شيء، وأن یجعل المسیح المركزیة  إن تدبیر  ب. 
:  ١كو  –جل التعبیر عنه هو ملء هللا أل ث أن ازدیاد هللا وتكبیرهحی ؛هللا، وتكبیره، الذي هو الكنیسة ازدیاد
 . ١٩:  ٣؛ أف ١١-١٠: ٣؛ ١٩:  ٢؛ ١٨

یرید هللا في تدبیره أن یعمل ذاته في اإلنسان لیكون واحدًا معنا، لیكون حیاتنا، وتزوید حیاة لنا، وكل   ج. 
الحصول على كیان جماعي، یتشكل  شيء، وأن یحصل علینا كتعبیره؛ لذلك، فإن نیة هللا في تدبیره هو 

 .٦-٤: ٤ –من هللا واإلنسان، لیكون تعبیره لألبد 
وفقًا لتدبیره، فإن هللا سیحكم العالم، وسوف یرتب األوضاع كي یخلق حالة یصبح فیها بنو إسرائیل  د. 

مختاریه، ویربح الكنیسة كشعبه العجیب، ویحصل على األمم لیكونوا الشعوب في ملكوت هللا األبدي؛ إذا 
 . ٣٠-٢٨: ٨؛ رؤ ٩: ١تي  ٢ –رأینا هذا، سوف نعرف أین نحن، ونعرف ما هو مغزى الحیاة البشریة 

وتحمینا  نحن بحاجة أن یكون لدینا رؤیة واضحة لتدبیر هللا، كیما تحكمنا وتسیطر علینا وتوجهنا وتحفظنا  هـ. 
:  ٢٦أع  –هذه الرؤیة؛ والیوم في استرداد الرب علینا أن نكون أقویاء وال نتزعزع فیما یختص بتدبیر هللا 

 . ١٨: ٢٩؛ أم ١٩
هو أن یحصل على المسیح، سر هللا، الذي یدخل فینا لیكون حیاتنا كیما نصبح  إن تحرك هللا النهائي  و. 

:  ٣؛ ٢٧:  ١؛ ٢: ٢كو  –أعضاءه األحیاء ونشكل جسده، والذي هو ملء الواحد الذي یمأل الكل وفي الكل. 
 : ٢٣-٢٢:  ١؛ أف ١٩: ٢؛ ٤

فعلي؛ هم أیًضا اإلنسان أولئك الذین یعیشون المسیح، الذین یعیشون في الروح، هم جسد المسیح ال -١ 
،  ١٦: ٤ –الجدید بصورة ملموسة، إنهم خلیقة جدیدة بعیش جدید من أجل التعبیر عن هللا الثالوث 

٢٤. 



إعداد  ، وهذا سیكون ١٢في نهایة المطاف، فإن حیاة الجسد سوف تدخل في حقیقة ما كتب في رومیة  -٢ 
 . ٧: ١٩رؤ  –العروس من أجل عودة الرب 

»كونوا مثقلین بتحرك هللا النهائي. حینئذ سترون كیف سیكون هللا واحدًا معكم، ولن یكون هناك أي   -٣ 
 (.٤٣مشكلة فیما یختص باحتیاجاتكم الیومیة« )الوضع العالمي وتحرك هللا، ص. 

»انهضوا ودافعوا عن استرداد الرب. هذا هو الوقت النهائي الذي سینجز فیه هللا قصده من اجل   .٤ 
 (.٥٨ة الرب« )ص. عود

 
 

 
 
 



 الرابعة الرسالة 

 لصالة بمواظبة مع هللا كإیماننا ا

 ٥-٣: ٨؛ رؤ ٨-١: ١٨؛ لو ٢٤-٢:  ١١مر  قراءة الكتاب المقدس:

 علم الرب یسوع تالمیذه أن یصلوا باإلیمان من أجل تنفیذ إرادة هللا حسب تدبیر هللا:   ٢٤-٢٠: ١١ مرقسفي  .١ 

تتلخص حقیقة أن یكون الذي یصلي مع هللا ویكون واحدًا مع هللا، یصبح هللا إیمانه؛ في هذا  الشخصعندما یمتزج  أ. 
 .٢٢اآلیة  –لنا إیمان باهلل 

 . ٢٣اآلیة  –فقط الصلوات النابعة من اإلیمان ستلمس هللا؛ بدون اإلیمان الصالة عدیمة التأثیر  ب. 

 : ٢٤اآلیة  –اإلیمان هو الثقة بأننا حصلنا على ما طلبناه  ج. 

 وفقًا لكلمة الرب، یتعین علینا أن نؤمن بأننا قد حصلنا، ولیس أننا سنحصل. -١ 

 قبل؛ اإلیمان هو اعتبار األمر قد حصل.الرجاء هو انتظار شيء في المست -٢ 

اإلیمان هو لیس اإلیمان بأن هللا قادر على فعل شيء ما أو أنه سیفعل شیئًا ما، بل أیًضا اإلیمان بأن هللا قد  -٣ 
 أنجز هذا الشيء فعًال. 

 بل نحو  هي صالة ذات سلطة؛ هذا النوع من الصالة یتوجه لیس نحو هللا ٢٤-٢٠: ١١الصالة المسجلة في مر  د. 
 :٢٣اآلیة  –»هذا الجبل« 

الصالة ذات السلطة ال تسأل هللا أن یفعل شیئًا ما، على العكس، إنها تستخدم سلطة هللا وتطبقها للتعامل مع   -١ 
 . ٢١: ٢١؛ مت ٧: ٤زك  –المشاكل واألشیاء التي یتوجب التخلص منها 

 . ١٧:٢٠ –ر لما أصدر األوامر له  لقد كلفنا هللا بأن نأمر بما قد أمر به وأن نصدر أوام -٢ 

 الصالة ذات السیادة هي صالة نأمر فیها األشیاء التي تعیقنا بأن تذهب بعیدًا. -٣ 

من خالل اإلیمان الكامل، الذي ال یشوبه شك، عندما نكون على  یمكن للكنیسة أن تصلي بصالة ذات سلطة  -٤ 
 . ٢٠-١٩: ١٨؛ ١٠: ٦ –یقین بأن ما نفعله یتوافق تماًما مع إرادة هللا 

 –الصالة بسلطة لها عالقة وثیقة بالغالبین؛ یتعین على كل واحد من الغالبین أن یتعلم كیف یقول »لهذا الجبل«  -٥ 
 . ٢٣: ١١مر 

 : ١ة اآلی –« فِي أَنَّھُ یَنْبَِغي أَْن یَُصلَّى كُلَّ ِحیٍن َوالَ یَُملَّ قال الرب یسوع للتالمیذ مثالا » ٨-١: ١٨في لوقا  .٢ 

 .٨-٧اآلیات  –مغزى هذا المثل عمیق للغایة، وعلینا أن نعرف هللا كما هو معلن هنا  أ. 

تدل على المؤمنین؛ وإذا صح القول، فإن المؤمنین هم أرملة في الزمن الحاضر ألن  ٣المرأة األرملة في اآلیة  ب. 
 . ٢:  ١١كو  ٢ –غائب عنهم  -مما یبدو للوهلة األولى -زوجهم، المسیح 

هذا الصدد نحتاج   (، فإننا نحن المؤمنین لدینا خصم، الشیطان، إبلیس، وفي٣٩: ١٨مثل األرملة في هذا المثل )لو  ج. 
 ألن ینتقم هللا منه: 

 نحتملها بسبب خصمنا خالل غیاب الرب في الظاهر. هذا المثل یشیر على المعاناة التي  -١ 

 خالل غیابه ظاهریًا، نحن األرملة التي یضایقها خصمها طوال الوقت.  -٢ 

؛ ٢٠: ٢بط  ١ –هاد أوالده ظلًما وبهتانًا بینما یضطهدنا خصمنا، یبدو كما لو أن إلهنا غیر عادل، ألنه یسمح باضط د. 
 : ١٩، ١٦-١٣: ٤؛ ١٧، ١٤: ٣

على مر العصور، عانى اآلالف واآلالف من اتباع الرب یسوع الصادقین واألمناء من اضطهاد ظالم؛ بل   -١ 
 .١٠-٨: ٢رؤ  –حتى في یومنا هذا هناك الكثیر ممن یعانون من الظلم وسوء المعاملة 



تشبیه   ألنه ال یتدخل كي ینصفنا؛ وبسبب هذا الوضع، یستعیر الرب یسوع، غیر عادلیبدو وكأن إلهنا  -٢ 
 : ٦-٢: ١٨لو  –القاضي الغیر عادل لیرمز إلى هللا، الذي یبدو وكأنه ال یفعل شیئًا من أجل شعبه المضطهد 

 (، كما یتبین من سفر إستیر.١٥:  ٤٥إلهنا هو إله محتجب )إش  أـ 

  علینا أن ندرك أن هللا الكلي القدرة والكلي الوجود الذي نخدمه هو إله محتجب، وخصوًصا عندما -ب 
 . ٢٦: ٨؛ رو ٢٦: ١٤یو  –یساعدنا 

نحن ال نستطیع أن نراه، وظاهریًا، یبدو أنه ال یفعل أي شيء، إنما في الواقع، هو یفعل الكثیر من أجلنا  - ج 
 . ١٤:  ٤؛ إس ٣٤، ٢٨اآلیات  –في الخفاء 

لینا أن نصلي بمواظبة من خصمها؛ ع ینصفها األرملة في المثل بقیت تأتي إلى القاضي غیر العادل وتطلب منه أن  هـ. 
 : ٣،  ١: ١٨لو  –ویجب أال یُمل  اإلنصافمن أجل هذا 

عندما یكون زوجنا غائبًا ظاهریًا ونترك على األرض كأرملة، یبدو للوهلة األولى كما لو أن إلهنا إله غیر بار   -١ 
 . ٦اآلیة  –

، ألنه  ورغم أنه یبدو غیر بار، ال یزال یتعین علینا أن نتوجه إلیه، لنصلي بمواظبة، ونزعجه مراًرا وتكراًرا  -٢ 
اِرِخین  سوف ینفذ ینصف مختاریه » ل یْالً الصَّ اًرا و   . ٨-٧اآلیات  -«  إِل یِْه ن ه 

 :٨-٧: ١٨ولو  ١١-٩: ٦تعدُّ بمثابة االستجابة على  ٥: ٨رؤ  و. 

 ال بد وأن تكون من أجل دینونة األرض التي تقاوم تدبیر هللا.  ٤-٣: ٨صالة القدیسین في رؤ  -١ 

تجابة لصلوات القدیسین مع المسیح كالبخور هي اس -إذ یلقي ناًرا على األرض  -إن دینونة هللا بحق األرض  -٢ 
 .٥-٣اآلیات  –

ان  ع ل ى األ ْرِض؟«» ز.  اء  ابُْن اِإلنْس اِن، أ ل ع لَّهُ ی ِجدُ اِإلیم  ت ى ج  لِكْن م   :٨:  ١٨لو  – و 

المستمر من  »اإلیمان« إشارة إلى اإلیمان  أيحرفیًا، في اللغة الیونانیة هناك أل التعریف قبل كلمة »إیمان«  -١ 
 األرملة.تلك أجل الصالة المستمرة، كصالة 

إن اإلیمان الذي خلصنا من خالله هو المرحلة األولى من اإلیمان؛ إنه اإلیمان الذي أدخلنا في اتحاد الحیاة مع   -٢ 
المسیح، اإلیمان الرابط، أي اإلیمان الذي یدخل فینا من خالل تالمسنا مع هللا الثالوث باستمرار كي نحیا بابن 

 . ١٩:  ١٤؛ یو ٢٠: ٢؛ غل ١٧: ١رو  –هللا 

 :٨: ١٨لو  –ن الرابط هو الشرط اإللهي أمام الغالبین لمقابلة المسیح عند عودته المظفرة اإلیما -٣ 

 .٨: ٣أف  –اإلیمان الرابط: إنه هللا الثالوث الذي تحرك فینا لربطنا بغناه الذي ال یستقصى  -أ 

 .٩: ١كو  ٢ –هي في هللا  یثقون بأنفسهم؛ بدًال من ذلك، ثقتهماإلیمان الرابط: إنه إیمان المؤمنین الذي ال  -ب 

عندما یرجع الرب یسوع، سیجد عددًا من الغالبین الذین یعیشون باإلیمان الرابط وسوف یعتبرهم كنًزا   - ج 
 . ٦، ٤: ٢٠؛ رؤ ٨: ١٨لو  –من أجل ملكوته في ملكه األلفي 

 



 الخامسة الرسالة 

 االستجابة لنداء هللا لنكون أداتھ االستردادیة، 
 غالبیھ، لتحویل ھذا العصر 

 ١٢:٣؛ ٣٢: ١١؛ ١٩، ١١-١٠؛ ٢٣، ٤-١: ٩؛ ١١-١: ٦؛ ٣٢، ٢٦-٢٥: ٤؛ ١٩-١٧: ٢؛ ٩-٤:  ١دا  قراءة الكتاب المقدس:

كل مرة یرید هللا أن یقوم بخطوة تدبیریة، بخطوة لتحویل العصر، یتعین علیھ أن یحصل على أداة تدبیریة؛ یجب أن  في  .١ 

 : ٤٣: ١٢؛ دا ٢٠: ١؛  ١١-٥: ١٢رؤ  –نكون أولئك الذین لھم قیمة تدبیریة في نظر هللا 

علینا أن ننظر فیما نقوم بھ الستقدام العصر المقبل؛ نحن اآلن في وقت من نوع خاص، لذا، ھناك حاجة إلى  أ. 
؛ یو  ١٨: ١؛ كو ٧-٤: ٢؛ رؤ ٩: ١كو    ١؛ ٧: ١٩؛ رؤ ١٨: ١٦ –مسیحیین من طراز معین للقیام بعمل ممیز 

 . ١٩: ٢؛ كو ١٦: ٤؛ أف ٤: ١٤كو  ١؛ ٢١: ١٧

، ومیشائیل )»من الذي  «(یاه هللا في دانیال )»هللا دیاني«(، وحننیا )»یاه قد أنعم«، أو »تحنن یتجلى لنا مبدأ استرداد ب. 
»دانیال وأصحابھ« كانوا واحدًا مع هللا بالمطلق في انتصارھم على حیل إن كاهلل؟«(، وعزریا )»یاه قد أعان«(؛ 

شعب هللا إلى أرض عمانوئیل من أجل    الشیطان؛ كانوا الرجال الذین حولوا عصر سبي شعب هللا إلى عصر عودة
 : ١٤: ١٧؛ قارن مع رؤ ٨: ٨؛ إش ١٧، ١٣: ٢دا  –ناء بیت هللا ومدینة هللا من أجل تعبیر هللا وسلطة هللا ب

، شخص یستطیع هللا أن یستخدمھ كي یحول العصر  في نظر هللا، الغالب ھو »رجل عزیز« أو »العزة ذاتھا« -١ 
 . ١٩، ١١:  ١٠؛ ٢٣: ٢؛ دا ٣٠: ١٤بط  ١ –

: ٢، دا ٣٠: ١٤یو  –المسیح كالغالب الفرید یشمل كل الغالبین؛ الغلب الفرید یسكن في روحنا لجعلنا غالبیھ  -٢ 
 . ٢١: ٣؛ رؤ ١٩-١٨، ٤: ٥یو  ١؛ ٢١-٧: ١٩؛ رؤ ٣٥-٣٤

لبشریة الساقطة  یحتاج الرب إلى إقامة أناس یحولون العصر من أجل استرداد تعبیر هللا وسلطتھ؛ تعبیر هللا بین ا ج. 
تالشى وسلطتھ ال یؤخذ لھ حساب؛ أما دانیال وأصحابھ فقد سمحوا حقًا هلل بأن یعبر عن ذاتھ من خاللھم وخضعوا  

 . ٢-١: ٢٢؛ رؤ ٢٦، ١٧: ٤؛ ٣٠-١٤: ٣؛ دا ٢٦: ١تك  –حقًا لسلطة هللا 

؛  ٢٢،  ١٢:  ٥؛  ٨- ٤:  ١دا    –كان لدانیال رفاق تكرسوا هلل بالمطلق وانفرزوا ألجل هللا من العصر الذي یتبع الشیطان    .٢ 

١٠: ٦ : 

على جمیع الذین یستخدمھم هللا من أجل تحویل العصر أن یكون نذیرین مكرسین طوعًا، الذین تقدسوا بالمطلق   أ. 
 .١٤-١٣: ٣؛ في ٦٢: ٩؛ لو ٣: ١١٠؛ مز ٢٧-٢٢، ٨-١: ٦عد  –وبصورة نھائیة ألجل هللا 

ومع أن دانیال ورفاقھ كانوا ال یزالون شبانًا للغایة، إال إنھم انتصبوا كشھادة مضادة تشبھ تلك التي كانت ألنتیباس  ب. 
 .١٣: ٢رؤ  –من كنیسة برغامس 

؛  ١٨- ١٧:  ٦؛ أف  ١٧-١٦:  ٣تي    ٢؛  ٢٠-١٨:  ١٧؛ تث  ٤-١:  ٩دا    –انضم دانیال إلى رغبة هللا من خالل كلمة هللا   .٣ 

 : ٢٤، ١١: ١١٩مز 

 لم یكن دانیال شخًصا یقرأ كلمة هللا فحسب، بل أیًضا التصق بكلمة هللا:  أ. 

یعود هللا  عندما قرأ دانیال من سفر إرمیا أن هللا قد حدد سبعین عاًما من السبي إلسرائیل وأنھ بعد سبعین عاًما -١ 
:  ٩دا  –لیباركھم، صام على الفور وصلى؛ بمجرد أن لمس رغبة هللا من خالل الكلمة، انضم إلى تلك الرغبة 

٣-٢. 

(؛ بعد أن ٢١-٨: ١)دا   الغیر الطاھرلم یعد بمقدوره أن یأكل الطعام  إنھبعد أن قرأ دانیال سفر الالویین، قال  -٢ 
 (.١٤-١٠: ٢٩استعادة شعب هللا )یصوم ویصلي من أجل  قرأ سفر إرمیا، لم یعد بمقدوره إال أن



علینا أن نقرأ كلمة هللا في الروح وفي جو من الصالة وأن نلمس رغبة هللا في كلمتھ؛ ومن ثم علینا ان ننضم على  ب. 
قارن   –الفور إلى ھذه الرغبة؛ یجب أن یكون للكتاب المقدس تأثیر على عیشنا، وعلینا أن نلتصق بالكتاب المقدس 

 . ١٨-١٤: ٦كو   ٢؛ ١٤٠،  ١٣٣، ١٦-١٥، ١١: ١١٩مز 

؛  ٢٨، ١٩-١٧: ٢دا  –ان دانیال إنسان صالة بروح ممتازة، إنسان یعیش تحت حكم هللا في حقیقة ملكوت السماوات ك .٤ 

 : ٣٢،  ٢٦-٢٥: ٤؛ ٢٣-٢٢: ٥؛ ٣: ٦؛ ١٤، ١٢: ٥؛  ١٧، ٤- ١: ٩؛ ١٠: ٦

ابة السكك  ؛ صالة اإلنسان ھي بمثإن مركز اإلصحاح السادس من سفر دانیال ھو إنسان الصالة إلنجاز تدبیر هللا أ. 
التي تھیؤ الطریق من أجل تحرك هللا إلى األمام؛ لیس ھناك سبیل آخر لتحقیق تدبیر هللا بالكامل سوى الصالة؛ ھذا  

 ھو السر الدفین لھذا اإلصحاح.

إن التعبیر األسمى للشخص الذي یتعاون مع هللا یكون بالصالة؛ ینجز هللا تدبیره على األرض من خالل قنوات   ب. 
 . ٢: ٤؛ كو ١٨-١٧: ٦؛ أف ٤: ٦؛ أف ٤: ٦؛ أع ٤١: ٢٦مت  –ألمنیة التابعة لھ الصالة ا

: ٦دا  –الصالة ھي شریان الحیاة في استرداد الرب؛ كلما حاول الشیطان أن یعیق صالتنا، تعین علینا الصالة أكثر  ج. 
 :٩-٤، قارن مع اآلیات ١٠

كان دانیال شخًصا یعیش أمام هللا؛ لقد اعتمد على الصالة لفعل ما ال یستطیع اإلنسان القیام بھ، وكان یعتمد  -١ 
 .١٣-١١، ٣-١: ١٠؛ ٤-١: ٩؛  ١٩-١٧: ٢ –یمكن لإلنسان أن یفھمھ  على الصالة لفھم ما ال

كانت صالة دانیال بالكامل من أجل هللا ولیس من أجل نفسھ؛ من خالل الصالة قدم هلل تعاونًا على أعلى   -٢ 
 . ٤٨: ٨مل   ١؛ ١٧: ٩؛ دا  ١١: ٢٥؛ إر ٢: ٩ –مستوى 

قارن مع   –لیستخدمھ هللا، وقادر على التكلم بأسرار هللا  ألن دانیال كان إنسان صالة، اعترف هللا بھ، ومؤھل -٣ 
 . ٤: ٦أع 

فَاْسَمعِ اآلَن یَا إِلَھنَا  وقد بلغت صالة دانیال ذروتھا، إذ سأل هللا أن یفعل شیئًا من أجل نفسھ؛ فصلى ھكذا: » -٤ 
َعاتِِھ، َوأَِضْئ بَِوْجِھَك َعلَى َمقِْدِسَك الَْخرِ   . ١٧: ٩دا  – «ِمْن أَْجِل السَّی ِدِ ِب َصالَةَ َعبِْدَك َوتََضرُّ

فقط شخص مثل دانیال، الذي صلى إلى هللا بقلب نقي الصالة التي تحول العصر یمكن أن یستخدمھ هللا من   -٥ 
 أجل تحویل العصر.

 : ١١-١٠: ٦ –كان دانیال شخصیًا یضحي بنفسھ بروح االستشھاد  .٥ 

كان لرفاق دانیال روح استشھاد حقیقیة؛ فوقفوا من أجل الرب كإلھ فرید وتصدوا لعبادة األصنام مخاطرین  أ. 
 .٢٣-١٩: ٣ –أتون النار المتقدة بحیاتھم، عندما ألقوھم بأمر من نبوخذ نصر في 

نیة الشیطان الذي كان لقد صلى دانیال مخاطًرا بحیاتھ؛ وكانت نیة الوزراء واألقطاب بأن یھلكوا دانیال، ولكن  ب. 
 .٢٤-٤: ٦ –یعمل من خاللھم، كانت بأن یوقف قناة الصالة التي كان یستخدمھا هللا من أجل إنجاز تدبیره 

- ١٧: ٣ –كل من یستخدمھ هللا من أجل تحویل العصر یخاف شیئًا واحدًا ال غیر، أن یھین هللا وأن یخسر حضوره  ج. 
 . ٤: ٧و ؛ ھ١١:  ٥١؛ قارن مع ١٠-٩: ٥كو  ٢؛ ١٨

لكي نكون الغالبین ھذا الزمن الحاضر كأداة هللا التدبیریة والذین یحولون العصر، یجب أن نفتدي الوقت؛ تقول كولوسي   .٦ 

 : «ُمفْتَِدیَن الَْوقْتَ تقول: » ١٦: ٥«، وأفسس ُمفْتَِدیَن الَْوقْتَ : »٥: ٤

یترجم كلمة »الوقت« الواردة في ھذه المقاطع بعبارة ُمفتدین »الفرصة«؛ فنحن الذین یتعلمون كیف یمكن للمرء أن  أ. 
؛ بلداء تجاه توجیھھ وبال إحساس تجاه قیادتھیخدمون الرب ال یجب أن نترك انطباعًا لدى رأس الجسد بأننا لسنا 

ر الفرص كلما سنحت واالستفادة منھا  علینا أن نسمح للرب أن یدرب حسنا الروحي وبصیرتنا الروحیة الستشعا
 إلى أقصى حد.



من األیام التي قسمھا الرب لنا، ربما كان یوم األمس ھو أعظم یوم في حیاتنا، ولكننا ربما عشنا باألمس بطریقة   ب. 
 ؛ وھذا ما نعنیھ بتفویت الفرصة؛ ال یوجد یوم أبدًا یخلو من ترتیب هللا ألجلنا.عادیة

یكون مفیدًا للرب في المستقبل والذي قد مرة فكرة أنھ ینبغي أن علینا أن نبحث عن شخص معین   ربما أعطانا الرب ج. 
(، ولكننا لم نتجاوب في الیوم، ألننا خفنا من الجو الحار في ذلك الیوم،  ١٦-١٢: ٢٢؛ ١٩-١٠: ٩)قارن مع أع 

 وكنا متقاعسین جدًا. 

التي في حیاتنا الیوم والتي توفر لنا الراحة؛ لقد قصرنا في كثیر   یوًما ما سنقابل الرب؛ وربما سنندم على األشیاء د. 
وتنمیة المسیح، والتعبیر عن من األحیان بشأن مشیئة هللا وتصرفنا بحماقة؛ ولم نكن أوفیاء في عیشنا المسیح، 

  ؛٣٠، ٢٦-٢٥، ٢١٠٢٣: ٢٥؛ مت ١٠:  ٥كو  ٢ –المسیح، ونشر المسیح بكل وسیلة من أجل بناء جسد المسیح 
 . ٨، ٣-٢: ٢٥؛ ٢٦: ٧؛ مت ١٠-٩: ١كو 

ا الشَّعُْب الَِّذیَن یَعِْرفُوَن إِلَھُھْم فَیَقَْوْوَن َویَعَْملُونَ : »٣٢: ١١یقول سفر دانیال  ھـ.  «؛ ھذا یعني أن شعب هللا سیفتح آفاقًا أَمَّ
عیشوا في طریقة معتادة یوًما بعد جدیدة. كلما عرفنا مشیئة هللا، اغتنمنا الفرصة أكثر. أولئك الذین یعرفون هللا لن ی

 مع الحاشیة. ٢٥: ٤قارن مع تث  –یوم 

»لقد رأینا كیف بارك هللا خدمة األخ وتنس. ونقطة قوتھ أنھ ال یسمح ألي فرصة أن تضیع. من الصعب أن تجد أنھ   و. 
  ١٩٥٠یولیو  ١٩تشمان ني بتاریخ من كالم األخ وا -أضاع فرصة ما. كلما برزت فرصة ما استفاد منھا« 

 (.١٩٩، ص. ٥٥)األعمال الكاملة لواتشمان ني، المجلد 

إذا كانت خدمتنا وفقًا لمشیئة هللا، فإن یوًما واحدًا سیساوي العدید من األیام، ولكن األیام التي قضیناھا خارج مشیئة   ز. 
(؛ نبوخذ نصر كان راضیًا بعمل یدیھ )دا  ٧-٦: ٢٠هللا لن تحسب لنا؛ خارج ملكوت هللا، ال یستخدم هللا أحدًا )مت 

 ھذا ھو مبدأ بابل. –( ٣٧، ٣٠: ٤

ض لنا؛  الأن   ٢٥: ٢ذلك، نشكر الرب على تعزیتھ، تقول ھذه الكلمات من یوئیل  ومع ح.  سنین التي أكلھا الجراد ستعو 
 إذا أضعنا أیامنا، فإن عشر سنین ستعادل یوًما واحدًا، ولكن إن افتدینا الوقت فإن یوًما واحدًا سیعادل عشر سنین.

أَنَّ یَْوًما َواِحدًا  : »١٠: ٨٤«، ویقول المزمور َكذَا َعل ِْمنَا فَنُْؤتَى قَلَْب ِحْكَمة  إِْحَصاَء أَیَّاِمنَا ھ» ١٢: ٩٠یقول المزمور  ط. 
«؛ األیام في السماوات تحسب كدورة من أربع وعشرین ساعة؛ هللا لدیھ طریقة مختلفة لعد  فِي ِدیَاِرَك َخیٌْر ِمْن أَلْف  

 األیام.

االستجا .٧  ھو  االنتعاش  لتحقیق  الیوم  حي،  والسبیل  ھو شخص  الغالب  الغالبین،  من  لنصبح  الرب  لدعوة  بة 
 : ٣٢: ١١؛ دا ١٥٩، ٨٨: ١١٩ –ونشیط( ھو شخص یصلي  ذو حیویةوالشخص الحي )شخص  

إننا نعتزم تشكیل المجموعات الجدد للحصول على مجموعات من الغالبین؛ لھذا السبب ندعو ھذه المجموعات باسم   أ. 
والتدریب الداخلي الكامل ھو أیًضا من أجل إنتاج الغالبین، أولئك الذین ھم في حاجة ماسة »المجموعات الحیة«؛ 

(، وعقم الذي یتعامل معھ الرب في یوحنا ١٦-١٥(، وفتور الودكیة )اآلیات ١: ٣للتغلب على موت ساردس )رؤ 
 (. ١٦، ٨-١بشأن الكرمة واألغصان )اآلیات  ١٥

في عالقة حمیمیة وشخصیة مع الرب، ومن خالل الشركة مع الرب   ن نكونألجة إذا كنا نود االنتعاش، نحن بحا ب. 
والقدیسین الناشدین؛ نحتاج ألن یقودنا الرب إلى بعض الرفقاء، الذین یمكننا العمل معھم، تماًما كما أن دانیال كان  

 . ٦: ١دا  –لھ ثالثة رفاق 

، یجب أن نكون غالبي الرب )ویرمز إلیھم بصھیون(؛ ھذا ما في الحیاة الكنسیة الیوم )التي یرمز إلیھا بأورشلیم( ج. 
:  ٢١؛ ٢١-٢٠، ١٢، ٥: ٣؛ ٢٨-٢٦،  ١٧، ١١، ٧: ٢نعنیھ بأن نكون في عصر الغالبین حسب دعوة الرب )رؤ 

 (٥-١: ١٤(؛ أن تكون في الحیاة الكنسیة شيء، ولكن أن تكون من الغالبین في الحیاة الكنسیة ھو شيء آخر )٧



نتخذ قراًرا حاسًما بأن نكون من الغالبین، المنتعشین؛ الغالب ھو شخص یغلب كل ما یحل محل المسیح   علینا أن .د 
 . ٢٧، ٢٠-١٨: ٢یو  ١؛ ١٦-١٥: ٥قض  –وكل ما یقاوم المسیح 

قَاِت ِلَمْعِرفَِة  ِمْن بَنِي یَسَّاَكَر اْلَخبِیِریَن بِاألَوْ باعتبارنا الغالبون في الزمن الحاضر، علینا أن نكون كبني یساكر »  .٨ 
 (؛ انظر في الصفحة التالیة اختبار العملي لألخ لي.٣٢: ١٢أخ  ١« )َما یَْعَمُل إِْسَرائِیل

والتي كانت أصًال صعبة بما -عشیة النھضة في مدینة تشیفو، عندما غزا الیابانیون الصین وجعلوا الحیاة في الصین 
 ما یلي: ١٩٤٢ھ الشخصیة في مدینة تشیفو عام أكثر صعوبة، كتب األخ في مالحظات -فیھ الكفایة

 
على األرض من المصائب، وتمر الكنائس بوقت من المحن؛ ھذا لیس عصر رغبة هللا بل عصر  یعاني الناس 

إجراءات هللا. یستخدم هللا إجراءاتھ لتحقیق رغبات قلبھ. ولالنتقال من عصر اإلجراءات إلى عصر رغبة قلب هللا،  
 نیال كان إنسانًا من ھذا القبیل.اإلنسان أن یصلي صالة تناسب العصر. دایتعین على 

 
األرض تعاني من المصائب ألن الناس على األرض ال یریدون هللا وال یھتمون لشؤون هللا. لذلك، إذا قرر  

. آه! كل  القدیسون أن یصلوا إلنھاء زمن المصائب، علیھم االستجابة لمطلب هللا واالھتمام باهلل وباحتیاجاتھ 
المصائب الكثیرة الیوم یجب أن توقظنا كي ال نعیش من أجل األرض فیما بعد! آه! الیوم علینا أن نكرس أنفسنا 
بصدق من أجل متطلبات هللا من أجل الكنیسة كیما یتسنى هلل أن یتدخل لینھي عصر اإلجراءات ھذا لیحولھ إلى  

 (٢٧، ص. ٢، المجلد ١٩٤٩-١٩٣٢عصر رغبة قلبھ. )األعمال الكاملة لوتنس لي، 
 



 السادسة الرسالة  

 إعداد العروس 

   2؛ 21 -  11؛ 9- 7: 19 قراءة الكتاب المقدس:

 ،وھو أن یحصل على عروس للمسیح  ،في العھد الجدید  تدبیر هللاتاج إتمام  الَحَمل ھو ن  إن زواج   .١ 
  5؛ رو  22:  2تك    –   العضوي في حیاتھ اإللھیة  الشرعي وخالصھ من خالل فدائھ  ،الكنیسة

 .١١-9؛ 2: 21؛ 9-7: 19؛ رؤیا 10:
قارن    ؛9-7:  ١٩  –   إن استرداد الرب ھو لتھیئة عروس المسیح التي تتكون من كل الغالبین .٢ 

 :١٨: 16مت ؛ 22: 2تك  مع
األولیة  لمسیح لمدة ألف عام في فترتها اكعروس ورشلیم الجدیدة أ نسیكونو الغالبینكل  أ. 

 .٧: ١٩رؤ  – والطازجة
ورشلیم الجدیدة  ألى الغالبین لیكملوا و یتمّموا إكل المؤمنین سوف ینضمون  ،في النهایة  ب. 

 .١١- ٩، ٢: ٢١ – رض الجدیدة لألبدبالتمام كعروس للمسیح في السماء الجدیدة و األ 
  : 3في  ؛1: 6 بع ؛ 9- 7: 19 –الغالبین تعتمد على نضج حیاة  الجماعیةن جاھزیة العروس إ .٣ 

 : ١٥- ١٣: ٤ ف؛ أ15 – 12
في العهد یستخدم مصطلح »كامل« لإلشارة إلى المؤمنین كونهم ناضجین وكاملین في   أ. 

مت   –حیاة هللا، مما یشیر إلى أننا یجب أن ننمو وننضج حتى الكمال في هذه الحیاة اإللهیة 
٤٨: ٥ . 

نصل إلى إنسان كامل نحن بحاجة إلى مواصلة النمو حتى ننضج في الحیاة اإللهیة كیما  ب. 
 .١٣: ٤أف  –النمو، إلى أن صل إلى قیاس قامة ملء المسیح 

 : ١٥: ٣تي  –لكي تنضج العروس، تحتاج إلى تنمیة إیمانها ومحبتها بشكل كامل  ج. 
  ١ –اإلیمان والمحبة هما فضیلتان ال تنفصالن وسامیتان یتحلى بهما مؤمنو المسیح  - ١ 

 . ٦: ٥؛ غل ١٣: ١تي  ٢؛ ١٤: ١تي 
: ١یو   –من خالل اإلیمان نقبل الرب، ومن خالل المحبة نستمتع بالرب الذي قبلناه  - ٢ 

 :١٧- ١٥: ٢١؛ ٢١: ١٤؛ ١٢
اإلیمان یعطیه هللا لنا وبه یمكننا قبول المسیح، تجسد هللا الثالوث، وبالتالي ندخل   -أ 

  –في هللا الثالوث ونتحد به كواحد، فیكون حیاتنا، وتزویدنا بالحیاة، وكل شيء لنا 
 .١: ١بط  ٢

نبثق من اإلیمان وتمكننا أن نعیش كل غنى هللا الثالوث مع أولئك الذین  تالمحبة   - ب 
كي یتسنى هلل الثالوث أن یحصل على تعبیره المجید الجماعي   ،نا بالمسیحآمنوا مع

 . ٢١- ١٩: ٣أف  –
: ١٦مت    – إضافة إلى كونھا ناضجة في الحیاة، یتعین على العروس أن تبنى كشخص جماعي   .٤ 

 : ٢: ٢١؛ ٧:  ١٩؛ رؤ ١٦-١٥: ٤؛ ٢٢-٢١: ٢؛ اف  ١٨



: ٤٠؛ ١١: ١؛  ٨: ٢٥؛ خر ٩،  ٥: ١أف  –بناء هللا هو رغبة قلب هللا وهدف خالص هللا  أ. 
٣٥- ٣٤، ٣- ٢ . 

ینوي هللا أن یكون له بناء، بناء یستطیع فیه هللا واإلنسان، اإلنسان وهللا، أن یكونا منزالا   ب. 
 . ٢٢،  ٣- ٢: ٢١؛ رؤ ٤: ١٥یو  –لآلخر  متبادالا واحد  

؛  ٢٠: ١٤یو   –أن یبني نفسه داخل اإلنسان، ویبني اإلنسان في داخله إن مبدأ بناء هللا هو  ج. 
 : ١٥: ٤یو  ١
 عندما یمتزج هللا مع اإلنسان فإنه یبني ذاته في داخل اإلنسان. - ١ 
 .١٧: ٣أف  –بنى داخل هللا عندما یمتزج اإلنسان مع هللا فإنه ی   - ٢ 

المطلب األسمى واألعلى الذي یطلبه الرب من أن نكون مبنیین مع المؤمنین اآلخرین هو  د. 
 ١٦- ١٥: ٤ - ناشدیه المؤمنین 

مع الذین هم شركاء الحیاة اإللهیة هي الفضیلة األسمى التي یتمیز بها الشخص  أن نبنى .هـ 
 .٤: ١تي  ١ –في تدبیر هللا األزلي الذي ینشد المسیح 

 :٨-٧:  ١٩رؤ   –إن لباس العروس ھو »بٌَز رقیق، بھٌي ونقْي«  .٥ 
 كلمة »نقي« تشیر إلى الطبیعة، وكلمة »بهي« تشیر إلى التعبیر. أ. 
«برّ ت  الذي ترتدیه العروس هو » إن الكتان الرقیق ب.  یِسین  ات  اْلِقدِّ  :٨اآلیة  – ر 

  –رنا به هللا حتى نولد من جدید في روحنا لنقبل الحیاة اإللهیة برّ الذي   برّ المسیح هو ال  - ١ 
 : ١٠:  ٨؛ رو ٣٠: ١كو  ١
: ٣ –رنا فیه أمام هللا برّ الذي ت الشخص نا الوضعي، فإن المسیح هو برّ بصفته  -أ 

 . ١٨، ١٦: ٥؛ ٢٥: ٤؛  ٩، ١: ٥؛ ٢٨، ٢٤
فینا لیعیش من  الذي یسكن الشخص نا الباطني، الذاتي، فإن المسیح هو برّ بصفته  - ب 

 . ٢٠، ٦: ٥مت  –رة أمام هللا ومقبولة من هللا برّ مأجلنا حیاة 
نا الذاتي بل  برّ إذا أردنا أن یجدنا اآلخرون في المسیح، فیجب إتمام الشرط بأال نملك  - ٢ 

الذي من هللا وعلى  برّ الذي باإلیمان بالمسیح، ال برّ الذي لیس منا، أي ال برّ نملك ال
 .٩: ٣ي ف –أساس اإلیمان 

 : ٨: ١٩رؤ  –العرس  لباسهم الذاتي یصبح برّ المسیح الذي یعیشه القدیسین ك - ٣ 
وضعي ویمكننا أن نالئم شروط   برّ الذي حصلنا علیه من أجل خالصنا هو  برّ ال -أ 

باطني، ذاتي، والذي یمكنهم من مالئمة   برّ الغالبین هو  برّ هللا البار، في حین أن 
 . ٩: ٣؛ في ٣٠: ١كو  ١ –شرط المسیح الغالب 

عنه  برّ تدل على المسیح الذي نعیشه ونع  ١٣- ١١: ٢٢إن لباس العرس في متى  - ب 
 . ١٨، ٥- ٤: ٣؛ رؤ ٢٠: ٥ –نا الفائق برّ في حیاتنا الیومیة ك

 : ٧، ١: ٤؛  ١٦-١٥: ١نش  –لكي تقدم العروس إلى العریس، تحتاج العروس إلى الجمال  .٦ 
في سفر نشید األنشاد نرى أن كالا من الحبیب والحبیبة جمیالن على حد سواء، ویقدران   أ. 

 . ٧،  ٥- ١: ٤؛ ١٦- ١٥: ١ –الجمال كل في اآلخر 
ه ا ِلن ْفِسِه  أن المسیح »عن جمال العروس، فتعلن  ٢٧: ٥تتحدث الرسالة إلى أفسس  ب.  ی ْحِضر 

بِال  ع ْیب   ق دَّس ةا و  ، ب ْل ت ك ون  م  ال  غ ْضن  أ ْو ش ْيء  ِمْن ِمثِْل ذِلك  ا و  ِجید ةا، ال  د ن س  فِیه   «. ك نِیس ةا م 



  –عنه من خالل الكنیسة  بّرإن جمال العروس یأتي من المسیح المسبوك في الكنیسة والمع ج. 
١٧: ٣ . 

  –إن جمالنا الوحید هو إشراق المسیح من داخلنا؛ إن ما یثمنه المسیح فینا هو تعبیره الذاتي  د. 
 . ٢: ٥٠مز 

ائِِه ت ْنظ ر  ع ْین اك  »ا هـ.  ِلك  بِب ه  ْسن كِ (؛ » ١٧: ٣٣« )إش ْلم  ِلك  ح   (. ١١: ٤٥« )مز ی ْشت ِهي  اْلم 
ِمیل  » و.  ْیش  بِأ ْلِوی ة  أ ْنِت ج  ْرِهب ة  ك ج  ش ِلیم ، م  س ن ة  ك أ ور  ة ، ح  بِیب تِي ك تِْرص   .  ٤: ٦نش  –« ة  ی ا ح 

 :١٠-٦أف  –یتعین علینا العروس أن تكون محاربًا من أجل ھزم العدو   .٧ 
أن الكنیسة هي العروس والمحارب؛ في   ٢٠- ١٠: ٦و  ٢٧- ٢٥: ٥نرى في كل من اف  أ. 

 لك هذین الجانبین للكنیسة. نرى كذ ١٩رؤیا 
في یوم عرسه، سیتزوج المسیح من أولئك الذین كانوا یخوضون المعركة ضد عدو هللا   ب. 

 ١؛ ٩- ٧اآلیات  –لسنین طویلة؛ أي أن المسیح سیتزوج بالغالبین، الذي غلبوا الشریر للتو 
 . ١٤: ٢یو 

المسیح سیأتي كقائد محارب مع عروسه كجیشه لیحارب المسیح الدجال، ضد المسیح، في   ج. 
 : ٢١- ١١: ١٩رؤ   –هرمجدون 

 . ١٤: ١٤؛ رؤ ٦٤: ٢٦مت  –عندما یأتي المسیح مع جیشه سوف یأتي كابن اإلنسان  - ١ 
  –ویكلمه؛ هذا النظیر سیكون العروس  كابن اإلنسان، یحتاج المسیح إلى نظیر یماثله - ٢ 

 . ٢٩: ٣یو 
 :١٣: ١٩رؤ   –وألن الرب هو الكلمة، فإن قتاله سیكون تكلمه بكلمة هللا  - ٣ 

 عن هللا.  برّ بینما الرب یقاتل، فإنه یتكلم هللا ویع -أ 
ا قویاا.  - ب   إن قتال الرب في هرمجدون سیكون تكلما

یجعلنا مؤهلین لیس فقط لحضور  - نا الیوميبرّ الذي نعیشه ك لباس العرس ـالمسیح  - ٤ 
العرس ولكن أیضاا لالنضمام للجیش للقتال مع المسیح ضد المسیح الدجال، ضد  

 . ١٤، ٨- ٧: ١٩؛ رؤ  ١٢- ١١: ٢٢مت  –حرب هرمجدون  المسیح في
المسیح الجماعي، المسیح مع عروسھ الغالبة، سیأتي كحجر لیسحق كامل الحكومة البشریة   .٨ 

 : ٢٦:  ١؛ قارن مع تك ٢١-١١:  ١٩؛ رؤ ١١: ٣؛ یؤ  ٣٥-٣٤: ٢دا   –لیأتي بملكوت هللا 
یتحدث عن المسیح اآلتي كحجر مقطوع بغیر یدین، یتحدث سفر   ٢وفیما سفر دانیال  أ. 

 عن المسیح الذي یأتي كواحد له عروسه وجیشه.  ١٩الرؤیا 
قبل أن ینزل المسیح إلى األرض لیتعامل مع ضد المسیح ومجموع الحكومة البشریة،   ب. 

 .٩- ٧اآلیات  –سیكون له عرس لیجمع الغالبین لیكونوا كیاناا واحداا 
بعد عرسه، سیأتي المسیح مع عروسه التي تزوجت للتو، لیسحق ضد المسیح، الذي   ج. 

ا لوجه   : ٨- ٢: ٢تس  ٢؛ ١٥- ١٣، ١١ اآلیات  –سیحارب هو وجیشه ضد هللا وجها
 . ٨- ٢: ٢تس  ٢؛ ١٥- ١٣: ١٩رؤ  –الرب یسوع، كلمة هللا، سیبید األثیم بنفخة فمه  - ١ 
:  ١؛ قارن مع ١٥: ١٩رؤ   –من فم المسیح یخرج سیف ماض، لكي یضرب به األمم  - ٢ 

 . ١٦، ١٢: ٢؛ ١٦



المسیح وغالبیه   بعد سحق الحكومة البشریة، سیكون هللا قد نظف الكون؛ حینئذ سیصبح د. 
ا لیمأل األرض كلها، جاعالا األرض كلها ملكوت هللا  : ٧؛ ٤٤، ٣٥: ٢دا  –جبالا عظیما

 . ١٥: ١١؛ رؤ  ٢٧، ٢٢
 
 


