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أن موقع   ARABICCHRISTIANBOOKS.COMوإذا ما رأت 
الشخص المقّدم للطلب توجد فيه محتويات تنتهك هذا أإلستخدام، وهذه 

التوجيهية، فإنها قد تطلب في هذه الحالة من الشخص المعني المبادئ 
 إزالة كل محتوياتها من الصفحات ذات الصلة.

 

  



1 

 أإلختطاف ونهاية أألزمنة

  ودراسة شاملة نظرة متفائلة

نمن تأليف الدكتور جانثان والت  

 وترجمة الخادم وليد نجار

                                الفهرس:

4   _     2   من صفحة                                                               المقدمة -  

    13   --     5   من صفحة                               كيف وصلنا الى هنا؟الفصل االول /  -

  25   –   14    من صفحة                                          الفصل الثاني / االختطاف -

   94   –   26   من صفحة                                    الفصل الثالث / الضيقة العظيمة -

   108   _   95  ة  من صفح                                        الفصل الرابع / نهاية العالم -

   119  _  109   ة من صفح                                الفصل الخامس / احتراق العناصر -

  134  _  120   ة من صفح                                     الفصل السادس / ضد المسيح -

     166  _  135 ة   من صفح                                       الفصل السابع / اسرائيل هللا -

  185  _  167  ة  من صفح                                    الملكوتل إنتقاالفصل الثامن /  -

  193  _  186    ةمن صفح                                     الفصل التاسع / الملكوت أآلن -

211  _  194   من صفحة                                      الفصل العاشر / تقدم الملكوت -  

221 _   212   من صفحة            أألحداث الثالث الكبرى         الحادي عشر /الفصل  -  

   225  _  222من صفحة                             كلمة للكارزماتيين الفصل الثاني عشر / -

  227 _   226   من صفحة    بيان األيمان عن االيام االخيرة         ر /الفصل الثالث عش -

    236  _  228من صفحة       تحديد تأريخ كتابة سفر الرؤيا          الفصل الرابع عشر / -
   



2 

 

 

المقدمة                                       

 

تخرج كل من والدّي من الكلية الخمسينية للكتاب المقدس, فقد حضروا دروساً في عهد  1970وائل في أ  

ال اعتقد )"  ب المشهور " الراحل, كوكب االرض العظيمافيتنام، وفترة الكت، وحرب "اتباع يسوع"حركة 

ليندسي. خالل تلك األوقات هيل للكاتب  وهو من الكتب األكثر مبيعاً  (ان لهذا الكتاب ترجمة عربية

، 1983التقى والدي وتزوجا. لدي اثنين من األشقاء األكبر سنا وانا الثالث من مواليد العام  ،المضطربة

وكان هذا عصر الكثير من التكهنات والخوف فيما يتعلق بتعليم نهاية االيام، والتي يعتقد العديد من الناس 

فيما يتعلق بهذا االمر، و بدال من  انها قد بدأت بالفعل. كان والدّي يسمعان جميع النقاط المربكة و المتناقضة

بذلك كله ، أنهما اتخذا خياراً و قراراً وهو: نمهووسيأن يصبحا   

انهما صمما على تربية اوالدهم حسب مشيئة الرب وكذلك االحفاد ايضا. اختارا أن يفكرا على المدى 

ل اإلجابات بشأن "تعليم نهاية الطويل واالستثمار في مستقبلهم ومستقبل أبنائهم واحفادهم. لم يكن لديهما ك

االيام"، ولكن كانا يعرفان انه من أالفضل هوعدم االنجراف الى تيار الضجيج والتشويش هذا. كان لوالدّي 

اصدقاء تركوا وظائفهم ، واشتروا القوارب، و تراكمت عليهم ديون بطاقات االئتمان " ألن نهاية العالم هو 

"عدم  ـلدفع مرة أخرى " والدي سّمى هذا السلوك الغير المسؤول بقاب قوسين أو أدنى ونحن لن نضطر ل

 التشّبه بالمسيح".

خالل تلك الفترة، لم أكن أعرف ما الذي كان والدّي يعتقدان حقا عن " نهاية العالم ". عندما ضغطت      

في نهاية االزمنة سوف  يؤمنون ان هللا )اي الذين "ملينيل-بانـ "ن : "نحن من اللإلجابة، كانا يقوالا عليهم

بتوافق " كل شيء في ، و كان من روح الدعابة  للقول أنه سوف يجمع " (يضع كل شيء في توافق تام

هذا ترك لي الكثير من األسئلة في بداية سنوات المراهقة وبالخصوص عندما ظهرت   .!نهاية المطاف

.أكثر الكتب مبيعاً  والتي أصبحت من( ليفت بيهايندسلسلة كتب و فلم "المتروكون" )  

وبما ان والدّي والكنيسة التي كنت ارتادها لم يكونا يجبرانني على تبّني او قبول أي وجهة نظر معينة       

اثناء فترة نمّوي ، وكان لي الحرية الكاملة على التفكير. لذلك بدأت بعمل دراسات حول هذا الموضوع  

، ومخيفة .وشك أن تكون عميقة ومعقدة هي علىولكن سرعان ما أدركت أن هذه الدراسة   

شة تماما. في تلك المرحلة، شعرت ان الرو طويالً  اً أنها لم تستغرق وقت ح بالنسبة لي لتصبح الدراسة ُمشوِّ

ليس مناسب لك لدراسة هذا  ضع دراستك جانبا االن، انه موسم ، "جوناثان ،القدس يتكلم الى قلبي . قال لي

بي، فاني سوف ارشدك إلى الفهم الصحيح في المستقبل، ولكن االن الموضوع . إذا كنت سوف ثق  
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 لقراءةعدم ا، اخترت بعد هذالمدة سنتين و نصف سنة وذلك ل. إلعطائك الضوء األخضر "عليك االنتظار 

        سفر الرؤيا.ة وال حتى قراء ؛فلم )المتروكون( ؛ لم أشاهدبموضوع "نهاية االيام"أي شيء يتعلق  عن

، و سمعت الروح القدس "نهاية االيام" الكتب المستعملة، رأيت كتابا عن عض، وأنا أتصفح بوفي احد االيام

اآلن أكثر من  قد مضى . كان"هذا الكتاب، بل حان الوقت للبدء في كشف الحقيقة لك اشترييقول لي، "

في الحقيقة ان ماعلمني اياه الروح اول مرة. والروح القدس  الذي فيه كلمنيعشر سنوات منذ ذلك اليوم 

تلقيته من كلمته. ما اروع  القدس في ما يختص بموضوع "نهاية االيام" كان من  

 غير المنطقيةتفسيرات الالبناء على الرؤى الشخصية أو  تب  ت  قد كُ  االيام"  "نهاية الكثير من الكتب حول     

في الدراسات  والدكتوراه  درجة الماجستير ب. لديّ ليس واحد من تلك الكت ا الكتاب المقدس. هذ لكتابل 

الرؤى واألوهام  نهذا الكتاب م مألاتاريخ الكنيسة. أنا لن  اختصاص في. أنا طالب النجيلية والالهوتيةا

من هذه الكتب المستندة على ما يكفي الن هناك  .موضوع "نهاية االيام"الذاتية بشأن التفسيرات الخاصة ل

يبعدني ، وكان الروح القدس وتفسيرات غير منطقية غير مؤسسة على الكتاب المقدساختبارات شخصية 

لي. هأن يعد قلبي لما أراد أن يظهر هلمدة سنتين و نصف السنة حتى يمكن عنها  

 

 توضيح:

اط وقواعد اساسية:نق  

إذا كان هناك  .بنهاية االزمنة فيما يتعلق والتعليم كل جزء من االنجيل هو بسيط، بما في ذلك التدريس• 

بشكل خاطئ.ذلك الجزء  ستدريفان ذلك ناتج بسبب ،  هشيء معقد جدا بالنسبة للشخص العادي لفهم  

 خبارعني حرفيا "ايي ذالخوف. أي جزء من االنجيل ) اللنا  لدينا رؤية للمستقبل  ال تسبب  يجب ان تكون •

أي وقت مضى . الخوف في يسببلم "( سارة  

 وا،   من عدمه ا نخطط على المدى الطويلإذا كنّ  نهاية االزمنة هو الذي يحدد فيمانا لموضوع وتعليم هم  ف  • 

يحررنا الفهم الصحيح  لموضوع نهاية االيام سوف ، وهكذا دواليك. مدى الحياةرب لخدمة الإعداد أطفالنا 

المسيح  نم الخوف من هاجس شغف متجدد ليسوع بدالكي يكون لنا من الخوف. فإن ذلك سيكون سببا لنا ل

.الدجال   

 

 تعاليم نقية فهم وفي فتح قلبك لسماع  قررأود أن أطلب منك أن تضع ما كنت قد سمعت كل حياتك وت      

.  على قدر االمكان بساطة ك بان اقدم لك الموضوع بكلاعد، وأنا كمؤلف مقابلمن الروح القدس. في ال

ع وقتك ؛ احترم وقتك و القارئ . ضيّ اوتية كبيرة . أنا لن عدم استخدام مصطلحات اله ختاراوسوف 

طلعك، ولكنني سوف أُ تفاق معيالفي ا الضغط عليك او محاولة اكراهكحاول اأستطيع أن أعدكم أنني لن   
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 ن تتمسك بما هو حسنكل شيء و ا وامتحان الروح القدس لي، و يمكنك اختبار هعلى ما أظهر

ُكوا بِاْلَحَسِن.اْمَتِحُنوا   21:5تس  1  . ُكلَّ َشْيٍء. َتَمسَّ

 

 ..........يستحق كل هذا العناءاعدك انه الستثمار في هذا الكتاب ؛ وسوف لعلى وقتك  شكرا لك
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 الفصل االول

  

 كيف وصلنا الى هنا؟

   

في كثير من األحيان عندما كنت في أوائل سن المراهقة، عمل أخي في محل لبيع الكتب المسيحية. وكان      

نستمتع بالحصول على فرصة مشاهدتها  المسيحية، وكنا  يجلب الى المنزل أحدث اإلصدارات من األفالم 

ة أريحا كانت قبل اآلخرين بفترة طويلة. أتذكر عندما ظهرت حكايات الخضروات ألول مرة ؛ وفلم معرك

مرحلة الكتب الى مرحلة الكاسيتات وأشرطة  ، منوكانت هذه خطوة كبيرة إلى األمام! حقبة جديدة ومذهلة

.....الفيديو ، ولكن أنا استطراد ألقول شيئا    

ا كثيرا "اللص في الليل". كان ذلك الفلم شيئالى المنزل شريط فيديو بعنوان  أتذكر عندما أحضر أخي      

ن الفيلم عالقا في عاما! لسنوات عديدة، كان هناك مقطع واحد مأربعة عشر على مراهق يبلغ من العمر

ذاكرتي. في هذا المقطع ، كان الرجل الكبير الذي بدا وكأنه سانتا ) البابا نوئيل( وكان يرتدي وزرة مرسوم 

على . وما يحتويه من رسوم عن الوحش والتنينو لجدول عن تعاقب األحداث في سفر الرؤيا  عليها مخطط

كما هو الحال اليوم، لكن كان لكل قس ومعلم  شائعا  يكن لم  الرغم من أن هذا المخطط الذي رايته في الفلم 

 . األكثر شهرة بينها هو المخططات البيانية دة على واحد من تلك الجداولستندآرائه الخاصة المرسومة والم

م (.1900 ـأوائل ال)من  لسفر الرؤيا لكالرنس الركن   او جدول لألحداث الزمنية  

أني مسرور جدا الن عائلتي لم تحتفل بعيد الميالد مع بابا نويل  ان أقول،اريد  في نظرة الى الماضي       

ره من مدخنة مع نظي بخالف ذلك كنت سأكون دائم التفكير بالرجل الكبير الذي في الفيلم نازال   التقليدي؛ وإال

.على ظهرهالتنين والوحش ورسومات   

من خالل البحثي بدأت العمل  ع نهاية األيام.بعد سنوات، بدأ الروح القدس بكشف الحقيقة حول موضو     

دراسة التاريخ الكنسي والتاريخ اليهودي ومعرفة وجهات النظر العديدة حول موضوع نهاية األيام الذي هو 

معقّدة جدا ، وبالرغم من التعقيد والصعوبة في ذلك فإنه من المفيد جدا أن تبدأ من  الحقيقة نظام ودراسة ي ف

 تاريخ اوال ومقارنته زمنيا مع الكتاب المقدس.خالل البحث في ال

كان لهم وجهة نظر  غالبية معلمي الكتاب المقدس وعلماء الالهوت  قد وجدت أنه، طوال تاريخ الكنيسة،ل      

في كيفية تدريس  )خصوصا(  ، انقسمت الكنيسة الغربية1800في بداية ال عن نهاية األيام. لكن تقريبا متشابه

وجهات النظر المختلفة التي نسمع عنها في أيامنا هذه . ببساطة، من  نهاية األزمنة و ظهرتوتفسير موضوع 

نظرة متفائلة للمستقبل، من ناحية أن  المسيحية الجامعة كانت لغالبية الكنيسة م 1500سنة م إلى  30سنة 

 للمسيح. ملكوت هللا كان ينمو في األرض وسيتواصل هذا النمو تصاعديا حتى العودة النهائية

في عصر اإلصالح ) اي زمن مارتن  يلزم القول هنا الى أن تفتت وجهات النظر وانقسامها وتضاربها      

 الحديثة التالية في الكنيسة مثل: أدى في النهاية بعد عدة قرون إلى ظهور العقائد لوثر( 
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 االختطاف. • 

 .الكذاب العالم الواحد بقيادة المسيح• 

  العظيمة لمدة سبع سنوات.الضيقة • 

 

يجب والتي يتم تدريسها وفهمها اليوم.  بالطريقةأيا من هذه النقاط الثالث تفهم  لم تكن  م 1500قبل ال     

م. كما  1800على تقليد وتعليم ظهر فجأة في  لهذه األحداث يستند  الحديث التفسي علينا ان ندرك وأن نفهم إن

طريقة فهم وتفسير للكتاب  من عمر الكنيسة األولى 1500في السنوات قلت سابقا كان آلباء الكنيسة 

 تختلف تماما عن الفهم او التفسير الحديثين. المقدس 

الفهم القديم والحديث حول احداث نهاية  اعد بين طريقتي الفهم والتفسير )اي، من أين بدا التبلذا وجب السؤال

 األيام ( ؟

 

ر بشكل مباشر او غير عشر اثّ  في القرن السادس االصالح  التأريخي لحركةالتطور لالجابة نقول: ان       

في بداية و نهاية  مباشر على إحداث الكثير من التغيرات في المعتقدات الكتابية، ولم يكن الغرض منها 

 المطاف التأثير على المعتقدات الكنسية. 

رتن لوثر ضد الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وفي ثار ما م  1500 الـفي بداية ينبغي القول أوال ، أنه      

ه الشديدة لكونه راهبا خضم تلك الثورة )حركة االصالح( ولحبه ان يرى الكنيسة تتطور وتتقدم وبسبب غيرت

  والوحش. كنيسة الكاثوليكية ببابل الزانية، انه دعا الكاثوليكيا

لكنيسة الكاثوليكية ( باسم فرانسيسكو ريبيرا سنة وللرد على هذا االتهام، قام قس يسوعي ) اي يتبع ا    

صفحة للرد فيها على اتهامات مارتن لوثر للكنيسة الكاثوليكية. من "ضمن"  500بنشر وثيقة من م  1585

لرؤيا من ، وسفر ا24، متى اإلصحاح 27-24:9( انها وضعت دانيال  الوثيقة ) الرد الذي جاء فيها

هذا بل البعيد )اي انها لم تحدث بعد(. كان هذا هو الفكر األول من نوعه، والمستقفي إطار  19-4 اإلصحاح 

أهمية هذا التفسير الجديد هو أنه بدال من رؤية  .فسيرات الجديدة حول نهاية االزمةالتهو األساس للعديد من 

ال تزال  احداثأنها على ريبيرا كان يقول  لكن، على انها احداث قد تم حدوثها حرفيا في الماضيهذه المقاطع 

 في المستقبل.ستحدث 

 م1826قد فقدت كتاباته حتى ف. في الواقع، اي اهمية تذكرريبيرا الجديد يكتسب عرض تاريخيا، لم       

من أجل  امكتبة رئيس أساقفة كانتربري مخطوطة ريبيرا المنسية ونشرهأمين  صموئيل ميتالندعثرعندما 

 المصلحة العامة والفضول.

 

، بدأت مجموعة صغيرة من المحافظين المتشددين بقيادة جون كتابات ريبيرا الى الظهور عندما عادت        

تأثير هذا التفكير. أصبح جون تحت أصبح جون داربي  وريبيرا على محمل الجد،  اتاتخاذ كتاببداربي 

 ةالجديد"االيام االخيرة"  يدةعقعن المتبنيين الرئيسيين والمدافعين إدوارد ايرفينغ،  يدعى له رفيقا  داربي و

ق هذه المفاهيم في كتابه سكوفيلد، الذي نشر في وقت الح سي آي همأهماالتباع لجذب العديد من والتي ادت 

 .) ذو الشواهد والمراجع ( المرجعي الكتاب المقدسالشهير 

الجديدة التي ألنه كان واحدا من األناجيل والزال  سكوفيلد األكثر شعبية بواسطة  كان الكتاب المقدس      

من دون  الهوتيةمعيارا لطلبة المعاهد الح . فإنه سرعان ما أصبللكتاب المقدس حتوي على التعليق الكاملت

 في سكوفيلد فكار اومع ادعاءات  تي اختلفت، ال"حركة المطر األخير م عندما ظهرت"1948منازع حتى عام 
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التي ادعى سكوفيلد انها كانت للكنيسة االولى ولكنها المواهب الروحية ن ناحية خصوصا متاب المقدس الك

تعاليم نهاية  تابتلع الحركة، ولكن اضمحلت واندثرت ولم يعد لها اي اهمية او وجود في وقتنا الحاضر

 .ريبيرا دون تحقيق ل زمنةاال

      

 

تعزيز نفس في  ي استمرذاب المقدس، والكتلل، نشر فينيس داكي الشرح المرجعي م1961ثم في عام     

عت نفس افكار ب  ت  مكارثرعلى الكتاب المقدس التي إرايري وكذلك تعليقات سكوفيلد، وافكار جون داربي و

 .كتاب المقدسال ونظام جون داربي في تفسير

 كاهن واحد للردبقيام وهكذا نرى أن مارتن لوثر احتج ضد الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، مما تسبب        

 !في الكتاب المقدس لم تحدث بعد ولكنها مستقبليةبدأ االعتقاد بأن بعض النبوءات ردوده عليه. وبسبب 

 

 

 

 جديدالمعتقد التوقيت 

الروح قام  1839 -1830ل الفترة من خال .تعليم جون داربيظهور في توقيت والبحث من المهم النظر 
في نفس الوقت كان ولكن الكنائس األمريكية مع حماسة كبيرة.  بايقاظكبرى نهضات القدس من خالل 

إلى أواخر م 1700 في األرض. من أواخريعمل بشدة ضد الكنائس عن طريق بث بدع وهرطقات الشيطان 
 كاذبة الكبرى في الكنيسة. على سبيل المثال :التعاليم المن  ةد وافراعدنتشرت ا، أم 1800

، نيويورك، حيث من ضواحي روتشست) في ضاحية  1830في عام جوزيف سميث أسس المورمونية • 
 في نفس الوقت ( .ونهضات عقد اجتماعات يكان تشارلز فيني 

 .م 1870رسل أسس شهود يهوه في  تشارلز تاز• 
)والتي أصبحت فيما بعد األساس لحركة العصر  1848الروحانية في عام  سسترسفوكس  حركة تأسست• 

 ( . نيو ايج ـل باسم الالتي تعرف ايض الجديد
 . 1785لموحدين في بوسطن عام لبدأت أول كنيسة • 

)والذي كان المزج بين التنويم،  1879يدعى كريستيان ساينس في عام ما أسست ماري بيكر إيدي عبادة • 
 الميتافيزيقيا ( .و

 
. منذ حول "نهاية االيام" هتعاليمو ةالجديد تعليم عقيدتةداربي أيضا جون  بدأخالل هذه الفترة الزمنية،      

 هي االساس ت تعاليم داربيأصبح "المقدس ه "تعليقات على الكتابسكوفيلد معتقدات داربي في كتابنشر  نا
ومن الجدير بالذكر ان االغلبية . قي معظم مدارس وجامعات الالهوت تعاليم نهاية االزمنةتدريس في 

هذه التعاليم ولم يبذلوا اي عناء يذكر يعرفون اصل ومصدروالمؤمنين عموما ال الساحقة من المعلمين
 .لمعرفة كيفية ظهورها ومتى تم ذلك وما اسباب هذا الظهور المفاجئ
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 في آخر مئة عام

 
:  ةقيصدمة عمباألرض  دخل كوكب، 1909الكتاب المقدس في عام  تعليقات علىبعد نشر سكوفيلد ال

، كان التالية ةسن 40الـ فترة وبعد زوال . ة الثانيةالكبير، والحرب العالميالكساد الحرب العالمية األولى، و
قد اصبح ذو نظرة تشائمية وذلك ادى الى تعمق افكار وتعاليم سكوفيلد حول األميركي في المجتمع التفكير 

 .نهاية االيام  
                                                                                                                                                                                           

 32:24 ّتىان مقاد الكثيرين ادى الى اعتي ذ، والاستعادت إسرائيل دولتها المستقلة، 1948ثم في عام    
 .قد اقتربت)نهاية االيام(  بأن النهايةفذلك يعني مرة أخرى  دولة اسرائيل حصب  تُ عندما : أنه دل علىي 33 -

يِن َتَعلَُّموا اْلَمَثلَ: َمَتى َصاَر ُغْصُنَها َرْخًصا َوأَْخَرَجْت أَْوَراَقَها، َفِمْن َشَجَرِة الت   32

ْيَف َقِريٌب.  َتْعلَُموَن أَنَّ الصَّ

ُه َقِريٌب َعلَى األَْبَواِب. 33  هَكَذا أَْنُتْم أَْيًضا، َمَتى َرأَْيُتْم هَذا ُكلَُّه َفاْعلَُموا أَنَّ

 

اَْلَحقَّ أَقُولُ لَُكْم: الَ َيْمِضي هَذا اْلِجيلُ َحتَّى َيُكوَن هَذا : "الرب قول يفي اآلية التالية         
الماليين من ان  ، وهذا أدى إلىعاما 40جيل هو الدس أن يعلمنا الكتاب المق(.  34:24متى " )ُكلُُّه.

 4.5  لبيع وسنانت، وهذا فتح الباب إلدغار 1988في عام صدقوا ان االختطاف سوف يحدث المسيحيين 
ما  ( حيث يقول في هذا الكتاب 1988السيد المسيح في عام  لماذا سيعود أسبب 88 )مليون نسخة من كتابه 

كل هذا الى على خطأ ، وأنا أقول أيضاً أنا  فانيخطأ على لكتاب المقدس " إال إذا كان ايلي: 
 واعظ في المدينة، ".

 
مع وجزاء من المجتمع المسيحي اإلنجيلي. العلى محمل الجد في بعض أ وسنانتوقد أخذت تنبؤات     

إذاعة الثالوث لتوفير على شبكة من مج العادية ابرالت ، انقطع( 1988) يوم رأس سنة  عظيماليوم الاقتراب 
قام  ,ختطاف وخّيب ت ضنون الكثيرينعندما فشلت نشوة االولكن  .الختطافتعليمات خاصة للتحضير ل

جديدة بسبب فشل التوقع االول اي  توقعات لتواريخ مختلفة ة مع وضعكتب الحقوسنانت بعدها بتأليف 
 .1997،  1994،  1993،  1989 حيث انه غّير التاريخ الى العام 1988

 
. يقولون أن الساعة بدأت في عام ( جيلال )إعادة تعريف  النظر في، بدأ بعض المعلمين عند هذه النقطة

سبعين  هو جيلان اليقولون اآلن  لذلك بدأوا غير صحيح، سنة أربعين على انه  جيلعمر ال، ولكن 1948
 أو حتى مائة سنة .

 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=24&vmin=32&vmax=32
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=24&vmin=32&vmax=32
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=24&vmin=33&vmax=33
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=24&vmin=33&vmax=33
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 35ما يقرب من منه . باع "كوكب األرض ,الراحل العظيم"، كتب هال ليندسي  1970في عام      
وقد  .سبعينياتفي ال اجيل من القساوسة والقادة الذين نشأوفي  وشدة بعمقهذا الكتاب رأث   مليون نسخة، و

 الكتاب المقدس والتاريخ .يقوله من فهم مااكثر أساطير ليندسي ما تقوله يؤمن أكثر في تكّون جيل
ر الواليات المتحدة نالى ما يلي : بما أهال ليندسي  ص  لُ ، خ   هذا في كتابه       دانيال أو سفر في  لم ُتذك 

العظيمة  ضيقةقع الت، فإن الواليات المتحدة لن تكون العبا رئيسيا على الساحة العالمية عندما سفر الرؤيا
، وقال انه يفترض أيضا أن الجماعة االقتصادية ره لنصوص الكتاب المقدس المختلفةبناء على تفسي وذلك

األوروبية ) االتحاد األوروبي اآلن ( سوف تصبح ما أسماه " الواليات المتحدة األوروبية ". أن هذا االتحاد 
اإلمبراطورية  هذه الدول االرض الخصبة العادة ظهور، وسوف تصبح عشرة أعضاء من كونتيس

 .دولة ؟؟؟؟؟؟!!!!!االتحاد األوروبي سبعة وعشرين  نا فيال. حاليا ، لديالدج المسيح  الرومانية ، يحكمها
 

، مما هرمجدونبعنوان : العد التنازلي لمعركة  1988سنة  ، أصدرهال ليندسي كتاب آخرفي وقت الحق
لعقد االخير من " اأن  حدث قريبا. حتى انه ذهب أبعد من ذلك ليقولتيعني أن معركة هرمجدون سوف 

، و أشار إلى أن الواليات المتحدة سوف ؟؟؟؟!!!! "ت هو العقد االخير من االرض التي نعرفها االنالثمانينا
على أن انه كان يصر. وليس من المستغرب السوفياتياالتحاد  مفاجئ من قبل هجومبواسطة يتم تدميرها 

. في بداية التسعينات  ُسح ب الكتاب من األسواق بهدوءالعظيمة ، وقد  الضيقة تشهدسوف الثمانينات  ترةف
، والذي  ( م 2000كوكب األرض عام  كتاب ) نشر، بداية التسعيناتفي لندسي بل  ستسلمي مومع ذلك، ل

 .2000بحلول عام  لعيش على االرضل يخططوا حذر المسيحيين أنه ال ينبغي أن 
 

ان  أن الحرب الباردة ستستمر حتى النهاية، وفي الواقع، لندسي فترضا ، هكتب العديد منخالل      
جوج بروسيا  ىسمّ انه . حتى االزمنةتلعب دورا هاما في تطور األحداث في نهاية الواليات المتحدة س

هيمنة متصبح ثقافة الستينات والسبعينات سثقافة الهبي من يعتقد أن كذلك كان . و8:20الرؤيا  في الشهيرة
، فإن أيا من هذه دي في نهاية المطاف إلى الفجور والدين الباطل. بوضوحتحدة ، مما يؤفي الواليات الم

ليندسي  عتبريُ  ، ولكن ال يزالإليها ةالمنسوب التواريخبسبب  عدم صحتهثبت  ها، والعديد منلم تتمالنبوءات 
 .  العديد من المسيحيين عندكنبي 

 
جنون  الذي اثار الذعر وال. و( -LEFT BEHINDن ظهر كتاب ) المتروكو 1995ثم في عام       

 ) فضال عن هابيعالكتاب تم مليون نسخة من  60. لالختطافالمسيحيين الهوس عند  اثار، و Y2Kبشأن 
 .( ثالثة افالم بنوعية رديئة الجودة والمعنى والهدف

 
لنهاية   لنظر الحديثةوجهات اعن نبدأ في التساؤل بعمق ل، و حان الوقت نحن اآلن في األلفية الجديدة

أن علينا يجب فألكثر من أربعين عاما ،  قريباستاتي يعلن أن نهاية العالم  هناك شخص. إذا كان االزمنة

 من االفتعني قريبا وليس بعد عدة مئات او قريبا  باعالن هذا المعلم الن االهتمام نتوقف عن
  .السنين
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 . حقيقة أن هؤالء يجب علينا تجاهلهفدجال  مسيح أربعين ان هناك اكثر من شخص إذا أعلنو

من  أقل خطأً  ميجعله ك اللذعلى شاشة التلفزيون  يظهرونوواربطة عنق سترات  الذين يرتدون المعلمين 
 إذا كان ." النهاية قريبة ! "  : عالمة على صدره وظهره تقول مجنون على ناصية الشارع يرتدي الالرجل 
ال ينبغي ف، Y2Kبجنون بشأن  تاثراميتكلم خالل شاشة التلفزيون او من على المنبر او الواعظ الذي المعلم 
 . حول نهاية العالم خرىالأ مستقبليةال هبشأن تصريحات ينكون قلقنلنا أن 

 

، نبوءات دانيال، و 24أن كلمات يسوع في إنجيل متى  عليم الذي يرّوجوباختصار، فإن الت
حركة  ، والتي جاءت كرد فعل على مستقبلية هو مفهوم جديدأحداث على أنها  سفر الرؤيا

، ولكن ليس لديها دعم حول العالم اإلنجيليةالكنيسة  عمق في مجتمع المن   تأصبحومع االسف االصالح. 
 .الحقاً من تاريخ الكنيسة أو الكتاب المقدس، كما سنرى 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تعليق المترجم:    
 

هو كون ) اغلب وليس كل (  ان سبب رواج هذا التعليم في كنائسنا العربية       
بوا انفسهم ولو بقليل بعمل مراجعة ين والوّعاظ مع االحترام الشديد لهم لم يُ المعلم تع 

وت حيال للمعلومات التي تبنوها او التي درسوها في مدارس وكليات الالهوتدقيق 
وعدم  اليها من زاوية حدوثها تاريخياً، , وذلك من النظرتعليم " نهاية االزمنة "

. مما سبب بحدوث تشويش مام تلك النبّوات وتفاصيل حدوثهاالتحقق من زمن ات
ع البعض االخر الن كل واحد وعدم فهم كبيرين و بروز تعاليم متناقضة بعضها م

ها يحاول ان يثبت صحة نظريته ونظرته حسبما هو نمن هذه التعاليم والذين يتبنو
 , ان كان تاريخاً عاماً او كنسياً.كما يراه الكتاب المقدس والتاريخيراه مناسبا وليس 

 
لذلك أسأل اآلب السماوي بأسم يسوع ان يعطي بحسب غناه في المجد كل       
روح الحكمة واالعالن لكي نستطيع ان نمييز الحق وان يكون لنا عيون واذان قارئ 

 روحية مدربة وقادرة على قبول الحق والعمل به بأسم الرب يسوع...امين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 من ثمارهم تعرفونهم:

ة عن طريق فحص ثمرة حياتعاليم او الوعظ الكنسي نحكم على ال نا نملك القدرة على أنقال يسوع لنا أن

وثمرة كلماته النبوية المعلم   

  20 -15: 7 متى 

ُهْم ِمْن َداِخل ِاْحَتِرُزوا ِمَن األَْنبَِياِء اْلَكَذَبِة الَِّذيَن َيأُْتوَنُكْم بِثَِياب » 15 اْلُحْمالَِن، َولِكنَّ

 ِذَئاٌب َخاِطَفٌة!

ْوِك ِعَنًبا، أَْو ِمَن اْلَحَسِك تِيًنا؟ 16 ِمْن ثَِماِرِهْم َتْعِرفُوَنُهْم. َهلْ َيْجَتُنوَن ِمَن الشَّ  

َجَرةُ  17 ا الشَّ َدًة، َوأَمَّ َدٍة َتْصَنُع أَْثَماًرا َجي  ُة َفَتْصَنُع أَْثَماًرا هَكَذا ُكلُّ َشَجَرٍة َجي  ِديَّ الرَّ

ًة،  َرِديَّ

ٌة أَْن َتْصَنَع أَْثَماًرا  18 ًة، َوالَ َشَجَرةٌ َرِديَّ َدةٌ أَْن َتْصَنَع أَْثَماًرا َرِديَّ الَ َتْقِدُر َشَجَرةٌ َجي 

َدًة.  َجي 

ارِ  19 ًدا ُتْقَطُع َوُتْلَقى فِي النَّ .ُكلُّ َشَجَرٍة الَ َتْصَنُع َثَمًرا َجي   

َفإًِذا ِمْن ثَِماِرِهْم َتْعِرفُوَنُهْم. 20  

علينا أيضا أن نسأل أنفسنا ما  هو ظاهرة جديدة، يجب" نهاية االزمنة "حتى اآلن أننا نرى أن هذا التعليم     

ة منه؟.  هي الثمار الُمنت ج 
 

 : وُتجنى من هذا التعليمستطعت ان اميز اثنتا عشر ثمرة مختلفة ُتنت ج امن خالل دراستي لهذا الموضوع     

     

من الموت والضيقة العظيمة  الخوف المقعد الخلفي ، بينماالتكون من االولويات بل هي في  المحبة عادة  : 1

عن طريق االعتقاد بان  من المستقبل الخوف على تغطيةالاألحيان يتم  اغلب في يسودان على المحبة. لذلك 

.قة  العظيمة وظهور المسيح الكذاب هللا سوف يوجد لنا مخرج اثناء الضي  

خطيط  المستقبلي  لمددتاليصبح من المستحيل  حيث . اً محدوديصبح  التفكير على المدى الطويل  : 2  
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ان المسيح سيعود مرة ثانية ليختطف الكنيسة في اي لحظة"" فتراضبضعة عقود بسبب االتتجاوز   

" جي بي اس "  ـ, الهواتف الذكية والواختراعاتها مثل الكمبيوترحديثة يتولد خوف من التكنلوجيا ال: 3

.  النها ممكن ان تكون عالمة الوحش  

.من تسلم الحكم في اي حكومةالخوف من السياسة ألن الدجال قد يكون على قاب قوسين أو أدنى  : 4  

الننا ذاهبون الى  ،اي انه ليس لنا من جهة ان المجتمع الذي نعيش فيه.مجتمع يولد وجهة نظر معادية لل: 5

. السماء وتاركين كل شيء وراءنا  

يقولون مجاالت الصحة و الطب والبيئة و التكنولوجيا ألنهم االندفاع وتطوير الناس من عزيمة  يثبط : 6

؟ " في طريقه الى أألحتراقعمل من أجل عالم ألماذا  " في انفسهم:  

إلسرائيل.  منين مؤيدين بتعصبأصبح العديد من المؤحيث ية. خلق شكل غريب من العنصرية المسيح: 7

متعصبين ، فإن العديد من المسيحيين المعاملة الدول المحيطة بها تسيء، إذا كانت إسرائيل على سبيل المثال

حرفيا شكال جديدا من أشكال  ةقبلت المسيحي  ألنهم  " شعب هللا المختار ". التأييد أألعمى ونهممنحي لها

، ىالشك تجاه دول أخرت د  ولّ هذه العنصرية  ، فإنسرائيل والعنصرية المعادية للعرب. أيضاد إلييتأال

ناتجة عن  هذه العنصرية المسيحيةلصين بين العديد من المسيحيين. االمناهضة لروسيا وف المواق تنتجأو

.فهم خاطئ لتعليم نهاية االيام  

من الغضب االتي بفكرة الألختطاف انحصار الرجاء للهرب: 8  

شييع والهرطقات مثل شهود لعديد من الطوائف والل  والساحة هو الروضهتعليم نهاية االزمنة اصبح  :9

.يهوه, المورمن, السبتيين وغيرهم الكثير  

ت: 10 ر  التركيز على سريع، ولعالمي الالتبشير امن أجل  ساعات طويلة من الصيام والصالة ُهد 

وت هللا .ملكتقدم لمضي قدما في لالتدريب لمدى الحياة دراسة وال إستثمارها في ، بدال منفاألختطا  

أخذ النصوص على يال ان  قارئ الكتاب المقدس ُتجبِرهذا التعليم وطريقة التفكير الغيرالمستقيمة : 11

ال:محمل الجد أو حرفيا على سبيل المث  

إِنَّ هَذا ُكلَُّه َيأْتِي َعلَى هَذا اْلِجيِل!اَْلَحقَّ أَقُولُ لَُكْم:  36:23مّتى   

 وكذلك:
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اَْلَحقَّ أَقُولُ لَُكْم: الَ َيْمِضي هَذا اْلِجيلُ َحتَّى َيُكوَن هَذا ُكلُُّه. 34:24مّتى   

ثل مالتعليم الخاطئ عن نهاية االزمنة سخيفة تناسب تماما ال تمت والدة العديد من المؤامرات: 12

سرية .ال اتجمعيال، وغيرها من النظام العالمي االوحد، رينيتنسالم  

 

:باسكال رهان  

 

أصبح و. اً ، اقترح رهان(1662-1623ثوليكي، بليز باسكال )، والفيلسوف الكاالفيزياءو، عالم الرياضيات

عيش كما لو ت اناخترت أن تؤمن باهلل و و: ماذا ل، الذي يقولباسكال أو مناورة باسكال رهانباسم  اً معروف

،  ان هللا غير موجودأي في نظرك  رائع ! ولكن إذا كنت على خطأ فهذاانه موجود ؟ إذا كنت على حق، 

فقد ؟ ستكنت  ذا، ماعن هللا ئاً كنت خاط كة، ولكنححياة أخالقية صحي تعشومع ذلك   

 

،  نهاية األزمنة ل حولبتفاؤوتؤمن  عتقدتعلى أساس نفس المنطق. ماذا لو اخترت أن  رهاناً وأود أن أقترح 

 عمل كعضو فيت، ورفض أفكار الخوفت، وخطة طويلة األجللديك االطفال العظماء ، و وتربي جيل من

سوف بالعكس ؟ ذا كنت تخسرما ,. حتى لو كنت على خطأ) الكنيسة ( الستقبال العريسالعروس  تجهيز

ي قد ال ذال األختطاف مواهبك ، وتنتظروضع هللا في يديك بدال من الجلوس، ودفن  ام تكون ابن امين على

، في محاولة معرفة التواريخ و تخمين من هو المسيح ك ! إذا كنت تنفق حياتك في الخوفأتي في حياتي

الحي. وضع بين يديك ولم تستثمره لتقدم ملكوت اللةعن كل ما  فانك ستكون مسؤوالً  الدجال ،  

 

تقدون يع. في الواقع معظم غير المسيحيين  التبشيرعة سويقول البعض أن وجود مستقبل مخيف يحفز      

)على سبيل  ينبعض الملحدين الشهير حتى أن. إلينا وانضميأن  ونريديال و اننا ) المسيحيون ( مجانين

التي تقول  حدث في القرن األولتالمثال كريستوفر هيتشنز ( يقولون أن يسوع هو نبي كاذب ألن نبوته لم 

  في:

.هاَْلَحقَّ أَقُولُ لَُكْم: الَ َيْمِضي هَذا اْلِجيلُ َحتَّى َيُكوَن هَذا ُكلّ  34:24متى   

، وهذا ليس هو انجيل لمستقبلا من خوفاً هناك الكثير من الناس اتوا الى المسيحية وحياة االيمان      

ان تأتي على  دينونة العتيدة، واللمسيحية من خالل الخوف من الجحيمالعديد الى ا جلب . وقد تموتلملكا

االختطاف. ، أوالمسكونة  
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صل الثانيالف                          

 

                                   

                      األختطاف                               

 

أكبر  تكانلقد . وكان الجميع من الذكور المسيحي, يمعسكر الصيفالفي اً اعتدت أن أكون مستشار       

كان ينوي  الذيوقت في المخيم المدير ب ان نعمل مقلباً ا نعندما خطط ينالسنفي أحد  اردنا ان نعملناها مزحة

الفكرة كانت ان نقوم بتمثيل ان االختطاف قد  ،بما فيه الكفاية خارج المخيم في فترة طويلة فيه يمضي أن

المياه وان نبعثر حاجياتنا بشكل عشوائي في كل حصل فعال وذلك بان نترك مالبس السباحة على سطح 

ولكنه كان فكرة  ,لكن هذا المقلب لم يرى النور ابدا .ارجاء المخيم ثم نقوم نحن باالختفاء في الغابة المجاورة

حقاً. كبير بمدير المخيم لو قمنا بفعل ذلكمضحكة ومقلب   

 

يب الذي والشيء الغر. وجهة النظر الحديثةالتاريخ من بدأت دراسة وكان نحو هذا الوقت نفسه       

في تاريخ  اعليهبشكل شائع، ال يمكن العثوريتم تدريسها  ليم عن االختطافاوتعكل مفهوم  اكتشفته هو ان

قليل من الكتب يساء فهمها بعمق. أنها تأتي من عددو ،ميالدية1800قبل ال الكنيسة   

ليق قد تم نشرها في كتاب "التعوتعاليمهما لد سكوفي وجون داربي ان  كما ناقشت في الفصل السابق      

.في ذلك الكتاب هو االختطافالرئيسية  لمواضيعاضمن من  كانو. على الكتاب المقدس" لسكوفيلد  

. أتباعه إلى السماء يسوع سرا أخذفي المستقبل، سوف ي ما في يوم ههو أنببساطة مفهوم اإلختطاف       

 احياء بعدقال انه سيحكم يبأسره. و على حكم الكوكب  هاستيالءو الكذابظهور المسيح  هيعقب اهذ

بعض يرون أن الي القدس ) ف بناؤه الذي سيعاد الهيكلالجلوس على العرش داخل نيه واالمبراطوريه الروما

سكب يف هللا سو أن . ثمسبع سنوات (ل الذي يستمر سيحدث في منتصف حكم المسيح الدجال االختطاف

هذا هو معركة هرمجدون . ب عليه يطلق بلغ ذروتها أخيرا في مات، واألشرار في األرض غضبه على

الملخص العام لما علمه داربي . والحقيقة ، فإن أيا من هذه التعاليم لم تدرس على نطاق واسع قبل سنة 

.م1830  
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بفحص  سنقومفي هذا الفصل ، لذا ، يمهذه التعالوجهة نظري حول التاريخ القصير ل بدال من أهاجم وأكرر

يتم استخدامها لتعليم مفهوم رئيسية التي  مقاطعهناك أربعة  .االختطافقوله الكتاب المقدس عن ما ي

 االختطاف.

 

 

  18 -13:  4المقطع االول: رسالة بولس الرسول االولى الى اهل تسالونيكي 

 

َها اإلِْخَوةُ  13 اقِِديَن، لَِكْي الَ َتْحَزُنوا َكاْلَباقِيَن  ُثمَّ الَ أُِريُد أَْن َتْجَهلُوا أَيُّ ِمْن ِجَهِة الرَّ

 الَِّذيَن الَ َرَجاَء لَُهْم.

اقُِدوَن بَِيُسوَع، َسُيْحِضُرُهُم هللاُ  14 ا ُنْؤِمُن أَنَّ َيُسوَع َماَت َوَقاَم، َفَكذلَِك الرَّ ُه إِْن ُكنَّ ألَنَّ

 أَْيًضا َمَعُه.

َنا َنقُولُ لَُكمْ  15 ، الَ  َفإِنَّ ب  َنا َنْحُن األَْحَياَء اْلَباقِيَن إِلَى َمِجيِء الرَّ : إِنَّ ب  هَذا بَِكلَِمِة الرَّ

اقِِديَن.  َنْسبُِق الرَّ

ّب َنْفَسُه بُِهَتاٍف، بَِصْوِت َرئِيِس َمالَئَِكٍة َوُبوِق هللاِ، َسْوَف َيْنِزلُ ِمَن  16 ألَنَّ الرَّ

َماِء َواألَْمَواُت فِي اْلمَ  الً.السَّ ِسيِح َسَيقُوُموَن أَوَّ  

ب  فِي  17 ُحِب لُِمالََقاِة الرَّ ُثمَّ َنْحُن األَْحَياَء اْلَباقِيَن َسُنْخَطُف َجِميًعا َمَعُهْم فِي السُّ

. ب   اْلَهَواِء، َوهَكَذا َنُكوُن ُكلَّ ِحيٍن َمَع الرَّ

وا َبْعُضُكْم َبْعًضا بِهَذا اْلَكالَِم. 18 لِذلَِك َعزُّ  

التي كانت تتعرض  هائلةال اتقيد الحياة في ظل االضطهاد تصارع للبقاء على كنيسة تسالونيكي كانت      

َنا َنْحُن أَْنفَُسَنا َنْفَتِخُر بُِكْم فِي َكَنائِِس  4:1في تسالونيكي الثانية تشجيع بولس لهم  نرى هذا في. لها َحتَّى إِنَّ

يَقاِت الَّتِي َتْحَتِملُوَنَهاهللاِ، ِمْن أَْجِل َصْبِرُكْم  بسبب هذا االضطهاد ، .  َوإِيَمانُِكْم فِي َجِميِع اْضِطَهاَداتُِكْم َوالض 

الفقرة  سبولمن خالله الذي كتب  النصسياق هذا هو . فيهم حكم االعدام ذ  ف  كثير من أعضائها قد نُ فان ال

 حاكمفي ظل الدمة قاة العظيمة ضيقشكال أن الح بأي شكل من األلمّ ي سالتي أوردناها أعاله . لم يكن بول

، وكل المسيحيين سيختطف وأن هللا  ،هايجب تجنبانه ، وى المسيح الدجالسمّ الموحد اال يالعالم

هذه الرسالة . ةباكتمن تاريخ سنة  2000 ذلك سيحدث بعد  
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، بشأن ما ء القرن األول قرال،  تعزيةلتوضيح واللان يكتب كلمات انه من الواضح انه ك في الواقع ، 

  13اآلية  هذا هو سياق ولئك الذين لقوا حتفهم .سيحدث أل

اقِِديَن، لَِكْي الَ َتْحَزُنوا َكاْلَباقِيَن  "  َها اإلِْخَوةُ ِمْن ِجَهِة الرَّ ُثمَّ الَ أُِريُد أَْن َتْجَهلُوا أَيُّ

"الَِّذيَن الَ َرَجاَء لَُهْم.  

 

يسوع : قام كما قيامتهمولئك الذين لقوا حتفهم سيتم نرى أن أ في اآليات التالية ،  

 

اقُِدوَن بَِيُسوَع، َسُيْحِضُرُهُم هللاُ  ا ُنْؤِمُن أَنَّ َيُسوَع َماَت َوَقاَم، َفَكذلَِك الرَّ ُه إِْن ُكنَّ ألَنَّ

 أَْيًضا َمَعُه.

َنا َنحْ  : إِنَّ ب  َنا َنقُولُ لَُكْم هَذا بَِكلَِمِة الرَّ ، الَ َنْسبُِق َفإِنَّ ب  ُن األَْحَياَء اْلَباقِيَن إِلَى َمِجيِء الرَّ

اقِِدينَ   الرَّ
 

سيقومون م إنه أولئك الذين لقوا حتفهم ، قائالً  من جهةعدم اليأس ومستمعيه ل هتشجيع سواصل بول

  الحياءويتغيرون حتى ان ذلك يحدث لهم قبل أن يحدث ل

ّب َنْفَسُه بُِهَتاٍف،  َماِء ألَنَّ الرَّ بَِصْوِت َرئِيِس َمالَئَِكٍة َوُبوِق هللاِ، َسْوَف َيْنِزلُ ِمَن السَّ

ال  َواألَْمَواُت فِي اْلَمِسيِح َسَيقُوُموَن أَوَّ

  اعمالهم حولت ر  ش  نُ الذين ين فّسرجميع الم فّسر ,1830 سنة االختطاف عقيدة  نشوء قبل       

و هنري تشير إلى القيامة. على سبيل المثال ، تعليق ماثيأنها على   18 -13:  4تسالونيكي االولى 

، يقول :1721ُكت ب  سنة على هذا المقطع   

 

 14 العددسوف يجلبهم معه ،  من نومهم ، ألن هللا واظق  ويمن بين األموات، و  يقوموايجب أن  مأنه"    

انه ف ربعندما يأتي الهنا. ووا معه من ان يكونهم انأفضل من حيث ذلك مع هللا ، و يبقونوبعد ذلك 

ن المفرط الخوف من الموت والحزضد  جيء الثاني للمسيح هو ترياق كبيرالممعه. عقيدة القيامة و همسيجلب

."ائنا المسيحيين ..حبمن أ ىموتلعلى ا  

 

ان واقبل جون داربي ، رأ ينين األخرفسرلى جنب مع ما يقرب من جميع المماثيو هنري ، جنبا إ      
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اختطافاً سيح النهائي ، وليس شير إلى قيامة األموات عند مجيء المي هأن، واضح من هذا المقطع الهدف  

.سبع سنواتب قبل القيامةيحدث  اً سري  

 

:54 – 51: 15االولى كورنثوس  فيعنها  سالقيامة التي تحدث بول نفس يه ههذ  

َنا ُكلََّنا َنَتَغيَّرُ ُكلَُّنا، وَ ُهَوَذا ِسرٌّ أَقُولُُه لَُكْم: الَ َنْرقُُد  51 لِكنَّ  

ُق، َفُيَقاُم األَْمَواُت  52 ُه َسُيَبوَّ فِي لَْحَظٍة فِي َطْرَفِة َعْيٍن، ِعْنَد اْلُبوِق األَِخيِر. َفإِنَّ

ُر.  َعِديِمي َفَساٍد، َوَنْحُن َنَتَغيَّ

َوهَذا اْلَمائَِت َيْلَبُس َعَدَم َمْوٍت. ألَنَّ هَذا اْلَفاِسَد الَُبدَّ أَْن َيْلَبَس َعَدَم َفَساٍد، 53  

َوَمَتى لَبَِس هَذا اْلَفاِسُد َعَدَم َفَساٍد، َولَبَِس هَذا اْلَمائُِت َعَدَم َمْوٍت، َفِحيَنئٍِذ َتِصيُر  54

".اْبُتلَِع اْلَمْوُت إِلَى َغلََبةٍ »اْلَكلَِمُة اْلَمْكُتوَبُة:   

 

 

عند الحديث عن مفهوم استعماالً واقتباساً األكثر  وه 17-16: 4 األولىتسالونيكي أن مقطع 

: االختطاف  

 

ّب َنْفَسُه بُِهَتاٍف، بَِصْوِت َرئِيِس َمالَئَِكٍة َوُبوِق هللاِ، َسْوَف َيْنِزلُ ِمَن  16 ألَنَّ الرَّ

الً. َماِء َواألَْمَواُت فِي اْلَمِسيِح َسَيقُوُموَن أَوَّ  السَّ

ب  فِي ُثمَّ َنْحُن األَْحَياَء ا 17 ُحِب لُِمالََقاِة الرَّ ْلَباقِيَن َسُنْخَطُف َجِميًعا َمَعُهْم فِي السُّ

. ب   اْلَهَواِء، َوهَكَذا َنُكوُن ُكلَّ ِحيٍن َمَع الرَّ
 

       نالحظ هنا نقطة مهمة جداً في فهم المقطع هي: إن السياق في هذا المقطع لم يتغير. بولس 
بمصير هم يعرف. انه ال يزال الشديد الضطهادالتي تتعرض لكنيسة القرن األول  يعزي ويقويكان ال يزال 

أصدقائهم وأقاربهم الذين قتلوا خالل االضطهاد ؛ و انه لم يكن يشرح اي تعليم عن اختطاف سري يحدث 

ة وكيف سوف نكون في المستقبل. فمن الواضح أن بولس كان يتحدث عن القيامة النهائيسنة  2000 بعد

. ةالنهائي دينونةو ال لالسفار فتح  من ذلك ، والذي يلي كل حين مع الربا نجميع  
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:  4االولى أهل تسالونيكي  من الرسالة الىهذا المقطع ل اً رك يعطي ملخصا واضحالمعلق الشهير آدم كال

:يقول فيه  18 -13  

 

 طريقة التي كانال بنفسينزل من السماء ؛ سوف ينزل ان  يجب الرب نفسه ، وهذا هو : يسوع المسيح"     

،  يجب ان تخدمهاآلالف آالف الن  ؛ بال حدود اً ممجدإنسان ، ولكن ك هيصعد ، أي في شكلينظرونه تالميذه 

 من على عرش مجده : ولكن جلسابن االنسان سوف ي نوقوف أمامه ؛ الف مرة عشرة آالف آال ةو عشر

عند ظهوره ؟ف قييوم مجيئه ، أو  يثبتالذي   

مر يجب اال هذا؛  لدينونةإلى ا تعالواأيها الموتى، و  واموق :التي تقول  بهتاف او أمر وربما بكلمات مثل هذه

 يالصوت الذلك ذ، مثل رهيب العظيم والصوت بوق هللا  هفقامالئكة، الذين يرال رئيس من قبل ُيعطىأن 

ع اوات واألرض !هز كل من السمان ييجب التي ،  تتزايد اكثر جداً  الذي كانالصوت ناء ، على جبل سي ُسم   

 

رهيب :الهذا اليوم المجيد لنالحظ معاً ترتيب   

 

 الرسول ، المنطقة الوسطىينزل من السماء إلى ، سوف  األبدي ه. يسوع ، في كل كرامة وروعة جالل 1

ألرض .ان ما داخل الغالف الجوي لالهواء ، في مك بولس يدعوها  

.يعطى االمر للراقدين بالقيام من االموات. ثم  2  

! وتعالوا الى الدينونة أيها الموتى، واموق :كرر هذا األمران ي يجب  يس المالئكة،رئ ثم.  3  

إشارة لكل منهم ك ، يجب ان يبوق ببوق عظيم الصوت في المسيح ،الذين هم جميع األموات يقوم . عندما  4

. المسيح عرشان يجتمعوا معاً الى   

.جسد مجدهمثل  المائتة الىأجسادهم  تتغير، بين األموات  منفي المسيح تقام اجساد القديسين  . عندما 5  

.هم ايضا يلبسوا عدم المائت الممجد، و واأولئك الذين هم على قيد الحياة يجب أن يتغير ثم . 6  

 لمالقاة الرب في( سوف يرتفعون معا واالحياء بعد اخذ اجساد ممجدةين الراقدهاتين المجموعتين ).  7

 الهواء.

في  مكتوباهو م حسبعليهم  حكمي موتىالكتب ، و ال تح  ت  ، وفُ قد بدأت  دينونةالفترض أن االن ن. نحن  8

 تلك الكتب .

ن كان لهم المسيح عهداً عن طريق عمله ، ثم كل الذيت واالحياءاوبذلك تحددت الحالة االبدية لالمو.  9

.يفوق الوصف ! رائع بشكلمشهد . يا له من سيكونون معه الى االبد الكفاري وغسلوا ثيابهم بدم الحمل   

 انتهى تعليق ادم كالرك......
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في تسالونيكي  ضيقةما قبل ال اختطافاً سرياً هناك  ه ليس، يمكننا أن نرى بوضوح أن الدقيق من هذا الفحص

قيامة األموات قبل الحكم النهائي .، ولكن هناك عرضا واضحا لاالولى االصحاح الرابع  

 

 

 

41 – 40:   24 ى متّ  المقطع الثاني:  

 

ِحيَنئٍِذ َيُكوُن اْثَناِن فِي اْلَحْقِل، ُيْؤَخُذ اْلَواِحُد َوُيْتَرُك اآلَخُر. 40  

َحى، ُتْؤَخُذ اْلَواِحَدةُ َوُتْتَرُك األُْخَرى.ِاْثَنَتاِن َتْطَحَناِن َعلَى  41 .الرَّ  

 

م .  70 سنة في ورشليمال همحصاراثناء الرومان في  هارتكب ذيقطع يشير إلى القتل العشوائي الهذا الم     

.م 70سنة  في ورشليمعن تدمير اعبارة عن نبوة الرب يسوع هو  24وفي الواقع، فإن مجمل متى   

 

:3 – 2: 24  ىمتّ في  تدمير الهيكلعن اوال  يسوع  تنبا   

ُه الَ ُيْتَرُك هُهَنا »َفَقالَ لَُهْم َيُسوُع:  2 أََما َتْنُظُروَن َجِميَع هِذِه؟ اَْلَحقَّ أَقُولُ لَُكْم: إِنَّ

«.َحَجٌر َعلَى َحَجٍر الَ ُيْنَقُض!  

َم  3 ْيُتوِن، َتَقدَّ قُلْ »إِلَْيِه التَّالَِميُذ َعلَى اْنفَِراٍد َقائِلِيَن: َوفِيَما ُهَو َجالٌِس َعلَى َجَبِل الزَّ

ْهِر؟ «لََنا َمَتى َيُكوُن هَذا؟ َوَما ِهَي َعالََمُة َمِجيئَِك َواْنقَِضاِء الدَّ  

 مير هذهتدسيتم أنه في غضون جيل واحد ) أربعين عاما ( وتتضمن م  30 سنة في يسوع ها قال هذه النبوءة

اَْلَحقَّ أَقُولُ لَُكْم: الَ َيْمِضي هَذا اْلِجيلُ  " 34:  24متى سأتناول  الحقفي فصل . والهيكل  المدينة

 ية كيفعن الكان يتنبأ هنا يسوع  يوضح أنقطع ذا المولكن يكفي أن نقول أن ه."َحتَّى َيُكوَن هَذا ُكلُّهُ 

تعسفاً واعتباطاً دون تمييز بترك واحد يعيش واخذ اخر  اليهود قتلبالجنود الرومان وم  بها التي سيق

 بالسيف.
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1:4المقطع الثالث رؤيا   

لُ الَِّذي َسِمْعُتُه َكُبوق  ْوُت األَوَّ َماِء، َوالصَّ َبْعَد هَذا َنَظْرُت َوإَِذا َباٌب َمْفُتوٌح فِي السَّ

.«.َما الَ ُبدَّ أَْن َيِصيَر َبْعَد هَذااْصَعْد إِلَى ُهَنا َفأُِرَيَك »َيَتَكلَُّم َمِعي َقائاِلً:   

 

وال يريد  أن  قولال ي  يوحنا. كان  هذه اآلية ليس مجازاأن  اوالً بجب القول هنا     

لم حنا وي!  له هو فقط ، ولكن هذا كانأمام العرش  اختطافهمأنه سيتم سفر الرؤيا قراء ل ريصوّ 

عن كان يتحدث  يوحنا أن  1830المفسرين الجدد بعد سنة قال العديد من . االختطاف ن عيكن يتحدث 

كن هذا ليس صحيحا ول 19و  4 الصحاحين بعد بين افيما لم يرد ذكرها  الكنيسةكلمة ألن االختطاف 

لنقرأها معا  :. 19و  4 رؤياإحدى عشرة مرة بين ال وارك  ذُ  (  الكنيسة)  ألن المسيحيين  

 

 

 

============================================  

مالحظة للمترجم:      

يرجى أال يعتبر المسيحيين قديسسين ؟ اال يسّميهم الكتاب المقدس بهذا االسم؟ ) 

االعداد االولى لرسائل بولس الرسول الى المؤمنين(.مراجعة المقدمات و  

سين يدعون " كنيسة " ؟ليس مجموعة القدي, أوهناك سؤاالً مهما ً آخر   

 ارجو ان تبقي هذه االسئلة في ذهنك اثناء مراجعة النصوص التالية :

============================================ 
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ِت األَْرَبَعُة اْلَحَيَواَناُت َواألَْرَبَعُة َواْلِعْشُروَن َشْيًخا أََماَم اْلَخروِف، َولَهُ  5:8رؤيا *    ْفَر َخرَّ ا أََخَذ الس  ُكل  ْم َولَمَّ

يِسينَ . ةٌ َبُخوًرا ِهَي َصلََواتُ  اْلقِد   َواِحٍد قِيَثاَراٌت َوَجاَماٌت ِمْن َذَهٍب َمْملُوَّ

 

4 – 3: 8رؤيا *   

َمُه َمَع َصلََواِت َوَجاَء َمالٌَك آَخُر َوَوَقَف ِعْنَد اْلَمْذَبِح، َوَمَعُه ِمْبَخَرةٌ ِمْن َذَهٍب، َوأُْعِطَي َبُخوًرا َكثِيًرا لَِكْي ُيَقد   3

َهِب الَِّذي أََماَم اْلَعْرِش. يِسينَ  َجِميِعِهْم َعلَى َمْذَبِح الذَّ  اْلقِد 

يِسيَن ِمْن َيِد اْلَمالَِك أََماَم هللاِ.َفَصِعَد ُدَخاُن اْلَبُخوِر  4 َمَع َصلََواِت اْلقِد   

18: 11رؤيا *   

يِسينَ   َوَغِضَبِت األَُمُم، َفأََتى َغَضُبَك َوَزَماُن األَْمَواِت لُِيَداُنوا، َولُِتْعَطى األُْجَرةُ لَِعبِيِدَك األَْنبَِياِء َواْلقِد 

َغاِر وَ  «.اْلِكَباِر، َولُِيْهلََك الَِّذيَن َكاُنوا ُيْهلُِكوَن األَْرضَ َواْلَخائِفِيَن اْسَمَك، الص   

 

10و  7: 13رؤيا *   

ٍة. يِسينَ  َوَيْغلَِبُهْم، َوأُْعِطَي ُسْلَطاًنا َعلَى ُكل  َقبِيلٍَة َولَِساٍن َوأُمَّ  7 َوأُْعِطَي أَْن َيْصَنَع َحْرًبا َمَع اْلقِد 

ْيِف، َفَيْنَبِغي أَْن يُ  10 ْبيِ َيْذَهُب. َوإِْن َكاَن أََحٌد َيْقُتلُ بِالسَّ ْيِف. ُهَنا إِْن َكاَن أََحٌد َيْجَمُع َسْبًيا، َفإِلَى السَّ ْقَتلَ بِالسَّ

يِسيَن َوإِيَماُنُهْم.  َصْبُر اْلقِد 

 

12: 14رؤيا  *  

يِسينَ . ُهَنا الَِّذيَن َيْحفَ ُظوَن َوَصاَيا هللاِ َوإِيَماَن َيُسوَع.  ُهَنا َصْبُر اْلقِد 
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  6: 16رؤيا  *

ُهْم ُمْسَتِحقُّوَن!« يِسينَ  َوأَْنبَِياَء، َفأَْعَطْيَتُهْم َدًما لَِيْشَرُبوا. ألَنَّ ُهْم َسَفُكوا َدَم قِد   ألَنَّ

 

17:6رؤيا *   

ًبا َعِظيًما! ا َرأَْيُتَها َتَعجُّ ْبُت لَمَّ يِسينَ  َوِمْن َدِم ُشَهَداِء َيُسوَع. َفَتَعجَّ  َوَرأَْيُت اْلَمْرأََة َسْكَرى ِمْن َدِم اْلقِد 

 

18:24رؤيا *   

يِسينَ ، َوَجِميِع َمْن قُتِلَ َعلَى األَْرِض «.  َوفِيَها ُوِجَد َدُم أَْنبَِياَء َوقِد 

 

19:28رؤيا *   

يِسينَ «. َراُت اْلقِد  ا، ألَنَّ اْلَبزَّ ُهَو َتَبرُّ ا َبِهّيً ا َنقِّيً  َوأُْعِطَيْت أَْن َتْلَبَس َبّزً
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5:12المقطع الرابع: رؤيا   

. 

 َفَولََدِت اْبًنا َذَكًرا َعتِيًدا أَْن َيْرَعى َجِميَع األَُمِم بَِعًصا ِمْن َحِديٍد. َواْخُتِطَف َولَُدَها إِلَى

 هللاِ َوإِلَى َعْرِشِه،

 

 االممالذي يحكم جميع  هوانه  لوقيالكنيسة.  اختطاف ، وليس هو صعود المسيحالنص سياق هذا 

ذه ليست جلس على عرشه في السماء. هالذي صعد إلى هللا و هو(. انه 110من الحديد )انظر مز  بقضيب

الكنيسة.اختطاف إشارة إلى   

 

 خاطرة إضافية

 

التعامل مع اريد ن األ لكن،  االختطافت لتعليم مفهوم دم  خ  استُ  التي نصوصجميع ال ناأننا قد عالجوبما       

.  وبتهكم باختصار هذا الموضوع من زاوية أخرى  

بشكل  سنصعدهل يسوع ،  مالقاة الربالسماء ل نحو نصعدنحن جميعا سوف كّنا : إذا  لنطرح هذا السؤال

ألرض في كوكب ايحلقون من في الواليات المتحدة سوف  الذينفي الصين و مستقيم ؟ وهذا يعني أن الناس

اليس كذلك؟مشكلة .  هناك ذلك يبدو وكأنه فياتجاهين مختلفين .   

 

17:4 االولى تسالونيكي اهل ىالرسالة التقول          

ُحِب  ب  فِي اْلَهَواِء، ُثمَّ َنْحُن األَْحَياَء اْلَباقِيَن َسُنْخَطُف َجِميًعا َمَعُهْم فِي السُّ لُِمالََقاِة الرَّ

. ب   َوهَكَذا َنُكوُن ُكلَّ ِحيٍن َمَع الرَّ

الهواء "،  " كلمة  ترجمالتي تي الهواء. أين هو الهواء؟ وفقا لجذر الكلمة اليونانية الرب ف نالقيبأننا سوف  

سريين فالم العديد من م  ه  ف  .  اي الغالف الجوي لالرض هو إشارة إلى الهواء الذي يحيط بنا على األرض

تقل ، ولكن في الواقع ، ) اي خارج الغالف الجوي (  الرب في السماءنالقي هذا يعني أننا سوف  الجدد ان

نا ، في الغالف الجوي.ه قيهنال من المنطقي أنلذلك .  كلما ارتفعناالهواء  نسبة   

 

" عدة مالقاة"هنا   جمةترالمكلمة اليونانية الرب  ، يتم استخدام ال نالقيأيضا أننا سوف  كذلك النص يقول  
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قادم  ان الشخص لتعني أبدالم تكن شخص . بالترحيب لها معنى دائما وهي مرات في العهد الجديد .  

بملك الملوك لترحيب ل على الغالف الجوي وليس خارجهى أنذهب إلسنحن ولكن  الناس بعيدا . ختطافال

.إلى األرضيسوع عندما يعود   

م جذر الكلمة اليونانية هنا مرة واحدة فقط في الكتاب ستخد  . يُ   سنخطفقول اننا خيرا، هذا المقطع يأ

تاب ترجمته . و الكالمقدس المختلفة لها طرق عديدة لترجمات الكتاب  أني هذا المقطع ( ؛ المقدس ) ف

  فذلك يعني أننا " طفناتِ خُ اد. هذا يعني أنه إذا  " مجسده المج اخذو  تمّجدالمقدس يعلمنا أن يسوع قد 

جسد الرب  على غرار كونسي جسدنا ، فإن)أي وصلنا الى حالة يسوع الممجدة ( لحقنا به

.يسوع   

انا في الميل الثاني من السباق فاذا وعشرين ميال هناك متسابق يبعد عني مسافة  كان بمعنى آخر اذا     

ثمانية  بعد قطع مسافة فاني عاجالً ام اجالً  ،ريلتوقف و انتظاا ( يسوع )  المتسابق المتقدم قرر هذا

  2:3يوحنا االولى يوحنا في الرسول  ما قال. مثلَطف اليهسألحق به = سأُخُ   عشر ميال

اُء، اآلَن َنْحُن أَْوالَُد هللاِ، َولَْم ُيْظَهْر َبْعُد َماَذا  َها األَِحبَّ ُه إَِذا أَيُّ َسَنُكوُن. َولِكْن َنْعلَُم أَنَّ

َنا َسَنَراهُ َكَما ُهَو.   أُْظِهَر َنُكوُن ِمْثلَُه، ألَنَّ

قُ نحن لم      من ناحية بيننا هناك تفاوت كبير بين يسوع ووفي الوقت الحاضر ، م بعد وال تغيرت هيأتنا ن 

 واحد معهلمسيح تحت نير اعروس لنكون  اللّحاق به ) ُنخطف ( يجب علينا  لذلك  ؛ االجساد الممجدة

 الى االبد   عند ظهوره ) وليس في اي لحظة االن بل عند ظهوره ( 2 كو 6: 14 _ 16:

ُة َشِرَكٍة لِل  14 ُة ِخْلَطٍة لِْلبِر  َواإلِْثِم؟ َوأَيَّ ُه أَيَّ نُّوِر َمَع الَ َتُكوُنوا َتْحَت نِيٍر َمَع َغْيِر اْلُمْؤِمنِيَن، ألَنَّ

ْلَمِة؟  الظُّ

َفاق لِْلَمِسيِح َمَع َبلِيَعالَ؟ َوأَيُّ َنِصيٍب لِْلُمْؤِمِن َمَع َغْيِر اْلُمْؤِمِن؟ 15 َوأَيُّ ات   

، َكَما َقالَ هللاُ:  16 ُكْم أَْنُتْم َهْيَكلُ هللاِ اْلَحي  ُة ُمَواَفَقٍة لَِهْيَكِل هللاِ َمَع األَْوَثاِن؟ َفإِنَّ ُن إِن ي َسأَْسكُ »َوأَيَّ

.، َوُهْم َيُكوُنوَن لِي َشْعًبافِيِهْم َوأَِسيُر َبْيَنُهْم، َوأَُكوُن لَُهْم إِلًها  
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ُه  52:15كو  1لذلك يقول ايضا قي      فِي لَْحَظٍة ِفي َطْرَفِة َعْيٍن، ِعْنَد اْلُبوِق األَِخيِر. َفإِنَّ

ُق، َفُيَقاُم األَْمَواُت َعِديِمي َفَساٍد،  رُ َسُيَبوَّ   َوَنْحُن َنَتَغيَّ

 

ه في ب(  ترحيبللسنجتمع ) كلنا عندما يعود المسيح إلى األرض،  نحن نرى أنه ربط كل هذا معا ،ل       

. لحاقنا به = اختطافنا اليه = لكي نكون مثله( و سيتم  الغالف الجوي الهواء )  

 

 

 

استنتاج                                       

                             
 

 الغيرلالختطاف اال بعد ظهور جان داربي وتعاليمه المفهوم الحديث ب ويتم االيمان واالقتناع سر  د  لم يُ       

وحتى بعد ظهور تعاليمه فانها لم تدرس بهذه الطريقة حول ،  1830حول هذا الموضوع سنة  صحيحة

في الكنائس في د ذلك متأصلة بع ت الفكرة، وأصبح 1909سنة  هدذو الشواالم اال بعد انجيل سكوفيلد عال

من احداث تجري او ستجري في ) غير كتابي البتة (  توفر مخرجاً مزعوماً ببساطة  األنه كل العالم 

والخروج من هذا "العالم الزائل"  ل " على المؤمن ان يتقبل فكرة االختطاف ه  سَ "وتُ المستقبل 

. لكي يرى الحرب العالمية االولى والثانية والكساد االقتصادي العالمياكثر جداً من العيش 

اصابت الناس بالذعر  1900هذه االحداث التي كانت تحوم حول افكار الناس في بدايات ال 

.ومحاولتهم الهروب منها مبكراً. مما اجج نشوة االختطاف في عقول عامة المؤمنيين   

 

معتقدات القديمة . إعادة النظر في بعض هذه العادة التفكير و فقد حان الوقت إل

هو خطوة  فكرة االختطاف الذي سيحدث في اي لحظه في المستقبل القريبرفض 

..أولى في االتجاه الصحيح   
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 الفصل الثالث 

يقة العظيمةالض  

 
القصص على مدى السنوات القليلة الماضية من السفر والتدريس في العديد من الكنائس، سمعت بعض       

تريد أن  قالت لي أنها لم تكن قادرة على االستحمام بدون ارتداء منشفة ألنها لم تكن المدهشة. أتذكر سيدة 

!!!!!!!تختطف وهي عارية  

ثم هناك صديقي الذي قال لي أن لديه كوابيس لسنوات طويلة عن مشهد في فلم "لص في الليل" الذي 

قد سمعت بنفسك  نت  تحت المقصلة. ربما ك   بينما يجري قطع رأسهء يتحرك البالون األحمر في السما فيه 

، لقد خلقت فكرة ان الضيقة  . بشكل واضحفي الكنائس  قصصا مشابهة من ذوي المخاوف او من المنابر

كالجحيم على األرض اثنائها،  العظيمة ستحدث قريبا في المستقبل لمدة سبع سنوات بعد االختطاف ، والحياة 

.خيلة المسيحيين للقرنين الماضيينالرعب في م  

 

. ويتفق معظم 24المقطع الرئيسي الذي يستخدم لرسم هذه الصورة يأتي من نبوة يسوع في متى          

، ولكن ألنني أكتب مقدمة بسيطة ولعدم 24العلماء على أن سفر الرؤيا هو مواز لكلمات يسوع في إنجيل متى 

تفسير سفر الرؤيا في هذا الكتاب  ) آمل أن يكون لنا فرصة قريبة للعمل وجود مساحة، لذلك لن اتعمق بكيفية 

هو المقطع الذي يتنبأ بالزالزل والمجاعات واألوبئة، والمعلمين  24في المستقبل لتفسير سفر الرؤيا (. متى 

.الكذبة، ومجيء يسوع على السحاب  

 

 24متى ل المفسرين ان معظم   م1830قبل  ، اكتشفت أن طوال تاريخ الكنيسة 24لكن، عندما درست متى     

موا هذا وفي الحقيقة العديد من قادة الكنيسة علّ . م70 سنه خراب اورشليمبحذافيره عند  قد تم كله يقولون انه

  :على سبيل المثال ال الحصر من اقوالهم هنا بعض االقتباساتو

الذين جنبا إلى جنب مع النساء واألطفال  اآلالف واآلالف من الرجال من كل األعماريوسيبيوس قال:  . 1  

يرغب  اخرى للموت ... كل هذا مدون ويمكن ألي شخص بطرقسيف، ومن خالل التجويع، ولقوا حتفهم بال

أود أن ألفت عناية خاصة الى  صفحات التاريخ لجوزيفوس.  دقيقة عن تلك المأساة مراجعةفي جمع تفاصيل 

عليهم كما لو أبواب أورشليم  قأغال تم د الفصح قدهودية معا في وقت عيأن الناس الذين توافدوا من جميع الي

شخص. كانوا في السجن، وبلغ مجموعهم ما يقرب من ثالثة ماليين  

أحجار  أن ت قلع  الروماني  القائدق الهيكل، أمر حر  أ  فبعد أن ,  جون ويسلي قال : "هذا ماتحقق بالتدقيق. 2

رث ت االرض التي  األساسات ال يمضي هذا " أما الهيكل مؤسسا  عليها على يد تورنوس روفوس....ن اكوح 

وكما ت ن ب أ  هذا الجيل سيقتل ويباد ولكن ليس كله ,أبناء " ذلك يعني  ان عدد كيبر من  الجيل حتى يتم هذا كله

. ت المدينة والهيكل بعد تسعة وثالثين أو أربعين عامر  م  د  قد  ؛ عنه  
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دهُ ال شيء من أي  أكثر فظاعة ورشليم تدمير ا كانقال:  سبورجون تشارلز  .3  بعد أو سواء قبل، عالم شه 

دماء ,أن  حقا. و من هذا الجيلنتقم يد هللا ت القاسية لهاعما رى فينه كان يأ تيتوسل بدا حتى ذلك الحين.

  كلها أصبحت المدينة عندما بوضوحقد تم فعال االنتقام لها  اليهود يد  على اوشليمفي  لواقتذين الالشهداء 

   .دمحقل 

 

 .24 هذه المقاطع هي جزء بسيط من تعليقات كثيرة جدا  من مفسرين لمتى

 

 

 :24تحقق نبوات متى 
 

القراء  لتحذير كمؤلف، هذا هو كتابي الرابع. في كل كتاباتي لم أشعر أبدا في الحاجة الشديدة حرفيا            

سوف أطلعكم على سرد لذلك ، هذا الفصل من قراءةللتحذير من جهة قراءة شيء معين بقدر الحاجة 

 م. 70وخراب أورشليم سنة   24تاريخي لتحقق األحداث حرفيا  في متى 

 

. في  م70عن تدمير وخراب الهيكل وأورشليم سنة  1805كتب جورج بيتر هولفورد كتيبا صغيرا في عام  

لكنه سرد حقيقي لما تم  ان سرد ماحدث في تلك الفترة لهو أمر مرعب وموجع للقلب في نفس الوقت. الحقيقة

الدموع لهول االحداث المدونة  ذرفحدوثه فعال . قي المرة االولى لقرائتي هذا الكتيب لم اتمالك نفسي عن 

 فيه.

 

 تصورهم خالل الضيقة العظيمة وماتكهن الكثير من المؤلفين أحداثا خيالية على ما سيحدث حسب       

قد  م وتدمير أورشليم  70أحداث الضيقة العظيمة و نبوات  ، فالحقيقة هي أن في المستقبلعليه سيكون الحال 

،  محاكماتال واصل تت، س نعم . لن تعود ابدا في المستقبلوهلل الحمد واالفضل من ذلك كله انها  تّمت

عل كما بالف تيسوع، قد حدث عنهايعقوب"، كما تنبأ  ضيقةأو "  العظيمةة ضيق، ولكن الاتالمحن، واالضطهاد

  34: 24 تىانظر م ) الجيل ( ـالمحدد ب وضمن اإلطار الزمني تّمتها أنوقال 

 

 اَْلَحقَّ أَقُولُ لَُكْم: الَ َيْمِضي هَذا اْلِجيلُ َحتَّى َيُكوَن هَذا ُكلُُّه. 34
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الفصل، يرجى التوقف عن القراءة والصالة. اطلب من الروح قبل أن تقرأ هذا        

قراءة بأوصي أيضا ال القدس إذا كنت على استعداد لقراءة محتويات هذا الفصل. و

هذا الفصل قبل أن تذهب إلى الفراش ليال. إذا لم تكن على استعداد لقراءة هذا 

 . ل إلى الفصل التاليانتقألالرجاء االفصل، 

، مثل تشارلز سبورجون، جون كالفن، جون العظام عرف أن قادة الكنيسة انا أ 

ليس هناك  هان ,ليمهم اتع أثبتوا من خالل، يوحنا الذهبي الفم، ويوسابيوس ويسلي

 االفتراض المسبق الضروري النظرة و يهه . هذضيقة عظيمة اتية في المستقبل

 لقراءة ما تبقى من الكتاب. والمطلوب

 

 
 

 

 النص:سياق 
 

هم بيالت على الزعماء الدينيين وندد والفصال كامال من  المسجلة. أعلن هأقواليسوع أقسى  تكلم، 23في متى 

 عالنية. وختم قائال:

 

  38 – 35: 23متّى 

 

ا    يِق إِلَى َدِم َزَكِريَّ د  35 لَِكْي َيأْتَِي َعَلْيُكمْ  ُكلُّ َدٍم زِكيٍّ ُسفَِك َعلَى األَْرِض، ِمْن َدِم َهاِبيلَ الص 
ا الَِّذي َقَتْلُتُموهُ َبْيَن اْلَهْيَكِل َواْلَمْذَبِح.  ْبِن َبَرِخيَّ

 36 اَْلَحقَّ أَقُولُ لَُكْم: إِنَّ هَذا ُكلَُّه َيأْتِي َعلَى هَذا اْلِجيلِ !

ٍة أََرْدُت أَْن َيا أُوُرَشلِيُم، َيا أُوُرَشلِيُم! َيا َقاِتلََة األَْنبَِياِء َوَراِجَمَة اْلُمْرَسلِ » 37 يَن إَِلْيَها، َكْم َمرَّ

َجاَجُة فَِراَخَها َتْحَت َجَناَحْيَها، َولَْم ُتِريُدوا!  أَْجَمَع أَْوالََدِك َكَما َتْجَمُع الدَّ

.ُهَوَذا َبْيُتُكْم ُيْتَرُك لَُكْم َخَراًبا 38  
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 ثالثة  هوسألالهيكل  حيث بعيدا عن  سائرين ونهتتبعن كانوا يتالميذ يسوع ، الذيل الً كان هذا بوضوح مذه 

: 3 – 1: 24نقرأها معاً في مّتى  تابعةتم أسئلة  

 

َم َتالَِميُذهُ لَِكْي ُيُروهُ أَْبنَِيَة اْلَهْيَكِل. 1 ُثمَّ َخَرَج َيُسوُع َوَمَضى ِمَن اْلَهْيَكِل، َفَتَقدَّ  

ُه الَ ُيْتَرُك هُهَنا أََما َتْنُظُروَن »َفَقالَ لَُهْم َيُسوُع:  2 َجِميَع هِذِه؟ اَْلَحقَّ أَقُولُ لَُكْم: إِنَّ

«.َحَجٌر َعلَى َحَجٍر الَ ُيْنَقُض!  

َم إِلَْيِه التَّالَِميُذ َعلَى اْنفَِراٍد َقائِلِيَن:  3 ْيُتوِن، َتَقدَّ قُلْ »َوفِيَما ُهَو َجالٌِس َعلَى َجَبِل الزَّ

ْهِر؟لََنا َمَتى َيُكوُن هَذا؟ َوَما  ِهَي َعالََمُة َمِجيئَِك َواْنقَِضاِء الدَّ  
 
 

أجاب ؟ "  هذا كونى يمنه أن يقول لهم " مت واطلبو التالميذ  دمر ،تومبانيه سالهيكل أعلن يسوع أن هنا    
:القادم  للدمار  ثماني عالماتبيسوع   

   
(26:23( و )مّتى 11, 4:24) مّتى  ةكذبة وأنبياء كذب مسحاء 1  
(7:24 )مّتىأمة على أمة وقيام . حروب و أخبار حروب ،  2  
(7: 24)مّتى   . المجاعات 3  
   (7: 24)مّتى  . الزالزل 4
(9: 24)مّتى  . اضطهاد المؤمنين 5  
(10:24)مّتى  عن اإليماناالرتداد.  6  
  (12:24محبة تبرد )مّتى . ال 7
(14:24)مّتى  في العالم كلهيعلن االنجيل .  8  
 
 

من أجل القيام بذلك ، و.  عمق في هذا الفصلبسندرس كل من هذه العالمات     
معظم .  " خراب اورشليم "يتر هولفورد ، سوف أطلعكم على كتيب جورج ب

اقوم وسوف جوزيفوس . المكتوب في كتيب هولفورد مقتبس من مذكرات 
[ المؤلف : تعليق: ]  تحت عنوان  هولفورد اتتابك بالتعليق على  

 

األخيرة لتخطي هذا الفصل ....هذه هي فرصتك   
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 ب " خراب أورشليم "كتيّ 

 بقلم : جورج بيتر هولفيلد

 

تقرير مفصل ألحداث ب لتالميذه الرب هاعليها اعلن وللرد ، تالميذال أسئلة هي هذه كانت      

على  علن قرب حلول الخرابالتي ستُ  "النبّوات"غاية في االهمية ستحدث وكذلك  عديدة

 ةوكذلك السلوك الذي يجب ان يسلكه التالميذ في زمن االضطهاد  والمحاكمات القادم اورشليم 

. حيث استهل كالمه باالتي:االذي سيتعرضون له  

 

/  المسحاء الكذبة1  
5 - 4: 24مّتى   

اْنُظُروا! الَ ُيِضلَُّكْم أََحٌد.»َفأََجاَب َيُسوُع َوَقالَ لَُهْم:  4  

َفإِنَّ َكثِيِريَن َسَيأُْتوَن بِاْسِمي َقائِلِيَن: أََنا ُهَو اْلَمِسيُح! َوُيِضلُّوَن َكثِيِريَن. 5  

  ، ربنا صعود بعد  واحدة سنة غضون في.  ظهرت ماسرعان  التحذير هذاطريقة  ضرورة

عي انه دوسيثوس السامري الذي كان له جرأة كبيرة ليدّ ظهر شخص يدعى 

 المجوسي نسمعا بينما كان تلميذهالمسيح الذي تنبأ عنه موسى في القديم , 

 ". نحوالرب العظيمة قوة"  كان ، نفسههو  ، انه االعتقاد الىهم ويدعو الجموع عيخد

 األواني للشعب هرظ  يُ  سوف أنه أعلن و من السامرة آخر دجال ظهر ، ذلك بعد سنوات ثالث

انه  وبسبب  اعتقاد الناس . جرزيم جبل في ، موسى قبل من تعيينه تم قد أنه وقال المقدسة ,

 ولكن  المسيح المخلص العظيم ادى ذلك الى احتشاد الكثير من المسلحين خلف هذا الدجال

  .رئيسهم قتل و بسرعة هزمهم بيالطس
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 .ثيوداسفي زمن كاسيبيوس فادوس حاكم اليهودية , ظهر  مخادع دجال آخر اسمه     

من الناس الى جمع كل مقتيناتهم ويتبعوه الى نهر اع هذا الرجل ان ُيقن ع جمع كثير استط

 انه سيفلق النهر الى شطرين بأمر منه . لكن فادوس الحاكم لح ق  بهم مقنعاً  اياهم  , االردن

بقوات وخيل وذبح الكثيرين منهم حتى انه امسك بهذا المحتال وقطع رأسه وحمله الى 

  اورشليم.

 يظهرون يومياً  كانوا الى درجة انهم المخادعون ظهر الكثير من ، فيليكس حكم ظل في     

 عالماتال تظهر أن ينبغي أنه لهم مؤكدين ، البرية إلى باعهمألتِّ  الناس ونقنعوي . تقريباً 

 يعتقل ، آلخر وقت من ، فيليكسكان  ،ذا كله ه بسبب. الرب القدير  بها يقومس التي عجائبالو

 المحتال)  وزمن فيليكس الوالي برز ،(  م 55)  الفترة هذه في. يقتل البعض  و هممن العديد

 أقنعهم و هأتباع من ألف ثالثين جمع الذي ،() يوسيفوس لم يذكر اسمه  ( الشهير المصري

في  تسقطاورشليم  أسوار سوف يجعل  هناك من هان لهم قائالً  ، الزيتون جبل الى مرافقتهب

من  .ةالمدين على سيادةاسترداد الو الرومانية الحامية علىهجوم لل تمهيدامكانها بامر منه 

ل م  ، الروماني الحاكم ناحيته ،  كبير عددوقتل  الفور علىهم هاجمف ، الثورة بداية هي هذه أن ع 

المصري نجا بنفسه.  ولكن المخادع ، بقيةال فرقتت و ،شخص  أربعمائةر بيقدّ  منهم   

 واعدا الشعب ان يغوي وإستطاعظهر  آخر دجال  ،م(  60) فستوسفي عهد بورسيوس     

 والتي ،  قوة أرسل فستوس ولكن.  البرية الى هعوب  ت   إذا الرومان نير من اياهم بالخالص

الذين كانوا  المحتالين وباختصار،.  وأتباعه المضل سواء حد على السرعة وجه على دمرت

منه  ر  حذّ ما  وهذا  ، الناس وا عامة خدع و باستمرار ُمرسلون من هللا ظهروايقولون انهم 

 الرب في نبوته عن خراب اورشليم .

لم يسّمى على اي من هؤالء الكذبة عدا " المسيح" اسمان  يفترضاذا كان هناك اعتراض      

على ذلك بما يلي: نرد ، دوسيثوس  

"  و الرومان نير يحررهم من أن ينبغي الذي المسيح إلى موجه كان ليهودا توقعات أن    

  في ، التوقع هذا. كذرائع   المخادعون التي استغلها هؤالء "  اورشليم إلى المملكة استعادة

 



32 

 

 

 القارئ رذكّ أُ  سوف والتي ، غريبةال التمردات هذهل الوحيد الحقيقي السبب هو الواقع،

:26 - 24: 24مّتى في  ربنا التي قالها التالية النبوية التعبيراتب  

ُه َسَيقُوُم ُمَسَحاُء َكَذَبٌة َوأَْنبَِياُء َكَذَبٌة َوُيْعُطوَن آَياٍت َعِظيَمًة َوَعَجائَِب، َحتَّى  24 ألَنَّ

 ُيِضلُّوا لَْو أَْمَكَن اْلُمْخَتاِريَن أَْيًضا.

َها أََنا َقْد َسَبْقُت َوأَْخَبْرُتُكْم. 25  

قُواَفإِْن  26 ِة! َفالَ َتْخُرُجوا. َها ُهَو فِي اْلَمَخاِدِع! َفالَ ُتَصد  يَّ َقالُوا لَُكْم: َها ُهَو فِي اْلَبر   

  

 

حروب أخبار و حروب/ 2   

لي:ما ي 8 – 6: 24مّتى بالقول في  مخلصنا شرع وهكذا      

ُه الَ ُبدَّ أَْن َوَسْوَف َتْسَمُعوَن بُِحُروٍب َوأَْخَباِر ُحُروٍب. اُْنُظُروا، الَ  6 َتْرَتاُعوا. ألَنَّ

 َتُكوَن هِذِه ُكلَُّها، َولِكْن لَْيَس اْلُمْنَتَهى َبْعُد.

ٍة َوَمْملََكٌة َعلَى َمْملََكٍة، َوَتُكوُن َمَجاَعاٌت َوأَْوبَِئٌة َوَزالَِزلُ فِي  7 ٌة َعلَى أُمَّ ُه َتقُوُم أُمَّ ألَنَّ

 أََماِكَن.

ُمْبَتَدأُ األَْوَجاِع.َولِكنَّ هِذِه ُكلََّها  8  

  

ٍة َوَمْملََكٌة َعلَى َمْملََكةٍ  10:  21لوقا  فيوكذلك  ٌة َعلَى أُمَّ   .ُثمَّ َقالَ لَُهْم: َتقُوُم أُمَّ
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 العاصفة بأن يتكرر بشدة منذراً الذي  ، البعيد الرعدصوت  مثل ، االضطرابات هذه      

 صفحة وخمسين مائةهناك  . اورشليم تدمير حتىموت الرب  منذ جدا متكررة كانتتقترب . 

 . مكان كل في بالدماء ملطخة هي ، الفترة هذه تاريخ على تحتوي ، جوزيفوس صفحات من

:  لنقرأ بعضها  

 ، والحارث هيرودس بين حرب اندلعت ، المسيح موت وقيامة من سنوات ثالثة حوالي بعد    

.َمْملََكٌة َعَلى َمْملََكةٍ ثل  م    هذا كان.  هيرودس جيش خاللها ابادة تم ، البتراء ملك  

  ، هيكل اورشليم في تمثاله يوضع االمبراطور كاليكوال بأن   أمر أن بعد ،إبان تلك الفترة     

 من جداً  ةقلق كلها األمة تكانحيث  ، استمر اليهود بالرفض والعصيان على ماقام به كاليكوال 

  .أراضيهم فالحة الى درجة انهم اهملوا ندالعالتي كانت على وشك أإل الحرب اخبار

بالنزوح  من اليهود كبير التي تفّشت في بابل , قام عدد األوبئة بسبب و ، الفترة هذهخالل     

الساكنين في سلوقية  والسوريين اليونانيين انتفض حيث ،القريبة من بابل  سلوقية منها نحو

 ، جوزيفوس يقول المذبحة هذهفضاعة  إن !  ربوات خمسة أكثرمن اليهودمن  قتلواو ضدهم،

"  )الفترة المقصود بها هنا هي قبل خراب تاريخهم من سابقة فترة أي في مثيلها يكن لم"

 هناك تحدث ، المروعة المجزرة هذهعلى  سنوات خمس حوالي بعد ، أخرى مرة.  الهيكل(

قُت ل  خاللها  ، ميا تسمى مدينة حدود بخصوص ، بيريةب الفيالدلفيينو اليهود بين ةشديد منافسة 

تقوم امة على امة""مثل على  هذا وكان.  اليهود من ثير  ك   

قام جندي روماني باهانة اليهود داخل الهيكل  ،تحت أُمره كومانوس ذلك بعد سنوات أربع

لكن مع اقتراب الرومان لضبط الموقف بجيش و .جدا مفرطة بصورةاالمر الذي قاومه اليهود 

واثناء محاولتهم الهرب كبير ولشدة خوف اليهود من النتائج الوخيمة التي توقعوا أن تحل بهم 

 شوارع في تحت أألقدام ييهود آالف عشرة عن قليال حصل تدافع بين الناس ادى الى مقتل ما

.امة"تقوم امة على " كان ، أخرى مرة ، هذا. يماورشل  

 ادمرو و السامريون ضد الحرب اليهود شنّ حتى  على هذا الحدث , سنوات أربع لم تنقضي

 ، الفصح عيدفي  أورشليم إلى في طريقه جليلي قتلكان قد  هذا السامرة شعبألن . بلدهم

.اليهود الجله ثأر وبالتالي  
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تم و مدينة،ال اجل حكممن  السوريين مع حاد خالف على اليهود كان ، قيصرية في       

البداية لفترة  الحدث هذاكان .  هم الذين سيحكمون المدينة السوريين بان يقضي مرسوم اصدار

 ، الغيرة منودافع  ملاأل خيبةو خزيسبب الب من جهتهم ، اليهود.  البلدين بين ودمويةقاسية  

 ، اوحده ريةقيص مدينة في.  بنجاح همبدورهم قاموا بالتصدي ل الذين ، السوريين ضد واثار

 انتشر حيث ؛ لهيب الغضب طفئين لم ، ذلك ومع . ييهود ألف عشرين عن يزيد ما قتل

 أو مدينة كل في.  المكان نفس في معا والسوريين اليهود سكن أينماواالنتقام  المدمر الغضب

 ، عسقالن صور، ، دمشق في.  بين الطرفين  ذبحالو المتبادل العداءحيث ساد  قرية أو بلدة

 في ييهود آالف عشرة قتل ،دمشق في.  المروعة ابحالمذ كانت . سكيثوبولس و ، غادارا

.واحدة ليلة في غدراً  ألف عشر ثالثة ، سكيثوبولس في و ، واحدة ساعة   

 ، الرومان ولكن. بسبب الظلم واالضطهاد الرومانعلى  اليهود ثار االسكندرية، في         

يرحموا ويميزوا بين  لم  ، شخص ألف خمسين األمة هذه من كبير عدد قتلوا ، بسبب قوتهمو

. ثم بعدها في حصار جوباتا قتلوا اربعين الفاً منهم ايضاً. والرضيع منهم الشيخ  

 اإلمبراطورية من الغربية األجزاء كانت ، الشرق في المدمرة االحداث هذه سادت بينما    

 فيرتيليس.و , اوتو هم: كالباتوالوا على حكمها و أباطرة ثالثة العنف بسبب  الرومانية يسودها

 في عنيفة وفاة توفّوا ، المباشر السلف ، ننيرو مع جنب إلى جنبا ، جميعا أنهم الالفت من فإنه

ية خيار اليهود األمة ذاتخإ ذلك ادى الى.  شهرا عشر ثمانية الزمن التتعدى من قصيرة فترة

ومهدت الطريق لخراب  الدمب ايهوذ تغطتوبسبب هذا الخيار ،  ، الرومان ضد السالح حمل

م(.  70عاصمتهم )أورشليم سنة   

 ، الحدوث متكررة أحداث هي الحروب أنب ، ذلكو ، على هذه النقطة ضااعتر كهنا كان إذا

ستحدث في المستقبل ) اشارة الى اليها على انها احداث نبوية  لإلشارة الئق غير سيكون فإنه

الرب بانه سيكون هناك حروب واخبار حروب (.نبوة   
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بالقول ان الكثير من تلك االعتراضات سوف يتم  االعتراض هذا على ردأن ا هنا أود      

انفسهم عاجزين  لرؤساء الذين يديرون شؤون الدولوا  فنا انه القادةعرلوالرد عليها وازالتها 

وفي بعض االحيان ايام  من سنين قصيرة ابعد واالحداث التي ستاتي التكهن بالمستقبلعن 

 التأليف وقت في]  ، العظمى لبريطانيا الحالي الوزير أن جيدا معروفة لحقيقة انها.  معدودة

 الجمهورية مع  ومدمرة طويلة حرب عشية[  بيت وليام الوزراء رئيس كان ، 1805

 في.  !!!!!!! متتالية عاما عشر خمسةالذي حافظ عليه لمدة  السلم كان يتكلم عن ، الفرنسية

اإلشاعات ان الحرب قادمة  بسبب هاحسابات بكماترت غالبا والحربا السلم حال فإن ، الواقع

 كما ، الزراعة عمليات لتعليق حتى الى حد قد يصل للقلق مثيرة و جدا عال صوت هي التي

للتو. رأينا  

 الجزء هذا الرب في  هاب تنبأ التي الحروب أن نأخذ بعين االعتبار دعونا ، ذلك من أبعد    

 وقعتلقد  . وعلى هذا االساس وقعت االحداث , زمنية ونوعية نوعين منت كان النبوءة من

 على عالوة.  ت عليهم بالصورة االشد دماراً وخراباً وهبط ،بدقة حددها زمنيا التي الفترة خالل

  ! نجار ابننجاراً  ولكن ، دولة رجل يكن لم لهم تنبأ الذي الشخص أن ، ذلك

)فترة أو  رومانا" باكس" خالل "حروب واخبار بحروب“ يسوع تنبأ :المؤلف تعليق

 توقفت عندماهذه االمبراطورية  تاريخ في الوحيدة المرة كانت والتي ،السالم الرومانية(

  .واخضعتهم أعدائها كل غزت قدالرومانية كانت  اإلمبراطورية ألن كليا الحرب
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/ الزالزل3  

7:24مّتى   

 ، والضجة السياسيين لعالمات من الهياج ا هذه خالل َوَتُكوُن َزالَِزلُ َعِظيَمٌة فِي أََماِكَن،    

)اي من وقت قيامة الرب وحتى خراب  النبوءة هذه ل فترةخالزالزل  عدة هناك وقعت

لنقرأ:  . مختلفة أماكن في تحدث فإنها ، الرب عنها تنبأ كما و ، اورشليم(  

سكن  حيث ، سوريا في امياأب في ىوآخر روما في ةواحد هناك كان ، كلوديوس عهد في     

 جلوأل االمبراطور، أن حتى , مدمراً جداً  األخير المكان في الزلزال وكان.  اليهود من العديد 

 الزالزل هذه من كل سجلت و.  سنوات خمس لمدةأّجل  جمع الجزية  ، سكان معانات تخفيف

. تاسيتوس قبل من  

  هذا الزلزال , كريت جزيرة في ،  أيضا ة اخرى في نفس عهد كلوديوسواحد حدثت ثم     

ه  من قبل فيلوستراتوس في كتابه )اليف اوف ابولونييوس(  أن أيضا يقولفيه  والذي ، تم ذكر 

 األماكن جميع وفي ، ساموس و ، خيوس ، ميليتس سميرنا، في حدثت  آخرى زالزل هناك

.اليهود فيها استقر التي   

ه ايضا يذكر.  أيضا هذا يسجل تاسيتوس.  الودكية في زلزال هناك كان ، نيرون عهد في     

االضافة الى الودكية بأضاف يقول أن هيروبوليس وكولوسي و الذي بيوس و اوروسيوسايوس 

قد تم دمارها بالكامل .   

 تاسيتوساي عهد  نيرون ( . )  عهدال هذا خالل كامبانيا في واحد   أيضا هناكثم         

 .على يد سويتونيوس ُسج ل   وزلزال آخر في روما في عهد كالبا . نيساوكذلك س هسجل المؤرخ

طرد اآلدوميين من اورشليم بوقت  تم عندما مروعة ليلة في وقع الذي  لالزلزا إضافة يمكن

جوزيفوس )اي الزلزال(:قصير قبل حصار المدينة , يقول عنه   

 هطولذلك  وترافق ، عنيفة رياح نشأت ؛ الليل أثناء عليهم ثقيلة عاصفة تانفجر    

من كل هذا كان وزئير زلزال مخيف . ، هائلة رعودو ، ةمستمربروق  مع ، الغزيرة األمطار  
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 كانت هذه أن جيدا خمني أن للمرء يمكن و ، البشرية لتدمير قد تزعزع الكون نظام أنكيبان 

.غير عادية حداثأل عالمات  

 

 

 ال عدد وجود مع الزمنية الفترة بهذه  المتعلقة السجالت من العديد هناك :المؤلف تعليق

مارسيلوي كيك كتب يقول: والكاتب الالهوتي.  المنطقة في الزالزل من صدقي  

التي سبقت خراب ارشليم  الفترة خاللالمؤرخون  ذكرها منها كثيرال ، للزالزلبالنسبة  ماأ    

 ، الودكية ، ساموس ، خيوس ، ميليتس ، سميرنا ، كريت في زالزل هناك كانت.  م70سنة 

 مدينة أن نالحظ أن لالهتمام المثير ومن.  ايهوذ و ، روما ، كامبينا ، كولوسي ، هيرابوليس

م. 63سنة  فبراير 5 في حدثالذي  الزلزال جراء من كثيرا تضررت بومبي  

قائال: الفترة هذه في الزالزل عن المقدس الكتاب في آخر عالم الفورد هنري كتب     

خراب اورشليم كمايلي:و النبوءة هذه بين تحدث التي الزالزل كانت   

م 47م او 46كريت سنة  جزيرة في عظيمة زلزلة -1  

  م51في سنة  روما في ةواحد  -2

م 53سنة  تاسيتوسذكرها  امياأب في ةواحد -3  

م 60 فريجيا في الودكية في واحد -4  

  واحدة في كابانيا -5
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مايلير كتب مايلي: هايز إدوارد المعلق  

 

 الصلب بينكتلك الفترة  التشنجاتب تميزت اإلطالق على العالم تاريخ في فترة توجد ال  بمار

.خراب اورشليم  و  

الظاهرة قائالً: هذه نع أيضا سينيكا الشهير الفيلسوف كتب   

 العديد!  زلزال من واحدة صدمة طريقعن  دمارها تم ، أخائية فيواخرى كثيرة  آسيا في مدن

 وضع الدمار من النوع هذا مرات عدد!  ابتلعت قد ، مقدونيا فيو  ، سوريا في المدن من

! انهارت بافوس !  خراب حالة في قبرص  

انظر يسوع موت وقت في ذلك في بما ، الجديد العهد في الزالزل من العديد ذكر تم       

51: 27 مّتى   

َوإَِذا ِحَجاُب اْلَهْيَكِل َقِد اْنَشقَّ إِلَى اْثَنْيِن، ِمْن َفْوُق إِلَى أَْسَفلُ. َواألَْرُض َتَزْلَزلَْت،  

ُخوُر َتَشقََّقْت،  َوالصُّ

ب  َوإَِذا َزْلَزلٌَة َعِظيَمٌة َحَدَثْت، ألَ  2: 28مّتى  انظر قيامته في أخرى ومرة  نَّ َمالََك الرَّ

َماِء َوَجاَء َوَدْحَرَج اْلَحَجَر َعِن اْلَباِب، َوَجلََس َعلَْيهِ  .  َنَزلَ ِمَن السَّ  

ا َصلَّْوا َتَزْعَزَع اْلَمَكاُن  31: 4 أعمال في البناية اهتزت عندما أيضا الزالزل حدث َولَمَّ

وِح اْلقُُدِس، َوَكاُنوا َيَتَكلَُّموَن بَِكالَِم الَِّذي َكاُنوا ُمْجَتِمِعيَن فِيِه، َواْمَتألَ  اْلَجِميُع ِمَن الرُّ

 هللاِ بُِمَجاَهَرٍة.

َفَحَدَث َبْغَتًة  26: 16 الرسل أعمال فيلبي في السجن في وسيال بولس كان  عندماو 

ْجِن، َفاْنَفَتَحْت فِي اْلَحاِل األَْبَواُب ُكلَُّها،  َزْلَزلٌَة َعِظيَمٌة َحتَّى َتَزْعَزَعْت أََساَساُت الس 

ْت قُُيوُد اْلَجِميعِ  .َواْنَفكَّ  
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المجاعات/ 4  
  
7: 24متّى     
ٍة َوَمْملََكٌة َعلَى   ٌة َعلَى أُمَّ ُه َتقُوُم أُمَّ َمْملََكٍة، َوَتُكوُن َمَجاَعاٌت َوأَْوبَِئٌة َوَزالَِزلُ فِي ألَنَّ

  أََماِكَن.

 

 انها أغابوس عنها تنبأ التي رئيسية واحدة كانت ، هذه نوع.  أيضا"  المجاعات"  عن  ربنا تنبأ

ت  ، كلوديوس أيام في حدثست  من الرابعة السنة في تبدأ لقد.  الرسل أعمال فيحيث ذ ك ر 

 هاأشد كانت على ولكن ، إيطاليا في وحتى اليونان عبر أمتدت. طويلة استمرت لفترةو حكمه

 هذهاحداث  تسجيل تم.  الخبز وجود لعدم حتفهمقي الكثيرل حيث ،اورشليم في وخاصة ايهوذ في

قال :  الذي يوسيفوسمن قبل  المجاعة  

اسبوع (. بخمس دراخمات ) الذي ما يعادل أ جرة عامل لمدة الذرة بيع  كوز "  

 

 الكارثة هذه من وللتخفيف . دّون احداث هذه المجاعة كذلك كل من يوسيبيوس وأوروسيوس    

 ذلك في تكان يالت ، هيالنة ملكة "اديابينا" ) مملكة في شمال اشور ( ملكةال أمرت ، الرهيبة

ابنها ايزاتيس و ، اإلسكندرية من الحبوب من كبيرة كمياتبارسال  ، اورشليم في الوقت

عوزا  خصص كميات ضخمة لتعطى الى المسؤولين في اورشليم ليتم توزيعها على أشد الناس 

.احتياجا  و  

 

بارسال  أيضااالماكن االخرى خارج اسرائيل قاموا هم  في المقيمينمن االمم  المسيحيون     

س الرسول.بول من طلب على بناء ،مساعدات   

   3: 16كورنثوس  1 
َحَضْرُت، َفالَِّذيَن َتْسَتْحِسُنوَنُهْم أُْرِسلُُهْم بَِرَسائِلَ لَِيْحِملُوا إِْحَساَنُكْم إِلَى َوَمَتى 

 أُوُرَشلِيَم.
 

 
 وفي كلوديوسحكم  من األولى السنة في جوع أيضا هناك كان هان يضيف المؤرخ كاسيوس 

االمبراطور. نفسفترة  من عشرة الحادية السنة وفي.  إيطاليا من أخرى أجزاء  
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و ن ت  أخرى مجاعةيضاف الى ذلك   التي المجاعات يضاف ان يمكن  لهذه.  يوسابيوس قبل مند 

ت قبل و محاصرة كانت والتي ، ايهوذ و  الجليل مدن من العديد سكان أصابت م  و تدمير اقت ح   

 انتهاء  و للموتعديدة  باسبأو المجاعة عن ناجمةال البؤس ذروة هناك حيث ،خراب اورشليم

ما حّل بها من خراب. بفظاعة  

 

 

 

 

 أعمال في أعاله نوقشت التي و أغابوس بها تنبأ التي المجاعة ذكر يتم المؤلف: مالحظة

30 - 28: 11 الرسل  

 

وِح أَنَّ ُجوًعا َعِظيًما َكاَن َعتِيًدا أَْن  28 َوَقاَم َواِحٌد ِمْنُهُم اْسُمُه أََغاُبوُس، َوأََشاَر بِالرُّ
اِم ُكلُوِدُيوَس َقْيَصَر.  َيِصيَر َعلَى َجِميِع اْلَمْسُكوَنِة، الَِّذي َصاَر أَْيًضا فِي أَيَّ

َر لُِكلّ ِمْنُهْم أَْن ُيْرِسلَ ُكلُّ َواِحٍد َشْيًئا، ِخْدَمًة إِلَى  29 َفَحَتَم التَّالَِميُذ َحْسَبَما َتَيسَّ

ِة. اِكنِيَن فِي اْلَيُهوِديَّ  اإلِْخَوِة السَّ

  َفَفَعلُوا ذلَِك ُمْرِسلِيَن إِلَى اْلَمَشايِِخ بَِيِد َبْرَناَبا َوَشاُولَ. 30

   

3 - 1: 16 األولى كورنثوس وفي  

  

َة هَكَذا اْفَعلُوا   1 يِسيَن، َفَكَما أَْوَصْيُت َكَنائَِس َغالَِطيَّ ا ِمْن ِجَهِة اْلَجْمِع ألَْجِل اْلقِد  َوأَمَّ
 أَْنُتْم أَْيًضا.

َر، َحتَّى إَِذا ِجْئُت   2 ِل أُْسُبوٍع، لَِيَضْع ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم ِعْنَدهُ، َخاِزًنا َما َتَيسَّ فِي ُكل  أَوَّ

 الَ َيُكوُن َجْمٌع ِحيَنئٍِذ.

 َوَمَتى َحَضْرُت، َفالَِّذيَن َتْسَتْحِسُنوَنُهْم أُْرِسلُُهْم بَِرَسائِلَ لَِيْحِملُوا إِْحَساَنُكْم إِلَى  3

  أُوُرَشلِيَم.
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/ األوبئة5  

   
7:24متّى    

  
ٍة َوَمْملََكٌة َعلَى َمْملََكٍة، َوَتُكوُن َمَجاَعاٌت َوأَْوبَِئٌة َوَزالَِزلُ فِي  ٌة َعلَى أُمَّ ُه َتقُوُم أُمَّ ألَنَّ

 أََماِكَن.
 

َزالَِزلُ َعِظيَمٌة فِي َوَتُكوُن   21:11 لوقا انظر" )  وبئةاأل"  يضيف مخلصناالرب يسوع 
َماِء. من .  ( أََماِكَن، َوَمَجاَعاٌت َوأَْوبَِئٌة. َوَتُكوُن َمَخاِوُف َوَعالََماٌت َعِظيَمٌة ِمَن السَّ

 اآلفة هذه أن يفترض أن المعقول من ، لذلك . الطبيعي أن االوبئة تتبع وترافق المجاعات عادة  

 لتاريخا ايدون لن  مع ذلك ولكن. أعاله هاسرد تم قد ناك والتي  المجاعات ترافق الرهيبة

 ، م 40 حوالي بابل في كان ولاأل اء. الوب اليهودية الحرب بدء قبل عتاوقكارثتين وبائيتين 

 سلوقية إلى المدينة تلك من فروا اليهود من كثيرة جموع أن ة حتى مرعببصورة  احتدم

.اله" اعحروب واخبار حروب بذلك في نقطة "  حيمتللا تم كما للسالمة،  

 

 تاسيتوس من  كاّل  .  من الناس اعدادا  غفيرة جدا  قتل  ، م 65 في روما في حدث الوباء االخر    

 من مختلفة أجزاءفي  الفترة هذه خالل سادت التي المصائبهذه  السج تونيوسيسو و

الرومانية. اإلمبراطورية  

  

ة وبائيال األمراض ظهرت ما سرعان ، تيتوس جيش قبل من اورشليم صرتحو أن بعد   

 . المدينة في معا مزدحمة كانت التي الهائلة بسرعة كبيرة بسبب  الجموع وانتشرت في المدينة

 التيحيث مات كثيريين ولم تدفن جثثهم  الحصارجراء  ويالتال تقوتعمّ  المآسي ثم تفاقمت

.االمراض  واالوبئة القاتلة من المزيد نشأتأ  

 

 



42 
 

في السماء عالمات/6  
  

29:24متّى   
ْمُس، َواْلَقَمُر الَ ُيْعِطي َضْوَءهُ، َوالنُُّجوُم َتْسقُُط  اِم ُتْظلُِم الشَّ َولِْلَوْقِت َبْعَد ِضيِق تِْلَك األَيَّ

َماَواِت َتَتَزْعَزُع. اُت السَّ َماِء، َوقُوَّ  ِمَن السَّ
 

  11:21لوقا ثم اكمل الرب نبوته  بالقول في 

َوَتُكوُن َزالَِزلُ َعِظيَمٌة فِي أََماِكَن، َوَمَجاَعاٌت َوأَْوبَِئٌة. َوَتُكوُن َمَخاِوُف َوَعالََماٌت 
َماِء.  َعِظيَمٌة ِمَن السَّ

 

غرابة ردود افعال وغرابة ظهورها الغير طبيعي معا حسب اهم هذه العالمات  جمع يفوسيوس

تجاهلها بل واعطاء اذان صاغية للمحتالين والمسحاء الناس تجاه هذه العالمات االلهية من حيث 

 الكذبة بدال من تحذيرات هللا لهم بقرب الخطر المميت .

 

:وهي كاآلتي  

 

 ألنه ، ا  مذنب يكون أن يمكن ال هذا . كاملة سنةالسيف فوق اورشليم لمدة  شبهي نيزكظهر/ " 1

. " متتالية شهرا عشر اثني لمدة مرئيا كان و ، ثابتا كان  

 

أي الثالثة ) الليل من التاسعة الساعة في الفطير يدع قبل االولالشهر من الثامن في/ " 2

 يوالذ ان قويا جدا  مساويا لضوء النهارالهيكل . النور ك مذبح حولنور قوي  أشرق ،صباحا  

ن ال ، القطبي الشفقظاهرة  وال ، البرق تأثير يكون أن يمكن ال هذا" .  ساعة نصف لمدة استمر

". معينة بقعةعلى الضوء كان مقتصرا    

 

جلة  ،  لتقديم الذبيحة المفروضة المذبح إلى جلةع  يقود  الكهنة رئيس نكا ماينب" / 3 تمخضت الع 

 قد البعض.  جوزيفوس هادونّ  غريبةال هذه الحادثة . داخل محيط الهيكل  فيحمالً وولدت 

خارقةال معجزةال هذه في قد يرى اآلخر البعض أن حين في ، " ةاغريقي أسطورة"  هاعتبري  

 

 

 



43 
 

 

 

للحمل الذي  التي كان اليهود يعيشونها من خالل رفضهم المعصيةعلى حالة  توبيخا للطبيعة 

 تضحياتمراسيم تقديم ال ألغى قدها خالل من ، والذي قّدم نفسه مرة ولألبد كفاّرة  لخطايا الجميع

مخفي  جزء في حدثت لم افإنه.  للنظر الفتة معجزةال روفظ أن . الالويين والقرابين من قبل

 الفصح عيد في ولكن ، عادي وقت في ذلكيتم  لمو ؛ الهيكل في ولكن ، المدينة من عن االنظار

".وقادة الشعب الكهنة رؤساءالشهود من عامة الناس بل هم  كنم يول ، ـ يسوع ذكرى صلبـ    

 

 فتحت للهيكل الشرقية البوابة شوه دت ،) اي منتصف الليل ( ليال السادسة الساعة نحو"  / 4

ل أ   ، الحدث هذاب حراسال أبالغ تم  عندما.  إنسان مساعدة بدون  اغالقه في لمساعدتهم رجالرس 

 عشرينيتطلب و الصلب النحاس منت كان . هذه البوابة  في اغالقها نجحوا كبيرة وبصعوبة

 أو"  الرياح من قوية عاصفة"  قبل من افتحه الممكن من يكن لم. مساء كل اإلغالقه رجال

". الحديد وقضبان من مسامير بواسطه كانت مؤمنة " جوزيفوس، يقول كماو "  فيفخ زلزال"  

 

 الشمس غروب قبل وذلك ، البالد من مختلفة أجزاء في ، الفصح عيد من قصير وقت بعد/ " 5

".اورشليم حول ويحلقون ، الهواء في ومسلحين مركبات شوهدت ،  

 وال ؛ الشمس غروب قبل حدثت ألنها ، القطبي الشفق هو المشهد هذا يكون سبب أن يمكن ال 

ن هذا أل ، السماء في ونيحدق وهم ، القرويين بعض من هراء وهوس مجرد يكون أن يمكن

.البالد من مختلفة أجزاء في يشاهد كانالمنظر   

 

 إلى ، ليال ، طريقهم في الكهنة نكا حين في ، أعالهالالحق للحادثة  الخمسين عيد في"  /6

دمدمة  يرافقهبأهتزاز  ،كما قالوا  ، ىألولوا للوهلة اشعر ، شعائر العيد ألداء الداخلي الهيكل

جادة  و متميزة بطريقة غفير و جمع من كما أصواتسمعوا  ذلك وبعد ، واضح غيركالم 

في احداث هذا المقطع يجعلنا نالحظ االتي: تدرجال .هذا  نغادر االن" دعونا "قائلين:  

  

.لالستماع الكهنة طبيعي بشكل يحفز أن شأنه من هذا ؛ ازاتزتهاألب الشعور :اوال    

.انتباههم بقوةو أكثري لف ت  أن شأنه من هذا ؛ مفهوم غيرال الدمدمة والكالم :ثانيا    

ل ، سمعوا ،اآلن في حالة تيقظ  هم وبينما :ثالثا    نطقي جمع غفير أصوات ، يوسيفوس ي كم 

في  العيد بهذا الحتفالا فترة قبلو ، لذلك تبعا و"  نغادر االن دعونا ": واضح بشكل الكلمات

بعد سنوات ثالث غضون وفي ، بدأت قد اليهودية الحرب كانت ،السنة التي تب ع ت هذه الحادثة   
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الهيكل الى معتقل  وتحويل ، الروماني الجيش قبل مناورشليم قد تم حصارها  تكانذلك  

 وساحاته غارقة بدماء الضحايا .

 

قبل خراب المدينة بسبع  - 63ففي سنة  .ويذكر لنا يوسيفوس حادًثا عجيًبا أخر   /7
في مدينة بن حنان  ظهر فالح اسمه يوشيا  - وهي مازالت في حالة السلم سنوات

نبوية نهاًرا ولياًل في الشوارع وبين الناس قائاًل وأخذ يصيح بلهجة في عيد المظال أورشليم 
)صوت من الشرق صوت من الغرب صوت من الرياح األربعة صوت ضد أورشليم والبيت 
المقدس صوت ضد العرائس والعرسان صوت ضد هذا الشعب جميعه ويل ويل ألورشليم( 

 ىبالشر عليهم وعلجلدوه ألنه تنبأ قبضوا عليه و نبواتهلمتنبئ الحكام بوإذ أزعج هذا ا
أللبينوس الوالي  مد  أما هو فلم يبد أية مقاومة، بل أستمر يردد ويالته. ولما قُ … مدينتهم 
عن نفسه وال لعن  اً ينطق بكلمة دفاع يكن لملده حتى ظهرت عظامه ومع كل ذلك أمر بج

ل ويل )وي ويقول: مع كل جلده اً حزين اً كان يصدر صوت أنه أعداءه ولكن كل ما كان يفعله
.؟؟ ومن أين جاءيكونمن عألورشليم( لم يجب بشيء على أسئلة الحاكم   

 

 ظلم من يشكو لمو ، له خلصأ من شكر أن له يسبق لم ، "المتنبئ المزعج" هذا     

 بصفةو )ويل ويل ألورشليم( غير   الى الذين سألوه إجابةلم يعطي و.  ضربوه الذين أولئك

 أكثر صوتب و اورشليم جدرانعلى  صعد انه قيل ، الحصار بدء وقبل . االعياد خالل خاصة

! "  الشعب هذا و ،الهيكل وهذا ، المدينة لهذه ويل ، ويل"  صارخا ، مضى وقت أي من قوة

 الكلمات هذه تلفظ انه لوقي! "  لنفسي ويل ويل"  ، أضاف ، موتهقرب وقت  مع ذلك، وبعد

.الفور على قتلهف الرومانية المقاليع أحد من حجرب ثم اصيب   

 

 في دونها انه قال ،عالمة  أول باستثناء و يفوس،يوس جانب من المدونة  العالمات  هي هذه

 فإنه ، ذلك ومع.  تاسيتوس قبل من أيضا منها العديد لج  س  و.  اليهودية الحرب سبقت التي السنة

 .االئتمان من مختلفة وبدرجات بحذر المسيحيين الكتاب تلقاها قد نقول أن هذه االحداث أن يجب

شعبه  إليقاظيسعى  هللا ان" او  ، طبيعية أسباب إلى يعزونها تشككا األكثر هم الذين ذلك، ومع

 مع تتوافق أنها الواضح فمن ، الصدد هذا في ، الحقيقة كانت مهما. "  الوسائل هذه بعضب

َماءِ َوَتُكوُن َمَخاِوُف َوَعالََماٌت َعِظيَمٌة "  حول الربتنبوئات   يعتبر أن ينبغي و"  ِمَن السَّ

يشكك فيما اذا تم تسجيل هذه الظواهر بكل امانة وثقة. الذي المعترض على كافيا ردا  
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ضيق عظيم  / 7  
 

ِحيَنئٍِذ ُيَسل ُموَنُكْم إِلَى ِضيق َوَيْقُتلُوَنُكْم، َوَتُكوُنوَن ُمْبَغِضيَن ِمْن َجِميِع  9: 24متّى 
 األَُمِم ألَْجِل اْسِمي.

 

َوَقْبلَ هَذا ُكل ِه ُيْلقُوَن أَْيِدَيُهْم َعلَْيُكْم َوَيْطُرُدوَنُكْم، َوُيَسل ُموَنُكْم إِلَى  12: 21لوقا 

ُتَساقُوَن أََماَم ُملُوٍك َوُوالٍَة ألَْجِل اْسِمي.َمَجاِمٍع َوُسُجوٍن، وَ   
 
ُهْم َسُيَسل ُموَنُكْم إِلَى َمَجالَِس، َوُتْجلَُدوَن فِي  9: 13مرقس   َفاْنُظُروا إِلَى ُنفُوِسُكْم. ألَنَّ

 َمَجاِمَع، َوُتوَقفُوَن أََماَم ُوالٍَة َوُملُوٍك، ِمْن أَْجلِي، َشَهاَدًة لَُهْم.
 

َوَسْوَف ُتَسلَُّموَن ِمَن اْلَوالِِديَن َواإلِْخَوِة َواألَْقِرَباِء َواألَْصِدَقاِء،  16: 21لوقا 

 َوَيْقُتلُوَن ِمْنُكْم.
 

تنبّأ عنها     التي المبررة  الغير الوحشية هذه بدأت ، هاعندما كانت الكنيسة في مهد          

مسبقا . ربنا  

 أول سجنواثم . بحقه  االعدام حكم ذينفت بالفعل تم ، الذي ظهر قبل الرب  المعمدان يوحنا    

ل دوا امام  الرسل من ماغيره مع جنب إلى جنبا ذلك، وبعد ، ويوحنا بطرس الرسل . مجمعالج 

  يديه ستيفانوس ، بعد مواجهة السنهدرين ببالغة ال تقاوم تم رجمه حتى الموت. أغريباس مد

يوحنا، واعتقل بطرس مرة اخرى مزمعا  قتله. اخا يعقوب رأس قطع ثم ، الكنيسةونّكل ب  

 

 الذي الروماني، الوالي فيلكس امامو اورشليم في اليهودي المجلس امام بولس القديس اعترف   

 الدينونة و والتعفف البر "عن بولس يحدثه  السجينعندما كان  ،  الحكمكرسي  علىوهو  ارتعد

.! "  تكون أن العتيدة  

تولي  في فيليكس نجحأ قد كان الذي) فستوس  أمام للمثول هجلب تم ، ذلك بعد سنتين      

 ولكنه  ،اثناء محاكمته  من بولس سخري كانالذي  األصغر أغريبا الملك وبحضور(  الحكومة
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أَْن أَِصيَر تُقنُِعني  بِقَلِيل : مقتنع نصفحتى قال وهو  بولس الرسول بالغة قوةكان معترفا  ب

 َمِسيِحيًّا

 في الحكام لب  ق  من  سيال مع كذلك تم جلبهو. روما في ننيرو اإلمبراطوروقف امام  ،ثم اخيرا  

ذلك بعد و اذيهو في عامين سجن س قبل ذلك قدبول وكان.  هماوسجن ماجلده تم حيث ، فيلبي  

 مرات ثالث ، مرات خمس اليهود قبل من ل دوج   . عامينلمدة  مرة كل في ، روما في مرتين 

.رجم واحدة مرة و ، بالعصي  ضرب  

  

لنقرأ معا :  اتهذه النبوّ  تحقيق أدوات من أداة أيضا كان ، هايمان قبل ، نفسه سبول      

 

11 – 9: 26اعمال   

ًة الْسِم َيُسوَع   9  ُه َيْنَبِغي أَْن أَْصَنَع أُُموًرا َكثِيَرًة ُمَضادَّ َفأََنا اْرَتأَْيُت فِي َنْفِسي أَنَّ

. اِصِري   النَّ

يِسيَن، آِخًذا   10 َوَفَعْلُت ذلَِك أَْيًضا فِي أُوُرَشلِيَم، َفَحَبْسُت فِي ُسُجوٍن َكثِيِريَن ِمَن اْلقِد 

ا َكاُنوا ُيْقَتلُوَن أَْلَقْيُت قُْرَعًة بِذلَِك. ْلَطاَن ِمْن قَِبِل ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة. َولَمَّ  السُّ

ْجِديِف. َوإِْذ َوفِي ُكل    11 ُهْم إِلَى التَّ اْلَمَجاِمِع ُكْنُت أَُعاقُِبُهْم ِمَراًرا َكثِيَرًة، َوأَْضَطرُّ

 أَْفَرَط َحَنقِي َعلَْيِهْم ُكْنُت أَْطُرُدُهْم إِلَى اْلُمُدِن الَّتِي فِي اْلَخاِرِج.
 

23: 1وكذلك في غالطية   

ُهْم َكاُنوا َيْسَمُعوَن:  ُر اآلَن بِاإلِيَماِن الَِّذي أَنَّ الَّ » َغْيَر أَنَّ ِذي َكاَن َيْضَطِهُدَنا َقْبالً، ُيَبش 
  «.َكاَن َقْبالً ُيْتلِفُهُ 

 

 

 ،ننيرو اإلمبراطور من بتحريض عام اضطهاد أول بدأ ، اليهودية الحرب من عامين قبل     

  " غاية في األلم  عقوبات المسيحيينب ألحق  "  عنه:  تاسيتوس يقولالذي 
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من است شه د  منهم بطرس و بولس  بين و ، الشتائم و السخرية وسط ق ت ل ت بقسوة جموع

 الرسولين.

 

ل ويقول:  الرب     َوَتُكوُنوَن ُمْبَغِضيَن ِمْن َجِميِع األَُمِم ألَْجِل اْسِمي. 9: 24متّى ي كم   

 
مطالب سياسية او اطماع ضدهم بسبب اي م ت ثار ل ضد المسيحيين المذكورة اعاله الكراهية  

 مفر الت حتمية كان هاولكن ،  للقانون انتهاكات أي في االستحواذ على السلطة او مقاومة لها أو

. تهشخصي وتقليد سيدهم اسمب بسبب اصرارهم على التمسك منها  

 

 

 

 ذاته حد في كان مسيحيا كونت نأ .يسوع  اسم ضدخصوصا  ترتليان يقول " حرب كانت لقد" 

.الكفاية فيه بما جريمة  

 

: تراجان إلى رسالته في بليني يقول التعبير نفسبو       

  

 الذين وأولئك ، بالعقاب مهددهم  ، ثالثة و ثانية سألتهم ، مسيحيين كانوا إذا عما سألتهم" 

 العداوة كانت مهما المناطق جميع في أنه أضاف و.  الموت الى اقتيادهم يتمت ان أمر صمدوا

 على األوقات جميع في كانوااال انهم ، أخرى نقاط على اليهودو الوثنيون بين خالفاتال أو

للسابقين  نورا ليكون جاء الذي ين من اتباعهالمتواضع اضطهاد في والتعاون للتوحد استعداد

للقادمين" اً ومجد منهم  
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/ المحبة تبرد 8  
 

ُة اْلَكثِيِريَن.َولَِكْثَرِة اإلِْثِم َتْبُرُد  12: 24متّى    َمَحبَّ

 
 اضطهاد عن متحدثا حيث يقول .تكفي قد تاسيتوس من قبل حاسمة شهادة ،المقطع  هذا حول

ما يلي: ننيرو حكم تحت لمسيحيينا  

يرين جداً القي القبض عليهم ، الذين بسبب اعترفاتهم ادين كثمسيحيون ( المنهم )  " الكثير

وبربرية ".وتم قتلهم بوحشية )من المسيحين(   

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظة المؤلف : متّى 24: 10- 12 

   

َبْعًضا َوُيْبِغُضوَن َبْعُضُهْم َبْعًضا.َوِحيَنئٍِذ َيْعُثُر َكثِيُروَن َوُيَسل ُموَن َبْعُضُهْم   10  

َوَيقُوُم أَْنبَِياُء َكَذَبٌة َكثِيُروَن َوُيِضلُّوَن َكثِيِريَن.  11  

ُة اْلَكثِيِرينَ   12 َولَِكْثَرِة اإلِْثِم َتْبُرُد َمَحبَّ  

 
 القرنفي  للكنيسة الزائفة التعاليم من العديد إلى شارةتكمن فيه االفي هذا المقطع   

 أشكال إلى المسيح محبة عن المؤمنين من العديد ابتعاد في تتسبب يتوال ، األول

.تعليم النيقوالويينو ، الغنوصية مثل اإليمان، من شاذة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

ما يلي : كتب شيلتون ديفيد الباحث     

 

 أي ، الكنيسة ونمو كبير بشكل المتفجرة الكرازة وقتانت ك الرسولية الفترة أن  عموما نعتقد

 إلى ةصحيح الصورة هذه.  يوم كلتحدث  المذهلة المعجزاتكانت  عندما"  الذهبي العصر"

 في الكنيسة أنهامة جدا  هي  حقيقة إهمال إلى ميلينقصها شيئ واحد أال وهو ال ولكن ، كبير حد

وقتها المبكر كانت تشهد أكثر االوقات الدراماتيكية في تاريخها من ناحية ظهور البدع 
 والهرطقات.
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 ةاخرى ذات ثقاف أو جغرافية منطقة أي على تقتصر لم البدع والهرطقات  مشكلة ولكن    

ل  مباحثات المجامع موضوعا وأصبحت جدا   واسع نطاق على منتشرة تكانلقد . معينة غ   مهما ش 

.الكنيسة عمر تقدم مع والرعوية الرسولية  

لنقرأ منها: بالفعل حدثت قداألخيرة  القيامة أن قةالهراط بعضعلّم      

  18 -17:  2 تيموثاوس 2 

الَِّذيَن ِمْنُهْم ِهيِميَناُيُس َوفِيلِيُتُس، َوَكلَِمُتُهْم َتْرَعى َكآِكلٍَة. 17  

، َقائِلَْيِن:   18     ،َفَيْقلَِباِن إِيَماَن َقْوٍم.« إِنَّ اْلقَِياَمَة َقْد َصاَرتْ »اللََّذاِن َزاَغا َعِن اْلَحق 

 

ة الحدوثمستحيل القيامة أن آخرون ادعى حين في  

12:15 كو 1   

ُه َقاَم ِمَن األَْمَواِت،  َفَكْيَف َيقُولُ َقْوٌم َبْيَنُكْم إِْن لَْيَس َولِكْن إِْن َكاَن اْلَمِسيُح ُيْكَرُز بِِه أَنَّ
 قَِياَمُة أَْمَواٍت؟

 

ةكئالمال وعبادة الزهدب تختص غريبةال المذاهب بعضب آخرون نادوا   

18 :2كولوسي    

َواُضِع َوِعَباَدِة اْلَمالَئَِكِة، ُمَتَداِخالً فِي َما  ْرُكْم أََحٌد اْلِجَعالََة، َراِغًبا فِي التَّ لَْم ُيَخس 
 َيْنُظْرهُ، ُمْنَتفًِخا َباِطالً ِمْن قَِبِل ِذْهنِِه اْلَجَسِدي  

 

3 -1: 4 وثاوستيمو   

ُه فِي األَْزِمَنِة األَِخيَرِة َيْرَتدُّ َقْوٌم َعِن اإلِيَماِن،   1 وَح َيقُولُ َصِريًحا: إِنَّ َولِكنَّ الرُّ

،َتابِِعيَن أَْرَواًحا ُمِضلًَّة َوَتَعالِيَم َشَياِطينَ   

فِي ِرَياِء أَْقَوال َكاِذَبٍة، َمْوُسوَمًة َضَمائُِرُهْم،  2  

ْكِر   3 َواِج، َوآِمِريَن أَْن ُيْمَتَنَع َعْن أَْطِعَمٍة َقْد َخلََقَها هللاُ لُِتَتَناَولَ بِالشُّ َمانِِعيَن َعِن الز 

.  ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َوَعاِرفِي اْلَحق 
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" الحرية"  باسم والتمرد الفجور أنواعالى  آخرون نادى حين في      

22 - 10و  3 -1:  2 بطرس 2   

ْعِب أَْنبَِياُء َكَذَبٌة، َكَما َسَيُكوُن فِيُكْم أَْيًضا ُمَعل ُموَن َكَذَبٌة،   1 َولِكْن، َكاَن أَْيًضا فِي الشَّ

وَن بَِدَع َهالٍَك. َوإِْذ ُهْم ُيْنِكُروَن  بَّ الَِّذي اْشَتَراُهْم، َيْجلُِبوَن َعلَى الَِّذيَن َيُدسُّ الرَّ
 أَْنفُِسِهْم َهالًَكا َسِريًعا.

2  . ُف َعلَى َطِريِق اْلَحق  َوَسَيْتَبُع َكثِيُروَن َتْهلَُكاتِِهْم. الَِّذيَن بَِسَببِِهْم ُيَجدَّ  

َعٍة، الَِّذيَن َدْيُنوَنُتُهْم ُمْنُذ اْلَقِديِم الَ   3 ِجُروَن بُِكْم بِأَْقَوال ُمَصنَّ َمِع َيتَّ َوُهْم فِي الطَّ

 َتَتَواَنى، َوَهالَُكُهْم الَ َيْنَعُس.
  

8 ،4 يهوذا  

ُه َدَخلَ ُخْلَسًة أَُناٌس َقْد ُكتُِبوا ُمْنُذ اْلَقِديِم لِهِذِه   4 لُوَن نِْعَمَة ألَنَّ اٌر، ُيَحو  ْيُنوَنِة، فُجَّ الدَّ

َنا َيُسوَع اْلَمِسيَح. َد اْلَوِحيَد: هللاَ َوَربَّ ي  َعاَرِة، َوُيْنِكُروَن السَّ  إِلِهَنا إِلَى الدَّ

َيا 8 ُسوَن اْلَجَسَد، َوَيَتَهاَوُنوَن بِالس  َدِة، َولِكْن َكذلَِك هُؤالَِء أَْيًضا، اْلُمْحَتلُِموَن، ُيَنج 

 َوَيْفَتُروَن َعلَى َذِوي األَْمَجاِد.
 

 مع التسامح ضد صارمة تحذيرات إصداروجد الرسل انفسهم مجبرين على  وتكرارا مرارا    

كذبةال رسلوال الكذبة المعلمين  

  18-17:16 رومية 

َها اإلِْخَوةُ أَْن ُتالَِحُظوا الَِّذيَن   17 َقاَقاِت َواْلَعَثَراِت، َوأَْطلُُب إِلَْيُكْم أَيُّ َيْصَنُعوَن الش 

ْعلِيِم الَِّذي َتَعلَّْمُتُموهُ، َوأَْعِرُضوا َعْنُهْم.  ِخالًَفا لِلتَّ

ِب  18 ي  َنا َيُسوَع اْلَمِسيَح َبلْ ُبُطوَنُهْم. َوبِاْلَكالَِم الطَّ ألَنَّ ِمْثلَ هُؤالَِء الَ َيْخِدُموَن َربَّ

لََماِء.َواألَْقَواِل اْلَحَسَنِة يَ  ْخَدُعوَن قُلُوَب السُّ  
 

(19-18: 3،فيليبي 15- 4،12 – 3: 11كورونثوس الثانية ، 5-2:4 تيم 2راجع ايضاً )  
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 تقدم مع اددتراإل وتزايد ،الصحيح اإليمانطريق  مغادرةهذه التعاليم اودت بالكثيرين الى      

 -14 ، 10:4 ،13 ، 9-1:3 ، 18-16:2 تيم 2 ؛ 21-20:6 ، 20-19:1 تيم 1)  نمو الكنيسة

 إلى تكتب ، العبرانيينالرسالة الى  ، الجديد العهد من األخيرةالرسائل  منة واحد.  ( 16

 الكنيسة.  ككل لمسيحيةعن ا بالجملة التخلي حافة علىالذي كان  بأسره المسيحي المجتمع

 زيادةأيضا ب تميزت قدلكن و ؛ والمعجزات اإليمانب فقط تميزت لم األول الجيل في المسيحية

 إنجيل في يسوعتنبأ  كما تماما ، نفسه المسيحي المجتمعنفس  داخل من البدعو والتمرد الفوضى

.24 متّى  

 

 

 

الملكوت في كل المسكونة ويكرز ببشارة/ 9  
  

14: 24متّى   

لَِجِميِع األَُمِم. ُثمَّ َيأْتِي َوُيْكَرُز بِبَِشاَرِة اْلَملَُكوِت هِذِه فِي ُكل  اْلَمْسُكوَنِة َشَهاَدًة 
  اْلُمْنَتَهى.

 

 موجهةال بولس القديسنالحظ انها تّمت من خالل قراءة رسائل  ناحية اتمام هذه النبّوة من      

 تلك و ، تسالونيكي ، كولوسي فيلبي، ، أفسس ، غالطية ، كورنثوس ، روما في المسيحيين إلى

مازالت  هاآثارالتي  بيثنية و ، دوكياكاب ، بونتوس في نللمقيميالمرسلة من قبل القديس بطرس 

نالحظ هنا شيئا مهما للغاية اال وهو ان كل من الرسولين كان قد تم اعدامهما  . اآلنقائمة لحد 

ان النبّوة هنا قد تمت بمعنى )  اي قبل خراب اورشليم بعدة سنوات اليهودية الحرب بدء قبل

. (سنة  2000ا ال تتحدث عن انتشار االجيل في كل المسكونة بعد هبحذافيرها وان  

    

يقول مايلي :   8: 1 رومية أهل إلى رسالته فيأيضا  ، القديس بولس      

الً، أَْشُكُر إِلِهي بَِيُسوَع اْلَمِسيِح ِمْن ِجَهِة َجِميِعُكمْ ، َأنَّ إِيَماَنُكْم ُيَناَدى بِِه فِي ُكل    أَوَّ
 اْلَعاَلِم. 
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آلتي : أ الحظن 23: 1 كولوسي أهل إلى الرسالة  وفي   

ِسيَن َوَراِسِخيَن َوَغْيَر ُمْنَتقِلِيَن َعْن َرَجاِء اإلِْنِجيِل، الَِّذي  إِْن َثَبتُّْم َعلَى اإلِيَماِن، ُمَتأَس 
َماءِ ، الَِّذي ِصْرُت أََنا ُبولَُس  تِي َتْحَت السَّ َسِمْعُتُموهُ، اْلَمْكُروِز بِِه ِفي ُكل  اْلَخلِيَقِة الَّ

 َخاِدًما لَُه.

 

س منه مايلي:ب  قت  ي   ، لالرس مع عامال   كان الذي ، كليمنت  

.المحيط حدود إلى غربا الشرق من مسافراً  ، البر كل المسكونة عن علّم َ انه  

 
:بيوسيوسي يقول      

الى مناطق ماوراء  اجتاز منهم البعض وأن ، العالم كل في االنجيل وابشر الرسل أن

ه ايضا ثيودورت.يقول ذلك .( اي بريطانيا ) بريتنيك جزر واوزار ، المحيط  

  

نيوتن االتي : المطران يقول     

ان  ، اورشليم وخراب تدمير قبلوأنه  ، الكنيسة تاريخانه لشيء واضح من كتابات مؤرخي 

 لعملل ةكبيرالتي هي مسارح  ، إيطاليا و ، اليونان ، الصغرى آسيا في فقط يبشر لم اإلنجيل

 إثيوبياالى  وجنوبا ، سيثيا حتى  شمااله بنفس القدر نشر تم ولكن ، والبشارة في تلك الحقبة فقط

:بالقول  تاسيتوس يؤكد و .بريطانيا و إسبانيا حتى غربا و ، والهند بارثيا نحو وشرقا ،  

حتى أنه  ، العالم من كثيرة أجزاء في نتشراليهودية قد أ في الذي نشأ  "المسيحي الدين "

ة من وافر اً داعدوكسب اتباعه ا نيرون، زمن من مبكر وقت في ، نفسها روما إلىوصل 

 يرشد نجارابن ال السمعة حسنالرجل ال ".الحكومة غيرةالهبت  أعدادهم أن حد الى ، الناس

 الدنيوية، والدوافعالحوافز  منبداية عهد وحقبة جديدة خالية  في اءطالبس صيادي السمك  بعض

 ينبغي عاما أربعين حوالي في أنه لهم ويقول والمعاناة، التضحيات، ،انكار الذات من مليئة ولكن

  .بأسره العالم عبر البشارة والكلمةتنتشر أن

 

 ، وسلطتهم ييهودال للتعصب علني تحد فيأن االنجيل  ، وفعال قد تّم ذلك حرفيا     

 التي البلدان جميع في ، الفترة تلك خالل ، تثبّ ت ، الوثنيونقِبَل  من النشطة والمعارضة

.  رقهاتخا  

 لهيإآل مرألم يكونا بقوة و ابه والوفاء النبّوة اعاله  أن في شكي أنهل يمكن الي شخص 

؟المساواة قدم على  
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 مالحظة المؤلف :

 

(14:24متّى) المستخدمة لكلمة المسكونة في هذه اآليةأن جذر الكلمة       

هي  هذه.  األرض كوكب هو الذي العالم وليس ، المأهول أو المتحضر العالم الواقع في عنيت 

اِم َصَدَر أَْمٌر ِمْن أُوُغْسُطَس  2: 1 لوقا في المستخدمة اليونانية الكلمة نفس َوفِي تِْلَك األَيَّ
 َقْيَصَر بِأَْن ُيْكَتَتَب ُكلُّ  اْلَمْسُكوَنِة. 

 بشارة أن على مرات أربع لتأكيدل الحق وقت في نفسها الكلمة هذه بولس الرسول استخدم

 ؛18: 10 ؛ 8: 1 رومية راجع)  يسوع تنبأ كما كله المتحضر العالم إلى وصلت قد اإلنجيل

 أنحاء جميع في به رش  ب  ي   سوف االنجيل ان يقول كان يسوع( .  23، 6-5:1 كولوسي

 تحقق وقد.  والهيكلاورشليم  علىوالدينونة  الحكم يأتي أن قبل الرومانية اإلمبراطورية

 سيسمع بشارةفي العالم  شخص أن آخر نتظرن ال نحن.  مستقبلنا فيحدثا   ليس وأنه ، هذا

ثم يحدث االختطاف فجأة  ، هذا المبدأ غير موجود في الكتاب  ويصبح مؤمنا .....!!!!!  اإلنجيل

ل..........سالمقدس كما  . نكتشف من خالل صفحات هذه الدراسة ؛ لن كم   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 بداية الحرب:
 

هنا اريد ان اوجز شيئا مهما  أال وهو ان التاريخ يدّون عدة احداث وعالمات قال عنها       

 إنجازا   اسرع هي اإلنجيل انتشار بخصوص اتهنبوء.  الرب يسوع انها ستسبق خراب اورشليم  

من الفتن الغير مسؤولة التي حلّت على راس االمة اليهودية التي الى درجة ليس فقط  سببت 
معينا  بدقة لبداية تلك  محاولة تحديد وقتا   من المستحيل .  هاآآلما  عميقة لكنها اسرعت بتحقيق

ولكن تلك التفاصيل التي تسرد احداث تلك صل الشرور التي الهبت الحرب اليهودية الفتن وأ

ن هي صور واقعية عن إتمام باقي النبّوة وتبرر اللهجة القوية التي است خد مت في  ح  سردها الم 

 للقارئ.

  

ي روماني( اسرائيل ، )قائد  عسكري وسياس بومبي م عندما اخضع 60منذ  حوالي سنة    

 ض ان حرّ  بعد ، منها على سبيل المثال،  المقاومة العنيفة في عدة مناسباتروح  اظهر اليهود

   اليهود قائلين لهم ان تقديم الطاعة والخضوع الفريسييهوذا الغيور وصادوق 
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 شرال زيادةادى ذلك الى  ، المذلة العبودية من حالة إلى الطريق يمهد أن شأنه منللرومان  

اضافة الى  ، للقلق ومثيرا   تواترا   أكثر نحو على ان المسلحعصيوال الشغب أصبحو.  والعنف

مما  ،في تلك المنطقة الموالين للرومان كان قد رفع من شأن المرتزقة  الروماني الحاكم ذلك ان

 زاد من حدة التوتر.

 

 الى القائمين على تأدية الشعائر في الهيكل عاقنبإ الكهنة رئيس نجلواخيرا قام العازر      

قيصر  إهانةبب هذا الفعل الى تس هكذاو.  قرابينهم فيما بعد متقد عدت ولم األجانب قرابين رفض

ه د ت  اتاألساس تع  ض  و  هكذا و ، قرابينه هو ايضا ورفض الروماني . الطريق للهجوموم   

 

 ، جالوس تيوسيسسقام  ، اليهودمن قبل  المستمرة االضطراباتبسبب  ىمن ناحية اخر          

 مكان كل في سيرته تميزت و ،االنتفاضة  قمع أجل من الى اليهودية جيشب وسار ، سوريا حاكم

 ، زبولون الجميلة المدينة وحرق نهب انهقيل  ،بمهمته هذه  شرع وعندما. والخراب الدمبسفك 

.طريقه في تقعو التي القرى جميع و ، يافا  

 ، الجليل إلى جيش لومحى نارباتين وجعلها مزبلة وأرس.السكان من 8400 قتل اوحده يافا في 

حين وصوله الى اورشليم ، و ، اللد مدينة أحرق ثم.  لفتنةا مثيري اليهود من 2000 قتل هناك

 ميل حوالي، ثم عسكر بجيشه على مسافة يائسة بمحاولة قاوموه الذين ، اليهود صد استطاع

.المدينة من أقسام ثالثة وأحرقوا بوابتها دخل ، الرابع اليوم فيو.  اسوار اورشليم  من واحد  

 

 بدال ولكن ، للحرب حد وضع ، الوقت ذلك في عليها االستيالء خالل من كان في االمكان        

قام برفع الحصار  ، اطهضبّ ل الغادرة االنتماءاتاالستفادة من هذا التفوق الواضح وبسبب  من

.مجهولة سبابعن المدينة ومغادرتها بسرعة وال  

 من 6000 من يقرب ما واقتل ،وبخسائر قليلة . قام اليهود بمطاردته حتى انتيباترس ، ذلك ومع

(  يوسيفوس يقول)  ثراء   األكثرقام اليهود  بسيستيوس حلتالتي  الكارثة هذه بعد.  جيشه رجال

يبان ان هذه  و.  سفينة غرقفي حالة   عندما يهربوا للنجاة الرجال يفعل كما بمغادرة اورشليم 

 الذين ، المؤمنين حديثا   اليهود أو ، المسيحيين من العديدفي أن  المفترض السببالحادثة هي 

بها الرب يسوع غادروا اورشليم الى التي نطق  (متذكرين التحذيرات ) ، هناك يعيشون كانوا

 بالقرب مقيما   كان الذي ، ليوسابيوس وفقا   ) ةجبليمنطقة  في قعي األردن عبر مكان وهو بيال

 اثناء حكم  الحرببداية  ليقب واواستقر اورشليم من حيث نزح هؤالء المسيحيون .( البقعة من

أن  المحتمل فمن ، ذلك بعد وقعت للهروب أخرى فرصأوجدت  اإللهية العناية.  فيسباسيان

 ملفت  لشىءفعال   هو بل.  منها الحقا   استفادوا لم يغادروها بعد قد الذين) المسيحيون (  أولئك

. اورشليم على ض  ر  ف  الذي  الحصار في واحد هالك مسيحي يسجللم  التاريخ أن ، للنظر  
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التي بالتالي تحقق ان اولئك الناجين كانوا مديونيين للرب بحياتهم بسبب امانته الى النهاية     

 النبوة التالية 

  َولِكِن الَِّذي َيْصبُِر إِلَى اْلُمْنَتَهى َفهَذا َيْخلُُص. 13: 24متّى  

 

)وليس الخالص  . أي يخلص من كل االالم التي حلّت على اورشليم وعلى غير المؤمنين

 أألبدي(

 

 

 

 

/ ساعة الهروب10   

 
21-20و  16-15: 24متّى   

بِيُّ َقائَِمًة فِي اْلَمَكاِن « ِرْجَسَة اْلَخَرابِ »َفَمَتى َنَظْرُتْم  15 الَّتِي َقالَ َعْنَها َدانِيآلُ النَّ

ِس  لَِيْفَهِم اْلَقاِرئُ اْلُمَقدَّ  

ِة إِلَى اْلِجَباِل،َفِحيَنئٍِذ لَِيْهُرب الَِّذيَن فِي  16 اْلَيُهوِديَّ  

َوَصلُّوا لَِكْي الَ َيُكوَن َهَرُبُكْم فِي ِشَتاٍء َوالَ فِي َسْبٍت، 20  

ُه َيُكوُن ِحيَنئٍِذ ِضيٌق َعِظيٌم لَْم َيُكْن ِمْثلُُه ُمْنُذ اْبتَِداِء اْلَعالَِم إِلَى اآلَن َولَْن  21 ألَنَّ

 َيُكوَن.
 
 

 علىو ةشجاعب قام رجل وهو ، فيسباسيان بهزيمة سيستيوس، قام بتعين أ بل غ   أن بعد ، ننيرو

 بطليموسمن  بالقرب الذي جمع ، تيتوس ، ابنه بمساعدةوذلك  اليهود ضد الحرب بقيادة الفور

 فيناشرا   نحو اليهودية ربالسي بدأ م 67 عام ربيع في ، هناك منو. محارب  60000 من جيشا

 لم ، مختلفة مناسبات في ، الرومان الجنود حيث أن والدمار الخراباقسى انواع  مكان كل

 ةالمهم هذه في فيسباسيان شرعشهرا  عشر خمسة لمدةو وال الشيوخ . الرضع يميزوا بين

يقل ال ما قتل و اليهودية وفي الجليل في قويةال المدن كلتم تدمير الفترة هذه وخالل ، الدموية  

.السكان من 150000 عن   
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 يافا في حلت التي تلكينبغي االشارة الى  ، ليهودبا حلّت التي الرهيبة المصائب من بين هذه     

للثأر مما أدى  فيسباسيانمشاعر  المتكررة القرصنة أعمال أثارت قد. ف بناؤها أعيد قد كانالتي 

 الفور  على نشأترهيبة  عاصفة ولكن ، جيشهوصول  قبل  الى سفنهم اليهود هربالى 

 وغرق ، الصخور تحطمت على ىأ خر و سفينةصدمت  سفينة ، هلك الكثير . عليهم تانقلبو

 يد على ل  ت  ق   الشاطئ إلى وصلوا الذين وأولئك ، أنفسهم قتلوا اآلخر والبعض ، الكثير منها

 ينجوا لمو ، الساحل طول جثة على 2400 وتناثرت ؛ الدمتلطخ ب البحر . بدون رحمة الرومان

يسوع المسيح  ربنا األحداث هذه عن تنبأ وقد.  العظيمة الكارثة هذهلكي يخبر اورشليم ب فرداي 

.اَْلَبْحُر َواألَْمَواُج َتِضجّ  25: 21لوقا في  قال عندما  
  

 أجل التمهيد من قيصرية إلى وعاد اخذ ادراجه أريحا، الى وصوله حتى بعد ، فيسباسيان       

.وبسبب  ننيرو وفاة من معلومات تلقى ، بذلك مشغوال   كان بينما. اورشليم ضد الكبرى لمحاولته

 الوقت فيحملته  قيعلتب مروأ فعل بحكمهانه ف ، كونت الجديد عما اإلمبراطورة نيّ ب تهعدم معرف

 لم لكنهم.  عامين من يقرب ما استمرت التي ، ثانية مهلة اليهودالرب  أعطى وهكذا،.  الراهن

 واشرع بل على العكس فقد ، من درجات التوبه درجة أقل في كانوا الو ؛ جرائمهم عن يتوبوا

 الغضب من وبمزيد مجددا المدني الشقاق شعلة وبهذا توقدت .ةشناع رأكث أعمالبممارسة 

. المروع  

بعض من اجل االخذ بزمام متحاربين بعضهم مع  فصيلين ظهر ،اورشليم  قلب فيحتى       

. مدمرة ة وبصورةرحم الب بينهماالعداء  واحتدمالسيادة على اورشليم   

 

 الليل أثناء عنوة دخلت ، المدينة من استبعادها تم أن بعد ، الفصائل هذهمجموعة من احد       

حتى  وال ، امراة او رجل ،شيخا او طفال  تدخر لم فإنها ، االنتقامرغبة في و للدم متعطشة

 نهبوا.  المقدسة المدينة شوارع في ملقاة جثة 8500التالي  وجدت  اليوم صباحفي و ، الرّضع

 أجسادهم اهانوا أيضا ولكن ، قتلهمالكهنة فإنهم لم يكتفوا ب رؤساءوجدوا  أن وبعد ، بيت كل

اشراف .  البهائم من قطيعا كانوا لو كما العاديين الناس ذبحوا.  همدفنيسمحوا الحد ب لموذلك بان 

 عليهم واأسبغ، حزبهم إلى لالنضمام إقناعهم من يتمكنوا لم وعندما ،أوال سجنوا الشعب ونبالئهم

 الدموع ذرف علىاحد  يجرؤ  ولم . 12000هذه الطبقة االجتماعية وحدها تم قتل  من. الموت 

 وأثقل أخف عقوبة كانالموت  ، الواقع في.  مماثل مصير من خوفا علنا تأوهب ينطق أو

 و  اعتراضهم تم فروا الذين أولئك. فقيرهم الى اغناهم  منكذلك لم ينجوا احد و ، االتهامات

 ، تمامات سقط الشفقة مشاعر كل. العامة الطرق جميعفي  أكوام فيتراكمت جثثهم و ،ذبحهم 

على حد سواء. واإللهية البشرية ، للسلطة االحترام كل ، ومعها  
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 في كل يالتوأضحت ال ،النهمةو شرسةال الفصائل لهذه فريسة اورشليم كانت حين في      

عاثوا فيها وأ المدن نهبوا الذين ، والقتلة اللصوصو عصاباتال طريق عن اليهودية من جزء

. أطفال أو نساء    وادخري لم ، السكانهو مصير  فان القتل ، المقاومة حالةأما في  . فسادا    

 

 مع ، رجل  40000المتكونة من  العصابات هذه احدالذي هو احد قادة  ، بن يوراسسمعان      

 الفتنة شعلة وبالتالي.  ا  من القتلةثالث فصيال   أنجبو اورشليم  استطاع دخول الصعوبة بعض

.من قبل تدميرا أكثر غضب   مع ، جديد من هانار تأججت األهلية  

 

سكبوا وبصورة مسعورة جام  الغضب والياس وهم غارقون بالسكر و ، الثالثة الفصائل       

 وا باقدامهم على اكوام جثث الذين كانوا يعارضونهم الذين وساود بعضهم ضد بعضغضبهم 

.وجنون وحشيةو همجيةحوا بب  ذ    

 

على  والمصلين الكهنة جثثهم وتراكمت قتلالهيكل تم  لىا القرابين  جلبوا الذين أولئك حتى      

. لدما من بحيرةب الى أن غرقت الباحة الخارجية بدون تمييز واألجانب المواطنين،  سواء حد  

 

الغذاء التي كانت  مخازن أحرق ، الفصائلهذه  من واحدة يرأس كان الذييوحانان الكاهن      

وسمعان الذي كان قائدا  لفصيل آخر الذي هو ايضا عدو يوحنان الكاهن  مليئة بالمواد الغذائية .

قطعوا على  وبالتالي.  في عملية حرق مخازن المؤونة خطوات خصمهماتتبع  سرعان اللدود ،

 االخبار وصلت ، المقلق و الحرج الظرف هذا في انفسهم احد اسباب القوة التي كانوا يملكونها .

 لم ؛ والخوف الدهشةب ليهودمما اصاب ا،  ) اورشليم ( المدينة من يقترب الروماني الجيش أن

في  كانوال رجاء في القتال ، الكل   مفاوضات السالم في أمل الو ، للتشاور وقت هناك يكن

 شيء الو ، ين"المحارب ضجيج"  إال  في المدينة  يسمع لم يكن.  والحيرة ضطرابحالة من اال

بدون  االنتقامغير  الرومان من توقعه يمكن شيء ال بالدم" و الملطخة المالبس" غير  فيها نظري  

 رحمة.
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لم ياتي ليخلص المدينة من عذابها ومآسيها ولكن ليتمم النبوات التي قيلت ، هو ) الرب (  هآ   

:ابحقه  

16 -15:  24متّى   

الَّتِي َقالَ َعْنَها َدانِيآلُ « ِرْجَسَة اْلَخَرابِ » )هنا يتكلم الى تالميذه ( َفَمَتى َنَظْرُتمْ  15

ِس  بِيُّ َقائَِمًة فِي اْلَمَكاِن اْلُمَقدَّ لَِيْفَهِم اْلَقاِرئُ النَّ  

ِة إِلَى اْلِجَباِل، 16 َفِحيَنئٍِذ لَِيْهُرب الَِّذيَن فِي اْلَيُهوِديَّ  

 

21: 20ولوقا   

ُه َقِد اْقَتَرَب َخَراُبَها. َوَمَتى َرأَْيُتْم أُوُرَشلِيَم ُمَحاَطةً  بُِجُيوٍش، َفِحيَنئٍِذ اْعلَُموا أَنَّ  
 

 هذه الجيوش وبال ادنى شك كانت الجيوش الرومانية التي مألت المدينة.
 

ت عبادة االوثان إ ، البابلي السبي وقت من       النفور هذا وتجلى.  اليهود عند رجس  عت ب ر 

 الرومانية الجيوشكانت  والتي ، الرومان واألباطرة اآللهة صور ضد حتى بصورة مباشرة

. بدورها تحملها  

تحت حكم  ذلك وبعد ، بيالطس أثناء حكم ، يعم المدينة  السالم سابق عندما كان وقت في    

 قواتهمب السير هذين الحاكمين  تجنب ، البارزين اليهود بعض من طلب على بناءو ، فيتليوس

المذكور اعاله )عبادة الرومان لالوثان  السببمن اجل  المدينةلمعاقبة  نحو اليهودية

.(واباطرتهم  

 

 هدمال وصصلخباو ، الروماني الجيش في اآلن حكمتي بتخريالفكر  بعد كل هذه االحداث بدأ   

ة الكاملة إال في حالة تحت السيطرأنها المقدسة. في الحقيقة لم تعتبر اورشليم  للمدينة النهائي

تهديم الهيكل بالتمام. إكمال وهيواحدة   
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 مالحظة المؤلف:

 
  بمقارنة 

16 -15: 24 ىمتّ   

بِيُّ َقائَِمًة فِي اْلَمَكاِن « ِرْجَسَة اْلَخَرابِ »َفَمَتى َنَظْرُتْم  15 الَّتِي َقالَ َعْنَها َدانِيآلُ النَّ

ِس  لَِيْفَهِم اْلَقاِرئُ اْلُمَقدَّ  
ِة إِلَى اْلِجَبالِ َفِحيَنئٍِذ لَِيْهُرب  الَِّذيَن فِي اْلَيُهوِديَّ  

 

20: 21ولوقا   

ُه َقِد اْقَتَرَب َخَراُبَها.   َوَمَتى َرأَْيُتْم أُوُرَشلِيَم ُمَحاَطًة بُِجُيوٍش، َفِحيَنئٍِذ اْعلَُموا أَنَّ

 

 يدجن 20000ت كان أورشليم خراب في تتسبب الذي« ِرْجَسَة اْلَخَرابِ » أن نفهم أن يمكننا

 الفرار ينبغي ، هذا واير عندما أنه تباعهأل يسوع قال ، المدينة على حصارال وافرض يرومان

لهم . هيقول يسوع كان ما فهموا ألنهم ذلك فعلواف.  الجبال الى  

  

حيث  ، التعبير هذافي  الكفاية فيه بما نالمعيّ  يكون أن ينبغي ال تيتوس جيش فإن ، ذلك ومع   

ُة، َفُهَناَك َتْجَتِمُع النُُّسوُر. 28: 24متّى  في  ربنا يضيف ُه َحْيُثَما َتُكِن اْلُجثَّ ألَنَّ  
 كان يهوذا صولجانالن .  جثةكانت عبارة عن  ، الوقت هذا في ، الواقع في ، اليهودية الدولة

 و أخالقيا وباختصار،. (الهيكل مجد و ، الدينية والحياة ، والسياسية المدنية السلطة أي قد زال )

.  كانت المدينة عبارة عن جثة قضائيا  

 و سةاشرب الئق بشكلهنا  ممثلة ،بطبيعته وغريزته التي تحكمه يميل الى السلب والقتل  النسر

كانت مرسومة على رايات  التي الصورة إلى أيضا شيري ،ايضا  ربما و ، الرومان دموية

بالمقابل يبغضونها النها كانت في كل مكان في المدينة  ليهودودروع الجنود الرومان التي ا

 المقدسة واخيرا وضعت حتى في داخل الهيكل المقدس نفسه.
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 مالحظة المؤلف:

 
بالقول : اآلية هذهعلى بارنز قعلّ  أخرى وبعبارة  

  

.  الروماني الجيش معكذلك هو الحال .  هاالتهام إلى بادرت و الجثث حيثتتجمع  النسور    

 هاتجد سوف، و لتهمت ألن ةمهيئ وانها ، حياتها زالت عنها.  وعفنة ميتة جثة مثل اورشليم هي

بان تحوم حولها اوال ثم تنقض عليها  ، الميتة الجثة مع النسور تفعل كما ، الرومانية الجيوش

.اللتهامها  

 الذكرىا أنه إلى اإلشارة تجدر و ، الفصح عيدفي  اورشليم كان تيتوس أحاط  الذي اليوم   

 الجموع جاءت ، العيد هذا في!  المسيح ب اليهودصلها فيالتي  تنسى ال التي الفترة لتلك السنوية

 وفي مناسبا   كم كان . الفصح بعيد لالحتفال ، ةبعيد بالد اخرى و ، المحيطة البالد جميع من 

: قال ،عندما ربنا ق ب ل من النبوي تحذيرمحله  ال  

ِة إِلَى اْلِجَباِل، َوالَِّذيَن فِي َوْسِطَها  21: 21لوقا  ِحيَنئٍِذ لَِيْهُرِب الَِّذيَن فِي اْلَيُهوِديَّ
وا َخاِرًجا، َوالَِّذيَن فِي اْلُكَوِر َفالَ َيْدُخلُوَها .َفْلَيفِرُّ  

 

 مالحظة المؤلف:
 

20و العدد  18 -15:24متّى  يتناول ال هولفورد بيتر جورج كتاب     

بِيُّ َقائَِمًة فِي اْلَمَكاِن « ِرْجَسَة اْلَخَرابِ »َفَمَتى َنَظْرُتْم » 15 الَّتِي َقالَ َعْنَها َدانِيآلُ النَّ

ِس  لَِيْفَهِم اْلَقاِرئُ اْلُمَقدَّ  

ِة إِلَى اْلِجَباِل، 16 َفِحيَنئٍِذ لَِيْهُرب الَِّذيَن فِي اْلَيُهوِديَّ  

ْطِح َفالَ  17 َيْنِزلْ لَِيأُْخَذ ِمْن َبْيتِِه َشْيًئا، َوالَِّذي َعلَى السَّ  

.َوالَِّذي فِي اْلَحْقِل َفالَ َيْرجْع إِلَى َوَرائِِه لَِيأُْخَذ ثَِياَبُه.18  

.َوَصلُّوا لَِكْي الَ َيُكوَن َهَرُبُكْم فِي ِشَتاٍء َوالَ فِي َسْبتٍ  20  
 

 نصائح يعطي كان يسوع ولكن ، المقطع  هذا بيترهولفورد جورج تخطى لماذا متأكدا لست

 ان يمكننا.  م 70 اورشليم سنة تدمير خالل الحياة قيد على البقاء كيفية حول ألتباعه جدا عملية

  وحدث( من اليهودية الفرار) محلي تدمير نع يتحدث كان يسوع أن المقطع هذا نع نقول
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 إلى الفرارهو  كان ، يقترب جيشال رؤية عند ، الطبيعي رد الفعل( .  سبتوال في ) تاريخي 

 من الفرارأن عليهم مقاومة الغريزة الطبيعية لغرض  لهم لكن الرب قال .للسالمة اورشليم

وليس الدخول اليها . المدينة  

 جورج قال وكما ، الواقع في.  تباعهحماية أللقد وفر ذلك االمر ، الفرارب أمر اتباعه يسوع ألن

 حتفه لقي واحد مسيحي أن يسجل ال التاريخ" ...  ،سابقة  فقرات ستفي  بيترهولفورد

  .على اورشليم "  الحصارخالل  في

: المثال سبيل على. معروفةال التعليقات من غيره يؤكده ماهذا   

 

 بطرق هللا المدينة، في حتفه لقي واحدمسيحي هناك  ليس بارنز يقول: ألبرت -1

 تدمير تم عندما سكنوا حيث ، بيال إلىوصولهم  حتى ، هروبهم نضم مختلفة

.المدينة  

 

  جون جيل يقول: -2

فاجأة قد أخذته النه مان ال يفوسيوسلكتابات  المترجمين من العديد قبل منلوِحظَ 

 أورشليم إلى جيشه مع تقدم أن بعدجالوس  سيستيوس ، (:يفوسيوسيقول ) أي 

 ، جيشه انسحب و ، الحصار رفع ، سبب أي دونو مفاجئ نحو على ، وحاصرها

 إشارة و أعطى  فاجئمهذا الفعل ال ؛ بسهولةمن الممكن اخذ المدينة  كان عندما

 عبر الى واوذهب ، اقدموا على الهربو هاالتي إستغلو للهروب للمسيحيين فرصة

 تيتوس جاء عندما أنه حتى ؛ بيال يدعى مكان إلى ، يوسابيوس يقول كماو ، االردن

... المدينة فيواحد  مسيحي هناك يكن لم ، أشهر بضعة بعد  
 

 

  

 قصد  يُ   دليال تكونبأن  وحدها التاريخية الحقيقة هذه أجد

 يسوع أن وا وفَِهموا فرِ عَ  األول القرن مؤمني أنعلى 

فترة خراب اورشليم القادمة سنة  عن معهم يتحدث كان

سنة. 2000وليس عن أحداث ممكن أن تحدث بعد  .م 70  
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/ مثل البرق 11  

 
27: 24متّى   

ُه َكَما أَنَّ اْلَبْرَق َيْخُرُج ِمَن اْلَمَشاِرِق َوَيْظَهُر إِلَى اْلَمَغاِرِب، هَكَذا َيُكوُن أَْيًضا  ألَنَّ
 َمِجيُء اْبِن اإلِْنَساِن.

 
 المسكونة أنحاء جميع من واألجانب اليهود الغرباءب مزدحمة الوقت هذا في المدينة كانت         

.اإللهي االنتقام تنفيذ قبل واحد سجن فيقد ا غل ق  عليها  كلهااليهودية  األمة القول أن يمكن بحيث  

  

 ليس ، وبالتالي ، ) الهجوم على اورشليم وهدمها ( فجأة الحدث هذا فقد تم ، يفوسليوس وفقا    

 :24متّى   اإلندفاع سريع البرق مثل أتيت أن ينبغي المصائب هذه أن ربنا تنبؤات تحققت فقط

ُه  "  35: 21لوقا  و " رباغماليظهر الى  و رقاشمال من يخرج الذي"  27 ألَنَّ
لتحقيق العدالة االلهية  ولكن  َكاْلَفخ  َيأْتِي َعلَى َجِميِع اْلَجالِِسيَن َعلَى َوْجِه ُكل  األَْرِض.

.  أيضا  

المدينة  من سيفرون كانوا الذين ولئكأل ودي مليئ بالرحمة اتجاهكان لهذا المقطع من النبوة     

 بأن يهربوا منها باقصى سرعة قبل حلول الكارثة.

 

 

والمرضعات/ ويل للحبالى 12   

 
اِم! َوَوْيلٌ لِْلَحَبالَى 19 :24 متى َواْلُمْرِضَعاِت فِي تِْلَك األَيَّ  
  

 واسرعوا ، صفوفهم اليهودشقاق مثيري الشغب وال دوحّ  ، الروماني الجيشعندما ظهر 

 هذا تسبب.  بصعوبةنجى  الذي ،الروماني  العاشر الفيلق واصدو ، المدينة من للخروج بشراسة

 الذين ألولئك فرصة ذلك أعطى ، البوابات فتح طريق عنو ، لقتالقصير ل تعليقالى  الحدث

بدون لفت  لالنتباه  الهروب ن باالمكان محاولةكي لم هذه الفرصة قبل.  لهروبهم خططوا مسبقا  

.الرومان إلى االنضمام في يرغبون بأنهم شتباهالاب والتسبب  
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،  حد أقصى إلى مدينتهم عن الدفاع على العزموا عقدو ،بالنفس  الثقة اليهودأكسب  النجاح هذا

. الحرب االهلية فيما بين الفرق اليهودية المتناحرة مرة اخرى  دتجد يمنع لم ولكن ذلك  

 

قادة اليهود هم يوحنان واثنين من  قد نظّم نفسه تحت قيادتهدة العازر تحت قيا فصيل كان     

 وسط أثتائها احترق.  الحرقو النهب من ترويعا   األكثر هدامش ذلك بعد وتلت ،الكاهن وسمعان 

المتصارعة. األطرافوسدد السكان االبرياء فاتورة نزاعات  ، المدينة  

  

 ، المدينة حمت التي الثالثة الجدران من اثنينعلى  حيازةال استطاعوا من جهتهم الرومان    

 ،تجاه احدهم االخر غضبهم التوحد أوقف من حدة هذا. من جديد  الفصائلهنا الخوف وّحد و

 لبعضمجاعة وال.  اليهودي الجيشتفتك ب وهي مروع مظهرب المجاعةاثناء هذه الفترة  توبدأ

 لعدم بالفعل حتفهم لقوا قد والفقراءالبسطاء  من والعديد ، بصمت تقترب في بدايتها كانت الوقت

 مرة عاد الفصائل جنون أنمن الغرابة ل ، الجديدة الكارثة هذه مع. الحياة  ضروريات وجود

. البؤس والدمار اكثر شدة من سابقاتها من جديدة صورة المدينة تقدم و ، أخرى  

 

وكانوا  ، البعض بعضهم أيدي من الطعامبدأ الناس بأخذ وسرقة  ،وبسبب الجوع الشديد       

ون الحبوب وهي غير مطبوخة.يلتهم   

د  عنده ولو  التعذيب اصاب وقد ج   أزواجهن من الطعام سرقوا النساء ؛ الطعام من حفنةكل من و 

الطفل الرضيع وهو  بينماحيث  ؛ الرضع أطفالهن من األمهات وحتى آبائهم من واألطفال

الحليب لم يتم اخذها من قبل رضيعها فإنها تسرع يرضع ثدي امه فان رأت االم ولو قطرة من 

في الويل نطق العدل كان من لذلك ، ألخذها لنفسها قبل رضيعها وهو الزال بين ذراعيها  

 

اِم! 19: 24متّى    َوَوْيلٌ لِْلَحَبالَى َواْلُمْرِضَعاِت فِي تِْلَك األَيَّ

 

 حيث ، العدو معسكر إلى المدينةالى الهرب من  اليهودمن  جموع تقاد  المخيفة اآلفة هذه    

احتياج  ت هناككانانه  ،عن هذه الفترة  يوسيفوس. يقول  ضخمة بصلبهم باعداد الرومانقام 

. فيها لكثرة اعدادها الصلبانلوضع  كبيرة  مساحةالى   

 ، والسوريين العرب، قام  الذهب ابتلع قد هؤالء االسرى  من بعض أن اكتشاف تم عندما    

 ، لها مثيل ال قسوة مع ، جشعوبدافع من ال ، الروماني الجيش صفوف فيملتحقين  كانوا الذين

عن الذهب.بحثا  واحدة ليلة في الفارين من ألفينبفتح بطون   
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 همولكن سالملالست اليهودالى  توسلحيث قام شخصيا بال ، المصائب هذهبتاثر جدا  ، تيتوس    

على عمل خندق  صمم انه ، والوقاحة العنادوردا  على هذا  غضب  ب.  والشتيمة السببردوا عليه 

ا . انه لمن جبر 13ـ معززة ب شكل دائري حول المدينة في غلوة 39 بطول  المدينة لتطويق

الجدير بالذكر ان العمل التمام هذا الطوق قد تم انجازه بغضون ثالثة ايام فقط بسبب و المذهل

ونشاط الجنود الرومان.شدة حماسة   

 

 المدينة هذهضد  خطابا يلقى كان بينما ألنه ، ربناالتي نطقها  بؤاتالن مناتمام آخر  كان ذاوه   

: في قال المكرسة  

44 -43: 19لوقا   

اٌم َوُيِحيُط بِِك أَْعَداُؤِك بِِمْتَرَسٍة، َوُيْحِدقُوَن بِِك َوُيَحاِصُروَنكِ  43 ُه َسَتأْتِي أَيَّ ِمْن ُكل   َفإِنَّ

 ِجَهٍة،

ِك لَْم َتْعِرفِي َزَماَن  44 َوَيْهِدُموَنِك َوَبنِيِك فِيِك، َوالَ َيْتُرُكوَن فِيِك َحَجًرا َعلَى َحَجٍر، ألَنَّ

. اْفتَِقاِدكِ   
  

 تمتدإ والمجاعةبعد بداية هذا الحصار فان االمدادات قد توقفت تماما من الدخول الى المدينة ، 

 وقد.  بأكملها عائالتقتل وموت و ،خوف لوا الرعب في زيادة معذات الوقت  في بسرعة

. من مختلف االعمار  والرجال ، واألطفال النساء جثثب المدينة شوارعو المنازل قمم غطتت

 ان.  الشوارع في هامدةسادهم جثثا  جا وسقطت العامة األماكن في شباحالأ مثل الشبان ظهر

. اآلخرين دفن أثناء توفي هممن والعديد ، همدفنهناك قدرة على  يكون أن من أكثر كانوا القتلى

 هذا حتى ولكن.  المدينةغطت  سوداءوليالي  صمت   . اكبر جدا  من ان ت رثى كانت الكارثة

ر د   و المقابر نهبوا لقد  ؛ اللصوص يرهب أنمن  مكنتي لم المرعب  المشهد  من القتلىج 

 سيوفهم حواف ونحدّ ي واكان حتى ان افراد هذه العصابات .يةبربرة حشيوب الضحك مع مالبسهم

. على قيد الحياةهم و الذين كانوا اليزالوا يتنفسون بعضال باجساد وحتى جثثبال  

 

بتنفيذ حكم الموت  وذلك طبيعته قسوة وه شرعمق  إلظهارهذه  حزنال فترةسمعان  اختار    

. لرومانمناصرا  ل بوصفه ي تهم كان الذي ، الثالثة وأبنائه الكاهنبحق متى   
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له ان يسدي له معروفا  توسل ، لسمعان المدينة أبواب فتحب قيامهوبسبب  ، األبمتى الكاهن     

بأن يتم  راعشم بال وازع من ضمير وبال أوامر أعطى سمعان ولكن ، بأن يتم اعدامه قبل اوالده

 إذا عما ا  متى الكاهن وسأله قائال:مهين معان س قال ، خيرة األ لحظاته وفي ، اعدامه آخر الكل

. قادرين على تخليصه الرومان كان  

  

 بأن أبلغه و تيطس إلىاسمه منايوس  يهودي فر ، الكئيبة الحالة هذه في المدينة كانت حين في   

 من ةجث 115880اكثر من  تعبر فقد ، يوليو من األول إلى(  أبريل 14 ) الحصار بداية من

نقود  لدفع الرجل هذا تعيين تم وقد. شخصيا   ايحرسه  كانهو  الذي ، فقط واحدة بوابة خالل

 ، وجيزة فترة بعد.  لتسجيل اعدادهم ضطري بالتالي وكان للذين يخرجون الجثث من المدينة ،

 قد الذين الفقراء عدد أن تيتوسل واأكدالذين هاجروا المدينة قد  محترمةاأل سر ال أفراد من العديد

 ريراتقهذه ال.  600000 عن يقل ال ما كان مختلفةبهم خارج المدينة من خالل بواباتها ال لقيا  

 ،على وجه الخصوص  تيتوسبوعامة   الرومان في صفوف شفقةاثارت ال المصائب هذهعن 

 ، السماء نحو يديه رفع ،مكدسةكانت  التي الجثث من الهائل العدد إحصاء أثناء  فيو ، الذي

الرب القدير قائال: مناشدا  

 شرهم خالل من ، اليهود أن والواقع. لها يرثىالتي  المصائب هذه سبب يكن لم أنه

. هذه الباليا رؤوسهمعلى  جلبوا قد ، العناد و ، والتمرد ، له مثيلالذي ال   
  

 ، االستسالم لىع أتباعهو يوحنان الكاهن بجدية حض ، تيتوس سموبأ ، يوسيفوس ، هذا بعد    

ا  باقتناع راسخ قائال:ة معلنحاوقلم يرد إال بغطرسة و لكنه  

.  تؤخذ أن أبدا يمكن ال ، نفسه هللا مدينة تكان كما ،اورشليم  أن  
 الرغم علىو ،درجات الخطر والبؤس  أقصى في ، اليهود أن على ميخانبوة  حرفياتمت  وهكذا

:11: 3ميخا يعلنون بوقاحة في  ، جرائمهم من  

ِة،  ْشَوِة، َوَكَهَنُتَها ُيَعل ُموَن بِاألُْجَرِة، َوأَْنبَِياُؤَها َيْعِرفُوَن بِاْلفِضَّ ُرَؤَساُؤَها َيْقُضوَن بِالرَّ
ب  َقائِلِيَن:  لُوَن َعلَى الرَّ !»َوُهْم َيَتَوكَّ بُّ فِي َوَسِطَنا؟ الَ َيأْتِي َعلَْيَنا َشرٌّ «.أَلَْيَس الرَّ  

  

 كانوا ، الغذاء وجود لعدمو.  الما  و ا  حزن أكثر زالالت كانت المجاعة أهوال نفسه الوقت وفي   

 والعشب ، دروعهم من الجلود و ، والصنادل ، البطون علىالتي  األحزمة لتناول يضطرون

.الجاف الثيرانبراز  وحتى ، المجفف  
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من جراء  ، نبيلة عائلة من يهوديههذه نقرأ عن إمرأة  الرهيبة فورصور الظ عمقأ في    

 لتناول لها منه وجبة توأعد ، الرضيع طفلها قتلالى اضطرت  ، طاقيال الذي الجوع الشديد

 رائحةالذين أغرتهم  الجنود ما داهم بيتهاعند جثته نصف كانت قد اكلت الواقع في . الطعام

 علىاضطرت وونتيجة الخوف . عن مكان الطعام  لكشفا رفضت إذا بالقتل هاوهددو ، الطعام

االمر الذي اصابهم بالذعر الشديد . ، ابنها من تبقى ماأن تخرج لهم  الفور  

 

 المدينة وقفت ، المصائب  و حزنلل المتواصل  التكرار هذا سبببو الحيثية جراء هذه  في     

 الموت آتى الذين أولئك علىبهذه المآسي جام غضبهم وعلى الذين تسببوا  توسكب ةمذعور كلها

 بسببهم مسرعا  .

  

 ألي يمكن وال. المأساوي  السرد جراء هذا واحد آن في وتمرض اإلنسانية رتعدت ، الواقع في   

 اورشليم سكان أصابت قد والتي لها يرثىالتي  حالةال في مليا التفكيرإال و حساسية أقل إنسان

 ذرف عن يمتنع أن يستطيع وال.  ويتعاطف مع السكان وما حّل بهم من كوارث عانيي ان دون

وهو في طريقه "  له ن  بد  ن  "  اللواتي لنساءقال ل لشفقةا بكثير منو مخلصناأن  يقرأ حين الدموع

29: 23لوقا في  عينها قائال   المصائب هذه إلى بوضوح يشير انه حيث ، الجلجلة الى  

اٌم َتأْتِي َيقُولُوَن فِيَها: ُطوَبى  ُه ُهَوَذا أَيَّ لِْلَعَواقِِر َواْلُبُطوِن الَّتِي لَْم َتلِْد َوالثُِّدي  الَّتِي ألَنَّ
 لَْم ُتْرِضْع!

 

 مالحظات المؤلف:

 
 يقول كان ، المقارنة في. أورشليم  أطفالو نساءعلى  بكى لكنه ، رهيبا   يسوع موت كان        

بكثير . أسوأ سيكونقتلهم  أن  

: 28تثنية  ا  فيحرفي موسى ابه تنبأ سبق و )أكل أألم لرضيعها( أعاله الحزينة الواقعة هذه

52-57:  

 

اِمَخُة اْلَحِصيَنُة الَّتِي أَْنَت  52 َوُتَحاِصُرَك فِي َجِميِع أَْبَوابَِك َحتَّى َتْهبَِط أَْسَواُرَك الشَّ

ُكل  أَْرِضَك الَّتِي ُيْعِطيَك َتثُِق بَِها فِي ُكل  أَْرِضَك. ُتَحاِصُرَك فِي َجِميِع أَْبَوابَِك، فِي 
بُّ إِلُهَك.  الرَّ

بُّ إِلُهَك فِي اْلِحَصاِر  53 َفَتأُْكلُ َثَمَرَة َبْطنَِك، لَْحَم َبنِيَك َوَبَناتَِك الَِّذيَن أَْعَطاَك الرَّ

َك. يَقِة الَّتِي ُيَضايِقَُك بَِها َعُدوُّ  َوالض 
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ُم فِيَك َوالْ  54 ُجلُ اْلُمَتَنع  ِة الرَّ ا، َتْبُخلُ َعْيُنُه َعلَى أَِخيِه َواْمَرأَِة ِحْضنِِه َوَبقِيَّ ُمَتَرف ُه ِجّدً

 أَْوالَِدِه الَِّذيَن ُيْبقِيِهْم،

ُه لَْم ُيْبَق لَُه َشْيٌء فِي اْلِحَصاِر  55 بِأَْن ُيْعِطَي أََحَدُهْم ِمْن لَْحِم َبنِيِه الَِّذي َيأُْكلُُه، ألَنَّ

يَقِة الَّ  َك فِي َجِميِع أَْبَوابَِك.َوالض  تِي ُيَضايِقَُك بَِها َعُدوُّ  

ْب أَْن َتَضَع أَْسَفلَ َقَدِمَها َعلَى  56 َمُة فِيَك َواْلُمَتَرف َهُة الَّتِي لَْم ُتَجر  َواْلَمْرأَةُ اْلُمَتَنع 

َرفُِّه، َتْبَخلُ َعْيُنَها َعلَى َرُجِل ِحْضنَِها ِم َوالتَّ َنعُّ َوَعلَى اْبنَِها َوْبَنتَِها األَْرِض لِلتَّ  

ا  57 َها َتأُْكلُُهْم ِسّرً بَِمِشيَمتَِها اْلَخاِرَجِة ِمْن َبْيِن ِرْجلَْيَها َوبِأَْوالَِدَها الَِّذيَن َتلُِدُهْم، ألَنَّ

َك فِي أَْبَوابِ  يَقِة الَّتِي ُيَضايِقَُك بَِها َعُدوُّ َك.فِي َعَوِز ُكل  َشْيٍء، فِي اْلِحَصاِر َوالض   
 

 في ذلك بعد و ، بنهدد ق ب ل من ، السامرة حوصرت عندما ، جزئيا النبوة هذه  تتحقق وقد

 التي للفترة محفوظا   للنبوة كان والحرفي الدقيق األتمام ولكن.  نصر نبوخذقبل سبي  ،اورشليم 

تعليما  تلقت يالتو ،) التي أكلت إبنها( نبيلة وراقية  رتبة من سيدةب يتعلق فيما نتكلم عنها، قد تم

. وتربية عالية  

  

 أن نبوءةال هذه أهمية جدا كبير حد إلى يعزز كظرف - نالحظ أن المهم ومن    

في أورشليم ت حدثكالتي  طبيعيةال غيرال للهمجية اً موازي مثيالً  يسجل ال العالم تاريخ

. اإلطالق على ةأمّ  وفي أي مكان و وقت أي فيواصابتها ايام الحصار   

 

ليدون ماقام  بتدوينه لوال وجود العديد من الشهود  يكن لم أنه أعلن نفسه يوسيفوس ، الواقع في 

ة الغير المروع اتاالنتهاك هذا مثل"  : هتصريحاتفي  قال كما هألن ذوي مصداقية عالية.

. " بربري أو شعب من قبل ان كان يوناني أي رتكبهاي لم ةيطبيع  
الرومان  . المدينةالمدمر في كل أرجاء  الغضب انتشار إلى ادى ذلك  المجاعة استمرت بينما 

والسيطرة على  الداخلي الجدار من جزء هدم فيبعد عدة محاوالت فاشلة استطاعوا اخيرا  

 كان ، هحرب أحد مجالس في ، تيتوس يوالذ ،الهيكل نحوتقدموا و ، أنتونيا في الكبير البرج

 قرر قدالرب  ولكن.  نجاحهل صبوكن   لإلمبراطورية الزينة من كنوع عليه الحفاظ على مصمما

. ذلك خالف  

 قاطع بشكل ودعي(  أغسطس 10 في)  القاتل الى يومها وصلت قد ،العصور  ثورة ، اآلن 

" االنتقام يوم"  

اُم اْنتَِقاٍم، لَِيتِمَّ ُكلُّ َما ُهَو َمْكُتوٌب.  22:21 لوقا  ألَنَّ هِذِه أَيَّ  
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 مالحظات المؤلف:
 

َر اْلَمَساِكيَن، أَْرَسلَنِي  18 » 19-18: 4 لوقا في ُه َمَسَحنِي ألَُبش  ، ألَنَّ ب  َعلَيَّ ُروُح الرَّ

ألَْشفَِي اْلُمْنَكِسِري اْلقُلُوِب، ألَُناِدَي لِْلَمأُْسوِريَن بِاإلِْطالَِق ولِْلُعْميِ بِاْلَبَصِر، َوأُْرِسلَ 
ِة، يَّ  اْلُمْنَسِحقِيَن فِي اْلُحر 

ب  اْلَمْقُبولَةِ  19 «. َوأَْكِرَز بَِسَنِة الرَّ  
  

بَّ  1 » 2-1: 61 أشعيا نبوءةمن  يقرأ هنا يسوع  ، ألَنَّ الرَّ ب  َعلَيَّ ِد الرَّ ي  ُروُح السَّ

يَن  َر اْلَمَساِكيَن، أَْرَسلَنِي ألَْعِصَب ُمْنَكِسِري اْلَقْلِب، ألَُناِدَي لِْلَمْسبِي  َمَسَحنِي ألَُبش 
 بِاْلِعْتِق، َولِْلَمأُْسوِريَن بِاإلِْطالَِق.

ائِِحين«.َ َي ُكلَّ النَّ ، َوبَِيْوِم اْنتَِقاٍم إلِلَِهَنا. ألَُعز  ب   2  ألَُناِدَي بَِسَنٍة َمْقُبولٍَة لِلرَّ
 

توقف  المقطع ولكنه  ينهي لم ، يسوعاقتبسه  عندما ولكن ، أشعيا في يظهر كما المقطع هو هذا

في منتصف الجملة . استبعد يسوع  الجزء اعاله المؤشر بكتابة كبيرة مع خط تحتها )َوبَِيْوِم 

اْنتَِقاٍم إلِلَِهَنا( . ولكن في لوقا 22:21 ، أعلن يسوع يوم االنتقام . بدأ يسوع خدمته لليهود وهم 
 أن إعالن نبوءةب خدمته يسوع انهى ، ونصف سنوات ثالثب ذلك بعد ولكن ، الرب صالح في

. قادم نتقامأإل يوم  

  

 أوامر عن النظر بغضو ، ةلهيإ دفعة خالل منأنه  ، هو نفسه نعلأ كماو ، روماني جندي       

 هيكللل الذهبيمن خالل الشباك  نار شعلة وألقىجنود آخرين  أكتاف على قد صعدكان  ، تيتوس

 المقدس الصرح هذا النقاذكانوا حريصين جدا   اليهود. على الفور  فيه أضرم النار االمر الذي 

.  الذين كانوا يلتجئون اليه للسالمة  

 أمل على ، أيضا تيتوسكذلك .  النيران الخمادالجموع  هرعت ، المروعة ضجةال معو    

 جحافل و الرئيسيين ضباطهبصحبه  ، مركبته في الحادث مكان الىحيث هرع  ، الحريق إطفاء

 ولكن بدون فائدة ألن ؛ الحريق إلخماد جنوده الى صوته رفع و بيده حلوّ   عبثا هولكن.  من قواته

 بدالو ، عمداوا آذانهم صمّ وأ ،  كانت شديدة لدرجة أن احدا  لم يعيره اي اهتمام البلبلةو الضجة

دوا على  لهيبال إطفاء من م  . أوسع نطاق على نشرهاع   
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 همبعض ل  ت  ق  حيث  ، بشراسة عليهم الروماناندفع  ، اليهود ضد واالنتقام الحقد من بدافعو     

قوا  آخرين ، بالسيف . الموت  حتى الجدران ضد  وتدافع بعضهم  ضد بعض ، أقدامهم تحتس ح 

  دون العزل المرضى و الفقراء ذبح تم .العديد منهم بسبب النيران التي التهمت بيوتهم  واختنق

ى الموت من جموعت ر كوا للموت غارقين في دمائهم . الكثير  هؤالءبين  من.  رحمة

 أن حين في ، للحماية طلبا   سابقااليه  فروا قد كانوا نالذي ، المذبح حولوالمحتضرين تكدسوا 

. بدمائهم ياً حرفالممر المؤدي الى الساحة الخارجية كان  يتدفق وغارقا    

  

 ، جنوده قبل  من والقسوة االندفاع جماح كبح المستحيل منأصبح  انهتيتوس من جهته رأى ب    

 بسببلم تهدم  تزال ال التي الهيكل من األجزاء لتلك مسح ألخذ ، هضباط من عدد مع وشرع

اليه  ينظر الذي كان  ، لم يكن قد وصل بعد الى داخل الهيكل حظةلحتى هذه ال.  الحريق

فاقت بكثير  والتي ، الزخارف وجمال المعمارية هندسته روعة مذهوال  من.  صامت بإعجاب

 لمالقدس و قدس األقداس  أن هإدراك معو ، التي كانت تحاول وصف جماله  ريراتقال كل تلك 

 إلى جنودهل توسلو تنازل انه وقال.  النيران تقدم لوقف جهودهضاعف من  ، بعد النارتمسهما 

 ما إذا لمعاقبتهم الحراس من مئة قائد عينو ، الغرض لهذا والنشاط القوة من لديهم ما كل بذل

جدوى .  دون كان ذلك كل ولكن.  أخرى مرة تجاهلوا اوامره  

 

 كانوا  . حدودا يعرف مل الجنود قبل  منوالرغبة الشديدة في االنتقام  المفرط  الغضب     

 الحفاظمنها  القصد كانكل التوسالت والتهديدات التي تجاهلوا  فإنهم ، وللذبح للنهب تواقين 

الذي ادى في اعتاب الباب  قد جنّد   نفسه الشعال النار الجنود أحدفي الحقيقة أن  ،الهيكل  على

في كل ارجاء وزوايا الهيكل . الى انتشار النيران  

  

جب ر        
 غضب الجنود الى التراجع ولم يتبقى احد منهم  للسيطرة على  اآلن وضباطه تيتوس أ 

 تفرقة بين ادنى ودون ، وجدوه  شخص كلوفي المراحل االخيرة تم قتل .  بوإخماد السنة الله

وحتى  ، والكهنة والشباب السن كبار ، الناس عامة، قتلهم ثم أوال تم نهبهم ،والعمر ، الجنس

في أ بيدوا   المساواة قدم على في العنف متورطينوال ، قاوموا الذينو طواعية استسلموا الذين

. والعشوائية الرهيبة المجزرة هذه  

 هب كانت ضخمة جدا فيلأن السنة ال حتى ،الهيكل  تواصل حريق ، نفسه الوقت وفي    

النيران من مسافات  كان باالمكان رؤية وبالتالي. بأكمله المبنى غطتلدرجة انها  ، حجمها

. ناركشعلة من  اآلن أصبحت كلها المدينة أنلدرجة االعتقاد  بعيدة  
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أن  ما للغة(  يوسيفوس يقول)  المستحيل من فإنه ، الحدث ذلك تلت التي والفوضى الفتنة هذه    

 عرضة أنفسهم وجدوا الذين المتمردينصورة  ؛ هموصيحات انالروم جحافلصورة  .ها صفت

 كانواالحزانى من العامة  أن حين في ؛ مخيف بشكل خاصر ، والسيف النار من كل غضبل

التي الجموع  تلك.  لها يرثىفي حال  الشكاوى فيصارخين  ، هيباللو العدو بين محصورين

والصراخ مع  اآلهات تبادلبدأوا ب  المدينة في الموجودة تلكوالمجاورة  هربت الى التالل

يبدو أن الحياة عادت اليهم بسبب  ، المجاعةاء حتى الذين يصرخون من جرّ .  البعض بعضهم

ع   . المصائبتلك  لرثاء منل أن قوة جديدة حلّت عليهم فقط  وبدا البشع المشهد هذا م   العويل س 

.  األردن ما وراء نهر حتى الى أبعد وأماكن المجاورة الجبال منصداه  رددوت مدينةال من

ن الهيكل كله ومن اساساته بحيث بدا للناظر إ جدا   ضخما   كانت ،الذي التهم الهيكل  لهيبال

النار . عبارة عن كتلة واحدة من  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 تعليق المؤلف: 
 

في إليه هو المشار اورشليم كأتون النار قيحر   

42: 13 متى   

اِر. ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر األَْسنَ    انَوَيْطَرُحوَنُهْم فِي أَُتوِن النَّ  
( .  التالي الفصل في هذا عن المزيد)  الزوان و القمح عنوهو يتكلم هنا 

أثناء حريق  النيرانضخامة  ةالحظم كافيا يكون فإنه ، الراهن الوقت في

.فترة خرابها خاللأورشليم   
=================================================== 
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 كني لم.  حساب كل القتلى وتجاوزعدد ،المدمر الغضب مع يتناسب بما تدفقت دماء القتلى    

 ،الهاربين  في اثناء تعقب الرومانالتي داسها  ، الموتى جثث بسبب األرضت رى  أنباألمكان 

 آهاتو األسلحة صخب مع اختلط النيران من الصادرة طقطقةال ضوضاء أن حين في

 أحداث أي مأن يقد التاريخيصعب على  مشهد من هائل ورعب اليأس وصرخات ،المحتضرين 

في البشاعة. موازية  

 

انه مرسل بأمر سماوي  تظاهر كذاب نبيظهور  وهمن ضمن المآسي التي يجب ذكرها هنا     

 نحو ، لذلك وفقا. سريعا   ستاتي نجاتهم عالمات فأن ، الهيكل إلى الفرارب الناساذا أسرع قال:  

 لمبنى الخارجي السطح على اتجمعو ، رئيسي بشكل واألطفال النساءمن  شخص آالف ستة

من  الرومان . ةالعالمات الموعود بحرص انتظروا أنهم حين في الهيكل الذي كان مازال قائما ،

 أصبحت مرتبكة ومفزوعة الجموع. المبنى المتبقي  في النار أضرموا رهيبة حشيةوبو ،جانبهم 

في  وقتلوا نقاضاأل الى شرفةال من بنفسه البعض منهم ألقىحيث  الرهيب ، الوضع ب هذابسب

 من كان لذلك.  النيران في حتفهم لقوا ، استثناء دون من نالباقي،  نفسه الوقت وفي. الحال 

 الذين"  الكذبة األنبياء"  ـل تعطى آذان صاغيةالبأن  ثانية   أن يلّمح الرب يسوع الضروري

".وعجائب عظيمة آيات الظهار" التظاهريريدون   

     

 الجيش.  األنقاض من كومة على قليال يزيدالهيكل في هذه المرحلة اصبح          

قاموا و ، الشرقية البوابة دخلوا من الحدث، هذا في االنتصارنشوة هذا  بسبب ، الروماني

 من ةممكن مظاهر كل مع تيتوس مبراطوراإل عظمة نأعالو ، الشكربتقديم قرابين 

. الفرح  

 

يقف شامخا  ضد أي  الذي كان ي عتق د انه سوف ، مقدسالهيكل ال جودوو المجد انتهى وهكذا      

التي  ، األهرامات مثل ، قوة بناءهو متانةو ، الهائل هجوم وقوة تحاول هدمه بسبب حجمه

مم ت   لكي تثبت على مر العصور وحتى نهاية العالم . ص 

 

 احد  علىوهم جياع  واجلسو عادوا هربوا الذين الكهنة ، الهيكل تدمير بعد أيام خمسة لمدة      

 رفض ذلك معالذي  تيتوس، من العفو ونطلبي وبتواضع نزلواثم  ؛المهّدمة  جدران الهيكل

 هأنولكنه اآلن قد تم تدميرف ،لو كان الهيكل باقيا  ألبقى على حياتهم لخدمته  " :قائال ،اياه  منحهم

. االعدام حكم فيهم نفذأن ي أمر وعندها أيضاأن يموتوا معه  كهنته على يجب  
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 ، االطراف جميععليهم ومحاصرتهم من  الضغط تم الذين ،والعصابات  الفصائل قادة     

 هذامع أن .  اسلحتهم القوا إذا حياتهمأشترط األبقاء على  ،الذي تيتوس هم أيضا لدى واتوسل

بسبب هذا  غضبوفي  ، تيتوس ، ذلك على ردا.  االمتثالرفضوا  أنهم إال ،معقوال  كان  الشرط

لذلك . األمر في كل مكان  بإعالن وأمر للمتمردين عفوأنه لن يكون هناك أي  قرر ، العناد

 ، التالي اليوم صباح من مبكر وقت في.  والتخريب ريتدملل كاملال ترخيصال لرومانأصبح ل

ذلك وبعد ، هيالنة الملكة قصر و ، المجلس قاعةو ، ليسجتال ومكتب ، القلعة في النار أضرموا  

 كلفي  تناثرت التي جثثوا الوحرق وا كل من وجدوه حيا  ذبح ، المدينة أنحاء جميع في انتشروا

.تقريبا ومنزل شارع  

 

ناء من اب 8400 اليهود ت عصاباتقتل ، هائلة كنوز أ خفي ت حيث ، الملكي القصر في       

 الطغاة من نجا قد كان الذي أيضا ، الفارين من مذهلة أرقام.  ذلك بعد وا الممتلكاتونهب شعبهم

الكثير  الدم من همعشبو قتلبسبب كثرة الالرومان الذين  الجنودهم قتل ، العدو معسكر إلى وفروا

 أخذوا الغرض لهذاو.  همجشع إرضاء إلى وسعوا  سيوفهم قاموا بوضع ،اراقوه  قد كانوا الذي

 في الماشية مثلباعوهم بمزادات  علنيه  و ، هموأسر زوجاتهم مع جنب إلى جنبا ، اليهود

 . العددقليلي  كانوا  المشترين أن حين في ،كانوا معروضين للبيع   جدا هوافر داعدأ .السوق

بُّ إِلَى ِمْصَر فِي ُسفٍُن فِي  » 68 :28في تثنية  موسى اتمكل تل  م  ك   اآلن َك الرَّ َوَيُردُّ

ِريِق الَّتِي قُْلُت لَكَ  الَ َتُعْد َتَراَها، َفُتَباُعوَن ُهَناَك ألَْعَدائَِك َعبِيًدا َوإَِماًء، َولَْيَس َمْن  الطَّ
«.َيْشَتِري  

  

مما . فيها  انرالني قاموا باضرام  ، السفلى المدينة سادة صبحواأ أن بعد ، الرومان     

استمرت عجرفة روف هناك وفي هذه الظ من . علىقسم المدينة األ إلى اليهود هربأدى الى 

المدينة  إحراقبعد  حتى أعدائهمب االستهزاء  في استمروا ، بالهوادة وقاحتهمو وكبرياء اليهود

.السفلى أمام اعينهم   

من جهتهم  اليهود الرومان . قبل من العليا المدينة جدران هدم تم ، ذلكبعد  قصير وقت في 

بحالة من الذعر والخوف مما سوف يحدث الذين كانوا مملوئين بالكبرياء والعجرفة اصيبوا 

وسقطوا على وجوههم متذللين ومخذولين من الحالة التي وصلوا اليها ، فقاموا بالهرب الى 

ومكان آمن يمكن اللجوء اليه للنجاة. كان ي عت ق د انها منيعة وحصينة االبراج ليتحصنوا فيها التي  

ر فوا انها على وشك االنهيار لذلك  قاموا بالهرب الى الممرات الضيقة والمغاير ولكنهم ع 

 والكهوف.
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 وهكذا تحققت االحداث . جثة  2000فيما بعد على  العثور تم بعد هذا االنسحاب المخزي       

: 30 -28: 23في لوقا   ربنا تنبأ قد كان كما  

الَ َتْبِكيَن َعلَيَّ َبِل اْبِكيَن َعلَى  َيا َبَناِت أُوُرَشلِيَم،»َفاْلَتَفَت إِلَْيِهنَّ َيُسوُع َوَقالَ:  28

،  أَْنفُِسُكنَّ َوَعلَى أَْوالَِدُكنَّ

اٌم َتأْتِي َيقُولُوَن فِيَها: ُطوَبى لِْلَعَواقِِر َواْلُبُطوِن الَّتِي لَْم َتلِْد َوالثُِّدي   29 ُه ُهَوَذا أَيَّ ألَنَّ

 الَّتِي لَْم ُتْرِضْع!

يَنا!.  30 ِحيَنِئٍذ َيْبَتِدُئوَن يَ ُقوُلوَن لِْلجَِباِل: اْسُقِطي َعَلْيَنا! َولآِلَكاِم: َغط 

 

 

ألوان  رفعوتم  ، تماما الرومان حوزة في اصبحت المدينة أسواركل  في هذه المرحلة االن      

الرومان الجنود قام . في كل مكان  اصوات النصرالمظفّر وانطلقت األبراج على االمبراطورية

 شوارعال في كان الجنود يجولون اوال ثم احراقها . المنازل بنهب سكانال ضدالجامح  غضبهمب

 تاصبح القتلى جثث ، تمييز دون ، رأته اعينهم يهودي كلوا وقتل أيديهم، في مسلولة السيوفو

 في المدينة قنوات أسفل حرفيا دمائهم تدفقت حين في الضيقة والممرات األزقة جميعمكّومة في 

 وسط اعل وفيشبالم السيف الجنود دلتلك الليلة النكراء استب مساءعند . شكل جداول من الدم 

المدينة. من المتبقية االقسام في النار أضرموا الليلة تلك ظلمة  

اآلن؛ و ، قارورة الغضب االلهي كانت مستمرة في صب ما تبقى فيها على المدينة المقدسة       

 و  " األرض كل في تسبيحة"  التي كانت لفترة طويلة  أورشليم قد تم افراغها بالكامل .
آالن صارت متغطية بلهيب النار والعار والخراب.، الحياةب ومملوئة النبوءات آلالف موضوعا  

  

متواصلة  أستمر لمدة مايقرب خمسة أشهر الحصار هذامن الجدير بالذكر أن      

سنة  سبتمبر 8 يوم النهائي والشامل للمدينةوإنتهى بالخراب   ابريل 14بدأً في  

.  ميالدي 70  
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ما كان يتأمل وحين ، وتحصيناتها المدينة مسح تيتوسقبل الدمار االخير للمدينة ، قرر         

: هاتفا   قال منيعةال قوتها في فكروي  

 منون حاليهود ينزجعل و ،في العمل  بمساعدتنا نفسه هللا يقم لولمه أنإنكار  يمكن ال 

معداتنا  وقوة ، لرجالل يمكن ذا كانما ؛ منهم تؤخذ أن تماما المستحيل من كانل ، حصونهم

؟ األبراجأألسوار و هذه ضدمن أن تفعل   

 

 ثالثة من باستثناء ،حتى أساساتها   المدينةه يجب هدم كل أركان أن قرر تيتوس هذا بعد     

 إال أيضاواقفا   هناك بقتي ولم.  النتصاره وكغنائم قوته يثبتلكي تكون شاهدأ   العالية أبراجها

م    الغربي الجدار من صغير جزء  خضوع  على للحفاظو الرومانية حاميةللكمترسة  است خد 

  . المحيطةاالراضي 

 

 بنفس ، الجنود ولكن ، الجيش الروماني قاوموا الذين اليهودبقتل  وامرتيتوس األ عطىثم أ    

 مثيري و اللصوص كل عوقبو. والمسنين المرضى وا حتىقتل الشفقة وعدم  الحقد من القدر

 جنب إلى جنباال القامة والحسان المنظر طوحافظ تيتوس على حياة الشباب ال.  الموتب لفتنةا

 االختيار، هذا بعد.  روما إلىمن اجل الدخول بهم بموكب النصر  ، اليهود النبالء من العديد مع

 أو مصرلبيعهم كعبيد في  السالسل فيأرسلوا  عشرة السابعة سن فوقالذين هم  جميع

 تحت كانوا الذين أولئكأما  ؛ الرومانية المدرجات في بهم في المصارعة لتضحيةمهم لستخداال

بيع. لل تعرضوا السن هذه  

 ،فرونتو واسمه ، الجنراالت أحد حراسة تحت ، اليهودمن  11000تم اخذ  الوقتهذا  خالل

. الذي قام بتجويعهم حتى الموت  

  

 يجب هذا الرقم  ، يهودي قد لقوا حتفهم ألف مائة و مليون عن يقل ال ماأن  يعتقد يوسيفوس      

 تعد المجاورة للمدينة وأعداد غفيرة  أخرى أماكن في حتفهم لقوا الذين 237000 الى ضافي أن

. لها تعداد دقيق  يكون أن يمكن ال والتي واألوبئة المجاعة جرفتهم التي الجموع من تحصى وال

 قادة من اثنين.  97000 عن ماال يقل ، األسرى من. بايديهم  أنفسهمقتلوا  2000 عن يقل ال ما

 لحياةمدى ا زنزانةألقي القبض عليهم وتم وضعهم في ات الكبيرة يوحنا الكاهن وسمعان العصاب

الشنيعة كمجرمين في روما . اعمالهما ولكن تم اعدامهما الحقا بسبب  
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     تعليق  المؤلف : 

 

 متّى 24: 22
 

اُم. ُر تِْلَك األَيَّ اُم لَْم َيْخلُْص َجَسٌد. َولِكْن ألَْجِل اْلُمْخَتاِريَن ُتَقصَّ ْر تِْلَك األَيَّ  َولَْو لَْم ُتَقصَّ
 

والذبح توقفت بأمر من تيتوس لوجدنا أنه لوال أن عمليات القتل  العدد اعاله  فيلوتأملنا       

 الجنودأن  ،أورشليم  هدم بشأن تيتوس ألمروتنفيذا لكان كل اليهود قد تم ابادتهم عن بكرة ابيهم .

انهم هدموا المدينة .  أساساتها أنهم حفروا حتى حتى ولكن ، المباني واهدم فقط ليس الرومان

بقعة االرض هذه  كانتيوجد مدينة اوكان أن يقول انه يستطيع اي شخص  بالكاد بصورة تامة 

. بالسكان مأهولة  

شخص  مليوني من أكثرب مزدحمةخمسة أشهر  قبل كانت التي ، العظيمة المدينة هذه وبالتالي   

:في وقال ربناتنبا  أيضا ، ربةوكانت تتباها بعضمتها وقوتها اصبحت االن خالية وخ  

فيك حجرا على حجر، ألنك لم  ويهدمونك وبنيك فيك ، وال يتركون 44: 19لوقا  
.تعرفي زمان افتقادك  

 

الخراب  حالة في المدينة رأى نفسه هو أنه يقول الذي ، يوسابيوس  الحقيقة هذه ويؤكدكذلك      

هذه . وكذلك يوسيفوس نقال عن لسان العازر الكاهن وهو ينوح قائال :" أين هي مدينتنا ؟ التي 

ق ب . كنا نضن أن الرب يسكن فيها . أنها والذي  بقي  قد ق ل ع ت من جذورها وق ل ب ت رأسا  على ع 

. "  فيك  فقط هو معسكر هادميك 

 

ال يترك ههنا أن "  يجب أنه ، رائعةال االبنية  من الرغم علىو  ربنا تنبأ الهيكل، بشأنأما       

   2: 24" مّتى حجر على حجر ال ينقض
 

تم التدوين في التلمود اليهودي أن تيرينتيوس روفوس قائد في الجيش الروماني قلع كل لقد     

وهذا يتوازى مع نبوة ميخا حين قال اساسات الهيكل بالكامل   

لِذلَِك بَِسَببُِكْم ُتْفلَُح ِصْهَيْوُن َكَحْقل، َوَتِصيُر أُوُرَشلِيُم ِخَرًبا، َوَجَبلُ   12: 3ميخا  
َخ َوْعٍر.اْلَبْيِت َشَوامِ   
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 تعليق المؤلف: 

 
 من جزءا  ابدا  كني لم اورشليم  في(  المبكى حائط أيضا سمىوي)اليوم الحائط الغربي       

بناه حول  قد هيرودس الملك انسور ك من جزءا كانبل  يسوع أيام فيموجودا   كان الذي الهيكل

. اورشليم  مدينة في وخاصة اليهودية باألمة حلت التي المصائب فظاعةت ملك بالتاليالهيكل . 

في وبالتالي تصدق اقوال ربنا جدا حين قال   

21: 24متّى   

ُه َيُكوُن ِحيَنئٍِذ ِضيٌق َعِظيٌم لَْم َيُكْن ِمْثلُُه ُمْنُذ اْبتَِداِء اْلَعالَِم إِلَى اآلَن َولَْن َيُكوَن.  ألَنَّ
 

 تعليق المؤلف: 

 
، هذا غير  ستتحق مرتين  ما نبوة المقدس يثبت ان دليل واحد في الكتاب هناك ليس     

التعليم أن نبوة ما يمكن ان تتحقق لم يذكر في اي مكان فيه وال يجوزموجود في الكتاب و

ليس بالضرورة ان يكون . على الرغم أن هذا الفكر شائع جدا في الكنائس ولكن مرتين 

صحيحا. لذلك اذا ُذِكَرت نبوة ما في الكتاب فالقصد منها أن تتحقق مرة واحدة والى االبد وأنها 

 لن تتحقق مرتين أبدا.

الحظ معي هذه اآلية المهمة   فقط واحدة مرة ستتحقق 24 متى أن أعلن يسوع صراحة   لذلك   

 جدا في

ُه َيُكوُن ِحيَنئٍِذ ِضيٌق َعِظيٌم لَْم َيُكْن ِمْثلُُه ُمْنُذ اْبتَِداِء اْلَعالَِم   21: 24متّى   إِلَى اآلَن ألَنَّ
.َولَْن َيُكونَ   

 

ج للنبّوة.مزدو تحقيق إمكانية يزيل هذا  

 

ولن يكون  مضى وقت أي من حدثسي ما أسوأ كونست الضيقة هذه أن إلى يسوع أشار      

هنا وبقليل من التأمل بكالم يسوع أن الزمن   يعني مما ، هناك أسوأ منها في المستقبل 

وما زلنا  ة االيام أو الزمان حسبما تعلمنانهاي الضيقة ولن يعقبهاسوف تستمر بعد هذه واالحداث 

تعلم لقد . من بعيد والنتعلم من خالل المنابر بتعاليم ليس لها اي اساس كتابي ال من قريب   
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 منتصف في تمقد  الحدث هذا كنول ، الزمان نهاية في حدثستهذه  يسوع نبوءة أن الكثيرون 

.البشري التاريخ نهاية في وليس ، من التاريخ زمني جدول  

 

عظيمة أن بصفته شاهد عيان ذو قيمة تاريخية وأعلن في كتاباته  يفوسيوسوصف        

:  قائال   ابه الوفاء النبوات الخاصة بهدم الهيكل وخراب اورشليم قد تم  

 

 تحلّ  التي تلك مع العالم بداية من األمم، جميعالمصائب التي حلّت ب قوِرنَت إذا" 

:يقول أخرى مرة و. "بكثير أهون وأخف تظهر فإنها ، اليهودب  

 

 آخر جيل يوجد ال كما ، األمور هذه مثل عانت وقت أي في أخرى مدينة توجد ال"  

من هذا الجيل  الشر في إثماراً  أكثر العالم والى جيل زمن خراب اورشليم بداية من ،

 ، موسى قبل من وخاصة) "مكتوب هو ما كل حسبالنقمة  أيامالواقع  في هذه كانت ،

بفم يسوع في االتنبوء بهي تم الت دانيال و ، يوئيل  

  

اُم اْنتَِقاٍم، لَِيتِمَّ ُكلُّ َما ُهَو َمْكُتوبٌ  22: 21لوقا  .ألَنَّ هِذِه أَيَّ  

 

 هناك لتز لم.  اآلن تنتهي لحد لم المنكوبة األمة هذهالتي حلّت ب المصائب في الحقيقة        

:في قائال ربنا بذلك تنبأ لذلك ،بعد  عخض  لم ت   أخرى أماكن  

 

ةُ  28: 24متّى  ُه َحْيُثَما َتُكِن اْلُجثَّ ، َفُهَناَك َتْجَتِمُع النُُّسوُر. ألَنَّ  
 

على  للرومان تم اعدامهمسلّموا أنفسهم  الذين اليهودمن  1700 ، ورشليما تدمير بعد    

( .غابات ياردس )منطقة قريبة من اورشليم في قتلوا من الهاربين  3000 من أقل وليس ،الفور  
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.  دوميتيان ، شقيقه ميالد بعيد حتفلا عظيمةوبمهابة  ، قيصرية إلى جيشهب سار أن بعدتيتوس  

ة قام بقتل وتعبيرا عن فرحه بهذه المناسب ، األوقات تلك في السائدة الهمجية للطريقة فقاوو

ق ت لوا حرقا  والذين افت ر سوا من قبل وحوش البرية  الذين عدد.  تكريما الخيهالكثير من اليهود 

.2500 ـتجاوز ال  

 

باعطاء  قام ، يهودي العازر وهو قائد ،)منطقة قريبة من اورشليم(  ماسادا حصار في      

بالرغم .  أنفسهم ثم ومن واألطفال النساء األوامر التباعه بحرق مستودعات الغذاء اوال ثم قتل

ـ الذين ذهبوا ضحية هذا العمل الدموي ما يقرب ال عدد وكان ن بشاعة هذا االمر فقد تم تنفيذهم

 همو ، األرض على واجلسف بقية، أما ال المؤلم العملهذا ألداء عشرة اختيار تم وقد نفس. 960

 ما لقتل واحدا ذلك بعد ني  وع  .  السيف حدل ممدودة أعناقهمو ، وأطفالهم زوجاتهم يننمحتض

 جميعال أنراى كل ماحدث حواليه و دمابع ، خير منهمالرجل األ.  نفسه ثم منو ةعشرال من تبقى

 ، ذلك ومع . هو ايضاثم أغمد سيفه بجسده وقتل نفسه  المكان في النار امأضرب قام ، قد ذبحوا

اقتربت  عندما.  برمتها دوهاه  وش  من المذبحة  أنفسهم استطاعوا أن يخفوا أطفال وخمسة امرأتين

 النساء من واحدة تقدمت فصائل الجيش الروماني من تلك المنطقة في صباح اليوم التالي ،

وسردت كل ما رأت للجنود مما اصابهم بدهشه شديدة من جراء الحال الذي وصل اليه اليهود 

.محنه المريعةالخالل تلك    
 

 في ، النبيإشعياء  وصفه الذي بالضبط هو ، الوقت هذا في ، ايهوذ لخراب  الحزينة الحالة    

12-11: 6أشعيا  :النبوءات من يلي ما  

ُد؟»َفقُْلُت:  11 ي  َها السَّ إِلَى أَْن َتِصيَر اْلُمُدُن َخِرَبًة باِلَ َساِكٍن، »َفَقالَ: « إِلَى َمَتى أَيُّ
َوَتْخَرَب األَْرُض َوُتْقفَِر،َواْلُبُيوُت باِلَ إِْنَساٍن،   

بُّ اإلِْنَساَن، َوَيْكُثَر اْلَخَراُب فِي َوَسِط األَْرِض. 12 َوُيْبِعَد الرَّ  
  

 أكثر من واحدة تعتبر أن إال يمكن الخالل الصفحات السابقة  استعراضها تم التي الكارثة

أن الرب شاء  كما.  والى االن  العالم تأسيس منذ تحدث يالتوبشاعة  ألما   ةاالستثنائيالحوادث 

)أي العهد  والمسيحية اليهودية المقدسة الكتب نبوءات من جدا كبير عددل موضوعا جعلهاأن ي

ليقوم بتسجيل احداث إتمام تلك النبوات  )يوسيفوس( عيّن رجال   قد فهو لذلك ،القديم والجديد(

. وهو كان مؤهال الى ابعد  بدقة كبيرة لكونه شاهد عيان على تلك االحداث بكل تفاصيلها الدقيقة

 الحدود لتلك المهمة الصعبة.
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:نفسه عن يتكلم لندعه  األخيرة، النقطة بهذه يتعلق فيما ولكن      

 

:يفوسيوس يقول       

رومان ال مخيم في كونن أأل إنتهت بي االمور ذلك بعد لكنه ، الرومان ضد حاربت البداية في"

 فيسباسيانفقد تم وضعي في السجن ولكن  ، مستساللال أضطررت الوقت ذلك في . بالقوة

 ،أطالقي من السجن  تمثم  . سمحوا لي بين الحين واالخر أن أكون في محضرهما وتيتوس

شيء  لتيف لم الوقت هذا خالل.  اورشليم حصار إلى اإلسكندرية من جاء عندما تيتوس تورافق

.بعناية، كتبته  الرومانيةالمخيمات  في حدث ماكل  ، من أمام عينيّ   

 

 لغتهم يفهم الذي الوحيد الرجل كنت ، المدينة من الفارين وفّرها التي للمعلومات وبالنسبة      

وتم  ، التي د ونت المواد جميع إعداد تم اوعنده.  روما في فترة راحة على حصلت ذلك وبعد

تم تدوين كل االحداث  هكذاو .اليونانية والترجمة الى اللغة كتابةال فيتعيين رجال لمساعدتي 

شهادتيهما عن  عن وفيسباسيان تيتوس من كل وناشدت ،التاريخية عن كل فترة الحصار 

 ، هيرودس ، أرخيالوس يوليوس كذلك كل من ؛االحداث التي دونتها من اجل تأييد حقيقتها 

"، الذين اعطوا شهادتهم. أغريبا والملك  

  

 انه من الرغم على ، وأنه ، دينهب بعناد وتعلق ، يهوديا كان يفوسيوس أن ننسى ال أن نبغيي    

 أي ذكر لتجنب ا  بشدة مثابركان  انه يبدولكن و ،بتلك الفترة  صلة ذات حدث كل بدقة دّون

 ، وبالتالي . غير ال سطرا   عشر اثني حوالي في قصته   صلخّ  الذي ، المسيح يسوعتخص  إشارة

غير مخطط لها من قبل  خدمةللمسيحية  في انه قدم شكلل ليس هناك مجاال  

 يفوسيوسأن أمانة .  اليهودية الحرب ألحداث سرده خالل من ، التقدر بثمنالمسيحيين 

دقه في السرد  ، مؤرخا   باعتباره فهي نقطة اليختلف عليها أحد في العالم ولم يشكك أحد في ص 

سكاليكر قائال : ؤكدوي . والتدوين  

 

 شؤون في ولكن ،(يوسيفوس) أي  اليهود شؤون في فقط أنه لم يكن أميناً       

 مؤلفين الكتب منأكثر  االئتمان من المزيد يستحق انه وقال ، أيضا االخرى الدول

  ن مجتعاً.يوالروماني اليونانين

 

 



 

80 
 

 

. التجاهل ستحقتال ، الحرب هذه في كبير قائدك ،الغريبة االطوار تيتوس شخصية        

ا  في بداية إمبراطور وانتخب غموضبكثير من ال سدة الحكم ىال ارتفع قد والده، ، فيسباسيان 

بالكامل غير مؤهال  الذي يعتبر . إبنه تيتوس الى الجيش ةسرئا آلت وبالتالي االحداث اليهودية.

 فرص فيمارسها  يالت ، إنسانيةو حنانليقود الحصار على اورشليم وذلك بما تميز به من 

 العميق وأسفه ، لليهود سلمية مبادراتوتكرارا   مرارا حيث عرض . الحصار خالل متنوعة

 بلتجن عسكري قائد من قبل علهف  مكن كان ي ما لقد قام بكل باختصار،. هال المستمر رفضلل

تتم  هللا إرادة كانت بالنهاية.  جدوى دون ولكن ، والهيكل مدينتهم على لحفاظلالحرب والخراب 

 هللا النقطة الفاصلة لتدخلتعتبرو ، تيتوس رغبة مع تعارضت هاأن الرغم على ، تيتوس على يد

.والمرتد المتمرد شعبه لمعاقبة  

  

 حقيقةو صدق يعزز يزال ال ، يفوسيوس زمنل الحقال وقتال فيأنه  اليهود يؤكد تاريخ      

.والمضطهدين المظلومين الناسب يتعلق ما في يسوع المسيح مخلصنا نبوءات  

: أن يجب أنهم ربناالصدد تنبأ  هذا في   

 

ْيِف، َوُيْسَبْوَن إِلَى َجِميِع األَُمِم، َوَتُكوُن أُوُرَشلِيُم  24 َمُدوَسًة ِمَن َيَقُعوَن بَِفِم السَّ

لَ أَْزِمَنُة األَُمِم.  األَُمِم، َحتَّى ُتَكمَّ
  

 مدينتهم، نع وأيضا اليهود ظروفعن  لمؤمنينل ودروس أمثلة اتالتنبوؤ هذه اعتبار ويمكن

الحاضر. عصرنا إلى فيها الخراب تم التي الفترة من  
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24 متى من تبقى ما  

  
-29 اآليات) 24 متى بقية يتناول ال هولفورد بيتر جورج بتاالك األسباب، من سبب ألي      

...........المتبقية اآليات معالجةب الفصل هذانقوم االن في  وسوف(. 51  

  

السماء في عالمات -1  

 
ْمُس، َواْلَقَمُر الَ ُيْعِطي َضْوَءهُ، » 29:24 اِم ُتْظلُِم الشَّ َولِْلَوْقِت َبْعَد ِضيِق تِْلَك األَيَّ

َماَواِت َتَتَزْعَزعُ  اُت السَّ َماِء، َوقُوَّ .َوالنُُّجوُم َتْسقُُط ِمَن السَّ  
 

 الوصف هذه.  القديم العهد من كالما  مجازيا   هذا كان األول، القرن اليهود في المستمعين إلى

المروع يعني تدمير نظام حكم  أو مدينة . انظر في كيفية حلم يوسف ابن يعقوب عن ترتيب 

  9-37تكوين في  والنجوم والقمر، الشمس،ك برموز والحكمالسلطة 

 

ُه َعلَى إِْخَوتِِه، َفَقالَ:  إِن ي َقْد َحلُْمُت؟ ُحْلًما أَْيًضا، َوإَِذا »ُثمَّ َحلَُم أَْيًضا ُحْلًما آَخَر َوَقصَّ
ْمُس َواْلَقَمُر َوأََحَد َعَشَر َكْوَكًبا َساِجَدةٌ لِي .«الشَّ  

 
 تم التي تدميرهاعن قرب  نبوءات مدنعدة  تلقت عندما القديم العهد في مرات عدة هناك   

:مثلا بنفس الطريقة وصفه  

 

 مصر

 
8-7: 32حزقيال  في    

ْمَس بَِسَحاٍب،  7  َماَواِت، َوأُْظلُِم ُنُجوَمَها، َوأُْغِشي الشَّ اَك أَْحُجُب السَّ َوِعْنَد إِْطَفائِي إِيَّ

َضْوَءهُ.َواْلَقَمُر الَ ُيِضيُء   
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ُد  8 ي  ْلَمَة َعلَى أَْرِضَك، َيقُولُ السَّ َماِء اْلُمنِيَرِة، َوأَْجَعلُ الظُّ َوأُْظلُِم َفْوَقَك ُكلَّ أَْنَواِر السَّ

بُّ  .الرَّ  
 
 
 

 أدوم

 

5-4: 32في أشعياء النبي    
َماَواُت  4 َماَواِت، َوَتْلَتفُّ السَّ َكَدْرٍج، َوُكلُّ ُجْنِدَها َيْنَتثُِر َكاْنتَِثاِر َوَيْفَنى ُكلُّ ُجْنِد السَّ

يَنِة. َقاِط ِمَن الت   اْلَوَرِق ِمَن اْلَكْرَمِة َوالسُّ

ْمُتُه  5 َماَواِت َسْيفِي. ُهَوَذا َعلَى أَُدوَم َيْنِزلُ، َوَعلَى َشْعٍب َحرَّ ُه َقْد َرِوَي فِي السَّ ألَنَّ

ْيُنوَنِة.  لِلدَّ
 
 

 بابل

  

10: 13نبي ياء الفي اش   
ْمُس ِعْنَد ُطلُوِعَها،  10 َماَواِت َوَجَبابَِرَتَها الَ ُتْبِرُز ُنوَرَها. ُتْظلُِم الشَّ َفإِنَّ ُنُجوَم السَّ

 َواْلَقَمُر الَ َيْلَمُع بَِضْوئِِه.

 

3: 1وفي ناحوم    
ُئ  3 ُه الَ ُيَبر  بُّ َبِطيُء اْلَغَضِب َوَعِظيُم اْلقُْدَرِة، َولِكنَّ ْوَبَعِة، الرَّ بُّ فِي الزَّ َة. الرَّ اْلَبتَّ

َحاُب ُغَباُر ِرْجلَْيِه.  َوفِي اْلَعاِصِف َطِريقُُه، َوالسَّ
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9: 8وفي عاموس   
ْهِر، َوأُْقتُِم  9 ْمَس فِي الظُّ ُب الشَّ ، أَن ي أَُغي  بُّ ُد الرَّ ي  َوَيُكوُن فِي ذلَِك اْلَيْوِم، َيقُولُ السَّ

َيْوِم ُنوٍر،األَْرَض فِي   
 
إسرائيل لتدمير القادمة بابلوصف  عن عبارة وهو ،3 الفصل حبقوق أيضا،و  

 

ِة: 1 َجِويَّ بِي  َعلَى الشَّ َصالَةٌ لَِحَبقُّوَق النَّ  

نِيَن أَْحيِِه. فِي   2 ، َعَملََك فِي َوَسِط الس  ، َقْد َسِمْعُت َخَبَرَك َفَجِزْعُت. َيا َربُّ َيا َربُّ

ْحَمَة. ْف. فِي اْلَغَضِب اْذُكِر الرَّ نِيَن َعر   َوَسِط الس 

وُس ِمْن َجَبِل َفاَراَن. ِسالَْه. َجالَلُُه َغطَّ   3 َماَواِت، هللَاُ َجاَء ِمْن تِيَماَن، َواْلقُدُّ ى السَّ

 َواألَْرُض اْمَتألَْت ِمْن َتْسبِيِحِه.

َوَكاَن لََمَعاٌن َكالنُّوِر. لَُه ِمْن َيِدِه ُشَعاٌع، َوُهَناَك اْستَِتاُر قُْدَرتِِه.  4  

ى.  5 اَمُه َذَهَب اْلَوَبأُ، َوِعْنَد ِرْجلَْيِه َخَرَجِت اْلُحمَّ قُدَّ  

ُة َوَخَسَفْت آَكاُم َوَقَف َوَقاَس األَْرَض. َنَظَر   6 ْهِريَّ ِت اْلِجَبالُ الدَّ َفَرَجَف األَُمُم َوُدكَّ

 اْلقَِدِم. َمَسالُِك األََزِل لَُه.

ٍة. َرَجَفْت ُشَقُق أَْرِض ِمْدَياَن. 7 َرأَْيُت ِخَياَم ُكوَشاَن َتْحَت َبلِيَّ  

؟ َهلْ َعلَى األَْنَهاِر َغَضُبَك؟ أَْو َعلَى اْلَبْحِر َسَخُطَك   8 َهلْ َعلَى األَْنَهاِر َحِمَي َيا َربُّ

َك َرِكْبَت َخْيلََك، َمْرَكَباتَِك َمْرَكَباِت اْلَخالَِص؟  َحتَّى إِنَّ

اُت ِسَهاٍم َكلَِمُتَك. ِسالَْه. شَ   9 َيْت َقْوُسَك َتْعِرَيًة. ُسَباِعيَّ قَّْقَت األَْرَض أَْنَهاًرا.ُعر   

ُة َصْوَتَها. َرَفَعْت َيَدْيَها  10 أَْبَصَرْتَك َفَفِزَعِت اْلِجَبالُ. َسْيلُ اْلِمَياِه َطَما. أَْعَطِت اللُّجَّ

 إِلَى اْلَعالَِء.

ائَِرِة، لِلََمَعاِن  11 ْمُس َواْلَقَمُر َوَقَفا فِي ُبُروِجِهَما لُِنوِر ِسَهاِمَك الطَّ َبْرِق َمْجِدَك.اَلشَّ  

بَِغَضٍب َخَطْرَت فِي األَْرِض، بَِسَخٍط ُدْسَت األَُمَم. 12  

ًيا  13 يِر ُمَعر  ر  َخَرْجَت لَِخالَِص َشْعبَِك، لَِخالَِص َمِسيِحَك. َسَحْقَت َرْأَس َبْيِت الش 

 األََساَس َحتَّى اْلُعُنِق. ِسالَْه.
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ئِلِِه. َعَصفُوا لَِتْشتِيتِي. اْبتَِهاُجُهْم َكَما ألَْكِل اْلِمْسِكيِن فِي َثَقْبَت بِِسَهاِمِه َرْأَس َقَبا 14

 اْلُخْفَيِة.

َسلَْكَت اْلَبْحَر بَِخْيلَِك، ُكَوَم اْلِمَياِه اْلَكثِيَرِة. 15  

ْخُر فِي ِعَظامِ  16 ْوِت َرَجَفْت َشَفَتاَي. َدَخلَ النَّ ي، َسِمْعُت َفاْرَتَعَدْت أَْحَشائِي. ِمَن الصَّ

ْعِب الَِّذي َيْزَحُمَنا. يِق، ِعْنَد ُصُعوِد الشَّ  َواْرَتَعْدُت فِي َمَكانِي ألَْسَتِريَح فِي َيْوِم الض 

ْيُتوَنِة،  17 يُن، َوالَ َيُكوُن َحْملٌ فِي اْلُكُروِم. َيْكِذُب َعَملُ الزَّ ُه الَ ُيْزِهُر الت  َفَمَع أَنَّ

َيْنَقِطُع اْلَغَنُم ِمَن اْلَحِظيَرِة، َوالَ َبَقَر فِي اْلَمَذاِوِد، َواْلُحقُولُ الَ َتْصَنُع َطَعاًما.  

ب  َوأَْفَرُح بِإِلِه َخالَِصي. 18 َفإِن ي أَْبَتِهُج بِالرَّ  

ينِي َعلَى ُمْرَتَفَعاتِي. 19 تِي، َوَيْجَعلُ َقَدَميَّ َكاألََيائِِل، َوُيَمش  ُد قُوَّ ي  بُّ السَّ اَلرَّ   

 

 

29:24 متى في حتى  

ْمُس، َواْلَقَمُر الَ ُيْعِطي َضْوَءهُ، َوالنُُّجوُم » 29 اِم ُتْظلُِم الشَّ َولِْلَوْقِت َبْعَد ِضيِق تِْلَك األَيَّ

َماَواِت َتَتَزْعَزُع. اُت السَّ َماِء، َوقُوَّ  َتْسقُُط ِمَن السَّ
 

 تدمير عن تصويرية لغةفي  القديم العهد عن كتب يتحدث يسوعأن  السامعون يعرف كان

.العالم نهاية وليس ، اورشليم  
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َماءِ  -2 آتًِيا َعلَى َسَحاب السَّ  

30: 24متى   
َماِء. َوِحيَنئٍِذ َتُنوُح َجِميُع َقَبائِِل األَْرِض،  َوِحيَنئٍِذ َتْظَهُر َعالََمُة اْبِن اإلِْنَساِن فِي السَّ

ٍة َوَمْجٍد َكثِيٍر.َوُيْبِصُروَن اْبَن اإلِْنَساِن آتًِيا َعلَى  َماِء بِقُوَّ َسَحاب السَّ  
 

أو حدث سيحدث كونيا   عالمي حدث إلى يشير ال المقطع هذا أن ندرك أن علينا يجب أوال،     

في الغة اليونانية هوأعاله  "األرض" كلمةجذر حيث. )أي يخص كل الكون(  

 

G1093 

γῆ 

gē 

ghay 

Contracted from a primary word; soil; by extension a 
region, or the solid part or the whole of the terrene globe 
(including the occupants in each application): - country, 

earth (-ly), ground, land. 
 

 ال يعني الكون وال الكرة االرضية بل جزء من االرض او مقاطعة ما او بلد .
 

 هو وهذا. كله األرض كوكب تشيرإلى أن شأنها من التي كوزموس، كلمة يستخدم الالمقطع 

.األرض قبائلمصطلح أستخدمت  الترجمات من كثيرال أن في السبب  
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 ،السماء(  سحاب على )آتياً  عبارةفهم ت   األول القرنفي  اليهودي المستمع ثانيا ، عند     

:انظر  أو مملكة ما الناس علىأن هللا سياتي بغضب لتنفيذ حكم وقضاء القديم  العهدمن   

 

15-7: 18مزمور   

ُه َغِضَب. 7 ْت ألَنَّ ِت األَْرُض َواْرَتَعَشْت، أُُسُس اْلِجَباِل اْرَتَعَدْت َواْرَتجَّ َفاْرَتجَّ  

َصِعَد ُدَخاٌن ِمْن أَْنفِِه، َوَناٌر ِمْن َفِمِه أََكلَْت. َجْمٌر اْشَتَعلَْت ِمْنُه.  8  

َماَواِت َوَنَزلَ، َوَضَباٌب َتْحَت ِرْجلَْيِه.  9 َطأَْطأَ السَّ  

َياِح. 10 َرِكَب َعلَى َكُروٍب َوَطاَر، َوَهفَّ َعلَى أَْجنَِحِة الر   

ْلَمَة ِسْتَرهُ. حَ  11 ْولَُه ِمَظلََّتُه َضَباَب اْلِمَياِه َوَظالََم اْلَغَماِم.َجَعلَ الظُّ  

اَمُه َعَبَرْت ُسُحُبُه. َبَرٌد َوَجْمُر َناٍر. 12 َعاِع قُدَّ ِمَن الشُّ  

َماَواِت، َواْلَعلِيُّ أَْعَطى َصْوَتُه، َبَرًدا َوَجْمَر َناٍر. 13 بُّ ِمَن السَّ أَْرَعَد الرَّ  

َتُهْم، َوُبُروًقا َكثِيَرًة َفأَْزَعَجُهْم،أَْرَسلَ ِسَهاَمُه َفَشتَّ  14  

، ِمْن َنْسَمِة  15 َفَظَهَرْت أَْعَماُق اْلِمَياِه، َواْنَكَشَفْت أُُسُس اْلَمْسُكوَنِة ِمْن َزْجِرَك َيا َربُّ

 ِريِح أَْنفَِك.
 

 هو الراهن الوقت في ولكن ، التالي الفصل في أكثر "آتيا على السحاب" مصطلح سأناقش     

 إلى يشير هو اإلنسان، ابن مجيء عن يسوع يتحدث عندما أنه ندرك أنمن االهمية  ببساطة

. للدينونة النهائية في آخر االيام وليس ،والدينونة على اورشليم والهيكل  الحكم مجيء  

  

 في عنها قر أنا عالمة إلى إشارة يكون أن المحتمل من" السماء في اإلنسان ابن عالمة" ،ثالثا  

 السماء في معلقا   كان الذي السيف( 42)راجع صفحة رقم  يفوسيوس مذكرات من سابق وقت

.م 70 سنة قبلاورشليم  فوق سنة لمدة  
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َياحِ  -3 َفَيْجَمُعوَن ُمْخَتاِريِه ِمَن األَْرَبِع الر   
 
 

31: 24متى   
ْوِت،  َياِح، ِمْن ُيْرِسلُ َمالَئَِكَتُه بُِبوق َعِظيِم الصَّ َفَيْجَمُعوَن ُمْخَتاِريِه ِمَن األَْرَبِع الر 

َماَواِت إِلَى أَْقَصائَِها.  أَْقَصاِء السَّ
 

قائال : المقطع هذا عن يكتب شيلتون ديفيد  

  

 لجمع" المالئكة"إرسال المسيح  يكون اورشليم دمارل النتيجة إن ، يسوع أعلن أخيرا،    

؟؟؟؟؟!!!!!!!؟هو أالختطاف هذاليس أ والسؤال هنا، .المختارين  

  

 كال
ت  مرسلين عني" هنا ببساطة تالمالئكة" كلمة     مرة في كتب العهد الجديد.  181وقد ذ ك ر 

وبغض النظر عما اذا كانوا مرسلين من السماء أو من االرض فأن النص وحده فقط هو الفيصل 

 أ ناس  مرسلين أو مالئكة من السماءوجودهم إن كان أرضيا  أو سماويا  ، أي في تحديد مكان 

، واليك األدلة: لتنفيذ مهمة معينة  

 

25: 2يعقوب   

ُسلَ  َوأَْخَرَجْتُهْم فِي  َرْت بِاألَْعَماِل، إِْذ َقبِلَِت الرُّ انَِيُة أَْيًضا، أََما َتَبرَّ َكذلَِك َراَحاُب الزَّ
 َطِريق آَخَر؟
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10: 11متى   

ُئ َطِريَقَك  َفإِنَّ هَذا ُهَو الَِّذي ُكتَِب َعْنُه: َها أََنا أُْرِسلُ أََماَم َوْجِهَك َمالَِكي الَِّذي ُيَهي 
اَمَك.  قُدَّ

 
24: 7 لوقا   

ا: »َماَذا َخَرْجُتْم إِلَى  ا، اْبَتَدأَ َيقُولُ لِْلُجُموِع َعْن ُيوَحنَّ ا َمَضى َرُسوالَ  ُيوَحنَّ َفلَمَّ
يُح؟ ُكَها الر  ِة لَِتْنُظُروا؟ أََقَصَبًة ُتَحر  يَّ  اْلَبر 

 
52: 9لوقا   

يَن َحتَّى ُيِعدُّ وا لَُه. اِمِري   َوأَْرَسلَ أََماَم َوْجِهِه ُرُسالً ، َفَذَهُبوا َوَدَخلُوا َقْرَيًة لِلسَّ
 

3-1وكذلك سفر الرؤيا االصحاح   
  

 الكرازة عن يتحدثكان  يسوع بأن االفتراض إلى يدعو ما كل هناك ،النص  سياقمن خالل    

 تدمير تبعي سوف (الكرازة)أي  يوالذ . وقبول االمم رسالة االنجيل ، العالم أنحاء جميع في

اليهودي.  الديني النظامإنتهاء و الهيكل  

 

 هذا، الناس من لكثير. ل األربعة األرض زوايا من مملكته الى الناس جمعب هللا بدأبعد الخراب 

 ما ليس هذا ولكن.  زمانال نهاية في للمسيح الثاني المجيء نع فقط تحدثي فه م أنه ي  المقطع

.عندما نطق تلك الكلمات يسوع كان يعنيه  

 

يقول: هذا، بعد ةالثالث اآليات ألنه في  

  اَْلَحقَّ أَقُولُ لَُكْم: الَ َيْمِضي هَذا اْلِجيلُ َحتَّى َيُكوَن هَذا ُكلُُّه. 
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.واحد جيل غضون في حدثالتي ست األشياء من لواحد وصف كانت اآلية هذه أن يسوع قال  

 

هذا؟ نفهم أن يمكننا كيف        

 
.األرضعلى و السماء في ما سلطان كل له عطي  وأ   عرشه، على يسوع جلس كما  

. وعرشه الذي في السماء بعد صعوده مملكته إلى يسوع رجوع لحظة في شيء كل تغير لذلك

.الصدور وشك على كان ملكي مرسوم أن لليهود يعني البوقب النفخ  

 

القرار؟ هذا ولما   
 تم نفسه، الوقت في. أمة كل من شعبه وجمع للذهاب هللا مالئكة الطالق حان قد الوقت كان 

 األمة تعد لم. أمة كل من تالميذوجمع  ،وابشروي وايذهب أن يسوع قبل من التالميذ تكليف

هنا [. 10 اعمال في حدث هذا] عهد مع هللا من خالل عالقةله  الذي الوحيد الشعب اليهودية

العالم. أنحاء مختلف من خرافه جمع الذي الصالح الراعي يسوع أصبح  

 

 

  

التين شجرة -4  

 

33-32: 24متى   
يِن َتَعلَُّموا اْلَمَثلَ: َمَتى َصاَر ُغْصُنَها َرْخًصا َوأَْخَرَجْت أَْوَراَقَها،  32 َفِمْن َشَجَرِة الت 

ْيَف َقِريٌب.  َتْعلَُموَن أَنَّ الصَّ

ُه َقِريٌب َعلَى األَْبَواِب. 33 هَكَذا أَْنُتْم أَْيًضا، َمَتى َرأَْيُتْم هَذا ُكلَُّه َفاْعلَُموا أَنَّ  

 
فعليه سوف  قريب، الصيف أن على دالئل هناك أن نفسها بالطريقة ؛بسيط وسهل الفهم مثل هذا

.أورشليم كان على االبواب تدمير أن على واضحة عالماتتكون هناك   
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 ليس وعلى أساسها  .)عالمات خراب أورشليم( األولى الثمانية عالماتال هي وضوحا األكثرو 

 ألن. في هذه أآلية سوف تستعيد مكانتها كأّمة إسرائيل أن عنأي إشارة من قريب أو بعيد  هناك

 التين شجرة لعن قد أيضا يسوعو. سلبيا   رمزا عادة هو والتين التين، بأوراق نفسه غطى آدم

  .سابقا

يتكلم عن نوع  يكن لم يسوعأن  النقطة هذه مقطع متوازي في لوقا عن من نرى أن يمكننا أيضا،

الشجرة ، ولكن أن األشجار المزهرة في فصل الربيع توازي وضوح هذه العالمات 

 عن الدمار اآلتي. الحظ التعميم عن األشجار في

 

31-29: 21لوقا    

يِن َوُكل  األَْشَجارِ .  29 َوَقالَ لَُهْم َمَثالً: »اُْنُظُروا إِلَى َشَجَرِة الت 

ْيَف َقْد َقُرَب.َمَتى أَْفَرَخْت  30 َتْنُظُروَن َوَتْعلَُموَن ِمْن أَْنفُِسُكْم أَنَّ الصَّ  

هَكَذا أَْنُتْم أَْيًضا، َمَتى َرأَْيُتْم هِذِه األَْشَياَء َصائَِرًة، َفاْعلَُموا أَنَّ َملَُكوَت هللاِ َقِريٌب. 31  

 
 
 
 

الجيل هذا -5  

 
اْلِجيلُ َحتَّى َيُكوَن هَذا ُكلُُّه.اَْلَحقَّ أَقُولُ لَُكْم: الَ َيْمِضي هَذا  34  

َماُء َواألَْرُض َتُزوالَِن َولِكنَّ َكالَِمي الَ َيُزولُ.  35 اَلسَّ  
 خالل البرية في مات" جيل" أن حقيقة في واضح هذا. عاما أربعين هو جيلال اليهودي، للشعب

  سنة أربعين رحلة

29:5. التثنية سفر   

ِة، لَْم َتْبلَ ثَِياُبُكْم َعلَْيُكْم، َوَنْعلَُك لَْم َتْبلَ َعلَى َفَقْد ِسْرُت بُِكْم  يَّ أَْرَبِعيَن َسَنًة فِي اْلَبر 
 ِرْجلَِك.
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 سنة في هذاقال  يسوع. عاما أربعين خالل حدثت سوف النبؤات هذه ان يقول يسوع كان لذلك،

.م 70 تمت بالكامل سنة 24وكل نبوة متى  م 30  

 

 

 

اَعُة َفالَ َيْعلَُم بِِهَما أََحدٌ -6 ا ذلَِك اْلَيْوُم َوتِْلَك السَّ َوأَمَّ  
 

َماَواِت، إاِلَّ » 36 اَعُة َفالَ َيْعلَُم بِِهَما أََحٌد، َوالَ َمالَئَِكُة السَّ ا ذلَِك اْلَيْوُم َوتِْلَك السَّ َوأَمَّ

 أَبِي َوْحَدهُ.

اُم ُنوٍح َكذلَِك َيُكوُن أَْيًضا َمِجيُء اْبِن اإلِْنَساِن.  37 َوَكَما َكاَنْت أَيَّ  

ُجوَن  38 وَفاِن َيأُْكلُوَن َوَيْشَرُبوَن َوَيَتَزوَّ اِم الَّتِي َقْبلَ الطُّ ُه َكَما َكاُنوا فِي األَيَّ ألَنَّ

ُجوَن، إِلَى اْلَيْوِم الَِّذي َدَخلَ فِيِه ُنوٌح الْ  فُْلَك،َوُيَزو   

وَفاُن َوأََخَذ اْلَجِميَع، َكذلَِك َيُكوُن أَْيًضا َمِجيُء اْبِن  39 َولَْم َيْعلَُموا َحتَّى َجاَء الطُّ

 اإلِْنَساِن.
 
 في الفكر نوح في أيام  طوفانال من أكثر التام الدمار نع وضوحا أكثر صورة هناك يكن لم

 الحياة كانوا يمارسون الناس أن إال ،الدمارمقبلأن  نوح أعلن الفيضان، أيام في. اليهودي

.هالكهم وخراب االرض تم اعنده لحظة، آخرالى  تجاهلوه أنهم. تحذيراته واوتجاهل الطبيعية  

 

.الفيضان مثلكل الهي تدميرل يسوعمجيء  في م، 70سنة  في كان ذلكك       

 هللاالى أن  شيرت ،24 متى جميع في تستخدم كما ، كلمة "مجيء" سابق، وقت في ناقشنا كما 

خيرة في النهائية واأل المسيح عودةعند ا  نهائي حكما   وليس ،في اورشليمسوف ياتي لتنفيذ حكم 

التالي(. الفصل فيالمجيء  هذا على أكثر) نهاية الزمان  
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ُيْؤَخُذ اْلَواِحُد َوُيْتَرُك اآلَخرُ  -7  
 

اْلَحْقِل، ُيْؤَخُذ اْلَواِحُد َوُيْتَرُك اآلَخُر.ِحيَنئٍِذ َيُكوُن اْثَناِن فِي  40  

َحى، ُتْؤَخُذ اْلَواِحَدةُ َوُتْتَرُك األُْخَرى. 41 ِاْثَنَتاِن َتْطَحَناِن َعلَى الرَّ  

 
 التعسفية الطريقة إلى إشارة في هي اآليات هذه ،عن االختطاف السابق الفصل في ناقشت كما

بطريقة وحشية حيث قتلوا من  اليهود وقتل والسطو على الناس الستيالءل بها الرومانقام  التي

.م 70 سنة فيارادوا قتله وأحييوا من أرادوا إحياءه   

 

 

 

إسهروا -8  

 

ُكْم. ِة َساَعٍة َيأْتِي َربُّ ُكْم الَ َتْعلَُموَن فِي أَيَّ  42 »ِاْسَهُروا إًِذا ألَنَّ

ُه لَْو َعَرَف َربُّ  43 اِرُق، لََسِهَر َولَْم َواْعلَُموا هَذا: أَنَّ اْلَبْيِت فِي أَي  َهِزيٍع َيأْتِي السَّ

 َيَدْع َبْيَتُه ُيْنَقُب.

هُ  فِي َساَعٍة الَ َتُظنُّونَ  َيأْتِي  ينَ ، ألَنَّ 44 لِذلَِك ُكوُنوا أَْنُتْم أَْيًضا ُمْسَتِعد 
 اْبُن اإلِْنَساِن.

َعاَم فِي َفَمْن ُهَو اْلَعْبُد األَِميُن اْلَحِكيُم الَّذِ  45 ُدهُ َعلَى َخَدِمِه لُِيْعِطَيُهُم الطَّ ي أََقاَمُه َسي 

 ِحينِِه؟

ُدهُ َيِجُدهُ َيْفَعلُ هَكَذا! 46 ُطوَبى لِذلَِك اْلَعْبِد الَِّذي إَِذا َجاَء َسي   

ُه ُيقِيُمُه َعلَى َجِميِع أَْمَوالِِه. 47 اَْلَحقَّ أَقُولُ لَُكْم: إِنَّ  

ِدي ُيْبِطُئ قُُدوَمهُ . ِديُّ فِي َقْلبِِه: َسي   48 َولِكْن إِْن َقالَ  ذلَِك اْلَعْبُد الرَّ

َكاَرى. 49 َفَيْبَتِدُئ َيْضِرُب اْلَعبِيَد ُرَفَقاَءهُ َوَيأُْكلُ َوَيْشَرُب َمَع السُّ  
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ُد ذلَِك اْلَعْبِد فِي َيْوٍم الَ َيْنَتِظُرهُ َوفِي َساَعٍة الَ َيْعِرفَُها،  50 َيأْتِي َسي 

ُعُه َوَيْجَعلُ َنِصيَبُه َمَع اْلُمَرائِيَن. ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر األَْسَناِن. 51 َفُيَقط   

 
 

متوقع ومراقب  وتكون ،مستعد تكون أن ،عن السهر متصلة موعظة هي 51-42 اآليات     

 االنتظار، من عاما أربعين مدى على للمسيحيين، إغراء هناك يكون أن يمكن كان. حدوث شيء

.اورشليم على الحكم في سيأتي يسوع أن غيرمؤمنين وحتى وا متكاسلينصبحلي  

 

بطرس  في هذا األفكار كانت تدور في فكر الناس في ذلك الحين عندما نقرأ نجد الواقع، في      

مايلي: 4:3الثانية   

 

ُه ِمْن ِحيَن َرَقَد اآلَباُء ُكلُّ َشْيٍء َباق هَكَذا ِمْن أَْيَن ُهَو َمْوِعُد َمِجيئِِه؟ »َوَقائِلِيَن:  ألَنَّ
«.َبْدِء اْلَخلِيَقةِ   

 
 طويل وقت ذمن  وعد؟ موعد مجيئه؟ هو هو أين: "قائلين ونبوءته يسوع سخروا بكالم الناس    

." الخلق بداية منذ الحال كان كما يمضي شيء كلو أسالفنا، مضى  

 

أن كلمة"مجيئه" هنا كما ذكرنا سابقا تعني مجيء للحكم والدينونة على مدينة ما. وهذا ما  الحظ

 لكنه ،أن السيد مبطئ في قدومه الذي ضن  ( المسيح)اليهود في زمن أعاله فهمه العبد في المثل 

 وقتل ذهب قد يسوع أن هي والحقيقة. غرة حين ه علىعلي القبض وألقي تماما، مخطئا كان

 أن م 70 و م 30 بين تتراوح زمنية فترة خالل الناس يعتقد كيف يوضح المثل هذا ولكن طويل،

ولكنهم وقعوا في وسط  المنال، بعيد كانبخراب اورشليم  الحكمالنبوة ب لتحقيق  يسوعقدوم 

 مفاجئة لم تكن على بال أي أحد منهم.
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:ملخص في  

  
 دقة لتأكيد حاجة في كنت إذا. تماما جديدة معلومات ربما هذه تكان منكم، لكثيرأن ل ، أعرف أنا

معلومات عامة متوفرة في سجالت أحداث التاريخ الذي ال يقبل  مسألة مجرد هوت، قرأ ما

 وكذلك وتاسيتوس، يوسابيوس، يفوس،يوس مثل: المؤرخين أعمال قراءة خالل من. النقاش

وعليه  فاين، قاموسكتب تفسيرية مثل  في اليوناني في االصل كلمات بضع في جذر بحثال

.الفصل هذا في ورد شيء كل من التأكد يمكنك   

ويوجع قلوب  يصدق ال بشكلو صورة مرعبة كان للتو قرأت ما أن أدرك إنني أيضا،      

الذي  هولفوردكتاب  أقرأ وأنا األولى المرة في الفصل، هذا بداية في ذكرت كماولكن . ين يرالكث

 من الرغم على. طائرة متن علىكنت  بينما وجهي على تنهمر الدموع تكان ،عرضته امامكم

 هذافهم  وفي غاية االهمية  لكن كمسيحي من الواجب عليّ و ،لمة الصور المؤ

.منظور مسيحيمن  التاريخ من جزءال  

  

 تلك في الرعب من الكثير نع الً جِ سِ  ، شاهد العيان ،يوسيفوس لنا ترك قد        

 وقتأُنفَِق فيه ال يقول عنه: الذي. اورشليم في األخيرة األيام في وخاصة السنوات،

 مدن نرى أن الشائع" كان عندما ؛"الخوف في والليل الدم، سفك في النهار خالل "

 بعضا؛ بعضهم قتل عشوائي بشكل وبدأوا اليهود رَ عِ ذُ  عندماو ؛"بالجثث مليئة

 من منعهم أجل من عائالتهم باكملها وعيونهم غارقة بالدموع  اآلباء ذبح عندما

 األمهات، تقتل رهيبة، مجاعة خضم فيو عندما، الرومان؛ من أسوأ آالماً  تلقي

 المدينة أنحاء جميع تكان" عندما ؛(53: 28 تثنية راجع)  همأطفال واوأكل ،وشووا

 الى اللون االحمر بسبب الدم والبحار البحيرات تحولت عندما ؛" والدم بالنار مليئة

 ة والمتعفنة فختنمال الشواطئ، على طول المنتشرة مكان، كل في العائمة والجثث

 ثم الهروب يحاولون الذين كانوااليهود  الرومان الجنود اسر عندما ؛بسبب الشمس

اليوم. فيشخص  500 بمعدل همصلب يتم   
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 الفصل الرابع

 

 نهاية العالم
 

 

رأينا أن التالميذ سألوا الرب ثالثة أسئلة : 3: 24في متى          

 

ْهِر؟           ؟َمِجيئَِك  َوَما ِهَي َعالََمةُ           َمَتى َيُكوُن هَذا؟ :قُلْ لََنا َواْنقَِضاِء الدَّ  
 

 اورشليم تدمير حول سيحدث كان ماع بالضبط تنبأ يسوع 24 متى في السابق، الفصل في رأينا كما         

َواْنقَِضاِء  ؟َمِجيئَِك  َوَما ِهَي َعالََمةُ :  األخرين السؤالين على يسوعهل أجاب  لكنو والهيكل
ْهِر؟  الدَّ

 الثالثة األسئلة كل نفهم أن من يقين على نكون أن علينا يسوع، التي أعطاها األجوبة فهم من نتمكن أن قبل 

 معا ......

  

َيُكوُن هَذا؟َمَتى  :1 رقم السؤال   
           

 الهيكل تدميرفيما يتعلق ب للتو  قال قد يسوع كان ما إلى مباشرة إشارة في حوضبو السؤال هذا       

 سوفلذا  السابق، الفصل فيالسؤال  هذاجواب  على بالفعل ركزنابما أننا . مهجورة تركت التي واورشليم

والثالث. الثاني السؤالين على أكثر أركز  

  

 

؟َمِجيئَِك  َوَما ِهَي َعالََمةُ  :2 رقم السؤال  
 

 عن يسألون كانوا التالميذ أن التفكير هو على هذا السؤال محسوبال للجواب الغير التلقائي،رد الفعل      

 ملديه لم يكن  التالميذ أن نرى سوف واحدة، للحظة والتفكيرأستطعنا التأمل  إذا ولكن. الثاني يسوع رجوع

 اذا المنطقي غير منف.  ويقوم يموت أن وشك على كان يسوع أنهذا السؤال قبل في ايات سابقة  فكرةأدنى 

في  بعيدا السنينمن  آالف بعد عدة كونسي يوالذ ، الثاني مجيئه عن يسوع يسألون كانوا أنهم عتقدن أن

وإطالقه  الفريسيين على  يسوع كيفية رد عن صدمة في يزالون ال كانواهم في تلك اللحظات و. المستقبل

 عن ولكنفي الحقيقة هم لم يكونوا يسألون عن شئ مستقبلي سيحدث بعد الفي سنة أو أكثر .  الويالت ضدهم

قا .وثي ارتباطاومرتبط بالسؤال االول  جدا مماثل آخر شيء  
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قائال:مجيئه  عالمة عن أجاب التفصيل، من كبير بقدر األول سؤالهمعلى  يسوع أجاببعد أن         

 

َماِء. َوِحيَنئٍِذ َتُنوُح َجِميُع َقَبائِِل األَْرِض،  َوِحيَنئٍِذ َتْظَهُر َعالََمُة اْبِن اإلِْنَساِن فِي السَّ

ٍة َوَمْجٍد  َماِء بِقُوَّ َوُيْبِصُروَن اْبَن اإلِْنَساِن آتًِيا َعلَى َسَحاب السَّ
 َكثِيٍر.

 
 في السنين آالف بعد الثاني، يسوع مجئ عن وايسأل لم التالميذ نأ والتشديد على االعتبار في األخذ يجب       

:المقطع هذا بخصوص يقول شيلتون ديفيد في الكتاب المقدس الباحث الحق، وقت  

  

 العهد فهم إلى بحاجة نحن المقطع، هذا في يسوع تعبيرات معنى فهمأن يكون لنا القدرة على  أجل من        

كان له معرفة  من الناس جمهور إلى يتحدث يسوع كان. في أيامنا الحالية الناس معظم من بكثير أكثر القديم

سمعوا شروحات كثيرة عنه عدة و القديم العهد و قرأوا سمعوا قدل.  القديم العهدكثيرة عن كتب  تفاصيلب

 شكلت الكتابية بيراالتع أشكال. منه طويلة مقاطع ونيحفظ واوكان ،مرات خالل فترات مختلفة من حياتهم

 حقيقة كانت وهذه ، اللغوية للمجتمع أن ذاك المفرداتكما أثرت التعابير الكتابية على  ، وبيئتهم ، ثقافتهم

 نبوية مفردات مااستخدب قام ، اورشليم سقوط عن لتالميذه يسوع تكلم عندما أنه هي الحقيقة.  كثيرة ألجيال

بسهولة فهمها من قبل السامع في تلك الفترة لشيوعها. مكنالم من كانلذا .  شائعة في تلك الفترة والمجتمع  

  

         لذلك بسبب معرفته ومعرفة مستمعيه للثقافة اليهودية، أجاب يسوع قائال  أنهم  سُيْبِصُروَن اْبَن 
َماِء .  اإلِْنَساِن آتًِيا َعلَى َسَحاب السَّ

 

كان يقول أنه  ،مملكة أو أّمة أو مدينة الدمارعلى جلبم على قد  م   ربال كان عندما القديم، العهد في كل     

الجغرافي وموعد  موقععالقة باللها  "مجيئك عالمة"جملة  ، اليهودية الثقافة في"سوف ياتي على السحاب". 

:التالية اآليات في سنرى كما" دولة، أو مدينة على الحكم في يأتيس" أنه به المقصود من وكان.  المجئ  

  

ستذكر الحقا قد تمت وذلك بدمار مدينة او اّمة معينة...... كل المقاطع التي  
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12-9: 18مزمور   

َماَواِت َوَنَزلَ، َوَضَباٌب َتْحَت ِرْجلَْيهِ .  9 َطأَْطأَ السَّ

َياِح.  10 َرِكَب َعلَى َكُروٍب َوَطاَر، َوَهفَّ َعلَى أَْجنَِحِة الر   

ْلَمَة ِسْتَرهُ. َحْولَُه ِمَظلََّتُه َضَباَب اْلِمَياِه َوَظالََم  11 َجَعلَ الظُّ
 اْلَغَمامِ .

اَمُه َعَبَرْت ُسُحُبُه. َبَرٌد َوَجْمُر َنارٍ . َعاِع قُدَّ  12 ِمَن الشُّ

 

3-2: 104مزمور  

َماَواِت َكُشقٍَّة. 2 الالَّبُِس النُّوَر َكَثْوٍب، اْلَباِسُط السَّ  

َحاَب َمْرَكَبَتهُ ، اْلَماِشي َعلَى أَْجنَِحِة  3  اْلُمَسق ُف َعالَلَِيُه بِاْلِمَياهِ . اْلَجاِعلُ السَّ
يِح.  الر 

 
 

1: 19أشعياء    

بُّ َراِكٌب َعلَى َسَحاَبٍة َسِريَعةٍ  َوَقاِدٌم إِلَى  َوْحٌي ِمْن ِجَهِة ِمْصَر: ُهَوَذا الرَّ
 ِمْصَر، َفَتْرَتِجُف أَْوَثاُن ِمْصَر ِمْن َوْجِهِه، َوَيُذوُب َقْلُب ِمْصَر َداِخلََها.

 
2-1: 2يوئيل   

اِن األَْرِض  1 ُتوا فِي َجَبِل قُْدِسي! لَِيْرَتِعْد َجِميُع ُسكَّ ِاْضِرُبوا بِاْلُبوِق فِي ِصْهَيْوَن. َصو 

ُه َقِريٌب: ب  َقادِ ٌم، ألَنَّ  ألَنَّ َيْوَم الرَّ
ا َعلَى اْلِجَباِل.  2  َيْوُم َظالٍَم َوَقَتاٍم، َيْوُم َغْيٍم َوَضَبابٍ ، ِمْثلَ اْلَفْجِر ُمْمَتّدً
َشْعٌب َكثِيٌر َوَقِويٌّ لَْم َيُكْن َنِظيُرهُ ُمْنُذ األََزِل، َوالَ َيُكوُن أَْيًضا َبْعَدهُ إِلَى ِسنِي َدْوٍر 

  َفَدْوٍر.
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15-14: 1صفنيا   
 

. َيْصُرُخ ِحيَنئٍِذ »  14 ا. َصْوُت َيْوِم الّرب  ب  اْلَعِظيِم. َقِريٌب َوَسِريٌع ِجّدً َقِريٌب َيْوُم الرَّ

ا. اُر ُمّرً  اْلَجبَّ

ٍة، َيْوُم َخَراٍب َوَدَماٍر،  15 ذلَِك اْلَيْوُم َيْوُم َسَخٍط، َيْوُم ِضيق َوِشدَّ
 َيْوُم َظالٍَم َوَقَتاٍم، َيْوُم َسَحاٍب َوَضَبابٍ .

 

3: 1ناحوم   

بُّ فِي  ةَ .  الرَّ ُئ اْلَبتَّ ُه الَ ُيَبر  بُّ َبِطيُء اْلَغَضِب َوَعِظيُم اْلقُْدَرِة، َولِكنَّ الرَّ
َحاُب ُغَباُر ِرْجلَْيهِ . ْوَبَعِة، َوفِي اْلَعاِصِف َطِريقُُه، َوالسَّ  الزَّ

 
  

:يلي ما نفهم من خالله ،اليهودي الثقافي السياق من بعض لدينا اآلن         

 

.لتدميرها أورشليم  على لحكمعلى السحاب ل يسوعموعد قدوم  عن ونيسأل التالميذ كان( 1   

 النهاية في انه حيث ،30 اآلية إلى تؤدي أن شأنها من التي العالمات من من خالل العديد يسوع جابا( 2 

أورشليم لتدميرها.الحكم على  جلبيو" سيأتي على السحاب"  

 

؟إنقضاء الدهر عن وماذا :3 رقم السؤال  
  

 ومع. العالم نهاية عن اآلن يتساءلون كانوا التالميذ أن مفاده استنتاج إلى تقفز أن السهل فمن حديث، كقارئ

.الهيكل تدمير وأعالنه عن قرب لفريسيينالمفاجئ ل يسوعتوبيخ  سببعن  معقول تفسير أي هناك ليس ذلك،  

على أن موضوع الحديث سيتغير في منتصف الجملة  ،النص سياقضمن  في منطقي، تسلسل هناك أي ليس

 التالميذ أن فقط ناسبالم من فإنه وبالتالي،. بالنصف االول من السؤال تماما له عالقة الالى موضوع أخر 

يسوع  نهاية االيام ومجئرشليم وليس عن اآلنية حول الهيكل وأو أفكارهم عن أسئلة يسألون يزالون الكانوا 

نهاية الزمان أو نهاية في الحقيقة هم لم يسألوا عن  إنقضاء الدهر سأل التالميذ عن عندما. االخير

ناك فرق شاسع وكبير بين الكلمتين.. هالعالم  
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 هي" عالمال" كلمة، اليونانية في. األصلية اللغات في النظر خالل من بسهولةويمكن ألتأكد من ذلك     

 عن وايسأل لمو أآليون نهاية عن يسوع التالميذ سأل. آيون هي" الدهر" كلمة أن حين في ،كوزموس

.كوزموسال نهاية  

  

فما هو الشيء الذي  ،)الكوزموس( العالم نهاية عن ونيسألاذا كان التالميذ ال      

أنه سوف ياتي عليه إنقضاء )أي انقضاء الدهر على  عنه يسوع ونيسأل كانوا

؟ماذا(  
 

بالدينونة على أورشليم والهيكل كما  يأتي أن وشك على كان يسوع أن النص سياق من الواضح فمن       

لم يكن هناك  أي بمعنى آخر إذا. تقديم القرابين نهاية سيعني فإنه ،الهيكل تدمير تم إذا لذلك، ؛أوضحنا سابقا  

عصر أو بمرادفة اخرى  نهاية سيكون وهذا. طقوسالو كهنوت ال يعنيوذلك  ،تكون هناك قرابين لنفهيكل 

 موسى، عصر نهاية عن يسألون كانوا التالميذ. نهاية دهر وكذلك يمكن تسميتها نهاية حقبة

.ينتهيس هأن عنه تنبأ يسوعالذي فقط   

  

ت ب   الجديد، العهد في كتب         ولكن نهايته، إلى يأتي أن وشك على كان الذي موسى، عصر عن الكثير ك 

ت ب   القليل هناك  4000 لحوالي هللا مع مختار شعبك عاش قد إسرائيل أن االدراك. كله العالم نهاية عنالذي ك 

 من يحدثس الذي نوعه من األكبر الحدث يكوناألمر )اي نهاية الحقبة الموسوية( س هذا أن نفهم يجعلنا سنة،

 يسوع أن نالحظ أن لالهتمام المثير من كذلك أيضا،. ككل إن كان سابقا او الحقا التاريخ في مضى وقت أي

 وشك على الموسوي عصروان ال اورشليم لتدمير سحابال على يأتي سوف أنه الذي قال الوحيد النبي كان

.االنتهاء  

  

. أخرى كثيرة آيات فهم تشويه تم فقد العالم، نهاية عن يتحدث كان يسوع أنخطأ   مواتعل قد ونالكثير ألن    

 اآليات من العديد بوضوح نفهم أن يمكننا موسى، عصر نهاية عن يسألون كانوا التالميذ أن اأدركن نولكن إ

 أنها. م 70 في والدمار موسى عصر نهاية عن هي اآليات هذه. الجديد العهد أنحاء جميع في منتشرة هي التي

:المثال سبيل على. العالم نهاية حول ليست  

 

23: 10متّى   

لُوَن ُمُدَن إِْسَرائِيلَ َحتَّى لتالميذ االثني عشر()ل َفإِن ي اْلَحقَّ أَقُولُ لَُكمْ ......... : الَ ُتَكم 
 َيأْتَِي اْبُن اإلِْنَساِن.
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64: 26مّتى   

: ِمَن )لرئيس الكهنة والمجتمعين معه(أَقُولُ لَُكمْ أَْنَت قُْلَت! َوأَْيًضا »َقالَ لَُه َيُسوُع: 
َماءِ  ِة، َوآتًِيا َعلَى َسَحاب السَّ .اآلَن ُتْبِصُروَن اْبَن اإلِْنَساِن َجالًِسا َعْن َيِميِن اْلقُوَّ  

 

12-11: 13روميه   

ْوِم، َفإِنَّ َخالََصَنا  َها اآلَن َساَعٌة لَِنْسَتْيقَِظ ِمَن النَّ ُكْم َعاِرفُوَن اْلَوْقَت، أَنَّ 11 هَذا َوإِنَّ
)من الخراب والدينونة اآلتية على أورشليم وإنتهاء العصر أو الحقبة الموسوية 

ا.والعهد القديم(  ا َكاَن ِحيَن آَمنَّ اآلَن أَْقَرُب ِممَّ  

ْلَمِة َوَنْلَبسْ  أَْسلَِحَة النُّوِر. َهارُ ، َفْلَنْخلَْع أَْعَمالَ الظُّ  12 َقْد َتَناَهى اللَّْيلُ َوَتَقاَرَب النَّ

 

11:10كورنثوس االولى   

َفهِذِه األُُموُر َجِميُعَها أََصاَبْتُهْم ِمَثاالً، َوُكتَِبْت إلِْنَذاِرَنا َنْحُن الَِّذيَن اْنَتَهْت إِلَْيَنا أََواِخُر 
ُهورِ  )دهور العهد القديم(.  الدُّ

 

5:4فيليبي   

بُّ َقِريبٌ . اِس. اَلرَّ  لَِيُكْن ِحْلُمُكْم َمْعُروًفا ِعْنَد َجِميِع النَّ
 

9-8:5يعقوب   

ب  َقِد اْقَتَربَ . ُتوا قُلُوَبُكْم، ألَنَّ َمِجيَء الرَّ ْوا أَْنُتْم َوَثب   8 َفَتأَنَّ

اَم اْلَباِب.الَ َيئِنَّ َبْعُضُكْم َعلَى َبْعٍض أَيَُّها اإلِْخَوةُ لَِئالَّ ُتَداُنوا.  9 اُن َواقٌِف قُدَّ يَّ ُهَوَذا الدَّ  

 

7:4بطرس االولى   

لََواِت. َما نَِهاَيُة ُكل  َشْيٍء َقِد اْقَتَرَبتْ )دهور العهد القديم(، َفَتَعقَّلُوا َواْصُحوا لِلصَّ  َوإِنَّ
 

18:2يوحنا االولى   

اَعُة األَِخيَرةُ  )لنهاية العهد القديم(. َوَكَما َسِمْعُتْم أَنَّ ِضدَّ اْلَمِسيِح  َها األَْوالَُد ِهَي السَّ أَيُّ
اَعُة األَِخيَرةُ.َيأْتِي، َقْد َصاَر اآلَن أَْضَداٌد لِْلَمِسيِح َكثِيُروَن. ِمْن ُهَنا َنْعلَُم  َها السَّ أَنَّ  
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 تعابير معظم ذلك، ومع. النهائي الحكمب ويأتي الموتى إلحياء جسدي شكل في سيعود المسيح أن صحيح    

 الذيو اليهودي، التاريخ فيحدث سيتم  أكبر إلى إشارة في تكان الجديد العهد في المستخدمة" االزمنة نهاية"

 هو هذاباالحرى  األرض؛ كوكب نهاية على ونركزي لم يكونوا األول القرن يهود. الحدوث وشك على كان

به. عالقةنعيش فيه الذي لم يكن لليهود أي  الذي الحديثالعصر هاجس  

 

 

  

ْهر  اْنقَِضاِء الدَّ
 

 استخالص ومنها يمكن الزمان نهاية تنتحدث عن التي المقاطع من مزيد في ننظر دعونا ،العبارة لفهم هذه     

.األوائل لمسيحيينل العبارة هذه تعني ما حقيقة  

  

: االزمنة نهاية حول شهرة األكثر المقاطع من واحدة يه 28 متى إنجيل فيالشهيرة  يسوع كلمات          

20:28 متّى    

اِم إِلَى اْنقَِضاِء  َوَعل ُموُهْم أَْن َيْحَفُظوا َجِميَع َما أَْوَصْيُتُكْم بِِه. َوَها أََنا َمَعُكْم ُكلَّ األَيَّ
ْهرِ  آِميَن.«. الدَّ  

 
ْهر " إلى إشارة هذا في      تالميذ لكن. فقط  م70سنة  حتى معهم سيكون انه للم يق يسوع ولكن " اْنقَِضاِء الدَّ

 كثربل هم كانوا ا. سنة 2000بعد  أتباعه مع سيكون يسوع كان إذا ما على ونركزي كني لم األول القرن

ْهرِ اتي ي عندما معهم سيكون كان إذا ما على تركيزا  24 متى إنجيل في يسوع وصفن ال اْنقَِضاِء الدَّ

ْهرِ  قرب حلول  نع بالنسبة لهم. جدا مرعبا كان اْنقَِضاِء الدَّ  

 

 
 
 

 
 



 
102 

 
 

في: صلة وذات لالهتمام مثير آخر هناك  إقتباس  

32:12 متى    

وِح اْلقُُدِس َفلَْن  ا َمْن َقالَ َعلَى الرُّ َوَمْن َقالَ َكلَِمًة َعلَى اْبِن اإلِْنَساِن ُيْغَفُر لَُه، َوأَمَّ
هَذا اْلَعالَِم َوالَ فِي اآلتِي.ُيْغَفَر لَُه، الَ فِي   

 
 التجديف أن قائال )أي العهد القديم( موسى عصر أثناء وخالل يتحدث كان يسوع ألن رائع لهي دليل اآلية هذه

العهد الجديد( وهي فترة العهد  )أي أآلتيالعهد  في أووعهده  موسى عصر في له يغفر لن القدس الروح على

 الذي نعيش فيه االن.

   

ه كان يتكلم عن نهاية أنوا وضنّ  خاطئ نحو علىره فسّ  العديدلكن  الدهر نهاية عنذكر مثال آخر يسوع      

نجده فيالعالم   

30-24: 13متّى    

َم لَُهْم َمَثالً آَخَر قِائاِلً:  24 ًدا فِي »َقدَّ َماَواِت إِْنَساًنا َزَرَع َزْرًعا َجي  ُيْشبُِه َملَُكوُت السَّ

 َحْقلِِه.

هُ َوَزَرَع َزَواًنا فِي َوْسِط اْلِحْنَطِة َوَمَضى. 25 اُس نَِياٌم َجاَء َعُدوُّ َوفِيَما النَّ  

َواُن أَْيًضا. 26 َباُت َوَصَنَع َثَمًرا، ِحيَنئٍِذ َظَهَر الزَّ ا َطلََع النَّ َفلَمَّ  

ُد، أَلَْيَس َزرْ   27 ًدا َزَرْعَت فِي َحْقلَِك؟ َفَجاَء َعبِيُد َرب  اْلَبْيِت َوَقالُوا لَُه:َيا َسي  ًعا َجي 

 َفِمْن أَْيَن لَُه َزَواٌن؟.

َفَقالَ لَُهْم: إِْنَساٌن َعُدوٌّ َفَعلَ هَذا. َفَقالَ لَُه اْلَعبِيُد: أَُتِريُد أَْن َنْذَهَب َوَنْجَمَعُه؟ 28  

َواِن َوأَْنُتْم تَ  29 ْجَمُعوَنُه.َفَقالَ: الَ! لَِئالَّ َتْقلَُعوا اْلِحْنَطَة َمَع الزَّ  

اِديَن:   30 َدُعوُهَما َيْنِمَياِن ِكالَُهَما َمًعا إِلَى اْلَحَصاِد، َوفِي َوْقِت اْلَحَصاِد أَقُولُ لِْلَحصَّ

ا اْلِحْنَطَة َفاْجَمُعوَها إِلَى َمْخَزني َواَن َواْحِزُموهُ ُحَزًما لُِيْحَرَق، َوأَمَّ الً الزَّ «.اْجَمُعوا أَوَّ  
 

. المثل لهم يفسر أن منه واوطلب عدم الفهم ، أصيب التالميذ بحالة منتالميذهالمثل مع  هذا يسوع أن شارك بعد

:لمثلل يسوع تفسير اذا ندرس دعونا ،النص والموضوع سياقنملك  وألننا  اآلن  

  

 مثل لنا فسر: "له الواوق إليه تالميذه فتقدم. منزل الى واوذهب دوالحشو وا المكانغادريسوع والتالميذ 

:ما يلي 42-36: 13في متّى  فقال". زوانال  
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َم إِلَْيِه َتالَِميُذهُ َقائِلِيَن:  36 ْر »ِحيَنئٍِذ َصَرَف َيُسوُع اْلُجُموَع َوَجاَء إِلَى اْلَبْيِت. َفَتَقدَّ َفس 

«.لََنا َمَثلَ َزَواِن اْلَحْقلِ   

ْرَع »َفأََجاَب َوَقالَ لَُهْم:  37 اِرُع الزَّ َد ُهَو اْبُن اإلِْنَساِن.اَلزَّ اْلَجي   

يِر. 38 ر  َواُن ُهَو َبُنو الش  ُد ُهَو َبُنو اْلَملَُكوِت. َوالزَّ ْرُع اْلَجي  َواْلَحْقلُ ُهَو اْلَعالَُم. َوالزَّ  

اُدو 39 َن ُهُم َواْلَعُدوُّ الَِّذي َزَرَعُه ُهَو إِْبلِيُس. َواْلَحَصاُد ُهَو اْنقَِضاُء اْلَعالَِم. َواْلَحصَّ

 اْلَمالَئَِكُة.

اِر، هَكَذا َيُكوُن فِي اْنقَِضاِء هَذا اْلَعالَِم: 40 َواُن َوُيْحَرُق بِالنَّ َفَكَما ُيْجَمُع الزَّ  

ُيْرِسلُ اْبُن اإلِْنَساِن َمالَئَِكَتُه َفَيْجَمُعوَن ِمْن َملَُكوتِِه َجِميَع اْلَمَعاثِِر َوَفاِعلِي اإلِْثِم، 41  

اِر. ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر األَْسَناِن.َوَيْطَرُحو 42 َنُهْم فِي أَُتوِن النَّ  

 
    (aion)   الدهر نهاية أن األصلية المخطوطات من ويتضح 

قرأءة النص  قراءةإن قمت ب ولكن، .األرض كوكب نهاية وليس موسى، عصر نهاية إلى إشارةهي 

خيرة الدينونة األ حول أن يسوع كان يتكلم استنتاج إلى تأتي أن السهل منأنه لف المقطع، هذال  سطحية

  والنهائية.

ارِ  عبارة أن نرى أن يمكننافس كثب وبتمعن عن نظرناأما اذا   األبدي، العقابالى  إشارةال تعتبر  أَُتوِن النَّ

:مثلالذي يشير اليه الكتاب بتعابير    

  جهنم •

  الهاوية •

  الجحيم •

النار بحيرة •  
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المقطع  هذا. النهائية الدينونة إلى ما يشير المقطع هذا في ليس هناك في المفردات اليونانية المستعملة      

النهائية. والدينونة الجحيم حول ليس  

  

 الجحيم عن المثل هذا كان إذا. األسنان وصرير البكاء يكون هناك حيث كمكان أتون النار يسوع يصف    

استخدم المفردات والتعابير المشابه للتي استخدمها سابقا كما نراها في: قد يسوع لكان النهائي، والحكم  

 

 

َفإِْن أَْعَثَرْتَك َيُدَك أَْو ِرْجلَُك َفاْقَطْعَها َوأَْلقَِها َعْنَك. َخْيٌر لََك أَْن َتْدُخلَ اْلَحَياَة  8:18متّى 
ِة َولََك َيَداِن أَْو ِرْجالَِن.  اِر األََبِديَّ  أَْعَرَج أَْو أَْقَطَع ِمْن أَْن ُتْلَقى فِي النَّ

 

ةٍ .   متّى 46:25 َفَيْمِضي هُؤالَِء إِلَى َعَذاٍب أََبِديٍّ َواألَْبَراُر إِلَى َحَياٍة أََبِديَّ

 

كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما، إذ زنت على طريق مثلهما،  7يهوذا 
 ومضت وراء جسد آخر ، جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدية.

 
تِهِ . ب  َوِمْن َمْجِد قُوَّ  تسالونيكي الثانية 9:1 الَِّذيَن َسُيَعاَقُبونَ  بَِهالٍَك أََبِديٍّ ِمْن َوْجهِ  الرَّ

 
 أتون النار بينالفرق الشاسع  يوضح هذا. ات النفسيةناالمعو األالم ببساطة يصف يسوع هنا ذلك، من دالب    

.ال تتشابه ابداً  أنها. أعاله المذكورة األبدي العقاب ناكوم  

  

 حرفيا أصبحت ، م 70أورشليم سنة  تدمير خالل. التاريخي سياقه في المقطع هذا فهم عقالنية أكثر فمن

أورشليم ت دمر  كان. واألموات األحياء من واآلالف اآلالف جثث ترقتحا الذي فيه عظيم "أتون نار"

في  وصف ،الذي قرأناه سابقا هولفورد وكتاب ،حزن في مؤلمةال األسنان وصرير البكاء أصوات معوتخرب 

.واضح بشكل ذلك األخير، الفصل  

 أن فهمتألستطعت أن  إسرائيل، في الذين عاشوا األول القرن ييكان لك نفس طريقة تفكيرمسيح لو بوضوح،

 إلى الفرار وكان عليك اورشليم لتدمير باالسح على يأتي أن قبل يسوع إنجيل لنشر عاما أربعين فقط لديك

 كونها عنفيها تحدثت كرسائل في ومفردات خاصة لغة متستخد وكذلك كان الزما  عليك أن . الحقا   الجبال

 يوشك واليوم قريب والرب ،أنه على االبواب مثل أشياء قولت وكنت األخيرة، واألوقات ساعةال

 الذين ألولئك الجديد العهد كتاب رسائل عن أخذ ما عناه وقفأن نت بوعي نختار أن علينا يجب .يأتي أن

.مستقبلنا على وتطبيقه م 70 و م 30 سنة بين يعيشون كانوا   
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 التاريخي للسياق وفقا المقدس الكتاب قراءة عدم خالل من الباطلة والتعاليم العقائد من تأسيس الكثير تم قدل    

أال وهو ارتداد  التالي الجزء في ندرسه سوفواضحين على هذه التعاليم الزائفة هو ما  مثالين. والثقافي

.الكذبة والمعلمين الكنيسة  

  

 االرتداد

 
 الى تقسيم حتى البعض حاول وقد. "الكنيسة إرتداد" مفهوم هو حاليا موجودال الزائفة التعاليممن  واحد

 و 2 الرؤيا سفر في السبع الكنائس معربط هذا التقسيم  لهم حتى يتسنى زمنية فترات سبع إلى الكنيسة تاريخ

 فقط ليس. فمه من أن يتقيئها يسوع هدد الذي الودكية، كنيسة هي الحديثة الكنيسة أن األفراد هؤالء يقول. 3

، انظرالمتزايد ملكوته عن يسوعقاله  شيء كلمع  أيضا يتناقض لكنه بعمق،صحيح  غير المفهوم هذا  

 

33-31: 13ى متّ    

 

َم لَُهْم َمَثالً آَخَر َقائاِلً:  31 َة َخْرَدل أََخَذَها إِْنَساٌن »َقدَّ َماَواِت َحبَّ ُيْشبُِه َملَُكوُت السَّ

 َوَزَرَعَها فِي َحْقلِِه،

32 َوِهَي أَْصَغُر َجِميِع اْلُبُزورِ . َولِكْن َمَتى َنَمْت َفِهَي أَْكَبُر اْلُبقُوِل، 
َماِء َتأْتِي َوَتَتآَوى فِي أَْغَصانَِها«.  َوَتِصيُر َشَجَرةً ، َحتَّى إِنَّ ُطُيوَر السَّ

أَْتَها فِي »َقالَ لَُهْم َمَثالً آَخَر:   33 َماَواِت َخِميَرًة أََخَذْتَها اْمَرأَةٌ َوَخبَّ ُيْشبُِه َملَُكوُت السَّ

 َثالََثِة أَْكَياِل َدقِيق َحتَّى اْخَتَمَر اْلَجِميعُ 
  

الخاطئ والملّوث:    التعليم هذا لتأييد  تستخدم التي اآليات بعضأقدم لكم  هنا      

 

ُه الَ َيأْتِي إِْن لَْم َيأِْت  3:2تسالونيكي الثانية  ُكْم أََحٌد َعلَى َطِريَقٍة َما، ألَنَّ الَ َيْخَدَعنَّ
ِة، اْبُن اْلَهالَكِ  الً، َوُيْسَتْعلَْن إِْنَساُن اْلَخِطيَّ  االْرتَِداُد أَوَّ

 
 ال الكنيسة غالبية بأن الدعاءل الماضية الخمسين السنوات في واسع نطاق على اآلية هذه استخدمت قدل    

من  بقايا فكرةإستخدام  خطأولكن من ال.  بقايا مجرد هي االن الكنيسة أن يعلمون ، كذلك هللا مع فعال سيرت

 ال لذا(. الحق فصل في أكثر هذا سأناقش) .إليه ابدا   تنتمي ال أنها حيث الجديد، العهد في وإدخالها القديم العهد

 هي اآلية هذه أن نالحظ أن المهم من أيضا،. خاطئةال عقيدةصحة هذه ال إلثبات هذه اآلية ستخدمن أن ينبغي

ي   إبن الهالك متمرد شخص عن   .ة مرتدةتشرذمم كنيسة عن وليس ،د ع 
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تعود على ابن الهالك وليس االرتداد، لذلك يجب قرأءة االية كالتالي:كلمة )ال يأتي(   

ُكْم  ُه الَ َيأْتِيالَ َيْخَدَعنَّ الً،  )إبن الهالك( أََحٌد َعلَى َطِريَقٍة َما، ألَنَّ إِْن لَْم َيأِْت االْرتَِداُد أَوَّ
ِة، اْبُن اْلَهالَِك،   َوُيْسَتْعلَْن إِْنَساُن اْلَخِطيَّ

  

 نبحث ال نحن. السابق الفصل في رأينا كما ،يوحنا الالويقيادة  تحت األول القرن في هذا أإلرتداد وقع    

.المقطع هذا لتحقيقفي المستقبل " ارتداد"  عن  

 

  

ذبةالك المعلمون  

 
. المسيح عودة قبل الكذبة المعلمين من العديد هناك سيكون أنه اعتقاد هناك ارتداد الكنيسة فكرة غرار على

 كما. اآلخرينة ضد ومخيف ةمريب قفامووأخذ  المسيح جسد الى االتهام أصابع لتوجيه كبير عذر هذا خلق وقد

 الفترة الى اشارةالواقع، هذه اآليات  في ولكن ، التعليم هذا لدعم تستخدم التي اآلياتاآلن ذهنك  إلى يتبادر قد

: المثال سبيل على. نا الحاضرليوم وليس م،70 سنة سبقت التي  

 

4-3: 4تيموثاوس الثانية   

ُه َسَيُكوُن َوْقٌت الَ َيْحَتِملُوَن فِيِه  3 ِة ألَنَّ ِحيَح، َبلْ َحَسَب َشَهَواتِِهُم اْلَخاصَّ ْعلِيَم الصَّ التَّ

ًة َمَساِمُعُهْم،  َيْجَمُعوَن لَُهْم ُمَعل ِميَن ُمْسَتِحكَّ

، َوَيْنَحِرفُوَن إِلَى اْلُخَراَفاِت.  4 َفَيْصِرفُوَن َمَساِمَعُهْم َعِن اْلَحق   
  

التعليم الصحيح كان أإلعالن والتحذير من العقاب الذي سيحّل على أورشليم ولكن االنبياء الكذبة والمعلمين 

الكذبة بدأوا بتعليم وأعالن أشياء تتناسب ورغبات الناس الخاصة وبدأوا باعالن أن هللا لن يعاقب المدينة ولن 

آذانهم عن الحق.يلحق الدمار بها، وبالتالي يؤدي ذلك الى تحويل الناس   
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1: 4تيموثاوس االولى   

ُه فِي األَْزِمَنِة األَِخيَرِة  وَح َيقُولُ َصِريًحا: إِنَّ َيْرَتدُّ َقْوٌم )قبل خراب أورشليم( َولِكنَّ الرُّ
 َعِن اإلِيَماِن، َتابِِعيَن أَْرَواًحا ُمِضلًَّة َوَتَعالِيَم َشَياِطينَ 

 
  ذلكلكن و. سنة 2000الى موعد مع حدث بعد   سبول إليها أشار التياألَْزِمَنِة األَِخيَرِة  هذه ال تشير    

(.3 الثانية تيموثاوس على نفسه الشيء وينطبق) األول القرن من الكذبة واألنبياء الكذبة المعلمين إلى إشارة  

 

 

 وليس صحيح بشكل المقدس الكتاب تفسير نختار أن علينا من الالزم

أهواءنا الشخصية. لتناسب المقصود سياقها من اآليات إخراج  

 
همهف يساء قد  مقطع آخر هنا  

 

11: 8عاموس   

، أُْرِسلُ ُجوًعا فِي األَْرِض، الَ ُجوًعا لِْلُخْبِز، َوالَ   بُّ ُد الرَّ ي  اٌم َتأْتِي، َيقُولُ السَّ ُهَوَذا أَيَّ
. ب   َعَطًشا لِْلَماِء، َبلْ الْستَِماِع َكلَِماِت الرَّ

 

في  آخر سفر بين سنة 400ت في خالل فترة تحقق قدبل باألحرى أن هذه النبوة  .الجديد عهدلل نبوءة ليست هذه

في تلك الفترة. هللا من منطوقة كلمةأي نبوة و تسجيل يتم لم حيث الجديد، العهد وأول سفر في القديم العهد  

 

 دعونا االن ننظر الى هذين المقطعين االول لبولس والثاني ليسوع:

 

31-29: 20 سفر اعمال الرسل  

ُه َبْعَد ِذَهابِي )وليس بعد 2000 سنة( َسَيْدُخلُ  29 ألَن ي أَْعلَُم هَذا: أَنَّ
ِة. ِعيَّ  َبْيَنُكْم ِذَئاٌب َخاِطَفٌة الَ ُتْشفُِق َعلَى الرَّ

 30 َوِمْنُكْم أَْنُتْم َسَيقُوُم ِرَجالٌ َيَتَكلَُّموَن بِأُُموٍر ُمْلَتِوَيٍة لَِيْجَتِذُبوا التَّالَِميَذ َوَراَءُهْم.

ِريَن أَن ي َثالََث ِسنِيَن لَْيالً َوَنَهاًرا، لَْم أَْفُتْر َعْن أَْن أُْنِذَر  31 لِذلَِك اْسَهُروا، ُمَتَذك 

 بُِدُموٍع ُكلَّ َواِحٍد.



108 

 
 

8-7: 18لوقا   

اِرِخيَن إِلَْيِه َنَهاًرا  7 لٌ َعلَْيِهْم؟أََفالَ ُيْنِصُف هللاُ ُمْخَتاِريِه، الصَّ َولَْيالً، َوُهَو ُمَتَمه   

ُه ُيْنِصفُُهْم َسِريًعا! َولِكْن َمَتى َجاَء اْبُن اإلِْنَساِن، أَلََعلَُّه َيِجُد اإلِيَماَن   8 أَقُولُ لَُكْم: إِنَّ

؟م( 70)أرض اسرائيل قبل دمارها سنة  َعلَى األَْرِض   

  
ر تذكّ  سينصفهم سريعا جدا  . يسوعال على العكس هو  ؟اليههل قال انه لن ينصفهم أي المؤمنين الصارخين  

 ألنهم تماما؛ هذا تحقق وقد .سنة2000وليس بعد  (  هي للمؤمنين في القرن االولإبن أإلنسان كلمة )متى جاء

.الفصول السابقةكما سبق وشرحنا ذلك في  بسرعةاألنصاف و العدالة على صلواح  
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 الفصل الخامس
 

 إحتراق العناصر
 

وتحترق  تهلك سوف المستقبل في واحد معين  يوم أنه في أعتقد كنت الزمن، من عقدين من يقرب لما   

 المياه يستخدم لن أنه نوح وعد قد هللا أن إلى وبالنظر. يسوع الى االرض يعود عندما بالنيران كلها األرض

أُقِيُم ِميَثاقِي َمَعُكْم َفالَ َيْنَقِرُض ُكلُّ ِذي َجَسٍد أَْيًضا بِِمَياِه  11: 9تكوين ) األرض لتدمير
وَفاِن. َوالَ َيُكوُن أَْيًضا ُطوَفاٌن لُِيْخِرَب األَْرضَ   على قادرا سيكون إنهلذا كنت أحسب (، الطُّ

7-5: 3 الثانية بطرسـل فهمي هذا كان. لنوح وعدهب واالحتفاظ بالنار األرض تدمير   

 

َماَواِت َكاَنْت ُمْنُذ اْلَقِديِم، َواألَْرَض بَِكلَِمِة  5 ألَنَّ هَذا َيْخَفى َعلَْيِهْم بِإَِراَدتِِهْم: أَنَّ السَّ

 هللاِ َقائَِمًة ِمَن اْلَماِء َوبِاْلَماِء،

اللََّواتِي بِِهنَّ اْلَعالَُم اْلَكائُِن ِحيَنئٍِذ َفاَض َعلَْيِه اْلَماُء َفَهلََك. 6  

َماَواُت َواألَْرُض اْلَكائَِنُة اآلَن، َفِهَي َمْخُزوَنٌة بِتِْلَك اْلَكلَِمِة َعْينَِها، َمْحفُوَظًة  7 ا السَّ َوأَمَّ

اِر. اِس اْلفُجَّ يِن َوَهالَِك النَّ اِر إِلَى َيْوِم الد   لِلنَّ
 

 الى ببساطة توصل قد تنوك المقطع هذا سياق في كثب عن نظرت أن لي يسبق لم آخرين، كثيرين مثل    

 فيها االلتفاف حول هللا ولاحمبتكرة ي طريقة يصف كان أن بطرس :الستنتاج التالي بدون فحص وتمحيص ا

 أصبحت  ،بعمق المقطع هذا درست أن بعد ولكن. المياه استخدام دون األرض تدمير خالل من لنوح  وعده

كم من الممكن أن أكون  أحيانا أتساءل يجعلنيهذا الفهم سوء . وأضحك أعتقد كنت ما على الوراء إلى نظرأ

.بعد تهاسادربأقم  لم أنا أخرىمقاطع  في خطأ علىالأزال   
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مجيئه انتظار  
  

  :واحدة آية من بدءا ،3الثانية االصحاح  بطرس النص في سياق لكأ بين  أن أود هنا     

   

ْذِكَرِة ِذْهَنُكُم هِذِه أَْكُتُبَها اآلَن إِلَْيُكْم ِرَسالًَة  1 اُء، فِيِهَما أُْنِهُض بِالتَّ َثانَِيًة أَيَُّها األَِحبَّ

، قِيَّ  النَّ

ُسلَ،   2 َتَنا َنْحُن الرُّ يُسوَن، َوَوِصيَّ لَِتْذُكُروا األَْقَوالَ الَّتِي َقالََها َسابًِقا األَْنبَِياُء اْلقِد 

ب  َواْلُمَخل ِص. َة الرَّ  َوِصيَّ
 

 القديم، العهد( 1) من التي المحددة واألوامر الكلمات بعضب القراء ريريد أن يذكّ  بطرس الرسالة، هذه في

 في سيقوم بذلك لكنه ،إليه يشيرهو الشيء الذي يريد أن  ما بعد لنا قال قد يكن لم. الرسل( 3) و يسوع،( 2)

.التالية اآليات  

 

4و 3العدد   

ُه  3 الً: أَنَّ اِم َقْوٌم ُمْسَتْهِزُئوَن، َسالِِكيَن بَِحَسِب َعالِِميَن هَذا أَوَّ َسَيأْتِي فِي آِخِر األَيَّ

 َشَهَواِت أَْنفُِسِهْم،

ُه ِمْن ِحيَن َرَقَد اآلَباُء ُكلُّ َشْيٍء َباق هَكَذا »َوَقائِلِيَن:  4 أَْيَن ُهَو َمْوِعُد َمِجيئِِه؟ ألَنَّ

 ِمْن َبْدِء اْلَخلِيَقةِ 

  

 هو سابقا، تعلمنا كما يوالذ ،"أو يجئ أتيي" سوف انه يسوع وعد الى يشير انه اآلن بطرس أوضح     

 كان الوقت، ذلك وفي م. 70 و م 30 بين ماهي  بطرس لرسالة التاريخي السياق. أورشليم تدمير إلى إشارة

 كلماتب أمل ين وبكلتمسكمبنفس الوقت كانوا  نالمسيحيو. المسيحيين ضد هائال   ا  اضطهاد يشنون اليهود

. الديني والنظام بأورشليم حالأن ي وشك على اكان العقاب والدينونة أن 24 متى إنجيل في يسوع  

 فعال آت يسوع نأ العتقادب ابسب  المسيحيينمن  الكثيرين يسخرونكان هناك  أعاله، المقطع في نرى كما    

.الهيكل على الحكم لتنفيذ   

 

7 - 5العدد   

َماَواِت َكاَنْت ُمْنُذ اْلَقِديِم، َواألَْرَض بَِكلَِمِة ألَنَّ هَذا َيْخَفى  5 َعلَْيِهْم بِإَِراَدتِِهْم: أَنَّ السَّ

 هللاِ َقائَِمًة ِمَن اْلَماِء َوبِاْلَماِء،

اللََّواتِي بِِهنَّ اْلَعالَُم اْلَكائُِن ِحيَنئٍِذ َفاَض َعلَْيِه اْلَماُء َفَهلََك.  6  
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َما  7 ا السَّ َواُت َواألَْرُض اْلَكائَِنُة اآلَن، َفِهَي َمْخُزوَنٌة بِتِْلَك اْلَكلَِمِة َعْينَِها، َوأَمَّ

اِر. اِس اْلفُجَّ يِن َوَهالَِك النَّ اِر إِلَى َيْوِم الد   َمْحفُوَظًة لِلنَّ
 

 ومؤكدا  في الماضيقبأل   أدان قد هللا أن كيف إظهار خالل من ينمستهزئال تصريحات على جيبي بطرس أالن

.أخرى مرة سيدين هللا أن  

 

8العدد  

ب   اُء: أَنَّ َيْوًما َواِحًدا ِعْنَد الرَّ ْيُء اْلَواِحُد أَيَُّها األَِحبَّ َولِكْن الَ َيْخَف َعلَْيُكْم هَذا الشَّ
 َكأَْلِف َسَنٍة، َوأَْلَف َسَنٍة َكَيْوٍم َواِحٍد.

  

. إنها نفس اآلية التي تقريباآية اخرى في الكتاب المقدس  أي من أكثر هذه أآلية قد تم إساءة إستخدامها    

هم ونظرياتهم حول لجعل الحسابات النبوية تعمل لصالح تخمينات الناس من يحصى ال عددقبل  من إست خد مت

  4: 90 مزموراليقتبس من  ببساطةأن بطرس كان  نهاية االزمنه.

  َيْوِم أَْمِس َبْعَد َما َعَبَر، َوَكَهِزيٍع ِمَن اللَّْيِل.ألَنَّ أَْلَف َسَنٍة فِي َعْيَنْيَك ِمْثلُ 

  

 يتحدث الذي المزمور عن ونقال بطرس. نسبي أو غامض هو الوقت هللا، عند :قولي ال بطرس  

 هللا، إلى حقيقي الوقت. نهائي واألزليالأل األبدي اهللمقارنة ب هميةالأ أو قيمةال قليل هو الوقت أن كيف عن

.لنا بالنسبة الحال هو كما الطريقة بنفس ليس ولكن  

 

9العدد    

َباُطَؤ،  بُّ َعْن َوْعِدِه َكَما َيْحِسُب َقْوٌم التَّ ُه َيَتأَنَّى َعلَْيَنا، َوُهَو الَ َيَتَباَطأُ الرَّ لِكنَّ
ْوَبةِ  .الَ َيَشاُء أَْن َيْهلَِك أَُناٌس، َبلْ أَْن ُيْقبِلَ اْلَجِميُع إِلَى التَّ  

 
اَْلَحقَّ أَقُولُ لَُكْم: الَ َيْمِضي هَذا اْلِجيلُ َحتَّى َيُكوَن هَذا ُكلُُّه.  34:24متى  في     

 
لتحديد الفترة الزمنية لحقيق نبوته بسيطة معادلة نعمل هنا. واحد جيل خاللسوف تتحقق  كلماته أن يسوع قال  

 

)سنة  يالديةم70=   )وقت النطق بالنبوة( م30سنة  +سنة(  40) واحد جيل عمر 

  تحقيقها(
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 ، الفترة الزمنية المحددة لتحقيق النبوة منتصف فيأو ،م مثال   50أن يعود سنة  يسوعالممكن ل منكان      

.للتوبة الوقت من المزيد الناس حتى يعطي سنة ربعيناال من لحظة آخر حتى االنتظار اختار لكنه  

 

10عدد   

َماَواُت بَِضِجيٍج، َوَتْنَحلُّ َولِكْن َسَيأْتِي َكلِصٍّ فِي  ، الَِّذي فِيِه َتُزولُ السَّ ب  اللَّْيِل، َيْوُم الرَّ
 اْلَعَناِصُر ُمْحَتِرَقًة، َوَتْحَتِرُق األَْرُض َواْلَمْصُنوَعاُت الَّتِي فِيَها.

 

  فهم عبارة "تنحل العناصر محترقة" لهو في غاية االهمية الى حد   كبير لفهم هذا المقطع كله. ألنها تظهر 

بعد قليل......... أخرى مرة العبارة هذه وسأتناول ،هذه أآلية في أخرى مرة   

َوَتْحَتِرُق األَْرضُ أما عبارة  ...  
   

 كلمةل ترجمة هي گي.  كوزموس وليس ،" گي " هي اليونانية في هنا المستخدمة" األرض" كلمة

 كوكب تدمير حولهذه أآلية ليست ". العالم" كلمةل ترجمة هي كوزموس حين في ،"المسكونة"

.إسرائيل"مسكونة"  أرض تدمير حول وإنما ،(كوزموس) األرض  
  

 لذلك يمكن أن ت قرأ أآلية  ،في أآلية  گيبسبب إستخدام الجذر و،  "اْلَمْصُنوَعاُت الَّتِي فِيَهاوأما "

:كاألتي بوضوح  

. م 70 ها سنةتدمير أثناء حدث ما بالضبط هو هذاو" )أرض إسرائيل( َواْلَمْصُنوَعاُت الَّتِي فِي" 

.األرض الى المبانيوتسوية  هدم وتم الهيكل، ر  م  ود   ،الكهنة ل  ت  ق   ،توقف تقديم القرابين   

 

12-11عدد   

َسٍة  11 َفبَِما أَنَّ هِذِه ُكلََّها َتْنَحلُّ ، أَيَّ أَُناٍس َيِجُب أَْن َتُكوُنوا أَْنُتْم فِي ِسيَرٍة ُمَقدَّ
 َوَتْقَوى؟

َماَواُت ُمْلَتِهَبًة،  12 ، الَِّذي بِِه َتْنَحلُّ السَّ ب  ُمْنَتِظِريَن َوَطالِبِيَن ُسْرَعَة َمِجيِء َيْوِم الرَّ

  َواْلَعَناِصُر ُمْحَتِرَقًة َتُذوُب.
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 على يحل أن وشك علىالذي  عظيمال غضبال هذا إلى وبالنظر: "هو للقراء ه بطرسيطرحالذي  السؤال

 وننتظري ألنهم التقوى حياة وايعيش أن القراء شجعي بطرس" عيش؟ي أن للمرء ينبغي كيف الديني، النظام

 مؤمني أن فيها نقرأ الجديد، العهدالعديد من المقاطع في . معزولةآية يتيمة و ليست هذه. الرب يوم وصول

معي المقاطع التالية: انظر .الرب مجيء بشغف ونينتظر واكان األول القرن  

  

8-6: 1 كو 1   

َتْت فِيُكْم َشَهاَدةُ اْلَمِسيِح، 6 َكَما ُثب   

َنا َيُسوَع  ُكْم لَْسُتْم َناقِِصيَن فِي َمْوِهَبٍة َما، َوأَْنُتْم ُمَتَوق ُعوَن اْستِْعالََن َرب  7  َحتَّى إِنَّ
 اْلَمِسيِح،

َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح.  8 َهاَيِة باِلَ لَْوٍم فِي َيْوِم َرب  الَِّذي َسُيْثبُِتُكْم أَْيًضا إِلَى الن   

 

20 -3فيليبي   

بُّ َيُسوُع  َماَواِت، الَّتِي ِمْنَها أَْيًضا َنْنَتِظرُ  ُمَخل ًصا ُهَو الرَّ َفإِنَّ ِسيَرَتَنا َنْحُن ِهَي فِي السَّ
 اْلَمِسيُح،

 

10 -9: 1كي االولى تسالوني  

ا، أَيُّ ُدُخول َكاَن لََنا إِلَْيُكْم، َوَكْيَف َرَجْعُتْم إِلَى هللاِ ِمَن  9 ُهْم ُهْم ُيْخبُِروَن َعنَّ ألَنَّ

،  األَْوَثاِن، لَِتْعُبُدوا هللاَ اْلَحيَّ اْلَحقِيقِيَّ

َماءِ ، الَِّذي أََقاَمُه ِمَن األَْمَواِت، َيُسوَع، الَِّذي ُيْنقُِذَنا ِمَن  10 َوَتْنَتِظُروا اْبَنُه ِمَن السَّ
 اْلَغَضِب اآلتِي.

 
 لهم ال  ئقامجيئه.  تسريع يةكيفعن  تالميذه علّم يسوع ،واحد من أهم ما يميز"يوم الرب" هو االسراع بمجيئه

 اإلنسان ابن مجيء طريق عن بسرعة لهم وينتقم صلواتهم معيسس بالتأكيد هللافأن  هللا، عدالة التمسوا اذا انهم

.لدينونة أورشليم  
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8-7: 18 لوقا  

 

اِرِخيَن إَِلْيِه َنَهاًرا َولَْيالً، َوُهَو ُمَتَمه لٌ َعلَْيِهْم؟ 7 أََفالَ ُيْنِصُف هللاُ ُمْخَتاِريِه، الصَّ  

ُه ُيْنِصفُُهْم َسِريًعا! َولِكْن َمَتى َجاَء اْبُن اإلِْنَساِن،  8 أَلََعلَُّه َيِجُد اإلِيَماَن َعلَى أَقُولُ لَُكْم: إِنَّ

 األَْرِض؟
  

 تعجيلال عملية من جزءا هذا كان. ونهارا ليال هللا إلى صرخت االضطهاد تحتالتي كانت  األول القرن كنيسة

 والتسريع.

  

في العدد: قائال رسالته بطرس واصل  

12  ، ب  َماَواُت ُمْلَتِهَبًة، ُمْنَتِظِريَن َوَطالِبِيَن ُسْرَعَة َمِجيِء َيْوِم الرَّ الَِّذي بِِه َتْنَحلُّ السَّ

  َواْلَعَناِصُر ُمْحَتِرَقًة َتُذوُب.
   

" في األصل اليوناني هياْلَعَناِصرُ " ـل بطرس إستخدمهاالتي  اليونانية الكلمة  
 العهد في أخرى مرات خمس ظهرت الى العربية(  --أركان  --)ُترِجَمت  خايون" ستوي " 

إقرأ معي:، الجديد  

 

ا ُمْسَتْعَبِديَن َتْحَت أَْرَكانِ  ) ستوي  ا َقاِصِريَن، ُكنَّ ا ُكنَّ 1- غالطية 4: 3 هَكَذا َنْحُن أَْيًضا: لَمَّ

اْلَعالَِم.خايون ـ عناصر(   
ا اآلَن إِْذ َعَرْفُتُم هللاَ، َبلْ ِباْلَحِري  ُعِرْفُتْم ِمَن هللاِ، َفَكْيَف َتْرِجُعوَن أَْيًضا إِلَى  9: 4غالطية  -2 َوأَمَّ

ِعيَفِة اْلَفقِيَرِة الَّتِي ُتِريُدوَن أَْن ُتْسَتْعَبُدوا لََها ِمْن  األَْرَكانِ  ) ستوي خايون ـ العناصر(  الضَّ
 َجِديٍد؟

اُْنُظُروا أَْن الَ َيُكوَن أََحٌد َيْسبِيُكْم بِاْلَفْلَسَفِة َوِبُغُروٍر َباِطل، َحَسَب َتْقلِيِد  8: 2 كولوسي -3
اِس، َحَسَب أَْرَكانِ  ) ستوي خايون ـ عناصر(  اْلَعالَِم، َولَْيَس َحَسَب اْلَمِسيِح.   النَّ

ْم َمَع اْلَمِسيِح َعْن أَْرَكانِ  ) ستوي خايون ـ عناصر(   4- كولوسي 2: 20 إًِذا إِْن ُكْنُتْم َقْد ُمتُّ

ُكْم َعاِئُشوَن فِي اْلَعالَِم؟ ُتْفَرُض َعلَْيُكْم َفَرائِضُ  .اْلَعالَِم، َفلَِماَذا َكأَنَّ  
ُكْم  12: 5 رانيينعب -5 َمانِ إِْذ َكاَن َيْنَبِغي أَْن َتُكوُنوا ألَنَّ َتْحَتاُجوَن أَْن  ُمَعل ِميَن لَِسَبِب ُطوِل الزَّ

ُيَعل َمُكْم أََحٌد َما ِهَي أَْرَكانُ  ) ستوي خايون ـ عناصر(  َبَداَءِة أَْقَواِل هللاِ، َوِصْرُتْم ُمْحَتاِجيَن إِلَى 
.اللََّبِن، الَ إِلَى َطَعاٍم َقِويٍّ   
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للعهد الموسوي وقوانينه. األساسية )األركان( المبادئ إلى شيرت فإنها ،مرة نقرأها في النص  كل في     

  

 أوال،. )هي نفس الكلمة اليونانية المترجمة أركان الى العربية( العناصر لهذه مرتين سبول أشار غالطية، في

 لماذا القراء سأل ثم. الوقت ملءحان  حتى العالم ستوي خايون=  اركان تحت كانوا اليهود أن ذكر

أو أألركان الضعيفة. العناصر هذه إلى العودة يريدون كانوا   

 

ا ُمْسَتْعَبِديَن َتْحَت أَْرَكانِ  اْلَعالَمِ  ا َقاِصِريَن، ُكنَّ ا ُكنَّ  غالطية 4: 3 هَكَذا َنْحُن أَْيًضا: لَمَّ
 

ا اآلَن إِْذ َعَرْفُتُم هللاَ، َبلْ بِاْلَحِري  ُعِرْفُتْم ِمَن هللاِ، َفَكْيَف َتْرِجُعوَن  9: 4غالطية  َوأَمَّ

ِعيَفِة اْلَفقِيَرِة الَّتِي ُتِريُدوَن أَْن ُتْسَتْعَبُدوا لََها ِمْن َجِديٍد؟  أَْيًضا إِلَى األَْرَكانِ  الضَّ
 

  األعياد أيام شعائرو الطقوس تشير الى المعنيةأو أألركان  العناصر هذه ،النص سياق في
 

اًما َوُشُهوًرا َوأَْوَقاًتا َوِسنِيَن؟ 10 أََتْحَفُظوَن أَيَّ  

 
اخرى. أنظر  مرة ناموس وشعائرهال مبادئ الرجوع الى  من القراء إبعاد يحاول كان سبول نرى أن وهكذا    

1: 5غالطية  في  

 

ِة  يَّ ةٍ َفاْثُبُتوا إًِذا فِي اْلُحر  َرَنا اْلَمِسيُح بَِها، َوالَ َتْرَتبُِكوا أَْيًضا بِنِيِر ُعُبوِديَّ  الَّتِي َقْد َحرَّ
 )الذي هو الناموس(.

 

 شخص ألي السماح عدم على القراء محذرا   ،أو أألركان العناصر لهذه مرتين سبول أشار في كولوسي 

.العالم عناصر(يحاول إبقاءهم أسرى تحت اركان )  

 إلى تحتاج ال فإنها وبالتالي، ؛واالركان العناصر فأنهم قد ماتوا عن تلك المسيح، قبول طريق عن النه

انظر االركان هذه لمثل الخضوع  

 

اُْنُظُروا أَْن الَ َيُكوَن أََحٌد َيْسبِيُكْم بِاْلَفْلَسَفِة َوبُِغُروٍر َباِطل، َحَسَب  8: 2 كولوسي 

اِس، َحَسَب أَْرَكانِ  )عناصر( اْلَعالَِم، َولَْيَس َحَسَب اْلَمِسيحِ   َتْقلِيِد النَّ
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22-20: 2كولوسي   

ْم َمَع اْلَمِسيِح َعْن أَْرَكاِن  20 ُكْم  )عناصر(إًِذا إِْن ُكْنُتْم َقْد ُمتُّ اْلَعالَِم، َفلَِماَذا َكأَنَّ

 َعائُِشوَن فِي اْلَعالَِم؟ ُتْفَرُض َعلَْيُكْم َفَرائُِض:

21 « ! !الَ َتَمسَّ «َوالَ َتُذْق! َوالَ َتُجسَّ  

الَّتِي ِهَي َجِميُعَها لِْلَفَناِء فِي االْستِْعَماِل، َحَسَب َوَصاَيا َوَتَعالِيِم النَّاسِ  22  

 
 شخص ألي السماح عدم على القراء عيشج كان سبول أن بوضوح، نرى الرسالة هذه نص سياقبحسب و

 شخصل ظالل مجردكانت  األشياء تلكن أل والسبوت ،والفرائض األعياد حفظهم بسبب عدم همعلي يحكم

  انظر. المسيح وعمل

17: 2 كولوسي  

ا اْلَجَسُد َفلِْلَمِسيِح.   الَّتِي ِهَي ِظلُّ األُُموِر اْلَعتِيَدةِ ، َوأَمَّ
 

 الى متجهةهنا أيضا نرى أن االركان أو العناصر تشير الى العهد الموسوي والطقوس اليهودية التي كانت 

.الفناء  

  

في قائال العناصر تلك على أيضا العبرانيين كاتب وعلق  

ُكْم  12: 5 عبرانيين َمانِ ألَنَّ  إِْذ َكاَن َيْنَبِغي أَْن َتُكوُنوا ُمَعل ِميَن لَِسَبِب ُطوِل الزَّ

َتْحَتاُجوَن أَْن ُيَعل َمُكْم أََحٌد َما ِهَي أَْرَكانُ  )عناصر( َبَداَءِة أَْقَواِل هللاِ، َوِصْرُتْم 
 ُمْحَتاِجيَن إِلَى اللََّبِن، الَ إِلَى َطَعاٍم َقِويّ 

  

ل ت في " أَْقَواِل  " ـل المستخدمة الكاتب التي إستعملها  اليونانية الكلمة هي الكلمة " لوكيون" ، إلتي إست عم 

،انظر  القديم العهد أماكن أخرى في العهد الجديد للداللة على  

 

: 7الرسل 38أعمال   

ِة، َمَع اْلَمالَِك الَِّذي َكاَن ُيَكل ُمُه فِي َجَبِل  يَّ هَذا ُهَو الَِّذي َكاَن فِي اْلَكنِيَسِة فِي اْلَبر 

اَها. ةً  لُِيْعِطَيَنا إِيَّ  ِسيَناَء، َوَمَع آَبائَِنا. الَِّذي َقبِلَ  أَْقَواالً  )لوكيون ـ ناموس( َحيَّ
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2-1:3رومية   

، أَْو َما ُهَو َنْفُع اْلِخَتاِن؟إًِذا َما ُهَو  1 َفْضلُ اْلَيُهوِدي   

ُهُم اْسُتْؤِمُنوا َعلَى أَْقَوالِ )لوكيون ـ  الً َفألَنَّ ا أَوَّ 2 َكثِيٌر َعلَى ُكل  َوْجٍه! أَمَّ
 ناموس( هللاِ.

 

يعلم قّراءه اليهود كيف أن الناموس كان ظل  كان أنه هأسف عن كان كاتب الرسالة يعبر ،النص سياق في 

  .وأفضل جديد عهد أجل منالقديمة  المبادئ هذه لترك هميلا توسلولذلك  المسيح عمل قانون أساسيات

 

14-12:  5 رانيينعب انظر  

ُكْم  12 َمانِ ألَنَّ َتْحَتاُجوَن أَْن ُيَعل َمُكْم أََحٌد َما ِهَي  إِْذ َكاَن َيْنَبِغي أَْن َتُكوُنوا ُمَعل ِميَن لَِسَبِب ُطوِل الزَّ

.  أَْرَكاُن َبَداَءِة أَْقَواِل هللاِ، َوِصْرُتْم ُمْحَتاِجيَن إِلَى اللََّبِن، الَ إِلَى َطَعاٍم َقِويٍّ

ُه ِطفْ  13 لٌ،ألَنَّ ُكلَّ َمْن َيَتَناَولُ اللََّبَن ُهَو َعِديُم اْلِخْبَرِة فِي َكالَِم اْلبِر  ألَنَّ  

َبًة  14 ِن َقْد َصاَرْت لَُهُم اْلَحَواسُّ ُمَدرَّ َمرُّ َعاُم اْلَقِويُّ َفلِْلَبالِِغيَن، الَِّذيَن بَِسَبِب التَّ ا الطَّ َعلَى َوأَمَّ

. ر  ْميِيِز َبْيَن اْلَخْيِر َوالشَّ   التَّ
 

1:  6عبرانيين  

ْوَبِة لِذلَِك َوَنْحُن َتاِرُكوَن َكالََم َبَداَءِة اْلَمِسيِح،  ْم إَِلى اْلَكَماِل، َغْيَر َواِضِعيَن أَْيًضا أََساَس التَّ لَِنَتَقدَّ
َتِة، َواإلِيَماِن بِاللِ   ِمَن األَْعَماِل اْلَمي 

 

22: 7عبرانيين   

 َعلَى َقْدِر ذلَِك َقْد َصاَر َيُسوُع َضاِمًنا لَِعْهٍد أَْفَضلَ.

 

1: 10عبرانيين   

اُموَس، إِْذ لَهُ  َبائِِح  ألَنَّ النَّ ِظلُّ اْلَخْيَراِت اْلَعتِيَدِة الَ َنْفُس ُصوَرِة األَْشَياِء، الَ َيْقِدُر أََبًدا بَِنْفِس الذَّ
ُموَن. لَ الَِّذيَن َيَتَقدَّ َواِم، أَْن ُيَكم  ُموَنَها َعلَى الدَّ  ُكلَّ َسَنٍة، الَّتِي ُيَقد 

 
 بطرس الرسول لم يتحدث عن تدمير العناصر كما في عناصر الجدول الدوري الكيميائى. 

قائمة عليها. اليهوديةواالركان التي كانت الديانة والشعائر  العناصر تدميرعن  يكتبكان  هنلكو  
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الجديدة واألرض الجديدة السماء  

 
:هاما   ومنعطفا   تحوال يأخذ  بطرس ،3 االصحاح الثانية بطرس في التالية اآلية في  

 

13العدد   

. َنا بَِحَسِب َوْعِدِه َنْنَتِظُر َسَماَواٍت َجِديَدًة، َوأَْرًضا َجِديَدًة، َيْسُكُن فِيَها اْلبِرُّ  َولِكنَّ
 

:بقولهاإلصحاح  هذا بطرس بدأ تذكرون، كما  

 

اُء، فِيِهَما أُْنِهُض  1 ْذِكَرِة ِذْهَنُكُم هِذِه أَْكُتُبَها اآلَن إِلَْيُكْم ِرَسالًَة َثانَِيًة أَيَُّها األَِحبَّ بِالتَّ

، قِيَّ  النَّ

ُسلَ،   2 َتَنا َنْحُن الرُّ يُسوَن، َوَوِصيَّ لَِتْذُكُروا األَْقَوالَ الَّتِي َقالََها َسابًِقا األَْنبَِياُء اْلقِد 

ب  َواْلُمَخل ِص. َة الرَّ  َوِصيَّ
 

 إنجيل في يسوعق ب ل  منقيلت  نبوءة عن ثيتحد بطرس كان ،12-3 اآليات في ألنه ،تين جدا  مهميتين اال هذه

  .24 متى

 فيولكن . القديمة المقدسةوالكتب  األنبياء من بعديقتبس  لم بطرس  ،12-3أي بين االية  النقطة هذه حتى

 تدميرحول )تدمير االرض( وبولس  وج من إقتباس كالم الرب يسوع )حولبالخر بطرس بدأ  ،13 اآلية

والكتب  األنبياء منباالقتباس  بطرس يبدأوهنا ( أو أإلنتهاء بالعمل بالناموس اليهودية أالركان-العناصر

ذاكرا  ما يلي: القديمة المقدسة  

 

17: 65أشعياء   

ألَن ي هأََنَذا َخالٌِق َسَماَواٍت َجِديَدًة َوأَْرًضا َجِديَدًة، َفالَ ُتْذَكُر األُولَى َوالَ َتْخُطُر َعلَى 
 َبال.

 

22: 66أشعياء   

َماَواِت اْلَجِديَدَة َواألَْرَض اْلَجِديَدَة الَّتِي أََنا َصانٌِع َتْثُبُت أََماِمي، َيقُولُ  ُه َكَما أَنَّ السَّ ألَنَّ
، هَكَذا َيْثُبُت َنْسلُُكْم َواْسُمُكْم. بُّ  الرَّ
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 يوحنا رآها كما تماما) الجديدة واألرض الجديدة السماء إلى نتطلع أيضا نحن واألنبياء، بطرس  مثلكذلك     

1: 21 الرؤيا سفر في أيضا  

َماَء األُولَى َواألَْرَض األُولَى َمَضَتا،   ُثمَّ َرأَْيُت َسَماًء َجِديَدًة َوأَْرًضا َجِديَدًة، ألَنَّ السَّ
 َواْلَبْحُر الَ ُيوَجُد فِي َما َبْعُد.

 

بطرس قائال : يتابع ثم  

16-14: 3االصحاح   

اُء، إِْذ أَْنُتْم ُمْنَتِظُروَن هِذِه، اْجَتِهُدوا لُِتوَجُدوا ِعْنَدهُ باِلَ َدَنٍس َوالَ لِذلَِك  14  َها األَِحبَّ أَيُّ

 َعْيٍب، فِي َسالٍَم.

َنا َخالًَصا، َكَما َكَتَب إِلَْيُكْم أَُخوَنا اْلَحبِيُب ُبولُُس أَْيًضا بَِحَسِب  15 َواْحِسُبوا أََناَة َرب 

ُمْعَطاِة لَُه،اْلِحْكَمِة الْ   

َسائِِل ُكل َها أَْيًضا، ُمَتَكل ًما فِيَها َعْن هِذِه األُُموِر، الَّتِي فِيَها أَْشَياُء  16 َكَما فِي الرَّ

ابِتِيَن، َكَباقِي اْلُكُتِب أَْيًضا، فَُها َغْيُر اْلُعلََماِء َوَغْيُر الثَّ  َعِسَرةُ اْلَفْهِم، ُيَحر 
 

 كما. بولس هاكتب التي األشياء نفس نع يكتب كان أنه أعلنو عناصر،ال حرق بشأن نبوته بطرس واختتم

 القديم لعهدل األساسية المبادئ الى يشير كان انه قال العالم، )أركان( عناصر بشأن بولس كتب عندما رأينا،

االركان ( )  عناصرال نهاية وزوال من يتحدث كان بطرس أن فهمنا تأكيد يتم وبالتالي،. )شعائر الناموس(

. يهوديةال  

  

الخالصة في   

.الثانية من بطرس المقطع هذا في هامتين نقطتين من نتعلم أن يمكننا  

 
لكن و. أو القنابل الذرية النيرانب هريدمت يجريس كله العالمإن  عن يتحدث يكن لم بطرس أن نستنتج :أوال 

والعهد القديم  الذي كان في طريقه الى  الموسوية الشريعة إلى إشارة يه ذلك، من بدال عناصر،كلمة ال

.الزوال  

 

 تدميرنبأ عن تت الجديد العهد في واحدةهناك آية  ليست هأن نكتشف ،بالبحث القيام طريق عن ثانيا، 

 الكلمة جذر يستخدم فإنه ،"العالم" تدمير من الجديد العهد يتحدث عندما. األرض كوكب أوكوزموس،ال
 "گي" والتي تعني "المسكونة"، وليس العالم. ليست هناك آية واحدة تتنبأ عن تدمير العالم أو الكون.
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 الفصل السادس

 

المسيحضد   

  )المسيح الدجال(

 

 
 الوّعاظ سمعت لقد  .واإلنترنت ، المحمولة والهواتف االئتمان بطاقات ظهور  هدتش ، حياتي في          

 الدجال المسيح أمام الطريق دمهّ ت الحديثة التكنولوجيا أنلي  ونيقول المالجئ المضادة للقنابل بناةو والمؤلفين،

 الراديوية الترددات رقائق مثال عن طريق. لم يحصل من قبل كما" الوحش عالمة" بواسطة العالم لحكم

من هذا االمر في كل  المخاوف من الكثير هناكالوطنية........... الهوية أرقاموالى  الجلد تحت ة مزروعال

  مكان.

  

قبل حّمى سنة  ماضية وفي فترة ما سنوات لبضع. طويلة لفترة المخاوف هذه سمعت لقد الواقع، في       

حول هذا الموضوع. لقد قام الكثير من آباء وامهات  المحلية ةياإلذاع محطةال إلى يوميا  استمعت، 2000

فترة عطل ل استعدادا األخرى واإلمدادات الغذائية الموادب منازلهم اقبية وتكديس بخزن الصدقاءالكثير من أ

 كونسي المزعومة العالم لنهاية هتخزينيمكن  شيء أفضل أن دائما اعتقدت. (2000كل شيء )أي بحلول سنة 

.الجد محمل على نظريتيفكرتي و لم يأخذ أحد ولكن التواليت، ورق  

 

 في القمح من غالون 55 سعة راميللديهم ب أصدقائي آباءمن عقد من الزمان الزال  أكثر وبعد اآلن،       

انتهت صالحيتها. المطاف نهاية في والتي السفلي، الطابق  

  

في  طويلة لفترةتدور  العالم أنحاء جميع في واحد وزعيم الكامل الفساد نحو يتجه المجتمع أن فكرة كانت       

 ماذا السؤال، طرحي   ذلك ومع. واقعة حقيقة هذا جعل المستبدين الحكام من العديد حاول ولقد ،افكار الناس

؟ "المسيحضد " هذا عن المقدس الكتاب يقول  

  

 مقاطع أربعة من مجموعة من األول المقام في أتيت شائع، بشكل تدريسها يتم كما ، المسيح ضد فكرة     

 ونيتي المقدس، الكتاب من األربعة المقاطع هذه درسن سوف الفصل، هذا في لذا،. المقدس الكتاب من مختلفة

نبّوة عن حاكم العالم األوحد في المستقبل. المقدس الكتاب في يوجد ال أنه لك رظه  أ   أن هو  
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من رسالة يوحنا أالولى والثانيةالمقطع االول:   
  

في  بسيط بحثو. اإلطالق على سفر الرؤيا فيلم يذكر أبدا  مصطلح "ضد المسيح" أن ندرك أن علينا للبدء،

 المقدس، الكتاب من مقاطع أربعة في فقط يستخدم ضد المسيح مصطلح أن عن كشف" ي قاموس "سترونك

.الثانية في واحدة مرةو رسالة يوحنا االولى في مرات ثالث  

  

 كنيسة تاريخ من الوقت ذلك خالل. يوحنا كتابات سياق نفهم أن أوال علينا يجب ،مصطلح "ضد المسيح" لفهم

 _ العالم المادي ولكن جيدة كانت الروح أن مواعلّ . الغنوصية عبادةال يسمى نظام هناك كان األول، القرن

حسب  الفعلي المادي الجسد في األرض إلى أتيي أن يسوعبإستطاعة  كني لم وبالتالي هو شرير، العاطفي

 هو التعليم هذا. )ليس بالجسد( أثيري كائنأو  روح باعتباره فقط األرض إلى جاء يسوع أن علموا. زعمهم

 على لوحصإستطاعت الغنوصية من ال. الخطايا لمغفرة البشري دمه سفك يسوع أن حقيقة ينفي ألنه هرطقة

  ردا األولى رسالته كتب يوحنا أن. ( األول القرن كنيسة ثلث حوالي) االولى الكنيسة في تباعاأل من العديد

لذلك يقول التالي في بدعةهذه ال على  

 

3-1: 1يوحنا االولى    

اَلَِّذي َكاَن ِمَن اْلَبْدِء، الَِّذي َسِمْعَناهُ، الَِّذي َرأَْيَناهُ بُِعُيونَِنا، الَِّذي َشاَهْدَناهُ، َولََمَسْتُه  1

 أَْيِديَنا، ِمْن ِجَهِة َكلَِمِة اْلَحَياِة.

ِة الَّتِي َكاَنْت ِعْنَد َفإِنَّ اْلَحَياَة أُْظِهَرْت، َوَقْد  2 َرأَْيَنا َوَنْشَهُد َوُنْخبُِرُكْم بِاْلَحَياِة األََبِديَّ

 اآلِب َوأُْظِهَرْت لََنا.

ا َشِرَكُتَنا   3 الَِّذي َرأَْيَناهُ َوَسِمْعَناهُ ُنْخبُِرُكْم بِِه، لَِكْي َيُكوَن لَُكْم أَْيًضا َشِرَكٌة َمَعَنا. َوأَمَّ

اآلِب َوَمَع اْبنِِه َيُسوَع اْلَمِسيِح.َنْحُن َفِهَي َمَع   
  

. حقيقيجسدي  مادي شخص ولكن أثيري، شبح يكن لم يسوع أن إلثبات، يكتب كان كشاهد عيان يوحنا    

 قال انه حتى. روح مجرد يكن لم يسوع أن يعلم وكان يسوع، صدر على رأسه انحنى الذي التلميذ يوحنا كان

 في

َواْلَكلَِمُة َصاَر َجَسًدا َوَحلَّ َبْيَنَنا، َوَرأَْيَنا َمْجَدهُ، َمْجًدا َكَما لَِوِحيٍد ِمَن  14: 1 يوحنا 
 اآلِب، َمْملُوًءا نِْعَمًة َوَحّقًا.
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. األول القرن الغنوصي في التفكيرضحية  وقعوا الذين أولئك الى جدا مركزة الرسول كتابات كانت    

وواصل يوحنا القول في رسالته، بأن أولئك الذين ادعوا أن يسوع لم يكن لديه جسد مادي 

 كان هو ضد المسيح فعال.
 

3-1: 4يوحنا االولى    

اُء، الَ   1 قُوا ُكلَّ ُروٍح، َبِل اْمَتِحُنوا األَْرَواَح: َهلْ ِهَي ِمَن هللاِ؟ ألَنَّ أَيَُّها األَِحبَّ ُتَصد 

 أَْنبَِياَء َكَذَبًة َكثِيِريَن َقْد َخَرُجوا إِلَى اْلَعالَِم.

ُه َقْد َجاَء فِي اْلَجسَ   2 ِد بِهَذا َتْعِرفُوَن ُروَح هللاِ: ُكلُّ ُروٍح َيْعَتِرُف بَِيُسوَع اْلَمِسيِح أَنَّ

 َفُهَو ِمَن هللاِ،

ُه َقْد َجاَء فِي اْلَجَسدِ ، َفلَْيَس ِمَن هللاِ. َوهَذا  3  َوُكلُّ ُروٍح الَ َيْعَتِرُف بَِيُسوَع اْلَمِسيِح أَنَّ
ُه َيأْتِي، َواآلَن ُهَو فِي اْلَعالَِم.  ُهَو ُروُح ِضد  اْلَمِسيحِ  الَِّذي َسِمْعُتْم أَنَّ

 

7:1وفي يوحنا الثانية   

ألنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون، ال يعترفون بيسوع المسيح آتيا في 
 الجسد. هذا هو المضل، والضد للمسيح .

 
 القرن من الغنوصيين يفعله كان ما وهو الجسد، في جاء يسوع أن ينكرالذي  الشخص بمعنى آخر أن    

األول، فانه يعمل بروح ضد المسيح. ضد المسيح هو ليس شخص؛ بل هو نظام 

 ومعتقد، تحديداً الغنوصية.

  

 ،سمعوا عنه الكثير قد القرن االول في المؤمنينكان  كشيء المسيح ضد روح عن مزيدال يوحنا يذكر     

 الحظ االية التالية:

18:2يوحنا االولى   

اَعُة األَِخيَرةُ . َوَكَما َسِمْعُتْم أَنَّ ِضدَّ اْلَمِسيِح َيأْتِي، َقْد َصاَر اآلَن  َها األَْوالَُد ِهَي السَّ أَيُّ
اَعُة األَِخيَرةُ.  َها السَّ  أَْضَداٌد لِْلَمِسيِح َكثِيُرونَ . ِمْن ُهَنا َنْعلَُم أَنَّ

 

 المخطوطات في موجود غير كلمة أدخلت المقدس الكتاب ترجمات بعض أن نالحظ أن المهم منو

قامت بترجمة " ضد المسيح " وكتابتها بحروف  الترجمات هذه. االلتباس من كثير إلى ذلك أدى وقد. اليونانية

 كبيرة )أي في اللغة االنكليزية( مما يوحي أن ضد المسيح المترجمة هو شخص أو إنسان.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

يح  َيأْتِي  س  د  اْلم   تعليق المترجم: وكذلك في اللغة العربية ترجمت اآلية الى " ض 

" تبان هنا أن كلمة " َيأْتِي " تعود على شخص وليس الى معتقد وهنا تكمن المشكلة 
في فهم النص وإستخراج تفاسير ليس لها عالقة بما يقوله الكاتب من خالل الرسالة 

.لقرائه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
  

  أن يسمعوا لم لكنهم قادمة، كانت( الزائفة التعاليمأي ) ضد المسيح أن سمعتقد  األولى الكنيسة كانت     

 قبل منت أداة التعريف في اللغة االنكليزية أضيف. قادمة كانت( الواحد العالم حاكمكفكرة ) المسيحضد 

االوائل كانوا يريدون  والبروتستانت لوثر مارتنسنة . وكما قلنا في الفصل االول أن  1500 بعد المترجمين

علم بإضافة أداة  سمكإ المسيح مصطلح  ضد جعلبو الكاثوليكية، الكنيسة دانةإل االتهام صابعأن يوجهوا أ

فإن ذلك يسهل لهم عملية إدانة الكنيسة الكاثوليكية. التعريف للكلمة ،  

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

]تعليق المترجم[: مؤلف الكتاب ومترجمه اليدافعون عن معتقدات الكنيسة الكاثوليكية 

يوّضح حقيقة تاريخية .مؤلف اللكن في هذا المقطع و  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

َوَكَما َسِمْعُتْم أَنَّ ِضدَّ  "  يوحنا قال. يوحنا رسالةل الحقيقي المعنى نستشف أن يمكننا الفهم، هذا مع    
ع   هو، المهم والسؤال...." اْلَمِسيِح َيأْتِي م  أن  وشيكوأنه  المسيحضد  نع الكالم يوحنا رسالة قراءمتى س 

؟ياتي  

 يوحنا أن المنطقي فمن ،(الكذبة المعلمين) الغنوصية إلى يشير المسيح مصطلح ضد ان لنأخذ باالعتبار     

 فييوحنا  تناولها التي الغنوصية. الكذبة المعلمين مجيءعن 24 متى إنجيل في يسوع عما قاله حذروي عسيرج

.يسوعالتي تنبأ عن مجيئها الرب  كاذبةهي نفسها التعاليم ال والثانية األولىرسالتيه   

  

  "َقْد َصاَر اآلَن أَْضَداٌد لِْلَمِسيِح َكثِيُرونَ  "القول:  اآلية تواصل

النيقوالويون،  ،الهراطقة الغنوصية،: مثل بالفعل ت موجودةانك كاذبةال تعاليم من الكثير فإن أخرى، وبعبارة

.تهودونالم  
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  6:2رؤيا انظر 

ْبَت  2 َك الَ َتْقِدُر أَْن َتْحَتِملَ األَْشَراَر، َوَقْد َجرَّ أََنا َعاِرٌف أَْعَمالََك َوَتَعَبَك َوَصْبَرَك، َوأَنَّ

ُهْم ُرُسلٌ َولَْيُسوا ُرُسالً، َفَوَجْدَتُهْم َكاِذبِيَن.اْلَقائِلِيَن  إِنَّ  

ُهْم َيُهوٌد  9 . َوَتْجِديَف اْلَقائِلِيَن: إِنَّ َك َغنِيٌّ أََنا أَْعِرُف أَْعَمالََك َوِضْيَقَتَك َوَفْقَرَك َمَع أَنَّ

ْيَطاِن.َولَْيُسوا َيُهوًدا، بَ  لْ ُهْم َمْجَمُع الشَّ  

ينَ  الَِّذي أُْبِغُضُه. ُكونَ  بَِتْعلِيِم النُّقُوالَِوي   15 هَكَذا ِعْنَدكَ  أَْنَت أَْيًضا َقْوٌم ُمَتَمس 

 
  9:3 رؤيا و

ُهْم َيُهوٌد َولَْيُسوا َيُهوًدا، َبلْ  ْيَطاِن، ِمَن اْلَقائِلِيَن إِنَّ هَنَذا أَْجَعلُ الَِّذيَن ِمْن َمْجَمِع الشَّ
ُرُهْم َيْكِذُبوَن  َيأُْتوَن َوَيْسُجُدوَن أََماَم ِرْجلَْيَك، َوَيْعِرفُوَن أَن ي أََنا أَْحَبْبُتَك.هَنَذا أَُصي   

 
(18:2)يوحنا االولى  اآلية هذه هيين  يوحنا   

اَعُة األَِخيَرةُ.: بالقول  َها السَّ  ةنبؤ يشير الى كان يوحنا أن على أخرى مرة الدليل هذا ِمْن ُهَنا َنْعلَُم أَنَّ

 لذلك. )اي ظهور المعلمين الكذبة( على تدمير أورشليم القادمة عالماتالها واحدة من أنو 24 متى في يسوع

اورشليم. تدمير قبل األخيرة ساعةال كونها على واحدة من العالمات المهمة الغنوصية بدعة ظهور كان  

 

يوحنا قائال : واصلي  

19:2يوحنا االولى  في                   

ا َخَرُجوا،  ُهْم ِمنَّ ا لََبقُوا َمَعَنا. لِكْن لُِيْظَهُروا أَنَّ ُهْم لَْو َكاُنوا ِمنَّ ا، ألَنَّ ُهْم لَْم َيُكوُنوا ِمنَّ لِكنَّ
ا.  لَْيُسوا َجِميُعُهْم ِمنَّ

 

 قد الكثيرين أن حقيقة إلى وهو يشير  م، 70 أورشليم سنة تدمير قبل يكتب الرسالة الرسول كان يوحنا    

 24 متى في يسوع نبوءة من األخيرة الساعات في كانوا أنهم على دليال   كان هذا وأن الحقيقية الكنيسة غادروا

 والتي بدأت بالتحقق .
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23-21: 2يوحنا االولى  في     

وِس َوَتْعلَُموَن ُكلَّ َشْيٍء. 20 ا أَْنُتْم َفلَُكْم َمْسَحٌة ِمَن اْلقُدُّ َوأَمَّ  

ُكْم َتْعلَُموَنُه، َوأَنَّ ُكلَّ َكِذٍب لَْيَس ِمَن اْلَحق  َلْم أَْكُتْب  21 ، َبلْ ألَنَّ ُكْم َلْسُتْم َتْعلَُموَن اْلَحقَّ .إِلَْيُكْم ألَنَّ  

ِذي ُيْنِكُر َأنَّ َيُسوَع ُهَو اْلَمِسيُح؟ هَذا ُهَو ِضدُّ اْلَمِسيحِ ، الَِّذي ُيْنِكُر  اُب، إاِلَّ الَّ
22 َمْن ُهَو اْلَكذَّ

َب َواالْبَن.اآل  

ُكلُّ َمْن ُيْنِكُر االْبَن لَْيَس لَُه اآلُب أَْيًضا، َوَمْن َيْعَتِرُف بِاالْبِن َفلَُه اآلُب أَْيًضا. 23  
 

 من بكثير أوسع تعريف وهو ، المسيحضد  هم المسيح هو يسوع أن ينكرون الذين أولئك أن يكتبيوحنا     

 عنيكتب  كان يوحنا أن نرى أن يمكننا بوضوح،.  المستقبل فيللعالم  أوحدا   حاكماا  واحدا سيكون فرد هكون

مصطلح . نفسه الشيطان أوحد يسكن فيه عالمي حاكم إلىأبدا   يشيريكن  لمو. األول القرن كنيسة في الغنوصية

ة.القديم الغنوصية ه بالحري يشير الىولكن واحدة، عالمية حكومة حاكم إلى يشير ال المسيحضد   

 

 

  

27-24: 9 دانيالمن سفر :المقطع الثاني  

  
َسْبعُوَن أُْسبُوًعا قُِضيَْت َعلَى َشْعبَِك َوَعلَى َمِدينَتَِك اْلُمقَدََّسِة لِتَْكِميِل اْلَمْعِصيَِة َوتَْتِميِم  24

ْؤيَا  ، َولَِخْتِم الرُّ وِسيَن.اْلَخطَايَا، َولَِكفَّاَرِة اإِلْثِم، َولِيُْؤتَى بِاْلبِر  األَبَِدي  وِس اْلقُدُّ ِة، َولَِمْسِح قُدُّ  َوالنُّبُوَّ

ئِيِس َسْبَعةُ  25 فَاْعلَْم َواْفَهْم أَنَّهُ ِمْن ُخُروِج األَْمِر لِتَْجِديِد أُوُرَشلِيَم َوبِنَائَِها إِلَى اْلَمِسيِح الرَّ

َوبَْعَد اْثنَْيِن  26 ٌج فِي ِضيِق األَْزِمنَِة.أََسابِيَع َواْثنَاِن َوِستُّوَن أُْسبُوًعا، يَعُوُد َويُْبنَى ُسوٌق َوَخلِي

هُ َوِست يَن أُْسبُوًعا يُْقطَُع اْلَمِسيُح َولَْيَس لَهُ، َوَشْعُب َرئِيٍس آٍت يُْخِرُب اْلَمِدينَةَ َواْلقُْدَس، َواْنتَِهاؤُ 

 بَِغَماَرٍة، َوإِلَى الن َهايَِة َحْرٌب َوِخَرٌب قُِضَي بَِها.

بِيَحةَ َوالتَّْقِدَمةَ، َويُثَب ُت  27 َعْهًدا َمَع َكثِيِريَن فِي أُْسبُوٍع َواِحٍد، َوفِي َوَسِط األُْسبُوِع يُبَط ُل الذَّ

بِ  ٌب َحتَّى يَتِمَّ َويَُصبَّ اْلَمْقِضيُّ َعلَى اْلُمَخر   «.َوَعلَى َجنَاِح األَْرَجاِس ُمَخرَّ

 

الحاكم  عن معلوماتهم من الكثير ستخالصأل 9 دانيال ونيستخدمالمعلمين في زماننا الحاضر  من كثير

 في )ضد المسيح( شخصيةهذه الل ذكر يوجد ال ذلك ومع. المستقبل في سيحكم العالمالذي  االوحد الشرير

 المقطع هذا أن على تفقونم م1830سنة  قبل من قبل المفسرين المكتوبة التعليقات. 9 دانيال

. مسيحعن ضد ال وليس ،يسوع عن هو  
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:9 دانيال عن هنري ماثيو الشهير المعلق يقول كما  

واحدة  وأنها مباشرةً ، إرسالها له تم التي دانيال اإلجابة الفورية  لصالة هنا "لدينا

وإنجيل  المسيح وضح عناأل هينبوءة  على تحتوي أنها كما ابداً، تنسى ال من التي

القديم". العهد كل في موجودة ومنتشرة )أي النبّوة( هي التي النعمة  
 

 الذي يسكنه المسيح ضد شخصية حول تدور 9 دانيال أن نعتقد أننا لنفترض التخمين، سبيل على ولكن    

.9 لدانيال وفقاميم ذلك لتت المستقبل أحتياجه في يمكن ما في ننظر دعونا الشيطان. لذلك  

التالي: النحو علىهي  يعمل النظامالمطلوبة لجعل هذا  المتطلبات   

 

 حيث يوجد مسجد بالضبط المكان نفس في بناؤه يعاد أن يجبالهيكل في أورشليم  -1

للمسلمين. مسجد حاليا هو يوالذ ،الحالي الصخرة قبة   

اليهودي. الكهنوتظيفة و تعاد أن يجب -2   

الهيكل المعاد بنائه .في  ةالحيواني التضحيةو أعادة عملية تقريب القرابين يجب -3  

 وذلك جذري بشكل تتغير أن يجب 9 دانيال في" الممسوح" ـب المتعلقة النبوءات -4

.المسيح من بدال المسيحضد  لتناسب  

.ونصف سنوات ثالثمدة ل كله العالم مع عهدا يقطع أن يجب المسيح ضد  5-  

 القرابين هيوي ن همظهرا  نفسه كأنه إل فيه ويجلس الهيكل دخلي سوف  المسيح ضد -6

.الحيوانية  
  

مت تمأ   قد الفقرة هذه أن التاريخ من بسيط أساسي وفهم 27-24: 9 دانيالل بسيطة قراءة من الواضح فمن    

بالتمام من قبل المسيح. ليس هناك ضد المسيح في دانيال 9. سأتناول هذا المقطع بمزيد من التفصيل في 

.القادم الفصل  
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من رسالة بولس الرسول الثانية الى أهل تسالونيكي :المقطع الثالث  

2 :1- 8  

 

َنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ َواْجِتَماِعَنا  1 ُثمَّ َنْسأَلُُكْم أَيَُّها اإلِْخَوةُ ِمْن جَِهِة َمجِيِء َرب 
 إَِلْيهِ ،

2  أَْن اَل َتَتَزْعَزُعوا َسِريًعا َعْن ِذْهنُِكمْ ، َواَل َتْرَتاُعوا، الَ بُِروٍح َوالَ بَِكلَِمٍة َوالَ 
ا: َأْي َأنَّ َيْومَ اْلَمِسيحِ َقْد َحَضرَ . َها ِمنَّ  بِِرَسالٍَة َكأَنَّ

الً، َوُيْسَتْعلَْن   3 ُه الَ َيأْتِي إِْن لَْم َيأِْت االْرتَِداُد أَوَّ ُكْم أََحٌد َعلَى َطِريَقٍة َما، ألَنَّ الَ َيْخَدَعنَّ

ِة، اْبُن اْلَهالَِك،إِْنَساُن اْلَخِطيَّ   

ُه َيْجلُِس فِي َهْيَكِل   4 اْلُمَقاِوُم َواْلُمْرَتفُِع َعلَى ُكل  َما ُيْدَعى إِلًها أَْو َمْعُبوًدا، َحتَّى إِنَّ

ُه إِلٌه.  هللاِ َكإِلٍه، ُمْظِهًرا َنْفَسُه أَنَّ

لُ لَُكْم هَذا؟أََما َتْذُكُروَن أَن ي َوأََنا َبْعُد ِعْنَدُكْم، ُكْنُت أَقُو  5  

َواآلَن َتْعلَُموَن َما َيْحِجُز َحتَّى ُيْسَتْعلََن فِي َوْقتِِه.  6  

ألَنَّ ِسرَّ اإلِْثِم اآلَن َيْعَملُ َفَقْط، إِلَى أَْن ُيْرَفَع ِمَن اْلَوَسِط الَِّذي َيْحِجُز اآلَن،  7  

بُّ ُيبِي  8    ُدهُ بَِنْفَخِة َفِمِه، َوُيْبِطلُُه بُِظُهوِر َمِجيئِِه.َوِحيَنئٍِذ َسُيْسَتْعلَُن األَثِيُم، الَِّذي الرَّ

 

 

لنأتي االن لشرح المقطع بالتفصيل:      

 

َنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ َواْجِتَماِعَنا  1 ُثمَّ َنْسأَلُُكْم أَيَُّها اإلِْخَوةُ ِمْن جَِهِة َمجِيِء َرب 
 إَِلْيهِ ،

2  أَْن اَل َتَتَزْعَزُعوا َسِريًعا َعْن ِذْهنُِكمْ ، َواَل َتْرَتاُعوا، الَ بُِروٍح َوالَ بَِكلَِمٍة َوالَ 
ا: َأْي َأنَّ َيْومَ اْلَمِسيحِ َقْد َحَضرَ . َها ِمنَّ  بِِرَسالٍَة َكأَنَّ
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 وأيضا،. اورشليم تدمير إلى هي إشارة" المسيح، يسوع ربنا مجيء: "العبارة هذه أن رأينا سابق، فصل في

جمعهم وجرى الجبال إلى اليهودية من الفارين المسيحيين إلى إشارة هي هنا المذكورة" إجتماعنا" أن رأينا  

 ما على إعتقدوا تسالونيكي أهل أن سنرى المنطلقات، هذه من. اورسليم تدمير أثناء الرب قبل من وحمايتهم

.بالفعل حدث قد مجيء المسيح أن يبدو  

  

 (محليحدث إقليمي ) ثوحد يتوقعون كانوا أنهم واثبته أهذ مثل بطريقة تفكير تسالونيكي أهل أن حقيقةال     

 في تسالونيكي أهل إلى الرسالة هذه تب  ت  ك   وقد. أو الكرة االرضية العالم نهاية وليس اورشليم، في يحدث أن

 كانوا أنهم الرسالة هذه من نرى أن يمكننا. األميال مئاتتبعد عن أورشليم ب تسالونيكيمدينة و م، 50 حوالي

 وا أن اورشليم قد تم خرابها.عتقدإ أنهم يعني ما وهو بالفعل، حدث قد المسيح مجيء بأن انطباع تحت

مايلي: بولس كتب ذلك، على وردا  

  

ُه الَ َيأْتِي  3 ُكْم أََحٌد َعلَى َطِريَقٍة َما، ألَنَّ إِْن لَْم َيأِْت  )اليتم خراب أورشليم( الَ َيْخَدَعنَّ

ِة، اْبُن اْلَهالَِك، الً، َوُيْسَتْعلَْن إِْنَساُن اْلَخِطيَّ  االْرتَِداُد أَوَّ
 

التمرد يجب  زعيمكذلك والتمرد  قعأن ي الى يتم لن اورشليم  تدمير أن تسالونيكي هلأل بولس الرسول قال   

ةِ " أن يستعلن.  .هذاالتي سيعملها  قائد التمرد  األشياء هي ما لهم قال ثم. "إِْنَساُن اْلَخِطيَّ   

 

ُه َيْجلُِس فِي َهْيَكِل   4 اْلُمَقاِوُم َواْلُمْرَتفُِع َعلَى ُكل  َما ُيْدَعى إِلًها أَْو َمْعُبوًدا، َحتَّى إِنَّ

ُه إِلهٌ  .هللاِ َكإِلٍه، ُمْظِهًرا َنْفَسُه أَنَّ  
  

 أن يجب االنسان هذا فإن المثال، سبيل على". الخطيئة إنسان" يكون أن يمكن منع واضح مؤشر هو هذا     

 ذلكمن  يتطلب وسوف. ا  هال نفسه ويعلن الهيكل في الوقوف علىكون قادرا  لكي ي ا  يملك جسد شخص يكون

 هيكل لكي يتمكن هناك لم يعد م 70 سنةبعد  ألنه ،الهيكل تدمير تم عندمام  70 قبل أن يكون حيا   الشخص

 تنبأت ،ةواحد حتى وال الجديد، العهد في آية هناك ليس ،أيضا. هفي لوقوفامن  الخطيئةإنسان 

أن يكون قائما  لكي يتمكن إنسان الخطيئة  يكلاله يجب على لذلك. اليهودي الهيكل بناء إعادة عن

م ولن يحدث في المستقبل أبدا . 70وهذا كان فقط قبل سنة  من الوقوف فيه.  

 

 في ركةالمشت الشخصيات من عددب التقينا ،أورشليم تدمير عن الثالث من هذا الكتاب الفصل في قرئنا عندما    

 ناسبالم من انه عتقدأورشليم هو يوحنان الكاهن . وأ تدمير في تسبب الذي الرئيسي تمردمال كان. العملية تلك

.المقطع هذا في إنسان الخطيئة هوصف بوضوح  
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 عظيمة قوة إقناع مع الضمير عديم ا  أناني رجال   ،يوحنان الكاهن كان كيف يوسيفوس اليهودي المؤرخ كتب

 الهيكل، على يوحنان الكاهن تولىإس ذلك، على عالوة. بأن هللا أرسله لتحريرهم الكثيرين قنعي استطاع بها أن

مما تسبب  ،الهيكل ألنها مصنوعة من الذهب أواني نهبقام ب ،(اهللك) يهودي كمنقذ الهيكل في نفسه وضع

 لغذاءا مخازن حرقأنه  حتى ،أيضا الناس نهبكما قام كذلك ب.  اليومية الحيوانية تقديم الذبائح ف توقّ  في ذلك

 طلب مساعدة انه كما الموت، حتى اآلالف عشرات تجويعأدت الى  التي الكبرى المجاعة في وتسبب

  كذلك في..... .الكهنة ذلك في بما اليهود، من 8500 واقتل نالذياالدوميين 

 

  9: 2 تسالونيكي 2
ٍة، َوبِآَياٍت َوَعَجائَِب َكاِذَبٍة، ْيَطاِن، بُِكل  قُوَّ   الَِّذي َمِجيُئُه بَِعَمِل الشَّ

  

. كما الرومان من الناس وسينقذ  كمخلص هللا  أنه أعلن يوحنان الكاهن  أن  أهمها مزيفة، آيات  عن يتحدث

 ذلك من بدالو. أعدائهم أيدي من بأعجوبة ينقذهم سوف نهال اإليمانالمة كع الطعام مخازنبحرق  أمر أنه

.جوعا  هلكوا   

   

 المعركة، في حتى ال ي دّمر الهيكل،يوحنان الكاهن  يترك أنب تيتوس الروماني توّسل القائد عندما حتى      

.القديم العالم عجائب من واحدا كان نهأل  ،ليهاإلبقاء ع تمل ،ولواله ،قاطعا   رفضا يوحنان رفض  

  

إنسان الخطيئة قائال: عنيواصل كالمه  بولس  

7-5 :2 تسالونيكي 2   

أََما َتْذُكُروَن أَن ي َوأََنا َبْعُد ِعْنَدُكْم، ُكْنُت أَقُولُ لَُكْم هَذا؟  5  

َواآلَن َتْعلَُموَن َما َيْحِجُز َحتَّى ُيْسَتْعلََن فِي َوْقتِِه.  6  

ألَنَّ ِسرَّ اإلِْثِم اآلَن َيْعَملُ َفَقْط، إِلَى أَْن ُيْرَفَع ِمَن اْلَوَسِط الَِّذي َيْحِجُز اآلَن،  7  

 
 باالستيالء وذلك  األلوهية ادعىحيث . كاذبا   ا  مسيح أيضا ولكن ،فحسب للمتمردين ا  زعيم يكن يوحنان لم   

 دبلوماسيةال مهاراتال ذو  أنانياس الكاهن هو طريقه في وقف الذي الوحيد الشخص وكان ،على الهيكل 

. قبل من عديدة مرات روما مع سابقة سالم معاهدات حول التفاوض علىوالوحيد الذي كان قادرا   هائلةال

 هو هذا. تحقيقه إلى يهدف كان يوحنان الكاهن الذي النطاق واسعال التمرد جماح كبح على قادرا كان  حرفيا

.الطريقيرفع من  نا يجب والذي ،الذي يحجز االن الرسول الىس بول إشارة سبب   

 ذلك من وأنه المدينة، تدمير بداية كانحتى أن يوسيفوس ذكر أنه مباشرة بعد قتل أنانياس )الذي يحجز االن( 

ها.خرابو ،دران المدينةجب اإلطاحة فصاعدا  بدأت اليوم  
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كان يوضح أيضا تلك االمور الهل تسالونيكي كما يلي:  بولس الرسولوكما دونها يوسيفوس ، ف  

  

بُّ ُيبِيُدهُ بَِنْفَخِة َفِمِه، َوُيْبِطلُُه بُِظُهوِر َمِجيئِِه.  8 َوِحيَنئٍِذ َسُيْسَتْعلَُن األَثِيُم، الَِّذي الرَّ  
   

 كانيوحنان الكاهن الذي  مع أخيرا التعامل تم ،الذي أدى الى خراب أورشليم" الرب مجيء" حدث عندما

 المواد مخازن جميع قيام يوحنان بحرق إلى أدى مما الرومان، هجومالذي بالتالي أدى الى  التمرد، سبب

 في ميليشياته أنشأ ثم! لهم هيوفر أن شأنه منو أعلن أنه إله ألنه لطعامليسوا بحاجة ل أنهم ومعلنا الغذائية

 لم يشأ وال حتى  الذي ،هيكلال حتى ولكن ،بتدمير أورشليم  فقط ليس وتسبب الكهنة، جميع قتلو ،الهيكل

يوحنان شريرا  جدا  الى درجة تحير العقل. كان. يؤذوه أن الرومان  

 

 كلمة اخيرة.......
  

 يعقل ال فإنه ،)أي المسيحي في القرن االول( األصلي المستمع نظر وجهة من المقطع هذا في نفكر عندما    

 وإنه في القرن االول القارئ لىع أو عسير الفهم له قيمة ال سيكون ا  غامض ا  مقطع كتب قد كانس بول أن

بعد الفي سنة. المستقبل فيفقط  قيمة ذو يكونس  

  

ج  ثم  ؛االول القرن في بالفعل تعمل "إلثمالخفية ل قوةال" كانت       تس 2 انظر).م 70ذلك في دينونة سنة  ت و 

(.ألَنَّ ِسرَّ اإلِْثِم اآلَن َيْعَملُ َفَقْط، إِلَى أَْن ُيْرَفَع ِمَن اْلَوَسِط الَِّذي َيْحِجُز اآلَن، 7: 2  
كل ب يتحدث كان سبول ذلك، من بدال. مستقبلنا أ  نتظرسنة م 2000سر االثم متوقفا  عن العمل لمدة  يكن لم

يوحنان الكاهن الشرير و . الشر هذا يقيد كان آخر وشخص األول القرن في شرير شخص عن وضوح

.المقطع هذاأنانياس هما المقصودان في   
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14و  13المقطع الرابع: الوحش في سفر الرؤيا   

 
 قام الكنيسة تاريخ من غالبيةال يوالذ الوحش، عن يتحدث 13 المقدس في سفر الرؤيا االصحاح الوحي

 17  المقدس في االصحاح الوحي. األول القرن في الرومانية اإلمبراطورية مثلي عنه على أنه بالتدريس

 أوافق. نيرون الروماني اإلمبراطور يمثله عنه على أن بالتدريس قام الكنيسة تاريخو آخر، وحش عن يتحدث

.ومعقولة ممتازة سواء حد على التفسيرات هذه أن على  

  

َوَسْبَعُة ُملُوٍك: َخْمَسٌة َسَقُطوا، َوَواِحٌد َمْوُجوٌد، َواآلَخُر لَْم َيأِْت َبْعُد.  10: 17 رؤيا
(نيرون االمبراطور) َوَمَتى أََتى َيْنَبِغي أَْن َيْبَقى َقلِيالً.  

  

أتى  والذي ، الذين حكموا عدد كم بالضبط لنا يقول روما، في الحكام تسلسل من من يتحدث المقطع هذا    

 على نظرة نلقيل. قصيرة فترةل إالفترة حكمه  تدوم لن قادم واحد وهناك ، الذي هو موجود السلطة في  بعدهم

القياصرة الرومان  حكممدة . األول القرن في الرومانية واإلمبراطورية ننيرو مع تماما تتالءم التي الكيفية

:يلي كما هي  األوائل السبعة  

  

.الميالد قبل 44ــ  49من قيصر يوليوس  1-  

بعد الميالد. 14 ــقبل الميالد  44أغسطس من  -2   

ميالدية. 37ــ14 تيبريوس -3   

يالدية.م 41ــ  37 كاليجوال -4   

يالدية.م 54ــ  41 كالوديوس -5  

  

"َخْمَسٌة َسَقُطوا "  

 

م 68ــ  54 نيرون -6  

  

  "... َوَواِحٌد َمْوُجودٌ "

 
فقط أشهر ستةحكم لمدة  ،ميالدية 69ميالدية لغاية كانون الثاني /يناير  68 من حزيران/ يونيو . كالبا -7   

 َواآلَخُر لَْم َيأِْت َبْعُد. َوَمَتى أََتى َيْنَبِغي أَْن َيْبَقى َقلِيالً.
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 غسطس،أو قيصر يوليوس) جاءوا خمسة الرومانية، اإلمبراطورية من ائلاألو السبعةمن القياصرة     

بعد لكنه  يأت لم واحد وكذلك ،(ننيرو) السلطة فيهو  اآلن واحدا كانو ،(وكلوديوس ، كاليجوال ، تيبريوس

 سفر في الوحش أن أدركوا كنيسة تاريخ عبر العظمى الغالبية. الذي هو كالبا  (أشهر ستة) قليللوقت  سيبقى

ن.نيرو إلى إشارة هو 17 الرؤيا  

 

4-1: 13سفر الرؤيا    

َوَقْفُت َعلَى َرْمِل اْلَبْحِر، َفَرأَْيُت َوْحًشا َطالًِعا ِمَن اْلَبْحِر لَُه َسْبَعُة ُرُؤوٍس ُثمَّ  1

 َوَعَشَرةُ قُُروٍن، َوَعلَى قُُرونِِه َعَشَرةُ تِيَجاٍن، َوَعلَى ُرُؤوِسِه اْسُم َتْجِديٍف.

، َوَفُمُه َكَفِم أََسٍد. َواْلَوْحُش الَِّذي َرأَْيُتُه َكاَن ِشْبَه َنِمٍر،  2 َوَقَوائُِمُه َكَقَوائِِم ُدبٍّ

يُن قُْدَرَتُه َوَعْرَشُه َوُسْلَطاًنا َعِظيًما. ن   َوأَْعَطاهُ الت 

ُه َمْذُبوٌح لِْلَمْوِت، َوُجْرُحُه اْلُمِميُت َقْد ُشفَِي.  3 َوَرأَْيُت َواِحًدا ِمْن ُرُؤوِسِه َكأَنَّ

َبْت ُكلُّ األَرْ  ِض َوَراَء اْلَوْحِش،َوَتَعجَّ  

ْلَطاَن لِْلَوْحِش، َوَسَجُدوا لِْلَوْحِش َقائِلِيَن:  4 يِن الَِّذي أَْعَطى السُّ ن  َمْن »َوَسَجُدوا لِلت 

«ُهَو ِمْثلُ اْلَوْحِش؟ َمْن َيْسَتِطيُع أَْن ُيَحاِرَبُه؟  
 

 السبعة من السادسكونه ك يالزمن الجدولمع  ناسبتي ننيرو أن 17 الرؤيا سفر من للتو شهدنا وقد    

ت روما أن أقترح أن أود. الرؤوس وأن كالبا سوف يأتي لبعض الوقت  ر ح   كإمبراطورية توتعثر ا  يمجاز ج 

 المسيحيين على اللوم علقو روما ثلث رقاح الذي عقليا مختل فقط ليس ننيرو كان. ننيروأعمال  بسبب

 بشكلروما  السياسي في تغيرالمناخ ،(م 68 في) نفسه نيرون قتل عندما أيضا، ولكن وحشية،ب مهدطهواض

.  كالوديانأمبراطور حاكم من ساللة يوليوـ  آخر رسميا كان ننيروغيرات المهمة أن تواحدة من ال. كبير

قد أ صيب بجرح  الرومانية  اإلمبراطورية رأس كان لو كما رمزيا، ،ويبدو هنا  ،هذه الساللة انتهت وهكذا

ُه َمْذُبوٌح لِْلَمْوتِ  َوَرأَْيتُ مميت،  .َواِحًدا ِمْن ُرُؤوِسِه َكأَنَّ  
 

 بسبب". األربعة األباطرة عام" تاريخيا يسمى كان الذي حدثبظهور المفاجئنيرون  موت تسبب    

بعد  األجل قصيرةوحكموا لفترة عاشوا  أباطرة ثالثة حيث جاء ، انتحاره عن التي نجمت االضطرابات

.موتال وشك على كانت الرومانية اإلمبراطورية أن الكثيرونحتى إعتقد  .ننيرو   

"   األربعة األباطرة عام"لـ زمنيال جدولال أدناه   
م 68-54 نيرون   

م  69-68كالبا    

م 69 أوتو   

م 69 فيتليوس   

م 80-69 فيسباسيان  
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  واحدة؟ سنة فترة في المنصبيتولون  رؤساء أربعة المتحدة الواليات لدى كان إذا تتخيل أن يمكنكأ     

. الموت حتى جرح قد الرومانية اإلمبراطورية "الوحش" أن الكثيرون عتقدأو لروما، جدا مؤلما   العام هذا كان

 قبل 30سنة  في أنطونيو مارك وفاة منذ الروماني التاريخ في بةاخص األكثر الوقت هو هذا كان الواقع، في

عام. 100 الـ يقرب ما أي الميالد،   

 عندما. وتيتوس فيسباسيانحكم  تحت اإلمبراطورية إحياء تم ، خارقة قدرة انه يبدو ،ما وبسبب ذلك، ومع

من  حيا   ث  ع  ب   قد فإنه الوحش، موت من بدالو. القياصرة من فالفيان ساللة السلطة قاموا بتأسيس إلى واجاء

صلبة. سنوات عشرلمدة  يحكموأستطاع أن  فيسباسيان، حكم تحتجديد    

في الموجودة  الشهيرة" الوحش سمة" مع الناس أذهان في الوحش موضوع يرتبط ما وغالبا  

 

  17-16: 13 الرؤيا سفر 

َغاَر َواْلِكَباَر، َواألَْغنَِياَء َواْلفَُقَراَء، َواألَْحَراَر َواْلَعبِيَد، ُتْصَنُع  16 َوَيْجَعلَ اْلَجِميَع: الص 

َيِدِهِم اْلُيْمَنى أَْو َعلَى َجْبَهتِِهْم،لَُهْم ِسَمٌة َعلَى   

َمُة أَِو اْسُم اْلَوْحِش أَْو َعَدُد  17 َوأَْن الَ َيْقِدَر أََحٌد أَْن َيْشَتِرَي أَْو َيبِيَع، إ الَّ َمْن لَُه الس 

 اْسِمِه.
 

 أنني من الرغم على ،بالتفصيل شرحها هنا سأتناول لذلك الخوف، من الكثير تسبب هذه" الوحش عالمة"   

. كل كتاب سفر الرؤيا يغطّ أ ال  

ة هي العام قاسواأل أن  روما، في القديمة الثقافات في أنه نالحظ أن المهم من" الوحش، عالمة"ـب يتعلق فيما 

 أنلذلك ولغرض الدخول الى تلك االسواق كان ينبغي على الناس . ا  وشراء  بيع، للتجارة الرئيسي المكان

و السجود  تكريمتقديم ال الرئيسية البوابة من يدخلون الذين جميع من مطلوبا كانو. الرئيسية البوابة عبر وامري

 عبر بالمرور لهم سمحي ثم ومن لفرد،ا جبين على أو اليد على الرماد وضع تمعندها ي. اإلمبراطور لتمثال

 المذكورة في سفر الرؤيا "الوحش عالمة" و هذه العالمة بين التشابه أوجه.  البضائع وبيع شراءل البوابات

.الرومانية واإلمبراطورية ننيرو كان الوحش أن حقيقةالب أيضا تؤكد وأنها مذهلة،  

  

 األيام " كتابه في  سبرول وحشا. كتب ر. س.  على أنه ننيرو نع القديمة المصادر من العديد تحدثت

": ليسوع األخيرة   

  

 الخاصة أسرته أفراد قتل ذلك في بما ، ننيروحياة  عنف لوصف ملخصا )وهو مؤرخ( كتب جينتري ) 

 سلوكال حظوال. الموت حتىها ركلب الحامل لزوجته الوحشي والقتل ، ومن ثم "زواجه منه" صبي إخصاءو

 بعض جلدنفسه ب هغطيبها يقوم بتالتي  اللعبة ابتكر نيرون أن كتب الذي سوتونيوس، مؤرخالهذا  غريبال

وا كانن الذي والنساء، الرجال من خاصةال جزاءثم يقوم باالنطالق من قفص للهجوم على األ البرية، الحيوانات

  .!!!!!!!مربوطين على االعمدة(
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 م، 64 في  المسيحي لمجتمعا الضطهادبدأ بحملته ثم . ميالدية  54سنة  في كإمبراطور حكمه نيرون بدأ    

 وغالبا. نفسه ننيروأنه تم بأمر  كثيرون يعتقد التي( روماثلث  أحرق الذي) الشهير روما حريق نفس سنةوهو

 ذلك وكان ،في المدينة الناربإشعال  ن للمسيحييننيروهو بسبب إتهام  المسيحيين، اضطهاد أن يفترض كان ما

.آلخرينوإلقاءها على ا الخاصة أفعاله عن اللوم لتحويل للمراوغة ا  تكتيك  

ه.عمر من سنة 31 ـفي ال كان عندما م، 68سنة  في ننيرو إنتحر   

ومن  لذلك ،(1: 1 رؤ" )لُِيِرَي َعبِيَدهُ َما الَ ُبدَّ أَْن َيُكوَن َعْن َقِريٍب، "  هو الوحش ظهور بما أن  

 هو ننيرو القدماء، المؤرخون وصفه كماو. الوحش لدور ولاأل مرشحال األقل على ننيرو أول وهلة يعتبر

 ويلخص ،ننيرول الوحشي الطابعب يستشهد القدماء الكتاب من العديد. الشر لفعل مقيد وغير متفرد قاس رجل

:المراجع هذهجينتري   

  

ن بالقول:نيرول" القاسية الطبيعة" عن تحدث...  تاسيتوس  

."األبرياء من كبير عدد قتل هبأن "  
 

يقول عن نيرون: ريكبال بليني رومانيال  

."لعالمل مٌ سَ " و" البشري للجنس مدمر" ننيرو...  "  
 

: عن يتحدث جوفينال الروماني الساخر"   

".والدموي القاسي ن المستبدنيرو"  

 
":الوحش" يسمى كان نيرون أن التحديد وجه على يذكر تيانا من أبولونيوس   

 من العديد رأيت ،أن يجاريها إنسان آخر من أبعد كانت التي رحالتي، في" 

المسّمى  الوحش هذا ولكن والهند، العربية الجزيرة في كثيرةال البرية الحيوانات

ملتوياً  كان اذا ما وال ،رؤوسهِ  عدد كم أعرف ال طاغية، عادة يدعى الذيو ، نيرون

وصفها  يمكنك ال البرية وحوشحتى ...  الرهيبة األنيابب أومسلحاً  لب،امخ ذو

 النظام هذاب نفسه تخمنيرون أ ولكن امهاتها ، تأكلال  بأنها معروفةأنها  هكذا،

.الغذائي   

 

ِة، اْبُن اْلَهالَكِ  أو  مسيحال ضد هو ليس الوحش الذي هو في طريقه  إِْنَساُن اْلَخِطيَّ
 كيف كانت تماما للدهشة المثير ومن. الرومانية واإلمبراطورية ننيرو بل هو. إلينا

.الماضي في حدث ما مع جداً  تتناسب يوحنا رؤى  
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لفصل السابعا  
 
 

 اسرائيل هللا
 

 
أنه كان  من الرغم على. لالهتمام مثير شيء أدركت ورج وال بوش دبليو جورج بين الرئاسة سباق خالل    

 بوش لصالح التصويت قررتولكني  القضايا، من متنوعة مجموعة أساس على من الممكن أن أعطي صوتي

بالقول: لي صديق تحداني حتى لوعيل ا  فاقد هذا قرارا   كان. إلسرائيل ميال   كثراأل يبدو ألنه  

؟بوش لصالح صّوتَ  لماذا   

 

َوأَُباِرُك ُمَباِرِكيَك، َوالَِعَنَك أَْلَعُنُه. َوَتَتَباَرُك فِيَك َجِميُع  " أجبت على السؤال بدون تفكير قائال : 
(.3:12  تكوين)" «.َقَبائِِل األَْرِض   

  

 فعلت ذلك )كنت أنني ظننت. السليم سياقها في اآلية فهمتكنت قد  إذا سألني أما صديقي العجوز الحكيم     

 هذا صدى. مقبلةال لسنواتذهني ل في استفهام عالمة ترك السؤال هذا ولكن ، نعم قلتلذلك  ،(متغطرسا   شابا  

المقدسة. كلمةال دراسة إلى العودة و الضجة هذه وراءفي ما  ابحث جعلني السؤال  

  

 أن نرى ، الجديد العهد في. ذلك شابه وما هللاهوية  عن يكشف المقدس الكتاب أن على متفقون نالمسيحيو     

الل القديم العهد  يسوع شخص إلىقيادتنا  هو القديم العهدهدف كان . المسيح يسوععلى شخص  ألقى الظ 

.لهم ها هو بنفسهأوضح حتى الحقيقة هذه وايفهم لم منفسه المسيح تالميذ حتى.  المسيح  

 

 ، يسوع إلتقيا اأنهم ،من تالميذه  نيميذتل أثناء مسيرو الى عمواس، وبعد قيامته نراه يفعل ذلك طريقال في 

 قاال ، ن ؟ا يسوع عما يتحادثاهمسأل وعندماحول موته .  المحيطة األحداثن كانا يناقشا. يعرفاه لم الكنهمو

ا ُمْقَتِدًرا فِي اْلفِْعِل َواْلَقْوِل أََماَم هللاِ  " الذي يسوعل حدث امّ ع نيتحدثا اكان اإنهم َكاَن إِْنَساًنا َنبِّيً

ْعبِ  .(19:24." )لوقا َوَجِميِع الشَّ  
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 قبرال كتشافالحياة وإ قيد على يزال ال انه واقال الذين المالئكةو ظهور  المسيح صلب أحداثبسرد  ثم بدءا    

 إليهما االستماع بعدو. األحداث هذه كل في الكامنة ا الحقيقةشفتكأنهما لم ي الواضح فمن ، ذلك ومع. فارغال

: في  يسوع هماخوبّ   

 

27-25: 24لوقا   

اِن َواْلَبِطيَئا اْلقُلُوِب فِي اإلِيَماِن بَِجِميِع َما َتَكلََّم بِِه »َفَقالَ لَُهَما:  25  َها اْلَغبِيَّ أَيُّ

 األَْنبَِياُء!

«َيْنَبِغي أَنَّ اْلَمِسيَح َيَتأَلَُّم بِهَذا َوَيْدُخلُ إِلَى َمْجِدِه؟أََما َكاَن  26  

َة بِِه فِي   27 ُر لَُهَما األُُموَر اْلُمْخَتصَّ ُثمَّ اْبَتَدأَ ِمْن ُموَسى َوِمْن َجِميِع األَْنبَِياِء ُيَفس 

 َجِميِع اْلُكُتِب.
 

.  المسيح يسوع شخصإلى  التحديد وجه وعلى ، هللا إلى البشرية قيادة وتوجيه إلى يهدف كان القديم العهد

 ابكتّ ال ان نالحظ, الجديد العهد رسائل نقرأ عندما. الوقت مرور مع أفضل بصورة ذلك فهمب بدأوا الرسل

.المسيح بقدوم نذرت على أنها القديم العهدبكتب  يستشهدون  

 

ُشْرٍب، أَْو ِمْن ِجَهِة ِعيٍد أَْو ِهالَل أَْو َسْبٍت،َفالَ َيْحُكْم َعلَْيُكْم أََحٌد فِي أَْكل أَْو  16  

ا اْلَجَسُد َفلِْلَمِسيِح. 17 (17-16: 2)كولوسي الَّتِي ِهَي ِظلُّ األُُموِر اْلَعتِيَدِة، َوأَمَّ  

 

ِة هَكَذا َيْنَبِغي أَْن ُيْرَفَع اْبُن اإلِْنَسانِ  يَّ َة فِي اْلَبر  (14:3وحنا )ي َوَكَما َرَفَع ُموَسى اْلَحيَّ  

 

اِت َوِظلََّها، َكَما أُوِحَي إِلَى ُموَسى َوُهَو ُمْزِمٌع أَْن َيْصَنَع اْلَمْسَكنَ  َماِويَّ . الَِّذيَن َيْخِدُموَن ِشْبَه السَّ

ُه َقالَ:  (5:8)عبرانيين  اْنُظْر أَْن َتْصَنَع ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب اْلِمَثاِل الَِّذي أُْظِهَر لََك فِي اْلَجَبلِ »ألَنَّ  

 

اُت َعْيُنهَ  23 َماِويَّ ا السَّ ُر بِهِذِه، َوأَمَّ َماَواِت ُتَطهَّ ا، َفَكاَن َيْلَزُم أَنَّ أَْمثَِلَة األَْشَياِء الَّتِي فِي السَّ

 َفبَِذَبائَِح أَْفَضلَ ِمْن هِذِه.

َماِء َعْينَِها، ألَنَّ اْلَمِسيَح لَْم َيْدُخلْ إِلَى أَْقَداٍس َمْصُنوَعٍة بَِيٍد أَْشَباِه اْلحَ  24 ِة، َبلْ إَِلى السَّ قِيقِيَّ

(.24-23: 9)عبرانيين لَِيْظَهَر اآلَن أََماَم َوْجِه هللاِ ألَْجلَِنا.  
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:في كتب العهد القديم والجديد اللظ  ال نأخرى ع ومقارنات أمثلةلنرى   

   

يوسف. يدعى ابنالذي له  يعقوب  مع تبدأ الجديد العهد وفي القديم العهد في إسرائيل قصة  

 

 * يعقوب ويعقوب:  تكوين 32: 27-28 و مّتى 16:1

 

28-27: 32تكوين في العهد القديم   
 

«.َيْعقُوبُ »َفَقالَ: « َما اْسُمَك؟»َفَقالَ لَُه:  27  

َك َجاَهْدَت »َفَقالَ:  28 َمَع هللاِ الَ ُيْدَعى اْسُمَك فِي َما َبْعُد َيْعقُوَب َبلْ إِْسَرائِيلَ، ألَنَّ

اِس َوَقَدْرتَ  «.َوالنَّ  
 

16:1مّتى ثم في العهد الجديد   

 َوَيْعقُوُب َولََد ُيوُسَف َرُجلَ َمْرَيَم الَّتِي ُولَِد ِمْنَها َيُسوُع الَِّذي ُيْدَعى اْلَمِسيَح.
 

 *يوسف ويوسف: تكوين 3:37 و مّتى 16:1 

 
  3:37تكوين في العهد القديم 
ا إِْسَرائِيلُ  ُه اْبُن َشْيُخوَختِِه، َفَصَنَع لَُه َوأَمَّ َفأََحبَّ ُيوُسَف أَْكَثَر ِمْن َسائِِر َبنِيِه ألَنَّ
ًنا.  َقِميًصا ُملَوَّ

 

16:1مّتى ثم في العهد الجديد  . 

وُع الَِّذي ُيْدَعى اْلَمِسيَح.َوَيْعقُوُب َولََد ُيوُسَف َرُجلَ َمْرَيَم الَّتِي ُولَِد ِمْنَها َيسُ   
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 في كتب العهدين نرى أن يوسف و يوسف كانا يحلمان أحالما :

20:1و متّى  6-5: 37تكوين     

 

6-5: 37تكوين   في العهد القديم:  

َوَحلَُم ُيوُسُف ُحْلًما َوأَْخَبَر إِْخَوَتُه، َفاْزَداُدوا أَْيًضا ُبْغًضا لَُه. 5  

َحلُْمُت:اْسَمُعوا هَذا اْلُحْلَم الَِّذي »َفَقالَ لَُهُم:  6  

 
20:1متّى   ثم في العهد الجديد   

ب  َقْد َظَهَر لَُه فِي ُحْلٍم َقائاِلً:  ٌر فِي هِذِه األُُموِر، إَِذا َمالَُك الرَّ َيا »َولِكْن فِيَما ُهَو ُمَتَفك 
بِِه فِيَها ُهَو ِمَن ُيوُسُف اْبَن َداُوَد، الَ َتَخْف أَْن َتأُْخَذ َمْرَيَم اْمَرأََتَك. ألَنَّ الَِّذي ُحبِلَ 

وِح اْلقُُدِس.   الرُّ

 
 في كتب العهدين نرى أن يوسف و يوسف كليهما نزال الى مصر:

14-13: 2و  متّى   28:37تكوين   

 

 

28:37في العهد القديم  تكوين   

اٌر، َفَسَحُبوا ُيوُسَف َوأَْصَعُدوهُ ِمَن اْلبِْئِر،  َوَباُعوا ُيوُسَف َواْجَتاَز ِرَجالٌ ِمْدَيانِيُّوَن ُتجَّ
ِة. َفأََتْوا بُِيوُسَف إِلَى ِمْصَر. يَن بِِعْشِريَن ِمَن اْلفِضَّ    لإِِلْسَماِعيلِي 

 

 

14-13: 2متّى  ثم في العهد الجديد   

ب  َقْد َظَهَر لُِيوُسَف فِي ُحْلٍم َقائاِلً:  13 قُْم َوُخِذ »َوَبْعَدَما اْنَصَرفُوا، إَِذا َمالَُك الرَّ

بِيَّ  ُه َواْهُرْب إِلَى ِمْصَر، َوُكْن ُهَناَك َحتَّى أَقُولَ لََك. ألَنَّ ِهيُروُدَس ُمْزِمٌع أَْن  الصَّ َوأُمَّ
بِيَّ لُِيْهلَِكهُ  «.َيْطلَُب الصَّ  

ُه لَْيالً َواْنَصَرَف إِلَى ِمْصَر. 14 بِيَّ َوأُمَّ َفَقاَم َوأََخَذ الصَّ  
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هذه النقطة وما  من.  هللا ابنأيضا   يسمى المسيح الجديد العهد في ثم هللا ابن إسرائيل س ميّ  القديم العهد في 

المسيح. يسوع ل عنظال مجرد تكانقالته كتب العهد القديم  ما كل أن رؤية في سنبدأ ،بعدها   

 

17:3و متّى  22:4خروج   

 

22:4في العهد القديم خروج    

: إِْسَرائِيلُ اْبنِي اْلبِْكُر.َفَتقُولُ لِفِْرَعْوَن: هَكَذا َيقُولُ  بُّ الرَّ  
 

17:3 متّىثم في العهد الجديد   

َماَواِت َقائاِلً:  «.هَذا ُهَو اْبني اْلَحبِيُب الَِّذي بِِه ُسِرْرتُ » َوَصْوٌت ِمَن السَّ  
 
:مصر من المسيح السيد,  أيضا الحقيقي ودعا, مصر أن يخرج من القديم العهد يدعو ظل هللا   

 

15:2و متّى  1:11هوشع   

 

1:11في العهد القديم هوشع   

ا َكاَن إِْسَرائِيلُ ُغالًَما أَْحَبْبُتُه، َوِمْن ِمْصَر َدَعْوُت اْبنِي.  لَمَّ
 

15:2متّى في العهد الجديد   

بِي  اْلَقائِل:  ب  بِالنَّ ِمْن ِمْصَر »َوَكاَن ُهَناَك إِلَى َوَفاِة ِهيُروُدَس. لَِكْي َيتِمَّ َما قِيلَ ِمَن الرَّ
«.َدَعْوُت اْبني  
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:كما المسيح أيضا دمّ عت قد ظل،ك إسرائيل،  

 

2-1: 10كو  1   

َحاَبِة،  1 َفإِن ي لَْسُت أُِريُد أَيَُّها اإلِْخَوةُ أَْن َتْجَهلُوا أَنَّ آَباَءَنا َجِميَعُهْم َكاُنوا َتْحَت السَّ

 َوَجِميَعُهُم اْجَتاُزوا فِي اْلَبْحِر،

َحاَبِة َوفِي اْلَبْحِر،  2 َوَجِميَعُهُم اْعَتَمُدوا لُِموَسى فِي السَّ  

 
  يسوع ثم

15-13: 3 متى   

ا لَِيْعَتِمَد ِمْنُه. 13 ِحيَنئٍِذ َجاَء َيُسوُع ِمَن اْلَجلِيِل إِلَى األُْرُدن  إِلَى ُيوَحنَّ  

ا َمَنَعُه َقائاِلً:  14 !أََنا ُمْحَتاٌج أَْن »َولِكْن ُيوَحنَّ «أَْعَتِمَد ِمْنَك، َوأَْنَت َتأْتِي إِلَيَّ  

لَ ُكلَّ بِرّ »َفأََجاَب َيُسوُع َوَقالَ لَُه:   15 ُه هَكَذا َيلِيُق بَِنا أَْن ُنَكم  «. اْسَمِح اآلَن، ألَنَّ

.ِحيَنئٍِذ َسَمَح لَهُ   
 

أن  يمكننا القديم، العهد  ضوء في هذا نرى كنا إذا ذلك، ومع تكميله كل بر. عنا  غريب قال تعليقا   يسوع   

إسرائيل. ه ، أيظليخّص  كان ما كل تحقيق أجل منعليه أن يعتمد  يتعين أنه أن يسوع كان فاهما   ندرك  

 

.بذلك لقيامكان عليه ا أيضا يسوع فإن وبالتالي،. دعمّ تو األردن خالل من مّر إسرائيل القديم، العهد في   

 

16:35 خروج    

إِْسَرائِيلَ اْلَمنَّ أَْرَبِعيَن َسَنًة َحتَّى َجاُءوا إِلَى أَْرٍض َعاِمَرٍة. أََكلُوا اْلَمنَّ َحتَّى َوأََكلَ َبُنو 
  َجاُءوا إِلَى َطَرِف أَْرِض َكْنَعاَن.

 

2-1: 4متّى   

َب ِمْن إِْبلِيَس. 1 وِح لُِيَجرَّ ِة ِمَن الرُّ يَّ ُثمَّ أُْصِعَد َيُسوُع إِلَى اْلَبر   

َما َصاَم أَْرَبِعيَن َنَهاًرا َوأَْرَبِعيَن لَْيلًَة، َجاَع أَِخيًرا. َفَبْعدَ   2  
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.  فقط التثنية سفر من اتالقتباسه استخدامب الشيطان دحض يسوع أن نرى  البرية، وقت التجربة في في حتى

(.4،7،10: 4 متى راجع) عاما أربعين لمدة البرية في إسرائيل رسي ةقص يروي الذي الكتاب  

  

 في. الجبلعلى  تهعظ في للشعب صحيح بشكل هرّ ويفس يعلّم الناموس يسوع أخذ ،7-5 االصحاح متى في

.سيناء جبل من مرة ولأل يعطي الناموس موسى نرى ،24 الخروج سفر  

  

َم َوَرشَّ َعلَى " سبطا، عشر الثنيل موسى قال ،8: 24 الخروج سفر في َوأََخَذ ُموَسى الدَّ
ْعِب  بُّ َمَعُكْم َعلَى َجِميِع هِذِه األَْقَوالِ »َوَقالَ: الشَّ "ُهَوَذا َدُم اْلَعْهِد الَِّذي َقَطَعُه الرَّ  

 
ألَنَّ هَذا ُهَو َدِمي الَِّذي لِْلَعْهِد اْلَجِديِد " الرسل عشر لالثني يسوع قال ،28:26متّى  فيو 

."اْلَخَطاَياالَِّذي ُيْسَفُك ِمْن أَْجِل َكثِيِريَن لَِمْغفَِرِة   
 

َكْرَمًة ِمْن ِمْصَر َنَقْلَت. َطَرْدَت أَُمًما َوَغَرْسَتَها. 8: 80 مز: هللا كرمة إسرائيل كان  
.1: 15 يوحنا" الكرام وأبي الحقيقية الكرمة أنا: هللا كرمة يسوع أصبح ثم  

  

ا أَْنَت َيا إِْسَرائِيلُ :8: 41 إشعياء إبراهيم نسل إسرائيل اعت ب ر   َعْبِدي، َيا َيْعقُوُب الَِّذي  َوأَمَّ
. اْخَتْرُتُه، َنْسلَ إِْبَراِهيَم َخلِيلِي،  

  

:أيضا   إبراهيم نسلنرى أن يسوع هو من  الجديد، العهد في   

ا اْلَمَواِعيُد َفقِيلَْت فِي إِْبَراِهيَم َوفِي َنْسلِِه. الَ َيقُولُ:  16:3غالطية  َوفِي »َوأَمَّ
ُه « األَْنَسالِ  ُه َعْن َواِحٍد: َكأَنَّ الَِّذي ُهَو اْلَمِسيُح.« َوفِي َنْسلِكَ »َعْن َكثِيِريَن، َبلْ َكأَنَّ  

 
 الجديد، العهد في(. إسرائيل) منه خرجو ةمّ أ   وصنع منه( يعقوب) واحد رجل اتخذ هللا أن نجد القديم، العهد في

:مقدسة ةمّ أ   وي خر ج منه يسوع يأخذ هللا  

 

ا  9: 2 بط 1 َسٌة، َشْعُب اْقتَِناٍء، َوأَمَّ ٌة ُمَقدَّ ، أُمَّ أَْنُتْم َفِجْنٌس ُمْخَتاٌر، َوَكَهُنوٌت ُملُوِكيٌّ
ْلَمِة إِلَى ُنوِرِه اْلَعِجيِب.  لَِكْي ُتْخبُِروا بَِفَضائِِل الَِّذي َدَعاُكْم ِمَن الظُّ
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  السماء التي تلك في غرارعلى  ظالل كانت القديم العهدالعبادة في  اماكن ان معلّ تن العبرانيين في 

:انظر  

اِت َوِظلََّها، َكَما أُوِحَي إِلَى ُموَسى َوُهَو  5: 8 عب  َماِويَّ الَِّذيَن َيْخِدُموَن ِشْبَه السَّ
ُه َقالَ:  اْنُظْر أَْن َتْصَنَع ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب اْلِمَثاِل الَِّذي »ُمْزِمٌع أَْن َيْصَنَع اْلَمْسَكَن. ألَنَّ

 أُْظِهَر لََك فِي اْلَجَبلِ 
 

24-23: 9و عب    

اُت  23  َماِويَّ ا السَّ ُر بِهِذِه، َوأَمَّ َماَواِت ُتَطهَّ َفَكاَن َيْلَزُم أَنَّ أَْمثِلََة األَْشَياِء الَّتِي فِي السَّ

 َعْيُنَها، َفبَِذَبائَِح أَْفَضلَ ِمْن هِذِه.

َماِء ألَنَّ اْلَمِسيَح لَْم َيْدُخلْ إِلَى أَقْ  24 ِة، َبلْ إِلَى السَّ َداٍس َمْصُنوَعٍة بَِيٍد أَْشَباِه اْلَحقِيقِيَّ

  َعْينَِها، لَِيْظَهَر اآلَن أََماَم َوْجِه هللاِ ألَْجلَِنا.

 
 يوحنا" )أكمل قد" الصليب على يسوع قال كما. حياته عن تب  ت  ك   التي األشياء بجميع أوفى وتمم  يسوع

19:30 )  

 

.22:21لوقا  "لَِيتِمَّ ُكلُّ َما ُهَو َمْكُتوٌب. " لذلكو   

 

 

 

 التي الظالل من عينة مجرد هذه.  ذكرت أعاله مماجداَ  بكثير أكثر يسوع  أنجزلقد 

.إليه كانت تشير  
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هللا عهود  

 
 الكثير هناك يوجد. والوفاء بهتحقيقه  تم منهم واحد كلو ،رئيسية وعود ثالثة هللا أعطى القديم، العهد في     

الى تلك الوعود: كثب ننظرعن دعونا لذلك الوعود، هذه حول والتشويش اللبس من  

  

يإلبراهيمأ دعهال -1  

 

هللا وعد إبراهيم بأربعه أشياء هي: -  
 

 العهد أالول: أنه سيجعل إسمه عظيماً:- تكوين 12:2

َم اْسَمكَ ، َوَتُكوَن َبَرَكة  ًة َعِظيَمًة َوأَُباِرَككَ  َوأَُعظ   َفأَْجَعلََك أُمَّ
 

إتمام العهد: هللا جعل إسم إبراهيم عظيماً. حيث أن المسيحيين واليهود وحتى المسلمين 

مون إسم أبينا إبراهيم.يعظّ   

 

 

 العهد الثاني: سيكون له نسل كثير جداً اليستطيع أحد أن يعّده :- تكوين 16:13

.  َوأَْجَعلُ َنْسلََك َكُتَراِب األَْرِض ، َحتَّى إَِذا اْسَتَطاَع أََحٌد أَْن َيُعدَّ ُتَراَب األَْرِض َفَنْسلَُك أَْيًضا ُيَعدُّ
 

 إتمام العهد: العهد القديم يخبرنا أن هذا الوعد قد تم الوفاء به في الملوك األول 8:3

 َوَعْبُدَك فِي َوَسِط َشْعبَِك الَِّذي اْخَتْرَتُه، َشْعٌب َكثِيٌر الَ ُيْحَصى َوالَ ُيَعدُّ ِمَن اْلَكْثَرةِ .
 

20:4 ملوك 1فيكذلك و  

ْمِل الَِّذي َعلَى اْلَبْحِر فِي اْلَكْثَرةِ . َيأُْكلُوَن  وَ َكاَن َيُهوَذا َوإِْسَرائِيلُ َكثِيِريَن َكالرَّ
 َوَيْشَرُبوَن َوَيْفَرُحوَن.
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  العهد الثالث: سوف تتبارك جميع قبائل العالم من خالل إبراهيم:- تكوين 12: 3
 َوأَُباِرُك ُمَباِرِكيَك، َوالَِعَنَك أَْلَعُنهُ . َوَتَتَباَرُك فِيَك َجِميُع َقَبائِِل األَْرِض .

  

َك َسِمْعَت  وفي تكوين 18:22 َوَيَتَباَرُك فِي َنْسلَِك َجِميُع أَُمِم األَْرِض ، ِمْن أَْجِل أَنَّ
 لَِقْولِي

  

إتمام العهد: من خالل المسيح،الذي هو نسل إبراهيم، قد بارك هللا جميع قبائل 
.األرض  

يقول الكتاب 9-8: 3في غالطية     

َر إِْبَراِهيَم أَْن  8 ُر األَُمَم، َسَبَق َفَبشَّ فِيَك »َواْلِكَتاُب إِْذ َسَبَق َفَرأَى أَنَّ هللاَ بِاإلِيَماِن ُيَبر 

«.َتَتَباَرُك َجِميُع األَُممِ   

 9  إًِذا الَِّذيَن ُهْم ِمَن اإلِيَماِن َيَتَباَرُكوَن َمَع إِْبَراِهيَم اْلُمْؤِمِن.

 
 

 العهد الرابع: أنه سيكون  أبا لجمهور من األمم :- تكوين 17: 5-4
ا أََنا َفُهَوَذا َعْهِدي َمَعَك، َوَتُكوُن أًَبا لُِجْمُهوٍر ِمَن األَُمِم،» 4 أَمَّ  

5  َفالَ ُيْدَعى اْسُمَك َبْعُد أَْبَراَم َبلْ َيُكوُن اْسُمَك إِْبَراِهيَم، ألَن ي أَْجَعلَُك أًَبا لُِجْمُهوٍر ِمَن 
  األَُمِم.

إتمام العهد: أيضا من خالل المسيح، أصبح إبراهيم أبا لعدد كبير من الشعوب. 
 حيث يقول الكتاب في

 

 

 غالطية 29:3 َفإِْن ُكْنُتْم لِْلَمِسيِح، َفأَْنُتْم إًِذا َنْسلُ إِْبَراِهيمَ ، َوَحَسَب اْلَمْوِعِد َوَرَثة
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العهد الموسوي -2  
  

 اللعنة أو على شعب إسرائيل عندما يطيعونه هللا بركة يجلب أن إما مشروطا مع موسى عهدا   العهدكان    

 بقية أيضا شملت ولكن ،20 خروج في موجودةال العشر الوصايا هي العهدهذا  من جزءا.  العصيانبسبب 

 العهد هذامع  هللا تعامل كيفية عن جيدة لمحةألخذ  . وصية  )أو قانون( 613 يتضمن الذي ،الناموس

:التحديد وجه على 28-26 اآليات ،11 االصحاح التثنية سفر في المشروط نجده   

 

َبَرَكًة َولَْعَنةً اُْنُظْر. أََنا َواِضٌع أََماَمُكُم اْلَيْوَم » 26  

ب  إِلِهُكُم الَّتِي أََنا أُوِصيُكْم بَِها اْلَيْوَم. 27 اْلَبَرَكُة إَِذا َسِمْعُتْم لَِوَصاَيا الرَّ  

ِريِق الَّتِي أََنا  28 ب  إِلِهُكْم، َوُزْغُتْم َعِن الطَّ َواللَّْعَنُة إَِذا لَْم َتْسَمُعوا لَِوَصاَيا الرَّ

  ْوَم لَِتْذَهُبوا َوَراَء آلَِهٍة أُْخَرى لَْم َتْعِرفُوَها.أُوِصيُكْم بَِها اْليَ 

 

  القديم العهد من (استير الى من يشوع) يةالتاريخ ت االسفاركتب ،الناموس  عطىأ   حيث التثنية، سفر بعد     

ته.طاع في ذريعا فشال إسرائيل فشل كيفو الناموس ما أطاع نادرا   إسرائيل أن كيف بالتفصيل   

 

غير  موسويال عهدال نكو يةكيف حول التفصيل بقدركبيرمن يتحدث 10-7 من االصحاح عبرانيينفي ال    

 رئيس" عتبارهبا الموسوي العهد يسوع تمم. المسيح في ا  روحي إلتمامه مادي ظل مجرد ، ولكنهفياكمجدي و

:2:17 عب انظر".   األعظم كهنةال  

ُيْشبَِه إِْخَوَتُه فِي ُكل  َشْيٍء، لَِكْي َيُكوَن َرِحيًما، َوَرئِيَس َكَهَنٍة ِمْن َثمَّ َكاَن َيْنَبِغي أَْن 
ْعِب.  أَِميًنا فِي َما للِ َحتَّى ُيَكف َر َخَطاَيا الشَّ

 

1: 3 وعب  

ِة، الَِحُظوا َرُسولَ  َماِويَّ ْعَوِة السَّ يُسوَن، ُشَرَكاُء الدَّ َها اإلِْخَوةُ اْلقِد  اْعتَِرافَِنا َوَرئِيَس ِمْن َثمَّ أَيُّ
 َكَهَنتِِه اْلَمِسيَح َيُسوعَ 

 
14:4وعب   

ْك بِاإلِْقَراِر. َفإِْذ لََنا َرئِيسُ  َماَواِت، َيُسوُع اْبُن هللِا، َفْلَنَتَمسَّ َكَهَنٍة َعِظيٌم َقِد اْجَتاَز السَّ  

  21:10وعب 

 َوَكاِهٌن َعِظيٌم َعلَى َبْيِت هللاِ،
 

  . 24:12،  8:6،  22:7ين "عهدا  أفضل".أ نظ ر عب كاتب العبرانيالرب( أسس ما أسماه هو )
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:يدوداوالعهد ال -3  
 

 

ه نسل سيخرج من ألنه ةدائم مملكةب داود الملك وعد هللا أن نجد ،أإلصحاح السابع  الثاني صموئيل في       

 هللا وعدالذي سيتمم  هو يسوع أن  لمريم المالك أعلن.  األبد إلى ويحكم عرشه على يجلس سوف الذي الملك

  33-32:1 لوقا في لداود

  

بُّ اإلِلُه ُكْرِسيَّ  32  َداُوَد أَبِيِه،هَذا َيُكوُن َعِظيًما، َواْبَن اْلَعلِي  ُيْدَعى، َوُيْعِطيِه الرَّ  

«.َوَيْملُِك َعلَى َبْيِت َيْعقُوَب إِلَى األََبِد، َوالَ َيُكوُن لُِمْلِكِه نَِهاَيةٌ  33  

 
 العرش على االن يجلسأنه و لداود الوعد هذا تمم قد يسوع أن حقيقة إلى بطرس أشار ،يوم الخمسين في ثم

36-29: 2لنقرأ معاً أعمال الرسل . األبدي  
  

َها 29 ُه َماَت َوُدفَِن،  أَيُّ َجالُ اإلِْخَوةُ، َيُسوُغ أَْن ُيَقالَ لَُكْم ِجَهاًرا َعْن َرئِيِس اآلَباِء َداُوَد إِنَّ الر 

 َوَقْبُرهُ ِعْنَدَنا َحتَّى هَذا اْلَيْوِم.

ُه ِمْن َثَمَرِة ُصْلبِهِ  30 ا، َوَعلَِم أَنَّ هللاَ َحلََف َلُه بَِقَسٍم أَنَّ ُيقِيُم اْلَمِسيَح َحَسَب اْلَجَسِد  َفإِْذ َكاَن َنبِّيً

ِه،  لَِيْجلَِس َعلَى ُكْرِسي 

ُه لَْم ُتْتَرْك َنْفُسُه فِي اْلَهاِوَيِة َوالَ َرأَى َجَسُدهُ  31 َسَبَق َفَرأَى َوَتَكلََّم َعْن قَِياَمِة اْلَمِسيِح، أَنَّ

 َفَساًدا.

ُشُهوٌد لِذلَِك. َفَيُسوُع هَذا أََقاَمُه هللاُ، َوَنْحُن َجِميًعا 32  

وِح اْلقُُدِس ِمَن اآلِب، َسَكَب هَذا الَِّذي أَْنُتُم  33 َوإِِذ اْرَتَفَع بَِيِميِن هللِا، َوأََخَذ َمْوِعَد الرُّ  

 اآلَن ُتْبِصُروَنُه َوَتْسَمُعوَنُه.

َماَواِت. َوُهَو َنْفُسُه َيقُولُ: َقالَ ا 34 بُّ لَِرب ي: اْجلِْس َعْن َيِمينِيألَنَّ َداُوَد لَْم َيْصَعْد إَِلى السَّ لرَّ  

َداَءَك َمْوِطًئا لَِقَدَمْيكَ َحتَّى أََضَع أَعْ  35  

ا  36 َفْلَيْعلَْم َيقِيًنا َجِميُع َبْيِت إِْسَرائِيلَ أَنَّ هللاَ َجَعلَ َيُسوَع هَذا، الَِّذي َصلَْبُتُموهُ أَْنُتْم، َرّبً

«.َوَمِسيًحا  
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أألرض وعود  

 
. نهاالتي سيملكو األرضا  لتلك حدودعيّن و إبراهيم نسل من ستأتي التي األمة بشأن عهودا   أيضا هللا صنع     

ت  اإلبراهيمي لعهدل  الجغرافية الحدود ، لنقرأ سويا :التكوين سفر في مناسبة من أكثر فيذ ك ر   

 

12:7 تكوين  

هناك مذبحا للرب الذي وظهر الرب ألبرام وقال: لنسلك أعطي هذه األرض. فبنى 
 ظهر له

 

18:15تكوين   

بُّ َمَع أَْبَراَم ِميَثاًقا َقائاِلً: »لَِنْسلَِك أُْعِطي هِذِه األَْرضَ ، ِمْن  فِي ذلَِك اْلَيْوِم َقَطَع الرَّ

ْهِر اْلَكبِيِر، َنْهِر اْلفَُراتِ .  َنْهِر ِمْصَر إِلَى النَّ
 
 

 يقول ذلك ومع األرض، وعدتتلقى  لم إسرائيل أن عونيدّ  الذين المتشوشين المعلمين من العديد هناك     

.األرض وعودب بالكاملأوفى  هللا. فعال   أنهم إستلموا ذلك الوعد المقدس الكتاب  

  

45-42:21يشوع   

  

بُّ إِْسَرائِيلَ َجِميَع األَْرِض الَّتِي أَْقَسَم أَْن ُيْعِطَيَها آلَبائِِهْم  43 َفأَْعَطى الرَّ
 َفاْمَتلَُكوَها َوَسَكُنوا بَِها.

اَمُهْم َرُجلٌ ِمْن  44 بُّ َحَوالَْيِهْم َحَسَب ُكل  َما أَْقَسَم آلَبائِِهْم، َولَْم َيقِْف قُدَّ َفأََراَحُهُم الرَّ

بُّ َجِميَع أَْعَدائِِهْم بِأَْيِديِهْم.  َجِميِع أَْعَدائِِهْم، َبلْ َدَفَع الرَّ

بُّ َبْيَت  الِِح الَِّذي َكلََّم بِِه الرَّ 45 لَْم َتْسقُْط َكلِمَ ٌة ِمْن َجِميِع اْلَكالَِم الصَّ

 إِْسَرائِيلَ، َبِل اْلُكلُّ َصارَ .
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21:4ملوك األول   

ْهِر إِلَى أَْرِض فِلِْسِطيَن، َوإِلَى ُتُخوِم ِمْصَر.  َوَكاَن ُسلَْيَماُن ُمَتَسل ًطا َعلَى َجِميِع اْلَمَمالِِك ِمَن النَّ
اِم َحَياتِِه. ُموَن اْلَهَداَيا َوَيْخِدُموَن ُسلَْيَماَن ُكلَّ أَيَّ  َكاُنوا ُيَقد 

 

26:9أخبار األيام   

يَن َوإِلَى ُتُخوِم ِمْصرَ . ْهِر إِلَى أَْرِض اْلفِلِْسِطينِي   َوَكاَن ُمَتَسل ًطا َعلَى َجِميِع اْلُملُوِك ِمَن النَّ
 

56:8ملوك األول   

بُّ الَِّذي أَْعَطى َراَحًة لَِشْعبِِه إِْسَرائِيلَ َحَسَب ُكل  َما َتَكلََّم ِبهِ ، َولَْم َتْسقُْط َكلَِمٌة َواِحَدةٌ  ُمَباَركٌ  الرَّ
الِحِ  الَِّذي َتَكلََّم بِِه َعْن َيِد ُموَسى َعْبِدِه.  ِمْن ُكل  َكالَِمِه الصَّ

 
 

8-7: 9نحميا   

بُّ اإلِلُه  7 يَن َوَجَعْلَت اْسَمُه إِْبَراِهيَم.أَْنَت ُهَو الرَّ الَِّذي اْخَتْرَت أَْبَراَم َوأَْخَرْجَتُه ِمْن أُوِر اْلَكْلَدانِي   

يَن  ي  يَن َواْلِحث  8 َوَوَجْدَت َقْلَبُه أَِميًنا أََماَمَك، َوَقَطْعَت َمَعُه اْلَعْهَد أَْن ُتْعِطَيُه أَْرَض اْلَكْنَعانِي 
يَن َوا ينَ َواألَُموِري  يَن َواْلَيُبوِسي  ي  ْلَفِرز   

 

24:9نحميا   

يَن، َوَدَفْعَتُهْم لَِيِدِهْم َمَع  اَن أَْرِض اْلَكْنَعانِي  َفَدَخلَ اْلَبُنوَن َوَوِرُثوا األَْرضَ ، َوأَْخَضْعَت لَُهْم ُسكَّ
 ُملُوِكِهْم َوُشُعوِب األَْرِض لَِيْعَملُوا ِبِهْم َحَسَب إَِراَدِتِهْم.

 

20:4عزرا   

ْهرِ ، َوَقْد أُْعُطوا ِجْزَيًة  َوَقْد َكاَن ُملُوٌك ُمْقَتِدُروَن َعلَى أُوُرَشلِيَم َوَتَسلَُّطوا َعلَى َجِميِع َعْبِر النَّ
 َوَخَراًجا َوِخَفاَرًة.

 
 علىبالكامل  الحصولمن الواقع  في تمكن إسرائيل أن بوضوح نرى فإننا المقاطع، هذه من

 ميراث األرض التي و  ع  دوا بها وأنهم سيمتلكونها بالكامل ،  لفترة محددة من الزمن .
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مشروط: وعد  
 
  

 كان إلسرائيل ألرضا وعد إن .شرط أو قيد دون لهم عطت لم األرض أن نالحظ أن المهم فمن ذلك، ومع   

:التالي المقطع في لسليمان  هللا كلمات في بوضوح ويتجلى ا  مشروط  

  

20-17: 7الثاني أخبار األيام   

َوأَْنَت إِْن َسلَْكَت أََماِمي َكَما َسلََك َداُوُد أَُبوَك، َوَعِمْلَت َحَسَب ُكل  َما أََمْرُتَك بِِه،  17

 َوَحفِْظَت َفَرائِِضي َوأَْحَكاِمي،

ُت ُكْرِسيَّ ُمْلِكَك َكَما َعاَهْدُت َداُوَد أََباَك َقائاِلً: الَ ُيْعَدمُ  18 لََك َرُجلٌ َيَتَسلَُّط  َفإِن ي أَُثب 

 َعلَى إِْسَرائِيلَ.

َولِكْن إِِن اْنَقلَْبُتْم َوَتَرْكُتْم َفَرائِِضي َوَوَصاَياَي الَّتِي َجَعْلُتَها أََماَمُكْم، َوَذَهْبُتْم  19

 َوَعَبْدُتْم آلَِهًة أُْخَرى َوَسَجْدُتْم لََها،

ْسُتُه الْسِمي َفإِن ي أَْقلَُعُهْم ِمْن أَْرِضي الَّتِي أَ  20 اَها، َوهَذا اْلَبْيُت الَِّذي َقدَّ ْعَطْيُتُهْم إِيَّ

 أَْطَرُحُه ِمْن أََماِمي َوأَْجَعلُُه َمَثالً َوُهْزأًَة فِي َجِميِع الشُُّعوِب.
 

 األرض لم تكن موعودة  أبدا إلبراهيم ونسله كملك أبدي بدون طاعتهم. هللا ليس تحت أي التزام 

من  ، المستقبل في وقت أي في رضاأل الى عادتهموغير ملتزم كذلك بإ األرض، في إسرائيل على للحفاظ

إت باعه .و وصاياهدون إلتزامهم ب   

. فياإلبراهيمي العهد في حتى الشرطية الجوانب إلى اإلشارة المهم انه من كما  

42-40: 26الويين    

وا بُِذُنوبِِهْم َوُذُنوِب  40 آَبائِِهْم فِي ِخَياَنتِِهِم الَّتِي َخاُنونِي بَِها، َوُسلُوِكِهْم لِكْن إِْن أََقرُّ

 َمِعَي الَِّذي َسلَُكوا بِاْلِخالَِف،

َوإِن ي أَْيًضا َسلَْكُت َمَعُهْم بِاْلِخالَِف َوأََتْيُت بِِهْم إِلَى أَْرِض أَْعَدائِِهْم. إاِلَّ أَْن َتْخَضَع  41

َوَيْسَتْوفُوا ِحيَنئٍِذ َعْن ُذُنوبِِهْم، ِحيَنئٍِذ قُلُوُبُهُم اْلُغْلُف،  

أَْذُكُر ِميَثاقِي َمَع َيْعقُوَب، َوأَْذُكُر أَْيًضا ِميَثاقِي َمَع إِْسَحاَق، َوِميَثاقِي َمَع إِْبَراِهيَم، 42  

َوأَْذُكُر األَْرضَ    
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12:7وفي سفر التثنية   

ُكْم َتْسَمُعوَن هِذِه  بُّ إِلُهَك َوِمْن أَْجِل أَنَّ األَْحَكاَم َوَتْحَفُظوَن َوَتْعَملُوَنَها، َيْحَفُظ لََك الرَّ
 اْلَعْهَد َواإلِْحَساَن اللََّذْيِن أَْقَسَم آلَبائَِك،

 

8:17وتكوين   

ا. َوأَُكونُ   َوأُْعِطي لََك َولَِنْسلَِك ِمْن َبْعِدَك أَْرَض ُغْرَبتَِك، ُكلَّ أَْرِض َكْنَعاَن ُمْلًكا أََبِدّيً
«.إِلَهُهمْ   

 
 خمسبعدها ب تأتي التي اآلية سياق في قراءتها علينا يجب ولكن أبديا، ملكا باعتبارها األرض أعطيت يقول

  أبديا عهدا أيضا هو الختان أنالرب  يقول حيث ،آيات فقط 

 

: 13:17 التكوين سفر   

تَِك،  ا.ُيْخَتُن ِخَتاًنا َولِيُد َبْيتَِك َواْلُمْبَتاُع بِفِضَّ َفَيُكوُن َعْهِدي فِي لَْحِمُكْم َعْهًدا أََبِدّيً  
 

القلب لختان الجسدي الختان من تغير قد الختان أن الجديد العهد من نعرف نحن  

 

19:7 كو 1   

 لَْيَس اْلِخَتاُن َشْيًئا، َولَْيَسِت اْلُغْرلَُة َشْيًئا، َبلْ ِحْفُظ َوَصاَيا هللاِ.
 
.لفهمنا هللا للتصحيح مجاال نترك أن الضروري فمن   

  

لعصيانهم األرض خارج يتقيئهم سوف انه ليقول ذلك من أبعد ذهب هللا  

28-24 18الويين   

َس الشُُّعوُب الَِّذيَن أََنا َطاِرُدُهْم ِمْن  24 ُه بُِكل  هِذِه َقْد َتَنجَّ ُسوا، ألَنَّ بُِكل  هِذِه الَ َتَتَنجَّ

 أََماِمُكمْ 

َسِت  25 اَنَها. )أي تتقيئ( األَْرُض. َفأَْجَتِزي َذْنَبَها ِمْنَها، َفَتْقِذفُ َفَتَنجَّ األَْرُض ُسكَّ  

لِكْن َتْحَفُظوَن أَْنُتْم َفَرائِِضي َوأَْحَكاِمي، َوالَ َتْعَملُوَن َشْيًئا ِمْن َجِميِع هِذهِ  26  
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اِزلُ فِي   َجَساِت، الَ اْلَوَطنِيُّ َوالَ اْلَغِريُب النَّ َوَسِطُكْم،الرَّ  

َسِت األَْرُض. 27 َجَساِت َقْد َعِملََها أَْهلُ األَْرِض الَِّذيَن َقْبلَُكْم َفَتَنجَّ ألَنَّ َجِميَع هِذِه الرَّ  

اَها َكَما َقَذَفتِ  )تقيئت(  28 َفالَ َتْقِذفُُكمُ  )تتقيئكم( األَْرُض بَِتْنِجيِسُكْم إِيَّ
ُعوَب الَّتِي َقْبَلُكْم.        الشُّ

 

 

22:20الويين   

َفَتْحَفُظوَن َجِميَع َفَرائِِضي َوَجِميَع أَْحَكاِمي، َوَتْعَملُوَنَها لَِكْي الَ َتْقِذَفُكمُ )تتقيئكم( 
 األَْرُض الَّتِي أََنا آٍت بُِكْم إِلَْيَها لَِتْسُكُنوا فِيَها.

 

 نتظرن ال نحن. هذا تحقق وقد. بها وعدهم قد كان التي أرض كل إسرائيل أعطى هللا القديم، العهد في

 باألرض، االحتفاظ على قدرتهم على شروطا أيضا وضعكما أن الرب . المستقبل في إتمام ذلك

فظ في وفشلوا ذلك. فعلواهم )أي إسرائيل( . العهد كسر أو عن يتخلى لم هللا. الشروط تلك ح   

  

في الحفاظ  نهايةالى ال لتصمد باستمرار فشلت وأنها الخاطئة، البشرية مع عهدا هللا جعل القديم، العهد في    

أال  ،جديدة خطة بتصميم فأنه قام ، وضعف قدراتها اإلنسانية هشاشةب هللا علم معو.  على العهد من جانبها

. كإنسان يسوع مع ا  جديد ا  عهد بأن يصنع اآلب هللا نمكّ  هذا. إنسانا   صبحوي وهي بأن يكسوا نفسه باللحم

فظ ذلك العهد بدون كسر له  سيتم وأنه ، طرفي االتفاق )العهد( كال على يكونس هللا فإن وبالتالي، إتمام وح 

. والى االبد  

 

 مزايا جميعو الراحة على نحصل يسوع، لذلك ونحن في

الكامل. البر صاحب  
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هللا وإسرائيل الجديد العهد  

 

 
 هللا مع السير يريدون الذين أولئك أي القديم العهد أقام معهم الذين األشخاص نفس مع الجديد العهد أقام هللا    

في بولس كتب كما.  إبراهيم أبناء هم بالمسيح اإليمان لديهم الذين كل. باإليمان  

 

7-6: 3غالطية    

ا»َكَما  6 «.آَمَن إِْبَراِهيُم بِاللِ َفُحِسَب لَُه بِّرً  

اْعلَُموا إًِذا أَنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمَن اإلِيَماِن أُولئَِك ُهْم َبُنو إِْبَراِهيَم. 7  

 
 الساللة بسبب إبراهيم أبناء أنهم يدعون اليهود من العديد أن من الرغم على أنه اآلية هذه من نرى أن يمكننا

 دعونا. مطوال هذا عن بولس الرسول كتب. إبراهيم أبناء يقول أن الذين يؤمنون هم فقط هللا نرى أن ،والنسل 

.الجديد العهد في الفكرة هذه بدأت نرى من أين  

 

10-7و  2-1: 3في متّى   

ِة اْلَيُهوِديَّةِ  1 يَّ ا اْلَمْعَمَداُن َيْكِرُز فِي َبر  اِم َجاَء ُيوَحنَّ َوفِي تِْلَك األَيَّ  

ماَواِت.»َقائاِلً:  2 ُه َقِد اْقَتَرَب َملَُكوُت السَّ ُتوُبوا، ألَنَّ  

تِِه، َقالَ لَُهْم:  7 يَن َيأُْتوَن إِلَى َمْعُموِديَّ وقِي  دُّ يَن َوالصَّ يِسي  ا َرأَى َكثِيِريَن ِمَن اْلَفر  َيا »َفلَمَّ

َضِب اآْلتِي؟أَْوالََد األََفاِعي، َمْن أََراُكْم أَْن َتْهُرُبوا ِمَن اْلغَ   

ْوَبِة.  8 َفاْصَنُعوا أَْثَماًرا َتلِيُق بِالتَّ  

 َوالَ َتْفَتِكُروا أَْن َتقُولُوا فِي أَْنفُِسُكْم: لََنا إِْبراِهيُم أًَبا. ألَن ي أَقُولُ لَُكْم: إِنَّ هللاَ َقاِدٌر أَنْ  9

 ُيقِيَم ِمْن هِذِه اْلِحَجاَرِة أَْوالًَدا إلِْبراِهيَم.

ًدا َواآل  10 َجِر، َفُكلُّ َشَجَرٍة الَ َتْصَنُع َثَمًرا َجي  َن َقْد ُوِضَعِت اْلَفأُْس َعلَى أَْصِل الشَّ

اِر.  ُتْقَطُع َوُتْلَقى فِي النَّ
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 يتنبأ يوحنا كان الجديد، العهد بداية في حتى. للنجاة نسبهم في واثقي أال ينبغي أنه لليهود المعمدان يوحنا أعلن

:اإلعالن هذا أيضا   يسوع ردد كما ، الحق وقت فيالمقبل عليهم  الدمارب تهديدال عن بالفعل  

47-39: 8يوحنا   

لَْو ُكْنُتْم أَْوالََد »َقالَ لَُهْم َيُسوُع: «. أَُبوَنا ُهَو إِْبَراِهيمُ »أََجاُبوا َوَقالُوا لَُه:  39

إِْبَراِهيَم!إِْبَراِهيَم، لَُكْنُتْم َتْعَملُوَن أَْعَمالَ   

ُكُم اآلَن َتْطلُُبوَن أَْن َتْقُتلُونِي، َوأََنا إِْنَساٌن َقْد َكلََّمُكْم بِاْلَحق  الَِّذي َسِمَعُه ِمَن  40 َولِكنَّ

 هللاِ. هَذا لَْم َيْعَمْلُه إِْبَراِهيُم.

َنا لَْم نُ »َفَقالُوا لَُه: «. أَْنُتْم َتْعَملُوَن أَْعَمالَ أَبِيُكمْ   41 ولَْد ِمْن ِزًنا. لََنا أٌَب َواِحٌد َوُهَو إِنَّ

«.هللاُ   

لَْو َكاَن هللاُ أََباُكْم لَُكْنُتْم ُتِحبُّوَننِي، ألَن ي َخَرْجُت ِمْن قَِبِل هللاِ »َفَقالَ لَُهْم َيُسوُع:  42

 َوأََتْيُت. ألَن ي لَْم آِت ِمْن َنْفِسي، َبلْ َذاَك أَْرَسلَنِي.

ُكْم الَ َتْقِدُروَن أَْن َتْسَمُعوا َقْولِي.لَِماَذا الَ َتفْ   43 َهُموَن َكالَِمي؟ ألَنَّ  

اِس  44 االً لِلنَّ أَْنُتْم ِمْن أٍَب ُهَو إِْبلِيُس، َوَشَهَواِت أَبِيُكْم ُتِريُدوَن أَْن َتْعَملُوا. َذاَك َكاَن َقتَّ

ُه لَْيَس فِيهِ  ا  ِمَن اْلَبْدِء، َولَْم َيْثُبْت فِي اْلَحق  ألَنَّ َما َيَتَكلَُّم ِممَّ َحٌق. َمَتى َتَكلََّم بِاْلَكِذِب َفإِنَّ
اِب. اٌب َوأَُبو اْلَكذَّ ُه َكذَّ  لَُه، ألَنَّ

ا أََنا َفألَن ي أَقُولُ اْلَحقَّ لَْسُتْم ُتْؤِمُنوَن بِي. 45 َوأَمَّ  

ٍة؟ َفإِْن ُكْنُت أَقُولُ اْلحَ  46 ُتنِي َعلَى َخِطيَّ ، َفلَِماَذا لَْسُتْم ُتْؤِمُنوَن بِي؟َمْن ِمْنُكْم ُيَبك  قَّ  

ُكْم لَْسُتْم ِمَن هللاِ  47 «.اَلَِّذي ِمَن هللاِ َيْسَمُع َكالََم هللاِ. لِذلَِك أَْنُتْم لَْسُتْم َتْسَمُعوَن، ألَنَّ  

 
 القول حد إلىبل   يهم، ال (اليهود أن نسبهم )أي قولال مجردبليس فقط . يوحنا من أبعد حتى يسوع ذهب    

هو  يهوديا بأن تكون ،للكلمة المقدسة  فقاوو. هللا إلى حتى ينتمون ال أنهم يسوع قالو! الشيطان هو أبوهم بأن

بل هي طاعة نابعه .  الناموس فقط طاعة مجرد مسألة ليست أنهاو. ممارسة الشعائر والطقوس مجردليس  

.هللا مع يسيرالذي  اإليمان من قلب ،أوال   القلبوأساسها ومصدرها   

  

11: 17 التكوين سفر من نعلم نحن  

 َفُتْخَتُنوَن فِي لَْحِم ُغْرلَتُِكْم، َفَيُكوُن َعالََمَة َعْهٍد َبْينِي َوَبْيَنُكْم.
 
س بول يوّضح ،3 فيلبي يف و 2 رومية في. هللا مع عهد التي لها مجموعةت ميّز ال التي عالمةال تكان الختان أن 

.الجسد فيالختان  وليس قلوبهم، في ختانهم تم الذين أولئك مع فقط عهده يكرم الجديد العهد في أن هللا  
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29-25و  17: 2رومية   

اُموِس، َوَتْفَتِخُر بِاللِ، 17 ِكلُ َعلَى النَّ ا، َوَتتَّ ى َيُهوِدّيً ُهَوَذا أَْنَت ُتَسمَّ  

اُموَس، َفَقْد َصاَر َفإِنَّ اْلِخَتاَن َيْنَفُع إِْن َعِمْلَت  25 ًيا النَّ اُموِس. َولِكْن إِْن ُكْنَت ُمَتَعد  بِالنَّ

 ِخَتاُنَك ُغْرلًَة!

اُموِس، أََفَما ُتْحَسُب ُغْرلَُتُه ِخَتاًنا؟ 26 إًِذا إِْن َكاَن األَْغَرلُ َيْحَفُظ أَْحَكاَم النَّ  

بِيَعِة، َوِهَي تُ   27 اُموَس، َتِديُنَك أَْنَت الَِّذي فِي َوَتُكوُن اْلُغْرلَُة الَّتِي ِمَن الطَّ لُ النَّ َكم 

اُموَس؟ ى النَّ  اْلِكَتاِب َواْلِخَتاِن َتَتَعدَّ

اِهِر  ا، َوالَ اْلِخَتاُن الَِّذي فِي الظَّ اِهِر لَْيَس ُهَو َيُهوِدّيً 28 ألَنَّ اْلَيُهوِديَّ فِي الظَّ
 فِي اللَّْحِم ِخَتاًنا،

وِح الَ بِاْلِكَتاِب ُهَو  29  َبِل اْلَيُهوِديُّ ِفي الْ َخَفاِء ُهَو اْلَيُهوِديُّ ، َوِخَتاُن اْلَقْلِب بِالرُّ
اِس َبلْ ِمَن هللاِ.  اْلِخَتاُن، الَِّذي َمْدُحُه لَْيَس ِمَن النَّ

 

11-3: 3وكذلك في فيلبي   

وحِ ، َوَنْفَتِخُر فِي اْلَمِسيِح َيُسوَع،  َنا َنْحُن اْلِخَتانَ ، الَِّذيَن َنْعُبُد هللاَ بِالرُّ 3 ألَنَّ
ِكلُ َعلَى اْلَجَسدِ .  َوالَ َنتَّ

ِكلَ َعلَى اْلَجَسِد   4 ِكلَ َعلَى اْلَجَسِد أَْيًضا. إِْن َظنَّ َواِحٌد آَخُر أَْن َيتَّ َمَع أَنَّ لِي أَْن أَتَّ

 َفأََنا بِاألَْولَى.

اِمِن، ِمْن ِجْنِس إِْسَرائِيلَ، ِمْن ِسْبِط بِْنَياِميَن، ِمْن ِجَهِة اْلِخَتاِن َمْخُتوٌن فِي اْلَيْوِم  5 الثَّ

. يِسيٌّ اُموِس َفر  يَن. ِمْن ِجَهِة النَّ  ِعْبَرانِيٌّ ِمَن اْلِعْبَرانِي 

اُموِس باِلَ لَْوٍم. 6 ِمْن ِجَهِة اْلَغْيَرِة ُمْضَطِهُد اْلَكنِيَسِة. ِمْن ِجَهِة اْلبِر  الَِّذي فِي النَّ  

َما َكاَن لِي ِرْبًحا، َفهَذا َقْد َحِسْبُتُه ِمْن أَْجِل اْلَمِسيِح َخَساَرًة. لِكنْ   7  

َبلْ إِن ي أَْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء أَْيًضا َخَساَرًة ِمْن أَْجِل َفْضِل َمْعِرَفِة اْلَمِسيِح َيُسوَع َرب ي،  8

الَِّذي ِمْن أَْجلِِه َخِسْرُت ُكلَّ األَْشَياِء، َوأََنا أَْحسِ ُبَها ُنَفاَيًة لَِكْي أَْرَبَح 
 اْلَمِسيَح،

اُموِس، َبِل الَِّذي بِإِيَماِن اْلَمِسيِح،  ي الَِّذي ِمَن النَّ 9  َوأُوَجَد فِيِه، َولَْيَس لِي بِر 

 اْلبِرُّ الَِّذي ِمَن هللاِ بِاإلِيَمانِ .
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َة قَِياَمتِِه، َوَشِرَكَة آالَِمِه،  10 ًها بَِمْوتِِه،ألَْعِرَفُه، َوقُوَّ ُمَتَشب   

لََعل ي أَْبلُُغ إِلَى قَِياَمِة األَْمَواِت. 11  
 

 أولئك مع العهد يكرم ال هللا ، سلبول وفقا ولكن ،قرأته للتو ما أهمية تأدرك كنت إذا ما أعرف ال أنا      

 معه يسيرون الذين أولئك الرب عهوده فقط مع يكرمبل . باإليمان بدون الذين مع الو ،ناموس ال يتبعون الذين

.هللاهو الوحيد الذي يقّدره ويكرمه  لقلبا ختان.  باإليمان  

  

هي فكرة أساسها  هللا شعب هو إسرائيل كون فكرة حتى أنه على ويقول رومية في بولس يواصل الواقع، في

 االيمان )وليس النسل الجسدي(.

8-2: 9رومية   

إِنَّ لِي ُحْزًنا َعِظيًما َوَوَجًعا فِي َقْلبِي الَ َيْنَقِطُع. 2  

3  َفإِن ي ُكْنُت أََودُّ لَْو أَُكوُن أََنا َنْفِسي َمْحُروًما ِمَن اْلَمِسيِح ألَْجِل إِْخَوتِي أَْنِسَبائِي 
 َحَسَب اْلَجَسِد،)أي اليهود بحسب الجسد(

َبن ي َواْلَمْجُد َواْلُعُهوُد َواالْشتَِراُع َواْلِعَباَدةُ   4 الَِّذيَن ُهْم إِْسَرائِيلِيُّوَن، َولَُهُم التَّ

 َواْلَمَواِعيُد،

َولَُهُم اآلَباُء، َوِمْنُهُم اْلَمِسيُح َحَسَب اْلَجَسِد، اْلَكائُِن َعلَى اْلُكل  إِلًها ُمَباَرًكا إِلَى   5

.األََبِد. آِمينَ   

6  َولِكْن لَْيَس هَكَذا َحتَّى إِنَّ َكلَِمَة هللاِ َقْد َسَقَطتْ . ألَْن لَْيَس َجِميُع الَِّذيَن ِمْن 

 إِْسَرائِيلَ ُهْم إِْسَرائِيلِيُّوَن،
ُهْم ِمْن َنْسِل إِْبَراِهيَم ُهْم َجِميًعا أَْوالَدٌ . َبلْ »بِإِْسَحاَق ُيْدَعى لََك  7  َوالَ ألَنَّ

«.َنْسلٌ   

8 أَْي لَْيَس أَْوالَُد اْلَجَسِد ُهْم أَْوالََد هللاِ، َبلْ أَْوالَُد اْلَمْوِعِد ُيْحَسُبوَن 
 َنْسالً .
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 السير في فشلت إسرائيل دولة أن من الرغم على. تفشل لم هللا وعود ان وتقول هللا وعود إلى تشير  6 اآلية  

 كما عهده أبدا لم يكسر هللا.  باإليمان يسيرون الذين مع الوعود تلك جعل ألنه هللا لم تفشل وعود ولكن هللا، مع

يبدله. لم أنه  

  

 القديم، العهد فيأن  السبب، هو هذا. باإليمان معه السير يختارون الذين أولئك مع هعهدصنع وأقام  هللا     

قد قرروا في  واكان نالذيأي  ،ختانهم تم ما إذا إسرائيل من جزءا واصبحي أن هميمكن أخرى امم من الناسكان 

.باإليمان به هللا معالدخول بعهد   

  

 العهد يقطع هللا. أ مميا   أو يهوديا كان سواء ،ه غير كتابي االعتقاد أن هللا يقطع عهودا  مع غير المؤمنينأن       

 في فقط هللا. متكافئ غير نير تحت يضع نفسه لن)أي هللا(  انه. اإليمانسائر  ب اآلخر الطرف أن بشرط

 في سواء حد على يهود غير أو يهود سواءً  ،هم من أهل األيمان الذين مع عهد

والجديد. القديم العهدين  
  

 لرسم إبراهيم أبناء من اثنين سبول يستخدم هنا .4مقطع آخير أريد أن أشارككم به هو من غالطية     

...واألعمال اموسالن في يثقون والذين باإليمان يسوع يقبلون الذين أولئك بين التناقض  

 

يقول:  31-22: 4في غالطية   

ِة. 22  ُه َكاَن إلِْبَراِهيَم اْبَناِن، َواِحٌد ِمَن اْلَجاِرَيِة َواآلَخُر ِمَن اْلُحرَّ ُه َمْكُتوٌب أَنَّ َفإِنَّ  

ِة  ا الَِّذي ِمَن اْلُحرَّ 23 لِكنَّ الَِّذي ِمَن اْلَجاِرَيِة ُولَِد َحَسَب اْلَجَسِد، َوأَمَّ
 َفبِاْلَمْوِعدِ .

24 َوُكلُّ ذلَِك َرْمٌز، ألَنَّ َهاَتْيِن ُهَما اْلَعْهَدانِ ، أََحُدُهَما ِمْن َجَبِل ِسيَناَء، اْلَوالُِد 
ِة، الَِّذي ُهَو َهاَجُر.  لِْلُعُبوِديَّ

ُه ُيَقابِلُ أُوُرشَ  25 ِة. َولِكنَّ َها ألَنَّ َهاَجَر َجَبلُ ِسيَناَء فِي اْلَعَربِيَّ لِيَم اْلَحاِضَرَة، َفإِنَّ

 ُمْسَتْعَبَدةٌ َمَع َبنِيَها.

ةٌ. 26 َنا َجِميًعا، َفِهَي ُحرَّ ا أُوُرَشلِيُم اْلُعْلَيا، الَّتِي ِهَي أُمُّ َوأَمَّ  

ُه َمْكُتوٌب:  27 ُتَها ا»ألَنَّ ُتَها اْلَعاقُِر الَّتِي لَْم َتلِْد. ِاْهتِفِي َواْصُرِخي أَيَّ لَّتِي لَْم اْفَرِحي أَيَّ

ْض، َفإِنَّ أَْوالََد اْلُموِحَشِة أَْكَثُر ِمَن الَّتِي لََها َزْوجٌ  «.َتَتَمخَّ  

َها اإلِْخَوةُ َفَنِظيُر إِْسَحاَق، أَْوالَُد اْلَمْوِعِد. 28 ا َنْحُن أَيُّ َوأَمَّ  

 29 َولِكْن َكَما َكاَن ِحيَنئِذٍ  الَِّذي ُولَِد َحَسَب اْلَجَسِد َيْضَطِهُد الَّ ِذي َحَسبَ 
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وحِ ، هَكَذا اآلَن أَْيًضا.   الرُّ
ُه الَ َيِرُث اْبُن  30 لِكْن َماَذا َيقُولُ اْلِكَتاُب؟ »اْطُرِد اْلَجاِرَيَة َواْبَنَها، ألَنَّ

ةِ «.  اْلَجاِرَيِة َمَع اْبِن اْلُحرَّ
َها اإلِْخَوةُ لَْسَنا أَْوالََد َجاِرَيٍة َبلْ أَْوالَُد  31 ِة.إًِذا أَيُّ اْلُحرَّ  

 

(. باإليمان) الروح قوةب ولدوا الذين أولئك فقط يكرم هللا. وابنها المستعبدة المرأة من تخلص س:بول يقول    

. الميراث يحصلون على سوف ، اإليمانالروح ب من ولدوا الذين أولئك. ميراثلل تقاسم هناك ليس  

16:6 غالطيةفي  واضاف  

  بَِحَسِب هَذا اْلَقاُنوِن َعلَْيِهْم َسالٌَم َوَرْحَمٌة، َوَعلَى إِْسَرائِيِل هللاِ.َفُكلُّ الَِّذيَن َيْسلُُكوَن 

 

. جديد اسم يعطيهم وأنه اإليمان، في يسيرون الذين أولئك على رحمةالو السالم بإعالن رسالته يختتم سبول

.هللا إسرائيلب باإليمان يسيرون الذينيدعوا اآلن  ،الجسد إسرائيل دعوتهم من بدال  

 

  

 

 

 

 َسَيْخلُُص َجِميُع إِْسَرائِيلَ 

 
َسَيْخلُُص  "... : 26:11 روميةفي  تقول التي اآليةب المحيط والتشويش االرتباك من الكثير هناك    

..." َجِميُع إِْسَرائِيلَ   
 هذهتقصده  ما هذا يكن لم. اليهودية نهضة قادمة لألّمة ننتظر أننا يعتقدون الناس من كثيرال اآلية، هذه بسبب 

 حتىيتم إقتباس ما نادراو الواقع، في. السياق فهم دونمن  وحدها اآلية هذه إقتباس يتم ما وعادة.  اآلية

النصف األول من اآلية. هنا هو النصف األول كامال  : "َوهَكَذا َسَيْخلُُص َجِميُع إِْسَرائِيلَ  ...." هذا 

 ـب األفكار تلك انهاء الى ويهدف األفكار من طويلة سلسلة نهاية في يأتي فإنه أخرى، وبعبارة. ختامي بيان

 من السلسلة هذه بداية أن نرجع الى يجب فإننا السبب، ولهذا...." َوهَكَذا َسَيْخلُُص َجِميُع إِْسَرائِيلَ "

.هذا الختامي البيان سياق لفهم األفكار   
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6-1: 11رومية   

ي أََنا أَْيًضا إِْسَرائِيلِيٌّ ِمْن َنْسِل إِْبَراِهيَم  َفأَقُولُ: أَلََعلَّ هللاَ َرَفضَ  1 َشْعَبُه؟ َحاَشا! ألَن 

 ِمْن ِسْبِط بِْنَياِميَن.

لَْم َيْرفُِض هللاُ َشْعَبُه الَِّذي َسَبَق َفَعَرَفُه. أَْم لَْسُتْم َتْعلَُموَن َماَذا َيقُولُ اْلِكَتاُب فِي   2

لُ إِلَ  ا؟ َكْيَف َيَتَوسَّ ى هللاِ ِضدَّ إِْسَرائِيلَ َقائاِلً:إِيلِيَّ  

، َقَتلُوا أَْنبَِياَءَك َوَهَدُموا َمَذابَِحَك، َوَبقِيُت أََنا َوْحِدي، َوُهْم َيْطلُُبوَن »  3 َيا َربُّ

«.َنْفِسي!  

َبًة أَْبَقْيُت لَِنْفِسي َسْبَعَة آالَِف َرُجل لَْم ُيْحُنوا ُركْ »لِكْن َماَذا َيقُولُ لَُه اْلَوْحُي؟   4

«.لَِبْعل  

ْعَمِة.  5 ٌة َحَسَب اْختَِياِر الن  َماِن اْلَحاِضِر أَْيًضا َقْد َحَصلَْت َبقِيَّ َفَكذلَِك فِي الزَّ  

ْعَمُة َبْعُد نِْعَمًة. َوإِْن َكاَن   6 ْعَمِة َفلَْيَس َبْعُد بِاألَْعَماِل، َوإاِلَّ َفلَْيَسِت الن  َفإِْن َكاَن بِالن 

لَْيَس َبْعُد نِْعَمًة، َوإاِلَّ َفاْلَعَملُ الَ َيُكوُن َبْعُد َعَمالً.بِاألَْعَماِل فَ   
 

 الغالبية تحولت عندما حتى هللا، عواب  ت   الذين اليهود منبقية  دائما هناك كان الجديد، والعهد القديم العهد في

ن.المختاري أو إكليسيا(  –الكنيسة )  المؤمنين بقية من دائما هلل نلك بعيدا؛ العظمى  

 

 

10-7: 11رومية   

ا اْلَباقُوَن  7  َفَماَذا؟ َما َيْطلُُبُه إِْسَرائِيلُ ذلَِك لَْم َيَنْلُه. َولِكِن اْلُمْخَتاُروَن َنالُوهُ. َوأَمَّ

ْوا،  َفَتَقسَّ

أَْعَطاُهُم هللاُ ُروَح ُسَباٍت، َوُعُيوًنا َحتَّى الَ ُيْبِصُروا، َوآَذاًنا َحتَّى »َكَما ُهَو َمْكُتوٌب:   8

«.الَ َيْسَمُعوا إِلَى هَذا اْلَيْومِ   

ا َوَقَنًصا َوَعْثَرًة َوُمَجاَزاًة لَُهْم.»َوَداُوُد َيقُولُ:   9 لَِتِصْر َمائَِدُتُهْم َفّخً  

«.ْعُيُنُهْم َكْي الَ ُيْبِصُروا، َوْلَتْحِن ُظُهوَرُهْم فِي ُكل  ِحينٍ لُِتْظلِْم أَ  10  
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.قرارهم في وقّساهم عيونهم أعمىفأنه  باإليمان، هللا يتبعوا لم الذين أولئك على رداو  

 

21-11: 11رومية   

بَِزلَّتِِهْم َصاَر اْلَخالَُص لأِلَُمِم َفأَقُولُ: أَلََعلَُّهْم َعَثُروا لَِكْي َيْسقُُطوا؟ َحاَشا! َبلْ  11

 إلَِغاَرتِِهْم.

َفإِْن َكاَنْت َزلَُّتُهْم ِغنًى لِْلَعالَِم، َوُنْقَصاُنُهْم ِغنًى لأِلَُمِم، َفَكْم بِاْلَحِري  ِمْلُؤُهْم؟ 12  

ُد ِخْدَمتِي،َفإِن ي أَقُولُ لَُكْم أَيَُّها األَُمُم: بَِما أَن ي أََنا َرُسولٌ لأِلَُمِم أُ  13 َمج   

لََعل ي أُِغيُر أَْنِسَبائِي َوأَُخل ُص أَُناًسا ِمْنُهْم. 14  

ُه إِْن َكاَن َرْفُضُهْم ُهَو ُمَصالََحَة اْلَعالَِم، َفَماَذا َيُكوُن اْقتَِبالُُهْم إاِلَّ َحَياًة ِمَن  15 ألَنَّ

 األَْمَواِت؟

َسًة فَ  16 ًسا َفَكذلَِك َوإِْن َكاَنِت اْلَباُكوَرةُ ُمَقدَّ َكذلَِك اْلَعِجيُن! َوإِْن َكاَن األَْصلُ ُمَقدَّ

 األَْغَصاُن!

ْمَت فِيَها، َفِصْرَت  17 ٌة ُطع  يَّ َفإِْن َكاَن َقْد قُِطَع َبْعُض األَْغَصاِن، َوأَْنَت َزْيُتوَنٌة َبر 

ْيُتوَنِة َوَدَسِمَها،  َشِريًكا فِي أَْصِل الزَّ

ى األَْغَصاِن. َوإِِن اْفَتَخْرَت، َفأَْنَت لَْسَت َتْحِملُ األَْصلَ، َبِل األَْصلُ َفالَ َتْفَتِخْر َعلَ  18

اَك َيْحِملُ!  إِيَّ

َم أََنا!»َفَسَتقُولُ:  19 «.قُِطَعِت األَْغَصاُن ألَُطعَّ  

. الَ َتْسَتكْ  20 بِْر َبلْ َخْف!َحَسًنا! ِمْن أَْجِل َعَدِم اإلِيَماِن قُِطَعْت، َوأَْنَت بِاإلِيَماِن َثَبتَّ  

ِة َفلََعلَُّه الَ ُيْشفُِق َعلَْيَك أَْيًضا!  21 بِيِعيَّ ُه إِْن َكاَن هللاُ لَْم ُيْشفِْق َعلَى األَْغَصاِن الطَّ ألَنَّ   

 

 

 ،ييهود نسل منم كونه سابقا، رأينا كما. بري غصن هم واألمم ،في الزيتونة  طبيعي غصن  هم اليهود   

 تم لقد ،20:11 رومية في رأينا كما. هللا أمام شيء أي إلى يرقىذلك ال اإليمان،وا سائرين بليس ولكن

أقام وثبّت  هللا التي  إسرائيل باإليمان، هللا عرفالتي ت إسرائيل الحقيقية، إسرائيل هللا، إسرائيل في تطعيمنا

منا نحن فيه ما هو هذا. دائما عهوده معها .اإليمان خالل من بالنعمة ط ع   
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24-22: 11 رومية   

ا اللُّْطُف َفلََك،  22 َراَمُة َفَعلَى الَِّذيَن َسَقُطوا، َوأَمَّ ا الصَّ َفُهَوَذا لُْطُف هللاِ َوَصَراَمُتُه: أَمَّ

 إِْن َثَبتَّ فِي اللُّْطِف، َوإاِلَّ َفأَْنَت أَْيًضا َسُتْقَطُع.

َمُهْم أَْيًضا.َوُهْم إِْن لَْم َيْثُبُتوا فِي َعَدِم اإلِيَماِن  23 ُموَن. ألَنَّ هللاَ َقاِدٌر أَْن ُيَطع  َسُيَطعَّ  

ْمَت بِِخالَِف   24 بِيَعِة، َوُطع  ِة َحَسَب الطَّ يَّ ْيُتوَنِة اْلَبر  ُه إِْن ُكْنَت أَْنَت َقْد قُِطْعَت ِمَن الزَّ ألَنَّ

مُ  َدٍة، َفَكْم بِاْلَحِري  ُيَطعَّ بِيَعِة فِي َزْيُتوَنٍة َجي  بِيَعِة،فِي  الطَّ هُؤالَِء الَِّذيَن ُهْم َحَسَب الطَّ
ِة؟   َزْيُتوَنتِِهِم اْلَخاصَّ

 

 
 لتحوّ  إذا. اإليمانب لطيف مع الذين يسيرون هو بينما الشك، في ذين يسيرونال أولئك تجاه صارم هللا    

 عند إذ بالمسيح، باإليمان هللا مع السيرإختيار  ذلك، من بدالو ميتة،ال همأعمال إرادتهم و في الثقة من اليهود

دولة  من اليهود يكون قد. أخرى مرة شعبهون ويكون هللا اسرائيليتم تطعيمهم مرة أخرى وعودتهم الى  سوف

 هذاف اإليمان،ب سائرا   أمميا   أو يهوديا كان إذا. هللا هصرام تحت همف اإليمان، من وانوكي لم إذا ولكن اسرائيل،

   .هللا مرضي  عند هو الشخص

 

26-25: 11 رومية    

، لَِئالَّ َتُكوُنوا ِعْنَد أَْنفُِسُكْم  25 رَّ َفإِن ي لَْسُت أُِريُد أَيَُّها اإلِْخَوةُ أَْن َتْجَهلُوا هَذا الس 

ا إلِْسَرائِيلَ إِلَى أَْن َيْدُخلَ ِمْلُؤ األَُمِم،  ُحَكَماَء: أَنَّ اْلَقَساَوَة َقْد َحَصلَْت ُجْزئِّيً

26 َوهَكَذا َسَيْخلُُص َجِميُع إِْسَرائِيلَ. َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: »َسَيْخُرُج ِمْن 
 ِصْهَيْوَن اْلُمْنقُِذ َوَيُردُّ اْلفُُجوَر َعْن َيْعقُوَب.

 
 يأتوا أنب اليهود لغير يسمح وهذا. قرارهم في واوتصلبرفضوه  الذينقّسى قلوب  هللا سابق، وقت في رأينا كما

 معا باإليمان هللا يتبعون الذينواألمم  اليهود بقاياأما . اإليمانالسير ب طريق عن هللا اسرائيل في وينضّموا

، هللا اسرائيل يسمى ما يشكلون  

6:16طية الغ  

  َفُكلُّ الَِّذيَن َيْسلُُكوَن بَِحَسِب هَذا اْلَقاُنوِن َعلَْيِهْم َسالٌَم َوَرْحَمٌة، َوَعلَى إِْسَرائِيِل هللاِ.

 

 الحقيقية. إسرائيل  مع صلة وكان ومايزال ذو العهودصنع  دائما هللا

.باإليمان معه يسيرون الذين أولئكفقط  همالحقيقية  إسرائيلأبناء و  
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 من هو إسرائيل؟
 

 على. هللا مع يسيروا أنهم لم حين في إسرائيل اسم واحمل نالذي اليهود من غلبيةهم أأل ،الماضي في   

.(6: 9 رو) "ألَْن لَْيَس َجِميُع الَِّذيَن ِمْن إِْسَرائِيلَ ُهْم إِْسَرائِيلِيُّوَن،"...  المثال، سبيل  

 

 تحت آخرين  هناك كان الوقت نفس في بينما باإليمان، يسيرون الذين أولئككانت دائما    الحقيقية إسرائيل     

، وذلك في نظر هللا.اسرائيل حقا كونواي لمولكنهم  ،هم من نفس النسل بالجسد  نالذي إسرائيل، اسم   

 

 من جزء هم يسوع في ثقتهم وضعوا الذين أولئك فقط همأن بوضوح حددو ابنه، أعطى قد هللا أن، أما االن

اسرائيل هللا. " َوهَكَذا َسَيْخلُُص َجِميُع إِْسَرائِيلَ. َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: »َسَيْخُرُج ِمْن 

 ِصْهَيْوَن اْلُمْنِقُذ َوَيُردُّ اْلفُُجوَر َعْن َيْعقُوبَ ".رومية 26:11.

 
 الموجودة إسرائيل ( هم الحقيقية هللا إسرائيل)  إسرائيل جميع أن هو بولس ما يقوله الطريقة؟ هي ما

 كل من هو الطريقة، بهذه لذا،. بيسوع إيمانهم وضعوا الذين واالمم اليهود من تتكونالتي  هللا فكر في حاليا

 اليهود بين القديم في التمييز  العهد  طريقة من بدال العام ، الخط هو هذا. إسرائيل هللا سيخلص من جزء

. واالمم   

 

ين أولئك المخلّص هم" إسرائيل جميع"  ،فصاعداً  اآلن من

المسيح. بيسوع اإليمانب  
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وأجوبة أسئلة  
 

 

 

إسرائيل؟ محل تحل الكنيسة هل: ؤالس  
 

 قد هللا أن يعلمنا المقدس الكتاب أن بينفقط أ أنا. إسرائيلجعل الكنيسة بدل  قد هللا أن أقول ال أنا ،ال: جواب

 كل من ا  ريصغجزءا   دائما هذا كان القديم، العهد في. باإليمان يتبعونه الذين أولئك مع دائما صنع عهوده 

د عي ت )إكليسيا(، التي تعني المدعويين.فقد  باإليمان هللاأما البقية التي ت ب ع ت . الكبرى إسرائيل  

 

 بين تمييز أي هناكليس  الواقع في .ايسيإكل هي" الكنيسة" ـل اليونانية الكلمة جذر الجديد، العهدفي      

 وتطعمت. الجديد عهدال ايسيإكل جانب إلى أ ضيفت القديم عهدال ايسيإكل. والكنيسة)مؤمني العهد القديم(  اسرائيل

 أي هناك ليس. لكمالل يةاستمرار هنا نرى. الجديد العهد من اليهود غير مناالمم بمؤمني  القديم العهد ايسيإكل

 إستبدال.

 

 كل إلى إشارة ليست" إسرائيل جميع" أن من يقين على نكون أن يمكن هل: سؤال

؟ المطاف نهاية فيالذين سيخلصون  بالطبيعة اليهود  

 

 جميع"  نفسها هي ليست اليهودية  األمة أنمن  جدا ا  واضحكان  بولس الرسول إن: جواب

 تدعم إضافية نقاط أربع وهنا. (8-6: 9 و ؛29-28: 2 رومية انظر) 26:11 روميةالمذكورة في "إسرائيل

:هذا  

 

َة َقْلبِي َوَطلَِبتِي إِلَى هللاِ ألَْجِل إِْسَرائِيلَ  10:1رومية في   -1 َها اإلِْخَوةُ، إِنَّ َمَسرَّ ِهَي أَيُّ
 لِْلَخالَِص. كان هناك طُلبةٌ   لدى  بولس أن إخوته يتم خالصهم ، وليس ضماناً .

 

 يتم سوفلكن بقية قليلة  البحر، شاطئ على الذي كالرمل كانوا اليهود أن من الرغم علىبولس يقول،  -2

َوإِْن َكاَن َعَدُد َبنِي »َوإَِشْعَياُء َيْصُرُخ ِمْن ِجَهِة إِْسَرائِيلَ:  27:9  رومية انظر.  خالصها
ُة َسَتْخلُُص.  إِْسَرائِيلَ َكَرْمِل اْلَبْحِر، َفاْلَبقِيَّ
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يعطي  نهو لم يك ، اسرائيل تطعيم بشأن  23:11..." في رومية َوُهْم إِْن لَْم " سبول ستخدمإ -3

. التطعيم عادةإل ضمانا    

 

.29-26: 3طية غال .واحد كلال. أممي وال يهودي هناك ليس هللا، بحسب نظر -4  

 

 

 سوف اليهودي الشعباأليام الذي يقول أن  نهاية دووعأحد  هناك أليس: سؤال

أن هذا سيتم تحقيقه في  ننتظرهل نحن " الرب؟ باسم آلتيل طوبى: "علني

؟المستقبل  

 

"الرب باسم آلتيل طوبى" علن،ي حتى أخرى مرة راهت لن أورشليم  أن يسوع تنبأ نعم،: جواب  

 

  35-34: 13 لوقا

ٍة  34 َيا أُوُرَشلِيُم، َيا أُوُرَشلِيُم! َيا َقاتِلََة األَْنبَِياِء َوَراِجَمَة اْلُمْرَسلِيَن إِلَْيَها، َكْم َمرَّ

َجاَجُة فَِراَخَها َتْحَت َجَناَحْيَها، َولَْم ُتِريُدوا!  أََرْدُت أَْن أَْجَمَع أَْوالََدِك َكَما َتْجَمُع الدَّ

ُكْم الَ َتَرْوَننِي َحتَّى َيأْتَِي َوْقٌت  35 ُهَوَذا َبْيُتُكْم ُيْتَرُك لَُكْم َخَراًبا! َواْلَحقَّ أَقُولُ لَُكْم: إِنَّ

! ب  «.َتقُولُوَن فِيِه: ُمَباَرٌك اآلتِي بِاْسِم الرَّ  
 

 في سنة 2000 بعد ليهودنهضة لب يتنبأيكن  لم يسوع 13 لوقا في ولكن

في تحقق يالذ ،عيد المظال  حتى أخرى مرة راهت لن أورشليم  ان الواقع في يعلن كان يسوع. المستقبل  

 

:40-37: 19 لوقا   

ْيُتوِن، اْبَتَدأَ ُكلُّ ُجْمُهوِر التَّالَِميِذ َيْفَرُحوَن  37 ا َقُرَب ِعْنَد ُمْنَحَدِر َجَبِل الزَّ َولَمَّ

ُحوَن هللاَ بَِصْوٍت َعِظيٍم، ألَْجِل  اِت الَّتِي َنَظُروا،َوُيَسب  َجِميِع اْلقُوَّ  

َماِء َوَمْجٌد فِي »َقائِلِيَن:  38 ! َسالٌَم فِي السَّ ب  ُمَباَرٌك اْلَملُِك اآلتِي بِاْسِم الرَّ

«.األََعالِي!  
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يَن ِمَن اْلَجْمِع َفَقالُوا لَُه:  39 يِسي  ا َبْعُض اْلَفر  «.َتالَِميَذَك!َيا ُمَعل ُم، اْنَتِهْر »َوأَمَّ  

ُه إِْن َسَكَت هُؤالَِء َفاْلِحَجاَرةُ َتْصُرُخ!»َفأََجاَب َوَقالَ لَُهْم:  40 «.أَقُولُ لَُكْم: إِنَّ  
 

 

إسرائيل؟ هللا رفض هل: ؤالس  

 انظراليرجعه ، هللا، يعطيه  ما.  تثبت ذلك بوضوح 11و  1: 11 رومية إسرائيل، هللا يرفض لم ال،: جواب

.(15:11 ؛32-30: 9 رومية انظر) هللا رفضت أن اختارت إسرائيل لكنو . 29:11 رومية  

 

 

ة؟كأمّ  إسرائيل ستعود هل: ؤالس  

 إسرائيل عودة بشأن نبوءة أو الجديد العهد في واحدوعد  حتى هناك ليس: جواب

فيها  يطالب  مرة كل في. إسرائيل لدولة إدانةو كمح عن تحدثت الجديد العهد من نبوةو وعد كل. كأمة

 القديم العهد من آيات على أقتباس مجبراً ذلك المعلم أو الواعظ يكون  ،الوّعاظ بإستعادة إسرائيل كأّمة 

 كل. بابل إلى السبي بعد اسرائيل الستعادة وعود هناك كانت القديم، العهد في. النص سياق خارج وتكون

 المقدس الكتابعّوجوا أيات ين والوّعاظ من المعلم كثيرال. بها الوفاء تم قد القديم العهد نبوءات هذه من واحدة

.التعليم هذا إلنشاء سياقها منوأخرجوها   

 

؟الهيكل بناء إعادة سيتم هل: ؤالس  

 أعادة هيكل سيتم بخصوص نبوءة أو الجديد العهد واحد في وعد هناك ليس: جواب

 يحاول مرة كل في أخرى، مرة. الهيكل وتدمير دينونة عن تحدثت الجديد العهد من نبوةو وعد كل .بناؤه

 القديم، العهد في. هاسياق خارج القديم العهد من آيات يتوجب عليهم إقتباس ،الهيكل ترميمب لمطالبةالوعاّظ ا

 قد النبوءات هذه من واحدة كل. ونحميا عزرا كتب في تحققتالتي  مثل الهيكل، بناء إلعادة وعود هناك كانت

.بها الوفاء تم  

 

أبديا؟ عهداأليس للرب معهم )اليهود( : ؤالس  

في   مستمر فهو وبالتالي، باإليمان معه ونيسير سوف الذين أولئك مع العهودق ط ع   وفقط دائما هللا: جواب

 الذين أولئك فقط. واألمم اليهود من كل من تتكون والتي اإليمان، إسرائيلمع  له التي المواثيق كل على حفاظال

.اإليمان إسرائيل من جزء هم المسيح يسوع قبلوا  
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المختار؟ هللا هم شعب إسرائيل ليسأ: ؤالس  

؟؟؟؟ماذا أجل منمختارون : وابج  
المسيح لحمل اختيارهم تم قليل عدد أن نجد المقدس، الكتاب في  

  

 انظركإنسان  األرض لكي ت ظه ره )أي يسوع( على المسيح بذور تحمل إلى إبراهيم عائلة نسل اختيار تم -1

.16:3 غالطية  

.38-26: 1 لوقا انظر  مباشرة األرض إلى وإحضاره البذور لحمل تاختير وقد يسوع، أم مريم، -2  

.9: 2 بط 1 انظر األرض إلى وإحضاره( المسيح) هللا بذور لحمل الكنيسة اختيار تم -3  

 

.مهمتها وتؤدي تراختي حاليا الكنيسة اآلن. مهمتها واتّمت مريم اختيار تم وقد. مهمته واتمّ  إبراهيم اختير  

 

 

إسرائيل؟من أجل  للصالة بحاجة أنا هل: ؤالس  

اْسأَْلنِي َفأُْعِطَيَك األَُمَم ِميَراًثا لََك، َوأََقاِصَي األَْرِض ُمْلًكا  : "يقول 8: 2 مزمور: وابج
" لََك.  

وبما أن . الحكومة وقادة الروحيين القادة عائالتنا، وكذلك العالم، دول جميع أجل من نصلي أن علينا أن أعتقد

 من أكثر إسرائيل دولة أجل من للصالة يدعو ما هناك ليس باإليمان، يسيرون الذين هم الحقيقيةهللا  اسرائيل 

 إسرائيلتفضيل  طريقةب أصبحت مرئية المسيحية" العنصرية" من الكثير أن وأعتقد. أخرى دولة أي

.أيضا لصالةل ماسة بحاجة المسلمين أولئك. ذاتها المنطقة في المسلمين أكثرمن  الصالة في وتقديمها أوال    

 

 

 عالمةهذه  وأن إسرائيل، إلى ينتقلون اليهود من الكثير أن سمعت لقد: ؤالس

رأيك؟ ما. نبوية  

:تعليم التدابير االلهية المنتصرة تقول :وابج  

 نسبة فإن ذلك، ومع األخيرة؛ السنوات في إسرائيل إلى روسيا من هاجروا يهودي 800,000 من يقرب ما أن

تم هجرة الكثير . المتحدة الواليات إلى مدخل على للحصول لاقإنت كمحطة إسرائيل استخدموا قد منهم كبيرة

أنه  2007 أبريل 4 في ذكرت أحرونوت، يديعوت االسرائيلية، الصحيفة ولكن كذلك، أخرى أماكن منهم الى

 الواليات في الموجودين اليهود عدد أن هي الحقيقة. البالد من ج")أي هجرة(خرو" هناك الواقع في

 مكان  فياليهود متجمعين   السكان من عدد وأكبر إسرائيل، في عليه هومما هو أكثر  اليوم األمريكية المتحدة

.خرافة مجرد هو إسرائيل إلى جماعي بشكل اآلن يعودون اليهود أن فكرة. نيويورك مدينة في هو  واحد  
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؟ 10:12 زكريا حققتست متى: ؤالس  

َعاِت، َفَيْنُظُروَن  ْعَمِة َوالتََّضرُّ اِن أُوُرَشلِيَم ُروَح الن  َوأُفِيُض َعلَى َبْيِت َداُوَد َوَعلَى ُسكَّ

، الَِّذي َطَعُنوهُ ، َوَيُنوُحوَن َعلَْيِه َكَنائٍِح َعلَى َوِحيٍد لَُه، َوَيُكوُنوَن فِي َمَراَرٍة  إِلَيَّ
 َعلَْيِه َكَمْن ُهَو فِي َمَراَرٍة َعلَى بِْكِرِه.

 

في تحققت أن هذه النبّوة قد المقدس الكتاب يخبرنا:  وابج  

37-36: 19 يوحنا   

«.َعْظٌم الَ ُيْكَسُر ِمْنهُ »ألَنَّ هَذا َكاَن لَِيتِمَّ اْلِكَتاُب اْلَقائِلُ:  36  

«.َسَيْنُظُروَن إِلَى الَِّذي َطَعُنوهُ »آَخُر: َوأَْيًضا َيقُولُ ِكَتاٌب  37  

 

37-36: 2وفي أعال الرسل   

َفْلَيْعلَْم َيقِيًنا َجِميُع َبْيِت إِْسَرائِيلَ أَنَّ هللاَ َجَعلَ َيُسوَع هَذا، الَِّذي َصلَْبُتُموهُ أَْنُتْم،  36

ا َوَمِسيًحا «.َرّبً  

ُسِل: »َماَذا  ا َسِمُعوا ُنِخُسوا فِي قُلُوبِِهمْ ، َوَقالُوا لُِبْطُرَس َولَِسائَِر الرُّ 37 َفلَمَّ
َجالُ اإلِْخَوةُ؟ َها الر  «َنْصَنُع أَيُّ  

 
 

 

 بإختصار:

 فصالً  للتو كتبتأني  المسيحيين، من كثيرلل بالنسبة ، أدرك أنا

 في التحول هذا. أشياء من المحظور المناقشة في ِصحتها عن

 جداً  كبيراً   كوني سوف الفصل ه هذايعرضالتفكير الذي 

ملياً  تفكر أن ببساطة  منك أطلب أن أود ولكن للبعض، بالنسبة

. في هذا الفصل لك هقدمت قد كنتُ  ما وتراجع  

ضرورياً ألبتّه. سريع ليسال حكمال   
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 الفصل الثامن

 

 

 وتلكالم )تحول( نتقالإ

 

 
. ولكن ماذا هايمكن أن أتصورألما  التي  هي واحدة من األفكار األكثر لزنال زوجتي  كزوج، فكرة ارتكاب    

تماما ويمزق  ا  ؟ هذا يكون  مدمر ؟ وماذا عن بضع عشرات المرات اتعشرات المر الزنا تبارتك الو أنه

 وهذا بالضبط ما حدث هلل.  . القلوب

 

 32-31:31 إرميافي 

31 « ، بُّ اٌم َتأْتِي، َيقُولُ الرَّ َعْهًدا َمَع َبْيِت إِْسَرائِيلَ َوَمَع َبْيِت َيُهوَذا َوأَْقَطُع َها أَيَّ
 َجِديًدا.

َيْوَم أَْمَسْكُتُهْم بَِيِدِهْم ألُْخِرَجُهْم ِمْن  لَْيَس َكاْلَعْهِد الَِّذي َقَطْعُتُه َمَع آَبائِِهمْ  32

بُّ أَْرِض ِمْصَر،   .ِحيَن َنَقُضوا َعْهِدي َفَرَفْضُتُهْم، َيقُولُ الرَّ

 
    

مع  زانيةال دور لعبت)إسرائيل( طوال تاريخهم، فشل بنو إسرائيل في الحفاظ على العهد مع هللا، وأنها     

العهد، إال أنه  علىجانبهم  الحفاظ منعلى  ينكانوا تماما غير قادر همهللا أنى ألصنام واآللهة الكاذبة. كما رأا

 العهد الجديد لذلكلعهد، ا ا للحفاظ علىجانبه منن اإلنسانية ال يمكن أن تصمد وأل عهد جديد.على قطع عازم 

 العهد القديم. فعلى سبيل المثال: كتب لطوعلى قد تم التنبؤ عنه هذا االنتقال بين هللا األب ويسوع. و سيكون 

 

 10:49في تكوين 

ِرْجلَْيِه َحتَّى َيأْتَِي ِشيلُوُن َولَُه َيُكوُن الَ َيُزولُ َقِضيٌب ِمْن َيُهوَذا َوُمْشَتِرٌع ِمْن َبْيِن 
 ُخُضوُع ُشُعوٍب.
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 دانيالنبوءة 
 

 

ته، نهاية "العهد موتوقيت وصول المسيح،  تعلن خمسة أشياء محددة:، هناك نبوءة 9 صحاحاإل دانيالفي     

 .ورشليما علىتدمير القادم ال"العهد الجديد"، و تثبيتالقديم"، 

 

 24:9دانيال 

َسِة لَِتْكِميِل اْلَمْعِصَيِة َوَتْتِميِم  َسْبُعوَن أُْسُبوًعا قُِضَيْت َعلَى َشْعبَِك َوَعلَى َمِديَنتَِك اْلُمَقدَّ
ِة، َولَِمْسِح قُ  ُبوَّ ْؤَيا َوالنُّ ، َولَِخْتِم الرُّ وِس اْلَخَطاَيا، َولَِكفَّاَرِة اإلِْثِم، َولُِيْؤَتى بِاْلبِر  األََبِدي  دُّ

وِسيَن.ا  ْلقُدُّ
 

أن  على باحثينطرقهم. اتفق ال رواغييلكي يستقيموا وي نعمةالسنة من  490 هللا تحدث إلى إسرائيل وقدم لهم  

الويين  ؛27:29تكوين سنة )انظر  490يساوي  االية" من هذه  َسْبُعوَن أُْسُبوًعا " ـللالدالالت النبوية 

 (.6-4:4 حزقيال؛ 34:14 عدد؛ 8:25

 

 : سنة 490عن فترة من التاريخ قدرها لديه حلم  دانيال 

 

 |ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحلم دانيال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|  
 سنة   490                                                                     سنة 0
 

 

 ـعلى الفور، إال أن السنوات الأ العد الزمني لهذه المدة الزمنية بدين التالية، أنه لأيضا في اآلية رب وذكر ال

الذي فيه  التوقيت الدقيق . وأعلن أيضا في هذا المقطعورشليمإعادة بناء ابالملك يأمر ستبدأ عندما  490

 :سرائيلإل "ابنه"، المسيحسيظهر 

 

 25:9دانيال 

ُه ِمْن  ئِيِس َفاْعلَْم َواْفَهْم أَنَّ ُخُروِج األَْمِر لَِتْجِديِد أُوُرَشلِيَم َوبَِنائَِها إِلَى اْلَمِسيِح الرَّ

، َيُعوُد َوُيْبَنى ُسوٌق َوَخلِيٌج فِي سنة( 483) َسْبَعُة أََسابِيَع َواْثَناِن َوِستُّوَن أُْسُبوًعا

 ِضيِق األَْزِمَنِة.
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ارتحشستا ملك فارس )انظر عزرا  حكم قبل الميالد تحت  457 سنة في ورشليما بناء عادةمرسوم ا ن  عل  أ    

07:12-26.) 

 

 المملكةوتحّول نتقال مراحل أإل 

 
  ورشليم:ا بناء عادةمرسوم ا -1

 

 
 قبل الميالد هي سنة اعالن المرسوم 457            
 ◄ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|           

 )السبعة أسابيع( سنة 490 ـبداية فترة الكذلك  هيو          
 

 

 

 ظهور المسيح: -2

 
 .سنة  483هي ميالدي  27سنة   قبل الميالد، حتى 457سنة في  الملك ارتحشستاالن وقت أعمن 

هذه النبوءة. وفي الواقع كتب المعلق  أشارت، تماما كما االحداث ساحة علىيسوع  ظهرم،  27 سنة في 

 : قائالن هذه النبوءة ع، Hanry Matthew ماثيو الشهير هنري

 

 موجودة في كل العهد القديم".ونعمة اإلنجيل ال من ألمع النبوات عن المسيح[ 27-24: 9دانيال "لدينا ]في 

 

 

 سنة 483 =ميالدي  27لغاية  قبل الميالد  457                               

 |ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|              
 ميالدية 27قبل الميالد                                             سنة   457سنة    
 

 

 



 

 

170 
 

 

 موت المسيح،  إنها تعلن حتى النبوءة، و تستمر

 

 26:9دانيال 

يَن أُْسُبوًعا  ، السابقة في اآلية ) باإلضافة الى السبعة اسابيعَوَبْعَد اْثَنْيِن َوِست 

َولَْيَس لَُه، )يسوع( ُيْقَطُع اْلَمِسيُح سنة(  483ون أو فتصبح بذلك تسعة وست

َهاَيِة َحْرٌب َوَشْعُب  َرئِيٍس آٍت ُيْخِرُب اْلَمِديَنَة َواْلقُْدَس، َواْنتَِهاُؤهُ بَِغَماَرٍة، َوإِلَى الن 
 َوِخَرٌب قُِضَي بَِها.

 
ت ألسرائيل، وإعالن التوقيت الدقيق  490بعد أن انتهت النبؤة بالتكلم عن فترة     ن ح  سنة من الرحمة التي م 

 اآلن تعلن عن موعد خراب أورشليم.لمجئ المسيح والتنبؤ بموته، 

 

آٍت ُيْخِرُب اْلَمِديَنَة  )القائد تيتوس الروماني( َرئِيسٍ  )الجيوش الرومانية( َوَشْعبُ ....
َهاَيةِ  َحْرٌب  حتى يتم خراب أورشليم(أي ) َواْلقُْدَس، َواْنتَِهاُؤهُ بَِغَماَرٍة، َوإِلَى الن 

 (.26:9دانيال ) َوِخَرٌب قُِضَي بَِها.

 
لرحمة. ويذكر أنه في ا سنين منسنة  490 ـمن السبع سنوات الآخر ح وضّ لكي يللحظة  يتأنّىبعد هذا، هللا 

 :جديد  ا  عهد المسيحسوف يثبّت ، األخيرة سبع سنينمنتصف ال

 

 28:26متّى  
  َكثِيِريَن لَِمْغفَِرِة اْلَخَطاَيا.ألَنَّ هَذا ُهَو َدِمي الَِّذي لِْلَعْهِد اْلَجِديِد الَِّذي ُيْسَفُك ِمْن أَْجِل  

 

 .حائالذب ضع نهاية "العهد القديم" ونظاميو

 

 27:9دانيال 

بِيَحَة  لُ الذَّ ُت َعْهًدا َمَع َكثِيِريَن فِي أُْسُبوٍع َواِحٍد، َوفِي َوَسِط األُْسُبوِع ُيَبط  َوُيَثب 
ٌب  ْقِدَمَة، َوَعلَى َجَناِح األَْرَجاِس ُمَخرَّ بِ َوالتَّ  .َحتَّى َيتِمَّ َوُيَصبَّ اْلَمْقِضيُّ َعلَى اْلُمَخر 
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المسيح سيموت، وأنه سيتم أن وكذلك ت خب ر  (،ميالدية 27 المسيح  ) زمن ظهور  ت خب ر بالتدقيقهذه النبوءة 

بموته بالضبط  قام بذلك يسوع . 490 ـمن السنوات ال خيرةفي منتصف السنوات السبع اال نيبانظام القرإنهاء 

 .ميالدية 27 سنة ونصف بالضبط بعد سنوات ثالثة على الصليب

 
 السنوات السبع أألخيرة وموت يسوع:  -3

 

 سنوات ونصف 3سنوات ونصف      3سنة                   483                 

 |ــــــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|

 أإلسبوع أآلخير                   إسبوعاً  69                 
 

ر د المرات التي كان عليه أن يغف  عد عنيسوع  طرسل بأنقطة رائعة من األناجيل. عندما سهذا ينقلنا إلى    

 أي، مراتر سبعين مرة سبع غف  أجاب يسوع أنه ينبغي أن ي   .كافية ستكون مرات سبع  مقترحا  أن، ألخيهفيها 

 شعبهكما كان هللا تجاه غافرا  كون يأن ب لبطرس، وأنه كان يقول دانيالنبوءة  يلمح إلى يسوعمرة.  490

 :األشرار 

 21:18متى  

َم إِلَْيِه ُبْطُرُس َوَقالَ:  ًة ُيْخِطُئ »ِحيَنئٍِذ َتَقدَّ ، َكْم َمرَّ إِلَيَّ أَِخي َوأََنا أَْغفُِر لَُه؟ َهلْ َيا َربُّ
اٍت؟  «إِلَى َسْبِع َمرَّ

 

 ع  م  أنه س  و. من هللا تمديدها ى إعطاءها ون الرحمة التي جرمسنة  490ـ ال نبوءة دانيال ع  م  س   :نلّخصدعونا 

عقارب الساعة بدأت المرسوم روصد . بعدورشليممرسوم إعادة بناء ايصدر ستبدأ عندما  490 ـأن السنوات ال

م، عندما بدأ يسوع  27 سنة الذي حدث فيأألمر يظهر المسيح، ثم من ، وسوف تمر سنة  483، تتحرك 

 قرابينالمسيح ال نهيالرحمة، سي سنين منسنة  490ـ النوات السبع األخيرة من ته. ثم خالل السخدم

 .ميالدية 30سنة  . وهذا حدث في يتعرض للموت ايضا  سوف هو نفسه الحيوانية، وأنه 

سنوات ثالث  بعد تقريبا،نصف و سنوات ثالث زمني ال يزال يترك لناال خطعاما ، هذا ال 490من أصل    

 : رئيس الكهنةقبل  ر منأق  ر الذي أألمحتى الموت، تم رجم إستيفانوس ة، تقيامموت يسوع و منونصف 

 60-54و  1:7أعمال 

  «هِذِه األُُموُر هَكَذا ِهَي؟أَُتَرى »َفَقالَ َرئِيُس اْلَكَهَنِة:  1

وا بِأَْسَنانِِهْم َعلَْيِه. 54 ا َسِمُعوا هَذا َحنِقُوا بِقُلُوبِِهْم َوَصرُّ  َفلَمَّ

وِح اْلقُُدِس، َفَرأَى َمْجَد هللاِ،  55 َماِء َوُهَو ُمْمَتلٌِئ ِمَن الرُّ ا ُهَو َفَشَخَص إِلَى السَّ  َوأَمَّ
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 َيِميِن هللاِ.َوَيُسوَع َقائًِما َعْن 

َماَواِت َمْفُتوَحًة، َواْبَن اإلِْنَساِن َقائًِما َعْن َيِميِن هللاِ »َفَقالَ:  56  «.َها أََنا أَْنُظُر السَّ

وا آَذاَنُهْم، َوَهَجُموا َعلَْيِه بَِنْفٍس َواِحَدٍة، 57  َفَصاُحوا بَِصْوٍت َعِظيٍم َوَسدُّ

ُهوُد َخلَُعوا ثَِياَبُهْم ِعْنَد ِرْجلَْي َشابٍّ ُيَقالُ َوأَْخَرُجوهُ َخاِرَج اْلَمِديَنِة وَ  58 َرَجُموهُ. َوالشُّ

 لَُه َشاُولُ.

بُّ َيُسوُع اْقَبلْ »َفَكاُنوا َيْرُجُموَن اْستَِفاُنوَس َوُهَو َيْدُعو َوَيقُولُ:  59 َها الرَّ أَيُّ

 «.ُروِحي

ةَ »ٍم: ُثمَّ َجَثا َعلَى ُرْكَبَتْيِه َوَصَرَخ بَِصْوٍت َعِظي 60 ، الَ ُتقِْم لَُهْم هِذِه اْلَخِطيَّ «. َيا َربُّ

 َوإِْذ َقالَ هَذا َرَقَد.
 
الحيوانات عن  رؤية طرس، أعطى هللا بقصيرة. بعد فترة ورشليمرحمه هللا أل وقتاية نه هذه الحادثةن كا    

)انظر  مموإرساله إلى األإيمان بولس ضال عن (، ف10بيت كورنيليوس )انظر أعمال  لتبشيروأرسله  النجسة

 ه.شعب تي أغدقها علىرحمه هللا ال ة منسن 490ـ ال تمت هذاوب(. 5 -1:9أعمال 
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 الخراب ةِ سَ جِ رَ 
 

درة ضد األشرار "بنو إسرائيل " يعلن الويالت واألحكام الصا الهيكليسوع في  عن قرأن،  23 متّى في    

آخر اآلية  فير يشييسوع   15:24 متّى. ثم في الخراب آت  عليهم وعلى أورشليمأن . ويعلن أبناء جيلهمن 

 .9دانيال المقطع من  إلى 

بِيُّ « ِرْجَسَة اْلَخَرابِ »َفَمَتى َنَظْرُتْم » َقائَِمًة فِي اْلَمَكاِن  الَّتِي َقالَ َعْنَها َدانِيآلُ النَّ

ِس   .15:24 متّى. لَِيْفَهِم اْلَقاِرئُ اْلُمَقدَّ

    

 بالقول:  يسوع إليها ي كان يشيرت، ال 27:9دانيال النصف األخير من      

بِ  ٌب َحتَّى َيتِمَّ َوُيَصبَّ اْلَمْقِضيُّ َعلَى اْلُمَخر   َوَعلَى َجَناِح األَْرَجاِس ُمَخرَّ

 

 رجسه"حينما يروا أنهم مستمعيه في القرن األول  ل تكلم ما عند15:24 في متّى نرى مما يقوله يسوع 

يسوع قال لنا بالضبط نحن اليوم أن  يا لسعادتناإلى الجبال.  يةيهودال من الفرار عليهم ينبغي  عندها الخراب"،

 20:21ا لوقإنجيل  فيالخراب وذلك  ةرجس هي ما

ُه َقِد اْقَتَرَب   َخَراُبَها.َوَمَتى َرأَْيُتْم أُوُرَشلِيَم ُمَحاَطًة بُِجُيوٍش، َفِحيَنئٍِذ اْعلَُموا أَنَّ
 

 هو نفسه، ميالدية 70 سنة في عليها الخراب المطلق وجلب ورشليما ي حاصرذ، الالجيش الرومانيكان 

 .ة الخرابرجس

 

ن عحتوي على تنبؤات مذهلة ا ت. أنه"األبرز"تعتبرهنري ، ماثيو  عنهايقول كما  9 دانيالالنبوءة من      

بخراب  النبوءة على ومع ذلك ، تحتوي أيضا"العهد الجديد".  تثبيت، وقرابيننهاية ال، وهموتيسوع، و قدوم

 عن خراب أورشليم في سنةم المؤمنين علّ ت أن في العصر الحديث الكنيسة على. من المحتم أورشليم

هذا لكن غير سارة، أحداث على الرغم من أنها و". ن "إنجيل يسوع المسيح جزء معلى إنها  ،ميالدية70

كل ومع ذلك مشهد غير سار، هو المسيح"  صليبمن الواضح أن " فإنه ها.تدريس تجنبلليس سببا وجيها 

 رسالته.مركزية  في يهواعظ جيد يبق

، يسي لفهم "إنجيل يسوع المسيح"ئجزء ر هو الكهنوتوإنتهاء  هيكلوال ورشليماتدمير 

عنصر رئيسي جزء عظيم وللهو فقدان  ميالدية 70 الخراب سنة أحداث دم فهم أهميةوع

ضخمة،  ه مقولةالقيامة. أعرف أن هذ، والصليب وويةوالدة العذراال يوازي ورشليما خراب .الفداءلقصة 

ال  فإنه أو لم يطلعوا عليه ورشليما يحيين لم يتعلموا أو يدرسوا عن خرابالكثير من المسوعلى الرغم من أن 

 .اليمكن تجاهله بأي حال من األحوال زال عنصرا أساسياي

 



174 
 

 

 

 ؟دينونةإنجيل ال

 
 ( وشملت:27-24:9دانيالالعهد القديم )انظر  بها منذتنبأ تم الالخالص والفداء رسالة     

 المسيح وصول   -1

 المسيح موت   -2

 نهاية "العهد القديم"  -3

 "العهد الجديد" تثبيت  -4

 الخراب اآلتي على أورشايم  -5

 

لعهد ل" صديقا  للحلول الكامل لعهد القديم"، وتل"، كانت اإلزالة النهائية "خراب أورشليمالنقطة الخامسة، "    

هم يفتقدون ، وهكذا، ميالدية 70 تفاصيل خراب أورشليم سنةالمسيحيين لم يسمعوا قط عن  . معظمالجديد" 

شخص حالة  بهاتشألنها  المؤمنينصدمة لمعظم ه . هذوالفداء رئيسية من رسالة الخالصحرفياً الى قطعة 

 !!!!؟؟؟؟؟ع للمرة األولى أن يسوع ولد من عذراء!مسي وثم لمدة خمسين عاماً وهو مؤمن  مسيحي

 

، 24أن متّى  ،حقيقة. في ال تأكيده الدائم عن الدمار اآلتييسوع، يمكننا أن نالحظ على طول فترة خدمة     

 .تعتبر من النبوات النادرة واالطول التي نطق بها يسوع  21و لوقا  13مرقس 

 

 من  إقتبس يسوع، خدمةيسوع لل الروح القدس ح  س  م   اهدنا في وقت سابق، عندما وكما ش

   2-1:61 ياءأشع

َر اْلَمَساِكيَن، أَْرَسلَنِي  1 بَّ َمَسَحنِي ألَُبش  ، ألَنَّ الرَّ ب  َعلَيَّ ِد الرَّ ي  ألَْعِصَب ُروُح السَّ

يَن بِاْلِعْتِق، َولِْلَمأُْسوِريَن بِاإلِْطالَِق.  ُمْنَكِسِري اْلَقْلِب، ألَُناِدَي لِْلَمْسبِي 

ائِِحيَن. 2 َي ُكلَّ النَّ ، َوبَِيْوِم اْنتَِقاٍم إلِلَِهَنا. ألَُعز  ب    ألَُناِدَي بَِسَنٍة َمْقُبولٍَة لِلرَّ

 
 : وتم ِذكر ذلك في

 

  19 -18:4لوقا 

َر اْلَمَساِكيَن، أَْرَسلَنِي ألَْشفَِي اْلُمْنَكِسِري » 18 ُه َمَسَحنِي ألَُبش  ، ألَنَّ ب  َعلَيَّ ُروُح الرَّ

اْلقُلُوِب، ألَُناِدَي لِْلَمأُْسوِريَن بِاإلِْطالَِق ولِْلُعْميِ بِاْلَبَصِر، َوأُْرِسلَ اْلُمْنَسِحقِيَن فِي 
ِة، يَّ  اْلُحر 
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ب  اْلَمْقُبولَةِ َوأَْكِرَز  19   «.بَِسَنِة الرَّ

 

ا العبارة األخيرة "ذ كر  تركولكنه  ن  ْوم  اْنت ق اٍم إل ل ه  ب ي   تلك اآلية في وقت الحق، انهى ولكن ".  و 
 عندما قال 22:21في لوقا  

اُم اْنتَِقاٍم، لَِيتِمَّ ُكلُّ َما ُهَو َمْكُتوٌب.   ليعلن أنباء الدمار القادم. ألَنَّ هِذِه أَيَّ

 

أال  ،مهمته، أعلن الجزء األخير ل22:21ركز على الجزء األول من مهمته؛ ثم في لوقا لمدة ثالث سنوات،  

 .لى أورشليمنتقام عيوم اال وهو إعالن

 

 . في  هأمثالفي العديد من  الحدث هذاعن كما تحدث يسوع    

  7 -5:22 متّى

ُهْم َتَهاَوُنوا َوَمَضْوا، َواِحٌد إِلَى َحْقلِِه، َوآَخُر إِلَى تَِجاَرتِِه، 5  َولِكنَّ

 َواْلَباقُوَن أَْمَسُكوا َعبِيَدهُ َوَشَتُموُهْم َوَقَتلُوُهْم. 6

ا َسِمَع اْلَملُِك َغِضَب، َوأَْرَسلَ ُجنُ  7  ،  وَدهُ َوأَْهلََك أُولئَِك اْلَقاتِلِيَن َوأَْحَرَق َمِديَنَتُهْم.َفلَمَّ

 

 سيحرق ولئك الذين قتلوا ابنه، أنه أ ليحاسب ال أنه عندما يعود الملك المثل إلى الفريسيين، قائ هذا يسوع قال

 . في وقت سابق من على أورشليمالقادمة  عن الدينونةإشارة واضحة هي والنار، بمدينتهم 

 

هالكاً ردياء جال األالرهللا  آهلََك )في صيغة الماضي(ه مثل آخر في، أعطى يسوع  46 -33:21 متّى

 ردياً:

 

ِاْسَمُعوا َمَثالً آَخَر: َكاَن إِْنَساٌن َربُّ َبْيٍت َغَرَس َكْرًما، َوأََحاَطُه ِبِسَياٍج، َوَحَفَر فِيِه » 33

اِميَن َوَساَفَر.  َمْعَصَرًة، َوَبَنى ُبْرًجا، َوَسلََّمُه إِلَى َكرَّ

اِميَن لَِيأُْخَذ أَْثَماَرهُ. 34 ا َقُرَب َوْقُت األَْثَماِر أَْرَسلَ َعبِيَدهُ إِلَى اْلَكرَّ  َولَمَّ

 اُموَن َعِبيَدهُ َوَجلَُدوا َبْعًضا َوَقَتلُوا َبْعًضا َوَرَجُموا َبْعًضا.َفأََخَذ اْلَكرَّ  35

لِيَن، َففَ  36  َعلُوا بِِهْم َكذلَِك.ُثمَّ أَْرَسلَ أَْيًضا َعبِيًدا آَخِريَن أَْكَثَر ِمَن األَوَّ

 َفأَِخيًرا أَْرَسلَ إِلَْيِهُم اْبَنُه َقائِالً: َيَهاُبوَن اْبنِي! 37

وا َنْقُتْلُه َوَنأْ  38 ا َرأَْوا االْبَن َقالُوا فِيَما َبْيَنُهْم: هَذا ُهَو اْلَواِرُث! َهلُمُّ اُموَن َفَلمَّ ا اْلَكرَّ ُخْذ َوأَمَّ

 ِميَراَثُه!
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 َخاِرَج اْلَكْرِم َوَقَتلُوهُ  َفأََخُذوهُ َوأَْخَرُجوهُ  39

اِميَن؟ َفَمَتى َجاَء َصاِحُب اْلَكْرِم، َماَذا 40  «َيْفَعلُ بِأُولَِئَك اْلَكرَّ

اِمينَ »َقالُوا لَُه:  41 ا، َوُيَسل ُم اْلَكْرَم إِلَى َكرَّ آَخِريَن ُيْعُطوَنُه  أُولئَِك األَْرِدَياُء ُيْهلُِكُهْم َهالًَكا َرِدّيً

 «.األَْثَماَر فِي أَْوَقاتَِها

اُؤوَن ُهَو َقْد َصاَر َرْأَس أََما َقَرْأُتْم َقطُّ فِي اْلُكُتِب: اْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه اْلَبنَّ »َقالَ لَُهْم َيُسوُع:  42

ب  َكاَن هَذا َوُهَو َعِجيٌب فِي أَْعُينَِنا! اِوَيِة؟ ِمْن قَِبِل الرَّ  الزَّ

ٍة َتْعَملُ أَْثَماَرهُ. 43  لِذلَِك أَقُولُ لَُكْم: إِنَّ َملَُكوَت هللاِ ُيْنَزُع ِمْنُكْم َوُيْعَطى ألُمَّ

 «.ُض، َوَمْن َسَقَط ُهَو َعَلْيِه َيْسَحقُُه!َوَمْن َسَقَط َعلَى هَذا اْلَحَجِر َيَتَرضَّ  44

ُه َتَكلََّم عَ  45 يِسيُّوَن أَْمَثالَُه، َعَرفُوا أَنَّ ا َسِمَع ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَفر   لَْيِهْم.َولَمَّ

46 . ُه َكاَن ِعْنَدُهْم ِمْثلَ َنبِيٍّ  َوإِْذ َكاُنوا َيْطلُُبوَن أَْن ُيْمِسُكوهُ، َخافُوا ِمَن اْلُجُموِع، ألَنَّ

 
 الروح القدس والنار.ب ( يغمرد )عم  يأن يسوع سوف  :، قالن أن يسوع قادميوحنا المعمداتنبأ عندما  

 

  11:3متّى 

ْوَبِة، َولِكِن الَِّذي َيأْتِي َبْعِدي ُهَو أَْقَوى ِمن ي، الَِّذي لَْسُت أَْهالً أَْن  ُدُكْم بَِماٍء لِلتَّ أََنا أَُعم 
وِح  ُدُكْم بِالرُّ  اْلقُُدِس َوَناٍر.أَْحِملَ ِحَذاَءهُ. ُهَو َسُيَعم 

 
 التعميد  حينفي ، الخمسبنيوم الذي حصل في الروح القدس كالتعميد  )الغمر( بمن المعقول أن نفهم  

أن  حتّى ،بعد قليل نرىكما سو. رض حتى س وي ت باألبالنار  ورشليما تق  حر  النار حدث عندما أ  ب (الغمر )

 .2 الرسل في أعمال بطرس أّكد  ذلك

    

عن أجاب يسوع ف(، أزمنة موسى والعهد القديم) زمنةعن نهاية األ وه، تالميذ يسوع سأل24 متّىفي     

 . السؤال بإخبارهم عن الدمار اآلتي

 يرز تحديدا  على تدمركّ ته، خدمقرب نهاية و. لكنهم لم يقبلوهه، وشعبإلى يديه يسوع مّد لمدة ثالث سنوات، 

كامال  إصحاحا  ، قدم 23 في متّىشعال النار في هذه المدينة. إل ئهمجي، تحدث عن 22متّى النظام القديم. في 

 واسمحولكنهم لم يتحت جناحيه،  همأنه يتوق إلى جمع كم قولهب ىي انتهذلتوبيخ ضد الزعماء الدينيين، المن ا

 له 

  37:23متى 

ٍة أََرْدُت َيا أُوُرَشلِيُم، َيا أُوُرَشلِيُم! َيا َقاتِلََة األَْنبَِياِء َوَراِجَمَة  اْلُمْرَسلِيَن إِلَْيَها، َكْم َمرَّ
َجاَجُة فَِراَخَها َتْحَت َجَناَحْيَها، َولَْم ُتِريُدوا!  أَْن أَْجَمَع أَْوالََدِك َكَما َتْجَمُع الدَّ
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ف ك  في دمال كلثم أعلن أن    على رأس هذا الجيلسيأتي بالدينونة عهد القديم ال الذي س 

 

 36 -31:23متى  

ُكْم أَْبَناُء َقَتلَِة األَْنبَِياِء. 31  َفأَْنُتْم َتْشَهُدوَن َعلَى أَْنفُِسُكْم أَنَّ

 َفاْمألُوا أَْنُتْم ِمْكَيالَ آَبائُِكْم. 32

َم؟ 33 اُت أَْوالََد األََفاِعي! َكْيَف َتْهُرُبوَن ِمْن َدْيُنوَنِة َجَهنَّ َها اْلَحيَّ  أَيُّ

اَء َوَكَتَبًة، َفِمْنُهْم َتْقُتلُوَن َوَتْصلُِبوَن، َوِمْنُهْم لِذلَِك َها أََنا أُْرِسلُ إِلَْيُكْم أَْنبَِياَء َوُحَكمَ  34

 َتْجلُِدوَن فِي َمَجاِمِعُكْم، َوَتْطُرُدوَن ِمْن َمِديَنٍة إِلَى َمِديَنٍة،

يِق إِلَى َدِم  لَِكيْ  35 د  َيأْتَِي َعلَْيُكْم ُكلُّ َدٍم زِكيٍّ ُسفَِك َعلَى األَْرِض، ِمْن َدِم َهابِيلَ الص 

ا الَِّذي َقَتْلُتُموهُ َبْيَن اْلَهْيَكِل َواْلَمْذَبِح. ا ْبِن َبَرِخيَّ  َزَكِريَّ

 اَْلَحقَّ أَقُولُ لَُكْم: إِنَّ هَذا ُكلَُّه َيأْتِي َعلَى هَذا اْلِجيِل! 36

 

لقادمة. كما يمكننا ا دينونةإلى التالميذ فيما يتعلق بال إجابات تفصيلية دقيقة جدا   أعطى يسوع ،24في متّى  ثم

 كبير جدا  من قصة اإلنجيل. أ  جز كان على أورشليم القادمة الدينونةأن  أن نرى

 

 ورشليم األرضيةفي ا رضيةدة األبين العبا مقارنةالعبرانيين"، نجد  رسالة الىوبالمثل، في نهاية "ال    

يتزعزع ، يقول الكاتب أن كل ما يمكن أن المقارنةلك تفي نهاية ووية". السما ورشليموالعبادة الروحية في "ا

 فقط العبادة الروحية. الذي سيبقى هو، وميالدية 70 خراب سنةفي إشارة واضحة إلى  يتزعزعسوف 

 

 29 -26:12عبرانيين 

ا اآلَن َفَقْد َوَعَد َقائاِلً:  26 ًة أَْيًضا »الَِّذي َصْوُتُه َزْعَزَع األَْرَض ِحيَنئٍِذ، َوأَمَّ إِن ي َمرَّ

َماَء أَْيًضا  «.أَُزْلِزلُ الَ األَْرَض َفَقْط َبِل السَّ

ًة أَْيًضا»َفَقْولُُه  27 َيُدلُّ َعلَى َتْغيِيِر األَْشَياِء اْلُمَتَزْعِزَعِة َكَمْصُنوَعٍة، « َمرَّ
 لَِكْي َتْبَقى الَّتِي الَ َتَتَزْعَزُع.

لَِيُكْن ِعْنَدَنا ُشْكٌر بِِه َنْخِدُم هللاَ  لِذلَِك َوَنْحُن َقابِلُوَن َملَُكوًتا الَ َيَتَزْعَزعُ  28

ًة، بُِخُشوٍع َوَتْقَوى.  ِخْدَمًة َمْرِضيَّ

 «.إِلَهَنا َناٌر آِكلَةٌ »ألَنَّ  29
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نذر كون هللا ي هذا المقطع. «إِلَهَنا َناٌر آِكَلةٌ »التحديد  الحظ مرة أخرى اإلشارة إلى النار، وعلى وجه    

 !آكلريق كح ونظام العبادة الدنيوي ورشليما علىعلى وشك أن يأتي 

 

لقد كان  .القادمخراب أورشليم  على تركزنجد أن الكنيسة في وقت مبكر قد  العهد الجديد،على طول      

سوف تبدأ أوال   دينونةأن الوذلك ب.  أتى بها يسوعزأ من "األخبار السارة" التي جزءا ال يتج  )الخراب اآلتي(

 انظرفي بيت هللا 

 

 17:4بطرس أألولى  

ا، َفَما ِهَي نَِهاَيُة الَِّذيَن الَ  الً ِمنَّ ُه اْلَوْقُت الْبتَِداِء اْلَقَضاِء ِمْن َبْيِت هللاِ. َفإِْن َكاَن أَوَّ  ألَنَّ
 ُيِطيُعوَن إِْنِجيلَ هللاِ؟

 
إلى هذا  أألولى كانت  تشير الكنيسةالسابقة. إزالة  بعدمملكته الروحية إنشاء منزله و نقيةلت كان متهيأ  هللا  

". هذا جزء رئيسي من دينونة" و "يوم الدهر" "نهاية الخيرة"األيام األـ تي باآل خراب أورشليم( الحدث ) 

 .طريقة تفكير الكنسية أألولىو فهم رسالة المسيح
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 أو الدهر آيات عن إنقضاء العالم
 القديم الموسوي ونظام الذبائح()يقصد عالم أو دهر العهد 

 

 

اُدوَن ُهُم اْلَمالَئَِكُة.  39:13متّى   َواْلَحَصاُد ُهَو اْنقَِضاُء اْلَعالَِم. َواْلَحصَّ
 هَكَذا َيُكوُن فِي اْنقَِضاِء هَذا اْلَعالَمِ  40:13متى 

 هَكَذا َيُكوُن فِي اْنقَِضاِء اْلَعالَمِ  49:13متى 

ْهِر؟َوَما ِهَي   3:24متى   َعالََمُة َمِجيئَِك َواْنقَِضاِء الدَّ
ُهورِ   26:9عبرانيين  ًة ِعْنَد اْنقَِضاِء الدُّ ُه اآلَن َقْد أُْظِهَر َمرَّ  َولِكنَّ

 
 

 

آيات عن المنتهى
 

 )منتهى العهد القديم الموسوي ونظام الذبائح(
 

 

 َيْخلُُص.َولِكِن الَِّذي َيْصبُِر إِلَى اْلُمْنَتَهى َفهَذا  22:10متى 

 َولِكْن لَْيَس اْلُمْنَتَهى َبْعُد. 6:24متى 
 َولِكِن الَِّذي َيْصبُِر إِلَى اْلُمْنَتَهى َفهَذا َيْخلُُص. 13:24متى 

 ُثمَّ َيأْتِي اْلُمْنَتَهى.  14:24متى 

َهاَيةِ   8:1كورنثوس  1  الَِّذي َسُيْثبُِتُكْم أَْيًضا إِلَى الن 

ُهوِر.  11:10كورنثوس  1  َوُكتَِبْت إلِْنَذاِرَنا َنْحُن الَِّذيَن اْنَتَهْت إِلَْيَنا أََواِخُر الدُّ

َهاَيِة.  6:3عبرانيين  َجاِء َواْفتَِخاِرِه َثابَِتًة إِلَى الن  ْكَنا بِثَِقِة الرَّ  َوَبْيُتُه َنْحُن إِْن َتَمسَّ

َقِة َثا 14:3عبرانيين  ْكَنا بَِبَداَءِة الث  َهاَيِة،إِْن َتَمسَّ  بَِتًة إِلَى الن 

َهاَيِة،  11:6عبرانيين  َجاِء إِلَى الن   ُيْظِهُر هَذا االْجتَِهاَد َعْيَنُه لَِيقِيِن الرَّ

َما نَِهايَ   7:4بطرس  1  تُة ُكل  َشْيٍء َقِد اْقَتَربَ َوإِنَّ
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 أألخيرةأو الساعة  ،أآلزمنةأأليام، آيات عن 

 ونظام الذبائح()للعهد القديم الموسوي 

 

 

ُه فِي األَْزِمَنِة األَِخيَرِة َيْرَتدُّ َقْوٌم َعِن اإلِيَماِن، 1:4تيموثاوس  1  إِنَّ

اِم األَِخيَرِة َسَتأْتِي أَْزِمَنٌة َصْعَبٌة،  1:3تيموثاوس  2 ُه فِي األَيَّ  َولِكِن اْعلَْم هَذا أَنَّ

اِم األَِخيَرِة فِي اْبنِِه،َكلََّمَنا فِي هِذِه ]هللا[  1:2عبرانيين   األَيَّ

اِم األَِخيَرِة. 3:5 يعقوب  َقْد َكَنْزُتْم فِي األَيَّ

َماِن األَِخيِر. 5:1 بطرس 1  لَِخالٍَص ُمْسَتَعدٍّ أَْن ُيْعلََن فِي الزَّ

 فِي األَْزِمَنِة األَِخيَرِة ِمْن أَْجلُِكْم، )المسيح( َولِكْن َقْد أُْظِهرَ  20:1بطرس  1

اِم َقْوٌم ُمْسَتْهِزُئوَن، 3:3بطرس  2 ُه َسَيأْتِي فِي آِخِر األَيَّ الً: أَنَّ  َعالِِميَن هَذا أَوَّ

اَعُة األَِخيَرةُ.  18:2يوأآلولى   أَيَُّها األَْوالَُد ِهَي السَّ

ُهْم َقالُوا لَُكْم:  18 يهوذا َماِن األَِخيِر َسَيُكوُن َقْوٌم »َفإِنَّ ُه فِي الزَّ  ُمْسَتْهِزُئوَن،إِنَّ
 
 
 
 

 آيات عن يوم الرب
 )إلنهاء العهد القديم الموسوي ونظام الذبائح(

 

، 12:3بطرس الثانية  ب   ُمْنَتِظِريَن َوَطالِبِيَن ُسْرَعَة َمِجيِء َيْوِم الرَّ

ب  َكلِصٍّ  2:5تسالونيكي  1 ْحقِيِق أَنَّ َيْوَم الرَّ ُكْم أَْنُتْم َتْعلَُموَن بِالتَّ فِي اللَّْيِل هَكَذا ألَنَّ
 َيِجيءُ 

َنا َيُسوَع   8:1كورنثوس  1 َهاَيِة باِلَ لَْوٍم فِي َيْوِم َرب  ِذي َسُيْثبُِتُكْم أَْيًضا إِلَى الن 
ب  َيُسوَع.  5:5كورنثوس 1 اْلَمِسيِح. وُح فِي َيْوِم الرَّ  لَِكْي َتْخلَُص الرُّ
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ُكْم أَْيًضا َكَما َعَرْفُتُموَنا   14:1كورنثوس  2 َنا َفْخُرُكْم، َكَما أَنَّ أَْيًضا َبْعَض اْلَمْعِرَفِة أَنَّ
ب  َيُسوَع.  َفْخُرَنا فِي َيْوِم الرَّ

ِهيُر. 20:2الرسل أعمال  ب  اْلَعِظيُم الشَّ  َقْبلَ أَْن َيِجيَء َيْوُم الرَّ

 َحفَِظُهْم إِلَى َدْيُنوَنِة اْلَيْوِم اْلَعِظيمِ  6 يهوذا

 َتْذَخُر لَِنْفِسَك َغَضًبا فِي َيْوِم اْلَغَضِب َواْستِْعالَِن َدْيُنوَنِة هللاِ اْلَعاِدلَِة،  5:2رومية 

 

 

 

محددة جداً  إشاراتهي "يوم الرب"  األيام األخيرة" " "األخيرة زمنة" "األ" "النهايةألزمنة"نهاية ا       

كانت هذه "األيام لقد  .ميالدية07سنة في  إتمامها و 24 في متّىبين نبوءة يسوع  التي  لأليام

 . هيكلاألخيرة" للديانة اليهودية وال

 

إشارات هي  "اليوم األخير"أو الفداء" يوم "، "يوم القيامة"في حين أن اإلشارات إلى      

ي الفصل بالتفصيل ف الموضوع عالج هذاوسوف ن، أألخير لكل الكرة االرضية الحكم النهائيى إل

 .أألحداث الثالث الكبرىالمعنون: 

العهد  وكلميالدية 70 بخراب أورشليم سنةعصر "العهد القديم" انتهى  هناك الكثير الذي ال يفهمون أن

ذي لا "لكوت"عصر المفي  اآلنأننا نعيش  .العهد الجديد(كل  )يتحدث عن هذا الموضوع  الجديد

 ذلك الحقا (. عنأكثر سأشرح دون نهاية )بنمو سي

 

. في هذا 2" في أعمال الخمسينفي "يوم  تحدث يوحنا المعمدان أ عنهالتي تنبمعمودية الروح القدس، أ      

 ".ورشليمتدمير الأتي، "تي ستال حديد عن معمودية النارتكلم على وجه الت طرسالحدث، ب

  

  21-16:2الرسل  لأعما

 
16 . بِي   َبلْ هَذا َما قِيلَ بُِيوئِيلَ النَّ

ة  قُولُ هللاُ: يَ  17 ام  األ خ ير  ي 
ُكوُن ف ي األ  ي  أَن ي أَْسُكُب ِمْن ُروِحي َعلَى ُكل   )من العهد الموسوي( و 

أُ َبُنوُكْم َوَبَناُتُكْم، َوَيَرى َشَباُبُكْم ُرًؤى َوَيْحلُُم ُشُيوُخُكْم أَْحالًَما.  َبَشٍر، َفَيَتَنبَّ

أُوَن. 18 اِم َفَيَتَنبَّ  َوَعلَى َعبِيِدي أَْيًضا َوإَِمائِي أَْسُكُب ِمْن ُروِحي فِي تِْلَك األَيَّ
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َماِء ِمْن َفْوُق َوآَياٍت َعلَى األَْرِض ِمْن أَْسَفلُ:  19 َوأُْعِطي َعَجاِئَب فِي السَّ

 َدًما َوَناًرا َوُبَخاَر ُدَخاٍن.

ب   20 ْمُس إِلَى ُظْلَمٍة َواْلَقَمُر إِلَى َدٍم، َقْبلَ أَْن َيِجيَء َيْوُم الرَّ لُ الشَّ َتَتَحوَّ

ِهيُر.  اْلَعِظيُم الشَّ

ب  َيْخلُُص. 21  َوَيُكوُن ُكلُّ َمْن َيْدُعو بِاْسِم الرَّ

 
 فييسوع  عنه تكلم الذيإلى نفس الحدث المدمر  إشارتهفي   ا  كان واضح طرسفي هذه الرسالة، ب

 

  30-29:24 متّى 

ْمُس، َواْلَقَمُر الَ ُيْعِطي َضْوَءهُ، َوالنُُّجوُم » 29 اِم ُتْظلُِم الشَّ َولِْلَوْقِت َبْعَد ِضيِق تِْلَك األَيَّ

اُت ا َماِء، َوقُوَّ َماَواِت َتَتَزْعَزُع.َتْسقُُط ِمَن السَّ  لسَّ

َماِء. َوِحيَنئٍِذ َتُنوُح َجِميُع َقَبائِِل  30 َوِحيَنئٍِذ َتْظَهُر َعالََمُة اْبِن اإلِْنَساِن فِي السَّ

ٍة َوَمْجٍد َكثِيٍر. َماِء بِقُوَّ  األَْرِض، َوُيْبِصُروَن اْبَن اإلِْنَساِن آتًِيا َعلَى َسَحاب السَّ
 .(3)ناقشت هذا بالتفصيل في الفصل  

 

 ى، أشار إلبعدها للتو مباشرة  ، و2يوئيل هذه النبوءة من ليوم أإلتمام كان  الخمسينم يوأن  طرسوقال ب 

األيام األخيرة، كانوا في  همأن على تأكيد هو الروح القدس إنسكاب كان يقول أن بطرس بهذا .  الخراب القادم

". ثم قال أن جميع الذين خراب أورشليم" حدث التالي مباشرة  ليأخذ مكانه على ساحة االحداث هولوأن ا

، بل أيضا )أي الوالدة الثانية( فقط يسوعبخالص الإلى ليس ، في إشارة سوف يخلصون الرب بأسم  وندعي

 .الميالدي للمسيحيين في القرن أألول "دينونة وخراب أورشليممن " والخالص  إلى الحماية

 

ى الخراب التي أشارت إلعالمة نبوية  هي األلسنةالتكلم بنقطة مذهلة عن التكلم باأللسنة.  ي ظه روهذا     

 لنقوم أآلن بدراستها....... اآلتي على أورشليم.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=2&vmin=19&vmax=19
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=2&vmin=19&vmax=19
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=2&vmin=20&vmax=20
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=2&vmin=20&vmax=20
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=2&vmin=21&vmax=21
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=2&vmin=21&vmax=21
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=24&vmin=29&vmax=29
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=24&vmin=29&vmax=29
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=24&vmin=30&vmax=30
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=24&vmin=30&vmax=30


183 
 

 

 

 ألتكلم بألسنة

 

 
قد يكون مفهوما جديدا  لبعض القراء. ومع ذلك لقدوم الخراب على أورشليم تأكيد  إنهافكرة أن التكلم باأللسنة 

  هذه الفكرة في كدأ بولسنجد أن الرسول 
 
 

 22 -21:14كورنثوس األولى  

اُموِس:  21 إِن ي بَِذِوي أَْلِسَنٍة أُْخَرى َوبِِشَفاٍه أُْخَرى َسأَُكل ُم »َمْكُتوٌب فِي النَّ
بُّ هَذا  ْعَب، َوالَ هَكَذا َيْسَمُعوَن لِي، َيقُولُ الرَّ  «.الشَّ

ا النُّ  22 ةُ َفلَْيَسْت لَِغْيِر إًِذا األَْلِسَنُة آَيٌة، الَ لِْلُمْؤِمنِيَن، َبلْ لَِغْيِر اْلُمْؤِمنِيَن. أَمَّ ُبوَّ

 اْلُمْؤِمنِيَن، َبلْ لِْلُمْؤِمنِيَن.
 

 من بولسهنا يقتبس 

 

  28:11أشعياء  

ْعَب، ُه بَِشَفٍة لَْكَناَء َوبِلَِساٍن آَخَر ُيَكل ُم هَذا الشَّ  إِنَّ
 

. عندما نقرا  بقية نبوءة إشعيا، هي في طريقها إلينا  األلسنةموهبة  عن أن قد تنبأ النبي أن أشعياء نالحظ هنا

هللا على دينونة ، ومجيء يسوع، وعن اإلرتداد ، ولكن أيضاعن التكلم بألسنةيمكننا أن نرى أنه تنبأ ليس فقط 

 التي تتحدث عن هذه األحداث الثالثة:  28ا النبي أإلصحاح يكم أألن المقاطع الثالثة من أشعيإلإسرائيل. 
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 أإلرتدادأوالً: 
 

 15 -13:28اشعياء النبي 

: أَْمًرا َعلَى أَْمٍر. أَْمًرا َعلَى أَْمٍر. َفْرًضا َعلَى َفْرٍض. َفْرًضا  13 ب  َفَكاَن لَُهْم َقْولُ الرَّ

لَِكْي َيْذَهُبوا َوَيْسقُُطوا إِلَى اْلَوَراِء َعلَى َفْرٍض. ُهَنا َقلِيالً ُهَناَك َقلِيالً، 
 َوَيْنَكِسُروا َوُيَصاُدوا َفُيْؤَخُذوا.

ْعِب الَِّذي فِي أُوُرَشلِيَم. 14 ب  َيا ِرَجالَ اْلُهْزِء، ُوالََة هَذا الشَّ  لِذلَِك اْسَمُعوا َكالََم الرَّ

ُكْم قُْلُتْم:  15 َقْد َعَقْدَنا َعْهًدا َمَع اْلَمْوِت، َوَصَنْعَنا ِميَثاًقا َمَع اْلَهاِوَيِة. »ألَنَّ
َنا َجَعْلَنا اْلَكِذَب َمْلَجأََنا، َوبِالْ  ْوُط اْلَجاِرُف إَِذا َعَبَر الَ َيأْتِيَنا، ألَنَّ ِغش  السَّ

 «.اْسَتَتْرَنا

 
 

 ثانياً: يسوع حجر الزاوية

 
 17-16:28اشعياء النبي 

16  : بُّ ُد الرَّ ي  ُس فِي ِصْهَيْوَن َحَجًرا، َحَجَر اْمتَِحاٍن، »لِذلَِك هَكَذا َيقُولُ السَّ هأََنَذا أَُؤس 

ًسا  : َمْن آَمَن الَ َيْهُرُب.(42:21)أُنظر مّتى  َحَجَر َزاِوَيٍة َكِريًما، أََساًسا ُمَؤسَّ

َوأَْجَعلُ اْلَحقَّ َخْيًطا َواْلَعْدلَ ِمْطَماًرا، َفَيْخَطُف اْلَبَرُد َمْلَجأَ اْلَكِذِب، َوَيْجُرُف اْلَماُء  17

َتاَرَة.  الس 
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 ثالثاً: دينونة هللا

 
 19-17:28أشعياء النبي 

َتاَرةَ  17  .َوأَْجَعلُ اْلَحقَّ َخْيًطا َواْلَعْدلَ ِمْطَماًرا، َفَيْخَطُف اْلَبَرُد َمْلَجأَ اْلَكِذِب، َوَيْجُرُف اْلَماُء الس 

ْوُط اْلَجاِرُف إَِذا َعَبَر َتُكونُ  18 وَن َوُيْمَحى َعْهُدُكْم َمَع اْلَمْوِت، َوالَ َيْثُبُت ِميَثاقُُكْم َمَع اْلَهاِوَيِة. السَّ

ْوِس.  لَُه لِلدَّ

َهاِر َوفِي اللَّْيِل،  19 ُه ُكلَّ َصَباٍح َيْعُبُر، فِي النَّ َوَيُكوُن َفْهُم اْلَخَبِر َفَقِط ُكلََّما َعَبَر َيأُْخُذُكْم، َفإِنَّ

 «.اْنِزَعاًجا
  

 

 هي هبة التكلم باأللسنةمو، يمكن أن نرى بوضوح أن مجيء 28 أشعياء من  النصمن خالل قراءة هذا 

 ديفد". وعلى نفس المنوال، فيما يتعلق بهبة التكلم باأللسنة، يكتب الباحث على أورشليمر القادم "اعالمة للدم

 :مايلي شيلتون

عالمة من هللا أن نهم يعرفون ما يعنيه ذلك. أنها . أ كانت رسالة صدمة إلسرائيليوم الخمسين معجزة   [

بطرس  1؛  44-42:21أنظر متّى )لهم إدانة خاصة ك ه، وأن إسرائيل قد رفضتالعظيم قد أتىحجر الزاوية 

في كانت  حالة أورشليم التيارة إلى ، إشبعالمة على الحكم والشج هبة التكلم باأللسنةمو ت(. كان6:2-8

 .[ 13:28أشعياء ." ]انظر ةروأسموة دامصط ة،روكسمتعثر إلى الخلف، " حالة

 جديد فيضانبورشليم ستنجرف ، وأوصل إلى نهايته العهد القديميام األخيرة إلسرائيل": "األ تتأقد ل

، ال ألولئك "عالمةهي " سنه لأألموهبة  القديس بولس:. كما قال ة" هللا الجديدةقيخللإلفساح الطريق "

وعالمة  مؤمنين الغير إشارة إلى اليهود –( 14:22كورنثوس  1" )غير المؤمنينون، ولكن لؤمنيالذين 

 .]هالكهماقتراب  على

 

 

مرئية النهاية ال، مع أنيعرفون كانوا  .الجديد دهر )الملكوت( تتطلع إلى مجيء ال أألولى كانت الكنيسة   

سوف  السيد المسيح وهيكل  حقيقي، والعمل الذي يريده د جديد،هعستظهر كالكنيسة  أنفلنظام "العهد القديم"، 

 إلى هذا الحدث ونيتطلع كانوا . وكان هذا جانبا مهما من الخالص، والمسيحيين من الجيل األولويظهر يتم

فترة من االنتظار . وخالل هذه السنة( 2000) وليس حياتنا نحن بعد  حياتهم الخاصة فترة في بأن يتم
ِة هللاِ َمْحُروُسوَن،  قأال  لهم: الرسول طمأنهم  طرس، بةاإلضطهادات الشديدو أَْنُتُم الَِّذيَن بِقُوَّ

َماِن األَِخيِر.  (.5:1س بطر 1) بِإِيَماٍن، لَِخالٍَص ُمْسَتَعدٍّ أَْن ُيْعلََن فِي الزَّ

 

بدءا  من موت ي حدث، ذوالعهد الجديد ال القديم دالعه بين واإلنتقال هذا االقتباس التحول الرئيسي خصي

، في حياتهم  وتلكوائل المألالمؤمنين أ أستقبل". وبهذه الطريقة، خراب أورشليم"ـ ب ج  تو  وقيامه يسوع، و

 في الفصل التالي. ذلك كما سنناقشومضي قدما في المملكة منذ ذلك الحين، تنيسة والك
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 الفصل التاسع 

 

 الملكوت أآلن
 

 

 

 

يرتجف في العرق و ا  صباحا، استيقظ الملك نبوخذنصر من نوم عميق. كان غارقالرابعة الساعة في     

. وطلب أن أ  عادي ا  حلمأنه ليس  . وكان هذا واضحاإرتباك عن حلم رآه للتوتحدث بسرعة ووي ــح وضوب

روا ي   روا له الحلمإلى القصر ح نجمينجميع السحرة والمحض  حيث عادي، غيرمنهم طلبا   طلبلكنه . تى ي ف س 

لما   م  ل  قال لهم أنه ح   تى لهم الحلم ح أن يسردالسحرة الملك  طالبولكن عندما . هتفسيربللقلق، وطالب  ا  مثيرح 

س ر هممنهم و واحد   قتل كلسيوعد بأنه وذلك،  ، رفض هريتفس هميمكن
قالوا له ماهو الحلم إال إذا  كذلك أ 

 أن الملك يطلب شيء من هذا القبيل.  من ذهولأ صيبوا بال السحرةأن . وليس من المستغرب، يرهف سّ وت

اَم اْلَملِِك َوَقالُوا: فأ َن »َجاَب اْلَكْلَدانِيُّوَن قُدَّ لَْيَس َعلَى األَْرِض إِْنَساٌن َيْسَتِطيُع أَْن ُيَبي 
َذا ِمْن َمُجوِسيٍّ أَْو أَْمَر اْلَملِِك. لِذلَِك لَْيَس َملٌِك َعِظيٌم ُذو ُسْلَطاٍن َسأَلَ أَْمًرا ِمْثلَ ه

 (.10:2)دانيال  َساِحٍر أَْو َكْلَدانِيٍّ 

 

 إعدام جميع السحرة في بابل.بوردا على ذلك، أصبح الملك غاضبا حتى أنه أمر     
من الحكمة  مملؤ  ، كان  منّجم، الذين تم تدريبهم أيضا ك ابلفي ب يهود، أحد األسرى ال دانياللحسن الحظ، و

لم بدقة  يسردالبصيرة. وكان قادرا  على أن و حول تمثال كبير  الملك نبوخذنصرحلم  . كانالملك وتفسيرهح 

ا جزئي قدميهوساقيه من الحديد، و النحاس فضة والبطن والفخذين منالمن  ذهب والصدرمن الس أ. الرعظيمو

يد إنسان" ب قطعت م، "ل عظيمةصخرة إذا ب، الملك ينظر إلى هذا التمثالوبينما  .فخارمن الحديد وجزئيا  من ال

أي أثر. ولم يبقى له بعيدا ،  ، الكل تناثر، الفضة والذهبنحاسال ،فخارالحديد وال وحطمت، التمثال ضربت

 لها.األرض ك تمألى أن ال هائال   جبال   لتصبحومع ذلك، نمت الصخرة 

 

تلف ممالك تمثل مخوخذنصر أن المعادن المختلفة نبل دانيال، قال يصغون  الملك وحاشيتهكان  مابين     

رأس الذهب. وسوف هي ذروة العز والسلطة، وت نبوخذنصر كان حكم . اإلمبراطورية البابلية تحتعالمال

من  البطن والفخذينب ا، الذي يرمز إليهةمملكة ثالث والفضة.  من الصدرهي ومملكة أقل شأنا ذلك تأتي بعد 

 .النحاس

 

 



187 
 

 

تفعله هذه  كالحديد ألن الحديد يكسر ويحطم كل شيء، وما سوف ةرصوّ معة، راب  ع مملكةوأخيرا ، سترتف

ر إلى أن يشفتوالحديد  الفخارت جزئيا من حقيقة أن القدمين وأصابع القدم كانأما . لممالك االخرىالمملكة ل

. كالفخار، ولكن أيضا أن تكون هشة  الحديد من هابعض؛  قسمةنسوف تصبح مملكة م رابعة األخيرةالمملكة ال

 .ا  كون موحديشعب هذه المملكة سوف ال كذلك ، الفخارمع الحديد مثل إستحالة إختالط تماما 

 

قطع ت التي لمالصخرة ب لهاي يرمز تال – أ خرى نشئ هللا مملكةيقسمة، سنمالتلك المملكة النهائية،  حكم خاللو

إلى وتأتي بهم جميع الممالك السابقة، سحق . أنها ستاليمكن تدميرها أو تترك لشخص آخر التي  –يد إنسان ب

 . لنقرأ معا  دوم إلى األبدتسوف  ها، ولكنةنهايال

 

 : 45 -31:2دانيال  

ا » 31 ْمَثالُ اْلَعِظيُم اْلَبِهيُّ ِجّدً َها اْلَملُِك ُكْنَت َتْنُظُر َوإَِذا بِتِْمَثال َعِظيٍم. هَذا الت  أَْنَت أَيُّ

 َوَقَف قَُبالََتَك، َوَمْنَظُرهُ َهائِلٌ.

ٍة. َبْطُنُه َوَفْخَذاهُ ِمْن  32 ٍد. َصْدُرهُ َوِذَراَعاهُ ِمْن فِضَّ ْمَثاِل ِمْن َذَهٍب َجي  َرْأُس هَذا الت 

 ُنَحاٍس.

 . َقَدَماهُ َبْعُضُهَما ِمْن َحِديٍد َواْلَبْعُض ِمْن َخَزٍف.َساَقاهُ ِمْن َحِديدٍ  33

ْمَثالَ َعلَ  34 ى َقَدَمْيِه اللََّتْيِن ِمْن ُكْنَت َتْنُظُر إِلَى أَْن قُِطَع َحَجٌر بَِغْيِر َيَدْيِن، َفَضَرَب الت 

 َحِديٍد َوَخَزٍف َفَسَحَقُهَما.

َهُب َمعً  35 ُة َوالذَّ َحاُس َواْلفِضَّ ا، َوَصاَرْت َفاْنَسَحَق ِحيَنئٍِذ اْلَحِديُد َواْلَخَزُف َوالنُّ

ا اْلَحَجُر الَِّذي  يُح َفلَْم ُيوَجْد لََها َمَكاٌن. أَمَّ ْيِف، َفَحَملَْتَها الر  َكُعَصاَفِة اْلَبْيَدِر فِي الصَّ
ْمَثالَ َفَصاَر َجَبالً َكبِيًرا َوَمألَ األَْرَض ُكلََّها.  َضَرَب الت 

اَم اْلَملِِك. 36  هَذا ُهَو اْلُحْلُم. َفُنْخبُِر بَِتْعبِيِرِه قُدَّ

َها اْلَملُِك َملِ » 37 َماَواِت أَْعَطاَك َمْملََكًة َواْقتَِداًرا َوُسْلَطاًنا أَْنَت أَيُّ ُك ُملُوٍك، ألَنَّ إِلَه السَّ

 َوَفْخًرا.

َماِء َدَفَعَها لَِيِدَك َوَسلََّطَك َوَحْيُثَما َيْسُكُن َبُنو اْلَبَشِر َوُوُحوُش الْ  38 َبر  َوُطُيوُر السَّ

ْأُس ِمْن َذَهٍب.  َعلَْيَها َجِميِعَها. َفأَْنَت هَذا الرَّ

ْخَرى أَْصَغُر ِمْنَك َوَمْملََكٌة َثالَِثٌة أُْخَرى ِمْن ُنَحاٍس َفَتَتَسلَُّط َوَبْعَدَك َتقُوُم َمْملََكٌة أُ  39

 َعلَى ُكل  األَْرِض.

ِديِد، ألَنَّ اْلَحِديَد َيُدقُّ َوَيْسَحُق ُكلَّ َشْيٍء. َوَتُكوُن َمْملََكٌة َرابَِعٌة َصْلَبٌة َكاْلحَ  40

ُر ُكلَّ هُؤالَِء. ُر َتْسَحُق َوُتَكس   َوَكاْلَحِديِد الَِّذي ُيَكس 
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َوبَِما َرأَْيَت اْلَقَدَمْيِن َواألََصابَِع َبْعُضَها ِمْن َخَزٍف َواْلَبْعُض ِمْن َحِديٍد، َفاْلَمْملََكُة  41

َك َرأَْيَت اْلَحِديَد ُمْخَتلًِطا بَِخَزِف  ةُ اْلَحِديِد ِمْن َحْيُث إِنَّ َتُكوُن ُمْنَقِسَمًة، َوَيُكوُن فِيَها قُوَّ
يِن.  الط 

َوأََصابُِع اْلَقَدَمْيِن َبْعُضَها ِمْن َحِديٍد َواْلَبْعُض ِمْن َخَزٍف، َفَبْعُض اْلَمْملََكِة َيُكوُن  42

ا َواْلَبْعُض َقِصًما.  َقِوّيً

اِس، َولِكْن الَ  43 ُهْم َيْخَتلُِطوَن بَِنْسِل النَّ يِن، َفإِنَّ َوبَِما َرأَْيَت اْلَحِديَد ُمْخَتلًِطا بَِخَزِف الط 

 بِاْلَخَزِف.َيَتالََصُق هَذا بَِذاَك، َكَما أَنَّ اْلَحِديَد الَ َيْخَتلُِط 

َماَواِت َمْملََكًة لَْن َتْنَقِرَض أََبًدا، َوَملُِكَها الَ  44 اِم هُؤالَِء اْلُملُوِك، ُيقِيُم إِلُه السَّ َوفِي أَيَّ

 َر، َوَتْسَحُق َوُتْفنِي ُكلَّ هِذِه اْلَمَمالِِك، َوِهَي َتْثُبُت إِلَى األََبِد.ُيْتَرُك لَِشْعٍب آخَ 

ُه َقْد قُِطَع َحَجٌر ِمْن َجَبل الَ بَِيدَ  45 َك َرأَْيَت أَنَّ َحاَس ألَنَّ ْيِن، َفَسَحَق اْلَحِديَد َوالنُّ

َف اْلَملَِك َما َسَيأْتِي َبْعَد هَذا. اَْلُحْلُم َحقٌّ  َهَب. هللَاُ اْلَعِظيُم َقْد َعرَّ َة َوالذَّ َواْلَخَزَف َواْلفِضَّ
 «.َوَتْعبِيُرهُ َيقِينٌ 

 
المهم بالنسبة لنا من ذلك،  جري في المستقبل. ومعيسوف لنبوخنصر عما كشف الرب ، في هذا الحلم النبوي

ولكن  ،ينيكشف عن األحداث "في المستقبل" للمستمعين األصلي الحلم أن نتذكر أنه، على الرغم من أن هذا

تقد تم  هذا الحلمأن . في الواقع، نحن اعن مستقبلنأنه يتحدث بالضرورة ليس   في بكل حذافيره التي ذ ك ر 

 الماضي.

 

 الحلم: الذي في التمثال شكلت عصورخمسة 

 البابليالعصر -1

 عصر مادي وفارس -2

 اليونانيالعصر -3

 الرومانيالعصر -4

 )ممثلة بعشرة أصابع القدم( المنقسمةاإلمبراطورية الرومانية -5
 

 

 

 

 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=34&chapter=2&vmin=41&vmax=41
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=34&chapter=2&vmin=41&vmax=41
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=34&chapter=2&vmin=42&vmax=42
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=34&chapter=2&vmin=42&vmax=42
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=34&chapter=2&vmin=43&vmax=43
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=34&chapter=2&vmin=43&vmax=43
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=34&chapter=2&vmin=44&vmax=44
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=34&chapter=2&vmin=44&vmax=44
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=34&chapter=2&vmin=45&vmax=45
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=34&chapter=2&vmin=45&vmax=45


189 
 

 

 )انظر الماديالملك داريوس حكم تحت  دانياله، خدم نصر حاكم المملكة البابلية. بعدكان الملك نبوخذ    

وش  ( والملك 6 دانيال و ير  المملكة اليونانية وثم فارس جاءت ادي وبعد مو(. 10 دانيال)انظر  الفارسي أ ْحش 

 تلك الحقبة الزمنية من التاريخ.خالل العالم المتحضر  كل أخيرا اإلمبراطورية الرومانية، التي سيطرت على

 

قسمت المملكة الرومانية إلى إنعندما  ظهرتوالحديد في الحلم،  الفخارأصابع ب لمتمثلةملكة الخامسة، االم    

. خالل يالديةم 14قبل الميالد إلى  27سنة من  قيصر"، الذين حكم "أوغسطس حكم  عشر مقاطعات تحت

قبل  3سنة  حطم أصابع القدم و كالصخرة ثم يسوع جاءعشر أصابع، ال تأسست حكم أوغسطس، 

 .الميالد
 

مملكته لاإلعداد بدأ بجاء يسوع وتقسيم اإلمبراطورية الرومانية،  خاللوالحلم، وبحسب النبوة التي في    

 أن مع مقاطع أخرى من الكتاب المقدس حيث ويتناسق يتوازى كالصخرة التي ستمأل األرض برمتها. وهذا

  اؤونالبن هايسوع هو المشار إليه كحجر الزاوية والصخرة التي رفض

 

 17:20 لوقا

اُؤوَن ُهَو َقْد »َفَنَظَر إِلَْيِهْم َوَقالَ:  إًِذا َما ُهَو هَذا اْلَمْكُتوُب: اْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه اْلَبنَّ
اِوَيِة؟  َصاَر َرْأَس الزَّ

 
 العبرانيين في البرية ت ب ع تفضال عن الصخرة التي  

  

 4:10كورنثوس 1

ٍة َوَجِميَعُهْم َشِرُبوا َشَراًبا  ُهْم َكاُنوا َيْشَرُبوَن ِمْن َصْخَرٍة ُروِحيَّ ا، ألَنَّ َواِحًدا ُروِحّيً
ْخَرةُ َكاَنِت اْلَمِسيَح.  َتابَِعتِِهْم، َوالصَّ

 
 كنيسته  سيبني أن يسوع هو المسيح(إعالن أتى لبطرس به على هذه الصخرة )اأن لبطرسكما قال يسوع 

 

 18:16متّى 

ْخَرِة أَْبني َكنِيَستِي، َوأَْبَواُب اْلَجِحيِم َوأََنا أَقُولُ لََك  أَْيًضا: أَْنَت ُبْطُرُس، َوَعلَى هِذِه الصَّ
 لَْن َتْقَوى َعلَْيَها.

 

 

 تحدث عن يسوع.تأن نرى أن الصخرة في هذا الحلم  ضوح يمكننابو 
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 مجيئه األول
 

     

 

أود لكني ،  بسيط عديللمجيء الثاني". على الرغم من أنه ت"ا ـيها دائما بيشار إلعودة يسوع في المستقبل     

" تحتوي على لمجيء الثاني"اـ ب  الشائعة عبارةالالنهائية". أعتقد أن  "عودة يسوعـ ب هذا الحدث سّميأن أ

 .ولغط في الترقيم أخطاء حسابية

 

اد من بين األموات عندما عمجيئه الثاني مذود في اسطبل في مدينة بيت لحم. و في كان يسوع األولمجيء    

هذا السبب أود أن أشير إلى فل. ميالدية 70آتى لدينونة أورشليم سنة عندما  الثالث تم مجيئه ". وتهفي "قيام

إلى األرض  يسوع عن مجيء تنبأ 2 أن دانيالكيف  توا  "العودة النهائية". وقد درسنا ـ بمجيئه مستقبال 

يسوع بدأت تنمو، وهي مستمرة في مملكة ن اكيف مة ومقسّ الكالصخرة التي سحقت اإلمبراطورية الرومانية 

 سؤال:ه الالنمو حتى إلى يومنا هذا. وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى هذ

 

 ؟متى تأسست مملكة يسوع  

  

 كان في المهد؟هل تأسست عندما 

 

  ؟هعمرمن  30في  خدمته عندما كانكان ذلك عندما بدأ يسوع  هل

 

 ذلك عندما مات على الصليب؟ هل كان

 

 ؟ ميالدية 70أو عند خراب أورشليم سنة 

 
 مهمةالتفاصيل والرغبة لفهم ال يهنتطلع إل نحن"مجيء"  ايمعرفة ل بقدر شغفنا

 .يسوع مملكةوتأسيس  وصولومعرفة زمن فهم كذلك أيضا من المهم جداً  ،عنه
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عشر  إلى نية روماأإلمبراطورية الم قسّ   (ب.م. 14 -ق.م. 27ينا أن "أوغسطس قيصر" )لقد رأ     

 العشرة من التمثال.  القدمين أصابعب 2 ي دانيالف شبيههامقاطعات التي يتم ت

 

 44:2 دانيال 

َماَواِت َمْملََكًة لَْن  اِم هُؤالَِء اْلُملُوِك، ُيقِيُم إِلُه السَّ َتْنَقِرَض أََبًدا، َوَملُِكَها الَ ُيْتَرُك َوفِي أَيَّ
  لَِشْعٍب آَخَر، َوَتْسَحُق َوُتْفنِي ُكلَّ هِذِه اْلَمَمالِِك، َوِهَي َتْثُبُت إِلَى األََبِد.

 

ب.م.  14  –ق. م.  27  أغسطس بين أثناء فترة حكم تيسوع ومملكته وصلتي هي أن الصخرة، الفوعليه 

ل د  يسوع  بالتدقيق نجد أن: مؤلف. )مالحظة لليالديةم 3في وذلك أوغسطس   0سنة  ميالدية وليس 3في و 

 .(زمنيا  بعض الشئ بمقدار ثالث سنين نا منحرفةتقويمات ميالدية،

 

وقت الحق، يوحنا المعمدان  فيوعاما   30 بعد مملكته معه. ثم هد في بيت لحم، وجلبيسوع الملك جاء في الم
ُه َقِد اْقَتَرَب َملَُكوُت »َقائاِلً:  ظهروشك أن ي لن أن يسوع الملك علىعيبدأ  ُتوُبوا، ألَنَّ

ماَواِت.  (2:3)مّتى السَّ

 

هو التعليم وأظهار ما تبدو عليه  موضوعه الثابت والمتواصل كانسنوات ونصف،  3 ـيسوع ل أثناء خدمة

 يسوع وقال الل العشاء األخير، وقفوخ مملكته.

 

الَِّذي لِْلَعْهِد اْلَجِديِد الَِّذي ُيْسَفُك ِمْن أَْجِل َكثِيِريَن لَِمْغفَِرِة ألَنَّ هَذا ُهَو َدِمي 

 (28:26)مّتى اْلَخَطاَيا.

 
 .عهد القديم" إلى "العهد الجديد"من "ال الانتقي عل ن  ذلكنقلها إلى اتباعه ك ىجر ""مملكتهعلى أن هذا تأكيد 

 

عصر نهاية يعتبر هللا الذي هو في نظر  30:19يوحنا «. َقْد أُْكِملَ » قال  موته على الصليب،أثناء 

زالة الحاجة إلى التضحية الحيوانية في "العهد التي هي في طريقها إل مملكة يسوع  قدومو وعهد موسى

ولكن هذا بعد موت يسوع،  والطقوس في الهيكل الممارساتب واعلى الرغم من أن اليهود استمروالقديم". 

 نظر هللا. يله ف قيمةال
     

 . التي ور ثوها للتوالمملكة سفرائه وعلّمهم عن تدريب  واصلوالثمين  حتى بعد قيامته، أخذ يسوع من وقته

ا بَِبَراِهيَن َكثِيَرٍة، َبْعَد َما َتأَلََّم، َوُهَو َيْظَهُر لَُهْم أَْرَبِعينَ   اَلَِّذيَن أََراُهْم أَْيًضا َنْفَسُه َحّيً
ِة بَِملَُكوِت هللاِ وَ َيْوًما،   (.3:1)أعمال الرسل .َيَتَكلَُّم َعِن األُُموِر اْلُمْخَتصَّ
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وتمحورت تركزت رسالة  تعتبر كلها الصعودثم  ير، الموت، القيامة، العشاء األخخدمته، يسوع والدة    

وأقام "مملكته" في األرض.  2 دانيالصخرة تدشين "العهد الجديد". يسوع هو إزالة "العهد القديم" و حول

 كما في تأسست على غفران العهد الجديد المملكةذه ه

 

ألَنَّ هَذا ُهَو َدِمي الَِّذي لِْلَعْهِد اْلَجِديِد الَِّذي ُيْسَفُك ِمْن أَْجِل َكثِيِريَن لَِمْغفَِرِة 

 (28:26)مّتى اْلَخَطاَيا.
 

 وكذلك في

 

 12 -8:8عبرانيين 

ُه َيقُولُ لَُهْم الَئًِما:  8 لُ َمَع َبْيِت إِْسَرائِيلَ »ألَنَّ ، ِحيَن أَُكم  بُّ اٌم َتأْتِي، َيقُولُ الرَّ ُهَوَذا أَيَّ

 يًدا.َوَمَع َبْيِت َيُهوَذا َعْهًدا َجدِ 

الَ َكاْلَعْهِد الَِّذي َعِمْلُتُه َمَع آَبائِِهْم َيْوَم أَْمَسْكُت بَِيِدِهْم ألُْخِرَجُهْم ِمْن أَْرِض ِمْصَر،  9

. بُّ ُهْم لَْم َيْثُبُتوا فِي َعْهِدي، َوأََنا أَْهَمْلُتُهْم، َيقُولُ الرَّ  ألَنَّ

10  : بُّ اِم، َيقُولُ الرَّ ألَنَّ هَذا ُهَو اْلَعْهُد الَِّذي أَْعَهُدهُ َمَع َبْيِت إِْسَرائِيلَ َبْعَد تِْلَك األَيَّ

ْم إِلًها َوُهْم َيُكوُنوَن أَْجَعلُ َنَواِميِسي فِي أَْذَهانِِهْم، َوأَْكُتُبَها َعلَى قُلُوبِِهْم، َوأََنا أَُكوُن لَهُ 
 لِي َشْعًبا.

، ألَنَّ اْلجَ  11 بَّ ِميَع َوالَ ُيَعل ُموَن ُكلُّ َواِحٍد َقِريَبُه، َوُكلُّ َواِحٍد أََخاهُ َقائاِلً: اْعِرِف الرَّ

 َسَيْعِرفُوَننِي ِمْن َصِغيِرِهْم إِلَى َكبِيِرِهْم.

َياتِِهْم فِ  12  بدال   «.ي َما َبْعدُ ألَن ي أَُكوُن َصفُوًحا َعْن آَثاِمِهْم، َوالَ أَْذُكُر َخَطاَياُهْم َوَتَعد 

 

 (28كل ذلك حّل محل العهد القديم الذي فيه البركة واللعنة )تثنية 

 

 كذلك التيو، ديقةتنمو لتكون أكبر شجرة في الح ، وسوفصغيرةكبذرة  تأعلن يسوع أن مملكته قد أت    

 كلهلتخمير العجين طريقها في ي لكن ه، وصغيرة خميرةجاءت ك

 

 33-31:13متّى 

َم لَُهْم َمَثالً آَخَر َقائاِلً:  31 َة َخْرَدل أََخَذَها إِْنَساٌن »َقدَّ َماَواِت َحبَّ ُيْشبُِه َملَُكوُت السَّ

 َوَزَرَعَها فِي َحْقلِِه،

 َوِهَي أَْصَغُر َجِميِع اْلُبُزوِر. َولِكْن َمَتى َنَمْت َفِهَي أَْكَبُر اْلُبقُوِل، َوَتِصيُر َشَجَرًة،  32
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َماِء َتأْتِي َوَتَتآَوى   «.فِي أَْغَصانَِهاَحتَّى إِنَّ ُطُيوَر السَّ

أَْتَها فِي »َقالَ لَُهْم َمَثالً آَخَر:  33 َماَواِت َخِميَرًة أََخَذْتَها اْمَرأَةٌ َوَخبَّ ُيْشبُِه َملَُكوُت السَّ

 «.اِل َدقِيق َحتَّى اْخَتَمَر اْلَجِميعُ َثالََثِة أَْكيَ 
 

 

 بالكامل  مؤسسةتكون س، وصل يوما ما في المستقبلتأن مملكة يسوع سعلّم  هناك البعض الذي 

َوُكلُّ إِْنَساٍن  َصاِدًقا هللاُ  لَِيُكنِ  َبلْ  )أن مملكته ستنشأ تدريجيا. علّم  يسوعولكن كاملة، مع سيادة 

 .4:3( رومية َكاِذًبا
 

رباني القديم. وذهب األب حتى إزالة الحاجة إلى النظام القبيسوع على الصليب  هما أنجزهذا هلل،  لكالم ووفقا

 ل.بط  هناك، وأن النظام القديم قد أ  يكن تابوت العهد لم أن كشف الهيكل و مزق الحجاب في ى أنهال

 

 األب هللهيكل. بالنسبة "العهد القديم" في الطرق شعائر و ين بمواصلة مسيحيالغير يهودقام ال م70و  م30بين 

. ويشير يوحنا ت أفعالهم هذه رجس في نظره، كان فقط لماالكلخروف ابنه الوحيد كاب الذي ضّحى للتو
ْيَطانِ  "ـبهؤالء اليهود الى الرسول   9:3و  9:2رؤيا " َمْجَمُع الشَّ

 

 في قائال  يشير إلى نظام "العهد القديم"  كاتب العبرانيين

 

 13:8عبرانيين 

لَ « َجِديًدا»َفإِْذ َقالَ  َق األَوَّ ا َما َعَتَق َوَشاخَ )بسبب الصليب( َعتَّ )بسبب  . َوأَمَّ

م الذي  70تي سنة )بسبب خراب أورشليم اآل َفُهَو َقِريٌب ِمْن االْضِمْحالَلِ  الصليب(

 .األمة اليهودية والكهنوت(سيزيل الهيكل و

 

 عند  غفرانفي عهد الوتثبتت يسوع، في  توتجل ، توضحتأعلنها يوحنا المعمدان  ،في المهد ئتالمملكة جا

إلى ا تم تمريره من ثمعلى الصليب،  من "العهد القديم" وذلك بالتخلّصأكثر تماما  وتثبتت، اآلخير العشاء

مأهول الالعالم المتحضر كل للوصول إلى  سفر أعمال الرسل خالل وها" قبل صعوده ونمالرسوليين سفراءال"

 " تماما.القديم العهد" ميالدية الذي أزال70 نةسخراب بالسكان قبل 

 

وهي هنا منذ اآلن، هي  نا وبين هي موجودة عند هذه النقطة المملكة

 أنها تنمو وستواصل القيام بذلك. سنة و 2000
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 الفصل العاشر

 

 تقدم الملكوت
 

 

لجميع في وقت واحد لصل توف من هم يعتقدون أن المملكة سالكثير ، هناك سابقالفصل الفي  كما كتبت    

 يظهرفي المستقبل. ويقولون أن ملكوت هللا سوف ينتصر على جميع سلطات الشيطان على الفور عندما 

 تأن المملكة وصلسابقا  قد أثبتت كنت من التفكير بأننا حاليا في "عصر الكنيسة". و هتيآأخيرا. هذه الفكرة 

 المتزايد تدريجيالاآلن في هذا الفصل، سوف ننظر في طبيعة هذا التقدم  قبل الميالد. 3الملك في  وصول مع

 .للمملكة

 

 

 لمملكة النمو المتزايد ل
    

لوصف التاليتين  ينتستخدم  المقارنإ لقدنمو بشكل مستمر. تسوف  هاجاء يسوع إلقامة مملكته، وقال أن    

 لمملكة:نمو المتزايد لهذا ال

 

  32-31:13متّى 

َم لَُهْم َمَثالً آَخَر َقائاِلً:  31 َة َخْرَدل أََخَذَها إِْنَساٌن »َقدَّ َماَواِت َحبَّ ُيْشبُِه َملَُكوُت السَّ

 َحْقلِِه، َوَزَرَعَها فِي

َوِهَي أَْصَغُر َجِميِع اْلُبُزوِر. َولِكْن َمَتى َنَمْت َفِهَي أَْكَبُر اْلُبقُوِل، َوَتِصيُر َشَجَرًة،  32

َماِء   «.َتأْتِي َوَتَتآَوى فِي أَْغَصانَِهاَحتَّى إِنَّ ُطُيوَر السَّ
 

  33:13وكذلك في متّى 

أَْتَها فِي »َقالَ لَُهْم َمَثالً آَخَر:  33 َماَواِت َخِميَرًة أََخَذْتَها اْمَرأَةٌ َوَخبَّ ُيْشبُِه َملَُكوُت السَّ

 «.َثالََثِة أَْكَياِل َدقِيق َحتَّى اْخَتَمَر اْلَجِميعُ 
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 44:2في دانيال  يقولوكما 

اِم هُؤالَِء اْلُملُوِك، ُيقِيُم إِلُه  َماَواِت َمْملََكًة لَْن َتْنَقِرَض أََبًدا، َوَملُِكَها الَ ُيْتَرُك َوفِي أَيَّ السَّ
 لَِشْعٍب آَخَر، َوَتْسَحُق َوُتْفنِي ُكلَّ هِذِه اْلَمَمالِِك، َوِهَي َتْثُبُت إِلَى األََبِد.

 

 :الذي يقول  7:9أشعياء بهذه اآلية تذكرنا      

الَِم  َتَها َوَيْعُضَدَها لُِنُمو  ِرَياَستِِه، َولِلسَّ الَ نَِهاَيَة َعلَى ُكْرِسي  َداُوَد َوَعلَى َمْملََكتِِه، لُِيَثب 
، ِمَن اآلَن إِلَى األََبِد. َغْيَرةُ َرب  اْلُجُنوِد َتْصَنُع هَذا.  بِاْلَحق  َواْلبِر 

 
 التطورظهرهذا ت   آياتخمس . خذ على سبيل المثال، أنه في تطور وتوسع مستمرين طبيعة ملكوت هللا 

 ننتقل من: ناالكتاب المقدس. وتقول الكلمة أن فيالتدريجي 

 

 :إشراقإلى إشراق  -1

 

َهاِر اْلَكاِملِ  يقِيَن َفَكُنوٍر ُمْشِرق، َيَتَزاَيُد َوُينِيُر إِلَى النَّ د  ا َسبِيلُ الص   (18:4)أمثال  أَمَّ

 
 نعمة إلى نعمة -2

 (16:1)يوحنا أََخْذَنا، َونِْعَمًة َفْوَق نِْعَمٍة.َوِمْن ِمْلئِِه َنْحُن َجِميًعا 

 
 قوة إلى . قوة3

اَم هللاِ فِي ِصْهَيْوَن. ٍة. ُيَرْوَن قُدَّ ٍة إِلَى قُوَّ  (7:84)مزمور َيْذَهُبوَن ِمْن قُوَّ

 
 إيمانإلى إيمان  -4

ا اْلَبارُّ َفبِاإلِيَماِن » ألَْن فِيِه ُمْعلٌَن بِرُّ هللاِ بِإِيَماٍن، إلِيَماٍن، َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: أَمَّ

 (17:1)رومية «.َيْحَيا

 
 مجدى لإمجد  -5

ُر إِلَى تِْلَك  ب  بَِوْجٍه َمْكُشوٍف، َكَما في ِمْرآٍة، َنَتَغيَّ َوَنْحُن َجِميًعا َناِظِريَن َمْجَد الرَّ
وحِ  ب  الرُّ وَرِة َعْينَِها، ِمْن َمْجٍد إِلَى َمْجٍد، َكَما ِمَن الرَّ )كورونثوس الثانية  .الصُّ

18:3) 
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ونعمة، وقوة، وإيمان،  شروقسير حاليا في أعظم تنستطيع أن نقول بدقة أن الكنيسة وفقا لهذه اآليات،    

 .حقيقة ها، ولكنذلك من الصعب جدا  بالنسبة للبعض قبولومجد من أي وقت مضى. و

 
الَِم الَ >>  أكثر وأكثر كل يوم. تابثبمملكة ال تزال تتقدم  أسس يسوع الرب  لُِنُمو  ِرَياَستِِه، َولِلسَّ

، ِمَن اآلَن إِلَى  َتَها َوَيْعُضَدَها بِاْلَحق  َواْلبِر  نَِهاَيَة َعلَى ُكْرِسي  َداُوَد َوَعلَى َمْملََكتِِه، لُِيَثب 
 ا<<األََبِد. َغْيَرةُ َرب  اْلُجُنوِد َتْصَنُع هذَ 

 

 اآليات التالية: حققتتحتى  وستواصل التقدم

 

 ... .ي اْلِمَياهُ اْلَبْحَر ب  َكَما ُتَغط  )أشعياء  ألَنَّ األَْرَض َتْمَتلُِئ ِمْن َمْعِرَفِة الرَّ

9:11) 

 .ي اْلِمَياهُ اْلَبْحَر ب  َكَما ُتَغط  )حبقوق  ألَنَّ األَْرَض َتْمَتلُِئ ِمْن َمْعِرَفِة َمْجِد الرَّ

14:2) 
  َولِكْن، ب   (21:14العدد ) َحيٌّ أََنا َفُتْمألُ ُكلُّ األَْرِض ِمْن َمْجِد الرَّ

 

 :أن خطأ   وامعلّ العديد ومملكته عند زيارته األولى.  من المهم أن نفهم أن يسوع إقام

 "الكنيسةن "عصر ألمملكة"، وحاليا في "عصر ا عيشن"عصر الكنيسة"، وأننا ال  سسيسوع إ{

 .}سوف يبدأ "عصر المملكة" ، عند هذه النقطة الثانية تمر حتى عودة يسوعيسس

 

 بكل وضوح نستطيع أن نرى أن يسوعدعم وجهة النظر هذه بأي شكل من األشكال؛ يالكتاب المقدس ال      

 انظر . مملكته  معهجلب 

 

  17:4متّى 

َماِن اْبَتَدأَ َيُسوُع َيْكِرُز َوَيقُولُ:  ُه َقِد اْقَتَرَب َملَُكوُت ُتوُبوا »ِمْن ذلَِك الزَّ ألَنَّ
َماَواتِ   «.السَّ

 
 مملكة الوأرسل تالميذه للتبشير بإنجيل 

 

 7:10متى 

َماَواِت. ُه َقِد اْقَتَرَب َملَُكوُت السَّ  َوفِيَما أَْنُتْم َذاِهُبوَن اْكِرُزوا َقائِلِيَن: إِنَّ
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"عصر  صطلحال يمكن العثور على مكما أنه . "عصر الكنيسة"إنجيل ب م ي رسل يسوع تالميذه للكرازةل

، " بَِغْيِر َيَدْينِ  َحَجرٍ قُِطَع  "المملكة في القرن األول عندما  ت. وصلباكمله في الكتاب المقدسالكنيسة" 

 منذ ذلك الحين. تزايدت مازالت مملكتهاإلمبراطورية الرومانية، و م  حطّ الذي يسوع، ي هي الذ

 
قُِطَع  الَحَجرٍ  "ما خالل القرن األول( ه التي تأسستيفهمون أن يسوع ومملكته )ال الذين الكثيرون      

انية يجب أن يعاد بناؤها حتى اإلمبراطورية الروم ويعتقدون أن حلم نبوخذنصر المذكورة في"  بَِغْيِر َيَدْينِ 

تم إنجازه بالفعل.  قد هذاأن مملكته. لحسن الحظ،  تاسيسذلك في المستقبل من أجل أن يحطمها ويسوع مكن تي

ك ر  في دانيال اإلصحاح الثاني  يسوع أنجز تماما حياء أل وال يوجد أي سببفي القرن األول، الذي تم ما ذ 

 !!!!!؟؟؟؟! هذه النبوءة مرتينبي يفيسوع  أن  تى يتمكناإلمبراطورية الرومانية ح

 

 

 ؟" ذا عن "البقيةما
 
عن هوتتقدم طوال الوقت. السؤال التالي الذي عادة ما ينشأ هي يسوع تتقدم و هانا أن المملكة التي أنشأثبتقد أل

 ."البقية التقية"

 هي قليةاأل كانتغالباً ما ". وبعبارة أخرى، ةالمؤمنالبقية  في العهد القديم، نالحظ وجود نمط من " 

هلل. على سبيل المثال، من جميع الناس على وجه األرض، ثمانية  ةفعال مخلص تكان التي مجموعة من الناس

فقط منهم  300رجال جدعون، خاض من بين جميع و(. 8تكوين فقط نجوا من الفيضان في سفينة نوح )انظر 

 (7قضاة المعركة )انظر 

العهد  هذا نمط شائع فيأن (. 19تكوين وبناته فقط )انظر  لوطسكان سدوم وعمورة، نجا من بين جميع 

 القديم.

هذا هو طبيعة المملكة التي  من العهد القديم إلى العهد الجديد، ولكن ليس "البقية"فكرة  كثير من الناس حملال

 في ملكوت هللا. تحت  ة"بقيالسائد عن "المفهوم اليسوع في العهد الجديد. بدال  من ذلك، يتم عكس  هاأنشأ

 ، يهوذا فقط  واحد   د  ق  ف  صل اثني عشر من تالميذه، يسوع، من أسلطة 

 

 12:17يوحنا  

 َولَْم َيْهلِْك ِمْنُهْم أََحٌد إاِلَّ اْبُن اْلَهالَِك لَِيتِمَّ اْلِكَتاُب......
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  أألن لتخمير العجين كله عملهي تبالقليل من الخميرة و تبدأ؛ كبيرةنمو إلى شجرة تكبذرة و تبدأالمملكة  

 

 33-31:13متّى 

َم لَُهْم َمَثالً آَخَر َقائاِلً:  31 َة َخْرَدل أََخَذَها إِْنَساٌن »َقدَّ َماَواِت َحبَّ ُيْشبُِه َملَُكوُت السَّ

 َوَزَرَعَها فِي َحْقلِِه،

َوِهَي أَْصَغُر َجِميِع اْلُبُزوِر. َولِكْن َمَتى َنَمْت َفِهَي أَْكَبُر اْلُبقُوِل، َوَتِصيُر َشَجَرًة،  32

َماِء َتأْتِي َوَتَتآَوى فِي أَغْ   «.َصانَِهاَحتَّى إِنَّ ُطُيوَر السَّ
أَْتَها فِي »َقالَ لَُهْم َمَثالً آَخَر:  33  َماَواِت َخِميَرًة أََخَذْتَها اْمَرأَةٌ َوَخبَّ ُيْشبُِه َملَُكوُت السَّ

 «.قِيق َحتَّى اْخَتَمَر اْلَجِميعُ َثالََثِة أَْكَياِل دَ 
 
 مأل األرض كلها ليجبل إلى نمو توقُِطَع بَِغْيِر َيَدْيِن،  بَحَجرٍ  تبدأو

 

 35:2دانيال 

ْمَثالَ َفَصاَر َجَبالً َكبِيًرا َوَمألَ األَْرَض ُكلََّها ا اْلَحَجُر الَِّذي َضَرَب الت   . أَمَّ

 

في فقط  اه رني ذاالنهزامي، والالنوع من التفكير  . هذا للتفكير عن "البقية"يترك لنا مجاال  الالعهد الجديد 

العهد القديم  من الحيوانية وبعض الحقائق األخرى قرابينوضع جانبا مع الي، سمقارنة بالكل من الكنيسةجزء 

 التي لم تعد صالحة.

 

 

 المنظور التاريخي

 
نظر الوجهة  فيألن لديهم نقص  النظر بتفائل الى المستقبلم أمر عليهيستعصي العديد من المسيحيين        

'." ومع ذلك، مع فهم ةحسناليعتقدون أنهم يرون "األيام إلى الوراء،  وننظريفيما يتعلق بالماضي. عندما 

تحسن، األمام. لرؤية هذا ال نحو مطردا   حرز تقدماين ملكوت هللا، في الواقع، لتاريخ، سوف نرى ألأفضل 

نعلم ما بما أننا ، يمكن أن ننظر من خالله على مدى التاريخ. وعلىمنظور أالى أن نرفع أنفسنا  يجب علينا

 دعونا نقارن ذلك بظروف المجتمع في الماضي.لذلك هي الحياة اليوم؛ 

 

 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=13&vmin=31&vmax=31
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=13&vmin=31&vmax=31
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=13&vmin=32&vmax=32
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=13&vmin=32&vmax=32
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=13&vmin=33&vmax=33
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 أوائل القرن التاسع عشر

 
في أوائل القرن  أي –سنة  200في الواليات المتحدة قبل  عليها تما كانوالحياة  الىأوال ، دعونا ننظر     

في المئة من هؤالء الناس  20، ولكن مليون  5زيد قليال  على ي عدد السكان التاسع عشر. في ذلك الوقت، كان

اسع عشر، خالل معظم القرن الت ا  قانونيكان اإلجهاض  مليون من العبيد(. 1كثر من عبيد )وهذا أمن الكانوا 

(. %34نسبة بعلى األ تميشيغان كانوالية ) تم إجهاضها حاالت الحملس خمواحد من كل للسجالت،  ووفقا

تسع أو عشر  حد صل إلىلي ا  منخفض كان الجنس الموافقة لممارسةسن  ، الواليات أيضا، في العديد من 

لكل  واحدة مومستشير التقديرات إلى وجود نسبة وحدها . مدينة نيويورك ا  مألوف ا  أمر كان البغاءسنوات ، 

 .39إلى  1سافانا تقدر بنسبة مدينة  فيرجال ، و 64

متوحش"، اآلالف إلى "الغرب ال تنقلالتي متجهة غربا. المغطاة ال اتعربال راكبيرواد والكما كان هذا وقت 

 ةحقير ء مجتمعات محليةإنشاى أدى ذلك إلتشاف الذهب، . عندما تم اكةجديدحياة يبحثون عن الذهب وبدء 

 السالح ونحملكانوا يجدا  أن معظم الناس  شائعو. في الواقع، كان القتل في جميع أنحاء الغرب، ةخطيرو

أي سنوات  بعد منظّمة إال كنائسم تشكيل تلم يالحدود، القريبة من كثر أمنا األمجتمعات الللحماية. حتى في 

 تهجيرهم  الوقت نفسه، تم قتل عشرات اآلالف من "الهنود األمريكيين" أوبعد أن تم إنشاء المستوطنات. في 

 عبيد.الساحل الغربي ك إلى ينالصينيمن الف أآل نقلمن أراضيهم، وتم  ا  قسري

 أن بالتصويت، بل اح لهوسمغير مالمرأة  ال حقوق. كانتبالزمنية، كانت النساء تقريبا  خالل تلك الفترة

ح  لهمأزواجهن س   قتل. أيضا،  إدمان الكحول الالتشويه أو  ال يؤدي الى بضرب زوجاتهم طالما ذلك ا  قانون م 

 اليوم. هوأعلى بكثير مما  أصبح

لحكومة األمريكية وكانت تحدث أشياء أخرى اأسس  ونرسي المؤمنينن بعض الناس كا ذلك على الرغم من

 في المناخ أن واضح، معنويا وأخالقيا ، وروحيامن ال هجيدة، من هذه اإلحصائية البسيطة، يمكننا أن نرى أن

 لواليات المتحدة كان أسوأ بكثير مما عليه اليوم.ا

 

 

 طفولة يسوعوقت 
 

يسوع  فيه الوقت عندما كان –العالم كله منذ ما يقرب من ألفي عام  حالةدراسة ل، لننظر أكثر الى الوراء       

في  المشيدة لرئيسيةمراكزها الثقافية ابالعالم،  كلاإلمبراطورية الرومانية  فقد حكمتطفال. وكما نعلم، 

 أوروبا، والشرق األوسط، وشمال أفريقيا. 

ائة من السكان في إيطاليا، في الم 40أن حوالي  أمرا  شائعا  لدرجة  كان الرق راطوريةفي جميع أنحاء اإلمب

كان يتم قتل ، وال سيما بين السادة والعبيد. هو القاعدة الجنسي. وكان الشذوذ ا  عبيد واكان إلمبراطورية،امركز

 أنثى. كون الطفل مجردلأو حتى  ضأو مر ما شوهسبب تال الرضع بعد الوالدة باألطف

ولكن بعد على الساحة.  يظهراإلنجيل لم وأن يسوع كان ال يزال طفال، بما ومن الواضح، في ذلك الوقت، 

 سنة منذ  400كانوا يعيشون في العصيان، وأنه قد مرت مع ذلك ن كل، وكان لليهود إعالن عن من هو هللا
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  همفي نمتقلبة، بماليعبد العديد من اآللهة القاسية وكان باسم هللا. بدال  من ذلك، معظم الناس  لهمنبي تكلم  

هذا لقوس التضحية طكانت جزءا  منظما  من  غاء وتقديم األطفال كذبائحتري، جونو، ونبتون. البكوكب المش

تظام بانيتعرضون في الساحات الرومانية، كان الناس . وهذا كان أيضا عصر المصارعون، النظام الديني

هذا  ، حلّ حكم نيرونفي وقت الحق، تحت نوالحيوانات البرية.  أإلفتراس بواسطةللتعذيب حتى الموت أو 

المجتمع  الذين يشيد بهم، ولكن الفالسفة ذلك أن نفهمالعديد من المسيحيين األوائل. من الصعب علينا بالمصير 

 أي خطأ في هذه الممارسات. ونال ير كانوا أفالطون وأرسطو وسقراط   مثلالغربي 

 

 :ما يلي "، كتبأتىه "المسيح ن كوك، في كتابإرنست هامبد

عليه عندما ولد  مما كانلى حد كبير أفضل هو ا أخالقيا ولكن، سيئا كما هو اليوم العالم ال يزال الحقيقة أن

لبؤس والتدهور التي يعيشون في حالة من الناس في هذه األيام عدد قليل من اوع في "بيت لحم اليهودية"... يس

قسوة من وحشية ، بسبب الحروب المستمرة، وتقريبا، شر  لبشريةعلى كل افي ذلك الحين  منتشرة جدا   كانت

 ي كل مكان.االستبداد السياسي، والعبودية السائدة ف

تعبد  كانت الناسيا، وآسيا، وأستراليا، أفضل. في أفريقبخارج اإلمبراطورية الرومانية، كانت األمور ليست 

العديد من أشكال العبادة، في الهنود الحمر لديهم  في أمريكا الشماليةووأجدادهم المتوفين. الشياطين الطبيعة و

،  المسكونةفي جميع أنحاء  متعطش للدماء. هلنتظام إلبامن الناس عشرات آالف ب يةضحالت أمريكا الجنوبية،

 المسيح. من هو أحد يعلم م يكنل

 

 هتخيلأن ييمكن  إلى أبعد مافي الظالم كان العالم أن موجزة، العامة النظرة ال هكما يمكن أن نرى من هذوحقا ، 

 في عندما كتب بولسمعظمنا. وهذا ما يعنيه الرسول 

 

 12-11:2أفسس 

يَن ُغْرلًَة ِمَن اْلَمْدُعو  ِخَتاًنا  11 ُكْم أَْنُتُم األَُمُم َقْبالً فِي اْلَجَسِد، اْلَمْدُعو  لِذلَِك اْذُكُروا أَنَّ

 َجَسِد،َمْصُنوًعا بِاْلَيِد فِي الْ 

ِة إِْسَرائِيلَ، َوُغَرَباَء  12 يَن َعْن َرَعِويَّ ُكْم ُكْنُتْم فِي ذلَِك اْلَوْقِت بُِدوِن َمِسيٍح، أَْجَنبِي  أَنَّ

 الَ َرَجاَء لَُكْم، َوباِلَ إِلٍه فِي اْلَعالَِم.َعْن ُعُهوِد اْلَمْوِعِد، 
 

 

 اليوم
األماكن النائية في  الى الوصول حتى بشارة تعنيالعالم اليوم. ال الىنظر نعلى سبيل المقارنة، دعونا     

 تمالعالم، ي من النمو الهائل على الصعيد العالمي. في الواقع، في جميع أنحاء شهد حالةالعالم، والمسيحية ت

كا يوميا، وفي أمري 20,000 ، وحدها يوميا. وفي الصين أليمانفي ا ألف شخص جديد 200أكثر من  ة دوال

 كل ل ا  بح مسيحيصي شخصمليون  1صل إلى أكثر من ي هذا يجعل الرقم يوميا. و 35,000الجنوبية، 

 

 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=59&chapter=2&vmin=11&vmax=11
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من إسرائيل  بقعةرض في هذه الاألالتي جاءت إلى )المملكة( صغيرة البذرة الأسبوع عمل. 

اإلنسانية في عالم  في. وفي الواقع، أن المسيحية هي القوة األكبر واألكثر نفوذا ونمت في األرض تغلغلت

 اليوم.

ولكن . أو أدنى قاب قوسين مقدسة هيالسالم العالمي والمدينة ال ل أو أنماكلتأكيد، أنا ال أقول أن عالمنا با

الحرب،  بسببأوقات صعبة  تأتيبين النور والظالم سيستمر. حتى اآلن الصراع ، يسوع عودة حتى 

 ونكونيل هذه األوقات، الناس غالبا  ما وخال .ايضا في المستقبلوكذلك ، والمرض، والفقر اتوالمجاع

نكر حقيقة أن الحياة في بعض األحيان مأساوية ومؤلمة أ  األفعال الالإنسانية . أنا ال أشر على فعل ينقادر

 ،مثالية قريبة من الللغاية. ولكن أريد أيضا أن أسلط الضوء على واقع محدد، على الرغم من أنها ليست 

في العمل،  ينثابتو ينكون يقظنقيا ، وأفضل روحيا. أننا يجب أن أدبيا، وأخال أفضل  حصب  ت   ولكنها بإستمرار

كسب نيجب أن نفعل هذا على أساس أننا  ، ولكنالنهائية  ا الكثير إلنجازه قبل عودة المسيحنال لديونحن ال يز

 بال نهاية. هو سالم هللا حقاو هللا حكومة في. الزيادة وليس فقدانها أو خسارتهااألرض، 

 

بضع ل ئتهاقد تحتاج لقراو. للتو هاقرأالحقائق التاريخية التي الكثير منكم قد إنفتحت له آفاق عديدة بسبب     

، د في فكرك أكثردتمتعلى استعداد ألن  نوكت. ولكن عندما كمن هذا التحول في التفكير المطلوب لفهممرات 

 أبعد: إلى عمق أخذكتروتز سوف  جيمسالمواد التالية من الكاتب فإن 

 

 

 تحديث لإلحصائيات
   

في  8عدد يتزايد بنسبة والمليون شخص مولودين ثانية،  707تضمن ي المسيحية  تنامي يذكر روتز أن جوهر

في أنها "ليبرالية جدا   عن النمو بسببموعات التي توقفت أساسا المائة سنويا . )هذا الرقم يستثني تلك المج

تألف هذا ي جوهر المسيحية المتنامي  .تقليد. "(ال فيرة متجذ، أو هرميتها، معزولة في ية الالهوتأفكارها 

هم جزء المشتركة فيما بينهم أنالسمة الرئيسية و ، خمسينية، واالنجيليين الحركة الو الكارزماتيينأساسا من 

 ".عد شبكاتهم ، وسهولةين فيما بينهم متصل، عتوسالمن "

 

كما مام أن نالحظ، لالهت مثيرولكن من ال، أبدا بصورة دقيقة  عملال ت أن التقديرات المباشرةعلى الرغم من 

" ينسميه "المسيحيين الرسولينما معالم يتألف تماما لنا عدل النمو الحالي سيكون مأنه إستنادا  لروتز،  قولي

، 2032لول خريف عام روتز يخبرنا أنه، ووفقا لإلحصاءات، وبح . وفي الواقع،2032 وذلك بحلول سنة

 على األرض. الغير مسيحيون من الناس كثرن اومسيحيالسيكون 
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على سبيل و". في هذه الساعة  عالمك ي كت بمستقبل  أن" كما يقول، الوقائع الجديدة التي يشير إليها روتز،

 المثال، روتز تشير إلى:

 

، ونتينياللا)ة اإلنجيليغربية الغير على الالغربية  ةاإلنجيلي نسبة أعداد الكنيسة ، فاقت1960حتى عام • 

 إلى واحد.اثنين ب( ويونسياآلسود، ووال

 .أربعة إلى واحد بنسبة الغربيين غير الغربية اإلنجيليينالالكنيسة ، تجاوزت 2000في عام • 

اإلنجيليين الذين يحضرون إلى  من منطقة كاثوليكية تقليديا، لديها اآلن المزيدوالتي هي في أمريكا الالتينية، • 

 من الكاثوليك. أكثر الكنيسة صباح يوم األحد

 .سرا   ليهاإمليون  "هندي مسيحي" يأتي  100و  70نرى بين وفي الهند، • 

 .غير الغربية أكثر من الدول الغربيةاليتم اآلن إرسال المبشرين أكثر من األمم • 

 

 

. وكما في الواقع أسرع مما يتخيله العقلاقع الجديد للمسيحية هي هذه حقائق الو

ه. صعوبة في قراءة خط يد تجد عيون اإلنسانيقول روتز، "هللا يكتب التاريخ، لكن 

 كبيرة جداً. " هاصغيرة جداً، ولكن كتابةيكتب  ألنه ال

 

 دقيقة 25كل 

 

نالوا آالف شخص  3، يوم الخمسينالكنيسة في البداءة على في الروح  س ك ب  الروح القدسعندما     

اليوم ما يقرب من . ومع ذلك، جدا   ضخمعدد هذا المذهال . آنذاك، كان  هذا كانفي يوم واحد. الخالص 

 !دقيقة! 25كل في مكان ما في العالم، ينالون الخالص ثالثة آالف شخص 

 .أألرقام أصبحت مذهلة 

 

بونكة،  رينهاردعقدها يالتي  تحمالالألحداث الكبيرة، مثل انراها في هذه األرقام إن روتز، غالبا   لووفقا

مليون  6تقريبا  حضر. وخالل ستة أيام وليال، 2000ن الثاني/نوفمبر في الغوس، نيجيريا، في تشري فمثال  

. أحد خيرةيلة األللامليون منهم في  1ما يزيد على وباع المسيح، تّ إ اوقررمنهم مليون  3.4، وشخص 

ل من خالوهات البدنية واألمراض، العناصر الهامة لهذه األحداث هو شفاء على نطاق واسع لجميع أنواع التش

 .اتالناس وتأكيد الشفاء طبيب لفحص 1,000 من أكثر ، حضرهذه النهضة بالذاتقوة الروح القدس. في 

 ستة أشهر قرابة وأمضى شماس وخادم ،  30,000 منعندما كان يخدم في نيجيريا ما يقرب  ساعد بونكه

 .المؤمنين الجددة مساعدل  وخادم مستشار 200,000تدريب في  مابعد النهضة

 

لقد قّدر شيوعا .  ت صبح أكثربشكل متزايد وهذه التدفقات الضخمة للمؤمنين الجدد ليست أحداثا  معزولة، ولكن 

 .القادمة عشر سنواتالخالل مؤمن بيليون  1ما يقرب من ظهور البعض 
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سير على غير هدى، ي وأوروبا الشماليةأمريكا نظرنا أن عدد أعضاء الكنيسة في جهة و"من  يقول روتز

. هل األكبر في التاريخ لكن أأليام التي نعيشها هي فترة التحّولولكن هذا صحيح. و ،" محزنا  و يبد"وهذا 

في جيل واحد؟ " ابحث في اإلحصاءات، تغيير حياتهم و شخص ليونب 1ما يزيد على  خالص تخيليمكنك 

على جميع المستويات.  ستتغيربأسرها  شعوب فأنبهذا المعدل، رى بوضوح أنه إذا استمر النمو تأن ك يمكن

 في الواقع، وكما تنبأ روتز، "أننا في المراحل األولى من التحول الكلي لكوكبنا."

 

العديد منا. عند إزالة  يضنا '" لم تكن جيدة كمالماضيةات واضحة. "األيام يئن هذه اإلحصاعهذه النقطة 

 بشكل ملحوظ. ينمورى بوضوح أن ملكوت هللا يمكن أن نعيوننا  منالفنتازيا  تعدسا

 

 

 

 ماذا تبقّى؟
 

 !!؟؟ىتبقّ  ذاما" ويطرح السؤال التالي تعجبيكثير سال، لحد هذه اللحظةراءة محتويات هذا الكتاب بعد ق

 

 أوحد هناك حاكمليس بالفعل و تالعظيمة" قد حدث يقةضص يجد أن "العند أي شخرد الفعل الطبيعي هذا هو 

 .إختطاف سريهناك ال لنهاية وايهودية كعالمة الدولة ال نهضةنتظر نونحن ال  عليه، للسيطرة عالم قادملل

 

 إذا لكن والمسيحية، أألهم في مسيرتهم الرئيسي  همتركيز موضوع نهاية أألياملبعض جعلوا من ا    

 هتزسوف ت يةالالهوت عقائدهم أنجدا  ، فمن المحتمل  مضمون هذا الكتابعلى موافقة قبول والالإستطاعوا 

 زلزال.بكما 

 

بهم شخصيا عندما يكتشفون  ن أنه مرتبطظنوين جزءا كبيرا من العهد الجديد كثير قد يشعرون أنهم يفقدوال   

أي من نبوءات العهد وال ن همل قد ال نف نحن. تلك أألحداث النبوية واالتاريخية المذكورة قد تّمت بحذافيرهاأن 

 والمعرفة ناإيمان بناء النبوات تساعد في؛ في الواقع، هذه  المتعلقة بيسوع المسيح التي أتممها  360ـ الالقديم 

 بالكلمة.  العميقة

 

يمكننا أن عني أنه ي بلالكتاب المقدس؛  آيات من ال يعني أن نفقدقد تم بالفعل في الماضي  24 متّىأن  ناكادرإ

فعال  جيل واحد )أربعين عاما ( حدث سوف يحدث خالل  أنه قال! كل شيء  كان يسوع نبيا  مذهال   مكد كتان

ضد أو  ضيقة عظيمة في المستقبلأنه ال يوجد المرء يكتشف   أن )أربعين عاما (. مجردواحد جيل  خالل

 !من تعاليم خاطئة هقدفرح بما فيينبغي أن بل شعر بالخسارة؛ يال ن ، يجب إالمسيح آت
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للمسيحي  التي يمكنوعة إثارة ور أألخبار أكثرهي واحدة من  عن نهاية أأليام  ةمتفائلالنظرة الاكتشاف     

 عادة ما يأتي من مكان غير صحي أو شئ سلبي يةسلب سارة بنظرة ل. تلقي هذه األخبار ا هاسماع الحديث من

البيئة المحيطة بهم.  على دينونةمطر الي  يريدون أن يروا هللا من ق بل الذين في قلوب األفراد، ال سيما  وصحيح

ن يشاهدا خراب أ انريدألّذان كانا ي، هم مثل يعقوب ويوحناألن سارة،هذا الكتاب كأخبار  واتلقيكثيرون لن 

 لهما: ، ومع ذلك يقول يسوعةخطاال

 

 (55:9)لوقا َتْعلََماِن ِمْن أَي  ُروٍح أَْنُتَما!لَْسُتَما »......

 
 
 
 
 

 والكنيسةوت لكالم

 

 
ومع ذلك  الماضي، منفي الواقع  هي مستقبلمن المقاطع التي يتم تدريسها ك على الرغم من أن الكثير     

أؤمن أن الكثير من المقاطع لم يتم تحقيقها . في الحقيقة هذه المقاطع يمكن وضعها في مجموعتين  رئيسيتين 

 هي : ملكوت هللا والكنيسة.

 هللا )اي هللا هو الحاكم(. رياسةأنا أ عّرف ملكوت هللا على أنه تسلط هللا، وبكلمات أخرى  

 الرب يسوع علّم أن ملكوت هللا يكبر وينمو هللا.لذلك ملكوت هللا هو ميدان ترأس 

 

  32-31:13متّى  

َم لَُهْم َمَثالً آَخَر َقائاِلً:  31 َة َخْرَدل أََخَذَها إِْنَساٌن »َقدَّ َماَواِت َحبَّ ُيْشبُِه َملَُكوُت السَّ

 َوَزَرَعَها فِي َحْقلِِه،

َوِهَي أَْصَغُر َجِميِع اْلُبُزوِر. َولِكْن َمَتى َنَمْت َفِهَي أَْكَبُر اْلُبقُوِل، َوَتِصيُر َشَجَرًة،  32

َماِء َتأْتِي َوَتَتآَوى فِي أَْغَصانَِها  «.َحتَّى إِنَّ ُطُيوَر السَّ
  

 7:9وأشعياء النبي 

الَِم الَ نَِهاَيَة َعلَى ُكرْ   ِسي  َداُوَد َوَعلَى َمْملََكتِِه، لُِنُمو  ِرَياَستِِه، َولِلسَّ

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=13&vmin=31&vmax=31
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=13&vmin=31&vmax=31
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=13&vmin=32&vmax=32
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=13&vmin=32&vmax=32
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 لرياسة تنمو وتزداد والنهاية لها وهي تسير من مجد إلى مجد.هذه ا
 

كنيسته. يسوع وضع التي هي األرض،  على من خالل ممثلي هللاهي المملكة  بها مونالطريقة األساسية التي ت

 كممثل للكنيسة  طرسلمملكة في أيدي بامفاتيح 

 

 19-18:16متّى  

ْخَرِة أَْبني َكنِيَستِي، َوأَْبَواُب  18 َوأََنا أَقُولُ لََك أَْيًضا: أَْنَت ُبْطُرُس، َوَعلَى هِذِه الصَّ

 اْلَجِحيِم لَْن َتْقَوى َعلَْيَها.

َماَواِت، َفُكلُّ َما َتْربُِطُه َعلَى األَْرِض َيُكوُن َمْرُبوًطا  19 َوأُْعِطيَك َمَفاتِيَح َملَُكوِت السَّ

َماَواِت. َوُكلُّ َما َتُحلُُّه عَ  َماَواتِ فِي السَّ  «.لَى األَْرِض َيُكوُن َمْحلُوالً فِي السَّ
 

رئاسته الى ما زيادة  مالحظةالمملكة و توسيع نطاق ونمول نائب عن هللا كتعمل األرض  علىولذلك، الكنيسة 

 ال نهاية.

 الهدف النهائي أألسمى هو 

 

َماِء   َكذلَِك َعلَى األَْرِض.لَِيأِْت َملَُكوُتَك. لَِتُكْن َمِشيَئُتَك َكَما فِي السَّ

 (10:6)مّت ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا أَْعِطَنا اْلَيْوَم. 11

 
فقرات أخرى  ها، ثمتمامين اأعتقد أنه ال يزال يتعنظر في بضع فقرات حول المملكة ونمع هذا الفهم، دعونا 

 فيما يتعلق بالكنيسة التي ما زال يتعين الوفاء بها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=16&vmin=18&vmax=18
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 أوالً: ملكوت هللا

 
 :التالي ، المثل19قال يسوع في لوقا 

 إِْنَساٌن َشِريُف اْلِجْنِس َذَهَب إِلَى ُكوَرٍة َبِعيَدٍة لَِيأُْخَذ لَِنْفِسِه ُمْلًكا َوَيْرجَع.»َفَقالَ:  12

 َتاِجُروا َحتَّى آتَِي.اُهْم َعَشَرَة أَْمَناٍء، َوَقالَ لَُهْم: َفَدَعا َعَشَرَة َعبِيٍد لَُه َوأَْعطَ  13

 

يسوع،  ذهبة، وأنه سيعود يوما ما. عندما مملك ليأخذ لنفسهبعيدة )السماء(  كورة يسوع هو الذي ذهب إلى 

ت لهمالالمالية  المهمة أخذواقوة. الخدم بع لتوسّ ل لمتاجرة أي ل قيادته في أيدي خدامه )الكنيسة(وضع  ن ح   تي م 

كون جزءا من وناألرض، احتالل المملكة، للنهوض بمدعوون إلى كذلك وبنفس الطريقة . ونحن وتاجروا بها

 . ييأتحتى  (الحتالللهذا العمل )ا مدعوون . ونحنأعظم إلى مجد همجد نمو

 كتب:الذي أشعياء  تنبأ  كما

 

الَِم الَ نَِهاَيةَ  َتَها  لُِنُمو  ِرَياَستِِه، َولِلسَّ َعلَى ُكْرِسي  َداُوَد َوَعلَى َمْملََكتِِه، لُِيَثب 

، ِمَن اآلَن إِلَى األََبِد. َغْيَرةُ َرب  اْلُجُنوِد َتْصَنُع هَذا. )أشعياء َوَيْعُضَدَها بِاْلَحق  َواْلبِر 

7:9) 

 

. كما قال يسوع  ةالنهائيالعمل بعودته يتوج  أوال  وسوف تستمر في النمو حتىعندما جاء  نموالمملكة بالدأت ب

 في المثل آخر:

 

 33-31:13متّى  

َم لَُهْم َمَثالً آَخَر َقائاِلً:  31 َة »َقدَّ َماَواِت َحبَّ َخْرَدل أََخَذَها إِْنَساٌن ُيْشبُِه َملَُكوُت السَّ

 َوَزَرَعَها فِي َحْقلِِه،

َفِهَي أَْكَبُر اْلُبقُوِل، َوَتِصيُر َشَجَرًة،  َولِكْن َمَتى َنَمتْ َوِهَي أَْصَغُر َجِميِع اْلُبُزوِر.  32

َماِء َتأْتِي َوَتَتآَوى فِي أَْغَصانَِها  «.َحتَّى إِنَّ ُطُيوَر السَّ
أَْتَها فِي »َقالَ لَُهْم َمَثالً آَخَر:  33  َماَواِت َخِميَرًة أََخَذْتَها اْمَرأَةٌ َوَخبَّ ُيْشبُِه َملَُكوُت السَّ

 «.َحتَّى اْخَتَمَر اْلَجِميعُ َثالََثِة أَْكَياِل َدقِيق 
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 . تهمجده ومعرف ئ  أألرض كلها منلتمتحتى  هانموستواصل المملكة 

ي اْلِمَياهُ اْلَبْحَر.ألَنَّ األَْرَض َتْمَتلُِئ ِمْن .... ب  َكَما ُتَغط   (9:11)أشعياء َمْعِرَفِة الرَّ
 

ي اْلِمَياهُ اْلَبْحَر. ب  َكَما ُتَغط   (14:2)حبقوق ألَنَّ األَْرَض َتْمَتلُِئ ِمْن َمْعِرَفِة َمْجِد الرَّ

 
 ا  لقدميه.موطئجميع أعدائه وضع تم ي ينتظر حتىحاليا  يسوع جالسا  على العرش، 

 

َماِء، َوَجلََس َعْن َيِميِن هللاِ. 19 بَّ َبْعَدَما َكلََّمُهُم اْرَتَفَع إِلَى السَّ )مرقس ُثمَّ إِنَّ الرَّ

19:16) 

َم َعِن اْلَخَطاَيا َذبِيَحًة َواِحَدًة، َجلََس إِلَى األََبِد َعْن َيِميِن هللاِ، 12 ا هَذا َفَبْعَدَما َقدَّ  َوأَمَّ

 (13-12:10)عبرانيين ُمْنَتِظًرا َبْعَد ذلَِك َحتَّى ُتوَضَع أَْعَداُؤهُ َمْوِطًئا لَِقَدَمْيِه. 13
 
 

َهاَيُة، َمَتى َسلََّم اْلُمْلَك للِ اآلِب، َمَتى أَْبَطلَ ُكلَّ ِرَياَسٍة َوُكلَّ ُسْلَطاٍن  24 َوَبْعَد ذلَِك الن 

ٍة.  َوُكلَّ قُوَّ

ُه َيِجُب أَْن َيْملَِك َحتَّى َيَضَع َجِميَع األَْعَداِء َتْحَت َقَدَمْيِه. 25  ألَنَّ

 (26-24:15)كورنثوس أألولى اْلَمْوُت. آِخُر َعُدوٍّ ُيْبَطلُ ُهوَ  26
 
منذ  الكنيسة مهمة . كنيسته أن تبني له متكأ  مقدسا  ذ ألفي سنة في انتظار من الزال جالسا  عن يمين هللا يسوع    

 سحق الشيطان تحت أقدامنا  سنة هي 2000

ْيَطاَن َتْحَت أَْرُجلُِكْم َسِريًعا. الَِم َسَيْسَحُق الشَّ  (20:16)رومية َوإِلُه السَّ
 .يسوع تحت قدميوبالتالي وضع األعداء 

 

من يسوع. نحن جزء  أقدام كموطئ  أعداءه ضعنبسحق الشيطان تحت أقدامنا، نحن و، نحن كسلطة مفّوضة  

 . يتم تدمير العدو النهائي، أال وهو الموت ستمر حتىية الشيطانية، التي سلمملكلالتدمير التدريجي 

 
َماِء َكذلَِك كذلك بنفس الوقت هو : والهدف النهائي لَِيأِْت َملَُكوُتَك. لَِتُكْن َمِشيَئُتَك َكَما فِي السَّ
 (.10:6)متّى  َعلَى األَْرِض.
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 70 أحداث سنة فقط إشارة إلىهي  24 متّى" التي سردها يسوع في أألزمنة"عالمات     

م هي األدلة في هذه األياعنها بحث ن أن انليمكن ة التي صحيحالعالمات" ال؛ ولذلك، "ميالدية

 األرض.على على نمو مملكته 
 

 

 

 الكنيسةثانياً: 

 
 وحدةالكنيسة في  -1
 

 23-21:17يوحنا وحدة في الكنيسة في عن ال تم تسجيل صالة يسوع الشهيرة 
 

َها اآلُب فِيَّ َوأََنا فِيَك، لَِيُكوُنوا ُهْم  لَِيُكوَن اْلَجِميُع َواِحًدا، 21 َك أَْنَت أَيُّ َكَما أَنَّ

َك أَْرَسْلَتنِي. أَْيًضا َواِحًدا فِيَنا، لُِيْؤِمَن اْلَعالَمُ   أَنَّ

َنا َنْحُن َواِحٌد. لَِيُكوُنوا َواِحًداَوأََنا َقْد أَْعَطْيُتُهُم اْلَمْجَد الَِّذي أَْعَطْيَتنِي،  22  َكَما أَنَّ

لِيَن إِلَى َواِحٍد،أََنا فِيِهْم َوأَْنَت فِيَّ  23 َك أَْرَسْلَتنِي،  لَِيُكوُنوا ُمَكمَّ َولَِيْعلََم اْلَعالَُم أَنَّ

 َوأَْحَبْبَتُهْم َكَما أَْحَبْبَتنِي.
 

 :لخدمات الخمسلردد دعوة يسوع للوحدة في وصفه  بولسسول الر

 

 13-11:4أفسس 

ِريَن،  11 َوُهَو أَْعَطى اْلَبْعَض أَْن َيُكوُنوا ُرُسالً، َواْلَبْعَض أَْنبَِياَء، َواْلَبْعَض ُمَبش 

 َواْلَبْعَض ُرَعاًة َوُمَعل ِميَن،

يِسيَن لَِعَمِل اْلِخْدَمِة، لُِبْنَياِن َجَسِد اْلَمِسيِح،ألَْجِل َتكْ  12  ِميِل اْلقِد 

ِة اإلِيَمانِ إِلَى أَْن َنْنَتِهَي َجِميُعَنا  13 َوَمْعِرَفِة اْبِن هللاِ. إِلَى إِْنَساٍن َكاِمل.  إِلَى َوْحَدانِيَّ

 إِلَى قَِياِس َقاَمِة ِملِْء اْلَمِسيِح.
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من الطوائف المسيحية في العالم اليوم. وأود أن  33,830باريت، هناك لديفيد  المسيحي العالم وفقا لموسوعة
ِة اإلِيَمانِ  " بعد الى صلن لم أقول أننا  ".َوْحَدانِيَّ

 
ِة اإلِيَماِن  واحدة من أكبر العوائق للوصول إلى "  إذا كان." إرتداد أأليام أألخيرةتوقع "هو " َوْحَدانِيَّ

تجنب تسالكنيسة  فإن تلك ، أوال عن اإليمانواإلرتداد السقوط الهائل حدث ي تعتقد أنه يجب أنما كنيسة هناك 

واحد يضا، إذا كانت كنيسة تعتقد أنه سيأتي حاكم األخرى خوفا  من التلوث. أكنائس إقامة الشراكات مع ال

بنظر تلك  تقدم نحو الوحدة يعتبرفإن كل تولى حكومة عالمية واحدة ودين واحد في العالم، وأنه سيعالم لل

فيما )أعاله( واضحة جدا  ال قاطعاثنين من الم بين أيدينا، كل هذالنهاية". ومع عالمة من عالمات ا" الكنيسة

 ، ولكن أعتقد أنها ال تزال في مستقبلنا.عليه بدوتما سعلست متأكدا  و. انيةوحدب رسيت التي سةيتعلق بالكني

 

 

 

 الرأس.الكنيسة تنمو لحمل -2

 
لتتناسب وقدرتها على  "جسدها" تهاوعد بأن الكنيسة سوف تنضج في تركيب ناكه انيةالوحد نقطةب ال  اتصإ     

 : حمل "الرأس" الذي هو المسيح

 13-11:4أفسس 

ِريَن،  11 َوُهَو أَْعَطى اْلَبْعَض أَْن َيُكوُنوا ُرُسالً، َواْلَبْعَض أَْنبَِياَء، َواْلَبْعَض ُمَبش 

 َواْلَبْعَض ُرَعاًة َوُمَعل ِميَن،

يِسيَن لَِعَمِل اْلِخْدَمِة، لُِبْنَياِن َجَسِد اْلَمِسيِح، 12  ألَْجِل َتْكِميِل اْلقِد 

ِة اإلِيَماِن َوَمْعِرَفِة اْبِن هللاِ. إِلَى إِْنَساٍن َكاِمل.  13 إِلَى أَْن َنْنَتِهَي َجِميُعَنا إِلَى َوْحَدانِيَّ

 إِلَى قَِياِس َقاَمِة ِملِْء اْلَمِسيِح.
 

طوال العهد الجديد، يستخدم الجسم المادي كاستعارة لشرح العالقة بين المسيح وكنيسته. الكتاب يشير إلى 

المسيح كالرأس والكنيسة كجسده. المقطع أعاله من أفسس هو اإلشارة إلى هذه االستعارة ومعلنا أن الرسل 

قامة  قياس" على" وكامالالمسيح " جسدجعل والمعلمين يعملون تجاه هدف  رعاة، والوالمبشرينواألنبياء، 

 المسيح". ملء
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عود لجسم ضعيف وواهن يما سوف تتطابق مع رأسه. يسوع لن يسوع يوما  جسد أن هيئةهذا يعني أساسا، 

 تلك هسيكون لثم من ، وا  وقوي ا  صبح سليموسينضج، النمو وبالستمر "جسد المسيح" يرأسه. سوف  يهعلق عللي

 على حمل رأسه. قادرةهيئة الال

 

 

 

 

 الكنسية تستعلن أبناء هللا. -3

 
"أبناء هللا" هو مصطلح الذي ينطبق على كل الذين هم أوالده، الذكور واإلناث على حد سواء. ونحن أبناء 

 لخليقة:بالنسبة ل إلتمامههللا، ولدينا دور حاسم 

 

 21-18:8رومية 

َماِن اْلَحاِضِر الَ ُتَقاُس بِاْلَمْجِد اْلَعتِيِد أَْن ُيْسَتْعلََن فِيَنا. 18  َفإِن ي أَْحِسُب أَنَّ آالََم الزَّ

 ألَنَّ اْنتَِظاَر اْلَخلِيَقِة َيَتَوقَُّع اْستِْعالََن أَْبَناِء هللاِ. 19

َجاِء. إِْذ أُْخِضَعِت اْلَخلِيَقُة لِْلُبْطِل  20  لَْيَس َطْوًعا، َبلْ ِمْن أَْجِل الَِّذي أَْخَضَعَها َعلَى الرَّ

ِة َمْجِد أَْوالَِد هللاِ.ألَنَّ  21 يَّ ِة اْلَفَساِد إِلَى ُحر   اْلَخلِيَقَة َنْفَسَها أَْيًضا َسُتْعَتُق ِمْن ُعُبوِديَّ

 
يد ، واألعاصير، وحرائق الغابات، والفيضانات والعدالزلزالي )تسونامي( عندما نرى الزالزل وأمواج المد

جهة الوابقى في ي الذي يجب أن  األكثر أهمية قطعممن الكوارث الطبيعية األخرى، أعتقد أن هذا هو ال

 القدرة الشيطانأعطى  ن؟" أو "معليهاهللا التي يعاقب ، "ما هي الخطيئة ونقولسأل نبدال  من أن و. والمقد مة

"، أن هذا عالمة من عالمات نهاية أألزمنة" : نقول كإستنتاج خاطئببساطة  لتحقيق مثل هذا الدمار؟" أو

 :أال وهو. قطعيجري في األرض من خالل هذا الم فهم أفضل لما يمكننا إيجاد

 
  اْلَخلِيَقُة أُْخِضَعِت لِْلُبْطلِ أن " 

 

 22:8في رومية 

ُض َمًعا إِلَى اآلَن. َنا َنْعلَُم أَنَّ ُكلَّ اْلَخلِيَقِة َتئِنُّ َوَتَتَمخَّ لعتقها من  أوالد هللا  ي مسؤوليةوه َفإِنَّ

 مجيدة.حرية العبودية الى 
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، األمر الذي الروحية هويتهم حول فهمالمزيد من التحول إلى لفي ا ونستمري أن أوالد هللا سوف ؤمنوأ

 بعد.  على مستوى لم يتم إختبارهية المجيدة في جو من الحرالى العيش  همبسيؤدي 

 

ب  ُهَناَك  وُح، َوَحْيُث ُروُح الرَّ بُّ َفُهَو الرُّ ا الرَّ ةٌ َوأَمَّ يَّ  (17:3.) كورنثوس الثانية ُحر 

 
 هذا الكوكب بأسره!على ؤثر تالحرية المجيدة، وسوف بقلب الكنيسة  ئلتمييوما ما في المستقبل، وسوف 

 

 

 

 

 

 الثالث الكبرى
 

لكني أختار أن أعيش حياتي كما لو أنه سيعود  حياتي.فترة أن يسوع سيعود إلى األرض خالل  أنا ال أؤمن

طويلة  ا  بأن لدينا طريق إقتناعنا.  أمامها طريق أبعد للذهاب اليه ولكن أعتقد أن الكنيسة والمملكة،  قريبا  

عود سوف ي أن يسوعمن  هالذي يقولب كوبدون أدنى ظل  من الشمقتنع أيضا بالكتاب المقدس  يجعلني، أمامنا

فكرة أن يسوع ، هذا ما أدعو به لكبرى. الثالث ادينونة أألخيرةالموتى وجلب ال يقيمإلى األرض في المستقبل ل

. وسوف أتناول هذه دينونة ألخيرة، والالقيامةفي المستقبل: العودة و الثالث شياءألأهذه فعل يزال سيال

 بالتفصيل في الفصل التالي.
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 الفصل الحادي عشر

 

 الثالث الكبرىأألحداث 
 

 

 

ال عظيمة مستقبال، وضيقة ال و، إختطافكن هناك ي لم كثير من األحيان: "إذافي التالي  السؤالعلّي ر ح  ط      

 المسيح ، هل تؤمن بعودة السيد المسيح؟" ضد

 

 الجواب نعم على اإلطالق! يسوع سيعود إلى األرض في المستقبل.
 

في الواقع عن لتي هي ا السحابيسوع على قدوم الكثير من اآليات التي تتحدث عن  أفهم تأصبحلقد     

زال ي(. ومع ذلك ال 3و  2في الفصول  كنّا قد غطيّنا الموضوع بالكامل)كما ميالدية  70 خراب أورشليم سنة

 في مستقبلنا. ستتم هناك عددا كبيرا من اآليات التي تتحدث عن أحداث

 

رى األحداث النبوية الكتاب المقدس، ما زلت أ اتأغلبية نبوء إتمامعلى الرغم من أنني أعتقد أنه قد تم    

 :وهي "الثالث الكبرى"ـبالرئيسية الثالثة المتبقية التي لم تتحقق. أود أن أشير إلى هذه 

 

 الجسدية مرة أُخرى. لمسيحاعودة  -1

 .قيامه الموتى -2

 .ةالنهائيالدينونة  -3
 

 

في اتفاق تام، ليس فقط مع الكتاب المقدس، ولكن أيضا مع العقائد  هوما كنت قد قرأت في هذا الكتاب 

إلى توافق في  همتوصلبمجرد م، و 325التاريخية للكنيسة. اجتمع قادة الكنيسة األولى في مجمع نيقية في 

أنهم كانوا يؤمنون  نص القانون. أننا نرى في  "قانون أأليمان النيقي"دّونوا لنا ما يسمى ب راء، اآل

 األرض. إلى يةعودة يسوع الجسدية، المستقبلب

 

 وإليك عزيزي القارئ نص قانون أأليمان النيقي الكامل الذي يقول:
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وكل ما يرى وما ال  , وخالق السماء واألرض , ضابط الكل اآلب، نؤمن بإله واحد
 .  يرى

 , الدهورابن هللا الوحيد . المولود من اآلب قبل كل  , يسوع المسيح وبرب واحد
مساوي اآلب  , مولود غير مخلوق , إله من إله نور من نور. إله حق من إله حق

ومن اجل  , الذي من اجلنا نحن البشر , الذي على يده صار كل شيء , في الجوهر
وولد من مريم العذراء  , وتجسد من الروح القدس , نزل من السماء , خالصنا

تألم ومات ودفن وقام  , طس البنطيوصلب عوضنا في عهد بيال , وصار إنسانا
 , وجلس على يمين هللا اآلب , وصعد إلى السماء , في اليوم الثالث كما في الكتب

الذي   ,ليدين األحياء واألموات  ,وأيضا سيأتي بمجده العظيم

 .  ليس لملكه انقضاء
ومع اآلب واالبن..  , المنبثق من اآلب ..ونؤمن بالروح القدس ، الرب المحيي

الناطق باألنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسوليه .. نقر  , يسجد له ويمجد
ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا،وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في 

 العالم العتيد.. آمين.
  

 

دين نه سوف يأو: أنه سوف يأتي مرة أخرى، التي وضعت  خطا تحتهاأننا نرى ثالثة أشياء في هذه الجملة     

القرن  فيالذين ولئك أل كانت معروفه. هذه هي األمور الثالثة  ةإلى القيام كذلك يشير وذلك أألحياء واألموات

ر فوا أنها  الرابع الميالدي و  في المستقبل. بعد ولكنها ستتم أحداث لم تتحققع 
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 عودة المسيح -1

 

ه جلب ذيال خراب" في إشارة إلى الآت  على السحابالعبارة العبرية "على الرغم من أن يسوع يستخدم    

ه غالبيفي المستقبل.  في يوم ماتنبأ يسوع أيضا أنه سيعود جسديا  كذلك م، 70سنه في  أورشليمعلى هللا 

مرتبطة مباشرة بعودته لتدمير أورشليم والهيكل  العهد الجديد عن "مجيء يسوع"في يات اآل

أكثر على التدمير  ين نظرهمركزكانوا مم  30سنة االعتبار أن اليهود في مع أألخذ ب. ميالدية 70سنة 

 لمدينة المقدسة.ا، وإزالة تقديم القرابين، ونهاية هيكلالفوري لل

 

  كانت أفكارالرئيسي. زهم تركي محور كنتالفكرة القائلة بأن يسوع سيعود جسديا يوما ما في المستقبل لم     

 هماضطهاد اليهود، وتطلع و الباقين على قيد الحياة علىأكثر  مركزةمبكر ال هاتالكنيسة في وق

 .في تلك الفترة معاقبة مضطهديهمل السيد المسيح ""مجيءإلى 

     

وإليك تلك إلى األرض. أي عودته يسوع المادية المستقبلية، عن عودة تكلم تومع ذلك، هناك عدة مقاطع      

 الرئيسية: المقاطع

 

  11-9:1أعمال الرسل 

ا َقالَ هَذا اْرَتَفَع َوُهْم َيْنُظُروَن. َوأََخَذْتُه َسَحاَبٌة َعْن أَْعُيِنِهْم. 9  َولَمَّ

َماِء َوُهَو ُمْنَطلٌِق، إَِذا َرُجالَِن َقْد َوَقَفا بِِهْم بِلَِباٍس أَْبَيَض، 10  َوفِيَما َكاُنوا َيْشَخُصوَن إِلَى السَّ

َماِء؟ إِنَّ َيُسوَع هَذا الَِّذي »َوَقاالَ:  11 َجالُ اْلَجلِيلِيُّوَن، َما َبالُُكْم َواِقفِيَن َتْنُظُروَن إِلَى السَّ َها الر  أَيُّ

َماِء َسَيأْتِي هكَ  َماءِ اْرَتَفَع َعْنُكْم إِلَى السَّ  «.َذا َكَما َرأَْيُتُموهُ ُمْنَطلًِقا إِلَى السَّ
 

  28:9عبرانيين 

ةٍ  ًة لَِكْي َيْحِملَ َخَطاَيا َكثِيِريَن، َسَيْظَهُر َثاِنَيًة بِالَ َخِطيَّ َم َمرَّ  لِْلَخالَِص هَكَذا اْلَمِسيُح أَْيًضا، َبْعَدَما قُد 
  لِلَِّذيَن َيْنَتِظُروَنُه.

 

 13:2تيطس 

َجاَء اْلُمَباَرَك َوُظُهوَر َمْجِد هللاِ اْلَعِظيِم َوُمَخل ِصَنا َيُسوَع اْلَمِسيِح،ُمْنتَ   ِظِريَن الرَّ
 

 : متبقيينال الحدثينحدث يفي عودته، سوف 

 .الدينونة النهائية . وقيامة األموات
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  قيامة األموات -2
 

 29-28:5يوحنا 

ُه َتأْتِي َساَعٌة فِيَها َيْسَمُع َجِميُع الَِّذيَن فِي اْلقُُبوِر َصْوَتُه، 28 ُبوا ِمْن هَذا، َفإِنَّ  الَ َتَتَعجَّ

َئاِت إِلَى  29 ي  الَِحاِت إِلَى قَِياَمِة اْلَحَياِة، َوالَِّذيَن َعِملُوا السَّ َفَيْخُرُج الَِّذيَن َفَعلُوا الصَّ

ْيُنوَنِة.   قَِياَمِة الدَّ

 

ُه َتأْتِي َساَعٌة   الىعندما سيتم إفراغ جميع المقابر، وسيتم فرز الموتى  –مستقبلنا عن  يتكلم ال يزال –َفإِنَّ

. وهذا ما يسمى يدانونالذين سوف يعيشون وأولئك الذين سوف هؤالء ، برار واألشرارفئتين مختلفتين: األ

، ثم حدث أوال  ت"الحكم النهائي"؛ وسأتناول ذلك أكثر في القسم التالي. اآلن، الحظ ببساطة أن القيامة ـ بعادة 

 قامت هميتم إ ما، يمكننا أن نرى المزيد من التفاصيل بشأن ما يحدث للمؤمنين عند ينالتالي ينالفرز. في المقطع

 للفرز.

 

 16و  13:4تسالونيكي أألولى 

اقِِديَن، لَِكْي الَ َتْحَزُنوا َكاْلَباقِيَن  ُثمَّ  13 َها اإلِْخَوةُ ِمْن ِجَهِة الرَّ الَ أُِريُد أَْن َتْجَهلُوا أَيُّ

 الَِّذيَن الَ َرَجاَء لَُهْم.

ّب َنْفَسُه بُِهَتاٍف، بَِصْوِت َرئِيِس َمالَئَِكٍة َوُبوِق هللاِ، َسْوَف َيْنِزلُ ِمَن  ألَنَّ  16 الرَّ

الً. َماِء َواألَْمَواُت فِي اْلَمِسيِح َسَيقُوُموَن أَوَّ   السَّ

 

الموتى و بوقه،ب ينفخو سيهتف الرب دينا األمل في أن"، ويمكن أن يكون لراقدينهم حاليا " مواتالمؤمنين األ

 يعطينا مزيدا من التفاصيل في هذا المقطع التالي: بولسأوال . الرسول  سيقومون في المسيح

 

 

 55-50و  44-42:15كورنثوس أألولى 

 هَكَذا أَْيًضا قَِياَمُة األَْمَواِت: ُيْزَرُع فِي َفَساٍد َوُيَقاُم فِي َعَدِم َفَساٍد. 42

ٍة.ُيْزَرُع فِي َهَواٍن َوُيَقاُم فِي َمْجٍد. ُيْزَرُع فِي ضَ  43  ْعٍف َوُيَقاُم فِي قُوَّ

ا. ُيوَجُد ِجْسٌم َحَيَوانِيٌّ َوُيوَجُد ِجْسٌم  44 ا َوُيَقاُم ِجْسًما ُروَحانِّيً ُيْزَرُع ِجْسًما َحَيَوانِّيً

.  ُروَحانِيٌّ
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 وكذلك

 

َفأَقُولُ هَذا أَيَُّها اإلِْخَوةُ: إِنَّ لَْحًما َوَدًما الَ َيْقِدَراِن أَْن َيِرَثا َملَُكوَت هللاِ، َوالَ َيِرُث  50

 اْلَفَساُد َعَدَم اْلَفَساِد.

ُر، 51 َنا ُكلََّنا َنَتَغيَّ  ُهَوَذا ِسرٌّ أَقُولُُه لَُكْم: الَ َنْرقُُد ُكلَُّنا، َولِكنَّ

ُق، َفُيَقاُم األَْمَواُت فِي لَْحَظٍة فِي َطْرَفِة َعْيٍن، ِعْنَد اْلُبوِق األَِخيرِ  52 ُه َسُيَبوَّ . َفإِنَّ

ُر.  َعِديِمي َفَساٍد، َوَنْحُن َنَتَغيَّ

 ، َوهَذا اْلَمائَِت َيْلَبُس َعَدَم َمْوٍت.ألَنَّ هَذا اْلَفاِسَد الَُبدَّ أَْن َيْلَبَس َعَدَم َفَسادٍ  53

ُر َوَمَتى لَبَِس هَذا اْلَفاِسُد َعَدَم َفَساٍد، َولَبَِس هَذا اْلَمائُِت َعَدَم َمْوٍت، َفِحيَنئٍِذ َتِصي 54

 «.اْبُتلَِع اْلَمْوُت إِلَى َغلََبةٍ »اْلَكلَِمُة اْلَمْكُتوَبُة: 

 «أَْيَن َشْوَكُتَك َيا َمْوُت؟ أَْيَن َغلََبُتِك َيا َهاِوَيُة؟» 55

 
مماثل لما حدث ليسوع على  شئ. وهذا ية التفسد، وسيكون لدينا هيئات باقينلمؤمنين خالدح اصب  ي  سوف  

بتلع الموت يسوف و(. جدا   "جبل التجلي" أو بعد قيامته. سيتم تغيير الموتى في المسيح في طرفه عين )سريع

 .غلبة الى

 

 ".برىالثالثة الكأألحداث اآلن سوف ننظر في هذا الحدث الثالث من "و
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 الدينونة النهائية -3

 

 
ه  قائال  "، بما في ذلك هذه العبارة من يسوعةالنهائيالدينونة " عن  تتحدث العهد الجديدفي آيات كثيرة       نفس 

 :في 

 29-27:5يوحنا 

ُه اْبُن اإلِْنَساِن. 27  َوأَْعَطاهُ ُسْلَطاًنا أَْن َيِديَن أَْيًضا، ألَنَّ

ُه َتأْتِي َساَعٌة فِيَها َيْسَمُع َجِميُع الَِّذيَن فِي اْلقُُبوِر َصْوَتُه، 28 ُبوا ِمْن هَذا، َفإِنَّ  الَ َتَتَعجَّ

َئاِت إِلَى  29 ي  الَِحاِت إِلَى قَِياَمِة اْلَحَياِة، َوالَِّذيَن َعِملُوا السَّ َفَيْخُرُج الَِّذيَن َفَعلُوا الصَّ

ْيُنوَنِة.   قَِياَمِة الدَّ

 

في  الشيء عين ه   هذابولس . وأكد الديّانيكون ان لسلطالكل  عطي  هنا يمكن أن نرى بوضوح أن يسوع قد أ  

 قائال  في: اخطابه لشعب أثين

 

 32-31:17أعمال الرسل 

ًما  31 َنُه، ُمَقد  ُه أََقاَم َيْوًما ُهَو فِيِه ُمْزِمٌع أَْن َيِديَن اْلَمْسُكوَنَة بِاْلَعْدِل، بَِرُجل َقْد َعيَّ ألَنَّ

 «.لِْلَجِميِع إِيَماًنا إِْذ أََقاَمُه ِمَن األَْمَواتِ 

ا َسِمُعوا بِاْلقَِياَمِة ِمَن األَْمَواِت َكاَن اْلَبْعُض َيْسَتْهِزُئوَن، َواْلَبْعُض َيقُولُوَن:  32 َولَمَّ

 «.َسَنْسَمُع ِمْنَك َعْن هَذا أَْيًضا!»
 

من  قامأنه وع هو هللا ت أن يسوثب  ي   دليل أيضا ه، ولكنوالديّان وهذا تأكيد على أن يسوع سوف يكون القاضي

 بين األموات.

 

 46و   33-31:25متّى 

 

يِسيَن َمَعُه، َفِحيَنئٍِذ » 31 َوَمَتى َجاَء اْبُن اإلِْنَساِن فِي َمْجِدِه َوَجِميُع اْلَمالَئَِكِة اْلقِد 

 َيْجلُِس َعلَى ُكْرِسي  َمْجِدِه.

اِعي َوَيجْ  32 ُز الرَّ ُز َبْعَضُهْم ِمْن َبْعٍض َكَما ُيَمي   َتِمُع أََماَمُه َجِميُع الشُُّعوِب، َفُيَمي 
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 اْلِخَراَف ِمَن اْلِجَداِء،

 اَف َعْن َيِمينِِه َواْلِجَداَء َعِن اْلَيَساِر.َفُيقِيُم اْلِخرَ  33

ةٍ  46  «.َفَيْمِضي هُؤالَِء إِلَى َعَذاٍب أََبِديٍّ َواألَْبَراُر إِلَى َحَياٍة أََبِديَّ

 
قادماً على " عن عبريةاللغة ال في ختلف ت" َوَمَتى َجاَء اْبُن اإلِْنَساِن فِي َمْجِدِه  جملة "

كون ي"، سوف يأتي في مجده" ماأمة أو مدينة. عندخراب ومعاقبة هي إشارة إلى التي " السحاب

 ".ةالنهائي لدينونة"ا ـوآتيا  بعلى العرش، جالس كقاض 

 

شير إلى ت" شعوبعبارة "جميع ال لشعوب.كم ااحال ي  25في متّى أن يسوع  أيضا، من المهم أن نالحظ      

 األفراد.ين الناس ويفصل بسمع أمامه، لكن القاضي تجيأن الجميع سوف 

 

داء".  شعوببين "  هللا خلق تعاليم غريبة عن كيفية فصل بعض ال ليس هذا المقصود  ولكنالخراف والج 

األنجيل،  بل هو فصل بين أشخاص وأفراد. في الحقيقة أن أألفراد هم بهذه اآليات، وهو غير موجود في كل 

 المسئولين أمام هللا وليس الشعوب في يوم الدينونة العظيم.

 

بضع مرات،  25 تّىأود أن أطلب منك إعادة قراءة مأنا أعلم أن هذا صعب على الكثير من القراء، ولكن     
ُز  "في هذا المقطع التعليم حول التمييز بين الشعوبوالحظ أن  ُز َبْعَضُهْم ِمْن َبْعٍض َكَما ُيَمي  َفُيَمي 

اِعي اْلِخَراَف ِمَن اْلِجَداِء، آخر على أن الدينونة  تأكيد أن نجد نا. يمكنمقطعغير معتمد بهذا ال  "الرَّ

 في المقطع التالي: وليس شعوب كمافردي النهائية هي على مستوى 

 

 15-12:3كورونثوس  1

ُه بَِناٍر ُيْسَتْعلَُن، َوَسَتْمَتِحُن  13 ُنُه. ألَنَّ َفَعَملُ ُكل  َواِحٍد َسَيِصيُر َظاِهًرا ألَنَّ اْلَيْوَم َسُيَبي 

اُر َعَملَ ُكل  َواِحٍد مَ   ا ُهَو.النَّ

 إِْن َبقَِي َعَملُ أََحٍد َقْد َبَناهُ َعلَْيِه َفَسَيأُْخُذ أُْجَرًة. 14

ا ُهَو َفَسَيْخلُُص، َولِكْن َكَما بَِناٍر. 15  إِِن اْحَتَرَق َعَملُ أََحٍد َفَسَيْخَسُر، َوأَمَّ

 
 أّماتلقى عقابه. يسوف  ير، والشرارشرمن الناس األ برار" سوف تقسم الناس األ"الدينونة النهائية     

، كونهم سيكافؤونالتحدث عن  ذونحبيعلى مكافآت متفاوتة. المسيحيين عادة ال  ونحصليسوف فالصالحين 

عن المكافآت. في هذا التحدث  منوف م يكن عندهم أدنى إرتباك أو خمبكر لال هاولكن يسوع والكنيسة في وقت

هذا أن ، لبولسقا ". في الواقع، يبدو وكأنه، وفةالنهائي دينونةللمسيحيين في "ال تمكافأ بولس عنالمقطع، تكلم 

 .دائما   شيء ينبغي أن يكون في أذهاننا
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أو  صالحينلمثول أمام عرش هللا. ثم يتم فرز األفراد كلكل البشر  قوم"، سوف يةنهائيالدينونة الفي "     

داءأو  خراف، أشرار مشبّه . هذا تلمكافأل وذلكحكم آخر،  ةصالحاللخراف الجيدة، ل. ثم سوف يكون ج 

مكدسة أمامهم، فضال عن الذهب، الفضة،  القش، العشب وكومة كبيرة من الخشب  بين يديهصورة كل فرد ب

"؛ ثم يأتي تهإلى جانب كوم اقفكل مؤمن و هذه تمثل حياة مختلطة في الكومة. حجارة كريمة و مع  "راكض 

الوقت الضائع في يحترق كل فس، تراقحاإلبكومة عندما تبدأ ال بدأ بإشعال النار في كومة كل شخص.يشعلة و

 خلوطةمواليبقى شيء إال كومة من الرماد القليل  النار تنطفئ، والقش. ثم أخيرا شبالعحياة المرء كالخشب و

 تمثل  المكافآت.هذه . وحجارة الكريمةالذهب والفضة والقليل من  مع 

على شاشة عمالقة سيتم عرضه الحياة في مسيحي ال قام بهبعض الذين يعلمون أن كل عمل شرير الهناك    

في الحقيقة الدخول إلى السماء.  له المسيحي، مما يتيح لهذاهللا  يغفر؛ ثم تهرؤيمن لجميع ليتمكن ا في السماء

وفقا للكتاب المقدس، لكن ثم. وآلا عن هلمحاولة وقف المؤمن يحاول أن يخيف ويهينواحمق  يرشر تعليمهذا 

  فيما بعد.....تذكر خطايانا ال يأن  هللا يغفر لنا عندما نتوب، واختار

 

  12:8عبرانيين 

َياتِِهْم فِي َما َبْعدُ   «.ألَن ي أَُكوُن َصفُوًحا َعْن آَثاِمِهْم، َوالَ أَْذُكُر َخَطاَياُهْم َوَتَعد 
 

 وكذلك في  

 17:10عبرانيين  

َياتِِهْم فِي َما َبْعدُ   «.َولَْن أَْذُكَر َخَطاَياُهْم َوَتَعد 
 

 من العصور المظلمة، ال من الكتاب المقدس. آتية دينونة هذهال فكرة

 

قد  نفسه هللاخطايا، للمسيحيين، ولكن ليس للعار والشعور بالذنب على ال حسابا  تجدر اإلشارة إلى أن هناك      

 .فقط....هللويا مختلفةالمكافآت الع يتوزل هو المسيحيين حسابتذكر. السبب الوحيد لتعد  ملفعل، ولبا هاغفر
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 5:4كورونثوس االولى 

الَِم  بُّ الَِّذي َسُينِيُر َخَفاَيا الظَّ إًِذا الَ َتْحُكُموا فِي َشْيٍء َقْبلَ اْلَوْقِت، َحتَّى َيأْتَِي الرَّ
 َوُيْظِهُر آَراَء اْلقُلُوِب. َوِحيَنئٍِذ َيُكوُن اْلَمْدُح لُِكل  َواِحٍد ِمَن هللاِ.

 

. وكما كتب أو كثير قليل أ المؤمن تلقىيسوف  الثناءم من لخالص؛ أنها مسألة كستندا  على امهذا الحكم ليس 

 في في مكان آخر بولس

 

 12, 10:14رومية 

ا أَ  10 َنا َجِميًعا َوأَمَّ ْنَت، َفلَِماَذا َتِديُن أََخاَك؟ أَْو أَْنَت أَْيًضا، لَِماَذا َتْزَدِري بِأَِخيَك؟ ألَنَّ

 َسْوَف َنقُِف أََماَم ُكْرِسي  اْلَمِسيِح،

ا َسُيْعِطي َعْن َنْفِسِه ِحَساًبا للِ. 12  َفإًِذا ُكلُّ َواِحٍد ِمنَّ
 

العار والعقاب. على الرغم من ذلك، لن يكون  وليست لجلبالمكافأة، هي لغرض مرة أخرى، هذه المحاسبة 

. وبطبيعة الحال، ا  وعقابأ ا  عار هناك الكثير من الثناء لبعض المسيحيين الذين يقفون أمام عرشه، وهذا ليس

الذهب والفضة ته بومكافأ من ثناءه عليها ن هللامك  ت   ته بطريقةحياالمؤمن سيكون من األفضل أن يعيش 

 ترك شيئا سوى كومة من الرماد.واليتحترق سبدال  من حياة  حجار الكريمةواأل

 

 ذي يتبادر إلى الذهن:الهو  المقطعهذا فأن "، ةالنهائي دينونةن  "الع عندما يفكر معظم الناس     

 

 15-11:20رؤيا 

ُثمَّ َرأَْيُت َعْرًشا َعِظيًما أَْبَيَض، َواْلَجالَِس َعلَْيِه، الَِّذي ِمْن َوْجِهِه َهَرَبِت األَْرُض  11

َماُء، َولَْم ُيوَجْد لَُهَما َمْوِضٌع!  َوالسَّ

َوَرأَْيُت األَْمَواَت ِصَغاًرا َوِكَباًرا َواقِفِيَن أََماَم هللاِ، َواْنَفَتَحْت أَْسَفاٌر، َواْنَفَتَح ِسْفٌر  12

ا ُهَو َمْكُتوٌب فِي األَْسَفاِر بَِحَسِب أَْعَمالِِهْم.  آَخُر ُهَو ِسْفُر اْلَحَياِة، َوِديَن األَْمَواُت ِممَّ

َوَسلََّم اْلَبْحُر األَْمَواَت الَِّذيَن فِيِه، َوَسلََّم اْلَمْوُت َواْلَهاِوَيُة األَْمَواَت الَِّذيَن فِيِهَما.  13

 َوِديُنوا ُكلُّ َواِحٍد بَِحَسِب أَْعَمالِِه.

انِي. 14 اِر. هَذا ُهَو اْلَمْوُت الثَّ  َوُطِرَح اْلَمْوُت َواْلَهاِوَيُة فِي ُبَحْيَرِة النَّ

اِر. 15  َوُكلُّ َمْن لَْم ُيوَجْد َمْكُتوًبا فِي ِسْفِر اْلَحَياِة ُطِرَح فِي ُبَحْيَرِة النَّ

 
ف ويغطّي على غلّ ي   نهحين أفي ، دينونةوصفي للغاية ويعطي المزيد من التفاصيل لصورة الهو مقطع هذا 

  في المجد مع مالئكته يسوع  سوف يعودما ا  . ببساطة، يومأآليات التي سبق شرحها بالتفصيل  الكثير من
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سيتم طرح والحمل.  سفر حياة غير مكتوبة فيالمكتوبة وال  ءسمااألاستنادا  إلى  سيأتي بالدينونةو القديسين 

سيتم حياتهم  فإنالحياة  سفرهم في أسماءالذين والحياة في بحيرة النار. سفرفي  تليس أسماءهم أولئك الذين

تلقى كل مسيحي الثناء ي. ثم سحجار الكريمةواألالفضة  ، ، والقش أو الذهبعشبكالخشب، وال هاحرق

ست حقال  نحيا بها.ل ها ينبغي أن نختارعلمنا الطريقة التي في المستقبل وي سيحدثمن هللا. وهذا هو ما  م 
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 الفصل الثاني عشر

 

 كلمة للكارزماتيين
 

=============================     
 توضيح للمترجم:

  
 أريد هنا بإختصار شديد توضيح كلمة كارزما أو الحركة الكارزماتية ، وهي:

تشير  ( في أصلها اليوناني تعني الهدية أو التفضيل اإللهي، فهيCharismaزما كلمة )باإلنجليزية: الكار 

إلى الجاذبية الكبيرة والحضور الطاغي الذي يتمتع به بعض األشخاص، هي القدرة على التأثير على 
شخصية تثير  ، اآلخرين إيجابيا باالرتباط بهم جسديا وعاطفيا وثقافيا، سلطة فوق العادة، سحر شخصي

 الوالء والحماس.)من كتاب كاريزما السلم الوظيفي، م.عمر أبوعاذرة(.
 

كة الكاريزماتية ليست جديدة ومن الصعب تحديد تاريخ نشأتها الن بدايتها الحقيقية ابتدأت بيوم الخمسين الحر

مؤمن عطية الروح القدس أو معمودية الروح القدس وعالمتها التكلم بالسنة أخرى )أعمال  120بعد قبول 

 الرسل أألصحاح الثاني(

إحياء معمودية الروح القدس والتكلم بألسنة  إلى الكنيسة اما في القرن العشرين فيرجع الفضل األول في 

 الخمسينية  في الواليات المتحدة.

وخرجت من الواليات المتحدة وانشرت انتشارا  سريعا  في العالم  1950الحركة الكاريزماتية في بدأت      

 سة الخمسينية.واخرون يطلقونوالكنيكله. العديد من المؤمنين ال يعرفوا ما الفرق بين الحركة الكاريزماتية 

و في الحقيقة اليوجد فرق بين  .وما شابه  لفظ خمسينية على أي كنيسة تمارس أي معجزة أو إخراج شياطين

من حيث التاريخ نشأت الكنيسة الخمسينية .  والنشأة حركة الكاريزماتية اال في التاريخالكنيسة الخمسينية وال

ث االتجاه الروحى، فالكنيسة الخمسينية هي طائفة لها اما من حي عاما. 50قبل الحركة الكاريزماتية بحوالي 

اما الحركة الكاريزماتية هي بمثابة إضافة مواهب الروح القدس واختبار  . ذاتية وعقيدة ورعاة ونهضات

 هو مثال  على ذلك من اوضح االمثلةو لكل الكنائس بدون المساس بعقيدة الكنيسة االم.االمتالء 
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فكل المؤمنين ما زالوا يخضعوا  . التي خرجت منها الكنيسة الكاثوليكية الكاريزماتية يةالكنيسة الكاثوليك

. ولكن لهم اجتماعات روحية يمارسون فيها مواهب الروح  للكهنوت الكاثوليكى من اعتراف وتناول وقداسات

 )المصدر: ويكابيديا(.القدس وجميعهم يصلوا بالسنة.

============================= 

 أما آآلن فهي كلمة المؤلف للكارزماتيين:

 

مرات كثيرة وقمت بمهمة  تسافر لقد. واإلعالناتتعاليم الالكتاب المقدس هو االختبار النهائي لجميع       

"المسيحيين  وخصوصا  من قبل مرات ال تحصى ت ب  ك  فظائع التي ارت  الرأيت و،  التعليم في أماكن عدة

 الكتاب المقدس. وتعلو على نسخت أإلختبارات الروحيةأن  تكمن في فكرةفظاعة ال". أن نياتالكاريزم

 

ي ت ، والفكرة لن تكون صحيحة أبدا   مثل هذه أن على الرغم من  الكثير روحية" ال األختبارات"لكن قد أ عط 

ف   لقدمن "التدريب الالهوتي". أكثر من القيمة واالحترام  ص   إزدرائية  هللا( بألفاظ عن )دراسةعلم الالهوت و 

 ". قلبية "معرفة أنهاقيمة ك أكثر أصبحت روحية"ال  أإلختبارات" بينما "ذهنية "معرفةأنه مثل 

 

أن يكون  ألحد  اليمكن يث أنه، حختباريةمعرفة األيعطوا قيمة للجميع المسيحيين أن على نعتقد أن     

جميع  ومع ذلك يجب على". والدة الثانية"الدعىومنها ما ي  ةالمعرفة األختباري تجربةخوض  مسيحيا  دون

ر زمالئي بواسطة "كلمة هللا". هذا هو التحدي الذي أن أرغب أن أذكّ  ا وفحصها يجري تقييمهأن  ختباراتاأل

 كل نبي، أو روح النبوءة؛ ويجب اختبارها وتقييمها.نصدق ال  علينا أن. يجب الكارزماتيين به

 

 21-20:5األولى تسالونيكي 

اِت. 20 ُبوَّ  الَ َتْحَتقُِروا النُّ

ُكوا بِاْلَحَسِن. 21  اْمَتِحُنوا ُكلَّ َشْيٍء. َتَمسَّ

 
 21-20:1بطرس أألولى 

ِة اْلِكتَاِب لَْيَسْت ِمنْ  20 الً: أَنَّ ُكلَّ نُبُوَّ . َعالِِميَن هَذا أَوَّ  تَْفِسيٍر َخاصٍّ

يُسوَن َمُسوقِيَن ِمَن  21 ةٌ قَطُّ بَِمِشيئَِة إِْنَساٍن، بَْل تََكلََّم أُنَاُس هللاِ اْلقِد  ألَنَّهُ لَْم تَأِْت نُبُوَّ

وحِ اْلقُُدِس.  الرُّ
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 8:1غالطية 

ْرَناُكْم، َفْلَيُكْن  8 َماِء بَِغْيِر َما َبشَّ ْرَناُكْم َنْحُن أَْو َمالٌَك ِمَن السَّ  «!أََناثِيَما»َولِكْن إِْن َبشَّ
 

 1:4يوحنا أألولى 

قُوا ُكلَّ ُروٍح، َبِل اْمَتِحُنوا األَْرَواَح: َهلْ ِهَي ِمَن هللاِ؟ ألَنَّ  1 اُء، الَ ُتَصد  َها األَِحبَّ أَيُّ

 أَْنبَِياَء َكَذَبًة َكثِيِريَن َقْد َخَرُجوا إِلَى اْلَعالَِم.
 
 

 تيلاعميقة السذاجة الوعدم الفطنة  الكثير من الكارزماتية حركتناقدمت  ، قد تعليم نهاية أأليامفي ميدان 

أنه  يعالتلفزيون"  يدّ  اتيين" ومن على شاشة"الكاريزمين الواعظاحد من وأن ،  . على سبيل المثال صدقالت

. لقد سمعت  على حق ألنه يصلي باأللسنة أثناء الدراسةهي صادقة و عن نهاية أأليام تعاليمهأن يعرف 

،  عن أألختطافرؤية الفالنية  الذين يقولون أنهم شاهدوا  أو األخت الفالني قصص ال تحصى من  األخ

، وهذا ال يعني تلقائيا   ما رؤيةهم شاهدوا عظيمة القادمة. في حين أنه من الممكن أنال ضيقةأو ال ضد المسيح و

 من الرب. تكان اأنه

 

 نبوية بإختبارات يتعلق فيما  الكارزماتيين هي تحدث مع أعندما أواجهها  التي واحدة من أكبر الخالفات    

سنوات  8، أو طفل يبلغ من العمر ا  نبيا  محترم أو ، ةمن جدتهم الحبيب ونكت قد.  مّر بها أحدهم في الماضي

بدالً من  ختباراتعلى األ عتمدون بتعاليمهمي الكارزماتيون؛  من الموت" يبة"قر في تجربة ي كانذال

، عن نهاية االيام الديه رؤيوسنوات  8طفل يبلغ من العمر  يأتي ماعندمثال   وينشأ الصراع  . دراسة الكلمة

وبالتالي الى من يتجه .  أيضا   سنوات 8طفل آخر يبلغ من العمر وتختلف مع رؤيا التي ال تتفق 

وااليمان ، بدال  من مجرد االعتقاد  دراسة الكلمةونقوم ب أهل بيريه كون مثلننأمل أن نحن ؟ اتيونالكاريزم

 .اآلخرين بأختبارات

 

 11:17أعمال 

َوَكاَن هُؤالَِء أَْشَرَف ِمَن الَِّذيَن فِي َتَسالُونِيِكي، َفَقبِلُوا اْلَكلَِمَة بُِكل  َنَشاٍط َفاِحِصيَن  11

 َيْوٍم: َهلْ هِذِه األُُموُر هَكَذا؟ اْلُكُتَب ُكلَّ 

 

!  يجب أن نصدقه ، سليمةالعقيدة الوإختبار طفل الثامنة من العمر الذي يتوازى ويتماشى مع كلمة هللا  لذلك

، أو في حالة العديد من ومنالقبل  هاأكل ة التيالجبن ذلك بسببرؤيا من الشيطان، و قد أخذ قد يكون  خراأل)و

 معركة كبيرة  هداالطفل قد ش ذلك أن مثال الرؤية مجرد تفسير خاطئ من المستمعين الكبار.أن هذه القصص 

 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=58&chapter=1&vmin=8&vmax=8
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=58&chapter=1&vmin=8&vmax=8
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=72&chapter=4&vmin=1&vmax=1
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=72&chapter=4&vmin=1&vmax=1
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=17&vmin=11&vmax=11
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=17&vmin=11&vmax=11


225 
 

 

بساطة الصراع يعرض للطفل بلى أألرجح عالرب بينما ، نهاية أألياممعركة أنها  يقولونالكبار  ينوالمستمع

 كمؤمنين(. هالروحي العظيم الذي نحن منخرطون حاليا في

 

 . ةمعصومال كلمة هللاب ءاتتقييم النبو نهضةالوقت ل حانلقد   
 

كلمة لمع االحترام العميق " قد ُكتِبَ أإلختطاف ونهاية أألزمنة نظرة متفائلة ودراسة شاملة" "هذا الكتاب 

وكذلك التعلم.  واصلتُ  مالمرات عديدة في حياتي ك ه. وأتوقع أنه سيتم تنقيح للروح القدس محبة هللا" و

.  الكتاب المقدسمستندة على " سليمة وأأليماناألساسية المنصوص عليها في "بيان  نقاطأعتقد أن ال

.ال ندخل في الخطأ حتى لكتاب المقدس، وقوة هللا، المتوازنة ل المعرفة ليكن لنا  

 

 29:22متّى 

َة »َفأََجاَب َيُسوُع َوَقالَ لَُهْم:   هللاِ.َتِضلُّوَن إِْذ الَ َتْعِرفُوَن اْلُكُتَب َوالَ قُوَّ

 

 مع خالص التقدير،

Jonathan Welton 
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 الفصل الثالث عشر

 

 

 يام االخيرةأألبيان أيمان 
 

 أن ت صب ح قبل به دق  عت  س وي  ينمو كما كان يدرّ و نهو حاضر أآلملكوت هللا أن  بنظرة متفائلة أؤمن 

 .عشرمنتشرة في الثالثينيات القرن التاسع " تعاليم داربي"

 

 إلى نهاية عصر العهد  ونشيري وان "األيام األخيرة" أنه كانعالعهد الجديد  كتّابأنه عندما تكلم  أؤمن

 ليس نهاية العالم.والقديم، 

 

 لوصف مجيئهةم لغة "العهد القديم المروعستخديما تحدث يسوع عن مجيئه. أنه كان أنه عند ؤمنأ " 

 .ميالدية 70لدينونة أورشليم سنة 

 

 قبل المسيح تممت من، وأ شير إلى السيد المسيحتالسبعين أسبوعا كان  دانيال عنأن نبوءة  أؤمن  .

 سبع سنوات مقبلة. عن ضيقةم يعلّ  9 دانيالأن  ؤمنوال أ

 

 ضيقة، ونقمةوم النبوءة الضيقة العظيمة، يميالدية قد حقق  70سنة  " خراب أورشليم" ؤمن أنأ 

 يعقوب.

 

 مسيحيين لل سري بإختطاف". ال أؤمن ةالنهائي دينونةوصدور "ال، مه الموتى ، قيا أؤمن بعودة المسيح

 قبل عودة المسيح.

 

 من لغنوصية" وربما غيرهاتعليم اوعقيدة لاسم القرن األول "  " هوالمسيحضد مصطلح "أن  ؤمنأ 

 مستقبل.الفي عالم على ال سيطرم عن حاكم  واحد أن الكتاب المقدس تنبأ ؤمنكاذبة. وال أالتعاليم ال

 

 ت فيما نبوءاويحتوي على العديد من الميالدية  60ال منتصف في تقريبا أن سفر الرؤيا كتب أؤمن

 القرن األول . أورشليم في يتعلق بتدمير

 



 أو اإلمبراطورية  نإشارة أما إلى شخص نيرو المذكور في سفر الرؤيا هوأن "الوحش"  أؤمن

 (.النص حسب سياقوذلك الرومانية )
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 إسرائيل هللا،  أن نؤمأ(Ekklesiaالكنيسة ) ، وهذا  عهود هللاورثة متكونة من دائما كانت وستبقى .

 اإليمان.إلى ولكن  ما قر  ال يستند إلى ع  

 

 األرض برمتها في إطار التحضير  وف يمأل ، وس أن ملكوت هللا وصل مع مجيء يسوع األول أؤمن

 لعودته النهائية.
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 الفصل الرابع عشر
 

 

 تحديد تأريخ كتابة سفر الرؤيا
 

 

 

 

 

ت ب  عن  "سفر الرؤياأن غالبية "وصلت إلى مستوى من الفهم، ب لقد      متعلقة بخراب وتدمير األحداث القد ك 

 الموضوعهذا تغطية  على نحو كافيديك ليس قادر الذي بينالكتاب وهدف . نطاق ةميالدي 70في أورشليم 

 التأليف.تأريخ ناقش بإيجاز مسألة أ، أريد أن  ؛ ومع ذلكبأكمله 

 

في  القضية الرئيسية علينا إثبات، ميالدية  70 أورشليم سنة حول تدمير بأن سفر الرؤيا هو يمانالل    

ت ب  سنة . إذا كان الكتاب  كتابة السفر تاريخ وهي:  الموضوع أال كثير من ال، كما يدعى  ميالدية 96قد ك 

 من األدلةالعدد المثير أن  ؤمن، أولكن.  فأن ذلك يجعل وجه نظري عديمة القيمة، ثينالمعلمين الحدي

بضع  نستثمر، من المهم أن  . ولذلك ةميالدي 68قبل  ب  ت  ك   سفر الرؤيا قدشك أن  بدون تثبت المتوفرة لدينا

 . تهتاريخ كتاب ثباتدقائق إل

 

في  وا أن يوحناالحظ مم ألنه 96أنه كتب حوالي  ونالكتاب المقدس يدع معلمي بعضأن السبب الرئيسي     

في كان  يوحنا . هناك بعض األدلة التاريخية أن  رؤيافي وقت تلقي ال بطمسجزيرة في أنه   9:1 صحاحاإل

خالل ذلك  ب  ت  الكتاب قد ك  أن   من أألحتمال  ،وعليه م.  96و  81 سنةالمنفى تحت حكم دوميتيان بين 

في كان  يوحنا، هناك أيضا من الوثائق التاريخية التي تقول لنا أن  في الواقع . مثلما يدعي البعضالوقت 

"سفر الرؤيا"  مكتوب قبل ت ثبت أن  عشرة أدلةب كم. هنا سوف أشارك تاريخ قبل ذلك بكثيرببطمس  فيالمنفى 

 .ةميالدي 68
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 السريانية العهد الجديد نسخةمن الدليل أألول 
 

أيضا  سمى وت،  القرن الثاني منالسريانية".  نسخةمن العهد الجديد، تسمى "ال النسخ لدينا شاهد من أحد أقدم

 تقول ما يلي على صفحة العنوان من "سفر الرؤيا":و، أي البسيطة"  –يطا بش"

 

هللا عندما كان على من  رالمبش  القديس يوحنا عند  تي كانتال الرؤيا"مرة أخرى 

 ."ناإلمبراطور نيرو من قبل هاالي نُفيَ حيث  طمسجزيرة ب
 

م   نونحن نعلم أن نيرو ك  من المؤكد وحتماً ولذلك، م.  68سنة م إلى  54سنة اإلمبراطورية الرومانية من  ح 

 ةباكت بتأريخمن الكتاب المقدس يخبرنا  أقدم النسخ . أحدس خالل هذه الفترةطمفي جزيرة بأن يوحنا كان 

 مقنع جدا . ودليل حجة هاوحدهذه !  رؤياال

 

 

 10:17رؤيا ال الدليل الثاني من سفر

 
ذلك ، و كتابة، نجد أن هناك أيضا مؤشر واضح جدا  فيما يتعلق بتاريخ ال عندما ننظر إلى األدلة الداخلية

 في ود جمو

َوَسْبَعُة ُملُوٍك: َخْمَسٌة َسَقُطوا، َوَواِحٌد َمْوُجوٌد، َواآلَخُر لَْم َيأِْت َبْعُد.  10:17رؤيا  
 َوَمَتى أََتى َيْنَبِغي أَْن َيْبَقى َقلِيالً.

 

 في، واحد  الذين أتو لحد أألنالحكام  عدد حكام في روما، يقول لنا بالضبط الخط   عن يتحدث، قطعهذا الم

تناسب ي تسلسل وكيفنظرة على اللنلقي   . فترة قصيرةلستمر يسوف  القادم، و اهنالسلطة في الوقت الر

 ، واإلمبراطورية الرومانية في القرن األول.ن تماما مع نيرو

 

 كما يلي:هي سبعة فترة الحكام ال

 

 قبل الميالد( 44 -الميالد قبل 49يوليوس قيصر ) -1

 ميالدية( 14 -قبل الميالد 27أوغسطس ) -2



 (يالديةم 37-ميالدية 14)تيباريوس  -3

 (يالديةم 41-ميالدية 37) )أو غايوس( والككالي -4
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 (يالديةم 54 -ميالدية 41وديوس )كال -5
 
 ..."َخْمَسٌة َسَقُطوا "

 

 

 (يالديةم 68 -ميالدية 54) ننيرو -6

 ..."َوَواِحٌد َمْوُجوٌد، "

 

 كم، حميالدية 69ينايركانون الثاني /  –ميالدية  68 يونيه  / )حزيرانكالبا  -7 

 (فقط ستة أشهر لمدة

 َواآلَخُر لَْم َيأِْت َبْعُد. َوَمَتى أََتى َيْنَبِغي أَْن َيْبَقى َقلِيالً.
 

 

ــ ( ايوسكاليكوال )غ ـ يباريوسط ـ أوغسطس ـ)يوليوس قيصر أتو، خمسة ائلالملوك السبعة األو

(، ولكن سيظل قليال  من الوقت )ستة كالبابعد ) يأتي(، وواحدة لم نفي السلطة )نيرو واحدكالوديوس( و

قيصر مقطع من سفر الرؤيا هو سادس في وقت كتابة هذا الالقيصر الذي كان موجود أشهر(. 

 .ن  نيرو الذي هو

 
 

 7:1الدليل الثالث من سفر الرؤيا 
 

َحاِب، َوَسَتْنُظُرهُ ُكلُّ َعْيٍن،  َجِميُع َوَيُنوُح َعلَْيِه  َوالَِّذيَن َطَعُنوهُ،ُهَوَذا َيأْتِي َمَع السَّ
 7:1رؤيا  . َنَعْم آِميَن.َقَبائِِل األَْرِض 

 
َحابِ  عبري "ال التعبير في فصل سابق درسنالقد   عنيتكلم التعبير ال نعرف أن هذا  " وعليهَيأْتِي َمَع السَّ

 2الفصل  راجعاألمة )وعلى المدينة  دينونةال نفيذلت بل عن قدوم الربيوم القيامة النهائي، في عودة المسيح 

 (.الموضوع لمزيد من المعلومات حول هذا
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 واأنه من المتوقع أن يكونف،  فقا لهذا المقطعو. و قرن األوليهود ال" يشير إلى  َوالَِّذيَن َطَعُنوهُ  عبارة "

كون ذلك ممكنا  يمكن أن تتحقق هذه العبارة وي. كيف  النبوة المذكورة في السفر إتمامعلى قيد الحياة في وقت 

 )مالحظة مهمة جدا  جدا (. أو أكثر؟ سنة 2000نت النبؤة ستحدث بعد إذا كا

 
ببساطة قد  مألنهميالدية  96سنة على قيد الحياة في  يكونوالم  " الَِّذيَن َطَعُنوهُ " أيضا  أن أولئك الحظ  

 70 سنة قبل ب  ت  ك  قد  أن سفر الرؤيامن آخر آلية مؤشر واضح . هذه اميالدية 70تم قتلهم في مذبحة سنة 

 .ميالدية

 

 

 

 يناضطهاد اليهود للمسيحي -الدليل الرابع 

 

 
يكن  . لم ميالدية 70كتابة تعود الى ما قبل فترة  أن يشير إلى 11و   6 رؤيافي  يناضطهاد اليهود للمسيحي

تعرضوا هم  بعد أنميالدية(  70)أي بعد سنة  مبكرال هاوقتفي اضطهاد الكنيسة مكانة تسمح لهم بفي  اليهود

سمح التي ت القوة والقدرة يعد لليهودلم ، ة اليهود ذبحم، منذ حقيقة. في الةميالدي 70 مجزرة ذبح فيلل انفسهم 

 فيما بعد . من اضطهاد المسيحيين همل

 

 

 

 في الكنيسة الهراطقة اليهود -الدليل الخامس 
 

 

 15،  9،  6:2رؤيا 

 

يَن الَّتِي أُْبِغُضَها أََنا أَْيًضا. 6 َك ُتْبِغُض أَْعَمالَ النُّقُوالَِوي   َولِكْن ِعْنَدَك هَذا: أَنَّ

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=76&chapter=2&vmin=6&vmax=6
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ُهْم َيُهوٌد  9 . َوَتْجِديَف اْلَقائِلِيَن: إِنَّ َك َغنِيٌّ أََنا أَْعِرُف أَْعَمالََك َوِضْيَقَتَك َوَفْقَرَك َمَع أَنَّ

ْيَطاِن.َولَْيُسوا َيُهوًدا، َبلْ ُهْم َمْجمَ   ُع الشَّ

يَن الَِّذي أُْبِغُضُه. 15 ُكوَن بَِتْعلِيِم النُّقُوالَِوي   هَكَذا ِعْنَدَك أَْنَت أَْيًضا َقْوٌم ُمَتَمس 
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اصبح  مشكلة كبيرة أثناء إنتشار رسائل بولس، وبما أن رسائل بولس  في الكنيسة اليهودهراطقة نشاط الإن 

ت ب ت قبل خراب أورشليم سنة  ه ألعمال بالتوازي الزمني مع رسائل بولس وفض لذلك. ميالدية  70كلها قد ك  ح 

الهراطقة في أآليات أعاله كتابة سفر الرؤيا الذي يشير الى مبكر لالوقت ال نستنتج أنالهراطقة في الكنيسة 

مشكلة  سيكونون هميوّضح أن الرب يشير أيضا الى نفس الفترة الزمنية لذلك أألنتشار الخطير لبدعهم وبأن

كبيرة للكنيسة يجب مواجهتها. وكال الحالتين يسوع في سفر الرؤيا وبولس في رسائله يواجهان نفس المشكلة 

  .ميالدية  70ية أي قبل سنة التي تواجه الكنيسة في نفس الفترة الزمن

 

 

 

 11في سفر الرؤيا  هيكلوال أورشليموجود  -الدليل السادس 
 

 

 70يوحي بتأريخ قبل خراب أورشليم سنة  ( 11أورشليم )انظر سفر الرؤيا أألصحاح و الهيكلوجود أن 

 ميالدية.

 

 

 

 في سفر الرؤيا المقاطع الزمنية -الدليل السابع 

 

 
 تحدث سوف  عنها يوحناتشير إلى أن األحداث التي يتنبأ علقة بالزمن في سفر الرؤيا الداخلية المتاألجزاء     

 قريبا 

 

 3، 1:1رؤيا 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=76&chapter=2&vmin=9&vmax=9
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=76&chapter=2&vmin=9&vmax=9
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=76&chapter=2&vmin=15&vmax=15
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=76&chapter=2&vmin=15&vmax=15


اهُ هللاُ، لُِيِرَي َعبِيَدهُ  1 َما الَ ُبدَّ أَْن َيُكوَن إِْعالَُن َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي أَْعَطاهُ إِيَّ
ا،َعْن َقِريبٍ  َنُه ُمْرِسالً بَِيِد َمالَِكِه لَِعْبِدِه ُيوَحنَّ  ، َوَبيَّ

ِة، َوَيْحَفُظوَن َما ُهَو َمْكُتوٌب فِيَها،  3 ُبوَّ ُطوَبى لِلَِّذي َيْقَرأُ َولِلَِّذيَن َيْسَمُعوَن أَْقَوالَ النُّ

 ،ألَنَّ اْلَوْقَت َقِريب
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 20، 10:22رؤيا 

ِة هَذا اْلِكَتاِب، »َوَقالَ لِي:  10  ألَنَّ اْلَوْقَت َقِريٌب.الَ َتْختِْم َعلَى أَْقَواِل ُنُبوَّ

اِهُد بِهَذا:  20 بُّ َيُسوُع.«. َنَعْم! أََنا آتِي َسِريًعا»َيقُولُ الشَّ َها الرَّ  آِميَن. َتَعالَ أَيُّ

 

كتب حول أحداث ي ملسفر الرؤيا  يستنتج أن  أن المرءفوجهة نظر غير منحازة، ه المقاطع بإذا تمت قراءة هذ

 .ميالدية 70، أي سنة  بل قريبا  جدا  ،  سنة 2000بعد في المستقبل ستحدث 

 

 

 

 ميالدية 96 ظهور يوحنا سنة -الدليل الثامن 

 

 
كر جيروم ذ   ميالدية وذلك بسبب 96أقدم من سنة هناك سبب آخر لالعتقاد بأن "سفر الرؤيا" كتب في تاريخ 

كان يؤخذ للكنيسة  "أنه  كبيرا  في السن وأّكدكان  هوأن،  يالديةم 96سنة في  شوهد يوحنافي كتاباته أن 

 .لشعب"ل فقط بضع كلماتب يتكلم  كان، و صعوبةب
 يقول: 11:10 قيل في سفر الرؤياويجب أن نضع هذه الحقيقة إلى جانب ما 

 
أُ أَْيًضا َعلَى ُشُعوٍب َوأَُمٍم َوأَْلِسَنٍة »َفَقالَ لِي:   َك َتَتَنبَّ  «.َوُملُوٍك َكثِيِرينَ َيِجُب أَنَّ
 

 96في أي وقت بعد  ينإلى أمم كثيرة وملوك كثير لتنبأسيكون قادرا على ايوحنا من الصعب أن نتصور أن 

 .البنية بسبب الشيخوخة السن وضعيف كبيرالفعل بكان حيث أنه  ميالدية

 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=76&chapter=1&vmin=1&vmax=1
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=76&chapter=1&vmin=1&vmax=1
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=76&chapter=1&vmin=3&vmax=3
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=76&chapter=1&vmin=3&vmax=3
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=76&chapter=22&vmin=10&vmax=10
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=76&chapter=22&vmin=10&vmax=10
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=76&chapter=22&vmin=20&vmax=20
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=76&chapter=22&vmin=20&vmax=20
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 دانيال سفر معالتاريخي الجدول الزمني مقارنة  –الدليل التاسع 

 
 كاتب السفر:ل، قيل دانيالسفر في 

 
َهاَيِة. َكثِيُروَن »   ْفَر إِلَى َوْقِت الن  ا أَْنَت َيا َدانِيآلُ َفأَْخِف اْلَكالََم َواْختِِم الس  أَمَّ

 4:12دانيال «.َيَتَصفَُّحوَنُه َواْلَمْعِرَفُة َتْزَدادُ 

 
سفر ، في  . على النقيض من ذلك النبوءة وحققحتى جاء يسوع سنة  483 لمدة انتظار فترة التي تشير إلى 

 في ليوحنا يل، قالرؤيا 

 

 ، ألَنَّ اْلَوْقَت َقِريٌب. ِة هَذا اْلِكَتابِ الَ َتْختِْم َعلَى أَْقَواِل ُنُبوَّ »َوَقالَ لِي:  10:22رؤيا 
 

أكثر معنى أن  نه ي صبح بال، فإ طويال ، بمعنى أن الرؤية ينبغي أن تكون مختومة زمنا  سنة   483 تر  ب  إذا اعت  
ال ينبغي أن تكون مختومة  الرؤيا ،  وضوحب.  " وال تكون مختومة اْلَوْقَت َقِريبٌ  "  سنة  تعتبر 2000من 

 .ميالدية  70قريبا  في خراب أورشليم سنة  تتحققعلى وشك أن  تكان ا نظرا  ألنه

 

 

 

 

 الكنائس السبع -الدليل العاشر 

 



 
ع نطاق المسيحية في شير إلى تاريخ كتابة قبل توسّ ي( 1 رؤيا وجود سبع كنائس في آسيا الصغرى )انظر   

 تلك المنطقة.
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 وجهة نظر أخرى

 

 
على حقيقة أن ايريناوس "أسقف  ونأساسا يتكئ م"سفر الرؤيا" ه كتابةتاريخ الحق لبأولئك الذين يعتقدون     

. هذا وحدة يمكن  بينما كان في بطمس في عهد دوميتيانالرؤيا ادعى أن يوحنا كتب   م( 202-م120ليون" )

تسجيل التواريخ واألوقات في بدقة عديم الكونه من ناحية  سيئ السمعةكان ، إال أن ايريناوس  ا  بدو مقنعيأن 

،  يسوع استغرقت ما يقرب من عشرين عاما   خدمة. ايريناوس هو نفس أب الكنيسة الذي زعم أن  كتاباته

 .؟؟؟؟؟!!!!!!!ابتداء من سن الثالثين حتى سن الخمسين

 

على أدلة خارجية لفرض هذا نميل فقط ؛ ويجب أن  كتابة سفر الرؤياال يوجد أي دليل داخلي لتاريخ الحق ل 

 . االستنتاج

 

م.  68 موته سنه، وقبل  خالل عهد نيرون ب  ت  ك  لرؤيا ا سفر أن جازما   أنا أؤمن،  من األدلةالهائل لعدد بسبب ا

في  نه، أنا أعرف أيضا أ . ومع ذلك ميالدية 70ن سفر الرؤيا هو عن أحداث خراب أورشليم سنة أ ؤمنوأ

ت ب ت كتبالمن للكثير إلى إضافة أفكاري إلى األعمال العظيمة  دعوا  ست م، أنني شخصيا ل هذا الوقت  التي ك 

. للحصول على مزيد من المعلومات، سوف اقترح كتابات  " من وجهة النظر هذهسفر الرؤيا"بيتعلق فيما 

 الخبراء في هذا الصدد:

 

The Great Tribulation by David Chilton 

Days of Vengeance by David Chilton  

Revelation by Gordon Fee 



Revelation for Everyone by N.T. Wright 
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 :استنتاج

 
النظر في األدلة التي استخدمت لدعم كل من تاريخ سابق وتاريخ الحق لكتابة 

ة ياألكثر منطقية ومسؤولأألستنتاج  . " يقودنا إلى استنتاج بسيطسفر الرؤيا"

 68قبل  بَ تِ كُ  قد كان في الواقعسفر الرؤيا ، هو أن  األدلةستنداً إلى كل مو،  تاريخياً 

 70خراب أورشليم سنة تشير إلى   ُذِكَرت فيه، والعديد من األحداث التي  يةميالد

 ةميالدي

 

========================================= 
 

 
 صالة المترجم:

 

يا ابانا السماوي أشكرك من أجل نعمتك الغنية التي اليعبر عنها التي مكنتني من إنجاز هذا 

العمل المبارك الذي أضعه بين يديك الكريمتين ليكون أداة فعالة لمجد إسمك القدوس ولتحرير 

من لدن روحك الحي المبارك . لذلك بإسم القدوس البار شعبك من عبودية تعاليم خاطئة ليست 

ع إبنك أصلي أن يكون هذا الكتاب سبب بركة لمن يقع هذا الكتاب بين ايديهم من يسو

المؤمنين الناطقين بالعربية في كل العالم أجمع . وكذلك أن تعطي روح األعالن والحكمة 

والتواضع لكل قارئ وباحث عن الحق ليعرفك وقوة قيامتك ليعيش بحرية أبناء هللا من أجل 

سامع للكلمة فقط بل عامالً بها لبناء ملكوتك الذي يمتد الى ما  إسمك القدوس و يكون ال

النهاية ولن يزول الى األبد . كذلك صالتي الى المؤلف أنك تفتح له آفاق جديدة في كلمتك 

 ......بإسم يسوع الحي البارليعلنها لشعبك من أجل البنيان الذي في الحق 



 آمين.

 

 وليد نجار الخادم        

 2014/  األولكانون 13 / 
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