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المحتويات المنشورة على الموقع اإللكتروني 

ARABICCHRISTIANBOOKS.COM    محمّية بموجب حقوق
النشر. وال يجب أن تستعمل إال لإلستخدام الشخصي. ونعني باالستخدام 

الشخصي الدائرة الضيقة التي تشمل العائلة. وأي استخدام آخر لهذا 
، بما في ذلك التوزيع، وإدخال التعديالت، الموقعالمحتوى المنشور على 

واإلرسال، والتسجيل أو النسخ، ال يجوز إال بعد الحصول على موافقة 
  ..ARABICCHRISTIANBOOKS.COMخطية من 

 

 استخدام المواد

بنسخ المادة التي تريد واستخدمها بشرط احترام  اذامن المسموح لك 
 اإلرشادات التالية:

 الدائرة الضيقة المتشكلة من العائلة ؛ عدم استخدامها خارج -
 عدم تغيير العنوان او متن النص؛ -
وجوب ذكر إسم الكاتب والمترجم، وموقع  -

ARABICCHRISTIANBOOKS.COM ؛ 
 

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.
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 تمهيد بقلم جيم وايز

 

 

إنفصام ما يشبه بفيها بعندما شعرت واإلرتباك من الحيرة ت اوقأهناك  تكان      

كان هناك  ين. من بين العديدول ملكوت هللا ح الكنيسةأألغلبية في شخصية نظرة 

" المملكة هي هنا أآلن"إن جداً، وباألحرى أن الملكوت قريب ن عشعور نبوي لدي 

التي  ى الشائعةوجهة النظر النبوية األخرب كنت أحتفظ، بينما في الوقت نفسه 

المستقبل، ولكن ليس في  زمن ما فيالمنال ل ملكوت هللا هو بعيدأن أشارت إلى 

 الحالي. قتالو

 

حول  نظرالوجهة عن علمت من مدرسة األحد والمنبر تكنت قد ، كشاب مسيحي     

لمرحلة  ةتوقعات الوشيكوال ـ Dispensation التدبير أآللهي المستقبلي لألحداثـ 

من عمر  كذلك في وقت ما. واإلختطاف قبل الحكم أأللفي، العظيمة ةضيقما قبل ال

عودة أن ي، كما اعتقدت عن أي خطط جادة لمستقبل تتخليفيها قد كنت الشباب 

 بعد أكثر من. ولكن اآلن )25الـ عيد ميالدي ب أن أحتفلبالتأكيد قبل  حدثتسيسوع 

 بدأة، خدمال فيما يقرب من عشرين عاما لموضوع للعمدا  يبعد تجاهلوسنة(  30

أن أكتشف وافية والأن الوقت قد حان بالنسبة لي للدراسة : بتوجيهي بالقول الرب

 يام.األنهاية بموضوع  تهعالقنفسي الحقيقة عن ملكوته وب
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 . في الواقع، كانيأنني لم أكن وحدفي هذه الرحلة اكتشفت  يتقدمفي خالل      

على مدى الالهوتيين قبل الرأي السائد من هو في الحقيقة  الفكر الذي أؤمن به أآلن

ان ويلتون جوناث دراساتعندما اكتشفت  الكنيسة. ولكن عمر سنة من 2000تاريخ 

، على ويعلن لاقيحول هذا الموضوع، شعرت بثقة أكبر أن ما تعلمته يجب أن 

المسيح يحتاج إلى تعديل  . لقد أصبحت مقتنعا بأن جسدوالرفضجدل الالرغم من 

جسد المسيح تؤثر على وجهة في أساسية  )ولألسف( تعاليمما أصبح حول كبير 

 .ته المباشرة أليامنا التي نعيشها اآلنصلوجود ملكوت هللا و المؤمنين حول نظر

لذلك كان من دواعي سروري عندما وافق جوناثان على التعاون معي في        

حول هذا الموضوع. رغبتنا  كتب قام بتأليفها ثالثة إلى تهوإضافالكتاب كتابة هذا 

جسد المسيح  أبناء كثير منالفكر هي أن ذلك سوف يساهم في التحول المطلوب في 

 .عن الزمن الحالي الذي نعيش فيه ةمنتصر ةنحو نظر

 

 للحصول على دفع سعيكلهمك في يو كيباركهذا الكتاب سوف  وأنا على ثقة أن   

 .هللا ملكوت ورغبه في تقدم

 

ُهوِر الَِّذي الَ َيْفَنى َوالَ ُيَرى، اإلِلُه اْلَحِكيُم َوْحَدهُ، لَُه اْلَكَراَمُة َواْلَمْجُد إِلَى َوَملُِك "  الدُّ

ُهوِر. آِميَن.  17:1تيموثاوس  1" َدْهِر الدُّ

 

 جيم وايز                                             
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 نولتوناثان ويتمهيد بقلم ج

 

، أدركت "ودراسة شاملةنظرة متفائلة ، أإلختطاف ونهاية أألزمنة"بعد كتابة 

أإلختطاف ونهاية "لقد قام كتاب ". ملكوت هللا يتقدمالحاجة الكبيرة لكتاب مثل "
دريسها تم ت التي حاالت سوء الفهمبتفنيد ، "ودراسة شاملةنظرة متفائلة ، أألزمنة

سيجد نفسه ء، حالما تتم إزالة األكاذيب، لمعظم القرالذلك و. حول مستقبل العالم
ملكوت هللا "كتاب حاجة إلى ب هناك هذا السبلمع السؤال, "ماذا أفعل اآلن؟"  مشلوالً 
  ".يتقدم
 
 بالبريد اإللكتروني من "ملكوت هللا يتقدم"مبكرة  وايز نسخة جيمأرسل  عندما    

 لكتابة نبضات عروقيت في ، جريتى في شكله األولح .نشوةأحسست بحالة من ال
دخال عدة فصول وإ. أنا مسرور إلضافة هذا الكتاب الذي كنت قد خططت لكتابته

وهذا الكتاب  من الكتب،سلسلة  نكتبفكرة أننا سوف  اهذر أثا .حول هذا الموضوع
وثانياً سيقوم المملكة ومهمتنا الحالية. الكنيسة ومعنى األساس لفهم أوالً، رسي يس

األكاذيب  بإزالة، "ودراسة شاملةنظرة متفائلة ، نهاية أألزمنةأإلختطاف و"كتاب 

 بـ كتاب فيما يتعلق هناك يكونرة متفائلة للمملكة. وثالثاً سحول المستقبل ويستعيد نظ
في سلة، ولكن هذا ما لدينا "سفر الرؤيا". قد نكتب أكثر من ثالثة كتب في هذه السل

 الوقت الحاضر.
  

 لالستثمار في فهمك للمملكة.أشكركم على أخذ الوقت 
 

 

جوناثان ويلتون                                 
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 المقدمة

 تغيير وجهة نظرنا 
 

لعبة أن شاهد مباراة في لم يسبق له القصة، كان هناك مرة صبي صغير  تقولكما 
 المال الكافي محلية، لكنه لم يكن لديه كان متحمساً لحضور مباراةقبل. من بيسبول ال

لحسن حظ هذا سياج خشبي عال، و كان هناك أحد جانبي الملعبفي لتذكرة. لشراء ا
يستطيع من خاللها التعّرف ، الصبي أنه الحظ وجود فتحه صغيرة  في هذا السياج

 اللعبة. على هذه
كان هناك  ،كان مشوشاً بسبب ما يراه من خالل الفتحة التي في السور ،في البداية

في األمام، ثم إلى الوراء، و إلى انتحركيأحياناً ان ذلالاحة العبان واقفين في الس
ثم يأتي رجالن آخرين ، اهاريأن  هال يمكنمنطقة بعض أألحيان يركضان الى 

بدأ الصبي بذلك.  والناس الذين في المدرجات المحتشدة يراقبون الالعبين يقومون
 رائعة حتى جاء صديقرياضة بلم تكن إنها البيسبول لعبة في  يفّكربداية ال في
 شجرة قريبة. معاتسلقا و

شاهد ي أنيمكنه اآلن  الثقب الذي في السور،ن عرتفاع مختلفاً هذا االمن  كان المشهد
كان يشاهد مشاهد محدودة جداً عن  أدرك أنهلقد  ،حركة يقوم بها الالعبونكل 
خالل ثقب عن التي من  ىشياء تبدو مختلفة تماما من أعلاألأن أدرك و. اللعبة
 السور.

 
نرى فقط من خالل  هذا، في نفس موقف الصبي ّناأننا، كمسيحيين، كثيرا ما ك    

مملكته  شاهدناهللا ومملكته. لعدة قرون ن علدينا رؤية محدودة ثقب السور وتكونت 
  تقاليدتجاربنا الخاصة ومنظور من  ،، من منظور محدود"الكنيسة "مملكته، وكيلو
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 يجب أن يكونإنه معظم الناس  عتقد  إضيق، ال عجب المنظور الالناس. مع هذا 
! في الحقيقة أنه يوجد فعالً أكثر من ذلك. وحالياً  هنشهد الذيأكثر من ذلك  شيئا هناك

فوق فع ترنخطوة إلى الوراء ونأخذ يجب أن مناسب،  مشهدولكن للحصول على 
 منظور أكبر. نستطيع أن نرى منكي  مستوى ثقب السور

 
عن طريق أألرتفاع  مملكة هللا عنهذا الكتاب محاولة الكتساب منظور جديد      
كون، ي، وأن نلقي نظرة على ما يمكن أن ما رأيناه في الكنيسة حتى اآلنكل  فوق

صورة األكبر اللنهاية مجيدة للكنيسة داخل  خطط في فكرهوسوف يكون. هللا قد 
السلطة الرسولية  ةكنيسة كامل –السماء  تشبه تمامااألرض  ، لكي تصبحلمملكته 

. على الرغم من أن هذا خوةن األبيلم يسبق لها مثيل الذي والوحي النبوي، والحب 
 التدبير أآللهي المستقبلي لألحداثأصحاب فكر "يتعارض مع آراء 
Dispensation  " راء فحص دقيق إجولكن الكنيسة اليوم،  بين األغلبية فيالسائد

سيقيم أنه  داودوعد هللا عرض أكبر بكثير. طريقة عطينا يللكتاب المقدس سوف 
 األبد.بقى الى خيمته وست

 
  18-15:15 الرسل أعمال

 َوهَذا ُتوافِقُُه أَْقَوالُ األَْنبَِياِء، َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: 15
اقَِطَة، َوأَْبنِي أَ  16 ْيًضا َرْدَمَها َوأُقِيُمَها َسأَْرجُع َبْعَد هَذا َوأَْبنِي أَْيًضا َخْيَمَة َداُوَد السَّ

 َثانَِيًة،
، َوَجِميُع األَُمِم الَِّذيَن ُدِعَي اْسِمي َعلَْيِهْم،  17 بَّ اِس الرَّ لَِكْي َيْطلَُب اْلَباقُوَن ِمَن النَّ

انُِع هَذا ُكلَُّه. بُّ الصَّ  َيقُولُ الرَّ
بِّ ُمْنُذ األََزِل َجِميُع أَْعَمالِِه. 18   َمْعلُوَمٌة ِعْنَد الرَّ
 

بواسطة يسوع المسيح،  تهااستعاد ىجرالتي  هللا مملكة، هو  داود بيتهذه الخيمة، 
 خذ نفوذها أل في طريقها، وأنها اآلن يسوع  مجيئب تمت هذه االستعادة. داود ابن

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=15&vmin=15&vmax=15
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=15&vmin=15&vmax=15
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=15&vmin=16&vmax=16
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=15&vmin=16&vmax=16
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=15&vmin=17&vmax=17
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=15&vmin=17&vmax=17
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=15&vmin=18&vmax=18
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=15&vmin=18&vmax=18
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زاوية من لكن من خالل الكنيسة في كل ، ليس فقط داخل الكنيسة وعلى االرض
 المجتمع. زوايا
 

وقت ، ومكان تحول رئيسيل، يجب أن نعترف بأننا في لإلدالء ببيان من هذا القبي
 :تنص على 21-20:3 أعمال الرسل. مكانتها كنيسةالاستعادة 

 
َر بِِه لَُكْم َقْبلُ. 20  َوُيْرِسلَ َيُسوَع اْلَمِسيَح اْلُمَبشَّ

َماَء َتْقَبلُُه، إِلَى أَْزِمَنِة َردِّ ُكلِّ َشْيٍء، الَّتِي َتَكلََّم َعْنَها هللاُ بَِفِم  21 الَِّذي َيْنَبِغي أَنَّ السَّ
ْهِر.َجِميِع أَْنبَِيائِِه اْلقِدِّ    يِسيَن ُمْنُذ الدَّ

 
 ." أَْزِمَنِة َردِّ ُكلِّ َشْيءٍ  "ونحن حاليا فين السماء تقبل يسوع أآلن إ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=3&vmin=20&vmax=20
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=3&vmin=20&vmax=20
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=3&vmin=21&vmax=21
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=3&vmin=21&vmax=21
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 الفصل األول

 

 التنبؤ بقدوم المملكة

 

 2:2أشعياء 

بِّ َيُكوُن َثابًِتا فِي َرْأِس  اِم أَنَّ َجَبلَ َبْيِت الرَّ اْلِجَباِل، َوَيْرَتفُِع َفْوَق َوَيُكوُن فِي آِخِر األَيَّ
 .التِّالَِل، َوَتْجِري إِلَْيِه ُكلُّ األَُممِ 

 

 بيت داود
 

بدأ في التوسع "الكنيسة" الذي كان يدعى هذا الشيء وحيرة. في الرسل لقد كان     
ُيقِبلون الوثنيين مفادها أن وبرنابا بولس تقارير من  واتلقلقد بطريقة لم تكن متوقعة. 

أن  . ثمحدث معهمالروح القدس، تماما كما ب يمتلؤونباإليمان والى هللا الحي 
 18 -13:15أعمال في أعاله وتم تدوين كالمه  تذكر النبوءةيعقوب  الرسول

 
َجالُ اإلِْخَوةُ، اْسَمُعونِي.»َوَبْعَدَما َسَكَتا أََجاَب َيْعقُوُب قِائاِلً:  13 َها الرِّ  أَيُّ

الً  14   األَُمَم لَِيأُْخَذ ِمْنُهْم َشْعًبا َعلَى اْسِمِه.ِسْمَعاُن َقْد أَْخَبَر َكْيَف اْفَتَقَد هللاُ أَوَّ

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=15&vmin=13&vmax=13
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=15&vmin=13&vmax=13
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=15&vmin=14&vmax=14
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=15&vmin=14&vmax=14
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 َوهَذا ُتوافِقُُه أَْقَوالُ األَْنبَِياِء، َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: 15

اقَِطَة، َوأَْبنِي أَْيًضا َرْدَمَها َوأُقِيُمَها  16 َسأَْرجُع َبْعَد هَذا َوأَْبنِي أَْيًضا َخْيَمَة َداُوَد السَّ
 َثانَِيًة،

، َوَجِميُع األَُمِم الَِّذيَن ُدِعَي اْسِمي َعلَْيِهْم،  17 بَّ اِس الرَّ لَِكْي َيْطلَُب اْلَباقُوَن ِمَن النَّ
انُِع هَذا ُكلَُّه. بُّ الصَّ  َيقُولُ الرَّ

بِّ ُمْنُذ األََزِل َجِميُع أَْعَمالِِه. 18  َمْعلُوَمٌة ِعْنَد الرَّ

 
يتم ، زلاأل ذمن لها هللا خططداود التي خيمة كان إعالن ليعقوب الذي مفاده : هذا    
نفسه" ب"هو  عنه أنه قال " الذيبيت هللا". ولكن ما هو بالضبط هذا أآلن بناؤها ةعادإ

، دعونا ننظر إلى أصلها، مع ىالمعنهذا  ام األخيرة؟ لفهمفي األي هإعادة بناءسيقوم ب
 .داود الملك
 
 اً سروركان مصهيون. هللا جبل من يحكم بر كان ال،داود الملك حكم في أيام     

هللا،  محضره. أحب تعبادفي الشديدة بسبب تفانيه من أجل الرب ورغبته بداود 
قام هللا، في محضرلعبادة لته وغيرته . في حماسداود للرب هيفعلما كان وأحب هللا 
يقومون  من المسبحيين جوقةجّند ، ومفتوحةتابوت العهد في خيمة  داود بوضع

في الواقع، على مر  عة.سا 24على مدى بالتسبيح والعبادة المستمرين للرب 
هذه تظهر كلما عاد الشعب لعبادة اطريقه كانت ، الملك داود وقت منذ التاريخ، 

 .بقلوبهم بتوبة الى هللا
  

هللا، بل في محظر لعبادة البشرية انمط  في أيجادفقط الملك داود لم يكن رائداً       
 خالل منعلى أألرض يمثل حكم هللا  وحكم داودبر. سيادة حاكماً بالأيضا  كان
 ،فحسب الحقيقية عودة إلى العبادة يست هيالساقطة لبناء خيمة داود إعادة . بشرال

أنه يمكن أيضا فكنبي،  اً معروفكان داود هللا بين الناس. بينما  سلطانبل إلى عودة 
 .بارولية من خالل خدمته كملك نوع من الحكومة الرس هاعتبار
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. يسوع أألبد من خالل نسله الذي هو إلىمعداً ليحكم كان ، في الواقع، داودبيت      
 ملكوت هللا بين الناس.وحكم إال سيادة  يستلداود خيمة بالتالي فإن و
 

 تكان التيبإعداد الخيمة لوجود هللا،  أن قام دواد ومن المفارقات، في وقت ما بعد
البد أن الفكرة  .بيت هلل فكرة مشرقة لبناءخطرت على باله ضم تابوت العهد، ت

ليسكن  يمادّ بيت ببساطة أنه لم يكن في حاجة إلى  لداود أوضح أضحكت هللا، حيث
 . ومع ذلك، فقط بسبب موقفال يمكن لبيت ماّدي أن يحوي هللا على أي حالفيه، و
 هإلى األبد. وسيكون هذا البيت مكاناً منيدوم ني له بيت يبس أنه هللاوعده ، داود قلب

وتفويض يتعلق بالخصائص والسيادة، )إلى األبد. أهمية هذا البيت نسل داود يحكم 
 هو أكبر بكثير مما يدرك معظمنا. للكنيسة( ملكوت هللا في األيام األخيرةسلطة 

 
 داودالوعود التي أعطاها هللا إلى  7اإلصحاح صموئيل الثاني في  الكتاب لنا سجليو

 16و  13-7:7صموئيل  2 البيت: التي تخص هذا
 
فِي ُكلِّ َما ِسْرُت َمَع َجِميِع َبنِي إِْسَرائِيلَ، َهلْ َتَكلَّْمُت بَِكلَِمٍة إِلَى أََحِد قَُضاِة إِْسَرائِيلَ  7

 ْرُتُهْم أَْن َيْرَعْوا َشْعبِي إِْسَرائِيلَ َقائاِلً: لَِماَذا لَْم َتْبُنوا لِي َبْيًتا ِمَن األَْرِز؟الَِّذيَن أَمَ 

َذا َقالَ َربُّ اْلُجُنوِد: أََنا أََخْذُتَك ِمَن اْلَمْرَبِض ِمْن َواآلَن َفهَكَذا َتقُولُ لَِعْبِدي َداُوَد: هكَ  8
 َوَراِء اْلَغَنِم لَِتُكوَن َرئِيًسا َعلَى َشْعبِي إِْسَرائِيلَ.

ْهَت، َوَقَرْضُت َجِميَع أَْعَدائَِك ِمْن أََماِمَك، َوَعِمْلُت لََك اْسًما َوُكْنُت َمَعَك َحيْ  9 ُثَما َتَوجَّ
 َعِظيًما َكاْسِم اْلُعَظَماِء الَِّذيَن فِي األَْرِض.

ْنُت َمَكاًنا لَِشْعبِي إِْسَرائِيلَ َوَغَرْسُتُه، َفَسَكَن فِي َمَكانِِه، َوالَ َيْضَطِرُب َبْعُد، َوَعيَّ  10
ِل،  َوالَ َيُعوُد َبُنو اإلِْثِم ُيَذلِّلُوَنُه َكَما فِي األَوَّ

َوُمْنُذ َيْوَم أََقْمُت فِيِه قَُضاًة َعلَى َشْعبِي إِْسَرائِيلَ. َوَقْد أََرْحُتَك ِمْن َجِميِع أَْعَدائَِك.  11
بَّ َيْصَنُع لََك َبْيًتا. بُّ ُيْخبُِرَك أَنَّ الرَّ  َوالرَّ

اُمَك َواْضَطَجْعَت َمَع آَبائَِك، أُقِيُم َبْعَدَك َنْسلََك الَِّذي َيْخُرُج ِمنْ  12  َمَتى َكُملَْت أَيَّ
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ُت َمْملََكَتُه.   أَْحَشائَِك َوأَُثبِّ

ُت ُكْرِسيَّ َمْملََكتِِه إِلَى األََبِد. 13  ُهَو َيْبنِي َبْيًتا الْسِمي، َوأََنا أَُثبِّ
َك َيُكوُن َثابًِتا إِلَى األََبدِ  16  «.َوَيأَْمُن َبْيُتَك َوَمْملََكُتَك إِلَى األََبِد أََماَمَك. ُكْرِسيُّ
 

حدث بعد ذلك  والذيهذا البيت. لبدية ألطبيعة أالحول داود إلى  بوضوحهنا تكلم هللا 
في وقت الحق، وجيل واحد فقط بعد . هدوحفظ عهلهللا في طبيعة  البصيرةيعطينا 
 :وعده هللا حفظ ،مع ذلك ومن أجل داودسليمان الشر في عيني الرب؛ عمل 
 
 13 -11:11ملوك  1
 

بُّ لُِسلَْيَماَن:  11 ِمْن أَْجِل أَنَّ ذلَِك ِعْنَدَك، َولَْم َتْحَفْظ َعْهِدي َوَفَرائِِضَي »َفَقالَ الرَّ
ُق اْلَمْملََكَة َعْنَك َتْمِزيًقا َوأُْعِطيَها لَِعْبِدَك.  الَّتِي أَْوَصْيُتَك بَِها، َفإِنِّي أَُمزِّ

قَُها. 12 اِمَك، ِمْن أَْجِل َداُوَد أَبِيَك، َبلْ ِمْن َيِد اْبنَِك أَُمزِّ  إاِلَّ إِنِّي الَ أَْفَعلُ ذلَِك فِي أَيَّ

ُق ِمْنَك اْلَمْملََكَة ُكلََّها، َبلْ أُْعِطي ِسْبًطا َواِحًدا الْبنَِك، ألَْجِل َداُوَد  13 َعلَى أَنِّي الَ أَُمزِّ
 «.َعْبِدي، َوألَْجِل أُوُرَشلِيَم الَّتِي اْخَتْرُتَها

 
يص على حفظ حر كيف أن هللانرى مرة أخرى بعد داود  حوالي خمسة وثمانين سنة
 :أبيام مثل  ملك شرير العهد حتى في فترة حكم

 
 4 -1:15ملوك  1
 
اِمَنِة َعَشَرَة لِْلَملِِك َيُرْبَعاَم ْبِن َنَباَط، مَ  1 َنِة الثَّ  لََك أَبَِياُم َعلَى َيُهوَذا.َوفِي السَّ

ِه َمْعَكُة اْبَنُة أَْبَشالُوَم. 2  َملََك َثالََث ِسنِيٍن فِي أُوُرَشلِيَم، َواْسُم أُمِّ

بِّ إِلِهِه  3 َوَساَر فِي َجِميِع َخَطاَيا أَبِيِه الَّتِي َعِملََها َقْبلَُه، َولَْم َيُكْن َقْلُبُه َكاِمالً َمَع الرَّ
 َكَقْلِب َداُوَد أَبِيِه.

َت  4 بُّ إِلُهُه ِسَراًجا فِي أُوُرَشلِيَم، إِْذ أََقاَم اْبَنُه َبْعَدهُ َوَثبَّ َولِكْن ألَْجِل َداُوَد أَْعَطاهُ الرَّ
 .أُوُرَشلِيمَ 
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فم  علىهللا قال مرة أخرى كما  الخالصأتى ، سنة 313وبعد ، في عهد حزقيا الملك
 :34 -31:19ملوك  2في  النبي إشعيا

اُجو 31 ُة، َوالنَّ ُه ِمْن أُوُرَشلِيَم َتْخُرُج اْلَبقِيَّ َن ِمْن َجَبِل ِصْهَيْوَن. َغْيَرةُ َربِّ اْلُجُنوِد ألَنَّ
 َتْصَنُع هَذا.

بُّ َعْن َملِِك أَشُّوَر: الَ َيْدُخلُ هِذِه اْلَمِدي» 32 َنَة، َوالَ َيْرِمي ُهَناَك لِذلَِك هَكَذا َقالَ الرَّ
ُم َعلَْيَها بُِتْرٍس، َوالَ ُيقِيُم َعلَْيَها ِمْتَرَسًة.  َسْهًما، َوالَ َيَتَقدَّ

ِريِق الَِّذي َجاَء فِيِه يَ  33 .فِي الطَّ بُّ  ْرجُع، َوإِلَى هِذِه اْلَمِديَنِة الَ َيْدُخلُ، َيقُولُ الرَّ

  «.َداُوَد َعْبِدي َوأَُحاِمي َعْن هِذِه اْلَمِديَنِة ألَُخلَِّصَها ِمْن أَْجِل َنْفِسي َوِمْن أَْجلِ  34

 
    
نرى أن حكم بيت في الواقع، والعهد.  هي الحفاظ على هللانّية من الواضح أن     
 :النبي إشعيا قد تثبَّت  وذلك على لسان مرة أخرى، ول داود
 

ْحَمِة، َوَيْجلُِس َعلَْيِه بِاألََماَنِة فِي َخْيَمِة  5:16إشعيا  ُت اْلُكْرِسيُّ بِالرَّ َداُوَد َقاٍض، َفُيَثبَّ
 َوَيْطلُُب اْلَحقَّ َوُيَباِدُر بِاْلَعْدِل.

 
هذه مكونات هي عناصر والعدالة، واالستقامة ، ونرى هنا أن الرحمة، والحق

 السيادة.
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ن تسوء ورت األمور وتبدو كما لو أنها لعدة أجيال بعد أشعياء، عندما تده      
النبي عاموس  ظهر على الساحة، الشعب اليهوديأكثر من الحال التي وصل اليها 

 هذا الوعد النبوي:بوتكلم 
 

 12-8:9عاموس 
بِّ َعلَى اْلَمْملََكِة اْلَخاِطَئِة، َوأُبِيُدَها َعْن َوْجِه األَْرِض. َغْيَر  8 ِد الرَّ يِّ ُهَوَذا َعْيَنا السَّ

. بُّ  أَنِّي الَ أُبِيُد َبْيَت َيْعقُوَب َتَماًما، َيقُولُ الرَّ

ُه هأََنَذا آُمُر َفأَُغْربِلُ َبْيَت إِْسَرائِيلَ َبْيَن َجِميِع األَُمِم َكَما ُيَغْرَبلُ فِي اْلُغْرَباِل،  9 ألَنَّ
ٌة الَ َتَقُع إِلَى األَْرِض.  َوَحبَّ

، َوالَ َيأْتِي َبْيَنَنا. 10 رُّ ْيِف َيُموُت ُكلُّ َخاِطئِي َشْعبِي اْلَقائِلِيَن: الَ َيْقَتِرُب الشَّ  بِالسَّ

ُن ُشقُوَقَها، َوأُقِيُم َرْدَمَها، » 11 اقَِطَة، َوأَُحصِّ فِي ذلَِك اْلَيْوِم أُقِيُم ِمَظلََّة َداُوَد السَّ
ْهِر. اِم الدَّ  َوأَْبنِيَها َكأَيَّ

12  ، بُّ َة أَُدوَم َوَجِميَع األَُمِم الَِّذيَن ُدِعَي اْسِمي َعلَْيِهْم، َيقُولُ الرَّ لَِكْى َيِرُثوا َبقِيَّ
انُِع هَذا.  الصَّ

 
 
مع  مظلّة داود الساقطة مرتبطة إرتباطاً وثيقاً إعادة تأسيس عن هذه النبوءة     

قام بإقتباسها  ههذنبوة عاموس ، الحقيقة. في على أألرضملكوت هللا تأسيس إعالن 
الرسول يعقوب في مجمع أورشليم، وتعتبر من المفاتيح المهمة لفهم خطة هللا 

 النهائية في ما يخص إعادة بناء خيمة داود أو بمعنى آخر "ملكوت هللا".
 

، الهيكل )الخيمة(، الذي هو حجر زاوية داود يسوع، ابنأآلن في العهد الجديد نرى 
 .أبدية خالدةمملكة أبدي على ملك و

معا في بعض يجتمعون جموعة من الناس شيء أكبر بكثير من مجرد مالمظلّة هي 
 في الحقيقة نحن المؤمنون .روتين دينيب الترانيم الروحية بعض يرنموناألحيان و
الروحية ظالت والهياكل الروح، الممسكن هللا في  لرب،هياكل وبيوت لقد أصبحنا 

 مقبولة إلى هللا عن طريق يسوع المسيح.الالروحية  قرابينتقدم الالتي 
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من سمات  هي سلطة التيال تدفقكون هناك العبادة الحقيقية، نرى أيضا تحيثما 
 سيادة هللا على األرض. نمارسالمملكة. حرفيا نحن 

المليء  هيكلعندما جاء إلى النفسها يسوع  خدمةهذا النمط والتدرج في  يتوضح
مسيرة صاخبة  .21و  20مّتى ، كما هو موضح في حقيقيينال بالمتعبدين الفقراء

ورأى كثير  ذلك اليوم. في وأورشليم بين أريحافي رحلة ما مع يسوع  تجداً سافر
 :بالصراخ قائالً فيبدأ  أن البعض حتى النبوية، خدمتهمن الناس أهمية 

 
 30-29:20مّتى 
 َوفِيَما ُهْم َخاِرُجوَن ِمْن أَِريَحا َتبَِعُه َجْمٌع َكثِيٌر، 29

ا َسِمَعا أَنَّ َيُسوَع ُمْجَتاٌز َصَرَخا َقائِلَْيِن:  30 ِريِق. َفلَمَّ َوإَِذا أَْعَمَياِن َجالَِساِن َعلَى الطَّ
ُد، َيا اْبَن َداُوَد!»  «اْرَحْمَنا َيا َسيِّ
 

 هنا ما حدث بعد ذلك:
 

 9-8:21 مّتى

َجِر  8 ِريِق. َوآَخُروَن َقَطُعوا أَْغَصاًنا ِمَن الشَّ َواْلَجْمُع األَْكَثُر َفَرُشوا ثَِياَبُهْم فِي الطَّ
ِريِق.  َوَفَرُشوَها فِي الطَّ

ُموا َوالَِّذيَن َتبُِعوا َكاُنوا َيْصَرُخوَن َقائِلِيَن:  9 ا الْبِن َداُوَد! »َواْلُجُموُع الَِّذيَن َتَقدَّ أُوَصنَّ
ا فِي األَعَ  ! أُوَصنَّ بِّ  «.الِي!ُمَباَرٌك اآلتِي بِاْسِم الرَّ

 
ف ت الجموع أنه إبن داود.يسوع بالمرتبطة  الحظ األشياء ر  الناس كان  عندما ع 
في حيرة من أمرهم، هل هو يوما ما، وكانوا بناءه عاد يسوف داود بيت يعرفون أن 

هذا الرجل )الملك( الذي يبحثون عنه ويضعون رجاءهم عليه إلعادة الُملك 
 إلسرائيل؟
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 هللاسلطة كامل ب الهيكليأتي إلى يسوع  نالحظمن خالل هذا المنظور والسياق     
 بترتيب وتنظيم البيت كما يجب أن يكون: بدأ يو

 

 16-12:21مّتى 
َوَدَخلَ َيُسوُع إِلَى َهْيَكِل هللاِ َوأَْخَرَج َجِميَع الَِّذيَن َكاُنوا َيبِيُعوَن َوَيْشَتُروَن فِي  12

َياِرَفِة َوَكَراِسيَّ َباَعِة اْلَحَمامِ   اْلَهْيَكِل، َوَقلََب َمَوائَِد الصَّ
الَِة ُيْدَعى. َوأَْنُتْم َجَعْلُتُموهُ َمَغاَرَة »َوَقالَ لَُهْم:  13 َمْكُتوٌب: َبْيتِي َبْيَت الصَّ

 «لُُصوٍص!
َم إِلَْيِه ُعْمٌي َوُعْرٌج فِي اْلَهْيَكِل َفَشَفاُهْم.َوتَ  14  َقدَّ
ا َرأَى ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبِة اْلَعَجائَِب الَّتِي َصَنَع، َواألَ  15 ْوالََد َيْصَرُخوَن فِي َفلَمَّ

ا الْبِن َداُوَد!»اْلَهْيَكِل َوَيقُولُوَن:   ، َغِضُبوا«أُوَصنَّ
: »ُهْم َيُسوُع: َفَقالَ لَ « أََتْسَمُع َما َيقُولُ هُؤالَِء؟»َوَقالُوا لَُه:  16 َنَعْم! أََما َقَرْأُتْم َقطُّ

أَْت َتْسبِيًحا؟ ِع َهيَّ ضَّ  «.ِمْن أَْفَواِه األَْطَفاِل َوالرُّ
 

 اآلنفإنه هناك مرات عديدة من قبل، لكن هذه المرة كان شيئا مختلفاً.  يسوع كان
. هبإذنومن عند هللا  ل  رسِ أُ  قد . أنهوهو يرتدي "الرداء والعباءة الرسولية"يتحرك 

إلى المدينة، دخل المعبد في جو من يهللون وهم رافقه ي جمع غفيربسبب سفر و
، وشفاء الحقيقية للصالة دعويو ،هيكلتطهير الب. نتيجة لذلك بدأ والحمد  المديح

سيادة هللا على  إستعادة الحقيقية يؤدي إلى لعبادةاستعادة في الحقيقة إن إالمرضى. 
 .الرسوليةبدوره يؤدي الى تدفق السلطة الذي  أألرض

مع  بالتوازيفي سياق هذا النقاش، من المهم جداً التعرف على سمات سيادة هللا. 
 لتطبيقنرى التزام من هللا حيث ، الداووديفي إطار العهد  وت هللاملك اندراسة سلط

من هذا  أكيد " كجزءمراحم داود الصادقةالكتاب المقدس " التي ُسّميت في الفقرات
 العهد.
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 هذا بوضوح: إلى شير ي  5:16أشعياء  
 

ْحَمِة، َوَيْجلُِس َعلَْيِه بِاألََماَنِة فِي َخْيَمِة َداُوَد َقاٍض، َوَيْطلُُب اْلَحقَّ  ُت اْلُكْرِسيُّ بِالرَّ َفُيَثبَّ
 َوُيَباِدُر بِاْلَعْدِل.

 
 يدا في يد. انسيريرحمة الالمملكة، السلطة وقوانين في 
 

في الفصل التالي، سوف نلقي نظرة فاحصة في اثنين من السمات الرئيسية لملكوت 
 بر.الو ةرحمال –هللا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



18 

 

 الفصل الثاني

 مميزات المملكة 

 5:16شعياء أ
ْحَمِة، َوَيْجلُِس َعلَْيِه بِاألََماَنِة فِي َخْيَمِة  ُت اْلُكْرِسيُّ بِالرَّ َداُوَد َقاٍض، َوَيْطلُُب اْلَحقَّ َفُيَثبَّ

 َوُيَباِدُر بِاْلَعْدِل.
 
 

ْحَمةِ  ُت اْلُكْرِسيُّ بِالرَّ  َفُيَثبَّ
 

 :يقول 34-32:13 الرسل في أعمال ةسجلالممثيرة ال بولس في خطبة  
 

ُرُكْم بِاْلَمْوِعِد الَِّذي َصاَر آلَبائَِنا، 32  َوَنْحُن ُنَبشِّ

إِنَّ هللاَ َقْد أَْكَملَ هَذا لََنا َنْحُن أَْوالََدُهْم، إِْذ أََقاَم َيُسوَع َكَما ُهَو َمْكُتوٌب أَْيًضا فِي  33
انِي: أَْنَت اْبنِي  أََنا اْلَيْوَم َولَْدُتَك. اْلَمْزُموِر الثَّ

ُه أََقاَمُه ِمَن األَْمَواِت، َغْيَر َعتِيٍد أَْن َيُعوَد أَْيًضا إِلَى َفَساٍد، َفهَكَذا َقالَ: إِنِّي  34 إِنَّ
اِدَقَة.َسأُْعِطي   ُكْم َمَراِحَم َداُوَد الصَّ

 
في مراحم داود الصادقة  شركاء حقيقييننحن نرى هنا أننا أصبحنا من خالل يسوع 

 التي وعد بها هللا داود في عهده معه في القديم.
إتجاهنا كل فعل يأن بهللا  جهة من ثابتةنوايا الال هي ببساطة مراحم داود الصادقة

أن  درك إدراكاً كامالً غير متزعزعوبعبارة أخرى، يجب علينا أن ن .شيء صالح
 .وحنان رحمة  هلإهللا هو 
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 بما يلي: 9:7يخبرنا سفر التثنية     
 

بَّ إِلَهَك ُهَو هللاُ، اإلِلُه األَِميُن، اْلَحافُِظ اْلَعْهَد َواإلِْحَساَن لِلَِّذيَن ُيِحبُّوَنُه  َفاْعلَْم أَنَّ الرَّ
 َوَيْحَفُظوَن َوَصاَياهُ إِلَى أَْلِف ِجيل،

 
  

، مليئ أمين ههو الالكتاب المقدس هذه النقطة أن هللا  يوّضحمرارا وتكرارا 
 بالرحمة. 
. أعاله النقطة توّضح بجالء ال غبار عليهمن الكتاب المقدس آيات قائمة ما يلي 
هللا لحقيقة حول طبيعة لالتالية من الكتاب المقدس، اسمح المقتطفات  تقرأ وأنت

 ع قلبك.نقترحيم تقتحم عقلك وال
 

 :ويقول 8-7:54أشعياء  يتحدث في هللا
 لَُحْيَظًة َتَرْكُتِك، َوبَِمَراِحَم َعِظيَمٍة َسأَْجَمُعِك. 7
بَِفَيَضاِن اْلَغَضِب َحَجْبُت َوْجِهي َعْنِك لَْحَظًة، َوبِإِْحَساٍن أََبِديٍّ أَْرَحُمِك، َقالَ َولِيُِّك  8

. بُّ  الرَّ
 

 :رجاءه قائالً فيإياها بأنها  اً علن هذا عن رحمه هللا، واصفيإرميا 
 

 23-21:3مراثي أرميا 
ُد هَذا فِي َقْلبِي، ِمْن أَْجِل ذلَِك أَْرُجو: 21  أَُردِّ
َنا لَْم َنْفَن، ألَنَّ َمَراِحَمُه الَ َتُزولُ. 22 بِّ أَنَّ ُه ِمْن إِْحَساَناِت الرَّ  إِنَّ
 ِهَي َجِديَدةٌ فِي ُكلِّ َصَباٍح. َكثِيَرةٌ أََماَنُتَك. 23
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داود كان يعرف مراحم الرب جيداً، لقد كان متمسكاً بشدة ومؤمنا بقوة أن هللا سوف 
. ما يلي هو مسح مختصر من يكون الى جانبه دوماً وصانعا له كل خير برحمته

 عن رحمه هللا:لنا "كتاب المزامير"، الذي يكشف 
 

 10:32مزمور 
ْحَمُة ُتِحيُط بِِه. بِّ َفالرَّ لُ َعلَى الرَّ ا اْلُمَتَوكِّ يِر، أَمَّ رِّ  َكثِيَرةٌ ِهَي َنَكَباُت الشِّ

 
 15:86مزمور 

ا أَْنَت َيا َربُّ َفإِلٌه َرِحيٌم َوَرُؤوٌف،  .أَمَّ ْحَمِة َواْلَحقِّ وِح َوَكثِيُر الرَّ  َطِويلُ الرُّ
 

 5:100مزمور 
بَّ َصالٌِح، إِلَى األََبِد َرْحَمُتُه، َوإِلَى َدْوٍر َفَدْوٍر أََماَنُتُه.  ألَنَّ الرَّ

 
 17و  11-8:103مزمور 

ْحَمِة. 8 وِح َوَكثِيُر الرَّ بُّ َرِحيٌم َوَرُؤوٌف، َطِويلُ الرُّ  الرَّ
هْ  9  ِر.الَ ُيَحاِكُم إِلَى األََبِد، َوالَ َيْحقُِد إِلَى الدَّ

 لَْم َيْصَنْع َمَعَنا َحَسَب َخَطاَياَنا، َولَْم ُيَجاِزَنا َحَسَب آثاِمَنا. 10
َماَواِت َفْوَق األَْرِض َقِوَيْت َرْحَمُتُه َعلَى َخائِفِيِه. 11 ُه ِمْثلُ اْرتَِفاِع السَّ  ألَنَّ
ْهِر َواألََبِد َعلَى َخائِفِيِه، َوَعْدلُُه َعلَى َبنِي اْلَبنِيَن، 17 بِّ َفإِلَى الدَّ ا َرْحَمُة الرَّ  أَمَّ
 

 136مزمور 
ُه َصالٌِح، ألَنَّ إِلَى األََبِد َرْحَمَتُه. بَّ ألَنَّ  ِاْحَمُدوا الرَّ

 

 آية. 26المتكون من  مرة في هذا المزمور 26ُذِكَرت هذه اآلية 
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مؤكداً انها تخّصنا نحن من خالل  عن مراحم هللا لداود الصادقةكما تنبأ النبي إشعيا 
 العهد مع داود في شخص الرب يسوع المسيح.

 
 7و  3-1:55أشعياء 

ٌة َتَعالَْوا اْشَتُروا » 1 وا إِلَى اْلِمَياِه، َوالَِّذي لَْيَس لَُه فِضَّ َها اْلِعَطاُش َجِميًعا َهلُمُّ أَيُّ
ٍة َوباِلَ َثَمٍن َخْمًرا َولََبًنا. وا اْشَتُروا باِلَ فِضَّ  َوُكلُوا. َهلُمُّ

ًة لَِغْيِر ُخْبٍز، َوَتَعَبُكْم لَِغْيِر َشَبٍع؟ اْسَتِمُعوا لِي اْستَِماًعا َوُكلُوا  2 لَِماَذا َتِزُنوَن فِضَّ
َسِم أَْنفُُسُكْم. ْذ بِالدَّ َب، َوْلَتَتلَذَّ يِّ  الطَّ

ا، َمَراِحَم  3 . اْسَمُعوا َفَتْحَيا أَْنفُُسُكْم. َوأَْقَطَع لَُكْم َعْهًدا أََبِدّيً وا إِلَيَّ أَِميلُوا آَذاَنُكْم َوَهلُمُّ
اِدَقَة.  َداُوَد الصَّ

بِّ َفَيْرَحَمُه، َوإِلَى إِلِهَنا  7 يُر َطِريَقُه، َوَرُجلُ اإلِْثِم أَْفَكاَرهُ، َوْلَيُتْب إِلَى الرَّ رِّ لَِيْتُرِك الشِّ
ُه ُيْكثُِر اْلُغْفَراَن.  ألَنَّ

 
 
ألولئك الذين يأتون إليه  ةرحم كله مليءهللا  سلطان بعد كل هذا، إن ن الواضحم
في ما بين  هناك تناقضاً بر. بينما قد يبدو أن بال متأسسأيضا  حكمه اإليمان، ولكنب

ورحمة.  اً هللا بر أسسمن خالل "صليب يسوع"،  المفاهيم، يجب أن نرى أنههذه 
 .تهن لنا رحمته ونعمبيّ يأن من أجل  عدلهحول  اً جد طريقوو
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 صهيون من الحكم
 

، وهي مدينة على قمة جبل صهيون. يشير الكتاب أسس داود حكمه في أورشليم    
 كصورة لحكومة هللا.  ورشليملمقدس إلى جبل صهيون ومدينة اا

 :تقول يسوععن  نبوية إشارةهناك  6:2 مزمورفي 
 
ا أََنا َفَقْد َمَسْحُت َملِِكي َعلَى ِصْهَيْوَن َجَبِل قُْدِسي»   «.أَمَّ

 
وت هللا على سائر الممالك ملكسلطان وه ظهارهيمنإل ء النبيإشعياأإلشارة نقلها هذه 
 .كل سلطان على االرضو
 

 3-2:2أشعياء 
بِّ َيُكوُن َثابًِتا فِي َرْأِس اْلِجَباِل، َوَيْرَتفُِع  2 اِم أَنَّ َجَبلَ َبْيِت الرَّ َوَيُكوُن فِي آِخِر األَيَّ

 َفْوَق التِّالَِل، َوَتْجِري إِلَْيِه ُكلُّ األَُمِم.
، إِلَى َبْيِت إِلِه »َوَتِسيُر ُشُعوٌب َكثِيَرةٌ، َوَيقُولُوَن:  3 بِّ َهلُمَّ َنْصَعْد إِلَى َجَبِل الرَّ

ِريَعُة، «. َيْعقُوَب، َفُيَعلَِّمَنا ِمْن ُطُرقِِه َوَنْسلَُك فِي ُسُبلِهِ  ُه ِمْن ِصْهَيْوَن َتْخُرُج الشَّ ألَنَّ
.َوِمْن أُوُرَشلِيَم َكلِ  بِّ  َمُة الرَّ

 
الرسالة الى في  ِذكرهاسبب ب ملكوت هللا عنمباشرة  ه هي نبوةنحن نعلم أن هذ

 : 24-22:12ين العبراني

 
ِة، َوإِلَى  22 َماِويَّ . أُوُرَشلِيَم السَّ َبلْ َقْد أََتْيُتْم إِلَى َجَبِل ِصْهَيْوَن، َوإِلَى َمِديَنِة هللاِ اْلَحيِّ

 َرَبَواٍت ُهْم َمْحفِلُ َمالَئَِكٍة،

اِن اْلَجِميِع، َوإِلَى أَْرَواِح  23 َماَواِت، َوإِلَى هللاِ َديَّ َوَكنِيَسُة أَْبَكاٍر َمْكُتوبِيَن فِي السَّ
لِيَن،  أَْبَراٍر ُمَكمَّ

 ِسيِط اْلَعْهِد اْلَجِديِد، َيُسوَع، َوإِلَى َدِم َرشٍّ َيَتَكلَُّم أَْفَضلَ ِمْن َهابِيلَ.َوإِلَى وَ  24
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ملوك وممالك، يمكن من الديمقراطية، بدالً  الدول تحت حكمئك منا الذين نشأوا ألول
 "مملكة" بـ "حكومة"كلمة إستبدال المملكة. بالنسبة لي، أهمية معنى فقد أن نبسهولة 

أكثر وضوحاً. وبعبارة أخرى، أن ملكوت هللا هو حكومة هللا. هو منظور  ضعها فيي
 .يسوع بمعنى أوضح هو مكان تواجد الربالملك؛ يحكم فيه المجال الذي 

 
 :14-13:7دانيال رأى ذلك وشهد عنه قائالً في سفره أإلصحاح 

 
َماِء ِمْثلُ اْبِن إِْنَساٍن أََتى َوَجاَء » 13 ُكْنُت أََرى فِي ُرَؤى اللَّْيِل َوإَِذا َمَع ُسُحِب السَّ

امَ  ُبوهُ قُدَّ اِم، َفَقرَّ  ُه.إِلَى اْلَقِديِم األَيَّ

َد لَُه ُكلُّ الشُُّعوِب َواألَُمِم َواألَْلِسَنِة. ُسْلَطاُنُه  14 َفأُْعِطَي ُسْلَطاًنا َوَمْجًدا َوَملَُكوًتا لَِتَتَعبَّ
 لَْن َيُزولَ، َوَملَُكوُتُه َما الَ َيْنَقِرُض.ُسْلَطاٌن أََبِديٌّ َما 

 
، لذلك. وه كملكفي نهاية المطاف وتتويجيسوع صعود النبوي وصف هذا الكتاب 

 يسوع:قال في صعوده، وقبل 
 
َماِء َوَعلَى األَْرِض »   18:28مّتى«. ُدفَِع إِلَيَّ ُكلُّ ُسْلَطاٍن فِي السَّ

 
. بديةاألكذلك ن واالزمعلى ، ومكانال علىتمتد على الجميع. أنه يحكم سيادة يسوع 

ب المقدس لكتاوال حكمه في نهاية المطاف، كل فرد، أنه يحكم على الطبيعة. ويشم
 مايلي: 11-10:2فيليبي  في ذلك يذكر
 

َماِء َوَمْن َعلَى األَْرِض َوَمْن َتْحَت  10 ْن فِي السَّ لَِكْي َتْجُثَو بِاْسِم َيُسوَع ُكلُّ ُرْكَبٍة ِممَّ
 األَْرِض،

 َوَيْعَتِرَف ُكلُّ لَِساٍن أَنَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح ُهَو َربٌّ لَِمْجِد هللاِ اآلِب. 11
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 صولجان بر
 
 

 بر.بال ت  ثبَّ وتالرحمة؛ ب ملكوت هللافي حقيقة أنه تم تأسيس  في البداية درسنا    
  

 7a-6:45مزمور 
ُهوِر. َقِضيُب اْستَِقاَمٍة َقِضيُب ُمْلِكَك. 6 َك َيا هللَاُ إِلَى َدْهِر الدُّ  ُكْرِسيُّ
 .أَْحَبْبَت اْلبِرَّ َوأَْبَغْضَت اإلِْثمَ  7
 
 
 
في التي  ةأو اإلمبراطوري ةملكيالالسلطة يرمز الى مزخرف صولجان هو قضيب ال

. هنا نحن نعلم أن صولجان تهوسياد تهسلطالملك يمثل  صولجان في يداليد الحاكم. 
بر السلطة كن القول بأن بر؛ أو يمهي البر. وهذا يعني أن سلطته الصولجان هو هللا 
مملكته ت ف  صِ وُ  . في الواقع،إمتداد سلطانه هو إمتداد لبره لذلكسلطة مملكته.  يه
 القدس...... الروحوالسالم والفرح في  البر،مملكة ب
 

 17:14رومية 
وِح اْلقُُدِس.  ألَْن لَْيَس َملَُكوُت هللاِ أَْكالً َوُشْرًبا، َبلْ ُهَو بِرٌّ َوَسالٌَم َوَفَرٌح فِي الرُّ

 
ه ونحن نرى أنه شعبعن طريق  تهد حكمه وسيادتمإلى أن هللا يريد أن يأِضف ذلك 
حن ُنظهر بالتالي نبره،  نعكسما أننا ب. ولذلك، نحصل على السلطانر بالمن خالل 

من خالل فعليه، . سلطتنا ىمستو الذي فينا برالبساطة أكثر، يحدد مستوى . بتهسياد
 الحياة.هذه في ُيصِبح لنا سلطان بر ال
 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=22&chapter=45&vmin=6&vmax=6
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=22&chapter=45&vmin=6&vmax=6
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=22&chapter=45&vmin=7&vmax=7
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=22&chapter=45&vmin=7&vmax=7


25 
 
 

به قد تم بر الذي الال نتحدث عن  نايجب أن نفهم أوالً أنوبطبيعة الحال،      
باإليمان. ومع ذلك،  يناه، وتلقكهديةالذي اُعطي لنا بر خالصنا، الذي هو مقدار ال

رغبات هللا لنا ليس فقط بر . ونعمل بهعندما نسير  ويظهر يتجلىآخر  هناك بر
 .كمؤمنين أبرارأيضا خبرة عملية مؤقت للخالص ولكن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي إن هللا يراك مستقيما بدون خطيئة في عينيه في المسيح وبسبب معنى بر هللا: 

 عمله الكفاري الجلك.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 الذي برالفي الحياة. هو  تناسيادسلطاننا ويحدد مستوى  الذيهو بر األخير الهذا 
لدينا مصير  .لنا بواسطة المسيح ةقدمالم المقّوية نعمةالر السير في اختنما عنديأتي 

 األرض.  علىامتداد حكم هللا بوغرض 
 

 :قول لنات 23-22:1أفسس 
اهُ َجَعلَ َرْأًسا َفْوَق ُكلِّ َشْيٍء لِْلَكنِيَسِة، 22  َوأَْخَضَع ُكلَّ َشْيٍء َتْحَت َقَدَمْيِه، َوإِيَّ

  اْلُكلَّ فِي اْلُكلِّ. الَّتِي ِهَي َجَسُدهُ، ِملُْء الَِّذي َيْملُ  23

 
 تطسقعندما للشيطان سلطاننا الذي فقدناه  ديستعأن نلنا يريد الرب وبعبارة أخرى، 

أن نساهم  نمدعوو نحنالحياة في يسوع المسيح.  هذه في حكمنمنحنا أن ياإلنسانية و
 .مملكتهتقدم من أجل مدعوون إلى النهوض بإمتداد بره، و
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 مصدر السلطة
 

بر البر. الفي  متوارثةالسلطة  فهم أنأننا يجب أن ن الهدف مما سبق اعاله،    
هذا ا يسرق منّ  وعدم البر )أي عدم السير بإستقامة أمام هللا( ثماإل. السلطانيعطينا 
يجب علينا النهوض والتقدم في البر وكامل سلطان هللا نفِسه والضغط . السلطان

 بملكوت هللا، مثلما فعل يسوع. رش  ب  يُ ل أن المتواصل ضد سلطان الظلمة من أج
 

 الكتاب ذلك في:أعلن ا الملكوت وسلطانه وهذأينما ذهب، أظهر يسوع 
 

 38:10أعمال الرسل 
ِة، الَِّذي َجالَ َيْصَنُع  وِح اْلقُُدِس َواْلقُوَّ اِصَرِة َكْيَف َمَسَحُه هللاُ بِالرُّ َيُسوُع الَِّذي ِمَن النَّ

 َجِميَع اْلُمَتَسلِِّط َعلَْيِهْم إِْبلِيُس، ألَنَّ هللاَ َكاَن َمَعُه.َخْيًرا َوَيْشفِي 
 

 على المسحةلروح القدس والقوة، وحصل با مهذا كأحد الذين تم مسحه فعل
بهذه  هذامن األب. لوقا يروي للطبيعة  ةخارقالال عموالتكليف للقيام بهذه األ

 الطريقة:
 

 14،  1:4لوقا 
وِح فِي  1 وِح اْلقُُدِس، َوَكاَن ُيْقَتاُد بِالرُّ ا َيُسوُع َفَرَجَع ِمَن األُْرُدنِّ ُمْمَتلًِئا ِمَن الرُّ أَمَّ

ةِ  يَّ  اْلَبرِّ
وِح إِلَى اْلَجلِيِل، َوَخَرَج َخَبٌر َعْنُه فِي َجِميِع اْلُكوَرِة  14 ِة الرُّ َوَرَجَع َيُسوُع بِقُوَّ

 اْلُمِحيَطِة.
 

فتح عيون المكفوفين، حين يسوع  افعلهالتي عة قراءة األشياء القوية والرائكلنا نحب 
ن آثامهم سارة ع أً ، وأعطى الناس أخباروالمكسورين، ولينشلالمالمشوهين، و شفىو

ت  :، نقول في كثير من األحيانبأيامنا هذه. ولكن عندما يتعلق األمر التي ُغِفر 
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يسوع،  نحن لسناهذا ما فعله يسوع، ولكن أنا لست المسيح". وهذا صحيح، "حسنا،  

بنفس و التي فعلها هونفس األشياء  فعلا وقع منّ ولكن صحيح أيضا أن يسوع ت
 .الطريقة

في وقال نفسها. خدمته ا أن نواصل نّ م، قال أنه يريد خدمته أألرضيةنهاية  في
 أن نفس المسحة والتكليف الذي تلقاه هو من اآلب يشملنا نحن أيضاً.الحقيقة، 

 
 تنص: 21:20يوحنا 

 «.َسالٌَم لَُكْم! َكَما أَْرَسلَنِي اآلُب أُْرِسلُُكْم أََنا»َفَقالَ لَُهْم َيُسوُع أَْيًضا: 
 

والتكليف، ولكن وعد أيضا  مسحةنفس البلواقع، أنه ليس فقط توقع أن نتحرك في ا
 :هو نفسه مما فعل عظمسوف نفعل أشياء أ نابأن
 
 12:14حنا يو

لَُكْم: َمْن ُيْؤِمُن بِي َفاألَْعَمالُ الَّتِي أََنا أَْعَملَُها َيْعَملَُها ُهَو أَْيًضا، اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُولُ 
 َوَيْعَملُ أَْعَظَم ِمْنَها، ألَنِّي َماٍض إِلَى أَبِي.

 
 وباإلضافة إلى ذلك، وعد يسوع أيضا:

 
 18 – 17:16مرقس 

َياِطيَن بِاْسِمي، َوَيَتَكلَُّموَن بِأَْلِسَنٍة  17 َوهِذِه اآلَياُت َتْتَبُع اْلُمْؤِمنِيَن: ُيْخِرُجوَن الشَّ
 َجِديَدٍة.

ُهْم، َوَيَضُعوَن أَْيِدَيُهْم َعلَى  18 اٍت، َوإِْن َشِرُبوا َشْيًئا ُمِميًتا الَ َيُضرُّ َيْحِملُوَن َحيَّ
 «.اْلَمْرَضى َفَيْبَرأُونَ 

 
مما فعل يسوع والسير في  عظمدعوون إلى القيام بمعجزات أن منح. ةواضحمهمتنا 
 إنه سوف يأتي بواسطة البر.الذي قال عنه  سلطانهنفس 
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 ةرسم خطوط المعرك
    
 

 –اثنين من الممالك بين حية، أننا ندخل حرفيا في الصراع في الحرب الرو     
ضد سلطة  عملهللا لتأرادة و سلطةومملكة الظالم. أن مهمتنا جلب  ملكوت هللا

والتي غرض من هللا من مجاالت الحياة، هناك إرادة والعدو. في كل مجال  إرادةو
على  الفدائي اولة إلحباط عمل هللابال هوادة، في محويحاربها إبليس بكل قساوة 

والى االبد  قد تم حسمها نتيجة حتميةهو ملكوت هللا ولكن الهدف االسمى لاألرض. 
هللا  من خالل صليب المسيح. وقد قدم تمقد الشامل والنهائي ص هللا . خالفي الجلجلة

إذا نرى في بعض االحيان أن هناك  للحياة والتقوى. فلماذا اليه كل ما نحن بحاجة لنا
 حياتنا؟ فيال يتم تحقيقها اخرى  امورهزيمة في نقص ما في حياتنا و

 
حول طبيعة معركتنا. نحن  بحاجة إلى أن نفهم شيئا لإلجابة على هذا السؤال، نحن

ادعى الحق القانوني بحاجة إلى أن نفهم أنه، على الرغم من أن ملكوت هللا قد 
 طنا وعدونا مست يبقىلكن لبشر واألرض نفسها من كل لعنة، ا وتحريرللخالص، 

أنه  عرف هذه الحقيقة؟ا، ولكن من يإصرارنأساس يترك إال على مضض على وال
ال  أننا . المشكلة في معظم األحيانا سوف يهرب عدوناعلى مدى إصرارنا وثباتن

ومدى أبعاد العمل الفدائي الذي قام به هللا وماهي االسلحة القوية التي نعرف آثار 
 نصر.لتحقيق هذا ال وضعها بين ايدينا

 
 .األدوات التي تطبق قوانين سلطانهكون نأن بنا فأنه كل والنعرف أننا ال نفهم

 برتخنمن خالل الصالة. بالصالة التي يمكن تحقيق هذا االمرهو الطريقة األساسية 
هللا الفدائية في الشؤون البشرية. ومن خالل الصالة علينا فرض رادة في ا ختراقالا

 سلطانهجلب في نتعاون مع هللا  نحناء على األرض. بالصالة حرفيا سلطة السم
ان العنصر المفقود الذي . الصالة هي في أغلب األحيقوانينهضد كل ما هو مخالف ل
 . الخارقة للطبيعة هللاقوة عالم  الىق القوة الطبيعية سينتقل بنا خارج نطا
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 ؟ن الصالةع ليبقينا بعيدينمكن م فعل أي شيءي، أن العدو اً ب، إذيعج شيءهل هو 
الصالة ب ونبدأيعرش النعمة، وعندما يدخلون هللا  أبناءمن أمام  اً خائف هربأنه ي مأ

 بجدية؟
ال علن بنر في صلواتنا ضد مملكة الظلمة، وستمنمتنا هي أن يجب أن نفهم أن مه

 :هوادة
 
 .10:6مّتى " ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك"

 
 اإلستمرارالظالم، ثم نبدأ ندرك مدى أهمية  ىذا كنا نرى صلواتنا كأسلحة ضد قوإ 

بذلك نتحول الى أدوات هللا ذات . هللاتتحقق إرادة ر على أن ص  نُ في الصالة، و
ذه لهو. حفي جميع األوقات، في الرو مصليينكون لذلك دعونا نسيادة في األرض. ال

يع القديسين نيابة عن جممتشفعين قوة ومثابرة، بتأهب الظ على حالة فاحنلالغاية، 
 .كل أألرضملكوت هللا أن يمأل سلطان الظلمة إلى  ضد مملكةوالضغط 

 
 
 

 والسلطةالمملكة 
 
 

بنفس الطريقة  انهوسلط تهحبإظهار م لنا يريديجب أن نصل إلى االستنتاج أن هللا 
 يسوع. التي طبقها

 

فعل ، كما اتالمعجزعالم الوعد بأن نتمكن من التحرك في  ناولهذا السبب، أعطا
، ليس  وت هللاملكظِهر صفات رى الكنيسة تُ يالعالم ينتظر أن إن . الرب يسوع نفسه

 إيمانهم تى يستريححالقدس والقوة الروح  إظهاراتولكن أيضا في  الكالمفقط في 
 ولكن بقوة هللا. ناسال ةليس في حكم
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 بولس:الرسول ذكر ما ك    
 

ٍة.  (20:4كو  1)ألَنَّ َملَُكوَت هللاِ لَْيَس بَِكالٍَم، َبلْ بِقُوَّ
 

 :قالفي أماكن أخرى، 
 

وِح اْلقُُدسِ أَنَّ إِْنِجيلََنا  ِة أَْيًضا، َوبِالرُّ  1)  لَْم َيِصْر لَُكْم بِاْلَكالَِم َفَقْط، َبلْ بِاْلقُوَّ
 ( 5:1تسالونيكي 

 
. القدس بقوة الروحبها  نخدمفي الطريقة التي يجب أن كان مثالً لنا  بولسحقاً، أن 

 :في كما كتب إلى أهل كورنثوس
 
 5-4:2كورنثوس  1
وِح  4 ِة اْلُمْقنِِع، َبلْ بُِبْرَهاِن الرُّ َوَكالَِمي َوِكَراَزتِي لَْم َيُكوَنا بَِكالَِم اْلِحْكَمِة اإلِْنَسانِيَّ

ِة،  َواْلقُوَّ
ِة هللاِ. 5 اِس َبلْ بِقُوَّ  لَِكْي الَ َيُكوَن إِيَماُنُكْم بِِحْكَمِة النَّ
 

لهم شكل التقوى ولكن  ضد أولئك الذين 5-1:3حذر في تيموثاوس الثانية أنه حتى 
 ينكرون قوتها قائالً:

 
اِم األَِخيَرِة َسَتأْتِي أَْزِمَنٌة َصْعَبٌة، 1 ُه فِي األَيَّ  َولِكِن اْعلَْم هَذا أَنَّ

ِميَن، ُمْسَتْكبِِريَن،  2 يَن لِْلَماِل، ُمَتَعظِّ يَن ألَْنفُِسِهْم، ُمِحبِّ اَس َيُكوُنوَن ُمِحبِّ ألَنَّ النَّ
فِيَن، َغْيَر َطائِِعيَن لَِوالِِديِهْم، َغْيَر َشاِكِريَن، َدنِِسيَن،  ُمَجدِّ

الَِح، 3 يَن لِلصَّ َزاَهِة، َشِرِسيَن، َغْيَر ُمِحبِّ ، باِلَ ِرًضى، َثالِبِيَن، َعِديِمي النَّ  باِلَ ُحُنوٍّ

ٍة هللِ، 4 اِت ُدوَن َمَحبَّ يَن لِلَّذَّ  َخائِنِيَن، ُمْقَتِحِميَن، ُمَتَصلِّفِيَن، ُمِحبِّ

ُهْم  5 ْقَوى، َولِكنَّ َتَها. َفأَْعِرْض َعْن هُؤالَِء.لَُهْم ُصوَرةُ التَّ  ُمْنِكُروَن قُوَّ
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من  ،ةقو. ونحن بحاجة إلى فهم هذه الإليها هي مملكة القوةننتمي  التيالمملكة      

. وتحقيقا لتلك الغاية، لنا هوفرت، وما الغرض منها، وما أين تاتي ) اي مصدرها (
 قوة هللا بوضوح: حقيقة التي تعلنالكتاب المقدس آيات دعونا نتفحص بعض 

 

 :مصدر القوة هو هللا  -1
 

 8-6:9مّتى 
ِحيَنئٍِذ «. َولِكْن لَِكْي َتْعلَُموا أَنَّ الْبِن اإلِْنَساِن ُسْلَطاًنا َعلَى األَْرِض أَْن َيْغفَِر اْلَخَطاَيا 6

 «قُِم اْحِملْ فَِراَشَك َواْذَهْب إِلَى َبْيتَِك!»َقالَ لِْلَمْفلُوِج: 
 َفَقاَم َوَمَضى إِلَى َبْيتِِه. 7
اَس ُسلْ  8 ُدوا هللاَ الَِّذي أَْعَطى النَّ ُبوا َوَمجَّ ا َرأَى اْلُجُموُع َتَعجَّ   َطاًنا ِمْثلَ هَذا.َفلَمَّ

 
 3:1aبطرس  1

ْقَوى َة َقْد َوَهَبْت لََنا ُكلَّ َما ُهَو لِْلَحَياِة َوالتَّ  َكَما أَنَّ قُْدَرَتُه اإلِلِهيَّ
 

 10:6أفسس 
تِِه. ِة قُوَّ بِّ َوفِي ِشدَّ ْوا فِي الرَّ  أَِخيًرا َيا إِْخَوتِي َتَقوُّ
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 الغرض من القوة هو -2
 أعمال الخيرلعمل 

 
 38:10أعمال الرسل 

ِة، الَِّذي َجالَ َيْصَنُع  وِح اْلقُُدِس َواْلقُوَّ اِصَرِة َكْيَف َمَسَحُه هللاُ بِالرُّ َيُسوُع الَِّذي ِمَن النَّ
 َخْيًرا َوَيْشفِي َجِميَع اْلُمَتَسلِِّط َعلَْيِهْم إِْبلِيُس، ألَنَّ هللاَ َكاَن َمَعُه.

 

 

 قوته  تخلصنا -3

 

 16:1رومية 
ةُ هللاِ لِْلَخالَِص لُِكلِّ َمْن ُيْؤِمُن: لِْلَيُهوِديِّ  ُه قُوَّ ألَنِّي لَْسُت أَْسَتِحي بِإِْنِجيِل اْلَمِسيِح، ألَنَّ

. الً ُثمَّ لِْلُيوَنانِيِّ  أَوَّ
 
 18:1bكورنثوس  1

ةُ هللاِ  ا ِعْنَدَنا َنْحُن اْلُمَخلَِّصيَن َفِهَي قُوَّ  َوأَمَّ
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 لنا شفاءقوته  -4
 

 17:5bلوقا  
بِّ لِِشَفائِِهْم. ةُ الرَّ  َوَكاَنْت قُوَّ

 
 19:6لوقا 

ًة َكاَنْت َتْخُرُج ِمْنُه َوَتْشفِي اْلَجِميَع.  َوُكلُّ اْلَجْمِع َطلَُبوا أَْن َيْلِمُسوهُ، ألَنَّ قُوَّ
 
 
 

 ناتحررقوته  -5
 
 

 36:4لوقا 
َما هِذِه »اْلَجِميِع، َوَكاُنوا ُيَخاِطُبوَن َبْعُضُهْم َبْعًضا َقائِلِيَن: َفَوَقَعْت َدْهَشٌة َعلَى 

ِجَسَة َفَتْخُرُج! ٍة َيأُْمُر األَْرَواَح النَّ ُه بُِسْلَطاٍن َوقُوَّ  «.اْلَكلَِمُة؟ ألَنَّ
 

 قوته تعطي الرجاء -6
 

 13:15رومية 
َجاِء ُكلَّ ُسُروٍر  وِح َوْلَيْمْلُكْم إِلُه الرَّ ِة الرُّ َجاِء بِقُوَّ َوَسالٍَم فِي اإلِيَماِن، لَِتْزَداُدوا فِي الرَّ

 اْلقُُدِس.
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 قوته تحفظنا -7
 

 5-3:1بطرس أألولى 
َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي َحَسَب َرْحَمتِِه اْلَكثِيَرِة َولََدَنا َثانَِيًة لَِرَجاٍء  3 ُمَباَرٌك هللاُ أَُبو َربِّ

، بِقَِياَمِة َيُسوَع اْلَمِسيِح ِمَن األَْمَواِت،  َحيٍّ
َماَواِت ألَْجلُِكْم، 4  لِِميَراٍث الَ َيْفَنى َوالَ َيَتَدنَُّس َوالَ َيْضَمِحلُّ، َمْحفُوٌظ فِي السَّ
َماِن أَْنُتُم الَِّذيَن بِقُوَّ  5 ِة هللاِ َمْحُروُسوَن، بِإِيَماٍن، لَِخالٍَص ُمْسَتَعدٍّ أَْن ُيْعلََن فِي الزَّ

 األَِخيِر.
 
 
 

 قوته تعطينا السلطان لدحر -8
 مملكة الظلمة

 
 19:10لوقا 

 ، ِة اْلَعُدوِّ اِت َواْلَعَقاِرَب َوُكلَّ قُوَّ ُكْم َها أََنا أُْعِطيُكْم ُسْلَطاًنا لَِتُدوُسوا اْلَحيَّ َوالَ َيُضرُّ
 َشْيٌء.

 
 
مرات عديدة طوال العهد الجديد  بهذا السلطانالسير  ته لنا فيعودهللا ردد  لقد    
 انظر
 
 49:24لوقا  

ًة ِمَن  َوَها أََنا أُْرِسلُ إِلَْيُكْم َمْوِعَد أَبِي. َفأَقِيُموا فِي َمِديَنِة أُوُرَشلِيَم إِلَى أَْن ُتْلَبُسوا قُوَّ
 «.األََعالِي
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   8:1الرسل  أعمال
وُح اْلقُُدُس َعلَْيُكْم، َوَتُكوُنوَن لِي ُشُهوًدا فِي أُوُرَشلِيَم  ًة َمَتى َحلَّ الرُّ ُكْم َسَتَنالُوَن قُوَّ لِكنَّ

ةِ   َوفِي ُكلِّ اْلَيُهوِديَّ
 

 7:4كورنثوس الثانية 
ٍة، ا. َولِكْن لََنا هَذا اْلَكْنُز فِي أََواٍن َخَزفِيَّ ِة هللِ الَ ِمنَّ  لَِيُكوَن َفْضلُ اْلقُوَّ

 
 20-18:1أفسس  

ُمْسَتنِيَرًة ُعُيوُن أَْذَهانُِكْم، لَِتْعلَُموا َما ُهَو َرَجاُء َدْعَوتِِه، َوَما ُهَو ِغَنى َمْجِد  18
يِسيَن،  ِميَراثِِه فِي اْلقِدِّ

تِهِ َوَما ِهَي َعظَ  19 ِة قُوَّ  َمُة قُْدَرتِِه اْلَفائَِقُة َنْحَوَنا َنْحُن اْلُمْؤِمنِيَن، َحَسَب َعَمِل ِشدَّ
ألَْمَواِت، َوأَْجلََسُه َعْن َيِمينِِه فِي الَِّذي َعِملَُه فِي اْلَمِسيِح، إِْذ أََقاَمُه ِمَن ا 20

اِت، َماِويَّ  .السَّ
 
 

أكثر من كاف لكل شيء هو  هللا بإعطاءنا السلطان والقوة ، وعدنتيجة لما تقدم أعاله
 لكوت هللا.منبني ونساعد في تقدم و ةممملكة الظل ندحر، كي اليه نحن بحاجة

 
 21-20:3أفسس 

ِة  20 ا َنْطلُُب أَْو َنْفَتِكُر، بَِحَسِب اْلقُوَّ ا ِممَّ َواْلَقاِدُر أَْن َيْفَعلَ َفْوَق ُكلِّ َشْيٍء، أَْكَثَر ِجّدً
 الَّتِي َتْعَملُ فِيَنا،

ُهوِر. آِميَن. 21  لَُه اْلَمْجُد فِي اْلَكنِيَسِة فِي اْلَمِسيِح َيُسوَع إِلَى َجِميِع أَْجَياِل َدْهِر الدُّ
 

ي المملكة، ومع ذلك نحن ف انسة هذه السلطممارلكل واحد منا  فَ كلَّ والرب دعا ، لقد حقاً 
هللا. هذه هي  منالذي  برالفي  سيرننقبل رحمه هللا، و عندمافقط  على القيام بذلك ينقادر

  ض. المعركة وفرض نصر هللا على األردخل من أن ن نانتمكالتي مفاتيح المملكة 
 

 ربوبية يسوع حقاً.عني تالمملكة وماذا زمان وصول سوف نناقش  في الفصل القادم
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 الفصل الثالث

 المملكة تنصيب 

 

َياَسُة َعلَى َكتِفِِه، َوُيْدَعى اْسُمُه َعِجيًبا،  6 ُه ُيولَُد لََنا َولٌَد َوُنْعَطى اْبًنا، َوَتُكوُن الرِّ ألَنَّ
الَِم. ا، َرئِيَس السَّ  ُمِشيًرا، إِلًها َقِديًرا، أًَبا أََبِدّيً

َتَها  7 الَِم الَ نَِهاَيَة َعلَى ُكْرِسيِّ َداُوَد َوَعلَى َمْملََكتِِه، لُِيَثبِّ لُِنُموِّ ِرَياَستِِه، َولِلسَّ
، ِمَن اآلَن إِلَى األََبِد. َغْيَرةُ َربِّ اْلُجُنوِد َتْصَنُع هَذا.  َوَيْعُضَدَها بِاْلَحقِّ َواْلبِرِّ

 (7-6:9أشعياء )
 
 

 طفل مجرد أكثر من
 

في طريقهم إلى  هاخطيبو حامل لحم لفتاة يهودية إلى بيت الشاقةالرحلة  البد أن    
قد زادت من آالم  الروماني السكاني إلحصاءا لغرضقرية صغيرة ومزدحمة 

اإلقامة في  وفر لهموالمعضلة رأى  فندقال صاحبلحسن الحظ، ولكن . حملها
تحت سقف  ىأن ملك الكون قد أت يعلملم . أنه الفندق بالزبائنبسبب إمتالء  أألسطبل
 .فندقه
 

أن الذي يرتدي أو الطفل. على الرغم من الوالدة لم تكن يسيرة على أألم الشابة 
تنازل عن إمتيازات السماء من أجل النزول الى أألرض إلنقاذ ، الجالل والمجد 

على مريم أن تجاهد  يلدن، ربما كانمثل جميع النساء األخريات الالتي و البشرية.
  –ابن هللا  –قد وصل المسيح ل هللويا،األخيرة،  وفي اللحظات. بكل ما أُتيت من قوة
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، شعر به أحداضعة ومطيعة. وهكذا، بالكاد يهودية متوفتاة  مع مرتبطاً بحبل ُسري
 .وت هللاملكوصل ملك لقد 
 
 
قطة. هذا الحدث، في تيار اإلنسانية السا مباشرةً  هللاتدخل األول،  هميالد يوم في    
أي إهتمام هو في الحقيقة معجزة هللا الكبرى بين البشر من  تقريبالم يعيره أحد  الذي

 .ن الذي أعطاه لبني البشر من البدءطالأجل أن يستعيد بقوة ذراعه شخصياً الس
 

في خطة التدبير تحوالً  تشكل )والدة يسوع( يالحظها أحد تقريبا لم التيبداية الهذه 
الحدث في جميع أنحاء الكتاب المقدس. عن تنبأ ال تمتفاصيل مذهلة، وب. أإللهي للعالم

جة النهائية لميالد النتي وأيضاً  ،العالم قبل تأسيسمن لقد كان مخطط له منذ البدء 
 . التخطيط والتنبؤ عنه بكل عنايةمملكته قد تم  إعالن تنصيبالمسيح و

 
حيث دّون ذلك قائالً  تتويج الفعلي للمسيح كملك لتلك المملكةال شاهد دانيال في رؤية

 في :
 

 14-13:7دانيال 
َماِء ِمْثلُ اْبِن إِْنَساٍن أََتى َوَجاَء » 13 ُكْنُت أََرى فِي ُرَؤى اللَّْيِل َوإَِذا َمَع ُسُحِب السَّ

اَمُه. ُبوهُ قُدَّ اِم، َفَقرَّ  إِلَى اْلَقِديِم األَيَّ
َد لَُه ُكلُّ الشُُّعوِب َواألَُمِم َواألَْلِسَنِة. ُسْلَطاُنُه  14 َفأُْعِطَي ُسْلَطاًنا َوَمْجًدا َوَملَُكوًتا لَِتَتَعبَّ

  ُسْلَطاٌن أََبِديٌّ َما لَْن َيُزولَ، َوَملَُكوُتُه َما الَ َيْنَقِرُض.
 

واقع تتويج المسيح. جزء من المشكلة فهم ساء العديد من المسيحيين أومع ذلك، قد 
يسوع  ر األول للمسيح، عندما تم تنصيبالظهو عندما حدث بالضبط  فهمهو عدم 
 رب على كل الخليقة.أإلنسان ك

؛ ذات يحكميشير إلى كلمة تأتي من جذر بمعنى " "رب"مصطلح في العهد القديم،  
 " ، سيد، مالكتسّيد، المسامية  سيادة
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واحد فقط. رب وإله إعالن واضح أن هناك جد في جميع أنحاء العهد القديم ن     
ملك على م ككح. خالل الفيضان تسلّطوهو الرب الذي  "وأألرض رب السماءوهو "
 المالئكة مكان تواجدالسماوية؛  المخلوقات، بما فيها المجرات؛ عالم ةقيخلال كل
شمل النظم يالذي  ألرضا؛ مجال المحتوم مصيرهم على ختم ساقطين الذيال

 اإليكولوجية لألرض والنباتات والحيوانات.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في العناصر الفيزيائية والبيولوجية المجتمعة يعني  النظام اإليكولوجيمصطلح 
 البيئة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

البشر خيانة  وذلك بسببقلب اإلنسان. ويتسلط على  الرب يملكومع ذلك، لم        
وفقدنا عبيدا للخطيئة؛  ناصبحأ لذامن خالل سقوط البشرية، للعدو  وتسليم الملكية 
 حرية أإلختيار.

 

 على عصىفترة، ول، واحد يدانمكان هناك قه، ئعلى جميع خالهللا ملك بينما 
كان قلب . هذا المجال أو الميدان (منهبإذن  حدث كل ذلك". )ووملكية اإلله"ربوبية 

 ،  الذيهمبواسط لمي التي تم إنشاؤهعا، بما في ذلك النظام الالناسإرادة حرية و
 للشرير.تم فقدانه  بدوره

 
لقد مارس . تقريباً  ةمر 3,000لـ  بلقب "رب"  ُدعينجد أن يسوع في العهد الجديد 

الخبز والسمك.  تكثيرتحويل الماء إلى نبيذ وك – على الخليقة – الرب يسوع ربوبيته
على  تهواألمواج. مارس سلطالرياح سّكن صر عندما العنا لىع تهسلط أظهر

 ض.امرواأل المعلى األ ، وحتىمةالظل عالمالشياطين و
 

سرى األو المرضى يبرؤون، ،أمامهمن تهرب الشياطين  كانت، أينما تسلط يسوع
معا في الكتاب  وانجيل المملكة إسم يسوع ر  كِ ذُ  كلما. مرارا وتكرارا طلقون أحراراً يُ 

  تحدث. وكذلك، بالطبع، هناك العديدالمذكورة  هذه األمورالمقدس، كانت 
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 انطسلالقوة وال الى جانب والعطايا التي كان يقدمها يسوع للناس الخصائصمن 
 على أعمال الظلمة، مثل البر والسالم والفرح.

هذا مرة أخرى يسوع إستعاد من خالل مجيئه،  الكتاب المقدس يشير إلى أنه
وإلى  كل شيء مرةعلى رب وبالتالي وضع نفسه كالسلطان الذي فقدناه في القديم، 

 .األبد
 

 36:2أعمال الرسل 
ا  َفْلَيْعلَْم َيقِيًنا َجِميُع َبْيِت إِْسَرائِيلَ أَنَّ هللاَ َجَعلَ َيُسوَع هَذا، الَِّذي َصلَْبُتُموهُ أَْنُتْم، َرّبً

 َوَمِسيًحا
 

خميرة، التي بالمن صهيون. ولكن أيضا قد تم تشبيه مملكته  يحكم، وكلهو رب ال
هذا شيء ، ويسوع يحكم أينما تأتي المملكةالخبز. رغيف في كل سرب تتببطء 

 المملكةفحياتنا، على هذا السبب، عندما يصبح يسوع رب لوال مفر منه. وحتمي 
 أتىملكوت هللا قد فالكنيسة،  علىيسوع هو رب أن حيث و. تاتي على حياتنا أيضاً 

، وهلم ناعالقات نا المالية،وامور، ناعادات علىيسوع رب  وكلما كانلكنيسة. على ا
 تي المملكة.تأهناك فجرا، 

االعتراف باللسان  نحو ينمتجه)كل البشر( مملكته أمر ال مفر منه. نحن جميعا 
 مّنا واحدكل أآلن رب. يسوع  أنقر يوانحناء الركبتين. والحقيقة أن كل فرد سوف 

فائدة ولهذا العمل ر، عن طيب خاط اإلعترافما إذا كان ينبغي القيام بختيار لديه أإل
 كبيرة، أو أن تفعل ذلك تحت اإلكراه في وقت الحق، في "الحكم النهائي". ومع ذلك

 ......هللويا..المجد للملك،  المسيح ربيسوع  إن إعترفت أم لم تعترف يبقى
 

 ربوبية يسوع من أكثر االمور التي ُيزدرى بها وأألقل فهماً مع كل ما تقدم تبقى 
 .وإهتماما لكثيرين
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 مفهوم نفسهو بيسوع كمخلص ليس أإليمان إلى حقيقة أن يشير  الكتاب المقدس    
رب. في الواقع، أصبحت مشكلة خطيرة جداً داخل المسيحية ستسالم ليسوع كإلا

والخالص دون  تميز باإليمان دون التوبةبسبب وجود نظام أيماني ملوث ي الغربية
 االستسالم. برعقلي دون تغيير الحياة ع قبولالتقديس، و

 
 دون ذكر حتى للمملكة.سبب بظهوركنائس تؤمن بخالص يسوع لكن من هذا ت
، أصبحت الخالص لكي يكون تعليمنا مستقيماً عن نعمة وغيرتنا حماسناقمة في 

 أإلستسالم الكامل دونمن ونعمته إليمان اتقديم إنجيل ب ةمذنبالمسيحية الحديثة 
 الدعارة بل مزّيفة تصل الى حد، نعمة رخيصة التي ليست حقاً نعمة يسوع ربوبيةل
نهمجية "(. الحشمة، وعدم ال"عدم ضبط النفس؛  يهالدعارة ) هذه  يهوذا دوَّ

 :قصيرةال تهنفسها في رسال المشكلة
 
 4يهوذا  

لُوَن نِْعَمَة إِلهِ  اٌر، ُيَحوِّ ْيُنوَنِة، فُجَّ ُه َدَخلَ ُخْلَسًة أَُناٌس َقْد ُكتُِبوا ُمْنُذ اْلَقِديِم لِهِذِه الدَّ َنا ألَنَّ
َنا َيُسوَع اْلَمِسيَح. َد اْلَوِحيَد: هللاَ َوَربَّ يِّ َعاَرِة، َوُيْنِكُروَن السَّ  إِلَى الدَّ

 
تبرير الخطيئة دون بدون أإلستسالم للرب يسوع في كل شيء تشبه  نعمة" ال" ههذ

هي الحاجة إلى التوبة. الوعظ عن الغفران من دون  يم. وهيثآلالتوبة من جانب ا
دون اعتراف،  الشركة وكسر الخبز من، تلمذةدون  من الكنيسة في عضويةال قبول

 وأيمان من دون أعمال.
 
لرغبة في يسوع تأتي ا هذه "النعمة" المملكة. من عطينا كنيسة دون ذكر والنتيجة ت 

 ال على أمل أنه سوف ينقذنا ولكن –وسيد على كل شيءرب كمخلص ولكن ليس ك
 د حياتنا.عبتيس نريده أن
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في المقابل. أن عالقتنا من ذلك  توقع أقلال يالمسيح أعطى كل شيء من أجلنا، و
كل ما يملك  المرءبيع ي ذي من اجلهفي أحد الحقول، الالمخفي معه هو الكنز 

 يها:يعطي كل ما يملك للحصول علالكثيرة الثمن التي  اللؤلؤة، أو هلشراء
 

 46-44:13مّتى 
َماَواِت َكْنًزا ُمْخفًى فِي َحْقل، َوَجَدهُ إِْنَساٌن َفأَْخَفاهُ. َوِمْن » 44 أَْيًضا ُيْشبُِه َملَُكوُت السَّ

 َفَرِحِه َمَضى َوَباَع ُكلَّ َما َكاَن لَُه َواْشَتَرى ذلَِك اْلَحْقلَ.
َماَواِت إِْنَساًنا َتاِجًرا َيْطلُُب آللَِئ َحَسَنًة، 45  أَْيًضا ُيْشبُِه َملَُكوُت السَّ
ا َوَجَد لُْؤلَُؤًة وَ  46 َمِن، َمَضى َوَباَع ُكلَّ َما َكاَن لَُه َواْشَتَراَها.َفلَمَّ  اِحَدًة َكثِيَرَة الثَّ
 
هذا  ويتطلبيهجر الجميع، ويتبع. الشباك ويترك ل هتلميذ ىأنها دعوة يسوع ال 
هذه  ". أنسأُخل صكرب، أنا ك تقبلنيقول "إذا كنت ينجيل االستسالم التام. وأإل

 يحياتنا، ولكن في المقابل، نكتسب حياة حقيقية، وهكلفنا ت امكلفة ألنه الدعوة
 األبدية.

 
 :ضوح فيمذكور بو يسوعربوبية لهذا البعد األخير 

 
 : 36:2الرسل أعمال  

ا  َفْلَيْعلَْم َيقِيًنا َجِميُع َبْيِت إِْسَرائِيلَ أَنَّ هللاَ َجَعلَ َيُسوَع هَذا، الَِّذي َصلَْبُتُموهُ أَْنُتْم، َرّبً
 َوَمِسيًحا

 
مملكة لهو ملك ، ولكن أكثر بكثير من طفل رضيع. قبل ألفي سنة ولد طفل رضيع

 وقاسية ال تقاوم. صلبةأبدية، 
 

يسوع  هاالتي أنشأمملكة لل المتوسعةطبيعة الفي الفصل التالي، سوف نتحدث عن 
 في التاريخ. من أي وقت مضىأكثر أآلن آخذة في االتساعوهي 
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 الرابعالفصل 

 

 يتقدمملكوت ال 
 
 
 
 
 

َتَها َوَيْعُضَدَها الَِم الَ نَِهاَيَة َعلَى ُكْرِسيِّ َداُوَد َوَعلَى َمْملََكتِِه، لُِيَثبِّ  لُِنُموِّ ِرَياَستِِه، َولِلسَّ
، ِمَن اآلَن إِلَى األََبِد. َغْيَرةُ َربِّ اْلُجُنوِد َتْصَنُع هَذا.  7:9أشعياء  بِاْلَحقِّ َواْلبِرِّ

 
 هذا التمثالتمثال شاهق.  بشكلللتاريخ  ، كشف هللا مخططاً النبوي دانيالفي كتاب 

فضال  – والرومانيةيونان، الفارس، ادي وبابل, م هيإمبراطوريات  بعةار يمث ل
عشرة  ولكن بصورة مختلفة عبارة عنخامسة لإلمبراطورية الرومانية أُخرى عن 

"أوغسطس قيصر"،  عهد  منهي نية العشر المقاطعات الروما هذه. تاريخيا، أصابع
ت اإلمبراطوريات ب  رِ ، ضُ دانيالم. في رؤية  14قبل الميالد إلى  27من  الذي حكم
 بحجر صغير: تحطمت األربع و

 
 35-34:2دانيال 

ْمَثالَ َعلَى َقَدَمْيِه اللََّتْيِن ِمْن  34 ُكْنَت َتْنُظُر إِلَى أَْن قُِطَع َحَجٌر بَِغْيِر َيَدْيِن، َفَضَرَب التِّ
 َحِديٍد َوَخَزٍف َفَسَحَقُهَما.

َهُب َمًعا، َوَصاَرْت  35 ُة َوالذَّ َحاُس َواْلفِضَّ َفاْنَسَحَق ِحيَنئٍِذ اْلَحِديُد َواْلَخَزُف َوالنُّ
ا اْلَحَجُر الَِّذي  يُح َفلَْم ُيوَجْد لََها َمَكاٌن. أَمَّ ْيِف، َفَحَملَْتَها الرِّ َكُعَصاَفِة اْلَبْيَدِر فِي الصَّ

ْمَثالَ َفَصاَر َجَبالً    َكبِيًرا َوَملَ األَْرَض ُكلََّها.َضَرَب التِّ
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كل   عظيماً يمألالً جبلُيصبح الذي ينمو  اً حجرثم يشاهد تستمر ، دانيال رؤية      
 إال ملكوت هللا:الذي اليمكن أن يكون ، أألرض

 
 44:2دانيال 

اِم هُؤالَِء اْلُملُوكِ  َماَواِت ، ُيقِيُم ) في عهد أإلمبراطورية الرومانية ( َوفِي أَيَّ إِلُه السَّ
َمْملََكًة لَْن َتْنَقِرَض أََبًدا، َوَملُِكَها الَ ُيْتَرُك لَِشْعٍب آَخَر، َوَتْسَحُق َوُتْفنِي ُكلَّ هِذِه 

 اْلَمَمالِِك، َوِهَي َتْثُبُت إِلَى األََبِد.
 

 لمملكة على اسيح كملك تتويج الفعلي للمال رأى دانيال، السابقوكما ذكرنا في الفصل 
 

 14-13:7دانيال 
َماِء ِمْثلُ اْبِن إِْنَساٍن أََتى َوَجاَء » 13 ُكْنُت أََرى فِي ُرَؤى اللَّْيِل َوإَِذا َمَع ُسُحِب السَّ

اِم، فَ  اَمُه.إِلَى اْلَقِديِم األَيَّ ُبوهُ قُدَّ  َقرَّ
َد لَُه ُكلُّ الشُُّعوِب َواألَُمِم َواألَْلِسَنِة. ُسْلَطاُنُه  14 َفأُْعِطَي ُسْلَطاًنا َوَمْجًدا َوَملَُكوًتا لَِتَتَعبَّ
 اٌن أََبِديٌّ َما لَْن َيُزولَ، َوَملَُكوُتُه َما الَ َيْنَقِرُض.ُسْلطَ 
 
ر هذابعض ال تجاهل الذي يؤمن بذلك لمجيء الثاني للمسيح، ولكن وصف ل هبأن فسَّ

 أن هذا الحدث سوف يتم في زمن أإلمبراطورية الرمانية !!!!!حقيقة واضحة 
 
 على أألرض ملكوت هللاحلول بحرفياً  تقد تم اأنهن هذه الرؤية النبوية مواضح ال

يسوع  الكالم الذي قاله ،ذلك ما يعززو. من خالل والدته لمسيحل أألولظهور ال عند
مجيئه على أسئلتهم حول عندما كان يجيبهم ، هصعود، وته، قيامموتهلتالميذه قبل 

 (.21، لوقا 13، مرقس 24مّتى )انظر  الثاني
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حول هذا  سفر دانيالمن  لفاظنفس اللغة النبوية واألستخدم يسوع إفي هذا الخطاب، 
وقت اليمكننا كذلك تحديد و. ةلمملكا بقدومول ألأ هظهورضوح ربط بوالحدث، و
 ، عندما أوضح  نفسهيسوع كلمات  المملكة من خاللتتويج المحدد لل

 الميذ عندما فال في:حياة الت فترةأن هذا سيحدث خالل 
 

 30:13مرقس 
 اَْلَحقَّ أَقُولُ لَُكْم: الَ َيْمِضي هَذا اْلِجيلُ َحتَّى َيُكوَن هَذا ُكلُُّه.

 
 

 لكوتالم بشارةب رَ شَّ بَ يسوع 
 

 -:التي تضمنت "بشارة الملكوت"كانت يسوع  بها الرسالة التي بشر
 

ْعِب.  35:9مّتى  َوَيْشفِي ُكلَّ َمَرٍض َوُكلَّ ُضْعٍف فِي الشَّ

 
الحّيز أو المجال الذي يحكم منه " هو: بسيط للمملكةالتعريف ال، سابقاً ذكرنا  وكما

 ملك، ويسوع هو هذا الملك.يحتاج الى ملكوت هللا  .وعليه الملك" 
 علوا نفس الشيء.أن يفتالميذه  معلَّ ، بل فحسب  ملكوت هللاب كِرزيُ  لميسوع 

 
 2-1:9لوقا 

َياِطيِن َوِشَفاِء  1 ًة َوُسْلَطاًنا َعلَى َجِميِع الشَّ َوَدَعا َتالَِميَذهُ االْثَنْي َعَشَر، َوأَْعَطاُهْم قُوَّ
 أَْمَراٍض،

 َوأَْرَسلَُهْم لَِيْكِرُزوا بَِملَُكوِت هللاِ َوَيْشفُوا اْلَمْرَضى. 2
 

الكنيسة إعالن على أألرض بمدى مهمة الكنيسة وإتمام  يسوع إنجاز رب ط  في الواقع، 
 ى.هتنمأتي اليكشاهد، قبل أن الملكوت وتوصيله الى كل أألمم عن هذا 
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 14:24مّتى 
َوُيْكَرُز بِبَِشاَرِة اْلَملَُكوِت هِذِه فِي ُكلِّ اْلَمْسُكوَنِة َشَهاَدًة لَِجِميِع األَُمِم. ُثمَّ َيأْتِي 

 اْلُمْنَتَهى.
 

 في : صعوده، قال يسوع لتالميذه قبل
 

 18:28مّتى 
َماِء َوَعلَى األَْرِض ُدفَِع   إِلَيَّ ُكلُّ ُسْلَطاٍن فِي السَّ

 
كل الجميع. أنه يحكم  هي فوقالعليا  سلطتهمذهلة. هذه أآلية اآلثار المترتبة على 

. أنه يحكم على الطبيعة. وكما ناقشنا، على أألزل والى أألبد من . أنه يحكمالكون
قاعدة ال كنحاليا في قلوب الناس، ل ةالرغم من أن هناك جيوب التمرد المتبقي

 كل فرد.على في نهاية المطاف، وحتماً  على الكل تسريس
 
 

 تدريجية للمملكةالستعادة إلا
 
ظهر أن ملكوت هللا من  حةواضيحوي أدلّة الكتاب المقدس على الرغم من أن     

الكنيسة، ال معظم ن إمن الواضح أيضا فإنه المسيح،  عند والدة ألول مرة بين البشر
س يتحدث أيضا عن استعادة . ولكن الكتاب المقدوتالملكسلطان  كامل قوة ختبرت

 .عودة المسيح النهائيةقبل  وإختبار هذا السلطان المفقود تدريجياً 
 

الرسل في أعمال  الهيكلفي  تكلم عن هذه النقطة بالذات بوضوحالرسول  بطرس
 رأ معاً...شفى رجالً مشلوالً. لنقبعد أن  3أإلصحاح 

 
 



 

46 
 
 

 21-18:3أعمال الرسل 
َمُه  18 ا هللاُ َفَما َسَبَق َوأَْنَبأَ بِِه بِأَْفَواِه َجِميِع أَْنبَِيائِِه، أَْن َيَتأَلََّم اْلَمِسيُح، َقْد َتمَّ َوأَمَّ

 هَكَذا.
.َفُتوُبوا َواْرجِ  19 بِّ  ُعوا لُِتْمَحى َخَطاَياُكْم، لَِكْي َتأْتَِي أَْوَقاُت اْلَفَرِج ِمْن َوْجِه الرَّ
َر بِِه لَُكْم َقْبلُ. 20  َوُيْرِسلَ َيُسوَع اْلَمِسيَح اْلُمَبشَّ
َماَء َتْقَبلُُه، إِلَى أَْزِمَنِة َردِّ ُكلِّ َشْيٍء، الَّتِي َتَكلََّم َعْنَها هللاُ بَِفِم  21 الَِّذي َيْنَبِغي أَنَّ السَّ

ْهِر.َجِميِع أَْنبَِيائِِه الْ  يِسيَن ُمْنُذ الدَّ  قِدِّ

 

في أي  يسوععودة لاالنتظار والشوق من "جسد المسيح" اتخذ موقف  األغلبية   
أن يسوع سوف يبقى في  بوضوح الغبار عليه . ولكن هنا نرىلحظة مرة ثانية

. في الواقع، أنه هنا على أألرض بعض األمورتسوية السماء حتى يتم االنتهاء من 
من هو حتى يتمكن  لرؤيتنا ننهي عملنا وواجبناشوق وي في حالة إنتظار هو الذ

 .الرجوع للمرة أألخيرة
إلى  بحاجة، وفقر الدم، وضاً مرفي حالة أكثرح صبِ يُ أن أنه ال ينتظر "جسد المسيح" 

قيلت بفم األنبياء. أنه التي نقاذ قبل عودته؛ أنه ينتظر الستعادة جميع األمور أإل
يحتاج الى أجهزة مساعدة  فيها تجاعيد، ال أحددون بقعة أو بينتظر كنيسة مجيدة، 
 .هااليعندما يأتي  للبقاء على قيد الحياة

 
 27-25:5أفسس 

 َكَما أََحبَّ اْلَمِسيُح أَْيًضا اْلَكنِيَسَة َوأَْسلََم َنْفَسُه ألَْجلَِها،....... 25
اَها بَِغْسِل اْلَماِء بِ  26 ًرا إِيَّ َسَها، ُمَطهِّ  اْلَكلَِمِة،لَِكْي ُيَقدِّ
لَِكْي ُيْحِضَرَها لَِنْفِسِه َكنِيَسًة َمِجيَدًة، الَ َدَنَس فِيَها َوالَ َغْضَن أَْو َشْيٌء ِمْن ِمْثِل  27

سَ    ًة َوباِلَ َعْيٍب.ذلَِك، َبلْ َتُكوُن ُمَقدَّ

 
 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=3&vmin=18&vmax=18
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=3&vmin=18&vmax=18
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=3&vmin=19&vmax=19
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=3&vmin=19&vmax=19
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=3&vmin=20&vmax=20
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=3&vmin=20&vmax=20
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=3&vmin=21&vmax=21
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=3&vmin=21&vmax=21
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=59&chapter=5&vmin=25&vmax=25
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=59&chapter=5&vmin=25&vmax=25
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=59&chapter=5&vmin=26&vmax=26
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=59&chapter=5&vmin=26&vmax=26
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=59&chapter=5&vmin=27&vmax=27
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=59&chapter=5&vmin=27&vmax=27
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استيفاء الشروط يتم حتى من الواضح أن المسيح لن يأتي ، يبدو أآلياتمن هذه 
المطلوبة لعودته، بأإلضافة الى ذلك أنه من الواضح جداً أن مدى إستعدادنا مرتبط 

ة بحسب عودالفي يوم أو أإلبطاء يمكن اإلسراع  يثحإرتباطاً وثيقاً بهذه العودة، 
. مع هذا في االعتبار، إجراء مسح إستعداد وكمال الكنيسة )جسده( من عدمه.مدى 

 بعث فينا األمل.يقدم المحرز في الكنيسة ينبغي أن موضوعي للت
اآلن . الكنيسة المسيحية للكنيسة الروحيالتاريخ ال يصدق من  زمننحن نعيش في 

من أي وقت مضى. نحن نعيش أكبر بكثير أبعاد تاريخية،  وللنفوس ذ اً شهد حصادت
من المسيحيين في العالم الغربي لسوء الحظ، العديد  ولكنفي موسم الحصاد العظيم. 
 ذلك.بعلم  يس لهملخصوصاً والعالم عموماً 

 
 صوم الصلوات والتوحد بطرق لم يسبق لها مثيل في يالكنيسة،  "جسد المسيح"
سحق أعدائه، توقلوب شعبه  داخل تزداد هللاحماسة . العالم جميع انحاء والكرازة في

في جميع أنحاء العالم، وبزوغ  عظيمةنبوية صحوة وهو انفجار الكنيسة مع توقع 
بني على أسس ممن مجد هللا، ممتلئ الكنيسة  عصور فجر عصر جديد من

 إلنجيل.أقوة وحب  مظاهررسولية/نبوية صحيحة، والعيش مع اإلعالن الكامل و
 

 .أكثر وأكثر يومياً  ثبتوتمملكة ال تزال تتقدم  أسسع يسو
 

 7:9أشعياء 
َتَها َوَيْعُضَدَها  الَِم الَ نَِهاَيَة َعلَى ُكْرِسيِّ َداُوَد َوَعلَى َمْملََكتِِه، لُِيَثبِّ  لُِنُموِّ ِرَياَستِِه، َولِلسَّ

، ِمَن اآلَن إِلَى األََبِد. َغْيَرةُ َربِّ اْلُجنُ   وِد َتْصَنُع هَذا.بِاْلَحقِّ َواْلبِرِّ
 

 النبوءات: يتم الوفاء بكل هذهوستواصل التقدم حتى 
 

 9:11اشعياء 
ي اْلِمَياهُ اْلَبْحَر...... بِّ َكَما ُتَغطِّ  ألَنَّ األَْرَض َتْمَتلُِئ ِمْن َمْعِرَفِة الرَّ
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 14:2حبقوق  

بِّ  ي اْلِمَياهُ اْلَبْحَر.ألَنَّ األَْرَض َتْمَتلُِئ ِمْن َمْعِرَفِة َمْجِد الرَّ  َكَما ُتَغطِّ
 

 21:14سفر العدد 
، بِّ  َولِكْن َحيٌّ أََنا َفُتْملُ ُكلُّ األَْرِض ِمْن َمْجِد الرَّ

 

وا علمتكثير ال. )والدته( األولىمملكته عند زيارته  من المهم أن نفهم أن يسوع إقام

يعيشون حاليا في  وهم الوصِعد  الى السماء سس "عصر الكنيسة" أأن يسوع  خطاً 

ثم يقوم بتأسيس  يسوعسيستمرلحين عودة  الكنيسة" عصرن "إو"عصر المملكة"، 
 ."عصر المملكة"

 
لكنه بأي شكل من األشكال؛  اهذوالتعليم دعم وجهة النظر يالكتاب المقدس ال 

 عندما قال: على أألرض مملكتهب أتى يسوعُيعلن أن وضوح ب
 

 17:4مّتى 
َماِن اْبَتَدأَ َيُسوُع َيْكِرُز َوَيقُولُ: ِمْن ذلَِك  ُه َقِد اْقَتَرَب َملَُكوُت »الزَّ ُتوُبوا ألَنَّ

َماَواتِ   «.السَّ
 

 وليس عصر الكنيسة !!!!  لمملكةاقدوم عصروأرسل تالميذه للتبشير بإنجيل 
 

 7:10مّتى 
ُه َقِد اْقتَ  َماَواِت.َوفِيَما أَْنُتْم َذاِهُبوَن اْكِرُزوا َقائِلِيَن: إِنَّ  َرَب َملَُكوُت السَّ

 
 
 
 



 

49 
 
 

نجد "عصر الكنيسة" في الكتاب المقدس. بدالً من ذلك، تعبيرال يمكن العثور على 
 ّطمحو، يسوع، حجرال ع  طِ في القرن األول عندما قُ  وصلت إلينا المملكةأن 

  منذ ذلك الحين. تزايدي هواإلمبراطورية الرومانية، و
 

 دليل اإلحصائيال
 

على سبيل المقارنة، دعونا ننظر الى العالم اليوم. البشارة تعني الوصول حتى        
الى األماكن النائية في العالم، والمسيحية تشهد حالة من النمو الهائل على الصعيد 

ألف شخص  200من  ة أكثرالعالمي. في الواقع، في جميع أنحاء العالم، يتم والد
يوميا، وفي أمريكا الجنوبية،  20,000 ،ين وحدهاجديد في األيمان يوميا. وفي الص

مليون شخص يصبح  1يوميا. وهذا يجعل الرقم  يصل إلى أكثر من  35,000
 إسبوع.مسيحياً كل 

 
البذرة الصغيرة )المملكة( التي جاءت إلى األرض في هذه البقعة من إسرائيل 

كبر واألكثر نفوذا تغلغلت في األرض ونمت. وفي الواقع، أن المسيحية هي القوة األ
 في اإلنسانية في عالم اليوم.

بالتأكيد، أنا ال أقول أن عالمنا كامل أو أن السالم العالمي والمدينة المقدسة هي قاب 
الصراع بين النور والظالم سيستمر. فإن قوسين أو أدنى. ولكن حتى عودة يسوع ، 

حتى اآلن تأتي أوقات صعبة بسبب الحرب، والمجاعات، والمرض، والفقر وكذلك 
 القيامفي المستقبل ايضا. وخالل هذه األوقات، الناس غالباً ما يكونون قادرين على 

ية األفعال الالإنسانية . أنا ال أُنكر حقيقة أن الحياة في بعض األحيان مأساو أشرب
ومؤلمة للغاية. ولكن أريد أيضا أن أسلط الضوء على واقع محدد، على الرغم من 

أنها ليست قريبة من المثالية ، ولكنها بإستمرار ُتصِبح أفضل  أدبيا، وأخالقياً، 
 وأفضل روحيا. أننا يجب أن نكون يقظين وثابتين في العمل، ونحن ال يزال لدينا 
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لمسيح النهائية ، ولكن يجب أن نفعل هذا على أساس أننا الكثير إلنجازه قبل عودة ا
نكسب األرض، وليس فقدانها أو خسارتها. الزيادة في حكومة هللا وسالم هللا حقا هو 

 بال نهاية.
 

ديدة بسبب الحقائق التاريخية التي قرأها للتو. وقد جالكثير منكم قد إنفتحت له آفاق 
التحول في التفكير المطلوب منك. ولكن عندما تحتاج لقرائتها لبضع مرات لفهم هذا 

تكون على استعداد ألن تتمدد في فكرك أكثر، فإن المواد التالية من الكاتب جيمس 
 روتز سوف تأخذك إلى عمق أبعد:

مليون شخص مولودين ثانية،  707يذكر روتز أن جوهر تنامي المسيحية  يتضمن 
هذا الرقم يستثني تلك المجموعات التي في المائة سنوياً. ) 8والعدد يتزايد بنسبة 

توقفت أساسا عن النمو بسبب أنها "ليبرالية جداً في أفكارها الالهوتية ، معزولة في 
هرميتها، أو متجذرة في التقليد. "(.  جوهر المسيحية المتنامي هذا يتألف أساسا من 

المشتركة فيما الكارزماتيين والحركة الخمسينية، واالنجيليين ،  والسمة الرئيسية 
 بينهم أنهم جزء من "التوسع، متصلين فيما بينهم ، وسهولة عد شبكاتهم".

 
على الرغم من أن التقديرات المباشرة ال تعمل أبدا بصورة دقيقة ، ولكن من المثير 
لالهتمام أن نالحظ، كما يقول روتز، أنه إستناداً لمعدل النمو الحالي سيكون لنا عالم 

. وفي 2032نسميه "المسيحيين الرسوليين" وذلك بحلول سنة يتألف تماما مما 
، سيكون 2032الواقع، روتز يخبرنا أنه، ووفقا لإلحصاءات، وبحلول خريف عام 

 المسيحيون اكثر من الناس الغير مسيحيون على األرض.
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في هذه الوقائع الجديدة التي يشير إليها روتز، كما يقول، "أن مستقبل عالمك ُيكت ب 

 الساعة ". وعلى سبيل المثال، روتز تشير إلى:
 
، فاقت نسبة أعداد الكنيسة اإلنجيلية الغربية على الغير الغربية 1960حتى عام • 

 اإلنجيلية )الالتينيون، والسود، واآلسيويون( باثنين إلى واحد.
أربعة  ، تجاوزت الكنيسة الغير الغربية اإلنجيليين الغربيين بنسبة2000في عام • 

 إلى واحد.
في أمريكا الالتينية، والتي هي منطقة كاثوليكية تقليديا، لديها اآلن المزيد من • 

 اإلنجيليين الذين يحضرون إلى الكنيسة صباح يوم األحد أكثر من الكاثوليك.
 مليون  "هندي مسيحي" يأتي إليها سراً. 100و  70وفي الهند، نرى بين • 
 ن أكثر من األمم الغير الغربية أكثر من الدول الغربية.يتم اآلن إرسال المبشري• 
 

 

. وكما في الواقع أسرع مما يتخيله العقلهذه حقائق الواقع الجديد للمسيحية هي 

صعوبة في قراءة خط يده.  تجد يقول روتز، "هللا يكتب التاريخ، لكن عيون اإلنسان

 كبيرة جداً. " هاصغيرة جداً، ولكنكتابة يكتب  ألنه ال

 

 دقيقة 25كل 

 
آالف  3عندما ُسِكب  الروح القدس في البداءة على الكنيسة في يوم الخمسين،     

شخص نالوا الخالص في يوم واحد. كان هذا مذهالً. آنذاك، كان هذا العدد ضخم 
اليوم ما يقرب من ثالثة آالف شخص ينالون الخالص في مكان ما جداً. ومع ذلك، 
 دقيقة!! 25في العالم، كل 

 .أألرقام أصبحت مذهلة 
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لروتز، غالباً إن هذه األرقام نراها في األحداث الكبيرة، مثل الحمالت التي  ووفقا
يعقدها رينهارد بونكة، فمثالً  في الغوس، نيجيريا، في تشرين الثاني/نوفمبر 

مليون منهم  3.4مليون شخص ،  6ل، حضر تقريبا . وخالل ستة أيام وليا2000
مليون منهم في الليلة األخيرة. أحد العناصر  1إّتباع المسيح، وما يزيد على قرروا 

الهامة لهذه األحداث هو شفاء على نطاق واسع لجميع أنواع التشوهات البدنية 
واألمراض، من خالل قوة الروح القدس. في هذه النهضة بالذات، حضر أكثر من 

بونكه عندما كان يخدم في طبيب لفحص الناس وتأكيد الشفاءات. ساعد  1,000
شماس وخادم ، وأمضى قرابة ستة أشهر مابعد  30,000نيجيريا ما يقرب من 
 مستشار وخادم  لمساعدة المؤمنين الجدد. 200,000النهضة في تدريب 

 
هذه التدفقات الضخمة للمؤمنين الجدد ليست أحداثاً معزولة، ولكن وبشكل متزايد 

ليون مؤمن خالل العشر ب 1لبعض ظهور ما يقرب من قّدر ا ُتصبح أكثر شيوعاً. لقد
 سنوات القادمة.

 
يقول روتز "من وجهة نظرنا أن عدد أعضاء الكنيسة في أمريكا الشمالية وأوروبا 
يسير على غير هدى، وهذا "يبدو " محزناً، ولكن هذا صحيح. ولكن أأليام التي 

 1تخيل خالص ما يزيد على نعيشها هي فترة التحّول األكبر في التاريخ. هل يمكنك 
 بليون شخص وتغيير حياتهم في جيل واحد؟ " 

ابحث في اإلحصاءات، يمكنك أن ترى بوضوح أنه إذا استمر النمو بهذا المعدل، 
فأن شعوب بأسرها ستتغير على جميع المستويات. في الواقع، وكما تنبأ روتز، "أننا 

 في المراحل األولى من التحول الكلي لكوكبنا."
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هناك ثالثة %. 877تزايد عدد المؤمنين في اميركا الجنوبية بنسبة  1900منذ عام 
تحدة، المسيحية في األمريكتين )الواليات الم البلدان العشرة األوائل فيمن 

في منطقة آسيا والمحيط والبرازيل، والمكسيك(. في أوروبا )روسيا وألمانيا( و
 كونغوجمهورية ، وثالثة في أفريقيا )نيجيريا، الهادئ )الفلبين، والصين(

في عام . اجمع العالم إلى تصلالمسيحية  أن يعكس هذاوإثيوبيا(،  الديمقراطية 
 اليوم بينما من المسيحيين في العالم يعيشون في أوروبا، %60، حوالي 1910
؛ وحوالي واحد من كل في األمريكتين %37 و، يعيشون في أوروبا %26حوالي 

يوجد ثمانية  من%(، وواحد 24أفريقيا )صحراء جنوب أربعة مسيحيين يعيش في 
 .%(13سيا ومنطقة المحيط الهادئ )في آ

عدد العلى مدى القرن الماضي حيث كان هناك  اً لقد كانت أفريقيا المنطقة األكثر نمو
 صحراء جنوبفي بداية القرن العشرين. أن السكان المسيحيين في قليل نسبيا 
، أو من 2010في المائة في عام  63إلى  1910% في عام 9من  ارتفعأفريقيا 
 مليون. 516الى مليون  8.5
 

إلى  1910مليون في عام  27المحيط الهادئ من و - آسيا عدد المسيحيون فيوقفز 
عام أما في اللصين مليون من المؤمنين؛ ، كان في ا1950. في عام مليون 285
 مليون. 75 أصبح العدد، 2010عام في المليون؛ و 40صل العدد الى ، و1980

 
في  فقط ألف 981 حيث قفز العدد من كانت بين الخمسينيون ة أخرىمذهلطفرة 
 جديد عتنقم 37,000، مع متوسط 2011عام مليون في  612إلى  1900عام 

 .المسيحيةعمر النمو األسرع في ألفي سنة من  –كل يوم 
 

الرومانسية التي نضعها على عيوننا،  حصاءات واضحة. عند إزالة العدساتهذه اإل
 بشكل ملحوظ.وينمو ض نهي أن نرى بوضوح أن ملكوت هللايمكن  عندئذ
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 وقت نهاية
 
 
 هذه األيام. دانيال عن، تكلم الرب إلى النبي من السنين آالفقبل عدة     
 

 4:12دانيال 
َهاَيِة. َكثِيُروَن »  ْفَر إِلَى َوْقِت النِّ ا أَْنَت َيا َدانِيآلُ َفأَْخِف اْلَكالََم َواْختِِم السِّ أَمَّ

 «.َيَتَصفَُّحوَنُه َواْلَمْعِرَفُة َتْزَدادُ 
 

 محددة في عالمنا اليوم.الجوانب الجانبين من  دانيال عن كتب
 

 "َكثِيُروَن َيَتَصفَُّحوَنهُ " دانيال ع  مِ س   :أوالً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لون جيئة وذهابا"( )في اللغة أإلنكليزية تترجم هذه العبارة "كثيرون يتنقّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

. لقد ميل /ساعة 35كانت  1900عة القصوى التي سافر بها الناس قبل سنة السر
 مفروغاً  أمراً  هو اآلن مالى جميع ارجاء العال. السفر أ في أيامنا هذهكثيرعالمنا  تغير

 .على أعلى المستوياتاالتصاالت تكنلوجيا منه، و
 
حيث صحيح في أيامنا هذه ب". وهذا أيضا  َواْلَمْعِرَفُة َتْزَدادُ  " دانيال سمع :ثانيا 

ة من رقائق التخزين . في واحديصعب تصديق أألمر من قبل أجدادنا أو حتى تخيله
حول  تعليقاتاألناجيل، ، من القواميس 220تخزين ما يزيد على ب أأللكتروية قمت 
تاريخها، السير الذاتية، و كلمة، خرائطلل، دراسات الهوتيات، الكتاب المقدس

 في عالمنا اليوم.تتحقق يرة. حقاً أن هذه النبوءة شه اتساقتبإو
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 كذلك في زمن تقدم المملكة .و ترميم،نعيش زمن أإلسترداد والنحن 
لمسيح، وأنه من لمع أول ظهور  ظهر وتنصَّب ألول مرةإذا كنا نفهم أن ملكوت هللا 

ل يجبتع وواجبنا مهمتنا حينئذ ندركس، هو في توسع سريع ومستمرتلك النقطة، 
ض لنهوإتمام الواجبات والمسؤوليات الملقات على عاتقنا لمن خالل  ة الربعود

 المسيح"."ربوبية يسوع  كل شئ لـبالمملكة، وإخضاع 
 
 

 ةالعالميوالنهضة االنتعاش 
 

 حقيقة مهمة هي: المقدسة تشير إلىالنبوية استطالع غير متحيزة للكتب 
 

. الواقع الثاني لمسيحاقبل مجيء  إلى اإليمان المسيحي مميهود واألالل غالبية تحوّ 
سوف تسبق المجيء عالمية لم يسبق لها مثيل  نهضةشير إلى أن يأن الكتاب المقدس 

 :هو ةب المقدسالكته هذ نالمسيح. واحد م رب يسوعلل األخير
 
 12-11:9عاموس  

ُن ُشقُوَقَها، َوأُقِيُم َرْدَمَها، » 11 اقَِطَة، َوأَُحصِّ فِي ذلَِك اْلَيْوِم أُقِيُم ِمَظلََّة َداُوَد السَّ
ْهِر. اِم الدَّ  َوأَْبنِيَها َكأَيَّ

، لَِكْى  12 بُّ َة أَُدوَم َوَجِميَع األَُمِم الَِّذيَن ُدِعَي اْسِمي َعلَْيِهْم، َيقُولُ الرَّ َيِرُثوا َبقِيَّ
انُِع هَذا.   الصَّ

 
مملكة من لل والمتزايد مستمرالنمو ال ،ان التاريخيأبعد من ذلك، يوضح تعداد السك

األرقام إن وقت المسيح. في حين دد المؤمنين على مر القرون منذ عل خالل إحصاء
تظهر أيضا زيادة  ولكنهاتأكيد، جداً بكل تظهر أن سكان كوكب األرض قد ازداد 

 العالم. في جميع أنحاء نلمسيحيلمئوية اللنسبة في امستمرة 
 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=38&chapter=9&vmin=11&vmax=11
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=38&chapter=9&vmin=11&vmax=11
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=38&chapter=9&vmin=12&vmax=12
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=38&chapter=9&vmin=12&vmax=12
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 .امن سكان العالم كان مسيحي 360من  1 ،ميالدي100 سنة
 . 220من  1ميالدي،  1000سنة 
من السكان في جميع أنحاء  69من  1 إلى ، ارتفعت النسبةميالدي1500سنة 
 العالم.

 ونليون، المسيحيب 1يد قليالً على عدد سكان عالم يزكان  ،1900بحلول عام  
 من السكان. 27من  1أصبحوا 

لسكان في من ا 1/7نسبة المئوية للمسيحيين إلى ، ارتفعت ال1990وبحلول عام 
 جميع أنحاء العالم.

على كوكب األرض، نسمة بليون  7اآلن أن هناك  تعداد العالمسابقا، يقدر ر  كِ وكما ذُ 
 هللويا. منهم )واحد من بين كل ثالثة أشخاص في العالم( هم اتباع يسوع! وأن الثلث

 
 

 باإليمان يئمستقبل مل على تركيزال

 
إثارة  أألمور أكثرواحدة من لهي  أألزمنة أألخيرةن ع ةمتفائلال النظرةاكتشاف 

دس المسيحية الحديثة. دراسة الكتاب المق ها عناألخبار التي يمكن سماع ظمعأو
مملوءة باإليمان المستقبل  عن ةنظرأألمل لنا في يبعثوالحقائق التاريخية ينبغي أن 

إلى المستقبل له تأثير  نانظرتحديد وجهة  يةكيف ألن جداً، ثقة. هذا مهموالتوقع الو
 -في حياتنا زمنمن ال مراحلاليوم. أننا جميعا لدينا ثالث قوي على ما نقوم به 

التركيز و يارناختإ يةكيفمن البعض آآلخر هو بعض المس واليوم وغدا. ما يميز األ
 .ناتاوقأمن  ثالثالمراحل العلى تلك 

ضي. بالما تهتهم بمقارناوقأ ون معظمقضيمع الحاضر ولكن  ونبدأيكثير من الناس 
حنين للماضي وخوفا من بعيش في الوقت الحاضر ولكن الإلى وهذا يمكن أن يؤدي 

 والشكوك والقلق. التقلقلحياة من إنها وبعبارة أخرى،  –المستقبل 
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ينظرون  ، فهمباإليمان ليئمستقبل ميركزون على من ناحية أخرى، أولئك الذين 
المستقبل. أولئك الذين يركزون على المستقبل  بنظارات الوقت الحاضر، لكنالى 

الحاضر ثابتين في و لماضيفإنهم ممتّنين ل ههللا حول هيقول ما ويدركون تماما
، الكتاب المقدس  نا. وعلى نفس المنوال، يعلمالمشرق المستقبلون توقعوي
 ةنصرعدم إلياس؛ أن نتوقع و، والرجاء دائماً  األمللدينا أن يكون يجب  مسيحيين،ك

يحدد  ويشّكل إلى المستقبل  نانظر يةهزيمة. كيفال و تراجعإلنجيل، ال أوسيادة 
الهدف لحياتنا، وكذلك احساسنا بغرض هللا ، ناسلوك اتناأخالقيأهدافنا الحالية، 
 لكنيسة.أألسمى لوجود ا

 
عروس مزّينة مجيدة قبل عودته أألخيرة إلى  كنيسةه سيملك على قد أعلن هللا أنل

 األرض كما كلمجده يغطي . وسأعظم من السابق هلل منزألً األرض. وسيكون 
ويزينها  ةالساقطداود خيمة يستعيد ويبني في أيامنا هذه تغطي المياه البحر. هللا 

 بمجده وإلى أقاصي أألرض
 

تفاؤل في قلوب المؤمنين عندما ندرك أننا وإيمان و عظيمةوينبغي أن تنشأ جرأة 
نبوية الكبرى في ال للوصّية ةرثاوال وهزيمتها يمكن وقفهااللتي اجزء من المملكة 

 .ب المقدس، ووفقا لمقاصد هللاوفقا للكتا، هذا جيلنا
 

 .الروحي الالمحدودفي الفصل التالي، سوف نناقش طبيعة ملكوت هللا 
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 مسالفصل الخا

 ةالالمحدود ةالروحي هللا ملكوتطبيعة  

 

َمْملََكتِي لَْيَسْت ِمْن هَذا اْلَعالَِم. لَْو َكاَنْت َمْملََكتِي ِمْن هَذا اْلَعالَِم، لََكاَن » أََجاَب َيُسوُع:
اِمي ُيَجاِهُدوَن لَِكْي الَ أَُسلََّم إِلَى اْلَيُهوِد. َولِكِن اآلَن لَْيَسْت َمْملََكتِي ِمْن ُهَنا   «.ُخدَّ

 36:18يوحنا 
 
 

  :ستمرار. أو يمكننا أن نقولتزايد باتاآلن، والمملكة حاضرة وموجودة  المملكة
 ."للكمال  طريقها هي في...... ولكن املةك تلكن ليسواآلن موجودة المملكة أن  "
 

حضور هناك  هأنللكتاب المقدس،  خالل دراستنامن  الذي نستطيع إكتشافهاللغز 
"جسد المسيح"  برهما إختأكثر مفي هذه االيام ملكوت هللا على األرض وإظهارات ل
 حتى اآلن.و منذ البداية

 ن هذا الحضور واإلختباراتالكنيسة والتجربة المعاصرة، ا نعلم أيضا، من تاريخو
يتزايد بحسب ما تم ِذكره في نبوات الكتاب  "جسد المسيح"إيمان وأن تتزايد 
 المقدس.

 ،11 -1:11، أشعياء  4 -1:2، أشعياء  4 -1:110؛ 72)انظر مزمور 
 ( 2، دانيال 34حزقيال 

 
وسوف  )والدته( مجيء يسوع األول عندنمو بال بدأملكوت هللا وكما ذكرنا من قبل، 

 .بحدث عودته النهائية جيتوّ تى حالنمو  ستمر فيي
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 :ين ل  ث  الم   ينفي هذ كيفية حدوث ذلكأوضح يسوع 
 

 33 -31:13مّتى 
َ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 َوَتتَ   «.آَوى فِي أَْغَصانَِهاَحتَّى إِنَّ ُطُيوَر السَّ
أَْتَها فِي »َقالَ لَُهْم َمَثالً آَخَر:  33 َماَواِت َخِميَرًة أََخَذْتَها اْمَرأَةٌ َوَخبَّ ُيْشبُِه َملَُكوُت السَّ

 «.أَْكَياِل َدقِيق َحتَّى اْخَتَمَر اْلَجِميعُ َثالََثِة 
 

األرض كلها. وهذا بالضبط ما ومعرفته  همجدئ ملينمو حتى الستواصل المملكة 
 9:11ء أشعياعنه تنبأ 

بِّ  الَ َيُسوُؤوَن َوالَ ُيْفِسُدوَن فِي ُكلِّ َجَبِل قُْدِسي، ألَنَّ األَْرَض َتْمَتلُِئ ِمْن َمْعِرَفِة الرَّ
ي اْلِمَياهُ اْلَبْحَر.َكَما   ُتَغطِّ

 
 14:2وحبقوق 

ي اْلِمَياهُ اْلَبْحَر. بِّ َكَما ُتَغطِّ  ألَنَّ األَْرَض َتْمَتلُِئ ِمْن َمْعِرَفِة َمْجِد الرَّ
 

لوقتنا  واقعفي وجود المملكة هو في الالتوسع ولكن ؛ فقطهذا ليس وعدا للمستقبل 
 الحالي.

 
ع نتظر حتى يُ ييسوع حاليا يجلس على العرش، و وفي الوقت نفسه، أعدائه وض 
خطة تحقيق تقدم ملكوت هللا على هذه ثالث آيات تبين بوضوح  موطئاً لقدميه.

 :األرض
 
 

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
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=13&vmin=33&vmax=33
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 19:16مرقس  -1
َماِء، َوَجلََس َعْن َيِميِن هللاِ.  بَّ َبْعَدَما َكلََّمُهُم اْرَتَفَع إِلَى السَّ   ُثمَّ إِنَّ الرَّ

 
 13-12:10عبرانيين  -2

َم َعِن اْلَخَطاَيا َذبِيَحًة َواِحَدًة، َجلََس إِلَى األََبِد َعْن َيِميِن هللاِ، 12 ا هَذا َفَبْعَدَما َقدَّ  َوأَمَّ

 ُمْنَتِظًرا َبْعَد ذلَِك َحتَّى ُتوَضَع أَْعَداُؤهُ َمْوِطًئا لَِقَدَمْيِه. 13

 

 26-24:15كو  1 -3

َهاَيُة، َمَتى َسلََّم اْلُمْلَك هللِ اآلِب، َمَتى أَْبَطلَ ُكلَّ ِرَياَسٍة َوُكلَّ ُسْلَطاٍن  24 َوَبْعَد ذلَِك النِّ
ٍة.  َوُكلَّ قُوَّ

ُه َيِجُب أَْن َيْملَِك َحتَّى َيَضَع َجِميَع األَْعَداِء َتْحَت َقَدَمْيِه. 25  ألَنَّ

 آِخُر َعُدوٍّ ُيْبَطلُ ُهَو اْلَمْوُت. 26

ُه أَْخَضَع ُكلَّ َشْيٍء َتْحَت َقَدَمْيِه. َولِكْن ِحيَنَما َيقُولُ :  27 لَّ َشْيٍء َقْد إِنَّ كُ »ألَنَّ
ُه َغْيُر الَِّذي أَْخَضَع لَُه اْلُكلَّ.« أُْخِضعَ   َفَواِضٌح أَنَّ

 
قد  نا أن نتمم ما قيل أعاله. ألكثر من ألفي عام في انتظارهللا نييم عنيجلس يسوع 

الَِم  — قدامألسحق الشيطان تحت أل تالفي عام مضقبل تم تعيين الكنيسة  َوإِلُه السَّ
ْيَطاَن َتْحَت أَْرُجلُِكْم َسِريًعا.  ضع يعني ومما  — (20:16)رومية َسَيْسَحُق الشَّ

لِهمخولة  ةكسلطالكنيسة . أيضاً  يسوع قدميتحت األعداء  سحق مهمتنا هي ، من ِقب 
. ْيهِ وَضَع أَْعَداُؤهُ َمْوِطًئا لَِقَدمَ والذي هو من جهة أُخرى الشيطان تحت أقدامنا، 

، التي لمملكة الشيطانالتدمير التدريجي عملية وبهذه الطريقة، نحن جزء من 
 .الموتالذي هو العدو النهائي سحق يتم ستستمر حتى 

 
 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=68&chapter=10&vmin=12&vmax=12
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=68&chapter=10&vmin=12&vmax=12
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=68&chapter=10&vmin=13&vmax=13
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=68&chapter=10&vmin=13&vmax=13
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=24&vmax=24
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=24&vmax=24
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=25&vmax=25
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=25&vmax=25
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=26&vmax=26
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=26&vmax=26
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=27&vmax=27
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=27&vmax=27


 

61 
 
 

 في الروح
 

 ينكون متأكدنيمكن أن و. هو ملكوت روحيمن المهم أن ندرك أن ملكوت هللا    
هو  أن ملكوت هللامعرفتنا  حقيقة .على كل بعد آخربشدة ؤثر يمن أن عالم الروح 

 .هعملية بعض األمور الهامة حول كيف يسلط الضوء علىروحي ملكوت 
 

عندما قال ة أألرضية التي كانت تحكم في أيامه ح للسلطوضوبيسوع شرح هذا 
 بيالطس:ل
 

 37-36:18مّتى 
 

َمْملََكتِي لَْيَسْت ِمْن هَذا اْلَعالَِم. لَْو َكاَنْت َمْملََكتِي ِمْن هَذا اْلَعالَِم، »أََجاَب َيُسوُع:  36
اِمي ُيَجاِهُدوَن لَِكْي الَ أَُسلََّم إِلَى اْلَيُهوِد. َولِكِن اآلَن لَْيَسْت َمْملََكتِي ِمْن   «.ُهَنالََكاَن ُخدَّ

أَْنَت َتقُولُ: إِنِّي َملٌِك. لِهَذا »أََجاَب َيُسوُع: « أََفأَْنَت إًِذا َملٌِك؟»َفَقالَ لَُه بِيالَُطُس:  37
. ُكلُّ َمْن ُهَو ِمَن اْلَحقِّ َيْسَمُع  َقْد ُولِْدُت أََنا، َولِهَذا َقْد أََتْيُت إِلَى اْلَعالَِم ألَْشَهَد لِْلَحقِّ

  «.َصْوتِي
 

ردا على سؤال يسوع  في كالم والمتسامي للمملكة الغير مرئيبع أيضا يتضح الطا
 :في وقالأجاب ، فيأتي ملكوت هللا سألوه متى الفريسيين )السلطات الكنسية( عندما

 
 21-20:17لوقا 
يِسيُّوَن:  20 ا َسأَلَُه اْلَفرِّ الَ َيأْتِي »أََجاَبُهْم َوَقالَ: « َمَتى َيأْتِي َملَُكوُت هللاِ؟»َولَمَّ

 َملَُكوُت هللاِ بُِمَراَقَبٍة،
 «.وَن: ُهَوَذا هُهَنا، أَْو: ُهَوَذا ُهَناَك! ألَْن َها َملَُكوُت هللِا َداِخلَُكمْ َوالَ َيقُولُ  21
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، الطبيعة الروحية للمملكةيسوع وصف ، ة الزعيم الديني نيقوديموسحيروسط في 
 :قائالً له الدنيوية غيرهاوتميزها عن 

 

 6-3:3يوحنا 
اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُولُ لََك: إِْن َكاَن أََحٌد الَ ُيولَُد ِمْن َفْوُق الَ »أََجاَب َيُسوُع َوَقالَ لَُه:  3

 «.َيْقِدُر أَْن َيَرى َملَُكوَت هللاِ 
َكْيَف ُيْمِكُن اإلِْنَساَن أَْن ُيولََد َوُهَو َشْيٌخ؟ أَلََعلَُّه َيْقِدُر أَْن »َقالَ لَُه نِيقُوِديُموُس:  4

ِه َثانَِيًة َوُيولََد؟  «َيْدُخلَ َبْطَن أُمِّ
وِح الَ »أََجاَب َيُسوُع:  5 اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُولُ لََك: إِْن َكاَن أََحٌد الَ ُيولَُد ِمَن اْلَماِء َوالرُّ

 َيْقِدُر أَْن َيْدُخلَ َملَُكوَت هللاِ.
وِح ُهَو ُروٌح. 6  اَْلَمْولُوُد ِمَن اْلَجَسِد َجَسٌد ُهَو، َواْلَمْولُوُد ِمَن الرُّ

 في: أوضح هذا الواقع عندما كتب بولسالرسول 
 
 50:15كو  1

َها اإلِْخَوةُ: إِنَّ لَْحًما َوَدًما الَ َيْقِدَراِن أَْن َيِرَثا َملَُكوَت هللاِ، َوالَ َيِرُث َفأَقُولُ هَذا أَيُّ 
  اْلَفَساُد َعَدَم اْلَفَساِد.

 
ح يسوع يعكسمملكة سلطان يجب أن نرى أن  ، د حالياً وسالذي يهو  هأن ويوض 

نعكس من داخل قلوب وأرواح وتجري تروحية متزايدة  هي سيادةه سيادتولكن 
 حولنا.لمجتمع ا تمجاالمن في كل مجال وتؤثر المؤمنين 

 
قتصر فقط على ما ينعكس من داخل قلوب تال مع ذلك السيادة الروحية لملكوت هللا 

 م الحقائق الروحيةاالكتاب المقدس، اقتحأرواح المؤمنين. في مرات عديدة، وصف و
حدث على هو ما  هذه أألمثلة حدأأو المادي. ولعالم الطبيعي ل لملكوت السماوات

 يسوع. طع على الربمجد الرب كسحابة وضوء السا ظهر"جبل التجلي"، حيث 
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 32-28:9لوقا 
ا َوَيْعقُوَب َوَصِعَد إِلَى َجَبل  28 اٍم، أََخَذ ُبْطُرَس َوُيوَحنَّ َوَبْعَد هَذا اْلَكالَِم بَِنْحِو َثَمانَِيِة أَيَّ

 لُِيَصلَِّي.
ا الَِمًعا.َوفِيَما ُهَو ُيصَ  29 َرًة، َولَِباُسُه ُمْبَيّضً  لِّي َصاَرْت َهْيَئُة َوْجِهِه ُمَتَغيِّ
ا، 30  َوإَِذا َرُجالَِن َيَتَكلََّماِن َمَعُه، َوُهَما ُموَسى َوإِيلِيَّ
لَُه فِي أُوُرَشلِيَم. 31  اَللََّذاِن َظَهَرا بَِمْجٍد، َوَتَكلََّما َعْن ُخُروِجِه الَِّذي َكاَن َعتِيًدا أَْن ُيَكمِّ
ا اْسَتْيَقُظوا َرأَْوا َمْجَدهُ،  32 ْوِم. َفلَمَّ ا ُبْطُرُس َواللََّذاِن َمَعُه َفَكاُنوا َقْد َتَثقَّلُوا بِالنَّ َوأَمَّ

ُجلَْيِن اْلَواقَِفْيِن َمَعُه.  َوالرَّ
 
 

هذا أن ملكوت هللا كان حاضرا طوال الوقت، ولكن  القوليمكن ، المقطع في هذا
التالميذ  من المملكة إلى عالم ر مرئيعالم الغيالمن كان إنعكاس وتدخل مباشر 

 .المادي
 

ِمل  لكوت هللا عندما قرأنا في أماكن أخرى في الكتاب المقدس أن يسوع أظهر م ع 
لخطيئة، شفاء المرضى، من خالل العفو عن ا الناس ر قلوبغيَّ ات وعجائب، وآي

 ىتوالم إقامهشياطين، وال طردالقيام بالمعجزات، 
 

 23-21:7انظر لوقا 
يَرٍة، َوَوَهَب  21 اَعِة َشَفى َكثِيِريَن ِمْن أَْمَراٍض َوأَْدَواٍء َوأَْرَواٍح ِشرِّ َوفِي تِْلَك السَّ

 اْلَبَصَر لُِعْمَياٍن َكثِيِريَن.
ا بَِما َرأَْيُتَما َوَسِمْعُتَما: إِنَّ اْلُعْمَي »وُع َوَقالَ لَُهماَ: َفأََجاَب َيسُ  22 اْذَهَبا َوأَْخبَِرا ُيوَحنَّ

مَّ َيْسَمُعوَن، َواْلَمْوَتى  ُيْبِصُروَن، َواْلُعْرَج َيْمُشوَن، َواْلُبْرَص ُيَطهَُّروَن، َوالصُّ
ُروَن.  َيقُوُموَن، َواْلَمَساِكيَن ُيَبشَّ

 «.َوُطوَبى لَِمْن الَ َيْعُثُر فِيَّ  23
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وصف تدخل عالم ، QUANTUM GLORY))كتاب ن، في يسما فييلالكاتب 

 الطريقة: الروح في أرضنا بهذه
 
. كل إليه مادية قوية في كل مكان ذهبتجارب  عن يسوع أسفرت خدمة ملكوت" 

ز تهتأن نرى الناس  أيضاً من الطبيعي. ولكن اً قوي اً حدثاً مادي تشفاء كان واقعة
ظهر المجد يالظاهرة األكثر شيوعاً عندما  أقدام يسوع.ند بكي عترتجف وتعنف، وب
 صوت مسموع من واسمع بطرس، يعقوب ويوحنا.  ون على وجوههمطسقفي ناسلل

 .....هللا 
 

 6:17مّتى 
ا. ا َسِمَع التَّالَِميُذ َسَقُطوا َعلَى ُوُجوِهِهْم َوَخافُوا ِجّدً  َولَمَّ

 
 على الفور.  تي  ُشفِ ب يسوع وويدها ولمست هدب ثمّدت امرأة 

 
 33:5مرقس 

ا اْلَمْرأَةُ َفَجاَءْت َوِهَي َخائَِفٌة َوُمْرَتِعَدةٌ، َعالَِمًة بَِما َحَصلَ  ْت َوَقالَْت لَُه َوأَمَّ لََها، َفَخرَّ
 اْلَحقَّ ُكلَُّه.

 
 ر  حضِ . أُ على أألرض مملكة يسوعخدمة المكثفة كانت السمة المميزة ل ماديةالأألثار 
 في الصبي يسوع ى. عندما رألتحريرهإلى يسوع معذب من أرواح شريرة صبي 

 
 20:9مرقس 

وُح، َفَوَقَع َعلَى  ُغ َوُيْزبُِد.لِْلَوْقِت َصَرَعُه الرُّ   األَْرِض َيَتَمرَّ
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 16-15:17كذلك في لوقا 
ا. 16  َوَخرَّ َعلَى َوْجِهِه ِعْنَد ِرْجلَْيِه َشاِكًرا لَُه، َوَكاَن َساِمِرّيً
ْسَعُة؟»َفأَجاَب َيُسوُع َوَقالَ:  17  أَلَْيَس اْلَعَشَرةُ َقْد َطَهُروا؟ َفأَْيَن التِّ
 
 :قال لهمدما جاء الجنود للقبض على يسوع، عن
 

 6-4:18يوحنا 
 «َمْن َتْطلُُبوَن؟: »..............4
اِصِريَّ »أََجاُبوهُ:  5 َوَكاَن َيُهوَذا ُمَسلُِّمُه أَْيًضا «. أََنا ُهوَ »َقالَ لَُهْم: «. َيُسوَع النَّ

 َواقًِفا َمَعُهْم.
ا َقالَ لَُهْم:  6  َرَجُعوا إِلَى اْلَوَراِء َوَسَقُطوا َعلَى األَْرِض. ،«إِنِّي أََنا ُهوَ »َفلَمَّ

 
 

مخلّفاً وراءه ، يسير بين القرى وينتقل من واحدة الى اخرىيمكن أن نتصور يسوع 
تالمسوا وتقابلوا رتجف لمجرد أنهم قد تتبكي ووهي على األرض  جسادكومة من األ

 .عظيمةقوة هللا ال مع 
 اً،ح مرئيصبِ يُ . المجد التي تتبع مجد هللا، هناك دائماً المظاهر المادية يظهرعندما 
! يابسة تعود صحيحةعلى الفور. أيدي  وتزول تلتئموالتشوهات الجسدية  العاهات

! ونمشيو ون على أرجلهمفقيشل ال! تنفتحجديد! آذان صماء  من تظهرمقل العيون 
من قبورهم! هذه هي األشياء  نيخرجوحتى الموتى والجذام يختفي على الفور! 

 تعة أكبر من المشاركة في أعمال مملكة يسوع. "م ليس هناكهشة! المد
 .QUANTUM GLORY))كتاب  منن، يسما فييلالكاتب إنتهى تعليق 
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ب تالميذه درّ المادية فحسب، بل أنه أيضا المملكة  لم يمارس إظهار أعماليسوع     

 ......حذو حذوهيعلى أن 
 

 8-7:10مّتى 
َماَواِت. 7 ُه َقِد اْقَتَرَب َملَُكوُت السَّ  َوفِيَما أَْنُتْم َذاِهُبوَن اْكِرُزوا َقائِلِيَن: إِنَّ
اًنا أََخْذُتْم،  8 ِاْشفُوا َمْرَضى. َطهُِّروا ُبْرًصا. أَقِيُموا َمْوَتى. أَْخِرُجوا َشَياِطيَن. َمجَّ

اًنا أَْعُطوا.   َمجَّ
 

 نفس المنوال....على  أخرين دريب تالميذتأن يقوموا هم أيضاً بوأخبرهم ب
 

 20-18:28مّتى 
َم َيُسوُع َوَكلََّمُهْم َقائاِلً:  18  َماِء َوَعلَى األَْرِض،»َفَتَقدَّ  ُدفَِع إِلَيَّ ُكلُّ ُسْلَطاٍن فِي السَّ

وِح اْلقُُدِس. 19 ُدوُهْم بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ  َفاْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا َجِميَع األَُمِم َوَعمِّ
اِم إِلَى َوَعلُِّموُهْم أَْن َيْحَفُظوا َجِميَع َما أَ  20 ْوَصْيُتُكْم بِِه. َوَها أََنا َمَعُكْم ُكلَّ األَيَّ

ْهرِ    آِميَن.«. اْنقَِضاِء الدَّ
 

اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُولُ لَُكْم: َمْن ُيْؤِمُن بِي َفاألَْعَمالُ الَّتِي أََنا أَْعَملَُها َيْعَملَُها ُهَو ثم قال: 
 (.12:14)يوحنا  ي َماٍض إِلَى أَبِي.أَْيًضا، َوَيْعَملُ أَْعَظَم ِمْنَها، ألَنِّ 

 
خارق يتجاوز وجودنا الطبيعي. ونحن وت ملكن الواضح أن ملكوت هللا هو وم
شير يالمملكة، والكتاب المقدس هذه في  خارقة للطبيعة والدة لِدناوُ ؤمنين بيسوع، كم

قد  هللاة للطبيعة المتوفرة في ملكوت خارقالإلى أنه، كنتيجة لذلك، هذه األدوات 
 أعمالالحياة والقيام ب هذه عيش فيحتى يكون لنا القدرة على الذلك  ،أتيحت لنا
للحصول على  جديةبأن نسعى ونرغب بقيل لنا في عدة أماكن حتى أنه  المملكة. 
 ......الروحية المواهب
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   31:12كورنثوس أألولى 
وا لِْلَمَواِهِب اْلُحْسَنى.  َولِكْن ِجدُّ

 
 1:14أإلصحاح و 

ةِ  وِحيَّ وا لِْلَمَواِهِب الرُّ َة، َولِكْن ِجدُّ  ....... ِاْتَبُعوا اْلَمَحبَّ
 
 

 مواهبستخدام السليم لبشأن اال تعليملوأجزاء كاملة من الكتاب المقدس، مكرسة ل
 لروح القدس لكل مؤمن.ا
 

ة خارقاللمملكته  للطبيعة خارقال أإلظهاركون ن بانكأتباع المسيح هللا قد دعانا 
كما قال بولس الرسول أقوياء بأن نكون هللا من . كمؤمنين، نحن مدعوون للطبيعة

 في
 

 5-4:2كورنثوس أألولى 
وِح  َوَكالَِمي َوِكَراَزتِي لَْم َيُكوَنا 4 ِة اْلُمْقنِِع، َبلْ بُِبْرَهاِن الرُّ بَِكالَِم اْلِحْكَمِة اإلِْنَسانِيَّ

ِة،  َواْلقُوَّ
ِة هللاِ. 5 اِس َبلْ بِقُوَّ  لَِكْي الَ َيُكوَن إِيَماُنُكْم بِِحْكَمِة النَّ
 

ملكوت هللا. الذي يتكلم عنه بولس، هو ممارسة وإظهار هذا برهان الروح والقوة 
والمرض، ومملكة الظالم. ولكن يجب أن  سلطة قوية على الطبيعة، مارسيسوع 

، بدالً من أن تكون سلطة تهاطبيعروحية في  كانت نوضح، مرة أخرى، أن سلطته
 نوواقعي ينمحددنكون هذه النقطة يجب أن  عند .سياسيةأو حتى  جغرافية كنسية أو

 المملكة.بما يمكن أن نفعله للنهوض  حول
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 النهوض بالمملكة
 

تدخله في الشؤون البشرية  حددأن هللا قد  ، هوملكوت هللالعميقة السرار ألواحد من أ

دعوه للقيام بذلك. يجب أن نكتشف نأن  نحن اأنه ينتظر منّ  – وهوجداً  مذهل بشرط
نا. وهكذا، إذا دون ها منيفعللن من دون هللا، وأنه  هاأن هناك أشياء ال يمكننا أن نفعل

 نحتاجاألرض، نحن  تعاون مع هللا في خطته للنهوض بالمملكة علىنريد أن ا نكنّ 
المملكة. يذكر يسوع في بداية وتقدم لنهوض  مركزة الرئيسيةتنا صالأن تكون  إلى

 تالميذ ما يلي:صالة للتعليمه ال
 

 10-9:6مّتى 
ِس اْسُمَك.» 9 َماَواِت، لَِيَتَقدَّ  َفَصلُّوا أَْنُتْم هَكَذا: أََباَنا الَِّذي فِي السَّ

َما 10  ِء َكذلَِك َعَلى األَْرِض.لَِيأِْت َملَُكوُتَك. لَِتُكْن َمِشيَئُتَك َكَما فِي السَّ

. األول وقوة الملكوت  سلطة ُتطلق الصالة التيفي هذه هنا نرى عنصرين هامين 
أن رادته إلتأتي وأن دعوة "مملكته" ل لتماسوالعبادة، والثاني هو ا تسبيحهو قوة ال

 .تتم على االرض
 

"ربوبية يسوع  لـ التي نقوم بها هو إعترافنا وخضوعناأحد جوانب العبادة الحقيقية  
ظهور نرى المسيح"، ملك المملكة. أينما يوجد هذا النوع من العبادة الحقيقية، 

 األرض.تزور  السماء بمعنى آخر أن سلطةالمملكة. التي هي من مميزات  سلطةال

وبالنتيجة يسود نظام  ،المملكة على أألرض سلطة الحقيقية تستعيد العبادةإن إستعادة 
 على األرض.السماء  ومشيئة 

من خالل  األرض. على هللا مجدقوة وتجلى ُتلِهب نيران  الصالة لذلك نرى أن
الموتى ، ويشفون المرضىنقذون، يُ  خطاةتحرك الجبال، ال لتيبالصالة أ أإليمان

 يحيون، ونيران النهضات تبدأ بالتأجج مرة أخرى.
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المادي ي إذا أردنا أن نتجاوز العالم الصالة أمر حتموالصالة تحول قلب اإلنسان. 
 هللا.القوة، ونعمة الروح وعالم إختراق في  القوة البشرية والمبادرةو
 

أن مملكته. أنه يرغب في لح، كملك الملوك ورب االرباب، جعلنا سفراء يسوع المسي
لكنيسته. أنه يريد  – هسلطت –السلطة الرسولية  نا. أنه يرغب في منحيحكم من خالل

م به علينا إلستخدامهصولجان ال هذابر من خاللنا، الصولجان  أن يمد في خدمة  ُينع 
سع حكمه ونوعلى األرض  نحكمة. ثم، من خالل سلطة بر، سوف لصالة والشفاعا

 حتى.......
 
 23:1أفسس"  َيْملُ اْلُكلَّ فِي اْلُكلِّ. "
 

 ولذلك نقول للملك:
 
ِت األَْرَبَعُة اْلَحَيَواَناُت َواألَْرَبَعُة َواْلِعْشُروَن َشْيًخا أََماَم  8 ْفَر َخرَّ ا أََخَذ السِّ َولَمَّ

ةٌ َبُخوًرا ِهَي َصلََواُت  اْلَخروِف، َولَُهْم ُكلِّ َواِحٍد قِيَثاَراتٌ  َوَجاَماٌت ِمْن َذَهٍب َمْملُوَّ
يِسيَن.  اْلقِدِّ

ُموَن َتْرنِيَمًة َجِديَدًة َقائِلِيَن:  9 ْفَر َوَتْفَتَح »َوُهْم َيَتَرنَّ ُمْسَتِحٌق أَْنَت أَْن َتأُْخَذ السِّ
ٍة، َك ُذبِْحَت َواْشَتَرْيَتَنا هللِ بَِدِمَك ِمْن ُكلِّ َقبِيلٍَة َولَِساٍن َوَشْعٍب َوأُمَّ  ُخُتوَمُه، ألَنَّ

 10-8:5رؤيا  «.َوَجَعْلَتَنا إلِلِهَنا ُملُوًكا َوَكَهَنًة، َفَسَنْملُِك َعلَى األَْرِض  10

 
 

 تنافي شفرنا نملك السلطان أسرته. يعني هذا أن فيمرة أخرى  يندوولمكأوالد هللا، 
 كهنة.ملوك ولنكون . وصممون لنحكممُ هللا، نحن  كأبناءو. الجينية 

 الالتي ومملكته  الذي اليمكن هزيمته لملكل للخضوعمدعوون  وقبل كل شيء
مملكته بمذهلة للتعاون معه في النهوض  اتومن ثم المشاركة في امتياززعزع تت

 األرض. التي ستمأل كل، وامفر منه التي ال
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للصالة،  ينس، مكرَّ رجال ونساء عبادة وخضوع للملككون ندعونا نستمر في أن 
على األرض. في الصالة، وحلول مشيئته  ،المذهل رؤية تقدم ملكوت هللال مؤهلينو

 .لكي تتحول أألرض الى سماءوإرادته "مملكته"  حضور نطلب أندائما يجب 
 

 المملكةالذي جعل حلول في الفصل التالي، سوف ننظر إلى نظام من المعتقدات 
أن إعالن وجوده الحقيقي الحال في  بدالً من عّنا بعيد يمستقبل على أألرض كحدث

 .وسطنا وفي أيامنا أآلن
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 الفصل السادس
 

 الملكوت ُيخَطف 
 
 

َماُن َواْقَتَرَب َملَُكوُت هللاِ، َفُتوُبوا َوآِمُنوا بِاإلِْنِجيلِ » 15:1مرقس   «.َقْد َكَملَ الزَّ

 
لمستقبل البعيد، بدالً لمن أن المملكة هي محفوظة  نالمسيحيالكثير من  علمتلألسف، 

 .هو جديد نسبياً . هذا التعليم في الحقيقة الحاليفي الوقت من كونها حقيقة واقعة 
ة التاريخ الكنسي نستطيع أن نعرف، أنه دراسمن خالل و وعلى العكس من ذلك
كان المؤمنون يعرفون أن المملكة قد أتت وتأسست منذ وصول  طوال تاريخ الكنيسة

م القائلة بأن المملكة لأو العقيدة . الفكرة الى يومنا هذا يسوع وهي مستمرة في النمو
 .Dispensationalismالتدبير أإللهي لنهاية أألزمنة" عقيدة تأت بعد تسمى "

 
من  مبشرئه شأن"التدبير أإللهي لنهاية أألزمنة"   Dispensationalismتعليم 
بليموث" اسمه "جون نيلسون داربي" في ثالثينات القرن التاسع عشر الاألخوة 
ــ الكتاب سكوفيلد سي. أي. من خالل كتاب  واإلنتشار الشعبيةتعاليمه ونالت 

رن نهاية القشعبية  هذه التعاليم أكثر اكتسبت ثم. 1909عام المقدس الدراسي 
 ”LATE GREAT PLANET EARTH“ ثر مبيعاً مثلالعشرين من خالل الكتب األك

 ".LEFT BEHINDو سلسلة " المتروكون" أو بما يعرف بـ "
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Dispensationalism (أإللهي لنهاية أألزمنة التدبير )يقسم تعامالت  كنظام

 :مثل  فترات زمنية معينة. الىهللا مع البشرية 
 
 

 :أوالً 
 

 لىع التدبيرهذا  ينصالمعجزات. الزمن أو التدبير أألول لعصر الكنيسة هو عصر
عندما تم االنتهاء من العصر انتهى هذا ولكتابة الكتاب المقدس.  الوحيأعطى هللا أن 

 .خر الرسل أألوائلوموت ا كتابة سفر الرؤيا
 

============================================ 
ألن  اً الهوتي اً وتناقضاً صراع ُينشيء التدبير األول المذكور أعاله)مالحظة للكاتب: 

رسميا الكتاب المقدس ُيجمع  مم، ول 100قبل  واثنا عشر قد ماتاالالرسل جميع 
م 100)بين  مجلس النيقي. وهذا يخلق فجوة مربكةالميالدي في  325 سنة حتى

دس يشير إلى توقف المعجزات قبل ، وال يوجد شيء في الكتاب المقم(325ــ 
 النهائية.(يسوع عودة 

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

 ثانياً:
 
 
فهو حسب أفكار معتنقي هذا النظام المغلوط عبارة الكنيسة"  عصرتبقى من "ماا مّ أ

اإلرتداد العظيم الذي سيقع في نحو وهي تنحدر  سقطت فيها الكنيسةدوامة عن 
 رسائل إلى الكنائس شكل ، تنعكس براحلمينقسم الى سبع نحدار إلا اهذ. المستقبل
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كنيسة هي في المرحلة فترض أن ال، وي3 – 2 سفر الرؤيافي  ةمكتوبالالسبع 
 ت بأنها ف  صِ الودكيه، التي وُ  كما كانت كنيسة النهائية

 
قِيُّ َواْلَبئُِس َوَفقِيٌر َوأَْعَمى .......  17:3رؤيا  َوُعْرَياٌن.الشَّ

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

يدعون إلى  Dispensationalistsأصحاب هذا التعليم )مالحظة للكاتب: 
النبوية مثل هذا  بالمقاطعقراءة الكتاب المقدس "حرفيا"، ولكن عندما يتعلق األمر 

ون المعنى ويتخط تفسيرما يتوسعون جداً في أنهم عادة ف، الذي ذكرناه أعاله
 حدود التفسير المعقول(.

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

 ثالثاً:
 
 

، مراحلهافي أضعف تكون  ماعندوفي نهاية "عصر الكنيسة"، بحسب إعتقادهم، 
تظاهر بأنه مسيح دجال الذي سيوحاكم بظهور السطحي يؤمن أصحاب هذا الفكر 

لمسيح خاللها ليكون هناك عودة جزئية سرية س، بمدة قصيرة . ولكن قبل ذلكالمسيح
 اسم "االختطاف". ختفي المسيحيين في حدث يطلق عليهي
 

============================================ 
عن عودة سرية أو  لنعي)مالحظة للكاتب: ال يوجد أي شيء في الكتاب المقدس 

 جون داربي.( من قبل إنشائه كن أحد يؤمن بذلك قبلي م، ولة للمسيحثانيجزئية 

============================================ 
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ختفي نسأننا يعتقد البعض أخذ عدة أشكال مختلفة. ت عقيدة اإلختطاف السّري   

 فقط فيبعض المجموعات  أنبينما يعتقد البعض اآلخر  (،المسيحيين)كل  اً جميع
هم  "الغالبين" فقط يشير إلى أن هناك إعتقاد آخرو. ختطف"جسد المسيح" سوف ت
 لحظة عودته(.  الىفي االنتصار عاشوا  أولئك الذين) الذين سيتم إختطافهم

 
آخر  معتقد. مستعدين )كالعذارى الحكيمات( سيختطفونأولئك ال يعتقدون أنآخرون 

القدس  في الروح ينعمدمتأولئك ال م أن( يعل  خمسينيةبين المجموعات ال ائع)ش
 .هم الوحيدين الذي سيختطفونويتكلمون باأللسنة 

 
حدوث ضيقة عظيمة ب ويخبرنا ويواصل هذا النظام من المعتقدات تسلسل األحداث

بعد إختطاف الكنيسة مباشرًة وتستمر لسبع سنوات، التي خاللها يعم وينتصر الشر 
 .في كل أرجاء األرض

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

ال  في "سفر الرؤيا"،سبع سنوات الفترة عند البحث في حقيقة مالحظة للكاتب: )
هذا االعتقاد يأتي من إن  نجد وال حتى آيه واحدة تدعم وجودها في هذا السفر، بل

 .(27-24:9لسفر دانيال سوء فهم 

============================================ 
 
 ذينأخرى، جنبا إلى جنب مع الفي نهاية ذلك الوقت، سيعود يسوع مرة ثم 

في إقامة حكم والشروع أورشليم م إعداد عرشه في سيت، ولكن هذه المرة هماختطف
بمصطلح آخر: الحكم  المملكة" أو عصر أو زمنسمى "تسنة  هللا في األرض أللف

 .أأللفي
، ورشليمإقامته في امن مكان  حرفياً حكم يسوف يسوع  أن ن""التدبيرييقول بعض 

لكن في الوقت نفسه ، وذوي أألجساد الخالدةجنبا إلى جنب مع جميع المسيحيين 
 على األرض.)ال يملكون أألجساد الخالدة(  غير خالدين سيكون هناك بشر
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إنتهاء حتى  ربوطاً ألن الشيطان سوف يكون مبسالم الجميع  يعيشومع ذلك، سوف  

في الهيكل سيعاد العمل القديم للعبادة  النظام. البعض يؤكدون أيضا أن أأللف سنة
الهيكل المعاد بناءه في  في الدمقرابين الحمراء وة العجل تقديمومن ضمنها . به

 أورشليم.
 
 قبل أن ىمحاولة انقالب آخرلشيطان لح اهاية حقبة األلف سنة هذه، سوف تتفي نو

 .أألشرار الذين خدعهمالجحيم مع كل الناس  في هيتم طرح
 

حيث يتم أحياء جميع الموتى ، النهائيةالمسيح عودة من أآلخيرة المرحلة ثم تتم 
األبيض هللا عرش  أمامباستثناء المسيحيين( وسيحكم على جميع األمم والشعوب )

 .العظيم
 
 
 
 

 رْ مَ الثَ 
 
 
حصد الكثير من الثمار  اتدعتقلماالفاسد من نظام الهذا  إنليس من المستغرب،    
ــ )أو أإلنقطاع("مفهوم التوقف سيئة جداً. واحدة من أسوأ األمثلة هو ال

Cessationism" ّة للطبيعة قدخارقالروحية الم أن جميع األشياء ، الذي يعل 

وهي ولم يعد لها فائدة أو حاجة القرن األول  في الرسل موتمع أو إندثرت  تتوقف
 المملكة". عصر"من اآلن محفوظة لأللفية المقبلة 

 يعتقدون أن عهد اً ناسأُ  أوجد  ، "Cessationism"مفهوم التوقف )أو أإلنقطاع(ــ 
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 حجبهاحالي، ولكن بدالً من ذلك يتم مملكته المجيدة ليست واقع من خالل  هللاحكم 
وحلول السماء كنيسة من بناء ملكوت هللا ال عيقي فكر. هذا الفي المستقبلعصر قادم ل

بين  شديداً قلقا كذلك فكرة زوال المواهب الروحية بالذات ولّدت  على أألرض.
 يحاولون التوفيق بين إمتالكهم للمواهب ورة خاصة الذين بصالخمسينية  الجماعات

 وتسلسل أحداث نهاية أألزمنة.
 

 ربوبية يسوع المسيح، كيفو همون اآلثار الحالية لملكوت هللاال يفإذا كان الناس 
"ربوبية يسوع" في كل مجال من  إظهارفي  واإلهتمامالدافع  سيتمكنون من أيجاد
ؤثر أن ن ص شخصي؟ ومع ذلك، نحن مدعوونخالال نطاق مجاالت الحياة خارج

العالقات واألسرة، الثقافة والحضارة، بما في ذلك الحياة ككل جانب من جوانب  في
 األعمال، التعليم، االقتصاد، الحكومة، القانون المدني، ووسائل اإلعالم والترفيه.

 
عن طريق  المتصاعدتدهور اإلنسانية هروب من الوتوقع  اإلسترخاءفمن السهل 
بينما  على رسالة الخالص الناسل حصومجرد هو جديد ال نايصبح هدفو؛ أإلختطاف

 التي تنص على: 20-19:28مّتى لسيد المسيح في ا وصيةتجاهل ن
 

وِح اْلقُُدِس. 19 ُدوُهْم بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ  َفاْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا َجِميَع األَُمِم َوَعمِّ

اِم إِلَى  20 َوَعلُِّموُهْم أَْن َيْحَفُظوا َجِميَع َما أَْوَصْيُتُكْم بِِه. َوَها أََنا َمَعُكْم ُكلَّ األَيَّ
ْهرِ   «. اْنقَِضاِء الدَّ

 
ليس على توصيل رسالة األنجيل الى األمم فحسب، بل تلمذتهم هذه الوصية تحثنا 

 . ايضاً 
. ووفقا لهذا نمو المملكةو إلعادة بناءتوقع ب أي أمل حقيقي أو يخر   المعتقدهذا 

 هو مجرد توقفللروح القدس،  ةجديدونهضة أي وقت يحدث تدفق في الرأي، 
قبل أن يأتي حدوثه  الواجبوالذي من ال مفر منه الكنيسة الذي تدهور بسيط لعجلة 

تحتفل باألخبار السيئة كعالمة نتيجة لذلك فإنه ينشئ عقلية يسوع مرة أخرى. و
 لعودة يسوع. ضرورياً  شرطاً إقتراب نهاية أألزمنة التي تعتبر 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=28&vmin=19&vmax=19
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=28&vmin=19&vmax=19
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=28&vmin=20&vmax=20
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=28&vmin=20&vmax=20
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 (Turn the World Upside Downــ  العالم رأسا على عقباقلب )من كتاب  مقتبسفي    
 يقول فيه: مايكل مايدنلدكتور ل
 
خضاع األرض إلمالئكة ال من جحافلعلى دعوة يسوع إمكانية على الرغم من " 

خطته استخدام لكنه إختار إلتمام وفرض مملكة السماء على كل شخص من كل أمة، 
تناقض صارخ  ه. وهذا فيوت هللامملك سارة عنمثلكم ومثلي لنشر األخبار الالناس 

جوا في اللحظة  محمول اً إنقاذكنيسة فاشلة، و ونتوقعي التدبيريين الذينمع رأي 
 )انتهى أإلقتباس(على أألمم. فرض المملكة ي مالئكي، وجيش )أي أإلختطاف( األخيرة

 

 
سبع اليفوز في سبأن الشيطان  هفي علن، الذي يالمعتقد التدبيري لالزمنة األخيرةهذا 

قبول فكرة قرب على  جبرينم واة العظيمة"، يعلم الناس أن يكونيقضسنوات "ال
 قبول أو لختم على جباههما ونقبلي مجعلهياألرض وعلى  المسيح الدجال ظهور
أن هذه األفكار والمعتقدات الزائفة بيع. الشراء والرقائق الكمبيوتر من أجل زرع 

 تعيد القوة ألأبليس الذي هو في أألصل عدونا المهزوم. 

 

 15:2كولوسي 

َياَساِت  َد الرِّ الَِطيَن أَْشَهَرُهْم ِجَهاًرا، َظافًِرا بِِهْم فِيِه.إِْذ َجرَّ  َوالسَّ

 

من أفكار شامل  و واسع على نطاقخوف المعتقد هذا ال ببعالوة على ذلك، س
التي منها ويلوح في األفق حولنا، الذي شر المن وفي جميع أنحاء العالم  ضدنا التآمر

للسيطرة على  هاجهزتو تهاهيأتأحياء اإلمبراطورية الرومانية وو فكرة إعادة بناء
 .ة !!!!!الكنائس المرتدكذلك واالقتصاد، و عالمال
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هو محاولة تبشير الكل قدر المستطاع  هدف الكنيسةأصبح من هذا المنظور،    
 .األمم بتلمذةالمسيح وصية تجاهل وتهيئتهم للهروب العظيم من خالل أإلختطاف و

 
الى  خلف جدران الكنيسة بدالً من االنتقال ينتقهقرالتدبيريون مولسوء الحظ، 

الذي هو بالضبط ما  – همب ينلمحيطنوراً لو اً ملح واأن يكونو خارجها نحو العالم 
 لقيام به.لالمسيح  ناحضّ 
 

 يقول: نبوءة الجبال السبعة"جوني انلو، مؤلف كتاب "
 

األرض  وتقدمية رفاه اً في إهمالمباشردوراً لعبت  إختطافأعتقد أن لدينا عقلية 
إزدياد أن  ال واعية تخبرناعي بشكل عام. لدينا عقلية الظلم االجتماوساهمت ب
إقتراب  عالماتمن جيدة ألنها ال والقالقل في العالم هي من العالمات المشاكل
، وبناء ملكوته لسيد المسيحمصلحة اتخاذ قرارات لوبدالً من السعي ال. يسوع مجيء

يقوم على أإلختطاف  ل االجتماعية  ألن أملنا فيالعلإتجهنا إلهمال معالجة 
إصالح الظلم  ونريديكثير ال ال. القيم أإلجتماعية وإزدياد الشر في أألرضيارانه

على كل حال شيء كل أن الذي يقول قتصاد ألنهم قد آمنوا بالكذب الحاصل في اال
وبعبارة . في نهاية المطاف عالمي واحد ياقتصاد تحت حكم وسلطة نظام سيكون

 لحظة إختطافنا. هكذا تدنوا، ةعالمة الوحش االقتصادي مجيءب ناأخرى، كلما اسرع
توقع المسيح الدجال والوحش، النبي الكذاب، وحكومة ن بدون وعيوعي أو بحن ن

ا القيام به على اجتماعي يمكننفي نهاية المطاف أي إصالح  العالم الواحد أن تدمر
 ؟أنفسنا باإلصالح زعجنأي حال، فلماذا 

 

 يجب تمزيقه.الشريرة زقاق الخمر القديم هذا المليء بهذه أألفكار 
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ن الرأي القائل بأ ات التدبير اإللهي لنهاية أألزمنة معنظام معتقديتشابك أيضا كذلك 
حرفيا هذه الحقيقة المزعومة تتمرجح أن و، ينتقل من حال سيء الى أسوأهذا العالم 

 الشامل الذي هو عالمة قرب مجيء الرب يسوع. حافة الدمار على
 

على كوكب  ستنفتح على مصراعيها الجحيمأبواب ونحن نسمع عبارات مثل، "
هذه  مثلفي األفق ". يلوح والفوضى والعذاب للماليين غضب الوقت واألرض؛ 

ولالسف  تلقىلمي تعاليم نهاية األزمنة ئدية لمعالتعاليم والنظم العقاوتحذيرات ال
نشرات األخبار  تبثهعلى ما نظرنا  ناركزد المسيح". وقطعا، إذا شعبية في "جس

 كئيبة جداً.تبدو  أألمور أنف التلفزيونية 
 

أسوأ مما كانت عليه هي على االعتقاد بأن اإلنسانية حملنا بطريقة أو بأخرى البعض 
. فهل هذا حقاً منحدر نحو الجحيمالق إلى أسفل نزلنمضى، ونحن  في أي وقت

 صحيح؟
 

ير إلى أن استعراضاً يشالمنتصرة"،  التدابير أإللهيةإيبرلي، في كتاب له " هارولد
 غير متحيز للتاريخ سوف يعطينا منظورا مختلفاً عن ثقافتنا الحالية.

ة من عّينفي الماضي. ابدأ بأخذ عليه دعونا نقارن عالمنا اليوم مع ما كان العالم 
 :الواليات المتحدةالحياة في 

 
مليون  5هناك حوالي  في أوائل القرن التاسع عشر، كان سنة مضت. 200قبل     

 هوحد هذا. % منهم كانوا عبيداً 20من المهاجرين في الواليات المتحدة، ولكن 
أيضا الى بعض أألمور االخرى نظر لن، ولكن في تلك الحقبة عظيمالشر لنا اليكشف 

 واليات االمريكيةكثير من الالفي  لمارسة الجنس لقانونياسن ال التي كانت تحدث،
القرن التاسع سنوات من العمر. وكان اإلجهاض قانوني طوال  كان تسعة أو عشرة

ميشيغان والية ، تم إجهاضها حاالت الحملمن  1/5ن ر وتخبرنا السجالت اعش
 ت اليوم. وكان%. إدمان الكحول كان أعلى بكثير مما عليه 34، نسبة تحتل اعلى 
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 واحدة عاهرةك كان يوجد نيويور في، جداً مما هي االن  البغاء أيضا أعلىنسبة 
 .39 لكل ةواحدبمدينته نسبة رئيس بلدية سافانا  ر  قدَّ ؛ ورجاالً   64 لكل
 

كنائس  كانوا بال، ومعظمهم أألمريكي الغرب نحو ونتحركي وا"آالف الناس كان
 ى تركعلأجبروا  الحمر المحلية. الهنود هممجتمعاتتاسيس و ارهملسنوات بعد استقر

. اآلالف من الصينيين تم بأكملها قبائل قتل وإبادة تمأراضيهم، وفي بعض الحاالت 
إلى الساحل الغربي للواليات المتحدة للعمل كعمال السخرة. عندما تم اكتشاف  مجلبه
دى الى ي أذ، الالذهبإندفاع مجنون للتنقيب عن في مناطق الغرب، حدث  الذهب
وا بحمل كثير من الناس قامالرة في العالم. وطخو ارةحقالمجتمعات أكثر  نشوء
يكن  مجميع أنحاء الواليات المتحدة، ل للحماية ألن القتل كان أمرا مألوفاً. في السالح

ال  مضرب زوجاتهم طالما أنهبقانونا  الحق لرجالل، وحق التصويت لنساءل
في كل نواحي  أفضل أبداً  األمور لم تكنفي الحقيقة، . قتلالتشوه أو يتعرضون لل

 .معنويا وأخالقياً وروحيا. "الحياة، 
 

أنه كان وكما يمكن أن نرى من هذا االقتباس، المناخ المعنوي واألخالقي بوضوح 
لوراء إلى اأبعد خطوة رجعنا  إذاوأكثر سوءا في السنوات الماضية مما عليه اليوم. 

 حتى جداً  سيئاً نجد أن العالم كان ، يسوع على أألرض وجوداً لزمن مسح ونجري
 في ذلك الوقت.

تركزت في والمهيمنة، هي اإلمبراطورية الرومانية ثقافة في تلك األيام، كانت 
. "بالوعة أخالقيةبإنها "حق بت ي  عدُ وسط، وشمال أفريقيا. ثقافتها أوروبا والشرق األ

في كل . القيادة، واً عبيدالسكان في إيطاليا، من في المائة  40كان ما يقرب من لقد 
الشذوذ الجنسي، وسفاح المحارم، وأشكال أخرى  كانت تمارس اإلمبراطوريةأرجاء 

. معظم الشعب الروماني واليوناني عبيدوال ةداسالمن الفساد األخالقي ، ال سيما بين 
 شتري، جونو، ونبتون.مثل كوكب الم آلهة كثيرة، ونيعبد
 كانوا يعبدون الناس في أفريقيا وآسيا وأستراليافج اإلمبراطورية الرومانية، خارأما 
 . أكل لحوم البشر وغيرها من الممارساتىتوطبيعة، الشياطين، أو أسالفهم المال
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لدم ل ةعطشمتال"اآللهة" يعبد الماليين . في األمريكتين، شائعة جداً الهمجية كانت 
 واحد. إحتفالباآلالف في تكون األعداد غالباً ماوالتضحيات البشرية،  نقدمووي
 

تملك  تكانغيرة تقع في منطقة الشرق األوسط صواحدة دولة عندما ُولِد  يسوع، 
الذين األمم محاطة ب ومع ذلك كانت ،ه الساميةمعاييرإعالن وجود هللا الواحد و

لتضحية باألطفال والفساد األخالقي، والممارسات يمارسون أعمال مزرية مثل: ا
 تهم.آلهفي طقوس عبادة  ةبشعالالجنسية 

 
 تلك الفترة: عن أرنست كووك"، يقول جاءفي كتاب له "المسيح قد 

 
تصور الكافي للبؤس والتدهور التي كانت لديهم العدد قليل من الناس في هذه األيام "
شر والذي كان شيئاً عادياً في تلك أأليام مثل،  تعاني منهلبشرية كلها تقريبا ا
 والعبودية."االستبداد السياسي، قسوة وب المستمرة، والعصر، والحر ذلكوحشية و
 
الناس  ونزحفيالقوات و ونحشديبانتظام وكثير من الوعاظ المسيحيين الالتأكيد ب

قد يكون . في حين أن هذا إظهار حال العالم من حولنا بصورة مزرية علىللعمل 
مهمة أال وهي أننا كمؤمنين  حقيقةأهمية فقد نأننا يجب أن ال أال ، الى حٍد ما صحيحاً 

. قليالً قليالً ويومياً  األرض نحتل هذه بالمسيح ووجود ملكوته أآلن على أألرض
ملكوت سوع المسيح هو الرب، و. يمن السابق أفضلي الحياة على كوكب األرض ه

 .يتقدم هللا
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يل في ردينغ، كاليفورنيا، من كنيسة بيت إ كريس فالتون، زعيم نبوي معروف     
 التي يؤمن بها كالتالي:د ئقابعض العد  عدّ 
 
 ضعيف ومهزوم.شيطان عطي قوة ليالذي  أألزمنة نهاية عقيدة وتعليم ن أقبلل• 
 
ضد  قائدويخلق العأن يأخذ مستقبل أوالدي، ب أألزمنة نهاية عقيدة وتعليم لن أقبل• 

 .لهم ترك إرثاً مبدأ الهي يأمرني ب
الذي يأمرنا أن واضح اليسوع أمر تعليم أو عقيدة تعارض لن اتسامح مع أي • 

 .نجعل إرادة السماء تظهر على أألرضأن ومن جميع األمم ندرب تالميذ 
 المؤمنينهّمة ألمم، ويقوض ايدمر أمل  بأنلن اسمح ألي تفسير للكتاب المقدس • 
 .استعادة المدن المدمرةب
 .الصالحةغير طبيعة هللا ت ى عقيدةتبنأ لن• 
وشرطا  لنهاية أألزمنةباألخبار السيئة كعالمة  يفرححتضان أي تفكير إأرفض • 

 ضروريا لعودة السيد المسيح.
 نيال يمكنمستقبلية وعود هللا في منطقة زمنية بدفع ت تعاليم وعقائدأنا أعارض أي • 
 الذي أعيش فيه.جيل في اليها أو الحصول علصول وال
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 كيفية دراسة الكتاب المقدس
 
، بدقة دراسة الكتاب المقدسل الملّحة حاجةالبر قفي هذا المنعطف، من المهم أن ن    

ننا. حياتنا وايما في به يحدد ما نعتقد فهذا الكتاب بها، للطريقة التي نفسر وطبقاً 
ها تفسير حول أهميةأما هللا. مستوحاة من  تشهد لنفسها أنهاالكتب المقدسة القديمة 

 : 21-20:1مايلي في بطرس الثانية الرسول  طرس، كتب بوفهمها
 

. َعالِِمينَ  20 ِة اْلِكَتاِب لَْيَسْت ِمْن َتْفِسيٍر َخاصٍّ الً: أَنَّ ُكلَّ ُنُبوَّ  هَذا أَوَّ

يُسوَن َمُسوقِيَن ِمَن  21 ةٌ َقطُّ بَِمِشيَئِة إِْنَساٍن، َبلْ َتَكلََّم أَُناُس هللاِ اْلقِدِّ ُه لَْم َتأِْت ُنُبوَّ ألَنَّ
وِح اْلقُُدِس.  الرُّ

 
 : 15:2في تيموثاوس الثانية  اوسبنه الروحي تيموثإل بولسوبالمثل، قال الرسول 

 
الً َكلَِمَة اْلَحقِّ بِاالْستَِقاَمِة.اْجَتِهْد أَْن ُتقِيَم َنْفَسَك هللِ مُ   َزُكى، َعاِمالً الَ ُيْخَزى، ُمَفصِّ

 
 ةيسمى عادة الكتاب المقدس( ضروريالذي "كلمة الحق" ) تفسير وتفصيلدقة 

لفهم الكتاب والتي نستخدمها  همبادئل السليمتطبيق للالطريقة العملية  فهمللمساعدة في 
 المقدس.

، التفاسير من خالل سياق تاريخية: التفاسير السير األقوى واألكثر شيوعاً هي االتف
 :ـتعريفها كما يلي يمكنالتي و اخيرا الحرفيةالنص و
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بغية  بكاتب الرسالةالتاريخ والثقافة المحيطة فهم جداً من المهم  :التاريخيالتفسير 

سنة؛  1400المساعدة في التفسير. الكتاب المقدس كتب على مدى ما يقرب من 
 فيه. يةآلأالنص أو  اق التاريخي الذي تم استخدامولذلك، من المهم أن نرى السي

 
 

 راجيمكن استخفيه في هذا النوع من التفاسير  :سير من خالل سياق النصالتف

في  ، بما في ذلكتقريبا نريده أي شيء عني ت ونجعلها  تعسفاً  النص من سياق آية أي
 المعنى وفكر الكاتب تماماً !!!؟؟؟ عكسبعض األحيان 

، إلى ومتى كتب الرسالةتب، اكال عرف من هويجب أن نفي هذا النوع من التفاسير، 
مجازاً وهذا يمكن أيضا أن يسمى  .رسالة عموماً ، وموضوع الالرسالة كتب من

رال أنفيه ك، "الجوي "التفسير  10000إرتفاع يبحث في النص من  باحث أو المفس 
من الكتاب المقدس بدالً طبوغرافية المقطع كله يستكشف قدم في الهواء ويحاول أن 

 .هادون سياق ةآية واحدمن عزل 
 
 

. وهذا قّصةقراءته كينبغي  هلقراءة الكتاب المقدس حرفيا يعني أن :حرفيالالتفسير

، ، على سبيل المثال، الشعرةبطاخطرق المأشكال مختلفة من  إمكانية إستخداميعني 
ع، التشبيه، يروتز، االستعارة، الورمالاألغنية، السجل التاريخي، علم األنساب، 

، فمن الواضح أنه كان 47:9" في مرقس ينيكع "إقلع. عندما قال يسوع مبالغة وال
كان يقوله بلغة المبالغة فمن  الذيلناس ر لفس  يكن ي إن لم، ولكن مبالغةالبلغة  يتحدث
ذاك كان سيؤدي الى سوء فهم الموضوع وتطبيق الكالم حرفياً مسبباً أن الممكن 
 .نفسهمأل الناس إيذاء
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 المملكة في الوقت الحاضر
 
 

مزايا ن جميع أ لناكشف يب المقدس مع التفسير السليم سوف إجراء مسح شامل للكتا
 الىعالم الروحي الها من جلبيتم  يجب، ولكن اآلنلنا متاحة هي  وفوائد ملكوت هللا

 .المتعاون مع هللا اإليمانألمؤمنين وي من خالل مادال ناعالم
 

من الموت إلى قد إنتقلنا بالفعل نحن  ،المسيحبوبشكل أكثر تحديداً، من خالل اإليمان 
في  أآلن معه ينجالس؛ وكذلك قمنا معهبالفعل ؛ ووبجروحه قد تم فعالً شفائناالحياة؛ 
الطبيعة  علىواألمراض، وحتى  الخطيئة على . لدينا بالفعل سلطانااتالسماوي

وكولوسي  7-4:2 هذه األمور باإليمان )انظر أفسس تفعيلعلينا نفسها، ولكن يجب 
11:2-16). 

اآلن؛ هي وأن المملكة  نؤكد أن المسيح يسود حالياً و اً كتابي ثقةالمع هذا الفهم، يمكننا 
التي و المملكة نفوذظهارات ع مستمر إلوقت نفسه، ندرك أيضا أن هناك توسّ في الو

 .يهايمكن أن نتطلع إل
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 استنتاج
 
 

الحقيقة أن كل واحدة من  لكن، عقابوال الدينونةبينما البعض يسارعون إلى إعالن 
التمسك بها  ويجري ،ي لنا اآلنهة المذكورة في الكتاب المقدس المملك مميزات
 .وصعوبات متاعبنرى سأننا  :نقولمع هذا كله اإليمان. بتدريجيا 

 
الزالزل، والعواصف، عن موضوع، "على سؤال مؤخرا  سمعته جواباأنا أحب  

 :جوني انلو اً عليه قالوالحروب واالنهيارات االقتصادية؟" ورد
 
، وزالزل، وعواصف، ضرباتهناك دائماً  كونتالنهاية، سوف وقت حتى "

قصة مركزية ألولئك تكون يراد بها أن لم  ولكنهاوحروب وتحديات اقتصادية. 
ف . كل أزمة أو كارثة أو حالة من الفوضى سووتالملك يسعون لتقدمالذين هم 

 فيلكة. كل األزمات التي سوف تأتي المموتقدم تكون دائماً أكبر فرصة للنهوض 
 أجل  منن مسبقاً وضعه الهنا ومضمحالً هناك على كوكب األرض سيكون أي وقت 

يكون من المعتاد في المستقبل القريب أن نهرع نحو الكوارث سوف وأبنائه وبناته. 
والويالت التي تصيب االرض لكي يكون لنا فرصة نرى فيها هللا يتحرك ويحل كل 

 ."تلك االزمات 
 

بدالً من . ستغلب النورالظلمة  أن توقعوتخبط في الخوف لل الوقت المناسب أنه ليس
سرعة عودة الرب للمرة أألخيرة مرتبط إرتباطاً بأن  فالعترالذلك، حان الوقت 

ستعادة األرض، المناطة لنا من ِقب ل الرب المهمتنا وثيقا بمدى سرعتنا بإتمام 
. وفي الواقع، ربوبية يسوع المسيحلسلطان وجميع الالمملكة، وإخضاع بوالنهوض 
آثار كبيرة  بل لهامن قبيل الصدفة؛  تليسقبل صعوده  ات يسوع لتالميذهكانت كلم

 :الذي نعيش فيه لهذا العصر الحالي
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 20-18:28مّتى 
َم َيُسوُع َوَكلََّمُهْم َقائاِلً:  18 َماِء َوَعلَى األَْرِض،»َفَتَقدَّ  ُدفَِع إِلَيَّ ُكلُّ ُسْلَطاٍن فِي السَّ
وِح اْلقُُدِس.َفاْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا َجِميَع األُمَ  19 ُدوُهْم بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ  ِم َوَعمِّ
اِم إِلَى  َوَعلُِّموُهْم أَْن َيْحَفُظوا َجِميَع َما أَْوَصْيُتُكْم بِِه. َوَها أََنا َمَعُكمْ  20 ُكلَّ األَيَّ

ْهرِ   «.اْنقَِضاِء الدَّ
 

 تطلع إلى نمو ملكوت هللا في األرض!البفارغ الصبر  نااآلن يمكن
تم جميع األشياء التي  لنستردمام أن ننظر إلى األيمكننا أيضاً بفارغ الصبر وواآلن 

 فم األنبياء.بحدث بها الت
 من األرض. غير مسبوقمن النفوس نتطلع إلى محصوالً أن شغف وباآلن يمكن 

 غطي األرض كما تغطي المياه البحر.ي نتطلع إلى مجد الربأن اآلن يمكن و
 

نمو ليست جزء من هي في الفصل التالي، سوف نناقش األحداث الهامة الثالث التي 
 حدث في المستقبل.ست هاالمملكة الحالية، لكن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=28&vmin=18&vmax=18
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=28&vmin=18&vmax=18
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=28&vmin=19&vmax=19
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=28&vmin=19&vmax=19
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=28&vmin=20&vmax=20
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=28&vmin=20&vmax=20


88 
 
 

 الفصل السابع
 

 األحداث المستقبلية الثالثة 
  

ُطِرح  علّي السؤال التالي في كثير من األحيان: "إذا لم يكن هناك إختطاف، وال 
 ضيقة عظيمة مستقبال، وال ضد المسيح ، هل تؤمن بعودة السيد المسيح؟"

 

 الجواب نعم على اإلطالق! يسوع سيعود إلى األرض في المستقبل.
 

لقد أصبحت أفهم الكثير من اآليات التي تتحدث عن قدوم يسوع على السحاب     
ميالدية )كما كّنا قد غطّينا  70خراب أورشليم سنة  تخص حدثالتي هي في الواقع 

(. ومع ذلك ال يزال هناك عددا كبيرا من 3و  2الموضوع بالكامل في الفصول 
 ا.اآليات التي تتحدث عن أحداث ستتم في مستقبلن

 
ما ولكن على الرغم من أنني أعتقد أنه قد تم إتمام أغلبية نبوءات الكتاب المقدس،    

زلت أرى األحداث النبوية الرئيسية الثالثة المتبقية التي لم تتحقق. أود أن أشير إلى 
 هذه بـ"الثالث الكبرى" وهي:

 

 عودة المسيح الجسدية مرة أُخرى. -1
 قيامه الموتى. -2
 النهائية.الدينونة  -3
 
 

ما كنت قد قرأت في هذا الكتاب هو في اتفاق تام، ليس فقط مع الكتاب المقدس، 
ولكن أيضا مع العقائد التاريخية للكنيسة. اجتمع قادة الكنيسة األولى في مجمع نيقية 

 "قانون  ـم، وبمجرد توصلهم إلى توافق في اآلراء، دّونوا لنا ما يسمى ب 325في 
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. أننا نرى في نص القانون أنهم كانوا يؤمنون بعودة يسوع  النيقي"أأليمان 

 الجسدية، المستقبلية إلى األرض.
 

 وإليك عزيزي القارئ نص قانون أأليمان النيقي الكامل الذي يقول:
 

وكل ما يرى وما ال  , وخالق السماء واألرض , ضابط الكل اآلب، نؤمن بإله واحد
 .  يرى

 , ابن هللا الوحيد . المولود من اآلب قبل كل الدهور , المسيحيسوع  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
ن مريم العذراء وولد م , وتجسد من الروح القدس , نزل من السماء , خالصنا

تألم ومات ودفن وقام  , وصلب عوضنا في عهد بيالطس البنطي , 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 ..الرب المحييونؤمن بالروح القدس ، 

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.
  
 

أننا نرى ثالثة أشياء في هذه الجملة التي وضعُت خطا تحتها: أنه سوف يأتي     
مرة أخرى، وأنه سوف يدين أألحياء واألموات وذلك يشير كذلك إلى القيامة. هذه 
ِرفوا  هي األمور الثالثة  كانت معروفه ألولئك الذين في القرن الرابع الميالدي و ع 

 في المستقبل. ستتم أنها أحداث لم تتحقق بعد ولكنها
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 عودة المسيح -1
  

على الرغم من أن يسوع يستخدم العبارة العبرية "آٍت على السحاب" في إشارة    
كذلك تنبأ أيضا أنه لكنه م،  70إلى الخراب الذي جلبه هللا على أورشليم في سنه 

عن "مجيء غالبيه اآليات في العهد الجديد سيعود جسديا في يوم ما في المستقبل. 
. مع ميالدية 70يسوع" مرتبطة مباشرة بعودته لتدمير أورشليم والهيكل سنة 

م كانوا مركزين نظرهم أكثر على التدمير  30أألخذ باالعتبار أن اليهود في سنة 
 الفوري للهيكل، ونهاية تقديم القرابين، وإزالة المدينة المقدسة.

 
وما ما في المستقبل لم تكن محور الفكرة القائلة بأن يسوع سيعود جسديا ي    

الكنيسة في وقتها المبكر مركزة أكثر على الباقين كانت أفكار تركيزهم الرئيسي. 
السيد المسيح  لمعاقبة  على قيد الحياة و اضطهاد اليهود، وتطلعهم إلى "مجيء"

 .مضطهديهم في تلك الفترة

     
المادية المستقبلية، أي عودته ومع ذلك، هناك عدة مقاطع تتكلم عن عودة يسوع      

 إلى األرض. وإليك تلك المقاطع الرئيسية:
 

  11-9:1أعمال الرسل 
ا َقالَ هَذا اْرَتَفَع َوُهْم َيْنُظُروَن. َوأََخَذْتُه  9  َسَحاَبٌة َعْن أَْعُينِِهْم.َولَمَّ

َماِء َوُهَو ُمْنَطلٌِق، إَِذا َرُجالَِن َقْد َوَقَفا بِِهْم بِلَِباٍس  10 َوفِيَما َكاُنوا َيْشَخُصوَن إِلَى السَّ
 أَْبَيَض،

َماِء؟ إِنَّ »َوَقاالَ:  11 َجالُ اْلَجلِيلِيُّوَن، َما َبالُُكْم َواقِفِيَن َتْنُظُروَن إِلَى السَّ َها الرِّ أَيُّ
َماِء َسَيأْتِي هَكَذا َكَما َرأَْيُتُموهُ ُمْنَطلًِقا إِلَى  َيُسوَع هَذا الَِّذي اْرَتَفَع َعْنُكمْ  إِلَى السَّ

َماءِ   «.السَّ
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  28:9عبرانيين 
ًة لَِكْي َيْحِملَ َخَطاَيا َكثِيِريَن، َسَيْظَهُر َثانَِيًة باِلَ  َم َمرَّ هَكَذا اْلَمِسيُح أَْيًضا، َبْعَدَما قُدِّ

ٍة لِْلَخالَِص    لِلَِّذيَن َيْنَتِظُروَنُه.َخِطيَّ

 
 13:2تيطس 

َجاَء اْلُمَباَرَك َوُظُهوَر َمْجِد هللاِ اْلَعِظيِم َوُمَخلِِّصَنا َيُسوَع اْلَمِسيِح،  ُمْنَتِظِريَن الرَّ
 

 في عودته، سوف يحدث الحدثين المتبقيين: 
 قيامة األموات. و الدينونة النهائية.

 
 
 
 

  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 يِّ الَِحاِت إِلَى قَِياَمِة اْلَحَياِة، َوالَِّذيَن َعِملُوا السَّ َفَيْخُرُج الَِّذيَن َفَعلُوا الصَّ
ْيُنوَنِة.   قَِياَمِة الدَّ

 

ُه َتأْتِي َساَعٌة  عندما سيتم إفراغ جميع  – نحن يتكلم عن مستقبلنا ال يزال –َفإِنَّ

المقابر، وسيتم فرز الموتى الى فئتين مختلفتين: األبرار واألشرار، هؤالء الذين 
سوف يعيشون وأولئك الذين سوف يدانون. وهذا ما يسمى عادة بـ "الحكم النهائي"؛ 

يامة تحدث أوالً، ثم وسأتناول ذلك أكثر في القسم التالي. اآلن، الحظ ببساطة أن الق
الفرز. في المقطعين التاليين ، يمكننا أن نرى المزيد من التفاصيل بشأن ما يحدث 

 للمؤمنين عندما يتم إقامِتهم للفرز.
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 16و  13:4تسالونيكي أألولى 
اقِِديَن، لَِكْي الَ َتْحَزُنوا َكاْلَباقِيَن  13 َها اإلِْخَوةُ ِمْن ِجَهِة الرَّ ُثمَّ الَ أُِريُد أَْن َتْجَهلُوا أَيُّ

 الَِّذيَن الَ َرَجاَء لَُهْم.

ّب َنْفَسُه بُِهَتاٍف، بَِصْوِت َرئِيِس َمالَئَِكٍة َوُبوِق هللاِ، َسْوَف َيْنِزلُ ِمَن  16 ألَنَّ الرَّ
َماِء َواألَْمَواُت فِي اْلَمِسيِح َسَيقُوُموَن  الً.السَّ   أَوَّ

 
المؤمنين األموات هم حاليا "راقدين"، ويمكن أن يكون لدينا األمل في أن الرب 
سيهتف وينفخ ببوقه، والموتى في المسيح سيقومون أوالً. الرسول بولس يعطينا 

 مزيدا من التفاصيل في هذا المقطع التالي:
 
 

 55-50و  44-42:15كورنثوس أألولى 
 هَكَذا أَْيًضا قَِياَمُة األَْمَواِت: ُيْزَرُع فِي َفَساٍد َوُيَقاُم فِي َعَدِم َفَساٍد. 42

ٍة. 43  ُيْزَرُع فِي َهَواٍن َوُيَقاُم فِي َمْجٍد. ُيْزَرُع فِي َضْعٍف َوُيَقاُم فِي قُوَّ

ا َوُيَقامُ  44 ا. ُيوَجُد ِجْسٌم َحَيَوانِيٌّ َوُيوَجُد ِجْسٌم  ُيْزَرُع ِجْسًما َحَيَوانِّيً ِجْسًما ُروَحانِّيً
.  ُروَحانِيٌّ

 
 

 وكذلك
 

َها اإلِْخَوةُ: إِنَّ لَْحًما َوَدًما الَ َيْقِدَراِن أَْن َيِرَثا َملَُكوَت هللاِ، َوالَ َيِرُث  50 َفأَقُولُ هَذا أَيُّ
 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 َفَساٍد، 53

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

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=62&chapter=4&vmin=13&vmax=13
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=62&chapter=4&vmin=13&vmax=13
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=62&chapter=4&vmin=16&vmax=16
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=62&chapter=4&vmin=16&vmax=16
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=42&vmax=42
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=42&vmax=42
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=43&vmax=43
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=43&vmax=43
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=44&vmax=44
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=44&vmax=44
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=50&vmax=50
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=50&vmax=50
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=51&vmax=51
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=51&vmax=51
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=52&vmax=52
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=52&vmax=52
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=53&vmax=53
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=53&vmax=53
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=54&vmax=54
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=56&chapter=15&vmin=54&vmax=54


93 
 
 

 «.اْبُتلَِع اْلَمْوُت إِلَى َغلََبةٍ »اْلَكلَِمُة اْلَمْكُتوَبُة: 

 «أَْيَن َشْوَكُتَك َيا َمْوُت؟ أَْيَن َغلََبُتِك َيا َهاِوَيُة؟» 55
 
ُيصِبح المؤمنين خالدين، وسيكون لدينا هيئات باقية التفسد. وهذا شئ مماثل سوف  

لما حدث ليسوع على "جبل التجلي" أو بعد قيامته. سيتم تغيير الموتى في المسيح 
 في طرفه عين )سريع جداً(. وسوف يبتلع الموت الى غلبة.

 
 الكبرى".واآلن سوف ننظر في هذا الحدث الثالث من "أألحداث الثالثة 

 
 

 
 

 الدينونة النهائية -3
 
 

آيات كثيرة في العهد الجديد تتحدث عن  "الدينونة النهائية"، بما في ذلك هذه      
 العبارة من يسوع نفِسِه قائال 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 َفَيْخُرُج الَِّذيَن َفَعلُوا الصَّ  29 يِّ الَِحاِت إِلَى قَِياَمِة اْلَحَياِة، َوالَِّذيَن َعِملُوا السَّ
ْيُنوَنِة.   قَِياَمِة الدَّ

 
هنا يمكن أن نرى بوضوح أن يسوع قد أُعطي  كل السلطان ليكون الدّيان. وأكد 

 بولس هذا الشيء عينِِه في خطابه لشعب أثينا قائالً في:
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 32-31:17أعمال الرسل 
ًما  31 َنُه، ُمَقدِّ ُه أََقاَم َيْوًما ُهَو فِيِه ُمْزِمٌع أَْن َيِديَن اْلَمْسُكوَنَة بِاْلَعْدِل، بَِرُجل َقْد َعيَّ ألَنَّ

 «.ًنا إِْذ أََقاَمُه ِمَن األَْمَواتِ لِْلَجِميِع إِيَما

ا َسِمُعوا بِاْلقَِياَمِة ِمَن األَْمَواِت َكاَن اْلَبْعُض َيْسَتْهِزُئوَن، َواْلَبْعُض َيقُولُوَن:  32 َولَمَّ
 «.َنْسَمُع ِمْنَك َعْن هَذا أَْيًضا!سَ »
 

وهذا تأكيد على أن يسوع سوف يكون القاضي والدّيان، ولكنه أيضا دليل ُيثِبت أن 
 يسوع هو هللا وأنه قام من بين األموات.

 
 46و   33-31:25مّتى 

 
يِسيَن َمَعُه، َفِحيَنئٍِذ » 31 َوَمَتى َجاَء اْبُن اإلِْنَساِن فِي َمْجِدِه َوَجِميُع اْلَمالَئَِكِة اْلقِدِّ

 َيْجلُِس َعلَى ُكْرِسيِّ َمْجِدِه.

ُز َبْعَضُهْم ِمْن َبْعٍض َكَما ُيمَ  32 اِعي َوَيْجَتِمُع أََماَمُه َجِميُع الشُُّعوِب، َفُيَميِّ ُز الرَّ  يِّ
 اْلِخَراَف ِمَن اْلِجَداِء،

 َفُيقِيُم اْلِخَراَف َعْن َيِمينِِه َواْلِجَداَء َعِن اْلَيَساِر. 33

 «.َفَيْمِضي هُؤالَِء إِلَى َعَذاٍب أََبِديٍّ َواألَْبَراُر إِلَى َحَياٍة أََبِديَّةٍ  46
 

قادماً تختلف في  اللغة العبرية عن "َوَمَتى َجاَء اْبُن اإلِْنَساِن فِي َمْجِدِه " جملة " 
يأتي في " التي هي إشارة إلى خراب ومعاقبة أمة أو مدينة. عندما "على السحاب

 سوف يكون كقاض جالس على العرش، وآتياً بـ "الدينونة النهائية"."، مجده

 
ال يحاكم الشعوب. عبارة   25أيضا، من المهم أن نالحظ  أن يسوع في مّتى      

"جميع الشعوب" تشير إلى أن الجميع سوف يجتمع أمامه، لكن القاضي سيفصل بين 
 .وليس بين الشعوب الناس واألفراد

 
 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=17&vmin=31&vmax=31
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=17&vmin=31&vmax=31
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=17&vmin=32&vmax=32
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=17&vmin=32&vmax=32
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=25&vmin=31&vmax=31
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=25&vmin=31&vmax=31
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=25&vmin=32&vmax=32
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=25&vmin=32&vmax=32
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=25&vmin=33&vmax=33
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=25&vmin=33&vmax=33
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=25&vmin=46&vmax=46
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=25&vmin=46&vmax=46


95 
 
 

الخراف والِجداء".  شعوبالبعض خلق تعاليم غريبة عن كيفية فصل هللا  بين " 

ولكن ليس هذا المقصود بهذه اآليات، وهو غير موجود في كل األنجيل،  بل هو 
فصل بين أشخاص وأفراد. في الحقيقة أن أألفراد هم المسئولين أمام هللا وليس 

 الشعوب في يوم الدينونة العظيم.
 
م أن هذا صعب على الكثير من القراء، ولكن أود أن أطلب منك إعادة أنا أعل    

بضع مرات، والحظ أن التعليم حول التمييز بين الشعوب في هذا  25قراءة مّتى 
اِعي اْلِخَراَف ِمَن اْلِجَداِء، المقطع" ُز الرَّ ُز َبْعَضُهْم ِمْن َبْعٍض َكَما ُيَميِّ "  غير َفُيَميِّ

تأكيد آخر على أن الدينونة النهائية هي على مستوى فردي  . يمكننا أن نجدموجود
 وليس شعوب كما في المقطع التالي:

 
 15-12:3كورونثوس  1

ُه بَِناٍر ُيْسَتْعلَُن، َوَسَتْمَتِحُن  13 ُنُه. ألَنَّ َفَعَملُ ُكلِّ َواِحٍد َسَيِصيُر َظاِهًرا ألَنَّ اْلَيْوَم َسُيَبيِّ
اُر َعَملَ ُكلِّ َواِحٍد َما ُهَو.  النَّ

 إِْن َبقَِي َعَملُ أََحٍد َقْد َبَناهُ َعلَْيِه َفَسَيأُْخُذ أُْجَرًة. 14

ا ُهَو َفَسَيْخلُ  15  ُص، َولِكْن َكَما بَِناٍر.إِِن اْحَتَرَق َعَملُ أََحٍد َفَسَيْخَسُر، َوأَمَّ
 

الناس األبرار من الناس األشرار، والشرير  تفصل"الدينونة النهائية" سوف      
سوف يتلقى عقابه. أّما الصالحين فسوف يحصلون على مكافآت متفاوتة. المسيحيين 

عادة ال يحبذون التحدث عن كونهم سيكافؤون، ولكن يسوع والكنيسة في وقتها 
كن عندهم أدنى إرتباك أو خوف من التحدث عن المكافآت. في هذا المبكر لم ي

المقطع، تكلم بولس عن مكافأت للمسيحيين في "الدينونة النهائية". في الواقع، يبدو 
 وكأنه، وفقا لبولس، أن هذا شيء ينبغي أن يكون في أذهاننا دائماً.

 
 

مام عرش هللا. ثم يتم فرز في "الدينونة النهائية"، سوف يقوم كل البشر للمثول أ     
األفراد كصالحين أو أشرار، خراف أو ِجداء. ثم سوف يكون للخراف الجيدة، 

 الصالحة حكم آخر، وذلك للمكافأت. هذا مشّبه بصورة كل فرد بين يديه كومة كبيرة 
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من الخشب ، العشب والقش مكدسة أمامهم، فضال عن الذهب، الفضة، وحجارة 
الكومة. هذه تمثل حياة  كل مؤمن واقف إلى جانب كومته؛ ثم كريمة مختلطة في 

يأتي "راكٌض" مع شعلة ويبدأ بإشعال النار في كومة كل شخص. عندما تبدأ الكومة 
باإلحتراق، فسيحترق كل الوقت الضائع في حياة المرء كالخشب والعشب، والقش. 

يل مخلوطة مع  قليل من ثم أخيرا تنطفئ النار واليبقى شيء إال كومة من الرماد القل
 الذهب والفضة والحجارة الكريمة. وهذه تمثل  المكافآت.

مون أن كل عمل شرير قام به المسيحي في الحياة سيتم هناك البعض الذين يعلّ    
عرضه على شاشة عمالقة في السماء ليتمكن الجميع من رؤيته؛ ثم يغفر هللا لهذا 

اء. في الحقيقة هذا تعليم شرير واحمق المسيحي، مما يتيح له الدخول إلى السم
ثم. ولكن وفقا للكتاب المقدس، آليحاول أن يخيف ويهين المؤمن لمحاولة وقفه عن ا

 هللا يغفر لنا عندما نتوب، واختار أن ال يتذكر خطايانا فيما بعد..... 
 

  12:8عبرانيين 
َياتِِهْم فِي َما َبْعدُ ألَنِّي أَُكوُن َصفُوًحا َعْن آَثاِمِهْم، َوالَ أَْذُكُر َخَطا  «.َياُهْم َوَتَعدِّ

 
 وكذلك في  

 17:10عبرانيين  
َياتِِهْم فِي َما َبْعدُ   «.َولَْن أَْذُكَر َخَطاَياُهْم َوَتَعدِّ

 
 فكرة الدينونة هذه آتية من العصور المظلمة، ال من الكتاب المقدس.

 
يس للعار والشعور بالذنب تجدر اإلشارة إلى أن هناك حساباً للمسيحيين، ولكن ل     

على الخطايا، هللا نفسه قد غفرها بالفعل، ولم تعد تذكر. السبب الوحيد لحساب 
 المسيحيين هو لتوزيع المكافآت المختلفة فقط....هللويا.
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 5:4كورونثوس االولى 
بُّ  الَِم إًِذا الَ َتْحُكُموا فِي َشْيٍء َقْبلَ اْلَوْقِت، َحتَّى َيأْتَِي الرَّ الَِّذي َسُينِيُر َخَفاَيا الظَّ

 َوُيْظِهُر آَراَء اْلقُلُوِب. َوِحيَنئٍِذ َيُكوُن اْلَمْدُح لُِكلِّ َواِحٍد ِمَن هللاِ.
 

هذا الحكم ليس مستندا  على الخالص؛ أنها مسألة كم من الثناء سوف يتلقى المؤمن 
 أقليل أو كثير . وكما كتب بولس في مكان آخر في

 
 12, 10:14رومية 

َنا َجِميًعا  10 ا أَْنَت، َفلَِماَذا َتِديُن أََخاَك؟ أَْو أَْنَت أَْيًضا، لَِماَذا َتْزَدِري بِأَِخيَك؟ ألَنَّ َوأَمَّ
 ِسيِّ اْلَمِسيِح،َسْوَف َنقُِف أََماَم ُكرْ 

ا َسُيْعِطي َعْن َنْفِسِه ِحَساًبا هللِ. 12  َفإًِذا ُكلُّ َواِحٍد ِمنَّ

 
والعقاب. على مرة أخرى، هذه المحاسبة هي لغرض المكافأة، وليست لجلب العار 

الرغم من ذلك، لن يكون هناك الكثير من الثناء لبعض المسيحيين الذين يقفون أمام 
عرشه، وهذا ليس عاراً أوعقاباً. وبطبيعة الحال، سيكون من األفضل أن يعيش 

المؤمن حياته بطريقة ُتمك ن هللا من ثناءه عليها ومكافأته بالذهب والفضة واألحجار 
 حياة ستحترق واليترك شيئا سوى كومة من الرماد.الكريمة بدالً من 

 
عندما يفكر معظم الناس عن  "الدينونة النهائية"، فأن هذا المقطع هو الذي      

 يتبادر إلى الذهن:
 

 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.
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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
 

هذا هو مقطع وصفي للغاية ويعطي المزيد من التفاصيل لصورة الدينونة، في حين 
سبق شرحها بالتفصيل . ببساطة، يوماً أنه ُيغلّف ويغّطي على الكثير من أآليات التي 
وسيأتي بالدينونة استناداً إلى  القديسين  ما سوف يعود يسوع  في المجد مع مالئكته

األسماء  المكتوبة والغير مكتوبة في سفر حياة الحمل. وسيتم طرح أولئك الذين 
فإن  أسماءهم ليست في سفرالحياة في بحيرة النار. والذين أسماءهم في سفر الحياة
حياتهم سيتم حرقها كالخشب، والعشب، والقش أو الذهب ، الفضة واألحجار 

الكريمة. ثم سيتلقى كل مسيحي الثناء الُمست حق من هللا. وهذا هو ما سيحدث في 
 المستقبل ويعلمنا الطريقة التي ينبغي أن نختارها  لنحيا بها.

 

كيف نحصل عليها من و –مهمتنا على األرض تالي، سوف نناقش في الفصل ال
 .الزمانالمملكة الحالية والمتزايدة إلى نهاية 
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 الفصل الثامن

 

 إتمام المهمة الرسولية 

 

َماِء؟ إِنَّ َيُسوَع »َوَقاالَ:  َجالُ اْلَجلِيلِيُّوَن، َما َبالُُكْم َواقِفِيَن َتْنُظُروَن إِلَى السَّ َها الرِّ أَيُّ
َماءِ هَذا الَِّذي اْرَتَفَع  َماِء َسَيأْتِي هَكَذا َكَما َرأَْيُتُموهُ ُمْنَطلًِقا إِلَى السَّ  «.َعْنُكْم إِلَى السَّ

 11:1أعمال الرسل 
 

 ماذا ينتظر هللا؟
 هذا السؤال؟ في تتأمل هل
 ؟لحد أألنيسوع  يرجعر في األمر. لماذا لم فكّ  
 

النهائية ليسوع نتظر بفارغ الصبر العودة تالكنيسة ولما يقرب من ألفي سنة، 
يسوع  ؤمن أن، أالماضية المسيح. ومع ذلك، وكما قلت من قبل، لنفس ألفي سنة

 ينتظر الكنيسة.هو الذي المسيح 
أننا ال  وبما. عن الشيء الذي ينتظره هللايحيين ليس لديهم أي فكرة العديد من المس

ن أجل إعادة مع السماء م كاءشرأن نكون من المستحيل بالنسبة لنا ف، هينتظر نفهم ما
 ات والمغالطاتذلك إلى كمية ال تصدق من االرتباك ىدأيسوع إلى األرض! 

 الالهوتية المتعلقة بعودة الرب.
عود في أي لحظة. هذا ياألكثر شيوعاً أن يسوع يمكن أن  واحدة من المفاهيم الخاطئة

الميزانيات المنخفضة  موجودة في الكثير من الروايات المسيحية واألفالم ذات عليمالت
 عقيدة سليمة من الكتاب المقدس. تليسهذه ، ومع ذلك 
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سهولة فيصبح من الآيات من سياقها التاريخي المقصود، ين علمالمرفع ي ماعند   

في أي مكان في العهد درس ي"في أي لحظة". وهذا لم يسوع عودة إنشاء عقيدة 
المسيح  عودةفإن عقيدة للعهد الجديد،  تاريخي سياقوبالجديد. عندما يتم وضع فهم 
 في أي لحظة تنهار تماماً.

 
 جون ألكن مختلف،  سيقولون شيءفي حين أن العديد من الالهوتيين الليبرالية 

حكتب تحفة روبنسون ت.  قد تم  أكملهابأن كتب العهد الجديد بشكل صحيح و توض 
ه نقطة أساسية وفي غاية أألهمية هذميالدية.  70أورشليم سنة قبل تدمير  كتابتها 

تفسير العهد الجديد. مع هذه الحقيقة في االعتبار، يمكننا أن نفهم أن من ناحية 
الذي كان على والدمار الموت الوشيك  هوفي العهد الجديد  ل  جِ خلفية لكل ما سُ ال

 . وإليك بعض األمثلة:ورشليمقع على مدينة ايوشك أن 
 
(. فعلوا ذلك ألن 37-32:4عمال الرسل متلكاتهم؟ )راجع امالتالميذ باع لماذا • 

 أن المدينة على وشك أن تدمر.تفيد لديهم معلومات من الداخل 
عمال الرسل ؟ )راجع اه حتى الموترجم تأد التي ة ستيفانوستهم تكانذا ما• 

الزور يعني شاهد اهد وشيك. )شأورشليم دمار ستيفانوس أن ن علأقد ل(. 13:6-14
 .مرتشي(

جتمع تأن  تمبكر اختارال هالماذا، بدالً من بناء الكنائس الكبيرة، الكنيسة في وقت• 
(. ألنهم كانوا 46:2ومن بيت إلى بيت؟ )راجع أعمال الرسل  ساحة الهيكلفي 

، على مدينتك قادم بدماريعرفون أن مدينتهم على وشك أن تدمر. إذا كنت على علم 
جتمع في ت؟ بالطبع ال! بدالً من ذلك، سوف كبيرة كنيسةفهل كنت ستقوم بإنشاء 

 (.9:19،  46:2)راجع أعمال الرسل . منطقي صغيرة. وهذا قاعاتوالمنازل 
-13:4يعقوب ؟ )انظر على عدم أإلهتمام بخطط الغدع القراء شجي يعقوبلماذا • 
بدأ في أي لحظة، ييمكن أن  أورشليم(. أنه فعل ذلك ألنه كان يعرف أن تدمير 17

 (.9-1:5يعقوب )انظر 
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. لقد درسنا فعال هذا  "مجيءمصطلح "المع خلفية تاريخية يجب علينا أن نفهم أيضا 

عطي تفسيراً أكثر تفصيالً. أولكن هنا أود أن الموضوع بإيجاز في الفصل السابق، 
 :ةهنا هي النقطة المفصلي

 قادميسوع أن إشارة إلى هو يسوع مجيء  كانوا يفهمون أن اب "العهد الجديد"تّ كُ  
ذا، ميالدي. دعونا ننظر في مثال أساسي له 70 سنة لدينونة وعقاب أورشليم

 :3:24مّتى  التالميذ ليسوع في لموجود في سؤالا
 

 "....؟َوَما ِهَي َعالََمُة َمِجيئِكَ ".. 

 
من جانبنا نحن القراء في زماننا هذا أن نظن وبدون أدنى تفكير  رد فعل تلقائي
 أخذناالثاني. ولكن إذا يسوع مجيء بأن التالميذ كانوا يتساءلون حول منطقي سليم، 

أي فكرة  مسوف نتذكر أن التالميذ ليس لديهللحظة، ولو لتفكير لخطوة إلى الوراء 
من غير الواقعي فإذاً . أألمواتيقوم من يسوع كان على وشك أن يموت، وأن 

لقد . آالف السنين  بعدالذي سيكون والتفكير أنهم يسألون يسوع عن مجيئه الثاني، 
الطريقة التي أجاب فيها يسوع حول كان التالميذ اليزالون في حالة من الصدمة 

عن مجيئه الثاني، بل عن  فجاةً يسوع وا يسأللم  م؛ أنه23في مّتى يسوع الفريسيين 
 ء آخر مماثل جداً ويرتبط ارتباطاً وثيقا بالسؤال األول.شي
على السؤال األول بقدر كبير من التفصيل، أجاب حول عالمة يسوع أن اجاب بعد 

 "مجيئه":
 

 30:24مّتى 
َماِء. َوِحيَنئٍِذ َتُنوُح َجِميُع َقَبائِِل  األَْرِض، َوِحيَنئٍِذ َتْظَهُر َعالََمُة اْبِن اإلِْنَساِن فِي السَّ

ٍة َوَمْجٍد َكثِيٍر. َماِء بِقُوَّ  َوُيْبِصُروَن اْبَن اإلِْنَساِن آتًِيا َعلَى َسَحاب السَّ
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بعد الثاني، يسوع عن مجيء  ونيسأل لم يكونوافي االعتبار أن التالميذ األخذ  يجب 
حقاً. عنه منطقية لما كانوا يسألون  أكثر اً فهمأقدم لكم هنا المستقبل. آالف السنين في 

 شيلتون فيما يتعلق بهذا المقطع:ديفد الكتاب المقدس  عالميقول حيث 
 
أكثر تعابير يسوع في هذا المقطع، نحن بحاجة لفهم العهد القديم ولكي نفهم معنى " 

. يسوع كان يتحدث إلى جمهور كان على دراية في يومنا هذابكثير من معظم الناس 
بتفاصيل أكثر غموضاً من أدب العهد القديم. وقد استمعوا إلى العهد القديم وثيقة 
 طبيعة. منه يحفظون مقاطع مطولةحصى طوال حياتهم، وتال  لمرات اً وشرح قراءةً 

من  ابتداءً كذلك مفرداته ، وتهموأشكال التعبير شكلت ثقافتهم وبيئ الكتاب المقدس
تحدث يسوع ألجيال. الحقيقة أنه عندما  اً حقيقيطفولة المبكرة، وكان هذا مرحلة ال

هناك "لغة"  تكانلقد ، أنه استخدم المفردات النبوية. ورشليملتالميذه عن سقوط ا
من قبل  الذين كان العهد على الفور  يمكن التعرف عليهاوالتي ، السائدة النبوءة

 القديم مؤلوفاً لديهم."
 
 

 :وقالالثقافة اليهودية، أجاب يسوع ب وبسبب علمه
 

 30:24مّتى 
ٍة َوَمْجٍد َكثِيرٍ ...... َماِء بِقُوَّ  .َوُيْبِصُروَن اْبَن اإلِْنَساِن آتًِيا َعلَى َسَحاب السَّ

 
 

 

في كل  العهد القديم، عندما كان الرب ُمقِدم على جلب الدمارعلى مدينة أو مملكة     
أو أّمة، كان يقول أنه "سوف ياتي على السحاب". في الثقافة اليهودية ، جملة 

"عالمة مجيئك" لها عالقة بالموقع الجغرافي وموعد المجئ . وكان من المقصود به 
أو دولة،" كما سنرى في اآليات التالية:أنه "سيأتي في الحكم على مدينة   

  
 كل المقاطع التي ستذكر الحقا قد تمت وذلك بدمار مدينة او اّمة معينة......
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12-9: 18مزمور   
َماَواِت َوَنَزلَ، َوَضَباٌب َتْحَت ِرْجلَْيهِ .  9 َطأَْطأَ السَّ

َياِح.َرِكَب َعلَى َكُروٍب َوَطاَر، َوَهفَّ َعلَى أَْجنَِحِة   10 الرِّ  
ْلَمَة ِسْتَرهُ. َحْولَُه ِمَظلََّتُه َضَباَب اْلِمَياِه َوَظالََم اْلَغَمامِ .  11 َجَعلَ الظُّ

اَمُه َعَبَرْت ُسُحُبُه. َبَرٌد َوَجْمُر َنارٍ . َعاِع قُدَّ  12 ِمَن الشُّ
 

3-2: 104مزمور  
َماَواِت َكُشقَّ  2 ٍة.الالَّبُِس النُّوَر َكَثْوٍب، اْلَباِسُط السَّ  

يِح. َحاَب َمْرَكَبَتهُ ، اْلَماِشي َعلَى أَْجنَِحِة الرِّ  3  اْلُمَسقُِّف َعالَلَِيُه بِاْلِمَياِه. اْلَجاِعلُ السَّ
 
 

1: 19أشعياء    
بُّ َراِكٌب َعلَى َسَحاَبٍة َسِريَعةٍ  َوَقاِدٌم إِلَى ِمْصَر،  َوْحٌي ِمْن ِجَهِة ِمْصَر: ُهَوَذا الرَّ

اُن ِمْصَر ِمْن َوْجِهِه، َوَيُذوُب َقْلُب ِمْصَر َداِخلََها.َفَتْرَتِجُف أَْوثَ   
 

2-1: 2يوئيل   
اِن األَْرِض  1 ُتوا فِي َجَبِل قُْدِسي! لَِيْرَتِعْد َجِميُع ُسكَّ ِاْضِرُبوا بِاْلُبوِق فِي ِصْهَيْوَن. َصوِّ

ُه َقِريٌب: بِّ َقاِدٌم، ألَنَّ  ألَنَّ َيْوَم الرَّ
ا َعلَى اْلِجَباِل. َشْعٌب َكثِيٌر  2  َيْوُم َظالٍَم َوَقَتاٍم، َيْوُم َغْيٍم َوَضَبابٍ ، ِمْثلَ اْلَفْجِر ُمْمَتّدً

  َوَقِويٌّ لَْم َيُكْن َنِظيُرهُ ُمْنُذ األََزِل، َوالَ َيُكوُن أَْيًضا َبْعَدهُ إِلَى ِسنِي َدْوٍر َفَدْوٍر.
 

 15-14: 1صفنيا 
 

بِّ الْ »  14 . َيْصُرُخ ِحيَنئٍِذ َقِريٌب َيْوُم الرَّ ا. َصْوُت َيْوِم الّربِّ َعِظيِم. َقِريٌب َوَسِريٌع ِجّدً
ا. اُر ُمّرً  اْلَجبَّ

ٍة، َيْوُم َخَراٍب َوَدَماٍر، َيْوُم َظالٍَم َوَقَتاٍم،  15 ذلَِك اْلَيْوُم َيْوُم َسَخٍط، َيْوُم ِضيق َوِشدَّ
 َيْوُم َسَحاٍب َوَضَبابٍ .
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3: 1ناحوم   
ْوَبَعِة، َوفِي  بُّ فِي الزَّ َة.  الرَّ ُئ اْلَبتَّ ُه الَ ُيَبرِّ بُّ َبِطيُء اْلَغَضِب َوَعِظيُم اْلقُْدَرِة، َولِكنَّ الرَّ

َحاُب ُغَباُر ِرْجلَْيهِ .  اْلَعاِصِف َطِريقُُه، َوالسَّ
 
  

 اآلن لدينا بعض من السياق الثقافي اليهودي، من خالله نفهم ما يلي:
 
التالميذ يسألون عن موعد قدوم يسوع على السحاب للحكم على أورشليم ( كان 1

 لتدميرها .
( اجاب يسوع من خالل العديد من العالمات التي من شأنها أن تؤدي إلى اآلية 2
، حيث انه في النهاية "سيأتي على السحاب" ويجلب الحكم على أورشليم 30

 .لتدميرها
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 في أي لحظة"عقيدة "مجيئه 
 

 اضحة إلى الحكم الوشيكإشارة و فهومجيء يسوع"، " ـعندما يشير العهد الجديد ل
يمكن تسليط فحينئذ نفهم هذا،  عندما. ةميالدي 70سنة في ورشليم على اتتميمه 

أي لحظة في المسيح  عقيدة مجيء ستخدم لتعليمالتي تُ  قاطعالضوء على الم
 :ودحضها

 
 42:24مّتى 

ُكْم.ِاْسَهُروا  ِة َساَعٍة َيأْتِي َربُّ ُكْم الَ َتْعلَُموَن فِي أَيَّ  إًِذا ألَنَّ
 

 13:25مّتى 
اَعَة الَّتِي َيأْتِي فِيَها اْبُن اإلِْنَساِن. ُكْم الَ َتْعِرفُوَن اْلَيْوَم َوالَ السَّ  َفاْسَهُروا إًِذا ألَنَّ

 
 33:13مرقس 

ُكْم   الَ َتْعلَُموَن َمَتى َيُكوُن اْلَوْقُت.اُْنُظُروا! ِاْسَهُروا َوَصلُّوا، ألَنَّ
 

 6:5تسالونيكي أألولى 
 َفالَ َنَنْم إًِذا َكاْلَباقِيَن، َبلْ لَِنْسَهْر َوَنْصُح.

 
م الوشيكة. ونحن على احكألبسبب ا ينوساهر ينمستعد واكان ولالقرن األ ومسيحي

عملية خراب أنه لم يقتل وال مسيحي واحد خالل علم من خالل السجل التاريخي 
مليون يهودي قتلوا في  1.1فإن ، الصحيح في السياق هذالوضع و أورشليم.

عن كانت تتكلم  24مّتى نبوءة  لأن ك وامهِ ف  كل مسيحي القرن األول ولمذبحة، ا
)منطقة جبلية قرب جبال بيال وهربوا الى  بقوا ساهرينجيلهم، وأنهم حرفيا 

 ..........خراب والقتلمن الونجوا  أورشليم(
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 18-15:24في مّتى 
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 َيْنِزلْ لَِيأُْخَذ ِمْن َبْيتِِه َشْيًئا، 17  َوالَِّذي َعلَى السَّ
 َوالَِّذي فِي اْلَحْقِل َفالَ َيْرجْع إِلَى َوَرائِِه لَِيأُْخَذ ثَِياَبُه. 18
 
كيفية البقاء على قيد الحياة خالل  نصائح عملية جداً التباعه حول ىيسوع إعط 

. يمكن أن نقول من هذا المقطع أن يسوع كان ميالدية 70 خراب أورشليم سنة
. كان  (يةيهودمن المحلية )الفرار عن خراب سيحصل في منطقة معّينة يتحدث 

للسالمة.  داخل أورشليمالفرار إلى هو يقترب،  الميل الطبيعي، عند رؤية جيشاً 
 طبيعية والفرار من المدينةالة غريزالمحاربة هذه أنهم عليهم يسوع قال لهم ولكن 

 .نحو الجبال
. في فقد وّفر  لهم هذا أألمر الحماية الكاملة الفرار، أتباعه بيسوع  نصيحةبسبب 

 ميالدية ما يلي: 70تعليقه عن سنة في  هوفردالواقع، وكما يقول جورج بيتر 
 
 ."ورشليمفي حصار اواحد مسيحي لنا عدم هالك  لسجالتاريخ ي " 
 
 

 على سبيل المثال:لتعليقات األخرى المعروفة. ما تؤكده اوهذا 
 
نحبه في تدمير تلك  ىد بأن ال أحد مسيحي قضهناك سبب يدعو إلى االعتقا..."

م فروا إلى بيال، حيث هروبهم، ذلك ألنهوأّمن   ن  مِ المدينة، هللا بشتى الطرق ض  
 .)البرت بارنس( "قاموا هناك أثناء خراب أورشليم.أ
 
 سيستيوسغالوس أن ، جوزيفوس  الحظ العديد من المؤرخين ومن ضمنهم ...قد "
 أوقفدون أي سبب، وبفجأة  ،اهرت، ومحاصورشليممع جيشه إلى ا هتقدمثناء أ

 ذا المدينة بسهولة؛ وقدم به كان بقدرته إحتالل الحصار، وسحب جيشه، عندما

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=24&vmin=15&vmax=15
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=24&vmin=15&vmax=15
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=24&vmin=16&vmax=16
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=24&vmin=16&vmax=16
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=24&vmin=17&vmax=17
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=24&vmin=17&vmax=17
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=24&vmin=18&vmax=18
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=24&vmin=18&vmax=18
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كما يقول  عبروا نهر األردنتبعاً لذلك، والذي  .هروبهملبدأ عملية إشارة للمسيحيين 
 مان يسمى بيال؛ حيث أنه عندما جاء تيتوس بعد أشهر قليلة، لاوساويوس، إلى مك

 جيل(. جون" )في المدينة...واحد يوجد مسيحي 
 

ال يقظة حتى التأهب والفي حالة  نواكوأن ياألول  قرنكنيسة المؤمني ل كان هاماً 
ت أعاله اآليات التي .ميالدية  70يهلكوا في أحداث خراب أورشليم سنة   ُذِكر 

 عليهم وليس علينا وعلى أيامنا هذه التي نعيشها.تنطبق 
 

يسوع يمكن أن  بأن بخوف معتقدينعلى حافة المقاعد  مدعوون إلى العيشلسنا نحن 
ُكوُتَك. لَِتُكْن َمِشيَئُتَك َكَما لَِيأِْت َملَ " نحن مدعوون إلى صالة بل أتي في أي لحظة. ي

َماِء َكذلَِك َعلَى األَْرِض.  .10:6مّتى " فِي السَّ

 
 يجب علينا أن ننشغل بإمتالك أألرض وليس زمن مجيئه !!

 
 

 التفكير المستقيم هو تفكير طويل األجل
 

ما  وهذاستثمار. هو اال التي أومن بها في خدمتي،واحدة من "القيم األساسية السبعة" 
 لزمالئي في الفريق: قلته
 
جوانب الحياة. على  االستثمار هو التفكير الطويل األجل. وهذا يؤثر على كل" 

 ن شراء نوعية جيدة قد يؤثر عليك مرة واحدة فقط.ألكلف أكثر، يالرغم من أنه قد 
، بدالً من القيام بذلك بصورة صحيحة من المرة أألولىفمن األفضل أن تفعل شيئا 

 مرتين.
 هناك دائماً المزيد من المال، ولكنغير متجددة. الموارد من الونحن نعتقد أن الوقت 

فهو تفكير التفكير الطويل األجل عمل من خالل دائرة ليس هناك مزيد من الوقت. ال
 .اء "الفقرهو تفكير ل ، بينما التفكير القصير األجالقادة والملوك
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التفكير الطويل عمل من خالل دائرة ال" دعونا نركز على هذه الجملة األخيرة: 
 " فهو تفكير القادة والملوكاألجل 

األجل  طويل يؤمن بفكر هماجداً، أحد ينمختلف ينكلمل تينالكتاب المقدس يعطينا قص
كان يحتاجها الملك داود جمع كل الموارد التي  األجل. قصير اآلخر يؤمن بفكرو
 (.22ه سليمان لبناء بيتاً للرب )انظر سفر أخبار أأليام أألول واإلصحاح إبن

تى يستطيع أن يراه حيعيش لن  هيكلل هيئ المواردألجيال المقبلة، وأنه ل أنه يفكر
  .ابدأ

قال في وقتها في وقت الحق في تاريخ إسرائيل، جاء حزقيا الملك إلى السلطة. 
يأتي بعده في عهد الذي  ولكن م في عهدهسيكون سالحزقيا الملك بأنه لأشعياء النبي 

لم يهتم لهذا أألمر بتاتاً ) راجع حزقيا الملك  ستخرب المملكة وسيتم سبي رعاياها.
الذي كان  والجيلنفسه بعقلية الفقر. أهتم فقط (. لقد كان يعمل من خالل  39أشعياء 

 .يعيش فيه فقط
 :أن وقال كتاب األمثال، علينا أن نتعلم من الملك سليمان، الذي كتب

 
الُِح ُيوِرُث َبنِي اْلَبنِينَ   .22:13. أمثال اَلصَّ

 
 لى كتابة هذا المثل بسببفي أن سليمان كان قادراً ع ر ملياً يفكالتأنه ألمر مدهش 
هذا المثل ليس  .يفكر بأوالدهو وصالح رجل مستقيمويشهد له أنه  داود.والده، الملك 

اً لوالده تقديرآمن به وسليمان حفظه الملك ، ولكن هو أمر يمحكومجرد قول مأثور 
 .الملك داود
. على المدى الطويلالصالح يفكر باألمور  األوسع للكتاب المقدس يعلمنا أنالسياق 

التفكير القصير األجل. فيما ها مرض صابأالمسيحية الحديثة قد ولكن مع أألسف أن 
 جيري نورث:س من ايلي اقتب

 
 مع ذلكيات المتحدة، وفي الوالالغالبية  تستغرب من أن المسيحيين هم أالأوالً، " 

 ؟على المجتمع لديهم القليل جداً من التأثير الثقافي
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الحافز  عدم وجود( 2خطة؛ )أي لديهم ليس ( 1وإليك ثالثة أسباب جيدة: )
 النجاح."من المدى طويل أمل يرون ال ( أنهم 3؛ )أو إنعدامه تماماً الشخصي 

 
ستحق التأمل تفي هذا االقتباس. و أشياء قّيمةقد قال  نورثوأعتقد أن السيد 

( 3إلى السعي؛ )ويحفزنا ( فهم ما يدفعنا 2( لدينا خطة؛ )1) تكون  حتىوالمتابعة 
 األرض، والتفكير على المدى الطويل! علىونفهم أننا مدعوون لبناء مملكة السماء 

 
قدم  ماعند، ميالدية 70سنة الـ ، مثل التاريخظات في على الرغم من أن هناك لح

هذا ليس موقف جميع ولكن ، أن يكونوا ساهرينسيحيين األوائل لملتحذيراً وقال هللا 
األظافر  قظمحافة مقاعدنا وعيش على لليين لكل الوقت. نحن مدعوون ليس المسيح

 .من المستقبل حدوث أألختطاف أو الخوفأمل ب
 

ون آمنوا وعلّموا دائماً عن المسيحي القادةلجزء كبير من تاريخ الكنيسة، وفعال، 
 نظر أيضا في كلمات الزعماء التالية:أالتفكير والعيش الطويل األجل. 

 
 ويسلي:جون 

وجه تجديد  مشاهدة قدرتهم علىين يستطيعون متحيزالغير الجميع األشخاص 
أنه  هأنه قد بدأالرب األرض: ولدينا أسباب قوية األمل في أن العمل الذي قال 

هذا العمل ا حتى ُينهي ابدلن يوقف عونه لنا أنه ورب يسوع؛ اليوم تممه الى سي
فذ  حتىوروحه بقوة المبارك  لخطيئة والبؤس، افترة حداً لضع يو، هجميع وعودين 

معا يتغنون سكان األرض  كل التي تجعلسعادة، د القداسة واليعي؛ وموتوالعجز، وال
 ".هللويا  "

 يقول: إدواردز جوناثان
 

 ، في كل مكانأنقاضهامة مملكة المسيح على لشيطان، وإقاامملكة يجب أإلطاحة ب
 .في جميع أنحاء العالمو
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 :تشارلز سبورجون
ؤمن أن أوماما؛ ت تحطمست ، واالصنامسيحكمأن يسوع الملك ؤمن أنا شخصيا أ" 

ال تزال مستمرة ، في الماضيمرة على عقب عالم رأسا ال تقلب نفس السلطة التي
أنه ن ينهزم أمام إتهام إسمه القدوس بالروح القدس لن يهدأ ول. حتى أآلن للقيام بذلك

 "..غير قادر على تركيع أألرض
 

في كتابات القادة العظماء، ولكن  مالحظتهيمكن التفكير الطويل األجل ليس فقط 
 قائداً ما. على سبيل المثال، إذا كان ُصلب عقيدة هيكلية الكنيسة ذاتها  أيضا حتى في

وإقامة مملكة هللا على أن الكنيسة مدعوة إلى التفكير على المدى الطويل،  يؤمن
العمل على  سيأخذكنيسة  عليه إعطاء أألمر إلنشاء بناية فمن السهلاألرض، 
 يرى بعينيه إكتمال هذال لن يعيش قائدمائة سنة. على الرغم من أن ال إستكمالها
المنتشرة في الكنائس الحجرية الضخمة  لالجيال القادمة.ط عمدا خطلكنه ياإلنجاز، 

 األجل. طويلالبا هي شهادة على قادة الفكر أورو كل
 

مستمرة منذ المهد في بيت لحم، و حاضرة معنا مملكةالستقر في حقيقة أن عندما ن
ن نبدأ األرض، يمكننا أ على لمزيد والمزيد من خالل الكنيسةا تم إنجازنمو ويبال

إلى العيش على حافة مقعدها، كما لو أنها سوف  بحاجةعد تبفهم دعوتنا. الكنيسة لم 
يرجع م ا للماذ "وتقول: أزمة الهوية  تعانيي ثانية! أنها لم تعد أفي تطفو بعيداً 
بناء ملكوت هللا على للها هللا دعوة بدأت بفهم " بدالً من ذلك، أنها  ؟عريسي بعد
 األرض.

عقيدة عودة المسيح عن الكنيسة  تخليو جداً نبذ حيويواللهذا السبب، من المهم 
 ...الصالح رجلكالتفكير الطويل األجل حتضان الالى إالعودة وأي لحظة  يسوع في

 
الُِح ُيوِرُث   .22:13. أمثال َبنِي اْلَبنِينَ اَلصَّ
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 الرسولية المهمةإتمام 
 

ملك أن يسوع جاء إلى األرض ك ،في هذا الكتابما جاء  ستعرضأخيراً ندعونا 
 وحتىمو من القرن األول ، وأنها بدأت تنتهمملكوقام بتاسيس على كل الخليقة. 

على أألرض التي تعمل على سفير هللا  ينا هذا. الكنيسة "عروس المسيح" هيوم
 ".مهمة الرسولية"ال بـكنيسة الدعوة تسمية أود أن أشير إلى هنا . "مملكته" تثبيت 

 
 الرسولية" أكثر عن كثب. لمهمةهذه النقطة، سوف ندرس هذه "اعند 
 

الرسول أصالً مصطلح " وكان المرسل  " تعني كلمة الرسول في العهد الجديد
رسل لغزو منطقة إلى زعيم م لإلشارةقبل اإلغريق والرومان  يستخدم من اً علماني
يمثلها في الحياة التي ثقافة اإلمبراطورية  وتأسيس إنشاءهي  وظيفة هذا القائد. معينة

قد اكتشف القادة أن مواطني ل الذين تم إحتالل وغزو أرضهم.اليومية للمواطنين 
التحول بدالً من بسرعة بقة عاد إلى أسلوب حياتهم السا التي غزوها قداألراضي 

عدم كان محبطاً للغاية رؤية لقد . وبقاء على نفس نمط الحياة الذي فرضه الغزاة
ت ع  ضِ وُ  . لهذا السببغزوهممة المهزومة، الذي يبطل غرض األتغيير في ظهورال
تلك  زار قادة اإلمبراطورية ذاحتى أ وهاغزالتي يتم  نمدالتحويل ثقافة الخطط ل
. لقد تم تأسيس المهمات وا كما لو أنهم في مدنهم أألصليةأن يشعر هم، يمكنالمدن
 لهذه الحاجة. لتأمين يةالرسول

ه قادوا مجموعة خاصة من رسلنواياه.  ليكشف لناالمصطلح هذا  يسوع اعتمدو
المبعوثين والمرسلين وعلى عاتقهم مهمة تأسيس ثقافة مملكة السماء التي ينتمون 

 الذين يخدمونهم. مواطنينللاليومية  الحياةفي  هاإرساءو إليها

. أبناء وبنات الملك يسوع المهمةنعم، يوما ما الكنيسة ستكون قد أنجزت هذه  
 . كشعب صالح ونيعيشو ون هويتهم الروحية ومكانتهمسيعرف
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صناعة  نهارتسوف و. المستوياتإلى أدنى سوف تنخفض والخطيئة المعاناة 
 مليئةلناس حياة أطول وأكثر صحة، ويعيش اويتم استعادة األسر المفككة. والجنس، 

، وسوف يكون المرض اتجاعموال ، فيما بعد يكون هناك يتامى وال بالفرح.  أكثر
 .الحدوث نادرشيء 
تحت  سوف يكون الموتأخيرا و يع أعداء هللا تحت أقدام يسوع جم يكونسوف 
 .عدوآخرقدميه ك

 
 26:15كورونثوس  1

 آِخُر َعُدوٍّ ُيْبَطلُ ُهَو اْلَمْوُت.
 

 20:16و رومية 
َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َمَعُكْم.  ْيَطاَن َتْحَت أَْرُجلُِكْم َسِريًعا. نِْعَمُة َربِّ الَِم َسَيْسَحُق الشَّ َوإِلُه السَّ

 آِميَن.
 

يسوع ، سيكون ". في ذلك اليوممهمة الرسولية"ال فيه تكتمل تي اليوم الذي يأ سوف
األباطرة  قال، كما ويقولشكل مادي، باألرض  علىه يقدم وضع قادراً على

 :األيام الماضيةالرومان في 
 

المكان الذي أتيت  به جداً يش )أألرض( "هذا المكان
 !") السماء (  منه

 هللويا


