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 نظرة عامة على الدورة الدراسیة التدریبیة 
 وصف الدورة الدراسیة التدریبیة 

األخیرة، بناًء على الكتاب المقدس النبوي.    المسیحیة لألزمنة  لتعالیمیدرس ھذا المقرر الدراسي ا
، وملكوت  عودة المسیح والدینونة النھائیةاألساسیة مثل  تعالیمعلى الھذ المقرر الدراسى یؤكد و

ولكنھا ال تحل  خرویات  اآلفي علم  الدراسیة التدریبیة مجادالت متنوعة  تقدم الدورة  وهللا األبدي.  
دانیال والرؤیا، إلى جانب أقسام    یةالكتاب   سفاراأل  دراسة  ھذ المقرر الدراسىكل قضیة. یتضمن  

 أخرى من الكتاب المقدس النبوي.

 الدراسیة التدریبیة  ھداف الدورة أ

 محتوى الكتاب المقدس.  ومراقبةقراءة  )1(
 . خرویاتاآل  معرفة المصطلحات والمواضیع العظیمة لعلم )2(
 المسیحیة األخرى. تعالیموال األخرویات  علم تعالیم معرفة العالقة بین  )3(
 .خرویاتاآل الجوھریة والقابلة للنقاش فيالتعالیم  لتمییز بین  ا )4(
  والكارثة والظروف العالمیة التيأللم فھم كیف یمكن للمسیحي أن یحافظ على إیمانھ با )5(

 تتعارض مع اإلیمان.نھا إ  یبدو
 تتفق مع رسالة الكتاب المقدس النبویة.التى مسیحیة ل احیاة كیف تحیا التعلم   )6(

 شروحات وتوجیھات لقادة الفصل

ھذه الدروس لھا أطوال مختلفة، وبعضھا یحتوي على مواضیع مثیرة للجدل. قد ال یكون من  
الممكن دائًما تغطیة درس واحد في كل جلسة داخل الفصل. إذا لم یتم إنھاء الدرس في جلسة  

ل، فیجب أن یكون قائد الفصل مستعًدا لتقدیم الدرس مرة أخرى وإنھائھ في واحدة داخل الفص
 الجلسة التالیة. 

الدراسیة   الدورة  تناولھا في ھذه  یتم  التي  الموضوعات  المختلفة حول  اآلراء  العدید من  ھناك 
التدریبیة. یجب أن یدرك قائد الفصل أنھ قد یكون من المستحیل مناقشة موضوع ما حتى یتفق 

یجب على المجموعة االنتقال إلى الموضوع    یع.عندما یتم تغطیة موضوع ما بشكل مناسب،الجم
 التالي. ویجب أال یسمح قائد الفصل للطالب بأن یغضبوا ویشتكوا اثناء المناقشات.
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من  معینة  ألجزاء  توجیھات  مع  الدراسیة  الدورة  طوال  الفصل  لقادة  مالحظات  تضمین  یتم 
 الدروس. بخط مائل. 

الرمز   للمناقشةإلى    ◄یشیر  الطالب  سؤال  السؤال وإعطاء  الفصل طرح  قائد  یجب على   .
أوالً  نفسھ یجیب عادةً  الطالب  إذا كان  اإلجابة.  لمناقشة  الطالب ال الوقت  إذا كان بعض  أو   ،

یتحدثون، یمكن للقائد أن یوجھ السؤال إلى شخص آخر: مثال، "إیجور، كیف تجیب على ھذا 
 السؤال؟" 

في الدورة الدراسیة. والشواھد الكتابیة التي یجب أن تقرأ   الكتاب المقدسستخدام الكثیر من  یتم ا
بصوت عاٍل خالل وقت الفصل مشار إلیھا في النص الكتابى. وفي أوقات أخرى، ترد المراجع 

). ھذه المراجع  15: 12كورنثوس 1الكتابیة بین قوسین في النص الكتابى. على سبیل المثال: (
م للبیانات الواردة في النص الكتابى. لیس من الضروري قراءة المقاطع الكتابیة الموجودة  ھي دع

 بین قوسین دائًما.

. عندما یأتي الفصل إلى اقتباس جماعي، یمكن  ھوتعالم لالَّ ، ھناك اقتباس من  ومن حین آلخر
ة مع كل ما لقائد الفصل أن یطلب من الطالب قراءة االقتباس وشرحھ. نحن ال نتفق بالضرور

 مھ ھؤالء الالھوتیون، لكن یمكننا التعلم منھم. علّ 

. یجب إكمال الواجبات واإلبالغ عنھا قبل وقت الدرس التالي. إذا لم بالواجباتینتھي كل درس 
یكمل الطالب واجبًا، یمكنھ إجراؤه الحقًا. ومع ذلك، یجب على القائد تشجیع الطالب على االلتزام  

 حتى یتعلموا المزید من الدرس.بالجدول الزمني 

من الدرس السابق. في الواجبات المكتوبة  ، یجب على قائد الفصل جمع  فصل  في بدایة كل جلسة
 واجباتھم. بعض األحیان، قد یطلب القائد من عدد قلیل من الطالب مشاركة ما كتبوه في 

مُ  لیصبحوا  الطالب  إعداد  الدراسیة ھو  الدورة  أھداف  أنأحد  یجب  الفصل   علمین.  قائد  یمنح 
الطالب فرًصا لتطویر مھاراتھم التدریسیة. على سبیل المثال، یجب على قائد الفصل في بعض  

 . األحیان السماح للطالب بتدریس قسم قصیر من الدرس للفصل

فیجب علیھ   ،Shepherds Global Classroomالحصول على شھادة من  إذا أراد الطالب  
التدریبیة    الدراسیة  حضور جلسات الفصل وإكمال الواجبات. وسیتم توفیر نموذج في نھایة الدورة

 واجبات المكتملة. للتسجیل ا 
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 1الدرس 
 خرویات  اآل علم  قیمة  

 مالحظة لقائد الفصل 
التدریبیة    ةیدورة الدراس ھذه الدع الطالب المختلفین یصفون ما یأملون في تعلمھ من  

. ویمكنھم إعطاء أمثلة على األسئلة التي یأملون في اإلجابة علیھا.  تخرویااآل  في علم
 ویجب أال تحاول اإلجابة على األسئلة في ھذا الوقت.

 خرویات؟ اآلما ھوعلم 
الیونانیة    خرویاتاآلكلمة   الكلمة  من  "ولوجوس"    -اسخاتوس    – ھى  األخیر   " وترجمتھا 

 وترجمتھا "دراسة". 

  . سة الالھوت النظامىادرفى  خر علم  آعادة    يیأت  يقسم من علم الالھوت والذ  يخرویات ھواآل
عادة الخلیقة من السقوط واكتمال  إا خرویات یبین اكتمال تاریخ الخالص ألنھ یبین أیضً وعلم اآل

 خطة الخالص.

للخلیقة، وطبیعة ملكوت  خرویات ھو دراسة األحداث األرضیة النھائیة، والمصیر األبدي  علم اآل
 هللا األبدي.

) 3) الالھوت ذو الصلة، (2) األجزاء النبویة من الكتاب المقدس، (1ویشمل مجال الدراسة (
 ) األحداث الدولیة الجاریة. 4األحداث التاریخیة ذات الصلة، و (

 خرویات على فھم طریقة هللا لتحقیق ھدفھ النھائي من خلیقتھ.یساعدنا علم اآل

اآل بسبب  علم  وحتمي  ضروري  المسیحیة  في  األساسیة.    التعالیم خرویات  یؤمن  إالمسیحیة  ذ 
موجودة  الخطیة  أن  ویؤمنون  بأكملھ.  الكون  على  المطلق  والسلطان  القوة   � أن  المسیحیون 

أیضً  ویؤمنون  مصالحة  كعصیان ضد هللا.  الممكن  من  یجعل  الذي  الخالص  قّدم  المسیح  أن  ا 
ھذه تعالیم  ة إلى األبد.  الخطییؤمنون أن عدل هللا ال یحتمل  ولیقة الساقطة.  المتمردین واستعادة الخ

لذلك من الضروري أن تشرح المسیحیة أیًضا كیف سینتصر المسیح ویتم الخالص و.  أساسیة
. خرویاتاآل  علمتطور  بالكامل. حتى بدون التنبؤات الكتابیة، فإن المسیحیة س   ھسلطانویستعید هللا  
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یربط الكتاب المقدس  وبدقة.  خرویات  الكتاب المقدس إعالن هللا حتى نرى أساسیات علم اآلیعطینا  
 الخالص والحیاة المسیحیة.تعالیم عن خرویة بال اآلتعالیم باستمرار ال 

، تیطس  15-14یجب أن یقرأ أربعة طالب مختلفین ھذه الشواھد الكتابیة على المجموعة: یھوذا  
 8-7: 5عقوب ، وی3-1: 14، یوحنا 13- 1: 2

 كیف تربط كل ھذه المقاطع الكتابیة بین علم األخرویات والحیاة المسیحیة؟  ◄

) یكون لدیھ إیمان یتحمل ویدوم   1خرویات ھي أنھ یعلم المؤمن أن (إن الفائدة العملیة لعلم اآل
 ) یعیش حیاة مسیحیة تتفق مع منظور أبدي. 2(

 موعة.للمج 6-1: 3یجب على أحد الطالب قراءة كولوسي 

ا مع المسیح. وعندما یظھر المسیح سنكون معھ. ألننا نتوقع عودة المسیح  لقد قمنا بالفعل روحیً 
 حیاتنا ونحیا إلرضاء هللا. فإننا نقتل الخطیة من 

 ما ھي بعض األسباب التي تجعل بعض الناس ال یحبون دراسة النبوة الكتابیة؟ ◄

 خرویات أسباب لبعض الناس ال یدرسون علم اآل
 إنھم ال یفھمون ھذه الدراسة. 

األدب، بما في   النبوة الكتابیة لھا أشكال غریبة من
وھذه  الغریبة.  والوحوش  الحیوانات  رؤى   ذلك 

 التفاصیل لیس من السھل تفسیرھا.

خرویات. مما  ذ یختلف العلماء حول تعالیم علم اآلإ
 یجعل الكثیر من الناس یشعرون أنھم ال یستطیعون أن یعرفوا على وجھ الیقین ما ھو الصواب.

خرویات واضحة كل الوضوح. وأما التفاصیل األخرى ومع ذلك، فإن التعالیم األساسیة لعلم اآل
بھذا الوضوح، ولكن یمكننا فھم بعضھا بتطبیق مبادئ جیدة وصالحة لتفسیر الكتاب  لیست    يفھ

 المقدس.

 إنھا تخیفھم. 

فكثیر من الناس منزعجون من األوصاف الكتابیة للكوارث واالضطھاد في جمیع أنحاء العالم. 
 وھم قلقون بشأن سالمة أنفسھم وأطفالھم. 

"إن الرجاء المشرق بالحیاة مع الرب إلى األبد  
حافز قوي للمؤمنین على الحیاة بقوة دافعة   ھو

 قویة للشھادة."

 استكشاف الكرازةمندل تایلور،  -
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المستقبل، یحتاج المسیحي إلى معرفة كیفیة الحفاظ على ومع ذلك، إذا حدثت ھذه األشیاء في  
 إیمانھ خالل تلك األوقات.

 ال یریدون المخاطرة باالنقسام. 

انقطاع  في  المجادالت  تتسبب  قد  النبوي.  المقدس  الكتاب  تفسیر  الناس حول  یختلف  ما  غالبًا 
 یدون المجادلة. یختار بعض المسیحیین عدم مناقشة النبوة ألنھم ال یروالشركة المسیحیة. 

ال ینبغي أن  ومن قبل جمیع المسیحیین. خرویات األساسیة لعلم اآل  تعالیمومع ذلك، یجب قبول ال
 المسیحیة.  ةبالنسبة الى الشركتفاق على التفاصیل األقل أھمیة  لإل ضرورةتكون ھناك 

 ھمیة عملیة. أ یعتقدون أنھ لیس لھا 

المسیح للحیاة  الكتابي  الوصف  اتباع  الممكن  الكثیرمن  فھم  دون  یعتقد    یة  ولذلك،  النبوة.  عن 
 البعض أن الدراسة ال تستحق الجھد المبذول، خاصة وأنھم ال یتوقعون فھمھا.

ذ یمیل  إومع ذلك، فإن بعض التعالیم األساسیة مھمة للحیاة المسیحیة، مثل تعلیم الدینونة النھائیة.  
كثر تكیفًا واستثماًرا  أ األشخاص الذین یتجاھلون التعالیم الكتابیة حول المستقبل إلى أن یصبحوا  

 في عالم الحاضر. 

 إساءة استخدام الكتاب المقدس 
 ساء استعمال الكتاب النبوي إذا كان عالم الالھوت  یُ 

 ینحرف عن التركیز على الحقائق المركزیة

 یمكن أن تحققھ الخدمة ا حول ما یصبح متشائمً 

 ال یستخدم النبوة في األھداف المقصودة 

 یكسر الوحدة مع المسیحیین اآلخرین 

 یستخدم عبارات كتابیة غامضة لدعم التعالیم الغریبة

 مثال على إساءة استخدام النبوة الكاذبة 

 ، طبعوا ما یلي: 1974. وفي مایو 1975تنبأ شھود یھوه بنھایة العالم عام 
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ء عن قیام إخوة ببیع منازلھم وممتلكاتھم ویخططون لقضاء بقیة أیامھم في ھذا النظام  ترددت أنبا
القصیر   الوقت  بالتأكید ھذه طریقة جیدة لقضاء  دیانتھم].  [یعلنون عن  الرواد  القدیم في خدمة 

 1لمتبقي قبل نھایة العالم الشریر. ا

 أسباب دراسة النبوة الكتابیة 
 ). 16: 3تیموثاوس 2ونافع (كل الكتاب المقدس مفید  )1(

 ).3: 1الوعد بالبركة لمن یقرأ سفر الرؤیا ( )2(

 ).31-29:  24بشر وكرز المسیح بالنبوة (متى  )3(

 ). 18: 4تسالونیكي 1النبوة تعزینا عن المؤمنین الذین تألموا وماتوا ( )4(

 ). 58: 15كورنثوس 1النبوة تشجعنا على العمل من أجل هللا بأمانة ( )5(

:  21، لوقا 3-2: 3یوحنا 1الغیرة الروحیة والیقظة والحرص ( النبوة تحث وتحفز على )6(
34 .( 

 ). 2: 2تسالونیكي 2، 28: 21تھدف النبوة إلى تقویة إیماننا في المستقبل (لوقا  )7(

 مستویات األھمیة 
 من الحقائق الرئیسیة. فالقضایا والمسائل  غالبًا ما تركز مناقشات النبوة على أسئلة ثانویة بدالً 

نبوة لیست كلھا بنفس القدر من األھمیة. ولن نحاول تغطیة كل شيء عن النبوة  ال  يف  يھ  يالت
 في ھذه الدورة الدراسیة. 

ھما  ومن  المسیح،  ضد  سیأتي  بلد  أي  ومن  الوحش،  سمة  عالمة  عن  أحیانًا  الناس  یتساءل 
الشاھدان. ھذه أسئلة ال یجیب علیھا الكتاب المقدس بوضوح. قد نجد بعض األدلة في الكتاب 

 لمقدس على ھذه التفاصیل، ولكن الجدال بشأنھا ال یستحق العناء. ا

یسوع   كان  إذا  ما  ھي  األمثلة  بعض  أكثر.  المقدس  الكتاب  یشرحھا  أخرى  موضوعات  ھناك 
ھي (الملك األلفي)  نھایتھا، وما إذا كانت األلفیة    يوسطھا أو ف  يسیعود في بدایة الضیقة أو ف

ألف سنة حرفیة. ومن الممكن التوصل إلى نتیجة معقولة، بناًء على أدلة الكتاب المقدس. ومع 
آخر  یجب أال تنفصل عن الشركة مع شخص  ذ  إذلك، فإن ھذه التعالیم لیست أساسیة لإلنجیل.  
 ألنك ال توافق على رأیھ في أحد ھذه األسئلة.

 
 1974خدمة الملكوت مایو  1
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الكتابیة. ھذه حقائق شدیدة الوضوح لدرجة أن كل  وھناك بعض الحقائق الضروریة في النبوة  
من یؤمن بالكتاب المقدس یقبلھا. وتؤثر ھذه التعالیم على الحیاة المسیحیة ونظام التعالیم المسیحیة  
بأكملھ. ومن أمثلة ھذه التعالیم عودة المسیح، والدینونة النھائیة، والقیامة الجسدیة لجمیع الناس،  

 وحكم هللا األبدي. 

ھذ من  في  المقدس  الكتاب  یتمكن  حتى  المقدس،  الكتاب  في  وقتًا  سنقضي  الدراسیة،  الدورة  ه 
خرویات. وسوف ندرس بعض األدلة التحدث عن نفسھ. وسوف نؤكد على أھم حقائق علم اآل

ومن  الخاصة.  استنتاجاتھ  إلى  بالتوصل  للطالب  سنسمح  لكننا  أھمیة،  األقل  بالتعالیم  الخاصة 
ن إظھار قوة هللا وحكمتھ یدفعنا إتحقیق الغرض من الكتاب المقدس. حتى  األھمیة بمكان أن یتم

 ا إلى الثقة با� وطاعتھ.جمیعً 

 الموضوعات المركزیة للنبوة الكتابیة
خرویات شدیدة التركیز على اإلنسان. یدور الكثیر من  في بعض األحیان تصبح دراسة علم اآل 

اآل الالنقاش فى علم  توقیت عودة  أن خرویات حول  نرید  بأحداث أخرى، ألننا  باإلرتباط  رب 
 نعرف ما سیحدث لنا.

وقد تصبح دراسة علم األخرویات مركزة على األرض، حیث ندرس التنبؤات الكتابیة ونحاول 
 تخمین األحداث التي ستحدث على األرض.

.  عندما ندرس سفر دانیال، یجب أن نالحظ أن التركیز ھو حكمة هللا وقدرتھ وملكوتھ األزلي
بالكامل، وموضوعاتھ ھي موضوعات علم  سفردانیال ھو  و بصفة  اآل  إسخاتولوجي  خرویات 

األشرار ال یفھمون. لكن  الصدیقون سیفھمون ما یحدث، و ویكشف ما سیحدث.  ألن هللا  .  خاصة
 يَ في سفر دانیال وقد أُعطِ ا یضً أسیغطي ملكوت هللا كل األرض ویدوم إلى األبد. یظھر المسیح  

 ). ۱٤-۱۳: ۷( او المملكة الملكوت

عندما ندرس سفر الرؤیا، نجد نفس الموضوعات، مع المزید من التركیز على المسیح. فالسفر  
ھو إعالن یسوع المسیح. ھو البدایة والنھایة الذي بدأ كل شيء وسیصل بھ إلى نھایتھ. وھو هللا  

 القادر على كل شئ.

األعظم للمؤمنین ھو   متحانالعبادة لنفسھ. ولكن اإلنھ یطلب  إ  يإن أبشع خطیة لضد المسیح ھ
 أن یثبتوا صادقین وأمناء �. وأما كل اآلخرین فسیعبدون ضد المسیح. 
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بأوامر من   يھ على األرض    تحدث  يالت  األشیاءألن  ا في سفر الرؤیا.  یعتبر عرش هللا مركزیً 
هللا، والتي سفر    يفتام الموجودة  األخبهللا. یرمز التسلسل الكامل لألحداث التي تجلب ملكوت هللا  

 .اآلخرتلو  اواحدً یفتحھا یسوع  

 . مقاطع تسبیح � على قوتھ وحكمتھ وبره السفرفي جمیع أنحاء و

 ما ھو الموضوع األساسي الذي تراه في سفر الرؤیا؟  ◄

یمكننا ال نرى مخطًطا واضًحا لألحداث المستقبلیة بالترتیب. وال نرى تفاصیل كثیرة لألحداث  
أن نفھمھا على وجھ الیقین. لذلك، فإن تحویل النبوة إلى مخطط تفصیلي لألحداث المستقبلیة لن  

 یحقق الغرض منھا على وجھ التحدید.

أو سفر من الكتاب   يیجب أن یوجھ التركیز األساسي لنص كتاب  مبدأ تفسیر الكتاب المقدس:
أ یجب  المقدس. عادة  للكتاب  استخدامنا  لیقود  المقدس  المقدس  الكتاب  نستخدم نصوص من  ال 

 بطریقة لم یقصدھا الكاتب. 

خرویات. في عالم یبدو خارج نطاق السیطرة، نرى ھنا أن مجد هللا ھو الشغل الشاغل لعلم اآل
ال یزال هللا صاحب السیادة المطلقة. وعلى الرغم من أن األبرار یبدو أنھم یخسرون المعركة، 

لنھائیة. وقد ال نتمكن من تفسیر بعض التفاصیل في وقت مبكر،  إال أن هللا سوف یعطي الغلبة ا 
لكننا سوف ندرك تحقیقھا ونعلم أن هللا قد عرفھا مسبقًا. إن اإلیمان باآلخرویات یوجھ انتباھنا  

 إلى هللا باستمرار. 

 الحاجة إلى التواضع
لتمییز الذي لم یُمنح  عى شخص أنھ یفھم تماًما جمیع األسفار المقدسة النبویة، فإنھ یدعي ا إذا ادّ 

لقد   سنة  2000للكنیسة بشكل عام طوال   الوثوق بمثل ھذا الشخص.  التاریخ. وال ینبغي  من 
عى العدید من الناس االعالن الشخصي والفھم الكامل، ولكن لم تقبل الكنیسة آراءھم بشكل  ادّ 

ر بعض الناس  عام. وقد نجح البعض في جذب مجموعة من األتباع تشبھ دیانة مزیفة. وقد طوَّ 
 بعض األحیان.  يوھرطقة فتعالیم غریبة وعلّموا بدعة 

اآل علم  في  األساسیة  الحقائق  ضروریة  إن  األموات،  وقیامة  المسیح  عودة  مثل  خرویات، 
عي أنھ مسیحي وأنھ یؤمن بالكتاب المقدس إذا لم یكن  للمسیحیة. فال ینبغي ألي شخص أن یدّ 

ومع   األساسیة.  التعالیم  من  لدیھ  العدید  وھناك  المحددة،  التفاصیل غیر  من  العدید  ھناك  ذلك، 
 التنبؤات في الكتاب المقدس التي یصعب فھمھا.
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). أخبره المالك أن الكلمات كانت 8:  12حتى النبي دانیال قال، "َوأَنَا َسِمْعُت َوَما فَِھْمُت" (دانیال  
). لن  10-9:  12لكن في ذلك الوقت "اْلفَاِھُموَن یَْفَھُموَن". (َمْخِفیَّةٌ َوَمْختُوَمةٌ إِلَى َوْقِت النَِّھایَِة.،  

 تحقیقھا. ایتم فھم بعض التنبؤات حتى الفترة الزمنیة التي سیتم فیھ

 قال جون ویسلي عن سفر الرؤیا،

ن األجزاء الوسیطة التي لم أدرسھا على اإلطالق لسنوات عدیدة؛ كوني یائس من فھمھا إ
ا، فبعد المحاوالت غیر المثمرة للعدید من الفاھمین والصالحین .... أنا ال أتظاھر تمامً 

 2الغامض. السفربأي حال من األحوال بفھم أو شرح كل ما یحتویھ ھذا 

 ندرس كلمتھ بتواضع وتسامح مع آراء اآلخرین. يلیت هللا یساعدنا لك

 مؤمني تسالونیكي خوف 
الرسالة الثانیة إلى أھل تسالونیكي للمجموعة. لیس من الضروري  یجب على أحد الطالب قراءة  

 . فسوف ندرسھ مرة أخرى في وقت الحق. يشرح كل تفاصیل ھذا النص الكتاب

 .2ما الذي كان یقلق المؤمنین في تسالونیكي؟ انظر اآلیة  ◄

كان   يالذخرویات  خرویات. بسبب تعلیم اآلكیف یمكن إساءة استخدام علم اآل  2تبین لنا اآلیة  
 یعلمھ بعض الناس، كان المؤمنون قلقین ومرتبكین.

الكتابي: التفسیر  یتم    مبدأ  الكاتب، خاصة عندما  تناولھ  الذي  القلق واالھتمام  یجب أن نالحظ 
 ذكره بوضوح. 

). ماذا أراد الرسول منھم أن یفعلوا بسبب 17-15(اآلیات    يانظر إلى خاتمة النص الكتاب ◄
 خرویات؟ تفسیره لتعلیم اآل

ذ تشیر الخاتمة أحیانًا إلى  إ. يتظھر خاتمة الكاتب قصده من النص الكتاب مبدأ التفسیر الكتابي:
 كلمة "لذلك".

أقویاء في اإلیمان موا. وأرادھم أن یكونوا  أرادھم أن یستمروا في الحیاة كمسیحیین، كما تعلَّ لقد  
أیضً  وأرادھم  الخوف.  علیھم  یسیطر  أن  من  بدالً  األعمال  والتعزیة،  إتمام  في  یستمروا  أن  ا 

 الصالحة، بدالً من التفكیر فقط في البقاء على قید الحیاة. 

 
جون ویسلي، مالحظات توضیحیة عن العھد الجدید، "مقدمة في سفر الرؤیا". متاح على   2

https://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/  2 2020نوفمبر . 
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خرویات سیحقق نفس األھداف التي كان الرسول بولس قد یھدف إن االستخدام الصحیح لعلم اآل
 لھا.

   1واجب الدرس 
) واجب الكتابة: انظر إلى األسباب األربعة التي تجعل بعض الناس ال یحبون دراسة النبوة. 1(

تخیل أن أحدھم یقول لك، "أنا ال أحب دراسة النبوة بسبب ..." (مع ذكر أحد األسباب األربعة). 
 واكتب بضع جمل تشرح لھذا الشخص لماذا ال یجب أن یتجنب النبوة لھذا السبب. 

دراسة   )2( الكتابى:  النص  وتدمیر  11-1:  5تسالونیكي    1دراسة  الرب  نتوقع عودة  ألننا   .
األرض، فإننا نعیش حیاة مقدسة وال نجعل األشیاء األرضیة ھي أولویات حیاتنا. اكتب ملخًصا  

 . يلرسالة ھذا النص الكتاب
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 2الدرس 
 النبوات التي تحققت وإسرائیل 

 لقائد الفصلمالحظة 
 .ربما ترغب في أن یشارك طالبان أو ثالثة طالب حول ما كتبوه في واجب الدرس األول

التي تتوافق مع قسم "أسباب  يكتدریب مراجعة اختیار الكتابیة  ، یمكنك قراءة بعض الشواھد 
شاھد  ) واطلب من الطالب تقدیم السبب الذي یستند إلى كل  1دراسة النبوة الكتابیة" (من الدرس  

 ھذه النبوة؟  ، ثم اسأل، "ما السبب الذي یجعلنا ندرس3: 1. على سبیل المثال، اقرأ رؤیا يكتاب

یتكون ھذا الدرس من جزأین. األول حول أھمیة النبوات التي تحققت. یصف الجزء الثاني تاریخ  
 خرویات. إسرائیل والنبوات عن إسرائیل والتي یعتبرھا العدید من علماء الالھوت مھمة لعلم اآل

 الجزء األول: نبوة تحققت

 أھمیة النبوات التي تحققت 

الدرس   المستقبل. وسوف یدرس ھذا  تكشفھ كلمة هللا عن  لما  الدراسي ھو دراسة  المنھج  ھذا 
 بإیجاز بعض النبوات التي تحققت ألنھا تُظھر كیف كانت النبوة مھمة في الماضي.

 التي یجب أن نفكر بھا في النبوات. یقدم الكتاب المقدس بعض العبارات حول الكیفیة

 للمجموعة.  5، 3: 48، 10-9:  46حد الطالب أن یقرأ إشعیاء أ على

 ماذا تظھر لنا ھذه النصوص الكتابیة عن أھمیة النبوات التي تحققت؟  ◄

 ي لقد أظھر هللا أنھ یستطیع أن یقرر ما سیحدث، ویمكنھ تحقیق ذلك. أما النبوة التي تحققت فھ
 تظھر سلطان هللا. 

قال هللا أحیانًا ما سیفعلھ قبل أن یفعلھ، حتى یعرف الناس أنھ قد حدث بقوتھ ولیس بقوة اآللھة  
 المزیفة.

یقول هللا أنھ یعلم كل ما سیحدث منذ البدایة. فلدیھ أیًضا القدرة على قول ما سیفعلھ. ال یمكن ألي  
 قوة أخرى أن تمنع هللا من تحقیق مشیئتھ. 
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األََزِل َجِمیُع أَْعَماِلِھ. " (أعمال الرسل  "َمْعلُ  ّبِ ُمْنذُ  ِعْنَد الرَّ ). فمنذ بدایة الزمان،  18:  15وَمةٌ 
لم یكن لیعرف أفعالھ المستقبلیة  ن  إ  ، ألنھشئعرف هللا كل ما سیفعلھ. مما یعني أنھ یعرف كل  

أبًدا غیر مستعد  یكون    ال  هللا ألن  ال شيء یفاجئ هللا.  ا  ذً إعرف كل المواقف المستقبلیة.    اا لمإذً 
 .شيء یحدث يلكل وأ

 للمجموعة.   22: 18على أحد الطالب أن یقرأ تثنیة 

النبي    ◄ یكون  أن  الضروري  من  كان  لماذا 
دقیقًا تماًما عندما قال إنھ یتكلم باسم هللا؟ وكیف  

 یختلف ذلك عن الوعظ والتعلیم بشكل عام؟

أن  یجب  وقدرتھ،   � الكاملة  المعرفة  بسبب 
یكون أي نبي یدعي التكلم باسم هللا دقیقًا تماًما. 
ھذا ال یعني أن النبي یعرف كل شيء أو أن كل 

ن لدیھ رسالة من هللا، یجب أن تكون ھذه الرسالة إرائھ كانت صحیحة. ولكن عندما قال النبي  أ
 دقیقة للغایة. أما إذا كانت نبوة النبي خاطئة، لم یكن من المفترض أن یثق بھ الناس كنبي. 

ھذا  م تعالیم غیر صحیحة؟ ھل یجب أن نتبع  عِلّ ماذا لو جعل االنسان النبوات تتحقق، لكنھ یُ  ◄
 الشخص؟ 

 للمجموعة.  3-1:  13یجب على أحد الطالب قراءة تثنیة 

 .ال تكفي النبوة الدقیقة إلثبات أن اإلنسان ھو من عند هللا

 إتمام النبوة المسجلة في الكتاب المقدس

مالحظة لقائد الفصل: إذا احتاجت المجموعة إلى توفیر الوقت، فلیس من الضروري البحث عن  
 م.المراجع في ھذا القس 

 یحتوي الكتاب المقدس على سجل إتمام العدید من النبوات. ویقدم ھذا القسم بعض األمثلة. 

ُسَھا   :رت مدینة أریحا، ألقى یشوع لعنة على كل من یعید بناء المدینة. وقالمِّ عندما دُ  "بِبِْكِرِه یَُؤّسِ
:  16  ملوك  1ة في  النبو تم تسجیل إتمام ھذه  وقد  ).  36:  6(یشوع  َوبَِصِغیِرِه یَْنِصُب أَْبَوابََھا».  

34 . 

 النبوة الفاشلة 
" معركة ذِلَك اْلیَْوِم اْلعَِظیِم، یَْوِم هللاِ اْلقَاِدِر َعلَى ُكّلِ  

) والتي ستنتھي في عام  14: 16َشْيٍء. (رؤ
الحالي لألرض،  م باإلطاحة الكاملة بالحكم  1914

 قد بدأت بالفعل." 

   الوقت قریب منشورات شھود یھوه، -
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. بعد نھم لن یضطروا للقتالإلكن النبي أخبرھم و واجھ جیش یھوذا جیًشا كبیًرا من األعداء،لقد 
جعل هللا وقد  أمام جیشھ لیقودھم في التسبیح �.  الملك آمن برسالة هللا، أرسل مغنین    بما أنو

 ). 23-20، 17-14:  20جمیعًا (أخبار األیام الثاني  فنوا األعداء یقاتلون بعضھم البعض حتى 

  تلحس ). قال إن الكالب  23،  19:  21  ملوك  1أخآب وإیزابل (  موتبتفاصیل    النبى  تنبأ إیلیاوقد  
: 9ملوك  2  و38:  22  ملوك   1ات (ذه النبو ھقت  ن الكالب تأكل إیزابل. وقد تحقإدم أخآب و

30-36.( 

 التحقیق في التاریخ 

   ي كورش الفارس

احتلت إمبراطوریة بابل مملكة یھوذا ونقلت الكثیر من السكان إلى بلد آخر. تنبأ النبي إشعیاء 
بناء  بأن الملك كورش ملك فارس سیطلق سراح الیھود لیعودوا إلى بالدھم وأنھ سیأمر بإعادة  

عام    100). قدم إشعیاء ھذه النبوة قبل أكثر من  13،  1:  45،  28:  44الھیكل والمدینة (إشعیاء  
من تحقیقھا. في وقت خدمة إشعیاء، لم تكن بالد فارس اإلمبراطوریة المھیمنة، ولم یكن كورش  

 قد ُوِلد بعد. 

المؤرخ الیھودي    . كتب عنھا أیًضا8-1:  1یسجل الكتاب المقدس تحقیق ھذه النبوة في عزرا  
یفوس ومؤرخون یھود آخرون. قدم المؤرخ الیوناني ھیرودوت وصفاً لغزو كورش لبابل.  س یو

أوطانھم.   إلى  عدیدة  بلدان  من  أشخاص  بإعادة  كورش  قرار  عن  قدیم  فارسي  مؤرخ  وكتب 
أن   قورش. ال تذكر األسطوانة الیھود على وجھ التحدید، لكنھا تظھر  اسطوانةوكتاباتھ تسمى  

 رش وضع مثل ھذه السیاسة.كو

)، لكن ھذا یعني أن هللا أعطاه القوة  1: 45وقد دعا إشعیاء كورش "الممسوح" من هللا (إشعیاء 
لعمل خطة هللا. وھذا ال یعني أن كورش كان یخدم هللا بوعي. تقول أسطوانة قورش أن كورش 

 أدعى أن مردوخ، إلھ بابل، قد باركھ. 

النبوة، لیس فقط بسبب معرفتھ السابقة، ولكن ألنھ جعل الملك الوثني  وقد تمجد هللا بتحقیق ھذه  
 خادًما لھ، لتحقیق مقاصده. 
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 اإلسكندر األكبر

تنبأ دانیال النبى أن حاكم اإلمبراطوریة الیونانیة سوف یغزو إمبراطوریة المادیین والفرس، ولن  
تكن ھناك إمبراطوریة یونانیة النبوة لم  ھذه  في وقت  و).  21-20،  7-3:  8یھزمھ أحد (دانیال  

 وال ملوك یونانیون أقویاء.

ا. وسیحل وقد تنبأ دانیال بأن اإلمبراطور الیوناني سوف "ینكسر" فجأة بینما كان ال یزال قویً 
). 4: 11،   22، 8: 8محلھ أربعة حكام لیسوا من نسلھ (دانیال    

بعد   النبوات  ھذه  األكبر  اإلسكندر  حقق  اإلم   200لقد  شكل  وغزا  عام.  الیونانیة  براطوریة 
قبل المیالد، تم تقسیم المنطقة من    323اإلمبراطوریة الفارسیة. وعندما مات في سن مبكرة عام  

 ل أربعة جنراالت في جیشھ.بَ قِ 

لقد تمجد هللا بتحقیق ھذه النبوة ألنھ في عالم حیث كانت القوى العظمى في صراع دائم، كان 
 ا.یعلم ما سیحدث مقدمً 

 یع إسرائیلإعادة تجم

العالم إلى وطنھم. ولعدة   الیھود من جمیع دول  المقدس على نبوات عن عودة  الكتاب  یحتوي 
 قرون، لم یفھم الناس ھذه النبوات، ألن أمة إسرائیل لم تكن موجودة كمكان على األرض.

،  8:  31،  8،  3:  23،  15-14:  16، إرمیا  12-11:  11نبوات عودة الیھود تشمل إشعیاء  
 . 9- 8: 10، وزكریا 24:  36، 17:  11زقیال ، ح37:  32

علم هللا أن إسرائیل ستصبح مرة أخرى أمة صاحبة أرض وأن مالیین الیھود سیرجعون من 
 دول العالم. 

 یغطي درس آخر في ھذا المنھج الدراسي إعادة جمع الیھود واستعادة دولة إسرائیل.

 نبوات مسیانیة 

انت عن المسیا وقد تممھا یسوع. وسیكون المسیا من  من الواضح أن بعض نبوات العھد القدیم ك
: 11). وسیأتي المسیح من عائلة یسى (إشعیاء  14:  7، عبرانیین 10:  49سبط یھوذا (تكوین  

 ).6- 1: 2، متى 2: 5). وسیولد المسیح في بیت لحم (میخا 32: 3، لوقا10، 1
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ا  راكبً لمسیح سیدخل أورشلیم  كان لبعض النبوات رمزیة خاصة. على سبیل المثال، تنبأ نبي أن ا
فلقد  حمار. وھذا ال یعني فقط أنھ سیستخدم وسیلة مواصالت كانت عادیة في ذلك الوقت.  على  

ا على  راكبً  من الغزو أن یدخل العاصمة  كان من المعتاد أن یأتي الملك إلى السلطة بسالم بدالً 
  ؛ 9:  9وھذا ما فعلھ المسیح (زكریا  ،  بالفعل كما تنبأ بھ ھذا ما تم وحمار وأن یرحب بھ الناس.  

 .مثلت أغصان النخیل قبولھم لھ باعتباره المسیحوقد ). 7-1: 21متى 

وتصف العدید من آیات العھد القدیم التفاصیل التي تطابق األحداث في حیاة المسیح، على الرغم  
أحد األصدقاء    نھا ربما لم تكن تنبؤات أو نبوات واضحة عن المسیح. بعض األمثلة ھي خیانةإمن  

(مزمور  9:  41(مزمور   المالبس  والمقامرة على  الیدین والرجلین  ثقب   ،(22  :16  ،18  ،(
). ال یعتقد كل عالم في الكتاب 13-12:  11(زكریا    ىوثالثین قطعة من الفضة تُدفع للفخار

 بالتحدید. المقدس أن كل ھذه تشیر إلى یسوع

وس" لن یفسد بعد الموت. وقد فسر العھد ن جسد "القدإ  10-9:  16یقول الكاتب في مزمور  
 ).۳۲-۲۷: ۲نھا نبوة عن قیامة المسیح (أعمال الرسل إالجدید ھذه اآلیة على  

:  ٥۲،  ۱۱-٤:  ٥۰،  ۱۳-۱:  ٤۹،  ۹-۱:  ٤۲إشعیاء لھ أربعة شواھد خاصة تسمى "ترانیم العبد" (
ا۱۲:  ٥۳-۱۳ ولكنھا فشلت في رسالتھا في  كأمة خادمة �  إسرائیل  كانت  لنھایة. وتصف  ). 

ترانیم العبد الشخص الذي سیكون العبد الذي یتمم مقاصد هللا. وأن ھذا الشخص سیأتي بملكوت  
)، ویجلب الخالص للعالم كلھ 5: 49)، ویعید إسرائیل إلى هللا (4،  1:  42هللا إلى كل األرض (

ن العبد  ). وبسبب ھذه التفاصیل، نعلم أ12-10:  53،  15:  52)، ویكفر عن الخطیة (6:  49(
 ھو المسیا.

تفاصیل لم توجد  لقد تتنبأت ھذه النصوص الكتابیة عن العبد ببعض التفاصیل عن حیاة یسوع.  
سوف ترفضھ  ول).  2:  42المحرض على ثورة عنیفة (ھو  یتوقعھا أحد عن المسیح. لن یكون  

).  6:  50أجزاء من لحیتھ ویبصقون علیھ (  وینتفونسیضرب األعداء ظھره  و).  7:  49أمتھ (
لن یجادل و).  3:  53حتقر (رفض ویُ سوف یُ ول).  14:  52صاب بشدة (ساء معاملتھ ویُ سوف یُ ول

دفن مع األغنیاء وإن مات سیُ و).  8:  53(  وانصاف  سوف یُقتل بغیر عدلو).  7:  53متھمیھ (
 ). 9: 53مع المجرمین (

بیق للكتاب المقدس للمستمعین األوائل. یجب أن تستند  كان أول تط   مبدأ تفسیر الكتاب المقدس:
تفسیراتنا وتطبیقاتنا للكتاب المقدس عادةً على الطریقة التي فھم بھا المستمعون األوائل الكتاب  
المقدس. ویسھل تطبیق ھذا المبدأ على رسائل العھد الجدید. على الرغم من أن الزمان والمكان 

ا إلى الكنائس المسیحیة. وھذا المبدأ ھو األكثر صعوبة  كان موجھً   اكانا بعیدین عنا، إال أن معظمھ
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لتطبیقھ على النبوات القدیمة. فلم یستطع المستمعون األوائل أن یفھموا كیف سیتم تحقیقھا ولن  
یعیشوا لرؤیتھا وقد اكتملت. أكدت النبوات للناس إخالص هللا وأعطتھم األمل في مستقبل أمتھم. 

ى البقاء مخلصین وأمناء �، عالمین أن مقاصده ستتحقق في النھایة. تكشف  وقد تشجع الناس عل
إسرائیل   سیغفر فشل  أنھ  ُمظِھرةً  تخدم،  والتى  الُمحبة  للعبد عن طبیعة هللا  الكتابیة  النصوص 
ویرسل العبد إلنجاز رسالتھم حتى یمكن إعادتھم إلى بركة هللا. وقد أعطتھم ھذه النبوات الرجاء  

 ن أنھم لم یفھموا بالضبط كیف سیتم تحقیقھا.على الرغم م

ھي آیة خاصة تفسر فقط من خالل حقیقة أن یسوع ھو المسیح المنتظر. والمتكلم    12:10زكریا  
ھو  الب بأن    يالذ  هللاكلمات  إسرائیل.    یسكبیعد  أمة  على  أنھم  والنعمة  طنعوه  سیفھمون  قد 

الحقیقة. سوف یحزنون علیھ   الوحید. فكیف یقالوسیحزنون بسبب ھذه  ابنھم  ھذا    مثل   وكأنھ 
ت النبّوات بواسطة یسوع  لقد  متى طعنوا هللا، وكیف یُدعى هللا ابن إسرائیل؟ فالكالم عن هللا؟  تمَّ

 ویسوع ھو االبن الموعود الخاص ألمة إسرائیل.  ،ألنھ ھو هللا. طعن یسوع

لنبوي. إذا كان الشخص ال یعرف  تساعدنا النبوة المسیانیة على فھم االستخدام الصحیح للكتاب ا
شیئًا عن حیاة یسوع، فلن یكون قادًرا على فھم الكثیر من التفاصیل في النبوات عن یسوع. ومن  
الواضح أن النبوات لم تعط لغرض الكشف عن التاریخ في وقت مبكر. األ إن التفاصیل واضحة 

تحقیقات أن هللا عرف كل شيء بما یكفي لنعرف األحداث على أنھا تحقیق للنبوة. وتُظھرھذه ال
 ا.مسبقًا وقد كان مسیطًرا ومتحكمً 

أیضً  لنا وبالمثل  بالنسبة  یكفي  بما  األیام األخیرة واضحة  الكتابیة حول  النبوات  تكون  ا، قد ال 
لكتابة التاریخ قبل حدوثھ. وقد ال نفھم الكثیر من التفاصیل. ومع ذلك، عندما تحدث األحداث 

یل تحقیق النبوات. ویُظھر لنا إتمام النبوة أن هللا عرف ما سیحدث وھو یمكننا أن نرى أن تفاص 
 المتحكم وصاحب السلطان.

 الجزء الثاني: إسرائیل

 استعادة أمة إسرائیل 

كان الیھود منتشرین ومشتتین في جمیع أنحاء العالم منذ العصور القدیمة. ولم یعد الكثیر منھم  
قبل المیالد) أو السبى البابلي (الذي بدأ في حوالي    740من السبى اآلشوري (الذي بدأ حوالي  

 قبل المیالد).  600

تسببت الحروب   اختار   ن ون اآلخرووالمنفیوقد  األمم. وقد  بین  الیھود  القرون في تشتت  عبر 
 العدید من الیھود مغادرة بالدھم (یھودا) بسبب الظروف الصعبة والقاسیة. 
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الیھود (بقیادة بار   135ا. في  ذسیطر الرومان تدریجیًا على یھووقد   رد الرومان على تمرد 
الیھودیة  لم تعد  وبالكامل.  كوخبا) بقتل ما ال یقل عن نصف ملیون شخص وتدمیر مئات القرى  

 . لعدة قرون لم توجد إسرائیل كدولة ذات حكومة وأرضوالوجود كأمة،  لىإ

یُطلق على تشتت الیھود في جمیع أنحاء العالم اسم الشتات، أي "التشتت". في وقت مبكر من  
على    ینالمشتتثني عشر سبط  القرن األول، كانت رسالة یعقوب في العھد الجدید موجھة إلى "اإل 

 نطاق واسع."

ألمانیا خالل  الیھود من االضطھاد واإلبادة الجماعیة، وعلى األخص في  العدید من  لقد عانى 
المدینة التي كان یُطلب   من  الحرب العالمیة الثانیة. ویشیر مصطلح "جیتو" في األصل إلى منطقة

في المدینة حیث یفتقر    من الیھود العیش فیھا، ولكنھ في النھایة أصبح یعني منطقة الطبقة الدنیا
 الناس إلى الفرص.

ویعتبر الیھود في جمیع أنحاء العالم أنفسھم متحدین بسبب عرقھم ودیانتھم الفریدة. حتى بعد عدة 
یھود   أنھم  الیھود  مالیین  ینس  لم  أخرى،  بلغات  والتحدث  أخرى  بلدان  في  العیش  من  أجیال 

 ویشعرون بالوحدة مع الیھود في كل مكان.

بعد أن   االیھود أن أراضیھم األصلیة ھي الوطن. كانت األرض التي أعطاھم هللا إیاھ وقد اعتبر
خلصھم من العبودیة في مصر. إنھا األرض التي وعد هللا بھا إبراھیم جد الیھود. وقد انتھت  

، على یم "، معربة عن األمل في العودة صلوات یھودیة معینة بعبارة "العام المقبل في أورشل
 ن معظم الیھود الذین یستخدمون ھذه الصالة قد ولدوا في مكان آخر.إالرغم من 

المقدس على   الكتاب  العالم إلى وطنھم.  نبو یحتوي  الیھود من جمیع دول  ولعدة  ات عن عودة 
 ات، ألن أمة إسرائیل لم تكن موجودة كمكان على األرض.النبو قرون، لم یفھم الناس ھذه  

،  8 ،  3:  23، 15-14: 16، إرمیا 12- 11:  11عیاء ھذه نبوات عن عودة الیھود وتشمل إش 
 . 9-  8: 10، وزكریا  24: 36،  17:  11، حزقیال   37: 32،    8:  31

بدأ العدید من الیھود یتحدثون عن إنشاء أرض وطنیة كوطن للیھود. لقد  1900في حوالي عام 
بحا العالم وأنھم  أنحاء  یتم قبولھم جیًدا في جمیع  لم  الیھود  أن  الخاصة. اعتقدوا  أمتھم  إلى  جة 

 وكانت ھذه الحركة تسمى بالصھیونیة. وكلمة صھیون ھي اسم ألورشلیم. 

، مشیرة إلى أنھا تعتقد أنھ  1917وقد أصدرت حكومة بریطانیا العظمى "وعد بلفور" في عام  
یجب أن یكون للیھود دولة مستقلة. وقد سیطرت الحكومة البریطانیة على جزء كبیر من الشرق 

بعد الحرب العالمیة الثانیة، ألن حكومات الدول في المنطقة كانت غیر مستقرة. وفترة  األوسط  
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النھایة أصبحت مصر واألردن ودول أخرى في  البریطاني". في  الحكم تسمى "االنتداب  ھذا 
 الشرق األوسط مستقلة عن بریطانیا.

نھا لم تكن  إصلیة، رغم خالل فترة االنتداب البریطاني، عاد آالف الیھود إلى أرض إسرائیل األ
یھودي في أراضي إسرائیل. وقد   650000، كان یعیش  1948دولة مستقلة بعد. وبحلول عام  

إسرائیل.  دولة  قیام  على  توافق  ولم  الیھود  وجود  بشدة  المنطقة  في  العربیة  الدول  عارضت 
 واستمرت الحرب بین الیھود ومختلف الجماعات العربیة لعدة سنوات. 

، قررت األمم المتحدة تقسیم األراضي التي تحكمھا بریطانیا العظمى إلى  1947نوفمبر    29في  
الدول العربیة في المنطقة غاضبة من ھذا القرار، ألنھا ال ترید كانت  أمة للیھود وأمة للعرب.  

 أمة من الیھود. واشتدت الحرب، وسقط اآلالف من الضحایا في بضعة أشھر. 

االنتداب   ینتھي  أن  المقرر  من  في  كان  الجیش  1948مایو    14البریطاني  أن  یعني  وھذا   .
البریطاني لم یعد یسیطر على المنطقة أو یكبح جماح الجماعات المتصارعة. وقال القادة العرب  
إنھم سیدمرون األمة الیھودیة بمجرد مغادرة البریطانیین. وقد عمل القادة الیھود على تصنیع  

 ریب الجنود على االستعداد للدفاع.األسلحة، وجلب األسلحة من دول أخرى، وتد

، في الیوم األخیر من االنتداب البریطاني. 1948مایو    14أعلنت إسرائیل نفسھا دولة مستقلة في  
الجدیدة في   الدولة  بإسرائیل  الیوم   15ھاجمت جیوش من عدة دول عربیة محیطة  مایو، في 

خالل الحرب استمر الیھود في    استمرت الحرب عشرة أشھر.و.  االسرائیلیة  األول لوجود الدولة
في نھایة الحرب، احتفظت إسرائیل باألراضي  وفي الشھر.    10000الھجرة إلى إسرائیل بمعدل  

 . ألمة عربیةالتي ُمنحت لھم وأیًضا الكثیر من األراضي التي تم منحھا 

 استمرار عودة الیھود إلى إسرائیل 

إسرائیل الیھود في جمیع أنحاء العالم للعودة. ، دعت  1948منذ بدایتھا الجدیدة كأمة في عام  
ویسمون العودة إلى إسرائیل عالیة، وھي كلمة عبریة تعني "الصعود". وقد استخدم الیھود في  
إلى  "الصعود  عبارة  في  كما  أورشلیم،  إلى  الذھاب  إلى  لإلشارة  الكلمة  ھذه  القدیمة  العصور 

 أورشلیم ".
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في  یرغبون  الذین  للیھود  بالنسبة 
العودة إلى إسرائیل، تعرض األمة  
وتوفر  عام،  لمدة  إیجارھم  دفع 
وتمنح  العبریة،  اللغة  في  دروًسا 
الذین  ألولئك  وتدریبًا  قروًضا 
تجاریة،   أعمال  بدء  في  یرغبون 

إضافیة للعلماء والباحثین  ا تقدیم حوافز  وتدفع بعض رواتب الوظائف الذین غادروا. ویتم أیضً 
دول  یھوًدا في  كونھم  بسبب  الذین عانوا  للیھود  التعویض  ویُمنح  إسرائیل.  إلى  ینتقلون  الذین 

 أخرى.

ألف نسمة في    650وقد ساعدت ھذه الحوافز على زیادة عدد سكان األمة. كان عدد سكان األمة  
 .2016ملیون في عام  8.6و 1948عام 

 الھیكل في أورشلیم  

الھیكل األصلي في أورشلیم. وقد صمد واستمر لمدة  سلیمان  بنى   عام ثم    400ملك إسرائیل 
قبل المیالد. أما الھیكل الثاني فقد بناه زربابل بعد السبي البابلي للیھود.   586دمره البابلیون عام  

الرومان   من الھیكل الیھودي، بنى  م. وبدالً   70عاًما ودمره الرومان في عام    580واستمر لمدة  
 معبًدا لإللھ جوبیتر.

 یوجد الیوم على جبل الھیكل في أورشلیم مسجد إسالمي یسمى "قبة الصخرة".

الكتابیة حرفیً  النبوات  تتحقق  لكي  أنھ  العلماء  بعض  تقدیم  ویعتقد  مع  بناء ھیكل جدید  یجب  ا، 
 الذبائح من جدید.

كل كان ھناك ولكن ألنھم یعتقدون أنھ للیھود، لیس فقط ألن الھی   امقدسً   ایعتبر جبل الھیكل مكانً 
أیًضا مكانًا مقدًسا للمسلمین،   الھیكلیعتبر موقع  وفیھ إسحاق.    ذبحیأن  المكان الذي كاد إبراھیم  

 یھودي في مكانھ.  ھیكلولن یوافقوا عن طیب خاطر على إزالة المسجد حتى یمكن وضع 

ر یسوع إلى نبوة دانیال، بأن شخًصا ذكر الھیكل في أورشلیم في نبوات األیام األخیرة. وقد أشا
 ). 16-15: 24ال تزال في المستقبل (متى  وھي ما سیطلب العبادة في الھیكل،

لقد أشار الرسول بولس إلى شخص سیأتي قبل مجيء الرب ویدعي أنھ هللا ویطلب العبادة في 
وسیتم تدمیره    ). وسوف یصنع المعجزات التي ستخدع العالم.9-1:  2(تسالونیكي الثانیة    الھیكل

 عند عودة المسیح. 

المھندسین واألكادیمیین، جنبًا إلى  "یشكل عشرات اآلالف من 
  لٍ جنب مع اآلالف من العلماء والفنانین والموسیقیین،" رأس ما

مع قدرة ال تقدر بثمن   -متعلًما ومحترفًا ومتفانیًا  -بشري "فرید 
على النھوض باالقتصاد وتخزین المعرفة التكنولوجیة والثقافة  

 اإلبداعیة في إسرائیل." 

 www.moia.gov.ilالموقع اإلسرائیلي:  -
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 یعتقد علماء النبوة الذین یؤمنون بضد المسیح الحرفي أنھ بطریقة ما سیتم بناء الھیكل. 

 سرائیل إخالص  

جمیعًا   11-10:  8عبرانیین   ألنھم  الیھود  بین  الكرازة  إلى  الحاجة  فیھ  تكون  لن  بوقت  تتنبأ 
 سیعرفون هللا. 

حشًدا    9بخاتم هللا. تصف اآلیة  ختمون  الذین یُ یھودي    "۱٤٤۰۰۰"  ۸-٤:  ۷یصف سفر الرؤیا  و
  144000من المثیر للجدل ما ھي جوانب ھذا الوصف لـ  وال یُحصى من جمیع األمم في السماء.  

من جمیع األمم   خالصھم، ألن األشخاص الذین تم  يلكن یبدو أنھا تمثل إسرائیل المفدوحرفیًا،  
 . مذكورون بشكل منفصل األخرى

- ٤:  ۱۱العالقة بین الیھود ورسالة اإلنجیل. وقد خلص البعض منھم (  11وتشرح رسالة رومیة  
). یرفض هللا األمة ولكنھ سیستقبلھا 23:  11). وأن أي یھود یؤمنون باإلنجیل سیخلصون (٥

"سیخلص   تقول،  29- 26: 11). سترجع األمة إلى هللا:  15،  12:  11مرة أخرى في المستقبل  
ا سیتم عھد هللا معھم. وھذا ال یعني أن كل یھودي سوف یتجدد، جمیع إسرائیل" وتقول أیضً 

 ولكن األمة ككل ستقبل یسوع. 

   2واجب الدرس 
) واجب الكتابة: تخیل أن صدیقًا یخبرك أنھ وجد كنیسة جدیدة مثیرة حیث یتنبأ الناس بالعدید 1(

 المشورة التي ستقدمھا لصدیقك.من النبوات. اكتب عدة فقرات تشرح 

: ادرس النصوص الكتابیة عن العبد في إشعیاء وأعد دراسة الكتاب ي) دراسة النص الكتاب2(
 لمقدس التي یمكنك تعلیمھا لمجموعة.ا
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 3الدرس 
 مقدمة في سفر الرؤیا 

 مالحظة لقائد الفصل
ما كتبوه عن المشورة التي قد یقدمونھا لشخص متحمس   أن یشاركوا  الطالباطلب من العدید من  

 بشأن كنیسة جدیدة تقدم الكثیر من النبوات.

 الشكل األدبي لسفر الرؤیا 
الشكل األدبي لسفر الرؤیا تم استخدامھ لبعض أجزاء الكتاب المقدس ولكن أیًضا لبعض الكتابات  

 األخرى.

تلقى الرسالة   إنھ  للغایة.    يوھ  أو حلم.  افي رؤییقول الكاتب  غالبًا ما تستخدم ورسالة رمزیة 
 من وصف األحداث بترتیب زمني ، قد  الحیوانات أو الكائنات الغریبة الوحشیة كرموز. وبدالً 

 یكون نمطھا عبارة عن دوائر متوازیات متكررة تضیف تفاصیل مختلفة. 

اإلیمان و على  الحفاظ  مشكلة  عادة  الكتابة  تتناول 
الحاضر. عالمنا  في  والظلم  الشر  من  ي  وھ  بالرغم 

 تصف معركة عالمیة مع حرب مكثفة. 

المقدس    أیضاتُظِھرو الكتاب  في  الرؤیا  سفر  كتابات 
انتصار هللا النھائي، الذي یعاقب الشر ویكافئ الصالحین. والتركیز ھو على هللا صاحب السیادة 

 الذي یأتي لمساعدة شعبھ.

من أسفار أخرى    كتابیة  تتضمن الكتب المقدسة الرؤویة دانیال وزكریا ویوئیل والرؤیا ومقاطع
 في الكتاب المقدس. 

 للفصل.  الشواھد الكتابیةلى الطالب البحث عن المراجع الواردة في ھذه القائمة وقراءة  یجب ع

، ۱۳: ۱٦و ۳: ۱۲، رؤیا ۷-۳: ۷وللحصول على أمثلة لرموز الحیوانات، انظر دانیال  •
 .۳-۱: ٦وزكریا 

"یتجھ تاریخ العالم نحو صراع كارثي  
سماء جدیدة   - كوني سینتج عنھ تحول 

 وأرض جدیدة." 

 الحیاة في الروح توماس أودین،  -
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یجب فھم التفاصیل حرفیًا ما لم یكن واضًحا أن الكاتب قصد أن   مبدأ تفسیر الكتاب المقدس:
 یكون الوصف مجازیًا. مثال على ذلك الحیوانات والوحوش في رؤى دانیال. 

للحصول على أمثلة من المقاطع الكتابیة التي تصف معركة عظیمة وأخیرة، انظر یوئیل   •
 .9-7: 20، 21-11:  19ورؤیا  11- 9: 2

النھائیة وملكوت هللا األبدي،  للحصول على أمثلة من   • الغلبة  التي تعلم  الكتابیة  المقاطع 
 . 9:  14وزكریا  27، 14: 7انظر دانیال 

تدخل هللا  تتحدث عن  كتابة رؤویة ألنھا  بمثابة  المقدس  الكتاب  أقسام أخرى من  اعتبار  یمكن 
ھذه الشواھد المفاجئ، عندما یحكم على قوى الشر ویخلص الصالحین واألبرار. وال تتمتع جمیع  

الكتابیة بالسمات األخرى للكتابة الرؤویة، مثل الرؤى أو رموز الحیوانات. (األمثلة ھي حزقیال  
 ).3بطرس 2، 2تسالونیكي 2، 21، لوقا  13، مرقس 24، متى 27-24، إشعیاء 37-39

 یوم الرب
الشواھد   عن  البحث  الطالب  على  بخط  یجب  اآلیات    عریضالمكتوبة  وقراءة  القسم  ھذا  في 

 الكتابیة. 

الكتابي لوقت تدخل هللا األخیر والنھائى ھو یوم الرب.  إ ذ تصف بعض فقرات إن المصطلح 
 3العھد القدیم یوم الرب بأنھ الوقت الذي تُعاقب فیھ الشعوب األممیة بسبب معاملتھا إلسرائیل. 

حاول  وقد  نھ من دینونة هللا بصفتھم یھوًدا.  وقد افترض العدید من الیھود أنھ لیس لدیھم ما یخشو
-18:  5، عاموس  12:  1صفنیا  األنبیاء أن یظھروا لھم أنھم سیحاكمون أیًضا إذا كانوا خطاة (

 لمجرد أنھم كانوا یھوًدا.  أحد )، ولن یُستثنى منھم27

هللا" ) وإلى "الیوم الذي سیدین فیھ  5:  2وقد أشار بولس في رسالة رومیة إلى "یوم الغضب" (
أن اإلنجیل ھو الخالص    18-16:  1). ھذه اإلشارات والشواھد تتبع من موضوعھ في  16:  2(

 من غضب هللا. 

وال یعني "یوم الرب" بالضرورة یوًما واحًدا حرفیًا. فقد تستمر األحداث الموصوفة ألكثر من 
ن وقت هللا لتولي  یوم واحد. والتأكید ھنا أنھ "یومھ". لقد تحدتھ القوى األرضیة، ولكن اآلن حا

 المسؤولیة.

 
 .3ویوئیل  12بعض األمثلة ھي زكریا  3
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وقد ال تشیر نبوات "یوم الرب" إلى مرة واحدة فقط في النھایة. على سبیل المثال، تنبأ یوئیل  
). فإذا تاب الشعب ینقذھم هللا 20،  11،  1:  2یوئیل  بجیش أجنبي أرسلھ هللا لمعاقبة إسرائیل (

التاریخ، ومع ذلك فقد یتم تحقیقھا نھائیًا   على نبوة تحققت في  ). وقد یكون ھذا مثاالً 18-20:  2(
أعمال الرسل في نھایة الزمان. اقتبس الرسول بطرس نبوة من سفر یوئیل وكأنھا لم تتحقق بعد (

2 :16-21 .( 

(وقد اقتبسھا بطرس)،   ۳۲-۲۸،  ۱۱،  10:  2تشمل المقاطع الكتابیة التي تصف یوم الرب یوئیل  
 . 13- 10: 3بطرس  2و ۱۸-۱٤: ۱، صفنیا ۲۳-۱۹: ۲٤، ۱۱-۹: ۱۳، إشعیاء ۱٥-۱٤: ۳

المقاطع بعض  الدینونة، مثل    الكتابیة  تصف  تتوقع  التي  واألمم  یختبئون من هللا  الذین  الخطاة 
 .۱۷- ۱٥: ٦رؤیا  ،۱۹-۱۰: ۲إشعیاء 

تصف بعض المقاطع الكتابیة التي تذكر یوم الرب األمم التي اجتمعت للحرب في الوقت الذي و
 . 2-1: 14كریا زجاء فیھ هللا، مثل 

األخرى التي ال تذكر "یوم الرب" تحدیًدا، لكنھا تصف الكتابیة  العدید من المقاطع  ا  أیضً ھناك  و
تصف بعضھم العالمات السماویة التي ستحدث   حدثًا ببعض التفاصیل نفسھا. علي سبیل المثال،

التي تشیر إلى   الكتابیة  المقاطع  "یوم الرب". عند مجيء الرب على مثال تلك الموصوفة في 
 . 28- 25: 21، ولوقا 26-24:  13مرقس ، 30-29: 24وتشمل األمثلة متى 

 سفر الررؤیا  ثار المترتبة علىاآل
یعتقد بعض علماء الكتاب المقدس أن معظم سفر الرؤیا قد تحقق بالفعل. وھم یعتقدون أن العالم 

لإلنجیل. ومع ذلك، تصف بعض  سیصبح مسیحیًا بصورة تدریجیًة من خالل االنتشار الناجح  
).  27،  14:  7المقاطع الكتابیة ممالك العالم التي استولى علیھا هللا (على سبیل المثال، دانیال  

السیادة لھ  إن هللا  نقول  أن  المسیحیین. ویمكننا  تزال تضطھد  ال  العالم  دول  العدید من   والیوم 
عصیان ضد هللا، مما یعني أن ھذه لكن تلك األمم ال تزال في حالة  وعلى كل شيء،  والسلطان  

 لم تتحقق بعد. الكتابیة المقاطع  

 للمجموعة. 28: 9یجب على أحد الطالب قراءة رومیة 

 ما معنى أن ینجز هللا شیئًا بسرعة على األرض؟  ◄

یؤكد سفر الرؤیا أن العالم سیتغیر بشكل دائم بالتدخل المفاجئ من هللا. إنھم ال یصفون تغییًرا 
 المجتمع. تدریجیًا في
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ا أن یعملوا على یجب أن یكون المسیحیون الملح والنور في كل مجتمع یعیشون فیھ. ویجب أیضً 
تغییر بیئتھم لتكون بحسب ما یرضي هللا. لقد تغیرت األمم وتشكلت من خالل تقدم اإلنجیل. ومع  

تدخًال  یتدخل هللا  أن  إلى  المقدس  الكتاب  یشیر  نھائیً ذلك،  بشریة شریرة ا، ستكون ھناك قوى   
 تستمر في التمرد على هللا.

تُنجز المؤسسات المسیحیة الكثیر لنشر اإلنجیل، وتأسیس الكنائس، وتخفیف كل أنواع اآلالم.  
كلت بالتأثیرات المسیحیة. لذلك، یجب على المسیحیین العمل على إنشاء  فلقد تغیرت األمم وشُ 

  ي ذلك، فإننا نتطلع إلى عودة المسیح لیأت   الكنائس والمؤسسات التي لھا آثار طویلة المدى. ومع
 ملكوت هللا الى كل ملئھ.

یرى  ذ  إاإلیمان الذي یطیع هللا في جمیع األحوال.  ویتحملوا ب  یجب على المؤمنین أن یصبروا 
الفھم ألن  اآلن.  واأللم  نھا قد تجلب المعاناة  أاإلیمان أن الطاعة في النھایة تستحق العناء، رغم  

 .سبب حدوث األشیاء لیس ضروریًاالكامل والحاضر ل

 15-12: 3كورنثوس  1

یتعلق سیاق ھذا المقطع الكتابى بعمل الخدمة. ففي اآلیات السابقة من الفصل، قال الرسول إن 
الناس في الخدمة لدیھم مسؤولیات مختلفة وسوف یكافئھم هللا على عملھم. أما الكنیسة فھى مثل  

 ).9ة الحقل أو المبنى حیث نعمل فیھ (اآلی

األساس.  ھیكًال على  یبنون  والخدام  المسیح،  ھو  واألساس  الكنیسة.  خدمة  كل  تبني  أن  یجب 
على عملھم. یقوم اآلخرون بعمل ال یبني شیئًا جیًدا، ولن    یكافئھمبعضھم یعمل بجودة جیدة، وهللا  

 هللا ھذا العمل.  یكافيء

اتیجیة لبناء الكنیسة، متطلعین  كانت وجھة نظر بولس أن الخدام یجب أن یعملوا بأمانة واستر 
 إلى المكافأة من هللا.

 توقع األحداث المتنبأ عنھا 
ا ما یتنبأ بأحداث معینة. ولسنا نعرف دائًما ما ھي األحداث  ا، وغالبً ا نبویً یعتبر سفر الرؤیا سفرً 

بالفعل؛   تم  قد  البعض  یكون  قد  النبوات.  لتلك  كتحقیق  نتوقعھا  أن  یجب  التي  وبعض  المحددة 
 في المستقبل. تتم  التحقیقات األخرى ال تزال
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لیس من الضروري بالنسبة لنا أن نحدد بالضبط  
النبوة  ما ھو مُ  تنبأ عنھ. والغرض األساسي من 

قبل   التاریخ  كتابة  من  نتمكن  أن  ببساطة  لیس 
  حدوثھ. الغرض من النبوة ھو إظھار سیادة هللا 

ومدفو متحمًسا  المستمع  یكون  بحیث  ا عً وأمانتھ 
وبالتال وطاعتھ.  با�  الكامل  يللثقة  فالفھم   ،

 ا.للتفاصیل لیس ضروریً 

تم التبشیر بالكثیر من النبوات في األصل لألشخاص الذین لن یروا أن النبوات قد تحققت، ألن  
الكرازة ھو تحفیز المستمعین على  ا في المستقبل. ومع ذلك، كان الغرض من  التحقیق كان بعیدً 

الثقة با� وطاعتھ. وبالمثل، الیوم، سواء كان تحقیق النبوة في الماضي أو المستقبل، وعلى الرغم  
ھو الذي یجب أن یشجعنا على الثقة   أمانتھمن أننا قد ال نفھم كل التفاصیل، فإن إظھار قوة هللا و

 با�.

تنبأ  س. وقد یختلف علماء الالھوت حول الحدث المحدد المُ لدینا منھج عملي لتفسیر الكتاب المقد
عنھ. فھل ھذا یعني أن النص الكتابى قد فشل في توصیل رسالة هللا؟ كال. حتى لو اختلفنا في 

 نھ یمكننا أن نرى إظھار قوة هللا. إ ال إ تفاصیل النبوة، 

 خرویة إلى أھل تسالونیكي رسالة بولس اآل
 معًا.  12-6: 1الة أھل تسالونیكي الثانیة یجب أن تنظر المجموعة إلى رس 

 ، لكننا سوف ندرسھ في درس مختلف.يخروآ من ھذه الرسالة ھو أیًضا  2األصحاح 

فیھ   وینال  بالدمار  الخطاة  فیھ  یُعاقب  الذي  الوقت  بأنھ  الرب  الكتابى عودة  المقطع  ھذا  یصف 
التالحظ    -المؤمنون الراحة من اآلالم. ومجد هللا ھو محور التركیز   تتكلم عن هللا    يالشواھد 

 .يوالمسیح في جمیع أنحاء المقطع الكتاب

خروي. یجب  اآل الكتابى    بـ "لماذا"، مع إعطاء تطبیق ھذا المقطع  12إلى    11تبدأ اآلیات من  
في   حیاتنا  في  بعملھ  یتمجد هللا  أن  أجل  من  نصلي  لعلم  ھذا  أن  الصحیح  التطبیق  إن  العالم. 

 من حولنا. الذین  سیجعلنا نعیش كمسیحیین أفضل، ونكرم هللا ونبارك األخرویات 

خرویات] ستساعدنا  "ھذه التأمالت [في علم اآل
على االمتناع عن الخطیة، وفطم عواطفنا عن  

تواسینا عن غیاب   يوھ  األشیاء األرضیة؛
الخیرات الدنیویة أو فقدانھا وتحثنا على الحفاظ 

على أرواحنا وأجسادنا طاھرة، والحیاة �  
 بدیة، وبالتالي تحقیق الخالص األبدي".واأل

التعلیم المسیحي األطول للكنیسة األرثوذكسیة  -
 الشرقیة 
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   3واجب الدرس 
) واجب الكتابة: كیف تؤثر األسفار المقدسة في الطریقة التي تنظر بھا إلى خدمتك وكنیستك 1(

ل ما یجب أن یتوقع ھؤالء  كلمة) حو  450وأي مؤسسة مسیحیة أخرى تدعمھا؟ اكتب صفحة (
 تحقیقھ في العالم قبل عودة المسیح. 

. یصف الرسول مجيء یوم الرب. لذلك 14-1:  3بطرس    2: دراسة  ي) دراسة المقطع الكتاب2(
 .يا لرسالة ھذا المقطع الكتابیبدأ تطبیقھ على الحیاة المسیحیة بكلمة ولذلك. اكتب شرحً 
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 4الدرس 
 خرویات  لعلم اآل الموضوعات العظیمة  

 مالحظة لقائد الفصل
 . 3قد ترغب في أن یشارك طالبان أو ثالثة طالب حول ما كتبوه في واجبات الدرس 

الكتاب المقدس في الحواشي في حالة الرغبة في   شواھدفي ھذا الدرس، یتم توفیر العدید من  
 . في الدرس المكتوبة بخط عریض الشواھدمزید من الدراسة. یجب أن یبحث الفصل عن ال

 مقدمة 
ن الموضوعات في إ من الحقائق الرئیسیة. غالبًا ما تركز مناقشات النبوة على أسئلة ثانویة بدالً 

 النبوة لیست كلھا بنفس القدر من األھمیة. 

الكتابیة.   النبوة  في  الضروریة  الحقائق  بعض  المسیحیة  وفھناك  الحیاة  التعالیم على  ھذه  تؤثر 
 ا.المسیحیة بأكملھ التعالیمونظام 

المسیحیة، ولكن كانت فقط لتوضیح  التعالیم  المسیحیة القدیمة تضمین جمیع  لم تحاول التعالیم 
التعالیم األساسیة لإلیمان المسیحي. وھم ال یقولون الكثیر عن علم األخرویات، لكن تصریحاتھم  

 مھمة. 

قانون إیمان الرسل في أوائل القرن الثاني لیذكر التعالیم األساسیة للرسل. ویتضمن قانون ُكتب  
اإلیمان ھذا التصریح عن یسوع: "[ھو] یجلس عن یمین هللا اآلب القادر على كل شيء. ومن 

 ھناك یأتي لیدین األحیاء واألموات ".

  عن   جلس یھدف إلى تصریحوكان الم  م.  325تأسس قانون إیمان نیقیة في مجلس كنسي عام  
ما یؤمن بھ جمیع المسیحیین. یقول قانون اإلیمان عن یسوع، "[ھو] سیأتي مرة أخرى بمجد  
وحیاة   األموات  قیامة  وننتظر  نھایة."  لملكھ  یكون  ولن  السواء:  واألموات على  األحیاء  لیدین 

 الدھر اآلتي."

المقدس والعدید من التفاصیل  في ھذه الدورة الدراسیة سوف ندرس العدید من نصوص الكتاب  
خرویات، ولكن في ھذا الدرس سوف نؤكد على أربع حقائق مھمة. وھذه الحقائق ھي  حول اآل

 خرویات.أساس علم اآل
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 ) العودة الجسدیة لیسوع 1(
سیعود یسوع بشكل مرئي إلى ھذه األرض. على الرغم من أنھ حاضر روحیًا مع المؤمنین على 

 . )7: 1(رؤیا  د بشكلھ المجید القائم على مرأى من كل األرض األرض اآلن، إال أنھ سیعو

 ما ھي بعض األشیاء التي ستحدث عندما یعود یسوع؟  ◄

ذروة التاریخ األرضي. وستصبح ممالك العالم ممالك المسیح. وأولئك    يستكون عودة المسیح ھ
سیتم   ضده  تمردوا  الذین  أولئك  ولكن  ویكرمون.  سیكافأون  لھ  ومخلصین  أمناء  كانوا  الذین 

. وسوف تنحني كل  )64:  26(متى  إخمادھم، وستكون لدیھ القوة التي تتغلب على كل معارضة  
 4الرب.یعترف كل لسان بأن یسوع ھو ركبة، و

وسوف یقومون ھم والمؤمنون   5المسیحیون المؤمنون الذین ماتوا سیُقامون لیحكموا مع المسیح. 
 6ألحیاء لمالقاة الرب عندما یظھر. ا

. فكر في كل ما  )13:  2(تیطس  ستكون عودتھ ھي الرجاء المبارك لجمیع المسیحیین المؤمنین  
لنا: نھایة االضطھاد واأللم والحزن المسیحیین  تعنیھ عودتھ  القدیسین واألحباء  لم الشمل مع  ؛ 

؛ ومنظر یسوع نفسھ. والدخول الى السماء المؤمنین؛ دلیل وبرھان على أن إیماننا لم یكن باطًال 
وملء الحیاة االبدیة مع هللا. ال یعتمد أي من ھذه األشیاء على وقت عودتھ، بل یعتمد ببساطة  

 ھو.  على حقیقة أنھ سیعود كما وعد

وقالت المالئكة    8لقد وعد أن یأتي ویأخذ شعبھ لیحیوا معھ.    7یسوع أنھ سیعود بقوة ومجد.قال  
وقد بشر الرسل بالتوبة أثناء انتظار عودة  9لطریقة التي صعد بھا إلى السماء.نھ سیعود بنفس اإ

ثانیة  ). إن عودة یسوع  21-19:  3المسیح لیؤسس خطة هللا النھائیة لھذا العالم (أعمال الرسل  
 10قائق الُمعلمة في العھد الجدید. إلى ھذه األرض مرة أخرى بقوة ومجد ھي واحدة من أكثر الح

 
 10: 2فیلبي  4
 12: 2تیموثاوس  2 5
 17-16: 4تسالونیكي  1 6
 30: 24متى   7
 ۳: ۱٤یوحنا  8
 11: 1أعمال  9

: 1بطرس  2؛  ۱۳،  ۷: ۱بطرس  ۱؛  8-7: 5؛ یعقوب  28: 9؛ عبرانیین 13: 2؛ تیطس  10  7: 1تسالونیكي  2؛  16-15: 4تسالونیكي  1 10
 28: 2یوحنا  1؛  12،   4: 3؛ 16
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، ال یمكننا أن نعرف على وجھ التحدید ي على الرغم من وجود عالمات ستسبق المجيء الثان
نھ لمن الجید للمؤمنین أن یتوقعوا مجيء یسوع دائًما وأن یعیشوا وفقًا لذلك  إ. و ثانیة متى سیعود

 . )37-33: 13(مرقس 

 ؟ ثانیة لماذا سیعود یسوع ◄

نحن نعیش في عالم یتمرد فیھ معظم الناس على هللا.  
یصبح  فلن  الخطیة.  لعنة  من  تعاني  الخلیقة  كل  ألن 
اإلصالح   أو  السیاسي  العمل  من خالل  أفضل  العالم 

ن أو االقتصادات المزدھرة. ولن یحدث تحسن العالم بشكل تدریجي. الجتماعي أو التعلیم المحسَّ ا
 فیھ.  يبل سیدخل یسوع فجأة خلیقتھ كملك عائد لیصحح األمور الت

عن طیب خاطر إلى ملكوت هللا اآلن، فیمكنھم الھروب من    انضموا كل الناس خطاة، ولكن إذا  
سوف یأتي ذالك الملكوت   11بالفعل بین الذین تابوا وآمنوا.   هللا یعملالدینونة القادمة. ألن ملكوت  

 بشكل كامل ومنفنتح عند عودة یسوع. 

 كیف یجب أن نحیا ألننا نعلم أن یسوع سیعود ثانیة؟  ◄

یجب أن نتذكر األولویات التي كانت لدى المسیحیین المؤمنین األوائل. نحن مدعوون للحفاظ 
 تجعلنا ننسى  يالنھایة". لقد حذرنا من ترك الملذات وأشیاء العالم الت  على إیماننا و "الثبات حتى

"  أن "نراقب"وقد طلب منا  نحن نعیش وفقًا للقیم األبدیة ألن أشیاء ھذا العالم ستزول. 12مجیئھ. 
، ال نحدق في السماء من أجل ظھوره، بل أن نبقى على حذر روحیًا حتى ال یفاجئنا ونشاھد "

نقیة  ا  أیضً نصلي  و  13.ونحن غیر مستعدین  مجیئھ ألننا طاھرة  من أجل الطھارة ونعیش حیاة 
 14نرید أن نكون مثلھ. 

سیكون مجيء   15أولئك الذین یعیشون الیوم وكأنھ لن یأتي الرب، لن یكونوا مستعدین لعودتھ. 
أي شيء بعد   فجأة للغایة حتى لن یكون لدى أحد الوقت لتغییر  16یسوع مثل البرق من السماء، 

 ظھوره.

 
 ۱: ۹، ۱٥-۱٤: ۱مرقس  11
 36 -34: 21لوقا  12
 . ال یشیر المصطلح الیوناني المستخدم لكلمة "اسھروا " إلى البحث عن شيء ما بل إلى البقاء على أھبة االستعداد.37-33: 13مرقس  13
 3: 3یوحنا  1 14
أن أولئك الذین في الظلمة، والذین یعیشون من أجل ھذا العالم، سیكونون مصدومین من عودة الرب یسوع  6-1: 5تُظھر رسالة تسالونیكي األولى  15

 بالنسبة لنا ، فلن یعود "كلص".  أما  ثانیة.
 52: 15كورنثوس  ۱، 27: 24متى  16

"إن مجد المسیحیة، على عكس األدیان  
 یظھر في أي مكان أكثر مما  العرقیة، ال

 یتجلى في علم األخرویات." 

 أورتن وایلي،  -

 الالھوت المسیحي 
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الحیاة في الطھ2) بالحفاظ على األولویات األبدیة، (1نحن ننتظر مجیئھ ( )  3رة والنقاء، (ا) 
 حمایة أنفسنا روحیًا بالصالة. 

 ) القیامة الجسدیة لجمیع الناس 2(
 األموات.ا من بین كل الناس سیُقامون جسدیً 

علّم قیامة جمیع الناس. وتعلیم القیامة أمر  نحن نعلم أن للجسد قیمة أبدیة ألن الكتاب المقدس یُ 
في    17ضرورى. بولس  الرسول  أوضح  إنكار   15كورنثوس    1ولقد  یعني  القیامة  إنكار  أن 

قد قام   إذا لم یكن یسوعو  18اإلنجیل. وإذا لم تكن ھناك قیامة، فال یمكن أن یكون یسوع قد قام.
 19من بین األموات، فال یمكن أن یكون اإلنجیل حقیقیًا، وال أحد یخلص حقًا.

 .معًا 19: 15كورنثوس  1انظروا إلى 

 ع الناس؟ یماذا قصد بولس عندما قال إن المؤمنین بدون القیامة ھم أشقى جم◄ 

الوقت. فعند عودة المسیح ثانیة،  الناس یقومون في نفس  یُقام كل إنسان، لكن لیس كل  سوف 
 20، ویقیم أولئك الذین ماتوا. المؤمنینجمیع المسیحیین  سوف یخطف

في وقت  بل سوف یقومون  القیامة األولى.    يفأولئك الذین ماتوا في خطایاھم ال یقبلون  ولكن  
 21. والدینونة الحق للحكم

الخطاة في شكل   یقومسوف  و  22في أجساد ممجدة مثل یسوع.   المؤمنون  قوم المسیحیونسوف ی
 23. ةاألبدیوالدینونة  آخر للعقاب

 إذا كنت ال تؤمن بأن الجسد سیُقام، فما الفرق الذي سیحدثھ لك ذلك؟  ◄

 
 عقیدة القیامة.) للدفاع عن 15آیة (كورنثوس األولى  58ا من ا كتابیً یتضح ھذا من حقیقة أن بولس كتب نصً  17
 3: 15كورنثوس  1 18
 17: 15كورنثوس  1 19
 6:  20، رؤیا 17-16: 4تسالونیكي 1 20
 ۱۳:۲۰رؤیا  21
 ۲: ۳یوحنا  ۱ 22
 ۲۹-۲۸: ٥یوحنا  23



36 
 

ن االعتقاد بأننا سنقام في یوم من األیام یؤثر على أسلوب حیاتنا. یمكننا أن نرى اآلثار العملیة  إ
لھذه العقیدة من خالل النظر إلى أمثلة األشخاص الذین ینكرونھا. فقد نفى بعض الناس في كنیسة  

الذین   وأؤلئك  البشري.  الجسد  قیامة  كورنثوس 
متطرفین. قال  صدقوا ھذا الخطأ انقسموا إلى موقفین  

البعض: "بما أن الجسد ال یقوم، فالروح ھي كل ما  
أن   یعني  وھذا  بالجسد    الخطایایھم.  نرتكبھا  التي 

الزنا، ألن و  لیست خطیرة. نرتكب  أن  یمكننا حتى 
 24الجسد سوف یتم التخلص منھ على أي حال ".

وشریر. یجب أن نقمع كل    وقال آخرون شیئًا مثل، "بما أن الجسد لن یقوم، فال بد أنھ ال قیمة لھ
 الرغبات الجسدیة، وال نأكل أي شيء لذیذ المذاق أو نستمتع بالزواج ".

الجسد.   على  قیمة  المسیحیة  القیامة  عقیدة  تضع  القیامة.  إنكار  من  جاءا  الخطأین  ھذین  وكال 
المؤ المسیحیین  أجساد  أن  في  القیمة  القدس، م وتظھرھذه  للروح  ھیاكل  وھي  افتُدیت،  قد  نین 

 . )20، 19، 15، 14: 6(كورنثوس األولى ا أعضاء المسیح، وسوف تقوم وتتمجد أیضً و

) كل الناس  2) أن المسیح قام من األموات، ( 1إن عقیدة القیامة ضروریة للغایة ألنھا تعني (
 ) اإلنجیل حقیقي. 4) للجسد قیمة أبدیة، (3سیقامون، (

 ) الحكم والدینونة 3(
 شخص. سیحكم یسوع ویدین كل 

 معًا. 11- 10: 5انظروا إلى كورنثوس الثانیة 

 ماذا تخبرنا ھذه اآلیات عن المستقبل؟ كیف نستخدم حقیقة الدینونة في الكرازة؟◄ 

لیست نھایة وجودھم، ولكنھا   يا النھایة لمن لم تذكر أسماؤھم في سفر الحیاة. وھالدینونة ھي حقً 
ستكون عواقب ال تنتھي لقرارات ال یمكن التراجع األبدیة التي تلي ذلك  ألن  نھایة اختیاراتھم.  

 عنھا أبًدا.

یعطي الحكم والدینونة اختیاراتنا أھمیة تتجاوز نتائجھا الفوریة. یعتقد بعض الناس أنھ طالما أنھم  
قادرون على التحكم في نتائج أفعالھم، فال داعي للقلق. یریدون أن یؤمنوا أن خطایاھم لیست 

 
الجسد لیس سوى انغماس   ، حیث بدا أن البعض لدیھم شعار، "األَْطِعَمةُ ِلْلَجْوِف َواْلَجْوُف ِلألَْطِعَمِة، " ، وھذا یعني أن 14-13: 6كورنثوس  1انظر  24

یقول: "َولِكنَّ اْلَجَسَد لَْیَس   في الرغبات والملذات . قال الرسول بولس أن ، "َهللاُ َسیُبِیُد ھذَا َوتِْلَك" ، متكلما عن الدینونة إلساءة استخدام الجسد. ثم مضى
بُّ ِلْلَجَسِد... َوهللاُ قَْد أَقَاَم الرَّ  ّبِ، َوالرَّ نَا بَْل ِللرَّ تِِھ." ِللّزِ ، َوَسیُِقیُمنَا نَْحُن أَْیًضا بِقُوَّ  بَّ

القیامة ھي "عمل من أعمال قوة هللا القادر  
على كل شئ، والتي من خاللھا ستعود جمیع  
جثث الموتى، بعد أن یلتئم شملھا بأرواحھم،  
 إلى الحیاة، ومن ثم تصبح روحیة وخالدة".

التعلیم المسیحي األطول للكنیسة   -
 األرثوذكسیة الشرقیة 
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شریرة إذا لم تسبب أي ضرر.  في الواقع، كل الخطایا تضر. ولكن حتى لو لم یحدث الضرر، 
فالخطیة خطیرة بسبب الحكم والدینونة. ألن كلمة هللا تعلن أن الناس سوف یدانون یسبب أعمالھم 

 .)11-6:  2، رومیة 10: 5كورنثوس  2(

اآل والبعض  األبدي  العقاب  إلى  البعض  سیرسل  الدینونة،  األبدیة. یصف  في  المكافأة  إلى  خر 
أعمالھم   بسبب  الدینونة  لیواجھوا  أُقیموا  الذین  الخطاة  لدینونة  واحًدا  مشھًدا  المقدس  الكتاب 

التي    25الخاطة. المؤمنین، حیث سیكافأون على تلك األعمال  للمسیحیین  وھناك دینونة أخرى 
 . )15-14: 3كورنثوس  1( كانت لھا نتائج دائمة وجدیرة باالھتمام

من الصعب تخیل  نھ  إذ  إ.  يأن الخطیة یوما ما سوف تنتھتخبرنا حقیقة أن الدینونة البد أن تتم  
 ة، ولكن یوًما ما سینتھي كل تمرد ضد هللا.خطیعالم بال 

بشكل صحیح. ومع    للحیاةفي خوف دائم وأن یكون ھذا الخوف دافعنا    نحیاال یقصد هللا أن  و
 حیاتنا.  وترشد أمامنا یمنحنا إحساًسا بالمساءلة التي توجھ يبالدینونة التذلك، فإن الوعي 

) أھمیة 3) مساءلتنا أمام هللا، (2ة، (الخطی) أھمیة  1نفھم (   يكیجب أن نعرف عن الدینونة ل 
 ة. خطی) نھایة كل 4اختیاراتنا، (

 خطأ یجب تجنبھ: التركیز األرضي
تستمر إلى األبد. ونحاول تحسین ظروفنا  ھناك میل بشري للعیش كما لو أن الحیاة على األرض  

وحل مشاكلنا وخلق بیئة تجعلنا راضین ومقتنعین. یجب أن نكون مثل إبراھیم الذي كان ینتظر 
).  16-14،    10-8:  11ا أبدیًا بینما كان یعیش في الخیام ویتنقل كثیًرا (عبرانیین  ا سماویً وطنً 

التي نمتلكھا والظروف التي نخلقھا كلھا مؤقتة.   تذكر أن األشیاء التي نبنیھا واألشیاء  نحتاج إلى
 یجب أن نعمل من أجل األشیاء التي لھا قیمة أبدیة. 

 ) ملكوت هللا األبدي 4(
 یوًما ما بدون مقاومة.  بقىوسیحكم هللا للكون أبدي 

 معًا.  11-10: 2یجب أن تنظر المجموعة إلى فیلبي 

 فیھ كل مقاومة � ورفض للمسیح.بحسب ھذه اآلیات، سیأتي الوقت الذي تنتھي 

 
 15-11: 20انظر رؤیا  25
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وبحسب بعض الفلسفات واألدیان، یمر الوقت إلى األبد في دورات، بال بدایة أو نھایة، وال توجد  
 أحداث تحدث تغییرات دائمة. 

ولكن بحسب الكتاب المقدس، فللوقت بدایة وسلسلة من األحداث تتقدم إلى نھایتھا. ویصف الكتاب  
ط المأساوي لإلنسان، ثم خطة الخالص التي یعمل علیھا هللا عبر قرون المقدس الخلیقة، ثم السقو 

 من التاریخ البشري.

نجد في سفر التكوین بدایة الخطیة. ولكن في سفر الرؤیا، الخطیة مستبعدة تماًما من مدینة هللا 
دة  نرى في سفر التكوین فقدان شجرة الحیاة وحكم الموت. ونرى في سفر الرؤیا استعا   26األبدیة. 

 27شجرة الحیاة، وأسماء في سفر الحیاة، ودعوة إلى نھر ماء الحیاة.

یُ  لنا هللا. وسوف  الذي كشفھ  ق ھذا  طلِ نحن نعلم أن ھناك حدثًا واحًدا سیأتي في نھایة الجدول 
 28الحدث الكون إلى األبدیة التي خطط هللا لھا.  وسوف یأتى ملكوت هللا الكامل األبدي.

ولكن منذ سقوط اإلنسان، تمرد معظم البشر على ملكوت    29لحاكم على كونھ، لطالما كان هللا ھو ا
هللا. وسوف ینتھي ھذا األمر فجأة وسیحكم هللا إلى األبد بدون منازع. وسیكون العالم تماًما كما 

 یریده هللا، تماًما كما ھو السماء.

 إلى األبد   يھالحیاة اآلن 
 معًا. 16-7: 3یجب أن تنظر المجموعة إلى فیلبي 

بدافع واحد، ودعا اآلخرین الذین لدیھم ھذا الدافع "الكامل" یمتد إلى قدام إنھ  بولس قال الرسول
 بمعنى أنھ مخلص تماًما � ویرفض  إلى فعل الشيء نفسھ. من الممكن أن یكون اإلنسان كامًال 

بالكمال الذي سیأتي    إنھ ال یتمتع بعد  اضً أی  قالوالسماح ألي شيء بالتأثیر علیھ إلغضاب هللا.  
في  القیامة  كمال  تجربة  من  یتمكن  حتى  اآلن  جھده  قصارى  لبذل  متحمس  لكنھ  القیامة،  في 

یجب أن یتمتع بھ المؤمنون اآلن، وكمال آخر ینبغي أن نتوقعھ في    المستقبل. لذلك ھناك كمال
 القیامة. 

 معًا. 21-17یجب أن تنظر المجموعة إلى اآلیات 

 
 27: 21رؤیا  26
 19،  2، 1: 22رؤیا  27
 5: 22، رؤیا 10: 2، فیلبى 11: 14، رومیة 15: 11رؤیا  28
 25: 18تكوین  29
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العالم رغباتھم الخاصة، ویركزون على األشیاء األرضیة. الشخص الذي یتوقع  یتبع الناس في  
السماء یعیش بحسب أولویات مختلفة تماًما ویتبع رغبات مختلفة. نحن نسترشد بتوقعاتنا لعودة  

 یسوع ثانیة وتغییر أجسادنا.

   4واجب الدرس 
یمة الموضحة في ھذا الدرس، واجب الكتابة: اكتب جملة واحدة لكل من الحقائق األربع العظ )1(

مع ذكر كل منھا. ثم اكتب فقرة لكل حقیقة، واشرح كیف تحدث فرقًا في فلسفتك في الحیاة. لجمع  
الواجب، یمكنك التحدث إلى العدید من األشخاص، وسؤالھم عن الفرق الذي   ااألفكار حول ھذ

 تحدثھ ھذه الحقائق بالنسبة لھم. 

 . 21ولوقا   13ومرقس  24لدراسیة التالیة، اقرأ بعنایة متى ) واجب القراءة: قبل الجلسة ا2(
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  5الدرس 
 حدیث جبل الزیتون 

 خرویات یسوع وعلم اآل
حتى بعد  وموتھ وقیامتھ.    يءمج  خالل خدمة یسوع، لم یفھم تالمیذه أشیاء كثیرة. لم یفھموا عن

 إلسرائیل أو كیف سیأتي ملكوت هللا بالكامل. قیامة یسوع، لم یفھموا بعد خطة هللا 

القیامة و التالمبعد  سأل  یسوع،    قَائِِلیَن:   یذ 
إِلَى  اْلُمْلَك  تَُردُّ  اْلَوْقِت  ھذَا  فِي  َھْل   ، «یَاَربُّ

أنھم   یبین   السؤالإِْسَرائِیَل على الفور؟»  ھذا  
لم ولم یفھموا بعد خطة هللا للكنیسة والملكوت. 

یحاول یسوع أن یشرح كل شيء لتالمیذه، لكنھ  
: 1(أعمال الرسل    بعد  لتي ستحدث فیھا األمورأخبرھم أن هللا لم یختر أن یعلن لھم األوقات ا

7.( 

 یُظھر سؤال التالمیذ أنھم لم یفھموا خطة هللا للكنیسة وملكوتھ؟ كیف  ◄

اآل علم  یسوع عن  علم  قال  لقد  وبالمثل،  معینة.  أشیاء  فھم  إلى  بحاجة  التالمیذ  كان  خرویات. 
بولس   (تسالونیكي  إالرسول  ثانیة  الرب  بمجئ  یتفاجأوا  الظلمة ولن  یكونوا في  المؤمنین لم  ن 

 ). 4: 5األولى 

.  21، ولوقا  13، مرقس  25-24یقع خطاب جبل الزیتون في ثالثة مقاطع في األناجیل: متى  
خرویات المقاطع الكتابیة متشابھة ابى األطول من تعالیم یسوع عن علم اآلھذا ھو المقطع الكت

 جًدا، ولكنھا ال تحتوي على نفس التفاصیل.

، وصف یسوع األحداث بترتیب زمني. لقد استخدم مصطلحات مثل ذلك  ي في ھذا المقطع الكتاب
األخیرة بترتیب زمني  ذ یعطینا ھذا المقطع الكتابى المزید من أحداث األیام  إالحین وبعد ذلك.  

 أكثر من أي مقطع آخر من الكتاب المقدس.

، قدم یسوع عدة 25و 24. في بقیة اإلصحاح 24:31تنتھي السلسلة الزمنیة لألحداث في متى 
) تخبرنا كیف یجب أن نعیش بسبب  2) حقیقة حول األیام األخیرة و (1قصص توضح كل منھا (

"إن الكرازة باإلنجیل والشھادة للمسیح ھو الواجب 
األسمى للكنیسة في ھذا العصر، حیث اعتبر ربنا  
األسئلة العاطلة والفضولیة قلیلة األھمیة (أعمال  

 )." 8-7: 1الرسل 
 الالھوت المسیحي ھـ. أورتن وایلي،   -
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وع المثال المثالي لتطبیق علم األمور األخیرة على الحیاة  ھذه الحقیقة. تعطینا ھذه الرسالة من یس 
 العملیة. 

من أحد األناجیل الكتابى  لكل قسم من أقسام خطاب الزیتون، یجب على الطالب قراءة المقطع  
 للمجموعة. 

 السؤال 
 ) 7-5: 21، لوقا 4-1: 13، مرقس 3- 1: 24(متى 

جعلتھم ھذه النبوة یفكرون في العدید من األسئلة  ھدم.  دمرویُ قال یسوع للتالمیذ أن الھیكل سوف یُ 
الھیكل، وع المستقبل. فسألوا عن وقت ھدم  . سبق أن تنبأ ودة یسوع ثانیة، ونھایة الزمانعن 

 ).38-37:  23یسوع لھم عن دمار أورشلیم (متى 

تكون ا بالنسبة لھم. س عرف التالمیذ أن تدمیر أورشلیم والھیكل سیعني نھایة كل شيء یبدو طبیعیً 
نھایة زمن وبدایة عالم مختلف. ربما افترضوا أن عودة یسوع ثانیة ستكون في نفس الوقت، وأن  

 ملكوت هللا سوف یتم في ذلك الوقت.

 فترة الضیقة  
 ) 19-8:  21، لوقا 13-5:  13، مرقس  14- 4: 24(متى 

المعاناة أنواع  وجمیع  والحروب،  الكذبة،  المسحاء  ھي  الضیقة  فترة  ، آللم وا   تعتبر خصائص 
 ضطھاد. سیصل اإلنجیل إلى جمیع أنحاء العالم قبل أن تأتي النھایة.والزالزل، واإل

 القول عن الشخص الذي "یصبر حتى النھایة"؟  ھو المقصود منما  ◄

الشخص الذي ال  وأن  .  على إیمانھمویحافظوا  یصبروا  قال یسوع لتالمیذه أنھ یجب علیھم أن  
 یخلص. وف یفقد إیمانھ س 

 الخرابرجسة 
 ) 24-20:  21، لوقا 20-14: 13، مرقس 22-15: 24(متى 

تشمل جوانب ھذا الحدث وضع رجسة الخراب في الھیكل، وتدمیر الجیوش ألورشلیم، وبدایة  
 أسوأ معاناة وآالم على اإلطالق.

تم تحقیق الكثیر من تفاصیل  وقد  ).  11:  12،  27:  9ة دانیال (دانیال  نبوأشار یسوع إلى  وقد  
قبل المیالد)    168ل الملك الیوناني أنطیوخس، الذي وضع صنًما في الھیكل (بَ نیال من قِ نبوة دا
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النبوة  ھذه ن إتمام إلكن یسوع قال و وخاض حربًا مع الیھود. لقد عاش قبل یسوع بوقت طویل، 
 في المستقبل.  سیتم ما زال

مر  المیالد. وقد دُ   بعد  ۷۰یعتقد بعض العلماء أن نبوة یسوع قد تحققت في دمار أورشلیم عام  
مرت ت الحجارة عن بعضھا. وتألم اآلالف من الیھود وماتوا. وبعد معركة الحقة، دُ الھیكل، وفتّ 

أورشلیم كمدینة، ولم تعد إسرائیل موجودة كأمة لعدة قرون. ویعتقد ایضا بعض العلماء أن ھذه  
 كانت بدایة "أزمنة األمم". 

). ویتضمن  ۹،  ٤:  ۱۲وقد كلم المالك دانیال النبى أن ھذه النبوات مختومة حتى وقت النھایة (
إشارات إلى أسوأ ضیقة على اإلطالق، وخالص أولئك الذین اسماؤھم "مكتوبة    12االصحاح  

َوإِقَاَمِة الدھور،  في السفر"، وقیامة األموات، وأن َاْلفَاِھُموَن یَِضیئُوَن َكِضیَاِء اْلَجلَِد، كنجوم إلى أبد  
ِب الذ تم وضعھ مؤقتًا في الھیكل. یبدو أن ھذه اإلشارات تعني األیام األخیرة، ولیس  یِرْجِس اْلُمَخرَّ

 . األحداث التي تمت بالفعل في التاریخ

 المسحاء الكذبة 
 ) 23-21: 13، مرقس 26-23:  24(متى  

یؤمنوا   أن  ینبغي  ال  أنھم  من  تالمیذه  یسوع  حذر  لقد 
بالمسیح السري. فسیدعي الناس أن المسیح قد جاء وال 

سري   ھناك مجيء  یكون  لن  أنھ  المؤمنون  المسیحیون  یتذكر  أن  ویجب  منھم.  قلة  إال  یعرفھ 
 المالئكة. للمسیح، ألنھ قال إنھ سیأتي عالنیة في السماء مع 

یجب أن نراقب النقاط التي تم التوصل إلیھا من خالل المقارنات مبدأ تفسیر الكتاب المقدس:  
والتناقضات. یوجد في ھذا المقطع تناقض بین المسحاء الكذبة الذین أصبحوا معروفین تدریجیًا 

یسوع  ویسوع الذي سیظھر على مرأى ومسمع من العالم. وبسبب ھذا التناقض، نعلم أن عودة  
 ثانیة لن تكون مثل القادة الدینیین الذین یجتذبون أتباًعا بالتدریج. 

 ؟ يما ھو الغرض من تحذیر یسوع المسیح السر ◄

 مجئ المسیح ثانیة وتجمع المؤمنین 
 ) 28-25:  21، لوقا 27-24: 13، مرقس 31-27: 24(متى 

"فال ینتظر أحد إذن أن یأتي الرب من  
 األرض، بل من السماء." 

 یوحنا الدمشقي  -
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وستكون عودة یسوع   يسیأتي یسوع ثانیة في نھایة الضیقة الموصوفة في ھذا المقطع الكتابى
مرئیة للعالم كلھ. سوف تظلم الشمس والقمر والنجوم، وھي عالمة یربطھا الكتاب المقدس كثیًرا  

 وستجمع المالئكة المؤمنین من جمیع أنحاء العالم.  30بیوم الرب. 

 رسم توضیحي لشجرة التین 
 ) 33-29:  21، لوقا 31-28: 13، مرقس 35-32: 24(متى 

نھ عندما تبدأ ھذه األحداث، فإن الفترة الزمنیة لن تطول لتحدث جمیعھا. وتوضح إقال یسوع  
 . قریب على األبوابشجرة التین ھذه الحقیقة، ألن األوراق تدل على أن الصیف 

-12:  11ومرقس  9-6: 13یعتقد بعض العلماء أن شجرة التین تمثل إسرائیل (أیًضا في لوقا 
.  1948ار شجرة التین یرمز إلى استعادة دولة إسرائیل عام  أن ازدھ  أیضا  ). ویعتقدون 20،  14

 . 1948عام  ا فى  حیّ   الزیتون ستتحقق قبل أن یموت كل من كانجبل  ویعتقدون أن أحداث خطاب  

التفسیر األبسط ھو أنھ مثلما تُظھر أوراق التین أن الصیف قادم قریبًا، تُظھر األحداث األولى  
آخر سیحدث قریبًا. وأن كلمات یسوع، ""َمتَى َرأَْیتُْم ھِذِه   في ھذا المقطع الكتابى أن كل شيء

 .األَْشیَاَء َصائَِرةً، ال تبدو كما لو كان یتحدث عن حدث معین

 حض على الحیاة بحرص وحذر 
 ) 36-34:  21، لوقا 37-32: 13، مرقس 51-36: 24(متى 

 للفصل.یجب على الطالب قراءة جمیع ھذه المقاطع الكتابیة الثالثة 

الكتابى ھو خاتمة رسالة یسوع في علم اآل المقطع  خرویات. أخبر تالمیذه كیف یجب أن ھذا 
خرویات، وال یجب أن نحیا عكس ما یعیشوا بسبب نبوات المستقبل. وھذا نموذج لتطبیق علم اآل

 قالھ. 

یجب أن یوجھ یجب أن یتذكروا دائًما أنھ سیعود ثانیة، وأن ھذا اإلدراك    مھإنقال یسوع لتالمیذه  
حیاتھم. وحذرھم من اتباع أسلوب حیاة شعوب العالم الذین یعیشون كما لو أنھ لن یكون ھناك 

 دینونة على اإلطالق.

ا حتى یكونوا مستعدین لعودتھ.  لم یخبرھم یسوع أن یراقبوا عودتھ ثانیة، بل أن یحترسوا روحیً 
 وأنھ سیأتي فجأة.  ولم یقل إنھ قد یأتي في أي وقت، لكنھم ال یعرفون الوقت،

 
 . 3درس یوم الرب في الدرس  30
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لقد مرت أجیال عدیدة منذ أن نطق یسوع بھذه الكلمات. كان المؤمنون مستعدین لرجوعھ، لكنھ  
لم یرجع قبل موتھم. ومع ذلك، فإن الحیاة الحریصة ھي الطریقة الصحیحة للعیش ألننا جمیعًا 

 سنقف أمام هللا یوًما ما، وال نعرف متى سنموت. 

وع قد یرجع الیوم. وھذا ال یعني أننا یجب أال نضع خطًطا طویلة یجب أن نحیا كما لو أن یس 
األجل أو نعمل على مشاریع تستغرق وقتًا طویالً إلكمالھا. معناه أننا یجب أن نكون مخلصین  

 وأمناء كل یوم حتى ال نخجل إذاعاد ثانیة فجأة. 

من الكتاب المقدس قصة أو نبوة، ابحث عن   اعندما یعطي مقطعً   مبدأ تفسیر الكتاب المقدس:
المقطع  یقدم  األحیان ال  الخاص بك. في بعض  التطبیق  اختراع  بالكاتب قبل  الخاص  التطبیق 

ختامیًا، ولكن عندما یحدث، یخبرنا ھذا التطبیق بالغرض من ھذا المقطع. وغالبًا   االكتابى تطبیقً 
 .ما یتم تقدیم التطبیق بكلمة ولذلك، أو بسبب ھذا

ما ھي بعض صفات الشخص الذي یحیا كمن یتذكر أن یسوع سیعود ثانیة؟ وما نوع السلوك    ◄
 الذي سنتجنبھ إذا كنا مستعدین لمقابلة یسوع فجأة؟

 25متى 
یكمل خطاب جبل الزیتون إلى ما وراء ما ھو مدرج في    25نجیل متى، یبدو أن األصحاح  إفي  

لى تفاصیل أقل عن النبوة ویركز أكثر على التطبیق  ذ یحتوي ھذا األصحاح عإاألناجیل األخرى.  
 العملي. 

 روى یسوع ثالث قصص.  25في متى 

مالحظة لقائد الفصل: كنشاط فصلي اختیاري، یمكن تقسیم الفصل إلى ثالث مجموعات. ویمكن  
لكل مجموعة للمناقشة، ثم یمكن لشخص من كل مجموعة تقدیم    25تخصیص قصة من متى  

 للفصل.بعض تطبیقات القصة 

) التالمیذ من االستعداد لعودة یسوع ثانیة. وال یجب أن 13-1تحذر قصة "العذارى العشر" (
زیتًا إضافیًا،    ن أخذبعضھن  یصبحوا مھملین ألن مجیئھ لیس بالسرعة التي توقعوھا. في القصة،  

انتظار طویل. آخر  نوھ لتحمل  یك  یاتیخططن  من   نبزیت إضافي، ولم یتمك  ات مستعد  نلم 
 . نلمقابلة العریس عندما ظھر. فتم استبعادھ اتحاضر ناالنتظار، ولم یك
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) الوزنات ۳۰-۱٤قصة "الوزنات"  الموارد من أجل هللا. كانت  یستخدموا  أن  التالمیذ  تخبر   (
الذ العبد  مالیة. كان خطأ  مبالغ  إن  يعبارة عن  یستطیع  أنھ  یعتقد  أنھ ال  جاز أخذ وزنة واحدة 

 الكثیر، لذلك لم یفعل شیئًا على االطالق. 

) الحكم"  أساس  46-31ویصف "مشھد  مكافأتھم على  أو  الحكم علیھم  یتم  الذین  األشخاص   (
 استجاباتھم الحتیاجات اآلخرین.

 اإلتمام في الماضي أم في المستقبل؟
ال یتفق علماء الكتاب المقدس جمیعًا على وقت تحقیق نبوات خطاب جبل الزیتون. ویعتقد بعض 

بعد المیالد مع تدمیر أورشلیم. وھذا   70العلماء أن ھذا المقطع الكتابى قد تحقق بالكامل في عام  
  70عام  ما یسمى أحیانًا بالمنظور "القدیم". فقد سأل التالمیذ عن تدمیر الھیكل، الذي حدث في  

وموت الیھود في ذلك الوقت بأنھا أسوأ ضیقة في كل    وآالم  یمكن وصف معاناةو بعد المیالد.  
 .21العصور، كما قال یسوع في اآلیة 

 الزیتون یصف األیام األخیرة یقدمون عدة أسباب:جبل العلماء الذین یعتقدون أن خطاب و

 سأل التالمیذ عن مجيء یسوع.  )1(
 م. 70وھو ما لم یحدث قبل   ،يالمنتھز بھ في جمیع األمم قبل  قال یسوع إن اإلنجیل سیُكر )2(
ن ھذا یشیر إلى إسابقون  علماء  في األماكن المقدسة (یقول    ة الخرابتنبأ یسوع عن رجس  )3(

 الجیوش الرومانیة). 
ستظلم الشمس والقمر والنجوم (یقول علماء سابقون إن ھؤالء یمثلون أشخاًصا في مناصب   )4(

 عالیة). 
ابن   )5( العلماء سیظھر  (یقول  والسریین  الكاذبین  المسحاء  عكس  على  السماء  في  اإلنسان 

 السابقون إن یسوع كان یمثلھ الجیش الروماني المدمر). 
كثیًرا   )6( یشبھ  وھذا  العالم،  أنحاء  جمیع  من  المختارین  لجمع  بالبوق  المالئكة  إرسال  سیتم 

 . 52: 15كورنثوس األولى

تحذر التالمیذ من   27-23ة یسوع ثانیة، ألن اآلیات  یتحدث حقًا عن عود  30:  24یبدو أن متى  
 نھ سیأتي على مرأى ومسمع من العالم كلھ.إ  30اإلیمان بمجيء سري، ثم تقول اآلیة 

ا أولیًا جزئیًا، لكن سیكون بعد المیالد ربما كانت تحقیقً   70ویعتقد بعض العلماء أن أحداث عام  
اء، فإن التحقیق النھائي لخطاب جبل الزیتون سیكون ھناك تحقق كامل الحقًا. ووفقًا لھؤالء العلم

في األیام األخیرة، مع األحداث التي تنتھي بعودة یسوع ثانیة. ووفقًا للعدید من المؤرخین القدماء،  
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 یتألموافقد ھرب المسیحیون المؤمنون في أورشلیم من المدینة ألنھم تذكروا تحذیر یسوع ولم  
). ومع ذلك، لم تتحقق  21-20:  21دثت في ذلك الوقت (لوقا  الضیقة الرھیبة التي حجراء  من

 في ذلك الوقت.  النبواتجمیع 

 مالحظة لقائد الفصل: اسمح للمجموعة بمناقشة ھذه اآلراء المختلفة قبل المتابعة. 

 األخرى في األناجیل عن اإلیمان باآلخرویات المقاطع الكتابیة
خطاب جبل الزیتون. وھذه موضحة أدناه على  خرویة أخرى إلى جانب  آأدلى یسوع ببیانات  

 النحو التالى.

في   ومناقشتھا  لفحصھا  الكتابیة  المقاطع  ھذه  من  العدید  اختیار  یمكنك  الفصل:  لقائد  مالحظة 
الفصل. وھناك خیار آخر وھو تخصیص كل مقطع كتابى للطالب مسبقًا لتقدیمھ للمناقشة. إن 

ولی الكتابیة صعبة،  المقاطع  بعض  نتیجة تفسیرات  إلى  الفصل  یتوصل  أن  الضروري  من  س 
 محددة عنھا. 

- 24:  13 ینمو فیھ الحنطة والزوان لیتم تصنیفھا حسب الدینونة (متى  یشبھ العالم حقًال  •
30 ،37-43 .( 

 ). 50-47: 13سیكون الحكم مثل شبكة من أنواع مختلفة من األسماك یتم فرزھا (متى  •
یسوع   • وإ قال  المالئكة  مع  مجد  سیأتي في  قبل رؤیتھ  نھ  یموتوا  لن  مستمعیھ  أن بعض 

 ). 27:  9، لوقا28-27: 16وھویأتي في ملكوتھ (متى 
 ). 30-28:  19ن الرسل االثني عشر سیدینون إسرائیل (متى إقال یسوع  •
ةِ،  :  رئیس الكھنةلقال یسوع   • َوآتِیًا َعلَى ِمَن اآلَن تُْبِصُروَن اْبَن اِإلْنَساِن َجاِلًسا َعْن یَِمیِن اْلقُوَّ

 ). 62:  14، مرقس 64:  26َسَحاب السََّماِء». (متى 
:  10، لوقا11-10:  6سیتم الحكم بالدینونة على المدن بسبب رفضھا للمسیح (مرقس   •

12 .( 
الشخص الذي یخجل من المسیح أمام الناس سیرفضھ المسیح عندما یعود ثانیة (مرقس  •

 ). 9-8:  12، لوقا 26: 9، لوقا 38: 8
ن تالمیذه یجب أن یكونوا أمناء مثل الخدم الذین یخدمون سیدھم بأمانة بینما إقال یسوع   •

 ). 48-35:  12ینتظرون عودتھ ثانیة في وقت غیر معروف (لوقا 
 ).۳٥-۳٤: ۱۳سوف تقبل أورشلیم یسوع یوًما ما (لوقا  •
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ا في جمیع أنحاء العالم. وسوف لن یكون مجيء یسوع سًرا، بل سیكون مرئیًا ومنظورً  •
فجأة   الناس  بعض  لوط. سیؤخذ  أو  نوح  زمن  اإلھمال كما في  العالم في خطیة  یعیش 

 ). 37-22:  17ویترك آخرون (لوقا 
قارن ھذا برؤیا   –  31-28: 23سوف یدعو الناس الجبال لتسقط علیھم ویخفونھم (لوقا  •

6 :14-17.( 
 ). 54، 44،  40-39: 6، 29-25: 5قام األموات بیسوع المسیح (یوحنا سوف یُ  •
 ). 4-1:  14ذھب یسوع لیُعد مكانًا لتالمیذه وسیعود من أجلھم (یوحنا  •

   5واجب الدرس 
خرویات. في ھذا  ) واجب الكتابة: قم بإعداد درس أو موعظة حول تعالیم یسوع في علم اآل1(

الدرس، الھدف لیس شرح ووصف األحداث المستقبلیة. بل اشرح تأكید یسوع على أن المؤمنین 
ا. ثم اختر مقاطع كتابیة من كلمات یسوع توضح ھذه  قظین ومستعدین روحیً یجب أن یكونوا ی

 النقطة. 

: انظر إلى خطاب جبل الزیتون مرة أخرى واشرح ما یقال عن كل  ي) دراسة المقطع الكتاب2(
 ، والضیقة، وشجرة التین، والبوق. الخراب ةرجس ومن ھذه: الھیكل، واإلنجیل، 

 بعنایة.  6-1ل التالیة، اقرأ دانیال ) واجب القراءة: قبل جلسة الفص 3(
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 6الدرس 
 سفر دانیال (الجزء األول) 

 أھمیة سفر دانیال
 خرویات لعدة أسباب: عتبر سفردانیال مھما للغایة لدراسة علم اآلیُ 

 إنھ عینة كبیرة من كتابات الرؤیا. .1
 الكتاب المقدس.نھ یحتوي على رموز مستخدمة أیًضا في أجزاء أخرى من إ .2
 نھ یحتوي على الكثیر من النبوات التي قد تشیر إلى األزمنة األخیرة. إ .3
 یوضح بقوة اھتمامات وأولویات النبوة الكتابیة. .4

المقدس یجب أن   4الرقم   الكتاب  للذین كتبوا  ھو األھم، ألن االھتمامات واألولویات األصلیة 
 تكون لنا أیًضا.

 من زمانھم إلى عصرنا 
صغیرة   دولة  إسرائیل   یة إمبراطور   قھرتھاكانت 

قبل المیالد. وقد تم نقل العدید من    597بابل عام  
الیھود إلى بلدان أخرى. لم تكن إسرائیل قادرة على 
العالم في  العظمى  القوى  ضد  نفسھا  عن  . الدفاع 

فدمرت اورشلیم. وبدت الصالة من أجل األمة بال  
 إجابة.

لقد كافح الشعب للحفاظ على اإلیمان. فكیف یمكنھم 
مع   قطعھا  التي  هللا  وعود  تصدیق  في  االستمرار 

أمتھم؟ وكیف یمكن أن یصدقوا أن هللا مازال لھ سلطان على العالم؟ وھل كان ھناك أي سبب 
العالم ألوالدھم؟ فكتب سفر دانیال للشعب في   لمواصلة الصالة؟ وكیف یمكنھم شرح ظروف 

 مثل ھذه الظروف. 

 

 

"ولكن بینما كانت اإلمبراطوریات القدیمة  
تتالشى، كانت إمبراطوریة جدیدة تكتب  

تاریخھا الرائع ولكن تاریخھا الموجز، كان  
ھو شعب الوعد، یمرون   يشعب دانیال، الذ

بلیلة مظلمة من التجارب. وتم سبیھم من 
لیخدموا في أرض وثنیة،   وطنھم الموعود،

وكانوا   وقد علقوا قیثاراتھم على الصفصاف 
 یأملون في بزوغ فجر یوم جدید ". 

 روي سویم،  -
 منارة تعلیق الكتاب المقدس
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والمسیحیون في العصر الحدیث مضطھدون. فقد مات عدد من المسیحیین المؤمنین بسبب إیمانھم  
في القرن العشرین أكثر من كل القرون السابقة مجتمعة. إذ تبدو األمم وكأنھا تحت سیطرة رجال 

ویبدو أیضا أن الكنیسة ال تستطیع تغییر اتجاه المجتمع. إن رسالة سفر دانیال ال یحترمون هللا.  
   ذات صلة الیوم.

عندما نفھم الموقف الذي یتناولھ مقطع من الكتاب المقدس، یمكننا   مبدأ تفسیر الكتاب المقدس:
 أن نفھم بشكل أفضل كیفیة تطبیق الفقرة على حالتنا.

 ن في العالم الیوم والتي تشبھ أیام دانیال؟ ما األشیاء التي تحدث اآل ◄

 موضوعات دانیال
 خرویات بشكل عام.موضوعات دانیال ھي موضوعات علم اآل

  على العالم ) سیادة هللا1(

یمكن    الملوك  (یلغي)  ضقینهللا   النھایة. وال  أن یتحداه في  یستطیع  أحد  یختارذلك. وال  عندما 
 ألفعال الناس أن تمنعھ من تحقیق مقاصده.

 ) عدالة هللا المطلقة 2(

الذین سیتم الدفاع عن أولئك الذین ھم أوفیاء وأمناء � وسیتم تكریمھم في النھایة. ولكن أولئك  
 یحاربون هللا سیعاقبون.

 ) ملكوت هللا األبدي3(

 سوف یسیطر ملكوت هللا على العالم بأسره ویحكم إلى األبد بدون متمردین. 

 التركیب األدبي للسفر
 یؤسس كال الجزأین من سفر دانیال الموضوعات الثالثة المذكورة أعاله.

ولقد أظھر هللا قوتھ وحكمتھ في   األحداث التي حدثت في حیاة دانیال.  6- 1تصف اإلصحاحات  
تلك األحداث، موضًحا أنھ یمكن أن یفعل الشيء نفسھ مع األحداث في المستقبل البعید. وتتضمن  

 ھذه اإلصحاحات بعض النبوات. 

نبوات، ولیس لھا أحداث في حیاة دانیال باستثناء اختباراتھ   12إلى    7تقدم اإلصحاحات من  
ب تلقي الوحي. وقد تحققت  دانیال، وتحقق بعضھا عبر قرون من أثناء  النبوات في حیاة  عض 
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أن   الناس  بعد. ویعتقد بعض  األیام األخیرة ولم یتم تحقیقھا  إلى  البعض اآلخر  الزمن، ویشیر 
مختومة   السفرلكن المالك أخبر دانیال أن كلمات  وجمیع نبوات دانیال تقریبًا تحققت في التاریخ،  

لن یكون ھذا  و). 10-9: 12سیفھمونھا حینئٍذ (دانیال   الفھماءو  حتى وقت النھایة، وأن الحكماء
 في قرون قبل األیام األخیرة.   النبواتمنطقیًا إذا تحققت معظم  اإلعالن

ال ینبغي  ویصف نفس األحداث بتفاصیل مختلفة.   اتصف الرؤى تسلسل األحداث. البعض منھو
بمعنى أن الرؤیة الالحقة تعطي أحداثًا الحقة عن الرؤیة    زمنیة (مرتبة زمنیًا)اعتبار الرؤى  

. كما سنرى  7و  2السابقة. على سبیل المثال، تم وصف نفس سلسلة اإلمبراطوریات في الفصلین  
 مشابًھا.  تركیباً الحقًا، یتبع سفر الرؤیا 

األحداث في عادة ما تضع الرؤیا أو التوضیح في الكتاب المقدس  مبدأ تفسیر الكتاب المقدس:  
ترتیب زمني، لكن األحداث في رؤى وتوضیحات منفصلة لیست بالضرورة بالترتیب. بمعنى 

الالحقة بالضرورة األحداث التي ستحدث بعد األحداث الموضحة في رؤیة    اآخر، ال تُظھر الرؤی
 سابقة. 

 عناوین األصحاحات لسفر دانیال
ا  الكتابیة  المقاطع  المقدس،  الكتاب  أسفار  معظم  نفس في  بالضبط  لیست  دراستھا  یجب  لتي 

 اإلصحاحات، لكن أقسام األصحاح من سفردانیال مالئمة للدراسة.

ذ لیس من  إ  .االھتمام  مالحظة لقائد الفصل: یمكنك قراءة عناوین األصحاحات للمجموعة لبناء
 الضروري شرح أي مادة من األصحاحات في ھذه المرحلة.

 العبرانیین في بابل  ي: سب1 األصحاح
 : حلم التمثال 2 االصحاح
 واألتون : تمثال الملك 3األصحاح 
 سبع سنوات مدة : وحش ل4األصحاح 

 : الكتابة على الحائط 5صحاح األ
 األسود  جب: 6األصحاح 
 والقرون: رؤیا الوحوش 7األصحاح 
 : رؤیا الكبش والتیس 8األصحاح 
 وجواب هللا صالة دانیال الشفاعیة: 9األصحاح 
 : وصول المالك10األصحاح 
 : صراعات الملوك في المستقبل 11األصحاح 
 : نھر الزمن 12األصحاح 
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 األصحاح األول: سبى العبرانیین في بابل
 موعة.للمج  1حد الطالب قراءة دانیال  أیجب على  

الب  مالحظة لقائد الفصل: نظًرا ألن العدید من الط
بالفعل القصة  بھذه  درایة  لتلخیص على   ،

من  العدید  ودع  أدناه  األسئلة  اطرح  األصحاح، 
 الطالب یجیبون. 

في  مِ  .1 كانوا  ولماذا  وأصدقاؤه؟  دانیال  أین  ن 
 بابل؟ 

 ما ھو الوضع الصعب الذي واجھوه على الفور؟  .2

 دانیال للرجل الذي كان یشرف علیھم؟ ماذا اقترح  .3

 ماذا كانت نتیجة الفترة التجریبیة؟  .4

 لماذا؟ وكیف كان دانیال وأصدقاؤه مقارنة بمستشاري الملك في الحكمة والمعرفة؟  .5

لقد قام هللا بترقیة عبیده المخلصین واألمناء إلى مناصب السلطة وأعطاھم حكمة تفوق حكمة  
) الوثنیة  أن  20-19،  16،  15:  1المملكة  یجب  المھمة  قراراتھم  أن  البابلیون  اعتقد  وقد   .(

حكمة أفضل    أعطى عبیده حكمة كانت أفضل من هللا  تسترشد بعلم التنجیم وتفسیر األحالم. ولكن  
 المستشارین في اإلمبراطوریة. 

نھم تفوقوا ألن هللا أعطاھم المعرفة والحكمة. كان هللا متحكًما حتى في الوقت  إ  17تقول اآلیة  
ذي تم فیھ غزو شعبھ من قبل إمبراطوریة وثنیة. لقد أعطى اإلكرام والتأثیر لعبیده المخلصین ال

 واألمناء حتى في الحكومة الوثنیة. 

 األصحاح الثاني: حلم التمثال
 للمجموعة. 30-1: 2یجب على أحد الطالب قراءة دانیال 

 ما ھي المشكلة التي واجھھا دانیال وأصدقاؤه؟  ◄

ن تفسیر الحلم. وقد اعتقدوا أنھ ال یوجد رجل على وجھ األرض یمكنھ فعل  ولم یستطع الكلدانی 
 ).10ذلك (

یھوذا من قبل القوة البابلیة، كان  ي"عندما تم سب
البابلیون یعتقدون أن آلھتھم كانت أعظم من إلھ 

... لم یرغب هللا    هالشعب الذي تمكنوا من أسر
في استمرار ھذا التقییم، ولكنھ، عمل من خالل 

 دانیال على تغیییر ذلك ". 
 أنبیاء إسرائیل لیون وود،  -
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ن اآللھة فقط ھي التي تعرف اإلجابة. على ما یبدو، لم یصدقوا أن أي شخص  إقال الكلدانیون  
 ).11اآللھة (یمكنھ الحصول على إجابة 

ھي اآلیات الرئیسیة في سفر دانیال. ھم یؤكدون بوضوح الموضوع   22-20یمكن اعتبار اآلیات  
یغیر الظروف فھو  على فترات التاریخ البشري.  المھیمن هللا ھو  . ألن خرویاتاألساسي لعلم اآل

 یفعلھ. حكمتھ حتى یفھموا ما  لیستقبلوایختار الناس و ویتحكم في ترقیة الحكام وعزلھم. 

 ). 28قال دانیال للملك، "یوجد إلھ یكشف األسرار ویظھر ... ما سیكون في األیام األخیرة" (

 للمجموعة.  49-46: 2یجب على أحد الطالب قراءة دانیال 

). وقد قام الملك بترقیة دانیال  47قال الملك إن هللا أعظم من اآللھة والملوك، ویعلن األسرار (
 صب في المملكة.وأصدقائھ إلى أعلى المنا

. كانت الرؤیة عبارة عن تمثال بھ  45-31ن وصف وتفسیر حلم الملك موجودان في اآلیات  إ
مزیًدا من    12- 7أقسام مصنوعة من مواد مختلفة. كل قسم یمثل إمبراطوریة. تضیف الفصول  

 التفاصیل حول اإلمبراطوریات.

نحاس = الیونان؛ الحدید = روما؛ الحدید  أقسام التمثال: الذھب = بابل. الفضة = بالد فارس؛  
والطین = اإلمبراطوریة البشریة النھائیة. ویعتقد بعض العلماء أن اإلمبراطوریة البشریة األخیرة  

 ستكون ملكوت ضد المسیح في األیام األخیرة قبل عودة المسیح ثانیة. 

. ملكوت هللا لیس  وفي الرؤیة حطم حجر عظیم التمثال ثم صار جبًال. یمثل الحجر ملكوت هللا
 مجرد قسم آخر من التمثال. ألن الحجر "لم یصنع بأیدي" مما یعني أنھ لیس من صنع اإلنسان.

 ماذا تخبرنا الرؤیا عن هللا؟ ◄

القوى العظمى التي ستنشأ على األرض قبل وقت طویل من وجودھا. سوف   یعلم هللا ما ھي 
 ة على األرض عندما یختارھو.یزیل إمبراطوریات العالم ویتولى السلطة الدائم

 توناألصحاح الثالث: تمثال الملك واأل
 للمجموعة.  3یجب على أحد الطالب قراءة دانیال 

رسم الملك ھذه الصورة بعد حلمھ. یمثل الجزء الذھبي من التمثال في الرؤیة مملكة نبوخذ نصر. 
ممالك أخرى ستأتي بعده لقد صنع نبوخذ نصر تمثالھ بالكامل من الذھب. وقد رفض النبوة بأن 

ألنھ أراد أن یعتقد أن مملكتھ قد تأسست إلى األبد. وطالب جمیع الناس أن یعبدوا عظمتھ بعبادة  
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التمثال. لقد أنكر معرفة هللا بالممالك المستقبلیة، وقد أنكر قدرة هللا على إنشاء مملكة أبدیة. ھناك  
 ". ھُ التِّْمثَاِل الَِّذي نََصبَ تكرار مستمر لعبارة " 

 معًا. 15إلى  14یجب على الجمیع أن ینظروا إلى اآلیات من 

فلما واجھ الملك العبرانیین، قال: "أما أنتم الَ تَْعبُُدوَن آِلَھتِى؟" و " َمْن ھَُو اِإللھُ الَِّذي یُْنِقذُُكْم ِمْن 
؟».؟" (  ). 15-14یََديَّ

سینقذھم أم ال ، لكنھم التزموا بعبادة هللا فقط  الثالثة ما إذا كان هللا    العبرانیونالفتیة    لم یعرف
 ). 28ھم غیر المشروط �، قائالً إنھم "َأسلَُموا أَْجَساَدھُْم" ( ء). تذكر الملك وال17-18(

 ).۲۷ من مجد الملك. (ورأى المسؤولون المھمون الذین جمعھم الملك لمجده مجد هللا بدالً 

تون.  مثل ھذا الموت. فقد جاء هللا لیكون معھم في األ  ولم تستطع اآللھة الوثنیة إنقاذ عبیدھم من
َي ھَكذَا»." ( وقال الملك: "  ). 29إِْذ لَْیَس إِلھٌ آَخُر یَْستَِطیُع أَْن یُنَّجِ

 أي إیمان یجب أن یكون لدینا بسبب ھذا التاریخ؟  ◄

یة العبرانیین  ال یمكننا أن نفترض أن هللا سیمنع حدوث كل األذى لنا، لكن یجب أن نتبع مثال الفت 
 أؤلئك المؤمنین   يءالثالثة وأن نكون مخلصین وأمناء �. وسوف یثبت هللا في النھایة قوتھ ویكاف

 األمناء.

قتباسات المباشرة لألشخاص الرئیسیین في القصة  عادة ما تؤكد اإلمبدأ تفسیر الكتاب المقدس: 
؟" ثم الحقًا، ياإللھ الذي ینقذكم من ید على المقاصد الرئیسیة للقصة. الحظ أن الملك قال:"من ھو  

َي ھَكذَا».!"تمرین اختیاري: ابحث عن اإل  " آَخُر یَْستَِطیُع أَْن یُنَّجِ قتباسات المباشرة إِْذ لَْیَس إِلھٌ 
 األخرى في ھذه القصص والحظ كیف تؤكد على المقاصد الرئیسیة للقصص.

 لسبع سنوات ي: حیوان وحش4األصحاح 
 من قراءة األصحاح بأكملھ للمجموعة، یمكنك أن تطلب من الطالب لقائد الفصل: بدالً مالحظة  

 تلخیص القصة، ثم السماح للطالب اآلخرین بإضافة التفاصیل. 

نھ كان "فیھ روح إ ). وعندما فسره دانیال، قالوا  7ن تفسیر الحلم (ولم یستطع السحرة الكلدانی
 ). ۹-۸سین" (واآللھة القد 

 فرید في الكتاب المقدس ألنھ عبارة عن شھادة ملك بابل. وھذا األصحاح 
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كانت مشكلة الملك األساسیة ھي الكبریاء، والدرس الذي تعلمھ الملك كان أن یعرف أن هللا ھو  
اإلختبار   ا). كان بإمكان الملك أن یتجنب ھذ35-34،  32-30،  26،  25،  17یحكم وحده (  يالذ

 ).27عن طریق التوبة (

الملك القصد من شھادتھ وسبب الحادث الذي وقع لھ. وقد تم الكشف عن مجد  ذكر    2في اآلیة  
 هللا في ذلك الحدث. 

ھإذا ذكر الكاتب قصده، فإن ھذا القصد یجب أن  مبدأ تفسیر الكتاب المقدس:   استخدامنا   عادة  یوّجِ
 للكتابة. 

الكاتب موقفًا معینًا،  . عندما تناول  1: 18، ولوقا  13:  5و   2:  2یوحنا    1تشمل األمثلة األخرى  
قد ال نواجھ نفس الموقف، لكن المبادئ التي شرحھا الكاتب ذات صلة بنا. على سبیل المثال،  
كتب بولس لیطلب من فلیمون أن یغفر لعبد ھارب. كان المبدأ الذي ذكره ھو أن فلیمون وأنسیمس 

 انتھما كسید وعبد.كانا أخوین مسیحیین مؤمنین، وأن تلك العالقة كانت أكثر أھمیة من مك

، توضح ھذه اآلیة موضوع ۲۲-۲۰:  ۲رائع لقوة هللا وسیادتھ األبدیة. مثل    إعالنھي    3اآلیة  
 .خرویاتاآلسفر دانیال وكل علم 

 في الكرازة؟  يالكتاب  یمكنك تطبیق ھذا المقطعكیف  ◄

 الخامس: الكتابة على الحائط األصحاح 
لمجموعة، أو یمكنك أن تطلب  لراءة الفصل الخاص قألحد الطالب   مالحظة لقائد الفصل: یمكن

 من الطالب تلخیص القصة، ثم السماح للطالب اآلخرین بإضافة التفاصیل. 

الخمر  ). وھم یشربون  3-2كان شرب الخمر من آنیة الھیكل عدم احترام متعمد إللھ إسرائیل (
 ). 5( تكتب على الحائطلظھرت الید  عینھا، الساعةتلك ). في 3یكرمون األصنام (فإنھم بذلك 

َرُجٌل فِیِھ ُروُح اآلِلَھِة  ). قالوا إن دانیال "  8لم یستطع المجوس قراءة الكلمات على الحائط (و
 ).11" (اْلقُدُّوِسینَ 

)، موضًحا أن بیلشاصر كان یجب أن  4  األصحاحاستعرض دانیال قصة تواضع نبوخذ نصر (
).  23أنفاسھ (  في  یتحكمعبد بیلشاصر األصنام وتجاھل هللا الذي  فقد  ).  22یتعلم نفس الدرس (

لم یكن  و، وإن لم یكن في بابل.  على قید الحیاة  كان والد بیلشاصر نابونیدوس، الذي كان ال یزال
 كن یُدعى األب كسابقھما. نبوخذ نصر والد أي منھما من الناحیة البیولوجیة ول 
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بعد.  لقد   یتب  لم  لكنھ  دانیال،  من  جاء  الذي  الوحي  من  بیلشاصر  المكافآت واندھش  أعطى 
 ). 29(بعد   والترقیات كما لو أن منصبھ لن یسقط

حاكم، لكنھم جمیعًا سمعوا دینونة هللا وشھدوھا    1000لقد حافظ على رباطة جأشھ في حضور 
 فیما بعد. 

 .المطلق ھسلطان من یتجاھل كل وھیمنتھ على قوى العالم. فھو یحكم ویدین  أظھر هللا سیادتھ 

 األصحاح السادس: جب األسود 
مالحظة لقائد الفصل: یجب على أحد الطالب أن یلخص القصة للمجموعة. وقد یضیف الطالب 

 اآلخرون تفاصیل مھمة. 

 ).5السلطات األخرى (لم یجد أعداء دانیال أي ذنب فیھ إال أنھ كان مخلًصا � فوق كل 

). وعندما اقترحوا  7من شأنھا أن تختبر والء دانیال بین الملك وهللا (  (تجربة)محاكمة  فأقاموا  
 لتكریم نفسھ فوق اآللھة.  -القانون على الملك، استسلم لنفس اإلغراء الذي تعرض لھ سابقاً 

ّيِ، َھْل إِلُھَك الَِّذي تَْعبُُدهُ َدائًِما قَِدَر َعلَى  «یَا َدانِیآُل َعْبَد هللاِ اْلحَ   وطرح الملك السؤال الرئیسي: "
یََك ِمَن األُُسوِد؟»  ( ). لم یكن ھناك شك في أمانة دانیال. لقد أنقذ "ألنھ آمن بإلھھ"  20أَْن یُنَّجِ

)23.( 

 ). ۳۷، ۳: ٤) مشابًھا لقرار نبوخذ نصر (۲۷-۲٥كان أمر الملك وكرامة هللا (

أخرى  مرة  أظھر هللا  بدالً   وقد  لھ  وأمناء  یكونوا مخلصین  أن  یجب  الناس  یكونوا  أن  أن  من   
 مخلصین وأمناء للقوى البشریة التي تنافسھ. 

 اختبرتھ أنت أو شاھدتھ؟  يما ھو المثال على اختبار مماثل للوالء الذ ◄

   6واجب الدرس 
القصة فقط. اشرح   ) واجب الكتابة: قم بإعداد درس أو عظة من أحد مقاطع دانیال. ال تحكِ 1(

خرویات وأظھر مدى أھمیتھا الیوم. ثم اشرح ما یجب  أھمیة القصة. اشرح موضوعات علم اآل 
 أن تفعلھ القصة إلیماننا. 

 بعنایة.  12-7) واجب القراءة: قبل الجلسة الدراسیة التالیة، اقرأ دانیال 2(
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 7الدرس 
 سفر دانیال (الجزء الثاني) 

 لقائد الفصل مالحظة
خذ بضع دقائق لمراجعة أھمیة سفر دانیال. واطلب من الطالب المختلفین شرح ما تعلموه في 

 جلسة الفصل السابقة.

 قرون الوحوش وال ةالفصل السابع: رؤی
الحیوانات  تمثل  أخرى.  وتفاصیل  وحشیة  حیوانات  ألربعة  رؤیة  على  األصحاح  ھذا  یحتوي 

 العظیمة. سلسلة من الممالك 

 بتفاصیل مختلفة. 2یصف الممالك نفسھا مثل الرؤیة في الفصل   يتذكر أن ھذا المقطع الكتاب

 الوحش األول: األسد المجنح
أزیلت األجنحة، ووقف األسد كرجل واستقبل قلب الرجل. إذا كانت ھذه مملكة بابل، فإن التغییر  

 الذي حدث لألسد یمكن أن یشیر إلى تحول نبوخذ نصر.

 الوحش الثاني: الدب
قبل المیالد. كان داریوس مادیًا وقد تأسس    538احتل المادیون والفرس إمبراطوریة بابل عام  

ا على كلدیا تحت حكم الملك الفارسي كورش، الذي كان اإلمبراطور الحقیقي. وقد اعتبر حاكمً 
ونیدوس لدیانة مردوخ.  ا، ولم یكونوا سعداء بتجاھل نابالعدید من البابلیین كورش منقذًا ومخلصً 

:  41ا لنبوة إشعیاء ()، تحقیقً 1فأصدر كورش مرسوًما بالسماح للیھود بالعودة إلى وطنھم (عزرا  
 سنة.  150) قبل 15:  48،  11: 46،  25،  2

 الوحش الثالث: النمر بأربعة أجنحة وأربعة رؤوس 
قبل المیالد. تم تأسیسھا   330الفارسیة عام    -ھزمت اإلمبراطوریة الیونانیة إمبراطوریة المیدو

قبل   323من قبل اإلسكندر. وقد تم تقسیم اإلمبراطوریة بین جنراالتھ األربعة عندما مات عام  
 المیالد. 
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 قرون  10الوحش الرابع: وحش لھ 
بعد   إمبراطوریة  روما  كانت  للتمثال.  الحدیدي  القسم  تقابل  حدیدیة،  أسنان  الوحش  لھذا  كان 

)، تجمع بین سمات إمبراطوریة الیونان السابقة. وقد 19امیر نحاسیة (الیونان. كما كانت بھا مس 
 قبل المیالد.  196ھزمت روما مقدونیا، القوة الیونانیة الباقیة، في عام  

لم یكن ھناك وحش خامس یتوافق مع القسم الخامس من التمثال، ولكن من القرون العشرة للوحش  
، فیبدو أن 17:12ا قورنت القرون العشرة برؤیا  الرابع ظھر قرن آخر أصبح ملًكا عظیًما. إذ

 ھذا الملك خرج من المملكة الرومانیة القدیمة. 

ات شخص یُدعى  نبو ، في إشارة إلى  18:  2یوحنا    1یُستخدم ھذا المصطلح في    للمسیح.  ضد
نھ كان ھناك بالفعل العدید من األشخاص المعارضین للمسیح،  إضد المسیح. یمضي یوحنا لیقول  

یعتقد بعض العلماء و لكن ھذا ال یتعارض مع االفتراض بأن ضد المسیح سیأتي في المستقبل.  
الذي یطلب العبادة في الھیكل،    4-3:  2تسالونیكي    2في    المذكور  أن ھذا الشخص ھو الرجل

 يالذ  الشخص  وھو،  15:  24یسوع في متى    اذكرھ  تيل" اِرْجَسةَ اْلَخَرابِ الشخص الذي یضع "
  8-4: 13في رؤیا  المذكور الوحشھو المسیا و  سیعارض ویقاوم والذي 25: 8دانیال تنبأ عنھ 

 سنوات ونصف ویطالب بالعبادة من العالم كلھ.  3الذي یحكم لمدة و

 للمجموعة.  27، 22، 14-9: 7یجب على أحد الطالب قراءة دانیال 

 ضح ھذه اآلیات مرة أخرى الموضوع األساسي لدانیال. الحظ كیف تو

 بعض المالحظات: 

المسیح في رؤیا  9اآلیة   • ، باإلشارة إلى الشعر األبیض 1: إن رؤیة هللا مشابھة لرؤیة 
 والنار.

 : العدد الھائل من الخدم والعبید ھو عالمة على الجاللة والقوة. 10اآلیة  •
 القدیمة في الوجود رغم أنھا فقدت قوتھا.: استمرت الممالك 12اآلیة  •
 ھذه اإلشارة إلى "ابن اإلنسان" قد تكون حیث رسم یسوع التعبیر.: 13اآلیة  •
 : یتكرر موضوع دانیال ھنا: ملكوت هللا كامل ونھائي وأبدي. 14اآلیة  •
حكمھ25اآلیة   • تحت  لیضعھا  قائمة  سلطة  كل  عكس  سیحاول  معین  ملك  . وسلطانھ  : 

  حكمھ وسلطانھ ستمر  یسوف  ولهللا، كما ھو موصوف في سفر الرؤیا.  سوف یجدف على  و
، حیث تعني  16:  4" ودانیال  زمانسنوات ونصف. قارن بین استخدام كلمة "  3لمدة  

 "سنة". 
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 الفصل الثامن: رؤیا الكبش والتیس 
یقدم ھذا األصحاح مزیًدا من التفاصیل حول انتقال السلطة من إمبراطوریة إلى أخرى، ثم یصف 

 صرفات ملك المستقبل المحدد.ت

عوًضا   وطلع  القرنفالكبش لھ قرنان ثم یھزمھ تیس لھ قرن واحد. وبعد أن عظم التیس كسر  
)، والماعز ھي اإلمبراطوریة  20أربعة قرون. الكبش ھو إمبراطوریة " َماِدي َوفَاِرَس."(  عنھ

 ).22سموا اإلمبراطوریة (اقت). والقرون األربعة ھم الجنراالت األربعة الذین  21الیونانیة (

الشخص الذي یمثلھ القرن الصغیر یرفع نفسھ  و).  9قرن صغیر (  یبرزومن أحد القرون األربعة  
سنوات ونصف قبل أن یتم تطھیر    3إلى السماء ویتسبب في توقف الذبائح في الھیكل. تمر فترة  

 الھیكل وتبدأ الذبائح من جدید.

ا ویطالب كان أنطیوخس ملًكا ینحدر من أحد جنراالت اإلسكندر األربعة. كان یعتبر نفسھ إلھً 
حاربھ وقد  .  ھناكقف العبادة  وأ لیدنسھ و  أورشلیمبالعبادة. وقد ضحى بخنزیر على المذبح في  

مات أنطیوخس في الحرب، وأصبح الیھود أمة مستقلة  وقبل المیالد.    168الیھود ابتداء من عام  
الذبائح دامت الحرب ثالث سنوات ونصف، ثم طّھروا الھیكل وأعادوا تقدیم  وقد  مرة أخرى.  

 .من جدید

من مرة، وتكون التحقیقات الالحقة یمكن أن تتحقق النبوات أكثر    مبدأ لتفسیر الكتاب المقدس:
 من سابقاتھا. على سبیل المثال، فقد تمم أنطیوخس العدید من النبوات في دانیال،  أكثر اكتماالً 

 ). 15: 24ومع ذلك تحدث یسوع عن التحقیق باعتباره مستقبلیًا (متى

ب  لیس  لكن  أنطیوخس،  ید  على  تحققت  قد  دانیال  نبوة  أن  الوضوح  كل  الواضح  لمن  كل  إنھ 
). ویبدو أن الرسول  24:15ذ قد تحدث یسوع عن ھذه النبوة على أنھا مستقبلیة (متى  إتفاصیلھا.  

النبوة في   . قال دانیال أن ھذا االنسان سیعارض 4-3:  2تسالونیكي    2بولس یشیر إلى نفس 
). وعلى ما یبدو، كان أنطیوخس تحقیقا لھذه النبوة، ولكن سیكون ھناك  25:  8ویقاوم المسیح (

 تحقیق أكبر في نھایة الزمان. 

 : صالة دانیال الشفاعیة وجواب هللا 9الفصل 
عاًما. وقد   70كان من المفترض أن یستمر لمدة  يالسبدانیال من خالل الدراسة أن لقد اكتشف 

 مضى ذلك الوقت، فصلى من أجل استعادة أورشلیم. 

 نموذج رائع للتوبة الحقیقیة.  فھوصالة توبة كممثل لشعبھ.   ،صالة دانیالوتعتبر 
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 للمجموعة. 19-4: 9قراءة دانیال  أحد الطالبیجب على 

 لیة: على العناصر التا الشفاعیة تحتوي صالة دانیال

رحلنا). انظر   ، عصینا،تعدینا  ، تمردنا، لم نستمع،ا، فعلنا شرً ا) أخطأنا (أخطأنا، إرتكبنا إثمً 1(
 . 11-5اآلیات 

 . 13و 12و 11و 10و 6و 5) كنا نعرف أفضل. انظر اآلیات 2(

تمامً ف  -لذلك  و مستحقة  عذر  وا.  العقوبة  أي  دانیال  یقدم  الصالة للخطیلم  في  مكان  أي  في    ة 
 .الشفاعیة

 . 14و 7) هللا عادل في كل أفعالھ. راجع اآلیات 3(

ن هللا یستطیع إ إلى الخالص العظیم من مصر وتقول    15اآلیة    تشیر.  صهللا یستطیع أن یخلِّ )  4(
 أن یفعل ذلك مرة أخرى. 

 ).18) االستئناف لیس على أساس الجدارة البشریة ولكن على أساس رحمة هللا (5(

 ). 19-16ولكن مجد هللا () الھدف لیس فقط رحمة 6(

لھا   یختلق  أو  خطیتھ،  ینكر  ومن  العناصر.  ھذه  على  الحقیقیة  التوبة  صالة  تشتمل  أن  یجب 
 األعذار، أو یعتقد أنھ یستحق شیئًا ما من هللا، ال یفھم خطورة خطیتھ وال یتوب توبة كاملة. 

ما نكرز عن التوبة، یجب  تعطینا ھذه الصالة الشفاعیة أیًضا إرشادات عن الكرازة باإلنجیل. فعند
 التوبة الحقیقیة حتى یطلب مستمعونا هللا بشكل صحیح.  يا أن نشرح ماھأیضً 

 ما ھو سوء الفھم الشائع عن التوبة الذي الحظتھ؟ ◄ 

(اآلیات   واالسترداد  لإلصالح  خطة هللا  عن  المزید  لیشرح  جبرائیل  س 27- 24أُرسل  وف  ). 
ما یجب تحقیقھ. ھذا ال یعني ببساطة   24تسرد اآلیة  و.  أُْسبُوًعا"َن  یَسْبعُ تستغرق العملیة برمتھا "

مراقبة مثل  إسرائیل   (اختبار)  تجدید  بالھزیمة  حتما  تنتھي  حتى  من    دورات،  كان  القضاة. 
ة، وكفارة كاملة عن مصالحة الخطاة مع هللا، ومسح المسیح  للخطیالمفترض أن یكون ھذا نھایة  

 لملكوتھ األبدي. 

. في تلك المرحلة  أسبوًعا  62، ثم  أسابیع  7كلھا بدون انقطاع. ھناك    تتمال  "الَسْبعُوَن أُْسبُوًعا".  
 .أسابیع 7یحدث موت المسیح. ثم ھناك انتظار طویل حتى آخر البد أن 

 . 27-26یوجد على األقل تفسیران مختلفان لآلیات 
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ا  سوف یقطع عھدً ودمر أورشلیم والھیكل.  المسیح الذي سیضد  " ھو  الَرئِیٍس اآلتٍى    "  :1التفسیر  
یجعل عبادة    رجًسة الخراب مما   وسیضعمع إسرائیل ثم ینقضھ في منتصف فترة السبع سنوات.  

  تبطل   تخبرنا أن الذبیحة  27" ھي سبع سنوات، ألن اآلیة  7الھیكل تتوقف. یمكننا أن نفھم أن "
ائَِمةُ، أُْبِطلَِت اْلُمْحَرقَةُ أن  4: 8. ونعلم من 7في منتصف   سنوات ونصف. 3لمدة  الدَّ

المسیحیون . و26-25  الذي سیأتي" ھو المسیا كما ھو مذكور في اآلیات  الرئیس"  :2التفسیر  
غیر مھمین. كانت خدمة یسوع   أورشلیم والھیكلمن خالل انتشار اإلنجیل سیجعلون  المؤمنون  

یھود) الذي ینھي عبادة یعتبره ال  ھكذاصلیب یسوع ھو الرجس (وثالث سنوات ونصف.  لمدة  
 خدمة الكنیسة.  زمانالثالث سنوات ونصف الثانیة لیست قیاًسا حرفیًا ولكنھا والھیكل. 

مالحظة لقائد الفصل: قد تقارن المجموعة وتناقش التفسیرین بإیجاز. ألن المزید من المعلومات  
 الضیقة.حول ھذه المسألة سوف تؤخذ في االعتبار في الدرس التى یتكلم عن 

 األصحاح العاشر: وصول المالك 
 ). 1لقد كانت نبوة ھذا األصحاح ألبعد حد في المستقبل (

 ا أن إجابة هللا تأخرت بسبب مقاومة األرواح الشریرة. وقد أوضح المالك أیضً 

). وأن میخائیل ھو 20الیونان (  رئیس) و13بالد فارس (  رئیس ھناك مالئكة أشرار یُدعون  
 ).۱: ۱۲، ۱۳عن إسرائیل ( المالك الذي یدافع

 : صراعات الملوك المستقبلیة 11األصحاح 
 للمجموعة. 4-1: 11یجب على أحد الطالب قراءة دانیال 

من قبل زركسیس، رابع ملوك فارسي في ساللتھ. لقد كان ملًكا ثریًا للغایة وقد   2تم تنفیذ اآلیة  
د قواتھ الحربیة ضد الیونان عام   كنھ خسر المعركة. وھو الملك الذي  قبل المیالد. ول  480وحَّ

 یدعى أحشویروش في سفر إستیر.

اآلیات   تشیر  ملوك   4-3وقد  لكنھ ھزم  یقاتل زركسیس  لم  الیونان.  في  األكبر  اإلسكندر  إلى 
 من تسلیمھا إلى  ، بدالً مماتھالفرس في وقت الحق. وتم تقسیم المملكة بین جنراالتھ األربعة بعد 

 نسلھ.
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األصحاحیصف  و ھذا  بین    لنا  مختلفة  صراعات 
ھذه    تحققالملوك.   من  العصور  النبوالعدید  في  ات 

القدیمة. لیس من الضروري بالنسبة لنا أن نفسر كل 
 .األصحاحالتفاصیل الواردة في ھذا 

 معًا. 31انظروا إلى اآلیة 

اآلیة   في    31تذكر  ستوضع  التى  الخراب  رجسة 
د تم تتحدث عن الملك الذي سیضع رجسة الخراب. لق 45-21الھیكل، ربما كان صنًما. اآلیات 

بیفانیس، ولكن قد یكون ضد المسیح أتحقیق الكثیر من ھذا المقطع الكتابى بواسطة أنطیوخس  
). ولن یتبع ھذا 15:  24(متى  39-36و  31ھو التحقیق النھائي للتفاصیل الواردة في اآلیات  

الملك أي دیانة راسخة بل یرفع نفسھ فوق كل اآللھة. ولن یكون لدیھ نساء، ألنھ سیبدو فوق 
 نسانیة. وسوف یعبد إلھ القوة الذي لم یخدمھ آباؤه. اإل

 

 : نھر الزمن 12الفصل 
 للمجموعة.  12یجب على أحد الطالب قراءة دانیال 

عن قیامة األموات. وتتحدث اآلیة   2تشیر ھذه النبوات بالتأكید إلى األیام األخیرة. تتحدث اآلیة 
 عن المجد األبدي.  3

 ). 11و 7الخراب (  ةسنوات ونصف فیما یتعلق برجس  3تقارب تم ذكر فترات زمنیة وقد 

)، مما یعني أنھ ال یمكن فھمھا  ۹،  ٤ات سفر دانیال مختومة حتى النھایة (نبوإن    أیضا  یقالو
 ).8نھ لم یفھم كل شيء (إقال دانیال نفسھ  حتى. المتنبأ عنھا بالكامل حتى تقترب األحداث 

لعدید من الناس ویتطھرون، بینما یستمر األشرار في الشر  ا  متحنسیُ   النبویة  خالل ھذه األحداثو
)10.( 

الحكماء لن یفھم األشرار ما یحدث، لكن  ف:  خرویاتاآل  من علم  القصدعلى    10تنص اآلیة  و
ات وسیتقوون  النبوالذین یعرفون كلمة هللا سوف یدركون إتمام  فقط  أولئك  و. سیفھمون  والفھماء

 في إیمانھم. 

الوقت الذي تتحقق فیھ ھذه النبوءات، فما الفرق الذي قد یجعلك تعرفھ عن ھذه  إذا عشت في  ◄  
 النبوات؟ 

شك مرحلة عمل إلھي.  "فلسطین ھى بال 
ولكن األرض كلھا والسماوات ھي مشھد  
أعمال هللا األخیرة في ھذا الزمان. والنقطة  

التي یتحرك نحوھا التاریخ ھي تتویج  
 ملكوت هللا".

 روي سویم،  -
 منارة تعلیق الكتاب المقدس
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 7واجب الدرس 
) واجب الكتابة: اكتب بإیجاز ما یمثلھ ما یلي في سفر دانیال: أسد، دب، فھد، كبش، ماعز، 1(

 والوحش ذو القرون العشرة. 

 5-1رأ بعنایة الرؤیا ) واجب القراءة: قبل الجلسة الدراسیة التالیة، اق2(
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 8الدرس 
 سفر الرؤیا (الجزء األول) 

 عن یسوع   ھو سفر
الكلمات األولى في المسیح.    إلعالنأُعطي    السفرن  إالسفر    ھذا  تقول  تؤكد محتویات  ویسوع 

 على المسیح. السفر بأكملھ

أن   تم بما  الذي  األرض  قبیلة ثانیةیسوع    يءمج  عندفالكفارة.    میسوع ھو حاكم  كل  ستفزع   ،
الذي بدأ كل شيء وسیصل بھ    وھو اإلنسانھو البدایة والنھایة.  وبما أنھ  شریرة على األرض.  

 .يءلذا فھو هللا القادر على كل ش إلى نھایتھ. 

في   العدید من التفاصیل التصویریة التي ورد ذكرھا مرة أخرى بھارأى یوحنا رؤیا لیسوع لقد 
 .سلطانھم قاوَ یُ جمیع أنحاء السفر. ھو الذي ال  

یعرف ي  الذھو  ف.  مطلق  ھو سلطان  علیھم  وسلطانھأعطى یسوع رسائل إلى الكنائس السبع.  وقد  
سیفتح  يوھو الذیھلك المعلمین الكذبة. أیضا  يوالذیعطي إكلیل الحیاة.  يوالذكل شيء عنھم. 

جالس مع اآلب على    وھومم.  األا على  یعطي سلطانً   ي الذھو  م؛ فویغلق األبواب بشكل ال یقاوَ 
 .كل من یغلبھذا االمتیاز ل  ویعطىالعرش 

ن  إو تمام خطة هللا للعالم. إیمثل السفر و. المكتوب الحمل الذي یستحق أن یفتح أختام الدرجوھو 
ما  التي تبدو فوضویة وخارجة عن السیطرة، ولكنھا تحدث عندوعلى األرض  التى تمم  األحداث  

 . الكاملهللا  سلطانیفتح یسوع األختام، مما یُظھر 

یأتي جیش هللا بقیادة  سوف  ،ختباء عندما یظھر یسوع اإل یحاول كل الخطاة على األرض وبینما 
 یُقام الشھداء لیحكموا مع المسیح. وسوف المسیح لغزو األرض. 

القصد النھائي حیث    إن  انتصاره  المسیح في  الرؤیا ھو الكشف عن  كتمل یاألساسي من سفر 
 في كل األرض.  ملكوتھ
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یجب أن یؤكد استخدامنا لسفر من الكتاب المقدس دائًما على أكثر  مبدأ تفسیر الكتاب المقدس:  
اإل یدرك  وقد  نفسھ.  الكاتب  أكده  بحثً مما  الرؤیا  سفر  ینظر في  الذي  نبواتنسان  األیام   ا عن 

األخیرة أنھ یمر عبر العدید من المقاطع الكتابیة التي ال تحتوي على نبوات . إن رؤى المسیح  
 ھي أساس ھذا السفر.

 ا عن األناجیل األربعة؟ كیف یقدم سفر الرؤیا یسوع مختلفً  ◄

 ھو سفر عن النھایة
اإلطالق، ولكنھ مجرد وصف یعتقد بعض الناس أن سفر الرؤیا لیس نبوة ألحداث حقیقیة على  

رمزي النتصار وغلبة المسیح. ومع ذلك، یقول السفر أنھ مكتوب للكشف واإلعالن عن أشیاء  
). وقد قیل لیوحنا أن یكتب " َما َرأَْي، َوَما ھَُو َكائٌِن، َوَما ھَُو َعتِیٌد أَْن 1:  1تتم في المستقبل (
 ه الرموز مع األحداث الحقیقیة. ). لذلك، تتوافق ھذ1:19یَُكوَن بَْعَد ھذَا. " (

ویعتقد البعض أن سفر الرؤیا ال یحتوي على الكثیر من نبوات نھایة الزمان. وھم یعتقدون أیضا  
أن معظمھا یتم تحقیقھ بعد وقت قصیر من كتابتھ أو في القرون التالیة. ویُطلق على ھذا المنظر 

 " أى "ما قبل الماضي"Preteristأحیانًا اسم "

نجد األحداث التالیة:    ھذا السفرعتقاد بأن سفر الرؤیا لم یتم بالكامل. في نھایة  ب لإلھناك سبو
لمدة  یإبلیس   یُقامون  و؛  سنة  1000قید  سیقامون   یحكموا  يلكالشھداء  الناس  كل  یسوع؛  مع 

وُخلقت سماءویدا  نھایة  األھذه  و.  جدیدة  وأرضجدیدة    نون.  من  قریبة  تكون  أن  یجب  حداث 
 . الزمان

ن "الوقت قریب" إ)؟ ولماذا یقول  1:  1یقول السفر أنھ یتنبأ باألمور "التي ستحدث قریبًا" (فلماذا  
في 3:  1( السبع  الكنائس  حول  النبوات  مثل  القریب،  المستقبل  في  األحداث  بعض  كانت  )؟ 

صحاحین الثاني والثالث. بمعنى آخر، فإن عصر الكنیسة، الذي یتضمن االضطھاد ومقاومة  األ
 بدأ بالفعل. المسیح، قد 

، الذي قال أن الروح القدس سوف یسكب قبل يوفي یوم الخمسین، أشار بطرس إلى یوئیل النب
یوم دینونة هللا. على الرغم من أنھ كانت ھناك فترة طویلة من الوقت حتى الدینونة، فقد أدرك  

 . 20 -16: 2بطرس أن مجيء الروح في یوم الخمسین كان بدایة تلك الفترة. انظر أعمال 

 ي ذ تشیر األحداث المكتوبة فإن األحداث المكتوبة في سفر الرؤیا لیست في فترة زمنیة واحدة.  إ
ات حول كنائس محلیة محددة نبو  3و  2  األصحاحانیقدم  و إلى والدة یسوع.    5-1:  12رؤیا  

الختامیة عن األشیاء التي یجب أن تحدث   األصحاحاتتتحدث  وكانت موجودة في ذلك الوقت.  
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بالفعل بعض   المزید من  النبوقرب نھایة الزمان. ربما كانت ھناك   التحقیقاتات التي ستحقق 
على  ة دانیال التي تممھا أنطیوخس والتي تحدث عنھا یسوع  نبو النھائیة في نھایة الزمان (مثل  

 مستقبل). أنھا سوف تتم فى ال 

الرؤیا ھو  و المقدس    يیحتو.  ھایاتالن   سفرسفر  الطویل لعملیة    أیضا  يویحتوالكتاب  التاریخ 
) وتنتھي  23-22:  3الخالص. على سبیل المثال، تبدأ قصة الخالص بفقدان شجرة الحیاة (تكوین  

الحیاة.   سفر)، والدعوة إلى ماء الحیاة، وكتابة األسماء في  2:  22باستعادة شجرة الحیاة (رؤیا  
). تبدأ القصة 4:  21) وتنتھي بنھایة كل حزن (رؤیا17-16:  3(تكوین    تبدأ القصة بلعنة الحزن

 ).4:  22و  3:  21) وتنتھي بشعب هللا في محضره (رؤیا  24،  8:  3نفصال عن هللا (تكوین  باال

(بطرس   خشبة  على  ومات  الخالص،  قصة  محور  ھو  یسوع،  أن  نالحظ  أن  أیًضا  ویمكننا 
). یُدعى  23:  1)، وھو "هللا معنا" (متى3:  53)، وكان رجل األحزان (إشعیاء  24:  2األولى

 السفر "إعالن یسوع المسیح".

 كیف یخدم سفر الرؤیا كخاتمة للكتاب المقدس؟  ◄

 تركیبة سفر الرؤیا
. كانت "األشیاء التي رأیتھا" ھي رؤیة یوحنا للمسیح. 19: 1تقدیم مخطط عام للسفر في لقد تم  

َكائٌِن،  كانت "َو الكنائس السبع.  َما ھَُو  بَْعَد  كانت "و" ھي الرسائل إلى  یَُكوَن  أَْن  َوَما ھَُو َعتِیدٌ 
ات ونبو ).  1:  4ات المستقبل (راجع  لنبو ھي مقدمة    5-4المستقبل. اإلصحاحات  عن    اتنبو  ھذَا".

 السادس. األصحاحالمستقبل تبدأ في 

من ضمن أكبر التحدیات التي تواجھنا في فھم ھذا السفر ھو ترتیب وصف األحداث. من الواضح  
 أنھ لم یتم وصفھا في تسلسل واحد من بدایة السفر إلى نھایتھ. 

یبدو أن السالسل أختام، وسبعة أبواق، وسبعة جامات. ال    ةوصف ثالثة سالسل من السبعات: سبع
حدثًا. وبدال من ذلك، فالختم السابع ال   21الثالثة تأتي الواحدة تلو األخرى وكأنھا سلسلة من  

یفعل شیئا سوى تقدیم األبواق السبعة؛ لذلك، فاألبواق السبعة یمكن أن تكون محتوى الختم السابع 
)8 :1-2 .( 

بیة التي تقدم وصفًا ألشیاء قد حدثت  ) توجد بعض المقاطع الكتا19- 15: 11بعد البوق السابع (
). یبدو 14-12في ھذه الفترة، لیس بالضرورة في تسلسل، ولكن كأقسام مدرجة (اإلصحاحات  

تحدث خالل  وف  نا إلى بعض األشیاء التي س ت األمر كما لو أن التسلسل متوقف مؤقتًا أثناء نظر
 ذلك الوقت. 
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تم تقدیمھم في وقد  ).  ۱:  ۱٥غضب هللا (دایة  بثم تأتي الجامات السبعة، التي من الواضح أنھا  
على   یكونوا موجودین. یبدو أن المسیحیین لم  16  األصحاحفي  وقد تم سكبھا    15  االصحاح

 ). 2: 15األرض في ھذه المرحلة، ألنھم في السماء، على بحر الزجاج، مع القیثارات (

 

 

 

 ھى الفترة النھائیة لسفر الرؤیا.  مختااأل
 ھى األشیاء التى تحدث عند فتح الختم السابع.  األبواق
 ھى غضب هللا المسكوب على األرض بعد البوق السابع.  الجامات

 

متى   وھ  25- 24في  األحداث  من  لسلسلة  آخر  مثال  بعض    يلدینا  ثم  بالترتیب،  موصوفة 
 ا المرتبة زمنیً األحداث  األوصاف لألشیاء التي سوف تحدث خالل ھذه السلسلة. لدینا أصحاح من  

) یصف جوانب مختلفة لما سیحدث خالل 25)، ثم فصل من األمثال (الفصل  24(األصحاح  
 تلك الفترة. 

 الخطوط العریضة لسفر الرؤیا
للمجموعة لزیادة االھتمام   يشخص قراءة عناوین المقطع الكتابمالحظة لقائد الفصل: یمكن ألي  

 بمحتوى سفر الرؤیا. ولیس من الضروري مناقشة محتویات المقاطع الكتابیة بعد. 

 ) 1مقدمة ورؤیة یسوع (: أوالً 
 ) 3-2رسائل للكنائس السبع (: ثانیًا
 )4المشھد على عرش هللا (: اثالثً 

 )5السفر والحمل (: ارابعً 
 )1:  8 - 1: 6األختام السبعة (: اخامسً 
 )11:19 - 2: 8األبواق السبعة (ا: سادسً 
 )12المرأة والتنین (: اسابعً 
 ) 13( وسمتھالوحش : اثامنً 
 ) 5-1: 14( السماءالبقیة في ا: تاسعً 

 ) ۱۳-٦:  ۱٤ن (وا: المالئكة الثالثة المبشرعاشرً 
 )۲۰-۱٤: ۱٤الحصادان (: الحادي عشر

 األبواق األختام
الجاما
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 ) 16-15السبعة ( الجامات: ثاني عشرال
 )18-17بابل وسقوطھا (: الثالث عشر
 )19مجيء المسیح (: الرابع عشر

 ) 10- 1: 20والمعركة األخیرة (  : الملك األلفيالخامس عشر
 ) 15-11: 20( ةالنھائی: الدینونة السادس عشر
 ) 5: 22 -  1: 21أورشلیم الجدیدة (: السابع عشر
 )21-6: 22الختامي (: النصح الثامن عشر

 الرمزیة في سفر الرؤیا 
 تُستخدم بعض الرموز في سفر الرؤیا في أماكن أخرى من الكتاب المقدس. 

 . للفصل 9:  37ثم تكوین  1: 12أن یقرأ رؤیا  أحد الطالبعلى 

تشیر إلى إسرائیل. بالطبع، ھناك مؤشر    1:  12توضح لنا المقارنة بین ھاتین اآلیتین أن رؤیا  
 .وھو أنھا ولدت المسیحالكتابى آخرعلى ھویتھا في المقطع  

ا رمًزا استخدمھ كاتب الكتاب  قد یستخدم كاتب الكتاب المقدس الحقً مبدأ تفسیر الكتاب المقدس:  
یساعدنا االستخدام السابق في فھم االستخدام الالحق. وال ینبغي اعتبار ھذا ا. وقد  المقدس سابقً 

، یوحنا  14،  7: 37قاعدة مطلقة لجمیع الرموز الكتابیة. تمثل الریاح الروح القدس في حزقیال  
، والتعالیم  8:  5كورنثوس    1. ومع ذلك، فقد مثلت الخمیرة الخطیة في  2:  2، وأعمال  8:  3

 . 33:  13، وانتشار ملكوت هللا في متى 6 :16الكاذبة في متى 

 ولقد تم شرح العدید من الرموز في سفر الرؤیا في السفر نفسھ حتى ال نضطر إلى التخمین.

 معًا. ۱:۲۰وللحصول على مثال للرموز الموضحة في السفر، انظروا إلى رؤیا 

 أن یتواصل بھذا  قد یبدو أن السفر صعب الفھم، ولكن الكاتب قصد توصیل رسالة، وقد قصد هللا
 السفر. ولذلك، یمكننا أن نفھم الحقیقة المعلنة في سفر الرؤیا.

 ) 1 األصحاح: مقدمة ورؤیة یسوع ( الكتابي األولالنص 
 للمجموعة.  1قراءة سفر الرؤیا  الطالب أحد یجب على

یسوع المسیح. یبدأ برؤیة یوحنا للمسیح ویصف انتصار المسیح النھائي على   إعالنھو    السفر
 كل األرض.
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الرموز في رؤیة یسوع في جمیع أنحاء السفر، وخاصة ترد  رؤیة یوحنا لیسوع ملیئة بالرموز.  و
 في الرسائل إلى الكنائس السبع. 

 مالحظات على آیات محددة:

تقد بعض العلماء أن الروح القدس یسمى ھنا : سبعة ھو عدد الكمال الكتابي. یع4اآلیة   •
روح "سبعة أضعاف". ویعتقد البعض اآلخر أن الكلمات تشیر إلى سبعة مالئكة، ألن 

 المالئكة ھم أرواح. 
حقیقة   -خرویات  : یُدعى یسوع "رئیس ملوك األرض". ھذا مھم لموضوع علم اآل5اآلیة   •

 كون حكام العالم في حالة تمرد ضده. أن هللا لھ السیطرة والھیمنة المطلقة حتى عندما ی
: نحن نملك معھ، وإن لم یأت الملكوت بالكامل. قد نبدو غیر مھمین في نظام ھذا  6اآلیة   •

 العالم، لكننا ملوك في المملكة المستقبلیة. 
 : العالم الذي رفض المسیح سیخاف عندما یأتي المسیح لیدین.7اآلیة  •
اآلیات، یُعّرف یسوع على أنھ هللا. یُظھر تأكید "األول  : في ھذه  18-17،  11،  8اآلیات   •

واألخر"، والذي تم ذكره ثالث مرات، سیطرة وھیمنة هللا على التاریخ بأكملھ. فھو الذي  
 بدأ كل شيء بالخلیقة، وسیختتم ھذا العصر بالدینونة وتأسیس ملكوتھ. 

كثیرً 13اآلیة   • اإلنسان".  :  "ابن  نفسھ  یسوع  دعا  ما  المإا  من  ابن ذ  أن مصطلح  حتمل 
 . 13: 7اإلنسان لھ صلة باستخدام المصطلح في دانیال

- 9:  7: الشعر أبیض كالصوف واإلشارة إلى النار تشبھ وصف هللا في دانیال 14اآلیة   •
10 . 

 . 21: 19 يما ورد ف: یرمز السیف إلى قوة كالمھ. قارن بـ16اآلیة  •
 . المطلق وسلطانھ لقوتھ: امتالك یسوع للمفاتیح ھو تأكید آخر 18اآلیة  •
  االصحاح . ما رآه یوحنا موجود في  للسفر كلھ: ھذه اآلیة ھي الخطوط العامة  19اآلیة   •

؛ والمستقبل في الفصول المتبقیة (انظر 3-2األول. تم تناول الظروف الحالیة في الفصول  
4 :1 .( 

م الرعاة، : شرح المنارات والكواكب. من المحتمل أن یكون مالئكة الكنائس ھ20اآلیة   •
حیث یمكن استخدام كلمة مالك للداللة على الرسول. ولن یكون من المنطقي حقًا إرسال  

نسان الذي تم تحدیده على أنھ  ، كان اإل9-8:  22الرسائل إلى المالئكة السماویین. وفي  
 نبي یسمى أیًضا مالًكا. 

 اذكر بإیجاز بعض األشیاء التي قیلت عن یسوع في ھذا األصحاح. ◄
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 ) 3-2الكتابى الثاني: رسائل إلى الكنائس السبع (الفصول النص 
كانت الرسالة الموجھة إلى كل كنیسة موجھة إلى "مالك" كل كنیسة، وھو ما یعني على األرجح  

:  22الراعي. وكلمة مالك تعني رسول، وأحیانًا تشیر إلى إنسان في الكتاب المقدس (انظر رؤیا  
8-9.( 

وتنطبق الرسائل الموجھة إلى الكنائس السبع على الكنیسة في كل مكان وفي أي زمان، تماًما  
ذ ال یوجد سبب لالعتقاد بأن الكنائس السبع تمثل  إمثل أي رسالة أخرى من رسائل العھد الجدید.  

شیر في  سبع فترات من تاریخ الكنیسة. إنھا ال تتوافق جیًدا مع الفترات التاریخیة، وال یوجد ما ی
 الكتاب إلى أن یوحنا قصد مثل ھذا التفسیر.

 للمؤمنین الذین عاشوا في ذلك الوقت، على الرغم من أن نبوات  لقد ُكتب سفر الرؤیا بأكملھ أوالً 
أي فترة حیا المؤمنون في  یعیش المسیحیون  أن  لم تتحقق خالل حیاتھم. یجب   ة نھایة الزمان 

. ال یھم ما إذا كان ھذا األمر یأتي في حیاتنا أم ال. بل تتوافق مع االنتصار النھائي لملكوت هللا
 نرید أن نكون في الجانب الصحیح، ونحیا من أجل األولویات األبدیة. 

 لماذا تكون نبوات األیام األخیرة مھمة للناس الذین عاشوا في فترة طویلة قبل أن تتحقق؟  ◄

 المستقبل البعید یعطي القوة الیوم 
عبرانیین لتشجیع الیھود المسیحیین المؤمنین الذین یعانون من االضطھاد. فقد تمت كتابة رسالة ال

اآل الكاتب علم  تحقیق استخدم  یروا  لن  أنھم  من  الرغم  التحمل، على  لتشجیعھم على  خرویات 
أن الناس في الماضي بإیمانھم قد تحملوا   الكاتب  األحداث بالكامل خالل حیاتھم الطبیعیة. أظھر

یرونھا. على سبیل المثال، لقد عاش إبراھیم حیاتھ كلھا في الخیام، منتظًرا    من أجل أشیاء ال
). ترك العدید من المؤمنین أوطانھم، كانوا  10:  11لھا األساسات والتي بناھا هللا (  يالمدینة الت

). لقد وصف أولئك الذین تحملوا المحن الصعبة وماتوا في 16:  11ینتظرون وطنًا سماویًا (
م یروا تحقیق وعود هللا، ولكنھم كانوا سعداء لمعرفتھم أن الوعود البد أن تتحقق اإلیمان، ول

). وقد أخبر الیھود المسیحیین المؤمنین أن الوقت سیأتي عندما تتزعزع السماء ٤۰-۳۹:  ۱۱(
واألرض، وتھلك كل الخلیقة، لكن یجب أن یظلوا أمناء في انتظار مملكة ال یمكن أن تھلك أو 

، لإلشارة إلى أسباب تحّملنا  غالبًا  لذلك  تُستخدم الكلمة   13في األصحاح  ).  ۲۸-۲٦:  ۱۲تتزعزع (
 ).14(أیضا: أَْن لَْیَس لَنَا ھُنَا َمِدینَةٌ بَاقِیَةٌ، لِكنَّنَا نَْطلُُب اْلعَتِیَدةَ. وصبرنا األمین. وقال 

. ومع ذلك، فھي ذات  الدراسیة  لن ندرس الرسائل الموجھة إلى الكنائس السبع في ھذه الدورة 
 قیمة للدراسة والتطبیق مثلھا مثل الرسائل األخرى للكنائس في العھد الجدید. 
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ال تدرس  بھا كیف  یتم  التي  الطریقة  السبع: الحظ في كل رسالة  الكنائس  إلى  الموجھة  رسائل 
واألمر   الخاصة،  والظروف  كنیسة،  كل  وانتقاد  كنیسة،  لكل  والمدیح  یسوع،  على  التعرف 

 ، والوعد المعطى. ى المعط

 )4: مشھد عرش هللا (الفصل النص الكتابى الثالث
 مجموعة. لل 4الرؤیا  یجب على أحد الطالب قراءة سفر

على أن نبوات المستقبل على وشك أن تبدأ.  وقد أعطیت رؤیة هللا وعرشھ إلظھار   1تنص اآلیة  
نسان على األرض یحاول  إعلى األرض لیست من منظور   يھ  يمنظور النبوات. فاألحداث الت

 البقاء على قید الحیاة. ولكن المنظور ھو عرش هللا نفسھ. 

صحاح على أن هللا لھ القوة  عبادة وسجود كل خلیقتھ. یؤكد ھذا األوتظھر رؤیة هللا أنھ یستحق  
خرویات. ألن من حق هللا أن یفعل  والسلطان المطلقان على خلیقتھ. وھذا الفھم ھو أساس علم اآل

 .وسلطانھ ما یشاء بخلیقتھ، وال یمكن ھزیمة قوتھ

ألمم)، حیث تم استخدام قد یمثل الشیوخ األربعة والعشرون إجمالي شعب هللا (من الیھود وا و
ؤكد ھذا. ھذا ال یعني أن جمیع المؤمنین ھم  ی  9-8:  5یبدو أن  و إلسرائیل والكنیسة.    12الرقم  

 لون ھناك.یعني ببساطة أنھم ممثَّ مما في بدایة ھذه الفترة؛   السماءفي 

 . 11- 5: 1في حزقیال   بالحیواناتلدیھا تفاصیل یمكن مقارنتھا  الحیوانات

 ر في كثیر من األحیان في جمیع أنحاء السفر.عرش هللا مذكوو

حاول أن تتخیل كیف یمكن لإلنسان أن یفھم معاناة وآالم وفوضى العالم إذا لم یكن یعرف    ◄
عن عرش هللا. وماذا ستكون فلسفتھ في الحیاة؟ وكیف یختلف المسیحي بسبب معرفة سلطان 

 هللا؟

 

 

 ) 5والحمل (الفصل  سفر الرؤیاالنص الكتابي الرابع: 
 للمجموعة.  5یجب على أحد الطالب قراءة سفر الرؤیا 

ا البد من فتحھ. لم یُذكر اسم المؤلف، ولكن یمكننا أن نفترض أن هللا یصف المقطع الكتابى سفرً 
). في األزمنة القدیمة، كانت 7ھو من أنتج ھذا السفر. وفي ھذه الرؤیا، السفر موجود في ید هللا (



72 
 

وصیة اإلنسان في المیراث مكتوبة على درجھ ومختومة بسبعة أختام. ویمثل ھذا السفر ملكوت  
 بھ. هللا ومیراثھ لشع

فتح   قبل  السبعة  األختام  فتح  العالم  و؛  السفریجب  نھایة  األختام  تمثل   وأحداثھ،  بأكملھ لذلك، 
 .ھذا السفرنھایة العالم ھي العملیة الضروریة لتحقیق مشیئة هللا الموصوفة في ألن . ونتائجھ

یفتح    یستحق أن  يوحده ھو الذ  لمَ یعني تحقیق كل ذلك. فقط الحَ   السفرإن كسر األختام وفتح  
في نفس الوقت، وقد صنع   وإلھ). وألنھ إنسان 10-9. كان مستحقًا بسبب عملھ الكفاري (السفر

الكون المؤھل   ھذا  ، فھو الوحید فيوقد نجوا من الدینونة الخالص ألولئك الذین لن یُحكم علیھم
 لیكون وكیل دینونة هللا وخالصھ في ھذه الفترة.

الكوارث الطبیعیة؛ فنھایة    أفعال البشر أو  العالم لیس فقط على أنھا  یجب أن ننظر إلى نھایة 
 اإلتیان بملكوت هللا األبدي.العالم ھي عملیة 

التي  العبادة والسجود  الكاملة في  ألوھیة یسوع  وتظھر 
) لھ  مع عبادة اآلب والسجود  تماًما  ).  ۱۳-۱۲تتساوى 

أعظم عبادة وسجود یمكن تخیلھا تقدم لھ تماًما كما تُقدم 
 .لآلب

ذلك من المھم  سیكون یسوع الشخصیة الرئیسیة في جمیع أنحاء السفر (رؤیا یسوع المسیح)، ول
یأتي كالرب   فھو خص یسوع تماًما أیًضا. ی 11:  4للقارئ أن یدرك أن السلطان الموصوف في 

رھیب ال ینبغي أن یحدث. ومع ذلك، فإن المأساة الحقیقیة ھي أن یستمر   الشرعي الذي ال يُ 
 ). 4( لسفرافتح یبكى یوحنا كثیًرا عندما بدا أنھ لن یتمكن أحد من وقد . لھالعالم بدون نھایة 

 كیف یمكن اعتبار فترة نھایة العالم ضروریة؟  ◄

 8واجب الدرس 
) واجب الكتابة: اشرح التسلسل الزمني لسفر الرؤیا. ھذا ال یعني أنھ یجب علیك سرد كافة  1(

إلى   البدایة  أنھ ترتیب زمني من  افتراض  من  بدالً  السفر؟  یتم تنظیم  بالترتیب. كیف  األحداث 
 أن نتعامل معھ؟ النھایة، كیف یجب 

 . 22-6) واجب القراءة: قبل الجلسة الدراسیة التالیة، اقرأ بعنایة الرؤیا 2(

 

  "لن یُعرف ما في ذلك السفر [الدرج]
حتى تُعرف القوات والسلطات في  

السماویات، من خالل الكنیسة، حكمة هللا  
 ]." 10: 3المتنوعة [أفسس 

 ھنري ألفورد، -
 العھد الجدید لقراء اللغة اإلنجلیزیة 
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 9الدرس 
 سفر الرؤیا (الجزء الثاني) 

 مالحظة لقائد الفصل
 راجع أھمیة سفر الرؤیا.

 ) 1: 8 - 1: 6الخامس: األختام السبعة ( يالنص الكتاب
فر رؤیة لكامل فترة نھایة العالم. یبدو أن ترتیب األحداث یتوافق مع  یبدو أن األختام السبعة تو

 .24الترتیب الذي أعطاه یسوع في متى 

ن التأكید على االضطھاد ھو بعد الختم الخامس، والذي یتناسب مع ما نعرفھ عن النصف الثاني  إ
المقاطع الكتابیة األخرى من الضیقة. والعالمات الكونیة المعطاة بعد الختم السادس تتالءم مع  

 ). 2، أعمال 24التي تصف مثل ھذه العالمات في النھایة (متى 

  عندما تم فتح كل من األختام األربعة األولى، یأتي فارس. لم یتم الكشف عن ھویات الراكبین 
 والخیول تطور األحداث. الراكبون على الخیولولیست مھمة للوصف. یمثل  على الخیول

 . والغزو  بالفتح  ملكوتھشر إِْكِلیل، َوینحصانًا أبیض. الفارس لدیھ قوس و لالختم األویظھر 

السالم. لدیھ سیف عظیم یمكن أن یمثل سالًحا متطوًرا  ب أحمر. ینتھي    احصانً   الختم الثانيیظھر  
 أو قوة عسكریة كبیرة.

الثالثیظھر   الطعا  الختم  لبیع  المستخدمة  كتلك  الفارس موازین  یمتلك  أسود.  تأتي فم.  حصانًا 
 المجاعة الشدیدة.

 یموت ربع سكان األرض.ف. الفارس یسمى الموت. اشاحبً  احصانً  الختم الرابعیظھر 

 قد بدأ االضطھاد الشدید. فرؤیة ألشخاص استشھدوا.  الختم الخامسیظھر 

الدم، والنجوم تتساقط، والسماء تظلم  یوجد زلزال، و  الختم السادسفي   الشمس، والقمر یشبھ 
الخطاة یختبئون من هللا، وغضب هللا قادم. یرد ھذا الوصف في مكان آخر من الكتاب تنفتح، و

-29: 24 متىالمقدس لإلشارة إلى النھایة، عندما یأتي غضب هللا على األرض. تشمل األمثلة 
 . 28-25:  21، ولوقا 26-24:  13، مرقس 30
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رمز األحداث متوقفة مؤقتًا، یُ وھو وصف مدرج بین الختم السادس والختم السابع.  7 األصحاح
اثنا عشر ألف من  وھم  ،  يالححتى یمكن ختم عبید هللا  ھنا    الوقفةو).  1:  7توقف الریح (بإلیھا  

غضب هللا (قارن    الختم ھو عالمة على ملكیة هللا، بحیث یتم حمایتھم منوكل سبط في إسرائیل.  
البقیة ھم أولئك الذین یتبعون هللا حقًا. ویمكن تسمیة ھذه المجموعة "البقیة".  و).  6-4:  9  حزقیال

ن كل  إ 26: 11ة. تقول رسالة رومیة رَّ سیتم إنقاذھم من الدمار ویصبحون األمة الجدیدة المطھَ 
یخلص، ولكن أولئك الذین سیبقون على  وف  إسرائیل سیخلصون. ھذا ال یعني أن كل یھودي س 

 مؤمنین، مما سیجعل من إسرائیل أمة مسیحیة. مسیحیین الحیاة من األمة سیكونونقید 

في السماء. لیست نفس المجموعة، ألن  موجود  ثم یُرى حشد ال یُحصى من جمیع أنحاء األرض  
ھم من جمیع المجموعات العرقیة في األرض. لقد تحملوا  بل  المجموعة األولى كانت مرقمة.  

الكن  إنھا  عظیمة.  اآلیات  ضیقة  العالمیة.  كبیر    17-15یسة  حد  إلى  ھؤالء 4-1:  21تشبھ   .
 . وآالمھم ، وقد انتھت معاناتھمالسماءفي ن وموجودالمسیحیون 

 أسئلة صعبة 
یرمز   12الراقم  ؟ ھل  12  يمضروبة ف  12ھناك أسئلة لیس من السھل اإلجابة علیھا. ما معنى  

ھل  واآلن؟  األسباط  ماذا عن حقیقة ضیاع معظم  والبقیة الكاملة إلسرائیل ولیس رقًما حرفیًا؟    لىإ
لماذا تظھر الكنیسة في السماء بعد و، أم أن ھذا رمز؟  سبطا من كل  سیكون ھناك آالف حرفیً 

ألف مختومون للحمایة على األرض من خالل شيء لن    144ختم بني إسرائیل مباشرة؟ ھل الـ  
 الكنیسة؟  تمر بھ

ساد الصمت لمدة نصف ساعة. ولم یحدث شيء على الفور، إال أن یوحنا رأى    الختم السابععند  
 سبعة مالئكة بأبواق. یبدو أن األبواق السبعة تعلن أحداث الختم السابع.

 ) ۱۱:۱۹ -  ۲: ۸النص الكتابى السادس: األبواق السبعة (
الكامل معًا.   يلمجموعة ھذا المقطع الكتاب مالحظة لقائد الفصل: لیس من الضروري أن تقرأ ا 

 یمكن اختیار األقسام للفحص والمناقشة حیث تقوم المجموعة بدراسة المعلومات أدناه.

 تعلن األبواق السبعة عن أحداث الختم السابع.

القدیسین. ألن الصالة من أجل   قبل األبواق، تُطرح في األرض مجمرة تحتوي على صلوات 
 هللا على وشك التحقیق. مجيء ملكوت 
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، ولكن طوال ھذه الفترة،  الرؤیااألبواق تعلن أعمال هللا. ألن هللا یتحكم في كل ما یحدث في  
أفعالُ  أیًضا ظروفً   تسبب  أیضً   ااألشرار  التي من على األرض. وتعلن األبواق  ا عن األحداث 

 الواضح أنھا أعمال هللا القویة. 

 ن على األرض، ویدمرون الكثیر من الغطاء النباتي.ویسقط والنار والدم  البّرد البوق األول:

ثلث المخلوقات مرت  وقد دُ ا.  ثلث البحر یصبح دمً وجبل محترق یسقط في البحر.    البوق الثاني:
 البحریة والسفن. 

 سقوط نجم مشتعل وملتھب على األنھار. وثلث الماء قد تسمم. البوق الثالث:

 یظلم ثلث نور الشمس والنجوم. البوق الرابع:

تخرج المخلوقات من الھاویة التي تشبھ الجراد وتلدغ مثل العقارب. وقد عذبوا   البوق الخامس:
ھو مالك شریر. ویحاول الناس قتل أنفسھم   يالذ  أھل األرض لمدة خمسة أشھر. بقیادة أبولیون،

 لكنھم ال یستطیعون ذلك. 

ملیون   200من نھر الفرات مما أدى إلى قیام جیش قوامھ  إطالق أربعة مالئكة    البوق السادس:
 بمھاجمة أھل األرض. وقتل ثلث سكان األرض. والناجون ال یتوبون.

نھ  إ ياألصحاح العاشر عبارة عن وصف ُمدرج لمالك یعلن نھایة الزمان. ویقول المقطع الكتاب
 ). ۷: ۱۰في أحداث المالك السابع، ستتحقق النبوات النھائیة (

شھًرا،   42ھو وصف مدرج آخر. واألمم تستولى على أورشلیم لمدة    13-1:  11حاح  األص
وشاھدان یكرزان في أورشلیم لنفس الفترة. وھذا ال یعني أن ھذه الفترة الزمنیة تقع بین البوق  

 السادس والبوق السابع. إنھ وصف ُمدرج للنصف الثاني من فترة الضیقة ذات السبع سنوات.

إلى    ثم صعدا  أقامھماهللا  ن، لكن  ، ثم یُقتالابأعجوبة حتى تنتھي خدمتھم  الشاھدینهللا نفسھ یحمى  
موسى وإیلیا بسبب نوع المعجزات التي   ا. یعتقد بعض الناس أنھماھمی سماالسماء. لم یتم إعطاء  

، وقد ). وأبسط تفسیر ھو أنھما مؤمنان یعیشان على األرض في ذلك الوقت6: 11ن بھا (ایقوم
 اختارھما هللا لھذه الخدمة الخاصة.

للمسیح وأن زمن الدینونة قد   ااآلن ملكً   قد صارت  ھناك إعالن أن ممالك العالم  البوق السابع:
 حان. 
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 المؤمنون واسرائیل
ھل یكون المؤمنون موجودین على األرض أثناء صوت األبواق؟ لم یرد ذكر المؤمنین إال في  

)، مما قد یعني أن  20:  9الرؤیة التي تظھرھم في السماء. وال أحد یتوب بعد البوق السادس (
خطفون  ن المؤمنین سیُ إالمؤمنین لم یعودوا موجودین على األرض. ولكن الرسول بولس قال  

). ھل كان یشیر إلى نفس سلسلة األبواق في 52:  15األخیر" (كورنثوس األولىعند "البوق  
 سفر الرؤیا؟ 

سرائیل؟ یلدغ الجراد الناس الذین لیس لدیھم الختم، مما قد یوحي بأن الشعب المختوم  إوماذا عن  
). والمختومون ھم مؤمنون من إسرائیل  4:  9ن هللا یحمیھم (أا على األرض وال یزال موجودً 

ذ یحددھم الختم على أنھم الذین یحمیھم  إ) وما زالوا موجودین على األرض وقت ختمھم.  4:  7(
 ). 3: 7هللا على األرض أثناء حدوث ھذه األشیاء (

 

 )12السابع: المرأة والتنین (الفصل  يالنص الكتاب
 للمجموعة. 12یجب على أحد الطالب قراءة سفر الرؤیا 

ن الطفل الذي  أ مقارنة بحلم یوسف، إلى أن المرأة تمثل إسرائیل. و،  1تشیر الرموز في اآلیة  
أنجبتھ كان ھو یسوع. لقد أراد التنین (الذي یعرف الحقًا باسم الشیطان) أن یأكل الطفل لكنھ لم  

سنوات ونصف، النصف الثاني    3یستطع. ثم تم نقل المرأة إلى مكان حیث كانت محمیة لمدة  
 ألفًا.  144المرأة المحمیة ھى من بقیة إسرائیل، وتسمى من الضیقة. ویمكن أن تكون  

). مما  17وبعد أن یتم نقل المرأة إلى مكان محمي، یضطھد التنین أولئك الذین یتبعون المسیح (
 یشیر إلى أن المؤمنین الیزالون على األرض حتى النصف الثاني من الضیقة. 

 )13النص الكتابى الثامن: الوحش وسمتھ (الفصل 
: ۷أى یوحنا وحًشا كان عبارة عن مزیج من عدة حیوانات معا (قارن ماجاء فى دانیال  لقد ر

الممالك في إلى  بھا الوحوش    ترمز). ویرمز ھذا الوحش إلى مملكة، على غرار الطریقة التي  ۷
الناس الذین یخدمون ھذه المملكة  أما  الشیطان قوتھ في ھذه المملكة.  و التنین    یضع  سفر دانیال.

یصنع حربًا مع  وھو  المملكة عالمیة.  ھذه  شھًرا.    42المملكة تدوم  وھذه  عبدون التنین.  یفإنھم  
 "القدیسین ویتغلب علیھم" أي اضطھاد المؤمنین. 
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،  في الوحش األول من جرح ممیتشُ فقد  یقود العالم في عبادة الوحش األول.  فالوحش الثاني  أما  
أن  ھذا البیان  یعني   في سفر الحیاة.    ملم ترد أسماؤھ  نالذی ونھ یعبد والجمیع  قیامة یسوع.  لتقلیًدا  

 المؤمنین ما زالوا على األرض ویرفضون عبادتھ.

 یقتلون. والسجود أولئك الذین یرفضون العبادةأما . والسجود ستخدم للعبادةتصورة  ت ین لقد بُ 

 ). ۱۰-۹: ۱٤لكنھا مرتبطة بالعبادة (و استخدام تجاري،  لھذه السمة

وقد تعددت النظریات حول معنى ھذا الرقم. قد ال نعرف على وجھ الیقین ما .  666رقم اسمھ  
 یعنیھ الرقم مقدًما؛ ومع ذلك، یمكننا أن نتوقع أن ندرك تحقیق النبوة عندما تظھر. 

 ) ٥-۱:  ۱٤التاسع: البقیة في السماء ( يالنص الكتاب
 للمجموعة.  5- 1: 14على أحد الطالب أن یقرأ رؤیا 

 رض.ن اآلن ھم فى عرش هللا. فققد انتھى وقتھم على األیإسرائیل المختوم ين بنإ

نحن نعلم أنھم لم یخلصوا بناموس العھد القدیم أو العادات الدینیة الیھودیة، ألنھم افتدیوا وھم  
 یتبعون الحمل الذي ھو یسوع. فھم مقدسون وأبرار.

 ) ۱۳- ٦: ۱٤رون ( العاشر: المالئكة الثالثة المبشِّ  النص الكتابى
 تصف ھذه الرؤیة وقتًا قبل أن یؤخذ المؤمنون من األرض. 

یكرز المالك األول باإلنجیل لكل مجموعة عرقیة على األرض ویدعو الجمیع إلى عبادة اإللھ  
 الحقیقي. وھذا یعني أنھ ال یزال بإمكان الناس أن یتوبوا ویتجددوا في ذلك الوقت.

ت  مَ خدِ .  استُ 18صفت بابل على نطاق واسع في األصحاح  المالك الثاني یعلن سقوط بابل. لقد وُ 
والمتطورة. وتوجد نظریات   ابابل رمزیً  القویة  الشر  إلى مؤسسة  المقدس لإلشارة  الكتاب  في 

 مختلفة حول ما ترمز إلیھ بابل في سفر الرؤیا.

 یحذر المالك الثالث من الدینونة األبدیة ألولئك الذین یعبدون الوحش ویأخذون سمتھ.

). وھذا یدل على أن المؤمنین  12یظھر إیمان المؤمنین وصبرھم في رفضھم الخضوع للوحش (
 ).13(  المرحلةما زالوا على األرض، وسیظل ھناك شھداء بعد ھذه  

 ) ۲۰-۱٤: ۱٤الحادي عشر: الحصادان ( النص الكتابى 
 للمجموعة.  20-14: 14على أحد الطالب أن یقرأ رؤیا 
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 . شرح المتضمن في ھذا النص الكتابىالحصاد على الكثیر من التفاصیل أو الال یحتوي أي من 

(كما في    السحب  تذكر  وقدذھبیًا.    إكلیًال ) قام بھ یسوع مرتدیًا  16-14الحصاد األول (اآلیات  
 ) للتأكید على أن مملكتھ سماویة ولیست أرضیة. 13: 7، دانیال7: 1رؤیا 

 غضب هللا.  إلىلحصاد لقى ا یُ  .الحصاد الثاني یقوم بھ مالك

غضب هللا. (قارن بمثل الحنطة والزوان في متى   عنویبدو أن الحصاد األول ھو إبعاد المؤمنین  
13  :24 -30 ،36-43(. 

 ) 16-15النص الكتابى الثاني عشر: الجامات السبعة (األصحاحات 
، ۱: ۱٥هللا (لقد تم تعریف ھذه السلسلة المكونة من سبعة جامات بكل وضوح على أنھا غضب  

۷.( 

 أولئك الذین انتصروا على الوحش ھم في السماء قبل أن ینسكب غضب هللا على األرض.

 مرض یصیب من لھ سمة الوحش. الجام األول:

 تحول البحر إلى دم وتموت كل مخلوقات البحر. الجام الثاني:

 تحولت األنھار إلى دم.  الجام الثالث:

 الناس یجدفون وال یتوبون. و  حرق األرض.الشمس تُ   الجام الرابع:

 سكب على عرش الوحش. توجد ظلمة وألم ولكن الناس ال یتوبون.یُ  الجام الخامس:

یجف نھر الفرات استعداًدا لمرور الجیوش، وتجمع األرواح الشریرة جیوش   الجام السادس:
 العالم في معركة ھرمجدون. 

اإلعالن مكتوب: "تم". ویحدث أعظم زلزال في كل العصور واألزمنة مصحوبًا  الجام السابع:
 برعد وبرق وبََرد ضخم للغایة. 

 )18-17النص الكتابى الثالث عشر: بابل وسقوطھا (الفصول 
ثملة من دماء المسیحیین. إنھا ترمز   ي امرأة في ھذه الرؤیة تسمى بابل. وھي تدعى عاھرة. وھ

). وفي وقت كتابة سفر الرؤیا، كانت روما ھي  17:18إلى المدینة التي تحكم ملوك األرض (
 بالفعل.  المدینة التي حكمت األرض
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والمرأة تجلس على حیوان لھ سبعة رؤوس وعشرة قرون. یمثل الحیوان مملكة كانت موجودة  
تمثل الرؤوس السبعة سبعة جبال  و).  ۸:  ۱۷رت مرة أخرى (من قبل، ولم تعد موجودة، ثم ظھ

تمثل الملوك. سینقلب الملوك في النھایة    يفھ  القرون العشرةأما نیت المدینة وھي روما.  حیث بُ 
 ). 16:  17على المرأة ویدمرونھا (

بھا عالقة مقارنة بالزنا    تربطھمحكام األرض كانت  وثروة وتأثیر بابل.    18  األصحاحیصف  
كبیرة لدرجة أنھا جعلت الملوك ورجال األعمال أثریاء في التجاریة    ). كانت أعمالھا3:  18(

شارك القادة في كل مكان في قد  ، ووركانت مذنبة بارتكاب جمیع أنواع الشرو العدید من الدول.  
 شرھا من أجل الربح.

 ). 8: 18یتم تدمیرھا في یوم واحد، وسوف یتعجب ویحزن بقیة العالم (وف س و

 )19الكتابى الرابع عشر: مجيء المسیح ثانیة (الفصل  النص
 للمجموعة.  19یجب على أحد الطالب قراءة الرؤیا 

یبدأ ھذا األصحاح بحمد هللا على عدلھ، وقد ظھر في دینونتھ لبابل وانتقامھ لعبیده. تذكر أن ھذا  
 ھو الموضوع األساسي في السفر النبوي. 

 یسمى حفل الزفاف.ثم یتم اإلعالن عن عید احتفال 

یض. یمثل الحصان بِ   َخْیلا على حصان أبیض، ویتبعھ جیوش السماء على  یعود المسیح راكبً 
 ). 2: 6(انظر  الغلبةاألبیض 

 ؟ مؤمنون ھل جیوش السماء مالئكة أم مسیحیون◄ 

 تم تجمیع جیش ھائل على األرض لمحاربة المسیح، لكنھم یُقتلون بكلمتھ. 

 رفیة؟ ولماذا تظن ذلك؟ ھل الخیول رمزیة أم ح ◄

 )10-1: 20النص الكتابى الخامس عشر: الملك األلفي والمعركة األخیرة (
 للمجموعة. 10- 1: 20على أحد الطالب أن یقرأ رؤیا 

عام، ُحبس الشیطان، وُحكمت األرض من قبل أولئك الذین قتلھم الوحش من    1000خالل فترة  
 أجل إخالصھم وأمانتھم للمسیح. 

 طلق الشیطان ویجمع األمم مرة أخرى للتمرد على هللا. ، سوف یُ سنةوفي نھایة األلف 
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  1000یشیر إلى فترة حرفیة مدتھا  يوھناك الكثیر من الجدل حول ما إذا كان ھذا النص الكتاب
أحد الدالئل على أنھ المستقبل ھو أنھ یتبع قیامة إن  وما إذا كانت مستقبلیة أم حالیة أم ال.    سنة
 لئك الذین ماتوا من أجل إیمانھم. أو

 الدراسیة. في مكان آخر في ھذه الدورة بشكل أكثر شموالً  ملك األلفيالُ سوف ندرس 

 ) 15-11: 20السادس عشر: الدینونة األخیرة ( يالنص الكتاب
رؤیا   یقرأ  أن  الطالب  أحد    15-11:  20على 

 للمجموعة. 

حاكم على أعمالھ. وكل  یُ   يسیقف كل انسان أمام هللا لك
على خطایاه دان  یوجد اسمھ في سفر الحیاة یُ   من ال

 المسجلة في األسفار األخرى.

اإلشارات األخرى إلى الدینونة النھائیة ھي كورنثوس  
 . 27: 9 وعبرانیین 10: 5الثانیة 

 في بحیرة النار. رحواطُ أدینوا قد أولئك الذین 

 )5: 22 -  1: 21السابع عشر: أورشلیم الجدیدة ( يالنص الكتاب
للكون  الكتابى الظروف األبدیة عندما أزیلت كل الخطایا وتحققت إرادة هللا  یصف ھذا النص 

 بالكامل.

لقد نزلت أورشلیم الجدیدة من السماء، مما یدل على أن ملكوت هللا في ملئھ یأتي من هللا من فوق 
 بشري.  ولم یتم إنشاؤه على األرض بجھد

واللعنة التي بدأت بالخطیة األولى ستنتھي ألولئك الذین نالوا الخالص. فلن یكون ھناك حزن أو 
 ا.شیخوخة أو ألم أو موت. ألن كل شيء سیكون جدیدً 

 ولكن الخطاة الذین لم یجدوا الخالص یُستبعدون ویُحكم علیھم ببحیرة النار. 

بقدر    ةمرتفع  ي وھ  إنھا ذات قیاسات ھائلة.    المدینة مربعة ولھا ثالث بوابات على كل جانب.
أیًضا مظھرة    ياإللھتصمیم  المن الجواھر، مما یدل على جمال    ةمصنوع  يوھل.  الطو ض و العر

 ال حدود لھا. اأن مواردھ

"... عند مجيء [المسیح] ثانیة، سیقوم  
جمیع الناس مرة أخرى بأجسادھم 

أعمالھم. والذین فعلوا  ا عن وسیقدمون حسابً 
الصالحات سیذھبون إلى الحیاة األبدیة،  

 والذین فعلوا الشر في النار األبدیة. 
 العقیدة األثناسیة  -
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إن مجد هللا موجود في جمیع أنحاء المدینة، وینیرھا حتى ال تكون ھناك حاجة إلى مصدر آخر 
 .للنور

 الدول لھذه المدینة. ستخضع جمیع 

 ة إلى المدینة. خطیلن تدخل أي و

نھر من ماء الحیاة وشجرة الحیاة. ھذا یدل على استعادة الحیاة التي فُقدت عندما   أیضا  ھناكو
 أخطأ آدم وحواء. 

 ). 4: 22، 3: 21فیھ شعب هللا معھ ( یسكنأھم حقیقة عن المدینة أنھا المكان الذي تعتبر 

 ) 21-6: 22شر: اإلرشاد الختامي (الثامن ع يالنص الكتاب
 لقد اكتشف الرسول یوحنا أن الرسول الذي یكلمھ ھو نبي بشري مثلھ. 

سنة، وبعضھا لم    2000ن تحقیق النبوات سیكون قریبًا. وقد ُكتبت النبوات قبل  إ  10تقول اآلیة  
 یتم بعد. فبأي معنى یتم تحقیقھ قریبًا؟ ھناك تفسیران محتمالن على األقل. 

 كان للرسالة تطبیق فوري على المستمعین.) 1(
النھائي  التحقیق  لیس  ولكن  هللا،  خالص  یرون  وسوف  بالفعل،  لالضطھاد  یتعرضون  كانوا 
للنبوات. ولم یكن السفر مخصًصا لألشخاص الذین عاشوا في األیام األخیرة فحسب، بل لمن  

با وبدأت  االضطھاد،  وبدأ  الكنیسة،  عصر  بدأ  وقد  مرة.  ألول  التاریخ  قرأوه  إجراءات  لفعل 
الموصوفة في السفر. كانوا في الزمان األخیر، حیث إتمام النبوات، ولكنھم عاشوا في وقت مبكر  

 ھذه الفترة.  من

یمكن تطبیق الكتاب المقدس في كل مرة، حتى لو كان یحتوي على مبدأ تفسیر الكتاب المقدس:  
یمكننا   تتحقق قریبًا. ولذلك،  لن  ما ھو  نبوات  تماًما  نفھم  لم  لو  االستفادة من نص كتابى حتى 

 الحدث المتنبأ عنھ. 

 ا ولكنھا لم تكن التحقیق النھائي.) سوف تتحقق النبوات قریبً 2(
ودُ  أورشلیم  المثال، عندما حوصرت  سبیل  من  مِّ على  العدید  تحقیق  تم  الجیوش،  قبل  من  رت 
ن الیھود المسیحیین في ذلك الوقت أنھم كانوا  النبوءات جزئیًا على األقل. وربما اعتقد العدید م

یرون تحقیق الرؤیا. لذلك كان الوقت قریبًا، على الرغم من أنھ سیكون ھناك تحقیقات نھائیة  
  في األیام األخیرة.وأكثر اكتماالً 
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عن مفاجأة مجيء الرب. الشخص الذي ھو مقدس في ذلك الوقت سیوجد   12-11تتحدث اآلیات  
نسان ما عندما یرى  إولن یكون ھناك وقت لتغییر    -لنجس یُعثر علیھ نجًسا  ا. والشخص امقدسً 

 ا ثانیة .الرب عائدً 

.  8:  1األلف والیاء الذي یخص یسوع، والذي ورد ذكره ألول مرة في    لقب  13تذكر اآلیة  
تشیر ھذه المصطلحات إلى األحرف األولى واألخیرة من األبجدیة، مما یعني أن یسوع ھو و

 ایة التاریخ البشري، من الخلق إلى نھایة العالم. بدایة ونھ

أن یكونوا أحد األشخاص الذین یكافأھم هللا أو أن    ان للناس خیارً إ  15إلى    14تقول اآلیات من  و
محكومً  إلى ومدانین  علیھم  ایكونوا خطاة  المدینة ویصلون  یدخلون  الذین یطیعون هللا  أولئك   .

 . الخطاةیتم استبعاد وس شجرة الحیاة؛ 

 مجانًا. عطىتُ  تعطي دعوة. النعمة 17اآلیة 

كالم هللا المعلن في السفر. على الرغم من    وتحریف  تحذیر من تغییرعبارة عن  ۱۹-۱۸اآلیات  
أن التحذیر یتحدث على وجھ التحدید عن سفر الرؤیا، إال أنھ یمكن أن یمتد لیشمل الكتاب المقدس  

 كلمة هللا. وتحریفھ السلطان لتغییر بأكملھ، ألنھ ال أحد لدی

   9واجب الدرس 
: قم بعمل مخطط لألختام واألبواق والجامات، مع سرد ما یحدث مع  ي) دراسة النص الكتاب1(

 كل واحدة منھا.

أیًضا سیطرة وسلطان 2( ) واجب الكتابة: یصف سفر الرؤیا تصرفات األشرار، لكنھ یصف 
صراع   أن  الرؤیا  سفر  یظھر  كیف  مركزیة هللا هللا.  عن  ابحث  هللا؟  عمل  ھو  الزمان  نھایة 

 ا في علم األخرویات؟ یً وعالمات سلطانھ. وكیف یكون سلطان هللا مركز
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 10الدرس 
   ي الملك األلف 

 مالحظة لقائد الفصل
جوانب  اطلب من العدید من الطالب أن یصفوا ما كتبوه من واجب الكتابة كطریقة لمراجعة أھم  

 سفر الرؤیا.

 مقدمة 
 للمجموعة.  6- 1: 20على أحد الطالب أن یقرأ رؤیا 

الفترة األخیرة من تاریخ البشریة على   يسنة محددة. وھ 1000فترة  يیصف ھذا النص الكتاب
واألرض  الجدیدة  األرض قبل الدینونة. وتنھي ھذه الدینونة على كل الخطایا وتعلن بدایة السماء  

 . الجدیدة

، أولئك الذین ماتوا يبحسب النص الكتابوسمى ھذه الفترة بالملك األلفي.  خرویات، تُ اآل  في علمو
خالل ومع المسیح على األرض.  ویملكوا  موا لیحكموا  قد أقیفي االضطھاد خالل فترة الضیقة  

، وھناك تمرد  من سجنھ الشیطان    طلقیُ في نھایة تلك الفترة  و.  امحبوسً إبلیس  ھذا الوقت، یكون  
 عظیم آخر لألمم ضد هللا.

-۹:  ٦۰و  ٤-۲:  ۲، انظر إشعیاء  الملك األلفي حول    لنصوص كتابیةللحصول على أمثلة أخرى  
 ات قد تحققت حرفیاً في التاریخ.النبو ال یبدو أن ھذه اذ . ۳-۱: ٤، ومیخا ۱۲

الدورة لم تقم  لقائد الفصل:  دناه، بعد بتجھیز الطالب لإلجابة على السؤال أ  الدراسیة  مالحظة 
 ولكن السؤال سیقدم القسم التالي. 

نفھم ھذه   ◄ أن  أم یجب  المستقبل،  الحرفي في  بالمعنى  تكون ھذه فترة زمنیة  أن  نتوقع  ھل 
 المقاطع الكتابیة بطریقة مختلفة؟ 

 معتقدات الكنیسة األولى عن الملك األلفي
في   الكنیسة  في  أشخاص عاشوا  من  مأخوذة  أدناه  الواردة  البیانات  وھم  ھذه  مبكر جًدا.  وقت 

 یظھرون المعتقدات التي كانت شائعة في الكنیسة خالل القرون القلیلة األولى. 
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سنة من تاریخ البشریة، سیأتي المسیح ویقضي على   6000(القرن األول)، "بعد  رسالة برنابا
 ضد المسیح ویؤسس ملكوتھ." 

سنقو155-70(  بولیكاربوس الحاضر،  الزمان  في  لھ  "إذا عشنا  الدھر  م)،  في  معھ  ونملك  م 
 اآلتي." 

 على األرض."بصورة شخصیة  كون ملك المسیح  سی)،"بعد قیامة القدیسین  م163-80(  بابیاس

في أورشلیم   سنة  1000ون  سوف یملك   ینالقدیس )، "بعد قیامة  م164-100(  ستن الشھیداج
 ."تأتى الدینونة والحكم الحقیقیة، ثم

 ردوستُ ،  أورشلیمسنوات ونصف في    3المسیح  سوف یحكم ضد    )، " م202  –   130(  إیریناوس
 ."ملكونإسرائیل، بعد قیامة القدیسین الذین سی

سیكون  م220-160(  ترتلیان القیامة  "بعد  في  سنة    1000لمدة  حرفي  فعلي    ملكٌ ھناك  )، 
 ." أورشلیم

 نبوات العھد القدیم عن الملك األلفي
ف فترة الملك األلفي. وسوف ندرس بعضھا في ھذا  یبدو أن العدید من فقرات العھد القدیم تص

 الجزء من الدرس. 

مع كتابة قائمة بأھم التفاصیل.  وطباعة بعض التفاصیل  ي  اعملوا معًا للنظر في كل مقطع كتاب
 لكل نص كتابى بالشواھد. 

 ۱۷ـ ۱٦:  ۱٤، ۹:  ۱٤، ۸:۲۲زكریا 
ألمم إلى أورشلیم من أجل ا على كل األرض ولن یوجد رب آخر. وستأتي كل ا یكون الرب ملكً 

 العبادة. 

 ۱۰ - ۱: ۱۱إشعیاء 
ن المسیح نفسھ سیوفر العدالة لفقراء العالم ویقتل األشرار. ولن تكون الحیوانات ضارة أو مؤذیة إ

 في "الجبل المقدس". وسوف تمتلئ األرض من معرفة الرب. 

 

 17: 3إرمیا 
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 .فیما بعد الخاصة اطرقھدعى أورشلیم "عرش الرب" وستأتي كل األمم ولن تتبع ستُ 

 5-1: 4میخا 
لن یكون ھناك مزید  و ستذھب األمم إلى أورشلیم لتتعلم عن هللا.  وعاصمة العالم.    أورشلیمستكون  

 من الحرب.

 5: 23إرمیا 
 األرض.   وملك المسیح سیحقق العدل بصفتھ حاكم

 ٦:  ٦۱، ۱٦-۱: ٦۰إشعیاء 
 . أورشلیمإلى  والذبائح كل األمم تخدم إسرائیل وتقدم القرابین

 ۲٥- ۱۷: ٦٥إشعیاء 
لى زمن الشیخوخة. ولن تكون إا وال تبكي فیما بعد. ولسوف یعیش الجمیع  ستمتلئ اورشلیم فرحً 

 الحیوانات البریة ضارة فیما بعد. 

 مفاھیم مختلفة عن الملك األلفي 
  إن                المقاطع الكتابیة المتعلقة بالملك األلفي بنفس الطریقة.ال یفسر المسیحیون جمیعًا  

 ا جذریًا. االختالفات لیست مجرد تفاصیل صغیرة، بل مفاھیم مختلفة اختالفً 

 في ھذا الدرس سوف نلقي نظرة على ثالثة مفاھیم مختلفة عن الملك األلفي.

أللفي  اجدل حول المفاھیم الثالثة عن الملك  مالحظة لقائد الفصل: حاول تجنب إجراء الكثیر من ال
عند دراسة كل منھا. ویمكن للطالب مناقشة اآلراء الحقًا، ولكن في ھذا الجزء من الدرس، ركز  

 على فھم كل مفھوم. 

 عقیدة ما بعد الملك األلفي 
البشریةت  اإنھ  البادئة "بعد".  ما معنى ،  شیر إلى فكرة أن عودة المسیح ستأتي في نھایة تاریخ 

 . حرفیة سنة  1000ولیس في بدایة فترة 

ا إلى المسیحیة بالكامل من حكومات العالم ستتحول تدریجیً وھذا المفھوم، فإن مجتمعات  وبحسب  
مسیحیة. وبھذا    اشعوبً ستصبح كل األمم  وخالل انتشار اإلنجیل وعمل اإلصالحیین المسیحیین.  
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مجازیًا بمعنى أنھ  ا  یكون محبوسً الشیطان  والمعنى سیحكمھم المسیح من خالل القادة المسیحیین.  
 ال یستطیع منع اإلنجیل من تغییر العالم. 

الفترة لیست بالضرورة  و للكلمة، لكنھا ببساطة فترة طویلة    1000ھذه  بالمعنى الحرفي  سنة 
 . ثانیة في نھایة ھذه الفترة، سیعود المسیحوجًدا. 

ا  واإلصالحیین  واالنتعاش  بالنھضة  المبشرین  بعض  الماضي  إلكان  في  العظماء  جتماعیین 
یؤمنون بعقیدة ما بعد الملك األلفي ألنھم كانوا یتوقعون أن یفوز عمل اإلنجیل بالنصر الكامل  

نھ یتفق مع الطریقة التي یعمل  إویقول األشخاص الذین یدافعون عن ھذا المفھوم  31على العالم. 
 للسیطرة على عالم متمرد بالقوة.   المجئن   مبھا هللا مع الناس، ویرغب في تجدیدھم باإلنجیل بدالً 

  ي الت  الرؤویة  بسبب األسفار المقدسة  األلفي  الملك  ما بعد  عقیدة  یختلف المسیحیون اآلخرون معو
. األمین  ا قوى الشر في معركة كبیرة بعد اضطھاد شعبھ المؤمنبقوة، محطمً   آتیاتصف یسوع  

أسفار الرؤیا تصف ) یبدو أن  2تفق مع التحول التدریجي للعالم. (تالرؤیا    أسفار) ال یبدو أن  1(
  النصإلى عالم مسیحي. أحد األمثلة على    اآتیً ولیس ملًكا    یسوع بأنھ قاھر وغالب لعالم متمرد

 . 21-11: 19وي ھو رؤیا الرؤ 

  الملك األلفي ھو أن بعض تفاصیل  و  الملك األلفيما بعد    عقیدة  وھناك سبب آخر للخالف مع
الواردة في الكتاب المقدس ال تبدو مناسبة لھذا الرأي، حتى لو تم شرحھا بشكل مجازي. على 

 ؟ او لیملكوا سبیل المثال، ماذا یعني قیام شھداء الضیقة لیحكموا

 الالألفیةأصحاب عقیدة 
ن أولئك الذین لدیھم ھذا االعتقاد "ال"، مما یعني أنھ ال توجد ألف سنة حرفیة. ألتعني    Aالبادئة  

 سنة بالمعنى الحرفي. 1000ال یعتقدون أن األلفیة ھي فترة 

 ویملك  المسیح یحكمذ أن  إأن نبوات الملك األلفّي تتحقق روحیًا في الكنیسة.    الالألفیةیؤمن أتباع  
 مجازیًا ألنھ ال یستطیع مقاومة الكنیسة.  محبوسالشیطان ن أمن خالل عمل الكنیسة، و 

  وكذلك لم تعد إسرائیل ذات أھمیة في خطة هللا ألن الكنیسة ھي اآلن شعب هللا.    الالألفیةفي  و
 في الكنیسة.اآلن ا الوعود إلسرائیل بملكوت أرضي تتحقق روحیً 

 
 ومن األمثلة على ذلك ویلیام بوث وتشارلز فیني  31
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من قبل    وروحيً   سلوب مجازيّ أبیتم تفسیرھا جمیعًا    أللفيا عن الملك  جمیع التفاصیل الكتابیة  و
 تولیس   روحیًة بصورة  للكنیسة، ولكن  قد تحققتالوعود التي قُطعت إلسرائیل  و.  الالألفیة أتباع

 لھم.   باإلنجیل الكنیسة تحكم األمم من خالل التبشیرلذلك ف. جسدیًة

في بعض الجوانب. ومع ذلك، ھناك اختالف واحد كبیر   الملك األلفيما بعد  الالألفیة    عقیدةشبھ  ت
بصورة أن العدید من النبوءات ستتحقق في النھایة    األلفي  الملك  بعد  عقیدة ماعلم  تُ على األقل.  

العالمي وتنصیر جمیع األمم. یجب أن    حرفیة الكنیسة، مثل السالم  أتباع  جد  یمن خالل عمل 
 .ھيتتحقق اآلن في العالم كما  يتال اتالنبوا لشرح طرقً  الالألفیةعقیدة 

ات. للنبو تقریبًا كل التفسیرات الحرفیة    ونیرفض  مألنھ  الالألفیة  عقیدةیعترض بعض الناس على  
 ولو جزئیًا. القصد منھایعني أن أولئك الذین نالوا وعود العھد القدیم لم یفھموا ما مما 

ھو أنھ حتى عندما یتم إضفاء الروحانیة على   الالألفیةأصحاب عقیدة  اعتراض آخر على  وھناك  
ة، ال سیما االدعاء بأن القدیسین یمن الصعب أن نفھم كیف أصبح تحقیقھا حقیقة واقعفالوعود،  

 .محبوس اآلن والشیطان یحكمون الشیطان

   أصحاب عقیدة ما قبل الملك األلفي
 . الملك األلفي فترة األرض قبلالبادئة تعني "قبل"، في إشارة إلى فكرة أن یسوع سیعود إلى 

األلفيأتباع عقیدة  بحسب  و الملك  قبل  لمدة  ما  مملكة عالمیة  ویؤسس  المسیح جسدیًا  سیعود   ،
یعتقدون أن إسرائیل ال تزال  ألنھم ات ھذه الفترة.  نبو ا تفاصیل یفسرون حرفیً وھم . سنة 1000

ملكوت المسیح على األرض،  ستكون مركز    أورشلیمأن    اأیضً   مھمة في خطة هللا. وھم یعتقدون
 معھ.  لیملكواوأن المسیحیین الشھداء سیقامون 

تفسیر كل من مفاھیم   كیفیة  لمناقشة  المجموعة  بتوجیھ  الفصل: قم  لقائد  األلفيمالحظة    الملك 
 . 97المدرجة في الصفحة الكتابیة المقاطع  تفاصیل  مع تفسیرالثالثة 

لمن الكتابى  (أعاله) وفكر فیما قد یعنیھ ھذا المقطع    كتابیةانظر إلى التفاصیل المدرجة لكل فقرة  
اصحاب عقیدة ما قبل الملك   األلفي، ثم إلىالصحاب عقیدة الملك  ، ثم  الملك األلفيیؤید ما بعد  

 . ياأللف

) یتوقع تحقیقًا یتوافق حقًا مع 2معنى مھم للمستمعین األوائل و (  ا) ذ1سیكون التفسیر الجید (
 .يطع الكتابالوصف الوارد في المق 
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 التدبیریة مقابل الھوت العھد 
 لقد حاول الالھوتیون فھم العالقة بین إسرائیل والكنیسة. 

تتضمن األسئلة ما یلي: ھل خلص الناس في العھد القدیم بطریقة مختلفة عن الناس في العھد  
إسرائیل ممیزة في الجدید؟ وھل تنطبق وعود هللا إلسرائیل على الكنیسة أیًضا؟ وھل ما زالت  

 خطة هللا؟

یُطلق على أحد التفسیرات للعالقة بین إسرائیل والكنیسة اسم "التدبیریة". وقد اختلف الالھوتیون 
 ا "الھوت العھد".یسمى أحیانً  ًرااآلخرون مع التدبیریة وطوروا تفسی

 التدبیریة 
ري حیث یتعامل هللا یأتي مصطلح التدبیر من مفھوم أن ھناك فترات مختلفة من التاریخ البش 

بشكل مختلف مع الناس، ویقدم الخالص من خالل وسائل مختلفة. وتسمى ھذه الفترة الزمنیة  
 التي یستخدم فیھا هللا خطة معینة للخالص بالتدبیر. 

وقد قسم بعض الالھوتیین التاریخ البشري إلى العدید من التدبیرات. تستند الفترتان األكثر تأثیًرا  
ب المقدس على التمییز بین إسرائیل والكنیسة. وبحسب العقیدة التدبیریة، خلص  في تفسیر الكتا

اإلسرائیلیون في العھد القدیم باتباع الشریعة الموسویة ونظام الذبائح، وقد خلص مؤمنو العھد 
إذا، فالكنیسة مختلفة تماًما عن إسرائیل، وأن هللا یتعامل معھم بشكل  بالنعمة باإلیمان.  الجدید 

 . مختلف

ال یمكن لكلیھما ذ  إأنھ بسبب اختالف نظامي الخالص اختالفًا كبیًرا،    اإللھىالتدبیر  أتباع   یعتقد
االستمرار في نفس الوقت على األرض؛ لذلك یعتقدون أن الكنیسة ستُزال من األرض لمدة سبع 

رائیل  ستقبل إس و خالل السنوات السبع، سیعید هللا نظام الخالص السابق مع إسرائیل.  وسنوات.  
یسوع بشكل   یملك فترة ألف سنة عندما    ھناك  یسوع كمسیحھم. بعد فترة السبع سنوات ستكون

التدبیر اإللھي أن كل وعود هللا إلسرائیل بشأن األرض   أصحاب عقیدة . یؤمن  أورشلیمفي    منظور
 .بصورة حرفیةوالملكوت سوف تتحقق  

ا للمسیحیین المؤمنین، ألنھم یعتقدون أنھ كان موجھً ا  التدبیریة تجعل العھد القدیم أقل فائدة ونفعً 
إلى إسرائیل في ظل تدبیر مختلف. وھم یستخدمون قصص العھد القدیم لتوضیح الحقائق، لكنھم 
غالبًا ما یرفضون أي تعلیم مبني على نصوص من العھد القدیم ویحاولون اتباع العھد الجدید 

م المسیح في األناجیل ال تنطبق على المسیحیین ألنھا فقط. كما یعتقدون أیضا أن الكثیر من تعالی
 موجھة إلى الیھود.
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بھذه األفكار. وكثیًرا ما یرفض   تأثرواقد  وكثیر من الناس الذین ال یعرفون مصطلح التدبیریة  
یعتبرونھا بوضوح العھد الجدید  أن كتَّاب  الرغم من  القدیم على  العھد  أنھا    الناس قبول سلطة 

 . سلطتھم

 الھوت العھد 
خرویات. وھم وبحسب الھوت العھد، لم یعد إسرائیل شعب هللا ولیس لھ أھمیة تذكر في علم اآل
 یؤمنون أنھ بسبب رفض إسرائیل للمسیح، فقد شكل هللا أمة جدیدة تسمى الكنیسة.

المعطاة لشعب هللا، وتشمل الوعود   التي قُطعت والكنیسة اآلن ھي شعب هللا وتستقبل الوعود 
،  16:  6إلسرائیل في العھد القدیم. فأمة إسرائیل لیس لھا حق في وعود هللا اآلن. في غالطیة  

 تُدعى الكنیسة "إسرائیل هللا".

 ،" ألَنَّ اْلیَُھوِديَّ فِي الظَّاِھِر لَْیَس ھَُو یَُھوِدی�ا، َوالَ اْلِختَاُن الَِّذي فِي الظَّاِھِر فِي اللَّْحِم ِختَانًا
بِاْلِكتَاِب ھَُو اْلِختَاُن، الَِّذي  بَ  وحِ الَ  اْلقَْلِب بِالرُّ ، َوِختَاُن  ِل اْلیَُھوِديُّ فِي اْلَخفَاِء ھَُو اْلیَُھوِديُّ

 ). 29-28:  2َمْدُحھُ لَْیَس ِمَن النَّاِس بَْل ِمَن هللاِ."(رومیة 

َواْلِكتَاُب إِْذ َسبََق فََرأَى أَنَّ هللاَ    بَنُو إِْبَراِھیَم."اْعلَُموا إِذًا أَنَّ الَِّذیَن ھُْم ِمَن اِإلیَماِن أُولئَِك ھُمْ 
ُر األَُمَم، َسبََق فَبَشََّر إِْبَراِھیَم أَْن «فِیَك تَتَبَاَرُك َجِمیُع األَُمِم». إِذًا الَِّذیَن ھُْم ِمَن  بِاِإلیَماِن یُبَّرِ

یَتَبَاَرُكوَن َمَع إِْبَراِھیَم اْلُمْؤِمِن.. إِْبَراِھیَم ِلألَُمِم فِي اْلَمِسیحِ یَُسوَع،  اِإلیَماِن  ِلتَِصیَر بََرَكةُ   .
وحِ... الرُّ َمْوِعَد  بِاِإلیَماِن  ذََكٌر   ِلنَنَاَل  لَْیَس   . ُحرٌّ َوالَ  َعْبٌد  لَْیَس   . یُونَانِيٌّ َوالَ  یَُھوِديٌّ  لَْیَس 

یَُسوَع. فَإِ  اْلَمِسیحِ  َواِحٌد فِي  إِْبَراِھیَم،  َوأُْنثَى، ألَنَُّكْم َجِمیعًا  نَْسُل  إِذًا  ِلْلَمِسیحِ، فَأَْنتُْم  ُكْنتُْم  ْن 
 ).29-28، 14، 9-7: 3َوَحَسَب اْلَمْوِعِد َوَرثَةٌ." (غالطیة 

األولى   ذبائح روحیة وأمة مقدسة   10-5:  2تصف رسالة بطرس  یقدم  بأنھا كھنوت  الكنیسة 
 وشعب هللا. 

منین یدخلون "أورشلیم السماویة". وتقول غالطیة  ن المؤإ  22:  12وتقول الرسالة إلى العبرانیین  
 . على األرض  يھ  يالت من أورشلیم  ن المؤمنین یدخلون أورشلیم التي ھي فوق بدالً إ  26  -25:  4

ن الوعود التي قُطعت إلسرائیل قد انتقلت إلى الكنیسة، فإنھم یعتقدون  إألن الھوت العھد یقول  
 ا.حرفیً ا ولیس أن الوعود قد تحققت روحیً 

یجب إضفاء الروحیات على وعود عرش المسیح التي تأسست في أورشلیم السالم، وإسرائیل 
ل إسرائیل، والملكیة األبدیة لألرض الموعودة،  بَ كقائد العالم، وجمیع األمم التي یتم تعلیمھا من قِ 
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جب تفسیرھا ن جمیع الوعود ی إیتم تحقیقیھا جمیعا في الكنیسة. و   يوتھدئة الحیوانات البریة لك
  من المعنى الحرفي. على أنھا ذات معنى روحي بدالً 

ومعظم الناس الذین یؤمنون بھذا الالھوت ال یؤمنون بقاعدة حرفیة ملك المسیح على األرض  
ا من خالل تأثیر اإلنجیل.  اآلن روحیً   یملكونیؤمنون أن المسیح والقدیسین ألنھم  لمدة ألف سنة. 

من خالل اآلن  إلبراھیم بأن نسلھ سیمتلكون كنعان إلى األبد یتحقق  أن الوعد  ا  أیضً یعتقدون    وھم
ھى التى  الكنیسة    ، أورشلیم من  یؤمنون أنھ بدالً وھم  المؤمنین الحالیین الذین یمتلكون الخالص.  

 .األممتعلم  

 وجھة نظر متوازنة
 والھوت العھد. لقد حاول العدید من الالھوتیین الیوم التوصل إلى توازن بین التدبیریة  

العھد   (أى  المقدس  الكتاب  بولس تیموثاوس أن  الرسول  لقد أخبر  التدبیریة.  فھناك مشاكل مع 
ن على نیقودیموس أن  إ). وقال یسوع  15:  3عن الخالص (تیموثاوس الثانیة    تملّ القدیم) قد ع

ل العھد الجدید  ). ویقو10:  3یعرف بالفعل الوالدة الجدیدة ألنھ كان معلًما للعھد القدیم (یوحنا  
: 3، غالطیة  29-28:  2الحقیقي وابن إبراھیم (رومیة    يسرائیلاإلن المؤمن ھو اآلن  إأیضا  

ن عندنا نفس الخالص الذي تمتع بھ إبراھیم وداود.  إ  8 -1:  4). وتقول رسالة رومیة  28-29
االعتقاد بأن لذلك، یبدو من الخطأ  و).  4:  10إن ذبائح العھد القدیم لم تنزع الخطیئة (عبرانیین  

 .طرقًا مختلفة للخالصقدما العھدین القدیم والجدید 

ا ھو السماح  وھناك أیًضا مشاكل مع الھوت العھد. إن القول بأن وعود العھد القدیم تحققت روحیً 
بتفسیرات خیالیة ال یمكن إثباتھا.  وأیضا یفقد ھذا التفسیر المعنى األصلي المقصود. فإذا كان  

العھد صحیحً  أنھم  الھوت  من  الرغم  على  الوعود،  فھم  من  واآلخرون  إبراھیم  یتمكن  فلن  ا، 
اعتقدوا أنھم فھموھا. على سبیل المثال، وعد هللا إبراھیم بأن أوالده سیمتلكون األرض إلى األبد،  

 لكن ھذا یعني حقًا أن األمم سیخلصون. 

-30وعود باالسترداد والخالص إلسرائیل. مثال على ذلك إرمیا  كثیًرا من الفي األنبیاء نجد   
إسرائیل  31 بإعادة جمع  بنائھم (، أصحاحان یصفان وعد هللا    ھو  )، سیكون18:  30وإعادة 

ذلك   یتحقق)، ولن یستسلم أبًدا حتى  22:  30إلھھم (
األبد    یحبھموھو  )،  24:  30( )، 3:  31( إلى 
(و ویرحمھ  ابنًا  باعتباره  أفرایم  )،  20:  31یتذكر 

قُلُوبِِھمْ  َعلَى  َویْكتُبَُھا  َداِخِلِھْم  فِي  َشِریعَتِھ    ، ویْجعَُل 
الجمی33:  31( وسیعرفھ  لھم )،  یغفر  وسوف   ع 

"بعملھ، من خالل وساطة خادمھ، سیدرك هللا  
وسوف   [أى یُحقق] خالص شعب عھده.

یسكن شعبھ بأمان في األرض التي سیعطیھا  
 بر ربھم ".  لھم هللا ویظھروا 

 ولیام دیرنس،  -
 موضوعات في الھوت العھد القدیم
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أن   علي هللاأنھ من المستحیل    يھ  37-35:  31في  اإللھیة    والنتیجة  ). 34:  31(ویصفح عنھم  
ھل یمكن  فیرفض إسرائیل بسبب خطایاھم كما ھو الحال بالنسبة لفشل الشمس أو قیاس السماء. 

إسرائیل ویعطیھا لشخص مع فكرة أن هللا سیأخذ ھذه الوعود من  يالكتاب أن یتوافق ھذا المقطع
 آخر؟

ن إسرائیل  إینكر الھوت العھد أن إسرائیل ال تزال مھمة في خطة هللا، ولكن الرسول بولس قال  
). وھو ال یتحدث 29-26:  11ن عھد هللا معھم سوف یتحقق (رومیة إكأمة ستخلص یوًما ما و

 عن الكنیسة، ألنھ یمیز من خالل ھذا األصحاح بین إسرائیل والكنیسة.

ستتضمن وجھة النظر المتوازنة إلسرائیل والكنیسة فھًما للوعود المختلفة والمتنوعة في العھد 
 القدیم. 

 العھد القدیمفى وعود 

 روحیة البركات ال) وعود 1(
یتم الخالص بالنعمة ویتم الحصول علیھ بالتوبة واإلیمان من قبل الیھود واألمم على حد سواء 

: 60اس قبول هللا للفرد ھو نفس األساس عینھ دائًما (إشعیاء  في أي فترة من التاریخ. كان أس 
). ولیست ھناك حاجة ألن یكون إلسرائیل والكنیسة منعطفات منفصلة على األرض، ألن 1-7

ن المؤمنین یصبحون أبناء إ  16-9:  4خطة الخالص ھي نفسھا لكلیھما. تقول رسالة رومیة  
فإن المؤمنین الحقیقیین ھم أبناء هللا. من أجل ذلك،  ؛آمن ھوإبراھیم ألنھم یؤمنون باإلنجیل كما 

نشارك إبراھیم في بركاتھ مثل   ونحن).  34-33:  31أُعطي عھد النعمة إلسرائیل (إرمیا  وقد  
من إسرائیل بل امتدت فقط إلى    لم تؤخذ الوعودفإن  .  اأممیً أي مؤمن آخر، سواء كان یھودیًا أم  

 . ھم الكنیسةقد ولدوا الوالدة الثانیة ، وأولئك الذین األمم الوثنیین 

 ) الوعود التى تتكلم عن المبدأ 2(
تصف الكثیر من الوعود طریقة هللا المعتادة في رعایة األشخاص الذین ھم في عالقة مطیعة 

. تظھر ھذه الوعود طبیعة هللا المعلنة في ھذه العالقة. وھذه 23معھ. ومثال على ذلك المزمور 
 ھي نفسھا في أي زمان ومكان، سواء مع إسرائیل أو الكنیسة. يءبادالم 

 ) الوعود الوطنیة3(
قد  ). و26:  11كان یسوع ھو مسیا الیھود. یوًما ما ستتحول إسرائیل كأمة إلى المسیح (رومیة

 وعوده لھم.  یحقق). سوف 37-35: 31عد هللا أنھ لن یرفض األمة بشكل دائم (إرمیا و
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   10الدرس واجب 
المقدس الواردة في قسم ھذا الدرس المسمى   نصوص : ادرس  نص كتابى) دراسة  1( الكتاب 
أنھ سیكون تحقیق  و."  عن الملك األلفي  ات العھد القدیمنبو" ، بناًء تلك النبواتاشرح ما تعتقد 

 . الملك األلفيعلى وجھة نظرك في 

التي تعتقد أنھا صحیحة   لفيعن الملك األالكتابة: اشرح أیًا من وجھات النظر الثالثة  واجب  )  2(
 وقدم األسباب.
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 11الدرس 
 الضیقة العظیمة  

 مالحظة لقائد الفصل
ال للفترة  الكتابي  الوصف  الطالب  یدرس  سوف  الدرس  ھذا  علم  في  في  "الضیقة"  مسماة 

وحاول تجنب مناقشة . وسیتم مناقشة مسألة موعد عودة المسیح ثانیة للمؤمنین الحقًا.  خرویاتاآل
 ھذا السؤال في ھذا الدرس. 

 مفھوم الضیقة 
تُستخدم كلمة ضیق عموًما لإلشارة إلى المعاناة وال تشیر دائًما إلى فترة معینة من الزمان، حتى  

 عندما ترد الكلمة في الكتاب المقدس.

تنبأ المحددة المُ ستخدم المصطلح لإلشارة إلى مفھوم فترة السبع سنوات  خرویات، یُ وفي علم اآل
 . "عظیمة" الضیقة ال مصطلح  ستخدمیُ  عنھا. وفي بعض األحیان

  لإلشارة إلى ھذه الفترة المحددة   "ضیق"الكتابیة التي تستخدم مصطلح    النصوصبعض  وھاك  
 . 14:  7، ورؤیا24:  13، مرقس 29،  21: 24ھي متى  من الزمان

  في الكتاب المقدس، وال یتفق الالھوتیون   متنبأ عنھاال یتفق جمیع الالھوتیین على أن الضیقة  و
 على ترتیب األحداث النبویة فیما یتعلق بالضیقة.  أیضا

یعاني الناس من  وف  س وعالمیة.  وآالم  سبع سنوات بأنھا فترة معاناة    تدومالتي    الضیقةتوصف  
التي تأتي  واألحوال   ، وكذلك الظروفوالمجاعاتب ومن صنع اإلنسان، مثل الحر  يھظروف 

الحرب   تلك تؤثروف س ومن الدول.  متنوعةنونة هللا. ستكون ھناك حرب بین مجموعات من دی
�،    واألمناء  الحكومات البشریة ستكون شریرة وستضطھد الناس المخلصین و على العالم كلھ.  
سمى ضد المسیح الذي سیطالب بالعبادة. شریر یُ   قائد  یتحد العالم تحت وف  س ووتقتل الكثیرین.  

یدرك إسرائیل أن یسوع ھو وف  ، س ةالضیقھذه  أثناء    يفإسرائیل.  ضد المسیح  یھاجم  وف  س و
 المسیح ویجدون الخالص.
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 سبع سنوات اللضیقة  كتابیةشواھد 
القسم   ھذا  فترة    النصوصیصف  إلى  تشیر  التي  سنوات  الالكتابیة  فترة ثالث  أو  سنوات  سبع 

 سبع سنوات.الن أن تكون نصف فترة ونصف یمك

 ۲۷-۲٤: ۹دانیال 
على الغرض من السبعة    24تعني ببساطة سبعة. تنص اآلیة    يكلمة أسبوع في ھذا النص الكتاب

إنھاء خطیة إسرائیل وجعلھم أمة صالحة وبارة. والرئیس المستقبلي سوف یبرم عھًدا مدتھ    -
األصنام  يائح الھیكل. ومع الرجاسات (وھسبع سنوات لكنھ یكسره في المنتصف. وستتوقف ذب

یعني تحقیق األغراض المذكورة في  ھنا  اإلتمام  وا)، سیجعل الھیكل خرابًا حتى "اكتمالھ".  ضمنیً 
 الرئیس ھو ضد المسیح.فإن . وبحسب ھذا التفسیر، 24اآلیة 

یُدعى   حاكم  ید  على  تحقق  قد  منھا  الكثیر  أن  بدا  دانیال،  نبوات  كتابة  من  طویلة  فترة  بعد 
الھیكل لكي تعبد (أأنطیوخوس   لنفسھ في  قبل    168بیفانیس. كان فاتًحا أجنبیًا ووضع صورة 

سنوات ونصف. وخالل ذلك الوقت، توقفت   3المیالد). فتمرد الیھود علیھ وخاضوا الحرب لمدة  
إتمامً الذبائح   األحداث  ھذه  أن  یبدو  الھیكل.  لفترة  في  یسوع  ذلك، عاش  دانیال. ومع  لنبوات  ا 

 . 15: 24طویلة بعد تلك األحداث وأشار إلى أن نبوات دانیال لم تتحقق بعد. انظر متى 

ولكن التفسیر البدیل ھو أن الرئیس ھو المسیح. وقد أكد عھد الخالص بموتھ. وقد تم قطعھ بعد  
ا  األسبوع  لمدة  نصف  خدمتھ  كانت  والذي  من    3ألول،  الثاني  النصف  أما  ونصف.  سنوات 

ا. وخراب الھیكل یعني أنھ جعل  سنوات ونصف حرفیً  3األسبوع ھو عصر الكنیسة، وھو لیس 
 حتى اكتمال عصر الكنیسة. والرجس  ھكذا  تستمر الحالة الحالیةوف  س والذبائح غیر ضروریة.  

 دركھ الیھود.موتھ على الصلیب، ألن ذلك كان یھو 

 ما ھي المشاكل التي تراھا في التفسیر البدیل؟  ◄

ھناك العدید من المشاكل مع التفسیر البدیل. ووفقا لھذا التفسیر، فإن النصف األول من األسبوع  
ذ  إ، وھو أمر غیر متسق.  كذلك  لیس  سنوات ونصف حرفیة، ولكن النصف الثاني   3عبارة عن  

ب لالعتقاد بأن "الرجس" ھو في الواقع أمر جید یسمیھ األشرار أي سب  يال یعطینا المقطع الكتاب
دانیال   أیًضا  انظر  یقول  31:  11مكروًھا.  أنھ  یبدو  الذي  في  إ،  یوضع  شيء  ھو  الرجس  ن 

 الھیكل. 
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 31: 11دانیال 
 ا.جعلھ خرابً ییتنجس الھیكل، وتوقف الذبائح، ویوضع في الھیكل رجس 

 ۱۱، ۷-٦: ۱۲دانیال 
 3. یبدو أن ھذا یعني  زمانونصف  وأزمنة    زمانٌ من نقطة زمنیة معینة حتى النھایة سیكون  
 . 11سنوات ونصف، خاصة عند مقارنتھا باآلیة 

سنوات   3یوًما، أي ما یقرب من    1290الرجس حتى النھایة    وإقامةمن وقت انتھاء الذبیحة  ف
 ونصف. 

 ۲: ۱۱رؤیا 
 شاھدان یعظان خالل تلك الفترة. ھناك یكون وا. شھرً  42مم األ متلك اورشلیم من قبل ستُ 

 5-4: 13رؤیا 
 شھًرا.  42یطلب ضد المسیح العبادة ویستمر 

 ۱٤،  ٦: ۱۲رؤیا 
  3یوًما ، أي ما یقرب من    1260المرأة التي تمثل إسرائیل تتم حمایتھا ومساعدتھا لمدة  ن  إ

 سنوات ونصف.

سنوات ونصف،    3َوَزَمانَْیِن َونِْصَف َزَماٍن، والذي یبدو أنھ یعني  نھا تُعَاُل َزَمانًا  إ  14تقول اآلیة  
 . 11، 7-6:  12. الحظ التشابھ مع دانیال 6خاصة بالمقارنة مع اآلیة 

النصوص الكتابیة في ھذا القسم ھي بعض األدلة والبراھین التي یستخدمھا الالھوتیون لتعلیم  ن  إ
 محددة.أن الكتاب المقدس یتنبأ بفترة سبع سنوات 

 النصوص الكتابیة في األناجیل
. فھم بصورة مماثلة" ألنھا تصف حیاة یسوع  المتشابھةیوجد ثالثة من األناجیل تسمى "األناجیل  

 یسجلون الكثیر من نفس األحداث والتعالیم.

فقد  ھدم. وقد افترضوا أن ذلك سیحدث في نھایة العالم.  قال یسوع لتالمیذه أن الھیكل سوف یُ 
  ا صفھ موجودً نرى و ونھایة العالم. وثانیة  أن یخبرھم عن وقت عودتھ  یسوع  میذ من  تالال طلب  

 . 21ولوقا  13ومرقس  24في متى 
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متى   ومرقس  24اقرأ  ولوقا  13،  الفترة ضَ و.  21،  خالل  ستحدث  التي  باألشیاء  قائمة  ع 
التالیة    الكتابیة   قائمة األحداث بالترتیب. تسرد الفقرةمع ذكر  الموصوفة في ھذه اإلصحاحات.  

 .األصحاحاتبعض تفاصیل ھذه  

واالضطھاد.  لقد   والمجاعة  الحرب  یسوع  كذبة  ووصف  أنبیاء  ھناك  كذبة.   ومسحاءسیكون 
ستحدث. النبى  دانیال    عنھاالرجسة التي تنبأ  و ي جمیع أنحاء العالم.  یتم التبشیر باإلنجیل فوف  س و
أسوأ  و ستبدأ  النقطة  ھذه  عند  بشدة.  إسرائیل  وستعاني  إسرائیل،  الوثنیون  یغزو   ضیقةسوف 

ستكون ھناك عالمات في السماء مع الشمس والقمر والنجوم. وسیختبرھا العالم على اإلطالق.  
 م كلھ، وستجمع المالئكة شعبھ من كل مكان في العالم.ثم سیعود المسیح مرئیًا للعال

. أورشلیمقد تحققت بالفعل عند تدمیر    النصوص الكتابیةھذه    نبواتیعلم بعض الالھوتیین أن  و
إلى أن  ا  أیضً یشیر ھؤالء الالھوتیون  و ُدمر الھیكل.  حیث  كانت تلك فترة من المعاناة الشدیدة،  

 میر الھیكل. التالمیذ كانوا یسألون متى سیتم تد

ھل یجب أن نعتقد أن ھذه النبوات قد تحققت بالفعل؟ استخدم أدلة وبراھین من النصوص   ◄
 الكتابیة لدعم رأیك. 

مالحظة لقائد الفصل: بعد أن تبدأ المجموعة المناقشة، ساعدھم على مالحظة المالحظات التالیة  
 للنص الكتابى. 

ونھایة  الثانى  . یبدو أن یسوع یجیب على السؤال حول مجیئھ  24یمكننا أن نرى ما یلي في متى  
 ةضیق  أعظمنھ كان یتحدث عن  إقال یسوع  و.  14و  6ذكر یسوع "النھایة" في اآلیات  وقد  العالم.  

  المسیح   مجئبعد ھذه األحداث، ستشھد جمیع دول العالم  و).  21حدث في تاریخ العالم (تیمكن أن  
 ).31-30،  27ع المالئكة لشعبھ (یتنتھي سلسلة األحداث بمجيء الرب وتجم و). 30( ثانیة

 . إلبداء مالحظات مماثلة 13ومرقس  21، یمكن للمجموعة أن تنظر إلى لوقا أنتإذا رغبت 

 ة الخرابرجسو ضد المسیح
الضیقة. وبعض  لقد درسنا في األقسام السابقة من ھذا الدرس بعض التفاصیل حول سبع سنوات  

الذي یسبب الخراب". وفي ھذا   يالخراب أ  ةھذه التفاصیل كانت حول الصنم المسمى "رجس 
 دون مراجعة ما تم دراستھ بالفعل.  ة الخرابالقسم سنلقي نظرة على شواھد كتابیة أخرى لرجس 

كبیر من األصحاح   سلسلة من النزاعات والصراعات الدولیة. اذ یصف جزءٌ   11ویصف دانیال  
روب ملك یبدو أنھ ضد المسیح. وقد تم تحقیق الكثیر من ھذا األصحاح من قبل أنطیوخس  ح

أنھ في ذلك الوقت سیكون وقت ضیق أعظم من أي  2- 1: 12إبیفانیس. ومع ذلك، یقول دانیال 
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نھ ستكون ھناك إ تبوا في السفر" سوف یخلصون. كما یقول  وقت مضى، ولكن الیھود الذین "كُ 
 التحقیق النھائي لھذا النص الكتابى سیكون في األیام األخیرة.یبدو أن وقیامة. 

).  16-15:  24وقد أشار یسوع إلى أن الرجس الذي تنبأ عنھ دانیال ال یزال في المستقبل (متى  
قَائَِما فِي اْلَمَكاِن اْلُمقَدَِّس". وأن وضع ھذا الشيء سیتبعھ غزو أورشلیم.   وقال إنھ سیكون شیئًا "

 ). 20:  21فترة رھیبة من المعاناة واآللم إلسرائیل في ذلك الوقت (لوقاوستبدأ 

عي أنھ هللا ویتوقع العبادة  ا إلى شخص سیأتي قبل مجيء الرب ویدَّ وقد أشار الرسول بولس أیضً 
الھیكل (تسالونیكي الثانیة   ). وسوف یصنع المعجزات التي ستخدع العالم. وسیتم  9-1:  2في 

 ثانیة. تدمیره عند مجئ المسیح

حتى لو اعتقد الیھود في البدایة أن ضد المسیح ھو مسیحھم، فلن یكونوا مستعدین لعبادتھ ألن  
هللا أمر بالتمییز الواضح بین الملك والكاھن؛ ونظرتھم الصارمة إلى التوحید لن تسمح لھم حتى  

: 9(دانیال  بعبادة المسیح على أي حال. وأن رفضھم عبادتھ یجعلھ ینقض العھد الذي قطعھ معھم
27 .( 

 معًا. ۱۱ -۹: ۱٤، ۱۷-۱٥: ۱۳، ۸-۷: ۱۳انظروا إلى رؤیا 

یدعو ضد    يرمز لھا بحیوان وحشي. من ھنا، فالنص الكتابمملكة ضد المسیح یُ   ۱۳في رؤیا  
ي  "الوحش"، ألنھ حاكم ھذه المملكة. ویُدعى الشیطان أیضا بالتنین في ھذا النص الكتابـ  المسیح ب 

آخر من مكان  أي  یعبد ضد    وفي  المؤمنین،  المسیحیین  باستثناء  كلھ،  العالم  الرؤیا. ألن  سفر 
 ).8: 13المسیح (

 ). 15- 12: 13). وسیسجد العالم لصورة ضد المسیح (13: 12وسینخدع العالم بالمعجزات (

اآلیات   المسیح سیصبح متسلطً إتقول ھذه  باستثناء  ن ضد  الجمیع  ا على كل األرض وسیعبده 
 على قتلون. ویصبح العمل مستحیًال ن أولئك الذین یرفضون عبادتھ سیُ إالمسیحیین المؤمنین. و

 من ال یأخذ سمتھ التي تمثل السجود لھ.

 على هللا، وكل من یأخذ السمة محكوم علیھ بالعقاب األبدي.  يإن الوالء لضد المسیح ھو تمرد علن

لمسیح مطلقة  وال یجب أن نفترض أن سلطة ضد ا  
أو أن قوانینھ مطبقة بالكامل في كل مكان في العالم. 

ھو  المسیح    ضد  أن  45  -21:  11یصف دانیال  و
لم ینجح قط في إرساء  وفي صراع دولي مستمر.  

"من خالل [ضد المسیح] كنائب للملك، یقوم  
الشیطان بمحاولة أخیرة لیثبت نفسھ بشكل  
نھائي وثابت كسید لھذا الكوكب والسباق  

 علیھ. 
 بیركیزر وتایلور وتایلور،  -

 هللا واإلنسان والخالص 
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 یعني أن بعض الدول لن تكون تحت سیطرتھ الكاملة. مما السالم العالمي. 

 للمجموعة.  14یقرأ أحد الطالب زكریا 

). سیأتي الناس من جمیع 17-16و  9یصف األیام األخیرة (خاصة اآلیات    14یبدو أن زكریا  
لكن رؤیا   أورشلیم.  لیعبدوا هللا في  یأخذ سمة إتقول  11-9:  14األمم كل سنة  ن أي شخص 

الوحش محكوم علیھ بعقوبة أبدیة. سیضع ضد المسیح قانونًا یطالب الجمیع بأخذ السمة والسجود  
 الواضح أنھ ال ینجح في تطبیق السمة على كل شخص في كل مكان. لھ، ولكن من

 ھرمجدون  
 للمجموعة.  16-13: 16على أحد الطالب أن یقرأ رؤیا 

ویكون  لمعركة.  لھذه ا  تتجمع كل جیوش العالموتحدث معركة عظیمة في نھایة الضیقة.  سوف  
 .بیوم الر صطلحمبدیل لمصطلح والذي یبدو أنھ "، القادر على كل شئ في "یوم هللا 

ھل یعلمون أنھم یحاربون فالقادة الذین یجتمعون لمحاربة هللا.    مقاصد  أن نفھمالصعب    إنھ لمن
هللا؟ قال بعض العلماء إنھ ربما ستجتمع الجیوش لتقاتل بعضھا البعض للسیطرة على األرض،  

إذا كان ھذا صحیًحا، فقد تحدث سلسلة من ووبعد ذلك سیكون جیش هللا ھو آخر جیش قادم.  
 المنتصر في المعركة األخیرة.  الغالب المعارك، وسیكون المسیح ھو

یبدو  اذ  التي حدثت بالقرب من النھایة.    والصراعات  النزاعات  45-40:  11نیال  قد یصف دا
:  12یتنبأ بأحداث األیام األخیرة، ألن األحداث تتبعھا القیامة والمكافأة األبدیة (  النص الكتابىأن  
2-3.( 

 للمجموعة. 21- 11: 19على أحد الطالب أن یقرأ سفر الرؤیا 

المسیح وجیوش  ضد  ن  إ  19. تقول اآلیة  21-11:  19عودة یسوع بجیشھ موصوفة في رؤیا  إن  
 لمحاربة المسیح، مما یعني أن ھذه ھي معركة ھرمجدون.  معا العالم یجتمعون

یدمر أعداءه بكلمتھ المنطوقة  ألن المسیح س المعركة صراًعا نموذجیًا بین الجیوش.    ھذه  لن تكونو
 ).21(اآلیة 

  ظاھر   على قوة هللا على األرض، أكثر من أي برھانا  ظاھرً   ة ھرمجدون دلیًال ستكون معركو
في عالم یبدو   الحیاةبعد قرون من  المؤمنین  سوف تثبت صحة إیمان المسیحیین  وفي التاریخ.  

 سیأتي الوقت الذي لن یتجاھل فیھ أحد هللا. وأنھ محكوم بقوة الرجال الذین یتجاھلون هللا. 
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 ونیكیین واھتمام التسالقلق 
تسالونیكي   أھل  إلى  الثانیة  الرسالة  نظرة على  ألقینا  سابق  في  أما  .  1في درس  سننظر  اآلن 

 خرویة.استمرار ھذه الرسالة اآل

یعتقد البعض أنھ ربما یكون  وكان أھل تسالونیكي قلقین من أن یوم الرب سیحدث قریبًا. 
الحدث على حیاتھم. ھذه المسألة لم یعرفوا كیف یجب أن یؤثر توقع ھذا  وبالفعل.    حدث قد  

 جًدا لألشخاص الذین یتوقعون أن األیام األخیرة قد تكون قریبة.  ومناسبة  مھمة

 معًا.  17-1: 2یجب أن تنظر المجموعة إلى رسالة تسالونیكي الثانیة 

خرویات. كان شخص ما یربك الحظ أن اآلیات الثالث األولى تتحدث عن إساءة استخدام علم اآل
بولس  الكنیسة الرسول  قال  حتى  فعلھ.  علیھم  یجب  مما  متأكدین  یكونوا  ولم  التعلیم إ.  ھذا  ن 
 یخدعھم.  يءالخاط

نسان الخطیة" الذي یطلب العبادة في الھیكل وسیتم  إشخًصا یُدعى "  9إلى    3وتصف اآلیات من  
رب قبل  تدمیره عند مجيء المسیح ثانیة. فأخبرھم الرسول بولس أنھ ال ینبغي أن یتوقعوا یوم ال

 حدوث ھذه األشیاء.

. قال لھم بولس أن یستمروا في الحیاة  "لذلك"ا من كلمة  ، بدءً 17-15وختام األمر ھو في اآلیات  
والقیام باألعمال التي ترضي    كلمة هللاب  التكلم  يفكان علیھم أن یستمروا  والمسیحیة التي تعلموھا.  

 هللا. 

   11واجب الدرس 
یتنبأ الكتاب المقدس بفترة سبع سنوات محددة في المستقبل تسمى الضیقة؟ ) واجب الكتابة: ھل  1(

 اثبت إجابتك من الكتاب المقدس. 

. یمكنك إضافة مواد 2تسالونیكي    2: قم بإعداد درس أو عظة عن  ي) دراسة النص الكتاب2(
نھایة خرویة من أماكن أخرى في الكتاب المقدس. وتأكد من توضیح نفس النقطة األساسیة في الآ

 والتي ذكرھا الرسول بولس. 
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  12الدرس 
 ختطاف  اال 

 نظرة عامة
 إلى الحدث الذي یعود فیھ المسیح لیأخذ المؤمنین من األرض. ختطافاالیشیر مصطلح 

 ، ولكنھ یصف الحدث نفسھ.ختطافالاوال یستخدم الكتاب المقدس مصطلح 

 كتابیین یصفان االختطاف.وسنبدأ ھذا الدرس بالنظر في نصین 

معًا. واطلب من بعض الطالب أن یصفوا ما یحدث 18-13:  4انظروا إلى تسالونیكي األولى  
 .يفي ھذا النص الكتاب

األولى   تسالونیكي  الرب  إ  17-13:  4تقول رسالة  الوقت   سیجئ ن  البوق، وفي ذلك  بصوت 
 في الھواء.  لمالقاة الرب سوف یقوم جمیع المؤمنین معًاوسیقوم المؤمنون الذین ماتوا. 

 أن أھل تسالونیكي كانوا قلقین بشأنھ؟ ب 13ما الذي یظھر في اآلیة  ◄

المؤمنین    يءواضح أن مؤمني تسالونیكي كانوا یتوقعون مج المسیح، لكنھم كانوا قلقین بشأن 
الذین ماتوا بالفعل. وربما اعتقدوا أن الشخص الذي مات قبل مجئ المسیح لن یتم تضمینھ في  

ال   ولذلك، ون.مُّ ضَ ملكوت المسیح. فأكد لھم الرسول بولس أن المؤمنین الذین ماتوا سیُقامون ویُ 
 یجب أن یحزن المسیحیون المؤمنون بدون رجاء على المؤمنین الذین قد ماتوا. 

معًا. واطلب من بعض الطالب أن یصفوا ما یحدث في  53- 50: 15كورنثوس  1انظروا إلى 
 . يالكتابھذا النص 

ن الرب سیأتي فجأة عند صوت البوق األخیر. إ  53-50:  15تقول رسالة كورنثوس األولى  
 وفي ذلك الوقت سیقام األموات في أجساد ممجدة، وسیتغیر المؤمنون األحیاء أیًضا.

 بأنھ سبب وجوب تغییر المؤمنین إلى صورة خالدة؟  50ماذا تقول اآلیة  ◄

في أصحاح یتكلم عن القیامة. ولم   يیأتي ھذا النص الكتاب
القیامة ضروریة   عقیدة  أن  كورنثوس  مؤمني  بعض  یفھم 
لإلیمان المسیحي. في خالل ھذا األصحاح كلھ، قدم بولس  

اآلیات   ھذه  وقال في  العقیدة.  ھذه  كثیرة ألھمیة  ن إأسبابًا 

ب لم  "إن كمال اإلنسان المطلق یتطل 
 شمل الروح والجسد معا." 

 توماس األكویني،  -
 خالصة وافیة لعلم الالھوت 
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لملكوت هللا األبدیة  الظروف  في  الدخول  یمكنھ  ال  الطبیعیة  في صورتھ  كان  اإلنسان  سواء   .
 ا عند مجئ المسیح، فسوف یتغیر إلى صورة خالدة. ا أو میتً المؤمن حیً 

 یسوع؟ يءما ھي بعض األسباب التي تجعل المسیحیین المؤمنین یفرحون بمج ◄

 ). 7: 1سنبتھج عند نھایة اضطھادنا وآالمنا األخرى (تسالونیكي الثانیة 

: 2الص من خالل خدمتنا (تسالونیكي األولىا بأولئك الذین وجدوا الخوسوف نفرح ونبتھج أیضً 
19 .( 

 معًا. ۳-۱: ۳یوحنا  ۱انظروا إلى 

مختلفون عن العالم. ومع   اذً إ  نھ ألننا بالفعل أبناء هللا، فنحنإ  3-1:  3تقول رسالة یوحنا األولى  
 يءمجعند  ففي األبدیة.    اسیحصلون علیھ  يالصورة الجسدیة التذلك، فإن المؤمنین لیسوا بعد في  

 الممجدة، ونتغیر لنكون مثلھ. صورتھالمسیح سنراه في 

ا ألنھ یرید أن یكون مثل  ا وأخالقیً روحیً   اھذا التوقع سیكون طاھرً بمثل    الذي یعیش  إن اإلنسان
أن یقول إنھ یرید أن یكون مثل یسوع في السماء ولكن    إنسانلیس من المنطقي ألي  ذ  إیسوع.  

 ال یرید أن یكون مثلھ في نقاوتھ على األرض.

: 3الرب ھو فیلیبي    يءوھناك نص كتابى آخر یربط بین الحیاة المقدسة وتوقعنا للتغییر عند مج
20-21 . 

لوم في الروح ن یثبتوا في المحبة حتى یكونوا بال  ألقد صلى بولس من أجل مؤمني تسالونیكي  
المسیح فقط، ولكنھم    يءالمسیح. ولم تكن صالتھ أن یتقدسوا عند مج  يءوالنفس والجسد عند مج

 ). 23:  5ا (تسالونیكي األولىالمسیح أیضً   يءقدسون للحیاة المسیحیة ویوجدوا قدیسین عند مجسیُ 

  28-27:  21، ولوقا  27-26:  13، مرقس 31-30: 24یجب أن یقرأ الطالب اآلخرون متى 
 للمجموعة. 

ذ ال یعتقد جمیع إع شعبھ في ھذه النصوص الكتابیة في األناجیل.  یتم وصف مجيء الرب وتجمُّ 
إنھم یعتقدون    ) 1الالھوتیین أن ھذه اآلیات تصف االختطاف بصفة خاصة، لسببین على األقل: (

المسیح في   يءأن االختطاف سیحدث قبل الضیقة، لكن النصوص الكتابیة في األناجیل تضع مج
) ویؤمنون أیضا أن االختطاف سیراه المؤمنون فقط، ولكن ھذه النصوص الكتابیة  2النھایة، (

 المسیح.  يءن كل شخص في العالم سیرى مجإتقول  
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قبل الضیقة أو أثناءھا أو   يء في ھذا الدرس سوف ندرس المجادلة حول ما إذا كان المسیح سیج
بعدھا. ومن المھم أن نتذكر أن رأي الشخص في ھذا الجدل ال یحدد ما إذا كان مسیحیًا حقیقیًا  

عقیدة مسیحیة ضروریة، ولكن وقت مجیئھ لیس كذلك. وقد یكون    أم ال. ألن مجئ المسیح ھو 
علیھ أن یقطع الشركة   للمسیحي رأي قوي بناًء على فھمھ ألقوال الكتاب المقدس، لكن ال یجب

 مع مؤمن لھ رأي مختلف.

 معتقدات الكنیسة األولى عن اإلختطاف 
The Didache (ملخص للعقیدة المسیحیة المكتوبة في القرن الثاني)  أى تعلیم الرسل 

 لقد حذرت ھذه الكتابة المؤمنین من السقوط عن إیمانھم أثناء حكم ضد المسیح.

العالم على أنھ ابن هللا، وسیفعل آیات وعجائب، وستخضع األرض بین    اخادعً وھناك "سیظھر مُ 
العالم الرب    ینظرثم    لى المتنھى یخلص ...إ یصبر    ين ویھلكون، ولكن الذووسیعثر كثیر یدیھ ...

 " ا على سحاب السماء.آتیً 

 م)  150خدم في الكنائس كمادة تعبدیة منذ حوالي ستُ ا( راعي ھرماس

ن  أوقد حذر الكاتب المؤمنین من اضطھاد عظیم في المستقبل. وقال إنھ إذا ُحذرت الكنیسة من  
 ستكون كال شيء وكالعدم.  التجربةتحافظ على إیمانھا، فإن 

 جوستین الشھید
كان جوستین الشھید مدافعًا عن اإلیمان المسیحي وقد 

مج عن  وكتب  شھادتھ.  أجل  من  النھایة  في    يء مات 
قائًال  یجرؤ المسیح  عندما  بمجد  السماء  من  "سیأتي   :

اإلنسان المرتد، الذي یتكلم بأشیاء غریبة ضد هللا العلي،  
ض ضدنا نحن على فعل أشیاء غیر مشروعة على األر 

 ). 110(حوار مع تریفو،  المؤمنین" المسیحیین

 إیریناوس
كان إیریناوس أسقفًا في القرن الثاني. وقد تحدث عن الممالك العشر التي یمثلھا عشرة قرون في  
دانیال، والتي "ستعطي ممالكھا للوحش وتطیح بالكنیسة. وبعد ذلك سیھلكون بمجيء ربنا "(ضد 

الضیقة ضروریة ألولئك الذین نالوا الخالص ... لكي ). "ولھذا السبب فإن  1-26-5الھرطقات،  
). وھو یشیر إلى المؤمنین الذین نجوا من الضیقة على 4-27یكونوا مستعدین للولیمة الملكیة" (

"كل أب كنیسة یتعامل مع ھذا الموضوع  
  توقع أن تعاني الكنیسة على ید ضدی

 المسیح." 
 ، جورج إلدون الد -

 لمبارك الرجاء ا
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والذین عانوا من ضیق،   السماء،  ینتظرونھ من  الجسد،  في  الرب  الذین سیجدھم  "أولئك  أنھم 
 ).1-35ونجوا أیًضا من ید الشریر" (

 ن ترتلیا
بین   باآلیات والعجائب، ودمار األرض، والحرب  تعریفھ  تم  الذي  الرب،  یوم  ترتلیان  وصف 
ُعوا فِي ُكّلِ ِحیٍن، ِلَكْي تُْحَسبُوا   األمم. ثم اقتبس اآلیة التي تقول للمؤمنین: " اِْسَھُروا إِذًا َوتََضرَّ

أَْن   ِمْن َجِمیعِ ھذَا اْلُمْزِمعِ  ِللنََّجاةِ  إن ھذا    اأیضً   یَُكوَن، َوتَِقفُوا قُدَّاَم اْبِن اِإلْنَساِن»."، ثم قالأَْھالً 
 الخالص سیكون بعد حدوث كل ھذه األشیاء.

 الكتانتیوس 
كان الكتانتیوس قائدا للكنیسة الالتینیة في القرن الثالث. وفي وصفھ لحكم ضد المسیح، تنبأ بموت  

الفترة. وسیرسل هللا تلك  المؤمنین شھداء خالل  األشرار ثلثي  ویھلك  لینقذھم  العظیم"  "الملك   
 ). 7(المعاھد اإللھیة، 

 ھیبولیتوس
المسیح، قال:   المیالدى. وفي وصفھ لحكم ضد  الثالث  القرن  لروما في  أسقفًا  كان ھیبولیتوس 
"یجب علینا في خوف أن نحافظ بأمانة على ما قیل لنا من األنبیاء المباركین، حتى یتسنى لنا 

ألشیاء أن نكون مستعدین لھا، وال ننخدع". وقال أیضا إنھ بعد رجسة الخراب،  عند حدوث ھذه ا
... ألن  ورجاؤنا  رناظَ نتَ ھو مُ "ما بقي إال مجيء ربنا ومخلصنا یسوع المسیح من السماء، الذي 

لقد آمن  َوَمتَى اْبتََدأَْت ھِذِه تَُكوُن، فَاْنتَِصبُوا َواْرفَعُوا ُرُؤوَسُكْم ألَنَّ نََجاتَُكْم تَْقتَِرُب».  الرب یقول،"  
 أن مجيء یسوع في نھایة الضیقة ھو المجيء الذي ینتظره المؤمنون. 

 عقیدة اإلختطاف ما قبل الضیقة
 من قبل جون داربي، وھو  1827م  تم تدریس عقیدة االختطاف قبل الضیقة ألول مرة في عالقد  

 في أیرلندا. "اى اإلخوة البلیموث"  Plymouth Brethrenفي مجموعة تسمى  راعى

قبل الضیقة، ولن یكون المؤمنون   سیحدث  االختطاف  فإن،  ةعقیدة االختطاف قبل الضیق  وبحسب
الفترة.   ھذه  خالل  األرض  ال وعلى  إال  یراه  وال  وسریًا،  مفاجئًا  االختطاف    مسیحیون سیكون 

 سیعرف العالم فقط أن المسیحیین رحلوا فجأة.و. (المؤمنون)
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منتصر، یجلب  سیجئ یسوع في نھایة الضیقة كملك  
مرئیًا   المجيء  ھذا  وسیكون  العالم.  على  الدینونة 

 للعالم كلھ. وھذا المجيء یسمى "یوم الرب". 

الضیقة فترة  خالل  العالم وفى  هللا  سیعاقب   ،
وسیتعامل مع إسرائیل لجلب تلك األمة إلى التوبة. 

األرض خالل ھذا   ویعتقد بعض الذین یؤمنون بھذه العقیدة أن الروح القدس لن یكون نشًطا على
 الوقت، وسیكون من المستحیل على الخاطئ أن یتوب ویتجدد.

فیما بعد سننظر في األسباب التي تجعل الناس یتمسكون بعقیدة االختطاف قبل الضیقة. لیس كل 
من یؤمنون بھذه العقیدة یستخدمون كل ھذه األسباب. فبعد كل سبب، سننظر في كیفیة استجابة 

 عتقدون أن السبب صحیح.األشخاص الذین ال ی 

 1السبب 
نوح قبل الطوفان،    إزالةهللا شعبھ دائًما قبل معاقبة األشرار. على سبیل المثال، تم    )یزیل(   یفصل

 . لوط قبل تدمیر سدوم إزالةوتم 

 1الرد على السبب 
نسان إسیتم فیھ تدمیر كل   يلم یتم فصل نوح ولوط من فترة المعاناة واآللم، ولكن من الوقت الذ

 ا على األرض. آخر. لم یؤخذ نوح من األرض بل كان محمیً 

 2السبب 
 ). 9: 5ال یرید هللا للمؤمنین أن یعانوا ویتألموا بسبب غضبھ (تسالونیكي األولى 

 2الرد على السبب 
الضیقة ھإ العدید من ظروف  المباشر. وفي جمیع   ين  اإلنسان ولیست غضب هللا  من صنع 

العصورواألزمنة، عانى المسیحیون وتألموا من الظروف األرضیة. واألحداث القریبة من نھایة 
). ألنھ یمكن أن یحمي هللا شعبھ على 7،  1:  15الضیقة ھي على وجھ التحدید غضب هللا (رؤیا  

 بقت سكب غضبھ على األرض.األرض أو یفصلھم قرب نھایة الفترة التي س 

"في حین أن التقلید ال یوفر السلطة، فإنھ  
سیكون من الصعب افتراض أن هللا قد ترك  

شعبھ في جھل لحقیقة أساسیة لمدة تسعة عشر  
 قرنًا."

 جورج إلدون الد،  -
 الرجاء المبارك 
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 3السبب 
ا یُفتح ویُؤخذ یوحنا إلى السماء. وھذا یرمز إلى االختطاف الذي یحدث  نرى بابً   1:  4في رؤیا  

 قبل الضیقة. 

 3الرد على السبب 
وھذا یجعل المؤلف رمًزا في كتاباتھ. یذكر یوحنا نفسھ عدة مرات في ھذا السفر وال یمكن أن  

 مرة.یرمز إلى الكنیسة في كل 

 4السبب 
ال ترد كلمة "كنیسة" في معظم سفر الرؤیا. وھذا یعني أن الكنیسة لم تكن حاضرة خالل تلك  

 األحداث. 

 4الرد على السبب 
- 15: 4ال ترد كلمة كنیسة أیًضا في النصوص الكتابیة المتعلقة باالختطاف (تسالونیكي األولى  

ذكر المؤمنون  كنیسة ستكون ھناك. ویُ )، ولكننا نعلم أن ال 52-51:  15، كورنثوس األولى  17
 ).۱٤:۱۳عدة مرات في سفر الرؤیا (رؤیا 

 5السبب 
ا أمام العرش. إنھم یمثلون الكنیسة، ویظھرون أن  ، یوجد أربعة وعشرون شیخً 4:  4في رؤیا  

 الكنیسة في السماء قبل الضیقة. 

 5الرد على السبب 
یمثلونھا، فلیس من الضروري وجود الكنیسة ھناك. فقد  حتى لو كانوا یرمزون إلى الكنیسة أو  

 . 14-9: 7رأى یوحنا الكنیسة على أنھا جمھور كثیر في رؤیا 

 6السبب 
رفع الروح القدس قبل أن یظھر ضد المسیح. فإذا نھ یجب أن یُ إ  8-6:  2تسالونیكي    2نقرأ في  

 ذھب الروح القدس من العالم، یجب أن تختفي الكنیسة أیًضا.
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 6على السبب الرد 
ما.   بحدوث شيء  للسماح  العالم  یغادر  أن  یجب  القدس  الروح  بأن  االعتقاد  المعقول  لیس من 

إذا لم یكن  فكثیًرا ما یختار هللا السماح بحدوث شيء ما. وأن هللا موجود في كل مكان دائمً  ا. 
 الروح القدس حاضًرا أثناء الضیقة، لما استطاع إسرائیل أن یتجدد.

 7السبب 
من ساعة التجربة التي تأتي على العالم    سیحفظونعد یسوع المؤمنین في فیالدلفیا بأنھم  لقد و

 أجمع. لذلك، لن یمر المؤمنون األمناء في فترة الضیقة البالغة سبع سنوات.

 7الرد على السبب 
المترجم لقد عانت الكنائس المؤمنة وتالمت في فترات عدیدة من التاریخ. والمصطلح الیوناني  

صلى یسوع لكي تتم    17:15محمي یحدث في كل مكان آخر في الكتاب المقدس. في یوحنا  
أننا محمیون من ھذا   4:  1حمایة المؤمنین من الشر أثناء تواجدھم في العالم. وتقول غالطیة  

العصر الشریر، رغم أننا ما زلنا نعیش فیھ. فمن الواضح أنھ لیس من الضروري أن یُبعد شخص 
 ن العالم لیحظى بحمایة هللا.ما ع

 ؟36: 21كیف یمكن رؤیة نفس السبب واالستجابة في لوقا   ◄

، أخبر یسوع المؤمنین أن ھذه كانت عالمات سوف یروھا 21بعد سرد أحداث الضیقة في لوقا 
 . ھذه األشیاء ینظروا يلكأن المؤمنین سیكونون على األرض وواضح ). 31، 28(آیة 

 8السبب 
بأن الوقت سوف یقصر من أجل المختارین. مما یعني أن شعب هللا سیُخطف    22:  24یعد متى  

 مبكًرا. 

 8الرد على السبب 
نھ بسبب الظروف السائدة على األرض ، لن ینجو أحد إذا لم یقم هللا بإنھاء إیقول النص الكتابى  

 لى األرض.حیاتھ من أجل شعبھ ، وھو ما لن یكون ضروریًا إذا لم یكونوا موجودین بعد ع
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 9السبب 
ننا ال نستطیع معرفة وقت مجیئھ. فلن یكون ھذا صحیًحا إذا علمنا أنھ سیأتي بعد  إ قال یسوع  

 سبع سنوات من بدء الضیقة. 

 9الرد على السبب 
ما زلنا ال نعرف متى ستبدأ الضیقة. وحتى أثناء الضیقة، قد ال نعرف بالضبط متى بدأت. ولذلك، 

التن  نھ یمكننا أن إبؤ بالضبط بموعد مجئ یسوع. ومع ذلك، قال یسوع  لن نكون قادرین على 
 ).31: 21على األرض (لوقا يندرك موعد مجیئھ قریبًا بسبب األحداث الت

 10السبب 
للخالص.  بخطط مختلفة  تماًما في خطة هللا،  منفصلتان  والكنیسة  إسرائیل  أن  التدبیریة  تؤمن 

 یتعامل هللا مع إسرائیل.  ولذلك، یجب اختطاف الكنیسة من األرض بینما

 10الرد على السبب 
: 3بالنعمة من خالل اإلیمان، للیھود أو األمم (رومیة    يتوجد طریقة واحدة فقط للخالص، وھ

تُ 29-30،  22 أن  الضروري  من  فلیس  مع  ).  هللا  یتعامل  بینما  األرض  من  الكنیسة  خطف 
 إسرائیل. 

 11السبب 
ھي أنھ ال    قرب الحدوثعقیدة  وفي أي وقت.    ھ ئیمجلونكون مستعدین    نسھرقال لنا یسوع أن  

 المسیح.  مجئیوجد حدث یجب أن یحدث قبل أن نتوقع  

 11الرد على السبب 
للتالمیذ   ن بطرس سوف یشیخ وإ)،  35:  13  (لوقا  وتھدم  ن أورشلیم سوف تدمرإقال یسوع 

).  14:  24العالم (متى)، وسیتم التبشیر باإلنجیل في جمیع أنحاء  23-18:  21ویموت (یوحنا  
 قبل حدوث ھذه األشیاء.مجیئھ لذلك، لم یتوقعوا و

) ھو أن تكون الكنیسة قادرة على  13، ومرقس  21، لوقا  24األناجیل (متى    نصالغرض من  
 التعرف على األیام األخیرة.
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الرب (تسالونیكي    مجئأخبر بولس كنیسة تسالونیكي أنھ یجب أن تحدث عدة أحداث قبل  وقد  
 ). 4-1: 2یة الثان 

 خبرنا بالسھر واالستعداد؟لماذا أُ 
تستخدم نصائح العھد الجدید للسھر دائًما الكلمات الیونانیة التي تعني الیقظة والصحو والحذر، 
بدالً من الكلمة الیونانیة التي تعني تركیز االنتباه على شيء محدد. ال یُطلب منا أن نراقب مجيء 

 ا عندما یبدو أن مجیئھ قد تأخر. حیً المسیح ولكن أن نكون متیقظین رو

وفیما یلي بعض األمثلة الكتابیة لألوقات التي كان من المفترض أن یكون فیھا الناس على أھبة  
 االستعداد. 

، ولوقا 48:  6، مرقس  11:  28،  65:  27،  25:  14الحراسة الرسمیة مذكورة في متى   •
12  :38 . 

متى   • أن    38:  26في  التالمیذ  من  یُطلب  یقظین  لم  یبقوا  أن  بل  معین،  لشيء  ینتبھوا 
 وصاحین.

 ، كان الرعاة یراقبون ویرعون قطیعھم.8: 2في لوقا  •
الكنیسة  31:  20في أعمال الرسل   • سیأتون بعد    المضلینألن  تسھر    يلك، حذر بولس 

 رحیلھ.
 النفوس التي تحت رعایتھم. یسھرون علىأن الرعاة  17: 13الرسالة إلى العبرانیین  •
 ھو السماح لألمور الروحیة بالموت.  السھر، كان فشلھم في 3-2:  3في رؤیا  •
في العدید من األسفار المقدسة، یُطلب من المؤمنین أن یسھروا ولكن ال یُطلب منھم أن و •

).  2:  4، وكولوسي  7:  4، بطرس األولى  13:  16یراقبوا شیئًا معینًا (كورنثوس األولى  
اقبوا حدثًا مستقبلیًا، بل كان علیھم الحذر من في كل ھذه األمثلة، لم یكن علیھم أن یر

 فى الوقت الحاضر. خطر

فلماذا من المفترض أن نكون متیقظین وساھرین ألننا نتوقع مجيء الرب؟ سیكون مجیئھ غیر  
:  21ولوقا  51- 42:  24(متى  یر  التأخمتوقع بالنسبة ألولئك الذین یتجھون إلى ھذا العالم أثناء  

ن36 إذا كان اإلنسان  ا، فإن یوم الرب سیأتي بشكل غیر   من أن یكون یقظً ا بدالً ا روحیً ائمً ). 
). لم یكن الخدم مستعدین لمجئ السید ألنھم فشلوا في الحفاظ 6:  5متوقع (تسالونیكي األولى  

 ). 37-33: 13ومرقس  13: 25على مسؤولیاتھم (متى 

تظار مجیئھ. ولكننا نحرس  من المفترض أن نشاھده؟ نحن ال ننظر إلى السماء في ان  يما ھو الذ
 ا حتى نكون مستعدین لمواجھتھ عند مجیئھ ثانیة. أنفسنا روحیً 
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یجب أن یكونوا یقظین روحیًا بسبب    م، یخبر الرسول المؤمنین أنھ14-10:  3بطرس    2وفي  
نھایة الضیقة. ياآلتلرب  ا یوم   أن تكون في  التي یجب  التفاصیل  أنھ یصف  الرغم من  ، على 

لكن یجب أن یعیشوا حیاة مقدسة اآلن ألنھم  ویعرف المؤمنون أن یوم الرب لن یأتي على الفور،  
 یعرفون أنھ قادم.

 معتقدات عن وقت اإلختطاف
ن الحقیقیون معًا في  وسیُختطف المؤمنو 32اإلختطاف ھو حدث عندما یجئ المسیح إلى كنیستھ، 

األولى   (تسالونیكي  الھواء  في  الرب  لمالقاة  فإن  17-16:  4السحب  ثالوث،  كلمة  ومثل   .(
ختطاف لم یرد ذكره في الكتاب المقدس. فھذا المصطلح ھو ترجمة صوتیة للكلمة  مصطلح اال

 . وترجم إلى اإلنجلیزیة على أنھ "اختطاف" 17: 4تسالونیكي  1الالتینیة الموجودة في 

 " فوًرا  االختطاف  األولى    وسیحدث  (كورنثوس  َعْیٍن"  َطْرفَِة  یعلمنا 52- 51:  15فِي  وال   .(
وبدالً  المسیح.  تاریخ مجئ  نحدد  أن  المقدس  أن  الكتاب  یعلمنا  ذلك  من  ألَنَُّكْم الَ  "  إِذًا  اِْسَھُروا 

 ). 42:  24(متى   "تَْعلَُموَن فِي أَیَِّة َساَعٍة یَأْتِي َربُُّكْم.

توقیت  تم  لقد   المسیحیة.    مجئمناقشة  بدایة  منذ  أو و المسیح  المعتقدات  من  العدید  تدریس  تم 
 الیوم.حتى نالحظ أربع أفكار رئیسیة ال تزال سائدة  وف س والنظریات عبر تاریخ الكنیسة. 

 وجھة نظر ما قبل الضیقة
م أن االختطاف تعلّ   يوجھة النظر التدبیریة المعیاریة، وھ  يإن وجھة نظر ما قبل الضیقة، ھ

سیحدث في بدایة الضیقة التي تدوم سبع سنوات. ویعتمد ھذا على التعلیم القائل بأن المسیحیین  
لیس  سیُ   امقدرً   واالمؤمنین  الذي  هللا  غضب  من  یعانوا  أن  العظیمة  لھم  الضیقة  خالل  سكب 

 ). 9: 5(تسالونیكي األولى 

 منتصف الضیقة وجھة نظر 
وجھة نظر منتصف الضیقة ھي أن اإلختطاف سیحدث في منتصف الطریق خالل فترة الضیقة، 

)، ویتم رفع 12-1:  2؛ تسالونیكي الثانیة  7:  12أي عندما یتم اإلعالن عن ضد المسیح (دانیال  
 الروح القدس من العالم. 

 
 ھذا القسم سیدني جرانت كتب  32
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 وجھة نظر مابعد الضیقة 
طاف سیحدث في نھایة فترة الضیقة. وسیتم شرح ھذا  وجھة نظر ما بعد الضیقة ھي أن االخت

 الرأي الحقًا في ھذا الفصل.

 وجھة النظر السریة  
نھ من الممكن أن تكون جمیع وجھات النظر ھذه خاطئة، وأن هللا في  إ تقول وجھة النظر السریة  

 سیادتھ لدیھ خطط أخرى للمستقبل. 

الخالص   تعرفبدعة ألنھا ال  خرویات  اآلال ینبغي اعتبار أي من ھذه النظریات المختلفة في علم  
أو تتعارض مع العقائد األساسیة. ومع ذلك، فإن نظرتنا لألحداث المستقبلیة تؤثر على قراراتنا 

یة. بشأن الوقت والمال ونمط الحیاة. نحن جمیعا نعیش مع بعض وجھات النظر لألحداث المستقبل 
بغض النظر عن معتقداتنا حول األمور األخیرة، فإن مفتاح الحیاة األبدیة والخالص یركز على 

 عالقتنا مع المسیح ھي األولویة المطلقة. وأن إیماننا وإیماننا بیسوع المسیح وحده. 

 تتضمن األسئلة التي یجب دراستھا ما یلي:

 المختلفة لإلختطاف؟ ما ھي نقاط القوة والضعف في وجھات النظر  .1
 ھل االختطاف والمجيء الثاني للمسیح ھما نفس الحدث أم مختلفان؟  .2

 منتصف الضیقة يختطاف فعقیدة اال
سیج الضیقة،  منتصف  في  االختطاف  لعقیدة  اإلسرائیلیون    يءوفقًا  فیھم  بما  للمؤمنین،  یسوع 

 المؤمنون، في منتصف فترة الضیقة البالغة سبع سنوات. 

). ألن  9:  5ن المؤمنین لن یتألموا بسبب غضب هللا (تسالونیكي األولى إلمقدس ویقول الكتاب ا
، 7،  1:  15غضب هللا سیأتى على األرض خاصة في النصف الثاني من فترة الضیقة (رؤیا  

:  14). وسیؤخذ المؤمنون من األرض قبل أن یأتي غضب هللا. ویصف لنا سفر الرؤیا  1:  16
  ة مسیحیین من الضیق  2:  15الخطاة. ویُظھر سفر الرؤیا  حصاد المؤمنین ثم حصاد    14-19

المؤمنون موجودون على األرض قبل ذا فإفي السماء قبل أن یُسكب غضب هللا على األرض.  
، ۹:۱٦الخطاة ال یتوبون في زمن الغضب (رؤیا  وأن  وقت غضب هللا، ولكن لیس أثناء الغضب.  

۱۱ ،۲۱.( 

الشاھد  بحسبو فإن  الضیقة،  منتصف  رؤیا  عقیدة  في  الكنیسة.    12-3:  11ین  إنھم یمثالن 
 السماء.یشھدون خالل النصف األول من الضیقة، ثم یتم نقلھم إلى 
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التي تمثل إسرائیل المؤمن ستُختطف   12وتعلم أیضا عقیدة منتصف الضیقة أن المرأة في رؤیا  
 في نفس الوقت مع الكنیسة.

سیحدث و.  والسجود  یطلب العبادةوھو  لقد أوضح الرسول بولس أن المؤمنین سیرون ضد المسیح  
تقریبًا.   الضیقة  منتصف  في  المسیحیین   وبحسبذلك  اختطاف  سیتم  الضیقة،  منتصف    عقیدة 

 المسیح. ضد  ظھوربعد وقت قصیر من المؤمنین 

ر  . فقط في العصر الحدیث طوَّ لىاألوال یوجد مؤیدون لتعلیم منتصف الضیقة في تاریخ الكنیسة  
إذا كانت صحیحة،   االذین یرفضون أفكار منتصف الضیقة إنھ  الناسالناس ھذه األفكار. یقول  

 فال بد أن یكون ھناك أناس في الكنیسة صدقوھا منذ زمن بعید. 

) سلسلة طویلة من األحداث  13، ومرقس  21، لوقا  24(متى    الكتابیة  اإلنجیل  نصوصتُظھر  
النھایة، من  بالقرب ھوللمسیح  المذكور الوحید يءوالمجمجيء الرب في المنتصف.  دون ذكر

 . یتوقعوهأن  عندئذ ویقال للمسیحیین 

 عقیدة اإلختطاف ما بعد الضیقة
وبحسب عقیدة االختطاف بعد الضیقة، سیأتي یسوع للمؤمنین في نھایة الضیقة. وإلى أن یجيء 

 حمون من غضب هللا. االضطھاد لكنھم سیُ یسوع، سیعاني المؤمنون على األرض من 

 فیما یلي أسباب اإلیمان باالختطاف بعد الضیقة. 

 واحد فقط للمسیح.  يء) یبدو أن الكتاب المقدس یصف مج1(
 يءأولئك الذین یؤمنون باالختطاف قبل الضیق أو فى منتصف الضیق یعتقدون أن یسوع یج

یعتقد أولئك ومجیئھ إلى حدثین.  التى تتكلم عن  مرتین. إنھم یحاولون تقسیم األوصاف الكتابیة  
المسیح تبدو وكأنھا تصف نفس   يءمجالذین یؤمنون باختطاف ما بعد الضیقة أن جمیع أوصاف  

 الحدث.

ي  ف) أكثر سلسلة األحداث شموالً 13، ومرقس  21، لوقا  24(متى    الكتابي  األناجیل  نصیقدم  
ه  یتوقعوفي النھایة، ویقال للمؤمنین أن    سیكون ھذافقط للرب.    اواحدً   ئًایذكر مجیوھو  الضیقة.  
 . بعد ذلك

  Parousiaخدمت ثالث كلمات یونانیة في العھد الجدید لإلشارة إلى مجيء المسیح.  استُ لقد  
 الظھور.  يتعن Epiphany إعالن. يتعن Apocalypsis. يءالمج  يتعن

 الكتاب المقدس حیث تصف ھذه المصطلحات مجيء الرب. نصوصفیما یلي قائمة 
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 يء المج

 مع القدیسین. يء : یج13: 3تسالونیكي  1 •
 للمؤمنین أحیاء وأموات.  يء: یج17-15: 4تسالونیكي  1 •
. یحدث مصطلح الظھور أیًضا في  يء: یدمر ضد المسیح عندما یج8:  2تسالونیكي    2 •

أكد لھم بولس أن  وقد  .  فاتھم  مجيء الرب  كان أھل تسالونیكي قلقین ألنلقد  ھذه اآلیة.  
 المسیح. ظھورضد المجيء لم یحدث ولن یحدث إال بعد 

فجأة مثل البرق لجمع مختاریھ من جمیع   یجئ: في نھایة فترة الضیقة،  27:  24  تىم •
 لم كلھ. العاوسینظره أنحاء العالم. 

 إعالن 

 : المؤمنون ینتظرون ذلك.7: 1كورنثوس  1 •
 : ینال المؤمنون راحة ویھلك األشرار عند مجيء المسیح.7-6: 1تسالونیكي  2 •
 : المؤمنون یحتملون ویصبرون إلى أن یحدث ذلك.13: 1بطرس 1 •
 : ستنتھي معاناتنا وآالمنا بعد ذلك.13: 4بطرس 1 •

 الظھور 

 على المؤمنین أن یحفظوا وصایاه إلى أن یظھر. : یجب 14: 6تیموثاوس 1 •
 : سیتم إعطاء التیجان لألبرار الذین یحبون ظھور المسیح. 8: 4تیموثاوس  2 •
 : سیتم إبادة ضد المسیح في ذلك الوقت.8: 2تسالونیكي  2 •
 : رجاء المؤمن المبارك ھو مجيء المسیح. ۱٤ـ ۱۳: ۲تیطس  •

ینتظرون ن  والمؤمن ن  وأنھا تصف حدثًا واحًدا. المسیحی  إذا تم تجمیع كل ھذه األوصاف معًا، فیبدو
أن یتوقعوا اختطافًا یحدث  المؤمنین    من الواضح أنھ ال ینبغي على المسیحیینا  ذً إھذا الحدث.  

 .المسیح والقضاء على ضدلدینونة  لالرب  يءیجقبل سنوات من أن 

 ي النھایة.) كل النصوص الكتابیة التي تعطي ترتیبًا لألحداث تضع اآلتي ف2(
بعض أوصاف االختطاف ال تقدم أي ترتیب لألحداث على اإلطالق. على سبیل المثال، ال تذكر  

األولى   تسالونیكي  وقیامة    17-15:  4رسالة  المسیح  مجئ  بعد  أو  قبل  حدث  عما  شيء  أي 
 بیانًا عن وقت االختطاف. يالمؤمنین. ولذلك، ال یقدم ھذا النص الكتاب 

.  52:  15كورنثوس  1وھناك نص كتابى آخر یصف االختطاف دون تقدیم تسلسل زمني ھو  
 والمعنى الوحید للتسلسل الزمني في ھذه اآلیة ھو أن مجئ المسیح ھي "عند البوق األخیر".
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ى مجيء  ، كتب الرسول یوحنا لیعطي الرجاء للمؤمنین المتألمین، ولم یذكر سو7:  1في رؤیا  
 الرب المرئي للعالم ویأتى بالدینونة، كما لو كان ھذا ھو الحدث الذي یجب أن یتوقعوه. 

) سلسلة طویلة من األحداث 13، ومرقس  21، لوقا  24تقدم نصوص اإلنجیل الكتابیة (متى  
 وتصف المجيء في النھایة. 

 ).54، 44، 40، 39: 6نھ سیقیم المؤمنین في "الیوم األخیر" (یوحنا إ قال یسوع و

تم القضاء على ضد المسیح بمجيء الرب، والذي سیكون بالضرورة في ی، س 2تسالونیكي    2في  
 نھایة الضیقة. 

كل نص في الكتاب المقدس یقدم التسلسل الزمني ألحداث الضیقة یضع مجيء الرب في النھایة  
 وال یذكر أي مجيء آخر.

 . ) تشیر األوصاف الكتابیة للضیقة إلى وجود المؤمنین3(
،  9، 6،  4: 24ن كما لو كانوا في تلك الفترة (متى  ییُخاطب النص الموجود فى األناجیل المؤمن

). وسوف یتم التبشیر  ۲٤:۱۳ن الذین یصبرون إلى النھایة سیخلصون (إ). وقال یسوع  33،  15
 ). 14: 24باإلنجیل في كل أمة (

.  ایأتي حتى یروا ضد المسیح ظاھرً   ن المؤمنین یمكنھم التأكد من أن یوم الرب لن إقال بولس  
 وسوف یتعرفون علیھ من خالل تحقیقھ للنبوات. 

: 2أثناء وصفھ لفترة الضیق، قال بطرس، "كل من یدعو باسم الرب یخلص" (أعمال الرسل  
19-21.( 

إلى األشخاص الذین ماتوا من أجل إیمانھم ویتنبأ بأنھ سیكون ھناك   11-9:  6ویشیر سفر الرؤیا  
ص من  خلَّ ا ال یمكن عده ومُ جمھورً  14و   9: 7ذ یصف سفر الرؤیا إالمزید من االستشھادات. 

یضطھد التنین المؤمنین بعد    ۱۲:۱۷جمیع األمم ، جاء إلى السماء من ضیقة عظیمة. في رؤیا  
یصنع التنین حربًا مع القدیسین ویعبده    ۸-۷:  ۱۳في رؤیا  وفشل في تدمیر إسرائیل بالكامل.  أن  

نھ سیكون ھناك المزید ممن إ 13:  14یقول رؤیا وتبوا في سفر الحیاة. الجمیع باستثناء الذین ُك 
 سیموتون من أجل إیمانھم بعد أن یكون ضد المسیح في السلطة. 

بیفصعوبات   یتعلق  الضیقة.منتصف  ما  وقبل  في   الضیقة  باالختطاف  یؤمنون  الذین  أولئك 
االختطا أو  الضیقة  األسئلة  منتصف  بعض  لدیھم  الضیق  قبل  ھل علیھا  إلجابةا  صعبیف   .
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  غیر المؤمنین ختطف أبناء المؤمنین مع والدیھم أم یتركون في الضیقة؟ ھل سیختطف أبناء  سیُ 
 فترة الضیقة؟  ماذا عن األطفال الذین ولدوا خاللوأم یتركون؟  

 ) لم تكن عقیدة ما قبل الضیقة ھي إیمان الكنیسة القدیمة.4(
. وجاءت عقیدة منتصف الضیقة في 1827عقیدة ما قبل الضیقة ألول مرة في عام    تعلیم تم  

 وقت الحق. ویبدو من غیر المحتمل أن هللا لن یعلن حقیقة مھمة لشعبھ لقرون عدیدة. 

ختطاف لمنع معاناتھم من االضطھاد ، فإنھم  لسابقة یتوقعون االفإذا كان المؤمنون في القرون ا
جمیعًا مخطئون، ألنھ لم یحدث. ألن الرجاء المسیحي ھو الحفاظ على اإلیمان خالل حیاة المعاناة  

 حتى تتم عملیة إنقاذنا في مجيء الرب.

المسیحیین    ولكن أولئك الذین یؤمنون باالختطاف قبل الضیقة یصدقون أن الكتاب المقدس یعلم
أن یتوقعوا مجيء المسیح في أي لحظة. ومع ذلك، في وصف أحداث األیام األخیرة، یصف 
الكتاب المقدس إسرائیل على أنھا أمة ذات أراضي غزاھا ضد المسیح. ولكن لقرون لم توجد 

. وخالل ذلك الوقت، لم یكن على المسیحیین أن  1948إسرائیل كأمة حتى تم استعادتھا في عام 
 قعوا مجئ المسیح في أي وقت.یتو

تّاب الكنیسة األوائل أن فترة الضیقة ستكون بمثابة تكثیف للظروف التي كانوا یعانون لقد أدرك كُ 
ضد   ید  على  الكنیسة  تعاني  أن  یتوقع  الموضوع  مع  یتعامل  كنیسة  أب  "كل  بالفعل.  منھا 

 33المسیح." 

الحذر والصبر روحیً  یتوخوا  أن  المؤمنین  أن لقد علموا  المقدس. وأكدوا  الكتاب  كتّاب  ا، مثل 
الرب إذا تعرض للترھیب باالضطھاد أو تشتت انتباھھ باألشیاء   يءاإلنسان لن یكون مستعًدا لمج

 التى فى العالم. 

   12واجب الدرس 
المسیح   يءواجب الكتابة: لقد غطى ھذا الدرس موضوًعا مثیًرا للجدل للغایة. اكتب عن وقت مج

حداث األخرى في األیام األخیرة. وقدم أسبابًا لموقفك واستجب لألسباب التي تم فیما یتعلق باأل
 تقدیمھا لمواقف أخرى.

  

 
 31ص.  )،1990جورج إي الد، الرجاء المبارك: دراسة كتابیة للمجيء الثاني واإلختطاف. (غراند رابیدز: إیردمان،  33
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 13الدرس 
 مشكلة األلم  

 مقدمة 
 وكلي القدرة، فلماذا ال یتأكد إذا كان هللا صالًحا وكلي القدرة، فلماذا یتألم الناس؟ إذا كان هللا عادالً 

 الناس یحصلون دائًما على ما یستحقون؟من أن 

غالبًا وفي العالم.    واأللم  یقول العدید من الملحدین إنھم ال یستطیعون اإلیمان با� بسبب المعاناة
ما یكون لدیھم موقف الغضب تجاه هللا، على الرغم من أنھم یقولون إنھم ال یعتقدون أنھ موجود.  

 . قدرون على اثبات وجودهیاختاروا إنكار وجود هللا ألنھم ال وقد 

لمسیحي  وللشخص ایختار المسیحي أن یؤمن با� ألنھ یثق بھ دون أن یفھم كل أعمال هللا.  و
من  نھ ل إو .  األلمعالقة شخصیة مع هللا تنمي إیمانھ. ومع ذلك، یتم اختبار ھذا اإلیمان في وقت  

 سؤال "لماذا؟" المؤمن ب الشائع أن یصارع المسیحي

ألشخاص الغاضبین من بالنسبة ل  األلمأن تشرح وجھة النظر المسیحیة عن  یجب على الكنیسة  
ا أولئك الذین یریدون الحفاظ على إیمانھم  یریح أیضً   اعلى الكنیسة أن تقدم تفسیرً   اأیضً یجب  وهللا.  

 األلم.با� في وقت 

 .theodicy سيیثیودمصطلح الھوتي: إن تفسیر األلم الذي یدعم اإلیمان با� یسمى 

  ما ھي مشكلة األلم؟ ما ھو الثیودیسي؟ ◄

 ردود غیر مسیحیة على مشكلة األلم
كیف یمكن إللھ صالح وكلي القدرة أن یسمح باأللم؟ الرد غیر المسیحي على ھذه المشكلة ھو 

 إما إنكار أن هللا صالح تماًما أو إنكار أنھ كلي القدرة. 

أن هللا  ونكثیرو ینكرون  الذین  الناس  ملحدین.    من  ویصبحون  وجوده  ینكرون  نھم فإصالح 
 یرفضون اإلیمان با� بسبب حالة العالم. 
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یعتقدون أنھ قادر على فعل وھم  الخیر والشر.  بین    ممتزجة  تؤمن بعض الفلسفات بإلھ شخصیتھو
لیس  لكن  و ھذا االعتقاد أنھم مسیحیون،  مثل  یدعي بعض األشخاص الذین لدیھم  و الخیر أو الشر.  

 34معتقًدا مسیحیًا.  ھذا

یحاول بعض الناس حل مشكلة الشر بإنكار قوة هللا المطلقة. إنھم یؤمنون بأن هللا یحاول أن  و
فكرة و. یتطوریعتقد البعض أن هللا  ویجعل العالم أفضل ولكن نجاحھ محدود ألن قوتھ محدودة. 

 ھذه الفكرة لیست كتابیة على و  علم الالھوت".  معالجة" سمى  تُ   .وًرابل متط ،  هللا لیس كامًال   أن
 35اإلطالق. 

ن هللا قدوس وكلي القدرة. إنھ ال یكافح من أجل جلب مملكتھ  إكما رأینا في دراستنا لسفر الرؤیا،  
 الكاملة. ألنھ یعطي األوامر من عرشھ، وال شيء یمكن أن یمنع تحقیق إرادتھ. 

صعبة ھو مشكلة    األلم.  األلمتفسیر  علیھ    الذي ینكر صالح هللا أو قدرتھ، یسھل  لإلنسانبالنسبة  و
 الذي لدیھ إیمان مسیحي. إن إنكار صالح أو قوة هللا لیس خیاًرا للمسیحي. لإلنسانبالنسبة 

 ما ھي بعض الطرق الخاطئة التي یحاول بھا الناس حل مشكلة األلم؟  ◄

 إجابة صعبة 
 تفسیرنا لمشكة األلم سیزیل تحدي اإلیمان.  یجب أال نتوقع أن

 لماذا یصعب على غیر المؤمن قبول تفسیر مشكلة األلم؟ ◄ 

نسان غیر المؤمن أنھ  من غیر المحتمل أن یرى غیر المؤمن الحیاة من منظور هللا. قد یظن اإل 
القلیل من القیمة لأل إنھ یعطي   بدیة یجب أن یضمن حیاة كریمة إذا كان یعیش بشكل صحیح. 

. إنھ یضع القلیل من القیمة على األشیاء الروحیة ویھتم كثیًرا  یةاألرض   للحیاةوقیمة كبیرة جًدا  
 الروحیة.واألمور لذلك، یجد صعوبة في قبول األلم من أجل األبدیة و باألشیاء المادیة. 

على الرغم من أن  فنتائج جیدة،  آلالمھقد ال یكون المؤمن قادًرا على تخیل كیف یمكن أن یكون  
اآلخرین   أالمقد یحزن على    36لخیر من كل ما یحدث.ل   یعملالكتاب المقدس یعد بأن هللا سوف  

  ألم. فالشخصویتساءل لماذا ال یتدخل هللا. ال یوجد تفسیر یجعلنا نشعر بالراحة مع كل حالة  
 . األلمبمحبة هللا وعدلھ دون أن یفھم لماذا لم یمنع هللا حالة معینة من یؤمن  المؤمن 

 
 ۱۳۷: ۱۱۹، مزمور ٥-۱: ٦، إشعیاء ٥: ۱یوحنا  34
 17: 1، یعقوب 6: 3مالخى  35
 28: 8رومیة  36
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ون معھ وأن األبرار سوف یضیئون  سیملكمع المسیح    یتألموننحن موعودون أن أولئك الذین  
. لقد ُوعدنا بأن المفدیین سیشتركون في عرش هللا فوق بقیة الخلیقة،  الدھور  إلى أبد  كالكواكب

  الكتاب المقدس ألن  تماًما.  ھذا الوعد  المالئكة، على الرغم من أننا ال نستطیع أن نفھم  ھم  فیبما  
  ستُفقد في قصد هللا النھائي،  37أن ھذه اآلالم الحالیة صغیرة مقارنة بھذا االمتیاز العظیم. یخبرنا

 مفدي، حتى لو بدت حیاتھ على األرض تافھة ومأساویة. أھمیة عدم وجود شخص

 والكرازة   یر اإللھي والعنایة اإللھیة في ظل وجود الشرإثبات الخ
ثبات الخیر اإللھى والعنایة اإللھیة فى ظل وجود  إ  -أى    سيیبالنسبة للمسیحیین، فإن مسألة الثیود 

تختلف عن السؤال الذي یطرحھ غیر المؤمنین. یؤمن المسیحیون بمحبة هللا وتدبیره.    -الشر  
المقدس بأن الكل یعمل معًا للخیر للمؤمن. لذلك، فإن السؤال ھو، "كیف  لدیھم أیًضا وعد الكتاب  

یمكنني أن أحافظ على إیماني على الرغم من أنني ال أفھم طرق هللا أو كیف یمكن لبعض األشیاء 
أن تعمل من أجل الخیر؟" یفترض بالفعل نھایة المناقشة. والمؤمن ال یتعامل مع ھذه المسألة 

 ن كل افتراضاتھ قد تتغیر. بعقل متفتح بمعنى أ

. وسیحدث ھذا في النھایة للمسیحیین المؤمنین في الحالة األبدیة.  إزالتھوالحل النھائي لأللم ھو  
ولكن في الوقت الحاضر، بالنسبة للمؤمنین، الحل العملي لیس إزالة األلم بل المثابرة على اإلیمان 

الكنیسة وتخدمھا یومیًا. ألن الكنیسة ھي الحل على الرغم من األلم. ھذه المشكلة العملیة تعالجھا  
 الحالي لمشكلة األلم. 

الثیود و ظل    يوالعنایة اإللھیة ف  ياثبات الخیر اإللھ  -ي  أ  سيی یمیل غیر المؤمنین إلى رفض 
االنسان ألنھم یطالبون بإرضاء القیم الزمنیة والمتمحورة حول الذات. عادة ال یقبل    -وجود الشر

تكون لدیھ الرغبة في التصالح مع هللا. الشخص الذي یرید أن یكون مؤمنًا   سي حتىیالثیود فكرة
 یرید أیًضا أن یؤمن بالثیودیسي.

 نسان) ألن اال1ا (بأن یصبح مسیحیً   االنسانقنع  ست  االثیودسي وحدھفكرة  ال یمكننا أن نتوقع أن  
یؤمن    االنسانكان    ) ألنھ حتى لو2سي حتى ینفتح على اإلنجیل، و(یالثیودفكرة  عادة لن یقبل  

ساعد  تالثیودسي  فكرة  . ومع ذلك، فإن  والتجدیدالثیودیسي، فقد ال یكون على استعداد للتوبة  فكرة  ب
أراد   إذا  ألنھ  اإلنجیل،  عمل  هللا،    االنسانفي  یعرف  تفسیر    امسرورً   یكونأن    یزیل لسماع 

 اعتراضھ على هللا.

 ا انسان بأن یصبح مسیحیًا؟سي دائمً یلماذا ال تقنع فكرة الثیود ◄

 
 17: 4كورنثس 2 37
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 تفسیرات جزئیة 

 أسباب طبیعیة 
یموت  قد  المثال،  سبیل  على  الطبیعیة.  األسباب  أساس  على  األلم  تفسیر  أحیانًا  الناس  یحاول 

ا بسبب عاصفة  اإلنسان بمرض بسبب دخول بكتیریا معینة إلى جسده. وقد تتضور عائلة جوعً 
 المحصول الذي كانوا یربونھ. دمرت

ھذا التفسیر في الحقیقة ال یفسر الكثیر. ألن المشكلة ھي أننا نعلم أن هللا یمكن أن یتدخل، ولسبب  
 ما یسمح بحدوث األلم.

ھذا التفسیر مفید وخاصة عندما یتألم االنسان من عواقب الخیارات الخاطئة. على سبیل المثال، 
بال مباالة، فمن المرجح أن یتعرض لحادث. ومع ذلك، ال یمكن   إذا كان انسان ما یقود سیارة

 تفسیر الكثیر من األلم بھذه الطریقة. 

 المسؤولیة الشخصیة
حد ذاتھ یمكن أن یسبب الخطر؛ وعادات    ينتیجة قرار شخصي: واإلھمال ف  يبعض األالم ھ

االنتحار.    يالتفكیر فالنفس و إیذاء  ا  ضً أیمن الممكن  األكل السیئة یمكن أن تسبب فقدان الصحة؛ و
. ومع ذلك، نظًرا ألن للغایة  حقیقة أن اختیاراتنا مھمة  لأللملذلك، یجب أال یتجاھل أي تفسیر  و

 أمر ال مفر منھ، فإن المسؤولیة الشخصیة لیست ھي الحل الكامل للمشكلة.   األلمالكثیر من  

تُقاس    الماآل العالم ال  ھذا  أذ  إ.  بإلعدلفي  الممكن  الذین  لیس من  أولئك  ما   یتألمونن  بطریقة 
 بطریقة ما. ربحوھا یستحقون كل ما یحدث لھم بینما أولئك الذین یستمتعون باألشیاء الجیدة قد 

 . سینال ما یستحق خالل حیاتھ على األرض انسان إن عدالة هللا ال تعني أن كل

 فوائد األلم  
ویلفت انتباھھ إلى هللا. حتى عندما ال نعرف ربما یقوي األلم شخصیة اإلنسان، ویعلمھ الحق،  

القصد من األلم، یجب أال نفترض أنھ لم یحقق أي ھدف. یمكن تحقیق القصد حتى بدون فھمنا. 
ومع ذلك، فإن ھذا ال یحل مشكلة األلم بشكل كامل، خاصة في حاالت المآسي الجماعیة. ألنھ 

قد استفادوا جمیعًا من الموت في ذلك  لوا بقنبلة ذریةتِ ألف شخص قُ  90من الصعب تصدیق أن 
 .الفادحة الوقت، أو أن مالیین األقارب استفادوا جمیعًا من ھذه الخسارة

 وماذا عن الطفل الذي یموت؟ كیف استفاد من عدم وجود وقت للحیاة؟ 
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لقد جعل األلم بعض الناس متشائمین.  وقد جعل األلم بعض الناس قساة، وتسببوا لآلخرین في  
 المعاناة واأللم.

لقد وعدنا الكتاب المقدس بأن كل األشیاء تعمل لخیر المسیحي المؤمن. ربما ال یكون أللم غیر 
 المؤمن نتائج جیدة. 

حتى بالنسبة للمؤمن، فإن الخیر الذي یأتي من األلم قد یكون روحیًا وأبدیًا، وغیر مرئي للجمیع،  
 ویصعب تخیلھ. 

 سر
ماًما سبب حدوث حالة معینة من األلم. وأیًضا، ال یمكننا أن نتوقع ال یمكن أن نتوقع أن نشرح ت

اثبات   -  يأفقط ألنھ یقبل تفسیًرا لأللم. ولذلك، لفكرة الثیودیسي  ا  مؤمنً أن یصبح االنسان مسیحیًا  
  المؤمنین   یتخلى بعض المسیحیینذ  إحدود.    -ظل وجود الشر  يوالعنایة اإللھیة ف  يالخیر اإللھ

 . األلملرد على مشكلة عن أي محاولة ل

لدى الكنیسة قائمة طویلة من المفكرین، بدًءا من الرسول بولس، الذي تناول فلسفات  فومع ذلك،  
إذا فشلنا في تقدیم إجابات، فإننا نفشل في معالجة    زمانھ الكتابیة.   مشاكلبمعقولیة االدعاءات 

 جیلنا باإلنجیل. 

 ترتیب هللا لألولویات 
ذ إبما أن العالم في حالتھ الحالیة قد سقط من تصمیم هللا األصلي. یكون األلم ھو نتیجة الخطیة. 

لیست كل اآلالم الشخصیة نتیجة لخطیة االنسان، ولكن األلم متوقع في عالم سقط في الخطیة. 
ھذا العمل  الخطیة، فستكون تداعیات    يالم دون أن ینھوإذا كان هللا ببساطة ینھي كل المعاناة واآل

 كارثیة. 

الم قبل إنھاء الخطیة یعني أن األلم ھو مصدر قلق أكثر خطورة من الخطیة. إن إنھاء المعاناة واآل 
الكفارة ألن األلم ھو نتیجة الخطیة    المھمة  القضیةونحن نعلم أن الخطیة ھي   ألنھا استلزمت 

اإلنسان عواقب الخطیة    رىلن یالم قبل أن یتعامل مع الخطیة، فهللا كل اآل  أزالولیس العكس. إذا  
یر إلى    ىولن  یدعو  اإلنجیل  مشكلة خطیرة ألن  بمثابة  ذلك  وسیكون  للخالص.  أي ضرورة 

كانت نفس المشكلة موجودة إذا خفف هللا األلم إلى درجة أقل من الشدة. یرى ول استجابة إرادیة. 
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ینبغي؛  الخطیأن    الناس أھمیة مما  أقل  ا  األلم  كانإذا  وة  ة بشكل  الخطیلتعامل مع  أقل، فسیتم 
 إن أبشع األعمال تظھر یأس طبیعة اإلنسان الساقطة بصرف النظر عن الخالص. 38أقل.

ذ  إ لماذا یجب أن یستمر األلم في الوقت الحاضر.  تشرح حقیقة وجوب التعامل مع الخطیة أوالً 
،  یمكن أن یعطي هللا المال للفقراء فكما التعامل مع األلم.  بكل بساطة  ال یمكن التعامل مع الخطیة  

في المقابل، یرفض و.  عطایاه، أو الطعام للجیاع، وبالكاد یرفض أي شخص  للمرضىأو الصحة  
 .يءة ضد إرادة الخاطالخطیالخالص، ولن یغفر هللا  عطیةالكثیرون 

ة  الخطی ال یمكن أن تنتھي  ذ  إة.  لخطیا، ولكن األھم من ذلك ھو إنھاء  األلمإنھاء    يھمشیئة هللا    إن
في الوقت الحاضر   األلمستمر  ولذلك یعلى الفور ألن هللا قد صمم أن یخلص الناس طواعیة.  

 ة. الخطینتیجة 

 استمرار األلم في الوقت الحاضر بسبب أولویات هللا؟ يماذا یعن ◄

 سماح هللا إلرادة اإلنسان 
والقدرة المطلقة فقط، بل تشمل القداسة أیًضا. فھو یرید أال تكون ال تشمل طبیعة هللا اإلحسان  

الم البشریة ھي مخلوقاتھ سعیدة فقط بل مقدسة وأن تكون سعادتھم نابعة من القداسة. وبما أن اآل 
 نتیجة الخطیة، فإن خطة هللا ھي التعامل مع الخطیة قبل تصحیح عواقبھا.

ذ  إوجود بالحالة التي صممھا هللا في األصل.  ی  الالعالم   
السقوط.    حدثت تسمى  ماضینا  في  كبیرة  كارثة  ھناك 

ممكنة ألن هللا في سیادتھ اختار أن    الكارثةكانت ھذه  
والس  الحرة  اإلرادة  مع  یخلق  حقیقیة  بخیارات  لھا  ماح 

 عواقب.

المستحیل أن تكون ھناك مخلوقات حرة غیر قادرة على االختیار، كما یستحیل أن یكون   من 
الم غیر مستحقة ولكن لماذا یوجد إنسان. آھناك مربع دائري. والسؤال الحقیقي لیس لماذا توجد  

ا ما لم تكن لھ حریة التصرف. وأن ممارسة اإلرادة الحرة ھذه ال تنتھك  فلن یكون اإلنسان انسانً 
سیادة هللا المطلقة. لقد شاء هللا أن یتخذ الناس قراراتھم، حتى لو لم یفعلوا دائًما ما یریده هللا منھم. 
.  الوالد الذي یأخذ ابنھ إلى مطعم ویسمح لھ باختیار ما یرید ربما یفضل أن یطلب االبن شیئًا آخر

ن إرادة الوالد قد أحبطت؟ ال، ألن الوالد أراد ببساطة أن یختار ھذا االبن. كان األمر إفھل یقال 
ن إ.  وھو مجبر على ذلكمن أن یأمر بشكل صحیح  أفضل    االبنُ األكثر أھمیة للوالد أن یختار  

 
 اعتبارنا أننا ال نعرف إلى أي مدى قد خفف هللا األلم بالفعل مما كان یمكن أن یكون بشكل طبیعي. بالطبع ، یجب أن نضع في  38

الحرة، وقد  "لذلك أخطأ اإلنسان بإرادتھ  
 سمح هللا لھ بحركتھ الخاصة ..." 

 جیمس أرمینیوس،  -
 تسعة وسبعون خصومة خاصة 
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ما إذا كانوا    لھ على ما یبدو ھي أن یختار الناس  بالنسبة  هللا أال یخطئ أحد، لكن أعلى قیمةإرادة  
 یخطئون أم ال. 

ذ لن یشعر أي ملك إفي سیادتھ لدرجة أنھ ال یخشى عمل اإلرادة الحرة.    يإن هللا آمن بما یكف
عاقل أن سیادتھ مھددة من خالل اختیار رعایاه أللوان السجاد في منازلھم. بمعنى أكبر، تعتبر  

آخر یمكن    شخصیة، ولكن بأي خیارسیادة هللا غیر مھددة، لیس فقط من خالل ھذه االختیارات ال
 أن یتخذه اإلنسان.

ن قصده النھائي إسوف یتحقق قصد هللا النھائي بالرغم من أي شيء یمكن ألي مخلوق أن یفعلھ.  
اإلنسان  أفعال  المحددة ھي ردود  أعمال هللا  البشریة. ومع ذلك، فإن  الخیارات  یعتمد على  ال 

بارات الكتابیة ال معنى لھا. إن القول بأن هللا ال یستطیع  المتعمدة؛ وخالف ذلك، فإن الكثیر من الع 
 أن یسمح بمساحة تسمح لمخلوق بأداء إرادة حرة ھو تقیید �. 

تعني إرادة اإلنسان الحرة  و .  ھو  یعلمنا الكتاب المقدس أن هللا یتدخل في مواقف معینة كما یشاء
اإلنسان. إن منع إجراء معین لشخص أن هللا لم یعد لدیھ السلطة إلیقاف أي عمل معین یقوم بھ  

ما لن یسلب ذلك الشخص القدرة على االختیار بین الصواب والخطأ. ومع ذلك، فإن منع جمیع  
بمثابة تدمیر  التخلص من عواقب كل فعل خاطئ سیكون  أو  بانتظام  الخاطئة  العمل  مسارات 

 لإلرادة الحرة. 

ومع ذلك، فإن القیام بذلك دائًما یعني جعل  إن هللا قادر على تغییر نتائج أي خیار في أي وقت.  
الناس غیر قادرین على االختیار، ألنھم سیعرفون أن قراراتھم لیس لھا عواقب حقیقیة. والقیام 

الم التي بذلك بشكل غیر متوقع في بعض األحیان ال یلغي أھمیة ھذا االختیار. إن منع كل اآل 
تسببھا انتھاكات اإلرادة الحرة یعني إنكار اإلرادة الحرة، وھو ما لن یفعلھ هللا على االطالق.  

 هللا وجود مخلوقات أخالقیة حرة اإلرادة لدرجة أنھ سمح بإمكانیة األلم.  ریقدّ 

الفور سیتعارض مع خطتھ  تخفیفھا على  لأللم ألن  مناسبة  أو  بارتكاب خطیة  ربما یسمح هللا 
الستعادة النھائیة. وبھذا المعنى، یمكن القول إن كل الخطایا واآلالم ھي إرادتھ، على الرغم من ل

أن كل ذلك یتعارض مع إرادتھ. ھذه األحداث لیست تھدیًدا لسیادة هللا. تحدث ھذه األحداث في 
 جیب إرادتھ حیث یسمح لإلرادة الحرة بالعمل ضمن حدود معینة. 

نسان یختار بحریة إلخطیة ضروریة لعملیة تطویر مخلوق حر إلى  یعتقد بعض المفكرین أن ا 
أن یفعل مشیئة هللا. وھذه لیست الصورة التي یعطیھا الكتاب المقدس. وبحسب سفر التكوین،  

الناس األوائل كاملین، ولم تكن   نادًرا ما یعرف أفضل، ولكنالخطیكان  تمرد    ھة زلة لمخلوق 
ة األولى باإلنسان في عملیة التطور التصاعدي، بل أغرقتھ  الخطیتمرًدا متعمًدا ضد هللا. لم تبدأ 
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أنھ مأساة اللعنة على كل الخلیقة. یجب أن یُنظر إلى السقوط على  الفساد وجلبت  ، حقیقیة  في 
ة ھي  الخطیولیس بأي حال من األحوال ضروریًا لخطة هللا أو مفیًدا للبشریة. ومع ذلك، بما أن 

بھذا المعنى، أصبح العالم اآلن و مرتبط باإلقناع والقرار باإلرادة.  فعل إرادة حرة، فإن الوقت  
إیماننا وشخصیتنا.   نحو  ا  أیضً یستخدم هللا  ومكانًا یطور فیھ هللا  لیقود خلیقتھ  الموجود  الوضع 
 ة من أجل خطتھ األصلیة. الخطیالتعافي النھائي، لكنھ لم یكن بحاجة إلى 

بالنسب أن توجد خیارات حصریة متبادلة حتى  اختیار  یستطع  لم  المثال،  إلى هللا. على سبیل  ة 
یخلق أو الیخلق. ولذلك، لم یستطع التدخل في جمیع حاالت األلم والسماح أیًضا لأللم بإظھار 

 عواقب الخطیة والحاجة إلى الخالص.

 ؟ ممكنا  األلمنسان كیف یجعل سماح هللا إلرادة اإل ◄

 باعتباره شًرا مستغًال  األلممفارقة 
ة تتعارض مع إرادة هللا على الرغم من أنھ جعلھا فالخطیة مخالفة إلرادة هللا المعلنة.  الخطیكانت  

من أجل ممكنة من خالل خلق مخلوقات حرة، وسمح لھا بالحدوث، واستغلھا لجلب الخیر منھا.  
 ي الوقت الحاضر ھي شریرة.تم ارتكابھا فی ة األصلیة والخطایا التي الخطیذلك، فإن كال من 

ال یتعارض مع حقیقة أنھ لم یكن قصده    األلمجزئیًا من خالل  قصده  إن إدراك أن هللا الیوم یحقق  
اآلن للمساعدة في  األلملكنھ یستخدم وجزًءا من خلیقتھ، األلم كون ی لم یصمم أن نھ إذ إاألصلي. 

 إعادتنا إلى خطتھ المثالیة.

جیدً  لیس  األلم  أن  فبما  آالم  ذً إنحن  ا،  تخفیف  نحاول  أن  یجب  تجنبھ.  محاولة  في  على حق  ا 
نھ من الطبیعي أن نحزن على األلم، وبحسب الكتاب المقدس. فقد بكى یسوع عند إ اآلخرین. و

قبر لعازر على الرغم من علمھ أنھ سیقیم لعازر من الموت. على الرغم من أننا نعلم أن هللا  
 نحزن بسببھ اآلن.  ، فإننامسیحقق الخیر من خالل األل

 في الوضع الحالي للعالم الذي نالحظھ:  39ي إس لویس، كما قال س 

 الخیر یأتي من هللا،  .1
 المخلوقات المتمردة.  ناتج عنالشر  .2
 الفداء الذي ینتج  لقصداستخدام هللا للشر  .3
 والتوبة.  األلما من الخیر الذي یأتي جزئیً  .4

 
 ).1962(نیویورك: ماكمیالن، مشكلة األلم.  مقتبس من سي إس لویس،  39
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 وعود الكتاب المقدس
یعد   أن هللا  نفھم یبدو  یتألمون. فكیف  األبرار  لألبرار، ولكن  العمر  بالحمایة والرعایة وإطالة 

 الوعود الكتابیة عندما نقارنھا باإلختبار؟ 

یعترف الكتاب المقدس تماًما أن األلم أمر حقیقي، حتى بالنسبة للصالحین األبرار. یقول سفر 
ن العدل في ھذه الحیاة ھو رجاء باطل. ویقول سفر الرؤیا أن األلم واالضطھاد ھو امر  إالجامعة  

ھم  ، وأنغیر المستحق قد یأتي إلى األبرار متوقع حتى مجئ المسیح. ویوضح سفر أیوب أن األلم  
یجب أن یكونوا مقتنعین بالثقة في هللا دون معرفة سبب آالمھم . وتتنبأ األناجیل ایضا باضطھاد  

 المؤمنین. 

كیف یمكن أن تتوافق وعود الكتاب المقدس مع حقیقة أن األبرار یتألمون؟ بما أن هللا في الكتاب 
معظم ھذه الوعود  ن  إد؟  المقدس یقر بحقیقة أن األلم سیحدث للجمیع، فلماذا قدم مثل ھذه الوعو

بأنھ   هللا  تتھم  يوھوالظلم.    األلمالمزامیر. ومع ذلك، تعترف المزامیر أیًضا بحقیقة  سفر  في   ترد
على حقیقة أن األبرار مظلومون   ثونیرْ )، وھم  1:  13عبده ( أنھ ینسى  ) و1:  10نفسھ (یخفى  

 ). 8، 1: 12واألشرار ممجدون (

 يعن شعر دلیل لفھم ھذه الوعود. الكثیر من المزامیر ھ  ن المزامیر عبارةإربما تكون حقیقة  
صلوات. والشخص المصلى یسكب مشاعر قلبھ. غالبًا ال تتوافق المشاعر التي یتم التعبیر عنھا 

. على سبیل المثال، فقد صلى داود من أجل دینونة شدیدة على أعدائھ، ينسان المصلمع أفعال اإل 
ا، فإن الصلوات التي تتھم هللا بالظلم أو اإلھمال  بالمثل أیضً ولكنھ عاملھم بالرحمة والغفران. و

ھي تعبیرات عن مشاعر ال ینبغي أن تؤخذ على أنھا إعالن فعلي بأن المتكلم فقد إیمانھ. في  
كثیر من األحیان، حتى في نفس المزمور، سیوجھ المتكلم مثل ھذه االتھامات وبعد ذلك یعلن 

 ا یجب أن نثق في هللا حتى عندما ال نفھمھ. عن إیمانھ. تعلمنا المزامیر أنن

یجب ذ  إلكي تتوافق مع ھذا النوع، یجب تفسیر المزامیر التي تحتوي على وعود بنفس الطریقة.  
أنھا تعبیرات عن   ، كشھادات بأن هللا یتدخل ، ولكن لیس كضمانات ال  التسبیح أن تؤخذ على 

 تسمح بأي استثناءات. 

َوَسیُْنِقذُنِي   ، قال بولس، ".18:  4تیموثاوس    2الوعود بحمایة هللا في العھد الجدید أیًضا. في    ترد
بُّ ِمْن ُكّلِ َعَمل َرِديٍء َویَُخلُِّصنِي ِلَملَُكوتِِھ السََّماِوّيِ  ھذه العبارة على أنھا تعني    إتخاذیمكن  .  "الرَّ

ھ ُسجن في ذلك الوقت، وفي وقت سابق لكنوأن بولس كان یتوقع الحمایة من األذى الجسدي،  
ذكر بوضوح أنھ یتوقع أن یفقد حیاتھ من أجل إیمانھ. من الواضح    يھذا النص الكتابفي نفس  

یبدو واضًحا أن بولس  ذ إأن توقع بولس للخالص والحفظ كان شیئًا آخر غیر الحمایة الجسدیة.  
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أكثر أھمیة من البقاء الجسدي قصد أن إیمانھ سیبقى وأن روحھ ستُحفظ. كان الحفظ الروحي  
 لدرجة أن بولس یمكن أن یواجھ استشھاًدا معینًا وال یزال یشعر بالحمایة من هللا.

 :19- 16:  21وھناك بیان مماثل في لوقا 

 ِمْنُكْم. " َوَسْوَف تَُسلَُّموَن ِمَن اْلَواِلِدیَن َواِإلْخَوةِ َواألَْقِربَاِء َواألَْصِدقَاِء، َویَْقتُلُوَن 

 َولِكنَّ َشْعَرةً ِمْن ُرُؤوِسُكْم  َوتَُكونُوَن ُمْبغَِضیَن ِمَن اْلَجِمیعِ ِمْن أَْجِل اْسِمي.

 الَ تَْھِلُك".

التي ھي  تتنبأ كلمات یسوع ھذه بالموت والحمایة. ومن الواضح أن یسوع یشیر إلى الحمایة 
 أكثر أھمیة من الحمایة الجسدیة. 

نسان. قد  ن إیمان بشدة، ھناك خوف من تدمیر شيء أساسي عن ھذا اإل نسان بدوإ عندما یتألم  
ا یشبھ الخوف من الموت. یشعر األلم وكأن الروح یتم سحقھا أو تمزیقھا. وھذا الخوف ھو تقریبً 

 وهللا یعد المؤمن أنھ ال موت وال ألم یمكن أن یھلكھ. ألنھ محفوظ في ملكوت هللا بالحیاة األبدیة.

   13واجب الدرس 
) واجب الكتابة: ِصف الوقت الذي أعطى فیھ هللا تعزیة وحقق نتائج جیدة من األلم في حیاتك.  1(

 ما زلت ال تفھمھ.  يالذ وصف وقت األلم

في   مشكلة األلم  الذي یقول إنھ ال یؤمن با� بسبب    نساناإل) واجب الكتابة: كیف تجیب على  2(
 العالم؟ 
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 14الدرس 
 یحیة لالضطھاد نظرة مس 

 مقدمة 
 ماذا قصد الرسول بولس عندما قال إنھ یموت كل یوم؟ ◄ 

. كیف یساعدنا السیاق في فھم 31:  15كورنثوس  1قالھا الرسول بولس في    يتوجد العبارة الت
 ما قصده؟ 

كیف كان   يذ یصف لنا ھذا النص الكتابإلم یكن بولس یتحدث عن الموت عن الخطیة كل یوم. 
اآلیة   اإلنجیل. وتقول  أجل  باستمرار من  بحیاتھ  الوقت. إ  30یخاطر  نھ كان في خطر طوال 

وعندما قال إنھ "یموت كل یوم " كان یعني أنھ یخاطر بحیاتھ كل یوم؛ لقد سلم حیاتھ كل یوم  
 ألخطار خدمتھ.

 لحمل الصلیب 
ادتھ للحق. منذ البدایة، كان لقد تأسست المسیحیة على ید یسوع المسیح الذي مات من أجل شھ

في  الصراع  ھذا  تسبب  األحیان  بعض  وفي  الحق.  أعداء  مع  صراع  في  المسیحي  المجتمع 
تبعھ حتى الموت  كى ت صلیب ل الیجب حمل    ،تباعھأتكون من    يلكاضطھاد عنیف. وقال یسوع  

العالم، فسوف یخجل    اأیضً   قالو).  24:  16(متى منھ أمام  : 8  قس(مر  منا ھو  إننا إذا خجلنا 
 ). 18: 15لھ (یوحنا بغضھالمؤمنین لنفس سبب   یبغضإن العالم ا أیضً قال و). 38

 ). 9: 24،  23، 19: 10قال یسوع لتالمیذه أن یتوقعوا االضطھاد (متى 

وبسبب الصراع الحتمي بین المسیحیین والعالم، قال الرسول بولس، " َوَجِمیُع الَِّذیَن یُِریُدوَن أَْن 
 ). 12: 3یَِعیُشوا بِالتَّْقَوى فِي اْلَمِسیحِ یَُسوَع یُْضَطَھُدوَن." (تیموثاوس الثانیة 

ن المؤمنین ال ینبغي أن یندھشوا من االضطھاد وكأنھ أمر غریب (بطرس  إوقال الرسول بطرس  
 ). 12: 4األولى

: 3(یوحنا األولى  نھ ال ینبغي للمؤمنین أن یتفاجأوا من أن العالم یبغضھم  إ وقال الرسول یوحنا  
13 .( 
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تألم   لقد  ).1:24من أجل اإلنجیل استمراًرا آلالم المسیح (كولوسي    وآالمھ اعتبر بولس معاناتھ
ومات   الخالص؛    لیدبرالمسیح  ل  تألمقد  ووسائل  اإلنجیل  حمل  من  الخطاة    يكبولس  یؤمن 

 ویخلصون.

 لمحة عن التاریخ
ھدوا الیھود المسیحیین بشكل خاص. (أعمال  كان الیھود ھم أول مضطھدین للمسیحیین. وقد اضط

7 ،8  :13 .( 

ن من غیر الیھود في بلدان مختلفة لالضطھاد من وفي األجیال األولى للكنیسة، تعرض المتجدد
 األصدقاء والعائلة والحكومات المحلیة ألنھم لم یعبدوا اآللھة المحلیة. 

باضطھاد كل من ال یعبد اآللھة   بعد المیالد، أمر اإلمبراطور الروماني دیسیوس  250في سنة  
الرومانیة واإلمبراطور. حدث االضطھاد الروماني في أماكن مختلفة وفي أوقات مختلفة حتى 

  المؤمنون   دائًما في جمیع أنحاء اإلمبراطوریة بأكملھا. عوقب المسیحیون  ولم یكن،  313سنة  
 أحیانًا.الموت بالسجن وخسارة الممتلكات والنفي و 

الكنیسة، تألم المسیحیون في أماكن كثیرة. كان االضطھاد في بعض األحیان  على مدى قرون  
بسبب عدم مشاركة المسیحیین في عبادة األدیان األخرى. وفي أماكن أخرى، طالبت الحكومات  

 بالوالء المطلق ولم تقبل أي دین. 

، ألنھ لیس  تزاید االضطھاد واالستشھاد في العصر الحدیث. فإحصائیات االستشھاد صعبة للغایة
من السھل دائًما التمییز بین الحرب وغیرھا من أشكال العنف واالضطھاد. وتتراوح التقدیرات  

ملیون    70مجموعھ  ما  شھید في السنة. ویقدر بعض العلماء أن    150000و ،  10000بین  
 .فیھم جمیع المسیحیین المعترفین من أي طائفة  نمسیحي ماتوا من أجل إیمانھم عبر التاریخ، بم

اآلخر  40 المالیین  ومات  الحكومة؛  اضطھاد  بسبب  الغالبیة  األدیان  ومات  اضطھاد  بسبب  ن 
الكاثولیكیة والكنیسة األخرى، وفي مقدمتھا اإلسالم. وقُ  تل المالیین على ید الكنیسة الرومانیة 

 األرثوذكسیة الشرقیة.

 
. یمكن الوصول إلیھ على  2012تود إم جونسون، "االستشھاد المسیحي: تقییم دیموغرافي عالمي"،  40

https://archive.gordonconwell.edu/ockenga/research/documents/TheDemographicsofChristianM
artyrdom.pdf 24  2020یونیو . 
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 الشاھد النھائى 
تعني   شھید  الیونانیة  الكلمة 

الوقت،    بمرورو  ا الشھادة.حرفیً 
بأن  تؤمن  الكنیسة  أصبحت 
ھو   للشھادة  النھائي  الفعل 

لذلك    الموت اإلیمان،  أجل  من 
أولئك في   فإن  ماتوا  الذین 

ُدعیوا شھداء    االضطھاد 
لم   لشھود  ا  بھا  یستشھدبطریقة 
الشھداء    اآلخرون. كان 

 عتبرون أبطال الكنیسة األولى. یُ 

موت بولیكاربوس، "ال یمكننا أبًدا التخلي عن المسیح ... وال یمكننا    وصف  يالذكاتب  یقول ال 
 أبًدا أن نعبد أي شخص آخر ... لكننا نحب الشھداء كتالمیذ ومتمثلین بالرب."

توجد نعمة أعظم من الموت شھیًدا؛ أن تعترف بیسوع، عند   م): "ال  258-200قال كبریانوس (
 شھد كبریانوس نفسھ.الموت نفسھ، أمام الجالدین ". وقد است

بعض األحیان، كان المؤمن یدرك مسبقًا أن هللا قد اختاره لیكون شھیًدا. غالبًا ما كان ھذا    يف
 اإلعالن لحظة تحول وسالم داخلي وتمجید روحي.

بسبب التبشیر باإلنجیل. وبینما   1555وقد تم حرق األسقفین التیمر وریدلي في إنجلترا سنة  
ینتظر إیمانھم.  ان محاكمتھماكانا  تخلوا عن  الناس قد  أن  بالحزن عندما سمعا  عندما  و، شعرا 

سمعا عن إعدام شخص بسبب إیمانھ، اعتبرا ذلك الحدث انتصاًرا لإلنجیل. كتب أحد المؤرخین 
هللا   بنعمةلعب دور الرجل، ألننا الیوم ا، قال التیمر، "كن مرًحا یا سید ریدلي، والحرقأنھ قبل 

 41أبًدا." يءسنضيء شمعة في إنجلترا لن تنطف

(أعمال   محاكمتھ  اثناء  َمالٍَك".  َوْجھُ  َكأَنَّھُ  َوْجَھھُ  كان"  استفانوس  أن  المقدس  الكتاب  یخبرنا 
للتعذیب بشجاعة  15:  6الرسل التاریخ، كانت ھناك حاالت عدیدة ألشخاص تعرضوا  ). عبر 

 
 ) 1883جون فوكس ، كتاب الشھداء للفوكس (طبعة   41
 

، ثم  بدایة اضطھدت الكنیسة األولى من قبل الیھود أوالً "منذ ال 
الیونانیین، ثم الرومان، ثم جحافل البرابرة. وفي الفترة الحدیثة،  

ن األرمن واستمر اضطھاد المسیحیین من مختلف التقالید، والمسیحی
ن األرثوذكس من قبل الستالینیین،  ومن قبل األتراك، والمسیحی

و، والكاثولیك باإلبادة الجماعیة على ید  ن على ید كاستر وواإلنجیلی
ن على ید النازیین. ولسوء الحظ،  وبول بوت، والیھود والمسیحی

تستمر القائمة، ویبدو أنھا تستمر إلى ما ال نھایة بین األقلیات  
المسیحیة في إثیوبیا وموزمبیق وجنوب إفریقیا وكوریا الشمالیة  

 وإیران ونیبال وبورما ". 
 توماس أودین،  -
 لحیاة في الروح ا 
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قال   تجددوا.  المراقبین  أن  لدرجة  أنھم  وفرح  المسیح  أجل  من  تألموا  الذین  األشخاص  بعض 
 شعروا كثیرا بحضور هللا أثناء التعذیب لدرجة أنھم كانوا مترددین في رؤیتھ ینتھي.

وقد تحدث الكثیر من المؤمنین المتألمین عن أحالم ورؤى واختبارات حضور المسیح والروح  
 القدس. 

ھذا قال  المسیحیة ومات أخیًرا شھیًدا،    م)، الذي كتب دفاًعا عن   165-100جوستین الشھید ( 
نھ لمن الواضح اآلن الیستطیع أحد أن یرعب او یخضع كل من أمن إشھید: ال  شھادةعن فعالیة  

أنھ بالرغم من قطع رؤوسنا وصلبنا  ا  أیضً في جمیع أنحاء العالم. ألنھ من الواضح  بیسوع المسیح  
أنواع التعذیب األخرى، فإننا ال نتخلى عن الوحوش البریة والسالسل والنار وكل    إلىھا  ئ وإلقا

من  اآلخرین    عباد هللا  واعترافنا؛ ولكن كلما حدثت مثل ھذه األشیاء ، كلما زاد عدد المؤمنین  
 42خالل اسم یسوع. "

(حوالي   ترتلیان  فدم    230-150قال  عددنا؛  زاد  كلما  كثیًرا،  تقّصضنا  "كلما  المیالد):  بعد 
ا ما یُستشھد بھذه العبارة على النحو التالي: "إن دماء الشھداء ھي وغالبً    43المسیحیین بذرة. "

 بذار الكنیسة".

 ھل یساعد االضطھاد دائًما على نمو الكنیسة، أم أنھ یعیق أیًضا انتشار اإلنجیل؟ ◄

الجزیة ھي ضریبة جمعتھا العدید من الدول اإلسالمیة عبر التاریخ من أناس كانت أمتھم لیسوا  
مسلمین. وفكرة الضریبة ھذه تأتي من القرآن. كانت الضریبة تعني أن األشخاص غیر المسلمین 

 ال ینتمون حقًا إلى األمة وعلیھم دفع ثمن امتیاز العیش ھناك.

 في رأیك، ما ھو تأثیر الجزیة على الكرازة؟  ◄

ھ وكانت  الشرقیة.  للمسیحیة  الفكري  المركز  مصر  في  اإلسكندریة  كانت  مدینة   يلقرون، 
 أثناسیوس، واحد من أعظم المدافعین القدامى عن الحق المسیحي.

م، وأسسوا فیما بعد مدینة القاھرة في مصر.    639فقد غزا جیش مسلم من مكة شمال إفریقیا عام  
كان المسیحیون مطالبین بدفع ضرائب عالیة ولم یتمكنوا من شغل مناصب حكومیة، ولكنھم لم  

 أجیال، كانت نسبة المسیحیین في مصر صغیرة. یُقتلوا. وفي غضون بضعة 

 ماذا یخبرنا ھذا التاریخ عن اآلثار السلبیة المحتملة لالضطھاد؟  ◄

 
 110الشھید، حوار مع تریفو، الفصل جستن   42
 50ترتلیان، اعتذار، الفصل  43
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المزید من    ◄ الكنیسة بأي طریقة أخرى، باإلضافة إلى احتمال حدوث  یفید االضطھاد  وھل 
 التجدیدات؟ 

ي تطھیر الكنیسة. عندما تجلب كتب العدید من آباء الكنیسة القدماء أن االضطھاد لھ تأثیر عظیم ف
عضویة الكنیسة مزایا مادیة ومكانة في المجتمع، فقد یكون لدى االنسان دوافع خاطئة لالنضمام 

 أسباب روحیة.من أجل ینضم الناس فعندما تتعرض الكنیسة لالضطھاد، ولكن إلى الكنیسة. 

اآلخرین. "إن [االستشھاد]    على المؤمنین  قدم مارفن نیویل ھذه المالحظات عن تأثیر االستشھاد
یتسبب في توقف معظم الناس والتفكیر مجدًدا في التكلفة الباھظة للتلمذة. إنھ یجبر الكثیرین على 
للمسیح   أنفسھم یصلون إلى أعلى مستوى من اإلخالص والتكریس  إذا كانوا ھم  التساؤل عما 

حات األنانیة والتوجھ لخدمة  وقضیتھ. إنھ ال یزال یحفز اآلخرین على التخلي عن الخطط والطمو
أساًسا راسخً  یخلق  إنھ  والصعبة.  القاسیة  األماكن  قیاس المسیح في  من خاللھ  یمكن  للكنیسة  ا 

 44"ى ومھمة حقًا في ضوء األبدیة.ما إذا كانت أنشطتھا ذات مغز  -قیمتھا 

 أخالق االستشھاد 
 ما رأیك في شخص حاول عمداً قتل نفسھ كشھید؟ ولماذا ا؟  ◄

ا قتل أنفسھم. فلم لقد أعجبت الكنیسة بالشھداء. أراد بعض الناس أن یكونوا شھداء وحاولوا عمدً 
توافق الكنیسة على طلب االستشھاد. إذا لم یكن اإلنسان قد اختاره هللا لیكون شھیًدا، فقد ال یكون  

ین على قتلھ یعرض اآلخرین  دِ كما أن من یحرض المضطھِ   45. لدیھ قوة من هللا لیحافظ على إیمانھ
 للخطر. 

فِي  َطَرُدوُكْم  َوَمتَى   " لتالمیذه،  یسوع  قال 
:  10ھِذِه اْلَمِدینَِة فَاْھُربُوا إِلَى األُْخَرى" (متى

الصواب 23 من  أنھ  األمر  ھذا  یخبرنا   .(
 تجنب االضطھاد. 

لقد اعتقدت الكنیسة أن االستشھاد یجب أن 
یخونھ  أن  بل  نفسھ،  قتل  یحاول  أن  المؤمن  المسیحي  یجب على  المسیح. ال  موت  یكون مثل 

أثناء األلم مثل سلوك الرب نفسھ. وأیًضا، یجب أن واآلخر ن. ویجب أن یكون سلوك الشھید 

 
مارفن نیویل، "الشھید المرسل: ما نتعلمھ من أولئك الذین وھبوا حیاتھم من أجل قضیة المسیح." تم الوصول إلیھم على  44

https://missionexus.org/the-missionary-martyr-what-we-learn/#myaccount 24  2020یونیو . 
 . انظر حالة كوینتوس الفریجي من الكتابة عن موت بولیكاربوس 45

على من فعل ھذا. إنى أقول لھ،   ةأنا لست غاضب 
"لیسامحك هللا، ونحن نسامحك أیًضا." صدقني، نحن  

 نسامحك"
ھذه الكلمات تحدثت عنھا أرملة نسیم فھیم، بعد مقتل  

زوجھا خارج كاتدرائیة القدیس مرقس في أحد السعف  
نیسان / أبریل   9قنبلة إرھابیة ( جراء انفجار 

2017.( 
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المعاناة واأللم بل السبب الذ ا" من أجلھ تكون شھیدً   يیكون سبب االضطھاد صحیًحا. "لیست 
 او من أجل العقیدة.  امسیحیً  اانسانً  ان سبب االستشھاد أن یكون الشاھد(أوغسطینوس). ك

 سیاق االیمان باآلخرویات 
مالحظة لقائد الفصل: اطلب من المجموعة أن تعطي أمثلة من أسفار العھد الجدید عن االضطھاد. 

ید من القوائم،  وضع قائمة باألمثلة على لوحة الكتابة إذا كانت متوفرة. بعد أن یقوموا بإدراج العد 
 قم بتدریس المواد التالیة.

فقد كتب العھد الجدید للمؤمنین الذین یعرفون حقیقة االضطھاد. تُظھر الشواھد الكتابیة الكثیرة  
أن االضطھاد یبین أن الكثیر من المسیحیین المؤمنین قد تعرضوا لالضطھاد وعرفوا أنھ یمكن 

 أن یحدث لھم في المستقبل. 

قد ل الرسل الكثیر من أحداث االضطھاد. فقد ُرجم إسطفانوس بالحجارة، ویصف لنا سفر أعما
 وتجدیده.  ًدا قبل اھتدائھكان بولس مضطھِ و شتت اإلضطھاد المؤمنین من أورشلیم. 

(أفسس   للرب  سجینًا  كان  أنھ  حقیقة  رسائلھ  في  أحیانًا  بولس  الرسول   2،  1:  4،  1:  3ذكر 
)، وأنھ 32:  15ْب ُوُحوًشا فِي أَفَُسَس،" (كورنثوس األولى  )، وقال إنھ " قَْد َحارَ 8:  1تیموثاوس  

األولى   (كورنثوس  باستمرار  بحیاتھ  السجن 30:  15خاطر  في  فترة  تیموثاوس  وقضى   .(
 ). 33: 13(عبرانیین

ولكن   بارتكاب جرائم،  أبًدا  مذنبین  یكونوا  لم  أنھم  من  یتأكدوا  أن  لقرائھ  بطرس  الرسول  قال 
 ). 14: 3ألموا من أجل البر (بطرس األولىلیكونوا مبتھجین إذا ت

 ). 3: 13وقال كاتب العبرانیین لقرائھ أن یتذكروا أولئك المسجونین (عبرانیین 

 معًا.  10-8: 1كورنثوس  1انظروا إلى 

لقد اعتقد الرسل أنھم سیُقتلون، ولكنھم سلموا حیاتھم بالفعل �، عالمین أنھ سیقیمھم في النھایة 
 األموات. من بین 

العھد الجدید كثیًرا ما رأوا االضطھاد أو سمعوا عن  ویمكننا أن نتخیل أن المؤمنین في زمن 
 ا ا یعني أن تحیا مع إمكانیة (وأحیانً اضطھاد یحدث للمؤمنین في أماكن أخرى. أن تكون مسیحیً 

 یقین) االضطھاد. 
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قیل لھم أن یتوقعوا االضطھاد  نھ  إیسوع، إال    يءعلى الرغم من أن المسیحیین كانوا یتوقعون مج
بأن   باستمرار  المؤمنین  المقدس  الكتاب  من  النبویة  المقاطع  تذكر  المجید.  الحدث  ھذا  قبل 

، رؤیا  12-11:  12، لوقا  9:  24،  17:  10االضطھاد سیكون حقیقة في األیام األخیرة (متى  
ام األخیرة ھو خرویات أو أحداث األی). وأن الغرض من علم اآل15:  13،  17:  12،  9-11:  6

شرح سیادة هللا في عالم یتعرض فیھ شعبھ لالضطھاد ، حتى یتمكنوا من الحفاظ على إیمانھم بھ  
 خطتھ.  تكملحتى 

 14واجب الدرس 
: 5) واجب الكتابة: یخبرنا الكتاب المقدس أن نبتھج ونفرح عندما نتعرض لالضطھاد (متى1(

). كیف 2:  2ومسالمة (تیموثاوس األولى  )، ومع ذلك علینا أن نصلي من أجل حیاة ھادئة  12
 تفسر ھذا التناقض الواضح مع المبادئ من ھذا الدرس؟ 

 ) واجب الكتابة: كیف یساعد االضطھاد الكنیسة ویعیقھا؟ 2(

ل الرسل األلم، متمثلین بیسوع.  . تحمَّ 18-8: 4كورنثوس    2: دراسة ي) دراسة النص الكتاب3(
ألنھم قبلوا   لالحتمالوة الداخلیة والتجدید. كانوا على استعداد یمكن أن یحتملوا ألنھم اختبروا الق 

 الحیاة الروحیة وتطلعوا إلى المجد األبدي. اكتب ملخًصا لھذا النص الكتابى. 
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 15الدرس 
 األرض الجدیدة 

 التنبؤ باألرض الجدیدة 
 األرض الحالیة. یخبرنا الكتاب المقدس أن لدى هللا خطة ألرض جدیدة ستكون مختلفة تماًما عن  

الحالیة. وال   بعد األرض  المستقبل ستكون موجودة  أرًضا جدیدة في  یوحنا  الرسول  وقد رأى 
 ). 1:  21یكون ھناك بحر فیما بعد، مما یدل على تغییرات كبیرة في تصمیم األرض (رؤیا 

ن ا إن المسیحییدمر بالكامل. وقال أیضً قال الرسول بطرس أن األرض الحالیة سوف تحترق وتُ 
 ). 13-10: 3المؤمنین ینتظرون أرًضا جدیدة (بطرس الثانیة 

). قال إن هللا 12-10:  1ن األرض ستشیخ، وستھلك وتتغیر (عبرانیین  إوقال كاتب العبرانیین  
:  ۱۲ا (ا أبدیً سوف یزعزع األرض ویزیلھا حتى تبقى األشیاء األبدیة فقط. قال إننا ننتظر ملكوتً 

بطرسوقد  ).  ۲۸-۲٦ الرسول  الرسل  ذكر  (أعمال  تجدید كل شيء  فیھ  سیتم  الذي  : 3الوقت 
21 .( 

المؤمنون بأشیاء لن تدوم في   أنھ ال ینبغي أن یرتبط المسیحیون  المقدسة  تخبرنا ھذه األسفار 
العالم. ألنھ یجب أن نعمل من أجل القیم األبدیة. ویمكن خالص عائالتنا وأصدقائنا ومشاركة  

 اتنا المادیة.األبدیة معنا. وسیتم تدمیر ممتلك

. ماذا قال الرسول عن الحیاة المسیحیة على ۲۹-۲٥:  ۱۲على أحد الطالب أن یقرأ عبرانیین  
 أساس علم األخرویات؟ 

 أخطاء األرض الحالیة 
لماذا یجب على هللا أن یغیر األرض بالكامل؟ ألن األرض الحالیة لیست مناسبة لخطة هللا الكاملة  

 للحیاة في المستقبل. 

).  19-17:  3األرض تحت لعنة الخطیة منذ أن ارتكبت خطایا اإلنسان األول (تكوین  كانت  
وبسبب اللعنة، تكون األرض أقل إنتاجیة للخیرات وتنتج أشیاء مثل األشواك. تتصارع الكائنات 
الحیة مع بعضھا البعض وتعیش بقتل وأكل اآلخرین. وتختبر الكائنات الحیة التدھور الجسدي 

 .واأللم والموت
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العدید من أنواع الحیوانات التي خلقھا هللا لم تعد  وتظھر األرض نتائج آالف السنین من اللعنة.  
أداء دوره اآلن  موجودة یتمكن من  استخدام األرض وأھملھا، ولم  الخاطئ  اإلنسان  أساء  لقد   .

 ). 28: 1بشكل صحیح في إدارة األرض (تكوین

٪ من األرض. ومساحات كبیرة من 71غطت المیاه  )  24-11:  7منذ الطوفان العالمي (تكوین  
نسبة   أن  یعني  الجلید. مما  أو  الصخریة  البور  أو األراضي  بالصحاري  األرض كانت مغطاة 

 صغیرة من سطح األرض مفیدة وصالحة للناس. 

 .سوف یصنع هللا أرًضا جدیدة ألن األرض الحالیة بعیدة عما صممت من أجلھ أصًال 

 معًا. 23-17: 8لى رومیة یجب أن تنظر المجموعة إ

ا تحت لعنة الخطیة. وال یزال لدى المسیحیین أجساد مادیة تعاني من اللعنة.  إن كل الخلیقة تئن معً 
ا على استعداد ألن ونحن ننتظر الوقت الذي سنتخلص فیھ تماًما من كل آثار الخطیة. ونحن أیضً 

ك الحقًا.  سنختبره  الذي  المجد  بسبب  اآلن  المسیح  مع  أن نتألم  ھو  المباشر  بولس  ھدف  ان 
 المسیحیین یتحملون بسبب الوعد بخلیقة متجددة ومجد أبدي.

 األرض األصلیة
كانت األرض و).  6-5:  2یخبرنا الكتاب المقدس أنھ قبل الطوفان لم یكن ھناك مطر (تكوین  

 سقى بالماء بطریقة مختلفة. تُ 

ا عن األرض الحالیة، حیث تلتقي یختلف تمامً كان ھناك نھر كبیر ینقسم إلى أربعة أنھار. وھذا 
األنھار ببعضھا البعض وتصبح أكبر إلى أن تتدفق في البحر. على ما یبدو، فقد تم تزوید األنھار 

 في األصل من مصدر تحت األرض. 

، كانت األرض األصلیة تحتوي على كمیة كبیرة من الماء في السماء (تكوین  كذلك   على ما یبدوو
على شكل بخار. ویعتقد العدید من العلماء المسیحیین أن ھذا البخار قد تسبب    )، ربما8- 7:  1

 في مناخ مستقر في جمیع أنحاء العالم، مما یجعل األرض بأكملھا صالحة للسكن ومنتجة.

بغزارة لمدة أربعین یوًما، وھو ما لم یكن ممكنًا في األرض   یسقط  المطر  كانأثناء طوفان نوح،  
الكمیة من األمطار أثناء الطوفان ممكنة بسبب مظلة المیاه. كما خرجت المیاه   الحالیة. كانت ھذه

). بعد الطوفان، لم تعد المظلة موجودة، واستمر تغطیة 12-11:  7من تحت األرض (تكوین  
 من سطح األرض بالمیاه. ¾ 
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ھار التبخر من المحیطات تجعل من الممكن ھطول األمطار وتدفق األن  بسببالكمیة الكبیرة  إن  
ربما لم تكن ھناك بحار أو محیطات كما لدینا الیوم، ولم تكن دورة   الطوفانقبل  فالتي لدینا الیوم.  

:  21تشیر حقیقة أنھ لن یكون ھناك بحر على األرض الجدیدة (رؤیا  والمیاه الحالیة موجودة.  
 ) إلى أنھ سیكون ھناك تغییر كبیر آخر.1

). وانخفضت 32-10:  11ناس مئات السنین (تكوین  ، عاش ال ة قیفي القرون األولى بعد الخلو
أدت الظروف المتغیرة لألرض واآلثار المتراكمة للعنة مع  وقد  .  الطوفانخاصة بعد    األرقامتلك  

 مرور الوقت إلى تقصیر حیاة اإلنسان.

یجب أال نفترض أن هللا سیجعل األرض الجدیدة تماًما مثل األرض األصلیة. ومع ذلك، تساعدنا 
األرض األصلیة على فھم أن تصمیم هللا مختلف تماًما عن األرض التي نراھا اآلن. ویوضح لنا  

 ھذا التناقض بین األرض األصلیة واألرض الحالیة آثار الخطیة. 

 فكر مدھش 
من سطح األرض صالح للسكنى، والحیاة صعبة في كثیر من تلك المنطقة. إذا كانت  ¼  أقل من  

كن تماًما وصدیقة للناس، فھذا یعني مضاعفة مساحة األرض بمقدار األرض الجدیدة صالحة للس 
. تخیل أن كل قارات إفریقیا وأمریكا الشمالیة وأمریكا الجنوبیة وأوروبا وآسیا وجمیع  مرات  أربع

 األراضي األخرى تتضاعف بأربعة! 

 العالم الجدید والحیاة األبدیة
الجدیدة؟ یقدم الكتاب المقدس أوصافًا للملك األلفي، كیف یمكن أن نصف الحیاة على األرض  

). ال یتفق العلماء على  يالتى ھى فترة حكم یسوع على األرض (انظر الدرس عن الملك األلف
إذا كان وصف   التفاصیل، وال نعرف ما  األرض الجدیدة    ھو وصف  يالملك األلفتفسیر تلك 

 أیًضا. 

سوف یصمم هللا تركیبة جدیدة للكون. على سبیل المثال،   
تدور األرض اآلن حول الشمس. إذا استمرت الشمس كما  
لمدار  مركًزا  تعد  ولن  النھایة  في  استھالكھا  فسیتم  ھي، 

واألرض الجدیدة لن تبلى. األرض. ولكن السماء الجدیدة  
 لذلك، لدى هللا تصمیم جدید لم نفھمھ بعد. 

منیرة    يمدینة نازلة من عند هللا على األرض. وھ  5:  22  -  27:  21یصف لنا سفر الرؤیا  
بمجد هللا. یعطي ھذا النص الكتابى القیاسات ویصف األسوار واألبواب. وال یتفق العلماء حول  

"كل ما یتبقى بعد أن یتجدد العالم  
إلى األبد، وسیزول الجیل  سیبقى  

 والفساد". 
 توماس األكویني،  -

 خالصة الالھوت 
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فاصیل حرفیة أم رمزیة. ولكننا نعلم أن الحقیقة األكثر أھمیة ھي أن ما إذا كان ینبغي اعتبار الت
ا أنھ مكان جمیل  ). ونعلم أیضً 4-3:  22،  22:  21المنزل الذي سنعیش فیھ ھو حضور هللا (

آمن، ألن الناس ھناك ال یحتاجون أبًدا إلى  مكان    نحن نعلم أنھوبسبب وصف األحجار الكریمة.  
 ). 27: 21المدینة (ھذه ة تدخل خطیحن نعلم أنھ ال نو). 25: 21( األبوابإغالق 

:  21ا. ولن یكون ھناك موت وال حزن وال بكاء وال وجع فیما بعد (فلعنة الخطیة ستنتھي تمامً 
4.( 

تستند كل أفكارنا عن الحیاة إلى الحیاة الطبیعیة على األرض والتي عرفناھا. فلم نحیا قط بدون 
قط بدون حقیقة األلم. وال نستطیع أن نتخیل األبدیة كما خطط وجود الخطیة ونتائجھا. ولم نحیا 

 لھا هللا أن تكون، ولم یعلن لنا الكثیر من ھذه التفاصیل. 

التاریخ   كانت قرون  أجلھ.  من  ُخلقنا  الذي  القصد  فھو  كان،  أیا  األبد؟  إلى  مھنتنا  ستكون  ماذا 
لخطیة في مقاطعة خطة هللا. لم  نسان لخطة هللا النھائیة، وتسببت ا البشري على األرض تعد اإل 

 وجودنا.في ھدف مركزیة ھي یختار هللا أن یعلن الكثیر عن األبدیة. ونحن نعلم أن عبادة هللا 

نحن ال نعرف بالضبط ماذا یعني  و).  12:  2القدیسون سیحكمون مع المسیح (تیموثاوس الثانیة
 ). 3-2: 6مالئكة (كورنثوس األولى  وندینننا سنحكم إ الحكم. یقول الكتاب المقدس أیًضا 

الظروفوقد   بولس  الرسول  الظروف  واألحوال  قارن  مع  في   واألحوال  األرضیة  األبدیة 
التي یرونھا   الذین یركزون على األرض أن األشیاء الناس. یعتقد 18-17: 4كورنثوس الثانیة 

أن األشیاء التي نراھا  أّكد بولس ولكنویشعرون بھا أكثر واقعیة من األشیاء الروحیة واألبدیة. 
 " ویشیر إلى "ثقل المجد".خفیفة"ضیقتنا نھ یسمي إستزول. حتى 

ال یمكننا أن نتخیل كیف سیكون الحال في حضرة هللا.  
وقال هللا   یرى هللا،  أن  موسى  طلب  ال  إفقد  اإلنسان  ن 

(خروج المباشرة  هللا  رؤیة  من  ینجو  أن  :  33یستطیع 
). ألن جسم اإلنسان الفاني أضعف من أن یختبر مجد 20

  ي لكن الجسد الفاني سیتغیر  إ  قال:  بولسن  إ  حتىالسماء.  
ونحن  ).  51-50:  15السماء (كورنثوس األولى    یختبر

في فالسماء، ألنھا تتجاوز ما یمكن أن تختبره أجسادنا الحالیة.    وسرورال یمكننا تخیل مباھج  
 ).16:11محضر هللا ملء الفرح والسرور (مزمور 

 یعتقد أن الحب الرومانسي لیس ممتعًا ألنھ لیس مثل الشوكوالتة أو اآلیس كریم. فال تخیل طفًال 
بتھ. إن اإلصرار على  ألنھ غیر قادر على تجر  یستطیع أن یتخیل شیئًا یتجاوز خبرتھ، خاصةً 

"إذا كان بإمكان االنسان أن یعتقد أن  
العالم قد ُخلق وموجود بكل تعقیداتھ،  

ن القیامة یمكن ا أ فیمكنھ أن یعتقد أیضً 
 أن تحدث بكل تعقیداتھا." 

 توماس أودین،  -
 الحیاة في الروح 
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الخطیة ھو الخطأ الفادح المتمثل في التمسك بشيء ما على األرض ألننا ال نستطیع أن نتخیل  
 أن هللا یقدم شیئًا أفضل.

ذ یحیا االنسان المفدي إلى األبد. لسنا معتادین على الحیاة بدون قیود  إمخلوقًا على صورة هللا،  
، ولكن الروح ال تموت أبًدا. حتى النجوم ستُستھلك في ذ تتدھور اإلمبراطوریات وتسقط إالوقت.  

نھ سیكون إالنھایة وتختفي ما لم یجددھا هللا، ولكن الروح ال تنتھي أبًدا من الوجود. قال یسوع  
 ). 36: 8اختیاًرا أحمق إذا كنت تستطیع أن تربح العالم كلھ وتخسر نفسك (مرقس

یمكن للجمیع الحصول على ماء الحیاة.  ذ  إ  ). 17:  22دعوة (  يبالقرب من نھایة السفر اإللھ
 یمنح هللا لكل شخص الفرصة لیكون جزًءا من ملكوتھ األبدي. و

 معًا.  21-14:  2یجب أن تنظر المجموعة إلى أعمال الرسل 

بطرس   العنصرةإقال  عید  الخمسین    ن  یوم  یوئیل،  أو  لنبوة  تحقیقًا  كل وكان  تتحقق  لم  لكن 
مأل الروح القدس التالمیذ، لكن ظلمة الشمس وغیرھا من العالمات  لقد التفاصیل في ذلك الیوم.  

 یوم الخمسین الفترة التي تنتھي باآلیات السماویة ویوم الرب. فقد بدأالسماویة لم یحدث. 

لبطرس ھي أن   عمل الروح القدس من خالل الكنیسة سیغیر العالم. كانت النقطة المباشرةإن  
 ، یجب توقعھ في األیام األخیرة.أو یوم الخمسین عمل الروح، كما كان یعمل في عید العنصرة

إذا عشنا في األیام األخیرة، فیمكننا توقع االضطھاد والصعوبات. ومع ذلك، یجب أن نتذكر أن  
 هللا یعد بعمل أشیاء عظیمة بروحھ في األیام األخیرة. 
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 ادر موصى بھا مص
 

 خرویات. یقدم كل كتاب من الكتب أدناه حجة قویة لموقف معین في علم اآل

 

عید العنصرة أو یوم الخمسین، دوایت. أشیاء ستأتي: دراسة في االیمان باآلخرویات الكتابیة.  
 . Zondervan Academic، 1965غراند رابیدز: 

ھذا الكتاب ھو عرض تدبیرى شامل للغایة لعقیدة االختطاف قبل الضیقة وعقیدة ما قبل الملك  
 األلفي. 

 

 . 1999األساسیة،   الوسلیةدار نشر  . رجاء االنجیل. نیكوالسفیل: Vicالعقل، 

 . الوسلیةھذا الكتاب ھو عرض شامل للغایة لزمن الملك األلفي من منظور 

 

 1990ختطاف الكنیسة قبل الغضب. ناشفیل: توماس نیلسون، اروزنتال، مارفن. 

االختطاف بعد الضیقة ویطرح حجة ضد اآلراء   یقدم ھذا الكتاب وجھة نظر مشابھة لوجھة نظر
 ى في وقت االختطاف.األخر

 

ختطاف. غراند رابیدز:  الد، جورج إلدون. الرجاء المبارك: دراسة كتابیة للمجيء الثاني واال
 . 1990إیردمان، 

ھذا الكتاب عبارة عن دراسة ألصول عقیدة االختطاف قبل الضیقة ویقدم حجة لالختطاف بعد  
 الضیقة. 
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 خرویات  االیمان باآل
 سجل الواجبات 

 

 الطالب ______________________________أسم 

 القراءة النص الكتابى  الكتابة  الدرس

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13     

14     
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 Shepherds Global Classroomطلب شھادة من 
من   إتمام  شھادة  الحصول على  إكمال طلب    Shepherds Global Classroomیمكن 

على   بنا  الخاصة  الویب  صفحة  إرسال  www.shepherdsglobal.orgعلى  سیتم   .
إلى المدربین والمرشدین الذین یكملون الطلب نیابة عن طالبھم   SGCالشھادات رقمیًا من رئیس  

 (طالبھم). 
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 لتدریبیة لفصول الرعاة العالمیةأوصاف الدورات الدراسیة ا
 دورات األسس العقائدیة 

 المعتقدات المسیحیة

ھذا مقرر علم الالھوت النظامي، یصف العقائد المسیحیة عن الكتاب المقدس، وهللا، واإلنسان، 
 والخطیة، والمسیح  والخالص ، والروح القدس ، والكنیسة ، واألحداث األخیرة.

 رومیة
ت الخالص واإلرسالیات كما ھو موضح في رسالة رومیة، ویناقش العدید  یعلم ھذا المقرر الھو

 من القضایا التي كانت مثیرة للجدل في الكنیسة. 

 االیمان باآلخرویات 
الكتابیة لدانیال والرؤیا جنبًا إلى جنب مع أقسام أخرى من الكتاب المقدس    األسفاریعلم ھذا المنھج  

 المسیح، والدینونة النھائیة، وملكوت هللا األبدي.  يءمجالنبوي ویؤكد على العقائد األساسیة مثل  

 عقیدة وممارسة الحیاة المقدسة 
 مّكنھا من المسیحیین.وصفًا كتابیًا للحیاة المقدسة التي یتوقعھا هللا وی المنھجیقدم ھذا 

 تھا ا الكنیسة وممارس عقائد
للكنیسة   وخطتھ  تصمیم هللا  الدراسي  المقرر  ھذا  مثل عضویة    والموضوعاتیشرح  الكتابیة 

 ، والقیادة الروحیة. ور الكنیسة، والمعمودیة، والشركة، والعش 

 دورات مسح الكتاب المقدس 

 استكشاف العھد القدیم 
 وى األساسي وتعالیم الكتب التسعة والثالثین من العھد القدیم. یعلم ھذا المقرر الدراسي المحت 

 استكشاف العھد الجدید
 یعلم ھذا المقرر الدراسي المحتوى األساسي وتعالیم الكتب السبعة والعشرین من العھد الجدید. 
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 مبادئ تفسیر الكتاب المقدس 
المقدس بشكل صحی الكتاب  تفسیر  مبادئ وطرق  الدراسي  المقرر  توجیھ  یعلم ھذا  أجل  ح من 

 حیاتنا وعالقتنا مع هللا.

 دورات الكرازة والتلمذة 

 مقدمة في علم الدفاعیات  
للعالم،   مسیحیة  نظر  لوجھة  والفلسفي  والتاریخي  العلمي  األساس  الدراسي  المقرر  ھذا  یعلم 

 ویوضح كیف یتوافق اإلیمان المسیحي مع العقل والواقع.

 أدیان وطوائف العالم
لثمانیة عشر مجموعة یعطي ھذا   المناسبة  للتعالیم واالستجابات  للمؤمن اإلنجیلي فھًما  المنھج 

 دینیة. 

 الكرازة والتلمذة الكتابیة
یقدم ھذا المنھج المبادئ الكتابیة التي توجھ أسالیب الكرازة. ویصف أشكال الكرازة ویقدم دروًسا 

 الستخدامھا في تلمذة المتحولین الجدد. 

 التشكیل الروحي 
ھذا المنھج، یتعلم الطالب أن یكون لدیھم مواقف یسوع، وأن یتواصلوا مع هللا بالطریقة التي    في

كان بھا یسوع یتعلق بأبیھ، وأن نتواضع كما تواضع یسوع، وأن نمارس تدریبات یسوع الروحیة  
المسیحي  المجتمع  في  ننخرط  وأن  یسوع،  فعل  كما  واأللم  المعاناة  نتحمل  وأن  والشخصیة، 

 سة) التي شكلھا یسوع.(الكنی

 الحیاة المسیحیة العملیة 
الكتابیة الستخدام المال، والعالقات، والبیئة، والعالقات مع الحكومة،    يءیطبق ھذا المنھج المباد

 وحقوق اإلنسان، وغیرھا من مجاالت الحیاة العملیة.
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 دورات القیادة المسیحیة 

 قیادة الخدمة 
تؤكد ھذه الدورة الدراسیة على الشخصیة المسیحیة أثناء تعلیم القادة لتوجیھ المنظمات من خالل 

، ومشاركة الرؤیة، وتحدید األھداف، واستراتیجیة التخطیط  القصد عملیة اكتشاف القیم، وتحقیق  
 واتخاذ اإلجراءات، واختبار اإلنجاز.

 حیاة وخدمة یسوع
 . والعشرین الواحدسوع كنموذج للخدمة والقیادة في القرن الدراسي حیاة ی المنھجیدرس ھذا 

 مبادئ التواصل 
یعلم ھذا المنھج الدراسي الھوت التواصل، وطرق التحدث الفعال، وطرق إعداد وتقدیم العظات 

 الكتابیة. 

 مقدمة للعبادة المسیحیة
المؤمن ویعطي المبادئ  یشرح ھذا المنھج الدراسي كیف تؤثر العبادة على جمیع جوانب حیاة  

 التي ینبغي أن توجھ ممارسات العبادة الفردیة والجماعیة.

 دورات تاریخ الكنیسة

 1مسح لتاریخ الكنیسة 

یصف ھذا المنھج كیف أتمت الكنیسة رسالتھا وحمایة العقیدة األساسیة خالل الفترة من الكنیسة  
 األولى إلى اإلصالح. 

 2مسح لتاریخ الكنیسة 

ھج كیف توسعت الكنیسة وواجھت التحدیات خالل الفترة من اإلصالح إلى العصر  یصف ھذا المن 
 الحدیث. 


	نظرة عامة على الدورة الدراسية التدريبية
	وصف الدورة الدراسية التدريبية
	أهداف الدورة الدراسية التدريبية
	شروحات وتوجيهات لقادة الفصل

	الدرس 1
	ملاحظة لقائد الفصل
	ما هوعلم الآخرويات؟
	أسباب لبعض الناس لا يدرسون علم الآخرويات
	إساءة استخدام الكتاب المقدس
	مثال على إساءة استخدام النبوة الكاذبة
	أسباب دراسة النبوة الكتابية
	مستويات الأهمية
	الموضوعات المركزية للنبوة الكتابية
	الحاجة إلى التواضع
	خوف مؤمني تسالونيكي
	واجب الدرس 1


	الدرس 2
	ملاحظة لقائد الفصل
	الجزء الأول: نبوة تحققت
	أهمية النبوات التي تحققت
	إتمام النبوة المسجلة في الكتاب المقدس
	التحقيق في التاريخ
	كورش الفارسي
	الإسكندر الأكبر
	إعادة تجميع إسرائيل
	نبوات مسيانية
	الجزء الثاني: إسرائيل

	استعادة أمة إسرائيل
	استمرار عودة اليهود إلى إسرائيل
	الهيكل في أورشليم
	خلاص إسرائيل
	واجب الدرس 2


	الدرس 3
	ملاحظة لقائد الفصل
	الشكل الأدبي لسفر الرؤيا
	يوم الرب
	الآثار المترتبة على سفر الررؤيا
	1 كورنثوس 3: 12-15
	توقع الأحداث المتنبأ عنها
	رسالة بولس الآخروية إلى أهل تسالونيكي
	واجب الدرس 3


	الدرس 4
	ملاحظة لقائد الفصل
	مقدمة
	(1) العودة الجسدية ليسوع
	(2) القيامة الجسدية لجميع الناس
	(3) الحكم والدينونة
	خطأ يجب تجنبه: التركيز الأرضي
	(4) ملكوت الله الأبدي
	الحياة الآن هي إلى الأبد
	واجب الدرس 4

	الدرس 5
	يسوع وعلم الآخرويات
	متى 25
	الإتمام في الماضي أم في المستقبل؟
	المقاطع الكتابية الأخرى في الأناجيل عن الإيمان بالآخرويات
	واجب الدرس 5


	الدرس 6
	أهمية سفر دانيال
	من زمانهم إلى عصرنا
	موضوعات دانيال
	التركيب الأدبي للسفر
	عناوين الأصحاحات لسفر دانيال
	الأصحاح الأول: سبى العبرانيين في بابل
	الأصحاح الثاني: حلم التمثال
	الأصحاح الثالث: تمثال الملك والأتون
	الأصحاح 4: حيوان وحشي لسبع سنوات
	الأصحاح الخامس: الكتابة على الحائط
	الأصحاح السادس: جب الأسود
	واجب الدرس 6

	الدرس 7
	ملاحظة لقائد الفصل
	الفصل السابع: رؤية الوحوش والقرون
	الوحش الأول: الأسد المجنح
	الوحش الثاني: الدب
	الوحش الثالث: النمر بأربعة أجنحة وأربعة رؤوس
	الوحش الرابع: وحش له 10 قرون
	الفصل الثامن: رؤيا الكبش والتيس
	الفصل 9: صلاة دانيال الشفاعية وجواب الله
	الأصحاح العاشر: وصول الملاك
	الأصحاح 11: صراعات الملوك المستقبلية
	الفصل 12: نهر الزمن
	واجب الدرس 7


	الدرس 8
	هو سفر عن يسوع
	هو سفر عن النهاية
	تركيبة سفر الرؤيا
	الخطوط العريضة لسفر الرؤيا
	الرمزية في سفر الرؤيا
	النص الكتابي الأول: مقدمة ورؤية يسوع (الأصحاح 1)
	النص الكتابى الثاني: رسائل إلى الكنائس السبع (الفصول 2-3)
	المستقبل البعيد يعطي القوة اليوم
	النص الكتابى الثالث: مشهد عرش الله (الفصل 4)
	النص الكتابي الرابع: سفر الرؤيا والحمل (الفصل 5)
	واجب الدرس 8


	الدرس 9
	ملاحظة لقائد الفصل
	النص الكتابي الخامس: الأختام السبعة (6: 1 - 8: 1)
	أسئلة صعبة
	النص الكتابى السادس: الأبواق السبعة (٨: ٢ - ١١:١٩)

	المؤمنون واسرائيل
	النص الكتابي السابع: المرأة والتنين (الفصل 12)
	النص الكتابى الثامن: الوحش وسمته (الفصل 13)
	النص الكتابي التاسع: البقية في السماء (١٤: ١-٥)
	النص الكتابى العاشر: الملائكة الثلاثة المبشِّرون (١٤: ٦-١٣)
	النص الكتابى الحادي عشر: الحصادان (١٤: ١٤-٢٠)
	النص الكتابى الثاني عشر: الجامات السبعة (الأصحاحات 15-16)
	النص الكتابى الثالث عشر: بابل وسقوطها (الفصول 17-18)
	النص الكتابى الرابع عشر: مجيء المسيح ثانية (الفصل 19)
	النص الكتابى الخامس عشر: الملك الألفي والمعركة الأخيرة (20: 1-10)
	النص الكتابي السادس عشر: الدينونة الأخيرة (20: 11-15)
	النص الكتابي السابع عشر: أورشليم الجديدة (21: 1 - 22: 5)
	النص الكتابي الثامن عشر: الإرشاد الختامي (22: 6-21)

	(1) كان للرسالة تطبيق فوري على المستمعين.
	(2) سوف تتحقق النبوات قريبًا ولكنها لم تكن التحقيق النهائي.
	واجب الدرس 9


	الدرس 10
	ملاحظة لقائد الفصل
	مقدمة
	معتقدات الكنيسة الأولى عن الملك الألفي
	نبوات العهد القديم عن الملك الألفي
	زكريا ٨:٢٢، ١٤: ٩، ١٤: ١٦ـ ١٧
	إشعياء ١١: ١- ١٠
	ميخا 4: 1-5
	إرميا 23: 5
	إشعياء ٦٠: ١-١٦، ٦١: ٦
	إشعياء ٦٥: ١٧-٢٥
	مفاهيم مختلفة عن الملك الألفي

	عقيدة ما بعد الملك الألفي
	أصحاب عقيدة اللاألفية
	أصحاب عقيدة ما قبل الملك الألفي
	التدبيرية مقابل لاهوت العهد

	التدبيرية
	لاهوت العهد
	وجهة نظر متوازنة
	وعود فى العهد القديم

	(1) وعود البركات الروحية
	(2) الوعود التى تتكلم عن المبدأ
	(3) الوعود الوطنية
	واجب الدرس 10


	الدرس 11
	ملاحظة لقائد الفصل
	مفهوم الضيقة
	شواهد كتابية لضيقة السبع سنوات
	دانيال ٩: ٢٤-٢٧
	دانيال 11: 31
	دانيال ١٢: ٦-٧، ١١
	رؤيا ١١: ٢
	رؤيا 13: 4-5
	رؤيا ١٢: ٦، ١٤
	النصوص الكتابية في الأناجيل
	ضد المسيح ورجسة الخراب
	هرمجدون
	قلق واهتمام التسالونيكيين
	واجب الدرس 11


	الدرس 12
	نظرة عامة
	معتقدات الكنيسة الأولى عن الإختطاف
	جوستين الشهيد
	إيريناوس
	ترتليان
	لاكتانتيوس
	هيبوليتوس
	عقيدة الإختطاف ما قبل الضيقة

	السبب 1
	الرد على السبب 1
	السبب 2
	الرد على السبب 2
	السبب 3
	الرد على السبب 3
	السبب 4
	الرد على السبب 4
	السبب 5
	الرد على السبب 5
	السبب 6
	الرد على السبب 6
	السبب 7
	الرد على السبب 7
	السبب 8
	الرد على السبب 8
	السبب 9
	الرد على السبب 9
	السبب 10
	الرد على السبب 10
	السبب 11
	الرد على السبب 11
	لماذا أُخبرنا بالسهر والاستعداد؟
	معتقدات عن وقت الإختطاف

	وجهة نظر ما قبل الضيقة
	وجهة نظر منتصف الضيقة
	وجهة نظر مابعد الضيقة
	وجهة النظر السرية
	عقيدة الاختطاف في منتصف الضيقة
	عقيدة الإختطاف ما بعد الضيقة

	(1) يبدو أن الكتاب المقدس يصف مجيء واحد فقط للمسيح.
	(2) كل النصوص الكتابية التي تعطي ترتيبًا للأحداث تضع الآتي في النهاية.
	(3) تشير الأوصاف الكتابية للضيقة إلى وجود المؤمنين.
	(4) لم تكن عقيدة ما قبل الضيقة هي إيمان الكنيسة القديمة.
	واجب الدرس 12


	الدرس 13
	مقدمة
	ردود غير مسيحية على مشكلة الألم
	إجابة صعبة
	إثبات الخير الإلهي والعناية الإلهية في ظل وجود الشر والكرازة
	تفسيرات جزئية
	أسباب طبيعية
	المسؤولية الشخصية
	فوائد الألم
	سر
	ترتيب الله للأولويات

	سماح الله لإرادة الإنسان
	مفارقة الألم باعتباره شرًا مستغلًا
	وعود الكتاب المقدس
	واجب الدرس 13


	الدرس 14
	مقدمة
	لحمل الصليب
	لمحة عن التاريخ
	الشاهد النهائى
	أخلاق الاستشهاد
	سياق الايمان بالآخرويات
	واجب الدرس 14

	الدرس 15
	التنبؤ بالأرض الجديدة
	أخطاء الأرض الحالية
	الأرض الأصلية
	فكر مدهش
	العالم الجديد والحياة الأبدية


	مصادر موصى بها
	سجل الواجبات
	طلب شهادة من Shepherds Global Classroom
	المعتقدات المسيحية
	رومية
	الايمان بالآخرويات
	عقيدة وممارسة الحياة المقدسة
	عقائد الكنيسة وممارساتها
	استكشاف العهد القديم
	استكشاف العهد الجديد
	مبادئ تفسير الكتاب المقدس
	مقدمة في علم الدفاعيات
	أديان وطوائف العالم
	الكرازة والتلمذة الكتابية
	التشكيل الروحي
	الحياة المسيحية العملية
	قيادة الخدمة
	حياة وخدمة يسوع
	مبادئ التواصل
	مقدمة للعبادة المسيحية
	مسح لتاريخ الكنيسة 1
	مسح لتاريخ الكنيسة 2



