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 الخامسالفصل 
 بزوغ ووالدة الحضارة الثانية 

 بعد الميالد2015- قبل الميالد2289
 

 "الجانب اآلخر"هه، =5التاریخ الذي یمثل البعد الخمسي، (
 أي أمل للبشریة؟ ما هو العهد؟ ما عالقة األمل بأسرائيل؟
 هل لم یعد هللا عالقة باسرائيل؟ این هو مكان الكنيسة؟

  متساویة؟هل اآاليل السماء آلها
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النظام االلفبائي الرقمي عبر فكرة " زین"أن خطة اهللا ذات مسارین متالزمين یسيران عبر ما ادعوه عصر
هناك نقطة نهایة ال یرید االنسان قطعا ان  .تنتهي عند نهایة آل مساٍر على حدةان نقطة النهایة لهذین المسارین  1العبري

 ء اختيارًا ناجحًا وینتهي في قصر الملكرلك قد یختار المومع ذ. ینتهي عندها
 

 بعد الطوفان
 ليبدأوا العائلة البشریة الجدیدة نساء نجوا من الطوفان 4 رجال و4" بدایة جدیدة"یعني ) سيث=8(8الرقم 

 
نات االرض وآل وبارك اهللا نوحا وبنيه وقال لهم اثمروا واآثروا وامألو االرض ولتكن خشيتكم ورهبتكم على آل حيوا

طيور السماء مع آل ما یدب على االرض وآل اسماك البحر قد دفعت الى ایدیكم آل دابة حية تكون لكم طعاما، آالعشب 
 دفعت اليكم الجميعاألخضر 

 
منن ید آل حيوان اطلبه ومن ید االنسان اطلب نفس . غير ان لحما بحياته دمه ال تأآلوه واطلب انا دمكم النفسكم فقط

على صورته عمل االنسان فاثمروا انتم واآثروا سان من ید االنسان اخيه سافك دم االنسان باالنسان یسفك دمه ألن اهللا االن
 )7-1: 9تكوین (وتوالدوا قي االرض وتكاثروا فيها 

 
 وعد اهللا بانه لن یدمر االرض بالطوفان بعد ذلك ووضع قوسا من السحاب آعالمة لميثاقه وعهده

                                                 
 اقرأ هذا المقطع اتعرف المزید. الجانب األخر=الذي یرمز اليه بالحرف العبري هه 1
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 ىالحكومة االول
 

حية التي معكم الوها انا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدآم ومع آل ذوات االنفس " :وآلم اهللا نوحا وبنيه قائال
 جميع الخارجين من الفلك حتى آل حيوان االرض اقيم ميثاقي معكم ائم وآل وحوش االرض التي معكم منالطيور والبه

 ."ال یكون ایضا طوفان ليخرب االرضو. فال ینقرض آل ذي جسد ایضا بمياه الطوفان 
 

هذه عالمة الميثاق الذي انا واضعه بيني وبينكم وبين آل ذوات االنفس الحية التي معكم الى اجيال الدهر، " وقال اهللا
فيكون متى انشرر سحابا على االرض ةتظهر القوس . وضعت قوسي في السحاب فتكون عالمة ميثاق بيني وبين االرض

 في السحاب
 

 اذآر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين آل نفس حية في آا جسد فال تكون المياه ایضال طوفانا لتهلك آل لذي جسد فمتى اني
 ."آان القوس في السحاب ابصرها ألذآر ميثاقا ابدیا بين اهللا وبين آل نفس حية في آل جسد على االرض

 
 )17-8: 9تكوین  ."(وبين آل ذي جسد على االرضهذه عالمة الميثاق الذي انا اقمته بيني "وقال اهللا لنوح، 

 
معظم التقنية المتقدمة قد ضاعت وآان على االنسان . بعد الطوفان، انحدر مستوى المعيشة للبشریة بشكل مأسوي

ستمر الف سنة بعدها قبل ان یعاد اختراع . ان یجاهد بادوات بسيطة من معادن سهلة اذ لم یعد الحدید موجودا حينها
 .م الحدیدواستخدا

 
سنة، هبطت بشدة سنوات عمر االنسان بعد 930آدم عاش  مع أن. ایضا تضاءلت مقدار سنوات حياة االنسان 

التي آانت تحمي ) الضبابية(آثير من العلماء یعتقدون بان خسارة الطبقة الجویة الكثيفة. سنة70الطوفان الى متوسط 
 .ن الشمس آانت السبب الرئيسي لتسریع عملية الكبر والعجز السریعالحيوانات واالنسان من االشعة القاتلة الصادرو م

 
التي اصبحت فيما بعد مهد الحضارات . بعد الطوفان استقرت عائلة نوح في منطقة استوائية عرفت باسم بابل 
كاثرت بشكل الحيوانات التي نجت في الفلك ت.  العذبة النقيةآانت ارضا خصبة تغطيها الغابات واآلف البحيرات. االولى

 . آان المكان المناسب لبدء حضارة جدیدة. وهمي هناك
 

 التطور المجحفة تعمي عيوننا عما هو واضح، حين استقر اوالد نوح فيما ساذآر مثاال اخر حيث معوقات نظریة 
. د تبّدل تمامامن الواضح بان مناخ العراق ق. ندعوه اليوم العراق آان آما وصفته سابقا بانه مليء بالغابات والبحيرات

 .العراق اليوم معظمه صحراء جافة حيث ال ینمو عشب او بذار
 

. ویذآر تفاصيال آثيرة عن البيئة هناك. االوسطالكتاب المقدس یذآر بعض حضارات االنسان االول في الشرق  
. وا في الزمن االول للبشریةان العلم الحدیث ال یستطيع ان یقدم الشواهد والبراهين القاطعة لنظریة التطور عبر اناسا عاش

واال لم نكن لنقدم سوى تكهنات عن امور نستطيع فقط ان . لذلك یجب ان نقبل شهادة هؤالء الذین عاشوا في ذلك الزمن
  ت متفرقة ت عنها عبر ایضاحات وقياسانضع نظریا

 
 .دلظواهر طبيعية مثل الصخور واالرتداد االشعاعي اللذان یخضعان ألآثر من تفسير واحا

 
سنة  قبل الميالد في ارض لم 1000مثال على ذلك، الكتاب المقدس یذآر قصة ملك محارب اسمه داوود عاش  

 من محاربيه 20000مرة حين لم تكن المعرآة لصالحه اخفى . مرارا جيرانه الفلسطينينحارب . تكن بعيدة عن العراق
 .اسلحتهم رجل مع 20000في غابة، ذاك یتطلب غابة آثيفة جدا آي تخفي 
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القصة تذآر .  سمكات5 نسمة برغيفين و5000 سنة وفي نفس المنطقة، سار المسيح في الریف ليطعم 1000بعد  
لقد تغير المناخ في هذه المنطقة بشدة لدرجة ان الغابات قد اختفت ولم یعد هناك . بان الناس جلسوا على عشب طویل القامة

لقد زرع عدد آثير من االشجار لدرجة ان المناخ . 1900 الغابات منذ العام االسرائيليون یعيدون زرع هذه. سوى العشب
 .لك الغابات فأصبحت تشهد مزیدا من االمطارتفي تلك المنطقة یتأثر جيدا من وجود 

 
مناخي ، اقترح عليهم ان یعودوا الى المعلومات ان آان هناك علماء یودون وضع نموذج دقيق الحداث تغيير  
االجوف في حساب الكرة - معادلة المثلثیطبقواحينها یستطيعون ان .  المثلثاتهم الكتاب المقدس عبر حسابنها لالتي یؤم

.  المعادالت بدًء من خط االستواءن نصف دائرة من اجل ان یطبقوا هذهاالرضية التي هي دائرة، ثم یخلقون او یضعو
. ف تظهر تسارع اساليب واسباب تبّدل المناخ في المستقبل في معادلة المثلث االجوف سو45القياسات التي تتجاوز زاویة 

 هذه الدراسات غالبا ما تنتهي بلوم تلوث الجو والهواء لهذه التبدالت موال هدرت لمعرفة اسباب تبدل المناخ،آثير من اال
 .المناخية دون ان یالحظوا ما هو واضح اوال

 
یستطيع . ناخات في المستقبلمجع توجهنا نحو احداث تبدل الالكتاب المقدس اداة مذهلة للتعلم، النه یعطينا مرا 

لكن االنسان اصبح اعمى البصيرة بما تعلمه في .  ساعات فقطوضع هذه المعلومات خالل) الكمبيوتر(الحاسوب اآللي
 منذ البدء فاالنسان یفّضل ان یصدق آذبة نظریة التطور بدال من ان یقبل ما ذآرته آلمة اهللا. جامعاتنا في وقتنا الحاضر

موجودة والتي تتطلبها ال نظریة التطور تكمن في مالیين السنين غير علماءالان المشكلة المتواجدة في تحليل . والقدیم
معتبرین .  وخلقيا وعقليا، لكي یتطور من شبه القرد الى االنسان السوي الحالي1*نظریة التطور آي یتطور االنسان جينيا

 .تج حقائق علمية دقيقةلكن حجة آاذبة لن تن.  ابن عم االنسان الذي لم یتطور عبر مالیين السنينان القرد بانواعه اليوم هو
 

 وعود اهللا ألبراهيم
 

بعد تزاید البشر بعد الطوفان، عين اهللا رجال مميزا لهدف مميز، عقد اهللا عهدا مع ابراهيم الذي آان من نسل سام احد      
آل قصص الخليقة  1* آما نقل اليه باتواتر الشفهي سام البراهيم آل ما مان مكتوبالقد اعطى. الذین نجوا من الطوفتن

البد ان ذلك آان قد آتب بلغة عبریة قدیمة وهذا ما . والبشر االولون، وصایا وناموس اهللا، وتاریخ البشر ما بعد الطوفان
 .جعل ممكننا حفظ الكتاب المقدس سليما الآلف السنين

 
ألن ابراهيم قد . الكلدانيين الى مكان اختار اهللا لهم 2*ان ینتقل بعائلته من اور) ابرام اوال(يم طلب اهللا من ابراه 

عقد اهللا مع ابراهيم ميثاقا وعهدا غير مشروط بان تكون االرض التي . صّدق اهللا وهاجر الى هذه االرض المجهولة
نسله وا یعّد آنجوم السماء ووعده ایضا بان یكون تكاثر وعد اهللا ابراهيم بأن ی. یدوسها بقدمه له ولنسله من بعده لألبد

 .من صلبه ونسله) المخّلص(المسّيا 
 

 : حين ناهز ابراهيم التاسعة والتسعين من عمره ظهر له مالك الرب وقال
 

  له وقالالبرام الرب التاسعة والتسعين من عمره ظهر حين ناهز ابراهيم  
  " فاجعل عهدي بيني وبينك واآثرك آثيرا جداانا اهللا القدیر سر امامي وآن آامال"
ن ـهور مـمـا لجـكون ابـك وتـعـدي مـهـوذا عـهـا فـا انـفسقط ابراهيم على وجهه وتكلم اهللا معه قائال ام"

 .مـاالم
واثمرك آثيرا جدا واجعلك امما وملوك منك یخرجون واقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك 

ارض غربتك آل ا ألآون الها لك ولنسلك من بعدك، اعطي لك ولنسلك من بعدك في اجيالهم عهدا ابدی
 )8-1: 17تكوین  ." (ارض آنعان ملكا أبدیـا واآـون الهـهـم
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في الشرق في نهایة صراع الفناء، سوف ینهي . القدیمة لشعب اسرائيل آميراث ابدياعطى اهللا ارض آنعان  
 .رض حسب العهد والميثاق الذي اقامه اهللا الصراع الحالي الدائر بسبب االاالوسط

 
  وقال اهللا البراهيم ساراى امراتك ال تدعو اسمها ساراي

 ) 16-15: 17تكوین .(بل اسمها سارة وابارآها واعطيك ایضا منها ابنا، ابارآها فتكون امما وملوك شعوب منها یكونون
 

، وتضمن ذلك ایضا  نورا لكل االمم في هذا العالممقابل هذه البرآات الكریمة آان على نسل ابراهيم ان یكونوا
 .وصایا اهللا الیصالها لشعوب االرض

 
ین آانوا قد أنغمسوا في شعوب الوثنية التي أحاطت بهم والذ فضل اهللا شعب أسرائيل عن الفي خروجهم من مصر 

بدوا عستآثيرون ا. االنسان وأستعبدتههذه الممالك والدیانات الوثنية عبدت االوثان وقهرت . ضالالت مظلمة بعيدة عن اهللا
بعكس ذلك آان على شعب اسرائيل أن . هئع االلهية، للبغاء، والفكر المشّورق الوصایا والشراللفكر البشري، وانكار اهللا، خ

آان . لشر، یحيون حياة طهارة یتبعون الوصایا فيما یختص بحياتهم االسریة والجنسيةلیحيا حياة القداسة والتقوى، مدینين 
 .اله الكون الحقيقيیعبدوا عليهم ان 

 
رغم المئات من االفراد بما فيهم . فشل الشعب االسرائيلي بشكل مأسوي في المهمة التي أسندها اهللا اليهم 

وألن اهللا أقام عهدا وميثاقا غير مشروط . سيوا الههمى ما أراده اهللا لكن معظم الشعب ناالنبياء،القضاة والكتبة حافظوا عل
الشعب االسرائيلي موجودا حتى یومنا هذا او بعد ان زالت معظم شعوب وقبائل عهدهم وزمنهم من آانوا جيرانهم زال ما 

 .حينها من على وجه االرض
 

 شعب اسرائيل
در على أن یسدد وعوده تدمير اسرائيل النه اراد ان یثبت بان اهللا ضعيف وغير قاوتكرارا ل الشيطان مرارا حاو 

 شعب اسرائيل بين آثير من االمم والحضارات ولكن بمعجزة خارقة قامت دولة أسرئيل شتتالف السنين تآل. لبني البشر
 . وفي ذات المكان الذي أقام فيه ابراهيم1948ثانية في العام 

 
مازال هناك آثير من المحن داخل وحوالي اسرائيل اليوم والبالد تتجه نحو تتميم النبوات التي قيلت قبل االف  

 هنالك الكثير من الكراهية والحقد ضد اليهود في آل العالم اليوم. نينالس
 

ئيل مكروهة او غير معتبرة، ما یهم هو خطة اهللا االزلية نبؤة اسرائيل هي  وجهة نظر اهللا ال یهم اذا آانت اسرامن 
 یقول سيكون الشعب 11-10: 1هوشع . ا بينها وبين باقي االممالمفتاح، اهللا أقام ميثاقا أبدیا مع اسرائيل یفصل م

 ."لستم شعبي وسيدعون أبناء اهللا الحب"في ذات المكان الذي قيل فيه لهم  االسرائيلي بعدد رمل البحر ال یمكن عّده
 

لن یكون حكمهم دیمقراطيا لكن سيحكمهم الملك داوود الذي ینتمي .  یهوذا وأسباط اسرائيل سبطتحديسرعان ما س 
 ).السماوي(د الخمسي للقدیسين االوائل من البع

 
ال یمكن رؤیة نجاة الشعب االسرائيلي سوى آمعجزة، لقد نجا الشعب االسرائيلي من سيطرة قوى عالمية أبادت  

  مليون فرد وأآثر من ذلك عددا اليهود الذین یعيشون خارج أسرائيل تنبأ602امما آثيرة أحاطت بهم، وأصبح تعدادهم 
 .سرائيل لمجد اسمه القدوس سيساعد أ حزقيال بأن اهللالنبي

 
هكذا قال السيد الرب ليس الجلكم انا صانع یابيت اسرائيل بل الجل اسمي القدوس الذي نجستموه في االمم حيث جئتم 

 .فاقدس اسمي العظيم المنجس في االمم الذي نجستموه في وسطهم
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 )23-22 :36حزقيال  (فلتعلم االمم اني انا الرب یقول السيد الرب حين اتقدس فيكم قدام اعينهم
 

ان یحفظ ميثاقه مع شعب اسرائيل لألبد ان اعداء  بذاته اقسم اهللا. مع ان شعب أسرائيل لم یتبع هذه الوصایا
شعب اسرائيل . هزیمة شاملة العداء اسرائيل: والنتيجة سبق فعرفت. كون الخارقةاسرائيل سيحاربون ذات یوم قوى ال
 . والتي سيواجهها هذا الشعب وذلك سينجو ویبقى بسبب وعود اهللا الخاصة بهبالرغم من الصعوبات التي ال تصدق

 
ر البحر حين تعج أمواجه رب الزاجهكذا قال الرب الجاعل الشمس لالضاءة نهارا وفرائض القمر والنجوم لالضاءة ليال 

كف من ان یكون امة امامي ضا یمي یقول الرب فاءن تسل اسرائيل ایالجنود اسمه، ان آانت هذه الفرائض تزول من أما
 ".آل االیام

 
هكذا قال الرب ان آانت السماوات تقاس من فوق وتفحص اساسات االرض من اسفل فاني انا ایضا ارفض آل نسل 

 )37-35 :3ارميا (اسرائيل من اجل آل ما عملوا یقول الرب 
 

لماذا أختفى شعب اسرائيل طوال هذه المدة . شعب اسرائيل هو مفتاح نبوات المستقبل خاصة بما له عالقة بصراع الفناء
 الطویلة،

 
 .تشتتوا واصبحوا اغرابا في آل دول المعمورة؟ الجواب نجده في الكتاب المقدس

 
آانت طریقهم امامي . م نجسوها بطرقهم وافعالهمـوا ارضهـ آالم الرب قائال یا ابن آدم ان بيت اسرائيل لما سكنوآان الي

 .اـجسوهـم نـهمغضبي عليهم الجل الدم الذي سفكوه على االرض باصنا فسكبت  امث،ـآنجاسة الط
 

وا باالراضي آطریقهم وآافعالهم دنتهم فلما جاءوا الى االمم حيث جاءوا نجسوا اسمي القدوس أذ فبددتهم في االرض فتذر
اسرائيل في االمم حيث ت ـه بيـذي نجسـت على اسمي القدوس ال خرجوا من ارضه، فتحننقالوا لهم هؤالء شعب الرب وقد

 )21-16 : 36حزقيال (جاءوا 
 

قال رب .  مرة اخرى نجد الجواب في الكتاب المقدس؟ سنة ليستعيد ارضه2555لماذا عاد شعب اسرائيل للوجود بعد 
 :الكون السرائيل

 
ون من آل م وارش عليكم ماء طاهرا فتطهرـالى ارضكبكم وآخدآم من بيت االمم واجمعكم من جميع االراضي وآتي 

 .اطهرآم نجاستكم من آل اصنامكم
 

وتعملون بها احكامي واعطيكم قلبا جدیدا واجعل روحا جدیدا في داخلكم واجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفطون 
 .صكم من آل نجاستكموانا اآون لكم الها واخلوتسكنون االرض التي اعطيت اباءآم ایاها وتكونون لي شعبا 

 
ا وال أضع عليكم جوعا وأآثر ثمر الشجر وغلة الحقل لكي التنالوا بعد عار الجوع بين االمم وادعوا الحنطة واآّثره

فتذآرون طرقكم الردیئة واعمالكم غير الصالحة تمقتون انفسكم امام وجوهكم من اجل اثامكم وعلى رجاستكم، ال من اجلكم 
 .ا بيت اسرائيلقكم یطركن معلوما لكم فاخجلوا واخدوا من سيد فليانا صانع یقول ال

 
 مكم اسكنكم في المدن فتبنى الخربهكذا قال السيد الرب في یوم تطهيري ایاآم من اثا

 .وتفلح االرض الخربة عوضا عن آونها خربة امام عيني آل عابر
 

ن ذیـم الـمة محصنة ومعمورة فتعلم االم والمقفرة والمتهدوالمدن الخربة هذه االرض الخربة صارت آجنة عدن فيقولون
 .ا الرب تكلمت وسأفعلـرة انـيت المتهدمة وغرست المقفنترآوا حولكم اني انا الرب ب
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 أورشليم في مواسمها فتكون آغنم اناس، آغنمهكذا قال السيد الرب بعد هذه اطلب من بيت اسرائيل الفعل لهم اآثّرهم 
 )38-24 :36حزقيال . (ربـا الـي انـون أنـلمـعـالخربة مآلنة غنم اناس فيالمدن 

 
اي امة تكره شعب اسرائيل سيكون مسموحا لهم بان یثيروا المتاعب ضد نسل ابراهيم حتى یوم یعود 

عاصمة العالم، . ى بمجد وسلطان وسيتوب اليهود حينها عن عدم ایمانهم به، سيعيدون بناء اورشليممرة اخر1*المسّيا
 . االعظمحقا یعبدون الرب خالق الكون والههث في العالم حيوالهيكل الجدید سيكون المكان المقدّس الوحيد 

 
یقول یوحنا بانه خطف الى السماء حيث نال رؤیا وطلب منه ان یكتب . في سفر الرؤیا آخر اسفار الكتاب المقدس

آان یوحنا آخر تلميذ شاهد للمسيح وحياته على االرض وما آتبه أصبح آخر آلمات اهللا في آتابه . مسجال ما قد رآه
 .معطيا تأآيدا شدیدا بان النبؤات التي سبق وقيلت ستتم وتحدثالمقدس، 
 

 :الكتاب المقدس یذآر بعض االمور المثيرة عن مستقبل شعب اسرائيل
 

حت رجليها وعلى رأسها أآليل من اء امرأة متسربلة بالشمس والقمر توظهرت آیة عظيمة في السم
 تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلدأثني عشر آوآبا وهي حبلى 

 
 :2*من هذا الشعب ولد المسيا.  سبطا او قبيلة12االمة التي خرجت من . المرأة هي رمز لشعب اسرائيل

 
ر ثلث ة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان وذنبه یجين عظيم له سبع ذا تنوظهرت آیة اخرى في السماء هو
 .نجوم السماء فطرحها الى االرض

 
 . ان تلد حتى یبتلع ولدها متى ولدت والتنين وقف أمام المرأة العتيدة

 
 من حدید واختطف ولدها الى اهللا والى عرشه والمرأة هربت الى فولدت ابناء ذآرا عقيدا ان یرعى جميع االمم بعصا

 . یوما1260البریة حيث لها موضع معد من اهللا لكي یعولها هناك 
 

ومالئكته ولم یقدروا فلم یوجد مكانهم بعد ذلك في  التنين  حاربوا التنين وحارب حرب في السماء ميخائيل ومالئكتهوحدثت
ل العالم آله طرح الى االرض وطرحت معه لعظيمة القدیمة المدعو ابليس والشيطان الذي یضفطرح التنين الحية ا. السماء
 )9-3 :12رؤیا . (مالئكته

 
ي في السماء قبل ان ینتهي صراع الفناء هذه الحرب تحدث وتنته). السماوي(الحرب في السماء هي صراع البعد الخمسي 

. بعد أن یطرد من السماء سيثور الشيطان ومالئكته ضد شعب اسرائيل والمسيحين الصالحين أتقياء اهللا. على االرض
 .آما هو مشار اليهم في المسار الثني. االخوة خادمي اله اسرائيل

 
ربا ضد شعب اسرئيل وآل اتباع المسيح الذین سيثير الشيطان الغاضب ح. بعد سقوطه وفشله في حرب السماء 

الحرب التي ستدّمر . 1*هرمجدونهذا سيحدث اثناء صراع الفناء االرضي الذي سينتهي بمعرآة . یطيعون وصایا اهللا
 .) سنة من التاریخ البشري7000 جدول الـراجع(وتزیل الحضارة الثانية لهذا الزمن 

 
 عب أسرائيلبرآات ولعنات لش

 :مة اهللا السرائيل تطبق في زمننا الحاضرما زالت آل
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 بها اليوم یجعلك ن تعمل بجميع وصایاه التي ان اوصيكان سمعت سمعا لصوت الرب الهك لتحرص ا
وتأتي عليك جميع هذه البرآات وتدرك اذا سمعت . مستعليا على جميع قبائل االرضالرب الهك 

 )2-1 :26تثنية . (لصوت الرب الهك
 

وننال حكمة تفوق بكثير آل ما نناله في . نفتح أمامنا أبواب المعرفة االلهية والبرآات االلهيةحين نطيع الرب ت
. نستطيع حينها ان نؤثر في جوهر تقاليد مجتماعنا ونؤثر في جوهر ترآيبة مجتمعنا وهو العائلة. أعلى مؤسساتنا التعليمية

 .م الرب االله العظيبرآات عظيمة وفوائد جمة المة تخافسنطلق 
 

ان النظام التعليمي االميرآي تحت سلطة اهللا سيعمل بشكل جيد ثانية لتربية اجيال متزنة التفكير بدل االجيال 
 .الشابة المرتبكة المضطربة الذین یؤلفون العصابات االجرامية ویدمنون المخدرات من یملؤن سجوننا حتى االآتظاظ

 
اوصيك بها انا  وفرائضه التي هاـایـبجميع وص لصوت الرب الهك لتحرص ان تعمل ولكن ان لم تسمع

 )15 :28تثنية (اليوم تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدرك 
 

 الكنيسة المسيحية
في العهد القدیم عين اهللا اناسا مميزین . ان فكرة الكنيسة المسيحية آانت خفية في العهد القدیم من الكتاب المقدس

 صراعهم مع الخير والشر بنى في داخلهم مميزات ستحيا لالبد، هذه المميزات .لكي یمثلونه من آرسوا حياتهم لخدمته
لقد اعلنوا ان وجود لقد آانوا نور وملح االرض . تابع طریقها نحو المستقبل حياتهم المقامة من موت الخطية وتستستمر مع

 .یمان بابن اهللا یسوعال ینتهي بالموت بل ان البشر قادرین على نيل الحياة االبدیة باال الكائن البشري
 

اهللا فتح بصيرتهم لرؤیا بالثقة . ایمانهم تطلب الثقة بامور الیرونها. حتى الحضارات القدیمة عرفت هذه الحقيقة
تاریخ الشعب اليهودي . ليعلموا الشعوب وصایاه) فيما بعد وشعوبا(مع مرور آالف السنين عين اهللا افرادا . من اهللاخاصة 

القدوس البشر  األب وفي ملء الزمان جاء یسوع اهللا االبن ودفع ثمن الخطية آي یقبل االله. اته للبشر ذیذآر آيف ان اهللا
 .الخاطئين حتى الذین آمنوا باهللا قبل مجيء المسيح

 
وانكروا العهد الجدید هللا بالمسيح یسوع عين الرب االله شعبا ) المسيح(بعد ان رفض القادة الدینيين اليهود المسيا

الروح القدس  یعود ثانية لكي یبدل ویطهر قلوب نسل یعقوب بواسطة  حتىنشروا وصایاه وبشارة الخالص لالممآخر لي
 .آما وعد سابقا

 
فّسر بولس لغز . لسهذا االسم تبدل ایام الرسول بو". قدیسين"سيح دعيوا المؤمنون باهللا الذین سبقوا مجيء الم 
هذا اللغز لم یعرفه ولم یفهمه آحد قبل . يسة الحقيقية المسيح وهذا هو الكنفي رسالته الهل أفسس، آتب عن جسد. الكنيسة

 .جيل المسيح
 

االیجاز ان آنتم قد سمعتم بتدبير نعمة اهللا المعطاة لي الجلكم انه باعالن عرفّني السر آما سبقت فكتبت ب
 الذي یحسبه حين تقرأونه تقدرون ان تفهموا درایتي بسر المسيح،

 
ان االمم .  البشر آما قد اعلن األن لرسله القدیسسين وانبيائه بالروح آخر لم یعرف به بنوأجيالالذي في 

 )6-2 :3أفسس . (شرآاء في الميراث والجسد ونوال موعوده في المسيح باالنجيل
 

 هذا .مع ان الوصایا قد اعطيت سابقا عبر امة واحدة شعب اسرائيل اظهر اهللا ذاته عبر الرسل الذین عينهم المسيح
مسيح،  ایضا بالورثة) الذین لم یولودوا یهودا(مم التبدل آان سببا لبعض االرتباك الذي رآه بولس وادرآه فكتب بان اال

 .آتب عن جسد المسيح، الكنيسة. في رسالته الى اهل أفسس. اعضاء في ذات الجسد شرآاء في ذات الموعد والعهد
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تسمى آل عشيرة في السموات وعلى منه سيح الذي ابي ربنا یسوع الم بسبب هذا احني رآبتي لدى

 )15-14 :3أفسس . (االرض
 

عمل الكنيسة هو . منذ ذاك الحين فصاعدا سيكون اسمها الكنيسة. شرح بولس بأن عائلة السماء لها اسم لها اسم جدید االن
 .أن تطلب حكمة اهللا ليس فغقط للبشر على االرض ولكن ایضا لریاسات وقوى السماء

 
ال یستقص نا اصغر جميع القدیسين اعطيت هذه النعمة ان ابشر بين جميع االمم بغنى المسيح الذي لي ا

 وانير الجميع فيما هو شرآة السر المكتوم منذ الدهور في اهللا خالق الجميع
یسوع المسيح لكي یعرف االن عند الرؤساء والسالطين في السموات بواسطة الكنيسة بحكمة اهللا 

لنا به جراءة وقدوم بایمانه عن سيح یسوع ربنا الذي قصد الدهور الذي صنعه في المب المتنوعة حس
 )12-8: 3افسس (ثقة
 

ما هي ال یعرف المالئكة مسبقا ) ، الجانب االخر5=هه(في هذه االیات یذآر بولس تعليما یختص بسالطين السماوات 
 ویأخذ القدیسين المكانة التي آانت لـ لوسيفيروس حينها فقط بعد طرد الشيطان من السماء. نتيجة نتيجة ونهایة الكنيسة 

 .لقد یاقوا ألن یفهموا لغز والدة اهللا االزلي آطفل بشري، لغز بقى سرا آلالف السنين. سيفهم المالئكة المخلصون خطة اهللا
 

هذا التمييز هو . ن العهد الجدید فریقين منفصليحيون بان قدیسي العهد القدیم وقدیسيفي زمننا الحالي یعتبر المسي
في األزلية سيدعو المالئكة آل البشر .  له حياة أبدیة فقط هناك فریق واحدمن وجهة نظر اهللا. من بقایا عصر بولس

 ."باالبكار"خلصين الم
 

بل قد اتيتم الى الجبل صهيون والى مدینة اهللا الحي أورشليم السماویة والى ابوات هم محفل المالئكة 
 12عبرانيين .(بين في السموات والى اهللا دّیان الجميع والى أرواح ابرار مكملينوآنيسة أبكار مكتو

:22-23( 
 

 :هذه؟ الجواب موجود في رسالة بولس الى المسيحيين العبرانيين " آنيسة االبكار"ما 
 

 11عبرانيين . ( واالیمان بامور ال ترى النه في هذا قد شهد القدماءواما االیمان فهو الثقة بما یرجى
:1-2( 

 
هناك وسيلة . ان نؤمن بما قاله اهللا ال اآثر وال أقل.  یسوع المسيح یجب علينا ان نفعل أمر واحد فقطآنيسةلكي نكون في 

ویعود .یتبدل منذ االف السنين هذا االمر لم. واحدة لكي ننال القبول االلهي وان نصبح من أعضاء آنيسة المسيح باالیمان
 .هذا االمر الى عهد آدم

 
 . حتى لم یتكون ما یرى مما هو ظاهرت بكلمة اهللاباالیمان نفهم ان العالمين اتقنت

 
 .باالیمان قدم هابيل هللا ذبيحة أفضل من قایين فيه شهد له انه بار اذ شهد اهللا لقرابينه وبه وان مات یتكلم بعد

 
ولكن بدون ایمان ال . شهد له بانه قد ارض اهللاباالیمان نقل أخنوخ لكي ال یرى الموت ولم یوجد ألن اهللا نقله اذ قبل نقله 

 .یمكن ارضاؤه النه یجب ان الذي یأتي الى اهللا یؤمن بأنه موجود وانه یجازي الذین یطلبونه
 

باالیمان نوح لما أوحي اليه عن أمور لم تر بعد خاف فبنى فلكا لخالص بيته فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب 
 . االیمان

 . أن یأخده ميراثا فخرج وهو ال یعلم الى این یأتي عتيدا ن أبراهيم لما دعى اطاع ان یخرج الى المكان الذي آانیمابال
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النه آان . هذا الموعد عينهام مع اسحق ویعقوب الوارثين معه لباالیمان تغرب قي أرض الموعد آانها غریبة ساآنا في خي

 )10-3 :11عبرانيين . (ها وبارئها اهللاینتظر المدینة التي بها االساسات التي صانع
 

" وارث للبر" تقول بان نوح 7اآلیة .  یطلب منا ان نؤمن بوجود اهللا6في اآلیة .  نقرأ بان اهللا هو الخالق3في اآلیة 
ة وبرآاتها لدخول الحياة االبدی) دایلث(االیمان هو الباب مة اهللا سنكون من ضمن آنيسة اهللا،  تقول باننا لو أطعنا آل8اآلیة 

 .)تيث (هللالتي یهبها ا
 

 11عبرانيين. (وا بدونناملودا لهم باالیمان لم ینالوا الموعد اذ سبق اهللا فنظر لنا شيئا أفضل لكي ال یكهفهؤالء آلهم مش
:39-40( 

 
لمسيح آما ضاء في جسد اعلهذا فهم ا. ختم على مؤمني العهد القدیم حتى زمن اشهار الثمن الذي دفعه یسوع المسيح بدمه

 .نحن اليوم
 

 سنة یوم الخمسين مع االنسكاب المميز للروح القدس 2000آثير من المسيحيين یؤمنون بان الكنيسة بدأت منذ  
اعطهم امال ، من آثير منهم قد شاهدوا المسيح المقامالروح القدس أعطت المؤمنون الجدد، هبة . على المؤمنين حينها

نهم الجدید الثابت هذا ساعدهم على ان یتابعوا جهادهم بالرغم من االضطهاد القاسي الذي جدیدا غيرة، حماسا، وقوة بایما
 .عانوه من القوات الرومانية المحتلة والقيادات الدینية في ذلك العصر

 
-نظام یميز ما بين مؤمنين قدامى وجدد-هبة الروح القدس یوم الخمسين لم یقصد فيها خلق نظام فریقين في السماء 

 بان مسيحييیعتقدون .  من المؤمنين المسيحين یعاملون مؤمنوا العهد القدیم وآانهم اقل درجة من مؤمني العهد الجدیدآثير
 المسيح لذلك یؤمنون بان مؤمني العهد الجدید لهم امتياز اآبر او انهم 1*العهد الجدید مستنيرین اآثر الیمانهم بانجيل

 . انه توليفة من اعتقاد زائف وسوء تطبيق لالسفار المقدسة. 2*آتابياسوء الفهم هذا ليس . قدیسين بدرجة اعلى
 

 .في الواقع ان الشعور بالتفوق الروحي هذا یظهر الجانب الجسدي لطبيعة البشر والذي یتوجب علينا آبته دوما 
 

هذا الجهل . رسوء الفهم هذا سبب االنقسام ما بين المسيحيين واالضطهاد القاتل ضد الشعب اليهودي عبر العصو 
 .الروحي ترك عالمات سوداء في تاریخ المسيحية والذي ادى لموت الكثيرین

 
الكنيسة وضعت على مسارین حسب خطة اهللا التي سبق فقّدرها . المسارین المتالزمين ال یعمالن بمسار واحد فقط 
ين ان یعيدوا برمجة تفرآيرهم على وهكذا نحن ال نستطيع ان نستغني عن احد هذین المسارین، على المسيحي. قبل الخلق
على امل ان . تقّبل هذه االخطاء القدیمةالنهم سيبقون حجرة عثرة للضعفاء والباحثين عن اهللا ان واظبوا على . هذا االساس

لما ال نراعي حقيقة الرسالة األن ونصبح مخلصين في . صراع الفناء سيصحح هذا التفكير الخاطيء لكثير من المسيحيين
 .م االخيرة هذه التي تطبق على االرض األناالیا

 
حين ننظر الى الوراء نرى بأن ذلك آان . وع وبولس امرا آان خفيا منذ عصوربادخال فكرة الكنيسة اظهر یس 

الكنيسة ( ، ذلك ال یعني بأن جسد  بعد قيامتهفقط ألن آلمة الكنيسة ظهرت في زمن المسيح. موجودا منذ البدایة، منذ آدم
حتى . لقب واسم آخر لجسد القدیسين" الكنيسة. "الخفي الذي سبق فعين قبل الخالیقة لم یكن موجودا على الدوام) بالمسيح

 .اخنوخ في الجيل السابع من آدم بّشر بذلك
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انا لست حّجة في الكتاب .  االمریجب ان تفتشوا الكتب المقدسة فهناك تاآثير من اآلیات التي ینطبق عليها هذا 
اهللا یطلب منا لن نتوب وان نصلي قبل ان برفض شخصا ولد ثانية خلص . لمة اهللا ال تحتاج لمن یدافع عنهاالمقدس وآ

 .بثمن ذات الدم الذي یطهرنا جميعا من الخطية
 

 )29: 3غالطية (فان آنتم للمسيح مانتم اذا نسل ابراهيم وحسـب المـوعـد ورثـة 
 

لكننا .  وقدرته ومواهبهلكل فرد عمل یقوم به في ملكوت اهللا حسب رغبتهآل فرد في عائلة اهللا یمتلك موهبة مختلفة و
 بشفاعة الوسيط ما بين اهللا والناس  یسوع آلنا غفرت لنا خطایانا واصبحنا آاملين في نظر اهللا. جميعا لدینا امر مشترك

 وسيراها العالم نذ آدم ستصبح مرئيةمة القدیسيين فالكنيسة الخفية مقياعند .  في جسد المسيح اعضاءروحلولدنا با. المسيح
 بأسره

 
 .انا الكرامة الحقيقية وابي الكرام آل غصن فّي ال یأتي بثمر ینزعه وآل ما یأتي بثمر ینقيه ليأتي بثمر أآثر

 م،ـكـا فيـوانّ يـوا فـاثبت .هـم بـــكــمتـذي آلـالم الـب الكـسبـاء لـم اآلن انقيـتـان
 
  انتم ایضا ان لم تثبتوا فّيآذلك  ة ـرامـكـي الـت فـثبـم یـه ان لـن ذاتـر مـمـثـي بـأتـن ال یـصـا ان الغـمـ آ

ان آان احد . ر آثير النكم بدوني ال تقدرون ان تفعلوا شيئاـي بثمـانا الكرامة وانتم االغصان الذي یثبت في وانا فيه هذا یأت
 وثبت آالمي فيكم تطلبون ما تریدون  في الناران ثبتم ویجمعونه ویطرحونه فيال یثبت في یطرح خارجا آالغصن فيجف

 )11-1: 15یوحنا . (  فيكون لكم بهذا یتمجد ابي ان تأتوا بثمر آثير فتكونون تالميذي
 
الى تطعيمها بافنان حين تنضج الكرمة یصار . تطبيقها هناالدروس یمكن آوني مالك آروم جعلني اتعلم بعض  
المسيحين هم االفنان الذین طعمت بهم الكرمة منذ .  وتصبح اغصانا تحمل الثمار وتنتج عنباهذه االفنان تنمو. اآثر شبابا

 .قرون لبناء آنيسة اهللا الحي
 

.  سنة وضع اهللا اسس الكنيسة حين سكب الروح القدس على الجماعة االولى في اورشليم یوم الخمسين2000منذ  
حفظ  . ائس متنوعة شرح فيها التالميذ خطة الخالص لبني البشر، بعد ذلك آتبت رسائل لكن)74-1: 2اعمال الرسل (

ان لم ینل احد هذه العطية سيواجه حكم . آل من قبل فداء المسيح عن الخطية یمكن ان ینال الخالص. الوصيایا ال یخلص
ف غير المثمر في النفس التي فاتها رحمة اهللا سيلقى في بحيرة النار مثل الغصن الجا. العرش االبيض في اليوم األخير

 .الكرمة
 

الحصاد االول سيتم عند . سنة جمع اهللا المؤمنين في فردوس، ممكن مميز خاص في الجانب األخر 6000منذ  
 سنة سالم سيعاد شعب 1000هناك، خالل . عودة المسيح، حين سيقام آل المؤمنين الحقيقين ليحيوا لألبد في الكون الجدید

 "الحصاد االخير االآثر حالوة" هذا یعني . مة وسيعطي الشعب ثمارا لمجد اهللاسرائيل ليزرع ثانية في الكر
 

 )6: 3افسس (ان االمم شرآاء في الميراث والجسد ونوال موعده مع المسيح في االنجيل 
 
متى، قص المسيح قصة مالك ارض زرع ارضه خضارا، احد الفعلة اخبره بأن االرض انبتت اعشابا ضارة  1*في انجيل 

 ق الخضار التي تنمو في الحقلتخن
 

امر صاحب االرض بأن ال ینقبوا االرض ویترآوا آل شيء ینمو آما هو آي ال تتأذي االعشاب والخضار 
وبعد ذلك دعى . في وقت الحصاد امر الفالح باحراق آل االعشاب الضارة وجمع الحصاد الجيد في المخزن. الجيدة

 لحصاد الكثير وتبع الحصاد زواج الملكاصدقاءه واقاربه الى مأدبة لالحتفال با
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 جيدا في حقله وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في قدم لهم مثال أخر قائال یشبه ملكوت السموات انسانا زرع زرعا
د اليس  فجاء عبيد رب البيت وقالوا له یا سي وسط الحنطة ومضى فلما طـلـع النـبـات ثـمـرا حـيـنـئـذ ظـهـر الـزوان ایضـا

 ا زرعت في حقلك فمن ایـن لـه الـزوان فـقـال لـهـم انـسـان عـدو فـعـل هـذازرعا جيد
 

دعوهما آالهما ینميان معا الى . فقال له العبيد اترید ان نذهب ونجمعه فقال ال لئال تقلعوا الحنطة مع الزوان وانتم تجمعونه
الى مخزني لزوان واحزموه حزما ليحرق واما الحنطة فاجمعوه وفي وقت الحصاد اقول للحصادین اجمعوا اوال ا. الحصاد

 )30-24: 13متى (
 

اهللا سيبّدل حضارتنا . صراع الفناء لمحنة شعوب األرض یشير الى یوم الدینونة عند نهایة السنموات السبعهذا المثال 
آل فرد سوف یشارك . ن صالحمستخدما اناسا مميزین القامة مجتمع ذون شرائع حسنة وسلطا. الحالية بحضارة جدیدة

 .بهذه الحضارة الفریدة عامال خارج سلطان الشيطان
 

 عائلة اهللا
اهللا سيعين خمس مجموعات من البشر المؤمنين المخلصين ليكونوا اساس البناء الجدید في البعد االزلي سيكونون  

 الترآيب، فمواهب اخرى مختلفة مطلوبة وألن الكون نظام معقد. ذو تجارب مروا فيها اثناء حياتهم في العالم الشریر
في تجليهم الروحي .  آاملة وتامة المعزبين بدم المسيحخطة اهللا الستخدام البشر المخلصين. القامة نظام سلطان فعال

 ).السماء=هه(ستتحول اجسادهم الى اجساد قابلة للعيش في الجانب االخر
 

ذلك .  اي عصيان مستقبال على االرض او في الكون الممتدهؤالء البشر المقيمين سيكونون مؤهلين جيدا لتبدید
عملية . اشوا اثناء سلطان الشيطان وعانوا من الظلم الشدید، االلم، المحن وفي بعض االحيان الموت المریعألنهم ع

 .اختيارهم آانت قد بدأت قبل خلق االرض في خطة اهللا االزلية
 

آل منها معينة لهدف خاص لكل . جموعات مميزة ضمن عائلة اهللاآیات الكتاب المقدس التالية تتكلم عن خمس م
 "الكنيسة"منها وظيفة مختلفة لكن جميعهم ینتمون للجسد الواحد 

 
تكهنات خيال جامع هكذا لن یكون .  ان تعرف من هم هؤالء، ساصفهم آما یقول عنهم الكتاب المقدساردتان  

 .ى ما یقوله الكتاب المقدسلنر. لعالم الهوتي او فلسفي هي الواقع المطلوب
 

 جسد المسيح .1
 حاشية المسيح .2
 خدم الهيكل مراقبي اهللا .3
 القدیسين من جميع االمم .4
 المؤمنون المستحقون التكریم .5

 
حين یكون في الكتاب المقدس خمسة من اي شيء غالبا ما یكون واحد من الخمسة اعلى مستوى من االربعة 

االبهام یمثل . هذا تراه في اليد التي بها اربعة اصابع وابهام واحد.  المبدأالنظام الرقمي العبري علمني هذا. اآلخرین
اذا قطعت االبهام ) سویا یعمالن بتناغم آامل(واالصابع االربعة تشير الى هذا العالم في هذا الزمن ) له االبدياال=1(اهللا

 .تصبح اليد عاطلة بال فائدة
 

تبدلت اللغات منذ عصر آتابتهما، یحاول . عمریهما االف السنينالعهدین القدیم والجدید في الكتاب المقدس  
لكن هذه التعریفات تبقى صالحة فقط في زمنها . المترجمون دوما متابعة تجدد التعریفات للكلمات باضافة المعاني الجدیدة
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قمي نستطيع ان ندرك بشكل وان طبقنا النظام العبري الر. ان نظرنا االن الى الوراء نستطيع ان نفهم هذا المقال. ووقتها
 افضل االفكار والمعاني الخاصة بالحياة االبدیة والتي اظهرها اهللا الذي اخترع النظام العبري الرقمي لتفسير آلمته

 
 جسد المسيح

 یرمز الى جسد المسيح في الكتاب المقدس بخمس اسماء مختلفة هذه االسماء لها تمييز خاص في نظام اهللا االداري
 )18: 3/11: 8/8: 5 رؤیا – 27: 7/8: 1مية رو (نيقدیس .1
 )27: 7/ 25: 7 / 18: 21/7: 7دانيال  (قدیسي العلي .2
 )27: 13، مرقس 31: 24متى (المختارین .3
 )6: 3، افسس 17: 8رومية  (وارثوا المسيح .4
 )18 :1،آولوسي 23 :12عبرانين  ، 23: 39مزامير (االبكار .5

 
 في 10 اسماء المعطاة للفریق السابق سویا یساویان ما مجموعهالى الخمس هذه االسماء الخمسة لجسد المسيح باالضافة 

بعض الفرق مختارة لهدف أسمي من ". مسؤلية"أو " شریعة"، "مستوى أرقى"تعني ) یود(النظام العبري الرقمي عشرة 
 .فقط ذاك یعني بأن وظائفهم مختلفة في ملكوت اهللا. هذا ال یعني ان اآلخرین أقل اهمية. رینخاآل

 
ليس یهودي وال یوناني ليس . النكم جميعا ابناء اهللا باالیمان بيسوع المسيح ألن آلكم الذین اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح

فان آنتم للمسيح فانتم اذا نسل ابراهيم وحسب الموعد . عبد وال حر ليس ذآر أو أنثى النكم جميعا واحد في المسيح یسوع
 )29-26 :3غالطية . (ورثه

 
حكمهم سيبدأ مع نهایة صراع الفناء .  المسيحفریق الخمسة المعروف بجسد المسيح سيحكم الكون بقيادة یسوع

زالت في مكانها منذ في وقتنا ان الحكومة السماویة ما. لكل شعوب االرضااللفي حكم السالم  حتى نهایة وقيام اسرائيل
 )4 :4 2آورنتوس(الشيطان هو اله هذا الدهر العصيان القدیم وهذا ما یسمح آلن یكون للشر صوت ألن 

 
لكن االلهة الحقيقي الذي أظهر نفسه بتعامله مع شعب اسرائيل سيقيم حكومة جدیدة قریبا یسّيرها القدیسين 

سيتذآرون الظلم والعذاب الذین عانوا منهما . المخلصين المقامين، البشر الذین الصالح عبر محنهم وتجاربهم مع الشر
 .وابتعادهم عن الخطية سيحمي مستقبلهم من الشر آي ال تهان آرامة اهللا مرة أخرى. على االرض

 
 سيكون االعظم فيما بينهم من سيجلس عن یمين الرب في لتالميذه، حين آانوا یتناقشون عمنشرح المسيح  

 لوقا 39 :10مرقس . (رینستكون نظاما یخدم اآلخ. شرح لهم بان الحكومة السماویة في المستقبل مختلفة. ملكوت السماء
29: 46( 

 
ان آنت ترید االنتماء الى هذا الفریق . حضيرا فریدینتآي تحكم مع المسيح آخادم حقيقي یتطلب ذلك تجربة و 

آل ما عليك هو ان تنخرط في عمل بشارة . المميز من حكام ملكوت السموات یستطيع اهللا أن یبدأ تحضيرك منذ اآلن
 ).ثاوسثيمو(م الشهير لالیمان المسيحي واليهودي أعطى هذه النصيحة بولس المعل. یسوع المسيح

 
. واالموات عند ظهوره وملكوتهأنا أناشدك اذا أمام اهللا والرب یسوع المسيح العتيد ان یدین االحياء 

 . عظ بكل أناة وتعليمت مناسب وغير مناسب وبخ أنتهر بالكلمة، أعكف على ذلك في وقاآرز
 

 یحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة یجمعون لهم معلمين النه سيكون وقت ال
ون الى الخرافات واما انت فاصح في آل فيصرفون مسامعهم عن الحق وینحرف. مستحكة مسامعهم

 )4-1 :4ثيموثاس الثانية . (م خدمتكمشر تباعمل عمل الم. شيء، احتمل المشقات
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لكن في بالد آخرى مثل أفریقيا، أندونيسيا الصين والبالد . آثير من هذا العذاباميرآا في الوقت الحاضر بعيدة عن 
 .آثير من المؤمنين الذین یشهدون ایمانهم المسيحي یعذبون ویقتلون. االسالمية

 
من في نهایة االزمنة لن یكون حال المؤمنين المسيحين بافضل .  بليغا وعذابات اليمةااظطهادواجه المسيحيون االوائل 
في بعض الحاالت ستثور عائالتهم ضدهم . اثناء صراع الفناء سيجتاز جسد المسيح أوقاتا رهيبة. حال المسيحين االوائل
  .قال المسيح لتالميذه بان هذا سيكون من عالمات االیام االخيرة. وتكون سبب أعدامهم

 
وتساقون امام ملوك ووالة الجل اسمي فيؤول وقبل هذا آله یلقون ایدیهم عليكم ویطردونكم ویسلمونكم الى مجامع وسجون 

 .ذلك لكم شهادة فضعوا في قلوبكم ان ال تهتموا من قبل لكي تحتجوا
الني انا أعطيكم فما وحكمة ال یقدر جميع معاندیكم ان یقاوموها او یناقضوها وسوف تسلمون من الوالدین واالخوة 

 الجميع ألجل أسمي ولكن شعرة من رؤسكم ال تسقط بصبرآم واالقرباء واالصدقاء ویقتلون منكم وتكونون مبغضين من
 )19-12 :21لوقا (.اقتنوا انفسكم

 
 :متى یذآر تحذیرات المسيح بهذا االسلوب

 
من جميع االمم الجل أسمي وحينئذ یعثر  مبغضين حينئذ یسلمونكم الى ضيق ویقتلونكم وتكونون

 .م أنبياء آذبة آثيرون ویضلّون آثيرونآثيرون ویسلمون بعضهم بعضا ویبغضون بعضهم بعضا ویقو
 

ولكثرة االثم تبرد محبة الكثيرین ولكن الذي یصبر الى المنتهى فهذا یخلص ویكرز ببشارة الملكوت 
 )14-9 :24 متى. (ميع االمم ثم یأتي المنتهىهذه في آل المسكونة شهادة لج

 
أو على االقل قبل أن تزداد . سماء قبل الضيقة العظيمةمعظم المؤمنين االمرآيين اليوم یؤمنون بانهم سيختطفون الى ال

 .حكم الكون الجدیدتجارب والمحن ضروریة آي تحضّرنا لمهما یكن فان ال. المحن والضيقة
 

حين یقفون أمام المحاآم الجائرة ليدانوا سيضع الرب الكلمات في . سيكون اهللا مع المؤمنين به آي یصبروا حتى المنتهى
 . مان ویخبرون عن نعمة الرب بجسارةعوا عن االیافواههم آي یداف

 
جس المخرب والمتعدون وتقوم منه أذرع وتنجس المقدس الحصين وتنزع المحرقة الدائمة وتجعل الر

 .لونمتملقات اما الشعب الذین یعرفون الههم فيقوون ویععلى العهد یغویهم بال
 

روا فاذا عث. ب وبالسبي وبالنهب أیاماهيلوالفاهمون من الشعب یعلمون آثيرین ویعثرون بالسيف وال
یعانون عونا قليال ویتصل بهم آثيرون بالتملقات وبعض الفاهمون یعثرون أمتحانا لهم للتطهير 

 )35-31 :11دانيال . (وللتبييض الى وقت النهایة النه یعد الى الميعاد
 

 القرن یحارب القدیسين فغلبهم هذا وآنت أنظر واذا
-21 :7دانيال. (قدیسين المملكة الوقت فامتلك الدیسي العلي وبلغیام وأعطى الدین لقحتى جاء القدیم اال

22( 
 

لكن من خالل شهادتهم آثير من القضاة االشرار سيؤمنون ویظطهدون بسبب . بعض المؤمنين سيعذبون قبل اعدامهم
 .ایمانهم الجدید

 
ن ویظهر بنا رائحة معرفته في آل رته في المسيح في آل حيهللا الذي یقودنا في وآب نصلكن شكرا 

مكان الننا رائحة المسيح الذآية هللا في الذین یخلصون وفي الذین یهلكون لهؤالء رائحة موت لموت 
 .والولئك رائحة حياة لحياة
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ن اهللا ـومن هو آفؤ لهذه االمور الننا لسنا آالكثيرین غاشين آلمة اهللا لكن آما من أخالص بل آما م

 )17-14 :2آورنثوس الثانية . (حـي المسيـ اهللا فامـم أمـلـكـتـن
 

مع ذلك أستعمل . المجيء الثاني للمسيح غير معروف للمؤمنين وسيأتي فجأةالكتاب المقدس یقول بان وقت 
اليوم یقول . المسيح أمثلة قصصية تشير الى أننا حين نرى العالمات علينا ان نرفع أعيننا الى السماء ألن اللحظة قد حانت

آثيرون یقولون باننا اليوم أقرب الى تحقق أقوال الكتاب . روح القدس لكثير من المؤمنيين بان زمن عودة المسيح قریبال
 .المقدس اآثر من أي وقت مضى في تاریخنا

 
المجيء الثاني للمسيح سيوقف تزاید ویحدد عدد المستحقين ان یكونوا في هذا الفریق سيكون هناك قيامة جزئية 

 .2*اعداد اآبر بكثير ستقام في اليوم االخير في القيامة الثانية في نهایة الحكم االلفي. 1*ي بدایة الحكم االلفيلالحداث ف
 

 )االنبياء(سفراء المسيح وحاشية 
لقد ذبحوا في االرض بسبب آلمة اهللا . الفریق الثاني المميز من المخلصين سيكونون أمام المذبح في السماء

 .ا بهاوشهادتهم التي تمسكو
 

. یدا من الشهداء سيأتون وینضمون اليهممزتدون الثياب البيضاء ویطلب منهم الصبر ألن رفي السماء سي
سيمجدون اهللا، یحبونه، یقدسونه، . سيمجدون اهللا امام العرش والمذبح. سيكونون دوما قریبين من اهللا، یرافقونه حيث یكون

 .ویخدمونه في مناسبات مهمة لتكریم حضوره
 

ا فتح الختم الخامس رأیت تحت المذبح نفوس الذین قتلوا من أجل آلمة اهللا ومن أجل الشهادة التي آانت عندهم ولم
 .وصرخوا بصوت عظيم قائلين حتى متى أیها السيد القدوس الحق التقضي وتنتقم لدمائنا من الساآنين على االرض

 
سيرا أیضا حتى یكمل العبيد رفقائهم واخواتهم أیضا العتيدون ان یفأعطوا آل واحد ثيابا بيضا وقيل لهم أن یستریحوا زمانا 

 )11-9 :6رؤیا . (مـلهـوا مثـلـتـیق
 

 یشرعون الوصایا والشرائع المرسلة من. آممثلين مستشارین في فریق مميز سيصبحون قضاة في العالم الجدید
ثر تأهيال ليحكموا بالعدل في الحكم االلفي ألنهم تعذبوا وقاوموا الشر على االرض، سيكونون األآ.  لالرضعرش اهللا

 .یرمز اليه العرس من حيث یؤدي القضاة واجبهم. وسيكون مرآز القاضي مرموقا جدا
 

ورأیت عروشا فجلسوا عليها وأطوا حكما ورأیت نفوس الذین قتلوا من أجل شهادة یسوع ومن أجل آلمة اهللا والذین لم 
 .السمة على جباهم وعلى ایدیهم فعاشوا مع المسيح الف سنةیسجدوا للوحس وال لصورته ولم یقبلوا 

 .اما بقية االموات فلم تعش حتى تتم اال سنة
 

القيامة االولى هؤالء ليس للموت الثاني سلطان عليهم بل سيكونون في هذه هي القيامة االولى مبارك ومقدس من له نصيب 
 )6-4 :20رؤیا . (ون معه الف سنةلكم وسيآهنة اهللا والمسيح

 
  2018خدمة الهيكل ومراقبي اهللا بعد العام 

عين هؤالء االفراد من أسباط اسرائيل اهللا وبشكل خاص سي. لصين في االرض خادم مخ144000 مؤلف من ریق الثالثالف
 .تهم خالل أیام صراع الفناء العصبية المدعوة محنة یعقوبیماحاالثنتي عشر وسيختم مالك عليهم من أجل 

 
رض وال  مالئكة واقفين على أربع زوایا االرض ممسكين أربع ریاح االرض آي ال تهب ریح على اال4أیت وبعد هذا ر

 . على البحر وال على شجرة ما
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 مالآا آخر طالع من مشرق الشمس معه ختم اهللا الحي فنادى بصوت عظيم الى المالئكة االربعة الذین أعطوا ان ورأیت

روا االرض وال البحر وال االشجار حتى نختم عبيد الهنا على جباهم وسمعت عدو یضروا االرض والبحر قائال ال تض
 )4-1 :7رؤیا . (المختومين مئة وأربعة وأربعين ألفا

 
هذه الثمار االولى للرب والحمل . ویؤمنون آباقي االمم* سيجتاز شعب أسرائيل فترة تطهير روحي وسيقبلون المسيا

 لى جباههمسيكتب اسم اهللا اآلب واسم یسوع ع
 
هم اسم ابيه مكتوب على جباههم وسمعت صوت من ل نظرت واذا خروف واقف على جبل صهيون ومعه مئة وأربع وأربعون الفا ثم

 )2-1 :14رؤیا . (ثاراتهميالسماء آصوت مياه آثيرة آصوت رعد عظيم وسمعت صوتا آصوت الضاربين بالقيثارة یضربون بق
 

 .نيمة جدیدة لم عرفها أحد من قبلسيقفون أمام العرش ویترنمون بتر
 

وهم یترنمون آترنيمة جدیدة أمام العرش وأمام االربعة حيوانات والشيوخ ولم یستطع احد ان یتعلم الترنيمة اال المئة واالربع 
 )3 :14رؤیا . (واالربعون الفا الذین اشتروا من االرض

 
 .فوا آذبا وهم بال لومیعرلم . هؤالء لم یتنجسوا مع النساء ابقوا أنفسهم أطهارا

 
بين الناس باآورة من هؤالء هم الذین یتبعون الخروف حيثما ذهب هؤالء أشتروا . مع النساء النهم أطهارهؤالء هم الذین لم تننجسوا 

 )5-4 :14رؤیا . (اهللا وللخروف وفي أفواههم لم یوجد غش النهم بال عيب قدام عرش اهللا
 

 وسيقفون معه على جبل صهيون، هئالء القدیسين سيكون لهم أهمية في اقامة سيظهرون وقت رجوع المسيح المنتصر
 . یعيدون بناء القدس والهيكل الجدید، یقدمون مراسيم جدیدة للعبادة ویعيدون حكم اهللا من جدید2*اسرئيل الجدیدة

 
 قدیسين من جميع االمم

يرتدون ثيابا بيضا ویقفون أمام العرش س. الفریق الرابع سيكون جمعا عظيما یمثلون آل شعب وقبيلة ولسان 
 .سيحملون سعف النخل بایدیهم ویحتفلون بعرس خاص في السماء. ویسوع المسيح الحمل، ثيابهم قد بيضت بدم الحمل

 
ش وامام أن بعده من آل االمم والقبائل والشعوب واأللسنة واقفون امام العر بعد هذا نظرت واذ جمع آثير لم یستطع أحد

سربلين بثياب بيض وفي ایدیهم سعف النخل وهم یصرخون بصوت عظيم عظيم قائلين الخالص اللهنا الجالس الخروف مت
 )10-9 :7رؤیا  (.على العرش وللخروف

 
 شيخا والحيوانات االربعة سيحيطون بهؤالء القدیسين القادمين من آل االمم والذین اتوا من 24آثير من المالئكة وسط الـ

 .الضيقة العظيمة
 

وخروا امام العرش على وجوهم وسجدوا اهللا جميع المالئكة آانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات االربعة و
 . قوة اللهنا الى ابد اآلبدین آمينقائلين آمين البرآة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة وال

 
 .بيض من هم ومن أین أتواوأجاب واحد من الشيوخ قائال لي هؤالء المتسربلين بالثياب ال

 
 .فقلت یا سيدي لنت تعلم

 
 .وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروفهؤالء هم الذین أتوا من الضيقة العظيمة : فقال لي
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من أجل ذلك هم أمام عرش اهللا ویخدمونه نهارا وليال في هيكلة والجالس على العرش یحل فوقهم، لن یجوعوا بعد ولن 
د والتقع عليهم الشمس وال شيء من الحرة ألن الخروف الذي في وسط العرش یرعاهم ویقتادهم الى ینابيع ماء یعطشوا بع

 )17-11 :7رؤیا . (مـهـن عيونـة مـعـحية ویمسح اهللا آل دم
 
لن یجوعوا أو یعطشوا أو یعانون الحر . هؤالء القدیسين سيقفون أمام عرش اهللا ویخدمونه ليال نهارا في هيكلة 

 .یسوع الجالس في وسط العرش سيكون راعيهم سيقودهم الى ینابيع ماء حّية وسيمسح اهللا آل دمعة من عيونهم. أبدا
 

 البشر المستحقين نعمة
. ،سينقسمون الى فریقين) ميالدیة3018(فریق خامس الباقين من الحكم االلفي سيظهرون في نهایة االلف سنة  

 .في السماء وغير المستحقين سينتهون في بحيرة النار وهي الموت الثانيالمستحقون سينالون الحياة االبدیة 
 

ستهرب االرض .  سنة سيقفون أمام العرش االبيض العظيم7000آل الشر الذین عاشوا على االرض منذ  
ات امام سيفتح سفر الحياة وستسلم الهاویة أمواتها وسيقف جميع االمو. مع بقاء البعد الزمني فقط. والسماء من أمامه

 .العرش واحدا تلو اآلخر
 

 :سيكون هناك مرحلتان في هذا االمر
 .آل انسان سيدان حسب عمله المسجل في االسفار .1
 .آل من لم یوجد أسمه في آتاب الحياة یلقي في بحيرة النار وهي الموت الثاني .2

 
جد لهما موضع ورأیت االموات صغارا ثم رأیت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت االرض والسماء ولم یو

 .ا واقفين أمام اهللا وانفتحت أسفاروآبار
 

 .وأنفتح سفر آخر هو سفر الحياة ودین االموات مما هو مكتوب في االسفار بحسب أعمالهم
 

 .دینوا آل واحد بحسب اعمالهووسلم البحر االموات الذین فيه وسلم الموت والهاویة االموات الذین فيهما 
 

 . الموت والهاویة في بحيرة النار هذا هو الموت الثاني وآل من لم یوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة الناروطرح
  )15-11 :20رؤیا (

 
 :هم به واعتقد ان هذا السفر یتضمنسفر الحياة یتضمن اسماء آل البشر غطاهم دم المسيح ودفع ثمن

 آل االجنة المجهضة ةالتي سقطت قبل اوانها .1
 ل االطفال من لم یبلغوا سن المعرفة والتمييز ما بين الخير والشرآ .2
 آل البشر الذین عاشوا في زمن او مكان لم یعرف فيه اهللا ابدا لكنهم لم یفعلوا الشر ضد ما تمليه عليهم ضمائرهم .3
 .آل من قبل المسيح مخلصا شخصيا له .4
 

بك ویكون زمان ضيق لم یكن منذ آانت أمة الى ذلك الوقت وفي ذلك الوقت وفي ذلك الوقت یقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شع
 ینجي شعبك آل من یوجد مكتوبا في سفر الحياة

 
والفاهمون یضيئون . وآثيرون من الراقدین في تراب االرض یستيقظون هؤالء الى الحياة االبدیة وهؤالء الى العار لالزدراء االبدي

ین الى البرآان والحب الى ابد الداهرین اما انت یا دانيال فاخف الكالم وأختم السفر الى وقت النهایة آضياء الجلد والذین ردوا آثير
 )4-1 :12دانيال (.آثيرون یتصفحونه والمعرفة تزداد

 


