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 الفصل الثامن
 الرب يوم

 نبؤة ضراع الفناء
 من جنة عدن الى اورشليم الجديدة

  خطة اهللا للبشر
 )"بداية جديدة"سيث =8، الثامنةدورة العالم (

 ؟ماذا يعني جبل عظيم من الفضاء بالنسبة لالرض
 ؟آيف ستكون مملكة اهللا حين تصل الى االرض
 ؟ماذا سيكون تأثير البوق السابع على االرض

 وات؟امة االموات التي تكلمت عنها النبف ستكون قيآي
 ؟قدماء اعتقد الفراعنة المصريون ال آماالحياة االبدية هل ستكون

 
 الصفحة الجزء 

 2 الجبل العظيم
 3 عملية التطهير الكبيرة

 4 عودة المسيح
 7 وصول مملكة اهللا على االرض

 7 فارس الحصان االبيض
 8 ) السماءآما یرى من( البوق السابع 
 9 قيامة القدیسين

 11 البوق االخير آما یرى من االرض
 12 عودة الرب من اجل المختارین

 14 جسد القيامة
 15 التحضير للنظام العالمي الجدید

 
سيكون " هيه"فمن وجهة نظر بعد .  یوجد ضمن خطة اهللا للكون)سيث(، محور عصر الدورات الكونية للعالمفي 

 .وعليهما ینتهيان في ذلك الوقت" زین"السبعة تتابع وتبرز محنة عصر " سيث" آوني، ان سنوات اعظم حدث" سيث"
 

یولد طفل النبؤة، ملكوت السماء یأتي الى االرض بشكل مذهل ورائع ینتهي . خالل المحنة العظيمة في ذلك الوقت 
 "سيث"سلطان الشيطان في عصر 

 
ان ) الف سنة( سنة 1000ى في الهاویة ویقيد بسلسلة دون حراك لمدة ثم یلق. اوال سيطرد من السماء الى االرض 

 .سلطان الشيطان هو جوهر تحليلي، وجد آي یطرد ویباد
 

لكننا االن سنعرضها بتناسق الكتاب االخر لغز تموز سيخبرك بمزید من التفاصيل ایب متى ولماذا ستجري هذه  
 . وجهين"سيث" سنة من التاریخ والنبؤات، ان لرسالة 7000
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 تبدو وآانها مزدوجة الهدف) سيث( تصبح محور خطة اهللا للكون رسالة 
 

  بانفجار شدیدمن جانب ینتهي سلطان الشيطان  •
آل ذلك یعلن . بة ما لم یشهده الكون من قبلمن جانب آخر االنفجارات الناریة الكونية وصراعات االرض الرهي •

 .بدایة مدنية جدیدة. بدایة جدیدة
 

رافعة البشریة الى أرقى .  یعتمد على وجهة نظر الفردث ستكون شدیدة المأسویة محدثة تبدال یتجاوز آل خيالهذه االحدا
غقط المستعدین للتعلم واطاعة اهللا .  للقيام بذلك سيبيد اهللا آل من یعارض قداسته وخطته واعلى مستوى تصل اليه

 . اعدك بان قرائتك لهذا الفصل سيوسع أفاق مدارآك.سينجون ویعيشون في مدینة رائعة یحكمها ملك الملوك یسوع
 

 الجبل العظيم
تنظر الى ان قطع حجر بغير یدین، فضرب التمثال على قدميه اللتين من حدید وخزف فسحقها،  آنت

فانسحق حينئذ الحدید والخزف والنحاس والفضة والذهب معا وصارت آعصافة البيدر في الصيف 
. اما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبال آبيرا ومأل االرض آلها. مكانفحملتها الریح فلم یوجد لها 

 )35-34: 2دانيال(
 

وفي ایام هؤالء الملوك یقيم اله السموات مملكة لن تنقرض أبدا وملكها ال یترك لشعب آخر وتسحق 
حق الحدید وتفنى آل هذه الممالك وهي تنبت الى االبد النك رأیت انه قد قطع حجر من جبل ال بيدین فس

اهللا العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا الحلم حق وتعبيره . والنحاس والخزف والفضة والذهب
 )45-44: 2دانيال. (یقين

 
في المستقبل، یتكلم عن سالم لم یسمح به من قبل وازدهار على االرض )  سنة1000(هذا الفصل یتكلم عن الحلم االلفي

  النظام االلفبائي العبري الرقمي. 2015راع الفناء في العام سنوات من انقضاء ص3سيبدأ بعد 
 

 .حين سيتمتع العالم بحياة جدیدة ومدنية جدیدة تحت سلطان اهللا) تيث(یشير الى ذلك في دائرة 
 

آتب قليلة آتبت عن هذا المستقبل وعصر قيامة من ارض قد دمرت وعن سالم شامل ما بين االمم اذ ليس لدینا  
 .ال یمكننا ان نتقبل فكرة عالم دون حروب بين االمم رغم اشتياق آل الشعوب لذلك. ا نستطيع المقارنة بهفي الماضي م

 
الكتاب -فقط آتاب واحد في العالم. ال یوجد لدینا اي مراجع تاریخية ماضية لها. تقبلسوألن ذلك سيحدث في الم 
 . مؤسف ان آثيرین لم یسمعوا ابد عن ذلك من قبل.یصف زمن مملكة اهللا على االرض ویصف ذلك آمن بسلطان-المقدس

 
 .اآلخرین یقارنونها بالسماء وبعضهم یظنها السماء

 
آل العقائد واالفكار االقتصادیة، السياسية والنفسانية في مجال تحسين حالة البشر وآلها جرب العلماء والفالسفة  

الحكمة . االنساني ولم یعد یفكر باءقامة المجتمع المثاليآل المحاوالت قد فشلت لذلك استسلم المجتمع . لم تأت بنتيجة
احالم غير . المقبولة اليوم تسّفه اي حوار جدي في مجال الحكم االلفي للمسيح في القدس معتبره ذلك شطحات خيالية

 .واقعية
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اشهد سترى خالل بقعة . لكن ان زرعتها ستمتد جذورها وتنمو. حبة الخردل ضئيلة. لكن دعوني اوضح فكرة هنا 
تظهر مثل هذا المجتمع الرائع، مجتمع لم یوجد على االرض او . في المسيرة الكتابية) تيث( الـعصر. شجرة آبيرة تزهر
 .في السماء من قبل

 
لكن حين تنمو . النبتة العمالقة المدفونة في حبة ضئيلة. ال ندري ما هي اسرار الهندسة الوراثية لحبة الخردل 

هذا الفصل . ان لم تر حبة خردل من قبل وترى عملها فذاك یتطلب آتابا لشرحه ووصفها. خفيةتنطق مدفوعة بقوة 
 .سيحاول شرح حبة خردل قيامة القدیسين

 
 .في المسيرة الكتابية تظهر مشاهد مذهلة) تيث(دورة الـ
ن عصيانة المدمر حين یطرد الشيطان من السماء في منتصف الفناء ستعلن مملكة اهللا على االرض سيتابع الشيطا 

حينها سيتدخل اهللا سيعود المسيح ویدمر جيوش الشيطان سيقيده في . على االرض حتى تنتهي آل حياة على االرض
 )6-4: 20رؤیا.( حينها ستكون القيامة االولى للمخلصين الذین لن یروا موتا ثانيا3: 20الهاویة آما یقول الرؤیا

 
ستعود االرض صالحة وآل من .  خالقة ال یمكن تصورها لصالح البشریةهؤالء القدیسين المقامين سيطلقون قوة 

اجتماعية اننا نعيش في عصر انجازات مدنية وحين نرى ما نجزته البشریة حتى في تقنيتنا الحاضرة سندرك ب. یحب عليها
 .هائلة

 
اصبح ممكنا بالطيران سياحة قصيرة في مكان بعيد . آل مدینة بها ناطحات سحاب على آنوز من الفن والموسيقى 

الئحة مثل هذه االمور ال تنتهي والتي . ونعود للوطن ثانية خالل ایام هذا االمر لم یعد صعبا على آثيرین . عبر القارات
 .ستبدو آجانبية لشخص قد یزورنا من الماضي

ثير الشيطان من على فقط لو ان الشر یمكن ابطالة وازالة تا. فقط لو ان االنسان یستعمل هذه االختراعات للخير 
سيحين وقت ال یكون فيه للشيطان اي نفوذ في بعدنا . هذا ما سيصبح واقعا تماما آما یقول الكتاب المقدس لنا. هذه االرض

 .االرضي لن یستطيع ان یسيطر على افعال ومقدرات البشر النه سيكون مقيدا في الهاویة وال یستطيع الفكاك
 

فنان باحثين عن فرصة ك مخادعين یتسللون عبر االشجار ویختبئون بين االعلى عكس جنة عدن لن یكون هنا 
لكن . سيبقى على البشر ان یتجهوا نحو الصالح. فقط جنوح البشر للخطية ما قد یسبب المتاعب. الفساد حياة البشر

 .ة وارتياحم على االرض ليمضي حكم اهللا بسالسالقدیسين المختارین ستكون اعينه
 

هناك ایات اخرى آثيرة نصف هذا العصر القادم عصر القيامة واالنتهاء . أیات آتابية متعددة في هذا الفصلمع اننا سنرى 
زلكي نفهمها ونقدرها علينا ان ننظر . بعض هذه االفكار سيكون من الصعب فهم النها مصورة بالذهن الروحي. من الشر

الروح القدس یفسر لنا آلمة اهللا فتصبح . فتحاذهاننا المور الهالروح القدس فقط ی. اليها او نقرأها مملؤین بالروح القدس
 .مقبولة وتثير االهتمام ومذهلة تماما

 
اطلب من اهللا ان یظللك بالروح القدس آي تفهم آلمته المرسلة لك في هذه . ان لم تفهم تماما المكتوب هنا 
 . یفتح اذهان الذین یطلبونهاله الكتاب المقدس وعد بان. الصفحات

 
 عملية التطهير الكبيرة

على االرض طالبي .  بالتحضير آلهم حدث یقع في آل الكونينهمكون مالیين المالئكة س. یوم الربقبل ومجيء  
 النه هم هذه القراءة ستعطيهم ادراآا جدیدا الخطة اهللا على االرض.  من سفر حزقيال38،39اهللا سيقرأون االصحاحين

 .ایضا عليهم التحضير لحدث ما
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. یجب تطهير ارض الموعد من بقایا وعظام جثث مالیين الموتى. بل ان یعود ملك الملوك یسوع الى االرضق 

والمستوعبات ) اسلحة دمار شامل(االرض حول القدس ستكون مفروشة بالصواریخ ذات الرؤس الحاملة للقنابل الكيميائية 
ملك الملوك یسوع بان یقاطع فرحة المستدیم بانفجار یطيح المليئة بالمواد السامة وااللغام الشدیدة االنفجار لن یسمح 

 .باطفال وهم یحتفلون بقودمه من السماء
 

جوجا موضعا هناك للقبر في اسرائيل ووادي عباریم بشرقي البحر ویكون في ذلك اليوم اني اعطي 
 فيسد نفس العابرین وهناك یدفنون جوج وجمهوره آله ویسمونه وادي جمهور جوج

 
ض یقبرون ویكون لهم یوم تمجيدي آل شعب االر. روا االرض سبعة اشهربيت اسرائيل ليطهیقبرهم و

ویفرزون اناسا مستدیمين عابرین في االرض قابرین مع العابرین اولئك الذین بقوا . مشهور یقول الرب
حدهم بعد سبعة اشهر یفحصون فيعبر العابرون في االرض واذا رأى ايرا لها، هعلى وجه االرض تط

 حتى یقبره القابرون في وادي جمهور جوج وایضا اسم المدینة همونة عظم انسان یبني بجانبه ّصوه
 )16-11: 39 حزقيال(فيطهرون االرض 

   
متى تطهرت ارض اسرائيل، سينطلق الرب في المرحلة الثانية من خطة الخالص، یوم الرب العظيم، وستم ذلك باسلوب 

 .یليق بالملك االلهي
 

هذا التمازج سيوحد .  آثر سمح لهم برؤیة االرض الول مرة، سيعرفون تاریخها ویندمجون مع البشرك مالئكةسيكون هنا
التواصل ما بين البعد السبعي والبعد الخمسي . مملكة اهللا التي بدأت في السماء واخيرا ستصبح واقعا على االرض

 حسب تكخناتي بعد ذلك سيكون ما هو 2015 یلول ا21سينتهي صراع الفناء في . سيكون مذهال) االرضي والسماوي(
 .اهم حدث في التاریخ وسيكون االمل الوحيد للبشر

 
 عودة يسوع المسيح

االیام فقربوه قدامه آنت ارى في رؤى الليل واذ مع سحب السماء مثل ابن انسان اتى وجاء الى القدیم 
لسنة سلطانه سلطان ابدي وملكوته ما فاعطى سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له آل الشعوب واالمم واال

 )14-13: 7دانيال (ال ینقـرض 
 

 وتأتي العروس
 اآبر حدث في الكون سيكون صراع الفناء في السماء، حين بالقوة یطرد رئيس المالئكة ميخائيل الشيطان واتباعه

عبر التاریخ البشري على . سماءسيجول جند اهللا في آل ارآان السماء وسيكون النصرتاما الجناد ال. من السماء بالقوة
استغل الشيطان هذه الفترات ليشكو القدیسيين . في السماء) امام اهللا(االرض سمح اهللا للشيطان بأن یظهر في حضرته 

الذین لن یشاهدوا بعد االن . ابعاد الشيطام سيثير فرحا عارما بين المالئكة الصالحين. ویعظم متاعبهم على االرض
 . بكبریاءالشيطان یخاطب اهللا

 
عرس الحمل یسوع . سيجتمع المالئكة بابهى حللهم ليوم الرب العظيم، ستزین السماء الضخم حدث في الكون 

لقد اعلن یوم الزفاف . المسيع، ابن اهللا الحي سيدخل في عالقة حميمة مع البشر الذین في ادنى درك، آنيسته منذ ایام آدم
 .ستتمم رؤیة اهللا التي سبق فعينها قبل تأسيس العالم" المختارین"اتحاد یسوع االبدي بعروسه، 

 
سيكون یوم . ملك الملوك ورب االرباب سيتوجه البشر المؤمنين الكاملين. عرس الحمل سيكون ایضا حفل تتویج 

ن فرح وسعادة حين یأتي المالئكة بهيئة ملكية محتفلين الى االرض بروعة وقوة وبهاء وجمال، سيبوق المالئكة الجباری
 . اعظم انتصار البن اهللاالحقا ستوضع هذه االبواق في متحف لتخليد. بالبوق للمرة السابعة واالخيرة
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اء واقسم بالحي الى ابد اآلبدین موالمالك الذي رایته واقفا على البحر وعلى االرض رفع یده الى الس

صوت ایام بعد بل في زمان الذي خلق السماء وما فيها واالرض وما فيها والبحر وما فيه ان ال یكون 
  )7-5: 10رؤیا . (المالك السابع متى ازمع ان یبوق یتم ایضا سر اهللا آما بشر عبيده االنبياء

 
ساعة رجوعه بالتحدید لم . سر اهللا سيعلن عند صوت البوق السابع حين یعلن المالك عودة الرب یسوع المسيح 

  ميالدیة2015  ایلول 24رقمي االلفبائي ذلك سيتم في یذآرها الكتاب المقدس لكن حسب النظام العبري ال
 
) خاصة في القدس( هو اليوم الذي یحتفل فيه عبر التاریخ وفي آل انحاء العالم  عند منتصف الليل ایلول24 بالطبع ان   

 .بميالد یسوع المسيح
 

وآما ما آان .  الرب یسوعال ارى یوما افضل العالن اعظم حدث في الكون اآثر من یوم یتالئم مع عيد ميالد 
االؤض  ميالدیة اعتقد بأن عودة المسيح الى 33قبل قيامته العام ") الموافقة االلهية"جيمل، =3( ایام 3المسيح في القبر 

 .2015 ایلول 21ستتم من انتهاء صراع الفناء في 
 

منطقيا الى ابعد الحدود بدأ من سيكون ذلك . اتمنى ان یختار المسيح ذلك اليوم. سينال العالم اعظم هدیة ميالد 
 .صراع الفناء بالدمار الشامل وسينتهي باعظم حفلة ميالد سجلها تاریخ البشر

 
انا . هذا العالم و في قمة الضيقة في وسط دمارآثير من المسيحيين في امریكا یعتقدون بأن الرب سيأتي قبل صراع الفناء ا

 .اهللا اله ترتيب آما تظهر تفاصيل الطبيعة التي خلقها. ال اظن ان ذلك سيكون توقيتا جيدا . ال اوافق
 

وقت االحتفال وفرح  بعد الحصاد یأتي.  آما یعرف المزارعون هناك وقت للزراعة، وقت للري ووقت للحصاد 
لقد اصبحت مزارعا وفي الربيع نزرع، وفي الخریف یأتتي وقت الحصاد وال وقت للراحة والحياة . یستحقه اهللا وضيوفه

 .آل الوقت للحصاد وجمع الثمار التي تطلبت وقتا طویال آي تينع. جتماعيةاال
 

یختص بأهم مواقيت خطة لن یربكنا بما .  تتوافق مع رسالته آانتغالبا ما استعمل المسيح امثلة المزارعين التي 
ن مرتبكين وعلى غير یقين اظن ان بعض المعّلمين المسيحيي. الرب منذ الخليقة ویضللنا عن مواعيد عودته ليحكم االرض

بدال من حياة بسيطة قریبة من االرض یلتصقونویعملون في جامعات عالية المستوى حيث ینالون . النهم ليسوا مزارعين
  ومفتوحة للجميعشهرة عبر مجاالت فلسفية عقيمة في مواضيع سهلة ومكشوفة

 
ال یوجد آیة في الكتاب المقدس . فناءآتاب الرؤیا یعلن بأن زمن حصاد اهللا سيكون في نهایة صراع ال  

 . سنوات7تقول بأن یوم الرب منقسم الى قسمين یفصل بينهما 
 

يع بما فيهم آل في مزرعتي الجمألنه . العّمال هم القدیسين. یوم حصاد القدیسين العظيم ینهي ویقفل دائرة الزین 
لقد شّرع اهللا هذا النظام وال ارى . لثمار وتخّزن یساعدون بالحصاد طوال الوقت حتى نهایته وحتى تجمع آل ااالوالد

وهذا غير . لكن آثير من الجامعات المسيحية تعلم تالميذها بأن اهللا سيجمع قدیسيه قبل نظج الثمار. نظاما آخر یعمل مثله
  . احكم بنفسك.  بالنسبة الى منطقي

 
نيني ویبقيني هنا ، ال ارید ان اذهب الى السماء شخصيا، اعتقد لو ان اهللا اتى قبل فترة الضيقة لطلبت منه ان یشتث 

. الكتاب المقدس واضح جدا.  ان آان موجودا عند قيامتي سيفسد علي مقابلتي لربي وجها لوجهلستهاواقابل الشيطان وال اب
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 اآون على الشيطان سيكون موجودا في السماء عند بدایة صراع الفناء مهما یكن قرار اهللا بشأن عودته الى العالم اود ان
 ..االرض حينها

 
ال استطيع ان . سيكون علي مساعدة عائلتي واصدقائي وأود ان اآون معهم في االوقات الصعبة وحين یأتي الموت 

ارید ان اآون معهم .  سنوات من الضيقة العظيمة7اآون سعيدا في السماء عالما ان اصدقائي مازالوا على االرض یعانون 
حين آنت شابا في الحرب العالمية االولى جلست مع غير مؤمنين في قبو أصلي اثناء سقرط . في اشد ساعات احتياجهم

والدتي المسيحية قالت لهم ان هناك، هدف وحب في الجانب اآلخر . ارید ان اآون ممعهم في اشد ساعات احتياجهم. القنابل
 .لوانتهت حياتنا هناك حينها

 
ليس آل . ینهار آل شيء وسط الدمارینشروا االخباال السارة حين هذا العالم سيحتاج الى مؤمنين مثلي حتى  

االخشاب تحترق في ذات الوقت قد انقاذ بعض القطع قبل ان تتحول جميعها الى رماد لهذا أرید ان اآون على االرض 
 .اني اؤمن بان رب الكل  سيختار توقيته الذي یریده ویخزي حكمة الحكماء. حينها

 
 .لكن فارق التوقيت مهم جدا بالنسبة لي. دني ان اتحول الى جسدي االبديحين یعود الرب سيسع 

 
 )10: 97مزامير .(یا محبي الرب ابغضوا الشر هو حافظ نفوس أتقيائه من ید االشرار ینقدهم

 
 وصول مملكة اهللا الى االرض

الدموع، . عود اهللا االلماعظم و) الجانب اآلخر.. هه=5( الى حدث خامس النظام االلفبائي الرقمي العبري یشير 
القدوم الثاني ليسوع المسيح سيؤسس المملكة االبدیة على . اعظم الوعود هذا سيتحقق. الحروب لن تشوه العالم فيما بعد

منذ . لكن الكتاب المقدس یقول بان التحضيرات لهذه المملكة قائمة اآلن في السماءهذه المملكة غير موجودة بعد. االرض
 الفي سنة

 
ابيض وقاال ایها الرجال الجليلون ما بالكم واقفون ا آانوا یشخصون الى السماء وهو منطق اذا رجالن قد وقف بهم بلباس وفيم

 .تنظرون الى السماء
 .ان یسوع هذا الذي عنكم الى السماء سيأتي هكذا آما رأیتموه منطلقا الى السماء

 
 بعد بضعة سنوات من اآلن

رس ابيض والجالس عليه یدعى امينا وصادقا وبالعدل ویحارب وعيناه آلهيب نار وعلى رأسه تيجان ثم رأیت السماء مفتوحة واذا ف
آثيرة وله اسم مكتوب ليس احد یعرفه اال هو وهو منسربل بثوب مغموس بدم ویدعى اسمه طلمة اهللا واالجناد الذین في السماء آانوا 

 .یتبعونه على خيل بيض البسين بزا ابيضا ونقيا
 

مة یخرج سيف ماض لكي یضرب به االمم وهو سيرعاهم بعضا من حدید وهو یدوس معصرة خمر سخط وغضب اهللا القادر ومن ق
 )16-11: 19رؤیا. (وله على ثوبه وعلى فخده اسم مكتوب ملك الملوك ورب االرباب. على آل شيء

 
وتتویجه ملك الملوك ورب االرباب بعد عودة الرب المذهلة بوقت قصير سيود الناجون من صراع الفناء تكریم الرب 

ثم تصبح المملكة الخامسة التي وصفها دانيال آصخرة . لن تكون امة خارج هذا االطار. على آل االمم في آل االرض
الحضارة او المدینة االولى آانت قبل .(هذا المملكة تكون المدینة الثالثة لبني البشر. نازلة من السماء تنمو جبال عظيما

 وتنتهي 2018ستبدأ سنة الموعودة بالحكم األلفي  والمدینة الثالثة اننا عند نهایتها  الثانيةنحن اآلن ضمن المدینة. الطوفان
 )3018سنة 
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 فارس الحصان االبيض
الحدث التالي سيعلن عنه بوعود، . آثير یجري في السماء واجناد السماء یحضرون للزحف المنتصر على االرض 

اخادا ولحظة ف االبواق العالن الوالدة التانية للمسيح في عرض آوني آبير سيكون ذلك مشهدا بروق، اضواء ونفير اال
 .كونرائعة في تارخ ال

 
مالیين المالئكة والبشر المخلصين آلهم البسين ثيابا . سينهض یسوع المسيح عن عرشه ویمتطي حصانا ابيض 

 .بيضاء نقية سيقفون مستعدین التباعه
 

توحة فاءذا فرس ابيض والجالس عليه یدعى امينا صادقا وبالعدل ویحارب وعيناه آلهيب نار وعلى رأسه تيجان ثم رایت السماء مف
 .آثيرة وله اسم مكتوب ليس أحد یعرفه اال هو

 
نقيا وهو متسربل بثوب مغموس بدم ویدعى اسمه آلمة اهللا واالجناد الذین في السماء آانوا یتبعونه على خيل بيض البسين بزا ابيضا 

ومن فمه یخرج سيف ماضي لكي یضرب به االمم وهو سيرعاهم بعصا من حدید وهو یدوس معصرة خمر سخط وغضب اهللا 
 )16-11: 19رؤیا( .القادر على آل شيء وله ثوبه وعلى فخده اسم مكتوب ملك الملوك ورب االرباب

 
تسقط من السماء وقوات السماء تتزعزع وحينئذ تظهر والوقت بعد ضيق تلك االیام تظلم الشمس والقمر ال یعطي ضوئه والنجوم 

وحينئذ تنوج جميع قبائل االرض ویبصرون ابن االنسان آتيا على سحلب بقوة ومجد آثير، فيرسل . عالمة این االنساب في السماء
 )31-29: 24 متى. (مالئكته ببوق عظيم الصوت فيجمعزن مختاریه من االربع ریاح من اقصاء السموات الى اقصاتها

 
. الرب یسوع المسيح ووشاح ذهبي فوق آتفيه سيدخل القدس ممتطيا حصانا ابيض یرافقه مالیين المالئكة والبشر 

سيرتدون مالبس االعياد واالحتفاالت ویحملون سعف ) الجانب اآلخر=هذا هو الحصان الخامس في صراع الفناء، خمسة(
ات اورشليم سيقفون مع المسيح على قمة جبل الزیتون التي ستصبح النخيل بایدیهم یرغون ترنيممة فرح عند حدود خراب

 .جبال عاليا بعد الهزة االرضية الهائلة والتي ستكون عالمة نهایة صراع الفناء
 

 .حينها ستبدأ المدینة الثالثة. سيتوج ملك الملوك ورب االرباب.  من هناك سيحكم المسيح النظام العالمي الجدید 
 

نسان في مجده وجميع المالئكة القدیسين معه فحينئذ یجلس على آرسي مجده امامه جميع الشعوب فيميز بعضهم ومتى جاء ابن اال
 )33-31 :25:متى( .فيقيم الخراف عن یمينه والجداء عن اليسار. بعض آما یميز الالاعي الخراف من الجداءمن 

 
 )آما يرى من السماء(البوق السابع 

المستحقون سيكونون على یمينهوالمدانون سيقفون . لق البعد الزمني سوف تّطبق اآلنخطة اهللا سبقت فعينت قبل خ 
 .المختارین سيرتدون ثيابا المعة ببهاء سماوي. الى یساره

 
 قيامة القديسين

یّبوق به مع ظهور یوم الرب سيعلن رئيس المالئكة ميخائيل بصوت عظيم بانه قد حان وقت البوق االخير آي  
ه العالمة االخيرة ستكون احتفاال ملكيا عظيما واعالن سيمتد صداه في آل الكون سوف یذاع بابواق هذ. على االرض

ة ال یجدها خيال، ومشهد تتضاءل معه آل قوى الكون سيعلن رئيس المالئكة ميخائيل قدوم بووق مذهلة وبعظمعظيمة و
 .األن قيامة القدیسين"عالنات الكبيرة آما یلي الملك االعظم محاط بمالیين المخلوقات من آل ارآان الكون ستكون اال

 
ألن الرب نفسه یصوت رئيس مالئكته وبوق اهللا سوف ینزل من السماء واألموات في المسيح سيقومون اوال ثن نحن ألحياء الباقين 

 بهذا الكالم  وهكذا نكون آل حين مع الرب لذلك عزوا بعضكم بعضا. نختطف جميعا معه في السحب غالقاة الرب في الهواء 
  )18-16: 4 األول  (شالونكي
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فعاشوا وملكوا مع المسيح الف سنة واما بقية االموات فلم تعش حتى تتم االلف سنة هذه هي القيامة االولى مبارك ومقدس من له 

: 20رؤیا( .ه الف سنةهؤالء ليس للموت الثاني سلطان عليهم بل سيكونون آهنة هللا والمسيح وسيملكون مع. نصيب في القيامة االولى
4-6( 

 
الذي آان خاضعا لسلطان الشيطان لكنه سيبقى الحياة على االرض بطریقة ما " زین"سيغلق اهللا البعد الزمني 

.  في الكون الجدید مستقبالسيضع اهللا آل التاریخ البشري في ذاآرة المخلصين المؤمنين الذین سيقامون ليسكنوا و یتكاثروا
 . في اي عصر فيما بعد الشر سلطان الشر وسيباد الشيطان في اليوم اآلخير ولن یذآر. مي الشریرسّيدمر النظام العال

 
الموعود بها الى االرض آي ینهي ولالبد المسيح ن متشوقين لعودة يتطلع المسيحي. منذ ان اعلنت خطة اهللا للكنيسة 

م،اقاربهم،وجيرانهم ویتشوقون لخالص الخليقة المؤمنين االمناء یتشوقون لخالص احبائه. آل عذاب وظلم وموت وخداع
 .من الشر والشریر

 
احيادها آذلك المحيطات تنوح على اسماآها التي بادت . للعصيان الذي دمر وافسد االرض ومن القوى المدمرة 

المزارع تئن من سؤ . الغابات تبكي اشجارها المقطوعة. تها البحریة التي مألت سابقا الشواطىء واالعماقالمرجانية ونباتا
 . الى هذا الحد المریعتلماذا تلوث"المياه تصرخ .  بسبب المواد الكيمائية التي تسمم وتبيد الطبقة الترابيةاالدارة والمعاملة

 
ان آلمة اهللا تعطينا امال . آل الطبيعة تتشوق لظهور ابن اهللا. عة والبيئةاستمر طویال بنواح وبكاء الطبياستطيع ان  
 .للمستقبل

 
ألن انتظار الخليقة یتوقع استعالن ابناء اهللا اذ خضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل للذي اخضعها على الرجاء ألن الخليقة نفسها 

 ایضا ستعتق من عبودیة الفساد الى حریة مجد اوالد اهللا
 
ضا نئن متوقعين ن لنا باآورة الروح نحن انفسنا ای وليس هكذا فقط بل نحن الذی الخليقة تئن وتتمخض معا الى اآلننا نعلم بان آلفان

 )23-19: 8رومية. (التبني فداء اجسادنا
 

هم لقد انتظروا هذه اللحظة واألن سيبذلون آل جهد. بعد هذا الحدث الرائع سيكون القدیسين على استعداد للعمل 
 .العادة واصالح االرض

 
من اجل شهادة یسوع ومن اجل آلمة اهللا والذین لم یسجدوا ورایت عروشا فجلسوا عليها واعطوا حكما ورایت نفوس الذین قتلوا 

 واما بقية االموات فلم تعش حتى تتم. للوحش وال لصورته ولم یقبلوا رسمة على جباههم وایدیهم فعاشوا وملكوا مع المسيح الف سنة
 )5-4: 20رؤیا. (هذه هي القيامة االولى. االلف سنة

 
 الرقم  تذآروفریق واحد سيدان.  مجموعات مخلصين سينالون مكافآتهم4األیة الكتابية التالية تظهر ان هناك  

 ".الجانب اآلخر"خمسة یرمز الى 
 

) 4(والخائفين اسمك) 3(والقدیسين) 2(ءاالنبيا) 1(وغضبت االمم فاتى غضبك وزمان االموات ليدانوا ولتعطي االجرة لعبيدك
 )18: 11رؤیا). (5(الصغار والكبار وليهلك الذین آانوا یهلكون االرض

 :ان مفههومي للتصنيفات المختلفة هو آما یلي 
 

 )االآاليل(فريق المكافآت 
 الرؤیا،  خادما یشار اليهم في سفر144000هؤالء . رائيل االثني عشرمختارین من اسباط اس مجموعة .الخدم .1

 )ستقرا المزید عنهم في الفصل الخامس(صراع الفناء ضيقة سيختارون ویكافأون بسبب ایمانهم في زمن 
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 بحياتهم من هؤالء یدینون بالمسيحية وال ینكرونها رغم شدة الظروف وضحوااو حاشية سفراء المسيح  .االنبياء .2
رش المسيح مباشرة لن یقترب احد من الرب عوهم حاشية المسيح، الننا سنجدهم تحت عاجل یسوع المسيح، اد

 )راجع الفصل الخامس. (اآثر من ذلك
انهم المعلمون الوعاظ، " ورثة یسوع المسيح"او .  هذا الفریق المميز یدعى االبكار او جسد المسيح.القديسين .3

 الول مرة في سنجد آلمة القدی) راجع الفصل الخامس(ن المسيحي ن، والمرسلون الذین ینشرون االیمااالنجيليو
هذه االسفار التي آتبت قبل الطوفان تذآر " االبوعریفا"وهذا السفر جزء من اسفار قدیمة اسفار . سفر اخنوخ

نين وهذه الرسالة  في رسالته الى المؤمب أخنوخالمالك ميخائيل، آدم، قایين نوح، یهوذا، قریب المسيح ذآر آتا
 .موجودة قبل سفر الرؤیا في الكتاب المقدس

 
وتنبأ عن هؤالء ایضا اخنوخ السابع من آدم قائال هوذا قد جاء الرب بربوات قدیسيه ليصنع دینونة على الجميع ویعاقب جميع فجارهم 

 )15-14 ذایهو.(ي تكلم بها عليه خطاة فجارتجورهم التي فجروا بها على جميع الكلمات الصعبة ال فعلى جميع اعمال
 
 1715بؤته هي الوصف االول لفریق خاص من المؤمنين المدعوین قدیسين لكن بعد ن. عاش اخنوخ قبل الطوفان       

 اسماء اخرى 4في ایام الرومان تبّدل االسم واصبح لدینا . م استعمل دانيال ذات الكلمة في نبؤته. ق573سنة في العام 
 )راجع جسد المسيح الفصل الخامس. (لهؤالء القدیسين

 
سفر الرؤیا في وقت القيامة االولى حين یعود الرب بعظمة یصاحبه مئات االلوف من الوصف قدیسين یظهر ثانية في 

ودون فهم للصلة فيما . آثير من المسيحيين ال یفهمون او یدرآون تاریخ االسماء او الصفات خاصة للجماعة. القدیسين
المسيحية تنبع من ذلك وفي النهایة آثير من النظریات . بينها عبر الكتاب المقدس یضعون تفسيرات خاطئة ونتائج مربكة

 .تنبثق بسببها الكثير من الفرق المسيحية
 

 2: 33واشرق لم من سعير او تألأل  من جبل فاران واتى من ربوات القدس وعن یمينه نار شریعة لم تثنيه . جاء الرب من سيناء 
 )22: 12عبرانين. ( ربوات هم محفل مالئكتهاتيتم الى جبل صهيون والى مدینة اهللا الحب اورشليم السماویة والىبل قد 

 
 )17: 86مزامير. (مرآبات اهللا ربوات الوف مكررة الرب فيها سينا في القدس

 
 )11: 5رؤیا. (ونظرت زسمعت صوت مالئكة آثيرین حول العرش والحيوانات والشيوخ وآان عددهم ربوات ربوات والوف الوف

 
ام لباسه ابيض آالثلج وشعر رأسه آالصوف النقي وعرشه لهيب نار وبكراته نار آنت ارى انه وضعت عروش وجلس القدیم االی

-9: 7رؤیا. (قدامه فجلس الدین وفتحت االسفارنهر نار جرى وخرج من قدامه الوف الوف تخدمه وربوات ربوات وقوف . متقدة
10( 

 
. الجنة واالطفال الذین ماتوا صغاراوایضا ا) من العهد القدیم( هؤالء قدیسين من جميع االمم .الذين يخافون اسمه .1

   .المدانين )راجع الفصل الخامس. (القسم االعلى من الهاویة سيفرغ من الذین وجدوا مستحقين للحياة االبدیة
 

 المسجونين في  هذا الفریق یتضمن الشيطان وابالسته، االرواح الشریرة، المالئكة الساقطين.الذين دمروا االرض .2
 .ى یوم الدینونة الظلمة الخارجية حت

3.  
تزاوجوا مع . قبل الطوفان. هؤالء المالئكة الساقطين" ثقب اسود في الكون"سيطرحون في النهایة في بحيرة النار،        

البشر لينبوا نسال آان احد االسباب الرئيسية لدمار العالم الشامل ایام نوح، وحسب سفر یهودا تنبأ سفر اخنوخ عن هذه 
 .م. ق2288الدینونة قبل 
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 )6 ایهود. (والمالئكة الذین لم یحفظوا ریاستهم بل ترآوا مسكنهم حفظهم الى دینونة اليوم العظيم بقيود ابدیة تحت اظالم
 
یقيد منه آل هذه االرواح الشریرة آي ال یتسببوا بمزید من الضرر . جهز اهللا مكانا یدعوه الكتاب المقدس الجحيم       

 )مزید من التفاصيل في الفصل السادس. ( لالنتظار المؤقت یزول حين تزول الحاجة اليههذا المكان. للكون واالرض
 
الشياطين التي وجدت . آل الخطاة الذین لم یتصالحوا بالمسيح مع اهللا سيمضون الى هذا المكان المریع بعد الموت       

 .قبل الخليقة سيكونون هناك مرحبيت بكل بشري قادم جدید
 
واال انتهت في الظلمة الخارجية حيث االلم وصریر . خواني البشر ال یخلطوا مع اجناد الشر هؤالء منذ القدمأحذر ا       

 .)ميل جيبسون قبل ان تموت(استجعل الن ترى فيلم محبة المسيح . االسنان الى ما ال نهایة
 
اضي عين ضي الذي سيحاآمك هذا القابن القاماذا لو انك خطأ تسببت بضرب مبرح لشاب تبين انه . لنضرب مثال       

  حاآما عليك بالبراءة او االعدام قادر على ان یحكممعلنا اما انك بريء او مذنب.  اذ باستطاعته ان یحكمليحكم في قضيتك
 

؟  اي امل لك في قضيتك مع هذا القاضي حين یدري بانك تسببت بضرب ابنة حتى اصبح اشأل دامية محطمة العظام     
فقط ترسل الرحمة من االبن . ترفته خطایانا بحق القدوس الذي لم یخطىء ليصبح الغفران ممكنا في وجه العدالةهذا ما اق

 مات المسيح ليصبح الغفران ممكنا في مواجهة العدل .االبن یقرر قدرك ونهایتك حين یكلم اآلب. سيعطي الفرصة للحياة
 .لكن علينا طلب ذلك بتواضع

 
بطرس . (فق على مالئكة قد اخطأوا بل في سالسل الظالم طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاءالنه ان آان اهللا لم یش

 )4: 2الثانية
 .ربما هو ایضا قرأ سفر أخنوخ. االف السنين بعد أخنوخ ونبؤته آتب بطرس الصياد آلمات مماثلة

 
 المعّدةضا للذین على اليسار اذهبوا عني یا مالعين الى النار االبدیة یثم یقول ا

 )41: 25متى.(البليس ومالئكته 
 

 .وتبدأ االبدیة ثانية ببرآات ال تنقطع) دایلث( یقفل اهللا البعد الزمني  حيثفي النهایة االخيرة
 

. وطرح الموت والهاویة في بحيرة النار هذا هو الموت الثاني وآل من لم یوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار
 )15-14: 20رؤیا(

 
 )آما يرى من االرض(البوق االخير 

 .عند نفير البوق السابع سينضم الفرق المؤمنة االربعة الى مالیين المالئكة باحتفال عظيم على االرض 
 

 .اآلبدینثم بوق المالك السابع فحدثت اصوات عظيمة في السماء قائئلة قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحية فسيملك الى ابد 
 

عشرون شيخا الى الحاسوب امام اهللا على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا هللا قائلين نشكرك ایها الرب االله القادر واالربعة و
وانفتح هيكل اهللا في السماء .... على آل شيء والذي آان والذي یأتي النك اخدت قدرتك العظيمة وملكت وغضبت االمم فاتى غضبك

 )19-15 :11رؤیا. (وظهر تابوت عهده في هيكله
 

 )19:9رؤیا. (وقال المالك لي اآتب طوبي للمدعوین الى عشاء عرس الخروف
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 عودة الرب من اجل مختاريه
 .صحح بولس تلك الفكرة الخاطئة. في الكنيسة االولى خاف المسيحيون األوائل بان تكون القيامة االولى قد فاتتهم 

 
 ح واجتماعنا اليه ان ال تتزعزعوا سریعا،ثم نسألكم ایها االخوة من جهة مجيء ربنا یسوع المسي

 .عن ذهنكم وال ترتاعو بروح وال بكلمة وال برسالة آانها منا اي ان یوم المسيح قد حضر
 

المقاوم والمرتفع على آل ما . ال یخدعنكم أحد على طریقة ما النه ال یأتي ان لم یأت االرتداء اوال ویستعلن انسان الخطية ابن الهالك
 .او معبودا حتى انه یجلس في هيكل اهللا آاءله مظهر نفسه انه الهیدعى الها 

 
اما تذآرون اني زان بعد عندآم آنت اقول لكم هذا واألن تعلمون ما یحجز حتى یستعلن في وقته ألن یعمل فقط الى ان یرفع من 

 .ور مجيئهوحينئذ سيستعلن االثيم الذي الرب یبيده بنفخة فمه ویبطله بظه. الوسط الذي یحجز األن
 

الذي مجيئه یعمل الشيطان بكل قوة وبآیات وعجائب آاذبة وبكل خدیعة االثم في الهالكين النهم لم یقبلوا محبة الحق حتى یخلصوا 
تسالونكي .(والجل هذا سيرسل اليهم اهللا عمل الضالل حتى یصدقوا الكذب لكي یدان جميع الذین لم یصدقوا الحق بل سروا باالثم

 )12-2:1الثانية
 

االثيم، عدو المسيح سيباد حين یعود . لقد وضع بولس صراع الفناء في موضعه الطبيعي من مجيء المسيح 
وخلف المشهد االرضي هذا ستنطلق شرارة احداث . فقط حينها سيشاهد البشر عودة المسيح المذهلة. المسيح الحقيقي

 .عظيمة في السماء
 

 )31: 24متى.(ختاریه من االربع الریاح من اقصاء السموات الى اقصائهافبرسل مالئكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون م
 

لفظ الریاح االربع تشير الى االرض مع ذلك سيكون هناك جمع مماثل في السماء من اقصاء السموات الى اقصاء  
لى احتفال النصر ال ادري این موقع الفردوس لكن صوت البوق سيكون عظيما آافيا ألن یهيب بالجميع القدوم ا. السموات

 .هذا
 

 )36: 24متى.(اما ذلك اليوم وتلك الساعة فال یعلم بهما آحد وال مالئكة السموات اال ابي وحده
انظروا اسهروا صلوا النكم ال تعلمون متى یكون الوقت آانما انسان مسافر ترك بيته واعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله 

 )34-33: 13مرقس.(واوصى البواب ان یسهر
 

فارس الحصان االبيض یسوع المسيح ینتظر ) الف(هذه الكرامة فقط هللا اآلب . سيعطي رب السماء امر التقدم 
 .االشارة لينفد االمر

 
فيجدآم نياما وما اقوله اسهروا اذ انكم ال تعلمون متى یأتي رب البيت أمساء ام نصف الليل ام صياح الدیك ام صباحا لئال یأتي بغتة 

 )37-35: 13مرقس. (اسهروا:للجميع لكم اقوله 
 

 صباحا 6 ليال، صباحا الساعة 12 مساء، منتصف الليل 6مساء اي الساعة .  للنوم مواقيت4اآلیة السابعة تظهر  
 ساعة، وساعة عودة المسيح تعتمد على الزمن والتوقيت الذي یحيا 24لالرض توقيت زمني من . 12او ظهالا الساعة 

آلهم قبوا العالمة في السماء حين یأتي ذلك اليوم الناس في آل انحاء العالم سيعرفون الساعة المحددة لذلك اسهروا، را. فيه
وال یهم اي فاصل او توقيت . في ذات الوقت النه سيكون هناك انفجارات آونية هائلة یراها الجميع في آل انحاء العالم

 .زمني یكون فيها االنسان حينها
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سيبقون یقظين . سيراقبون متلهفون بانتظار) بمن فيهم من قرأ هذا الكتاب(لفناء االالفمتى بدأت احداث صراع ا 
قد یعود المسيح في فصل الشتاء او فصل . طوال الليل یراقبون االنفجارات الكونية المذهلة والتي تعلن قدوم المسيح

 .تموز17غز لكني مقتنع بان هذا سيتبع التقویم العبري آما هو مشروح في آتابي ل. الصيف
 

. سيحل السكون في آل ارجاء العالم. سكينة بعد الهزة االرضية االخيرة في ایلولمع انتشار الهدوء وعودة ال 
مدنهم ستدمر وآل حكومة وجيش . معون الطعام حيثما وجدوهحياة سيتعلقون ببعضهم البعض وسيجالناجون المتمسكون بال

 . بين الخراف والجداء ما بين االشرار والصالحينوسيحكم مالك الموت ویدین ویفصل ما. ابيدوا
 

االیتام االطفال والبشر الناجين المخلصين وبقية اليهود المختومين بختم الرب سيتوقعون حدثا . البقية المختارین 
ن ننال أعظم نتوقع حينها افقط اهللا اآلب یعرف اليوم والساعة لكننا . الذي سيلي القيامة االولى مباشرة. آخر وهو یوم الرب

 .هدیة عيد ميالد في الكون
سيسمع الناجون صوت البوق بفرح سيشع نور هائل حول الكوآب حتى الجانب المظلم من االرض سيكون مضيئا 

 . سيشعر المختارین حول العالم بدغدغة ما في اجسادهم.آالنهار
 

وفي . هواء سيتالون اجساد مجد أزليةوهم في ال. وستتحول اجسادهم وتتبدل. مع هبوط الرب سيرتفع اليه اتباعه 
 .طریقهم الى السماء سيقابلون احبائهم الذین سبقوهم والذین سيقابلونهم باعداد عظيمة واحتفال مهييب

 
 :دون موت) تغّير االجساد(آتب بولس عن سر القيامة محاوال تفسير البدل  

 
وا آالباقين الذین ال رجاء لهم الننا ان آنا نؤمن ان یسوع مات وقام ثم ال اریدان تجهلوا ایها االخوة من جهة الراقدین آي ال تحزن

 .فكذلك الراقدین بيسوع سيحضرهم اهللا ایضا معه
 

فاننا نقول لكم بكلمة الرب اننا نحن االحياء الباقين الى مجيء الرب ال نسبق الراقدین ألن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس مالئكة 
ثم نحن االحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحاب لمالقاة . ء واالموات بالمسيح سيقومون اوالوبوق اهللا سوف ینزل من السما

 )18-13: 4تسالونكي االولى(عزوا بعضكم بعضا بهذا الكالم وهكذا نكون آل حين مع الرب لذلك . الرب في الهواء
 

 ط الحزن وااللم نحن المسيحيين لنا امل في وس. هذه آیة جميلة نقرأها لمن فقد عزیزا
 
 .بل هو بدایة حياة فرح دون خطية او فساد. الموت ليس نهایة لناالننا نعلم بان          

 
حين ینطلق القدیسون المقامون في الهواء سيقابلون جمعا غفيرا من المؤمنين من آل أمة وجنس سيربطهم قاسم 

 . واقارب آانوا قد سبقونا بوقت طویلسنالقي احباء. مشترك حين یدرآون بان هذه هي القيامة االولى
 

تحيط به المالئكة ملوحين بسعف النخل للترحيب . ف الرب ببهائه ممتطيا حصانا ابيضرمن على بعد سنع 
 .آل شخص سيكون معه مالك. بالضيف المكرم العزیز

 .اتناآي ال یشعر بانه تائه في هذا الوقت المثير ستكون المالئكة خدم لنا یسعدهم تلبية آل رغب
 

ستبّوق . وسيتلقى الرب اعلى اصوات الترحيب وما لم یسمع مثله من قبل. آثير من المعلومات سندرآها بسرعة 
 .االبواق وسيرنم مالیين المالئكة لمجد الكائن والذي آان والذي سيأتي سيكون مشهدا جليال مهما غامر
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 فيرسل حينئذ مالئكته ویجمع مختاریه من االربع الریاح من أقصاء  بقوة آثيرة ومجدوحينئذ یبصرون ابن االنسان آتيا في السحاب
 )17-16: 13مرقس. (االرض الى أقصاء السماء

 
 )7: 1رؤیا. (نعم آمين. هوذا یأتي مع السحاب وستنظر، آل عين والذین طعنوه وینوح عليه جميع قبائل االرض

 
ال نهار وال ليل بل یحدث انه وقت مساء .  یوم واحد معروف للربویكون في ذلك اليوم انه ال یكون نور، الدراري تنقبض ویكون

 )7-6: 14زآریا. (یكون نور
 

 جسد القيامة
. یتساءل المسيحيين اليوم بشأن هذا االمر. لم تدرك الكنيسة االولى آنة الجسد الذي سنناله عند االختطاف والقيامة 

 .بولس بوحي من اهللا آتب عن هذا الموضوع
 

 ل، آيف یقوم االموات وبأي جسم یأتون؟لكن یقول قائ
 

والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف یصير بل حبة مجردة ربما من حنطة او احد . الذي تزرعه ال یحيا ان لم یمت! یاغبي
 البواقي ولكن اهللا یعطيها جسما آما اراد ولكل واحد من البذور جسمه،

 .بهائم جسد آخر وللسمك آخر وللطير آخر ليس آل جسد جسدا واحد بل للناس جسد واحد ولل
 

واجسام سماویة واجسام ارضية لكن مجد السمویات شيء ومجد االرضيات آخر مجد الشمس شيء ومجد القمر ومجد النجوم آخر 
 .ألن نجما یمتاز عن نجم في المجد

 
جد یزرع في ضعف ویقام في قوة یزرع هكذا ایضا قيامة االموات یزرع في فساد ویقام في عدم فساد یزرع في هوان ویقام في م

 .جسما حيوانيا ویقام جسما روحانيا، یوجد جسم حيواني ویوجد جسم روحاني
هكذا مكتوب ایضا صار آدم االنسان االول نفسا حية وآدم االخير روحا محييا لكن ليس الروحاني اوال بل الحيواني وبعد ذلك 

 .الروحاني
 

آما هو السماوي هكذا هو الترابي هكذا الترابيون ایضا ونسان الثاني الرب من السماء آما االنسان االول من االرض ترابي اال
 .السماویون ایضا وآما لبسنا صورة الترابي سنلبس ایضا صورة السماوي

 
 .فاقول هذا ایها االخوة ان لحما ودما ال یقدران ان یرثا ملكوت اهللا وال یرث الفساد وعدم الفساد

 
م ال نرقد آلنا ولكننا آلنا نتغير في احظة في طرفة عين عند البوق االخير فانه سيبوق فيقام االموات عدیمي فساد هوذا سر اقول لك

 .ونحن نتغير
 

 .ألن هذا الفاسد ال بد ان یلبس عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة، ابتلع الموت الى غلبة
 

بتك یا هاویة اما شوآة الموت فهي الخطية وقوة الخطية هي الناموس ولكن شكرا هللا الذي یعطينا الغلبة این شوآتك یا موت این غل
 .بربنا یسوع المسيح

 
. آل حين عالمين ان تعبكم ليس باطال في الرباذا یا اخوتي االحباء آونوا راسخين غير متزعزعين مكثرین في عمل الرب 

 )58-35: 15آورنثوس االولى(
 

سيحكم بقبضة من حدید سيضع شرائع . زول المسيح ممتطيا الحصان االبيض سيضع قدمه على جبل الزیتونولما ی
الشرائع، المشرعين، االداریين وآل االدارات التنفيدیة ستحدد اماآنها ووظائفها . الحكومة الجدیدة للمستقبل على االرض

 .منذ اليوم االول
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آل الحدود السياسية السابقة ستزول نهائيا وآل قطاع في االرض سيقسم قبائليا . الحكومة الجدیدة ستكون عالية التنظيم

 .م ولن یترك شيء للصدفةشيء سيسير بتالئآل . عرقيا ولغویا
 .سيزدهر ویتقدم البشر تحت اشراف اناس عانوا من االشرار

 
 التحضير للنظام العالمي الجديد

لقد عينهم اهللا لهذه .  سيطبقون ما تعلموه على الكون بأسره.القدیسين المقامين سيحكمون هذه االرض الجدیدة 
 .المهمة

 
 اآليل لكل فریق مميز آل قدیس سيكون .یتكلم الكتاب المقدس عن خمسة اآاليل مختلفة. سيعطي اآليل لكل منهم 

مين باعمالهم سيذهبون ویجيئون قائ. له مرآز في اورشليم السمتویة التي ستكون معلقة في الهواء فوق ارض اسرائيل
 .الجدیدة على االرض النهم سينتمون للبعد الروحي

 
سيكون العبء اآبر على الحاآمين آي یعيدوا بناء الدمار المأسوي على . مع تكاثر البشر ثانية على االرض 

مواد اول مهمة لهم ستكون جممع والتخلص من آل ال. االرض بعدما عانته االرض من اضرار شدیدة في بيئتها والطبيعة
االسلحة البيولوجية، االلغام . مثل القنابل التي لم تنفجر ومستوعبات الكيميائيات القاتلة. الضارة والمواد الحربية المتبقية

 .والذخائر
 

یجب اعادة االتزان للطبيعة . سيشجعون على اصالح وتشجير المناطق المدمرة آي تزدهر الحياة البریة ثانية 
 .اء الذاتي وتنتج من جدیدبسرعة آي تبدأ عملية الشف

 
اجيال البشر الجدد الذین ولدوا بعد صراع الفناء یجب ان یتعلموا سبل اهللا والعيش بسالم مع البيئة على عكس  

االستغالل التقني الذي نمارسه آثيرا اليوم االجيال الجدیدة سيتعلمون احترام االرض آونهم المسؤولون عن االهتمام بها 
مدارس ذلك العصر الجدید ستعلم تالمذتها محبة اهللا واحترام سبل صالحه .  اهللا المجانية لبني البشروهكذا یكرمون هدیة

 .والخضوع لسلطانه المحب الّهب
 

في اوقات معينة سيجتمع القدیسين سویا في اورشليم السماویة ليمجّدوا اهللا، یعبدونه، یقابلون اصدقاء جدد  
مهم جدا دائما بان نكون قریبين من اله الكون ونتلقى محبته . ا هو االفضل لالرضویتشارآون تجاربهم وهم یتناقشون بم

 .ربما هذا الكتاب سيساعدك لالنضمام الينا. اي امتياز ان نكون من ذلك الفریق. آاوالده
 

طيع ازدیاد مضطرد في تعداد سكان االرض لن یمنع الناس من الوصول الى مستوى عال من المعيشة الكل سي 
 .ش بسالم وازدهار ومرحالعي

 
 .سيراقب االجداد آثير من احفادهم یترعرعون وینمون

 
ویكون في ذلك اليوم ان مياها حية تخرج من اورشليم نصفها الى البحر الشرقي ونصفها الى البحر 
الغربي وفي الصيف وفي الخریف تكون ویكون الرب ملكا على على آل االرض في ذلك اليوم یكون 

وترتفع . آالعربة من جبع الى رمون جنوب اورشليمآلها سمه وحده وتتحول الى االرض الرب وحده وا
وتعمر في مكانها من باب بنيامين الى مكان الباب االول ال باب الزوایا ومن برج حننئيل الى معاصر 

 )11-8: 14(زآریا (الملك فيسكنون فيها وال یكون بعد لعن فتعمر اورشليم باالمن
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ة االولى مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة االولى هؤالء ليس للموت الثاني سلطان هذه هي القيام
 )6-5: 20رؤیا ( ون معه الف سنة عليهم بل سيكونون آنة اهللا والمسيح وسيملك

 
انا االلف والباء البدایة والنهایة .  عملهي آل واحد آما یكونانا آتي سریعا واجرتي معي ألجازوها 

 )13-12: 22رؤیا (ر االول واالخي
 

وبامكاني باستمرار اآتشاف .  المقدس استنزاف الكتابیمكنال . یمكن اقتباس مزید واآثر من ایات الكتاب المقدس المختصة بهذا الموضوع
 منجم الماس  او الذهب  یشبهااللفباء العبرية الرقميةالمقدس وتطابقه مع ان قراء الكتاب . المزید من االیات وآتابة هذا الكتاب لن تنتهي ابدا 

ذلك یتطلب ادراآا وجهدا آي نرى ما هو مدفون فيه لكنه اداة مهمة آي یساعدنا للوصول الى ما هو مدفون بعمق تحت سطح . والتنقيب فيه
   .ومعاني االسفار المقدسة


