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 التاسعالفصل 
  وما بعدهنظام اهللا العالمي الجديد

 )" جديدةحياة"يث ت=9،لعالم  لالعصر التاسع(
 ؟آيف سيكون نظام اهللا العالمي الجديد
 ؟لماذا سيكون مختلفا بشكل مذهل

 ")يد ترتاح، مستوى اعلى "جود =10عصرالعالم العاشرة ،( 
 ما هي مدينة اهللا؟ متى ستأتي الى االرض؟ 

 دث عند نهاية نظام اهللا العالمي الجديد؟ ماذا سيح
 ولماذا يصّير المسيح آل شيء جديدا؟
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  تناسق العصور–الكتاب االول 

 
 المقطع التاسع المقطع السابع المقطع الرابع المقطع الثاني

  قبل الميالد4004 م. ق4608قبل 
  بعد الميالد2008

  بعد الميالد3018بعد  2008-3018 2015 - 2008

 جود تيث سيث زين واو
 

ال شك ان هذا سببه الفساد التاريخي للحكومات . آلمة بذيئة في الثقافة العالمية اليوم) حكم اهللا(اصبحت الثيوقراطية 
لكن الكتاب المقدس يظهر بعض التفاصيل المشجعة والتي تهب امال عن . البشرية التي دعمت وعّينت االشكال الدينية

  .يء ونرى ما نستطيع ان نتعلمهلنصطاد هذه الالل. مملكة اهللا القادمة سريعا وطبيعة تكوينها على االرض
 

 غصن الرب
 

ويكون ان الذي يبقى في صهيون . في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا وثمر االرض فخرا للناجين من اسرائيل
ات صهيون ونقى دم اورشليم اذ غسل السيد قدر بن. آل من آتب للحياة في اورشليم. والذي يترك في اورشليم يسمى قدوسا

 .ها بروح القضاء وبروح االحراقمن وسط
 

يخلق الرب على مكان من جبل صيون وعلى محفلها سحابة نهار ودخانا ولمعان نار ملتهبة ليال ألن على آل مجد غطاء 
 )6-2: 4أشعياء. (وتكون مظلة للضيء نهارا من الحر ولملجاء ولمخباء من السيل زمن المطر

 
 نظام اهللا العالمي الجديد

المدينة االولى وجدت قبل . يصفه الكتاب المقدس بمملكة اهللا. عالمي الجديد سيصبح المدينة الثالثةنظام اهللا ال 
 .الطوفان والمدينة الثانية ستباد في نهاية صراع الفناء

 
سفر . مية السابقةيتبع اي من االنماط الحكولن .  سينبثق مجتمع جديد2015بعد دمار االرض في نهاية العام  
دمرت، بدون يدي بشر، .  امبروطوريات عاشت في االرض4 يصف تمثاال في حلم نبوخدنّصر يمثل 35-31: 2دانيال

صخرة السماء هذه ستتحاطم وتصبح جبال . حسب نبؤة دانيال. وذلك يرمز لصراع الفناء. بواسطة صخر سقط من السماء
 . سنة1000 وتكون االمبراطورية الخامسة هذه ستمثل مملكة اهللا على االرض التي ستدوم

 
صدر من نحاس وحديد ) رمز لدولة بابل(ان تفسير دانيال لحلم نبوخدنّصر، تضمنت تمثاال ذو رأس ذهبية  

) االمبراطورية الرومانية(وساقان من خززف وحديد ) االمبراطورية اليونانية(افخاد من نحاس ) االمبراطورية الفارسية(
. لكنها آلها انقرضت النها من هذه العالم في الزمن. ت قرونا آثيرةهذه المدينات والحضارات الجبارة القوية دام

 )دايلث=4(
 

انتهى حلم نبوخدنّصر بصخرة آبيرة هبطت من السماء ودمرت التمثال، وبعثرت الريح الحطام لكن الصخرة  
ملكوت ( الدائمة ضا المملكةالتي تدعى اي) هه=5(مسة على االرضالجبل يرمز للمملكة الخا. تعاظمت حتى اصبحت جبال

 لن يكون بها أثر للشر). السماء
 

 وسيحكم هذه المملكة اناس مخلّصون بدم المسيح
 

 الشيطان مقيد
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فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو ابليس . ورأيت مالآا نازال من السماء معه مفاتيح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده

 تتم االلف سنة وبعد  حتى وانملق عليه وختم عليه لكي ال يضل االمم فيما بعدالشيطان وقيده الف سنة وطرحه في الهاوية
 )3-1: 20رؤيا. ( ان يحل زمنا يسيرا البدذلك

 
قدم الى اقصى ازدهارها شيطان او تأثيراثه واالنسانية ستتطان الجديد لن يكون خاضعا او متأثرا بسلنظام اهللا ال 

سيزرع . وسترفع اللعنة عن اسرائيل. واهللا سيقيم في الهيكل الجديد.  آل أمةالروحي والعالمي ألن شريعة اهللا ستقود
راجع . (3018ستكون الف سنة راحة وأعياد وتنتهي العام. ولن يسرق أحد حصاده. االنسان ويحصد ويأآل ثمار تعبه

 .)البشري  سنة من التاريخ7000جدول 
 

 عصر جديد لشعب اسرائيل
 

 . امامي يقول الرب هكذا يثبت نسلكم واسمكم تثبتة واالرض الجديدة التي انا صانعالنه آما ان السموات الجديد
 

. نارهم ال تطفأ ويكونون رذالة لكل ذي جسدو دودهم ال يموت  ألنويخرجون ويرون جثث الناس الذين عصوا علي
 )24-22: 66(أشعياء

 
 .سيهب اهللا الناجين نعمة وتشجيعا عظيما. بعد هذا الدمار العالمي

 
 رب هذا الشعب في هذه االيام افيكون ايضا عجيبا في عيني يقولبقية هكذا قال رب الجنود ان يكن ذلك عجيبا في أعين 

 الجنود؟
 

 الشمس وأتي بهم فيسكنون في وسط هكذا قال رب الجنود هانذا أخلص شعبي من ارض المشرق ومن ارض مغرب
 .لبرورشليم ويكونون لي شعبا واآون لهم الها بالحق واا

 
فواه االنبياء الذي آان يوم اسس بيت رب هكذا قال رب الجنود لتتشدد ايديكم ايها السامعون في هذه االيام هذا الكالم من ا

 قبل الطيف ال سالم لمن خرج او دخل من لالنسان أجرة وال للبهيمة أجرة والنه قيل هذه االيام لم تكن. الجنود لبناء الهيكل
عب آما في االيام االولى يقول رب اآلن فال اآون انا لبقية هذا الشاما . ل على قريبهجالر. واطلقت آل انسان

 )11-6: 8زآريا.(الجنود
 

 .سترفع اللعنة عن شعب اسرائيل واهللا سيذآر العهد الذي اقامه مع ابراهيم
 

ويكون . ب هذه آلهاعش الها واملك بقية هذارض تعطي غلتها والسموات تعطي نواالكرم يعطي ثمره واال. بل زرع السالم
 .فو ولتتشدد ايديكما لعنة بين االمم يا بيت يهوذا ويا بيت اسرائيل آذلك اخلصكم فتكونون برآة فال تخآما انكم آنتم

 
 

هكذا عدت . بني اباآم قال رب الجنود ولم اندمني فكرت في ان اسيء اليكم حين اغضالنه هكذا قال رب الجنود آما ا
 . ال تخافوااحسن الى اورشليم والى بيت يهوذا،م في ان وفكرت في هذه االيا

 
 احد في قضاء السالم في ابوابكم وال يفكرنهذه هي االمور التي تفعلونها ليكلم آل انسان قريبة بالحق اقضوا بالحق و

 )17-12: 8زآريا.( هذه جميعها اآرهها يقول الربالسوء على قريبة في قلوبكم وال تحبوا يمين الزور ألن 
 

ممثلين من آل أمة ولسان وجنس، سيكون لهم مكاتب هناك . ستصبح اسرائيل اآبر مرآز للسياحة في العالم 
ستصبح ) لفا(سرائيل االله الحقيقي االوحد أمة ستعبد اله اآل رآز العبادة لكل امة على الكوآب وسيكون الهيكل م

 .يؤثر بالعالم اجمعان شعب اسرائيل س. ايهجامعاتها شهيرة بسبب البرآات الخاصة التي يسكبها اهللا عل
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هكذا قال رب الجنود ان صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرح 

 .واعيادا طيبة فاحبوا الحق والسالم
 

 قائلين لنذهب ذهابا لنترضى أتي شعوب بعد وسكان مدن آثيرة وسكان واحدة يسيرون الى أخرىيهكذا قال رب الجنود، س
 .وجه الرب ونطلب رب الجنود، انا ايضا اذهب

 
أورشليم وليترضوا وجه الرب هكذا قال رب الجنود في تلك االيام في يطلبوا رب الجنود لقوية قتأتي شعوب آثيرة وأمم 

.   سمعنا ان اهللا معكم قائلين نذهب معكم الننايمسك عشرة رجال من جميع السنة االمم يتمسكون بذيل رجل يهودي
 )23-19: 8زآريا(

 
وبرلمان عالمي تحت ) 35: 48حزقيال) (الرب هناك" (يهوه شما"عرف باسم ستصبح اورشليم عاصمة العالم وت 

. العالم بأسرهوتصبح محور. لها تأثير عالمي ويكون م المدينةو وتتعاظستنم. سلطان اهللا سيكون مرآزه أورشليم الجديدة
 حدائق فسيحة تقود الى هيكل فخم رائع لمقدس بأن تكون اورشليم مرآز العبادة للعالم بأسره، سيحيط بالمدينهينبأ الكتاب ا

 .بني لتمجيد وتكريم حضور اهللا
 

آل سنة ماليين الحجاج من آل اقطار االرض سيأتون للعبادة والصالة هناك ويقدمون اآرامهم هللا ليبارك اممهم،  
 .وتسترادات الرئيسية الطويلة ستؤمن الراحة واالقامة للقادمين من بلدان بعيدةفنادق هائلة الى جانب اال

 
 .ت على صهيون غيرة عظيمة وبسخط عظيم عزت عليهاجنود قائال هكذا قال رب الجنود غررب الوآان آالم 

 
جنود الجبل  واسكن في وسط اورشليم فتدعى أورشليم مدينة الحق وجبل رب الهكذا قال الرب قد رجعت الى صهيون

 .المقدس
 

. هكذا قال رب الجنود سيجلس بعد الشيوخ والشيخات في اسواق اورشليم آل انسان منهم عصاه في يده من آثيرة االيام
 )5-1: 8زآريا. (وتمتلىء اسواق المدينة من الصبيان والبنات العبين في اسواقها

 
رقص واآلداب والعلوم وذلك سيجعلها محطة انظار دينة بنجاح مذهل في مجتمعها، الفن، الموسقى، الممتع التست 

 .وحسد العالم بأجمعه
 

بل افرحوا وابتهجوا الى االبد فيما انا خالق الني هأنذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحا فابتهج بأورشليم وافرح بشعبي 
 .وال يسمح فيما بعد فيها صوت بكاء وال صوت صراخ

 
 والخاطيء يلعن ابن مئة سنة. الن الصبي يموت ابن مئة سنة. خ لم يكمل ايامهال يكون بعد هناك طفل ايام وال شي

 
النه آأيام . ، وآخر يسكن وال يغرسون وآخر يأآلويبنون بيوتا ويسكنون فيها ويغرسون آروما ويأآلون اثمارها، ال يبنون

 .شجرة ايام شعبي ويستعمل مختاّري عمل ايديهم
 

 . ي الرب وذريتهم معهمب النهم نسل مبارآ وال يلدون للرعالباطال يتعبون 
 

ر اما ان معا واالسد يآآل التبن آالبقالذئب والحمل يرعي. د انا اسمعجيب وفيما هم يتكلمون بعويكون اتي قبلما يدعون انا ا
 )25-18: 65أشعياء( .ي قال الربسون وال يهلكون في آل جبل قدالحية فالتراب طعامها اليؤذ

 
الكتاب المقدس يتنبأ بأن . لهائلة ستبدل معالم السهول حول أورشليم السابقة وتنتج واديا فسيحاالهزات االرضية ا 

 .نهرا سيخرج من الهيكل المبني على أعلى جبل
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 لرئيسية ليهود اميرآا ورئيس منظمةعية المنظمات ارونالد الودر رئيس جم. جود اليومهذا النهر المحيي غير مو 

حلول قد أنذر بان اسرائيل تواجه نقصا وشحا قاتال بالمياه وبان مياهها ستنفذ ب -الفرع االميرآي-التمويل الوطني اليهودي
 . ان لم تبن المستوعبات المائية المناسبة2012العام

 
لن يترآها اهللا لتقلبات . ان هذه المياه النابعة من ذلك النهر ستكون هبة الحياة السرائيل والمناطق المحيطة بها

من القسم العلوي . لكن اهللا سيفتح مصادر المياه الجوفية المدفونة في قلب االرض.  آي تهب الحياةلبيئة والطقسوتكهنات ا
في أورشليم الجديدة مياه عذبة نقية شافية ستنفجر من أعماق االرض وستنظم اليا مزيدا من الينابيع التي ستؤلف مياهها 

 .ذلك النهر الكبير الهادر
 

ناء الهيكل الرابع على االرجح ويكون الهيكل مبنيا فوق النبع الرئيسي وهكذا ينظم بناء الهيكل سيجري النهر قبل ب
وستزهر . جريان الماء سيمضي النهر نحو البحر الميت الذي سيتحول الى بحيرة ماء عذبة عمالقة مليئة بالسمك

 .الصحراء آما لم يحدث من قبل وستنمو الثمار والخضار آثيرة وجمة
 

  نازلةتخرج من تحت عتبة البيت نحو المشرق ألن وجه البيت نحو المشرق والمياهلى مدخل البيت واذا بمياه عني اجثم ار
رج الى  في الطريق من خا بيمن تحت جانب البيت االيمن عن جنوب المذبح ثم اخرجني من طريق باب الشمال ودار

 .ه جارية من الجانب االيمنالباب الخارجي من الطريق الذي يتجه نحو المشرق واذا بميا
 

ثم قاس الفا وعبرني . ى الكعبينمياه الوعند خروج الرجل نحو المشرق والخيط بيده قاس الف ذراع وعبرني في المياه وال
ع عبوره ألن المياه قاس الفا واذا بنهر لم استطثم . ثم قاس الفا وعبرني والمياه الى الحقوين. في المياه والمياه الى الرآبتين

 طمت مياه سباحة نهر ال يعبر وقال لي أرايت يا ابن آدم
 

وقال لي . ثم ذهب وارجعني الى الشاطىء النهر وعند رجوعي اذا على شاطىء النهر اشجار آثيرة جدا من هنا ومن هناك
ون ان مياه ويك البحر هي خارجة فتشفي الالى. هذه المياه خارجة الى الدائرة الشرقية وتنزل الى العربة وتذهب الى البحر

ر جدا ألن هذه المياه تأتي الى هناك فتشفي وتحيا آل ما يأتي تي النهران تحيا، ويكون السمك آثيآل نفس حية تدب حيثما يأ
 .النهر اليه

 
آسمك البحر ه لبسط الشباك ويكون سمكهم على انوعكون يويكون الصيادون واقفون عليه من عين جدي الى عين عجاليم 

 .  وبرآه فال تشفي وتكون للملحدا اما غمقاتهالعظيم آثير ج
 

وعلى النهر ينبت على شاطئه من هنا ومن هناك آل شجر لألآل ال يذبل ورقه وال ينقطع ثمره آل شهر يكبر ألن مياهه 
 )12-1: 47حزقيال. (خارجة من القدس ويكون ثمره لألآل وورقه للدواء

 
 .قبل هذه ومحيطهارة عن مدينة المستفي الكتاب المقدس نبؤات آثي

 
 جبل الرب

االيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس من جهة يهوذا أورشليم ويكون في آخر . االمور التي رآها أشعياء بن أموص
 .يه آل االمملالجبال ويرتفع فوق التالل وتجري ا

 
 .ن طرقة ونسلك في سبلهمنا موتسير شعوب آثيرة ويقولون هلم نصعد الى جبل الرب الى بيت اله يعقوب فيعل

 
هم لشعوب آثيرين فيطبعون سيوففيقضي بين االمم وينصف . مة الربالنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم آل

. مة على امة سيفا وال يتعلمون الحرب فيما بعد يا بيت يعقوب هلم فنسلك في نور الربسككا ورماحهم مناجل، ال ترفع ا
 )5-1: 2أشعياء(
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مع .يعني انه في هذا العالم في هذا الوقت) 4(الرقم اربعة ) 43-40حزقيال ( اسرائيل الهيكل الرابع واالخيرسيبني شعب
لى رامزة ا) 500( مسمائةوخ) 50( وخمسون) 5(اساس الرقم خمسةذلك فان آل ابعاد وقياسات ذلك الهيكل معطاه على 

 . سيقيم هناكاهللا نفسه ) السماوي" (الخرالجانب ا"انتمائها الخاص الى 
 

د ة الى سنة ليسجدوا للملك رب الجنوويكون ان آل الباقي من جميع االمم الذين جاءوا على اورشليم يصعدون من سن
صعد من قبائل االرض الى اورشليم ليسجد للملك رب الجنود ال يكون عليهم عند المظال ويكون ان آل من ال يوليعبدو 

 .مطر
صعدون ها الرب االمم الذين ال ير وال مطر عليها تكون عليها الضربة التي يضرب بوان ال تصعد وال تأتي قبيلة مص

 .عيد المظالاص مصر وقصاص آل االمم الذين ال يصعدون ليعيدوا ليعيدوا عيد المظال، هكذا يكون قص
 

آل قدر في و. لرب تكون آالمناضح امام المذبحفي ذلك اليوم يكون على اجراس الخيل قدس للرب والقدور في بيت ا
اورشليم وفي يهوذا تكون قدسا لرب الجنود وآل الذابحين يأتون ويأخدون منها ويطبخون فيها وفي ذلك اليوم ال يكون بعد 

 )16: 14زآريا.(آنعاني في بيت رب الجنود
 

 عودة المجد الى الهيكل
 

الشرق وصوته آصوت مياه آثيرة   طريقمن واذا بمجد اله اسرائيل جاء. الباب المتجه نحو الشرق. ثم ذهب بي الى الباب
ظر آالمنظر الذي رأيته لما جئت الخرب المدينة، والمناظر آالمنظر الذي رأيته عند نهر نواالرض اضاءت من مجده والم
 مجد الرب الى البيت من طريق الباب المتجه نحو الشرق فحملني روح واتى بي الى خانور فخررت على وجهي فجاء

 .ي من البيت وآان رجال واقفا عندياذا بمجد الرب قد مأل البيت وسمعته يكلمنالدار الداخلية و
 

وال ينجس بعد بيت . وقال لي يا ابن ادم هذا مكان عرسي ومكان باطن قدمي حيث اسكن في وسط بني اسرائيل الى االبد
 عتبتي وقوائمهم لدي هم عتبتهم لدي بحثتملوآهم في مالتفعاتهم بجعلاهم والسمي القدوس الهم وال ملوآهم البزناسرائيل ا

  وبينهم حائط فنجسوا اسمي القدوس بنجاستهمقوائمي وبيني
 .يب التي فعلوها فافنيتهم بغض

 
 اسرائيل عن البيت وانت يا ابن آدم فاخبر بيت. زناهم وجثث ملوآهم فاسكن في وسطهم الى االبدفليبعدوا عني األن 

داخله وآل صورة البيت ورسمه ومخارجه ومفعرفهم ن خزوا عن آل ما فعلوه مهم وليقبسوا الرسم فاءليخزوا عن آثا
 .وآل شرائعه واآتب ذلك قدام اعينهم ليحفظوا آل رسومه وآل فرائضه ويعملوا بهااشكاله 

 
 )12-1: 43حزقيال.(مه حواليه قدس اقداس هذه هي سنة البيته سنة البيت على رأس الجبل آل تخوهذ

 
 جديدةالحكومة العالمية ال

الملوك االرضيين سيطبقون . الحكومة العالمية المتحدة على االرض ستكون على نمط الملوك والكهنة القدماء 
يين تحت اشراف القديسين الجانب الكهنوتي للحكومة سيتعامل مع مالقوانين والشرائع ويتعاملون مع االزدهار والنمو العال

 .ومجلس اصغر سيحكمان آال الفرعيناعلى ومجلس . االمور االيمانية والثقافية العامة
 

 )11: 19رؤيا.( مفتوحة واذا فرس ابيض والجالس عليه يدعىامينا صادقا وبالعدل يحكم ويحاربثم رايت السماء
 

 )16: 19رؤيا.( ابـوك ورب االربـلـوله على ثوبه وعلى فخده اسم مكتوب ملك الم
 

 ملك الملوك واحيانا سيكون في المدينة المرتفعة يسوع المسيح. ننظام الحكم الجديد سيكون نظاما ذو فرعين ملكيي 
 ).راجع اسماء جسد المسيح الخمسة في الفصل الخامس(سيحكم الكون مع قديسيه. اورشليم السماوية

 
 . لوك هؤالء القديسين سيدربون على األرض ألعدادهم آي يكونوا المجلس األعلى سوف ينقلون ويعملون على تطبيق ارادة ملك الم
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 .ألنه يولد لنا ولد ونعطر ابنا وتكون الرياسة على آتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السالم
 

ضدها بالحق والبر من اآلن الى االبد غيرة رب يثنتها ويعلنمو رياسته وللسالم ال نهاية على آرسي داوود وعلى مملكته ل
 )7-6: 9 اشعياء( ضع هذاـالجنود ت

 
 .هذا السالم يضمنه العدل والصالح والعمل النزيه الى االبد. هذه اآلية تتنبأ بحلول سالم نهائي على االرض ال نهاية له

 
لن .لن يكون هناك حدود ما بين االمم.  الماضية على االرض لن يخضع لالنماطالحدود السياسية لملكوت اهللا 
 سنة، سيكون 1000سيكون العالم متحدا حقا وسيعيش الناس بسالم لـ. خروازات سفر لالنتقال من مكان الى أنحتاج لج

 .لكن اهللا سيعين قّلة مختارة ليمثلوه آملوك في مملكته. االمواتبين هناك الماليين من القديسين المقامين من 
 

منذ ذلك . تلفةلكل منها لغة مخ. ا أمة مختلفة على االرضبعد برج بابل وجدت بهظهر الكتابات اليهودية انه  ت 
يكلف لترجمة مؤسسة وا.  لغة بقليل1000نحن اآلن نطبع آداب بأآثر من . الحين لغات عديدة مختلفة ظهرت للوجود

 . لغة أخرى لم يترجم الكتاب المقدس اليها بعد3000الكتاب المقدس تقدر ان هناك 
 

عفة االرقام تويات اعلى وذلك بمضاس يأخد الفكرة البسيطة ويمددها الى مالنظام االلفبائي العبري الرقمي 
 بدء ملكوت اهللا على كون قد ظهرت حتى زمنا أمة بعد سقوط برج بابل فاءن عدد اللغات التي ستاالساسية، ان وجدت به

 ملك سيحكمون عالم 4900 سيكون تقديرا معقوال اعتقد سيكون هناك 70×70االرض سيكون اعلى بكثير لذلك اعتقد بان 
 .المستقبل

 
 لية الحكومة العالمية الجديدةهيك

 االمم؟ هل ستكون العطلة يوم السبت ام يوم االحد لنرى  حكماالسرائيلي ام الحكم هل ستتبع حكومة المستقبل نمط 
 .ظام االلفبائي العبري الرقميالنما يقوله 

 
يـضعـون اآـاليـال  شيخا 24يوحنا مشهدا حيث  في سفر الرؤيا يصف الرسول. خطة اهللا للكون بدأت في السماء 

 ).11-1: 4رؤيا . ( عـرشا يـحيطـون بالعـرش العـظيـم24ذهبـيـة عـلـى رؤسهـم جـلسوا عـلى 
 

يمّثل ) 24(الرقم ) . 14-9: 21 رؤيا( اسما مكتوب في اساساتها 24 مدينة اورشليم المرتفعة االبدية سيكون هناك 
 .الكهنوت

 
 12 سبطا او قبيلة السرائيل في العهد القديم وهناك 12، آان هناك  .2×12هذا الرقم يمكن ايضا آتابته آما يلي  

ما آان تاريخيا ايمانين مختلفين منفصلين، االيمان . مرة اخرى نرى مبدأ المسارين المتالزمين . رسول في العهد الجديد
الخر للكون آما يريد اهللا في ربما واحد لالرض وا" الجانب األخر"هذا المبدأ سيستمر في . اليهودي وااليمان المسيحي

  .خطته وهدفه ارص جديده وسماء جديده
 

 محور حكومة اهللا) 13القبيلة (السبط 
 

مكّرس هللا سيكون وآأنه حكومة ) قدس االقداس(عند حدود اورشليم على االرض سيكون هناك متسع ارضي  
. ديم هذه المنطقة سيديرها مختارون مكرسون آما في العهد الق. في الوسط سيكون الهيكل حيث سيسكن اهللا. ضمن حكومة

 ).5راجع الفصل ( يهوجي سنخرطون في هذه االدارة 144000ربما الـ
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هذه المنطقة ستكون محور االرض حيث ماليين الزوار سيأمونها آل سنة ليعبدوا اهللا على االرض سيتطلب ذلك 
 ادارة امورها تنظيما مميزا وآأنها مدينة ضمن مدينة، لتسيطيع هذه االدارة 

 مضي برحلة تاريخية في الماضي لنكتشف آيف منذ البداية انتخب مختارون لخدمة اهللا الحيلن
وبأن ابراهيم ) المسيا( وعد بأن يبارك عبره آل االمم، منه سيأتي الملك )17تكوين (مع ابراهيم ابديا امضى اهللا عهدا 

 .ذلك قطعا سيتم وقريباهذا لم يحدث بعد ولكن . سيصبح امة عظيمة آرمل البحر
 

وبعد ) 6-1: 16(تكوين (       ل ــاعيـدت اسمـة اولـصريـ المـارةة سـاريـر جـاجـاوال، ه. انـنـآان البراهيم اب
 اميرا 12من البكرؤ اسماعيل وعد اهللا بـ) . 21:3تكوين ( سنة سارة زوجة ابراهيم باعجوبة حبلت وولدت اسحق 13

 قبيلة عبرهم ستأتي 12من ابن سارة اسحق ستنموا ) 20: 17تكوين (ا اسرائيلين او يهودا  قبيلة لن يكونو12سيصبحون 
 .برآات اهللا لكل االمم متمما لعهده مع ابراهيم

 
 اسحق ايضا انجب ابنين، يعقوب وعيسو، اصبح يعقوب وارثا للعهد حين باع عيسو الجائع بغباء حقوق بكوريته

غير ضروري عـلـى البـرآـات المـوعـودة حيـن  بخداع حصل يعقوب) 34-29: 25تكوين . (بصحن من طبخة عدس
 . )4-1: 27تكوين  ( تقريبا عـلى فراش المـوت واعـمـى وهوخدع ابـاه يـعقـوب
 

 . بالعهد حين تغلب بايمانه ، نال اسمه الجديد 1*فيما بعد بدل اهللا اسم يعقوب الى اسرائيل 
 . من زوجتين وجاريتين ا فيما بعد اسباط اسرائبل اصبحو ابنا12انجب ) اسرائيل(يعقوب 

 
قبل ان يموت دعى يعقوب آال ابنائه بالتسلسل آي يعطيهم .  ابنه المفضل يوسف انجب ابنان ايضا، افرايم ومنّسا      

 ولكي يعطي يوسف برآات مضاعفة مع ان يوسف لم يكن ابنه البكر) 49تكوين (برآاته النهائية 
 

 تكوين.(آانهما ابنيه آي يكون لهما نصيب مساو مع االخوة االحدى عشرة اآلخرينتبنى ابني يوسف و
48 :8-22 ( 

 
حين تلقى ابناء ) 5: 48تكوين.(أفرايم ومنس آرأوبين وسمعون يكونان لي"بارك يعقوب ابني يوسف بقوله،

تدعى ) قبلة واحدة(واحد بدال من سبط ) 19: 13يسوع. (لم يكن هناك سبط يوسف. اسرائيل ميراثهم في ارض الموعد
منس وأفرايم آل منهما يتلقى وعدا بميزات اسرائيل هذا الميراث جعل آل منهما ) القبيلتان(دعي السبطان . سبط يوسف

 ).1+12(  سبطا13في مكانه المحق الصحيص وأصبح عدد االسباط 
 

آيف حدث هذا؟ أختار . طا سب12لكن ارض الموعد قسمت على ) قبيلة( سبطا13مع ان شعب اسرائيل تألف من 
بدل من متابعة تقليد ان يكون بكر آل عائلة آاهن . اصيح اهللا ميراثهم. اهللا سبط الوي آي يكون سبط آهنة وآهنوت

لم . الكهان لموقفهم الجله مع موس ضد الذين عبدوا العجل الذهبي" ابكاره"اختار اهللا آل سبط الوي آي يكونوا . للعائلة
زراعية يدافعون عنها آميراث لكنهم أعطوا مدنا يسكنوها مع أجزاء من تقدمات وعشور الرب يعط الالويين ارضا 

 )1: 18\9-8: 10 تثنية -13-6: 33\49: 1عدد\2-1: 13راجع خروج (ليعيشوا منها                                
 

ين بامتالك متاع او اراض سوى لم يعد يحق لالول.  للرب13يرمز هللا ، وهكذا آرست القبيلة ) 1(الرقم واحد 
لم يمتلكوا حقوال تتطلب عملهم ورعايتهم لزراعتها، بالطبع آان لديهم حدائق حول )  22 :48تكوين " (جبل مقدس"

 .بيوتهم، لكن عملهم االساسي آان تعليم الناس شريعة اهللا واتمام طقوسهم الدينية التوراتية
 

سيكون مكانا على . جزء خاص من المدينة سيكون قدس االقداسفي اورشليم الجديدة في قمة الجبل الكبير 
ما يحيط في ذلك المكان سيكون مقدسا وينفصل عن اي سلطة مدنية ، سيديره . مجد اهللا" السكينة"االرض يتواجد فيه 

 .فريق مميز من الناس مثل السبط الثالث عشر
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 سنة من حكم اهللا 100ت سيحكم اليهود خالل الـالملك داوود، مقاما من االموا. سيكون شعب ا اول شعب آهنوت 

اعتقد بأن . ، بينما تفرح اسرائيل باعيادها القديمة بما فيها السبت " برلمان اسرائيل الصغير"سيكون رئيس . على االرض
   شريةيحب اهللا التنوع في الب. آخرين سيحتفلون بعطلة نهار األحد وتكون وستكون لهم اعيادهم التي يمجدون فيها اهللا

 
  مجلس الملوك االعلى–حكومة العالم المتحد 

 
 سيكون مرآزهم  .)الكنيسة(قديسين من االموات ينتمون لجسد المسيح : المجلس االعلى ستألف من المختارين 

 .سيكون لهم اجساد مجد روحية آما المسيح بعد قيامته. اورشليم السماوية 
 

يع ان نقول بأن القديسين المقامين من بين االموات سيستطيعون حسب وصف الكتاب المقدس لجسد المسيح، نستط 
. يستطيعون الظهور او االختفاء آما يشاؤون.  في السماء او على االرضالتجول والسفر بسرعة الضوء الى اي مكان

كونوا خاضعين لن ي. يستطيعون ان يكونوا في مكان وفي مكان اخر بعد ثانية. يستطيعون عبور االسوار واالبواب المغلقة 
سيرسلون .  بدل المخاطبةسيتواصلون بتوارد االفكار. للبعد الزمني اذ لن يكون للزمن تأثير عليهم ، يصبحون ازليين

سيكشفون عصيان . لن يخفى عليهم اي شيء وال حتى االفكار. ويتلقون الرسائل بسرعة آنية دون الحاجة لوسائل اتصال
 .الشريعة فورا ولن يتهاونوا باالمر

 
ليس فقط على االرض . ، وسيمثله القديسون في آل انحاء الكون)5: 19رؤيا (سيحكم المسيح بصولجان من حديد  

لياتهم االبدية خالل الف سنة من نظام االرض الجديد سيتدرب اعضاء الحكومة الجديدة هذه لمسؤ. بل في آل ارجاء الكون
 .ى االمم التي لن تدوم سنة من حكم اهللا عل1000والتي ستبدا بعد ان ينتهي 

 
. سيكون الحكام رجاال ونساء دربهم وعلمهم اهللا في العالم الشرير ليضعهم في اماآن سلطان يحكمون منها الكون 

هذا الفريق سيبكون قد عاش عبر انظمة حكم مختلفة آثيرة من انظمة ديكتاتورية جائرة الى انظمة ديموقراطية ضعيفة 
 .، النبوغ، الثقافة والحنكة البشريةسيمثلون آل المشاعر. افية واقتصادية مختلفة سيأتون من خلفيات عرقية وثق

 
المختاارين لهذه الحكومة سيكونوا قد عاشوا في مجتمعات اضعفها تأثير وسلطان الشيطان، الذي قد اخترق آل  

 حتى حين عاشوا في مجتمعات آانوا اوفياء هللا) اي المختارين(لكنهم . مستويات المجتمعات عبر التاريخ منذ ايام عدن
آثير من هؤالء القديسين اضطهدوا وقتلوا، بعظهم راقب عائلته تعذب وتقتل بيد سلطات مسيحية زائفة آان من . فاسدة

 .واجبها حمايتهم
 

 آي يفّشل خطة اهللا لالرض والبشر لكن اهللا عرف مقصد الشيطان وعرف شيطان آل مؤسسة بشريةافسد اللقد           
 .ال ومنذ القديم المجتمعات الخاطية عبر التاريخ للبشرقب
 

عن قصد ايتعمل اهللا طبيعة الشيطان العصيانية ليختبر ويقوي الشخصية الروحية في االنسان حتى يكون المقامين  
د اي  حياتهم االرضية يصبح القديسين االمناء محصنين ضوهكذا عبر صعوبات وعذابات. لالبدية مقاومين للخطية لالبد 

سيفشل الشيطان . جانب سلبي وتأثيره على شخصية البشر، بما فيهاالحقد، الطمع، اتلكبرياء، االنانية واحتقار القداسة
 .وصراع الفناء هو قمة ذلك الفشل

 
هؤالء المقامين سيحكمون االجيال القادمة بسالم . هذا هو الخوف الذي سيضع منه اهللا النظام العالمي الجديد 
. وسيحكمون بحكمة لفائدة آل بني البشر دائما سيكرمون اهللا. عون الشرائع العادلة التي تظهر شخصية اهللاسيض. ووئام



 الفصل التاسع

 of 10  page   Chapter 9, (5-31-05) 18 , التاسعالفصل 
© 2006 Copyright Faith in the Future Foundation  

www.apocalypse2008-2015.com 

هذه البيئة الجديدة ستظهر ان . في هذا المجتمع العادل سيزدهر االنسان آما لم يحدث من قبل. الذي سيبارك آل تقواهم
 . الفلسفات والعقائد الشريرةشريعة اهللا يمكن ان تعمل وتنجح حتى مع تراآم خليفة من

 
 االصغر) الحكام(مجلس العيان

. 16: 19يأتي من سفر الرؤيا " وال"أو " حاآم"اللفظ " الوالية" أو 1"*الحاآمية"البلدان الجديدة ستقسم الى مناطق تسمى 
عضاء المختارين في مجلس هؤالء الوالة سيرأسهم اال. هذا المرآز مماثل للمرآز الذي آان في المملكة البريطانية القديمة

 .االصغر) الحكام(هؤالء الملوك سيفسرون شريعة اهللا لمجلس االعيان . الملوك االعلى االرض
 

هذا ليس . االصغر سيتألف من بشر ذوي شخصيات متميزة، قدرات وآرامة وسيعينهم المختارين) الحكام(مجلس االعيان 
سيعّين على اساس هذا المبدأ االساسي البسيط لنوع الحاآمية )  االصغرالحكام(مجلس االعيان .  نألفهنظاما ديموقراطيان

 .آما هو موصوف بالعهد القديم
 

وعلمهم الفرائض والشرائع . اآلن اسمع لصوتي فانصحك فليكن اهللا معك آن انت للشعب أمام اهللا انت الدعاوي الى اهللا
وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه وانت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين اهللا أمناء مبغضين 

 .ؤساء خماسين ورؤساء عشراتالرشوة ونقيم عليهم رؤساء الوف ورؤساء مئات ور
 
 

فيقضون للشعب في آل حين ويكون ان آل الدعاوي الكبيرة يجيئون بها اليك وآل الدعاوي الصغيرة يفضون هم فيها 
وخفف عن نفسك فهم يحملون معك ان فعلت هذا االمر واوصاك اهللا تستطيع القيام وآل هذا الشعب ايضا ياتي الى مكانه 

 )23-16: 18خروج (باسالم 
 

سيضعون هدفا مشترآا في آل ) الحكام(آجزء من اصالح بيئة االرض المدمرة والمصابة هؤالء الوالة  
ذآر الديانات . الهزات االرضيةالنشاطات الدينية سيهدمون آل المعابد والجوامع والمزارات والكنائس التي لم تدمرها 

رب الكون الخالق االعظم . اهللا ستطغي على آل شيءومعرفة . الزائفة التي وضعها الشيطان ستمحى عن وجه االرض
  .سيعبد بالحق والروح

 
مثال لن يمتلك اي فرد شيئا آما نفعل اليوم في اقتصادنا . مجاالت آثيرةفوائد هذا المجتمع الجديد ستظهر في  
الروحي غير الصحي فرد في ارضه الخاصة مبتهجا بكرمه وخمره وثماره لكن الترآيز غير قطعا سيحيا آل . الرأسمالي

 .للثروة سيعاد توزيعه آي ال يصبح ذلك جسدا للتسلط االجتماعي والسياسي
 

والمباديء االخرى للحكم االلفي سيمنع تشكيل طبقة مستغلين ذوي ) الروحية والمادية(ان روح الغفران للمديونية  
ذلك قد تظهر طبقة من االفراد ذوي مع . ستوزع الثروات برض المجتمع ولفائدة المجتمع. امتيازات غير مستحقة

لكنهم سيرتقون بسبب تكرسهم غير االناني للمجتمع ورغبتهم غير االنانية لتصحيح وسفاء البيئة الطبيعة على . امتيازات
 .االرض

 
ان . االفراد المعاقين سوف يشفون او يدربون حسب استطاعتهم العقلية ولن يكونوا عبثا اقتصاديا على المجنمع 
 واآرام آل فرد في المجتمع سيدرس منذ البدء في المدارس وضمن العائالت لن يعاد بناء المدن العظيمة آي يلعب احترام

االطفال في منتزهات المدن الصغيرة وال يضايف التجمع الهائل للناس الطبيعة بديناتهم الطبيعية او بزخم تواجدهم الضخم 
 .في مكان واحد
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وستكون مزارع العائالت . ستزدهر االعمال الفنية والفنون. ك داع القفال االبوابفي غياب الجريمة لن يكون هنا 
ومجلس الحكومة سيقدرون االنتاج العام لآلالت التي توفر اليد العاملة حسب فائدتها للمجتمع . المحور الهيكلي للمجتمع

 لذي دّمر المصادر الطبيعية لالرض ا آما نعرفهالنظام الرأسمالي.  فقطقطوعة الموليس علىاساس االرباح. واالرض
 

 .رى مستعبدا الناسلن يعود للوجود مرة آخ
 

احد اعظم الفوائد للبشرية هي انعدام الحروب، آل االالت الحربية، المدافع، الدبابات، البنادق، المسدسات واسلحة  
آل القوانين . صراع قد ينشب وتحله في اي المحاآم المحلية والدولية بقيادة المختارين ستنظر. الدمار وآالتها ستذاب

 .االصغر) الحكام(القضائية سيكون اهللا مصدرها من مدينة اورشليم السماوية وسيطبقها مجلس االعيان 
 

 دستور النظام العالمي الجديد
 

آل قوانين االمم الماضية االرضية ستزول، وآل بلد سيخضع للقانون الدولي الذي سيصبح الدستور الجديد  
من هذا المنطق االساسي ستنبثق قوانين وشرائع اخرى لتسمح لالعراق المختلفة بتعديلها بما يناسب مع .  العالميةللحكومة

. بسبب هذا الدستور العالمي سيحل السالم اخيرا بين بني البشر. احتياجاتها المحلية حسب تنوعاتها الثقافية واالجتماعية
 .مم فيما بعد، الحروب والصراعات لن تظهر بين االاالرهاب

 
 في النظام االلفبائي العبري الرقمي يعني 10الرقم ( قوانين رئيسية 10دستور الحكومة العالمية سيتألف من  

هذه الشرائع يعرفها البعض بالوصايا العشرة المذآورة في الكتاب المقدس لكن آثير " يد مرتاحة"او " قانون ومسئولية"
 .من امم العالم لم يسمعوا بها

 
-1- 

 )3-2: 20خروج (لهة اخرى امامي ال يكن لك آ...  الرب الهك انا
آل . وحيد الحقيقي وسينال االآرام دون استثناءهديه القديم والجديد هو االله ال آما يظهره الكتاب المقدس بعاله الكون

  اآللهة الزائفين االخرى المعبودين بالديانات االخرى سيندثر ذآرهم
 

-2- 
من تحت وما في الماء من تحت  منحوتا وال صورة ما مما في السماء ومن فوق وما في االرضال تصنع لك تمثاال

 )4: 20خروج (االرض 
. ، لن تسمح بعبادة االرواح او باالنبياء الكذبةاثيل آللهة زائفين من الماضياهللا على االرض لن تسمح بصور وبتم مملكة

لكننا لن نصنع تمثاال او صورة له، النه نور ال يمكن  اهللا من آل قلوبناسنحب . ر لن تذآرها المراجع او الكتبهذه االمو
 .نحن نكرمه ان حفظنا وصاياه. اظهاره بالعناصر المادية االرضية

 
-3- 

  )7: 20خروج (ال تنطق باسم الرب الهك باطال ألن الرب ال يبريء من نطق باسمه باطال 
 

يوميا . يما الن في ذلك احتقار ااخالق الذي يهبنا آل ما نحتاجه للحياةالنطق باسم الرب باطال ستكون خطيئة وذنبا عظ
ينمي الزرع لغذائنا، يعطينا هدفا للحياة ضمن العائلة والمجتمع وسط روائع . يعطينا القدرة والطاقة مجانا من الشمس

 سنال عمال اي لفظ يهين اهللاست. اسمه في اعلى مرتبة ويكّرم سنويا بعيد خاص ضمن االمم المتحدة في اورشليم. االرض
 .عقوبة شديدة 
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-4- 
خروج (اذآر يوم السبت لتقدسه ستة ايام تعمل وتصنع جميع عملك، واما السابع ففيه سبت للرب الهك ، ال تصنع عمال 

20 :8-10( 
د ونمجد الرب هذا اليوم سيكون الرشاد اوالدنا ولنعب. من اعمالنافي آل اسبوع هناك يوم مميز لتكريم اهللا ولراحتنا 

سيكون يوم ابتهاج، واستجماع القوى لعملنا ولتمضية وقت مميز مع بعضنا البعض ضمن . ولنجتمع باالصدقاء واالقارب
 .لن يكون هناك اعمال وترفيهات خاصة، بل التواصل والترفيه الجماعي من سيكون مسيطرا. العائلة

 
-5- 

 )12: 20خروج ( يعطيك الرب الهك الحرم اباك وامك لكي تطول ايامك على االرض التي 
سيكون االهل مسؤلين امام اهللا عن . على االرض دون هذه الوصية االساسية التي تّقوي الرابط العائلي لن تتبارك اي امة

 .ان الجو العائلي الصحي مهم واساسي للجو الصحي لالمة. تعليم اوالدهم اطاعة وصايا وشرائع اهللا واآرامه
 

-6- 
 )13: 20ج خرو(ال تقتل 

 )6: 9تكوين ( سافك دم االنسان باالنسان يسفك دمه الن اهللا على صورته عمل االنسان 
 .القاتل سيعدم فورا. النظام القانوني سيضع اساليب تمنع ادانة بريء. القتل عمل ضد اهللا والمجتمع

 
-7- 

 )14: 20خروج (ال تزن 
ان لم نسيطر على االندفاع الجنسي يمكن لذلك ان يدمر آل . المجتمع يهدد العائلة وتكوينها، ويفسد الصداقة وصالح االزن

 .القوانين المحلية ستتعامل مع هذا االمر الصالح المذنبين الخاطئين. المتأثرين به
 

-8- 
 )15: 20(ال تسرق خروج 

الوآالة . جتمعآل العقارات والشرآات والثروات ستكون ملك الم. خصوصي ومنفردال يمكن بعدها شراء االشياء بشكل 
والسرقات البسيطة . ستعدل الحكومة المعينة وتؤمن حياة آل فرد في البالد. الجماعية وليس الملكية الخاصة ستسود

 .ستتعامل معها قوانين المجتمع
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-9- 

 )16: 20 تكوين(التشهد على قريبك شهادة زور 
لكذب يعني احتقار شريعة اهللا وذنب عظيم، القوانين ا.  آبير لقداسة اهللا وسلطته الموضوعةكذب وشهادة الزور انتهاكال

 .المحلية ستتعاطى مع هذه االمور لتحقيق العدالة
 

-10- 
 )17: 20خروج ( لقريبك اة قريبك وال عبده وال امته وال ثوره وال حماره وال شيئا ممه امرأ تشتال: ه بيت قريبكتشتال 
قد يصلون في المجتمع الى مرتبة يفوق الكسالى الذين . ثر من جيرانهمالوقت الذين اثروا اآثر من آخرين سيمتلكون اآمع 

 .هذا سيكون خرقا لهذه الوصية والشريعة. ويحسدون الذين عملوا بجهد مشتهين ما ال يستحقونهيرضون بالقليل 
 

 . لم يمتلكوا عبيداالذين امتلكوا آثير من العبيد غالبا ما حسدهم من. وضعت الوصايا العشر في زمن مورست فيه العبودية
لذلك لن تشير قوانين المستقبل الى قضية العبودية مع ذلك فأن المبدأ . الطبع ان نظام العالم الجديد لن يسمح بعبودية البشر

 . هذه الوصية والشريعة سيبقى قائماالذي تنادي به
 

 الممارسات لن تحتمل تحت حكم هذه. لقرون عديدة عوملت النساء في بالد آثيرة آالعبدات تقريبا، ال حقوق لهن 
لن يعلم المجتمع .  دور مميز لتقوية العائلة– الرجل والمرأة -المسيح، سيكون للمرأة مسلواة عامة بالرجل لكن لكل منهما

نا معي: ول مرة ستكون المرأة آما يريد اهللا تماماأل. قدرا وقدرة  من الرجل فيما بعد الفلسفة المنحطة القائلة بان المرأة اقل
 .للرجل

 
 هذه القوانين ستكون اساس الدستور لكل بلد. ستؤلف الوصايا العشرة القوانين االصلية للمدنية الثالثة

 .سيعم السالم الكوآب باسره وستزدهر االنسانية آما لم يحدث من قبل. هذا سيوحد االمم تحت قيادة اله واحد. على االرض
 

 .سيكون آما يذآره الكتاب المقدسالعقاب النهائي لكل من يخرق هذه الوصايا 
 )33: 23خروج (فقال الرب لموسى من أخطأ الى امحوه من آتابي 

 
ن حفظ الوصايا لن يعطي غفرانا للخطايا او إمع ذلك ف. نظام قانوني موحد امر موحد ضروري ليعمل المجتمع بنجاح

 . رسالة بولس الى اهل رومية اوضحت ذلك. يدخل ملكوت السموات
 

 )20: 3 رومية.(ألن بالناموس معرفة الخطية. عمال الناموس آل ذي جسد ال يتبرر امامهالنه با
 

مع ذلك سيبقى الطبيعة الخاطئة المميتة ملتصقة باالنسان .  سيحل السالم اخيرا على االرضحين ينتهي سلطان الشيطان
على االنسان ان ينال هبة الخالص المجانية التي ولكي يتغلب على الطبيعة الخاطئة وينال الحياة االبدية . تنتج فسادا وفشال
ما ال يستطيعه الناموس . قبول ما فعله المسيح الجلنا على الصليب هو الوسيلة الوحيدة ليقبلنا اهللا القدوس. يقدمها المسيح

 .ممكنا من خالل النعمة
 

 سنوات من العيشبعد .  ميالدية400 ميالدية الى 100ازدهرت المسيحية االول تحت اضطهاد المملكة الرومانية من 
واصبحت حينها . تغلب المجتمع المسيحي وورث المملكة الرومانية الفاسدة المفلسة والمنهارة. رشاد اهللا وحفظ وصاياهإب

 .المسيحية دين الدولة
 

ساقفة جمع اال. اصبحت المؤسسة الدينية فاحشة الثراء بسبب العطاء المضّحي للمؤمنين مساعدين رفاقهم المحتاجين
 التبرعات ووزعوها بين الفقراء والعبيد والمرض
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آل اعتراض سحق و. مع الوقت تعاظمت سلطة االساقفة وثرواتهم وبدأوا يقررون آيف يجب ان يعيش الفرد

آل . مع نمو المقاومة آذلك نما االضطهاد ضد الذين رفضوا االذعان للمؤسسات الدينية الطبقة الفكر المضطهدة. بوحشية
هؤالء القادة المسيحيين المنحرفين ارتكبوا جرائم قتل مؤمنين بان اهللا عينهم . ق قوانين هذه المؤسسات عذب وقتلخرمن 

 .شرطة للمجتمع
 

 آيف سيكون نظام اهللا العالمي مختلفا ؟ ما الذي يمنع عاشقي السلطة من التحكم من جديد؟ 
 

 ان لم يعبدوا ويكرموا ملك طل على مصر سنة يقول الكتاب المقدس بان المطر لن يه19-17: 14في زآريا
هذا ال ينطبق فقط على تلك االمة جارة اسرائيل لكن ينطبق على آل امم . الملوك في اورشليم الجديدة ويحجوا اليه

. والحصاد. لن يبارآهم اهللا لن ينالوا مطرا وسيجوعون من قلة الطعام. ان ابتعد اي بلد عن قوانين اهللا. االرض
ان تابعوا . غرباء ال يعرفون اللغة المحلية. لذهاب الى بلدان جيرانهم ليشتروا طعاما هناك سيكونون االقليةسيضطرون ل

 .سيبادون ويزولوا. عصيانهم
 

بما ان اسلحة الحروب والدمار وآذلك الجيوش ستنتفى وال يكون لها وجود هذه االمم العاصية لن تستطيع الغزو 
.  المختارين الذين شاهدوا فساد الشر عبر العصور سيعرفون ما هو الصالح وما هو الفاشل.آما حدث في المدنيات السابقة

المدينة الثالثة ستختلف الن ملكوت اهللا السماوي . سيدرآون بان السبيل الوحيد لنجاح االنسان هو اآرام اهللا وحفظ وصاياه
 .سيحل على االرض، معطيا لنا حكمة آي نتغلب طبيعتنا الخاطئة

 
يقوم الشيطان بأخر عمل فظيع . االمر مأسوي. سنة1000ماذا سيحدث حين تحل نهاية المدينة الثالثة بعد لكن 

 ).يخلق من جديد(وتهبط اورشليم السماوية الى االرض وآل شيء جديدا . منحنيا ليختفي ولالبد من مسرح الكون
 

الزمني تنبأ عنها الكتاب المقدس معظم نهاية هذه االرض في البعد . ماذا يحدث حين ينتهي الوقت آما نعرفه
آضوء صغير يحث . التفاصيل دفينه خلف لغز صعب، لكن االصحاحات االخيرة من سفر الرؤيا اظهرت القليل لنا

نستطيع ان نتصور بعض االمور، مثل ارض جديدة دون بحار لكن ما هي عالقة اهللا بنا . توقعاتنا عن ماهية الحياة االبدية
 . ساخبرآم عن هذا االمر، تابع القراءةاو عالقتنا به؟

 
 المدينة السماوية اورشليم المرتفعة

 
التبدل .  النيازك والهزات االرضية ستزعزع وتفكك المنطقة المحيطهع باورشليم عند نهاية صراع الفناء 

 في اعلى نقطة من .الجيولوجي لطبقات االرض سيرفع خرائب اورشليم السابقة الى قمة جبل والذي سيمتد فوق واد واسع
 .المدينة سيبنى الهيكل الجديد يذآره آتابي وآتب اخرى بالهيكل الرابع

 
  وفوق الهيكللكن اعالي الفضاء. دون عقبات  سيكونسيكون اهللا في الهيكل وسيكون الوصول اليه لن يكون صعبا 

ماوية باساليبها مع اورشليم االرضية ستتواصل اورشليم الس) مدينة السالم" (اورشليم السماوية"سيشع جسم بضوء آبير 
 . والتي ستكون مرآز الحكومة الجديدة المؤلفة في اسرائيل

 
بأن آل المؤمنون منذ ايام آدم وصاعدا لديهم شيء واحد . آتب بولس في رسالته للمسيحيين العبرانيين في روما

فون بأن هذه الحياة مؤقتة وبأن حياتهم القادمة يعر. وبسبب ايمانهم يدعون قديسين. يعيشون بأمل الحياة القادمة. مشترك
 . أملهم يتضمن مملكة ومدينة سماويتين. ستكون بال خطية وسيكون لهم عالقة ودية مع اهللا آما آان آلدم وحواء سابقا
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يأتي بااليمان ابراهيم لما دعى أطاع ان يخرج الى المكان الذي آان عتيدا ان هذه ميراثا فخرج وهو ال يعلم الى اين 
النه آان . بااليمان تضرب في ارض الموعد آانها غريبة ساآنا في خيام مع أسحق ويعقوب الوراثين معه لهذا الموعد عينه

 )10-8: 11عبرانين. (ينتظر المدينة التي لها االساسات التي صانعها وبارئها اهللا
 

وها وصدقوها وحيوها وأقروا بانهم غرباء ونزالء ن وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظريفي االيمان مات هؤالء اجمع
فهؤالء ... ولكن األن يبتغون وطنا أفضل سماويا لذلك ال يستحي بهم اهللا ان يدعى الههم النه اعّد لهم مدينة... على االرض

: 11رانيينعب. (آلهم مشهود لهم بااليمان لم ينالوا الموعد اذ سبق اهللا فنظر لنا سيئا افضل لكي ال يكملوا بدوننا
13،16،39( 

 
بل قد اتيتم الى جبل صهيون والى مدينة اهللا الحي اورشليم السماوية والى ربوات هم محفل مالئكة وآنيسة ابكار مكتوبين 

والى وسيط العهد الجديد يسوع والى دم رش يتكلم أفضل . في السموات والى اهللا ديان الجميع والى ارواح ابرار مكملين
 )24-22: 12نيينعبرا (1*من هابيل

 
. مدينة اهللا ايضا اورشليم السماوية ستكون مرتفعة معلقة فوق االرض خالل السالم االلفي للمسيح على االرض

في ذلك الوقت دعيت نجمة بيت لحم ولقد ظهرت قبل . هذه المدينة دارت في المدار السماوي فوق االرض مرة قبل ذلك
هذه المدينة ذاتها ستظهر ثانية العام . ح الى البعد الزمني وولد بالجسد آاءنسان سنة حين اتى اهللا االبن يسوع المسي2000
هذه المرة هذه المدينة ستكون على صلة بالقدوم الثاني لملك الملوك درب االرباب .  وتبقى في المدار الفضائي2018
 .يسوع

ال اهللا وحاشيته وبما ان اهللا يعرف آم  ستكون وسيلة انتق21تفاصيل وصف هذه المدينة موجود في سفر الرؤيا االصحاح
 ان االنسان فضولي

 
 .بارآنا بنظرة سريعة الى هذا النباء الغريب عبر رؤية يوحنا آما هو مكتوب في آخر سفر الرؤيا

 
 جوانب ترمز الى ان مصدرها 5لها .  ميل مربع1500لها شكل االهرامات بمساحة وصفت اورشليم الجديدة بأن 

حجار زاوية  أ4للمدينة حجر قبة و. الكتاب المقدس يقارن المسيح بمدينة اهللا. وليست من العالم" الجانب األخر"هو 
هندستها تسمح لها باالنتقال بسرعة الصوت عبر . قطع احجار آريمة ضخمة جدا موضوعة ضمن المين 5مصنوعة من 

 .الكون بالرغم من النيازك الطاغية في الفضاء تماما آصواريخ عصرنا الحالي
 

 لربما اظن ان المدينات والشعوب القديمة حول العالم قد شاهدوا هذه المدينة في الفضاء ونقلوا عنها الشكل الهرمي
ارادت . هو بمثابة دعوة لهذه المدينة السماوية آي تظهر من جديد) الهرمي( استخدام هذا الشكل الهندسي اعتقد القدماء بأن

 معظم االهرامات لها اهمية فلكية ومؤسسة على .آائنا فائق للطبيعة يسكنهاهناك  الشعوب االتصال بها النهم عرفوا بان
 .نظريات حسابية لم تحل آل الغازها بعد

 
قطع باشكال هرمية آي تعكس النور لكن نجمة بيت لحم تشع من داخلها وتعكس نورها الداخلي انها لن تكريمة الحجار الا

 .تحتاج للشمس ألن اهللا هو نورها
 

اء الى واحد من السبعة مالئكة الذين معهم السبعة جامات المملؤة من السبع ضربات االخيرة وتكلم معي قائال هلم ثم ج
فاريك العروس امرأة الخروف وذهب بي الروح الى جبل عظيم عال واراني المدينة العظيمة اورشليم المقدسة نازلة من 

 .جر آحجر يشب بلوريالسماء ومن عند اهللا لها مجد ولمعانها شبه اآرم ح
 

وآان لها سور عظيم عال وآان لها اثناء عشر بابا وعلى االبواب اثنا عشر مالآا واسماء مكتوبة هي اسماء اسباط بني 
من الشرق ثالثة ابواب ومن الشمال ثالثة ابواب ومن الجنوب ثثة ابواب ومن الغرب ثالثة ابواب . اسرائيل االثني عشر

 .نا عشر اساسا وعليها اسماء ورسل الخرف االثني عشروسور المدينة آان له اث
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والذي آان يتكلم معي آان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وابوابها وسورها والمدينة آانت موضوعة مربعة طولها 
   ميال1500بقدر العرض فقاس المدينة بالقصبة 

 . القياس الذي استعمله المالك. ذراع انسان144لطول والعرض واالرتفاع متساوية وقاس سورها ا
 

 .آان بناء سورها من يشب والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي واساسات سور المدينة مزينة بكل حجر آريم
 

االول يشب الثاني ياقوت ازرق التالث عقيق ابيض الرابع زمرد ذبابي الخامس جزع عقيقي السادس عقيق احمر السابع 
 ياقوت اصفر العاشر عقيق اخضر الحادي عشر اسما نجوني الثاني عشر جمشت واالثنا زبرجد الثامن زمرد سلقي التاسع

 .عشر بابا اثنتا عشر لؤلؤة آل واحد من االبواب آان من لؤلؤة واحدة وسوق المدينة ذهب نقي آزجاج شفاف
 

ج للشمس وال الى القمر ليضئا هيكلها والمدينة ال تحتا ولم ار فيها هيكال ألن الرب االله القادر على آل شيء هو الخروف
فيها ألن مجد اهللا قد أنارها والخروف سراجها وتمشي شعوب المخلصين بنورها وملوك االرض يجيئون بمجدهم 

 .وآرامتهم اليها وابوابها لن تغلق نهارا ألن ليال ال يكون هناك ويجيئون بمجد االمم وآرامتهم اليها
 

 )27-9: 21رؤيا.(وآذبا اال المكتوبين في سفر حياة الخروفولن يدخلها شيء دنس وال ما يصنع رجسا 
 

مدينة اهللا اورشليم السماوية يسكنها . آمخترع فاءن عقلي دوما يبحث عن االمور الخفية غير الواضحة لآلخرين
) السماوي(هالنهم األن يحيون في بعد الـ ه) دايلث(المخلصين من لم يعودوا خاضعين للقوانين الفيزيائية في البعد االرضي

يستطيعون زيارة المجرات المحترقة او يدخلون اآلتون الحامي آالشخص الرابع الذي ظهر وسط اآلتون حين رمي 
هذا يرينا بان الكائنات القريبة من ) 27-19: 3دانيال. ( اضعاف الحرارة المطلوبة فيه7اصدقاء دانيال في اتون محمي 

 )الدايلث(دة في بعد المالئكة ال تخضع لقوانين الطبيعة الموجو
 

مدينة اهللا ستشع آالشمس واظنها ستشع حرارة ايضا لهذا فان مسافة بعدها عن االرض قطعا سيبدل نمط الطقس 
في . مثال فان تبّدل موقع المدينة السابحة في الفضاء قد يتسبب بجفاف في مناطق مستحقة العقاب. اما لالفضل او لالسوء

لشعوب التي ال تاتي سنويا للحج الى اورشليم ليسجدوا للملك رب الجنود وال يصعدون  يذآر بان ا19-14:16سفر زآريا
 .ليعيدوا عيد المظال سيعاقبون بالجفاف

 
" السكينة"على هذا الجبل يكون الهيكل الرابع بملئه . نقرأ بان جبل عظيم عال سيرتفع في وسط اورشليم االرضية

 ".الدايلث"د سحابة مجد تظهر حضور اهللا في بع. الغامضة
 

يمنع الحرارة القوية المنطلقة من المدينة السماوية السابحة في . كي يكون آدرع حامل لماذا يظهر اهللا حضوره بسحابة؟ 
 .الفضاء من اذية االرض

 .فكر باالمر وتعلم آيف تكتشف االمور بنفسك حين تدرس الكتاب المقدس
 

آي يطبقوا خطة اهللا ونظامه العالمي الجديد اهللا االبن ايضا سيكون سيعيش المختارون في اورشليم السماوية المرتفعة 
بعد الف سنة ستنتقل المدينة ثانية ويكون مكانها على االرض الجديدة حتى . هناك مسكنه باتصال مباشر مع بني البشر

 .ستبقى هناك لالبد وال تطفو في الفضاء سابحة من مكان الى آخر
 

دة ألن السماء االولى واالرض االولى مضتا والبحر ال يوجد فيما بعد وانا يوحنا رأيت ثم رايت سماء جديدة وارض جدي
 .المدينة المقدسة اورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند اهللا مهيأة آعروس مزينة لرجلها

 
ا واهللا نفسه يكون وسمعت صوتا عظيما من السماء قائال هوذا مسكن اهللا مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعب

وسيمسح اهللا آل دمعة من عيونهم والموت ال يكون فيما بعد وال يكون حزن وال صراخ وال وجع فيما بعد . معهم الها لهم
 .ألن االمور االولى قد مضت
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انا . ثموقال الجالس على العرش ها انا اصنع آل شيء جديدا وقال لي اآتب فاءن هذه االقوال صادقة وامينة ثم قال لي قد 

هو االلف والياء البداية والنهاية انا اعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا ومن يغلب يرث آل شيء واآون له الها هو 
 .يكون لي ابنا

 
واما الخائفون وغير المؤمنون والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة االوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة 

 )8-1: 21 رؤيا.(ر وآبريت الذي هو الموت الثانيالمتقدة بنا
 

 آخر ايام االرض
 

. آخيرا يفهم المختارون هدف اهللا لترآهم يتعرضون للظلم، الشر، وحتى الموت على يد اشرار اثناء حياتهم على االرض
 .الدروس التي تعلمزها من هذه التجارب ستجعلهم قادرين على ان يحكموا العالم الجديد بحكمة

 
ربما . حتى البيئة والمناخ الكاملين لن يجعلهم قديسين صالحين. ل االلف سنة سالم سيكون لالنسان طبيعة خاطئة بعدخال

 .مع مضي الوقت سيتالش الحماس لبناء مدينة وحضارة جديدتين
هم عدم الرض مع الوقت اعداد آبيرة وحتى معظم الناس المغمورين بالبرآات سينتاب. وسيصبح متابعة ذلك الحماس فرديا

 .متناسين المتاعب التي واجهها العالم قبال والعذاب الذي جلبه الشيطان وشره وخداعه على االمم
 

وبحلول نهاية االلف سنة سيظهر باننا ال نزال نحيا . مع الف سنة من الحياة المثالية سيزداد تعداد سكان العالم بشكل مهول
 .ذه االعدادضمن مصادر محدودة وبان االرض لن تطعم آل ه

 
ثم متى تمت االلف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليظل االمم الذين في اربع زوايا االرض جوج وما جوج ليجمعهم 
للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر وصعدوا على االرض واحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة فنزلت نار من 

يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والبني الكذب وسيعذبون ليال وابليس الذي آان . عند اهللا واآلتهم
 )10-7: رؤيا.(ونهارا الى ابد االبدين

 
فسمعت الرجل الالبس الكتان الذي من فوق مياه النهر اذ رفع يمناه ويسراه نحو السموات وحلف بالحي الى االبد انه الى 

 )7: 12 دانيال. (الشعب المقدس تتم آل هذهزمان وزمانين ونصف فاءذا ثم تفريق ابدي 
 

سيجمع اهللا آل المختارين في القاعة الكبر في اورشليم . في نهاية االلف سنة سيكون هناك يوم تخّرج خاص
لكن قبل ان يرفعوا الى مراآزهم الجديدة في البعد السماوي ليحكموا الكون آورثة للمسيح يريد ان اهللا ان يعطي . السماوية
 .تكريما اخير سيرفع اهللا الستارة ويريهم مشاعر اهللا اآلب بالكلية. مآل منه

 
اي (عالما بانه ) 7: 20رؤيا. (سيفتح اهللا الهاوية ويسمح للشيطان بالظهورة على االرض مرة اخرى واخيرة

الهاوية لم قد خسر آل شيء سيقوم الشيطان بالعمل االخير ضد السماء باءثارة المتاعب وآان الف سنة في ) السيطان
سينجح باثارة عصيان شبه شامل . تحدث سيستمر الشيطان من حيث ترك في المرة االخيرة بهجوم آبير ضد اورشليم

 .منظما عصيانا مجنونا يقود الى شغب عنيف وفوضى شاملة
 

هم سيراقب المختارون مذهولين الشيطان المسيطر على البشرية يدمر عملهم الصالح بالتتالي حتى بعض اصدقائ
المقربين على االرض سينضمون للعصيان بعد ان يحطم الشيطان آل االساليب التي اعتقد المختارون بانها ستؤمن 

سيحاول مهاجمة الهيكل . سيراقبون بضمن الشيطان يحيط بقدس االقداس مع جحافلة العسكرية. السالمة وتدوم لالبد
 .وتنجيسه آما في السابق
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حدث بهلع سيدرآون ويشارآون الم اهللا الفضيع الذي احس به اهللا قبل بدء بعد وبينما يراقب المختارون ما ي
اصدقائهم المقربين على االرض الذين وثقوا وتفاخروا . حين اجمل مخلوقاته، لوسيفيروس، عصاه وافسد. الدايلث الزمني

ف لكن هذه التجربة ستجعل دموع آثيرة ستذر. بهم سيديرون ظهورهم لكل ما انجز حين ينضمون الى الشيطان وعصيانه
 .المختارين ولالبد يتحدون باعجاب مع اهللا، بوفاء، ومحبةال تموت

 
 )7: 12 دانيال( .عصيان الشيطان االخير ضد هيكل اهللا المقدس وشعبه المختار سينتهي سريعا وسيباد آل العصاة على االرض

 
 االموات مدانون

 .ن وجهه هربت االرض والسماء ولم يوجد لهما موضعلذي مثم رايت عرشا عظيما ابيض والجالس عليه ا
 

ورأيت االموات صغارا وآبارا واقفين امام اهللا وانفتحت اسفار وانفتـح سـفر أخر هو سفر الحياة ودين االموات مما هو 
 مكتوب في االسفار بحسب اعمالهم

 
 . ودينوا  آل واحد بحسب اعمالهوسلم البحر االموات الذين فيه وسلم الموت والهاوية االموات اللذين فيهما

 
وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار هذا هو الموت الثاني وآل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة 

 )15-11: 20 رؤيا.(النار
 

 نبؤة تتجاوز االرض-آل شيء جديد
 

هر االموات للدينونة امامه آل يدان وسيظ. سيوضع عرش ابيض عظيم على االرض. بعد ذلك سيحل يوم االرض االخير
وستبدأ حياة جمال وسالم . يتطهر من آل شر، نجاسه، وفساد  الذي س.حسب اعماله وسيرث االتقياء الصالحون حكم اهللا

 .وسعادة لم تعرف من قبل ولم يتصورها أحد
 

 )21:5 رؤيا" (ها انا اصنع آل شيء جديدا:"وعد المسيح يسوع
 

ى لمن يحفظ اقواله نبؤة هذا الكتاب وانا يوحنا الذي آان ينظر ويسمح هذا وحين سمعت ونظرت طوب! ها انا آتي سريعا
حزرت السجد امـام رجلـي المالك الذي آان يريني هذا، فقال لي انظر ال تفعل الني عبد معـك ومـع اخوتك االنبياء والذين 

قوال نبؤة هذا الكتاب ألن الوقت قريب من يظلم فليظلم بعد وقـال لـي ال تختم على ا. اسجد اهللا. يحفظون اقوال هذا الكتاب
 .ومن هو نجس فليتنجس بعد ومن هو بار فليتبرر بعد  ومن هو مقدس ليقدس بعد

 
. انـا االلف والياء البداية والنهاية االول واآلخـر. وها انا اتي سريعا واجرتي معي الجازي آل واحـد آمـا يكـون عملـه

ن وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلون من االبـواب الـى المدينة الن خارجا طـوبى للذيـن يضعو
انا يسوع ارسلت مالآي ألشهد لكم بهذه  . الكالب والسحرة والزناة والقتلة وعبدة االوثـان وآل من يحب ويصنع آذبا

 .يـراالمـور عـن الكـنـائس انـا اصـل وذريـة داوود آـوآـب الـصبـح المـن
 

الني اشهد لكل . والروح والعروس يقوالن تعال ومن يسمح فليقول تعال ومن يعطش فليـأت ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا
من يسمع اقـوال  نبؤة هذا الكتاب ان آل احد يزيد على هذا يزيد اهللا عليه الضربات المكتوبة فـي هذا الكتاب وان آل احد 

 . يحذف اهللا نصيبه مـن سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومـن المـكتـوب فـي هـذا الكتـابيحذف من اقول آتاب هذه النبوة
 

 .يقول الشاهد بهذا نعم، انا آتي سريعا
 

 ) 21-7 :22آمين رؤيا (تـعال ايـها الرب يسوع، نعمـة ربنـا يـسوع المسيـح مـع جميعكـم 
 

 .ما فيهم البشر والمالئكةب. هذا ينهي موضوع خطة اهللا لخليقته آما اظهرها هو


